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 / كمية اإلدارة واالقتصادجامعة واسط 
 :الممخص

شٓذد انجٍئخ انذٔنٍخ أحذاصبً يزغبسػخ يُز يُزصف انقشٌ انؼششٌٍ رجغذد فً انزحٕل انغشٌغ 

ٕسح انزكُٕنٕجٍخ، األيش انزي دفغ االقزصبدٌٍٍ ثزغًٍخ يٍ يقٕيبد انضٕسح انصُبػٍخ إنى يقٕيبد انض

انقشٌ انٕاحذ ٔانؼششٌٍ ثقشٌ انضٕسح انزكُٕنٕجٍخ، ٔأصجحذ اقزصبداد انؼبنى قبئًخ ػهى سكبئض انؼهى 

ٔانزكُٕنٕجٍب ٔانقٍى انًالئًخ نًٓب، ٔقذ أحذصذ ْزِ انضٕسح رغٍٍشاد جزسٌخ فً انجٍئخ انطجٍؼٍخ 

نؼقم انجششي يُز َشأرّ ٔانزً أدد إنى اْزضاص األعظ انزً رزشكم ػهٍٓب ٔاالجزًبػٍخ، نى ٌؼشفٓب ا

صشٔاد األيى ٔدٔس انفشد فً انًجزًغ. ٔرًخضذ ْزِ انًفبٍْى ػٍ إٌجبد ٔعبئم إشجبع جذٌذح ٔيزُٕػخ 

رهجً سغجبد جذٌذح نألفشاد، األيش انزي أػطى دٔساً كجٍشاً نألَشطخ االثزكبسٌخ فً رٕفٍش ْزِ انٕعبئم. 

زبنً فقذ أصجح انزطٕس ٔانًُٕ االقزصبدٌبٌ انهزاٌ رحققب فً دٔل انؼبنى انًزقذيخ ٌؼٕد يؼظًّ إنى ٔثبن

األَشطخ االثزكبسٌخ انزً قبيذ ثٓب رهك انذٔل خالل انًذح انزً أػقجذ انضٕسح انصُبػٍخ، إر أدد رهك 

انشثحٍخ ٔصٌبدح اإلَزبط،  االثزكبساد إنى صٌبداد يززبنٍخ فً إَزبجٍخ ػٕايم اإلَزبط ٔيٍ صى صٌبدح يؼذل

نجهذاٌ ػشثٍخ يخزبسح، ٔقذ رى  أَشطخ االثزكبساد  انزكُٕنٕجٍخ ٔاشزًم انجحش ػهى دساعخ إيكبَبد

اخزٍبس ثهذاٌ خًغخ رًضم فً )انغؼٕدٌخ، ٔرَٕظ، ٔػًبٌ، ٔانكٌٕذ، ٔيصش(، ٔجبء اخزٍبس ْزِ انذٔل 

 يُٓب، ٔرٕفش انجٍبَبد حٕل اقزصبدارٓب.ثٕصفٓب ػٍُخ انجحش ثغجت اخزالف انطجٍؼخ االقزصبدٌخ نكم 

ثشاءاد ، االثزكبس انزكُٕنٕجً، ، سأط انًبل انجششي االقزصبد انًؼشفً):  انًفزبحٍخانكهًبد 
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from the components of the industrial revolution to the components of the 

technological revolution, which prompted economists to call the twenty-first 

century the century of the technological revolution, and the economies of the 

world became based on the pillars of science and technology and the 

appropriate values for them, and this revolution brought about Radical 

changes in the natural and social environment, unknown to the human mind 

since its inception, which led to the shaking of the foundations on which the 

wealth of nations and the role of the individual in society are formed. These 

concepts resulted in the creation of new and diverse means of gratification 

that meet the new desires of individuals, which gave a great role to 

innovative activities in providing these means. Consequently, the economic 

development and growth that has been achieved in the developed countries of 

the world has become mostly due to the innovative activities carried out by 

those countries during the period that followed the industrial revolution. To 

study the potential of technological innovation activities for selected Arab 

countries, five countries were selected, represented in (Saudi Arabia, Tunisia, 

Oman, Kuwait, and Egypt). 

Keywords: (knowledge economy, human capital, technological 

innovation, patents). 

 :المقدمة
أدت التطورات العالمية والسيما وسائل االتصال وتكنولوجيا المعمومات إلى تقميل 
دورة حياة المنتج من خالل اندماج مرحمة الرواج مع مرحمة ظيور المنتجات، األمر الذي 
يعني جمب المقمدين ليذه المنتجات بسرعة فائقة تتزامن مع مدة ظيور المنتج، مما يجعل 

تأخذ الطابع التقميدي بعد مدة قصيرة من ظيورىا ويختفي العنصر االبتكاري  ىذه المنتجات
فييا، لذا فإن األنشطة االبتكارية تحتل أىمية كبيرة في ضمان استمرارية المؤسسات 

، وقد اإلنتاجية في السوق وتوسعيا من خالل إيجاد البدائل السمعية لممنتجات التقميدية
أنشطة جاءت بيا المدارس االقتصادية عمى دور  ركزت االفكار االقتصادية التي

في تحقيق النمو والتطور االقتصاديين منذ ظيور المدرسة  االبتكارات التكنولوجية
الكالسيكية التي عدت ىذه األنشطة إحدى عوامل اإلنتاج الرئيسة بعد العمل ورأس المال، 
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ر االقتصادي جوزيف إال أنيا احتمت موقع الصدارة بين ىذه العوامل بعد ظيور أفكا
شومبيتر في العقد الثاني من القرن العشرين، كما أشار االقتصادي سيمون كوزنتس في 
تعريفو لمنمو االقتصادي لعنصر االبتكارات وعدىا شرطًا ضروريًا لتحقيق ىذا النمو 
واستمراريتو، لذا تسعى دول العالم جميعيا إلى امتالك اإلمكانات االبتكارية التي تؤىميا 
لتحقيق تقدم ممحوظ في المجاالت المختمفة، وأخذت دول العالم المختمفة تنفق مبالغ طائمة 
عمى ىذه األنشطة ومقوماتيا من أجل ضمان مركز الصدارة والريادة ليذه األنشطة في 
الدول المتقدمة وتحاول الدول النامية من خالليا تقميل الفجوة االقتصادية بينيا وبين الدول 

 .المتقدمة
المتقدمة التي قطعت أشواطًا  البمدانو  وجود فجوة ابتكارية كبيرة بين البمدان مشكمة البحث:

، من جية اخرىبين البمدان العربية نفسيا كبيرة في مجال األنشطة االبتكارية من جية و 
ويرافق ىذه الفجوة تخمف واضح في المرتكزات األساسية لألنشطة االبتكارية في دول 

 العينة. 
العينة،  بمدانفي ين االقتصادي والتنمية في زيادة النمو تبرز أىمية البحث البحث: أهمية
أنشطة االبتكارات التكنولوجية وأثر ىذه األنشطة في تعزيز قدرة االقتصاد المعرفي  عبر

 لبمدان العينة العربية المختارة
يثة التي ينطمق البحث من فرضية مفادىا "عمى الرغم من الجيود الحث فرضية البحث:

ات التكنولوجية اال انيا يجب ان تساىم في العينة في مجال أنشطة االبتكار  بمدانتبذليا 
 زيادة معدالت النم االقتصادي وذلك عبر مخرجات المعرفة التكنولوجية.

العينة  ات التكنولوجية في بمدانييدف البحث إلى تحميل واقع أنشطة االبتكار  هدف البحث:
ل عممية تحميل واقع ىذه ة ليذه األنشطة وتقديم مؤشرات كمية تسيوالمرتكزات األساسي

 األنشطة.
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اعتمد البحث المنيج الوصفي في الجانب النظري من خالل عرض  منهجية البحث:
، وتحديد ، وطرح المؤشرات الخاصة بوية ات التكنولوجالمفاىيم الخاصة بأنشطة االبتكار 

 . ىذه المؤشراتالعالقة بين 

 ل: االطار المفاىيميالمبحث االو 
 االقتصاد المعرفيمفهوم أواًل: 

ىو اقتصاد يعتمد تطوره عمى "القدرة عمى خمق المعرفة  إن اقتصاد المعرفة
كذلك يشير اقتصاد المعرفة إلى أنو اقتصاد يعتمد فيو  ،(Julien, 2007)واستخداميا

عمى أنشطة كثيفة المعرفة، أي اعتماد أكبر عمى انتاج السمع والخدمات بنحو متزايد 
القدرات الفكرية أكثر من االعتماد عمى المدخالت المادية أو الموارد الطبيعية. ويتميز 
ىذا االقتصاد بوتيرة نمو متسارعة لمتقدم التكنولوجي والعممي فضاًل عن التقادم السريع، 

ور منتجات وصناعات فضاًل عن أّن التوسع في اقتصاد المعرفة مدفوع بظي
 .(ٕٙٓٓ، Amjad)جديدة

وفي ىذا الصدد تؤكد منظمة التعاون االقتصادي آلسيا والباسفيك أنَّ اقتصاد 
المعرفة "يضطمع بميمة إنتاج المعرفة وتوزيعيا واستخداميا، وىو محرك أساس لمنمو 

)الحيالي، لمجتمع المبني عمى المعرفةاالقتصادي وتوليد الثروة، وتستند المعرفة عمى ا
ٕٓٔٓ). 

ومن ثم، ترتكز المعرفة عمى تحويل المعمومات من جميع مصادر االبتكار. 
بغية تعديل المنتجات والعمميات، ولدعم تطوير بيئة أعمال تنافسية. في الواقع، ثمة 

الستثمار التقميدي في مجاالت مثل نمو اقتصاد غير مادي بشكل متزايد، اذ يتخمف ا
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الموارد الطبيعية والمعدات والبنى التحتية عن العناصر غير المادية مثل التدريب 
 .(ٕٚٓٓ، Julien)(R & Dوالبحث والتطوير )

أنَّ تأثير عممية التحول في االبتكار التكنولوجي اعادت ىيكمة بيئة االقتصاد 
الى بيئة االقتصاد الجديد المبني عمى  لمبني عمى قاعدة الموارد الطبيعيةالتقميدي ا

وتجدر اإلشارة ِإلى أنَّو ثمة مصطمحان لمفيوم االقتصاد الجديد  قاعدة الموارد المعرفية
مفيوم اقتصاد المعرفة الذي يعبر عنو  -من األىمية بإمكان التمييز بينيما االول

بصورة كاممة عمى المعمومات، إذ إنَّ المعمومات تعكس  بالبيئات االقتصادية التي تقوم
المدخل الوحيد في العممية االنتاجية ، فضال عن كونيا تترجم المخرجات التي تحدد 
أساليب اإلنتاج وفرص التسويق.  فإنو اقتصاد قائم بذاتو ومنفصل تماما عن االقتصاد 

ري ويظل محتكرًا من قبل البيئة التّقميدّي فيو يعيد ىيكمة البنية االجتماعية بشكل جذ
االقتصادية المرتكزة عمى التكنولوجيا، ويمكن َأْن يطمق عميو مصطمح االقتصاد 

اما المصطمح اآلخر فيتجسد في االقتصاد المبني عمى المعرفة الذي يؤثر فيو ، الرقمي
ية، فإّنو عنصر المعرفة تأثرًا كبيرًا في خمق الثروة وبالتفاعل مع عناصر اإلنتاج التقميد

يعكس بيئة االقتصاد الكالسيكي بعد مرحمة التطور النوعي، وغير خاضع الحتكار 
. ومع ذلك المعرفة كانت أوسع من مجرد (ٕٗٔٓ)البرىان، بيئات اقتصادية معينة 

رة المعمومات، إذ تتضمن المعمومات والخبرات والبحث والتطوير واالبتكار ونظم اإلدا
والميارات فضاًل عن عمميات التعميم والتأىيل والتدريب. فإنَّو يعكس بيئة االقتصاد 
التقميدي بعد مرحمة التطور النوعي، إذ يؤدي إلى تطوير الديناميكيات االقتصادية 

 .(ٕٗٔٓ)البرىان، واالجتماعية، مع أنو غير خاضع الحتكار بيئات اقتصادية معينة
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 :ثانيًا: مفيوم االبتكار التكنولوجي
يعد االبتكار عاماًل حاسمًا ومحفزًا في التغير التكنولوجي واألداء االقتصادي، وقد 
كان االبتكار في عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي يشير الى التقدم 

التعبير عنيا  الخطي بدءًا من التصور األولي لمفكرة عمى مستوى البحث األساسي الى
بتطبيق فعمي وواقعي، فالمفيوم التقميدي لالبتكار ىو "تطبيق المعرفة التكنولوجية وتوليد 
منتج أو خدمة جديدين أو محسنين، بينما المفيوم الحديث أن يأخذ في الحسبان جوانب 

 .(ٖٕٓٓ)المتحدة، أخرى في العممية االبتكارية، ومنيا الجوانب التشريعية والتنظيمية"

 االبتكار من منظور ضيق لمتقدم التكنولوجي عمى أنو "الجيدوثمة من ينظر الى 
 العمميات أداء أساليب تطوير في العممي البحث نتائج استخدام إلى الرامي المنظم

 التوصل بيدف وذلك اإلدارية واألنشطة الخدمات يشمل الذي الواسع اإلنتاجية بالمعنى
. فضاًل عما سبق، (ٜٛٛٔ)خمف،  لممجتمع" أجدى يفترض أنيا جديدة أساليب إلى

شيد مفيوم االبتكار وتأثيره عمى رفاه الشعوب تغيرًا كبيرًا وسريعًا في العقود الماضية، 
ففي مطمع القرن الحادي والعشرين، كان االبتكار يحدد بأنو تطبيق منتج جديد أو 

أو عممية أو طريقة تنظيمية أو تسويقية جديدة في مزاولة االعمال. وقد أثبتت محسن 
الممارسات المنتشرة في االقتصاد العالمي أن االبتكار قد تحول من مفيوم عممي صارم 
ومحدد الى مفيوم شامل يغطي طيفًا واسعًا من األنشطة بدءًا من االكتشاف والوصول 

)المتحدة، ة من أجل تمبية احتياجات المستيمكينالى التطبيق العممي لمعرفة جديد
 .(ٖٕٓٓمؤشرات العمم والتكنولوجيا في المجتمع المبني عمى المعرفة، 

عرف بأنَُّو "وضع المعارف العممية موضع أمثل  في أما االبتكار التكنولوجي
ائر المعارف التكنولوجية لمحصول عمى نتائج أفضل"، ويتم ذلك من تطبيق العمم وس

)بودالل، األخرى التي يترتب عمى استخداميا نتائج جديدة في زمان ومكان معين
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.وعميو يعدُّ االبتكار التكنولوجي أحد العوامل األساسية المحددة لنجاح (ٕٓٔٓ
يتسم بالتغيرات وتفوقيما وال سيَّما في الوقت الحاضر، ِإذ  المؤسسات االقتصادية

والتطورات المتالحقة والمستمرة، وتزايد االعتماد عمى التكنولوجيا والمعارف، االمر الذي 
أدى ِإلى زيادة حدة المنافسة، وىذا ما جعل المؤسسات االقتصادية تيتم باالبتكار 

 التكنولوجي لمواجية ىذه التحديات.

إلى  يشير مفيوم اإلبداعوثمة تباين واضح بين مفيوم االبتكار واإلبداع، إذ 
"إنتاج أفكار جديدة واختراعات جديدة"، في حين أنَّ االبتكار "يتوافق مع تطبيق األفكار 

 بين Schumpeterميز الجديدة واإلبداعية وتنفيذ االختراعات"، وفي ىذا الصدد 
االختراع واالبتكار بوصفيا مصادر أساسية لممعرفة التكنولوجية التي تعد من مصادر 

بأنَّ االختراع يعبر عن ظاىرة عممية بحتة Schumpeterلنمو االقتصادي، ِإذ يؤكدُ ا
اقتصادية يتحول فييا -ظاىرة تكنو والعمماء، فيما يعكس االبتكار يقوم بيا الميندسون

يستخدم االختراع في  االختراع الى ابتكار من قبل رجال اأَلعمال والمنظمين عندما
بتكار عضويًا مع عممية التنمية االقتصادية، ويعمل عمى عممية اإلنتاج. إذ يرتبط اال

منتجات وأساليب إنتاج جديدة، وفتح أسواق جديدة  تحفيز النمو االقتصادي عبر ابتكار
)البرىان، تحميل الفجوة التكنولوجية في بيئة  موارد وأشكال تنظيمية جديدة وتطوير

 .(ٕٓٔٓحالة دراسية،  ESCWA-EUROاقتصاد المعرفة )بيئات 

 :ًا: ابعـاد االبتـكـار التـكنـولـوجـيثالث

لالبتكار التكنولوجي تتمثل في األىداف واآلليات واآلثار، اذ  أبعاد ثمة ثالثة
جمع بيانات  (OECD) يصف دليل أوسمو التابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

منتج جديد أو محّسن بشكل ممحوظ )سمعة أو  وتفسيرىا عمى أنيا "تنفيذ االبتكار
خدمة(، أو عممية، أو طريقة تسويق جديدة، أو طريقة تنظيمية جديدة في ممارسات 
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 ,OECD)بيئة اقتصاد األعمال، وتنظيم مكان العمل أو العالقات الخارجية
بتكار التكنولوجي، كونو يعكس اال وعمى الرغم من أن ىذا المفيوم ينطبق عمى.(2005

 :(Rennings, 2000)بعدين ىما

االبتكار ىو الذي يعكس التركيز عمى التأثير في االختراع عبر تحويمو الى سمعة  - أ
 سوقية.

 ال يقتصر االبتكار في المنتجات والعمميات وأساليب التسويق والتنظيم، ولكنو - ة
 .(Rennings, 2000)يياكل االجتماعية والمؤسسيةيشمل االبتكار في ال

وبناًء عمى ما سبق يمكن فيم االبتكار التكنولوجي عبر حزمة من االبعاد التي 
 :(Reid, 2008)يمكن تصويرىا عمى النحو االتي

 Osloتكار التكنولوجي. باتباع اليدف الذي يشير إلى التركيز األساسي لالب -ٔ
Manual:الذي يشمل ، 

 مخرجات السمع والخدمات. - أ
 العمميات، واساليب اإلنتاج. - ة
 طرائق التسويق، لمترويج لممنتجات وتسعيرىا، عبر التسويق واالستراتيجيات. - د
 المؤسسات االقتصادية التي تركز عمى ىيكل اإلدارة وتوزيع المسؤوليات. - س
شمل المجال المجتمعي األوسع خارج نطاق المؤسسة البيئة المؤسسية التي ت - ط

االقتصادية، ال سيما الترتيبات المؤسسية واألعراف االجتماعية والقيم 
الثقافية،ويمكن أن يكون ىدف االبتكار تكنولوجياِّ أو غير تكنولوجي عندما تميل 

تمد إلى االعتماد بنحو أوسع عمى التطور التكنولوجي،ِإذ يع المنتجات والعمميات
االبتكار التكنولوجي في التسويق عمى قدرة المؤسسات بشكل أكبر عمى التغيرات 

 .التكنولوجية
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اآللية التي تتعمق بالطريقة التي يتخذىا التغيير في ىدف االبتكار  -ٕ
األساسية لالبتكار التكنولوجي،فيما إذا كان يرتبط بالطبيعة التكنولوجي،وىو

تكنولوجية.  وفي ىذا الصدد، ثمة َأربع  التغيير ذا طبيعة تكنولوجية أو غير
 :(Reid, 2008)آليات أساسية يمكن تحديدىا عمى النحو اآلتي

 مثل تعديالت المنتج وعمميات اإلنتاج التقميدية والنوعية.التعديل : - أ
باإلشارة إلى التغييرات في المنتجات والعمميات  إعادة التصميم : - ب

 الحالية. التنظيمية
مثل إدخال السمع والخدمات التي يمكن أن تحقق نوعية أفضل  البدائل : - ت

 وتعمل بوصفيا بدائل لممنتجات األخرى.
دخاليا في  - ث جراءات جديدة تماًماوتصميميا وا  إنشاء منتجات وعمميات وا 

 بيئة اقتصاد اإلعمال.
تج أو يشير التأثير إلى فاعمية االبتكار التكنولوجي عبر دورة حياة المن -ٖ

بعضيا،وتنبع اآلثار المحتممة من ىدف االبتكار التكنولوجي وآلياتيا وتفاعميا 
مع محيطيا االجتماعي والتكنولوجي، اذ يميل الحجم المحتمل لممنافع إلى 
االعتماد عمى االبتكار اإليكولوجي وآلية المزيد من التغييرات المنيجية، مثل 

 البدائل واإلبداع المبني عمى الميارات.
 المبحث الثاني: تحميل كفاءة اداء مؤشرات االبتكار المعرفية

 : مؤشـر االبتـكـار العـالمي: أوالً 

يفرض تنامي االقتصاد القائم عمى المعرفة خاصًة وضع وتنفيذ مؤشرات تقيس 
أداء االبتكار التكنولوجي بفعالية، كعنصر أساسي من عناصر إنتاج دالة المعرفة، بغية 

العام والخاص من التعامل بكفاءة مع قضايا السياسة التكنولوجية ذات تمكين القطاعين 
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الصمة، فإّن تحميل مؤشرات االبتكار ُيعد جوىريِّا لتحسين فيم الصمة بين التغير 
)البرىان، تحميل آثار المعارف التكنولوجية عمى التنمية التكنولوجي واألداء االقتصادي

-. وفي ىذا الصدد يعتقد الخبراء التكنو(ٕٗٔٓاالقتصادية العربية،  في البيئات
اقتصاديون أن ثمة أىمية متزايدة لتحميل االبتكار ومؤشراتو بصفتو ناتًجا من أنشطة 
متعددة عبر شبكة معقدة من التوصيالت، وىذا ما يتضح من تطور تعريف االبتكار 

د فقط تطبيق المعرفة التكنولوجية وتوليد بحد ذاتو، فالمفيوم الكالسيكي لالبتكار يؤك
منتج أو خدمة جديدين أو محسنين، في حين يحاول المفيوم الحديث أن يأخذ في 
الحسبان جوانب أخرى في العممية االبتكارية، والسيما الجوانب التنظيمية والقانونية 

ا في المجتمع المبني عمى المعرفة، )المتحدة، مؤشرات العمم والتكنولوجيوالبيئية
ٕٖٓٓ) . 

 ًا: مؤشـر سـيولة األعمـــال:ثاني
( مؤشرات تمثل قاعدة بيانات بيئة اقتصاديات ٓٔىو مؤشر مركب يتضمن )

اأَلعمال، إذ يقيس المؤشر مدى تأثير القوانين واإلجراءات الحكومية عمى األوضاع 
ليذا المؤشر عمى اعتماد متوسط نقاط  االقتصادية. ويعتمد تصنيف االقتصادات وفقاً 

 (ٕٓٔٓ)الدولي، عشرة مؤشرات فرعية،

وفي ىذا 
 ,Bank)الصددأعدالبنكالدوليمعمؤسسةالتموياللدوليةمؤشرسيولةممارسةاألعمال

اقتصادًا  185 ريةفيلتصنيفاالقتصاداتسنويًاومقارنةالقواعدواألنظمةالسا(2018
 (لألنظمةاألكثرتسيياللممارسةاألعمال1)بحيثُتمنحالنقطة)

والجديربالذكرأنَّالقواعدواألنظمةالشفافةوالمالئمةتعدمنالضماناتاألساسيةلفعاليةالنظاماالقت.)
ويمكنقياسفعاليةىذىاألنظمةبتقييممدىوضوحيامايساعدفيتجّنبأيتحريفتتك.صاديونشاطالسوق
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تكاليفمفرطة،ويمكنقياسيابتقييمقدرتياعمىحمايةمصالحالمستيمكين بداألعمالمنجرائي
 .والمنتجين

 ًا: رأس المــال البـشـــريثالث
يحتل رأس المال البشري أىمية كبيرة في تحقيق النمو االقتصادي وتنشيط 
عممية االبتكارات التكنولوجية، فيو يشكل القاعدة األساسية لثروة الشعوب ورفاىيتيا. 

المال البشري بأنو )مجموعة الطاقات البشرية التي يمكن استخداميا  ويعرف رأس
. ويشير ىذا المفيوم إلى (ٕٚٓٓ)الصائغ،، الستغالل مجمل الموارد االقتصادية(

المجموع الكمي لمقوى البشرية المتاحة في المجتمع بشقييا الكمي والنوعي، إذ ينطوي 
جم الموارد البشرية المتاحة في المجتمع، أما الشق النوعي فيتضمن الشق الكمي عمى ح

تمك الموارد البشرية التي تمتمك الكفاءات الذىنية والمستويات العممية المرتفعة التي 
تتـــــميز بالخبرة والمـــــعرفة العممية، ويطمق عمــــى الجانب النوعي مــــــن الموارد البــــــشرية 

ويرتبط رأس المال البشري ارتباطًا وثيقًا بعنصري التعميم والتدريب ، ـال الفكريبرأس المــــ
بما في ذلك التدريب في أثناء العمل، إذ تستطيع بيما الموارد البشرية الحصول عمى 
المعمومات والميارات التي تولد مخزونًا مالئمًا من رأس المال البشري المنتج. فإن 

بشري من طريق االستثمار في التعميم وبرامج التدريب يعد االستثمار في رأس المال ال
من العوامل األساسية التي تساعد عمى تحسين جودة الموارد البشرية، ومن ثم تحسين 
إنتاجيتيا.وتأتي أىمية العالقة بين رأس المال البشري واألنشطة االبتكارية من قدرة رأس 

ة، إذ يعد رأس المال البشري من المال البشري الذي يمتمك مقومات أكتساب المعرف
المقومات األساسية التي يمكن بيا الحصول عمى المعرفة وتطويرىا، وما تشكمو ىذه 
المعارف من أىمية في الحصول عمى االبتكارات الجديدة واستمراريتيا من الزمن. ِإنَّ 

إلى  البراعة والميارة التكنيكية المتحققة لدى رأس المال البشري تمكنو من الوصول
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األسواق المتطورة والمعمومات عن السمع الجديدة واألقل تكمفة. ويقدر رأس المال 
% من اجمالي الثروة في االقتصادات المتقدمة، ٓٚالبشري الذي ينتج الميارات بنمو 

وعند إضافة الممكية الفكرية )براءات االختراع وغيرىا(والعالمات التجارية واألشكال 
)تايمر،، % من أصول قطاع األعمالٓٛمجموع يصل إلى األخرى لممعرفة فإن ال

مؤشرين رئيسين  ٕٓٓٓ. وقد وضع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في سنة (ٜٕٓٓ
لقياس ميارات رأس المال البشري،وىما يعكسان مدى امتالك الدولة لتمك الميارات، ِإذ 

سنة فأكثر، وينعكس  ٘ٔراسة لمسكان في سن يتمثل األول بمتوسط عدد سنوات الد
الثاني بإجمالي معدالت االلتحاق لدراسة العموم والرياضيات واليندسة في التعميم 

 .(ٕٓٔٓ)السعود، العالي
 :ًا: مؤشـر بـراءات االختراعرابع

عممي في مجال تعد براءات االختراع أىم األدوات التي تسيم في تحقيق التقدم ال
األنشطة االبتكارية، كونيا تمثل ضمانة َأكيدة لحماية االستثمارات في األنشطة 

وتمنحو ىذه البراءة بناًء عمى طمب من المخترع، بيدف ترويج  االقتصادية كافة،
ذا أراد  االختراع بأن يتحكم باالستثمار التجاري ألختراعو وذلك في سنوات عدة، وا 

االختراع عمييم ان يحصموا عمى راع معين محمي بموجب براءة اختال اآلخرون استعم
وبعد انتياء مدة الحماية القانونية فينبغي عمى ترخيص ألستثمار من قبل مالك البراءة 

فات الدقيقة ألختراعو واضعًا بيذه الطريقة المعارف الجديدة نشر التوصيالمخترع 
  (.ٕٗٓٓتحتصر فالجميع )الصغير، 

  
 البحث مجال األنشطة االبتكارية كونيا تنشر نتائج في االختراع براءة أىمية ظيروت

مثل في ت الحجم األنشطة االبتكارية التي تم إنجازىا، فيي والتطوير، فضاًل عن تحديده
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لألنشطة االبتكارية ومخرجاتيا، إذ إن عدد البراءات المودعة كل سنة الوقت نفسو مدخاًل 
، ومن ثم تعبر عن مدخالت األنشطة االستثمارات في البحث والتطوير عبارة عن مخرجات

االبتكارية، أما تعبيرىا عن مخرجات تمك األنشطة فيتمثل بالنتائج االيجابية التي تحققيا 
 :(ٕٙٓٓ)دويس، تمك البراءات ومنيا

 كونيا مصدرًا لممعمومات الزمنية والجغرافية القطاعية والتكنولوجية حول أنشطة . أ
 االبتكار التكنولوجي.

طالما أن براءة االختراع ىي مخرجات لإلجراء الطويل لعممية االختراع الذي  . ة
 ييدف إلى مردودية تجارية، فيي تعد مؤشرًا لمبعد التنافسي لألنشطة االبتكارية.

طالما أن إحصاءات براءات االختراع متوافرة لمدد زمنية طويمة ومرتبة في أقسام  . د
يسمح بالحصول عمى معمومات عن معدل تطور األنشطة تكنولوجية، مما 

 االبتكارية وعن التوجو القطاعي.
 ًا: مؤشـر رأس المــال المغـامـر:خامس

يعد مؤشر رأس المال المغامر شكاًل من أشكال تمويل المشاريع الريادية المالكة 
ه المشاريع لتكنولوجيا جديدة أو تكنولوجيا متقدمة في مراحل انشائيا األولى، كون ىذ

تحظى بامتالك فرص عالية في النجاح والنمو، ويتميز االستثمار فييا بمخاطرة بالغة، 
ومقابل ذلك يحصل المستثمرون عمى عوائد حصصيم في المشروع الذي قاموا بتمويمو 
واالستثمار فيو، لكن استرداد رأس المال المدفوع والعوائد ال تكون مضمونة في ىذه 

ستثمار غير محمود العواقب والنتائج قد تكون غير متوقعة عمى المشاريع، كون اال
 .(ٕٛٔٓ)سعدالناصر، الرغم من توافر ُأسس النجاح ليذه المشاريع

ويدخل رأس المال المغامر الى الشركات لغايات معينة تتمثل بتطويرىا في وقت 
نشاطيا التجاري مستقباًل، والسّيما في  مبكر، أو لضمان تحقيقيا نجاحًا في التوسع في
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األحوال التي ينطوي عمى االستثمار فييا عمى مخاطرة تندرج تحت تطبيق تكنولوجيا 
جديدة، كأن تكون غير معروفة سابقًا أو معروفة ونشاط الشركة يتعمق بطريقة جديدة 

 لموصول إلى ىذه التكنولوجيا.

 ًا: الممكيـة الفـكـريةسادس
حقوق الممكية الفكرية تختمف بشكل كبير من بمد إلى آلخر. في كثير ِإنَّ أنظمة 

من النواحي، ِإذ تمتمك الواليات المتحدة أحد أقوى أنظمة الممكية الفكرية في العالم. 
ولدييا نظام مؤسسات يستجيب إلدارة حقوق  كونو يحمي جميع أنواع الممكية الفكرية،

وق الممكية الفكرية، ويوفر المساواة في الممكية الفكرية، ويضمن تطبيق فعال لحق
المعاممة بين المقيمين وغير المقيمين من مشاركة الواليات المتحدة في معظم االتفاقيات 

)البرىان، تحميل الفجوة التكنولوجية في بيئة اقتصاد  الدولية لحقوق الممكية الفكرية
 . (ٕٓٔٓدراسية،  حالة ESCWA-EUROالمعرفة )بيئات 

وانظمة الممكية الفكرية في البمدان المتقدمة األخرى تأتي وثيقة الصمة مع معايير 
دارة حقوق  الواليات المتحدة، عمى الرغم من وجود اختالفات في التغطية القانونية وا 

ة ما الممكية الفكرية. َأمَّا عمى مستوى البمدان النامية فِإنَّ انظمة حقوق الممكية الفكري
تزال ليست بالمستوى الذي يسمح بالحماية الكافية لممخرجات الفكرية، أي ما تزال 
تمارس آليات إدارية تقميدية في حماية الممكية الفكرية مقارنًة مع مستويات الحماية في 

 .(Braga, 2011)معظم االقتصادات المتقدمة

 اداء مؤشرات االبتكار التكنولوجي المبحث الثالث: تحميل كفاءة

وتمثل براءات االختراع وسيمة لكشف القيمة المستقبمية لمجيود االبتكارية لمشركات، 
كونيا غنية بمحتواىا المعموماتي والذي يسمح بمعرفة خصائص األنشطة االبتكارية 
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المخصصة فإن براءة االختراع تعد مؤشرًا نوعيًا لالختراعات التكنولوجية \ومضمونيا. 
لالستغالل التجاري، فضاًل عن وصفيا من أىم صور الممكية الصناعية التي تشكل 
حجر الزاوية لمممكية الفكرية، لذا يشير عدد البراءات الممنوحة لمواطني الدولة إلى كثافة 

(. فضاًل عن أنَّ البيانات التكنولوجية 1األنشطة االبتكارية فييا. انظر الجدول )
ي تتعمق باألعمال الناتجة عن عمميات ِإعطاء براءة االختراع كفيمة بأن والتكنيكية الت

تعمل عمى تشجيع وتوليد أفكار حديثة ومتطورة وتنمية ابتكار اختراعات اخرى من 
الممكن أن تحقق اقتصادية لبيئة االعمال المعرفية في بمدان العربية المختارة عبر دورىا 

 .(Falk, 1995)راءة االختراع من أجل الحصول عمى حماية من خالل ب
( كفاءة أداء مؤشر طمبات تسجيل براءات االختراع لممقيمينمغير المقيمين 1الجدول )

 0202-0202في بمدان العينة العربية المختارة 

 

 البمد

مؤشر طمبات تسجيل براءات االختراع لغير 
 المقيمين

 الختراع لممقيمينمؤشر طمبات تسجيل براءات ا

0202 0202 0202 0202 0202 0202 
 65 03  0101 033  اإلمارات
 00 5  003 103  البحرين
 060 32 15 600 0322 132 الجزائر
 331 160 526 0062  0506 مصر
 02 22 26 023  203 األردن
 021 366 060 0362  220 المغرب

 0212 560 022 0300 2 523 السعودية
 323  060 30  0 انالسود

 022 020 003 010 02 622 تونس

: الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مقتبسة من: البنك الدولي المصدر
 تقرير التنمية العالمية، سنوات متفرقة
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ومن الممكن حفظ االختراع واالبتكار وحمايتيما بمؤشر حقوق الممكية الفكرية 
جارية المحمية عبر براءة االختراع. وتعتمد كثير من بوصفو من ضمن األسرار الت

الشركات عمى األسرار التجارية من اجل المحافظة عمى قدرتيا التنافسية.فأنَّ تمك 
الطريقة ليا بعض السمبيات حسب نظر مؤسسات االعمال، ِإذ ينطوي ىذا المنيج عمى 

ذاعة البيانات المتعمق فشاء واِ  ة بالمشروع كون بعض مخاطر كونو في حالة ِإيضاح وا 
الشركات االخرى قد تعرفت بالفعل عمى ُأسموب وجود االختراع. وفى تمك الحالة يخسر 

أْن تضل األسرار التجارية اقل نفعًا من  االختراع حمايتو، ومن باب أولى وأكثر نفعاً 
براءات االختراع ألنيا ال تحتوي عمى أي انتقال لمبيانات التكنولوجية. بوصفيا حقوق 

 (.2كية فكرية تنطوي عمى دفع رسوم لحمايتيا، انظر الجدول )مم
( رسوم استخدام حقوق الممكية الفكرية ورسوم حقوق الممكية الفكرية 2الجدول )

 )مميار دوالر( 0202- 0202لبمدان العينة العربية المختارة

 رسوم حقوق الممكية الفكرية رسوم استخدام حقوق الممكية الفكرية البمد
0202 0202 0202 0202 0202 0202 

2811908.2 الجزائر
34 

395792.55
43 

2 30255025.
20 

023331220
.3 

2 

 032222222 020622222 005222222 0 2 0 مصر

 1222222 0222222 6322222 100000 0 300000 العراق

 األردن

 

0 10845070.
42 

21830985.
92 

2 0332355.0
31 

03600005.
15 
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7278993.9 لبنان
02 

18283311.
7 

17741628.
18 

00302302.
61 

32150022.
00 

06512626.
25 

3846923.2 المغرب
91 

1517744.1
35 

5082469.8
43 

32230260.
03 

000025060
.3 

055303033
.3 

فمسط
 ين

5515112.0
73 

0 0 030321.16
23 

303352.03
03 

0653201.2
0 

السودا
 ن

2878461.1
78 

5745137.7
2 

2 00312525.
36 

2 2 

.24800894 تونس
23 

280383465
6 

23726166.
79 

06063323.
03 

03232323.
60 

01103252.
26 

: الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مقتبسة من: البنك الدولي، المصدر
 مؤشرات التنمية العالمية، سنوات مختمفة

فضاًل عما سبق تعد المنشورات العممية من المؤشرات التي يمكن بيا معرفة 
كانات الباحثين وقابمياتيم االبتكارية، وكمما ازداد عدد المنشورات العممية عكس ذلك إم

اىتمام الدولة بيذا الجانب فضال عن أنيا تكشف عن سعي الباحثين من َأجل تطوير 
قدراتيم من جية، وتطوير بيئة اقتصاد اأَلعمال المعرفية من جية أخرى، لما تعكسو 

ثير من المشكالت االقتصادية واالجتماعية، وكذلك إيجاد ىذه المنشورات من معالجة لك
طرائق جديدة تساعد في تخطي كثير من ىذه التحديات،وليذا المؤشر أىمية داعمة 
لالقتصاد المعرفي، ِإذ إنَّ زيادة األوراق البحثية والمنشورات العممية دليل عمى استيعاب 
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نشر الوعي العممي والثقافي في الجوانب  العاممين في ىذا المجال لألثر الذي يؤديو
 .االقتصادية واالجتماعية وجوانب الحياة األخرى

( كفاءة أداء مؤشر عدد المقاالت والمجالت العممية لبمدان العينة العربية 3الجدول )
 0202، 0205، 0202، 0202المختارة 

 0202 0205 0202 0202 البمد
 3144.89 2484.16 1816.5 1265.13 اإلمارات
 321.51 220.98 213.26 211.5 البحرين
 5231.44 4527.57 3630.37 2140.5 الجزائر
 13326.67 11109.2 9171.76 6608.36 مصر
 6073.39 1235.96 865.95 553.68 العراق
 2627.29 1710.6 1411.34 1448.64 األردن
 1003.84 825.56 799.38 744.52 الكويت
 1776.31 1446.98 1206.99 791.37 لبنان
 161.9 144.21 190.52 300.02 ليبيا

 5056.77 3838.75 2900.24 1649.46 المغرب
 856.43 793.78 698.11 513.85 عمان

 375.95 241.05 244.28 193.31 فمسطين
 1502.58 1389.03 1123.97 409.1 قطر

 10897.88 9458.63 8286.6 3642.12 السعودية
 397.77 376.74 236.6 255.95 السودان
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 9.74 3.34 3.82 3.24 الصومال
 9.08 2.01 5.51 0 جنوب السودان

 274.65 275.54 245.73 232.13 سوريا
 5564.86 5444.97 4615.19 3509.7 تونس
 137.44 119.49 139.9 101.77 اليمن

ولي، البنك الد الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مقتبسة من:: المصدر
 .مؤشر التنمية العالمي، سنوات مختمفة

 حول اقتصاًدا ٘ٔٔوعمى صعيد مؤشر سيولة ممارسة أنشطة االعمال، ثمة 
ألنشطة االعمال يزيد من سيولة ممارسة إصالحًا تنظيميًا  ٜٕٗبتنفيذ  العالم قام
كانت منطقة الشرق االوسط شمال افريقيا واحدة من . فضاًل عن ذلك األعمالأنشطة 

تغييرًا في  ٚ٘، إذ أجرت األعمال أقوى المناطق في تنفيذ إصالحات تسييل أنشطة
إصالًحا.  ٖ٘نفذت   ِإذ ومن بينيا بمدان مجمس التعاون الخميجي، الموائح التنظيمية،
، االكثر تحسنًا عمى مستوى العالمالمنطقة ضمن العشرة  اقتصاداتوكان أربعة من 

ا في َأنَُّو في كل اقتصاد تقريبً  ٕٕٓٓوُتظير نتائج تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
العالم، ثمة مجال لتبسيط القواعد أو تعجيل وتيرتيا لتسييل ممارسة أنشطة األعمال، 
والسماح لريادة األعمال باالزدىار، وتمكين النشاط االقتصادي من تحقيق إمكاناتو 

( ترتيب بمدان العينة بالنسبة لمؤشر سيولة األعمال عمى 4و يوضح الجدول )، كاممة
 .ٕٕٓٓ-ٕٓٔٓدة في الم يالمستوى العالم
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 ( مؤشر سهولة األعمال لبمدان العينة العربية المختارة في لممدة4الجدول )
0202-0202 

العام       
  الدول     

0202 0200 0200 0203 0202 0206 0205 0201 0202 0203 0202 

 05 00 00 05 30 00 03 05 33 22 33 االمارات
 23 50 55 53 56 63 25 20 32 02 02 البحرين
 63 52 53 52 16 10 21 31 32 002 002 المغرب

 50 30 30 32 20 23 05 00 00 00 03 السعودية
 52 12 10 55 12 55 21 21 23 61 56 عمان
 16 022 023 002 003 001 003 025 35 000 022 األردن

 11 23 23 23 52 62 22 22 35 62 33 قطر
 12 22 22 11 12 52 60 62 25 66 53 تونس
 23 31 35 020 020 25 022 20 51 12 50 الكويت
 000 33 062 010 010 066 052 010 012 062 053 جيبوتي

 002 002 002 000 030 000 002 023 002 32 025 مصر
 061 061 055 065 053 062 063 060 022 035 035 الجزائر

 060 022 062 052 052 015 013 051 063 056 055 موريتانيا
 023 020 033 005 003 022 000 006 022 003 022 نلبنا

 001 005 002 022 003 023 032 036 030 036 033 فمسطين
 010 050 012 052 063 052 023 023 036 026 062 السودان

 052 052 062 063 062 063 062 062 061 063 050 جزر القمر
 010 010 052 056 050 065 060 056 052 055 063 العراق
 015 013 012 013 016 016 056 022 032 022 023 سوريا
 021 021 025 013 012 031 033 002 33 026 33 اليمن

تقاريرالبنكالدولي الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مقتبسة من:المصدر: 
 (.0202 - 0202لمؤشر سهولة االعمال، لمسنوات ) 
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. االقصتادات التي تحقق أكبر تحسنتقرير ممارسة أنشطة االعمال ان  وقد أكد
ل ىي السعودية واالردن مارسة أنشطة االعمافي درجة م من بين البمدان العشرة

 (5، ويبين ذلك الجدول )والبحرين والكويت
( عينة البمدان العربية المختارة التي حققت إصالحات وفق تقرير مؤشر 5جدول )ال

 0203-0202في عام سهولة ممارسة االعمال 
 
 
 دالبم

سهولة 
ممارسة 
أنشطة 
االعمال 
 )الترتيب(

التغير 
في 

درجة 
سهولة 
ممارسة 
أنشطة 
 االعمال

 إصالحات سهمت ممارسة أنشطة االعمال
بدء 
 النشاط
 التجاري

استخراج 
تراخيص 

 المياه

توصيل 
 الكهرباء

تسجيل 
 الممكية

الحصول 
عمى 
 االئتمان

حماية 
المساهمين 
أصحاب 
حصص 
 األقمية

دفع 
 الضرائب

لتجارة ا
عبر 
 الحدود

انفاذ 
 العقود

تسوية 
حاالت 
 االعسار

           1.1 50 السعودية

           1.5 16 األردن

           6.3 23 البحرين

           2.1 23 الكويت

. متاح عمى الموقع ٜٕٔٓقاعدةبياناتتقريرممارسةأنشطةاألعمال المصدر: 
ي:االلكترون

https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2019/10/24/doing
reforms-of-pace-the-sustaining-2020-business- 

يوضح  Venture Capitalال المغامر )المخاطر( وعمى صعيد مؤشر رأس الم
( االستثمارات االجنبية ونقل التكنولوجيا في عينة البمدان العربية المختارة، ِإذ 6الجدول )

 ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ( لعامي ٔ.ٗاحتمت قطر الصدارة في درجة توفر رأس المال المغامر )
( ثم تمتيا كل من ٙحو )وبدرجة عمى مؤشر االستثمار األجنبي ونقل التكنولوجيا بمغ ن

https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2019/10/24/doing-business-2020-sustaining-the-pace-of-reforms
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2019/10/24/doing-business-2020-sustaining-the-pace-of-reforms
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(، وحققت االمارات درجة ٛ.ٖالسعودية وعمان بدرجة توفر رأس المال المغامر بمغ )
( تمتيا كل من السعودية ٚ.٘عمى مؤشر االستثمار األجنبي ونقل التكنولوجيا بمغ نحو )

 .ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ( عمى التوالي لمعامين ٜ.ٗومصر بدرجة )

لمال المغامر واالستثمارات االجنبية المباشرة ( كفاءة أداء مؤشر رأس ا6الجدول )
 0200-0202ونقل التكنولوجيا لبمدان العينة العربية المختارة 

 
 البمد
 

 توفر رأس المال المغامر )أ(
الدرجة بالنسبة لالستثمارات االجنبية 

 المباشرة ونقل التكنولوجيا)ب(
 (032الترتيب ) الدرجة (032الترتيب) الدرجة

 35 6.2 62 0.1 األردن
 5 6.1 05 3.1 االمارات
 00 6.2 03 3.1 البحرين
 000 3.2 003 0.0 سوريا
 60 2.3 06 3.2 عمان
 0 5.2 5 2.0 قطر

 032 3.2 00 3.2 الكويت
 001 3.3 51 0.6 لبنان
 63 2.3 20 3.2 مصر

 3 6.6 02 3.2 السعودية

: األمم المتحدة، مقتبسة منالجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات المصدر:
المالمح االقميمية لمجتمع المعمومات في غربي اسيا، المجنة االقتصادية 

 .ٗٚ،صٕٔٔٓ،(ESCWA)واالجتماعية لغربي اسيا، 
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ان توفر رأس المال المغامر )المخاطر( يشجع االبتكار، ويدعم المبادرة لدعم 
 إلىيسعى المبتكرون ت واالتصاالت إذ المعموما تكنولوجياالشباب، السيما في مجال 

 إلىالبمدان العربية ما تزال تفتقر  نان مجموعة م إالّ جديدة وتسويقيا، تطوير منتجات 
مدان مجمس التعاون بت، عمى الرغم من مستواىا المرغوب في معظم مثل ىذه التسييال

)سعدالناصر، العالمي.  ياالقتصادائية أجراىا المنتدى وفقد دراسات استقصالخميجي 
ٕٓٔٛ): 

الخميجي، بأستثناء دول مجمس التعاون  ( تصدر7يبين الجدول ) ىذا الصدد وفي
مارات من حيث توفر رأس المال المغامر، ويتوفر رأس المال الكويت وعمى رأسيا اال

المغرب، أما البمدان التي تسجل أقل حجم المغامر بمستوى أقل في الكويت من ثم 
لرأس المال المغامر، فتتضمن الجزائر، وقد أحرزت معظم بمدان الخميج العربي، فضاًل 

لمدة الممتدة من عام ًا في ىذا المجال في اظصر والمغرب، تقدمًا ممحو عن االردن وم
لبنان تقدمًا ضئياًل في مجموع النقاط والترتيب، ، وأحرزت ٖٕٔٓعام  إلى ٕٔٔٓ

حققت  ٕ٘ٔٓو ٕٗٔٓين عامي بمقابل تراجع الكويت والجزائر، وفي المدة الممتدة 
الكويت والمغرب ولبنان والجزائر تقدمًا ضئياًل في توفر رأس  بينياالدول العربية ومن 

  المال المغامر مقابل تراجع ضئيل في السعودية والبحرين وتراجع كبير في مصر.
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( كفاءة أداء مؤشر مدى توفر رأس المال المغامر في بعض بمدان العينة 7الجدول )
 0205-0200العربية المختارة لممدة 

 0205 0206 0202 0203 0200 0200 البمد
 الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب لقيمةا الترتيب القيمة الترتيب القيمة

 02 2026 4 4.4 10 4.1 8 4.1 13 4 05 3.1 اإلمارات
 61 2020 18 3.6 15 3.8 7 4.3 8 4.2 02 3.1 البحرين
 56 2020 23 3.5 45 3 48 2.9 62 2.7 62 0.1 االردن

 22 2020 27 3.4 25 3.4 18 3.7 7 4.2 02 3.2 السعودية
 62 2020 49 2.9 56 2.8 38 3 30 3.3 22 3 المغرب
 00 2022 59 2.8 62 2.7 63 2.7 60 2.7 51 0.6 لبنان
 21 2022 69 2.7 71 2.6 41 3 25 3.4 00 3.2 الكويت
 10 2.20 103 2.3 51 2.9 40 3 41 3 20 3 مصر
 20 2020 108 2.2 123 2 138 1.8 110 2.1 20 0.2 الجزائر

 :  جدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مقتبسة منالالمصدر:
المالمح االقميمية لمجتمع المعمومات في غربي اسيا، المجنة -االمم المتحدة -

، 0203-0206، (ESCWA)االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا، 
 .22ص

 مؤشرات البنك الدولي. 0205عام  -
 

 أربعة بمدان ٖٕٔٓلعام  العالمي البتكارا مؤشر وفي سياق متصل حمت وفق
صنف ميجي الذي يضمن المراكز الخمسة االولى، لكن لم تمن دول مجمس التعاون الخ

من أن صناديق رأس الرغم  من ضمن المراكز الثالثين االولى عالميًا، عمى أيمنيا
لعاون الخميجي من استقطاب ا مجمسغامر تمكن في بعض بمدان المال الم
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في مجال التكنولوجيا، غير ان النظام البيئي الخاص باالبتكار وريادة  باالستثمارات
ايز الحاجة لعناية خاصة من قبل المحكومة، والمستمثرين صانعي القرار في م االعمال

   القطاع الخاص.
صنفت عمى أنيا مجموعة واحدة، غير مع أن بمدان مجمس التعاون الخميجي 

(، إذ ٛالجدول )المستوى االقميمي، وىذا ما يوضحو انيا تبدو مشتتة في الترتيب عمى 
بًا أفضل في ، وتونس، واليمن مراتالمختارة بأستثناء الكويتالبمدان العربية تحتل معظم 

مؤشر مدخالت االبتكار الفرعي مقابل مؤشر مخرجات االبتكار الفرعي، أي بمعنى 
سبة الناتج تبمغ ن( بأستثناء الكويت حيث ٔعيا في دون )آخر أن نسبة الناتج ألبدا

( وىذه النتيجة تعني أن عمى البمدان العربية مراجعة سياساتيا 0ٖٓٔ)االبداعي 
لتشجيع االبتكار، وتأثير المعرفة ونشرىا وتعزيز االبداع في تطوير السمع واستراتيجياتيا 
باالشارة ان بمدين فقط ىما المحتوى عمى االنترنت، ومن الجدير  اختياروالخدمات وفي 

بالمقارنة مع  ٖٕٔٓقد حقق مرتبة أفضل في عام (، ٘والكويت )+( ٙلسعودية )+ا
ال تراجعت مرتبة كل البمدان العربية االخيرة بشكل  ، وقدٕٕٔٓمرتبتيما في عام 

يستيان بو في أغمب االحيان )أي أكثر من عشر مراتب( سواء أكانت من ضمن بمدان 
وقطر  (ٙٔ-والبحرين )( ٖٖ-الخميجي ذات الدخل المرتفع كُعمان )مجمس التعاون 

-ن الدخل المتوسط كمبنان )مالمصنفة ضمن الشريحة العميا  ( أم من البمدانٓٔ-)
 (ٔٔ-(، وتونس )ٗٔ-(، والجزائر )ٗٔ

وتجدر االشارة ان مؤشر االبتكار العالي قد صنف أغمب البمدان العربية 
أخرى متساوية ليا في الناتج المحمي بمدان المختارة بمدان متدنية االداء مقارنة مع 

 . ياالجمال
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يناسب جميع بمدان لكن ال يمكننا أن نعطي ليذا الواقع تفسير بمقياس واحد 
مجمس العاو نالخميجي ذات الدخل المرتفع، العينة العربية المختارة،فبالنسبة لبمدان 

السعودية تكمن المشكمة فيما أسماىا التقرير مفارقة الوفرة، إذ بأستثناء المممكة العربية 
خرى أ ات منتجةالموارد الطبيعية تقصي االستثمارات عن قطاع استخراجطات ان نشا

غير ان التقرير اعتمد موقفًا إيجابيًا تجاه ىذه البمدان، وتوقع أنيا وتعيق االبتكار، 
ن ما تممكو م إلىستتمكن عمى االرجح من تحسين أدائيا في السنوات القادمة، نظرًا 

تنويع نشاطاتو بأتجاه قطاعات غنية  إلىوبما ان عدد أكبر منيا قد بادر موارد طبيعية 
، وقد تحتاج بمدان متوسطة الدخل مثل الجزائر، ولبنان، ومصر لوجيةو التكنباالبتكارات 

تطوير قدراتيا االبتكارية بأعتماد استراتيجية قائمة عمى المعرفة لتشجيع االبتكار  إلى
 داعم.  تكنولوجيع من نظام بيئي واالبدا

(كفاءة أداء مدخالت ومخرجات مؤشر االبتكار العالمي في عينة البمدان 8الجدول )
 العربية المختارة

 
 البمد

مؤشر االبتكار العالمي 
0203 

مؤشر مدخالت االبتكار 
 0203الفرعي 

مؤشر مخرجات االبتكار 
 0203الفرعي 

مؤشر االبتكار 
 0200العالمي 

الترتيب  القيمة
(020) 

 الترتيب القيمة
(020) 

الترتيب  القيمة
(020) 

الترتيب  القيمة
(020) 

 31 22.22 20 03.15 05 63.33 32 20.2 األمارات
 22 33.32 22 35.60 22 26.23 20 20.00 السعودية

 33 26.60 60 32.01 32 21.22 23 20.22 قطر
 66 31.03 35 22.65 12 33.22 62 22.20 الكويت
 65 31.03 53 30.62 50 20.25 50 31.32 االردن
 20 20.00 32 01.12 21 22.63 51 35.03 البحرين
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 63 35.60 63 33.60 22 32.00 12 36.20 تونس
 50 35.00 22 02.03 65 20.10 16 36.21 لبنان
 50 33.62 000 03.00 63 23.02 22 33.06 عمان
 22 32.56 33 05.26 32 36.32 30 32.23 المغرب
 023 01.22 000 03.06 020 33.20 022 02.22 مصر
 030 03.00 022 02.53 026 30.22 032 03.13 سوريا
 002 02.32 020 02.50 000 30.50 032 03.00 الجزائر
 020 05.20 020 03.00 035 05.60 020 03.20 السودان
 033 03.02 033 02.13 020 03.25 020 03.30 اليمن

مع المعمومات في غربي آسيا، المجنة األمم المتحدة، المالمح االقميمية لمجت:لمصدرا
 .ٜٛ،ٖٕٔٓ،(ESCWA)االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 

( َأنَّ اقتصادات بمدان الخميج تحتل الترتيب 8فضاًل عما سبق يؤكد الجدول )
اأَلول بحسب مؤشرات االبتكار لبمدان العينةالعربية المختارة، إذ احتمت االمارات المرتبة 

من حيث المدخالت والمخرجات معًا، وكذلك االمر بالنسبة لدول  ٖٕٔٓاألولى في 
الخميج االخرى التي تصدرت الترتيب، في حين خفض مؤشر االبتكار العالمي 
لالقتصادات النامية في عينة البمدان العربية المختارةوالمتمثمة بالسودان واليمن. اما 

عف الموقف الذي يؤديو بالنسبة لمعراق فيو خارج تصنيف ىذا المؤشر نتيجة لض
 العراق في مجال دعم بيئة االقتصاد المعرفي.

ونظرًا لمتباين في مؤشرات االبتكار بين بمدان العالم المختمفة، تتفوق بمدان مجمس 
التعاون الخميجي التي تتميز بقاعدة تعميم نوعية وارتفاع نسبة االنفاق عمى البحث 

ترنيت، عمى البمدان النامية تفوقًا ممحوظًا والتطوير فضاًل عن نفادىا في شبكات االن
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(. فِإنَّ الفجوة االبتكارية ما تزال قائمة بين ىذه 9بحسب ما يشير الجدول )
 االقتصادات.

 
(كفاءة أداء ترتيب عينةالبمدان العربية المختارة وفق مؤشرات االبتكار 9الجدول )

 0203-0200العالمي 

 البمد
0200 0202 0201 0203 0202 

 الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب قيمةال
 32 20.12 35 20.01 31 02051 35 23.06 32 20.33 االمارات
 55 32.32 33 30.33 35 32.03 32 20.50 62 35.22 السعودية

 12 32.20 52 33.25 32 02060 21 22.30 05 21.12 قطر
 20 01.13 25 03.50 25 03.06 52 35.00 20 32.23 األردن
 13 02.31 12 30.02 12 02.30 50 35.05 25 31.2 البحرين
 12 02.22 52 32.66 63 06022 53 36.03 60 35.52 الكويت
 22 05.62 22 32.32 13 02.22 16 33.21 61 36.60 عمان
 21 05.20 22 02.62 65 02022 11 33.5 23 31.00 لبنان
 56 30.00 12 30.23 53 00066 12 30.32 55 33.23 تونس
 16 02.31 12 30.53 10 02022 22 30.02 32 02.13 المغرب
 35 02.03 30 01.21 020 05.62 33 32.23 21 03.00 مصر
 000 03.22 003 03.32 66 02015 033 02.0 006 03.13 الجزائر
 030 03.65 003 02.23 000 03.51 020 03.63 003 02.10 اليمن

 :الجدول من ِإعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات مقتبسة مندر:المص
WIPO, the Global Innovation Index, 2011, 2014, 2019, 2020: 
The Human Factor in Innovation. 
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( أنَّكثيرًا من بمدان العينة العربية المختارة تفتقر 9وفضاًل عن ذلك، يبين الجدول )
لوجيا واالبتكار في كثير من األحيان ، وىذا يشير الى ضعف الى األُسس النوعية لمتكنو 

االنفاق ) الخاص والعام ( عمى البحث والتطوير واالبتكار في تمك البمدان العربية 
تحميل مؤشرات االبتكار فيما يتعمق بالسياسات التكنولوجية يشير إلى أن  المختارة، لذلك

مدى الطويل من خالل التمويل الحكومة يجب أن تدعم البحوث األساسية عمى ال
والجيود المبذولة لبناء القدرات وتطبيق أنشطة البحث والتطوير وتيسير التعاون بين 

 .القطاعين العام والخاص لتطوير ونشر التكنولوجيات الجديدة 

ِإلى  Human Capitalفضاًل عن ذلك يفسر االستثمار في راس المال البشري 
في عينة البمدان  Human Developmentة البشرية حد بعيد تداعيات فجوة التنمي

العربية المختارة. ِإذ مع بداية الثمانينات من القرن الماضي دخل مفيوم رأس المال 
البشري الى بيئة اقتصاد االعمال االبتكارية. ومنذ تنامي أثر االقتصاد المعرفي في 

ات القرن الماضي، انتشر تكوين القيمة المضافة الى الناتج المحمي اإلجمالي في تسعين
استخدام مفيوم رأس المال البشري عمى نطاق واسع بوصفو مؤشرًا لقياس مساىمة 

( كفاءة أداء ترتيب 10التعميم في النمو االقتصادي. وفي ىذا الصدد يبين الجدول )
وقيمة رأس المال البشري لبمدان العينة العربية المختارة، ِإذ تحتل بمدان مجمس التعاون 

ميجي مراكز الصدارة عمى المؤشر المعني، وتمييا لبنان والجزائر وتونس والمغرب، الخ
فضاًل عن مصر، وتجدر اإلشارة ِإلى أنَّ مستوى القيمة والترتيب مرتبطان بطبيعة 
كفاءة أداء بيئة االقتصاد الكمي. في حين تتراجع اقتصادات بمدان الصراع والسيما 

تب األداء األدنى جراء عدم االستقرار السياسي العراق والسودان واليمن الى مرا
 واألمني، فضاًل عن ذلك تفاقم االزمة االقتصادية.



هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /   

 
 

 
 

456 

(كفاءة أداءترتيب وقيمة رأس المال البشري لبمدان العينة العربية 10الجدول )
 0202-0202المختارة 

 
 االقتصاد

0200 0202 0202 
 القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب

 2.55 22 2.55 23 2.12 22 إلماراتا
 2.52 21 2.50 50 2.22 21 البحرين
 2.50 66 2.50 62 2.10 66 عمان
 2.52 23 2.50 52 2.13 23 قطر

 2.62 13 2.62 13 2.15 13 السعودية
 2.65 13 2.62 11 2.12 13 الكويت
 2.62 22 2.65 13 2.22 22 األردن
 2.60 21 2.62 25 2.13 21 لبنان

 2.63 32 2.60 33 2.52 32 جزائرال
 2.60 30 2.60 35 2.52 30 تونس
 2.62 32 2.62 32 2.22 32 المغرب
 2.23 022 2.23 022 2.66 022 مصر
 2.20 001 2.22 003 2.50 001 العراق

 2.32 033 2.32 033 2.26 033 السودان
 2.32 022 2.31 026 2.25 022 اليمن

 باحث باالعتماد عمى بيانات مقتبسة من:الجدول من اعداد الالمصدر: 
The World Bank, Education Indicators, World Bank Data Bank, 
Available fromhttps://data.albankaldawli.org.  

 

https://data.albankaldawli.org/
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 :     االستنتاجات

العربية المختارة يتوافق وفرضية  اقتصادي في عينة البمدان -إن الواقع   التكنو -ٔ
البحث التي أكدت َأنَّ ثمة تأثير موجب لمخرجات األنشطة االبتكارية في النمو 

التطورات  استثمار عمى القادرة االقتصادي، بمعنى َأنَّ البيئات االقتصادية
 وفرأ فرص لدييا في السوق الدولية التكنولوجية بغية تحسين مزاياىا التنافسية

مما يعني َأنَّو ليست ثمة قدرة لمبيئات االقتصادية  قتصادي.النمو اال لتحقيق
العربية عمى استثمار التطور في المعارف التكنولوجية، وما يترتب عمى ذلك من 
االنحراف عن مسار تحقيق مزايا تنافسية في السوق الدولية، ومن ثم تحمل أعباء 

 خسارة فرص أوسع لمنمو االقتصادي.
متطمبات تحفيز القدرات أصبحت من التكنولوجية ارفعمى الرغم من َأنَّ المع -ٕ

عينة البمدان العربية المختارة ما تزال الجديد، العالمي االقتصاد في بيئة التنافسية
مشتركة او تعاون أىداف  اقتصادية تنطوي عمى-تشيد غياب سياسات تكنو

ك يساعدىا عمى تحسين انتاجيتيا وزيادة القدرة التنافسية ولو ياكميا او مشتر 
 ى الصعيد القطري أم االقميمي.سواء عم االقتصاديةمؤسساتيا 

عكست مضامين البحث َأنَّ عينة البمدان العربية المختارة تعد مستوردة صافية  -ٖ
ميزان مدفوعاتيا التكنولوجي يعاني من حالة عجز مستديم ما  لمتكنولوجيات، فِإنَّ 

عمى  المعتمدة والتنظيمات المؤسسية التقميدية لم تتغير السياسة التكنولوجية السائدة
مستويات منخفضة مقارنة مع بيئات اقتصادية مقارنة ، من حيث اإلنفاق عمى 

والتعميم وتكنولوجيا المعمومات  R&Dاألنشطة االبتكارية والبحث والتطوير 
 واالتصاالت بوصفيا نسبة من الناتج المحمي اإلجمالي.
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 التوصـيــات :
أن تركز عمى التعميم بشتى يتعّين عمى حكومات عينة البمدان العربية المختارة  -ٔ

يمي الحالية ومؤسساتيا تنمية مراحميا عمى المستويات كافة وان تجد نظم التعم
ت البحث االساليب الحديثة في تنمية ميارامى الميارات وفقًا لنيج باالعتماد ع

العالي  التعميمالطالب في العممي واالبتكار التكنولوجي من خالل زيادة نسبة 
لتمبية احتياجات  والتكنولوجياوالسيما في اختصاصات العموم والتعميم التكنولوجي 

 سوق العمل.
التكنولوجي في عينة البمدان  لالبتكار ومحفزة مؤاتية بيئة من األىمية إيجاد -ٕ

استراتيجيات  والتنظيمية عبر وضع التشريعية األدوات خالل من العربية المختارة،
 جديدة فرص لخمق الالزمة والتكنولوجية العممية القدرات بناء مباشرة تستيدف وطنية

إنتاجية  إلحراز الرامية الجيود وتدعم المستحدثة التكنولوجية تخاللمعمل تعتمد المد
 وتنافسية أفضل في السوق الدولية. أعمى

 تشجع تدابير ينبغي لمحكومات في عينة البمدان العربية المختارة اتخاذ -ٖ
 عبر واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا قطاع في واألجنبية الوطنية االستثمارات

 إنشاء دعم أجل من بالضرائوتخفيض  المخاطر، اللرأسالم صناديق إنشاء
قامة الناشئة تالشركا البمدان المتقدمة  مع بالتعاون ومتوسطة صغيرة مؤسسات وا 

اقتصاد  مجتمع بناءفي  المصمحة صاحبة المؤسسات والناشئة تكنولوجيًا وجميع
 المعرفة.

والالسمكية في  السمكية تواالتصاال تالمعموما قطاع تكنولوجيا يتعّين تحرير -ٗ
 مع زيادةتكاليفيا، وتنخفض الخدمة جودة عترتف .إذعينة البمدان العربية المختارة
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معموماتية؛ مما يعزز من تجسير الفجوة الرقمية مع  -السوق التكنو في المنافسة
 البمدان المتقدمة والناشئة تكنولوجياً 

 المصادر
-االقتصاديات لتنافسية مؤشر االختراع ابراىيم بختي ومحمد الطيب دويس، براءة .ٔ

الخامس والعشرون، العدد الرابع،  ث، المجمدالعربية، مجمة الباح والدول الجزائر
 . ٘-ٖ، صٕٙٓٓ

األمم المتحدة، االبتكار والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة: آفاق واعدة في  .ٕ
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