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جامعة اجلزائر30-
مستخلص:

ازداد اعتماد دول العالم أكثر من أي وقت مض ى على الاقتصاد املبني على املعرفة وإلابداع
والتكنولوجيا ،كما ازداد اعتماد النمو الاقتصادي والاجتماعي على مستوى التقدم التكنولوجي وعلى
نمو هذا ألاخير ،وترتب على ذلك اعتبار إلابداع أحد أهم مقومات القدرة التنافسية للدول.
وملحاولة معرفة دور إلابداع التكنولوجي في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية جاء هذا
املقال الذي توصلنا من خالله إلى أن الدول العربية الخليجية الستة وتونس التي احتلت الصدارة
في مؤشر إلابداع ،املتمثل في القدرة على الابتكار والتقدم العلمي التقني ،هي التي تصدرت مؤشر
التنافسية العاملية عربيا ،لهذا يجب على الدول العربية مواصلة إلاصالحات التي باشرت فيها
خاصة؛ تلك املتعلقة بالتعليم بمراحله املختلفة مع التركيز على التعليم الثانوي والعالي ،بما يعزز
عوامل الابت كار والتقدم العلمي.
Abstract:
World’s countries focus more and more then anytime on an economy based on knowledge,
innovation and technology. The relationship between economy/social development and
technological level and its advance become more important. As consequence, the innovation is
considered as one of the most important factor of countries competitively ability
In this paper, we try to show the role of technological innovation in the competitively ability
of the Arab countries, as result of this study, golf countries and Tunisia (leader of Innovation
indicator about the ability for innovation and scientific, technical advance); become Arab
leaders and on top the international competitively indicator classification
Based on such facts, we can conclude that the Arab countries should go forward in their
reforms, especially those about education focusing more on collegial and higher education
which reinforce the factors of Innovation and scientific advance

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

172

العدد  11لسنة 1111

دور اإلبداع التكنولوجي يف تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية

د  /اجلوزي مجيلة

مدخل:

يمثل اإلبداع أحد أهم مقومات القدرة التنافسية ،حيث يقوم عىل أساس تقديم اجلديد
وحتقيق القيمة املضافة ،ملا خيدم ويشبع حاجات ورغبات الزبائن املطلوبة واملحتملة ،كام أنه
يؤدي إىل حتقيق التفوق الذي يضمن للمؤسسات التميز والريادة .ولإلبداع عالقة بالبحث
والتطوير بصفته املغذي الرئييس لإلبداع التكنولوجي.
-1

اإلبداع التكنولوجي ،مفهومه وأنواعه وعالقته بالبحث والتطوير

 -1-1مفهوم اإلبداع التكنولوجي :اختلفت تعاريف اإلبداع باختالف وجهات نظر
الكتاب وانتمـاءاتـهم الفكرية.فحسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (" (OCDEتغطي
اإلبداعات معظم املنتجات اجلديدة واألساليب الفنية اجلديدة ،وأيضا التغريات التكنولوجية
املهمة للمنتجات الفنية ،ويكتمل اإلبداع التكنولوجي عندما يتم إدخاله إىل السوق (إبداع
املنتج) أو استعامله يف أساليب اإلنتاج (إبداع أساليب) ،وذلك بتدخل كل أشكال النشاطات
العلمية ،التكنولوجية ،التنظيمية ،املالية والتجارية".1
وال تشرتط التعاريف املوسعة لإلبداع بالرضورة االخرتاع واالبتكار ،فيمكن أن نعتمد
عىل نقل التكنولوجيا حيث نطبق تكنولوجيا موجودة عىل جمال جديد ،فحسب االقتصادي
)"(J.Morinاإلبداع هو وضع حيز التنفيذ أو االستغالل لتكنولوجيا موجودة ،والتي ستتم يف
ظروف أو رشوط جديدة وترتجم بنتيجة صناعية".2
أما التعاريف الضيقة فتحرص اإلبداعات يف اإلبداعات التكنولوجية اجلذرية التي
تؤدي إىل تغيريات عميقة يف اإلنتاجية وحتفز النمو االقتصادي وتنشئ األعامل يف
قطاعات صناعية وخدمية وحتسن الرفاهية االجتامعية .وهذا ما يمثله املفهوم االقتصادي
لإلبداع عند شومبيرت (  ،)J .A. Schumpeterكام يؤيده يف ذلك بيرت دراكر )(P. F. Drucker
الذي يعرف اإلبداع بأنه " التخيل املنظم عن القديم" والواقع أن دراكر عندما يتحدث
عن التخيل املنظم عن القديم املايض فإنه يعني باملقابل اإلدخال املنظم للجديد املستقبل
و االستمرار يف اإلبداع..3
 -1-1أنواع اإلبداع:
هناك عدة أنواع لإلبداع وهي.4
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 إبداع يف املنتج :ويقصد به ابتكار منتجات جديدة ألول مرة أو حتسني أو تطويراملنتجات احلالية.
 إبداع يف العملية :ويقصد به تطوير عمليات جديدة لتصنيع منتجات جديدة. اإلبداع يف التنظيم :يتعلق باستحداث يشء جديد عىل مستوى املنظمة مثل خلق وحدةجديدة أو تطوير نظام اتصاالت داخيل جديد أو تطوير نظم وإجراءات مالية وحماسبة جديدة.
 اإلبداع يف اإلدارة :يتعلق بتطوير فلسفات أو نظم إدارية حديثة ومتطورة مثل :إدارةاجلودة الشاملة أو إعادة هيكلة أو هندسة أنشطة وعمليات املؤسسة.
 اإلبداع يف التسويق والوظائف املختلفة املتعلقة به :يتعلق بتطوير طرق جديدة يفتسويق املنتجات مثل التسويق عرب االنرتنت أو تقديم تسهيالت مالية بالدفع أو طرق جديدة
يف املبيعات مثل التسويق املبارش.
 اإلبداع يف اخلدمة :يتعلق بوجود اإلبداع يف أي نشاط أو عملية تتعلق باخلدمة سواء منحيث إعداد وتسليم اخلدمات املقدمة أو من حيث تطوير العمليات واألنشطة التي يتم فيها
أداء اخلدمات مثل اخلدمات املالية.
 -3-1البحث والتطوير وعالقته باإلبداع 5:يعد نشاط البحث والتطوير املغذي الرئييس
لإلبداع التكنولوجي خاصة يف املؤسسات الكبرية التي تتوفر عىل خمابر وإمكانيات مادية
وبرشية معتربة .وينطوي البحث عىل جانبني:
أ -البحث األسايس :ويتمثل يف «األعامل التجريبية أو النظرية ،املوجهة أساسا إىل احليازة
عىل معارف جديدة ،تتعلق بظواهر وأحداث تم مالحظتها دون أية نية يف تطبيقها ،أو
استعامهلا استعامال خاصا».6
ب -البحث التطبيقي :يتمثل يف «األعامل األصلية املنجزة حلرص التطبيقات املمكنة والنامجة
عن البحث األسايس ،أو من أجل إجياد حلول جديدة تتيح الوصول إىل هدف حمدد سلفا،
ويتطلب البحث التطبيقي األخذ بعني االعتبار املعارف املوجودة وتوسيعها حلل مشاكل
بعينها» .7ومن نتائج البحث التطبيقي نجد أساسا التطبيقات اجلديدة يف املجاالت التالية:8
 منتجات جديدة؛ طرائق إنتاج جديدة؛جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 التحسني امللموس لكليهام.أما التطوير ( )Developmentفيتعلق باالستثامرات الرضورية ،التي تسمح بالوصول إىل
تنفيذ التطبيقات اجلديدة (يف طرق اإلنتاج أو يف املنتج) باالستناد إىل األعامل التالية:9
 التجارب والنامذج املنجزة من قبل الباحثني؛ فحص الفرضيات ومجع املعلومات واملعطيات التقنية إلعادة صياغة الفرضيات؛ الصيغ ،مواصفات املنتجات ،التجهيزات ،اهلياكل وطرق التصنيع.ويعد التطوير نتاجا ألعامل البحث ،حيث تكون املنتجات حممية ومربأة يف شكل إبداعات
مهام كانت أمهيتها :االستعامل ،الشكل.ويمكن قياس أثر البحث والتطوير عىل اإلبداع
التكنولوجي باالستناد إىل درجة اإلبداع املحققة ،حيث يتم هنا التفرقة بني درجتني تتمثل
األوىل يف اإلبداع الطفيف أو الرتاكمي ،والذي يستمد من التحسينات الطفيفة واملستمرة يف
املنتجات وطرائق اإلنتاج .أما الدرجة الثانية فتتمثل يف اإلبداع النافذ أو اجلذري ،الذي يعني
اإلبداع يف املنتجات وطرائق اإلنتاج عىل أسس جديدة وخمتلفة متاما.

 -1واقع اإلبداع يف الدول العربية:

لقد تزايدت أمهية أنشطة البحث العلمي والتطوير نتيجة ملا أحدثته هذه األنشطة من تقدم
اقتصادي يف الدول الصناعية ،حيث كانت مراكز البحث والتطوير ملحقة بمواقع اإلنتاج
ومع تصاعد حدة املنافسة الدولية عىل األسواق أصبحت احلاجة للبحث والتطوير كأحد أهم
مرتكزات البنية التحتية يف هذه الدول أكرب من قدرة املراكز امللحقة بمواقع اإلنتاج ،مما
استوجب إنشاء مراكز مستقلة متنوعة احلجم واالختصاص وتوفري اإلمكانات املادية
والبرشية املناسبة .أما يف الدول العربية ،فإن البحث العلمي والتطوير الزال يف خطواته
األوىل ،نتيجة لنقص البنية التحتية وعدم كفاية التمويل واخلربات البرشية املؤهلة ،وضعف
االرتباط بني مؤسسات البحث العلمي والتطوير مع القطاعات اإلنتاجية.

 -1-1واقع البحث العلمي كمحرك لإلبداع يف الوطن العريب :يف ظل غياب البيانات
التفصيلية املوثوقة من الصعب إجراء تقييم دقيق حول خمرجات أنشطة البحث العلمي
والتطوير التكنولوجي يف البلدان العربية.
 -1-1-1خمرجات البحث والتطوير :تتعدد نواتج وخمرجات البحوث واإلبداع؛ إال أن
مؤرشات املنشورات العلمية املحكمة وبراءات االخرتاع ،واالبتكارات هي األكثر تداوال
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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وتعبريا عن جدوى النشاط املعريف .ويتسم اإلنتاج العلمي ا لعريب يف العلوم اإلنسانية
والعلوم االجتامعية؛ خصوصا؛بعدم ظهو ر العلوم االجتامعية بمعناها التخصيص إال بعد
حصول البلدان العربية عىل االستقالل ،اقتصار البحث العلمي فـي هذه العلوم عىل
املوضوع املحيل أو العريب و ندرة املؤسسات املهتمة بدراسة املجتمعات األخرى(.)1ورغم
وجود بعض الـجمعيات العلمية واالتـحادات املهنية العربية إال أن اإلنتاج العلمي
للباحثني العرب يتميز بأنه إنتاج فردي حيث أن هؤالء الباحثني مل يتمكنوا من تكوين
شبكات علمية عربية.
أ -النرش العلمي بالرغم زيادة عدد البحوث العربية املنشورة إال أن النشاط البحثي العريب
مازال بعيدا عن عامل االبتكار ،حيث نالحظ أن:10
 إمجايل ما نرش يف  61دولة عربية بلغ  9584مقاال علميا عام 5008؛ -بلغ عدد املنشورات العلمية املحكمة خالل السنوات العرش السابقة  ،5002-6445يف92

ختصصا علميا وتقنيا  ،69000بينام بلغت يف تركيا لوحدها 4500؛
 يشكل تصيب املواطن العريب من إصدارات الكتب  %9من نصيب املواطن االنجليزيو %8من نصيب املواطن االسباين؛
 عند التدقيق يف حمتوى البحث العلمي العريب وتصنيفه وفق االختصاص نجد أنعلوم الطاقة تستحوذ عىل حصة األسد بـ %92والعلوم الزراعية والبيئة بـ .%59أما العلوم
األساسية فـي مـ جاالت الفلك والكيمياء والفيزياء والرياضيات فال تتجاوز  %68من
مـ جموع األبحاث.
ب -براءات االخرتاع :ال خيتلف وضع براءات االخرتاع عن املنشورات العلمية،حيث
متثل املؤرش احليوي اآلخر من مؤرشات األداء اإلبداعي الذي يعكس بدقه أكرب قدرة
منظومة البحث العلمي عىل االبتكار واالخرتاع والتجديد.وتتوافر يف مؤرش عدد براءات
االخرتاع املسجلة يف مكتب الواليات املتحدة األمريكية لرباءات االخرتاع والعالمات
التجارية خالل عامي  5008و 5001معطيات عن سبع دول عربية فقط؛ من بينها السعودية
(بـ 72براءة) ،تليها كل من مرص واإلمارات والكويت (بنحو  60براءات).11

( -)1اجلوزي ذهبية ،مرجع سابق ،ص.10
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

172

العدد  11لسنة 1111

دور اإلبداع التكنولوجي يف تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية

د  /اجلوزي مجيلة

يشري تقرير املعرفة العريب  5004إىل أن مرص واملغرب تأتيان يف طليعة الدول العربية يف
جمال براءات االخرتاع حيث بلغ عدد هذه األخرية التي سجلت لدهيا  800براءة يف السنة يف
حني مل يتعدى عدد الرباءات املسجلة لدى  1دول أخرى شملتها الدراسة  80براءة .12
ويعاين أغلب الباحثني العرب من ارتفاع تكاليف تسجيل ابتكاراهتم يف املؤسسات
األمريكية واألوروبية ،مما يدفعهم إىل للبحث عن رشاكات ومهية مع مؤسسات أجنبية علمية
لتسجيل االخرتاع ومحايته متهيدا لتسويقه.
 -1-1-1مدخالت البحث والتطوير :يمكن قياس مدخالت البحث العلمي والتطوير
التكنولوجي من خالل مدى إعداد العاملني يف إنتاج املعرفة وعددهم.
أ -إعداد العاملني يف إنتاج املعرفة :تعد املوارد البرشية عالية التأهيل والكفاءة واخلربة من
أهم مدخالت ومقومات العمل يف األنشطة البحثية والتطويرية .وبالنسبة للدول العربية
نالحظ ما ييل:
يشري تقرير املعرفة العريب لسنة  5004إىل أن إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس يف العامل
العريب يف سنة  5001بلغ حوايل  650ألف أستاذ جامعي من محلة شهادة الدكتوراه .وإذا
أضفنا هلم حوايل  70ألف باحث يعملون كمتفرغني للبحث لدى مراكز متخصصة يمكن
القول أن  560ألف باحث عريب ينتجون حوايل  8000ورقة بحثية ،أي ما يعادل  59ورقة
بحثية لكل ألف أستاذ جامعي وباحث متفرغ.
وبلغ جمموع الناتج اإلمجايل لسبعة عرش دولة عربية حايل  6095مليار دوالر أمريكي سنة
 ،5001فيام مل يتجاوز إمجايل اإلنفاق عىل البحث العلمي ملياري دوالر يف نفس السنة ،مما
يعني حوايل  % 0.5من الناتج املحيل اإلمجايل ،نتج عنه حوايل  75براءة اخرتاع و 8000ورقة
بحثية ،وبالتايل يتبني أن كلفة الورقة البحثية الواحدة بلغت  900ألف دوالر.ومن الواضح
أهنا كلفة عالية جدا من شأهنا أن تضعف ثقة املجتمع وقطاعاته بالربامج البحثية العربية.13
عدد العاملني يف البحث والتطوير :وفقا للتقرير الذي أصدرته منظمة العمل العربية سنة 5005

بعنوان "البحث العلمي بني العرب وإرسائيل وهجرة الكفاءات العربية" ،يملك العامل العريب
 671باح ًثا لكل مليون مواطن مقابل  6748عا ًملا يف إرسائيل لكل مليون من سكاهنا ،بينام يصل
عدد الباحثني يف تركيا إىل  700عامل ويف جنوب إفريقيا إىل  ،645ويف املكسيك إىل  ،562ويف
الربازيل إىل  768باح ًثا .وتزيد نسبة عدد الباحثني لكل مليون شخص حيث وصلت يف روسيا إىل
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 7968باحث ،ويف اإلحتاد األورويب إىل  ،5974ويف أمريكا إىل
باحث.14

د  /اجلوزي مجيلة

9729

ويف اليابان إىل

8000

 -1-1متويل البحث والتطوير (اإلبداع) يف الوطن العريب :خالفا للدول الصناعية ،يكاد
يعتمد متويل البحث والتطوير يف الدول العربية عىل مصدر واحد ،وهو التمويل احلكومي
والذي بلغ حوايل  %42من التمويل املتوفر للبحث العلمي يف املنطقة ،يف حني أهنا ال يتجاوز
 %90يف كندا و %70يف الواليات املتحدة وال يتعدى  %50يف اليابان .15كام يالحظ غياب شبه
تام جلهود البحث والتطوير يف املؤسسات الصناعية ،يف حني يستأثر القطاع اخلاص يف الدول
الصناعية بمعظم عمليات البحث والتطوير وذلك من خالل املختربات الصناعية املوجودة يف
أغلب املؤسسات والرشكات الكربى التي غالبا ما تكون رشكات متعددة اجلنسيات.
جترب الواليات املتحدة األمريكية املؤسسات التي هلا ميزانيات معتربة يف البحث
والتطوير عىل إظهار هذه القيمة يف امليزانيات السنوية ،بحيث تتوفر عىل فرتات طويلة
وآلالف املؤسسات عىل معطيات مهمة ،تبني مدى اهتامم املؤسسات باإلبداع واإلنفاق
عليه ،وهل هو من األولويات اإلسرتاتيجية أم ال ،وعند إنفاق املؤسسات ملبالغ كبرية عىل
البحث والتطوير فسوف يؤدي ذلك إىل زيادة أسعار أسهمها يف البورصة .ويقترص دور
احلكومات واجلامعات يف الدول الصناعية عىل األبحاث األساسية ذات التكاليف
املرتفعة جدا ،والتي هي بطبيعة غري مربحة ّ
ألن نتائجها العملية تكون يف الغالب طويلة
املدى وصعبة االحتكار من طرف مؤسسة خاصة .أما البحوث التطبيقية فهي من نصيب
مراكز البحث يف املؤسسات الصناعية التابعة للقطاع اخلاص.16
يشري تقرير املعرفة العريب لسنة  5004إىل أن معدل اإلنفاق عىل البحث العلمي يف معظم
الدول العربية ال يتعدى  %0.7من ناجتها املحيل اإلمجايل ،باستثناء تونس املغرب وليبيا التي
يصل فيها هذا اإلنفاق إىل معدالت أعىل من  ،%0.2فيام يصل إىل  %7.5يف السويد ،و%5.15
بالواليات املتحدة ،وفنلندا  %7.86واليابان  ،%7.65وال يتجاوز نصيب املواطن العريب من
جممل ما ينفق عىل البحث العلمي مبلغ  60دوالرات يف السنة ،يف حني يتعدى  77دوالر يف
ماليزيا ويبلغ مستويات قياسية يف الدول األوروبية حيث يرتاوح ما بني  828و 6709دوالر،
وهكذا أدى ضعف اإلنفاق عىل البحث العلمي والتطوير يف الدول العربية إىل ختلف علمي
وتكنولوجي يف هذه الدول باإلضافة إىل عدم حتقيق التنمية املنشودة.

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

121

العدد  11لسنة 1111

دور اإلبداع التكنولوجي يف تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية

د  /اجلوزي مجيلة

 -3-1معضالت اإلبداع يف الدول العربية :معضالت اإلبداع يف الدول العربية كثرية
ومتنوعة ،يمكن أن نذكر منها ما ييل:
 متارس اجلامعات العربية البحث العلمي املرتبط بالرتقيات العلمية والذي يتسمبالطابع األكاديمي دون ربطه باحتياجات املجتمع ،وال توجد نصوص واضحة يف لوائح
اجلامعات ومعاهد التعليم العايل العربية بصفة عامة تؤكد عىل ختصيص وقت للبحث العلمي
ضمن أعباء وواجبات أعضاء هيئة التدريس.17
 معظم مراكز البحث والتط وير يف البلدان العربية غري مهيأة لتحويل نتائج بحوثهاإىل منتجات استثامرية بسبب غياب والـ خربات واإلمكانات الالزمة للقيام باألنشطة
اإلبتكارية املطلوبة.
 وحدات البحث والتطوير الـ مرتبطة باملؤسسات اإلنتاجية حمدودة وأداؤها دونمستوى الطموح.
 رغم ّأن البحث العلمي هو من أحد األهداف املعلنة للتعليم العايل العريب ،إال أن
اجلامعات العربية تركز اهتاممها عىل التدريس ،وال يزال البحث العلمي بالنسبة إليها نشاطا
هامشيا ،حيث يرتبط بدرجة كبرية بالرتقية ،التي تكاد تكون احلافز الوحيد ألعضاء هيئة
التدريس ،ونادرا ما نجد حوافز أخرى مادية أو معنوية .فلم ختصص له ميزانيات وإمكانات
كافية ،ومل توضع له سياسات واضحة حتدد أولوياته وتوجه نشاطه .وال يوجد اهتامم كبري
بمتابعته وتقييمه أو باالستفادة منه وتطبيقه.18
 ضعف الطلب االجتامعي عىل البحث العلمي اجلامعي ،فاملجتمعات العربية تلجأ إىلمراكز البحوث خارج العامل العريب ،عندما حتتاج إىل مشورة علمية يف حل مشكالهتا ،ونادرا
ما تلجأ إىل اجلامعة ،وهذا ما ساهم بدوره يف عزل اجلامعات.
 ضآلة تسهيالت البحث العلمي (مكتبات ،خمتربات علمية ،انرتنيت ،وما إىل ذلك)بصفة عامة يف معظم اجلامعات العربية.
 إن ضعف اإلنتاج العلمي العريب ليس معناه عدم وجود باحثني نوابغ يف الوطن العريب،أو ختلف اإلنسان العريب وعجزه عن مواكبة التطورات العلمية احلديثة ،بدليل أن العلامء
واملهندسني العرب املهاجرين حيققون نتائج علمية جيدة .فاملشكل إذا يتمثل يف عدم توفر
البيئة العلمية املالئمة والبنية التحتية الالزمة للبحث.
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 -4-1هجرة األدمغة العربية :رغم أن اإلحصائيات شحيحة يف هذا املجال إال أن
ظاهرة هجرة العقول العربية إىل اخلارج يف ارتفاع مستمر ،حيث أن  %98من الطالب
العرب الذين يدرسون يف اخلارج ال يعودون إىل بلداهنم ،وقد أصبح األطباء العرب
يمثلون نحو  %79من األطباء يف بريطانيا ،كام أصبح الوطن العريب يساهم بـ %76من
هجرة الكفاءات من الدول النامية إىل الغرب ،بام فيها  %80من األطباء و %57من
املهندسني و %68من العلميني.19
ولقد اختلفت اآلراء بخصوص هجرة الدمغة من الدول العربية بني من يعتربها نعمة
ومن يعتربها نقمة ،فحركة األدمغة توفر فرص عمل خلرجي اجلامعات العربية الذين ال
تستوعبهم السوق الداخلية ،وتؤمن موارد مالية هامة ترتاوح ما بني  %60 -%8من الناتج
الوطني اإلمجايل لبعض الدول العربية .وتعترب التحويالت املالية للمهاجرين العرب من أهم
العوامل املسامهة يف التنمية وتوفري العملة األجنبية لعدد من الدول العربية الفقرية ،حيث بلغ
جمموع التحويالت املالية إىل املنطقة العربية أكثر من  58مليار دوالر سنة  .205001وهكذا ال
يمكن للعامل العريب أن ينتفع بقدرات علامئه املهاجرين ما مل يتمكن من هتيئة البنية العلمية
الداخلية القادرة عىل إغرائهم بالعودة إىل أوطاهنم ،أو عىل األقل توظيف علومهم ومعارفهم
وبحوثهم العلمية بطريقة أو بأخرى ملصلحة بلداهنم.21
ثمة ظاهرة فكرية جديدة تتمثل يف حركة املهارات واألدمغة العربية داخل الوطن العريب
"دورة العقول العربية" ،بحيث أصبحت دول اخلليج العربية املنتجة للنفط دوال جاذبة
للكفاءات العربية والعاملية ،منافسة بذلك الدول الغربية بام تقدمه من إغراءات مالية
وظروف سياسية وأمنية مستقرة ،فضال عن قرهبا اجلغرايف من باقي الدول العربية غري القادرة
عىل االحتفاظ بالعقول والكفاءات الوطنية .وتساهم "دورة العقول العربية" التي هي يف
تزايد يف حتسني أداء اجلامعات ومؤسسات البحث اخلليجية ،مما يساهم يف النهوض باإلبداع
يف العامل العريب ،وتعترب "دورة العقول العربية" من جهة بديال هلجرة العقول من املنطقة
العربية ،ومن جهة أخرى ظاهرة إجيابية يف جمملها ألهنا ال تنقص من املخزون املعريف العريب
بل حتافظ عليه وتساهم يف تدويره وتطويره.

 -4أهمية اإلبداع التكنولوجي يف دعم التنافسية يف الدول العربية:

 -1-4مفهوم التنافسية :ال يوجد اتفاق عىل تعريف دقيق وحمدد للتنافسية ،فهناك من
يعرفها عىل املستوى اجلزئي عىل أهنا "القدرة عىل إنتاج السلع واخلدمات بالنوعية اجليدة
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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والسعر املناسب وىف الوقت املناسب ،وهذا يعنى تلبية حاجات املستهلكني بشكل أكثر كفاءة
من املؤسسات األخرى"؛أما عىل املستوى الكيل فيعرفها املجلس األمريكي للسياسة
التنافسية بـ"أهنا قدرة الدولة عىل إنتاج سلع وخدمات تنافس يف األسواق العاملية ،وىف نفس
الوقت حتقق مستويات معيشية مطردة عىل املدى الطويل" .أما منظمة التعـاون االقتصـادي
والتنمية فتعرفها بـ"قدرة الدولة عىل إنتاج السلع واخلدمات التي تواجه اختبار املزامحة
اخلارجية يف الوقت الذي حتافظ فيه عىل زيادة الدخل املحىل احلقيقي".
 -1-4عالقة اإلبداع التكنولوجي بالتنافسية :لعل أبرز أدوار اإلبداع التكنولوجي -سواء كان
بمفهومه الواسع أو الضيق -يف دعم تنافسية االقتصاديات تظهر من خالل:
أ -ترسيع عملية التنمية :ينجم ترسيع عملية التنمية عن التطور التكنولوجي الناجم عن التطور
املعريف فـي املجاالت حيث من سمـات التطور التكنولوجي املعارص رسعة التطور.22
ب -ختفيض تكلفة التنمية :يظهر أثر اإلبداع التكنولوجي عىل خفض تكاليف التنمية
من خالل خفض معدل استخدام املدخالت ،توفري بدائل صناعية أرخص من املوارد
الطبيعية القابلة للنضوب،رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج (رأس املال والعمل)،خفض
تكاليف تبادل املنتجات واخلدمات بني األنشطة والفروع اإلنتاجية املحلية ويف السوق
العاملي (أثر التجارة اإللكرتونية) ،خفض تكاليف تبادل املنتجات واخلدمات بني
األنشطة والفروع اإلنتاجية املحلية ويف السوق العاملي (أثر التجارة اإللكرتونية) ،خفض
معدال ت استخدام الطاقة و اخلفض يف التكلفة الناتج عن حتسني رشوط البيئة وإعادة
تدوير خملفات العملية اإلنتاجية.23
ج -التغيري الثقايف :لإلبداع التكنولوجي دور مهم يف التغيري الثقايف حيث أسهم التطور
التكنولوجي بشكل كبري يف تفاعل الثقافات ويف إبداع ثقافة العوملة .إال أنه من ناحية أخرى
البد من التعامل احلذر مع ثقافة العوملة التي من أحد أبعادها قمع ثقافات األمم والشعوب
النامية وإحالل الثقافة الغربية حملها وساعد هذا التطور عىل مراجعة املواريث الثقافية
املستندة للخرافة واستبداهلا بالعلم والتفكري العلمي كخلفية تراثية للثقافات املعارصة ،أي
حترير الثقافات القديمة من اخلرافة.24
د -التنمية البرشية :يؤثر اإلبداع التكنولوجي عىل التنمية البرشية من خالل إحداث ثورة
يف طرق وأساليب التعليم والتعلم كالتعليم عن بعد وتعليم الكبار واجلامعات
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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املفتوحة...إلخ ،وتطوير تقنيات ووسائل التعليم ذاهتا؛ كام يؤثر عن طريق تعزيز؛ حقوق
اإلنسان من خالل تعميق االتصاالت واحلوارات بني القوى واجلبهات االجتامعية
والسياسية املختلفة واملتباعدة وخلق وعي عام عاملي وقوى ضغط مسخرة هلذا اهلدف.25
هـ -توسيع السوق :يؤدي اتساع حجم السوق إىل ارتفاع املنافسة بني املنتجني مما يؤدي إىل
ختفيض األسعار وحتسني مستوى اإلنتاج ،بعد استبعاد املنتجني ذوي التكلفة املرتفعة،
وبالتايل يسمح بإقامة وحدات إنتاجية ذات كفاءة عالية وطرد الوحدات اإلنتاجية التي ال
تتمتع بمردودية اقتصادية تسمح هلا باملنافسة يف السوق ،ويربز أثر اإلبداع التكنولوجي يف
توسيع نطاق السوق من خالل:26
 إدخال منتجات جديدة متمثلة كافة الصناعات املرتبطة بأنشطة املعلومات وتكنولوجيااملعلومات؛
 توفري مستوى مرتفع من دخول املشتغلني هبذه األنشطة والصناعات اجلديدة واخلدماتاملرتبطة هبا ،مما يؤدي إىل خلق قوة رشائية مرتفعة واحتامالت النمو املتزايد للطلب؛
 التأثري يف الوعي االستهالكي وأنامط االستهالك؛ فتح جمال االستثامر يف أنشطة إنتاج أدوات املعرفة واملعلومات وتكنولوجيا املعلومات؛ تكريس امليزانيات الضخمة لإلنفاق عىل عمليات البحث والتطوير يف جمال صناعةاملعلومات وتكنولوجيا املعلومات وجماالت املعرفة والتطبيق األخرى.
كام يساهم اإلبداع التكنولوجي يف تسهيل عمليات التعاقد التجاري االلكرتوين ،تدفقات
وسائل الدفع االلكرتوين (النقود االلكرتونية) وانتقال خدمة العمل دون انتقال عنرص العمل
ذاته (مثل التعليم عن بعد).
 -3-4موقع الدول العربية من مؤرشات اإلبداع والتنافسية الدولية لسنة :1111-1112

يصدر مؤرش التنافسية العاملية ضمن تقرير التنافسية العاملية ،سنويا منذ عام  1979عن
املنتدى االقتصادي العاملي ،تطور املؤرش خالل العقود الثالثة املاضية بحيث أصبح ضمن أهم
املؤرشات العاملية ذات املصداقية العالية لتنافسية الدول .ويف عام  ،2005تم تطوير مؤرش
التنافسية العاملية الذي اشتمل عىل العوامل االقتصادية ذات العالقة بالتنافسية عىل املستويني
()28
الكيل واجلزئي كعوامل االبتكار العلمي والتكنولوجي .
27

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

122

العدد  11لسنة 1111

دور اإلبداع التكنولوجي يف تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية

د  /اجلوزي مجيلة

أ -مكونات مؤرش التنافسية العاملية حسب مراحل التنمية :يتكون مؤرش التنافسية العاملية ،كام
يوضحه الشكل املوايل من مؤرش مركب يشتمل عىل ثالث جمموعات من املؤرشات الفرعية:
مؤرش املتطلبات األساسية ،مؤرش معززات الكفاءة ،ومؤرش القدرة عن االبتكار والتقدم
العلمي والتقني.
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الشكل رقم ( :)1مكونات مؤرش التنافسية العاملية حسب مراحل التنمية
مكونات مؤرش التنافسية العاملية
حسب مراحل التنمية

مرحلة املتطلبات األساسية
املؤسسات العامة واخلاصة

مرحلة معززات الكفاءة
التدريب والتعليم العايل

البنية التحتية

كفاءة سوق السلع

استقرار االقتصاد الكيل

كفاءة سوق العمل

الرعاية الصحية والتعليم
األسايس

مرحلة عوامل االبتكار
والتقدم العلمي والتقني
تقدم عمليات اإلنتاج
تقدم عمليات اإلنتاج

عمل و نضج سوق العمل
اجلاهزية الرقمية
حجم السوق

املصدر :املؤسسة العربية لضامن االستثامر وائتامن الصادرات ،نرشة ضامن االستثامر ،العدد
الفصيل األول ،مارس  ،5060ص.61
ووفقا هلذا ملؤرش ،فإن االقتصاد الذي يمر باملرحلة األويل من التنمية ،يعتمد عىل عوامل اإلنتاج
من عاملة غري مؤهلة ورأس املال املتاح باإلضافة إىل املوارد الطبيعية املتاحة وخالل هذه املرحلة،
تعتمد الرشكات عىل املنافسة السعرية وبيع السلع األولية وتتسم مستويات إنتاجيتها باالنخفاض،
وهو ما يعكسه تراجع مستويات األجور .ولكي حيافظ االقتصاد عىل تنافسيته يعتمد عىل مؤرشات
املتطلبات األساسية الواردة يف الشكل.وكلام ارتفعت مستويات األجور مع حتقيق التقدم يف مراحل
التنمية ،انتقلت االقتصاديات إىل مرحلة التنمية الثانية ،وخالهلا تبدأ االقتصاديات يف تطوير
عمليات اإلنتاج لتصبح أكثر كفاءة وفعالية يف االرتقاء بجودة املنتج ليصبح أكثر قدرة عىل املنافسة
الدولية ويف هذه املرحلة ،تعتمد التنافسية الدولية عىل جمموعة مؤرشات معززات الكفاءة .ويف
املرحلة الثالثة من التنمية ينتقل االقتصاد إىل مرحلة القدرة عىل توليد مستويات مرتفعة من األجور
وما يصاحبها من مستويات معيشية مرتفعة .ويف هذه املرحلة ،تصبح املؤسسات ،بفضل التقدم
العلمي والتقني واالهتامم بمجال البحوث والتطوير ،قادرة عىل التوصل إىل ابتكارات فريدة يتم
حتويلها إىل منتجات جديدة من خالل عمليات إنتاجية معقدة تم تصميمها وفقا لنتائج معتمدة
لبحوث عمليات تعتمد مستويات متقدمة من العلم والتقنية.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ب -منهجية املؤرش :يقسم هذا املؤرش الدول التي يغطيها حسب مراحل التنمية االقتصادية
وذلك وفقا ملعيارين مها؛ حصة صادرات السلع األولية من إمجايل الصادرات السلعية واخلدمية
حيث تصنف الدولة يف املرحلة األوىل إذا جتاوزت هذه احلصة ما نسبته ( (%70ومتوسط نصيب
الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل مقوما بسعر رصف السوق ،كام هو موضح باجلدول التايل
اجلدول رقم ( :)1مراحل التنمية حسب مؤرش التنافسية العاملية
مرحلة

مرحلة التنمية

متوسط نصيب الفرد من الناتج املحيل
اإلمجايل بالدوالر

6

مرحلة املتطلبات األساسية

أقل من 5000

5

االنتقال من األوىل إىل الثانية

7000-5000

7

مرحلة معززات الكفاءة

4000-7000

9

االنتقال من الثانية إىل الثالثة

62000-4000

8

مرحلة القدرة عىل االبتكار والتقدم
العلمي والتقني

أكثر من 62000

املصدر :املؤسسة العربية لضامن االستثامر وائتامن الصادرات ،نرشة ضامن االستثامر ،العدد
الفصيل األول ،مارس  ،5060ص.61
ووفقا للمراحل السابقة تم تصنيف الدول العربية التي غطاها املؤرش كام ييل:
اجلدول رقم ( :)1تصنيف الدول العربية حسب مراحل التنمية
مراحل التنمية

توزيع الدول العربية

مرحلةاملتطلبات
األساسية

االنتقال من
األوىل
إىل الثانية

مرحلة
معززات
الكفاءة

االنتقال من
الثانية إىل الثالثة

مرحلة القدرة عىل االبتكار
والتقدم العلمي والتقني

موريتانيا

اجلزائر ،مرص،
قطر ،املغرب،
الكويت ،ليبيا،
السعودية ،سورية.
12
2

األردن،

البحرين،

اإلمارات.

تونس

سلطنة عامن

حسب مراحل التنمية
وفقا ملنهجية املؤرش
عدد دول املرحلة
عدد الدول العربية

32
1

12
1

14
1

37
1

املصدر :املؤسسة العربية لضامن االستثامر وائتامن الصادرات ،نرشة ضامن االستثامر ،العدد
الفصيل األول ،مارس  ،5060ص.62
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ومن أجل حساب املؤرش ،تم الدمج بني جمموعات املؤرشات الفرعية ومفهوم مراحل
التنمية املشار إليه ،حيث تم إسناد أوزان نسبية لكل دولة حسب مصفوفة مرحلة التنمية
االقتصادية التي متر هبا وفقا ملنهجية التصنيف املعروضة سلفا وجمموعات املؤرشات الفرعية
املذكورة وألغراض حتديد األوزان النسبية التي جيب إسنادها لكل جمموعة من جمموعات
املؤرشات الفرعية لكل مرحلة من مراحل التنمية املذكورة ،تم اللجوء إىل تقدير دالة
االنحدار عىل متغري نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل ،كمتغري تابع وكل جمموعة
مؤرشات فرعية ،كمتغريات مفرسة ومن ثم اعتبار قيم املعامالت التي تم تقديرها لكل
مرحلة تنمية ،أوزان نسبية ،كالتايل
اجلدول رقم ( :)3مصفوفة مراحل التنمية
جمموعة املؤرشات الفرعية

مراحل التنمية االقتصادية
املرحلة األوىل %

املرحلة الثانية %

املرحلة الثالثة %

مرحلة املتطلبات األساسية

21

41

11

مرحلة معززات الكفاءة

32

21

21

2

11

31

مرحلة القدرة عىل االبتكار والتقدم
العلمي والتقني

املصدر :املؤسسة العربية لضامن االستثامر وائتامن الصادرات ،نرشة ضامن االستثامر ،العدد
الفصيل األول ،مارس  ،5060ص.62
ج -ترتيب الدول العربية يف مؤرش التنافسية  :1111-1112يوضح اجلدول رقم
الدول العربية يف كل من مؤرش  5004ومؤرش .5060
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اجلدول رقم( ) :ترتيب الدول العربية يف مؤرش التنافسية
الدولة

الدولة

1111
المؤشرات الفرعية

الترتيب عالميا

-

الترتيب عالميا

1112
المؤشرات الفرعية

من 133دولة

المتطلبات

معززات

عوامل االبتكار

قطر

55

62

55

71

قطر

اإلمارات

57

04

56

58

السعودية

52

السعودية

55

70

75

77

اإلمارات

76

62

البحرين

75

55

99

10

الكويت

78

74

85

الكويت

74

90

17

19

تونس

71

78

87

70

تونس

90

78

81

98

البحرين

72

55

91

89

عمان

96

58

87

85

عمان

75

76

16

95

األردن

80

91

11

86

األردن

95

92

17

92

مصر

20

25

50

26

المغرب

27

12

58

21

المغرب

27

82

46

55

سوريا

25

26

609

50

الجزائر

57

16

662

655

مصر

56

57

55

29

ليبيا

55

15

660

666

ليبيا

46

28

669

605

سوريا

49

25

665

600

الجزائر

44

16

667

651

موريتانيا

652

658

654

658

موريتانيا

676

670

670

650

األساسية

الكفاءة

من 134دولة

المتطلبات

معززات الكفاءة

عوامل االبتكار

51

56

76

78

79

98

72

54

75
85

األساسية

و التقدم التقني

المصدر :المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،نشرة ضمان االستثمار ،العدد الفصلي األول ،مارس  ،0202ص01
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نالحظ من اجلدول أنقطر قفزت خالل عام  5060بأربع مراكز يف الرتتيب العاملي مقرنة
بسنة  ،5004لتحتل املرتبة ( ،)55وبذلك تصدرت مؤرش التنافسية العاملية عربيا ،وتلتها يف
املراتب العرش األوىل عربيا كل من اإلمارات التي قفزت بثامنية مراكز لتحتل الرتتيب ( ،(57ثم
السعودية التي تراجعت مركزا واحدا إىل الرتتيب ( ،(55وكذلك البحرين إىل الرتتيب (،(75
تليها الكويت ( ، (74تونس )( ،(40وكالمها تراجع أربعة مراكز) ،ثم سلطنة عامن التي
تراجعت ثالثة مراكز إىل ) ،(41فاألردن بمركزين إىل ) ،(50ثم مرص التي قفزت  11مركزا إىل
( ،)20فاملغرب التي حافظت عىل ترتيب العام السابق ) ،(73فاجلزائر التي قفزت 16مركزا إىل
الرتتيب ( ،)57ثم ليبيا التي حتسن ترتيبها بثالث مراكز إىل ) ،(88ثم سورية التي تراجع ترتيبها
إىل ( ،)49وأخريا موريتانيا التي حققت حتسنا بواقع أربع مراكز ليصل ترتيبها إىل (.)652
وهكذا نستنتج أن الدول العربية اخلليجية الستة وتونس التي احتلت الصدارة يف مؤرش
اإلبداع املتمثل يف القدرة عىل االبتكار والتقدم العلمي التقني هي التي تصدرت مؤرش التنافسية
العاملية عربيا ،هلذا حيث تقرير التنافسية العاملية عىل مواصلة اإلصالحات التي بارشهتا العديد من
الدول العربية يف جماالت عدة تتفاوت من دولة ألخرى؛ أمهها تلك املتعلقة بالتعليم بمراحله
املختلفة مع الرتكيز عىل التعليم الثانوي والعايل بام يعزز عوامل االبتكار والتقدم العلمي والتقني
يف ظل تراجع معدالت االلتحاق باملدارس الثانوية والتعليم العايل يف عدد من هذه الدول.
 -1سبل النهوض باألداء املعريف واإلبداعي العريب لتحقيق متطلبات التنافسية العاملية :يعترب
مرتكز اإلبداع نقطة الضعف الكربى يف األداء املعريف العريب ،لذلك جيب تقليص االعتامد
عىل املوارد الطبيعية ،وحماولة بناء اقتصاد قائم عىل املعرفة يستند إىل املرتكزات التالية:
 رصيد عال من رأس املال الفكري والبرشي قائم عىل ثقافة الكفاءة واجلودة والقدرةعىل املبادرة.
 منظومة مؤسسية فاعلة تتسم بآليات ابتكارية وجتديدية واضحة املعامل. إحداث تطوير جذري وحقيقي يف منظومة التعليم والتعلم والبحث العلمي ،ورصداستثامرات كافية يف هذا املجال ،بام يضمن جودة التعليم وإنتاج املعرفة حمليا وتوطني املعرفة
املستوردة ،وبروز ثقافة مشجعة لالبتكار واملبادرة.
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 رضورة التخطيط والربجمة لالنتقال التدرجيي إىل اقتصاد املعرفة ،مما يتطلب ذهنية عربيةمبادرة ومبدعة جديدة مبنية عىل التعامل بإجيابية مع تكنولوجيا املعلومات.
اخلامتة:

يعترب اإلبداع التكنولوجي أهم املرتكزات التي تقوم عليها التنافسية الدولية ،حيث تساهم
يف تدعيم جودة املنتجات واملزايا املرتبطة بأداء السلع ،وبالتايل فإن الدول التي تتبنى اإلبداعات
التكنولوجية تستطيع كسب معركة املنافسة الدولية بإتباع إسرتاتيجية قائمة عىل جاذبية
منتجاهتا ،وكلام تبنت هذه اإلبداعات مبكرا ،كلام مكن ذلك من االستفادة من هذه امليزة.
املراجع:
-

أمحد عبد اجلواد ،إشكالية البحث العلمي والتكنولوجي يف الوطن العريب ،دار قباء للطباعة والنرش ،مرص.5000 ،

-

أمحد عبد الرئيس ،مدحت أيوب ،اقتصاد املعرفة ،مركز دراسات وبحوث الدول النامية ،القاهرة.5001 ،

-

برنامج األمم املتحدة اإلنامئي،تقرير املعرفة العريب.5004،

-

بوشناف عامر ،امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية ،مذكرة ماجستري بجامعة اجلزائر.5005 ،

-

اجلوزي ذهبية ،واقع اإلبداع يف الدول العربية ،رسالة ماجستري باملركز اجلامعي مخيس مليانة ،اجلزائر.5002 ،

-

جولدشتاين توماس اهلل ،مقدمات التارخيية للعلم احلديث من اإلغريق إىل عرص النهضة ،ترمجة أمحد حسان عبد الواحد،
سلسلة عامل املعرفة ،رقم  ،541الكويت ،سبتمرب .5009
-

الصويف حممد عبد اهلل ،التعليم العايل و البحث العلمي ،5002/05/07 ،عىل املوقع:

www.mpic-yemen.orgL2006/nhdra-bic/ndra_rp/paper_re/education.

-

عامر

حسني،

البحث

العلمي

مدخل

الصهاينة

للتفوق عىل

العرب،

املوقع:

 ،5002/08/60عىل

 http://www.difaf.net/modules.php?name=News&file=article&sid=344نقال عن اجلوزي ذهبية ،مرجع سابق.
 عكروش مأمون نديم ،عكروش سهري نديم  ،تطوير املنتجات اجلديدة ،الطبعة األوىل ،دار وائل للنرش ،عامن.5009 ،-

مسعد ياقوت حممد ،البحث العلمي العريب ،معوقات وحتديات ،5002/08/60 ،عىل املوقع:

www.al-

jazirah.com/culture/26092005/fadaa

-

معهد اليونسكو اإلحصائي عىل الرابط:

 http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspبتاريخ .5004/01/60
-

نجم عبود نجم ،إدارة االبتكار ،املفاهيم ،اخلصائص والتجارب احلديثة ،الطبعة األوىل ،دار وائل للنرش ،عامن .5007
نوفل حممد نبيل ،مروان راسم كامل ،التعليم العايل يف الوطن العريب ،نظرة مستقبلية ،املجلة العربية للرتبية ،العدد

األول ،املنظمة العربية للرتبة والثقافة والعلوم.6440 ،
L'innovation et le système national d'innovation, 10/07/2007, sur le site:
http://www.idrc.ca/fr/ev_55193_201_1_do_topic.htm l,

R. Bettahar, «L’analyse des forces et faiblesses de l’innovationtechnologique», Revue de Ex L’ENSAG, n° 2, 1er trimestre, 1996.
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1

- L'innovation et le système national d'innovation, 10/07/2007, sur le site : http:
www.idrc.ca/fr/ev_55193_201_1_do_topic.htm l, p1.
2
-ibid, p2.
3
 -نجم عبود نجم ،إدارة االبتكار ،المفاهيم ،الخصائص والتجارب الحديثة ،الطبعة األولى ،دار وائل للنشر ،عمان  5007ص .62

 - 4عكروش مأمون نديم ،عكروش سهير نديم ،تطوير المنتجات الجديدة ،الطبعة األولى ،دار وائل للنشر ،عمان،
 ،5009ص ص .69،68
5
 الجوزي ذهبية ،واقع اإلبداع في الدول العربية ،رسالة ماجستير بالمركز الجامعي خميس مليانة ،5002،ص.8 - 6بوشناف عمار ،الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية ،مذكرة ماجستير بجامعة الجزائر ،5005 ،ص.28
 - 7نفس المرجع السابق  ،ص .28
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- R. BETTAHAR, « L’analyse des forces et faiblesses de innovation technologique », Revue de
EX L’ENSAG, n° 2, 1er trimester, 1996, p 79.
 - 9بوشناف عمار  ،مرجع سبق ذكره ،ص .22
 - 10تقرير المعرفة العربية  ،5004ص ص .655-612
 - 11نفس المرجع السابق  ،ص .656
 - 12نفس المرجع السابق  ،ص .650
 - 13تقرير المعرفة العربي  ،5004ص .655
14
 عامر حسين ،البحث العلمي مدخل الصهاينة للتفوق على العرب ،5002/08/60 ،على الموقع: http://www.difaf.net/modules.php?name=News&file=article&sid=344نقال عن الجوزي ذهبية ،مرجع سابق.
15
 معهد اليونسكو اإلحصائي  http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspبتاريخ.9112/10/01
16
 مسعد ياقوت محمد  ،البحث العلمي العربي  ،معوقات و تحديات ،5002/08/60 ،على الموقع :www.al-jazirah.com/culture/26092005/fadaa
 - 17الصوفي محمد عبد هللا ،التعليم العالي و البحث العلمي ،5002/05/07 ،على الموقع:
www.mpic-yemen.orgL2006/nhdra-bic/ndra_rp/paper_re/education.
18
 نوفل محمد نبيل  ،مروان راسم كمال  ،التعليم العالي في الوطن العربي  ،نظرة مستقبلية  ،المجلة العربية للتربية ،العدد األول،المنظمة العربية للتربة و الثقافة و العلوم ، 6440 ،ص .57
 - 19تقرير المعرفة العربي.5004 ،ص .654
 - 20نفس المرجع السابق ،ص .640
21
 أحمد عبد الجواد ،إشكالية البحث العلمي و التكنولوجي في الوطن العربي ،دار قباء للطباعة والنشر ،مصر ،5000 ،ص .50522
 توماس جولدشتاين ،المقدمات التاريخية للعلم الحديث من اإلغريق إلى عصر النهضة،ترجمة أحمد حسان عبد الواحد ،سلسلةعالم المعرفة ،رقم ،541الكويت ،سبتمبر  ،5009ص.544
23
 أحمد عبد الرئيس ،مدحت أيوب ،اقتصاد المعرفة ،مركز دراسات وبحوث الدول النامية ،القاهرة  ،5001،ص.9524
 نفس المرجع السابق ،ص .9725
 نفس المرجع السابق ،ص .9926
 نفس المرجع السابق ،ص .9927
 مؤشر التنافسية العالمية 5060غطى  677منها  69دولة عربية ،في حين كان عدد الدول التي غطاها في  5004هو  679قبلاستبعاد مولدافيا التي لم تتوفر عنها البيانات الكافية.
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