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مؤرش البحِث والتطويِر 
واالبتكار
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متهيد

سلبيًّة  انعكاساٍت  الثالثة  األلْفية  يف  العاملُ  يُعاين 
للفجوة املعرفية، املُتمثّلِة يف التباين بني الدول النامية 
والتطويِر  العلمّي  البحث  مجاالت  يف  واملتقّدمة 
واالبتكار؛ ويف ما حّققته الدول من إنجازاٍت لالنتقال 
إىل مجتمع املعرفِة واقتصاِدها. وتُفيد دراساٌت أعّدتها 
وأكادميياٌت  املتحدة  األمم  يف  متخّصصة  مؤسساٌت 
للبحث العلمي والتكنولوجيا عىل املستوى العاملي أّن 
تزايَُد هذه الفجوِة املعرفية سيُؤّدي إىل عرقلة جهوِد 
املستدامة  التنمية  تحقيق  إىل  الراميِة  العامل،  دول 

واالرتقاِء مبستوى رفاهية اإلنسان.

وألّن مجاَل البحث العلمّي والتطويِر واالبتكار يُعدُّ 
من أهّم القوى الدافعة النتقال الدول إىل مجتمعات 
واألقاليِم  للدول  ينبغي  املعرفة،  واقتصاِد  الحداثة 
كافًّة صوُغ اسرتاتيجياٍت وسياسات من أجل االرتقاء 
أهمية  وبُرغم  املجال.  هذا  يف  وفعاليتها  بقدراتها 
البحث والتطوير يف إنتاج املعرفة وتخزيِنها ونرْشِها 
وتطبيقها يف املجاالت املتعددة، فإّن إحداَث النَّقلة 
النوعية واإلرساَع يف تحقيق التنمية املستدامة يتطلّبان 
االبتكار.  إىل  العلمي  البحث  االنتقاَل من  بالرضورة 
يف  السياسات  وراِسمو  القرارات  أصحاُب  ويحتاج 
ات قياٍس مقاَرن جديرٍة بالثقة  هذا املجال إىل مؤرشِّ
وتُراِقب  املعرفة ومجتمِعها،  اقتصاد  نحَو  م  تتقدَّ يَك 
للبحث  فّعالة  سياساٍت  صياغة  بُغيَة  م؛  التقدُّ هذا 
هنا،  من  املعرفة.  عرَص  تُواكِب  واالبتكار  العلميِّ 
للبحث  مركَّب   ٍ مؤرشِّ بناُء  مبكاٍن  الرضورة  من  كان 

والتطوير واالبتكار للدول العربية.

تذكريٌ باألُسس املفاهيمية واملنهجية

الرؤيُة واملفاهيُم األساسية

والتطويِر  للبحث  عريّب   ٍ مؤرشِّ بناء  فكرُة  قامت 
السابقة،  العامليِة  والتوّجهات  الرؤى  عىل  واالبتكار 
بَعني  تُؤَخذ  أن  اتّجاه  يف  تطويرها  إىل  السعي  مع 
االعتبار خصائُص املنطقة العربية، وسامتُها املؤّسسيُة 

واالقتصاديُة واالجتامعية. 

تعتمد فلسفُة املؤرشِّ املقرتَح عىل أّن البحَث والتطويَر، 
واالبتكار، يُسِهامن كالهام بشكٍل فاعل يف إنتاج املعارف، 
تطبيقاٍت  البتكار  واستخداِمه  املعرفة  مخزون  وزيادِة 
مستوى  يف  أساًسا  يَكمن  بينهام  الخالَف  وأّن  جديدة، 
التطبيقّي  وبُعِدها  املعرفية  املخرَجات  يف  التطوير 
التنمية  الت  معدَّ عىل  املجتمعّي  والتأثريِ  ناحية،  من 
أُخرى.  ناحيٍة  من  املستدامة  واالجتامعيِة  االقتصاديِة 
الخطِط االسرتاتيجية  التوّجُه مع معظم  ويتوافَق هذا 
للبحث العلميِّ والتطوير، عىل املستوى العاملّي، التي 
وربِْط  واالبتكار،  للبحث  الكاملِة  ورة  الدَّ مببدأ  تأخذ 
اِت التخطيطيِة والتحليلية، املُقاسِة يف هذا املجال  املؤرشِّ
البحوث  )...( من  تبدأ  التي  والتطويِر  البحِث  مبراحل 
األساسيِة والتطبيقية، وتنتهي بتطوير منتٍَج، أو عمليٍة 
إنتاجية، أو أسلوٍب جديد يف إطار األنشطة االبتكارية1.

املعتَمدة  باألدلّة  استُنرَي  باملفاهيم،  يتعلّق  ما  يف 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  من 
االقتصادية.  والتنمية  التعاون  ومنظمِة  )اليونسكو( 
البحُث والتطوير بالعمل املُبدِع  ويف ضوء ذلك، ُعرِّف 
مخزون  زيادِة  بُغيَة  منتظم  أساٍس  عىل  يجري  الذي 
املعرفة، مبا يف ذلك معرفُة اإلنسان والثقافِة واملجتمع، 
تطبيقاٍت  البتكار  هذا  املعرفِة  مخزون  واستعامُل 
إىل  واسع  بشكٍل  والتطويُر  البحُث  وقُّسم  جديدة. 
التطبيقّي،  والبحُث  األسايّس،  البحُث  أنواٍع هي:  ثالثة 
والتطويُر التجريبي2. ويف حني يتمثّل االبتكاُر يف تطوير 
وخدمات(،  )ِسلَعٍ  ٍن بشكٍل كبري  أو محسَّ منتٍَج جديد 
أو عمليٍة إنتاجيٍّة جديدة، أو طريقِة تسويٍق جديدة، 
التجارّي،  العمِل  مامرسِة  يف  جديٍد  تنظيٍم  أسلوِب  أو 
الخارجية، يشمُل  العالقاِت  أو  العمل  أو تنظيِم مكاِن 
املنتَج،  هي:  النشاطات  من  أنواٍع  أربعَة  االبتكاُر 

والعمليُة اإلنتاجيّة، والتسويق، والتنظيم3. 

َ البحث والتطوير واالبتكار  يُبنيِّ الشكُل 22 أّن مؤرشِّ
العام بعدٍد من املدَخالت )مثِل  ه  التوجُّ يتحّدد وفَْق 
اإلنفاق عىل البحث والتطوير، واملوارِد البرشيِة للبحث 
واملخرَجات  والتطوير(  التمويل  ومصادر  والتطوير، 
)املتمثِّلِة يف النرش العلمي، وإحصاءاِت براءات االخرتاع، 
املتقدمة(.  التكنولوجيا  ملنتجات  املدفوعات  وميزاِن 
من ثَمَّ تُساهم جهوُد البحث والتطوير يف تعزيز األداء 
املعريّف  املخزون  ناحية، وزيادِة  القدرات من  وتنميِة 
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من ناحيٍة أُخرى. ويُوضح الشكل 22 أيًضا أّن البحَث 
العلميًّ والتطوير يساهامن كمدَخالٍت الزمة إلحداث 
االبتكار، وأّن االبتكاَر يتأثّر بعوامًل أُخرى خارَج نطاق 
يتطلَّب  األحوال،  كّل  والتطوير. ويف  البحث  منظومة 
نجاُح منظومتَي البحث العلمّي واالبتكار يف دوٍل ما، 
وجوَد مناٍخ اقتصاديٍّ واجتامعيٍّ وسيايسٍّ مالئم، وبْنيٍة 

تْحتيٍة داعمة. 

الِخياراُت املنهجية

تطلّبْت عمليُة انتقاِء املحاور واملتغريات لبناء املؤرّشِ 
سلسلَة  واالبتكار  والتطويِر  البحِث  لقطاع  املركّب 
إىل  الرجوع  يف  خصوًصا  متثّلَْت  تحضريية،  عمليّاٍت 
املجال؛  بهذا  املهتّمِة  والتقاريِر  البيانات  قواعد 
لالطاّلع عىل املؤرّشات املعتَمدِة حاليًّا )مرحلِة الَجرِد 
البيانات  هذه  َص  تَفحُّ الهدُف  وكان  والوصف(. 
أنواعها ومقارباتِها  للوقوِف عىل  والتقاريِر وتحليلَها، 
التحليِل  )مرحلِة  ومحّدداتِها  التِّْقنية،  املفاهيميّة 
"بديٍل"  ملؤرّشٍ  الفعيّل  البناء  ملرحلِة  متهيًدا  والنقد(؛ 
العريّب  املعرفة  ملؤرّش  األساسية  الركائز  إحدى  يكوُن 
من أجِل التنمية. ولَقد مثّلت هذه التجارُب املختلفُة 
رصيًدا مهامًّ يف رصِد مجال البحث والتطوير واالبتكار 
عىل  تساعَد  أْن  مُيكن  ثريًّة  ماّدًة  وكوَّنت  وقياِسه، 
توليِد مؤرّشاٍت بديلة، برًؤى فكريٍة جديدة، وأدواٍت 

منهجيٍة مختلفة. 

الدراساِت  معظِم  اتجاُه  املجال  هذا  يف  يالحظ 
والجهوِد السابقة إىل قياس كلٍّ من االبتكار، والبحِث 
والتطوير، عىل ِحَدة؛ من حيُث مساهمُة كلٍّ منهام 
يف بناِء مجتمعاِت الحداثِة واملعرفة. لكّن الفصَل بني 
والتطوير  البحَث  أنَّ  حقيقَة  يُغِفل  املجالني  هذين 
لذا،  االبتكار.  لعمليِة  الرئيسيِة  املدَخالِت  يَُعّدان من 
ٍ مركَّب يجمُعهام  كان من الرضورِة مبكاٍن صْوُغ مؤرشِّ
العريّب؛  املعريّف  اإلنتاِج  لدعم  متكامل  إطاٍر  يف  مًعا 
فضاًل عن أّن بناَء مؤرّشٍ مركٍَّب أو تأليفّي يتضمُنهام 
بني  اإلحصايّئ  والتداخِل  التكراريِة  من  يُقلُِّل  قد  مًعا 

املؤرّشاِت املُقاسة.

تستنُد مقارباُت بناء مؤرشِّ البحث والتطوير واالبتكار 
ما  غالبًا  التي  والبيانات  اإلحصاءات  إىل  عام  بوجٍه 
تُجَمع من خالل استطالعاٍت متخّصصة. وبالرغم من 
اٍت مركّبة  ولية لبناء مؤرشِّ تعّدِد الجهود اإلقليمية والدَّ
ناحيٍة  من  ولالبتكار  ناحية،  من  والتطوير  للبحث 
والعلوِم  والتطوير  البحث  إحصائياِت  أّن  إاّل  أُخرى؛ 
 ٍ والتكنولوجيا ليست كافيًة للمساهمة يف تطوير مؤرشِّ
 ُ املؤرشِّ راعى  وقد  ومجتمِعها.  املعرفة  القتصاد  شامل 
أيًضا رضورَة أْن تُؤَخذ بَعني االعتباِر املتغرّياُت السياسيُّة 
املالمئة،  التحتيُة  والبْنيُة  واالجتامعيّة،  واالقتصاديُّة 
األلفيّة  املعرفِة واقتصاِدها يف  لالنتقاِل إىل مجتمعاِت 
البحِث  لقياس  َم  املقدَّ املقرتَح  أنَّ  ذلك  معنى  الثالثة. 
أو  العلمّي،  البحِث  بنَي  يفصُل  واالبتكار  والتطويِر 

املناُخ االقتصادي 
واالجت�عي 

والسيايس والثقايف 
واملؤسيس

تطويُر األداء 
وزيادُة املخزون 
املعريف وتطبيقاتِه

منتجاٌت وعملياٌت 
وأساليُب تسويٍق 
وتنظيٍم جديدٌة أو 
لٌة بشكٍل كب�  معدَّ

التنميُةُ االقتصادية 
واالجت�عية 
املستدامة 

اقتصاُد املعرفة 
ومجتمُعها

عوامُل ال 
ترتبط بالبحث

البحث والتطوير 

االبتكار 
البنيُة التحتية 

لالتصاالت 
واملعلومات 

والبنيُة التحتية 
الطبيعية

الشكل 22: 
النموذج املنهجي ملؤرش البحث والتطوير واالبتكار
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االبتكاِر كعمليٍة إنتاجيٍّة تتضّمُن مدَخالٍت ومخرَجاٍت 
دة، وبنَي ما يتطلّبُه تحقيُق كلٍّ منهام من مناٍخ  محدَّ
وبْنيٍة  اقتصاديٍّ واجتامعيٍّ وسيايسٍّ ومؤسيسٍّ وثقايفٍّ، 

معلوماتيٍة وغريِ معلوماتية.

املراجع  وبأخذ  للدراسة،  التقييمية  املرحلة  عىل  بناًء 
العلمية والدراسات السابقة بَعني االعتبار، متّت عمليُة 
بناء املؤرشِّ العريّب للبحث والتطوير واالبتكار باالرتكاز 
التي  واملتغرّيات  واملكوِّنات  املحاور  من  عدٍد  عىل 
تؤكِّد يف الوقت نفِسه دوَر البحث والتطوير، وأهميَة 
االبتكار. وللتّحقق من اتّساق املؤرشِّ املقرتَِح وصْدِقه، 
يف  عمٍل  ورشُة  وُعقدت  فردية،  استشاراٌت  أُجِريَت 
شهر أيلول/ سبتمرب 2015، شارَك فيها 12 خبريًا وباحثًا 
وجرت  واالبتكار.  والتطوير  البحث  مجال  يف  عربيًا 
ملؤرشِّ  املفاهيمّي  اإلطار  مناقشُة  الورشة  تلك  خالل 
البحث والتطوير واالبتكار ومكّوناتِه؛ وُخّصص جانٌب 
الرتجيحية،  األوزان  اختيار  مسألة  ملناقشة  أيًضا  منها 

. بُغيَة الوصوِل إىل أكرث األوزان متثياًل للمؤرشِّ

عرُض الّتعديالت التي أُدخلت عىل صيغة املؤرشِّ 
الّسابقة

منطلقاُت املراجعة وأُُسُسها

والتطوير  البحث  مؤرّش  مراجعة  جهوُد  اتخذت 
َهنِي رئيسيَّني، يعتمد األوُل عىل استكامل  واالبتكار توجُّ
مستوى  عىل  للمؤرّش  الداعمِة  املتغرّيات  بعض 

البحث والتطوير؛ وعىل  مدخالت ومخرجات محور 
الخاصة  البيانات  توفُّر  من  نفِسه  الوقت  يف  التأكّد 
يف  النظر  إعادة  عىل  الثاين  التوّجُه  ويرتكز  بها. 
االبتكار  عنارَص  االعتبار  بَعني  آخًذا  االبتكار،  محور 
اإلنتاج  وحدات  يف  التكنولوجي  وغريِ  التكنولوجي 
التي  الكلِّيَة  املتغريات  وكذلك  والخَدمي؛  الصناعيِّ 
تعكس ما حّققه املجتمُع من مناخاٍت وبًنى ابتكارية 
لع اإلبداعية. وقد تبلَور  وما نجح يف إنتاجه من السِّ

هذا املنطُق التحلييل عرب أربعة إجراءاٍت هي:  

مناذَج  من  وعامليًّا  إقليميًّا  نرُِش  ما  مراجعُة   •
ومقارباٍت تختّص بقياس البحث العلمي واالبتكار؛ 
واالجتامعية  االقتصاديِة  البيئة  إىل  باإلضافة 
والسياسية، والبْنيِة التحتية، الحاضنِة ألنشطتهام. 
وبذلك يجري التوصُل إىل التمثيل األمثل للمحاور 
التي  واملتغرّيات  ناِت  واملكوِّ والفرعية  الرئيسية 
تعكس بدقٍّة أبعاَد املؤرّش املختلفة، وما حّققته 
ساهمت  وقد  املجال.  هذا  يف  العربية  الدول 
العلمي  البحث  مدَخالت  تحديث  يف  املراجعُة 
املمثِّلة  املتغريات  واالبتكار ومخرجاتِهام، وضبط 

لهام.
املؤرشِّ  عىل  الدالة  البيانات  فر  توُّ من  التأكُّد   •
واألساليِب املستخدمة يف تقديرها ومدى مالمئتها 
وأُسِس  املنهجي  وإطاره  للمؤرّش،  العام  للسياق 

بنائه.
العلمي  البحث  من  كلٍّ  بني  العالقة  مراجعُة   •
ميثّل  أن  املمكن  من  إذ  االبتكار؛  و  والتطوير 

البيئة السياسية واالجت�عية االبتكار البحث والتطوير 
واالقتصادية والبنية التحتية

الركيزة (1):
البيئة السياسية والتنظيمية

الركيزة (2):
املناخ االجت�عي واالقتصادي

الركيزة (3): رأس املال البرشي
الركيزة (4): البنية التحتية

الشكل 23: 
النموذج السابق ملؤرش البحث والتطوير واالبتكار

الركيزة (1):
مدخالت البحث والتطوير

الركيزة (2):
مخرجات البحث والتطوير

الركيزة (1):
مدخالت االبتكار

الركيزة (2):
مخرجات االبتكار
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البحُث والتطوير، كام ذُكر سابًقا، مدخاًل رئيسيًّا 
والخرباِت  التجربَة  لكّن  االبتكار.  عملية  إىل 
أيًضا  االبتكار  حدوث  بإمكانية  أفادت  السابقَة 
خارج منظومة البحث العلمي والتطوير. من ثَّم 
واالبتكار  والتطوير  للبحث  املعَدل   ُ املؤرشِّ سعى 
إىل إضافة املتغرّيات املستخَدمة يف قياس مدَخالت 
ومخرجات االبتكار، وهو ما يتحقَّق خارج نطاق 

وحدات اإلنتاج الّسلعي والخَدمي. 
للمحاور  املخصصِة  النِّسبية  األوزان  مراجعُة   •
للرؤية  متثيلُها  حيُث  من  واملتغرّيات؛  واملكوِّنات 
الخرباء  وآلراء   ، املؤرشِّ لبناء  الحاكمة  واملنهجية 
تخضع  وسوف  املجال.  هذا  يف  املتخصصني 
الختباراٍت  النسبية  باألوزان  الخاصة  االختياراُت 
من  السابقة  املرحلة  يف  جرى  ما  وفَق  إحصائية 

املرشوع.

مربّراُت التعديل وأهداُفه

يف الصيغة السابقة ملؤرّش البحِث والتطوير واالبتكار، 
املتحدة  األمم  منظمة  رؤيَة  االبتكار  محوُر  تَبّنى 
أُوسلو  ودليِل  )اليُونسكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
االقتصادية.  والتنمية  التعاون  منظمُة  أعّدته  الذي 
ويف هذه الرؤية تركيٌز عىل أّن االبتكاَر يحدث أساًسا 
يف وحدات اإلنتاج الّسلعي والخَدمي؛ ومن ثَّم مُيكن 
ن  تقسيُمه إىل ابتكاٍر تكنولوجي )منتٍَج جديد أو محسَّ
وابتكاٍر  جديدة(،  إنتاجيٍة  عمليٍة  أو  كبري،  بشكٍل 
منوذٍج  أو  جديدة،  تسويٍق  )طريقِة  تكنولوجي  غريِ 
تنظيميٍّ جديد(. ورغَم منطقية هذا الخيار املنهجي 
مستوى  لتقدير  الحديثة"  التوجهات  "فإن  ودقِّته، 
االبتكار يف دولٍة ما "ترتكز عىل بناء مجتمع قادر عىل 
االبتكار ومنتج لإلبداع"، إىل جانب التطوير يف املنتَج 
اإلنتاِج  الذى يحدث يف قطاعات  والعمليِة اإلنتاجية 
الّسلعي والخَدمي. من هنا، مُيكن لالبتكار أن يتولَّد 
"خارج نطاق قطاعات اإلنتاج الصناعي، رشيطة وجود 
ويتبّنى  ملتطلباته".  وموفر  له  داعم  مجتمعي  مناخ 
ويل  الدَّ الدليُل  كبري،  حدٍّ  وإىل  أساًسا،  التوّجه  هذا 
واإلنتاجية  واإلبداِع  األورويب  االبتكار  ودليال  لالبتكار 
أيًضا  التحليلية  الدراسات  و"تُفيد  اآلسيوية.  للّدول 
بأن األلْفيَة الثالثة قد شهدت تطوير منتجات مبتكرة 
البحث  منظومة  نطاق  خارج  إبداعية  وأساليب 

بخصائص  يتسم  مجتمع  ظل  يف  الوطنية،  والتطوير 
وسامت معرفية وتكنولوجية متقدمة"4.

يتميّز اإلطاُر املنهجيُّ املعّدل ملؤرّش البحث والتطوير 
واالبتكار بجملة سامٍت، هي:

مساهمُة البحوث األساسيِة والتطبيقية والتطويِر    - 
التجريبي يف تطوير معّدالت األداء وزيادِة املخزون 
بوجٍه  والتطبيقي  النظريِّ  املستوينَي  املعريف عىل 
إطار  )يف  االبتكار  نحو  َه  التوجُّ تدعم  كام  عام، 

الدورة املتكاملة للبحث والتطوير(؛ 
الخاصة  القياسات  إىل  االبتكار  محاور  تقسيُم    -
التكنولوجي،  وغريِ  التكنولوجي  باالبتكار 
املبدع  املجتمعِ  لخصائص  الداعمة  واملتغريات 

واملعتمِد عىل ثقافة االبتكار؛
العلميِّ  للبحث  املتكاملة  املنظومة  مساهمُة   - 
املعرفة  اقتصاد  أُسس  بناء  والتطويِر واالبتكار يف 

ومجتمِعها، ويف دعم جهود التنميِة املستدامة؛
اعتامُد نجاح منظومِة البحث والتطويِر واالبتكار    -
اقتصادّي واجتامعّي  مناٍخ  توفُّر  ما عىل  يف دولٍة 
وسيايّس وثقايّف ومؤّسيسٍّ مالئم، وعىل بْنيٍة تحتيٍة 

مناسبة.

مفاهيميٍة  أُسٍس  من  توضيُحه  سبَق  ما  عىل  بناًء 
الرتكيبة  عىل  الحفاظ  نحو  التوّجُه  كان  ومنهجيّة، 
العامة نفِسها التي اعتُِمدت يف مؤرّش املعرفة العريب 
الرئيسيِة  املحاور  من  مركّب  )مؤرّشٍ   2015 للعام 
والبيئِة  واالبتكار،  والتطوير،  البحِث  نفِسها:  الثالثة 
السياسيِة واالقتصاديِة واالجتامعية والبْنيِة التحتية(؛ 
مع إدخال جملة تعديالٍت يف مستوى محور االبتكار، 

وإضافِة عدٍد من التغرّيات إىل بعض املكوِّنات:

ل املحوُر الرئييس لالبتكار بحيُث أصبح يرتكز  ُعدِّ   -
باالبتكار  أّولُهام  يتعلّق  فرعيَّني؛  محوَرين  عىل 
الصناعية(،  والعمليِة  )للمنتَج  التكنولوجي 
األسلوب  يف  )املتمثِّل  التكنولوجي  غريِ  واالبتكاِر 
الثاين  ويختّص  التنظيمية(.  واألنساِق  التسويقي 
املتغرّيات  مجموعِة  أي  املجتمعّي،  باالبتكار 
عىل  القادِر  املجتمع  قياس  يف  املستخَدمة 
فالدراساُت  اإلبداع.  ثقافة  عىل  واملرتكِز  االبتكار 
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تُفيد  االبتكار  لقياس  املتاحة  والبدائُل  التحليلية 
املجتمعّي  لالبتكار  الفرعّي  املحور  بأّن مدَخالِت 
ألسواق  املميِّزِة  املعرفية  الخصائص  يف  تتمثّل 
التنافُسية فيها، وبيئِة  لع والخدمات وقواعِد  السِّ
لالبتكار،  املالمئِة  والعاّم  الخاصِّ  األعامل  قطاع 
اإلنفاق  )مثِل  األُخرى  اإلبداعيِة  واملدَخالِت 
الثقافية  الخدمات  وصادرات  الربَمجيات  عىل 
التأثري  يف  املخرَجاُت  وتتحّدد  واإلبداعية(. 
املجتمعيِّ لالبتكار، واالنتشاِر املعريّف، واملخرَجاِت 

اإلبداعية يف مجاالت الثقافِة واإلعالِم والرتفيه.

اإلجاميل  اإلنفاق   ُ متغريِّ املتغرّيات  إىل  أُضيف   -
مئوية  كنسبة  والتطوير  البحث  عىل  الحكومّي 
من  كجزٍء  العلمّي  املحيل  الناتج  إجاميل  من 
املحور الفرعي مدَخالت البحث والتطوير، نظرًا 
البحث  ملنظومة  الحكومّي  الدعم  أهمية  إىل 
عدٌد  أيًضا  وأُضيف  العربية.  الدول  يف  والتطوير 
من املتغرّيات لدعم دْوِر املوارد البرشيِّة يف تنمية 

السكان  نسبة  مثِل  وتطويرِه؛  العلمي  البحث 
يعادلها  ما  أو  املاجيستري  مرحلة  أكملوا  الذين 
جانب  إىل  فوق.  وما  عاماً   25 السكانية  للفئة 
املؤّسيسَّ  اإلطاَر  يَعكسان  متغرّيان  أُضيف  ذلك، 
مخرجات  كأحد  العلمي  للبحث  والتنظيمي 
البحث والتطوير؛ اختصَّ األوُل بجودة مؤسسات 
الجامعات  بني  والرشاكة  العلمي  البحث 

واملؤسسات الصناعية يف البحث والتطوير.

الهيكُل الجديد للمؤرش

والتطوير  البحث  مؤرّش  تصميُم  اعتمد  إجاماًل، 
واالبتكار للدول العربية نهًجا مشرتكًا لتوسيع نطاق 
ليَشمل مجموعَة عوامَل مؤّسساتيٍة  االبتكار؛  تقديِر 
واجتامعيٍة وسياسيٍة واقتصاديٍة وتنَموية، مع الحفاظ 
ملدَخالِت  املوجز  التعريف  عىل  ذاتِه  الوقت  يف 
عملية االبتكار ومخرجاتِها. ونظرًا إىل مرحلة التطّور 
االجتامعيِّ واالقتصادّي، والتقّدِم التكنولوجي للدول 

املناُخ االقتصادي 
واالجت�عي 

والسيايس والثقايف 
واملؤسيس 

البحُث األسايس 
والتطبيقي    

والتطويُر 
التجريبي

مخرجاُت ابتكار وابداع 
مجتمعي

(نظرية املجتمع املبتِكر)

تطويُر األداء وزيادُة 
املخزون املعريف 

وتطبيقاتِه 

اِبتكاُر املنتج  (سلعة أو 
خدمة) وأساليب

تسويق وإطار تنظيمي

مدخالت االبتكار 
التكنولوجي وغ¥ التكنولوجي

(بالقطاعات االنتاجية)

اقتصاُد املعرفة 
ومجتمُعها

االبتكار

مدخالت البحث 
والتطوير 

البنية التحتية 
لالتصاالت 
واملعلومات 

والبنية التحتية 
الطبيعية  مدخالت ومؤرشات 

املجتمع القادر عىل 
االبتكار واإلبداع

الشكل 24: 
الهيكل اإلج�يل ملؤرش البحث والتطوير واالبتكار



98

ِث والتطويِر واالبتكار
رش البح

مؤ

َديِن  محدِّ عاملنَِي  والتطوير  البحث  اعترُِبَ  العربية، 
بُغيَة  وانتشارِها  وتخزيِنها  املعرفة  إلنتاج  هامَّني 
دعم انتقال الدول العربية إىل املجتمعات املعرفية. 

و‘البيئِة  والتطوير’  ‘البحث  ِمحورا  حافظ  هكذا 
السابقة  الهيكلة  عىل  التحتية’  والبنيِة  التمكينية 
االبتكار يف  ‘االبتكار’ إىل  انقسم محوُر  بينام  نفِسها، 

اإلنتاج واالبتكاِر املجتمعي.
 

املتعلَِّقنِي  الفرعيَّني  املحَوَريِن  تركيبُة  تتكوَّن 
املدخالت  مكوين  من  كليهام،  يف  االبتكار،  مبحور 
املكوِّنات  من  عدًدا  بدورها  تضمَّ  واملخرجات، 
اإلنتاج’،  يف  ‘االبتكار  الفرعّي  املحور  الفرعية. 
ناٍت فرعية ترتبط  ُن املدَخالت عىل مكوِّ يشتمل مكوِّ
ُن الفرعيُّ  بأنشطٍة تَجري ضمَن إطار االبتكار )املكوِّ
يتطلَّب  االبتكاَر  وألّن  االبتكار(.  نشاطاُت  األول: 
بوجٍه عاّم مصادَر معرفيًة متطّورة وتعاونًا مؤّسسيًّا 
الراميِة  والتطوير،  بالبحث  املعنية  الجهات  مع 
واجتامعي،  واقتصاديٍّ  مجتمعيٍّ  تأثريٍ  إحداث  إىل 
املعلومات  مبصادر  الثاين  الفرعيُّ  ُن  املكوِّ اختّص 
إىل  يحتاج  ذلك  كلَّ  أّن  ومبا  املؤّسيس.  واالرتباط 
الثالث  الفرعيُّ  ُن  املكوِّ تعلّق  فقد  مالية،  موارَد 

بالدعَم املايّل لالبتكار.

ُن املخرَجات االبتكاَريِن التكنولوجيَّ وغرَي  يَضّم مكوِّ
د  تتحدَّ االبتكار  مخرَجاِت  أّن  باعتبار  التكنولوجي؛ 
أسلوٍب  أو  إنتاجية،  عمليٍة  أو  منتٍَج،  تطوير  يف 
قياُس  يتعنيَّ  لكْن  تنظيمية.  عمليٍة  أو  تسويقّي، 

املنظومة  يف  االبتكار  بتأثري  أيًضا  املخرَجات  هذه 
العوامل  من  عدٍد  إىل  باإلضافة  عموًما،  اإلنتاجية 
الصناعيِة  الوحدات  يف  االبتكار  لجهود  املُعرِقلِة 
ر تفعيل هذا  والخَدمية. يُشار يف هذا اإلطار إىل تَعذُّ
املحور واحتساِب املؤرشِّ الخاصِّ به، نظرًا إىل عدم 

توفُّر البيانات حول مختلف هذه املكوِّنات.

من  املجتمعي’،  ‘االبتكاُر  الفرعي،  املحوُر  يتكّون 
ثالثة  إىل  املدخالُت  وتنقسم  مدَخالٍت ومخرَجات. 
والخدمات  لعِ  السِّ أسواق  هي:  فرعية  ناٍت  مكوِّ
ات االئتامِن واالستثامِر  واملنافسة )من خالل متغريِّ
ومدى  األعامل  وبيئُة  واملنافسة(؛  والتجارِة 
روابط  عىل  واعتامِده  املعرفية،  بالعاملة  استعانِته 
إىل  تُضاف  املعرفة.  واستيعاِب  املؤّسيس،  االبتكاِر 
الخدمات  يف  تتمثّل  أُخرى  إبداعيٌة  مدَخالٌت  ذلك 
الثقافيِة واإلبداعية، وصناعِة الربَمجيات وتكنولوجيا 
ر مخرَجاُت املجتمع املبتِكر – أو  املعلومات. وتُقدَّ
ناٍت غريِ مبارشة؛ مثِل التأثري  تُقاس – من خالل مكوِّ
املجتمعي، واالنتشاِر املعريف، واملخرَجاِت اإلبداعية، 

وحقوِق املِلْكيِة الفكرية.

املؤرّشُ املركَّب للبحث والتطوير واالبتكار 
وتقديُر أوزانِه الرتجيحّيِة  

نحٍو  عىل  لتَعكَس  النسبية  األوزاِن  اختياُر  يتعنّيُ 
والفرعية  الرئيسيِة  للمحاور  النسبية  األهميَة  عاّم 
البحث  مؤرّش  تركيب  يف  ات  واملتغريِّ واملكوِّنات 

والتطوير واالبتكار، وتقديِر قيمِته العدديّة. 

محور االبتكار  محور البحث والتطوير

محور فرعي(1):
مدخالت البحث والتطوير

محور فرعي(2):
مخرجات البحث والتطوير

محور فرعي(1):
االبتكار ىف االنتاج
محور فرعي(2):

االبتكار املجتمعي

محور فرعي(1): البيئة السياسية والقانونية
محور فرعي(2): البيئة االقتصادية واالجت�عية

محور فرعي(3): رأس املال البرشي
محور فرعي(4): البنية التحتية

مؤّرشُ البحث والتطوير واالبتكار

محور البيئة التمكينية والبنية التحتية

الشكل 25: 
النموذج املعدل ملؤّرش البحث والتطوير واالبتكار 
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ويُوضح الجدول م6 يف امللحق أوزاَن املؤرّش املعّدل 
ولَكون  واالبتكار.  والتطويِر  للبحث  الرتجيحية 
نُوِقشا  وأسلوِبها  األوزان  هذه  تخصيص  منهجية 
املعرفة  مؤرّش  من  السابع  الفصل  يف  بالتفصيل 
عىل  التقرير  هذا  يف  سرُيكَّز   ،2015 للعام  العريب 
للبحث  املُعدل  املؤرشِّ  إىل  الرئيسية  اإلضافات 

والتطويِر واالبتكار، من خالل النقاط التالية:

ل التوزيُع النسبّي ملخرَجات البحث العلمي  ُعدِّ  •
والتطوير بإضافة املكوِّن الخاصِّ بجودة اإلطار 
املؤسيّس للبحث العلمي. واحتفظ كلٌّ من النرش 
بنسبة  االخرتاع  براءات  وإحصاءاِت  العلمي 
للبحث  املؤّسيسِّ  لإلطار  ص  وُخصِّ املئة،  يف   35
ر بنحو 20 يف املئة؛  العلمي وزٌن ترجيحّي يُقدَّ
املدفوعات  ميزان  إحصاءاُت  احتفظت  فيام 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ملنتجات 

بنسبة 10 يف املئة فقط.
احتفظ مبحوُر البيئة التمكينية والبنية التحتية   •
التقرير  يف  اعتُِمدت  التي  التوزيعية  بالنِّسب 
للمؤرش،  املنهجية  الرؤية  عىل  بناًء  السابق 
باإلضافة  والجامعية؛  الفرديِة  واالستشاراِت 
من  يُستثنى  اإلحصايئ.  التحليل  مخرَجات  إىل 
لع والخدمات واملنافسة الذي  ذلك  أسواق السِّ
لالبتكار  الفرعّي  املحوِر  إطار  يف  تناولُه  جرى 

املجتمعّي.
نظريًّا، يُوزَّع الوزُن الرتجيحي ملحور االبتكار )30   •
( بالتساوي بني  يف املئة من جملة أوزان املؤرشِّ

كلٍّ من االبتكار يف اإلنتاج واالبتكاِر املجتمعي؛ 
ص لكلٍّ منهام 50 يف املئة. واعتباًرا  بحيُث يُخصَّ
اإلنتاج،  يف  باالبتكار  املتعلقِة  البيانات  لغياب 
خالل هذه املرحلة، سيُسَند إىل املحور الفرعّي 
وزن  يُساوي  ترجيحي  وزٌن  املجتمعّي  لالبتكار 
النسبية  األوزاُن  صت  وُخصِّ االبتكار.  محور 
وفَق  ومخرَجاتِه  املجتمعيِّ  االبتكار  ملدَخالت 
االستشاراِت  أخذ  مع  للمؤرّش،  املنهجية  الرؤيِة 

واملراجعات مع خرباء االبتكار بَعني االعتبار.

النتائج

والتطوير  البحث  ملؤرشِّ  العامة  الدرجاُت  كشفت 
واالبتكار محدوديَة األداء العريب يف هذا القطاع، إْذ 
من بني 22 دولًة مل تحصل سوى 7 دوٍل )اإلمارات 
ولبنان  والكويت  وتونس  والسعودية  وقطر 
ط فام فوق؛ ومل تتجاوز أعىل  والبحرين( عىل املتوسِّ
 .68.53 اإلمارات  دولة  يف  لت  ُسجِّ التي  الدرجات 
وتفاوتَت باقي الدول يف درجة بُعدها عن املتوسط، 
حيُث كان أضعُف أداٍء يف ليبيا وجزر القمر والعراق 
)الشكل 26(. ويُظِهر هذا التوزيُع أهميَّة األوضاع 
التنَموية يف ازدهار حركة البحِث والتطويِر واالبتكار؛ 
من  أغلبها  يف  نُة  املُكوَّ األُوىل،  املجموعُة  تتميَّز  إْذ 
واالجتامعّي،  السيايسِّ  باالستقرار  خليجية،  دوٍل 
عىل  ملحوظًة،  اقتصاديٍّ  منوٍّ  مستوياِت  وتَشهد 
ضعيفَة  ُدَواًل  تَضّم  التي  األخرية  املجموعة  عكس 

، وأُخرى يف حالة نزاعات. النُموِّ
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الشكل 26: 
نتائُج الدول العربية يف مؤرشِّ البحِث والتطويِر واالبتكار
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ل النتائج التفصيلية بحَسب املحاوِر الرئيسية  يف تأمُّ
ملؤِّرش البحِث والتطويِر واالبتكار، يتبنّي وجوُد تَقّدٍم 
 13 يف  التحتية  والبْنيِة  التمكينية  البيئِة  محور  يف 
دولًة، حيث تراوحت الدرجاُت بني 19.76 و71.16؛ 
بني  تراَوحت  بدرجاٍت  االبتكار  محوُر  ذلك  ييَل 
بدرجاٍت  والتطوير  البحِث  ومحوُر  و72.28،   14.28
تراوحت بني 14.25 و64.49. ومُيكن اعتبار اإلمارات 
وقَطر والّسعودية ثالث تجارَب جديرِة باالهتامم من 
حيُث الّدرجاُت املسّجلُة لديها، ولَكونها الّدوَل الثالَث 
الوحيدَة التي حافظت عىل مراكزها فوَق املتوّسط يف 
الثالثة. إىل جانِب ذلك، حافظت 5  الرئيسيِة  املحاور 
دوٍل -  لبنان والبحرين وتونس واألردن واملغرب - عىل 
مراكزها فوَق املتوسط يف املحَوَرين املتعلِّقني باالبتكار، 

وبالبيئة التمكينية والبْنيِة التحتية.

أظهرت نتائج املحاور الفرعية عددا من االتجاهات 
العامة إىل جانب بعِض االستثناءات التي تبدو جديرًة 
باالهتامم؛ حيُث ياُلَحظ عموًما تَقّدُم اإلمارات وقَطر 
باستثناء  الفرعية،  املحاور  كّل  يف  عالية  بدرجاٍت 

املحوِر الفرعي املتعلِّق برأس املال البرشي. 

البحث  ملحور  التابَعنِي  الفرعيَّني  املحَوَريِن  يف   -
حصلت  التي  الدول  عدُد  يَتعّد  مل  والتطوير، 
األول  الفرعيِّ  املحور  فاَم فوق يف  املتوسط  عىل 
)مدَخالت البحث والتطوير( 5 دوٍل، هي تونس 
املحور  ويف  ومرص؛  وفلسطني  وقطر  واإلمارات 
 5 والتطوير(  البحث  )مخرَجات  الثاين  الفرعيِّ 
والكويت  واإلمارات  السعودية وقطر  دوٍل، هي 

بني هذين  الداخلية  املقارنُة  بيّنت  وقد  وُعامن. 
درجاِت  أّن  دولٍة  كّل  يف  الفرعيني  املحَوريِن 
أغلب  يف  املدَخالت  درجاِت  فاقت  املخرَجات 
بياناٌت حول االثنني، وبفوارَق  التي لديها  الدول 
متفاوتٍة؛ بلَغت مثاًل يف السعودية 63.67، يف حني 
كانت الفوارُق لصالح املدَخالت يف مرص واألردن 
واملغرب وفلسطني وتونس بفوارَق تراوحت بني 
13.16 و38.24. وكشفت عمليُة تحليل االرتباِط 
ذاِت  موِجبة،  ارتباطيٍة  عالقٍة  غياب  عن  الثنايئ 
داللٍة إحصائية بني مدَخالت البحث ومخرَجاته؛ 
ما قد يُشري إىل وجود خلٍل ما يف منظومة البحِث 

والتطوير. 

من حيُث املحوُر الرئييسُّ الثاين الخاصُّ باالبتكار،    -
يتكّون النموذُج املثايّل من محَوَريِن فرعيَّني هام 
ملْ  لكْن  املجتمعي؛  واالبتكاُر  اإلنتاج  يف  االبتكاُر 
بسبب  األول  الفرعيِّ  املحور  احتساُب  يَتسنَّ 
انعدام البيانات. ويف االبتكار املجتمعي، حَصلت 
9 دوٍل - يف مقدمتها اإلماراُت والسعودية - عىل 

درجة املتوسِط فام فوق. 

البيئة  التابعِة ملحور  األربعة  الفرعيِة  املحاور  يف    -
عامة  بصورٍة  ياُلَحظ  التحتية،  والبْنيِة  التمكينية 
وجوُد أسبَقيٍة نسبيّة للمحور الفرعّي، رأِس املاِل 
البرشّي، من حيُث عدُد الدول التي حصلت عىل 
درجة املتوسط فام فوق )13 دولًة عربية(. وعند 
النظِر يف نتائج كلِّ دولة، يتبّنّي أّن دوَل الخليج، 
عىل  حافظت  واملغرب،  واألردن  تونس  ومعها 

البحث والتطويراالبتكارالبيئة التمكينية والبنية التحتية
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الشكل 27: 
نتائُج الدول العربية يف املحاور الرئيسية ملؤرشِّ البحِث والتطويِر واالبتكار
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الفرعيِة  املحاوِر  كّل  يف  املتوسط  فوَق  مراكزها 
االرتباط  تحليُل  أكّد  أُخرى،  ناحيٍة  من  األربعة. 
إذ  األهميّة؛  متفاِوتِة  ُموِجبٍة  عالقٍة  وجوَد  بينها 
تراَوحت معاِمالُت االرتباط بني 0.447 )بني رأِس 
واالجتامعية(  االقتصاديِة  والبيئِة  البرشي،  املاِل 
واالجتامعية،  االقتصاديِة  البيئِة  )بني  و0.885 

والبْنيِة التحتيّة(. 

ختاماً

العربية  الدول  أداَء  أّن  إىل  كلُّها  النتائُج  هذه  تُشري 
دوَن  يزال  ال  واالبتكار  والتطويِر  البحِث  مجال  يف 
املستويات  ملنافسة  لها  يُؤهِّ الذي  املأموِل  املستوى 
املناطق  أقلِّ  من  العربية  املنطقُة  حيُث  العاملية؛ 
يف  نقٍص  من  وتشكو  والتطوير،  البحث  عىل  إنفاقًا 
ويَفرض  املتقّدمة.  بالّدول  مقارَنًة  الباحثني،  أعداد 

هذا األمُر عىل الدول العربية بذَل مزيٍد من الجهود 
لتوفري الدعِم املاديِّ الالزم، وتعزيَز القدرات البرشية 
والتطويِر  البحِث  مبنظومة  لالرتقاء  الرضورية، 

واالبتكار مبختلف مرتكزاتِها.

العريّب  املستوى  عىل  العامِّ  املستوى  َضْعَف  لكّن 
يف  تتحّقق  بدأت  التي  النجاحاِت  يُخفَي  أاّل  يجب 
املنطقة؛ خصوًصا يف دول الخليٍج العريب التي تتنافس 
يف  عامليًّا.  األُوىل  املراتب  عىل  الدول  بقية  مع  اآلن 
دون  العريب  األداء  عن  الحديُث  ميكن  ال  املقابل، 
الوقوف عند مجموعة دوٍل عربية تعيش يف الوقت 
واجتامعية،  واقتصاديًة  سياسيًة  مشاكَل  الراهن 
اإلنتاِج  حجم  يف  قطًعا  تُؤثِّر  صعبة؛  أمنيًة  وأوضاًعا 
أيًضا  الحاُل  مثْلام هو  االبتكارية،  والقدراِت  البحثّي 

يف القطاعات األُخرى.
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