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 ممخص البحث:
ييجف ىحا البحث إلى تػضيح أثخ اقتراد السعخفة عمى تشافدية االقتراد السرخي في 

مرخ في السخكد حيث جاء تختيب  تػاضع تختيب مرخ في السؤشخ العام لمتشافدية العالسيةضل 
، وفي ضل وجػد عجد مغ العػامل التي تعيق االستخجام 9114عام  141( دوليًا مغ بيغ 49)

سال البذخي في مرخ مثل ضعف جػدة التعميع وعجم كفاءة سػق العسل وضعف الفعال لػفخة رأس ال
عمى االبتكار، وىػ ما يؤثخ سمبا عمى تشافدية االقتراد السرخي ويؤدي إلى انخفاض  القجرة

اإلنتاجية، ولتعديد التشافدية السرخية وتحقيق نسػ أكبخ لمشاتج السحمي اإلجسالي الحقيقي، يجب عمى 
كثافة في التعميع والتجريب واالبتكار، ويجب عمييا تزييق الفجػة الخقسية بيشيا مرخ أن تدتثسخ ب

وبيغ الجول السشافدة ليا وإحجاث تغيخات جحرية في مجال البشية التحتية التكشػلػجية، والحج مغ 
األمية االلكتخونية وتذجيع مذاريع الحكػمة االلكتخونية وزيادة االستثسار في الػسائط الحجيثة 

 تراالت وزيادة اإلنفاق الفعمي عمى التعميع والبحث والتصػيخ. لبل

 
Abstract: 

This This study investigates the impact of the knowledge economy 

on the competitiveness of the Egyptian economy in light of the modest 

ranking of Egypt in The Global Competitiveness Index, as Egypt ranked 

93rd out of 141 in 2019, there are a number of factors hindering the efficient 

use of the abundant human capital in Egypt like  Poor quality of education, 

labor market inefficiency and weak innovation, This, in turn, affects the 

country’s competitiveness negatively and leads to low productivity and 

output growth. To Enhance Egypt’s competitiveness and achieve greater 

real GDP growth, Egypt should invest heavily in education, on-the-job 

training and innovation. should narrowing the digital gap between it and its 

competing countries, bringing about radical changes in the field of 

technological infrastructure, reducing electronic illiteracy, encouraging e-

government projects, increasing investment in modern communications 

media, and increasing actual expenditure on education and R&D.  
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 اإلطار العام لمبحث: -1
 مقجمة: 1-1

تتجو اقترادات العالع نحػ اقتراد السعخفة في ضل السديج مغ التكامل والتخابط، وىحا 
يتصمب عجة متصمبات أساسية مغ بيشيا البشية التحتية لقصاع االتراالت والسعمػمات واإلشار 

والتذخيعي البلزم، وتحطى السيدة التشافدية في ضل اقتراد السعخفة باىتسام بالغ سػاء عمى القانػني 
السدتػى األكاديسي أو التصبيقي نطخًا لجورىا الستدايج في محاوالت التشسية االقترادية التي تدعى 

 مختمف الجول لتحقيقيا.
ي، والديادة الكبيخة في ومع تعجد مطاىخ العػلسة وتأثيخىا الدخيع عمى الشذاط االقتراد

مخخجات العمع والتكشػلػجيا، وكحلظ الشسػ اليائل في أىسية دور الذبكات واالتراالت، أصبحت 
السعخفة في ىحا االقتراد الراعج السحخك األساسي لمسشافدة االقترادية والشجاح، حيث أضافت قيع 

ى التقشيات الججيجة واألفكار ىائمة لمسشتجات االقترادية مغ خبلل زيادة اإلنتاجية والصمب عم
التي تأتي عمى شكل اختخاعات ججيجة و أيزًا مغ خبلل شمب ججيج عمى السعخفة  -الججيجة

 السػجػدة.
مغ أىع الطػاىخ التي تسثل تحجيًا لمجول  Competitivenessوتعتبخ ضاىخة التشافدية 

التي تدعى إلتباع استخاتيجية  الرشاعية الستقجمة والجول الشامية عمى حج سػاء , وخاصة تمظ الجول
التػسع في الرادرات والتػجو نحػ الخارج , ويتصمب التػسع في الرادرات زيادة القجرة التشافدية 
لبلقتراد القػمي، وتسثل السيدة التشافدية عسمية ديشاميكية يسكغ خمقيا أو اكتدابيا, وتتدايج القجرة 

سي إذا كانت مؤسداتيا وسياستيا تجعع وتدانج الشسػ التشافدية القتراد أي دولة عمى السدتػى العال
 االقترادي .

 السذكمة البحثية:  1-2
تتسثل السذكمة البحثية في عجد مغ االستفدارات الخاصة بطيػر عػامل ججيجة أثخت عمى 
تشافدية الرشاعة السرخية، فمع تعج التشافدية مختبصة بامتبلك السػارد الصبيعية أو ضآلة تكاليف 

العاممة، بقجر ارتباشيا بالسحتػى السعخفـي والتكشػلػجي والجػدة والدياسات الفاعمة مغ قبل  األيجي
 الحكػمات والذخكات.
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وتكسغ السذكمة البحثية في كػن االقتراد السرخي يعاني مغ ضعف في القجرة التشافدية  
التكشػلػجي، وفي ىحا وباألخز في القجرة التشافدية الكامشة التي تخكد عمى ذاك السحتػى السعخفي و 

 االشار يسكغ شخح عجد مغ التداؤالت:
 ؟ عمى السحتػى السعخفي والتكشػلػجيإلى أي مجى يعتسج االقتراد السرخي  -
 كيف يدتفيج االقتراد السرخي مغ ىحه األوضاع التي ساىست مطاىخ العػلسة في تدخيعيا؟  -
 اد السرخي في ضل اقتراد السعخفة؟ما ىي االجخاءات واآلليات التي تجعع تشافدية االقتر -
 فرضية البحث:  1-3

يدتشج ىحا البحث إلى اختبار مجى صحة أو خصأ الفخضية التالية " أصبحت السعخفة ىي 
السحخك األساسي لمسشافدة االقترادية والشجاح، في ضل الديادة الكبيخة لسخخجات العمع والتكشػلػجيا، 

بكات واالتراالت، وىػ ما ألقى بالسديج مغ العقبات وكحلظ الشسػ اليائل في أىسية دور الذ
 والتحجيات أمام الرشاعات السرخية".

 أهسية البحث: 1-4
تأتي أىسية ىحا البحث كػنو يدمط الزػء عمى تشافدية االقتراد السرخي في ضل اقتراد 
ة السعخفة ، حيث يعاني االقتراد السرخي مغ ضعف في القجرة التشافدية وباألخز في القجر 

تأثخ االقتراد السرخي التشافدية الكامشة التي تخكد عمى ذاك السحتػى السعخفي والتكشػلػجي، وقج 
بطيػر عػامل ججيجة أثخت عمى تشافدية الرشاعة السرخية، فمع تعج التشافدية مختبصة بامتبلك 

والتكشػلػجي  السػارد الصبيعية أو ضآلة تكاليف األيجي العاممة، بقجر ارتباشيا بالسحتػى السعخفـي
ولحلظ ضيخت الحاجة إلى يجاد بعس  والجػدة والدياسات الفاعمة مغ قبل الحكػمات والذخكات.

الحمػل العسمية واآلليات التي مغ شأنيا أن تجعع تشافدية االقتراد السرخي في ضل اقتراد 
 السعخفة. 

 الهجف من البحث:  1-5
إلي إثبات صحة أو خصأ الفخضية الدابقة مغ خبلل دراستيا وتحميميا  ىحا البحثييجف 

 لمػصػل إلي الحقائق والشتائج بيجف :
تحجيج ماىية اقتراد السعخفة وما ىػ اإلشار العام الحي تدتصيع مغ خبللو الجولة االعتساد عميو في  -

 عسمية التحػل نحػ اقتراد السعخفة
 عمى ضيػر اقتراد السعخفة وأثخه عمى تشافدية االقتراد السرخي  تقييع الشتائج واآلثار الستختبة -
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 تحجيج العبلقة التي تخبط اقتراد السعخفة بالتشافدية وكيف يسكشو تحقيق تمظ التشافدية  - 
 تقييع واقع القجرة التشافدية لبلقتراد السرخي وكحلظ مختكدات اقتراد السعخفو السرخية -
 التي تجعع تشافدية االقتراد السرخي في ضل اقتراد السعخفةتحجيج االجخاءات واآلليات  -

 مشهجية البحث: 1-6
استخجم الباحث السشيج الػصفي في جسع السعمػمات لكتابة اإلشار الشطخي وتحجيج 
خرائز الطاىخة، ووصف شبيعتيا ونػعية العبلقة بيغ متغيخاتيا، وأسبابيا، واتجاىاتيا، كسا 

قخائي الستقخاء العبلقات واالتجاىات ودراسة وتحميل العبلقة والسقارنة استخجم الباحث السشيج االست
 بيغ البيانات والسعمػمات؛ بيجف الػصػل إلى نتائج تحقق اليجف مغ البحث. 

وجاء استخجام مشيج دراسة الحالة نطخًا العتساده عمي أسمػب السقارنة كأحج أكثخ األساليب 
تيح لمباحث السقارنة بيغ أداء االقتراد السرخي استخجامًا في ضػء ىحا السشيج وىػ ما ي

 واقتراديات الجول التي تفػقت في مجال التشافدية.
 الجراسات الدابقة: 1-7

مغ خبلل مدح الجراسات الدابقة ذات العبلقة بسػضػع البحث يسكغ استعخاض ىحه 
 الجراسات حدب تدمدميا الدمشي عمى الشحػ اآلتي: 

تشاولت "التشافدية الجولية ومعايير قياسها" بعشػان "  (1996دراسة )سهزان سسيحة، -
وتػصمت الجراسة إلى أن التشافدية  ، الجراسة مفيػم التشافدية ومشاىج قياسيا، ومحجدات التشافدية

تتأثخ بسحجدات مثل رأس السال البذخي والبشية األساسية وكفاءة أداء العسميات الترجيخية والصمب 
 .بعة متصمبات الترجيخالسحمي والقجرة عمى متا

"مجى تأثير برنامج اإلصالح االقترادي بعشػان  (1997دراسة )عسر دمحم عثسان صقر، - 
تشاولت الجراسة اإلشار الشطخي لسفيػم السيدة  السرري عمى القجرة التشافدية لالقتراد السرري"

صبلح االقترادي الجاعسة التشافدية، وأىع االجخاءات والدياسات االقترادية الستبعة خبلل بخنامج اال
لمسيدة التشافدية، وتػصمت الجراسة إلى بعس الشتائج مغ أىسيا التأثيخ االيجابي لحدمة االصبلحات 
واالجخاءات الستبعة ضسغ بخنامج االصبلح االقترادي عمى القجرة التشافدية لبلقتراد السرخي 

 عمى السدتػى الكمي و الجدئي.
دراسة العالقة التفاعمية بين التشسية البذرية بعشػان " (2002الجين،دراسة )صالح زين  -

ركدت الجراسة عمى دور تكشػلػجيا السعمػمات في تحقيق التشسية وكحلظ وتكشهلهجيا السعمهمات" 
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تشاولت االبعاد االساسية لمتشسية البذخية وتػصمت الجراسة إلى وجػد عبلقة قػية بيغ نسػ قصاع 
 ت واالتراالت والتشسية البذخية.تكشػلػجيا السعمػما

"تشسية السهارد البذرية في االقتراد  بعشػان (2004دراسة )يهسف حسج االبراهيم،  -
تشاولت الجراسة ركائد اإلقتراد السعخفي والتأصيل الشطخي القتراد السعخفة،  السبشي عمى السعرفة" "

لبذخية، وقج تػصمت الجراسة إلى التأثيخ وآليات التحػل نحػ اقتراد السعخفة وأىسية تشسية السػارد ا
االيجابي القتراد السعخفة في تحقيق القجرة التشافدية لبلقترادات وكحلظ األثخ الفعال لمتعميع في 

 تشسية السػارد البذخية في ضل اقتراد السعخفة.
يز( "اآلثـار السـتهقعة لمسشـاطق الرشاعية الـسؤهمة )كه  بعشػان( 2008دراسة )أحسج عيج ،  -

، ركدت الجراسة عمى السيدة التشافدية لمسشدػجات والسبلبذ السرخية في عمى الرادرات السررية"
ضػء نطخية بػرتخ، وقياس تشافدية الرادرات السرخية مغ السشدػجات والسبلبذ، وأداء قصاع 
السشدػجات والسبلبذ قبل تشفيح الكػيد، واآلثار الشاجسة عغ الكػيد عمى صشاعة السشدػجات 
والسبلبذ السرخية، وتػصمت الجراسة إلى ضخورة تعطيع البشية الرشاعية في مرخ كذخط لشجاح 

  تجخبة الكػيد.
  :"مؤشرات قياس االقتراد القائم عمى السعرفة بعشػان (2016دراسة ) اهجاء صالح،  -

تشاولت   دراسة مقارنة مع نظرة لهضع مرر واستراتيجياتها في التحهل إلى اقتراد السعرفة"
الجراسة تعخيف اقتراد السعخفة ومكػناتو، ومؤشخات قياس االقتراد القائع عمى السعخفة، كسا 

تبيغ وجػد نقاط ضعف لتمظ  وقج أوضحت الجراسة أوجو الذبو واالختبلف بيغ ىحه السؤشخات
السؤشخات، وأشارت الجراسة إلى وضع مرخ ضسغ مشطػمة االقتراديات القائسة عمى السعخفة بشاًء 
عمى مؤشخات البشظ الجولي وكحلظ وضع اقتراد السعخفة في خصط استخاتيجيات التشسية 

أجل التحػل إلى وتػصمت الجراسة إلى ضخورة تبشي مرخ لعجد مغ االستخاتيجيات مغ   السرخية،
لكى تخصػ مرخ خصػات  اقتراد قائع عمى السعخفة باالضافة إلى اقتخاحيا عجد مغ التػصيات

 واضحة نحػ اقتراد السعخفة.
 الخطة البحثية: 1-8

 تذسل الخصة البحثية عجة نقاط حيث يتشاول البحث العشاصخ التالية باإلضافة لمسمخز: 
اإلشار العام لمبحث: السقجمة، السذكمة البحثية، الفخضية، اليجف مغ البحث، أىسية ومشيجية  -

 البحث ، الجراسات الدابقة والخصة البحثية. 

http://journal.cybrarians.info/images/044/Cybrarians_Journal_Issue_044_Papers_03.pdf
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االشار الشطخي لمبحث: مفيػم وخرائز اقتراد السعخفة، متصمبات التحػل نحػ اقتراد  -
ة لبػرتخ، قياس التشافدية، الكفاءة وأنػاع التشافدية، السعخفة، مفيػم السيدة التشافدية ، السيدة التشافدي

 العبلقة بيغ اقتراد السعخفة والتشافدية.
 الجراسة التصبيقية: واقع القجرة التشافدية لبلقتراد السرخي،  مختكدات اقتراد السعخفو السرخية -
 الشتائج والتػصيات -
 السخاجع - 
 

 االطار الشظري لمبحث: -2
 اقتراد السعرفة:مفههم وخرائص  2-1

حيث   Fritz Machlupاقتراد السعخفة إلى الخسديشيات عمي يّج االقترادي يخجع نذأة 
قام بجراسات عمى إنتاج السعخفة، حيث اقترخت الجراسات الدابقة عمى أنػاع أخخى مغ السشتجات 

دية األخخى، وكان مثل: السشتجات الدراعية والبتخولية والكيسيائية واآلالت وغيخىا مغ السشتجات السا
االىتسام بسشتجات السعخفة ضعيفًا آنحاك، وقج زاد االعتساد عمى السعارف الججيجة كسحجدات لمشسػ 

وآخخون  Robert Solowو Joseph Schumpeterاالقترادي مغ قبل االقترادييغ أمثال:
 اعتخفػا بأىسية التكشػلػجيا كسرجر أساسي مغ مرادر الشسػ االقترادي.

اد السعخفة إلى تحديغ رفاىية األفخاد، والسشطسات، والسجتسع عغ شخيق وييجف اقتر
دراسة نطع إنتاج وترسيع السعخفة ثع إجخاء تشفيح التجخبلت الزخورية لتصػيخ ىحه الشطع. يشتج ىحا 
الفخع نساذج نطخية مغ خبلل البحث العمسي مغ جية أولى ، كسا يصػر األدوات العسمية والتقشية التي 

 يقيا مباشخة عمى العالع الػاقعي مغ جية ثانية.يسكغ تصب
كسا يسكغ تعخيف اقتراد السعخفة عمى أنو نسط ججيج مغ االقتراد يختمف في كثيخ مغ 
سساتو عغ االقتراد التقميجي الحي ضيخ بعج الثػرة الرشاعية، وفيو تحػلت السعمػمات إلى أىع سمعة 

الذكل الخقسي وأصبحت السعمػمات وخجمات  في السجتسع، وقج تع تحػيل السعارف العمسية إلى
السعمػمات مغ أىع العشاصخ األساسية ليحا االقتراد، وعمى غخار االقتراد الرشاعي الحي تأسذ 

، مع قجوم الرشاعات الكبخى نسا اقتراد السعخفة كفخع عمسي عشجما ضيخت 1391في فخندا عام 
الػزن االقترادي مخكد في قصاعات  تجريجيًا االقترادات القائسة عمى السعخفة، حيث أصبح

 السعمػمات، وتجاوزت حرة رأس السال غيخ السمسػس حرة رأس السال السمسػس. 
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وفي ضل االقتراد الحجيث تجج دائسًا أن لجى السشطسات ميبًل متدايجًا نحػ السعخفة 
خخى، وذلظ التكشػلػجية والعمسية التي تداعجىا عمى تحقيق ميدات تشافدية أكثخ مغ السشطسات األ

بإمكانية تكػيغ تقشيات ججيجة تػلج ميارات وسمع وخجمات ججيجة، حيث أن العامل األولي لمشسػ 
االقترادي ىػ ابتكار واكتداب ونذخ السعخفة الحالية وإنتاج ونذخ السعارف الججيجة، وىحا ما أكج 

 في االقتراد عام الحائد عمى جائدة نػبل Robert Solow (2000)عميو االقترادي 
% مغ الشسػ االقترادي ُيعدى إلى نسػ معارف ججيجة. إضافة إلى أن 94بقػلو " إنَّ   1432

% مغ الشسػ االقترادي ىػ ناتج عغ االستثسار في رأس السال اإلنداني مغ خبلل التعميع. 11
 % مغ الشسػ االقترادي متعمق بالسعخفة".01وبشاء عميو فإنَّ 

فقج تكػنت  Knowledge Based Economyأما االقترادات القائسة عمى السعخفة 
تاريخيًا انصبلقًا مغ ضاىخة مددوجة عبارة عغ اتجاه شػيل خاص بديادة السػارد السكخسة إلنتاج 
السعخفة ونقميا )التعميع، والتأىيل، البحث والتصػيخ، التشديق االقترادي( مغ جية، وحجث تقشي 

( مغ جية أخخى، ولقج أنتج المقاء بيغ ىاتيغ كبيخ )قجوم التقشيات الججيجة لمسعمػمات واالتراالت
الطاىختيغ اقترادًا فخيجًا، تسيد باالنخفاض الكبيخ في تكاليف تخميد السعخفة، ونقميا، واكتدابيا. 
وانعكذ ىحا األمخ بديادة قػية في مشتجات السعخفة، وفي تشامي مكانة التغييخ في الشذاط 

 (. innovationالبتكاراالقترادي )األنذصة السكخَّسة لمتججيج وا
تتدع االقتراديات السبشية عمى السعخفة بأن القجرة عمى تػليج واستخجام السعخفة، أو بسعشى 
آخخ القجرة عمى االبتكار، ال تسثل فقط السرجر األساسي لمثخوة، وإنسا تعج أساس السيدة الشدبية 

حقيق كفاءة عسميات اإلنتاج والتػزيع السكتدبة في االقتراد الججيج، فالسعخفة ىي الػسيمة األساسية لت
وتحديغ نػعية وكسية اإلنتاج وفخص االختيار بيغ الدمع والخجمات السختمفة سػاء بالشدبة 

 لمسدتيمكيغ أو السشتجيغ. وبذكل عام يتسيد االقتراد السبشي عمى السعخفة باآلتي:
القترادية أو االترال أو ال تسثل السدافات أيًا كان أبعادىا  أي عائق أمام عسمية التشسية ا -

 التعميع أو نجاح السذخوعات أو االنجماج الكامل في السجتسع بذكل عام.
السعخفة متاحة بذكل متدايج لكافة األفخاد ويتع تػفيخىا برػرة تتػافق واالحتياجات الفخدية  -

 ياة.واالجتساعية بسا يسكغ كل فخد مغ اتخاذ القخارات برػرة أكثخ حكسة في كافة مجاالت الح
 كل فخد في السجتسع ليذ مجخد مدتيمظ لمسعمػمات، ولكشو أيزًا صانع أو مبتكخ ليا. -
يتسيد االقتراد السبشي عمى السعخفة بأنو اقتراد مشفتح عمى العالع، ألنو ال يػجج اقتراد يسكشو  -

خمق واحتكار السعخفة دون أن يذارك أو يدتػرد السعارف الججيجة مغ اآلخخيغ، كسا أن السشاخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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االقترادي عمى السدتػى  الكمي في االقتراد السبشي عمى السعخفة يجب أن يكػن مذجعًا 
لبلستثسار في السعخفة والسعمػمات والقجرة عمى االبتكار، وىػ أمخ في غاية األىسية ألن ضسان 
استسخارية االقتراد السبشي عمى السعخفة يقتزي ضخورة تذجيع االستثسار في السدتقبل، والحي 

ػن معجالت العائج عميو مشخفزة أو محجودة ، ولحا تحتاج مثل ىحه السجاالت إلى دعع قج تك
 الدياسة االقترادية في الجول التي تدعى نحػ تحقيق االقتراد السبشي عمى السعخفة.

 متطمبات التحهل نحه اقتراد السعرفة: 2-2
اإلشار التالي لسداعجة البمجان في وضع استخاتيجيات  9119شّػر البشظ الجولي عام 

 واضحة ليع مغ أجل عسمية التحػل نحػ اقتراد السعخفة: 
تػفخ نطام اقترادي ومؤسداتي يػفخ الدبل السحفدة مغ أجل كفاءة استخجام السعخفة السػجػدة  -

 والججيجة وازدىار العسل الحخ.
 الستعمسيغ والسيخة مغ أجل خمق، واستخجام والتذارك في السعخفة بذكل جيج.تػفخ الدكان  -

 تػفخ بشية تحتية ديشامية لمسعمػمات لتدييل االترال الفعال ونذخ ومعالجة السعمػمات.
تػفخ مشطػمة ابتكار تتستع بكفاءة عالية وذلظ لمذخكات ومخاكد األبحاث والجامعات والسدتذاريغ  -

مغ أجل الجخػل إلى السخدون العالسي الستشامي لمسعخفة، واستيعاب ىحه  والسشطسات األخخى،
 االبتكارات وتكيفييا مع الحاجات السحمية وخمق تكشػلػجيا ججيجة.

ويعتسج الشجاح في االقتراد السبشي عمى السعخفة عمى القجرة عمى االبتكار، حيث إن 
الشاحية التقميجية عمى أنيا عامل أساسي  محجدات الشجاح فيو تتسثل بالسعخفة التي ُيشطخ إلييا مغ

لمشسػ االقترادي في األجل الصػيل، غيخ أنيا ُتعج السحجد األساسي لعسمية الشجاح؛ إذ تذيخ الجالئل 
التصبيقية إلى أن الذخكات التي تشجح في االقتراد السبشي عمى السعخفة ىي الذخكات ذات التػجو 

فعة وتدتثسخ بكثافة في مجال تصػيخ السعخفة والخبخة، ذلظ أن العالسي وتمظ التي تتستع بإنتاجية مخت
مفاتيح األداء القػي في االقتراد السبشي عمى السعخفة تتسثل في التػليج الشاجح لمسعخفة وامتبلك تمظ 

 السعخفة ونذخىا واستخجاميا.
 مفههم التشافدية: 2-3

يحتل مفيػم التشافدية أىسية كبيخة في االقتراد السعاصخ, ولعل أول ما لفت األنطار إلي 
( لبحث 1434-1431ىحا السرصمح ىػ تكػيغ لجشة في والية الخئيذ األمخيكي )رونالج ريجان 

تشافدية الرشاعات األمخيكية أمام نطيختيا مغ الرشاعات اليابانية , ثع تع بعج ذلظ إنذاء مجمذ 
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سة التشافدية األمخيكية، ويسكغ اعتبار اقترادًا ما تشافديًا إذا تسكغ مغ الشسػ دون قيج عمى لديا
 ميدان السجفػعات، ويكػن أداؤه جيجًا إذا نسا بدخعة أعمى مغ االقتراديات األخخى.

وتختمف شبيعة السشافدة عمى مدتػى الذخكة أو السشذأة عشيا عمى مدتػى االقتراد  
مى مدتػى السشذأة يعشي وجػد رابحػن وخاسخون، أما عمى مدتػى االقتراد فإن ككل، فالسشافدة ع

نجاح دولة ما في الدػق العالسي ال يعشي بالزخورة فذل دول أخخى ألن نسػ الرادرات يحجث 
شمبًا عمى الػاردات، ومع اختبلف التعخيفات السدتخجمة لمتشافدية باختبلف مدتػي التحميل الكمي أو 

ن التشافدية مغ وجية الشطخ الكمية تعخفيا بعس الجراسات بأنيا قجرة الجولة عمي إنتاج الجدئي نجج أ
الدمع والخجمات التي تمبي احتياجات األسػاق الجولية مع السحافطة عمييا وزيادة الجخل الحقيقي 

لقػمية وىػ ما يعشي قجرة الجولة عمي خمق قيسة مزافة وبالتالي زيادة الثخوة ا لسػاششي ىحه الجولة،
مغ خبلل إدارة األصػل والعسميات. وبرفة عامة فإن مفيػم التشافدية يختبط برفة أساسية بقجرة 
الجولة عمي االستجابة لؤلسػاق العالسية وتخريز السػارد البلزمة لتمبية احتياجات مدتيمكييا، أما 

بيا القجرة التشافدية عمي إذا ما تعمق األمخ بسفيػم السيدة التشافدية مغ وجية الشطخ الجدئية فيقرج 
أنيا عبارة عغ "قجرة السشذأة الفخدية عمي  1440مدتػي السشذأة ولقج أوضحت دراسة لبلنكتاد 

 الحفاظ عمي أو زيادة نريبيا الدػقي عمي أساس مدتسخ".
نخمز مسا سبق إلى أن السيدة التشافدية تختكد عمي فكخة واحجة ىي قجرة السشذأة أو 

عمي تحقيق مخكد فخيج عبخ الدمغ في  -أيًا كان مدتػي التحميل كميًا أم جدئياً  -الرشاعة أو الجولة 
مػاجية السشافديغ وذلظ عغ شخيق تخاكع رأس السال السادي والبذخي وتصػر الفغ التكشػلػجي عبخ 

 الدمغ وىػ ما يداىع في خفس تكاليف اإلنتاج وتحديغ الجػدة.
يذ ىشاك مفيػم محجد ليا، مسا نجع عشو العجيج مغ ونطخًا لتعقج أوجو التشافدية وتعجدىا فم

 التعاريف ومؤشخات القياس، ومغ أبخز التعاريف الستجاولة ما يمي:
" التشافدية ىي القجرة عمى تػفيخ البيئة السبلئسة  تعريف السشتجى االقترادي العالسي لمتشافدية: -

جى التشافدية عمى أنيا "مقجرة لتحقيق معجالت نسػ مختفعة ومدتجامة"، وفي نز آخخ عخف السشت
االقتراد الػششي عمى التػصل إلى معجالت مدتجامة مغ الشسػ االقترادي محدػبة بسعجالت 

 التغيخ الدشػي لجخل الفخد".
ىي قجرة الجولة عمى تػليج القيع السزافة،  "تعريف السعهج الجولي لمتشسية اإلدارية لمتشافدية:  -

عغ شخيق إدارة األصػل والعسميات وبالعػلسة واالقتخاب يخبط ىحه ومغ ثع زيادة الثخوة الػششية 
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العبلقات في نسػذج اقترادي اجتساعي قادر عمى تحقيق ىحه األىجاف"، ويخبط ىحا التعخيف تحقيق 
 الشسػ بسقجرة الجولة عمى إدارة أصػليا بصخيقة فعالة تدسح ليا بالتفػق في األسػاق الجولية.

التشافدية ىي "قجرة الجولة عمى إنتاج الرشاعية األمريكي لمتشافدية:  تعريف مجمس التشافدية -
الدمع والخجمات التي تدتػفي شخوط األسػاق الجولية وفي الػقت نفدو تدسح بتشسية السجاخيل 
الحقيقية"، ويعكذ ىحا التعخيف رؤية الجول الستقجمة لمتشافدية باعتبارىا وسيمة لتحقيق رفاىية الدكان 

 قط في السجاالت التي تحقق ذلظ.والتشافذ ف
التشافدية الجولية ىي "القجرة عمى تػليج تعريف مشظسة التعاون االقترادي والتشسية لمتشافدية:  -

السجاخيل مغ عػامل إنتاج قج تكػن مختفعة ندبيًا باإلضافة إلى تػليج مدتػيات عسالة مدتجامة 
لمسشافدة الجولية"، كسا تعخفيا السشطسة في لعػامل اإلنتاج وفي الػقت نفدو القجرة عمى التعخض 

وثيقة أخخى عمى أنيا "القجرة عمى إنتاج الدمع والخجمات التي تػاجو اختبار السداحسة الخارجية في 
الػقت الحي تحافع فيو عمى تػسيع الجخل السحمي الحقيقي، كسا تعخف التشافدية عمى أنيا "قجرة 

 سحمية والجولية".الجولة عمى تػسيع حرريا في األسػاق ال
وعمى الخغع مغ عجم وجػد تعخيف متفق عميو لسفيػم التشافدية إال أنو يسكششا االعتساد 

بأن مفيػم التشافدية عمى مدتػى الجولة يعشي  Porterعمى أشيخ تعخيفاتيا وىػ ما أشار إليو بػرتخ 
يا" وىحا يتػقف عمى قجرة " العسل عمى زيادة إنتاجية الجولة مسا يؤدي إلى رفع مدتػى السعيذة داخم

مشذآت الجولة عمى تحقيق مدتػى مختفع مغ اإلنتاجية, والعسل عمى زيادة ىحا السدتػى مع مخور 
ثع ارتبصت خبلل  .الػقت، وقج ارتبط مفيػم التشافدية في بجاية الدبعيشات بالتجارة الخارجية

وحاليا فإن  اسة التكشػلػجية لمجول،الثسانيشات بالدياسة الرشاعية، أما في التدعيشات فارتبصت بالدي
 .تشافدية الجولة تعشي مجى قجرتيا عمى رفع مدتػيات معيذة مػاششييا

 السيزة التشافدية لبهرتر: 2-4
يعػد الفزل في تقجيع نطخية متكاممة لمسيدة التشافدية إلي االقترادي الذييخ بػرتخ 

(Porter 1985)  كغيخه مغ االقترادييغ عشج تشاولو لسػضػع السيدة التشافدية بيغ  ويفخق بػرتخ
السدتػييغ الجدئي والكمي , فيعخف بػرتخ السيدة التشافدية عمي مدتػي السشـذأة بأنيا قجرة السشذآت 
الفخدية عمي اكتداب نريب سـػقي والسحافطة عميو عمي أساس مدـتسخ. بيشسا يخي بػرتخ أن السيدة 

شاعة تتسثل في قجرة الرشاعة عمي زيادة نريبيا مغ التجارة الجولية , وفي نفذ الػقت التشافدـية لمر
تتـسكغ مغ جحب االستثسار األجشبي السباشخ إلييا. ولعل الفخق بيغ التعخيف األول والثاني أن 
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ة التعخيف األول أعع وأشسل مغ الثاني , إال إن بػرتخ يخي أن ىشاك تكامبًل بيغ التعخيفيغ فالرشاع
 الشاجـحة ىي التي تذـتسل عمي مشذآت تذارك بفاعمية في التجارة الجولية. 

وقج أعصي بػرتخ أىسية خاصة لمبحث والتصػيخ إذ أنيسا يداعجان عمي خمق واكتداب ميدة 
تشافدية في صشاعة معيشة وكحلظ الحفاظ عمييا, كسا أشار بػرتخ إلي أىسية االستخاتيجية التشافدية 

شذأة والتي تسكشيا مغ التشافذ داخميًا وخارجيًا, وأشار أيزًا إلي أن ىحه االستخاتيجية التي تتبعيا الس
تتحجد في إشار البيئة التي تعير فييا السشذأة وفي نصاق التشافذ الحي يحجد الدػق الحي ستتشافذ 

ة السشخفزة, فيو تمظ السشذأة. وقج أشار بػرتخ إلي نػعان مغ السيدة التشافدية األولي ىي ميدة التكمف
 والثانية ىي ميدة التسييد وىػ ما نػجده فيسا يمي:

وتتسثل في قجرة السشذأة عمي :  Lower Cost Advantageأواًل( ميزة التكمفة السشخفزة 
اإلنتاج والتدػيق بكفاءة وذلظ بدعخ مساثل أو أقل مغ أسعار السشافديغ, وتشتج التكمفة السشخفزة 

سالة ذات األجػر السشخفزة أو استخجام تكشػلػجيا ذات إنتاجية مغ مرادر عجة مشيا تذغيل الع
 عالية.

وتتسثل في قجرة السشذأة عمي تقجيع مشتج :  Differentiation Advantageثانيًا( ميزة التسييز 
مختمف لمسدتيمكيغ سػاء مغ حيث الذكل أو خجمات ما بعج البيع وىػ ما يدسح لمسشذأة بالبيع 

لخجمات التي تقجميا والتي جعمتيا متسيدة في الدػق وقج تحقق السشذأة بأسعار مختفعة نطيخ ا
 مكاسب كبيخة خاصة إذا ما كانت تكمفة اإلنتاج لجييا مشخفزة مقارنة بالسشافديغ.

مسا سبق يتزح أنو مغ الرعب الفرل التام بيغ السيدتيغ ذلظ ألنو حتى مع تقجيع 
قجر ولػ بديط مغ الجػدة يجعل ىحا السشتج مقبػاًل السشذأة لسشتج بتكمفة مشخفزة فبلبج مغ تػافخ 

 لجي السدتيمظ حتى ال تزيع ميدة التكمفة السشخفزة.
 قياس التشافدية :  2-5

يسكغ بمػرة مشاىج قياس التشافدية في ثبلث مجسػعات، األولى مشيسا تدسى بالسشيج 
افدية فيػ مشيج بػرتخ , أما السشيج الثاني لقياس التش The Traditional Approachالتقميجي 

Porter’s Approach  وأخيخا مؤشخ التشافدية العالسي ،GCI  الرادر عغ السشتجى االقترادي
 في جشيف. World Economic Forumالعالسي 

 : The Traditional Approachالسشهج التقميجي لقياس التشافدية 2-5-1
 :ويدتخجم السشيج التقميجي مجسػعة مغ السؤشخات كالتالي 
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  مؤشر تكمفة السهارد السحميةDRC) )Domestic Resource Cost Rate :  ويقيذ ىحا
السؤشخ السيدة الشدبية ، حيث يعكذ السؤشخ كفاءة استخجام السػارد السحمية ويحدب بقدسة تكمفة 
مجخبلت اإلنتاج عمى القيسة السزافة بأسعار الدػق عمى الشحػ الحي تػضحو السعادلة التالية مغ 

 الريغة التالية :خبلل 
DRC = Cr / VAd 

 حيث تذيخ الخمػز إلى:
- Cr  تكمفة مجخبلت اإلنتاج  = Resource Cost 
- VAd  Value Added Domestic القيسة السزافة السحمية مقػمة باألسعار السحمية =  
Price 

ىحا  وُيدتخجم ىحا السؤشخ كسقياس لكفاءة األنذصة االقترادية والرشاعات , وارتفاع قيسة
السؤشخ يعكذ ضعف السيدة أو انخفاض درجة التشافدية، ويتع قياس معامل تكمفة السػارد السحمية 
باستخجام أسعار الدػق، ويسكغ استخجام ىحا السؤشخ كسخشج لمسدتثسخيغ, حيث يقػمػن عمى أساسو 

 بتػجيو إنفاقيع االستثساري عمى األنذصة والسشتجات التي تتستع بأعمى ميدة مسكشة.
 مؤشر معجل الحساية الفعالةEffective Rate of Protection Measure (ERP)  : يتع

استخجام ىحا السؤشخ كأحج مقاييذ الكفاءة ألنذصة معيشة ومغ ثع التعبيخ عغ درجة التشافدية 
الجولية في اإلنتاج واالتجار، ويذيخ السؤشخ إلى الشدبة التي تفػق بيا القيسة السزافة السحمية 

األسعار الجاخمية , ونفذ ىحه القيسة عشج تقػيسيا باألسعار العالسية , ويسكغ قياس مؤشخ مقػمة ب
 معجل الحساية الفعالة باستخجام عجة صيغ أبخزىا الريغة التالية :

ERP = (VAd / VAw ) - 1 
 حيث تذيخ الخمػز إلى :

- VAd  =  domestic value added       القيسة السزافة السحمية 
- VAw  = World value added القيسة السزافة العالسية 

 وتكػن الرشاعة أو الشذاط كفئًا إذا كانت قيسة السعامل أصغخ مغ الرفخ )قيسة سالبة(.
  مؤشر التحيز ضج الترجيرAnti Export Bias Measure(AEB) : يقيذ ىحا السؤشخ مجى

يأخح ىحا السؤشخ الريغة و التحيد ضج الترجيخ الشاجع عغ ىيكل معيغ لمتعخيفة الجسخكية، 
 :التالية

AEB = { [(1+Tf) / (1+Ti)-1] } × 100  
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 حيث تذيخ الخمػز إلى :
- Tf  =   معجل التعخيفة االسسية عمى الدمع الشيائية 
- Ti  =  معجل التعخيفة االسسية عمى السجخبلت السدتػردة مزخوبًا في ندبة السكػن األجشبي في
 الدمعة

السؤشخ في االعتبار أثخ الزخائب والجعع الطاىخي مشيا والزسشي , سػاء كان وعادة ما يأخح ىحا 
 مفخوضًا عمى السجخبلت أو السخخجات.

  مؤشر أولهية الترجيرExport Priority Measure (EP)  : إذا كانت الجولة تيجف إلى
تحتاج إلى زيادة متحربلتيا مغ الشقج األجشبي , يشبغي عمييا التػسع في أنذصة الترجيخ التي 

أقل قجر مسكغ مغ السدتمدمات السدتػردة أو السدتمدمات القابمة لمترجيخ, ويتع استخجام الريغة 
                               EP = [(Li+Lx) /x] × 100 التالية في حداب ىحا السؤشخ :

                 
 حيث تذيخ رمػز السعادلة إلى :  

- Li   =      ةقيسة السدتمدمات السدتػرد          - Lx  = قيسة السدتمدمات السحمية القابمة    
  لمترجيخ

- X   = قيسة صادرات الدمعة      
% كمسا دل ذلظ عمى تشاقز أىسية ىحه الدمع في زيادة 111وكمسا زادت ىحه الشدبة عغ 

 متحربلت الجولة مغ الشقج األجشبي والعكذ صحيح. 
 األسهاق مؤشر معجل اختراقMarket Penetration Ratio(MPR):  يقيذ ىحا السؤشخ قجرة

 سمعة معيشة عمى اختخاق أسػاق ترجيخية معيشة. ويقاس ىحا السؤشخ بالريغة التالية :
MPRij = (Mij)/(Qij+Mij-xij) 

  حيث تذيخ الخمػز إلى :
 Mij =  (j)-مغ الدمعة ( (iواردات الجولة = Qij- (j) مغ الدمعة ( (iإنتاج الجولة

 - = Xij (j)مغ الدمعة ( (iصادرات الجولة
وارتفاع قيسة ىحا السؤشخ يجل عمى أن ىحه الدمعة أكثخ قجرة عمى اختخاق الدػق محل 

 االىتسام أي أن ىحه الدمعة ذات قجرة تشافدية عالية في مػاجية الدمع السشافدة ليا.
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 GCIمؤشر التشافدية العالسي 2-5-2
الرادر عغ   Global Competitiveness Index (GCI)مؤشخ التشافدية العالسي 

في جشيف ىػ أداة شاممة تقيذ أسذ  World Economic Forumالسشتجى االقترادي العالسي 
مجسػعة  19ويتع تحجيج مؤشخ التشافدية مغ خبلل قياس  االقتراد الجدئي والكمي لمتشافدية السحمية،

مغ السؤشخات التي تذسل الستصمبات األساسية، معدزات الكفاءة، جاىدية التكشػلػجيا واالبتكار، 
يقيذ مؤشخ التشافدية العالسي األداء االقترادي لمجول معتسجا عمى مجسػعة مغ السؤشخات 

غ السؤشخات؛ وإنسا يذسل كل مغ رأس السال البذخي، الستكاممة، حيث ال يقترخ عمى نػع واحج م
واالبتكار، وكفاءة األسػاق، والسخونة، ويختمف مؤشخ التشافدية العالسي عغ السؤشخات السدتخجمة 
في الدابق حيث إنو يدمط الزػء عمى مجسػعة مغ العػامل الشاشئة حجيثا ذات التأثيخ السعشػي 

 رة التكشػلػجية الخابعة. والسيع في تحقيق اإلنتاجية خبلل الثػ 
بسبادرة مغ االقترادي األلساني 1421وقج تأسذ السشتجى االقترادي العالسي عام 

لخمق فزاء لمحػار يجسع بيغ رواد األعسال ومسثمي الذخكات  Schwab Klaus كبلوس شػاب
ى تصػيخ ، فعسل عم 1424وقج بجأ اىتسام السشتجى بقزايا التشافدية مشح عام  الكبخى في أوروبا،

مؤشخا خاصًا لقياس تشافدية االقتراديات، كسا دأب عمى نذخ تقخيخ سشػي حػل التشافدية العالسية 
وتكسغ أىسية ىحا التقخيخ في حجع العيشة السدتخجمة مغ الجول ، والحي أصبح مخجعا في ىحا السجال

يحة وتقجيع عمى مدتػى العالع، فزبل عغ محاولتو الجائسة لمحرػل عمى معمػمات دقيقة وصح
الكثيخ مغ االستبيانات والسذاركات لمجول لسداعجتيا عمى تػفيخ قاعجة السعمػمات، وأيزا يداعج 
الجول عمى الشطخ والتخكيد عمى أكثخ السؤشخات التي يجب العسل عمييا لجفع الجولة نحػ مديج مغ 

لتشافدية العالسية، القجرة التقجم وفقا لسا يتشاسب مع رؤيتيا واستخاتيجيتيا الحالية، ويقيذ تقخيخ ا
( محػر يزع كل مشيا عجدًا مغ السؤشخات الفخعية، ويخكد التقخيخ 19التشافدية لـمجول مغ خبلل )

عمى الثػرة الرشاعية الخابعة كسدار لتصػيخ القجرة التشافدية لمجول. ويرشف ىحا التقخيخ الجول 
 ،  GCIتشافدية العالسيحدب معيار التشافدية العالسي استشادا عمى تحميل مؤشخ ال

ويعج تقخيخ التشافدية العالسي أداة ميسة لرانعي القخار في القصاعيغ العام والخاص في 
مختمف الجول تسكغ مغ عقج السقارنات مع االقتراديات اإلقميسية والعالسية خاصة عشج رسع 

ؤشخا لئلنتاجية الكمية ويعتبخ تقخيخ التشافدية العالسي م الدياسات االقترادية في مختمف السياديغ،
التي تتستع بيا الجول، حيث يفتخض التقخيخ أن االقتراد الحي يتستع بتشافدية عالية يكػن قادرا عمى 
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وحيث أن إنتاجية السػارد االقترادية السػجػدة بالجولة  تػليج دخل كمي أعمى لسػاششي تمظ الجولة،
عمى الشسػ االقترادي، فإن الجولة ذات تؤثخ عمى العائج عمى االستثسار و أن االستثسار يؤثخ 

االقتراد األكثخ تشافدية ستكػن مخشحة ألغ يكػن الشسػ االقترادي فييا ذو وتيخة متدارعة أكثخ مغ 
 الجول األقل تشافدية.

 الكفاءة وأنهاع التشافدية: 2-6
الكفاءة، إن مفيػم السشافدة الجولية ىػ امتجاد أو محاكاة لشسػذج الدػق التشافدية الستدسة ب

 ولمكفاءة أبعاد مشيا:
(، وتدتػجب تدعيخ الدمع الشيائية بسا  allocative efficiency) تخريص السهارد كفاءة -

 يعكذ تكمفة تػفيخىا، أي أن الدعخ يجب أن يداوي التكمفة الحجية أو قخيبًا مشيا.
سدات التي (، وتدتػجب إمكان وضع حجود عمى عجد السؤ scale efficiency) كفاءة الحجم -

 تجخل في قصاع ما، الرشاعة مثبًل، بحيث ال يشخفس حجع السؤسدات دون الحجع األمثل.
(، وتدتػجب اختيار فغ اإلنتاج الحي يحقق إنتاج الدمع technical efficiency)الكفاءة التقشية  -

 بأقل تكمفة.
(، وتدتػجب تشذيط االختخاع dynamic efficiency)التصػيخية، اإلبجاعية() الكفاءة الجيشاميكية -

 .R&Dوالتججيج في السؤسدات القائسة عغ شخيق االىتسام بالبحث والتصػيخ 
( وتدتػجب تػفيخ الطخوف X- efficiencyالسختكدة عمى التشافذ و التشطيع ) الكفاءة الديشية -

السسكشة  التشافدية والتشطيسية خارج السؤسدة وداخميا، لمزغط عمى اإلدارة لبحل أقدى الجيػد
 لخفس التكاليف.

 تسيد الكثيخ مغ األدبيات والكتابات االقترادية بيغ عجة أنػاع مغ التشافدية نحكخ مشيا:و 
فالجولة ذات التكاليف األرخز تتسكغ مغ ترجيخ الدمع إلى األسػاق  أو الدعر: تشافدية التكمفة -

 الخارجية برػرة أفزل )الريغ( .
ل التشافدية الشػعية: وتذسل، إضافة إلى الشػعية والسبلءمة وتذسالتشافدية غير الدعرية:  -

وتدييبلت التقجيع، عشرخ االبتكارية، فالجولة ذات السشتجات السبتكخة وذات الشػعية، واألكثخ مبلءمة 
رة ذات الدسعة الحدشة في الدػق، تتسكغ مغ ترجيخ الدمعة  لمسدتيمظ بػجػد السؤسدات السرجِّ

 مغ سمع مشافدييا )اليابان وسػيدخا(. حتى ولػ كانت أعمى سعخاً 
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-Hiحيث تتشافذ السذخوعات مغ خبلل الشػعية في صشاعات عالية التقشية  التشافدية التقشية: -
tech   .)الػاليات الستحجة األمخيكية( 

 العالقة بين اقتراد السعرفة والتشافدية : 2-7
بذكل كبيخ مع القجرة التشافدية إن عبلقة اقتراد السعخفة مع القجرة التشافدية تختبط 

الكامشة، حيث تشقدع التشافدية الكامشة إلى الصاقة االبتكارية وتػشيغ التقشية، ورأس السال البذخي، 
 والبشية التحتية التقشية، وىحه أىع مختكدات اقتراد السعخفة.

 الطاقة االبتكارية وتهطين التقشية:2-7-1
لمجول في تحقيق التشسية و األمغ والسذاركة  يعتبخ البحث والتصػيخ الشذاط األساسي

الفعالة في التقجم الحزاري العالسي، كسا أن االستثسار في البحػث األساسية والتصبيقية، سػاء تست 
في الجامعات أم في مخاكد البحث الستخررة أم في السؤسدات االقترادية اإلنتاجية، تجج ما 

عمى السدتػييغ الػششي والسؤسدي، ويقػم العشرخ البذخي يدػغيا في العائج الكبيخ ليحا االستثسار 
السؤىل بالجور األكبخ في تشذيط البحػث العمسية مغ حيث تػليج السعارف العمسية ونقميا واستغبلليا، 
كسا تقػم البحػث بجورىا في تصػيخ الكفاءات البذخية وتػفيخ العػائج التي تكفل تشسيتيا بسا يكفل 

 دية واالجتساعية الذاممة.تحقيق التشسية االقترا
ويجسع االقتراديػن في دراستيع ألوضاع الجول السختمفة مغ حيث الشسػ االقترادي عمى 

" أنو أن السػارد الصبيعية ليدت وحجىا السدؤولة عغ فخوق الشسػ بيغ الجول، إذ يعتقج "لدتخ ثخو
ىشاك مرادر ججيجة لمتشافذ، فقج تزافخت تقشيات ججيجة ونطع ججيجة في عسمية التحػل الجػىخي 
لمسرادر التقميجية لمسيدة التشافدية )السػارد الصبيعية، رأس السال، التكشػلػجيا، السيارات( واستبعجت 

د الصبيعية ىػ الصخيق إلى السػارد الصبيعية بذكل أساسي مغ معادلة التشافذ، فمع يعج امتبلك السػار 
الثخاء، وال يذكل عجم امتبلكيا حاجدًا في وجو الغشى، فاليابان ال تستمظ السػارد الصبيعية ولكشيا 
غشية، واألرجشتيغ تستمكيا ولكشيا ليدت غشية، وربسا يكػن نقز السػارد الصبيعية ميدة، فمجى 

 يسمكػن حجيجًا خامًا وال فحسًا، وإلى حّج اليابانييغ أفزل صشاعة صمب في العالع بالخغع مغ أنيع ال
ما ىع األفزل ألنيع عمى وجو التحجيج ال يسمكػن خام الحجيج أو الفحع، ألنيع ليدػا مكبميغ بسرادر 
التدويج السحمية ذات الشػعية الخديئة والتكمفة السختفعة، وليدػا في حاجة إلى شخاء الفحع البخيصاني أو 

 جني الشػعية، بل يدتصيعػن أن يذتخوا أفزل نػعية بالدعخ األندب. خام الحجيج األمخيكي الست
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كحلظ لع تعج لمثخوة السػروثة أىسيتيا، حيث احتمت السشتجات التقشية الججيجة السختبة الثانية 
في حيغ تبػأ السشيج التكشػلػجي أو تصػيخ التكشػلػجيا السختبة األولى، إذ تبيغ أن مدتػى تعميع 

يارتيا ىسا الدبلح التشافدي الحاسع في ىحا العرخ، كسا أصبح تػافخ رأس السال القػى العاممة وم
عمى مدتػى السؤسدة أقل أىسية بذكل واضح في معادلة التشافذ، فشجج أن ىشاك مرانع في دول 
فقيخة قادرة عمى أن تكػن نجًا في كثافة رأس السال لمسرانع القائسة في الجول الغشية، وإلى حّج ما فإن 

السرانع ستكػن مسمػكة لمسؤسدات السحمية القادرة عمى الػصػل إلى أسػاق السال العالسية،  ىحه
وإلى حّج ما ستكػن ىحه السرانع بسثابة مخافق إنتاج خارجية لمذخكات متعجدة الجشديات التي تجمب 

 معيا قجرة الػصػل )السحمي أو الجولي( إلى أسػاق السال العالسية.
ك سبع صشاعات رئيدية وىي : االلكتخونيات الجقيقة، والتكشػلػجيا ويعتقج "ثخو" أنو ىشا

الحيػية، وصشاعات السػاد الججيجة، والصيخان السجني، واالتراالت الدمكية والبلسمكية، واإلندان 
اآللي واآلالت الرشاعية، والحاسبات اآللية وبخامج التذغيل، تذتخك ىحه الرشاعات بخاصية 

عات الصاقة العقمية، ويسكغ ألي مشيا أن يتػاجج في أي مكان عمى سصح مذتخكة أنيا جسيعًا صشا
األرض ويتػقف السكان عمى مغ يسمظ القجرة عمى تشطيع الصاقة العقمية السديصخة عمى ىحه 
الرشاعات وبالتالي ستكػن السيدة الشدبية مغ صشع اإلندان، وبسا أن التكشػلػجيا تقف وراء السيدة 

شع اإلندان، يكتدب البحث والتصػيخ أىسية حاسسة، فاألسباب التي تجعػ الشدبية التي ىي مغ ص
 إلى االىتسام باإلنفاق عمى البحث والتصػيخ تكسغ في ما يتع إضافتو إلى مخدون السعخفة العالسي 

world knowledge stockومغ وجية نطخ كٍل مغ ،Cohen & Levinthal    فإن البحث
ويسكغ الذخكات أيزًا مغ أن تدتػعب مشذأ السعخفة في أي مكان  والتصػيخ يصػر السعارف الججيجة

 آخخ.
لقج أدت تمظ االنصبلقة التقشية اليائمة وما نجع عشيا مغ تغيخات في مرادر الشسػ التقميجية 
وفي اليياكل الرشاعية والسيشية إلى تػشيج العبلقة بيغ السعخفة والتشسية ونذػء ما يدسى "باالقتراد 

سعخفة" ومغ الستػقع أن يربح ىحا الشسط مغ االقتراد الحي أحجثتو في الساضي السبشي عمى ال
وستحجثو مدتقببل تمظ الرشاعات السعخفية والسعمػماتية الخائجة السحخك األساس الزدىار دول العالع 
عمى مجى العقػد القادمة؛ والحي عمى ضػئو سيربح مغ الرعب عمى أي دولة البقاء خارج إشاره، 

الجراسات أن أعجاد العامميغ في أنذصة البحث والتصػيخ الرشاعي ستتزاعف خبلل  حيث تذيخ
العقج القادم، ومـا مغ شظ في أن ىحه التحػالت والتغيخات التي تع رصجىا في الكثيخ مغ دول العالع 
خبلل العقجيغ الساضييغ تسثل اليػم أىع االتجاىات الكبخى السؤثخة بذكل متدايج في رسع معالع 



 
 

 011 

بل الحزارة العالسية السعاصخة وتصػرىا خبلل العقػد األولى مغ القخن الحادي والعذخيغ تمظ مدتق
االتجاىات التي يسكغ مغ خبلليا استشتاج الكثيخ مغ الجالالت ذات األىسية البالغة لمتشسية 

 االقترادية واالجتساعية والرشاعية ، ومشيا :
جعل مغ الرعب عمى أي دولة أن تحقق معجالت إن نذػء االقتراد والدػق العالسي السػحج ي  -

 نسػ اقترادي مشذػد خارج نصاق ىحا االقتراد والدػق السػحج .
إن التػجو نحػ الدػق العالسي وإيجاد ميدة تشافدية لمدمع والخجمات الػششية ىي السحخك األساس  -

 لمرادرات ومغ ثع التشسية االقترادية والرشاعية .
ستسثمة في السػاد الخام والثخوات الصبيعية واآلالت واألدوات وغيخىا مغ مرادر إن الثخوة السادية ال -

الشسػ التقميجية، ليدت ىي األساس في إحجاث التشسية االقترادية؛ بل إن العمػم والتقشية واالبتكار 
أصبحت السحجد األساسي لمسيدة الشدبية والػسيمة الزخورية والحاسسة لتحقيق معجالت نسػ عالية 

 قتراد الػششي .لبل
إن التججيج واإلبجاع واالبتكار في التقشية، وتصػيخ اإلنتاجية والسحافطة عمى مدتػيات فائقة مغ  -

 الجػدة الكمية ىي عشاصخ معخفية ىامة في مشطػمة اإلنتاج الججيجة وحيػية لمشسػ االقترادي.
 رأس السال البذري: 2-7-2

رادر الشسػ االقترادي ومحجدات التشافدية إذا كان االقتراديػن في بحثيع عغ أسباب م
يعيجونيا إلى عجد مغ العػامل مشيا: التدايج في مجخبلت العسل وتحديغ في نػعية ىحا السجخل 
والديادة في رأس السال السادي واقتراديات الحجع، فإنيع يعيخون أىسية خاصة إلى دور التحدغ في 

ت قادرة عمى تقميز كسية السجخبلت البلزمة لئلنتاج التعميع والتقشية؛ إذ أن السعارف الججيجة ليد
فحدب بل تسكغ مغ تقجيع مشتجات ججيجة أيزًا وتدتعسل مػاد لع تكغ ذات قيسة اقترادية أو لع 
تدتعسل االستعسال االقترادي، كالسعخفة، وىحا ما انعكذ عمى الشطخيات االقترادية لمشسػ، كشطخية 

يث جعمت مغ التقجم التكشػلػجي متغيخًا داخميًا في ح New Growth Theoryالشسػ الججيجة 
 الشسػذج ، ويسكغ أن ُيعبخ عغ دالة اإلنتاج كسا يمي:

Y=f (K, L, H, A) 
: رأس السال السادي. K: العسل.     L : الجخل )الشاتج السحمي اإلجسالي(.  Y حيث أن:

 H                      .رأس السال البذخي : A التكشػلػجي: التغيخ. 
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وىشاك مطيخ آخخ لشطخية الشسػ الججيجة يختكد عمى رأس السال البذخي كسا وضحيا 
Lucas والسرجر الخئيدي  -أو السعخفة -:"السحخك األساسي لمشسػ ىػ تخاكع رأس السال البذخي

الختبلف مدتػيات السعيذة بيغ األمع ىػ االختبلف في رأس السال البذخي، حيث يمعب رأس السال 
سادي دورًا جػىخيًا ولكشو دور ثانػي، وتداعجنا نطخية دورة حياة السشتج عمى فيع قجرة السذخوع ال

التشافدية وإعجاد رأس السال البذخي الحي يحجث التغيخات التكشػلػجية، وتشصمق ىحه الشطخية مغ أن 
خاع وضيػرىا السشتجات التكشػلػجية أو الججيجة تسخ بسخاحل تسثل دورة حياتيا، وىي مخحمة االخت

كسشتج ججيج ثع نسػه، ثع مخحمة الشزج، ثع مخحمة الشسصية واالستقخار في الدػق أو اختفائو، وفي 
مخحمة السشتج الججيج تكػن التكاليف مختفعة وبالتالي أسعار السشتجات أيزًا مختفعة، ويكػن عجد 

وحالة الدػق وىػ ما يدتجعي السشتجيغ قميل، ويجخي تعجيل السشتج وتصػيخه شبقًا ألذواق السدتيمكيغ 
تذغيل ندبة عالية مغ العمساء والسيشجسيغ والفشييغ، ألن عسمية اإلنتاج تتسيد بكثافة عالية مغ 
السيارة، أما في مخحمة نزج السشتج تختفع السبيعات وتشخفس تكمفة الػحجة نتيجة دخػل كثيخ مغ 

لسشتج فإن صفات السشتج وزيادة الصمب السشتجيغ إلى الدػق ويشخفس ثسغ البيع، وفي مخحمة تشسيط ا
باإلضافة إلى ضغط السشافدة يؤدي إلى تحديغ السشتج وانتذاره، وفي مخحمة الشزج ىحه تتصمب 
عسمية اإلنتاج كثافة أقل في رأس السال البذخي وكثافة أكبخ في رأس السال السادي، وتتجو سػق ىحه 

نحػ االتداع لجرجة يسكغ بيا تغصية  ITمات السشتجات الججيجة ومشيا مشتجات تكشػلػجيا السعمػ 
تكاليف البحػث والتصػيخ. ىحا مغ جانب الصمب أما مغ جانب العخض فيربح عجد العمساء 
والسيشجسيغ والفشييغ كبيخا مسا يؤدي إلى االستفادة مغ البشية التكشػلػجية الستقجمة ووفػرات اإلنتاج 

 الكبيخ مسا يؤدي إلى خفس تكمفة السشتج.
ا يتعمق بتػزيع السدايا الشدبية عمى السدتػى الجولي يسكششا افتخاض أن الجول التي يكثخ وفيس

رأس السال البذخي بيا ندبيًا مسثبًل في العمساء والسيشجسيغ والفشييغ تتستع بسيدة ندبية في السشتجات 
دي والبذخي( التكشػلػجية الججيجة مثل الكسبيػتخ وااللكتخونيات، وحيث أن عشرخ رأس السال )السا

متحخك بيشسا العسل والتكشػلػجيا أقل مشو حخكة فإن رأس السال البذخي ليذ فقط مجخد عشرخ 
إنتاجي يطيخ لشا في اإلنتاجية السختفعة لمعمساء والسيشجسيغ والفشييغ وإنسا تتجمى عبقخيتو في قجرتو 

جيج التكشػلػجي واإلبجاع عمى االختخاع واإلبجاع واالبتكار التكشػلػجي، كسا أن القجرة عمى التج
واالختخاع ال تتػزع بالتداوي بيغ الجول، فالجول مختفعة الجخل تكػن في وضع أفزل مغ غيخىا 
وتتستع بتػافخ عشاصخ التججيج في جانب العخض مسثمة في عجد كبيخ مغ العمساء والسيشجسيغ 

في تجخبة أفكار ومشتجات والفشييغ، وفي جانب الصمب تتػفخ قػة شخائية كبيخة ودخل مختفع ورغبة 



 
 

 011 

ججيجة، أما الجول ذات الجخل السشخفس فيي عمى عكذ ذلظ تفتقخ إلى أعجاد كافية مغ العمساء 
 والسيشجسيغ والفشييغ.

وثسة أمخ ميع ىػ أن التعميع لع يعج أولػية لآلباء والسجرسيغ ولقمة مغ السرمحيغ التعميسيغ 
ت التجارية التي أخح القائسػن عمييا يقخون عمى فحدب، بل أيزًا لمقصاعات الستصػرة في السشذآ

نحػ متدايج بالرمة بيغ التعميع والقجرة عمى السشافدة دوليًا، حيث يذيخ السجيخ السالي لذخكة 
Microsoft   إلى أن  "الصخيقة الػحيجة التي تدتصيع أن تشافذ بيا اليػم ىي أن تحيل رأسسالظ

شخز آخخ"، فالسيارات الججيجة التي يتقشيا العامل تربح السعخفي إلى التقاعج قبل أن يقػم بحلظ 
سشػات، ونتيجة ذلظ كان عمى الجول الرشاعية أن تصػر مشطػمات واسعة  0-9غيخ ذات قيسة بعج 

 إلعادة التجريب والتعميع غيخ الخسسي لتصػيخ خبخة قػتيا العاممة.
 البشية التحتية التقشية: 2-7-3

اســـػب الستدـــارعة تخفـــع حـــجود السعخفـــة البذـــخية ومدـــتػيات إن ثـــػرة السعمػمـــات وتقشيـــة الح
التقشيــة وشــخق اإلنتــاج والتػزيــع وتخفــس التكــاليف وتخفــع اإلنتاجيــة فــي عــالع يدــػده االنفتــاح الستدايــج، 
والــجول التــي ال تػاكــب التيــار السعــخوف بالعػلســة وتدــتفيج مــغ ىــحه التقشيــة ســتجج نفدــيا ميسذــة غيــخ 

ألسػاق الجولية؛ ألنيا ال تديصخ عمى ىحه التقشية وال تدتصيع أن تتفاعـل مـع قادرة عمى السشافدة في ا
السؤسدات والسشطػمات الحجيثة ألن الفجػة التقشيـة تـدداد بشدـق متدـارع، ويعتبـخ االسـتثسار فـي البشيـة 
التحتيـــة الجاعســـة لمتقشيـــة إحـــجى الػســـائل الزـــخورية لتحقيـــق ىـــحه العسميـــة وتقمـــيز الفجـــػة مـــع الـــجول 

قجمــة، ولمػقــػف عمــى مدــتػى تصــػر مرــخ فــي ىــحا السجــال يسكششــا االعتســاد عمــى تحجيــج نػعيــة الست
البشيــة التحتيــة التقشيــة فــي مجــال الــخبط بــيغ الذــبكة العالسيــة )االنتخنــت( واســتخجام الحاســػب وكثافــة 

يــة اســتخجام اليــاتف الثابــت والجــػال، ففــي مجــال اســتخجام االنتخنــت نجــج أن مــا يعــخف بــالفجػة الخقس
Digital Gap  واضحة برػرة جمية إذ أن مدتػى دول السقارنة بعيج عـغ األداء السرـخي، ولمػقـػف

 عمى مفيػم الفجػة الخقسية نأتي عمى تعخيفيا. 
الفجــػة الخقسيــة : تعبيــخًا ججيــجًا مــغ التعبيــخات التــي ضيــخت مــع ضيــػر تكشػلػجيــا السعمػمــات 

ا السرـصمح برـػرة عامـة عمـى أنـو "عـجم التدـاوي ، ويسكـغ تعخيـف ىـح(NICT)واالتراالت الججيجة 
بيغ البمجان الستقجمة الغشية والبمجان الشاميـة الفقيـخة فـي إمكانيـات الحرـػل عمـى تكشػلػجيـا السعمػمـات 
واالتراالت الججيـجة"، ويسكـغ تعخيفيـا أيزـًا بأنيـا: "الفجـػة التـي خمقتيـا ثـػرة السعمػمـات واالترـاالت 

ل الشامية وتقاس بجرجة تػافخ أسذ السعخفة بسكػنات االقتراد الخقسي الـحي بيغ الجول الستقجمة والجو 
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يدــتشج إلــى تكشػلػجيــا السعمػمــات واالترــاالت ودرجــة االرتبــاط بذــبكة السعمػمــات العالسيــة )االنتخنــت( 
ـــة وخـــجمات التبـــادل الخقســـي لمسعمػمـــات، وىـــي  ـــػافخ شـــخق السعمػمـــات الدـــخيعة واليػاتـــف السحسػل وت

أصبحت تحكع كافة مشاحي الحياة وأسمػب أداء األعسال"، إال أن تعخيف الفجـػة الخقسيـة األسذ التي 
الجول )نامية أم متقجمة( وعامل الثخاء والفقخ وأن يؤخـح  عمى نحػ أكسل يشبغي أال يقترخ عمى عامل

ف فــي االعتبــار عػامــل أخــخى مشيــا الفــخوق القائســة بــيغ السشــاشق الحزــخية والسشــاشق الخيفيــة، واخــتبل
 األعسار، واختبلف مدتػيات التعميع. 

ـــة األساســـية  ـــػافخ البشي ـــة مجـــخد الشطـــخ إلـــى مـــجى ت ـــج عســـق الفجـــػة الخقسي إذ ال يكفـــي لتحجي
لمسعمػمات وشبكة االتراالت، بل يزاىيو أىسية الشطخ إلى نػعية العشرخ البذـخي السـتعمع والسؤىـل 

ذلـظ فـي  لمتعامل مع التكشػلػجيا الحجيثة وىحا بجوره يختبط بسدتػيات الجخل والتعميع والثقافـة، وقـج أثـخ
خمق تفاوت ليذ فقـط بـيغ مشـاشق العـالع وإنسـا داخـل السجتسـع الػاحـج الـحي يذـيج تبايشـًا فـي الػصـػل 
إلى االنتخنت بيغ أصحاب الجخػل السختفعة والسشخفزـة والسجسػعـات العخقيـة و السجسػعـات العسخيـة 

 وسكان السجن والخيف. 
 الجراسة التطبيقية: -3
 قتراد السرري واقع القجرة التشافدية لال 3-1

  Forum Economic Worldيرجر تقخيخ التشافدية العالسية عغ السشتجى االقترادي العالسي       
في جشيف وىي مؤسدة سػيدخية غيخ ربحية، وقج تأسذ السشتجى االقترادي العالسي عام 

 لخمق فزاء لمحػار يجسع Schwab Klaus بسبادرة مغ االقترادي األلساني كبلوس شػاب1421
وقج بجأ اىتسام السشتجى بقزايا التشافدية مشح  بيغ رواد األعسال ومسثمي الذخكات الكبخى في أوروبا،

، فعسل عمى تصػيخ مؤشخا خاصًا لقياس تشافدية االقتراديات، كسا دأب عمى نذخ  1424عام 
 .تقخيخ سشػي حػل التشافدية العالسية و الحي أصبح مخجعا في ىحا السجال

( محػر يزع كل 19لتشافدية العالسية، القجرة التشافدية لـمجول مغ خبلل )ويقيذ تقخيخ ا
مشيا عجدًا مغ السؤشخات الفخعية، ويخكد التقخيخ عمى الثػرة الرشاعية الخابعة كسدار لتصػيخ القجرة 
التشافدية لمجول. ويرشف ىحا التقخيخ الجول حدب معيار التشافدية العالسي استشادا عمى تحميل دليل 

ويتع  ، وىػ أداة شاممة تقيذ أسذ االقتراد الجدئي والكمي لمتشافدية السحمية GCIتشافدية العالسيال
مجسػعة مغ السؤشخات التي تذسل الستصمبات األساسية،  19تحجيج مؤشخ التشافدية مغ خبلل قياس 

 معدزات الكفاءة، جاىدية التكشػلػجيا واالبتكار
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ميسة لرانعي القخار في القصاعيغ العام والخاص في ويعج تقخيخ التشافدية العالسي أداة 
مختمف الجول تسكغ مغ عقج السقارنات مع االقتراديات اإلقميسية والعالسية خاصة عشج رسع 

ويعتبخ تقخيخ التشافدية العالسي مؤشخا لئلنتاجية الكمية  الدياسات االقترادية في مختمف السياديغ،
تقخيخ أن االقتراد الحي يتستع بتشافدية عالية يكػن قادرا عمى التي تتستع بيا الجول، حيث يفتخض ال

وحيث أن إنتاجية السػارد االقترادية السػجػدة بالجولة  تػليج دخل كمي أعمى لسػاششي تمظ الجولة،
تؤثخ عمى العائج عمى االستثسار و أن االستثسار يؤثخ عمى الشسػ االقترادي، فإن الجولة ذات 

دية ستكػن مخشحة ألغ يكػن الشسػ االقترادي فييا ذو وتيخة متدارعة أكثخ مغ االقتراد األكثخ تشاف
 الجول األقل تشافدية.

، وجاءت مرخ بيغ أقل 9114في مؤشخ التشافدية لعام  49وقج احتمت مرخ التختيب 
، 190ركائد ىي استقخار االقتراد الكمى وحمت في التختيب  4اقترادًا مغ حيث التشافدية في  01

( وسػق الدمع 114( والرحة )السخكد 111( وتبشى التكشػلػجيا )السخكد 191العسل )السخكدوسػق 
( والقصاع السالي 40( وديشاميكيات األعسال )السخكد 44( والسيارات )السخكد 111)السخكد 
، الحي ترجرت فيو دولة 9191(، بحدب التقخيخ الرادر عغ مشتجى االقتراد العالسي49)السخكد

عخبية الستحجة لمعام الخابع عمى التػالي دول مشصقة الذخق األوسط وشسال أفخيقيا وحافطت اإلمارات ال
 دولة اإلمارات عمى مكانتيا ضسغ أفزل عذخ دول تشافدية في العالع.

ووفقًا لمسشتجى فقج بمغ متػسط تجفقات االستثسارات األجشبية السباشخة خبلل الدشػات الخسذ 
حمى اإلجسالي، فيسا بمغ متػسط نسػ االقتراد السرخي في العقج % مغ الشاتج الس9.1األخيخة 

( والقجرات اإلبجاعية 99، واحتمت مرخ مخاكد متقجمة في ركيدة حجع الدػق )السخكد 9.9األخيخ %
 .39( في حيغ أن تختيب ركيدة السؤسدات كان الـ11)السخكد 

خ التشافدية العالسي وجاء أسػأ تختيب عمى اإلشبلق لسرخ في السؤشخات الفخعية لسؤش
 191مؤشخات ىي حػادث اإلرىاب، والتزخع، والتعخيفة الجسخكية إذ احتمت السخكد  9في  9114

دولة، وجاء ثاني أسػأ تختيب في مؤشخ ميارات التكشػلػجيا لجى الذباب  141عالسيًا مغ بيغ 
حخية الرحافة، في مؤشخ  199، كسا احتمت السخكد 9113عام 21( مقارنة بالسخكد 199)السخكد 

وعمى صعيج رابع أسػأ مؤشخ تقاسسو مؤشخا عجد الشداء المػاتي يتقاضيغ رواتب كشدبة لمعامميغ 
عالسيًا، وفى خامذ أسػأ مؤشخ جاءت ميارات  191الخجال، وتكمفة الفرل مغ العسل في السخكد 

قيسة وفعالية عالسيًا، يميو رأس السال االجتساعي وىػ  194الخخيجيغ حيث احتمت مرخ السخكد 
العبلقات االجتساعية ودور التعاون والثقة في تحقيق األىجاف االقترادية في السخكد الدادس، 
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وتقاسع السخكد الدابع ألسػأ مؤشخات مرخ مؤشخا فجػة التسػيل، وتكمفة بجء السذخوعات كشدبة مغ 
، لكغ السؤشخ الثاني عالسياً  194نريب الفخد مغ الشاتج السحمى اإلجسالي بعج حمػليع في السخكد 

 .9113عام  21مخكد عغ تختيب الـ 09شيج تجىػرا واضحا  وتخاجع 
 يتزح بعس الحقائق وىي: 9114وعشج تقييع أداء مرخ وفقا لسؤشخ التشافدية لعام 

تػاضع تختيب مرخ في السؤشخ العام لمتشافدية العالسية مقارنة بستػسط دول الذخق األوسط  -
 وشسال أفخيقيا.

ع تختيب مرخ في السؤشخ العام لمتشافدية العالسية مقارنة بسجسػعة الجول ذات السدتػيات تػاض -
(، السغخب 32التشسػية الستقاربة وذات الجخل الستػسط وفقا لترشيف البشظ الجولي وىي تػنذ)

 ( وغيخىا مغ الجول.11(، جشػب أفخيقيا )11(، تخكيا)21(، األردن)20)
لسؤشخ العام لمتشافدية يتزح تجىػر أداء مرخ في مؤشخ التشافدية بتتبع تصػر أداء مرخ في ا -

ثع  9114/9111عام  21آخخ عذخ سشػات إال أنو بجأ في التعافي مؤخخا، فقج كان تختيب مرخ 
 .9110/ 9114عام  114وصل إلى 

التشسية بسخاجعة تختيب مرخ حاليا يتزح أنو ما زال بعيجا عسا تع استيجافو في ضل استخاتيجية  -
 91و 9191بحمػل  41والتي تدتيجف أن ترل مرخ إلى السختبة  9191السدتجامة: رؤية مرخ 

 .9191بحمػل 
بسقارنة أفزل وأسػأ أداء لسرخ خبلل الدشػات الدابقة عمى مدتػى الخكائد الفخعية لمسؤشخ  -

االقتراد الكمي  يتزح أن حجع الدػق والبشية التحتية أفزل السؤشخات بيشسا سػق العسل واستقخار
 أسػأ السؤشخات.

حققت مرخ قجرا كبيخا مغ اإلصبلحات الرعبة والتي انعكدت في تحدغ العجيج مغ مؤشخات  -
االقتراد الكمي، إال أن مخدود ىحه اإلصبلحات ال يػاكبو شفخة في أداء القصاع الخاص وال في 

تحجيات تػاجو االقتراد السرخي وىػ االستثسارات السباشخة السحمية أو األجشبية، ويذيخ السؤشخ إلى 
ما أكجتو العجيج مغ التقاريخ السيتسة بستابعة التغيخات السختمفة ألداء القصاع الخاص ومشيا تقخيخ 

(، بارومتخ األعسال الحي 9191دولة لعام  141مغ  114سيػلة مسارسة األعسال )مختبة مرخ 
عكذ في ارتفاع ندبة الفقخ لترل إلى يرجره السخكد السرخي لمجراسات االقترادية وىػ ما ان

، األمخ الحي يشبغي أن 9112/9113% وفقا لبيانات مدح الجخل واإلنفاق واالستيبلك  99.0
 يدتخعي انتباه صانعي الدياسات االقترادية في مرخ.
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ضخورة تكخيذ الجيػد في تحليل التحجيات التي رصجىا التقخيخ بجال مغ وضع مديج مغ التخكيد  -
نتائجو، فسازال ىشاك حاجة إلصبلحات جحرية عمى الجانب الحقيقي مغ االقتراد  عمى عخض

ومشيا اإلصبلح اإلداري والسؤسدي واالستثسار في السػارد البذخية والحي لو التأثيخ اإليجابي األكبخ 
 عمى تحدغ أداء القصاع الخاص وبيئة األعسال لتربح مػاتية بذكل أكبخ

فدية: حيث تختبط القجرة التشافدية كإشار لمتشسية االقترادية لبمج ما دور الحكػمة في دعع التشا -
بسعجالت اإلنتاجية فييا، وتعتبخ مغ الحػافد التي تعسل عمى تحديغ مدتػى السعيذة، حيث يسكغ 
لبلقتراد أن يتستع بعائجات جحابة لخأس امبلل وارتفاع في األجػر، وىػ ما يتخجع إلى زيادة الثخوات 

وبالتالي عمى الحكػمة خمق مشاخ استثساري تدتصيع فيو مؤسدات األعسال  دتػى السعيذةلبلرتقاء بس
تصػيخ مداياىا التشافدية في إنذاء الرشاعات، ودعع قجرات السؤسدات الػششية لمجخػل في 

 "صشاعات ججيجة حيث يسكغ تحقيق مدتػيات أعمى مغ اإلنتاجية
( دوليًا مغ بيغ 49مرخ فيو التختيب )ي جاء تختيب والح باإلضافة إلى مؤشخ التشافدية العالسي -

، ىشاك مؤشخات دولية أخخى تػضح أداء االقتراد السرخي مثل مؤشخ دليل 9114عام  141
 .9114دولة عام  134( دوليًا مغ بيغ 111التشسية البذخية احتمت مرخ فيو التختيب )

  مرتكزات اقتراد السعرفة السرري  3-2
إلى أىع مختكدات اقتراد السعخفة وىي الصاقة االبتكارية وتػشيغ  كسا أشخنا في الدابق

التقشية، ورأس السال البذخي، والبشية التحتية التقشية، فإن عبلقة اقتراد السعخفة مع القجرة التشافدية 
 تختبط بذكل كبيخ مع القجرة التشافدية الكامشة.

غ الذـبكة العالسيـة )االنتخنـت( واسـتخجام وفيسا يتعمق بالبشية التحتيـة التقشيـة فـي مجـال الـخبط بـي
الحاسػب وكثافة استخجام الياتف الثابت والجػال وثػرة السعمػمات واالنفتاح الستدايـج فـي مجـال اسـتخجام 

واضحة برػرة جمية في الحالة السرخية، إذ  Digital Gapاالنتخنت نجج أن ما يعخف بالفجػة الخقسية 
 ألداء السرخي.  أن مدتػى دول السقارنة بعيج عغ ا

ووفقا لشتائج مؤشخ رأس السال البذخي الػارد بتقخيخ التشافدية فإن مدتػيات رأس السال 
البذخي تتفاوت مغ دولة ألخخى بذكل كبيخ وفق مدتػيات تحاكي تقخيبًا مدتػيات الجخل، وتحتاج 

لجعع القجرة مرخ إلى جيػد أكبخ لمشيػض بالتشسية البذخية مغ أجل إنتاج السيارات السصمػبة 
التشافدية، ألنيا ال تدتصيع عشج ىحا السدتػى إال االعتساد عمى نسط تشافدية ال يتصمب ميارات عالية 

 وال مدتػيات متقجمة مغ التشسية البذخية والسيسا في الرشاعات التحػيمية كثيفة العسالة.
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ذخي في مرخ وىشاك عجد مغ العػامل التي تعيق االستخجام الفعال لػفخة رأس السال الب
مشيا ضعف جػدة التعميع، وعجم كفاءة سػق العسل، وضعف القجرة عمى االبتكار،  وسػء استخجام 
أعطع أصػل مرخ وىػ اإلندان رأس السال البذخي، وىحا بجوره يؤثخ سمبا عمى تشافدية الجولة 

 ويؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية ونسػ.
اإلحراءات إلى تػاضع األداء  وفي ما يخز قصاع البحث والتصػيخ السرخي فتذيخ

بالشدبة ليحا القصاع مقارنة ببعس الجول الشامية األخخى، وكحلظ الحال بالشدبة ألداء مجال نذخ 
 السقاالت العمسية، إذ بمغ عجد السشذػرات في كػريا الجشػبية ستة أضعاف ما نذخ في مرخ.

لمشاتج السحمي اإلجسالي ولمػصػل إلى مدتػيات أعمى مغ التشافدية وتحقيق نسػ أكبخ 
الحقيقي في مرخ يجب االستثسار بكثافة في التعميع والتجريب واالبتكار، وكحلظ يجب زيادة اإلنفاق 
الفعمي عمى التعميع والبحث والتصػيخ وتعديد كفاءتيع، ومعالجة الخمل السدمغ بيغ العخض والصمب 

لجييع تجريب ميشي وخخيجي  في سػق العسل وتػضيف الذباب خاصة أصحاب السيارات والحيغ
الجامعات لديادة اإلنتاجية وزيادة نسػ اإلنتاج. عبلوة عمى ذلظ ، ىشاك حاجة أيزا لػضع سياسات 
لتصػيخ سػق العسل وتكػن أكثخ مبلءمة لمتػضيف بحيث تحقق السديج مغ السخونة لدػق العسل، 

لعقػل،  وزيادة التعاون بيغ وزيادة السذاركة الفعالة لمسخأة في سػق العسل والحج مغ ىجخة ا
الرشاعات والجامعات، والعسل عمى زيادة تدجيل بخاءات االختخاع وزيادة عجد العمساء والسختخعيغ، 
كميا تجابيخ يسكغ أن تؤدي إلى مديج مغ االبتكار مغ شأنو أن يؤدي بجوره إلى زيادة اإلنتاجية 

 والقجرة التشافدية.
مغ التعميع وإزالة الحػاجد التي تعيق التعميع، وفي ويجب العسل عمى تحقيق نػعية أفزل 

ىحا الرجد يسكغ لسرخ االستفادة مغ تجارب الجول األخخى مثل كػريا الجشػبية مغ حيث تحديغ 
 جػدة التعميع .

 الشتائج والتهصيات: -4
 أواًل : الشتائج 4-1

ي أثبتت الشتائج صحة فخضية البحث في أن السعخفة أصبحت ىي السحخك األساس
لمسشافدة االقترادية والشجاح في ضل الديادة الكبيخة لسخخجات العمع والتكشػلػجيا، وكحلظ الشسػ اليائل 
في أىسية دور الذبكات واالتراالت، وىػ ما ألقى بالسديج مغ العقبات والتحجيات أمام الرشاعات 

 السرخية، باإلضافة إلى الشتائج التالية: 
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فة في تحقيق القجرة التشافدية الكامشة، مغ خبلل التخكيد عمى ىشاك أثخ واضح القتراد السعخ  -
 خمق القجرة االبتكارية وتػشيغ التقشية وإعجاد رأس السال البذخي والبشية التحتية التكشػلػجية.

إن أداء االقتراد السرخي أفزل في مجال التشافدية الجارية مشو في التشافدية الكامشة، ويعكذ  -
سمبيًا نطخًا إلى كػن التشافدية الكامشة ىي التي تزسغ تحقيق الشسػ واستسخاريتو ورفع ىحا الػاقع أمخًا 

 مدتػى رفاه السجتسع عمى السجى الصػيل.
تحتاج مرخ إلى جيػد أكبخ لمشيػض بالتشسية البذخية مغ أجل إنتاج السيارات السصمػبة لجعع  -

 االعتساد عمى نسط تشافدية ال يتصمب ميارات القجرة التشافدية، ألنيا ال تدتصيع عشج ىحا السدتػى إال
 عالية وال مدتػيات متقجمة مغ التشسية البذخية والسيسا في الرشاعات التحػيمية كثيفة العسالة.

ىشاك عجد مغ العػامل التي تعيق االستخجام الفعال لػفخة رأس السال البذخي في مرخ مشيا  -
وضعف القجرة عمى االبتكار،  وسػء استخجام أعطع ضعف جػدة التعميع، وعجم كفاءة سػق العسل، 

أصػل مرخ وىػ اإلندان رأس السال البذخي، وىحا بجوره يؤثخ سمبا عمى تشافدية الجولة ويؤدي إلى 
 انخفاض اإلنتاجية ونسػ.

القجرة التشافدية ال تتػقف عمى استيخاد التكشػلػجيا بل عمى بشاء نطام وششي لمبحث والتصػيخ  -
 التقشية وتصػيعيا واعتساد مشطػمة "الشطام الػششي لبلبتكار . وعمى تػضيف

يحتاج تصػيخ القجرات التقشية إلى حّج أدنى مغ السػارد البذخية والسادية وإلى بيئة حاضشة تذسل  -
 مشطػمة التعميع والجياز اإلداري واإلنتاجي.

 ثانيًا: التهصيات: 4-2
إن مغ الزخوري تػجيو الدياسات العامة انصبلقًا مغ أن السعخفة ذات مشافع خارجية ف

 لزسان تعديد مختكدات اقتراد السعخفة ومغ ثع التشافدية السرخية ، لحلظ يػصى باآلتي:
تزييق الفجػة الخقسية وإحجاث تغيخات جحرية في مجال البشية التحتية التكشػلػجية، والحج مغ  -

وزيادة االستثسار في الػسائط الحجيثة  األمية االلكتخونية وتذجيع مذاريع الحكػمة االلكتخونية
 لبلتراالت.

إقخار اإلصبلحات االقترادية السدتشجة عمى اقتراد الدػق واالنفتاح لتحديغ معجالت الشسػ  -
االقترادي والجخػل في دائخة الشسػ واإلنتاجية ومعجالت االدخار واالستثسار السختفعة، مع التخكيد 

سداتية والتذخيعية وتعديد الذفافية واستئرال الفداد والحفاظ عمى عمى تصػيخ البيئة اإلدارية والسؤ 
 حقػق السمكية الفكخية والتقيج بالسػاصفات العالسية.
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تحديغ الخجمات األساسية التعميسية والرحية واالجتساعية، وتشسية القػى البذخية ودعع الكفاءات -
وإدخال الحاسػب وتصبيقاتو في كافة التقشية عبخ تصػيخ نطع التعميع األساسي والعالي والسيشي 

السخاحل التعميسية والبخامج التجريبية والتعميع عغ بعج وإعجاد البحػث عبخ االنتخنت والجامعة 
 االفتخاضية. 

االستفادة مغ تجارب الجول التي حققت نجاحًا ممحػضًا في إدخال وتصػيخ تكشػلػجيا السعمػمات  -
 واالتراالت، مثل اليشج وماليديا.

تػضيح أوجو االستخجامات الستعجدة لذبكة االنتخنت مغ خجمات مالية ومرخفية وتدػيقية  -
وتخفييية وصحية وبحثية وخبلفو، ومغ أىسيا استخجامات االنتخنت لتدػيق السشتجات الحخفية وإنتاج 

 الذخكات الرغيخة خاصة تمظ العاممة في السشاشق الشائية عبخ سػق االنتخنت الجولي.
جولة استخاتيجية لتخفيس تكمفة استخجام االنتخنت وتػسيع دائخة استخجاميا، واعتبار تبشي ال -

االنتخنت أداة تداعج عمى فتح وسائط وقشػات ججيجة لمجسيع وتسكيشيع مغ تحقيق وضع أفزل حتى 
 في السشاشق الشائية التي تفتقخ إلى خجمات البخيج.

عمػماتي مغ خبلل نتاج صشاعتي الشذخ الػرقي العسل عمى زيادة الرشاعة السرخية لمسحتػى الس -
وااللكتخوني، واإلنتاج اإلعبلمي والفشي، والتصبيقات البخمجية وضسان أن أولئظ الحيغ يصػرون أفكار 
ججيجة يحرمػن عمى حػافد تذجعيع عمى بحل مدتػيات فعالة مغ الجيػد، وكحلظ عغ شخيق 

 تسكيغ السختخع باالحتفاظ بحقػق اختخاعو.
خ التذخيعات وخجمات التأميغ لحساية السعمػمات واالرتقاء بالتجارة االلكتخونية كالتػقيع تصػي -

االلكتخوني والسرادقة، وىشاك تجارب عخبية ناجحة تسثمت في مجيشة دبي لبلنتخنت، باالضافة إلى 
يخ حث الذخكات عمى تصػيخ مػاقع ليا عمى شبكة االنتخنت )بالمغتيغ العخبية واإلنجميدية( وتصػ 

 استخجام ىحه الذبكة في التفاعل بيغ الذخكة وعسبلئيا وأقخانيا في مختمف أوجو نذاشيا.
زيادة االستثسار في مجال الػسائط الحجيثة لبلتراالت، وبخاصة التقشية الخقسية، وزيادة شاقة  -

تكمفة  مختمف الذبكات وزيادة سخعتيا وكفاءتيا في معالجة ونقل البيانات بسختمف أشكاليا، وتقميل
استخجام الذبكات والياتف مغ خبلل رفع السشافدة في قصاع االتراالت وتذجيع القصاع الخاص 
لبلستثسار في شبكة الياتف، والسيسا استخجام أشكال التسػيل الحجيثة لسذاريع البشية التقشية 

 والسعمػماتية وإنذاء شخكات تػفخ خجمات االنتخنت والياتف الشقال.
يع وسػق العسل وذلظ مغ خبلل تفاعل مشطػمة التعميع ومشطػمة التذغيل مع الخبط بيغ التعم -

 مشطػمة البحث والتصػيخ التي ىي مػلجة لمسعارف العمسية والتقشية ومرجر السشاىج التعميسة .
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تذكل الحاضشات بسعشاىا التقشي، كأحج األشكال السؤسدية الفعالة التي تديل الشقل السثسخ لمتقشية  -
بلحتياجات السحمية، وتحتاج الحاضشات بيحا السعشى إلى حدغ اختيار القصاع وإلى إدارة وتصػيعيا ل

ديشاميكية عمى السدتػى الجدئي وإلى تبشي كاف عمى السدتػى الكمي، كسا أن ربط ىحه الحاضشات 
 بسخاكد البحػث التصبيقية يديج مغ فاعمية أدائيا ويقمز مغ مجة استيعاب التقشية.

ات إلى فيع أن الصخيقة الػحيجة التي يسكغ لبلقتراديات أن تكػن فييا مبجعة تحتاج الحكػم -
 ومبتكخة ىي عبخ خمق الكثيخ مغ السشافدة السحمية.
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