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  . وال>الة وال,الم على 9�ادِه ال6ی/ أص�فى وعلى خات� االن1�اء وال�&سل0/ دمحم ,نف,ه 

اني أن أی�عDني واجC الع&فان ?ال��0ل Eالغ امGو H&Iش ��� على ه6ه االL&وحة 0/ل�J&فلس�ل ع

الEي �ان لDEج0هاته وارشاداته دورًا رئ�,ًا في في اغاء وت6JیC  ,ح�� ال��ا�أس
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  هللا افVل ال�Sاء. �تDج0هات س�ی�ة وآراء عل��ة رص0ة ف�Sاه
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 المستخلص

 يعد البحث والتطوير عامال مهما في النمو االقتصادي والعديد من الدول تسعى الى االستثمار في

وهذه االستثمارات ,  االقتصادي نمولل متجدد ومتنوع , من اجل تحقيق مصدرالمهم  هذا النشاط

تدعى (راس المال البشري), وفي  تدعم بدورها موردا اخر وهو المواهب الخالقة والماهرة اوما

الواقع هناك ادراك متزايد في جميع انحاء العالم بأن االقتصاد القائم على المعرفة بات يوفر 

فرصا جديدة للنمو الناتج عن تسارع التطور التكنولوجي, وهو مادعى الى ظهور شكل جديد من 

فهوم االقتصاد القائم على المعرفة اشكال التنمية االقتصادية العالمية التي تعتمد اساسا على م

خالل الدور  والقائم على انتاج المعارف وحيازتها ونشرها واستخدامها االستخدام االمثل , فمن

الذي تؤديه المعرفة في تحديد طبيعة االقتصاد، ونشاطاته، وفي تحديد الوسائل واألساليب 

ا تنتجه، وفي ما تلبيه من والتقنيات المستخدمة في هذه النشاطات، وفي توسعها، وفي م

 احتياجات، وما توفره من خدمات، ومن ثم في مدى ما تحققه من منافع وعوائد لألفراد والمجتمع

, وهناك بلدان قد قطعت شوطا في تطور هذه القوة الجديدة الدافعة للنمو لذا وفرت له كل اشكال 

الناتج المحلي , كذلك  )% من حجم 5-3 (الدعم المالي والتشريعي, فخصصت له نسبة تصل 

استطاعت هذه الدول بفضل هذه القوة الجديدة للنمو االقتصادي ان تحقق قفزات كبيرة في المسار 

التنموي ,فقد ازدادت إنتاجية جميع عناصر االنتاج ,فهناك اثر متبادل بين الدعم المقدم للبحث 

موجب , وهو ما ادى الى اشتداد والتطوير والنمو االقتصادي ,فكل منهما يدعم االخر باالتجاه ال

وللبحث والتطوير دور  في حجم المنافسة الدولية المبنية على جودة المنتج وقلة الكلفة و االسعار,

في تميز الدول في مجال المنافسة االقتصادية وقوة خلق ألسواق لم يكن لها وجود سابقا , 

 ج الفائض عن حاجة السوق المحلي,فالتجارة الخارجية اصبحت لهذه الدول نافذة لتصريف االنتا

لدور هذا  في وقت تستمر بلدان متقدمة ونامية بإيالء االهتمام لهذا النشاط وبالتالي اتساع فجوة

وايضاح مقدار الفجوة وتحديد نقاط القوة والضعف، , النشاط وتأثيراته االيجابية بين دولة واخرى 

منه في رسم صورة مستقبلية لدور مشرق لهذا لتكون نموذجا يمكن تطبيقه واتباعه واالستفادة 

في الحصول على بعض البيانات والمؤشرات الخاصة بهذا  وإن كانت هناك صعوبة النشاط ,

مستقبلية عن إمكانيات  النهوض بهذا  النشاط المهم في العراق, اال اننا يمكننا ان نرسم صورة

   لالقتصاد والمجتمع .النشاط ودوره الحيوي والمهم 
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  المقدمة
  

 بل( العمل , راس المال, االرض ,المنظم) ,  لم يعد النمو االقتصادي مرتبطاً فقط بعوامل اإلنتاج التقليدية،

مرتبطاً بالتقدم التقني والمعرفي (دور البحث والتطوير) في البلد ,اضافة الى عوامل مكتسبة متمثلة  أيضا

و تكسبه معارف جديدة تمكنه واستغاللها في تطوير المجال اإلنتاجي والتميز فيه  باألبداع بمختلف انواعه

عاظم الفرص الناشئة وتزايد ونتيجة سرعة التغيرات وت ؛تحكم في بيئته وظروف العمل المتغيرة المن 

المنافسة والبحث عن منتجات وخدمات جديدة ,اصبح التطور التكنولوجي من بين أهم اآلليات التي تراهن 

ويعد البحث والتطوير مؤشراً مهما في قياس تقدم  ,عليها الدول لتحقيق النمو والتطور في جميع الميادين

في كسب مزايا تنافسية مستمرة و كذلك التأقلم و التي تسهم  الرئيسةالدول وهو الركيزة أالستثمارية 

فمن خالل التقدم التكنولوجي، يمكن لالقتصاد أن ينمو بشكل مطرد ومستمر  متغيرات البيئية,الالتكيف مع 

حتى وإن لم يحدث أي تغيير في كميات عناصر اإلنتاج األخرى، وذلك عن طريق رفع الكفاءة وزيادة 

لذا جاء مصطلح اقتصاد المعرفة نتيجة للوعي بدور المعرفة والتكنولوجيا في اإلنتاج,  اإلنتاجية لعوامل

اقتصاد  لذا يعدالتي تعد عامالً حاسما في تمكين الناس من توسيع خياراتهم، والنمو والتنمية البشرية 

دعائم الت وهي أهم المعرفة ميداناً جديدا من العلوم االقتصادية يقوم على تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

التي أسهمت في إزالة أو تخفيف حاجزي الزمان والمكان ويقوم على فهم جديد أكثر عمقا لدور رأس المال 

البشري فضال عن كونه مولدا فعليا للثروة أيضا ، فتفوق الدول وتميزها لم يعد مرتبطا بما تمتلكه من 

  ية التي تتمتع وتزخر بها.ثروات طبيعية بقدر ارتباطه بالطاقة المعرفية والثقاف

   -: الدراسة: مشكلة والأ

تتسابق دول العالم المتقدم على تنمية اقتصاداتها المعتمدة على البحث والتطوير, من حيث االنفاق على هذا 

النشاط ,ودعم مؤشراته , وتخصيص مبالغ ضخمة من حجم الموازنة العامة له, وانشاء مؤسسات وايجاد 

الدول  بين بالنمو االقتصادي اهمية البحث والتطوير فيفجوة اال ان هناك تهتم بهذا النشاط ,   قوانيين

ً على تنمية المتقدمة والدول النامية  القدرات البشرية والتي تعد من اهم ومنها العراق, مما أنعكس سلبا

   .المصادر غير الملموسة للنمو االقتصادي 

  -: لدراسةهمية اأ: ثانيا

كونها اداة  ؛من خالل تسليط الضوء على دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي دراسةتأتي أهمية ال   

مهمة من ادوات النمو االقتصادي ومحرك فعال للنهوض بالواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

ادة من تطبيق التجارب , واالستفومن اجل تحقيق مصدر نمو دائم للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء,

تجربة الفنلندية والكورية في مجال البحث والتطوير واالبتكار واالبداع واالفادة منها الالدولية الناجحة, ك

  في العراق .
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   -: دراسةفرضية ال :ثالثا

اهمها  وإلى طرح فرضية مفادها إن هناك مصادر عديدة  للنمو االقتصادي  الدراسةتقودنا مشكلة 

بين نشاط البحث والتطrrوير  ومتبادلة فهناك عالقة وثيقة(هو نشاط البحث والتطوير , في  عصرنا  الحالي 

، فكrrل منهمrrا يrrدعم اآلخrrر ،فزيrrادة االنفrrاق علrrى البحrrث والتطrrوير يزيrrد مrrن  النمrrو )والنمrrو االقتصrrادي

االنتاجية, او من خrrالل يادة على زاالقتصادي , نتيجة زيادة المعرفة واالبداعات واالبتكارات التي تنعكس 

  .العالميةسلع وخدمات في االسواق الفي انتاج تحقيق الميزة التنافسية 

 ً    -: دراسةالهدف :  ربعا

 وهو (البحث والتطوير)  االقتصادي النمو مهم من مصادرضوء على مصدرلتسليط ا إلى يهدف البحث

العوامل على افاق تطور االقتصاد القائم على (البحث والتطوير), والتعرف  تفعيلها، واكتشاف وطرق

, واالستفادة من الدور المهم للبحث والتطوير في فيها الرئيسة الداعمة لتحقيق النمو االقتصادي المستدام

ات , وخلق االسواق الخاصة بما تنتجه من سلع وخدم القدرة التنافسيةتميز العديد من الدول في مجال 

, بهدف النهوض بواقع االقتصاد  في العراق المستقبلية وإمكاناتهامعوقاتها  على والتعرف ، ,مميزة

  العراقي من خالل تعزيز النمو االقتصادي و تحقيق التنافس الدولي للعراق في ضوء تجارب مختارة .

  -: دراسةال يةمنهجخامسا :  

وذلك باالطالع على تجارب بعض  االستنباطي والمنهجالتحليلي الوصفي على المنهج  لدراسةا تاعتمد  

دور البحث والتطوير في  إليضاحواقتصاد المعرفة ,  الدول التي حققت طفرة في مجال البحث والتطوير

  .,وللنظر في امكانية تطبيقها في العراق من عدمه تهااقتصادانمو 

  الحدود الزمانية والمكانية  -سادسا 

 اسلكتتجربتان ا مبوصفه الفنلندية والتجربة الكورية الجنوبيةلى التجربة إمن الناحية المكانية تم االشارة 

وان الحدود  صغيرة الحجم والنفوس, دول وهياالقتصادية البشرية وفي تنميتها  (البحث والتطوير) طريق

  .  2016- 1995  منللمدة الزمانية للبحث هي 

  : دراسةالهيكلة : بعاسا

االطار النظري للنمو فضال عن االستنتاجات والتوصيات منه ( ثالثة فصولو مقدمة تم تقسيم البحث الى   

نظريات النمو ( والمبحث الثاني|:) مفهوم النمو االقتصادي( المبحث االول: أشتمل علىالذي  )االقتصادي

  والتطوير ومؤشراته االساسية)االطار النظري للبحث  (الفصل الثانياما و,) في الفكر االقتصادي

  البحث والتطوير) مؤشرات(), والمبحث الثاني تضمنحيث تضمن المبحث االول(ماهية البحث والتطوير

 )والتطوير وعناصر االنتاجلبحث ا بينعالقة ال(, والمبحث الثالث تضمن 
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 المبحث االول تضمنفمختارة في مجال البحث والتطوير)تجارب دولية (تضمنفقد  لثأما الفصل الثا ,

(التجربة الكورية في مجال البحث اما المبحث الثاني  (التجربة الفنلندية في مجال البحث والتطوير)

واقع نشاط البحث والتطوير في العراق والرؤى االستشرافية (أما المبحث الثالث تضمن و والتطوير)

  .) لدوره في النمو االقتصادي

  لبعض الدراسات السابقة:االستعراض المرجعي  -ثامنا 

 )1()2002 نينو ، ست أبوهادراسة (  -1

وتوصلت الدراسة الى إن إدخال التكنولوجيا دون تهيئة القوى العاملة أدت إلى تغيير إنتاجيتهم وانخفاضها 

وشعورهم بالخوف واسهم التطور التكنولوجي كذلك في تغيير هيكل الطلب على القوى العاملة من خالل 

 بعضهم لتقادم تخصصاتهم وزيادة الطلب على األفراد ذوي التخصصات النادرة والحديثة. االستغناء عن

 )2()2007 الشهواندراسة( -2

 المتغيرات على إيجابية آثار لها كانتشركة الكندي العامة البحثية في  الكفاءة أن الدراسة وجدت

 البحثية التقنية وأما. تماًما عليها التطويرية الكفاءة آثار بخالف والتقدم، والنمو الناتج وهي , االقتصادية

 النمو على التأثير إيجابية التطويرية التقنية كانت فيما المؤشرات، تلك على سلبية اثار لها فكانت

 .فقط االقتصادي

 )3()2010دراسة (الخيكاني -3

 من الرغم على البلدان هذه في والتطوير البحث على اإلنفاق تباطؤ إلى تشير نتائج إلى البحث توصل وقد

 تعزيز في دوره يؤدِ  ولم المجال هذا في متواضعة كانت التي معظمها في والبشرية المالية الموارد وفرة

 مما اقل كانت إنها إال ، نسبيا مرتفعة تقانية بمكانة تتمتع بعضها كانت وإن ، اقتصاداتها في التنافسية القدرة

 تضييق في العربية البلدان إمكانيات على التعرف لمحاولة البحث جاء وقد.  األخرى العالم بلدان في هي

 خالل من كله ذلك إلى التوصل جرى وقد نامية، وأخرى متقدمة وبلدان مقارنة والتطويرية البحثية الفجوة

 الباحث يقترحها التي الضرورية السبل من مجموعة تضمنت محاور بخمسة البحث موضوع دراسة

  .التنافسي ودوره النشاط هذا بمستوى للنهوض

  

  

  

 

                                                             
ماركو نينو ، أيهاب ست أبوها ، اثر التقدم التكنولوجي على القوى العاملة في مصنع العصر لإللكترونيات  في مدينة الحسن  -  1 

  .2003)، 2)، العدد(6مجلة اربد للبحوث والدراسات، المجلد(, عمان، الصناعية
الشهوان(دور كفاءة البحث والتطوير وتقنيتهما في النمو االقتصادي لشركة الكندي العامة), دراسة اقليمية لمركز  ينوفل قاسم عل - 2 

  . 2007) كانون الثاني,7)العدد(4السنة (, بغدادالدراسات االقليمي,
القدرة التنافسية), مجلة القادسية نزار كاظم صباح الخكاني,امكانية البحث والتطوير في بلدان عربية مختارة ودورها في تعزيز  - 3 

  .2010) 1العدد(12المجلد ,للعلوم اإلدارية واالقتصادية



 

4 

 )1()2012  الجواري, ثجيلدراسة ( -4

تأتي هذه الدراسة لعرض صورة لواقع ومشكالت البحث العلمي في مراكز الدراسات في الجامعات 

العراقية من خالل دراسة معوقات البحث العلمي في مراكز البحوث والدراسات التابعة لجامعة البصرة, 

معوقات إدارية ب يواجهصل الباحثان الى ان نشاط القائمين بالبحث العلمي في المراكز البحثية ووقد ت

ومالية وتنظيمية وعلمية ,نتيجة قلة التخصيصات المالية وغياب التنظيمات االدارية وهجرة العقول 

  المبدعة من العراق نتيجة التدهور االمني واالقتصادي.

 

 )2() 2015حسن ,الشندي(دراسة -5

نشاط البحث والتطوير في العراق مقارنة بالمانيا والسبب يعود الختالف  انخفاضتوصلت الدراسة الى 

القاعدة العلمية ,ولضعف التمويل على قطاع التعليم العالي وانعدام الحافز على البحث العلمي لدى اغلب 

تساع أو رة التطويرية,الكوادر العلمية بسبب انخفاض التخصيصات المالية كذلك انخفاض مستوى االدا

  ظاهرة الفساد المالي واالداري مما ادى الى اتساع الفجوة العلمية بين العراق والمانيا.

  

 )3()2016المياليدراسة ( -6

ويعتبر وضع البحث العلمي واالبتكار في العراق االسوأ ضمن الدول النامية بالرغم من ان العراق يمتلك 

عددا هائالً من الكفاءات الباحثة ، وهذا عند مقارنة العراق مع دول اخرى كاليابان والسعودية التي 

سية أمام البحث العلمي في استطاعت النهوض في هذا المجال ، مما جعل مشكلة التمويل هي المشكلة الرئ

العراق فضالً عن الظروف المربكة التي مر بها العراق طيلة عقود من الزمن لذلك انطلقت الدراسة من 

فرضية مفادها أن العراق لم يساهم بصورة فعالة من خالل أالنفاق على مؤشر البحث والتطوير مقارنة مع 

  انعكس سلبا على نمو مؤشرات التنمية االقتصادية . بلدان أخرى أمثال اليابان والسعودية أالمر الذي

  
                                                                                 

                                                             

ربيع قاسم ثجيل, و د.عدنان فرحان الجواري (معوقات البحث العلمي في مراكز الدراسات والبحوث في جامعة البصرة) مجلة  1- 
  .2012السنة  8المجلد  24العدد جامعة الكوفة,, كلية االدارة واالقتصاد الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية

 ,مجلةأديب قاسم شندي, سارة عبد الرزاق حسن(دور البحث والتطوير في التنمية االقتصادية في بلدان مختارة العراق_المانيا) - 2
  . ,2015   (19)العدد واسط جامعة/واالقتصاد اإلدارة , كلية واإلدارية االقتصادية للعلوم الكوت

تغريد حسين دمحم الميالي (االنفاق على البحث والتطوير مدخال معاصر للتنمية االقتصادية في العراق في ضوء تجارب  - 3 
 . 2016 مختارة),رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية, كلية االدارة واالقتصاد ,جامعة القادسية,

  



  

  
  

  الفصل االول

  االطار النظري للنمو االقتصادي

  
  
  
  

  مفهوم النمو االقتصاديالمبحث االول :  

  

 نظري   ات النم   و ف   ي الفك   ر المبح   ث الث   اني:

  االقتصادي
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  مفهوم النمو االقتصادي  المبحث االول :

  تمهيد

من االهداف االساسية التي تسعى اغلب دول العالم الى تحقيقها هو تحسين المستوى المعاشي 

أال عن طريق معدالت مرتفعة ومستمرة ومستدامة من النمو  , وهذا اليتملالفراد وزيادة رفاهيتهم

االقتصادي, فهو القادر على توفير مصادر العيش الكريم وتلبية كل متطلبات واحتياجات االفراد 

أكثر ابداعا واكثر  من تعليم جيد ورعاية صحية وخدمات اجتماعية , االمر الذي يجعل االفراد

  مفهوم النمو االقتصادي واهم مصادره واهم نظرياته. لذا سنبين في هذا الفصل انتاجية,

  تعريف النمو االقتصادي 1-

في نمو الناتج المحلي االجمالي بشكل اكبر  ابسط تعاريف النمو االقتصادي هو الزيادة المستمرة

 :" اإلرتفاع في نصيب الفرد أو في نصيب)1( "سيمون كوزنتس" بأنه هعرفمن نمو السكان.فقد 

عنصر العمل من حجم الناتج"، حيث أن الزيادة في حجم الناتج غالبا ما يصاحبها ارتفاع في حجم 

السكان، وبالتالي فإن التقدير الحقيقي لمدى تحقق اإلزدهار اإلقتصادي يتطلب اإلرتكاز في 

وقد عرف النمو ايضا  ,حساب معدالت النمو اإلقتصادي على مؤشر نصيب الفرد من حجم الناتج

ه ذلك المصطلح الذي اقترن بظهور الراسمالية وقدرتها االلية وأنتاجها الصناعي, وما صاحبها بأن

من تغيرات تقنية مستمرة وتراكم لراس المال التي ادت الى تحوالت جوهرية للمجتمعات, كانت 

قبل هذا النظام مجتمعات بدائية تسعى للحصول على وسائل العيش والبقاء, ولم تهتم بمقدار او 

جون ريفوار فيعرفه بأنه: "التحول التدريجي لالقتصاد عن طريق ,اما )2(وتيرة الزيادة فيها

 المنتظم االقتصادي التحليل ظهور مع المصطلح هذا تزامن.)3(الزيادة في اإلنتاج أو الرفاهية 

 كانت متقدمة الدولة نوعية مراعاة دون طويلة زمنية واستمر لفترة الكالسيكية، النظرية من ابتداء

 السلع كمية رفع من تمكنه التي السبل وألسباب في ويبحث يهتم مجتمع فكل, ذلك غير أو

 األخرى هي تكون التي والمنشآت االقتصادية، الوحدات طرف من إنتاجها يتم التي ، والخدمات

 األموال، رؤوس من تراكم تمكنها التي األرباح، معدالت أقصى وتحقيق منتجاتها بزيادة ملزمة

 هو النمو االقتصادي "أن على اآلراء معظم اتفقت النظر، وجهات تعدد من وبالرغم أنه حيث

                                                             

,التنمية االقتصادية , تعريب ومراجعة ,محمود حسن حسني ومحمود حامد محمود, دار المريخ ,الرياض ,  ميشيل تودارو - 1 
 .175,ص2006

روب موريس, النمو االقتصادي والبلدان المتخلفة ,ترجمة هشام متولي, الطبعة الثانية , دار الطليعة للطباعة والنشر  – 2 
  .9,ص1979,بيروت,

  syrie.com/tbl_images/file-www.ina0473.pdfمجعة حجازي، مفاهيم التنمية.  - 3
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 إلى يؤدي ولذي  اإلجمالي الوطني أو الدخل اإلجمال، المحلي الناتج إجمالي في زيادة حدوث

  .)1(الحقيقي الدخل من الفرد متوسط نصيب في مستمرة زيادة

اقتصادي إذا كان نمو الناتج الوطني أكبر من معدل نمو  كما يمكن للنمو أن يكون مصاحبًا لتقدم

السكان، أو أن يكون غير مصاحب بتقدم اقتصادي إذا كان معدل نمو الناتج الوطني مساويًا 

لمعدل نمو السكان، بينما إذا كان معدل نمو السكان أرفَع من معدل نمو الناتج الوطني فإن النُّمو 

 الدخل يف حقيقية ةزياد حدوث يعني االقتصادي النمو و .اديحينئذ يكون مصحوبًا بتراجع اقتص

في  مستمرة زيادات حدوث دون من يحدث ال االقتصادي النمو, ف النقدي سيل والحقيقي  الفردي

 و عامين أو عام لمدة الحقيقي الدخل متوسط من تزيد  اعانات الى دولة ما منح يتم فعادة ما الدخل

  .)2(نمو وليست مؤقتة زيادة ال كنها تعتبر

ويعتبر النُّمو االقتصادي شرًطا ضروريsا، ولكنه غير كاٍف لرفع مستوى حياة األفراد المادية؛ 

ا مرتبطًا كا شائعفالشرط اآلخر هو طريقة توزيع الزيادة المحققة على األفراد، التي تعد موضو

 النمو معدالت في اإلختالف يعتبر ال , كما بطبيعة النظم االقتصادية والسياسية في كل دولة

 المتقدمة الدول أن فالمالحظ ألي بلد اقتصادي تقدم أو تخلف عن الغالب في رامعب االقتصادي

 اقتصادياتها في المسجلة االقتصادي النمو معدالت مستويات تكاد النامية بالدول مقارنة مثال

 النامية الدول عكسعلى  الكامل، التشغيل حالة مناقترابها  إلى باألساس يرجع وذلك تنخفض

 األولى مراحلالا في عالية اقتصادية نمو معدالت تسجل فإنها االقتصادي التخلف حالة وبحكم

 الناتج حجم في التغير يقيس كمي متغير هو االقتصادي النمو أن كما ،االقتصادي لتطورها

  .ال أم العامة االحتياجات يلبي الناتج هذا حجم أن كون عن النظر بغض ألخرى سنة من القومي

  
  :مصادر النمو اإلقتصادي  -2

  تتمثل مصادر النمو اإلقتصادي في نوعين أساسيين هما:

 اإلنتاجية العمليةمدخالت  بتراكم: وهي المصادر المرتبطة  مصادر النمو المباشرة 

  :عناصر التالية ، وتتمثل في)3(إنتاجيتها  في والتأثير

االنتاج, وهو  عمليةر في بيبشكل كراً عنصر العمل عامال مؤث عنصر العمل: يعتبر - أ 

عبارة عن القدرات الجسمية والفكرية التي يمكن لالنسان استخدامها في العملية االنتاجية 

                                                             

  .51,ص2000دمحم عبد العزيز عجمية, ايمان عطية ناصف, التنمية االقتصادية: دراسة نظرية وتطبيقية,جامعة االسكندرية , - 1 
  .12- 11,ص2003الجامعية االسكندرية,  الدار) التنمية في حديثة اتجاهات، , د ايمان عطية ناصيف , القادر عبد دمحم القادر عبد د - 2

    
 3 - Brian Snowdon and Howard Vane: op-cit, p 596. 
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,ويرتبط حجم اليد العاملة بعدد السكان النشطين الجاهزين للعمل والقادرين عليه وبساعات 

الزيادة في عدد السكان في ارتفاع حجم العمالة في  العمل التي يبذلها كل عامل ,وتساهم

  الدولة, ويتم تحسين وتطوير عنصر العمل عن طريق التدريب والتعليم.

عنصر تراكمي,يتألف من االالت والمباني  رأس المالعنصر رأس المال: يعتبر عنصر   -ب

ويتم تمويل راس المال من ، مادية وغيرها التي تدخل في العملية االنتاجية واالراضي وأصول

خالل االدخار الذي يذهب لالستثمار, وأن زيادة االدخار تؤدي الى زيادة االستثمار الذي بدوره 

,كما )1(يؤدي الى زيادة االنتاج والدخل,مما يزيد في القدرة على التكوين الراسمالي في االقتصاد 

ض الداخلي والخا   رجي والمساعدات الدولية.يمكن ان يمول راس المال عن طريق االقترا

ً لزي –ج  وتتضمن  ادة الناتج القومي,الموارد الطبيعية: تمثل الموارد الطبيعية مصدراً تقليديا

ض,  ض واستخداماتها من غابات و مامتوفر من معادن في باطن االر الموارد الطبيعية االر

دائرة االستغالل  وانهار وبحيرات , وحتى تكون هذه الموارد مستخدمة اقتصاديا وتكون في

االقتصادي الشباع الحاجات يستوجب توفر شرطين,االول المعرفة والمهارة الفنية التي تسمح 

  .)2(بأستغاللها,واالخر وجود طلب على المورد ذاته او على الخدمات التي يتيحها

  تأثير العاملعنصر التكنولوجيا: في الواقع العملي تتغير دالة اإلنتاج مع مرور الزمن نتيجة   -  د

المال إنتاج  رأس: العمل و  التكنولوجي، إذ أنه يمكن بتواجد نفس الكمية من عنصري اإلنتاج

  ، وذلك وفق دالة اإلنتاج على الشكل التالي:)3(بإضافة العامل التكنولوجي  كمية أكبر

Y = Af(K,L) ……(1) 

  يمثل المستوى الحالي للتكنولوجيا .   A:  أن حيث      

االستغالل االمثل لكل عنصر من عناصر االنتاج, ويتولد التطور التكنولوجي والتقني من اي 

  )4(خالل االكتشافات العلمية الجديدة واالختراعات الحديثة واالبتكارات والبحث العلمي

 وهي مرتبطة بالنظم االقتصادية والسياسية المتوفرة في  :مصادر النمو غير المباشرة :

اي بلد فهي تلعب دوراً بارزاً ومؤثرا في عملية النمو االقتصادي, فالنمو االقتصادي 

اليتحقق بالضرورة فقط عبر توفر الموارد الطبيعية او المالية بل يحتاج الى توفر جهات 

مسار عملية النمو االقتصادي, وهذه  مهيئة وداعمة له , منها مؤسسات قادرة على دعم

ككل, اما  المؤسسات تتمثل ب(الدستور, القوانين , االنظمة) وهي تتمثل بالنظام السياسي
                                                             

فليح خلف ,التنمية والتخطيط االقتصادي, الطبعة االولى , دار جدار للكتاب العالمي, عالم الكتب الحديثة , عمان  -  1
  .107,ص2006,االردن ,

صالح عصفور , المصادر الطبيعية واقتصاديات نفاذها, جسر التنمية ,سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية االقتصادية  -  2
  .2-3,ص2002), الكويت ,5دد (بالدول العربية, الع

3  -  .Gregory Mankiw: "Macroeconomics", op cit, p 274.  
عبد القادر عطية, اتجاهات حديثة في التنمية , الطبعة الثانية , الدار الجامعية للنشر والتوزيع , االسكندرية, مصر ,  -  4

  .13, ص2003
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. ومن ثم فان )1(االمور االخرى منها (العادات, والتقاليد, واالعراف) فهي تتمثل بالمجتمع

موارد االقتصادية لتحقيق المؤسسات تمثل االطار وااللية التي يتم بموجبيها استغالل ال

الهدف من هذا االستغالل.والجدير بالذكر هناك مجموعة من المقاييس يتم من خاللها 

  قياس النمو االقتصادي .

  مو االقتصادينمقاييس ال    - 3

الناتج الوطني: هو مقياس لحصيلة النشاط اإلنتاجي، وحساب معدل نموه هو ما يصطلح عليه  -أ  

ويمكن حساب الناتج الوطني بحساب الناتج المحقق في بلد وتقديمه بعملة ذلك  مو،نتسمية معدل ال

مو، ما يعاب هنا أن لكل دولة عملتها نالبلد، ومن ثم مقارنته بنتائج الفترة السابقة ومعرفة معدل ال

 مو المحقق في مختلف البلدان وفق هذا المقياس؛ ولذا تستخدمنالوطنية، وبالتالي ال يمكن مقارنة ال

غالبًا عملة دولية واحدة لتقييم الناتج الوطني لمختلف البلدان، حتى يسهل المقارنة بين معدالت 

 .)2(مو المحققة فيهانال

مو االقتصادي في نا لقياس القا وصدممتوسط الدخل الفردي: يعتبر هذا المعيار األكثر استخدا

الدخل الفردي بسبب نقص دقة معظم دول العالم، لكن في الدول النامية هناك صعوبات لقياس 

 إحصائيات السكان واألفراد.

 :  )3( مو على المستوى الفردينهناك طريقتان لقياس معدل ال

 مو البسيط: يقيس معدل التغير في متوسط الدخل الحقيقي من سنة ألخرى.نطريقة معدل ال -

خالل فترة زمنية  مو السنوي في الدخل كمتوسطنمو المركزي: يقيس معدل النطريقة معدل ال - 

  .ايطويلة نسب

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

), 46,سجل التطورات المؤسسية في الدول العربية, المعهد العربي للتخطيط: سلسلة الخبراء, العدد( حسين الطالفحة -  1
  .7,ص2013الكويت,

  .www.startimes.comمقدم مصطفى، بحث حول النمو االقتصادي،على الموقع التالي:  -  2
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية،  - دراسة نظرية  - بناني فتيحة، السياسة النقدية والنمو االقتصادي  -  3

  .6، ص: 2009 -  2008بومرداس،  - جامعة أدمحم بوقرة 
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  .مو في الفكر االقتصاديننظريات ال المبحث الثاني :

 مو االقتصادي عند الكالسيك: نال -  1

مو، نمو عند الكالسيك آراء كل من آدام سميث ودافيد ريكاردو المتعلقة بالنتتضمن نظرية ال

باإلضافة إلى آراء التجاريين حول مصدر الثروة من التجارة الخارجية، ثم آراء كل من جون 

ستيوارت ميل حول األسواق، وروبرت مالتوس حول السكان، ويمكن حصر عناصر النظرية 

  فيما يلي:

للدولة  عد عن أي تدخلبسياسة الحرية االقتصادية: الحرية الفردية، حرية المنافسة الكاملة، ال - أ

  . " Say "أعتماد كامل على قانون ساي في الحياة االقتصادية

  التكوين الرأسمالي مفتاح التقدم. - ب

الربح هو الحافز على االستثمار: كلما زاد معدل األرباح، زاد معدل التكوين الرأسمالي  - ت

  واالستثمار.

الرأسماليين على التراكم  ميل األرباح للتراجع: وذلك نظًرا لتزايد حدة المنافسة بين -ث 

  الرأسمالي.

حالة السكون: اعتقد الكالسيك بحتمية الوصول إلى حالة االستقرار كنهاية لعملية التراكم  - ج

الرأسمالي؛ ذلك أنه ما أن تبدأ األرباح في التراجع حتى تستمر إلى أن يصل معدل الربح إلى 

الصفر، ويتوقف التراكم الرأسمالي، ويستقر السكان، ويصل معدل األجور إلى مستوى الكفاف، 

وده إلى حالة السكون، قسب آدم سميث فإن ندرة الموارد الطبيعية توقف النُّمو االقتصادي، وتوح

مو في رأس المال من خالل قانون نأما ريكاردو ومالتوس فقد نظرا للنمو السكاني وتراجع ال

للتنمية تناقص الغلة، الذي يمثل بدوره عقبة أمام التنمية.. في نظر الكالسيك فإن النتيجة النهائية 

هي الركود، هذا الركود ينتج عن الميل الطبيعي لألرباح نحو التراجع، وما يترتب على ذلك من 

  .قيود على التراكم الرأسمالي، أو يستقر عدد السكان وتسود حالة من السكون

  
  :االقتصادي مونالنظرية النيوكالسيكية في ال -  2

التاسع عشر، وبمساهمات أبرز اقتصادييها:  ظهر الفكر النيوكالسيكي في السبعينيات من القرن

 "و " Walras "و " Menger "و " Jevons " أمثال الجديدة للمدرسة المكونين االقتصاديين

Alfred Marshall "  

قائمة على أساس إمكانية استمرار عملية النُّمو االقتصادي دون حدوث ركود اقتصادي، كما 

  أوردت النظرية الكالسيكية، ولعل أهم أفكار النيوكالسيك تتمثل في:



 
10 

مو االقتصادي عبارة عن عملية مترابطة متكاملة ومتوافقة، ذات تأثير إيجابي متبادل؛ نأن ال - أ

إلى دفع القطاعات األخرى للنمو؛ لتبرز فكرة مارشال، المعروفة  حيث يؤدي نمو قطاع معين

بالوفرات الخارجية، كما أن نمو الناتج القومي يؤدي إلى نمو فئات الدخل المختلفة من أجور 

 وأرباح.

مو االقتصادي يعتمد على مقدار ما يتاح من عناصر اإلنتاج في المجتمع (العمل، نأن ال -ب 

ض، الموارد الطبي  عية، رأس المال، التنظيم، التكنولوجيا).األر

بالنسبة لعنصر العمل نجد النظرية تربط بين التغيرات السكانية وحجم القوى العاملة، مع  - ت

 التنويه بأهمية تناسب الزيادة في السكان أو في القوى العاملة مع حجم الموارد الطبيعية المتاحة.

مو محصلة للتفاعل بين التراكم نالنيوكالسيك عملية الفيما يخص رأس المال اعتبر  - ث

ض رأس المال، التي  الرأسمالي والزيادة السكانية؛ فزيادة التكوين الرأسمالي تعني زيادة عر

تؤدي إلى تخفيض سعر الفائدة، فتزيد االستثمارات، ويزيد اإلنتاج، ويتحقق النُّمو االقتصادي، 

توجيه االستثمارات، يعتبر النيوكالسيك االدخار عادة  هذا مع اإلشارة إلى دور االدخار في

راسخة في الدول التي تشق طريَقها نحو التقدم، لتأخذ بذلك عملية االستثمار والنُّمو شكالً آليsا 

 ميكانيكيsا.

أما عنصر التنظيم فيرى أنصار النظرية أن المنظم يشغل التطور التكنولوجي بالصورة التي  - ج

 جمود في العملية التطويرية، وهو قادر دائًما على التجديد واالبتكار.تنفي وجود أي 

ال يتحقق فجأة، إنما تدريجيsا، وقد  -وصف مارشال  -مو العضوي نمو االقتصادي كالنأن ال - ح

استعان النيوكالسيك في هذا الصدد بأسلوب التحليل المعتمد على فكرة التوازن الجزئي الساكن، 

في المجال القصير؛ حيث يرون أن كل مشروع صغير هو جزٌء من كّلٍ ينمو مهتمين بالمشاكل 

 في شكل تدريجي متسق متداخل، وبتأثير متبادل مع غيره من المشاريع.

  مو االقتصادي يتطلب التركيز على التخصص وتقسيم العمل وحرية التجارة.نأن ال - خ

  مو االقتصادي في النظرية الكينزية:نال - 3

)، الذي تمكن من 1946 - 1883ترتبط هذه النظرية بأفكار االقتصادي جون ماينادر كينز (

وترتكز هذه )، 1932 -  1929وضع الحلول المناسبة لألزمة االقتصادية العالمية للفترة من عام (

النظرية على دور كال القطاعين العام والخاص في االقتصاد , اي انه مع تدخل الدولة  في بعض 

جاالت لتعويض اي نقص يحصل في الطلب الفعال  الذي هو المحرك االساسي لعملية النمو الم

وبموجب هذه النظرية فإن قوانين نمو الدخل القومي ترتبط بنظرية المضاعف؛ , )1(االقتصادي

                                                             

الة ماجستير, جامعة رفيق نزاري , االستثمار االجنبي المباشر والنمو االقتصادي, دراسة حالة تونس, الجزائر ,المغرب, رس -  1
 .77,ص2008الحاج لخضر ,
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حيث يزداد الدخل القومي بمقدار مضاعف للزيادة الحاصلة في اإلنفاق االستثماري، ومن خالل 

  ي لالستهالك.الميل الحدِّ 

  وترى هذه النظرية أن هناك ثالثة معدالت للنمو، وهي:

، وهو يمثل نسبة التغيير في الدخل إلى  Actual rate of growthمو الفعلي نمعدل ال -أ 

  الدخل.

مو عندما تكون ن، وهو يمثل معدل الWarranted rate of growthمو المرغوب نمعدل ال -ب 

 أقصاها.الطاقة اإلنتاجية في 

)، فهو أقصى معدل للنمو يمكن أن يتمخض عن الزيادة الحاصلة GNمو الطبيعي (نمعدل ال - ت

في التقدم التقني والتراكم الرأسمالي والقوة العاملة عند مستوى االستخدام الكامل، ويجب أن 

معدل النُّمو يتحقق التعادل بين معدل النُّمو الفعلي ومعدل النُّمو المرغوب، وأن يتعادل أيًضا 

الفعلي مع المعدلين المرغوب والطبيعي؛ فالتعادل األول يؤدي لتوفر القناعة لدى المديرين 

بقراراتهم اإلنتاجية، أما إذا تعادل معدل النُّمو المرغوب فيه مع معدل النُّمو الطبيعي فليس هناك 

حتى  -المعدل الطبيعي  اتجاه لنشوء البطالة والتضخم، فلو افترضنا أن المعدل المرغوب أقل من

فإن البطالة ستزيد؛ حيث إن كالً من المعدل  -في حالة تساوي المعدل الفعلي والمرغوب فيه 

الفعلي والمرغوب فيه أقل من المعدل الطبيعي، أما في حالة العكس (أي إن المعدل المرغوب فيه 

المرغوب فيه قد يتعادالن، أكبر من المعدل الطبيعي) بصورة مؤقتة، فإن ِكال المعدلين الفعلي و

وإن المعدل الفعلي ال يمكن أن يتجاوز المعدل الطبيعي على نحو غير محدود؛ حيث إن المعدل 

وركز كينز في معالجة المشاكل التي تصيب االقتصاد .)1(الطبيعي يمثل أقصى معدل للنمو

وهو متغير االستهالك, فمن  (الدورات االقتصادية) على متغير مهم من متغيرات الطلب الفعال

خالل سياسة اعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقير التي يكون عندها الميل الحدي لالستهالك 

مرتفع, سيؤدي الى زيادة حجم االستهالك الكلي في المجتمع وهو جزء مهم من الطلب الكلي 

 الفعال,وبتالي زيادة التشغيل ثم االستثمار ثم النمو االقتصادي.

  مو االقتصادي في النظرية الماركسية:لنا -  4

لقد فند كارل ماركس في نظريته للنمو االقتصادي آراء الرأسماليين، وقد قامت نظريته في هذا 

الصدد على مجموعة من الفرضيات تتعلق بطبيعة الوظيفة التي يقوم بها اإلنتاج في المجتمع، 

لى طريقة تراكم رأس المال، إلى جانب وكذا على نوع االبتكار واالختراع السائدين، وع

  فرضيات تتصل بمعدالت األجور واألرباح السائدة.

                                                             

مجلة  دراسة تطبيقية) - دراسة في معدالت النمو لألزمة لصالح الفقراء(العراقتوفيق عباس عبد عون المسعودي،  -  1
  .31،32ص:  2010،,المجلد السابع,نيسان,26لوم االقتصادية,العدد الع
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وتعتبر نظرية فائض القيمة األساس الفعلي للنظرية الماركسية في النُّمو، ويعرف فائض القيمة 

بأنه زيادة اإلنتاج عن حاجة االستهالك، أي ما هو مخصص لالستثمار، كذلك يرى ماركس أن 

المركزي لالقتصاد من أجل تحقيق المنفعة العامة سوف يؤدي بكل مؤسسة للبحث عن التسيير 

فائدتها الخاصة، وبالتالي االستغالل األمثل لمواردها الطبيعية والقوة العاملة.. ويرى ماركس أن 

 المقياس السليم لسلوك األفراد هو طريقة اإلنتاج السائدة؛ أي: إن هناك تنظيًما معينًا لإلنتاج في

  المجتمع يتضمن:

تنظيم العمل عن طريق التعاون والتقسيم المثمر بين المهارات العمالية، وعن طريق الوضع  -ا 

 القانوني للعمال من حيث الحرية واالسترقاق.

 البيئة الجغرافية والمعرفة بطرق استخدام موارد الثروة الموجودة. -ب 

 وحالة العلم بوجه عام. الوسائل العلمية الفنية المطبقة في اإلنتاج، - ت

ما يعاب على ماركس هو إهماله لدور الطلب في تحديد القيمة المضافة، وتحديده للعمل فقط 

ض،  كمحدد للقيمة، كما أن الواقع ينفي ما ذهب إليه ماركس من أن أجور العمال تتجه نحو االنخفا

الرأسمالية المتقدمة دون أن يؤثر بل على العكس نجد األجور في ارتفاع لفترات طويلة في الدول 

  .)1(ذلك على فائض القيمة المحقق، كما أن التنبؤ الماركسي بزوال الرأسمالية كان عكسيsا

  نظرية جوزيف شومبيتر في النُّمو االقتصادي: -  5

) اقتصادي وعالم اجتماع أمريكي، Joseph Schumpeter )1883 - 1950 جوزيف شومبيتر

  الواليات المتحدة األمريكية. -كونيتيكت  -تشيكيا، وتوفي في تاكونيك  -ولد في مورافيا 

اشتهر بنظرياته حول التنمية والدورات االقتصادية، وتمرد على المدارس االقتصادية السائدة في 

ليدية الجديدة، مبتعدًا عن التحليل السكوني زمنه، وخرج على أساتذته في مدرسة فيينا التق

(الستاتيكي)، محاوالً تأسيس نظرية التحليل الحركي (الديناميكي)، وباهتمامه الكبير بالجمع بين 

النظرية االقتصادية واإلحصاء، إضافة إلى التاريخ وعلم االجتماع، في معالجة القضايا 

ة للمدرسة التقليدية الجديدة، وكذلك للمدرسة االقتصادية لعصره، يكون قد أدار ظهره مرة ثاني

  .)2(الكينزية، والكينزية الجديدة فيما بعد

تأثر جوزيف شومبيتر بالمدرسة النيوكالسيكية في اعتبار أن النظام الرأسمالي هو اإلطار العام 

فيما يخص تناقضات النظام الرأسمالي؛ فهو يمقت  للنمو االقتصادي، وتأثر أيًضا بأفكار مالتوس

الشيوعية، مع ذلك ال يدعو إللغاء الرأسمالية، وال ينحاز إليها، إنما تنبأ بانهيار النظام الرأسمالي 

                                                             

  .17، 16بنابي فتيحة، مرجع سابق، ص:   - 1
  mcoency.-http://www.arabمطانيوس حبيب، شومبيتر (جوزيف)، الموسوعة العربية، المجلد الحادي عشر.   -  2
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ليرث محله النظام االشتراكي وليس الشيوعي، وقد ظهرت أفكاره في كتابه: نظرية التنمية 

  ، أهم أفكاره:1939ب له سنة ، وكملها في كتا1911االقتصادية عام 

أن التطور في ظل النظام الرأسمالي يحدث في صورة قفزات متقطعة واندفاعات غير متسقة،  - أ

تصاحبها فترات من الكساد والرواج قصيرة األجل متعاقبة؛ وذلك بسبب التجديدات واالبتكارات 

 مو.نال التي يحدثها المنظمون، والتي من شأنها زيادة اإلنتاج ودفع عجلة

يتوقف النُّمو على عاملين أساسين، األول هو المنظم، والثاني هو االئتمان المصرفي الذي  -ب 

 يقدم للمنظم إمكانيات التجديد واالبتكار.

إعطاء المنظم أهمية خاصة، ووصفه بأنه مفتاح التنمية، أو "الدينامو" المحرك لعجلة  -ت 

 التنمية.

م تؤثر في العادات والتقاليد وأذواق المستهلكين، التي يمكن أن التطورات التي يحدثها المنظ -ث 

 تأخذ إحدى أو بعض الصور التالية:

 استغالل موارد جديدة.• 

 استحداث سلع جديدة.• 

 استحداث أساليب إنتاج جديدة.• 

 فتح أسواق جديدة.• 

  إعادة تنظيم بعض الصناعات.• 

  كل األسباب التالية:إن انهيار الرأسمالية قد يحدُث نتيجة أحد أو 

  بوار وظيفة المنظم (نتيجة روتينية االبتكار والتجديد وقيام الخبراء والباحثين بها). - 

  زوال اإلطار التنظيمي للمجتمع الرأسمالي (االحتكار، والكارتيالت). - 

  انحالل الطبقة السياسية التي كانت تحميها. - 

  العداء النشط المستحكم ضد الرأسمالية من جانب المثقفين والعمال. - 

ض سيادة المنافسة والعمالة الكاملة نوفي تحليله لعملية ال مو االقتصادي يبدأ شومبيتر بافترا

القتصاد في حالة توازن ساكن يكرر نفسه دائًما دون وجود صافي استثمار أو زيادة سكانية؛ 

د الفرص المربحة لتمويل استثمارات جديدة، فتولد موجة من االستثمارات حيث يقوم المنظم بإيجا

نتيجة التجديد واالبتكار، فيتم تشغيل مصانع جديدة، وتجد السلع طريقها إلى األسواق، تبدأ موجة 

من االزدهار، تغذيها زيادة االئتمان المصرفي، فزيادة في اإلنتاج والدخل، ويعم الرواج، تعمل 

ض األسعار، وتصبح المنشأة القديمة غير قادرة على منافسة المنشآت زيادة السلع  على انخفا

الجديدة، فتغلق هذه األخيرة أبوابها، وتسود حالة من التشاؤم لدى المنظمين، فتتعثر حركة التجديد 
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واالبتكار، وتسود حالة من الكساد، ال يلبث الكساد إال فترة وجيزة لتعود األمور إلى التحسن 

  رات جديدة، واستحداث أساليب إنتاج أفضل، فاستثمار وتوسع للنشاط االقتصادي وهكذا...بابتكا

  نقد النظرية:

إعطاء أهمية مبالغ فيها للمنظم؛ حيث تفقد وظيفة هذا األخير مكانتها مع بزوغ جماعات  - 

 الخبراء والمختصين.

ض يكتنف جوانبها. افتراضه لتأثير االدخار بسعر الفائدة، رغم أن هذه العالقة ال -   يزال الغمو

ض طويلة األجل في الدول  -  ض التمويل عن طريق االئتمان المصرفي، ولكن القرو افترا

الرأسمالية ال تقدمها البنوك، إنما يتم تمويل االستثمارات طويلة األجل عن طريق األرباح 

 المحتجزة أو إصدار األسهم والسندات.

ض للعقبات التي يمكن  -  مو؛ كالزيادة السكانية، وتناقص الغلة، نأن تعرقل من عملية العدم التعر

 .)1(واوغيرها من العقبات التي تعاني منها معظم الدول األقل نم

  روستو:لمو ننظرية مراحل ال -  6

مو نتسمى أيًضا: نظرية مراحل التطور االقتصادي، روج لها روستو في كتابه: "مراحل ال

اهتمام كبير في أوساط المتخصصين بقضية التنمية والدخل، االقتصادي"، الذي استحوذ على 

يقول عنه ريمون أرون: "لقد أقبل العالم كله على قراءة هذا الكتاب، وأصبح التمييز بين مراحل 

  .يامو االقتصادي بغض النظر عن التناقض بين النظم السياسية شيئًا عادنال

ا بتحليل قضية التخلف بالبالد المتخلفة، فإن وبالرغم من أن روستو في هذا الكتاب لم يُعن أساسً 

نظريته قد استخدمت بعد ذلك كاتجاه متميز في تفسير التخلف، والفكرة التي قدمها روستو هنا 

مو االقتصادي يتكون من مراحل معينة ذات تتابع زمني، بحيث إن كل مرحلة نتتلخص في أن ال

وهذا يعني أن على البلدان المتخلفة أن تعيش نفس  تمهد الطريق أوتوماتيكيsا للمرحلة التي تليها،

، حتى تقطع هذه المراحل 1950 - 1850الطريق الذي مشته الدول المتقدمة في الفترة ما بين 

وتصل إلى المجتمع الصناعي فما بعد الصناعي، وحسب روستو يمكن أن ينسب أي مجتمع من 

  :ره االقتصادي إلى إحدى المراحل الخمسوحيث مستوى تط

 مرحلة المجتمع التقليدي. - 

 مرحلة التهيؤ لالنطالق. - 

 مرحلة االنطالق. - 

 مرحلة االتجاه نحو النُّضج. - 

 مرحلة االستهالك الوفير. - 
                                                             

  .35،36،37عبلة عبدالحميد بخاري، مرجع سابق، ص:  -  1
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ويرى روستو أن هذه المراحل ليست إال نتائج عامة مستنبطة من األحداث الضخمة التي شهدها 

  .)1(التاريخ الحديث

المرحلة األولى: مرحلة المجتمع التقليدي، وتتميز باقتصاد متخلف جدا يتسم بالطابع الزراعي، 

ويتبع أهله وسائل بدائية لإلنتاج، ويلعب فيه نظام األسرة أو العشيرة دوًرا رئيسيsا في التنظيم 

القيم إلى االجتماعي، كما أن الهيكلة االجتماعية مؤسسة على الملكية العقارية، ويستند نظام 

ض غير إنتاجية، وقد ضرب  "القدرية ومعاداة التغيير"، أما الناتج الوطني فإنه يقسم ألغرا

ض البحر  روستو مثاالً لدول اجتازت هذه المرحلة؛ كالصين، ودول الشرق األوسط، ودول حو

المتوسط، وبعض دول أوروبا في القرون الوسطى، هذه المرحلة عادة ما تكون طويلة نسبيsا، 

  .)2(وتتميز بالبطء الشديد

من حيث  -المرحلة الثانية: مرحلة التهيؤ لإلقالع أو االنطالق، ال تختلف هذه المرحلة الجديدة 

اختالفًا جذريsا عن مرحلة المجتمع  -البنيان االجتماعي والقيم والمؤسسات السياسية الالمركزية 

أن يكون فارقًا في طبيعة حركية التقليدي، ولعل الفارق الرئيس بين المرحلتين ال يعدو 

المجتمعين؛ فحركية المجتمع التقليدي ال تتعدى أطَر ذلك المجتمع؛ ألنها حركية داخلية جزئية 

بالضرورة، بينما تتميز مرحلة المجتمع المؤهل لالنطالق بظهور نوازع للتحول الجذري، تحول 

الفردية والجماعية التي تدفع بأفراد االقتصادية، وتوسيع آفاق المصالح  -في المؤسسات السياسية 

  المجتمع إلى العمل المثمر، وإلى أخذ المبادرة.

مو، فإذا تعطلت العقبات التي نالمرحلة الثالثة: مرحلة االنطالق، مرحلة حتمية في عملية ال

ض سبل التنمية، دخل المجتمع مرحلة االنطالق، وهي المرحلة التي تسيطر فيها القوى  تعتر

جل التقدم في كل مرافق الحياة، فيصبح النُّمو والتنمية ظاهرة طبيعية في المجتمع، وهنا الفاعلة أل

تختلف الحوافز الدافعة في هذا االتجاه، غير أن أنماط التجاِرب التاريخية أظهرت فعالية عاملين 

تحديث  رئيسيين: التكنولوجيا، والثورة السياسية، بمعنى انتقال الحكم السياسي "إلى جماعة تعتبر

االقتصاد قضية جدية، وتعطيها المقام األول بين القضايا السياسية"، وفي هذه المرحلة ترتفع 

نسبة االستثمار من خمسة إلى عشرة بالمائة، فتتوسع الصناعات الجديدة بسرعة وتنشط ويتم 

  .)3(تصنيع القطاع الزراعي

دمة اقتصادية؛ حيث تكون قد د فيها الدول المتقتعالمرحلة الرابعة: مرحلة النضج، مرحلة 

استكملت نمو جميع قطاعات اقتصادها القومي، وتمكنت من رفع مستوى إنتاجها، ترتفع القدرات 

                                                             

  .39 - 38عبلة عبدالحميد بخاري، المرجع نفسه، ص:  - 1
  .2وعبدالرحمن بن سانية، مرجع سابق، ص:  عبداللطيف مصيطفى -  2
. 1962و.و روستو، مراحل النمو االقتصادي، ترجمة برهان الدجاني، مجلة الرائد العربي، العدد الثامن عشر، إبريل   - 3
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التقنية لالقتصاد المحلي، وتقام العديد من الصناعات األساسية، وصناعات أكثر طموًحا من ذي 

ة، واإللكترونية، والكيميائية، قبل، وصناعات قائدة للتنمية؛ كصناعة اآلالت الصناعية، والزراعي

  مع زيادة الصادرات الصناعية.

  وقد حدد روستو أهم التغيرات التي تأخذ مكانها في هذه المرحلة، فيما يلي:

 التحول السكاني من الريف إلى الحضر، وتحول الريف ذاته إلى شكل أكثر حضارة. - 

 ين والعمال ذوي المهارات المرتفعة.نيارتفاع نسبة الف - 

 انتقال القيادة من أيدي أصحاب المشروعات والرأسماليين إلى فئة المدربين التنفيذيين. - 

النظر إلى الدولة في ظل سيادة درجة من الرفاهية المادية وكذا الفردية على أنها المسؤولة عن  - 

 .)1(تحقيق قدر متزايد من التأمين االجتماعي واالقتصادي للمواطنين

المرحلة الخامسة: مرحلة االستهالك الوفير، وهي المرحلة التي يبلغ فيها البلد شأًوا كبيًرا من 

التقدم؛ حيث يزيد اإلنتاج عن الحاجة، ويعيش السكان في َسعة من العيش، وبدخول عالية، وقسط 

  وافر من سلع االستهالك وأسباب الرخاء، ومن مظاهرها: 

 رة (سيارات...).مارتفاع متوسط استهالك الفرد العادي من السلع المع - 

  .)2(زيادة اإلنتاج الفكري واألدبي للمجتمع - 

نقد النظرية: أجمع االقتصاديون على فشل هذه النظرية في أمرين: أولهما: إثبات صحة المراحل 

الث اليوم، يقدم روستو فهًما بسيطًا التاريخية، وثانيهما: في إمكانية انطباقها على دول العالم الث

يصور التخلف على أنه تأخر زمني ال أكثر وال أقل، وبذلك يتجاهل فهم تاريخ الدول المتخلفة، 

ض  زيادة على اعتباره البلدان النامية وكأنها طبقة أو فئة واحدة، وبصورة أكثر تحديدًا يفتر

ض لنفس المشاكل، وتعان ي من نفس المعوقات، وتتطور تقريبًا روستو أن كل هذه البلدان تتعر

مو الخمسة على شكل (محطة نر لنا مراحل الوبنفس الشكل في عمليتها التنموية؛ فروستو ص

مو، زيادة على هذا نقطار) عن طريقها، وبالضرورة يجب أن تمر كل الدول السائرة في طريق ال

ا من الظروف المه sالرأسمالية الغربية، وهو ئة لالنطالق في يفقد أغفل روستو ظرفًا هام

االستعمار ونهب الثروات، الذي حققت عن طريقه مراحل ازدهارها وتقدمها، في الوقت الذي 

حرمها فيها االستعمار من فرص تنمية ذاتها، زعًما بأن الرأسمالية هي السبيل الوحيد للتنمية 

  .)3(واالزدهار

  

  
                                                             

  .40عبلة عبدالحميد بخاري، مرجع سابق، ص  1-
  .3عبداللطيف مصيطفى وعبدالرحمن بن سانية، مرجع سابق، ص  -  2
  .5ص)1،2004عبدالعالي دبلة، الدولة رؤية سوسيولوجية (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، ط -  3
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  نموذج هارود ودومار: -  7

ن ياتساقًا وشيوًعا، تم تطويره في األربعينيات، ويرتبط باسمي االقتصادييُعَد من أكثر النماذج 

البريطاني "روي هارود" واألمريكي "إيفري دوما"، يركز النموذج على االستثمار كضرورة 

حيوية ألي اقتصاد، ويبين أهمية االدخار في زيادة االستثمار كمتطلبات لرأس المال وعالقتها 

ض النموذ ج وجود عالقة تربط الحجم الكمي لرصيد رأس المال بإجمالي الناتج بالنُّمو، يفتر

القومي، لتعرف هذه العالقة والمشكلة لنسبة رأس المال إلى الناتج في األدب االقتصادي بمعامل 

رأس المال... فنموذج هارولد دومار يبين أن تحقيق عملية التنمية يتطلب زيادة االدخار، وبالتالي 

و، وأساس النمو أن رأس المال الذي يخلق عن طريق نملزيادة سرعة ال االستثمار السريع

االستثمار في المصانع والمعدات هو المحدد الرئيسي للنمو، وهو يعتمد على مدخرات األفراد 

أي معامل  -والشركات الذين يقومون باالستثمارات الممكنة، أما عن نسبة رأس المال إلى الناتج 

وقد وضع هارود ودومار  ببساطة مقياس إلنتاجية االستثمار أو رأس المال.فإنه  -رأس المال 

  نموذجهما على شكل افتراضات ابرزها:

دالة االنتاج هي دالة ذات معامالت ثابتة, اي للحصول على وحدة واحدة من االنتاج البد   - أ

 من استعمال قيمة من معامل رأس المال ومقدار من قيمة معامل اليد العاملة:

F(K,L)=MIN(AK,BL) 

االستهالك في المدى الطويل يمثل نسبة ثابتة من الدخل القومي, اي ان الميل الحدي   - ب

 ً  )1(لالستهالك في المدى الطويل ثابت وبالتالي فأن الميل الحدي لالدخار يعتبر ثابتاً ايضا

اي ان الدخل النقدي يساوي الدخل  ثبات اسعار الفائدة وثبات المستوى العام لالسعار  - ت

 الحقيقي.

 عدم وجود فجوة زمنية بين االدخار واالستثمار.  - ث

 االفتراضات تعمل في اقتصاد مغلق.  - ج

 ثبات معامل راس المال  - ح

 الميل المتوسط لالدخار. =الميل الحدي لالدخار   - خ

  ويمكن صياغة النموذج الرئيس الذي توصل اليه هارود دومار كاألتي

  

       � �Y� =
dY

y
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متحت القريشي, التنمية االقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات, الطبعة االولى, دار وائل للنشر ,عمان ,االردن,  -  1
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معامل راس المال, الدخل القومي:(النمو االقتصادي للناتج) ويرمز له  corحيث 

)Y) االدخار القومي يرمز له,(S: نالحظ من المعادلة (  

ان معدل النمو في الناتج القومي يتحدد بكل من معدل االدخار القومي ومعامل رأس  -

 المال.

 .يتناسب طرديا مع االدخار وعكسيا مع معامل رأس المال معدل النمو -

ان المعدل الفعلي الذي تنمو عنده اي مستوى من مستويات االدخار واالستثمار ,  - 

فيعتمد على انتاجية االستثمار والتي تساوي مقلوب معامل رأس المال , أي ان 

 (    تساويانتاجية رأس المال 


���
=

�

�
(  

  نقد النظرية:

مو االقتصادي للدول األوروبية وتهيئتها للدخول من نكان النموذج قد استخدم لرفع معدالت الإن 

مرحلة االنطالق أو اإلقالع إلى مرحلة النضوج بعد الحرب العالمية الثانية من خالل خطة 

بق فإن الوضع بين هذه الدول والدول المتخلفة يختلف اختالفًا كبيًرا، وما ينط -مارشال األمريكية 

عليها قد ال ينطبق على هذه األخيرة، وإن كان يمكن استخدامه لتحديد معدالت النُّمو المتوقعة عند 

تحديد كمية االستثمار، فكما يالحظ أن محددات النُّمو طبقًا لنموذج "هارولد دومار" ال تتوافر في 

ستثمار، من دخلها البالد األكثر فقًرا، التي تتضاءل فيها نسبة ما يوجه لالدخار، ومن ثم لال

القومي المنخفض أساًسا، والذي يكفي بالكاد لسد احتياجاتها االستهالكية األساسية، في هذه الحالة 

ض الخارجية، أو  ال تتمكن هذه الدول من سدِّ فجوة االدخار الناشئة لديها سوى عن طريق القرو

  .)1(أرباح االستثمارات األجنبية في بالدها

  الهيكلية آلرثر لويس: نظرية التحوالت  -  8

من أشهر نظريات التنمية التي ظهرت في الخمسينيات، والتي تركز على الكيفية التي يتم 

بواسطتها تحويل اقتصاديات الدول الفقيرة من االعتماد الحاد على الزراعة إلى الصناعة 

أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تقلبات وتغيرات الطلب، كان  والخدمات، لتصبح اقتصادياتها

"آرثر لويس" أول من قدم نموذًجا للتنمية، أساسه التحول من الريف إلى الحضر، أو من الزراعة 

إلى الصناعة بشكل مقصود ومنطقي، ويتعامل لويس مع اقتصاد مكون من قطاعين، أولهما: 

ع الكفاف، يتميز بهبوط إنتاجية العمل فيه إلى الصفر، قطاع زراعي تقليدي، أطلق عليه اسم قطا

أو أعلى بقليل، وثانيهما: قطاع صناعي؛ حيث ترتفع فيه اإلنتاجية وتتحول إليه العمالة الرخيصة 

ض لويس في تحديد نظريته ما يلي:   في القطاع التقليدي بشكل تدريجي منتظم، وافتر
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ي إلى القطاع الصناعي ونمو العمالة في هذا األخير أن عملية تحول العمالة من القطاع التقليد - 

 متوقفة على زيادة إنتاج القطاع الصناعي والناتج عن زيادة التراكم الرأسمالي.

 أن الطبقة الرأسمالية في المجتمع تعيد استثمار جميع أرباحها. - 

ر الكفاف أن القطاع الصناعي يحتفظ بمستوى ثابت لألجور عند مستوى أعلى من مستوى أج - 

ض أنه أعلى بنسبة  بالمائة) لتشكل حافًزا قويsا لهجرة  30السائد في القطاع الزراعي (يفتر

تدريجية للعمالة إلى القطاع الصناعي عند زيادة إنتاج هذا األخير، وبالتالي زيادة الطلب على 

 العمالة فيه.

عي تتحدد بنسبة االستثمارات أن الزيادة في اإلنتاج وخلق فرص جديدة للعمل في القطاع الصنا - 

 .)1(والتراكم الرأسمالي في هذا القطاع

إذًا فنظرية التغيرات الهيكلية ترتكز على اآللية التي بوساطتها تستطيع االقتصادات المتخلفة نقل 

هياكلها االقتصادية الداخلية من هياكل تعتمد بشدة على الزراعة التقليدية عند مستوى الكفاف إلى 

ً أكثر تقدًما، وأكثر تحضًرا، وأكثر تنوًعا صناعاقتصاد  في مجال الصناعات التحويلية  يا

والخدمات؛ إذ تستخدم هذه النظرية أدوات النظرية الكالسيكية المحدثة لوصف الكيفية التي على 

َوفقها تتخذ عملية التحول موقعها، والتغيرات الهيكلية هي التغيرات التي تطرأ بين األجزاء 

بين األجزاء بعضها مع البعض اآلخر من خالل عملية النُّمو، أي هو التغير في األهمية والكل، و

النسبية للقطاعات االقتصادية، سواء من حيث مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي أو مدى 

مساهمتها في استيعاب األيدي العاملة، أو التغير في نسبة التجارة الخارجية؛ إذ إن التغيرات 

  األجل ليست في حقيقتها سوى نتائج تراكمية لتغيرات متتالية قصيرة األجل.طويلة 

تؤكد النظريات الهيكلية على الزيادة في الطلب االستهالكي؛ فقد حاولت التعرف على مميزات 

الهيكل االقتصادي للبلدان النامية، وال سيما جمود أو محدودية المرونة في احتماالت اإلحالل أو 

اإلنتاج وفي عناصر اإلنتاج، تلك الصفات أو المميزات التي تحاول أن تؤثر في االستبدال في 

التكيفات االقتصادية واختيار السياسة التنموية؛ لذا فإن الهيكليين يركزون على خطط قطاعية 

معينة، وسياسات اقتصادية محددة، ومثل هذه التوجهات يمكن أن نجدها في عمليات معينة، مثل 

" في االقتصاد الوطني، وبقية التغيرات imports substitutionل الواردات "إستراتيجية إحال

 .)2(في القطاعات االقتصادية األخر

نقد النظرية: رغم انسجام النظرية مع التجِربة التاريخية التي مرت بها دول العالم الغربي، فإنه 

  يصعب انطباقُها على واقع الدول النامية ألسباب ثالثة، وهي:

                                                             

  .45،46عبلة عبدالحميد بخاري، المرجع نفسه، ص:  -  1
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ض النظرية لكون التراكم الرأسمالي وإعادة االستثمار يعمل على َخْلق فرص جديدة  -  افترا

للعمل، والواقع يقول بأنه إذا وجهت االستثمارات لشراء معدات رأسمالية، فإن الطلب على العمل 

باب سينخفض، كما أن واقع الدول النامية يبين أن األرباح إنما يعاد استثمارها خارج البالد ألس

  اقتصادية وسياسية بدالً من استثمارها في بالدهم.

ض النظرية لوجود فائض عمل في القطاع الريفي يمكن تحويله إلى المناطق الحضرية،  -  افترا

 بينما يوضح واقع الدول النامية تزاحم المدن، وارتفاع نسبة البطالة فيها.

ض وجود سوق عمل تنافسي في القطاع الصناعي، مما -  يعمل على ثبات األجور، ولكن  افترا

كثير من الدول النامية ترتفع فيها األجور الحقيقية، لوجود النقابات العمالية ذات القوة التساومية 

 .)1(العالية، حتى مع وجود بطالة

  نموذج نادي روما (النظرية التقليدية المنقحة للنمو االقتصادي): -  9

)، الذي يشير إلى أن االتجاهات الحالية المتفاقمة 1972(مو نويسمى هذا النموذج بنموذج حدود ال

مو ني إنتاج الغذاء وتلوث البيئة ونضوب الموارد يمكن أن تجعل معدالت الِن لنمو السكان وتد

تصل إلى نهايتها خالل المائة سنة المقبلة، ويسمى النموذج بنموذج نادي روما؛ ألن الدراسة 

  ميدوس في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا. بدأها نادي روما وأشرف عليها دينيس

ض من الغذاء الذي  تشير هذه الدراسة إلى أن معدل نمو السكان يكون بشكل أُسي قياًسا بالمعرو

يتناقص بمرور الزمن، كما أن اإلنتاج الصناعي سوف ينخفض أيًضا نتيجة نضوب الموارد 

ض والنفط أيًضا، ثم ستنتشر المجاع   ة بنهاية المائة سنة المقبلة.المعدنية في باطن األر

وقد تعرضت هذه النظرية للعديد من االنتقادات؛ حيث إنها افترضت محدودية التقدم التكنولوجي 

رغم أن هذا المتغير ينمو على نحو متزايد، كما أن النُّمو السكاني الذي افترضته الدراسة ينمو 

الدخل، وأن النموذج يتجاهل أهمية بصورة سريعة يمكن الحد منه طالما يزداد نصيب الفرد من 

  .)2(جهاز األثمان باعتباره حافًزا لالقتصاد في استخدام الموارد النادرة والبحث عن البدائل

 

  نظرية النُّمو المتوازن وغير المتوازن: - 10

رودان، وُمفاد نظريته: لكي ينتشل االقتصاد من دائرة الفقر  وهي لالقتصادي روز نشتاين

والتخلف ال بد أن تكون برامج التنمية ضخمة متالحقة، وأن تتسم برامج االستثمار بالدفعة الكبيرة  

حتى يمكن التغلب على القصور الذاتي لالقتصاد الراكد ودفعه نحو مستويات أعلى لإلنتاج 

تقوم في البالد النامية بإعداد مشروعات التنمية كوحدة.. ذلك  والدخل، وأن الحكومة يجب أن

                                                             

  .47بخاري، مرجع سابق، ص: عبلة عبدالحميد  -  1
  .34توفيق عباس عبد عون المسعودي، مرجع سابق، ص:  -  2
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لضمان زيادة الدخل بقدر يكفل زيادة الطلب الفعال، ومن ثم نجاح المشروعات في مجموعها، 

ض مستوى الدخل عن طريق  ولضمان معدل مناسب ومرتفع لالدخار في اقتصاد يتميز بانخفا

موارد إضافية كامنة، مثل القوة العاملة العاطلة، وفي  زيادة في االستثمار يمكن تحقيقها بتحريك

الوقت نفسه يجب أن تتخذ بعض التدابير الخاصة، عن طريق الضرائب لرفع المعدل الحدي 

لالدخار على هذا الدخل اإلضافي، ومن أجل نجاح نموذجه يؤكد رودان على وجوب توافر 

  رؤوس األموال من مصادر داخلية وخارجية.

مو المتوازن يمكن تحقيقه فقط بالقيام بموجة كبيرة من نفيرى أن ال NURKSEأما نيركسة 

االستثمارات في عدد من الصناعات حتى يتسع نطاق السوق ويزيد بالتالي الطلب على منتجاتها، 

وهو من االقتصاديين الذين أيَّدوا وبشدة حاجة البالد النامية إلى معدل مرتفع لالستثمار في بدء 

 .)1(هامرحلة تنميت

مو نمو غير المتوازن فقد بلور هيرشمان معالمها بعدما انتقد أقطاب النأما بخصوص فكرة ال

مو المتوازن، وأكد أن الخطة التنموية التي تطبق إستراتيجية النُّمو غير المتوازن المقصود نوال

الرائدة هو الذي  هي أفضل طريقة لتحقيق التقدم؛ ذلك ألن االستثمار في القطاعات اإلستراتيجية

يقود استثمارات جديدة، وأن عملية التنمية تحتاج إلى عدم التوازن في بداية مراحلها؛ حيث ينتقل 

مو من القطاعات القائدة إلى القطاعات التابعة، وهذا لخلقها الوفرات الخارجية التي تستفيد منها نال

ايا (أرباح المنظمين الخواص، باقي القطاعات، وكل مشروع جديد من شأنه أن يولد وفرات ومز

واألرباح االجتماعية) يستفيد منها كل مشروع آخر جديد، وهكذا، كما أن البلدان النامية تحتاج 

إلى دفعة قوية لتمويل البرنامج االستثماري الضخم المخصص لبعض الصناعات، وليس كلها، 

أي بلد قادر على توفير التمويل وهو ما حدث في الواليات المتحدة أو اليابان، وحيث إنه ال يوجد 

الالزم لكل القطاعات، يتوجب على المخطط الوطني توجيه االستثمارات لبناء رأس المال 

االجتماعي، أو إلقامة النشاطات اإلنتاجية المباشرة؛ حيث يخلق أحدها وفرات خارجية، بينما 

لعمل من شأنه أن يخلق يستفيد منها اآلخر، وكل تطور لألول يشجع االستثمار الخاص، وهذا ا

عدم التوازن االقتصادي الذي يعتبر القوة الدافعة للنمو، وهو يحدث في مستويين، إما اختالل 

التوازن بين قطاع رأس المال االجتماعي وقطاع اإلنتاج المباشر، أو االختالل داخل القطاع 

لدفع لألمام والخلف، نفسه، مع اشتراط أن يكون القطاع الرائد يحتوي على أكبر قدر من قوة ا

فمثالً يؤدي إنشاء صناعة السيارات إلى خلق صناعة اإلطارات والزجاج والبطاريات، كما يؤدي 

  إلى دفع المستثمرين إلنشاء الصناعات الوسيطة.

                                                             

  .7ص مفهوم النمو والتنمية االقتصادية، مرجع سابق رغد زكي قاسم السعدي، -  1
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  نموذج روبرت سولو: - 11

ض ,قائم على االنتاج في ظل 1956عام   SOLOWالنموذج الذي اقترحه سولو  غلةالثبات فر

مع الحجم, وان التراكم الرأس مالي يحدث نتيجة رئيسية للزيادة في انتاجية ساعات العمل, وأنه 

نود االشارة الى  من راس المال مع مرور الوقتترتفع حصة كل عامل  الرأسماليمع التراكم  

  :)1(التالية  ان معرفة خصائص نموذج سولو مهمة جداً لألسباب

ض  -1 ض,كذلك يتضمن افترا انه نموذج نيو كالسيكي ويركز بشكل اساسي على جانب العر

ض السلع بالقدر الكافي ليكون النمو االقتصادي متحقق, فضالً عن ان هذا  زيادة عر

 الطلب مثل البطالة والتضخم. النموذج مختلف عن النماذج الكنزية التي تركز على جانب

االمر الذي يجعل النموذج معقد, فالنموذج االول  انه نموذج حركي وليس نموذج ساكن -2

فقد تضمن عناصر جديدة مثل النمو   يتضمن فقط التراكم الراسمالي, اما النموذج الالحق

 السكاني والتطور التكنولوجي .

  )2(ان النموذج الذي قدمه سولو يركز على مجموعة من المسلمات او االفتراضات وهي

 النموذج ذات سلعة واحدة. -1

يهمل كل المسائل الهيكلية مثل تلك التي تتعلق بالكيفية التي تتغير بها االهمية النسبية  -2

للصناعات المختلفة في الزمن الطويل والمسائل المتعلقة بين الزراعة والصناعة وبين 

 الصناعات التحويلية والخدمات.

 غياب وانعدام التطور التكنولوجي , وان وجد فهو متغير خارجي. -3

 غلة مع الحجم.ثبات ال -4

االنتاجية الحدية للعمل وراس المال تصل الى ما النهاية,عندما تؤول قيمة العمل وراس   -5

المال الى الصفر على التوالي , وعندما يؤول راس المال والعمل الى ما ال نهاية فأن 

  Inada Condition,(هذه الخاصية تسمى شرط انادااالنتاجية الحدية تؤول الى الصفر

ض على دالة االنتاج النيو كالسيكية وهي تمثل العالقة بين الناتج ,وهو ش رط مفرو

 الفردي وراس المال للفرد).

       lim�→�
��

��
=  lim�→�

��

��
= ∞   

  

       lim�→�
��

��
=   lim�→�

��

��
= �   

                                                             

1- MichinoriUwasu. the Solow Growth Model. ApEc 3006. spring 2006.p1-2.    
2-Michael Wickens, macro-economic theory: a dynamic general equilibrium approach,2008,p 41-44   
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ض. -6  مستوى العمالة متناسقة مع مستوى السكان , ويكون الطلب على العمل مساويأ للعر

  دالة االنتاج مستمرة ومتزايدة بمعدل متناقص, وهناك مرونة لالحالل بين المدخالت -7

      �′ =
!"

! 
  >   0     ,        �" =

!&"

!&'&
  <   0                                             

    

        �′' =
!"

! 
  >   0      ,       �"' =

!&"

!& &
  <   0                                    

          

ض النموذج امكانية االحالل بين العمل وراس المال, وتضمين العمل  -8 افتر

ض ان العمل ينمو خارجيا  التكنولوجي(ينمو بمعدل تلقائي) في معادلة النمو, كما يفتر

                  LT+1/Lt = 1+n بمعدل نمو السكان نفسه.

  

1+n ض ثبات غلة الحجم ان يكون   هو معدل النمو السكاني, ويترتب على فر

F()k, )L�= )F�k, L�= )Y  

  

                 F(K) = (k.l)        K = (k.l)         Y = (y/l) وبعد التعريف:

   ويمكن اعادة كتابة دالة االنتاج على اساس حصة الفرد من العمل:

Y = F(K)  

  

), اي ان k( ) وهي دالة في حصة العامل من راس المالYتقول ان الناتج للعمل (هذه الصيغة     

الناتج يعتمد فقط على راس المال بغض النظر عن الحجم الكلي لالقتصاد.كما وان معدل االدخار 

  في االقتصاد:

 St =  1

1

21
 

                       

  

ض النموذج معدل ثابت لالدخار    وكل االدخارات مستثمرةSt = s كما يفتر
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St =  
31

21
= 41 

  وبما ان االدخارات ثابتة , فان االستثمارات كذلك ومعدل النمو في راس المال:

=
∆'67

'6
=

89

�9
- δ   

  

=
<6/>6

'6/>6
- δ   

  

= S
>6/?6

'6/?6
- δ   

  

= S
>6

'6
- δ   

  

  لذلك فان معدل النمو في حصة راس المال:

=
∆@1_B

@1
=

∆@1 + B

@1
−

∆E1 + B

E1
 

  

= S
>6

'6
− �δ + n�   

  

  

  ومعادلة تراكم راس المال والتوازن التنافسي لنموذج سولو يكون كالتالي:

  

∆@1 + 1 = s21 − �H + E�@1 

  

هذه المعادلة هي مفتاح نموذج سولو للنمو , وتوضح ان التغيرات في راس المال للعامل الواحد 

, ومعدل اندثار راس المال nاالدخار ومعدل العمالة (النمو السكاني)تتحدد بعوامل هي , معدالت 

δ .ومتوسط انتاج راس المال ,  
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وبهذا المعنى , ان التغير في حصة العامل من راس المال (الجانب االيسر من المعادلة)يتحدد 

), وكذلك حصة syt على اساس كل من حصة العامل من االستثمار (والتي تساوي االدخارات 

  ).δ+n)ktلعامل الحالية من راس المال او نقطة تعادل االستثمار ا

  :)1(قاعدة رصيد راس المال الذهبية

والسؤال هو كيفية   الى حاالت مستقرة مختلفة , تؤدي معادالت االدخار المختلفة

ديد ما هي الحالة المستقرة االفضل , لالجابة على هذا السؤال يجب ان نحدد تح

,والرفاه االقتصادي يعتمد على  لكل عامل , ثم نالحظ اي حالة افضل االستهالك

االستهالك لذا فان افضل حالة مستقرة هي التي ترتبط مع اكبر حصة لالستهالك 

  ,واليجاد الحالة الثابتة لالستهالك سوف نقوم بحساب الدخل القومي .

  Y=C+I وبأعادة ترتيب المعادلة 

C = Y -I  

وألننا نبحث عن الحالة الثابته لالستهالك سوف نقوم بتبديل قيمة الحالة الثابته للمخرجات  

       �  F (K')  واالستثمارات , ومخرجات الحالة الثابتة لكل عامل تكون

=(K') ذلك وبسبب كون  وةعلىرصيد رأس المال لكل عامل في الحالة الثابتة ,عال

ان راس المال ال يتغير في الحالة الثابتة, االستثمارات سوف تكون مساوية 

) بالنسبة لالستثمارات , 'δK) و (yبالنسبة ( F)(  'K)واالستبدال 'δKلالندثارات (

  .-δK' C' =  F( K' )يمكن كتابة معادلة االستهالك لكل عامل بالشكل التالي 

ان  C' goldوالقاعدة الذهبية لالستهالك يكون  'goldKالقاعدة الذهبية لراس المال تعرف 

االستهالك تكون منخفضة جدا عند معدالت االدخار المنخفضة  عندما يكون  معدالت

الى تناقص الغلة بالنسبة للعمل,  الوضع المستقر بعيداً نحو اليمين وهو مايرجح

بالمقابل ان االستهالك للفرد يكون منخفض جداً عند معدالت االدخار المرتفعة جداً 

عندما يكون الوضع المستقر بعيداً جداً نحو اليسار بسبب تناقص بالنسبة الى راس 

جوة بين المال , ومن ثم فان االستهالك للفرد عند اقصاه عند النقطة التي تمثل اكبر ف

  ('K).) و 'δKاالثنين  (

  
                                                             

1  - N. Grogory Mankiw, macroeconomic,8nded, worth publisher, New York, 2013, p 209-210. 
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  نموذج سولو والتغير التكنولوجي

ان تفسيرات المتعددة لمتغير  مثل النمواالقتصادي يعاني من نقص واضح, اذ يتناول وضعاً 

والعمل  الناتج (احد محددات خصائص الوضع المتواتر) –متواتراً يتسم بثبات انصبة رأس المال 

في الناتج المحلي االجمالي, فضال عن ثبات معدل الناتج الفردي,ولكن الحقائق تتطلب ان ينمو 

كل من الناتج ومخزون راس المال بأسرع من العمالة, فاالقتصادات الصناعية المعاصرة تصبح 

نتاجية بطريقة منتظمة اكثر كثافة لراس المال (مقدار رأس المال لكل عامل) مع استمرارية اال

ً ترك خارج النموذج النظري , وهنا يعتقد سولو ان )1(في الزيادة وهو ما يوضح ان هناك شيأ

هناك عنصرين استبعدهما النموذج هما التقدم التكنولوجي وتزايد الغلة, وقد اهمل االخير ليركز 

  على التقدم التكنولوجي لسببين هما:

القتصادات, اذ من الصعب ان نعتقد ان ان التقدم التكنولوجي هو االهم في واقع حياة ا •

) بفضل وفورات %2الواليات المتحدة قادرة على زيادة الناتج الفردي بما يزيد عن (

ولكن يقترح ان هذه الحجم غير المستغلة وهذا اليعني انه ينكر وجود وفورات الحجم 

 الوفورات تغطى بأثار التقدم التكنولوجي.

هناك اسباب نظرية تقول ان التقدم التكنولوجي يجبر على ان يأخذ الشكل الخاص الالزم  •

لوجود الوضع المتواتر, وهي اسباب خيالية للغاية,لكن ذلك مؤشر للوصول اقوى مما 

 ).2يجب في جانب تزايد الغلة(

 حالة إلى االقتصاد يصل عندما الطويل المدى في فإنه " Solow " نموذج إلى استنادا

 العام الشكل في التقني التقدم أدخل كذلك ولجعله ينمو، ال الفرد دخل متوسط فإن مستقرة،

  :وهي اإلجمالي المحلي الناتج على له مختلفة تأثيرات ثالث هناك حيث اإلنتاج، لدالة

 Y=f(K, AL) العمل إنتاجية يدعم كان إذا حياديا التقدم يكون " Harrod " حسب -

 Y=f(AK,L) المال رأس يدعم كان إذا حياديا التقني التقدم يكون " Solow "حسب -

  Y=Af(K, L) التقني بالتقدم تتأثر أن يمكنها اإلنتاج دالةان  فاعتبر " Hicks " ماأو -

 في ستؤدي أنها غير مختلفة، تكون التقني التقدم تأثيرات فإن الثالث االحتماالت لهذه وبالنظر

 " Keynes " من بدء االقتصادية النظريات وكون اإلجمالي، الناتج زيادة إلى المطاف آخر

 يؤخذ ما عادة فإنه األمثل، التشغيل حالة إلى االقتصاد فيها يصل التي السبل في لتبحث جاءت

                                                             

  .86 ص,2003, بيروت ,  2روبرت سولو, نظرية النمو, ترجمة ليلى عبود , المنظمة العربية للترجمة , ط -  1
  

  .87روبرت سولو, المصدرالسابق نفسه, ص 2-
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 اإلنتاج دالة فإن وعليه .الطوي المدى في النمو لدراسة العمل إنتاجية يدعم الذي التقني التقدم

  :شكل من تكون

L = M�N, OP�  =   N∝� OP�R∝    ……..(6) 

     و هو خارجي المنشأ وبزايد بمعدل ثابت  ) يعبر عن التقدم التكنولوجيAحيث ان (

      �
ST

S
= U�: وعليه , فاذا كان )δK' و (.(K')  

 الشكل من وكان أساسي بشكل يتغير ال المال رأس تراكم : 

                     )7( .......                  δ - 
�

W
S = 

WT

W
 K ⇛ δ Y-S= K'  

 الشكل من الفردية اإلنتاج دالة وكانت    

 )8 (....... 2 =
�

 
=

 �∝� S �[\∝

 
=

 �∝� S �[\∝

   ∝  S [\∝                                     

 �2  وبوضع~ =
>

S
~�N و� =

�

S
 للتقدم بالنسبة الفردي واإلنتاج الفردي المال رأس دالتا هما �

  :الشكل من تصبح الفردية اإلنتاج دالة فإن التوالي، على التقني

2~ =
>

S
=

 �∝S[\∝

S
 =   N∝OR∝  =

�∝

S∝      ومن ثم تصبح المعادلة  

)9..........( 2~ =   N~∝  

 
                   

 وهو جديد بمتغير تعرف الطويل المدى في التوازنية الحالة فإن �9 � األخيرة العالقة من انطالقا
  :ومنه التقني، للتقدم الفردي الناتج نسبة

NT

N~   =
K′

K
=

PT

P
=

OT

O
 

    
WT

W~   = S
`

W
−�δ+n+g�……….�10�  
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 وبمعلومة ان :

    
L

N
  = ⦋

L

P
⦌⦋

P

N
⦌ = 2⦋

1

N
⦌ =

2

N
 

  و

`

W
  = ⦋

e

f
⦌⦋

f

W
⦌ = y~⦋



W/f
⦌ =

e~

W
……….�11�  

  

 ومنه فان:
�

�
  =

>

�
=

>~

�~ =  

    وبتعويض(
�T

) في مكان (~�
�

�
  ) نحصل على :10) في المعادلة (

 
�T

�~ = g
>~

�~ − �H + E + U� ⇛   
�T

�~ = gN~∝R − �H + E + U�    

    � ففي الحالة المستقرة عندما يكون   
�T

�~ �     =   فان العالقة االخيرة تصبح : 0

�T

�~ = 0  ⇛ gN~∝R   − �H + E + U�  = 0   

�~الفردي للتقدم التقني (وعليه يمكن ايجاد دالة راس المال 
) في المدى الطويل , وهي تأخذ ∗

  حيث: )g=0() اذا كان معدل نمو التقدم التقني 8نفس الشكل العالقة (

  ⇛ ~�
∗  = �

g

H + E + U
�  


R∝ 

  اما دالة االنتاج الفردي بالنسبة للتقدم التقني فهي:

 

  ⇛ ~�
∗  = �

g
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حيث البلدان   واضحة بخصوص غنى وفقر البلدان عبر العالم,وتبين هذه المعادلة نتيجة 
المتقدمة تتمتع بمعدل استثمار مرتفع   لرأس المال,أو معدل نمو سكاني ضعيف او رقي تقني 
قوي ,او كل هذه االسباب مجتمعة, وهو عكس ما تعانيه البلدان النامية , حيث يرجع سبب 

ض معدل االستثمار او الز ض تخلفها الى انخفا يادة المفرطة في معدل النمو السكاني ,او االنخفا
  الكبير في مستوى التقدم التقني , او كل هذه االسباب مجتمعة.
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  :(نظريات النمو الداخلي)النمو االقتصادي في النظرية الحديثة - 12

ركزت هذه النظرية على النمو االقتصادي في األجل الطويل، نتيجة استمرار الفجوة التنموية بين 

، 1986البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان النامية، منها: نموذج بول رومر وروبرت لوكاس سنة 

قدم التي تمحورت حول تطوير اإلطار التاريخي لتحقيق تحول نوعي ذاتي في مجال المعرفة والت

فقد استندت ابحاثهم على ) 1992التقني، أما األساتذة غريك مانكي، ديفيد رومر وديفيد ويل (

الصياغة الجديدة لدالة اإلنتاج بالترابط مـع السالسل الزمنية واحصاءات النمو في البلدان النامية 

  -وعلى النحو االتي:

 L  =   ON
[

i  P
[

i    j
[

i   

   Hاالستثمار في رأس المال البشري = 

   Aالتقدم التقني = 

   Lالعمل = 

  Kاالستثمار في رأس المال المادي= 

  

ترتكز على أهمية التقدم التقني في النمو االقتصادي من خالل االكتشافات واالختراعات و 

حيث ترى هذه النظرية ان قدرة العمالة على زيادة االنتاج يمكن ان يتحقق من  واالبتكارات،

وذلك بأكتسابهم المزيد من المهارات والخبرات وذلك من  خالل االستثمار في المورد البشري,

خالل عمليات التعليم بصفة أساسية أو خارج النظام التعليمي أيضا, ومن ثم ان هذه النظرية ترى 

غلب على مشكلة قانون تناقص الغلة الذي اوضحته النظرية الكالسيكية, من خالل أنه يمكن الت

االستثمار في كل من القوى العاملة, وراس المال بشكل متوازي,وبدأت تتشكل هذه النظريات في 

منتصف الثمانينات من خالل اسهامات رواد هذه النظريات, الذين ركزوا على دور رأس المال 

 التدريب كمصدر رئيس في النمو االقتصادي, مثله مثل رأس المال المادي,البشري والتعليم و

  وترتكز هذه النظريات على ركيزتين أساسيتين هما:

 رأس المال البشري. •

 .)1( المعرفة , والتي يتم من خاللها النمو االقتصادي طويل االجل •

  وتتميز نظريات النمو الداخلي بالتالي:

                                                             
 .40,ص 2004أحمد الكواز , السياسات االقتصادية وراس المال البشري, معهد التخطيط العربي , الكويت ,  -  1
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 وائد الحجم.البحث عن تفسير الزيادة في ع •

 تحليل دور التكنولوجيا في نمو االقتصادي واعتباره كمتغير داخلي. •

االستثمار في كل من راس المال البشري والمعرفة والمؤسسات البحثية , سيؤدي الى  •

 زيادة انتاجية عوامل االنتاج.

تركز هذه النظريات على االستثمار في رأس المال البشري بشكل عام واالستثمار  •

  .)1(والتطوير بشكل خاص للحصول على نمو مستدام في المدى الطويل بالبحث

بأنها قسمت رأس المال إلى جزأين،  سابقاتها تنفرد عن وفي نفس الوقت فإن مثل هذه النظريات 

ال يتحقق إال من خالل تطوير المستويات  هذاهما: رأس المال المادي، ورأس المال البشري، و

ت األساسية، وكل ما يتعلق بزيادة مساهمة العنصر البشري في التعليمية والصحية والخدما

  .)2(العملية اإلنتاجية

  
   
  
  
  
  
  

 

                                                             
  .398,ص2005هوشيار معروف , تحليل االقتصادي الكلي , دار الصفاء للنشر والتوزيع , عمان , االردن,  -  1
   .34المسعودي، مرجع سابق، ص: توفيق عباس عبد عون  -  2
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  ول : (ماهية البحث والتطوير)المبحث االً 

 البحث والتطوير مفهوم  -اوال
يعد البحث العلمي أهم أداة لمعرفة حقائق الكون و اإلنسان و الحياة، و يتيح البحث العلمي للباحث 

االعتماد على نفسه في اكتساب المعلومات، كما أنه يسمح للباحث االطالع على مختلف المناهج 

األفضل منها ويجعل منه شخصيةً مختلفة من حيث التفكير والسلوك، واالنضباط، واختيار 

 والحركة.

الباحث من أجل  يسمى شخص بها يقوم منظمة فكرية عملية"فهوالعلمي  البحث اما تعريف

 علمية طريقة بإتباع البحث، موضوع تسمى معينة مشكلة أو بمسألة المتعلقة الحقائق تقصي

 للتعميم صالحة نتائج إلى للمشكلة أو مالئمة حلول إلى للوصول وذلك البحث منهج تسمى منظمة

 خاللها من يمكن التي األساسية الوسيلةكما انه  يعد  )1(البحث نتائج تسمى المماثلة على المشاكل

تتصل  التي الشواهد لجميع والدقيق الشامل التقصي طريق عن محددة مشكلة حل إلى التوصل

أساليب  باستخدام جديدة حقائق اكتشاف خالل من المعرفة حقل إلى جديدة إضافة فهو وبذلك بها،

 )2(االقتصادية التنمية محاور نحو لالنطالق األساس القاعدة فانه موضوعية وبالتالي ومنهجية 

اإلنسان  بها يقوم التي المنظمة الجهود مجموعة " هو العلمي البحث أن يرى آخر تعريف وهناك

واكتشاف  على بيئته سيطرته لزيادة سعيه العلمية في الطريقة وقواعد العلمي األسلوب مستخدما

, والهدف المهم من البحث العلمي هو إيجاد  )3(الظواهر" هذه بين العالقات وتحديد ظواهرها

الحلول للمشاكل التي تواجه المجتمع في شتى نواحي الحياة وابتكار الطرق واألدوات التي تعالج 

ً هذه ال حيث يمكن   نالبلدا لتقدم مشاكل من خالل التقدم العلمي والتكنولوجي وهذا يعد مقياسا

ً  وتطبيق  مخرجاته العلمي البحث مجاالت في الدولة اعتبار قدرة  االقتصادي لتقدمها مقياسا

 الدول سمات من المعرفة ووسائل العلمي بالبحث االهتمام أصبح بحيث . ورفاهية مجتمعها

 االقتصادي وارتفاع النمو عن المسؤولة العوامل أهم من واحداً  التقني يشكل التقدم إذ المتقدمة

  المعيشة. مستوى

 يهدف الذي األكاديمي العلمي كالبحث وتطبيقية وتجريبية، أساسية بحوث العلمي البحث ويشمل 

المعرفة  من مخزونا يولد الذي الصناعي العلمي والبحث ، ومعرفية علمية إضافة إلى إحداث

 وللبحث  .الربحية زيادة أجل واإلبداع من التصميم ودعم الهندسي التطوير لتغذية والمعلومات

 الطرائق من انه حزمة عن فضال المعرفة، واكتشاف والتدريب التعليم منها عديدة وظائف العلمي

                                                             

فرحان الجواري (معوقات البحث العلمي في مراكز الدراسات والبحوث في جامعة البصرة)  ربيع قاسم ثجيل, و.عدنان - 1
 .9ص,2012السنة , 8المجلد  24العدد,دراسة ميدانية , مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية 

  .99,صمصدر سابقنزار كاظم صباح الخيكاني,  -2 
  .9در سابق ,صربيع قاسم ثجيل, و عدنان فرحان الجواري, مص - 3
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 نتائج إلى قديمة للوصول معلومات وفحص تحليل في تستخدم والمتكاملة المنظمة والخطوات

 الجديدة إضافة المعلومات على يساعد العلمي, وهو البحث خصائص باختالف تختلف جديدة

 استمرار تطورها. فالبحث بهدف السابقة للمعلومات الجديدة التعديالت إجراء على ويساعد

 يشمل الذي  المعرفي زيادة الرصيد أجل من منظم نحو على القائم اإلبداعي العمل يضم والتطوير

 تطبيقات اختراع أجل المعرفي من الرصيد هذا واستخدام  والمجتمع والثقافة البشر معرفة

 .)1(جديدة

 : رئيسية ثالث أنشطة العلميالبحث  ويغطي

  البحث األساسي: -1

يتمثل في "األعمال التجريدية أو النظرية الموجهة أساسا إلى الحيازة على معارف تتعلق بظواهر 

ص"و أحداث تم مالحظتها    . )2(دون أية نية في تطبيقها, أو استعمالها استعمال خا

  البحث التطبيقي: -2

يتمثل في "األعمال األصلية المنجزة لحصر التطبيقات الممكنة و الناجمة عن البحث األساسي, أو 

من أجل إيجاد حلول جديدة تسمح بالوصول إلى هدف محدد سلفا, و يتطلب البحث التطبيقي األخذ 

  تبار المعارف الموجودة و توسيعها لحل مشاكل بعينها". بعين االع

  التطوير التجريبي: – 3  

فيتضمن كيفية اسllتعمال نتllائج البحllوث االساسllية او التطبيقيllة للمباشllرة فllي تقllديم مllواد أوليllة أو  

انظمة انتاجية جديدة، منتجات جديدة او تحسين ما هو موجود فهي تسهم إذاً بتحويل البحllوث الllى 

, ويتعلق هنا باالستثمارات الضرورية, التي تسمح بالوصول إلllى تنفيllذ التطبيقllات ) 3(عملي  واقع

  -الجديدة (في طرق اإلنتاج أو في المنتج نفسه) باالستناد إلى األعمال اآلتية :

  التجارب و النماذج المنجزة من الباحثين. -(أ)  

  فحص الفرضيات و جمع المعطيات التقنية, إلعادة صياغة الفرضيات. -(ب) 

  مواصفات المنتجات, ومخططات كل من التجهيزات, الهياكل و طرق التصنيع. -(ج)  

و يعد التطوير نتاجا ألعمال البحث و التطوير، حيث تكllون المنتجllات محميllة فllي شllكل إبllداعات 

أو الشكل, و يمكن قياس أثر البحث و التطllوير علllى اإلبllداع مبتكرة مهما تكن أهمية االستعمال , 

                                                             

 مؤسسة, طباعة  سيد عاطف زينب  ترجمةجٍدّ)    ,  قصيرة مقدمة   -االبتكار,  ( جان ديفيد دودجسون و  مارك  -1 
  . 55, ص  2014 ,,القاهرة   األولى الطبعة,    والثقافة للتعليم هنداوي

دمحم العربي شاكر ، رايس عبد الحق ، الملتقى الدولي حول االبداع والتغير التنظيمي في المنظمات الحديثة ، دراسة  -2 
  . 7، ص عمان ,م2011/  18-19 –وتحليل تجارب وطنية ودولية ، للفترة 

 روحة دكتوراه مقدمة الىانتصار محي احمد، سياسات البحث العلمي والتطوير في السياسات التنموية المعاصرة، أط  -3
  .  10، ص1990،  كلية االدارة واالقتصاد, جامعة بغداد
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التكنولوجي باالسllتناد إلllى درجllة اإلبllداع المحققllة, اذ يllتم هنllا التفرقllة بllين درجتllين مllن اإلبllداع , 

تتمثل األولى في اإلبداع الطفيف أو التراكمي, الذي يستمد من التحسينات الطفيفة و المستمرة في 

  اج.المنتجات و طرائق اإلنت

أما الدرجة الثانية فتتمثل في اإلبداع النافذ أو الجذري, الذي مفاده اإلبداع في المنتجllات و طرائllق 

  اإلنتاج على أسس جديدة و مختلفة تماما عن ما في السابق.

 :العالقة بين وظيفتي البحث و التطوير - ثانيا

تتمثل هذه العالقة بجميع المجهودات المتضمنة تحويل المعllارف المصllادق عليهllا إلllى حلllول      

فنية في صور وأساليب أو طرق إنتاج او منتجllات ماديllة، اسllتهالكية أو اسllتثمارية و تباشllر هllذه 

النشاطات إما في مختبرات الجامعات " مختبرات البحث العلمي داخل المؤسسات الجامعية "، أو 

المؤسسات الصناعية الكبرى ولكل مركllز مllن ي مراكز البحث التطبيقي " مراكز البحث  داخل ف

هllذه المراكllز هllدف يسllعى للوصllل إليllه, كمllا ان البحllث يسllعى للكشllف عllن مllا هllو مجهllول مllن 

ظواهر خفية  واالستفادة منها بشكل مباشر , فان التطوير يحاول ان يجعل مllن األشllياء المكتشllفة 

البحث مطورة بشكل جديد مضاف لها أشياء لم تكن في السابق موجllودة او ربمllا  من خالل عملية

  من خالل التطوير تتغير وظيفتها بالكامل.

ويشllيع اسllتخدام   research and development  باإلنجليزيllة  البحllث والتطllوير  ان مصllطلح

اذ يعllّرف   العلمllيالبحllث   )، وهو أحد أبرز المصطلحات المتداولة فllي أوسllاطR)&D  االختصار

البحث والتطوير على أنllه "العمllل اإلبllداعي الllذي يllتم علllى أسllاس نظllامي بهllدف زيllادة مخllزون 

المعرفة، بما في ذلك معرفة اإلنسllان، الثقافllة والمجتمllع، واسllتخدام مخllزون المعرفllة هllذا إليجllاد 

 .)1(تطبيقات جديدة"

 إلllى عليهllا المصادق المعارف لتحوي المتضمنة المجهودات "كل والتطوير بالبحث كما و يقصد

 .)2(استثمارية" أو استهالكية مادية ومنتجات إنتاج طرق أو أساليب صور في فنية حلول

بأنه عملية البحث في المعارف العلمية المختلفة, والعمل على تطوير نتائج البحllث  أيضا و يعرف

الستخدامها في توليد منتجات جديدة أو تطبيق أساليب إنتاجية جديدة بمllا يخllدم األهllداف التجاريllة 

المختلفة وتشمل هذه العمليllة اكتشllاف واسllتخدام مllواد أوليllة أو وسllيطة لllم تكllن معروفllة مllن قبllل 

                                                             
 

 الخبرات ،مركز توفيق الرحمان عبد ,،ترجمة باألفكار اإلدارة فن  , اإلبداع حرب:برادن فون فريدريك كريستوف -  1

  .24-25:  ص ,ص ، 2000 ، القاهرة ، لإلدارة المهنية
 . 221 ص ، 1992، الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديوان ، الصناعية المؤسسة نشاطات و وظائف : السعيد دمحم أوكيل -2 
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لسلع والمنتجات ووسائل التسويق الخاصة بها كما يمكن أن تشمل أعادة تنظيم األنشllطة وتطوير ا

  .)1(االقتصادية داخل المؤسسات أو ابتكار مؤسسات تنظيمية جديدة 

 ذلllك النشllاط هllو والتطllوير البحllث بllأن القllول يمكllن انفllة الllذكر التعllاريف خllالل مllن             
 مllع وخllدمات، سllلع شllكل فllي عمليllة إلllى تطبيقllات وتحويلهllا اإلبداعيllة المعllارف بتوليد المرتبط
 األداء. مستويات أعلى تحقيق للتوصل إلى الدؤوب التطلع

 فيمllا والتطوير البحث عملية خالل من المؤسسة تتوخاها التي األهداف أهم إلى اإلشارة يمكن و 
  :)2(يأتي

  الجديدة. والمفاهيم األفكار وتوليد المعرفة وتعزيز اكتشاف - 1

 السوق. في المطلوبة الحالية المنتجات وتحسين الجديدة المنتجات وإبداع تطوير  - 2

 للسوق. الدخول وزمن المبيعات حجم على المحافظة  - 3

 المستهلكين. من ممكنة قاعدة أكبر رغبات لتلبية المنتجات في التنويع  -   4

 جديدة. أسواق في الدخول أو جديدة جغرافية مناطق إلى المبيعات توسيع  - 5  

 الحالية. المنتجات جودة وتحسين المعطلة اإلنتاجية السعة من االفادة  - 6  

 بحسب السياسة االستثمارية المعتمدة, معينين منافسين ضد هجومية أو دفاعية إجراءات - 7  

 الطاقة ...إلخ. توافر كخفض العمالة، األخرى بعض األهداف إلى إضافة

 ألي الضllروري أصllبح مllن والتطllوير البحllث لوظيفllة والفعllال الحيllوي للllدور إدراكllا و

 متغيراتها مع والتعامل التحدي مقدرة أن  تمتلك التنافسية قدرتها تحسين و بقائها أجل من مؤسسة

 بنيتهllا الحاليllة ظروف مع التعايش المؤسسة استطاعت ما إذا  معها يمكن القول التي الدرجة إلى

 بأهمية الوعي تنامي والبقاء ومع االستمرار من تمكنت تواجهها التي للقيود وتحديدها والمستقبلية

ص العولمة سببتها التي والمنافسة للتقانات التطور المتسارع ظل في النشاط هذا  المؤسسات تحر

 أعلى لمستويات المستمرة للوصول المحاوالت أن فكرة على يقوم الذي التطوير على استمرارية

 أداء بناء على تساعد التي التدريجية الزيادات مجموعة من يوفر مواقعها من موقع كل في لألداء

      .المستوى رفيع

 وسرعته الفني التقدم بزيادة المختلفة المشروعات في والتطوير البحث أنشطة تزايدت لقد         

 لم وإن حتى األنشطة هذه وجود أهمية يتجاهل أن أي مشروع يستطيع وال السنين، عبر المتزايدة

 الخاصة كفاءتها والتكلفة بين العالقة وضوح وعدم تكلفتها الرتفاع نظرا داخليا يستطع توفيرها

 أنشطة طريق عن هو السريع التكنولوجي التقدم لمالحقة الوحيد فالسبيل القصير، األجل في بها

                                                             

مجلة دورية تعنى ,دمحم سيد أبو السعود : اإلمكانيات التكنولوجية والنمو االقتصادي, المعهد العربي للتخطيط بالكويت  -1
  .5,ص2010,يوليو )95بقضايا التنمية في الدول العربية ,السنة التاسعة, العدد(

  122 .ص ، 1992 ، القاهرة ، شمس عين ،مكتبة الصناعة اإلدارة : عشماوي الدين سعد  -2
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 االقتصاديعملية النمو  في الرحى قطب بمثابة والتطوير البحث أصبحت وظيفة لذا البحوث ،

   ضمن استراتيجيات الصدارة مركز تحتل فهي الجزئي أو الكلي المستوى على سواء

 تلخيص يمكن سبق المستمر . مما التجديد نحو الدافعة القوى بوصفها المتطورة المؤسسات

( يأتي كما والتطوير البحث أهمية تبرز التي الجوانب
1

∗(:   

 التكاليف. تخفيض بهدف حجمه زيادة و اإلنتاج مشاكل حل - )1
 التنافسية. المزايا باكتساب المنتجات نوعية تحسين - )2
 الدولية. و الخارجية البيئة في الحاصلة التطورات مواكبة - )3
 المؤسسة نشاطات في الستخدامها التكنولوجيا تطوير لعملية الفعالة البدائل اختيار -  )4

 المختلفة.
 اإلنتاجية على العمليات تطوير في التكنولوجيا الستخدام جديدة إبداعية أساليب تطوير - )5

 اإلنتاجية. المراحل مختلف
 االبتكار. و اإلبداع لعمليات الرئيسة الركيزة والتطوير البحث يعد - )6
 بنجاح. التكنولوجية الخيارات تنفيذ أجل من الذاتية اإلمكانات تنمية و تطوير - )7

 و اإلنتاج تكاليف تقليص أجل من المال رأس إلى العمل من أفضل معدالت تحقيق - )8
 العلمية. المعارف وزيادة جودة المنتجات ورفع األداء كفاءة إبراز بالتالي

 .أرخص و أكفأ ، أدق بصورة إليها التوصل و اإلنتاج مخرجات تنويع - )9
 .)2(االندماج في االقتصاد العالمي لتصبح أكثر ابتكارا, وتكيفاً مع التغير المتواصل - )10
الوعي العام بأن المعرفة قد أصبحت عامالً فاعال وحاسما في االنتاج اكثر التحول في  - )11

 من أي من عوامل االنتاج التقليدية االخرى.

اهمية البحث والتطوير كمحرك رئيسي للنمو االقتصادي المستدام ,الى جانب ايجاد  - )12
ص وظيفية جديدة حقيقية.   فر

 مقومات البحث والتطوير(عوامل النجاح ) -  ثالثا
هناك مجموعة من مقومات نجاح نشاط البحث والتطوير وهذه العوامل يجب توفرها لبلوغ الهدف 

 المرجو من الدور الذي يلعبه ذلك النشاط وهي :

  -المقومات المادية . وتشمل: - 1

يشكل توفير التمويل احد العناصر المهمة األخرى لتأسيس بنية فاعلة للبحث العلمي  التمويل : -أ

مصادر  من والتطوير للبحث شبكات وإقامة تنسيق لضمان الالزمة المالية الموارد تأمين أن, إذ 

                                                             

  انظر: ∗
  .91 ص ، 2010 ، ,القاهرةالورد جزيرة مكتبة 2 ، ط االستراتيجية الخطة أعداد دورة : عليوةسيد -   
مؤسسة شباب الجامعة ، دراسة عن , العولمة و أثارها على البطالة و الفقر التكنولوجي في العالم الثالث :صالح عباس   -  

ص 2004اإلسكندرية ،    ،.214  
اقتصاد المعرفة البديل االبتكاري لتنمية اقتصادية مستدامة , سلطنة عمان نموذجاً) ترجمة :  إبراهيم بن عبد هللا الرحبي- 2 

ص2012 ,طبعة االولى ,دار الفرقد للطبعة والنشر والتوزيع ,دمشق حسن المطروشي ,ال  ,73.  
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يعد  المختلفة، للقطاعات الكلية التنافسية القدرة تفيد التي للنشاطات السيما حكومية وغير حكومية

المقدرة  دون كاف غير وحدها العلمية العقلية توافر إن تكاليفها، حيث لتغطية الضروري باألمر

التكنولوجي  والتطوير العلمي بالبحث المرتبطة والمختبرات األجهزة مثل متطلبات لتوفير المالية

 تكون أن يمكن أيضا وإنما ، فحسب الحكومي التمويل على يقتصر العلمي لن البحث , تمويل

ص طريق القطاع عن المساهمة غير جغرافيا اليزال توزيع االستثمار في مجال المعرفة  ,الخا

متساوي بين بلدان العالم اذ ان هناك بلدان يكون فيها االنفاق على البحث والتطوير نسبة عالية من 

) فال تزال الواليات المتحدة تهيمن باستثماراتها من اجمالي 2الدخل كما موضحة في الجدول(

ني متقدمة االستثمارات العالمية في مجال البحث والتطوير, وانتقلت الصين لتحتل المركز الثا

            بذلك على كل من االتحاد األوروبي واليابان .                              

وكما يتضح من الجدول االتي تتمايز الدول في مجال اإلنفاق على البحث  والتطوير تبعا           

  لما تدخره من موارد مالية لتمويل هذا النشاط .

 ,2011 ، 2009، 2007لعالمي على البحث والتطوير  للسنوات (مساهمة االنفاق ا  )1الجدول (
2013.(  

  
   المصدر:

ص, باريس, فرنسا 2015تقرير منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لعام   -  1  ,9.  
  2- OECD , List of countries by research and development spending. 

en.wikipedia.org.  
ان االنخفاض في االنفاق في الدول الصناعية جاء بسبب االزمة المالية العالمية, اضافة الى اعادة هيكلة  مالحظة:

   العديد من المصانع والشركات وافالس بعضها في هذه الدولة بعد االزمة المالية. 
  

  توفر مراكز بحثية متخصصة :  -ب

ذ توجد هنllاك مراكllز بحllث صllناعية اانتشرت مراكز البحث ومعاهد التطوير في كافة الفروع  

كllذلك فllي المنllاطق . أو زراعيllة أو مراكllز بحllوث تربويllة أو مراكllز بحllوث التllاريخ ....الllخ

ويمكllن أن  الجغرافية المختلفة وهو دليllل واضllح علllى اهتمllام البلllدان بنشllاط البحllث والتطllوير,

الطاقllة أو نقسم هذه المراكز إلى مراكز بحllوث متخصصllة لحقllل علمllي واحllد كمراكllز بحllوث 

الليزر أو تكون مراكllز بحllوث متنوعllة التخصllص كمراكllز بحllوث التllاريخ أو مراكllز البحllوث 

 2013  2011 2009 2007  الدولة
 %28.1  %28.5 %30.5  %31.7  الواليات المتحدة

 %19.6 %16.5 %13.8 %10.2  الصين
 %19.1 %20.7 %21.4 %22.2  االتحاد األوروبي

 %9.6 %9.9 %10.4 %12.4  اليابان
 %23.6 %24.4 %23.9 %23.5  بقية العالم
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ان عمllل هllذه المراكllز يمكllن أن  ,)1(االقتصادية لمختلف أشكالها أو مراكز البحوث االجتماعية 

  يكون محصوراً في إطار منطقة جغرافية معينة أو يمكن أن يمتد ليعبر الحدود اإلقليمية . 
  

   توفر كوادر مؤهلة : -ج
تعتمد مراكز األبحاث على مدى قllدرتها فllي احتضllان الكفllاءات العلميllة البحثيllة ، فبقllدر امتالكهllا 

للكفاءات العلمية يتحدد أفق البحث العلمي وطبيعة نتائجه؛ فقllد ازدادت حllدة المنافسllة بllين العلمllاء 

وفlllي نفlllس الوقlllت فlllان هlllذه  ,)2(لالنضlllمام إلlllى المؤسسlllات والجامعlllات ذات الشlllهرة العالميlllة

 المؤسسات تتنافس فيما بينها لجذب أصحاب أفضل المواهب بين الباحثين.

  المقومات المعنوية : - 2
  : القوانين والتشريعات لحماية الحقوق الفكرية  -أ 

وهllي قllوانين وتشllريعات تحمllي حقllوق المبتكllرين واالفllادة عمllا حصllلوا عليllه نتيجllة مجهllودهم 

البشري,  العقل بإبداعات عالقة ماله كل هوالذي أنفقوا من اجله المال والوقت, والفكري والبحثي 

 عنllدما يتعلllق تعقيدا أكثر األمر لكن طبيعية، وموارد معدات من األشياء ملكية حماية السهل فمن

, وهllذه القllوانين والتشllريعات تختلllف مllن دولllة ألخllرى تبعllا للنظllام   )3(األفكllار ملكيllة بحمايllة

 السياسي واالقتصادي واالجتماعي السائد فيها.

    :)4(تفعيل مراكز البحوث والدراسات -ب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البحوث والدراسات مواكبة حركة البحث  هناك خطوات يجب اعتمادها اذا ما اريد لمراكز

  -: والتطور العلمي في العالم وهي كاالتي
  :النضوج السياسي للدولة  (1)  -

تعتمد مسيرة مراكز البحوث والدراسات على حالة النضوج السياسي للدولة ، اذ كلما اتسم النظام 

  بحثية .السياسي بهذه الصفة كلما توفرت دفعة قوية لبناء وعمل المراكز ال

   : حرية العمل البحثي  (2) -
ان توفر الجو للعمل الديمقراطي التي تحيط بالمراكز البحثية سيوفر الحرية الكافية في تناول ما 

تراه مناسباً من حقول المعرفة أو في القدرة على الوصول الى المعلومات التي يقتضيها عمل هذه 

هذه المراكز تظل مقيدة الحركة واإلمكانيات وتظل المراكز, أما في ظل غياب حرية العمل ، فان 

 ً   . نتائجها هامشية وغير مجدية علميا

                                                             

  , بحث منشور على الموقع : كاظم البطاط , البناء العلمي وأهمية مراكز الدراسات والبحوث -  1 
http://rawabetcenter.com/archives/11893 

 

ص ,باريس فرنسا2015تقرير منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لعام   - 2  ,36.  
 ,  28العدد بغداد، جامعة واإلدارية، االقتصادية العلوم المنظمة، مجلة  أداء في الفكري المال س رأ أثر :يعنزال سعد  -  3 

  158 .ص ، 2001
 (مصدر سابق).وأهمية مراكز الدراسات والبحوث كاظم البطاط , البناء العلمي  - 4
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 توفر البيانات :  (3) -
إن العمود الفقري في عمل مراكز البحوث والدراسات يتجسد في توفر قاعدة البيانات المتكاملة 

بعيدة عن جوهر التي تقتضيها البحوث في الحقل المعرفي وبخالفه ستكون النتائج مشوهة و

  الموضوع المراد البحث عنه. 

 القناعة بدورمراكز األبحاث والدراسات: - (4)

ان قناعة المجتمع وطائفة العلماء وحقل العمل الذي يستثمر نتائج هذه المراكز يعد عامالً أساًسا 

لعكسية في استمرار عمل مراكز البحوث العلمية ، إذ إن هذه الجهات تعد بمثابة مراكز التغذية ا

  لجميع النتائج العلمية التي وصلت إليها هذه المراكز.

  استقاللية المراكز:  - (5)

توفر األجواء المناسبة التي   إن التوصل الى الحلول السليمة لمجمل المشاكل المبحوثة يعود الى

ة تحيطها الحرية بحيث توفر أوسع مساحة للتفكير العقلي ؛ ولذلك البد من التأكد من استقاللي

المراكز في قراراتها ونتائج أبحاثها وعدم وجود غطاء ثقيل على عملها يتولى توجية أبحاثها وفقاً 

  . لغايات معينة أو إلدارة جهات محددة

 :  وجود الطلب على منتج هذه البرامج (6) - 

من  إن المراكز العلمية والبحثية ينظر إليها كمؤسسات لها ميزانياتها ، فهي بقدر ما تحصل عليه

موارد ناتجة عن تسويق انجازات أبحاثها فهي تقوم باإلنفاق على عملها؛ ولذلك عندما يثاب الدعم 

المالي الشفاف ألعمالها وضعت إمكانات تسويق نتائج أبحاثها فإنها ستصطدم بقيود مستلزمات 

  . استمرار العمل البحثي ، وبذلك ستكون أمام مخاطر مغادرة ساحة البحث العلمي
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  المبحث الثاني: (مؤشرات البحث والتطوير)

  : والتطوير البحث على نسبة اإلنفاق -1

تهتم اغلب البلدان بنشاط البحث والتطوير وتخصص من أجل ذلllك أمllواال ًكبيllرة مllن موازناتهllا , 

وإن االستثمار في هذا المجال يعد من العوامل األساسية التي تحدد مستوى النمو ويعكس اجمllالي 

 االنفاق الحكومي على البحوث االساسllية والتطبيقيllة، ويمllارس االسllتثمار دوره فllي تحقيllق النمllو

االقتصادي من خالل زيادة الطاقة اإلنتاجية واستبدال المستهلك منها ، ويمارس دوراً في تحسllين 

التقدم التقني ورفده بتقنيات إنتاجية متقدمة ، ومن هنا تبرز أهمية زيادة االستثمار في هذا النشllاط 

llادي, ليكتسllذا بلتحقيق النمو االقتصllتثمار هllة االسllة أهميllبة خاصllات بالنسllاريع للمؤسسllوالمش 

ص، بشكل منها الصناعية الكبرى  قllد ورقيهllا الllدول ونمllو وتفوقهllا نجاح المؤسسات كان فإذا خا

بllدول  تتعلllق راهنllة تجllارب فllإن الطبيعيllة الثllروات و الماديllة باإلمكانيllات قريب وقت إلى ارتبط

 مllن تمكنllت اقتصادية االقتصادية ,وبمؤسسات والتنمية التصنيع مجالي في عمالقة قفزات حققت

 علllى اعتمادهllا بفضllل تحقllق ذلllك كllل أن بينllت ، مستويات ريادية وبلوغ كبيرة إنجازات تحقيق

,ويعد اإلنفاق على نشاطات البحث و التطوير بمثابة استثماراً يدر )1(مادية غير طبيعة ذات موارد

) فllي %1زيllادة (عائداً، فهو يحتاج إلى تخطيط وفقا ألساليب علميllة دقيقllة, وتشllير التقllديرات ان 

 %5ميزانية البحث والتطوير تؤدي الى ارتفاع  في الناتج المحلي االجمllالي بنسllبة تتllراوح بllين (

.اذ أن تجارب دول مثل ايرلنllدا وفنلنllدا وسllنغافورة وكوريllا الجنوبيllة شllواهد واضllحة )2()%15و

لفعالة والطموحة في على االنجازات االقتصادية االيجابية والمستدامة التي حققتها بسبب ادارتها ا

مجاالت البحوث, واالنفاق السخي على البحث والتطوير, وان التقدم الهائل والسريع الllذي يشllهده 

العالم اليوم له أسباب كثيرة، يقف في مقllدمتها االهتمllام الشllديد بالبحllث العلمllي، ففllي الوقllت الllذي 

الدعايllة البعيllدة عllن جديllة تقف فيه المشروعات العربية، في مجllال البحllث والتطllوير، عنllد عتبllة 

اإلنجاز، أو عند باب "الترف األكاديمي" ، نجد أن دول العالم المتقدم تكرس الكثير مllن إمكاناتهllا 

لدعم البحث والتجارب العلمية المختلفة من أجل التطوير, وحسب التقارير أن العllالم ينفllق حllوالي 

)  536أي ما يسllاوي حllوالي ( %) من مجمل دخله الوطني على مجاالت البحث والتطوير،2.1(

وان المنافسة في األقتصادات المحلية والدولية قد وضعت أوزارها وكllذلك  .)3(بليون دوالر سنويا

                                                             
 

 ,للمنظمـات املتميـز األداء حـول الـدويل العلمـي املـؤمتر اجلديـدة، للتنافسـية األساسـي التحـدي–البشـرية املـوارد وتنميـة الكفاءات تطوير احلبيب، �بيت - 1

  239.ص ، 2005 مارس 9 - 8 يومي ,اجلزائرورقلة، جبامعة االقتصادية والعلوم احلقوق كلية  واحلكومات
ابراهيم بن عبد هللا الرحبي (اقتصاد المعرفة ) البديل االبتكاري لتنمية اقتصادية مستدامة,سلطنة عمان نموذجا,  -2 

  .144, صمصدرسابق
صبحي القاسم، سيرة البحث العلمي والتطوير في الوطن العربي، (معالم الواقع وتحديات المستقبل)، شؤون عربية   - 3 

ص 2000، ديسمبر104مجلة دورية تصدر عن الجامعة العربية, عدد ,6.  



 

40 

ومتميllز  للحرية التجارية دور في جعllل الllدول والمؤسسllات تتسllابق فllي اكتشllاف كllل مllاهو جديllد 

  :نجد الدول بين وكل ذلك يستلزم إنفاقا اكبر على البحث والتطوير, وبالمقارنة

 عllن ) Gdp مllن كنسllبة( والتطllوير البحllث علllى اإلنفllاق نسllبة فيهllا تقllل النllامي العllالم دولان 

) 1() (% 5.2يعllادل مllا المتقدمllة البلllدان تنفق إذ  (% 2) عتبة يتجاوز الوالذي  العالمي المتوسط

 طريllق عllن يllتم اإلنفllاق هllذا مllن (% 80)نحllو وان والتطllوير، للبحث القومي دخلها إجمالي من

ص القطاع وهllي   2008 سllنة  Gdp    مllن (% 2 ) اليورو منطقة في بلغت النسبة هذه أن  الخا

 منظمllة دول فllي % 2.48 وبلغllتGdpمllن   % 3) ب( تقllدر والتllي المرغوبllة النسllبة مllن أقllل

 خالل األحوال أحسن في تتجاوز لم بينما نفس السنة، في  (OECD)االقتصادية  التعاون والتنمية

 فllي (% 0.91 )والكllاريبي،و الالتينية أمريكا دول في (64. 0%)عتبة  2007    1996- المدة

   .الدخل ومتوسطة منخفضة البلدان

  2011لسنة )Gdpنسبة من لمجموعة من الدول ( ) االنفاق على البحث والتطوير2جدول (
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ   ـ

   /     https://ar.wikipedia.org/wikiقائمة_الدول_حسب_اإلنفاق_على_البحث_والتطويرعلى الموقع: : المصدر

 علllى المنفقllين أكبllر قائمllة 2011 عllام المتحllدة الواليllات تصllدرت المنفllردة البلllدان صعيد وعلى

مليllار  153.7سllنويا,  ثllم الصllين (  ) دوالر مليllار (405.3بمبلllغ  العllالم فllي والتطllوير البحllث

                                                             

ص نزار كاظم صباح  - 1    .100, مصدر سابق , 

اإلنفllllllllllllاق علllllllllllllى البحllllllllllllث   الدولة  الترتيب
  والتطوير(مليار دوالر سنوياً)

  Gdpنسبة من 

 2.70 405.3 أمريكا 1
 1.40 153.7 الصين 2
 3.30 144.1 اليابان 3
 2.30 69.5 ألمانيا 4
 3.00 44.8 كوريا الجنوبية 5
 1.90 42.2 فرنسا 6
 1.70 38.4 بريطانيا 7
 0.90 36.1 الهند 8
 1.80 24.3 كندا 9

 1.00 23.1 روسيا 10
 0.90 19.4 البرازيل 11
 1.10 19 ايطاليا 12
 2.30 19 تايوان 13
 1.30 17.2 اسبانيا 14
 1.70 15.9 استراليا 15
 3.30 11.9 السويد 16
 3.64 10  فنلندا 17
 4.20 9.4 إسرائيل 18
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 علllى اإلنفllاق مليllار دوالر) وبمقارنllة69.5 وألمانيllا ( دوالر) مليار (144.1  اليابان ثم دوالر)،

 هllي دول عشllرة أكبllر فllإنّ  للllدول، اإلجمllالي المحلllي النllاتج إلllى ةكنسllب والتطllوير البحllث

 لمانيا), أ2.70) , أمريكا (3.0( , كوريا الجنوبية3.30)اليابان (  (3.30 )السويد 4.20)إسرائيل(

  ). 1.70) ,بريطانيا (1.80), كندا (1.90, فرنسا ((2.30) , تايوان  (2.30)

و  البحllث علllىالمتحllدة  الواليllات في صناعية شركة تنفقه ما متوسط فإن الجزئي المستوى وعلى

 . أخllرى إلllى شllركة مllن بشllدة تختلllف النسllبة هllذه أن إال .إيراداتهllا مllن) % 3.4التطllوير هllو  (

 نوفllارتس فشllركة .األبحllاث علllى إيراداتهllا مllن كبيllرة نسllب تنفllق العاليllة التكنولوجيllا فشllركات

 مثل شركة في النسبة وتصل والتطوير، البحث على إيراداتها من % 14.1 ) تنفق ( مثالً  لألدوية

 .)1(إيراداتها من 2%) إلى( إريكسون

ومن خالل  الجهة المنفقة على نشاط البحث والتطوير يميز  البعض بين البلدان المتطورة    

والبلدان األكثر تطورا فالبلدان السائرة في طريق النمو تهتم دولها باإلنفاق على هذا النشاط بشكل 

يها على رئيس ومباشر, إما البلدان التي قطعت أشواط في ميدان النمو فهي تختلف جهة األنفاق ف

البحث والتطوير حيث تتعدد الجهات المنفقة وتكون الدولة واحدة من مجموعة هذه الجهات 

المنفقة أذيكون في صدارة المنفقين الشركات الخاصة الباحثة على الريادة واالستحواذ على 

األسواق وبعض المؤسسات والمعاهد البحثية الخاصة والعامة وبعض الهيئات من المنظمات 

ً  البلد تقدم ازداد كلما بأنه القول يمكن عام ة التي التهدف  إلى الربح  , وبشكلالدولي ً  علميا  وتقنيا

 القطاع إنفاق نسبة زيادة مقابلعلى البحث والتطوير اإلنفاق الحكومي نسبة انخفضت كلما

ص ص فالقطاع هذا الجانب ، على الخا  في والتطوير البحث ألنشطة الممول األكبر يشكل الخا

 البحوث تمويل بدعم العام يقوم القطاع بينما ، والتقنية التطبيقية العلوم بخاصة المتقدمة الدول

ص ضعف القطاع انفق فقد ، والفنيين المهندسين وتدريب األساسية  كل في العام القطاع إنفاق الخا

 البحث على الحكومي يتجاوز اإلنفاق لم فيما ، المتحدة والواليات وألمانيا وبريطانيا فرنسا من

فتمثل الشركات األمريكية في مقدمة ، اليابان في % 20 و المتحدة الواليات في % 30 والتطوير

اليابانية حيث شركات هذان البلدان  الشركات المنفقة على البحث والتطوير تليها الشركات

شركات  د خمسومن بين اكبر عشر منفقين توج  لوحدهما ينفقون نصف إجمالي اإلنفاق العالمي

,وجنرال  مليار جنيه 4.3  مليار جنيه, وشركة بفيزر  4.7شركة فورد موتور :()2(امريكية 

مليار 3.68مليار جنيه , وجونسون اند جونسون 3.84مليار جنيه, ومايكروسوفت 3.9موتورز 
                                                             

  :االتيبحث منشور على الموقع  , يتغير عالم لمالحقة والشركات الدول بين محموم تنافس :التطوير بحثال على اإلنفاق - 1
    http://alroya.info/ar/alroya-newspaper/report/35450  

جون هوكنز:(اقتصاد االبداع ) كيف يحول المبدعون االفكار الى مال , اول دليل عملي حقيقي لمن يعمل في  -2 

  .190-191,ص  2010حمد حيدر,الناشرالدار العربية للعلوم ,بيروت لبنان ,الصناعات االبداعية, الطبعة االولى,ترجمة ا
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مليار جنيه وسيمنز 3.88جنيه) اما المنفقون االخرون فهم (دايملر/كرايسلر, وهي نصف امريكية 

مليار  3.17مليارجنيه وسامسونغ الكورية 3.73مليار جنيه , وتويوتا اليابانية 3.54االلمانية 

 بالدول معكوسة بينما الحالة تكونمليار جنيه),  3.14وكال كسو سميث كالين البريطانية  ,جنيه

ص القطاع إسهام يتجاوز لم وخصوصا في الدول العربية حيث النامية  5 العربية الدول في الخا

 الجزء بتمويل الحكومات تقوم لذلك2002 عام في والتطوير البحث على اإلنفاق إجمالي  من %

 ومؤسسات الجامعات تمويل خالل من الدول هذه في والتطوير العلمي البحث نفقات من األكبر

 البحوث ميزانيات استقرار عدم مع العشوائي بالتخصيص يتسم التمويل وهذا . البحوث الحكومية

 البحوث مشروعات أولويات حسب اإلنفاق ترشيد األمر يتطلب مما, بين مدة واخرى وتقلبها

 تتبنىو,)1( البحثية المؤسسات بين والتنسيق والتكامل األموال لتخصيص .دقيقة أنظمة واعتماد

منظمة  قامت التي(2) العلمي البحث على اإلنفاق الحتساب فراسكاتي منهجية اليونسكو منظمة

  . 2000العام في األخيرة نسختها وصدرت بتطويرها  (OECD)  االقتصادية والتنمية التعاون

 بيانات على السياسات الحصول لصناعة المفيد من أن والتنمية االقتصادي التعاون منظمة قررت

 مدينة فراسكاتي في ُعقد اجتماع والتطوير وعقب البحث إحصائيات عن متسقة دولية

Frascati)( حول االستقصائية للدراسات المقترحة الموحدة الممارسة صدرت إيطاليا، في 

 من السادسة الطبعة وصدرت » فراسكاتي «دليل  باسم معروفًا هذا البحث والتطوير . وأصبح

االنفاق على البحث ) لتحديد دليل ممنهج لجمع وتحديد وحساب OECD( 2004 في عام الدليل

( *)Frascati( فراسكاتي منهجيةمن خالل   و .والتطوير
3

يمكن حساب االنفاق على البحث ) 

 الحتساب طريقتين وجود المنهجية ذكرت العلمي , وقد البحث على اإلنفاق الحتساب و والتطوير

  :اإلنفاق حجم

 Performer Based :و مخصصة ميزانية في بإنفاقه التزم ما أو فعالً، أنفق ما احتساب أي 

 .البحثية الوحدة تصرف تحتموضوعة 

                                                             

  .12ربيع قاسم ثجيل, و د.عدنان فرحان الجواري, مصدر سابق ,ص -1 
2-  Frascati Manual: Proposed Standard Practice For Surveys On Research And Experimental 

Development.  
عداد هذا اإلتم  .البحث والتطوير من أجل اإلحصاءات هو وثيقة تحدد منهجية جمع (Frascati ): دليل فراسكاتي -  *

والبحوث  البحوث األساسية :,يعطي الدليل تعريفات لـ OECD)( منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ونشرتها
حقول  كما ينظم .فين المساعدينوالموظ والفنيين الباحثون :كما يعرف بموظفي البحوث .والبحث والتطوير التطبيقية

هو العمل التجريبي أو  البحث األساسي إلى ثالث فئات البحوث إلى أقسام رئيسية وفرعية, يصنف دليل فراسكاتي العلم
النظري الذي يتم أساسا للحصول على معارف جديدة عن الظواهر والحقائق التي يمكن مالحظتها، وليست موجهة نحو أي 

ص,البحو هو التحقيق األصلي للحصول على معرفة جديدة موجهة أساسا نحو تحقيق غرض أو  ث التطبيقيةاستخدام خا
هو جهد منظم يستند إلى المعارف المتوافرة من بحث أو خبرة عملية، يكون عادة  محددين,التنمية التجريبية عمليينهدف 

نسخت  نظم أو الخدمات جديدة ,مجاالت العلوم, موجها نحو خلق مواد جديدة أو مطورة،أو لمنتجات أو أجهزة أو عمليات أو
تصنيفا نهائيا  2007شملت قسما جديدا صنف حقول العلم. بعد عدة مراجعات، نشر في فبراير  2002دليل فراسكاتي لعام 

العلوم ,الطبية والعلوم الصحية,التكنولوجيا الهندسة,العلوم الطبيعية وهي كاآلتي :للعلوم يتألف من تجمعات عالية المستوى 
 .العلوم اإلنسانية,العلوم االجتماعية,الزراعية
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 Source Basedبتقديم االلتزام يتم ال قد حين في لإلنفاق، مرصودة مبالغ أية إدراج :أي 
  الميزانية.

 وحدة زمنية في بحثية وحدة على ينفق ما بأنه ,العلمي" البحث على اإلنفاق" المنهجية هذه تعرف

 Intramural بـ المنهجية وتسميها أساسا لها المخصصة األموال من سواء ،)مالية سنة( محددة"

Expenditures ، ـ  المنهجية  وتسميها وغيرها، كالهبات عنها خارجية مصادر من أو ب

Expenditures Extramural               .             

  عدد الباحثين إلى إجمالي قوة العمل : -2

  ً المجتمllع نشllط فllي ميllدان العمllل عنllدما تكllون فيllه فئllة الشllباب ,الllذين هllم فllي سllن العمllل  عموما

,يشكلون النسبة العظمى من السكان وكذلك الحال بالنسبة للعلماء والخبllراء والفنيllين العllاملين فllي 

معاهد التطوير والبحوث فان مايشكله هؤالء قياسا إلى حجم السكان يعد مؤشر مهllم الهتمllام البلllد 

شاط البحث والتطوير وانتشllار هllذه الفئllة مllن العllاملين فllي ميllدان البحllوث سllوف يllنعكس علllى بن

الواقllع فllي مختلllف األنشllطة والفllروع  وهllذا بllدوره يجعllل مllن هllذه البلllدان فllي مصllافي الllدول 

) مllن اإلنتllاج فllي %60المتقدمة في كافة الميادين ,وتقدر منظمllة التعllاون والتنميllة إن أكثllر مllن (

التعllاون والتنميllة يحققllه العllاملون فllي مجllال المهllارات المعرفيllة أو الllذين لllديهم  بلllدان منظمllة

مليllون باحllث علllى مسllتوى العllالم للعمllل فllي مجllال  (7.8)حllوالي . هناك)1(مؤهالت علمية عالية

البحllوث ومنllذ بدايllة األلفيةالثالثllة تخطllى عllدد البllاحثين ضllعف هllذا الllرقم وتllنعكس هllذه الزيllادة 

ق الهائل في اإلصدارات العلمية, واليزال االتحاد األوروبي رائداً على مستوى الملحوظة في التدف

تفوقت  2011, ومنذ عام 2004)في عام %22.2العالم من حيث عدد الباحثين وذلك بنسبة تبلغ (

كما توقع ذلك تقريllر  )%16.7) على الواليات المتحدة التي كانت نسبتها(%19.1الصين بنسبة (

,وذلك رغم التعديل المتجه للهبوط فllي األرقllام الخاصllة بالصllين منllذ  2010لعام اليونسكو للعلوم 

 إلllى 2007عllام)%10.7اإلعllالن عllن هllذا التقريllر. كمllا تقلصllت الحصllة العالميllة لليابllان مllن (

.وهكذا تشكل )2()%5.7) إلى (%7.3, وكذلك حصة روسيا االتحادية من ( 2013) عام 8.5%(

من اجمالي  عدد البllاحثين  علllى مسllتوى العllالم  وذلllك    (%72)تبلغالدول الخمس الكبرى نسبة 

وعllالوة علllى  ذلllك تبllين الدراسllات التجريبيllة إن هنllاك عالقllة رغم وجود تعديل في حصصllها , 

ايجابية بين القوى العاملة الماهرة وذات التعليم العالي والنمو االقتصادي , ووفقا لمنظمة التعllاون 

امعات في معظم دول منظمة التعاون والتنمية يحققون المزيد مllن الllدخل والتنمية فان خريجي الج
                                                             

إبراهيم بن عبد هللا الرحبي (اقتصاد المعرفة ) البديل االبتكاري لتنمية اقتصادية مستدامة,سلطنة عمان نموذجا,  -  1 

 .139, صمصدر سابق

ص 2015تقرير منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لعام   -2   .15,  باريس, فرنسا , 
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ص وظيفية بسهولة اكبر من األفllراد الllذين لllم يكllن لllديهم تعلllيم جllامعي , وقllد  ويحصلون على فر

انعكسllت هllذه المزايllا بصllورة ايجابيllة علllى النمllو االقتصllادي؛ألن العllاملين فllي مجllال البحllث 

ية في التنقل بين عدة وظائف عندما تتطلب الحاجة الى ذلك على والتطوير تكون لديهم مرونة عال

  عكس باقي العمال الذين تكون خبراتهم محدودة في نشاط ضيق ومحدود .

  اجمالي االنفاق على التعليم: - 3

 خدمات أو مواد على مالية موارد من فعًال  ينفق لما المقياس بأنه اإلنفاق على التعليم " يعرف

 في والتربوية التعليمية العملية في بعيد أو قصير زمني مدى في منها االستفادة تتم أو تستهلك

 الناحية من أو المتخرجين بعدد المتمثلة الكمية الناحية من سواء معين، تعليمي ناتج تحقيق سبيل

,  )1(الطلبة " قبل من المكتسبة والخبرات والمهارات المعارف بمستوى تتمثل التي النوعية

 التعليمية العملية على تصرف التي النفقات عن عبارة بأنه  التعليم على اإلنفاق الدارسات وتعرف

 في التعليمية المراحل بين اإلنفاق يختلف أنه إلى اإلشارة , وتجدر أهداف حسب المختلفة بجوانبها

 من تتضمنه , ابتداًء من مرحلة رياض االطفال وانتهاًء بمراحل التعليم العالي, وما التعليم قطاع

 تعليمية مخرجات لضمان التعليم نوعية تطوير والمال, والهدف الرئيس من هذا االنفاق هو الوقت

 تنميتهم في عملها على عالوة وتعزيزها، المعرفية التنمية المهارات في بفاعلية تسهم أن يمكن

 مبرمج مخرجات العملية التعلمية مع االنفاق  العام على التعليم بشكل  تكمل بحيث اجتماعيًا،

ارتفاع االنفاق العالمي على  والمدربة , ويالحظ المؤهلة التعليمية الطاقات وعلمي في توفير

 ال أنه على, التعليم  الميزانيات لقطاع من يخصص وما التعليم وخصوصا في الدول المتقدمة 

 ما مدى على يعتمد المجتمع تطور ألن اإلنفاق في الزيادة إلى العالي عليمالت حاجة إغفال ينبغي

 إعداد وسائل أهم أحد العالي التعليم ويمثل البشرية، لمواردها وتطوير بناء من الدولة تحققه

 العالي، التعليم برامج خالل ومن دولة، لكل استراتيجيًا استثماًرا يمثل ما وهو البشرية، الموارد

 العمل سوق تتطلبها التي الماهرة واأليدي العاملة القوى من احتياجاتها سد من أمة كل تتمكن

  .الوطنية التنموية واالحتياجات

  

  

  مصادر تمويل نشاط البحث والتطوير: -4

                                                             

 ص ، 1983 ، العربية النهضة دار ، القاهرة ، االستثمار قرارات واتخاذ دارى ا التمويل أساسيات ، حميد عثمان أحمد -  1
27 .  
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يعد هذا المؤشر مهم للتميز بين الدول المتقدمة والدول األقل تقدما , فالدول المتقدمة يكون 

ص والهدف الرئيس من التمويل لهذا النشاط  المصدر الرئيسي لتمويل هذا النشاط هو القطاع الخا

ص هو المعيار االقتصادي (الربح), أما القطاع العام فعندما يمول هذا  النشاط من قبل القطاع الخا

فهو ال يهدف بالدرجة األساس إلى الربح وإنما إلى اعتبارات أخرى قد تكون اجتماعية تهدف 

لزيادة الخدمات النوعية التي تقدم للمجتمع أو لزيادة وعي المجتمع الضروري لعملية التنمية 

ص بهذا النشاط على المستوى الجزئي لالقتصاد أي نشاط  االقتصادية,و يكون اهتمام القطاع الخا

مختص فقط بصناعة معينة دون غيرها  , أما القطاع العام فيهتم بهذا النشاط على المستوى الكلي 

ص  لالقتصاد أي بكافة فروعة دون استثناء, فكلما انخفض اإلنفاق العام على حساب اإلنفاق الخا

  .في هذا النشاط دل ذلك ان الدولة متقدمة  رائدة بهذا النشاط وبالعكس
  

  

  

ص على البحث والتطوير في بعض دول  ) 1الشكل ( مقارنة انفاق القطاع الحكومي والقطاع الخا
  العالم.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والمؤسسات البحثية يوسف بن عبد العزيز التركي، سعيد دمحم أبو العال، آلية مقترحة لدعم الشراكة بين المؤسسات االقتصادية المصدر: 
ص 2015من خالل مخرجات البحث والتطوير, جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية  ،364.    

فاإلنفاق  الكلي  عندما  يوضح التوجهات االقتصادية للبلد الكلي للدولةان مؤشر اإلنفاق  

يخصص إلى أبوابه  المتعددة يبين مدى اهتمام ذلك البلد بالجوانب التي خصص ألجلها ذلك 

االنفاق , من هنا يتضح حجم حصة نشاط البحث والتطوير من اإلنفاق فكلما زادت حصة هذا 

  النشاط من اإلنفاق الكلي دل ذلك على اهتمام البلد بهذا النشاط وبالعكس.

  . التجارة الخارجيةمؤشر ا -5

أن الناتج الكلي يتكون من عدة قطاعات إنتاجية فكلما زادت نسبة السلع والخllدمات ذات التقانllة  

العالية المنتجة  في هذه القطاعات عكست هيمنة السلع والخدمات ذات التقانة العالية على تكوين 

علllى  الllدخول االسllواق  العالميllة  الدولllة قllدرة تبllين   كllذلك  والمصllدرة للخllارج  النllاتج الكلllي 
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فllي  التكنولllوجي التقllدم فllإن ولllذلكوبllالعكس, عاليllة الجllودة  وبllاألخص االسllواق   ذات التقانllة 

االقتصllادي الllذي  النمllو معدل في الزيادة من (% 90) بنسبة يساهم األمريكية المتحدة الواليات

التقانة العالية المنتجة فllي االقتصllاد سلع وخدمات ذات الصادرات من اليعتمد بنسبة كبيرة على 

 بحثيllة بيئllة خلllق فllي كبيllرا دور الحديثllة التكنولوجيllا علllى اليابllان وكllان لسllيطرة ،  الllوطني

 ثllم ومllن اليابllاني االقتصllاد منهllا يعllاني التllي المشllاكل لمعالجllة للتكنولوجيllا الموجهllة وتطllوير

  ,وزيادة الصادرات اليابانية.)1(يةالتنافس االقتصاد زيادة قدرة في مساهمتها

المراكز العلمية والحاضنات التكنولوجية البحوث  والمجالت وحجم وأعداد  -6
        والمعاهد البحثية في البلد:

 المعرفي المستوى على داللة أكثرها و العلمي البحث مخرجات أهم أحد العلمي النشر يمثل   

 أدى مما األمر, لهذا كبيرة الدول أهمية من العديدأولت  وقد العلمية، المؤسسات إليه وصلت الذي

لعبت العولمة وتطور  وقد  .الماضية العقود عبر كبير بشكل العلمية بحاثألا أعداد تضاعف إلى

العلمي من المنظمات  بالبحث المتزايد مع االهتمام وسائل االتصال وخصوصا شبكة االنترنت,

وتقديم المنح والمكافآت للمبدعين ,في جعل النشر العلمي يزداد بشكل الدولية الداعمة لهذا التوجه 

ص في الدول المتقدمة وخصوصاً الشركات الكبرى ومراكز  كبير , كذلك فان اهتمام القطاع الخا

   البحث والتطوير التابعة لها في االستفادة من النشر العلمي للبحوث في كافة المجاالت.

العلمية المنشورة يتناسب طرديا مع حجم الدعم المقدم  والمجالت   في أعداد البحوثالتزايد  ان

للبحث والتطوير واالهتمام بالعلماء والمبدعين وتوطيد العالقة بين األوساط األكاديمية واالقتصاد 

ان المراكز البحثية والحاضنات العلمية والحدائق التكنولوجية وكل ما يتصل  بالمعرفة  ,المعرفي

وترابط هذه المركز والمعاهد بالواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي والخدمي والتكنولوجيا 

وما ينجم عنه من نمو في كل هذه المجاالت هو مؤشر مهم للتطور العلمي , فكلما انتشرت هذه 

 والتطوير العلمي البحثالمراكز في البلد دل ذلك على اهتمام البلد بدعم هذه المعاهد ومراكز 

وما تتركه من تأثيرات خاصة ما يتصل بالمراكز المختصة بالبحث والتطوير االقتصادي  التقني

 نصبو ما لتحقيق المضمون الطريق ت والزالتكان والتي،الداعمة للتميز واالبتكار التكنولوجي 

 التكنولوجي هو التطور أصبح لذلك,  )2(واالجتماعي االقتصادي النمو معدالت زيادة إليه من

 االقتصادية للدولة الوفورات تحقيق و الحالي عصرنا في والتخلف التقدم بين الفارق المعيار

                                                   . منتجاتها وتطوير

                                                             

 .103مصدر سابق, ص يكانينزار كاظم صباح الخ -1

 ,وإداريLLة اقتصLLادية أبحLLاث, مجلة  والمتوسطة) الصغيرة المؤسسات دعم في التكنولوجية الحاضنات دور ( :سماي علي - 2 
  . 135,ص 2010 ,تموز ,الجزائر , السابع المدينة, العدد جامعة
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  2012) دول العالم من حيث عدد األبحاث المنشورة لسنة  3جدول (
 

  عدد األبحاث  الدولة  الترتيب
  311,975  الواليات المتحدة 1
  159,121  الصين 2
 99,850  فنلندا 3
  86,544  المملكة المتحدة 4
  83,216  ألمانيا 5
  66,820  اليابان 6
  57,320  فرنسا 7
  51,107  كندا 8
  48,353  ايطاليا 9

  44,935  اسبانيا 10
  41,770  كوريا الجنوبية 11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في  المعرفة اقتصاد تقدم يرصد لمصدر: (التحول نحو مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية), تقريرا

السعودية, صادر عن وزارة االقتصاد والتخطيط بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم  العربية المملكة
ص2014 ,والتقنية  ,48.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :التنافسية مؤشر -7
هllذا المؤشllر مllالزم للllدول المتقدمllة  إذ إن اغلllب الllدول المتقدمllة مثllل اليابllان والواليllات           

المتحدة وانكلترا وألمانيا  تتميز بتصدير المنتجات ذات التقنية العالية  وهي تشكل اغلب صادرات 

ولوجيا لديها, تلك الدول , فهي مستوردة للسلع الخام وتتنافس في تصدير أخر ماتوصلت إليه التكن

مllن حجllم الصllادرات الكليllة دليllل واضllح علllى درجllة التقllدم  العاليllة التقانة ذات فنسبة الصادرات

والتطور االقتصادي في ذلك البلد والدور الذي يلعبه نشاط البحllث والتطllوير فllي نمllو الصllادرات 

  وقوة البلد التنافسية في األسواق الخارجية .

  

  

  

  

  

  

  مؤشر االبتكار : -8

  : مفهوم االبتكار -أوالً 
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يُعد االبتكار عنصًرا حاسًما لتطوير مختلف القطاعات االقتصادية، حيث لم يعد األمر يقتصر 
على مجموعة من الكيانات أو المؤسسات التي تحتكر عملية التطوير واالبتكار ؛ وإنما باتت 

  سسات اإلفادة من تطبيقاتها.عملية تتسم باالنتشار في مراكز األبحاث  المختلفة تتيح لمختلف المؤ

الذي قد يترجم للعربية بالتجديد مع أن التجديد قد   'innovationاالبتكار هو ترجمة لكلمة" ف
  .)1(او اكتشاف منتج لم يكن له وجوديعني تجديد المنتج الحالي 

االبتكارى  التفكير يكون أن تتطلب ديناميكية عقلية عملية بأنه  :)2(االبتكار (Zhuang) ويعرف

 أن على التأكيد مع القائمة للمنتجات جديدة استخدامات خلق أو جديدة أفكار لتطوير مدخالتها أحد

 حول تدور دورة بأنها االبتكار ديناميكية وصف ويمكن .أفضل شيئا يكون يجب أن التجديد

فكار جديدة و يعرف على أنه : عملية تنمية و تطبيق أ. خطية الدورة تكون هذه ال بحيث التغيير

في الواقع، و كلمة تنمية هي كلمة شاملة وواسعة النطاق فهي تغطي كل شيء بداية من االختراع 

قدرة الشركة على التوصل إلى ما هو  األصلي لفكرة جديدة إلى أن تطبق.كما يمكن تعريفه أيضا:

ارية هي جديد يضيف قيمة أكبر و أسرع من المنافسين في السوق أي أن تكون الشركة االبتك

األولى بالمقارنة مع المنافسين في التوصل إلى الفكرة الجديدة أو المفهوم الجديد أو األولى في 

 بأن ترى  Marie  Debourgأما .)3(التوصل إلى المنتج أو األولى في الوصول إلى السوق

ص وأن اختراع الليزر بأنه على مثال وتعطي لالختراع، تجاري تطبيق هو االبتكار  األقرا

  .)4(الليزر الختراع تجاري تطبيق هي الليزرية

  التجاري. التطبيق + االختراع = االبتكار

و يعرف كذلك على أنه : عملية ذات مراحل مختلفة تبدأ من خلق الفكرة الى تنفيذها ثم 

  تبدأ هذه الفكرة في االنتشار إلى أماكن و مواضيع أخرى.  

فاالبتكار هو الشيء الوحيد الذي أذن االبتكار هو التخلي عن القديم أو هو كل جديد وغير مألوف. 

مهما زاد فإن األفراد والشركات يطلبون المزيد منه. واالبتكار هو صناعة المستقبل؛ ألنه يأتي 

الطلب الجديد بالفكرة الجديدة التي توجد المجال الجديد للبحث، ويأتي بالمنتج الجديد الذي ينشئ 

  عليه، ويأتي بالسوق الجديد الذي يحرك الصناعة واالقتصاد على نحو مستوى أعلى من التطور.

                                                             
 

 الجامعية، المطبوعات ديوان) , عربي.إنجليزي.فرنسي االقتصادية المصطلحات (معجم :يهن مصطفى  -  1

  246 .ص ، 1984 الجزائر،
 المشروعات وتنمية دعم بعنوان األول العلمي االبتكار , المؤتمر تيجياتارفاعي , إستر العزيز عبد ممدوح -  2 

ص2012 3// 11-12للفترة من  شمس عين جامعة التجارة الصغيرة كلية   .3, القاهرة,
 عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار الحديث، والتجارب والخصائص المفاهيم ,االبتكار إدارة نجم، عبود نجم - 3 

  .22ص , 2003  ,01الطبعة األردن،
4-Marie Camille Debourg et al: marketing practice, BERTI edition, 2nd edition, 
Algiers, 2004 P164.   
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االبتكار وما يؤديه من دور مهم من  (Schumpeter) شمبيتر النمساوي االقتصادي وضح وقد

  الرأسمالية كنظام اقتصادي في تحول مستمر، إنرأى شمبيتر خالل نظريته التدمير الخالق 

فالرأسمالية تجدد نفسها  باستمرار من خالل التدمير الخالق لألنظمة القديمة  واستحداث قوانين 

وأنظمة مبتكرة للرأسمالية وبالتالي يشكل جوهر بقائها, فالرأسمالية بالنسبة له هي عملية 

فمحرك الرأسمالي تغذيها السلع الجديدة  ديمتطورية، وهي طريقة للتغييرات التي تدمر الق

أنها تدمر القديم باستمرار من  .للمستهلك، وأساليب  اإلنتاج الجديدة للمنتجين واألسواق الجديدة

فاالبتكارات تنحصر في ثالثة تطبيقات رئيسة هي (المنتجات والخدمات  اجل خلق الجديد,

ً الفضل في إبراز دور االبتكار في تطوير النشاط  ويعود إلى شومبيتر, )1(والعمليات)  أيضا

ً وراء الربح ،  بحسب شومبيتر، ان جميع عوامل اإلنتاج  تشملها نظرية واالقتصادي، مندفعا

التدمير الخالق  وبتالي هذا التجديد بعوامل النمو االقتصادي  هي المحرك الرئيس للنمو المطرد 

  .الحاصل في البلدان المتقدمة

شومبيتر بأن المنافسة التامة التقدم شيئا للتقدم االقتصادي, ولكن مع وجود شيء من  واشار

المنافسة االحتكارية بفضل االبتكار يجعل من التنافس بين الشركات قوة دافعة للتقدم والنمو 

  .)2(االقتصادي

وهذا ما   -نالتحسي –االختراع  –اإلبداع  - وعادة ما يتم الخلط في استخدام المفاهيم االتية : 

  يدعونا إلى توضيح االختالفات بينها و بين االبتكار على النحو االتي : 

: يشير إلى التوصل إلى فكرة جديدة بالكامل ترتبط بالتكنولوجيا Invention)االختراع (

وتؤثر على المؤسسات االجتماعية, و استقرت المنظمة  اإلدارية العليا على تعريف االختراع 

بأنه: "الفكرة التي تتجاوز تطور الفن الصناعي المألوف"، كما ميزت بينه وبين التنقيحات التي 

اع، فأوجبت أن يكون االختراع ثمرة فكرة ابتكاريه تجاوز الفن ال ترقى إلى مستوى االختر

الصناعي القائم، فال يعد من قبيل المخترعات التنقيحات أو التحسينات أو التعديالت الجزئية 

غير الجوهرية التي ال تغيب عن رجل الصناعة المتخصص في حدود المعلومات الجارية، 

، ومثل هذه الصور تدخل في نطاق التحسينات والتي هي وليده المهارة الحرفية وحدها

.اما االبتكار فيرتبط بتطوير العمليات و المنتجات الجديدة ، بوصفه إعادة تشكيل )3(المألوفة

):هو التوصل إلى حل متميز  لمشكلة ما أو إلى فكرة creativityاإلبداع (اما  األفكار الجديدة,

فن إلنشاء شيء جديد غير مطبق  في السابق , جديدة , وهو أسلوب أو طريقة  أو حذاقة  أو 

                                                             

1- Ettlie, J.E., Bridges, W.P. and O’Keefe, R.D. (1984) Organizational strategy and structural 

differences for radical vs. incremental innovation, pp682-695. 
 
    .157,صالهيكل السلوك االنجاز),مصدر سابق - (الصناعات االمريكية  :.ريتشارد كيفز- 2

ص2004ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية، مسقط،  : العالمية للملكية الفكرية (الويبو)  المنظمة -    3 ،5.  
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فاإلبداع يرتبط بالشخص المميز الذي يقوم بحل المشكلة حال ذكياً، اما التحسين 

)Improvement هو ادخال تعديالت أو تغيرات صغيرة أو كبيرة على المنتجات الحالية: (

بتكارات الجذرية قليلة و مما يجعلها أكثر كفاءة ، وتنوع أو مالئمة في االستخدام ,اذ إن اال

تحدث في فترات متباعدة و تتطلب جهودا كبيرة و استثمارات ضخمة في األنشطة العلمية ، 

   ولهذا يعد االبتكار التدريجي البديل الفعال من أجل التطوير المستمر.

  )2شكل(

  واالبتكار)– التحسين -االختراع  – اإلبداع  -(مخطط يوضح كل من 
  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والتوزيع، للنشر وائل دار الحديث ، والتجارب والخصائص المفاهيم ,االبتكار إدارة نجم، عبود نجممصدر: 

  .16-17، ص -ص،2003  ,01الطبعة األردن، عمان،

خالصة القول: يمكن أن تصدر األفكار اإلبداعية من األفراد لكن االبتكار غالباً ما يأتي من خالل 

التي يكون فيها مراكز للبحوث   المؤسسات والمنظمات المحتضنة لتلك األفكار اإلبداعية

بمجال معين  والتطوير وهذه المراكز هي المصدر الرئيسي لالبتكارات .  ان االبتكار اليختص

 وإنما يشمل جميع المجاالت   وهناك أنواع متعددة :

 مقومات االبتكار: –ثانيا

 مصادر االبتكار1 -   

  :)1( إلى أن هناك سبعة مصادر لالبتكار بوصفه نشاطا منظماً ورشيداً هي  (Drucker)لقد أشار 

يأتي: النجاح الفجائي، ويشتمل هذا المصدر على ما  :المصدر الفجائي أو غير المتوقع  -أ 

  .والفشل غير المتوقع، والحدث الخارجي الفجائي

يضم هذا المصدر  مصدر التعارض بين الواقع كما هو والواقع كما هو يفترض أن يكون: -ب 

الوقائع االقتصادية المتعارضة (كتعارض الطلب المتزايد مع غياب الربحية)، وتعارض الواقع 

  التعارض بين قيم المستهلكين وتوقعاتهم المدركة والواقعية .واالفتراضات المتعلقة به، 

                                                             

1-"The Discipline of Innovation". Harvard Business Review. August 2002. Retrieved 13 

October 2013. 
 

 اإلبداع                                

                                                             

 االختراع  + التحسين= االبتكار
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لمعالجة سلسلة من العمليات (الحاجة إلى طريقة)، فالحاجة أم  :االبتكار على أساس الحاجة  - ج 

  .االختراع، وبالتالي فإنها تمثل فرصة كبرى لالبتكار

بفعل المنافسة أم التغير في البد للسوق أن يتغير سواء أكان ذلك  :بنية الصناعة والسوق -د 

حاجات الزبائن وتوقعاتهم. وهذا التغير يعد فرصة ابتكاريه عظيمة. ويضم هذا المصدر 

  .االستجابة السريعة للتغيّر، والتنبؤ بالفرصة، ومؤشرات تغير الصناعة

وهي التحوالت التي تطرأ على السكان، وحجمهم وهيكل أعمارهم،  :العوامل السكانية -هـ 

يعهم حسب العمل ومستوى التعليم والدخل. فالتغير في العوامل السكانية يأتي بتغيرات تمثل وتوز

  .فرصا من أجل االبتكار، ويؤدي إلى فتح أسواق وقطاعات تجارية جديدة

يمكن لتبدل إدراك األفراد ورؤيتهم في المجتمع أن يحمل معه فرصا  :تبدل اإلدراك والرؤية - ز 

توقيت ذلك في الكثير من األحيان مسألة جوهرية. واألهم من ذلك أن يأتي  عظيمة لالبتكار. ويعد

  .االبتكار في التوقيت المالئم

يمثل االبتكار القائم على المعرفة بكل تجلياتها العلمية والتقنية واالجتماعية  :المعرفة الجديدة - ر 

 .لجديدةمصدراً عظيماً لإلتيان باألفكار والمنتجات والخدمات والمشروعات ا

   مراحل العملية االبتكارية - 2

  :االبتكار عملية دؤوبة ومتواصلة، وهي تتألف من مراحل متعددة يمكن تحديدها باآلتي

  (Innovation Development)توليد فكرة االبتكار -  أ 

 المعلومات وتشجيع انتقال المؤسسة، ثقافة تطوير خالل من ,االبتكار أفكار توليد يتم المرحلة هذه 

 على المعلومات المؤسسة حصول سهولة إلى يؤدي مما االتصاالت، عبر األفراد بين الجديدة

عن  البحث طريق عن أو والموردين، والممولين الزبائن كآراء مختلفة وأساليب بطرق

 من تطبيقها والممكن المناسبة الجديدة األفكار اختيار ثم ومن الجديدة، الصناعية التكنولوجيات

في هذه المرحلة تهتم الشركة  .)1(المالية المؤسسة قدرة وكذا المتاح، اإلنتاج وهيكل األفرادطرف 

 بتقييم وتعديل وتحسين األفكار الجديدة، من أجل تحويلها إلى منتج جديد أو خدمة جديدة.

(Innovation Application) :مشروع إلى بتكاراال تحويلأو  تطبيق االبتكار  -  ب         

نوع  يتضمن تطبيقي مخطط وضع خالل من وذلك مشروع، إلى الجديدة األفكار تحويل يتم

 المستخدمة، الحديثة والتكنولوجيا المطلوبة، العمل وسائل ونوع تطبيقه، وحدود المستخدم التجديد

و في هذه المرحلة .)2(المستهدفين الزبائن احتياجات وفق الظروف هذه لكل مناسبة مع دراسة

                                                             

1- Angelo Bonomi and George HAOUR, Technological innovation and its promotion in the 

company, Edition DALLOZ, Paris, 1999, P: 45.  
 1- Idem shrny , Fortune  Magazine  ,  Equifax, the Credit Reporting Industry, and 

What Congress Should Do Next   ,p:46        
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الشركة األفكار المطورة؛ لتقوم بعملية التصميم والتصنيع والتوريد للمنتجات أو الخدمات تستخدم 

 تكاليف من االبتكار مشروع تكاليف بتحديد المؤسسة تقوم ذلك، إلى أو العمليات الجديدة باإلضافة

 أو الصناعية الناحية من سواء المشروع بانطالق المتعلقة التكاليف والتطوير،وكذا البحث

 المنافسين فعل ورد بالسوق المتعلقة والتطورات المبيعات بتوقع تتعلق ووضع دراسة لتجارية،ا

  .االبتكار مشروع لنتائج

 :(Application Launch)  واقعيا المشروع تتويج او إطالق التطبيق  - ج 

 منتوجبإنتاج  األخيرة هذه تبدأ حيث المؤسسة، بها تقوم خطوات مجموعة من المرحلة هذه تتألف

والمواد  اإلنتاجي، الهيكل الجديدة اإلنتاج وسائل جاهزية من التأكد من لها يسمح تجريبي،

 هذا يسمح (1)...الجديدة التكنولوجيا تطبيق في المتخصصة العاملة اليد كفاءة ومدى األولية،

 بعدها .والموزعين والموردين الزبائن فعل وردة آراء بتحليل المعنية للمؤسسة المنتوج التجريبي

 أي أنه والقابلية، بالمرونة التصنيع عملية تتصف أن البد حيث الفعلي، اإلنتاج إلى المؤسسة تنتقل

يصبح  التصنيع عملية اكتمال بعد .اإلنتاج أثناء لحظة أية وفي جديدة تعديالت أية إضافة يمكن

 .)2(السوق إلى للولوج جاهزا المنتوج

الشركة بإدخال المنتجات أو الخدمات الجديدة إلى السوق. والسؤال األهم في هذه المرحلة تقوم 

في هذه المرحلة هو: هل االبتكار ينجح في السوق؟ وهل يرغب الزبائن بشرائه؟ فتاريخ االبتكار 

  .حافل باألفكار الجديدة التي لم تجد اهتماما كافيا من الزبائن

 (Application Growth) تنامي التطبيق  -د  

في هذه المرحلة يتسم االبتكار الناجح في السوق بنمو الطلب بمعدل متزايد، وهذا يعني أن 

االبتكار قد دخل مرحلة نمو األداء االقتصادي، وتحقيق الربحية العالية، مع إمكانية أن يتجاوز 

 .الطلب العرض

  (Innovation Maturity)نضوج االبتكار  -  هـ

المنافسة إلى االبتكار، وتطبقه بإدخال منتجاتها أو خدماتها إلى  هذه المرحلة تصل أغلب الشركات

السوق بما ينافس االبتكار األصلي، كما تعمل الشركات المنافسة على إدخال التعديالت 

والتحسينات الجزئية الصغيرة عليه حتى تستنفد كل إمكانات التحسين في الخصائص والتركيب، 

 .الخوالحجم، والتغليف، واالستعمال... 

                                                             

 , العراقي المركزي التنافسية,,بحث منشور عن البنك النمو والقدرة لتعزيز وسيلة االبتكار الكريم, دعم عبد فريد علي -2
علمية نصف سنوية ),13,عدد( ابحاث السياسة النقدية في مجلة ,أدارة المخاطر لالستثمارات قسم العامة المديرية

 .1, ,ص2012 , متخصصة بالسياسة النقدية

       bouragogne.fr-www.eco.eBouragogne, the stages of innovation, on the cite:    -3 
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 (Innovation Decline)تدهور االبتكار  - و 

يحمل كل ابتكار جديد ناجح بذور تدهوره الالحق. فعندما تكون الشركة غير قادرة على زيادة 

المبيعات، وعدم تحقيق ميزة تنافسية من االبتكار في أواخر مرحلة النضوج؛ فإن هذا االبتكار 

تكلل باتخاذ الشركة لقرار إخراجه من الخدمة، بعد يدخل في مرحلة التدهور، التي ال بد من أن 

  أن تكون قد طّورت االبتكار الجديد الالحق، من أجل استمرار دوران االبتكار المتعاقب المستدام.

  ) مراحل عملية االبتكار3شكل (                                          

 

 Fundamentals of management Houghton Mifflin Co.Boston.:  Ricky W.(2006) 

  مجاالت االبتكار -3  

االبتكار يتنوع ويتسع بتنوع واتساع النشاط اإلنساني ونشاط األعمال، فأينما توجد مشكلة يظهر 

 .النزوع لإلتيان باالبتكار من أجل حلها

 (1) ويمكن أن نحدّد مجاالت االبتكار في المجاالت األربعة اآلتية

هو االبتكار الذي يأتي بالمنتجات الجديدة التي تقدم من أجل اإليفاء :  (Product)المنتج   -أ    

 Digital) بالحاجات الحالية للزبائن بكفاءة أعلى وخصائص أفضل. فآلة التصوير الرقمية

Camera) هي ابتكار المنتج الجديد الذي أخذ يحّل محل آالت التصوير التقليدية. 

هو االبتكار الذي يأتي بطريقة جديدة أو تكنولوجيا جديدة تغير طريقة :  (Process)العملية  -ب 

                                                             

سرير منور، سعيد منصور فؤاد، االبتكار و اإلبداع كعنصرين أساسين في عملية التأهيل الملتقى الدولي حول متطلبات  - 1 
، كلية العلوم االقتصادية، الشلف ,الجزائر، 2006أبريل  17/18تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، 

  .86ص 
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العمل أو اإلنتاج بما يحقق إنتاجية أعلى، أو استخدام مواد أقل، أو تحسين خصائص المنتجات 

 .المادية أو الوظيفية أو الجمالية

الخدمات  كما يكون االبتكار في المنتجات الجديدة يكون كذلك في: (Service)الخدمة  -ج  

الجديدة. فتقديم خدمة جديدة عادةً ما تمثل ابتكاراً جديداً، واألمثلة كثيرة على ذلك مثل الصيرفة 

  .االلكترونية المنزلية

لكل اقتصاد نماذجه المتميزة، وهذا ما ينطبق على :  (Business Model)نموذج األعمال  -د 

فنموذج األعمال هو التصميم االستراتيجي االقتصاد الصناعي كما ينطبق على االقتصاد الرقمي. 

لكيفية سعي الشركة لتحقيق الربح من استراتيجيتها وعملياتها ونشاطاتها. كما أن نموذج األعمال 

طريقة جديدة أو محسنة لقيام الشركة باألعمال بما يحقق لها ميزة في السوق، أو تحسين ميزتها 

   .الحالية وبالتالي حصتها في السوق

  ً   : والبحث والتطويرأبعاد العالقة بين االبتكار  - ثالثا

ان التغيرات التي تحدث في المجتمعات هي نتيجة حتمية لحالllة التطllور المسllتمر للعلllوم المختلفllة 

التقllدم مllع وهذه التغيرات تشllمل كافllة النllواحي دون اسllتثناء. وحllال المجتمعllات تتبllدل باسllتمرار 

لة ناهضة نرى هنllا ان محllرك هllذه الثllورات هllي عقllول  المعرفي , فالثورة التي تحدث في أي دو

العلمllاء و المثقفllين والمبllدعين فالبلllدان المتقدمllة اغلllب اسllتثماراتها كانllت فllي االقتصllاد المعرفllي 

والتجاري حسب أهميتها وأثارها التي تقود إلى تحسن الظروف ومستوى معيشة الناس, مllا يؤكllد 

, و الشllواهد  عديllدة هllي فllي االبتكllارات التllي غيllرت أهميllة الllدور الllذي تلعبllه هllذه االسllتثمارات

الكثيllر مllن أحllوال النlllاس والمجتمعllات واالقتصllاديات والمنظمlllات التجاريllة والصllناعية عبlllر 

  العالم.فمنذ الثورة الصناعية هناك ابتكارات  كانت لن تحدث لوال المعرفة واالهتمام بالتعليم . 

التطllوير وجملllة المخرجllات التllي تllتمخض عنهllا مثllل ان العلم والتكنولوجيllا واالبتكllار والبحllث و

االختراعlllات واالكتشlllافات والقlllوانين والمبlllادئ واألسlllس ليسlllت مرغوبlllة لlllذاتها, بlllل لتطlllوير 

المجتمعات البشرية ومنه االقتصاديات عن طريق أنشطة األعمال . ولقد تطورت طبيعة المعرفllة 

شllترى فllي الفضllاء المعرفllي . وان لتنتقل مllن مجllرد وحllدات نظريllة علميllة إلllى بضllاعة تبllاع وت

ماعزز العالقة بين االبتكار والمعرفة هو تدني تكاليف الحصول عليهllا مllن هياكllل التعلllيم العllالي 

والبحث العلمي عبر العالم وفllي كllل األوقات.ومllا عllزز عالقتهمllا أيضllا مllع االقتصllاد هllو القيمllة 

لتllي عllادة مllا تllنعكس ايجابيllا علllى المضافة التي تولدها لتllدعم ذمllم الشllركات وسllلعها وخllدماتها ا

المستهلك, وقد تكون كذلك على المحيط والبيئة . وكذلك النهج المتبع من الllدول كافllة والمنظمllات 

 أصllبح حيllث الدولية التي تؤكد على االهتمام بالعلم والمعرفة والتنميllة المعرفيllة لllدى  الشllعوب ,
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 مردودية رفع في كبير بشكل اإلنتاج وساهم عوامل أهم من البشري المال ورأس المعرفي التراكم

 إلllى يllؤدي المعرفllي التllراكم إن ذلllكإلllى  أضllف المllادي المllال ورأس العمllل عنصllري وفعاليllة

 أم نظريllة المعllارف وهذه األفكllار كانت سواء أشكال عدة يأخذ أن له ويمكن التكنولوجي التطور

 تطبيقها يمكن والتي المختلفة العلوم مجاالت في األساسية العلمية النظريات نجد جهة فمن عملية،

 نظريllة االقتصllاد، فllي األلعllاب نظريllة ، الرياضllيات فllي فيثllاغورث كنظريllة ميllادين فllي عllدة

 الفيزيllاء، فllي النووية الفيزياء نظرية الطب، مجال في المتعلقة بالفيروسات الفيروسية األمراض

 مبادئه وتتجذر تتوسع خصائصه ماك واسع نطاق وعلى بسرعة يتطور الجديد االقتصاد وهذا .الخ

   .التقليدي االقتصاد مواجهة في

فنمllوذج التعllاون بllين تكllوين نظllم االبتكllار الوطنيllة، والتllي تتكllون مllن التllدفقات والعالقllات بllين 

الصllناعة والحكومllة واألوسllاط األكاديميllة فllي تطllوير العلllوم والتكنولوجيllا، هllو مllن العوامllل 

التعlllاون والتنميlllة االقتصlllادية سlllعت لصlllياغة سياسlllات للعلlllوم االقتصlllادية الهامlllة. فمنظمlllة 

والتكنولوجيا والصناعة لتحقيق أقصى قدر مllن األداء للعمllل مllن ذوي المهllارات العاليllة وتحقيllق 

في مجال إنتاج   - )1(مكاسب في اإلنتاجية وتحقيق الرفاه في  "االقتصادات القائمة على المعرفة"

وتوليllد  وإيجllاد االبتكار علومات. ولالقتصاد المعرفي القدرة علىوتوزيع واستخدام المعارف والم

خلق  يساعد على ثم قبل، من األسواق تعرفها تكن جديدة لم معرفيه وغير ومعرفية فكرية منتجات

ً  المبتكرة المنتجات وإيجاد المضافة القيمة خلق ً  واألكثllر إشllباعا للمسllتهلك  , فاقتصllاديات  وإقناعllا

منظمة التعاون والتنمية في بعض أجزاء اقتصادياتها تميل إلى أن تكون أكثر ديناميكية مllن حيllث 

نمو الناتج والعمالة. نتيجة التغيرات في التكنولوجيا، وبخاصة ظهllور تقنيllات المعلومllات، وجعllل 

منظمة التعاون والتنميllة نحllو النمllو العمالة المتعلمة والماهرة أكثر قيمة، وينعكس هذا في االتجاه 

في االستثمارات ذات التكنولوجيا والصناعات العالية، فاهتمllام االقتصllاديين بllالنمو االقتصllادي و 

استكشاف سبل إلدماج المعرفة والتكنولوجيا في النظريات والنماذج الخاصة بهllم. "نظريllة النمllو 

نولوجيllا فllي دفllع عجلllة اإلنتاجيllة والنمllو الجديllدة" التllي تعكllس محاولllة لفهllم دور المعرفllة والتك

االقتصادي, ويتميز العمل في االقتصاد القائم على المعرفة من خالل زيادة الطلب على المزيد من 

  العمال ذوي المهارات العالية. وكثيفة المعرفة والتكنولوجيا العالية .

 ارف تتميllزالمعll اسllتخدام رومllر أن فبحسllب ، المعرفllي التllراكم خصllائص بعllض لتوضllيح و

 ما شخص طرف من ما فكرةوتعني ان استخدام   الالمزاحمة أو الالمنافسة وهي أساسية بخاصية

 اسllتخدامه فllإن العلمllي، االكتشllاف ظهllور فبمجرد آخر شخص طرف من استخدامها من يمنع ال
                                                             

1- Dagmar Vesela, Katarina Klimova :(Knowledge-based Economy vs. Creative 
Economy),aFaculty of Humanities Matej Bel University, Tajovskeho 40, Banska Bystrica 
,Slovakia,2013,p1. 
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ص من طرف  يحصllل الllذي (الربح) الريع فإن وبالتالي مجانا ويكون شيئا يكلف ال آخرين أشخا

 السلع له تخضع كما السوق لقانون تخضع ال العلمية االكتشافات وعليه فإن معدوم المكتشف عليه

 خاصية بجانبها وتوجد للمعارف الوحيدة الخاصية هي ليست الالمزاحمة . إن(1)والخدمات العادية

 باإلمكان كان إذا متفرد أو (exclusivity) حصري أنه المنتج عن ونقول التفرد حق وهي أخرى

 للمعllارف بالنسllبة التفllرد حllق ويتوقف دون الرخصة في استخدامه، التصرف  من اآلخرين منع

 جهllة مllن الملكيllة الضllامنة لحllق التشllريعية والمؤسسllات جهllة مllن المنتجllة األفكllار نوعيllة علllى

  .أخرى

  عاتالموجات الخمسة في تطور المجتم شكل) 4شكل (

  الوقت

John wiley and Sons,Strategic thinking for information technology, B.H.Boar (1996),,inc.n.y.p5. 

  االبتكار بالملكية الفكرية : براءاتعالقة نظم  -1

القانونيllة التllي تحمllي  اإلجllراءاتاالبتكllار و االختllراع يقصllد بllه مجموعllة مllن  بllراءاتان نظllام 

عنllد مكاتllب او هيئllات   اإلجllراءاتالمبتكر لتضllمن  مصllالحه عنllدما  يllأتي بجديllد ويسllجله وفllق 

  .)2(متخصصة في  هذا المجال وعلى المستويين الوطني والعالمي

وتعد فعالية نظام االبتكار ضرورية لتطوير االبتكارات, ألنها المحفز القllوي للشllركات والبllاحثين 

عن الريllادة والتميllز؛ ألن الحاصllل علllى بllراءة االختllراع يمllنح حllق احتكllاره بشllكل مؤقllت علllى 

فكرته الجديدة او ابتكاره وال يحق لغيره من استغالل هذه الفكllرة او االبتكllار لالغllرض التجاريllة 

                                                             

1-  DAVID ROMER: Advanced Macroeconomics , Paris France 1997, p5.  
  
2-  Shubha Ghosh , The Federal Circuit’s Contract Law Jurisprudence and IP Federalism 
Volume  (1) 2014 -2015 Journal of Law, Technology and Public Policy,p11.                         
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 حقوق تشريعات طريق بالحصرية عن االبتكارات تتميز ,)1(بشكل علني او سري  دون موافقته 

 لهllم تسllمح ع االختllرا والمبتكllرين بllراءة للمخترعين المختصة شهادة الهيآت تمنح حيث الملكية،

 فllي االختllراع شllهادة ان مllدة  لمllدة محllدودة لكllن وابتكllاراتهم، أفكllارهم اسllتخدام فllي التفرد بحق

. وعلى هذا األساس يظهر البتكاره محتكرا المبتكر يصبح وبالتالي سنة 17 هي المتحدة الواليات

ذا يعني جليا إن العملية االبتكارية هي عملية جدية وأخالقية وقانونية وعلمية .فمن حيث الجدية فه

انها تنطوي على جهود, وتستلزم ادارة جيدة لكل العناصر او الموارد التي تستخدمها, ومن حيllث 

كونهllا أخالقيllة, فهllذا يعنllي انllه يفتllرض ان تسllتجيب لمبllادئ مثllل المصllداقية والسllالمة. كونهllا 

مايترتllب  قانونية, فالعملية االبتكارية تنتهي بالتسllجيل لllدى المكاتllب المعنيllة إلثبllات األصllل وكllل

على ذلك من حقوق وواجبات تجاه المجتمع, وكون العملية االبتكاريllة علميllة فهllذا يعنllي اسllتخدام 

المعارف المتأتية من األبحاث العلمية والتكنولوجيllة التllي تllم التصllديق عليهllا مllن جهllة األطllراف 

  المعنية مثل هيئات المراجعة اوالتحكيم.

 .المناخ المادي والمعنوي لالبتكار  -  2

بما أن االبتكار ال يأتي من العدم فإن المبتكر يلجأ إلى الواقع بشقيه المادي والمعنوي. ففي ميدان 

العلم والتكنولوجيا يرجع المبتكر إلى مختلف النظريات والدراسات فيجمع منها ما يكون لديه فكرة 

ألنها تختلف من موقف أولية ينطلق منها وال يمكننا هنا تحديد قواعد معينة للقيام بهذه المرحلة 

يمكن تعميمه على ميادين أخرى كالفن واألدب  آلخر وما يقال عن ميدان العلوم والتكنولوجيا 

وغيرها من ميادين النشاط اإلنساني وباختصار فإنه يشبه كل ما يقوم به الفنان من دراسات ورسوم 

األولي بمختلـف وسائله  تمهيدية واستطالع ومالحظة وقراءة وزيارات وفحص للطبيعـة والتسجيل

 للوصول إلى تحديد معالم البناء الذي سيتجه إلى تشييده , إن التحضير ما هو إال خطوة أولى .

ينشط االبتكار في الدول المتقدمة التي تعتمد على نشاط البحث والتطوير كأساس او كمحرك رئيس 

كارات المكتشفة سنويا فاالبتكار لعملية النمو االقتصادي حيث تكون في مقدمة الدول في عدد االبت

يحتاج الى بنى او أرضية ينطلق منها وهذه األرضية هي المعرفة والتي تتجلى بعدد الجامعات 

والمعاهد والعلماء فهم األداة التي يعمل بها المبتكر بشكل يومي فبدونها اليرى االبتكار النجاح 

مثل االبتكار سر الريادة االقتصادية المريكا ونحن نالحظ هذا الواقع يتمثل في الدول الرائدة حيث ي

واوروبا الغربية  واساس قوتها التنافسية في االقتصاد العالمي , فاالستثمار الحكومي والتزام 

ص بتمويل البحوث العلمية واحترام الملكية الفكرية والمبادرة الفعالة هي وراء تفوق     القطاع الخا

                                                             

 1-  patents  and  innovation ,trends   and    policy    challenges, organization for economic 
   for economic co-operation and development , OECD 2004,p10.  
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أما على صعيد التعليم العالي فهذه  , )1(دة الى مشروعات تجاريةوتحويل االفكار الجدي لعقود الغرب

والتطوير  و البحث المعرفةفالجامعات تقوم بتوظيف الدول اهتمت بالجامعات والمعاهد البحثية , 

في خدمة االقتصاد .  وعليه فالجامعة هي المصدر الرئيس البتكار المعرفة المتجددة و  أساسا

المكان األساس بالنسبة للمعرفة لكي تتطور و التي يمكن تطويرها في إطار نظام مبني على 

أي الجامعة ) مصدر تلقي (التعاون و اندماج الجامعة في محيطها مع كافة الشركاء, باعتبارها 

الشك أن االبتكار له دور فعال  في تميز المؤسسات االقتصادية؛ لذا كان لزاما  ,لجديدةالمعارف ا

على  الدول  المتقدمة اعتماد سياسات و إجراءات استراتيجية في تطوير و تنظيم و تخطيط 

ص ببلدان االتحاد األوروبي  نشاطات  االبتكار . وهكذا يتبن أن المؤشر المركب لالبتكار, الخا

وزيع المدخالت والمخرجات على عملية االبتكار كما هو دليل أوسلو لالبتكار, وتعتمد عليه ,يعيد ت

منظمة اليونسكو ويضيف إليها المتغيرات الداعمة لالبتكار التي تختص بالمناخ االقتصادي 

 ة).واالجتماعي والبنية التحتية (مثل المورد البشري العالي الكفاءة, والتعليم , والبنية المعلوماتي
             

  واالبتكار: والتطوير للبحث المركب للمؤّشر المنهجيّ  راإلطا) 5الشكل ( 

  

                                                                                                      

  

  

       

  

the source: The International Bank for Reconstruction and Development,  Innovation 
Policy, A Guide for Developing Countries Washington,2010,p8. 

  

  

  التسلسل الدولي لالبتكار: -  3
للملكية   التابعة لألمم المتحدة (WIPO) المسجلة لدى منظمة  البتكاراحول براءات  تقريرفي 

  حسب التسلسل.  لبعض الدول البتكارانسرد هنا عدد براءات  2011الفكرية للعام 
                                                             

(مؤسسة الفكر  , التميّز ومحاوالت  التخلّف مؤشّرات العربي الوطن في العلمي البحثتقرير العربي الثالث للتنمية والثقافة  ال -1

  .20,ص2010, لبنان - بيروتالعربي)  , طباعة ونشر 

المناخ      
 االقتصادي

 واالجتماعي
 والسياسي
 والثقافي

 والمؤسسي

بنية  تكنولوجيا
 المعلومات
 واالتصاالت

 والبنية
 األخرى التحتية

 البحLLLLLLLLLLLLLLث 
 روالتطوي

عوامل 
الترتبط 
بالبحث 

 والتطوير

 االبتكار

     األداء تطوير
 وإنتاج

 المعرفة وتسويق

 التنمية
 االقتصادية
 واالجتماعية
 المستدامة

 اقتصاد
 ومجتمع
 المعرفة

 وعمليات منتجات
 إنتاجية

 تسويقية وأساليب
 وتنظيمية

 ذات أو جديدة
 خصائص

 ومبتكرة مغايرة
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- 2008من بعض الدول حسب ترتيبها العالمي لعامي(المقدمة  البتكارا عدد براءات )4الجدول(

2013(  

 2013 البتكاراعدد براءات  2008 البتكارا عدد براءات  الدولة  الترتيب
 139139  968 79  الواليات المتحدة   - 1

  835 52  34198  اليابان     
  401 45  121 24  االوروبياالتحاد   - 3
  839 14  677 7  كوريا الجنوبية - 4
  761 7  936 3  كندا - 5

Source : U.N.E.S.C.O :2015  Science  rapport : towards 2030 - Executive Summary, 
Baseline Arts Ltd, Oxford, United Kingdom,p20.   

, الى 2013و 2008بين سنة  البتكارانالحظ من بيانات الجدول كيف زادت عدد براءات 

واليخفي على أحد أن هذه الدول الضعف تقريبا وهذا بسبب الدعم القوي المقدم من هذه الدول, 

لذا فهي تلجاء الى دعم مراكز البحوث  اهي دول متقدمة في المجال الصناعي وتشتد المنافسة بينه

واالبتكار للتميز في صناعتها عن الصناعات الدول االخرى للحصول على حصة اكبر في 

اء بسبب االبتكار, والبتكار السوق المحلي والدولي,اذن فالتميز في االنتاج (السلعة اوالخدمة) ج

هو جهود مشتركة بين العلماء والدعم المقدم لهم .وهذه الدول هي في مقدمة الدول المنفقة على 

  البحث والتطوير.

 ً   االبتكار التكنولوجي واهميته االقتصادية -  رابعا
يمكن أن نوضح أهمية االبتكار التكنولوجي  على االقتصاد من خllالل شllرح تllأثيره علllى تنافسllية 

الشركات والدول, وكذلك لتجنب انخفاض  النمو االقتصادي  , فتتعدد األسباب التي تجعل التنافس 

ركن أساسي في النظام االقتصادي ومحفز مهllم للنمllو, مllن بllين أهllم األسllباب لبllروز التنllافس هllو 

 المؤسسllة واسllتمرارية لبقllاء الضllامن إنالبتكار بمختلف أنواعه وخاصllة االبتكllار التكنولllوجي ا

 التي المعرفة الكتساب غير المادي المال رأس في االستثمار هو الحالية العولمة ظل في اإلنتاجية

 جهة،من  المنتوج وتحسين تطوير على تعمل األخيرة وهذه واالبتكارات، االختراعات عنها ينتج

وكllذلك  أخllرى, جهllة مllن ومسllتمرة دائمllة بصllورة تجهيزاتهllا تجدد أن المؤسسة على تفرض كما

نتيجة العولمة وتحرر السوق العالمي نتيجة تحرر التجارة الدولية, ووفرة المعلومات عن مختلف 

األسllواق وبllروز االقتصllاد الرقمllي واالقتصllاد المعرفي,ونتيجllة تطllور أسllاليب بحllوث السllوق 

ة التllي تتعامllل بهllا مختلllف المؤسسllات فllي المعلومllات المتصllلة بالسllوق وغيرهllا مllن والشllفافي

المعلومllات , ولسllهولة االتصllاالت وتبllادل المعلومllات بllين مختلllف وحllدات وفllروع المؤسسllات 

بفضل شبكة االنترنت وغيرها من آليات االتصاالت الحديثة,ولتllدفق نتllائج البحllوث  والتطllورات 

ليات االبتكار, ادى كل ذلك لزيادة اإلنتاجية وارتفاع مستويات الجودة , التقنية وتسارع مختلف عم
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وازدياد حدة المنافسة المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة وهذا ما دفع المنافسين الى بذل جهد اكبllر 

في مجال دعم االبتكار من خالل التمويل وتوفير الخبراء في مجال البحث والتطوير لتسريع تدفق 

 الريllادة سllرّ  االبتكllار ويمثllّل بحllوث والتطllورات التقنيllة بيسllر للمؤسسllات المتنافسllة,نتllائج ال

 فاالسllتثمار .العllالمي فllي االقتصllاد التنافسllية قوتهllا وأسllاس الغربية وأوروبا ألميركا االقتصادية

ص القطllاع والتllزام الحكllومي  والمعllايير الفكريllة واحتllرام الملكيllة العلمllي، البحllث بتمويllل الخllا

 األسباب بين من هي الفعّالة والمبادرة، األموال رؤوس ووجود والترقية، التوظيف في األكاديمية

 من لعقود ناجحة تجارية إلى مشروعات الجديدة األفكار تحويل في الغرب تفّوق وراء كانت التي

 ديناميكيllة النمّو،وتحّولllت لتحقيllق األسllاس المllورد االسllتراتيجي بمثابllة المعرفllة الزمن أصllبحت

وتبllوأت  المعرفة وتوليد التعلّم المبني على الفكري المال رأس على نحو االعتماد الجديد االقتصاد

ً  واالتصllاالت المعلومllات تكنولوجيllا المعرفllة  صllنّاع الوصllل بllين درجllة زيllادة فllي دوراً محوريllا

  .)1(ومستثمريها ووكالئها

 فيllه تباينllت التطllور سllريع  عllالم متغيllر  فllي والمنافسllة الصllمود تسllتطيع االبتكاريllة فاألفكllار

 لllن منllتج إلllى يحولهllا ابتكاريllة فكllرة لllه يجllد فمllن ال جllدا، كثيllرة الخيllارات وأصllبحت الخllدمات

 أقاصllي  فllي البllديل تجد ان يمكن صغيرة كونية قرية أصبح فالعالم السوق، في الصمود يستطيع

 المشllروعات هذه أن إلى المصادر وتشير .بسيطة ساعات خالل يصلك أن أيضا األرض ويمكن

 الناتج يلإجما من )%  65  (وتمثل العالمي، يلالمح الناتج من 46 %) ( لي بحوا تساهم الريادية

 من  (81 %) فان اليابان في أما .األمريكية المتحدة  بالواليات (45 %)أوروبا مقابل  في القومي

المبتكرة تتم في هذه المشllاريع,  األفكار فضالً عن والمتوسط  الصغيرة للمشروعات هي الوظائف

 مllن (90%)نحllو تمثل والمتوسطة ة الصغير المشروعات أن إلحصائيات إلى ا بعض رتشي كما

مllن  (60 - 50 %) بllين مllا تllوفر أنهllا كمllا ، العllالم اقتصllاديات معظllم  فllي المشllروعات ليإجمllا

ص إجمllالي  ذوو أصllبح لقllد :اإلبllداع اقتصllاد كتllاب مؤلllف _ هllوبكنز جllون يقllول .(2)العمllل فllر

 إلبllداع العالقllة بllين ا لكllن ،اآلالت  يشllغلون ممllن نفllوذا  أكثllر يملكونها الذين أولئك أي أألفكار،

 فهو جديد،  شيء توليد على القدرة بأنه بداعإلا المؤلف مرتبة ويعرف  غير زالت ما واالقتصاد

 فعاليllة بالضllرورة إلبllداع ا ولllيس والفائllدة، ألهميllة ذات ا االختراعllات أو فكار،أل ا إنتاج  يعني

تنمllي  التllي فllاألمم .اقتصllادي مllردود ذات فكllرة إلllى يؤدي عندما كذلك يصبح قد لكنه ، اقتصادية

   لالقتصاد النمو المستدامة االقتصادي،وتحقيق أدائها من تحسن بفعالية وتديرها المعرفية أصولها

                                                             

 . 20, بيروت, ص,2010 الثالث للتنمية الثقافية, الطبعة األولى لمؤسسة الفكر العربيالتقرير العربي  -1 

مجلس البحث العلمي العماني: (االقتصاد والمعرفة)  , إضاأت علمية  , نشرة دورية تصدر كل ثالث اشهر عن  -2 
 . 5,سلطنة عمان,ص 2014مجلس البحث العلمي, العدد الثاني , يناير 
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 وجودة األسعار حيث من التنافسية قدرتها تدهور إلى يعرضها وعدم االبتكار المؤسسة الن جمود

 تصllفية ذلllك علllى دليllل وخيllر .السllوق فllي المبيعllات حصصllها مllن تقلllيص إلى باإلضافة المنتج

 حجم من ضاعف مما العمال، من كبير عدد تسريح إلى ذلك وأدى إفالسها أعلنت كثيرة مؤسسات

  .والفقر البطالة مشكلة

فبراءة االبتكار تؤدي الى ارتفاع قيمة أصولها الماديllة والمعنويllة للمؤسسllات المتنافسllة ,وهllذا مllا 

يزيد من أرباحها نتيجة مبيعاتها المتزايدة والقاعدة العامة هي انه كلما كان حجم المبيعات اكبر دل 

llرة تختلllأت الكبيllي المنشllة فllدانيا. فالمنافسllه ميllار ونجاحllة االبتكllى اهميllك علllأت ذلllن المنشllف ع

الصlllغيرة والمتوسlllطة, ففlllي حlllال المنشlllأت الصlllغيرة والمتوسlllطة عlllادة مlllا يكlllون األفlllراد هlllم 

المبتكرون أنفسهم ويرغبون عموما فllي القيllام باسllتثمار مباشllرة واسllتغالل ثمllرة جهllدهم الفكllري 

الشllباب واالبتكاري, ونظرا لكثرة عدد االبتكارات التي تتأتى مllن االفllراد كالعلمllاء والمهندسllين و

والموهllوبين, فllان المنشllات هllذه تعllد مصllدرا متميllزا لالفكllار واالبتكllارات عمومllا, واالبتكllارات 

ص. وهو االمر نفسه في الواقع بالنسبة للمؤسسات المتوسllطة, امllا  التكنولوجية على وجه الخصو

llث تعقيllن حيllا مllا وحجمهllدها بالنسبة للمؤسسات والشركات الكبرى,  فان ابتكاراتها تتالءم عموم

أي أن المؤسسات الكبيرة تبدع أكثر مllن  وقيمتها , وهذا باعتبار حجم مواردها البشرية والمادية ,

ال شllك فllي أن ,)1(الصغيرة إلمكانيات االستثمار فllي البحllث و التطllوير و تحمllل مخllاطر اإلبتكllار

، و تطور التكنولوجيا من جهة و في ظروف السوق من جهة أخرى أديا خالل العقllدين الماضllيين

سlllيؤديان بقlllدر متصlllاعد فlllي المسlllتقبل إلlllى أن يصlllبح االبتكlllار بعlllدا أساسlllيا مlllن أبعlllاد األداء 

السlllتراتيجي شlllأنه شlllأن التكلفlllة، الجlllودة، المرونlllة بمختلlllف انواعهlllا، و الواقlllع أن المؤسسlllات 

أصبحت تدرك أكثر من أي وقت مضى بأن االبتكllار هllو المصllدر األكثllر قllوة فllي تحقيllق الميllزة 

 .)2(المستدامة التنافسية

ومهما كان حجم المؤسسة فان ما يسبب زيادة نموها على اسس صلبة وفعلية هو كل ما تنتجه وله 

قيمة ويؤثر بشكل ايجابي وفعلي في ذمتها واصولها , وبراءات االبتكار  تعد عادة اصول معنوية 

يتعلق بقيمllة مثllل تلllك  تزيد في وزن الشركة بقدر عدد براءات االبتكار التي تمتلكها مع ان الواقع

البرااءت من حيث محتوياتها والعوائد المرتقبة, أي ان المفيد ليس في عدد براءات االختراع التي 

يتم الحصول عليها بقدر ماهي مهمة المكونات العلمية والتكنولوجية لتلك البراءات وكllذلك قيمتهllا 

  او اثارها االقتصادية واالجتماعية.

                                                             

., Dictionary of economics Larousse, 2000, p 236    John Seberton 1-  
  .22ص  (المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة ) ,مصدر سابق,نجم عبود نجم، ادارة االبتكار  -2 
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  مؤشر االبداع:  - 9

 مفهوم اإلبداع  .    -أوالً 

يتحدد اقتصاد دولllة مllا بالتنميllة, و تتحllدد التنميllة بllالنمو و التطllور التقنllي, و هllذا راجllع إلllى بيئllة 

المجتمعات, و بيئة أي مجتمع تتحدد بمllدى قابليتهllا للتطllوير داخليllا و خارجيllا, و مllدى تأثيرهllا و 

  تأثرها بالتقدم و التطور.

المجتمع ترجع أوالً و أخيراً إلى البيئllة التllي يعllيش بllداخلها, و لllذلك  و على ضوء ذلك, فإن تنمية

فإن حالة البيئة تتحدد نتيجة لمدى اكتشافات و إبداعات اإلنسان, و مدى تنميته و تقدمه فllي جميllع 

علوم المعرفة و استخداماته لموارد البيئة. هذه اإلبداعات المتطورة تفيد اإلنسllان و تllؤثر عليllه, و 

ارف جديدة تمكنه من التحكم في بيئته, و تجعله يتأثر و يؤثر فيها , ويعتبllر اإلبllداع مllن تكسبه مع

مllن أهllم مقومllات التنميllة والتطllوير لألفllراد  المواضllيع المهمllة والحديثllة ، وقllد غllدا اإلبllداع

والشlllركات علlllى السlllواء، فلإلبlllداع فlllي البلlllدان المتقدمlllة دورا هامlllا فlllي تطlllور االقتصlllادات 

مصllيره التراجllع واالضllمحالل ، فاإلبllداع  حيث االقتصاد الذي ال يبدع وال يتطllوروالمجتمعات، 

مع التغيرات المتالحقة ويسllاعد علllى مواجهllة التحllديات المتعllددة والمختلفllة،  يساعد على التكيف

قتصllاد الحllديث بشllكل اليقود إلى التجديد، والتجديد يجعلنا نتقدم على غيرنllا ، وإن كllان ا واإلبداع

لطالما عرف اإلبداع على أنه القائد الذي يقllود األمllم نحllو التقllدم والتطllور، ة لإلبداع .و بحاج عام

فاإلبllداع هllو مllزيج مllن القllدرات واالسllتعدادات والخصllائص الشخصllية التllي اذا مllا وجllدت بيئllة 

مناسبة يمكن ان ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي الى نتاجات أصllلية ومفيllدة سllواء بالنسllبة لخبllرات 

السابقة او خبرات المؤسسة او المجتمع او العلم اذا كانت انتاجllات مllن مسllتوى االختراقllات  الفرد

, فهذا المصطلح ال يدل إال على التفكير اإليجابي الغني )1(اإلبداعية في احد ميادين الحياة اإلنسانية

د طرق جديدة ويعرف اإلبداع بشكل عام انه" إيجا باألفكار الجديدة والتي تحل العديد من المشاكل

فllي العمllل أو أفكllار حديثllة فllي حllل المشllاكل وتllؤدي إلllى زيllادة كفllاءة العمllل و قllدرات العllاملين 

, كمllا يقصllد )3(و يعبر على أنه " خلق شيء أو أمر جديllد يتصllف باألصllالة و الفائllدة "  . )2(فيه"

باإلبداع  فكرة جديدة يتم تنفيذها بقصد تطllوير اإلنتllاج أو العمليllة أو الخدمllة، و يمكllن أن يتllراوح 

اإلبداع من إحداث تحسينات على األداء إلllى إحllداث تطllوير جllوهري و هائllل،  و يمكllن أن  تأثير

                                                             

عمل مقدمة للملتقى االول (بناء معاير  دمحم بن عبد الرحيم بن سعيد, االبداع مفهومه ووسائل تنميته,ورقة -1 
التدريب),الجمعية العلمية السعودية للتدريب وتطوير الموارد البشرية, جامعة دمحم بن سعود, مكة المكرمة , 

 14.ص, 2010السعودية,

 2 - Habib sahhaf, dictionary of humain resources management, library du Liban publishers, 

Beirut, 2003, p :76. 

صدرت االدارة البيئية , المؤتمر العربي السابع لإلدارة و جائزة المملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية، مجلة وقائع  - 3
 .5، ص 61، العدد 2009عن المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
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األنظمllة تتضمن هذه التحسينات، اإلنتاج و الطرق الجديدة في التكنولوجيا و الهياكل التنظيميllة و 

  .)1( اإلدارية و الخطط  و البرامج الجديدة المتعلقة باألفراد العاملين

و فllي نفllس السllياق، عllرف اإلبllداع علllى أنllه " تطبيllق فكllرة طllورت داخllل المؤسسllة، أو تمllت 

اسllتعارتها مllن خllارج المؤسسllة، سllواء كانllت تتعلllق بllالمنتج أو الوسllيلة أو النظllام أو العمليllة أو 

  .)2(أو الخدمة، و هي جديدة بالنسبة للمؤسسة حينما طبقتها" السياسة أو البرامج

و على غرار ما سبق فاإلبداع ال يقتصر فقط علllى شllيء أو فكllرة أو تطبيllق، بllل يمكllن اسllتعماله 

  .)3(للتعبير عن العملية التي تؤدي إلى هذا الشيء أو هذا التطبيق

 عناصر اإلبداع وأنواعه. -ثانيا

 عناصر اإلبداع :  -1
  :  )4(تتمثل عناصر اإلبداع ومكوناته  على وجه االختصار فيما يأتي

  التفاعل مع المشكلة بدقة واالحساس بها من منطلق النظرة الواقعية البعيدة عن الخيال.  - أ

 المرونة في استيعاب الجوانب المحيطة بالمشكلة وتلمس الميزات المختلفة.    - ب
ص على اظهار التجديد والتميز.الوفرة والتنوع في االفكار, وتجنب التقليد   - ج   والحر

  انواع االبداع: – 2

إما فيما يتعلق بأصناف اإلبداع فأنها في تزايد مستمر, وعمل الباحثون و الكتاب الذين تناولوا 

موضوع اإلبداع في أعمالهم على تصنيفه ألنواع متعددة وفق منظورهم و اختصاصاتهم و كذلك 

هم، و بالتالي قاد ذلك إلى تصنيفات متعددة , ويعد االقتصادي المجاالت التي تناولوها في دراسات

أول من ركز على اإلبداع في االقتصاد وذلك من خالل  Joseph A. Schumpeter شومبيتر

، حيث عرف مصطلح اإلبداع : بأنه  1912كتابه نظرية التطور االقتصادي المنشور في عام

جديد في اإلنتاج يؤدي إلى تغيير مكونات المنتج و كيفية  نتيجة ابتكار طريقة أو نظام أوأسلوب

  -:)5(تصميمه وقد صنف شومبيتر اإلبداع إلى خمسة أنواع و هي 

  إبداع في إنتاج منتجات جديدة (استجابة لطلبات مستقبلية) .  - •

إبداع في اكتشاف طرق جديدة في اإلنتاج والتسويق  بهدف خفض التكاليف ( إبداع في   - •

  ).األسلوب
                                                             

السلوك اإلبداعي كما يراه العاملون في شركة االتصاالت دمحم الحراحشة و آخرون: أثر التمكين اإلداري و الدعم التنظيمي في  - 1
  .249، 248، ص: 2006، 2 ، العدد 33األردنية: دراسة ميدانية، مجلة العلوم اإلدارية، المجلد

 منتوري جامعة كليات من لعينة ميدانية دراسة"  بالجامعة التعليمية الخدمة جودة تحسين على التمكين أثر :هللا رزق حنان - 2 
  .47ص ،2010- 2009 قسنطينة، منتوري، جامعة المؤسسات، تسيير في ماجستير مذكرة: قسنطينة

 الجامعي، المركز اإلبداع، و الريادة: الرابع العلمي المؤتمر العربية، المؤسسة في اإلبداع و المعارف تسيير :آخرون و زيان آيت - 3
  6.ص ،2005 مارس16 و 15 الجزائر، مليانة، خميس

4- the knowledge-based economy organisation for  economic co-operation and development paris 

1996,p2.     
JEAN Lachman. «Le financement des stratégies de l’innovation », Economica ,1993,  -5  

 p : 22.  
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  إبداع في إيجاد منفذ جديد لتصريف المنتجات (فتح أو غزو أسواق جديدة) .  - •

  إبداع في اكتشاف مصدر جديد للمواد األولية.  - •
 إبداع في إيجاد تنظيم جديد.  - •

    

 خمسة إلى اإلبداعية األعمال تايلور , يصنف) 1(وهناك تصنيفات أخرى منها تصنيف تايلور

 : هي مستويات

 فريllدة أفكllار تطllوير إلllى المسllتوى هllذا يشllيرCreative expression : التعبيffري اإلبffداع -

 فllي العفويllة السllلوكيات اإلبllداع مllن النllوع هllذا ومثllال ا،تهllجود أو نوعيتهllا عllن النظllر بغllض

  .التسويق

 التوصllل فllي البراعllة إلllى يشير و technical creativity : التقني أو التكنولوجي اإلبداع -

 ذلllك مثllال النllواتج، هllذه عllن المعبرة العفوية على قوية شواهد دون األول الطراز من نواتج إلى

 .اإلنتاج ورشا ت في معدات تركيب أو تشغيل آلة تطوير

 المllوارد اسllتخدام فllي البراعllة إلllى يشllير و : Innovative creativityاإلبتكffاري  اإلبffداع -

 معllارف أو أفكllار تقllديم فllي جllوهري إسllهاما ذلllك يمثllل أن لهllا دون جديllدة اسllتعماالت لتطllوير

 تحددها مواصفات و لمعايير يخضع ما غالبا بأنه اإلبداع من المستوى هذا ويتميز جديدة، أساسية

 مثllل نفllع ذا و مسllبوق غيllر العمllل يكllون أن تشllترط التllي بllراءات االختllراع تسجيل دوائر عادة

  .جديدة لمنتجات ابتكارات

 إختراق على القدرة المستوى هذا يمثل و Creativity Regenerative : التجديدي اإلبداع -

  جديدة. أفكار و منطلقات تقديم و ثابتة مدارس فكرية أو مبادئ و قوانين

Imaginative creativity : التخيلffي اإلبداع -  و أنllدرها، و اإلبllداع مسllتويات أعلllى هllو و 

 بllروز أو ازدهllار عليllه يترتllب و كليllا جديllد افتllراض أو نظريllة أو مبدأ إلى الوصول فيه يتحقق

 أو للمؤسسllة العمllودي بدل األفقي الهيكلي التقسيم ذلك يظهر جديدة كما بحثية حركات و مدارس

  .الجودة أو اإلنتاج لمراقبة رياضي يستخدم نموذج تقديم

   )2(مراحل اإلبداع : هناك عدة مراحل لإلبداع  -3
مرحلة التصور: تبدأ الخطوة الرئيسة لإلبداع الناجح بفكllرة جديllدة أو تصllور كامllل لإلمكانllات  -أ

التكنولوجيllة و االحتياجllات المطلوبllة، فضllالًعن المنllافع االقتصllادية و االجتماعيllة التllي يأخllذها 
تlllاج المبlllدع بنظlllر االعتبlllار، أو طبيعlllة الطلlllب المتوقlllع، و مقارنlllة المنlllافع المتوقعlllة بكلفlllة اإلن

  المطلوب.

                                                             

إدارة األصول الذكية واإلبداع , جامعة أبي بكر بالقايد بوزيان عثمان ,أطروحة دكتوراه بعنوان,اقتصاد المعرفة و  -1 
 187., ص2009-2010تلمسان, الجزائر السنة الجامعية ,

  .38ص مصدر سابق , إدارة االبتكار :نجم عبود نجم -2 
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مرحلة تكوين الفكرة: مرحلة تكllوين الفكllرة هllي العمليllة الرئيسllة الثانيllة فllي مرحلllة اإلبllداع،  -ب

حيllث أن تصllميم المحتllوى يشllتمل علllى تحديllد الطلllب المتوقllع و التكنولوجيllا المحتملllة لتكllوين 

. كما أنهllا التصميم. و هذه الخطوة هي عمل مبدع و خالق لتوحيد كل العوامل المطلوب اعتمادها

تمثل عملية تقييم تصاحب إدارة اإلبداع في كل مراحله المطلوبة، إذ يتقرر في ضوئها ما إذا كان 

  األمر ممكنا في االستمرار، أو كانت هناك ضرورة للتوقف عن العمل.

مرحلة معالجة المشكلة: ترافق هذه الخطة عملية اإلبllداع بشllكل مسllتمر، حيllث يصllاحب ذلllك  -ج

llض المشllور بعllلة ظهllة لمواصllات الممكنllأنها المعالجllذ بشllب أن تتخllي يجllات التllكالت أو المعوق

  .)1(فاعلية اإلبداع. فإذا لم تفلح المنظمة بإجراء المعالجات الممكنة فإن المشروع يتوقف أو يلغى

مرحلة الحل: تأتي هذه المرحلة التي يكون فيها اإلبداع قد وجد أن المشllروع قllد تحقllق و نجllح  -د

لمبllدع المشllروع مllن خllالل اإلمكانllات التكنولوجيllة المتاحllة، سllمي هllذا النllوع اإلبllداع فإذا حقllق ا

بالتبني , أما إذا لم تحقق الموارد التكنولوجية المتاحة إمكانية التنفيذ، فإن المنظمة تلجأ إلى اعتماد 

  المرحلة األخرى من مراحل تطوير اإلبداع، و هي مرحلة التطوير.

هذه المرحلة إحدى صllور عllدم التأكllد التllي يواجههllا المبllدع، حيllث أن  مرحلة التطوير: تمثل -هـ

إمكانية قياس الحاجة إلى التكنولوجيا المتوقعة إلكمال المشروع تكllون غيllر معروفllة عllادة، لllذلك 

يحllاول المبllدع أن يحllل مشllكالت عllدم التأكllد مllن خllالل األخllذ بنظllر االعتبllار حاجllة السllوق، و 

ذلك و ال يمكن تحقيق اإلبداع إال حينما يتم تقديم السلع و الخدمات فعال العقبات اإلنتاجية المرافقة ل

  للسوق.

مرحلة االستعمال و االنتشار: تمثل هذه المرحلة الخطوة النهائية و األخيرة في عملية اإلبداع،  -و

المllدة حيث يتم استعمال اإلبداع أو انتشار فكرة اإلبداع و النتائج المتحققة منها. و غالبllا مllا تكllون 

األولى من تشغيل المشروع عالية الكلفة، بسبب ما تتحمله المنظمة من كلف استشارية و تشغيلية، 

  و احتمال وجود طاقات إنتاجية فائضة، تنتظر االستخدام األعلى في المستقبل.

  
  
  
  
  

                                                             

دار الفجر للنشر والتوزيع  - المغربي: اإلبداع اإلداري في القرن الحادي والعشرين برافين جوبتا ترجمة د.احمد - 1  
  .256ص,2008مصر,  –القاهرة 
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 ) : مدخالت ومخرجات العملية اإلبداعية6الشكل (

  
  المخطط من عمل الباحث

إن موضوع اإلبداع اليوم يحظى باهتمام واسع، السيما و أن المجتمعات الحديثة تسllير فllي خطllى 

حثيثllة مllن أجllل تقllدمها فllي عllالم شllديد السllرعة و التغيllر، و أمllام كثllرة اإلشllكاالت االقتصllادية و 

وهنllاك االجتماعية و العلمية أصllبحت الحاجllة إليllه ملحllة فllي مختلllف مجllاالت النشllاط اإلنسllاني, 

ع عديllدة مllن اإلبllداعات  إال إننllا سllوف نهllتم باإلبllداع التكنولllوجي الرتباطllه الوثيllق  بنشllاط أنllوا

   .البحث والتطوير وتأثيره على النمو االقتصادي

  

  أهمية اإلبداع للنمو االقتصادي.  -ثالثا

في ظل الظروف المتغيرة التي يعيشها العالم، سواء أكانت ظروف سياسية أو ثقافية أو اجتماعيllة 

و اقتصادية يتحتم على الدول االستجابة لهذه المتغيرات وخاصة في الميدان االقتصادي (اإلبllداع أ

 عنllدما اسllتخدمه2001يllروج فllي عllام» االقتصllاد اإلبllداعي«أخllذ مصllطلح  فllي مجllال االقتصllاد)

) نشllاطاً صllناعياً تشllمل 15وطبقllه علllى ( الكاتllب والمllدير اإلعالمllي البريطllاني جllون هllوكنز,

متنوعة تبدأ بالفنون وتمتد لتشمل مجllاالت العلllم والتكنولوجيllا وحسllب تقllديرات هllوكنز، مجاالت 

) ألllف مليllار 2.2فإن حجم معامالت هذا االقتصاد في مختلف أنحاء العالم كllان يشllكل مllا يعllادل (

%) سllنويا . ويعllرف االقتصllاد اإلبllداعي 5,وكllان ينمllو بمعllدل( 2001دوالر أمريكي , فllي عllام 

عة من األنشطة التllي تفتllرض قllدرة علllى اإلبllداع فllي المجllال الثقllافي تتجلllى فllي "على أنه مجمو

الصناعات «أو حتى » الصناعات اإلبداعية«أو» الصناعات الثقافية«تصميم ما يعرف عادة باسم 

. وقد كان هذا المفهوم وال يزال مفهومllاً فضفاضllاً يشllمل لllيس فقllط السllلع )1(»"الثقافية واإلبداعية

                                                             

 عن التقرير صدر المحلية التنمية سبل تعزيز االبداعي االقتصاد عن تقرير )اليونسكو( والثقافة والعلم للتربية المتحدة األمم منظمة -1 

 . 16ص, 2013 اليونسكو،, اإلنمائي المتحدة األمم برنامج,  المتحدة األمم طبع,  االنمائي المتحدة االمم برنامج
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افيllة، وإنمllا الllدمى واأللعllاب ومجمllل ميllدان البحllث و التطllوير أيضllا, فاالهتمllام والخllدمات الثق

باإلبداع في المجال االقتصادي والذي يمثل الركن األهم في قوة الدول وهيبتها , على المؤسسllات 

االقتصادية في أي بلد إن تهتم بllأي مجllال يضllمن بقاؤهllا واسllتمرار تطورهllا بأسllلوب إبllداعي أو 

الفشllل و االنllدثار ال محllال, و بllذلك أصllبح التغييllر حقيقllة فllي حيllاة المجتمعllات و ستكون نهايتهllا 

المؤسسllات االقتصllادية، وفllي ظllل هllذا المحllيط  المتغيllر باسllتمرار تحllتم علllى اغلllب المؤسسllات 

االقتصllادية ان تتسllم بالحركllة والديناميكيllة، لllذا فالمؤسسllات الجامllدة يجllب أن تجllد الوسllائل و 

من تجديllد نشllاطها و االفllادة مllن قllدراتها، و هllي إشllارة ضllمنية إلllى أهميllة  األساليب التي تمكنها

اإلبداع كأحد وسائل التجديد و التغيير. فقد تم الربط بين عملية التغييllر و اإلبllداع باعتبllار التغييllر 

عملية إبداعية قبل أن تكون نوعاً من أنواع التطوير، فالتغيير ما هو إال أحد مظاهر اإلبllداع التllي 

ر عنه. إن أبرز ما يميز اإلبداع بأنه عملية فكرية تجمع بين المعرفة المتألقة و العمل الخllالق، تعب

و تتعامل مع الواقع و تسعى نحو األفضل، فضال عن كونها نتاج تفاعل متغيرات شخصية و بيئية 

ص مميزون, وفي مجال األعمال يؤدي توجيه التفكير اإلبداعي إلى تط وير و سلوكية يقودها أشخا

اإلنتاج كما و نوعا و خفض في التكاليف, ويعد اإلبداع الخيار األمثل لتحقيق و استمرار المؤسسة 

ص على تحقيق قفزات كمية و نوعية في مختلف مجاالت العمل، حيث أصllبح  الناجحة، التي تحر

العلمية التllي اإلبداع، من المفاهيم الرئيسة المتداولة في عالم اليوم نتيجة للتطورات التكنولوجية و 

انعكست على مجمل حياة الفرد، و المنظمة، و بنائها و قدرتها علllى التكيllف مllع الظllروف البيئيllة 

المتغيllرة ,و لكllي تحسllن المنظمllة أداءهllا يجllب عليهllا أن تراقllب بيئتهllا مllن أجllل التنبllؤ بالمطالllب 

مليllات بحllث و الجديدة و االحتياط لمواجهتهllا، و هllذا مllا يعllرف باإلبllداع المllنظم الllذي يتضllمن ع

ص اإلبداع التي يمكن أن تفرزها تلك  تقصي مقصود و منظم عن التغيرات و التحليل المنطقي لفر

  . )1(التغيرات

  : كذلك تظهر أهمية اإلبداع في المجاالت اآلتية 

يطور قدرة الفرد على استنباط األفكllار الجديllدة، و يسllاعده فllي الوصllول للحllل النllاجح للمشllكلة  -
  بطريقة أصيلة.

يعllد اإلبllداع مهllارة حياتيllة يمارسllها الفllرد يوميllا، و يمكllن تطويرهllا مllن خllالل عمليllة الllتعلم  -
 والتدريب.

يسهم في تحقيق الذات اإلبداعية و تطوير المنتجات اإلبداعية، و اإلسllهام فllي تنميllة المواهllب و  -
  إدراك العالم بطريقة أفضل.

  يجعل الفرد يستمتع باكتشاف األشياء بنفسه. -
ص و التحديات و المسؤوليات  - يؤدي إلى االنفتاح على األفكار الجديدة، و االستجابة بفاعلية للفر

  إلدارة المخاطر و التكيف مع المتغيرات.
                                                             

 العلوم مجلة التكنولوجي، اإلبداع في المؤثرة والتنظيمية التكنولوجية العوامل العامري، محسن مهدي صالح -1 
 .  149:ص ،2005 سوريا، دمشق، ،21،المجلد2العدد والقانونية، االقتصادية
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  المبحث الثالث 
  )العالقة بين البحث والتطوير وعناصر االنتاج(

  عناصر االنتاج .البحث والتطوير على تأثير  

 باالقتصاد المتمثلة االقتصادية التقليدية األنماط من متسارع بشكل يتحول العالمي االقتصاد بدأ

والتطور  المعرفة على تعتمد جديدة لمرحلة الصناعي أو الخدمي او التجاري لينتقل أو الزراعي

 شركة حققته ماو االقتصاد العالمي في وتأثيًرا نمواً  األكثر هي المعرفة كثيفة المنتجات فأصبحت

أو شركات صناعة   الكوري لالقتصاد سامسونج شركة تحققه فنلندي وماال لالقتصاد نوكيا

الوطنية او البلدان األخرى  هااتالقتصادي النفطية الشركات تحققه ما أثره يفوق السيارات العالمية

 باالقتصاد يعرف أصبح ما نحو المفاهيم هذا غير التي تمتاز بوفرة الموارد أو رأس المال كل

 كال يمل من المنتج التقليدي الذي  المعرفة أهم كثيف المنتج أصبح المعرفة حيثعلى  المعتمد

لذا  ؛ومن ثم على الدخل والنمو االقتصادي واثر ذلك على المنافسة مواصفات المنتج الحديث

ت ااثرالبحث والتطوير على كل من مصادر النمو  الرئيسة وما يتركه من اثر على اقتصاد سنبين

  هذه الدول.

  :البحث والتطوير على رأس المال البشري تأثير - 1

ر بأنه المحرك األساس لخلق الثllروة فllي االقتصllاد الجديllد، ومllن هنllا ظهllر يينظر للبحث والتطو 

) الذي اشار اليه االقتصادي(توماس Intellectual Capital  -اصطالح   ( رأس المال الفكري 

المنظllرين فllي مجllال اسllتثمار الموجllودات ) وهو احllد 1999) عام (T.A Stewart –ستيوارت 

الفكريllة فllي كتابllه (رأس المllال الفكllري والثllروة الجديllدة) علllى أنllه المllادة و المعرفllة الفكريllة و 

رأس مال فكري  يالمعلومات و الملكية الفكرية و الخبرة التي تنشئ الثروة، ويرى ان المعرفة  ه

يعتمllد علllى األفكllار والخبllرات بمعنllى أن وقيمllة مضllافة تتحقllق عنllد اسllتثمارها الفعلllي، والllذي 

 التllي البشllري المllال رأس نظريllة من رواد, ويعد شllولتز )1(القابليات البشرية هي أساس المعرفة

 كبيرة بصفة تكون االقتصادية التنمية حقيقة أن " يرى اذ الستينات، في بوضوح مالمحها تحددت

 شllكل الفllرد معرفllة و مهارات أن إلى أشار لقد و ، المال البشري رأس في االستثمار طريق عن

 "شولتز" حسب االستثمارات من النوع ألن هذا ، فيه االستثمار يمكن الذي المال رأس أشكال من

 ، المادي المال رأس في حققه االستثمار عما الغربية لمجتمعاتا في للنمو أسرع معدالت حقق قد

                                                             
 1- T.A. Stewart:”Intellecatual Capital: The New Wealth of Organization”, New York, 1999, 

P(58). 
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 . االقتصادي للنظام السمات المميزة أهم من يكون أن يمكن البشري المال رأس نمو أن يرى لذاو

  : )1(هيرئيسة  فرضيات ثالث على البشري المال لرأس مفهومه " شولتز" ىبن قد و

 إلllى أساسllا يرجllع ، المادية المدخالت في بالزيادة تفسيره يمكن ال الذي االقتصادي النمو إن  1-

  .البشري المال لرأس المخزون المتراكم

 المستثمر البشري المال رأس مقدار في لالختالف وفقا اإليرادات في االختالفات تفسير يمكن 2- 

  .األفراد في

 المllال رأس إلllى البشllري المllال رأس نسllبة زيllادة خllالل مllن الllدخل فllي العدالllة تحقيق يمكن 3- 

  .(النقدي)التقليدي

 الزراعة مجال في اإلنتاجية على البشري لالستثمار األولى أبحاثه "شولتز" بدأ لقد 

 تعليمهم في و األفراد في المستمر االستثمار أن الحظ اذ المتحدة األمريكية الواليات في خاصة

 غرار على ، الزراعية اإلنتاجية في القفزة الذي حقق هو للمزارعين دراسية منح خالل من

 األساليب توافر ، مياه الري توافر ، الزراعية األرض خصوبة : مثل كذلك األخرى العوامل

 استثمار الزم هاوصفب التعليم عملية على اهتمامه " شولتز" ركز قد و  .لخإ...الزراعية الفنية

) وهما من P.Romer-و بول رومر  R. Loucas-, اما (روبرت لوكاس البشرية الموارد لتنمية

) والتي ظهرت منتصف The New Growth Theory-أصحاب (نظرية النمو الحديثة

ودوره في  البشري) هم ايضاً ركزو على اهمية تراكم رأس المال العشرين من (القرنالثمانينات 

زيادة عائد االنتاج، مؤكدين ظهور محددات جديدة للنمو االقتصادي مستندة الى االستثمار في 

، وعليه يزداد االنتاج مع تزايد المدخالت من العمل )2(رأس المال البشري والتطور التكنولوجي

ل، ولكن تزداد جودة السلع والخدمات المنتجة كلما ارتفع مستوى التعليم لالفراد ورأس الما

العاملين، وال سيما وان رأس المال البشري بات الدعامة الثالثة لنمو االنتاجية في اقتصاد المعرفة 

كما تشكل تكنولوجيا المعرفة في عصرنا الراهن العنصر . )3(بعد رأس المال المادي والتكنلوجيا

الساس في النمو االقتصادي فالتقدم الحاصل في التكنولوجيا , والتغير السريع الذي تحدثه في ا

االقتصاد , يؤثران ليس في درجة النمو وسرعته فحسب ,وانما ايضا في نوعية حياة االنسان , 

هناك عالقة طردية بين اثر البحث والتطوير على رأس المال البشري(رأس المال الفكري) و

معرفته بمختلف المجاالت كلما زاد أنتاجه بكافة  تاالقتصادي فكلما تطور اإلنسان وزاد والنمو

                                                             

  .66 ص , 2002، اإلسكندرية ، الجامعية الدار ، البشرية الموارد تنمية و لتخطيط استراتيجي مدخل ، حسن راوية  -1 
 2- P. Romer: "Increaseing Returns a long Run Growth", Journal of political Economy. 1988. 

P.(100). 
 3- William J. Baumol & Alan S. Blinder, “Economics-Principles & Policy”, 9

th
 ed, U.S.A, 2003, 

P(491).   
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تالي زاد النمو االقتصادي, ويشكل راس المال الفكري جزء مهما من عملية الفروع اإلنتاج وب

االنتاج  , اذ ان التغيرات التي شهدها العالم وزيادة حدة المنافسة بين الشركات فرضت على 

المتقدمة االهتمام باالقتصاد المعرفي والذي يقود عملية النمو في العالم المتقدم وهو الدول 

مؤشرمهم لتعزيز القدرة التنافسية للبلدان فالبحث والتطوير يؤثر في راس المال البشري تأ ثير 

غير ملموس ولكن هذا التأثير يتحول الى موجودات مادية ملموسة بعد استغاللها من قبل االنسان 

فاالنسان هو مصدر اإلبداع واالبتكار واكتساب المعرفة يقود الى استثمار كافة الطاقات 

والمهارات لتحقيق ميزة تنافسية والتميز عن اآلخرين وهذا بدوره يؤدي إلى خلق أسواقا خاصة ( 

  سوق منافسة احتكارية)  وبالتالي زيادة االرباح وزيادة النمو االقتصادي.

   :)ود والنظام المصرفيقالنرأس المال المادي(تطوير على البحث وال تأثير - 2

ن رأس المال عنصر مهم مllن عناصllر النمllو االقتصllادي ,وكمllا هllو معllروف ان النقllود الورقيllة إ

التي تصدرها البنوك المركزية تمثل الجزء األكبر من النقود المتداولة في المجتمع وتمتllاز بقبllول 

الدولية وكأنها سلعة تحدد قيمتهllا طبقllا للظllروف االقتصllادية  عالمي وان النقود تعامل بالمعامالت

للبلدان و للطلب على العملة كمخزن للقيمllة أو للمضllاربة أو كوسllيط يمتllاز بقبllول واسllع للمبادلllة 

وتنفيذ المعامالت, وان النقود بمختلف انواعها تشكل الجزء االهم مllن راس المllال المllادي وهنllاك 

, ذهب) لها دور مشابه لدور النقود التي قد طرأ عليها تطور كبير في  اشباه النقود (اسهم , سندات

الخمسين سنة الماضية , فبعد ان كان التعامل بشكل مباشر لإليفاء بااللتزامات من خllالل النقllود , 

 توسllعا المصllرفية الساحة أصبح التعامل من خالل  طرق دفع اكثر مرونة ومتعددة , كما شهدت

 حديثا اتجاها تعد التي االلكترونية البنوك مظاهرها انتشار أبرز من البنكية االتكنولوجي في كبيرا

عديllدة , وأصllبح للمصllارف والمؤسسllات الماليllة  مزايا من تحققه لما التقليدية البنوك عن ومختلفا

llالم تلبيllاع العllف بقllي مختلllروع فllو ةً فllة النمllريع لحاجllواق السllت لألسllة , ودعllورات الماليllالتط 

 جميllع تواجllه حيllث ,جديدة ستراتيجيا ت وضع في إعادة التفكير على البنوك العالمية االقتصادية

 األنظمllة تجعllل ذكيllّة، مصllرفيّة االسllتعانة بحلllول إلllى دعllا مما التحديات، نفس العالم البنوك في

 البنllوك من العديد قامت ولقد .)1(التكنولوجية الثورة معطيات مع لتتكيف البنوك تتطور في اآللية

 مllن المزيllد وابتكllار أنظمتهllا اإللكترونيllة وتحllديث التقنيllة بنيتهllا تطllوير فllي مجllال كبيرة بجهود

 متقدمllة معllايير وكllذلك تطبيllق والمتوقعة، الحالية عمالئها باحتياجات التي تفي النوعية الخدمات

 وحماية من جهة، وخصوصيتهم البنوك عمالء مصالح تراعي المعلومات التي وأمن الحماية من

                                                             

فية في دولة الكويت ,يوليو ت , معهد الدراسات المصراأضاءعبد الرحمن الراشد ,التكنولوجيا والمصارف ,مجلة  -1

  . 2) , ص12العدد( 2013
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األساسllية  الركيllزة تمثllل اإللكترونيllة الخllدمات أصllبحت,لllذا  أخllرى جهllة مllن البنllوك صllالحم

 عمليllاتهم غالبيllة من إتمام العمالء ستمّكن للتعامالت التي الرئيس والعنوان المصرفية، للصناعة

 التllرابط أهمية تحقيق المعاصرة البنوك أدركت لذا ؛البنك عوفر الحاجة لزيارة دون واحتياجاتهم

 على في التعرف واستثمارها التكنولوجيا توظيف مجال اإلبداعي في توجهه وبين البنك نجاح بين

 واسllتمراره فllي عليهllا، والمحافظllة التنافسllية الميllزة بمllا يحقllق لتحقيقهllا والسعي العمالء حاجات

 في اإللكترونية الخدمات أسهمت وقد ,العمالء ورغباتهم حاجات إشباع من أعلى مستويات تحقيق

 بشكل العمليات تنفيذ الفاعلية في من أوسع قدراً  وأتاحت للعمالء الخدمات بمعايير وجودة االرتقاء

و مباشر, فمثال بطاقة الدفع االقتصllادية أنهllا سllاعدت علllى تحفيllز النمllو لالقتصllادات وفقllا  فوري

االلكترونيllة جعllل ألتشllار  السllريع للبطاقllات النقllود اف )1(لدراسة قامت بها وكالة موديز األمريكية

كllل مllن المسllتهلكين وتجllار و المنتجllين يقضllوا معllامالتهم بسllهولة ويسllر وهllذا مllا حفllز النمllو 

 القنllوات تنفيllذها بواسllطة الممكllن مllن بllات التllي الخدمات مظلة عن اتساع فضالً   االقتصادي  ،

 التطllور مؤشllرات أهllم أحllد المصllرفية الصllناعة المختلفllة، و تشllكل اإللكترونيllة المصllرفية

 متطلبllات تllوفير الواسع فllي إلسهامها نظرا ،)2(البشرية المجتمعات إليه وصلت االقتصادي الذي

 كفllاءة بمllدى مجتمllع ألي االقتصllادي والتطllور مسllتوي التقllدم قياس يمكن إذ والتنمية، االستثمار

  المقدمة. خدماته ونوع نظامه المصرفي

  البحث والتطوير على الموارد:  تأثير -  3
في أي فرع من فروع عملية اإلنتllاج , وهllي تمتllاز بالنllدرة  امهم اً ية جزءقتصادالموارد األتشكل 

بالتحديد إلى نظرية ادم سميث  و ولو رجعنا إلى تاريخ الفكر االقتصادي وخصوصا إلى الكالسيك

 عنllد وحده فالعمل إذًاً ,الذي أكد إن العمل أساس الثروة حيث ان العمل هو عنصر اإلنتاج الوحيد 

 سميث عند مصدرها الثروة فإن صميم اإلنسان، من هو العمل أن بما و القيمة، مصدر هو سميث

, امllا مllالثوس فقllد أكllد ان النمllو يحllدث مllن خllالل التllوازن بllين حجllم السllكان وكميllة اإلنسllان هllو

الموارد ويجب إن الينمو السكان بشكل يفوق نمو حجم الموارد لكن مllع التطllور العلمllي فllي كافllة 

 كافئllةاالنسllان بفضllل التكنولوجيllا الحديثllة وتكllون م قبllل المجllاالت أصllبحت المllوارد تصllنع مllن

للمورد الطبيعي او تتفوق عليه في بعض األحيان مثل المطاط الصناعي الذي ينتج بكميات كبيرة 

ودون قيود على عكس المطاط الطبيعي الذي يكون مقيد بالمساحة المزروعة من أشllجار المطllاط 

كllذالك الحllال  ,والمllزارعين ذوي الخبllرةالظروف البيئية المناسبة لزراعة أشجار المطllاط ومقيد ب

                                                             

1- Moody’s Analytics  , ECONOMIC & CONSUMER CREDIT ANALYTICS, The Impact of 

Electronic Payments on Economic Growth , February 2013,p3.  
 ضمن مقدمة مذكرة وتحديات، أفاق :الجزائري الجهاز المصرفي نظام على اإللكترونية الصيرفة أثر ، رشيد بوعافية -2 

  44 .ص ، 2005 البليدة، ومالية،جامعة بنوك نقود :تخصص االقتصادية، العلوم في الماجستير نيل شهادة متطلبات
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لllخ , إبالنسllبة للقطllن الصllناعي والطبيعllي او الحريllر الصllناعي والحريllر الطبيعllي أو الجلllود.. 

وكذلك الحال بالنسبة للموارد الغذائية حيث أصبحت غير مقيدة بالظروف المناخية حيث أصبحت 

كllل هllذا االنجllاز يعllود فظلllه الllى البحllث ,نتج على مدار السنة وفي مختلف الظروف المحاصيل ت

والتطوير حيث يجب الحفاظ علllى المllوارد المتاحllة وكllذلك اسllتغاللها االسllتغالل األمثllل، لتحقيllق 

مllllا يعllllرف بالكفllllاءة  وأقصlllى نllllاتج ممكllllن مllllن اسllllتغاللها أو تقليllllل تكلفllllة الفرصllllة البديلllllة أ

مثllل للمllوارد الطبيعيllة يllؤدي إلهllدار تلllك المllوارد ويقllل إجمllالي األغيllر  االقتصادية,فاالسllتخدام

زاد مllن البحllث والتطllورفؤثر سllلبيًا علllى النمllو االقتصllادي, يllالناتج المحلي في المجتمع وهو مllا 

، وذلك باعتماده على إنتاجية العلllم والمعرفllة وأثرهllا فllي  كفاءة استغالل الموارد وقلل من ندرتها

فاالقتصاد المبنllي علllى المعرفllة يتميllز بأنllه اقتصllاد وفllرة أكثllر مllن  ,القتصاديةمختلف األنشطة ا

كونه اقتصllاد نllدرة فاالسllتثمار فllي عقllل اإلنسllان يزيllد مllن مهاراتllه ويوسllع قدراتllه علllى اإلبllداع 

والعطllاء، فالعقlllل البشlllري مlllنجم للمعlllارف التlllي ال تخضllع للنضlllوب والتlllي تlllزداد وفlllرة عنlllد 

وتنتشllر بالمشllاركة ،فهllي متاحllة  فllي أي مكllان مllن  االسllتخدام والممارسllة علllى ارض الواقllع

المعمllورة علllى عكllس أغلllب المllوارد االقتصllادية التقليديllة التllي تنضllب  مllن جllراء  االسllتهالك 

أن المحافظllة علllى مسllتقبل رفاهيllة المجتمllع تعتمllد علllى كفllاءة اسllتغالل المllوارد المتاحllة .)1(المباشllر

أن لك لllذ, لllب معرفllة األسllس العلميllة والتطبيقيllة الممكنllة وتوزيع استخدامها زمنيًا ومكانيllًا، وهllذا يتط

التزايد في أعداد السكان والحاجة لتوسع اإلنسان على حساب الموارد الطبيعية مllع محدوديllة هllذه 

جب دراسllة وضllع المllوارد الطبيعيllة وترشllيد اسllتخدامها للمحافظllة علllى رفاهيllة سllتوالمllوارد، ي

سlllتغناء عlllن بعlllض المlllوارد الطبيعيlllة ذات النlllدرة األجيlllال القادمlllة, حيlllث أصlllبح باإلمكlllان اال

والتكاليف الباهظة بموارد صناعية بكميات وأسعار مناسبة , كما إن البحث والتطوير استطاع ان 

الموارد غير خاضع للتقلبات الحادة بسبب إيجاد البدائل وأصبحت الموارد بوجود  يجعل من سوق

   البحث والتطوير ذا عمر أطول وكفاءة عالية.

  البحث والتطوير على التكنولوجيا: تأثير -  4

للنمو  الرئيسية المحركات أحد و من مصادرالنمو االقتصادي اً اصبح التطور التكنولوجي مصدر 

 اإلنترنllت الجذرية مثllل االكتشافات تؤدي المقبلة أن العقود مدى المرجح على ومن األجل طويل

واجهllزة السllيطرة االلكترونيllة  ، (mobile internet )المحمولllة األجهllزة عبllر يعمllل الllذي

 وتحسllين  ,اإلنتllاج فllي عمليllات ثllورة إلى وثيق فيما بينها ترابط على القائمةوالربورت  اآللي , 

                                                             

الق�ني، م�'ل&ات ال�$�ل  ال����" في م ارس ال���ق�ل �ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة في ض�ء  علي ح�� �ع� هللا -1 

    ,2014  .  ال�ع�د�ة ,)175اق�-اد ال�ع�فة، م,لة ال�ع�فة الع د(ت$ �ات 
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 للتنميllة المسllتدامة، التاسllع الهllدف وإن المتقدمllة البلllدان السllيما فllي المعيشة، و الخدمات مستوى

 علllى قllادرة تحتيllة بنيllة إقامllة علllى يllنص الllذي 2015(1) سllبتمبر 26 فllي اعتمllاده تllم الllذي

 يحدث لن التصنيع أن يعنيوهذا  االبتكار، وتشجيع والمستدام، الشامل التصنيع الصمود،وتحفيز

 التكنولوجيllا أن بllه المسllلم ومllن .التصllنيع دون تحllدث لن التنمية واالبتكار وأن التكنولوجيا دون

 مllن الحllد إلllى وتllؤدي للبلllدان القllدرات التنافسllية من ترفع وبالتالي اإلنتاجية كفاءة العمليات تزيد

 مllن االنتقllال أي التغيllر الهيكلllي، شllأن ومllن .السllوق لتقلبllات عرضllة تجعلها الضعف التي أوجه

 النهllوض يحllرك التكنولوجيllا،أن كثافllة علllى قllائم اقتصllاد إلllى كثافllة العمالllة علllى قllائم اقتصllاد

 ففي, على قدرات هائلة نحو االندفاع تجاه النمو االقتصادي  البلدانتحصل  وبالتالي .االقتصادي

 النمllو وتحقيllق التصllنيع السllريع فllي فقllط قليلllة بلllدان نجحllت الخمسllين الماضllية، السنوات خالل

 هllذه وقllد طllورت الحاالت، هذه في رئيسيا محركا دائما وكانت التكنولوجيا .المستدام االقتصادي

 أدلllة واضllحة وجllود من الرغم على ,المتقدمة االستخدام للتكنولوجيا ةكثيف صناعة بنجاح البلدان

 التكنولوجيllا اقترنllت وقllد ,لألمllم الرخllاء تحقيق في بشكل مؤثر يسهم التكنولوجي التغير أن على

النمllو  أن كمllا .الطبيعيllة المllوارد واسllتنفاذ التلllوث تاريخيllا واتسllاع التصllنيع زاد مllنبالتصllنيع 

 (الوقllود وخاصllة الطاقllةالمllدخالت والمllواد  اسllتخدام زيllادة علllى أيضllا ينطllوي االقتصllادي

ن البحllث والتطllوير غيllر هllذه الحقيقllة حيllث أ اال والتllدهور البيئllي , التلllوث يولllد بمllا )األحفوري

التلوث خاصة في المصانع الكبيرة والحديثة وتطبيق احدث الطرق  باإلمكان السيطرة على اصبح 

لدراسة تأثير التكنولوجيا الجديدة على النمllو الصllناعي و لمنتوج, تقليل الملوثات وتحسين جودة ال

مقارنة مؤشرات األداء الصناعي مرتبllة وفقllا لمحتواهllا مllن "المعرفllة"، علllى أسllاس مllن البحllث 

فهناك تكنولوجيا بسيطة ومتوسطة وتكنولوجيا عالية المعرفة ,والتطوير والتعليم والبيانات المهنية 

لوجيllة تكllون دولهllا أكثllر انفتاحllاً علllى التجllارة الدوليllة مllن الصllناعات فالصllناعات عاليllة التكنو

المتوسطة والبسيطة التكنولوجيllا فهllذه الصllناعات الفتllة للنظllر مllن حيllث االربllاح واالسllتثمارات 

واقل عرضة للمنافسة من الصllناعات االخllرى فهllي تعمllل فllي ظllروف واسllواق خاصllة والسllبب 

القllرن العشllرين الllذي تميllز بllالثورة التكنولوجيllة للمعلومllات  وفي بداياتيعود للتكنولوجيا العالية 

والمعرفllة اسllتطاع (روبllرت سllولو) ومllن خllالل الدراسllة التllي أجراهllا إذ قllام بدراسllة اإلنتllاج 

%) 12.5) والحظ إن( 1949-1909الزراعي في الواليات المتحدة األمريكية للمدة الممتدة من (

%) يعllود للتقllدم التكنولllوجي 87.5لرأس المال المllادي و(من الزيادات الحاصلة في اإلنتاج تعود 

والعلمي في مضاعفة إنتاجية الفرد في الساعة والمعتمد على تطllور الفllرد وامتllداده وتllراكم العلllم 

                                                             

 التنمية في واالبتكار التكنولوجيا دور 2016 , لعام التنمية الصناعية تقرير ،”الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة“ - 1
  . 1ص, 2016,  فيينا ,عامة لمحة ,والمستدامة الشاملة الصناعية
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ً رئيسll اً البحllث والتطllوير دور خllذاا لllذ ).1(والمعرفllة وتطبيllق نتائجهمllا فllي عمليllة االنتllاج وهllو  ا

الllدورة  فllي اعتمllاده تllم الllذي (2) ليمllا إعllالن ويllنص  ,لمتقدمllة المحرك لعملية النمllو فllي البلllدان ا

 أن على بوضوح )اليونيدو( الصناعية المتحدة للتنمية األمم لمنظمة العام للمؤتمر عشرة الخامسة

 لعllام الصناعية التنمية تقرير ويتناول للمجتمعات المتطورة  النمو االقتصادي هو الهدف الرئيس

 الصllناعية التنميllة ظلهllا فllي التكنولوجيllا واالبتكllار تحقllق التllي الشllروط مllا :صllعبا سllؤاال2016

 الممكllن مllن أنllه فllي التقرير هذا إليها التي توصل الرئيسة النتيجة تمثلت وقد الشاملة والمستدامة

 السllريع فالتصllنيع ,متزامنllة بصllورة ةالثالثll االسllتدامة أبعllاد جميllع لخدمllة تسllخير التكنولوجيllا

 التصنيع عملية وتوجيه بتيسير صانعو السياسات يقوم أن شريطة تحقيقه يمكن والشامل والمستدام

 فllي أخllرى بلllدان تجربة شابت األخطاء التي وتجنب سليمة سياسات وجود يتطلب ما بحزم،وهو

 تكثيllف خllالل مllن التكنولوجيا الجديllدة نشر العولمة يسرت اقتصادية، نظر وجهة ومن .الماضي

 ؛المسllتدام  التكنولوجيا واإلنتاج و النمو بين الربط بواسطة المتطورة الصناعية السلع في التجارة

 الزيllادة مllن )3( % 90 بنسبة يساهم األمريكية المتحدة في الواليات التكنولوجي التقدم فإن ولذلك

 بيئة خلق في كبير دور الحديثة التكنولوجيا على اليابان وكان لسيطرة االقتصادي، النمو معدل في

 ثllم ومllن اليابllاني االقتصاد منها يعاني التي المشاكل لمعالجة للتكنولوجيا الموجهة وتطوير بحثية

 الوقllت في تشكيله يعاد العالمي االقتصاد إن بالذكر، الجدير ومن.  التنافسية االقتصاد زيادة قدرة

 علllى المعتمllدة الجذريllة التكنولوجيllة والتغيllرات الجديllدة المعلومllات بواسطة تكنولوجيllا الحاضر

   .والتكنولوجيا العلم على القائمة البحث والتطوير أنشطة

 

                                                             

شندي,سLLLارة عبLLLد الLLLرزاق حسLLLن(دور البحLLLث والتطLLLوير فLLLي التنميLLLة االقتصLLLادية فLLLي بلLLLدان مختLLLارة أديLLLب قاسLLLم  - 1 
  (19) 2015العllدد واسllط جامعllة/واالقتصllاد اإلدارة , كليllة واإلداريllة االقتصllادية للعلllوم الكllوت مجلllة    العراق_المانيLLا)

  .3,ص
  . 1ص ,مصدر سابق, 2016لعام  الصناعية التنمية تقرير ،”الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة“ 2-
  .103, مصدر سابق , ص  نزار كاظم صباح - 3
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ف��ي مج��ال البح��ث  (ال����ة الف�ل���ة -ال
	�� األول :

  والتطوير)
  

ف��ي مج��ال البح��ث (ال����ة ال��ر�ة  -ال
	�� ال�اني :

  والتطوير)
        

  

واقع نشاط البحث والتطوير ( -ال
	�� ال�ال� :

في العراق والرؤى االستشرافية لدوره في 
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  المبحث االول    
 (التجربة الفنلندية في مجال البحث والتطوير)

  

  الحديث: يأوال: نظرة عامة عن االقتصاد الفنلند
  

ة ب��ين م��دف��ي الولق��د م��رت عل��ى فنلن��دا أح��داث هام��ة أثّ��رت عل��ى تعبئ��ة النخ��ب القطاعي��ة، 

مهام مح��ددة ه��دفها اإلش��راف عل��ى  قامةستينيات وثمانينيات القرن الماضي، دفعت الحكومة إلى إ

نقاشات واس��عة دارت وفي مطلع التسعينيات،  ,تنفيذ تنمية اقتصادية تعتمد أساساً على التكنولوجيا

النسبة بو حداث تغيير شامل في النهج االقتصادي ،إلالنطاق، بين مختلف القطاعات االقتصادية،  

كان مسار التاريخ واالقتصاد يتحدد من خالل تي��ارات خارجي��ة، كان��ت اذ لبلد صغير، مثل فنلندا، 

ولك��ن أن  .ف��ي كثي��ر م��ن األحي��ان، م��ن أج��ل درء المخ��اطر  ترغم فنلندا على مراقبة ري��اح مواتي��ة

الري��اح تنتظ��ر رياح��اً مواتي��ة ه��و أم��ر بح��د ذات��ه غي��ر ك��اف، فالق��ادة الكب��ار بحاج��ة إل��ى "إنش��اء" 

ك��ان ذل��ك بداي��ة الطري��ق ال��ذي س��لكته فنلن��دا، ال��ذي ال والخاصة بهم، وعدم انتظار م��ا ق��د ال ي��أتي، 

وف��ي الثمانيني��ات،  ,واالبتك��ار عودة عنه، نح��و النم��و االقتص��ادي بمحرك��ات التكنولوجي��ا واإلب��داع

,فحافظ��ت  تك��اربدأت عملية االنتقال م��ن االقتص��اد الق��ائم عل��ى االس��تثمار إل��ى اقتص��اد يحرك��ه االب

فنلن��دا عل��ى مع��دل ع��الي م��ن الت��راكم الرأس��مالي وارتف��اع مع��دل االدخ��ار الع��ام ال��ذي وص��ل إل��ى 

وتم توجيه هذا الفائض الى دعم استثمارات ف��ي القط��اع الخ��اص , بينم��ا كان��ت  Gdp%) من (30

الحكومة تركز استثماراتها في الصناعات المعدنية واألسمدة الكيماوية األساسية فضال عن قط��اع 

الرغب��ة او الق��درة عل��ى التنس��يق ب��ين اإلب��داع  كان��تو م��ن وجه��ة نظ��ر الدول��ة الفنلندي��ة ,)1(الطاق��ة 

، حيث يتطلب النجاح بيئة تنافسية  اعي بغية إنتاج سلع وخدمات ذات طابع ابتكاريالفردي والجم

له��ذا الس��بب، ش��ارك  ,معرفة ما يفعله المنافسون، ومن ثم التحرك إلى ما هو أبعد م��ن ذل��كو عالية

ف��ي البح��ث وتط��وير أفك��ار مبتك��رة، ض��من مج��االت اقتص��ادية   النظ��ام اإلب��داعي الفنلن��دي بنش��اط

 عل��ى كبي��ر بش��كل يعتم��د مفت��وح ص��غير باقتص��اد فنلن��دا تتمت��ع .للنم��و واالس��تمرار جدي��دة، قابل��ة

) م��ن إجم��الي (8.7%, وص��ادرات م��ن الس��لع والخ��دمات عالي��ة التقني��ة تش��كل ح��واليالص��ادرات

 اذص��ناعيا مختلط��ا  هاقتص��ادفا  2015 (2) . ملي��ون دوالر ف��ي س��نة  (3663) الص��ادرات وبقيم��ة

غربي��ة أخ��رى مث��ل فرنس��ا وألماني��ا والس��ويد  تالقتصادا ينصيب الفرد من الناتج اإلجمالي مساو

 شّكلو,2015لعام يورو مليار) 207.2( فيها اإلجمالي المحلي الناتج بلغحيث  ,والمملكة المتحدة.

 اإلنت��اج ث��م%), 26.5( بنس��بة التحويلي��ة الص��ناعة قط��اع يلي��ه%),  7,70( نس��بة الخ��دمات قط��اع

                                                             

1-Lissauer Gorsen: The Economic development of Finland Lecture 3: Third wave of 
industrialization, 1945,p9.                                                                                       
2- United Nations Com trade database2015,p2.                                                                                                                                                                 
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في الواقع فإن النظم االقتصادية في فنلندا، هي نظم متأصلة في جذور  .)1( %)2.8( بنسبة األولي

عميقة من التقاليد الوطنية العريقة، والخصائص االجتماعية ذات قيم��ة كبي��رة، الت��ي ك��ان له��ا دور 

أساسي في تمكين البالد من االنتقال االقتصادي الس��لس، وف��ي ص��ياغة النم��وذج الفنلن��دي ال��راهن. 

تثمر فنلندا ف��ي مج��االت الخب��رة المتخصص��ة النابع��ة م��ن خص��ائص مجتمعه��ا في هذا الصدد، تسو

الق��وي، م��ن نظ��ام تعليم��ي مج��اني متط��ور، وطم��وح تكنول��وجي، ووع��ي بيئ��ي وص��حي ع��الي 

المستوى، ودولة رفاه قوية، وثقة ف��ي أعم��ال القط��اع الع��ام، والت��زام بالعدال��ة االجتماعي��ة، وتق��دير 

كل ذل��ك م��ن أج��ل الحف��اظ عل��ى تميُّ��ز اقتص��ادها عل��ى المس��توى لقضايا السالمة واألداء الوظيفي؛ 

 . العالمي

ثانيا: مؤشرات البحث والتطوير في االقتصاد الفنلندي وعالقتها في النمو 
  االقتصادي.

  
كانت فنلندا ثاني أكبر مستثمر في الشركات الناشئة في مرحل��ة مبك��رة ف��ي أوروب��ا  2009في عام 

يتمي��ز اقتص��اد فنلن��دا ,  كنسبة مئوي��ة م��ن الن��اتج المحل��ي اإلجم��اليورأس المال االستثماري ب اقياس

فك��ان تركي��ز فنلن��دا  والق��وانين الخاص��ة والمش��جعة للمس��تثمرين , االنفت��اح والش��فافيةب  الص��غير

 بإصالح المؤسسات االقتصادية في جميع القطاعات من خ��الل االهتم��ام بنش��اط البح��ث والتط��وير

نصب على المشاريع الصغيرة والمتوس��طة, واالهتم��ام باالقتص��اد ت  وإنشاء مؤسسات جديدة للنمو

ب��ين قوي��ة ال  روابطال�� تتض��ح م��ن خ��الل األخض��ر. ان المالم��ح العام��ة لنش��اط البح��ث والتط��وير

وتسخيرها لزيادة اإلنتاجية وتقوي��ة المرك��ز التنافس��ي للبل��د ف��ي والعلوم، والبحوث العامة  الصناعة

الداخل والخارج ,ففنلندا تحتل المرات��ب العلي��ا ف��ي منظم��ة التنمي��ة والتع��اون االقتص��ادي م��ن حي��ث 

تكنولوجي��ا لبن��ى تحتي��ة , ول��ديها 2001ع��ام  )2(ألف باح��ث (23)عدد الباحثين في المنظمة فقد بلغ 

  ,واهم مؤشرات هذا النشاط هي االتي:  تطورةمالالمعلومات واالتصاالت 

 :يالفنلنداإلنفاق على البحث والتطوير في االقتصاد  -1

  معدالت عالية  Gdpبلغ اإلنفاق على البحث والتطوير في االقتصاد الفنلندي كنسبة من  

س��نة  ح��ازت فنلن��دااذ استطاعت فنلندا تحقيق قفزات كبيرة ف��ي االنف��اق عل��ى البح��ث والتط��وير, إذ 

وأش��ارت تق��ارير , في المئة من ناتجها المحل��ي اإلجم��الي  3.55على المركز الثاني بنسبة  2002

عل��ى البح��ث   أتت في مقدمة البل��دان األكث��ر إنفاق��اً  )إسرائيل(لى أن أ 2015لسنة  "البنك الدولي" 

                                                             

1- Statistics Finland: Statistics Finland national accounts, Revision of accounts 
Helsinki: Statistics Finland, 2016.                                      

  2- OECD science, technology  and industry outlook 2012, science and innovation: Finland , OECD 
2012, p288.  

,                                                                                                                                                       
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.وق��د )1(المحل��يف��ي المئ��ة م��ن إجم��الي ناتجه��ا 3.93 والتطوير، لتصل نس��بة اجم��الي االنف��اق إل��ى  

) ال��ى 2016-1995وصلت نسبة االنفاق على البحث والتطويرمن اجمالي الناتج ف��ي فنلن��دا ب��ين (

  )5) كما موضح في جدول( 3.75%-%(2.4نسب تتراوح بين 

 Gdpكنس���بة م���ن حج���م  فلن���دا )نس���ب األنف���اق عل���ى نش���اط البح���ث والتط���وير ف���ي5ج���دول( 
  ).1995-2016(تللسنوا

 على قيمة االنفاق السنوات
/R&D مليار دوالر  

قيمة الناتج المحلي 
 اإلجمالي/مليار دوالر

 نسبة اإلنفاق على
Gdp% R&D 

1995 3.2208 134.200 2.4 
1996 3.3025 132.100 2.5 
1997 3.2976 126.830 2.6 
1998 3.7503 133.940 2.8 
1999 4.1921 135.230 3.1 
2000 4.1428 125.539 3.3 
2001 4.1360 129.251 3.2 
2002 4.6052 139.553 3.3 
2003 5.6454 171.072 3.3 
2004 6.4933 196.768 3.3 
2005 6.8077 204.436 3.33 
2006 7.2329 216.553 3.34 
2007 8.5554 255.385 3.35 
2008 10.0729 283.743 3.55 
2009 9.4313 251.5 3.75 
2010 9.2435 247.815 3.73 
2011 9.9612 273.658 3.64 
2012 8.7777 256.658 3.42 
2013 8.8824 269.981 3.29 
2014 8.6371 272.464 3.17 
2015 6.9446 231.95 2.99 
2016 6.8691 236.945 2.9 

  

  الجدول من عمل الباحث باالعتماد على البيانات الواردة في :   
1- World Development Indicators. Click on a metadata icon for original source information to 
be used for citation. 
2-  Statistics Finland, Research and development. 

  3- http://data.albankaldawli.org/country/Finland .  
4- World Bank, national accounts data, and OECD National Accounts data files. 
 
 
 
 
 
 
 

بل��دان منظم��ة التع��اون والتنمي��ة ف��ي المي��دان  بينفي أواخر السبعينيات، احتلت فنلندا المرتبة الدنيا 

يمث��ل اس��تثمار فنلن��دا ف��ي البح��ث والتط��وير نح��و  و حلي��ا ,االقتص��ادي ف��ي كثاف��ة البح��ث والتط��وير

                                                             
1- OECD science, technology  and industry outlook, science and innovation: Finland , OECD 2015, p2    
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والتنمي��ة في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وهو ثاني أعلى معدل ف��ي منظم��ة التع��اون  )(3.5

  .)1(مباشرة )إسرائيل(، وثالث أعلى معدل في العالم، بعد السويد و)OECI(االقتصادي

نالحظ االهتمام بنشاط البحث  في فنلندا، االقتصاديةفي السياسة لحاصلة في ضوء التغيرات ا

كانت هناك زيادة في األنفاق على   (2008)) والى نهاية (1995والتطوير ففي السنوات من 

نشاط البحث والتطوير وكان المبلغ المخصص لهذا النشاط من حجم الناتج الكلي هو (عشرة 

,وهذا المبلغ كبير قياسا ببلدان  2008مليارات وسبعمائة وتسع وعشرون الف دوالراً) في سنة 

محلي اإلجمالي  , وفي سنة أخرى أكثر تطور,وانعكس هذا األنفاق على معدالت نمو الناتج ال

نالحظ ان نسبة االنفاق قد زادت عن سابقتها على الرغم من حدوث األزمة المالية  2009

العالمية,وحدوث انخفاض في حجم الناتج اإلجمالي والنمو االقتصادي, إيمانا من الحكومة 

مشكلة أخرى يعاني الفنلندية بأهمية األنفاق على هذا النشاط للخروج من األزمة المالية أو أي 

عن طريق تعزيز  ,فرص عملاقتصادي وتوفير نمو  لتحقيقوتهدف الحكومة منها االقتصاد , 

االستثمارات في البحوث , من خالل التعاون بين الصناعة واألوساط األكاديمية ومعاهد البحوث

ك مؤشرات أخرى ية التي هي اساس النمو في فنلندا. وهنافنلنداللتعزيز وتحسين القدرة التنافسية 

في دوائر البحث والتطوير  نمرتبطة بنشاط البحث والتطوير أهمها العلماء والباحثين والفنيي

والجامعات, وهي الفئة التي يقع عليها مهمة تطوير البالد في الجانب العلمي, وهذه النخبة من 

  والتطوير.السكان تشكل نسبهم مؤشراً ً مهما ًالهتمام الدولة والمجتمع  بنشاط البحث 
  

  : السكانالباحثون من إجمالي عدد العلماء و - 2
  
  
  
  
  

ع��الم ) 4896(1995العلماء والباحثين, حيث كان العدد في سنة  عددفنلندا بنسبة عالية من  تتمتع

 -2003لكل مليون شخص ويأتي ترتيبها عالمياً هي و السويد الثاني بعد اليابان أما في الم��دة م��ن 

احتل��ت فنلن��دا المرك��ز األول عالمي��ا متفوق��ة  فق��د الس��كان ال��ى اجم��اليلعدد العلماء  قياسا )2( 2011

م اهتمام��ا وأنفاق��ا عل��ى نش��اط المن أه��م بل��دان الع�� دعلى الواليات المتحدة واليابان والسويد التي تع

ي��ة جذاب��ة لالس��تثمارات األجنب كان��تالبحث والتطوير, وفنلندا تمتلك بنية تحتية عالي��ة التكنولوجي��ا 

وكذلك العلماء والباحثين من كافة أنحاء العالم, فاالهتمام بالعلماء و(حقوق الملكية الفكرية) حماية 

الملكية يمكن أن تساعد على جذب االستثمار األجنبي المباش��ر وت��وافر العمال��ة الم��اهرة والق��وانين 

وم والتكنولوجي��ا. م��ن فنلن��دا قبل��ة لالس��تثمار ف��ي مختل��ف مج��االت العل�� ل,وهذا ما جع��والتشريعات 

  ن في نشاط البحث والتطوير من إجمالي السكان في فنلندا:ييوضح عدد الباحث تيوالجدول اال

                                                             

1- Finland’s Ministry for Foreign Affairs and world bank institute overview  Finland 
as a knowledge economy elements of  success and ,published in January 2006,p9. 
1- OECD, Main Science and Technology Indicators (2013 and earlier years), 
http://www.oecd.org/sti/msti.htm  
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في فنلندا للسنوات  ) عدد العلماء والباحثين في نشاط البحث والتطوير من إجمالي السكان6جدول(
  ) (العدد / لكل مليون شخص).1995--2016(
  

  العاملين في البحث والتطويرمجموع   السنوات
1995 4896 
1996 5016 
1997 5152 
1998 5905 
1999 6327 
2000 6732 
2001 7100 
2002 7428 
2003 8003 
2004 7842 
2005 7545 
2006 7674 
2007 7374 
2008 7693 
2009 7649 
2010 7718 
2011 7414 
2012 7461 
2013 7188 
2014 6986 
2015 7593 
2016 7618 

 المصدر:الجدول من عمل الباحث باالعتماد على المصادر االتية:
1-   organization for Economic Co-operation and development, main Science and 
Technology, Indicators 2016. 

-Development/RandD-and-https://knoema.com/atlas/Finland/topics/Research -2   
RandD-in-personnel/Researchers 

3- OECD, Main Science and Technology Indicators (2013 and earlier years), 
http://www.oecd.org/sti/msti.htm.     

  

  

  البحوث والمجالت العلمية  والتكنولوجية المنشورة في األوساط األكاديمية :  -  3

سنويا في فنلندا, وهذا التزايد يتناسب  المنشورة ةالمجالت العلمية والتكنولوجيأزداد عدد 

طرديا مع حجم الدعم المقدم للبحث والتطوير واالهتمام بالعلماء والمبدعين وتوطيد العالقة بين 

األوساط األكاديمية واالقتصاد المعرفي , ولم تكتف فنلندا بنشر المجالت العلمية والتكنولوجية 

لبحوث الرصينة المؤلفة في دول أخرى واالفادة المؤلفة داخل فنلندا, بل عملت على ترجمة ا

,حيث يتضح من  المنشورة ةالمجالت العلمية والتكنولوجيمنها. والجدول االتي يوضح عدد 

الى  1995) عام (4077الجدول بأن اعداد المجالت العلمية والتكنولوجية قد ازدادت من 

  عامين.)بين ال177%اي بنسبة زيادة وصلت حولي ( 2016) عام (11291
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  )1995-2016) المجالت العلمية  والبحوث المنشورة في فلندا للسنوات(7الجدول(
  

  المنشورة ةالمجالت العلمية والتكنولوجي  السنوات
1995 4077 
1996 4330 
1997 4452 
1998 4513 
1999 4719 
2000 6602 
2001 7053 
2002 7028 
2003 7258 
2004 8127  
2005 8644 
2006 8892 
2007 9053 
2008 9208 
2009 9458 
2010 9471 
2011 9828 
2012 9985 
2013  10157 
2014 10730 
2015 11010 
2016 11291 

  

  الجدول من عمل الباحث باالعتماد على المصادر التالية:
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD?locations=KR   -1 

World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. 2- 
3- Edkarth Goone, effects skills, regeneration, growth and prosperity of innovation 
activity,2008 p41.     

  

  

  

  

  التعليم في فنلندا: ىإجمالي اإلنفاق عل - 4
مجاني منذ مرحلة التعليم ما قبل األساسي، أو ما قبل المرحلة بكونه التعليم في فنلندا اتسم 

يمكن للطالب دفع رسوم مقابل بعض األنشطة التي  مع انهوحتى المرحلة الثانوية،  االبتدائية 
  تمارس في المدرسة.

% لصالح 57والحكومات المحلية بنسبة  االتحاديةالتمويل بين الحكومة  تنقسم مسؤلياتو

الناتج المحلي  على التعليم مناإلنفاق  وشكلت نسبةلمحلية للحكومات ا% 43و  الحكومة االتحادية

وال يوجد عدد كبير من المدارس الخاصة التي تستخدم نفس معايير ,2010 لسنة  )1( 6.5%

الخدمات التي يتم تقديمها في المدارس الحكومية، تقوم وزارة التعليم والثقافة القبول وتقدم نفس 

ة من رئيسباإلشراف على القطاع العام الممول للتعليم، الذي يشمل تطوير المناهج الدراسية ال

                                                             
1- Education   ata Glance,OECD   Indicators,data for Argentina are from UNESCO institute For 
Statistics,2013 ,p9.   
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تهدف لوضع البالد التي  برامج تدريب المعلمين واعتمادخالل المجلس الوطني الفنلندي للتعليم 

. الذاتي من المال مع التطور البشري االكتفاءفي حال تنمية مستدامة والذي يحقق  واالقتصاد

) مليار دوالر 9.139ازداد من ( ذوالجدول االتي يوضح حجم االنفاق على التعليم في فنلندا, إ

  %).81.5اي بنسبة نمو بلغت ( 2016  )مليار دوالر عام 16.586الى ( 1995عام 

-2016للسنوات(  GDP) إجمالي اإلنفاق على التعليم في فنلندا % من 8جدول (
  )/مليار دوالر.1995

GDP  قيمة االنفاق على التعليم GDP  السنوات م منالتعلي على النفاق%     

1995 134.2 9.139 6.81 
1996 132.1 9.062 6.86 
1997 126.83 8.764 6.91 
1998 133.94 9.322 6.96 
1999 135.23 7.938 5.87 
2000 125.54 7.181 5.72 
2001 129.25 7.561 5.85 
2002 139.55 8.401 6.02 
2003 171.07 10.555 6.17 
2004 196.77 12.141 6.17 
2005 204.44 12.348 6.04 
2006 216.55 12.863 5.94 
2007 255.39 14.531 5.69 
2008 283.74 16.599 5.85 
2009 251.5 16.322 6.49 
2010 247.82 16.207 6.54 
2011 273.66 17.733 6.48 
2012 256.66 18.454 7.19 
2013  269.98 19.385 7.18 
2014 272.46 18.800 6.9 
2015 231.95 16.492 7.11 
2016 236.95 16.586 7 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD?locations=KR   :Source  

  

  

االنفاق العام على التعليم ب��النمو االقتص��ادي والم��ردود غي��ر المباش��ر ل��ذلك االنف��اق فنس��بة ويرتبط 

الزيادة في االنفاق على التعل��يم انعك��س ايجاب��اً عل��ى االنتاجي��ة والمنافس��ة ف��ي الخ��ارج كم��ا أنعك��س 

  أيضاً على حالة النمو فهناك عالقة متبادلة بين نسبة االنفاق على التعليم وحالة النمو.

  مؤشراالبتكار ودوره في نمو االقتصادي الفنلندي:  -  5

  
  
  

وتتمي��ز فنلن��دا بمرات��ب متقدم��ة ف��ي مج��ال االبتك��ار والس��بب ه��و ال��دعم المق��دم م��ن القط��اع الع��ام 

أنش��أت فنلن��دا مجل��س سياس��ة العل��وم  2000والخ��اص عل��ى ح��د س��واء, من��ذ وق��ت مبك��ر م��ن ع��ام 
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, و  )1(2009) ف��ي ع��ام RICمجلس االبتك��ار () , وقد سمي في وقت الحق بSTPCوالتكنولوجيا(

ين��اقش ه��ذا المجل��س الموض��وعات الرئيس��ية لسياس��ة االبتك��ار , والتح��ديات الت��ي تواج��ه االقتص��اد 

وم��ن خ��الل نظ��ام   (1990-2000)قام��ت فنلن��دا ف��ي الم��دة  الفنلن��دي ف��ي ف��تح األس��واق الجدي��دة ,و

من الت��رابط والتكام��ل م��ع نظ��ام البح��وث الناش��ئة ف��ي أورب��ا ومراك��ز االبتك��ار ف��ي  العولمة باالفادة

مركز االبتكار الفنلندي  في الصين لالستفادة من المبتك��رين  2006الواليات المتحدة ,وأنشئ عام 

فاستفادت فنلندا من العولمة من خالل االنفت��اح ,  وأصحاب األفكار الجديدة  الذين ينقصهم الدعم ,

ناص الفرص في اقتصادات الدول األخرى وتسخيرها لصالح تحقي��ق األرب��اح والنم��و, فنظ��ام واقت

فتقس��يم العم��ل واألرب��اح والحص��ول عل��ى أس��واق جدي��دة  نالعولمة استغل بشكل ذكي م��ن الفنلن��ديي

يمك��ن أن ت��وفر  و, يمك��ن أن يك��ون له��ا ت��أثير ع��المي ونت��اج مجل��س االبتك��ار الفنلن��دي , فالعولم��ة 

على األسواق وتأثيرها يبدو واضحا  دل المعلومات بين الدول من اجل المنفعة المتبادلةفرصة لتبا

  القديمة (المغلقة) , والطلب العالمي,ومن ثم تغير منطق األعمال واألرباح.

  

وتحت��ل فنلن��دا مكان��ة متقدم��ة ف��ي تسلس��ل االبتك��ار الع��المي . والج��دول االت��ي يوض��ح مكان��ة فنلن��دا 
  عالميا: 
- 2011)التسلس��ل الع��المي للمراك��ز العش��رة األول��ى لمؤش��ر االبتك��ار الع��المي للس��نوات (9ج��دول(

2015(  
 2015 2014  2013 2012 2011  الترتيب

  سويسرا  سويسرا  سويسرا  سويسرا  سويسرا 1

  المملكة المتحدة  المملكة المتحدة  السويد  السويد  السويد 2

  السويد  السويد  المملكة المتحدة  سنغافورة  سنغافورة 3

  هولندا  فنلندا  هولندا  فنلندا  (الصين)  4

  الواليات المتحدة  هولندا  الواليات المتحدة  المملكة المتحدة  فنلندا 5

  فنلندا  الواليات المتحدة  فنلندا  هولندا  الدنمارك 6

  سنغافورة  سنغافورة  (الصين)   الدنمارك  الواليات المتحدة 7

  ايرلندا  الدنمارك  سنغافورة  (الصين)   كندا 8

  لكسمبورغ  لكسمبورغ  الدنمارك  ايرلندا  هولندا 9

  الدنمارك  (الصين)   ايرلندا  الواليات المتحدة  المملكة المتحدة 10
  

  الجدول من عمل الباحث باالعتماد على المصادر التالية:
1-The Global Innovation Index, 2015: Effective Innovation Policies for Development 
,2015,p11. 
2-The Global Innovation Index,2014:The Human Factor in Innovation,2014,p9.   

  

المركز األول لمؤشر االبتك��ار الع��المي للس��نوات الخمس��ة أم��ا الس��ويد فت��أتي  انالحظ تربع سويسر

بالمرتبة الثانية للسنوات الثالثة األولى وتحت��ل المرتب��ة الثالث��ة للس��نتين األخي��رتين ف��ي ح��ين فنلن��دا 

                                                             

1- The World Bank , Directions in Development, Science, Technology, and 
Innovation ,Finland as a Knowledge Economy, Washington , 2014,p133.  
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والسادسة في  2011والخامسة في عام 2014و 2012 جاء ترتيبها في المرتبة الرابعة في عامي 

عل��ى  2011حص��ل االقتص��اد الفنلن��دي ع��ام وهي مراتب متقدمة عالمي��ا اذ  2015 و2013عامي 

التص��نيف األول ف��ي مؤش��رات التنمي��ة االقتص��ادية لك��ل م��ن منت��دى داف��وس االقتص��ادي الع��المي 

المعلوم��ات واالتص��االت الفنلندي��ة كان��ت وم��ا زال��ت  ص��ناعة تقني��ة,فوبرنامج التنمية لألمم المتحدة

تتك��ون م��ن نح��و س��تة آالف ش��ركة ف��ي فنلن��دا فالص��ناعة  ,التنمي��ة االقتص��اديةالدافع الرئيس لعجلة 

المع���دات التقني���ة، والبرمجي���ات المتقدم���ة، واالتص���االت  (  تعم���ل ف���ي ثالث���ة مج���االت رئيس���ة

تتربع شركات عالمية مثل شركتي نوكيا ولينكس، المنتجة لبرامج تشغيل الحاس��بات، ),والالسلكية

في المائة  )20%(من مجموع ناتج الصناعة و )(11%ا على نحو على هرم الصناعة باستحواذه

,وعملت السلطات على توفير الدعم للمشاريع الص��غيرة والمتوس��طة من مجموع الصادرات الكلي

 الت��ي ,حق��وق الملكي��ة الفكري��ة(المحلية واألجنبية) م��ن خ��الل حزم��ة م��ن اإلج��راءات منه��ا ,حماي��ة 

و انع��دام الفس��اد  ت��وفر العمال��ة الم��اهرة, ك��ذلك باش��رتس��اعد عل��ى ج��ذب االس��تثمار األجنب��ي الم

, ان الموق��ع  البنية األساس��ية الحديث��ة، والخ��دمات اللوجس��تية واالتص��االت والبيروقراطية , وتوفر

م إلدارة أعم��الهللعديد من الشركات والمس��تثمرين ومك��ان مناس��ب قاعدة الجغرافي جعل من فنلندا 

ومنطق��ة البلطي��ق وروس��يا , واالتح��اد األوروب��ي واذ جعله��ا  ,وحلقة وصل بين الدول اإلسكندنافية

منطقة عبور بين االتحاد األوروبي وروسيا ,كذلك فان اإلجراءات األخيرة من خف��ض الض��رائب 

,ك��ل ه��ذه اإلج��راءات أض��ف إل��ى ذل��ك االس��تقرار )1()20%إل��ى ( (24%)عل��ى الش��ركات م��ن 

االس��تثمار  وف��ق أنظم��ة العولم��ة, ش��جع االقتص��ادي والسياس��ي واالجتم��اعي المبن��ي عل��ى التع��ايش

  , باالس��تثمارات القائم��ة عل��ى المعرف��ةالمتعل��ق شركات التكنولوجيا الصغيرة  في األجنبي المباشر

الالسلكية ، االتصاالت الشركات المتخصصة في  وتشمل هذهالجودة  فنلندا لديها تكنولوجيا فائقةف

ل��ديها معرف��ة واس��عة ف��ي قط��اع  الفنلندي��ة أيض��ا الش��ركاتكما ان  والرعاية الصحية وعلوم الحياة،

 ي, بلغ��ت فنلن��دا ف��ي مؤش��ر االبتك��ار الع��المبما في ذلك تكنولوجي��ات الطاق��ة  ، التكنولوجيا النظيفة

) درج��ة متفوق��ة عل��ى ك��ل م��ن ال��دنمارك 61.80(2012درج��ات متقدم��ة ,وه��ذا المؤش��ر بل��غ س��نة 

  مي .في مؤشر االبتكار العال )2(وسويسرا على التوالي  

  

  

  

  

  

                                                             

1- Finland fact book, invest in finland ,field for growth and success,2015,p16  
2  -World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2008, 2009.   
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  فنلندا. في مؤشر االبتكار العالمي - ب 

  ) مؤشر االبتكار العالمي لفنلندا لسنوات مختارة.10جدول (

  قيمة المؤشر  السنوات
2010 40.60 
2012 61.80 
2014  60.70 
2016 59.90 

  ) األفضل.100) األسوء  و(0مالحظة : قيمة المؤشر تتراوح بين (
Rankings/Knowledge-: knoema.com/atlas/Finland/topics/WorldSource        

  مؤشر التجارة الخارجية : -  6

ن رئ��يس ومه��م ف��ي النم��و االقتص��ادي الفنلن��دي ف��نالحظ ان ه��ذه التج��ارة التجارة الخارجية هي رك

, وتشكل الصادرات عالية التقنية نس��بة عالي��ة  2015من حجم الناتج الكلي لسنة )1()% 39تشكل(

النم��و االقتص��ادي ,  فالنظرة إلى التكنولوجيا واالبتكارمن هذه التجارة نتيجة االستثمار الكبير في 

واالبتك��ار والبحث والتطوير  االستثمار غير المادي في التعليم هاأهم  بمحركاتة هو قاطرالجديد 

وأث��ار غي��ر مباش��رة, فظه��ور  يواإلب��داع فله��ذه المحرك��ات أث��ار مباش��رة عل��ى النم��و االقتص��اد

الش���ركات الجدي���دة وخصوص���ا الص���غيرة والمتوس���طة والمن���اطق التجاري���ة والخ���دمات وزي���ادة 

اما االثر المباشر لهذه المحركات كان في زي��ادة اإلنتاجي��ة والق��درة  األعمال, لها اثار غير مباشرة

العالية على المنافسة الدولية نتيجة الصادرات العالية التقنية.والجدول االتي يبين  قيمة الصادرات 

  ):2016 -1995عالية التقنية ,ونسبة هذه الصادرات من إجمالي الصادرات في فنلندا للمدة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

Finnish Customs,  A brief history of Finnish foreign trade 2015,p6 1- 
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 الصادرات ) قيمة الصادرات عالية التقنية في فنلندا , ونسبة هذه الصادرات من إجمالي11جدول(

  )2016 - 1995للمدة من (

  الصادرات عالية التقنية %من إجمالي الصادرات  قيمةالصادرات عالية التقنية /ملياردوالر  السنوات

1995 4.95 14.7 
1996 5.52 16.34 
1997 6.56 9.22 
1998 8.15 22 
1999 8.49 23.8 
2000 10.55 27.36 
2001 9.22 24.36 
2002 9.12 24.15 
2003 10.48 23.74 
2004 10.62 20.93 
2005 13.75 25.06 
2006 13.99 22.31 
2007 13.03 17.98 
2008 13.51 17.21 
2009 6.75 13.96 
2010 5.85 10.94 
2011 5.36 9.27 
2012 4.45 8.55 
2013 3.73 7.21 
2014 3.96     7.86 
2015 3.63  8.73 
2016 3.83 4.41 

  
World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.  

  

حي��ث بل��غ ح��والي  2000نالح��ظ االرتف��اع الكبي��ر ف��ي قيم��ة الص��ادرات عالي��ة التقني��ة ف��ي س��نة 

%) م���ن إجم���الي الص���ادرات وأخ���ذت ه���ذه 27.36) ملي���ار دوالر وبنس���بة تص���ل إل���ى (10.55(

نتيج��ة االس��تثمار ف��ي االقتص��اد المعرف��ي ,وه��ذا  2008الصادرات ترتفع بشكل متذب��ذب إل��ى س��نة 

النوع من االستثمار يتطلب مجازفات ومخ��اطر وم��دة م��ن الزمن,ل��ذا فالنت��ائج تك��ون بطيئ��ة ,ك��ذلك 

انخفضت قيم��ة الص��ادرات  2009نة هي مرتبطة باعتبارات أخرى منها المنافسة الدولية ,وفي س

) مليار دوالر بسبب األزمة المالي��ة العالمي��ة, وظل��ت النس��بة منخفض��ة للس��نوات 6.75التقنية الى (

عام��ا  ك��ان2013 ع��ام  الالحقة بسبب انخفاض حجم الطل��ب عل��ى الص��ادرات الفنلندي��ة  خصوص��ا

االقتص��ادية الهش��ة عل��ى الص��عيد  الحال��ة مليئا بالتحديات بالنسبة لالستثمار األجنبي المباشر بسبب
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األزم��ة ف��ي أوكراني��ا والعقوب��ات  ع��دم اليق��ين الت��ي أنش��أتها حال��ة أوروب��ا وك��ذلك الع��المي وف��ي

, وانخفاض في الطلب العالمي بسبب انخف��اض ف��ي أس��عار ال��نفط, واش��تداد روسياى المفروضة عل

  حدة المنافسة الدولية.

وتشكل التجارة الدولية ثلث الناتج المحل��ي اإلجم��الي. كم��ا تش��كل التج��ارة م��ع االتح��اد األوروب��ي 

الش������������ركاء التج������������اريين ه������������م أكب������������ر وان  ,)1(م������������ن إجم������������الي التج������������ارة )٪ (60

ت��دار السياس��ة  , اذ والص��ين وهولندا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وروسيا ألمانيا

  .التجارية عبر االتحاد األوروبي حيث تعد فنلندا تقليدياً من بين مؤيدي التجارة الحرة

       مؤسسات االبتكار العامة في فنلندا)(  (7)مخطط 
  

  
  

  Robert Werner, Finland: A European Model of Successful Innovation ,chazen web, journal 
of international business,2003,p9. 

  
البرلمان يشرع القوانين الخاصة باالبتكار ويوكل مهمة التنفيذ ال��ى الحكوم��ة الفنلندي��ة, رئ��يس  ان 

والوكاالت الخاصة المسؤولة عن التنفيذ الفعلي لهذا الق��انون ,وتش��مل الوزراء والوزراء المعنيين 

برئاس��ة رئ��يس  الوزراء الحكوميين واألك��اديميين وق��ادة األعم��ال عضوية الجهاز التنفيذي كل من

بتك��ار سياس��ة اال ال��رئيس ف��ي تص��ميمالوزراء, أما مجلس سياسات العلوم والتكنولوجيا هو الفاعل 

يج��ب أن كم��ا  بش��أن كيفي��ة تموي��ل جمي��ع أنش��طة البح��ث والتط��وير العام��ة قدم توص��ياتي ,في البلد

 المس��ؤولة وزارات والوك��االت الفردي��ةلل��، ولك��ن يت��رك االخرى بين الصناعات والقطاعات توزع

                                                             

Finnish Economy". Embassy of Finland. Archived from the original on 2011,p2.   1- 

 البرلمان

 الحكومة

مجلس سياسات العلوم 
 والتكنولوجيا

وزارة التجارة  وزارة التربية والتعليم 
 والصناعة

 الوزارات األخرى

وكالة  Sitra  Tekes صندوق

 االتكنولوجي
 الوطنية

 مية فنلنداياكاد

 الجامعات ومعاهد البحوث الحكومية

 االبتكارالمؤسسات ومعاهد البحوث الخاصة المغامرة في مجال 
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, والق��ائمين عل��ى أدارة نش��اط البح��ث والتط��وير واالبتك��ار واإلب��داع, عن التنفيذ الفعلي لهذه الخطة

نظر ألصحاب المصلحة والمعني��ين ب��البحوث واالبتك��ار واإلب��داع وه��م مستلهمين جميع وجهات ال

  النخبة .

الموارد المالية, و في  ، هي وكالة التمويل الرئيسة لتوفير)tekes(الوكالة الوطنية للتكنولوجياان  

%) لقط���اع الص���ناعات 80إل��ى ((75%) ) تموي���ل وص���ل م��ن tekesم��دة التس���عينات ق��دمت (

) من التمويل المشترك للشركات 50%, وتماشيا مع أهداف االبتكار العام  أصبح يوفر ( ةالتحويلي

الص��غيرة والمتوس��طة والكبي��رة وإجب��ار الش��ركات الكبي��رة عل��ى تقاس��م المع��ارف والتع��اون م��ع 

ف��ي زي��ادة اإلنتاجي��ة  الوكال��ة الوطني��ة للتكنولوجي��االش��ركات الص��غيرة والمتوس��طة, فنجح��ت ه��ذه 

 نبكثي��ر م��أعل��ى ات الت��ي تس��تثمر فيه��ا وق��د تب��ين ان مع��دل نم��و ه��ذه الش��ركات الخاص��ة بالش��رك

  واإلبداع. روالتطوير واالبتكاالشركات التي تعتمد فقط على التمويل الخاص للبحث 

ويه��دف ال��ى تش��جيع  أم��ام البرلم��ان الفنلن��دي، مس��ؤوله��و ص��ندوق ع��ام مس��تقل : ف    Sitraام��ا

لربحية البحتة وانما الى تحقيق أرباح اجتماعية وتحقيق اثار إلى ا فوتطوير المشاريع لكن ال يهد

ع��ن مراح��ل الحق��ة م��ن دورة حي��اة المش��روع, وهك��ذا يتع��اون  ك��ل  ةغي��ر مباش��رة ,تك��ون مس��ؤول

التي ت��م تطويره��ا ) في تأسيس مشاريع خاصة معنية بتسويق التكنولوجيات  Sitra tekes&من(

الخ��اص ألنش��طة البح��ث  لي��زي��ادة التمووحف��ز تر ف��ي لعبت الحكوم��ة الفنلندي��ة أيض��ا دو , وبالفعل

أس��اس  وه��يالتقاعدي��ة  روات��بالقواع��د االس��تثمارية لص��ناديق ال إص��الحو. ب��ييالتجر ريوالتط��و

. وعلى ضوء ذل��ك زادت طلب��ات تس��جيل ب��راءات لنموها في أوائل التسعينات من القرن الماضي 

والكبي���رة , وكم���ا موض���ح ف���ي  االخت���راع وتأس���يس الش���ركات التجاري���ة الص���غيرة والمتوس���طة

  ).12جدول(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
88 

مجموع طلب تسجيل براءات االختراع, و مجموع طلب تسجيل العالمات التجارية ) 12جدول (
  ). 2016 1995-في فنلندا للسنوات(

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  باالعتماد على المصادر التالية: جدول من عمل الباحث

1- All Pattens All Tayebis Report From (1991-2015), A Batnet Technology 
Monitoring Monitoring Report, US. 2016, p1. 

-and-Korea/topics/Research-of-https://knoema.com/atlas/Republic .-2
total-applications-applications/Trademark-Development/Trademark  

World Bank: world development, indicators (wdi) ,data, June 2016,p1.  3- 
4- Official Statistics of Finland 2006,p9.  

                                                      http://www.oecd-ilibrary.org/finland     -5 
  

) ان طل��ب تس��جيل ب��راءات االخت��راع م��رتبط ب��النمو االقتص��ادي وحج��م 12نالح��ظ م��ن الج��دول (

 الطل��ب الكل��ي فكلم��ا زاد ه��ذان المتغي��ران زادت ش��ركات األعم��ال التجارية(الصغيرة,المتوس��طة

األرب����اح , وزاد طل����ب تس����جيل  العالم����ات التجاري����ة للش����ركات األجنبي����ة  ت,الكبي����رة),وازداد

فق���د ارتف���ع ال���ى 1995) ع���ام 2058والمحلي���ة,وبينما ك���ان ع���دد تس���جيل ب���راءات االخت���راع (

بعدها اخذ بالتصاعد ام��ا طلب��ات تس��جيل 2009ثم اخذ بالهبوط بعد ذلك لغاية  1999)عام 2511(

  مجموع طلب تسجيل العالمات التجارية  مجموع طلب تسجيل براءات االختراع السنوات

1995 2058 7508 
1996 2179 6297 
1997 2355 8035 
1998 2471 9064 
1999 2511 9471 
2000 737 10475 
2001 827 10244  
2002 856 8934 
2003 944 7989 
2004 954 7801 
2005 751 7736 
2006 1005 7533 
2007 943 7400 
2008 908 7328 
2009 997 5564 
2010 1232 5470 
2011 1023 5447 
2012 1138 5380 
2013 1297 5431 
2014 1465 4552 
2015 1485 4117 
2016 1412 3742 
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,ث��م اخ��ذت 2001 )ع��ام 10244ووص��لت ال��ى (1995 عام (7508)العالمات التجارية فقد كانت 

  بالهبوط بعد ذلك.

  مؤشر التنافسية : -    7

تعد فنلندا مثاال للبلدان الصغيرة التي تمكنت في وقت قصير من تحويل اقتصادها الذي كان يعتمد 

معرف��ة, ك��ان اقتص��اد فنلن��دا ف��ي أوائ��ل س��ابقا عل��ى الث��روات الطبيعي��ة ال��ى اقتص��اد يس��تند عل��ى ال

التسعينات من القرن الماضي في حالة يرثى له��ا, وش��هد االقتص��اد الفنلن��دي خ��الل العش��ر س��نوات 

تح��وال س��ريعاً جع��ل من��ه االقتص��اد   21التي امتدت م��ن منتص��ف التس��عينات إل��ى بداي��ة الق��رن ال��ـ 

ت, وفي المدة نفسها وضع االقتصاد األكثر تخصصا علمياً بحقل تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

 worldالفنلن��دي عل��ى راس قائم��ة مؤش��ر التنافس��ية ال��ذي يص��دره المنت��دى االقتص��ادي الع��المي(

Economic Forum) حققت فنلندا اقتصاد المعرفة باعتمادها أساسا على صناعات تكنولوجي��ا (

 ت ه���ذا االقتص���اد,المعلوم��ات واالتص���االت, ول���م يتحق���ق ه��ذا النج���اح عل���ى حس���اب بقي��ة مكون���ا

تتص��در باس��تمرار المقارن��ات  ,جع��ل فنلن��دا والمي��زة النس��بية لالقتص��ادعالي��ة التقني��ة الص��ادرات ف

حيث تتزعم فنلندا قائم��ة أفض��ل بل��د ف��ي الع��الم ف��ي اس��تطالع مجل��ة االقتصادي , الدولية في األداء 

والبيئ��ة السياس��ية  ي��ة االقتص��ادية والتعل��يميكم��ن حي��ث الص��حة والدينام )1(2010نيوزوي��ك لع��ام 

تعد فنلندا حالياً ثال��ث بل��د م��ن ,ودان استقراراً في العالم لفنلندا ثاني أكثر الب دكما تع ,ونوعية الحياة

حيث نس��بة الخ��ريجين إل��ى الس��كان ف��ي س��ن التخ��رج الع��ادي حس��ب كت��اب حق��ائق منظم��ة التع��اون 

فنلن��دا إل��ى  س��عتعم��ل، ولحماي��ة مس��توى المعيش��ة وف��رص ال, 2010والتنمي��ة االقتص��ادية لع��ام 

, مس��تغلة ب��ذلك ق��درتها التنافس��ية ف��ي مج��ال  ذي قيم��ة مض��افة عالي��ة ةجدي��د وخ��دمات عتصدير سل

وق��د أظه��رت المقارن��ات األخي��رة للتنافس��ية التكنولوجي��ة  وااللكتروني��ة, ةالص��ناعات التكنولوجي��

يبين ترتيب فنلندا التنافسي ترتيب فنلندا العالمي في القدرة التنافسية , والجدول االتي واالقتصادية 

  العالمي.

 ).2000-2016)ترتيب فنلندا التنافسي العالمي للسنوات(13جدول(
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

6 8 4 3 3 4 7 6 6 6 3 1 1 1 2 1 1 
  

  البيانات التالية:الجدول من عمل الباحث باالعتماد على 
1-Global Competitiveness Report ,2015-2016 ,Caroline Galvan, World Economic  
 Forum, p15. 
2- Global Competitiveness Index (GCI), Ranks, 2001-2012, IOS, p1.   

 المنت��دى ,اإلص��الحات ف��ي البط��يء التق��دم ج��راء خط��ر ف��ي الع��المي , النم��و 2015 - 2014 الع��المي التنافس��ية تقري��ر -  3 
  .2العالمي ,ص االقتصادي

                                                             

    Petteri  Rautaporras, The Economy of Finland, Finnish technology industries, 2013,p10. 1- 
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) 2005 -2000من المالحظ ان فنلندا تتصدر قائمة دول العالم في الترتيب التنافس��ي للفت��رة م��ن (

وبعد هذه الفترة بدأت تش��تد ح��دة المنافس��ة ,حي��ث تق��ع فنلن��دا ض��من ال��دول الت��ي تك��ون فيه��ا مؤش��ر 

الحري��ة االقتص��ادية ع��الي ج��دا فه��ي دول��ة تق��ع ف��ي المرات��ب األول��ى للحري��ة االقتص��ادية فق��درتها 

يا ف��ي التنافسية العالية في الخارج جعلها تتفوق في تجارتها التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوج

صناعتها,واالنخفاض في القدرة التنافسية في السنوات األخيرة جاء بسبب االنخفاض في مس��توى 

األسعار واإلح��داث الت��ي حص��لت ف��ي أوكراني��ا وقل��ة الطل��ب الروس��ي . ول��م تص��ل فنلن��دا إل��ى ه��ذه 

 الدرجة من التفوق لوال اإلجراءات التي قضت على الفساد اإلداري والمالي وج��ذب االس��تثمارات

),وه��ذا 6.5) ومؤش��ر اس��تقالل القض��اء ال��ى(6.4فوص��لت نس��بة مؤش��ر القض��اء عل��ى الفس��اد إل��ى(

, كذلك مستوى األداء السياسي والثقة ,أخ��ذت قوي جدا )7و ( ضعيف جدا )1المؤشر يتكون من (

  والوعود التي يتعهدون بها للناخبين. نفنلندا المرتبة العاشرة عالميا في ثقة الشعب بالسياسيي

  

  مؤشراإلبداع  في نمو االقتصاد الفنلندي.  - 8

حيث أنّ��ه ق��دم حل��وال ُمثل��ى   ,لقد أصبح اإلبداع سمة مميزة في االقتصاد الفنلندي المعاصر

ف��ي ع��الم يع��ّج بالتح��دياّت الت��ي فرض��ها نظ��ام العولم��ة  الجدي��د، فالتن��افس الّش��ديد ب��ين الش��ركات  

الث��ورة المعلوماتي��ة و إلغ��اء الح��واجز التجاري��ة، وض��ع اقتص��ادات ذل��ك إل��ى  أضفوالتغيّر التقني 

األمر الذي اس��تدعى ت��وفير ق��درات إبداعي��ة ق��ادرة عل��ى مواجه��ة ه��ذه ,عديد من الدول على المحك

القدرة على التنسيق بين اإلبداع  هيالتغيرات المتسارعة، فاإلبداع من وجهة نظر الدولة الفنلندية،

تاج سلع وخدمات ذات طابع ابتكاري، هو الطريقة المثلى لحل المشاكل الفردي والجماعي بغية إن

معرفة ما يفعله المنافس��ون،  يتطلب النجاح في بيئة تنافسية عالية اذ انوالتميز بها عن اآلخرين , 

ومن ثم، التحرك إلى ما هو أبعد من ذلك. لهذا الس��بب، يش��ارك النظ��ام اإلب��داعي الفنلن��دي، بنش��اط 

ف��ي و  فك��ار مبتك��رة، ض��من مج��االت اقتص��ادية جدي��دة، قابل��ة للنم��و واالس��تمرار.في البح��ث ع��ن أ

الواق��ع، اإلب��داع الفنلن��دي  ك��ان بقي��ادة قط��اع تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت، غالب��اً م��ا ي��تم 

االستشهاد به كحالة نموذجية القتصاد عالمي قائم عل��ى المعلوم��ات. ولع��ل م��ا يُثبِّ��ت ه��ذه الص��ورة 

عل��ى التص��نيف األول ف��ي مؤش��رات  2001ع��ام ي الوجدان العالمي ه��و اح��تالل فنلن��دا اإليجابية ف

التنمي��ة االقتص��ادية لك��ل م��ن منت��دى داف��وس االقتص��ادي الع��المي وبرن��امج التنمي��ة لألم��م المتح��دة. 

فص��ناعة تقني��ة المعلوم��ات واالتص��االت الفنلندي��ة كان��ت وم��ا زال��ت ال��دافع ال��رئيس لعجل��ة التنمي��ة 

فالصناعة تتكون من نحو ستة آالف شركة تعمل في ثالثة مجاالت رئيسة : المعدات  االقتصادية,

التقنية، والبرمجيات المتقدمة، واالتصاالت الالسلكية. وتوجد شركات عالمية مث��ل ش��ركتي نوكي��ا 

تمثّل شركة "نوكي��ا"، الش��ركة  و،ولينكس، المنتجة لبرامج تشغيل الحاسبات، على هرم الصناعة 



 
91 

صورة حية لنجاح التجربة االقتصادية، ومفتاحاً  وهيالرائدة في صناعة الهواتف النقالة،الفنلندية 

, وهناك العديد من الشركات المبدعة في االقتصاد الفنلن��دي, إال إنن��ا من مفاتيح تحولها االقتصادي

  سوف نسلط الضوء على شركة نوكيا , لدورها االبداعي في االقتصاد الفنلندي.

  

  

بع��د  , )1(وك��ان نش��اطها ف��ي ص��نع الخش��ب واألوراق 1865 ش��ركة س��نة تأسس��ت ه��ذه ال

الشركة بمج��ال االلكتروني��ات واالتص��االت ، فتخصص��ت ف��ي الكيب��ل  بدأتالحرب العالمية الثانية 

ف��ي  كبي��رةمب��الغ  انف��اقشركة نوكيا للكيبل وااللكترونيات بدأت ف��ي ,  وشبكات الهاتف والتلغراف

مجال البحث العلمي والتطوير في أواخر الستينات ، و في أوائل الس��بعينات ط��ورت نوكي��ا س��اعة 

ص��نعت نوكي��ا أول جه��از محم��ول ف��ي الع��الم لك��ن  1981ف��ي ع��ام  , Nokia DX 200 ديجيت��ال

ف��ي منتص��ف الثمانين��ات و ,مواصفات كانت محدودة جدا واالتصال ليس عبر القمر االص��طناعيب

(النظ��ام الع��المي   (GSM) اح��دث ث��ورة ف��ي ع��الم االتص��االت وه��و يس��مى ءش��يص��نعت نوكي��ا 

إذ إن ه��ذا التح��ول ه��و حص��يلة عملي��ات مترابط��ة ب��ين ك��ل م��ن "نوكي��ا"  ,  لالتص��االت المتنقل��ة)

والبحث والتطوير, فاألنفاق الكبير على البحوث والسعي لتطويرها جعل من شركة نوكي��ا االول��ى 

 وبفضل نوكيا اصبحت وتحصد اكبر عدد من براءات االختراع, في اوروبا في مجال االتصاالت

ولمعرفة دور ش��ركة نوكي��ا س��يتم س��نتناول . )2(لألوروبيين االبتكار مصادر أبرز من واحدة فنلندا

                               -ما تنفقه هذه الشركة على البحث والتطوير وحصتها من االيرادات في السوق العالمي:

 :شركة نوكيا على نشاط البحث والتطويرانفاق   - أ

ان شركة نوكيا للهاتف المحمول كانت من بين أكبر الشركات في االتحاد 

األوروبي انفاقا على نشاط البحث والتطوير , ايمانا من ان هذا النشاط هو طوق 

نجاة الشركات المتميزة في السوق العالمية؛ لذا زادت نوكيا من انفاقها بشكل 

  مستمر. والجدول االتي يوضح حجم هذا االنفاق:  

  

  

  

                                                             

1- International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank ,Finland as a 
Knowledge Economy ,2014,p48..   

   2 - OECD Trade Policy Working Paper No. 73 trade and innovation project ,by Caroline 

Lesser,2008,p21.. 
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 1995) انفاق شركة نوكيا على نشاط البحث والتطوير للسنوات (14جدول (

  ) بمليارات الدوالرات2016

انفاق نوكيا على   السنوات
R&Dمليار دوالر /  

1995 1.07 

1996 1.15 

1997 1.77 

1998 1.89 

1999  1.96  
2000 2.87 

2001 3.32 

2002 3.39 

2003 4.18 

2004 4.20 

2005 4.26 

2006 4.33 

2007 6.27 

2008 6.63 

2009 6.57 

2010 6.51 

2011 6.20 

2012 5.31 

2013 6.01 

2014 2.11 

2015 2.32 

2016 5.44 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Statistics portal, Nokia's expenditure on R & D, 2016 ,p4.: Source 

 )R&D() ان نوكي��ا زادت م���ن االنف���اق عل��ى نش���اط البح���ث والتط���وير14م���ن ج���دول  ( يتض��ح

, حي��ث واج��ه االقتص��اد الفنلن��دي رك��ود اقتص��ادي ف��ي ه��ذه  2003وخصوص��ا ف��ي فت��رة االزم��ات 

) , فق��د اس��تخدمت (2007-2009السنة  ,وكذلك زاد االنف��اق ف��ي س��نوات االزم��ة المالي��ة العالمي��ة 

  فأنف��اق ه��ذه الش��ركة عل��ى نش��اط البح��ث والتط��وير زاد ع��ن  ذلك االنفاق حال للخروج من االزم��ة,

  .)1(2016) في عام مليار دوالر 5, ووصل إلى أكثر من( )1( 2001) في عاممليار دوالر 3(

                                                             

   1- ETLA, The Research Institute of the Finnish, Nokia in Finnish, innovation system 
Economy, Raine  Hermans , Helsinki ,Printed  Helsinki,2002,p2  
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 المتبعة في االقتصاد المحلي, والدولي ةالستراتيجيلشركة نوكيا كان من خالل  اإلبداعيالتميز  إن

على الصعيد المحلي ,استغلت نوكيا كل مقومات االبتكار والتميز في االقتصاد الفنلن��دي اس��تغالال ف

ام��ثال,  فت��وفر العمال��ة الم��اهرة, ونظ��ام التعل��يم المتط��ور, والتفاع��ل ب��ين مراك��ز البح��ث والتط��وير 

ية , كل ذلك مكن شركة نوكي��ا م��ن اس��تغالل االبتك��ار والشركات التجارية والمشاريع البحثية الدول

للتمي��ز والمنافس��ة ف��ي ال��داخل والخ��ارج م��ن ناحي��ة, وإنت��اج م��وارد ابتك��ار لش��ركات أخ��رى محلي��ة 

) شركة فرعي��ة تعم��ل معه��ا 300ودولية من ناحية ثانية . فشركة نوكيا خلقت روابط بين حوالي (

إل��ى ح��د س��نة  )2(أل��ف موظ��ف)10088ح��والي (وتعتمد عل��ى منتجاته��ا , ويعم��ل ف��ي ش��ركة نوكي��ا 

%) من إجمالي النمو 2.5بنمو الناتج المحلي اإلجمالي بـ( 2000,اسهمت هذه الشركة سنة 2016

وك��ان لش��ركة  ,أي حوالي نصف النم��و يع��ود لش��ركة نوكي��ا وفروعه��ا,)3() 5%الذي كان حوالي (

وهدفها الرئيسي  مع كل من مايكروسوفت األمريكية وسيمنز األلمانية, نوكيا شراكات إستراتيجية

اكتساب المعرفة في مختلف المجاالت فهي تسعى إلى النم��و والتوس��ع ف��ي األس��واق الخارجي��ة هو 

في وقت مبكر من وجودها , لذلك أصبحت نوكيا من ابرز ش��ركات أوروب��ا ف��ي مج��ال تكنولوجي��ا 

لمحمول ,وأصبح االقتصاد الفنلندي متفوق��اً ف��ي كاف��ة مؤش��رات المعلومات واالتصاالت وهواتف ا

 رالتنمية العالمية بفضل انجازات نوكيا وشركات أخرى ممي��زة بالمج��ال التقن��ي فاإلب��داع ال يقتص��

على طريقة اإلدارة لمجاالت عمل الشركة فقط وإنما اإلبداع يعني المجازف��ة ف��ي اتخ��اذ الق��رارات 

الواق��ع الق��ائم ال��ى جدي��د مغ��اير تمام��ا ع��ن التقلي��دي, وإن العم��ل  ش��أنها تغي��رالمص��يرية الت��ي م��ن 

بمختل��ف  يرحب��ونن على البيئة اإلداري��ة والجماعي من أهم أسباب نجاح نوكيا حتى اآلن , فالقائم

اآلراء , واتخاذ الخطوات الجريئة وتنويع سلة االستثمارات ضمن مجاالت اقتصادية جديدة، قابلة 

عن��دما ونوكي��ا النم��و ف��ي قط��اع  تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت ,  ت, فق��ادللنم��و واالس��تمرار

حدثت منافسة قوية من شركتي ابل وسامسونغ  للهواتف الذكية قام��ت نوكي��ا باس��تراتيجية مض��ادة 

تعزيز ال��روابط ب��ين النظ��ام ال��وطني  للحصول على ميزة تنافسية  في األسواق العالمية من خالل,

فأنشأت  ,من غنائم البحث والتطوير المنجز في الخارج   لالبتكار واالفادة لالبتكار والنظام الدولي

 تفي دول أخرى أخذ وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمراكز أنتاج  للهاتف المحمول 

ً لذا أنشأت فروع ؛بعين االعتبار معيار كلفة العمل وحاجة األسواق والموقع الجغرافي في كل من  ا

                                                                                                                                                                               

Statista, dossier about Nokia,2016,p2  2- 
The Statistics Portal, dossier about Nokia,Number of employees at Nokia, 2016,p5. 3- 

4-Nokia and Finland in a Sea of Change  , Research Institute of the Finnish Economy ,ETLA, 

Taloustie  , Helsinki 2010,p4.  
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الصين والهند ورومانيا, وفي الواليات المتحدة, كذلك فتحت شركة نوكي��ا ف��ي ه��ذه البل��دان مراك��ز 

لى جذب المبتكرين وأص��حاب البح��وث العلمي��ة ال��ذين ينقص��هم التموي��ل إلالبتكار واإلبداع وسعت 

 لهذه الخطوة نتائج باتجاهات مختلفة فهي حجزت موطئ مهم في أسواق هذه البلدان, وانوالدعم ,

تعريف العالم على منتجاتها مستغلة بذلك البيئة االقتص��ادية ومرون��ة الطل��ب ف��ي أس��واق  فضالًعن

كم��ا في الس��وق الع��المي, للهاتف المحمول ايرادات شركة نوكيا هذه الدول ,وهذه الخطوة عززت 

  .)15(الجدول موضح في 

 .االيرادات الكلية وحصة نوكيا من السوق العالمي  - ب

اق على البحث والتطوير ,زادت حصة نوكيا ف��ي االس��واق العالمي��ة وك��ذلك نتيجة ارتفاع االنف

بنس����بة 1995) ملي����ار دوالر ف����ي ع����ام 22.(24زادت ايراداته����ا الس����نوية , اذ ارتفع����ت م����ن 

)م��ن س��وق الهوات��ف المحمول��ة 38%اي بنس��بة (2007) مليار دوالر ع��ام 70.76)الى(%18(

حص���تها م���ن س���وق الهوات���ف المحمول���ة العالمي���ة ورغ���م انخف���اض االي���رادات بع���د ذل���ك لك���ن 

  .2016) عام 23%شكل(
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) مس����توى االي����رادات الكلي����ة وحص����ة نوكي����ا م����ن الس����وق الع����المي 15والج����دول (

  )1995-2016للسنوات(

 سوق في نوكيا %حصة  السنوات
  العالمية المحمولة الهواتف

ايرادات نوكيا/مليار 
  دوالر

1995 18 22.24 

1996 19 24.35 

1997 20 27.64 

1998 24 30.32 

1999  28 19.95 

2000 32 28.61 

2001 34 27.80 

2002 37 31.53 

2003 37 37.03 

2004 33 39.65 

2005 34 40.47 

2006 41 54.27 

2007 38 74.56 

2008 38 70.76 

2009 36 58.80 

2010 28 56.94 

2011 23 50.18 

2012 19 39.91 

2013 15 38.08 

2014 12 15.48 

2015 9 13.67 

2016 23 23.61 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   - باالعتماد على المصادر التالية:الجدول من عمل الباحث 
59.  ,p Nokia Annual Report 1997 1-  

Statist, dossier about Nokia,2016,p5.  -2 
3- Global innovation: the largest 20 of the grant holders in research and development in the period 
2005-2015.    
ان التذبذب حصة نوكيا في االسواق العالمية وكذلك االيرادات , يتأثران بشكل كبير باألزمات 

لمية والمحلية), او المنافسة القوية من الشركات العالمية االخرى , فتراجعت االقتصادية (العا

, حيث ان االيرادات  2007حصة شركة نوكيا في االسواق العالمية بعد ظهور االزمة المالية في 

بالضرورة من الحصة السوقية فقط , وانما قد تكون من ارتفاع  في قيمة المنتوج المالية  يال تأت

المواصفات التقنية الجديدة , وبعد هذه االزمة اخذت الحصة السوقية وااليرادات في نتيجة 

التراجع بشكل كبير, وهذا يعود لعدة اسباب منها المنافسة القوية للشركات العالمية منها( ابل, 
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) بعد ان اليوروفنلندا تخفيض قيمة العملة ( ع, سامسونج, ال جي), كذلك ال تستطيتمايكروسوف

وخسارة السوق الروسي بفعل العقوبات الغربية على ضوء ضم ,  عن عملتها الوطنيةتخلت 

تراجع  االقتصاد الفنلندي كل هذه االمور مجتمعة ادت الى جزيرة القرم واالحداث في اوكرانيا, 

يبدو مما انعكس على مجمل الشركات التجارية , ومن ضمنها شركة نوكيا للهاتف المحمول , و

كات الرائدة لمواقعها القوية في نهاية المطاف، وفي كثير من األحيان بسرعة أن خسارة الشر

, وعلى الرغم من ذلك كله إال أن ، تمثل قانونا راسخا في عالم صناعة التكنولوجيامؤثروبشكل 

  شركة نوكيا تركت بصمة واضحة على االقتصاد الفنلندي القديم والمعاصر.
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  المبحث الثاني
  (التجربة الكورية الجنوبية في مجال البحث والتطوير)

   أوال: نظرة عامة عن االقتصاد الكوري الجنوبي الحديث:
  
  

 اقل في واستطاعت 1962 أوائلمنذ  النهضوية وانطالقتها التنموية تجربتها الجنوبية بدأت كوريا

 الرأسمالية الدول مستوى الى قيلترت االقتصادية) بـ(المعجزة يسمى ما تحقيق عقود أربعة من

 الجنوبية كوريا الدول, حققت من غيرها مع مقارنة النمو والنهوض حديثة تعد بذلك وهي المتقدمة

شاملة  تنمية بتحقيق لها سمح ما العشرين القرن من الثاني النصف خالل سريعًا اقتصاديًا نمًوا

 االستعمار من عقود بعد وصناعتها، اقتصادها بناء الماضي القرن سبعينيات ،فقد استطاعت منذ

 والعشرين الحادي القرن وبحلول  .الشمالية جارتها مع حرب مدمرة من وسنوات الياباني

 أنجح من واحدة بذلك وتكنولوجية لتسطر وصناعية وتجارية اقتصادية قوة كوريا أصبحت

تشجيع االدخار واالستثمار،  ىالحديث حيث عملت الحكومة عل عصرنا في التنمية قصص

إنتاج ما تحتاجه الدولة وفقاً  ىوالتوجه إلي تأميم المصانع، والوحدات اإلنتاجية لتوجيهها إل

 األجنبيةلرؤيتها، إضافة إلى تبني سياسات تسعي إلي تحفيز الصادرات، بهدف توفير العمالت 

لية الالزمة لشراء احتياجات التي تساعد علي تدعيم ميزان المدفوعات، وتوفير الموارد الما

 شكل على منظًما الخاص الكوري القطاع كانو .والتكنولوجيا الالزمة لإلنتاج المواردالدولة من 

 مجموع من كبير جزء على وتستحوذ والتجارية االقتصادية األنشطة كل تزاول عمالقة، شركات

 التنفيذية الذراع الخاصة الشركات هذه شّكلتو .الصادرات من كبير جزء وبالتالي اإلنتاج،

 الشركات وتتولى التنموية، والخطط الستراتيجية االختيارات تحدد األخيرة هذه كانت للدولة؛حيث

 التي الصناعات من لتتحول الحكومية المساعدات من األخيرة هذه واستفادت التنفيذ، الخاصة

 والصناعات اإللكترونيات إلى ثم السبعينيات في الثقيلة الصناعات إلى كثيفة عاملة يد على تعتمد

 تطوير أن الكورية التجربة أثبتت, وقد الثالثة األلفية بحلول كثيف لرأسمال تحتاج التي المتطورة

 التطورات , والقدرة بمواكبة تسمح شروط لخلق ضروري والتدريب التعليم عبر الشعوب قدرات

وحققت نهضة شاملة في كل  ,التنمية في حاسم بشكل يسهم مما اإلنتاجية وتحسين المنافسة على

المجاالت سواء االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو الثقافية, ومع بداية التسعينات، أدركت 

كوريا حجم المنافسة الشديدة التي تمثل تحدي كبير لها، وهي المنافسة مع الدول الصاعدة من 

طاعات اقتصادية جديدة من شأنها زيادة حيث اإلنتاج، والتصدير، ولذلك اهتمت، بالتوسع في ق

حجم االستثمارات، وكان ذلك بفضل تبني سياسات االهتمام بالتعليم، والتدريب الفني للعمال، 

 اإلنفاق نسبة ارتفعتوحيث أنشأت العديد من المدارس، والمعاهد التعليمية، ومراكز البحوث، 

 كما الثمانينيات بحلول الميزانية من23% من أكثر إلى لتصل 1951 سنة % 2.5 من التعليم على
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 وبلغ والتكنولوجيا، العلوم على التركيز مع كبيًرا اهتماًما المهني والتكوين التدريب الدولة أولت

 مجموع من (70% ) حوالي والعلمية التقنية المجاالت في دراساتهم يتابعون الذين الطلبة عدد

 نيالموظف لىا ، منه كبير جزء في ،يعودالتنموية  التجربة نجاح أكثر ان ,1980( 1)سنة الطلبة

 والتجارة؛ المالية ووزارتي والتخطيط التنسيق ومكتب االقتصادي التخطيط مجلس في نيالحكومي

 ذوي من اإلدارية النخبة هذه وتشكلت .وزارة كل في والتسيير التخطيط وحدات أُنشئت حيث

 على رائدة خارجية وأخرى محلية جامعات من عليا شهادات يحملون كانوا اذ العالي التعليم

 وتحديد التخطيط على يسهرون وكانوا واضحة، اقتصادية رؤية لديهم وكانت العالمي، المستوى

 على والقضاء والتعليم التنمية مشكالت لحل االستراتيجيات وتطبيق العريضة والخطوط األهداف

 وتحسينها التحتية البنية وتحديث متطورة وتكنولوجية صناعية وبنية حديث اقتصاد وبناء الفقر،

 وتجارية اقتصادية قوة إلى البلد وتحويل العالمية األسواق لدخول الكورية الصناعة وتحضير

  . عالمية

مؤشرات البحث والتطوير في االقتصاد الكوري الجنوبي وعالقتها في النمو ثانيا: 
  .االقتصادي

  

وت��وفير ف��رص العم��ل  النم��ولتحقي��ق  يس��تراتيجكخي��ار  البحث والتطويرلقد تبنت كوريا الجنوبية 

 وذل��ك 1967(2)والتكنولوجي��ا ع��ام لعل��ومل ووزارة معه��دفأنش��أت  ، ذات الم��ردود الم��ادي المرتف��ع

 عل��ى الكورية والتكنولوجية العلمية السياسات ركزتاذ  والتكنولوجي العلمي التقدم تنمية لتعزيز

 الماض��ي الق��رن اتيثمانين في الدولة اهتمام وتحول. األجنبية التكنولوجيا وتطبيق واستيعاب تقديم

 العلمية النواحي في الدولة بمستوى االرتقاء بهدف وذلك القومية والتنمية األبحاث مشروعات إلى

 فضال التنمية أبحاث مجال في الخاص القطاع استثمارات لزيادة برامج ذلك وشمل والتكنولوجية

 رك��زت الماض��ي الق��رن م��ن التس��عيناتأوائ��ل  ومن��ذ  .العامل��ة الق��وى مه��ارات تنمي��ة أبح��اث ع��ن

 وض��مان الرئيس��ة العل��وم مج��ال ف��ي البح��وث وتط��وير بتقوي��ة تتمث��ل مجاالت ثالثة على الحكومة

 الكلي التنسيق لتقوية والتكنولوجيا للعلوم التعاون نطاق توسيع و للتنمية الفعال والتطبيق التوزيع

 تأسيس وراء من الحكومة سعت وقد ,والشركات التجارية التكنولوجيا وسياسة الوطنية العلوم بين

 الحيوي��ة التكنولوجي��ا وتط��وير .والتنمي��ة األبح��اث مج��ال ف��ي االس��تثمار دع��م ال��ى المجل��س ه��ذا

                                                             

 1-  Kownkai sun , Chau Leung Chuen, Francis T Lui, Larry D Qui ; Industrial Development In 

Singapore, Taiwan, and South Korea ; World Scientific Publishing ; 2001,p147.  

  2-  Hirroshi kojima sustainable development perspective, manila Asian development bank, 

1999. P8.  
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 1973كوري��ا الجنوبي��ة من��ذ ع��ام  أسس��تفق��د  غي��ر تقليدي��ة, جدي��دة م��واد وإيج��اد البيئ��ة وتكنولوجيا

مركز بحوث بين  60من  أكثرالعلمية ، وهي مدينة البحث والتطوير حيث تحتضن  مدينة دايدوك

 وأش��كالساندت الحكومة الكورية البحث والتط��وير مباش��رة م��ن خ��الل الح��وافز ف،  )عام وخاص(

ض��ريبية للمنش��آت لتموي��ل نش��اطات  وإعف��اءاتم��ن المس��اعدات ق��دمت عل��ى ش��كل مكاف��آت  أخرى

يض الضرائب ورسوم االس��تيراد عل��ى مع��دات البح��ث وح��وافز البحث والتطوير ، فضال عن تخف

ومنخفض��ة الفائ��دة  األج��لض��ريبية لتش��جيع واردات التنمي��ة، ومنح��ت الحكوم��ة قروض��ا طويل��ة 

كان تأثير البحث والتطوير واض��ح ف��ي نم��و  ر,للشركات المشاركة في مشروعات البحث والتطوي

-خ��الل اس��تخدام دال��ة أنت��اج  (ك��وب ) وم��ن  1976-2009االقتص��اد الك��وري خ��الل الم��دة م��ن (

دوغالس) القائمة أساسا على البحث والتطوير تبين أن  عوامل اإلنتاج التقليدي��ة م��ن عم��ل ورأس 

) ه��ي نس��بة اس��هام البح��ث والتط��وير ف��ي 35%%) ف��ي النم��و االقتص��ادي و(65مال تساهم بنحو(

) أم��ا نص��يب القط��اع 16%النمو االقتصادي ,وكان نصيب البحث والتطوير في القطاع العام هو(

  ) 1() 19%الخاص فكان(

  

  .اإلنفاق على البحث والتطوير في االقتصاد الكوري الجنوبي - 1

ومن بين اهم الخط��وات الت��ي تبعته��ا كوري��ا ه��و زي��ادة االنف��اق عل��ى المعرف��ة بمختل��ف 

المج��االت؛ ل��ذا تمي��ز االقتص��اد الك��وري بمي��زة خاص��ة س��واء ف��ي الص��ناعات الخفيف��ة 

وااللكترونيات, فالصناعة الكورية منافس قوي من حي��ث الج��ودة والس��عر ف��ي والثقيلة 

االسواق العالمية, وه��ذا ل��م ي��أت م��ن ف��راغ ب��ل م��ن ال��دعم الكبي��ر للعل��وم والتكنولوجي��ا, 

, وبلغ اإلنفاق على نشاط البحث والتطوير ف��ي االقتص��اد وفي مقدمتها نشاط البحث والتطوير

معدالت عالية والجدول االتي يوض��ح نس��ب األنف��اق عل��ى نش��اط البح��ث  Gdpالكوري كنسبة من 

  ):1995-2016) للسنوات(R&Dوالتطوير(

  

  

  

  

                                                             
)1-  The Economic  Growth  Effect of R&D  Activity  in Korea )Korea and the World Economy, Vol. 

12,  (April 2011),p1.  
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ف��ي كوري��ا  Gdp)نسب األنفاق على نشاط البحث والتطوير نسبة م��ن قيم��ة 16جدول(

  )1995-2016الجنوبية للسنوات(

قيمة االنفاق على   السنوات
  البحث والتطوير

 مليار دوالر

الناتج المحلي قيمة 
مليار اإلجمالي/

 الدوالر

نسبة اإلنفاق على 
R&D %Gdp 

1995 11.129 556.45 2.012 
1996 13.157 598.06 2.235 
1997  12.824 557.55 2.345 
1998 7.857 374.14 2.110 
1999 10.191 485.26 2.100 
2000 12.244 561.63 2.180 
2001 12.479 533.05 2.341 
2002 13.843 609.02 2.273 
2003 15.999 680.52 2.351 
2004 19.367 764.88 2.532  
2005 23.585 898.14 2.626 
2006 28.583 1010 2.830 
2007 33.600 1120 3.000 
2008  31.230 1000 3.123 
2009 29.701 901.93 3.293 
2010 37.769 1090 3.465 
2011 44.916 1200 3.743 
2012 49.105 1220 4.025 
2013 54.339 1310 4.148 
2014 60.503 1410 4.291 
2015 73.720 1380 5.342 
2016 70.396 1270 5.543 

  
  
  
  
  
  
  
  

ـ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــــــــ ـ ــ ــــــ ـــــ ــــــــــــ ـ ــ ـــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــ ــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ ـ ــ ــــــــــــــــ ـــــ ــــــ   ــــ

  الجدول من عمل الباحث باالعتماد على البيانات الواردة في :  
1- World Development Indicators. Click on a metadata icon for original source information to 
be used for citation.  
2- Main Science and Technology Indicators, OECD Science, Technology and R&D Statistic  
3- World Bank, national accounts data, and OECD National Accounts data files. 

  
 1995) عام 2.012%ارتفاع االنفاق على البحث والتطوير من ( )17(نالحظ من بيانات الجدول

) , اي 3.777%نمو مركب وصل بين المدتين الى (بمعدل , اي  2016عام   )5.543%الى (

يغطي اغلب  كان المبلغ انذاك و ,1995مليار دوالر) في سنة 11.129ان كوريا أنفقت(

, ومع تزايد النمو في هذه الصناعات زادت نسبة  الصناعات التكنولوجية  المتطورة في كوريا

مليار 33.600.000حوالي ( 2007األنفاق على نشاط البحث والتطوير حتى بلغ في سنة 
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الزيادة هو تحول اغلب الصناعات الكورية الى أنشطة البحث ذه دوالر),و كان الدافع الرئيس له

وشهد االستثمار في البحث والتطوير , والتطوير من أجل اكتساب التكنولوجيا الداعمة للمنافسة 

بلغت نسبة األنفاق على البحث  2015قفزة نوعية حتى بعد حدوث األزمة المالية , ففي سنة 

وهو نفس  مليار دوالر) 73.720.000( أي حوالي %) من حجم الناتج الكلي, 5.342والتطوير (

األسلوب الذي تبعته فنلندا للخروج من األزمة المالية زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير للتميز 

كوريا اآلن  دوتع ,على الصعيد العالمي في الميدان التقني وما يعكسه ذلك على الجانب االقتصادي

ة ن والتنمية االقتصادي) منفقين على نشاط البحث والتطوير بين بلدان منظمة التعاوستةمن أكبر (

 نعكس في بروز شركات  مثل سامسونغ ذات اإلنتاج المتنوع في الكترونيات,إ ,وهو ما

للصناعات  )إل جيوكيا موتور في صناعة السيارات ,وشركة ( يهوندا وشركة واالتصاالت,

 مرتبةوال السفن صناعة في االولى المرتبة الجنوبية كوريا صدرت, وتااللكترونية واالتصاالت 

الحكومة  ىتتبن, و)1(العالم في السيارات صناعة في السادسة والمرتبة الحديد في إنتاج الثالثة

 الىللوصول  ,أهمية كبيرة لنيل المعرفة  تذاراسخة و ةالبحث والتطوير كستراتيجيالكورية 

   وتحقيق النمو والرفاه للمجتمع. التطور االقتصادي

  :يالمرتبطة بنشاط البحث والتطوير هالفرعية  اتلمؤشرلاما بالنسبة 

:الجنوبيةعدد العلماء والباحثون من إجمالي السكان في كوريا  - 2  

في ظل االستعمار الياباني لكوريا الجنوبية كان عدد العلماء والباحثين قليل جدا من الحجم الكلي  

للسكان, لكن بعد االستقالل والتوجه نحو التحول الى االقتصاد المبني على المعرفة, زاد العدد 

الشريحة على واصبح اهتمام الدولة ينصب على هذه الفئة من السكان للدور المهم الذي تؤديه هذه 

في كوريا يمكن ان نوضحه  مجمل الوضع العام للبالد. فعدد العاملين في مجال البحث والتطوير

 من خالل الجدول االتي: 

      

 

 

  
  

 
 
 
  

                                                             

,كلية العلوم 2008),38دولية العدد( التنمية), مجلة دراسات في الجنوبية الكورية النبي (التجربة عبد رشيد سعيد1-  

  .43السياسية,جامعة بغداد,ص
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) (لكل مليون 1995-2016عدد العلماء والباحثين في كوريا الجنوبية للسنوات ()17جدول(
  ).صشخ

  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  
 الجدول من عمل الباحث باالعتماد على:

1- OECD, Main Science and Technology Indicators (2013 and earlier years),  
http://www.oecd.org/sti/msti.htm.    
2- organization for Economic Co-operation and development, main Science and Technology, 
Indicators 2013. 

  

يالح��ظ ب��أن مجم��وع الع��املين ف��ي البح��ث والتط��وير ي��زاد  كلم��ا زاد االهتم��ام بالتنمي��ة , وخاص��ة 

االهتمام باالقتصاد المعرفي فكوريا بعد النهضة العلمية أصبحت تدرك أهمية العلوم التكنولوجية , 

معه���د كوري���ا المتق���دم للعل���وم فأص���بح اإلنف���اق عل���ى البح���وث والعلم���اء ي���زداد س���نويا , فأنش���أت 

،والم��واد  مواد الطاق��ة والبص��ريات وااللكتروني��اتالذي يختص باألمور الهندسية و  والتكنولوجيا

,وأنش��أت كوري��ا العدي��د م��ن )1(الحس��ابيةوالعل��وم الخفيف��ة والمتع��ددة الوظ��ائف، والم��واد النانوي��ة، 

الجامع��ات والمعاه��د المتخصص��ة  ف��ي مختل��ف مج��االت العل��وم والتكنولوجي��ا ,وس��اعد عل��ى ه��ذا 

نتش��ار الق��وانين والتش��ريعات الخاص��ة بش��ريحة العلم��اء والمب��دعين والداعم��ة لحق��وقهم كحماي��ة اال
                                                             

1- Juhani Timonen, and others ,Towards material excellence Evaluation of Tekes’ programmers on 
materials , Report 2016 ,Helsinki,p15.  

  والتطويرمجموع العاملين في البحث   السنوات
1995 2848 
1996 2847 
1997 2850 
1998 2847 
1999 2752 
2000 2804 
2001 3390 
2002 3535 
2003 3787 
2004 3887 
2005 4329 
2006 4760 
2007 5320 
2008 5679 
2009 5913 
2010 6349 
2011 6904 
2012 7525 
2013 7624 
2014 8140 
2015 8318 
2016 8688 
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الملكية الفكرية, واالستثمارات األجنبية المباشرة, فزيادة عدد العلماء في كوريا الجنوبية واض��حة 

 ملي��ونلك��ل 2016) ع��ام 8688ال��ى ( 1995)ف��ي ع��ام 2848اذ ارتفع��ت م��ن ( (17)ف��ي الج��دول 

شخص, بحي��ث تتف��وق عل��ى الس��ويد والياب��ان, وه��ي دول متقدم��ة ف��ي ع��دد العلم��اء والبن��ى التحتي��ة 

 درج��ةساعد كوريا في هذا الجانب هو م��ا يتمي��ز ب��ه المجتم��ع الك��وري م��ن  العالية التقنية, وان ما

, رغ��م االخ��تالف ف��ي تن��وعهم ال��ديني فت��وفر العمال��ة الم��اهرة, ونظ��ام التعل��يم التج��انس م��ن عالي��ة

, واحترام القانون كل هذه عوامل ساعدة على بناء قاعدة لمتطور واالنفتاح على الثقافات األخرىا

  .علمية رصينة مهيئة لالستثمار في كافة المجاالت

  البحوث والمجالت العلمية  والتكنولوجية المنشورة في األوساط األكاديمية : - 3
التطبيقي ومن بين أهم الخطوات المتبعة  كان للبحوث العلمية المنشورة دور في تطوير الجانب

في كوريا , اي تطبيق مخرجات هذه البحوث في الواقع العملي لالستفادة منها اقتصاديا ,كل ذلك 

) 18, والجدول (ةأسهم في انضاج وانتشار البحوث والمجالت العلمية في االوساط األكاديمي

  كوريا. يوضح عدد المجالت العلمية والتكنولوجية المنشورة في

  ).-2016 1995) المجالت العلمية والتكنولوجية المنشورة في كوريا للسنوات(18الجدول(
  

 عدد المجالت العلمية والتكنولوجية المنشورة السنوات
1995 3803 
1996 4771 
1997 5802 
1998 7057 
1999 8478 
2000 14958 
2001 17121 
2002 18345 
2003 21802 
2004 26740 
2005 30926 
2006 36030 
2007 40200 
2008 43095 
2009 44684 
2010 49539 
2011 53821 
2012 56897 
2013 58844 
2014 62096 
2015 65448 
2016 68800 

  الجدول من عمل الباحث باالعتماد على المصادر التالية:
  1- regeneration, growth and prosperity of innovation activity,2008,P41.   

 http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD?locations=KR-2  
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ذ ازداد إمن المجالت العلمية و التكنولوجية المنشورة سنويا,  الكثيرهناك (18)نالحظ من جدول 

بمعدل  اي 2016 ) عام68800الى (1995) عام 3803عدد المجالت العلمية والتكنولوجية من (

أصبح نظام التعليم في كوريا من أولويات الحكومة أذ  , %)36301.5وصل الى (نمو مركب 

, فالتعاون بين 2016و 2015عامي )GDP(من )1()٪(5 اليشكل االنفاق العام على التعلم حو

األوساط األكاديمية ونشاط البحث والتطوير واالهتمام بالعلماء والمبدعين واالقتصاد المعرفي , 

واالفادة من المجالت العلمية والتكنولوجية المؤلفة لألغراض التجارية, وخصوصا للشركات 

حولت اغلب تلك الرائدة في هذا المجال انعكس بشكل ايجابي على مستوى التأليف والنشر, اذ ت

البحوث الى واقع وتطبيق, فالسلع والخدمات التي تميزت بها كوريا في األسواق المحلية والدولية 

على التعليم أسهم بشكل مباشر بتلك الثورة العلمية وزاد  قهي نتاج تلك البحوث العلمية, فاالنفا

تصاد الكوري االندماج فعليا من انتاجية المواطن الكوري وهذا االصالح في قطاع التعليم دفع االق

يوضح انفاق كوريا الجنوبية على التعليم نسبة من الناتج  (19)والجدول .في االقتصاد المعرفي

  المحلي االجمالي .

   :كوريافي إجمالي اإلنفاق على التعليم  -4

االولى من تستخدم  في المراحل  ان قيمة االنفاق على التعليم في كوريا كبيرة ,فأجهزة الحواسيب

بأحدث االجهزة واالبتعاث للطالب  الدراسة , وتجهيز المختبرات العلمية في الجامعات والمعاهد

) 19والجدول ( وجملة من االجراإت الداعمة للحركة العلمية. في الجامعات العالمية ,

  يوضح قيمة االنفاق على التعليم ونسبته من الناتج المحلي االجمالي:

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1- Report (Indicators 2016  Sustainable Governance ,CoordinatoSustainable Governance),( Thomas 
Kalinowski, and others ,SGI ,South Korea,2016,  p10..     
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 )1995-2016للسنوات(  GDPإجمالي اإلنفاق في كوريا على التعليم % من )19جدول (

  .ر/مليار دوال

% gdp   GDP   قيمة االنفاق  السنوات نسبة االنفاق على التعليم    
1995 16.527 556.45 2.97 
1996 17.882 598.06 2.99 
1997 17.284 557.55 3.1 
1998 12.833 374.14 3.43 
1999 16.741 485.26 3.45 
2000 20.499 561.63 3.65 
2001 20.789 533.05 3.9 
2002 23.082 609.02 3.79 
2003 28.105 680.52 4.13 
2004 31.513 764.88 4.12 
2005 35.027 898.14 3.9 
2006 40.097 1010 3.97 
2007 44.240 1120 3.95 
2008 44.600 1000 4.46 
2009 42.120 901.93 4.67 
2010 49.377 1090 4.53 
2011 55.440 1200 4.62 
2012 56.364 1220 4.62 
2013 62.487 1310 4.77 
2014 65.988 1410 4.68 
2015 67.620 1380 4.9 
2016 63.246 1270 4.98 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     expenditure-Korea/Education-of-https://knoema.com/atlas/Republic المصدر:

  

)  يتض��ح لن��ا التط��ور ف��ي نس��بة االنف��اق عل��ى التعل��يم , اذ ازدادت  النس��بة  م��ن (19ومن الج��دول  

%) 3.976اي بمعدل نمو مركب وصل الى ( 2016) عام 4.98%الى (1995%) عام  2.97(

وهذا المؤشر  )1( )٪ (96.34 في كوريا الجنوبية مالتعلي لنوعية العام المؤشر بلغبين المدتين , اذ 

نوعي���ة العل��وم المقدم���ة ف��ي الم���دارس  ذل��ك ال���ىأض��ف مه��م ويعك��س متوس���ط س��نوات الدراس���ة 

 ذل��ك إن ويالحظ من بيانات الجدول االهتمام المتزايد باإلنفاق على التعليم , والجامعات الكورية,

 الماض��ية، ةالثالث�� العق��ود خالل الكوري االقتصاد لنمو جعله القوة الدافعةبالتعليم  المبكر االهتمام

 خصائص ثالث اآلسيوية, وهناك بالمعجزة عادة توصف التي اآلسيوية كأحد النمور صنفها الذي

                                                             

 2010الجزائر,الجزائر),اطروحة دكتوراه, جامعة ابي بكر بالقايد,  في التعليم من (العائد, بوطيبة فيصل - 1 
  .49,ص
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 النم��و ف��ي س��هما عام��ل أه��م منه جعلت التي التعليم االبتدائي في كوريا الجنوبية, هي تميز رئيسة

 وأس��اس - المجاني��ة -(الش��مولية :ه��ي الخص��ائص ه��ذه .الم��ال الم��ادي رأس أن يس��هم قب��ل حت��ى

  )1(الجودة)
  
  

  مؤشراالبتكار ودوره في نمو االقتصاد الكوري . - 5

تنمية سياسات االبتكار, من خالل التركيز إن كوريا الجنوبية استطاعت انجاز قفزة سريعة في 

على العالقة بين البحث العلمي والتكنولوجي والتنمية التجارية, وان الدعم الرئيس لالبتكارات 

جاء في  بادئ االمر من الحكومة  من خالل المنح الدراسية للطالب المبدعين وتوفير مستلزمات 

ئلة في البنى التحتية, وتوطيد العالقة بين تطوير البحوث واالبتكارات, واالستثمارات الها

الجامعات والمراكز البحثية والشركات التجارية, وقد ارتكز نظام االبتكار في كوريا على ثالث 

وللحكومة  )2(سة  هي ( الجامعات, الصناعة, الحكومة) او ما يسمى بالحلزون الثالثي.رئيركائز 

خالل البحوث التي تقودها الدولة والتعليم والبحث والتطوير  دور كبير في دعم االبتكار من

في مجاالت وخصوصا  لعلوم والتكنولوجيالقد وضعت كوريا الجنوبية قدرة قوية , المؤسسي 

دعم مراكز البحوث الموجه نحو التكنولوجيات الخضراء، والخدمات ذات القيمة المضافة، و

وقد , للبنية التحتية  سةرئيتطوير التقنيات ال نحو لبحوث الموجهةل دور اساسي، وهناك الصناعة

يكون لدى الحكومة دافع قوي لمواصلة االبتكار ومن بينها التنمية االقتصادية لزيادة الثروة 

وتحتل كوريا  الوطنية , وخلق منتجات وخدمات جديدة التي بدورها تخلق وظائف واجور عالية,

% من 10نى التحتية  عالية الجودة حيث تنفق الحكومة المرتبة الثالثة عشرة عالميا من حيث الب

 إلى األولى بالدرجة الكوري االقتصاد في االبتكار االنفاق العام على البنى التحتية , ويرجع تطور

 ، ستار جولد هيونداي، سامسونج،( الكبرى هي التكتالت عليها تسيطر الخاص التي القطاع

 الستينات مطلع في الكورية الحكومة عملتحيث  3* التشايبوليدعى ,هذا التكتل )جي إل وشركة

 يتكون منالتشايبول   و الصناعية المؤسسات من مجموعةه , من تكوين على المنصرم القرن من

 ذات انتاج متنوع في شتى المجاالت, مثال ذلك شركة سامسونج، الشركات من واسعة مجموعة

وااللكترونيات والصناعات  السفن وبناء التحتية والبنية الغذائية المواد عبر التي تتنوع انتاجها

 إلى في كثير من االحيان يؤدي والمصارف والتمويل وغيرها، مما واإلعالن والترفيه، المنزلية ،

                                                             

  .52صالمصدر نفسه ,  - 1
  

  . 2-   Forfattare  and  others , Innovation Policies in South Korea & Taiwan  , 
international Business School ,Publisher  utgivare : vinnova - Swedish Agency for 
Innovation Systems , 2003,p7. 

الكلمة تتكون من جزئيين من تشاي بالكورية  تعني "الثروة أو الممتلكات" + بول تعني "فصيل  Chaebol ) التشايبول ( *
وهي عادة ما تكون شركات  ,كوريا الجنوبية والتشايبول هو شكل من أشكال االئتالفات التجارية في"او ائتالف

  .يسيطر عليها رئيس ذو سلطة على جميع العمليات التي تمتلك مؤسسات دولية عديدة خاصة متعددة الجنسيات عالمية
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 الخاص كوريا تهيمن على إنفاق الشركات هذه". سامسونج جمهورية" باسم كوريا إلى اإلشارة

 الصناعية الثورة لقيادة الستينيات فيالتشايبول  هذا  الحكومة اختارت والتطوير, وقد البحث على

 تحويلية تسهيالت الحكومة وتقدم االقتصادية التنمية وتحقيق السريع للتصنيع كقاعدةالكورية , و

 للتنمية القومية االستراتيجيات اتباع التشايبول  من وتطلب التكلفة منخفضة فائدة معدالت عند

 البحث في االستثمار في السريع النمو أدى ,وقد)1(للتصدير الموجه التصنيع لىع القائمة الصناعية

 الكوري المكتب في ها عدد براءات االبتكار وارتفاع تسجيل في ملحوظة زيادة إلى والتطوير

 في ابتكار براءات(123705)   إلى 1981 عام في ابتكار براءات )(1808 من الصناعية للملكية

 طلبات عدد حيث من العالم في الرابعة المرتبة كوريا أخذت ذلك، على وعالوة ، 2007 عام

 القدرة على كمؤشر أحيانا األمريكية االبتكار براءات تستخدم ،كما 2007 لعام براءات االبتكار

 للكوريين الممنوحة األمريكية االبتكار براءات عدد ألي دولة , فبلغ الدولية التكنولوجية التنافسية

 1995 عام في ابتكار براءة 1611 إلى ارتفع ولكنه ،1969 عام في فقط ابتكار براءات خمسة

 تزايد في القدرة لديها كوريا أن اإلحصاءات وتشير ،2007 عام في ابتكار براءة 6695 وإلى

سامسونج في المرتبة الرابعة من بين الشركات األكثر ابتكارا  ان شركة,)2(التكنولوجية التنافسية

,، وتفوقت )3(). في ترتيب الشركات األكثر ابتكارا في العالمM3غوغل،  أبل،(في العالم ، بعد 

 12, وصعد تصنيفها 2013هيونداي على شركة تويوتا للسيارات في حجم االبتكارات في عام  

 و ، كوريا الجنوبية هي في الخدمات المتكاملة اإللكترونيةنقاط القوة في ان  مرتبة عالميا,

أصبحت تنفق اآلن لتطوير تكنولوجيا جديدة وتحقيق المزيد من التقدم خصوًصا في مجاالت تقنية 

المعلومات وتقنية النانو ، للحفاظ على مكانتها كقوة تكنولوجية, وأدخلت مبادرة (االقتصاد 

االقتصاد اإلبداعي , وسياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار الحا رئيسا إلدارةطاإلبداعي) إص

وقد  هو استراتيجية لتحويل نموذج النمو في كوريا من االقتصاد الصناعي إلى اقتصاد المعرفة,

شاملة للموهوبين علميا من ذوي االمكانات العالية  )4(خطة خمسية 2013وضعت الحكومة سنة 

ولتعزيز قدراتهم اإلبداعية, وتهدف هذه الخطة الى تعزيز دور المرأة وكذلك تهدف الى زيادة 

مشاركة الشباب في مجال العلوم والهندسة وتقوم الحكومة أيضا بتنفيذ مبادرات مختلفة لجذب 

من خالل التخفيضات الضريبية, والمتوسطة,الصغيرة العلماء والمهندسين الشباب إلى المشاريع 

                                                             

  .52ص ,سابق ) مصدرالتنمية في جنوبيةال الكورية النبي (التجربة عبد رشيد سعيد د.1-

 Innovation, Competitiveness and Growth: Korean Experiences ,Sungchul Chung 2- 
Science and Technology Policy Institute (STEPI),2010,p16.   

 

3-Innovation Policies of South Korea ,Nayanee  Gupta ,David W. Healey and others, 
institute for defense analyses, Virginia,2013,p25.   

  4- G20  Innovation  report 2016 , Report prepared for the G20 Science 
and Innovation ,OECD, china,2016,p46  
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وإنشاء شبكة معلومات شاملة ألسواق عالية التقنية ومهيئة بشكل كامل للمستثمرين,  وبنى تحتية

القوة العاملة المنضبطة واالبتكار التكنولوجي تم دمجها بشكل , فالعمل , وتشجيع توظيف الطالب

على ركزت  كوريا  االبتكارات اهم انواعومن بين ,)1(ية"معجزة الكورالجيد لتحقيق ما يسمونه "

لتفوق الشركات  إذا كان االبتكار التكنولوجي هو العامل الرئيسي ,دور االبتكار التكنولوجي

أسهم  والصناعات الكورية على االنخراط بنشاط البحث والتطوير واالبتكار؛  تحفزفت، الكورية 

وتمكنت  ,االبتكار التكنولوجي في تحسين القدرة التنافسية للصناعات الكورية ونمو االقتصاد

المعرفة هي ) إنتاج وتوزيع واستخدام (الذي يكون فيه  واقتصاد قائم على المعرفة كوريا من بناء 

االبتكار هو نَّ خالصة القول أ, الدوافع الرئيسية للنمو وخلق الثروة والعمالة في جميع الصناعات

بأنَّ االستثمار في العنصر  كوريا آمنتف، المعرفي بمحركات النمو الجديد جسر يربط االقتصاد

مة،  صنعتا  كلمتاِن فقط هما والبشري هو رأس المال الحقيقي، وهو األساس لبناء دولة ُمتقدِّ

ناجحة التي خاضتها من ، والتقنية، تلك هي تجربة كوريا ال المعجزة في كوريا الجنوبية: التعليم

مصاف الدول  فيبناَء اقتصاٍد معرفّيٍ جعلها في التي أثمرْت وأجل العصرنة، والتحديث، 

 ً ما ً ُمتقدِّ ً عالميا وتحتل كوريا مكانة متقدمة في تسلسل االبتكار  .المتقدمة، وتتبوأ مركزاً اقتصاديا

  العالمي :

  )2011-2015(للسنوات) التسلسل العالمي لمؤشر االبتكار 02جدول (

 2015 2014 2013 2012 2011  الترتيب

 سويسرا سويسرا سويسرا سويسرا سويسرا 1

المتحدة المملكة السويد السويد السويد 2 المتحدة المملكة   

المتحدة المملكة سنغافورة سنغافورة 3  السويد السويد 
 هولندا فنلندا هولندا فنلندا (الصين) 4

المتحدة المملكة فنلندا 5 المتحدة الواليات  المتحدة لوالياتا هولندا   

المتحدة الواليات فنلندا هولندا الدنمارك 6  فنلندا 
المتحدة الواليات 7 )الصين الدنمارك   سنغافورة سنغافورة 

)الصين كندا 8  ايرلندا الدنمارك سنغافورة 
 لكسمبورغ لكسمبورغ الدنمارك ايرلندا هولندا 9

 الدنمارك )الصين) ايرلندا المتحدة الواليات المتحدة المملكة 10

  كوريا الجنوبية         14
    الجنوبية كوريا      الجنوبية كوريا 16
      الجنوبية كوريا     18
        الجنوبية كوريا   21

  الجدول من عمل الباحث بأالعتماد على:
1-The Global Innovation Index, 2015: Effective Innovation Policies for Development 
,2015,p11.  
2-The Global Innovation Index,2014:The Human Factor in Innovation,2014,p9.  

                                                             

Innovation, Competitiveness and Growth: Korean Experiences ,Sungchul Chung  1 -  
Science and Technology Policy Institute (STEP),2009,p2..   
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  مالحظة: نظرا لكبر حجم الجدول فقد استخدمنا المرتبة فقط لالشارة الى المكانة التي وصلت لها كوريا عالميا.

)مرات��ب ب��ين 7االبتك��ار الع��المي , فه��ي تخط��ت () ان كوريا تتقدم في مؤش��ر 20اذ يشير الجدول(

وهذا التقدم في مؤشرات االبتكار جاء تتويجا لإلنفاق الكبير على البني��ة  ,2015الى    2012سنة 

التحتي��ة و التعل��يم , واالس��تثمار المخ��اطر ف��ي التكنولوجي��ا الحيوي��ة القائم��ة عل��ى التغي��ر المس��تمر 

حقي��ق االرب��اح وم��ن ث��م النم��و والرف��اه او الفش��ل , ل��ذلك وجائزة هذه المخ��اطر ه��و ام��ا االبتك��ار وت

اعتمدت الحكومة في درء المخاطر على التكتالت االقتص��ادية الكب��رى ؛النه��ا وح��دها ق��ادرة عل��ى 

  تحقيق هذه المهام نظرا لإلمكانات الضخمة التي تمتلكها.
  

  مؤشر التجارة الخارجية: -6

 فبعداعتمد االقتصاد الكوري على التجارة الخارجية بشكل رئيس في النمو االقتصادي , 

, الخارجية المساعدات خالل من وذلك جديد من البناء اعادة في الدولة بدأت, الكورية الحرب

 االنتاج على جهودها كل كوريا ركزت, الخارج من باالستيراد المحلية االحتياجات سد من وبدال

, االدارة او العالية المهارات او المال لرأس تحتاج ال التي الخفيفة الصناعات طريق عن المحلى

 اذ للتصنيع جديدة مرحلة إلى كوريا انتقلت الستينيات والمنسوجات, وفى الغذاء صناعة: مثل

 إلى االتجاه و االقتصاد تطوير هدفها1962 عام بدأت سنوات خمس لمدة اقتصادية خطة في بدأت

ً  كوريا من ذلك وجعل, والجلود والخشب كالمنسوجات الخفيفة منتجات الصناعات تصدير  منافسا

 ومصادر الطبيعية الموارد قلة عوض مما فيها االجور تَدّنىِ  نتيجة اسعارها النخفاض نظرا كبيراً 

 المتحدة الواليات من الخارجية االستثمارات تجذب ان كوريا واستطاعت. المال ورأس الطاقة

 االقتصاد ارتفع نمو الخمسية االقتصادية الخطة في الثانية السنة بداية ومع واليابان األمريكية

ً ,% 10 من اعلى بمعدل الكوري  كوريا بدأت الخفيفة للمنتجات التصدير مرحلة وبنجاح سنويا

 المدن لربط واسعة نقل شبكة انشاء على التركيز بدأت حيث االقتصادية التنمية من جديدة مرحلة

 إجمالي بلغ حيث االستثمار وزيادة الصناعية للتنمية جهودها كل تسخر واخذت, ببعضها

أمريكي , وبلغت الصادرات كنسبة مئوية  دوالر بليون 10 حوالى 1977 عام لكوريا الصادرات

عكس تطورات تو على التوالي,)1(% )38.3, 40.0% حوالي( 2015 ,  2014 من الناتج لسنة 

ومستوى التشغيل واألسعار  الكوري التجارة الخارجية البنية اإلنتاجية لالقتصاد الوطنيقطاع 

% 61.6الخارجية بلغت  زيادة اعتماد كوريا على التجارةف ، والدخل وآثار السياسات االقتصادية

وزاد الترتيب الدولي لكوريا في سهولة ممارسة االعمال  ,في نمو الناتج المحلي 2003عام

) عام 4الى ( 2014) عام 7التجارية وخصوصا االستثمار االجنبي المباشر من المرتبة (

                                                             

South Korea, Trends in global trade, General Markets Analysis  2016,P2.  1-  
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.واكبر مستورد ومصدر لجمهورية كوريا هي الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي و )1(2015

) من صادرات 30%ذهبت ( 2015الصين واليابان وتايوان والسعودية واالمارات,  في سنة 

ففي نفس العام بلغت صادرات كوريا ما قيمته ) 2( %) للواليات المتحدة(14كوريا الى الصين 

مليار دوالر وبلغ حجم الناتج المحلي االجمالي   422ستوردت ما قيمته مليار دوالر وا  537

, فتنوعت صادرات كوريا )3(الف دوالر 34,6بليون دوالر اما نصيب الفرد من الناتج فبلغ  1,38

بين المركبات ومشتقات البترول  وسفن الشحن والركاب وقطع غيار المركبات, أما اهم وارداتها 

 ناحية فمن الكوري، االقتصاد النمو في كبير دور للصادرات الغاز المسال, فكانت النفط الخام و

 المدخالت وعالقات المعطلة للموارد خالل االستغالل االمثل من القومي الدخل زيادة في تسهم

 التوازن إلى متزايدة بمعدالت نمّوها يؤدي أخرى ناحية ومن التكنولوجي، والتقدم والمخرجات

وتشكل الصادرات عالية التقنية نسبة عالية من هذه التجارة نتيجة  ,المدفوعات  ميزان في

االستثمار الكبير في االقتصاد المعرفي , وخصوصا في البحث والتطوير واالبتكار واإلبداع  , 

فمن يقود عملية النمو هو تكتل التشايبول الذي يضم اكبر الشركات الكورية , اذ اعتمدت كوريا 

على الشركات الكبرى اي التكتالت االحتكارية ولم يكن للمشاريع  ةاالقتصاديفي النهضة 

الصغيرة دور مهم في عملية النمو االقتصادي وانما كان دورها تكميلي لما تقدمه من خدمات 

للشركات الكبرى, فالصادرات العالية التقنية تشكل نسبة مهمة من اجمالي الصادرات الكورية. 

  قيمة الصادرات عالية التقنية ,ونسبة هذه الصادرات من إجمالي الصادرات:  والجدول االتي يبين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

Country Trade Show South Korea: Trends in Global Trade,P4.  1- 
lbid,P2.   2- 
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/kor/ -3 
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) قيم��ة الص��ادرات عالي��ة التقني��ة ف��ي كوري��ا  , ونس��بة ه��ذه الص��ادرات م��ن إجم��الي 12ج��دول(

  الصادرات.

الصادرات عالية التقنية  السنوات
 مليار دوالر

الصادرات عالية التقنية 
 %من إجمالي الصادرات

1995 29.79 26.8 
1996 27.66 26.9 
1997 31.51 27.1 
1998 30.94 26.2 
1999 41.38 25.7 
2000 54.33 29.5 
2001 40.36 28.7 
2002 64.94 27.6 
2003 57.46 30.5 
2004 76.12 32.1 
2005 83.91 32.5 
2006 93.35 32.9 
2007 101.03 29.8 
2008 100.91 35.1 
2009 92.86 32.1 
2010 121.48 35.1 
2011 122.02 32.1 
2012 121. 31 22.1 
2013 130.46 26.6 
2014 133.45 24.1 
2015 126.54 26 
2016 145.67 29.5 

 الجدول من عمل الباحث باالعتماد على المصادر التالية:
1- Resources: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files  

-and-Korea/topics/Research-of-ps://knoema.com/atlas/Republichtt -2
-of-percent-exports-technology-Expenditure/High-Development/RandD

.exports-manufactured 
  

بلغ��ت قيم��ة  1995نالحظ من الجدول االرتفاع الكبير في قيمة الصادرات عالية التقني��ة فف��ي س��نة 

%) من إجمالي الص��ادرات 26.8) مليار دوالر وبنسبة تصل إلى (29.79هذه الصادرات حوالي (

وأن نسبة هذه الصادرات ارتفعت وانخفضت بشكل متذبذب بسبب المنافسة الدولية القوية ونتيجة 

االزمات االقتصادية والمالية العالمية وانخفاض الطلب العالمي , عل��ى ال��رغم م��ن انخف��اض نس��بة 

) من اجم��الي الص��ادرات اال ان قيم��ة ه��ذه الص��ادرات ق��د  29.5الى(  2016هذه الصادرات سنة 

) ملي��ار دوالر , وه��ذا بفض��ل البح��ث والتط��وير واالبتك��ار ال��ذي انعك��س  (145.67ارتفع��ت  ال��ى

  .تأثيرها على قيمة هذه الصادرات
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) (هيكل المؤسسات الكورية التي لها دور في صنع السياسات المتعلقة بالعلم 8الشكل ( 
  )والتكنولوجيا واالبتكار

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Source:,Nayanee  Gupta, David W. Healey and others ,institute for defense analyses, 
Virginia, Innovation Policies of South Korea ,2013,p17.  

ان هيك��ل المؤسس��ات الكوري��ة الت��ي له��ا دور ف��ي ص��نع السياس��ات المتعلق��ة ب��العلم )8ويبن الشكل (

هيكل إدارة سياسة العلم والتكنولوجيا في الواليات المتح��دة , وهات��ان يشبه والتكنولوجيا واالبتكار 

تان االستشاريتان الرئيستان اللتان تخدمان الس��لطة التنفيذي��ة ه��ي مجل��س العل��وم والتكنولوجي��ا أالهي

, والمجل��س االستش��اري الرئاس��ي للعل��وم والتكنولوجي��ا (NSTC)الوطني��ة ف��ي كوري��ا الجنوبي��ة 

(PACST) اما الوزارتان األكثر مسؤولية ع��ن وض��ع سياس��ة االبتك��ار ف��ي كوري��ا الجنوبي��ة ه��ي.

 ) PACEST( التكنولوجيا علوم بتعليم المعني الرئاسي االستشاري المجلس

 )(PACEST( 

 (NSTC)  والتكنولوجيا للعلوم الوطني المجلس

 رئيسال

 رئيس
 الوزراء

 )STEPI( والتكنولوجيا العلوم سياسات معهد

 )KIEP( الدولية االقتصادية للسياسة الكوري المعهد

 الوزراء رئيس نائب
 والتكنولوجيا العلوم ووزير

 للعلوم الكوري البحوث مجلس
 )MEST( والتكنولوجيا والعلوم والتعليم التربية وزارة )KRCF( األساسية والتكنولوجيا

 (MOE) البيئة وزارة
 والتكنولوجيا للعلوم الكوري المعهد

 )KISTEP( والتخطيط التقييمو

 والمالية االستراتيجية وزارة
)MOSF( 

 الكورية الصناعية التكنولوجيا جمعية
(KOITA) 

 والغابات والزراعة األغذية وزارة
 )MIFAFF( األسماك ومصايد

 الجامعات

 )KMA( الكورية الجوية األرصاد إدارة

 االجتماعية والرعاية الصحة وزارة
(MIHWAF) 

 )KFDA( والدواء غذاءة للكوريالوكالة ال )MKE( المعرفة اقتصاد وزارة

 الصناعية والتكنولوجيا للعلومة كوري البحوث مجلس
)ISTK( 

 والشؤون والنقل األراضي وزارة
 )MLTM( البحرية

 األخرى الوزارات



 
113 

, لك�����ن  (MKE)ووزارة اقتص�����اد المعرف�����ة  MEST)ل�����يم والعل�����وم والتكنولوجي�����ا (وزارة التع

)(MEST  له���ا الت���أثير االكب���ر، فه���ي المس���ئول االول ع���ن ص���ياغة سياس���ات تط���وير العل���وم

والتكنولوجي��ا واالس��تثمار ف��ي البح��ث والتط��وير ودع��م الجامع��ات ومعاه��د البح��وث (الحكومي��ة 

المقام األول مع الصناعة, فخالل العق��د الماض��ي  في MKE)والخاصة).  ومن جه اخرى تعمل (

التي لها تماس في نمو الن��اتج  الرئيسةركزت سياسات الحكومة الكورية بشكل متزايد على العلوم 

, وتنفق 2002سنويا منذ عام  )1() (10.5%المحلي, فقد زاد االستثمار في البحث والتطوير بنسبة 

البحث والتطوير, وهذا هو االعلى بين  اعضاء منظمة  ) من الناتج على( 3.5%كوريا الجنوبية 

 عل��ى البح��ث والتط��وير ح��والي  2012التعاون االقتصادي, وبلغ مجم��وع االنف��اق لس��نة و التنمية

ه��و حص��ة التكت��ل 76% % م��ن ه��ذا االنف��اق ه��و حص��ة الحكوم��ة والب��اقي 24 و ملي��ار دوالر56

سبة العظم��ى م��ن االبتك��ارات الناتج��ة ع��ن هو من يحصد الن اذيبول اشتاالقتصادي او ما يعرف  ب

انشأت لجنة العلوم والتكنولوجيا وخصصت لها ميزانية  2011نشاط البحث والتطوير , وفي سنة 

% م��ن ميزاني��ة االنف��اق عل��ى نش��اط البح��ث والتط��وير, فخص��ص نص��فها 70الي وتص��ل ال��ى ح��

و  (MKE) ع ك��ل م��نلمعاه��د البحثي��ة العام��ة , وح��والي ربعه��ا ال��ى الجامع��ات, ك��ذلك  تس��تطيل

)(MEST  بحث والتطوير فسياس��ة لل تهازانيي%  من م30تخصيص(MKE)  س��اس أتق��وم عل��ى

خطة خمسية تؤكد فيها على اعطاء دور للبحث والتطوير في االقتصاد وتعزي��ز سياس��ة االبتك��ار, 

    وك���ان التركي���ز عل���ى س���بعة مج���االت تكنولوجي���ة, و ه���ي التكنولوجي���ات الص���ناعية الرئيس���ة،

الص��ناعية الناش��ئة , وتكنولوجي��ات الخ��دمات القائم��ة عل��ى المعرف��ة، والتكنولوجي��ات  لوجي��اتوتكن

التي تقودها الدولة، والتكنولوجيات المتصلة بالقضايا الوطنية، والتكنولوجيات المتص��لة بالقض��ايا 

العالمي���ة، والتكنولوجي���ات األساس���ية والمتقارب���ة فالمجموع���ة األول���ى التكنولوجي���ات الص���ناعية 

بن��اء الس��فن، وأنظم��ة اإلنت��اج الذكي��ة وة ص��ناعة الس��يارات ني��لرئيسة، وتركز على الجيل الق��ادم لبا

عالي��ة الدق��ة ,واآلالت و األجه��زة, المجموع��ة الثاني��ة ترك��ز عل��ى اإلنترن��ت عب��ر اله��اتف النق��ال 

واالتصاالت؛ و أشباه غير الموصالت ؛ ومعدات أشباه الموص��الت ؛ وع��رض التقني��ات, وترك��ز 

MKE  أيضا على تطوير الستراتيجيات الخاصة بكل قطاع : وتشمل هذه ستراتيجية دعم صناعة

بناء السفن ، وأشباه الموصالت، والصلب، واآلالت العامة، والمنس��وجات  كما تشملالسيارات، و

ذات التقني��ة العالي��ة، وقط��ع الغي��ار، كم��ا أنه��ا تط��ور عل��ى نط��اق واس��ع التكنولوجي��ا الخض��راء، 

وع��ززت  لمتقدم��ة، واالتص��االت، والتكنولوجي��ا والخ��دمات ذات القيم��ة المض��افة.والمعلوم��ات ا

المؤشرات العالية لحقوق الملكية والشفافية والحرية االقتصادية من مرتبة كوريا الجنوبي��ة عالمي��ا 

                                                             

    1-,Nayanee  and others, op.cit,p16.   
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طلبات تسجيل براءات االختراع وتأسيس الشركات التجارية, نتيجة للبنية التحتية عالي��ة  تفازداد

  ) يوضح ذلك:(22: والجدول التقنية 

 )2016 1995-للسنوات( كوريا   ) طلب تسجيل و عدد براءات االختراع في 22جدول (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
       بالعتماد على المصادر التالية: جدول من عمل الباحث    

World Bank: world development, indicators (wdi) ,data, June 2016. 1-  
  2- http://www.oecd-ilibrary.org/finland. 

3- Official Statistics of Finland 2006,p9. 
-and-Korea/topics/Research-of-https://knoema.com/atlas/Republic-4

total-applications-applications/Trademark-Development/Trademark  
  

فالنمو في تسجيل براءات االختراع زاد من طلب تسجيل العالمات التجارية  للشركات اذ ازدادت 

اي  2016) ع��ام  222564ال��ى( 1995) ع��ام  78499االخت��راع م��ن ( طل��ب تس��جيل ب��راءات

) , ك��ذلك العالم��ات التجاري��ة فق��د ازدادت م��ن 15053150%بمع��دل نم��و مرك��ب وص��ل ال��ى( 

اي بمع�������دل نم�������و مرك�������ب وص�������ل  2016) ع�������ام  166175ال�������ى (1995) ع�������ام 71852(

) ,ونالح��ظ االرتف��اع ف��ي تس��جيل ب��راءات االخت��راع بش��كل كبي��ر بع��د ع��ام % 11901350ال��ى(

, و عل��ى ال��رغم م��ن حص��ول االزم��ة المالي��ة إال أن كوري��ا ق��د خصص��ت مب��الغ كبي��رة م��ن  2009

مزانيتها إلنفاقها على نشاط البحث والتطوير وهذا االمر أسهم في تعافي االقتصاد الكوري بش��كل 

مجموع طلب تسجيل   السنوات
  براءات االختراع

  مجموع طلب تسجيل العالمات التجارية

1995 78499 71852 
1996 90326 85062 
1997 92684 87065 
1998 75233 57393 
1999 80642 87332 
2000 102010 110073 
2001 104612 107137 
2002 106136 107876 
2003 118649 110611 
2004 140115 113320 
2005 160921 123064 
2006 166189 130738 
2007 172469 141289 
2008 170632 137461 
2009 163523 134211 
2010 170101 129486 
2011 178924 133645 
2012 188915 142625 
2013 204589 158677 
2014 210292 160644 
2015 213694 170325 
2016 222564 166175 



 
115 

ريا على االنت��اج والتص��دير و الحص��ول عل��ى موق��ع ممي��ز ف��ي تدريجي من خالل زيادة قدرت كو

االسواق العالمية , بما تمتلكه من مي��زة نس��بية ف��ي تزاي��د حج��م االبتك��ارات للش��ركات الكوري��ة ف��ي 

  الداخل والخارج.

   مؤشر التنافسية : -  7

ت غلب مؤشرات التنمية االقتص��ادية والبش��رية , وس��خرأاستطاعت كوريا تحقيق مكانة مهمة في 

هذه المؤشرات في عصر العولمة لتحقيق مكانة مهم��ة ف��ي الترتي��ب ال��دولي للمنافس��ة االقتص��ادية, 

قتص��اد كوري��ا جع��ل م��ن االتنظيمي��ة  والبيئ��ةارتف��اع مؤش��ر س��هولة ممارس��ة االعم��ال التجاري��ة ف

اقتص��اد مخ��تلط  فه��و, )1() أكب��ر اقتص��اد ف��ي الع��الم11الجنوبية هو رابع أكب��ر اقتص��اد ف��ي اس��يا و(

بش��كل  التكت��ليبول) , حي��ث دعم��ت الحكوم��ة ه��ذا ااش��تته��يمن علي��ه تكت��ل الش��ركات المس��يطرة (ال

متعم��د الس��تخدامه كق��اطرة للنم��و االقتص��ادي. وكان��ت ه��ذه المجموع��ات التجاري��ة العم��ود الفق��ري 

وبي��ة دورا رئيس��ا للتط��ور التكنول��وجي ف��ي الص��ناعة، ورف��ع كف��اءة كوري��ا الجن أدتللصناعة وق��د 

,والج��دول الت��الي يب��ين ترتي��ب كوري��ا التنافس��ي ال��دولي  موقعه��ا التنافس��ي زي��ادةالتكنولوجي��ة  و

  .العالمي

  ).2000-2016)ترتيب كوريا الجنوبية التنافسي العالمي للسنوات(23جدول(
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

26 26 16 25 19 22 19 13 11 23 24 19 29  18 21 23  27 
  

  الجدول من عمل الباحث باالعتماد على البيانات التالية:
1-Global Competitiveness Report ,2015-2016 ,Caroline Galvan, World Economic  
 Forum, p15.  
2- Global Competitiveness Index (GCI), Ranks, 2001-2012, IOS, p1.   
3-The Global Competitiveness Report 2000, is published by the World Forum  and the Center for 
International Development (CID) at Harvard University, New York,2000,p11. 
4- Global Competitiveness Report ,2004/2005,By World Economic Forum and  con la 
colaboracion , University Business IESE,2005,p4.  

 االقتصادي اإلصالحات, المنتدى في البطيء التقدم جراء خطر في العالمي , النمو 2015 - 2014 العالمي التنافسية تقرير - 5 
  .2,ص 2015دافوس العالمي,

  

  
  

؛وذل��ك  ) ان مكان��ة كوري��ا متذبذب��ة وغي��ر مس��تقرة ف��ي ترتي��ب التنافس��ية23نالح��ظ م��ن الج��دول(

ألسباب عديدة منها عدم اهتمام كوريا بحجم اسواقها الداخلية حي��ث اص��بح تركي��ز كوري��ا منص��ب 

نح��و الخ��ارج واالس��واق الدولي��ة وه��ي أس��واق تمت��از باالض��طرابات المس��تمرة نتيج��ة الظ��روف 

ك���ذلك ي���ؤثر عل���ى الترتي���ب  العالمي���ة  (السياس���ية او االقتص���ادية او البيئي���ة) المتغي���رة باس���تمرار,

لتنافس��ي لل��دول ظه��ور ال��دول الص��اعدة اقتص��اديا , والمنافس��ة ,ك��ذلك االض��طرابات المالي��ة ف��ي ا

االسواق االسيوية اثرت بشكل كبير على تنافسية كوريا وانخفاض الطلب العالمي نتيجة انخفاض 

  اسعار النفط.
                                                             

    .rank-korea/competitiveness-.tradingeconomics.com/southhttp://www -1  
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  اإلبداع  في نمو االقتصاد الكوري.  مؤشر - 8

 البلدان من للكثير الماضي مماثالً  القرن اتيستين في الجنوبية كوريا في االقتصادي الوضع كان

 الصادرات وقيمة أمريكي دوالر 1915 يساوي الواحد للفرد اإلجمالي القومي الناتج وكان النامية

 على)1(1948عام منذ عجز حالة في التجاري الميزان وكان  1960 سنة مليون دوالر 32 فقط

االبداع في االقتصاد الكوري واضح , حيث انه نقل الدولة  ان اثرفالصعوبات، هذه من الرغم

الكورية من بلد يعيش على المساعدات  الدولية, والمديونية العالية وارتفاع مستوى الفقر وانهيار 

البنى التحتية بسبب الحرب واالستعمار الياباني, الى بلد يقدم المساعدات واالعانات ويحقق 

تمكنت كوريا الجنوبية في اذ  ,نافس الدول الصناعية الكبرىفائض في الميزان التجاري وي

 زاد فقد,  عاما من التحول من أفقر دول العالم إلى إحدى أهم القوى الصناعية الحديثة 33غضون 

في  دوالر مليار (547) من يقرب ما الصادرات وحجم ) دوالر (26613إلى الواحد الفرد دخل

, فالمخطط الذي ابدع خالل  دوالرمليار (28 )عن يزيد التجاري الميزان في وفائض 2012 عام

عقدين فقط في وضع االقتصاد الكوري على سلم النجاح و قدم حلوال ُمثلى  لمعالجة جميع 

في عام ف المشاكل في دولة ذات مجتمع متعدد االديان والثقافات بالفعل يستحق االعجاب,

القطاع المالي،  االت : القطاع العام،لمجشملت ا ،قامت الحكومة الكورية بإصالحات هامة1998

Chaebols  وسوق العمل ، كما التزمت الحكومة باالنتقال إلى اقتصاد يحركه االبتكار لتعزيز ،

، بذلت كوريا مجهودات كبيرة للحاق بركب  1997اإلنتاجية الشاملة ، فبعد األزمة المالية لعام 

االقتصادات الرائدة و ذلك من خالل تحريض موجات الترقية الصناعية مما مكنها من ريادة 

البحث (الصناعات ذات التكنولوجيا العالية ، فتميزت هذه المرحلة باإلنفاق الكبير و المتزايد على 

ن قبل القطاعات العامة و الخاصة ، م) (D&R, Development and Research) و التطوير

و من خالل تحسين تدفقات المعرفة و نقل التكنولوجيا ، و قد سعت سياسة االبتكار الكورية إلى 

فاستطاعت كوريا مواجهة  ,)2(تسريع التحول من نظام اللحاق بالركب إلى نظام ابتكاري خالق

شركات خاصة , وال  محكومية ا ن, سواء كانوا مؤسساتيكل التحديات باالعتماد على المبدع

 )كيا(وأذات االنتاج المتنوع  )سامسونغ(حصر في سرد اعداد الشركات الكورية المبدعة مثل 

للصناعات االلكترونية  )شركة ال جي(لصناعة السيارات والسفن او  )هونداي(وشقيقتها 

  .لصناعة الصلب )شركة بوسكو(ووالصناعات المنزلية والهاتف 

لقد أصبح اإلبداع سمة مميزة لهذه الشركات لتحقيق كل هذه النجاحات باالعتماد على المبتكرات  

لمشكلة ما , وبالفعل الحل الذي تحقق في نقل غير تقليدي  المستحدثة ,فاألبداع هو ايجاد حل 

                                                             
  .1,ص2013المعهد العربي للتخطيط ,الكويت, -1 
عزازن حفيظة: التنمية االقتصادية في كوريا من اقتصاد زراعي متخلف الى اقتصاد صناعي متقدم ,مجلة التنظيم والعمل ,المجلد  -2 
  .120, ص2016الكويت , 4),العدد5(
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االقتصاد الكوري الى مصاف الدول المتقدمة يرقى ان يكون (معجزة ),وهو المصطلح الذي ظل 

ً مالز سنركز على الدور االبداعي لشركة سامسونج ,  وفي بحثناقتصاد الكوري لحد االن ,لال ما

تحت عنوان سامسونج ,حيث  1938عام  لي بيونغ تشول هي شركة قام بأنشائها شخص يدعىو

هو رجل كوري الجنسية , اما كلمة  , لي بيونغ تشول كانت تعمل في صناعة السكر واالرز

شعارا لشركته هو   لي بيونغ تشولواتخذ ”, ثالث نجوم ” سامسونج فهي تعني باللغة الكورية 

امن بتنفيذه في  إنماهذا الشعار مجرد كلمات يكن  لمو ان "تكون كبيرة وقوية وأن تبقى لألبد",

ان يخترق  لي بيونغ تشول كها قرراستهالالواقع , واثناء ظهور التكنولوجيا واقبال العمالء على 

صبحت سامسونج شركة تصنع أجهزة التلفاز أسوق التقنيات ويترك مجال األرز و السكر , و

ق النجاح تتفتح لشركة سامسونج, وسامسونج هي االن ات افأوالغساالت والثالجات , ومن هنا بد

تعددة الجنسيات، وتضم إحدى الشركات مبل اصبحت فحسب شركة ال تقتصر على الكوريين 

وسامسونج ال تتشابه مع اي شركة او مؤسسة في مقرها , الشركة العديد من الشركات التابعة لها،

مبنى او شركة او مصنع بل هي عبارة عن مدن كاملة يوجد بها جميع المرافق بنوك ,  فلم يكن لها

مدن في كوريا تحت اسم  8مستشفيات , مالعب , مطاعم .. شركة سامسونج تمتلك ما يقرب من  

ويسكن هذه المدن موظفي سامسونج .. ويوجد في مدن سامسونج ” مدن سامسونج الرقمية ” 

 والً أفيجب  ,الرقمية قوانين امن من اجل حماية هذه المدن وسياسة الخروج والدخول منها واليها

اميرا أو فحص الشخص الذي يمر وحقائبه وال يمكن ألي شخص ان يخرج بجهاز موبايل أو ك

يرتبط اسم , ومن غير الصحيح أن البتوب أو بطاقة ذاكرة من المدينة فتبقى بداخل المدن 

شركة تضم شركات كبرى  إنما هي فحسبانها شركة هواتف ذكية وشاشات تلفزيون بسامسونج  

  : )1(التي تنتج منتجات متنوعة 

سامسونج لإللكترونيات : هي الشركة التي يعرفها الجميع التي تقوم بانتاج الهواتف الذكية  –1

  والشاشات و اجهزة التلفاز و العديد من االجهزة االلكترونية .

سامسونج للصناعات الثقيلة: هذه الشركة ال يعرفها الكثير و شركة سامسونج للصناعات  –2

  ي العالم .الثقيلة تقوم بتصنيع اكبر سفن ف

نها  قامت إ أذ: من اهم واكبر شركات البناء في العالم C&Tسامسونج الهندسية وسامسونج  –3

  . في تايوان101بناء برج خليفة في دبي .. برج تايبيه  ” بتشييد اهم المباني في العالم كله مثل 

                                                             

      http://mawdoo3.com على الموقع اإللكتروني:   سامسونج شركة عن معلومات   -1 
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الفرنسية قامت شركة رينو وقد سامسونج للسيارات: هي شركة تقوم بتصنيع السيارات  –4 

لتامين ل% . هذا بجانب شركات اخرى مثل شركة سامسونج 70سهم منها بنسبة أبشراء  مؤخراً 

  وهي من اكبر شركات التامين في العالم .. وسامسونج لألمن وشركة شيل للدعاية .

ومن خالل متابعة اداء الشركة نرى المميزات التي تكتسبها للحصول على ميزة تنافسية والتفوق 

, ومن هذه الستراتيجيات من خالل اعتمادها على عدد من الستيراتيجياتشركات المنافسة على ال

تعمل الشركة بشكل كبير جداً على البحث والتطوير والتحديث الدائم لخططها الستراتيجية 

التنافسية وتعتمد الشركة على ستراتيجية تنوع المنتجات وفق رؤية تحقيق األهداف بعيدة المدى 

نى الشركة استراتيجية المنافسة من خالل الجودة فهي تقدم منتجات بأكثر مستوى من وكذلك تتب

 50في شركة سامسونج ف مستويات الجودة لتتناسب مع األسواق وقدرة هذه األسواق الشرائية,

ألف باحث  أي ما يساوي مجموع عدد الباحثين في دولة كمصر في كل المجاالت  , وضعف 

أضعاف عدد الباحثين في السعودية , عدد العاملين في شركة  4عدد الباحثين في األردن , و

مليار دوالر  220فقط فاقت  2010أرباحها عام اما ألف شخص .  344سامسونج يبلغ أكثر من 

.                  )1(قومي لدول عربية كاملة كقطر والكويت والمغرب والعراقأي ضعف الدخل ال

على ف الستراتيجية المتبعة في االقتصاد الدولي أن التميز اإلبداعي لشركة سامسونج كان من خالل

الصعيد الدولي استغلت سامسونج مقومات االبتكار والتميز ,فتوفر العمالة الماهرة, ونظام التعليم 

طور, والتفاعل بين مراكز البحث والتطوير والشركات التجارية والمشاريع التابعة لسامسونج المت

, كل ذلك مكن شركة سامسونج من استغالل االبتكار للتميز والمنافسة  واستغلت سامسونج 

التنوع في االستثمارات في الداخل والخارج, بهدف االستفادة من االيرادات في بعض الفروع 

االفادة من اقتصادات الحجم  فضالًعنوتعويض الخسائر ان وجدت في فروع اخرى ,و االنتاجية

وإنتاج كل ما تحتاجه مجموعة شركات سامسونج من موارد جديدة ومبتكرة للفروع االنتاجية 

 )2(االختراع ة ) براء4,936خرى ,حيث بلغت عدد االبتكارات لشركة سامسونج الكترونيكس(األ

الكبير الذي تنفقه هذه الشركة على نشاط البحث والتطوير الذي  نفاق, فاإل2014لسنة 

سهم بشكل كبير في ثورة االبتكارات والتميز أ ,   2013) في عاممليارات دوالر10.700قارب(

مدن تعتمد على التقنية لمصانعها وموظفيها, وتعمل الشركة ) 8وقامت الشركة ببناء ( للشركة ,

 كبر شركة برمجيات في العالم بعد مايكروسوفت االمريكية  ,في قطاعات متنوعة وتعد ثاني أ

, وهي اكبر شركة تقنية في العالم 2012) مليار دوالر عام (269وحققت الشركة ايرادات بلغت 

                                                             

 2012سورية  ,جامعة البعث - كلية االقتصاد ),اإلبداع المصرفي في ظل االقتصاد المعرفي ,(كنجو عبود كنجو   - 1 
  .9,ص

 

2-  Top 300 Organizations Granted U.S. Patents in 2014, the U.S. Patent & Trademark Office, 
2015,p1.   
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سامسونج  االولى عالميا في مجال الصناعات المعتمدة على البحث  دمن حيث االيرادات, وتع

و تم إدراج  شركات كوريا بما فيها شركة سامسونج الكترونيكس لإللكترونيات إلى ,)1(والتطوير

, وبفضل هذه الشركة وشقيقاتها اصبحت كوريا حاليا من أكبر شركة عالمية  500قائمة أكبر 

الدول نمواً في مجال االقتصاد المبني على المعرفة, وتمتلك كوريا ميزة تكنولوجية قوية في 

) واالبتكار (R&Dومات واالتصاالت، وتروم الى زيادة االستثمار في مجال تكنولوجيا المعل

واالبداع ورعاية المواهب، وتهيئة بيئة النتشار التكنولوجيا في جميع المجاالت وفي مختلف 

  وفي الجدول االتي نوضح انفاق شركة سامسونج على نشاط البحث والتطوير:   ,االقاليم الكورية

  سامسونج على نشاط البحث والتطوير: انفاق شركة - 1

تعد شركة سامسونج من الشركات الكبرى المنفقة على نشاط البحث والتطوير بهدف 

  التميز في االسواق العالمية والجدول التالي يوضح حجم االنفاق على هذا النشاط:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

عبدالقادر بن عبدهللا الفنتوخ, مؤسسات التعليم العالي ودورها في اقتصاد المعرفة , وزارة التعليم العالي,   - 3

  .14ص هـ,1435السعودية,
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   سامسونج على نشاط البحث والتطوير للسنوات    ) انفاق شركة24جدول (

  ) مليار دوالر2016-1995(

  R&Dانفاق سامسونج على   السنوات
1995 1.0 
1996 1.1 
1997 1.5 
1998 1.7 
1999 1.9  
2000 2.3 
2001 2.0 
2002 2.5 
2003 2.9 
2004 2.0 
2005 4.3 
2006 5.4 
2007 6.0 
2008 6.5 
2009 6.4 
2010 6.0 
2011 7.9 
2012 9.0 
2013 10.4 
2014 13.4 
2015 14.1 
2016 12.7 

 الجدول  من عمل الباحث بأعتماد على المصادر التالية:
ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـــ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـــ ـ ـ ــ ــ ـــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ   ــ

  1- strategy Global innovation: the largest 20 of the grant holders in research and 
development in the period 2005-2015.  

http://www.androidauthority.com/samsung-biggest-rd-spender-571711/2-             
Samsung,  ,submitted to, Submitted By, central university of report  project  -3    

 Jharkhand 2013,p21.         on   
 http://www.umtsworld.com/industry/user_equipment.htm-4 

 
 
 
 
 
 
 
 

يتضح من  المنفقة على نشاط البحث والتطوير في العالم, الكبرىوتعد سامسونج من الشركات 
 )R&D(بيانات الجدول الزيادات التدريجية النفاق شركة سامسونج على نشاط البحث والتطوير

اي بمعدل نمو مركب  2016) مليار عام 12.7الى ( 1995عام) مليار 1.0,اذ زاد االنفاق من(
موظفي البحث والتطوير بنسبة مرتبطة بأمور عديدة, منها زيادة  , وهذه الزيادات%)685بلغ (
 البحث والتطوير, موظفا في قسم )(63,628، وتوظف اآلن ما مجموعه 2010منذ عام  )٪(27

من عائدات مبيعات الشركة. وهذه النسبة أقل %) (6,4ويشكل اإلنفاق على البحث والتطوير اآلن 
من مبيعاتها %) (20,1بكثير من بعض شركات التكنولوجيا الكبرى األخرى، مثل إنتل التي تنفق 

وتؤدي هذه الزيادة . )1(% ) (13,3، وجوجل % )(13,4على األبحاث، مايكروسوفت التي تنفق 
االختراع)  تزيادة عدد االكتشافات العلمية (براءاالى البحث والتطوير في االنفاق على  الكبيرة

                                                             
571711-spender-rd-biggest-http://www.androidauthority.com/samsung/    -1 
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ة وزيادة في المبيعات وبالتالي زيادة في المنافسة والحصول على حصص في االسواق العالمي
  واالرباح .

: نتيجة البحث والتط��ور اتس��عت حص��ة االيرادات الكلية وحصة سامسونج من السوق العالمي - 2
العالمي��ة  االت��ي يوض��ح حص��ة سامس��ونج ف��ي االس��واق  سامس��ونج ف��ي االس��واق العالمي��ة والج��دول

  وحجم إيرادات سامسونج:

 1995) مستوى إيرادات وحصة سامسونج من السوق العالمي للس��نوات(25الجدول (

  رمليار دوال )/-2016
 سوق في سامسونج %حصة  السنوات

  العالمية المحمولة الهواتف
  ايرادات سامسونج 

1995 6.7 8.7  
1996 6.9 9.2 
1997 7.1 9.5 
1998 7.5 10.4 
1999 7.8 11.6 
2000 8.0 15.3 
2001 8.5 16.9 
2002 9.7 18.2 
2003 10.5 20.4 
2004 12.7  25.7 
2005 12.6 25.1 
2006 15.3 29.2  
2007 14.3 28.8 
2008 17.0 36.7  
2009 18.7 38.2 
2010 20.6 42.6  
2011 21.2 44.6 
2012 23.6 46.4 
2013 27.2 49. 1 
2014 23.4 44.2 
2015 20.9 43.9 
2016 21.0 43.2 

 - الجدول من عمل الباحث باالعتماد على المصادر التالية:
ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ

 annual report, 2007 ,p3-p39  Samsung electronics,  -1   
2-  Samsung electronics, annual report , 2004,p63. 

Samsung electronics annual report,2006,p2.  -3 
-Samsung electronics, annual report  ,2008,p25. 4  
Statist, dossier about, Samsung electronics, 2016,p5.  -5 

6-https://www.statista.com/statistics/236607/global-revenue-of-samsung-electronics-since-2005/   
  
نالحظ االرتفاع التدريجي للحصة السوقية العالمية لشركة سامسونج للهاتف النقال , حتى 

أصبحت الحصة تصل الى نسبة الثلث في السوق العالمي, لقد ازدادت حصة سامسونج في سوق 

اي بمعدل نمو  2016) عام 21%الى ( 1995) عام 6.7%الهواتف المحمولة عالميا من (

الى 1995عام  ر) مليار دوال8.7),اما ايراداتها فقد ارتفعت من (13.85%مركب وصل الى (
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%) بين المدتين, وهذه 25.95اي بمعدل نمو مركب وصل الى ( 2016عام  ر)مليار دوال43.2(

الحصص جاء على حساب حصة الشركات العالمية األخرى المنافسة, وايضا النسب المتزايدة في 

بفضل نشاط البحث والتطوير واالبتكار واالبداع, فهناك حلقة ذات تأثير متبادل بين هذه 

المتغيرات وااليراد الكلي فكلما زاد  هذا االخير زاد معه االنفاق على نشاط البحث والتطوير 

   افسة التي تؤدي بدورها إلى زيادة النمو االقتصادي.وتزداد االبتكارات ثم المن

في نهاية هذا المبحث يمكن اجراء مقارنه بين تجربة (فنلندا وكوريا الجنوبية) في مجال البحث 

  والتطوير:  

  مقارنه بين تجربة (فنلندا وكوريا الجنوبية) في مجال البحث والتطوير)26جدول(

  التجربة الكورية الجنوبية في مجال البحث والتطوير  والتطويرالتجربة الفنلندية في مجال البحث 

  

كانت التجربة الفنلندية تركز في نشاط البحث - 1

والتطوير على قطاع االتصاالت على الرغم من ان 

نشاط البحث والتطوير كان له اثر واضح على بقية 

القطاعات االقتصادية اال ان التركيز  والدعم كان على 

  ت.قطاع االتصاال

كانت التجربة الفنلندية تركز في نمو اقتصادها على  - 2

  الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كانت الدولة الفنلندية تهيأ البنى االساسية لنشاط  - 3

البحث والتطوير ,فهي تتمتع بنظام تعليم مجاني 

ومتطور,وطموح تكنولوجي,ووعي بيئي وصحي عالي 

  المستوى,وثقة في اعمال القطاع العام.

 GDP%) من 30ارتفاع معدل االدخار  الى ( - 4

  وتوجهه الى دعم االستثمارات في القطاع الخاص.

تفوق فنلندا من حيث االنفاق الكبير على نشاط  - 5

البحث والتطوير, ومؤشرات دولة الرفاه في منظمة 

) مكنها من OECDالتعاون والتنمية االقتصادية (

في مجال تحقيق مراتب متقدمه في القدرة تنافسية 

الصناعات التكنولوجية وااللكترونية,وجعلها قبلة 

  الاستقطاب الكفاءات العلمية من مختلف دول العالم.

  

  

  

كانت التجربة الكورية تركز في نشاط البحث والتطوير على قطاع  - 1

 الصناعات الخفيفة والثقيلة .

وهو  التشايبول) التجربة الكورية ركزت في نموها على تكتل احتكاري ( - 2

مجموعة من الشركات الكبرى في مختلف الصناعات, وهذا التكتل اصبح 

 تسهيالت الحكومة ,وتقدم التنمية االقتصادية وتحقيق السريع للتصنيع قاعدة

 اتباع التشايبول من  التكلفة وتطلب منخفضة فائدة معدالت عند تحويلية

الموجه  صنيعالت على القائمة الصناعية للتنمية القومية االستراتيجيات

 للتصدير.

خطة خمسية, شاملة للموهوبين علميا  2013وقد وضعت الحكومة سنة  - 3

من ذوي االمكانات العالية ولتعزيز قدراتهم اإلبداعية, وتهدف هذه الخطة 

الى تعزيز دور المرأة وكذلك تهدف الى زيادة مشاركة الشباب في مجال 

مبادرات مختلفة لجذب العلماء  العلوم والهندسة وتقوم الحكومة أيضا بتنفيذ

والمهندسين منها التخفيضات الضريبية للمشاريع ذات التكنولوجيا عالية 

 الجودة.

اعتماد كوريا على االقتصاد المختلط, فالدولة دعمت بشكل متعمد  - 4

, وخصوصا  وزيادة موقعها التنافسي الدوليالشركات االحتكارية الكبرى  

 و التصدير للخارج.الشركات الموجه انتاجها نح

فكوريا بعد النهضة العلمية أصبحت تدرك أهمية العلوم التكنولوجية ,  - 5

فأصبح اإلنفاق على البحوث والعلماء يزداد سنويا,فأنشأت العديد من المعاهد 

والجامعات المتخصصة  في مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجيا ,وساعد 

الخاصة بشريحة العلماء والمبدعين على هذا االنتشار القوانين والتشريعات 

  والداعمة لحقوقهم كحماية الملكية الفكرية, واالستثمارات األجنبية المباشرة.
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  المبحث الثالث                                      

واقع نشاط البحث والتطوير في العراق والرؤى االستشرافية لدوره في النمو ( 
  )االقتصادي

  

  :عامة عن االقتصاد العراقينظرة أوال: 
  
  
  
  
  
  
  

 ؛ألنغالبة  بصفة زراعيا بلدا الماضي، القرن من اتيالخمسين منتصف ولغاية العراق ديع

 جدا، كبيرة مشاكل من وتعاني عانت ولكنها العراق، في واألساس التقليدي النشاط هي الزراعة

 الملوحة بترسبات ةتعلقالم بيئيةال عوائقال و الفالحين، حقوق ومشكلة الملكية نظام منها

 نصف من يقرب ما يستوعب الزراعي النشاط كان,  وتصديره النفط اكتشاف فقبل فيضاناتالوب

 يصدّر العراق كان بينما كبير، حد لىإ المحلي االستهالك الزراعي اإلنتاج ويّسد العاملة، القوة

كالجلود  الحيوانية الثروة منتجات وبعض والقطن كالتمور أخرى، زراعية ومنتجات الحبوب

 بين بالعالقات حقل وما مؤسسيا، تنظيمه وءوس الزراعي، اإلنتاج تقنية تخلف نأ إال .والصوف

 نهاية منذ المتصاعدة، الهجرة وبسبب وتوتر، تردي من الهام القطاع هذا في اإلنتاج قوى

كذلك عزوف  القريبة، الحضرية والمناطق المدن لىإ الريف من الماضي، القرن خمسينات

 كل,2003االجنبية  بعد عام  تالفالحين عن الزراعة بسبب قلة الدعم واغراق االسواق بالمنتجا

, اذ  اإلجمالي المحلي الناتج في مساهمته انخفاض والى النشاط هذا تدهور الى أدت العوامل هذه

 فقد أسهمت, واما القطاع الصناعي )1(من الناتج االجمالي 2013 (4,0%) سنة  بلغت نسبته

 صعيد على المفتوح الباب سياسة نهج اعتماد بعد العراقية الصناعة تدهور في عديدة عوامل

 من بالسلع العراقية السوق اغراق من ذلك على ترتب وما ،2003بعد عام  الخارجية التجارة

 المستهلك او المحلي االنتاج حماية مراعاة غير رصينة دون مناشئ من و العالم دول مختلف

عدم االنسجام مع  او الهجرة او الحروب بسبب الماهرة كوادره خسر العراق , كما ان العراقي

, أضف إلى ذلك انخفاض مساهمة القطاع  االختصاصات مختلف متطلبات السوق الحالي  في

 ةواالستيرادية واالستهالكي الخاص في تكوين الناتج المحلي  وانحساره في النشاطات الخدمية 

ناهيك عن الفساد الذي استشرى في جميع مؤسسات الدولة هذا باإلضافة الى عوامل اخرى 

اجانب او  اساعدت باستبعاد اصحاب رؤوس االموال عن االستثمار في العراق سواء كانو

 أهمية عتوالصناعي (العام والخاص),ارتف الزراعي النشاط في التضاؤل هذا وبمقابل ,محليين

 أصبحت بعدما الدولة، أجهزة فتوسعت ،الخاصة(غير االنتاجية) و العامة الخدمية النشاطات

" تقريبا النفط , وبلغت عائداتالريعية النفط عائدات على المتصاعدة زنتهاوام في تعتمد الحكومة

                                                             
الدائرة  –لمالية وزارة ااالصالح , تقرير اعد من قبل  ومبادرات التعثر العراق اسباب في الزراعي :  القطاعوزارة المالية  -1 

  .2013, 4صقسم السياسات االقتصادية , –االقتصادية 
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وانخفاض   , )1( المحلي الناتج اجمالي من% 70 من اكثر تعادل وكانت, الحكومة دخل من% 95

 واإلنتاجية الخدمية النشاطات تنامت كماااليرادات الضريبية  النخفاض نشاط القطاع الخاص ,

 نمو حساب على وذلك العمرانية، أو اإلسكانية النشاطات جانب الى ، االستهالكية الطبيعة ذات

ً بشكل قوي بنشاط مهمة نفطية غير تصديرية صناعات أية  ,واصبح القطاع الخاص مرتبطا

القطاع العام ونشاط القطاع العام مرتبط باإليرادات النفطية وااليرادات النفطية مرتبطة بظروف 

السوق الدولية , كما ان هناك تحديات اخرى تواجه االقتصاد العراقي وهو تصاعد مستوى 

االنفاق العسكري المرتبط بالوضع األمني والسياسي غير المستقر وازدياد اعداد النازحين 

  ردين والمشاكل االجتماعية األخرى وأهمها ارتفاع مستوى البطالة والفقر.والمش

 

ثانيا:مؤشرات البحث والتطوير في االقتصاد العراقي وعالقتها في النمواالقتصادي.
    

عانى العراق ومعظم الدول العربية والنامية من مشاكل متأصلة ومتداخلة في المجال المعرفي 

ي انعكس بشكل سلبي على عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في واقتصاد المعرفة, االمر الذ

الصادر عن برنامج االمم المتحدة    2009تلك الدول , اذ بين تقرير المعرفة العربي لعام 

االنمائي, بأنه ليس هناك عالقة واضحة بين الناتج المحلي االجمالي ومبدأ المعرفة في العراق او 

ذ تبين ارتباط نمو الناتج بارتفاع اسعار النفط, مع بقاء نمو المتغيرات معظم الدول العربية, ا

االجتماعية والثقافية التي بقيت بطيئة قياسا بنمو الناتج المحلي , وقد تفاقمت االثار السلبية في 

والصراعات السياسية واالعمال المسلحة التي اندلعت  2003العراق بعد االحتالل االمريكي عام 

في تلك المدة, ففي الوقت الذي حققت فيه دول الخليج العربي وبعض الدول العربية االخرى 

معدالت عالية من االنجاز في االهداف االنمائية لأللفية الثانية, نجد ان العراق فشل في الوصول 

ول المستبعدة من قائمة الدول العربية الساعية للوصول الى إلى هذه االهداف وتحول الى قائمة الد

وال توجد مالمح عامة لنشاط االهداف االنمائية واصبح يصنف ضمن فئة الدول االقل نمواً , 

غير مسخرة  لزيادة ، والبحوث العامة االخرى  والعلوم بين الصناعة  روابطالبحث والتطوير وال

لكي تستخدم ارضية  بنى تحتية متطورةي للبلد ,وال يمتلك العراق اإلنتاجية وتقوية المركز التنافس

  مناسبة لتطوير انشطة البحث والتطوير وتوفير الظروف المناسبة لنموه بشكل مستمر.

  :األنفاق على نشاط البحث والتطوير في العراق - 1

المتقدمة والبلدان النامية ن مصادر تمويل البحث والتطوير في العراق محدودة جدا قياسا بالبلدان إ

 إن إذ السائرة في طريق النمو, حيث يعد التمويل المادي من اهم مصادر الدعم للبحث والتطوير

 األجهزة مثل متطلبات لتوفير المقدرة المالية دون كاف غير وحدها العلمية العقلية توافر

                                                             
 العدد, والتطبيقية الصرفة العلوم ,بابل جامعة مجلة ,العراقي االقتصاد تنمية في النفطية االيرادات أثر,  داود سلمان داود تغريد -1
  .2016,  1ص , )24(المجلد),4(
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يعادل   ما المتقدمة البلدان فقتن إذ . التكنولوجي والتطوير العلمي بالبحث المرتبطة والمختبرات

 عن يتم اإلنفاق هذا من 80% نحو وان والتطوير، للبحث القومي دخلها إجمالي من 5,2%

, اال ان نسبة االنفاق من حجم الناتج المحلي االجمالي العراقي تكاد تكون الخاص القطاع طريق

متدنية وفي بعض السنوات ال تخصص أي نسبة ,وان انفاق القطاع الخاص العراقي ليس له دور 

  يذكر في دعم هذا النشاط . والجدول االتي يوضح ذلك. 

 Gdpة م����ن حج����م )األنف����اق عل����ى نش����اط البح����ث والتط����وير ف����ي الع����راق كنس����ب27ج����دول(

  )/مليون دينار1995-2016(تللسنوا

  gdpمن  % R&Dاإلنفاق على باالسعار الجارية    gdp             البحث والتطوير على االنفاق اجمالي السنوات

1995 80.4 6695482.9 0.00120 

1996 50.6 6500924.9 0.00078 

1997 52.1  15093144 0.00035 

1998 133.1 17125847.5 0.00078 

1999 86.6 34464012.6 0.00025 

2000 321 50213699.9 0.00064 

2001 515 41314568.5 0.00125 

2002 - 41022927.4 - 

2003 - 29585788.6 - 

2004 - 53235358.7 - 

2005 2116.7  73533598.6 0.00159 

2006 1425.4 95587954.8 0.00149 

2007 1639.8 111455813.4 0.00147 

2008 1577.3 157026062 0.00100 

2009 1339.9 131275592.6 0.00102 

2010 1782.7 159607123.6 0.00112 

2011 6339.3  211309950 0.00300 

2012  7355.6 245186418.5 0.00300 

2013 66077.6 2202586808 0.00300 

2014 3924.0  98100347.5 0.00400 

2015 - 57201849.5 - 

2016 - 48452584.1 - 
  

تغريد حسين دمحم الميالي,االنفاق على البحث والتطوير مدخال معاصرا للتنمية االقتصادية في العراق في  1 -)  1العمود (المصدر: 
  .119,ص 2015ضوء تجارب مختارة,رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية, جامعة القادسية,

2- World Development Indicators. Click on a metadata icon for original source information to be used 

for citation. 

                                        )   2العمود(
  مجموعات احصائية لسنوات مختلفة - المديرية العامة لالبحاث واالحصاء - :البنك المركزي العراقي-  1
  وزارة المالية دائرة الموازنة االتحادية. -  2

وفق الصيغة التالية:  )2(-)1)  من عمل الباحث تم احتسابها باالعتماد على البيانات الواردة في العمود (3العمود (  قيم 
100 ∗ الناتج  المحلي االجمالي  �اجمالي  االنفاق على البحث والتطوير  
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ان االنفاق على نشاط البحث والتطوير كان قبل االحتالل يتركزفي المجاالت العسكرية 

والزراعية في الدرجة االولى اما في بقية المجاالت  مثل الصناعية  والخدمية فكان االهتمام 

و يتسم واقع البحث العلمي في العراق بالمحدودية والتواضع إذ يحتل العراق مرتبة بدرجة اقل , 

رة على الصعيد العالمي وفق المؤشرات المستخدمة في قياس مدى تقدم الدول في مجال متأخ

البحث والتطوير مثل إالنفاق على البحث العلمي وعدد براءات أالختراع والنشر العلمي المحكم 

، مما يدل على وجود صعوبات ومعوقات محلية تعيق الباحث وتحد من نتاجه العلمي ، فاألنفاق 

قياسآ بالمتوسط العالمي  ) متدنيGDPوالتطوير كنسبة من الناتج المحلي أإلجمالي (على البحث 

في السياسة لحاصلة في ضوء التغيرات او, % 1.5ومتوسط الدول النامية البالغ  % 2.3البالغ 

نالحظ ان االهتمام بنشاط البحث والتطوير متذبذب , ففي السنوات من  ،العراقفي  االقتصادية

كانت هناك نسب متفاوتة من األنفاق على نشاط البحث والتطوير تبعا   (2014)) والى (2007

للظروف السياسية وحجم الموازنة العامة  التي تكون خاضعة ألسعار النفط العالمية , وفي اواخر 

والتطوير ولم يخصص لهذا النشاط اي نسبة من الموازنة  البحث في االستثمار انهار 2014سنة 

, حيث قسم االنفاق على هذا النشاط بين انفاق مباشر من الحكومة والذي تصل نسبته العامة 

 وال يوجد في العراق ترابط بين ,)1(%7%, وانفاق من قبل التعليم العالي والبالغ 93حوالي 

االستثمارات في البحوث لتعزيز , من خالل الصناعة واألوساط األكاديمية ومعاهد البحوث

ى  زيادة النمو االقتصادي ,وانما بقى النمو االقتصادي مرتبطا بقطاع النفط  علوتحسين القدرة 

  الموازنة العامة للبالد على أساس أسعار النفط العالمية. دفقط , ونالحظ ذلك من خالل إعدا

  

  

  : السكانن من إجمالي يالباحثعدد العلماء و - 2

أن البنى التحتية وتوفير الظروف  كان واليزال العراق يمتلك موارد بشرية كفؤة ومبدعة,اال

المالئمة كان عائق امام تنمية هذه الكوادر المهمة بل وهجرتها الى الخارج مما ادى الى  خسارة 

  العراق الدور التنموي لهذه الطاقات المهمة.

    

  

  
  

                                                             

  . , P8 1- UNESCO Institute for Statistics, October , 2015  
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) عدد العلماء والباحثون في نشاط البحث والتطوير من إجمالي السكان في العراق 28جدول(
  ) (العدد / لكل مليون شخص).1999--2014( للسنوات

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-Development/RandD-and-cs/Researchhttps://knoema.com/atlas/Iraq/topiSource: 

RandD-in-personnel/Researchers   
  

  
 والتطوير البحث في إن تعريف  منظمة اليونسكو للعاملين في البحث والتطوير, يشمل الفنيون

 في والخبرة التقنية المعرفة الرئيسة مهامهم تتطلب الذين األشخاص وهم المعادلين والموظفين

). الموظفين يعادل ما( واإلنسانية االجتماعية العلوم أو ، الحياة وعلوم الفيزيائية والعلوم الهندسة

 تطبيق على تنطوي التي والتقنية العلمية المهام أداء خالل من والتطوير البحث في ويشاركون

وفي العراق انخفض عدد العاملين في البحث  .الباحثين إشراف تحت التشغيلية واألساليب المفاهيم

, أصبح العدد ينخفض  2003,اما بعد )1( عامل (2840) 1999والتطوير, حيث كان سنة 

 2007تدريجيا بسبب األوضاع التي مر بها العراق  االمنية واالقتصادية , حيث وصل العدد سنة 

)عامل لكل 93وصل العدد(, بعد تدهور الوضع األمني 2014) عامل, وفي اواخر سنة 423(

مليون شخص, وهذه خسارة اقتصادية كبيرة للدولة العراقية؛ ألن هؤالء انفقت عليهم الدولة 

                                                             
 االقتصاد قسم, دكتوراه اطروحة, العربي  الوطن  في الرقمية  والفجوة  الرقمي  االقتصاد, النجـار هـاشم بـاقـر إخـالص -1

  .165ص, 2007,البصرة جامعة,

مجموع العاملين في   السنوات
  البحث والتطوير

1999 2840 
2000 -  
2001 - 
2002 - 
2003 - 
2004 - 
2005 - 
2006 - 
2007 423 
2008 439 
2009 462 
2010 478 
2011 486 
2012 - 
2013 - 
2014 93 
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منهم اصبح يعمل  رالكثير من المال والوقت , ولم تستفد منهم الدولة في الجوانب التنموية, والكثي

  لدى دول وفرت لهم متطلبات العمل والحياة الكريمة.
  

  والمجالت العلمية  والتكنولوجية المنشورة في األوساط األكاديمية ومراكز البحوث :البحوث  -  3

يعد النشر العلمي مظهرا من مظاهر التقييم للمؤسسات واألشخاص والعلوم ويساعد في تتبع 

التطورات الحاصلة في العلوم وهو الذي يدفع بالعلم إلى األمام, لقد تعددت مجاالت النشر وخاصة 

هرت تكنولوجيا المعلومات المتمثلة في تطور الحواسيب ووسائل االتصال وتقنيات الطباعة بعد أن ظ

ذ إن التطور في أشكال ووسائل النشر جاء نتيجة االهتمام المتزايد الذي توليه المؤسسات إ ,والنشر

نتاج العلمية المسؤولة عن هذا الجانب, ومن هنا برز دور الجامعات ومراكز البحوث العراقية في أ

العلمية  لذا ازداد عدد المجالت؛ ن أهدافها تربوية وبحثية في آن واحدأل؛ونشر المعلومات 

يوضح عدد المجالت  تي, والجدول اال 2003والتكنولوجية المنشورة في العراق وخصوصا بعد عام 

  ).2013- 1995العلمية والتكنولوجية المنشورة في العراق للسنوات(

-1995المنشورة في العراق للسنوات( ةالعلمية والتكنولوجي) المجالت 29الجدول(
2013(  

  

المجالت العلمية   السنوات
  المنشورة ةوالتكنولوجي

1995 51 
1996 36 
1997 40 
1998 25 
1999 23 
2000 85 
2001 89  
2002 101 
2003 118 
2004 91 
2005 141 
2006 244  
2007 241 
2008 319 
2009 408 
2010 607 
2011 793 
2012 945 
2013 947 

  

  الجدول من عمل الباحث باالعتماد على المصادر التالية: 
1-world Development indicators(wdi),june 2016. 

World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. 2- 
3- data.albankaldawli.org/indicator/IP.JRN.ARTC.SC?locations=IQ&view=chart  
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سنويا في العراق  المنشورة ةالمجالت العلمية والتكنولوجيتزايد  (29)نالحظ من الجدول 

اذ كان ترتيب العراق في عدد المجالت العلمية والتقنية  ,2003,خصوصا بعد عام 

, حيث تركزت  2007مستوى الدول العربية المرتبة الخامسة عشرة لغاية  المنشورةعلى

وهذا التزايد جاء باالنسجام مع زيادة البحوث المنشورة في علوم الطاقة والبيئة والزراعة ، 

االنفاق على التعليم , وتحرر المؤسسة التعليمة من الهيمنة الحزبية  والسياسية للنظام السابق , 

ة التي تحققت بعد سقوط النظام السابق , حتى ان بعض البحوث اصبحت تنشر والحرية النسبي

النور  في  ىبالمجالت العالمية واالقليمية ,اال ان التطبيق العملي لهذه البحوث المنشورة ال ير

العراق ألسباب عديدة منها ضمور القطاع الخاص  الذي اليرى دافع قوي الستثمار هذه البحوث 

   طرة  وقلة الدعم لهذا النوع من االستثمارات .,فضالً عن المخا
  

  التعليم في العراق:  ىإجمالي اإلنفاق عل -4

 اإلنفاق ويشمل التعليم على واستثماري جاري العام اإلنفاق من التعليم على العام اإلنفاق ويتألف

 اإلعانات عن فضال التعليم، وإدارة ،)والخاصة العامة( التعليمية المؤسسات على الحكومي

تعد النفقات التعليمية من بين و). األخرى الخاصة والكيانات المعيشية األسر و الطالب( المقدمة

أوجه اقتصاديات التعليم وأهدافه لما لها من أهمية في تطوير األداء التربوي والثقافي للمؤسسات 

الخبرة الالزمة لخدمة العلمية وتكسبهم  المالكات تهيئالتعليمية وللمراحل الدراسية كافة التي 

عقبة في  دالمجتمع وتطوره ,وهي تمثل إحدى المشكالت التي تعاني منها البلدان النامية بل وتع

ويعود السبب في انخفاض  . )1(تطوير إمكانياتها العلمية بسبب انخفاض مستوى دخلها القومي ,

صات مستقلة للبحث االنفاق للدول النامية ومنها العراق بصورة خاصة إلى عدم توفر تخصي

العلمي من الموازنات , وعدم مشاركة القطاع الخاص في دعم مراكز البحث العلمي وعدم 

التنسيق بين القطاعات االنتاجية ومراكز البحث , وضعف البحث العلمي في الجامعات كونها 

التعليم في )يوضح االنفاق  على 30والجدول ( )2(.تركز على التعليم اكثر من البحوث العلمية

  العراق :

  

  

                                                             
 

القياس االقتصادي ألثر حجم الدخل القومي على النفقات التعليمية ومدخالت :  قصي الكليدار وآخرون - 1
, 4مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ,العدد ,  2002- 1970التعليم العالي في العراق للمدة 

 . 39,ص2009
بحوث في جامعة ربيع قاسم ثجيل, عدنان فرحان الجواري: معوقات البحث العلمي في مراكز الدراسات وال - 2

- 11البصرة دراسة ميدانية, مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية ,كلية االدارة واالقتصاد جامعة الكوفة, ص(
12 (.  
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  )1995-2016للسنوات(  GDPالتعليم في العراق % من  ى) إجمالي اإلنفاق عل30جدول (
  

باالسعار   gdp السنوات
الجارية (مليون 

 دينار)  

 النفقات على

التعليم(باالسعار 
الجارية)مليون 

 دينار

نسبة االنفاق 
على التعليم 

اجمالي الى 
 الناتج

1995 6695482.9 18.2669 0.000273 

1996 6500924.9 19.9414 0.000307 

1997 15093144 22.6414 0.000150 

1998 17125847.5 34.6591 0.000202 

1999 34464012.6 63.0032 0.000183 

2000 50213699.9 68.474 0.000136 

2001 41314568.5 115.957 0.000281 

2002 41022927.4 172.174 0.000420 

2003 29585788.6 516.761 0.001747 

2004 53235358.7 1444.167 0.002713 

2005 73533598.6 1810.814 0.002463 

2006 95587954.8 2115.765 0.002213 

2007 111455813.4 2476.726 0.002222 

2008 157026062 5266.3408 0.003354 

2009 131275592.6 6446.2767 0.004910 

2010 159607123.6 6784.298 0.004251 

2011 211309950 7941.936 0.003758 

2012 245186418.5 11160.618 0.004552 

2013 2202586808 117122.93 0.005318 

2014 98100347.5 95505.865 0.097355 

2015 57201849.5 101791.7 0.177952 

2016 48452584.1 108077.54 0.223058 
  )1العمود (المصدر: 

مجموعات احصائية لسنوات مختلفة - المديرية العامة لالبحاث واالحصاء - لبنك المركزي العراقي  - 1 
 وزارة المالية دائرة الموازنة االتحادية. -  2

) 2العمود(  

وتكنولوجيا المعلومات ,مديرية الحسابات القومية مجاميع احصائية  وزارة التخطيط الجهاز المركزي لالحصاء - 1
 لسنوات مختلفة .

مجموعات احصائية لسنوات مختلفة.–قسم االمور االقتصادية –وزارة المالية  -  2 

  http://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.TECH.CD?locations=KR   -3 
الباحث وفق الصيغة:)تم احتسابها من قبل 3العمود (  

 100 ∗ الناتج المحلي االجمالي �اجمالي االنفاق على البحث والتطوير  

 

 إن ي��نعكس ايجابي��ا عل��ى النفق��اتم��ن الب��د وه��ذا دول��ة نفطي��ة  ؛ألنهبدخل مرتفع نسبيا  العراق تمتع

التعليمية, لقد كان نظام التعليم في العراق احد ضحايا الحروب والص��راعات  العامة ومنها النفقات

والظروف االقتصادية الصعبة األمر الذي انعكس على تراجع نوعية التعليم بشكل مستمر السيما 
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وه��ي م��ا قب��ل  2002لتص��ل ف��ي ع��ام  الس��نوات الت��ي فرض��ت فيه��ا العقوب��ات االقتص��ادية,خ��الل 

%) م��ن الن��اتج المحل��ي  0.000420يمثل نس��بة ( اذ) مليون دينار 172.174المرحلة االنتقالية إلى (

, وبس��بب االرتف��اع الت��دريجي بأس��عار ال��نفط ال��ذي تعتم��د علي��ه 2003 ,أم��ا بع��د س��نة اإلجم��الي  

الط��الب  العراق بشكل كبير, ازداد االنف��اق عل��ى التعل��يم اذ خصص��ت الدول��ة مب��الغ اليف��اد ةميزاني

واالساتذة للجامعات العالمية , وكذلك التوأمة بين الجامعات العراقية والعالمي��ة الرص��ينة , وازداد 

عدد الجامعات األهلية في السنوات األخيرة والمنح المالية للطلبة في اوق��ات الرخ��اء الم��الي, وك��ل 

مي��دان العم��ل ذل��ك يج��ب أن ي��نعكس عل��ى مس��توى التعل��يم ومخرجات��ه وم��ا يترت��ب عل��ى ذل��ك ف��ي 

االنف��اق عل��ى التعل��يم بل��غ  2003واالنتاجي��ة للع��املين ف��ي القط��اعين الع��ام والخ��اص , فف��ي ع��ام 

وكان��ت نس��بتها إل��ى الن��اتج السنة الس��ابقة  اضعاف )3وبمعدل نمو بلغ (, مليون دينار  )516.761(

ه تقريب��ا نمومش��ابفق��د ارتفع��ت بمع��دل  2004%)   إم��ا   ف��ي ع��ام 0.001747المحل��ي اإلجم��الي  (

, واس��تمرت الزي��ادة ف��ي االنف��اق عل��ى %)  0.002713( الن��اتجوبلغ��ت نس��بتها إل��ى للس��نة الس��ابقة 

التعليم بسبب التوسع في بناء المدارس والجامعات, والزي��ادة ف��ي االنف��اق عل��ى الك��وادر التدريس��ية 

) 108077.54ال��ى ( 2016المتزايدة الستيعاب الزيادة في اعداد الطلبة, ووصلت ف��ي اواخ��ر س��نة 

%) من حجم الناتج المحلي االجمالي , وهذه النسب هي اقل بكثير 0.223058مليون دينار, بنسبة (

) م��ن الن��اتج 7%من  متوسط نسب االنفاق العالمي على التعليم, ففي فنلندا كانت النسبة اكثر من (

  %).5المحلى ,وكوريا الجنوبية كانت النسبة قرابة(

  

  ودوره في نمو االقتصاد العراقي . : مؤشراالبتكار6

ن االبتكار في العراق غير موظف أل؛ليس لالبتكار أي دور في نمو االقتصاد العراقي  

بحماية قانونية  ال يتمتعان المبتكر ذلك  أضف إلى لألغراض االقتصادية او االستثمار فيه,

ويتمتع بالمزايا االقتصادية, ولمدة من الزمن , واليوجد جهة تقوم  واضحة يحفظ حقه كمبتكر

وتوفر مستلزمات تطوير البحوث واالبتكارات, وتوطيد العالقة بين الجامعات برعاية المبتكرين 

العديد  تان الظروف التي مر بها العراق جعللذلك  اضافة والمراكز البحثية والشركات التجارية,

يغادرون العراق الى دول اخرى توفر لهم كل مستلزمات التطور البحاثهم  من العلماء والمبدعين

  .وابتكاراتهم

  

  :التجارة الخارجية  مؤشر -7

ويحظى قطاع التجارة الخارجية بأهمية خاصة في االقتصاد العراقي كونه يساهم في جانب 

الصادرات، وتحديدا الصادرات النفطية في توفير الموارد المالية الالزمة لعملية التنمية 
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ة لرئيساالقتصادية المستدامة, اما في جانب االستيرادات فانه يساهم في تلبية االحتياجات ا

العراقي من السلع االستهالكية بجانبيها الغذائية وغير الغذائية، والسلع الوسيطة، والسلع لالقتصاد 

  الرأسمالية الالزمة لعملية التنمية.

ن مؤشرات قطاع التجارة الخارجية  بجانبيه االستيرادي والتصديري يؤكد حقيقة اساسية إ

جات عملية التنمية االقتصادية على مفادها، ان االقتصاد العراقي ما يزال يعتمد في تلبية احتيا

تصدير النفط الخام ومحدودية الصادرات غير النفطية من ناحية ، ويالحظ ارتفاع قيمة 

االستيرادات الكلية بشكل مستمر مع استمرار الزيادة السكانية والصادرات النفطية في ظل غياب 

االقتصاد العراقي على االقتصاد الجهاز االنتاجي الوطني االمر الذي يشير الى استمرار انكشاف 

العالمي وتأثره بالتغيرات التي تطرأ على السوق العالمية للنفط الخام مما يجعله مرهونا بعوامل 

السوق الخارجية. اما صادرات عالية التقنية وهي كما اسلفنا(صادرات التكنولوجيا العالية هي 

وأجهزة الكمبيوتر، والمستحضرات  عالية، مثل منتجات الفضاء، R & Dالمنتجات ذات كثافة 

الصيدالنية، واألدوات العلمية، واآلالت الكهربائية)  وهي شبه معدومة في الصادرات العراقية , 

ويعتمد العراق على النفط بشكل كبير حتى عند مقارنته مع غيره من البلدان النفطية، ويبين 

، إذ يعتمد االقتصاد العراقي بشدة ) هيمنة قطاع النفط على الصادرات في العراق 31الجدول (

%) من إجمالي الصادرات، وهي 97على مورد وحيد وتشكل صادراته من النفط الخام قرابة (

  بذلك تفوق نسب هذا النوع من الصادرات في أي بلد آخر في المنطقة.
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يمة الصادرات ) قيمة الصادرات عالية التقنية والصادرات النفطية في العراق , وق31جدول(
  .مليون  دينار /)1995-2016للسنوات( االخرى غير النفطية

صادرات  الصادرات الكلية  صادرات النفط  السنوات
 اخرى 

 صادرات عالية التقنية

1995 15338580 15508000 169420 0 
1996 34662869 35013000 350131 0 
1997 69016298 69383000 366702 0 
1998 103034168 103728000 693832 0 
1999 35632724 36670000 1037276 0 
2000 82226432 83057000 830568 0 
2001 92997630 93937000 939370 0 
2002 69779695 70413000 633305 0 
2003 14852065 18800496 3948431 0 
2004 25515710 25877930 362220 0 
2005 35547675 35713515 164685 0 
2006 42837251 43072411 235160 0 
2007 52068049 52286433 218384 0 
2008 73287593 73527955 240362 0 
2009 48736116 48900442 164326 0 
2010 62061012 61410574 235135 0 
2011 97117251 97379081 261830 0 
2012 11009445 11043746 343011 0 
2013 10424300 10464502 402001 0 
2014 98095426 98539319 241548 0 
2015 57201850 57610951 230518 0 
2016 51562268 51742505 108301 0 

  الجدول من عمل الباحث باالعتماد على بينات المصادر التالية: 
  تقرير الصادرات لسنوات مختلفة. - الجهاز المركزي لالحصاء/العراق - رية احصاء التجارةيمد 1-
 لسنوات السنوية النشرة واألبحاث، لإلحصاء العامة المديرية المركزي العراقي، البنك ق،راالع جمهورية - 2

  مختلفة.
  
  

ان الصادرات النفطية تشكل النسبة الكبرى على االطالق من  )30(والمالحظ لبيانات الجدول

وان صادرات ) 2004-2007%) طيلة الفترة من (99.5قية ,اذ تشكل نسبة (راالصادرات الع

مساهمتها ضئيلة فباقي الصادرات غير النفطية اما ), 0( متساوية عالية التقنية هي لكل السنوات

إن إجمالي الصادرات فقياسا بالصادرات النفطية , ووفقا لبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء ,

 2014ينار لسنة ) ترليون د98.5للنفط الخام والمنتجات النفطية والمواد السلعية األخرى بلغت (

مليار دوالر أميركي, وأن نسبة صادرات النفط الخام من مجموع  84.5بما يعادل نحو 

%)  0.2%) , في حين بلغت صادرات المنتجات النفطية ( (95.5 كانتالصادرات العراقية 
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لى أفقد انخفضت اجمالي الصادرات  2015,اما في سنة )1(%) 0.2والصادرات السلعية (

 ترليون ( 41.5) مقداره نخفاضبأ أمريكي دوالر مليار)  49.4ترليون دينار بما يعادل () 57.6(

   سعار النفط.أنخفاض في إوالسبب في ذلك هو ,2016وكذلك الحال في سنة 2014ةسن دينارعن
  

  طلبات تسجيل براءات االختراع وتأسيس الشركات التجارية. - 1

بالنسبة  لطلبات تسجيل براءات االختراع وتأسيس الشركات التجارية في العراق, فهما مؤشران  

ال يعكسان تأثير دور البحث والتطوير  في العراق والسبب إن البنية التحتية التكنلوجية تكاد تكون 

 االختراع معدومة في الواقع العراقي واليوجد تطبيق عملي او استثمار للبحوث العلمية ولبراءات

على المستوى التجاري, وبالتالي تترجم الى مشاريع او شركات تسهم في الناتج المحلي والنمو 

  االقتصادي.

) مجموع عدد براءات االختراع الصادرة من العراق والممنوحة للمقيمين وغير 32جدول (

 ):2011- 1995( مجموع طلب تسجيل العالمات التجاريةالمقيمين و 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  الجدول من عمل الباحث باالعتماد على
وزارة التخطيط والتعاون أالنمائي ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، قسم الملكية الصناعية على شبكة  -  1

  http://cosqc.gov.iq على الرابط التالي :  30/11/2015المعلومات الدولية أالنترنيت بتاريخ 
https://knoema.com/atlas/Iraq2- 
مالحظة :التطبيقات الحائزة على براءة اختراع هي تطبيقات حائزة على براءة اختراع على مستوى العالم يتم تقديمها من 

حلي, فالبيانات الواردة في الجدول خالل معاهدة التعاون بشأن براءة االختراع أو من خالل مكتب براءات اختراع م
  مصدرها بيانات محلية (وزارة التخطيط) ودولية(البنك الدولي).

  ) بيانات غير متوفرة.- (

                                                             
  .20ص,2010 لعام العراقي االقتصاد تقرير, والمالية االقتصادية السياسات دائرة, التخطيط وزارة 1- 

  مجموع طلب تسجيل العالمات التجارية  عدد براءات االختراعمجموع  السنوات

1995 76  - 

1996 68 125 

1997 69  -  
1998 57  -  
1999 55  -  
2000 57 573 

2001 152  - 

2002 149 588 

2003 17  - 

2004 14 491  
2005 —  - 

2006 14  - 

2007 16  - 

2008 29 994 

2009 29  - 

2010 14 934 

2011 57 988  
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ولى للظروف ان عدد براءات االختراع متذبذب وهذا سببه بالدرجة األ)32(نالحظ من الجدول 

و الباحثين من الدولة , أالمقدم للمبدعين المالي الدعم , وقلة  التدهورة االمنية واالقتصادية

) في الجيدة حجم االنفاق على التعليم, وهذان المتغيران (الظروف االمنية واالقتصاديةانخفاض و

العراق, ذات عالقة طردية مع عدد براءات االختراع وطلب تسجيل  في البلدان النامية و

يرة, المتوسطة ,الكبيرة),فكلما استقرت هذه (الصغ العالمات التجارية للشركات األجنبية والمحلية

الظروف وزاد الدعم المادي زادت براءات االختراع وشركات االعمال وبالتالي االرباح والنمو 

وعلى الرغم من أن طلبات براءات االختراع في العراق قد تذبذبت بشكل كبير في  االقتصادي,

التي تنتهي عند  2015 - 2007ادة خالل الفترة سنوات بعد االحتالل, إال أنها كانت تميل إلى الزي

  .2015) في عام 335(
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  العراقيفي نمو االقتصاد  البحث والتطوير الرؤى االستشرافية لدور - ثالثا

  - تمهيد:
حد محركاتها المهمة, وقد أيعد تطوير مراكز البحوث من دعائم عملية النمو االقتصادي و         

هذه الدول على زيادة مساهمة هذا النشاط في ت الدول المتقدمة مسبقا لهذا االمر, لذا تسابقانتبهت 

وتيقنت بان هذا النشاط هو مورد ال ينضب (راس , تطوير كافة القطاعات االنتاجية والخدمية 

المال البشري)على عكس الموارد االخرى, و قطعت شوطا مهما في تعزيز اداء هذا النشاط ,وكما 

حظنا في التجربة الفنلندية والكورية, على عكس ما يحدث في بعض الدول النامية ومنها العراق, ال

ً للتنميةويشكل تحسين اداء مراكز البحوث في العراق  قدرات االقتصاد العراقي,  شرطا أساسيا

و , وتنويع مصادر النمو في بلد يعتمد على مورد واحد في نموه وهوتعزيز القطاعات االنتاجية 

النفط , لذا فواقع هذا النشاط  في العراق  يحيط به العديد من المشاكل , وال يلعب دور فعال في  

  وعملية النمو فيها .القطاعات االنتاجية تطوير 

  واقع التحديات التي تواجه النهوض بدور البحث والتطوير في العراق  -1

وبعض          جامعاتنا أن من بالرغم مهمش و العراق في ذو دور ضعيفوالتطوير البحث نشاطويعتبر

ً  دوراً  لهم سيكونالذين  والمفكرين العلماء من هائلة أعداد تضم دوائر الدولة اذا         مهما

 النشاط في هذاعن  منهم الكثير انصرف وقد, توفرت لهم االمكانات في تطوير هذا النشاط 

 والمراجع والمصادر العلمية والمعدات واألجهزة المالية توفر التخصصات لعدم السابقة الفترات

 بالجامعات العلمية العالقات وانعدام الخارج في العلماء مع االتصال انقطاع إلى إضافة المكتبية

المشاريع  تطوير في للمساهمة العلمية المؤتمراتتفعيل دور  وعدم ,العالمية والمؤسسات

 البشري في العنصر خسارة إلى أدى الذي األمر العلمية العقول هجرة عن فضالً  ,االستراتيجية

  .وتأهيلها الكفاءات هذه إعداد على أنفقت التي األموال في وهدر

اليزال هذا النشاط محصور دوره على بعض االجراءات الشكلية التي ال تطبق على ارض  

عات االقتصادية, الواقع, و ال يوجد تأثير لهذا النشاط مثال على انتاجية العاملين في اغلب القطا

 كذلك ال يوجد تأثير لدور االبداع واالبتكار وألسباب عديدة منها.

 .للمؤسسات البحثية العراقية قلة التخصيصات المالية   - أ

حيث التوجد تخصيصات مالية مستقلة لدوائر البحث والتطوير وانما تخصيصاتها تأتي من 

التي توجد فيها هذه الدوائر, وهي كما رئينا نسب منخفضة  خالل الوزارات او المؤسسات

) من حجم الناتج المحلي  االجمالي ,  2.5%جدا قياسا بالمتوسط العالمي لالنفاق والبالغ (

كذلك يوجد فرق كبير بين حجم االنفاق على هذا النشاط في كل من فنلندا وكوريا  مقارنتا 
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)  من حجم الناتج تقريبا, اما في 5.5) وكوريا (3.5بالعراق , حيث بلغ في كل من فنلندا (

العراق فان االنفاق على هذا النشاط متذبذب , ويتبع نمو الصادرات النفط , واالوضاع 

  االقتصادية والسياسية المضطربة.

في الجامعات , واقتصاره على التعليم التقليدي ,وال يرتقي لكي يكون  تدني التحصيل المعرفي

  التعليم بحثي تطويري.

 في القطاع العام , وانعدام وجود هذه المراكز في القطاع الخاص. يةمراكز البحثالعدد  قلة  - ب

ان عدد الدوائر والمراكز البحثية في الوزارات والمؤسسات الحكومية هي قليلة , وذات كفائة 

نخفضة جدا والتأثير لها على نمو الناتج المحلي االجمالي الن نمو الناتج المحلي كما رأينا هو م

يعتمد على انتاج النفط  بالدرجة االولى, اما القطاع الخاص فأن الشركات والمصانع التوجد فيها 

قطاع العام دوائر ومراكز بحثية في الغالب, وتعتمد على  نمو ناتجها بالدرجة االولى على طلب ال

 وبعض الطلب المحلي.

, واغلب هؤالء يعملون كموظفين وليس في الدوائر البحثية  عددهمقلة الهجرة للعلماء و  - ت

 كباحثين في تخصصاتهم.

, واضطرابات  2003ان االوضاع التي مر بها العراق من حروب وحصار واحتالل عام 

ت لبعض العلماء العراقين , وعدم في االوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية , واختياال

اهتمام الدولة او الطبقة السياسية او االحزاب الحاكمة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع, 

من  هجعل العديد منهم يغادر العراق الى دول اخرى توفر لهم حياة كريمة وكل ما يحتاجون

  وسائل لتطوير ابتكاراتهم وابداعاتهم. 

والوزارات والقطاعات   الجامعاتوالتطويرية في فقدان التنسيق بين المؤسسات البحثية    - ث

االقتصادية. اليوجد في العراق تنسيق بين الدوائر البحثية والواقع االقتصادي , واهم المراكز 

ابحاثها في مشاريع انتاجية مربحة , وانما ابحاث هذه  لالبحثية في الجامعات العراقية ال تستغ

 المراكز يكتفى فقط بنشرها بالمجالت العلمية وال يوجد لها تأثير على الواقع.

 انهيار البنى التحتية العامة وضعف البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  - ج

 يمتلكها، التي الكبيرة اإلمكانيات من الرغمبناء بناه التحتية العامة على  من يتمكن لم العراقف

فالفساد االداري والمالي للمسؤلين الذين تولوا مسؤلية الدوائر الحكومية لم يسعوا الى تطوير 

بناها وانما اهتموا فقط بما سيحصلون عليه من هذه الدوائر, كمنافع خاصة, لذا فان تدهور 

الكهرباء والتلوث البيئي ومشكلة مياه الشرب في بعض المناطق, والبطالة وازمة السكن, 

لها,  المناسبة الحلول وضع في العلمي البحث دور إلىقتصاد الريعي, جميعها بحاجة واال

, فواقع هذه البنى ليس بمغاير  للبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكذلك الحال 
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بينات رقمية متاحة عن  دضعف دور االقتصاد المعرفي كذلك ال توجعن البنى الرئيسية , ف

كافة القطاعات االقتصادية, اضافة الى انعدام الشفافية في اغلب الدوائر الحكومية وغير 

لن يحدث تقدم في بنى  والتقني العلمي الصعيد على حقيقي تقدم, فمالم يحدث  الحكومية .

التحتية المبنية البنية ف,  حقيقية اقتصادية تنمية إحداث و المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا 

على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه 

مع االحتياجات المحلية، لدعم النشاط االقتصادي وتحفيز المشاريع على إنتاج قيم مضافة 

  ,عالية

 الفساد االداري والمالي الذي ينخر اغلب مؤسسات الدولة.  - ح

على احد ان كل مؤسسات الدولة العراقية ينخرها الفساد المالي واالداري اضافة الى  ىال يخف

عدم كفاءتها في اداء واجباتها تجاه المواطنين او اتجاه عملية التنمية بكل جوانبها , فالفساد 

 هو عقبة يقف امام االستثمارات المحلية واالجنبية, وامام تطور مؤسسات الدولة.

 . 2003ني بعد عام تردي الوضع االم  - خ

,وهذا سبب مهم في هجرة العقول  2003ان الوضع االمني في العراق لم يستقر بعد عام 

واالموال الى الخارج, وبتالي اليمكن تحقيق التقدم في دوائر البحث والتطوير بدون هذه 

 الشريحة المهمة من العلماء واالموال االزمة لتمويل هذه المؤسسات الحيوية.

 نين الحامية للمبدعين والمبتكرين.ضعف القوا  - د

و$(,� الق�ل إن ال(ل%'ة الف%�$ة هي "!ارة ع� أص�ل غ�� ماد�ة ت�جع إلى ال�هة ال	ي قام�    

ان  قوانين حماية  ,ب	�ل�=ها, م� خالل ال	ف%�� واإلب=اع ال;ه.ي, س�اء 8ان� ش45ا 23'1'ا أم مع.�$ا

الحقوق الملكية الفكرية وحقوق المبدعين من اهم االمور التي جعلت من المبتكرين يبحثون عن 

الدول التي تحمي مبتكراتهم واالستفادة من القوانين للحصول على حق استثمار هذه المبتكرات 

 دون مزاحمة من الغير, أذ أن هذه القوانين غير مفعلة في العراق.

 د مؤسسة مركزية تتبنى عمل دوائر البحث والتطوير .ال توج   - ذ

ان عمل هذه الدوائر يخضع للقوانين النافذة داخل الوزارة او المؤسسة التي تتواجد بداخلها هذه   

الدوائر ويعتمد على ما تخصصه الوزارة من تمويل وليس تمويل خاص بها , حيث يعتبر هذا قيد 

 كافي لتحجيم عمل هذه الدوائر.

اصبح البحث العلمي من المعايير المهمة والرئيسة لقياس تطور البلدان ومعرفة درجة تقدمها لقد 

ورفاهيتها ولم تعد المقاييس التقليدية كمؤشرات الدخل كافية في عصر العولمة، فالفجوة تزداد 

بيننا وبين العالم بالرغم من انخفاض مستويات الفقر وارتفاع معدل توقع الحياة والحد من 
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واذا نظرنا نظرة سريعة الى واقعنا العلمي والتكنولوجي لرأينا واقعا   .وفيات بين االطفالال

مؤلما يتميز بفقر االمكانيات والتخصيصات المالية وبانعدام الحوافز والدوافع للبحث واالبتكار 

 بأسرعوالتطوير، فجل اهتمام االنسان العراقي هو االمان وتوفير المستلزمات المادية لرفاهيته 

 . واسهل االساليب

  متطلبات نجاح البحث والتطوير في العراق - 2

ال(8�Dات االساس'ة لل.(� االق	4ادI في ع�4نا الD=یC, وه;ا  م� نFاE ال!CD وال	�B$� �ع=

ال.FاE �ع= م� اهL االنBFة ال	ي تق�د ع(ل'ة ال.(� االق	4ادI في ال=ول ال(	ق=مة ,و8(ا ت�2� ل.ا 

 I4اد	ال(لف االقN �� الRاNق	��(الف.ل.=�ة وال%�ر$ة), ل;ا �قع على عاتO ال(ه	(��	S��	ال �م

اله	(ام به;ا ال.FاE ال(Vث� في ال�اقع وعلى 8افة االصع=ة ,وSه=ف ت.�$ع واالج	(اعي والR'اسي ا

م4ادر ال.(� االق	4ادI وا��اد ال'ات ل	فع�ل م8�Dات ال.(� ال�=ی=ة , ول	Dق�O ه;ا اله=ف 

  ال(هL ی	Bل] الZ'ام ب!عY االج�اإت الهامة وهي:
  

  اق منها ما يلي:  االليات المقترحة التي تهدف الى تحسين البحث والتطوير في العر

  االستقرار السياسي واالمني : -أ 
للبلد   القرار المصيرية اتخاذ في الرئيسية المحددات احد واالمني السياسي االستقرار يعد

 العالقات وطبيعة الحكومات، واستقرار الحكم نظام حيث من السياسي باالستقرار البلد فتتمتع ،

 لجذب المالئمة البيئة يوفر البلد داخل السائدة الديمقراطية وحالة السياسية االحزاب بين

 عائقا يعد واالمني السياسي االستقرار عدم وان االستثمار في البحوث واالبتكارات الوطنية ،

 المحلية االموال رؤوس هروب عدم االستقرار في  يسهم في هذه االنشطة ,اذ االستثمارات امام

  كذلك هو يساهم في هجرة العلماء والعمالة الماهرة. ، الداخل من االجنبية االستثمارات و

  تعنى بالبحث والتطوير: مركزية انشاء مؤسسة  - ب
تهدف هذه المؤسسة االهتمام بتشريع القوانين الخاصة بالعلماء والمبتكرين والمبدعين 

 عمل تتبنىالنجاح , كذلك  وظروف مستلزمات كافة لهم وتوفير الفكرية الملكية حقوق وضمان

ويخصص لهذه المؤسسة اموال  ,,وتقدم الدعم المادي والمعنوي للعاملين والتطوير البحث دوائر

  .العمومية كأي مؤسسة او وزارة اخرى  ةمن الميزاني

  :انشاء بنى تحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  - ت
 الشبكات عليه تعمل الذي المتكامل اإلطار وهي المعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية

 الحاسوب وشبكات الحاسوب وأجهزة البيانات مراكز األساسية البنية هذه وتتضمن. الرقمية

 الدول الستخدام استعداد مدى الشبكات، جاهزية مؤشر و يوضح  البيانات قواعد إدارة وأجهزة
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 والمجال العام األعمال مجال أوالً :  محاور ثالثة على بفاعلية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

ً  واالتصاالت, المعلومات األساسية لتكنولوجيا والبنية التنظيمي  األقطاب جاهزية مدى ثانيا

 واالتصاالت المعلومات والحكومات الستخدام تكنولوجيا األفراد والشركات للمجتمع الثالثة

ً  منها, واالستفادة المتاحة,  واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا الفعلي األقطاب تلك استخدام ثالثا

لتكنولوجيا المعلومات  التحتية البنى في واضح تخلف من العراقي االقتصاد حيث يعاني

  اهم ركن من اركان االقتصاد المعرفي . تمثل التي واالتصاالت

  االستفادة من امكانات الجامعات والمؤسسات العلمية. - ث 
 المشكالت معالجة العلمية في والمؤسسات الجامعات امكانات بالمكان االستفادة من

 وتطوير لها المناسبة الحلول والدولة وايجاد المجتمع تواجه التي االجتماعية او االقتصادية

المعالجة الخاصة بكل مشكلة , حيث ان دوائر البحث والتطوير هي تشكل النسبة العظمى  وسائل

من خالل هذا التعاون تعميق صلة الترابط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, فباإلمكان 

  بين االوساط البحثية في الجامعات والمجتمع في مواجهة مختلف الظروف المتغيرة.

  استثمار االفكار المبتكرة للباحثين والمبدعين . - ج 
نحن رئينا في الفصلين االول والثاني كيف يتم االستثمار في االبتكارات العلمية المكتشفة 

ن قبل القطاع الخاص وتحويها لى منتجات وخدمات يستفاد منها, وكيف يؤثر ذلك والمطورة م

على المنافسة  واالرباح بين الدول والشركات, اال ان ذلك غير متاح في العراق , لضعف دور 

القطاع الخاص في الحياة االقتصادية, والنخفاض انتاجية القطاع العام وعدم كفائته لذا يجب 

وتفعيل  ,والخاص العام والقطاعين والتطوير البحث مؤسسات ومعاهد بين فاعلة صلة تحقيق

دور القطاع الخاص بما يخدم عملية التنمية واعطائه الدور االساسي في عملية النمو االقتصادي 

 بشكل التعاون إتفاقيات ,وتشجيع هذا القطاع على االستثمار في االبتكارات الوطنية, واستثمار

  االطراف. جميع يخدم بما تجاري

  االستفادة من تجارب الدول االخرى في تفعيل نشاط البحث والتطوير. -ح
من الممكن االستفادة من التجارب الدولية كالتجربتين الفنلندية والكورية وكذلك من 

التجارب التي تكون مشابهة ومتقاربة من وضع وأمكانات الدولة العراقية , وهي دول عديدة 

االمكانات المادية العراقية  كاألردن او يكون اقتصادها ريعي كاألمارات منها دول التمتلك 

وعمان, وهي دول قد قطعت شوطا مهما في بناء اقتصاداتها ومجتمعاتها على اسس علمية 

ذلك على االنتاجية والمنافسة  سومعرفية , والقضاء على الفساد المالي واالداري فيها, وانعك

  والعراق يمتلك كل مقومات النهوض بتفعيل دور هذا النشاط. لشركات ومنتجات تلك الدول 
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  القضاء على الفساد اإلداري والمالي . - خ 
 غياب منها ألسباب 2003 عام بعد والسيما العراق في سريعا الظاهرة هذه نمت لقد

 القيم لمنظومة تخريب و وتدمير والشفافية المساءلة وغياب قليلة غير لمدة مؤسساتها بكل الدولة

 وضوح وعدم التنظيمية الهياكل وضعف الصالحيات وتداخل العراقي المجتمع في واألخالق

 وما مدمره وعقوبات حروب من العراق خرج ان بعد هذا وجاء  ذلك وغير المالية الحسابات

  . ذلك وغير  وبطالة وتضخم العراقي االقتصاد في هيكلية اختالالت عنها من نجم

ويوجد في العراق بعض المؤشرات التي يمكن ان تكون نقطة انطالق لتطوير دور البحث 

والتطويرفي الوزارات والمؤسسات العامة , وهذا جاء نتيجة جولة ميدانية للباحث بين الوزارات 

  العراقية.

)عدد دوائر  البحث والتطوير في الوزارات العراقية  و المراكز الفرعية في 33جدول (
  فظات والشركات العامة.المحا

  عدد  المراكز والوحدات البحثية والتطويرية   عدد دوائر البحث والتطوير  الوزارة 
 96 1  وزارة التعليم العالي

 32   8  وزارة الصناعة والمعادن
 13  4  وزارة الزراعة

 8    5  وزارة الموارد المائية
 14    12  والتكنولوجيا وزارة العلوم

 20 7     وزارة الصحة
 6 6  وزارة المالية

 13   2  وزارة التخطيط 
 12 4  وزارة التربية

 29 4  وزارة االسكان والتعمير
 2 2  وزارة النقل و المواصالت

 2 2  وزارة العمل 
  المراكز والوحدات  247     الدوائر  57    المجموع

 304  المجموع الكلي
  التالية:الجدول من عمل الباحث باالعتماد على المصادر 

  دائرة البحث والتطوير. –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  - 1
  دائرة البحوث الصناعية. - هيئة البحث الصناعي –وزارة الصناعة والمعادن  - 2
  شعبة االحصاء الزراعي. –دائرة التخطيط والمتابعة –وزارة الزراعة  – 3
  دائرة التدريب والتطوير. –وزارة التربية  – 4
  دائرة الطاقة المتجدد, دائرة الفضاء ,دائرة تدوير المخلفات. - وزارة العلوم والتكنولوجيا - 5
  , دائرة البحث والتطوير والمتابعة.   وزارة التخطيط - 6
  وزارة الصحة , المركز الوطني للتدريب والتنمية البشرية. – 7
  ية.وزارة الموارد المائية, المركز الدراسات والموارد المائ – 8
  وزارة االسكان والتعمير والبلديات واالشغال , المركز الوطني للمختبرات والبحوث االنشائية, مركز بحوث البناء.  – 9

  وزارة النقل , دائرة التخطيط والمتابعة.  – 10
الوطني للبحوث  دائرة التدريب المهني ,قسم ادارة الجودة والتطوير المؤسسي, والمركز-وزارة العمل وشؤن االجتماعية – 11

  والدراسات.
  مركز التدريب المالي والمحاسبي. -دائرة تكنولوجيا المعلومات - وزارة المالية  – 12

مالحظة: تم دمج عدد الدوائر الرئيسية  في الوزارات و المراكز والوحدات البحثية  الفرعية في اغلب المديريات والمؤسسات العامة 
  والمحافظات العراقية.
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) دائرة , اما 57لبيانات الجدول انه يوجد دوائر  للبحث والتطوير  والبالغة ( من المالحظ

) مركز ووحدة بحثية, فباإلمكان االستفادة من هذه الدوائر 247المراكز ووحدات فبلغ عددها (

والمراكز و ان يفعل دورها لتطوير عمل الوزارات  والمؤسسات التابعة لها , ويتم تفعيل دور 

تشكيل هيئة عليا للبحث من خالل الدعم المقدم  في كافة النواحي ومن خالل هذه الدوائر 

والتطوير الهدف منها وضع سياسات للبحث العلمي  والتطوير التكنولوجي في البلد بهدف وضع 

الخطوط االساسية لتوجهات البلد في كافة  المجاالت ومن أجل النهوض بالمراكز والوحدات 

ي كافة التخصصات , البحثية التي تقدم النتاجات العلمية , وبهدف استقطاب العلماء والمبدعين ف

للعاملين المبدعين في هذه  وتخصيص المكافأةيجب ووالتطوير ,   االبتكار واإلبداعولغرس ثقافة 

الدوائر واستقطاب الكفاءات العلمية في الخارج من خالل توفير كل احتياجاتهم , واالستفادة منهم  

تشهدها تجارب الجامعات  في مواجهة متطلبات المستقبل والمستجدات العلمية والعملية التي

  .العالمية , وباالعتماد على التجارب الدولية الناجحة , التي تقع ضمن حدود امكانات البلد المتاحة
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  االستنتاجات  

 األساسية العوامل هي )المال وراس والعمالة، األرض، (كانت ، القديم االقتصادي التاريخفي 1- 
مهمة  لألصول غير الملموسة أصبح فقد الجديد االقتصاد في ، واساس النمو االقتصادي , أما لإلنتاج

  المتجسدة جميعها في االنسان . اتوالمعلوم والذكاء، واإلبداع، الفنية، المعرفة وهي النمو االقتصادي

يعد رأس المال الفكري من المقومات األساسية المهمة لبناء االقتصاد المعرفي ، ومن ثم النمو  - 2
االقتصادي المستدام ، فكلما زادت معدالت المعرفة لدى العاملين ، زادت قدراتهم العقلية واإلبداعية، 

اً على العنصر غير الملموس لقيمة التقنية المتقدمة ليفــــــوق وهو ما يشكل ميزة تنافسية، ودليالً واضح
لموجوداتها الـــــــــــحسية كاألبنية والمعدات ، فالموجودات الحسية(رأس المال  على القيم الحقيقية

الفكري) لشركات عالية التقنية تفوق قيمتها اضعاف مضاعفة لقيمة االصول المتمثلة باالبنية والمعدات 
  تملكها.التي 

اغلب الدول التي اعتمدت استراتيجية البحث والتطوير هي دول  متقدمة وعلى درجة عالية من  - 3
  التنافسية , وتنخفض بها معدالت البطالة ولديها معدالت نمو مستدام .

ضخامة االنفاق المالي على البحث والتطوير في دول العينة حيث كانت النسبة تفوق المتوسط  - 4
%) من حجم الناتج المحلي , وانخفاض هذه النسبة بالعراق وفي بعض السنوات (2.5البالغ العالمي و

  تنخفض الى الصفر.

ضخامة البنى التحتية التكنولوجية في دول العينة واعتماد القطاعات االقتصادية المكونة للناتج على - 5
البنى االرتكازية  فضعف , اما في العراقوتحقيق االرباح االقتصاد المعرفي في تطور االقتصاد

الضرورية للبحث والتطوير وعدم انتظام التمويل وعدم وجود تقييم عمل واضح يعطي لهذا النشاط 
  .  ,كان وراء عدم االهتمام بنشاط البحث والتطوير وضعف مساهمته في النمو االقتصاديبعده المناسب

  
بدعين في دول العينة والسبب هو في استقطاب عدد كبير من العلماء الباحثين والمبتكرين والم – 6

االمتيازات والقوانين التي تحمي حقوق هذه الشريحة المهمة من الناس وتوفير كل متطلبات نجاحهم 
حتى ان بعض الدول فتحت مراكز في الخارج الستقطاب هذه الشريحة المهمة من الناس واالستفادة 

مهم في القطاعات االقتصادية وكذلك في الدوائر  منهم , اما في العراق فان هذه الشريحة التشكل رقما
    الدولة , الن اغلب هؤالء قد هاجر خارج العراق السباب عديدة امنية واقتصادية واجتماعية.

توفر البيانات و المؤشرات عن كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية وسهولة  – 7
    ا بالعراق.الحصول عليها في دول العينة ,وصعوبة توفره

تعدد مصادر النمو االقتصادي في دول العينة, فتعدد الشركات والمصانع واعتمادها على التجارة  – 8
الخارجية التصديرية لتحقيق النسبة العظمى من ذلك النمو, لكن في العراق فأن المصدر الرئسي للنمو 

    ام.هو النفط الخام, لذا هو اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير المواد الخ

توفر مؤسسات تدير نشاط المبتكرين والمبدعين في فنلندا تسمى (مجلس سياسات العلوم  – 9
وهو مجلس مرتبط بالحكومة بشكل مباشر ومشرف على الوزارت ذات العالقة,كذلك   والتكنولوجيا)

 شارفي  كوريا يسمى(المجلس االستشاري الرئاسي المعني بتعليم علوم التكنولوجيا) وهو مرتبط بمست
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الرئيس وله صالحيات واسعة ودعم قوي , اما في العراق فال وجود لهذه المؤسسات بل هي دوائر 
  في داخل كل وزارة ومقيدة بتمويل وقوانين تصدرها الوزارة.

ضعف مساهمة القطاع الخاص في تشجيع البحث العلمي وتطبيقه في العراق, االمر الذي  -10

  مي محصورة بالجانب النظري, ولم تجد طريقها للتطبيق العلمي.انعكس في بقاء انجازات البحث العل

      التوصيات

االهتمام بالعلماء والمبتكرين والمبدعين وتوفير لهم كافة الظروف المناسبة ( االمنية  والمادية )  - 1
, ودعم االبتكار ومستلزمات العمل من مختبرات  ومعدات البحث والتطوير الخاصة بأعمالهم

  لفكري لهم وتحويله الى منتجات او خدمات ذات مردود اقتصادي .واالختراع ا

سيس هيئة او وزارة خاصة بالبحث والتطوير العلمي من خالل إصدار قانون جديد لهذه الهيئة تأ - 2
تعنى بأمور المبتكرين والمبدعين, وضمان حقوق الملكية الفكرية واالبداعية للعلماء وجعل ارتباطها 

طوير بمجلس الوزراء كي ياخذ عملها ابعاداً اشمل وتوفير جميع المستلزمات التي تعزز دور الت
  والبحث العلمي.

استحداث منظومة مالية  اعادة تنظيم وتفعيل مؤسسات البحث والتطوير واالبتكار في العراق و - 3
متوازنة ومستقرة لتمويل البحث العلمي  بغض النظر عن الظرف المالي , هذا إضافة إلى سن قانون 

الى تخصيص مبالغ من  لشركات والمؤسسات  الخاصة  يلزم الشركات الكبرى في القطاع الخاص
  .ميزانياتها للبحث العلمي والتطوير المنتجات والخدمات الحالية

التوجه نحو االهتمام برأس المال الفكري واعتباره إستراتيجية  مهمة واالهتمام باالقتصاد المعرفي   - 4
ى زيادة التحفيز او االقتصاد الرقمي واعتباره هدف ينبغي  الوصول اليه وتحقيقه , األمر الذي يؤدي ال

من أجل اكتساب المعرفة ورفع مستوى االبداع واالبتكارو االعتراف بأهمية البحث العلمي في 
 الجامعات العراقية كونه يمثل الحلقة المتقدمة في النهوض بالتعليم العالي .

نى التحتية  االهتمام بتطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة من الخارج  واالستفادة منها في تطوير الب - 5
العلمية لتكنولوجيا المعلومات ودوائر البحث والتطوير وتغيير المناهج في المراحل االولية وفي 
الجامعات و التخلّص من أساليب التعليم التلقيني وإطالق العنان للفكر والتأّمل واإلبداع، وخلق ثقافة 

كل جامعة بمطبعة مستقلة لنشر دعم سياسة النشر في الجامعات العراقية وتزويد البحث العلمي و 
كما يتطلب ايجاد المناخ المناسب للباحثين بما يتماشى والتطور الحاصل في  اإلنتاج العلمي لكوادرها .,

  العالم المتقدم .

ربط دوائر البحث والتطوير بالمختبرات العلمية في الجامعات العراقية كل حسب التخصص  6-
في حل المشاكل المعاصرة التي تواجه العراق , واعداد الكوادر والتوجه العلمي , واالستفادة منها 

العلمية المتخصصة, وتوفير األجهزة  والمعدات الخاصة بكل دائرة بحثية التي تحتاجها المختبرات 
ومراجعة وتقييم استراتيجية هذه الدوائر بصورة دورية باالستناد الى المعايير العالمية  من قبل الهيئة 

  لمقترحة .او الوزارة ا
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فضالً عن توفير الحوافز المادية والمعنوية, ينبغي خلق السياسات التي تهدف الى جعل تكنولوجيا  -7
في المجتمع العراقي من  المعلومات واالتصاالت اكثر يسراً الفراد المجتمع واشاعة ثقافة المعرفة

ت الحكومية والخاصة بدور خالل وسائل التوعية المختلفة, لتعمق وادراك افراد المجتمع والقطاعا
العلوم التقنية واالبتكار في تحسين الكفاءة االنتاجية, وزيادة القدرات التنافسية لالقتصاد الوطني 

  ,والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية, واالرتقاء بمستوى معيشة المواطن.

شجيع ودعم المؤسسات الصغيرة لت,العمل على اقامة الحاضنات االقتصادية التقنية من خالل الدولة  -8
فرص العمل والقضاء على البطالة, ودعم نشاط االبتكار, من خالل تفعيل  لتشجيع,والمتوسطة 

  االمكانات المقدمة للمبتكرين والمبدعين.
  
تعزيز التعاون العربي , من خالل اقامة شبكات عربية للبحث والتطوير واالبتكار واقامة مشاريع  -9

% من الدخل القومي الصيني, 50حيث في الصين تشكل االعمال الريادية اكثر من ريادية مشتركة, 
وفي العالم العربي موجودة مثل هذه المشاريع, ففي دبي مدينة االنترنيت , والقرية الذكية في مصر 

وتنمية  ,ووادي السليكون في االردن, وبرنامج سند في سلطنة عمان لتنمية المشاريع الفردية والصغيرة
وح المبادرة واالعتماد على الذات في مجاالت االعمال الريادية, وعليه فان تطوير هذه البيئة يساعد ر

  على تشجيع االبتكار وتسهيل تسويق مخرجات البحوث والتطوير.



  

  
  

  الفصل االول

 
  

    ������    
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  ال��ادر
  المصادر العربية - أ

 المترجمة:و: الكتب العربية اوالً 
إبراهيم بن عبد هللا الرحبي,(اقتصاد المعرفة البديل االبتكاري لتنمية اقتصادية مستدامة , سلطنة عمان نموذجاً)  1-

  .2012 ,ق عة والنشر والتوزيع ,دمشاترجمة عن االنجليزية حسن المطروشي ,الطبعة االولى ,دار الفرقد للطب

  .1992 ، الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديوان ، الصناعية المؤسسة نشاطات و ،وظائف السعيد دمحم أوكيل 2- 

  . 1994 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ، التكنولوجي اإلبداع وتسيير إقتصاد ، السعيد دمحم أوكيل -  3

دار الفجر للنشر والتوزيع  -اإلداري في القرن الحادي والعشرين اإلبداع -برافين جوبتا ترجمة د.احمد المغربي 4-

  .2008مصر,  –القاهرة 

رفاعي دمحم رفاعي ودمحم سيد أحمد   تشارلز وجاريث جونز: اإلدارة اإلستراتيجية ( مدخل متكامل)، ترجمة 5- 

   .2001، 1المتعال، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، ج 

  .2003توماس كون ، بنية الثورات العلمية،(ترجمة: شوقي جالل)، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 6-

جون هوكنز,(اقتصاد االبداع ) كيف يحول المبدعون االفكار الى مال , اول دليل عملي حقيقي لمن يعمل في  - 8 

  .2010دار العربية للعلوم ,بيروت لبنان ,الصناعات االبداعية, الطبعة االولى,ترجمة احمد حيدر,الناشرال

  .2002 ، اإلسكندرية ، الجامعية الدار ، البشرية الموارد تنمية و لتخطيط استراتيجي مدخل ، حسن راوية - 9

  .2000 األول، الجزء أب,صنعاء، الرضا، دار واالبتكار، اإلبداع إدارة  الصرن، حسن رعد -10

االنجاز) جامعة هارفارد, ترجمة عبد العزيز بن  -السلوك  -كية ,الهيكل ريتشارد كيفز (الصناعات االمري - 11

  .2000عبد هللا الزوم, طباعة مكتبة العبيكات, الطبعة االولى, الرياض,السعودية ,

روب موريس, النمو االقتصادي والبلدان المتخلفة ,ترجمة هشام متولي, الطبعة الثانية , دار الطليعة للطباعة  –-12

  .1979,بيروت,والنشر 

  .1992 ، القاهرة ، شمس عين ،مكتبة الصناعة اإلدارة ، عشماوي الدين سعد - 12

  .2010 ، 2 ط ، الورد جزيرة مكتبة ، االستراتيجية الخطة أعداد ،دورة عليوة سيد - 13

و عمشة , شرر,فريدريك, نظرة جديدة الى النمو االقتصادي وتأثره باألبتكار التكنولوجي , تعريب د.على اب -14

  .2001, الرياض,   مكتبة العبيكان

عبدالقادر بن عبدهللا الفنتوخ, مؤسسات التعليم العالي ودورها في اقتصاد المعرفة , وزارة التعليم العالي,  -15

  هـ.1435السعودية,

معية االسكندرية, الجا الدار) التنمية في حديثة اتجاهات، , د ايمان عطية ناصيف , القادر عبد دمحم القادر عبد د -15

2003.  

فليح خلف ,التنمية والتخطيط االقتصادي, الطبعة االولى , دار جدار للكتاب العالمي, عالم الكتب الحديثة ,  -15

  2006عمان ,االردن ,

 ،مركز توفيق الرحمان ،ترجمة, عبد باألفكار اإلدارة فن , اإلبداع برادن،حرب فون فريدريك كريستوف -16

  2000 .، القاهرة بميك، لإلدارة ةالمهني الخبرات



 147 

سيد , طباعة  عاطف زينب  جدٍّ)    , ترجمة قصيرة مقدمة   -االبتكار,  ( جان ديفيد دودجسون و  مارك - 17

  القاهرة.  2014    األولى والثقافة  ,  الطبعة للتعليم هنداوي مؤسسة

 الجامعية، المطبوعات ديوان ،(عربي.إنجليزي.فرنسي) االقتصادية المصطلحات معجم (يهن مصطفى - 18

  1984 .الجزائر،

 الجامعية، المطبوعات ديوان ،(عربي.إنجليزي.فرنسي) االقتصادية المصطلحات معجم (،يهن مصطفى  - 19

  .1984 الجزائر)،

ميشيل تودارو ,التنمية االقتصادية , تعريب ومراجعة ,محمود حسن حسني ومحمود حامد محمود, دار المريخ  -20

  .2006ض , ,الريا

 عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار الحديثة، والتجارب والخصائص المفاهيم ,االبتكار إدارة نجم، عبود نجم - 21

  . 2003  ,01الطبعة األردن،

عبد القادر عطية, اتجاهات حديثة في التنمية , الطبعة الثانية , الدار الجامعية للنشر والتوزيع , االسكندرية,  -22

  .2003مصر , 

  .2005هوشيار معروف , تحليل االقتصادي الكلي , دار الصفاء للنشر والتوزيع , عمان , االردن,  -23

فريدريك شرر, نظرة جديدة الى النمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجي, تعريب على ابو عمشة,  -24

  .2002العبيكات, السعودية, الطبعة االولى,

االقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات, الطبعة االولى, دار وائل للنشر ,عمان  متحت القريشي, التنمية -25

  .2007,االردن, 

  .1،2004القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، ط) الدولة رؤية سوسيولوجية(العالي دبلة،  عبد -26

طبيقية,جامعة االسكندرية دمحم عبد العزيز عجمية, ايمان عطية ناصف, التنمية االقتصادية: دراسة نظرية وت -27

,2000.  
  

  : والدراساتالبحوث  -ثانيا
أديب قاسم شندي, سارة عبد الرزاق حسن(دور البحث والتطوير في التنمية االقتصادية في بلدان مختارة  1-

 2015العدد واسط جامعة/واالقتصاد اإلدارة , كلية واإلدارية االقتصادية للعلوم الكوت مجلة العراق_المانيا)
(19).   

المؤتمر العربي السابع لإلدارة البيئية و جائزة مملكة العربية السعودية لإلدارة البيئية، مجلة صدرت عن  -2
  .2009, 61)المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، العدد (

إضاأت علمية  نشرة دورية تصدر كل ثالث اشهر عن مجلس البحث العلمي , العدد الثاني , يناير  -3
  طنة عمان.,سل2014

  .2013المعهد العربي للتخطيط ,الكويت, -4

آيت زيان و آخرون، تسيير المعارف و اإلبداع في المؤسسة العربية، المؤتمر العلمي الرابع: الريادة و اإلبداع،  -5
 .2005مارس 16و  15المركز الجامعي، خميس مليانة، الجزائر، 

  .2013), يوليو12لمصرفية في دولة الكويت , العدد(إضاأت مجلة توعوية يصدرها  معهد الدراسات ا -5

  .2004المنظمة  العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية، مسقط،  -6
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 مداخلة المؤسسة، في واالبتكار اإلبداع عملية على وتأثيرها التغيير إدارة رضوان , سوامس الهادي، بوقلقول -7
  .2004 ديسمبر 1 إلى نوفمبر 30 من الجزائر، عنابه، للمؤسسات، الثاني الوطني  المنتدى في قدمت

مجلة جامعة بابل, العلوم الصرفة  تغريد داود سلمان داود , أثر االيرادات النفطية في تنمية االقتصاد العراقي, -8
  . 2016  , ) 24),المجلد(4والتطبيقية ,العدد (

 في  االبتكار تطوير في التنظيمي التغيير دور حول الوطني الملتقى في قدمت ةمداخل العربي، تيقاوي -9
  .2011 نسان، 14- 15 البليدة جامعة الحديثة، المؤسسات

 العلمي المؤتمر الجديدة، للتنافسية األساسي التحدي–البشرية الموارد وتنمية الكفاءات تطوير الحبيب، ثابتي -10
 9 - 8 يومي ورقلة، بجامعة االقتصادية والعلوم الحقوق منظمات والحكومات , كليةلل المتميز األداء حول الدولي
  .2005 مارس

ربيع قاسم ثجيل, و د.عدنان فرحان الجواري (معوقات البحث العلمي في مراكز الدراسات والبحوث في  -11
 .2012السنة  8المجلد  24جامعة البصرة) مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية العدد

سعيد منصور فؤاد ، او سرير منور ، االبتكار و اإلبداع كعنصرين أساسين في عملية التأهيل الملتقى الدولي  -12
، كلية العلوم 2006أبريل  17/18حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، 

  االقتصادية، الشلف ,الجزائر.

,كلية 2008),38دولية العدد( التنمية), مجلة دراسات في الجنوبية الكورية لتجربةالنبي (ا عبد رشيد سعيد -13
  العلوم السياسية, جامعة بغداد.

 بغداد، جامعة واإلدارية، االقتصادية العلوم المنظمة، مجلة  أداء في الفكري المال رأس أثر :الغتري سعد -14
  .2001 ,  (28)العدد

علمي والتطوير في الوطن العربي، (معالم الواقع وتحديات المستقبل)، شئون صبحي القاسم، سيرة البحث ال -15

  .م2000ديسمبر 104،15عربية،مجلة دورية تصدر عن الجامعة العربية, عدد

صالح مهدي محسن العامري، العوامل التكنولوجية والتنظيمية المؤثرة في اإلبداع التكنولوجي، مجلة العلوم  -16
  .2005، دمشق، سوريا، 21،المجلد2ة، العدداالقتصادية والقانوني

صالح عباس ، العولمة و أثارها على البطالة و الفقر التكنولوجي في العالم الثالث, دراسة عن مؤسسة شباب  -17
  .2004الجامعة ، اإلسكندرية ،  

 المركزي عن البنك التنافسية,,بحث منشور النمو والقدرة لتعزيز وسيلة االبتكار الكريم, دعم عبد فريد علي -18
في مجلة علمية نصف سنوية متخصصة بالسياسة  أدارة المخاطر, لالستثمارات قسم العامة , المديرية العراقي
  .2012 النقدية ,

واقع و آفاق، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة  -عماري عمار: اإلبداع التكنولوجي في الجزائر -19
  . , 2004)(3سطيف، العدد

 اقتصادية والمتوسطة) مجلة أبحاث الصغيرة المؤسسات دعم في التكنولوجية الحاضنات دور ( سماي علي - 20
  , الجزائر. 2010 السابع , جوان , المدية, العدد وإدارية, جامعة

في  علي حسن يعن هللا القرني، متطلبات التحول  التربوي في مدارس المستقبلس بالمملكة العربية السعودية -21
  2014.) ,السعودية ,175ضوء تحديات اقتصاد المعرفة،مجلة المعرفة العدد(
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قصي الكليدار وآخرون, القياس االقتصادي ألثر حجم الدخل القومي على النفقات التعليمية ومدخالت التعليم  -22
  .2009), 4د(, مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ,العد  2002-1970العالي في العراق للمدة 

جامعة البعث, سورية  - كنجو عبود كنجو,( اإلبداع المصرفي في ظل االقتصاد المعرفي),كلية االقتصاد  -23
2012.  

 والدراسات، البحوث مجلة الوطنية، المؤسسات تنافسية لتعزيز كمدخل التكنولوجي اإلبداع قريشي، دمحم -24
  .2008 الجزائر، بسكرة، جامعة يير،التس وعلوم .االقتصادية العلوم كلية ،(6 )العدد

 العربي مؤّشرات الوطن في العلمي (مؤسسة الفكر العربي)  تقرير العربي الثالث للتنمية والثقافة  البحث -25
  .2010لبنان , - التميّز , طباعة ونشر بيروت ومحاوالت .. التخلّف

يمي في السلوك اإلبداعي كما يراه العاملون في دمحم الحراحشة و آخرون، أثر التمكين اإلداري و الدعم التنظ -26
  .2006، 2 ، العدد 33شركة االتصاالت األردنية: دراسة ميدانية، مجلة العلوم اإلدارية، المجلد

دمحم بن عبد الرحيم بن سعيد, االبداع مفهومه ووسائل تنميته,ورقة عمل مقدمة للملتقى االول (بناء معاير  -27
ية السعودية للتدريب وتطوير الموارد البشرية, جامعة دمحم بن سعود, مكة المكرمة , التدريب),الجمعية العلم

  .2010السعودية,

 المشروعات وتنمية دعم بعنوان األول العلمي االبتكار , المؤتمر رفاعي , إستراتيجيات العزيز عبد ممدوح -28
  .لقاهرة, ا2012 3// 11-12شمس للفترة من  عين جامعة التجارة الصغيرة كلية

دمحم سيد أبو السعود,اإلمكانيات التكنولوجية والنمو االقتصادي, المعهد العربي للتخطيط بالكويت مجلة دورية  -30
  .2010) , يوليو95تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية ,السنة التاسعة, العدد(

ختارة ودورها في تعزيز القدرة نزار كاظم صباح الخكاني,امكانية البحث والتطوير في بلدان عربية م -31
  .2010) 1العدد(12التنافسية), مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية المجلد 

صالح عصفور , المصادر الطبيعية واقتصاديات نفاذها, جسر التنمية ,سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية  -32
  .2002), الكويت ,5االقتصادية بالدول العربية, العدد (

حسين الطالفحة ,سجل التطورات المؤسسية في الدول العربية, المعهد العربي للتخطيط: سلسلة الخبراء,  -33
  .2013), الكويت,46العدد(

 دراسة تطبيقية) -دراسة في معدالت النمو لألزمة لصالح الفقراء(العراقتوفيق عباس عبد عون المسعودي،  -34
  .2010مجلد السابع,نيسان,،,ال26مجلة العلوم االقتصادية,العدد 

  .2004أحمد الكواز , السياسات االقتصادية وراس المال البشري, معهد التخطيط العربي , الكويت ,  -35

و.و روستو، مراحل النمو االقتصادي، ترجمة برهان الدجاني، مجلة الرائد العربي، العدد الثامن عشر،  -36
   .1962إبريل 

  ً   : التقارير:ثالثا

 في واالبتكار التكنولوجيا دور 2016 , لعام التنمية الصناعية تقرير الصناعية، للتنمية المتحدة األمم منظمة 1-

  .     2016فيينا, ,عامة لمحة ,والمستدامة الشاملة الصناعية التنمية

  ,  باريس, فرنسا. 2015تقرير منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لعام  2-
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 في المملكة المعرفة اقتصاد تقدم يرصد (التحول نحو مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية), تقرير 3-

السعودية,هذا التقرير صادر عن وزارة االقتصاد والتخطيط بتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم  العربية

  .2014 والتقنية ,

 من لإلتحاد االوروبي البرلمانية , الجمعية )بها روع تقرير (لنقُمسوار واخرون , مش شينناخ و إيمري ستيفان4-

  .2011والمياه والبيئة الطاقة ), لجنةEUROMEDالمتوسط ( أجل

تقرير عن االقتصاد االبداعي تعزيز سبل التنمية المحلية صدر التقرير عن برنامج االمم المتحدة االنمائي ,  5-

م والثقافة (اليونسكو) طبع األمم المتحدة , برنامج األمم المتحدة اإلنمائي, ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعل
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Abstract  
The research and development is an important factor in economic 

growth and many countries are seeking to invest in it, in order to 

achieve a lasting source of growth and these investments turn support 

resource another, a creative and skilled talent, or what is called (human 

capital), and in fact there is a growing awareness worldwide That the 

knowledge-based economy is now providing new opportunities for 

growth resulting from accelerated, technological development,  It is the 

result of the emergence of a new form of global economic development 

based mainly on the concept of knowledge-based economy based on the 

production, acquisition, dissemination and optimal use of knowledge 

through the role played by knowledge in determining the nature of the 

economy and its activities and in identifying the means, methods and 

techniques used in These activities are in their expansion, in what they 

produce, in the needs and services they provide, and in the extent of 

their benefits and benefits for individuals and society. Some countries 

have progressed in the development of this new driving force for 

growth, the support (3-5%) of the GDP. These countries, thanks to this 

new economic growth force, were able to make significant strides in the 

development process. The productivity of all production components 

increased. There is a mutual effect between the support provided for 

research And development and economic growth, each supporting the 

other in the positive direction, which led to the intensification of the 

volume of international competition based on product quality and low 

cost and prices, and research and development role in the distinction of 

countries in the field of economic competition and the power of creation 

of markets that did not exist previously, These states have a window to 

be considered The production of the surplus exceeds the needs of the 

local market at a time when developed and developing countries 

continue to pay attention to this activity, thus widening the gap between 

the role of this activity and its positive effects between one country and 

another and clarifying the gap and determining the strengths and 

weaknesses. Bright for this activity, although it is difficult to get some 

data and indicators for this important activity in Iraq, but we can draw a 

future picture of the possibilities for the advancement of this activity 

and its vital role and important for the economy and society.                       



  
   

Ministry of Higher Education and Scientific research 
University of karbala                        

  
College of Management and Economics      

Department of Economics                  

  
  
  
  

  
  
  

 (The role of research and development in 
economic growth Selected international 

experiences with reference to Iraq)  
  
  

Thesis submitted to the Council of the Faculty of 
Management and Economics / University of Karbala  
It is part of the requirements for obtaining a doctorate 

degree in philosophy of economics.  
  
  

Submitted by the student        

        

        

        

Raed  Khudair  Obeis  Kazem al-Abadi                            
  

Under supervision                                

Prof. Dr. Kazem Ahmed El Batat-Assistant Prof Dr. Amer Omran El Mamouri 
  
  
  

  م 2018                                                                                    هـ1439


	Microsoft Word - الواجهة عربي  - Copy.pdf
	Microsoft Word - الآية القرآنية.pdf
	Microsoft Word - الاهداء.pdf
	Microsoft Word - شكر وتقدير.pdf
	Microsoft Word - المستخلص.pdf
	Microsoft Word - جدول المحتويات.pdf
	Microsoft Word - واجهة المقدمة.pdf
	Microsoft Word - المقدمة.pdf
	Microsoft Word - واجهة الفصل الاول.pdf
	Microsoft Word - الفصل الاول بعد التعديل.pdf
	Microsoft Word - واجهة الفصل الثاني.pdf
	Microsoft Word - الفصل الثاني بعد التعديل.pdf
	Microsoft Word - واجهة الفصل الثالث.pdf
	Microsoft Word - الفصل الثالث.pdf
	Microsoft Word - الاستنتاجات والتوصيات واجهة.pdf
	Microsoft Word - الاستنتاجات والتوصيات.pdf
	Microsoft Word - واجهة المصادر.pdf
	Microsoft Word - 12 المصادر.pdf
	Microsoft Word - Eالمستخلص.pdf
	Microsoft Word - واجهة انكليزي.pdf



