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 الشكر والتقدٌر

 
 

َو وََأْن أَْعمَيَا حَي ِلر ض اَرْوَي دْ وَأَِِْ َْنِيي تِرَْ َمتِيكَ  ِيي            رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيي ﴿ ََ َعََييو وََعََيَ وَالِيَ  أَْنَعمْي

 مف سورة النمؿ(  99)االية  ﴾.عِبَ ِِكَ الصو لِرِنيَ

اٌٟٙ رظبغو ػٕل رؼبظُ آالئه شىوٞ، ٚرؼبئً فٟ عٕت اوواِه ا٠بٞ صٕبئٟ ٚٔشوٞ، فى١ف       

َّٟ ٌنٌه أْ ألٛي ٌه ٌٟ ثزؾظ١ً اٌشىو  ُٚشىوٞ ا٠بن ٠فزمو اٌٝ شىو، فىٍّب لٍذ ٌه اٌؾّل ٚعت ػٍ

 اٌؾّل .

ٚاٌظالح ٚاٌَالَ ػٍٝ ١ٍل اٌقٍك ٚاٌّو١ٍٍٓ ِؾّل ثٓ ػجل هللا ٚػٍٝ آٌٗ اٌط١ج١ٓ األؽٙبه األئّخ 

 اٌمبكح ٚاٌلػبح اٌَبكح ٚإٌغَٛ اٌيا٘وح ٚاألػالَ اٌجب٘وح ٍٚبٍخ اٌؼجبك ٚأهوبْ اٌجالك.

 ....... ؼلٚث  

أْ أللَ شىوٞ  ٠ٍيِٕٟ ٚاعت االؽزواَ ٚاٌٛفبء ام  شىو اٌقبٌك شىو اٌقٍك  ِٓ  الشه اْ      

ٚػظ١ُ أِزٕبٟٔ  اٌٝ وً ِٓ شلَّ ِٓ أىهٞ ٚللَ ٌٟ ٠ل اٌؼْٛ ٚاٌَّبػلح ١ٌقوط ٘نا اٌغٙل اٌّزٛاػغ 

ٚػٓ ٚاٌلٞ ٠خ ػٕٟ أْ ٠غؼً هٍبٌزٟ اٌزٟ الرقٍٛ ِٓ اٌمظٛه طللخ عبه هاع١خ ِٓ هللا اٌٝ إٌٛه

 ٟٚ٘ اٌقطٛح االٌٚٝ ٔؾٛ اٌزّبٍٟ ٌٍؼٍُ ٍبئٍخ هثٟ اٌزٛف١ك فٟ مٌه .

)ترٕل يطش عثاد٘ اْ ِٓ كٚاػٟ اٌزمل٠و ٚاالؽزواَ أْ أرملَ اٌٝ أٍزبمرٟ اٌفبػٍخ اٌلوزٛهح  ٚ     

وج١و  ٌّب ثنٌزٗ ِٓ عٙلاٌزٟ أِلد اٌلهاٍخ ثٕفَٙب اٌىو٠ُ ِٓ ػٍّٙب ، ٚفجورٙب اٌلل١مخ  ( انجثٕس٘

اٌزٟ أغٕذ عٛأت اٌجؾش ثّزبثؼزٙب اٌغبكح ٚرٛع١ٙبرٙب اٌؼ١ٍّخ اٌَل٠لح  ِٓ فالي ِالؽظبرٙب اٌم١ّّخ 

ٚفمٙب هللا ٚأكاِٙب ٌىً ُ اٌّقظض ٌٙ بٕٟ ِٓ ٚلزٙزاٌزٟ ٌطبٌّب ِٕؾ بػبئٍزٙ بٚأْ ٠ؾفع ٌٙ اٌّزؼلكح 

 . ف١و

اٌَبكح هئ١ٌ  اٌٝاِزٕبٟٔ  أْ اللَ شىوٞ ٚػظ١ُوّب ٠مزؼٟ ػٍٟ ٚاعت اٌشىو ٚأالِزٕبْ      

ٚأػؼبء ٌغٕخ إٌّبلشخ ٌمجٌُٛٙ ِٕبلشخ هٍبٌزٟ ٚرؾٍُّٙ ِشمخ ٚػٕبء مٌه ،ٌّٚب ١ٍملِٖٛ ٌٟ ِٓ 

ِشٛهح ٚاغٕبء ٌٍوٍبٌخ ِٓ ِالؽظبد ل١ّٗ ٚرم٠ُٛ ١ٌَّورٟ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجؾض١خ ثّب ٠غؼٍٕٟ ػٍٝ 

 اٌطو٠ك اٌؼٍّٟ ا١ٌٍَُ اْ شبء هللا.

 سانذكرٕئر اإلسرخ اإلكاهح ٚاإللزظبك عبِؼخ اٌمبك١١ٍل ػ١ّل و١ٍخ اٌٝ اٌٍَغً شىوٞ ونٌه أ     

فبٌظبً اٌٝ ع١ّغ أٍبرنرٟ فٟ لَُ اإللزظبك اٌن٠ٓ للِٛا ٌٕب   ٞٚأٍـغً شىو.  يذًذ دثٛة انشاسٔط

اٌىض١و ِٓ اٌؼٍُ ٚاٌّؼوفخ ٍٛاء فٟ ِوؽٍخ كهاٍخ اٌجىبٌٛه٠ًٛ أَ اٌّبعَز١و ٚاٌن٠ٓ ٍمٛٔب ثّـبء 

ئر اإلسرٚأفّض ُِٕٙ ثبٌنوو ال اٌؾظو"  وشل ٚأ١ِٓ فىبٔٛا ٌٕب فــ١و ِأفاللُٙ ػٍُّٙ ِـــغ ؽ١ت 

،  أالث٠ٛخ اٌىو٠ّخ  ٌوػب٠خ  هئ١ٌ لَُ أاللزظبك٘ ى عثذ انٕادذ انشكشانًساعذ انذكرٕس عثذ انعظٛ



 

كهاٍخ للَ ٌٟ اٌىض١و فٟ ِوؽٍخ اٌنٞ  انذكرٕس عثذ انكشٚى جاتش شُجاس انعٛسأ٘ئر ٔاإلسر

 ػ١ٍّخ ٌّب للِٗ ٌٟ ِٓ ٔظبئؼٚؽزٝ وزبثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ  ٚطٛالً اٌٝ اٌّبعَز١واٌجىٍٛه٠ًٛ 

فٍُ ٠جقً ػ١ٍٗ ثٛلزٗ اٌض١ّٓ ِٓ ػٍّٗ ٌلٞ هٚػ اٌغٙل ٚاٌّضبثوٖ  ىهػذٚرٛع١ٙبد ٍل٠لح ٚاٌزٟ 

انذكرٕس سانى عثذ انذسٍ ئر ٔاإلسر،  ١ٌٍَّوح اٌؼ١ٍّخ  اً أٍؤي هللا اْ ٠ؾفظٗ مفوٚفجورٗ اٌلل١مٗ ، 

ئر ٔاإلسروّب ٍبػلٟٔ فٟ أفز١به اٌّٛػٛع   اٌم١ّخ اٌؼ١ٍّخنٞ للَ ٌٟ اٌىض١و ِٓ اٌزٛع١ٙبد اٌ سسٍ

انًساعذ انذكرٕس كشٚى ئر انذكرٕس َثٛم يٓذ٘ انجُاتٙ ٔاإلسرئر انذكرٕس يٕسٗ خهف عٕاد ٔاإلسر

رٕس انًساعذ انذكئر ٔاإلسر  ٌّبللِٖٛ ٌٟ ِٓ ِالؽؼبد عبكٖ ٍبػلد فٟ أغٕبء اٌجؾش  سانى انغانثٙ

اٌنٞ للَ ٌٟ اٌىض١و ِٓ اٌزٛع١ٙبد اٌؼ١ٍّٗ ٚاٌّالؽظبد  اٌم١ّخ ٚفمٗ هللا ٚاكاِٗ  َضاس كاظى انخٛكاَٙ

ٔظبئؼ ٚرٛع١ٙبد ػ١ٍّٗ ٌّب للِٗ ٌٟ ِٓ  انذكرٕس تاقش كشجٙ دثٛة انجثٕس٘ئر السرٔاٌىً ف١و 

  فغياٖ هللا ف١واً  ١خ ٌٍجؾش ٚأغبىٖل١ّٗ ِٚضّوح ، وبْ ٌٙب االصو اٌجبٌغ فٟ رؼي٠ي اٌغٛأت اٌؼٍّ

ثٗ  ِٝٚب رؾٍاٌنٞ للَ ٌٟ اٌىض١و ِٓ اٌزٛع١ٙبد ٚإٌظبئؼ اٌؼ١ٍّخ  طٔانًذسط انذكرٕس فاضم عثا

اٌنٞ للَ ٌٟ ٔانًذسط انًساعذ يُاف يشصج  ِٓ ثَبؽخ ٚؽ١جخ ٚرٛاػغ ؽ١ٍخ ِوؽٍخ اػلاك اٌلهاٍخ

...... ٚاٍؤٌٗ اٌؼٍٟ اٌمل٠و أْ ............اٌىض١و ِٓ اٌّظبكه اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزٟ ٍبّ٘ذ فٟ أغبى اٌجؾش 

 .  ٠ض١جُٙ ف١و اٌضٛاة أٔٗ ١ٍّغ ِغ١ت اٌلػبء

فٟ عبِؼخ اٌمبك١ٍخ  وّب أرملَ ثبٌشىو ٚاٌضٕبء اٌٝ ع١ّغ ِٛظفبد ِىزجخ  و١ٍخ اإلكاهح ٚاإللزظبك    

ٌّب ٌَّزٗ ِٕٙب ِٓ طله هؽت ٚهٚػ ِضب١ٌٗ ٚاٌزٟ ٍبٔلرٕٟ  إَرصاس دسٍٛ انسدأفض ثبٌنوو ٚ

فىبٔذ كػٛح طبكلخ ٚهفغ ٌٍوٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٔظبئؼ أف٠ٛٗ ٚاٌجؾش ٌّب للِزٗ ٌٟ ِٓ  ػلاك أ ؽٛاي ِلح

اٌزٟ وبٔذ ٌٟ ثّؼٕٝ االَ  ٔانسد َجاج جثاس ٚفمٙب هللا ٚاكاِٙب ٌفؼً اٌق١و  ٌٟ ثّؼٕٝ أالفذ اٌؾب١ٔٗ

 . اٌؾْٕٛ 

ّووي٠خ فٟ اٌل٠ٛا١ٔخ اٌّىزجخ اٌّووي٠خ فٟ عبِؼخ اٌمبك١ٍخ ٚاٌّىزجخ اٌ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ  ٚاٌٝ     

ٚأصّٓ اٌغٙٛك اٌط١جخ اٌزٟ للِٙب ِٕزَجٟ ِىزجخ اٌوٚػخ اٌؼ٠ٍٛخ اٌّطٙوح ِٚىزجبد و١ٍبد اإلكاهح 

ٚااللزظبك فٟ عبِؼبد ثغلاك ٚاٌَّزٕظو٠خ ٚاٌمبك١ٍخ ٚووثالء ٚاٌىٛفخ ٚاٌٝ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ 

ّظبكه اٌزٟ ٍبّ٘ذ فٟ أغبى ِىزجزٟ اٌوٚػخ اٌؾ١ٕ١َخ ٚاٌؼجب١ٍخ  ٌزن١ٌٍُٙ اٌظؼٛثبد ٚرٛف١و اٌ

 اٌجؾش ........

٠ٚمزؼٟ ِٕٟ ٚاعت األِبٔخ أْ أرملَ ثٛافو اٌزمل٠و ٚاٌؼوفبْ اٌٝ أٍبرنح لَُ أاللزظبك فٟ عبِؼخ      

األث٠ٛخ اٌىو٠ّخ ٌٟ ٚطجوٖ خ ٌوػب٠ز  انذكرٕس ياٚخ شثٛة انشًش٘اٌىٛفخ ٚأفض ثبٌنوو ُِٕٙ 

انذكرٕس األفبػً  أْ أللَ فبئك اؽزواِٟ ٚرمل٠وٞ اٌٝ أٍبرنرٟاٌغ١ًّ، ٚ ٚفبًء ٚػوفبٔبً ثبٌغ١ًّ الثل 

،  ٌّب ٌُٙ ِٓ كٚه وج١و فٟ رمل٠ُ اٌّالؽظبد  انذكرٕس دٛذس َعًح تخٛد، ٚدسٍ نطٛف انضتٛذ٘

  ٚاٌّظبكه اٌم١ّخ اٌزٟ أغٕذ اٌجؾش، أؽبي هللا فٟ أػّبهُ٘ ٚأٍجغ ػ١ٍُٙ ٔؼّخ اٌؼبف١خ.



 

اٌٝ لَُ أاللزظبك ٚلَُ ا١ٌَبؽخ فٟ و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك  وّب ٠مزؼٟ أْ أللَ شىوٞ ٚرمل٠وٞ    

ٌّب للِٕٗ  ٌٟ ِٓ  ٕائهَٙادٚح انانذكرٕسِ ْٚذٖ انذعًٙ  بِؼخ ووثالء ٚأفض ثبٌنوو اٌلوزٛهٖ ع

 . ِظبكه ػ١ٍّخ ل١ّخ ِٚالؽؼبد ػ١ٍّخ ٍل٠لح 

ٚهافـمٟٛٔ هؽـٍخ  ط١ت أفاللُٙٚرـمل٠وٞ اٌـٝ ِٓ أؽـبؽٟٛٔ ثٚال أَٔٝ أْ أرمـلَ ثغـي٠ً شـىوٞ 

، ٚفزبِبً ٚلجً أْ ثبٌزٛف١ك ٚإٌغبػ  ، ر١ّٕبرٟ ٌــُٙ اٌّبعَز١و كهاٍخ فٟ ِوؽٍخ ىِالئٟ اٌـّؼبٔبح

 أػغ لٍّٟ أعل ِٓ اٌٛاعت أْ أٍطو شىوٞ اٌغي٠ً ٚاِزٕبٟٔ اٌىج١و ٚصٕبئٟ اٌؼبؽو اٌٝ وً ِٓ ِل

ػٛح طبٌؾخ ، ٚاػزنه ػّٓ ٍٙب اٌجؾش ٌٚٛ ثىٍّخ رشغ١غ ؽب١ٔخ أٚ ثل ٠ل اٌؼْٛ ؽ١ٍخ ِلح اػلاك  ٌٟ

 . اٌمٍُ ػٓ مووُ٘، فٍُٙ ع١ّؼبً أكػٛ هللا أْ ٠ّغي٠ُٙ ػٕٟ ف١وا

 

. ٍَ ٛ ًِ ُذ هللِ َسِب انعانَ ًْ ٌْ انَذ  ٔآِخش َدعٕاَا أ
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 60 اٌّؼوفخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚإٌّٛ االلزظبكٞ -:أٚالً  33

 84 اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚالزظبك اٌّؼوفخ -:صب١ٔبً  34

 87 ِظبكه كػُ اٌّؼوفخ اٌزىٌٕٛٛع١خ -:صبٌضبً  35

 65 كٚه اٌؾىِٛخ -1 36

كٚه اٌمطبع اٌقبص -2 37  67 

 92 اٌّغزّغ اٌّلٟٔ -3 38

 94 ُ ٚاٌزىٌٕٛٛع١بهاثؼآ: أ١ّ٘خ االٍزضّبه فٟ اٌؼٍ 39

 97 ذذهٛم يؤششاخ انثذس ٔانرطٕٚش فٙ انٛاتاٌ>  انًثذس انصاَٙ 40

 97 رغوثخ االلزظبك ا١ٌبثبٟٔ فٟ اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو -:أٚالً  41

 :9 اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو فٟ ا١ٌبثبْ ِمبهٔٗ ِغ كٚي أفوٜ -صب١ٔآ: 42

 2: ر٠ًّٛ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ ا١ٌبثبْ -صبٌضآ: 43

 5: رؾ١ًٍ ِئشواد اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو فٟ ا١ٌبثبْ -:هاثؼبً  44

 83 ِلفالد اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو فٟ ا١ٌبثبْ   -1 45

 ;: ِقوعبد اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو فٟ ا١ٌبثبْ -2 46

  92 ١ٍبثبْ .ٌ لزظبك٠خثؼغ ِئشواد اٌز١ّٕخ أالفٟ رؾ١ًٍ األٔفبق  -فبَِب: 47
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  25 (2012-1990)ّٔٛ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ فٟ اٌؼواق ِٚزٍٛؾ ٔظ١ت اٌفوك ٌٍّلح  127

أالٔفبق اٌؼبَ اٌغبهٞ ٚأالٍزضّبهٞ ػٍٝ لطبع اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ َٚٔجخ اٌٝ أالٔفبق اٌؼبَ االعّبٌٟ  132

  26 ( .2012-1991فٟ اٌؼواق ٌٍّلح )
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 المقدمة
 

بٌن أهم اآللٌات التً أصبحت الدول تراهن علٌها لتحقٌق التنمٌة  والتطوٌر من ٌعتبر البحث     

الً فً مقٌاس مٌادٌٌن وٌعد أالنفاق على البحث والتطوٌر مؤشراً تكنولوجٌاً فعار فً جمٌع الٌوالتطو

تقدم الدول وهو الركٌزة أالستثمارٌة أالساسٌة التً تسهم فً إدارة التحوالت التكنولوجٌة ، وهو 

وإذا كانت الدول المتطورة قد أدركت منذ زمن بعٌد أهمٌة البحث  أستثمار ٌعطً نتائجه مستقببلً 

، فان الدول العربٌة ما  وشرعت فً االستثمار فٌه وسخرت له جمٌع اإلمكانٌات الممكنةوالتطوٌر 

ات القرن الماضً إلى الٌوم ٌتزال فً بداٌة الطرٌق رػم ما طبقته من تجارب تنموٌة منذ ستٌن

وقد أشارت  وبرػم ما ٌمتلكه بعضها من موارد مالٌة هائلة، ولكنها لم تخرج بعد من دائرة التخلؽ

لمبلمح فً مجال التنمٌة المعرفٌة  بعض تقارٌر التنمٌة أالنسانٌة العربٌة الى وجود فجوة واضحة ا

والتً ترتبط بشكل مباشر بنشاط البحث والتطوٌر وترجع هذه الفجوه الى النقص الحاصل فً عدم 

توفر البنى التحتٌة المبلئمة وضعؽ أالنفاق على البحوث العلمٌة وأنخفاض مستوى التعلٌم 

خفاض مستوى االستثمار فً البحث وخصوصاً فً قطاع التعلٌم العالً ونزٌؽ أالدمؼة العلمٌة وأن

العلمً أضافة الى عدم اسقاط نتائج البحث العلمً على الواقع المتدهور وباالخص فً بعض 

القطاعات التنموٌة مما نتج عنه فجوة شاسعة من حٌث مدخبلت ومخرجات البحث والتطوٌر بٌن 

بشكل سرٌع وهذا ٌتطلب الدول المتقدمة والنامٌة وهذه الفجوه الٌمكن ردمها لتحقٌق التطور 

النهوض بالواقع التنموي من خبلل ربط البحث العلمً بواقع التنمٌة االقتصادٌة حٌث أستطاعت 

العدٌد من الدول النهوض بأقتصاداتها من خبلل زٌادة نسبة االنفاق على البحث والتطوٌر كنسبة 

الٌوم فً مقدمة سرب  من الناتج المحلً االجمالً أمثال الٌابان كدولة متقدمة و التً تعد

إالوزالطائر و السعودٌة كدولة نامٌة والتً أستطاعت النهوض من خبلل زٌادة نسبة أالنفاق على 

وهذا ٌتطلب أالهتمام بجانب البحث العلمً لما ٌحققه من   2012البحث والتطوٌر وخاصة فً عام 

أصبح سائداً وهو واقع  مساهمات فً الناتج المحلً أالجمالً ومساٌرة الواقع أالقتصادي الذي

 اقتصاد المنافسة االحتكارٌة . 

 

 

 

 

 

 



 

 

  -مشكلة البحث :

تأتً مشكلة البحث من ضعؽ أالنفاق على البحث والتطوٌّر تحدٌاً ٌواجه أالقتصاد العراقً    

وبالرػم من ضخامة حجم الموازنة العامة أال أن المخصص منها لبلنفاق على مؤشرالبحث 

مما أنعكس سلباً على التنمٌة االقتصادٌة فضبلً عن عدم وجود المؤسسات  والتطوٌر كان ضئٌبلً 

الوطنٌة الفاعلة والمتخصصة فً عرض المعلومات التفصٌلٌة المتعلقة بالمدخبلت الخاصة بالبحث 

والتطوٌر على العكس منها فً البلدان المتقدمة مما زاد الفجوة التطوٌرٌة بٌن الدول المتقدمة 

 والنامٌة .

 

 -مٌة البحث :أه

تأتً أهمٌة البحث من خبلل تسلٌط الضوء على مؤشر البحث العلمً والتطوٌر التكنولوجً    

كمؤشر تنموي فعال للنهوض بواقع أالقتصاد العراقً واللحاق بركب التطور الذي حصل فً العالم 

 نها فً العراق .المتقدم من خبلل تطبٌق التجارب الدولٌة كتجربة الٌابان والسعودٌة واالستفادة م

 

 -هدف البحث :

ٌهدؽ البحث الى النهوض بواقع االقتصاد العراقً من خبلل تعزٌز النمو االقتصادي و تحقٌق    

التنافس الدولً للعراق فً ضوء تجارب مختارة عن طرٌق تحسٌن نشاط البحث والتطوٌر كمؤشر 

لتطوٌر التكنولوجً و زٌادة حصة تكنولوجً فعال  من خبلل  تفعٌل أالستثمار فً البحث العلمً وا

ورصد المعرفة العلمٌة عن  GDPالى الناتج المحلً االجمالً االنفاق على البحث والتطوٌر 

طرٌق االهتمام بقطاع التعلٌم العالً لَِما ٌوفره من أمكانٌات علمٌة رصٌنة تساهم فً تطوٌر 

البحثً لدعم المراكز البحثٌة  االبحاث العلمٌة ، وتشجٌع دور القطاع الخاص فً عملٌة التموٌل

التً من خبللها ٌتم تحسٌن نوعٌة االنتاج والتركٌز على دور الشراكات الدولٌة  بٌن الجامعات 

والقطاع الخاص لتحقٌق الرٌادة فً بعض المجبلت والتً ٌدخل ضمن سٌاستها أنشاء صندوق 

  للبحث العلمً ٌمول بمٌزانٌة مستقلة لدعم االبحاث العلمٌة   .  

 

 -فرضٌة البحث :

تنطلق فرضٌة البحث من نظرة مفادها أن العراق لم ٌساهم بصورة فعالة من خبلل أالنفاق على   

مؤشر البحث والتطوٌر مقارنة مع بلدان أخرى أمثال الٌابان والسعودٌة أالمر الذي انعكس سلبا 

 على نمو مؤشرات التنمٌة االقتصادٌة . 



 

 

 -منهج البحث :

على المنهج التحلٌلً النظري لبٌانات تطور االنفاق على البحث والتطوٌر والناتج أعتمد البحث   

 ( فً العراق ودول الدراسة .GDPالمحلً االجمالً )

 

 هٌكلة البحث :

تم تقسٌم البحث الى ثبلثة فصول تناول الفصل االول أالطارالنظري  لؤلنفاق على البحث    

على ثبلثة مباحث تضمن المبحث االول ) أالنفاق على والتطوٌر والتنمٌة االقتصادٌة وأشتمل 

البحث والتطوٌر بوصفه إطاراً نظرٌاً ( وتضمن المبحث الثانً )مكانة ودور أالبتكارات والبحث 

والتطوٌر فً النظرٌة االقتصادٌة ( وتضمن المبحث الثالث ) أنعكاسات البحث والتطوٌر على 

ً فقد أختص فً تحلٌل مؤشرات البحث والتطوٌر والتنمٌة التنمٌة االقتصادٌة ( . أما الفصل الثان

السعودٌة ( حٌث تضمن المبحث االول ) البحث والتطوٌر  –االقتصادٌة فً دول مختارة ) الٌابان 

والمعرفة التكنولوجٌة مدخبلً تنموٌاً ( اما المبحث الثانً ) تضمن تحلٌل مؤشرات البحث والتطوٌر 

المبحث الثالث تضمن ) تحلٌل مؤشرات البحث والتطوٌر فً السعودٌة فً االقتصاد الٌابانً ( أما 

( والفصل الثالث فقد أختص فً ) تحلٌل مؤشرات البحث والتطوٌر فً االقتصاد العراقً ( حٌث 

تضمن المبحث االول ) تحلٌل مؤشرات االنفاق على البحث والتطوٌر والتنمٌة االقتصادٌة فً 

الثانً ) أالهمٌة النسبٌة لبلنفاق العام على البحث والتطوٌر الى العراق ( فً حٌن تضمن المبحث 

حجم االنفاق فً قطاع التربٌة والتعلٌم ( وأختص  المبحث الثالث فً  )رؤٌة أستشرافٌة لمستقبل 

 البدائل المطروحة ( . –التحدٌات  –البحث والتطوٌر فً العراق 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 الفصل االول 

 ؛االطار النظري التنمٌة االقتصادٌة  –طوٌر االنفاق على البحث والت

 تمهٌد :

مننن القضنناٌا التننً باتننت تشننؼل أهتمننام النندول المتقدمننة والنامٌننة علننى حنند سننواء هننً كٌفٌننة التوجننه     

الصننحٌح نحننو التنمٌننة أالقتصننادٌة ، ومننا هننو أالسننلوب الننذي ٌسننتخدم للنهننوض بننالواقع التنمننوي ولقنند 

مة أمثال الٌابان والدول النامٌة أمثال المملكة العربٌة السعودٌة التوجه أستطاعت العدٌد من الدول المتقد

نحو النهوض بواقعها أالقتصادي والحصول على متطلبات التنمٌنة منن خنبلل التقندم العلمنً وأالهتمنام 

بالبحث والتطوٌر ولؼرض معرفة أهمٌة  البحث والتطنوٌر كمندخبلً تنموٌناً أقتصنادٌاً البند منن توضنٌح 

وخصوصناً فنً قطناع التعلنٌم العنالً ومنن أجنل  GDPالبحنث والتطنوٌر ونسنبه أالنفناق النى مؤشرات 

الوقوؽ على حقٌقة البحث والتطوٌر فً التنمٌة االقتصادٌة تم  تقسنٌم الفصنل االول النى ثبلثنة مباحنث 

 تناول المبحث االول أالطار المفاهٌمً لبلنفاق على البحنث والتطنوٌر موضنحاً المقومنات وألمؤشنرات

الخاصة بالبحث والتطوٌر والتحدٌات التً تواجه أنشطه ونسبه مساهمة القطاعات المختلفة فً أالنفاق 

على البحث والتطوٌر . وتناول المبحث الثانً مكأنه ودور أالبتكارات والبحث والتطنوٌر فنً النظرٌنة 

النمناذج االقتصنادٌة أالقتصادٌة من حٌث معرفة مكأنه أالبتكار من التنراكم المعرفنً ، وتوضنٌح  دور 

فً تفسٌر التؼٌر التكنولوجً . أما المبحث الثالث فقد وضنح أنعكاسنات البحنث والتطنوٌر علنى التنمٌنة 

أالقتصادٌة من حٌث معرفة دور البحث والتطوٌر فً التنمٌنة أالقتصنادٌة ومنن ثنم معرفنة العبلقنة بنٌن 

فع البحننث والتطننوٌر للقطاعننات أقتصنناد المعرفننة والتطننور التكنولننوجً كمننا وضننح هننذا المبحننث منننا

 أالقتصادٌة ومنظومات أكتساب المعرفة . 

 

 

 

 

 



 

 

 المبحث االول

 االطار المفاهٌمً –االنفاق على البحث والتطوٌر 

 مفاهٌم فً أالنفاق على البحث والتطوٌر -اوالً :

والتطنوٌر  بالبحنث ٌقصند Research and Development) )((R&D)) -: البحثث والتطثوٌر -1 

مجموعننه اآللٌننات التننً ٌننتم اعتمادهننا واالعمننال والمشننارٌع االبتكارٌننة واالبداعٌننة التننً ٌجننري  -نننه: بأ

تنفٌذها بطرٌقة منظمنة وتكاملٌنة بهندؽ زٌنادة المخنزون المعرفنً والثقنافً للبشنر بمنا فنً ذلن  معرفنة 

وزٌننادة النمننو االنسننان والمجتمننع واسننتخدام هننذه المعننارؽ لبننناء تطبٌقننات جدٌنندةب وتحسننٌن حٌنناة البشننر 

   (1)االقتصادي وتحقٌق االمان. 

ٌُّعرؽ  أٌضاً بأنه :      كل المجهودات المنظمة لتحوٌل المعارؽ المصنادق علٌهنا النى حلنول ))  -كما  

وبنذل  فنان  (2). ((فنٌة فً صور أسالٌب أو طرق انتاج ومنتجنات ، مادٌنة ،اسنتهبلكٌة ، أو أسنتثمارٌة 

باالبنداع وإالضنافة للمعرفنة وتحوٌنل نتائجنه النى سنلع وخندمات تكتسنب نشاط البحث والتطوٌر ٌقترن 

المؤسسات من خبللها مٌزات تنافسٌة كما ٌمكن اعتبار البحث والتطوٌربمثابه النشاط المنهجً والمبدع 

الذي ٌهدؽ الى زٌادة المعرفه فً الحقول العلمٌة المختلفة ولذل  فنأن مسنألة االنفناق علنى هنذا النشناط 

 (3)ه استثمار وفق خطط مبلئمة وأسالٌب علمٌة دقٌقة .هً بمثاب

العمننل  )) ( البحننث والتطننوٌر علننى انننه( OECDوتعننرؽ منظمننة التعنناون والتنمٌننة االقتصننادٌة      

االبداعً الذي ٌتم على أساس نظامً بهدؽ زٌادة مخزون المعرفه بما فٌها معرفة االنسان  والمجتمنع 

 (4).  ((جاد تطبٌقات جدٌدة واستخدام مخزون المعرفة هذا الٌ

لذل  فأنه مجموعة من االنشطة التً تعتمد المعنارؽ والخبنرات كمندخبلت وتكنون مخرجاتهنا لمعرفنة 

ٌُّعد استقصاء منهجٌاً فً سبٌل زٌادة المعرفة .  (5)جدٌدةب أو توسٌع لمعرفة قائمة و

                                                 

قراءة فً تجارب الدول العربٌة واسرائٌل  –عبد الحسن الحسٌنً ، التنمٌة البشرٌة وبناء مجتمع المعرفة  -(9)

 .  170، ص 2008والصٌن ومالٌزٌا ، الطبعة االولى ، الدار العربٌة للعلوم ، بٌروت ، ناشرون ،

تٌجٌة البحث والتطوٌر على ربحٌة المؤسسة االقتصادٌة ، عبد اللطٌؽ مصطفى وعبد القادر مراد ، اثر استرا -(2)

 .  28م ، ص2013/ دٌسمبر  4العدد  –مجلة اداء المؤسسة الجزائرٌة 
نزار كاظم صباح الخٌكانً ، امكانات البحث والتطوٌر فً بلدان عربٌة مختارة ودورها فً تعزٌز القدرة  -(3)

 -1، العدد  12، المجلد ، كلٌة االدارة واالقتصاد ، جامعة القادسٌة ه التنافسٌة ، مجلة العلوم االدارٌه واالقتصادٌ
 . 100م ، ص 2010

فن االداره باالفكار ، ترجمة  عبد الرحمن توفٌق ، مركز  -كرٌستوؽ فرٌدرٌ  فون برادان ، حرب االبداع   -(4)

 . 25 -24، ص 2000الخبرات المهنٌه لبلدارة، القاهره ، 



 

بداعٌنة وتحوٌلهنا النى تطبٌقنات أذاً فأن البحنث والتطنوٌر هنو ذلن  النشناط المنرتبط بتولٌند المعنارؽ اال

 (6. )عملٌة فً شكل سلع وخدمات مع التطلع الدؤوب للتوصل الى تحقٌق اعلى مستوٌات االداء

 ( مفهومٌن هما البحث العلمً والتطوٌر R&Dالبحث والتطوٌر ) وٌتضمن مفهوم

ٌُّعننرؽ )بأنننه عملٌننة استقصنناء وScientific Research)) البحثثث الملمثثً: 1-1- تنقٌننب (( الننذي 

وتمحنٌص وتحنري منن أجننل أثنراء المعرفنة وتطوٌرهننا باالضنافة الٌهنا واػنائهننا وزٌادتهنا، منن خننبلل 

 .(7)التحلٌل والنقد واالستنتاج بالشكل الذي ٌسهم بتحقٌق اضافة جدٌدة الى المعرفة( 

ٌُّعرؽ  البحث العلمً  :     أجنل بأنه عملٌة فكرٌة منظمة ٌقنوم بهنا شنخص ٌسنمى الباحنث منن  -كما  

دراسة الحقائق فً شأن مسألة أو مشكلة معٌنة تسمى )موضوع البحث ( باتبناع طرٌقنة علمٌنة منظمنة 

تسمى )منهج البحث ( بؼٌة التوصل الى حلول أو نتائج صالحة للتعمٌم على المشكبلت المماثلنة تسنمى 

 (8)) نتائج البحث ( 

ول الى حل لمشكلة محددة وذل  عن طرٌق وُعِرَؽ أٌضاً بأنه وسٌلة للدراسة ٌمكن بواسطتها الوص    

االستقصنناء الشننامل والنندقٌق لجمٌننع الشننواهد واالدلننة التننً ٌمكننن التحقننق منهننا والتننً تتصننل بالمشننكلة 

 (9)المحددة . 

 

 

حٌننث ان البحننث العلمننً اداة ووسننٌلة موضننوعٌة  عننن الحقٌقننة العلمٌننة ، وهننو طرٌننق مقبننول لتثبٌننت  

نسانٌة حٌث ٌنتم عرضنها ونقندها بموضنوعٌة وهنو الطرٌنق المٌسنر وترسٌخ الحقٌقة  فً المجاالت اال

 (10)لتوسٌع االتفاق العقلً بٌن الناس وجعل احكامها أكثر قبوال ودقه لدى االخرٌن .

                                                                                                                                                

 الى مقدم بحث ،  واالقتصادٌة البشرٌة التنموٌة المؤشرات اهم على المعرفة دور ، ػٌبلن سهر مهدي -(9)

 الثانً المجلد م،2009 اذار  97-98 للفترة القادسٌة جامعة – واالقتصاد االدارة لكلٌة االول العلمً المؤتمر

 .290ص

 .28، مصدر سابق ، صراد عبد اللطٌؽ مصطفى وعبد القادر م -(2)
 . 117م ، ص 2007اربد  ،، خلؽ ، اقتصاد المعرفة ، عالم الكتب الحدٌث ، الطبعة االولى  فلٌح حسن -(3)

زاهد ، عدنان حمزة وآخرون  ، دلٌل كتابة الرسائل الجامعٌة  ، مركز النشر العلمً ، جامعة المل  عبد  -(4)

 .  م2007العزٌز ، المملكة العربٌة السعودٌة ، 

، عادل صالح الراوي ، االنتاج العلمً العضاء هٌئة التدرٌس فً جامعة االنبار  عبد الواحد حمٌد الكبٌسً -(5)

من البحوث العلمٌة ومعوقاته للتخصصات االنسانٌة ، بحث مقدم فً مؤتمر استراتٌجٌة البحث العلمً فً الوطن 

 .  6 م ، ص2010/ 16/2-18 العربً فً جامعة بؼداد ، كلٌة التربٌة للبنات للفترة 
ن شحاتة ، البحوث العلمٌة والتربوٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، مكتبة الدار العربٌة للكتاب ، الطبعة االولى حس -(9)

 . 13م ، ص2002، 



 

  -والبحوث العلمٌه أنواع منها ماٌلً :

م ٌهدؽ الى اكتساب معرفة جدٌندة للتوصنل النى حقنائق ومبنادا ومفناهٌ -البحث االساسً النظري:  -أ

 (11)الٌهدؽ بطرٌقة مباشرة الى التطبٌق العملً.

فنً االعمنال التجرٌدٌنة أو النظرٌنة الموجهنة أساسناً النى الحٌنازة  ))وٌمثل البحث االساسً )النظنري ( 

على معارؽ تتعلق بظواهر وأحداث تمنت مبلحظتهنا دون أٌنة نٌنة فنً تطبٌقهنا أو اسنتعمالها اسنتعمال 

 .(12(( ) خاص

قه فً مجال العلوم الطبٌعٌة النظرٌنة مثنل الرٌاضنٌات وأهنم مناٌمٌز هنذا الفنرع ان وػالباً ماٌكون نطا 

معظم نتائجه التكون محسوسة وملموسة للعامة ،  ِاالّبعد  فتنرة تزٌند عنن جٌنل الننه ٌتنناول النظرٌنات 

 العلمٌة التً توصل الٌها االنسان والعبلقات بٌن ظواهر الكون المختلفنة ومعظمنه ٌوجند فنً الجامعنات

وبعض مؤسسات البحث العلمنً . فالبحنث العلمنً فنً المعنارؽ االساسنٌة ٌسنهم فنً التنراكم المعرفنً 

ٌُّعد  االنسانً من ناحٌة أولى كما ٌؤسس للبحوث التطبٌقٌة المستقبلٌة من ناحٌة ثانٌة وله بعد انسانً ، و

 (13)تخطٌطاً ٌنظر الى المستقبل وٌستعّد  له من جهة اخرى . 

وهننو الننذي  (14)ٌوجننه الننى تحقٌننق ػننرض محنندد فننً صننناعة اوخدمننة معٌنننة.  -قثثً: البحثثث التطبٌ -ب

ٌجري لحل مشكلة ما وػالباً ماتكون هذه المشكلة فً المجال الصناعً أو أالنسانً وتتم هنذه أالبحناث 

عادة فً قسم البحث والتطوٌر التابعة للمؤسسات التربوٌة أو للشركات الكبرى على وجه الخصوص . 

أسنناس النظرٌننات فننً مجننال العلننوم الطبٌعٌننة التطبٌقٌننة المختلفننة ، مثننل الهندسننة والطننب وٌقننوم علننى 

والزراعة ، وأهم ماٌمٌز هذا الفرع بأنه بحث موجنه لحنل مشنكلة قائمنة، وتظهنر نتنائج البحنث العلمنً 

التطبٌقننً بشننكل سننرٌع وملحننوظ وٌتننولى القٌننام بننه مؤسسننات البحننث والتطننوٌر فننً القطنناعٌن العننام 

 (15)وٌمكن ان ٌوجه الى الجامعات بعض من اوجه البحوث التطبٌقٌة . والخاص 

                                                 

 . 28، ص  عبد القادر مراد ،  مصدر سابقعبد اللطٌؽ مصطفى ،  -(2)

لتنظٌمً فً المنظمات الحدٌثة محمد العربً شاكر ، راٌس عبد الحق ، الملتقى الدولً حول االبداع والتؼٌر ا - (3)

 .  7م ، ص 2011/  18-19 –، دراسة وتحلٌل تجارب وطنٌة ودولٌة ، للفترة 
جمٌل احمد محمود خضر ، تسوٌق مخرجات البحث العلمً كمتطلب رئٌسً من متطلبات الجودة والشراكة  -(4)

عالً المنعقد فً رحاب جامعة الزرقاء المجتمعٌة ، ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر الدولً لضمان جودة التعلٌم ال

 .  5م  ، ص2011/ 13/5 -9االثنٌن الموافق   - المملكة االردنٌة الهاشمٌة ، للفترة –الخاصة 

متاح على شبكة بحث البحث والتطوٌر : اهمٌة ودورة فً تحسٌن القدرة التنافسٌة لبلقتصاد االردنً ،   (5)

  -بط أالتً :المعلومات الدولٌة  االنترنٌت على الرا

WWW. Competitiveness. Gov. Jo / files/ RD-Driver. pdf (2014/3/27)   
 . 5، ص جمٌل احمد محمود  خضر  ، مصدر سابق -(9)



 

وهوعبارة عنن سلسنلة منن التجنارب واالعمنال والتصنامٌم التنً  -البحث االبتكاري أو التطوٌري:  -ج

تجننرى علننى معرفننة مكتسننبه ناتجننة عننن بحننث اساسننً ، أو تطبٌقننً ، أو عننن تجربننه علمٌننة ، وتهنندؽ 

( أو (Processسلع ومواد واجهزة جدٌدة ، أو النى بنناء وتطنوٌر عملٌنات  مباشرة الى ابتكار ، وانتاج

الننى ابتكننار انظمننة أو خنندمات ، اوتحسننٌن مكوناتهننا. وٌشننمل البحننث التطننوٌري مجموعننة واسننعة مننن 

النشاطات العلمٌة والتكنلوجٌة المرتبطة بأنتاج وتطوٌر وتطبٌق المعرفة العلمٌة والتقنٌنة المكتسنبه ، إذ 

لبحنوث النى نقنل التكنلوجٌنا المعاصنرة ، وتطوٌعهنا لصنالح البلند ، وتطنوٌر تقنٌنات محلٌنة تهدؽ هذه ا

تناسبٌة . وتبدي الدول الصناعٌة اهتماما كبٌرا للنشاطات البحثٌة والتطوٌرٌة ، نظرا لدور البحوث فً 

االنتناج  عملٌات التنمٌة البشرٌة واالقتصادٌة وفً تطوٌرالبنى الصنناعٌة لتحسنٌن شنروط المنافسنة فنً

وهكننذا ٌتبننٌن أن البحننث العلمننً ٌهنندؽ الننى زٌننادة  (16)والتسننوٌق داخننل االسننواق المحلٌننة والخارجٌننة .

معرفة االنسان ورفع قدرته على تكٌٌؽ بٌئته والسٌطرة علٌها واكتشاؽ الحلول للمشكبلت التً تواجنه 

  البنند مننن ان تكننون المجتمعننات واالفننراد ، وانننه ضننروري لبننناء دولننة عصننرٌة تتمتننع بالرخنناء . لننذل

كما ٌهدؽ البحث العلمً الى اٌجاد   (17)البحوث التً تنفذ مرتبطة بخطة التنمٌة التً  تضعها الدولة . 

الحلول لمشاكل المجتمع الحاضرة والمستقبلٌة  فً شتى نواحً الحٌناة وابتكنار الطنرق واالدوات التنً 

  (18)تسهل عمل االفراد من خبلل التقدم العلمً والتقنً . 

لذل  ٌمكنن اعتبنار قندرة الدولنة فنً مجناالت البحنث العلمنً ، وتطبٌنق مخرجاتنة ، مقٌاسنا لتقندمها     

االقتصادي ورفاهٌة مجتمعها ، بحٌث اصبح االهتمام بالبحث العلمً ووسائل المعرفة من سمات الدول 

قتصادي وارتفناع مسنتوى المتقدمة إذ ٌشكل التقدم التقنً واحداً من أهم العوامل المسؤولة عن النمو اال

( 20)و ٌسهم التقدم التقنً بنحو نصؽ معدل دخل الفرد فنً الندول الصنناعٌة المتقدمنة .  (19)المعٌشة . 

وأصننبح التقنندم المتسننارع فننً العلننوم والمعننارؽ ٌنجننز المزٌنند مننن االبتكننارات واالختراعننات ، التننً 

فأن تخلؽ الندول النامٌنة فنً اسنتخدام اصبحت جزءاً الٌتجزأ من أٌة عملٌة انتاجٌة .  ومن جانب آخر 

العلم والبحث العلمً وتطبٌقاته ٌجعلها تعتمد على الدول المتقدمة فً تجهٌزها بالسلع الصناعٌة السنٌما 

ذات التقنٌة العالٌه ،وهذا  منا ٌمكنن الندول المتقدمنة  منن السنٌطرة علنى االسنواق العالمٌنة  فضنبل عنن 

                                                 

 . 171، مصدر سابق ، ص عبد الحسن الحسٌنً  - (2)

 .5ص ، سابق مصدر خضر، محمود احمد جمٌل  - (3)
لعلمً تطبٌقات ادارٌة واقتصادٌة ، الطبعة السادسة ، عمان ، االردن ، احمد حسٌن الرفاعً ، مناهج البحث ا  -(4)

  .21م ، ص 2009
 – اسنالٌبه – أسسنه – وااللكترونٌنة التقلٌدٌنة المعلومنات مصنادر واسنتخدام العلمنً البحنث ، قنندٌلجً عامر  - (9)

 .  33 ص  ، م2008،  عمان ، االولى الطبعة ، ادواته – مفاهٌمه

 

 والتطلعات الواقع ، العربً الوطن فً االدارٌة والتنمٌة العلمً البحث ، عوض ػالب ، صفديال محمد - (2)

 ، االدارٌة للتنمٌة العربٌة المنظمة ، النشر ومشكبلت العربً الوطن فً العلمً البحث مؤتمر بحوث ، المستقبلٌة

 .205 ص ، م 2006 ، مصر

 



 

ض المزٌند منن االعبناء االقتصنادٌة واالجتماعٌنة  والمالٌنه علنى هٌمنتها السٌاسٌة والعسنكرٌة ممنا ٌفنر

الدول النامٌة لذل  لٌس بأسنتطاعة الندول النامٌنة أحنداث تنمٌنة اقتصنادٌة حقٌقٌنة ، بندون انجناز تقندم / 

 حقٌقً على الصعٌد العلمً و التكنولوجً  . 

 (21) -وتأتً اهمٌة البحث العلمً للمجتمع من خبلل :

 ث العلمٌة لخدمة القضاٌا التنموٌة. استخدام البحو -1

 جذب التموٌل الخارجً لبلبحاث من خبلل تسوٌق االمكانات البحثٌة.  -2

 استقطاب نخبه من الباحثٌن من خبلل رفع السمعة العالٌه لمؤسسات التعلٌم العالً. -3

 تأهٌل الكوادرالبحثٌة المحلٌة. -4

دولٌنة علنى هٌئنة عقنود واستشنارات بحثٌنة وخندمات َمّد جسور التعاون منع المؤسسنات المحلٌنة وال -5

 فنٌة. 

ٌُّعد االستثمار فً البحث العلمً من أكثر أنواع االستثمار نجاحا ، ومن أعبلها مردوداً ، إذ اثبتت      و

العدٌنند مننن الدراسننات االقتصننادٌة الحدٌثننة ان مردودٌننة البحننث العلمننً كبٌننرة جننداً وان االسننتثمار فننً 

ٌة عن االستثمار فً أي مجال آخر . فالعلوم وابداعاتها أصبحت عنصرا اساسٌا فً البحث ، الٌقل اهم

دعم االقتصاد الوطنً ، إذ تراوحت نسبه التطوٌر التقنً النناتج عنن البحنث العلمنً التطبٌقنً فنً نمنو 

وهً نسبه كبٌنرة تقندر عوائندها بأضنعاؽ  %  80-60 الناتج القومً وتحسٌن مستوى المعٌشة مابٌن 

 (22)االستثمار االخرى .  عوائد

                                                 

 شبكة على متاحبحث  المستدامة التنمٌة فً قابوس السلطان بجامعة العلمً البحث دور ، االحزمٌة شٌخة - (3)

  -:أالتً  الموقع على االنترنٌت الدولٌة المعلومات

Http: //WWW. Mohyssin.com/ forum/showthread.pdf? t=5567 

 

 والربط لبلتصال مقترح برنامج القادم القرن وتحدٌات العربً العلمً البحث ، عوض سامً ، عوض عادل - (9)

 ابو االستراتٌجٌة والبحوث للدراسات االمارات مركز ، االولى الطبعة ، التنمٌة ومؤسسات العربٌة الجامعات بٌن

 .42 ص ، م9998 المتحدة العربٌة االمارات – ظبً



 

فهو نشاط منظم ٌسنتفٌد منن البحنوث االساسنٌة التطبٌقٌنة واالبتكارٌنة  (Developmentالتطوٌر ) -2

بهدؽ ادخال منتجات جدٌدة ، وابتكار طرق جدٌدة ، أو ِاحداث تحسٌنات جوهرٌة على الموجود منها. 

(23) 

ما ٌلبً احتٌاجاته وٌرفع جودة حٌاته ، مسنتؼبلً ٌنشط االنسان فً ابتكار الجدٌد م ))وٌعنً التطوٌر بأن 

 (24). ((ماٌتوفر لدٌه من موارد طبٌعٌة ومعرفٌه 

كما عرؽ بأنه تحوٌل نتائج البحث أو المعارؽ االخرى الى خطة أو تصمٌم لمنتج جدٌند أو خدمنة     

معروؽ سنواء  جدٌدة أو اسلوب ، تقنً جدٌد ، أو التحسٌن الجوهري ، لمنتج أو خدمة أو اسلوب تقنً

( تطبٌنق مقابنل المعرفنة  Developmentأي ان التطوٌر )  (25)كان ذل  بؼرض البٌع أو االستخدام .

بؼرض انتاج أو تطوٌر منتجات أو نظم  أو وسائل مفٌدة ، تشمل تصمٌم القوالب االساسٌة للمنتجات ، 

ُتعننّد  احنند روافنند التطننوٌر  وأجنراء التحسننٌنات المطلوبننه ومثننال علنى ذلنن  الهندسننة العكسننٌة ، التنً    

الصناعً من خبلل تحلٌل مكونات المنتجات المتقدمنة تكنولوجٌنا وتقلٌندها ، أي اننه نشناط ٌعتمند علنى 

المعارؽ العلمٌة الموجودة التً تم التوصل الٌها ، عن طرٌق البحث والخبرة العلمٌة بهدؽ انتاج مواد 

تطننوٌر نتاجننا العمننال البحننث جننراء التحسننٌنات جدٌنندة أو تحسننٌن الموجننود منهننا . وعننادة مننا ٌكننون ال

المستمره فً المنتجات وطرائنق االنتناج ، فنأن االسنتثمار البحثنً ٌعمنل علنى تنفٌنذ االبنداعات الجدٌندة 

وٌشمل التطوٌر الصٌاػة النظرٌة ، والتصمٌم واختبار البدائل ، وإعداد النماذج االولٌنة   (26)والقائمة .

جرٌبٌة . وال ٌتضمن التطوٌر التؼٌٌرات الرئٌسة المتكررة للموجود منن وتشؼٌل الوحدات الصناعٌة الت

المنتجننات أو خطننوط االنتنناج ، أو العملٌننات التصنننٌعٌة أو العملٌننات االخننرى ، حتننى لننو كانننت هننذه 

  (27) التؼٌٌرات تعبر عن التحسٌنات .

 به المرتبط وتطوٌر العلمً للبحث ماٌخصص احتساب به ٌقصد -الملمً:  البحث على االنفاق اما -3  

 البحنث علنى ٌُّعنرؽ  االنفناق  وكنذل ( 28)الحكنومً.  وػٌنر الحكنومً القطاعٌن من علٌه ٌصرؽ وما

 وبحنوث دراسنات لتموٌنل الحكومٌنة وػٌر الحكومٌة الموارد من البلزمة االموال توفٌر بأنه -العلمً :
                                                 

 ،  مصدر سابق .  تنافسٌة لبلقتصاد االردنً البحث والتطوٌر : اهمٌة ودوره فً تعزٌز القدرة ال -(2)
  -ن السٌد الثلثً ، البحث والتطوٌر : الحاجة الى رؤٌة متكاملة لمسئلة التنمٌة على الموقع أالتً :نور الدٌ -(3)

http:// www. Libya – alyoum.com .(2014/4/7)     
الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن ، لجنة معاٌٌر المحاسبة ، معٌار تكالٌؽ البحث والتطوٌر ، دٌسمبر ،  -(4)

   -اح على الرابط   أالتً :م مت1998

Www. Socpa. Org sq/pdf /mohas./ socpa- 07. Pdf . (2014/3/29)  
 . 100، مصدر سابق ، ص ظم صباح الخٌكانً نزار كا -(9)

م ، 1992سعٌد اوكٌل ، وظائؽ ونشاطات المؤسسة الصناعٌة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ،  - (2)

 . 113 ص 

وكالة الوزارة للتخطٌط والمعلومات ، االدارة العامة للتخطٌط واالحصاء ، المملكة  –التعلٌم العالً  وزارة -(3)

 . 14-13، ص2012العربٌة السعودٌة ، واقع االنفاق على البحث والتطوٌر فً المملكة العربٌة السعودٌة للعام 



 

 والعلنننوم والزراعنننة لهندسنننةوا والعلنننوم كالطنننب المختلفنننة العلمٌنننة المجننناالت فنننً األهنننداؽ ، محنننددة

ٌُّعرؽ  االنفاق على البحث والتطوٌر حسنب منهجٌنة  (29). العلوم من وػٌرها واالنسانٌة االجتماعٌة و 

 منن سنواء عنادة مناتكون سننة مالٌنة، محنددة وحدة زمنٌنة فً وحده بحثٌة على ٌنفق ما فرانسكاتً بأنه

 ب وػٌرهاوتسننمٌتها المنهجٌننة الهبنناتك عنهننا مصننادرخارجٌة أساسنناً أو مننن لهننا المخصصننة األمننوال

Expenditure   

 :اإلنفاق حجم الحتساب طرٌقتٌن فرانسكاتً وجود منهجٌة ذكرت وقد

Performer Based: تحت  موضوعة مخصصة مٌزانٌة فً بأنفاقه التزم أو ما فعبلً  أنفق ما احتساب

 .الوحده البحثٌة تصرؽ

Source Based: وتتبنى.المٌزانٌة بتقدٌم االلتزام ٌتم ال قد حٌن فً اق،لئلنف مرصودة أٌة مبالغ إدراج  

 منظمة التعناون قامت والتً ، العلمً البحث على اإلنفاق الحتساب فراسكاتً منهجٌة الٌونسكو منظمة

 (30). 2002 العام فً األخٌرة نسختها وصدرت بتطوٌرها OECD االقتصادٌة والتنمٌة

 تطوٌر مقومات نجاح أنشطة البحث وال -ثانٌاً :

ترتكننز نشنناطات البحننث والتطننوٌر علننى مجموعننة مننن المسننتلزمات والمتطلبننات االساسننٌة والتننً لهننا 

  -االولوٌة فً النهوض بمراكز البحث العلمً وهً كاالتً :

 أستقطاب وتنمٌة الكوادر البحثٌة  -1

نشنطة والمراكنز ُتعّد  المنوارد البحثٌنة المؤهلنة والكفنوءة منن مندخبلت ومقومنات العمنل فنً اال        

البحثٌة . لذا فأن من مقومات نجاح المراكز البحثٌة ، هً الكوادر المؤهلة والمتخصصة للبحث العلمً 

وتنمٌتها من باحثٌن ومخترعٌن من حملة الدرجات العلٌا ، فضبل عن توفٌر الكوادر المسناعدة ، لعمنل 

فنٌننة مصنندر القننوة العاملننة ، فننً المراكننز البنناحثٌن مننن فنٌننٌن وادارٌننن . و ُتعننّد  الجامعننات والمعاهنند ال

البحثٌننة فهننً َمننْن ٌمنند المننوارد البشننرٌة بننالمؤهبلت والمهننارات البحثٌننة بحٌننث ٌعتمنند إعننداد وتنندرٌب 

                                                 

ة ، المؤتمر السنوي العام السادس فً االدارة أمٌة اللطٌؽ ، البحث والتطوٌر كركٌزة القامة مجتمع المعرف - (4)

ورشة عمل حاضنات ‘ دور االدارة العربٌة فً أقامة مجتمع المعرفة  –واالبداع والتجدٌد من أجل التنمٌة االنسانٌة 

 . 84صبدون سنة نشر ، ، سبتمبر ، 14-10االعمال ، سلطنة عمان ، الفترة 

 (1)- Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and 
Experimental Development.  



 

الباحثٌن بشكل اساسً على مستوى تقدم التعلٌم العالً ، وٌؤدي تدنً مستوى الخرٌجٌن ، الى تواضع 

  (31)أداء المراكز البحثٌة التً ستوظفهم .

والمؤهبلت التكفً وحدها ، لضمان مردود عالً للبحث العلمنً ، فحجنم االنجناز البحثنً ٌعتمند أٌضناً 

علننى تننوفٌر بٌئننة مبلئمننة ومشننجعة للبحننث العلمننً وذلنن  مننن خننبلل تلبٌننة االحتٌاجننات االنسننانٌة ، 

الحاجنات  واالجتماعٌة للباحثٌن وهذه العناصر ضرورٌة لتهٌئة الباحث للعطاء واالبنداع كمنا أن تنوفٌر

 ( 32)المادٌة ٌعنً تكرٌس وقت الباحث للعمل دون االنشؼال من أجل توفٌرتل  الحاجات . 

 

 

 دعم االستثمار فً مجال البحث والتطوٌر -2

ٌُّعند أمنراً مهمنا لتموٌنل      أن مسألة تأسنٌس مؤسسنات داعمنة لبلسنتثمار فنً مجنال البحنث والتطنوٌر 

ٌن المؤسسات البحثٌة المختلفة بهدؽ اقامة شبكات بحثٌة عربٌة عملٌة التنمٌة من خبلل توثٌق الصلة  ب

فً هذا المجال و التعاون المشتر  بٌن المراكز البحثٌنة العلمٌنة والجامعنات العربٌنة السنٌما فنً مجنال 

انشننناء أو اقامنننة ) حاضنننننات التكنولوجٌنننا ( مدعومننننة عربٌنننا لكنننً تفعننننل المبنننادرات االقتصننننادٌة ، 

  (33)مة فً دعم التنمٌة ومن ثم تحقٌق تنافس دولً فً مجال االقتصاد . والتكنولوجٌة ، والمساه

 المإهالت االدارٌة الكفوءة  -3

تحتاج مراكز البحث العلمنً النى منؤهبلت ادارٌنة كفنوءة تشنرؽ علٌهنا وتتنولى امورهنا وبقندر منا     

داؽ المرجنوة منهنا تكون االدارة جٌدة ، تكون هنا  جودة فً االبحاث العلمٌنة تنؤدي النى تحقٌنق األهن

إذ تعتبننر المننؤهبلت  (34)بٌنمننا تننؤثر االدارة ػٌننر الكفننوءة سننلبا فننً جننودة مخرجننات مراكننز البحننوث .

االدارٌنة منن أهنم مقومنات البحننث العلمنً والتطنوٌر التكنولنوجً بأعتبارهننا خندمات ادارٌنة سناندة مننن 

                                                 

 . 71م ، ص 2003برنامج االمم المتحدة االنمائً ، تقرٌر التنمٌة االنسانٌة العربٌة للعام  -(2)

سعٌد عوض سعٌد ، معوقات ومشاكل البحث العلمً االدارٌة والبٌئٌة فً الجامعات الٌمنٌة من وجهة نظر  - (3)

م ، ص 2006و هٌئة التدرٌس ) حالة تطبٌقة  ، جامعة عدن ( ، المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة ، مصر ، عض

373 . 

 
ت على أنظمة الصناعات التحوٌلٌة ، مجلة التعاون اكرم التنٌٌر ، االنعكاسات العالمٌة لتكنولوجٌا المعلوما -(9)

 . 5 -4م ص ص2001االقتصادي بٌن الدول االسبلمٌة ، 
بدر سعٌد االػبري ، اولوٌات البحث العلمً فً الوطن العربً  ، بحث مقدم الى الندوة الثانٌة الفاق البحث  -(2)

 . 5م ، ص2002العلمً والتطوٌر التكنولوجً فً الوطن العربً ، الشارقة ، 



 

النشنناط ألداء دوره بشننكل خننبلل ادخننال تؼٌٌننرات مسننتمره وجذرٌننة فننً النظننام االداري ، لتمكننٌن هننذا 

تؼٌٌننرات مسننتمرة ، إذ أن وجننود ادارة فاعلننة للمراكننز والمؤسسننات البحثٌننة تسنناعد علننى التخطننٌط ، 

 (35)لتوجهات البحث والتطوٌر ومن ثم المساهمة فً تنمٌة االقتصاد . 

  -لذل  ٌنبؼً أن تتمتع ادارة هذه المراكز بأالتً:

ٌه وبعبلقننة اٌجابٌننة منع منظومننة التعلننٌم العنالً ومننع القطاعننات ٌنبؼنً أن تتمتننع بالمصننداقٌة والشنفاف -أ

 (36)االقتصادٌة . 

 

االبتعنناد عننن االجننراءات والتعقٌنندات االدارٌننة والمالٌننه المطولننة فننً االنفنناق والتجهٌننز والرواتننب  -ب

 (37) والحوافز .

ولننة وػٌننر المرنننة االبتعنناد عننن الننروتٌن فننً مختلننؽ االجننراءات القانونٌننة واالدارٌننة والمالٌننه المط -ج

 كالمتبعة فً تنفٌذ البحوث العلمٌة أو المتبعة فً الحصول على منحة أو اٌفاد للخارج . 

 االنفاق المالً على البحث والتطوٌر -4

ومننن واقننع البٌانننات  (38)ٌُّعنند االنفنناق علننى البحننث والتطننوٌر اسننتثمارا منتجننا ٌحقننق أعلننى العائنندات .

متقدمنة تتنولى االهتمنام الكبٌنر بالبحنث العلمنً ، فالتقندم التكنولنوجً المنشورة التنً تؤكند بنأن الندول ال

الحاصل فٌها قد جاء نتٌجة االنفاق المالً الكبٌر فً مجاالت البحنث والتطنوٌر . وذلن  مقارننة بالندول 

النامٌة التً هً بحاجة كبٌرة للموارد المالٌه لتموٌل البحث والتطوٌر فبل ٌتجاوز نصٌب البحث العلمً 

( بٌنمنا 2005 -2000( للمتوسط فً المندة )%1جمالً الناتج المحلً االجمالً فً الدول النامٌة )من أ

كمتوسنط للفتنرة نفسنها وكاننت نسنبه  %( OECD( )4.2حققت منظمة التعناون والتنمٌنة االقتصنادٌة ) 

   (39)فً الٌابان .  %( 1.3فً الوالٌات المتحده االمرٌكٌة و) %( 7.2)

                                                 

 . 101، مصدر سابق ، صصباح الخٌكانً كاظم  نزار (3)

 . 168م ، ص2009، تقرٌر المعرفة العربً للعام  برنامج االمم المتحدة االنمائً -(4)

عدنان ػازي ابو عرفة ، على عبد الكرٌم محمد على ، خطط واولوٌات البحث العلمً فً دول مجلس  -(9)

التعاون الخلٌجً ، ورقة عمل مقدمة الى ندوة البحث العلمً فً دول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربً ، الواقع 

 . 239م، ص 2000/ 14/11-12ات ، الرٌاض والمعوقات والتطلع

 . 99م ص 2003برنامج االمم المتحدة االنمائً ، تقرٌر التنمٌة االنسانٌة العربٌة ، مصدر سابق ، -(2)
 . 264 -261م ، ص ص 2008 -م2007برنامج االمم المتحدة االنمائً ، تقرٌر التنمٌة البشرٌة  -(3)



 

 -التً تؤدي الى انخفاض حجم االنفاق على البحث والتطوٌر فً الدول النامٌة هً :ومن أهم االسباب  

(40)  

ضعؽ مشاركة القطاع الخاص فً دعم البحث العلمً وذل  بسبب اعتماده على الخارج سواءا كان  -أ

 الستٌراد التقنٌة ام لمعالجة المشاكل التً تواجهه . 

حثٌة و القطاعات االنتاجٌة ، إذ أن ضعؽ ماٌخصص من ضعؽ التعاون والتنسٌق بٌن المراكز الب -ب

قبننل الدولننة لموازنننات الجامعننات والمراكننز البحثٌننة وضننعؽ عبلقتهننا بالقطاعننات العامننة والخاصننة قنند 

 ٌدفعها لبلبتعاد عن اجراء البحوث التطبٌقٌة لتركٌز اعتمادها بالبحوث االساسٌة . 

طموحة ومستقلة للبحث العلمً لذا والسباب ضعؽ المخصصات المالٌه وعدم تخصٌص موازنات  -ج

أخرى تركز معظم الجامعات فً الدول النامٌنة  بخاصنة العربٌنة منهنا علنى عملٌنة التندرٌس أكثنر منن 

تركٌزها على البحوث العلمٌة . و توضح الدراسات االحصائٌة أن هنا  ارتباط قوي بٌن نسبه االنفاق 

ً ذل  البلد ، وكذل  هنا  ارتباط عكسً بٌن نسنبه تموٌنل على البحث العلمً ومستوى التقدم العلمً ف

  (41)القطاع الخاص للبحث والتطوٌر وبٌن التقدم العلمً والتقنً . 

وبشننكل عننام ٌمكننن القننول بأنننه كلمننا ازداد تقنندم البلنند علمٌننا وتقنٌننا كلمننا انخفضننت نسننبه االنفنناق      

حث والتطوٌر فالقطاع الخاص ٌشكل الممنول الحكومً مقابل زٌادة نسبه انفاق القطاع الخاص على الب

االكبر النشطة البحث والتطوٌر فً الدول المتقدمة بخاصة العلوم التطبٌقٌة والتقنٌة بٌنمنا ٌقنوم القطناع 

العام بدعم تموٌل البحوث االساسة وتدرٌب المهندسٌن والفنٌٌن ، لذا كان انفاق القطاع الخاص ضنعؽ 

وبرٌطانٌا والمانٌا والوالٌات المتحده فٌما لم  ٌتجاوز االنفاق الحكومً القطاع العام ، فً كل من فرنسا 

فً الٌابان وعلنى العكنس فنً الندول النامٌنة  %20فً الوالٌات المتحده و %30على البحث والتطوٌر 

مننن اجمننالً االنفنناق علننى البحننث  %5حٌننث لننم ٌتجنناوز اسننهام القطنناع الخنناص فننً النندول العربٌننة 

لنذل  فقند تقنوم الحكومنات بتموٌنل الجنزء االكبنر منن نفقنات البحنث  (42)م .  2002والتطوٌر فً عنام 

العلمننً والتطننوٌر فننً هننذه النندول مننن خننبلل تموٌننل الجامعننات ومؤسسننات  البحننوث الحكومٌننة . وهننذا 

التموٌل ٌقسم بالتخصٌص العشوائً مع عدم اسقرار موازنات البحنوث وتقلبهنا بنٌن فتنرة واخنرى ممنا 

                                                 

فاق على البحث العلمً الجامعً الواقع والمأمول ، بحث مقدم لورشة القحطانً ، منصور بن عوض ، االن -(4)

عمل طرٌق تفعٌل وثٌقة االراء لبلمٌر عبد اللة بن عبد العزٌز آل مسعود حول التعلٌم العالً ، جامعة المل  عبد 

 13 .م ، ص2005العزٌز ، جدة ، 
راسٌة ( ، المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم أمٌن القلق ، مجتمع المعلومات فً البلدان العربٌة ) حالة د -(9)

 . 24م ، ص2003، 

 . 174م ، مصدر سابق ، ص 2009برنامج االمم المتحدة االنمائً ، تقرٌر المعرفة العربً للعام  -(2)



 

االنفنناق حسننب اولوٌننات  مشننروعات البحننوث واعتمنناد انظمننة دقٌقننة لتخصننٌص  ٌتطلننب االمننر ترشننٌد

 (43)االموال والتكامل والتنسٌق بٌن المؤسسات البحثٌة . 

 

 

 

 توافر المملومات والمصادر الملمٌة الحدٌثة -5

د ٌجب توافر خدمات المعلومات والبٌانات العلمٌة للباحثٌن فً المراكز البحثٌنة وهنذا ٌسنتلزم وجنو     

كنذل  ٌسنتلزم  (44)مراكز وطنٌة ، تنؤمن المعلومنات والبٌاننات البلزمنة بشنكل كفنوء وفاعنل للبناحثٌن .

االمرتوفٌر المراجع والدورٌات الحدٌثة للباحثٌن فً المراكنز البحثٌنة ، وتسنهٌل مهمتنه  فنً الحصنول 

ت الصنلة ، فضنبل على المعلومات والبٌانات المٌدانٌة الضرورٌة من المؤسسات الخاصة والحكومٌة ذا

عن متابعة  المستجدات العالمٌة واالستفادة من  خبلل التواصل الكترونٌا منع شنبكات البحنوث العالمٌنة 

 (45)مع التنسٌق ما بٌن الجامعات فً مجال البحث والتبادل العلمٌٌن .

 التفاعل والتنسٌق بٌن مراكز البحث الملمً وقطاعات المجتمع -6

الجتماعٌننة والثقافٌننه مننن المسننتلزمات الضننرورٌة لتحفٌننز البنناحثٌن علننى االبننداع ُتعننّد  البٌئننة  ا         

واالبتكار والبحث المستمر، وفً حالة ػٌاب ذل  فأن الكفاءات البشرٌة ستتقلص وتحدث الهجنرة منهنا 

الى خارج بلدانها االصلٌة إذ ان ثقافة البحنث والتطنوٌر تسناعد علنى السنماح لبلفنراد لمسناٌرة التطنور 

 (46)قتصادي وبأالتً فأن النظرة المجتمعٌة للباحث العلمً سنتكون أسناس لتقندم البحنث والتطنوٌر . اال

حٌث أن مراكز البحوث الناجحة هً التً تتفاعل مع المجتمع فً حل قضاٌاه واٌجناد الحلنول المناسنبه 

روابنط وثٌقنة لها بٌنما ٌبلحظ فً الدول النامٌة بشكل عام  ، والدول العربٌة بشنكل خناص عندم وجنود 

بٌن مراكز البحث العلمً وقطاعات المجتمع المختلفة إذ تفضل الجهات الحكومٌة والخاصة التعامل مع 

المؤسسات البحثٌة االجنبٌة واعتماد خبرات وتجارب الدول االخنرى . وتننعكس هنذه العبلقنة الضنعٌفة 

                                                 

ً الشراح رمضان ، االنفاق على البحث والتطوٌر وسبل تنوٌع مصادره فً دولة الكوٌت ، ندوة البحث العلم-(3)

م، 2000/ 11/ 14 -12فً دول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربً ، الواقع والمعوقات والتطلعات ، الرٌاض ، 

 . 357 -353ص ص 

 . 373، مصدر سابق ، ص  ٌدسعٌد عوض سع -(9)

 -على الموقع أالتً :  1980لسنة 172 القوانٌٌن والتشرٌعات العراقٌة ، قانون مجلس البحث العلمً رقم  -(2)

http://iraqilaws .dorar-aliraq.net/2p=20316. 
 . 107، مصدر سابق ،صظم صباح الخٌكانً نزار كا -(3)



 

 (47)البحننث العلمننً . سننلبا علننى مننردود البحننث العلمننً مننن خننبلل نقننص الحننوافز الضننرورٌة لتنشننٌط 

وتؤدي  الى  اهتمام اػلب الباحثٌن بتوسٌع دائنرة االسنتفادة المجتمعٌنة منن اعمنالهم وهنً التعننً فقنط 

عدم قٌام البحث العلمً بوظٌفته االساسٌة ، فً التصدي للمشاكل التً تواجهها قطاعات المجتمع وانما 

منن قبنل هنذه القطاعنات . لنذل  فنان القندرة  تعنً أٌضاً حرمانه من الدعم الذي من الممكنن أن ٌقندم لنه

على تروٌج نتائج البحوث للمراكز البحثٌة  ُتعّد  من مؤشرات النجاح فً تفاعلها مع قطاعات المجتمع 

 (48)إذ تساعد عملٌة تروٌج البحث العلمً فً تحقٌق مراكز البحث العلمً الهدافها. 

 وجود االستراتٌجٌة البحثٌة الواضحة  -7

اعتمنناد اسننتراتٌجٌة واضننحة للبحننث العلمننً علننى مسننتوى االقتصنناد تتضننمن تحدٌنند أهننداؽ ٌنبؼننً     

و ٌتم ذل  من  (49)البحث العلمً وأولوٌاته  وتوفٌر المستلزمات المادٌة البلزمة لعمل المراكز البحثٌة. 

ءات خبلل وضع خطط وبرامج للبحث العلمً ترسم التوجهات المستقبلٌة العامة وتحدد فً ظلها االجرا

 التشرٌعٌة والتنفٌذٌة المناسبه وٌنبؼً أن تتضمن االستراتٌجٌة الوطنٌة للبحث العلمً المضامٌن االتٌة : 

ٌجب أن تحدد بشكل واضح متطلبات وأهداؽ البحث العلمً ، وبمنا ٌنتبلءم وخطنط التنمٌنة الوطنٌنة  -أ

بشنرٌة المتنوفرة ، وذلن  منن وبما ٌتناسنب والقندرات ال (50)ومتطلبات القطاعات واالنشطة االقتصادٌة.

 أجل زٌادة امكانٌة تطبٌق البحوث واالكتشافات العلمٌة .

وجود سٌاسة وطنٌة للبحث العلمً من شأنها توجٌه الباحثٌن نحو المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة  -ب

الوطنٌنة  والتقنٌة التً ٌعانً منها المجتمع الٌجناد الحلنول المناسنبه لهنا . وأن ػٌناب مثنل هنذه السٌاسنة

ٌؤدي بالباحثٌن االتجناه نحنو البحنوث الفردٌنة واالنتقائٌنة واالبتعناد عنن االشنترا  فنً رسنم السٌاسنات 

  (51)العامة  وتستخٌر نتائج دراستهم لصانع القرار . 

 

 

                                                 

محمد السٌد ٌاػً ، واقع البحث الجامعً فً الوطن العربً وافق تطوره لخدمة التنمٌة االدارٌة فً القطاع  -(4)

نشر ، المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة ، الصناعً ، بحوث مؤتمر البحث العلمً فً الوطن العربً ومشكبلت ال

 . 591م ، ص 2006مصر ، 

 . 100م ،مصدر سابق ، ص 2003برنامج االمم المتحدة االنمائً ، تقرٌر التنمٌة االنسانٌة العربٌة  -(9)

 نزار قنوع واخرون ، البحث العلمً فً الوطن العربً واقعه ودوره فً نقل التكنولوجٌا ، مجلة جامعة - (2)

 . 86م ، ص2005، 4، العدد27تشرٌن للدراسات والبحوث التطبٌقٌة ، سلسلة العلوم االقتصادٌة والقانونٌة ، المجلد 

 . 373، مصدر سابق ،ص  عٌد سعٌد عوض س -(3)

 . 34، مصدر سابق ، صٌن الرفاعً احمد حس - (4)



 

ٌجب أن تهدؽ االستراتٌجٌة الى تحقٌنق اكبنر قندر منن الشنراكة بنٌن مراكنز البحنث والتطنوٌر منن  -ج

وفنً ذلن  مننح الحنوافز   (52)اصة والعامة المستفٌدة من نتائجها من جهنة اخنرى .جهة والقطاعات الخ

 للقطاع الخاص لٌكون له دور مهم فً االستثمار فً االنشطة البحثٌة والتقنٌة . 

 المإهالت التقنٌة والملمٌة  -8

تطنوٌر التكنولوجٌنا ،  ُتعّد  المتطلبات التقنٌة والعلمٌة من المقومات االساسٌة الرئٌسٌة لتوفٌر بنٌة      

ذلنن  أن مسننألة توافرهننا تسننهل عملٌننة التطننوٌر التكنولننوجً وأحتكنناره وتبننادل المعلومننات فضننبل عننن 

أالندماج معرفٌا وبالتنالً دعنم نشناط البحنث والتطنوٌر ، وأن تنوافر االدوات البلزمنة مثنل المختبنرات 

  (53)ملٌة البحث العلمً .العلمٌة المجهزة باالجهزة والمعدات والفنٌٌن ضرورٌة للنهوض بع

 التراكم الممرفً -9

ٌمكن القول أن هنا  أعتماد متبادل بٌن تراكم المعرفة والبحنث العلمنً والتطنوٌر التكنولنوجً ومنا     

ٌتم التوصل الٌه من نتائج وتطبٌقات ومن هنا فأن التطور المعرفً ٌستند الى البحث العلمً الذي ٌقنود 

ً تعتبنر المؤشنر المباشنر واالساسنً فنً تحقٌنق االسنتثمار االمثنل للمنوارد الى امتبل  التكنولوجٌنا التن

 –االقتصادٌة من أجل الوصول الى  التطور االقتصنادي. لقند اعطنت هنذه العبلقنة ) التنراكم المعرفنً 

البحث العلمنً التطبٌقنً ( ثمارهنا فقند دلنت تجنارب مجموعنة منن دول العنالم الننامً كتناٌوان وكورٌنا 

ٌزٌننا وسنننؼافورة وهونننغ كونننغ وبعننض النندول االخننرى السننٌما فننً جنننوب شننرق اسننٌا الجنوبٌننة ومال

بأعتبارها دول القطة للمعرفة على حقٌقة هذه العبلقة حٌث استفادت من هذه الدول اكتساب المعرفة ثم 

لقد اثبتنت الندول  (54)تطبٌقها  لتصل الى مرحلة التنافس مع دول متقدمة كالوالٌات المتحده االمرٌكٌة .

المذكورة نجاحا مهما بأعتبارهنا دول صنناعٌة جدٌندة فنً اسنتعادة جنذب كثٌنر منن مهاراتهنا المهناجرة 

حٌث وضنعت بنرامج واعندة فنً تعظنٌم االسنتفادة منن هنذه المهنارات كمنا ركنزت علنى انشناء شنبكات 

تواصننل بننٌن هننذه المهننارات علننى المسننتوٌٌن العننالمً والمحلننً تمكنهننا مننن الحصننول علننى رأس مننال 

أي حصنٌلة الخبنرات االسنتثمارٌة فنً تموٌنل  (55)جدٌد لم تكنن ٌومنا قنادرعلى االسنتثمار فٌنه . معرفً

 المشارٌع على درجة كبٌرة من االهمٌة .

                                                 

 .167م ، مصدر سابق 2009برنامج االمم المتحدة االنمائً ، تقرٌر المعرفة العربً للعام  - (9)

 . 101صنً ، مصدر سابق ، نزار كاظم صباح الخٌكا -(2)

عدنان ناٌفة ، العلوم والتكنولوجٌا فً العالم المعاصر ، ندوة العلوم والتكنولوجٌا فً الوطن العربً : الواقع  -(3)

 م . 10/2001/ 21 -20والطموح ، مؤسسة عبد الحمٌد شومان ، للفترة 

اصر محمد على ، حركٌة أنتقال العمل فً ظل العولمة ، المجلة العلمٌة لكلٌة التجارة ، جامعة اسٌوط ، عبد الن -(9)

 م ، السنة العشرون . 2003العدد الرابع والثبلثون ، ٌونٌو 



 

 أقتصاد الممرفة و التطور التكنولوجً  -ثالثاً:

ُتعّد  المعرفة نتاج تفاعنل حٌنوي ، نناجم عنن كنل منن مجتمعنات الخبنرة الناجمنة عنن تجنارب           

اٌشة حٌاتٌة واقعٌة وفعلٌه ، وفً الوقت نفسه نتناج معامنل وبحنوث ودراسنات . وهنً لٌسنت حكنرا مع

لشعب بذاته أو دولة بذاتها ، أو نظاما بذاته ولنٌس احتكنارا لشنركة أو لمشنروع بنل هنً مشناع للجمٌنع 

، أسنتنادا النى  وتعنً المعرفة االدرا  والفهم والتعلم ، ترتبط بحالة ، أو واقع أو جانب أومشكلة معٌنة

  (56)البٌانات والمعلومات المتوافرة والمتصلة بها . 

كمنا ٌشنٌر مفهنوم المعرفنة علننى القندرة التمٌٌنز أو النتبلؤم ، وأن الرصننٌد المعرفنً النناتج منن حصننٌلة 

البحننث العلمننً والمشننروعات االبتكارٌننة ٌتمثننل فننً الكننم المعلننوم القابننل لبلسننتخدام فننً أي مجننال مننن 

وهً تختلؽ بصفة دقٌقة عنن المعلومنة وذات قندرة علنى تولٌند معنارؽ جدٌندة . ولقند  (57)المجاالت . 

سنلعة ذات منفعنة عامنة تندعم  ))المعرفنة علنى أنهنا  2002عرؽ تقرٌر التنمٌة االنسنانٌة العربٌنة لعنام 

وتتوقنؽ قٌمنة  ((االقتصادات والبٌئة السٌاسٌة والمجتمعات وتنتشر فً جمٌنع جواننب النشناط االنسنانً 

المعرفة الػراض التنمٌة على مدى تطبٌقها بفاعلٌه لذا ٌتطلنب السنعً القامنة مجتمنع المعرفنة ووضنع 

أستراتٌجٌات فوق قطاعٌة تحقق التكامل ما بنٌن أسنتٌعاب المعرفنة وأكتسنابها ونشنرها حٌنث ٌتعنٌن أن 

ن االقتصنادٌٌن ٌنظر الى أستراتٌجٌات تنمٌة المعرفة ، على أنها موضع أهتمام المجتمنع ككنل والفناعلٌ

  -وعادة ما تتوفر المعرفة بهٌئتٌن : (58)والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنً .

المعرفنة الصنرٌحة واضنحة مسنجلة ومدوننة ٌسنهل  -(:Explicit- knowledgeممرفة صرٌحة ) -1

و برنامج نقلها والمشاركة فٌها ومن أمثلتها بالنسبه للشركات مواصفات منتوج معٌن أو صفة علمٌة ، أ

حاسوب. أما بالنسبه للمجتمعات فالمعرفة الواضحة تتمثل بالقوانٌٌن والتشنرٌعات والتعلٌمنات ومنا النى 

 ذل  . 

المعرفنة الضنمنٌة فهنً شخصنٌة النى حند بعٌند وهننا   -:(Tacit- knowledge)ممرفثة ضثمنٌة  -2

المشاركة فٌها محلها العقل صعوبات بالؼة فً تحدٌد معالمها والتعرؽ علٌها لذل  من الصعب تناقلها و

                                                 

محمد أنس ابو الشامات وأخرون ، اتجاهات أقتصاد المعرفة فً البلدان العربٌة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم   -(2)

 . 594، ص 2012، العدد االول ، 28المجلد  –قتصادٌة والقانونٌة اال

بوزٌان عثمان ، أقتصاد المعرفة مفاهٌم وأتجاهات ، الملتقى الدولً حول التنمٌة البشرٌة وفرص االندماج فً  -(3)

 .2004مارس ، 9أقتصاد المعرفة والكفاءات البشرٌة ، جامعة ورقلة ، 

 ، المتحدة لبلمم االنمائً البرنامج ، العربٌة للدول االقلٌمً المكتب ،2002 العربٌة  ٌةاالنسان  التنمٌة تقرٌر -(4)

  .9 ص ،2002 ، االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات ، نٌوٌور 



 

وعلٌننه ٌمكننن القننول أن االقتصنناد  (59)البشننري ، تتمثننل فننً الخبننرات والمواهننب والقنندرات البشننرٌة. 

العالمً بندأ ٌتحنول تحنوال كبٌنرا النى نظنام جدٌند ٌعتمند أساسناً علنى المعرفنة البشنرٌة  ، فبعند أن كنان 

ام أصبح الٌوم مسٌرا بواسطة الماكٌنة المعرفٌه ٌرتكز على القوة البدنٌة واالالت الصناعٌة والمواد الخ

، حٌث تزداد القٌمة فٌه بالمعرفة  والجهد وأذا كانت النظرٌة االقتصنادٌة فنً السنابق تنؤمن بنأن العمنل 

  (60)هو أساس القٌمة فقد أصبح من الضروري صٌاػة نظرٌة جدٌدة  ُتعّد  المعرفة هً أساس للقٌمة .

الفرع من علم االقتصاد ، و الذي ٌهتم بعوامنل تحقٌنق الرفاهٌنة العامنة ، فاالقتصاد المعرفً هو ذل    

من خبلل مساهمة فً إعداد دراسة نظم تصمٌم أنتاج المعرفة ثنم تطبٌنق االجنراات البلزمنة لتطوٌرهنا 

وتحدٌثها . فاالقتصاد المعرفً ٌبدأ  منن مندخل عملٌنة أنتناج وصنناعة المعرفنة وٌسنتمر نحنو التطنوٌر 

البحث العلمً ، ومنطوٌا تحت أهداؽ إستراتٌجٌة ٌتواصل ا لعمل على تحقٌقها من أجنل  المرتكز على

وهو ٌستخلص من أدرا  مكأنه المعرفنة وتقاناتهنا والعمنل علنى تطبٌقهنا  ( 61)تنمٌة شاملة ومستدامة . 

نشنطة فً االنشطة االنتاجٌة المختلفة أي أنه ٌعتمد على تطبٌق قواعد االقتصاد المعرفً فً مختلؽ اال

إن أرتبناط مفهنوم  (62)االقتصادٌة واالجتماعٌة فً مجتمع ٌمكن أن ٌطلق علٌه بالمجتمع المعلومناتً . 

ٌُّعند أمنراً طبٌعٌنا فنأن التكنولوجٌنا هنً منن مخرجنات أقتصناد المعرفنة ،  أقتصاد المعرفنة بالتكنولوجٌنا 

ت المعرفننة ،  ُتعنّد  وقننودا وتشنكل أهنم محركاتننه الدافعنة للنمننو ، وأن التكنولوجٌنا كأحندى صننور تجلٌنا

ٌحفز على التطور الدائم وٌعطً أقتصاد المعرفة أبعاده العصرٌة والمسنتقبلٌة ، إذ أن التنارٌخ البشنري 

منذ عصوره األولى وحتى وقتنا الراهن شهد جملنة منن التؼٌنرات المسنتمدة والمتراكمنة وكنان التطنور 

محننر  النندافع لجملننة مننن القضنناٌا االقتصنننادٌة التقنننً السننمة االساسننٌة المرافقننه لحركننة التنننارٌخ وال

واالجتماعٌننة ، حٌننث سنناهمت التقنٌننة الحدٌثننة كمثننال منظننورفً تطننور العلننوم وتطبٌقاتهننا التكنولوجٌننة 

بسننرعة كبٌننرة . وهننذا منناأعطى التكنولوجٌننا قوتهننا وسننلطتها الحالٌننه ، وهننو مننا جعننل العننالم الحنندٌث 

بالغ االهمٌة على االنسان فً هذا العصر مقارنة مع أي وقت وتطبٌقاتة التكنولوجٌة المعاصرة ذا تأثٌر 

 (63)مضى من تارٌخ البشرٌة بأعتباره القاعدة االساسٌة لبلقتصاد الحدٌث ووسٌلة لخلق الثروة . 

 مإشرات البحث والتطوٌر  -رابماً:

                                                 

عٌسى خلٌفً وكمال منصوري ، البنٌة التحتٌة القتصاد المعارؽ فً الوطن العربً الواقع واالفاق ، الملتقى  -(9)

، 2005ر نوفمبر، والتسٌٌر ، جامعة بسكرة ، الجزائالمعرفة ، كلٌة العلوم االقتصادٌة الدولً حول أقتصاد 

 . 466ص

 . 187،ص2010ر صفاء للنشر والتوزٌع ، عمان ، االردن ، ى علٌان ، أقتصاد المعلومات ، داربحً مصطف -(2)

،عدد خاص ، المجلد الرابع ،  ، أطبللة أكادٌمٌة على أدارة المعرفة ، مجلة الرابطة ػالب عوض الرفاعً -(3)

 . 13، ص2004، تشرٌن الثانً ، 4و 3العددان 

، 4و3محمد خضري ، متطلبات  التحول نحو االقتصاد المعرفً ، مجلة الرابطة ، المجلد الرابع ، العددان  -(4)
 . 35، ص2004تشرٌن الثانً ، 

 . 163، ص م2090اقتصاد المعرفة ، شعاع للنشر والعلوم، حلب ، ، باسم ػدٌر -(9)



 

كافننة  ٌعكننس البحننث والتطننوٌرمتؼٌراً نوعٌننا ٌسننهم فننً تحفٌننز التحننوالت التكنولوجٌننة بعناصننرها     

والمادٌنة  ونشناطاتها النظرٌنة والتطبٌقٌنة وابعادهنا القطاعٌنة والمؤسسنٌة  والموقعٌنة  البشرٌة  والمالٌه 

والبٌئٌة  و من ثم فان البحث والتطوٌر فً ظل سوق المنافسة االحتكارٌة السائدة اصبح محنور أهتمنام 

، القنندرات التكنولوجٌننة مباشننرة  وذلنن  الرتبنناط بننناء (64)البٌئننات االقتصننادٌة المبنٌننة علننى المعرفننة ،

بأنشطة البحنث والتطنوٌر النوطنً وتقٌٌمهنا عبنر مؤشنراتها ولقند كنان ثمنة مٌنل دائنم فنً تقٌنٌم انشنطة 

البحث والتطوٌر ، ٌتجه نحو التركٌز على مؤشرات المدخبلت الكمٌة ، أكثر من مؤشرات المخرجنات 

وٌر دفنع النى التوسنع فنً اعتمناد مؤشنرات . إذ أن التعقٌد الملحنوظ فنً تقندٌر مخرجنات البحنث والتطن

  (65)المدخبلت التً ٌمكن تشخٌصها بأالتً : 

وتشمل العاملون بالمعرفة واالنفاق على البحث والتطوٌر )الكنم والهٌكنل( ومؤسسنات  -المدخبلت:  -1

 البحث والتطوٌر:

 الماملون فً البحث والتطوٌر  – 1-1

شرٌة القتصادات المعرفة أمر ٌقر به الجمٌع اال أن المؤشنرات أن اهمٌة المتؼٌرات المتعلقة بالكوادرالب

المعروفة  لدراسة هذا البعد من اقتصاد المعرفة ماتزال قلٌلة ، أمر ٌعود منن جهنة النى نقنص االعمنال 

فنً هنذا المجنال ومنن جهنة اخنرى النى صنعوبه قٌناس الكفناءات لبلفنراد بصنورة مباشنرة  هنً أن فننً 

ً وقتنا الحالً استثمارا عالً العوائد ، أذا ما قورنت باي منن المجناالت الموارد البشرٌة وخصوصاً ف

 (66)االخرى فً المجتمع ، ولذل   ُتعّد  هذه المؤشرات مهمة جداً . 

ثم أن لمؤشرات المنوارد البشنرٌة مصنادر رئٌسنٌة علنى قندر كبٌنر منن االهمٌنة ، وهنً بٌاننات التعلنٌم 

 (67)ت فً رأس المال البشري . والتدرٌب ومخزون رأس المال واالستثمارا

وباالمكان اختٌار التدرٌب هدفاً بحد ذاته ذل  أن كان موجها لتطوٌر القدرات الفردٌة وتنمٌتهنا كمنا     

ٌمكن ان ٌعتبر وسٌلة ، حٌنما ٌكون مطلبا أو شرطا من شروط ترقٌة الموظؽ أو مكافئته ، والتندرٌب 

ا تقوم بتنمٌة الموارد البشرٌة ، أٌا كاننت طبٌعنة عملهنا على أهداؽ عدة ومتنوعة ٌمكن اجمالها فً أنه

                                                 

صالح مهدي صاحً البرهان ، تحلٌل الفجوة التكنولوجٌة فً بٌئة اقتصاد المعرفة )بٌئات االسكو والٌورو  - (2)

 . 137م ، ص2009حالة دراسٌة (، اطروحة دكتوراة ، جامعة البصرة ،

(3)- Commission on Intellectual property rights (CIPR), Integrating property rights and 
Development policy, report of the (CIPR), London, 2002, pp-11-20.  

نادٌة صالح مهدي اللٌثً ، االقتصاد المعرفً واثرة فً النمو االقتصادي فً دول مختارة ، رسالة ماجستٌر  - (9)

 . 24م ص2006مقدمة الى مجلس كلٌة االدارة واالقتصاد ، جامعة كرببلء ،

ولتٌان ، المراة والعلوم والتكنولوجٌا : البعد االقتصادي موقع المراة من تطور اقتصاد المعرفة ، بحث مرال ت - (2)

 . 15م ، ص2005مقدم الى منتدى المراة العربٌة والعلوم والتكنولوجٌا ، القاهرة ،



 

أو تخصصننها علننى نحننو ٌسنناعد المنظمننة علننى تعزٌننز فاعلٌننه القننوة ، لنندٌها لتحقٌننق اهنندافها العامننة ، 

وتساعد فً أحداث التؼٌرالمطلوب فً بٌئة العمل بؼٌة تحدٌد متطلبنات تحسنٌن األداء وتبنادل الخبنرات 

 –تهمنا فً زٌادة معدالت التنمٌة لكافة االنشطة االقتصادٌة ) االسنتثمارٌة  والمعلومات ، والنقطة التً

 واالعبلمٌة البٌئٌة . –التعلٌمٌة  –الصحٌة  –الفنٌة  –الثقافٌه -االجتماعٌة   –المالٌه  –التجارٌة 

كذل  تخلق فرص عمل جدٌدة أكثر كفاءة وتحقق التوازن فً سوق العمل ، وتسد النقص الحاصل منن 

  (68)قدرة مخرجات التعلٌم على توفٌر العمالة المتخصصة .  عدم

                                                                                           ٌتم رفد المراكز البحثٌة  بالخرٌجٌن من الجامعات المحلٌة بشكل أساسً، وبالتالً ٌنعكس علنى هنؤالء 

                                                                                    الخننرٌجٌن كننل مشنناكل وأزمننات التعلننٌم العننالً والتننً تننتلخص باهتمننام الجامعننات الحكومٌننة ) وهننً 

                                                                  ً وبأالخص فً العالم العربً ( بالكم على حساب الكٌؽ. حٌث تتصؽ ػالبٌة                         األساسٌة فً التعلٌم العال

                                                                                         أنظمننة التعلننٌم العننالً فننً العننالم العربننً بضننعؽ فننً المٌزانٌننات )المكتبننات، المخننابر ..(، قصننور فننً 

                                                                               المننناهج والمقننررات، قصننور فننً أسننالٌب تقٌننٌم الطننبلب وحتننى األسنناتذة. مننن جهننة أخننرى، وبسننبب 

                                    ً                                     تذة فً الجامعات الحكومٌة، حدث أحٌاناً استنزاؽ لنخبه الكفاءات التدرٌسٌة من                   انخفاض مرتبات األسا

                                                                                      هذه األخٌرة باتجاه الجامعات الخاصة القادرة علنى دفنع رواتنب مجزٌنة لؤلسناتذة، ممنا أدى فنً بعنض 

                                                                                  األحٌان إلى تفوق الجامعنات الخاصنة، رػنم حنداثتها، فنً تعلنٌم بعنض االختصاصنات كعلنم الحاسنوب 

    (. UNDP                                                 ٌٌم نوعٌة تعلٌم علم الحاسوب فً الجامعات العربٌة،           )برنامج تق

                                                                                    أما فٌما ٌخنص البناحثٌن أنفسنهم، فبنالرػم منن الجهنود المبذولنة خنبلل العقنود األخٌنرة فنً تطنوٌر           

                                                                                               الكننوادر البشننرٌة، إال أن العننالم العربننً لننم ٌفلننح بعنند بتقنندٌم العنندد الكننافً مننن البنناحثٌن المننؤهلٌن لنندعم 

                                                                            والتطوٌر من جهة، كما أن الصعوبات العدٌدة التنً تواجنه الباحنث )نقنص فنً التموٌنل،             مسٌرة البحث 

                                                                                          ضعؽ البنى التحتٌة، ضعؽ المداخٌل، عدم اإلحاطة الكافٌة، ػٌاب النظم السلٌمة فً البحث والتطوٌر 

    نهم                                                                                         واالبتكار بما فٌها نظام حمأٌة حقوق ملكٌة فكرٌة ...( تؤدي إلنى ارتفناع فنً نسنبه هجنرة العدٌند من

                                                                                        حتى أصبحت هجرة العقول إلى العنالم المتقندم سنمة هنذا القطناع حٌنث ٌقندر عندد البناحثٌن المهناجرٌن 

  (69 ) .200.000                                 خبلل العقود الثبلثة األخٌرة بأكثر من

وان االقتصاد الجدٌد ٌتطلب التركٌز فً التعلٌم والتدرٌب على الصناعات المعرفٌه والخدمٌة الجدٌدة ، 

ٌم والتدرٌب المستمر بتقندٌم المخنزون واالسنتثمار فنً رأس المنال البشنري ، وكذل  ٌسمح مؤشر التعل

                                                 

عة االولى ، الكوٌت الرفاعً ٌعقوب السٌد ٌوسؽ ، الظفٌري سعٌد عواد ، االدارة الحكومٌة والتنمٌة ، الطب -(3)

 . 395م ، ص ،1999،

 (1)- WIPO / IDB Regional Seminar for Arab Countries on Intellectual Property and 
Transfer of Technology Riyadh, Saudi Arabia, June 4 to 6, 2007, p7. 

 



 

ٌُّعرؽ  بأنه المورد االستراتٌجً فً العملٌة االنتاجٌة أي المورد الذي ٌصنعب نسنخه أو تقلٌنده  والذي  

 (70)من أي مؤسسة اخرى ػٌر الذي ٌعمل فٌها . 

الخبننرة مننن أهننم منندخبلت ومقومننات العمننل ، فننً لننذا ُتعننّد  المننوارد البشننرٌة عالٌننه التأهٌننل والكفنناءة و

 (71)االنشطة البحثٌة والتطوٌرٌة واالبتكارٌة .

 االنفاق على البحث والتطوٌر  -2 -1

تشكل بٌاننات االنفناق علنى البحنث والتطنوٌر المؤشنرات االساسنٌة القتصناد المعرفنة وهنذه المؤشنرات 

ات ، ماٌسمح باجراء تموٌل البحث والتطوٌر تخضع منذ مدة طوٌلة لعملٌة جمع منظمة ومعٌارٌة للبٌان

لتشمل االنفاق الحكومً علنى البحنث والتطنوٌر  . والنذي ٌتضنمن النفقنات علنى البحنث والتطنوٌر منن 

الوكاالت والمكاتب والكٌانات االخنرى التنً تقندم سنلعا وخندمات عامنة . وكنذل  انفناق الكٌاننات  التنً 

واالقتصادٌة واالجتماعٌة ، فضبل عن النفقات التً تسنهم تشرؽ على السٌاسات الحكومٌة التكنولوجٌة 

  (72)بها المؤسسات ػٌر الهادفة  للربح  التً تدٌرها وتقوم بتموٌلها الحكومة . 

وٌتمٌٌز هنذا االنفناق عنن ػٌنره  باننه ٌنأتً منن المؤسسنات التنً التسنتهدؽ النربح منن المشنارٌع التنً 

ذل  ٌضم مؤشرات انفاق المنشنأت االقتصنادٌة واالنتاجٌنة ك (73)تمولها الدولة وتدٌرها فً الوقت نفسه.

 (BERD( )Enterprise Business R&D Expenditureوالخدمٌة على أنشنطة البحنث والتطنوٌر )

التننً تشننمل حسننابات المسنناهمات التننً تنندعم انشننطة البحننث والتطننوٌر مننن قبننل الشننركات والمنظمننات 

مات تبناع النى المسنتهلكٌن وكنذل  المؤسسنات الخاصنة والمعاهد التً تنتج فنً المقنام االول سنلعا وخند

ػٌر الربحٌة . فضبل عما تؤثر به على نحو جوهري مساهمات مؤسسات القطاع العام فً دعنم نشناط 

( إذ HERD)*البحث والتطوٌر كاستثمار اقتصادي . كذل  انفاق التعلنٌم العنالً علنى البحنث والتطنوٌر 

والتطننوٌر ، مننن قبننل مؤسسننات التعلننٌم السننٌما الجامعننات تنطننوي علننى حسننابات االنفنناق علننى البحننث 

والكلٌات ومراكز االبحاث بصرؽ النظر عن مصادر تموٌلها وعنن درجنة تبعٌتهنا للسٌاسنة الحكومٌنة 

كذل  ٌشمل مساهمات المنظمات واالفراد المقٌمٌن خارج البلد وٌمكن ( 74)العامة أو مبلمحها القانونٌة .

ولٌة أو أنشطة مادٌة ٌمكنن أن تنشنرها هنذه المنظمنات داخنل حندود البلند أن تشمل هذه الفئة منظمات د

                                                 

 .27، مصدرسابق ،ص دٌة صالح مهدي اللٌثًنا -(2)
هدى زوٌر مخلؽ الدعمً ، االقتصاد المعرفً وانعكاسه على التنمٌة البشرٌة نظرٌة  عدنان داوود محمد ، -(3)

م ،ص   2010االردن ،  –وتحلٌل فً دول عربٌة مختارة ، الطبعة االولى ، دار جرٌر للنشر والتوزٌع ، عمان 

 . 93-92ص

 . 132، مصدر سابق ، صصالح مهدي صاحً البرهان  -(9)

 . 18، ص مصدر سابق ،  نادٌة صالح مهدي  -(2)

and development Expenditure   Higher Education Research* 

 . 137، مصدر سابق ، ص برهان صالح مهدي صاحً ال -(3)



 

ومن جانب آخر فأن الشركات المتعددة الجنسٌة هً االخرى تتولى مهمة االنفاق على البحث والتطوٌر 

 (75)من أجل جعل منتجها ٌنافس المنتجات فً السوق العالمٌة . 

 مإسسات البحث والتطوٌر  -1-3

هنا بالجامعات والمراكنز البحثٌنة إذ ٌعتبنر البحنث والتطنوٌر R&Dلبحث والتطوٌر تتمثل مؤسسات ا   

النشنناط االساسننً للنندول فننً تحقٌننق التنمٌننة والمشنناركة الفعالننة فننً التقنندم الحضنناري العننالمً كمننا أن 

االسننتثمار فننً مٌنندان البحننوث االساسننٌة والتطبٌقٌننة سننواء نمننت فننً الجامعننات أم فننً مراكننز البحننث 

أو فً المؤسسات االقتصادٌة االنتاجٌة تجد ما ٌسوػها فً العائند الكبٌنر لهنذا االسنتثمار  المتخصصة ،

على المستوٌٌن ، الوطنً والمؤسسً وٌقوم العنصر البشري المؤهل بالدور االكبر فً تنشٌط البحنوث 

تطنوٌر  العلمٌة ، من حٌث تولٌد المعنارؽ العلمٌنة ونقلهنا واسنتؼبللها . كمنا تقنوم البحنوث بندورها فنً

الكفاءات البشرٌة ، وتوفٌر العوائد التً تكفل تنمٌتها بما ٌكفنل تحقٌنق التنمٌنة االقتصنادٌة واالجتماعٌنة 

 90إذ أن البحث والتطوٌر فً وضع تنافسً ٌكاد الٌذكرمقارنة بالدول المتقدمة فأكثر من  (76)الشاملة .

ل الندول المتقدمنة ، حٌنث تنفنق تلن  من االنفاق على البحث والتطوٌر ، فً كنل العنالم تنفنق منن قبن %

النندول اموالهننا علننى البحنننث والتطننوٌر لحننل مشنناكلها االقتصنننادٌة والتكنولوجٌننة المتعلقننة باولوٌاتهنننا 

بٌنمنننا الننندول العربٌنننة تتسنننم بضنننعؽ المنننوارد المالٌنننه ، وقلنننة المعرفنننة  (77)االقتصنننادٌة ومواردهنننا .

ى التكنولوجٌا االجنبٌة ٌمكن أن ٌخلق وٌخلد الثنائٌة التكنولوجٌة والعلمٌة لكً تستفٌد منها فاعتمادها عل

 (78)االقتصادٌة الداخلٌة .

وتضننم عناصننر النشننر العلمننً )الكننم والنننوع( وبننراءات االختننراع واصنندار الكتننب  -المخرجثثات:  -2

 واصناؽ التعبٌر االدبً والفنً. 

التنً ٌمكنن منن خبللهنا معرفنة ُتعّد  المنشورات العلمٌة من المؤشنرات المهمنة  -النشر العلمً : -1 -2

امكانات الباحثٌن ، وقابلٌاتهم فً الدول وكلما ازداد عدد المنشورات العلمٌنة عكنس ذلن  أهتمنام الدولنة 

بهنذا الجاننب فضننبل عنن أنهننا تكشنؽ عننن سنعً البناحثٌن مننن أجنل تطننوٌر قندراتهم مننن جهنة وتطننوٌر 

جنة العدٌند منن المشنكبلت والمسننائل االقتصناد منن جهنة اخنرى ، لمنا تعكسنه هنذه المنشنورات منن معال

                                                 

 . 94، مصدر سابق ، ص زوٌر مخلؽ الدعمً  عدنان داوود محمد العذاري ، هدى- (4)

افسٌة لبلقتصات العربٌة ، بحث مقدم الى جامعة محمد حضري ، اثر اقتصاد المعرفة فً تحقٌق القدرة التن -(9)

الزٌتونة االردنٌة ، كلٌة االدارة والعلوم االدارٌة فً المؤتمر العلمً الدولً السنوي الخامس ، اقتصاد المعرفة 

 . 7م ، ص 2005نٌسان )ابرٌل ( ، 28 -27والتنمٌة االقتصادٌة للفترة 
ترجمة محمود حسن حسنً ومحمود حامد محمود ، دار المرٌخ للنشر مٌشٌل توداروا ، التنمٌة االقتصادٌة ،  -(2)

 . 188، السعودٌة ،ص

 .  96، مصدر سابق ، ص وٌر الدعمًعدنان داوود محمد العذاري ، هدى ز -(3)



 

ولهنذا المؤشنر أهمٌنة (79)العالقة وكذل  اٌجاد طرائق جدٌدة تسناعد فنً تخطنً العدٌند منن الصنعوبات .

كبٌرة وداعمة لبلقتصاد المعرفً من حٌث أن ازدٌاد االوراق البحثٌنة والمنشنورات العلمٌنة دلٌنل علنى 

ٌلعبنه نشنر النوعً العلمنً ، والثقنافً فنً الجواننب استٌعاب العاملٌن فً هنذا المجنال النى الندور النذي 

  (80)االقتصادٌة واالجتماعٌة وجوانب الحٌاة االخرى .

أن المشكلة التً ٌواجههنا العنرب الٌنوم تكمنن فنً مواجهنة بنٌنة متخلفنة متعنددة الوجنوه ممنا ٌتطلنب    

هذه الحركة التارٌخٌنة السعً الى تأسٌس نهضة تنموٌة شاملة . وللبحث العلمً واالبداع دور رائد فً 

الصنناعدة وأن أنشنناء منظومننة عربٌننة للمعلومننات العلمٌننة تنندعم البحننث العلمننً واالبننداع ، هننً أحنندى 

الركائز المهمة لمجتمع المعلومات الن ذل  من شأنه توفٌر الشرط االساسً لنقل التكنولوجٌا وتوطٌنها 

 (81)ودعم االبداع العربً فً المجاالت العلمٌة .

  -ت االختراع:براءا -2-2

ٌقصد بأالختراع هو كل خطوة أبتكارٌة جدٌدة قابلة للتطبٌق الصناعً التً ٌتوصل الٌها         

المخترع وتتعلق بمنتج صناعً جدٌد او طرٌقة ووسٌلة صناعٌة مستحدثة او بكلٌهما معا تؤدي 

ءات االختراع وعرفه قانون برا (82)عملٌا الى حل مشكلة معٌنة فً اي من المجاالت التقنٌة .

والنماذج الصناعٌة العراقً على أنه : ) كل ابتكار جدٌد قابل لبلستؼبلل الصناعً ،  سواء كان 

أما البراءة فٌقصد بها  (  83)متعلقا بمنتجات جدٌدة أم بطرق ووسائل مستحدثه أو بهما معا ( .

أي قرٌنة قاطعة على  الشهادة الدالة على تسجٌل االختراع . وهذا التعرٌؽ أعتبر البراءة كدلٌل

تسجٌل اإلختراع دون اإلشارة إلى دورها فً الحماٌة . وتعرؽ المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة 

OMPI   أوWIPO *  البراءة على أنها "حق استئثاري" ٌمنح نظٌر اختراع ٌكون منتج أو عملٌة

ً تكفل بذل  لمالكها حماٌة تتٌح طرٌقة جدٌدة إلنجاز عمل ما، أو تقدم حبلً جدٌدا لمشكلة ما، وه

                                                 

 . 89نفسة ، ص  ، هدى زوٌر الدعمً ، المصدرعدنان داوود محمد العذاري  -(4)

 . 24ق ،ص، مصدر سابة صالح مهدي اللٌثً نادٌ - (5)

عبد المجٌد الرفاعً ، أٌن العرب من مجتمع المعلومات ، على هامش انعقاد قمة العالم لمجتمع المعلومات فً  -(9)

م ، متاح على شبكة المعلومات الدولٌة أالنترنٌت على  2007تونس ، مجلة النادي العربً للمعلومات االلكترونٌة 

 الموقع االتً : 

WWW.arabcin . net   

  -على الرابط التالً :22/11/2015متاح على شبكة المعلومات الدولٌة أالنترنٌت  بتارٌخ   -(2)

www.mop.gov.iq/mop/index.jsp?sid=1&id=454&pid=364. 

 . 1970لسنة 65قانون براءات االختراع والنمادج الصناعٌة العراقً رقم    -(3)

*- OMPI أوWIPO  كرٌة عامة وحماٌة عملٌات اإلبداع واالبتكار أدى إلى تأسٌس إن االهتمام العالمً بالملكٌة الف

 Worldأشتقاق من  WIPOالمنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة التً ٌشار إلٌها بلفظ الوٌبو وباإلنجلٌزٌة 
Intellectual Property Organization  وبالفرنسٌةO.M.P.I  وذل  بموجب اتفاقٌة تم توقٌعها فً استكهولم

تحت عنوان: اتفاقٌة إنشاء المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة، وفور اإلعبلن عن انشائها  9997-7-97بتارٌخ 

 % من دول العالم.90أي ما ٌعادل  2000دولة عام  975سارعت الدول إلى االنضمام إلٌها ووصل عددها إلى 



 

سنة على العموم(، وتتمثل هذه الحماٌة بموجب البراءة فً أنه  20اختراعه وتمنح لفترة محدودة )

ال ٌمكن صنع أو االنتفاع من االختراع، أو توزٌعه، أو بٌعه ألػراض تجارٌة دون موافقة مال  

 البراءة.

مقارننة بالندول  R&Dلندول العربٌنة تندنً نشناط وتؤكد المؤشرات الخاصة بعدد براءات االختنراع ل   

المتقدمة ، وال رٌب أن براءة االختراع مؤشر ٌشٌر الى نشاط البحنث العلمنً والتطنوٌر التقننً االأنهنا 

ٌُّعنند أقننرب صننلة الننى النناتج الننداعم للتنمٌننة الشنناملة والسننٌما أن  التمثنل بننذاتها النشنناط االبتكنناري النذي 

ئما ما تستثمر فً الخارج وٌشمل االبتكار بعامة تطوٌر تقنٌات االنتاج التً براءات االختراع العربٌة دا

تعود الى تطوٌر المنتجات وأن االبتكار فً السنوق المحلٌنة العربٌنة ٌكناد ٌكنون معندوما ممنا ٌندل ذلن  

على البحث والتطوٌر فً الوطن العربً لم ٌصل بعد مرحلة االبتكنار التنً تسنبق مرحلنة الندخول النى 

  (84)اد الرقمً .االقتص

ُتعّد  براءة االختراع حق أحتكار مؤقت تمنحة الحكومنة النى مختنرع مقابنل نشنر أختراعنه لمندة        

زمنٌة محدودة على وفق شروط معٌنة . وبراءة االختراع هً االداة األولى المهمة لحمأٌنة حقنوق أحند 

والخندمات المبنٌنة علنى مفهنوم  الشركات أو أحد االفراد للحصنول علنى حقنوق النشنر النشنطة االنتناج

ابتكناري وحصننٌلة البنراءات التننً ٌولنندها نظنام وطنننً للعلنم والتكنولوجٌننا تشننكل مؤشنرا اجمالٌننا علننى 

  (85)الحالة التكنولوجٌة وٌستعمل لتقٌٌم النجاح والتخصص للبلدان االخرى .

امنة لحقوق الملكٌة الفكرٌة ( ضTRIPSوقد جاءت اتفاقٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة ، المتعلقة بالتجارة )   

و لكن مع ذل  استمرت القوانٌٌن الخاصة بها و تجدر االشارة هنا الى أن فً ظل هذه االتفاقٌة ، ٌمكن 

للدول استخدام الترخٌص االجباري الذي بموجبنه ٌمكنن السنماح بأسنتخدام بنراءات االختنراع المسنجلة 

التً ٌجب أن تتضنمنها التشنرٌعات الخاصنة بهنذه  من دون موافقة حامل البراءة فً العدٌد من الحاالت

النندول ومننن هننذه االسننتخدامات طننوارىء الصننحة العامننة واجننراءات أنعنندام الثقننة لتحقٌننق المنافسننة فننً 

  (86) -السوق . وهنا  ثبلثة معاٌٌر رئٌسٌة لتسجٌل براءات االختراع :

 طلب االول . التسجٌل على وفق االولوٌة والسبق للبلد الذي تم فٌه تقدٌم ال -أ

 التسجٌل على وفق بلد أقامة المخترع تعكس القدرة التكنولوجٌة لبلد ما .  -ب

 التسجٌل على وفق أقامة مودع الطلب بمثل التحكم باالختراع . -ج

                                                 

 . 37ص ، ر هاشم النجار ، مصدر سابق اخبلص باق - (9)

 . 90، مصدر سابق ، ص  ى زوٌر الدعمًالعذاري ، هد عدنان داوود محمد (2)

 . 22، مصدر سابق ، ص  ادٌة صالح مهدي اللٌثً ن -(3)



 

وتكتسب جمٌع هذه المعاٌٌر قدرا كبٌر من االهمٌة لما لها من أثر كبٌر فً حمأٌنة الملكٌنة الفكرٌنة      

االفراد والمؤسسات التً تتولى رعأٌة خاصة لبلختراعنات فضنبل عنن أنهنا تسنمح وعدم ضٌاع حقوق 

للعاملٌن بهذا الحقل بتحقٌق أرباح عالٌه لمنا تندره علنٌهم هنذه االبتكنارات وخصوصناً فنً ظنل الحمأٌنة 

التً توفرها الجهات المسؤولة على حمأٌة براءات االختراع وقند أبندت الحكومنات أهتمامنا كبٌنرا بهنذا 

ب لما له من أثر واضح فً زٌادة نسبه الصادرات وخاصة صادرات الصنناعات عالٌنه التقنٌنة أو الجان

البرامج الساندة لها تحتاج الى بحوث مستمره وأختصاصات علنى درجنة كبٌنرة منن التندرٌب والتأهٌنل 

المكثفنة المستمرٌن اللذٌن ٌمكن تحقٌقهما بفتح المعاهد المتخصصة والكلٌنات وأقامنة الندورات التدرٌبنه 

.(87) 

 التحدٌات التً تواجة أنشطة البحث والتطوٌر   -خامساً:

أن السننبب الننرئٌس لهننذه التحنندٌات هواالمكانننات المادٌننة والتننً بوجودهننا ٌمكننن رصنند الموازنننات     

المطلوبه ) االجهزة والدورٌات والمراجع والمختبرات ( وتخفٌؽ االعبناء التدرٌسنٌة أو تفنرع اعضناء 

لبحننث العلمننً وتننوفٌر االجننواء العلمٌننة المبلئمننة للقٌننام بابحنناث علمٌننة . عننندما تحننل هٌئننة التنندرٌس ل

مشكبلت البحث العلمً جمٌعها تصبح دوال من الطراز االول فنً المجنالٌن العلمنً والتكنولنوجً مثنل 

وٌر وٌمكن اٌجاز هذه المعوقات التً تواجه البحث العلمنً والتطن (88)المانٌا أو الٌابان أو حتى امرٌكا .

 (89) -التكنولوجً كاالتً :

ضعؽ الموازنات المخصصة للبحث والتطوٌر ، لتموٌل شراء االجهزة العلمٌة والندورٌات العلمٌنة  -1

 والمراجع ونفقات مساعدي البحث والتدرٌس ،والسفر واالقامة لحضور المؤتمرات وػٌرها. 

لب االحٌان للتفرع أو اعطاء الوقنت االعباء التدرٌسٌة العضاء هٌئة التدرٌس والتً التسمح فً اػ -2

 الكافً للبحث العلمً.

 هجرة العقول الفاعلة فً مجاالت البحث العلمً الى دول ػربٌة أو شرقٌة. -3

 ػٌاب ارتباط البحث العلمً بمشكبلت المجتمع وقضاٌاه.  -4

                                                 

 . 91، مصدر سابق ، ص ى زوٌر الدعمًعدنان داوود محمد العذاري ، هد -(9)

لة الجامعة عماد احمد البرػوثً ، محمود احمد ابو سمرة ، مشكبلت البحث العلمً فً العالم العربً ، مج - (2)

 . 147م ، ص 2007االسبلمٌة ) سلسلة الدراسات االنسانٌة ( المجلد الخامس عشر ، العدد الثانً ٌونٌو 

( التعلٌم العالً فً فلسطٌن ، الواقع وسبل تطوره ، سلسلة 2003المركز الفلسطٌنً لحقوق االنسان ) - (3)

 ( ػزة . 38الدراسات )



 

 انخفنناض مسننتوى البحننث والتطننوٌر حٌننث أن محدودٌننة وضننعؽ أمكانٌننات مراكننز البحننوث وتنندنً -5

مستوى ادائها الكمً والنوعً أدت الى عجز واضح تبلور فً شكل فجوة حقٌقٌة بٌن االنتناج المعرفنً 

 فً الدول العربٌة مقارنته بمستواه فً كثٌر من بلدان العالم. 

ػلبنه الطننابع البٌروقراطنً إذ ٌعتبننر مننن االشنكالٌات المهمننة التنً تننؤثر بشننكل مباشنر علننى البحننث  -6

لى توجهاته وتطوٌره هً الصٌغ البٌروقراطٌة السائدة على االخص فً المؤسسات العلمً ، وبالتالً ع

والمراكز البحثٌة فً الدول العربٌة ، فاالهتمام الزائد بالمواقع االدارٌة واالبتعناد عنن االنشنطة الفاعلنة 

لبناحثٌن والهادفة فً المجال العلمً ادى الى أضعاؽ التوجة العلمً من خبلل تثبٌنت فاعلٌنه العلمناء وا

  (90)وبالتالً انخفاض نتاجهم العلمً وضعؽ ماٌمكن انتاجه. 

 المماٌٌر المحددة لنسبه االنفاق على البحث والتطوٌر   -سادساً:

ُيّعد البحث العلمي ياحداً من أبرز اليظائف  اسائاايا ال اي يعابلا بىائ ال علايل العائلي بادافىائ الا      

فئلبحااث العلمااي يبلااير لاايب أفااائر بعاال العلماائ  يالباائح ين جئنااو يظيي ااي ال علاايل يلدمااا المج مااا  

العئملين في مجئل ال عليل العئلي ارفد الما ييئت العليئ من ال عليل العئلي بئسفائر يالماا جدات العلمياا  

؛ لا ا فا ن مر ار  فحاو  بل يبلاير ايئااا ملمياا تاد  عابلا بىائ حايمائت وا و الاديل ياسو مائل بىائ

العلمي ييفر فرصا مىما لل بيير في المرافق اسلار  لل علايل العائلي يلا يار مان  اسنيئق مل  البحث

المراائت ال ي  ح ئج م ل و و اللدما  إ  أن ونئك معئيير محددة في نابه اسنيئق مل  البحث العلمي 

 :(91) يال بير ال انيليجي ال  النئ ج المحلي اسجمئلي  يمان  يعيحىئ بئلناو اآل يا

 ( GNPسبه االنفاق على البحث والتطوٌر الى أجمالً الناتج القومً )ممٌار ن -1

منن اجمنالً النناتج القنومً ٌكنون أداء  %1الدولة التً ٌكون انفاقها على البحث العلمً اقل منن  -1-1

 البحث والتطوٌر فٌها ضعٌفا. 

ث والتطوٌر فً من اجمالً الناتج القومً ٌكون أداء البح % 1.6-1الدولة التً تنفق مابٌن  -1-2

 مستوى األداء الحرج.

                                                 

 3ٌة على ادارة المعرفة ، مجلة الرابطة ، عدد خاص ، المجلد الرابع ، العددان ػالب الرفاعً ، اطبللة اكادٌم -(9)
 .  2004، تشرٌن الثانً ، 4، 

 التعلٌم  فً االستثمار) اإلنسانٌة التنمٌة تعزٌز فً المالٌة السٌاسة داوود عبد اجبار أحمد ، دور -(2)

جامعننة  -رسننالة ماجسننتٌر ،2010، 2007/ 9990 ةللمنند دراسننٌة حالننةالعننراق  مختنناراً  نموذجنناً  والعننالً الجننامعً

 . 76ص  القادسٌة ،



 

من أجمالً الناتج المحلً ٌكون أداء البحث والتطوٌر  % 2 - % 1.6الدولة التً تنفق ما بٌن  -1-3

 فٌها ذو مستوى أداء جٌد.

من أجمالً الناتج المحلً ٌكون أداء البحث والتطوٌر فً مستوى  %2الدولة التً تنفق أكثر من  -1-4

 (92)مثالً. 

 ٌقدر معدل االنفاق على البحث العلمً لكل سنة من السكان .  -ار االنفاق لكل شخص :ممٌ -2

ٌأخذ من االعتبار معدل االنفاق على البحث العلمً نسبه الى كل باحث  -ممٌار االنفاق لكل باحث : -3

 . 

البحننث القننوى البشننرٌة المسننتؼلة ب -ممٌثثار القثثوب البشثثرٌة الماملثثة والمتفر ثثة للبحثثث والتطثثوٌر: -4

العلمً بالنسبه لكل عشرة آالؽ من القوى العاملة فً الدولة حٌث ٌنتم تحدٌند المجموعنات أالتٌنة  وفقن  

  (93)لهذا المعٌار .

وٌعنً أداء ضعٌفاً جداً فً البحث والتطوٌر وتوجد فجوة كبٌرة بٌن أحتٌاجات  -أقل من عشرة:  -1 -4

 القطاعات المختلفة ومخرجات البحث والتطوٌر.

وهذا مستوى حنرج للقٌنام بالنشناطات المطلوبنه للبحنث والتطوٌروهنو منا  -حوالً خمسة عشر:  -4-2

 ٌبلحظ فً الدول الصناعٌة والمتقدمة. 

وهذا ٌعنً أن الدولة تحتل مركزآ متقدم  فً البحث والتطوٌر والتقنٌة أن ذل   -أكثر من ثبلثٌن:  -4-3

خدمات مع وجود مشروعات على المدى البعٌد للبحنث ٌوفر أالحتٌاجات المطلوبه لقطاعات أالنتاج وال

 والتطوٌر.

 

 

 

                                                 

االػبري ، بدر سعٌد ، واقع البحث العلمً فً الوطن العربً ، ندوة البحث العلمً ، الشارقة ، االمارات  - (9)

 ، م 2000العربٌة المتحدة ، أبرٌل ، 

العاملة فً البحث والتطوٌر ، ندوة البحث شعبان ، مصطفى عبد المنعم ، حجم االنفاق والقوى البشرٌة  - (2)

 . 13، ص2000االمارات العربٌة المتحدة ، أبرٌل ، –العلمً فً العالم العربً ، الشارقة 



 

 المبحث الثانً

 مكانة ودور االبتكارات والبحث والتطوٌر فً النظرٌة االقتصادٌة

 

 مكؤنه االبتكار من التراكم الممرفً  -اوالً :

 أننه إال ادياالقتصن النمنو فً واالختراعات اإلبداعات بأهمٌة بوضوح الكبلسٌكً النموذج اعترؽ     

 نظرٌنات فً أما نموه، وطرٌقة علٌه كٌفٌه الحصول فً الحساس المتؼٌر لهذا تفسًٌرا واضًحا ٌعطً ال

 أن إذ ترى محددا، معنى التكنولوجٌا لمفهوم تعطً فهً -الداخلً نظرٌات النمو – المعرفة اقتصادٌات

 واألفكنار المعنارؽ إنتناج إلنى واردالتً ٌتم بها تحول الم المتؼٌرات من مجموعة نتاج هً التكنولوجٌا

 عننام، بشننكل االقتصننادٌة الظننروؽ تحسننٌن علننى تعمننل التننً اإلختراعٌننة و الدالننة اإلبداعٌننة بواسننطة

أي أن المؤشر االساسنً لبلبتكنار  (94).المعارؽ اقتصادٌات تحت تسمٌة المتؼٌرات هذه جمع ونستطٌع

 Developmentبالمعرفة أما التطوٌر ) ( التعمق Researchهو البحث والتطوٌر إذ ٌقصد بالبحث )

لبلسنتثمار فنً التجهٌنز الرأسنمالً والمهنارات وطنرق ( فهو توسٌع فً المعرفة النى جاننب ادوار اقنل 

 (95)العمل الجدٌدة  وػٌر ذل  من االصول ػٌر الملموسة . 

صنل النى سنلعة إذ أن االبتكار ٌتضمن وسٌلة انتاج جدٌدة أو اسلوب اوطرٌقة جدٌدة فً االنتناج أو التو

أو منتج جدٌد أو اكتشاؽ مصدر جدٌد للمواد الخام والمواد االولٌة أو أكتشناؽ سنوق جدٌندة لتصنرٌؽ 

المنتجات وأما التجدٌد فهو العملٌة التً ٌتم من خبللها استخدام االبداعات واال بتكارات واالكتشنافات ، 

ا ٌتضنمن تطوٌرهنا ٌنتم منن خنبلل فً تطنوٌر الجواننب التنً تسنتخدم فٌهنا حٌنث أن تجدٌند المعرفنة بمن

االبداعات المعرفٌه ، أن تجدٌد النشاطات االقتصادٌة ٌتم من خبلل أستخدام االبتكارات أي المخترعات 

  (96)واالكتشافات فً تحدٌث وتطوٌر النشاطات االقتصادٌة بما ٌحقق تجدٌدها . 

االقتصادٌة فً مراحل بناءها ومن هنا نجد أن المعرفة التكنولوجٌة تعكس الجوهر النوعً للنظرٌة 

ٌُّعد هذا البعد  الفكري النسٌج األكثر فاعلٌه فً ربط التحلٌل  وتطورها وتطبٌقها كافة . وبالتالً 

االقتصادي باالختٌار التكنولوجً فً دالة االنتاج . وهنا  مبرر اقتصادي تكنولوجً لبقاء االجهزة 

                                                 

تحلٌل نظري  –البشٌر عبد الكرٌم ، دعم البحث والتطوٌر فً المؤسسات كأداة لتحقٌق المٌزة التنافسٌة  - (9)

ة االقتصادٌة الجزائرٌة واالبتكار ، جامعة حسٌبة بن بو على بالشلؽ ، ومٌدانً ، الملتقى الدولً حول الموسس

 . 2صبدون سنة نشر، 
 . 52، صمصدر سابق باسم ػدٌر ،  -(2)

 . 15 -14، مصدر سابق ، ص ص  فلٌح حسن خلؽ -(3)



 

ٌة فً المجال التكنولوجً المعطى لبلستثمار أو الرأسمالٌه والموارد البشرٌة والتنظٌمات الموسس

االنتاج أو التسوٌق . لذل  اجتهد علماء االقتصاد منذ بدأٌة الثورة الصناعٌة لٌقدمو شروطا منهجٌة 

السباب تحفٌز عملٌة التحول التكنولوجً وٌفسروا عوامل تباطؤ هذا التحول فً بعض البٌئات 

( Marshall)ئات أخرى . إذ ترجمت مساهمات االقتصادٌة على الرػم من تسارعه فً بٌ

( عملٌة Roomer( و)Galbraith( و)Tinbergen( وكذل  )Solow( و)Schumpeterو)

اقتصادٌة  -ترتٌب العبلقة الجدلٌة بٌن االقتصاد والمعرفة التكنولوجٌة وذل  عبر نماذج تكنو

Techno-economic models وجٌة فً دالة النمو توازنٌة بؼٌة رصد تأثٌر المعرفة التكنول

 (97)االقتصادي .

 النموذج الكالسٌكً  -ثانٌاً :

لقد تناول العدٌد من المفكرٌن االقتصادٌٌن االهتمام بالمعرفة و رأس المال البشري أي لم ٌكن االهتمام 

ٌُّعنند  بالمعرفنة وتنمٌنة رأس المنال البشنري كركٌنزة أساسنٌة فنً االقتصناد المعرفنً بالشنًء الحندٌث إذ 

مار فً رأس المال البشري فضبل عن التقدم التكنولوجً  واالنظمة االقتصادٌة الكفوءة المصادر االستث

االساسٌة للنمو االقتصادي ، أي أن رأس المال البشنري ٌنؤثر بشنكل أٌجنابً علنى أنتاجٌنة العمنل وتنتم 

التقندم التكنولنوجً تنمٌة القوى العاملة من خبلل برامج التدرٌب والتأهٌل والتً تزٌد االنتاجٌة ، وٌندل 

علننى أسننتخدام أسننالٌب تقنٌننة جدٌنندة تننؤدي الننى أكتشنناؽ منتجننات جدٌنندة وذلنن  مننن خننبلل االختراعننات 

( Adam Smithاما فً أطار النسنق الكبلسنٌكً أكند ) (98)واالبتكارات أضافة الى عنصر المخاطرة .

 ( فً زٌادة االنتاجٌة Division of Laborعلى أهمٌة تقسٌم العمل * )

( لم ٌمٌز Smith( بٌد أن سمث )Technological progressٌره المباشر فً التقدم التكنولوجً )وتأث

بٌن التؼٌر التكنولوجً وعبلقته بوفورات العمل اال أنه لم ٌفرق بدقة بٌن االختراع واالبتكار ولم ٌفسر 

ركز بدوره على االهتمام تماما كٌفة ربط تطور المعرفة التكنولوجٌة الجدٌدة بالتطبٌق االنتاجً اال أنه 

فً تأثٌر التؼٌر التكنولوجً على التشؼٌل عندما أشار فً تحلٌله الى أهمٌة التؼٌر التكنولوجً الموفر 

                                                 

 . 45، مصدر سابق ، ص ح مهدي البرهان صال - (9)

االختٌار العام والخاص ، ترجمة عبد الفتاح بن عبد  –الكلً جٌمس جوارتٌنً ، رٌجارد أستروب ، االقتصاد  -(2)

 . 581م ، ص1988الرحمان و عبد العظٌم محمد ، دار المرٌخ للنشر ، الرٌاض ، 

أن تقسٌم العمل ٌؤدي الى أرتفاع االنتاجٌة وٌترتب على ذل  زٌادة فًٌ الدخل القومً ومن ثم زٌادة الطلب   -* 
االدخارات من جانب أخر أذ ٌعمل االثران على تحفٌز أسالٌب االنتاج الجدٌدة  وتوسع السوق من جانب وزٌادة

 االمر الذي ٌزٌد من كفاءة تقسٌم العمل .
 



 

ٌُّعد بدٌبل William petty)  (99) . وفً هذا الصدد ٌعتقدللعمل  ( أن التؼٌر التكنولوجً الموفر للعمل 

ح الى أن التؼٌر التكنولوجً بخبلؽ التؼٌر بوضوsmith عن زٌادة عرض العمل . وعموما أشار 

التنظٌمً ٌقع ضمن هٌكل رأس المال وأكد دور التخصص وتقسٌم العمل مع تجزئة النشاط االنتاجً 

وقد أهتم )جون ستٌوارت  (100)فً القطاع الصناعً ٌكون أكثر وضوحا مما هو فً القطاع الزراعً .

تقدم التكنولوجً فٌما بٌن الفروع الصناعٌة التحوٌلٌة مٌل ( بالتحول التكنولوجً حٌنما قام بتمٌٌز ال

بأن المحدد الجوهري لهذا التقدم هو طبٌعة الموارد االقتصادٌة المستخدمة  Millالمختلفة . وأوضح 

وأشار الى أنخفاض تكالٌؽ العمل فً  األجل الطوٌل بسبب أدخال وسائل انتاج جدٌدة  السٌما االالت 

ظٌم االفضل ٌرافقه تبنً أسالٌب أنتاجٌة لتحفٌز كفاءة أداء العمل فٌحدث تؼٌر والمكائن والمعدات والتن

 Davidتكنولوجً فً عملٌة االنتاج مما ٌزٌد من أستٌعاب العاطلٌن وتحفٌز األرباح . كما ٌؤكد 

Ricardo   أن المعرفة التكنولوجٌة ٌمكن أن تنقذ االقتصاد من حٌن آلخر بالرػم من أستبعاده أثر

وقد أعطى شومبٌتر أهتماما خاصا  (101)التكنولوجً من مٌكانٌكٌة نموذجه للنمو االقتصادي .العنصر 

لبلبتكارات والتجدٌد كباعث لبلستثمار التلقائً وٌقصد بالتجدٌد التقدم التكنولوجً واكتشاؽ الموارد 

   وٌعبر عنة بالمعادلة أالتٌة  :

IA = IA (K, T)  

 لمتولد نتٌجة التطور التكنولوجً .لبلستثمار التلقائً ا IAحٌث ٌرمز 

             K.المعدل الكتشاؽ الموارد على مر الزمن : 

             T .ترمز لمعدل التقدم التكنولوجً عبر الزمن : 

اال أن تل  االفكار لم تكن تتصؽ بالعمومٌة والتطبٌق إذ لم ٌعتمد على نتائج  الدراسات المستمدة من 

الناتج عن الدراسات النظرٌة والتأمل الفلسفً لؼٌاب الوسائل االحصائٌة التً وحً االحساس العام و

 (102)تستطٌع قٌاس العبلقة بٌن المعرفة واالنتاجٌة والنمو االقتصادي . 

 النموذج النٌوكالسٌكً  -ثالثاً :

                                                 

هوشٌار معروؽ ، تحلٌل االقتصاد التكنولوجً ، الطبعة االولى ، دار جرٌر للنشر والتوزٌع ، عمان ،  - (9)

 . 29م ، ص2006

 . 47 بق ، ص ، مصدر سامهدي البرهان  صالح -(2)

 . 47صالح مهدي البرهان ، المصدر نفسة ، ص  -(3)

 . 358 م ، ص 1990رمزي على أبراهٌم ، اقتصادٌات التنمٌة ، منشأة المعارؽ ، القاهرة ،  - (9)
 



 

مصندر للنمنو لقد اعتمد االقتصادٌون المحدثون تكنٌ  دالة انتاج التحلٌل تأثٌر المعرفة التكنولوجٌة ك   

االقتصادي ، إذ كان معظم االقتصادٌٌن وبعضهم مازال ٌعتقد بذل  حتى الٌوم ، إن تنراكم رأس المنال 

  (103)ٌُّعد المحور الرئٌسً لزٌادة أنتاجٌة العمل المؤدٌة الى أرتفاع مستوى المعٌشة .

دة افتراضنات ( للنمو االقتصادي النذي ٌعتمند علنى عنSOLOWتعتمد هذه النظرٌة على نموذج سولو )

 (104) -تتمثل باالتً :

 سٌادة المنافسة التامة بالصورة التً تلؼً جمود االسعار الذي ٌحول دون تحقٌق عملٌة االحبلل.  -1

تتصؽ سوق العمل ورأس المال واالنتاج بالمنافسة التامة وهذا ٌعنً أن أسعار كل من خدمة العمل  -2

 ورأس المال واالنتاج التتصؽ بالجمود. 

 ن كل ماٌدخر ٌستثمر فً االقتصاد. أ -3

 أن القوى العاملة تنمو بمعدل ثابت وأن التقدم التقنً معدوم. -4

 تتصؽ دالة االنتاج بتناقص االنتاجٌة وثبات عوائد الحجم. -5

 ٌهدؽ المنتجون الى أختٌار تولٌفة لرأس المال والعمل ٌمكنهم من تحقٌق أقصى االرباح.  -6

أنه بامكان الدول التً تزداد فٌها القوى العاملة على رأس المال إن تقٌٌم وٌؤكد نموذج سولو على 

مشارٌع أستثمارٌة كثٌفة العمل ، تمتص االٌدي العاملة الفائضة بالموارد المحدودة ، وهكذا فأن ارتفاع 

معدل النمو االقتصادي ٌعود الى أرتفاع دخل الفرد ومن ثم تحسٌن مستوٌات المعٌشة ، وسٌزداد 

خار الذي سٌترجم فورا الى أستثمار الذي ٌؤدي بالتالً الى تحسٌن األداء االقتصادي فً الدولة ، االد

 SOLOW)) .(105)وقد أدخل االقتصادي االمرٌكً سولو 

 ( Cobb-Douglasالعامل التقنً عن طرٌق تحرٌ  دالة االنتاج )

Y= L * K 

                                                 

 . 52، مصدر سابق ، ص  ح مهدي البرهانصال -(2)

 الكتب دار ، الموصل ، الرٌاضً االقتصاد الى مدخل ، الجومرد الجبار عبد أثٌل ، الوتار صبري محمد أبً - (3)

  . 299 ص ، م9993 ، الموصل جامعة فً

 .44، مصدر سابق ، ص أخبلص باقر  -(9)



 

 Y( من خبلل المعلمة A) -:   وعندئذ ستكون الدالة

Y = A (t)* L K 

T) )A :-  ٌمثل متؼٌراً مستقبل ٌتؼٌر بمرور الزمن وهذا الحد ٌختلؽ عن المعلمةAt . 

A):)-  .التً تمثل الكفاءة االنتاجٌة للدالة 

  (106) -ولعل أكثر هذه الصٌغ شٌوعا االتً :

Y = A e r t   La   Kb …………………………………………. (9 

 حٌث أن 

Y االنتاج : 

A ثابت : 

e ًثابت طبٌع : 

t الزمن : 

r ًمعامل نمو التقدم التقن : 

L العمل : 

K رأس المال : 

a مرونة االنتاج بالنسبه للعمل : 

b مرونة االنتاج بالنسبه لرأس المال : 

                                                 

 المرٌخ دار ، الرٌاض ، والسٌاسة النظرٌة الكلً االقتصاد ، منصور ابراهٌم محمد ترجمة ، ابدجمان ماٌكل  - (2)

  .463ص ، م9985 ، للنشر



 

أي انهننا تفتننرض أن التقنندم التقنننً ٌنمننو بمعنندل أسننً ثابننت ولقٌنناس معنندل نمننو التقنندم التقنننً ، ٌؤخننذ 

 ( . (2( ، نحصل على معادلة رقم (1اللوػارٌتم لؤلساس الطبٌعً لمعادلة 

Ln Y = Ln A + Ln e r t + Ln L a + Ln K b ……….... (9 

 

Ln Y = Ln A + rt + a Ln L + b Ln K      …..……… (2 

 

  -( بالنسبه للزمن نحصل على:2وبأخذ التفاضل لمعادلة رقم )

dLnY /dt = d Ln  A/ dt+d (rt) / dt+ ad LnL/ dt+b d Ln K / dt   (3 

9/Y *dy/dt = r +a 9 /L * d L / dt+b * 9 / K * dk / k dt………….… (3 

  -وهذا ٌعنً أن :

GY = r + a GL +b GK ………………….. (4 

  -( ٌعنً أن معدل النمو ٌتحدد من خبلل ثبلث مساهمات ٌمكن تمثٌلها باالتً :4من معدلة رقم )

معدل نمنو العمنل فنً مروننة االنتناج  مساهمة العمل فً النمو: وهذه المساهمة تمثل حاصل ضرب -1

 بالنسبه للعمل.

وهنذه المسناهمة تمثنل حاصنل ضنرب معندل نمنو رأس المنال فنً  -مساهمة رأس المال فً النمنو:  -2

 مرونة االنتاج بالنسبه لرأس المال.

  -مساهمة التقدم التكنولوجً )معدل النمو التقنً( وٌتم الحصول على أثر التقدم التقنً باالتً: -3

  r = GY – (a GL +b GK) 



 

أي أن معدل النمو التقنً ٌساوي معدل نمو االنتاج ناقصا )معدل نمو العمل فً المرونة بالنسبه للعمنل 

  (107)زائد معدل نمو رأس المال فً مرونة االنتاج بالنسبه لرأس المال (.

 نظرٌة النمو الحدٌثة ) األنموذج الداخلً (  -رابما:

تقنً وفقاً لهذا النموذج نتاجا للفعالٌة االقتصادٌة على حٌن تعاملت النظرٌات السابقة ٌعد التقدم ال        

مع التقنٌة كمعطنى أو نتناج ػٌنر متعلنق بالسنوق كمنا أنهنا تعتبنر أن التقنٌنة بعوائند متزاٌندة وانهنا ػٌنر 

قود النمو الن خاضعة لقانون تناقص الؼلة وان النقطة المهمة فً نظرٌة النمو الحدٌثة هً أن المعرفة ت

االفكار ٌمكن أن تتجدد وٌعاد أستخدامها وتجمٌعها دون تقٌد وأن االفكنار التخضنع لقنانون الؼلنة ، وأن 

العوائنند المتزاٌنندة تنندفع بننالنمو االقتصننادي كمننا تسنناعد هننذه النظرٌننة علننى فهننم التحننول المتواصننل فننً 

فتراض القائل أن قوى خارج االقتصناد أقتصاد قائم على الموارد الى أقتصاد قائم على المعرفة وأن اال

وقنند أظهننرت  (108)التننً تحنندد التقنٌننة هننو السننبب وراء أعتبننار نمننوذج سننولو نمننوذج خننارجً للنمننو .

الدراسات المستخدمة لهذا النموذج أن نمو االقتصاد ٌرجع الى الزٌادة فً رأس المال والعمل ، وأتفاقنا 

ٌره منن خنبلل العوامنل ٌمثنل بنواقً لنذا فنأن ( إفترضنت أن مناالٌمكن تفسنSOLOWمع نموذج سولو )

سولو لم ٌحاول تفسٌر سبب تحسن التقنٌة مع الزمن وأن رأس المال المادي خاضع فً النهأٌنة للعوائند 

المتناقصة إذ الٌمكن القتصادات النمنو بأضنافة الننوع نفسنة منن رأس المنال أكثنر فنأكثر . لنذل  اكندت 

ة علننى أهمٌننة االسننتثمار فننً خلننق معرفننة جدٌنندة الدامننة النمننو نظرٌننة النمننو الحدٌثننة المرتبطننة بالمعرفنن

االقتصننادي واالهتمننام بجمٌننع العوامننل التننً تننوفر حننوافز لخلننق المعرفننة كالبحننث والتطننوٌر والنظننام 

التعلٌمً والتوقعات االقتصادٌة  واالنفتاح الخارجً أي نظرٌة النمو الحدٌثة تتضمن افكنار وتفسنٌرات 

( نموذجه Roomerقدم االقتصادي بول رومر ) 1990وفً عام  (109)لطوٌل .ممكنة للنمو فً األجل ا

الذي ٌرتبط بالتراكم المعرفً للمؤسسات االنتاجٌة وبالتنالً فنأن نتنائج حنل هنذا النمنوذج تظهنر عبلقنة 

 االبتكارات بالنمو االقتصادي 

  (110)اما أفتراضات هذا النموذج .

                                                 

  .463 ص ، نفسة المصدر ، ابدجمان ماٌكل -(9)

، متاح على شبكة  م2005 ، مصر ، االول العربً المؤتمر ، المعلومات بنٌة فً واالستثمار المعرفة -(2)
 المعلومات الدولٌة االنترنٌت على الرابط أالتً :

WWW.salan Humad. Com  
  

 
  WWW. Arabic. Net ، م2003 ، عرٌن ، للمعلومات العربً النادي مجلة -(9)

 
  .6 ص ، سابق مصدر ، الكرٌم عبد البشٌر -(2)



 

نشنأ وٌننتج عنن طرٌنق أنتناج المعنارؽ منن طنرؽ بناحثٌن فً هذا النموذج التقندم التقننً داخلنً الم -1

 دافعهم الربح. 

 ( هو أساس للتفسٌر. R&Dالتقدم التقنً المرتبط بنشاطات البحث والتطوٌر ) -2

( ٌوفر إمكان أفضنل لفهنم الندور المتننامً للمعرفنة التكنولوجٌنة فنً تحفٌنز Romerأن نموذج رومر )

( Know ledge Accumulationماٌندى بتنراكم المعرفنة .)النمو االقتصادي فً األجل الطوٌل عبنر 

( ورأس A( بالمسنتوى التكنولنوجً )(yفً أطار نظرٌنة النمنو الحدٌثنة التنً تنربط نمنو النناتج المحلنً 

( مباشرة ولٌس عنن طرٌنق تضنمٌن المعرفنة التكنولوجٌنة فنً عنصنري العمنل ورأس المنال. (Kالمال 

التننً تتنناقص منع دالنة االنتنناج    Y = f  (A .K )ة   وٌمكنن تصنوٌر نمنوذج رومنر بالصننٌؼة أالتٌن

( عن مستوى الناتج المحلً االجمالً (Yإذ تعبر  Y = f ( AL . K)النٌوكبلسٌكٌة التً أنعكست بالصٌؼة 

( النى ΔY( المسنتوى التكنولنوجً وتشنٌر )A( النمو فً النناتج المحلنً االجمنالً وتعكنس )ΔYوتمثل )

( تمثننل نسننبه S( ٌمثننل نمننو رأس المننال وأن )K Δعننن رأس المننال و ) ((Kالنمننو التكنولننوجً وتعبننر 

 ( الى عنصر العمل. وٌمكن أجراء التفاضل للدالة المعنٌة على النحو االتً :(Lاالدخار وٌشٌر 

Y =A*K ………………………………………………………………………. (5 

ΔY/ Y=ΔA /A+ΔK / K……………………………………………………. (6 

 ( الى الناتج المحلً االجمالΔ Kًعبر عن الزٌادة فً رأس المال )( الذي Sٌومن تعرٌؽ االدخار )

S=ΔK / Y ׃. 

 .׃ΔK=S*Y ... )حاصل ضرب الوسطٌن = حاصل ضرب الطرفٌن( 7) 

  ΔK=S*A*K   (5( بما ٌساوٌها فً معادلة )7( فً معادلة )(Y( التعوٌض عن 8

 ΔY/ Y=ΔA /A+S* A*K (8رقم ) ( بماٌساوٌها فً معادلة6فً معادلة رقم )( Δ K)       بتعوٌض 

/ K   ׃.  

    ΔY/ Y= ΔA / A+S*A ………………………………………….………. (9  



 

( ٌعتمنند علننى معنندل النمننو (ΔY/Y (الننى أن معنندل نمنو الننناتج المحلننً االجمننال9ًوتشنٌر معادلننة رقننم )

ى ( من جهة أخر(S( ومستوى االدخار A( من جهة وعلى المستوى التكنولوجً )ΔA/Aالتكنولوجً )

والحصٌلة تنعكس فً أن المعرفة التكنولوجٌة أصبحت متؼٌراً داخلٌا ضمن هٌكل نموذج النمو الحدٌث 

.(111) 

وٌمثننل البحننث العلمننً قننوة دفننع ألحننداث التؼٌننر التقنننً فهننو ٌننؤدي الننى تحسننٌن فننً تجهٌزاتننة وأدوات  

التؼٌنر وتنزداد  البحث العلمً بحٌث تتطنور دقنة القٌناس وتتسنع مجناالت البحنث واالكتشناؽ وامكاننات

  (112)سرعة التعامل الكفوء مع المعلومات .

م عنن تطنور  1956أي أن دور التقنٌة فً النمو االقتصنادي جناء كنرد فعنل لدراسنة امرٌكٌنه فنً عنام 

االقتصاد االمرٌكنً وقند وضنحت أن جنزء صنؼٌر فقنط ضنمن نمنو االنتاجٌنة االمرٌكٌنة ٌمكنن تفسنٌره 

الجزء االكبر من نمو االنتاجٌة ٌجب أرجاعة الى سنبب ػٌنر بواسطة رأس مال والعمل واالرض وأن 

معروؽ وٌعد هذا السبب مقٌاساً على جهل  االكادٌمٌٌن بخصوص أسباب النمنو االقتصنادي وسنرعان 

( االأن السننبب ػٌننر المعننروؽ هننو التؼٌننر التقنننً solowمننا عننززت النتٌجننة بمننا توصننل الٌننه سننولو  )

Technical change )وح بٌن النمو نتٌجة التؼٌر التقنً والنمو الناتج عنن الزٌنادة ( ومٌز سولو بوض

منن الزٌنادة فنً االنتاجٌنة ترجنع النى التؼٌنر  %((87.5فً رأس المال بالنسبه لعندد العمنال وظهنر أن 

التقنً وقد عرؽ سنولوهذا التؼٌنر  بأننه جناء نتٌجنة التنظنٌم الجٌند والمعرفنة التقنٌنة المتطنورة والتعلنٌم 

ومن خبلل ماتقندم نسنتنتج أن النظرٌنة االقتصنادٌة المعاصنرة تختلنؽ عنن  (113)العمل .والتدرٌب لقوة 

 (114) -النظرٌة التقلٌدٌة فً عدة نقاط تتمثل باالتً :

 المعرفة هً الشكل االساسً لرأس المال وتراكم المعرفة هو الذي ٌدفع الى النمو االقتصادي. -1

 اع الذي هو الدافع الرئٌسً للنمو االقتصادي. تخلق التطورات النظرٌة الحدٌثة قاعدة لبلبد -2

تدعم التقنٌة العودة الى االستثمار مما ٌفسر أستطاعة الدول المتقدمة دعنم النمنو وعندم قندرة الندول  -3

 النامٌة على ذل . 

                                                 

  .77ص ، سابق مصدر ،  البرهان مهدي صالح -( 9)
2-University of Groningen  
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 .50اخبلص باقر ، مصدر سابق / ص -(9)
القتصاد مع أشارة خاصة لبلقتصاد العربً ، ورقة عمل داخل حسن ، أثر تقانة االتصاالت والمعلومات على ا -(2)

 .   15-14م، ص2000بؼداد ، بٌت الحكمة ، ‘ قدمت الى ندوة العولمة وأثرها فً االقتصاد العربً 



 

 االستثمار ٌجعل التقنٌة أكثر قٌمة والعكس صحٌح.  -4

ٌُّعد داف -5 عا للنمو االقتصادي علنى عكنس النظرٌنات التقلٌدٌنة االستثمار فً البحث والتطوٌر واالبداع 

 التً كانت تعتقد بأن العملٌة التنافسٌة هً سبب التقدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث الثالث

  أنعكاسات البحث والتطوٌر على التنمٌة االقتصادٌة 

 

 أبماد نظرٌة  –التنمٌة االقتصادٌة  -اوالً:

ٌُّعد مفهوما فاعبل تقاس به مراتنب االمنم والندول إن مفهوم التنم -مفهوم التنمٌة:  -1 ٌة ذو فروع كما 

فً سلم  التقدم ، ودر  الهبوط والتخلؽ والت خر وأقترنت به أصطبلحات أخنرى مثنل الندول المتقدمنة 

،الدول النامٌة ، الدول االخذة بالنمو ، الدول المتخلفة ، فأحدثت هذه التصنٌفات حوارات جنادة تحولنت 

  (115)الننى صننراع حننول االسننماء والمسننمٌات ومنندى تحٌزهننا وكوامنهننا االٌدٌولوجٌننة.  مننن مرحلننة مننا

وٌمكننن أن تعننرؽ بأنهننا التطننور البنٌننوي أو التؼٌننر البنٌننانً للمجتمننع ، ولمختلننؽ أبعنناده سننواء كانننت 

 أقتصادٌة أم اجتماعٌة أم ثقافٌه أم تنظٌمٌة من أجل توفٌر افضل الوسائل للحٌاة ولكنل أفنراد المجتمنع .

(116)  

كذل  تعرؽ التنمٌة بأنها عملٌة لتوسٌع خٌارات البشر على الحرٌات الحقٌقٌة التً ٌتمتع بها الناس     

كهدؽ للرفاه االجتماعً . وقد عرؽ هذا البدٌل الجدٌد لتقٌٌم الرفاه بمقاربه االستطاعة بمعنى الحرٌات 

ؽ االفعنال التنً منن شنأنها تمكننهم منن الحقٌقٌة المتاحة للناس التً تجعنل فنً أسنتطاعتهم القٌنام بمختلن

  (117)تحقٌق نوع الحٌاة التً ٌرػبون فٌها .

كذل  ٌمكن تعرٌؽ التنمٌة علنى أنهنا عملٌنة أحنداث التؼٌنرات البنٌوٌنة فنً االقتصناد وفنً العبلقنات    

االقتصننادٌة الدولٌننة فضننبل عننن الزٌننادة المسننتمره فننً النندخل الفننردي والتصنناعد المسننتمر فننً االنتنناج 

وٌمكن التطرق لهذا المفهوم بمعنى آخر ))عندما تتفاعل مجموعة من العوامل  (118)ردي االجمالً . الف

المؤثرة خبلل فترة زمنٌة معٌنة من الزمن ٌنجم عنها حدوث تؼٌرات جوهرٌة تؤدي الى أرتفاع الدخل 

حندوث  القومً كألتؼٌرات الحاصلة فً عرض عوامنل االنتناج مثنل أكتشناؽ منوارد أضنافٌه جدٌندة أو

                                                 

حسن لطٌؽ الزبٌدي ، ثبلثٌة النفط والتنمٌة والدٌمقراطٌة فً العراق ، الطبعة االولى ، مركز العراق  - (9)

 . 26صم، 2013للدراسات ، 

م، 2007نظرٌات وسٌاسات وموضوعات ، عمان ،دار وائل للنشر ،  –مدحت القرٌشً ، التنمٌة االقتصادٌة  -(2)

 . 123ص

احمد عارؽ العساؽ ، محمود حسن الوائلً ، التخطٌط والتنمٌة االقتصادٌة ، الطبعة االولى دار المٌسر  -(3)

 . 41م، ص 2011للنشر والتوزٌع والطباعة ،

مود صالح عطٌة الجبوري ، زهٌر حامد سلمان الزبٌدي ، السٌاسة المالٌة وتاثٌرها فً التنمٌة االقتصادٌة مح - (4)

 . 602م ، ص2014، مجلة دٌالى ، كلٌة االدارة واالقتصاد ، العدد الواحد والستون ، 



 

لنذل   (119)تراكم فً رأس المال ، ادخال طرق فنٌة جدٌدة لبلنتاج ، تحسٌن وتطوٌر المهنارات ...النخ 

ٌمكن القول إن التنمٌة عملٌنة شناملة تهندؽ النى أحنداث تؼٌنرات هٌكلٌنة لكنل جواننب الحٌناة منن خنبلل 

لننوجً متطننور لتحقٌننق االسننتخدام االمثننل للمننوارد المالٌننه والمادٌننة والبشننرٌة وتعزٌننز ذلنن  بأطننار تكنو

  (120)األهداؽ االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌه المطلوبه . 

( فً عام Eugene Stalyوكان أول من أستخدم لكلمة تنمٌة بالمعنى المعاصر من قبل ٌوجٌن ستٌلً )

م ولكن بعد الحرب العالمٌة الثانٌنة مباشنرة كنان اصنطبلح التنمٌنة االقتصنادٌة ٌعننً تقرٌبنا نمنو 1939

م عرؽ االقتصادي ) 1940ٌب الفرد من الناتج المحلً االجمالً فً البلدان االقل نموا . وفً عام نص

كننولن كننبلر ( التنمٌننة بوصننفها تؼٌننراً فننً الهٌاكننل المهنٌننة فننً االقتصنناد ، فاالٌنندي العاملننة تنتقننل مننن 

  (121)القطاعات االولٌة كالزراعة وتتجة الى قطاعً الصناعة والخدمات . 

 ة االقتصادٌة التنمٌ -2

تعنً التنمٌنة االقتصنادٌة بأنهنا مجموعنة منن السٌاسنات التنً ٌتبعهنا مجتمنع معنٌن إسنتنادا النى قنواه    

الذاتٌة وتنؤدي النى زٌنادة معندالت النمنو االقتصنادي منع ضنمان تواصنل هنذا النمنو  أي توازننة لفتنرة 

وعرفنت  (122)عدالة االجتماعٌة . طوٌلة من الزمن لتلبٌة حاجات االفراد وتحقٌق أكبر قدر ممكن من ال

عملٌة تتضمن تؼٌرات جذرٌة فً الهٌاكنل المؤسسنٌة واالجتماعٌنة واالدارٌنة ))التنمٌة االقتصادٌة بأنها 

وكذل  فً التوجٌهات العامة وفً حاالت عدة حتى فً الحناالت والمعتقندات ، إذ انهنا عملٌنة تؼٌنر فنً 

فً النمو االقتصادي وتقلٌل التفاوت فً توزٌع الدخل هٌكل االنتاج وهٌكل االستخدام وتتضمن تسارعا 

والقضاء على الفقر وتهدؽ التنمٌة الى تحسٌن نوعٌة الحٌاة وٌشمل هذا التقندم فنً المجنال االقتصنادي 

ومنهم من ٌحاول تعرٌفها  بالمراحل التً ٌمر  (123)والمجاالت ػٌر االقتصادٌة كحرٌة الفرد والثقافة .

جتمع التقلٌدي ، مرحلة التأهب ،مرحلة االنطبلق من مرحلة النضوج ومرحلنة بها المجتمع كمرحلة الم

االستهبل  الواسع وٌرى البعض أن التنمٌة االقتصادٌة تعنً تحقٌق زٌادة سرٌعة تراكمٌة ومستمره فً 

وقند عرفهنا النبعض  (124)متوسط نصٌب الفرد منن الندخل النوطنً الحقٌقنً خنبلل فتنرة زمنٌنة معٌننة .

                                                 

منشورات الجامعة المفتوحة سالم عبد الحسن رسن ، المداخل االساسٌة للتنمٌة االقتصادٌة ، الطبعة االولى ،  - (9)

 . 28م ، ص2000لٌبٌا ، –، طرابلس 

سعد حسٌن فتح اللة ، التنمٌة المستقلة المتطلبات واالستراتٌجٌات والنتائج ، الطبعة الثانٌة ، بٌروت ، مركز  -(2)

 . 39، ص 1999دراسات الوحدة العربٌة ، 

حاتم حمٌد محسن ، دار كٌوان للطباعة والنشر والتوزٌع  أنجهام بربرة ، االقتصاد والتنمٌة النوعٌة ، ترجمة - (3)

 . 23م، ص2010، دمشق ، 

 . 71-70صبدون سنة نشر،  كامل البكري ، التنمٌة االقتصادٌة ، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ، -(4)

 .36م ، ص 2009القرٌشً محمد صالح تركً ، علم أقتصاد التنمٌة ، إثراء للنشر والتوزٌع ، عمان ،  -(5)
بن عٌاد صورٌة ، الجباٌة والتنمٌة االقتصادٌة ، مذكرة لنٌل شهادة اللٌسانس فً علوم  التسٌٌر أختصاص  -(9)

 . 34م ، ص2005معهد العلوم االقتصادٌة والتجارٌة والتسٌٌر ، دائرة علوم التسٌٌر ، ‘ مالٌة 



 

ملٌة التً ٌتم بمقتضاها دخول االقتصاد القنومً مرحلنة االنطنبلق نحنو النمنو النذاتً وعلنى بأنها )) الع

العموم فأن التنمٌة االقتصادٌة تتمثل فً تحقٌق زٌادة مستمره فً الدخل القومً الحقٌقً وزٌادة متوسط 

خندمات نصٌب الفرد فضبل عن إجراء عدٌد من التؼٌرات فً كل منن هٌكنل االنتناج ونوعٌنة السنلع وال

المنتجة أضافة الى تحقٌق عدالة أكبر فً توزٌع الدخل القومً أي أحداث تؼٌر فً هٌكل توزٌع الندخل 

 (125)لصالح الفقراء .

حٌث تعتبر التنمٌة االقتصادٌة وسنٌلة لتقلٌنل الفجنوة االقتصنادٌة والتقنٌنة بنٌن الندول النامٌنة والمتقدمنة  

امٌنة والمتقدمنة حٌنث أن التنمٌنة االقتصنادٌة ضنرورٌة حٌث أن التنمٌة االقتصادٌة ضنرورٌة للندول الن

للدول النامٌة لتقلٌل حده الفجوة االقتصادٌة والتقنٌة مع الدول المتقدمة . لذل  تهدؽ التنمٌة االقتصنادٌة 

  (126.)الى ماٌلً 

 رفع المستوى المعٌشً لبلفراد . -1

 زٌادة الدخل القومً.  -2

 الثروات. تقلٌل التفاوت فً توزٌع الدخول و -3

 التوسع فً الهٌكل االنتاجً.  -4

أي أن التنمٌننة االقتصننادٌة لٌسننت  بحنند ذاتهننا عملٌننة أقتصننادٌة بحتننة بننل تتننأثر ٌكثٌننر مننن العوامننل 

االقتصادٌة وتكون لها نتائج مؤثرة على جوانب ػٌر أقتصادٌة وقد ٌنظر الٌهنا عللنى أنهنا عملٌنة تؼٌنر 

  (127)أجتماعً وثقافً . 

 Human( والتً تمثل رأس المال البشري )Human Development) شرٌةالتنمٌة الب -3

Capital ( عندما أكتشؽ االقتصادي االمرٌكً )تٌودور شولتز( فً الخمسٌنٌات والستٌنٌات من القرن

الماضً دور الخبرة والمهارات المكتسبة نحو أنتاجٌة العمل ودور المؤسسات والبرامج التعلٌمٌة 

رفع أنتاجٌة العاملٌن وأدى هذا التطور العلمً للعنأٌة واالهتمام باالنسان وطاقته وػٌرها من االنتاج و

لما له من دور فً خدمة العملٌة االنتاجٌة. وقد جاء عن االعبلن العالمً لحقوق االنسان فً التنمٌة 

ل ، أن التنمٌة البشرٌة عرفها بأنها حق من حقوق االنسان ػٌر قاب1948ضمن المادة األولى عام 

                                                 

 –النظرٌات  –ة بٌن النظرٌة والتطبٌق محمد بن عبد العزٌز عجمٌة وأخرون ، التنمٌة االقتصادٌ -(2)

 . 78 -77م ، ص 2007التموٌل ، الدار الجامعٌة ، الطبعة االولى ،  –االستراتٌجٌات 

دراسة التطورات االقتصادٌة فً الدول العربٌة  –الطاهر عبلء فرج ، التخطٌط والتطوٌر االقتصادي  - (3)

 . 117-116م، ص2011عمان ، –،الطبعة االولى ، دار الراٌة للنشر 

 . 19، مصدر سابق ، ص أسامة عبد الرحمن  -(9)



 

للتصرؽ وأكد على أنه بموجب هذا الحق ٌمكن لكل أنسان المشاركة واالسهام فً تحقٌق التنمٌة 

ووفقا للتعرٌؽ الصادر فً  (128)االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسة والتمتع بهذه التنمٌة . 

سٌع نطاق الخٌارات تعرؽ التنمٌة البشرٌة على أنها عملٌة تو1990برنامج االمم المتحده االنمائً عام 

هً أن ٌعٌش االفراد حٌاة طوٌلة وخالٌه من الحصول على الموارد التً تكفل لهم مستوى معٌشً 

وقد تعنً  (129)كرٌم باالضافة الى تمتعهم بالحرٌات السٌاسٌة وحقوق االنسان وأحترام االنسان لذاتة .

هٌكلٌة مع تحلٌل أمن االنسان الذي التنمٌة البشرٌة بالتحلٌل طوٌل األجل وبالتركٌز على القضاٌا ال

المستقبلٌة الرئسٌة التً ٌرصد األحداث االنٌة وٌعنً بجزئٌاتها أنما ٌوفر أطارا متكامبل لتحدٌد القضاٌا 

 (130)ٌنبؼً الستراتٌجٌة التنمٌة البشرٌة أن تصاع على أساسها . 

لبلنتاج االفضل فً ظروؽ  كما تتضمن التنمٌة البشرٌة من خبلل تأهٌل الطاقات العاملة وأعدادها 

العمل الفعلً ، فٌما ٌعنً مفهوم التنمٌة االنسانٌة والمتعلقة بالرفاه االنسانً أي توسٌع خٌارات الناس 

وتنمٌة االنسان من أجل االنسان ، وبأستطاعة االنسان االرتقاء الى صناعة المصٌر الذاتً ومن هنا 

والوطنٌة والدولٌة كما تعنً االنسان الواعً المعنً  تدخل التنمٌة الثقافٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة

من ذل  أن التنمٌة البشرٌة ماهً اال وسٌلة  (131)والمشار  بصناعة مصٌره ومصٌر وطنه وأمنه .

تهدؽ الى تهٌئة الظروؽ المبلئمة لبلنسان لتطوٌر نفسه وتنمٌة قدراته العقلٌة والبدنٌة . أي أن مفهوم 

ن قاعدة او انموذج معٌن  أنما ٌتؼذى من أهداؽ المجتمع البعٌدة المدى ، التنمٌة البشرٌة الٌنطلق م

وهذا ٌفرض بدوره أستمرارٌة التطور بمكونات النهج أنسجاما للمتؼٌرات االجتماعٌة واالقتصادٌة 

 (132)والسٌاسٌة التً تحصل فً المجتمع . 

ال  االقتصنناد فننً تحدثننه الننذي عالسننرٌ والتؼٌننر التكنولوجٌننا فننً الحاصننل التقنندم أن واضننحاً  بننات لقنند   

 علنى حاسنماً  مؤشنراً  باعتبارهنا اإلنسنان حٌناة نوعٌنة فنً بنل فحسب، وسرعته النمو درجة فً ٌؤثران

 أخنذت واإلنترنٌنت، االتصناالت مٌندان فنً السنٌما التكنولوجٌنا فثنورة. للبقناء قابلنة بشنرٌة تنمٌة وجود

 منن التؼٌنر منع التنأقلم فً السرعة عامل من جعلوت وتدرٌبه، وتربٌته اإلنسان تعلٌم على مباشرة تؤثر

 اإلنسننان، شننأن شننأنه العلمننً، مواكبننه التطننور علننى ٌسننعى ال الننذي فننالمجتمع. اإلنتاجٌننة أهننم العوامننل

                                                 

باسٌل ٌوسؽ ، حقوق االنسان كمرجعٌة مفاهٌمٌة للتنمٌة البشرٌة ، دراسات فً التنمٌة البشرٌة المستدامة فً  -(2)

 . 57 -54، ص م2000العراق  –الوطن العربً ، بٌت الحكمة 

 . 84سابق ، ص، مصدر ة واخرون محمد عبد العزٌز عجمٌ -(3)

 . 21م، ص2008العراق ، التقرٌر الوطنً لحالة التنمٌة البشرٌة ،  –وزارة التخطٌط والتعاون االنمائً  -(4)

رؤٌة أستراتٌجٌة ، مقتطفات من مقالة ٌمكن االطبلع علٌها على  –عامر ذٌاب التمٌمً ، الثقافة والتنمٌة  -(9)

 الموقع أالتً 

WWW. Annaharkw.com/annahar/ article.aspx?id=34932. 
باسل البستانً، جدلٌة نهج التنمٌة المستدامة ، منابع التكوٌن ومواقع التمكٌن ، مركز دراسات الوحدة العربٌة  -(2)

 .  65م، ص2009، الطبعة االولى ، بٌروت ، 



 

 والندول. فٌنه والمسناهمة( المعرفنة اقتصناد) الجدٌند االقتصاد دخول عاجزاً عن نفسه سٌجد ما سرعان

 إلى الفقر ومن التطور، إلى التخلؽ من لبلنتقال األكثر أهمٌة ملالعا هً المعرفة أن بعد تدر  لم التً

 التحنوالت، هنامش علنى نفسنها سنتجد القندرات، وفق الدخل فقر أي للعبارة ، التنموي وبالمعنى الؼنى،

 (133). منها األكبر والمتضرر بل

ات مثنل أسنتراتٌجٌة تم تناول مفهوم وتحدٌات االستدامة فنً العدٌند منن الدراسن -التنمٌة المستدامة : -4

( والصنندوق العنالمً للطبٌعنة IUCNالمحافظة على العالم كما نشنرها االتحناد الندولً لحفنظ الطبٌعنة )

(WWF ( وبرنامج االمم المتحده للبٌئة ، )UNEP فً عام )وتقرٌر العنأٌة باالرض فنً العنالم  1980

 WCED Worded commission)مٌنة المعنٌنة بالبٌئنة والتن ((اللجننة العالمٌنة))، وفً تقرٌر   1991

of Environ mint and development كمننا نننوقش المفهننوم مننؤتمرات االمننم  1987(فننً عننام

 (134).   2002وجوها نسبرع فً العام  1992( ورٌو فً العام 1972المتحده فً ستوكهولم فً العام) 

 Brundtlandنة بروتبلنند )لقد تم أستعمال مصطلح التنمٌة المستدامة على وجة التحدٌد من خبلل لج

commission  )  أذعرفننت التنمٌننة المسننتدامة فننً هننذا التقرٌننر القنندرة علننى تلبٌننة  1987فننً عننام

 ( 135)أحتٌاجات الحاضر دون المساس بقدرة االجٌال القادمة على تلبٌة أحتٌاجاتها الخاصة .

 (  136) -: وقد بٌنت هذه اللجنة أن التنمٌة المستدامة تتظمن مفهومٌن رئٌسٌٌن هما

ٌُّعد تلوثا للبشر .  -  االحتٌاجات السٌما أحتٌاجات الفقراء فً العالم والفقر 

القٌننود التننً أوجنندتها التكنولوجٌننا والتنظننٌم االجتمنناعً بخصننوص قنندرة البٌئننة علننى تلبٌننة االحتٌاجننات  -

 .  الحالٌه والمستقبلٌة 

مفهوم منصب فً الجانب البشري والبٌئً وبالتالً فأن التنمٌة المستدامة كما نشرتها لجنة بروتبلند فً 

التنمٌة المستدامة بانهنا تحسنٌن ( (IUCNوالنمو االقتصادي . وقد عرؽ االتحاد الدولً لحمأٌة الطبٌعة 

نوعٌننة الحٌنناة مننع العننٌش ضننمن القنندرة االسننتٌعابٌة للنننظم البٌئٌننة الداعمننة . وهننذا التعرٌننؽ اوسننع مننن 

( ومنن الواضنح أن هنذا التعرٌنؽ  Brundtland commissionالتعرٌؽ المقدم منن لجننة بروتبلنند )

ٌشمل عناصر هامة مثل تحسٌن نوعٌة الحٌاة والقدرة االسنتٌعابٌة للننظم البٌئٌنة الداعمنة وتبندو تحسنٌن 

نوعٌة الحٌاة فً هذا التعرٌؽ أكثر طموحا من الوفاء باالحتٌاجات كما ورد فً تعرٌؽ لجنة بروتبلنند 
                                                 

 والبحوث اساتالدر مركز استراتٌجٌة، دراسات مجلة المعلومات، مجتمع من العرب أٌن: حبلوة أبو كرٌم -(3)

 . 66، ص 2006 ،98-97 العددان دمشق، جامعة االستراتٌجٌة،

رؤى كونٌة جدٌدة ، عمان  –عودة راشد الجٌوسً ، ترجمة جمانة ولٌد وأخرون ، االسبلم والتنمٌة المستدامة  -(9)

 . 21-20م ، ص 2013مؤسسة رشٌد فرٌش إٌبرت ، الطبعة االولى ،  –

(2)- Jonathan m. Harris, Basic principles of sustainable Development, Tufts University, 
USA, Jun 2000, p-5.  
(3)- Dictionary of Ecology, 2007, Michael all a bye, oxford, university press.  



 

الحٌاة بانه مساوي للوفاء بالكمالٌات وٌمكن أعتبار نوعٌة الحٌناة علنى أنهنا وٌمكن تفسٌر مفهوم نوعٌة 

  (137)المستوى المطلوب لتحقٌق أحتٌاجات الناس . 

ومننن خننبلل ماتقنندم ٌمكننن التفرٌننق بننٌن النمننو والتنمٌننة . فننبعض االقتصننادٌٌن ٌطلقننون تسننمٌة النمننو 

مننا التنمٌننة االقتصننادٌة فهننً متعلقننة االقتصننادي فننً تحلٌننل تطننور االقتصننادات فننً النندول المتقدمننة أ

بأقتصننادات النندول النامٌننة وأعنندا أخننرون النمننو االقتصننادي ٌشننٌر الننى الزٌننادة فننً االنتنناج بٌنمننا عملٌننة 

التنمٌننة االقتصننادٌة تننذهب الننى أبعنند مننن ذلنن  لتضننمن تؼٌننر فننً تركٌبننه االنتنناج وهٌكلننة االجتمنناعً 

ٌُّعد تطورا والمؤسسً بٌنما النمو االقتصادي ٌعبر عن الزٌا دة الحاصلة فً الناتج القومً والحقٌقً وال

مالم ٌرافقه تؼٌرات فً مختلؽ جوانب االقتصاد والمجتمع وبمعنى آخر أن النمو ٌتعامنل منع الجواننب 

المادٌة بٌنما التنمٌة تتعامل منع الجواننب المادٌنة وػٌنر المادٌنة أي الظنواهر الكمٌنة والنوعٌنة لمختلنؽ 

وقد أثبتت العدٌد منن الدراسنات االقتصنادٌة االخٌنرة أن هننا  (138)واالجتماعٌة . االنشطة االقتصادٌة 

عبلقة وطٌدة بٌن تقدم القدرات العلمٌنة والتقنٌنة للدولنة وبنٌن معندالت التنمٌنة االقتصنادٌة واالجتماعٌنة 

من النمو التراكمنً لندخل الفنرد فنً الوالٌنات المتحنده %50حٌث قدر بعض االقتصادٌٌن أن أكثر من 

االمرٌكٌة تعود الى التقدم التكنولوجً االمرٌكً وقد قدرو أن العائدات االقتصادٌة الكلٌة لبلستثمار فً 

البحث والتطوٌر أعلى بعدة مرات من أشكال االستثمار االخنرى وٌقندر االقتصنادٌون فنً الحاضنر أن 

التنمٌنة مبننً علنى من الناتج المحلً االجمالً فنً دول منظمنة التعناون االقتصنادي و%  50أكثر من 

المعرفننة إذ ازدادت الصننناعات المبنٌننة علننى المعرفننة فننً معظننم النندول المتقدمننة بالنسننبه الننى مجمننل 

الصناعة وقد توضح بأن هنا  زٌادة فً نسنبه صنادرات هنذه الندول حٌنث وصنلت الصنادرات المبنٌنة 

وفنً % 43دا النى وفنً أٌرلنن% 37وفنً الوالٌنات المتحنده النى % 36على المعرفنة فنً الٌابنان النى 

ٌُّعد هنذا انعكاسناً لنظرٌنات النمنو الجدٌندة التنً أسنتخدمت عامنل % 32المملكة العربٌة السعودٌة الى  و

وبذل  فأن التنمٌنة االقتصنادٌة هنً  ( 139)المعرفة كعنصر مهم من العناصر الدافعة للنمو االقتصادي . 

نمٌة فنً القندرةعلى أدارة النشناط الهنادؽ أحداث التطور أما التطور فهو نتاج التنمٌة وٌتوقؽ نجاح الت

الى تحقٌقها فقد تننجح وقند تفشنل امنا حندوث أمنر عنام  ٌتوقنؽ حجمنه وتسنارعه علنى تنظنٌم المجتمنع 

                                                 

 .22، مصدر سابق ، ص نة ولٌد واخرون عودة راشد الجٌوسً ، ترجمة جما -(4)
 –ع التنمٌة البشرٌة فً العراق فً ضوء مؤشرات القٌاس الكمً لدلٌل التنمٌة البشرٌة مخٌؽ جاسم حمد ، واق -(9)

 -116م ، ص 2011، 22، العدد  7دراسة تحلٌلٌة ، مجلة جامعة تكرٌت للعلوم االدارٌة واالقتصادٌة ، المجلد 

117 . 

 . 23م ، ص 2013، 22لعربٌة ، العدد االستراتٌجٌة العربٌة للبحث العلمً والتقنً واالبتكار ، جامعة الدول ا -(2)



 

لجوانب التنمٌة المتنوعة وعلى خلؽ ظروؽ موضنوعٌة تسناندها وٌتناسنب طردٌنا منع تطنور النذوات 

  (140)الفعالة .

 ٌة االقتصادٌة دور البحث والتطوٌر فً التنم -ثانٌاً:

 العلمنً التقندم لمقومنات امتبلكها مدى على الحدٌث العصر فً وثقل الدولة  التنافسٌة تعتمد القدرة     

 قنوى علنى بنناءاً  تعمنل متطنورة بحنوث لمراكنز الندول احتضان خبلل من ٌتأتى الذي التقنً، والتطور

 ظلهنا فنً صنلبه تعمنل أرضنٌة توفٌر ٌتطلب فٌه ش  ال مما وهذا. الحٌوٌة الوطنٌة والمتطلبات السوق

 بنٌن االرتبناط الٌنه لتوثٌنق إٌجناد إلى تحتاج التً المختلفة، قضاٌاها مواجهة فً مخرجاتها من وتستفٌد

 الشناملة أهداؽ التنمٌنة لتحقٌق المختلفة والخدمات اإلنتاج وقطاعات والتطوٌر العلمً البحث مؤسسات

 تطبٌنق ٌتنٌح حٌنث للدولنة واالجتماعً االقتصادي للتقدم مهماً  أمراً  العلمً ٌُّعد البحث. الوطنً واألمن

 أكثنر فعالٌنه وقندرة ٌجعلها مما المجاالت، مختلؽ فً تنافسٌة مزاٌا تحقٌق للدول العلمٌة البحوث نتائج

 . أفضل معٌشٌة مستوٌات تحقٌق ثم ومن العالمً، المستوى على المنافسة فً

 وتنمٌننة تطننوٌر إلننى تهنندؽ وتقنٌننة علمٌننة بحننوث لتبنننً ةملحنن العصننر هننذا فننً الحاجننة لقنند أصننبحت   

 الدولٌننة لمواكبننه المسننتجدات وذلنن  شننمولٌة، بننرؤى وقضنناٌاه مشننكبلته دراسننة علننى وتعمننل المجتمننع،

 العننام القطنناعٌن بننٌن التعنناون تعتمنند علننى والتقنٌننة العلمٌننة للبحننوث سٌاسننة تبنننً ٌتطلننب ممننا. الراهنننة

 العلنوم قاعدة توسعة إلى السٌاسة هذه مثل تهدؽ أن وٌنبؼً. تقنًوال العلمً المجتمعٌن وبٌن والخاص

 الخنندمات ذلنن  فننً بمننا والخنندمات السننلع إلنتنناج النسننبٌة المٌننزات تعزٌننز وضننمان وتطوٌرهننا والتقنٌننة

 النذات علنى أكثنر اعتمناداً  األمنة ٌجعنل ممنا األخنرى، للنشنطات والنمنو االسنتقرار تضنمن التً األمنٌة

 . والدولٌة واإلقلٌمٌة المحلٌة المستجدات عن الناجمة التنموٌة دٌاتالتح لمقاومة ومرونة

 البلزمننة القنندرات تعزٌننز علننى تعمننل التننً والتطننوٌر البحننوث لمراكننز المتزاٌنندة األهمٌننة ظننل فننً   

 جهودها توحٌد إلى الدول من الكثٌر سعت فقد المجاالت، شتى فً وتطبٌقها المتقدمة التقنٌات الستٌعاب

 والعمنل العلمً البحث سٌاسة رسم على موحده تعمل إدارٌة منظومة ضمن والتطوٌر حثالب مجال فً

 . والجهود األموال وهدر البحوث ازدواجٌة من الحد إلى ٌؤدي بما تطبٌقها على

 أعلنى أو مجلنس وزارة شنكل علنى إمنا أخنرى، إلنى دولنة منن مختلفنة أشنكاالً  المنظومنة هنذه تأخذ وقد

 األساسً النشاط  والتطوٌر البحث ٌعتبر .الدول بعض فً أحٌاناً  الدولة ئٌسر برئاسة والتطوٌر للبحث

 فنً االستثمار أن كما. العالمً الحضاري التقدم فً الفعالة والمشاركة األمن و التنمٌة تحقٌق فً للدول

                                                 

االردن عمان ، الطبعة االولى ،  –جمال داوود سلمان ، أقتصاد المعرفة ، الٌازوري للنشر والتوزٌع  -(3)

 . 193-192م، ص2009



 

 فنً أم المتخصصنة البحنث مراكنز فً أم الجامعات فً تمت سواء والتطبٌقٌة، األساسٌة البحوث مٌدان

 المسننتوٌٌن علننى االسننتثمار لهننذا الكبٌننر العائنند فننً ٌسننوػها مننا تجنند اإلنتاجٌننة، االقتصننادٌة مؤسسنناتال

 حٌث من العلمٌة البحوث تنشٌط فً األكبر بالدور المؤهل البشري العنصر وٌقوم. والمؤسسً الوطنً

 البشننرٌة ءاتالكفننا تطننوٌر فننً بنندورها البحننوث تقننوم كمننا. واسننتؼبللها ونقلهننا العلمٌننة المعننارؽ تولٌنند

حٌنث  (141)  .الشناملة واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة تحقٌق ٌكفل بما تنمٌتها تكفل التً العوائد وتوفٌر

أن االمم التً تسعى أن تكون فً مقدمة الركب المتطور تبذل جهدا حثٌثا فنً عملٌنة االبتكنار وتطنوٌر 

فنً صنورة عملٌنة سنواء كنان ذلن  فنً االفكار ومن ثم توظٌؽ هنذه االفكنار واالبنداعات واالبتكنارات 

مجال الصناعة أو فً مجال الخدمات . ومن خبلل ماتقدم ٌمكن القنول أن التقندم التكنولنوجً هنو نتناج 

ٌُّعننرؽ  بأسننم  لتننراكم المعننارؽ والمهننارات التكنولوجٌننة المختلفننة عبننر الننزمن داخننل االقتصنناد ) فٌمننا  

لوجٌننة للدولننة ، الٌننأتً نتٌجننة جهننود منفننردة الحنندى المسننار التكنولننوجً ( وأن بننناء االمكانننات التكنو

الشركات أو المؤسسات العامة ، وإنما هنو نتٌجنة لتظنافر الجهنود العامنة والخاصنة وتطبٌنق السٌاسنات 

البلزمة لتحقٌق التنمٌنة التكنولوجٌنة للدولنة ، بمنا ٌننعكس علنى النمنو االقتصنادي فنً األجنل الطوٌنل . 

(142) 

فاق على البحث والتطنوٌر أو تموٌلنه منن قبنل جهنات مالٌنه أو عملٌنة ٌشنكل ومن هنا فأن عملٌة االن   

هاما فً دعم االقتصناد المحلنً ولنذا نجند أن كثٌنرا منن موازننات البحنث العلمنً ركٌزة كبرى وأساساً 

وقد بنات أمنر متفقناً علٌنه أن للبحنث  (143)تخرج مباشرة من خزٌنة الشركات ، على أختبلؽ أنواعها .

لحٌوي الهام فً خدمة وتوطٌن التنمٌة ، والتعرؽ على المعوقات التً تقؽ أمامها ومنن العلمً الدور ا

ثم التوصل الى أفضل األسالٌب العلمٌنة التنً تعمنل علنى دفنع عملٌنة التنمٌنة وتطنور عمنل المؤسسنات 

حٌث أن توجنة الندول نحنو أمنتبل  ناصنٌة العلنم والمعرفنة لنٌس بالشنًء الجدٌند وأنمنا  (144)التنموٌة . 

جدٌد وضع الخطط الوطنٌة المتكاملة ذات البنرامج الزمنٌنة واألهنداؽ المحنددة . فقند بندأ السنباق بنٌن ال

م 1971الدول لردم الفجوة المعرفٌه منذ الربع االخٌر من القنرن الماضنً . فقند بندأت الٌابنان فنً عنام 

ات فنً الٌابنان قنام بهنا معهند تطنوٌر الحاسنب 2000بوضع خطة لتطوٌر المجتمع الٌابنانً بحلنول عنام 

                                                 

 مركز فرٌد، محمد ترجمة وأمرٌكا، وأوروبا الٌابان بٌن القادمة االقتصادٌة المعركة: المتناطحون لستر، ثرو، -(9)

 . 39 ص. ظبً أبو( 9995)االستراتٌجٌة والبحوث للدراسات إلماراتا
محمد سٌد ابو السعود ، االمكانٌات التكنولوجٌة والنمو االقتصادي ، مجلة جسر التنمٌة ، المعهد العربً  -(2)

 . 13،ص، السنة التاسعة 2010للتخطٌط بالكوٌت ، العدد الخامس والتسعون ، ٌولٌو/ تموز 

نوان تفوق سوٌسري فً البحث العلمً متاح على شبكة المعلومات الدولٌة االنترنٌت على الرابط مقالة بع -(3)

   -أالتً :

WWW.Swissifo.ch/ are / Science – technology. Htm? Siteseet= 6663712&ckey= 
1161859819000&ty=st 

، ص 2000دٌمٌة ، القاهرة ، مصر ، محمد جمال دروٌش ، التخطٌط للمجتمع المعلوماتً ، المكتبة االكا -(4)

57- 58-59 .  



 

(JCUDI ًوذل  بتكلٌؽ من وزارة الصناعة والتجارة الدولٌة جاءت بعنوان خطة لمجتمع معلومات )– 

ٌجنب أن ٌعتمند االقتصناد  2000، وقند جناءت هنذه الخطنة أننه بحلنول عنام   2000هندؽ وطننً لعنام 

الثروة الوطنٌة بصورة  الٌابانً على المنتجات المعلوماتٌة ولٌس على الصناعات التقلٌدٌة ، وأن تؼذي

أساسٌة قبنل صنناعات المعرفنة التنً تعتمند علنى قواعند المعلومنات كوقنود لهنا ولتحقٌنق ذلن  وضنعت 

خطنوط عرٌضننة ٌسترشنند بهننا للنندخول فننً القننرن الحنادي والعشننرٌن تهنندؽ الٌجنناد فننٌض فننً االبننداع 

ة ، والتً ٌتسنم بهنا القنرن ونظرا للثورة المعلوماتٌة ػٌر المسبوق (145)الفكري االنسانً فً المجتمع . 

الحالً والتسارع المعرفً والمتراكم وما له منن تطبٌقنات تكنولوجٌنة فقند بنات لنذل  أثنره الواضنح فنً 

مفاهٌم التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌه وفً السلو  الفنردي والمجتمعنً بشنكل عنام . أن هنذا 

وقدرة علمٌنة ، تسنتطٌع أن تواكنب المسنتجدات  التوجة ٌستدعً توافر عناصر بشرٌة ذات كفاءة عالٌه

العلمٌة والتكنولوجٌة الحدٌثة ، ومن هنا تظهر قٌمة البحث العلمً بل وستزداد ٌومنا بعند آخنر فنً هنذا 

العصر الذي ٌطلق علٌه عصر المعرفة والمعلومات ، وذل  عن طرٌق تدعٌم مؤسسات البحث العلمً 

النسان فً كل جواننب الحٌناة . أننه كلمنا زاد االنفناق علنى وتوظٌفها فً خدمة المجتمع ورفع مستوى ا

البحنث العلمنً والتطنوٌر كلمنا كنان هننا  أعتمناد علنى الننفس والثقنة فنً القندرات الذاتٌنة ، والخبننرات 

وٌقول خبراء التنمٌة أن نسنبه االنفناق  (146)الوطنٌة ، وبناء أستثمار أستراتٌجً ٌحقق تقدما مستدٌما . 

( ) GDPمنن النناتج المحلنً االجمنالً )  2%ات التطوٌرٌة ٌجب أن الٌقل عن  على البحوث والدراس

Gross Domestic Product لٌكون لبلبحناث مردودهنا المنؤثر علنى االنتناج والخندمات ، وٌسناعد )

علننى البحننث العلمننً  %3فننً أدخننال التقنٌننات واألسننالٌب المتطننورة . أن النندول التننً تنفننق أكثننر مننن 

دمة ومرد ذل  الى أن كنل القطاعنات تشنار  فنً ذلن  سنواء كاننت الحكومنة أو والتطوٌر هً دول متق

مؤسسات التنمٌة أو الهٌئنات العلمٌنة أو رجنال االعمنال ، بٌنمنا فنً عالمننا العربنً القطاع الخاص ، أو

 0.9فأن هذا االنفاق ػالباً ما ٌعتمد على مخصصات الدولة وبالتالً فأنه الٌزٌد فً حنده االقصنى عنن 

نا فأن البحث العلمنً الٌشنؼل الحٌنز النذي سنٌأهلة ممنا ٌنؤثر سنلبا علنى عملٌنة التنمٌنة . وأذا ومن ه%

 .  %3لتصل الى  %2أردنا تنمٌة حقٌقٌة ، فبلبد لنسبه االنفاق أن تتجاوز حاجز 

وترى الباحثة أن البحث العلمً والدراسات التطوٌرٌة من جهة والتنمٌة االقتصادٌة من جهة أخنرى    

قة وطٌدة مع بعضهما فبلٌمكنن حصنول تنمٌنة بندون بحنث علمنً إذ ٌبقنى البحنث العلمنً هنو ذات عبل

                                                 

متاح على شبكة المعلومات الدولٌة االنترنٌت على بحث رضا شبلً الخوالدة ، االستثمار فً البحث العلمً ،  -(9)

  -الرابط أالتً :

www.ammonnews.net/article.aspx?articleNo=80515  
متاح على شبكة المعلومات الدولٌة االنترنٌت على بحث بشرٌة ، طارق على جماز ، التنمٌة االقتصادٌة وال -(2)

  -الرابط أالتً :

www.profvb.com/vb/49063-post1.html   



 

مصنندر بننناء النهننوض والتقنندم والتطننور التننً الٌمكننن أن تحصننل دون معرفننة وعلننوم ناتجننة مننن بحننث 

 علمً  جاد .

 منافع البحث والتطوٌر للقطاعات االقتصادٌة  -رابماً:

ّوا ٠زّضلً ثؼلوٚهح رطل٠ٛو ِؼللالد اإلٔزبع١لخ ٚرؾَل١ٓ لللهرٙب رٛاعٗ لطبػبد األػّبي رؾل٠ب َِز     

اٌزٕبف١َخ . ِٚغ ػٌّٛخ االلزظبك ٚارَبع كٚه اٌّؼوفخ ثؤٔشطزٗ ، أطجؼ ِٓ اٌؼوٚهٞ ِواػلبح اٌؼٛاِلً 

اٌضالصخ ا٢ر١خ وشوٚؽ هئ١َخ ٌَّبػلح لطبػبد األػّبي فٟ ِٛاعٙخ اٌزؾلٞ اٌّنوٛه
(147)

:- 

 Information: the firstٚي ٌزم١ٍللً اٌال٠ملل١ٓ ٚاٌغّللٛع اٌشللوؽ اٌؼللوٚهٞ األ انًعهٕياااخ> 1-

necessary condition for reducing uncertainty and Ambiguity: -  ٠ُّؼل رٛف١و اٌّؼٍِٛبد

اٌظؾ١ؾخ اٌغ١ٕخ ثبٌّٕبفغ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رَزقٍض ِٕٙلب أِلواً ؽبٍلّب فلٟ الزظلبك اٌّؼوفلخ ٌَّلبّ٘زٙب فلٟ 

نٌه ِلٓ اٍلزؼلاك األؽلواا ماد اٌظلٍخ ٌٍَّلبّ٘خ ثؼ١ٍّلبد االثزىلبه رقف١غ اٌغّٛع ٚاٌال٠م١ٓ هافؼخ ث

ٚاالٍزضّبه ػٕل َِز٠ٛبد اٌؼبئل اٌّزٛللغ ِٕٙلب ٔفَلٙب. ٠ّٚىلٓ اٌؾظلٛي ػٍلٝ ٘لنٖ اٌّؼٍِٛلبد ِلٓ كافلً 

إٌّظّخ ِٓ فالي ِؼوفزٙب ٚرغوثزٙب ِلػِٛخ ِٓ ِظبكه ث١ئزٙب اٌقبهع١لخ ام ٠لزُ رجلبكي ٚأزلبط ٚرؼلل٠ً 

روٍـ فظبئض ِغزّغ اٌّؼوفخ ٍززطٛه اٌملهح ػٍٝ رؾ٠ًٛ اٌج١بٔبد اٌقبَ اٌٝ ِؼوفخ اٌّؼٍِٛبد . ِٚغ 

ِزغَلح ثشىً ِٕفؼخ ٌٍشقض ٚ/أٚ اٌغٙخ إٌّزغخ ٚاٌَّزٍّخ ٌٍج١بٔبد . ٚرزطٍت ػ١ٍّخ رٛف١و اٌّؼٍِٛلبد 

اٌظؾ١ؾخ  عٙلا ٚٚلزلب ِٚلئ٘الد ، ٚألٔٙلب غ١لو ِزلٛافوح ثَّلز٠ٛبد ِزىبفئلخ ٌىلً إٌّشلآد ٌلنٌه رؼغلي 

ؼؼلللٙب ػلللٓ رلللٛف١و ِؼٍِٛلللبد طلللؾ١ؾخ ٚل١ّلللخ َِلللججٗ ظٙلللٛه ؽبٌلللخ رللللػٝ ثلللـ ) ال رٕلللبظو ِؼٍِٛلللبرٟ ث

informational asymmetry  ٌٓلنٌه الثلل ِلٓ رّىل١ٓ األفلواك ٚإٌّشلآد ػلّٓ ِغزّلغ ِؼل١ٓ ِل . )

اٌَّبّ٘خ ثفبػ١ٍٗ ثؼ١ٍّخ اٍزالَ ٚاٍز١ؼبة ٚأزبط ٚرلاٚي اٌّؼٍِٛبد اٌظؾ١ؾخ ٚاٌغ١ٕخ ثّٕبفؼٙلب وّللفً 

 الئُ ٌّؾبوبح االثزىبه كافً إٌّشؤح ٚ/أٚ كافً ث١ئخ األػّبي إٌّز١ّخ ا١ٌٙب.ِ

 Networks: Aاٌشلوؽ اٌؼلوٚهٞ اٌضلبٟٔ ٌٍّشلبهوخ ثبٌّؼٍِٛلبد اٌّئك٠لخ اٌلٝ االثزىلبه  انشثكاخ> 2-

second necessary condition – the sharing of information leading to innovation :

بوً ِالئّخ ٌالرظبي ٚاٌزؼٍُ ، ام رؼلوع ف١ٙلب ِؼٍِٛلبد ِبك٠لخ ٚ رمل٠و٠لخ ٠ٕشلؤ ػٕٙلب رٛفو اٌشجىبد ١٘ -

ثضالصلخ رَو٠غ ٌؼ١ٍّلبد االثزىلبه ٚ االٍلزضّبه. ٚرَلُٙ ٘لنٖ اٌشلجىبد أ٠ؼلبً ثزطل٠ٛو اٌزغلبهح  االٌىزو١ٔٚلخ 

ب اٌضلبٟٔ أشىبي ام ٠غطٟ األٚي اٌزجبكي اٌزغبهٞ ث١ٓ اٌشووبد اٌزغبه٠لخ )ِلٓ اٌشلووخ اٌلٝ اٌشلووخ ( ، أِل

                                                 

(1)- Pierre-André Julien, a Theory of Local Entrepreneurship in the Knowledge 

Economy, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2007, pp: 137-206.  

 



 

ف١ش١و اٌٝ اٌزجبكي اٌزغبهٞ ث١ٓ اٌشووبد اٌزغبه٠خ ٚاٌَّزٍٙه )ِٓ اٌشووخ اٌٝ اٌَّزٍٙه( ، ث١ّٕلب ٠زؼٍلك 

 اٌضبٌش ثبٌزجبكي اٌزغبهٞ ث١ٓ اٌشووبد اٌزغبه٠خ ٚاٌؾىِٛخ )ِٓ اٌشووخ اٌٝ اٌؾىِٛخ( .
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إٌّبفَخ األٍب١ٍخ فٟ الزظبك اٌّؼوفخ ، ام ٠ٕجغٟ ػٍٝ إٌّشآد ٚاٌجٍلاْ اٌّم١ّخ ف١ٙب أْ رزؼبْٚ ٌالثزىلبه 

اٌلٝ أْ هعلبي األػّلبي  2002ػلبَ  Tarondeauفٟ ظً إٌّبؿ االلزظلبكٞ اٌؼلبٌّٟ اٌغل٠لل ، ام أشلبه 

إٌّظّلخ ٚاٌمللهح ػٍلٝ رطج١ملٗ ثلنوبء. فبالثزىلبه  ٠ؼلْٚ االثزىبه ٔز١غخ ٌٍّؼوفخ ٚاٌقجوح اٌّللاهح ِلٓ لجلً

ِلللورجؾ ثٛعلللٛك ِغزّلللغ ِؼوفلللٟ ٠ؼلللُ ِجللللئ١ب هعلللبي أػّلللبي ِٕٚظّلللبد ٠ٚزطٍلللت اٌمللللهح ػٍلللٝ اٌلللزؼٍُ 

ٚاالٍللز١ؼبة ٚ اػللبكح رغ١ّللغ األفىللبه ِللٓ فللبهط إٌّظّللخ ٚ/أٚ كافٍٙللب ثبالػزّللبك ػٍللٝ ؽمٍٙللب اٌّؼوفللٟ 

زىبه٠لخ اٌزلٟ ٠زورلت ػٍلٝ اىك٠لبك أػللاك٘ب فلٟ ثٍلل ِلب اٌقبص وّمِٛبد أٍب١ٍخ رَُٙ فٟ ا٠غبك ِٕشآد اث

اهرفبع ِؼلالد ّٖٔٛ 
( .148)

  

ٌمللل رغ١للود ؽج١ؼللخ ّٔللبمط االثزىللبه وٕز١غللخ ؽج١ؼ١للخ ٌقظللبئض اٌشللجىبد فللٟ االلزظللبك اٌّجٕللٟ ػٍللٝ    

ام ؽوؽذ ٔظو٠خ االثزىلبه اٌزم١ٍل٠لخ ّٔلٛمط االثزىلبه اٌقطلٟ اٌلنٞ ٠شل١و اٌلٝ االثزىلبه ػٍلٝ أٔلٗ اٌّؼوفخ 

خ اوزشبا رزطٛه ػٓ ؽو٠ك ِواؽً ِززبثؼخ ثشىً ٍٍٍَخ فط١خ صبثزخ ، ام ٠جلأ االثزىبه ثجؾش ػٍّٟ ػ١ٍّ

عل٠ل ٠زطٛه ثشىً ِززبثغ فالي ِواؽً ٚطٛال اٌلٝ رطل٠ٛو ِٕلزظ صلُ أزبعلٗ ٚرَل٠ٛمٗ اٌلنٞ ٠ٕزٙلٟ ثج١لغ 

٠ّىلٓ أْ ٠َلزّل  ٔبعؼ ٌّٕزظ عل٠ل أٚ ػ١ٍّخ أزبط عل٠لح . ػٍٝ ؽ١ٓ رٛػؼ إٌظو٠خ اٌؾل٠ضلخ أْ االثزىلبه

ِٓ ِظبكه ػلح رزؼّٓ اإلِىب١ٔبد اٌظٕبػ١خ اٌغل٠لح ٚاٌمللهح ػٍلٝ اكهان ؽبعلبد اٌَلٛق ، وّلب ٠ّىلٓ 

أْ ٠ؤفن االثزىبه أشىبال أفلوٜ ولبعواء رؾَل١ٕبد ٌّٕزغلبد أٚ رىٌٕٛٛع١لب لبئّلخ أٚ فلزؼ أٍلٛاق عل٠للح ، 

ه ٠زطٍت اعواء ارظبالد ِّٙلخ ثل١ٓ ، ام أْ االثزىب  غٛش أٌ ْزِ انعًهٛاخ ال ذرى تانضشٔسج تشكم خطٙ

ِّض١ٍٓ ػٓ إٌّشآد ٚاٌّقزجواد ٚاٌّئٍَبد األوبك١ّ٠لخ ٚاٌَّلزٍٙى١ٓ فؼلال ػلٓ اٌزغن٠لخ اٌؼىَل١خ ثل١ٓ 

اٌّزقظظ١ٓ ثبٌؼٍُ ٚإٌٙلٍخ ٚرط٠ٛو إٌّزغبد ٚاٌظٕبػخ ٚاٌز٠َٛك ، ام أْ اٌزواثؾ اٌزفبػٍٝ ثبٍزقلاَ 

(ICT) بء اٌقلبهع١١ٓ ٚأْ ٘لنٖ اٌؼالللبد ٍزَلبػل إٌّشلؤح ػٍلٝ ١ٍي٠ل ِٓ اٌملهح ػٍٝ اٌزؼٍُ ِلٓ اٌشلوو

ِٓ إٌّظّلبد ٌزَلًٙ اٌؾظلٛي ػٍلٝ   ٔشو اٌزىب١ٌف ٚاٌّقبؽو اٌّورجطخ ثؼ١ٍّخ االثزىبه ث١ٓ ػلك وج١و 

ٔزبئظ ثؾض١خ عل٠لح الوزَبة ِىٛٔبد رىٌٕٛٛع١خ هئ١َلخ ٌٍؼ١ٍّلبد ٚإٌّزغلبد اٌغل٠للح ٌٍَّلبّ٘خ ثؤطلٛي 

زلٟ ٍل١زُ أشلبإ٘ب  ، ام رزؼٙلل إٌّشلؤح ثبٔغلبى فؼب١ٌلٗ ِلب ٌالثزىلبه ثشلىً ِٕفلوك االٍزضّبهاد االثزىبه٠خ اٌ

اٌنٞ ٠زىبًِ ثبٌزؼبْٚ ِغ فؼب١ٌبد ِٕشآد أٚ عبِؼبد أٚ ِئٍَبد ثؾض١خ أفوٜ ٚثلػُ ؽىلِٟٛ . ٌٚلنٌه 

فبالثزىبه ١ٍىْٛ ٔز١غخ ٌزفبػالد ػل٠لح ٌّغزّغ ِّض١ٍٓ ِٚئٍَبد ٚاٌن٠ٓ ٠شلىٍْٛ ِلغ ثؼلغ ِلب ٠للػٝ 

                                                 

 فً األمثلٌة بعد ما تحلٌل باستخدام االستثمار وتخصٌص االبتكار حفز المعاضٌدي ، آلٌات محمود شاكر أحمد -(9)

، أطروحة دكتوراه فلسفة فً العلوم أالقتصادٌة ،  (أنموذجا الخفٌفة الصناعات شركة) الهندسٌة الصناعات قطاع

 . 29-28، ص 2011الجامعة المستنصرٌة ، 



 

اٌزلٟ رٍٛلؼذ اٌلٝ ِلب ثؼلل اٌؾللٚك اٌٛؽ١ٕلخ  National innovation systemsالثزىبه اٌلٛؽٕٟ ثٕظُ ا

ال١ٍّب ٌٍظٕبػبد اٌزلٟ رزظلف ثجملبء ٔلٛع ِلٓ اٌزللفمبد ٚاٌؼالللبد ف١ّلب  Internationalٌزظجؼ ك١ٌٚخ 

 knowledge distributionث١ٕٙب  ، ام رىّٓ األ١ّ٘خ اٌوئ١َ١خ ٌٙنٖ إٌظُ ثّملاه لٛح رٛى٠لغ اٌّؼوفلخ 

power  ٌنٌه فبْ أٞ عٙل ٠جني ٌجٕبء ٚرط٠ٛو ٚلبث١ٍزٙب إل٠ظبي اٌّجزىو٠ٓ اٌٝ في٠ٓ اٌّؼوفخ إٌّبٍت ،

٘نٖ إٌظُ ١ٍَُٙ ثٕشو اٌّؼوفخ ٠َٚوع األكاء أالثزىبهٞ )اٍزضّبه اثزىبهٞ( ٌٍّٕشآد ٌٚاللزظبك
(149)

 . 

١ٔٚخ ثشلىً ػلبَ ٚال ٍل١ّب رٍله اٌزلٟ فٟ ِغبي اٌزغبهح االٌىزو (ICT)وّب ٠ّىٓ أْ ٠ئكٞ اٍزقلاَ اٌـ      

اٌلٝ رطل٠ٛو اٌمللهح فلٟ ِغزّلغ ِؼوفلٟ ٠غّؼٙلب  Business-to-Businessرزُ ث١ٓ لطبػبد األػّلبي 

ػٍٝ اوزشبا ٚ/أٚ رقظ١ض االٍزضّبه اٌزٍٛؼٟ ٚاالؽالٌٟ ػجو رٛف١و ِؼٍِٛبد ِالئّخ ػٓ اإلٔزبع١بد 

ٍلل١زورت ػٍللٝ ِللب ٍللجك رؾم١للك ِىبٍللت  اٌؾل٠للخ ٌّللٛاهك إٌّشللآد ٚؽج١ؼللخ اٌطٍللت ٚاٌؼللوع ػ١ٍٙللب ، ام

الزظبك٠خ ػجو ل١بَ اٌشووبد ثبػبكح رقظ١ض ِٛاهك٘ب اٌّزبؽخ ػٍٝ َِزٜٛ اٌظٕبػخ ، وّب ٍل١ئكٞ ِلب 

ٍؼو رٛاىٟٔ ٌٍّٛاهك فٟ ٍٛق ػٕبطو اإلٔزبط ٚااللزلواة ِلٓ رَلبٚٞ اإلٔزبع١لخ اٌؾل٠لخ  رؾل٠ل ٍجك اٌٝ

فملب ٌٍّؼلب١٠و اٌجبه٠ز١لخ .ِٚلٓ فلالي ِبرمللَ ٠ّىلٓ ٌىً ِٛهك أزبعٟ فلٟ ولً اٌشلووبد ٚى٠لبكح اٌوفب١٘لخ ٚ

  رٛػ١ؼ ؽبعخ اٌمطبػبد ٌٍجؾش ٚاٌزط٠ٛو. 

 القطاع الصناعً -1

 علٌه تستند الذي بالمرتكز وصفه وٌمكن االقتصادٌة أهم القطاعات واحداً من الصناعً ٌُّعد النشاط    

 اإلنتاج لطرق وأسالٌب حدٌثة سائلو من ٌقدمه لما والتقدم، التطور تحقٌق فً األخرى جمٌع النشاطات

 واالجتماعٌننة االقتصننادٌة القطاعننات تعتمنند علٌننه لننذا القننومً النندخل لزٌننادة القاعدةاالقتصننادٌة وبننناء

 .واألجهزة والمعدات اآلالت من على حاجاتها للحصول والعلمٌة

 

 فً الرئٌسة العوامل نم إستراتٌجٌة أهمٌة ذات متعددة صناعٌة مواد إنتاج على القدرة لها التً والدولة

 بل فحسب اقتصادٌا ُتعّد  سبلحا     لم الصناعة إذ إن والعسكري، واالقتصادي السٌاسً قوتها ونفوذها

 الخنام للمواد المنتجة الدول على للضؼط الكبرى الصناعٌة الدول تمارسه سٌاسٌا أٌضاً سبلحا أصبحت

                                                 

(1) – organization for economic co- operation  and  development  , pp:14-16. 



 

 ال قد ستراتٌجٌة صناعات من تقدمه بما سكرٌةوالع السٌاسٌة الطمأنٌنة من الصناعة نوع تطوٌر وفً ،

  (150) .الدولٌة األزمات أثناء وفً الحاجة وقت علٌها فً الحصول الصناعٌة ػٌر الدولة تتمكن

 الننى عامنة بصنفة الؼذائٌنة الصنناعة وبناالخص الصنناعة قطناع فنً والتطنوٌر البحنث مفهنوم ٌهندؽ   

 العملٌنة التجنارب مسنتوى من بها والدفع قائمة ئٌةػذا أو تحسٌن منتجات جدٌدة ػذائٌة منتجات تطوٌر

 الصننناعً االنتنناج مسننتوى الننى ثننم الصننناعً ومننن شننبه التجرٌبننً المعمننل مسننتوى علننى االنتنناج الننى

علنى  تعمنل والتطنوٌر للبحنث مسنتقلة مراكنز وهنالن . الصنناعٌة تحقق ارباحاً للمنشنأة تجارٌة بصورة

التننً ٌننتم  التطوٌرٌننة البحننوث نع المنتجة،اضننافة الننىاسننس تجارٌننة ، واخننرى تكننون جننزء أمننناً للمصننا

 البحثٌنة انجازهاعلى مستوى المؤسسات األكادٌمٌة كالجامعنات والمعاهند منن خنبلل كلٌاتهنا ومراكزهنا

 ٌنتم االختنراع التنً بنراءات مصناؽ النى ترقنى التطبٌقٌنة التطوٌرٌنة البحوث هذه بعض.  المتخصصة

ٌُّعد القطاع   (151).والعالمً المحلً النطاق على خصصةمت جهات خبلل من وحقوقها ملكٌتها حفظ كما 

الصنناعً مننن القطاعننات االقتصننادٌة االساسنٌة فننً تعزٌننز االسننس المادٌنة الي اقتصنناد كنتٌجننة للقٌمننة 

المضننافة العالٌننه ، التننً تولنندها أنشننطة االرتباطننات االمامٌننة والخلفٌننه للنشنناط مننع االنشننطة االخننرى . 

نٌت أساس تقدمها علنى القطناع الصنناعً . امنا فنً العنراق تتعناظم أهمٌنة هنذا فمعظم الدول المتقدمة ب

القطنناع علننى مسننتوى مؤشننرات االقتصنناد الكلننً بأعتبنناره المولنند االساسننً للمننوراد التننً تعتمنند علٌهننا 

. كمنا أن هنذا القطناع النذي ٌشنمل أنشنطة الننفط والؼناز  %90الموازنة االتحادٌة للدولة والتنً تتعندى 

والصننناعة التحوٌلٌننة ٌسننأهم بحننوالً نصننؽ قٌمننة الننناتج المحلننً االجمننالً بحسننب نتننائج  والكهربنناء

باالسعار الثابتة وهذه النسنب تتفناوت نسنبه مسناهمة انشنطة القطناع 2011 حسابات الناتج المحلً لعام 

( امنا فٌمنا ٌخنص %(43فً تولٌند النناتج المحلنً االجمنالً ، حٌنث ٌسنأهم قطناع انتناج الننفط بحنوالً 

( وهً مساهمة متدنٌة جنداً  (%1.5( والكهرباء عن (%2.7صناعات التحوٌلٌة تتعدى مساهمتا عن ال

مقارنة بمعدالتها فنً حقبنه السنبٌعٌنات والثنانٌننات منن القنرن الماضنً حٌنث فاقنت مسناهمة الصنناعة 

 (152)( من قٌمة الناتج المحلً االجمالً.%10التحوٌلٌة وحدها )

 

 

                                                 

محمد جواد عباس شبع ، الصناعات التحوٌلٌة واهمٌتها فً العراق ، بحث منشور على شبكة المعلومات  -(9)

 -الدولٌة االنترنٌت على الرابط أالتً :
www.arts.uokufa.edu.iq/teaching/go/.../synaa%20taheelylai.pdf  

  -بكري حسٌن حسن ، مستقبل الصناعات التحوٌلٌة للتمور ، متاح على الموقع أالتً : -(2)

www.iraq-datepalms.net 

، بؼداد ،كانون الثانً ، ص 2094-2093جمهورٌة العراق ، وزارة التخطٌط ، خطة التنمٌة الوطنٌة لعام  -(9)

107-108 . 



 

 

 

 

   

 متطلبات                                                                                          مناهج   تطوٌر        

 نتائج البحث وحل المشكالت باحثٌن 

 

 ( المالقة بٌن البحث الملمً والصناعة ومرتكزات هذه المالقة 1المخطط )

 . المصدر من إعداد الباحثة باألستناد على ماسبق -

 القطاع الزراعً  -2

 الؼنذائً األمنن لتحقٌنق إستراتٌجٌا هدفا الزراعٌة اإلنتاجٌة ورفع الزراعً أداء القطاع ٌُّعد تحسٌن     

 التكنولوجٌننا االسننتحوإذ علننى قنندرات تعزٌننز فننً الهنندؽ هننذا تحقٌننق إلننى السننبٌل وٌتمثننل العننراق، فننً

األسننالٌب  لتطننوٌر واسننعة آفنناق مننن عنننه ٌننتمخض ومننا العلمننً بالتقنندم االهتمننام طرٌننق عننن الزراعٌننة

 وتوسنٌعها المتوفرة الزراعٌة المساحات استؼبلل كفاءة كتطوٌر المحاصٌل، إنتاج فً المتبعة الزراعٌة

 بالصنورة الزراعٌنة والندورة المحصنولً التركٌب واختٌار المحسنة والبذور التقاوي استخدام وتحسٌن

 الوراثٌنة األصنول وتطنوٌر الحدٌثنة أسالٌب النري وتبنً عٌةالزرا المكننة فً والتوسع األكثر مبلءمة،

 .الكٌماوٌة والتقنٌات الوراثٌة والهندسة التقأنه الحٌوٌة باستخدام

 بالتحندٌث كبٌنر حند إلنى ٌنرتبط والحٌنوانً، النبناتً بفرعٌنه الزراعً واإلنتاج اإلنتاجٌة تطوٌر إن    

 بنظننر تأخننذ والتننً، الزراعننً المٌنندان فننً سننٌماوال العلمٌننة البحننوث علننى بنندوره ٌتوقننؽ الننذي التقنننً

 العراق . فً الزراعً للقطاع المحلٌة الظروؽ االعتبار

 عنندة خننبلل مننن الزراعٌننة اإلنتاجٌننة لزٌننادة العننراق فننً الزراعٌننة البحننوث دور تفعٌننل وباإلمكننان      

 -:اآلتً منها نذكر عوامل

 انرعهٛى انعانٙ 

 

 انثذس انعهًٙ 

 

 انصُاعح 



 

 وزٌنادة تطنوٌر بهندؽ، واألجنبٌة العربٌة لدانوالب العراق فً وأنشطتها البحوث مراكز بٌن التنسٌق-9

 . المتبادلة الفنٌة والمهارات الخبرات

 .خاصة بصورة منها والتطبٌقٌة عامة بصورة الزراعٌة باألبحاث للقٌام المؤهلة المبلكات توفٌر-2

 .العراقٌة الحكومة قبل من األبحاث لهذه المخصصة الموارد زٌادة-3

 . المتخصصة والمختبرات والفنٌة العلمٌة التجهٌزات توفٌر-4

 . المجال هذا فً والباحثٌن العلماء على تحافظ التً والمهنٌة والعلمٌة األمنٌة البٌئة توفٌر-5

أهنم  ٌُّعند منن واالسنتثمار التشنجٌع حٌنث منن الزراعٌنة العلمٌنة الكافٌه للبحوث األهمٌة إعطاء إن      

 هنذه بنه تتمتنع لمنا وذل  الؼذائً األمن وتحقٌق الزراعٌة ةللتنمٌ األهداؽ اإلستراتٌجٌة لتحقٌق الوسائل

 (153)المستوردة . التكنولوجٌا تطوٌع قدرة من البحوث
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 الفصل الثانً
 

 مإشرات البحث والتطوٌر والتنمٌة االقتصادٌة فً دول مختارة
 
 

 تمهٌد : 
 

ث والتطوٌر كمدخآل تنموٌ  أقتصادٌ  البد بعد أن تم توضٌح أالطار المفاهٌمً لبلنفاق على البح     

من توضٌح مؤشرات البحث والتطوٌر فً الٌابان والسعودٌة بأعتبار الٌابان دولة رائدة فً مجال 

البحث العلمً والتطوٌر التكنولوجً والسعودٌة كدولة نامٌة أستطاعت النهوض بواقعها أالقتصأدى 

مما زاد توجهها نحو أالنفاق على البحث  2012على مستوى الدول العربٌة وخصوص  فً العام 

العلمً لذل  ٌتطرق الفصل الثانً الى ثبلثة مباحث رئٌسٌة ٌختص المبحث أالول فً توضٌح 

عبلقة البحث والتطوٌر بالمعرفة التكنولوجٌة كمدخبلً تنموٌاً ، فً حٌن أختص المبحث الثانً فً 

فٌه أستعراض لتجربة الٌابان فً البحث تحلٌل مؤشرات البحث والتطوٌر فً الٌابان حٌث تم 

العلمً والتطوٌر التكنولوجً وبعد مقارنة الٌابان مع دول أخرى وتموٌل التعلٌم العالً فً الٌابان 

تم تحلٌل مدخبلت ومخرجات البحث والتطوٌر ومؤشرات التنمٌة االقتصادٌة والبشرٌة فً الٌابان ، 

ات البحث والتطوٌر فً السعودٌة ومن ثم أستعراض أما المبحث الثالث فقد اختص فً تحلٌل مؤشر

تجربة السعودٌة فً مجال البحث والتطوٌر وتحلٌل مدخبلت ومخرجات البحث والتطوٌر 

 ومؤشرات التنمٌة االقتصادٌة والبشرٌة فً السعودٌة .

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 المبحث االول 
 البحث والتطوٌر والممرفة التكنولوجٌة

 

 االقتصادي والنمو نولوجٌةالتك الممرفة -أوالً :

يتميز العصر الحالي عف العصور السابقة بسرعة التغيير في مجاالت الحياة كافة ، حتى      
اصبح ينعت بعصر الثورات ) الثورة المعموماتية والثورة التكنولوجية وثورة االتصاالت ( وتمثؿ تمؾ 

رات سريعة ومتالحقة فالثورات العممية الثورات العممية والتقنية قفزات في ىذه المجاالت ، أي تطو 
مقصود بيا سمسمة األحداث التطويرية غير التراكمية ، والتي يستبدؿ فييا النموذج االرشأدى القديـ 

 ( 154) .كميًا أو جزئيًا ، لكونو نموذجًا أرشاديًا جديدًا ومتعارضًا معو 
ف تطورات سريعة ومتالحقة في وما شيده العالـ خالؿ العقود أالخيرة مف القرف الماضي ، م    

مجاؿ المعرفة والتكنولوجيا ، وظيور فكرة العولمة االقتصادية بتجمياتيا السياسية والثقافية 
واالجتماعية ، أحدث تأثيرًا عمى منظومة المجتمعات في دوؿ العالـ كافة ، وأماـ ىذه التأثيرات 

عالـ المتقدـ ) الشماؿ ( وىي التي تنتج أنقسـ العالـ الى كتمتيف ، كتمة مؤثرة وتتمثؿ في دوؿ ال
المعمومات والتكنولوجيا وتسيطر عمى االقتصاد ، وكتمة متأثرة وتتمثؿ في دوؿ العالـ النامي 
)الجنوب( وىي التي تستيمؾ نتاج المعمومات والتكنولوجيا ، دوف أف تكوف فعالة في ميداف انتاجيا . 

ير متكافئتيف ، نشأ صراع يطمؽ عميو صراع الشماؿ ونتيجة ىذا التأثير والتأثير بيف كتمتيف غ
 والجنوب ، وأخذ ىذا الصراع أشكااًل متعددة سياسية وثقافية وأقتصادية وعسكرية . 

أما مصطمح التحديات الذي يطمؽ عمى المتغيرات الناتجة عف التطور العممي والتكنولوجي    
قافي والتربوي في دوؿ العالـ الثالث ،إنما والعولمة والذي شاع استخدامو في الخطاب السياسي والث

يدؿ عمى ضعؼ قدرة ىذه الدوؿ عمى التعامؿ مع متغيرات العمـ ، وعدـ قدرتيا عمى المنافسة في 
السوؽ االقتصادية الجديدة في الوقت الذي أصبحت فيو ىذه المتغيرات قوى لتقدـ الدوؿ المتقدمو ، 

تستطيع مالحقة التطور وأستيعاب الجديد مف العمـ أصبحت معوقًا لنمو الدوؿ النامية التي ال
والتكنولوجيا ، وال تستطيع منع تأثير ىذه المتغيرات عمى الجوانب السياسية وأالقتصادية والثقافية 

 وأالجتماعية عف مجتمعاتيا . 
لتي ولعؿ أوؿ ما ينبغي تأكيده كمسممات أساسية أقتراف تقدـ العمـ والتقانة في االنجازات اليائمة ا

حققتيا الدوؿ الراسماليو المتقدمو وقد أظيرت الدراسات التي أجريت في العديد مف البمداف الصناعية 
يرجع الى  % 20مف التحسف في مستوى المعيشة يعزى الى التقدـ التقني وأف  % 80الى  60أف 

 تراكـ رأس الماؿ ولذلؾ يمكف اعتبار التقانة عاماًل رئيسيًا في التنمية . 

                                                 

كون توماس ، بنٌة الثورات العلمٌة ، ترجمة شوقً جبلل ، القاهرة ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،  –( 9) 
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حقيقًا ليذا التطور في البمداف المتخمفة عمى قاعدة التنمية المبرمجة البد بالدرجة االولى مف وت   
أتاحة الفرص أماـ انتاجية عممية عمى مختمؼ المستويات الدراسية والبحثية بأعتبار التعميـ الطاقة 

توطنة وجميعيا مف أالساسية في أمتالؾ المعرفة لتوفير الطاقات البشرية الكفؤة وتوليد التقانة الم
 أساسيات أستراتيجية التنمية الذاتية .  

ويساعد توفير العناصر البشرية المؤىمة االقتصاد عمى استيعاب التقنية االجنبية ، فالدولة النامية   
التي تمتمؾ رأس ماؿ بشري مناسب تتمكف مف النمو بشكؿ أسرع ، نظرًا ألنيا تستطيع االنتقاؿ الى 

التقنية ويعكس ىذه الحقيقة النظر الى إعداد المشتغميف في البحث العممي في  رتبة اعمى في سمـ
عالمًا  12عدد مف الدوؿ المتقدمو والنامية ، فقد بمغ عدد العمماء والميندسيف لكؿ مميوف في راوندا 

، وفي  1992عالمًا وميندسًا عاـ  5677في حيف بمغ ىذا العدد في الياباف  1985وميندسًا عاـ 
عالمًا وميندسًا لكؿ مميوف أما في الدوؿ العربية فقد بمغ عدد  2685يات المتحدة أالمريكية الوال

عالما  53وفي قارة افريقيا عموما بمغ ىذا العدد  1994لكؿ مميوف عاـ  202العمماء والميندسيف 
 2636ف وفي كوريا الجنوبية وسنغافورة بمغ عدد العمماء والميندسي 1994وميندسا لكؿ مميوف عاـ 

 .  1994لكؿ مميوف عمى التوالي عاـ  2512و 
ت النمو التي تركز عمى التقدـ التقاني واالستثمار في رأس الماؿ البشري إف حيزًا ىاـ مف ادبيا

 ( 155)تحاوؿ اف تربط بينيما وفؽ واحد مف االتجاىيف أالتييف  : 
اؿ البشري ومف ثـ فأف التقدـ ( اإلتجاه التعويضي الذي يرى أف التقانة تعوض ميارات رأس الم1)

 التقني سيقمص الطمب عمى رأس الماؿ البشري وينقص المتطمبات مف التعميـ والتدريب .
  
( اإلتجاه التكاممي الذي يرى أف تقدـ التقانة يغير الطمب النسبي عمى الميارات محوال أياه مف 2)

ثر تعميما  ومف ثـ يزيد االستثمار في رأس الطمب عمى العمالة قميمة الميارة الى العمالة الماىرة واالك
 الماؿ البشري .

إف رأس الماؿ الذي ينفؽ عمى البحث والتطوير يعتبر أستثمارا أستراتيجيا يحقؽ قفزات نوعية    
متالحقة وكبيرة خصوصا اذا أدى في نياية المطاؼ الى االعتماد عمى القدرات الذاتية والخبرة 

 الوطنية المتراكمة . 
 البحث العممي واقتصاد المعرفة  -> شاَٛا  
نيا أخذت تخضع إلطار                                                                                        إف عممية االكتشاؼ وأالختراع العممي ىي عممية غاية في التعقيد ، وا 

 Research مؤسسي يحتاج الى مصادر تمويؿ متينة ، إذ اف عممية البحث والتطوير )

&Development ( )R&Dساسية والتطبيقية في (  المرتبطة بالنشاطات المتعمقة بالبحوث أال
                                                 

  ، البشرٌة التنمٌة تحقٌق فً  التكنولوجٌة المعرفة وتطور والتربٌة التعلٌم دور ، المصّبح أحمد الّدٌن عماد –( 9) 

 وتوفٌر مواجهتها فً النقابات ودور العربً الوطن فً  البشرٌة التنمٌة تحدٌات حول العمل ورشة الى مقدمة ةورق

  . 17 -16، ص ص  27/4/2006-22  الفترة خبلل دمشق فً للشباب عمل فرص



 

( واالساليب االنتاجية . إف Prototypeالعموـ واليندسة والتصميـ وتطوير النموذج األصمي )
البحث والتطوير ، حسب تعريؼ المؤسسة الوطنية لمعمـو االمريكية ال يشمؿ النشاطات المتعمقة 

تجات كما ال يدخؿ ( ، والتسويؽ وخدمات الترويج لممنQuality controlبرقابة المواصفات )
ضمف البحث والتطوير أالبحاث المتعمقة بالعموـ االجتماعية وغيرىا مف العموـ والنشاطات غير 
ً                         الفنية والتكنولوجية ، عمى أنو مف الناحية العممية مف الضروري فضال  عف ما شممو مفيوـ البحث                                                                

ومختبرات وتسييالت  والتطوير مف إقامة البنى التحتية الضرورية لمبحث العممي مف تجييزات
تدريبية ، لذلؾ فأف ما اصطمح عمى تسميتو بمصاريؼ البحث والتطوير أو االنفاؽ عمى البحث 
والتطوير تشمؿ كؿ النشاطات التي تدخميا المؤسسة الوطنية لمعموـ في الواليات المتحدة تحت مظمة 

تية . وأذا كانت الجامعات ىي تعريفيا لمبحث والتطوير يضاؼ الييا اإلنفاؽ عمى البنى البحثية التح
الحد الطبيعي لمبحوث االساسية فإف البحوث التطبيقية ىي مف نصيب المختبرات الصناعية 

(Industrial Laboratories التابعة لممؤسسات الصناعية ، وباألخص الكبرى منيا وتكوف ىذه )
كوف القطاع الخاص في المؤسسات والمختبرات في الغالب تابعة لمقطاع الخاص ، وىذا ما يفسر 

ىذه الدوؿ يترؾ الجامعات القياـ بالبحوث األساسية ذات التكاليؼ المرتفعة والتي بطبيعتيا غير 
مربحة ألف نتائجيا في الغالب طويمة المدى وصعبة االحتكار مف قبؿ أي مؤسسة خاصة ، وفي 

عمقة بتحويؿ نتائج البحوث المقابؿ ترتكز شركات القطاع الخاص الكبرى عمى البحوث التطبيقية المت
اآلساسية الى منتجات وأساليب جديدة ، أو الى تعديؿ وتحسيف المتوفر منيا عمى أمؿ تحقيؽ أرباح 
سريعة مف وراء ىذا النشاط مف خالؿ أحتكار التحسيف التكنولوجي الجديد لمدة مف الزمف تقتصر أو 

ساسية في الواليات المتحدة االمريكية ( مف أالنفاؽ عمى البحوث اال% 70تطوؿ وىذا ما يفسر أف )
،  وفي حيف أف حصتيا مف االنفاؽ عمى البحث التطبيقي تقؿ عف تقوـ بو الحكومة الفدراليو      

   (156) ذلؾ بكثير.
( يوضح براءات أالختراع واالنفاؽ عمى البحث والتطوير لدوؿ منظمة التعاوف 1والجدوؿ )

 ( . 2014-1990أالقتصأدى والتنمية لممدة )
 
 (1جدوؿ )

براءات االختراع واألنفاؽ عمى البحث والتطوير لدوؿ منظمة التعاوف االقتصأدى والتنمية 
(OECD لممدة )2014-1990 . 

 
 

 الدولة

براءات االختراع الممنوحة لممقيميف )لكؿ 
 4227 -4222مميوف شخص ( 

اإلنفاؽ عمى  البحث والتطوير )% مف 
 -4222الناتج المحمي اإلجمالي(

4227 

والتطوير)لكؿ مميوف  بحثالعامموف في ال
 4227 -2;;3شخص( 

 6807 3 0 ايسالند

                                                 

تجارب لدول  –عادل مجٌد عٌدان العادلً ، تنمٌة التخلؽ فً بعض الدول النامٌة فً ظل العولمة االقتصادٌة  -(9)

 . 107 -106، ص ص  2010مختارة  ، أطروحة دكتوراة فلسفة فً العلوم االقتصادٌة ، جامعة بؼداد ، 



 

 4587 1.7 103 النرويج

 3759 1.7 31 استراليا

 3597 7 35 كندا

 2674 1.2 80 ايرلندا

 5416 1 166 السويد

 3601 5 77 سويسرا

 5287 2 857 الياباف

 2484 1.8 110 هولندا

 3213 6 155 فرنسا

 7832 3 214 مندافن

 4605 4 244 الواليات المتحدة

 المصدر : 
 . 264 -262، ص ص 2004البرنامج االنمائي لألمـ المتحدة ، تقرير التنمية البشرية لعاـ  -

- Human Development Report, 2007- 2008 table 13, p: 273-276.  
           

عيا أالعضاء في منظمة التعاوف االقتصأدى ويتضح مف خاللو إف الدوؿ المتقدمو صنا       
( قد ازداد انفاقيا عمى البحث والتطوير كنسبة مف الناتج المحمي أالجمالي إذ OECDوالتنمية )
( ثـ فنمندا الى % 3.7الى مستويات مرتفعة فقد جاءت في المقدمة السويد فقد بمغت النسبة )وصؿ 

( % 2.7( فالواليات المتحدة االمريكية بنسبة )% 3)( ثـ ايسالندا % 3.1( تمييا الياباف )% 3.5)
 OECD( )2.4( وقد بمغت نسبة أالنفاؽ عمى الناتج المحمي االجمالي لدوؿ )% 2.6، سويسرا )

( وبسبب الحجـ الكبير % 7.0( ولدوؿ جنوب شرؽ اسيا )% 6.0( ولدوؿ امريكا الالتينية )%
أف شجع عمى مزيد مف براءات االختراع وعمى لالنفاؽ عمى البحث والتطوير مف قبؿ تمؾ الدوؿ 

تزايد إعداد العالميف في مجاؿ البحث والتطوير لكؿ مميوف نسمة فقد بمغت إعداد براءات 
( براءة 857فقد جاءت الياباف في المقدمة ) 2005-2000االختراعات الممنوحة لممقيميف لممدة مف 
براءة اختراع ، والجمالي  155وفرنسا  166ويد ، الس 244أختراع وفي الواليات المتحدة االمريكية 

براءة اختراع كما انعكس تزايد االنفاؽ في مجاؿ  299دوؿ المنظمة بمغ عدد براءات االختراع 
فقد  2005-1990البحث والتطويرعمى تزايد إعداد العامميف في ذلؾ المجاؿ خالؿ المدة الممتدة مف 

( 7823كؿ مميوف نسمة ، وفي فنمندا بمغ العدد )جاءت في المقدمة مف ناحية عدد العامميف ل
( شخص 4605( ثـ تمييا الواليات المتحدة االمريكية )5287( والياباف )6807شخص ثـ أيسمندا   )

( وفي أمريكا الالتينية 3707، ولدوؿ المنظمة بمغ متوسط عدد العامميف في مجاؿ البحث والتطوير )
بايف في إعداد العامميف في مجاؿ البحث والتطوير في كؿ ( ، إف ىذا الت119( وجنوب اسيا )256)

مف مجاميع الدوؿ المتقدمو صناعيا والدوؿ النامية فقد انعكس في بشكؿ تراجع في براءات االختراع 



 

الممنوحة والتي تعود بأكمميا الى النسب المتواضعو لالنفاؽ عمى البحث والتطوير مف الناتج المحمي 
مية حيث أنو تعد منخفظة بشكميا المطمؽ والنسبي مقارنة بما ىو عميو الحاؿ االجمالي في الدوؿ النا

 في الدوؿ المتقدمو صناعيا . 
ذ ما تـ أالخذ بنظر االعتبار متوسط الدوؿ المتقدمو بأستثناء الياباف ، فأف نصؼ                                                                                     وا 

الخر مف أالستثمارات تتـ عمى أالقؿ مف قبؿ القطاع العاـ في تمؾ الدوؿ ، بينما النصؼ ا
 االستثمارات فييا يتـ مف قبؿ شركات القطاع الخاص ييدؼ الى االستفادة مف الحوافز الضريبية   

التي يمكف أف توفرىا الدولة لمشركات المجددة والتي تستخدـ تقنيات متطورة في اعماليا ، الف ىذه 
الناحية العممية تعد الشركات تقوـ بخصميا مف الضريبة المفروضة عمى عائداتيا ،) وباالتي فمف 

كما لو كانت الحكومة ىي التي تقوـ بيذا االستثمار ( ، كما تشير المعمومات عف الياباف الى أف 
( مف ىذه االستثمارية تتـ رسميا مف قبؿ القطاع الخاص ، حيث تمعب وزارة الصناعة % 80)

 ( 157)والتجارة اليابانية دورا في ىذا التوجو . 
 

 نًعشفح انركُٕنٕجٛح يصادس دعى ا -شانصا >
 انذكٕيح  دٔس -1

تقع عمى عاتؽ الحكومة في معظـ البالد العربية ميمة تمويؿ منظومػة التػدريب والتعمػيـ بنوعيػو      
المينػي والتقنػػي ، وتقػػـو ىػػذه الحكومػػة بإعػػداد الموازنػات عمػػى المسػػتوى الػػوطني بنػػاءا عمػػى مػػدخالت 

َاعػداد الطمبػة ورواتػب المػوظفيف لسنوات سابقة مثػؿ )ومعطيات وبيانات مستمدة مف نشاطات التعميـ 
والنفقات الجارية أالخرى والنفقات االسػتثمارية ( ، وعمػى الػرغـ مػف زيػادة أالنفػاؽ عمػى تنميػة المػوارد 
البشػػرية بصػػورة عامػػة وعمػػى التعمػػيـ بصػػورة خاصػػة ، السػػيما اف منظومػػة التعمػػيـ والتػػدريب المينػػي 

مالئمػػػػة وموائمػػػػة سياسػػػػات التمويػػػػؿ الوطنيػػػػة والقطػػػػاع الخػػػػاص  والتقنػػػػي تواجػػػػو صػػػػعوبات فػػػػي مػػػػدى
والمجتمػػع المػػدني فػػي التمويػػؿ وتحمػػؿ الكمفػػة ويكمػػف اليػػدؼ أو مجموعػػة االىػػداؼ مػػف جػػراء عمميػػة 

   (158): التمويؿ بالنقاط ااَلتية
تنويػع وتطػوير مصػادر التمويػؿ لمنظومػة التػدريب والتعمػيـ المينػي والتقنػي وبرامجػو وخدماتػو    -1

 النظامية وغير النظامية. 
تحسيف كافة الجوانب المتعمقة بكفػاءة وفاعميػة تمويػؿ منظومػة وبػرامج وخػدمات التػدريب والتعمػيـ  -2

الميني والتقني. ولذلؾ يقع الجيد االكبر عمى الحكومات في التمويؿ واالنفػاؽ عمػى التعمػيـ مػف أجػؿ 

                                                 

نٌلسون ارووجوردي سوزا ، أنهٌار الٌبرالٌة الجدٌدة ، ترجمة جعفر علً السودانً ، بؼداد ، بٌت الحكمة ،  -(9)

  . 69، ص 1999الطبعة االولى ، 
ري ، أالستراتٌجٌة العربٌة للتعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً ، المنتدى العربً حول منذر واصؽ المص  -( 2)

 على الموقع االلكترونً : 11، ص 18/2010 -16التدرٌب المهنً والتقنً وأحتٌاجات سوق العمل ، الرٌاض ، 

 

http:/ www.alolabor. Org/nearby Labor/ images/stories/Tamed/Montoya/…/9.doc 
 



 

الثقػػػافي البنػػػاء المجتمػػػع وىنػػػاؾ بعػػػض رفػػػد عمميػػػة التعمػػػيـ بكػػػؿ مػػػا تحتاجػػػو لمنيػػػوض بيػػػا والػػػوعي 
االجػػراءات تقػػـو بيػػا الحكومػػات عمػػى المسػػتوى المحمػػي مػػف أجػػؿ بنػػاء االسػػتراتيجية المعرفيػػة وىػػي : 

(159)   
تطػػوير االسػػػتراتيجيات واألطػػػر الماليػػو واليياكػػػؿ التنظيميػػػة لتمويػػؿ العناصػػػر المختمفػػػة لمنظومػػػة  -1

 التدريب والتعميـ الميني والتقني . 
يد مسػػػاىمات المتعممػػػيف فػػػي تغطيػػػة تكػػػاليؼ إعػػػدادىـ وتػػػدريبيـ السػػػيما فػػػي بػػػرامج التعمػػػيـ ترشػػػ -2

والتعميـ التقني الذي ييدؼ الى إعػداد طبقػة مػف المثقفػيف والفنيػيف ومسػاعدي االختصاصػييف وبػرامج 
 تعميـ الكبار .

 عميـ الميني والتقني . ربط سياسات التمويؿ بمعايير االداء والكفاءة لدى تنفيذ برامج التدريب والت -3
تمبيػػػة ِاحتياجػػػات المنشػػػهت الصػػػغيره والمتوسػػػطة وِاحتياجػػػات القطػػػاع غيػػػر النظػػػامي ومتطمبػػػات  -4

تشغيؿ المرأة والشباب وذوي أالحتياجات الخاصة في سياسات وأسػتراتيجيات تمويػؿ التػدريب والتعمػيـ 
 سسات التعميـ الجامعي . الميني والتنسيؽ في كؿ ذلؾ مع االحتياجات التشغيمية لخريجي مؤ 

دعػػػـ الدراسػػػات والبحػػػوث العمميػػػة والتطويريػػػة فػػػي الجامعػػػات ومراكػػػز التعمػػػيـ فػػػي مجػػػاؿ التمويػػػؿ  -5
 الحكومي . 

( فقػد وصػؿ معػدؿ االنفػاؽ عمػى البحػث العممػي 2009وحسب ما جاء فػي تقريػر المعرفػة العربػي )  
حمػػػػي االجمػػػػالي ، وبأسػػػػتثناء تػػػػونس ( مػػػػف النػػػػاتج الم% 3.0فػػػػي معظػػػػـ الػػػػدوؿ العربيػػػػة اليتجػػػػاوز )

( بينما يصؿ االنفاؽ فػي الػدوؿ المتقدمػو مػث  فػي % 7.0والمغرب وليبيا إذ يصؿ ىذا االنفاؽ الى )
( وفػػػي اليابػػػاف %3.51( فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة وفنمنػػػدا )% 2.68( و )% 3.8السػػػويد )

االسيوية الناشئة . فضاًل عػف وجػود  ( في الدوؿ االوربية أو الدوؿ% 1.8( ويصؿ الى )% 3.18)
ازمػػة فػػي تمويػػؿ االنفػػاؽ عمػػى البحػػث العممػػي فػػي الػػدوؿ العربيػػة ، بسػػبب تعقيػػدات االنظمػػة االداريػػة 
والماليػػو المعمػػوؿ بيػػا فػػي أغمػػب المؤسسػػات البحثيػػة ) الخاصػػة والعامػػة ( يبقييػػا ىػػذا التعقيػػد رىينػػة 

والرواتب والحوافز وقياـ الدوؿ بأقتطاع نسبة مف الدعـ الروتيف االداري والمالي في االنفاؽ والتجييز 
المخصص لمشاريع البحث العممػي ، وفػرض رسػـو كمركيػة وضػرائب عمػى المشػتريات العمميػة مثميػا 
مثؿ باقي السمع ، كما في مصر ولبناف وال يوجد فرؽ بػيف مسػتمزمات بحثيػة وسػمع أسػتيالكية ، ىػذا 

ي والبحثي العممي العربي ، فالموارد الماليػو ىػي أكثػر مػا تحتػاج يقمؿ مف االنفاؽ عمى االداء االبداع
اليػػػو ىػػػذه المؤسسػػػات البحثيػػػة العربيػػػة لتمويػػػؿ البنػػػى التحتيػػػة لمبحػػػث والتطػػػوير ، وكػػػذلؾ يعػػػد تمويػػػؿ 

مػػف  % 97البحػػوث العمميػػة يكػػوف مقتصػػرا عمػػى الدولػػة فقػػط أي عمػػى التمويػػؿ الحكػػومي والػػذي بمػػغ 
( فػي % 40ممي في المنطقة .  بينما نجد فػي الػدوؿ المتقدمػو ال يتعػدى )التمويؿ المتوفر لمبحث الع

  (160)( في الياباف .% 20( في الواليات المتحدة االمريكية وأقؿ مف )% 30كندا ، و)
                                                 

 . 12 منذر واصؽ المصري ، المصدر نفسه ، ص – (3)

 . 174 ، ص2009تقرٌر المعرفة العربً ،  -(9)



 

ومف أجؿ تشجيع االستثمارات السيما في القطاع الخاص ، يتعيف عمى الحكومات  
ة وبناء القدرات واالطار التشريعي أو مف أجؿ زيادة أالستثمار في المجاالت الرئيسة كالبنى التحتي

النمو يتطمب مف الحكومة بناء آليات تمويؿ لمتكنولوجيا مع البنوؾ والمؤسسات الماليو وذلؾ بمساندة 
الحكومة لمشركات ذات الميارة والقدرة عمى المنافسة مع إبراـ العقود في االسواؽ العربية والعالمية . 

دولة بالقطاعات الزراعية والصناعية يزيد مف أيرادات الدولة ويزيد مف أالستثمار فضاًل عف إىتماـ ال
في الموارد الفكرية والبحث العممي لبناء أقتصاد المعرفة بسبب االرباح التي تحصؿ عمييا مف زيادة 

 االنتاج الصناعي الذي يعتمد عمى ىذه الموارد الفكرية والعممية . 
التعميـ وتمويؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الخاص بالمدارس ومف ىنا يتضح لنا أىمية   

والجامعات ومف خالؿ االستغالؿ أالمثؿ لمموارد الماليو وتعزيز فاعمية الخدمات االدارية وزيادة 
كفاءتيا ، وتحقيؽ التنمية في ايراداتيا الماليو ، لالستفادة منيا لمواجية التطورات التكنولوجية 

افة الى إحداث تطورات في اسواؽ رأس الماؿ العربية كمنافذ أستثمارية وأدوات المعاصرة . أض
تمويمية وتكامميا مع القطاع المصرفي والمالي وتوفير أدوات وصكوؾ ماليو جديدة وتطوير أنظمة 
الرقابة والتداوؿ وااليداع والمقاصة االلكترونية السريعة والحديثة والعمؿ عمى تكامؿ ىذه أالسواؽ مف 

 الؿ الفرص وحماية المستثمريف . خ
 
  دٔس انقطاع انخاص    -2

 تكمف أىمية القطاع الخاص العربي في عممية بناء مجتمع المعمومات مف خالؿ تعبئة الموارد    
التكنولوجية والماليو لمقطاع الخاص و االسراع بتنفيذ االستراتيجية المعرفية العربية ، إذ يمكف 

لخاص مف خالؿ المشاركة مع القطاع العاـ في المشروعات أالنتاجية إستعماؿ موارد القطاع ا
والخدمية وفي قطاعات الصناعة والتعميـ والتدريب ، إذ يمكف االستفادة مف القدرة االستثمارية 
لمقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتشكيؿ جدوى اقتصادية 

 دمات الالزمة ليا .  القامة البنى التحتية والخ
ويتطمب مف الحكومة فسح المجاؿ أماـ القطاع الخاص لممشاركة في عممية االستثمار في     

االقتصاد المعرفي ، واالستفادة مف موارد ىذا القطاع في تنمية االقتصاد المعرفي عف طريؽ 
بكة ربط فيما بينيـ المشاركة بيف الحكومة ) القطاع العاـ ( و) القطاع الخاص ( مف أجؿ بناء ش

تستعمؿ لتبادؿ الخبرات واالستعانة بالحموؿ والتطبيقات الناجحة ، ومف أجؿ تمويؿ تكنولوجيا 
المعمومات واالتصاالت عف طريؽ أالستثمار االجنبي المباشر الذي لو االثر االيجابي في زيادة 

قدمو الى الدوؿ العربية وتوطينيا. تدفقات االستثمار واالفادة مف مزايا نقؿ التكنولوجيا مف الدوؿ المت
وضرورة تحفيز القطاع الخاص الوطني لمقياـ بدور ريأدي في تنفيذ وادارة االنشطة العممية  (161)

                                                 

   -2007أالستراتٌجٌة العربٌة العامة لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ) بناء مجتمع المعلومات (،  –( 9)
 ، على الموقع االلكترونً األتً :11 ، ص 2007، 2012



 

والتقنية وتحديد البرامج البحثية وتقييميا واستثمار نتائجيا ، واعطاء ىذا القطاع الدعـ الكامؿ 
ي المنوط بو في الوقت الحالي وفي المستقبؿ لمنيوض والتمويؿ الالـز مف الدولة ليقوـ بالدور الريأد

االقتصادي العربي ، الف أي تقدـ اقتصادي يرجع الى القطاع الخاص لما ييدؼ اليو ىذا القطاع 
في تحقيؽ المزيد مف الربحية وأالستثمارات والمنافسة بيف الشركات أالخرى الدولية والعالمية 

و مف أجؿ انتاج منتجات ذات نوعية وكمية مميزة يستطيع اف وأستعماؿ موارد بشرية ذات كفاءة عالي
 ينافس بيا ويحقؽ ما يصبو اليو .

ويعد القطاع الخاص شريكا رئيسًا الى جانب القطاع الخاص في كؿ مراحؿ نشاطو المنظمة  
  (162) :وتقسيـ القطاع الخاص الى نوعيف ىما

 
بيرة والتي تمثؿ أغمب القطاع الصناعي في القطاع الخاص والمتمثؿ في المؤسسات العمالقة والك -أ

دوؿ الخميج مثؿ قطاع االسمدة والبتروكيماويات واالسمنت والحديد والصمب ، ويتميز ىذا النوع مف 
القطاع الخاص بامكانيات ماليو وتكنولوجية وادارية عاليو يمكف لممنظمة اف تستفيد منو لدعميا 

سويقية التي تحتاجيا العديد مف الدوؿ والمؤسسات الصناعية وتزويدىا بالخبرات الفنية واالدارية والت
 العربية .

 
ويتكوف مف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمريف   "الناشئ"القطاع الخاص  -ب

ويحتاج ىذا القطاع المعونة الفنية التي تقدميا لو المنظمة ويكوف ىذا القطاع المستفيد الرئيس مف 
 ية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخمؽ فرص العمؿ .الدعـ الحكومي لتنم

     
فضاًل عف اف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تستمـز مشاركة القطاعيف العاـ والخاص في    

تطويرىا وفي بناء القدرات ، واالسراع ببناء اليياكؿ االساسية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
لوجيا وتطويعيا وزيادة الربحية في المجاليف االقتصأدى واالجتماعي وتخفيض كمفة تطوير تمؾ التكنو 

  (163)وتستمـز تعزيز نتائج ىذه الجيود ما يأتي : 
  

                                                                                                                                                

http://www.aticm.org.eg/upload.ictjuly/.../doc. 
 

المنظمة العربٌة للتنمٌة الصناعٌة والتعدٌن ، المنتدى العربً حول الدور الجدٌد للقطاع الخاص فً التنمٌة  -(2)

تشرٌن االول ،  – 23-21والتشؼٌل ، أستراتٌجٌة التنمٌة الصناعٌة العربٌة وتحدٌات التنمٌة والتشؼٌل ، السعودٌة ، 

 ى الموقع االلكترونً االتً :، عل8-7، ص ص 2008

http:// www. Alolabor.org/nAvablobor/images/stories/test/1.doc. 
برنامج االمم المتحدة ، اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لؼربً اسٌا ، التكنولوجٌا الجدٌدة لتعزٌز القدرة  -(9)

  .181، ص2003التنافسٌة واالنتاجٌة فً قطاعات مختارة ، نٌوٌور  



 

انشاء منظومة معمومات وطنية متكاممة لربط المراكز المشاركة في جميع المعمومات في  -1
 القطاعيف العاـ والخاص .

ء تشغيؿ التكنولوجا والتركيز عمى تطوير برمجيات تعزيز الحاضنات التكنولوجية وعمميات بد -2
 لخدمة العدد الضخـ مف التطبيقات المتوقع دخوليا حيز الوجود .

انشاء مؤسسات مشتركة بيف القطاعيف العاـ والخاص لمبحث والتطوير في مجاؿ تكنولوجيا  -3
 المعمومات واالتصاالت والمشاركة في البحث والتطوير . 

 عية فيما يتعمؽ باحتياجات االسواؽ الدولية . اجراء بحوث تطم -4
انشاء مراكز معالجة عف بعد متعددة االغراض في المجتمعات المحمية ، السيما في المناطؽ  -5

 الريفية والنائية ويتـ ذلؾ بمشاركة القطاعيف العاـ والخاص .  
بحث والتطوير ويتضح مف ذلؾ أف القطاع الخاص ال يستثمر أموالو في انشاء مراكز لم    

واالىتماـ بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الدخاليا في العمميات االنتاجية اال بحصوليا عمى 
مردود عالي نتيجة ىذه العممية ، وتحقيقيا ارباح تساعدىا عمى زيادة قيمتيا بمثؿ ىذه المشاريع 

ا مف المالكات العممية وتمويميا ليذه المراكز العممية وحتى مراكز محو االمية بسبب استفادتي
الكفوءة كمدخالت حديثة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تساعدىا في عمميا االنتاجي وفي 

 تحقيؽ التنافسية بينيا وبيف المؤسسات الدولية والعالمية .  
وقد بمغت مساىمة القطاع الخاص في التمويؿ لمصادر البحث العممي والتطوير في البمداف    

وىذا  2002( مف الناتج المحمي االجمالي لعاـ % 0.2( مع ضألة االنفاؽ لحدود )% 5العربية )
يدؿ عمى اف الدعـ لبرامج البحث العممي والتطوير يتركز عمى التمويؿ الحكومي المباشر ومراكز 

برزت تونس وأحتمت المرتبة االولى عربيًا فقد  2006الجامعات الرسمية بشكؿ اساسي ، ففي عاـ 
%(  مف الناتج المحمي االجمالي ثـ يمييا المغرب 1.3نفاقيا عمى البحث والتطوير نسبة )تجاوز ا

(  ويرجع سبب ىذه الزيادة الى تكريس نسبة كبيرة مف عائدات الياتؼ % 5..0العربي بنسبة )
 المحموؿ ولبعض قطاعات االنتاج الزراعي والصناعي .  

تمويؿ البحوث في عماف وتونس وقطر والسعودية  كذلؾ يساىـ القطاع الخاص بفاعمية نسبية في  
( وبذلؾ صنفت كؿ مف ) قطر ، وتونس ، والسعودية % 3.9 – 3.5، إذ تراوح المؤشر فيما بيف )

، وعماف ( في المراتب االولى عربيًا تمييا مباشرة االمارات ، أما بقية الدوؿ فتراجعت لمراتب تزيد 
راء أنخفاض مساىمة القطاع الخاص ، في البحث بمدا ( ، ويرجع و  134مف أصؿ  50عمى )

العممي ىو أعتماد مؤسسات االنتاج والخدمات عمى أستيراد التقانة الجاىزة ، كذلؾ وضع منظمة 
أالنفاؽ عمى التجارة قيودا مشددة عمى دعـ الدولة لمؤسسات االنتاج لكونيا أستثنت مف ىذه القيود 

معظـ الدوؿ المتقدمو عمدت عمى تخصيص موازنات البحث العممي والتطوير ، فمذلؾ نجد أف 
عالية لمبحث العممي والتطوير وكذلؾ أف االنفاؽ عمى البحث والتطوير في معظـ الدوؿ الصناعية 



 

غير خاضع لمضريبة مما يشكؿ حافزا أضافيا يدفع الشركات لالنفاؽ ولممحافظة عمى قدراتيا 
  (164)التنافسية في االسواؽ الدولية . 

 مع المدني المجت -3
تعمؿ العديد مف المنظمات غير الحكومية ) المجتمع المدني ( نحو تحقيؽ أالىداؼ أالنمائية     

الصادرة عف االمـ المتحدة وتساىـ ىذه المنظمات بالفعؿ في مشروعات العمؿ ، ولقد دلت التجارب 
ي في بناء مجتمع في العديد مف البمداف النامية عمى االثر االيجابي لمؤسسات المجتمع المدن

 المعمومات وفي مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .  
وكذلؾ تساىـ ىذه المنظمات بدور ميـ في تعزيز القدرة التنافسية وأالنتاجية بأستعماليا    

المدخالت التكنولوجية لمعمومات واالتصاالت ، ومثؿ ىذه المنظمات المنظمات الوطنية لمحواسيب 
ينية فيكوف ليا الدور الكبير في المراحؿ االولى لنشر تكنولوجيا المعمومات واالتحادات الم

المراكز  واالتصاالت ، وكذلؾ تساىـ ىذه  المنظمات في أنشطة التعميـ والتدريب المستمريف وأنشاء
لتطوير المشاريع وتقديـ المشورة أالستشارية والتقنية بشأف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كذلؾ 

يد ىذه المراكز بعدد مف الخبراء لتقديـ المساعدة التقنية  لمشركات وجمع بيانات عف أسواؽ تزو 
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ، كذلؾ المشاركة في عقد دورات متخصصة ذات أىمية لمشركات 

 الوطنية . 
جتماعية وقد تتفوؽ مؤسسات المجتمع المدني عمى الدولة فيما يتعمؽ بتقديـ الخدمات اال   

والتخفيؼ مف حدة الفقر مف خالؿ أقامة مشاريع تساىـ بتوفير فرص العمؿ لالفراد وحصوليـ عمى 
  (165)دخوؿ مقابؿ خدماتيـ المقدمة ليذه المشاريع . 

ويرجع االىتماـ بالمجتمع المدني الى الدور الرائد الػذي يؤديػو فػي أنتػاج ونشػر المعرفػة وتطبيقيػا     
تػػي ينشػػرىا مػػف كتػػب ومجػػالت وأوراؽ مطبوعػػة ومنشػػورة فػػي االنترنيػػت وفػػي ، وذلػػؾ باالصػػدارات ال

السػػوداف نجػػد أنتاجػػا غزيػػرا لممجتمػػع المػػدني يفػػوؽ أنتػػاج الجامعػػات ومراكػػز البحػػوث العمميػػة التابعػػة 
  (166) لمدولة في مسارات جديدة لممعرفة .
يػػة لممجتمػػع المػػدني يقػػتص ( أف االعتمػػاد عمػػى المػػوارد الذات2009وقػػد بػػيف تقريػػر المعرفػػة العربػػي )

منيا جيودا غير مضمونة في تسويؽ خدماتيا العممية والتقنية ، وتقديـ خبراتيػا مقابػؿ تكمفػة مدفوعػة 
 لممساىمة في حؿ المشكالت التي تواجييا المؤسسات الصناعية أو الزراعية أو الخدمية  
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برنامج االمم المتحدة ، اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لؼربً أسٌا ، التكنولوجٌا الجدٌدة لتعزٌز القدرة  -(9)

 . 182 ، ص 2003التنافسٌة فً قطاعات مختارة ، نٌوٌور  ، 

، على الموقع   5297مع المدنً والقوة المعرفٌة ، صحٌفة الصحافة ، العدد عبد الرحمن أحمد ببلل ، المجت -(2)

 االلكترونً األتً : 

http:// www.alsahafa.info/index.php2.type=383id=214751113880 
 



 

جػزء يسػير مػف نفقاتيػا السػنوية ،  وأكبر المراكز البحثية الناجحة في العالـ لـ تتمكف مف تغطية سوى
لذلؾ فأف الباحثيف في الدوؿ العربيػة يسػعوف لمحصػوؿ عمػى تمويػؿ خػارجي لمشػاريعيـ وىػذا التمويػؿ 
اليحصػػػموف عميػػػو اال اذا كانػػػت بحػػػوثيـ ضػػػمف أولويػػػات البػػػرامج الدوليػػػة ، وىػػػذه البػػػرامج تكػػػوف ليػػػا 

 الدوؿ .  اىداؼ محددة في بناء التعاوف وتشبيؾ الفرؽ البحثية بيف
وىذه المراكز البحثيػة تحصػؿ عمػى الػدعـ مػف خػالؿ العالقػة السياسػية بػيف البمػديف المعنيػيف وىػي    

مف سمات الدعـ الدولي الثنائي الذي يقدـ دعما لتمويؿ المراكز البحثية ، ويعد الدعـ المالي عنصػرا 
مويػػؿ البحػػوث والقػػدرة عمػػى أساسػػيا لمبحػػوث العمميػػة ، ولكنػػو اليكفػػي لضػػماف جودتػػو وجػػدواه ، ويعػػد ت

استقطاب التمويؿ االضافي مف المبادرات االساسية المكونة لممعرفة العممية واالبتكار وتحقيقو يػرتبط 
  (167)عمى صعيدي المؤسسات والموارد البشرية بتأميف المواصفات أالتية : 

 
ارة أو ذات العالقػػة تػػوافر مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني التػػي تتمتػػع بالمصػػداقة وبالشػػفافية فػػي االد -1

إاليجابيػػػة مػػػع منظومػػػة التعمػػػيـ العػػػالي والقطاعػػػات أالقتصػػػادية واالجتماعيػػػة ، ومسػػػاعدتيا فػػػي حػػػؿ 
 المشكالت التنموية .

إدارة المؤسسات مف خػالؿ ىياكػؿ وبنيػة مؤسسػية غيػر مركزيػة تسػتقطب خبػراء وشخصػيات مػف  -2
 القطاعات االجتماعية مشيود ليـ بالتميز والمصداقية . 

اقرار أنظمة ماليو مرنة ، خاضعة لمرقابة الالحقة والتدقيؽ مف ىيئات مستقمة أو أنظمة  -3
 لممساءلة والرقابة والتقييـ المستمر . 

القدرة عمى المبادرة وتمثيؿ المجتمع العممي في المحافؿ الوطنية والدولية مف خالؿ برامج  -4
المد القريب ، وفي سياؽ االىتمامات العممية ومشاريع مبتكرة ليا مردود محمي وأثر أيجابي في أ

 االقميمية والعالمية . 
 

 رابعا: أهمية أالستثمار في العمـ والتكنولوجيا 
تاريخيا لـ تنجح أي دولة في تحقيؽ تقدـ صناعي دوف أحداث تطور تكنولوجي في مجاؿ معيف   

منتج جديد منافس ليس فقط  . لتتمكف مف أخذ مكاف عمى الخارطة أالقتصادية إذ يجب عميو تقديـ
بالسعر ولكف أيضا بالمواصفات ، ثـ القدرة عمى تطويره بسرعة لمحفاظ عمى المكتسبات المحققة . 

 وىذا ال يمكف تحقيقو اال باالعتماد عمى قاعدة عممية خبيرة . 
 
ْ أػؼف أْ أالِضٍخ ػٍٝ ٘نٖ اٌلٚي وض١وح ِٚزفبٚرخ ، فؤلزظبك وٛه٠ب اٌغٕٛث١خ فٟ اٌق١َّٕبد وب   

ػب١ٌّب ِٓ ؽ١ش رظل٠و اٌزىٌٕٛٛع١ب ،  12ِٓ ألزظبك ٍٛه٠ب أِب ا١ٌَٛ فزمغ وٛه٠ب فٟ اٌّورجخ 
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ٚاٌظ١ٓ رظله ا١ٌَٛ ١ٍبهاد أوضو ِّب رظله اٌٛال٠بد اٌّزؾلح أالِو٠ى١خ . ث١ّٕب رؼبػف إٌبرظ 

هعٕز١ٓ ٍٕخ . ٚفٟ أِو٠ىب اٌغٕٛث١خ ؽممذ اال 15اٌّؾٍٟ أالعّبٌٟ ٌّب١ٌي٠ب صالس ِواد فالي 

ٚاٌجواى٠ً ٚفٕي٠ٚال ٚاٌّى١َه رملِب الزظبك٠ب وج١وا ِٚزٕٛػب ثؤؽلاس رطٛهاد ؽم١م١خ فٟ ػلح 

ِغبالد ِضً اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ ٚونٌه اٌؾبي ثبٌَٕجخ ٌلٚي عٕٛة أفو٠م١ب . ٚفٟ أٚهثب ٠ّىٓ موو 

مبي ِٓ ألزظبك رم١ٍلٞ / كٌٚز١ٓ ػٍٝ االلً رؼّل ِٓ أالِضٍخ االوبك١ّ٠خ ٌٍزله٠ٌ ػٓ و١ف١خ إٌغبػ ثبالٔز

ىهاػٟ ، ثؤِىب١ٔبد ِؾلٚكح ٚؽج١ؼخ طؼجخ أؽ١بٔب ، اٌٝ ألزظبك ِزطٛه ِجٕٟ ػٍٝ اٌّؼوفخ ، ّٚ٘ب 

ا٠وٌٕلا ٚفٍٕٕلا اٌٍز١ٓ أػزّلرب ١ٍبٍخ أثزىبه ٚؽٕٟ ِورىيٖ ػٍٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد 

ٟ ِظبا اٌلٚي اٌّظلهح ٚغ١و٘ب ِؾلصز١ٓ فولب ٍّؼ ثزؾم١ك ّٔٛ الزظبكٞ ٘بَ ٚٚػؼٙب ف

 ٌٍزىٌٕٛٛع١ب . 

أْ اٌٙلا ِٓ موو االِضٍخ اٌَبثمخ ٘ٛ اٌزبو١ل ػٍٝ أٔٗ إلؽلاس ّٔٛ الزظبكٞ الثل ِٓ اؽلاس ّٔٛ    

رىٌٕٛٛعٟ ٠ٚؾَت إٌّٛ اٌزىٌٕٛٛعٟ ٠ٍٕٛب ػٍٝ أٍبً ى٠بكح ل١ّخ اٌَّزٜٛ اٌزىٌٕٛٛعٟ ػٓ ؽو٠ك 

إن نظرٌات النمو التقلٌدٌة لفالد اٌٝ ِقوعبد  ل١بً االٔزبع١خ أٚ للهح االلزظبك فٟ رؾ٠ًٛ اٌّ

التً كانت تربط النمو أالقتصأدى بالعمالة ورأس المال ، أستبدلت من التسعٌنٌات من القرن 

الماضً بنظرٌة نمو حدٌثة تربط النمو أالقتصأدى مباشرة بالتكنولوجٌا ورأس المال معتبرة رأس 

 المال متؼٌرا بشرٌا . 

قتصادٌة الى وجود صلة وثٌقة بٌن القدرات العلمٌة والتكنولوجٌة للدولة وبٌن تشٌر الدراسات اال  

من  % 50معدالت التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فٌها . بعض هذه الدراسات تبٌن أن أكثر من 

 (  Historical growth in per cap it incomeالنمو التراكمً لدخل الفرد )

من الناتج المحلً  % 50دم التكنولوجً االمرٌكً . وأن أكثر من فً الوالٌات المتحدة ٌعود للتق

مبنً على المعرفة ، فقد أزدادت الصناعات المبنٌة على  OECD فً دول * GDPأالجمالً 

 1994 وعام   1970المعرفة فً معظم الدول المتقدمه بالنسبة الى مجمل الصناعة بٌن عام 

وفً الوالٌات المتحدة  % 36معرفة فً الٌابان الى ،حٌث وصلت نسبة الصادرات المبنٌة على ال

 . % 43وفً أٌرلندا الى  % 37أالمرٌكٌة الى 

ثبت أن نمو المستوى التكنولوجً ٌؤدي الى زٌادة النمو أالقتصأدى وخلق المزٌد من فرص العمل 

مستوى التً تزداد كلما زادت الكثافة النسبٌة للبحث والتطوٌر . إن االنعكاس المباشر لنمو ال

التكنولوجً على النمو االقتصأدى ٌترجم مباشرة بأستقطاب العلماء ورؤوس االموال التً ٌعانً 

 منها العالم العربً من تسربها وفقدانها . 

                                                               ً           ومهما كانت الصعوبات ، ومهما بلؼت خصوصٌة كل بلد فً رسم خططه وفقا  لبلمكانٌات     

                      ً                  ً أستطاعت أن تحدث فرقا  وفق ما سبق أتخذت البشرٌة والمادٌة المتاحة ، فأن كل الدول الت

مقاربة  تعتمد مبدأ المنظومات عند معالجة قضاٌا البحث والتطوٌربحٌث تعالج هذه االمور الهامة 



 

                                                                   ً                  تحت مظلة منضومة العلم والتكنولوجٌا وأالبتكار أو ماشاع تسمٌته اختصارا  المنظومة الوطنٌة 

  National Innovation systemلبلبتكار  

(NIS فضمن هذه الرؤٌة فقط ٌمكن للدول النامٌة أن تصٌغ سٌاستها لتحدٌد أالولوٌات ورسم . )

أستراتٌجٌات البحث والتطوٌر فً الجامعات ومراكز البحث الحكومٌة وبناء القدرات البشرٌة 

البلزمة لمجتمع المعرفة . إن هذه المنظومة ال تؼفل دور الصناعة والقطاع الخاص فً المساهمة 

 جراء وتموٌل البحوث التطبٌقٌة ذات الصلة المباشرة بحاجات السوق المحلٌة .بأ

وٌمكن أن تعرؽ المنظومة الوطنٌة لبلبتكار ) أو منظومة البحث والتطوٌر وأالبتكار (  على أنها 

البنى الفٌزٌائٌة والمنطقٌة التً تتفاعل مع بعضها ، ومع محٌطها ، لرفع فعالٌتها إالجمالٌه فً 

أعمالها القائمة على الفكر وأالبداع العلمٌٌن وتقدم المنظومة بطرائق منهجٌة منتجات معرفٌة أنجاز 

وفٌزٌائٌة جدٌدة أو ذات قٌمة مضافة وأثر إٌجابً ملموس على االقتصاد مع أحترام البٌئة والمحٌط 

الحفاظ على                                                                       ً     االجتماعً والثقافً واالرثً للبلد .   تهدؽ المنظومة الوطنٌة لبلبتكار عموما  الى 

االمن الوطنً الشامل وخدمة التنمٌة المستدامة المتوازنة ورفع مستوى معٌشة المواطن ونوعٌة 

                                 ً                                                      حٌاته وحٌاة االجٌال القادمة وأخٌرا  االسهام فً بناء الحضارة االنسانٌة والسبلم العالمً . ففً 

عن الخارج ومعارفه ، وال  بٌئتنا العلمٌة المحدودة اإلمكانٌات لن نتمكن مهما جهدنا من االستؼناء

             ً                                                                   داعً لذل  أصبل  ، فالكل ٌعمل على ما تراكم من أبتكارات ومعارؽ حققها الؼٌر فً مختلؽ 

اركان العالم ثم ٌستند علٌها إلضافة شًء جدٌد ذو قٌمة مضافة أو شًء جدٌد قابل لبلستخدام 

بحوث الؼرب لتبنً علٌه  المحلً . وهو ما قامت به الٌابان لعقود طوٌلة حٌث أستفادت من نتائج

فً أضافات كانت ذات أهمٌة كبٌرة ، أال أن أستطاعت بعد فترة من إحداث أبتكارات جذرٌة  

 الحاسوب وػٌره .

أن االستثمار فً البحث والتطوٌر ضمن المنظومة الوطنٌة لبلبتكارالقائمة على االنفتاح واالستفادة 

مستدام ، حٌث أنه أستثمار ٌصب مباشرة  فً  من تجارب الؼٌر هو الطرٌق لتحقٌق نمو أقتصأدى

أستثمار دعم أكثر من عامل من عوامل النمو ) التكنولوجٌا ورأس المال البشري ( . كما أنه   

ٌدخل كل الفرقاء من ممولً وباحثٌن وصناعٌٌن فً عبلقة ربح مشتر   وٌمنحهم الفرصة 

 (168)ً تحترم كل عناصر المجتمع وبٌئته للمساهمة فً دفع عجلة التنمٌة المتكاملة المستدامة الت

                                                 
 السوٌد و تركٌا وسوٌسرا و برٌطانٌا و االمرٌكٌة و المتحدة الوالٌات:  وهم دولة 34 من وتتكون الصناعٌة الدول منظمة دول هى  OECDدول * 

 كورٌا و و (اسرائٌل) الصهٌونى الكٌان المكسٌك و هولند ولوكسمبورغ و نٌوزالندا و بولندا والنروٌج و البرتغال و سلوفاكٌا و سولوفٌنٌا و اسبانٌا و
 النمسا و بلجٌكا و كندا و تشٌلى و التشٌك و الدنمارك و استونٌا و فنلندا و فرنسا و الٌونان و المجر و و واٌساندااٌرلندا  المانٌا و الٌابان واٌطالٌا و

( Organisation for Economic Co-operation and Development) والتنمٌة االقتصادي التماون منظمةهو اختصار   ocedو استرالٌا

 لتصبح منظمة التماون والتنمٌة االقتصادٌه .  1960ٌلها فً عام وتم تمد 1948والتً انشؤت فً عام 

 
 

(1) - WIPO/ IDB Regional seminar for Arab Countries on Entries on Intellectual 
 Property and Transfer of Technology, p 11- 14. 
    



 

 المبحث الثانً

 مإشرات البحث والتطوٌر فً الٌابان تحلٌل 

 
 تجربة االقتصاد الياباني في البحث والتطوير -أوال :

تعتبر الياباف مف أكبر الدوؿ التي تستثمر في البحث والتطوير إذ أف المخصصات الماليو         
والشركات تفوؽ رأس الماؿ االستثماري ، وبالتالي فأف ىذه  لمبحث والتطوير في المؤسسات

 (169)المؤسسات والشركات اليابانية قد تحولت مف أماكف إنتاج الي  أماكف لصناعة الفكر .
  (Meigi( )1886-1912وبعد أف فتحت الياباف أبوابيا عمى  العالـ الخارجي في فترة مايجي )

، و إرتفاع عدد القروض لتمويؿ التأخير المتراكـ عف  تميزت بتعطش المجتمع الياباني لممعارؼ
)مايجي ( بتشكيؿ ىيئة لمعموـ بحيث كاف أقتناء  قرنييف مف غمؽ الحدود . وفي ظؿ ىذه الفترة قاـ

المعرفة العممية يأتي عف طريؽ أساتذة أجانب ، تـ أختيارىـ بعناية حسب تفوؽ كؿ بمد في عمـ مف 
لتحكـ في معظـ المغات ، الطمبة عمييـ أف يدرسوا لغة االستإذ ، العموـ ، وىذا ما يسمح ليـ با

ليتمكنو بعد ذلؾ مف تعميؽ معارفيـ خارج الياباف وقامو بعد ذلؾ بتعويض االساتذة االجانب . نجح 
ىذا التنظيـ مف النظرة العممية لمعموـ  كما سمح بتقميص الوقت لميابانييف بربع قرف مف الزمف ، لـ 

الغربية أف تقوـ بو في عدة قروف ، جعمت الياباف تستطيع أف تتحكـ في مواردىا تستطيع الدوؿ 
البشرية وبذلؾ عرفت ىذه الموسسة نجاحا كبيرا النيا تميزت بالسرعة والفاعمية ، الف الطالب يذىب 
الي  الخارج ال الف يبقى  ، بؿ يعود لينشر و ينقؿ المعارؼ والمعرفة االدائية المتحصؿ عمييا . 

وخالؿ الخمسينات مف القرف العشريف كاف أستيراد التكنولوجيا عمال ضخمًا وتذكاريًا ، حيث  (170)
نجحت الياباف في تعديؿ وتحسيف التكنولوجيا المستوردة ففي خالؿ الستينات مف القرف العشريف 

تجاه تحسنت عمميات االنتاج كثيرا يؤازرىا تركز قوي عمى  ضبط الجودة . وقد أظيرت تمؾ الفترة إ
جديد في نظاـ االبتكار الياباني فقد بدأت شركات القطاع الخاص في أقامة معامؿ بحث وقد عرفت 
تمؾ المعامؿ بأسـ )معامؿ البحث المركزية ( تمؾ المعامؿ التي كرست لتطوير تكنولوجيا تمؾ 

لـ تنتج  الشركات التي أقامتيا ، ورغـ جيود ىذه المعامؿ في تطوير تكنولوجيا أصمية ، اال أنيا
 االأقؿ القميؿ مف التكنولوجيات القائمة أو المستوردة . 

بتنفيذ نظاـ البحث والتطوير  1966وبعد تمؾ البداية قامت وزارة التجارة الدولية والصناعة سنة 
الصناعي واسع النطاؽ الذي يطمؽ عمية عادة مصطمح المشروعات الكبيرة ىذا النظاـ أستيدؼ دعـ 

                                                 

تجربة االردن ، ندوة الوٌبو الوطنٌة  ػازي الخضري ، دور البحث والتطوٌر فً مجال الملكٌة الفكرٌة : -(9)

 . 4، ص2007/ فبراٌر / شباط ، 14حول الملكٌة الفكرٌة الفكرٌة لفائدة أعضاء ػرفة التجارة والصناعة ، عمان ، 
 

(2)- Koura yosnico, <<science ET techno logiques >; lemariage japonais, edition ESKA, 
1999; p33. 



 

التكمفة العاليو طويمة االجؿ عاليو المخاطر ، مع أمكانية أف تقدـ منتجات مشروعات البحث ذات 
تكنولوجية ميمة وتدر عائدات ضخمة وفي الوقت نفسة ليس ىناؾ فرصة أف تقوـ بيا شركات 
القطاع الخاص في غياب المساندة والتدخؿ الحكومي . ومع أختيار عدد محدود مف المجاالت 

لمالي الكافي مف جية ومزج المصادر التي تأتي مف شركات القطاع التكنولوجية وتدبير الدعـ ا
الخاص والجامعات ومعامؿ البحث الوطنية مف جية ثانية سعت الحكومة الي  أرساء وترسيخ قاعدة 

  (171)الياباف التكنولوجية في ظؿ صناعات واعدة ومف ثـ زيادة حجـ المنافسة االقتصادية . 
  -وـ والتكنولوجيا في الياباف الي  ما يمي :وقد أقترحت أوؿ خطة لنقؿ العم

 دعـ االستثمار في البحث والتطوير الى مستوى  مايحدث في الدوؿ الغربية . -أ
 خمؽ البيئة التنافسية لمبحث والتطوير .  -ب
 تحسيف قدرات البحث والتطوير في القطاع الخاص . -ج
 تقوية تعاوف الجامعات . -ء

خذتيا الحكومة اليابانية وفي ىذا الصدد تطوير مختمؼ االطر وقد تضمنت الخطوات التي أت
القانونية التي تدعـ روابط الجامعة والصناعة ، كما تتضمف مجموعة مف برامج السياسة التي 
تطمبتيا تمؾ الروابط مثؿ الصيغ اليابانية مف مكتب ترخيص التكنولوجيا وبرنامج بحث االبتكار في 

 (172)يات المتحدة االمريكية .المشروعات الصغيرة في الوال
حتى  قبؿ الحرب العالمية الثانية أحتفؿ اليابانيوف بجائزة نوبؿ االولى  لصاحبيا الفيزيائي      

(Hedeki Yukawa   وفي عاـ )أرتفع عدد المعمميف الحاصميف عمى  شيادة نوبؿ الى   1991
تطبيقية وتطوير القطاع المدني  خمسة ، غير أف سياسة البحث اليابانية ركزت عمى  القطاعات ال

فجيود اليابانييف كانت موجية نحو توسع تطبيؽ التكنولوجيا، وخالؿ النصؼ الثاني مف سنوات 
مف مصاريؼ البحث اليابانية خصصت لتطوير القطاع التطبيقي بنسبة  % 60الثمانينات أكثر مف 

خصص لمبحث فقط لمبحث االساسي . في حيف ىناؾ جيود في ما ي % 14-13و % 25
مف االنفاؽ العالمي عمى  البحث والتطوير وىذا ما جعؿ الياباف رائدا في انواع  % 10االساسي 

عديدة مف التكنولوجيا ، غير أنو عميو أف يمعب دورا في المجاؿ العممي . وأستجابة الحتياجات 
عدية العممية بعد أف القرف الحأدى والعشريف ، عمى  البحث الياباني أف يتفرغ لتقوية اليياكؿ القا

كانت ميمة في اليندسة وىذا سيرافؽ بإرتفاع مساىمات الدولة  مف ىذه النظرة أقترحت الحكومة 
إنطالؽ أكبر برنامج دولي موجو حوؿ العالـ  1987اليابانية خالؿ قمة البندقية وفي عاـ 

                                                 

دور الجامعات فً التنمٌة  –ونا بشٌما ، ترجمة شعبان خلٌفة ، أتجاهات فً التنمٌة شهٌد ٌوسؽ وكور -(9)

 .  220-219، ص2008االقتصادٌة ، الطبعة العربٌة ، القاهرة ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ، 

 

(2)- Jiang, Juan and Yuko Hara yama, 2005, ((cluster programs and university- 
partnership)) Journal of science policy and research management 20(1):4-11. 

 
    



 

(Human science frontier programلتنمية المعارؼ في العمـو الحية بمشا  ) ركة العمالؽ في
مميوف فرنؾ فرنسي ، الذي دعت اليو وزارة  760( بمشروع بحث بمبمغ (BASFمجاؿ الكيمياء 

  (173)( يشيد بدوره عمى  حركة االنفتاح في البحث اليابانيMITIالتجارة الخارجية والصناعية )
وؿ الولوج الى  وقد أستطاعت الياباف مف توطيف العمـ والتكنولوجيا مف خالؿ ترجمة رؤيتيا ح    

  2001-1996مجتمع المعرفة ، في بناء وتنفيذ ثالث خطط قومية لمعموـ والتقانة ، كانت االولى  
وتوالت ىذه الخطط  2006والخطة الثالثة الخمسية التي بدأت منذ  2006 -2001والخطة الثانية 

أالقتصادية المستدامة بأنتظاـ لتأسيس بنية عممية وتكنولوجية تقود عممية التنمية أالجتماعية و 
وغطت ىذه الخطط مجاالت عممية وأساسية في الصحة  تكنولوجيا المعمومات والتكنولوجيا الحيوية 
والزراعة  والنانو التكنولوجي  والتقانات الجديدة في الصناعة  والتغير المناخي والبيئة  والتخطيط 

موـ أالجتماعية وأالقتصادية وأالنسانية  والنقؿ  وعموـ الفضاء واالمف  وكذلؾ بشكؿ ىاـ وأساسي الع
ولـ يعتمد إنجاح ىذه الخطط عمى  القدرة عمى  التمويؿ فقط، بؿ كذلؾ قدرة الياباف عمى  بناء 
بيئات تمكينية في أنتاج المعرفة وأدارتيا ونشرىا  وتوظيفيا  وتكريس ثقافة االبداع وأالنفتاح عمى  

 (174)أطار تفاعؿ أيجابي مع العولمة . المجتمع المحمي والمجتمع العالمي  في 
    
ومف بيف عوامؿ التطور الياباني  شراء براءات االختراع  التي ساىمت في تطوير صناعات     

ىامة في الياباف عمى  الرغـ مف أف ىناؾ صراع وتنافس قوي في القطاع المعموماتي والتكنولوجيا 
اال أف الصناعات االلكترونية اليابانية قد نمت  الفكرية في الياباف ودوؿ منظمة التعاوف االوربي

وتطورت بسرعة ىائمة وأصبحت المنافس االساسي في سوؽ التجارة الدولية حيث كاف ىناؾ إرتفاع 
وىذا ما وضع  1986 -1980مف أنتاج االالت الكيربائية يعود لمياباف في عامي  % 120حوالى 

 (175)دة االمريكية بالنسبة لالستثمار في التكنولوجيا .الياباف في المرتبة التي تمي الواليات المتح
 

 البحث والتطوير في الياباف مقارنه مع دوؿ أخرى  -ثانيًا:
يحتؿ البحث والتطوير واالبتكار مرتبة متقدمو في الدوؿ الصناعية مف حيث أولويات          

يات الضخمة التي ترصدىا التخطيط ، وتتفاخر ىذه الدوؿ بإصدار النشرات واإلعالنات عف الميزان
سنويًا لتنفيذ األبحاث التي تجرييا الشركات والجامعات عمى  حد سواء، ولقد أصبح االبتكار 
والممكية الفكرية والنيوض بيما مطمبًا أساسيًا لدعـ وتعزيز مسيرة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 

                                                 

 متاح على  شبكة المعلومات الدولٌة االنترنٌت على  الرابط أالتً : -(9)

http:// www.arifonet.org.ma/data/researsh/warchat/warcha1/4.htm. 
 

 . 67، ص2011-2010لعربً للعام برنامج االمم المتحدة أالنمائً ، تقرٌر المعرفة ا -(2)

 . 67صمصدر سابق ، ، 2011-2010برنامج االمم المتحدة أالنمائً ، للعام  -(9) 
 



 

ذ عمى  الت فوؽ في المجاالت التقنية  ويعتبر البحث المستقبمية ألي بمد خاصة فيما يتعمؽ باالستحوا 
واالبتكار السبيؿ األمثؿ لتطوير وامتالؾ تقنيات جديدة إلستغالؿ الثروات الطبيعية مف بتروؿ وغاز 
ومياه ومعادف.. وغيرىا ضمف برامج تطوير متكاممة ، ويرتكز البحث الناجح عمى  المعرفة والعمـ 

تنفيذ مياـ البحث والتوصؿ الى  نتائج مفيدة، ولقد أدت والميارات والخبرات والوسائؿ الضرورية ل
مخرجات البحث والتطوير حوؿ العالـ الى  تسريع عممية التنمية الصناعية عف طريؽ تقديـ الحموؿ 

 الناجعة والسريعة لممشاكؿ التي تواجييا الصناعة بكافة فروعيا.
وٌر، وصل حجم اإلنفاق العالمً وفً أحدث إحصاء لشركة باتٌل تنشره سنوٌاً مجلة البحث والتط

% من المتوسط العالمً  9.9على  البحث والتطوٌر الى  أكثر من ترٌلٌون دوالر، أو ما ٌعادل 

( قائمة بأوائل الدول 2م، وٌقدم الجدول رقم )2007للعام  (GDP)الجمالى الناتج المحلً االجمالى  

ادر التموٌل )حكومة وصناعة( والجهات حول العالم من ناحٌة اإلنفاق على  البحث والتطوٌر ومص

المنفذة للبحث  )حكومة وصناعة وجامعات( ، وحالٌاً تستحوذ الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على  

بلٌون دوالر، تلٌها الدول اآلسٌوٌة  363% من اإلنفاق العالمً على  البحث والتطوٌر عند 34

% عند 26ألوروبٌة مجتمعة بحوالى بلٌون دوالر، ثم الدول ا 334% عند 32مجتمعة بحوالى 

 بلٌون دوالر. 274

 (  4جدوؿ )
دولة في العالـ مف ناحية االنفاؽ عمى  البحث والتطوير ومصادر التمويؿ  37قائمة بأكبر 

 ـ4229والجهات المنفذة لمبحث لمعاـ 
 

 الدولة ـ

االنفاؽ عمى  البحث 
 الجهة المنفذة لمبحث % مصادر تمويؿ البحث % والتطوير

بميوف 
 الجامعات الحكومة الصناعة الحكومة الصناعة %GDP دوالر

الواليات  3
 35 32 94 48 89 4.8 585 المتحدة

 34 ; :9 35 97 5.68 365 الياباف 4
 9 39 97 غ ـ 97 3.6 322 الصيف 5
 36 38 ;8 43 88 4.7 93 المانيا 6
 :3 39 85 ;4 ;6 4.3 66 فرنسا 7
 49 32 :7 45 62 :.3 :5 بريطانيا 8

كوريا  9
 ; 34 :9 غ ـ 97 5.2 58 الجنوبية

 62 32 72 47 67 4.2 47 كندا :



 

 9 52 83 غ ـ 84 3.3 45 روسيا ;
 غ ـ غ ـ غ ـ غ ـ غ ـ 2.9 43 الهند 32
 42 39 78 غ ـ :6 3.3 42 ايطاليا 33
 غ ـ غ ـ غ ـ غ ـ غ ـ ;.2 39 البرازيؿ 34
 34 33 96 47 92 4.4 37 تايواف 35
 48 45 73 49 69 3.3 37 اسبانيا 36
 :4 32 :7 44 75 :.3 36 استراليا 37

 –– –– –– –– –– ;.3 32346 االجمالى العالمي

 والمعادف لمبتروؿ فيد الممؾ جامعة ومبادرات السمطاف ، تجارب صالح بف المصدر: بيانات مقتبسة مف : خالد
 .  46-45العممي ، ص ص  لبحثا مجاؿ في المجتمعية والشراكات التعاوف لتعزيز

وبالنسبة لتمويؿ وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير، يشير إحصاء "باتيؿ" الى  أف قطاع الصناعة ىو  
% في الدوؿ الخمس عشرة 75–45المصدر الرئيس لتمويؿ وتنفيذ البحوث بنسبة تتراوح بيف 

% في الصيف 7معات لمبحث بيف % ، ويتراوح تنفيذ الجا30–13األوائؿ، فيما تموؿ وتنفذ الحكومة 
% في كندا، بينما تتركز أنشطة البحث في قطاع الصناعة عمى  مشاريع التطوير والبحث 40و

التطبيقي، تنفذ الجامعات مشاريع بحث أساسية ممولة بمعظميا مف مصادر حكومية، وتعتبر 
أكثر إنفاقًا عمى  البحث الشركات الدوائية وتصنيع السيارات وتقنية المعمومات واالتصاالت الجيات 

والتطوير في القطاع الصناعي والصحي والمعموماتية، واحتمت شركة تويوتا وجنراؿ موتورز وفايزر 
بميوف دوالر لكؿ شركة،  8المراتب االولى  عالميًا في االنفاؽ عمى  البحث والتطوير بأكثر مف 

ظـ الطاقة المتجددة، والتقنية الحيوية، وتشمؿ المجاالت التي تتركز فييا األبحاث العالمية حاليًا ن
مدادات المياه النظيفة، والعمميات المستدامة، ونظـ النقؿ قميمة التكمفة.   (176)وا 

 
  الياباف تمويؿ التعميـ العالي في -ثالثًا:
في قمة التعميـ في ىذا البمد لقد اىتمت الياباف بالتعميـ العالي اىتمامًا واضحًا،حيث يقؼ اليوـ     
( مف كميات الراشديف 543جامعة و) (461ـ) (1985ـ في عاـ )خنظاـ تعميـ كبير ومتنوع ض وىو
( كما أف الجامعات اليابانية 29( فنية ومعاىد وبرامج أخرى  متنوعة لمرحمة ما بعد الثانوية )62و)

جتمع حريصة عمى  االحتفاظ بمستواىا العممي بدرجة عالية، كما أنيا مرتبطة بحركة الحياة في الم
اإلبقاء عمى  نسبة الطمبة الى  األساتذة بصورة مناسبة بحيث ال  محافظة فيالياباني، مما يجعميا 

 التعميـ الجامعي.  اءةيؤثر عمى  كف
يضاىي النظـ المتبعة في الدوؿ  يولقد كاف لمياباف عند بداية الحرب العالمية الثانية نظاـ تعميـ عال

ة، والمجتمع بصفة عامة، ثـ إلدارة دولتدريب الصفوة لقيادة الاألوربية، وكانت الجامعات تقوـ ب
بأىمية   ىالبحوث لخدمة االحتياجات القومية، وكانت الموضوعات والمواد الفنية والعممية تحظ

بالغة، وبعد الحرب العالمية ُأدخمت إصالحات رئيسة في نظاـ التعميـ العالي، فُفتح التعميـ الجامعي 
                                                 

 .  46-45السلطان ، مصدر سابق ، ص  صالح بن خالد -(9)



 

العامة بشكؿ أوسع وبأسموب ديمقراطي كما أدخمت ىذه السمطات مفيوـ كمية  أماـ خرجي الثانوية
 الراشديف، وظير الى  الوجود بعد االحتالؿ العديد مف المؤسسات األخرى بعد المرحمة الثانوية.

وبعد انتياء الحرب زاد عدد مؤسسات التعميـ العالي وزاد معيا بشكؿ كبير نسبة االلتحاؽ بيا حيث 
%( وىذا إف دؿ عمى  شيء  1335( الى  )1980الممتحقيف بالتعميـ العالي عاـ )وصمت نسبة 

فإنما يدؿ عمى  مدى  اىتماـ الشباب وذوييـ والدولة بالتعميـ العالي .وبالنسبة الى دخوؿ الجامعات 
الطالب أف يختار عددًا مف  اليابانية فيو يقوـ عمى  مبدأ المنافسة في االمتحانات والقدرات، فعمى

اختبارات القدرات التي تعكس إمكاناتو المناسبة لمجاالت التخصص الجامعي  فالنجاح في ىذا 
االمتحاف يعتبر مف أكثر األمور أىمية، حيث أف الطالب القادريف عمى تخطي امتحاف القبوؿ في 

 ت الياباف الشييرة  وبالدرجة االولى  جامعة طوكيو يستطيعوف أف يترقبوا مستقبالً اجامع  احدى
مضمونًا فالطالب عندما يدخؿ الجامعة يصبح استكمالو لدرجتو العممية شيئًا آليًا، كما أف ىناؾ ما 

% ( مف رؤساء  25يدؿ عمى  عظـ المكافأة التي تنتظر  مف ينجح في امتحاف القبوؿ، فيناؾ )
مف %(  60ومديري الشركات الضخمة العاممة في مجاؿ الماؿ كميـ مف خريجي جامعة طوكيو، و)

موظفي الحكومة الذيف يعمموف في مراتب أعمى  مف مرتبة "رئيس قسـ" مف خريجييا أيضًا  وأكثر 
%( مف األعضاء المنتخبيف في المجاؿ التشريعي عندىـ مف خريجي جامعة طوكيو  كما  20مف )

لمطالب الذيف يرغبوف في العمؿ فييا، وتكوف  ةأف الشركات والمؤسسات تقوـ بعقد صيغ امتحاني
ىذه االمتحانات ذات صمة بطبيعة الدراسة، ويتـ تصحيح االمتحانات بالكمبيوتر، وترسؿ النتائج 
لمطالب وأولياء أمورىـ ليقفوا عمى  مستوياتيـ التحصيمية والعممية مقارنة بغيرىـ مف الطالب لتحديد 

سة شديدة فرصتيـ في الحصوؿ عمى  مكاف في إحدي  الجامعات المرموقة، وىذا يتطمب وجود مناف
بيف الطالب اليابانييف لذلؾ فيـ يسموف ىذه االمتحانات " جحيـ االمتحانات "وأفضؿ الجامعات في 
نظرىـ ىي التي تضمف ليـ فرص عمؿ جيدة ومكانة مرموقة  ودخاًل مرتفعًا في أكبر الشركات 

ىذه الصناعية، أو التي تخضع لبعض وزارات الدولة، ولكي يضمف اليابانيوف الحصوؿ عمى  
المميزات فإنيـ يضحوف بالجيد والماؿ  في سبيؿ الحصوؿ عمى  تعميـ جيد ألبنائيـ،كما أف اآلباء 
يرسموف أبنائيـ الى  المدارس الخاصة في الفترة المسائية لبعض أياـ األسبوع ولمدة أربع ساعات في 

 (177)الميمة الواحدة لالستزادة العممية بجانب ما يقدـ في المدارس الحكومية 
العالي   التعميـ تمويؿ في  المركزية الحكومة(  البمدية)  المحمية السمطات تشارؾ الياباف وفي     

 مف وذلؾ ، الجامعية التعميمية لممؤسسات الالـز المادي  الدعـ محمية سمطة كؿ وتقدـ ، والجامعي 
 (178).  األخرى  الدخؿ ومصادر الضرائب خالؿ
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www.uobabylon.edu.iq/eprints/pubdoc_1_14807_868.doc.  
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 و . والجامعي  العالي  التعميـ تمويؿ في  أكبر دور والييئات اداألفر  تبرعات أيضا تؤدي كما     
 -% 10 بيف ما الجامعي  التعميـ تمويؿ مصادر مف كمصدر دراسية رسـو الياباف في  تفرض

 واجيت أف بعد طالبية قروض أيضا تقدـ الجامعي  كما التعميـ عمى  اإلنفاؽ نسبة مف% 30
 الجامعي  التعميـ لتمويؿ دعـ كنظاـ ، شديدة معارضة دتيازيا أو عمى  الطالب دراسية رسوـ فرض
 وبعد ، تخرجيـ بعد منيـ استردادىا ويتـ قروضا الطمبة منح عمى  الطالبية القروض وتعتمد

 القروض ىذه مف الرئيسي  واليدؼ السداد عممية في  متنوعة طرؽ واستخداـ دخؿ عمى  حصوليـ
 (179) . والجامعي  العالي  بالتعميـ أبنائيـ تعميـ عمى  األمور وأولياء الطالب مساعدة ىو
 

ن أو مخطط هٌكلً  للصور التً  ٌجب أٌتطلب التخطٌط لتموٌل التعلٌم العالً  وضع نموذج       

ٌل الخاصة بنه فنً  األجنل الطوٌنل ووضنع برننامج للتنفٌنذ المرحلنً  فنً  وكون علٌها مصادر التمت

  (2)لتامة ، وما تسمح به الظروؽ العامة فً  المجتمع .خطط قصٌرة األجل فً  ضوء االمكانات ا

  -ن عملٌة التخطٌط لتموٌل التملٌم المالً  ٌتم فً  خطوات والتً  تتمثل فً  الخطوات أالتٌة :أو
(3)

 

 

المسح الشامل للموارد الحقٌقٌة على  مستوى  الدولة ، وتحلٌل البٌانات الخاصة بالنفقنات ،  -1

الٌه المخصصة خنبلل فتنرة زمنٌنة ، واإلجنراءات المتبعنة لوضنع أي  جملة االعتمادات الم

 المخصصات وطرق مراقبتها .

تحدٌد النفقات المباشرة ، وػٌر المباشرة من عملٌات التموٌل ، وتوجٌه وضبط المٌزانٌنة ،  -2

 فً  الببلد . ةوأسلوب اإلدارة المالٌه المتبع

ذ أي  مقترحات فً  إتاحة موارد بهذا ، وٌستلزم تنفٌ اإلنفاقتحدٌد األولوٌات فً  عملٌات  -3

  -الشأن االعتماد على  أمرٌن وهما كأالتً  :

فعالٌه أسلوب التموٌل فنً  إتاحنة منوارد ملموسنة لئلسنهام فنً  دٌموقراطٌنة التعلنٌم ورفنع  -: األول

 جودته  .

 : الواقعٌة وإمكانٌات التطبٌق العملً  . الثانً 

دٌندة تسنتخدم فنً  تموٌنل التعلنٌم الجنامعً  ، واتخن ذ تحدٌد إٌجابٌات وسلبٌات كل وسٌلة ج -4

 .القرار فً  ضوء المخاطرة المحسوبة والمقبولة لكل أسلوب من أسالٌب التموٌل الجدٌدة
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تحدٌد مصادر تموٌل التعلٌم الجامعً  ، ومدى  قدرة كل مصدر على  تحمل النفقات سواء  -5

أن ٌطلننب مننن الحكومننة تننوفٌر  كننان هننذا المصنندر الدولننة أو الطننبلب ، فمننن ػٌننر المعقننول

مؤسسات تعلٌم المبلٌٌن ، وتقدم خدمات تعلٌمٌنة ممتنازة ، بندون أن تكنون موازنتهنا قنادرة 

، وكننذل  أن تطالننب الطننبلب وأسننرهم بسننداد رسننوم تفننوق طنناقتهم  اإلنفنناقعلننى  تحمننل 

 ائدة . الس ومستوى  دخلهم ، بدون ان توجد لهم ترتٌبات بدٌلة فً  إطار الدستور والقوانٌن

 تحميؿ مؤشرات البحث والتطوير في الياباف -رابعًا :
 مدخالت البحث والتطوير في الياباف    -1
 ( % االنفاؽ عمى البحث والتطوير )مف أجمالى الناتج المحمي -1 -1

يعد االنفاؽ االجمالى عمى  البحث العممي واحد مف أىـ المؤشرات لقياس تقدـ الشعوب ،        
حجـ االنفاؽ يعكس مدى  أىتماـ وتقدير أي مجتمع مف المجتمعات لدعـ مسيرة العمـ  فضاًل عف أف

(180)والتقدـ التكنولوجي واالرتقاء بمجاالت التنمية وتحقيؽ الرفاىية لمشعوب . 
 

( والخاص العاـ بالقطاعيف)والرأسماليو  الجارية النفقات ىي والتطوير بالبحث المتعمقة أما النفقات 
 المعارؼ ذلؾ في بما بالمعارؼ، االرتقاء لغرض منيجية بطريقة تتـ التي اإلبداعية األعماؿ عمى 

 والتطوير البحث ويغطي. جديدة تطبيقات في المعرفة واستخداـ والمجتمعية، والثقافية اإلنسانية
 .التجريبية التطوير وعمميات والتطبيقية األساسية البحوث
في اريخ المعجزة االقتصادية والصناعية التي تحققت خالؿ السنوات العشر االولى  مف ت وتبيف
% مف الدخؿ القومي ألغراض البحث العممي، 3، وحتى  اآلف، فقد وظؼ اليابانيوف حوالى الياباف

 والتطوير التكنولوجي.
البحث العممي في الياباف ظمت دائمًا مف أكثر الموازنات سخاًء في العالـ، وكاف  وازناتوقيؿ بأف م
خمؽ جيؿ ياباني جديد، يشارؾ في توطيف أدى الى  وقدذلؾ واضحًا لدى  اليابانييف؛ اليدؼ مف 

العموـ والتكنولوجيا الحديثة، وتطويرىا. وقد شمؿ توطيف التكنولوجيا مجاالت النقؿ البري والبحري 
 (181)والجوي. وأجيزة اإلعالـ، واالتصاالت، واآلالت الطبية، والروبوت أو اإلنساف اآللي، وغيرىا.

ويبدي اليابانيوف اىتمامًا كبيرًا بفكرة التعاوف بيف الجامعات والمؤسسات اإلنتاجية، ويتركز التعاوف 
بشكؿ كبير عمى  ابتكارات التكنولوجيا الجديدة. وقد ُسمح لممؤسسات الصناعية بزيادة مساىمتيا في 

ر، ثـ ارتفعت في مميوف دوال 1503ـ؛ أكثر مف 1986المؤسسات األكاديمية، إذ بمغت في العاـ 
مميوف دوالر، كما سمح ليذه المؤسسات بالحصوؿ عمى   3918ـ لتصؿ الى  حوالى 1996العاـ 

 98مقاعد لمموىوبيف في الجامعات، وقد بمغ عدد الجامعات التي تمنح مقاعد لممؤسسات الصناعية 
كاؿ متعددة، منيا: جامعة. وتعزز ىذه المساىمات فكرة "الشراكة" بيف الطرفيف، وىي تأتي عمى  أش
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دفع رواتب لمباحثيف العامميف في مراكز البحوث، وتفريغيـ لمعمؿ فييا. وزيادة مساحة المختبرات 
والمعامؿ، وتزويد المعامؿ بالمعدات والتجييزات، وتقديـ المنح واليبات ألعضاء ىيئة التدريس. )بمغ 

لتنشيط البحث العممي ما يقرب مف  عدد الجامعة التي تمنح مقاعد لممؤسسات الصناعية في الياباف
مائة جامعة. ويفوؽ عدد الجامعات الخاصة في الياباف الجامعات الحكومية بأربعة أضعاؼ تقريبًا 

 (182)جامعة حكومية(. 96جامعة مقارنة  372إذ تبمغ الجامعات الخاصة 
عات األمريكية. وىناؾ تعاوف مشترؾ بيف الصناعات اليابانية والجامعات الخارجية، وباألخص الجام

وحسب إحصائيات وزارة التربية والعموـ اليابانية، فإف المؤسسات الصناعية اليابانية قد أنفقت في 
مميوف دوالر لصالح جامعة ىارفارد األمريكية، مقابؿ خبرات  93ـ مبمغ 1991-1986الفترة ما بيف 

 (183)وبحوث لصالح الشركات اليابانية.
%، مما ينفؽ في ىذا المجاؿ، بينما القطاع 2135لعممي ال تتجاوز إف دعـ حكومة الياباف لمبحث ا
% تقدميا مصادر أىمية أخرى . وفي مصادر 11%، وحوالى 68الصناعي وحده يقدـ أكثر مف 

أكثر حداثة ارتفعت نسبة مشاركة القطاع الخاص في تمويؿ البحث العممي في الياباف الى  ما يقرب 
 (184)لعممي.% مف إجمالى ميزانية البحث ا85

( تطور االنفاؽ المحمي أالجمالى عمى  البحث والتطوير في الياباف لممدة 3ويبيف الجدوؿ )
( إذ يبيف إرتفاع االنفاؽ المحمي االجمالى عمى  منظومة البحث و التطوير بشكؿ 1996-2011)

 متزايد .
 

 (5الجدوؿ )
مالى ( في الياباف لممدة مف الناتج المحمي أالج %تطور االنفاؽ عمى  البحث والتطوير ) 

(1996-2011.) 
االنفاؽ عمى  البحث والتطوير مف) أجمالى  السنة

 (%الناتج المحمي 
 %معدؿ النمو السنوي 

1996 2.77 — 
1997 2.83 2.16 

1998 2.96 4.69 

1999 2.98 2.59 

2000 3.00 0.72 

                                                 

(2)- Aung, Win. (1997). University-Industry Cooperation for Technology Innovation in 
Japan, A Report Prepared Under A Jsps Invitation Fellowship. Retrieved January 20, 
2004 from web site: http://www.ineer.org/Special/JSPSReport97.htm. 
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2001 3.07 2.52 

2002 3.12 1.80 

2003 3.14 0.72 

2004 3.13 -0.36 

2005 3.31 6.49 

2006 3.41 3.61 

2007 3.46 1.80 

2008 3.47 o.36 

2009 3.36 -3.97 

2010 3.25 -3.97 

2011 3.39 5.05 

 المصدر :
( ، منشورة عمى  موقع البنؾ الدولي 2011-1996البنؾ الدولي ، أحصاءات ، مؤشرات البحث والتطوير لممدة ) -
 . 
 احثة  وفؽ المعادلة أالتية . معدالت النمو مف عمؿ الب -
 

  100×   - معدؿ النمو السنوي =  

 
( أف حجـ أالنفاؽ عمى  البحث والتطوير )مف أجمالى الناتج المحمي 3نالحظ مف الجدوؿ )      

حيث شكؿ مؤشر االنفاؽ عمى  البحث والتطوير  2008-1996( قد أخذ بأإلرتفاع لمسنوات %
وبمعدؿ نمو سنوي  2008( عاـ 3.47حتى  وصؿ الى  نسبة )1996 ـ عا )% 2.77نسبة )
ما يجعميا   ، مميار دوالر980.6    بقيمةوىذا يدؿ عمى  إرتفاع حجـ الموازنة العامة لمياباف  0.36

وتستيدؼ خصوصا تمويؿ خطط النيوض الرامية الى   ، األضخـ عمى االطالؽ في تاريخ البالد
ولكف  2010 – 2009ثـ أخذ باالنخفاض في عاـ   ي العالـ مف الركودإخراج ثاني أكبر اقتصاد ف

( وشكؿ 3.97-وبمعدؿ نمو سالب ) 2009( لعاـ (3.36إنخفاضات بنسب قميمة جدًا إذ شكؿ نسبة 
(  (3.39قد شكؿ نسبة  2011( أما العاـ 3.97-وبمعدؿ نمو سالب ) 2010( لعاـ (3.25نسبة 

 ( .5.05وبمعدؿ نمو )
 
 ثوف العامموف في البحث والتطوير )لكؿ مميوف شخص( الباح -1-2

يراد بالعامميف في البحث والتطوير المشتغموف في المجاالت العممية والفنية القائموف في البحوث 
( التطور الكمي والنوعي 4والتنمية وغيرىا مف أنشطة االبتكار واألختراع ، ويوضح الجدوؿ )

 والتطوير ) لكؿ مميوف شخص ( . ألجمالى الباحثيف العامميف في البحث
 
 



 

 (6الجدوؿ )
 ( ـ2011-1996عدد الباحثيف األجمالى لممدة ) 

الباحثوف العامموف في مجاؿ البحث  السنة
 والتطوير) لكؿ مميوف شخص (

 )%معدؿ النمو السنوي )

1996 4.947 — 
1997 5.002 1.11 

1998 5.212 4.24 
1999 5.251 0.78 

2000 5.151 -2.02 

2001 5.184 0.66 

2002 4.935 -5.03 

2003 5.156 4.46 

2004 5.157 0.02 

2005 5.360 4.10 

2006 5.387 0.54 

2007 5.378 -0.18 

2008 5.158 -4.44 

2009 5.147 -0.22 

2010 5.151 0.08 

2011 5.158 0.14 

 المصدر : 
( ـ، منشورة عمى  2011 -1996تطوير لممدة )البنؾ الدولي ، أحصاءات ، مؤشرات العامموف في البحث وال -

 موقع البنؾ الدولي . 
 معدالت النمو مف عمؿ الباحثة .  -
 

ثَٕجخ 1997 ( صُ أهرفغ ػبَ 4.947َٔجخ )1996 ثٍغ ػلك اٌجبؽضْٛ فٟ اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو ٌؼبَ        

ّٔٛ ٍٕٛٞ  ( ٚثّؼلي5.212ثَٕجخ )1998  ( ٚأفن ثبإلهرفبع  ػبَ 1.11( ٚثّؼلي ّٔٛ )5.002)

( ٚأٍزّو 0.78( ثّؼلي ّٔٛ ٍٕٛٞ )5.251ثَٕجخ )1999 ( ؽزٝ  ثلأ ثبالٔقفبع ػبَ 4.24)

( صُ ػبك ٌإلهرفبع 5.03-( ثّؼلي ّٔٛ ٍبٌت )4.935( ام ٍغً َٔجخ )2002ثبالٔقفبع ؽزٝ  ػبَ ) 

بطً ( ٚ٘نا ٠ج١ٓ اٌزطٛه اٌؾ4.46( ٚثّؼلي ّٔٛ أ٠غبثٟ )5.156ام ٍغً أهرفبػب للهٖ )2003 ػبَ 

ثبٌغبٔت اٌزؼ١ٍّٟ ٚػٍٝ  ٚعٗ اٌقظٛص اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ِٚٓ صُ ى٠بكح ػلك 

اٌجبؽض١ٓ اٌن٠ٓ ٠َبّْ٘ٛ ثّٕٛ اٌمطبػبد أاللزظبك٠خ ٌاللزظبك ا١ٌبثبٟٔ ، صُ أٔقفغ أٔقفبػب ؽف١فب 

( ٚثّؼلالد ّٔٛ 5.378(،)5.387(، )5.156( ثَٕت )2006( )2005-2004فالي االػٛاَ )

(، 2007( ، صُ أفن ثبالٔقفبع اٌٍَجٟ فالي االػٛاَ )0.54(،)0.54( ،)0.02ززب١ٌٗ )ِ

( ، ٚ٘نا ٚاػؾب ٌؼلَ اال٘زّبَ ثبٌغبٔت 5,147(،)5.158(،)5.378( ثَٕت )2009(،)2008)



 

اٌزؼ١ٍّٟ ٚفظٛطب اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ِّب أكٜ  اٌٝ  أٔقفبع ػلك اٌجبؽضْٛ ٚاٌؼبٍِْٛ فٟ اٌجؾش 

( ٌؼبَ (0.08( ٚثّؼلي ّٔٛ 5.158( ٚ)(5.15( َٔجخ 2011 – 2010ػٟ ػبَ) ٚاٌزط٠ٛو . صُ ٍغً 

 . 2011( ٌؼبَ 0.14( ٚ)2010)

 

 الفنييوف العامموف في مجاؿ البحث والتطوير -3-1
 ( 7الجدوؿ )

 ( في الياباف .2011 -1996عدد الفنييوف العامموف في البحث والتطوير لممدة )
 

والتطوير  الفنييوف العامموف في البحث السنة
 )لكؿ مميوف شخص(

 %معدؿ التغير السنوي 

1996 672 — 
1997 668 -0.59 

1998 693 3.72 

1999 674 -2.82 

2000 628 -6.84 
2001 546 -12.20 

2002 531 -2.23 

2003 533 0.29 

2004 577 6.54 

2005 565 -1.78 

2006 581 2.38 

2007 590 0.01 

2008 593 0.44 

2009 587 -0.89 

2010 588 0.14 

2011 564 -3.57 

 المصدر:  
( ، منشورة عمى  2011-1996معيد اليونسكو لالحصاء ، مركز البيانات ، العامميف في البحث والتطوير لممدة )

 موقع اليونسكو لالحصاء . 
 

إذ سجؿ  ( إرتفاع عدد الفنييوف العامموف في البحث والتطوير في الياباف5يالحظ مف الجدوؿ )      
الى  1997ثـ أنخفض في عاـ  1996عاـ  672عدد الفنييوف العامموف في البحث والتطوير نسبة 

( وبمعدؿ نمو 693الى  ) 1998( وأخذ باإلرتفاع في عاـ 0.59( وبمعدؿ نمو سالب )668)
نسبة  2011حتى  سجؿ عاـ  2011-1999( وأستمر بإنخفاضات طفيفة مف عاـ 3.72أيجابي )

 .%( 3.57-دؿ نمو سالب )( وبمع564)
 مخرجات البحث والتطوير في الياباف  -2



 

 براءات االختراع 1- -2
تمثؿ براءات أالختراع ثمار الدولة التي تقتطفيا نتيجة الستثماراتيا في البحث والتطوير ويعكس     

 .(ـ 2013-1996( براءات أالختراع لممقيميف وغير المقيميف في الياباف لممدة )6الجدوؿ )
 (8الجدوؿ )

 (.2013-1996تطور عدد براءات أالختراع لممقيميف وغير المقيميف في الياباف لممدة )
 المجموع براءات االختراع لغير المقييميف براءات االختراع لممقيميف السنة
1996 339 37 376 

1997 349 52 401 

1998 357 44 402 

1999 357 46 404 

2000 384 35 419 
2001 382 57 440 

2002 365 56 421 

2003 358 54 413 

2004 368 54 423 
2005 367 59 427 

2006 347 61 408 

2007 333 62 396 

2008 330 60 391 

2009 295 53 348 

2010 290 54 344 

2011 287 55 342 
2012 287 55 342 

2013 271 56 328 

 
 

 المصدر :
-1996يانات ، مؤشرات براءات االختراع لممقيميف وغير المقيميف  لممدة )معيد اليونسكو لالحصاء ، مركز الب -

 ( ، منشورة عمى  موقع اليونسكو لالحصاء . 2013
 البنؾ الدولي ، بيانات ، مؤشرات طمبات تسجيؿ براءات أالختراع ، منشورة عمى  موقع البنؾ الدولي .  -
 

اميا بيذا القطاع ، سجؿ مجموع براءات أالختراع ونتيجة آلستثماراتيا في البحث والتطوير وأىتم    
( ثـ عاد لينخفض عاـ 2001( عاـ )440( حتى  وصؿ الى  )1996( لعاـ )376أرتفاعه مف )

( (2006( وبعد عاـ 408’ )( بإرتفاع قدره(2006( حتى وصؿ الى  عاـ 421( الى  )(2002
ت أالختراع ، أال أنيا لـ تستطيع حصمت إنخفاضات متباينة ورغـ أإلنخفاضات التي سجمتيا براءا



 

أف تؤخر مف عجمة التقدـ الحاصمة في الياباف إذ حققت الياباف أرقامه مرتفعة في براءات أالختراع 
 سواء لممقيميف أو لغير المقيميف .

 
 المقاالت في المجالت العممية  -2-2

عميـ في جميع مراحمة ومدى  تعد المقاالت في المجالت العممية أنعكاسه لمجيود التي بذلت عمى  الت
-1996( التطور الذي حصؿ في المقاالت العممية اليابانية لممدة )7تقدمو ويوضح الجدوؿ )

 ( ـ ومعدالت النمو السنوي الحاصمة فييا .  2011
 

 ( 9الجدوؿ )
 ( في الياباف .2011-1996عدد المقاالت في المجاالت العممية والتقنية لممدة )

 %معدؿ التغير السنوي  ت العممية والتقنيةعدد المقاال السنة

1996 50 — 
1997 51 2 

1998 53 4 

1999 55 2 

2000 57 3 

2001 56 -2  

2002 56 0 

2003 57 1 

2004 56 -1  

2005 55 -2  

2006 54 -2  

2007 52 -3  

2008 51 -2  

2009 49 -4  

2010 47 -5  

2011 47 0 

 المصدر :
(، منشورة عمى  موقع 2011 – 1996، أحصاءات ، مؤشرات المقاالت في المجالت العممية لممدة ) البنؾ الدولي -

 البنؾ الدولي.
 معدالت النمو مف عمؿ الباحثة .  -
 

ألمقاالت العممية وبمعدالت نمو ’ ( أإلرتفاع الذي سجمتو7ويتضح مف خالؿ الجدوؿ )         
فيو المقاالت في المجالت العممية وبمعدؿ نمو ( والذي أنخفضت 2001إيجابية حتى  عاـ )

وبمعدؿ نمو  2002)( لعاـ )56( ليسجؿ )2003-2002( ثـ عاود أإلرتفاع في عاـ )-(2سالب



 

( ولكف بنسب (2010( وأستمر أالنخفاض حتى  عاـ 1( وبمعدؿ نمو )2003( لعامي )57( و)0)
( وعمى  الرغـ 0عدؿ نمو سنوي )( وبم47( أرتفاعًا ليصؿ الى  )(2011ضعيفة ثـ سجؿ في عاـ 

مف أالنخفاض وأإلرتفاع الذي حصؿ في عدد المقاالت العممية أال أف الياباف سجمت تفوقه واضحه 
 في مجاؿ البحوث والمقاالت العممية عمى  المستوى  العالمي . 

 
 التكنولوجية المتقدمة في الياباف   الصادرات -2-3
 

تعد الصادرات التكنولوجية المتقدمة في الياباف مف أىـ مخرجات البحث والتطوير والتي تمثؿ      
( يوضح حجـ الصادرات التكنولوجية اليابانية 8االنتاج النيائي لعمميات البحث والتطوير. والجدوؿ )

 -، وكما موضح أدناه:
 

 ( :الجدوؿ )
 ( 2013-1996ف صادرات السمع المصنعة  لممدة )الصادرات التكنولوجية المتقدمه اليابانية م

 لمصدر :ا
(ـ ، منشورة عمى  2013-1996معيد اليونسكو لالحصاء ، بيانات ، مؤشرات الصادرات التكنولوجية لممدة ) -

 موقع اليونسكو لالحصاء . 
 
( ـ إذ بمغ 2013-1996( حجـ الصادرات التكنولوجية في الياباف خالؿ المدة )8يبيف الجدوؿ )   

( في عاـ %27حتى  وصؿ الى  ) 1996في عاـ  ( لمياباف% 26حجـ الصادرات التكنولوجية )
أرتفاعه طفيفه في حجـ الصادرات التكنولوجية المتقدمو في الياباف إذ  2000ثـ شيد عاـ  1999
 .2013( وتبعتو سمسمة مف اإلنخفاضات المتباينة حتى  عاـ 29%سجؿ )

 
 

 %الصادرات التكنولوجية  السنة %الصادرات التكنولوجية  السنة
1996 26 2005 23 

1997 26 2006 22 

1998 26 2007 18 

1999 27 2008 17 

2000 29 2009 19 

2001 27 2010 18 

2002 25 2011 17 

2003 24 2012 17 

2004 24 2013 17 



 

 تحميؿ األنفاؽ في  بعض مؤشرات التنمية أالقتصادية لمياباف . -خامسًا:
 
  GDPالناتج المحمي أالجمالى  -1

بقٌاس إجمالى القٌمة النقدٌة للسلع والخدمات والمنش ت المنتجة فً الٌابان فً فترة  ٌعنى  هو مؤشر      

 زمنٌة محددة. ٌعكس الناتج المحلً اإلجمالى قوة النشاط االقتصأدى للببلد على  الجانب اإلٌجابً أو السلبً

 (185). تبر إٌجابً لسعر الٌن الٌابانً فً حٌن تراجع القراءة ٌعتبر سلبً     ً                  عموما  إرتفاع القراءة ٌع

 

 ( ;الجدوؿ )
 ( 2014-1996الناتج المحمي أالجمالى في الياباف لممدة )

 أجمالى الناتج المحمي السنة
 )القيمة الحاليه بالمميوف دوالر(  

 %معدؿ نمو الناتج المحمي االجمالى بأسعار السوؽ  
ثابت لمعممة المحمية  /السعر الثابت عمى  أساس سعر 

 2005لمدوالر االمريكي لعاـ 

1996 4706.187 2.6 

1997 4324.278 1.6 

1998 3914.574 -2.0 

1999 4432.599 -0.2 

2000 4731.198 2.3 

2001 4159.859 0.4 

2002 3980.819 0.3 

2003 4302.939 1.7 

2004 4655.803 2.4 

2005 4571.867 1.3 

2006 4356.750 1.7 

2007 4356.347 2.2 

2008 4849.184 -1.0 

2009 5035.141 -5.5 

2010 5495.385 4.7 

2011 5905.632 -0.5 

2012 5954.476 1.8 

2013 4919.563 1.6 

2014 4601.461 -0.1 

 المصدر : 

                                                 

  -على  الرابط أالتً :  2016/1/6نترنٌت بتارٌخ متاح على  شبكة المعلومات الدولٌة أال  (9)

http://ar.fxstreet.com/economic-calendar/event.aspx?id=6ca644c2-2423-4b0a-afac-
be3190415639 



 

(، منشورة عمى  موقع 2014 – 1996البنؾ الدولي ، أحصاءات ، مؤشرات المقاالت في المجالت العممية لممدة ) -
 البنؾ الدولي.

 GDPنصيب الفرد مف الناتج المحمي أالجمالى  -2
 

ٔظ١ت اٌفوك ِٓ اعّبٌٝ إٌبرظ اٌّؾٍٟ ٘ٛ ؽبطً لَّخ اعّبٌٝ إٌبرظ اٌّؾٍٟ ػٍٝ  ػلك           

بفخ ِٓ اٌَىبْ فٟ ِٕزظف اٌؼبَ. ٚاعّبٌٝ إٌبرظ اٌّؾٍٟ ٘ٛ ػجبهح ػٓ ِغّٛع اعّبٌٝ اٌم١ّخ اٌّؼ

عبٔت ع١ّغ إٌّزغ١ٓ اٌّم١ّ١ٓ فٟ االلزظبك ِؼبفبً ا١ٌٗ ػوائت ػٍٝ  إٌّزغبد ِطوٚؽبً ِٕٗ 

اػبٔبد غ١و ِشٌّٛخ فٟ ل١ّخ إٌّزغبد. ٠ٚزُ ؽَبثٗ ثلْٚ الزطبع ل١ّخ ا٘الن األطٛي اٌّظٕؼخ أٚ 

اٌؾب١ٌٗ  اعواء أ٠خ فظَٛ ثَجت ٔؼٛة ٚرل٘ٛه اٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ. ٚاٌج١بٔبد ِؼجو ػٕٙب ثبٌم١ّخ

 ٌٍلٚاله األِو٠ىٟ .
 (10الجدوؿ )

 (2011-1996متوسط دخؿ الفرد في الياباف لممدة )
 مف الناتج المحمي أالجمالى )باالسعار الجارية الؼ دوالر (  الفردحصة نصيب  السنة

1996 37.42 

1997 34.30 

1998 30.96 

1999 35.00 

2000 37.299 

2001 32.716 

2002 31.23 

2003 33.69 

2004 36.44 

2005 35.78 

2006 34.07 

2007 34.033 

2008 37.86 

2009 39.32 

2010 42.90 

2011 46.20 

2012 46.67 

2013 38.633 

2014 36.19 

 المصدر :



 

 ، متاح عمى الرابط أالتي:  2014البنؾ الدولي، قاعدة البيانات، مؤشرات أالقتصاد والنمو لعاـ  -

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. 
 

 تحميؿ مؤشر التعميـ  -3
 عمى التعميـ  العاـ اإلنفاؽ - 3-1

 العاـ إجمالى اإلنفاؽ ىو الحكومي اإلنفاؽ إجمالى بنود مف كنسبة التعميـ عمى  العاـ اإلنفاؽ      
. عاـ أي في المحمي إجمالى الناتج مف مئوية كنسبة عنو معبرا التعميـ، عمى ( والرأسمالي الجاري)

 الحكومية) التعميـ مؤسسات عمى  الحكومي اإلنفاؽ بنود التعميـ عمى  العاـ اإلنفاؽ ويشمؿ
دارة ،(والخاصة  الخاصة كياناتلم الماليو المقدمة اإلعانات/الى التحويالت باإلضافة التعميـ وا 

 (.األخرى  الخاصة والكيانات المعيشية، األسر/ الطالب)
 

 (33الجدوؿ )
 (.2013-1998نسب االنفاؽ العاـ عمى  التعميـ في الياباف لممدة )  

 
االنفاؽ العاـ عمى  التعميـ أجمالى ) مف أجمالى الناتج المحمي  السنة

 )% 
 المحمي أجمالى الناتج فم) أجمالى  التعميـ عمى  العاـ االنفاؽ السنة

) % 

1998 3.4 2006 3.5 

1999 3.5 2007 3.5 
2000 3.6 2008 3.4 

2001 3.6 2009 — 
2002 3.6 2010 3.8 

2003 3.6 2011 3.8 

2004 3.6 2012 3.8 

2005 3.5 2013 3.8 

 2013ي لعاـ المصدر : البنؾ الدولي ، مؤشرات االنفاؽ عمى التعميـ . متاح عمى موقع البنؾ الدول
 . 
 
 االنفاؽ العاـ عمى التعميـ )مف أجمالي االنفاؽ الحكومي( - 3-2

 العاـ إجمالى اإلنفاؽ ىو الحكومي اإلنفاؽ إجمالى بنود مف كنسبة التعميـ عمى  العاـ اإلنفاؽ       
 يعلجم الحكومي إجمالى اإلنفاؽ مف مئوية كنسبة عنو معبرا ،(والرأسمالي الجاري) التعميـ عمى 

 عمى الحكومي اإلنفاؽ بنود التعميـ عمى  العاـ اإلنفاؽ ويشمؿ. مالية سنة أية في القطاعات

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD


 

دارة ،(والخاصة الحكومية) التعميـ مؤسسات  الماليو المقدمة الى اإلعانات باإلضافة التعميـ وا 
 (.األخرى  الخاصة والكيانات المعيشية، األسر/ الطالب) الخاصة لمكيانات

 
 (34الجدوؿ )

 ( .2013-1998االنفاؽ العاـ عمى  التعميـ العالي في الياباف لممدة )
 

االنفاؽ العاـ عمى  التعميـ العالي  السنة
 مف أجمالى االنفاؽ الحكومي  (%)

العالي  التعميـ عمى  العاـ االنفاؽ السنة
 (أجمالى االنفاؽ الحكومي  مف)%

1998 10.2 2006 10.2 

1999 10.3 2007 10.0 

2000 9.9 2008 10.3 

2001 9.6 2009 — 
2002 9.9 2010 9.5 

2003 9.9 2011 9.7 

2004 9.9 2012 9.5 

2005 10.3 2013 9.6 

 المصدر :
( ، منشورة عمى  2013-1998معيد اليونسكو لالحصاء ،مركز البيانات ، مؤشرات االنفاؽ عمى  التعميـ لممدة )

 موقع اليونسكو لالحصاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 حث الثالثالمب
 تحميؿ مؤشرات البحث والتطوير في السعودية

 
 ذجشتح االقرصاد انسعٕد٘ فٙ انثذس ٔانرطٕٚش -أٔال>

  

رؼل اٌَؼٛك٠خ ِٓ أٚائً اٌلٚي اٌؼوث١خ اٌزٟ ؽبٌٚذ ٚػغ فطؾ ٚؽ١ٕخ ِزىبٍِخ رٙلا اٌٝ         

ػمل اٌّئرّو اٌٛؽٕٟ  1990أِزالن اٌؼٍُ ٚاٌّؼوفخ ، ٚمٌه ثبالٍزفبكح ِٓ رم١ٕبد اٌّؼٍِٛبد ففٟ ػبَ 

اٌضبٟٔ ػشو ٌٍؾبٍت االٌٝ فٟ عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك ، ٚأفز١و اٌّٛػٛع اٌوئ١َٟ ٌٍّئرّو ثؼٕٛاْ 
((
 

اٌزقط١ؾ ٌٍّغزّغ اٌّؼٍِٛبرٟ 
))

ػوع ف١ٗ اٌؼل٠ل ِٓ اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اٌزٟ رجوى اٌقطؾ  

َٛ ثٗ فٟ ػ١ٍّخ االٔزمبي ٚاٌزظٛهاد اٌَّزمج١ٍخ ػٓ اٌلٚه اٌّزٛلغ ٌٍغٙبد اٌؼبِخ ٚاٌقبطخ أْ رم

ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ اٌٝ  ػظو اٌّؼٍِٛبد . 
(186)

  

 

 ذذهٛم يؤششاخ انثذس ٔانرطٕٚش فٙ انسعٕدٚح -شاَٛا>

 يذخالخ انثذس ٔانرطٕٚش  -1 

 َسثح االَفاق عهٗ انثذس ٔانرطٕٚش فٙ انسعٕدٚح – 1-1

اٌٝ  أْ  2012ط٠ٛواٌزىٌٕٛٛعٟ ٌؼبَ ام رٛطٍذ كهاٍخ االٔفبق ػٍٝ  اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌز         

ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ  % ١ٍِ0.9به كٚاله ٚ٘نا اٌّجٍغ ٠َبٚٞ ِب ثَٕجخ  6.45ؽغُ االٔفبق لل ثٍغ 

اٌنٞ ثٍغ  2011رو١ٌْٛ كٚاله ٚ٘نا اٌّجٍغ ٠ي٠ل ػٓ ؽغُ االٔفبق فٟ اٌؼبَ  0.72االعّبٌٝ اٌنٞ ثٍغ 

 0.56من الناتج المحلً فً ذل  العام  %  ١ٍِ1.076به كٚالهرمو٠جب ٚلل شىً ِب ثَٕجخ  6.02

فٟ  % 30فمل ىاك ثَٕجخ  2012. ِٚٓ اٌغل٠و ثبٌّالؽظخ أْ إٌبرظ اٌّؾٍٟ فٟ ػبَ  ترلٌون دوالر 

فمؾ ام ٌُ  % 7ثَٕجخ  2012 -2011ث١ّٕب ىاك االٔفبق ػٍٝ  اٌجؾش اٌؼٍّٟ ث١ٓ ػبِٟ  2011ػبَ 

رٍه اٌي٠بكح اٌؾبطٍخ فٟ أعّبٌٝ إٌبرظ اٌّؾٍٟ ِّب رٛاوت اٌي٠بكح فٟ االٔفبق ػٍٝ  اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو 

. 2012رَجت فٟ أٔقفبع َٔجخ االٔفبق ػٍٝ  اٌجؾش اٌؼٍّٟ هغُ ى٠بكح ؽغّٗ ٌٙنا اٌؼبَ 
(187)

  

الى  أن حجم  2013-2012توصلت دراسة االنفاق على  البحث والتطوٌر فً السعودٌة لعام  

( من الناتج المحلً  % 0.87اوي ما بنسبة )وهذا المبلغ ٌس ملٌاردوالر 6.50االنفاق قد بلغ 

ترلٌون دوالر . ومن الجدٌر بالمبلحظة أن االنفاق على  البحث العلمً  0.793االجمالى الذي بلغ 

العربٌة عادت المملكة اال بشكل طفٌؽ .  2012لم ٌتؼٌر عن عام  2013والناتج المحلً فً عام 

فً الخرٌطة الصادرة سنوٌا، التً  38محتلة المركز  الى  خرٌطة البحث والتطوٌر العالمٌة السنوٌة

                                                 

 .  603-602ص ‘ مصدر سابق ‘  محمد أنس أبو الشامات وأخرون -(9)

 . 8السعودٌة  ، مصدر سابق ، ص  ‘مات وكالة الوزارة للتخطٌط والمعلو  –وزارة التعلٌم العالً  -(2)



 

الذي -وتوقع التقرٌر  .  2014أربعٌن دولة إنفاقا على  البحث والتطوٌر فً العام من تضم أكثر

ملٌارات  3أن تنفق المملكة  -تصدره مجلة باتٌل ومجلة البحث والتطوٌر فً الوالٌات المتحدة

كما تعتبر نسبة المهندسٌن  ملٌار دوالر. 997حلً البالغ % من ناتجها الم 0.3دوالر بنسبة تبلغ 

والمتخصصٌن فً العلوم والرٌاضٌات الى  عدد السكان من العوامل فً ترتٌب الدول فً 

 300ووفقا للتقرٌر ف ن نسبة المهندسٌن والمختصٌن فً العلوم والهندسة فً المملكة تبلغ  الخرٌطة.

هرت فً الخرٌطة العالمٌة للبحث والتطوٌر ألول مرة فً وكانت المملكة قد ظ لكل ملٌون مواطن.

ثم عادت للظهور  2013كأول دولة عربٌة ٌضمها التصنٌؽ، لكنها خرجت فً تقرٌر  2012العام 

ترافقها دولة عربٌة واحدة هً قطر، وخمس دول إسبلمٌة هً: تركٌا، باكستان،  2014فً تقرٌر 

( ٌبٌن حجم االنفاق  من المصادر الحكومٌة وػٌر 93) و الجدول (188)مالٌزٌا، إٌران، واندونٌسٌا.

 ( . 2013-2010الحكومٌة فً السعودٌة للمدة )

 

 ( 35انجذٔل )

 ( يهٛاس دٔالس.2013 – 2010ٕٚضخ َسة االَفاق عهٗ  انثذس انعهًٙ ٔانرطٕٚش نالعٕاو ) 

 السنة
الناتج المحلً 
 االجمالً

االنفاق الحكومً على  
 البحث الملمً

 ٌر االنفاق 
 الحكومً

أجمالى االنفاق على  
 البحث الملمً

نسبة االنفاق الحكومً من 
 %الناتج المحلً االجمالى 

نسبة أجمالى االنفاق من 
 %الناتج المحلً االجمالى 

2010 1.630 12.25 5.26 17.51 0.75 0.07 

2011 2.100 13.56 8.95 22.6 0.65 1.076 

2012 2.727 15.2 9.02 24.2 0.557 0.9 

2013 2.794 16.6 7.8 24.4 0.59 0.87 

  -اٌّظله: ِؼٙل االؽظبء) ا١ٌَٛٔىٛ( ػٍٝ  اٌواثؾ أالرٟ :

UIS: UNESCO INSTITUTE OF STATISTICS  

http:// stats.uis.unesco.org/unshod/Report Folders/ReportFolders.aspx. 

 

 
 

 

ت النتائج أن البحوث التطبٌقٌة جاءت أما من حٌث توزٌع االنفاق حسب طبٌعة البحوث أظهر      

. أما  %  38من أجمالى المبالغ المعتمدة ،  تلٌها البحوث االساسٌة بنسبة % 43بالصدارة بنسبة 

                                                 

، متاح على  شبكة ملٌارات دوالر 3عودة السعودٌة إلً  خرٌطة البحث والتطوٌر العالمٌة بحجم إنفاق  -(9)

 -على  الرابط أالتً :27/10/2015المعلومات الدولٌة أالنترنٌت بتارٌخ 

 



 

، تلٌها  % 35توزٌع االنفاق حسب المجاالت نجد أن العلوم الطبٌعٌة نالت المرتبة االولى  بواقع 

( توزٌع االنفاق حسب طبٌعة البحوث 2ل )وٌبٌن الشك (189).% 30الهندسة والتقنٌة بنسبة 

 ومجاالتها .

 

 

 

 اٌّظله :

أالكاهح اٌؼبِخ ٌٍزقط١ؾ ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ،  –ٚوبٌخ اٌٛىاهح ٌٍزقط١ؾ ٚاٌّؼٍِٛبد  –ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  -

. 10، ص 2014ٚالغ أالٔفبق ػٍٝ اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو فٟ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ،  

  

 

ح عٍ انرعهٛى فٙ انًًهكح ٔدجى االَفاق انذكٕيٙ فٙ قطاع انرعهٛى انعانٙنًذ   - 2-1 

      

 وً فبق ٍو٠ؼبً  رٕب١ِبً  ثبٌزؼ١ٍُ أػلاك اٌٍّزؾم١ٓ رٕبِٟ اٌٝ  اٌَؼٛك٠خ ا٠ٌَٕٛخ اإلؽظبئ١بد رش١و     

 فٟ ٌلٌٚخا ػٍٝ  ػقّخ أٌمٝ َِئ١ٌخ اٌنٞ األِو اٌو١ٍّخ، ٚاٌزٛلؼبد اٌقطؾ هطلرٙب اٌزٟ اٌزٛلؼبد

 اٌزؼ١ٍُ ٚأٍب١ٌجٗ ، أٔظّخ ٚرطٛه ٚاٌؼٍّٟ اٌّؼوفٟ إٌّٛ فٟ ػبٌّٟ رَبهع ٍٚؾ اٌمطبع ٘نا ر٠ًّٛ

 اٌجشو٠خ ثبٌز١ّٕخ اٌّٙز١ّٓ ثبي رشغً اٌمطبع ٘نا ػٍٝ  ٌإلٔفبق أفوٜ  ِظبكه ػٓ اٌجؾش عؼً ِّب

                                                 

، مصدر سابق ،  ، المملكة العربٌة السعودٌة ومات وكالة الوزارة للتخطٌط والمعل –وزارة التعلٌم العالً  -(9)

 . 10ص

  %

  %

  %

 %

البحوث االساسٌة 

البحوث التطبٌقٌة 

بحوث فً التطوٌر التجرٌبً 

أخرى 

( االنفاق على البحث والتطوٌر حسب طبٌمة البحوث فً السمودٌه . 2الشكل )  
 

 



 

 ٚاؽلاً ِٓ اٌزؼ١ٍُ ٠ًّٛر فٟ ٌٍَّبّ٘خ لٕٛارٗ ثىبفخ اٌّغزّغ ػٍٝ  ٚفبػ١ٍخ أ١ّ٘خ أوضو كٚهاً  ٚرفوع

 ِٓ% 50ؽٛاٌٝ  اٌجشو٠خ اٌّٛاهك ر١ّٕخ ػٍٝ  اإلٔفبق اٌَؼٛك٠خ ثٍغ فٟ اٌشبٍِخ اٌز١ّٕخ هٚافل أُ٘

 اٌطج١ؼ١خ اٌّٛاهك وز١ّٕخ اٌَؼٛك٠خ ، فٟ األفوٜ  ٚاٌقل١ِخ اٌز٠ّٕٛخ اٌّوافك وً ػٍٝ  اعّبٌٝ اإلٔفبق

-1997 ػبَ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ  رُ أفبلٗ ِب َٔجخ ثٍغذ ٚلل اٌظؾ١خ، اٌوػب٠خ ث١ٕٙب ٚاٌزٟ اٌؼبِخ ٚاٌقلِبد

اٌؼبِخ ِٛاىٔزٙب ِٓ% 27ؽٛاٌٝ  1998
   (.190   )

أِب فٟ ِب ٠قض َٔجخ االٔفبق ػٍٝ  اٌجؾش 

 االٌٚٝ  كفً ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌَؼٛك٠خ  ٚاٌزط٠ٛو اٌَؼٛكٞ اٌزٟ ٠ئك٠ٙب اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٌٍّٚوح

 فٟ اٌؼب١ٌّخ اٌغبِؼبد ِٓ ِغّٛػخ لجً ِٓ أطلهد ٚاٌزٟ ؼبٌُاٌ فٟ رؼ١ّ١ٍب ٔظبِب 50 ألفؼً لبئّخ

 اٌّزؾلح اٌٛال٠بد ٚرظلهد    «Universitas 21» َِّٝ  رؾذ ٚثو٠طب١ٔب ٚوٕلا أ١ِووب

 اٌؼوث١خ اٌٍّّىخ ٚاؽزٍذ ٚوٕلا ٠ٍَٛٚوا ا٠ٌَٛل ٚرٍزٙب اٌىبًِ ٌٍزم١١ُ رؾم١مٙب ثؼل اٌمبئّخ األ١ِوو١خ

 وً اٌَؼٛك٠خ رظلهد وّب. ثبٌمبئّخ اٌٛؽ١لح اٌؼوث١خ اٌلٌٚخ ٌزىْٛ خاٌمبئّ فٟ ٨٢ اٌّووي اٌَؼٛك٠خ

 وً ٚرٍزٙب اإلعّبٌٟ، اٌّؾٍٟ إٌبرظ اٌٝ  َٔجخ اٌؼبٌٟ، اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ  اٌؾىِٟٛ اإلٔفبق ِؼلي فٟ اٌلٚي

 اٌؼبَ اإلٔفبق ِؼلي فٟ ػب١ٌّب اٌَبكً اٌّووي اؽزٍذ ف١ّب. ٚأٚووا١ٔب ِٚب١ٌي٠ب ٚفٍٕٕلا اٌلّٔبهن ِٓ

 اٌلّٔبهن رفٛلذ ث١ّٕب. اٌّؾٍٟ إٌبرظ اٌٝ  َٔجخ ػبِخ ثظٛهح اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ ( ٚاٌقبص ىِٟٛاٌؾ)

 رم١١ُ ٠ٚزُ. ٠ٍَٛٚوا ٌٕٚ٘ٛلا فٍٕٕلا ر١ٍّٙب اٌؼٍّٟ، ٚاٌزط٠ٛو اٌجؾضٟ االٍزضّبه ِٕبؽٟ فٟ ٚا٠ٌَٛل

 اٌؼ١ٍّخ ج١ئخٚاٌ اٌّٛاهك ٟٚ٘ هئ١َ١خ ػٕبطو ألهثؼخ ٚفمب ثبٌمبئّخ اٌٛاهكح ثبٌلٚي اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌظُ

 ِٚغّٛع اٌؾىِٟٛ، اإلٔفبق اٌّٛاهك ػٕظو ٠ٚغطٟ. اٌزؼ١ٍّٟ إٌبرظ أٚ ٚاٌّؼط١بد ٚاٌزٛاطً

 ِئشو ػٍٝ  اٌج١ئخ ػٕظو ٠شزًّ ث١ّٕب. اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ِئٍَبد فٟ ٚاٌزط٠ٛو اٌجؾش ٚٔفمبد إٌفمبد،

 ٚعٛكح اٌزله٠ٌ، ١٘ئخ ٚأػؼبء اٌطالة ِٓ اٌغ١َٕٓ ث١ٓ ٚاٌزٛاىْ ٚاٌزٕظ١ّ١خ، ا١ٌَبٍبد ٌٍج١ئخ وّٟ

 اٌؾى١ِٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّٛاك ؽ١ش ِٓ اٌلٚي أػٍٝ  ٟ٘ اٌلّٔبهن أْ اٌزمو٠و ٚأظٙو. اٌّزغ١وح اٌج١بٔبد

 اٌز٠ًّٛ رزؼّٓ اٌزٟ اٌالئؾخ اٌّزؾلح اٌٛال٠بد رزظله ف١ّب ٚا٠ٌَٛل وٕلا ِٓ وً ر١ٍٙب اعّبال،

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ، اٌّٛاهك ؽ١ش ِٓ ٚيك صّبْ أثوى ػّٓ اٌَؼٛك٠خ ٚظٙود. اٌؾىِٟٛ عبٔت اٌٝ  اٌقبص

اٌؼبٌٟ. ثبٌزؼ١ٍُ اال٘زّبَ ّٔٛ اٌٝ  ٠ش١و ِّب
(191        ) 

        
ٚرش١و االهلبَ االؽظبئ١خ اٌظبكهح ػٓ ِوطل اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌٍّّىخ اٌٝ  ريا٠ل االٔفبق 

غ االٔفبق فالي اٌؼمل اٌّبػٟ فٟ ؽ١ٓ ثٍ %125.2اٌؾىِٟٛ ػٍٝ  اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثَٕجخ ّٔٛ ٠مبهة 

  ١ٍِ2014به كٚاله فٟ ػبَ  22.4أٞ ِب ثم١ّخ  25ػٍٝ اٌغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ اٌزٟ ٠جٍغ ػلك٘ب ؽب١ٌب 

ِٓ االٔفبق اٌؼبَ ػٍٝ  اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ، ٚاٌنٞ ثٍغ  % 46.5ٚ٘نا اٌّجٍغ ٠شىً 

                                                 

كلٌة  –محمد بن عبد الكرٌم الدحام ، مقترحات لتموٌل تطوٌر التعلٌم ، بحث منشور ،جامعة المل  سعود  -(9) 

 .3-2التربٌة ،ص 
  -متاح على  شبكة المعلومات الدولٌة االنترنٌت على  الرابط أالتً : -(2)

WWW/aia.alarabiya. 
 



 

ٌٝ ، ٟٚ٘ أػٍٝ  إٌَت فٟ ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ االعّب% ١ٍِ7.5بهكٚاله أٚ ِب ٠ؼبكي  56ِب ٠مبهة 

١ٍِبه كٚاله  26.66اٌؼبٌُ . ٠ٚيكاك االٔفبق ػٍٝ  اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ إٌَٛاد اٌّمجٍخ اٌٝ ِب٠مبهة 

عبِؼخ ؽى١ِٛخ ، ثؼل أْ رُ اٌّٛافمخ ػٍٝ  ألبِخ صالس عبِؼبد 28 ٔظوا إلهرفبع ػلك اٌغبِؼبد اٌٝ 

ٌغبهٞ ػٍٝ  اٌوٚارت ٚاالعٛه ِٚىبفئبد عل٠لح فٟ اٌٍّّىخ ِٓ عٙخ أفوٜ  رجٍغ َٔجخ االٔفبق ا

ِٓ االٔفبق اٌؼبَ ػٍٝ  اٌغبِؼبد ، ٚرزٛىع إٌَجخ  % 80اٌطالة ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌٝ  ِب ٠موة 

ٚإٌّفك ػٍٝ   % 8ٚاالثزؼبس ثَٕجخ رمبهة  %5.5اٌجبل١خ ػٍٝ  اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثَٕجخ رزواٚػ ث١ٓ 

رىٍفخ اٌزؼ١ٍُ ٌٍطبٌت اٌغبِؼٟ رجٍغ ِب ٠مبهة  أِب %2اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ ثَٕجخ ػئ١ٍخ الرزغبٚى 

اٌف كٚاله ٠ٍٕٛب ٠ؤفن٘ب اٌطبٌت  2.66اٌف كٚاله ٠ٍٕٛب ، ٚ٘نا اٌّجٍغ ٠شًّ ؽٛاٌٝ  15.46

كٚاله شٙو٠ب أصٕبء كهاٍخ اٌغبِؼ١خ ٚرىْٛ ؽظ١ٍخ رىٍفخ اٌطبٌت  266.66وّىبفئبد شٙو٠خ ثّؼلي 

اٌف  80اد ٌىبفخ اٌزقظ١ظبد ِب ٠مبهة ٍٕٛ 5فالي ٍٕٛاد كهاٍخ ٚاٌزٟ رجٍغ فٟ اٌّزٍٛؾ 

كٚاله، ٟٚ٘ رىٍفخ ثب٘ؼخ. ٚأما ِبرُ ِمبهٔخ االٔفبق ػٍٝ رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌغبِؼٟ ِغ ِؼلي اٌؼبئل ػٍٝ  

 21ػٍٝ  اٌّغزّغ ، ٚػٍٝ  َِزٜٛ  اٌفوك ٠جٍغ ِؼلي اٌؼبئل 10.6%اٌزؼ١ٍُ ، ٚاٌنٞ الرزغبٚى َٔجخ 

%.
(192 ) 

                                                                                     

(36انجذٔل )  

.( 4236-4228يؤششاخ االَفاق عهٗ انرعهٛى فٙ انسعٕدٚح نهًذج )   

( ممدل 8)

 النمو %

( االنفاق 7)

الحكومً على  
التملٌم المالً 

 (%دوالر )ملٌون 

(6 )
ممدل 
 النمو %

( متوسط االنفاق 5)

على  الطالب كنسبة 
صٌب الفرد من من ن

الناتج المحلً 
 االجمالى %

( ممدل 4)

 النمو %

( نسبة االنفاق 3)

الحكومً على  
التملٌم من أجمالى 
االنفاق الحكومً 
 على  التملٌم %

( ممدل 2)

 النمو%

( نسبة االنفاق 1)

الحكومً على  
التملٌم المالً من 
مجمل االنفاق 
  الحكومً %

 السنة
 
 

— 3222.7 — 34.1 — 14.7 — 3.1 2006 

4113 4556.02 2419 42.6 2518 18.5 1914 3.7 2007 

1313 4985.57 1814- 36.3 1.36 18.7 312 3.6 2008 

11.3 5019.06 971. 69.4 4412 25.2 32 3.3 2009 

4218 6400.5 2913- 59.4 1316 27.2 916- 5.9 2010 

18914 12506.66 2119-  51.9 1316 29.2 614- 5.7 2011 

1.7.5 15973.3 318 53.2 4412 35.7 3817 6.9 2012 

16613 21333.3 2613 62.2 7314 46.5 5418 8.6 2013 

.182 21360 1416- 57.20 5711- 38.10 2518 9.40 2014 

 اٌّظله :

بٌٟ اٌَؼٛك٠خ ، ٚوبٌخ اٌٛىاهح ٌٍزقط١ؾ ٚاٌّؼٍِٛبد ، ِوطل اٌزؼ١ٍُ ، ِئشواد اٌزؼ١ٍُ اٌؼ -ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ -

 ،ػٍٝ  شجىخ االٔزو١ٔذ . 

ِؼلالد إٌّٛ ِٓ اػلاك اٌجبؽضخ . -  

                                                 

 -متاح على  شبكة المعلومات الدولٌة االنترنٌت على  الرابط أالتً : -(9)

 
WWW.okaz.com .sa/new/issues/.../cozo2014112373645.htm 



 

 

 

 اإلنفاق إجمالً الى العالً التعلٌم على الحكومً اإلنفاق نسبة ( ارتفاع94وٌتضح من الجدول )

 االهتمام ٌؤكد الذي األمر 2013 العام فً% 8.6  الى 2012 العام فً%  6.9 من الحكومً

 وعلى التعلٌمً النظام عملٌات على المحافظة على وحرصها العالً، بالتعلٌم المتزاٌد الحكومً

 العملٌة والتكالٌؽ الموظفٌن رواتب مستوٌات وعلى بالقٌد الخاصة والمتوقعة الحالٌة التؼٌٌرات

 ٌتم ال قد والعالً العام التعلٌم على الحكومٌة نفقات من الكثٌر أن الى اإلشارة وتجدر األخرى،

 نصٌب العالً أما التعلٌم على اإلنفاق نسبة  على ٌؤثر قد  ما الحاالت، نم كثٌر فً إحصائها

%  35.7 من التعلٌم ارتفع على الحكومً أجمالً االنفاق من العالً التعلٌم على الحكومً اإلنفاق

 حصة تكرٌس على المرتفعة المئوٌة النسبة وتدل 2013 العام فً%  46.5 الى 2012 العام فً

 الحالٌة التؼٌٌرات وعلى التعلٌمً النظام عملٌات على للمحافظة الحكومً التموٌل من أكبر

 وتجدر األخرى، العملٌة والتكالٌؽ الموظفٌن رواتب مستوٌات وعلى بالقٌد الخاصة والمتوقعة

 كثٌر فً إحصائها ٌتم ال قد والعالً العام التعلٌم على الحكومٌة النفقات من الكثٌر أن الى اإلشارة

 من كنسبة الطالب على العالً ارتفع اإلنفاق التعلٌم على اإلنفاق نسبة  على ٌؤثر  ما الحاالت، من

 العام فً%  62.2 إلى 2012 العام فً%  53.2 من اإلجمالً المحلً الناتج من الفرد نصٌب

ملٌون دوالر  15973.3الى  2012فً عام  العالً التعلٌم على الحكومً اإلنفاق  و ارتفع 2013

 النظام عملٌات على للمحافظة الحكومً التموٌل من أكبر حصة تكرٌس على المرتفعة قاتوتدل النف

 الموظفٌن رواتب مستوٌات وعلى بالقٌد، الخاصة والمتوقعة الحالٌة التؼٌٌرات وعلى التعلٌمً،

 العام التعلٌم على الحكومٌة نفقات من الكثٌر أن إلى اإلشارة وتجدر. األخرى العملٌة والتكالٌؽ

 .العالً التعلٌم على اإلنفاق نسبة فً ٌؤثر ما الحاالت؛ من كثٌر فً إحصاؤها ٌتم ال قد لعالً،وا

 

 

 

 2-يخشجاخ انثذس ٔانرطٕٚش انسعٕد٘   
 

 2-1- تشاءاخ االخرشاع   

 

رّضً ثواءاد االفزواع ٚاؽلاً ِٓ أُ٘ اٌّظبكه اٌّّٙخ ٌٍّؼٍِٛبد اٌؼ١ٍّخ ، فؼالً ػٓ وٛٔٙب  

ٔشطخ اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو ٚاالثزىبه اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚٔغبؽٙب غ١و أْ ػلك ٚصبئك أٔؼىبٍب ِجبشوا ال

اٌجواءاد اٌَّغٍخ فٟ ِؼظُ اٌلٚي اٌؼوث١خ ل١ًٍ علاً ، ٚػٍٝ  اٌجبؽض١ٓ اٌؼوة أْ ٠ؼ١وٚ ٌجواءاد 



 

االفزواع ٚؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ اال٘زّبَ اٌالىَ ٚأْ ٠ؾظٍٛ ػٍٝ  اٌلػُ ٚاٌزشغ١غ ٌزَغ١ً 

فبرُٙ ِّب ٠ز١ؼ ٌٍظٕبػخ ِٚئٍَبد االٔزبط ٚاٌقلِبد االٍزفبكح ِٓ أٔزبعُٙ أثزىبهارُٙ ٚأوزشب

 ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ  ٍٍغ ٚفلِبد .                                                                                 

ثزىب هفٟ ؽ١ش أْ ٚصبئك ٚرمبه٠و ثواءاد االفزواع رؼل ِٓ أُ٘ ِظبكه اٌّؼوفخ ؽٛي اٌزم١ٕخ ٚاال 

اٌؼبٌُ  ،  فؤٔٗ ِٓ اال١ّ٘خ ثّىبْ أؽلاس ٚؽلح ػّٓ ِئٍَبد اٌجؾش اٌوئ١َ١خ  اٌؼوث١خ ، ٌزشغ١غ 

اٌجبؽض١ٓ ػٍٝ  رَغ١ً ثواءاد االفزواع  ٚ َِبػلرُٙ فٟ مٌه  ٌّزبثؼخ اٌجواءاد  فٟ اٌؾمٛي اٌزٟ 

رُٙ اٌّئٍَخ ٚٚػغ ثؤبِظ ٌالٍزفبكح ِٕٙب.
  (193 )

  

 

                                                  

(37انجذٔل )  

(4235-8;;3عذد تشاءاخ االخرشاع انسعٕدٚح نهًقًٍٛٛ ٔغٛش انًقًٍٛٛ  نهًذج )    

 

 السنوات براءات االختراع للمقٌمٌن براءات االختراع لغٌر المقٌمٌن المجموع

837 810 27 1996 

58 1 57 1997 

46 1 45 1998 

73 1 72 1999 

873 797 76 2000 

729 683 46 2001 

613 552 61 2002 

573 487 56 2003 

476 395 81 2004 

493 374 119 2005 

538 419 119 2006 

770 642 128 2007 

— — — 2008 

— — — 2009 

931 643 288 2010 

990 643 347 2011 

— — — 2012 

931 440 491 2013 

(َ ،ِٕشٛهح 2013-1996د ،ِئشواد رَغ١ً ثواءاد االفزواع ٌٍّلح )اٌّظله :اٌجٕه اٌلٌٟٚ ، ث١بٔبد ، أؽظبءا

 ػٍٝ  ِٛلغ اٌجٕه اٌلٌٟٚ . 

 

( التقدم الذي أحرزتة المملكة العربٌة السعودٌة فً مجال براءات 95وٌتضح من الجدول )      

اءات االختراع نتٌجة الستثماراها فً البحث والتطوٌر وأهتمامها بهذا القطاع ، إذ سجل مجموع بر
                                                 

 .85فرٌدرٌ  ، ترجمة على أبو عمشة ، مجلة االبتسامة، بدون سنة طبع  ، ص -(9) 
 



 

لؼٌر  810براءة أختراع للمقٌمٌن و 27( براءة أختراع موزعة مابٌن 837) 1996االختراع  لعام 

المقٌمٌن وأستمر عدد براءات أالختراع مابٌن اإلرتفاع واالنخفاض الى أن سجل اعلى نسبة له فً 

هذا ٌشٌر براءة لؼٌر المقٌمٌن و 643براءة للمقٌمٌن و 347موزعه مابٌن  990بلؼت  2011العام 

إلى أن المملكة شهدت ارتفاعاً فً معدل تسجٌل براءات االختراع تجاوز من خبلله البراءات 

اختراعب ألول مرة، وارتفع هذا العدد مجدداً فً إحصائٌات عام   200حاجز ال 2010المسجلة عام 

تصاالت، وتوزعت هذه البراءات على مجاالت تقنٌة المعلومات، واإللكترونٌات وتقنٌة اال 2011

، "PCT" والمواد، وتقنٌة البتروكٌماوٌات، وُسجلت عبر مكتب معاهدة التعاون لبراءة االختراع

، ومكتب براءات "USPTO" (194)  والمكتب األمرٌكً لبراءات االختراع والعبلمات التجارٌة

موزعة مابٌن  2013عام  931ثم سجل مجموع براءات أالختراع  "EPO" االختراع األوروبً

  .أختراع لؼٌر المقٌمٌن   440أختراع للمقٌمٌن و 491

 

 

 

عذد انًقاالخ فٙ انًجالخ انعهًٛح      - 2-2 

 رؼل اٌّمبالد اٌؼ١ٍّخ أٔؼىبٍب ٌٍغٙٛك اٌزٟ ثنٌذ ػٍٝ  اٌزؼ١ٍُ فٟ ع١ّغ ِواؽٍٗ ِٚلٜ  رملِٗ     

 ّٕٛ إٌَٛٞ . ( ٠ٛػؼ ػلك اٌّمبالد اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌٍّّىٗ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ِٚؼلي ا16ٌٚاٌغلٚي)

 

(38انجذٔل )  

(4233-8;;3)  عذد انًقاالخ انعهًٛح فٙ انسعٕدٚح نهًذج   

 السنة عدد المقاالت ممدل النمو السنوي

— 735 1996 

-8.0 676 1997 

0.95 683 1998 

-10.61 605 1999 

-2.04 590 2000 

-3.40 565 2001 

2.44 583 2002 

                                                 

 -ت االختراع ، متاح على الرابط أالتً :المملكة تتفوق عربٌاً فً مجال البحث العلمً وبراءا -( 9)

 

 www.alriyadh.com/963721    

 



 

-4.62 549 2003 

0.27 551 2004 

3.40 579 2005 

-2.44 558 2006 

4.21 589 2007 

4.35 621 2008 

12.24 711 2009 

-96.59 1.003 2010 

0.06 1.491 2011 

 اٌّظله :

( َ ِٕشٛهح ػٍٝ  ِٛلغ  2011-1996اٌجٕه اٌلٌٟٚ ،ث١بٔبد ، أؽظبءاد ، ِمبالد اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ ٌٍّلح ) -

 اٌجٕه اٌلٌٟٚ . 

   -ّٕٛ إٌَٛٞ ِٓ اػلاك اٌجبؽضخ  ٚفك اٌّؼبكٌخ أالر١خ :ِؼلالد اٌ -   

  100×  ِؼلي إٌّٛ إٌَٛٞ = 

 

 2-3 -انصادساخ انركُٕنٕجٛح  انسعٕدٚح  

 

(39انجذٔل )  

(4235-8;;3انصادساخ انركُٕنٕجٛح انًرقذيّ فٙ انسعٕدٚح نهًذج )   

%التكنولوجٌة الصادرات %ة الصادرات التكنولوجٌ السنوات   السنوات 

1 2005 1 1996 

1 2006 — 1997 

1 2007 0 1998 

0 2008 1 1999 

0 2009 0 2000 

1 2010 0 2001 

1 2011 0 2002 

1 2012 1 2003 

1 2013 0 2004 

 اٌّظله : 
َ( ، ِٕشٛهح ػٍٝ  ِٛلغ ا١ٌَٛٔىٛ .2013-1996ِؼٙل ا١ٌَٛٔىٛ ٌالؽظبء ، ث١بٔبد ، ِئشواد ٌٍّلح ) -  
 

نالقرصاد انسعٕد٘ . ذذهٛم يؤششاخ انرًُٛح االقرصادٚح ٔانثششٚح -شانصا>  

  
(4236-8;;3ج )انُاذج انًذهٙ االجًانٗ انسعٕد٘ نهًذ   – 1  

اإلجمالى المحلً الناتج  (GDP)      االقتصأدى اإلجمالى  للنشاط شموالً  المؤشرات أكثر هو

 الوقت من فترة أثناء الدولة إلنتاج اإلجمالٌه القٌمة ٌمثل فهو. االقتصاد قطاعات جمٌع وٌشمل

  واألجانب، والشركات، األفراد، من محلٌة المنتجة والخدمات البضائع مشترٌات وٌضم

 )195)الحكومٌة. والمؤسسات

                                                 

 متاح على  شبكة المعلومات الدولٌة االنترنٌت على  الرابط أالتً : -(9)



 

(:3انجذٔل )   

 (2014-1996انُاذج انًذهٙ االجًانٗ فٙ انسعٕدٚح نهًذج )

 الناتج المحلً أالجمالى ملٌار دوالر  السنة
تج المحلً سنوٌآ  باالسمار ممدل نمو النا

 2005الثابتة  لمام 

1996 157.7431 - 

1997 164.9938 415 

1998 145.7728 1211- 

1999 160.9570 916 

2000 188.4418 1714 

2001 183.0122 314- 

2002 188.5512 315 

2003 214.5728 1614 

2004 258.7421 281. 

2005 328.4596 4411 

2006 376.9001 3.17 

2007 415.9645 2417 

2008 519.7968 6518 

2009 429.0978 5714- 

2010 526.8114 6119 

2011 669.5.066 9.14 

2012 733.9557 4.18 

2013 744.3357 615 

2014 746.2485 112 

 اٌّظله :

 -اٌجٕه اٌلٌٟٚ ، لبػلح اٌج١بٔبد ، ِئشواد ِزبػ ػٍٝ  اٌواثؾ أالرٟ : -

 

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. 
 

 (. 2013-1996َصٛة انفشد يٍ انُاذج انًذهٙ أالجًانٗ نهًذج ) -2

  

 ( ;3انجذٔل )

 (.2013-1996يرٕسظ دخم انفشد فٙ انسعٕدٚح نهًذج )

 %قٌمة نصٌب الفرد من الناتج المحلً االجمالى  السنة

1996 8.16 

1997 8.32 

1998 7.18 

1999 7.72 

2000 8.80 

2001 8.31 

2002 8.31 

                                                                                                                                                

  http://www.hymarkets.com/arabic/education_fundamental_e.html 

 



 

2003 9.18 

2004 10.75 

2005 13.27 

2006 14.82 

2007 15.94 

2008 19.43 

2009 15.65 

2010 18.75 

2011 23.25 

2012 24.88 

2013 24.64 

2014 24.16 

 اٌّظله :

 -اٌجٕه اٌلٌٟٚ ، لبػلح اٌج١بٔبد ، ِئشواد ِزبػ ػٍٝ  اٌواثؾ أالرٟ : -

 

http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 
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 الفصل الثالث

ٌر والتنمٌة االقتصادٌة تحلٌل مإشرات االنفاق على البحث والتطو

 فً المراق 

 تمهٌد :

الفصل الثانً لتحلٌل مؤشرات البحث والتطوٌر فً الٌابان والسعودٌة وأالستفادة منها بعد تناول    

من خبلل تطبٌقها فً العراق تم فً هذا الفصل تحلٌل لمؤشرات البحث والتطوٌرفً العراق حٌث 

تم تقسٌم الفصل الى ثبلثة مباحث أختص المبحث االول فً تحلٌل مؤشرات البحث والتطوٌر 

تصادٌة فً العراق أما المبحث الثانً فقد اختص فً تحلٌل االهمٌة النسبٌة لبلنفاق العام والتنمٌة االق

على البحث والتطوٌر الى حجم إالنفاق فً قطاع التربٌة والتعلٌم . والمبحث الثالث فقد تم فٌه 

 البدائل المطروحة –أستعراض رؤٌة أستشرافٌة لمستقبل البحث والتطوٌر فً العراق _ التحدٌات 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث االول 

  تحلٌل مإشرات االنفاق على البحث والتطوٌر والتنمٌة االقتصادٌة فً المراق

 واقع البحث والتطوٌر فً المراق   -أوالً:

. العالمٌنة والتطنوٌر البحنث لبنرامج جدٌدا توجها العالم تارٌخ فً الماضٌة الثبلثة العقود شهدت     

 بنرامج فنً المسناهمة لؼنرض المشنتر  والتعناون العولمة جانب ٌتخذ علمًوال التقنً التعاون إذ بدا

 جننوب ودول كمصنر العربٌنة الندول بعنض فنً االن ننراه والنذي. النامٌنة البلندان تطوٌر الى تؤدي

  تلن  وشنملت. المشنتركة البنرامج نجناح علنى دلٌنل خٌر هو وػٌرها واندونٌسٌا كمالٌزٌا اسٌا شرق

 مؤسسنات فنً علماء خبللها من ٌعمل التً المٌدانٌة والزٌارات والخبرات المعلومات تبادل البرامج

 البحنث بنرامج فنان العنراق فنً امنا .مشنتركة منافع ذات وتطوٌر بحث برامج ضمن االخرى الدول

 الباحث ٌمل  ولم.  السٌاسٌة المؤسسة لخدمة والطائفً الحزبً االنتماء بقٌود تكبلت والتقنً العلمً

 علنى الحصنول او النببلد لخدمنة ضنرورٌا ٌنراه النذي العلمنً البحنث اختٌنار حرٌنة العراقنً العلمً

 العسكرٌة التقنٌة تطوٌر نحو اساسا العلمٌة االبحاث وجهت وانما. العلمً للبحث المطلوبة المٌزانٌة

 ودٌمومة سبلمة على المحافظة االساسً هدفها كان التً والنووٌة والبٌولوجٌة الكٌمٌاوٌة واالسلحة

 صنناعٌة مجنامٌع العسنكري  والتقنً العلمً والتطوٌر البحث وأنشأت الػراض. الحاكمة ؤسسةالم

 الحصنول هدفها كان والتً بؼداد مقرها التً العامة الفاو مؤسسة منها العراق مناطق على توزعت

 تقام الثمانٌنات فترة وفً. الؼربٌة مصادرها من النووٌة للصناعة البلزمة والمعدات االجهزة على

 التندرٌب بنرامج ضنمن النووٌة الصناعة فً للتخصص العراقٌة الكوادر بتدرٌب االلمانٌة الشركات

 (196).النووٌة العسكرٌة الصناعة فً المتخصصة الكوادر على للحصول

 متخصصنٌن مهندسنٌن ضنم عراقنً وفند منع سرا االلمانٌة التقنٌة مان شركة من وفد التقى وقد     

 الٌورانٌننوم عننزل فننً تسننتخدم بمعنندات لتزوٌنندهم 9988 عننام فننً طنناردةال النبننذ اجهننزة تقنٌننة فننً

 حضنروا العسنكرٌة القعقناع مؤسسنة من عراقٌٌن علماء ثبلثة ان المصادر بعض وتؤكد. المخصب

 وقناموا( الكراٌتنون) الننووي االنفجنار صنمامات تقنٌنة حنول 9989 عنام فنً امرٌكٌاً  علمٌاً  مؤتمراً 

 مكثننؽ 950 حننوالً العننراق اشننترى بعنندها. علٌهننا الحصننول ةوكٌفٌنن صننناعتها حننول باالستفسننار

 االمرٌكٌننة الكتننرونٌكس ماكسننوٌل شننركة مننن االنفجننار صننمامات صننناعة فننً ٌسننتخدم الكترونننً

 بنامور تهنتم التنً الندول منن الكثٌنر فٌنه تقنوم الذي الوقت وفً.  انذا  االمرٌكٌة الحكومة وبموافقة

 تنتح لنم الكبنرى الصنناعٌة الندول فً االختراع براءات جٌلبتس علمائها تشجٌع على العلمٌة ابحاثها

                                                 

 العراقٌة العقول لهجرة تحلٌلٌة دراسة -(واالستثمار اؽاالستنز بٌن المهاجرة العراقٌة العقول)  ، احمد نادر  -(9)

 -55ص ص  ،2000   العاشرة السنة990   العدد النور مجلة ، المستقبل عراق لخدمة استثمارها وكٌفٌة المفكرة
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 تلننن  مثنننل وتسنننجٌل والتطنننوٌر لبلبتكنننار العنننراق داخنننل فنننً العراقٌنننة العلمٌنننة للكنننوادر الفرصنننة

 جدٌة وعلى العلمً التطوٌر برنامج حٌوٌة على ٌدل المسجلة االختراع براءات وعدد. االختراعات

 السلمً العلمً التطوٌر فً المساهمة على جامعاتها ساتذةوا علمائها وتشجٌع دعم فً الدولة حكومة

 (197).للبلد

ٌتسم واقع البحث العلمً فً العراق بالمحدودٌة والتواضع إذ ٌحتل العراق مرتبة متأخرة على      

الصعٌد العالمً وفق المؤشرات المستخدمة فً قٌاس مدى تقدم الدول فً مجال البحث العلمً مثل 

العلمً وعدد براءات أالختراع والنشر العلمً المحكم ، مما ٌدل على وجود  إالنفاق على البحث

صعوبات ومعوقات محلٌة تعٌق الباحث وتحد من نتاجه العلمً ، ف النفاق على البحث والتطوٌر 

ومتوسط  % 2.3قٌاس  بالمتوسط العالمً البالغ  ( متدنGDPًكنسبة من الناتج المحلً أإلجمالً )

وللعراق براءة أختراع واحدة مسجلة فً مكتب براءات أالختراع  % 1.5بالغ الدول النامٌة ال

( ،  1113بٌنما سجلت كورٌا الجنوبٌة ) 2005 – 2000والعبلمات التجارٌة أالمرٌكً للمدة 

براءة أختراع لكل ملٌون نسمة وذل  بحسب البٌانات الصادرة عن المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة 

لتً لم تسجل فٌها للعراق أٌة براءة أختراع . فٌما جاء ترتٌب العراق فً عدد للفترة نفسها وا

-1998المنشورات العلمٌة والتقنٌة على مستوى الدول العربٌة المرتبة الخامسة عشر للمدة )

( مقالة علمٌة منشورة تركزت فً علوم الطاقة والبٌئة والزراعة ، فً 107( والتً بلؼت )2007

 (198). 2005( مقالة لكل ملٌون نسمة فً عام 3.8د المقاالت العلمٌة )حٌن بلغ متوسط عد

 1981 -1968ٚألزظود اال٘لاا ٚا١ٌَبٍبد اٌؼبِخ ٌٍجؾش ٚاٌزط٠ٛو فٟ اٌؼواق فالي اٌّلح      

ػٍٝ ِب رؼّٕزٗ فطؾ اٌز١ّٕخ اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌزٛعٙبد اٌّووي٠خ ام ٌُ رىٓ ِؼظُ اٌّئٍَبد اٌظٕبػ١خ 

ً رٕظ١ّ١خ كائّخ ِٚزقظظخ ٌٍجؾش ٚاٌزط٠ٛوؽ١ش وبٔذ ع١ّغ رٍه االٔشطخ ٚاٌقل١ِخ ِٕٚشآرٙب ١٘بو

،  ِٓ لجً االعٙيح اٌف١ٕخ ف١ٙب ِضً اٌلٚائو اٌف١ٕخ ٚا١ٌَطوح إٌٛػ١خ  1981رياٚي ػٍّٙب ؽزٝ ػبَ 

ٌَٕخ  128رُ رؤ١ٌٍ اٌّؼٙل اٌّزقظض ٌٍظٕبػبد إٌٙل١ٍخ ثّٛعت اٌمبْٔٛ هلُ  1972ٚفٟ ػبَ 

ْ اٌضبٌضخ ٚاٌواثؼخ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌٝ اغواع اٌّؼٙل اٌّزّضٍخ ثؤعواء اٌلهاٍبد ٚاشبهد اٌّبكرب 1972

أٍزؾلصذ أكاهاد ٌٍجؾش ٚاٌزط٠ٛو اٌظٕبػٟ فٟ أغٍت  1981ٚاٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو ، ٚفٟ ػبَ 

                                                 

 . 58 -55صص   ، المصدر نفسه ، احمد نادر  -( 9) 

لبحث العلمً فً مراكز الدراسات والبحوث  فً ربٌع قاسم ثجٌل وعدنان فرحان الجوارٌن ، معوقات ا –( 9)

على 2015/ 11/ 1دراسة مٌدانٌة ، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولٌة أالنترنٌت بتارٌخ  –جامعة البصرة 

  -: الرابط االتً

www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/.../1772. 



 

إٌّشآد اٌظٕبػ١خ ، فمل رُ اٌّجبشوح ثٛػغ ثواِظ ٌّشبه٠غ اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو فٟ اٌّئٍَبد 

اال أْ ٘نٖ اٌجواِظ ٌُ رىٓ رزٛفو ف١ٙب ػٕبطوَِٚزٍيِبد رى٠ٛٓ فطخ  1982أالٔزبع١خ ِٕٚشؤرٙب ػبَ 

ِزىبٍِخ ٌٍجؾش ٚاٌزط٠ٛو ، وّب رٕبٌٚذ ٘نٖ اٌجواِظ ِؼبٌغخ أالفزٕبلبد ٚاٌّشبوً اٌف١ٕخ ، ٚرؼل٠ً 

اٌَّبهاد اٌزىٌٕٛٛع١خ ، ٚرط٠ٛو إٌّزغبد ٚرؾ١َٕٙب ٚر١ٙئخ  اٌَّزٍيِبد اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚرط٠ٛو 

ٌىٍف .االكاء ٚرم١ًٍ ا
(199)

 

ٚؽلاد ٌٍجؾش ٚاٌزط٠ٛو فٟ ثبٔشبء ٚمٌه ؛ وّب لبِذ اٌؾىِٛخ اٌؼوال١خ ثبرجبع ١ٍبٍخ ك٠ٕب١ِى١خ       

رمَٛ ٚؽلاد اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو ٘نٖ ثَّئ١ٌٚخ رمظٟ ام اٌّئٍَبد اٌؼبٍِخ فٟ اٌمطبع اٌؼبَ ،اغٍت 

َ ثبعواء اٌلهاٍبد ٚاالثؾبس ِٚٓ صُ ا٠غبك اٌؼالط إٌّبٍت ٌٙب وّب رمٛ؛ٚرؾل٠ل اثؼبك اٞ ِشىٍخ ف١ٕخ 

 بٚونٌه رط٠ٛغ ٚرط٠ٛو اٌزىٌٕٛٛع١،ٌزؾ١َٓ اٚ رؼل٠ً اٞ ػ١ٍّخ ثٙلا ى٠بكح اٌىفبءح االٔزبع١خ 

اٌّؾ١ٍخ اٌّالئّخ
 (200)

اٌؼًّ ػٍٝ ِٛاوجخ اٌزطٛهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ اٌزٟ رؾظً فٟ فؼالً ػٓ  

ٚرفؼ١ً كٚه٘ب فٟ اٌز١ّٕخ  ،ع١ب اٌٝ اٌؼواق اٌؼبٌُ ِٓ اعً إٌٙٛع ثٛالغ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚٔمً اٌزىٌٕٛٛ

 . االلزظبك٠خ اٌٛؽ١ٕخ ثّب ٠ئكٞ اٌٝ رؾ٠ًٛ االلزظبك اٌؼوالٟ اٌٝ الزظبك لبئُ ػٍٝ اٌّؼوفخ 

ٌٚوكَ اٌفغٛح اٌول١ّخ ِغ اٌؼبٌُ اٌّزملَ ٚمٌه ِٓ فالي 
(201) 

:- 
 ّٛاهك اٌجشو٠خ .اٌزٍٛغ فٟ أشبء اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّورجطخ فٟ اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو ٚر١ّٕخ اٌ  -

 رٛؽ١ٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚرٛع١ٙٙب ٌقلِخ اٌّغزّغ. أزمبء ٚ   -

 أشبء اٌؾبػٕبد اٌزىٌٕٛٛع١خ* فٟ ِقزٍف اٌّغبالد اٌظٕبػ١خ .  -

ٚثنٌه ٠ّىٓ اٌمٛي اْ اٌؼواق لطغ شٛؽبً ؽ٠ٛالً فٟ اٍزٕجبؽ أّبؽ عل٠لح ِٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب         

غ االٌٍ ٚاٌمٛاػل ٚاالٍب١ٌت اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ كػُ االرغب٘بد ٚاٌقجوح اٌف١ٕخ ٚاٌزم١ٕخ ٚثبكه فٟ ٚػ

اٌّزملِخ ٌٍزطٛه اٌؼٍّٟ ٚاٌّؼوفٟ ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ ٚثٕبء اٌّٛا٘ت ٚاٌملهاد اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ 

 ٚفظٛط١خ ٚالغ اٌز١ّٕخ االلزظبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ. ٚمٌه ػّٓ اؽبه اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو ثّب ٠زالئُ ،

 

 

 

                                                 

 مجلس الى مقدمة دكتوراه اطروحة،  العراق فً االقتصادٌة والتنمٌة جًالتكنولو الحظر،  علً خلٌل حمد   -(2)

 .926ص،  2002،  واالشتراكٌة القومٌة الدراسات،  المستنصرٌة جامعة
 ٚوٛه٠ب اٌؼواق) االلزظبك٠خ اٌز١ّٕخ فٟ ٚكٚهٖ اٌزله٠ت ٚ اٌزؼ١ٍُ فٟ االٍزضّبه ، اٌٍَطبٟٔ ػٍٟ ِلٌٛي ِؾّل -(3) 

-141ص ،2013، عبِؼخ اٌمبك١ٍخ -ِملِخ اٌٝ ِغٌٍ و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك  ِبعَز١و ٍبٌخه ،( أّٛمعبً  اٌغٕٛث١خ

142 .  

  .89، صاٌؼواق ، ثغلاك ، 2014-2010اٌؼواق ، ٚىاهح اٌزقط١ؾ ، فطخ اٌز١ّٕخ اٌٛؽ١ٕخ  ٌٍَٕٛاد عّٙٛه٠خ  -(1)

ػب١ٌخ ِٚزطٛهح رؼُ ا١ٌٙب  *اٌؾبػٕبد اٌزىٌٕٛٛع١خ :ٟ٘ ػجبهح ػٓ شووبد ِٕٚظّبد وج١وح ماد رىٌٕٛٛع١ب

أؼىبٍبد  –كٔبظُ عٛا  –ؼب١ٌخ .أظو فٟ مٌه ٍؼلْٚ ؽّٛك اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌٍٓ شووبد افوٜ ِفزموح اٚ زرؾؼأٚ

 ظب٘وح اٌؼٌّٛخ فٟ اثواى ا١ّ٘خ اؽزؼبْ االػّبي .



 

 على البحث والتطوٌر فً المراق تحلٌل إالنفاق  -ثانٌآ :

  انعانٙ انرعهٛى إجًانٙ إالَفاق عهٗ إنٗ ٔانرطٕٚش انثذس إالَفاق عهٗ ذذهٛم َسثح -1

 إذ بٌنت السنوٌة ، موازناتها ضمن والتطوٌر البحث نشاط إالنفاق على فً  العالم تتسابق دول     

% 2.1  تجاوز والتطوٌر البحث على إالنفاق العالمً معدل ان 2010 لعام الٌونسكو منظمة تقارٌر

 الوالٌات ان الٌه االشارة ٌجدر مما سنوٌاً، دوالر بلٌون  536ٌقارب وبما القومً الدخل مجمل من

 ٌقـــارب ما والتطـــوٌر البحـــــث على تنفق األوروبً واالتحــــاد والٌابـــان األمرٌكٌة المتحدة

 البحث على بأسره إجمالً إالنفاق العالمً أرباع ثبلثة ٌتجاوز ما وهو دوالر سنوٌاً، بلٌون 417

 .العلمً 

 

 الكاملة الرعاٌة اولوٌاتها ضمن التعلٌم العالً والبحث العلمً وزارة وفً العراق وضعت      

 التفوق ورعاٌة( 33) بالمادة العراقً الدستور كفله الذي البحثً للنشاط( والمعنوي المادي الدعم)

 .رواالبتكا واالبداع

 وانجزت البحثٌة الخطط النجاز 2013 لعام دٌنار ملٌار( 12)بحدود إذ خصصت الوزارة    

 فً بحث (142) الى اضافة والتطوٌر البحث هٌئة مراكز مجمل فً بحث( 122) ماٌقارب

( 62) من اكثر الستثمار الشركات مع التنسٌق والتطوٌرعلى البحث هٌئة إذ تعمل العامة، الشركات

 والسٌطرة للتقٌس المركزي الجهاز لدى ومسجلة العراقٌة الجامعات فً منجزة اعاً اختر براءة

 (202).النوعٌة

( حجم إالنفاق على البحث العلمً فً الجامعات وهٌئة التعلٌم التقنً 20وٌوضح الجدول )     

أن ونسبة الى إجمالً إالنفاق على التعلٌم العالً ، إذ ٌتضح   2010-1990العراقٌة خبلل المدة 

( ملٌون 1667.2الى ) 1990( ملٌون دٌنار عام 4) حجم إالنفاق على البحث العلمً قد أرتفع من

لكن هذه الزٌادات لٌست بزٌادات حقٌقٌة وذل  بسبب التضخم الكبٌر الذي أصاب  2005دٌنار عام 

 أالقتصاد العراقً ، وهذا ما أنعكس على حجم إالنفاق على البحث العلمً ، وقد أخذت النسب

المئوٌة لبلنفاق على البحث العلمً الى إجمالً إالنفاق على التعلٌم العالً بالتذبذب أرتفاع  

أالمر الذي جعل من معدالت النمو السنوٌة لٌست ذات   2005-1990وأنخفاض  خبلل المدة 

 دالالت حقٌقٌة على الرػم من أهمٌة البحث العلمً الحٌوٌة .  

                                                 

  -على الرابط التالً :8/11/2015متاح على شبكة المعلومات الدولٌة أالنترنٌت بتارٌخ  -(9(

http://baghdadnp.com/news.php?action=view&id=16734. 



 

 ( .2الجدول )

 ( 2010-1990للمدة )  البحث والتطوٌر الى إجمالً إالنفاق على التملٌم المالًنسبة إالنفاق على 

 
 السنوات 
 

 (1إجمالً إالنفاق على البحث والتطوٌر)
 )ملٌون دٌنار(

 (2إالنفاق على قطاع التملٌم المالً )
 )ملٌون دٌنار(

نسبة إالنفاق على البحث والتطوٌر 
إلى إجمالً إالنفاق على التملٌم المالً 

(3) 

1990 4.0 89454 0.004 

1991 1.8 32756 0.005 

1992 3.84 39220 0.009 

1993 6.3 23725 0.02 

1994 22.9 8266 0.2 

1995 80.4 4069 1.9 

1996 50.6 7151 0.7 

1997 52.1 6626 0.7 

1998 133.1 7665 1.7 

1999 86.6 17623 0.4 

2000 321 27281 1.1 

2001 515 28131 1.8 

2005 1167.2 118356 0.9 

2006 1425.4 51029 2.7 

2007 1639.8 82354 1.9 

2008 1577.3 111191 1.4 

2009 1339.9 131661 1.0 

2010 1782.7 202561 0.8 

 -المصدر :

( بهاء أنور حبش التكرٌتً ، البحث العلمً فً الجامعات العربٌة وتحدٌات 2001-1990( المدة )9العمود ) -

. 100، ص2005رسالة ماجستٌر ، المعهد العالً للدراسات المستقبلٌة والدولٌة ، الجامعة المستنصرٌة ،  العولمة ،

  ( وزارة التعلٌم والبحث العلمً ، دائرة الدراسات والبحوث وأالحصاء .  2010-2005والمدة )

 ( وزارة المالٌة ، دائرة الموازنة العامة . 2العمود ) -

  -لباحثة حسب الصٌؼة االتٌة :( من عمل ا3العمود ) -

 

 

 

         

 



 

( حجم إالنفاق على البحث والتطوٌر وحجم إجمالً إالنفاق على التعلٌم 20و ٌوضح الجدول )     

العالً ، ونسبة مساهمة إالنفاق فً البحث والتطوٌر إلى إجمالً إنفاق التعلٌم العالً ، والذي 

، الى  1990( ملٌون دٌنار عام 4.0إذ أرتفع من ) ٌوضح أرتفاع إالنفاق على البحث والتطوٌر

، وهذا االرتفاع لٌس حقٌقٌ  بسبب التضخم الجامح الذي أصاب  2001( ملٌون دٌنار عام 515)

أالقتصاد العراقً بفعل العقوبات أالقتصادٌة . أما إالنفاق على التعلٌم العالً فقد أخذ باالرتفاع عام 

( ملٌون دٌنار 4096ر ، ثم سجل أنخفاض  حتى وصل الى )( ملٌون دٌنا32756إذ سجل ) 1991

، وهذا ٌعود لؤلوضاع أالقتصادٌة السٌئة التً مر بها العراق فً تل  الفترة . أما  1995فً عام 

، فقد أخذ إجمالً إالنفاق على قطاع التعلٌم العالً بأالرتفاع والتحسن نوعا ما  2003بعد عام 

، وثم 2005( ملٌون دٌنار عام 118356، فقد بلؼت )2003عام  مقارنة بالفترة التً التً سبقت

. أما أنفاق البحث والتطوٌر  2009( فً عام 131661، حتى وصل الى )2008( عام 111191)

( ملٌون دٌنار فً 1167.2أخذ باالرتفاع وذل  بسبب أرتفاع حجم الموازنة العامة للعراق ، إذ بلغ )

، وأستمر باالرتفاع لٌصل الى 2007لٌون دٌنار فً عام م (1639.8)، وأرتفع الى 2005عام 

 .  2010ملٌون دٌنار عام  (1782.7)

 براءات أالختراع المراقٌة  -ثالثاً :

تعبر براءة االختراع عن وثٌقة تصدر من قبل الدولة تعطً فٌه اعترافىاً قانونٌاً للمخترع     

ختراع ، إذ ٌستطٌع أن ٌحتكر ذل  االختراع باكتشافه لبلختراع العلمً وتعطٌه الحق بالتصرؽ باال

( براءات أالختراع الممنوحة للمقٌمٌن فً العراق ولؼٌر 29وٌوضح الجدول ) (203)أو أن ٌستؼله 

أن أالعداد الممنوحة لبراءات  21( وٌتبٌن من خبلل الجدول )2015-1990المقٌمٌن للمدة )

ءات أالختراع للمقٌمٌن وػٌر المقٌمٌن  إذ سجل إجمالً برا 1990أالختراع كانت مرتفعة فً عام 

( لؼٌر المقٌمٌن )خارج الببلد( ، ثم أخذت باإلنخفاض 19للمقٌمٌن فً العراق و) (56)( منها 75)

وهذا ٌعود  )-47.6وبمعدل نمو سالب ) 1994( براءة أختراع لعام 33حتى وصلت الى )

 فً تل  الفترة.   لبلوضاع أالقتصادٌة المتدهورة التً مربها أالقتصاد العراقً

 (21الجدول )

 ( 2015 -1990للمدة ) براءات أالختراع الممنوحة للمقٌمٌن فً المراق و ٌر المقٌمٌن

 %ممدل النمو السنويإجمالً براءات أالختراع براءات أالختراع لغٌر براءات أالختراع  السنة

                                                 

صبلح زٌن الدٌن ، الملكٌة الصناعٌة والتجارٌة )براءات اختراع ، الرسوم الصناعٌة ، النماذج الصناعٌة ،  -(9)

 ع ،بدون سنة طب العبلمات التجارٌة ، البٌانات التجارٌة ، الطبعة االولى ، دار الثقافه للنشر والتوزٌع ، االردن ،

 . 24ص 



 

 الممنوحة المقٌمٌن  المراقٌة للمقٌمٌن 

1990 56 19 75 — 

1991 23 36 59 -21.3 

1992 32 34 66 11.8 

1993 42 21 63 4.5- 

1994 17 16 33 47.6- 

1995 23 11 34 3.0 

1996 28 18 46 35.2 

1997 55 14 69 50 

1998 43 14 57 17.3- 

1999 52 3 55 3.5- 

2000 50 7 57 3.6 

2001 135 17 152 166.6 

2002 143 6 149 1.9- 

2003 15 2 17 88.5- 

2004 13 1 14 17.6- 

2005 — — — — 

2006 14 — 14 — 

2007 14 2 16 14.2 

2008 28 1 29 81.2 

2009 26 3 29 0 

2010 13 1 14 51.7- 

2011 52 5 57 307.1 

2012 80 56 136 105.33 

2013 100 140 240 138.66 

2014 130 239 369 172 

2015 22 28 50 425.33- 

ٌط والتعاون أالنمائً ، الجهاز المركزي للتقٌٌس والسٌطرة النوعٌة ، قسم الملكٌة وزارة التخط -المصدر :

   -على الرابط التالً :  30/11/2015الصناعٌة على شبكة المعلومات الدولٌة أالنترنٌت بتارٌخ 

                                    www.cosqc.gov.iq/Patent/Default.aspx.   

 من عمل الباحثة . %سنوي معدل النمو ال -

( براءة أختراع 152ثم عادت براءات أالختراع الممنوحة لتسجل أرتفاع  حتى وصلت الى )       

، وذل  بفعل إالنتاج الداخلً فً العراق وأالعتماد الكامل علٌه وللدعم  2001ممنوحة فً عام 

( براءة 17نخفاض فقد سجلت )الذي كان ٌتلقاه التصنٌع العسكري ، وعاودت براءات أالختراع أإل

بسبب أنهٌار النظام السابق واالوضاع السٌاسٌة ػٌر المستقرة والتً  2003أختراع ممنوحة لعام 

لم ٌسجل أٌة  2005أنعكست على أالبداع العلمً وكذل  أالوضاع االمنٌة التً مر بها العراق عام 

اءة أختراع ثم سجل فً عام ( بر14) 2006براءة أختراع ، ثم سجلت براءت أالختراع لعام 



 

( لؼٌر المقٌمٌن وبمعدل نمو سنوي (56( منها للمقٌمٌن و80( براءة أختراع منها ) ( 136  2012

براءة أختراع ،  240حٌث سجل  2013ثم أخذ إجمالً براءات أالختراع باالرتفاع عام  105.33

أنخفاض  حٌث سجل  2015ثم شهد عام  172وبمعدل نمو سنوي  2014عام  369حتى وصل الى 

( لؼٌر المقٌمٌن وبمعدل نمو سنوي 28( للمقٌمٌن و)22 (( منها 50إجمالً براءات أالختراع )

( وهذا ٌعنً عدم وصول العراق للمستوى المطلوب من أالبتكار واالختراع ، - 425.33 (سلبً 

د حجم إالنفاق وذل  بسبب ضعؽ إالنفاق على هذا القطاع حٌث لم تستطٌع الموازنة العراقٌة تحدٌ

أإلجمالً المحدد للبحث العلمً ، وذل  الن العراق الٌزال ٌعتمد على موازنة تقلٌدٌة ولم ٌنتقل الى 

 موازنة حقٌقٌة وفق برامج وخطط مدروسة . 

 النشر الملمً  -رابماً :

 فً العلمً والبحث التألٌؽ حركة فً المهمة األهداؽ من الجامعً العلمً النشر ٌعد      

 الطبقة إال وهم األمر ٌعنٌه من إلى الرصٌن البشري الجهد إٌصال فً ٌلعبه الذي والدور معاتالجا

 بحوثهم نشر فً التدرٌسٌٌن جهود تتظافر لذا ، الوسط هذا بلورة فً والمشاركة المثقفة الجامعٌة

 لها ٌصبون التً الؼاٌات تحقٌق خبلل من األخرى التعلٌمٌة والمؤسسات الجامعات ضمن العلمٌة

 المجتمع . وخدمة العلمً اللقب على الحصول فً

 نظرٌات ووفق مستقبل إلى مرسل من الفكري النتاج إٌصال عملٌة وٌعرؽ البحث العلمً بأنه

 العلم لنشر الرئٌسً والباب العلمٌة، للبحوث النهائٌة المحصلة العلمً النشر وٌعد االتصال

 التعلٌم وتطوٌر لتأسٌس األساسٌة البنٌة ٌعد كما اإلنسانٌة أساسٌاً للحضارة ومصدًرا والمعرفة،

 .   مراحله بجمٌع

 

 

 :الملمً النشر أهمٌة -

 النشر وجود فً تكمن كمٌته الن منه ٌستفٌد من إلى إٌصاله مدى فً العلمً النشر أهمٌة تكمن

 : (204)اآلتً خبلل من ذل  ٌتجلى حٌث الجٌد

                                                 

تقوٌمٌة ، مجلة مركز بابل/ العدد الثانً /  دراسة بابل: جامعة فً العلمً النشر هلول ، واقع علً إحسان - (9 (

 . 151- 150   ص ص ،2011كانون االول ،



 

 اإلطبلع خبلل من والمؤسسات األفراد لدى ملالع وأسالٌب طرق تطوٌر فً الفاعلة المساهمة -9

 . جدٌد ماهو كل على

 . العلمً البحث حركة تنشٌط -2

 فً المنشورة البحوث إلى اإلشارات عدد معرفة خبلل من العلمً رص نه البحث معرفة -3

 . األخرى الدراسات

 . اقنط أوسع على المجتمع افراد بٌن العلمً البحث بضرورة العلمً الوعً تنمٌة -4

 . ذل  توثٌق عملٌة ألنه المنشورة بحوثهم فً المؤلفٌن حقوق ضمان -5

 والمهنٌة والمك نه البحثٌة العلمً التعضٌد مكاف ت خبلل من ومعنوٌة مادٌة منافع لتحقٌق وسٌلة -6

 . اآلخرٌن واألساتذة العلماء بٌن والبحثً العلمً الوسط فً ذل  من المتوخاة

 .نفسها البحوث أجراء ارتكر تجنب فً المساعدة -7

فً أٌصال نتائجه الى الجهات  تكمن العلمً البحث أهمٌة إن تقدم لما إضافة الباحثة وترى     

المستفٌدة كالمؤسسات أو الشركات لكً ٌتم أسقاط نتائجة على الواقع العملً بشكل فعلً كما ٌمكن 

لمعلومات وأالطبلع على كل ماهو للباحثٌن أالستفادة من الخبرات المتبادلة فً النشر وتطوٌر ا

 جدٌد .

 

 

 

 (22الجدوؿ )

 (2010-1991عدد البحوث المنجزة في الجامعات العراقية لممدة )

 %معدؿ النمو السنوي  عدد البحوث المنجزة السنة
1992-1991 5685 — 
1993-1992 7370 29.6 

1994-1993 8530 15.7 

1995-1994 8062 5.5- 
1996-1995 8337 3.4 



 

1997-1996 8271 0.8- 
1998-1997 8063 2.5- 
1999-1998 6942 13.9- 
2000-1990 7517 8.2 

2001-2000 6021 19.9- 
2005-2004 6359 5.6 

2006-2005 9222 45.0 

2007-2006 7420 19.5- 
2008-2007 7103 4.2- 
2009-2008 8666 22.0 

2010-2009 9322 7.5 

  -المصدر :

 ٌم العالً والبحث العلمً ، دائرة البحث والتطوٌر.وزارة التعل -

 معدل النمو السنوي من عمل الباحثة -

( في الجامعات 2010-1991( عدد البحوث  المنجزة خالؿ المدة )22ويوضح الجدوؿ  )      
( لمعاـ 8337وأرتفع الى ) 1992-1991( عاـ 5685العراقية ، إذ بمغ عدد البحوث المنجزة )

.  2001-2000( لمعاـ 6021، ثـ أخذ عدد البحوث المنجزة باإلنخفاض الى ) 1996- 1995
تطور عدد  2003وىذا يؤدي الى تدىور القطاع العممي بسبب ضعؼ التمويؿ المالي ، وبعد عاـ 

-2009( بحث منجز لمعاـ 9322، إلى ) 2005-2004( لمعاـ 6359البحوث المنجزة مف )
 ( 2010-1991النمو السنوي متباينة لممدة )ويالحظ مف الجدوؿ أف معدالت  2010

 

وىذا التذبذب يعود الى عدـ أالستقرار السياسي وأالقتصادي وأالجتماعي ، وضعؼ التمويؿ المالي 
 النجاز البحوث في الجامعات والمعاىد ومراكز البجث العممي .

لعراقية نالحظ ( البحوث  المخططة والمنجزة والمعضدة وحسب الجامعات ا23ويوضح الجدوؿ )   
ىناؾ إنخفاض في عدد البحوث المخططة والمنجزة بشكؿ عاـ وىذا يدؿ عمى ضعؼ الحوافز 
العممية لمباحثيف أضافة الى ضعؼ التمويؿ المالي المخصص لتطوير قطاع التربية والتعميـ بشكؿ 

الي الذي عاـ والتعميـ العالي بشكؿ خاص الذي يعد عصب التطور لمبمد وخصوصه قطاع التعميـ الع
يعتبر البنية أالساسية لممجتمع مف خالؿ طرح البحوث الجادة التي تساىـ في حؿ المشكالت التي 



 

يعاني منيا المجتمع العراقي مف خالؿ أسقاط النتائج العممية الواضحة  وأيجاد الحموؿ أضافة الى 
نخفاض المواد العممية والمختبرية والتجريبية لدعـ ال باحثيف فضاًل عف غياب القطاع الخاص وا 

الحروب المدمرة التي يمر بيا االقتصاد العراقي والتي  أدت الى توجيو موازنتيا نحو دعـ القطاع 
 العسكري وأىماؿ القطاعات أالخرى .

 

 (23الجدوؿ )

 ( 2012-2000عدد البحوث المخططة والمنجزة وحسب الجامعات العراقية وهيئة التعميـ التقني في العراؽ لممدة )

 امعةالج
2000-2001 2005-2006 2006-2007 2010-2011 2011-2012 

المعض مجموع منجز مخطط مجموع منجز  مخطط  مجموع منجز مخطط
  دة

المعضد مخطط مجموع منجز
  ة

مجمو 
  ع

134 1971 2891 1244 1647 بغداد
8 

3319 1288 913 2201 323 182
5 

2148 2251 85 233
6 

165 1823 3107 1470 1637 الموصؿ
6 

3479 2419 195
9 

4378 301 581 882 664 466 113
0 

 208 26 182 598 502 96 1842 735 1107 2129 517 1612 2477 1108 1369  البصرة

 461 - 461 621 590 31 1152 527 625 1265 565 700 3916 827 1134 المستنصرية

254 2708 856 387 469  التكنولوجية
4 

5252 576 232 808 35 316 351 7 0 7 

 435 143 292 406 290 116 1057 508 549 1261 590 671 533 250 283  الكوفة

 352 56 296 500 478 22 1418 504 878 871 330 541 792 436 356  تكريت

 82 - 82 126 77 49 960 258 702 3035 284 751 647 218 429  القادسية

 444 55 389 735 550 185 561 323 238 180 56 124 560 274 286  أالنبار

 315 2 313 251 228 23 1231 510 721 749 350 399 687 316 371  بابؿ

 119 14 105 204 200 4 475 158 317 140 56 84 - - - كربالء

 131 3 128 83 68 15 783 360 423 334 109 225 - - -  قار ذي

 107 22 85 87 66 21 163 37 126 177 64 113 - - - واسط

 88 1 87 41 40 1 226 47 179 123 23 100 - - - كركوؾ

 410 9 401 602 526 76 488 197 291 474 202 272 - - -  النهريف

 17 - 17 8 8 0 - - - 99 - 99 - - -  أالسالمية

 190 0 190 305 305 0 - - - - - - 170 80 90  ديالى

 99 8 91 87 66 21 - - - - - - - - -  ميساف

 93 20 73 101 58 16 181 47 134 - - - - - -  مثنىال

 التعميـ

  التقني
2373 1966 4339 2021 492 2513 - - - 43 471 514 273 33 306 

 الكميات

  االهمية
- - - 109 36 145 190 69 259 0 17 17 12 - 12 

 7342 943 6505 9164 7357 1378 18183 7420 10763 23545 9222 14323 19050 8606 10444  المجموع

 -المصدر :

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ، دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ، قسـ أالحصاء .  -

 ( تعني غير متوفرة .-) *

  المقاالت الملمٌة والتقنٌة المنشورة -خامساً:



 

بيذا القدر مف المقاالت إال إنو لـ يستطيع االستمرار  1990( مقالة عممية عاـ 146سجؿ العراؽ )  
وذلؾ  1999( مقالة عممية وتقنية عاـ 23العممية إذ سجمت أنخفاضات متتالية حتى وصمت الى )

( عدد المقاالت في 24أنعكاسه لالوضاع غير المستقرة التي مر بيا العراؽ . ويوضح الجدوؿ )
 المجالت العممية والتقنية المنشورة .

 ( 24الجدوؿ )

 (2011-1990المجالت العممية والتقنية المنشورة في العراؽ لممدة )يوضح عدد مقاالت 

عدد المقاالت في المجالت  السنة
 العممية والتقنية

عدد المقاالت في المجالت  السنة
 العممية

1990 164 2001 33 

1991 81 2002 24 
1992 79 2003 26 

1993 74 2004 27 

1994 67 2005 39 

1995 51 2006 67 

1996 36 2007 73 

1997 40 2008 68 

1998 25 2009 70 

1999 23 2010 67 

2000 29 2011 96 

  -المصدر :

( ، منشورة عمى  موقع البنؾ الدولي 2011-1996البنؾ الدولي ، أحصاءات ، مؤشرات البحث والتطوير لممدة ) - 
 . 

 

 تحميؿ مؤشرات التنمية أالقتصاديه في العراؽ -سادسآ :

 ( GDPتحميؿ الناتج المحمي اإلجمالي العراقي ) -                1

يعد نمو الناتج المحمي اإلجمالي مف المؤشرات التي تستخدـ في تحميؿ وقياس النمو االقتصػادي،       
ويعكس كذلؾ مدى تطور مستوى الدخؿ الذي يعبر بدوره عف مستوى الرفػاه االقتصػادي ألفػراد المجتمػع 

يدؿ نمو الناتج المحمي اإلجمالي عمى معدؿ الزيادة في إذ . (GDPرد مف )مف خالؿ مؤشر نصيب الف



 

ف زيػادة النػاتج المحمػي الحقيقػي وا   .(205)الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي مف السمع والخدمات في بمد مػا
يعنػػي نمػػو االقتصػػاد أمػػا اسػػتقرار النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي فيشػػير إلػػى اسػػتقرار االقتصػػاد ويشػػير تنػػاقص 

  .(206)ناتج المحمي اإلجمالي إلى نمو االقتصاد بصورة سالبة. ال
( خػالؿ مػدة الدراسػة 25وتشير اإلحصاءات المتعمقػة بالنػاتج المحمػي اإلجمػالي فػي العػراؽ فػي الجػدوؿ )

( مميػػوف دينػػار عراقػػي  41608) 2004الػػى ارتفاعػػو إذ بمػػغ معػػدؿ النػػاتج المحمػػي االجمػػالي  فػػي عػػاـ 
( مميوف دينار محققػة بػذلؾ زيػادة سػنوية 43439حتى وصمت الى ) 2005عاـ  وارتفعت ىذه القيمة في

( 47851) 2006ثـ استمر الناتج المحمي باالرتفاع حتى بمغ في عاـ  2004% عف عاـ  4.4مقدارىا 
 51717فبمغ الناتج المحمي االجمػالي  2007% ، اما في عاـ 10.2مميوف دينار وبنسبة زيادة مقدارىا 

% ويعود سبب ىذه الزيادات الى ارتفاع مساىمة القطاع النفطي  1.4وبنسبة زيادة مقدارىا  مميوف ديناراً 
% في حيف تراوحت نسبة مسػاىمة القطاعػات االقتصػادية االخػرى 80في الناتج المحمي إذ بمغت نسبتو 

بسػبب %( بالرغـ مف ىذه الزيادات اال انيا ظمت تعاني مف التدىور والضعؼ في ادائيا 5% و 2بيف )
( الذي 25، وكما موضح في جدوؿ ) (207)استمرار سوء الوضع وتعطيؿ االستثمارات االجنبية والمحمية 

ارتفػاع حجػـ النػاتج  2008يبيف الناتج المحمي االجمالي ومعدؿ النمو فيو خالؿ مدة الدراسة وشيد عػاـ 
معػدالت النمػو المتفاوتػة % ولقػد جػاء ىػذا النمػو نتيجػة ارتفػاع 6.6المحمي االجمػالي وبنسػبة نمػو بمغػت 

التػػػي حققتيػػػا بعػػػض القطاعػػػات االقتصػػػادية باسػػػتثناء )الزراعػػػة( وخاصػػػة قطػػػاع الػػػنفط إذ ارتفعػػػت نسػػػبة 
%( وجاء ىذا االرتفاع نتيجة لتَّحسف الوضع االمني الػذي انعكػس 35.8القطاع النفطي لمبرميؿ الواحد )

 2009تج المحمػػػػي االجمػػػػالي فػػػػي عػػػػاـ ، وبمػػػػغ النػػػػا( 208)ايجابيػػػػا عمػػػػى القطاعػػػػات االقتصػػػػادية االخػػػػرى
% وبمغػػت نسػػػبة النمػػو فػػي النػػاتج المحمػػػي 5.8( مميػػوف دينػػار وبنسػػبة زيػػػادة سػػنوية مقػػدارىا 547201)

(% واسػػتمرت الزيػػادات فػػي حجػػـ النػػاتج المحمػػي فػػي السػػنوات الالحقػػة 5.5) 2010االجمػػالي فػػي عػػاـ 
فطي في الناتج فضػاًل عػف مسػاحة ضػئيمة بسبب تحسف االوضاع االقتصادية وزيادة مساىمة القطاع الن

%( وبحجػـ كمػي 3.9انخفػض النػاتج المحمػي االجمػالي بنسػبة ) 2014مف القطاعات االخرى وفػي عػاـ 
مميوف دينار وجاء ىذا االنخفاض نتيجة تدىور االوضاع االقتصادية فػي الػبالد بسػبب  72736مقداره  

 مما اثر سمبا عمى االقتصاد العراقي . حروب االرىاب فضاًل عف انخفاض اسعار النفط عالميا
 

 في االقتصاد العراقي GDP( حجـ الناتج المحمي االجمالي 25جدوؿ )

                                                 

ed., Little Brown and Company, 1987, P550. 
th

", 4MacroeconomicsR. J.Gordon, " 
(1)

 

, Vol. (101), No. the Economic Journale Determinant of Growth”, ThNicolas. Stern, " 
(1)

(404), 1991, PP.127 .                                                                                                            

  

 . 8، ص  2005التقرٌر االقتصادي السنوي ،  –البن  المركزي العراقً  ( 2)
 . 7، ص 2008التقرٌر االقتصادي السنوي ،  –البن  المركزي العراقً  ( 3)



 

 (  4236 -4226لممدة )  
 %ِؼلي إٌّٛ إٌَٛٞ  ك٠ٕبه ١ٍِْٛ GDPإٌبرظ اٌّؾٍٟ االعّبٌٟ  اٌّلح

2004 416078 - 

2005 434396 4.4 

2006 478514 10.1  

2007 485119 1.4 

2008 517176 6.6 

2009 547212 5.8 

2010 577516 5.5 

2011 636504 10.2  

2012 716808 12.6  

2013 756857 5.5 

2014 727362 3.8- 

 انًذٚشٚح انعايح نإلدصاء ٔاألتذاز  –انًصذس >  انثُك انًشكض٘ انعشاقٙ 

 يٍ اعذاد انثادصح . يعذل انًُٕ انسُٕ٘ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثانً المبحث ال

تحلٌل االهمٌة النسبٌة لالنفاق المام على البحث والتطوٌرالى حجم االنفاق فً قطاع التربٌة 

 والتملٌم 

 تموٌل قطاع  التربٌة والتملٌم فً المراق  -أوالً: 

 أهداؽ لتحقٌق التعلٌمٌة للمؤسسات المرصودة المالٌة الموارد مجموعة بأنه التموٌل ٌعرؽ     

 (209).  عالٌة اءةبكف وإدارتها محددة

إذ ٌعد تموٌل التربٌة والتعلٌم من القضاٌا التً أستقطبت أهتمام مختلؽ دول العالم ، وعنصراً        

أساسٌاً فً تحقٌق أهدافه . وٌشكل إالنفاق على التعلٌم مؤشراً على أالهمٌة النسبٌة التً تولٌها 

النامٌة ، فأن التموٌل الحكومً هو  الدولة لقطاع التربٌة والتعلٌم . وكما هو الحال فً الدول

المصدر الرئٌسً لتموٌل التعلٌم فً العراق ، عكس البلدان المتقدمة التً ٌتعاظم فٌها دور القطاع 

الخاص فً تموٌل التعلٌم ، لكن التموٌل الحكومً فٌها ٌبقى مؤثراً . ومع تنامً إالنفاق على التعلٌم 

الى  2008من إالنفاق الحكومً عام  % 6.8رتفع من إذ أ –فً العراق خبلل السنوات أالخٌرة 

لكنه مازال منخفضاً مقارنة مع الدول العربٌة . وتشٌر بٌانات منظمة  2012عام  %  11حوالً 

( أدناه الى أن إالنفاق على التعلٌم كنسبة مئوٌة من ألناتج 26الٌونسكوا الموضحة فً الجدول )

فً تونس والسعودٌة والمؼرب والٌمن مقارنة  % 2.6الى  % 5المحلً أإلجمالً ٌتراوح بٌن 

فً العراق وأن إالنفاق على التعلٌم كنسبة مئوٌة من إالنفاق الحكومً فً دول  % 5.3بحوالً 

( أدناه أما فً الدول المتقدمة ، فٌشٌر التقرٌر السنوي 26المؼرب العربً المشار الٌها فً الجدول )

ألى أن إالنفاق على التعلٌم فً   << 2007نظرة على التعلٌم  >>لمنظمة التعاون والتنمٌة أالوربٌة 

 2.7 - % 6وتراوحت النسبة مابٌن  % 2.7، وفً كورٌا الجنوبٌة  % 4.7الوالٌات المتحدة بلغ 

فً تركٌا ، وتصدر)الكٌان الصهٌونً( جمٌع الدول  % 1.4فً بلجٌكا والدنمار  وفرنسا ، و %

 (210)ج المحلً أإلجمالً . من النات % 3.7بنسبة أنفاق بلغ 

 (211)وبشكل عام ٌمكن إجمال مصادر تموٌل القطاع التعلٌمً بما ٌلً : 

ٌتكون التموٌل العام من الموارد المالٌة التً ٌقدمها المجتمع التموٌل الحكومً )التموٌل المام(:  -1

لتموٌل عن طرٌق ككل ممثبل بمؤسساته العامة للقطاع التعلٌمً ، وتتولى الحكومة المركزٌة مهمة ا

                                                 

 . 19 ص ، 1990 ، البشرٌة التنمٌة تقرٌر ، اإلنمائى المتحدة األمم برامج ، المتحدة األمم - (9)
أالفاق ، مكتب  –لتحدٌات منظمة أالمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة ، التعلٌم العالً والتنمٌة فً العراق ، ا  -(9)

 . 8ص ،  2013الٌونسكو للعراق ، كانون االول 
جمال فرحان عزٌز العانً ، نموذج مقترح لمصادر تموٌل التعلٌم فً العراق ، مركز البحوث التربوٌة  -(2)

 . 23-21، ص1991والنفسٌة ، كلٌة التربٌة ، إبن رشد ، بؼداد ، 



 

الضرائب العامة للدولة التً تعد المصدر االساسً لتموٌل التعلٌم فً معظم البلدان ، ولكنها لم تعد 

الوسٌلة الوحٌدة كون التعلٌم ٌمثل أستثماراً للموارد ، فضبلً عن كونه خدمة أستهبلكٌة تقدم الفراد 

روض التً تحصل علٌها الحكومة أو المجتمع ، مما أدى الى أٌجاد وسٌلة أخرى للتموٌل وهً الق

 المؤسسة التعلٌمٌة لسد حاجتها من الموارد المالٌة .

وٌعنً ذل  ماتوفره الجهات الخاصة من موارد مالٌة للمؤسسات التعلٌمٌة  -التموٌل الخاص:  -2

الخاصة وتشمل رسوم التسجٌل ومساهمة بعض المؤسسات الصناعٌة أو التجارٌة فً برامج التعلٌم 

 درٌب المهنً التً تعدها المؤسسات التعلٌمٌة ، وكذل  موارد البحث العلمً وػٌرها.والت

وتشمل المساعدات المالٌة والمنح الخارجٌة التً تقدمها الجهات الدولٌة  -التموٌل الخارجً:  -3

 وأالقلٌمٌة والوطنٌة أو الهٌئات الصحٌة والدٌنٌة الى المؤسسات التعلٌمٌة.

وهو ماتموله بعض المؤسسات التعلٌمٌة كالمعاهد والمدارس نفسها ذاتٌا من  -التموٌل الذاتً:  -4

 خبلل مواردها المتأتٌة من خبلل الخدمات التً تقدمها.

وهً أما أن تكون محلٌة متمثلة بمساهمة أالهالً فً بناء مدرسة أو التبرع  -مصادر أخرب:  -5

 ماٌحصل فً المناطق الرٌفٌة.باالرض أو تأمٌن السكن للمدرسٌن والمعلمٌن وػالباً 

وعلى الرػم من تعدد مصادر تموٌل التعلٌم ، إال أن القطاع الحكومً ٌمثل الجزء االكبر من 

مصادر التموٌل ، إذ ٌتٌح التموٌل الحكومً الفرصة ألنخراط أعداد كبٌرة من الطلبة فً التعلٌم فً 

 ور الدراسٌة . الجامعات الحكومٌة لعدم قدرة الؼالبٌة منهم على دفع أالج

 

 تطور قطاع التملٌم الجاممً والمالً فً المراق  -ثانٌآ :

ٌجعل إنتاج الجامعات  ًأن تطبٌق قوانٌن السوق على التعلٌم العال 9999وٌرى كٌفٌن وٌن        

ػٌر مرتبط بقرارات وعملٌات تخطٌطة مركزٌة ، وبذل  رأت منظمة الٌونسكو أهمٌة إالنفاق على 

  -ى من خبلل :التعلٌم العال

  ً تطلب تخصٌص االعتمادات البلزمة ٌاالعتراؽ بالتعلٌم العالى بوصفه أستثماراً اجتماعٌا

 له من األموال العامة .

  البحث الجاد عن موارد جدٌدة للتموٌل تقوم على مشاركة جمٌع الذٌن ٌجنون فائدة من

 ٌة واآلباء والطلبة .التعلٌم العالى بما فى ذل  القطاع االقتصادى والمجتمعات المحل



 

  ضرورة زٌادة فعالٌة مؤسسات التعلٌم العالى وكفاءتها فى ترشٌد استخدام الموارد المتاحة

 .(9)  

 

 تحلٌل نسبة إالنفاق على التربٌة والتملٌم الى إجمالً إالنفاق الحكومً   -ثالثآ: 

فً منطقة الشنرق األوسنط التعلٌم فً العراق على نطاق واسع من أفضل األنظمة التعلٌمٌة  ٌعد    

 حٌث كانت معدالت االلتحاق بالتعلٌم األساسً قرٌبنة منن معندالت االلتحناق العالمٌنة باإلضنافة إلنى

ملٌنار  2.5األمٌة وتلبٌة التعلٌم للمعاٌٌر الدولٌة حٌث بلؼت موازنة قطاع التعلٌم  برامج محو زٌادة 

وحجم المبالغ المدفوعة على تعلٌم  1989% من الناتج المحلً لعام 6دوالر أمرٌكً مشكلة حوالً 

وللظننروؽ التننً مننر بهننا العننراق انعكسننت علننى  (212) دوالر أمرٌكننً لنننفس السنننة 620كننل طالننب 

الواقننع العراقننً وبضننمنها قطنناع التعلننٌم الننذي انخفضننت حصننته مننن إالنفنناق الحكننومً وبالتننالً لننم 

أن ٌكنون علنى رأس أولوٌنات خطنة ٌحظى قطاع التربٌة والتعلٌم بالتموٌل الكنافً وهنو أمنر ٌنبؼنً 

( كانننت 2011 – 2006التنمٌننة حٌننث أن التخصٌصننات المالٌننة لكننل مننن التربٌننة والتعلننٌم للفتننرة )

 . (213)منخفضة

هنا  حاجة ملحة إلى مضناعفة النفقنات الموجهنة نحنو ( ٌتضح أن 26ومن خبلل الجدول ) 

أعداد األطفال فً سنن المدرسنة التنً التعلٌم فً ضوء النمو السكانً الذي أدى إلى زٌادة كبٌرة فً 

تحتاج إلى توفٌر الفرص التعلٌمٌنة الكافٌنة بمنا ٌتواكنب منع زٌنادة الكثافنة الطبلبٌنة ، إلنى جاننب أن 

الوضع المتردي للتعلٌم ٌحتاج إلى التموٌل الذي ٌنهض بواقع التعلنٌم خاصنة وأن الدسنتور العراقنً 

لى التعلٌم المجانً حٌث ٌعتبر التعلنٌم األساسنً كفل حق كافة العراقٌٌن فً الحصول ع 2005لعام 

 (214)إلزامٌاً وٌكفل القضاء على األمٌة وتكفل الدولة حرٌة البحث والتطوٌر

إن إالنفاق على التعلٌم فً العراق كان وما ٌزال ٌعانً من تدنً التخصٌصات الموجهة إال           

نسنب تخصٌصننات موازننات التعلننٌم علننى  لقطناع التعلننٌم مننذ التسننعٌنٌات ولقند أنعكننس التراجنع فننً

العملٌة التعلٌمٌة بعجز مستدام لم ٌستطع من مواكبة العوامل الضاػطة على التعلٌم كنمنو السنكان ، 

زٌنادة إالنفناق علنى التعلنٌم حتنى وصنل فنً الجندول وتوسٌع فرص التمكٌن من التعلٌم وٌبلحظ من 
                                                 

، ص  9995ر والنمو فى مجال التعلٌم العنالً ، المجلنة العربٌنة للتعلنٌم العنالى ، عبد هللا بوبطانة ، سٌاسة التؼٌ( 9)

  970 -950ص 

منظمة األمم المتحدة للتربٌة والتعلٌم والثقافة ، إستراتٌجٌة الٌونسكو لدعم التعلٌم الوطنً ، جمهورٌة العراق ،  -(2)
 .26ص،  2011مكتب ٌونسكو العراق، عمان ، االردن ،  2014 – 2010

 

كمال البصري ، واقع التربٌة والتعلٌم وتحدٌات التموٌنل فنً العنراق ، المعهند العراقنً لئلصنبلح االقتصنادي   -(1)
   -التالً :على الرابط 12/2015/ 25متاح على شبكة المعلومات الدولٌة أالنترنٌت بتارٌخ 

www.iier.org/i/page_content.php?lang=ar&menu_id  
 . 18، ص 34، المادة  2005اق ، دستور العراق الجدٌد لعام جمهورٌة العر -(2)



 

بلغ حصنلت علٌنه التربٌنة والتعلنٌم خنبلل ( ملٌون دٌنار وهو أكبر م11,160,618إلى ) 2012عام 

لكن عند تتبع نسبة إالنفاق على التعلٌم كنسبة من إجمالً إالنفاق العام نبلحنظ 2012 -2000الفترة 

وذل  بسبب ما قامت به الحكومة آنذا  من رصد المبالغ البلزمة لدعم  2002أنها ارتفعت فً عام  

تراجعت النسبة بشكل  1997عام د تنفٌذ مذكرة التفاهم قطاع التربٌة والتعلٌم فً الخطط السنوٌة بع

نتٌجة المرحلة التً مر بها العراق من عدم استقرار وتوجٌه أػلب النفقات العامنة  2003كبٌر لعام 

زادت نفقنات التربٌنة والتعلنٌم وزادت  2012وحتنى عنام  2004اتجاه إالنفاق العسنكري ومننذ عنام 

ار النظام السابق ودخول العراق فً مرحلة جدٌدة إال أن التحر  معها األهمٌة النسبٌة فً عقب انهٌ

اإلٌجابً الذي شنهدته نفقنات التربٌنة والتعلنٌم كنان تحركناً طفٌفناً ، ونبلحنظ أن نسنبة نفقنات التربٌنة 

وٌكشؽ هذا التذبذب فً االرتفاع  2012-2000والتعلٌم من إجمالً الموازنة شهدت تذبذباً منذ عام 

رات األهمٌة النسبٌة لئلنفاق على هنذا القطناع الحٌنوي رػنم النمنو االقتصنادي واإلنخفاض فً مؤش

الكبٌر الذي حققه العراق خاصة للسنوات األخٌرة ٌعكنس منن عندم اعتمناد سٌاسنة صنحٌحة مناسنبة 

إلعادة تأهٌنل القطناع التربنوي وفقناً لخطنط مدروسنة تتكفنل بتلبٌنة احتٌاجنات هنذا القطناع منن أجنل 

أي أن المبلحظ  2015صلة دراستهم وتحقٌق التعمٌم للتعلٌم األساسً بحلول عام لموا مٌةتمكٌن اال

%( تقرٌبناً . وعلنى النرػم منن 10من إنفاق عام علنى التعلنٌم بلنغ ) 2012أن ما حققه العراق لعام 

زٌادة إالنفاق على قطاع التربٌة والتعلٌم من سنة ألخنرى إلنى أن نسنبة موازننة التعلنٌم منن إالنفناق 

%( وهننذه النسننبة مازالننت قلٌلننة وال ٌسننتطٌع مننن خبللهننا النهننوض بننالواقع 9.5لً كانننت )اإلجمننا

 التربوي   

%( فقند فاقنت هنذه النسنبة 19قٌاساً بما حققته الدول العربٌة والمجاورة التً بلؼت ما ٌزٌد عنن )   

-2006%( اإلمنننارات وتنننونس والجزائنننر والسنننعودٌة والمؼنننرب وجٌبنننوتً للفتنننرة )20حنننوالً )

2010)(215) . 

 

 (26الجدول )

إالنفاق المام الجاري وأالستثماري على قطاع التربٌة والتملٌم ونسبة الى إالنفاق المام اإلجمالً 

 ( .2012-1991فً المراق للمدة )

أنفاق التربٌة  السنة
والتملٌم 

)ملٌون دٌنار ( 

(2) 

النمو 
 %السنوي 

إالنفاق الجاري 
) ملٌون دٌنار( 

(4) 

إالنفاق 
 ريأالستثما

) ملٌون دٌنار( 

(5) 

إجمالً إالنفاق 
المام  )ملٌون 

 (6دٌنار ( )

النمو 
 %السنوي 

إالنفاق المام على التربٌة 
والتملٌم كنسبة من 
إالنفاق المام اإلجمالً 

 (8( )%)نسبة مئوٌة 

1991 835 — 15653 1844 17497 — 4.8 

1992 1223 46.5 25876 7007 32883 87.9 3.7 

1993 2345 91.7 50060 18894 68954 109.7 3.4 

1994 6422 173.9 171742 27700 199442 189.2 3.2 

                                                 

 . 40، ص 2012صندوق النقد العربً ، التقرٌر االقتصادي العربً الموحد ،  -(1) 



 

1995 8598 33.9 605840 84943 690783 246.4 1.2 

1996 14714 71.1 506102 36439 542541 -21.5 2.7 

1997 19037 29.4 534095 71707 605802 11.7 3.1 

1998 26584 39.6 824705 95796 920501 51.9 2.9 

1999 49469 86.1 831592 201960 1033552 12.3 4.8 

2000 58814 18.9 1151663 347037 1498700 45.0 3.9 

2001 70801 20.4 1490866 588861 2079727 38.8 3.4 

2002 202793 186.4 1761927 1465000 3226927 55.2 6.3 

2003 71599.5 -64.7 2957593 1869900 4827493 49.6 1.5 

2004 1188839 1560.4 26736100 5114000 31850100 559.8 3.7 

2005 1462644 23.0 28431200 7550000 35981200 13.0 4.1 

2006 2074119 41.8 41380400 9382800 50936300 41.6 4.1 

2007 2806912 35.3 41947000 16000000 57947000 13.8 4.8 

2008 3512419 25.1 44190746 15671227 59861974 3.3 5.9 

2009 6871277 95.6 54148081 15017443 69165523 15.5 9.9 

2010 8093008 17.8 60980694 23676772 84657467 22.4 9.6 

2011 10137561 25.3 66596474 30066293 96662767 14.2 10.5 

2012 11160618 10.1 79954033 37177897 117122930 21.2 9.5 

 النمو متوسط
 لسنويا

       

2003-1991  61.1 71.1     

2012-2004  203.8 103     

2012-1991  122.3      

ممدل النمو 
 المركب

       

2003-1991 44.7  54.7     

2012-2004 32.3  14.7     

2012-1991 57.2  49.4     

  -المصدر :
 (2012، 2011، 2010،  2008،2009)الموازنة العامة االتحادٌة لجمهورٌة العراق للسنوات  -

 وزارة المالٌة ، دائرة الموازنة العامة ، قسم أالحصاء .  -

 ( ، بٌانات ػٌر منشورة .2006-2004وزارة المالٌة ، دائرة الموازنة ، النفقات العامة التقدٌرٌة للسنوات ) -

 . 3، ص2007لتخطٌطٌة لعام سرمد عباس جواد ، وزارة المالٌة ، الدائرة االقتصادٌة ، الموازنة ا -
 من عمل الباحثة . %معدالت النمو السنوي  -

 إالنفاق الجاري + إالنفاق أالستثماري . -( من عمل الباحثة وفق الصٌؼة  التالٌة :6العمود ) -

  -( من عمل الباحثة وفق المعادلة التالٌة :8العمود) -

 

 : * تم أحتساب معدل النمو المركب وفق الصٌؼة االتٌة

R= [{(An/Ao) 1/t-1} -1] ×100 

 tعدد السنوات :’  Aoقٌمة المتؼٌر فً بداٌة المدة ’  Anقٌمة المتؼٌر فً نهاٌة المدة : ’  Rمعدل النمو المركب :

 ’       Rصٌؼة معدل النمو المركب : 

ة ٌوضح هذا المؤشر مدى أهتمام البلد بقطاع التربٌة والتعلٌم  ولؼرض التعرؽ على حقٌق     

( ٌتضح أن إالنفاق العام على التربٌة والتعلٌم 26ومن خبلل الجدول )الدور الذي ٌلعبة هذا القطاع 



 

 1991( ملٌون دٌنار عام 835( فبعد أن بلغ )2012-1991قد شهد تطوراً ملحوضاً خبلل المدة )

هو و )% 57.2وبمعدل نمو مركب ٌبلغ ) 2012( ملٌون دٌنار عام 11160618أزداد لٌصل الى )

( 2003-1991( خبلل المدة الفرعٌة االولى )% 44.7حصٌلة معدلٌٌن للنمو المركب ، أولهما )

( بٌنما كان متوسط النمو السنوي 2012-2004( خبلل المدة الفرعٌة الثانٌة )% 32.3وثانٌهما )

( 2003-1991( للمدة الفرعٌة االولى )% 16.1( و )2012-1991( للمدة كلها )% 122.3)

( . وهذا ٌشٌر الى أن إالنفاق العام على قطاع 2012 -2004( للمدة الفرعٌة الثانٌة )% 203.8و)

التربٌة والتعلٌم ٌتخذ مساراً تصاعدٌاً ، وكان فً المدة الفرعٌة الثانٌة أعلى منه فً المدة الفرعٌة 

ثانٌة أالولى ، وأذا ماقورن من خبلل متوسطات النمو السنوٌة فأنه كان فً المدة الفرعٌة ال

( 142.7( بفرق )2003-1991( ٌفوق ماهو علٌه خبلل المدة الفرعٌة االولى )2004-2012)

نقطة مئوٌة ، وقد جاء ذل  إنسجاماً مع التؼٌرات السنوٌة فً إجمالً إالنفاق العام ومرتبط  بحجمها 

ان من ، فضبلً عن أتجاهات السٌاسة أالقتصادٌة المطبقة خبلل المدة الفرعٌة أالولى والتً ك

 نتائجها تقلٌص حجم إالنفاق العام أإلجمالً . 

 

  GDPتحلٌل نسبة إالنفاق على التملٌم الى الناتج المحلً أإلجمالً  -رابماً :

( إجمالً إالنفاق على التربٌة والتعلٌم كنسبة الى الناتج المحلً أإلجمالً 27ٌوضح الجدول )     

GDP ( إذ شهد هذا المؤشر2010-1991للمدة ، )  تقلباً واضحاً خبلل المدة المذكورة فبعد أن بلغ

( وٌرجع السبب  %0.2حٌث بلغ ) 2003أستمر بأإلنخفاض حتى عام  1991( عام % 3.9)

هو انعزال العراق عن العالم   2003الرئٌسً لئلنخفاض الذي حصل فً التسعٌنات الى عام 

 الخارجً والعقوبات االقتصادٌة . 

مازال قلٌبل بالقٌاس الى حاجته التعلٌمٌة ، وتبدو الفجوة واسعة بٌن العراق ػٌر أن ما ٌنفقه العراق 

والبالغ  1995والبلدان العربٌة المتقدمة من حٌث إالنفاق على التعلٌم فأذا تمت مقارنة المؤشر عام 

( والى % 5.6( وفً الكوٌت الى )% 6.3( ف نه وصل فً أالردن الى )% 0.4فً العراق نحو )

 (216)( فً مورٌتانٌا وذل  فً العام نفسة .% 5.1( فً عمان و)% 4.6لٌمن و)( فً ا% 7)

                                                 

(1)- Ali ,A,(2002) , Building Human Capital For Economic Develoment in Arab Cities , 
paper Submitted at the Workshop of Mediterranean Development Forum , 6-9 October 
, Amman – Jordan, p.35. 



 

( فً نهاٌة عام % 4.7( ثم أزدادت النسبة لتصل الى )%2.2شكلت نسبة ) 2004أما فً عام 

( وترجع هذه الزٌادة الى طبٌعة التوسع فً قطاع التربٌة % 3وبمتوسط نمو سنوي ) 2010

إجمالً إالنفاق العام والتطور الحاصل فً الموازنات العامة للدولة  والتعلٌم ، فضبلً عن زٌادة حجم

وزٌادة االٌرادات النفطٌة وإذ ماقورنت هذه النسبة مع  2003العراقٌة بعد سقوط النظام السابق عام 

 6.7( )2005-2002بقٌة البلدان العربٌة فأنها منخفضة عنها بشكل كبٌر ، إذ بلؼت خبلل المدة )

( لكل من المؼرب و جٌبوتً والٌمن والكوٌت % 6.8( و)% 5.1( و)% 9.6)( و% 7.9( و)%

 (217)ثم السعودٌة على التوالً لكل منهما . 

 (27الجدول )

-1991نسب إالنفاق المام على التربٌة والتملٌم الى الناتج المحلً أإلجمالً ونصٌب الفرد فً المراق للمدة   )

2010 ) 

 السنة

إالنفاق المام على 

والتملٌم )  التربٌة

 ملٌون دٌنار (

 السكان

النمو 

السنوي 

% 

الناتج المحلً أإلجمالً 

باالسمار الجارٌة ) ملٌون 

 دٌنار (

النمو 

 %السنوي 

نصٌب الفرد من إالنفاق 

على التربٌة والتملٌم ) 

 ملٌون دٌنار (

نسبة إالنفاق المام 

على التربٌة 

 GDPوالتملٌم الى 

1991 835 18.419 — 21313 — 45.3 3.9 

1992 1223 18.949 2.9 56814 166.6 64.5 2.2 

1993 2345 19.478 2.8 140518 147.3 120.4 1.7 

1994 6422 20.007 2.7 703821 400.9 321 0.9 

1995 8598 20.536 2.6 2252264 220.0 418.7 0.4 

1996 14714 21.124 2.9 2556307 13.5 696.6 0.6 

1997 19037 22.046 4.4 3286925 28.6 863.5 0.6 

1998 26584 22.702 3 4653524 41.6 1171 0.6 

1990 49469 23.382 3 3446403 -25.9 2115.7 1.4 

2000 58814 24.086 3 50213699 1357.0 2441.8 0.1 

2001 70801 24.813 3 41314569 17.7- 2853.4 0.2 

2002 202793 25.565 3 41022927 0.7- 7932.4 0.5 

 71598.5 26.340 3 29585789 27.9- 2718.2 0.2 

2004 1188839 27.139 3 53235000 79.9 43805.6 2.2 

2005 146244 27.963 3 73534000 38.1 52306.4 2 

                                                 

 .  244، ص2009برنامج االمم المتحدة االنمائً ، تقرٌر التنمٌة أالنسانٌة العربٌة ، - (2)



 

2006 2074119 28.810 3 95588000 30.0 71993 2.2 

2007 2806912 29.682 3 111456813 16.6 94566.1 2.5 

2008 3512419 31.895 7.5 157026062 40.9 110124.4 2.2 

2009 6871277 31.664 0.7- 139330211 11.3- 217006 4.9 

2010 8093008 32.481 2.6 171956975 23.4 249161.3 4.7 

  -المصدر :

 من أعداد الباحثة أستنادآ الى المصادر التالٌة : -

-2007المجموعة أالحصائٌة للسنوات ) وزارة التخطٌط والتعاون أالنمائً ، الجهاز المركزي لبلحصاء ، -

 . (2011-2010( و)2008

البن  المركزي العراقً ، المدٌرٌة العامة لبلحصاء واالبحاث ،المجموعة أالحصائٌة ،عدد خاص التقارٌر  -
 االقتصادٌة و النشرات السنوٌة لسنوات متفرقة .

 

الدول التً حققت تقدماً ملموساً فً وبذل  فانها لم تصل الى النسبة المعٌارٌة التً سادت فً      

( فقد بلؼت النسبة فً 2009-2006. اما خبلل المدة )2002( قبل عام % 9راس المال البشري )

( فً الٌابان % 3.3( فً الجزائر و)% 5.8( فً السعودٌة و)% 5( فً لبنان و)% 8.1االردن )

تحدة االمرٌكٌة . بٌنما فً ( فً الوالٌات الم% 16.2( فً )الكٌان الصهٌونً( و )% 7.6و)

( مما ٌعكس ض لة إالنفاق على 2005-2002( خبلل الفترة )% 1.2العراق لم تتجاوز النسبة )

 التربٌة والتعلٌم كنسبة من الناتج المحلً أإلجمالً فً العراق .

 مإشر نصٌب الفرد من إالنفاق المام على التربٌة والتملٌم   -

شرات المهمة ألػراض تحلٌل إالنفاق على التعلٌم واالفضل فً هذا ٌعتبر هذا المؤشر من المؤ     

المجال إذ ٌعبر هذا المؤشر عن حصة الفرد من السكان من إالنفاق العام على التربٌة والتعلٌم ، 

والتعرؽ على درجة ومستوى االشباع من الحاجة الى التعلٌم ، ف ذ ماكانت النسبة فً تزاٌد تشٌر 

لى قطاع التربٌة والتعلٌم ٌتزاٌد بمعدل أكبر من معدل النمو السكانً ، وبالعكس الى إالنفاق العام ع

. ومن خبلل هذا المؤشر أن الزٌادة فً قٌمته إال أن (218)فأن نصٌب الفرد منه سٌكون متدهوراً 

أزدادت لتصل الى  1991( دٌنارعام 45.3النمو السنوي كان متقلباً فبعد أن بلؼت الحصة )

 .  2010عام  ( دٌنار249161)

 

                                                 

للمدة  أنسجام كرٌم وحٌد الزهٌري ، سٌاسة االنفاق العام ودورها فً تطوٌر قطاع التربٌة والتعلٌم فً العراق -(9)

 . 117  ، ص2012( ، رسالة ماجستٌر ، جامعة القادسٌة ، قسم االقتصاد ، 1991-2011)



 

 المبحث الثالث 

البدائل  –التحدٌات  –رإٌة استشرافٌة لمستقبل البحث والتطوٌر فً المراق 

 المطروحة

نتٌجة لعدم ربط نتائج البحث العلمً بالتنمٌة أي عدم أستؼبلل نتائج البحوث العلمٌة فً         

ع وعلى جمٌع االصعدة ، حٌث عملٌات التنمٌة ومعالجة المشاكل المختلفة التً ٌواجهها المجتم

أصبح البحث من أجل البحث ذاته ومن أجل نٌل الشهادة أو الترقٌة ولٌس من أجل التطبٌق العملً 

المفٌد للمجتمع والش  أن هنا  المئات بل أالالؽ من البحوث والدراسات القٌمة التً ماتزال 

ة ولكن لبلسؽ لم  تَر بعد طرٌقها مدفونة فً رفوؽ المكتبات وفً طٌاتها الكثٌر من الكنوز العلمٌ

للتطبٌق العملً ، كما أن هنا  الكثٌر من الملتقٌات العلمٌة التً تنظم هنا وهنا  وتخرج بتوصٌات 

 . (219)مفٌدة ولكنها لم تنتقل الى الواقع العملً 

 انًؤسساخ انثذصٛح انعشاقٛح    -أٔال>  

وهنا   فً العراقاسٌاً للتنمٌة المستقبلٌة أس شرطاتحسٌن أداء المؤسسات البحثٌة العراقٌة  ٌشكل

عزٌز توتنفٌذ مبادرات تتضمن برامج التدرٌب المتخصص تهدؽ الى  تطبٌقتصمٌم وحاجة ل

قدرات الباحثٌن على االضطبلع بمهام معقدة فً العلوم والتكنولوجٌا واالبتكار وذل  فً المجاالت 

 التالٌة:

 .مجاالت مختارة ذات أولوٌة  -

 .علمً الحدٌث والتطور التقنًالبحث ال -

 .نقل نتائج البحوث الى مجاالت التطبٌق -

واستنادا الى السلطات التً تمنحها السٌاسة الوطنٌة ف ن على الهٌئة العراقٌة للعلوم      

العلوم والتكنولوجٌا  ولفً حق االساسٌةكمال البنى استوالتكنولوجٌا واالبتكار التصرؽ إلصبلح و

العراق من  فً البحثٌة المؤسسات هٌكلة وإعادة إصبلحللتركٌز على  ماسةحاجة  واالبتكار وهنا 

 (220) ما ٌلً خبلل 

                                                 

 للدراسات أالكادٌمٌة ،  العربً بالعالم التنمٌة فً العلمً البحث توظٌؽ معوقات ، بوكمٌش لعلى -  (9) 

  .6ص ، 12،2014العدد ، أالجتماعٌة العلوم قسم ، وأالنسانٌة أالجتماعٌة
طرٌق  ،متاح على شبكة المعلومات الدولٌة  خارطة  -العراق فً واالبتكار والتكنولوجٌا ومالعل إحٌاء -( 9)

   -على الرابط التالً : 6/1/2016أالنترنٌت بتارٌخ 

www. qahei.org/qahei_en/Portals/0/STI%20Roadmap%20Report-%20Arabic.doc. 



 

لتكنولوجٌا المعلومات واالتصال بالتركٌز على المرافق والخدمات المتعلقة  االساسٌةتحسٌن البنى  -

 . بتكنولوجٌا المعلومات واالتصال

 المختلفة  لشبكة االنترنت. الوصول الى المصادر فًتحسٌن قدرة الباحثٌن  -

  الحصول على أجهزة ومختبرات تعكس آخر التطورات فً مختلؽ المجاالت ذات األولوٌة  -

 . وبضمنها الزراعة والموارد المائٌة والصناعة ومصادر الطاقة والبٌئة

 ةوضع خطط وطنٌة وإقلٌمٌة للمشاركة باألجهزة الباهظة الثمن ومرافق تدرٌبٌة مشتركة ومنصف -

. 

بناء قدرات محلٌة لتدرٌب الباحثٌن فً مجاالت االهتمام العام مثل تصمٌم وإدارة المشارٌع  -

 البحثٌة.

ولمتركيز اكثر عمى ىذا الموضوع ندرج أدناه أبرز المشكالت التي تعيؽ عمؿ مؤسسات البحث 

                                              (221)العراقية وتحجـ مف دورىا، وىي كاالتي: 

االفتقار الى مصادر التمويؿ المستقمة ال شؾ اف مؤسسات البحث العممي ال يمكنيا االنطالؽ  -1 
قبؿ اف تكتمؿ االدوات االساسية لعمميا، بدءًا مف البنى التحتية لعمميا وصوآل الى المكتبة الثرية 

 .ة االنترنت واجيزة الحاسوبالغنية التي تمثؿ العمود الفقري لمسألة البحث كما أنو الغنى عف شبك

فقداف التنسيؽ بيف المؤسسات البحثية والجامعات. ويرجع ذلؾ اما لصعوبة وسائؿ التواصؿ  -2
واالخطار التي تحفيا او التكاليؼ المترتبة عمييا، او عدـ فاعمية ماىو متاح منيا. وبخصوص 

التنسيؽ والعمؿ معيا اقرب الى الجامعات، فاف الروتيف القاتؿ والقيود المفروضة عمييا تجعؿ مف 
      المستحيؿ. وتبقى دائرة التنسيؽ والتواصؿ محصورة مع االشخاص دوف المؤسسات. 

اف المشاكؿ السياسية واالقتصادية اليوـ ال  -انعداـ قاعدة البيانات الالزمة الجراء االبحاث -3
ت واالحصاءات المتوفرة والموجودة يكفييا اف تجمس وتتأمؿ.... ولكنيا تحتاج الى الكثير مف البيانا

رىف اشارة الباحث ، وبالتأكيد فاف ما موجود مف احصاءات وبيانات محددة جدًا وفي متناوؿ بعض 

                                                 

متاح على شبكة  11-10الوظٌفٌة ، ص  الٌاتهاواشك العلمً البحث مؤسسات احمد ، واقع خالد ولٌد - (2)

 -على الرابط التالً :1 /92/2016المعلومات الدولٌة أالنترنٌت  بتارٌخ 

www.kitabat.com/media/attach/attach_499.doc . 

 



 

                                          الجيات الرسمية وفي الغالب ال يسمح باالطالع عمييا او مف الصعب الوصوؿ الييا.                                                   
الذىنية الشعبية غير المتعاونة مع الباحث والتي ال تميؽ بأسئمتو وتنظر الييا بتوجس، وتعتبر  -4

 ما تدلي بو مف تصريحات او معمومات يشكؿ نقطة خطر عمييا في المستقبؿ. 

الميمة فاالجابات ال ويظير ذلؾ واضحًا في مسألة االستبيانات وخصوصًا ما يسأؿ عف المسائؿ    
تكوف دقيقة ويمتنع الكثير مف التعاوف مع مثؿ ىذه االمور وفي بعض االحياف ينظر ليا البعض 

 بالسخرية واالستيزاء وعدـ الجدوى. 

                                                                                                               
التعميـ السائد في جميع المدارس والجامعات الذي يتجو الى الطابع التمقيني واالمالء  نمط -5

السمبي بحيث يحشو المدرس رأس الطالب بالمعمومة فقط دوف اف يحاوؿ بناء عقمية نقدية فيو، او 
يقوي روح التساؤؿ لديو االمر الذي نتج عنو تخمؼ روح البحث والتأمؿ لدى االغمب االعـ مف 

ب. وحتى مع الحاجة لمبحث لضرورة تكوف المواصمة متغيرة او يضغط الطالب عمى نفسو الطال
قيرًا الكماؿ المطموب فقط. وىذه المشكمة عميقة ويمثؿ ىذا المؤشر مجرد جانب مف جوانبيا 

 المتعددة التي تمقي بظالليا عمى عمـو الحياة العممية والفكرية.

فتقار الى المكتبات الثرية بالمصادر العممية التي تقدـ ما فضاًل عف ذلؾ يرى البحث أف اال       
يحتاجو الباحث خصوصًا فيما يتعمؽ بدراسة االمور المعاصرة والقضايا السياسية منيا عمى وجو 
الخصوص، فالعراؽ عاش حصارًا فكريًا وثقافيًا منذ اكثر مف ثالثيف عامًا ، ولـ تشاىد مكتباتو نتاج 

ضاًل عف التسعينات وما بعدىا. ومع توفر القميؿ منيا فيو باسعار عالية الثمانينات العالمي ف
فمعاناة الحصوؿ عمى الكتاب واحدة مف اىـ العقبات في حياة الباحثيف فطمبة الدراسات العميا 
يعانوف ولعؿ البعض يعدؿ عف البحث في موضوعات حيوية ميمة لعممو بندرة المصادر عنيا او 

 انعداميا. 

لسياسات السابقة في مجاؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي في العراؽ عمى البحوث وقد ركزت ا
التقنية وعمى أالخص العسكرية منيا مواكبة لالحداث السياسية وأالقتصادية التي مر بيا العراؽ مف 

تركزت السياسات عمى تشجيع أالبحاث العممية  2003حروب وعقوبات فرضت عميو ، وبعد عاـ 
لالغراض السممية ألى أف الظروؼ وأالنتكاسات التي أدت الى تراجع في البحث العممي الموجة 

 ومدى مساىمتة في الناتج المحمي أإلجمالي .



 

 التركيز عمى دور الشراكة بيف الجامعات والقطاع الخاص    -ثانيآ :

مف خالؿ أقامة شراكات دولية في مجاؿ البحث والتطوير ، حيث أف العديد مف مراكز 
البحث والتطوير في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي وخصوصه السعودية وقطر لدييا شراكات دولية 
ممتازة في مجاؿ البحث والتطوير ، كما لدييا شراكات محمية أيضًا مع مؤسسات صناعية مما 
يساعدىا عمى الريادة في بعض المجاالت مثؿ الطب والطاقة والبتروكيمياويات وغيرىا  مف خالؿ 

  -: مايمي
 رسـ السياسة العامة لمبحث العممي مف خالؿ: – 1
 التأكيد عمى أىمية إنشاء صندوؽ تمويؿ لمبحث العممي بميزانية مستقمة . -
 إنشاء مجمس أعمى لمبحث العممي يضـ بعض الخبراء والباحثيف في الجامعات -
 والقطاع الخاص .             
 عائـ أالمف أالقتصادي وأالجتماعي لمدولة .توطيف التقنية التي تحقؽ النفع وترعى د -
 توفير أالمكانات المادية والبشرية الالزمة لمبحث العممي مف خالؿ: -2
 أالىتماـ بالحوافز المادية والمعنوية المناسبة لمكفاءات المتميزة في مجاؿ البحث  -
 العممي .  البحث   
 التعاوف في تحقيؽ قاعدة معمومات مشتركة . -
 البحث العممي بشكؿ عاـ في الجامعات مف خالؿ: تمويؿ -3
 العمؿ عمى زيادة النسبة المخصصة لمبحث العممي في ميزانية الدولة . -
 قبوؿ المعونات والتبرعات واليبات وأالوقاؼ والمنح .  -
 تكريـ ودعـ الشركات التي تيتـ باقامة المراكز البحثية . -
 عات التحتية ذات أالىتماـ المشترؾ . التحقيؽ في الجدوى أالقتصادية لممشرو  -

ولمدولو دور في تشجيع المؤسسات البحثية والجامعات والباحثيف المتخصصيف عمى أقامة 
 والنشريات الحديثة .  الكتب مف يحتاجونو ما اقتناء ليـ معارض لمكتاب ليتسنى

 

 دور حاضنات األعماؿ في دعـ وتطوير البحث العمميالتركٌز على  -ثالثآ :

 :عالقة حاضنات األعماؿ بالبحث العممي -1



 

وبٌن قطاعات اإلنتاج )ما بعد اإلنتاج( أو تطوٌر ثمة روابط ضعٌفة جدا بٌن معاهد البحث وال      

برامج تطوٌر الموارد البشرٌة )ما قبل اإلنتاج(  مما ٌجعل جهود البحث والتنمٌة ػٌر مثمرة 

تدار على شاكلة المؤسسات األكادٌمٌة ولٌس  طوٌروػالباً ػٌر مبلئمة حٌث أن معاهد البحث والت

 طوٌروبما أن معاهد البحث والت  كما أن الدعم الموجه للصناعة هزٌل للؼاٌة  كمشارٌع صناعٌة

 . (222)تشكل منبع المعرفة بالنسبة للصناعة الحدٌثة  ف ن هذه المعاهد تبقى عاجزة عن القٌام بمهمتها

مهمة جداً لترجمة البحوث العلمٌة إلى مشارٌع إنتاجٌة،  والشكل و تعد حاضنات األعمال ك لٌة      

 التالً ٌوضح ذل  :

 ( ٕٚضخ انعالقح تٍٛ  انثذس انعهًٙ ٔ داضُاخ األعًال>5شكم سقى )

 
 ، اٌؼوثلٟ اٌؼبٌُ فٟ اٌؼٍّٟ اٌجؾش رط٠ٛو ٚ ٌلػُ وآ١ٌخ األػّبي ؽبػٕبد ، ػٍٟ ٠ٍٚٛفبد ثٛو١ّش ٌؼٍٝ  -اٌّظله :

 : أالرٟ اٌواثؾ ػٍٝ أالٔزو١ٔذ اٌل١ٌٚخ اٌّؼٍِٛبد شجىخ ػٍٝ ِزبػ

 

www9.qu.edu.qa/cedr/edu_week/files/.../doc. 

 

 يعاب العمماء و الباحثيف: دور حاضنات األعماؿ في است -2
 

                                                 

 البحث تطوير و لدعـ كهلية األعماؿ حاضناتلعمى بوكميش ويوسفات عمي ،  -(1)
عمى شبكة المعمومات الدولية أالنترنيت عمى الرابط  العربي ، متاح العالـ في العممي

 أالتي : 
www9.qu.edu.qa/cedr/edu_week/files/.../doc. 



 

ال ٌخفى على شخص الدور الذي ٌمكن أن تلعبه الحاضنات  فً استٌعاب الكفاءات الباحثة          

ووقؽ نزٌؽ األدمؼة فً الوطن العربً نحو الخارج  والذي ٌؤدي إلى خسائر مادٌة و تفوٌت 

 مٌة المنشودة.الفرص على الدول العربٌة  لدفع عجلة البحث العلمً و تحقٌق التن

فعلى سبٌل المثال أدت حاضنات األعمال  التكنولوجٌة  فً إسرائٌل، دوراً مهماً فً استٌعاب       

فً عام هذه الحاضنات  أنشأت العلماء من االتحاد السوفٌتً السابق )روسٌا االتحادٌة (  ولقد

 و ة المهاجرون الروس( ) و خاص الجماعٌة من بلدان االتحاد السوفٌتً السابق الهجرةبعد  9999

د او سواء من المهاجرٌن الجد لعلماءالمبلئمة ل  والبٌئة اإلقامةهو توفٌر هذه الحاضنات هدؽ كان 

و تؼذٌة و زٌادة أفكارهم  ،  الجدٌدة هماختراعاتٌحاولون تسوٌق الذٌن من )الكٌان الصهٌونً( و

 و المدعومة، األعمال فً مجال خبراء دعم فنً من، ومعتبر دعم مالً أنهم تلقوا كما، االبتكارٌة 

 من رجال األعمال المستثمرٌن اإلسرائٌلً، كما ُتعرض هذه األفكار على مكتب المواردمن 

تبٌن إن  إال أنهللمهاجرٌن الجدد ،  اتحدٌدموجهة حاضنات لٌست ال أن على الرػم من المهتمٌن.

من  أفكار، والنصؽ اآلخر على  من المهاجرٌن الجدد أفكار إلىحوالً نصؽ المشارٌع تستند 

االجتماعٌة لتوطٌن  آلٌاتأحدى بمثابة أضحت الحاضنات وهكذا  ،  مخترعً )الكٌان الصهٌونً(

 .(223))الكٌان الصهٌونً( فً  الجددالمهاجرٌن 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ٌمكن االستفادة من العلماء و الكفاءات العالٌة ، و هً فً        

ٌكون لها األعمال الدولٌة ، و التً حاضنات التواصل بٌنها عن طرٌق ما ٌسمى ب المهجر من خبلل

 )العلماء و الخبراء( المتواجدة فً تها العلمٌةقاعد إلىالتً تحتاج  النامٌةدور فً كل بلد من البلدان 

وادي ) سان خوسٌه فًالدولٌة  األعمالحاضنة أبرز مثال على ذل   ، ةالبلدان المتقدم إحدى

توجه من قبل  أو ىرعالتً تُ  ، واألم دولةفً ال ةالولٌدحٌث ٌتم احتضان المؤسسات  ٌكون(سٌل

،  و على سبٌل المثال نجد أن الهند تستفٌد من خبرائها و علماءها فً وادي السٌلٌكون المؼتربٌن

  (224) .بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لدعم مؤسساتها الجدٌدة  

الٌابانٌة  –تعاون على مستوى حاضنات األعمال التجربة االمرٌكٌة و من بٌن التجارب الدولٌة لل

وهً حاضنة لمنش ت األعمال الطبٌة و تكنولوجٌا األجهزة الطبٌة المتقدمة ، وهً ثمرة تعاون بٌن 

                                                 
(1)- Cristy S. Johnsrud, Ryan P. Theis and Maria Bezerra, (2003)." Business Incubation: Emerging 

Trends for Profitability And Economic Development in the US, Central Asia and the Middle East" 

US Department of Commerce Technology Administration, Office of Technology Policy, Washington, DC, 

USA, P 179. 

(2)- Ellerman, David, (August 2003). " Policy Research on Migration and Development", 

World Bank Policy Research Working Paper 3117, P 34
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( لتكنولوجٌا األجهزة الطبٌة و منظمة التجارة الخارجٌة Fort Worthمركز فورت ورث )

اضنة بتكوٌن تحالؽ استراتٌجً مع حاضنة أعمال تكنولوجٌا إسرائٌلٌة الٌابانٌة ، كما قامت هذه الح

 . 2000فً جوان  من سنة 

 التركٌز على دور الجاممات فً البحث والتطوٌر  -رابماً :   

ٌلعب البحث والتطوٌر الذي تنفذه الجامعات ومؤسسات التعلٌم العالً دوراً أساسٌاً فً        

ي بلد من البلدان التً تنشد الرقً والتقدم مما ٌتطلب تعاون  وثٌق  بٌن منظومة البحث والتطوٌر فً أ

الجامعات والمؤسسات المختلفة للوقوؽ على قدرات الجامعات العلمٌة والتقنٌة من جهه ، والتعرؽ 

على حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة العامة والمؤسسات أالنتاجٌة بخاصة من جهة أخرى ، 

حثٌة واضحة ٌمكن أن تسهم فً رقً وتقدم مجتمعاتها والتنسٌق فٌما بٌنها بهدؽ تحدٌد مسارات ب

  (225)لتحقٌق ػاٌات وأهداؽ مشتركة ، تعود بالفائدة والمنفعة على جمٌع أالطراؽ ذات العبلقة .

وبذل  تعد الجامعة من أهم ركائز التقدم أالقتصادي وأالجتماعً وتحقٌق الرخاء والرفاهٌة فً      

ى هذا أالساس فدورها ومسئولٌتها تكون أعظم فً الدول النامٌة ومنها الدول العربٌة المجتمع وعل

لتعوٌض مافاتها وذل  عن طرٌق االهتمام بالبحوث النوعٌة التً ٌمكن أستخدامها فً زٌادة أالنتاج 

 وتحسٌنه سواء فً الزراعة أو الصناعة .

ٌتم تطبٌقها فً الكثٌر من جامعات الدول وتجدر أالشارة الى بعض المعاٌٌر الحدٌثة والتً       

 : (226)المتقدمة لتحدٌد كفاءتها ودورها فً تفعٌل حركة البحث العلمً ومن أهم هذه المعاٌٌر

نشر عدد من أالبحاث العلمٌة ، كحد أدنى من قبل أعضاء هٌئة التدرٌس ، باالضافة الى    -1

 قتها بقضاٌا التنمٌة.التقٌٌم العلمً لتل  أالبحاث ومعرفة مدى أهمٌتها وعبل

توفٌر أالجهزة والمختبرات والمعدات البلزمة للقٌام باالبحاث العلمٌة وذل  من خبلل الموارد  -2

 الخاصة بالجامعات أو بالتعاون مع مؤسسات القطاعٌن العام والخاص.

ربط الجامعات ومراكز البحوث بالمجتمع كونها مركز أشعاع ومؤسسات تعمل على حل  -3

المجتمع بطرق علمٌة من خبلل أبرام عقود تعود علٌها بالمردود المادي الذي ٌعتبر جزء  مشكبلت

 من أسلوب تموٌلها جزئٌ .

                                                 

داخل حسن جرٌو ، دور الجامعات فً البحث والتطوٌر متاح على  شبكة المعلومات الدولٌة أالنترنٌت بتارٌخ  -(2)

 -على الرابط التالً : 1/2016/  17

http://main.omandaily.om/node/39029. 

تنمٌة الموارد أالقتصادٌة ) دراسة نظرٌة تحلٌلٌة ( ،  محمد عمر باطوٌح ، البحث العلمً الجامعً ودورة فً -(3)

 . 328 -327ص ص بحث منشور ، 



 

توفٌر الحد أالدنى من الباحثٌن فً مختلؽ التخصٌصات فً أطار الجامعة الواحدة ، لتسهٌل  -4

 أجراء بحوث مشتركة تساهم فً حل القضاٌا المطروحة وبشكل جماعً. 

فٌر المخصصات المالٌة الخاصة بمكاف ت الباحثٌن ، وخصوص  أولئ  الذٌن ٌساهمون تو -5

 وبشكل مباشر فً تطوٌر أالنتاج. 

وترى الدراسة إنه عندما نركز على دور الجامعات فً تفعٌل حركة البحث العلمً  فهذا ٌعود     

ومتطور لكونها تمل   على أن ألجامعات تستطٌع نقل الواقع المتخلؽ والمتردي الى واقع جدٌد

المبلكات العلمٌة القادرة على البحث والتطوٌر من خبلل أكتسابها مختلؽ جوانب المعرفة والعلم 

والمهارة ، إذن فالجامعة هً التً تبدع فً المجاالت المختلفة وتنتج العلماء والمفكرٌن الذٌن 

 جتمعً . ٌعملون على تقدٌم الحلول للمشكبلت المعقدة والنهوض بالواقع الم

  الجاممً  التملٌم لتموٌل استحداث أسالٌب جدٌدة: خامساً 

 والجامعً العالً التعلٌم تموٌل على مباشر بشكل تؤثر اقتصادٌة بأزمات العالم دول معظم تمر     

 الملقى العبىء تخفٌؽ إلى تهدؽ تموٌلٌة سٌاسات بتبنى الدول من العدٌد قٌام إلى أدى الذى األمر

 وبعض األمور وأولٌاء الطبلب مشاركة ومنها والجامعً العالً التعلٌم تموٌل فى تالحكوما على

  (227).   الجامعات تموٌل فى اإلنتاج ومؤسسات الهٌئات

 من المقدم التموٌل وربط ، ذاتٌا الجامعات تموٌل أسالٌب تنمٌة على أٌضاً العمل ومنها    

 (228). بالجامعة المقٌدٌن الطبلب عدد أو ةالعلمٌ الدرجات عدد مثل األداء بمعاٌٌر الحكومات

 التموٌل على حصولها شرط الجامعات وبٌن بٌنها العقود بعض بعمل الحكومات بعض قٌام أو  

 العقود بتل  علٌها المنصوص األداء معاٌٌر ضوء إالنفاق فى عملٌات جمٌع ومراجعة ، البلزم

  (229).  الجامعات أداء تطوٌر بهدؽ

 دول جمٌع فى الجامعً التعلٌم تموٌل فى االتجاهات من كبٌر عدد ٌوجد وٌرى البحث أنه     

 منها متعددة  صورا ٌأخذ والذى ، الحكومً التموٌل فى تنحصر والتى ، والنامً المتقدم العالم

 مشاركة أو  واألقالٌم الحكومات بٌن المشتر  الحكومً والتموٌل ، المركزي الحكومً التموٌل

 . التعلٌم تموٌل فى دواألفرا الهٌئات بعض

                                                 
 (1)-  Holtta , Seppo ; The funding of universities in Finland : Towards Goal Oriented Government Steering 
, European , journal of Education , vol.33 , No.1 , 1998 , p.55 .  
 (2)- Ashorth , Kenneth ; H; The texas case study , change , vol.26 , No.6 , Nev/Dec; / 1994 , p.8 .  

 (1)- Hebel , Sara; Virginia plan of fers fiscol stability , but the attached strings worrg college , chronicle of 
higher education , vol. 46, No.24 , 2000 . 



 

 من ٌعكس فهو التربوٌة خطتها فى  كبٌرا شأنا دولة أي إلٌه تلجأ الذى التموٌل نمط ٌشكل وبذل     

 وٌهب فٌها وٌؤثر التربٌة بنٌة على ثانٌة جهة من ٌنعكس أنه كما الدولة فى القائم التربٌة نظام جهة

 لخططها البلزمة األموال توفٌر على جاهدة تعمل أن الدول على بات ولذل  معٌنا طابعا لها

 السلطات من مصادر ، المركزٌة الدولة ومٌزانٌة الممكنة الموارد جمٌع طرٌق عن التربوٌة

 .  التربٌة أجل من تفرض أن ٌمكن التى الخاصة الضرائب ، المحلٌة

 

 
 

       Conclusionsأوال: أالستنتاجات 

ساسٌة فً عملٌة البحث والتطوٌر لما ٌوفره من أمكانٌات ٌعد قطاع التربٌة والتعلٌم القاعدة اال -1

 علمٌة رصٌنة ٌرتكز علٌها البحث والتطوٌر.

ضعؽ االمكانات المالٌة المخصصة للتربٌة والتعلٌم االساسً والعالً ونسبة االنفاق الحكومً  -2

 على البحث العلمً. 

ٌابان والسعودٌة وهذا ٌعود الى تدنً المستوٌات البحثٌة والتطوٌرٌة فً العراق مقارنة بال -3

 االختبلؽ والتماٌز بالقاعدة التعلمٌة والعلمٌة.

إنخفاض الكفاءة البحثٌة والعلمٌة بسبب تردي واقع قطاع التربٌة والتعلٌم نتٌجة للظروؽ    -4

المتدهورة التً مر بها العراق وما نتج عنها من نزٌؽ االدمؼة العراقٌة والهجرة خارج العراق مما 

 ب نقصا حاصبل فً الكفاءات الباحثة.سب

 إنخفاض المؤشرات التنموٌة فً العراق مقارنة بالمؤشرات التنموٌة فً الٌابان والسعودٌة. -5

وجود فجوة علمٌة واسعة بٌن العراق ودول العٌنة من حٌث أرتفاع مؤشر االنفاق على البحث  -6

 ذا ما توضحه نتائج الدراسة.والتطوٌر فً الٌابان والسعودٌة وأنخفاضه فً العراق وه

أنخفاض مستوى االدارة التطوٌرٌة فً العراق بسبب التؼٌرات االقتصادٌة والسٌاسٌة  -7

 واالجتماعٌة التً مر بها العراق .  

ال توجد جهة مركزٌة مسؤولة عن تموٌل البحث العلمً والتطوٌر وال مٌزانٌة محددة ومدروسة  -8

 للتموٌل.



 

 جامعات الدول المتطورة لؤلشترا  فً مشارٌع عالمٌة مشتركة. عدم وجود تعاون مع -9

التوجد منظومة متكاملة لرسم سٌاسات البحث العلمً ومراقبة تنفٌذها على صعٌد العراق  -90

 بأجمعه وال توجد أستراتٌجٌات تحدد اهداؽ وسٌاسات البحث العلمً. 

ر على وزارة التعلٌم العالً ولٌس مهمات هٌئة البحث العلمً ودوائر البحث والتطوٌ تقتصر -19

 من شأن أختصاصها البحث العلمً والتطوٌر على صعٌد العراق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Recommendationثانيا: التوصيات  

أستحداث منظومة مالٌة متوازنة ومستقره للبحث العلمً ولكً ٌضمن نجاح هذه االستراتٌجٌة  -1

صصات المالٌة الكافٌة واستنادا لذل  البد من ان تقوم الدولة للبحث العلمً البد من توفٌر المخ

بتخصٌص مٌزانٌة منفصلة للبحث واالبتكار وعلى اساسها ٌتم تموٌل المشارٌع العلمٌة الفائزة 

 ضمن مسابقات وطنٌة ألختٌار افضل مشارٌع البحث.

االشترا  فً  توفٌر وسائل أالتصال المعرفً وااللكترونً بالعالم وتشجٌع السفر لؼرض -2

المؤتمرات الدولٌة او لعقد االجتماعات مع العلماء فً العالم وذل  بتوفٌر مٌزانٌة مستقلة لتموٌل 

 السفرات العلمٌة.

 بعض فً الرٌادة لتحقٌق الخاص والقطاع الجامعات بٌن الدولٌة الشراكات دور على التركٌز -3

 صندوق سٌاسة هذه الشراكات أنشاء منض ٌدخل مثل الطاقة والبتروكمٌاوٌات ، والتً المجبلت

 التعاون العلمٌة كما هو الحال فً دول مجلس االبحاث لدعم مستقلة بمٌزانٌة ٌمول العلمً للبحث

 كما ، والتطوٌر البحث مجال فً ممتازة دولٌة شراكات لدٌها وقطر السعودٌة وخصوص  الخلٌجً

 صناعٌة. موسسات مع أٌض  محلٌة شراكات لدٌها

ضع مٌزانٌة للبحث العلمً البد من تحدٌد االولوٌات ومنها بالضرورة بناء وادامة عند و -4

مشارٌع البحث فً االمواضع الرائدة والمهمة القتصاد البلد وهذا ٌساعد الباحث العراقً الوصول 

 الى المستوى العالمً.

ٌوضع تصور جدٌد بأن خلق أجواء علمٌة اٌجابٌة لتنمٌة القابلٌات االبتكارٌة لبلكادمٌٌن وبهذا  -5

البحث العلمً حق من حقوق االستاذ اال أن االمكانٌات ال تتوفر له اال عند وجود الفكرة والقابلٌة 

 والتصور والتخطٌط المبلئم عند االستاذ واالمكانٌات المالٌة عند الجامعة.

م ومراجعة تشكٌل لجان على صعٌد الوزارة والجامعة والكلٌة والقسم تشرؽ على أدارة وتنظٌ -6

سٌاسة البحث العلمً وتقسٌم مواضع البحث العلمً واالشراؽ على عملٌة صرؽ االموال البلزمة 

ومعالجة ضعؽ وتخلؽ المردودٌة مما ٌتطلب من كل قسم وضع خطة عمل وبرنامج لدعم البحث 

العلمً فً القسم واعتباره جزءا ال ٌنفصم من كل قسم ووضع خطة عمل وبرنامج لدعم البحث 

 علمً فً القسم واعتباره جزءا ال ٌنفصم من مهمات القسم الرئسٌة. ال



 

االستفادة من التجربتٌن الٌابانٌة والسعودٌة فً االرتقاء بمستوى البحث والتطوٌر وتطبٌقا فً  -7

 العراق.

أالهتمام الكبٌر بقطاع التربٌة والتعلٌم بأعتباره القاعدة االساسٌة للبحث والتطوٌر من خبلل ما  -8

 وفره من امكانات علمٌة رصٌنة. ٌ

وزارة التعلٌم  العالً والبحث  المعاٌٌرالعالمٌة من خبلل قٌام  الى باالستناد تقٌٌم منظومة وضع -9

 قٌاس إلى تستند موضوع بكل خاصة مؤشرات خبلل من العلمً البحث اداءات العلمً  بمراقبة

 ودرجة البحث اهمٌة لقٌاس عام مًعال مقٌاس وهو للبحوث( Impact factors) التأثٌر عوامل

 العالمٌة المعاٌٌر إلى اٌضا واالستناد االختصاص، ذل  فً واالبتكار البحث تطور فً تأثٌره

 وعلى مهمة ، بحثٌة معاهد او جامعات مع العلمً التعاون درجة وعلى البحوث الهمٌة االخرى

 التً التقنٌات صلب فً تدخل التً والمواضٌع الجوانب عدد ناحٌة من البحث شمولٌة مدى

 البحوث وعدد البحث استوطنها او طورها التً التقنٌات االعتبار بنظر االخذ من والبد استخدمها

 .البحث لمشروع كنواتج العالمٌة المجبلت فً نشرت التً

تشجٌع البحث العلمً المشتر  الداخلً والتعاون العالمً وبهذا نهدؽ الى فرض مبدأ التعاون  -90

كأساس للبحث العلمً وعلى هذا االساس ٌفضل البحث المشتر  بٌن الكلٌات واالقسام  المشتر 

والمراكز لؼرض التموٌل وٌعتبر اٌضا التعاون العلمً العالمً مع الجامعات االوربٌة واالمرٌكٌة 

هدفا أساسٌا لتطوٌر مستوى البحوث الوطنٌة كما ٌعتبر التعاون واالشراؽ المشتر  مع العلماء 

 قٌٌن الموجودٌن خارج البلد للنظر فً أمكانٌة تموٌل البحث.العرا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المصادر والمراجع

 

 أوالً : القرآن الكرٌم 
 ثانٌآ : المصادر باللغة المربٌة

 الكتب  -1
                                   

 ، اسةوالسٌ النظرٌة الكلً االقتصاد ، منصور ابراهٌم محمد ترجمة ، ، ماٌكل ابدجمان - 9

  . 9985 ، للنشر المرٌخ دار ، الرٌاض

 العربى التربٌة مكتب ، الرٌاض ، برٌطانٌا فى العالى التعلم ، محمد الرحمن ، عبد عمة أبو - 2

 .  2000 ، الخلٌج لدول

الحناوي ، محمد صالح و أخرون ، " حاضنات األعمال "، الدار الجامعٌة ، اإلسكندرٌة،  - 3

 .  2001مصر، 

احمد حسٌن ، مناهج البحث العلمً تطبٌقات ادارٌة واقتصادٌة ، الطبعة السادسة ،  الرفاعً ، - 4

  . 2009عمان ، االردن ، 

 المعرفة دار ، اإلسكندرٌة ، التعلٌم نظم فى دراسات ، المقارنة التربٌة ، بدران ، شبل - 5

 . 2009 ، الجامعٌة

 أسسه – وااللكترونٌة التقلٌدٌة اتالمعلوم مصادر واستخدام العلمً البحث ، قندٌلجً ، عامر - 6

 .   2008،  عمان ، االولى الطبعة ، ادواته – مفاهٌمه – اسالٌبه –

 .  1990أبراهٌم ، رمزي علً ، اقتصادٌات التنمٌة ، منشأة المعارؽ ، القاهرة ،  - 7

كز البستانً ، باسل ، جدلٌة نهج التنمٌة المستدامة ، منابع التكوٌن ومواقع التمكٌن ، مر - 8

 .  2009دراسات الوحدة العربٌة ، الطبعة االولى ، بٌروت ، 

 البكري ، كامل ، التنمٌة االقتصادٌة ، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر.     - 9

رؤى  –الجٌوسً ، عودة راشد ، ترجمة جمانة ولٌد وأخرون ، االسبلم والتنمٌة المستدامة  - 90

 .  2013إٌبرت ، الطبعة االولى ،  مؤسسة رشٌد فرٌش –كونٌة جدٌدة ، عمان 

قراءة فً تجارب الدول  –الحسٌنً ، عبد الحسن ، التنمٌة البشرٌة وبناء مجتمع المعرفة  - 99

العربٌة واسرائٌل والصٌن ومالٌزٌا ، الطبعة االولى ، الدار العربٌة للعلوم ، بٌروت ، ناشرون 

،2008   . 

 . 2006، إربد، األردن الطبعه االولى ، أحمد ،  تجدٌدات تربوٌة وإدارٌة، الخطٌب  - 92

الخطٌب ، أحمد ، التعلٌم العالً االشكالٌات والتحدٌات ، عالم الكتب للنشر والتوزٌع ، أربد ،  - 93

2008  . 

الرفاعً ، ٌعقوب السٌد ٌوسؽ ، الظفٌري سعٌد عواد ، االدارة الحكومٌة والتنمٌة ، الطبعة  - 94

 .  1999االولى ، الكوٌت ،

ي ، حسن لطٌؽ ، ثبلثٌة النفط والتنمٌة والدٌمقراطٌة فً العراق ، الطبعة االولى ، الزبٌد - 95

 .  2013مركز العراق للدراسات ، 

دراسة التطورات االقتصادٌة فً  –الطاهر، عبلء فرج ، التخطٌط والتطوٌر االقتصادي  - 96

 .  2011عمان ، –الدول العربٌة ،الطبعة االولى ، دار الراٌة للنشر 



 

عذاري ، عدنان داوود محمد ، والدعمً ، هدى زوٌر مخلؽ ، االقتصاد المعرفً وانعكاسه ال - 97

على التنمٌة البشرٌة نظرٌة وتحلٌل فً دول عربٌة مختارة ، الطبعة االولى ، دار جرٌر للنشر 
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 املستخلص
 من بات فقد بسرعة ، ٌتؼٌر عالم فً والشركات الدول بٌن الرقمً  التنافس ظل فً       

 المتوفرة  والتقنٌات التصامٌم وتنقٌح مراجعة بهدؽ والتطوٌر البحث قطاع على التركٌز الضروري

 مواجهة أجل من جدٌدة منتجات وابتكار الحالٌة المنتجات وتحسٌن اإلنتاج عملٌات كفاءة وزٌادة

 االقتصادٌة الناحٌة أما من  والتطوٌر، البحث لنشاطات والتقنٌة المنافسٌن هذا من الناحٌة العلمٌة

 إٌراداتها من جزء عن تتنازل أن فً المؤسسة أو الدولة ةرػب فأن نشاط البحث والتطوٌر ٌعكس

 من جزء توظٌؽ عبر وذل  المستقبلٌة وإٌراداتها كفاءتها تحسٌن سبٌل فً الحالٌة وأرباحها

 إالً أن المستقبل ، فً ثمارها تؤتً أن ٌؤمل بحثٌة أنشطة فً المؤسسة أو للدولة الحالٌة اإلٌرادات

 ممولً أمام التحدٌات من العدٌد ٌطرح ما وهو المرجوة ، بالنتائج تًالً تأ قد األبحاث من الكثٌر

 ومعرفة البلدان تطور لقٌاس والرئٌسة المهمة المعاٌٌر من العلمً ولهذا ٌعد البحث .األبحاث 

وهو احد المهام االساسٌة لمؤسسات التعلٌم العالً والبحث العلمً والتً  ورفاهٌتها تقدمها درجة

اع واالبتكار والذي ٌدخل ضمن انتاج المعرفة العلمٌة  ، ولهذا ٌعد التعلٌم العالً ٌنتج عنها االختر

من اهم ركائز التقدم االقتصادي واالجتماعً الذي ٌحقق الرخاء والرفاهٌة للمجتمع وعلى هذا 

االساس تكون مسؤلٌتها كبٌرة فً الدول النامٌة ومنها العراق لما فاتها من اهتمام بالبحوث النوعٌة 

التً ٌمكن أستخدامها فً زٌادة االنتاج وتحسٌنه فً جمٌع القطاعات االقتصادٌة إذ ٌعانً واقعنا 

 للبحث والدوافع الحوافز وبانعدام المالٌة والتخصٌصات العلمً والتكنولوجً من تدنً االمكانٌات

 سٌاسة منه تعانً الذي الخلل مظاهر من هو مظهر وأن هذا التدنً الش   والتطوٌر، واالبتكار

 والبٌروقراطٌة االستقرار وعدم المالٌة التخصٌصات انعدام اسبابه فً العراق ومن  التخطٌط

فضبلً  بكاملها والتكنولوجٌة العلمٌة البٌئة تحسٌن دون ومن ككل االجتماعً الواقع وبؤس االدارٌة

العملٌة  عن ضعؽ المؤسسات الخاصة الثانوٌة التً من الممكن ان تكون مصدرا ثانوٌا لتموٌل

 النامٌة الدول ضمن االسوأ العراق فً واالبتكار العلمً البحث وضع وٌعتبر البحثٌة والعلمٌة ،

الكفاءات الباحثة ، وهذا عند مقارنة العراق مع دول  هائبلً من عددا ٌمتل  العراق ان من بالرػم

شكلة التموٌل هً اخرى كالٌابان والسعودٌة التً استطاعت النهوض فً هذا المجال ، مما جعل م

المشكلة الرئسٌة أمام البحث العلمً فً العراق فضبلً عن الظروؽ المربكة التً مر بها العراق 

 فعالة بصورة ٌساهم لم العراق طٌلة عقود من الزمن لذل  انطلقت الدراسة من فرضٌة مفادها أن

 والسعودٌة الٌابان أمثال أخرى بلدان مع مقارنة والتطوٌر البحث مؤشر على أالنفاق خبلل من

 . االقتصادٌة التنمٌة مؤشرات نمو على سلبا انعكس الذي أالمر

 االقتصادي النمو تعزٌز خبلل من العراقً االقتصاد بواقع النهوض  فٌما كان هدؽ الدراسة       

  فعال تكنولوجً كمؤشر والتطوٌر البحث نشاط تحسٌن طرٌق عن للعراق الدولً التنافس تحقٌق و



 

 على االنفاق حصة زٌادة و التكنولوجً والتطوٌر العلمً البحث فً أالستثمار تفعٌل  لخبل من

 االهتمام طرٌق عن العلمٌة المعرفة ورصد GDP االجمالً المحلً الناتج الى والتطوٌر البحث

 ، العلمٌة االبحاث تطوٌر فً تساهم رصٌنة علمٌة أمكانٌات من ٌوفره لما العالً التعلٌم بقطاع

 ٌتم خبللها من التً البحثٌة المراكز لدعم البحثً التموٌل عملٌة فً الخاص القطاع دور عوتشجٌ

 لتحقٌق الخاص والقطاع الجامعات بٌن  الدولٌة الشراكات دور على والتركٌز االنتاج نوعٌة تحسٌن

 بمٌزانٌة ٌمول العلمً للبحث صندوق أنشاء سٌاستها ضمن ٌدخل والتً المجبلت بعض فً الرٌادة

 . العلمٌة االبحاث لدعم مستقلة

 العراق بٌن واسعة علمٌة فجوه وجود وتوصلت الدراسة الى جملة من االستنتاجات أهمها       

 والسعودٌة الٌابان فً والتطوٌر البحث على االنفاق مؤشر أرتفاع حٌث من الدراسة ودول

 المتدهورة للظروؽ نتٌجة علمٌةوال البحثٌة الكفاءة العراق وهذا ٌعود الى  أنخفاض فً وأنخفاضه

 مما العراق خارج والهجرة العراقٌة االدمؼة نزٌؽ من عنها نتج ما وخصوصا العراق بها مر التً

الباحثة وهذا ما أنعكس بطبٌعة الحال على ضعؽ مؤشر البحث  الكفاءات حاصبلً فً نقصا سبب

 . والتطوٌر فً العراق مقارنة بدول الدراسة 

 البحث بمستوى االرتقاء فً والسعودٌة ه بأالستفادة من التجربتٌن الٌابانٌةوتوصً الدراس    

 ولكً العلمً للبحث ومستقره متوازنة مالٌة منظومة وأستحداث العراق فً وتطبٌقها والتطوٌر

 واستنادا الكافٌة المالٌة المخصصات توفٌر من البد العلمً للبحث االستراتٌجٌة هذه نجاح ٌضمن

 تموٌل ٌتم اساسها وعلى واالبتكار للبحث منفصلة مٌزانٌة بتخصٌص الدولة تقوم ان من البد لذل 

 . البحث مشارٌع افضل لؤلختٌار وطنٌة مسابقات ضمن الفائزة العلمٌة المشارٌع

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 

       In light of the national competition between countries and companies in a rapidly changing 

world, it is now necessary to focus on R & D sector in order to review and revise designs and 

existing technology, increasing the efficiency of production processes and improving existing 

products and new products in order to face competitors this scientific and technical point of R & 

D activities , but in economic terms, the R & D activity reflects the desire of the State or the 

institution to waive the portion of its revenues and current earnings in order to improve its 

efficiency and future revenues and through the employment of part of the existing state 

revenues or institution in the research activities will hopefully bear fruit in the future, that a lot 

of research may not come desired results, which poses many challenges for the research 

funders. That is the scientific research of the important criteria and key to measure the 

development of countries and find out the degree of progress and well-being is a one of the 

basic tasks of institutions of higher education and scientific research that results in invention 

and innovation, which falls within the scientific knowledge production, but this is the higher 

education of the most important pillars of economic and social progress that achieves prosperity 

community and on this basis to be a big responsibility regarding the developing countries, 

including Iraq to her death from the interesting quality that can be used to increase production 

and improve in all economic sectors research as suffering and scientific and technological reality 

of the low potential and the financial allocations and a lack of incentives and motivations for 

research, innovation and development, and that this decline is no doubt is a manifestation of 

the imbalance suffered by the planning policy in Iraq and its causes, the lack of financial 

allocations and instability and administrative bureaucracy and the misery of social reality as a 

whole and without improving the scientific and technological whole environment as well as 

weak private secondary institutions that could be a secondary source of funding for research 

and scientific process, the development of scientific research and innovation in Iraq, the worst 

among developing countries, despite the fact that Iraq has a huge number of qualified 

researcher, that when comparing Iraq with other countries such as Japan and Saudi Arabia, 

which was able to advancement in this area, making the financing problem is the Home 

problem in front of scientific research in Iraq as well as confusing circumstances experienced by 

Iraq for decades, so it launched the study from the premise that Iraq did not contribute 

effectively through tunnels on the index research and development, compared with other 

countries such as Japan and Saudi Arabia, which reflected negatively on the growth of economic 

development indicators     .                                

        As was the goal of the study advancement of the Iraqi economy through the promotion of 

economic growth and the achievement of international competition for Iraq by improving the R 

& D activity as an indicator of technological effectively by activating investment in scientific 

research and technological development and increase the share of spending on research and 

development to gross domestic product (GDP) and monitor the knowledge scientific through 

attention to higher education sector as it provides the solid scientific capabilities contribute to 

the development of scientific research, and promote the role of the private sector in research 

funding to support the research centers through which to improve the quality of production and 

focus on the role of international partnerships between universities and the private sector to 

achieve leadership in some magazines, which falls within the policy establishment of a fund for 

scientific research funded independent budget to support scientific research .                                  

                                                                 



 

        The study found a number of conclusions among which the scientific gap wide between Iraq 

and the countries of the study in terms of higher spending index on research and development in 

Japan, Saudi Arabia and falling in Iraq, and this is due to lower research and scientific efficiency 

as a result of deteriorating conditions experienced by Iraq, especially with the resulting brain 

drain Iraqi and migration out of Iraq, which caused a shortage in qualified researcher obtained 

and this is reflected of course on the weakness of the research and development index in Iraq 

compared to other countries of the study.                                      

        The study recommends taking advantage of the Japanese and Saudi Arabia experiences in 

upgrading research and development and applied in Iraq and the development of a balanced 

financial system and stable scientific research and in order to ensure the success of this strategy 

for scientific research to be providing financial allocations sufficient basis for it to be that the 

State allocate a separate budget for research and innovation and on the basis of which is 

financing winning science projects within the national competitions to select the best research 

projects .                                                                                                                           ، 
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