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هذا العمل،  اللهم لك الشكر ولك احلمد محًدا كثريًا مبارًكا يليق جبالل وجهك وعظيم سلطانك أن وفقتين إلجناز" 
  ولك احلمد إذا رضيت ولك احلمد بعد الرضى..." لك احلمد حىت ترضى

  أما بعد:     

، وعلى  العمل اعلى قبوهلا اإلشراف على هذ ليلى قطاف، الربوفيسورةإىل  أتقدم بالشكر اجلزيل، واإلمتنان العظيم
  .هإلكمال قيمة وآراء سديدةوارشادات ونصائح كل ما قدمته يل من توجيهات 

  وأخص بالذكر: العملمن ساعدين يف هذا إىل  كما أتقدم بالشكر    
    د. عادل لعجايل، ،د. فيصل شياد ،د. كمال حملي، دعاس عادل د.أ.د. داودي الطيب، ـ األستاذة األفاضل:  

رت عين على توجيهام القيمة اليت وف ... علي سفيان طاليب  د. منري رمحاين، د. سفيان دلفوف، ،حممد كنوش د.
  .يف إمتام هذا العمل اجلهد الكثري

  
  كل من ساعدين، من قريب أو من بعيد، على إجناز هذا العمل.إىل   كما أتقدم بالشكر     

  .كل هوالء أقول هلم شكرًا، وجزاكم اهللا غىن خري اجلزاءإىل   
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  ا�ھ�اء
  
  

من قال فيها خري األنام  ــــ صلى اهللا عليه وسلم   ــــ ملا سئل، من أحق الناس بصحبيت يا رسول اهللا ؟ قال: إىل  أهدي عملي هذا
  أمك، قال: مث من؟، قال: أمك، قال: مث من؟، قال: أمك، قال: مث من؟ قال: أبوك.

حفظها اهللا  وريةخالف ح  والغالية احلبيبةاليت سهرت الليايل لكي أنام قرير العينني؛ أمي إىل  إىل رمز احلنان والعطف واحلب،
  وأطال يف عمرها؛

  ؛بن عواق علي  -رمحة اهللا عليه وأسكنه اهللا فسيح جناته  -روح  أيب الطاهرة إىل   
  ، وكل أفراد عائلتها وأخص بالذكر األخ كرمي؛ورفيقة دريب جيالني أمينةزوجيت  إىل   
  عائالم ؛وإىل كل أفراد  اإلخوة واألخوات إىل   
  األقارب وكل أفراد عائالم ؛كل األهل و إىل    
  ؛لجين وعلي بن عواقوأخص بالذكر  كل كتاكيت العائلة الكبريةإىل    
  كل من علمين حرفًا؛ إىل   مرحلة الدراسات العليا يف اجلامعة،إىل  كل أساتذيت من اإلبتدائيإىل    
  ؛ختصص اقتصاديات االعمال والتجارة الدولية ،2009 املاجستري لسنة بالذكر دفعةكل زمالئي وزمياليت يف الدراسة وأخص إىل    
  كل عمال املتحف العمومي الوطين لوالية سطيف؛ إىل    
  ؛1كل رفقائي وزمالئي يف العمل بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري جبامعة فرحات عباس سطيف إىل    
  ويبادلونين نفس الشعور.كل من أحبهم إىل    

    
  أخوكم في اهللا                                                                                                     

      شرف الدين أمين بن عواق    
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  الملخص:
  

هدف هذا البحث لتقدمي دراسة نظرية واحصائية تفسر العالقة بني مكونات رأس املال الفكري الوطين 
وعمليات االستثمار فيه ودورها يف حتقيق القدرات التنافسية الوطنية للدول النامية عموماً واملغاربية الثالث (اجلزائر، 

سية ورأس حول موضوعي التنافاإلطار النظري العام  إىل التطرقتونس، املغرب) على وجه التحديد، وألجل ذلك مت 
خيص واقع عمليات التطرق لتشإىل  املال الفكري عرب خمتلف املسامهات واألحباث الفكرية املهتمة بذلك، باإلضافة

 االستثمار يف رأس املال الفكري يف الدول املغاربية عرب عملييت التعليم والتكوين املهين فيها.

نوع من العالقة ذات التأثري االجيايب بني مكونات رأس املال الفكري ( رأس  وجودإىل  ةخلصت هذه الدراس
املال البشري، رأس املال العمليايت، رأس املال السوقي، رأس املال التجديدي) واجلوانب املتعلقة بالتنافسية الوطنية 

الدول. لتطوير ...) على مستوى املؤسسات و (النمو االقتصادي، اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج، أنشطة البحث وا
اما من الناحية اإلحصائية فقد متت معاجلة هذا املوضوع انطالقًا من قياس العالقة والفروق بني متغريات الدراسة 

 باستخدام األدوات اإلحصائية املالئمة لذلك.

 

أس املال الفكري على مكونات ر  وجود عالقة إجيابية بني املؤشرات اليت تعربإىل  خلص يف األخري هذا البحث
ماليزيا وهذه  تسجيل فروق يف كل متغري من متغريات الدراسة بنيإىل  ومؤشر التنافسية يف الدول املغاربية، باإلضافة

درات نتيجة مفادها أن االستثمار يف رأس املال الفكري له دور يف حتقيق القإىل  الدول. على ضوء ما سبق مت التوصل
  ول النامية عموماً والدول املغاربية الثالث على وجه التحديد.التنافسية للد
        

  الكلمات المفتاحية: 

رأس املال الفكري الوطين، التنافسية الوطنية، اقتصاد املعرفة، التعليم والتكوين املهين، البحث والتطوير، 
  االبداع واالبتكار، االستثمار يف رأس املال الفكري.
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Abstract: 
 

This study provides theoretical and statistical evidence explaining the relationship 

between the components of national intellectual capital and its investment processes, supporting 

its key role played in achieving, generally the national competitiveness in developing countries 

and especially, in the three Maghreb countries(Algeria, Tunisia, Morocco). 
 

  The theoretical framework was presented according to leading contributions and 

intellectual researches concerning the subjects of competitiveness and intellectual capital, in 

where this study also examined the real aspect of investments in intellectual capital in the 

Maghreb countries, According to the indicators of education and professional training. 

 

This study concluded that there is somewhat a relationship with a positive influence 

between the components of intellectual capital (human capital, operational capital, market 

capital, innovative capital) and aspects related to national competitiveness (Economic growth, 

Overall productivity of the production factors, R & D activities, ...) in firms and state level. 

With a statistical overview, this topic was addressed by measuring the relationship and 

differences between the variables of the study using the appropriate statistical tools. 

 

The study concluded that there is a positive relationship between the indicators that 

demonstrate the components of intellectual capital and the competitiveness index in the 

Maghreb countries, with differences recorded in each variable of study between Malaysia and 

these countries.  
 

Finally, the present research results that the investment in intellectual capital has a role 

in achieving the competitiveness of developing countries in general and the three Maghreb 

countries in particular. 

 

Keywords : 

 National intellectual capital, national competitiveness, knowledge economy, education, 

research and development, creativity and innovation, investment in intellectual capital. 
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Résumé: 
 
 

Le but de ce travail est de présenter une analyse théorique et empirique afin d’expliquer 

la relation entre les composants du capital intellectuel national et l’invesstisement dans celui-

ci. Et son rôle dans la réalisation des capacités compétitives nationales des pays en voix de 

développement, notament les pays du Maghreb (Algerie, Tunisie, Maroc). 

Ainsi, nous avons fait une revue de littérature dans ce domaine, et un état des lieux des 

opérations d’investissements dans le capital intellectuel dans les pays du Maghreb à travers les 

processus de l’enseignement et la formation professionelle. 

Dans la partie théorique, cette étude présente une analyse théorique sur la base de la 

littérature précédente qui montre, en général, la présence d’une relation positive entre les 

composants du capital intellectuel et les aspects liés à la compétitivité nationale ( la croissance 

économique, la macro-productivité des facteurs de production, la recherche et le 

développement) au niveau des entreprises et des pays. 

Dans la partie empirique, nous avons mesuré statistiquement la rolation entre les 

différentes variables de l’étude. 

Enfin, cette recherche confirme la présence d’une relation positive entre les indicateurs 

qui mesurent le capital intellectuel et l’indicateur dans les pays du  Maghreb d’une part. D’autre 

part, des disparités sont observées dans les variables d’étude entre la malaisie et les pays des 

Maghreb. 

Ainsi, le résultat principal de notre étude montre que le capital intellectuel joue un rôle 

dans la réalisation des capacités compétitives des pays en question. 

Mots clés:  

Le capital intellectuel national, la compétitivité nationale, L'économie de la 

connaissance, l’enseignement et la formaton professionnelle, Recherche- développement, La 

créativité et l'innovation, L'investissement dans le capital intellectuel. 
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يف االدبيات االقتصادية  واسعاً  حيزًا وفضاءاً  مطلع االلفية الثالثةإىل  التنافسية منذ ظهوره القدرة موضوع احتل
ادراج ىل إ مر الذي دفع بالكثري من الدول املتقدمة والنامية على حد سواءاأل، احمللي والدويل الصعيد والندوات العلمية على

مفاهيمه وتكريس أبعاده ومتطلباته ضمن اسرتاتيجياا وسياساا وبراجمها وخططها االقتصادية، سعيًا منها ملواجهة 
ألسواق اوحترير  انفتاحو  كل اندماجات وتكتالت اقتصادية،املتسارعة اليت ظهرت يف ش واالقتصادية السياسية التطورات
ها العديد العوملة االقتصادية وتأثرياا على بيئة االعمال الدولية واحمللية، واليت فرضتما يعرف بظهور  خاصة يف ظلالدولية، 

 جمال يف اهلامة التكنولوجية التطوراتإىل  العاملية، باإلضافة التجارة منظمة غرار من اهليئات واملنظمات الدولية على
جند أن لساحة الدولية، ا يفمفاهيم ومتطلبات االقتصاد على املعرفة تطبيق توسع دائرة و تكنولوجيا املعلومات واالتصال، 

ملفهوم من الغموض واملشكالت سواء من ناحية امفهوم القدرة التنافسية السيما على املستوى الكلي بقي يعرف العديد 
 جراءاتاإل اختاذمتقدمة كانت أو نامية  دولة كل على يستوجب، وهو األمر الذي من ناحية العمل والتطبيقوالداللة أو 

عنصر مهم وجوهري  التنافسيةمفاهيم أصبحت فيه أين  االقتصادي العاملي، مع هذا التوجه تتوافقاملناسبة اليت  قتصاديةالا
ودعم تطبيقها على  املعرفة على املبين االقتصادوتطوير ركائز  بناء يف األساسي دورها إىل  بالنظر دولة جتاهله، ألية ميكن ال

لذلك من آثار على اجلوانب االجتماعية ورفع  ماو  ،الوطنية القدرات التنافسية تعزيزكذلك حتقيق و و  ،الصعيد احمللي والدويل
   املواطنني ومستويات معيشتهم. مداخيل

غريات اليت لفعالة اليت تستجيب لتلك املتطلبات والتواألدوات االوسائل  أحديعترب رأس املال الفكري يف املقابل 
من لدول واملؤسسات ا، حيث تستطيع االقتصادية والتغريات احلاصلة يف بيئة االعمال الدولية صاحبت ظهور ظاهرة العوملة

، وذلك تلكهااالبتكارية واإلبداعية اليت ميوالقدرات بفعل الطاقات  ،خلارجيةخالله جتاوز الصعوبات واملعوقات الداخلية وا
لقدرات ومزايا تنافسية ا تساكمن منطلق توظيفه ال  ،حملافظة عليه وتثمينهوا سعيها احلثيث الكتشافه واالستثمار فيه عرب

ضال على وجود وغري العادلة يف آن واحد، فتسهل عليها عملية التكيف مع البيئة الدولية اليت متتاز باملنافسة الشديدة 
  تغريات سريعة واملتزامنة مع التطور غري املسبوق للوسائل التكنولوجية ووسائل اإلعالم واالتصال.

 الدولية، صاديةاالقت هذه الظروف كل ظل يف على كل الدول النامية عموماً واملغاربية على وجه التحديد لزاماً  أصبح
التطبيق األمثل إىل  استناداً  والعاملي، احمللي السوق واخلدمات يف السلع من التنافسية ملنتجاا القدرات السعي لتحقيق

 العاملية الظروف مع التأقلم لعنصر املعرفة، من أجل القدرة على األفضل واالستخدام املعلومات واالتصاالت، لتكنولوجيا
ا البحث على ، وتستوجب عليهيف نفس الوقت أمام مجلة من التهديدات والتحديات ، اليت تضع هذه الدولالتغري سريعة

تنافسية، بشرط فرص، ومتكينها من حتقيق وتعزيز قدراا الإىل  لتحويل هذه الرهانات السياسيات واالسرتاتيجيات املناسبة
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ري وأنشطة واالستثمار يف رأس املال الفك ان ال تكون مبعزل عن ادماج اجلوانب واملفاهيم املتعلقة بتثمني عامل املعرفة
  البحث والتطوير املنتجة لعنصري االبداع واالبتكار.

  : اإلشكالية –أوال 

شكالت يف غاية ممنذ بروز مفاهيم التنافسية الوطنية يف الساحة الدولية  واملغاربية غالبية الدول الناميةواجهت 
 من اجل التغلب عليهاو  ،يف الشق االقتصاديخاصة  ،يت يعرفها عامل اليومواجهة التغريات السريعة الملالصعوبة والتعقيد 

، ووضع االستثمار يف رأس املال الفكري وتكثيف عملياتجتنيد اإلمكانيات املادية والبشرية  عليها فانه يستوجب
اليت االهداف  قيق حتاملناسبة والكفيلة بضمان هلا التكيف مع كل هذه املعطيات، ومن مث  تالسياسيات واالسرتاتيجيا

هذه شكالية ستتمحور إوبناءًا على ما سبق ، فمن هذا املنظور شعوا يف اجلانب االقتصادي واالجتماعيتطمح إليها 
  :الدراسة يف السؤال املوايل

جزائر، تونس، ال :المغاربية لدولل التنافسية القدرة تحقيق في الفكري المال رأس في االستثمار دورهو  ما

  ؟المغرب

 بتحديد دور االستثمار يف رأس املال الفكري يف حتقيق التنافسية يف ومانطالقا مما سبق جاءت هذه الدراسة لتق
الدول املغاربية الثالث، ومن الناحية اإلحصائية يعرب على مصطلح الدور يف أغلب احلاالت من خالل قياس أما العالقة أو 

ة اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية مت ختصيص جزء أول من األسئلة الفرعياالثر بني املتغريات، على هذا األساس وقصد 
كمرحلة ثانية مت ختصيص و  ،الدولهذه قياس وحتليل العالقة بني مكونات رأس املال الفكري والتنافسية الوطنية يف يتكفل ب

ارها دولة مرجعية ورائدة ة ماليزيا باعتبدولإىل  مع اإلشارة ،أسئلة فرعية تتكفل بقياس وحتليل الفروق لكل متغري من الدراسة
فرعية  حيث توزعت األسئلة ال وكوا االصلح واالقرب للمقارنة مع الدول حمل الدراسة وتتقاطع معها يف عدة جوانب،

  : كمايلي

 ؟ الثالث هل توجد عالقة بني مؤشر رأس املال البشري الوطين ومؤشر التنافسية يف الدول املغاربية -
 ؟ ثالثال املغاربية الدول عالقة بني مؤشر رأس املال العمليايت الوطين ومؤشر التنافسية يفهل توجد  -
 ؟ الثالث املغاربية الدول هل توجد عالقة بني مؤشر رأس املال السوقي الوطين ومؤشر التنافسية يف -
 ؟ الثالث ربيةاملغا الدول هل توجد عالقة بني مؤشر رأس املال التجديدي الوطين ومؤشر التنافسية يف -
 ؟ الثالثاملغاربية  الدول هل توجد فروق بني املؤشرات ذات صلة برأس املال الفكري الوطين يف -
 ؟ الثالثاملغاربية  الدول بنيمؤشر التنافسية الوطنية  يفهل توجد فروق  -
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   :البحثفرضيات -ثانيا

جمموعة أساسية و  فرضيةسيتم إدراج الفرعية وحتقيقًا ألهداف البحث، األسئلة اإلشكالية و على  لإلجابة ا مّناسعي
  على النحو التايل: واليت تتوزع، الفرعية من الفرضيات

  : متت صياغتها على النحو التايل:الفرضية األساسية -1
  .لثالثافكري له دور يف حتقيق القدرة التنافسية القتصاديات الدول املغاربية س املال الاالستثمار يف رأ

  لتايل:فرضيات فرعية، متت صياغتها على النحو ا ستة: ينبثق من الفرضية األساسية الفرضيات الفرعية -2
  ية الثالث.املغارب يف الدول التنافسية ومؤشر االبتدائي والتعليم الصحة مؤشر بني جيابيةإعالقة  توجد -

  ة الثالث.املغاربي الدول يف التنافسية ومؤشر والتدريب العايل مؤشر التعليم بني جيابيةإ عالقة توجد -
  غاربية الثالث.امل الدول يف التنافسية ومؤشر واالنفتاح التكنولوجي اجلاهزية مؤشر بني جيابيةإ عالقة توجد -
  .املغاربية الثالث الدول يف التنافسية ومؤشر بداعاإل مؤشر بني جيابيةإ عالقة توجد -
توجد فروق بني املؤشرات ذات صلة مبكونات رأس املال الفكري الوطين يف الدول املغاربية الثالث، عند مستوى  -

  .)0.01(داللة 
  .)0.01(الثالث عند مستوى داللة  املغاربية الدول يف لتنافسية الوطنيةايف مؤشر  فروق توجد  -

   :البحثأهداف - ثالثا

  يف األصل ينصب حول حماولة حتقيق األهداف التالية:إن الغرض من تناولنا هلذا املوضوع 

 أبرزها:  من األهداف حتقيق عددإىل  يف جانبه النظري البحث هدف هذا: األهداف المتعلقة بالجانب النظري -1
اثراء رصيد املكتبة الوطنية برصيد معريف نظري إضايف حول موضوعي التنافسية ورأس املال الفكري، خاصة  -

 بالنسبة للدراسات على املستوى الكلي؛ 
 تقدمي إطار مفاهيمي ونظري عام حول أهم اجلوانب املتعلقة مبوضوع التنافسية، خاصة على املستوى الكلي؛ -
ليكون مبثابة  الكلي، املستوى على خاصة برأس املال الفكري، املتعلقة اجلوانب أهم عام حول نظري إطار تقدمي -

 جسر عبور للكثري من البحوث والدراسات املستقبلية؛
السعي لتقدمي حتليل نظري وتفسري علمي للعالقة بني متغريات الدراسة، باالعتماد على أهم الدراسات  -

كامًال؛  خصصأين  واملسامهات الفكرية اليت اهتمت بذلك،  هلا يف ذلك مبحثا ً
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 من خالل هذا اجلانب إىل:  بحثال يسعى هذ: األهداف المتعلقة بالجانب التطبيقي -2
الوقوف على واقع عملية االستثمار يف رأس املال الفكري عرب سياسات التعليم والتدريب يف الدول املغاربية  -

 آثارمها االجتماعية واالقتصادية؛وتشخيصه، قصد توضيح أهم نقاط القوة والقصور، وتبيان 
الوقوف على واقع كل من رأس املال الفكري الوطين والتنافسية الوطنية يف الدول املغاربية وتشخيصه وحتليله،  -

باالعتماد على العديد من البيانات واالحصائيات املوجودة يف العديد من التقارير الدولية، قصد توضيح أهم 
وتسليط الضوء على الفرص املتاحة أمامها والتهديدات احمليطة ا، ذات صلة ذا  نقاط القوة والقصور فيها،

 املوضوعني؛
القيام بنوع من املقارنة للدول املغاربية مع ماليزيا يف حتليل مكونات رأس املال الفكري الوطين والتنافسية الوطنية،  -

 ائج واالقرتاحات؛بعض النتإىل  ني، والوصولدف االستفادة من خربات وجتربة هذه االخرية يف هذين املوضوع
قياس وحتليل العالقة بني اجلوانب ذات صلة برأس املال الفكري الوطين والتنافسية الوطنية يف الدول القيام ب -

 يد؛ بعض التفسريات والنتائج العلمية املتعلقة ذه الدول عموماً واجلزائر على وجه التحدإىل  املغاربية، للوصول
بعض النتائج واالقرتاحات اليت ميكن تعميمها واالستفادة منها الحقا، إىل  من خالل هذه الدراسةالوصول  -

 القريب. لواليت من شأا أن تكون مبثابة بوابة أمام دراسات أخرى عن املوضوع يف املستقب
   ودوافع االختيار: البحثأهمية -رابعا

ية يف الفكري واالبداع واالبتكار يف بيئة االعمال احلالية ركيزة أساسأصبحت اجلوانب املتعلقة باملعرفة ورأس املال 
قيام باألنشطة االقتصادية وحمل تنافس بني العديد من املؤسسات والدول، حيث باتت مسألة افتقادها أو التقليل من فرص 

، وهو ادية اجلديدةوضاع االقتصاحلصول عليها، مبثابة معيار لتهميش هذه األخرية، وتقليل فرص االندماج والتكيف مع األ
 .ذا اجلانبضرورة االهتمام أكثر منها على وجه التحديد، وهو ما يستدعي  غاربيةالدول النامية عموماً واملحال الكثري من 

  من خالل النقاط التالية:ه الدراسة أمهية هذعلى ضوء كل هذه املعطيات تظهر 
ية ورأس اليت تناولتها، حيث يعترب موضوع تنمية وتطوير القوى البشر  تربز أمهية هذه الدراسة من أمهية املتغريات -

املال الفكري واالستثمار فيه من أهم مواضيع الساعة اليت لقيت اهتماماً كبرياً من قبل مفكري االقتصاد واالدارة، 
بة ملوضوع سواليت جاءت مسامهتهم على أساس دراسات ونظريات قابلة للبحث والتجديد، وهو احلال نفسه بالن

قام  ين أ التنافسية الذي بدوره لقي اهتماماً كبرياً، وأسال احلرب الكثري من قبل الباحثني واألكادمييني واملهنيني...،
 كل هؤالء ببلورته وصياغته وفق اهتمامام وانتماءام الفكرية؛

واالستثمار  لفكريا املال رأس موضوعكوا من بني الدراسات القليلة اليت اهتمت مبعاجلة  الدراسة هذه أمهية تنبع -
 معظم كونل مستوى اقتصاديات الدول املغاربية، نظراً  على البعد هذا إسقاط وحماولة الكلي، املستوى فيه على
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 تسليطإىل  دفعها الذي احلافز وهو اجلزئي، املستوى على بدراسته اقتصرت املوضوع هلذا تطرقت اليت الدراسات
 املال رأس يف ماراالستث أن املثال؛ سبيل على منها نذكر اعتبارات عدة على بناءاً  جلزئيةوا البعد هذا على الضوء

 متتلكها ليتا تلك من أكثر احلكومات حبوزة تكون ضخمة، كاليت وإمكانيات عالية نفقاتإىل  حيتاج الفكري
غرار  هائلة ومقومات عديدة، علىالكثري من الدول النامية واملغاربية متتلك موارد  أن خاصة املؤسسات واالفراد،

 يف تسخرها أن ميكن لةهائ وموارد إمكانيات على البرتولية العائدات من املتأتية اإليرادات بفعل اليت تتوفر اجلزائر
 االجتاه؛ هذا تعزيز سبيل

 ن موضوعم كوا من بني الدراسات القليلة على املستوى الكلي، اليت اهتمت مبعاجلة كل الدراسة هذه أمهية تربز -
  ة؛الوطين والتنافسية الوطنية، والسعي لدراسة وقياس وحتليل العالقة فيما بينهما يف الدول املغاربي الفكري املال رأس

األمهية الكربى ىل إ تظهر أمهية هذا املوضوع من تلك القناعة التامة باألمهية االسرتاتيجية للموارد البشرية واليت تعود -
من  80ان يف سن أن اإلنسإىل  يت يتميز ا رأس املال الفكري، حيث تشري بعض الدراساتلتلك الثروة اخلفية ال

من ىل إ من قدراته الدماغية وهذا بالنسبة للشخص العادي، فكيف هو احلال بالنسبة %3عمره ال يفقد سوى 
 فئة رأس املال الفكري؛إىل  ينتمون

الدول املتقدمة والنامية على حد سواء، استطاعت ان حتسن تنطلق هذه الدراسة من قناعة مفادها ان كثري من  -
من أدائها االقتصادي وحتقق التميز والتفوق حمليا ودوليًا وتعزز من قدراا التنافسية، انطالقا من تركيزها على 

أين  ر،اسياسات واسرتاتيجيات وطنية تم بعامل املعرفة وأنشطة البحث والتطوير املنتجة لعنصري االبداع واالبتك
اعترب فيها رأس املال الفكري وعمليات االستثمار فيه مبثابة حجز الزاوية، كونه يقوم بدور أساسي يف انتاج وتطوير 

 ونقل واحملافظة على كل العوامل السابقة؛
املعرفة بتربز أمهية هذه الدراسة من كون ان بيئة االعمال الدولية احلالية أصبحت توىل أمهية كبرية للجوانب املتعلقة  -

 واالبداع والتطورات التكنولوجية يف حتقيق القدرات التنافسية للدول حملياً وقارياً ودولياً، وهو ما يعترب مبثابة حتدي
لكثري من الدول النامية عموماً واملغاربية على وجه التحديد، االمر الذي يستدعي على هذه األخرية ضرورة االهتمام 

ثري هلا الفكري باعتباره أحد احللول والوسائل املتاحة لديها ملواكبة التأخر املسجل يف كأكثر بأصوهلا الفكرية ورأمسا
 من اجلوانب االقتصادية واالجتماعية، والتكيف مع التطورات والتغريات احلاصلة يف بيئة االعمال الدولية؛

وطين هلذه املواضيع، على املستوى ال العلمية البحوث توليه الذي املتواضع االهتمامإىل  املوضوع اختيار عملية ترجع -
 مجيع قبل من اليت بذلت اجلهود لكل العميقني واحرتامي تقديري مع -السيما موضوع رأس املال الفكري الوطين،

وصانعي القرار  يةالدول املغارب أولته الذي املتواضع االهتمامإىل  وكذلك بالنظر ،-األكادمييني والباحثني يف ذلك 
 خانة البلدان منض تصنف الفكري على وجه التحديد، باعتبارها املال رأس فئة وإىل عموماً  البشرية فيها للموارد
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 إعطاء اللخ من الوضع تدارك حماولةإىل  األخرية اآلونة يف ا دفع الذي األمر وهو الفكرية، ألصوهلا  الطاردة
ت البشرية والتنافسية على حد سواء وكثر احلديث عليهما يف العديد من امللتقيا املوارد ملوضوع االهتمام من املزيد

  والندوات العلمية واخلطابات والسياسية؛ 
تعترب هذه الدراسة مبثابة اطار توضيحي لبعض التحديات والرهانات اليت تعرفها الدول النامية عموماً واملغاربية على  -

ا العوملة تصادية اليت تبدو هشة أمام التحوالت السريعة واملستمرة اليت أفرزوجه التحديد يف خمتلف القطاعات االق
وجية، وهنا بداع واالبتكار والتطورات التكنولاالقتصادية، كوا تركز بشكل كبري على عامل املعرفة وعنصري اإل

كيف مع هذه ا يف للتتربز أمهية االستثمار يف رأس املال الفكري يف إحداث نقلة نوعية هلذه الدول، ومساعد
التغريات وإمكانية تقليص الفجوة يف املهارات املؤهالت املطلوبة بينها وبني تلك املوجودة الدول املتقدمة، دف 

 تطوير وتنمية القطاعات ذات صلة ذا األخري على غرار انتاج املعرفة وتطوير أنشطة البحث والتطوير فيها؛

  : البحثمنهج وأدوات  -خامسا

ب النظرية والتطبيقية كثري من اجلوانسرد وصفي ليف  المنهج الوصفي التحليليقيق أهداف البحث مت االعتماد على لتح
هلذا البحث، والذي يركز على الوصف الدقيق للظواهر االقتصادية املختلفة ومن مث حتليلها وفق الدالالت العلمية املختلفة 

نية تطور لواقع متغريات الدراسة خالل فرتات زم تضمن هذا البحث كون التاريخيالمنهجي جانب إىل  ،املستخدمة لذلك
رب خاصة يف الفصل الثالث والرابع، عند مقارنة واقع االستثمار يف رأس املال الفكري عالمنهج المقارن إىل  خمتلفة، باإلضافة

ال الفكري كذلك عند مقارنة لواقع مكونات رأس املقطاعي التعليم والتدريب يف الدول املغاربية (اجلزائر، تونس، املغرب)، و 
الوطين والتنافسية الوطنية يف الدول املغاربية وماليزيا، حيث اعتمد الباحث يف ذلك على البيانات واالحصائيات الصادرة 

ات ومنظمات ئعن املؤسسات واجلهات الرمسية املختصة ذه الدول، إضافة بعض التقارير الدولية والقارية الصادرة على هي
 دولية مهتمة ذين املوضوعني، فضال على البحث البيبليوغرايف يف بعض الكتب والبحوث املتخصصة اليت ترجع لباحثني

 كان يتم التأكد يف كل مرة من مصداقية البيانات واالحصائيات مبقارنتها يفأين   خمتصني يف موضوع الدراسة، واكادمييني
 ما خيص األدوات اإلحصائية فقد اعتمد يف قياس العالقة والفروق بني متغريات الدراسةأكثر من مرجع أو مصدر. أما في

) باعتبارمها االداتني االحصائيتني املناسبتني ANOVA) والتباين االحادي (Spearmanمعامل االرتباط الرتيب ( على
  .)SPSSالربنامج االحصائي (الدراسة، وذلك باستخدام ملشاهدات متغريات 
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   :وهيكل البحثتقسيمات -سادسا

بيعة املوضوع شكل يتماشى مع طبأربعة فصول إىل  موضوع البحثمت تقسيم من أجل اإلجابة على األسئلة السابقة 
ضال على مقدمة ف جاءت منقسمة بني فصلني نظريني وفصلني تطبيقني،أين  حتقيقها،إىل  وينسجم مع األهداف اليت يرمي

  مت توزيعها على النحو التايل: ،املالحقمن املراجع و  وخامتة وجمموعة

 ثالثة مباحث اساسية، إىل يتناول الفصل األول اجلانب النظري واملفاهيمي املتعلق بالتنافسية من خالل تقسيمه -
اهتم املبحث األول بتقدمي إطار نظري عام حول مفهوم التنافسية خاصة على مستوى الدول، من خالل أين 

من التعاريف بصفة عامة، والرتكيز على تلك اليت احتوت يف صياغتها على العنصر البشري، كما  تقدمي مجلة
تناول املبحث الثاين تقدمي خمتلف املسامهات الفكرية املتعلقة مبحددات التنافسية الوطنية، وتعرض املبحث 

  ستوى الكلي.ة خاصة على املخمتلف مؤشرات القياس واهليئات الدولية املهتمة مبوضوع التنافسيإىل  الثالث
احتوى الفصل الثاين على اإلطار النظري املتعلق مبوضوع رأس املال الفكري يف ظل معطيات االقتصاد املعريف،  -

ثالثة مباحث أساسية، فاملبحث األول استعرض عموميات حول موضوع اقتصاد إىل  والذي انقسم بدوره
ار نظري ومفاهيمي حول موضوع رأس املال الفكري، من خالل املعرفة، بينما خصص املبحث الثاين لتقدمي إط

املستويني  طرق ومناذج قياسه علىإىل  اإلحاطة جبملة من التعاريف والتعريج على مكوناته، فضال على اإلشارة
ياً، يف هذا املوضوع على املستوى الكلي تبقى حديثة نسبإىل  اجلزئي والكلي، خاصة وان فكرة قياسه والتطرق

طار نظري وعرض ألهم املسامهات الفكرية حول مسألة االستثمار إت الذي تناول املبحث الثالث تقدمي الوق
  يف األصول البشرية والفكرية.

 كما تناول الفصل الثالث تشخيص لواقع االستثمار يف رأس املال الفكري يف الدول املغاربية، حيث مت تقسيمه -
وطنية، بتقدمي إطار نظري مفسر للعالقة بني رأس املال الفكري والتنافسية الاهتم املبحث األول أين  مبحثني،إىل 

زائر واقع االستثمار يف العنصر البشري عرب قطاعي التعليم والتكوين، يف كل من اجلإىل  ليتطرق املبحث الثاين
 ال.ا وتونس واملغرب والقيام باملقارنة فيما بينها بناءا على مؤشرات وإحصائيات تستخدم يف هذا

الفصل الرابع تناول احلديث حول تفسري وحتليل العالقة بني مكونات راس املال الفكري الوطين والتنافسية  -
اهتم املبحث ين أ ثالثة مباحث أساسية،إىل  الوطنية يف الدول املغاربية مع مقارنتها مباليزيا، حيث مت تقسيمه

خيص  يف الدول املغاربية وماليزيا، وتناول املبحث الثاين تشاألول بدراسة واقع مكونات رأس املال الفكري الوطين
يف الوقت الذي  نتائج بعض تقارير التنافسية العاملية والعربية،إىل  للوضع التنافسي هلذه الدول وماليزيا، بالنظر

خصص املبحث الثالث لقياس وحتليل العالقة والفروق بني متغريات الدراسة عرب استخدام بعض األدوات 
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اإلحصائية املناسبة لذلك، لينتهي هذا البحث باخلامتة اليت تتكون من جمموعة من النتائج املستخلصة 
 واالقرتاحات. 

  : البحثصعوبات -سابعا 

  هي النقاط التالية: البحث انلخص أهم الصعوبات اليت صادفت الباحث أثناء القيام ذ

جودة بصفة مباشرة، خاصة باللغة العربية فمعظمها مو نقص املراجع املتخصصة ذات الصلة مبتغريات الدراسة  -
باللغات األجنبية، وهو األمر الذي شكل نوع من الصعوبة لتوصيل املعىن الدقيق حبكم الرتمجة لبعض املفاهيم 

 واملعلومات املتعلقة باملوضوع عموماً ورأس املال الفكري على وجه التحديد؛
ات كثرية على  املواضيع احلديثة نسبًيا واملتشعبة، نظرًا الرتباطه مبتغري إن موضوع رأس املال الفكري يعترب من بني -

غرار (املعرفة، العنصر البشري، اقتصاد املعرفة، ...) فإنه لدراسته جيد نفسه الباحث أمام عدد غري حمدود من 
التنافسية  عاملعطيات املتالصقة واملتشابكة يصعب فصلها أو وضع حدود معينة هلا، خاصة بعد ربطه مبوضو 

 الذي ال يقل عن موضوع رأس املال الفكري من حيث التنوع والتفرع وتعدد املفاهيم املتعلقة به؛
قلة الدراسات واألحباث الوطنية اليت مجعت بني موضوعي راس املال الفكري الوطين والتنافسية الوطنية، خاصة  -

قلة إىل  ةاملوضوعني بشكل منفصل، إضافىل إ على املستوى الكلي، حيث أن معظم الدراسات املتوفرة تطرقت
الدراسات اليت عاجلت موضوع راس املال الفكري على املستوى الكلي، حيث أن معظم الدراسات املتوفرة 

 املوضوع على املستوى اجلزئي؛إىل  تطرقت
ظامها تقلة املعلومات والبيانات واالحصائيات حول مكونات رأس املال الفكري الوطين وعدم جتانسها وان -

الغموض ىل إ وتسلسلها يف العديد من فرتات الدراسة بني الدول، وحىت على مستوى الدولة الواحدة، بالنظر
 النوع هذا أن ونك واخلصوصية اليت حتيط ذا املوضوع يف الدول عمومًا والدول املغاربية على وجه التحديد،

 الدول؛ من ريكث عند االسرتاتيجية األشياء من ويعترب الدقة، وعدم الغموض من الكثري يسوده املعلومات من
عدم توفر االحصائيات والبيانات يف بعض احلاالت بشكل دوري سواء يف التقارير الوطنية الرمسية احمللية او  -

الدولية، حول العديد من اجلوانب املتعلقة بقطاعي التعليم والتدريب يف الدول املغاربية، خاصة يف الفرتة املمتدة 
 الواحد وهو ما شكل نوع من التذبذب يف تشخيص الوقت احلايل، وحىت على مستوى البلدإىل  2000من سنة 

 وحتليل واقع هاتني العمليتني يف هذه الدول؛ 
عدم توفر مؤشرات مقارنة موحدة يف بعض احلاالت، خاصة عندما يتعلق األمر بقطاعي التعليم والتكوين يف  -

الدول املغاربية   يف هذهالدول املغاربية، كعدم توفر مؤشرات يعتمد عليها يف تقييم مردودية هذين القطاعني
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كل النتائج املرجوة من عملية املقارنة ومل يسمح بتحليل الكثري من إىل   الثالث مثال، وهو ما حال دون الوصول
 اجلوانب املتعلقة اتني العمليتني.

   الدراسات السابقة:-ثامنا 

ملختلفة على وتبيان آثارها ا الوطنيةموضوع التنافسية من تنوع الدراسات اليت تناولت احلديث على  على الرغم
قليلة وحديثة قى بالوطين ت مبوضوع رأس املال الفكري هاأن مسالة ربط العاملي، إالاحمللي  الصعيدالنشاط االقتصادي على 

  من الدراساتتشري كثري واليت الوطين يف حد ذاته حداثة موضوع رأس املال الفكريإىل  ، حيث ميكن إرجاع ذلكنسبياً 
ى بعض املكتبات من خالل البحث الببليوغرايف على مستو تسعينات من القرن العشرين، حيث انه يف أوائل اله بداية بروز إىل 

الدراسات  كليث أن  ح ،املوضوعنيربط بني قامت بالمل يتم العثور على أية دراسة -يف حدود معلومايت – اجلامعية الوطنية
أين  ختلفت نوعاً ما،ا، فإن احلصيلة االلكرتوينباالعتماد على البحث  صل، اال انهاملوضوعني بشكل منف املتوفرة تناولت
ة، فمن بني أهم باللغات األجنبين الدراسات تقرتب من املوضوع، واليت كانت غالبيتها عدد ال بأس به م مت العثور على

  : لزماين كما يليحسب الرتتيب ا هاورديف هذا البحث، نوأقرب الدراسات اليت متكنا من االطالع 

 :ينذكر من بينها ما يل: العربية السابقة الدراساتعرض 

دراسة ارتباط اسرتاتيجيات استثمار رأس املال املعريف باألداء التنافسي  بعنوان" مقال )2008يوسف الحواجرة، (دراسة  -1
رتاتيجيات حتليل عالقة ارتباط اسإىل  هدفت هذه الدراسة .جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية للمؤسسات"

ك على استمارة حيث مت االعتماد يف ذل ،االستثمار يف رأس املال املعريف باألداء التنافسي لدى الشركات التامني األردنية
عدة نتائج كان أمهها: وجود ارتباط هام ذو داللة إحصائية إىل  حبثية جلمع البيانات عن متغريات الدراسة، توصلت

رتاتيجيات استثمار رأس املال املعريف يف األداء التنافسي للمؤسسات من حيث تنمية التعلم وتكامل املعرفة وتوظيف الس
أوصت هذه الدراسة الشركات بضرورة العناية واالهتمام بعمليات التعلم والتدريب والرتكيز على جوانب  ارأس املال. كم

 داء التنافسي للمؤسسات.املعرفة وتكاملها وتوظيفها من أجل حتقيق األ
االستثمار التعليمي لرأس املال البشري: مقاربة نظرية ودراسة تقييمية حلالة بعنوان " )2010محمد دهان،(دراسة  -2

جامعة منتوري قسنطينة. هدفت هذه الدراسة لتحليل العالقة بني التعليم والرأس املال ، علوم أطروحة دكتوراهاجلزائر"، 
البشري من خالل معاينة مصادر متويل االستثمارات التعليمية وتطورها، وكذلك دور الرأس املال البشري املرتاكم بفعل هذه 

من املنهج ة اجلزائر، يف إطار منهج متماسك يتضاالستثمارات يف النمو االقتصادي من الناحية النظرية والتطبيقية حلال
  جمموعة من النتائج أمهها: إىل  توصلت هذه الدراسةالتارخيي والتجرييب والوصفي التحليلي. 
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الدراسات النظرية كلها تؤكد على الدور اإلجيايب والفعال لرأس املال البشري يف النمو االقتصادي، ومنها من  -
 ي؛يعتربه حمرك النمو االقتصاد

يساهم رأس املال البشري املرتاكم بفضل االستثمارات التعليمية املبذولة يف اجلزائر يف النمو االقتصادي للبلد  -
مسامهة إجيابية بكل املقاربات املعتمدة يف الدراسة القياسية، حيث دلت املقاربة  2007 – 1968خالل الفرتة 

ايب ال البشري يف النمو االقتصادي للجزائر بشكل إجيالتفكيكية احملاسبية للنمو االقتصادي مسامهة رأس امل
 . 1985عام  %268.75إىل  1972عام  %2.78انتقلت هذه املسامهة من أين  طول فرتة الدراسة،

أظهرت منهجية جوهاسن يف اختبارها ملتغريات الدراسة على وجود عالقة طويلة املدى بني الناتج القومي  -
 اإلمجايل ورأس املال البشري يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة؛ 

)، لكنه 0.247وجود دور إجيايب ومعنوي لرأس املال البشري يف النمو االقتصادي خالل فرتة الدراسة قدر بـ ( -
) هو الذي لعب دور 0.495حملرك األساسي له، وامنا االستثمار املرتاكم يف رأس املال املادي الذي قدر بـ(ليس ا

. مما يستدعي اهتمام 2007-1968احملرك األساسي للنمو االقتصادي يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة ما بني 
 ة منه.أكثر بالتكوين النوعي لرأس املال البشري بعد حتقيق األهداف الكمي

عهد جملة امل " العربية الدول يف والنمو البشري املال رأس" بعنوانمقال  )2011زراق،  وشاح العباس، بلقاسم(دراسة  -3
العريب للتخطيط بالكويت، تربز أمهية هذه الدراسة من كوا تعرتف بأمهية تنمية العنصر البشري باعتباره أداة أساسية يف 
عملية النمو والتنمية، حيث سعت لتفكيك لغز العالقة بني النمو ورأس املال البشري يف الدول العربية بعيدا على اجلوانب 

ركزت يف ين أ سة العالقة بني نوعية راس املال البشري ومعدل منو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج،الكمية من خالل درا
 )، وتوصلتTIMMSSعرض نتائجها املتعلقة بنوعية التعليم على قياسات ونتائج االختبارات العاملية يف الرياضيات والعلوم (

 النتائج التالية:إىل 
ل العربية خالل العقود الثالثة السابقة مل يصاحبه زيادة يف معدالت االنتاجية زيادة رأس املال البشري يف الدو  -

 الكلية لعوامل اإلنتاج، مثل ما حدث يف دول العامل األخرى؛
هناك عالقة طردية جزئية بني نوعية التعليم ومعدل منو اإلنتاجية يف مثانية دول من جمموع دول العينة، وتنعدم  -

 ول؛هذه العالقة يف بقية الد
هناك عالقة طردية متينة بني معدل منو اإلنتاجية وما يسمى بفائض األفكار الذي ميثل الفرق بني النتاج الفكري  -

عدد ىل إ للدول الصناعية اخلمسة الكربى (أمريكا، إجنلرتا، اليابان، أملانيا، كندا) وبقية العامل، وذلك بالنظر
 السكان الناشطني يف قطاعات البحث والتطوير؛
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ية التعليم إمكانية تسجيل تراجع وتردي يف نوعإىل  جعت هذه الدراسة نتائج الدول العربية فيما خيص العالقةار  -
 تراجع وتردي نوعية رأس املال البشري فيها؛إىل  شكل عام، مما يؤدي

إمكانية عدم ىل إ ان الفرق يف نوعية التعليم يف أي دولة ال يفسر دائما الفرق يف معدالت منو اإلنتاجية، بالنظر -
 تغري نوعية التعليم بني فرتة وأخرى بالشكل الكايف لتفسري التغريات الكبرية يف معدالت منو اإلنتاجية خاصة يف

 الدول املتقدمة. 
بعنوان:" آثار االنفاق على التعليم على النمو االقتصادي يف ظل مقال  )2014، وسالم فاطمةوب مقداد يسرى(دراسة  -4

قامت هذه  :جملة البشائر االقتصادية)"، 2013-1990لأللفية، دراسة قياسية حلالة اجلزائر خالل الفرتة (خمططات االمنائية 
 – 1990الدراسة بتتبع أثار االنفاق العام التعليمي على الدخل احلقيقي لألفراد يف ظل املخططات االمنائية للفرتة ما بني 

احل التعليم اإلمنائية، ولقياس اثر االنفاق على مر ، قصد ابراز العالقة التبادلية وتقييم اثرها يف ظل أهداف األلفية 2013
) احلقيقي يف اجلزائر خالل هذه الفرتة، مت استخدام دالة اإلنتاج لكوب دوغالس GDPاألربعة والنمو االقتصادي ممثل (

)، واختبار نحتليل التكامل املشرتك للسالسل الزمنية (جوهاسإىل  لوحدة)، باإلضافةواختبار السالسل الزمنية (اختبار جذر ا
 : ائج التاليةالنتإىل  حيث توصلتاجتاه العالقة السلبية بني متغريات الدراسة باستخدام منهج سببية غراجنر، 

 يف، % 50 مـن أقـل كانت الدراسة فرتة خالل اجلزائر يف القتصاديا النمـو يف البشري املال رأس مسامهة أن -
 ،سنوات فقط 10إال يف  ،% 50يف النمو االقتصادي يف اجلزائر بأكثر من يسـهم  مل البشـري املـال رأس أن حـني

 مبا 1999 عام: خالل مسامهته البشري، حيث توزعت املال رأس يقوم به لذيا وهـذا مـا يؤكـد علـى أمهيـة الـدور
 ؛%109.47 نسبته

 بســبب أزمــة الــنفط)، %3.54( قــدره ســلبياً  معــدال البشــري املــال رأس ) ســجل1997-1988( الفــرتة يف أنه -

-1998العشـرية األخـرية ( يف حــني عــاود النمــو االقتصــادي تســجيل معــدالت إجيابيــة خــالل ،وتراجــع املــداخيل

وكـان لنمـو رأس املـال البشـري فيـه أكـرب قـدر، حيـث سـاهم ، % 0.64قـدره  لليحقـق يف املتوسـط معـد) 2009
 . 12.72% نسبته تليـه مسـامهة معـدل منـو رأس املـال املـادي مبـا، %92.18مبـا نسـبته 

  : : نذكر من بينهااألجنبية السابقة الدراسات عرض

 National Intellectual Capital Index: A United Nations initiative for the ": بعنوان) N. Bontis,2004( دراسة -5

Arab region  :"من أبرز املسامهات وأشهر وأكثر النماذج استخدمًا يف قياس رأس املال الفكري الوطين، حيث  تعترب
: رأس عة مكوناتمن أرباستخدمه على جمموعة من الدول العربية وعلى بعض الدول األوربية، يتكون يف إطاره التعريفي 

املال البشري الوطين، رأس املال العمليايت، رأس املال السوقي رأس املال التجديدي. واليت هي مشتقة أصال من تعديل 
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، حيث مت اختباره على )Edvinsson & Malon,1997() والتقسيمات الذي وضعها كل من Skandia Navigatorمنوذج (
من جمموع سكان الدول العربية، وكانت من  % 77، واليت متثل حوايل دولة 22عينة تتشكل من عشرة دول عربية من أصل 

 اليها هذه الدراسة نذكر: جبني النتائ

الوطين  الفكري الامل رأس قيم مقارنة عند الدراسة مشلتها اليت العربية الدول من جمموعتني بني قوية عالقة وجود -
 بقية تقع بينما مان،وع والكويت السعودية وهي بالنفط الغنية الدول تضم األوىل فاموعة املالية، أصوهلا بقيم

ويف الدول غري النفطية  ،والغاز النفط على كبرية بصورة تعتمد اليت اجلزائر باستثناء الثانية اموعة يف الدول
ن مصر م جاءت الدول الغنية برأس ماهلا الفكري الوطين يف املرتبة االوىل األردن، وبعدها بدرجات متفاوتة كل

 وتونس؛

أن القياسات واملعادالت املستخدمة يف هذه الدراسة دلت على وجود عالقة بني رأس املال الفكري الوطين  -
والثروة املالية يف دول العينة، مع اقرتاح إمكانية وجود دراسات مستقبلية وباستخدام بيانات أخرى لتحليل 

     بشكل فعلي هلذه العالقة يف كامل املنطقة العربية.

 Competitiveness and innovation systems: The) بعنوان:" José Luis Solleirp & Rosario Castanon, 2005دراسة ( -6

challenges for Mexico’s Insertion in the global context  قامت هذه الدراسة مبحاولة حتليل العالقة بني موضوع رأس املال "
باعتبارمها عوامل مشرتكة مت مالحظتها يف مجيع مؤشرات وجوانب تقييم التنافسية يف الفكري والطاقات االبتكارية، 

املكسيك، وهو ما يستدعي على صانعي القرار ضرورة زيادة املبادرات واجلوانب املدعمة لسياسات االبتكار، قصد انتاج 
عرتف اسع من خالل وضع مقاربات توتعزيز عنصر االبتكار واألداء اجلماعي، وتبين هذه االبتكارات ونشرها بشكل و 

). كما توصلت هذه الدراسة بتحليلها للعالقة املوجودة بني مفاهيم نظام االبتكار الوطين NSIبالنظام الوطين لالبتكار (
والتنافسية يف حالة دولة املكسيك، أن االستقرار االقتصادي الكلي يف حدود السنوات األخرية مل يكن كايف للمؤسسات 

طوير تنافسيتها بشكل ديناميكي ومستدام، بل توجد عوامل أخرى (العلوم، التكنولوجيا، االبتكار) تتدخل يف من أجل ت
 حتقيق ذلك، نذكر من بينها: 

 عدم تطور ثقافة املقاوالتية يف املكسيك؛ إىل  نقص يف التكوين وتنمية املهارات املقاوالتية، بالنظر -

 ية الذي كان من بني أهم األسباب يف تراجع إنتاجية العديد من املؤسسات؛ حمدودية التكوين وتنمية املوارد البشر  -

  يق املنتجات.املشاكل املتعلقة بتسو إىل  غياب لنظم املعلومات واملعرفة احلقيقية ملتطلبات السوق، باإلضافة -

":  كان  National competitiveness and expenditure on education and R&D) بعنوان:" Verner Tomas, 2011دراسة ( -7
تنافسية عالية، ىل إ اهلدف األساسي هلذه الدراسة معرفة كيف ان النفقات العالية املتعلقة بالتعليم، البحث والتطوير أن تقود

من خالل سعيها لتفسري هذه العالقة على مستوى الدول مثل الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، االحتاد األورويب، وذلك 
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نتيجة مفادها أن النفقات على إىل  ) يف هذا التحقيق، حيث مت التوصلPANELباستخدام مناذج البيانات التقاطعية (
التعليم وأنشطة البحث والتطوير تؤثر فعال بشكل إجيايب على التنافسية الوطنية يف هذه الدول نسبيا، مع االخذ بعني 

 اد فيها. االعتبار االختالفات يف تطور العمليات واالقتص

 Intellectual capital and National competitiveness: conceptual and ) بعنوان:"Hirjo Stahle, 2011دراسة ( -8

methodological "   دراسة مت توضيح كيف أن ملؤشرات نظام االبتكار الوطين والتقارير االقتصادية التنافسية أن يف هذه ال
 للدول، وكيف أن العالقات الرتابط والتبادل بينهما ختتلف باختالف الشروط والظروف يف كلترتبط مع األداء االقتصادي 

دولة، كما أظهرت هذه الدراسة أيضا أن التوجهات واملسامهات املوجهة لتعريف التنافسية الوطنية أو رأس املال الفكري 
طبيعته على دراسة إطار جترييب ومنهجي يرتكز بتستبق دائما احلديث على تأثريمها على النمو االقتصادي. قدمت هذه ال

مؤشر، حيث مت اختيار  331دولة وقرابة  51)، واليت تضم حوايل IMDدراسات تنافسية للمعهد الدويل للتنمية اإلدارية (
التنافسية بدولة األوىل يف الرتتيب)، وكذلك باالعتماد على أربعة عوامل تتعلق  27عينة من الدول حتتل مراتب متقدمة (

 ائج التالية: النتإىل  وهي: األداء االقتصادي، الكفاءة احلكومية، كفاءة األعمال، كفاءة البنية التحتية. حيث توصلت

أن الدراسة التجريبية أوضحت أن مجيع توجهات التحليل للمؤشرات املستخدمة دلت على وجود عالقة ترابط  -
يم فكري والتنافسية واألداء االقتصادي للدول. كما أنه يف حالة تقسوتبادل ديناميكية بني عوامل الرأس املال ال

أخرى، هذا  إىل جمموعتني على أساس مستويات التنمية، فان هذا الديناميكية ختتلف من جمموعةإىل  الدول
 يعين أن تأثريات هذه العوامل واملؤشرات ختتلف حبسب مستوى التنمية؛ 

 الدراسة ارتبطت بشكل كبري وقوي مع النتائج السنوية للناتج احمللي أن توجهات معامالت االرتباط يف هذه -
 ) وتوجهاته.  GDPاخلام (

 Intellectual capital: national implications for industrial) بعنوان:" Kongktiti Phusavat, 2012دراسة ( -9

competitiveness   اقرتحت هذه الدراسة كمشروع مع وزارة العمل الصناعي بتايالندا من أجل دعم رأس املال الفكري "
 أن اهلدف األول من هذه الدراسة هو اختبار العالقة ما بني رأس ورفع تنافسية الصناعة للبالد يف األجل الطويل، حيث

) يف تايالندا وبعض الدول ااورة GDPلدخل الفردي من (املال الفكري والتنمية االقتصادية (معرب عليها مبتوسط نصيب ا
يف جنوب شرق اسيا، واهلدف الثاين هو تعريف رأس املال الفكري لدعم وزارة العمل الصناعي يف اقرتاح سياسات ومبادرات 

 النتائج التالية:إىل  تتعلق به مستقبال. حيث توصلت هذه الدراسة

تايالندا مبواصلة تطوير وتنمية العالقة بني مؤشرات رأس املال الفكري  ضرورة قيام وزارة العمل الصناعي يف -
 املرتبطة مبؤشرات األداء للمؤسسات احمللية يف القطاع الصناعي واخلدمي؛
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ان املؤشرات املرتبطة برأس املال الفكري تظهر يف الكثري من املرات باعتبارها أحد البدائل ملفهومي اإلنتاجية  -
 ومعايري اجلودة؛

أكيد فرضية ان النمو االقتصادي يف االجل الطويل هو عامل تابع لتحسني اإلنتاجية، كما اكدت هذه الدراسة ت -
 ان رأس املال الفكري يعترب احملرك األساسي يف حتسني مستويات اإلنتاجية لالقتصاد؛

ة بني رأس املال متبادل ان املعادالت الرياضية املعتمدة يف تقارير التنافسية العاملية أظهرت على وجود عالقة -
 الفكري والثروة الوطنية؛

نه أصبح واضحا لدى وزارة العمل الصناعي على ضرورة الرتكيز على حتسني السوق ورأس املال البشري أ -
 ومكوناته يف املرحلة املستقبلية.   

هدفت   " Bridging intellectual capital and the competitiveness of nations "ن:بعنوا (Raluca Opresscu, 2012) دراسة -10
قة استخدام التنافسية الوطنية وانتشار مفاهيم االقتصاد املبين على املعرفة وطريتفسري عالقة االرتباط بني إىل  الدراسة هذه

اسي ليلية، كما أجابت هذه الدراسة على سؤال أسرأس املال الفكري الوطين، من خالل استعراض للعديد من البيانات التح
يكمن يف: هل أن لرأس املال الفكري تأثريا حقيقياً على تنافسية الدول، حيث قامت بتحليل هذا األخري وفق أربعة أبعاد 

مؤشر ذات صلة ذه  23دول، عرب  10وهي: رأس املال البشري، السوقي، العمليايت، التجديدي، موعة تتشكل من 
 النتائج التالية: إىل  االبعاد. كما توصلت هذه الدراسة

أن الدول صاحبة أعلى مستويات التنمية والرتتيب العاملي يف جمال التنمية والتنافسية، أشارت فيها املتغريات  -
 وجود عالقة ارتباط إجيابية بني املتغريات الثالثة؛إىل  املستخدمة يف الدراسة

ية التنمية الضعيفة واملتواجدة يف وضعيات مراكز ضعيفة يف الرتتيب العاملي للتنمان الدول صاحبة مستويات  -
، عدم متكنها من حتقيق واحلفاظ على مزاياها التنافسية بشكل مستدام وشفافإىل  والتنافسية أظهرت نتائجها

 دمات.      اخل أي ان أمناط االبداع فيها تدل على آفاق ضعيفة خللق القيمة املضافة وتطوير املنتجات او
 National intellectual capital as an indicator of the wealth of nation’s: The) بعنوان:" Lina Uziene, 2014دراسة ( -11

case of Baltic States  سعت هذه الدراسة لتقييم رأس املال الفكري الوطين لدول حبر البلطيق ضمن إطار االحتاد األوريب :"
، مؤشر التنمية البشرية، الرتتيب العاملي GDPومقارنة نتائجه مع بعض املؤشرات الوطنية: متوسط الدخل الفردي من 

 2007دولة أوروبية خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة  28، وذلك من خالل القيام بدراسة جتريبية لـ الدولللتنافسية ورصيد 

 النتائج التالية:إىل  ، حيث توصلت2011و

يأيت يف بعض  العاملي للدول ميكن اعتباره مبثابة ارتباط التنافسية وترتيب الوطين الفكري املال ن توجهات رأسأ -
 األحيان صدفة؛
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 رأس املال الفكري الوطين يعترب من بني أهم املعايري املنوطة بالتقاط ومجع االفاق الفكرية للدول؛أن مؤشر  -

االرتباط ما بني مؤشر التنمية البشرية ومؤشر رأس املال الفكري الوطين وترتيب التنافسية العاملي يف حالة دول  -
 هذه الدراسة كان ذو داللة معنوية. حبر البلطيق، من خالل التقنيات املطبقة واملعطيات املقرتحة يف

": سعت  R&D investment and competitiveness in the Baltic States) بعنوان:" Vaida Pilinkiene, 2015دراسة ( -12
بات االستثمار يف البحث والتطوير على التنافسية يف دول حبر البلطيق والوقوف على أهم العق رحتليل أثإىل  هذه الدراسة

والعراقيل لالستثمار فيها، كون ان النظريات تشري على أمهية االستثمار يف هذه األنشطة من اجل توليد وتنمية املزايا 
)، ونتائج االحندار اخلطي يف اختبار قيم متغريات Pearsonالتنافسية للدول. استخدمت هذه الدراسة معامل االرتباط (

 الدراسة وتقييمها، واليت تضمنت مايلي:

 مؤشرات تدل على معدل تنافسية الدول واالبتكار يف إطاره العام؛ -

 ؛ يف الدول GDPمؤشرات تدل على مستويات االنفاق على البحث والتطوير بالنسبة لـ  -

النتائج ىل إ حيث توصلت هذه الدراسةمؤشرات تعرب على مستويات التنمية االقتصادية يف الدول حمل الدراسة.  -
  التالية:  

 وجود ارتباط بني خمتلف متغريات الدراسة يف الدول عموماً ودول حبر البلطيق على وجه التحديد؛ -
تثمارات يف ول يتطلب ضمان التوفر املستمر لالسن النجاح يف حتقيق منو اقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للدأ -

جمال البحث والتطوير، وهو ما أكدته من قبل األحباث العلمية، كما أن حجم هذه االستثمارات يكون له األثر 
 اإلجيايب على زيادة الكفاءة؛

وخمصصاا، حيث  الدولة ةن اجلزء األكرب من متويل أنشطة البحث والتطوير يف دول حبر البلطيق يرجع مليزانيأ -
أن اجلزء األكرب منها يف هذه الدول يصب يف قطاع التعليم العايل، يف الوقت الذي جند أن الدول الرائدة يف 

 قطاع االعمال؛إىل  جمال االبتكار ختصص اجلزء األكرب من استثمارات البحث والتطوير
ضرورة االستعانة بتجربة االحتاد األوريب يف جمال البحث والتطوير من أجل زيادة كفاءة استخدام هذه  -

االستثمارات، حيث يفسر تأخر دول البلطيق مبحدودية املوارد الوطنية ونقص الكفاءات البشرية فيها، وهو ما 
  ريب واألسواق الدولية.    قد جيعلها تفوت فرص زيادة معدالت النمو والتنافسية يف االحتاد األو 

 Innovation and competitiveness) بعنوان:" Adrian Bogdan Ciocanel & Florin Marins Pavelescu, 2015دراسة ( -13

in the European contex  هدفت هذه الدراسة باختبار االرتباط بني االبتكار يف إطار دول االحتاد األوريب، وذلك باالطالع :"
ر األداء يف اجلوانب املتعلقة باالبتكار والتنافسية يف دول خمتلفة، على غرار ارصدة الدول يف احتاد االبتكار وتقاريعلى مناذج 

)، من خالل القيام بدراسية قياسية لتحديد االرتباط عرب مناذج البيانات التقاطعية IMDالتنافسية ملعهد التنمية اإلدارية (
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)PANEL التأثري والسببية بني متغريات الدراسة، بالشكل الذي يسمح بتقييم أثر االبتكارات )، قصد التأكد من عالقة
 النتائج التالية:إىل  على منو التنافسية. حيث توصلت هذه الدراسة

 زيادة التنافسية الوطنية يف الدول االوربية املختارة يف الدراسة؛إىل  حتسني أداء االبتكار يقود -

دولة، أظهر أن منوذج االبتكار املنتج يف هذه الدول يعمل بشكل مستدام  29حتليل أثر االبتكار على التنافسية يف  -
 وصحي، قد ميكنها من اسرتجاع املزايا التنافسية اليت مت تضييعها خالل االزمة االقتصادية اليت عرفتها الدول االوربية.  

  ةأهمية الدراسة مقارنة بالدراسات السابق

 مما حبثه يف صاحبه ينطلق أن جيب قيمة ذا حبث أي يكون ولكي، تراكمية عملية هو البحث أن اعتبار على  
من خالل عرض اإلشكاليات اليت حاول الباحثون واملختصون معاجلتها يف األحباث والدراسات  ، فإنهاآلخرون عنده توقف

  عن الدراسات السابقة يف اجلوانب التالية:السابقة، اتضح لنا أن هذه الدراسة حتظى بأمهية وتتميز 

غالبية الدراسات والبحوث الوطنية تناولت موضوع رأس املال الفكري واهتمت بدراسته وحتليله عل املستوى  -
 اجلزئي لكن هذه الدراسة تعد من الدراسات القليلة اليت حاولت دراسة وحتليل هذا املوضوع على املستوى الكلي؛

ية من الدراسات القليلة اليت عملت على تفسري وحتليل العالقة بني موضوعي التنافسية الوطنتعترب هذه الدراسة  -
ورأس املال الفكري الوطين يف الدول املغاربية، حيث أن غالبية الدراسات املتوفرة اهتمت ذين املوضوعني بشكل 

 منفصل؛
ل الفكري بني اجلوانب املتعلقة برأس املاهذه الدراسة قامت بتقدمي دراسة إحصائية لتفسري العالقة والفروق  -

الوطين والتنافسية الوطنية بشكل عام، عكس ما قامت به الدراسات املوجودة من قبل اليت اقتصرت يف الكثري 
من األحيان بدراسة وحتليل العالقة بني موضوع رأس املال الفكري الوطين وبعض اجلوانب املتعلقة بالتنافسية 

نمو االقتصادي أو أنشطة البحث والتطوير أو االبداع واالبتكار، فضال على اقتصار بعض الوطنية على غرار ال
ين موضوع رأس املال الفكري الوطإىل  موضوع رأس املال البشري وعدم التطرقإىل  الدراسات الكلية وتطرقها

 الذي يعترب بعداً حديثاً له يف البحوث واالدبيات االقتصادية. 
ومل ري حوله يطغى عليها اجلانب النظ الدراسات معظم أن جيد الفكري املال رأس موضوع حول كتب ملا املتتبع -

لواقع  فهذه الدراسة تعترب من بني الدراسات القليلة اليت حاولت التطرق قليًال، إالالدراسات امليدانية  من تقرتب
ستثمار فيه انب املتعلقة بعملية االمكونات رأس املال الفكري الوطين يف الدول املغاربية والوقوف على اهم اجلو 

 يف هذه الدول.
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  حدود الدراسة: -تاسعا

ب وضع يف تغطية مجيع جوانبه النظرية وامليدانية، وهو ما استوج قدرات الباحث اتساع البحث وحمدوديةإىل  بالنظر
    :جاءت على النحو التايل حدود هلذه الدراسة

جمموعة من الدول متثلت يف ثالثة دول مغاربية (اجلزائر، تونس، املغرب) مت اجراء الدراسة على : الحدود المكانية -1
ودولة ماليزيا يف شكل دولة مرجعية للمقارنة بني نتائج هذه األخرية فيما خيص واقع مكونات رأس املال الفكري الوطين أو 

من اجلهات الرمسية  الحصائيات الصادرةيف قياس وحتليل العالقة والفروق بني متغريات الدراسة، باالعتماد على البيانات وا
 الوطنية هلذه الدول وعن البنك الدويل ومؤشر التنمية البشرية وتقارير التنافسية الدولية والعربية. 

سيما يف اجلانب لدول حمل الدراسة اليف اقصد السعي لتغطية أهم اجلوانب املتعلقة مبتغريات الدراسة : الحدود الزمانية -2
 املعلومات والبيانات واالحصائيات حوهلا وعدم جتانسها وانتظامها يف العديد من فرتات قلةإىل  وبالنظرالتطبيقي منها، 

بتداءاً من سنة ا عتمدة يف هذه الدراسةالدراسة بني الدول، وحىت على مستوى الدولة الواحدة، مت حصر فرتة البيانات امل
 .يف هذه الدراسةثري من احلاالت والوضعيات يف الكوهي الفرتة اليت تواجدت ، 2016غاية إىل  2000

قيق القدرة س املال الفكري الوطين يف حتأر االستثمار يف اقتصرت هذه الدراسة على اختبار دور : الحدود الموضوعية -3
 التنافسية للدول املغاربية، من خالل التطرق لواقع كل من مكونات رأس املال الفكري الوطين (رأس املال البشري الوطين،

عرب عمليايت  هوعمليات االستثمار في )رأس املال العمليايت الوطين، رأس املال السوقي الوطين، رأس املال التجديدي الوطين
كفل بقياس وحتليل القيام بدراسة إحصائية قياسية تتإىل  التعليم والتدريب (مراحل التعليم األربعة والتكوين املهين)، إضافة

ت ذات صلة برأس املال الفكري الوطين ( مؤشر الصحة والتعليم االبتدائي، مؤشر التعليم العايل العالقة والفروق بني مؤشرا
ملي الصادر بداع) ومؤشر التنافسية الراجع لتقرير التنافسية العامؤشر اإل والتدريب، مؤشر اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي،

  عن املنتدى االقتصادي العاملي.
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  تمهيد

يف انتشاراً و من بني أهم املصطلحات واملفاهيم شيوعاً واستعماًال  منذ مثانينات القرن املاضياعترب مفهوم التنافسية 
والتفسريات اليت  تلك املسامهاتكل بالرغم من  ف، اخلطابات السياسية من والعديدامللتقيات العلمية و ألدبيات االقتصادية ا

يشوبه كثري بقي ه إال أن ،املفكرين والباحثني والسياسيني وصانعي قرار ومدراء وهيئات ومؤسسات دولية العديد منقام ا 
ريفه وقياسه يف تعلوضع إطار موحد إتفاق موحد بني كل هذه األطراف واجلهات إىل  يتم التوصلحيث مل  ،من الغموض

إىل  بالتطرقل هذا الفص يفم نقو على هذا األساس س. خاصة على املستوى الكلي وحمدداته، وحتديد العوامل املؤثرة فيه
تسليط إىل  إضافة ا،اخلاصة  دمي مجلة من التعاريفمن خالل تق فهوم التنافسية،املتعلقة مب بعض اجلوانب النظرية العامة

مرورًا بالوقوف على األركان والدعائم للمحددات األساسية اليت تقوم عليها هذه اليها، الضوء على أهم أنواع اليت تتفرع 
 سيتمذلك يق حتقألجل و  ،على املستوى اجلزئي والكلي احلديث على خمتلف مؤشرات قياسهاإىل  األخرية، هذا إضافة

  على النحو التايل: تتوزعأساسية ثالثة مباحث إىل  هذا الفصل تقسيم
         ؛العام للتنافسيةاإلطار النظري : المبحث األول

  ؛حمددات التنافسية على مستوى الدول المبحث الثاني:

  .مؤشرات قياس التنافسية واهليئات الدولية املهتمة االمبحث الثالث: 
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  العام للتنافسيةاإلطار النظري المبحث األول: 

عرف مفهوم التنافسية اهتمام بالغ لدى الكثري من الباحثني يف جمال العلوم االقتصادية وإدارة األعمال منذ بداية 
لى مجيع عالثمانينات القرن املاضي ملا له من أمهية يف عامل األعمال، حيث ساد إعتقاد بأن امليزة التنافسية هي املسؤولة 

عمليات التجارة دولية واملنافسة العاملية بشكل واسع مقارنة مبا كان يعرف بامليزة النسبية ويرجع سبب ذلك كون أن غالبية 
عوامل اإلنتاج والنشاط االقتصادي التقليدي صارت تعرف تراجع ومل تعد بقدرا تفسري العمليات اإلنتاجية احلديثة املرتكزة 

املال  عنصري التقدم التكنولوجي واملعرفة كمتغري داخلي ينتج من تراكم رأسإىل  أصبح ينظرأين  ية،على الكثافة املعرف
  وعمليات االستثمار يف العنصر البشري. 

  المطلب األول: تعريف التنافسية

غم ما ر  يعترب مصطلح التنافسية واحد من بني أهم املفاهيم املستعملة يف الساحة الدولية وبني أوساط االقتصاديني
يشوبه من غموض وعدم الدقة يف حتديد معناه، كونه ال خيضع لنظرية إقتصادية عامة تفسره، حيث تشري كثري من األدبيات 

واليت يقصد ا القدرة   )competereيرجع للغة الالتينية وهي مشتقة من الكلمة ( 1أن أصل كلمة التنافسيةإىل  العلمية
 نافس مع اآلخرين، أي مبعىن آخر العوامل األساسية اليت حتقق جناح إقتصادي يف األجلعلى مواجهة وضعيات املنافسة والت

 الطويل. 

أن مصطلح التنافسية خيتلف باختالف حمل أو مستوى التحليل وذلك بالنسبة للمؤسسة أو إىل  كما جتدر اإلشارة
مفهوم متعدد اجلوانب  2M.Porterالقطاع أو الدولة وهذا راجع العتباره عند كثري من املفكرين االقتصاديني أمثال 

  .3وديناميكي يتغري بالزمن

صادية فهوم التنافسية لكن جند يف كثري من األدبيات االقتأنه بالرغم من الغموض الذي حييط مبأيضا ميكن القول 
أنه يوحى بضرورة توفر حزمة من املؤهالت القادرة على التنافس سواء على مستوى املؤسسات أو الدول، حيث أن هذا 

توى القطاع ساملستوى الكلي وذلك إما على مإىل  األخري استعمل يف املرة األوىل على املستوى اجلزئي (املؤسسة) لينتقل
 . بالنسبة ال وحدود هذه الدراسة سنركز بشكل كبري على مفهوم التنافسية على املستوى الكلي، إضافة4أو الدولة ككل

بعض التعاريف املتعلقة بالتنافسية على املستوى اجلزئي والقطاعي وذلك ملا هلا من عالقة مبفهومها على إىل  اإلشارةإىل 
  املستوى الكلي.   

  

                                                 
1 Thomasz Siudek,  Competitiveness in the Economic, concepts,theories and Empirical Research , Acta Scientiarum 

Polonarum Oeconomia, 13 édition, Polish Agricultural Universities, 2014, Poland , p :91 . 
 لتنافسية املستندج قياس القدرة اصمم منوذ : األستاذ والباحث االقتصادي االجنليزي جبامعة هارفارد األمريكية، أول من وضع نظرية امليزة التنافسية يف مثانينات القرن املاضي ومميكاييل بورتر:  2 

  صاحب كتاب امليزة التنافسية.على املتغريات اجلزئية القتصاد و 
  .21، ص: 2010، دار التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، رة العربية والعالميةاالتنافسية الدولية وتأثيرها على التج: نيفني حسن مشت، "  3 

4 : Muchielli  J-L,  La Compétitivité : définition, indicateurs et déterminants, ACCOMEX n° 44, 2002, p : 09. 
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  ع األول: تعريف التنافسية على المستوى الجزئيالفر 

أن القدرة التنافسية للمؤسسة تتحقق من خالل إكتشافها لطرق جديدة أكثر فعالية   M.Porterيرى االقتصادي  -
من تلك املستعملة من قبل املنافسني واليت ميكن جتسيدها ميدانياً، أي مبعىن آخر إحداث عملية إبداع مبفهومه 

ار داع باعتباره مث. يظهر من هذا التعريف إشارة واضحة وصرحية لعنصر اإلب1الشامل يف أحد جماالت نشاطها
موعة األفكار اجلديدة مل يسبق ظهورها واليت تتشكل نتاج لألنشطة البحث والتطوير يف املؤسسة، األمر الذي 

 يستوجب عليها ضرورة االستثمار يف تطوير كفاءاا ومعارفها بشكل مستمر.   

نجاح واليت اجهة املنافسة والتصدي هلا بتعرف التنافسية: على أا تلك املوارد الكامنة اليت تسمح للمؤسسة مو  -
. على ضوء هذا التعريف ميكن القول أن املؤسسة اليت تكون 2تقوم على ثالث ميزات: االبتكار والنوعية واملرونة

 قادرة على خلق منتجات جديدة وباستمرار وجودة عالية تكون هلا الفرصة األكرب يف االنفراد والتميز يف السوق. 

أا أوضاع تفوق خملوقة ومصنوعة ميلكها مشروع معني نتيجة الدراسة والبحث واالكتشاف كما تعرف على  -
املوارد  التمويل، ،اإلنتاج، التسويقبتكارية ومواهب فاعلة  يف جماالت وذلك من خالل ممتلكات إبداعية وإ

ط التميز أصبحت تشرت . ما ميكن استخالصه من هذا التعريف أن تنافسية املؤسسات يف الوقت الراهن 3البشرية
بالديناميكية واالستمرارية واالعتماد بشكل مكثف على نشاط البحث والتطوير واالهتمام بالعنصر البشري وذلك 
ملا له من ارتباط وثيق مبجاالت االخرتاع واالبتكار. أي مبعىن آخر على املؤسسات احلديثة وضع قواعد متينة 

لك ال يتحقق إال من خالل االستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج والعمل وذ اليفترتكز على اجلودة والتميز والتك
 بشكل أكرب على اإلبداع واالبتكار وتنمية رأس املال البشري.

 . 4: على أا املصدر الذي حيقق للمؤسسة أرباحاً أعلى من منافسيها Durand R. يعرفها االقتصادي  -

ار تاج إستعمال اإلنسان ملواهبه وقدرته على اإلبداع واالبتككما يعرفها االقتصادي حمسن اخلضريي على أا ن -
من خالل هذين التعريفني ميكن القول انه توجد إشارة واضحة للدور واألمهية  .5وإجياده للبديل وإكتشافه للجديد

ريادة لاليت حيظى ا العنصر البشري يف صنع وتطوير التنافسية يف املؤسسات باعتباره مصدر حيقق هلا التميز وا
 مقارنة مبنافسيها وذلك ملا له من عالقة بعنصري اإلبداع والتجديد فيها. 

                                                 
1 : M.Porter,  L’Avantage concurrentiel des Nations, Inter Edition, Paris, 1993, p : 48. 
2 : Jean Pierre Paulet, La Mondialisation , 4ème édition, Armaud Colin, Paris, 1998, p :92. 

، جمموعة النيل  1ط ،آفاق التنمية المستدامة بالتطبيق على الواقع االقتصادي المعاصرإلى  صناعة المزايا التنافسية: منهج تحقيق التقدم من خالل الخروجخلضريي حمسن أمحد، ا: 3 
  .34، ص: 2004العربية، مصر ، 

4 : Rodolph Durand,  Guide du management stratégique 99 concepts clés, édition Dunod,Paris, 2003,p :18 . 
  .24: اخلضريي حمسن أمحد، املرجع السابق ، ص: 5 
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التنافسية: على أا نتيجة تقدم اإلبداع الدائم والذي يسمح للمؤسسة مبواكبة التطور احلاصل إىل  كما ميكن النظر -
 املوجودة بني اإلبداع والتطورتلك العالقة إىل  ، حيث أن هذا التعريف يشري1يف التكنولوجيا ويف طرق املنافسة

التكنولوجي وربطها بتنافسية املؤسسة بالشكل الذي يسمح هلا مبواكبة التطورات احلاصلة وحتسني مستوى أدائها 
 التنافسي.

 أو اخلارجية استغالل الفرص يف منافسيها من أعلى بقدرة املؤسسة فيه تتمتع كما تعرف أيضا على أا: جمال -
وذلك إما  البشرية، أو املادية استغالل مواردها على قدرا من التنافسية ميزا يدات،حيث تنبعالتهد أثر من احلد

 االبتكار أو الكفاءة التسويقية أو التكلفة خفض على القدرة أو التكنولوجيا أو باجلودة تتعلق باجلوانب اليت
  .2مؤهلة موارد بشرية إمتالك أو اإلداري، الفكر متيز أو املالية، املوارد وفرة أو والتطوير

ز هذه األخرية متي ةأن مسألة جناح تنافسية مؤسسة ما ناشطة يف دولة ما ال يعين بالضرور إىل  جتدر اإلشارة أيضا؛ 
دة. ظروف أو أوضاع إستثنائية خالل فرتة زمنية حمدإىل  أو امتالكها للقدرات التنافسية حيث ميكن إرجاع ذلك النجاح

يستوجب قبل بداية احلديث على تنافسية صناعة معينة أو قطاع دراسة كل املؤسسات املوجودة والناشطة فيه عليه فإنه 
وكذا متابعة كافة األنشطة ذات الصلة حىت ميكن احلكم على إمكانية حتقيق مزايا تنافسية وتوفر عناصر داللة على قوة 

مستوى الصناعة  مفهوم التنافسية علىإىل  طرق ولو بشكل خمتصروتنافسية هذه الصناعة أو القطاع، لذلك كان البد من الت
  أو القطاع.

  الفرع الثاني: تعريف التنافسية على المستوى الصناعة أو القطاع

  نستعرض يف مايلي بعض التعاريف اليت تعرضت ملفهوم التنافسية على مستوى الصناعة أو القطاع:

افس عاملياً يف صناعة معينة أو جمموعة من الصناعات وعدم إمكانية إمكانية الدول التن  M.Porterيرى االقتصادي  -
 ىدرة االقتصاد علتعريف التنافسية يف الصناعة على أنه قإىل  متتعها مبزايا تنافسية يف كل الصناعات، حيث يشري

. من خالل 3رفع مستوى املعيشة بالتحسني املستمر يف إنتاجية الصناعة فيما يتعلق بإنتاج السلع األكثر تقدماً 
ن خالل رفع التنافسية على أا ال تتحقق إال مإىل  هذا التعريف ميكن القول انه نظرة االقتصادي ميكاييل بورتر

إنتاجية الصناعة واليت تستوجب رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج املادية والبشرية (خاصة اجلوانب املتعلقة باإلبداع 
ر مفهوم حد ما حمدودة كوا حتصإىل  منتجات متطورة. لكن تبقى هذه املسامهةوالعمالة املاهرة ) من أجل تقدمي 

 التنافسية يف اجلوانب املتعلقة باإلنتاجية.  

                                                 
دراسة حالة مؤسسة –: تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة من خالل نظام المعلومات التسويقية : شرفاوي آسيا، مذكرة مقدمة يف إطار نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية حتت عنوان 1 

  . 9، ص:2010-2009، غري منشورة، املوسم اجلامعي 3كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر   -دليس فود كومباني
  .174 ، ص:2002، مصر، اجلامعية الدار ،- تطبيقي منهج- اإلستراتيجية واإلدارة االستراتيجي التفكير ،وآخرون املرسي حممد الدين مجال:  2 
رية الصيانة لسوناطراك حالة مدي–أهمية تدريب المورد البشري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية : شتاحتة عائشة، أطروحة مقدمة يف إطار نيل شهادة دكتوراه علوم التسيري بعنوان:  3 

  .72ص:  2011-2010معي: املوسم اجلا غري منشورة، ،3كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر   -باألغواط



�����������������������������������������������������������ا������ول:����������������������������%$�#"ل�ا�! &�  ��������ي�و�

 

 
6 

التنافسية على مستوى القطاع قدرة مؤسسات قطاع صناعي معني يف دولة ما على حتقيق جناح مستمر تعين كما  -
ين أ ماية احلكومية وبالتايل متيز تلك الدولة يف هذه الصناعةيف األسواق الدولية دون االعتماد على الدعم واحل

تقاس تنافسيتها من خالل الرحبية الكلية للقطاع، ميزانه التجاري، حمصلة االستثمار األجنيب املباشر الداخل 
 .1مقاييس متعلقة بالتكلفة واجلودة للمنتجات على مستوى الصناعةإىل  واخلارج، إضافة

كن القول أن التنافسية على مستوى الصناعة والقطاع ال خترج على نطاق حتقيق معدالت على ضوء ما سبق مي
زيادة حصة مسامهة هذا القطاع يف التجارة العاملية، فضال على قدرته على املنافسة على إىل  مرتفعة من اإلنتاجية إضافة

  املستوى احمللي والدويل. 

  الكليالفرع الثالث: تعريف التنافسية على المستوى 

حظي مفهوم التنافسية على املستوى الكلي بإهتمام كبري من قبل الكثري من األكادمييني والباحثني واهليئات 
كم يف  حاولوا كلهم وضع إطار واضح ومضبوط للتحأين  واملنظمات الدولية مقارنة باملستويات السابقة (املؤسسة، القطاع)

كل اجلوانب املتعلقة به، حيث جند أن املسامهات واالقرتاحات الساعية لتفسري  التنافسية الدولية تنوعت وذلك راجع نظرا 
لتعقدها وتشابكها مع مفاهيم أخرى. ففي مايلي سنستعرض أهم التعاريف املقدمة من قبل بعض الباحثني واهليئات 

  واملنظمات الدولية:   

) تنافسية الدولة على أا: قدرة البلد أو املنطقة أو املؤسسة على توليد ثروة Bobb et All 1979يعرف كل من ( -
 .2بشكل مسبق لرفع مستوى األجور فيها

وزيع تالتنافسية الوطنية على أا قدرة الدولة على خلق وإنتاج  (Scott et Lodge 1985) كما يعرفها كل من -
 .3سلع وخدمات يف األسواق الدولية بالشكل الذي يكسبها عوائد تكون نامجة عن مواردها

) على أا القدرة عل إنتاج السلع واخلدمات اليت تواجه اختبار Tyson D’Andea 1992كما يعرفها االقتصادي ( -
 . 4اصل ومستداماملنافسة الدولية بشكل يتمتع فيه مواطنوا الدولة املعنية مبستوى معيشة متو 

) أن التنافسية ليس هلا أي معىن بل هي جمرد طريقة أو P .Krugman 1990,1994يرى االقتصادي األمريكي(  -
أسلوب آخر للتعبري على اإلنتاجية، حيث يعرب عليها على أا قدرة الدولة على حتسني مستويات املعيشة بشكل 

 . 5عام أو تقرييب وذلك من خالل رفعها إلنتاجيتها

                                                 
والمتوسطة  دراسة إستراتيجية اإلبداع التكنولوجي في تكوين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرةأطروحة مقدمة يف إطار نيل شهادة دكتوراه علوم التسيري بعنوان:: بن نذير نصر الدين،  1 

  .69، ص:2012-2011املوسم اجلامعي:  غري منشورة، ،3كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر   ،-حالة الجزائر–
2 : Thomasz Siudek,op ,cit, p :93  بتصرف. 
3 : Thomas Verner & Michal Tvrdon,  Comparison of National Competitiveness :Non parametrical approach, Revue    

IPEDR, Silesian University in Opava, V 55,Czech Republic, 2012, p : 2 بتصرف. 
4 : Thomasz Siudek,op ,cit, p :93 بتصرف 
5 : Ibid. 
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) أن التعريف الشامل للتنافسية على مستوى الدول يتمحور حول M.Porter (1998,االقتصادي يرى  كما -
 .1اإلنتاجية الوطنية

على أا قدرة الدولة على حتقيق معدالت منو مرتفعة  WEF(2 ,1996املنتدى االقتصادي العاملي (أيضا عرفها  -
 .3ذلك بنصيب الفرد يف الناتج احمللي اإلمجايليتم قياس أين  ومستدامة يف الدخل احلقيقي للفرد

) التنافسية على أا األداء النسيب احلايل والكامن لالقتصاديات 2003املعهد العريب للتخطيط ( من جهته عرف -
. حيث يظهر من هذا 4العربية يف إطار القطاعات واألنشطة اليت تتعرض للمزامحة من قبل االقتصاديات األجنبية

 كيز على اجلوانب املتعلقة بالتجارة اخلارجية واالستثمار األجنيب املباشر التعريف الرت 

على أا جمموع اهليئات والسياسات والعوامل  )Klans Shwab,WEF ,2013رفت التنافسية حسب (كما عٌ  -
 .5اليت حتدد مستوى اإلنتاجية لبلد ما

بوط للتنافسية تعريف واضح ومضإىل  الدائم للتوصلالتعاريف السابقة املوضحة أعاله ويف إطار السعي إىل  إضافة
  ثالث فئات أساسية: إىل يف هذا االطار على املستوى الكلي ميكن تقسيم أيضا بعض التعاريف املعمول ا واألكثر شيوعاً 

  التعاريف املرتكزة على أوضاع التجارة اخلارجية للدول فقط  -أوال

للدول، حيث  ربط مفهوم التنافسية بوضعية امليزان التجاريإىل  االجتاهتشري غالبية التعاريف املنطوية حتت هذا  -
ضعية التجارية ظهر استخدام هذا التفسري يف شرح الو أين  يعترب الفائض يف هذا األخري دليل على قوة تنافسيتها

تفسري تنافسية الدول . أي 6للواليات املتحدة األمريكية يف فرتة السبعينات من القرن العشرين ومقارنتها مع اليابان
 متغريات إقتصادية قصرية األجل وذلك بربطها بإمكانيات البيع يف األسواق اخلارجية أو حتقيق فائضإىل  باالستناد

 Khemani et) و(Francis,1989جند من الباحثني الذين أيدوا هذا االجتاه أمثال (أين  يف امليزان التجاري،
Stone,1996)و(Boltho,1996 ركزوا على تلك الفروقات يف تكاليف اإلنتاج (وحدة العمل بني دولة ) والذين

  . 7تغري اجتاهات سعر الصرف وما لذلك من تأثري على أسعار السلع حمل التجارةإىل  مقارنة مع منافسيها) إضافة

                                                 
1Thomas Verner,  National Competitiveness and Expenditure on education, R&D  , Journal of competitiveness, Issue :2 

,2011, p :5 بتصرف . 
منظمة غري حكومية ال دف للربح مقرها جنيف بسويسرا أسسها أستاذ يف علم االقتصاد كالوس شواب يف  ) هوWEF:يرمز له باالجنليزية اختصارا بـ (المنتدى االقتصادي العالمي:  2 

ة اجلنسيات الكربى والقادة السياسيني دف النقاش يف املشكالت االقتصادية والسياسية من ممثلي الشركات املتعدد 1000يعترب هذا املنتدى مبثابة مساحة تالقى النخب حلوايل  1971
  . GCR (Global Competitiveness Report)اليت تواجه العامل وكيفية حلوهلا، هذا األخري يقوم بإصدار تقرير التنافسية العاملية سنويا والذي يرمز له اختصارا 

3 : World Economic Forum,  The Global Competitiveness Report 1997, http://www .weforum .org   
  .21، ص:2003، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، 2003تقرير التنافسية العربية لسنة :  4 

5 : Klans Shwab,WEF,  The Global Competitiveness Report 2012-2013 . http://www .weforum .org   
6 : Thomasz Siudek,op ,cit, p :91بتصرف 

  .247، ص:2007، 11، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد الميزة التنافسية ونموذج اإلدارة اإلستراتيجية: أمحد باليل، 7 
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س مع الدول فكما تعرف تنافسية الدول أيضا على أا األداء احلايل والكامن لألنشطة التصديرية املرتبطة بالتنا -
  .1األخرى يف جماالت األنشطة التصديرية ومنافسة الواردات واالستثمار األجنيب املباشر

يف املقابل فإن أصحاب هذا االجتاه وجهت هلم كثري من االنتقادات كون أن الواقع العملي أثبت عدم إمكانية تعميم 
تدهور ىل إ كل احلاالت واألوقات، حيث أن الفائض قد يشريمفهوم تنافسية الدول بناًءا على  وضعيات امليزان التجاري يف  

تنافسية الدول كما هو احلال بالنسبة حلالة العجز فيه اليت قد تدل على وضعية قوية لالقتصاد وهو األمر الذي وقع لالقتصاد 
زان التجاري ميكن أن مليعرف مستويات معيشية مرتفعة. كما أن وضع التوازن يف اأين  األمريكي يف مثانينات القرن املاضي

يقابله اخنفاض يف مستويات املعيشة كما حدث للمملكة املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية والواليات املتحدة األمريكية يف 
ا التجاري عرفت فائض ضخم يف ميزاأين  . كذلك احلال بالنسبة للمكسيك خالل فرتة الثمانينات2تسعينات القرن املاضي

ة للمستثمرين الدوليني إلقراضها لكن بعد بداية ظهور العجز يف ميزاا التجاري يف فرتة التسعينات عادت الثققابله رفض 
للمستثمرين األجانب وجتدد تدفق رؤوس األموال إليها. كل هذه األحداث وغريها وضحت مدى حمدودية هذا التفسري 

  ريه وذلك بإدخال اجلوانب املعيشية للمواطنني.ملفهوم التنافسية واستوجب إدخال أبعاد إضافية أخرى لتفس

  التعريف املرتكزة على اجلوانب املتعلقة بالتجارة الدولية ومستويات املعيشة -ثانيا

يبين أصحاب هذا االجتاه تصورام وتفسريهم لتنافسية الدول من منطلق اجلمع بني اجلوانب املتعلقة بأوضاع امليزان 
  ه:ألفراد يف الدول ومدى حتسنها، يف مايلي نذكر بعض التعاريف اليت تنطوي ضمن هذا االجتاالتجاري ومستويات املعيشة ل

التنافسية على أا ذلك اال الذي تنتج فيه الدول إىل  )OCDE(تنظر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   -
 نفس األسواق العاملية ويف منتجات وخدمات يف ظل شروط السوق احلرة والعادلة تكون قادرة على التنافس يف

 . 3الوقت حيقق زيادة الدخل احلقيقي ألفرادها يف األجل الطويل

على أا قدرة الدولة على إنتاج السلع واخلدمات اليت تقابل  4كما يعرفها الس األمريكي للسياسات التنافسية -
كل مستدام  يات معيشية متزايدة بشاألذواق يف األسواق العاملية ويف نفس الوقت تكون قادرة على توفري مستو 

 : 5على املدى الطويل. كما حصر هذا الس مفهوم التنافسية يف أربعة مؤشرات وهي

 االستثمار: الذي يتضمن االستثمار املادي والبشري والتكنولوجي. -

 اإلنتاجية: تعين درجة الكفاءة اليت تنتج ا السلع واخلدمات.  -

                                                 
  .4، ص:2003كويت، ، ال23، منشورات املعهد العريب للتخطيط، العدد القدرة التنافسية وقياسها: حممد عدنان وديع، 1 
  .5، ص:2003، منشورات املعهد العريب للتخطيط ، الكويت، -حالة مصر-دور الحكومة الداعم للتنافسية: طارق نوير، 2 
  .248: أمحد باليل، املرجع السابق، ص:  3 
نظري  تشكيل جلنة حبث حول تنافسية الصناعات األمريكية ودراسة أسباب تدهورها: أنشأ هذا الس يف عهد الرئيس األمريكي ريغان دف المجلس األمريكي للسياسات التنافسية:  4 

  منتجاا اليابانية.
 . 348، ص:2007، ورقة مقدمة يف ندوة علمية بعنوان القدرة التنافسية للمؤسسة العامة واخلاصة  وفقا ملعايري األداء االسرتاتيجي، القاهرة مصر، مفهوم التنافسيةعادل رزق، : 5 
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 ط بني اإلنتاج واألسواق.التجارة: قدرة الدول على الرب -

 مواطنيها.  إىل  مستوى املعيشة املرتفع: تقييم الثروة املنتجة يف دولة ما ومدى انتقاهلا -

على ضوء هذين التعريفني يرى الباحث أن التنافسية تشكل نظام متكامل إلنتاج السلع واخلدمات املوجهة لتلبية 
ة تدخل الدول يف توفري البىن التحتية واإلمكانيات األساسية املوجهحاجيات األسواق احمللية والعاملية والذي يتطلب 
  لالستثمار يف اجلوانب املادية والبشرية والتكنولوجية.

  التعاريف املرتكزة على اجلوانب املتعلقة مبستويات املعيشة   -ثالثا

الظروف املعيشة لألفراد  كيز علىالرت إىل  يف إطار السعي لوضع تعريف دقيق ملفهوم التنافسية ظهر إجتاه ثالث يدعوا
  ومدى حتسنها داخل بلداا، فمن أمثلة ذلك نذكر:

تنافسية البلد على أا قدرة الدولة على التحسني الدائم  2000عرف الس األوريب يف إجتماعه بربشلونة سنة  -
 .1ملستوى املعيشة ملواطنيها وتوفري مستوى تشغيل عايل ومتاسك إجتماعي

ضا على أا قدرة الدولة على حتقيق مستويات معيشية متزايدة ومطردة وذلك من خالل حتقيق كما تعرف أي -
. 2معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي والذي يتم قياسه من خالل معدل نصيب الفرد من الناتج احمللي اخلام

اختالف مصادرها ومستويات على  مفهوم التنافسية بعد ذلك العرض ملختلف وأهم  التعاريف  اليت حاولت  تفسري
الدولة) فإنه يتوجب توضيح العالقة املوجودة بني مستويات تعريف التنافسية  القطاع والصناعة، املؤسسة، حتليلها (

 أحدها أن حيث ،ومتصلة ببعضها البعض تكاملية عالقة حيث تصفها بعض األدبيات على أا -سالفة الذكر–
 قادرة تنافسية قدرة ذات مؤسسات وجود دون تنافسية صناعة أو قطاعإىل  الوصول ميكن فال اآلخر،إىل  يؤدي
ومن مث حتقيق مستويات معيشية أفضل على  الدويل الصعيد على تنافسية مقدرة الكتساب القطاع قيادة على

قطعا.  امليزة هلذه الدولة امتالكإىل  يؤدي ال تنافسية قدرة ذات صناعة أو ؤسسةم وجود أن إالصعيد الدولة. 
 املختلفة االقتصادية النشاطات أن على اليدل يعد الفرد لدخل ومستمر مرتفع ملعدل الدولة حتقيق فإن املقابل ويف

 .3الدويل الصعيد على للمنافسة تؤهلها ميزة جمملها يف متتلك

لى ضرورة ععلى ضوء ما سبق ميكن القول أنه توجد نقاط مشرتكة بني التعاريف السابقة حيث جتمع غالبيتها 
  اجلودة ،إستخدام الدولة موعة من اإلجراءات والتدابري يف جوانب معينة تتعلق بالتنافسية الوطنية مثل: اإلنتاجية

التكاليف، النفاذ لألسواق اخلارجية، اإلبداع واالبتكار... بالشكل الذي ينعكس على ناجتها احمللي اخلام ومن مث حتسني 
عليه يعرف الباحث تنافسية الدول أو إقتصاد ما على أا قدرة املؤسسات والصناعات الناشطة  مستويات املعيشة ألفرادها.

                                                 
1 Michel Debonneuil & Fontagné Lionel, Rapport : la compétitivité, PAO au conseil d’Analyse économique, Paris, 

France, 2003, p :13.  
  .7: طارق نوير، املرجع السابق، ص:2 
  .5، ص: 2003األردن، ، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، التنافسية وتجربة األردنالوطين،  التنافسية فريق:  3 
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يف بلد ما على حتقيق أو إكتساب حصص يف األسواق احمللية والدولية بشكل مستدام والذي يشرتط توفرها على معدالت 
ال يتحقق إال من خالل تطوير األنشطة إنتاجية مرتفعة وتقدمي منتجات جديدة ومبدعة ذات جودة عالية، وكل ذلك 

استخدام إىل  افةإض،املتعلقة باالستثمار يف رأس املال الفكري وتكثيف إستعماله بإعتباره مصدر للمعرفة وخزاا
  التكنولوجيات احلديثة الشكل الذي يسمح هلا بتحقيق مستويات معيشة مرتفعة ملواطنيها يف الوقت احلايل واملستقبلي.

  القول أيضا أنه يف الوقت الراهن حىت يصبح أي بلد ميتلك قدرات تنافسية يستوجب عليه مايلي:كما ميكن 

تبين سياسات وبرامج وخطط موجهة بالدرجة األوىل لبناء ورفع قدراته اإلنتاجية وذلك باملزج بني املوارد املادية  -
نشطة اخلاصة على خلق مناخ داعم لأل والبشرية، كما توفر له القدرة على تطبيق التكنولوجيات احلديثة، فضال

 بالبحث والتطوير واإلبداع واالبتكار.

ضرورة االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية بالشكل الذي يسمح بتحسني األداء التنافسي الكلي للبلد،  -
ى من منافسيه لوذلك من خالل اإلنتاج بشكل أكرب وكفؤ، فضال على ضرورة حتقيقه ملعدالت إنتاجية مرتفعة أع

 من خالل ختفيضه للتكاليف ورفع جودة منتجاته.

توفري منتجات متقدمة ومتطورة ذات قيمة مضافة عالية تليب احلاجيات الوطنية والدولية، تركز على ختفيض  -
التكاليف واجلودة العالية وذلك من خالل إستخدام عوامل إنتاج  متطورة ويد عاملة مدربة جيداً واليت من شأا 
أن تزيد من حجم التكاليف يف األجل القصري، لكن تساعدها عل اقتحام أسواق الدول املتقدمة والغنية يف األجل 

 املتوسط والطويل. 

  الفرع الرابع: التفرقة بين مفهوم التنافسية وبعض المفاهيم المشابهة

مثل: امليزة به وذات الصلة  فاهيم املشاةمفهوم التنافسية وغريه من املبني العلمية واملنهجية التفرقة  ةتقتضي الضرور 
  النسبية، امليزة التنافسية، القدرة التنافسية، املركز التنافسي.   

 مواجهة على قدرا مبدىؤسسة امل تنافسية تتحدد: يعترب مفهوم ديناميكي ومتعدد اجلوانب حيث التنافسية -أوال
 واالستمرارية البقاء على القدرة وتعطيها أكثر تنافسي مركز يف هاجتعليت يطرحها حميطها واليت ال والتحديات التهديدات

 ومواجهة التنافسي مركزها تدعيم يف وإمكاناا لقدراا واملتميز األمثل ستغاللاال خالل من تهاتنافسيتظهر أين  ،والنمو
 تشكل واليت ؤسسةامل متتلكها اليت واملوارد بالكفاءات يتحدد فاألول أساسيني بعدين للتنافسية أنأي  .املنافسة حتديات

 وأطراف مكونات مع والتعامل التصرف يف طريقتها من تتحدد اليت السوق يف بوضعيتها يتعلق والثاين تنافسية قدرات هلا
    .1املنافسني باقي عن والتفرد التميز مدى هلا حيدد ما وهذا السوق

                                                 
  .69:  شتاحتة عائشة، املرجع السابق، ص: 1 
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اختالف ىل إ الساكن وتعتمد على الوفرة النسبية للموارد اليت تؤدي : تقوم على أسس التحليلالنسبية الميزة -ثانيا
  .1التكاليف النسبية بني الدول، وبذلك يتحدد منط واجتاه التجارة الدولية والتخصص

: يتحدد يف حلظة زمنية معينة (التحليل الساكن) ويقصد به نقطة ساكنة أو موقع معني أو نقطة التنافسي المركز -ثالثا
حتدد موقع الدولة أو الصناعة أو املؤسسة بالنسبة ملنافسيها. كما يعرف املركز التنافسي على مستوى مؤسسة أو توازن 

صناعة بأا القدرة على إنتاج منتجات ذات جودة متميزة وبتكلفة منخفضة على منافسيها يف األسواق احمللية والدولية 
  .2خالل فرتة زمنية معينة

 منافسيها باقي عن هاوتفرد هامتيز  متثل وهي ق،السو  يف ؤسسةامل مظهر تعكس: عملية ديناميكية ةالتنافسي الميزة -رابعا
 خالل من التنافسية امليزة تتحقق... ، حيث التسليم يف السرعة أو املرونة أو التكلفة أو كاجلودة التنافس جماالت احد يف

آخر امليزة التنافسية ختلق وتكتسب من خالل قدرة عوامل اإلنتاج ، أي مبعىن التنافسية القدرا واملتميز األمثل االستغالل
على االنتقال مثل رأس املال والتكنولوجيا والقوة العاملة املاهرة على تدعيم نشاط املؤسسات والصناعات ومن مث حتقيق 

    النمو واكتساب فرص يف األسواق الدولية.

  أفضل بشكل التنافس من متكنها واليت ؤسسةللم الداخلية لقدراتوا العوامل خمتلف متثل: التنافسية القدرة -خامسا
 والتعاون التحالفإىل  اللجوء خالل من تنافسيتها تعظيم ؤسساتللم وميكنحيث  ،مالئم تنافسي وموقع مكانة هلا وحتقق

 بالتكنولوجيا يتعلق فيما وخاصة العادية احلالة يف عليها احلصول ميكنها ال قد وإمكانيات موارد هلا يوفر الذي التجاري
(املادية املوارد هي هلا األساسي املصدر يبقى نهأ إال وتنميتها التنافسية قدرات امتالك وطرق أساليب اختلفت ومهما

  .هلا األمثل االستغالل على والقدرة نسبية وندرة حركة من به تتميز وما والبشرية)

ضح أن وامليزة التنافسية على مستوى املؤسسة والصناعة والدولة يتأنه من خالل تعريف التنافسية إىل  جدير بالذكر
 املستوى على الفارق بينهما غري ملموس وقد يستخدم اللفظان مبعىن واحد سواء على مستوى املؤسسة أو الصناعة. أما

كثري الحيث جند يف  فيها، للمؤسسات والصناعات الناشطة التنافسية املزايا جمموع الدولة تتشكل من الكلي فإن تنافسية
من األدبيات العربية ترمجة اللفظان مبعىن القدرة التنافسية وذلك على إعتبار أن التنافسية أو القدرة التنافسية تتعلق بأداء 
االقتصاد ككل، فمثال ميكن القول تنافسية االقتصاد اجلزائري أو القدرة التنافسية لالقتصاد اجلزائري للداللة على نفس 

  ويف حاالت أقل يستعمل مصطلح امليزة التنافسية للداللة على نفس املفهوم.    املعىن، 

                                                 
  .44-43: نيفني حسن مشت، املرجع السابق، ص:   1 
  : املرجع نفسه. 2 
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  المطلب الثاني:النشأة والتطور، األنواع

  الفرع األول: لمحة تاريخية حول نشأة مفهوم التنافسية 

تعود على  هنوعًا ما لكن املفهوم فهو قدمي جدًا حيث أن بعض اجلوانب املتعلقة ب يعترب مصطلح التنافسية حديثاً 
أن أول إىل  . كما تشري كثري األدبياتReinert(1,1994( القرن اخلامس عشر وذلك حسب ما جاء يف  تقريرإىل  األقل

ظهور ملفهوم التنافسية كان يف فرتة الثمانينات من القرن املاضي والذي ما هو إال امتداد ملفهوم امليزة النسبية الذي جاء ا 
والذي ارجع مبوجبه التخصص والتبادل  2ريكاردو يف نظريته املفسرة ألسباب قيام التبادل التجاري الدويلاالقتصادي دافيد 

ذي التفاوت يف مستويات اإلنتاجية بناءاً على الوفرة النسبية يف عوامل اإلنتاج وهو االجتاه العام الإىل  التجاري ما بني الدول
ين ية والذي مت تطويره بعد ذلك من قبل مفكري املدرسة النيوكالسيكية الذركز عليه االقتصاديون يف املدرسة الكالسيك

              ) D.Ricardoاعتربوا مصدر التنافسية نابع من االختالفات يف عوامل اإلنتاج سواء العمل (كما جاء يف تفسري 
)  وذلك وفق منوذج ساكن أو ثابت، األمر الذي وضعها عرضة لكثري من (Heckscher – Ohlin model ملالاأو رأس 

االنتقادات كوا عجزت عن تقدمي تفسري دقيق لعديد من الظواهر االقتصادية اليت تتميز بالتغري والديناميكية. عليه فإن 
يف مستويات  اس االختالفاتالنموذج املقدم من طرف املدرسة الكالسيكية لتفسري التنافسية الدولية مت بناءه على أس

من  نافسية الدولتاإلنتاجية بني الدول بدون تقدمي تفاسري واضحة لألسباب احلقيقية املؤدية هلذه االختالفات، كما قدرت 
أي مبعىن آخر ميكن  .3خالل العالقة بني العرض والطلب يف املدى املتوسط بالرتكيز على عاملي اإلنتاج: العمل ورأس املال

  ن مفكري املدرسة الكالسيكية والنيوكالسيكية اعتربوا حرية التجارة هي احملرك األساسي للتنافسية والنمو.القول أ

)                                P .Krugman ,1979أما بالنسبة لنظريات التجارة احلديثة مثل مسامهات كل من االقتصادي (
يات احلجم والنموذج االحتكاري للتنافسية فقد أدخلت مفاهيم جديدة ) واملتعلقة مبفاهيم إقتصادLancaster ,1979و(

د لتفسري العوامل املؤثرة على املزايا النسبية يف التجارة الدولية مثل العمالة املدربة والبىن التحتية املتخصصة وشبكات التوري
. من جهتها فقد طورت نظريات النمو وكذا 4اعتربت االستثمار يف هذه العوامل كمحرك للنموأين  وتوطني التكنولوجيا

) Heckscher – Ohlinنظريات النمو الداخلي حمتوى النقاشات املتعلقة بالنموذج النيوكالسيكي للنمو (خاصة أفكار 
 حيث صار الرتاكم املعريف وترسيم أمهية رأس املال البشري باعتبارهم مفاتيح لرفع العوائد والتأثري على النمو االقتصادي يف

ذا االستثمار يف جمال فتح التجارة وكإىل  املدى الطويل، مبعىن آخر فإن التحسني يف التكنولوجيا ورأس املال البشري إضافة
  &Martinو( )Solow,1956 R.وذلك حسب أفكار كل من ( ،البحث والتطوير هي احملرك األساسي للنمو

Sunley,1998(5ة ت التجارة احلديثة تناولت احلديث على التنافسية الدوليما جتدر اإلشارة أنه يف تفسريات نظريا. ك

                                                 
1 : Erik.S. REINERT,  Competitiveness and Predessors : a 500 year ccross National Perspective, STEP Rapport, Paper 

prepared for the Business History  Conference, Williamsburg, Virginia,Oslo, March 1994 . 
  . 246: أمحد باليل، املرجع السابق، ص:  2 

3 : Irina Travkina, Manuela Tvaronaviciene,  An Investigation into Relative Competitiveness of international trade : 
the case of Lithuania , Paper selected at Vilnius, Gediminas Technical University : 6thinternational Scientific 
Conference ,May 13-14 ,2010 ,  Lithuania, p :506 بتصرف. 

4 : Ibid.  
5 : Ibid. 
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للتجارة الدولية يف املدى املتوسط على اعتبار أا تقاس من خالل اإلنتاجية وذلك عن طريق تعريفها بناءا على عاملي 
غريها من عمال و األخذ بعني االعتبار معدالت البطالة والتضخم ومعدل الفائدة ودورات األإىل  العمل ورأس املال إضافة

  العوامل، بينما فسرت التنافسية يف املدى الطويل على اعتبار أا واحدة من أهم حمددات النمو االقتصادي. 

) بالرتكيز على دور املقاول بإعتباره عامل يف التنافسية Josephe Shumpeter,1950من جهته قام االقتصادي (
 . 1لالختالالت، حيث تعطى األفضلية لإلبداع والتحسني التكنولوجيحيث شدد على أن التقدم هو نتيجة 

) بزيادة تطوير مفهوم اإلدارة Peter Druker,1969) و( Alfred Sloan,1963كما ركز كل من االقتصاديني (
 وعدد من )Nicolas Negroponte,1995باعتبارها مدخالت مفتاحية للتنافسية. كما تكلم من جهته أيضا االقتصادي(

  . 2االقتصاديني املعاصرين على زيادة صقل وتثبيت مفهوم املعرفة بإعتبارها أهم و احدث العوامل واملدخالت يف التنافسية

يف األخري؛ فإنه تعترب مسامهة مدرسة األعمال بقيادة أفكار االقتصادي ميكاييل بورتر أول من وضعت معامل لنظرية 
دوات التحليل الثمانينات من القرن املاضي وذلك بتقدميها لنظرية شاملة تعتمد على أ التنافسية أو امليزة التنافسية يف منتصف

اجلزئي وذلك على اعتبار أن التنافس يتم بني املؤسسات وليس الدول على خالف النموذج الذي جاء يف التقرير الصادر 
. نظرا ألمهية 3س التنافس يتم بني الدولعن املنتدى االقتصادي العاملي الذي يعتمد على املتغريات الكلية كون أن أسا

) فإنه سيتم التعرض إليهما بنوع من التفصيل الحقا (املبحث الثاين والثالث WEFهاتني املقاربتني ( نظرية بورتر، مسامهة 
  من هذا الفصل).

  الفرع الثاني: أسباب االهتمام بالتنافسية 

ة واالقتصادية كنتيجة لتلك التغريات احلاصلة يف كافة األصعدة البشرييرجع تزايد االهتمام مبفهوم التنافسية الدولية  
  : 4والسياسية واالجتماعية والتقانية والعلمية واليت ميكن حصرها يف مايلي

شهد العامل يف ين أ التغريات احلاصلة على الصعيد البشري يف خمتلف جوانبه االقتصادية والسياسية واالجتماعية -
 ات كبرية يف الفكر االقتصادي فيما يتعلق مبحددات القدرة التنافسية مثل ظهور أفكار نظرياتالعقود األخرية تطور 

النمو والتجارة احلديثة وكذا مفاهيم تتعلق باجلودة الشاملة فضال على زياد االهتمام مبفاهيم التنافسية وامليزة 
 التنافسية عوض الرتكيز على املزايا النسبية واملنافسة.

                                                 
1 : Arturo Bris, Revisiting the Fundamentals of Competitiveness : A Proposal , IMD WORLD COMPETITIVENESS 

YEARBOOK 2 0 1 5, p :501. 
2 : Arturo Bris,op,cit, p :501. 

، كلية للمؤسسة التنافسية الميزة على الكفاءات وتنمية البشرية للموارد االستراتيجي التسيير أثرمساليل حيضيه، أطروحة مقدمة يف إطار نيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري بعنوان: :  3 
  .3، ص:2004-2003، السنة اجلامعية  غري منشورة االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ، جامعة اجلزائر،العلوم 

 www.ncosyria.com  : . للمزيد من املعلومات راجع2، ص:2011سوريا،  التنافسية في الفكر االقتصادي،: دراسة صادرة عن املرصد الوطين للتنافسية، بعنوان، 4 
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تعمال انتقل تركيز الصناعات واألنشطة االقتصادية على عوامل اإلنتاج التقليدية واالسأين  علمية والتقنيةالتطورات ال -
اجلوانب املتعلقة باملعرفة واملهارات البشرية وطرق التسيري واإلدارة احلديثة فضال على إىل  الكثيف لرأس املال

 املعلومات واالتصال. االتطورات احلاصلة يف تكنولوجي

التطورات اإليديولوجية والسياسية خاصة بعد ظهور ما يسمى بالقطبية األحادية واليت جنم عنها تعزيز نشاط ودور  -
املؤسسات الدولية (مثل: املنظمة العاملية للتجارة، صندوق النقد الدويل... ) يف الساحة االقتصادية الدولية وما 

 إلنتاج.لذلك من آثار على خمتلف األنشطة االقتصادية مثل ا

افرتاضات العوملة املبنية على حتقيق منو اقتصادي أعلى يف االقتصاد العاملي وذلك بالرتكيز على اجلوانب املتعلقة  -
 برفع اإلنتاجية والنمو واالعتماد على التخصص الدويل.

سببات ظهور معلى ضوء ما سبق ميكن القول أن العوملة والتغريات احلاصلة يف بيئة األعمال الدولية هي احد أهم 
وزيادة االهتمام بالتنافسية وكذا ارتفاع حدا والذي جتسدت يف عدة مظاهر أبرزها انفتاح األسواق العاملية والتطور 
  التكنولوجي، فضال على االهتمام املطرد بنشاطات اإلبداع واالبتكار والتجديد يف خمتلف ااالت بني املؤسسات والدول.  

  نافسية الدولية الفرع الثالث: تطور الت

س  وجود أربعة مراحل أساسية تضمن تنمية وتطوير تنافسية الدول، حيث تعكإىل  يشري االقتصادي ميكاييل بورتر
كل مرحلة ظروف وأوضاع الدولة اليت اعتربها مصدر أساسي يف بناء قدرا التنافسية، ويف مايلي نستعرض هذه املراحل 

  : 1على النحو التايل

االقتصاد املوجه بعوامل اإلنتاج: يف هذه املرحلة جند أن الصناعات الناجحة يف االقتصاد تتحدد مزاياها مرحلة  -أوال
التنافسية على مدى توفر العوامل اإلنتاجية، حيث تكون األوضاع االقتصادية هلذا البلد حساسة جدا للتغريات والتطورات 

وعلى  وما هلا من تأثري على مستويات الطلب على عوامل اإلنتاج احلاصلة يف االقتصاد العاملي وكذا تقلبات سعر الصرف
مستويات األسعار النسبية يف االقتصاد احمللي، حيث جند أن التنافسية يف هذه املرحلة تركز على اجلوانب السعرية وتعرف 

ول النامية والصغرية ن الداستخدام متوسط للتكنولوجيا، كما تعترب هذه املرحلة أساسية لكل الدول وهي تعكس واقع كثري م
  يف الوقت احلايل.

مرحلة االقتصاد املوجه باالستثمار: تظهر يف هذه املرحلة رغبة الدول واملؤسسات يف االستثمار لوضع بىن حتتية  -ثانيا
حديثة وكفؤة بغرض توسعة حجم اإلنتاج وذلك من خالل امتالكها ألحدث التكنولوجيات وحتسني تلك اليت متتلكها أو 

ن خالل امتالكها للعمليات اإلنتاجية وحقوق التصنيع املنتجات عرب إقامة عقود شراكة خمتلطة أو احلصول على تراخيص م
من قبل مؤسسات أجنبية. كما أن الدول تركز يف هذه املرحلة على وضع سياسات تضمن وتشجع التوزيع األفضل لرؤوس 

  وجيا.املنافسة ودعم التصدير ومساعدة املؤسسات على اقتناء التكنول األموال ومحاية الصناعات احمللية، فضال على تنشيط

                                                 
1 : M. Porter,  L’Avantage concurrentiel des Nations, op cit, p : 519-530 
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مرحلة االقتصاد املوجه باالبتكارات: يف هذه املرحلة يتطور الطلب احمللي نتيجة ارتفاع مستويات الدخول والتعليم  -ثالثا
وامل اإلنتاج وقيمة زيادة الضغط على أسعار ععوامل اإلنتاج ويقابلها إىل  ترتاجع املزايا اليت تعودأين  وأثر املنافسة احمللية،

العملة احمللية نتيجة منو طلب املستهلكني بشكل مطرد ومعقد، األمر الذي من شأنه أن يغلق الباب أمام االعتماد على 
حلة على يف هذه املر  ابتكاراا، حيث تتعزز قدرة االقتصادإىل  املصادر التكنولوجية األجنبية وحتسينها بل تصبح األفضلية
  مواجهة التغريات والتقلبات احلاصلة يف االقتصاد العاملي. 

مرحلة االقتصاد املوجه بالثروة: املراحل الثالثة السابقة تعكس املراحل األساسية اليت تضمن لالقتصاد االنتقال  -رابعا
يث جند عددا كبريا من ملنافسة، حتوسيع جماالت الصناعات اليت تستطيع من خالهلا اإىل  وتطوير قدراته التنافسية، إضافة

االندماجات والتحالفات بني املؤسسات والصناعات، فضال على ازدياد الغموض حول طرق وكيفيات حتصيل الثروة سواء  
كانت موجودة أو حمققة يف هذه الدول، وبالتايل فإن دوافع االبتكار ستزول يف هذه املرحلة وتنخفض وترية قطاع االخرتاعات 

تثمار يف توزيعه، أي مبعىن آخر يصرف النظر عن أهداف االسإىل  مث يتغري توجه الدولة من إنتاج للدخل والثروةفيها ومن 
االستثمار املايل واجلوانب االجتماعية. ميكن تلخيص ما سبق من مراحل تطور إىل  جماالت البحث والتطوير واالبتكار

  تنافسية الدول يف الشكل املوايل.     
  : مراحل تطور تنافسية الدول حسب مقاربة بورتر1الشكل 

  مرحلة تطور      مرحلة انحدار                                    

  

      

  

            

 M. Porter,  L’Avantage concurrentiel des Nations, op cit, p : 518 . :عداد الباحث باالعتماد علىإمن المصدر: 

  الفرع الرابع: أنواع التنافسية

متيز األدبيات االقتصادية بني عدة أنواع من التنافسية وذلك بإختالف مستوى التحليل حيث ميكن حصرها يف 
  جانبني يتعلق اجلانب األول باملستوى اجلزئي واآلخر على املستوى  الكلي وذلك بإفرتاض وجود عالقة تأثري متبادل بينهم.  

  تصنيفات التنافسية على املستوى اجلزئي -أوال

تعزيز تنافسية منتجاا لفرتة طويلة من الزمن وذلك باستحواذها على قطع واسع من إىل  تسعى املؤسسة دائما 
السوق احمللي والدويل بالشكل الذي يسمح هلا احلصول على مزيد من األرباح وتأمني سيولة ومن مث ضمان البقاء 

  :واالستمرارية، حيث يتحقق ذلك عرب شكلني من التنافسية ومها

االقتصاد 
الموجه 
بعوامل 
  اإلنتاج

 

االقتصاد 
الموجه 
  باالستثمار

االقتصاد 
الموجه 
  باإلبداع

 

االقتصاد 
الموجه 
  بالثروة
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 تعد التكلفة حجر الزاوية يف تقييم التنافسية السعرية حيث أن االختالف يف تنافسية التكلفة أو السعر:  -1
،  1التكاليف النسبية يعترب أساسي يف تعريف املزايا النسبية اليت تكلمت عليها العديد من نظريات التجارة اخلارجية

لسلع املصدرة األمر الذي يفقدها بعض من قدراا ارتفاع سعر اإىل  كما أن ارتفاع تكاليف اإلنتاج يؤدي
تقوية ىل إ التنافسية. يف املقابل فإن االخنفاض النسيب يف تكاليف اإلنتاج (مثل األجور، املواد األولية...) سيؤدي

 قدراا التنافسية ملواجهة التحديات احمللية والدولية مثل حال املنتجات الصينية.

 اجلوانب التالية: إىل  تتفرع التنافسية حسب هذا التصنيف :التنافسية غير السعرية -2

قدرة املؤسسة على تقدمي منتج يف  وcdى )TQM(التنافسية النوعية: تقوم على مبادئ إدارة اجلودة الشاملة   -أ
الوقت املناسب وخايل من العيوب، فضال على مرونة األنشطة املتعلقة باإلنتاج وتنوعها وكذا زيادة االهتمام 

ة اليت القدرة على االبتكار، إذن فاملؤسسإىل  مات املرتبطة باملنتجات (التصميم، اإلعالن،...) إضافةباخلد
تقدم منتجات مبتكرة وذات نوعية أفضل ومتميزة ستكتسب مسعة حسنة يف السوق وميكنها النفاذ واخرتاق 

نسبة للمنتجات يها، كما هو احلال بالاألسواق الدولية حىت ولو كانت منتجاا تباع بأسعار عالية مقارنة مبنافس
 .   2اليابانية

التنافسية التقانية: أصبحت السلع ذات الكثافة التقنية واملهارات العلمية العالية تزداد تنافسيتها وحصصها   -ب
يف التجارة الدولية مقابل تراجع حصص السلع ذات الكثافة العمالية األقل تأهيًال وهذا راجع بشكل كبري 

ل حال كثري وذات حمتوى املعريف عايل، مث الزدياد التنافس بني املؤسسات على تقدمي منتجات عالية التقانة
 من املنتجات األمريكية (اهلواتف الذكية، احلواسيب احملمولة...). 

  تصنيفات التنافسية على املستوى الكلي: تنقسم بدورها التنافسية يف هذا املستوى على النحو التايل: -ثانيا

والصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي أن التنافسية  2000 التنافسية اجلارية: جاء يف تقرير التنافسية العاملي لسنة -1
اجلارية تركز على األداء احلايل لالقتصاد الوطين و العوامل املؤثرة عليها يف األجل القصري مثل مناخ األعمال وبنية 

ًا يف دعم ميلعب االستقرار االقتصادي الكلي دورًا هاأين  األسواق وخمتلف عمليات املؤسسات وإسرتاتيجياا،
 . 3القدرة التنافسية ألي بلد ويساعد على جذب االستثمارات األجنبية

التنافسية الكامنة: تركز عل القدرات عميقة األثر اليت تضمن إستدامة التنافسية ومن مث استدامة النمو لفرتة طويلة  -2
شري والفكري، كما ورأس املال الب من الزمن وحتقيق أهداف التنمية االقتصادية، حيث تتعلق بالرتكيز على االبتكار

حتتوي على عناصر مثل التعليم واإلنتاجية ومؤسسات البحث والتطوير والطاقة اإلبتكارية وكذا الوضع املؤسسايت 

                                                 
  .61، املرجع السابق،  ص: 2003تقرير التنافسية العربية لسنة :  1 
  .07: حممد عدنان وديع، املرجع السابق، ص:  2 
  : املرجع نفسه. 3 
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ذلك و هذين العنصرين بنوع من التفصيل يف املبحث الثالث من هذا الفصل إىل  سيتم التطرق –. 1وقوى السوق
 . -واملعهد العريب للتخطيط ملنتدى االقتصادي العامليمن خالل التطرق ملسامهة ا

  المطلب الثالث: أهمية وأهداف تنافسية الدول واالنتقادات الموجه إليها

إن اجلدل والغموض القائم على مفهوم التنافسية بني خمتلف الباحثيني والسياسيني واهليئات الدولية منذ بروزه لدليل 
رى االقتصادي مثل ما ي –االقتصادية األمر الذي جعله حمل اهتمامهم لدرجة اهلوس به  صريح على مدى أمهيته يف احلياة 

  اختالفهم يف تفسري األهداف اليت ميكن حتقيقها من خالل اكتساب الدول للمزايا التنافسية. إىل  إضافة  -بول كرجيمان

  الفرع األول: أهمية التنافسية 

ل كوا من جهة تفرض حتديات كبرية وخماطر حمتملة لدول العامل من خالتعترب العوملة االقتصادية سالح ذو حدين  
تشجيعها لتحرير قيود التجارة الدولية خاصة الدول النامية منها، لكنها يف املقابل تقدم فرص هلا يف حالة قدرا على 

لصغرية االستفادة ميكن للدول ا االستفادة من بعض التفضيالت واالمتيازات املوجودة يف االقتصاد العاملي، أي مبعىن آخر
 بشكل أكرب من قوى العوملة ومفهوم التنافسية باعتبارمها يقدمان فرصة للدول الصغرية للتخلص من حمدودية األسواق احمللية

 ضافة، هذا باإل2التوجه حنو األسواق العاملية مقارنة بالدول الكربى حبسب ما مت اإلشارة إليه يف تقرير التنافسية العامليإىل 
انه عند حتقيق القدرات التنافسية فإا ستساعد بشكل أو بآخر عل  تقليل حجم العراقيل والعقبات اليت تواجه هذه إىل 

ستفادة من األسواق األخرى وبالتايل االإىل  الدول واملتعلقة بتحسني مستويات اإلنتاجية من خالل فسح اال للولوج
ية وتعزيز البيئة التنافسية يعترب عامل أساسي ووسيلة فعالة لضمان الكفاءة االقتصاد نتائج وفرات احلجم. عليه فإن توفري

النمو وحتسني مستويات املعيشة. كما تنبع أمهية التنافسية من كوا تعمل على توفري بيئة مالئمة لالستغالل األمثل للموارد 
رتقاء يف ذي يسمح بتحسني وتعزيز اإلنتاجية واالوكيفية إستخدامها، فضال على تشجيع اإلبداع واالبتكار بالشكل ال

مستوى ونوعية اإلنتاج وكذا رفع مستوى األداء، فضال على حتسني مستوى معيشة املستهلكني عن طريق ختفيض األسعار 
 والتكاليف. من جانب آخر تظهر أمهية التنافسية يف قدرا على حتسني الكفاءة وحتديد إجتاهات االستثمارات اخلارجية

فضال على تقدمي فرص للنمو وحتسني أداء األسواق الدولية الواسعة بالشكل الذي يتماشى مع حتقيق متطلبات التنمية 
. يف السياق نفسه يربط صندوق النقد العريب أمهية التنافسية يف أبعادها االقتصادية مبدى مسامهتها يف حتفيز 3االقتصادية

  .  4أسواق أكرب وأوسعإىل  للنمو وكذا تسهيل إمكانيات الوصولاالستثمارات األجنبية وإجياد فرص أفضل 

                                                 
  . 07: حممد عدنان وديع، املرجع السابق، ص:  1 
  05، ص: 2000، منشورات املعهد العريب للتخطيط، الكويت، مفهوم التنافسية والتجارب الناجحة في األسواق الدولية: نسرين بركات وعادل العلي،  2 
عدد ، سلسلة حبوث ومناقشات حلقات العمل، معهد السياسات االقتصادية صندوق النقد العريب، اليةالقدرة التنافسية لالقتصاديات العربية في األسواق العالم: علي توفيق الصادق،  3 

  .  170، ص: 1999اخلامس، اإلمارات، 
  . 07: املرجع نفسه، ص:  4 
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  الفرع الثاني: أهداف التنافسية الدولية   

 تشجيع املنافسة وتوليد بيئة تنافسية حمليًا ودوليًا وذلك من خالل العمل علىإىل  دف التنافسية بشكل عام
تعزيز شروط ىل إ الدول وكذا كيفيات توظيفها بشكل فعال، إضافةاالستغالل األمثل لعوامل اإلنتاج واملوارد املتاحة لدى 

املنافسة العادلة داخل األسواق الدولية وتقليصها للممارسات السلبية اليت تنطوي حتت غطاء تغطية التكاليف وتعظيم 
  :  1األرباح مثل: االحتكار والغش...، عليه فإنه ميكن حصر هذه األهداف فيمايلي

 رص اليت تنتج عن تنافسية الدول يف حتقيق منو مستدام وتعزيز الرفاهية؛االستفادة من الف -

 حتديث اهلياكل اإلنتاجية وحتسني كفاءا؛   -

 تطوير التقانة واجلوانب التكنولوجية والنهوض بالعنصر البشري؛   -

 حتسني بيئة األعمال واستقطاب أكثر لرؤوس األموال األجنبية؛ -

 واستمرارية النمو يف بيئة دولية أصبح شعارها البقاء لألفضل واألقوى؛تعزيز القدرة على توليد الدخل  -

 االستغالل األمثل والعقالين للموارد املتاحة ورفع مستويات اإلنتاجية؛  -

إتاحة فرص أكثر للدول الستيعاب واستخدام وتطوير التكنولوجيات بالشكل الذي ينعكس على التكاليف وجودة  -
 تجات اجلديدة.اإلنتاج وأنشطة ابتكار املن

 توليد وتعزيز القدرة التصديرية للدول. -

ق أن التدخل احلكومي يعترب شرطاً ضرورياً يف حتقيق أهداف التنافسية وذلك بإعتباره ضامن لتحقيإىل  جدير بالذكر
ن ز الكفاءة ورفاهية املستهلك بشكل يتوافق مع آليات السوق األمر الذي يستوجب على الدول وضع سياسات جتمع وتوا

من خالهلا بني أهداف التنافسية الدولية وبني أهدافها الذاتية يف محاية الصناعات احمللية، فضال على تقدمي يف نفس الوقت 
. كما أن هذا التدخل احلكومي ال يعترب حكرًا على الدول 2حلوافز تشجيعية الستقطاب وتوطني االستثمارات األجنبية

لدول املتقدمة يف شكل إعانات وإعفاءات ضريبية (مثل ما هو احلال للمزارعني يف النامية حيث تقوم به أيضا كثري من ا
الواليات املتحدة األمريكية ودول االحتاد األوريب) لبعض األنشطة االقتصادية احمللية، األمر الذي جيعل من هذه التدخالت 

  اق العاملية. من التنافس بشكل عادل يف األسو ضرورة ملحة على الدول الناشئة والنامية واملتقدمة حىت تستطيع منتجاا 

                                                 
نشورة، جامعة سعد دحلب، ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، غري مولالتنافسية الجبائية وتأثيرها على تنافسية الد: ياسني قاسي، مذكرة مقدمة يف إطار نيل شهادة املاجستري بعنوان:  1 

  .  91-90، ص: 2005-2004البليدة، غري منشورة، السنة اجلامعية 
، ورقة عمل مقدمة يف إطار ورشة االستثمار اإلفريقي يف السودان  صادرة عن وزارة االستثمار بالتعاون مع مركز دراسات سياسات التنافسية وأثرها على مناخ االستثمار: حسني بشري حممد،  2 

  . 2008الشرق األوسط ، السودان، 
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  الفرع الثالث: االنتقادات الموجهة لمفهوم تنافسية الدول 

إن مصطلح التنافسية مثله مثل كثري من املفاهيم االقتصادية وجهت له كثري من االنتقادات عرب عدد كبري من 
ما وغري ستعماله بشكل مكثف يف فرتة وجيزة ظل مبهالباحثني واملفكرين على أساس أن هذا املفهوم منذ ظهور وشيوع ا

أخرى على  إىل واضح نظرا لعدم ارتكازه على نظرية اقتصادية واضحة وقوية، فضال على اختالف تفسريه من مدرسة
  اختالف فرضياا ومنطلق حتليلها.  

  مآخذات وانتقادات حول مفهوم تنافسية الدول -أوال

) من االقتصاديني الذين وجهوا انتقاداً قوياً لفكرة التنافسية على مستوى P .Krugmanيعترب االقتصادي األمريكي (
لتوقف حىت اعترب املستخدمني هلذا املصطلح أم ال يستطيعون اأين  يف الوقت نفسه، وخطريةالدول واعتربها فكرة خاطئة 

ملتحدة األمريكية ة ما إذا كانت الواليات اللتفكري، وجييدون صعوبة يف حتديد وجود اختالف يف طبيعة طرح السؤال ملعرف
. 1) هي اليت تتنافس يف سوق أمريكا الشمالية للسياراتMotors Generalهي اليت تتنافس يف األسواق العاملية أو شركة (

وحسب رأيه فإن تعريف التنافسية على مستوى املؤسسة سهل وبسيط من تعريفها على مستوى الدول كون أن امليزات 
بية للمؤسسة تعطي صورة واضحة على عدم إمكانية دفعها ألجور ومستحقات موظفيها ومورديها وكل األطراف احملاس

الفاعلة وبالتايل إعالن إفالسها أا يف وضعية إفالس وهو األمر الذي يؤكد عدم تنافسيتها وجيعل من حصتها السوقية 
نتكلم على األداء االقتصادي اجليد أو السيئ. أين  بالدول، األمر الذي يصعب حتديده إذا تعلق األمر 2تتقلص أو تزول

عليه فكل هذه املعطيات توحي صعوبة وتعقد وغموض مفهوم تنافسية الدول مقارنة بتعريفها على مستوى املؤسسة وهي 
ملستوى ا النتيجة اليت توصل إليها االقتصادي بول كرجيمان أن مصطلح التنافسية كلمة  فارغة املعىن إذا ما طبقت على

  .3الكلي وأا خاطئة وخطرية يف نفس الوقت

من جهته يرى االقتصادي ميكاييل بورتر أن حتليل القدرة التنافسية جيب أن ينطلق من املستوى اجلزئي باعتبار 
املؤسسة وحدة التحليل األساسية واعتباره أن املؤسسات هي اليت تتنافس وليس الدول ونفس االجتاه الذي ذهب إليه  
كرجيمان يف انتقاده لفكرة التنافسية على مستوى الدول على اعتبار املؤسسات هي من تتنافس يف األسواق وعلى املوارد 
من خالل إتباع سياسات وإجراءات محائية لدعم تنافسيتها من جهة، ورفع مستوى معيشة أفراد دوهلا وذلك على اعتبار 

املية ى جناح املؤسسات العاملة فيه وكذا قدرا على اقتحام األسواق العأن مستوى معيشة أفراد ما يرتبط بشكل كبري مبد
  .4عرب أنشطة التجارة اخلارجية واالستثمار األجنيب املباشر

  

                                                 
1 : Paul Krugman,  La Mondialisation n’est pas coupable : Vertus et Limites du libre échange, Traduit par : Anne 

Saint-Girous avec le concours de francisco Vergara, édition La Découverte,Poche, Paris , 2000,p :20 .فefgh  
2 : Ibid. 
3 : Paul Krugman,  Competitiveness :A Dangerous Obsession ,Foreign Affairs , Issu vol :73 , N°2 , March-April 1994 

conseil des rolations étrangère ,New York ,  p 44. 
مارس  09و 08، مقدمة يف إطار امللتقى الدويل بعنوان: األداء املتميز للمنظمات واحلكومات" بتاريخ دور الحكومات في تدعيم التنافسية: حالة الجزائر: حممد زيدان، ورقة حبث بعنوان: "  4 

  .17، ص:2005، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 2005
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  ضبابية وغموض مفهوم التنافسية -ثانيا

غري املستمر التكونه يتسم بالديناميكية و إىل   تداخل مفهوم التنافسية مع عدة مفاهيم أخرى إضافةإىل  سبقت اإلشارة
حيث كانت يف سبعينات القرن املاضي ترتبط بالتجارة اخلارجية ويف الثمانينات ارتبطت بالسياسات الصناعية، مث يف فرتة 

واطنني التسعينات ارتبطت باجلوانب والسياسات التقنية، لرتتبط يف الوقت احلايل باجلوانب املتعلقة برفع مستويات املعيشة للم
كونه يفتقد   – 1990حسب بورتر -الدخل والثروة، األمر الذي جعل مفهومها غري معرف بشكل جيد  والعدالة يف توزيع

 عدم وجود قبول عاملي له وملكوناته ومؤشرات قياسه األمر الذيإىل  لقاعدة أو نظرية واضحة وشاملة تفسره بدقة إضافة
التنافسية" الذي جيتاح األدبيات والسياسات يف "هوس  -حسب كرجيمان–الوقوع فيما يسمى  اخلوف منإىل  يدعوا
 درجة أن يصبح مظلة لطيف واسع من السياساتإىل  . كما أن هذا املفهوم يثري جدًال كبريا لعدم إمكانية ضبطه1العامل

ل تكاد تشمل كن أي ،حيث أن هذا االتساع يف املفهوم يشمل أيضا املؤشرات املستعملة يف قياسها ،الصناعية والتجارية
  . 2نشاط االقتصاد واتمع

ىل إ كل املسامهات اليت حاولت تعريف وقياس التنافسية ظلت مستمرةإىل   جدير بالذكر أن االنتقادات املوجهة
) Lall,1997 ,2001وكذلك ( Chachoub & Oral)لعل من أشهرها تلك اليت وجهها كل االقتصاديني ( ،الوقت احلايل

واضح  التنافسية العاملي باعتبار أن املؤشرات املكونة له ابتعدت على تقدمي تعريف وقياسالذي انصب على تقييم تقرير و 
. من جهة أخرى؛ 3حيث أصبح كل شيء تقريبا يؤثر فيها ومنه ظهر نوع من التمييع للمفهوم وحمدداته ،ملفهوم التنافسية

ني أساسينت حاولتا ميكن التمييز بني مدرستأين  فإن مفهوم التنافسية صار حمل انتقاد كونه شهد اختالف يف مدارس حتليله
: مدرسة رجال اإلدارة الذين ركزوا على اجلوانب املتعلقة بالتكلفة واإلنتاجية، حيث 4تقدمي وحتديد مفهومها وقياسها ومها

تم تعزيزها عرب زيادة يكونه يعترب التنافسية سياسة وطنية   ،يعترب ميكاييل بورتر من جامعة هارفارد األمريكية رائد هذه املدرسة
اإلنتاجية باالعتماد على االبتكار يف اإلنتاج بدال من االعتماد على املزايا النسبية يف امتالك املوارد الطبيعية واليد العاملة 

 يالرخيصة واملناخ املناسب واملوقع اجلغرايف. أما املدرسة األخرى فهي مدرسة االقتصاديني اليت تركز على الرفاه االقتصاد
وعات وبالتايل إذا كان قادر على توليد النمو دون اإلخالل مبيزان املدف حيث تعترب االقتصاد تنافسياً  ،وتربطه بالنمو املستدام

ينعكس هذا النمو على الرفاه من خالل االعتماد رفع مستوى اإلنتاجية وزيادة اإلبداع والتوجه حنو السلع كثيفة رأس املال 
  ت العمالة منخفضة األجر بالنسبة للعمليات اإلنتاجية اليت تتطلب كثافة يف اليد العاملة.واالستثمار يف الدول ذا

  المطلب الرابع: مبادئ وقواعد تنافسية الدول

يتضمن هذا اجلزء تسليط الضوء على جوانب أخرى تتعلق بالتنافسية على املستوى الكلي واليت تتعلق مببادئها 
  األمر الذي نستعرضه على النحو التايل.والقواعد اليت ترتكز عليها، 

                                                 
  .6-4: حممد عدنان وديع، املرجع السابق، ص:  1 
  نفسه.املرجع :  2 
  : املرجع نفسه. 3 
  .3: دراسة املرصد الوطين للتنافسية، املرجع السابق، ص: 4
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  الفرع األول: مبادئ تنافسية الدول

بالتعاون مع  Garelli Stéphane(1(بعد حوايل عشرين سنة من القياس والتقييم واملقارنة اليت قام ا االقتصادي 
 سبيل تلخيص ع من التضحية يفواعرتافه بوجود نو للمفهوم استطاع أن يقدم نظرة نقدية  الدويل للتنمية اإلدارية املعهد

عن املعهد باسم                              خلص يف التقرير الصادر  ه. كما أن2مفهوم التنافسية الصعب يف كلمات بسيطة
)World Competitiveness Yearbook ;2006 بيئتها تسيريالدول ) مجلة من القواعد األساسية اليت تستطيع من خالهلا 

وذلك من خالل دجمها يف إطار منهجية توضح العالقة فيما بينهم، حيث تلخص هذه العوامل يف أربعة قواعد التنافسية 
  :  3أساسية وهي

): ختتلف الدول يف طريقة تسيري لعالقاا مع جمتمع Attractiveness/Agressivenessاجلاذبية/العدوانية (محائية) ( -أوال
نتقال االستثمار فيما خيص الصادرات واال ،نافسية بالعدوانية الدولية لكثري من الدولاألعمال العاملي، فسابقا ارتبطت الت

عض الدول اإلسرتاتيجية اليت سارت عليها كل من أملانيا واليابان وكوريا اجلنوبية. يف املقابل فإن ب األجنيب املباشر وهي تقريباً 
سبة لكل من ايرلندا اجلاذبية وهو احلال بالن ىباالعتماد عل سري تنافسيتها بطريقة أخرى وذلكيف الوقت احلايل أصبحت تٌ 

  . ليهماانتيجة التحفيزات املقدمة وانتقال االستثمارات األجنبية املباشرة  اً وسنغافورة اللتان شهدتا حتسن

ر العمل والتوظيف، وفيكما أن مبدأ العدوانية يف تسيري التنافسية جيلب املداخيل للبلد األم لكن ليس بالضرورة 
بينما مبدأ اجلاذبية يولد مناصب شغل يف االستثمارات األجنبية املباشرة للبلدان املضيفة ويقابله حجم قليل من املداخيل 
بسبب التحفيزات األمر الذي جيعل من الضروري على كثري من الدول عدم إمهال األمهية اليت حيظى ا مبدأ اجلاذبية على 

ترب صحي لالقتصاد خاصة فيما خيص توفري مناصب العمل. كما انه صار من األساسي يف الوقت احلايل على اعتبار أنه يع
  الدول األخذ بعني االعتبار بكل من مبدأي اجلاذبية والعدوانية يف تسيري شؤوا وعالقاا مع اتمع الدويل وللتنافس أيضا. 

 حيث ،): يف الغالب يكون النظام االقتصادي للدول متجانس Proximity/Globalityالقرب(اجلوارية)/ الشمولية ( -ثانيا
أنه يف كثري من احلاالت عليها التوفيق بني نوعني من املبادئ لضمان التكيف االقتصادي: االقتصاد اجلواري (القريب) 

جتماعية رفية واخلدمات االأن النوع األول يشمل األنشطة التقليدية مثل األنشطة احل كماواالقتصاد الشمويل(املعومل)،  
األنشطة اإلدارية مثل احلكومة والعدالة فضال على أنشطة دعم املستهلك مثل إىل  والفردية (األطباء واملعلمني)، إضافة

خدمات ما بعد البيع. عليه فإن االقتصاد اجلواري يوفر القيمة املضافة بالقرب من املستهلك النهائي. يف املقابل فاالقتصاد 
القرب من ىل إ  (املعومل) يتشكل من املؤسسات والعمليات الدولية حيث يفرتض أن اإلنتاج ال حيتاج بالضرورةالشمويل

                                                 
 1  :Stéphane Garelliأستاذ باملعهد الدويل للتنمية اإلدارية : )IMDمدير لدول واملؤسسات يف األسواق العاملية، كما يعترب) وأستاذ جبامعة لوزان بسويسرا، ترتكز أحباثه على تنافسية ا 

الذي يعىن بتقدمي دراسات على تنافسية الدول  يف    Competitiveness Yearbook  World) والذي يطلق عليه اسم IMDللكتاب السنوي الصادر على املعهد الدويل (
    معيار. 250دولة باالعتماد على حوايل  50شكل تقرير سنوي يقارن بني حوايل 

2 : Claudia Ogrean , National competitiveness between concept and reality ; Some insight for Romania , issue Revista 
Economica , N°1-2(49) ,The lucian Blaga University of Sibiu , Romania,2010,p :62.فefgh 

3 : Stéphane Garelli , Competitiveness of Nations :The Fundamentals, IMD , World Competitiveness Yearbook, 2006 
 بتصرف .
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التكاليف التشغيلية، ىل إ املستهلك النهائي واالستفادة من املزايا النسبية لألسواق عرب كل مناطق العامل، بل باخلصوص النظر
  ألسعار الفعلية.  ويف الغايل يكون هذا االقتصاد تنافسي وبا

جدير بالذكر أن النسبة بني هذين املبدأين فيما خيص الرفاهية الوطنية ختتلف حسب حجم االقتصاد والتنمية 
 1/3الناتج القومي اخلام ينشأ من االقتصاد اجلواري والثلث  2/3االقتصادية للبلد، فمثال يف دول أوربا الغربية جند أن ثلثي 

يأيت من االقتصاد املعومل. بينما جند يف الدول الصغرية تكون أكثر تبعية الجتاه االقتصاد املعومل مقارنة بالدول الكربى اليت 
) مخسة وعشرين 25تعتمد بشكل كبري على أسواقها احمللية الضخمة بالرغم من تزايد التوجه حنو العوملة. كما أنه خالل (

ات شمويل عرف ارتفاعاً كبرياً حيث اتسعت رقعته على حساب االقتصاد اجلواري بسبب انعكاسسنة املاضية فإن االقتصاد ال
  .1تيار العوملة

لى األصول لبيئتها التنافسية بشكل كبري ع ها): تعتمد كثري من الدول يف تسيري Assets/Processاألصول/العمليات ( -ثالثا
سية ول (األرض، األفراد، ثروات طبيعية) وال تكون بالضرورة تنافوالعمليات، حيث تكون بعض الدول غنية من ناحية األص

  مثل حال الربازيل، اهلند، روسيا.

يف املقابل جند دول أخرى مثل سنغافورة، اليابان، سويسرا تكون فقرية يف جانب املوارد وتعتمد بشكل كبري على 
  .   2ابقتيهاالعمليات التحويلية وتكون يف الغالب هذه الدول أكثر تنافسية من س

): إن املبدأ الرابع الذي Individual Risk Taking/Social cohesivenessاملخاطر الفردية/التماسك االجتماعي( -رابعا
تقوم عليه التنافسية يظهر من خالل التمييز بني النظام الذي يشجع على املخاطرة الفردية وذلك الذي حيافظ على التماسك 

حيث أن العامل األجنلوساكسوين منوذج يتميز بالرتكيز على املخاطر والتحرير واخلوصصة واملسؤولية الفردية عرب  ،االجتماعي
مقاربة ختفيض الرعاية االجتماعية. يف املقابل فالنموذج يف القارة األوربية يعتمد بشكل كبري على التوافق االجتماعي 

ات وتكثيف الرعاية االجتماعية. جدير بالذكر أن هذين النموذجني ظال باالعتماد على مقاربة املساواة بني املسؤولي
يتنافسان لعديد من السنوات لكن يف الوقت احلايل جند أن النموذج األجنلوساكسوين أصبح يسود بشكل اكرب حيث جند 

هده كثري من الدول تش االنفتاح الذيإىل  أن قوانني االحتاد األوريب بدأت تتحرك حنو عمليات التحرير واخلوصصة إضافة
  االشرتاكية السابقة يف العامل والذي ما هو إال دليل على توسع دائرة هذا االجتاه.

  الفرع الثاني: القواعد الذهبية لتنافسية الدول

) عدة قواعد World Competitiveness Yearbookوضع املعهد الدويل للتنمية اإلدارية يف تقاريره السنوية (
  : 3تنافسية الدول أطلق عليها إسم القواعد الذهبية للتنافسية وهي على النحو التايلأساسية تدعم 

 توليد بيئة قانونية وإدارية مستقرة ميكن التنبؤ ا؛ -
                                                 

1 : Stéphane Garelli, op cit. 
2 : Ibid. 
3 : Arturo Bris & José caballero , Revisiting the Fundamentals of competitiveness : a proposal , op cit , p :499. Et 

Stéphane Garelli , op cit.بتصرف 
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 ؛تسهيل القيام باألعمالإىل  ضمان السرعة والشفافية والنوعية واملساءلة اإلدارية بني األنشطة، إضافة -
 املادية والتقنية املتقدمة واللوجيستكية والربط؛االستثمار يف البىن التحتية  -
 احملافظة على العالقة بني مستويات األجور واإلنتاجية والضرائب؛ -
 العمل داخل هيكل إقتصادي مرن وديناميكي؛ -
احملافظة على النسيج االجتماعي من خالل تقليص الفروق بني األجور وحتسني الظروف املعيشية للمواطنني خاصة  -

 توسطة باعتبارها مصدر ومفتاح للرفاه؛الطبقة امل
 الرتكيز عل نظام تعليمي جيمع بني التمهني والتعليم العايل من اجل إعطاء أفضلية لتوظيف الفئات الشبانية وتقليص -

 حجم البطالة يف أوساطهم؛
 تعزيز علم وثقافة املقاوالتية؛ -
الصحة، دية (الطرق، االتصاالت) واالجتماعية (االستثمار الدائم لتطوير واحملافظة على البىن التحتية االقتصا -

 التعليم، معاشات التقاعد)؛
 االستثمار بشكل كبري يف التعليم خاصة املستوى الثانوي والتدريب على طول احلياة الطبقة الناشطة يف اتمع؛ -
إىل  ادرات إضافةالصاملوازنة ملبدأ العدوانية يف األسواق الدولية والعمل على اكتساب حصص فيه من خالل تقوية  -

 تنمية مبدأ اجلاذبية للبلد فيما خيص االستثمارات األجنبية املباشرة واألنشطة املولدة للقيمة املضافة؛
م حتقيق التوازن بني االنفتاح االقتصادي والفرص اليت حتملها العوملة لتوليد الثروة واحملافظة على نظام التماسك والقي -

 داخل اتمع.
نتيجة مفادها أنه تقريبا كل القواعد اليت جاءت يف تقارير املعهد الدويل إىل  ق توصل الباحثمن خالل ما سب

ر البشري ضرورة الرتكيز على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية من اليت تم بالعنصإىل  للتنمية اإلدارية تدعوا بشكل صريح
فاتيح جناح قيق الرفاه  واالستقرار، وتعترب يف نفس الوقت موذلك عرب توفري كل الوسائل والظروف املالئمة والضامنة لتح

  أساسية ألي اقتصاد تساعده يف حتقيق وتعزيز تنافسيته.
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  المبحث الثاني: محددات التنافسية على مستوى الدول

خلطابات ا اعترب مفهوم التنافسية يف اآلونة األخرية من بني أهم املصطلحات واملفاهيم شيوعاً واستعماالً يف كثري من
من املفكرين  وبالرغم من تلك املسامهات والتفسريات اليت قام ا كثري ،السياسية وامللتقيات العلمية واألدبيات االقتصادية

والباحثني والسياسيني وصانعي قرار ومدراء وهيئات ومؤسسات دولية إال أنه يبقى هذا املفهوم يشوبه كثري من الغموض 
ة إتفاق موحد بني كل هذه األطراف واجلهات يف تعريفه وقياسه وحتديد العوامل املؤثرة فيه خاصإىل  حيث مل يتم التوصل

على املستوى الكلي، وهو األمر الذي سنقف عليه من خالل هذا املبحث لتوضيح بعض املسامهات اليت حاولت أن تقدم 
  حمددات ومؤشرات لقياس التنافسية على مستوى الدول.   

  ظرية الميزة التنافسية وماسية بورتر المطلب األول: ن

قام االقتصادي ميكاييل بورتر صاحب نظرية امليزة التنافسية يف منتصف الثمانينات بوضع منوذج لقياس القدرة 
التنافسية يرتكز بشكل كبري على التحليل اجلزئي وذلك راجع العتباره أن املؤسسات هي اليت تتنافس فيما بينها وليس 

ساهم هذا النموذج يف تطوير مفهوم التنافسية خاصة على املستوى الكلي وذلك من خالل تقدمي اسرتاتيجيات الدول، حيث 
تساعد على خلق وتعزيز تنافسية الدول باالعتماد على اإلبداع واإلنتاجية واجلوانب الفكرية واملعرفية يف اإلنتاج كبديل 

يث صنف قع اجلغرايف ووفرة املوارد الطبيعية واليد العاملة الرخيصة ...،حالعتمادها على املزايا النسبية التقليدية مثل املو 
اسية (ظروف جمموعتني أساسيتني تتمثل يف: احملددات األسإىل  بورتر العوامل األساسية احملددة للقدرة التنافسية الوطنية

سات) وهيكل التنافس بني املؤسعوامل اإلنتاج، ظروف الطلب، أوضاع الصناعات املرتبطة أو املساندة، إسرتاتيجية 
  واحملددات الثانوية (الدولة، الصدفة).

  الفرع األول: المحددات األساسية

بني مخسة أصناف  قام بورتر بالتمييزأين  ظروف عوامل اإلنتاج: يقصد ا خمتلف عوامل اإلنتاج اليت متتلكها الدول -أوال
  أس املال، املعرفة، واليت اعتربها عوامل أساسية. : العوامل املادية والبشرية، البىن التحتية، ر 1وهي

ظروف املناخية الإىل  املوارد املادية: يقصد ا عامل اإلنتاج التقليدية من أرض، ثروات طبيعة وباطنية إضافة  -1
 واملوقع اجلغرايف وما هلا من تأثري على التبادالت الصناعية والتجارية مع العامل اخلارجي.  

 ركز بورتر على العمالة املؤهلة واملدربة تدريباً فنيا عالياً وذلك على اختالف مستوياا. املوارد البشرية: -2

البىن التحتية: تشمل شبكات الطرق ووسائل النقل وكذا االتصاالت فضال على أنظمة ووسائل الدفع وحتويل  -3
خر كل اآلليات اليت فية، أي مبعىن آاألموال وشبكة الربيد، مبا يف ذلك املرافق الصحية واملؤسسات التعليمية والثقا

 تعرب على جودة مستوى املعيشة وجاذبيته للعيش والعمل.

                                                 
84.-:83 , op.cit. ,p pL’Avantage concurrentiel des Nations  : M. Porter, 1 
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اجلوانب ىل إ املوارد املالية: يتعلق األمر حبجم وتكاليف احلصول على رؤوس األموال ومصادر التمويل املتوفرة، إضافة -4
شاط حركية وانسياب رؤوس األموال وبالتايل ناملتعلقة باالدخار وهيكل أسواق رأس املال وما لذلك من تأثري على 

 األعمال بصفة عامة.

البنية املعرفية ىل إ املوارد املعرفية: يسلط الضوء بورتر على مراكز إنتاج املعرفة من جامعات ومراكز حبث عامة إضافة -5
ات. كما أشار د املعلوموالفنية املوجودة داخل الدول، مبا فيها البحوث العلمية والدراسات وبراءات االخرتاع وقواع

ذا حسب آخر وكإىل  أن دور كل عامل من هذه العوامل خيتلف حسب حجمه ونوعيتها من قطاعإىل  بورتر أيضا
: عوامل 1 أساسينيصنفنيإىل  تصنيفهاإىل  أمهية توفرها واستغالهلا يف عمليات اإلنتاج وهو األمر الذي دفع به

قدة تتشكل من البىن التحتية والعمالة املاهرة ومراكز البحث العامة قاعدية مثل العوامل الطبيعية، وعوامل مع
 واخلاصة.

من جهة أخرى؛ يرى بورتر أن أغلبية القطاعات خاصة يف االقتصاديات املتقدمة صارت تركز على حتقيق النمو يف 
م توليدها وإنتاجها اليت يت بل هي تلك ،اإلنتاجية، حيث أصبحت العوامل احملددة للمزايا التنافسية ليست تلك املوروثة

 واكتساا.

لى ععلى ضوء ما سبق ميكن القول أن يف حتليل بورتر للمزايا التنافسية وكيفية حتقيقها صار من الضروري الرتكيز 
خصصة حيث انه كلما كانت هذه العوامل مت ،نوعية عوامل اإلنتاج بشكل أكرب من االهتمام حبجمها وكميتها ومدى توفرها

ريع كما هو انه يصعب تقليدها أو إهتالكها بشكل سإىل  ومتميزة كلما ساعدت يف حتقيق امليزة والتفوق، إضافة ومتطورة
  احلال بالنسبة لرأس املال البشري والفكري (العنصر البشري واملعرفة).

ار من الضروري صبالرغم من اختالف القطاع فإنه أنه لضمان التشغيل اجليد للسوق و ظروف الطلب: يرى بورتر  -ثانيا
 تطوير الطلب الذي حيفز اإلبداع واالبتكار يف املنتجات عالية القيمة املضافة، حيث تربز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية

اخلارج عندما يستطيع الطلب احمللي التأثري على تقوية التنافسية الدولية وذلك كونه يؤثر على وترية ونوعية اهودات إىل 
حيث أن الطلب احمللي للزبائن سيكون كأداة ضغط على ن قبل املؤسسات الناشطة يف الدول، احملققة م واإلبداعات

املؤسسات من أجل دفعها حنو املزيد من اإلبداع واالبتكار بالشكل الذي يوجهها حنو االهتمام أكثر بتحسني مستوى 
احمللي  باقتصاديات احلجم يف حالة ما إذا كان السوقوجودة منتجاا وخدماا، فضال على إمكانية استفادا مبا يعرف 

  ذو حجم كبري وبالتايل حتقيق املزايا التنافسية. عليه فإن االقتصادي بورتر يرى أن بنية الطلب احمللي وحجمه ومعدله يعترب
  .2ستثماراتالوذلك من خالل التأثري على سلوك التنافسية للمؤسسات والدول ليوسعها، كقاعدة ترتكز عليها امليزة ا

وضع الصناعات املرتبطة واملساندة: يرى بورتر أن وجود فروع صناعية ذات صلة بالصناعات واألنشطة األساسية  -ثالثا
احة فرص آثار اجيابية من خالل السماح بتقسيم املعلومات واملعارف وإت اتنافسية على املستوى الوطين سيكون هلب تتميز

رتبطة مبعىن آخر فإنه مع وجود موردين حمليني ميتازون مبستوى تنافسي ممتاز يف صناعات م مستقبلية للصناعات األخرى، أي
                                                 

1 : M. Porter,  L’Avantage concurrentiel des Nations, op.cit. , p : 83-84. 
2 : Ibid. , p : 108. 
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باألنشطة االقتصادية للصناعات األساسية يف دولة ما سيمكن هلذه األخرية من اكتساب مزايا تنافسية على اعتبار أم 
لفة/العائد مكاسب جتمع بني عنصري التكيتحصلون من هؤالء املوردين على منتجام كمدخالت تساعدهم على حتقيق 

أن ثلثي اآلالت  كون  -اليت تعترب األوىل عاملياً -مثل ما هو احلال يف صناعة الذهب والفضة يف ايطاليا ،بشكل فعال
املتخصصة يف صناعة هذه املعادن واحللي عامليا هي ذات أصل ايطايل، األمر الذي يسمح للمؤسسات الناشطة يف هذه 

ل هذا البلد من االستفادة من تلك املنافسة الشرسة بني موردي هذه اآلالت والنماذج اجلديدة والتجهيزات الصناعة داخ
  .1املتعلقة ذه الصناعة يف تقدمي منتجات تنافسية وجبودة عالية

من خالل ما سبق ميكن القول أن توفر الصناعات املساندة وذات الصلة باألنشطة الرئيسية ألي اقتصاد ستسمح 
اليت تتميز فيما بينها  2له بشكل أو بآخر بوضع قاعدة أو شبكة مؤسساتية تتشكل يف إطار ما يطلق عليه بالعناقيد

بشكل  ةباالعتماد املتبادل والقدرة العالية على نقل املوارد الطبيعية واملعرفية وكذا االستخدام املكثف للتطورات التكنولوجي
  سريع ومناسب، األمر الذي قد ينجم عليه اكتساب وتوليد ملزايا تنافسية داخل هذه القطاعات عرب هذه العناقيد.

 إسرتاتيجية وهيكل التنافس بني املؤسسات: يهتم هذا احملدد للتنافسية على مستوى الدول بكل الظروف والبيئة اليت -رابعا
أخرى. كما إىل  ة ختتلف فيها اسرتاتيجيات وأمناط التنظيم للمنافسة احمللية من دولحتيط بنشأة وتنظيم وتسيري املؤسسة اليت

أن هذا اإلطار الوطين يؤثر على طريقة املؤسسات يف التسيري وكيفية التنافس خاصة أمام غياب لنموذج موحد له يف الواقع 
سري ومتول من لدولية هي مؤسسات صغرية ومتوسطة تبني الدول، ففي ايطاليا مثال جند أن املؤسسات الرائدة يف التنافسية ا

قبل بعض العائالت، بينما يف املقابل جند يف أملانيا أن مسريي املؤسسات هم أفراد ذوي مؤهالت تقنية عالية ختضع 
 .  3ألسلوب تسلسلي يف التنظيم وكذا عند تنفيذ وتطبيق العمليات التسيريية

ساسياً كون طبيعة املنافسة احمللية اليت تنشأ يف هذا اإلطار الوطين ستلعب دوراً أإىل   جدير بالذكر أيضا أن بورتر أشار
، حيث يرى أن املؤسسات اليت تنجح يف اجتياز امتحان 4يف دعم أنشطة اإلبداع ويف النجاح النهائي على املستوى الدويل

ويرها وكذا ألنشطة ضغط لتحسني منتجاا وتطاملنافسة الدولية هي تلك اليت تعرف منافسة وشرسة حملياً واليت تكون أداة 
  اإلبداع بالشكل الذي يسمح هلا خبلق مزايا وطنية صلبة ودائمة.

كما يرى الباحث أنه عندما جتتمع التطبيقات التسيريية مع قوة وشراسة املنافسة احمللية وتوفر اإلطار الوطين املنظم 
الناشطة  ميزة تنافسية كوا تسمح للمؤسساتإىل  تتجسد وتتحول ألي قطاع فانه ميكن لكل هذه العوامل واحملددات أن

ج بلداا، أي مبعىن آخر خار إىل  فيه باإلبداع والتطور وختفيض التكاليف وحتسني جودة املنتجات ومن مث إمكانية تدويلها
داع واالبتكار والتحسني شطة اإلبميكن القول أن امليزة التنافسية تتحقق إبتداءاً من وجود منافسة حملية قوية وشرسة تشجع أن

                                                 
1 : M. Porter,  L’Avantage concurrentiel des Nations, op.cit. ,p :111-113. 

  .عبارة عن تركز جغرايف ملؤسسات وهيئات يف أنشطة متواصلة وتابعة لبعضها البعض يف قطاع اقتصادي ما العناقيد::  2 
  للمزيد من املعلومات راجع : 

M. Porter, Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review ; 1998 .p : 78.  Sur web : 
http://hdrnet.org/349/   12/05/2014االطالع بتاريخ.  

3 : M. Porter, L’Avantage concurrentiel des Nations, op.cit. ,p : 119. 
4 : Ibid. 



�����������������������������������������������������������ا������ول:����������������������������%$�#"ل�ا�! &�  ��������ي�و�

 

 
27 

 والتجديد، فضال على ضرورة االستغالل األمثل لعوامل اإلنتاج بالشكل الذي يسمح بتحويلها هلذه املزايا التنافسية الوطنية
  مزايا تنافسية دولية. إىل 

  الفرع الثاني: المحددات الثانوية 

ة تؤثر يف ددات تنافسية الدول واعتربها حمددات مساعدأضاف ميكاييل بورتر بعض العوامل املساعدة يف حتليله حمل
  حتقيق جناح على املستوى العاملي وهي دور الدولة والصدفة.إىل  تنافسيتها وتؤدي

) أن تاريخ أغلبية النجاحات  L’Avantage concurrenciel des Nationsدور الصدفة: أشار بورتر يف كتابه ( -أوال
ئ أوضحت أن لعنصر الصدفة دوراً يف حتقيقها واليت تكون عبارة عن أحداث اليت تقع بشكل مفاجاالقتصادية احملققة العامل 

أسعار املواد األولية،  تقلبات ةوخترج عن سيطرة املؤسسات والدول لكنها تؤثر يف تنافسيتها مثل التطورات التكنولوجي
 يف حيث أن هذه األحداث من شأا تغيري مات ... ،سعار الصرف، احلروب، األز التغريات احلاصلة يف األسواق املالية وأ

خريطة وموازين القوى التنافسية بني الدول وإلغاء قواعد ومبادئ التنافسية املوجودة وظهور أخرى جديدة. عليه فإن هذه 
ا مميكن أن تستغلها بعض املؤسسات والدول يف خلق مزايا تنافسية، بينأين  األحداث ستكون مبثابة سالح ذو حدين

  . 1ميكن أن ديد مباشر للمزايا احملققة من قبل بعض املؤسسات والدول

دور الدولة: يرى بورتر أن دور الدولة يتلخص يف مدى تأثريها على احملددات أساسية للتنافسية والذي يكون إما  -ثانيا
ا يف الطلب تدخلهإىل  ،هذا باإلضافةاجيايب أو سليب، وذلك من خالل اإلعانات املقدمة والسياسة املالية والتعليم ... 

احمللي من خالل وضع معايري وقواعد اليت تدخل يف توجيه احتياجات املشرتين. كما أا يف املقابل تعترب زبون كبري لكثري 
  من املنتجات مثل النفقات العسكرية، جتهيزات االتصال، النقل اجلوي وغريها من االحتياجات. 

تدخل  إىل ة التأثري على األنشطة املساندة من خالل الرقابة على الوسائط إضافةمن جهة أخرى؛ ميكن للدول
السياسة احلكومية يف توجيه إسرتاجتية وهيكل التنافس بني املؤسسات من خالل التشريعات والتنظيمات املتعلقة بسوق 

إمكانية تأثري احملددات األساسية إىل  تر. يف املقابل فقد أشار بور 2رؤوس األموال، السياسة اجلبائية والقانونية للمنافسة
للتنافسية على السياسة احلكومية وذلك حتت تأثري االختيارات والقرارات االستثمارية وأمهية الطلب احمللي ملنتج معني وهو 

  األمر الذي يدفع باحلكومة لوضع إجراءات ومعايري محائية.

  :شكل املوايلمن خالل ما سبق ميكن توضيح منوذج ماسية بورتر يف ال

  

  

  

                                                 
1 : M. Porter, L’Avantage concurrentiel des Nations, op.cit. ,p :137. 
2 : M. Porter,  « L’Avantage concurrentiel des Nations », op.cit. ,p :140-141. 
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 ماسية بورتر ومحددات التنافسية الوطنية :2الشكل 

 
 .M. Porter,  L’Avantage concurrentiel des Nations, op.cit, p : 141: علىعداد الباحث باالعتماد إمن المصدر: 

  

يف األخري؛ ميكن القول أن حمددات القدرة التنافسية للدول حسب تصور ووجهة نظر االقتصادي ميكاييل بورتر ال 
خمتلف املصادر والعوامل اليت تنتج مستويات إنتاجية عالية من جهة، وحتقيق معدالت منو مستمرة من  اال تعدوا أن تكون

وذلك بالرتكيز على القطاعات الصناعية ذات اإلنتاجية والقيمة املضافة العالية من خالل تكثيف أنشطة  ،جهة أخرى
ض مكانة وسيطرة ا عوامل نادرة وغري موروثة وصعبة التقليد لفر اإلبداع واالبتكار واستخدام اجلوانب الفنية واملعرفية بإعتباره

متغري  أن العنصر البشري املؤهل بإعتباره خزان للمعرفة ومصدرها أصبحإىل  يف عامل التنافسية العاملية، األمر الذي يوحي
  أساسية يف معادلة التنافسية الدولية بني الدول واملؤسسات يف عصر العوملة االقتصادية. 

 فرع الثالث: مراجعات وإضافات فكرية لماسية بورتر ال

 تعترب مساهم االقتصادي بورتر من بني أهم الدراسات اليت حاولت تقدمي ألهم احملددات اليت تتعلق بتنافسية الدول
عامة دخاصة املتقدمة منها يف إطار منوذج تفاعلي بني خمتلف عناصره يف شكل ماسية، حيث أن هذا النموذج كان مبثابة 

وأرضية لكثري من الدراسات اليت جاء بعده يف سبيل حتيينه وتقدمي بعض املالحظات واالنتقادات واإلضافات للنموذج 
ملواكبة التطورات احلاصلة يف البيئة التنافسية العاملية املتميزة بالتغري الدائم والدينامكية، حيث استطاعت هذه الدراسات 

ديالت فضال على إضافة بعض احملددات اليت عابت يف النموذج األصلي. األمر الذي تطوير النموذج وإدخال بعض التع
  نوضحه على النحو التايل:

): ارتبط ظهور هذا النموذج بأعمال االقتصادي ميكاييل بورتر The Nine-Factor Modelمنوذج العوامل التسع ( -أوال
يعرف بنموذج  ر مابني املراجعات اليت عرفها منوذج ماسية بورتر ظهيف تفسريه حملددات التنافسية على املستوى الكلي، فمن 

 N�Oوھ �OPO
إ�QRا
 TOU �VWXY�Zا

 اXVR\�Zت
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��Zت اX_XY`Zا

 وا�Zا_��
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 الصدفة

�Zو�Zا 
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الذي بىن منوذجه على أساس تسع عوامل يف شكل توسعة  )Dong-Sung Cho,1994العوامل التسع لالقتصادي (
منواً. كما أنه لدول األقل ل وال يصلحغري ممكن  اعترب تفسري هذا االخريأين  يف منوذج بورتر،حملددات التنافسية اليت جاءت 

تشكل من حيث صار منوذجه ي ،يف منوذجه سلط الضوء على دور العوامل البشرية وقام بتعديل هيكل النموذج األصلي
إىل  سم بدورهااليت تنقانية عوامل منها عوامل داخلية و اعترب مثأين  تسعة جمموعات لعوامل وحمددات امليزة التنافسية،

لب البشرية تكون فيها أربعة عوامل تتضمن مؤشرات تتعلق بالعوامل املادية (وفرة املوارد، الطجمموعتني بني العوامل املادية و 
           ر البشريأربعة عوامل أخرى تتعلق بالعنص تتضمن احمللي، مناخ األعمال  العالقة بالصناعات الداعمة) واموعة الثانية

  املدراء املهنيني، املهندسني).( العمال واملقاولني، سياسيني والبريوقراطيني، 

كما   1جدير بالذكر أن العوامل البشرية يف هذا النموذج حظيت واكتسبت أمهية كبرية ومت اعتبارها قلب هذا النموذج
ية ضمن جمموعة جند أن هذا األخري يضع البىن التحت ،انه من بني االختالفات بني منوذج العوامل التسع  ومنوذج ماسية بورتر

إىل  ) فإنه يقسم البىن التحتيةChoبينما جند يف منوذج االقتصادي ( ،ت املرتبطة والداعمة لألنشطة األساسيةالصناعا
نقل بإعتباره جزء تابع مناخ األعمال والإىل  جمموعتني للعوامل املادية وهي البىن التحتية املتعلقة باالتصاالت واليت تنتمي

 .   2للصناعات املرتبطة والداعمة

ه اعترب اجلزء املهم يف هذا النموذج هو ذلك اجلانب املوضح من خالل جمموعة العوامل البشرية فبالنسبة كما أن
ات بل احلديث على نوعية القوى العاملة واملرتبطة بشكل كبري مبستوي ،للعمال مل يتم الرتكيز على أمهية حجم العمال

تعلقة بالسياسيني أهم العوامل امل فقد مت اعتبارمها على أما من ادالتعليم. أما فيما خيص مستوى األنشطة القانونية والفس
عبه  كما أن املقاولني بدورهم يؤثرون بشكل اجيايب يف تنافسية االقتصاد، فضال على الدور اجلوهري الذي يل  .وبالبريوقراطيني

ن الدولة اليت مت اعتبارها كعامل فإ املقابل . يف3كل من املدراء املهنيني واملهندسني يف احلفاظ على املزايا التنافسية املكتسبة
خارجي يف منوذج ماسية بورتر أصبحت تعترب عامل داخلي يف منوذج العوامل التسع. كل ما سبق ميكن توضيحه من خالل 

  الشكل املوايل.

  

  

  

  

  
  

                                                 
1 : Pavlina Balcarova , The comparison of Nine-factor Model and Diamond Model :Application for the Czech 

Republic, Slovakia and Hungary, Faculty of Business and Economic , University in Birno, Acta academic 
Karviniesia Mendel, Czech Republic , 2014 , p6-8. 

2 : Ibid. 
3 : Ibid.. 
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  : نموذج العوامل التسع المفسر لمحددات تنافسية الدول3الشكل 

  

  
  :علىعداد الباحث باالعتماد إمن المصدر: 

Pavlina Balcarova, The comparison of Nine-factor Model and Diamond Model :Application for the Czech Republic, 
Slovakia ANG Hungary , Faculty of Business and Economic, University in Birno, Acta academic Karviniesia Mendel, 
Czech Republic , 2014 , p :7. 

  

أن هذا النموذج قدم صورة واضحة لعامل األعمال واملرتكز بشكل كبري على اكتساب  من خالل ما سبق ميكن القول
ا يف الوقت وبإعتبارها مصدر أساسي هلا وضامن الستمراريته ،املزايا التنافسية من خالل العوامل البشرية قبل العوامل املادية

  دات تنافسية الدول. احلايل، وهو االجتاه ذهب إليه ميكاييل بورتر يف منوذجه املفسر حملد

أما فيما خيص هذا النموذج فقد اعترب العوامل البشرية وكل اجلوانب املتعلقة ا مبثابة قلب وجوهر التحليل يف تفسري 
  حمددات التنافسية الوطنية. 

           ): بعدما ظهرت مسامهات االقتصاديني The Double Diamond Modelمنوذج املاسية املزدوج ( -ثانيا
)Rugman & D’Cruz ,1993 املتعلقة بنموذج املاسية املزدوج واليت احتوت على نفس العوامل األربعة اليت جاءت يف (

 جزئني: ماسية حملية ودولية حيث أن النموذج األصلي لبورتر احتوى فقطإىل  منوذج ماسية بورتر إال أما قاما بقسيمها
ذه املفتوحة، لكن من خالل هذه املسامهات اليت جاءت بعد ه تمناسبة أكثر لالقتصاديااملاسية احمللية واليت تعترب 

 TOORXOVZا
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                          التعديالت على ماسية بورتر فقد مت تعميمها يف شكل منوذج مزدوج املاسية من قبل االقتصاديني 
)Moon , Rugman ,Verbeke ,1995(، ف ديالت اليت جاءت بعده أخطأت يف تعريحيث اعتربوا أن مسامهة بورتر والتع

كبرية واملتقدمة كون أن حتليل ميكاييل بورتر اقتصر بشكل كبري على الدول ال  ،التنافسية يف االقتصاديات املفتوحة الصغرية
وذج على الرغم من أن نشاط الشركات متعددة اجلنسيات يف الدول الصغرية يعترب يف غاية األمهية. عليه فإنه بعد تعميم من

املاسية املزدوج استطاع هذا األخري أن يتضمن نشاط الشركات متعددة اجلنسيات باعتباره متغري داخلي واعتربه مناسب 
  ).Balcarova ,2010ما توصل إليه من قبل االقتصادي ( مبدئياً للدول الصغرية املفتوحة، وهو تقريباً 

سالفني الذكر –) بالربط بني النموذجني Cho , Moon and Kim, 2006من جهتهم قام كل من االقتصاديني (  
                 لبناء منوذج معقد لتقييم التنافسية والذي يعرف بالنموذج الثنائي مزدوج املاسية -(العوامل التسع وماسية بورتر)

"Dual Double Diamond Model)املاسية املزدوج ) ومنوذج 1990" باعتباره حتسني ملا جاء يف منوذج ماسية بورتر
  . Moon’s Cho(1 &,1994منوذج العوامل التسع لـ ( ) وكذلكRugman,1993لالقتصادي(

هذا النموذج سعى لتفسري التنافسية الوطنية بشكل أكثر مشولية والذي تضمن يف شرحه هلا العوامل املادية ودور 
دفع النموذج أعطى صورة واضحة على العوامل اليت تالشركات متعددة اجلنسيات، فضال على العوامل البشرية. كما أن هذا 

لتحقيق الكفاءة واإلبداع يف االقتصاديات الوطنية من أجل حتسني اإلنتاجية مبرور الوقت، أي مبعىن آخر أن هذه العوامل 
  . 2تعطي قياس أحسن للقدرة التنافسية لالقتصاديات الوطنية

   كل ما سبق ميكن توضيحه من خالل الشكل املوايل.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 : Mihain Diana & Opreana Alin , Classification of European Union countries according to national competitiveness 

and sovereign debt levels, Issue Revista Economica, Vol 65 , Academic Journal, March 2013, Romania , p :6-8.فefgh 
2 : Densil A. Williams & Beverly Morgan, Benchmarking for International Competitiveness: Lessons for Public Policy, 

FORUM EMPRESARIAL, Vol. 15, Numéro. 2, Centro de Investigations Commerciales  Initiatives Académiques, 
San Juan, Puerto Rico, décembre 2010 , p : 31-32فefgh. 

 Disponible en : http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63117300002  
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  -The Double Diamond Model-: النموذج المزدوج ثنائي الماسية 4الشكل 

  
  :علىعداد الباحث باالعتماد إمن المصدر: 

Densil A. Williams & Beverly Morgan, Benchmarking for International Competitiveness: Lessons for Public Policy, 
FORUM EMPRESARIAL, Vol. 15, Numéro. 2, Centro de Investigations Commerciales  Initiatives Académiques, San 
Juan, Puerto Rico, décembre 2010, p : 32. 

 

نتيجة مفادها أن تلك التعديالت واملراجعات لنموذج ماسية بورتر سامهت إىل  توصل الباحث على ضوء ما سبق
ىل إ يف تقدمي تفسريات ديناميكية وأكثر دقة للعوامل املؤثرة على تنافسية الدول وذلك من خالل إدخال األبعاد الدولية

، فضال على البشرية سواء على املستوى احمللي أو الدويلجانب األبعاد احمللية يف التحليل، كذلك إعطاء أولية أكثر للعوامل 
إلطار حوايل مثانية أو تسعة عوامل واليت جتمع بني العوامل املادية والبشرية يف اإىل  توسيع عدد العوامل واحملددات من أربعة

التنافسية  ادها أننتيجة أخرى مفإىل  الدويل وتعطي تفسري أوسع من النماذج السابقة. من جهة أخرى  ميكن التوصل
الدولية تتأثر بنوعني من العوامل: عوامل مباشرة تؤثر مباشرة على أسعار املنتجات وأخرى تؤثر على فعالية اإلنتاج يف املدى 

  الطويل. 

  المطلب الثاني: دراسات ومساهمات أخرى حول محددات تنافسية الدول 

كاييل خمتلفة على تلك اليت قدمها االقتصادي ميتوجد بعض الدراسات اليت حاولت هي أخرى تقدمي تفسريات 
  بورتر واليت تناولت عوامل أخرى تؤثر على التنافسية على املستوى الكلي. 
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  ): Brinkman, 1987الفرع األول: مساهمة االقتصادي (

ليت مت تقسيمها ااقرتح االقتصادي برينكمان يف دراسته للوضعية التنافسية للقطاع الزراعي يف كندا مجلة من احملددات و 
  :1على النحو التايل

  على املستوى الوطين: تتوزع العوامل واحملددات كمايلي: -أوال

توفر املوارد: تتضمن املوارد الطبيعية (األرض، املناخ، املياه ...) مبا يف ذلك املوارد البشرية واليت تعترب عوامل حساسة  -1
 يف حتديد تنافسية منتج أو مؤسسة.

ة لعوامل فعالية عمليات اإلنتاج بشرط توفر إنتاجية عاليإىل  مل التطورات التكنولوجية إضافةالتكنولوجيا: تش -2
 اإلنتاج.

خصائص املنتوج: ميكن أن تعترب مهمة يف حتديد الوضعية التنافسية يف السوق حيث ميكن احلديث على التنافسية  -3
دمات ما جتزئة أو ختصيص األسواق، الصيانة وخالسعرية وغري السعرية يف حتديد جناح مؤسسة أو اقتصاد ما مثل 

 بعد البيع، التميز وجودة املنتج ... .

اقتصاديات احلجم: إنتاجية املوارد الناجتة عن االختالف يف هامش التكاليف حسب مستوى اإلنتاج ملنتج معني   -4
 والذي يكون هلا دور يف تقييم تنافسيته. 

اسات وسياسة التبادالت: هذه العوامل ال تقل أمهية عن سابقاا حيث أن سيالقوانني والتشريعات اجلبائية واملالية  -5
الدولة هلا تأثري قوي على التنافسية يف صناعة أو منتج ما، حيث أن السياسة اجلبائية واملالية مثل الضرائب، معدل 

ؤثر بشكل أو بآخر تجارية تالفائدة، مراقبة التضخم، الدعم، الرسوم اجلمركية ونظام احلصص املتعلقني بالسياسة ال
 يف تنافسية خمتلف املؤسسات والدول.  

  على املستوى الدويل: نذكر من بني أهم العوامل مايلي: -ثانيا

  هذه العوامل واحملددات وغريها ميكن توضيحها من خالل الشكل التايل.    

  

  

  

  
  

                                                 
1 : Lachaal, La compétitivité : concepts, définitions et applications, cahier options Méditerranéennes, N0 57 CIHEAM, 

2001, Tunisia, p :31. بتصرف 
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  االقتصادي برينكمان: محددات تنافسية الدول حسب 5الشكل 
  

  
  : عداد الباحث باالعتماد علىإمن المصدر: 

Lachaal, La compétitivité : concepts, définitions et applications , cahier options Méditerranéennes, N0 57 CIHEAM, 
2001, Tunisia, p : 31.  

    )Mody et Reinfeld, 1995مساهمة االقتصاديين (الفرع الثاني: 

ية (هونكونغ، و قامت هذه ااملسامهة بدراسة املقاربة املوجودة بني البىن التحتية والتنافسية لكل من االقتصاديات اآلسيا
ختفيض تكاليف ىل إ نتيجة مفادها أن الدول املتقدمة يف البىن التحتية ستقاد مباشرةإىل  حيث توصلواسنغافورة، تايوان)، 

فاظ ختفيض تكاليف التوزيع وسرعة دورة اإلنتاج، حيث يرجعون احتإىل  التموين واإلمداد وكذا منو يف اإلنتاجية، إضافة
 . وهو نفس االجتاه الذي ذهب له االقتصادي1حتسن يف البىن التحتيةإىل  تنافسية املنتجات الصناعية يف هذه الدول حيتاج

)Delgado et Al,2012 الذي كشف على أمهية البىن التحتية يف حتسني األداء االقتصادي، حيث وجد أن وفرة املوارد (
دولة خالل الفرتة املمتدة من سنة  130كونه قام بدراسة على عينة تتشكل من   ،تعترب مهمة من أجل حتقيق تنافسية البلد

                                                 
1 : Eden Djahini , The main determinants of international of international competitiveness in sub-Saharan Africa , 

Paper N065024, Université de Lomé , MPRA, posted 13 juin 2015.p :5. بتصرف, sur Web site : 

 http://mpra.ub.uni-mnenchen.de/65024/   24/06/2014تاريخ االطالع  
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ر، كما التنافسية الكلية مثل ما جاء به االقتصادي ميكاييل بورتوضع يف املقدمة دور العوامل اجلزئية يف أين  2008-2011
  وضح أن البىن التحتية السياسية واالجتماعية هلا دور اجيايب يف تنافسية الدول.

  ) Purmadi ,2012الفرع الثالث: مساهمة االقتصادي (

سية رد البشرية هلا تأثري على تنافأنه يف اليابان مسألة تنظيم املوا)  Purmadiاالقتصادي (يف هذه الدراسة أوضح 
االقتصاد حيث أن أسلوب اإلشراف عليها وتطبيقات اإلدارة عليها كانت مبثابة دعم حقيقي لتنافسية كبار املؤسسات 

  .  1اليابانية وبالتايل مبثابة دعم حقيقي لالقتصاد الياباين

  ) 2012الفرع الرابع: مساهمة االقتصادي صالح العصفور (

مث  مجلة من العوامل اليت تؤثر يف بيئة األعمال للدول العربية ومنإلى  تصادي واألكادميي صاحل العصفورأشار االق
على تنافسيتها وهي احلاكمية، البىن التحتية لتوزيع السلع واخلدمات، جاذبية االستثمار األجنيب املباشر السوق والتنافسية، 

املال البشري، تقنية قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات. األمر الذي ميكن التدخل احلكومي، اإلنتاجية والتكلفة، رأس 
  : 2توضيحه على النحو التايل

صار مفهوم احلاكمية يرتدد بكثرة يف األدبيات احلديثة والذي يعرف بشكل عام على أنه: "القدرة على  احلاكمية: -أوال
 إلحداث التنمية"، حيث أن احلاكمية اجليدة ال تساعد فقط علىاستخدام السلطة يف إدارة املوارد االقتصادية وتوظيفها 

احلاكمية وتطوير  أن حتسنيإىل  تفيد األدبيات احلديثةأين  االستقرار بل أصبحت عامال حامسا يف التنافسية الدولية،
فية ورفع املستوى ااملؤسسات ميران بإشراك خمتلف طبقات اتمع املدين يف إحداث التنمية وكذلك املساءلة وضمان الشف

  اإلداري، فضال على إنفاذ القانون و العمل على عدم تضارب اللوائح والتشريعات.

 أن البنية األساسية التحتية: بالرغم من اجلهود االستثمارية املبذولة من قبل احلكومات العربية لتطوير البىن التحتية إال -ثانيا
بأداء دول أخرى، األمر الذي ينعكس سلباً على تنافسيتها يف جذب رأس أدائها يشهد تأخراً يف بعض القطاعات مقارنة 

  املال أو ارتفاع تكاليف منتجاا، حيث أن تكلفة النقل والتوريد فيها تشكل جزءاً مهماً من األسعار النهائية ملنتجاا.

مة يف جمال امللكية التدخل املفرط للحكو أن إىل  التدخل احلكومي يف االقتصاد: تشري كثري من الشواهد التطبيقية -ثالثا
وقطاع األعمال وهيمنتها على القطاع اإلنتاجي حيد من تطور اإلنتاجية، خاصة مع استفحال ظاهرة البحث على الريع 
وما لذلك من آثار على زيادة تكاليف األعمال، األمر الذي قد حيدث بعض التشوهات يف توجهات واختيارات األفراد 

ارات املتعلقة بالتخصصات التعليمية والوظائف احلكومية بالشكل الذي ينتج عنه مهارات غري مطلوبة يف خاصة االختي
  سوق العمل ويتسبب يف تدين مستويات اإلنتاجية.

                                                 
1 : Eden Djahini , The main determinants of international of international competitiveness in sub-Saharan Africa , 

op, cit, .p :5. 
، الكويت، ص ص: 2012يوليو/متوز   115"، سلسلة جسر التنمية تعىن بقضايا التنمية يف الدول العربية الصادرة   املعهد العريب للتخطيط، العدد: سياسات التنافسية: صاحل العصفور،" 2 

3-8 .  
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لذلك يتعني إحداث نقلة نوعية يف دور احلكومات يف الدول النامية على غرار الدول العربية من خالل تقليص 
كن رط يف النشاط االقتصادي خاصة يف اجلوانب املتعلقة باإلنتاج والتشغيل لتجنب اإلختالالت اليت ميتدخلها املباشر واملف

السعي إلجياد شراكة مالئمة مع القطاع اخلاص لتخفيف األعباء املالية احلكومية إىل  أن حيدثها هذا التدخل، إضافة
  والتخلص من عقلية التواكل املنتشرة بكثرة يف الدول العربية.

ملباشرة نظراً لدورها يف األجنبية ا تجاذبية االستثمار األجنيب املباشر: جيب الرتكيز أكثر على استقطاب االستثمارا -رابعا
فتاح على العامل تشجيع املؤسسات الكبرية على االنإىل  تعزيز النمو وخلق الوظائف وزيادة اإلنتاج ونقل التكنولوجيا، إضافة

داخلياً  أجنبية تساعدها يف تطوير اإلنتاج وحتسني نوعيته بالشكل الذي يسمح بتعزيز املنافسة اخلارجي عرب تطوير شراكات
وخارجيًا وكسب أسواق جديدة والولوج ضمن حلقات اإلنتاج العاملية لصاحل الشركات األجنبية من اجل كسب اخلربة 

مثل  ةاملتعلقة بالقطاعات التكنولوجي وضمان األسواق. من جهة أخرى يستوجب ضرورة الرتكيز على تطوير الشراكات
قطاع هندسة الربجميات ملا هلا من تأثري كبري على التنافسية ونقل التكنولوجيا والتدريب والتأهيل للمهارات احمللية، خاصة 

تقنية ليف ظل االجتاه احلديث لالستثمارات األجنبية املباشرة الذي يفضل االجتاه حنو القطاعات ذات الكثافة املعرفية وا
  العالية بإعتبارها من القطاعات اجلاذبة على حساب القطاعات التقليدية مثل الطاقة وقطاع الصناعات التحويلية.

ية احمللية والدولية، النوعية من أهم حمددات القدرة التنافسإىل  اإلنتاجية والتكلفة: تعترب اإلنتاجية والتكلفة باإلضافة -خامسا
إلنتاج بسبب التدهور الكبري يف اإلنتاجية الكلية لعوامل اإىل  املتدهورة يف الدول العربية ترجعحيث أن مؤشرات اإلنتاجية 

تقادم التقنيات وهدر املوارد وضعف استغالل الطاقة اإلنتاجية املتاحة. أما فيما خيص مؤشرات التكاليف جند أن ارتفاع 
  العربية منها. على تنافسية الصناعات التحويلية للدول خاصة تكاليف رأس املال ومعدالت الضريبية واجلمركية ينعكس سلباً 

نفس االجتاه  -السوق والتنافسية: تعترب التنافسية الداخلية بني الشركات عنصراً أساسيًا لتحفيزها على االبتكار -سادسا
تها ودعم قدرا التنافسية، يورفع إنتاج -الذي أشار إليه االقتصادي ميكاييل بورتر يف اجلانب املتعلق بظروف الطلب احمللي

عليه فإن توفر مناخ تنافسي داخلي يعترب شرطًا أساسيًا ولكن غري كايف لدعم القدرة التنافسية الدولية، وتطوير أساليب 
اإلنتاج حيث يتوجب توفر االبتكار وتطوير أساليب اإلنتاج واإلدارة بشكل مستمر من خالل الرتكيز على االستثمار يف 

  البشري من خالل التعليم والتدريب ودعم مؤسسات البحث والتطوير.رأس املال 

رأس املال البشري: إن االستثمار يف رأس املال البشري هو عنصر مهم يف رفع القدرة التنافسية ومن الضروري  -سابعا
 أنه إضافة 2003بية لسنة العر  ةترتيب األولويات يف التعليم إلزالة التشوهات هيكل العائد عليه، حيث يشري تقرير التنافسي

ضرورة زيادة اإلنفاق على التعليم فإن جيب إعادة النظر يف هياكل التعليم العربية دف الرتكيز على الكيف بدال من إىل 
الكم ومبا خيدم سوق العمل احلالية واملستقبلية. كما جيب على املؤسسات اليت ترغب يف تعزيز تنافسيتها تشجيع اإلبداع 

مناسبة  ة برامج تدريبيتوفريإىل  ابتكار طرق جديدة لتسيري العمل ترفع اإلنتاجية والكفاءة التشغيلية، إضافةيف العمل و 
  . 1ومستمرة من أجل رفع أداء مجيع املواطنني

                                                 
  ..8-3"، املرجع السابق، ص ص: سياسات التنافسية: صاحل العصفور،" 1 
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تقنية قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات: يشكل قطاع االتصاالت وتقانة املعلومات أحد الركائز األساسية القتصاد  -ثامنا
املعرفة وقطاعًا مساعدًا يف تكوين وتطوير القدرات التنافسية، كما يلعب دورا حموريًا يف تقليص الفجوة الرقمية بني الدول 
املتقدمة والنامية، حيث تبقى الدول العربية تعاين من قلة املبادرات اخلاصة بتطوير قطاع االتصاالت وتقانة املعلومات 

أا حققت معدالت متواضعة  يف قطاع االتصاالت مقارنة بباقي الدول النامية ويعزى  إىل تفيد الدراساتأين  واحلاسوب،
 أن الدول العربية حتتاج 2006حيث قدر تقرير التنافسية العربية لسنة  ،تدين معدالت االستثمار يف هذا القطاعإىل  ذلك
   سنة ملضاعفة حجم البىن التحتية لقطاع االتصاالت وقطاع املعلومات.         20أكثر من إىل 

 )(Verner, 2015 الفرع الخامس: مساهمات االقتصادي

قامت هذه الدراسة باجلمع بني احلرية االقتصادية وتأثريها على تنافسية الدول وذلك من خالل فحص ما إذا كانت 
) Panel Data Modelسية باالعتماد على ما يعرف بنماذج بانل للبيانات التقاطعية  (للحرية االقتصادية دور يف دعم التناف

ثالث إىل  حيث مت تقسيم الدول 2011-2004وذلك لقياس األثر بني عامل احلرية االقتصادية والتنافسية خالل الفرتة 
ة تتسبب يف النتائج أن احلرية االقتصادي اقرتحتأين  جمموعات: االقتصاديات احلرة، بلدان أوربا الوسطى، الدول املنكوبة،
  . 1تنافسيتها اكتشاف وجود تأثري اجيايب علىإىل  تنافسية الدول خاصة الدول اليت تكون فيها درجة احلرية عالية، إضافة

  المطلب الثالث:  دورة حياة التنافسية على مستوى الدول

سالف  –لعوامل اليت جاءت يف منوذج العوامل التسع  ميكن تقييم التنافسية الدولية من خالل احلكم على تأثري ا
كما ميكن يف نفس الوقت فهم مدى تطورها وذلك على اعتبار أن وضعية إقتصاد ما تتحدد من تنافسيته يف   -الذكر

 واَ منوهو األمر الذي دفع هذا النموذج لوضع نوع التمييز بني أوزان الدول حتركًا من مرحلة الدول األقل  ،الساحة الدولية
ى النحو األمر الذي ميكن توضيحه عل ،مرحلة الدول املتقدمةإىل  تقدمةاملمن مرحلة الدول شبه مث  ،مرحلة دول الناميةإىل 

  :2التايل

 )Less Developed Stageالفرع األول: مرحلة الدول األقل نمواً (

ال الفتقارها اإلنتاج واملوارد العمالية، فضتنمية االقتصادية تعرف حمدودية يف عوامل حتقيقها للالدول قبل  أغلب
للمعرفة واخلربة اإلدارية والتكنولوجية اليت تضع هذه املوارد ضمن عمليات اإلنتاج لتوليد القيمة املضافة، وبالتايل افتقارها 

، حيث أنه يف دوالر 500ويكون نصيب الدخل الفردي كنسبة من الناتج اإلمجايل اخلام فيها أقل من  ،للتنافسية الدولية
جند أن الدول اليت تصنف ضمن هذه اخلانة معظمها من الدول اإلفريقية وجنوب شرق آسيا، بينما وصل هذا  1960سنة 

دوالر. مما مييز الدول اليت توجد ضمنت هذه املرحلة  500أكثر من إىل  الدخل الفردي يف معظم دول وسط وجنوب أمريكا

                                                 
1 : Tomas Verner, The Effect of Economic freedom on National competitiveness : causality  from  a Panel of 

countries,  Journal of Economics , Business and Management, Vol 3, N 0 1 , January 2015.فefgh 
2 : Dong Sung Cho & Hwy-Chang Moon, Evolution of competitiveness theory : from Adam Smith to Micheal Porter, 

World Scientific publishing .co.pre.LTD, Singapore, 2013, p : 147-150  . بتصرف 
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على الرغم من يها فوضوح الرؤية السياسية  بب التغريات املتكررة للسلطة وعدمبسأا ال تستطيع وضع سياسات مستقرة 
  . 1امتالكها ملوارد طبيعية معتربة وجمال واسع وهام من العمالة

  )Developing Stageالفرع الثاني: مرحلة الدول النامية (

عندما تكون الدول يف مرحلة أوىل (بداية) من التطور حيث يتم التغلب على جوانب القصور املتعلقة مبرحلة الدول 
 رحلةعرب سياسات النمو والبناء، حيث أنه يف هذه امل طموحامخالل قيام السياسيني بتحقيق ، وذلك عند األقل منوًا 

يز مناخ األعمال عن طريق للسياسات الصناعية وتعز  ةتابعة اجليداملتنفيذ و التوظيف البريوقراطيني للقيام بفيها يتم  عادة ما
  إنشاء أسواق مالية وبىن حتتية إجتماعية. 

اليت تسريها الدولة و سات املؤسإىل  تلك الوفرة يف املوارد الطبيعية والعمالة اليت تتدفقفإن كما أنه يف بعض األحيان 
دخال املنتجات التكنولوجية متيل إلاملرحلة تنافسيتها الدولية، كما أن املؤسسات يف هذه ستكون مبثابة الفرصة األوىل لتقوية 

للدول األجنبية وتعتمد على أسواق هذه األخرية لبيع منتجاا.أي ميكن اخلروج بنتيجة مفادها أن التنافسية الدولية يف هذه 
... ) نظراً اجمال الدولية (معدل الصرف، أسعار عوامل اإلنتاملرحلة تكون تابعة بشكل كبري للتغريات احلاصلة يف بيئة األع

ن املؤسسات يف مرحلة الزالت قيد إنشاء لقدراا التنظيمية ومواجهتها ملنافسة دولية قوية يف هذه األسواق. أما بالنسبة أل
ؤسسات عدد قليل من امل للحكومات فهي تقدم يف كثري من احلاالت يف هذه املرحلة مجلة من املوارد النادرة لواحدة أو

  ضمن قطاع صناعي معني بشكل احتكاري هلذه املرحلة من النمو.

والبريوقراطيني  جدير بالذكر؛ أنه من األمثلة اليت توضح كيفية حتقيق التنافسية الدولية عرب التعاون بني السياسيني
والذي اعترب أنه من بني ) Park Chung- Hee(الرئيس  ةحتت زعام 1960ميكن احلديث على حالة كوريا خالل فرتة 

اخلطط للتنمية  وضع حيز التنفيذ سلسلة منالذي  تخفيض العجز اهلائل يف التجارة،لة يأسباب احملافظة على القوة ضرور 
موجهة لالستثمار يف املوارد اخلاصة ببعض االسرتاتيجيات الصناعية  1962سنة  ابتداءاً مناالقتصادية ملدة مخس سنوات 

ك من اجل حتسني مناخ األعمال، الطرق السيارة، املوانئ، وسائل النقل وغريها من البىن التحتية االجتماعية الضرورية. وكذل
الت، ، احلديد، الكهرباء، اآلةوهو األمر الذي شجع املؤسسات على تطوير مرافق التصنيع يف جمال النسيج، األحذي

يل وضمانات التسديد من قبل احلكومة، حيث أن الدول يف هذه املرحلة  السيارات ... ، خاصة بعد إستالمها للدعم املا
واليت مشلت كل من   دوoر3000ودوالر 500كان فيها نصيب الدخل الفردي كنسبة من الناتج اإلمجايل اخلام يرتاوح بني 

  .19902والفلبني يف سنة  ايسيوكذلك كل من تايالند وماليزيا واندون 1970بداية إىل  1966كوريا تايوان، يف الفرتة بني سنة 

  )Semi-Developed Stageالفرع الثالث: مرحلة الدول شبه (نصف) المتقدمة (

إن النظام الرأمسايل يعطي فرصة للمقاولني بالقيام باالستثمارات جريئة رغم جتمع املخاطر العالية من حوهلا والسعي 
لتقليص تبعيتهم للدولة، مبعىن آخر فإن االستحقاقات الريعية احملتكرة ال تكون خمصصة فقط للمؤسسات اليت تدعمها 

                                                 
1 : Ibid. 
2 : Dong Sung Cho & Hwy-Chang Moon,  Evolution of competitiveness theory : from Adam Smith to Micheal Porter, 

op.cit., p : 147-150. بتصرف   
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أفضلية لعمليات النشاط االستثماري األمر الذي يدفع باملقاولني  الدولة وذلك على اعتبار أن مناخ األعمال يعطي
لالستثمار والسعي لتحقيق اقتصاديات احلجم حىت ولو استدعى األمر الستالف املوارد من الدول األجنبية. يف املقابل 

زايا يف هذه املرحلة واليت تقوم الدول باالستفادة يف الوقت نفسه من وفرة املوارد الطبيعية اليت تستعملها للحصول على امل
تضمن هلا املدخالت األساسية بأسعار منخفضة عرب عقود طويلة األجل أو تنمية املوارد املباشرة، حيث أنه كنتيجة لكل 

  هذه اهودات فإن التنافسية الدولية ستكون أقوى من ما كانت عليه من قبل.

ظهور  للتنافسية الدولية اليت تضم خماطر املقاولني وتعرف جدير بالذكر؛ أن العامل البشري يعترب جوهر وأهم مورد
و التنويع يف سعي املؤسسات للتوجه حنإىل  منط املنافسة القائم على احتكار القلة بني املؤسسات يف هذه املرحلة، إضافة

الصلة والداعمة  اتااالت اجلديدة باعتبارها قاعدة جناح وبالشكل الذي ينتج عنه زيادة يف تطوير ودعم الصناعات ذ
اليت تتعزز بسبب تقوية هذه الروابط. كما أن الدول يف هذه املرحلة يكون فيها نصيب الدخل الفردي كنسبة من الناتج 

والدول املدعوة بالبلدان املصنعة  1960دوالر مثل حال اليابان يف سنة  15000إىل  دوالر 3000اإلمجايل اخلام يف نطاق 
  .1990يوان، هونكونغ، سنغافورة يف سنة اجلديدة مثل كوريا، تا

  )Developed Stageالفرع الرابع: مرحلة الدول المتقدمة (

بسبب اإلبداع يف عمليات التصنيع واإلنتاج وتنظيم األعمال يف مرحلة الدول شبه املتقدمة والروابط العمودية واألفقية 
ع الدول السلع واخلدمات اليت تقدمها هذه األخرية واليت تضإىل  بالصناعات الداعمة اليت تشهد املزيد من التعزيز، إضافة

يف تنافسية األسواق الدولية وفق شروط متساوية لتلك املوجودة يف الدول املتقدمة، األمر الذي جيعل من عمليات التصنيع 
  .واخللفية حتقيق تنمية متوازنة بني املناطق األماميةإىل  أكثر تطوراً وحتسن يف جودة اإلنتاج، إضافة

يف هذه املرحلة يصبح دور املقاول اقل أمهية مقارنة بدور املدراء املهنيني واملهندسني يف تنمية أعماهلم ورفع كفاءا،  
كما أن القطاعات اليت ترتبط عموديًا أو أفقيًا بالصناعات الناجحة تصبح تنافسية دولياً، كذلك احلال بالنسبة الرقابة 

  سواق، دفع اإلعانات فانه يتم التخلص منها تدرجيياً. احلكومية مثل محاية األ

مقارنة مبا هو احلال يف املنافسة اخلاصة مبجال  فمن جهة أخرى؛ فإن ضغوطات األجور من طرف العامل ال تتكاث
 إبداعات التسويق، جودة املنتجات، خدمات البيع. كما أنه يف هذه املرحلة مستويات الدخول ترتفع يزداد حجم الطلب

 15000احمللي على اجلودة واخلدمات املقدمة حيث يكون نصيب الدخل الفردي كنسبة من الناتج اإلمجايل اخلام أكثر من 

ومن األمثلة على ذلك نذكر الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، أملانيا وغريها من دول أوربا الغربية. كل ما سبق  دوالر
  املوايل.  ميكن تلخيصه من خالل الشكل واجلدول
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  : دورة حياة التنافسية الدولية6الشكل 

     
  :علىعداد الباحث باالعتماد إمن المصدر: 

Dong Sung Cho & Hwy-Chang Moon,  Evolution of competitiveness theory : from Adam Smith to Micheal Porter, World 

Scientific publishing .co.pre.LTD, Singapore, 2013, p : 148. بتصرف    
  : ملخص حول دورة حياة تنافسية الدول1الجدول 

  المتقدمة  شبه متقدمة  النامية  األقل نموأ  المراحل

  مناخ األعمال  وفرة عوامل اإلنتاج  العوامل المادية
الصناعات املرتبطة 

  والداعمة
  الطلب احمللي

  املدراء املهنيني واملهندسني  املقاولني  السياسيني والبريوقراطيني  العمال  العوامل البشرية

  األمثلة
معظم الدول اإلفريقية 
وبعض الدول اآلسياوية 

  وأمريكا الالتينية

تايالند، الفلبني، 
  اندونيسيا

كوريا، التايوان، 
الربازيل، إسبانيا، 

  سنغافورة

 األمريكية ةالواليات املتحد
  واليابان ودول أوربا الغربية

  :علىعداد الباحث باالعتماد إمن المصدر: 

Dong Sung Cho & Hwy-Chang Moon, Evolution of competitiveness theory : from Adam Smith to Micheal Porter , World 
Scientific publishing .co.pre.LTD, Singapore,2013,p :148. بتصرف   
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  المبحث الثالث: مؤشرات قياس التنافسية والهيئات الدولية المهتمة بها 

أمام مشولية واتساع طيف التنافسية باعتبارها من أكثر املفاهيم ديناميكية يف الفكر االقتصادي املعاصر نظراً لكوا 
االجتماعية (الصحة،  العلمية واجلوانبتعكس الوقائع االقتصادية وغري االقتصادية املتعلقة باالستقرار السياسي والتطورات 

األمر الذي شجع كثري من اجلهات واهليئات دوليًا وقاريًا إلعداد تقارير دورية عن التنافسية يف العامل وتقدمي  ،التعليم...)
املؤسسة، ( مجلة واسعة من املؤشرات اليت تسمح بقياسها، حيث أن هذه األخرية ختتلف باختالف مستويات التحليل

قطاع، الدول) وكذلك حبسب اجلهة املصدرة هلا كنتيجة لذلك االختالف الذي يشهده تعريف مفهوم التنافسية بني ال
  الباحثني واملفكرين واهليئات الدولية.

  المطلب األول: مؤشرات قياس التنافسية

ن تنافسية املؤسسة عختتلف مؤشرات قياس القدرة التنافسية بإختالف مكان احلديث ومستوى التحليل فيما إذا كان 
أن لكل منها مؤشرات معينة لقياسها وذلك راجع لعدم تطابق املفاهيم بني كل هذه  ثأو القطاع أو تنافسية الدول، حي

املستويات واألهداف، فمثال تقليص التكاليف يف املؤسسة عرب التخلص من العمالة الزائدة قد حيقق هلا مزايا تنافسية من 
مر الذي لكن قد يقابله نقص على املستوى الوطين يف الدخل والرفاه العام وارتفاع معدل البطالة، األخالل منو اإلنتاجية، 

  دفع بظهور لكل مستوى حتليل للتنافسية مؤشرات معينة لقياسها.

  الفرع األول: صعوبات قياس التنافسية   

را الن عملية اختيار ء والتوصل إلمجاع حوهلا نظإن املقارنات الدولية يف جمال التنافسية االقتصادية تعترب صعبة اإلنشا
ايري االقتصادية عدم الفصل يف أن احلاجة لوضع فقط املعإىل  املؤشرات هي اليت حتدد بشكل كبري النتائج النهائية،َ إضافة

ية والبيئية ع(سعر الصادرات، التكاليف الوحدوية للعمل، اإلنتاجية...) لوحدها أو أنه من الضروري فحص العوامل االجتما
واملؤسساتية من أجل التحديد مسألة التنافسية على مستوى الدول، حيث أن هذه املقاربة الثانية باتت تطرح مشكل كمية 

  .    1ونوعية العوامل اليت تدخل يف القياس

  الفرع الثاني: مؤشرات قياس التنافسية على مستوى المؤسسة

ع منتجاا يف السوق تنافسية نظراً ألن املؤسسة التنافسية هي اليت تستطيع بي غالبا ما تعترب املؤسسة قليلة الرحبية غري
بأسعار تزيد عن متوسط تكلفتها يف األجل املتوسط والعكس صحيح، ميكن أن تكون املؤسسة غري رحبية إذا فاقت تكلفتها 

 ،2ها أو السببني معاً تاج مقارنة مبنافسياملتوسطة تكاليف إنتاج منافسيها أي ضعف إنتاجيتها أو إلرتفاع تكلفة عوامل اإلن
 تنشط املؤسسة يف ظل بيئة حرة وتبادل جتاري وقد جتد نفسها أمام حتديات تؤثر على بقائها واستمرارية تنافسيتها واليتأين 

                                                 
1 : Nicolas Phillipas, Compétitivité : Classement internationaux, SPE Economie, PME, Classe moyennes & Energie, 

Carrefour de L’économie, 9 éme année, Bruxelles,  11.10.2005, p : 6. 
  .10: حممد عدنان وديع، املرجع السابق، ص:2 
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لقوة ا(ديدات املنافسني اجلدد، أو احملتملني، القوة التفاوضية للموردين،  1تتلخص يف العوامل اخلمس لنموذج بورتر
أهم مؤشرات قياس تنافسية  تلخيصعليه ميكن  التفاوضية للزبائن، ديدات املنتجات البديلة  التنافس بني املؤسسات).

) وهي: املردودية، اإلنتاجية، التحكم يف التكاليف، احلصة Fetridge Mc ,1995املؤسسة واليت تناوهلا االقتصادي (
  . 2السوقية

رتة طويلة والذي قياسها يف فإىل  الرحبية: تشكل مؤشر كايف لقياس التنافسية احلالية للمؤسسة بالرغم من احلاجة -أوال
  لسوقيةتسعى املؤسسة لتعظيم أرباحها بدون التنازل عنها لغرض رفع حصتها اأين  يعتمد بشكل كبري على احلصة السوقية

يتها تجه حنو الرتاجع وعليه تكون تنافسيتها احلالية غري ضامنة لرحبأي إمكانية أن تكون املؤسسة تنافسية يف سوق ت
  .3املستقبلية

تقاس يف هذه احلالة رحبية املؤسسة مبا يعرف مبؤشر توبن الذي ميثل النسبة السوقية للدين ورؤوس األموال أو تكلفة 
. ميكن حساب مؤشر 4 يكون تنافسياً استبدال األصول، حيث أنه إذا كانت هذه  النسبة أقل من الواحد فإن املشروع ال

  ) بالعالقة التالية:Tobin’s Indexتوبن (

  = النسبة السوقية للدين ورؤوس األموال اخلاصة باملؤسسة / تكلفة استبدال األصولمؤشر توبن

ألنشطة تكلفة الصنع: يقصد ا متوسط تكاليف الصنع مقارنة باملنافسني واليت تعترب مؤشر كايف للتنافسية يف فرع ا -ثانيا
املتجانسة بشرط ال يكون ضعف التكلفة على حساب األرباح املستقبلية، حيث تكون التكلفة الوحدوية لليد العاملة بديًال 

دوث تشكل النسبة األكرب من التكلفة اإلمجالية بالرغم من تناقص احتمالية حجيداً يعرب عن متوسط تكاليف الصنع عندما 
  هذه الوضعية.

ئية لكن هذا املفهوم منتجات اإىل  اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج: تقيس كفاءة يف حتويل جمموع عوامل اإلنتاج -ثالثا
يزيائية تاج، حيث أنه إذا كان اإلنتاج يقاس بالوحدات الفال يسلط الضوء على املزايا والعيوب اخلاصة بتكاليف عوامل اإلن

(مثل: أطنان الورق، عدد أجهزة التلفزيون ... .) فإن اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ال توضح مدى جاذبية املنتجات 
ع تكاليف ات التقنية وتراجالتغري إىل  . من جهة أخرى ميكن مقارنة إنتاجية العوامل الكلية أو منوها5املقرتحة من قبل املؤسسة

فسري تأثرها بالفروقات يف األسعار املوجودة أو التكاليف احلدية. كما ميكن تإىل  أو حتقيق ما يسمى بوفرات احلجم، إضافة
اإلنتاجية الضعيفة لعوامل اإلنتاج عند وجود فعالية أقل يف اجلوانب التقنية أو العوامل األخرى أو يف درجة االستثمار أو  

  . 6ماكليه

                                                 
1 : Micheal Porter, The five competitive forces that shap strategy , Harvard Business Review, 1996, update Jan 2008  sur 

Web : http://www.isc.hbs.edu/business-strategy/pages/the-five-forces.aspx  :عpطoا qrرst12/04/2014.  
2 : Donald G.Mc Fetridge,  La compétitivité : notion  et mesures, document hors Série n0 5, Industry Canada, Avril 

1995, p : 4. 
 Sur Web : http://www.ic.gc.ca/eic/site/eas-acs.nsl/fra/ra00039.html    : عpطoا qrرst3/05/2014  
3 : Ibid. 

  . 271، ص: 2011، العراق، 12، جملة دراسات البصرة، السنة السابعة، العدد أهم مقومات دعم القدرة التنافسية لالقتصاد البصري: م م علي طالب شهاب،  4 
5  : Donald G.Mc Fetridge, op.cit., p : 5. 
6 : Ibid. 
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احلصة السوقية: ميكن ألي مشروع أن يكون مرحباً أو مستحوذاً على جزء مهم من السوق الداخلية بدون أن يكون  -رابعا
  تنافسياً على املستوى الدويل، حيث يتحقق هذا عندما تكون السوق احمللية تتوفر على قواعد محائية تعرقل التجارة الدولية

حمللية ذات رحبية بشكل آين لكن ال تكون قادرة على االحتفاظ باملنافسة أما توجهات األمر الذي جيعل من املؤسسات ا
  حترير التجارة، ومن أجل حتديد إحتمالية حدوثها جيب مقارنة تكاليف مؤسسة مع املنافسني احملتملني الدوليني.

نافسني، كانت بتكاليف املعليه فإنه من أجل تعظيم املنافع واألرباح للمؤسسة من خالل خفض التكاليف مقارنة 
حصته يف السوق أكرب وكان املشروع أكثر رحبية وذلك بإفرتاض تساوي يف العوامل األخرى وكذلك كلما كانت جاذبية 

  . 1منتجات املؤسسة أقل من جاذبية منتجات منافسيها بإفرتاض تساوي العوامل األخرى كلما ضعفت حصته السوقية

  نافسية على مستوى القطاعالفرع الثالث: مؤشرات قياس الت

تعترب التنافسية على مستوى القطاع إنعكاس لتنافسية املؤسسة العاملة فيهو تقاس تقريبا بنفس مؤشرات قياس 
. كما أن تقييم تنافسية قطاع معني تتم باملقارنة مع قطاع مماثل إلقليم أو بلد آخر يتم التبادل 2املؤسسة االقتصادية نفسها

  معه، حيث جند من بني أهم هذه املؤشرات: 

مؤشرات التكاليف واإلنتاجية: يكون القطاع تنافسيًا إذا كانت اإلنتاجية الكلية للعوام مساوية أو أعلى من تلك  -أوال
املوجودة يف املشاريع األجنبية املزامحة، أو كان مستوى تكاليف الوحدة باملتوسط يساوي أو أقل من تكاليف املزامحني 

ب، حيث جند يف هذا الصدد العديد من الدراسات اليت أجريت مقارنات دولية لإلنتاجية الكلية للعوامل ومنوها األجان
" CUMOحسب خمتلف فروع النشاط، وغالبًا ما يتم ذلك بإجراء املقارنات الدولية حول اليد العاملة اليت يرمز هلا ب"

  العالقة التالية:) حيث يتم حساا بt) خالل الفرتة (j) يف البلد(iوالذي يعرف دليل تنافسية تكلفة اليد العاملة لقطاع(3

  

W ijt )معدل أجر الساعة يف فرع النشاط :i) والبلد (j) خالل الفرتة (t.(  

R jt: معدل سعر الصرف للدوالر األمريكي بعملة البلد )j(  ) خالل الفرتةt.(   

Ijt)Q/L)اإلنتاج الساعي يف فرع النشاط :(i والبلد ()j) خالل الفرتة (t .(  

لى ) عkيصبح إذن من املمكن التعبري من خالل املعادلة التالية عن التكلفة الوحدوية لليد العاملة النسبية من البلد (
  النحو التايل: 

�������� 	 
 �������������� 
  

                                                 
1 : Ibid. 

  .272: م م علي طالب شهاب، املرجع السابق، ص: 2 
  .14: حممد عدنان وديع، املرجع السابق، ص: 3 
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  مايلي:ىل إ ، وذلك بالنظراألجنبية لسبب أو أكثر) بالنسبة ملثيالا من البلدان j) للبلد(CUMOميكن أن ترتفع (

 أن يرتفع معدل األجور والرواتب بشكل أسرع من ما حيدث يف اخلارج؛ -

 أن ترتفع إنتاجية اليد العاملة بسرعة أقل من اخلارج. -

  كما أنه من خالل حتليل املعطيات السابقة ميكن إستخالص اجلوانب التالية:

) ينجم على ذلك حركة تعويضية لسعر الصرف kيتطور بنفس اإليقاع لتطوره يف البلد() ال jإذا كان التضخم للبلد (
 ) ال يتغري.CUMOR( ترتك معامل

 ) ميكن أن يرتافق أيضا مع زيادة يف فروع أخرى حبيث تبقي معاملiارتفاع األجر احلقيقي لليد العاملة يف القطاع (
)CUMOللفرع غري متغرية وتعترب الزيادة يف ( )CUMOR.لفرع النشاط تراجعاً يف املزايا التنافسية لصاحل الفروع األخرى ( 

وعندما يكون فرع  )j(ميكن لزيادة سعر الصرف أن تنتج عن ارتفاع الطلب األجنيب على بعض الصادرات البلد
) لفرع CUMOR( ) ليس من الفروع احملظوظة بالطلب األجنيب، فإن ارتفاع سعر الصرف و الزيادة النامجة يفiالنشاط (
) ميكن أن متثل الطريقة اليت بواسطتها تستحوذ بعض فروع األنشطة التصديرية على املوارد على حساب الفروع iالنشاط (

 .1األخرى األقل حظاً 

ث أن كل من التنافسية واإلنتاجية ليستا بالضرورة متالصقتان ومرتادفتان  حيإىل  على ضوء ما سبق يشري الباحث
ميكن أن تزداد التنافسية دون حدوث تغيري يف اإلنتاجية نتيجة التغري يف السياسات املالية وتقلبات سعر الصرف وختفيض 

ري املواتية يف اجلوانب نافسية نتيجة التطورات غتكاليف االئتمان ... . يف املقابل قد تزداد اإلنتاجية وال تتبعها زيادة يف الت
  املتعلقة بسعر الصرف، معدالت التضخم، سعر الفائدة ...  

 جدير بالذكر أيضا؛ أن هذه الرؤية أنتقدت الحقًا على ضوء أن كل من اليابان وأملانيا عرفتا حصول ارتفاع يف
)CUMORمن  أن تكلفة اليد العاملة مل تشكل القسم األكرب ) وتوسع يف احلصة من السوق الدولية يف آن واحد بسبب

التكلفة الكلية، إال أن اخلربة اليابانية واألملانية تتوافق مع تزايد الطلب اخلارجي على صادرات البلدين وبذلك نشأ توازن 
ن يف أن تكمجديد برفع السعر(سعر الصرف) والكميات (احلصة من الصادرات الدولية). أما النقطة الثانية من النقد 

تكلفة اليد العاملة ميكن أن ال تشكل إال قسماً صغرياُ من تكلفة السلع واخلدمات اليت يتم تبادهلا وبذلك حتييد أثر تلك 
) أثراً CUMORالتكلفة بواسطة تغري ملحوظ يف قطاعات أخرى أو يف أسعار عوامل اإلنتاج األخرى وبذلك يكون لتغري (

  .2على سعر الصرف

أن مؤشرات القياس املتعلقة بالقطاع املوضحة يف هذه املقاربة مل تأخذ بعني االعتبار  ،أيضاشارة جتدر اإل كما
 ومبحمل اجلد اجلوانب الفنية واملهارية واملعرفية وعنصر اخلربة واليت ترتبط مبدى تأهيل وتكوين العنصر البشري واليت باتت

                                                 
  .14: حممد عدنان وديع، املرجع السابق، ص:1 
  .املرجع نفسه: 2 
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 تكاليفها سوقية وترقية مستويات إنتاجية فيها وكذا التحكم يفتصنع الفارق بني القطاعات يف تطويرها ومنو حصصها ال
  الذي يساهم يف دعم وتطوير تنافسيتها.        لبالشك

مؤشر امليزان التجاري واحلصة السوقية: إن القطاع االقتصادي ميكن أن خيسر تنافسيته مبجرد ما تتناقص حصته من  -ثانيا
ا حصته من الواردات الكلية لسلعة معينة، أي مبعىن آخر قد خيسر تنافسيته عندم الصادرات الوطنية الكلية أو عندما تزداد

تتناقص حصته من الصادرات الدولية اإلمجالية لسلعة معينة أو عندما تتصاعد حصته من الواردات الدولية، حيث أنه يف 
ة والذي يرمز له إختصارا ملزايا النسبية الظاهر هذا السياق أنشأ االقتصادي ميكاييل بورتر مقياساً للتنافسية مستنداً فيه على ا

) على i) أو فرع النشاط (jوالذي  ميكن حسابه للبلد ماRCA (–Index Advatage Comparative Revealed- )بــ (
  :1النحو التايل

�����
 	 


للبلد���
�صادرات
القطاع ∕ 
(الصادرات
الكلية
للبلد�)
�
�
�الصادرات
الدولية
للقطاع 
∕ �
�الصادرات
الدولية
الكلية

 

  

) مع ضرورة االهتمام i) ميتلك ميزة نسبية ظاهرة للمنتج (j( أكرب من الوحدة فإن البلد )RCA ijعندما تكون (
من الواردات الدولية ال  %7من الصادرات الدولية و %6بامليزان التجاري لفرع النشاط، فمثال  فرع صناعي تبلغ حصته 

  ميكن إعتباره تنافسياً.

من  منو الدخل الفردي بدافع االرتفاع الكبري يف اإلنتاجية الذي مير حتماإىل  جدير بالذكر؛ أن دراسات بورتر تنظر
خالل االبتكار ومنظومته، حيث أن البلد القوي ينتفع مبعدالت منو يف اإلنتاجية أكثر ارتفاعًا وميتلك ميزة مطلقة على 

األمر الذي جنده يتواجد يف ما أطلق عليه بورتر بالعناقيد الصناعية. إال أنه  وهو ،البلدان ذات منظومة االبتكار األضعف
قاا داخل البلد يقتصر بدون وجه حق على عالتكار والعناقيد تكمن يف أن حتليلها من بني االنتقادات املوجهة لنظرية االب

األمر الذي  ،بتكاروعات األجنبية جزء من منظومة االبينما يعترب الزبائن واملوردين واملنافسني أجانب والتوابع احمللية للمشر 
 للمؤسسات األجنبية ذات الكثافة االبتكارية أو دعم للمشاريع البازغة احمللية لتصبح نوع من االستقطابيفسر على أنه 

دي ولكن ال صانجاحها االقتل صريحشركات متعددة اجلنسيات والذي ميثل مؤشرًا إىل  دوليةـ، أي حتويل املشاريع احمللية
  يضمن أا ستفيد بلداا األم. 

  الفرع الرابع: مؤشرات قياس التنافسية على مستوى الدول

تتوفر عدة أساليب لقياس التنافسية على املستوى الكلي تقارن بني تنافسية دولة ما مع الدول األخرى وتشمل هذه 
وعية تغطي معايري ومتغريات كمية ونإىل  البسيطةاملؤشرات على مؤشرات بسيطة وأخرى مركبة، حيث تستند املؤشرات 

جوانب خمتلفة للتنافسية مثل اإلنتاجية (الكفاءة اإلنتاجية النسبية، اإلنتاجية املتوسطة واحلدية للعمالة، اإلنتاجية الكلية 
ملتعلقة بأداء التجارة ب افضال على اجلوان ،لعوامل اإلنتاج) أو التكلفة (تكلفة وحدة العمل، التكلفة احلدية لعوامل اإلنتاج)

                                                 
  .14: حممد عدنان وديع، املرجع السابق، ص:1 
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اخلارجية خاصة الصادرات وسعر الصرف وامليزان التجاري. أما فيما خيص املؤشرات املركبة فهي تتمثل يف تلك املؤشرات 
اليت وضعتها بعض اهليئات الدولية املهتمة مبوضوع التنافسية على غرار املنتدى االقتصادي العاملي واملعهد الدويل للتنمية 

سية حيث سنركز يف هذا اجلزء على أهم املؤشرات البسيطة اليت تستعمل يف قياس تناف ،واملعهد العريب للتخطيط اإلدارية
  الدول.

عمل ونسبة التشغيل إنتاجية ال منو الدخل احلقيقي للفرد واإلنتاجية: يتحدد متوسط الدخل احلقيقي للفرد مبتوسط -أوال
. 1شروط التبادل التجاري ونسبة اإلنفاق على الوارداتإىل  باإلضافةشاركة (الفئة الناشطة من السكان)، نسبة امل لككذو 

حيث يعترب كل من مفهومي منو الدخل احلقيقي للفرد ومنو اإلنتاجية مفهومان مرتابطان نظرًا ألن الدخل احلقيقي للفرد 
ملال واملوارد الطبيعية وحدود التجارة، كما أن االرتفاع يف اإلنتاجية ) وعلى رأس اTFPيعتمد على اإلنتاجية الكلية للعوامل (

الكلية للعوامل النامجة من االبتكارات التقنية والتنظيمية والتحسينات املالحظة يف املهارات واملعارف اإلنسانية اليت تعزى 
زيادة ثروة البلد من ىل إ د وبالتايل يؤديسيزيد من دخل الفر  ،االستثمار يف البحث والتعليم والعنصر البشريإىل  بدورها

رداته بتحسني حدود التجارة لبلد ما فإنه يتمكن من زيادة وا هاملوارد الطبيعية ورأس املال وحتسني ظروف التجارة. كما أن
آخر  .أي مبعىن2املمولة بعائدات الصادرات ذاا، أي أن حتسن حدود التجارة يرفع من حجم االستهالك الداخلي احملتمل

متوسط دخل الفرد يتحسن بإزدياد اإلنتاج والقيمة املضافة يف منتجات الدولة أو إذا كان هناك طلب دويل إضايف على 
  السلع واخلدمات اليت تصدرها أو إذا كان هناك فائض يف العرض الدويل من السلع واخلدمات اليت تستوردها.

اخلارج، ىل إ تجاري على زيادة قيمة السلع واخلدمات اليت تصدرها الدولامليزان التجاري: يدل الفائض يف امليزان ال -ثانيا
وجود طلب مرتفع عليها يف األسواق العاملية نظراً ملا متتلكه نسبياً هذا السلع واخلدمات من مزايا تنافسية سعرية إىل  إضافة

لسلع واخلدمات انيات تصديرية عالية يف اعدم وجود إمكإىل  وغري سعرية. يف املقابل فإن العجز يف امليزان التجاري يؤشر
نظرًا لعدم امتالكها نسبيًا ملزايا تنافسية عالية تؤهلها الخرتاق ودخول األسواق الدولية، حيث ميكن أن ينشأ جراء ذلك 

. 3عجز يف موازنة الدولة أو ضعف االدخار مع مستوى منخفض لالستثمارات اخلاصة يف جممل االقتصاد أو العاملني معاً 
 أن إعتماد هذا املؤشر لتقييم تنافسية الدول يبقى غري كايف نظراً الفائض يف امليزان التجاري ال يعينإىل  كما جتدر اإلشارة

ت، كون أن هذه األخري حتكمه عوامل أخرى غري تلك املتعلقة بتنافسية السلع واخلدما،بالضرورة وجود دائماً تنافسية عالية 
  والعجز ال يصف بالضرورة  تنافسية منخفضة للسلع واخلدمات لدولة ما كونه هو اآلخر تتحكم فيه عوامل أخرى. 

درات الدول والعائدة بة صاتركيبة الصادرات واحلصة السوقية: اعتمد بعض االقتصاديني على تقنيات تقيس نس -ثالثا
القطاعات ذات التقانة العالية، حيث أنه إذا كانت هذه النسبة  إىل  لقطاعات ذات القيمة املضافة املرتفعة لكل عامل أو

كبرية نسبياً أو متزايدة يف تشكيلة صادراا، فهذا سيسمح بوجود حتسن يف املزايا النسبية يف القطاعات اليت يكون مستوى 
يها مرتفع مما يدل على أن اإلنتاجية تزيد يف قطاع النشاط املنتجة للسلع القابلة للتصدير وذات القيمة املضافة األجور ف

                                                 
  .49توفيق الصادق، املرجع السابق، ص:  علي:  1 
ملقام ا ، مداخلة مقدمة يف إطار امللتقى الدويل بعنوان: األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة،القدرات التنافسية ومؤشراته: يوسف سعداوي، 2 

  . 131، ص: 2005مارس   9و8بتاريخ: 
  .21: حممد عدنان وديع، املرجع السابق، ص:3 
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. كما أن اكتساب حصة سوقية كبرية يف السوق الصاعدة تتيح فرصاً 1املرتفعة للفرد بشكل أسرع مما يتم بالفروع األخرى
فقدان الفرص ىل إ  حني تراجع احلصة أو ثباا يف هذه األسواق يشريأكرب للدول من أجل حتقيق وتعزيز تنافسيتها، يف

  وبالتايل ديد لتنافسيتها.

على ضوء ما سبق يرى الباحث أن املؤشرات البسيطة سالفة الذكر ال ميكن االعتماد عليها لوحدها لقياس القدرة 
ر الذي يستوجب األم ،ألعمال الدولية واألحداثنتيجة التطورات احلاصلة يف بيئة ا ،التنافسية خاصة على مستوى الدول

توسيع دائرة وجماالت التنافسية وضرورة إضافة مؤشرات جديدة تغطي خمتلف جوانبها نظراً لتعقد املفهوم وتوسعه يف الوقت 
دم التقين قنفسه وحتيينه يف كل مرة من جهة، ومن جهة أخرى ملواكبة التطورات احلاصلة يف التجارة الدولية والصناعات والت

والفين ودرجة التكامل واالندماج احلاصل يف العامل، فضال على تزايد نشاط الشركات متعددة اجلنسيات وتنوع أساليب 
اإلنتاج والتسويق والتوزيع اليت متارسها خللق القدرات التنافسية وتعزيزها، األمر الذي يوحي بضرورة توفر مؤشرات أكثر مشوًال 

  ذه اجلوانب.                  وتوسعاً لتغطي كافة ه

  المطلب الثاني: تقارير التنافسية الدولية والعربية

يتناول هذا اجلزء استعراض ألهم املسامهات والتقارير الصادرة عن بعض اهليئات الدولية املعروفة واملهتمة مبوضوع 
  حيث نذكر من بينها: التنافسية على املستوى الدويل والقاري، واليت تعرف بإسم املؤشرات املركبة،

  )WEFالفرع األول: تقرير التنافسية العالمي (

شريكاً  1996يصدر املنتدى االقتصادي العاملي (دافوس) الذي يتخذ من سويسرا مقراً له والذي كان من قبل عام 
، حيث يوفر هذا األخري 1979تقرير التنافسية السنوي منذ حوايل عام يف اعداد ) IMDمع املعهد الدويل للتنمية اإلدارية (

. كما يستعمل 2من الناتج اإلمجايل العاملي %98دولة واليت تشكل  140عن  يزيدتقييماً شامال حول تنافسية الدول عن ما 
ن تشخيص حول نظراً ملا يقدمه هلا م ،هذا التقرير كأداة توجيه للسياسات االقتصادية للدول على املستوى الكلي واجلزئي

معوقات النمو فيها خاصة اجلوانب املتعلقة بقطاع األعمال ونشاط الشركات متعددة اجلنسيات وكيفيات تطوير اسرتاتيجياا 
  واستثماراا عرب العامل. 

حيث تعزز  ،ا ودولياً اكما يقدم املنتدى االقتصادي أرضية معرفية للباحثني يف حتليل بيئة األعمال على مستوى بلد
مبؤشرين رئيسيني مها: مؤشر النمو للتنافسية العاملية  -2007-2006تقرير التنافسية العاملية  – 2006تقرير التنافسية منذ عام 

منها  34معيار تكون  113حوايل إىل  اليت تتوزع3) مؤشرًا رئيسياً 12صار يتكون من اثين عشر (أين  ومؤشر األعمال،
معيار عبارة عن إجابات من التحقيقات االستقصائية للمسح امليداين، حيث جند مثال أنه  79ائية معروفة ومؤشرات إحص

                                                 
  .21املرجع السابق، ص:حممد عدنان وديع،  : 1 

2 : World Economic Forum,  The Global Competitiveness Report 2006- 2007, http//:www.weforum.org. 
3 : Ibid  
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 1دولة الستجوام من قبل املنتدى 142إطار ومسري مؤسسة لــ  15000مت اختيار عينة تتكون حوايل من  2011يف سنة 
  عن طريق خربائه حبيث تغطي هذه املؤشرات أكرب عدد ممكن من العوامل اليت حتدد وتؤثر على تنافسية الدول.

) جمموعات أساسية وهي: املتطلبات 03ثالثة (إىل  كما أن املؤشرات األساسية لتقرير التنافسية العاملية تنقسم بدورها
األمر  جمموعة من املؤشرات الفرعية األخرى،إىل  واليت تنقسم بدورهااألساسية، مصادر الكفاءة، مصادر اإلبداع والتطور، 

  الذي ميكن توضيحه من خالل الشكل املوايل. 

  )Competitiveness Global Index: مكونات مؤشر التنافسية العالمية (7الشكل 
  

  

  

  

  

  

  

  
 .Klans Shwab & Xavier – i- Martin, The global Competitiveness Report 2015-2016, p :6:  من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:

أن املنتدى االقتصادي من خالل خربائه يعتمد يف إعداده لتقارير التنافسية العاملية على إىل  جدير بالذكر أيضا؛
  نوعني من البيانات وهي البيانات الرقمية، البيانات املسحية.

ايل ويتم احلصول عليها من ) قيمة مؤشر التنافسية اإلمج1/3):اليت تشكل ثلث (Hard Dataالبيانات الرقمية ( -1
مصادر وجهات متنوعة على املستوى احمللي أو الدويل مثل البنك الدويل، صندوق النقد الدويل، منظمة الصحة العاملية، 

  منظمة التجارة العاملية وغريها من اهليئات الرمسية على مستوى الدول.

) قيمة املؤشر واليت تنطلق من جتميع معلومات 2/3(): اليت متثل حوايل ثلثي Survey Dataالبيانات املسحية ( -2
ذات قيمة عالية من خمتلف األعوان االقتصاديني( رجال األعمال، مدراء، خرباء ...) يف خمتلف القطاعات االقتصادية، 

لى عحيث توفر هذه البيانات قاعدة ومصدر هام ملعرفة واقع وحتركات النمو االقتصادي للدول، فضال على تسليط الضوء 
كل هذا فإن ىل  إ واقع وبيئة األعمال يف هذه الدول ومدى ارتباطها باالقتصاد العاملي عرب إجراء مقارنات فيما بينها. إضافة

                                                 
1 Seddi Ali, thèse de doctorat, compétitivité économique : quel potentiel pou l’Algérie, département sciences 

commerciales, Université Ibn khaldoune, Tiaret  2011-2012, p : 49. 

  المتطلبات األساسية

 أداء املؤسسات العامة واخلاصة -1
 البىن التحتية -2
 إستقرار االقتصاد الكلي -3
 والتعليم االبتدائيالصحة  -4

  

  مصادر الكفاءة
  التعليم العايل والتدريب -5
  كفاءة أسواق السلع  -6
  كفاءة سوق العمل  -7
  كفاءة األسواق املالية  -8 
  اجلاهزية التكنولوجية -9 

 حجم السوق -10

  مصادر اإلبداع والتطور
  تطور بيئة األعمال -11
 اإلبداع -12

 االقتصاديات المعتمدة على الكفاءة االقتصاديات المعتمدة على اإلبداع االقتصاديات المعتمدة على عوامل اإلنتاج
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 املنتدى االقتصادي العاملي يصنف الدول املدرجة يف تقاريره اليت يعدها حسب مراحل تطور اقتصادياا، حيث يقسمها
  : 1انتقاليتني على النحو التايل ثالثة مراحل أساسية ومرحلتنيإىل 

هي كل الدول اليت الزالت  ؛)Factor Driven: مرحلة االقتصاديات املعتمدة على عوامل اإلنتاج (المرحلة األولى -
تعتمد على املوارد الطبيعية املتوفرة، اليد العاملة الرخيصة، املوقع اجلغرايف، املنافسة السعرية، مناخ األعمال املناسب 

 مثل اهلند، نيجرييا.

صارت هي تلك الدول اليت  ؛)Efficiency- Driven: مرحلة االقتصاديات املعتمدة على الكفاءة (المرحلة الثانية -
تعتمد على الكفاءة واالستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج املتاحة ورفع جودة إنتاجها مثل الربازيل تركيا، تونس، 

 الصني.

 هي تلك الدول اليت استطاعت الوصول؛ )Innovation- Drivenعلى االبتكار ( ة: الدول املعتمدالمرحلة الثالثة -
 يا.ترب اإلبداع واالبتكار حمرك أساسي للنمو فيها مثل اليابان، أملانمرحلة متقدمة من التطور االقتصادي و يعإىل 

جدير بالذكر؛ أن املراحل سالفة الذكر يتخللها مرحلتني انتقاليتني األوىل تكون بني املرحلة األوىل والثانية، أما املرحلة 
ن الناتج احمللي حيث يؤخذ فيهما بعني االعتبار مستوى حصة الفرد م ،االنتقالية الثانية فتكون بني املرحلة الثانية والثالثة

  تتوزع الدول فيها على النحو التايل. كمااإلمجايل ومتوسط حصة صادرات املواد األولية من إمجايل الصادرات،  
  

  لناتج المحلي اإلجمالي: إدراج الدول ضمن مراحل النمو االقتصادي حسب حصة الفرد من ا2الجدول 

  مراحل النمو االقتصادي
   حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

)GDP per capita  ( (US dollar)  
  2000قل من أ  مرحلة االقتصاديات املعتمدة على عوامل اإلنتاج  المرحلة األولى

  3000-2000  المرحلة االنتقالية األولى

  9000-3000  املعتمدة على الكفاءة مرحلة االقتصاديات  المرحلة الثانية

  17000-9000  المرحلة االنتقالية الثانية

  17000أكرب من   مرحلة االقتصاديات املعتمدة على اإلبداع  المرحلة الثالثة
  :  من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:

Klans Shwab, The Global Competitiveness Report 2010-2011, p :  10 . http//:www.weforum.org. 

                                                 
1 : Klans Shwab, The Global Competitiveness Report 2010-2011, p : 9-11. http//:www.weforum.org.  
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تم إعطائها يأين  من جهة أخرى فإن املؤشرات األساسية هي األخرى تتوزع حبسب مرحلة النمو االقتصادي للدول
أوزان، حيث كلما تغريت وضعية البلد يف مراحل النمو االقتصادي تبدأ شروط التعامل معه حسب هذه األوزان تزداد 

   سية اإلمجايل، األمر الذي ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل.قساوة وشدة يف حساب مؤشر التناف

  : أوزان المؤشرات الرئيسية ضمن مراحل النمو3الجدول 

  

  الوزن

مرحلة االقتصاديات 
املعتمدة على عوامل 

  )%( اإلنتاج

المرحلة 
االنتقالية 

  األولى

مرحلة االقتصاديات 
 الكفاءةاملعتمدة على 

)%(  

المرحلة 
االنتقالية 

  الثانية

مرحلة االقتصاديات 
 املعتمدة على اإلبداع

)%(  

  %20  40-20  %40  60-40  %60  املتطلبات األساسية

  %50  50  %50  40-35  %35  مصادر الكفاءة

  %30  30-10  %10  10-5  %5  مصادر االبتكار

  :  من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:

Klans Shwab, The Global Competitiveness Report 2015-2016 , p :10. http//:www.weforum.org. 

أما بالنسبة حلصة املواد األولية من إمجايل الصادرات فإنه مبجرد تطبيق املعيار األول املتعلق مبتوسط الدخل الفردي 
وات، السلع األولية من إمجايل الصادرات ملدة مخسة سن معيار حصة الصادرات منإىل  فإنه ينظر ،من الناتج احمللي اإلمجايل
صة حىت ولو كانت ح ةمن إمجايل الصادرات فإن البلد يدرج ضمن املرحلة األوىل االنتقالي %70حي إذا بلغت أكثر من 

العاملي لسنة  ةالفرد من الناتج احمللي اإلمجايل توجد ضمن خانة مرحلة أخرى من النمو، فدولة قطر مثال يف تقرير التنافسي
دوالر أمريكي، أي أا حسب هذا املعيار تدرج  70000بلغت حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل حوايل  2010-2011

لكن نظراً الن معظم صادراا من السلع األولية فإنه مت إدراجها ضمن خانة الدول  ،ضمن خانة الدول يف املرحلة الثالثة
  . 1يف املرحلة االنتقالية األوىل

  ) IMDالفرع الثاني: مساهمة المعهد الدولي للتنمية اإلدارية (

 يرمز هلا ) واليتWorld Competitiveness Yearbookمنذ بداية إصدار ما يعرف احلولية العاملية للتنافسية (
والذي وضع مجلة من املؤشرات للتنافسية الدولية  1989) من قبل املعهد الدويل للتنمية اإلدارية يف سنة WCYإختصارا (

لتصنيف وحتليل الدول حسب قدرا على إنشاء وتوفري بيئة تسمح للمؤسسات بأن تصبح تنافسية، األمر الذي جيعل من 
ة واهليئات خ على املستوى الكلي حيفز تنافسية املؤسسات من خالل توفري البىن التحتيالدول يف احلقيقة تسعى لتوفري منا 

معيار مت اختيارها من أجل بناء مؤشر مرجعي لألحباث  300. جدير بالذكر أن حوايل أكثر من 2والسياسات الكفؤة
كومية، وكذلك حسب توصيات املنظومة املالية واهليئات احل ،االقتصادية باالعتماد على املصادر احمللية والدولية وإقليمية

                                                 
1 : Klans Shwab, The Global Competitiveness Report 2010-2011, op cit, p : 11. 
2 : Raphael Chiappini, Comment mesurer la compétitivité structurelle des pays ? L’apport d’un indicateur global de 

compétitivité : le world competitiveness yearbook,  Séminaire de la recherche du Lare-efi, Université Bordeaux 6, 
France, 1 /06/2011, p : 7. 
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األداء  أربعة عوامل أساسية للتنافسية وهي:إىل  ) تنشأ من تقسيم املناخ االقتصادي الوطينWCYحيث أن طريقة تشكيل (
عوامل ثانوية  05ىل إ االقتصادي، الفعالية احلكومية  فعالية األعمال، البىن التحتية. كما يتم تقسيم كل عامل أساسي منها

معيار ثانوي والذين هم اآلخرين  200) يف ذلك حوايل WCYواليت متثل خمتلف اجلهات واملظاهر للتنافسية، حيث خيص (
أصناف تعرف التنافسية بشكل أكثر وضوح وتكون فيها هذه املعايري الثانوية ال حتتوي على نفس عدد إىل  ينقسمون

ة يف عدد املعايري اليت حيتويها بشرط التقارب من ناحية األوزان عند القيام بإعداد النتيج املعايري، ولكل واحد استقاللية
  . 1)100 =5*20( %5النهائية يف حدود:  

معيار بناءاً على حتقيق مشل  300دولة مت تصنيفها حسب حتليل ألكثر من  55تواجد حوايل  2011كما أنه يف سنة 
  آلراء صانعي القرار يف املؤسسات وكذلك حسب أصل هذه املعايري اليت تكون يف بعض احلاالت كمية ونوعية.

بينما  ،من جهة أخرى؛ فإن بعض اإلحصائيات امعة تكون من قبل اهليئات التابعة للمنتجني (اخلواص أو العام)
 ) عرب خمتلف أعضائه وشبكاته الذين بلغواIMD( سات االستقصائية املقام من طرفالبعض اآلخر فهو مستمد من الدرا

إلعداد  –كان هناك مشاركني من املنتدى االقتصادي العاملي   1997حدود سنة إىل  – 2011شريك يف سنة  57حدود إىل 
املؤشر املوجه والذي يطلق عليه إسم " التنافسية الشاملة العاملية" والذي يتم حسابه مثل متوسط الرتتيب احملقق لكل دولة 

ية البلد، نقاشات وطنية منتظرة حول تنافسإىل  حسب كل مؤشر، حيث أن تقريره الذي يقدمه املعهد كل سنة يقود العامل
  .2املستعملة يف إعداد املؤشر املوجزسعيا منه لتثبيت طرق احلساب 

) تضم توكيالت اإلبداع WCYمعيار املعتمدة يف التقييم من قبل ( 300جدير بالذكر أيضا؛ أنه حوايل أكثر من 
بحوث العلمية واملقاالت نفقات البحث والتطوير الإىل  املوضوعة من قبل الدول، إضافة ةاملختربة تقليدياً يف النماذج التجريبي

  والربط باالنرتنت ونصيب الصادرات يف القطاعات عالية التكنولوجية...  1950جوائز نوبل احملققة ابتداءاً من سنة  وعدد

يف املقابل وعكس هذه التوكيالت فإنه يتم تقييم جوانب أخرى يف التنافسية اهليكلية مثل التعليم (عدد املهندسني 
ويف الصحة واملناخ (النفقات العامة على الصحة، اإلنبعاثات من غاز ثاين املؤهلني، النفقات العامة على التعليم ...) 

ملتغريات املتعلقة اإىل  أوكسيد الكربون ...) واالستثمار (االستثمار األجنيب املباشر، استثمارات احملفظة املالية)، إضافة
  .3ت...)بالفعالية احلكومية (السياسة اجلبائية، مرونة سوق العمل، عدد إنشاء املؤسسا

معيار تأيت من البيانات الكمية  135معيار منها  245) يتكون من WCYأن مؤشر املعتمد يف (إىل  يف األخري؛ نشري
معيار تأيت من البيانات النوعية املستخرجة من التحقيقات  110و)  IMD(اهليئات اإلقليمية والدولية وشبكات شركاء  

) يقوم بأخذ IMDالنتائج النهائية لكل بلد يف تاريخ معني فان املعهد  (لآلراء (دراسات إستقصائية) من أجل حساب 

                                                 
1 : Ibid. 
2 : Hatem Fabrice, Les indicateurs comparatifs de compétitivité et d’attractivité :une rapide revue littérature, 

L’agence Française pour les investissements internationaux (AFII) , p :2. .بتصرف  
3 : Raphael Chiappini ; op, cit , p : 7. 
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على قيمة  يكون البلد أحسن تصنيفًا حيصلأين  مؤشرإىل  متوسط نتائج العوامل األربعة األساسية وحيول هذه النتيجة
  . األمر الذي ميكن توضيحه من خال اجلدول املوايل.1001

 )WCY: مكونات مؤشر المعهد الدولي للتنمية اإلدارية (4الجدول 

  األداء االقتصادي

  )معيار 83(
  الفعالية الحكومية

  )معيار 77(
  فعالية األعمال

  )معيار 69(
  البنى التحتية

  )معيار 94(
  االقتصاد احمللي
  التجارة الدولية

  االستثمار الدويل
  التشغيل

  السعر

  املالية العامة
  سياسة املوازنة

  اإلطار املؤسسايت
  القوانني اليت حتكم املؤسسات

  اإلطار االجتماعي

  اإلنتاجية
  سوق العمل

  اجلوانب املالية
  ممارسات اإلدارة
  العادات والقيم

  القاعدة التكنولوجية
  والعلمية

  الصحة /البيئة
  التعليم 

Source : Nicolas Phillipas, Compétitivité : Classement internationaux, SPE Economie, PME, Classe moyennes & 
Energie, Carrefour de L’économie, 9 éme année , Bruxelles,  11.10.2005 , p : 7.  

  

معيار تستعمل يف حتديد الرتتيب  129هذه اإلحصائيات اليت يتم جتميعها يطلق عليها إسم البيانات اخلام واليت تضم 
معيار املتبقية اليت  122معيار تشكل مصادر معلومات قاعدية لكن ال تستعمل يف حتديد الرتتيب، حيث أن  82الكلي و 

يتم احلصول عليها من خالل التحقيقات السنوية للمدراء واملسريين للمؤسسات يف العموم يتم اإلشارة إليها على املستوى 
) يف حتديد 2/3معيار اخلام واليت تدخل بثلثي ( 129يما خيص ) على أساس أا بيانات حتقيقية. أما فWCYالدويل يف (

  .2معيار اليت تأيت يف قاعدة التحقيقات السنوية 112) تدخل فيه 1/3( الرتتيب النهائي، ويبقى ثلث

جدير بالذكر أيضا؛ أن املعهد الدويل للتنمية اإلدارية وضع منوذج مزج فيه بني حمددات القدرة التنافسية واملؤشرات 
إىل  يف إشارة -)1راجع امللحق رقم ( -عوامل) اليت تقاس ا هذه األخرية ضمن إطار أطلق عليه إسم مكعب التنافسية (

                    أن العوامل األساسية املتعلقة بقياس التنافسية الدولية تتأثر هي األخرى باحملددات والعوامل املؤثرة هلذه األخرية
    -احملددات سابقاإىل  سبقت اإلشارة–

  الفرع الثالث: مساهمة المعهد العربي للتخطيط

بلورة مفهوم حمدد يركز أساساً على التجارة اخلارجية إىل  3سعى تقرير التنافسية الصادر على املعهد العريب للتخطيط
واالستثمار األجنيب املباشر كميادين أـساسية لتطوير التنافسية العربية، كما يكفل تقييم قدرة البلدان العربية على التنافس 

                                                 
1 : Ibid. 
2 : Nicolas Phillipas,  Compétitivité : Classement internationaux, op.cit. , p : 7. 

تعىن بدعم جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية من خالل تنمية  1980مؤسسة عربية إقليمية غري رحبية مقرها دولة الكويت تأسست عام  المعهد العربي للتخطيط:: 3 
دولة. كما تويل مبهمة البحث يف  20لعلمية والنشر، تضم حوايل الكوادر الوطنية واجناز االستثمارات والبحوث العلمية والتطبيقية والدعم املؤسسي ودعم اختاذ القرار وكذلك عقد اللقاءات ا

افسي يف الدول العربية. ملزيد من ير دوري عن الوضع التنموضوع تنافسية الدول العربية وتقييمها واقرتاح االسرتاتيجيات واألساليب املناسبة لدعمها والرفع منها ، حيث يقوم مببادرة إصدار تقر 
     http://www.arab-api.org/ar/aboutus.ospxاملعلومات راجع:
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ع وضمن إطار البيئة فا يف األسواق الدولية وصوًال لتحقيق النمو االقتصادي املستدمي والرفاه بدخل فردي مطرد يف االرت
  1العاملية املعاصرة.

كما أن املعهد ويف إطار سعيه لقياس القدرات التنافسية العربية ووضع املؤشرات اليت تقيم هذه القدرات املختلفة 
من خمتلف جوانبها ووفق العديد من التوجهات النظرية والعلمية يف جمال التنافسية، وذلك بالقدر الذي يسمح فيه توافر 

  : 2قسمني رئيسنيإىل  لبيانات لبناء مؤشر التنافسية العربية، حيث قسم التقرير عوامل التنافسيةا

 العوامل الظرفية: املعرب عنها مبؤشر مركب حول التنافسية اجلارية. -1

 العوامل املستدمية: املعرب عنها مبؤشر مركب حول التنافسية الكامنة.   -2

  املوايل.     األمر الذي ميكن توضيحه من خالل الشكل

  : شكل مختصر لمؤشر التنافسية اإلجمالي 8الشكل 

  
  .229، ص:2003، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، 2003: تقرير التنافسية العربية لسنة المصدر

جدير بالذكر؛ أن مؤشر التنافسية العربية هو مؤشر مركب يعتمد كليًا على املتغريات والبيانات الكمية املوضوعية، 
ومل تدرج فيه البيانات املسحية لٍلرأي املستخلصة من تطلعات رجال األعمال وصانعي القرار خيضع لنفس الضوابط واملنهج 

حيث أن مسألة اختيار املؤشرات حتددت من خالل  -)WEF ,IMD( كرسالفة الذ –العلمي اليت طورت ا املؤشرات 
اختيار أوال املؤشرات اليت تسمح بإدراج أكرب عدد ممكن من األقطار العربية، وثانيا األخذ بعني االعتبار االنتقادات اليت 

                                                 
  .26، املرجع السابق، ص:2003تقرير التنافسية العربية لسنة : 1 
  .2، املرجع السابق، ص:2003تقرير التنافسية العربية لسنة : 2 

 مؤشر التنافسية اإلجمالي 

 مؤشر التنافسية الجاري    مؤشر التنافسية الكامن   

 رأس المال البشري

 التكنولوجيا والثقافة

 البنية النحتية الثقافية

 بيئة األعمال الفساد اإلنتاجية والتكلفة األسواق والتخصص

 البنية التحتية األساسية

 الحاكمية وفاعلية المؤسسات

 تدخل الحكومة

 جاذبية االستثمار
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لمؤشرات األساسية تعطي أوزاناً ل. أما فيما خيص األوزان فقد اتبعت طريقة ترجيح التقارير الدولية سالفة الذكرإىل  وجهت
انه لتطوير هذا املؤشر مت االعتماد على طريقة دلفي إىل  . كما جتدر اإلشارة1والفرعية بالتناسب مع درجة توفر البيانات

 مكون مؤشرين أساسني ومها التنافسية اجلارية والكامنة، وكال املؤشرينإىل  والذي ينقسم من خالله مؤشر التنافسية العربية
من مؤشرات فرعية يستخدم فيها املتوسط احلسايب لرتكيب املؤشر عوض عملية مجعها لتقليل التحيزات النامجة عن ثغرات 

  .20002-1990البيانات غري املتوفرة على متوسط الفرتة 

لك بتحليل ذقياس وتقييم ورفع أداء الدول دول املنطقة العربية يف املدى القصري و إىل  يهدف مؤشر التنافسية اجلارية
ودراسة املكونات والعوامل اليت تؤثر على جاذبيتها لالستثمارات األجنبية املباشرة وكذلك على العوامل املؤثرة على زيادة 

هي: األداء مؤشرات أساسية و إىل  حصتها السوقية الدولية وبالتايل جمال تنافسيتها عاملياً، حيث ينقسم هذا املؤشر
عمال واجلاذبية، األسواق والتخصص، اإلنتاجية والتكلفة. وكذلك ملؤشرات فرعية وهي: حاكمية االقتصادي الكلي، بيئة األ

  وفاعلية املؤسسات، جاذبية االستثمار، تدخل احلكومات.

أما فيما خيص مؤشر التنافسية الكامنة فهو يعكس قدرة االقتصاد على استدامة تنافسيته وذلك على اعتبار أن 
تكفي لوحدها دون االهتمام أكثر باجلانب املعريف الذي يعترب عنصرًا حمركًا للنمو واستمراره، حيث التنافسية اجلارية ال 

ثالثة مؤشرات وهي: ىل إ البىن التحتية املعرفية والتقانية، والذي ينقسم بدورهإىل  يقيس قدرات الدول العلمية والتقانية إضافة
  لبشري، البنية التحتية.    الطاقة االبتكارية وتوطني التقانة، رأس املال ا

إختيار عينة متكونة من ثالث دول وهي:  ، 2003سنة كما اعتمد هذا التقرير يف قياسه لتنافسية الدول العربية 
كل   ماليزيا، كوريا اجلنوبية كدول مقارنة مع اعتماد كوريا مبنزلة مرجع تقاس به تنافسية الدول العربية نتيجة لتفوقها يف ،تركيا

) دولة تتوافر فيها بيانات حول معظم املؤشرات 16جماالت التنافسية ومكوناته، حيث مت احتساب املؤشر لستة عشرة (
األردن، الكويت، لبنان، موريتانيا، املغرب، قطر السعودية، السودان، سوريا، تونس، املدرجة وهي: اجلزائر، البحرين، مصر، 

  اإلمارات، اليمن. 

  المطلب الثالث: أركان وإستراتيجيات وسياسات تعزيز التنافسية 

زمة يهتم هذا اجلزء بتوضيح ذلك الدور الذي تقوم به احلكومات والدول عرب السياسات والربامج واالسرتاتيجيات الال
يز لتدعيم تنافسية مؤسساا وإقتصادياا احمللية، حيث يعترب تدخلها يف كثري من األحيان أمراً صحياً وضرورياً لتحقيق وتعز 

  القدرات التنافسية.     

  الفرع األول: دور الحكومات والدول في دعم التنافسية

هيئات  واليت ركزت على إبراز دور الدول عرب -سالفة الذكر -إنطالقا من تعاريف التنافسية على املستوى الكلي
وقنوات رمسية لدعم عمليات إنتاج سلع وخدمات تنافسية يف األسواق العاملية وكذا يف حتسني املستوى املعيشي ملواطنيها 

                                                 
  .27-26املرجع السابق، ص: ،2003تقرير التنافسية العربية لسنة  :1 
  .230-229، املرجع السابق، ص: 2003 تقرير التنافسية العربية لسنة: 2 
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ل تشجيع أنشطة من خال ،افسية ومسامهة الدولة يف حتقيقها وجناحهايظهر مدى وجود الرتابط الوثيق والعميق بني التن
احمللي، حيث يربز دورها  االقتصادإىل  االقتصاد على توليد وفرات اجيابية وحتويل أرباح وحتويلها من االقتصاديات األجنبية

يها سياسات مالئمة عرب تبن إنشاء ودعم البنية التحتية الضرورية للقطاعات االقتصادية وتأمني بيئة أعمال لمن خال
  : 1إقتصادية تدعم تنافسية النشاطات اإلنتاجية واخلدمية، وبذلك تتمثل هذه السياسات يف

 السياسات املالية والنقدية؛ -

 سياسات االستثمار ويئة املناخ االستثماري؛ -

 سياسات تعزيز القدرات التكنولوجية الذاتية؛ -

 السياسات التصديرية؛ -

 املهارات البشرية؛سياسات تنمية  -

 السياسات اإلصالحية لألطر التشريعية واملؤسسية؛ -

 أساليب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة؛ -

 سياسات حتديث البنية األساسية املادية؛ -

 حتديث اجلهاز اإلداري احلكومي؛ -

 سياسات نشر وتداول املعلومات.   -

املؤسسات االقتصادية اختياراا للسياسات و  لتية من خالحيث تتنافس الدول فيما بينها على توفري بيئة األعمال املوا
  الداعمة لقدراا لتنافسية واليت متكنها من بلوغ معدالت منو إقتصادي مطردة.

من جهته أوضح االقتصادي ميكاييل بورتر يف ماسيته املشهورة وحديثه على حمددات التنافسية والدور الذي تقوم 
جزئني: جزء ىل إ حيث قسمها ،تقدمي منهج يتضمن حمددات التنافسية يف جمال الصناعةمن خالل  ،به الدول يف تدعيمها

يتعلق باخلصوصيات الداخلية للدولة وتكون فيه إما حمفز أو معوق لنجاح يف التنافسية الدولية، وجزء آخر يصعب التحكم 
اليت تعمل ضمن إطار نظام  2ب، ...)فيه أطلق عليه ما يسمى باحملددات األساسية (ظروف عوامل اإلنتاج، ظروف الطل

ح من أجل السماح للدولة من حتقيق مزايا تنافسية ديناميكية ومطردة وتنج ،ديناميكي متكامل ومتفاعل مع بعضه البعض
ين أ صناعتها عاملياً. يف املقابل ويف حالة غياب أحد احملددات أو عرقلته الستمرارية هذه املزايا سيحدث العكس متاماً 

  خاصة إذا مل تقم الدولة خبلق وتنمية عناصر اإلنتاج املتعلقة بالقطاع الصناعي. ةوتتآكل قدرا التنافسي تتدهور

                                                 
  : طارق نوير، املرجع السابق.1 
  Inter Edition, Paris, 1993 L’Avantage concurrentiel des Nations,  ,M.Porter: للمزيد من املعلومات راجع : 2 
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 حقيقة مفادها أن للدولة دوراً بارزاً يف توفري وضمان املناخ املالئم الذي يدعمإىل  على ضوء ما سبق توصل الباحث
رقية العامة واخلاصة منها على حتسني مستويات األداء ومن مث تويعزز التنافسية بالشكل الذي يسمح ملختلف املؤسسات 

البيئة االقتصادية الكلية عرب وضع سياسة إقتصادية ومالية ونقدية كفؤة وفعالة للسيطرة على معدالت التضخم وتوفري 
إىل  إضافة ل،وضع معدالت ضريبية ومجركية مشجعة مقارنة بغريها من الدو ، وكذلك مصادر التمويل الداخلي واخلارجي

السعي التحرير النسيب ألسواق رأس املال والعمل والسلع بالشكل الذي يتناسب مع التغريات والتطورات احلاصلة يف بيئة 
  ئتها االقتصادية واجتناب اآلثار السلبية على اتمع. ااألعمال الدولية من أجل زيادة كف

، فضال عن حمللي وتوفري بيئة العمل املناسبة لنموه وتطورهكما يتوجب على الدول أيضا تشجيع عمليات االستثمار ا
 ةفتح اال الستقطاب رؤوس األموال األجنبية بإعتبارها مصدر إضايف آخر للقيمة املضافة ونقل للتكنولوجيا واملعرف

يف سوق العمل  ةبشرط زيادة االستثمار يف تأهيل وتطوير العنصر البشري ملواكبة التطورات احلاصل ،واخلربات وتوطينها
الدويل من أجل زيادة كفاءته املهنية وتسهيل عملية االندماج يف إقتصاد املعرفة عرب حتسني اخلدمات احلكومية املتعلقة 

  بالتعليم والتدريب والصحة.

من جهة أخرى؛ ويف إطار نفس السياق فإنه من الضروري على احلكومات يف إطار سعيها للتكيف مع معطيات 
صصات املوجهة زيادة نصيب املخ ، هوقتصادية والتغريات احلاصلة يف بيئة األعمال الدولية خاصة العربية منهاالعوملة اال

فادة بشكل دائم ومستمر بإعتباره ضامن لتحقيق التنمية الشاملة واالست ،لتشجيع البحث العلمي من الناتج احمللي اخلام
ا املعلومات ذلك باالهتمام أكثر باملعرفة وتفعيل دور قطاع تكنولوجيو  ،من خمرجاته يف حتسني وتعزيز القدرات التنافسية

االنتقال من بالشكل الذي يسمح هلا ب ،واالتصال يف السياسات العامة للحكومة لتفعيل مؤسساا وحتسني جودة خدماا
ادة حصتها من إلبداع وزيمرحلة توليدها وتوطينها عرب تعزيز ودعم أنشطة االبتكار واإىل  مرحلة استرياد التكنولوجيا

  الصادرات عالية التكنولوجيا والتقانة األمر الذي يسمح هلا باالندماج ضمن سلسلة اإلنتاج العاملي بشكل اجيايب. 

  الفرع الثاني: أركان بناء التنافسية

تكار والتطوير االبالبحث والتطوير و و ترتبط القدرة التنافسية يف االقتصاد العاملي اجلديد واملرتكز على املعرفة 
 التحسني املستمر يف املنتجات وضرورة توفر قاعدة بشرية تتمتع بالرقي وتعدد املهارات، فضال على نولوجي، وكذلكالتك

إكتساا إلمكانيات فنية وتقنية وتكنولوجية ضرورية لبناء مؤسسة أو قطاع أو بلد تنافسي، وهو األمر الذي يتوجب توفر 
  :  1وهي مجلة من األركان األساسية

مية الصناعة حيث تشري البحوث واألدبيات احلديثة حول تن ،الركن األول: احملافظة على بيئة إقتصادية كلية مستقرة -أوال
 ملؤسساتاخلق بيئة داعمة لالستثمار اخلاص وكذلك لتأسيس إىل  أنه توجد حاجة ماسةعلى  يف الدول النامية ومنها العربية

ومنوها، األمر الذي يوجب على احلكومات اإلسراع يف إزالة أوجه اخللل الذي تعرفه أسواقها وتعاجل إخفاقات السوق يف 

                                                 
، 2009، الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية، شتاء، 45، جملة حبوث إقتصادية عربية، العدد: تعزيز تنافسية الصناعة العربية في ظل إقتصاد المعرفة: حسني عبد املطلب األسرج،   1 

  .70-67الكويت، ص ص: 
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االقتصاد بوجه عام، فضال على توفري العدالة يف التعامل بني خمتلف األطراف نظراً لتأثر االستثمار بشكل رئيسي مبا يسمى 
لتنمية ت وتغريات السياسة االقتصادية الكلية، وهو نفس االجتاه الذي ذهب إليه تقرير االذي يرتبط مبجاال ،مبناخ االستثمار

والذي أكد على الدور اهلام الذي تلعبه احلكومات يف إجياد بيئة آمنة ومستقرة، حيث  ،2005سنة يف للبنك الدويل  يالعامل
من املخاطر  %51وائح التنظيمية العشوائية تشكل أن غموض السياسات وعدم االستقرار يف االقتصاد الكلي واللإىل  أشار

سني ووضوح معلومية أنه لتحإىل  املتعلقة مبناخ االستثمار. كما خلص التقرير املؤسساتاملرتبطة بالسياسات على خماوف 
  .%30زيادة االستثمارات اجلديدة بنسبة إىل  السياسات وحده قد يؤدي

يد هذا الرتابط السياسات التصنيعية والعلمية والتكنولوجية والتعليمية، فمن أجل جتس الركن الثاين: التكامل الوثيق بني -ثانيا
طراف املختلفة وبني وإنعدام التنسيق بني األ ،جيب أن يتم التغلب على العوائق املتصلة بتداخل الصالحيات والبريوقراطية

ولن يكون  عل من جهود التنمية مفككة وغري مرتابطةاملؤسسات واألطراف الفاعلة اليت تدير عملية التنفيذ، األمر الذي جي
  هلا سوى تأثري ضئيل يف القدرة التنافسية للقطاع. 

ع تزايد دور املدخل ملتعليمية وتعزيز دورها االقتصادي،خاصة الركن الثالث: تطوير وتنمية البنية األساسية العلمية وا -ثالثا
ة األساسية العلمية حيث أصبحت البني ،ن ذلك يف طبيعة القدرة التنافسيةاملعريف واملهاري يف اإلنتاج والتحول الناجم ع

والتعليمية أهم عامل إقتصادي يف عامل اليوم، فبدون توفر قوى عاملة على درجة عالية من التعليم واملهارة وأساس قوي من 
االقتصادي من  تعليم من جهة، والعملالبحث والتطوير واالبتكار والتعليم املستمر والروابط القوية بني كل من العلم وال

  جهة أخرى ستظل القدرة التنافسية تتآكل يف املدى الطويل.

النامية عموماً  الصغرية واملتوسطة يف الدول املؤسساتحىت تتمكن ف ،الركن الرابع: االهتمام بآليات دعم االبتكار -رابعا
مار فيهما فالبد من تشجيع التحديث واالبتكار واالستث ،والعربية على وجه اخلصوص من مواجهة حتديات إقتصاد املعرفة

صول على التكنولوجيا تشجيع ودعم احلإىل  من خالل تعزيز الثقافة االبتكارية ومتويل أنشطة البحث والتطوير، هذا باإلضافة
  .1وبناء القدرات

يئات لك من خالل إنشاء جسور أو هوذ الركن اخلامس: تنمية التعاون اإلقليمي والدويل يف ظل إقتصاد املعرفة -خامسا
املعلومات الوطنية وحىت يف  اتنسيق إقليمية تعىن بتشجيع تبادل املعلومات واخلربات بني اهليئات والوزارات املعنية بتكنولوجي

  مراحل الحقة تسهيل األنشطة التعاونية الداعمة لالبتكار.

ورة االستثمار يف العنصر البشري أصبحت ضر  نتيجة مفادها أن عملياتإىل  على ضوء ما سبق توصل الباحث
ملحة للدول النامية عموماً والعربية خاصة على غرار اجلزائر بإعتبارها مفتاح جناح أساسي يضمن هلا حتقيق وتعزيز قدراا 

يفة ظوذلك من خالل حتويل وجهة نظام التعليمي والتدريب فيها من االقتصار لقيامه بالو  ،التنافسية يف األجل الطويل
القيام بدور أساسي ومؤثر يف تطوير جوهر نظام القيم اليت حتكم اتمع وتوجيهها حنو تشجيع إىل  االقتصادية املباشرة

املبادرات الفردية وعنصري االبتكار واإلبداع وزرع ثقافتهما يف أوساط أفراد اتمع خاصة الشباب منهم، وذلك من خالل 
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إقامة مراكز تعىن ىل إ ات اليت ختتلف عن تلك السائدة حالًيا يف هذه االقتصاديات، إضافةالرتكيز أكثر على إكتساب املهار 
بتوفري التعليم املستمر واالبتكار واإلبداع نظراً ألن القدرة التنافسية يف الوقت احلايل ال تتحقق إال من خالل وجود إستثمارات 

ل ة بإصالح منظومة التعليم والتدريب يف هذه الدول من أجضخمة وحقيقية يف هكذا أصول وموارد وتثمني اجلهود اخلاص
نتاج خاصة املتقدمة منها واندماجها ضمن سلسلة اإل ،ضمان تضييق الفجوة العلمية واملعرفية بينها وبني الدول األخرى

  دولياً.و  العاملي املرتكزة على األنشطة ذات الكثافة املعرفية والفنية ومن مث إمكانية تعزيز تنافسيتها قارياً 

  الفرع الثالث: إستراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية 

 يف سبيل سعي كثري من الدول النامية والعربية خاصة لتعزيز قدراا التنافسية يف األسواق الدولية والوصول مبجتمعاا
ل واملعيشة ضرورة الدخو مستويات من التطور االقتصادي واالجتماعي املطرد يضمن هلم الرفاه والتحسن يف مستويات إىل 

  واآلليات نذكر من بينها:  تإتباع مجلة من االسرتاتيجيا

إسرتاتيجية االبتكار واإلبداع: ينتج عن توفر مراكز ومؤسسات البحوث العلمية والتطبيقية اليت تولد وتدعم أنشطة  -أوال
تلبية كذلك ة و تياجات االقتصادية واالجتماعياالبتكار واإلبداع ومن مث خلق املعرفة اليت حتتاجها جمتمعاا تلبية االح

أهم مصدر  يتجسدأين  احتياجات السوق الدويل، حيث تتدخل احلكومات بتوفري األنظمة والقوانني املشجعة لذلك،
اط ديدة يعترب نشبالرغم من أن االستثمار يف املعرفة اجل ،للمعرفة واالبتكار يف االقتصاد العاملي احلايل يف البحث والتطوير

 حماط باملخاطر اليت ال تستطيع تربيرها غالبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة حىت يف الدول املتقدمة، األمر الذي يدفع ا
البحث عن مصادر أخرى للمعرفة واالستفادة منها واليت تتطلب توفر درجة عالية من تطوير رأس املال البشري وقوة إىل 

  . 1علماء واملهندسنيجانب وجود قوي للإىل  عاملة ماهرة

متسارع حنو التكامل  متجه بشكلانه إسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات: توحي املؤشرات الراهنة أن االقتصاد العاملي  -ثانيا
لى األمر الذي سيجعل من املنافسة تزداد إزدحاماً وشدة والرتكيز على اجلوانب املبنية ع ،نتيجة االنفتاح والعوملة االقتصادية

 تسهل عليه مبدع وتزويده مبهارات أساس املعلومات واملعرفة، ومن هنا تأيت احلاجة أكثر لتعليم وتدريب عنصر بشري
تخدام التقنيات احلديثة على اس ز على تنمية قدراتهالرتكيإىل  فةالتكيف مع الكم اهلائل من املعلومات وكيفية معاجلتها، إضا

علومات فضال على متتعها بدرجة عالية من اخلربة واملرونة للتعامل مع تطبيقات تكنولوجيا امل ،مثل احلواسيب واهلواتف الذكية
من تأثريات وفرات  لواالتصال اليت ميكن أن تلعب دوراً فعاًال يف خفض التكاليف ومعاجلة البيانات ومساعدا يف التقلي

احلجم واالستثمارات الضخمة يف جمال تصميم املنتجات والتسويق واالتصاالت وغريها اليت حتد من القدرة التنافسية 
  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. 

جدير بالذكر؛ أن التقدم الصناعي السريع يف جمال الصناعات االلكرتونية واحلواسيب واالتصاالت أحدث تغرياً يف 
ري املؤهلة حيث اخنفض الطلب على العمالة غ ،بنية األعمال والصناعات والعالقات االقتصادية وشروط التنافس بني الدول

يف جماالت الصناعة املختلفة، األمر الذي ساهم يف اخنفاض القدرة التنافسية للدول النامية اليت تعتمد بشكل كبري على 
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درة التنافسية تعزيز القخرى يعترب اإلبداع التكنولوجي أحد أهم األركان لبناء و العمالة الرخيصة غري املدربة. من جهة أ
كونه مينحها مزايا تنافسية طويلة األمد وميكنها من توفري منتجات جديدة بشكل مستمر وجبودة عالية للمؤسسات،

  .1وبتكاليف منخفضة فضال على إمكانية تسليمها يف اآلجال املناسبة

 املرونة واجلودة وكذلكإنتاج تتسم باإلبداع التكنولوجي يدعم املؤسسة يف تطوير وسائل وآليات يف نفس السياق فإن 
لكني بشكل مستمر عرب املستهإىل  فضال على تطوير وسائل التوزيع وإمكانية الوصول ،التنويع يف اإلنتاج وتطوير خطوطه

  . 2رتنتدل املعلومات وتكامل اخلدمات عرب شبكة االنضمان تسهيل املعامالت االقتصادية املتعلقة بالبيع والشراء وتبا

ام ا عرب كثري من الدول املتقدمة على تعزيز هذه اإلسرتاتيجية وزيادة االهتمالإسرتاتيجية البحث والتطوير: تركز  -ثالثا
يزانياا العامة سنوياً  وتسهيل متوفري الدعم املادي املناسب هلا وتوفري احلوافز املختلفة هلا بزيادة التمويل للبحث والتطوير يف 

القروض واملنح واملشاركة يف تغطية تكاليفها، حيث جند أن جزءًا معتربًا من ميزانياا يتجه حنو املؤسسات اليت تعمل يف 
األنشطة اليت متكن من حتقيق املزايا التنافسية، فضال على مشاركتها يف تغطية تكاليف البحث ووضع منظومة حتفيزات 

  ية ألنشطة البحث والتطوير اليت يقوم ا القطاع اخلاص خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.ضريب

من جهة أخرى؛ تتدخل احلكومات بتقدمي املساعدات الفنية واملالية عرب جهات داعمة والقيام حبملة توعية تستهدف 
اون مع املؤسسات من خالل التع ،ا التنافسيةمجيع مؤسسات القطاع اخلاص حول دور وأمهية البحث والتطوير لتعزيز قدرا

األكادميية يف برامج التدريب مشرتك يف مرحليت الدراسات اجلامعية والدراسات العليا، هذا وتعمل أيضا على تعزيز كفاءة 
ملنافسة بدًال يري امن خالل توزيع املشاريع البحثية احلكومية حسب معا ،املؤسسات البحثية والتعليمية ورفع قدراا التنافسية

توطيد جسور التعاون الفعالة بني املؤسسات البحثية إىل  من توزيعها على مؤسسات حمدودة وحمددة مسبقاً، إضافة
  واألكادميية احمللية والدولية. 

ستغالل تقنيات مدى اإىل  إسرتاتيجية االستثمار يف رأس املال الفكري: يرجع أسباب اتساع الفجوة بني الدول -رابعا
املعلومات ورأس املال الفكري بفعالية خاصة الدول اليت مل تستطيع الربط بني النمو االقتصادي وعجلة تطور وتنمية املوارد 

ات خاصة تأصيل وبلورة السرتاتيجيإىل  حباجة ،البشرية وذلك على اعتبار أن الدول مثلها مثل املؤسسات هي األخرى
 على (الفرد أو اإلنسان) تعترب أهم مورد يف االقتصاد املبين فكري نظرًا ألن الناسبالنمو واملنافسة على بناء رأس املال ال

  . 3املعرفة والدول اليت تزيد من استثماراا يف جمال القوى العاملة عالية اخلربة حتقق نتائج متقدمة وقيم مضافة عالية

ات التنافسية يف املسائل املتعلقة بتعزيز القدر إسرتاتيجية التحالف والتعاون: صارت مسألة التعاون بني الدول  -خامسا
ملنتجاا ووضع بيئة أعمال تشجع االستفادة من إقتصاد املعرفة أمرًا ضرورياً، ويكون ذلك عرب وضع آليات أو هيئات 

لتكيف اتضمن التنسيق وتعىن مبهمة تبادل املعلومات واخلربات وتسهل انسياب األنشطة التعاونية الداعمة لالبتكار لضمان 
شاريع مشرتكة وبناء تنمية مإىل  مع التطورات احلاصلة يف ظروف التنافسية اجلديدة الناجتة عن العوملة االقتصادية، إضافة
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القدرات االبتكارية عن طريق امعات الصناعية والتدريب والبحث التطبيقي واملساعدة الفنية ونشر املعلومات وقواعد 
  البيانات وغريها.

  بع: سياسات التنافسية الضرورية للدول العربيةالفرع الرا

يتناول هذا اجلزء استعراض موعة من السياسات اليت من شأا مساعدة الدول العربية على غرار اجلزائر على 
  : 1النهوض بتنافسيتها وتعزيزها، واليت ميكن إدراجها على النحو التايل

فضال على  ،افسية فإنه جيب توفر رؤية واضحة يف التخصص الصناعيسياسة صناعية واعية: قصد إنشاء صناعة تن -أوال
القيام ىل إ التوجه حنو إنتاج سلع ديناميكية يزيد الطلب عليها وتضمن التأقلم مع تغريات الطلب العاملي بصفة عامة، إضافة

جبهود فعلية لتنويع القاعدة اإلنتاجية ومصادر الدخل من جهة والدخول يف اتفاقيات الشراكة والتوقيع على االتفاقيات 
الدولية واالنفتاح باعتبارمها عوامل تشجع أكثر على االنضباط يف جمال األعمال وتساعد على التأقلم والتكيف مع بيئة 

  األعمال الدولية من جهة أخرى. 

جدير بالذكر؛ أن أهم التحديات اليت تشهدها كثري من األقطار يف العامل اليت تعمل على دعم قدراا التنافسية 
وعلى دميومة النمو هو اختيار القطاعات أو الصناعات اليت من شأا أن تكون حافزًا لتعظيم اإلنتاجية والرتابط اخللفي 

  واألمامي بني خمتلف قطاعات االقتصاد.  

سياسة إختيار الراحبني: سامهت سياسة دعم الصادرات اليت تبنتها دول شرق آسيا دوراً كثرياً يف جناحها واستطاعت  -اثاني
طاعات الصناعية أي اختيار الق ،سياسة إختيار الراحبنيإىل  من خالهلا حتقيق معدالت منو قياسية، حيث يرجع هذا النجاح

اد، حيث ة من غريها واليت حتقق أعلى مستويات التشابك القطاعي مع بقية االقتصاملالئمة اليت متكن أن تكون أكثر تنافسي
جيب أن تتميز هذه القطاعات مبرونة الدخل العالية للطلب العاملي وذات قيمة مضافة عالية وتكون غري سهلة التأثر 

دية اليت هلا أسواق ا للصناعات التقليبشرط عدم إمهاهل ،باملنافسني الذين يتمتعون بأجور أقل وهلم وفرة يف املواد األولية
ومتتلك فيها مزايا نسبية. كما جيب أن تتوفر هذه القطاعات على نسب التعلم متقدمة وإمكانية رفع اإلنتاجية وحتقيق 

  تشابك قطاعي عايل مع بقية جوانب االقتصاد. 

نافسية عرب أن تساهم يف رفع القدرة الت برامج حتديث الصناعة: من الضروري إختيار قطاعات حمورية جديدة ميكن -ثالثا
 ن الزائد وكذلكالعمالة وتقليص الوز التحديث وإعادة اهليكلة الصناعية والذي يتمثل يف جانبني: التخفيض من تكلفة 

إعادة هندسة املشروعات من خالل االستثمار يف التقنيات احلديثة وتغيري حصص عوامل اإلنتاج بالشكل الذي يسمح 
  فاءة واإلنتاجية، فضال على تدريب العاملني وإعادة توزيع العمل وتنظيم العملية اإلنتاجية بشكل أفضل.بزيادة الك

  رفع القدرات التنافسية للصناعة على عدة مستويات: إىل  كما أن برامج التحديث دف

                                                 
  .12-9حممد العصفور، املرجع السابق، ص ص: : 1 
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كونات التصميم على مستوى املؤسسة: يظهر التحديث يف حتسني وتنظيم عمليات اإلنتاج واإلدارة والنهوض مب  -1
واجلودة والتسويق وإستخدام التكنولوجيا، فضال على النهوض بالعنصر البشري من خالل برامج التكوين والتدريب 

 املالئمة.

الل تعزيز من خ ،على مستوى الصناعات: يتمثل هدف برامج التحديث يف توفري خدمات الدعم داخل الصناعة -2
 ناعة.تعزيز شبكة االتصال بني كل العناصر الفاعلة يف الص مال، وكذلكعالروابط بني خمتلف املؤسسات ورجال األ

على املستوى الوطين: توفري مناخ وبيئة أعمال مالئمة عرب وضع قوانني وتعديل التشريعات القائمة فيما يتعلق   -3
طاع األعمال وتقدمي ق مبعايري اجلودة وحتسني البيئة القانونية والتنظيمية، فضال على توفري املعلومات ومجعها لفائدة

تمانية بتكاليف تقدمي التحفيزات االئإىل  الدعم واملشورة للصناعات. يف كل ما يتعلق بالبحث والتطوير، إضافة
منخفضة وكذا تقدمي التحفيزات الضريبية وربطهما مبعايري االجناز خاصة تلك املتعلقة باالبتكار ورفع اإلنتاجية 

 ة.وإكتساب حصص يف األسواق الدولي

سياسة جتارية منفتحة: يتشكل اجلزء الكبري من اإلجراءات التجارية اليت تصنعها كثري من الدول العربية عائقاً أمام  -رابعا
دعم تنافسية صادراا مبا يف ذلك إجراءات التصدير املعقدة واإلجراءات اإلدارية واملتمثلة يف الرقابة اجلبائية (الرسوم، 

جارية (نظام احلصص، أدوات غري مجركية...) والرقابة النقدية (الرقابة على الصرف)، األمر الذي الدعم،...) والرقابة الت
ى من هذه اإلجراءات ورفع احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية نظرًا لقوة تأثريها عل ةيستوجب عليها حترير التجارة اخلارجي
  تنافسية صادراا يف األسواق الدولية.

هذه السياسات التنظيمية واإلجراءات سرتفع من تكلفة اإلنتاج احمللي وتؤثر بشكل مباشر من ناحية أخرى فإن 
أن الرقابة اإلدارية على سعر الصرف وتعدد أسعاره تعترب حاجزًا مهمًا أمام إىل  وسليب يف تنافسية الصادرات، إضافة

النظام  ارج، األمر الذي جيعل من عملية إصالحاملصدرين للحصول على العمالت األجنبية السترياد املوارد الوسيطة من اخل
  الرقايب على الصرف ذا أولوية لدعم القدرة التنافسية.

دعم االبتكار وتوطني التقانة: يؤثر التقدم التقين على عدد من العوامل األخرى املرتبطة بالتنافسية كالتكلفة  -خامسا
ار ق، كما يؤثر قبل كل شيء على نوعية العنصر البشري ومقدواالستخدام وتوزيع الدخل ونوعية الصادرات وحصص األسوا

االستثمار يف رأس املال البشري والعالقة التكاملية بني التقانة واملورد البشرية، حيث تشري البيانات واإلحصائيات لتقارير 
ملية لعالية يف األسواق العاالخنفاض نسبة الصادرات العربية ذات التقانة ا 2012، 2009، 2006التنافسية العربية للسنوات 

والذي يعكس مستوى تنافسية املنتجات العربية ومن مث قدراا البشرية، األمر الذي جعل من تقانة املعلومات تطرح حتدياً 
ت التصميم واإلنتاج جماالإىل  خاصًا على االقتصاد العاملي يف الوقت احلايل نظراً للتسارع الشديد يف ولوج هذه التقانات

  عليم والتدريب والتسويق والتوزيع.والت

ميزات ىل إ جدير بالذكر؛ أن استخدام التقانة احلديثة سواء باستريادها أو تطويرها حمليًا تبقى غري كافية لترتجم
تنافسية جديدة يف األسواق الدولية، عليه فإن القدرة على تكوين تنافسية مستدمية تعتمد على تطوير نظام حملي للبحث 
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وهو األمر  ،والقدرة على إدارته ببناء نظام وطين للبحث والتطوير يعتمد بالدرجة على املهارات العالية املتوفرة حملياً والتطوير 
يف أفضل  %1 نحيث ال تزيد هذه النسبة ع ،الذي يتطلب زيادة نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج احمللي اخلام

  احلاالت يف الدول العربية.

ياسة تقليص الفجوة الرقمية: ساهم التطور السريع يف جمال تقانة املعلومات واحلاسوب يف تعميق الفجوة الرقمية س -سادسا
بني الدول العربية، وذلك على اعتبار أن البنية التحتية التقنية باتت ذات أمهية كبرية يف دعم القدرة التنافسية للمؤسسات 

اية واإلعالن، التكاليف املرتبطة بالتعامل والبحث على األسواق وتكاليف التسويق والدعاألسواق وتقليل إىل  العربية يف النفاذ
  احلصول على كمية هائلة من املعلومات عن األسواق واملستهلكني على الصعيد العاملي. إىل  باإلضافة

ة التحتية الرقمية ال البنيأمام هذا الوضع فإن الدول العربية على غرار اجلزائر مطالبة بإحداث تغيريات جذرية يف جم
عرب تقليص وإلغاء األمية الرقمية من خالل توسيع إستخدام احلاسوب الشخصي على مستوى املدارس وتشجيع جماالت 
التدريب على إستخدام احلاسوب، فضال على تطوير مشاريع احلكومات االلكرتونية من أجل حتديث آدائها وزيادة فعاليتها 

ديثة وقراطية فيها. من جانب آخر يتوجب على احلكومات العربية رفع اإلستثمار يف جمال الوسائط احلوشفافيتها وتقليل البري 
لالتصاالت خاصة التقنية والرقمية وزيادة طاقة خمتلف الشبكات وزيادة سرعتها وكفاءا يف معاجلة ونقل البيانات مبختلف 

اع إستخدام هذه الشبكات واهلاتف عرب املنافسة يف قط أشكاهلا من جهة، ومن جهة أخرى يتعني عليها تقليل تكلفة
علومات تطوير التشريعات وخدمات التأمني حلماية املإىل  االتصال وتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار فيها، إضافة

فاعل بينها تواالرتقاء بالتجارة االلكرتونية للشركات من خالل تطوير مواقع هلا على شبكة االنرتنت تسهل عليها عملية ال
  وبني زبائنها يف خمتلف أوجه نشاطها.
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  خالصة

تناولنا يف هذا الفصل العديد من النقاط املتعلقة مبوضوع التنافسية بشكل عام، مع الرتكيز على مفهومها يف املستوى 
ة مقارنة باملستويات يالكلي، الذي حظي باهتمام كبري من قبل الكثري من األكادمييني والباحثني واهليئات واملنظمات الدول

االخرى (على مستوى املؤسسة أو القطاع)، والذين حاولوا وضع إطار واضح ومضبوط للتحكم يف كل اجلوانب املتعلقة 
به، حيث جند أن املسامهات واالقرتاحات الساعية لتفسري التنافسية الوطنية تنوعت وتفرعت وذلك راجع نظرا لتعقدها 

 يث توصلنا من خالل هذا الفصل اىل:وتشابكها مع مفاهيم أخرى، ح

تعقد وغموض مفهومها صعوبة و إىل  أن العديد من مسامهات الباحثني واألكادمييني واملهتمني مبوضوع التنافسية تشري -
خاصة على املستوى الكلي، مقارنة بتعريفها على مستوى املؤسسة، على غرار ما توصل إليه االقتصادي بول  

مصطلح التنافسية كلمة فارغة املعىن إذا ما طبقت على املستوى الكلي وأا خاطئة وخطرية كرجيمان الذي اعترب أن 
 يف نفس الوقت؛

أن تنافسية املؤسسات حالًيا أصبحت تشرتط التميز بالديناميكية واالستمرارية واالعتماد بشكل مكثف على نشاط  -
 آخر وثيق مبجاالت االخرتاع واالبتكار، أي مبعىنالبحث والتطوير واالهتمام بالعامل البشري، ملا له من ارتباط 

 االستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج والعمل بشكل أكرب على اإلبداع واالبتكار وتنمية رأس املال البشري؛

عرف االقتصادي حمسن اخلضريي التنافسية على أا نتاج استعمال االنسان ملواهبه وقدراته اإلبداعية واالبتكارية  -
بدائل وتقدمي اكتشافات جديدة، وهي إشارة واضحة للدور واالمهية اليت حيظى ا العنصر البشري يف صنع إلجياد ال

وتطوير تنافسية املؤسسات، كمصدر لتحقيق التميز والريادة مقارنة مبنافسيها، وذلك ملا له من عالقة بعنصري 
 االبداع او االبتكار؛   

ملؤسسات والصناعات على حتقيق أو اكتساب حصص يف األسواق احمللية تنافسية الدول أو االقتصاد تعين قدرة ا -
والدولية، بشكل مستدام والذي يشرتط توفرها على معدالت إنتاجية مرتفعة وتقدمي منتجات جديدة ومبدعة ذات 

خزاا، و جودة عالية، والذي ال يتحقق إال بتطوير أنشطة االستثمار يف رأس املال الفكري، باعتباره مصدر للمعرفة 
تكثيف استخدام التكنولوجيات احلديثة لتحقيق مستويات معيشة مرتفعة ملواطنيها يف الوقت احلايل إىل  إضافة

 ومستقبًال؛

العالقة املوجودة بني مستويات تعريف التنافسية (املؤسسة، القطاع، الدولة) توصف على أا عالقة تكاملية ومتصلة  -
قطاع أو صناعة تنافسية دون وجود إىل  اآلخر، فال ميكن الوصولإىل  ببعضها البعض، كون أن أحدها يؤدي

مؤسسات ذات قدرة تنافسية قادرة على قيادته الكتساب قدرات تنافسية على الصعيد الدويل، ومن مث حتقيق 
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 مستويات معيشية أفضل على صعيد الدولة، إال أن وجود مؤسسة أو صناعة ذات قدرة تنافسية ال يؤدي بالضرورة
 امتالك الدولة هلذه القدرات واملزايا التنافسية؛إىل 

تضمنت مجيع املسامهات الفكرية اليت تطرقت حملددات التنافسية على مستوى الدول، على غرار ما توصل اليه  -
االقتصادي ميكايل بورتر يف ماسيته واملسامهات اليت جاءت من بعده، أن اجلوانب املتعلقة بالعامل البشري وعمليات 

 هيله واالستثمار فيه، تعترب ركيزة أساسية وعامل مؤثر يف حتديد تنافسية الدول؛ تأ

ان أغلب قواعد ومؤشرات قياس التنافسية الوطنية اليت جاءت يف تقارير التنافسية للمعهد الدويل للتنمية اإلدارية  -
الرتكيز على اجلوانب  ضرورةإىل  واملنتدى االقتصادي العاملي، وحىت تقارير التنافسية العربية، تدعوا بشكل صريح

االقتصادية واالجتماعية اليت تم بإعداد وتأهيل العنصر البشري واالستثمار فيه، وذلك عرب توفري كل الوسائل 
والظروف املالئمة والضامنة لتحقيق الرفاه واالستقرار، كوا تعتربه يف نفس الوقت أحد مفاتيح النجاح األساسية 

 تساعده يف حتقيق وتعزيز تنافسيته؛ألي اقتصاد واليت 

أن عمليات االستثمار يف العنصر البشري تعترب ضرورة ملحة للدول النامية عموماً والعربية خاصة على غرار اجلزائر،  -
باعتبارها مفتاح جناح أساسي يضمن هلا حتقيق وتعزيز قدراا التنافسية يف األجل الطويل، من خالل حتويل وجهة 

تمع، وتوجيهها ي حيكم اذالقيام بدور أساسي ومؤثر يف تطوير جوهر نظام القيم الإىل  والتدريب نظامي التعليم
حنو تشجيع املبادرات الفردية وعنصري االبتكار واإلبداع، وزرع ثقافتهما يف أوساط أفراد اتمع خاصة الشباب 

 منهم.

م وجوانب عرفة ورأس املال الفكري تعترب مبثابة مفاهيعلى ضوء ما سبق ميكن القول أن كل من االبداع واالبتكار وامل
مهمة وأساسية يف تفسري وتعريف العديد من اجلوانب املتعلقة مبوضوع التنافسية سواء على مستوى املؤسسات أو الدول، 

 األمر يستوجب علينا دراستها بنوع من التفصيل يف الفصل املوايل.
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  تمهيد

ت الكثري من الدول حيث أصبح، املزايا التنافسية يزأثبتت املعرفة نفسها كمصدر يعول عليه يف حتقيق وتعز  
ح ينظر إليها على أا أصبو واملؤسسات الرائدة تويل أمهية بالغة هلذا املورد من خالل توسيع دائرة استغالهلا واالستفادة منها 

كل من رأس املال واألرض والعمل على أم أساس تكوين الثروة، كما ازدادت إىل   بعدما كان ينظر ،مصدر جديد للثروة
           روكر يف كتابه االقتصادي بيرت د اكدهاألمر الذي وهو ، واملباشر بعنصر رأس املال الفكريأمهيتها نظرا الرتباطها الوثيق 

لليد  أن العامل بدأ يصبح مركز لتجميع املعرفة وليسو منذ اآلن هي املفتاح " اإلدارة من أجل املستقبل": على أن املعرفة 
بدون املعرفة لن "العاملة أو املواد أو الطاقة. سبقه قبل ذلك الفيلسوف أفالطون يف التأكيد على أمهية املعرفة يف قوله: 

. األمر "حيث أن حاملها وحده قادر على فهم عامله احمليط به واملتمثل يف الوجود ،يكون اإلنسان قادراً على معرفة ذاته
 املؤسسات بزيادة الرتكيز على املعرفة يف بناء قدراا لتنافسية من خالل تكثيف عملياتو الذي دفع بالكثري من الدول 

  اع بإستمرار.بالشكل الذي يسمح هلا بتحقيق االبتكار واإلبد يف العنصر البشري،االستثمار 

من جهة أخرى، فإنه يف العصر احلايل زاد فيه االهتمام بعنصر العمل (اليد العاملة سابقا واملورد البشري حالياً) 
نظرا للتغريات املتسارعة اليت مست مجيع ااالت وصاحبت ظهور العوملة مثل  ،رأس مال يف شكل بشريإىل  وحتول

اليت اح االسواق العاملية وظهور أساليب التسويق احلديثة والتجارة االلكرتونية ... ، و تكنولوجيات املعلومات واالتصال وانفت
على املعرفة والذي  االقتصاد املبينإىل  سامهت يف التحول من احلديث على االقتصاد املبين على األرض والعوامل الطبيعية

  يهتم ويركز بشكل كبري على العنصر البشري وآليات االستثمار فيه .

إن املعرفة على اعتبارها مورداً غري ملموس فإا تستوجب توفر تعامل خاص معها كوا ختتلف على املوارد التقليدية 
ألمر الذي ا ،ما هو غري ملموس أو غري ظاهركل مثل األرض، حيث يقتضي التعامل مع املعرفة القدرة على التعامل مع  

ها داخل قيق ذلك مثل توفر أفراد متميزين(رأس املال الفكري) لتسيري يفتح اال لوجود بعض اخلصوصيات والشروط لتح
الريادة و  وكذلك له القدرة العالية على التعلم املستمر واستنباط احللول الكفيلة بتحقيق عنصر السبق ،الدول واملؤسسات

يتها يف بيئة األعمال نظرا ألمه ،يكون فيه االقتصاد يؤمن بالتنافس الشديد ويركز على االستثمار يف األصول غري امللموسة
ومسامهتها يف جناح كثري من الدول واملؤسسات، فضال على مسامهتها يف حتقيق القدرات التنافسية من خالل ضمان 

أساسية ث مباح ةثالثإىل  عل هذا األساس سيتم تقسيم هذا الفصلدماج مع معطيات اقتصاد املعرفة. التكيف واالن
  على النحو التايل:توزعت 

  عموميات حول اقتصاد املعرفة المبحث األول:

  إطار نظري ومفاهيمي حول رأس املال الفكري المبحث الثاني:

  -مفاهيم أساسية –االستثمار يف العامل البشري المبحث الثالث:
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  المبحث األول: عموميات حول اقتصاد المعرفة 

ة ومسامهاً رئيسياً العاملية وذلك بإعتباره حمرك العملية اإلنتاجيشكل اقتصاد املعرفة إجتاهاً حديثاً يف الرؤية االقتصادية 
يف خلق الثروة انطالقًا من االعتماد على عنصر املعرفة ورأس املال الفكري بدل االعتماد على عوامل اإلنتاج التقليدية، 

ات وقدرة حتويل لمعلومحيث أصبحت الدول واملؤسسات والقطاعات تتمايز فيها بينها وتصنف حبسب مقدار امتالكها ل
األمر الذي دفع  وهو ،معارف وكذلك كيفية توظيفها مبا خيدم النشاط االقتصادي والعملية اإلنتاجيةإىل  هذه املعلومات

أو اقتصاد الوفرة   -ةإقتصاد املعرف –االقتصاد احلديث إىل  باالنتقال من املفهوم التقليدي لعلم االقتصاد من اقتصاد الندرة
 أن املعرفة مورد ال ينضب وال يستنفذ بل تتكاثر وتتزايد ذاتيًا باالستهالك والتقاسم واملشاركة فيها عرب تناقلهامن منطلق 

  وزيادة استغالهلا.  

  المطلب األول: مفهوم المعرفة

ذا على وه ،اليوم ما هي عليهإىل  رافق مفهوم املعرفة اإلنسان منذ ظهوره وارتقت معه من مستوياا البدائية وصوالً 
اعتبار أا جمموعة من املعلومات واألفكار واآلراء واملعاين واملعتقدات واألحكام واملفاهيم والتطورات الفكرية اليت تتشكل 

. على هذا األساس سنركز يف اجلزء احلديث على تعريف 1اإلنسان نتيجة حماولته املتكررة لفهم الظواهر واألشياء احمليطة به
  ها وأنواعها وأمهيتها.  املعرفة وكذلك خصائص

  الفرع األول: تعريف المعرفة

يف إطار السعي لتقدمي تعريف واضح وشامل للمعرفة نستعرض يف مايلي بعض املسامهات اليت حاولت تقدمي تعريف 
  لغوي اصطالحي هلذا املفهوم.

يث  أن الرصيد التميز أو التالؤم، حالقدرة على إىل  ويشري "التعريف اللغوي: املعرفة اسم مشتق من الفعل " يعرف -أوال
املعريف الناتج من حصيلة البحث العلمي واملشروعات اإلبتكارية يتمثل يف كم املعلومات القابل لالستخدام يف أي جمال من 

. كما تعرف 3.  كما تعرف على أا االطالع على الوقائع أو احلقائق أو املبادئ سواء من الدراسة أو التقص2االت
ا على أا: الفهم الواضح واملؤكد لألشياء، فهم وتعلم كل ما يدركه أو يستوعبه العقل من خربة عملية، مهارة، إعتقاد أيض

. أما من الناحية الفلسفية فإا تعترب على أا 4نظمة تطبق على حل مشكلة ماأو تَعُود، إختصاص، إدراك معلومات مُ 
  .5تصور جمرد واسع

  حي: وردت عدة تعاريف للمعرفة واليت ندرج يف مايلي البعض منها على النحو التايل:التعريف االصطال -ثانيا

                                                 
  .121ص:  2006" مركز النشر اجلامعي، تونس، مجتمع المعلومات والتنمية: أي عالقة؟: رضا املثناين، "  1 
  .16املرجع السابق، ص: : شتاحتة عائشة،  2 
  . 4، ص:2004"، نيويورك منهجية إدارة المعرفة: مقاربة تجريبية في قطاعات مركزية في دول االسكوا األعضاء: اللجنة االقتصادية  واالجتماعية لفريق آسيا، "  3 
      .30، ص:2007جمان اإلمارات العربية املتحدة، ، دار الوراق، ع 1"، طإدارة المعرفة: الممارسة والمفاهيم: إبراهيم اخللوف امللكاوي،"  4 
  .25، ص: 2006، دار املسرية للنشر، عمان، 1" ، طإدارة المعرفةإلى  المدخل: عبد الستار وآخرون، "  5 
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املعرفة على أا جممل املهارات والقدرات اليت يستعملها ) Ranb & Rombardt,2003( يعرف كل من االقتصاديني -
األهم يف املعرفة أنه ال  ) أن اجلانبWalk,2001( . كما يعترب االقتصادي1األفراد يف حل املشاكل اليت تواجههم

 .2يكون هلا وجود بدون الذاكرة البشرية واليت ترتبط بشكل وثيق مع عنصر التجربة

تعرف املعرفة أيضا على أنه االستخدام الكامل للمعلومات والبيانات مع إمكانية املزاوجة بني املهارات واألفكار  -
 والتبصر واحلدس والدافع الكامنة يف الفرد.

) املعرفة مبثابة عملية بشرية ديناميكية لتربير Nonaka & Takenchi,1995عترب االقتصاديني (من جهتهم ي -
 .3احلقيقةإىل  املعتقدات الشخصية قصد الوصول

على ضوء التعاريف السابق يرى الباحث أنه توجد عالقة وروابط وثيقة وتكامل غري حمدود بني عنصر املعرفة واملورد 
وهذا على إعتباره مصدر أساسي لوجودها وتطويرها وإستغالهلا واالحتفاظ ا وختزينها، وهو األمر الذي جعل  ،البشري

ية حتمية ملحة لإلعتناء واالهتمام بالعنصر البشري واالستثمار فيه نظرا لألمه مالكثري من الدول واملؤسسات والصناعات أما
  عامل األعمال الدولية املعاصرة. االقتصادية اليت أصبحت حتظى ا املعرفة يف 

  الفرع الثاني: خصائص المعرفة  

  :4ميكن تلخيص أهم مميزات املعرفة يف النقاط التالية

املعرفة غري مادية وغري ملموسة كوا هي حصيلة إمتزاج خفي بني املعلومات واخلربة واملدركات احلسية والقدرة  -
 على التحكم؛

 املعرفة متغرية أي غري ثابتة وتتغري بتغري املعلومات وهي غري قابلة للزوال أي أا تتجدد وتزداد وترتاكم؛  -

 املعرفة نتاج العلم والتعلم والعمل واخلربة كما أا تراكمية؛ -

 استخدامها مت بائع املعرفة ال خيسرها مقارنة بالسلع املادية، كما أن مشرتيها ال يشرتيها إال مرة واحدة حىت وإن -
 ألا سريعة التغري وهو ما جيعل تكاليف جتديدها قد تكون مرتفعة؛ ،من قبل عدة مرات

إمكانية توليد املعرفة من خالل عمليات البحث والتطوير اليت تتضمن االستنباط واالستقراء والتحليل والرتكيب،  -
 ؛5واليت تساهم يف إنشاء معرفة جديدة عرب األفراد املبتكرون

                                                 
1 :Isabelle Kern,  Knowledge Management from case studies with Atlasti , Diploma thesis in Information Technologies, 

Not published , University of  Zurich, Switzerland, Institute of Informatics, 2004, p:17.  
2 : Ibid. 
3 : Ibid. 

  .19: شتاحتة عائشة، املرجع السابق، ص:  4 
   .93، ص:2008عمان، األردن،  ، دار صفاء،1"، ط إدارة المعرفة: رحبي مصطفي العليان، "  5 
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انية امتالك املعرفة أي استطاعة أي فرد يف اتمع احلصول على املعرفة يف حالة ما إذا رغب ذلك عرب عدة إمك -
 طرق عملية أو براءات اخرتاع ترجع بالربح على مالكيها؛  إىل  طرق لعل أشهرها هي التعلم وحتويلها

ن املختلفة خالل عمليات وأدوات وطرق التخزيإمكانية ختزين املعرفة أي ميكن احملافظة عليها ونقلها عرب الزمن من  -
 ؛ 1اليت تواكب التطور التكنولوجي احلاصل يف العامل

 .2إمكانية تقاسم املعرفة واخلربات العلمية أي نشرها واالنتقال عرب العامل من خالل السبل والوسائل الالزمة لذلك -

  الفرع الثالث: أنواع المعرفة وأهميتها

: توجد عدة تصنيفات للمعرفة وذلك راجع لصعوبة حصرها ضمن نوع أو إطار موحد منطي تصنيفات املعرفة  -أوال
  ومتجانس، حيث نورد يف مايلي البعض منها.

ني حيث ميز ب ،: ظهر هذا التصنيف يف الستينات من القرن املاضي)M.Polany(تصنيف اإلقتصادي ميشال بوالين  -1
نوعني من املعرفة مها : املعرفة الصرحية والضمنية وهو نفسه االجتاه الذي ذهبت إليه جامعة هارفارد يف بوسطن بالواليات 

يف جملة إدارة األعمال بإعتبارمها أكثر النوعني  1991املتحدة األمريكية عند وضعها لتصنيف املعرفة يف أواخر سنة 
  .3إستخداماً 

رية رحية: هي املعرفة الرمسية واملعرب عنها كميًا والقابلة للنقل وتسمى أيضا باملعرفة املسربة قد معرفة فكاملعرفة الص  -أ
حممية بالقانون يف شكل براءة إخرتاع، حقوق النشر وامللكية ... ، أو تكون متجسدة يف منتجات املؤسسة 

 وخدماا وإجراءاا.

ار االقتصادي حيث أش ،ة، الذاتية، اخلاصة باألفراد وعالقات اجلماعاتاملعرفة الضمنية: هي املعرفة غري الرمسي  -ب
هذا بالقول: " أننا نعرف أكثر مما نستطيع أن نقوله لآلخرين وأننا نعمل أشياء بدون أن نكون قادرين إىل  بوالين

وثيقها وختزينها تأن خنرب اآلخرين بالضبط كيف نعمله". أي أا توجد يف العقل البشري وهي شخصية ويصعب 
 .4وتعتمد على اخلربات املعرفية وبالتايل يصعب تناقلها بني األفراد بشكل رمسي

أربعة ىل إ يقسمها ): قدم هذا التصنيف تصوراً موسعاً نوع ما للمعرفة واليتBakman.Tتصنيف االقتصادي باكمان ( -2
  :5أنواع

  

                                                 
  .93: رحبي مصطفي العليان، املرجع السابق، ص:  1 
  .38: إبراهيم اخللوف امللكاوي، املرجع السابق، ص:  2 
  .44، ص: 2008دار الوراق، عمان،  2"، ط إدارة المعرفة، المفاهيم واالستراتيجيات والعملياتجنم عبود جنم،" :  3 
  .19املرجع السابق، ص: : شتاحتة عائشة،  4
  .املرجع نفسه:  5
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 املعرفة الصرحية.  -أ

 املعرفة الضمنية.  -ب

تكون يف العقل أو التنظيم وقابلة للتوصل إليها بشكل غري مباشر وبصعوبة من خالل االستنباط  املعرفة الكامنة:  -ج
 املعريف ومالحظة السلوك.

شاط، املنافسة، البحث الن لاملعرفة اهولة: تكون يف العقل اإلنساين أو التنظيم وهي املبتكرة أو املكتشفة من خال  -د
 والتجريب.

  :1مخسة أنواع وهيإىل  ): صنف املعرفةManguardt( تصنيف االقتصادي مانقارت -3

 ):هي معرفة أي نوع من املعرفة هو املطلوب.Know-whatمعرفة ماذا (  -أ

 ): هي معرفة كيف جيب التعامل مع املعرفة.Know-how( معرفة كيف  -ب

 نوع معني من املعرفة.إىل  ): هي معرفة ملاذا هناك حاجةKnow-why( معرفة ملاذا  -ج

 ميكن العثور على معرفة حمددة بعينها.أين  ): معرفةKnow-where(أين  معرفة  -د

 معرفة معينة.    إىل  ): معرفة مىت تكون هناك حاجةKnow-when( معرفة مىت  -ه

ويف ذلك دليل  2"رأإقأمهية املعرفة: إن أول آية نزلت يف القرآن الكرمي على نبينا حممد صل اهللا عليه وسلم هي "  -ثانيا
كما تنوعت   ،صريح وواضح على دعوة اإلنسان على التعلم من أجل اكتساب املعرفة بإعتبارها معجزة عصر النبوة احملمدية

اآليات القرآنية اليت حتث على املعرفة والعلم من خالل السعي للتفكري والتمحيص يف خلق اهللا عزوجل. من جهة أخرى 
  :نربزها فيمايليال علوم اإلدارة واالقتصاد مبدى أمهية املعرفة واليت أوضح العديد من الباحثني يف جم

الت وعصر ظل ثورة املعلومات واالتصا تعترب املعرفة املورد األكثر أمهية يف القرن احلادي والعشرين خاصة يف -
 املعلوماتية؛

لغلة وال تعاين قانون تناقص اإىل  نأداة اجيابية إلجياد القيمة املضافة كوا املورد الوحيد الذي ال خيضع حىت اآل -
 من مشكلة الندرة؛

املعرفة مورد وايف يبىن بالرتاكم وال يتناقص باالستخدام، كما أنه أكثر املوجودات قيمة يف مؤسسات اليوم هم  -
أن أكرب مسامهات اإلدارة ستكون حول زيادة اإلنتاج من ، و وإنتاجهم )Knowledge worker’sعمال املعرفة (

 ؛3عمل عمال املعرفةخالل 

                                                 
  .88: رحبي مصطفي العليان، املرجع السابق، ص:   1 
  ، القرآن الكرمي.من سورة العلق: اآلية األوىل  2 
  .17: شتاحتة عائشة، املرجع السابق، ص:  3 
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 ؛1املعرفة تضمن للمؤسسة املنافسة يف السوق وحتقيق التفوق على املنافسني -

بداع واالبتكار بالشكل الذي حيفزها على اإل ،تتيح املعرفة للمؤسسات والدول الرتكيز أكثر على اجلوانب اإلبداعية -
 والتواصل مع أفرادها ومجاعاا.

  الفرع الرابع: هرمية المعرفة 

  :2ترتبط املعرفة بأربع عناصر وهي البيانات، املعلومات، املعرفة، احلكمة واليت ميكن توضيحها على النحو التايل

): مفردها "بيان" وهي املادة اخلام أو جمموعة غري مرتبطة  من األحداث وبالتايل فهي تصف جزءاً Dataالبيانات ( -أوال
مما حدث وال تقدم أحكام أو تفسريات أو قواعد عمل، وال خترب عن ما جيب فعله قد تكون يف شكل أرقام عادية أو 

  ادر متعددة رمسية وغري رمسية. نسب مئوية أو أشكال هندسية أو إشارات أو رموز ...، يتم مجعها من مص

): مفردها " املعلومة" وهي ناتج معاجلة البيانات من خالل إخضاعها لعمليات خاصة Information( املعلومات -ثانيا
بذلك مثل التحليل والرتكيب قصد استخالص ما تتضمنه البيانات من مؤشرات وعالقات ومقارنات وموازانات ومعدالت 

  شكل له معىن. إىل  ومات هي البيانات اليت متت معاجلتها وحتويلهاوغريها، عليه فاملعل

: ميكن شرح مفهوم  املعرفة يف كوا تبدأ بالبيانات وهي احلقائق اردة تكتسب قيمتها (Knowledge) املعرفة -ثالثا
شكل له معىن يف ىل إ ويلهامعلومات مفهومة ومفيدة، أما املعلومة فهي البيانات اليت متت معاجلتها وحتإىل  عندما تتحول

عرفة هي املعرفة، أي أن عملية توليد املإىل  إطار تركيبة متجانسة من األفكار واملفاهيم اليت متكن اإلنسان من الوصول
اخلربة بالشكل ىل إ حصيلة العالقة التبادلية والتكاملية بني االستنباط واالستقراء حيث أن تطبيق املعرفة بشكل متكرر يقود

  الذي يسمج بتوليد احلكمة. 

): متثل احلكمة ذروة اهلرم املعريف مبواجهة أعقد العمليات اليت ميارسها العقل البشري لتقطري Wisdom( احلكمة -رابعا
واختصار  لتكاليفأفضل النتائج بأقل اإىل  فة وحرق الزائد منها قصد الوصولحكمة مصفاة وجتاوز املتاح من املعر إىل  املعرفة

  من خالل الشكل املوايل. حيث ميكن تلخيص هرمية املعرفةاألزمان واملسافات من خالهلا. 

  

  

  

  

  

                                                 
, Oxford university Press, New   : Managing Intellectual capital at Toshiba Knowledge works  , : W .Mark Fruin 1

York , USA, 1997, p:03, sur Web: http://www.jstor.org/stable/155532?seq=1#page_scan_tab_contents 11/05/2014 
  . 38-20: رحبي مصطفي العليان، املرجع السابق، ص ص  2 
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  : هرمية المعرفة9الشكل 

  
  .38، ص:2008، دار صفاء، عمان، األردن، 1، ط إدارة المعرفةرحبي مصطفي العليان،  :المصدر

  

  المطلب الثاني: مفهوم اإلقتصاد المعرفي

ساهم بشكل   ،أو عصر ما بعد الصناعة نعيش يف عصرنا احلايل على عتبات عصر جديد يطلق عليه عصر املعرفة
سس واملبادئ يركز بشكل كبري على املعرفة ويتميز عن ما سبقه يف األ ،كبري يف ظهوره الثورة املعلوماتية وتقنية االتصال

راد وكذلك يف كيفية إدارة العالقات بني األف ،واخلصائص ومصادر خلق الثروة واحملددات وشروط اليد العاملة املطلوبة
قتصاد املعريف بسيط وخمتصر ملفهوم االشرح واملؤسسات واتمعات، عليه سنحاول من خالل هذا املطلب استعراض تقدمي 

  .على وجه التحديد رأس املال الفكري، و مبتغريات الدراسة ككلوذلك بالنظر لصلته 

  عرفي وأهميتهالفرع األول: تعريف االقتصاد الم

تعاريف ل لتحديد وتوضيح املعىن احلقيقي ملصطلح االقتصاد املعريف نستعرض فيمايلي بعض الو التعريف: قصد الوص -أوال
  هلذا املفهوم احلديث. حليت حاولت تقدمي صورة وتعريف واضا

نمية االقتصادية حتقيق التالبنك الدويل: يعرفه على أنه االقتصاد الذي حيقق إستخدامًا فعاًال للمعرفة من أجل  -
ة وهو يعين الذي ظهر بعد الثروة الصناعي ،واالجتماعية، أي منط جديد خيتلف يف مساته عن االقتصاد التقليدي

رقمي، كما أصبح الشكل الإىل  حيث حتول املعارف العلمية ،أهم سلعة يف اتمعإىل  يف جوهره حتول املعلومات
 .1م العناصر األساسية يف االقتصاد املعريفتنظيم املعلومات وخدماا من أه

                                                 
 30-27" املؤمتر الدويل حتت عنوان: األعمال االلكرتونية يف العامل العريب، جامعة الزيتونة األردنية، عمان ، االقتصاد المعرفي والتجارة االلكترونية: باسم غدير غدير، مداخلة بعنوان: "  1 

  . 27، ص: 2003متوز 

  اlZ��� أو اZ}^�ة
)Wisdom( 


e�� اQR}�ام اXmn�e�Zت XeW N�pUل  �W�e�Zا
)Knowledge( 

 �]Uا�Qm تXtXOU تXmn�e�Zة (ا�V�mوInformation( 

 )Data(  اXtXO^Zت رnmز و_^Xرات وXcX^Rت ��V�m �Oة
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يعرفه االقتصادي عماد الدين على أنه االقتصاد الذي يدور حول احلصول على املعرفة واملشاركة فيها واستخدامها  -
وتوظيفها وابتكارها وإنتاجها دف حتسني نوعية احلياة مبجاالا كافة من خالل االستفادة من خدمات معلوماتية 

بحث العلمي وتوظيف ال ،تكنولوجيا منظورة واستخدام العقل البشري كرأس مال معريف (فكري) مثنيوتطبيق 
إنسجامًا مع  وتنظيمه ليصبح أكثر ،إلحداث جمموعة من التغريات اإلسرتاتيجية يف طبيعة احمليط االقتصادي

 .1حتديات العوملة

ناعة يقوم ذي نتج عن التقدم املعلومايت بعد عصر الصيعرف أيضا على أنه أحد فروع العلوم االقتصادية اجلديدة ال -
 .2ر االقتصاد وتقدم اتمعيعلى عامل جديد حول دور املعرفة ورأس املال البشري يف تطو 

بأن االقتصاد املعريف هو نشر املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية  2003 جاء يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لسنة -
ذلك يتطلب وصوال لرتقية احلالة اإلنسانية بإطراد و  -االقتصاد واتمع املدين -نشاط اتمعييف مجيع جماالت ال

 .3بناء القدرات البشرية املمكنة والتوزيع الناجح للقدرات البشرية

على ضوء ما سبق يرى الباحث أن رأس املال الفكري أصبح حيظى بأمهية قصوى يف تركيبة وركائز االقتصاد اجلديد 
املرتكز على املعرفة مثلما كان عامل األرض يف عصر الزراعة ورأس املال املادي يف عصر الثورة الصناعية، األمر الذي جيعل 
من اإلنسان حجر الزاوية يف تربير مفاهيم هذا االقتصاد احلديث وجوهرها ويلقى على عاتقه مسؤولية حتصيل املعارف 

والدول مسؤولية تكوين وإعداد وتطوير رأس املال الفكري من خالل توفري البىن  واملهارات، كما يلقى على عاتق املؤسسات
األساسية الالزمة لذلك وصياغة سياسات التعليم والتدريب الكفيلة بتوليد وتعزيز املعرفة بإعتبارها أصبحت مبثابة مصدر 

  خللق الثروة الوطنية.

م على امل لالقتصاد املعريف على أنه االقتصاد القائكما أنه على ضوء التعاريف السابقة ميكن تقدمي تعريف ش
االستثمار يف رأس املال الفكري من خالل تطوير وإصالح منظومة التعليم والتدريب والبحث والتطوير يف ظل بيئة تقنية 

من  ممعلوماتية توظف تكنولوجيا املعلومات واالتصال وتدعم وتشجع إكتساب ونشر وإنتاج املعرفة يف إطار نظام حمك
  التقومي واملساءلة واملشاركة اتمعية.  

املتقدمة على وجه التحديد و  أمهية اقتصاد املعرفة: حيظى اقتصاد املعرفة يف الوقت احلايل بأمهية كبرية  يف الدول عموماً  -ثانيا
لمعرفة والعلم، والكثيف ل ملا له من إسهامات أساسية وهامة يف عمل االقتصاد وأداء أنشطته املرتكزة على االستخدام األمثل

  :4حيث يظهر ذلك من خالل

                                                 
  .377مصطفي العليان، املرجع السابق، ص:  : رحبي1 
  : املرجع نفسه.2 
  .14، ص:2006"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، االقتصاد المعرفي: هاشم الشمري وناديا الليثي، " 3 
  .35: شتاحتة عائشة، املرجع السابق، ص:  4 
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أن املعرفة العلمية والعملية تعترب أساس توليد الثروة وزيادا وتراكمها واليت كانت  جوهر اهتمام مفكري االقتصاد  -
 صاحب ظهور رجال أعمال أمثال بيل جيتسإىل  )، حيث سامهت املعرفة التقنية واملتقدمةوغريه (آدم مسيثأمثال 

 ؛شركة مايكروسفت وغريه

 مسامهة إقتصاد املعرفة يف حتسني األداء ورفع اإلنتاجية وختفيض التكاليف وحتسني نوعية املنتجات؛ -

يساهم اقتصاد املعرفة يف زيادة اإلنتاج والدخل الوطين والعوائد وبالتايل الزيادة يف االقتصاد ككل عرب إحداث  -
 املال الفكري؛ ار يف املعرفة ورأسخالل زيادة األمهية النسبية لالستثمتغيريات هيكلية واضحة وملموسة فيه من 

تربز أمهية اقتصاد املعرفة من األمهية اليت حتظى ا املعرفة اليت أصبحت مبثابة مصدر رئيسي للقوة يف احلاضر  -
  . اعليهول لتحكم واحلصلحيرص اجلميع  فومستقبالً وذلك على اعتبارها حمور الصناعات املستقبلية وسو 

  الفرع الثاني: الخصائص والمتطلبات والمكونات األساسية إلقتصاد المعرفة

مميزات االقتصاد املعريف: تظهر األدبيات االقتصادية اليت تناولت احلديث على موضوع االقتصاد املعريف أنه يتميز  –أوال 
  :1كن ذكر أهم اجلوانب منها وهيجبملة من اخلصائص والصفات اليت تفرقه على االقتصاد التقليدي، واليت مي

 أنه كثيف املعرفة يرتكز على االستثمار يف القدرات البشرية بإعتبارهاٍ رأس مال معريف أو فكري؛ -

 االعتماد على القوى العاملة املؤهلة واملدربة واملتخصصة يف التقنيات احلديثة؛ -

 تفعيل عمليات البحث والتطوير كمحرك للتغيري والتنمية؛ -

يقوم على امتالك القدرة على اإلبداع واالبتكار وتوليد منتجات فكرية معرفية جديدة مل تكن موجودة من اقتصاد  -
 قبل يف السوق؛

تظهر خصوصية اقتصاد املعرفة السيما يف مسـألة االستجابة لرغبات الزبائن واملستهلكني بإعتبارها عنصراً مميزاً يف  -
وأصبحت امليزة التنافسية تتولد عرب حتديد خصوصية كل مستهلك والبحث على إنتاج أشياء  ،عملية اإلنتاج

جديدة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات ورغبات فئة خاصة من املستهلكني خالل فرتة طويلة من 
ناعات مثل الربجميات الصالزمن، األمر الذي يدفع لزيادة االبتكارات التقنية وتقليص دورة حياة املنتج يف كثري من 

   2األدوية والسياراتإىل  والرقاقات احلاسوبية وصوالً 

                                                 
ضوء  متطلبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمملكة العربية السعودية فيدكتوراه بعنوان: " مقدمة يف اطار نيل شهادة ال : علي بن حسني يعن اهللا القين، أطروحة1 

  . 40، ص:2009بية السعودية  "، غري منشورة،  ختصص اإلدارة الرتبوية والتخطيط، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، جامعة أم القرى، اململكة العر تحديات إقتصاد المعرفة
  .40، اإلمارات العربية املتحدة، ص:2003، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث، عصر الفرص: جريمي ريفكن، 2 
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خضوع اقتصاد املعرفة لقانون تزايد (الغلة) العوائد بدال من قانون تناقص العوائد ألن زيادة مدخالت اإلنتاج  -
  ؛1على اعتبار أن املعرفة تراكميةاملعريف حتقق إنتاجاً معرفياً أكرب وهذا 

املعرفة مينح مكانًا مركزيًا ألنظمة التعليم والتدريب املستمرين لكي تتوائم خربات العمالة مع معطيات اقتصاد  -
 ؛2وهو ما يستدعي إستخدام أساليب جديدة يف التفكري ويف وضع السياسات االقتصادية ،االقتصاد اجلديد

ظم اإلنتاج، ويف تدخل حيز التشغيل يف ن إقتصاد املعرفة يعين يف جوهره أن قيمة املعرفة ذاا تكون أكرب حينما -
اد يكمن حيث أن مفتاح القيمة يف هذا االقتص ،املقابل تكون قيمتها صفرية إذا ما ظلت حبيسة عقول أصحاا

 .3يف مدى تنافس رأس املال البشري

ادياا يف خمتلف القطاعات اقتص املستلزمات األساسية إلقتصاد املعرفة: أدركت الكثري من الدول أمهية املعرفة يف تطوير -ثانيا
التطور ومن ىل إ الزراعية والصناعية واخلدمية وكذلك يف تعزيز قدراا التنافسية واالنتقال مبجتمعاا من مستويات التخلف

  الغىن وذلك بتوفري مجلة من املستلزمات اليت حيتاجها االقتصاد اجلديد، نذكر من بينها: إىل  الفقر

اإلنفاق العام وترشيده من خالل زيادة املخصصات املوجهة لتعزيز املعرفة إبتداءاً من األطوار التعليمية هيكلة إعادة  -
 2000نة حيث بلغ إنفاق الدول الغربية يف س ،بالبحث العلمي راألساسية حىت املستوى اجلامعي واالهتمام أكث

مليار  180املتحدة األمريكية لوحدها حوايل مليار دوالر كانت فيها حصة الواليات  360يف هذا اال حوايل 
حيث  ،دوالر، يف الوقت الذي جند أن اإلنفاق يف الدول النامية خاصة العربية منها ال تشكل إال نسبة ضئيلة

من الناتج احمللي  %0.3مليار دوالر أي ما نسبته  1.5حوايل  2004بلغت حسب إحصائيات اليونسكو لسنة 
من  %0.6مليار دوالر أي ما نسبته تقريبا  21.3أمريكا الالتينية والكارييب حوايل دول  صاخلام، مقابل ختصي

من  %2.7مليار دوالر أي ما نسبته حوايل  48.2الناتج احمللي اخلام وخصصت دول جنوب شرق آسيا تقريبا 
 .4الناتج احمللي اخلام

منه عرب عمل  تفعيله واالستفادة القصوى العمل على توليد وتطوير رأس املال الفكري بنوعية عالية والعمل على -
 .5الدول على توفري املناخ املناسب لتوليد املعرفة اليت أصبحت عامل هام من عوامل اإلنتاج

                                                 
  . 20، ص: 2007،  عمان، األردن، 1، دار جدار للكتاب العاملي، ط اقتصاد المعرفة: فليح حسني خلف، 1 
  .17،ص:2009، دار عامل الكتاب احلديث، إربد، األردن،علوماتإدارة المعرفة ونظم الم: أمحد خطيب، 2 
  : املرجع نفسه.3 
    ، جريدة الصباح، للمزيد من املعلومات ارجع للموقع:البحث العلمي والتطوير في مجتمع المعلومات: عبد ايد ميالد، 4 

http://www.mdarat.net/vb/showthread.php?t=357 24/05/2014 
  .51-50: علي بن حسني يعن اهللا القين، املرجع السابق، ص ص: 5 
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توفر البنية األساسية التحتية تمع املعرفة يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واليت تكون مقدمة ومنتشرة  -
مقبول املعلومات واالتصاالت بشكل فعال و إىل  ألفراد اتمع إمكانية الوصول للجميع بأسعار منخفضة توفر

 اقتصادياً.

 إنشاء وتوفري مؤسسات التعليم والتدريب األساسية ومراكز البحث القادرة على توليد املعرفة. -

ت املنتجة والقادرة على ااالستثمار يف املعرفة عرب إنشاء وتطوير املؤسسات املولدة للمعرفة وتوثيق عالقاا باملؤسس -
بالشكل الذي يسمح بدعم أساليب الذكاء االقتصادي وتشجيع  ،البقاء واالستمرار وتعزيز قدراا التنافسية

االبتكار وبراءات االخرتاع وانتشار املخابر واملؤسسات الداعمة لرباءات االخرتاع العلمي ومحاية حقوق امللكية 
 الفكرية.

واإلبداع واإلبتكار بالشكل الذي يساعد على توليد وإنتاج املعرفة يف جماالت خمتلفة  االهتمام بالبحث العلمي -
 عرب التطوير املستمر للتعليم والتدريب وتوفريمها جبودة عالية وكذلك الرتكيز على مبدأ التعلم مدى احلياة.

عمال أكثر للمعرفة ج وتوزيع واستإنتا إىل  تغيري هيكل صادرات الدول واالنتقال من تصدير السلع املادية التقليدية -
يف منتجاا، وهو األمر الذي يعترب من بني أهم التحديات اليت تعاين منها كثري من االقتصاديات النامية خاصة 

 .  1العربية منها

ىل إ نقل املعرفة وتوطينها عرب تشجيع البعثات العلمية ومؤسسات البحث العلمي وشبكات نقل املعلومات  إضافة -
ثقافة جمتمعية مشجعة لإلبداع واالبتكار وداعمة للبحث العلمي والتطوير تولد بنية تفاعلية مناسبة تشجع  توفري

 .2إمكانياته والعطاء أكثرالفرد على املسامهة يف إنتاج املعرفة وإظهار 

مكونات مؤشر إقتصاد املعرفة: إن مؤشر اقتصاد املعرفة الصادر على البنك الدويل والذي يرمز له اختصارا بـــ   -ثالثا
)KEI( )Knowledge Economy Index3)، يتشكل من أربعة ركائز أساسية هي :  

لموارد ل نظام احلوافر االقتصادي واملؤسسايت: من الضروري أن يعمل على دعم وتشجيع االستعمال الكفء  -1
 احلديثة وكذلك املسامهة يف ازدهار املقاوالتية. تاملتاحة والتكنولوجيا

                                                 
  .31، ص:2006بريوت،  –، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، اإلسكوا إقتصاد المعرفة: تكنولوجيا المعلومات والتعريب: حممد مراياين،  1 
  . 378رحبي مصطفي العليان، املرجع السابق، ص:  : 2 

3 : The World Bank’s Knowledge Assessment Methodology (KAM), Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings, 
Sur web:  http://siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/Resources/2012.pdf 11/03/2014. 
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نظام االبتكار: جيب على نظام االبتكار الذي تصنعه املؤسسات، مراكز البحث، اجلامعات، اخلرباء والباحثني   -2
ية وكذلك توليد ت احمللوغريهم أن يساهم بشكل فعال يف زيادة الرصيد املعريف اإلمجايل والتكيف مع االحتياجا

 التكنولوجيات احلديثة.

التعليم والتدريب: التعليم والتدريب للمورد البشري دف اكتساب املهارات واملعارف الضرورية يعطيه القدرة   -3
 على توليد تقاسم واستعمال املعرفة.

أا أن تسهل واالتصال من شتكنولوجيا املعلومات واإلتصال: ديناميكية البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات   -4
 االتصال الفعال وكذلك نشر ومعاجلة املعلومات..

  مستوى  ثالث مؤشرات ثانوية حتددإىل  كما تتفرع هذه املكونات األساسية ملؤشر اقتصاد املعرفة
  الذي ميكن توضيحه من خالل الشكل املوايل. وهوأداء كل منها، 

  مكونات مؤشر اقتصاد المعرفة: 10الشكل 

  
  من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر: 

The World Bank’s Knowledge Assessment Methodology (KAM), Knowledge Economy Index (KEI) 2012 
Rankings; op cit. بتصرف 

  الفرع الثالث: تصنيفات االقتصاد المعرفي ومتطلبات سوق العمل فيه 

  :1نوعني ومهاإىل  أنواع اقتصاد املعرفة: يقسم اقتصاد املعرفة  -أوال

                                                 
  . 34: شتاحتة عائشة، املرجع السابق، ص:  1 
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النوع األول: االقتصاد القائم على املعلومات؛ أي أن املعلومات هي العنصر الوحيد الذي يدخل يف العملية  -1
اإلنتاجية ويكون املنتج الوحيد يف هذا االقتصاد، حيث ال تكون تكنولوجيا املعلومات هي األداة اليت حتدد أساليب 

 اإلنتاج وفرص التسويق وجماالته.  

صاد القائم على املعرفة؛ أي حتتل املعرفة أكرب جزء وأكثر عمقاً يف النشاط االقتصادي مما كان النوع الثاين: االقت -2
رد جديدة تصبح هي توليد مواإىل  معروفاً من قبل واالنتقال من استخدامها يف جماالت ضيقة تتعلق بتحويل املوارد

 يف حد ذاا أهم عناصر اإلنتاج.

كان يف نقطة واحدة وهي ضرورة توفر رأس املال البشري الذي ميتلك املهارات جدير بالذكر أن هذين النوعني يشرت 
والقدرات العالية واملناسبة، وضرورة توفر ثقافة جديدة وانتشار قيم تسهل التعامل والتكيف مع عصر املعلومات لدى أفراد 

  جمتمع املعرفة.

غيريات صاحب ظهور اقتصاد املعرفة بروز مجلة من التالقيود املفروضة على سوق العمل يف ظل اقتصاد املعرفة:  -ثانيا
فات حيث ظهرت متطلبات جديدة تتعلق مبواص ،والتحديات يف سوق العمل يف الدول املتقدمة والنامية على حد سواء

العنصر البشري سواء من ناحية اخلصائص أو الطبيعة أو املؤهالت اليت تضمن له االندماج والتكيف مع معطيات هذا 
  تصاد اجلديد. االق

 :1مواصفات العمالة املطلوبة يف ظل اقتصاد املعرفة: ميكن تلخيصها على النحو التايل -1

 القدرة على التكيف والتعلم بسرعة وامتالك املهارات الالزمة لذلك؛ -

 أداة تواصل؛ العمل يف ظل بيئة عاملية دولية بإعتبارهالعديد من  اللغات ألجل السماح با إتقان -

 العمل خارج القيود الزمانية واملكانية والقدرة على إدارة األعمال يف إطار بيئة أعمال تقليدية وإفرتاضية؛القدرة على  -

 معارف قابلة لالستغالل والتطبيق؛إىل  القدرة الواسعة على التقاط ومعاجلة املعلومات وحتويلها -

 عمال اليوم؛التحكم يف التقنيات املعلوماتية واحلاسوب ملا هلا من دور يف عامل األ -

إمتالك املهارات الضرورية اليت تشجع على العمل والتعاون ضمن فريق، فضال على توفر مهارات االتصال (اللفظية،  -
 الكتابية، االفرتاضية ...) الالزمة لذلك؛ 

القدرة على التحرك والتغيري بسرعة عرب امتالك مهارات إضافية ختتلف عن تلك التقليدية دف ضمان التكيف  -
الندماج مع متطلبات سوق العمل اجلديدة اليت تعرف تنوع وتغيري سريع خاصة يف ظل عصر الروبوت اآليل وا

 واحلاسوب والربجميات وغريها.

                                                 
  .393رحبي مصطفي العليان، املرجع السابق، ص:  : 1 
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ولدت نوعاً اليت و التحوالت احلاصلة يف سوق العمل: أدخل اقتصاد املعرفة مجلة من التغيريات على عنصر العمل  - 2
 ميكن تلخيصها واليت ،اجلديدة عن تلك اليت كانت سائدة يف ظل االقتصاد التقليديمن القيود والشروط واملفاهيم 

 :1على النحو التايل

ساهم التطور التكنولوجي يف جمال املعلومات واالتصال يف تقليص اجلهد العضلي بدرجة كبرية وتقليل ساعات  -
 ه؛ير معارفه ومهاراته وقدراتالعمل بالشكل الذي يعطي العامل نوع من وقت الفراغ لتجديد نشاطه وتطو 

ارتفاع دخول العاملني (عمال املعرفة) يف جمال النشاطات ذات الكثافة التقنية واألساليب املتقدمة، أي تغري هيكل  -
املتقدمة  تكون األفضلية للوظائف التقنية واألساليبأين  ،األولويات واألمهية بالنسبة للوظائف داخل سوق العمل

 مهارات عالية؛ملا تتوفر عليه من 

العالقة بني العامل وأرباب العمل بظهور أشكال جديدة ملمارسة العمل مثل تأدية العاملة عمله من طبيعة تغيري  -
منزله بشكل يعطيه نوع من املرونة واالستقاللية أكثر ويتيح له إستخدام احلاسوب واالنرتنت بعيدًا عن القيود 

 مكان العمل؛إىل  الزمانية واملكانية اليت تقتضي انتقاله

زيادة الطلب على املهارات الفردية املتقدمة بسبب ارتفاع االستخدام الكثيف للجوانب التقين املتقدمة وإحالل  -
العمل العقلي والفكري حمل العمل العضلي، األمر الذي يزيد من الطلب على هذه املهارات واملعرف من قبل 

 مر يف األنشطة االقتصادية؛املؤسسات من أجل مواكبة التقدم التقين املست

نتاجية العامل وزيادة رفع إإىل  تتيح مضامني اقتصاد املعرفة وكذلك التقنيات واألساليب اليت تستخدم يف إطاره -
ىل إ دخله وحتسني مستوى معيشته، األمر الذي ينتج عنه االنتقال من املهارات واملهن ذات أدىن إنتاجية ودخل

 جية ودخًال؛املهارات واملهن األعلى إنتا

تنظيمات حيث تنمو ظاهرة التشغيل املؤقت وال ،ظهور صيغ جديدة للعمل والتنظيم وعالقات العمل يف املؤسسات -
عدد كبري من العمال قد يكون بعض احلاالت يقتصر على شخص واحد إىل  االفرتاضية وهو األمر الذي ال حيتاج

 . 2راف أخرىبشكل مستقل مع احلاجة للتعاون مع مؤسسات أخرى أو أط

 على ضوء ما سبق يرى الباحث أن مرتكزات االقتصاد املعريف القائمة على االستخدام الكثيف لعنصر املعرفة ورأس
املال ورأس املال الفكري على حساب عنصر العمل غري املاهر وعوامل اإلنتاج التقليدية تصب كلها يف مصلحة الدول 

من أجل رفع  على اعتبار أا تركز على األنشطة االقتصادية كثيفة املعرفة ورأس املال املتقدمة وينطبق عليها واقع اقتصادياا
   إنتاجيتها بالشكل الذي يسمح بتوليد فرص عمل يف نشاطات جديدة ومتعددة مثل قطاع اخلدمات، قطاع املعلومات.

                                                 
  .250-248: فليح حسني خلف، املرجع السابق، ص ص:  1 

  . 63، ص: 2006، نشرية دورية صادرة عن مركز املصادر الرتبوية، الرياض، اململكة العربية السعودية لمجتمع المعلومات إعداد القوى العاملة: عصام أمحد فرحيات، 2 



������������������:$'ت�إ/!�د�ا���������������������������ا�����ا�)�ر-ت����+��#"ل�رأس�ا�ل�ا���5ي���2�34��1��  

 

 
80 

طبيعة احتياجاا ار خصوصية الدول النامية و يف املقابل جند أن املفاهيم اليت حيملها اقتصاد املعرفة ال تأخذ بعني االعتب
ملتعلقة بعنصر العمل والذي متتلك فيه وفرة يقابلها ندرة نسبية لعنصر رأس املال واملعرفة، األمر الذي قد ينجم عليه توسع 

اد اجلديدة صانتشار البطالة نظرا لتأخرها وقصورها على تطوير إستخدام هذين العاملني وكذلك كوا أن معطيات هذا االقت
مل تنشأ من صلب واقعها االقتصادي واالجتماعي بل كان لزاما عليها التعامل والتكيف معه ملواكبة التطور احلاصل يف 

  الدول املتقدمة.    

كما يرى الباحث أيضا أن التطورات التكنولوجية صارت تعطي أولوية للمهارات العالية للعاملني وإىل فئة حمدودة 
م خصائص ومميزات معينة، وهو األمر الذي هو متاح يف الدول املتقدمة حبكم طبيعة بيئتها االقتصادية منهم تتوفر فيه

مقابل بقاء غالبية الدول النامية تعاين من ضعف قدراا البشرية واملعرفية واملهارية حبكم خصوصيات وطبيعة هيكل 
عف البىن حلديثة يف تطوير اقتصادياا، وكذلك بسبب ضاقتصادياا األمر الذي يعرقل من مسار استخدامها للتقنيات ا

 التحتية التقنية األساسية وفشلها يف إعدادها كنتيجة لغياب البيئة املشجعة لتوليد هذه التقنيات وضعف إستثمارها املعريف
  .يفالضروري لتكوين وتطوير رأمساهلا الفكري الذي بدوره يضمن االندماج بشكل اجيايب يف االقتصاد املعر 
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  المبحث الثاني: إطار نظري ومفاهيمي حول رأس المال الفكري

خلق الثروة  فيما ما خيص اإلقتصادي واإلداريالفكر  تغيري يف حدوثالقرن العشرين  شهدت السنوات األوىل من  
خاصة يف  ءقيق التفوق للمؤسسات والدول على حد سواحت يفا أساسيً  حيث أصبح عامل املعرفة شرطاً  ،والقيمة املضافة

يث صار الكثري من هذا العامل حوازداد الرتكيز على اجلوانب املتعلقة بالتنافسية قابله تراجع لالهتمام باألصول املادية، 
عنصر البشري عرب اليت ينتجها البأن املعرفة صريح وواضح بشكل الباحثني وأصحاب املؤسسات ومتخذي القرار يعرتفون 

نافسية لدرجة أنه وخلق القدرات الت للمؤسسات حتقيق النجاح يف حامساً و دوراً رئيسياً  تلعببتكار، إلاعمليات االخرتاع و 
بحوث ال العديد من يف تعبرياً شائعاً ومعرتفاً ) Knowledge Workers" (املعرفة" أو" منتجو املعرفة حاملي"مصطلح أصبح 

  األكادميية وبيئة األعمال االقتصادية.

  فاهيمي العام  لرأس المال الفكريالمطلب األول: اإلطار الم

تعترب الكثري من املراجع واألدبيات موضوع رأس املال الفكري من املواضيع احلديثة جدا يف العلوم اإلدارية حيث     
شاع استخدام هذا املفهوم يف تسعينات القرن العشرين وصار ينظر إليه مبثابة مصدر حقيقي أساسي خللق الثروة يف 

 ول نظري مسامهته يف حتقيق املزايا التنافسية وأحد الوسائل الفعالة اليت تستجيب ملتطلبات العصر احلايلاملؤسسات والد
تستطيع من خالله املؤسسات والدول جتاوز العقبات والصعوبات الداخلية واخلارجية، وذلك بفضل الطاقات اإلبداعية 

ه  قصد إكتساب إلكتشافه وتقييمه واإلستثمار فيه واحملافظة عليواإلبتكارية اليت حبوزا،األمر الذي جيعلها تسعى جاهدة 
  القدرات التنافسية الضرورية اليت تضمن بقائها وإستمراريتها. 

  الفرع األول: مفهوم رأس المال الفكري

مفهوم رأس املال الفكري حاله حال كثري من املفاهيم االقتصادية عرف تنوع وعدم دقة يف ضبط وحتديد تعريف 
املفهوم من جهة  نسبية من جهة وكذلك لتشعب وتعقدجيمع عليه الباحثني أو الفاعلني االقتصاديني، نظري حداثته ال موحد

  أخرى، عليه فإنه فيما سيأيت سنقوم باستعراض موعة من التعاريف لعدد من الكتاب والباحثني واإلداريني املتخصصني.

  اإلطار التارخيي لظهور رأس املال الفكري -أوال

 ن القرن العشرين،سنوات التسعينات مإىل  يعترب مصطلح رأس املال الفكري حديث نسبياً حيث ترجع بدايات ظهوره
كان قبل هذه املرحلة معظم احلديث يف األدبيات االقتصادية واألحباث والدراسات يدور حول موضوع رأس املال أين  

 بدأ احلديث عليه يف مخسينات القرن املاضي وبعدها مت تطويره لينتقل من مفهوم رأس املال البشري وصوالً  الذي ،البشري
يره على رأس املال الفكري وسامهت يف تطو مفهوم مفهوم رأس املال الفكري.  ميكن حتديد ثالثة مراحل مهدت لظهور إىل 

  :1النحو التايل

                                                 
  .166-157ص ص : 2009، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان، األردن، إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمالسعد علي العنزي وأمحد علي صاحل، : 1
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يف القرن السابع عشر على فكرة  )William Petty(بدأت هذه املرحلة بعد تأكيد االقتصادي  المرحلة األولى: -1
إختالف نوعية العمالة من خالل طرحه ملوضوع إدخال قيمة العاملني يف حساب الثروة معتمدا يف ذلك على الطرق 

يف كتابه  )Adam Smith(أشار  1776اإلحصائية، مث استمرت جهود اإلقتصاديني يف هذا االجتاه، حيث أنه يف عام 
حتديد األجور  إىل مدى تأثري مهارات العاملني يف العملية اإلنتاجية وجودة املخرجات ودعىإىل  املشهور "ثروة األمم"

 1890يف عام  )Alfred Marshall(حسب املهارات يف أداء املهام وتكاليفها. تبعه بعد ذلك اإلقتصادي املعروف 
ثمار يف البشر وقال قولته املشهورة " إن أمثن ضروب رأس املال هو ما يستثمر يف البشر" نظرا الذي حتدث على اإلست

 ألن رأس املال البشري يتميز خبصائص ال تتوافر يف غريه من رؤوس األموال.

) يف نظرية Shultz& Mincer( بعد ذلك جاءت مرحلة اية اخلمسينات لتشهد توسع أحباث كل من االقتصاديني
حيث يرى أن حقيقة التنمية اإلقتصادية تتحقق بصفة   ،1املال البشري واليت حتددت مالحمها بوضوح يف الستيناترأس 

 أن مهارات ومعرفة الفرد تعترب شكل من أشكال رأس املالإىل  أشارو  ،كبرية عن طريق اإلستثمار يف رأس املال البشري
ملال البشري أحد أهم السمات املميزة للنظام اإلقتصادي. بعدها الذي ميكن أن يستثمر فيه، كما كان يرى يف منو رأس ا

هم اية السبعينات واليت عرفت تطورًا سريًعا يف نظرية رأس املال البشري مسحت بالتمييز والفإىل  جاءت مرحلة الستينات
 رأس املال البشري بني 1964) سنة Gary Beckerالواضح للسلوك اإلنساين على املستوى الفردي واجلماعي، حيث ميز (

العام الذي يزيد اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ورأس املال اخلاص الذي يزيد إنتاجية العوامل يف نشاط حمدد. إمتدت هذه 
لبشرية عامة (فكرياً، لى املهارات احيث مت فيها التأكيد ع ،اية سبعينات القرن العشرينإىل  املرحلة من القرن السابع عشر

 أمهية العنصر البشري وضرورة دراسته بوصفه عامل مكمل لرأسإىل  ،... )، كما شهدت هذه املرحلة زيادة االنتباهجسدياً 
خاصة وأن موضوع رأس املال البشري ميثل نقطة إرتكاز ومؤشر منطقي لدراسة موضوع رأس املال الفكري،  ،املال املادي

ي أو املال البشري (حالة خاصة) والذي ينتج إما نتيجة التعليم الرمسحيث يعترب هذا األخري بعدًا جديًدا يف حتليل رأس 
  املعلومات املستقاة من التدريب، تعرف هذه املرحلة تعرف مبرحلة "إضاءات البداية وتوجهات االهتمام بالقابليات البشرية".

ستشارون يف رين واألكادمييون وامل: يف سنوات الثمانينات من القرن العشرين ازدياد إهتمام ووعي املديالمرحلة الثانية -2
الحظ اإلقتصادي  1980مجيع أحناء العامل ولو بشيء نسيب حول األصول غري امللموسة للمؤسسات، ففي عام 

)Hiroyukiسة هي نتيجة مفادها أن األصول غري امللمو إىل  ) وجود تباين يف مستوى أداء املؤسسات اليابانية وتوصل
                   السيد  1986 بعده يف عامقام سسات كوا قابلة لالستخدام املتعدد واملتزامن، األساس يف حتقيق عوائد املؤ 

)Karl-Eric Seibyكيف"-معرفة-"شركة ) مدير دار نشر صغرية بإصدار كتاب عنوانه "The Know-How 

Company.االذي أوضح فيه ضرورة االهتمام باألصول غري امللموسة وكيفية إدار " 

 1990ا عام جلهود هذه املرحلة متثلت بثالث حوادث أوهل التسعينات للقرن العشرين تتوجياً  كما شهدت فرتة بداية
   قال حيث ،) ألول مرة مصطلح رأس املال الفكريJohn Sonville) مدير شركة (Ralph Stayer( عندما أطلق السيد

                                                 
لالقتصاديني املصريني اجلمعية املصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع،  22، املؤمتر العلمي تكوين رأس المال البشري: التنمية البشرية في مصر: إميان حممد فؤاد حممد، مداخلة بعنوان "1

    .01، ص: 2000القاهرة، 
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 وأهم القومية للثروة مصدر أهم األسماك، - المعادن– األرض– الطبيعية المصادر كانت قريب لوقت إنه"
 واآلن المهم، هو والمصانع كالمكائن والموجودات بالنقد المتمثل المال رأس أصبح ثم ومن الشركات، موجودات

) Stewart,1991عندما نشر االقتصادي (ثاين ظهور كان ، 1"الفكري المال رأس لتكون العقلية القدرة محلها حل فقد
عندما مت تعيني أول مدير يف العامل إلدارة رأس املال الفكري  1991عام  وثالث ظهور كان يفمقالة بعنوان "القوة الذهنية"، 

. تعرف هذه املرحلة  مبرحلة Edvinsson Leif(2( وهو السيد"Skandiaمن قبل شركة التأمني السويدية " سكانديا"،"
  لقابلية الذهنية"."تلميحات املفهوم وتوجهات االهتمام با

موضوع رأس  الوقت احلايل بدأت اجلهود البحثية حولإىل  : يف منتصف التسعينات من القرن العشرينالمرحلة الثالثة -3
) بتطوير األرباح واملنافع اجلديدة من Dou chemicalاهتمت شركة ( 1993 املال الفكري تتكثف وتتنوع، ففي عام

األفكار واإلبداعات اليت أمهلت سابقا واختيار وتطوير األفكار اليت حتقق العوائد رأس املال الفكري وقامت بتحديد 
اتفق كل من  1994)  كمدير للموجودات الفكرية.كما أنه يف عام Petrast Gordonاألعلى، حيث عينت السيد (

)Retrash & sullivan)و (Edvinssonمن  تخراج القيمة) على ضرورة عقد اجتماع ملمثلي الشركات الفاعلة يف اس
تماع يف حيث عقد هذا االج ،موجوداا غري امللموسة للكشف عن منظورها ملفهوم رأس املال الفكري وكيفية إدارته

              "، يرمز له إختصارًا Intellectual capital Management" وعرف بإسم" إدارة رأس املال الفكري 1995عام
 ."ICM" ـب

بالتعاون مع املركز  )Arthur Anderson( استشارات األعمال مكتب  أشرف 1995أنه يف عام إىل  نشري أيضا
انعقاد ندوة أخرى دولية  1999األمريكي لإلنتاجية واجلودة على ندوة حول سريورة املعرفة أو احلاجة هلا، كما شهد عام 

تركزت جهودها حول مناقشة أهداف رأس املال البشري واجتاهاته وطرق قياسه ومستوياته  ،لرأس املال الفكري يف أمسرتدام
انعقاد  2003ليشهد انعقاد املؤمتر الدويل الرابع إلدارة رأس املال الفكري يف كندا، مث يليه عام  2001وأبعاده، مث جاء عام 

تمام  رف مفهوم رأس املال الفكري يف اآلونة األخرية اهمؤمترين آخرين حول رأس املال الفكري وإدارته يف نيويورك. كما ع
كبري من قبل الباحثني واألكادمييني وصانعي القرار ومنظمات دولية (البنك الدويل، املنتدى العاملي االقتصادي، ... ) يف 

أمهيته وقيمته  ىخمتلف األقطار الدولية الذي ينشرون أحباثا بشكل دوري حوله ويقيمون ملتقيات وندوات علمية تربز مد
  يف احلياة االقتصادية تعرف هذه املرحلة مبرحلة" تكثيف اجلهود البحثية ووالدة النظرية. 

والذي   1990جدير بالذكر أنه أول سؤال حول موضوع رّأس املال الفكري الوطين وعلى مستوى الدول ظهر يف سنة 
اق " من قبل عدد من الطلبة ألكادميية األسو  ؟د مثالما هي القيم الخفية لبعض الدول، السويكان فحواه آنذاك هو:" 

 ) بوضع منوذج لقياس األصول غري امللموسة عرف بـ: منوذجLeif Edvinssonجبامعة ستوكهومل، تزامن مع قيام االقتصادي (
)Skandia Navigator والذي أطلق عليه إسم "الرفاه  1996)، كما كان أول تقرير حول رأس املال الفكري الوطين يف سنة

                                                 
   156ص ،  2009اليازوري،عمان، األردن، دار ،الثقة واقتصاديات التمكين إدارة صاحل، علي أمحد الدوري، املطلك زكرياء:  1
2 :Leif Edvinsson:  سنة واحلاصل على شهادة املاجستري( 48أول مدير يف العامل إلدارة رأس املال الفكري البالغ من العمر آنذاكMBM (كاليفورنيا من جامعة.  
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، تبعه ظهور منوذج For Future Generations –Welfare and Security "1" واحلماية: من أجل مستقبل األجيال"
ويف نفس الوقت قامت وزرارة املالية بالدمنارك بدراسة  ،)Edna Pasher(لقياس رأس املال الفكري يف إسرائيل من قبل 

، تبعها بعد ذلك ظهور لعدد من التقارير للدول )Rember,1999(من قبل حول قيمها اخلفية تبعتها احلكومة السويدية 
الدول العربية)   ةواملناطق من قبل عدد من اهليئات واملنظمات الدولية مثل البنك الدويل واألمم املتحدة (يف دراسة على منطق

 .  2009كان آخره هو ذلك الذي قامت به احلكومة البولندية سنة 

  تعريف رأس املال الفكري –ثانيا

  تعاريف عامة حول رأس املال الفكري: نذكر من بينها مايلي:  -1

على أنه: " قوة ذهنية جمتمعة متثل تشكيلة من املعرفة واملعلومات واخلواص الفكرية  )Yogesh(عرفه اإلقتصادي  -
 .2اليوم"واخلربة اليت متثل املواد األولية الرئيسية إلقتصاد 

"املادة الفكرية، املعرفة، املعلومات، امللكية الفكرية واخلربة اليت توضع قيد  ) على أنه:Stewart,1997عرفه ( -
  .3"سأجل خلق الثروة الراحبة، نظرا ألن إقتصاد اليوم خيتلف يف األساس على إقتصاد األماإلستخدام من 

أن املعرفة تعد مبثابة إىل  يف إشارة منه .4على أنه: "حزمة من املعرفة املفيدة")  Stewart ,1997(ويعرفه أيضا  -
 أسلحة نووية تنافسية يف العصر احلايل.

) على" أنه العتاد الفكري للمعرفة، املعلومات،اخلربة اليت ميكن أن تستعمل &Crossan Veraعرفه اإلقتصاديني ( -
 .   5يف خلق القيمة 

التقارير  ،ظيمية"املعرفة، اخلربة املطبقة، التكنولوجيا التن املفكرين اإلداريني على أنهبعض يعرف أيضا من وجهة نظر  -
 .6"واملؤهالت املهنية اليت توفر املزايا التنافسية يف السوق

 .7يعرف أيضا على أنه: " القيمة اإلقتصادية لألصول غري امللموسة" -

على ضوء التعاريف السابقة يتضح أن عامل املعرفة مرتبط بشكل كبري مبفهوم رأس املال الفكري والذي هو العنصر 
ا أن متيز املؤسسات من شأالبشري الذي يتميز بقدرات فريدة على إنتاج األفكار اجلديدة واألساليب والطرق املتطورة اليت 

                                                 
1 : Carol yeh-yun lin, leif edvinsson,  National intellectual capital : A comparison of 40 countries , Springer New york, 

Dordrecht heidelberg London, USA , p :2.  
  .17-15، مصر، ص ص: 2007، القاهرة ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية "،رأس المال الفكري: عادل حرحوش املفرجي وأمحد علي صاحل، "  2
  :املرجع نفسه. 3

4 : Daniel Andriessen ,  Making Sense of Intellectual capital , Library of congress cataloging-in- Publication Data ,200 
Wheeler Rood,Burlington, MA,01803,USA,2004, p :60 . فefgh 

5 : Kevin J O’Sullevan, Intellectual capital Management in Multinational organizations , Published in United State 
Reference, 701 E chokolate avenue, Library of congress cataloging-in- Publication Data, 2010,p :1. 

6 : Jay chotzkel, Intellectual capital , wallay Company, 8 New tec Place, Magdalen Road, Oxford oxy/RE, UK, 2002,  p 
p : 6-7.  

  .217، ص: 2007، عمان، األردن، 1والتوزيع، ط دار املناهج للنشر إدارة المعرفة، : سعد غالب ياسني،  7
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حد كبري إىل  عبحيث يص ،والدول على حد سواء عن غريها خاصة يف اجلوانب املتعلقة بالتنافسية وخلق القيمة والثروة
  وقت احلايل.زمرته يعتربون جنوماً وعقوالً مدبرة وأسلحة نووية تنافسية يف الإىل  إجياد بديل عنه كون أن األفراد الذين ينتمون

ريف حول رأس املال الفكري الوطين: أصبح يعرتف برأس املال الفكري الوطين بشكل كبري على انه أهم تعا  -2
بة حيث يضم القيم اخلفية لألفراد واملؤسسات واألقاليم واملناطق وكذلك مبثا ،مصدر للتنافسية واإلنتاجية للدول

 .1مصدر خللق الثروة حيث يساهم يف تعذية وزراعة الرفاهية مستقبال

يتناول اجلدول املوايل عدد من التعاريف حول مفهوم رأس املال الفكري الوطين ألهم الباحثني واملفكرين واملختصني 
  يف هذا املوضوع.

  : أهم التعاريف لرأس المال الفكري الوطني5الجدول 

  التعـــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــف  الكاتب أو المؤلف

 

Malhotra, 2003  

رأس املال الفكري الوطين مصدر للكفاءات والقدرات اليت تعترب ضرورية للنمو االقتصادي 
  .2والتنمية البشرية ونوعية احلياة

N.Bontis, 2004  

 

وهو مبثابة  واملؤسسات واألقاليم واملناطقرأس املال الفكري الوطين يضم القيم اخلفية لألفراد 
  املوارد احلالية واحملتملة خللق الثروة.

Andriessen and Stam, 2005 
يوصف على أنه كل املوارد غري امللموسة املتاحة للدول واملناطق واليت تعطيها مزايا نسبية 

  وعند جتميعها ميكن أن تنتج أرباح مستقبلية. 

Lin Edvinsson, 2011  
يتشكل من املعرفة واحلكمة والقدرة واخلربة اليت توفر للدول مزايا تنافسية مقارنة بالدول 

  األخرى وتعمل على حتديد إمكانيات النمو مستقبالً.

Kapyla et Al, 2012  تإىل  يشريمع.املعرفة الوطنية والقدرات املعرفية اليت تشارك يف خلق قيمة للعمليات داخل ا  

Lazuka, 2012  .مجيع األصول غري امللموسة للدول واليت توفر هلا املزايا التنافسية وتعزز خلق الثروة فيها  

Salonius and Lounqcit 
هو حزمة من األصول اليت تساعد الدول على حتقيق أهدافها املتصلة بالتنمية االقتصادية 

  واالجتماعية والبيئية.

  من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر:     

  Irena Mačerinskienė & Rasa Aleknavičiūtė, Constructing a National Intellectual Capital Concept, KSI Transactions 

on KNOWLEDGE SOCIETY, Issue Vol 7, No 2, June 2014.  
   sur web : http://tksi.org/tksi.org/ojs/index.php/KSI/article/view/15  ,08/06/2016. 

  

                                                 
1 : Lina Uziene, National intellectual capital as an indicator of the wealth of nation’s : The case of Baltic States, 19th 

International Scientific conference, Economic and Management, 2014 Riga Lativa, 2014, Procedia Social and 
pehavioral sciences.فefgh  

2 : Carol yeh-yun lin, leif edvinsson,  National intellectual capital : A comparison of 40 countries, op cit, p: 7. 
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على ضوء هذه التعاريف يرى الباحث أن مفهوم رأس املال الفكري الوطين يتضمن خمتلف األصول غري امللموسة 
ي يف خلق دور حاسم وأساسحيث أن هذه األصول يكون هلا  ،والقيم اخلفية اليت حتوزها الدول وعلى رأسها عامل املعرفة

ن استنتاج من مسامهتها يف خلق الثروة الوطنية. كما انه ميكإىل  إضافة ،وتعزيز القدرات التنافسية للدول ومييز فيما بينها
  خالل التعاريف السابقة مايلي:

املهارات و  أن غالبية التعاريف مل ختتلف فيما بينها بشكل جوهري، فكلها أدخلت يف تعريفها له عنصر املعرفة -
 واإلبداعات واالبتكارات اليت تنجها العقول البشرية؛

تشرتك كلها يف إعتبار أن رأس املال الفكري يتميز بقدرات متفردة قادرة على إنتاج األفكار اجلديدة واألساليب  -
 املتطورة اليت ختلق امليزة التنافسية للمؤسسات والدول؛

ملكية أو أصول ىل إ لنهائية لنقل املعرفة أو املعرفة ذاا اليت تتحولرأس املال الفكري ميكن أن يكون النتيجة ا -
 فكرية؛

أن معظم التعاريف تضمنت الربط بني العناصر واألصول اليت يتضمنها رأس املال الفكري وبني أنشطة خلق القيمة  -
 والقدرة التنافسية والثروة.

  خصائص رأس املال الفكري الوطين -ثالثا

ف رأس املال الفكري املذكورة سابقا نستخلص بأنه هو جمموعة من األفراد الذين يتمتعون بقدرات تعاريإىل  بالرجوع
سرتاتيجياً يف يتمتعون جبملة من اخلصائص جتعل منهم مورداً إ ،معرفية وتنظيمية يتميزون ا عن غريهم من األفراد العاديني

بشكل  ن األصول غري امللموسة يطرح إشكالية إمكانية قياسهخلق القدرات التنافسية والثروة، حيث أن مسألة تصنيفه ضم
لمي فقد والوطين على وجه التحديد بشكل ع .  وبغية حتديد اخلصائص اليت يتصف ا رأس املال الفكري عموماً 1دقيق

بني من خالهلا تقوائم اخلصائص الشخصية لألفراد املتميزين واملوهوبني واملبدعني واملبتكرين، حيث إىل  مت يف ذلك الرجوع
  أن أصحاا يتميزون جبملة من اخلصائص التالية املوضحة يف اجلدول املوايل.

 

 

 

 

 

                                                 
  .281، ص:  2008 ، 1، دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان، األردن، طاتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة: عواد الزيادات، 1
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  : الخصائص والمواصفات الشخصية لرأس المال الفكري6الجدول 

  الممارسات  الصفات  الخصائص

  

  

  التنظيمية

يتوزع رأس املال الفكري على كاف املستويات اإلسرتاتيجية ( األعمال،   المستوى اإلستراتيجي
  الوظيفية،التشغيلية) وبنسب متباينة  

  مييل رأس املال الفكري للعمل ضمن اهلياكل املرنة  نوعية الهيكل

  يركز رأس املال الفكري على استخدام الرمسية بشكل منخفض  الرسمية

  الفكري عن امليل صوب املركزية اإلدارية بشكل كبرييبتعد رأس املال   المركزية

  

  

  المهنية

ليس بالضرورة أن يكون رأس املال الفكري حاصال على شهادة أكادميية بل الضرورة   التحصيل األكاديمي
  تكمن يف مواصلة تعليمهم النظامي وتدريبهم اإلثرائي.

  يتميز رأس املال الفكري مبهارات عالية ومتنوعة   المهارة

  الخبرة

  

  يتصف رأس املال الفكري خبربات متقدمة

  

  

  

  

  

  

  

السلوكية 
  والشخصية

  حتمل املخاطرة يف بدء العمل بدرجة كبرية إىل  مييل رأس املال الفكري  المخاطرة

  حيبذ رأس املال الفكري التعامل مع املوضوعات اليت تتسم بالال تأكد .  الالتأكد

  الفكري بتقدمي األفكار واملقرتحات البناءةيبادر رأس املال   المبادرة

  حد كبريإىل  حيسم رأس املال الفكري القرارات بدون تردد  الحسم

  يتسم رأس املال الفكري مبستوى ذكاء متوسط فما فوق   الذكاء

  يبدي رأس املال الفكري قدرة على احلدس والتبصر  الحدس

  الفكري من خربات اآلخرينيستفيد رأس املال   االنفتاح على الخبرة

  يتميز رأس املال الفكري مبثابرة عالية يف العمل   المثابرة

  يتمتع رأس املال الفكري بثقة عالية بالنفس  الثقة في النفس

  حيب رأس املال الفكري االستقاللية يف الفكر و العمل  االستقاللية

ثر كما يفهم النكت ويستمتع ا أكحيسن رأس املال الفكري الدعابة والسخرية،    روح المرح
  من غريه.

  .29-27، مصر، ص ص:  2007، القاهرة ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية "،رأس المال الفكري: عادل حرحوش املفرجي وأمحد علي صاحل، " المصدر
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كما أنه عند حتليل مفهوم رأس املال الفكري عرب مسامهات بعض املدارس يف علم النفس (املدرسة الرمزية أو 
كهدف   هن يعترب له بني م هااالرتباطية أو العالئقية) يظهر بشكل واضح مدى تعقد هذا املفهوم وإختالفها يف تفسري 

)National intellectual capital as an object) أو كعملية (National intellectual capital as a process وهو ما ،(
  ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل.

  : خصائص ومميزات رأس المال الفكري الوطني7الجدول 

البيانات/ 
  المساهمات

  رأس المال الفكري الوطني كعملية  البيانات/ المساهمات  رأس المال الفكري الوطني كهدف

 -أوال
 مساهمات
المدرسة 

  الرمزية
Symbolic 

school  

 ميكن مالحظته؛ -
 ميكن متثيله؛ -
 ميكن تقليصه ومتثيله يف رموز؛ -
 ميكن وضعها يف إطار هيكل عاملي؛ -
  .ميكن تعميمه عرب أجزاء هيكلية -

مساهمات  -ثانيا
  المدرسة اإلرتباطية
Connectionist 

approach  

 احلصول عليه بشكل فردي؛ -
 تفسري ذايت؛ -
 قيمته تتحدد فقط يف الشبكة؛ -
 بناء اجتماعي؛ -
إمكانية وصفه عرب حتليل هيكل الشبكة  -

  الداخلية.

  
1-  

  املعرفة   كمورد
  
  

 أنه ذو قيمة؛ -
 ينتج أرباح؛ -
 يولد املزايا التنافسية؛ -
 من الصعب تقليد هذه املوارد؛ -
 به؛ميكن االحتفاظ  -
 ميكن تسيريه؛  -
 إمكانية حتويله؛ -
   ميكن تراكمه. -

 
مساهمات  -ثالثا

  المدرسة العالئقية
Relational 
Approach  

  
  
  

خلق القيم من خالل تبادل األنشطة مع  -
 الشبكات األخرى؛

 يتحدد من خالل الثقافة؛ -
عدم إمكانية حتليله بعيدا عن األصول  -

  املادية.

 
 
2-   

  املعرفة كرأمسال

 قة؛فائض تراكمي الستثمارات سابأنه مبثابة  -
 مبثابة خمزون؛ -
 مستدام بالرغم من اخنفاضه مبرور الزمن؛ -
 تدعيم النشاط التجاري؛ -
 الزيادة يف اإلنتاجية؛ -
 إمتالكه، وملكيته واضحة؛ ميكن -
 إمكانية تقييمه مالياً؛ -
 )؛ 2=1+1يقدم إضافات ( -
  إمكانية االستثمار فيه. -

حسب  -3
  الطبيعة الفكرية

  الفكرية للعنصر البشري مصدره األنشطة -

  من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر: 
Irena Mačerinskienė & Rasa Aleknavičiūtė, Constructing a National Intellectual Capital Concept, KSI 

Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY, Issue Vol 7, No 2, June 2014. 
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ت أمهية قصوى ذا تعدعلى ضوء ما سبق يرى الباحث أن خاصية قابلية القياس لرأس املال الفكري رغم صعوبتها 
ة للمؤسسات وبالتايل ميكن تسجيله يف السجالت احملاسبي ،واليت تدل على إمكانية التعرف عليه واالعرتاف به وحسابه

–) يف دراسة قام ا على الدول العربيةN.Bontis 2004( والدول حيث أنه من بني األدلة على ذلك أعمال االقتصادي
فكري عندما قام بوضع معادلة تضم معظم مكونات رأس املال ال -سيتم اإلشارة اليها بنوع من التفصيل يف املبحث املوايل

  الوطين. 

إمكانية إىل   توحييتكما أنه توجد خاصية ال تقل أمهية عن سابقتها تتمثل يف إعتبار رأس املال الفكري كمخزون وال
  تلخيصه مواصفات األصول الفكرية أو املورد الذي ميكن تأجريه أو حتويله أو االستثمار فيه مثله مثل األصول املادية. 

أما اخلاصية األخرى اليت يراها الباحث مهمة تظهر يف كون أنه ال تكاد توجد أي دراسة حول موضوع رأس املال 
سسة أو الدول ختلوا من وصفه ضمن إطار هيكلي ملختلف مكوناته مثل ما أشار إليه الفكري سواء على مستوى املؤ 

هو االخر سيتم اإلشارة إليه  –) Skandia Navigatorيف ما يعرف بنموذج ( )Edvinsson&Milon,1997االقتصاديني (
  ).NICIاملال الفكري الوطين () يف إعداد مؤشر رأس N.Bontis 2004وأعمال االقتصادي( -الحقا يف املبحث املوايل 

  الفرع الثاني: المقاربات النظرية حول األصول غير الملموسة ورأس المال الفكري من منظور كلي

  نظريات وإسهامات باحثني وخمتصني يف موضوع رأس املال الفكري –أوال 

ورأس املال  اً امللموسة عمومنستعرض يف اجلدول املوايل أهم اإلسهامات الفكرية اليت اهتمت مبوضوع األصول غري 
  الفكري على وجه التحديد.

  : النظريات واإلسهامات الفكرية حول األصول غير الملموسة من منظور االقتصاد الكلي8الجدول 

  اآلراء الرئيسية  أهم الباحثين / المساهمين  اإلسهامات

نظرية رأس المال 
  البشري

  

- Becker, 1961,1975   
- Kendrick ,1976     
- Shultz,1969 
- Bartel,1991 
- Ljungberg and 

Nilsson, 2009 

 قوي يف االستثمار يف رأس املال املادي رأس املال الفكري مبثابة مكون -
حيث يعترب األفراد مبثابة إستثمارات خاصة فيما خيص التعليم يف األجل 

  الطويل.
يعترب أهم مساهم يف أداء االقتصاد نظري  كما أن االستثمار يف البشر -

  مهارات األفراد.

ي نظرية التغيير التقن
  واالبتكار

- Pasinetti, 1981  
- Berstein ,1989     
- Salow,1957 
- Freeman & Perez 

1988 

  

ىل إ التغري التقين عملية تراكمية حيث أن كثري من الدراسات أشارت -
أساسه،   قوي بني القطاعات علىالطابع املتزايد لالبتكار ووجود إختالف 

يف املقابل  كما قدمت أدلة واضحة على أثر االبتكار على اإلنتاجية.
  األخرى على عدم استمرارية التغري التكنولوجي.   تركزت بعض الدارسا

االستثمار غير 
 الملموس/الفكري

 

- Caspar & afair, 1988  
- Buiges et al ,2000     
- Corrado et al, 2004, 

2009 
- OCDE ,1998 

- Khan, 2001  

كفاءة املؤسسة أو الدولة تابع الستثماراا الفكرية واالستثمارات غري  -
امللموسة واليت ميكن أن تساهم عرب تقدمي عدة جماميع مثل البحث 

  والتطوير، أحباث السوق، التدريب املهين.
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نظريات النمو 

  الحديثة
(نظريات النمو 

  الداخلي)

- Romer, 
1986,1990,1996  

- Lucas ,1988     
- Barro & sala-i-Martin, 

1995 
- Jones, 2005  

تراكم املعرفة مصدر أساسي للنمو وهذا التطور يتم عرب تراكم رأس املال  -
  البشري أو االبتكار أو البحث والتطوير. 

كما أن املعرفة تتضمن عدة جوانب مثل رأس املال البشري واهليكلي  -
  رأس املال املادي والتغري التكنولوجي.وجزء من 

  النظريات التطورية
)Evolutionary 

theories(  

- Nelson & Winter, 
1982  

- Dosi ,1988     
- Silverberg & 

verspagen, 1998 
- Malebra ,1999 
- Silverberg, 2001  

الروتينات تشكل حمور االهتمام يف سلوك املؤسسة واليت تعترب مهمة،  -
  ختضع لعمليات التعلم بدل التحسني. حيث أن املؤسسات

االبتكار تراكمي وعملية متزايدة وتطوير وتنمية العمليات يتم بشكل  -
  دوري. 

مساهمة أنظمة 
االبتكار /المعرفة 

  الوطنية

- Nelson ,1993  
- Nelson & 

Rosenberg ,1994     
- Furman et al ,2002 
- North & Kares ,2005 
- Karlsson& 

Martinez,2005  

االبتكار يتحكم يف سياق العوامل التابعة له، فاعلني ومؤسسات  -
وسياسات حكومية وأنظمة اجلامعات وسياسات احلماية الفكرية اليت 

  تلعب دوراً حامساً يف هذه العملية.
  عملية االبتكار غري خطية. -

نظرية رأس المال 
الفكري ومساهمة 

رأس المال الفكري 
  الوطني

)NIC(  

- Bounfour 1998 ,2004. 
- Edvinsson & Malone 

1997 
- Andiessen & Stam 

2004 
- Bontis 2004,2006. 
- Stahle & Bounfour 

2008. 

رأس املال الفكري يعترب أهم قاطرة لالقتصاد يف األجل الطويل، كما أن  -
أجزائه ومكوناته مثل رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي (البىن التحتية، 

 اهم يف النمو االقتصادي عرب التفاعل املتبادل.االبتكار ... .) تس
  ديناميكية رأس املال الفكري تابعة ملراحل التنمية يف االقتصاد. -

  من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر: 

Volha Lazuka, Master thesis, National Intellectual Capital: Concept and Measurement, Master 
programme in Economic Growth, Innovation and Spatial Dynamics, Lund University school of 
Economics and Management, June 2012, pp : 16-17. 

  

  مكونات رأس املال الفكري الوطين -ثانيا

بل الباحثني قتكاد تتفق معظم األدبيات االقتصادية اليت تناولت احلديث عن موضوع رأس املال الفكري الوطين من 
 Edvinsson&Milon, 1997(، )Bontis,2004،( )Bounfour ,2004،((Stahle & Bounfourواملفكرين أمثال (

رأس املال البشري، رأس املال العمليايت، رأس املال السوقي، رأس : 1على أنه يتكون من مخسة أجزاء أساسية هي  2008 (
املال التجديدي، رأس املال، وذلك بعد إدخال بعض التعديالت على التقسيم الذي وضعه كل من االقتصاديني         

)Edvinsson & Malon,1997(.  

                                                 
1 : Carol yeh-yun lin, leif edvinsson,  National intellectual capital : A comparison of 40 countries, op cit, p:3. 
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دس، قدرة األفراد على حتقيق املهام ): يضم املعرفة، احلكمة، اخلربة، احلHuman capital( رأس املال البشري -1
واألهداف، القيم اليت تشمل ثقافة وفلسفة األمة، أي مبعىن آخر رأس املال البشري يتشكل من جمموعة من قدرات 
املواطنني اليت تنتج وتنعكس من التعليم، الصحة ( متوسط العمر املتوقع)، التجربة، التحفيز، احلدس، املقاوالتية، 

جيدة  وفرة العلماء واملهندسني والقوة العاملة واليت تعتربه مؤشراتإىل  رات العالية للقوى العاملة، إضافةاخلربة، املها
ومفاتيح جناح لزيادة القدرة التنافسية للدول حاليًا ومستقبًال. كما أن رأس املال البشري يوفر املوارد الضرورية لتطوير 

ري أهم رابط يكون العامل البشأين  عرب البحث والتطوير والتدريب،وتغذية األصول غري امللموسة يف مناطق أخرى 
 يف عملية خلق الثروة. 

): يتضمن خمتلف األصول العامة اسدة لدى دولة ما وهلا عالقة مع األسواق Market capital( رأس املال السوقي -2
لدوليني، حيث ية إلحتياجات الزبائن االدولية، وهو جمموع قدرات البلد والنجاحات اليت تعطيه جاذبية وحلول تنافس

أن استثمارات واجنازات الدول يف العالقات الدولية تقرتن مع جودة صادراا من السلع واخلدمات، كما تتضمن هذه 
األصول والء العميل، املرونة والتكيف، االنفتاح على العوملة، متانة االقتصاد، الرضا املسجل من قبل العمالء 

 والشركاء التجاريني الوطنيني. االسرتاتيجيني 

): هو التعاون وتدفق املعرفة الذي يضم هيكل األصول الفكرية مثل أنظمة Process capital( رأس املال العمليايت  -3
املعلومات قواعد البيانات، املخابر، البىن التحتية الوطنية، مبا يف ذلك نقل املعلومات واملهارات التكنولوجية، االتصاالت 

م اآليل، اهلواتف اخلاصة، هيئات البحث ذات جودة، نقل املعرفة، ... عليه فإن هيكل األصول الفكرية يزيد واإلعال
 بشكل مستدام خمرجات رأس املال البشري. 

): هي قدرات الدول وإستثماراا احلقيقية اليت توضع ضمن اجلهود لزيادة Renewal capitalرأس املال التجديدي( -4
  األسواق مستقبال واليت تشكل النمو يف املستقبل، حيث أن األصول التجديدية مت االستثمار يفقوا التنافسية يف

البحث والتطوير  براءات االخرتاع، العالمات التجارية، عدد املنشورات العلمية، عدد براءات االخرتاع املسجلة 
االخرتاع، إمجايل اإلنفاق على البحث ، تطبيقات براءات )US PTO( مؤسسة يفبالواليات املتحدة االمريكية 

 والتطوير، القدرة على االبتكار.

): يظهر من خالل الناتج احمللي اخلام، الدين اخلارجي، اإلنتاج الصناعي من قبل أهم Financial capital( رأس املال -5
  التضخمكذلك معدل الفروع و 

 .وايلميكن توضيح أهم مكونات رأس املال الفكري الوطين يف الشكل امل
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  : مكونات رأس المال الفكري الوطني11الشكل 

  
  من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر: 

N.Bontis, National Intellectual Capital Index : A United Nations initiative for the arab region, 
Journal of Intellectual Capital; Vol5, ProQuest Central, 2004,p : 15. 

  

  الفكري الوطيناألمهية االقتصادية لرأس املال  -ثالثا

تربز أمهية العنصر البشري من تلك امليزة واألفضلية اليت حيضى به أصحاب العقول واأللباب عند اهللا عز َوجل،  
حيث فضل اخلالق جلت قدرته بين البشر على سائر املخلوقات األخرى ومنحهم نعمة العقل والتفكري وجاء ذكره هاتني 

من جمموع سور القرآن  )℅38(سورة كرمية، أي ما نسبته  )43( آية موزعة على )61( الكلمتني يف القرآن الكرمي ضمن
الكرمي وهي ليست بالقليلة، اليت إن دلت فإمنا تدل على الفضل والدور الذي يقومون به وحجم املسؤولية امللقاة على 

  ، فضال على األحاديث النبوية الشريفة الدالة على ذلك. 1عاتقهم إزاء الدين والدنيا

) حول األصول غري امللموسة Citibankنائب مدير ( )Watter Wriston(عترب أيضا املقولة الشهرية اليت قاهلا السيد ت
 "إن المورد الجديد للثروة ليس مادي بل هو المعلومة والمعرفة المطبقة في العمل لخلق القيمةواليت قال فيها: " 

أن املعرفة وتطبيقات العمالة املؤهلة  هي أكثر املوجودات إىل  يف إشارة منه ،دليل آخر على أمهية رأس املال الفكري
واألصول قيمة يف القرن احلادي والعشرين واالقتصاد املعريف ألا متثل قوة علمية قادرة على إدخال التعديالت اجلوهرية 

                                                 
  . 171ص:املرجع السابق، : سعد علي العنزي وأمحد علي صاحل،  1

 الثروة الوطنية

 الثروة المالية
 

 رأس المال البشري
 

 رأس المال الهيكلي
 

 رأس المال التنظيمي
 

 رأس المال السوقي
 

 رأس مال العملياتي
 

 رأس المال التجديدي
 

 الفكريرأس المال 
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. أما فيما خيص املؤسسات تظهر 1ستمرةتتكيف مع كل بيئات األعمال املختلفة من خالل عمليات اإلبداع واالبتكار امل
أمهيته االقتصادية من كونه مصدر لتأسيس ما يعرف حاليا باملؤسسات الذكية ومسامهته يف حتقيق األرباح ودعم تنافسيتها، 

 تحيث أصبح االهتمام به يعد أمرًا حتمياً تفرضه طبيعة التحديات العلمية والتطورات التكنولوجية السريعة وكذلك الضغوطا
ميز خاصة وأن القدرات الفكرية العالية أصبحت من أهم عوامل التفوق والت ،التنافسية اليت تقرها العوملة  على املؤسسات

  .2التنافسي يف اإلقتصاد املبين على املعرفة

أنه يف ظل االقتصاد املعريف تربز أمهية رأس املال الفكري من إعتباره لدى املؤسسات والدولة مبثابة إىل  نشري أيضاً 
مورد إسرتاتيجي وقوة فاعلة ومصدر هام خللق الثروة واالزدهار نظري املعرفة املتفردة اليت ميتلكها ومسامهته يف إكتشاف 

ادة ى أنه حيمل خربات ومهارات متعددة ومتنوعة متكنه من زيتطبيقات وأساليب جديدة يف اإلنتاج واخلدمات، فضال عل
اً إخرتاعًا جديداً  أنه هناك تقريبعلى اإلحصائيات العاملية  دلتاإلبتكارات واإلبداعات املتسارعة يف وقت قياسي، حيث 

مليون براءة  30 ما يزيد عن 1997كل دقيقتني والذي يعد أحد أسباب تزايد براءات اإلخرتاع املسجلة، فقد بلغت عام 
  إخرتاع.

كما تظهر أمهيته من خالل تلك العالقة بني دور تنمية العنصر البشري يف حتقيق النمو والتنمية اإلقتصادية حيث 
تعترب العالقة بينهما تبادلية، فلقد أظهرت الدراسات التطبيقية املرتبطة بنماذج النمو اإلقتصادي يف بداية الستينات من 

يقارب  درات البشرية والنمو االقتصادي يف االقتصاديات املتقدمة، وتبني أنه ماالقرن املاضي طبيعة العالقة بني تنمية الق
دفع ، األمر الذي 3من النمو احملقق يف الدول الصناعية كان نتيجة  حتسني قدرات اإلنسان ومهاراته وعنصر املعرفة ℅ 90

دوات امللتقيات واملؤمترات وإقامة ن اإلسراع وتكثيف عقدإىل  الكثري من الدول واملؤسسات ومراكز البحوث والدراسات
نشهد يف ين أ علمية حول موضوع رأس املال الفكري قصد حتليل مفاهيمه وتشخيص أبعاده يف خمتلف األقطار الدولية،

هذه السنوات األخرية زيادة  االهتمام من قبل الكثري من الدول النامية خاصة العربية منها مبوضوع رأس املال الفكري ملا له 
  أمهية وضرورة إقتصادية للنهوض بإقتصادياا. من

  الفكري البشري و  رأس املالاالختالفات املوجودة بني مفهومي  -رابعا

الروابط النظرية بني رأس املال البشري والفكري: شكل موضوع رأس املال البشري نقطة االرتكاز األساسية واملؤشر  -1
 )Quinn et al,1995,7(ا تؤيده نتائج دراسات اليت قام به كل من املنطقي لدراسة موضوع رأس املال الفكري، هذا م

أن رأس املال الفكري يعد بعدًا جديدًا يف حتليل رأس املال البشري، فضال إىل  يف إشارة)، Ulrich,1998,15و(
رأس ) من كون رأس املال الفكري يعد حالة خاصة من 2006العنزي ،(على تلك النتائج اليت توصلت إليها دراسة 

 .4املال الفكري بدليل أنه يتكون نتيجة للتعليم الرمسي أو املعلومات املستقاة من عملية التدريب

                                                 
  .20: عادل حرحوش املفرجي وأمحد علي صاحل، املرجع السابق، ص:  1
  .  121: مساليل حيضيه، املرجع السابق، ص:2
 .2010جانفي  ، 44"، جملة العلوم اإلنسانية، السنة السابعة، العدد :األهمية التنموية لرأس المال البشري في الوطن العربي ودور لتربية والتعليم فيه: نافر أيوب حممد،"  3
  .203-201 : سعد علي العنزي وأمحد علي صاحل، املرجع السابق ،ص ص:4  
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بالرغم من أن تركيبته تعترب غري ملموسة أو حمسوسة يف التصنيف التقليدي لرأس املال البشري، حيث أنه من أجل 
هيله حول كيفية رأس املال البشري من خالل املساعدة يف تأ القدرة على حتليل رأس املال الفكري فانه يقرتح إضافته هليكلية

إسهامه يف زيادة اإلنتاجية. كما أنه وألغراض صياغية تتعلق بدور عناصر رأس املال الفكري يف رفع إنتاجية املستثمر فإن 
حيث تظهر  ،) H=HC+IC(أي أن: )H(مها مكونني فرعيني للبشر  )IC(ورأس املال الفكري  )HC(رأس املال البشري 

، فاألول 1) بني رأس املال البشري والنوعيBecker,1994هذه الفكرة بالطبع عنصر التفريق الذي جاء به االقتصادي (
يزيد من إنتاجية املالك بشكل عام والثاين يزيد من إنتاجية أولئك املالك فقط الذين ميتلكون شركات معينة متخصصة للغاية 

  ت، الطائرات ... يف صناعات مميزة مثل احلاسبا

إذن فرأس املال الفكري الذي يتكون من أجزاء تعمل بشكل مشرتك وبأسلوب تكاملي يزيد من إنتاجية املالكني 
يف املهن والوظائف املختلفة، وذلك على أساس أن إنتاجية الفرد العامل تتحدد مبقدار الساعات اليت يؤديها عمالً أو واجباً 

ال البشري والفكري الذي ميتلك املواهب الفريدة من الطاقات والقابليات اليت يسخرها لصاحل واملتأتية من خزائن رأس امل
  بناء القدرات اجلوهرية هلا.

التمييز بٍني رأس املال البشري والفكري : على اعتبار أن مفاهيم كل من رأس املال البشري والفكري مرتبطني بشكل   -2
 على أا  مبعىن واحد، إال أن ذلك يعترب مبثابة خطأ حيث يستوجبكبري لدرجة استخدامهما يف بعض احلاالت 

التمييز بينهما نظرا لوجود إختالفات كبرية يف الصفات املتعلقة خبلق الثروة واآلثار اإلدارية لكل منهما، وقصد معرفة 
يصنف أين  لتنافسية،االتمييز بني ما يعرف بالسلع التنافسية والسلع غري إىل  هذه االختالفات جند أنفسنا حباجة

 .2رأس املال البشري يف خانة السلع التنافسية يف الوقت الذي يصنف رأس املال الفكري يف خانة السلع غري التنافسية

اخلاصية اليت جتعل من رأس املال البشري تنافسي هي ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة ألنه يف الواقع خيتار الفرد 
يط ال بشكل بس ، أية معينة والذي يعين عدم إمكانية عمله مع اآلخرين يف نفس الوقتاملاهر العمل من اجل مؤسس

ميكنه العمل يف مكانني يف نفس الوقت. يف املقابل جند أن رأس املال الفكري نقيض ذلك له من القدرات أما يسمح له 
 50ت يف حوايل التواجد يف نفس الوق بالتواجد يف عدة أماكن يف نفس الوقت، فمثال صيغة االنرتنت تكون هلا احتمالية

  مليون مكان وهو األمر الذي جيعل من رأس املال الفكري من ناحية اجلوهر واملضمون خيتلف على رأس املال البشري.

شكل ىل إ ما سبق جند أن رأس املال الفكري يساهم من خالل قدراته يف توليد الثروة نظرا إلمكانية نقلهإىل  إضافة
يف إطار شفوي أو غري شفوي، هذه األشكال أو الصيغ تكون يف شكل تصاميم أو رسوم أو معادالت...  لغوي يكون إما

حيث تربز أمهيتها يف عمليات خلق القيمة ودوا ال تظهر هذه األخرية إطالقاً،  فمثال جند أن األفكار اليت توجد يف رأس 
إىل  رأو شكل ميكن من نقلها والتواصل ا. كما أنه بالنظ شخص ما ال ميكنها أن ختلق قيمة كبرية ما مل جتسد يف صيغة

                                                 
ويف  1964عام  ما يضاف أن هذا التأكيد جاء يف: هو رأس املال البشري: الذي حيمل مسات مميزة تؤهله لتفرقته عن العاملني العاديني الذين يطلق عليهم برأس املال البشري العام، لعل  1

  )Stewart,1999( احلاضر تطور احلال واخذ يطلق عليه برأس املال الفكري
2 : Keith Bradley, Intellectual Capital and the New Wealth of Nations II, Business Strategy Review, 1997, Volume 8 

Issue 4, London, pp 33-44. 
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عامل القيمة ميكن التمييز بني رأس املال الفكري الذي يساهم يف تعزيز رأس املال البشري ورأس املال الفكري الذي ينتج 
  .  1رأس املال البشري

  المطلب الثاني: طرق ونماذج قياس رأس المال الفكري 

املال الفكري من املفاهيم املعقدة وصعبة التفسري بشكل دقيق سواء على مستوى املؤسسة أو يعترب مصطلح رأس   
األمر الذي شكل على الباحثني واملهتمني باملوضوع نوع من الصعوبة يف قياسه نظرًا لكونه مرتبط باألصول غري  ،الدول

لنماذج غم من كل ذلك  فقد ظهرت العديد من اامللموسة والقيم اخلفية واليت تكون يف الغالب ذات طابع معنوي، فبالر 
واملبادرات لقياسه كان أشهرها ذلك التصنيف ثالثي األبعاد (رأس املال البشري واهليكلي والزبائين) الذي قام به االقتصاديني 

)Edvinsson&Milon,1997( ي. لكنه ئيف معظم القياسات اخلاصة باملوضوع على املستوى اجلز  اً والذي مت العمل به تقريب
قصد حتقيق أهداف هذه الدراسة ومعاجلة متغرياا بشكل دقيق سيتم الرتكيز على مناذج قياسه على املستوى الكلي عرب 
تقدمي مسح خمتصر ألهم تلك املبادرات واحملاوالت اليت جاءت لقياس رأس املال الفكري الوطين، مع الرتكيز على النموذج 

كونه معرتف به بشكل كبري يف الدراسات الكلية للموضوع وكذلك أنه   )Bontis,2004القياسي الذي وضعه االقتصادي (
  سبق تطبيقه يف قياس رأس املال الفكري الوطين لعدد من الدول العربية على غرار اجلزائر، تونس  املغرب.

  نماذج قياس رأس المال الفكري على مستوى المؤسسة -الفرع األول

منوذج أو معادلة متكاملة لقياس إىل  ): أنه "على الرغم من أن أحدا مل يتوصلStewart,1997يقول االقتصادي (
النتيجة اليت خلصت إليها معظم هذه املنظمات تثبت أن األسلوب الذي  فكرية للمنظمات املعاصرة، إال أناملوجودات ال

سيخ القاعدة الفكرية خدم يف بناء وتر ختتاره يف النهاية لقياس رأس املال الفكري يعتمد على حد كبري على األسلوب املست
وجود مناذج وطرق خمتلفة لقياس رأس املال الفكري ختتلف باختالف املصادر واجلهة املسؤولة إىل  . يف إشارة منه2يف املنظمة

، حيث فيما سيأيت سيتم فقط الرتكيز يف هذه الدراسة على منوذج مستكشف سكانديا - 2راجع امللحق  -على إعدادها
  ملا له من أمهية وإقرار بني الباحثني واملختصني يف املوضوع.

  "Skandia Navigator"منوذج مستكشف سكانديا   -أوال

ث مت تطويره وى املؤسسات، حيومعرفة يف طرق قياس رأس املال الفكري على مستيعترب هذا النموذج أكثر شيوعاً  
دارة رأس املال الفكري يف شركة التأمني السويدية، فاملستكشف يتكون من مخسة إلمدير أول  )Edvinsson(من طرف 

  جمموعات من املؤثرات واليت تركز على قطاعات خمتلفة األمهية املوضحة، ميكن توضيحها يف الشكل التايل.

  

  

                                                 
1 : Ibid. 

  .83-82: عادل حرحوش املفرجي وأمحد علي صاحل، املرجع السابق، ص ص:.2
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  )Skandia Navigator: النموذج المختصر لمستكشف سكانديا (12الشكل 

  
  من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر: 

Daniel Andriessen , Making Sense of Intellectual capital, Library of congress cataloging-in- Publication Data ,2000 
Wheeler Rood, Burlington, MA,01803,USA,2004,p :112. 

املاضي، أما رأس  إىل يظهر من الشكل أعاله أن السجالت املالية تركز على النتائج املالية للمؤسسة واليت تتطلع 
عنصر التجديد إىل  ريف حني ينظ ،املال العميل (الزبائين) والبشري والعمليايت يبدو كعملية للرتكيز على الوقت احلاضر

كرب مقاربة يف جمال قياس رأس   أ من خالل هذا النموذج )Edvinsson(والتطوير الذي يركز على املستقبل، حيث قدم 
لوعي العام حد كبري اإىل  املال الفكري، ورمبا هو أكثر املقاييس يف نطاق اإلستشهاد كمثال ألداة القياس حيث أضاف

  . عنه حول أمهية األصول غري امللموسة وكذا أوجه القصور التقليدية يف اإلبالغ

                             )IC Rating TM(أسلوب إىل  التطوير يف املستكشف حيث انتقل به) Edvinsson(استطاع أيضا 
مؤسسة يف السويد كطريقة للتنبؤ بنمو رأس املال  200 وهي الطريقة اليت مت تطبيقها على أكثر من -2راجع امللحق -

ترجع تسمية النموذج  حيث)، digital IC land scapeم (الفكري فيها باستخدام طريقة اخلريطة واليت يطلق عليها إس
 :1لسببني )Navigator( باملستكشف

 أوهلما، كون النموذج يهدف للتنبؤ بإرشاد املؤسسة ملراقبة وإدارة أصوهلا الفكرية؛ -
ثانيهما، كون النموذج يتنبأ ويرشد األفراد من خالل جمموعة مكتملة من املعايري اليت متثل القيم احلقيقية  -

 واإلمكانيات واالحتماالت املستقبلية للمؤسسة. 

                                                 
1 : David Luthy, Intellectual Capital and its Measurement, Web:  
http://www.apira2013.org/past/apira1998/archives/pdfs/25.pdf   26/04/2016. ) بتصرف(   

 ةلتركيز على الجوانب الماليا

 التركيز على العمليات
 

التركيز على  التركيز على المستهلك

 الموارد البشرية
  

 التركيز على جوانب التطوير واإلبداع والتجديد

k�X�Zا 

N^	QV�Zا 

��XlZا 
 

 l c 
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  الفرع الثاني: نماذج قياس رأس المال الفكري الوطني

إن بداية االهتمام بدراسة موضوع رأس املال الفكري على املستوى الوطين كانت يف ايات تسعينات القرن العشرين 
عندما قامت احلكومة السويدية بإعداد تقرير حول  1996وبدايات سنوات القرن الواحد والعشرين، وبالضبط يف عام 

  هة للبلد انطالقا من منوذج مستكشف سكانديا الذي مت إعداداألصول غري امللموسة كوسيلة للبحث على الثروة املخفي
حدة منها حيث أن كل وا ،أربعة ركائز أساسيةإىل  منوذج لرأس املال الفكري موزعفيه مت إقرتاح  ،)Edvinsson( من طرف

 : 1على أساس مؤشرات كمية خمتلفة وضعها ضمن النموذج؛  وهي يقيم

 املواطنني، املؤهالت واإلمكانيات، الرتبية، اإلبداع؛ الرتكيز على العنصر البشري: معرفة -
 الرتكيز على السوق: نقاط اجلذب لألسواق اخلارجية والعالقات الدولية؛ -
 الرتكيز على العمليات: عمليات دعم البنية التحتية للمعرفة، تكنولوجيا املعلومات واالتصال؛ -
 واإلبداع.الرتكيز على التجديد والتطوير: اإلستثمار يف املعرفة  -

  دراسات قياس رأس املال الفكري الوطين أهم -أوال

ية ملفهوم مت تطويرها يف الفرتة األخرية بالرغم من احلداثة النسب اليتهناك العديد من املسامهات واملقاربات للقياس  
خالص القيمة إنطالقاً ترأس املال الفكري الوطين والتعقيدات املوجودة يف تعريفه، حيث ركزت كلها تقريبًا على كيفية إس

  من عامل املعرفة يف الوقت احلاضر واملستقبلي. جند من بني هذه الدراسات مايلي:

على السويد: ذكر فيها أنه هلذا البلد عروض جذابة وتنافسية ترتبط بأصول رأس املال ) Rember,1999دراسة ( -1
  : 2الفكري واليت تظهر على النحو التايل

ه االقتصادية على حنو متزايد لتعزيز التعاون يف التدفقات اإلستثمارية وفق ما حتدد تصميم الربامج والسياسات -
 اإلمكانيات الفكرية للبلد؛

 تدفقات اإلستثمار يف البلد تتحدد بشكل متزايد حسب إحتماالت رأس املال الفكري واإلستثمار الدويل؛ -
رأس املال الفكري للمؤسسات، أما تدفقات اإلستثمار املشرتكة تتحدد بشكل متزايد حسب إحتماالت  -

 االستثمارات الدولية تصبح أكثر فأكثر تتحدد من خالل رأس املال الفكري الوطين؛
اإلحصائيات التقليدية املتعلقة بالتدفقات االستثمارية تعترب صاحلة للمقارنة بني الدول يف الوقت احلايل وبالكاد  -

 بتحليل الدول من حيث بيانات اإلستثمار يف األصول غري تكون كافية، حيث أن املستثمرون اليوم مطالبني

                                                 
1 : Pirjo Stahle & Sten Stahle, Intellectual capital and National competitiveness: conceptual and methodological 

challenges, sur Web: http://www.stahle.fi/Bounfour_paper.pdf .  07/05/2016. 
2 : Josep Maria Viedma Mart ,  CICBS: Cities’ Intellectual Capital Benchmarking System ,sur Web :  
http://www.telefonica.net/web2/gestiondelcapitalintelectual/publicaciones/CICBSi.pdf. 02/05/2016. 
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أن هذه البيانات تقدم صورة واضحة حول خمزون الدول من رأس املال الفكري وما هي إستعماالته كون امللموسة،  
 يف املستقبل وآثاره على النمو واألرباح؛

لقياس  داية ظهور الرغبة أمام دول أخرىهذه املبادرة اجلريئة اليت قامت ا احلكومة السويدية كانت سبب يف ب -
 رأمساهلا الفكري من باب معرفة وتقييم ثروا اخلفية.

حتت عنوان" رأس املال الفكري لدولة إسرائيل"، حيث أدىل فيها  اسرائيل): اليت قام ا على Pasher1999(دراسة  -2
  باملالحظات التالية:

 من البلدان هي املوجودات الفكرية اخلفية رغم أا دولة فتيةأن األصول اليت قدمت إلسرائيل ميزة على غريها  -
ثر حيث أصبحت البيت الدافئ لبعض األفكار التكنولوجية األك ،فهي حتتوي على العديد من األصول الفكرية

ة، يالرحبية وتعد واحدة من أهم البلدان وأبرزها يف هذا اال، وتعترب مركز للبحث والتطوير ألهم الشركات العامل
 ؛2000إىل  50إزداد عدد املؤسسات التكنولوجية والناشئة من  1982فمنذ عام 

حد اآلن هناك ال توجد أي وثيقة رمسية يف إسرائيل تقدم أو تعرض الكفاءات األساسية إىل  أنهإىل  أشار أيضا -
 .واألصول املخفية وكذا مفاتيح النجاح اليت توفر هلا مزايا نسبية عالية وإمكانيات النمو

  )ICM(: واليت كانت على االحتاد األوريب واقرتاحهما لطريقة  )Andriessen& Stam, 2004 ,2009(دراسة كل من   -3
Intellectual Capital Monitor ) معتمدين يف ذلك على ما جاء بهBontis,2002,2004 من تعاريف مقرتحة حول (

 :1حيث مبجرد تطبيقها على املستوى الكلي فانه البد من تفسريها على النحو التايل ،رأس املال الفكري

رأس املال البشري؛ ميثل أي شيء مرتبط بالبشر مثل املعارف، تربية، قدرات األفراد ألداء املهام واألهداف الوطنية،  -
 حيث يكون التعليم هو اللبنة األساسية لرأس املال البشري؛

ام ي؛ ميثل املستودعات غري البشرية للمعرفة اليت تتضمن معلوماا وتكنولوجياا، فضال على نظرأس املال اهليكل -
 االتصاالت املتمثل يف أجهزا اخلاصة، برجمياا قواعد بياناا، املخابر واهلياكل التنظيمية؛

وفري البيئة ثل قدرة البلد على ترأس املال الزبائين؛ ميثل رأس املال الفكري الذي يشمل التقارير الوطنية، كما مي -
 اجلذابة والتنافسية.

تطوير مقياس لقياس رأس املال ) Andriessen& Stam(من خالل الرتكيز على العناصر الثالث استطاع كل من 
الفكري، حيث مت إضافة فيه طبقة ثانية للتصنيف يكون فيه كل واحد من مكونات رأس املال الفكري مراقب بثالث 

  تلفة دف التأكيد وكذا مراعاة التطورات احلالية واملستقبلية، وهي:        منظورات خم

                                                 
Intellectual Capital of the European Union 2008: Measurement the Lisbon  Anderiessen,: Christan Stam and  1

Strategy for Growth and Jobs , sur Web : christiaan.stam@inholland.nl,daan.andriessen@inholland.nl , 27/05/2016. 
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األصول (احلاضرة): يعطي هذا املنظور مؤشر على القوة احلالية للدولة من خالل توفري صورة عامة على األصول  -
 احلالية؛

ز واحملافظة على للدولة من اجل تعزياالستثمار( املستقبل): يعطي هذا املنظور نظرة ثاقبة حول الطاقة املستقبلية  -
 الطاقة احلالية، كما ينبغي للمؤسسات االستثمار يف إمكانام بشكل مستمر؛

اآلثار (املاضي): يدل هذا املنظور على مدى جعل الدولة لألصول غري امللموسة منتجة مقارنة بالفرتة املاضية. يتم  -
الثالث لرأس املال الفكري وبني األبعاد واألفاق املقرتحة، األمر تشكيل هذا املقياس الذي جيمع بني املكونات 
  الذي ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل:

   Intellectual Capital Monitor: مصفوفة 9الجدول 

  رأس املال البشري  رأس املال اهليكلي  رأس املال العالئقي  الزمن /البيانات

        ) Investments( اإلستثمار
        )Assets( األصول

        ) Effects( اآلثار
  من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر: 

Christan Stam and Anderiessen, Intellectual Capital of the  European Union 2008 : Measurement the Lisbon 
Strategy for Growth and Job, Op, cit. 

 ةثالثىل إ ميكن تصنيف كل الدراسات واحملاوالت اليت جاءت لقياس لرأس املال الفكري بشكل عاميف األخري 
  : مستوى التحليل وهيإىل  بالنظر تقسيمات رئيسة

 مناذج قياس رأس املال الفكري على مستوى املؤسسات واليت هي قابلة للقياس على املستوى الكلي؛ -
 املستوى الوطين؛مناذج قياس رأس املال الفكري على  -
 مناذج قياس رأس املال الفكري على املستوى اإلقليمي؛ -

  من خالل اجلدول املوايل تلخيصهاألمر الذي ميكن 
  : موجز ألهم نماذج قياس رأس المال الفكري على المستوى الكلي10الجدول 

  مصادر البيانات  نماذج القياس  األبحاث والدراسات

  قياس رأس المال الفكري على مستوى المؤسسات القابلة لإلستعمال على المستوى الكلي نماذج -1
T.Stewart, 1997 والذي يرمز   القيمة احلسابية لألصول غري امللموسة

 )CIVله إختصاراً بـــ: (
Calculated intangible value  

  القوائم املالية للمؤسسات

Ahmed Bounfour, 
2003 

القيمة الديناميكية لرأس املال الفكري والذي يرمز 
 )IC-dVAL(له إختصاراً بـــ: 

Intellectual capital dynamic value  

  القوائم املالية للمؤسسات
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A .Pulic, 2005  
  

معامل القيمة املضافة الفكرية والذي يرمز له 
 )VAICإختصاراً بــ (

Value added intellectual coefficient  

  القوائم املالية للمؤسسات

  نماذج قياس رأس المال الفكري على المستوى الوطني -2
N.Bontis, 2004  

 
املؤشر الوطين لرأس املال الفكري والذي يرمز له 

 NICIإختصارا بـ: 
National Intellectual Capital Index 

االعتماد على مصادر بيانات خمتلفة حول الدول 
  العربية

Andriessen & Stam, 
2004,2009 

 

مستكشف رأس املال الفكري والذي يرمز له 
  ) ICMإختصاراً بـ (

Intellectual Capital Monitor  

) ودول Eurostatأساسًا على بيانات (
)OCDE(  

  نماذج قياس رأس المال الفكري على المستوى اإلقليمي -3
J.Pomeda, 

C.Moreno, C.Rivera, 
L .Martil ,2002 

الفكري ملدريد والذي يرمز له  منوذج رأس املال
 )ICRMMإختصاراً بــ: (

Intellectual capital Reporting 
Model for Madrid  

  املعلومات املتوفرة من مصادر خمتلفة

B. Martins and J. 
Viedma, 2007  نظام املقارنة املرجعية لرأس املال الفكري لإلقليم

 )RICBSوالذي يرمز له إختصاراً بــ: (
Region’s Intellectual Capital 

Benchmarking system  

 إحصائيات املعهد الدويل لإلدارة والتنمية -
)IMD,World Year book(  
 ).WEFتقرير التنافسية العاملي (  -
  تقارير البنك الدويل للحوكمة وحماربة الفساد.   -

J.Hervas-Olivier and     
J. Delmau-Porta, 

2007  

     إقليمي والذي يرمز له مؤشر الفكرى املال رأس
  )ICRIإختصاراً بــ: (

The Intellectual Capital regional 
Index  

إحصائيات وبيانات املعهد الدويل لإلدارة 
  .2005-2002والتنمية خالل الفرتة 

G.Shiuma, A.Lerro 
and D.Carlucci, 2008 

ه يرمز ل مؤشر رأس املال الفكري اإلقليمي والذي
 )RICIإختصاراً بــ (

Regional  Intellectual Capital Index  

املعهد االيطايل الوطين لإلحصائيات 
)ISTAT(  

  : من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
Anti tonnqvist, Intellectual capital as a source of national prosperity, sur Web:  

http://www.tekes.fi/fi/gateway/PTARGS_0_201_318_668_1597_43/http;/tekesali1;7087/publishedcontent/publish/fi_c
ontent/content_pages/   11.06 .2016. 

  الفرع الثالث: مؤشر رأس المال الفكري الوطني 

  ) حول رأس املال الفكري الوطين على الدول العربيةN.Bontisدراسة االقتصادي ( -أوال

يف ) من أبرز املسامهات وأشهر وأكثر النماذج استخدمًا N.Bontis, 2004يعترب منوذج  االقتصادي األمريكي (
  األوربية تخدم أيضا على بعض الدولحيث استخدمه على جمموعة من الدول العربية واسُ  ،قياس رأس املال الفكري الوطين

 إضافة  يف املوضوع،ساط الباحثني واملتخصصنيو ومما جيعلنا نعتمد عليه يف هذه الدراسة نظراً ألنه حيظى بقبول كبري يف أ
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  أن هذا النموذج استعمل يف قياس رأس املال الفكري الوطين لعدد من الدول العربية اليت نتناوهلا يف اجلانب التطبيقي إىل 
  اجلزائر، تونس، املغرب. وهي:

: من أربعة مكوناتيف إطاره التعريفي ) N.Bontisالذي جاء يف دراسة (يتكون املؤشر الوطين لرأس املال الفكري 
ي الوطين، رأس املال العمليايت، رأس املال السوقي رأس املال التجديدي. واليت هي مشتقة أصال من تعديل  رأس املال البشر 

حيث مت تطوير  ،)Edvinsson & Malon,1997() والتقسيمات الذي وضعها كل من Skandia Navigatorمنوذج (
  :1النحو التايلاملستوى الكلي على إىل  الصيغة املوصوفة وحتويلها من املستوى اجلزئي

 ثروة وطنية؛ مبثابةالقيمة السوقية أصبحت  -

 ثروة مالية؛مبثابة رأس املال املايل أصبح  -

 رأس املال السوقي؛مبثابة رأس املال الزبائين أصبح  -

  األمر الذي ميكن توضيحه من خالل الشكل املوايل. رأس املال التجديدي. مبثابة رأس املال اإلبداعي أصبح  -
  

  الدول)إلى  : تعديل نموذج مستكشف سكانديا (من مستوى المؤسسات13الشكل 

 
  المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على :

                                                 
1 : Nick Bontis, National Index Intellectual Capital, op, cit. p: 12. 

 الثروة الوطنية

 الثروة المالية

 رأس المال الهيكلي رأس المال البشري

 رأس المال التنظيمي
 

 رأس المال الزبائني
 

رأس المال  رأس مال العملياتي
 التجديدي

 المال الفكريرأس 

 رأس المال الفكري  (شجرة الدول) رأس المال الفكري  (شجرة المؤسسات)
 

 الثروة الوطنية

 رأس المال الفكري

 
 الثروة المالية

 رأس المال البشري رأس المال الهيكلي

 رأس المال التنظيمي
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Ehlimana Spahic,  MODELS FOR MEASUREMENT OF NATIONAL INTELLECTUAL,  Economic and Social 
Development, 7th International Scientific Conference, New York City.  Sur Web :  

http://search.proquest.com/openview/769444e540c888f1f4372edb37c5c8cd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2033472, 
11.06 .2016 . 

أنه هذا النوع من املقاييس ال يكون استخدامه شامل جلميع القياسات املتوفرة ألنه ببساطة  إىل كما جتدر اإلشارة
حيث يكون من املهم اختيار عينة من البلدان اليت لديها البيانات املصاحبة والضرورية هلذا  هو ممارسة لكنها تبقى ضرورية،

ليت  النقاط اإىل  يف هذه الدراسةد أشار املسح السريع للجداول ، فلق1املؤشر اليت من شأا أن توفر له صفة الصحة والرمسية
نه من مل تظهر وتنشر بعد من قبل حكوماا، كما ات لبعض الدول العربيةفيها املقاييس والبيانات واإلحصائيا كانت

الضروري من الناحية املنهجية اشتمال املقاييس اليت من شأا حتقيق أقصى قدر ممكن من عدد البلدان يف عينة الدراسة 
دولة فيما خيص عدد سكان الدول العربية، لكنه بعد حتديد املقاييس  22املقرتحة، حيث توجد هناك جمموعة من 

لعشرة دول اسة يف هذه الدر  إلحصائيات اليت مت اإلبالغ عنها من قبل معظم هذه البلدان، فلقد مت اختيار قائمة شاهدةوا
  من جمموع سكان الدول العربية.  ℅77 لعينة حوايلاحيث متثل هذه 

   مكونات مؤشر رأس املال الفكري الوطين -ثانيا

  أجزاء رئيسة وهي: مخسةإىل  يتفرع) N.Bontisيف دراسة (أن مؤشر رأس املال الفكري الوطين إىل  سبقت اإلشارة

لدول  )GDP( أن متوسط الناتج احمللي اإلمجايلإىل  لدول العربيةيف ااملعطيات  أشارترأس املال املايل (الثروة املالية):  -1
لنفس السنة والذي  )OCDE( لدول األعضاء يف GDPباملقارنة مع متوسط  1999يف سنة  $7.238العينة ال يتجاوز 

حيث تتباين القوة املالية للدول العربية حسب توفر الثروة املالية الناجتة عن النفط بالدرجة  ،$22.020يتجاوز مبلغ 
 الدول وهي:جمموعتني رئيسيتني إىل  ، األمر الذي من شانه أن يقسم الدول العربية2األوىل وتصدير املوارد الطبيعية

 الغنية بالنفط ترتبط إيراداا بأسعار البرتول ودول فقرية غري نفطية املصدرة للعمالة املتعلمة واملاهرة. 

: يعرف رأس املال البشري بأنه توليفة املعرفة والتعليم اليت حتدد جدارة الكفاءات )NHIC(رأس املال البشري ومؤشره  -2
 األهداف والربامج واملهام الوطنية املناطة م، أما فيما خيص املؤشر الوطيناجلوهرية لألفراد العاملني من أجل حتقيق 

يانات متوفرة ب كحيث كانت هنا ،لرأس املال البشري فهو عبارة عن جمموع سبعة مقاييس متاحة حلساب هذا املؤشر
 ، وإشتملت هذه املقاسات مايلي:   3بلدان خمتارةلعشرة 

 سنة فما فوق، من القادرين على القراءة والكتابة لنص صغري يتحدث 15مرية الشرحية الع نسبة املتعلمني ضمن -
 ؛عن احلياة اليومية العادية

 ؛عدد السكانإىل  التعليم العايل بالنسبة عدد املعاهد ومؤسسات -

                                                 
1 : Ibid. 

  .275-274سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص ص:: 2 
3 : Ahmed Bounfour & Leif Edvinsson, Intellectual capital For Communities , Nations ,Regions And Cities , Library 

of Congress Cataloging-in-Publication Data, 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA, 2005,pp : 
124-130. )بتصرف(  
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 ؛االبتدائي ذات الكفاءة املعرتف ا نسبة معلمي التعليم -
 ؛عدد السكانإىل  بالتعليم العايل نسبة عدد الطلبة -
 ؛عدد السكانإىل  العايل نسبة متخرجي التعليم -
 ؛األوىل من التعليم االبتدائي ذكور نسبة التمدرس يف السنة -
 األوىل من التعليم االبتدائي إناث. نسبة التمدرس يف السنة -

علق القياس األول املت يف هذه الدراسة أعطيأنه حيث اموع، وزن ونسبة من  فيه لكل قياسو  هذا املؤشر مركب
   .من اموع %30 نسبة حدودإىل  كبري يصل وزن بنسبة املتعلمني

: ميثل كل أشكال التخزين للمعرفة وكل مكامن الفكر والثقافة ومستودعات )NPIC(رأس املال العمليايت ومؤشره  -3
بالنسبة للمؤشر الوطين لرأس املال العمليايت ، أما 1العلوم والتكنولوجيا ومناجم الرتاث والذاكرة التارخيية للوطن واألمة

 عتمد يف حسابه على:ا ،فهو عبارة عن جمموع من مثانية مقاييس يف ظل توفر البيانات بالنسبة لعينة البلدان املختارة

 ؛السكان عددإىل  نسبة عدد اخلطوط اهلاتفية الثابتة -

 ؛السكان من 1000نسبة عدد احلواسيب الشخصية لكل  -

 ؛من السكان 100000نسبة عدد احلواسيب الرأسية"الضيفة"املرتبطة باالنرتنيت لكل  -

 ؛السكان عددإىل  نسبة عدد مستعملي االنرتنيت -

 ؛السكان عددإىل  عدد مشرتكي اهلاتف احملمول -

 ؛السكان عددإىل  نسبة عدد مالكي جهاز الراديو -

 ؛السكان عددإىل  نسبة عدد مالكي جهاز التلفزيون -

 .السكان من 1000عدد نسخ الصحف واالت لكل  -

  .من اموع%20نسبة  له وزن حدود وحدد األهم ةالثابتاتفية اهلعدد اخلطوط حول  األولهنا اعترب القياس 

عرب رأس املال السوقي على مدى اندماج الدول يف العالقات اإلقليمية والدولية : يُ )NMIC(رأس املال السوقي ومؤشره -4
االقتصادية والسياسية والثقافية حيث يعكس القدرات السياسية واالقتصادية والتكنولوجية للبلد من خالل  مبضامينها

. أما يف خيص املؤشر الوطين 2إبراز مستوى العالقات االقتصادية والتجارية هلذا البلد مع املستويات اإلقليمية والدولية
قديره يس تكون صاحلة حلسابه يف ظل توفر البيانات الالزمة لتلرأس املال السوقي فهو يتكون من جمموع ثالثة مقاي

 على:يرتكز يف حسابه  حيث املختارة،بالنسبة للبلدان 

                                                 
  .278 -276: سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص:1
  .نفسه املرجع: 2
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 ؛إمجايل الصادراتن م )high technology( نسبة الصادرات عالية التقانة -

 ؛USPTO(1( بالواليات املتحدة مبؤسسة املسجلة) patents(العلمية االخرتاع   عدد الرباءات  -

 .املنعقدة سنوياً  عدد املؤمترات العلمية العاملية املختصة -

  .الفكري ملا له من قيمة يف رفع مستوى رأس املال ،%40 نسبة واقرتح له وزن حبدود األخري األهماعترب املقاس  

صورة ول: يعرب رأس املال التجديدي عن الرؤية املستقبلية للمجتمع واألمة )NRIC(رأس املال التجديدي ومؤشره  -5
وجودها وأدوارها يف العامل، حيث يرتبط رأس املال التجديدي بالقدرات احلالية والطاقات الكامنة املعرفية واإلسرتاتيجية 
اليت ميكن توظيفها لتعزيز املكانة التنافسية للمجتمع، كما يتصل رأس املال التجديدي باالستثمارات الفعلية يف 

، أما فيما خيص املؤشر الوطين لرأس املال 2التكنولوجي وكذا برامج التنمية مشروعات البحوث والتطوير واإلبداع
التجديدي فهو عبارة عن جمموع سبعة مقاييس صاحلة حلساب هذا املؤشر، فضال على توفر البيانات املصاحبة 

 واملكونة له عند بلدان العينة املختارة حيث يتم حسابه باإلعتماد على:  

 اإلمجايل؛احمللي  نسبتها من الناتجقيمة الكتب املوردة و  -

 اإلمجايل؛احمللي  قيمة الدوريات املوردة ونسبتها من الناتج -

 اإلمجايل؛الناتج احمللي  نسبة النفقات على البحث والتطوير من -

 ؛العاملني يف قطاع البحث والتطوير عدد الباحثني والعلميني واملهندسني -

 ؛والتطوير عدد اجلامعيني العاملني يف قطاع البحث -

 ؛االختصاصات العلمية واهلندسية نسبة الطلبة بالتعليم العايل املسجلني يف -

 .عامةالالرتبية  نسبة ميزانية التعليم العايل من ميزانية -

سبة ن نفقات البحث والتطوير من الناتج اإلمجايل أهم مقاس، وأقرتح أن يكون وزنه يف حدود اعترب مقاس نسبة
30℅.   

  بلدان صاحبه مجلة من الفرضيات املقرتحة:  10أن هذا النموذج املطبق على العينة املكونة من  جدير بالذكر،

 مع رأس املال الوطين العمليايت؛ رأس املال الوطين البشري يرتبط اجيابياً  -

                                                 
األمريكية  العالمات التجارية وتسجيل براءات االخرتاع ملنح االحتادية الوكالة هي: )The United States Patent and Trade mark Office (USPTO(: مؤسسة 1

براءات االخرتاع  واإلبداع، واستمرار الطلب على يف جمال االبتكار واالستثمارات األفكار اجلديدة فعالة حلماية آليات تعتمد بشكل مباشر على القتصاد الواليات املتحدة وحيوية قوة
مع  من خالل العمل الواليات املتحدة يف مجيع أحناء العامل وأصحاب املشاريع للمبدعني محاية امللكية الفكرية فعالية ورجال األعمال، ويعزز األمريكية املخرتعني براعة يؤكد والعالمات التجارية

امللكية الفكرية  احرتام تعزيزإىل  الرامية وبرامج بناء القدرات التدريب والتعليم، كما أنه يوفر .التجارة احلرة وغريها من االتفاقات الدولية امللكية الفكرية يف قوية أحكام لتأمني كاالت أخرىو 
  .واليات املتحدةالتجاريني لل الشركاء من قبل إنفاذ امللكية الفكرية أنظمة قوية تطوير وتشجيع

  بتصرف .279: سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص:  2
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 مع رأس املال الوطين التجديدي؛ رأس املال الوطين العمليايت يرتبط اجيابياً  -

 مع رأس املال الوطين البشري؛ يرتبط اجيابياً رأس املال الوطين التجديدي  -

 مع رأس املال الوطين السوقي؛ رأس املال الوطين العمليايت يرتبط اجيابياً  -

 مع رأس املال الوطين املايل؛ رأس املال الوطين البشري يرتبط اجيابياً  -

 مع رأس املال الوطين املايل.  رأس املال الوطين السوقي يرتبط اجيابياً  -
  

  وفق املعادلة التالية: األربعة، هالفكري على أساس متوسط مكونات ملؤشر العام لرأس املالحيسب ا 
  

NICI= [NHCI+NMCI+NPCI+NRCI] /4  
وجود عالقة قوية بني جمموعتني من الدول إىل  جند أا توصلت )Bontis(النتائج جاءت دراسة إىل  كما أنه بالعودة

العربية اليت مشلتها الدراسة عند مقارنة قيم رأس املال الفكري بقيم أصوهلا املالية، فاموعة األوىل تضم الدول الغنية بالنفط 
صورة ملحوظة على ب وهي السعودية والكويت وعمان، بينما تقع بقية الدول يف اموعة الثانية باستثناء اجلزائر اليت تعتمد

النفط والغاز، كما جند أن الدولة غري النفطية اليت تتصدر الدول الغنية برأس ماهلا الفكري هي األردن تأيت بعدها بدرجات 
ذه الدراسة لدول العربية يف هاتقسيم يظهر ذلك متفاوتة كل من مصر وتونس، األمر الذي يوضحه الشكل املوايل، الذي 

  وطين لرأس املال الفكري وكذلك رأس املال.على أساس املؤشر ال
  

  مقارنة توزيع بعض الدول العربية بين قيم األصول المالية وقيم رأس المال الفكري :14الشكل 
  

  
  .Nick Bontis, National Index Intellectual Capital, op, cit. p:32 :من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر: 

  
  

)  GDP(نسبة األصول المالية 

 GDP/capita /رأس المال
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  املال الفكري الوطينحاالت أخرى إلستخدامات مؤشر رأس  -ثالثا

مت استخدام هذا النموذج حلساب املؤشر الوطين لرأس أين  ،تعددت استخدامات هذا املؤشر بني كثري من الدول 
قصد التفريق بني النتائج الوطنية لقياس رأس املال  )،2008و1995(سنة  14دولة لفرتة ممتدة بـــ  40املال الفكري على 
مؤشر مت  29دولة، يتكون من حوايل  40لــ  ) الذي ميثل رأس املال الفكري الوطينNICI 40إسم ( االفكري وأطلق عليه

  .تطويرها

جند يف هذه الدراسة أنه يوجد نوعني من املعطيات، معطيات ذات قيم مطلقة مثل براءات االخرتاع بالنسبة للفرد 
حيث باإلعتماد على حتليل املعطيات املتوفرة يف هذه الدراسة  ،1وكذلك معطيات ذات تقديرات كمية تعكس صورة البلد

  كونة لرأس املال الفكري الوطين يف هذه الدول.فإن اجلدول املوايل يوضح جمموع النقاط وترتيب األنواع اخلمسة امل

  )NICI 40( دولة حسب المؤشر الوطني لرأس المال الفكري 40 : أرصدة وترتيب11الجدول 

  الدول / البيانات
رأس المال 

  البشري

  رأس المال

  السوقي

  رأس المال

  العملياتي

رأس المال 
  التجديدي

رأس المال 
  المالي

الرصيد 
 والترتيب

NICI 40 
  1  39.03  18  9.56  3  7.36  1  7.71  5  6.61  4  7.79  فيال ندا

  2  38.89  13  9.63  2  7.78  4  7.18  10  6.31  2  7.98  السويد

  3  38.24  4  9.78  1  7.99  6  7.04  12  6.26  8  7.17  سويسرا

  4  37.69  9  9.69  7  5.81  2  7.42  4  6.62  1  8.15  الدنمارك

  5  37.53  2  9.88  4  7.16  8  6.97  17  5.91  6  7.60  الواليات المتحدة

  6  36.65  3  9.85  13  4.77  3  7.25  1  8.39  18  6.39  سنغافورة

  7  35.80  10  9.67  9  5.14  9  6.86  7  6.55  7  7.58  ايسالندا

  8  35.56  5  9.73  8  5.21  10  6.79  3  6.95  11  6.89  هولندا

  9  35.45  1  10.00  14  4.71  5  7.06  15  5.96  5  7.72  النرويج

  10  35.26  6  9.71  12  4.84  12  6.57  9  6.31  3  7.84  كندا

  11  34.34  11  9.65  18  4.49  7  7.03  14  6.16  10  7.01  استراليا

  12  33.96  8  9.70  16  4.60  13  6.52  13  6.25  12  6.89  النمسا

  13  33.77  7  9.70  20  3.87  11  6.58  2  7.21  17  6.42  ايرلندا

  14  33.73  16  9.60  5  7.03  19  5.68  37  4.60  13  6.82  اليابان

  15  33.48  14  9.62  6  5.88  16  6.12  23  5.55  20  6.31  ألمانيا

                                                 
What National Intellectual Capital Indices Can Tell About the Global ,  Yen & Leif Edvinsson-Carol Yeh:  1

Economic Crisis of 2007-2009? ,sur Web : http://www.ejkm.com/issue/download.html?idArticle=258, 12/06/2016. 
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  16  32.97  12  9.64  15  4.66  18  5.79  18  5.86  9  7.01  بلجيكا

  17  32.55  21  9.38  11  4.84  17  5.92  16  5.94  16  6.47  تايوان

  18  32.18  22  9.36  21  3.50  14  6.27  11  6.26  14  6.80  نيوزلندا

  19  32.11  15  9.61  17  4.57  15  6.13  21  5.62  21  6.18  المملكة المتحدة

  20  31.24  17  9.60  10  4.96  20  5.51  35  4.67  15  6.50  فرنسا

  21  29.28  24  9.24  19  4.23  26  4.87  34  4.97  22  6.15  كوريا

  22  28.51  20  9.47  25  2.50  21  5.16  24  5.39  24  5.98  اسبانيا

  23  27.99  27  8.94  26  2.34  27  4.71  19  5.68  19  6.33  هنغاريا

  24  27.90  19  9.54  23  2.62  23  5.07  36  4.60  23  6.07  ايطاليا

  25  27.80  31  8.66  28  2.01  22  5.11  8  6.50  27  5.35  ماليزيا

  26  27.28  25  9.22  31  1.91  24  4.95  26  5.26  25  5.94  البرتغال

  27  27.15  26  9.16  24  2.57  28  4.51  22  5.56  29  5.34  جمهورية التشيك

  28  26.97  30  8.70  33  1.80  25  4.91  6  6.60  33  4.96  الشيلي

  29  25.87  23  9.36  29  1.96  29  4.32  32  4.82  28  5.43  اليونان

  30  24.16  37  8.15  39  1.36  31  3.96  20  5.68  32  5.02  تايالند

  31  23.59  28  8.37  32  1.84  30  4.02  31  4.84  36  4.71  جنوب إفريقيا

  32  23.65  34  8.57  22  2.87  39  2.85  38  4.07  30  5.30  روسيا

  33  23.59  28  8.77  30  1.95  35  3.23  39  4.04  26  5.61  بولندا

  34  22.99  33  8.57  36  1.51  32  3.61  27  4.98  38  4.33  تركيا

  35  22.88  29  8.75  40  1.24  37  3.19  28  4.95  35  4.75  المكسيك

  36  22.55  38  7.49  27  2.12  33  3.49  25  5.27  39  4.18  الصين

  37  22.41  35  8.43  35  1.63  38  3.11  33  4.81  37  4.43  البرازيل

  38  22.00  32  8.65  38  1.43  40  2.78  40  4.01  31  5.12  األرجنتين

  39  21.88  39  7.38  37  1.47  34  3.25  29  4.93  34  4.85  الفيليبين

  40  20.67  40  6.96  34  1.78  36  3.22  30  4.91  40  3.97  الهند

  من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر:
Carol Yeh-Yen & Leif Edvinsson , What National Intellectual Capital Indices Can Tell About the Global Economic 
Crisis of 2007-2009? & Carol yeh-yun lin, leif edvinsson, National intellectual capital: A comparison of 40 countries, 
Springer New york, Dordrecht heidelberg London, USA.  

دولة فان النتائج تتفق  40اجلدول املوضح أعاله الذي يبني رأس املال الفكري الوطين لــ إىل  ل نظرة سريعةمن خال
لدان املتقدمة حيث جاءت عشر البلدان األوىل كلها من فئة الب ،مع التصور املنطقي والتوزيع العام للقوى االقتصادية العاملية
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ية، مث تأيت والواليات املتحدة األمريك ةذات الوضع االقتصادي واالجتماعي األفضل نسبياً على غرار الدول االسكندينافي
االقتصادية ياسية و بعد ذلك عشر دول أخرى أقل من سابقتها وهي الدول النامية اليت ال تزال تعرف بعض املشاكل الس

  واالجتماعية يف العقد املاضي.

على ضوء ما سبق يرى الباحث أن مؤشر رأس املال الفكري الوطين يساهم يف نشر معلومات قيمة للغاية لشرح 
التنمية اإلقتصادية وكذا القدرة التنافسية الوطنية، أي أن هذه نتائجه تعطي صورة واضحة لصانعي القرار حول القضايا 

  لية: التا

مبؤشرات اقتصادية تستعمل عادة يف تقييم  )GDP(إمداد الناتج احمللي اإلمجايل  هاملؤشر الوطين لرأس املال الفكري ميكن -
 األصول غري امللموسة على وجه اخلصوص؛

يف الوقت الذي يوضح ويعكس فيه الناتج احمللي اإلمجايل الوضعية االقتصادية احلالية للبلد، فان املؤشر الوطين لرأس  -
حسن مفسر للقوة يف الوقت نفسه يعترب أ بل انهاملال الفكري ليس فقط مؤشر لالحتماالت املستقبلية خللق الثروة، 

لد احلالية يفتح الباب أمامه إلعتباره يف املستقبل كمؤشر عام ملعرفة وضعية الباألمر الذي  ،والتنفيذ واألداء املايل احلايل
 واملستقبلية.

كما أنه مما يثبت مصداقية وشيوع هذا املؤشر رأس املال الفكري الوطين كثافة وكثرة استخدامه يف الدراسات الكلية  -
(الدمنارك، فنلندا،  ةاملال الفكري للدول االسكندينافي املتعلقة بالدول واملناطق يف القارات اخلمس تقريبا مثل دراسة رأس

ايرلندا، النرويج، السويد)، وكذلك على دول شرق أوربا وجنوب إفريقيا (مجهورية التشيك، بولندا، تركيا، جنوب 
تحدة ملإفريقيا)، وأيضا على دول شرق آسيا (اليابان، كوريا اجلنوبية  التايوان)، دول أمريكا الشمالية (الواليات ا

  ... 1 األمريكية، كندا)

   

                                                 
  : للمزيد من املعلومات راجع :1

Carol yeh-yun lin, leif edvinsson, National intellectual capital: A comparison of 40 countries, Springer New york, 
Dordrecht Heidelberg London, USA. 
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  -أساسية مفاهيم –العامل البشري  في المبحث الثالث: االستثمار

 حجم وتطور املعرفة اقتصاد حنو التحول بعد خاصة تعرفها البيئة االقتصادية اليت املتسارعة التحو الت ظل يف
العديد من  أجرب األمر الذي والفكري، البشري املال رأس يف االستثمار يف تتمثل حديثة مفاهيم عدة ظهرت األعمال،

 اً ر مصد جعلهاو  املعرفية أصوهلا قيمة من الرفع أجل من املفاهيم، هذه مواكبةالتكيف واإلسراع يف  علىوالدول  املؤسسات
  ا وحتسني مستويات تنافسيتها.دااإير  لزيادة

تعترب فكرة اإلستثمار يف البشر نقلة نوعية يف تاريخ العلوم اإلنسانية واإلقتصادية واليت برزت منذ ستينات القرن  
 بدأت تتكاثف اجلهود من قبل الباحثني واألكادمييني وصانعي القرار على املستوى الدويل لتجسيد هذا اإلجتاهأين  ،العشرين

تستعملها  عمليتني أساسيتني مها التعليم والتدريب بإعتبارمها أداتني إسرتاتيجيتنيأرض الواقع معتمدين يف ذلك على إىل 
  الدول يف خلق وإعداد ما يسمى برأس املال الفكري.

  المطلب األول: اإلطار النظري لنظرية االستثمار في رأس المال البشري

  التقنية املكتسبةو  املعرفية كاملهارات شريالب العنصر إنتاجية من يزيد ما كل أنه على البشري املال رأسإىل  ينظر
 وغري املادي غريال امل رأس يف يتمثل البشري املال رأس أن (Kendrick)االقتصادي  فقد اعترب واخلربة، العلم خالل من

 ةمقارنه قياس لصعوبة نظراً و  1املستقبل يف املوارد كفاءة زيادة والبحوث دف التعليم يف ستثمارإلبا يرتاكم الذي امللموس
 زمنية فرتة خالل يروالتطو  البحث أو التعليم على حبجم اإلنفاق قياسه يتم أن الباحثني بعض اقرتح املادي، املال برأس
نظرا  البشرية، ةالرأمسالي قيمة األصول علىدقيقًا  دليالً  الرقمي هذا املقياس يشكل ال علميةال ناحيةال من أنه علما، معينة

 تعريف وميكن .2وأخرى زمنية فرتةخالل  املال رأس قيمة بني مثال الفرق أي املال، رأس تراكم يعين ستثمارإ تعبريلكون 
ت  ار ومها اتر قد وتطوير تنمية يف دااألفر  أو اتمع تامدخر  على االعتماد: نهأب البشري املال سرأ يف 3االستثمار
 الرفاهية حتقيق وبالتايل ككل، اتمع إنتاجية زيادة يف يساهم مما إنتاجيته، زيادة دف الفرد وسلوكيات ومعلومات

 ومواهب تراومها تاقدر  تطوير على إلنفاقا": أنه على أيضا رفعي كماو . جمتمعه يف صاحلا مواطنا يكون أن وضمان
  .4إنتاجيته زيادة من ميكنه وحن على اإلنسان

                                                 
اد السياسي واإلحصاء املصرية لالقتص لالقتصاديني املصريني اجلمعية 22، املؤمتر العلمي تكوين رأس المال البشري: التنمية البشرية في مصر، مداخلة بعنوان: : إميان حممد فؤاد حممد 1

  .01، ص:2000والتشريع، القاهرة، 
  : املرجع نفسه.2
 وسائل على للحصول رأس املال ختصيص بأنه االستثمار فيعرف االقتصادية الناحية من أما به، واالنتفاع عليه للحصول والسعي الثمر بأنه طلب اللغوية الناحية من : االستثمار تعريف: 3 

  اإلنتاجية. زيادة لغاية املوجودة الوسائل لتطوير أو جديدة إنتاجية
رية : دراسة مساهمة االستثمار في رأس المال البشري في تسيير المعرفة بالمؤسسة االقتصادية الجزائربيحة قوادرية، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه طور ثالث يف علوم التسيري بعنوان:  : 4

، غري منشورة، 2016-2015كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري  جامعة حممد خيضر بسكرة، السنة اجلامعية:   ،-جنرال كابل بسكرةفرع –حالة مؤسسة صناعة الكوابل 
    .60ص: 
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   )T. W. SHULTZاألول: مساهمات االقتصادي ( الفرع

 افرتض حيث ،رأس املال البشري نظريةوروا ط الذين املسامهني أهم نم 1االقتصادي األمريكي ثيودرو شولتز  يعترب
 تربتع اليت ومعارفهمراد األف ترامها أن كدأو  البشري، املال لرأس  استثمار هو وإمنا بتكلفة، ليس دااألفر  على اإلنفاق نأ

  .2من دور يف زيادة إنتاجيتهمالبشر ميكن االستثمار فيها ملا هلا  خصائص من

وأن فكرة تقييم األفراد   شولتزاليت قام ا االقتصادي حباث عد األستثمار البشري مل تتبلور كنظرية إال بإلن نظرية اإ
إىل  ترجع أن اجلذور احلقيقية هلذه املفاهيم بالرغم مننتشار الواسع إال بظهور هذه النظرية، إلا ىكأصول بشرية مل تلق

 جذب االنتباهو حتديد ماهية رأس املال البشري إىل  وجدت عدة حماوالت يف هذه الفرتة هدفت حيث ،الثامن عشرالقرن 
دف ري ستثمار البشإلالرتكيز على او  ،النشاط االقتصادي مهارات الفرد كأحد مكونات ته من خالل إعتبارأمهيإىل 

زون املوارد البشرية قتصادية ملخإلحتديد األمهية او املال البشري  تقدير قيمة رأسإىل  ، إضافةحتسني مهارات وإنتاجية الفرد
ستثمار إلرة العمالة واقتصادية الناجتة من هجإلا تهمحتديد القيمة االقتصادية لألفراد بالنسبة للمجتمع وحتديد رحبيكذلك و 

 يف جمال الصحة والتعليم والتدريب.

هتمام إلنتباه من جمرد اإلحتويل اإىل   الزيادة يف الدخل، فسعىالبحث عن تفسريات أكثر فعالية لتفسري حاول شولتز
كبري إمهال  ود وجالحظ أين  يادية وهي رأس املال البشر امل غريهتمام بتلك املكونات إلاإىل  باملكونات املادية لرأس املال

ركز اهتمامه ف القتصادية،ودراستهم اثهم ايف أحب منظم هلذه الثروةبشكل أي حتليل  هموجتنب لثروة البشريةذه الباحثني هلل
يف  شولتزمسامهة  تربعت إذ قتصادية،إلحتقيق التنمية اإىل  دفالذي ستثمار يف رأس املال البشري اإلنظرية إىل  للوصول

إىل  شارأ ية كونهتصاداالقاألدبيات يف جمال ونقلة نوعية  كبرياً   لالستثمار يف رأس املال البشري إسهاماً  همفهومهذا اال و 
  .ضرورة اعتبار مهارات ومعرفة الفرد شكل من أشكال رأس املال الذي ميكن االستثمار فيه

عما ملتقدمة استثمار قد حقق معدالت أسرع للنمو يف اتمعات الغربية إلمن وجهة نظر شولتز فإن هذا النوع من ا
البشري ميكن أن يكون من أهم السمات املميزة للنظام منو رأس املال إن ف عليهستثمار يف رأس املال املادي، إلحققه ا

  على ثالثة فروض أساسية هي: شولتز مفهومه لرأس املال البشري ، حيث بىنفيها االقتصادي

الزيادة يف ىل إ يرجع أساساً بل ، فقط أن النمو االقتصادي الذي ال ميكن تفسريه بالزيادة يف املدخالت املادية -
والذي صار بعد ذلك ) Residual Factor( املال البشري والذي يعرف بالعنصر املتبقياملخزون املرتاكم لرأس 

  ؛3ستثمار يف رأس املال البشريإللتعبري ا مرادفاً 

                                                 
1 : Theodore William Shultz : امعة شيكاغو،  يف التعليم العايل يف جاقتصادي أمريكي، متخصص يف اقتصاد التطوير، ساهم طويال يف التعليم العايل يف جامعة ساهم طويال

  .1979، نال جائزة نوبل لالقتصاد سنة 1972سنة  (Walker)، حصل على ميدالية1960أصبح رئيس التجمع االقتصادي األمريكي سنة 
2 : Theodore W Schultz, investment in human capital, the American Economic review, vol 51, No.1, USA, 1961, p: 08. 

  .157، ص1998، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، تخطيط الموارد البشريةعقيل جاسم عبد اهللا أبو رغيف، طارق عبد احملسن العكيلي،  : 3
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شري املستثمر لالختالفات يف مقدار رأس املال الب وفقاً  والعوائد بني الدول تفسري االختالفات يف اإليرادات إمكانية -
  ؛هايف أفراد

 .رأس املال التقليدي جانبإىل  حتقيق العدالة يف الدخل من خالل زيادة نسبة رأس املال البشري إمكانية -

دة ستثمار البشري على اإلنتاجية يف جمال الزراعة خاصة يف الواليات املتحإلأحباثه األوىل لأيضا يف ركز شولتز 
 رة يف اإلنتاجيةزيادة مستمإىل  املوارد البشرية الزراعية يؤديأن إدخال رأس املال اجلديد واملتمثل يف تنمية ، أي األمريكية
 راعيةالزراعية وتوفر مياه الري والتمتع باحلرية السياسية وتوفر األساليب الفنية الز  يضارأيه بالرغم من خصوبة األر حسب 

منح دراسية وفري تفراد من خالل إال أن االستثمار يف األ ،تساعد مجيعها على حتقيق الزيادة يف اإلنتاجية الزراعيةاليت 
لتنمية  ضروريستثمار إهتمامه على عملية التعليم باعتبارها إ اً ركز ، مللمزارعني هي اليت حققت الطفرة يف اإلنتاجية الزراعية

صبح سم رأس املال البشري طاملا أنه يإأطلق على التعليم  ، حيثشكل من أشكال رأس املال واعتربها البشرية قدراتال
ق من الفرد ذاته، فإنه ال ميكن بيعه أو شرائه، أو معاملته كح من الفرد الذي يتلقاه ومبا أن هذا اجلزء أصبح جزءاً  اً جزء

يجة وجود زيادة يف الدخل الوطين نت وهي جوهرية يةفرضأساس شولتز مفاهيمه هذه على  بىن مؤسسة، كمامملوك لل
  . 1البشرية األصول يفلالستثمار 

 :2وهي هجمال التعليم نوعني من املوارد اليت تدخل فييف حدد شولتز يف نفس السياق؛ 

 اإليرادات الضائعة للفرد واليت كان ميكنه احلصول عليها لو أنه مل يلتحق بالتعليم؛ -

من  طويلال ألجلا يفحدد تهيكل األجور واملرتبات يأن إىل  يف إشارة منه املوارد الالزمة إلمتام عملية التعليم ذاا -
 فرص عمل أفضل.حول والصحة وأيضا البحث عن معلومات  والتدريب خالل االستثمار يف التعليم

 دراسة كل من ةضرور فإنه من بني األشياء اليت جيب عدم إغفاهلا على رأس املال البشري هي  شولتز من وجهة نظر
 ىل:يرادات فإا متثل أمهية خاصة ويرجعها إفبالنسبة لإل ،التكلفة واإليرادات املرتبطة بعملية التعليم عاملي

  لطالب أثناء فرتة التعليم؛فرد أو ابالنسبة ل الضائعة اإليرادات أمهية -
 هلذه اإليرادات الضائعة. والدراسات الباحثنيجتاهل العديد من  -

تلكات املدرسة املستخدمة ممأما بالنسبة لتكلفة اخلدمات التعليمية اليت تقدمها املدرسة فهي عبارة عن تقديرات لقيمة 
  التعليم.جانب املصاريف اجلارية للمرتبات واألجور واملواد املستخدمة يف عملية إىل  يف التعليم،

  :ستثمار يف التعليم ومهاإلاتتعلق بنقطتني هامتني  أيضا على شولتزكما تكلم 

  ؛يف األدبيات االقتصادية جتاهل وإمهال دراسة رأس املال البشري -

                                                 
1 : Theodore W Schultz, investment in human capital,op,cit. 
2 : Ibid. 
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  ستثمار يف اإلنسان.إاملعنوي أو النفسي املتعلق مبعاملة التعليم ك انباجل -

قتصادي هي إلفي رأي شولتز أن أكرب خطأ أو قصور يف الطريقة اليت مت التعامل ا مع رأس املال يف التحليل اف
أس املال من األمور ر  عتقد البعض أن اعتبار التعليم وسيلة خللق وتكوينإفقد  ،إلغاء رأس املال البشري من هذا التحليل

ساس أن الغرض اعتقادام على أ اهؤالء الباحثني قد بنو  فإنه حسبو ، نفسيتهإىل  تسيءاليت تقلل من شأن اإلنسان و 
احلني فالتعليم يف رأيهم ينمي األفراد لكي يصبحوا مواطنني ص ،األصلي للتعليم هو الغرض الثقايف وليس االقتصادي

رتاف بالغرض عاإل هبأن هويري ، بينما فرصة للحصول على فهم القيم اليت يؤمنون اومسؤولني من خالل إعطائهم 
واع التعليم اليت فإىل جانب حتقيق األهداف الثقافية فإن هناك بعض أن، الغرض الثقايف له غياباالقتصادي للتعليم ال يعين 

وم وأن مثل هذا التحسن ميكن أن يرتتب ؤ ش ميكن أن حتسن من طاقات وقدرات األفراد الالزمة ألداء أعماهلم وإدارة
  .عليه زيادة يف الدخل الوطين

يعين ، حيث ليمنواتج مشرتكة لعملية التعهي كل من اآلثار الثقافية واالقتصادية أن  خالصة القول فإنه ميكن اعتبار 
ا إذا كانت هناك بعدها حتديد م يبدأأولية شولتز فإن اإلسهامات الثقافية للتعليم تؤخذ كمعطيات  سامهاتمل وفقاً و هذا 

  بعض املنافع االقتصادية للتعليم واليت ميكن اعتبارها رأس مال يتم حتديده وتقديره.

   )GARY BECKER(الفرع الثاني: مساهمات االقتصادي 

 يف بأحباثهم سامهوا الذين الباحثني أهم أحدهو األخر من بني  )Becker,1992( 1بيكر يعترب االقتصادي كاري 
اخلاصة   املوارد ادةزي خالل من وغري املادي املادي الدخل يف املؤثرة األنشطة على ركز البشري، فقد املال رأس نظرية تطوير

خاصة  بصفة حباثهأ تركيز مع وتدريب تعليم من البشري لالستثمار املختلفة األشكال بدراسة اهتمو  البشري، املال رأسب
  . فعالية البشري ستثمارإلا جوانب أهم كأحد التدريبعنصر  على

 يف االستثمار ىمع الرتكيز عل الصحة، يف االستثمار وهو البشري، املال سرأ يف لالستثمار آخر جمالأضاف بيكر 
 من يتم إذ البشري، املالرأس  يف لالستثمار األخرى األنواع من أمهية أكثر اعتربه إذ العمل أثناء التدريب خاصة التدريب،

 على البشري املالرأس  يف االستثمار تأثري وضح كما العمل، أثناء القدمية راتاملها وإتقان جديدةرات مها تعلم خالله
  .2اإلنتاجية زيادة

احلدية  اإلنتاجية من يزيد الذي العام التدريب بني بيكر فرق للتدريب قتصاديإلا اجلانب لتحليلمنه  حماولة يفو 
الفرد  إنتاجية نم يرفع الذي املتخصص وبني التدريبا، فيه عمل إذا املؤسسات من وغريها املدربة املؤسسة يف للفرد

 العمل فيها متطلباتو  طبيعة مع تناسبه لعدموذلك  أخرى، مؤسسة يف بعمله مقارنة التدريب ذلك له وفرت اليت باملؤسسة

                                                 
1 :Gary Becker:  يف بنسلفانيا يف الواليات املتحدة األمريكية. 1930ديسمرب  02من مواليد  1993عامل واقتصادي، حائز على جائزة نوبل يف االقتصاد عام  

2 : Gary S Becker, Human Capital A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, Third 
Edition, The National Bureau of Economic Research, USA, 1993, p 17. 



������������������:$'ت�إ/!�د�ا���������������������������ا�����ا�)�ر-ت����+��#"ل�رأس�ا�ل�ا���5ي���2�34��1��  

 

 
113 

 النظرية لك املفاهيمت استخدام كيفية أوضح إذ البشري، ستثمارإلا مفاهيم تطوير يف بيكر إسهامات قيمة ذلك من يتضح
  .1البشريةاألصول  يف االستثمار اقتصاديات يف للتحليل كأداة

  ) JACOB MINCER( الفرع الثالث: مساهمات االقتصادي

 على تبةاملرت  واملنفعة االقتصادية التكلفة قياس حماولةإىل  2االقتصادي مينسر البشري ستثمارإلا مبفاهيم هتمامإلا دفع
حنرافات يف إلفسري اتإىل  استخدم مفهوم رأس املال البشري يف بناء منوذج يهدفحيث  ،والتدريب التعليم يف االستثمار

 ختيار الرشيد لوظيفة معينة يتضمن مساواة القيمة احلالية لإليرادات مع مدىإليفرتض النموذج أن اأين  ،توزيع اإليرادات
لفة وفقا للنموذج متثل االختالفات بني الوظائف املختكما فرد ذا االختيار،  حياة الفرد املتوقعة عند الوقت الذي قام فيه ال

ختالفات داخل إلعكس ابينما ت ،ختالف طول الفرتة التدريبية واالختالفات يف توزيع الدخل للوظائف املختلفةإل انعكاساً 
  . 3الوظيفة الواحدة منو وحتسني اخلربة واإلنتاجية بتقدم عمر الفرد

يساعد الرتكيز و  ملقدار أكرب من التدريب يت تتطلبتكون ظاهرة يف األعمال الحسب ميسنر الزيادة يف اإلنتاجية إن 
على العالقة املوجبة بني االستثمار يف رأس املال البشري ومنو اإلنتاجية يف النموذج على إظهار مدى االختالفات بني 

دخل والناتج من التدريب، حيث يرتبط التفاوت يف ال ،من التعليم والتدريبالوظائف املختلفة فيما يتعلق باالستثمار يف كل 
  .مبتوسط حجم االستثمار البشري موجباً  أو تقدم عمر الفرد ارتباطاً 

ثلت مت ثالثة أهداف ينبغي حتقيقها من خالل األحباث والدراسات يف جمال االستثمار البشريأيضا حدد مينسر 
وارد املخصصة للتدريب، كذلك حتديد معدل العائد على االستثمار يف التدريب، وأخريا هذه األهداف يف حتديد حجم امل

ما أ حتديد مدى املنفعة املرتتبة على حتديد التكلفة والعائد على التدريب يف تفسري بعض خصائص سلوك القوى العاملة.
، مل وأيضا التعلم باخلربةالرمسي يف جمال الع بالنسبة لتعريف مينسر للتدريب فقد اتسع ليشمل كل من التدريب الرمسي وغري

اد وعلى هذا زيد وحيسن من مهارات وإنتاجية األفر يعتقاد بأن كل منها إلاإىل  برر تضمني هذه ااالت يف التعريف حيث
 ا يقدم له أجراً م من أنواع التدريب. كما برر إدخال التعليم باخلربة يف إطار التعريف بأن الفرد قد يقبل عمالً  فهو ميثل نوعاً 

ستنتاجات إلعدد من اىل إ توصل مينسر.كما لتوقعه حتقيق منفعة مستقبلية نتيجة اخلربة املكتسبة من هذا العمل منخفضاً 
 :4فيما يتعلق بدراسة أثر االستثمار يف التدريب على دخل وسلوك األفراد ومنها

 ؛حصوله على مزيد من التدريب يف جمال العملحتماالت إكلما زادت مستويات الفرد التعليمية كلما زادت  -

 ؛بالتعليم، مستوى املوظفني، مستوى رضاهم الوظيفي تنمية رأس املال البشري تتأثر إجيابياً  -

                                                 
1 : Ibid. 

2 :Jacob Mincer : إىل  ملال البشري"ايعترب أب اقتصاد العمل احلديث، اقتصادي أمريكي من أصل بولندي،  ساهم طويال يف التعليم العايل يف جامعة كولومبيا، أدخل مفهوم "رأس
   املسامهات العلمية لتطوير نظرية رأس املال البشري.اقتصاد العمل له العديد من 

3 : Nick, BONTIS, Intellectual Capital ROI: a Causal Map of Human Capital Antecedents and Consequents, JOURNAL 
OF INTELLECTUAL CAPITAL, Vol 3, N° 3, 2002, p 243. 
4: Ibid. 
 



������������������:$'ت�إ/!�د�ا���������������������������ا�����ا�)�ر-ت����+��#"ل�رأس�ا�ل�ا���5ي���2�34��1��  

 

 
114 

 ؛كلما زاد معدل دوران العمل ومعدل البطالة كلما زادت تكلفة االستثمار يف التدريب -

 سسةؤ لما زادت احتماالت بقاء الفرد يف املكلما زاد االستثمار يف التدريب خاصة التدريب املتخصص ك -
 .واحتماالت استقرار العمالة

 ترتبط اإلنتاجية زيادة أنبشكل كبري  برهنت البشري املال رأس االستثمار نظرية نأعلى ضوء ما سبق يرى الباحث 
 التعليم يف مثلوليس إستهالكي  استثماري إنفاق النظرية هذه اعتربا اليت ااالت خالل من استثمار، من الفرد يتلقاه مبا

عاد ثقافية توضيح ا أنشطة ذات أبوالصحة، واستطاعات أيضا أن تغري النظرة إجتاه التعليم والتدريب بإعتبارمه والتدريب
ة األمر الذي من شأنه أن يساهم يف حتقيق وزيادة القدرات التنافسي ،ا االقتصادية على عنصر اإلنتاجيةآثارمها وأبعادمه

  سات والدول على حد سواء.للمؤس

  الفرع الرابع: بعض االنتقادات الموجهة لنظرية رأس المال البشري

 إليها وجهتحيث  ،االنتقادات من نظرية رأس املال البشري مثلها مثل كثري من النظريات االقتصادية مل ختلوا 
  :1يف تمتثلاليت و  الباحثني يف علوم الرتبية قبل من املقدمة تلك خاصة االنتقادات من العديد

وهو األمر الذي  الدخل زيادةو   )التعليم( البشري املال يف رأس االستثمار زيادة بني بالربط النظرية هذه قامت -
 ؛وراقية سامية كعملية التعليم عملية قيمة من يقلص نوعاً ما

 يف تساعدمت إسقاطها يف هذه النظرية  أخرى عوامل هناك أن الإ الدخل، بزيادة التعليمربط ب النظرية هذه قامت -
 ؛  ...والبيئة والصحة االجتماعية املكانة مثل الدخل زيادة

 ودقتها؛ صحتها يف مشكوك مقاييس النظرية هذه يف للقياساملستخدمة  األساليب اعتربت -

 احلوافز، تقدمي :مثل أيضا فيها االستثمار ميكن اليت األخرى ااالت البشري رأس املال يف االستثمار نظرية أمهلت -
 بالتعليم؛ دائماً  اإلنتاجية زيادة وربطت ، ...العمل وظروف

 .أفراده تعليم زيادة نتيجة اتمع على تعود اليت واألمنية االجتماعية العوائد النظرية أمهلت هذه -

 النظرية هلذه وجهت خرىأ نتقاداتتوجد أيضا إ فقط، والدخل التعليم جانيب على اليت ركزت االنتقاداتإىل جانب 
وما له  وتذبذباته البشري املال رأس بتكوين وعالقته العمل بسوق يتعلق فيما خاصة الكالسيكية املدرسةإىل  تعودواليت 

 توفر من البد أنه  كما كاملة،ال ريةمن احل إطار يف السوق كوا تركز على ضرورة عمل  ،من آثار سلبية على هذا األخري
 عالقة هلا اقتصادية غري أخرى عوامل وجودإىل  باإلضافة ،ومستمر جيد بشكل دااألفر  لدى السوق عن كاملة معلومات
 وجود الدراسة مثل ميدان يف مساواة وجود عدمو  االستثمار، لغرض ليس الدراسة يف وقت قضاء مثل املعارف، باكتساب

                                                 
  .67: ربيحة قوادرية، املرجع السابق، ص:  1
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يف املقابل وجهت املدرسة االشرتاكية بدورها انتقادات هلذه  ة.الوالد عند املعاقني مثل التحصيل إمكانية هلم ليس فرادأ
  .1رأمسايل يصبح عامل كل أن مبا والعامل تجـُنامل بني ختلط وأا الطبقات، مفهوم على القضاء يف تساهمالنظرية كوا 

  لفكري ا المطلب الثاني: التفسير النظري لآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية لعملية االستثمار في رأس المال

تربز أمهية عملية التعليم والتدريب من خالل ذلك الدور الذي تقوم به يف احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية للدول 
حيث تعترب القلب النابض الذي يضمن هلا اإلستمرار والتكيف مع التغريات احلديثة اإلقتصادية منها واإلجتماعية، على 

 تسليط الضوء على ذلك الدور واآلثار والعالقة بني  كل من التعليم والتدريبإىل  هذا األساس سيتم التطرق يف هذا اجلزء
  وبني املعطيات اإلقتصادية واإلجتماعية داخل الدول.

  الفرع األول: آثار االستثمار في التعليم على النمو االقتصادي 

لعشر سنوات فاغرس شجرة أنه إذا أردت أن تحصد لسنة فازرع قمًحا وإذا أردت أن تحصد تقول احلكمة: " 
من  ذلك املفهوم الذي يتفق حوله كثريإىل  "، حيث توحي هذه احلكمةوإن أردت أن تحصد لمائة سنة فعلم اإلنسان

اإلقتصاديني على تسميته باإلستثمار يف رأس املال البشري، وأن مسألة الوقوف على مدى مسامهة هذا اإلستثمار يف النمو 
  جلملة من املفاهيم والتطورات املوالية. االقتصادي تتطلب إستعراض

  اإلطار التارخيي ال االستثمار يف التعليم  -أوال

عرف الربع األخري من القرن الواحد وعشرين تزايد اإلهتمام بالتعليم، حيث أخذ هذا اإلهتمام إجتاهًا جديداً متثل 
اديات ذي مسح بظهور ما يعرف مبجال البحث يف إقتصيف زيادة الدراسة املعمقة للوظيفة اإلقتصادية للتعليم، األمر ال

  مؤلفه الشهريكتابات آدم مسيث يفإىل   التعليم كأحد املوضوعات املهمة يف جمال علم اإلقتصاد واليت تعود بدايات ظهوره
ني العمال وكذا ب والذي بني فيه أمهية التعليم بإعتباره اال الذي ميكن أن مينع الفساد 1776 الذي نشر سنة (ثروة األمم)

  ابت مثل املباين.ره من عناصر رأس املال الثاحيث ميكن إعتب ،ياً إستقرار اتمع إقتصاديًا وسياسعنصر فعال يف حتقيق 

صاحب نظرية السكان املشهورة مع ما جاء به آدم مسيث حول التعليم  )Maltus(كما يتفق اإلقتصادي مالتوس   
) من أوائل االقتصاديني الذين A.Marshalحيث اعتربه عامل من عوامل حتديد النسل. ويعد االقتصادي آلفريد مارشال (

  .2مر يف البشريما يستثفهو القيمة االقتصادية للتعليم واعتربه أكثر أنواع االستثمارات الرأمسالية قيمة إىل  أشاروا

) طلب من اإلقتصاديني بعده بتخصيص رؤوس أموال كبرية للتعليم وقام W.Petyكما أن اإلقتصادي وليام بييت (
) ليؤكد على تلك العالقة C.Marxمبحاولة لقياس رأس املال البشري، ليأيت بعد ذلك االقتصادي املعروف كارل ماركس (

هارات اإلقتصادية واإلجتماعية، وأيضا التأكيد على أمهية التعليم والتدريب يف زيادة وترقية ماملوجودة بني التعليم والتنمية 
 أنه كانت اإلنطالقة احلقيقية حلقل اقتصاديات التعليم عقب احلرب العاملية الثانية وبالضبطإىل  العمل. كما جتدر اإلشارة

ى يد مجلة من االقتصاديني املعروفني أمثال روبرت يف اية اخلمسينات وأوائل الستينات من القرن العشرين عل
                                                 

 .67ربيحة قوادرية، املرجع السابق، ص: :  1
  .28، ص.1987، دار القلم، اإلمارات العربية املتحدة، ديب، اقتصاديات التعليم: حسني حممد املطوع،  2
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) ,1962E.Dension)، دينيسون (G.S.Backer)، جاري بيكر (T.W.Shultz) ثيودور شولتز(,1957R.Solowسولو(
املرحلة اليت تبلور فيها هذا احلقل وتطورت فيها  1970-1960) وغريهم، حيث تعترب فرتة 1964Haribson,وهاريبسون (

    .1الدراسات واألحباث التطبيقية واليت يسميها البعض مبرحلة أو فرتة احلماس

كما أن علم اقتصاديات التعليم يعترب من التخصصات احلديثة اليت تم باألنشطة التعليمية من الناحية اإلقتصادية،   
علم اقتصاديات  حيث يُعرف ،فكر االقتصادي الرتبوي بشكل واضح عند كثري من الدولحيث كان هلا تأثري يف كل من ال

التعليم بأنه: "علم يبحث أمثل الطرق إلستخدام املوارد التعليمية ماليًا وبشريًا وتكنولوجيًا وزمنًيا من أجل تكوين البشر 
 يها حاضراً ومستقبالً تمعات اليت يعيشون فة ومالئمة يف ابالتعليم والتدريب عقالً وعلماً ومهارةً وخلقاً وذوقاً ووجداناً وصح

  .2ومن أجل حتسني توزيع ممكن هلذا التكوين"

) إقتصاديات التعليم بأنه" دراسة كيفية إختيار اتمع وأفراده إستخدام املوارد اإلنتاجية Cohnعرف اإلقتصادي (
الل فرتة عرفة واملهارات وغريها إعتماًدا على التعليم الشكلي خإلنتاج خمتلف أنواع التدريب وتنمية الشخصية من خالل امل

زمنية حمددة وكيفية توزيعها بني األفراد واموعات يف احلاضر واملستقبل" أي أن اقتصاديات التعليم تم بالعمليات اليت 
مع وكذا طرق إختيار أنواع ألفراد أو اتيتم ا إنتاج التعليم وتوزيعه بني أفراد وحتديد حجم اإلنفاق على التعليم سواء من ا

  .3التعليم وناجتها وكفايتها الكمية والنوعية

  مسامهات مناذج نظرية النمو الداخلي -ثانيا

مل تكن هناك أفكار جديدة تقوم على  1960حدود سنة إىل  تظهر األدبيات املهتمة بدراسة النمو اإلقتصادي أنه 
إحياء وبعث جديد لنظرية النمو رغم إستقرار العلم العادي يف التحقق، فقد شهدت فرتة السبعينات اخنفاض شديد يف 

آنذاك، لكنه  4اإلنتاجية على نطاق واسع يف العامل قابله تقلص كبري يف األحباث واجلهود الفكرية املهتمة بالنمو االقتصادي
أصبحت تعرف  واليت 1986كانت هناك إعادة إحياء قوية لنظرية النمو واليت مل تظهر نتائجها إال بعد عام   1983عام  بعد

بنظرية النمو الداخلي واليت تبحث عن تفسريات للعوامل اليت حتدد وتتحكم يف تغريات التطور التقين، حيث يعترب أهم ما 
يكون ين أ ة يف عوائد احلجم وتويل إهتماًما كبريًا باملعرفة ورأس املال البشريمييز هذه النظرية كوا تبحث عن وجود زياد

املبدأ الرئيسي احملرك هلذه النظرية ينطلق من تفسري اإلختالف يف معدالت النمو بني الدول، على هذا األساس سيتم التطرق 
 النظرية.بعض هذه النماذج بشكل خمتصر لتقدمي توضيح أكرب هلذه إىل  يف هذا اجلزء

                                                 
 .28ص. ،ملرجع السابقاحسني حممد املطوع،  : 1
  .36ص:  1988، دار الثقافة ، الدوحة، البحرين،في اقتصاديات التعليم في البالد العربيةاتجاهات جديدة : عبد الغين النوري،  2
 .نفسه املرجع:  3
لسكان)، ومبا ا إحداث زيادة يف الدخول وبالتايل زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الناتج واالستهالك ( أخذا يف االعتبار معدل منوإىل  : يشري اصطالح النمو االقتصاديالنمو االقتصادي: 4

للمزيد ،  اختالل موازين املدفوعاتم و رفع مستويات املعيشة، حيث يتم التعبري عن النمو بالتغري يف الناتج احمللي اإلمجايل  وجيب أن يتحقق النمو دون حدوث مشاكل مثل التضخإىل  يؤدي
 ية، بعنوان" آليات تشجيع وترقية االستثمار كأداة لتمويل التنمية االقتصادية "، غري منشورة، جامعة اجلزائرمن املعلومات ارجع إىل: منصوري الزين، أطروحة دكتوراه يف العلـوم االقتصاد

  .72، ص::2003/2004
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والذي يعترب مبثابة نقطة  1986منوذجه البسيط سنة  1 بوول رومر االقتصادي  : عرض)Romer,1986 (منوذج رومر   -1
اإلنطالق لنظريات النمو احلديثة، حيث اعتمد يف منوذجه على جمموعة من أدوات التحليل اإلقتصادي، كما متيز 

 :2النموذج بفرضيتني أساسيتني مها

من خالل هذه الفرضية فإن املعارف واألرباح تأيت من اإلستثمار يف رأس املال البشري وأن الزيادة  التعلم بالتمرن -
 يف اإلستثمار فيه حتقق فعالية يف اإلنتاج؛

املعرفة التكنولوجية املتاحة للمؤسسة تعترب سلعة مجاعية تسمح هلا باالندماج يف سوق معلوماتية مع خمتلف  -
ن هناك  أثر إجيايب للخربة يف تطبيق املعرفة التكنولوجية واليت تعترب سلعة مجاعية ألاملؤسسات األخرى، كما أن 

 مجيع املؤسسات تسعى لتحقيق تكاليف تطبيق معدومة من خالل ميكانيزمات نشر املعلومة.

نظرة جديدة ملفهوم النمو الذايت مستنداً يف ذلك على األثر االجيايب اخلارجي  1986أعطى أيضا  منوذج رومر  لسنة 
لتكنولوجيا يف مؤسسة معينة على باقي املؤسسات األخرى والذي يعترب كضمان إلستمرار النمو على املدى الطويل، كما 

رفة واإلستفادة ة كبرية على إكتساب املعأن منوذج رومر فسر اإلختالف يف معدالت النمو بني الدول بأنه الدول اليت هلا قدر 
دى الطويل، حيث تعترب امل من التكنولوجيا املعرفية اليت حتصل يف العامل اخلارجي هي الدول اليت تنمو بوترية أسرع على

والذي  ةمبثابة ثورة حقيقية يف األدبيات االقتصادية إن مل نقل له الفضل األكرب يف بداية ظهور علم اقتصاد املعرفمسامهته 
  .3أعماله وإهتماماته باملعرفة والتعليمإىل  يعود

كثريا يف حتليله حملددات النمو االقتصادي على منوذج   4:اعتمد االقتصادي لوكاس)Lucas ,1988 (منوذج لوكاس  -2
 حيث أن هذا األخري مل خيرج عن إطار التحليل االقتصادي لنماذج سولو بالرغم ،)Uzawa,1965االقتصادي إيزاوا (

من إدخاله لعنصر رأس املال البشري يف دالة اإلنتاج إال أنه اعترب أن اإلنتاجية احلدية هلذا العامل متناقصة وهو األمر 
الوصول ما يعرف بنماذج النمو اخلارجي، لكن لوكاس رفض فرضية تناقص العوائد احلدية لرتاكم إىل  الذي أدى به

ى حيث ميكن الزيادة فيه واحملافظة على عوائده احلدية ثابتة عل ،اديرأس املال البشري واعتربه عكس رأس املال امل
. كما ارجع اإلختالفات 5األقل عوض من تناقصها بالشكل الذي يسمح باستمرار حتقيق النمو االقتصادي دون توقف

                                                 
  1983 يف االقتصاد عام  دكتوراهو  1977حصل على بكالوريا علوم يف الفيزياء سنة  نظرية النمو الداخلي ، خبري يفرجل األعمال أمريكي، اقتصادي هو 1955من مواليد  مايكل بوول رومر:1

يف  زجملة تامي شخصا األكثر تأثريا يف أمريكا من قبل 25اختري واحدا من  ،عمل أستاذا يف جامعة كاليفورنيا يف بريكلي وجامعة شيكاغو وجامعة روتشسرت، كماجامعة شيكاغو كالمها من
  جمال النمو االقتصادي.إىل  ، حيث أوىل رومر أمهية كبرية من دراساته 1997سنة

  :إىل  من املعلومات حول منوذج رومر ونظرية النمو الداخلي ارجع: للمزيد  2
   حالة االقتصاد اجلزائري، على املوقع االلكرتوين: –دمحان بواعلي مسري والبشري عبد الكرمي، مداخلة بعنوان، قياس أثر التطور التكنولوجي على النمواالقتصادي      

http://www.univ-chlef.dz/seminaires/seminaires_2008/com_international_albachir/com_1.pdf 
 .نفسه املرجع:  3
4 : Robert E. Lucas Jr :جائزة نوبل يف العلوم  ، اقتصادي أمريكي حاز   علىالواليات املتحدة األمريكية يف ياكيما يف واشنطن يف 1937 سبتمرب 15يف  (روبرت لوكاس ولد

  .1995عام  االقتصادية
  .55، ص:2002، بريوت،  1، مكتبة العبيكان، طالنمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجيإلى  ظرة جديدةن : فريدريك شرر،  ترمجة على أبوعشة، 5
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جه على جمموعة ذاإلختالف يف مستوى تراكم رأس املال البشري بينها معتمداً يف منو إىل  يف معدالت النمو بني الدول
 :1من الفرضيات نذكر منها

اإلقتصاد متكون من قطاعني فقط أحدهم مكرس إلنتاج السلع واخلدمات إنطالقًا من رأس املال املادي وجزء من  -
رأس املال البشري، أما القطاع الثاين فيهتم بتكوين رأس املال البشري الذي يستعمل يف القطاع األول، هذا مع افرتاض 

 هذا األخري يكون بإنتاجية حدية ثابتة على األقل؛أن تراكم 

تراكم رأس  حيددان وترية لدراستهرأس املال البشري ينتج من تلقاء نفسه كما أن إختصاص الفرد والزمن املخصص  -
 املال البشري، حيث يكون مجيع أفراد اتمع متماثلني يف املستوى التعليمي.

خصص جزء كبري من الوقت ألجل التعليم والتدريب حقق اإلقتصاد بذلك نتيجة مفادها أنه كلما إىل  وصل لوكاس
منواً كبريًا يف رأس املال البشري عرب الزمن وبالتايل فإن مستوى رأس املال البشري ووترية تغريه يعتمدان بدرجة كبرية على 

 يساهم يف خلق ت املكرس للتعليم القرارات األفراد الراغبني يف اإلستثمار يف تنمية قدرام، كما استنتج أيضا أن الوق
قيمة  ل البشري علىوجود تأثري إجيايب لرأس املاإىل  أشار أيضاو الناتج يف الوقت احلاضر لكن يسمح بزيادته يف املستقبل، 

ال داخلًيا يف النموذج نظرا ألن حتسن مستوى كل فرد يزيد من املخزون املعريف وخمزون رأس املاإلنتاج وهذا ما يضمن منواً 
  زيادة اإلنتاجية الكلية يف القطاعات اإلقتصادية للدولة.إىل  البشري للمجتمع بالشكل الذي يؤدي

صنف منوذج رومر الثاين من مناذج اجليل الثاين لنظرية النمو الداخلي حيث  ):,1990Romer( لرومر املعدلالنموذج  -3
إنطلق رومر يف هذا ن أي تعترب هذه النماذج أكثر واقعية من ناحية متثيلها لعملية تراكم املعرفة والتطور التكنولوجي

ه مبثابة مثرة األفكار جي الذي إعترب النموذج من حماولة تقدمي صياغة صرحية تفسر عملية تراكم املعرفة والتطور التكنولو 
 ةاجلديدة واإلخرتاعات اليت حتفزه دوافع الربح املنتظر من بيع براءات اإلخرتاع، حيث اعترب أن االقتصاد مكون من ثالث

 : 2قطاعات أساسية

  الصةخ قطاع البحث: يقر معظم اإلقتصاديني بأن املعرفة هي أساس معظم اإلكتشافات العلمية كوا تعد ملكية  -
أي أن إستخدامها من قبل شخص ال مينع إستخدامها من قبل اآلخرين وهو ما يعرف خباصية عدم التنافس، حيث 

جزء متعلق  الربح وهذا النشاط مؤلف من مركبتنيإىل  اعترب رومر بأن التقدم التقين يتطلب وجود نشاط مجاعي يهدف
فسه رتاعها إلبعاد الشركات املنافسة على ممارسة النشاط نبالتصاميم املتجسدة يف منتجات ميكن تسجيل براءة إخ

 تعد معرفة وجزء آخر متعلق باملعرفة اخلاصة ذه التصاميم واليت ،والذي حيقق للباحثني إيرادام من بيع هذه الرباءات
عة من املعارف و عامة غري مملوكة تغذي خمزون املعرفة املشرتك بني الباحثني، حيث أن كل باحث ميكن أن يستخدم جمم

بتني عليه ميكن القول أنه من خالل هاتني املرك املتاحة لكي ينجز إبتكارات وإخرتاعات جديدة من السلع الوسيطة.

                                                 
 .55، ص:املرجع السابقفريدريك شرر،   : 1
 .نفسه املرجع:  2
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عال يف أنشطة الف نالحظ أما تساعدان على تراكم املعرفة وعلى خلق تشكيالت سلعية جديدة نتيجة اإلستثمار
  البحث والتطوير.

يتكون هذا القطاع من شركات ومؤسسات تنتج بضائع وسلع رأمسالية معتمدة يف ذلك على قطاع السلع الوسيطة:  -
مر حيث يتميز هذا القطاع باملنافسة اإلحتكارية األ ،جمموعة من اإلكتشافات واإلخرتاعات املشرتاة من قطاع البحث

ا يسمى بــــ: الباحثني حتت مىل إ الذي يضمن ارتفاع سعر السلعة على تكلفتها احلدية، ألن جزءا من األرباح يعود
 ملكية براءة االخرتاع؛

قطاع السلع النهائية: يتشكل هذا القطاع من عدد كبري من املؤسسات املنتجة للسلع النهائية واليت تعترب يف النهاية  -
ملال اسلعة متجانسة واحدة، حيث تستعمل هذه املؤسسات يف عملياا اإلنتاجية تكنولوجيا إنتاج تربط بني رأس 

 البشري والعمل ورأس املال املادي املتمثل يف السلع الرأمسالية املنتجة من طرف القطاع الثاين. 

النمو مرتفعاً   حيث يكون ،ركز رومر أيضا على كيفية ختصيص رأس املال البشري ما بني أنشطة اإلبتكار واإلنتاج
  كلما إزداد رأس املال البشري املخصص للبحث وارتفعت فعاليته.

عليه ضوء ما سبق ميكن استنتاج أن تراكم املعرفة التقنية تعترب حمرك النمو اإلقتصادي يف النموذج وأن اإلقتصاد 
الذي خيصص نسبة كبرية من رأس ماله البشري للبحث يتجه لتحقيق منو مرتفع على املدى الطويل مقارنة بغريه من 

 لًيا وعلى أساس التطور التكنولوجي الذي يعتمد على كمية رأساإلقتصاديات، ففي هذا النموذج قيمة الناتج حتدد داخ
املال البشري املخصص ألنشطة البحث والتطوير وكذا مدى فعالية هذه األخرية، إذن منوذج رومر يتنبأ بالدور اجلديد 

 فعاليتها عن طريق نيللسياسات العمومية (املنبثقة من اإلرادة احلكومية) يف زيادة النفقات املخصصة للبحث والتطوير وحتس
  تأهيل العنصر البشري يضمن استمرار النمو يف املدى الطويل وحيسن من األداء االقتصادي للدول.

لكن يف الواقع تبقى الفرضية اليت وضعها رومر يف أنه هناك عالقة بني رأس املال البشري وتراكم املعرفة عبارة عن 
، فبالرغم من زيادة عدد الباحثني خالل سنوات 1ثري من الدول العربيةعالقة خطية تتعارض مع الواقع الذي حيدث يف ك

لذي اقرتحه رومر األمر الذي جيعل من الطرح ا ،مل يرتفع بنفس الوتريةفيهاالثمانينات والتسعينات إال أن النمو اإلقتصادي 
امل املتقدم منوذجه كونه يصف عملية النمو يف العإىل  حيث اعتربت هذه النقطة من بني اإلنتقادات اليت وجهت ،حمل شك

القادر يف أغلب األحيان على حتقيق التفاعل بني خمزون املعرفة ورأس املال البشري من إنتاج اإلخرتاعات اجلديدة، على 
نولوجي كعكس ما هو حاصل يف الدول النامية اليت الزالت تعاين من ضعف رأمساهلا البشري وتعجز عن حتقيق اإلبتكار الت

إما عملية نقل التكنولوجيا أو التكيف التكنولوجي الذي يتطلب مستوى معني من رأس املال  ،جيعلها أمام حلني وهو ما
الختبار منوذج رومر أكد فيها أن العامل  )Shaw 1992(البشري، كما أنه جاء يف دراسة قام ا اإلقتصادي شاو 

ضعف فعالية  إىل حيث يرجع هذا االختالف ،مو يف اقتصاديات الدول الناميةالتكنولوجي ال يفسر إال جزءا قليال من الن

                                                 
1 : Murat yildizogly croissance économique, Université Montesquieu Bordeaux IV, France, 2007. 
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ا ومما جيعل من  االنفتاح االقتصادي هلذه الدول مبثابة اآللية اليت تساعدها على حتسني إنتاجيته فيها،رأس املال البشري 
  .1عن طريق نقل التكنولوجيا املتطورة من العامل املتقدم

باحث أن دراسة النمو االقتصادي حتظى بأمهية كبرية يف حتليل الواقع االقتصادي ألي بلد من خالل ما سبق يرى ال
ألن منو الناتج احمللي اخلام احلقيقي هو مقياس يعرب عن الزيادة يف إنتاج البلد من البضائع واخلدمات املختلفة، كما أن 

روة الدول، التجاريني أول من اهتم مبوضوع زيادة ث عملية تفسري النمو االقتصادي مرت بعدة مراحل حيث اعترب املفكرين
مث ظهرت بعد ذلك أفكار املدرسة الكالسيكية أمثال آدم مسيث وريكاردو ومالتيس الذين كانت أعماهلم توحي بأن النمو 

صادي تاإلقتصادي حمدود يف األجل الطويل، ليأيت بعد ذلك أعمال هارود ودومار كأول منوذج يستعمل لتفسري النمو اإلق
ومعدل النمو السكاين ومعامل رأس املال الناتج، لكن أفكار هذين األخريين مل ضم من جانب االقتصادي روبرت سولو 

الذي قدم نقًدا شديًدا هلما وقدم منوذجًا يفسر به النمو اإلقتصادي من خالل إدخاله عامل التكنولوجيا فيه باعتباره                 
نمو ظهور أفكار جديدة يف بداية الثمانينات كونت ما يسمى بنظرية الإىل  عامالً خارجياً ال ميكن تفسريه، األمر الذي دفع

الداخلي اليت قدمت العديد من النماذج املفسرة للنمو اإلقتصادي على املدى الطويل وكيفية احملافظة عليه من خالل 
ي لتنمية رأس املال البشري الذي يعزز النمو االقتصادي، كان أمهها أعمال رومر ومنوذج لوكاس اهتمامها باجلانب التعليم

الذين حاوال تفسري مصادر التطور التقين والقضاء على فكرة تناقص العوائد احلدية، حيث أن األحباث يف هذا اال الزالت 
ي دة اخلاصة بنظريات النمو الداخلي واختيار النموذج القياسقيد االجناز على املستوى الكلي وهذا ملعاجلة املشاكل املعق

  املوافق لتفسري ظاهرة النمو بأكثر فعالية.

  الفرع الثاني: أبعاد االستثمار في التعليم

ليم نظرية رأس املال البشري على وجود عالقة تكاملية بني التعتصادي لالستثمار يف التعليم: أكدت البعد االق -أوال
النمو االقتصادي واليت تعمل على تعزيزه، حيث يستوجب على مؤسسات الدول عموماً والدول النامية على وجه ومصادر 

  :2التحديد أن تراعي مسألة اإلسراع يف النمو االقتصادي من خالل

ي أمهية كبرية يف ستوطيد العالقة بني التعليم ورأس املال املادي إن العالقة التكاملية بني التعليم ورأس املال املادي تكت  -1
تعزيز النمو اإلقتصادي، حيث أن الدول تتوسع يف فرص اإلستثمار عن طريق ختصيص جزء كبري من استثماراا يف 

 ,Shultz, Machlup(رأس املال املادي ورأس املال البشري، األمر الذي يؤكد عليه كثري من االقتصاديني أمثال: 
Todaro( ا اإلنتاجية بو تطإىل  التعليم والصحة والتدريب ستصل، فالدول اليت تستثمر يفسرعة أكرب وبالتايل ير قدر

 حتقق منًوا إقتصاديًا أسرع من الدول اليت تقتصر على اإلستثمار يف رأس املال املادي فقط.

ل البشري اأما فيما خيص الدول النامية فإن نظرية رأس املال البشري تؤكد على ضرورة تفضيل اإلستثمار يف رأس امل
عن املادي بإعتباره شكل من أشكال اإلستثمار اجليد الذي يولد عوائد متزايدة وتأثريات خارجية إضافية من جهة، ومن 

                                                 
1 :Abdouni abdeljabbar et said hanchane, Ouverture, capital humain et croissance économique : fondements 

théoriques et identifications des lien a l’aide de données de panel, Université de la méditerranée, mai 2003, p :2.  
 .97-43، ص ص:134، اليونسكو، العدد:1995، مارس جملة دولية للعلوم االجتماعية، قياس التنميةاألمم املتحدة لبحوث التنمية االقتصادية،  : 2
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إجناز  جهة أخرى كون أن املخزون التعليمي يعترب خمزون إسرتاتيجي أكثر من السلع الرأمسالية اليت ميكن اللجوء إليه يف
ا ترب كمفتاح للنمو االقتصادي والتنمية وزيادة القدرة التنافسية، حيث تثبت دراسة قام يع النشاطات االقتصادية وكذلك

) أن معدل العائد من اإلستثمار يف رأس املال البشري 1985خبري إقتصاديات التعليم يف البنك الدويل (جورج سكاروبوس 
دوالر) أكرب من معدل عائد اإلستثمار يف  1000(التعليم) يف الدول النامية ذات معدل دخل الفرد املنخفض (أقل من 

بينما معدل  ℅19.9بلغ العائد من اإلستثمار يف رأس املال البشري يف الدول النامية أين  رأس املادي بالقطاعات اإلنتاجية،
  .1℅15.1العائد من اإلستثمار املادي بلغ حوايل 

ختصيص جزء كبري من دخلها القومي لإلنفاق على الدول النامية من أجل إىل  على هذا األساس تأيت الدعوة 
معدل العائد  زيادة حجم املخزون التعليمي وزيادةإىل  كونه سيؤدي  ،التعليم والتوسع فيه ومعاجلة مشاكل النظام التعليمي

التنمية وث نه اثبت معهد األمم املتحدة لبحأعلى اإلستثمار وبالتايل تقليص الفجوة بينها وبني الدول املتقدمة. كما 
االقتصادية يف دراسة لقياس التنمية يف الدول النامية أن الدول اليت تفضل وتعطي أمهية أكرب لإلستثمار يف التعليم عن 
اإلستثمار يف رأس املال املادي تتميز مبعدالت منو يف إمجايل الناتج احمللي تزيد عن أربع أضعاف يف املتوسط عن ما هو 

إلستثمار يف رأس املال املادي، نظرا ألن اتمع األفضل تعليًما يكون األقدر على إستخدام موجود يف الدول اليت تفضل ا
اإلستثمارات إستخداًما أمثل يف القطاعات احلديثة ويكون األقدر على التكيف مع التحديات التقنية والتكنولوجية اليت 

  .2تقرها العوملة، وأحسن  مثال على ذلك هي دول شرق آسيا

بني التعليم والقوى العاملة: توجد عالقة تكاملية بني التعليم والقوى العاملة، حيث أنه يزيد من قدرا اإلنتاجية العالقة  -2
وبالتايل فإنه كلما زاد املخزون التعليمي للقوى العاملة يف الدول كلما زادت إنتاجيتها اإلقتصادية وزاد معدل النمو 

معدل  مل على تفادي اجلوانب السلبية اليت ترافق النمو السكاين مثل ارتفاعأن التعليم يعإىل  االقتصادي فيها، نظرا
 .3البطالة وتدين إنتاجية العامل

آثار االستثمار يف التعليم على النمو والتنمية االقتصادية: يرى أصحاب نظرية رأس املال البشري أن العالقة بني  -ثانيا
يقفوا  حيث حاول أنصار هذه النظرية أمثال شولتز ولوكاس وبيكر وغريهم أن التوسع يف التعليم والنمو اإلقتصادي إجيابية،

 على آثار التعليم اإلجيابية يف النمو والتنمية اإلقتصادية من خالل اجلوانب التالية:

التأثري املباشر: إن الفرد الذي حيصل على مزيد من التعليم حيصل على فرص ووظائف أفضل وبالتايل حيصل على  -1
زيادة عدد ىل إ تصادي أعلى من الذين حيصلون على سنوات تعليم أقل، عليه فإن التوسع يف التعليم يؤديعائد إق

أفراد اتمع الذين حيصلون على فرصة توظيف أفضل، كما أنه يف نفس الوقت مع زيادة عدد املتعلمني ذوي إنتاجية 

                                                 
  .97-43، ص ص:رجع السابقامل : األمم املتحدة لبحوث التنمية االقتصادية،1
 : املرجع نفسه. 2

3 : Abdouni abdeljabbar et said hanchane ;op, cit , p p:2-5. 
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جلديدة نتاج األخرى واستيعاب التكنولوجيا واملعرفة االعمل األعلى فإن اتمع يكون قادر على التعامل مع عوامل اإل
 . 1وبالتايل زيادة اإلنتاجية االقتصادية من مث يزداد معدل النمو االقتصادي هلذا اتمع

 تأثري التعليم على القدرة التنافسية للمنتجات يف األسواق الدولية: إن عملية اإلستثمار يف التعليم ال تقتصر فقط على -2
ل حتسني نوعية اإلنتاج واستغالل املوارد اإلقتصادية إستغالالً أمثل وبكفاءة عالية من خالإىل  نتاجية بل تؤديزيادة اإل

حتقيق أقصى إنتاج ممكن وبأقل التكاليف، األمر الذي من شأنه أن يكسب املنتجات احمللية قدرة تنافسية يف األسواق 
ملدفوعات صدير وحتسني ميزان اقدرة الدولة على زيادة حجم الت الدولية على أساس النوعية والسعر وبالتايل تزداد

حيث أن التعليم والتدريب الكفء حيقق شروط املنافسة للدولة يف األسواق الدولية  ،حتقيق النمو اإلقتصادي وكذلك
 :2من خالل

  حتسني القدرة اإلنتاجية للقوى العاملة حبيث يكسب العامل من جرائها أجور أعلى؛ -

 تنافس للمنتجات احمللية يف األسواق الدولية على أساس النوعية والسعر. تأمني -

تساهم بطريقة مباشرة يف زيادة اإلنتاجية الكلية  3كما توجد أيضاً تأثريات خارجية للتعليم على التنمية اإلقتصادية
 :4لعوامل اإلنتاج  والنمو اإلقتصادي للبلد، حيث جند من بني هذه التأثريات

التعليم على اجلوانب الصحية: تظهر بعض الدراسات أنه كلما زاد عدد األفراد املتعلمني يف اتمع ما  كلما تأثري  -1
على صحتهم  اً عيًا وحرصأكثر و  مة، ألن األفراد املتعلمني يكونوازاد املستوى والوعي الصحي للقوى العاملة املتعل

ة سب لألدوية وبالتايل مع زيادة العمر املتوقع للقوى العاملمن خالل املتابعة الصحية املستمرة واالستعمال املنا
 زيادة إنتاجية العمل وزيادة النمو االقتصادي.إىل  املتعلمة فان ذلك سيؤدي

ما نظرا ألن األفراد  حدإىل  تأثري التعليم على البطالة: إن التوسع يف التعليم يقلل من احتماالت البطالة ومدا -2
أو االستغناء عنهم يف مناصب العمل ألم مدربون وميتلكون مهارات وختصصات خمتلفة املتعلمني يصعب فصلهم 

 وبالتايل فانه يتوقع أن تكون نسبة البطالة يف أوساطهم منخفضة.

تأثري التعليم على االستهالك: يعترب التعليم مصدر لزيادة الدخل مستقبًال كونه يوفر منافع استهالكية للفرد حبجة  -3
األخري يوسع وحيسن من قائمة خياراته االستهالكية بالشكل الذي خيلق الطلب الفعال الذي يولد زيادة يف أن هذا 

الدخل القومي وحيسن مستوى املعيشة، كما حيسن من سري املؤسسات وحتقيق االستقرار السياسي الذي يهيئ املناخ 
 لنمو االقتصادي.املالئم لالستفادة من خمرجات االستثمار يف التعليم يف حتقيق ا

                                                 
  .25، ص:1997نية، ، اجلامعة األرداالستثمار في التعليم الحكومي وأثره على النمو االقتصادي في اليمن: مجال سعيد حممد علي الزعيمي، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري بعنوان،  1
  . 345-338، ص ص:  2، العدد: 19)، الد 71ت اليونسكو (، مستقبلياالتربية والعمالة في البلدان المتقدمة: هنري ليفي وآرسل،  2
وسط دخل الفرد احلقيقي عرب حتقيق زيادة سريعة ودائمة يف متإىل  : إجراءات وسياسات و تدابري معتمدة تتمثل يف تغيري بنيان و هيكل االقتصاد الوطين ودفتعريف التنمية االقتصادية:  3

لومات ارجع إىل:علي لطفي، عيستفيد منها الغالبية العظمى من األفراد"، يف املقابل يعرف النمو االقتصادي جمرد الزيادة يف الدخل الفردي احلقيقـي. للمزيد من املفرتة ممتدة من الزمن وحبيث 
  .2003حماضرات يف التنمية االقتصادية ، كلية التجارة ،جامعة عني مشس ، القاهرة 

 .: املرجع نفسه 4
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زيادة عدد ىل إ تأثري التعليم على إعادة توزيع الدخل وتقليل الفقر: إن التوسع يف التعليم يف املدى القصري يؤدي -4
حيث  ،العاملني األكثر تعليماً ذوي األجور املرتفعة وختفيض من نسبة العاملني األقل تعليماً ذوي األجور املنخفض

خنفاض نسيب نه حيدث اإتعلمني يف سوق العمل وبقاء الطلب عليهم دون تغيري فأنه مع ازدياد عدد األشخاص امل
روق الدخل يف فيف أجورهم وباملقابل ترتفع أجور األشخاص األقل تعليماً، حيث تسهم هذه العملية يف ختفيض 

التعليم أداة  حسوق العمل، بالتايل كلما زاد عدد املتعلمني يف اتمع اقرتبت الدخول من املتوسط وهكذا يصب
 للتقارب االجتماعي واالقتصادي وإجياد سياسة أجور عادلة.

على ضوء ما سبق يرى الباحث أن عملية التعليم تعترب أداة ضرورية لتوفري املهارات والقدرات الالزمة إلحداث 
  تغريات يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف أي دولة.

  الناجمة عن االستثمار في العامل البشري وحوافزه المطلب الثالث: المزايا 

سنتناول يف هذا اجلزء تسليط الضوء على بعض املزايا النامجة على االستثمار يف رأس املال الفكري عرب االعتماد 
االهتمام ب أهم احلوافز الدافعة باألفراد واملؤسسات واتمعإىل  على عملييت االستثمار يف التعليم والتدريب مع اإلشارة

  اتني العمليتني وآثارمها االقتصادية واالجتماعية. 

  المنافع اإلقتصادية واإلجتماعية لإلسثمار في رأس المال البشري -الفرع األول

يعود التعليم والتدريب بالنفع على األفراد واملؤسسات واتمع على حد سواء، حيث أن التعليم والتدريب املدعومني  
وإجتماعية يوسعان فرص اإلستفادة لألفراد وجيعلهم قابلني لإلستخدام، كما يساعدهم يف احلصول على  إقتصادية بسياسة

  . 1العمل الالئق وبالتايل اإلفالت من ويالت الفقر والتهميش اإلجتماعي

فراد وفرص حصوهلم اآلثار النامجة عن االستثمار يف التعليم والتدريب: يساهم التعليم والتدريب يف حتسني إنتاجية األ -أوال
على الدخل من العمل ويوسعان نطاق إختيارهم إلمكانيات تقدمهم وتطورهم الوظيفي، حيث تبني حبوث أجريت يف 

إىل  ℅20نسبة  تقريبا فيها الواليات املتحدة األمريكية أن العائدات املتعلقة حبملة شهادات الدراسات اجلامعية بلغت
خاصة يف جمال مشاريع األعمال وااالت التقنية للرجال وامليادين الصحية للنساء. من جهة أخرى يساعد التعليم  ،℅30

والتدريب األفراد اإلفالت من الفقر من خالل تزويدهم مبهارات ومعارف ترفع من مستوى إنتاجيتهم كاملزارعني والعمال 
حيث  ،اميةترب التعليم االبتدائي أكرب مساهم يف النمو والتنمية يف البلدان النفوفقا لدراسات قام ا البنك الدويل اع ،مثال
املزارع الذي تردد أربع سنوات على املدرسة ينتج مقدار أكرب بكثري من املزارع الذي مل حيصل على أي تعليم، من جهة أن 

رة هي يف أوساطهن كون أن هذه الظاهأخرى فإن زيادة حصول الفتيات والنساء على التعليم ستخفف من حدة الفقر يف 
  .2منو متزايد بني اإلناث

                                                 
  . 6-5، ص ص: 2010، مركز اخلربات اإلدارية واحملاسبية، مصر اجلديدة، القاهرة، االتجاهات العالمية للتدريباب، : حسني الغر 1
   : املرجع نفسه.2
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أثر التدريب على حتسني مستويات اإلنتاجية: تتفق الدراسات اليت أجريت يف دول عديدة منها أملانيا وايطاليا والواليات   -1
ضح دراسة مت تو املتحدة واليابان على أن التدريب التقليدي الذي يقدمه صاحب العمل يرفع إنتاجية الفرد، كما 

إجرائها يف الدمنارك على أن املؤسسات اليت أدخلت ابتكارات على عملياا وإنتاجها مقرتنة بنوع متخصص من 
التدريب حمدد األهداف أصبحت قادرة أكثر من املؤسسات اليت مل تتم بذلك التدريب، حيث حققت اموعة األوىل 

ت الثانية، كما سجلت املؤسسات األوىل منواً يف إنتاجية العمل بنسبة للمؤسسا ℅4مقابل  ℅11منواً يف اإلنتاج قدره 
 .1بالنسبة للمجموعة الثانية ℅4مقابل  ℅10

أثر التدريب على التنمية اإلقتصادية: يرتبط النمو االقتصادي والتنمية اإلجتماعية للدول ارتباطًا ثابتًا باإلستثمارات  -2
ال أن الدول ذات الدخول املرتفعة هي نفسها تلك اليت يوجد فيها العم الكبرية يف جمايل التعليم والتدريب، حيث

ية األكثر تعليًما، حيث تعترب فيها مسألة اإلملام بالقراءة والكتابة عنصر جوهري يف التعليم والقابلية للتدريب وكذا القابل
من األفراد  ات لدى شطر كبريلإلستخدام واحلصول على العمل الالئق، يف املقابل جند غياب ملثل تلك اإلستثمار 

مرة لكل  20تستثمر البلدان الصناعية على األقل أين  البالغني يف إفريقيا وجنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا،
 .2طالب يف التعليم والتدريب مما تستثمره الدول األقل منًوا

يب يفيد اتمع ن كل من التعليم والتدر عليه ميكن القول وبعيداً عن كل اإلعتبارات اإلقتصادية للدول يرى الباحث أ
ويعزز تنمية وتدريب القوى العاملة فيه وكذلك القيم األساسية للمجتمع مثل اإلنصاف والعدالة بني املواطنني وكذا عدم 

  التمييز، األمر الذي من شأنه أن حيقق ويضمن املشاركة للجميع يف احلياة اإلقتصادية واإلجتماعية.

قتصادية لالستثمار يف رأس املال الفكري: ظهر اإلهتمام بقضية املردود اإلقتصادي للتعليم منذ الستينات ثار االاآل -ثانيا
فقد ظهرت يف هذه الفرتة نظريات تم بقطاع التعليم وجتعل من العامل البشري قيمة رأمسالية عالية وعامًال أساسيًا مؤثرا 

هم عامل ليزي كينز يف ثالثينات القرن العشرين بإعتبار أن رأس املال املادي أيف التنمية، خالفا ملا جاء به االقتصادي االجن
وأهم جمال لإلنطالق يف التنمية اإلقتصادية، كما كان من ضمن اإلقتصاديني الذين سامهوا بشكل فعال يف توضيح املردود 

فلسفي الذي كان سائدا منذ أيام من حسم اجلدل ال 1961اإلقتصادي للتعليم أفكار ثيودور شولتز الذي متكن يف عام 
آدم مسيث حول مسامهة التعليم يف عملية النمو اإلقتصادي والذي ركز إهتمامه على قياس مسامهة التعليم يف النمو 
االقتصادي وآثاره على مستويات اإلنتاجية، حيث قدر العائد املايل للتعليم بثالثة أضعاف العائد من اإلستثمارات املالية 

  .3ت األخرى وهو ما يؤكد أن للتعليم عائد يفوق ما يتم اإلنفاق عليهيف ااال

أن النتائج اليت توصل إليها شولتز عجلت الدعوة ملعاملة التعليم على أنه إستثمار يف رأس املال البشري إىل  نشري 
إىل  فعاليتها مبا تضفيه تقاس وحتولت النظرة إليه من كونه جمرد قطاع كباقي القطاعات اخلدمية ختصص له االستثمارات اليت

                                                 
 .6-5، ص ص: املرجع الساابق: حسني الغراب،  1
 املرجع نفسه.:  2

  .14، ص:1974لبنان، ، دار الطليعة، بريوت، دراسات في اقتصاديات التربية: منذر عبد السالم،  3
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خالل  هدفت إلظهار قيمة اإلستثمار يف رأس املال البشري من هنا برزت العديد من الدراسات اليتالناتج احمللي اإلمجايل، و 
  التعليم مبختلف مراحله (االبتدائي والثانوي والعايل).

نوات من التعليم االبتدائي ميكن أن تزيد يف يف أحباثه أن أربع س) Stroumiline(كما أكد األكادميي السوفيايت   
واستطاع أن يثبت أن العوامل األساسية املؤثرة يف إنتاجية العمل هي السن  ℅44فعالية العمل اإلنساين بنسبة ال تقل عن 

حيث إستنتج هذا األخري أن العائد ، 1ومدة اخلدمة والتعليم من خالل التمييز بني العمل اجلسدي والعمل الفكري
مرة من قيمة اإلنفاق، وأن الدولة تسرتجع  رأس املال املستثمر يف التعليم  37إلقتصادي للتعليم مقارنة باإلنفاق عليه يعادل ا

إجراء ىل إ هذا كله فإن الدراسات احلديثة بدأت تتجهإىل  إضافة ،وفوائده خالل السنة األوىل من ممارسة العامل لعمله
التعليم املختلفة على عملية اإلنتاج وساعدت على توضيح حقيقة مفادها أن العائد على قياسات حول آثار مستويات 

عنصر اتمع كله، كما أكدت أيضا هذه الدراسات على ضرورة االعرتاف بأمهية الإىل  التعليم ال يقتصر على الفرد بل يعود
ناصر اإلنتاج إعادة النظر يف ترتيب أولويات ع إىل حيث أن هذه التطورات دفعت الفكر التنموي ،البشري يف منظومة النمو

جد من بني هذه نف ،برز هذا اإلجتاه ملنح األولوية لرأس املال البشريأين  خاصة مع بداية الستينات من القرن العشرين
عية من النمو احملقق يف الدول الصنا ℅90الدراسات مثال تلك اليت أجراها االقتصادي (كوزتيش) اليت كشفت أن حوايل 

التحسني يف قابليات ومكتسبات اإلنسان املعرفية واإلدارية والتنظيمية واملهارية، أي أن القدرة اإلنسانية إىل  املتقدمة يعود
. من جهة أخرى فقد سامهت هذه التطورات يف األحباث 2أصبحت هي الدافع رقم واحد وليس رأس املال يف التنمية

ة القرار خاصة يف الدول النامية حول أثار االستثمار يف العامل البشري، نظرًا ألن درجالعلمية يف تزايد القناعة لدى صانعي 
التقدم اإلقتصادي واإلجتماعي أصبحت تعتمد بدرجة كبرية على اإلستخدام األمثل والعقالين للقوى البشرية وعلى مستوى 

  ديد حجم اإلنتاج ونوعه.وكيفية تشغيلها حيث أن حجم هذه األخرية وخصائصها يلعبا دور أساسي يف حت

 يعترب ارتفاع مستوى املهارة يف القوى العاملة واستخدام التطبيقات التكنولوجية وغريها من العوامل املرتبطة بالتعليم 
تبحث يف  وهذا ما تؤكده الدراسات اليت ،وخمرجاته وعامالً وراء الفروقات املسجلة يف معدالت النمو احملققة يف دول العامل

دور التعليم يف التنمية والنمو االقتصادي، حيث أوضحت نتائج الدراسة اليت قام ا شولتز واليت تتضمن تأكيد دور العامل 
دة اليات املتحمن زيادة اإلنتاج الزراعي احملققة يف الو  ℅83املتبقي (مستوى املهارة يف قوة العمل، التعليم وخمرجاته، ...) أن 

العامل املتبقي. كما تأكد العديد من الدراسات االقتصادية إىل  تعود 1949-1945والفرتة  1914-1910خالل الفرتة 
دولة  42تائج جند يف إحدى إحصائيات البنك الدويل واليت مشلت نأين  العاملية على قوة تأثري التعليم على النمو القتصادي

زيادة يف الدخل لكل سنة إضافية من التعليم املدرسي، كما كشفت  ℅9.7جيل حوايل نسبة تبني أنه يف املتوسط مت تس
  .3يف الناتج احمللي اإلمجايل عن  كل عام إضايف من التعليم املدرسي ℅0.44عن زيادة مبقدار 

                                                 
 .14ص:، املرجع السابق: منذر عبد السالم،  1

  املوقع:إىل  ، السنة الثانية، ارجع14العدد  ، جملة العلوم اإلنسانية،النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل في ليبيا: فالح خلف علي الريعي،  2
www.ulum.nl/a151.html, 20/02/2016.    

  ، للمزيد من املعلومات ارجع املوقع االلكرتوين:دور مبادرة إنتل للتعليم النمو االقتصادي وتطوير التعليم:مسري البهائي،  :3
http://www.arabthought.org/node/212,   20/02/2016.  
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يف املقابل جند أن البحث يف ميدان اقتصاديات التعليم قد اخنفض قليال خالل فرتة السبعينات من القرن العشرين 
بسبب تراجع النمو، األمر الذي ادخل نوع من الشك حول الدور الذي يلعبه التعليم يف التنمية غري أن البنك العاملي 

تقريره  يف هرظى البشرية وخاصة اجلانب املتعلق بالتعليم وهو األمر الذي ر القو يهتمامه املتجدد اجتاه تطو امؤخراً عرب عن 
  . -3راجع امللحق  - 1على أمهية ومسامهة التعليم يف النمو االقتصادي ركزالذي  1990لسنة 

افة حيث أوضح أنه عند إض ،) كل من التعليم والتدريب مبثابة قيمة مضافةJ.C.Eicherمن جهته اعترب االقتصادي (
على إثرها هذا األخري قدرات ومعارف جديدة عن طريق االستفادة من اإلنفاق املوجه  لإلنسان يكسب اقة إنتاجيةط

 حيث كان هذا االقتصادي يدعوا دائماً  رأس مال جديد، إنشاءإىل  للتعليم وهنا حيدث إستثمار وبالتايل تؤدي هذه العملية
الدول اإلقتصادية املعتمدة على العوامل التقليدية (رأس املال والعمل غري املدرب) إدماج ضمن أنشطتها االقتصادية عنصر 

، كما أنه جاء يف حتليل حديث على املستوى الكلي أن اإلستثمارات يف 2رأس املال البشري مل املدرب أواثالث وهو الع
دولة إفريقية مشلتها الدراسة خالل الفرتة ما  31بالنسبة لـــ  ℅30الداخلي اخلام جتاوز  ميدان التعليم نتج عنها منو يف الناتج

  .19813-1965بني 

من خالل ما سبق يرى الباحث أنه بدأ يظهر ويتشكل نوع من اإلدراك واإلتفاق شبه عام إن مل نقل عام عند 
 نمية االقتصاديةتثمار يف التعليم بإعتباره إستثمار مربح يف التمتخذي القرار يف الدول املتقدمة والنامية مؤخرا حول أمهية اإلس

حيث يظهر ذلك من خالل تلك املبالغ املخصصة لقطاع التعليم من أجل تشجيع وتدعيم الزيادة يف الكفاءة واملهارة 
  البشرية قصد إستكمال اجناز مشاريع التنمية املختلفة.

  ل البشريالفرع الثاني: حوافز االستثمار في رأس الما

سعياً لفهم األسباب احلقيقية وراء حترك األفراد لإلخنراط يف دورات تدريبية يف وقت ما واالستفادة من املزايا واملنافع 
  ية.النامجة عنها واليت ميكن حتصيلها يتوجب علينا معرفة احلوافز الفردية واجلماعية اليت تدفع األفراد ملتابعة هكذا دورات تكوين

واليت OCDE(4(احلوافز الفردية: أشارت الكثري من األعمال لعل من بينها تلك اليت متت على الدول األعضاء يف  -أوال
أوضحت أنه يف معظم الدول اليت تقوم باالستثمار يف رأس املال البشري فإنه عادة ما تشهد حدوث حتسن ملحوظ على 

بية دة وحتسن صايف ملداخيل العائالت والذي يسمح هلم بتلمستوى سوق العمل، حيث أنه من وجهة نظر فردية يظهر زيا
        كون أن هذا االرتفاع يف الدخول يساهم يف حتسني القدرة الشرائية للمستهلكني  ،إحتياجام وتنويع أمناط إستهالكهم

على مستوى  مع تسجيل حتسن كبري وصايف -النظرية الكينزية تعترب االستهالك مبثابة مكون أساسي للطلب الكلي –
  االقتصاد الكلي.

                                                 
1: George P .Maureenw, l'éducation pour le développement, édition  Economica, France, 1988, p 17.  
2 : Pierre Besnard et Bernard lietard, la formation continue en série, que sais-je, n° :1655, puf, France 1976 p :28. 
3 : Peter R Mook et Dean T Jamisson, Le développement de l'éducation en Afrique sud saharienne : perspectives et 

option politique, Revue finances et développement, n : ° mars 1988, p22. 
4 : Perspective économique de l’OCDE, (2001/2), N : 70, p : 186. 
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التعليم ال يوفر فقط مزايا أولية من ناحية املكاسب لكن أيضا  )Blondal et al,2005(من جهته إعترب االقتصادي 
ذلك يوجد حتليل آخر يعود لالقتصادي إىل  يشكل مزايا يف األجر واليت حتسن كمًا ونوعًا حياة العامل، إضافة

)Perruchet,2005 يسمح بفهم ما يطلق عليه بالدراسات الطويلة مثل الدكتوراه واليت تعترب حسبه مبثابة إستثمار ) والذي
 افرتض يف حتليله أنه من بني املتغريات املوضوعية واملفضلة عادة لدى الكثري من الباحثنيأين  ،يف رأس املال البشري

ألمر يدة، فكانت اإلجابة على هذا السؤال سلبية، اواالقتصاديني إلستكمال الدراسات الطويلة يظهر األجر يف مرتبة ج
  .1الذي يدل على وجود معطيات أخرى تسمح بفهم قرار إستكمال الدراسات الطويلة

احلوافز اجلماعية: حيضر االستثمار يف رأس املال البشري الفرد لإلندماج يف سوق العمل حيث أن هذه العملية يكون  -ثانيا
لوقت مجاعية وذلك يف إطار إعتبار أن االقتطاعات على مداخيل الشغل يستفيد منها اتمع هلا فائدة فردية ويف نفس ا

احمللي. كما أنه يف الواقع ترتفع موارد الدولة بفضل الضرائب على املداخيل حيث انه على قدر ما تكون األنشطة االقتصادية 
ادة ملوارد اخلاصة بالدولة (الضرائب والرسوم) زييف دولة تساعد على إمتصاص عرض العمل عرب املؤسسات كلما تعرف ا

  .2بشكل كبري

إن مسألة اجلمع بني احلوافز الفردية واجلماعية تسمح بتوفري ربط وثيق مع سوق العمل من خالل السماح بزيادة 
  فرص احلصول على العمل ووضع كفاية بني الفرص التدريبية لألفراد والطلب على العمل. 

  االبتكارات على تطوير رأس المال البشريالفرع الثالث: أثر 

جند يف األدبيات االقتصادية اليت تكلمت على موضوع رأس املال الفكري وكذلك تعاريفه ومكوناته أن عنصري 
 حيث جند من بني مكونات رأس املال الوطين ما يعرف برأس املال التجديدي ،اإلبداع واالبتكار يعتربان عاملني أساسيني

 البحث والتطوير  براءات االخرتاع، العالمات التجارية، عدد املنشورات العلمية تطبيقات براءات االخرتاع، (االستثمار يف
إمجايل اإلنفاق على البحث والتطوير، القدرة على االبتكار) الذي يضم الكثري من اجلوانب املتعلق ذين األخريين، يف 

روري زة يف مفهوم التنافسية سواء على مستوى املؤسسات أو الدول وعامل ضاملقابل جند أن هذين العاملني يعتربان أيضا ركي
يف حتقيق النمو االقتصادي نظرا ملسامهتهما يف حتسني فعالية العمل ورأس املال املتاح لإلنتاج، حيث أنه من ناحية العرض 

لكني إلجراء لب فهي تقود املستهتسمح االبتكارات بتقليص تكاليف اإلنتاج وزيادة إنتاجية العمل، أما من ناحية الط
 على ضوء ما سبق يظهر أن كل من اإلبداع واالبتكار يعتربان مبثابة حلقة ربط بني كل من موضوعيتعديالت على نفقام. 

  رأس املال الفكري والتنافسية حيث يلعبان دور أساسياً يف حتديدمها والتأثري على مستوياما.

تم رتاع واالبتكار: يعرف االبتكار على أنه توليفة جديدة لعوامل يف معادلة اإلنتاج والذي يالتفرقة بني مفهومي اإلخ -أوال
  :3على النحو التايل )J.A.Shumpeter(تلخيصه حسب ما جاء به تصنيف االقتصادي 

                                                 
1 : Babacar Ndiaye, Analyse économique de l’investissement en capital humain, édition L’Harmattan, collection 

l’esprit économique, série cours principaux, Paris, France, 2014, pp : 39-40. 
2 : Ibid. 
3 : Laurice Serge ETEKI ELOUNDOU, MEMOIRE DE FIN DE FORMATION En vue de l’obtention du diplôme de 

Master En Gestion de la Politique Economique, INNOVATION ET CROISSANCE ECONOMIQUE : CAS DU 
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 تقنيات جديدة لإلنتاج (إبتكار الطرق والوسائل)؛ -
 منتجات جديدة موجهة للزبائن (إبتكار املنتجات)؛ -
 جديدة للمواد األولية؛موارد  -
 مصادر تصريف جديدة (وسائل نقل جديدة، طرق جديدة للتوزيع)؛ -
 أشكال وطرق جديدة لتسيري املؤسسات. -

فإن ديناميكية االبتكار على املستوى اجلزئي تنتج من خالل أنشطة املقاول  )J.A.Shumpeter(حسب االقتصادي 
الذي حيصل يف املقابل على أرباح ترتبط بدرجة حتمله للمخاطر النامجة عن تسيريه ملشروعه. كما أنه عادة ما جند يف 

االبتكار ما هو  ميكن أن نوجز أناألدبيات االقتصادية نوع من التمييز والتفرقة بني مصطلحي اإلخرتاع واالبتكار، حيث 
إال تطبيقات صناعية أو جتارية إلخرتاع أو اإلبداع واليت تسري وفق ترتيب معني على النحو التايل: حبث أساسي أو معمق، 

  إكتشاف علمي، حبث تطبيقي، إخرتاع تقين، إبتكار. 

اج أو ظهور تقليص لتكاليف اإلنت من جهة أخرى فإن االبتكار ميكن تلخيصه يف أنه عبارة عن حتسني جلودة أو
منتجات جديدة واليت يصاحبها ظهور تطور تقين وهو ما يقوم به املقاول، بينما يعترب االخرتاع شرط أساسي يف االبتكار 

االبتكار يتوجب إتباع مجلة من اإلجراءات واخلطوات اخلاصة، إىل  وهو ما يقوم به الباحث. ومن أجل املرور من االخرتاع
  الذي ميكن توضيحه من خالل الشكل املوايل. األمر 

  االبتكارإلى  : كيفية انتقال وتطور عملية االختراع وصوالً 15الشكل 

  
  .Laurice Serge ETEKI ELOUNDOU, op cit, p : 8:من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:

  

 

                                                 
CAMEROUN VERS L’EMERGENCE EN 2035, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de 
Yaoundé II, Cameroun, Juillet 2014, p : 8. 

  البحث التطبيقي   االختراع  البحث األساسي

االنجازات التكنولوجية وإيداع براءات  التطوير ( تطوير المنتجات والعمليات )
  االختراع

 لنماذجا

  االستثمار

  االبتكار
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  عمليات االبتكار واإلبداع كمفتاح لتنمية وتطوير رأس املال البشري -ثانيا

يني              حيث أوضح يف هذا الشأن االقتصاد، احلديثةتسمح األحباث بتعزيز اإلبداع واالبتكار للتكنولوجيات 
)Gould et Ruffin, 1995  ،أن النظام التجاري يؤثر يف قدرة االقتصاد على تعبئة رأمساله البشري خلدمة النمو االقتصادي (

التجريبية لبعض  ) لإلختباراتBerthélémy et al, 1997كما أنه من بني االستنتاجات اليت توصل إليها االقتصادي (
بينما  ،الدول هو أن تراكم رأس املال البشري ال يشكل أي أثر إجيايب على النمو يف الدول ذات النظام التجاري املغلق

  .1يكون هذا األثر سليب يف بعض الظروف مثل حالة الدول ذات االكتفاء الذايت

 على منو إقتصاد ما فإنه يكون له تأثري إجيايبيف املقابل جند أنه مهما يكون مستوى تطور رأس املال البشري يف 
االقتصاديات املفتوحة ألن االنفتاح االقتصادي يقوي فعالية عمليات التقليد للتكنولوجيات األجنبية اليت تشكل املصدر 

 ينأ األساسي الذي يغذي األنشطة االقتصادية لرأس املال البشري، حيث نذكر على سبيل املثال حالة دول شرق آسيا
) أن تعميم التعليم االبتدائي وإكتساب الكفاءات التكنولوجية للدول املتقدمة ووضع Hugon,2005أوضح االقتصادي (

  .2سياسات تقليد وإبتكار يف هذه الدول أعتربت مبثابة عوامل حمددة لسريورة التنمية فيها

ة االقتصادية النظام التجاري يف التنمي أن العديد من األدبيات اإلقتصادية تكلمت على موقعإىل  جدير بالذكر أيضا
الغموض اليت يعرتي مسألة مردودية رأس املال البشري يف حالة الدول النامية أو األقل منواً ألنه إىل  وأشارت يف نفس الوقت

ذلك ىل إ يف هذه احلالة ميكن اعتبار التبعية التكنولوجية هلذه الدول للخارج تشكل عراقيل للنمو االقتصادي فيها، إضافة
فإنه إذا كان هناك نظام محاية فعال لالبتكارات يف الدول املتقدمة وصاحبه وجود ميكانيزمات وآليات نقل للتكنولوجيا 

 فإنه بالرغم من استفادة هذه األخرية من العمالة املؤهلة ستواجه الكثري من املشاكل والصعوبات ،أقل تطوراً يف الدول التابعة
  وجيات واالستفادة منها، مع إحتمالية حدوث ظاهرة هجرة العقول كنتيجة هلذه الوضعية.يف حتصيل هذه التكنول

العالقة بني االستثمار يف رأس املال البشري التعليم والتقدم التقين والتكنولوجي: عادة ما توصف العالقة بني  -ثالثا
 االستثمار يف التعليم والتغري والتطور التقين والتكنولوجي يف األدبيات بالتكاملية وحتظى بأمهية كبرية لدى صانعي القرار

وهو األمر الذي أكدته العديد من الدراسات مثل تلك اليت قام ا االقتصاديني  االقتصادي،خاصة يف مسألة تعزيز النمو 
)Shultz  ،Eicher،(  حيث أن التقدم التكنولوجي ليس شرطًا كافيًا لدعم النمو اإلقتصادي فالبد أن يسبقه توسع يف

على استيعاب  لة وجعلها قادرةالتعليم والتدريب مبختلف مراحله يعمل على زيادة ودعم الرصيد التعليمي للقوى العام
  .3التكنولوجيا، كما أن التغري التكنولوجي سيزيد من الطلب النسيب على القوة العاملة املتعلمة واملاهرة ويرفع من عوائد التعليم

يف املقابل فإنه من خالل االستثمار يف التعليم والتدريب ميكن للدول خلق قوى عاملة قادرة على التكيف مع  
التكنولوجي وتبين تكنولوجيات احلديثة مما يسمح بتعزيز اإلنتاجية والنمو االقتصادي هلذه الدول، حيث جاء يف التغري 

يثة زيادة إمكانية عملهم باألشكال التكنولوجية احلدإىل  أن زيادة نسبة تعليم املزارعني يؤدي 1991دراسة للبنك الدويل عام 

                                                 
1 : Babacar Ndiaye, op cit, p : 88. 
2 : Ibid. 
3 : Abdouni abdeljabbar et said hanchane ;op, cit , pp :2-5. 
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ومن جهة أخرى  فإن الشواهد على مستوى اإلقتصاد الكلي تؤكد أن الفوارق يف معدل النمو اإلقتصادي  .℅45بنسبة 
 آخر فإن التقدم تلك الفوارق التعليمية أي مبعىنإىل  حد كبريإىل  وإستغالل التكنولوجيات احلديثة فيما بني الدول تعود

النمو  على زيادة عوائد رأس املال البشري واملادي وبالتايل يعزز التكنولوجي املتالزم مع املخزون التعليمي املناسب يعمل
  االقتصادي.

  خالصة

تناولنا يف هذا الفصل العديد من اجلوانب املتعلقة مبوضوعي االقتصاد املعرفة ورأس املال الفكري، نظرا لكون أن هذا 
مل األرض يف عصر ز على املعرفة، مثلما كان عااألخري أصبح حيظى بأمهية قصوى يف تركيبة وركائز االقتصاد اجلديد املرتك

الزراعة ورأس املال املادي يف عصر الثورة الصناعية، وهو ما جعل من اإلنسان حجر الزاوية يف تربير مفاهيم هذا االقتصاد 
ية لوجوهرها، يلقى على عاتقه مسؤولية حتصيل املعارف واملهارات، كما يلقى على عاتق املؤسسات والدول ايضا مسؤو 

تكوين وإعداد وتطوير رأس املال الفكري، عرب توفري البىن األساسية الالزمة لذلك، وصياغة سياسات التعليم والتدريب 
 النتائج التالية:ىل إ الكفيلة بتوليد وتعزيز املعرفة باعتبارها مصدر خللق الثروة الوطنية، حيث خلصنا من خالل هذا الفصل

وتكامل غري حمدود بني عنصري املعرفة واملورد البشري، على اعتبار ان هذا األخري أنه توجد عالقة وروابط وثيقة  -
أصبح مصدر أساسي لوجودها وتطويرها واستغالهلا واالحتفاظ ا وختزينها، وهو ما دفع الكثري من الدول 

ادية اليت أصبحت القتصضرورة االعتناء واالهتمام بالعنصر البشري واالستثمار فيه، نظرًا لألمهية اإىل  واملؤسسات
 حتظى ا املعرفة يف عامل األعمال الدولية املعاصرة؛

أن نظرية االستثمار رأس املال البشري برهنت بشكل كبري أن زيادة اإلنتاجية ترتبط مبا يتلقاه الفرد من استثمار، من  -
الصحة، م والتدريب و خالل عدة جماالت يف شكل إنفاق استثماري وليس استهالكي، مثل االنفاق على التعلي

واستطاعت أيضا أن تغري النظرة اجتاههم باعتبارهم أنشطة ذات أبعاد ثقافية وآثار اقتصادية على عنصر اإلنتاجية، 
 مبا يساهم يف حتقيق وزيادة القدرات التنافسية للمؤسسات والدول؛

ول أمهية املتقدمة والنامية مؤخرا ح أنه بدأ يتشكل نوع من اإلدراك واالتفاق شبه عام لدى صانعي القرار يف الدول -
االستثمار يف التعليم والتدريب باعتبارمها استثمار مربح يف التنمية االقتصادية، حيث يظهر ذلك من خالل حجم 
املبالغ املخصصة هلذين القطاعني، من أجل تشجيع وتدعيم الزيادة يف الكفاءة واملهارة البشرية، وقصد استكمال 

 مية املختلفة فيها؛اجناز مشاريع التن
أن معظم التعاريف ذات صلة مبوضوع رأس املال الفكري الوطين تضمنت الربط بني العناصر واألصول اليت حيتويها  -

 هذا األخري وبني أنشطة خلق القيمة والقدرة التنافسية والثروة للدول؛
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لتنافسية، عي رأس املال الفكري وايظهر أن كل من اإلبداع واالبتكار يعتربان مبثابة حلقة ربط بني كل من موضو  -
 حيث يلعبان دور أساسياً يف حتديدها والتأثري على مستوياا؛

أن املفاهيم اليت حيملها اقتصاد املعرفة مل تأخذ بعني االعتبار خصوصية الدول النامية وطبيعة احتياجاا املتعلقة  -
جم عليه توسع ر رأس املال واملعرفة، األمر الذي قد ينبعنصر العمل والذي متتلك فيه وفرة، يقابلها ندرة نسبية لعنص

انتشار البطالة، نظرا لتأخرها وقصورها على تطوير استخدام هذين العاملني، وكذلك كون أن معطيات هذا االقتصاد 
ر و اجلديد مل تنشأ من صلب واقعها االقتصادي واالجتماعي بل كان لزاماً عليها التعامل والتكيف معه ملواكبة التط

 احلاصل يف الدول املتقدمة؛    
أن التطورات التكنولوجية خاصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال واخلدمات، صارت تعطي أولوية اكثر  -

للمهارات العالية للعاملني وإىل فئة حمدودة منهم تتوفر فيهم خصائص ومميزات معينة، األمر الذي هو متاح أكثر يف 
طبيعة بيئتها االقتصادية، مقابل بقاء أغلبية الدول النامية تعاين من ضعف قدراا البشرية  الدول املتقدمة حبكم

ا واملعرفية واملهارية، نظراً خلصوصيات وطبيعة هيكل اقتصادياا، وبسبب ضعف البىن التحتية التقانية األساسية فيه
وين وتطوير رأمساهلا تثمارها املعريف الضروري لتكوفشلها يف إعدادها، نتيجة غياب البيئة املشجعة لتوليدها وضعف اس

الفكري الذي يضمن هلا االندماج االجيايب يف االقتصاد املعريف، األمر الذي يعرقل من مسار استخدامها هلذه 
 التقنيات احلديثة يف تطوير أدائها االقتصادي ومواكبة التطورات احلاصلة يف بيئة االعمال الدولية.

د املفاهيم ديعلى ضوء ما سبق يظهر بشكل واضح درجة أمهية موضوع رأس املال الفكري الوطين يف ضبط وحت
يف  املتعلقة مبوضوعي التنافسية الوطنية واالقتصاد املعريف، كما تربز أمهية عملية االستثمار فيه عرب عنصري التعليم والتدريب

ضمان التكيف للدول النامية على غرار اجلزائر وتونس واملغرب، مع معطيات ومتطلبات االقتصاد اجلديد املبين على املعرفة، 
ة االستثمار يف رأس املال أمهية االقتصادية واالجتماعية لعمليإىل  قيق وتعزيز قدراا التنافسية. عليه فانه بالنظروكذلك يف حت

صيل يف واقع هذه األخرية يف الدول املغاربية بنوع من التفإىل  الفكري للدول عمومًا والنامية على وجه التحديد سنتطرق
الفصل املوايل.
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  تمهيد

أنه منذ الستينات من القرن  لبدلي ،نقلة نوعية يف تاريخ العلوم اإلنسانية واالقتصادية البشرتعترب فكرة االستثمار يف 
االحباث العلمية واملسامهات الفكرية، على غرار نظريات االستثمار يف رأس املال البشري   تتكاثف العشرين بدأت

وى الدويل لتجسيد لجهود من قبل صانعي القرار على املستر لتكاثف وتظافالقتصاديني ثيودور شولتز وكاري بيكر، تبعها ل
بارمها أداتني اسرتاتيجيتني باعت ،معتمدين يف ذلك على عمليتني أساسيتني مها التعليم والتدريب ،أرض الواقعإىل  هذا االجتاه

 التطرقبالفصل  هذاسنقوم يف  ،وغريها اجلوانبولتوضيح هذه  .إعداد رأس املال الفكريو  تشكيل ا الدول يفمتستعمله
واقع االستثمار إىل  لتطرقاإىل  ضافةيف العامل البشري، باالبعض النظريات واملسامهات الفكرية املفسرة الجتاه االستثمار إىل 

ملقومات والعراقيل االوقوف على أهم يف رأس املال الفكري عرب عمليايت التعليم والتدريب يف الدول املغاربية، دف 
فوائد على اجلوانب  من أوضاعها، بالنظر ملا هلماحتسني من أجل  هذه الدولهاتني العمليتني يف  تعرفهاالفروقات اليت و 

  يل:النحو التا، تتوزع على أساسني مبحثنيإىل  سيتم تقسيم هذا الفصلحيث  االجتماعية واالقتصادية،
  : التحليل النظري للعالقة بني رأس املال الفكري وتنافسية الدولالمبحث األول

  املغاربيةقراءة لواقع االستثمار يف رأس املال الفكري يف الدول المبحث الثاني: 
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  المبحث األول: التحليل النظري للعالقة بين رأس المال الفكري وتنافسية الدول 

قصد التوصل للتفسري النظري للعالقة بني متغريات الدراسة (التنافسية ورأس املال الفكري) سيسعى هذا املبحث 
ر األساسية املشكلة على إجياد الربط بني العناص لتسليط الضوء على بعض الروابط املوجودة بني املوضوعني من خالل الرتكيز

بعض اجلوانب ىل إ إضافة ،ملفهوم تنافسية الدول مثل النمو االقتصادي واإلنتاجية واإلبداع واالبتكار والبحث والتطوير
ملتعلقة ااالجتماعية، ودراسة مدى ارتباطها مع مفاهيم ومكونات موضوع رأس املال الفكري الوطين مبا يف ذلك العمليات 

  باالستثمار فيه (مثل االستثمار يف التعليم والتدريب)، وذلك على النحو التايل.

  المطلب األول: عالقة األصول غير الملموسة بتنافسية الدول

للتنافسية على أا:" قدرة الدولة على حتقيق معدالت  )WEF ,1996( جاء يف تعريف املنتدى االقتصادي العاملي
. حيث ركز هذا 1يتم قياس ذلك بنصيب الفرد يف الناتج احمللي اإلمجايلأين  امة يف الدخل احلقيقي للفردمنو مرتفعة ومستد

التعريف على النمو االقتصادي بإعتباره جوهراً أساسياً يف تعريف التنافسية والذي يعرب عنه يف كثري من األحباث والدراسات 
يف الزيادة يف الناتج احمللي اخلام، عليه فإنه قصد توضيح العالقة بني التنافسية ومكونات رأس املال الفكري  سنركز يف هذا 

راسة الروابط بني مكونات هذا األخري والنمو االقتصادي وذلك على اعتبار أن النمو االقتصادي عنصر مهم اجلزء على د
  يستعمل يف تفسري وقياس تنافسية الدول. 

  الفرع األول: األصول غير الملموسة كمصدر للنمو االقتصادي

  اً ارتفاع) OCDE( والتنمية االقتصادية شهد االستثمار يف األصول غري امللموسة للدول األعضاء يف منظمة التعاون
جند  يف سنة ن أي حيث بات ينافس االستثمار يف اآلالت والتجهيزات عند بعض الدول فيها، ،وبشكل مستمر اً كبري 

كنسبة من الناتج اإلمجايل  %7إىل  %2إنتقل االستثمار يف البحث والتطوير والربجميات والتعليم العايل من حوايل  2002
، بالرغم من بقاء هذه الشكل من االستثمارات يف مستوى أدىن من تلك املوجهة لآلالت والتجهيزات اليت GDP(2( اخلام

راجع  - عرفت إرتفاعًا بشكل الفت 2002-1994)، إال أا خالل الفرتة ما بني GDPمن ( %7قدرت يف حدود 
  .-4امللحق

املتعلقة بالبحث والتطوير  )OCDE(كما واصلت نفقات االستثمارات يف األصول غري امللموسة للدول األعضاء يف 
قدرت بنسبة أين  واستمرت يف االرتفاع بشكل مطرد 2003) سنة GDPمن ( %2.2حيث قدرت حبوايل  ،يف االرتفاع

الدراسات القياسية املتعلقة بكثافة البحث والتطوير ذلك تشري إىل  ، إضافة2003-1995سنويًا للفرتة ما بني  3.7%
لى البحث أن زيادة اإلنفاق عإىل  (النفقات ذات صلة بأنشطة البحث والتطوير قصد خلق القيمة املضافة) يف الغالب

 والتطوير ارتبط مع االرتفاع يف اإلنتاجية وتقدمي معدل مرتفع من العوائد يف هذه الدول.

                                                 
1 : World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 1997, op cit. 
2 : Meeting of the OCDE council at Ministerial level,  Creating value from Intellectual Assets , OCDE, 2006. بتصرف 
  Sur Web: http://www.oecd.org/sti/inno/36701575.pdf   03/02/2016. 
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أن أنشطة البحث والتطوير املنجزة من قبل القطاع العام واخلاص يف إىل  ض الدراساتمن جهة أخرى؛ تشري بع
ىل إ على حد سواء كان هلا أثر اجيايب على اإلنتاجية، حيث أرجحت االختالفات بني الدول )OCDE(دول االعضاء بـــ 

املتعلقة ذه ة من األعمال املختلفة و أن البحث والتطوير األجنيب كان له تأثري كبري على الدول ذات املستويات العالي
مستوى قدراا على التكيف مع هذه إىل  أن حجم إستخراج املعارف يرجعإىل  وهو األمر الذي يوحي ،األنشطة

واليت طرحت  )Corrado et all,2005,2006. ويف دراسة حديثة قام ا االقتصادي (1التكنولوجيات احلديثة املستوردة
ة إعتبار اإلنفاق على األصول غري امللموسة مبثابة رأمسال أو استهالك وسيط وماهي النتائج اليت ميكن السؤال حول إمكاني

أن تنجم يف حالة معاجلتها على أا رأمسال، وذلك على خلفية إعتبار النفقات عليها يف االقتصاد األمريكي هي مبثابة 
  :2هات ومصادر النمو من خاللإستثمار تشكل نوعاً من اإلختالف امللحوظ يف أمناط وتوج

 %11حدود  إىل مسامهة رأمسلة األنشطة املتعلقة باألصول غري امللموسة يف إرتفاع معدل منو األرباح/ للساعة -
 .2003-1995خالل الفرتة 

حيث  ،ارتفاع األمهية النسبية لألصول غري امللموسة يف تفسري تغريات النمو بشكل كبري مقارنة بالعوامل األخرى -
من النمو يف إنتاجية  %54أنه بإدخال اجلوانب املتعلقة برأس املال الفكري يف األنشطة االقتصادية سامهت حبوايل 

ول نفس نسبة مسامهة األص منها مفسرة من قبل األصول غري امللموسة وهي تقريباً  %27كانت حوايل أين   العمل
 املادية.

  كإستثمار الفرع الثاني: األصول غير الملموسة  

مجلة من التحديات اجلديدة  )OCDE(صاحب االرتفاع النسيب ألمهية األصول غري امللموسة  للدول األعضاء يف 
يف إعداد احلسابات الوطنية (املوازنة العامة، ميزان املدفوعات ...) خاصة بعد مراجعتها ألنظمة حساباا الوطنية ونشرها 
ملقاييس موسعة يف حساب الناتج اإلمجايل الوطين تضم اإلنفاق على البحث والتطوير والربجميات بإعتبارمها إستثمارات 

، حيث صارت 2005رفع الناتج اإلمجايل الوطين، فضال على رأمسلة البحث والتطوير والتوصية ا إبتداءاً من سنة  إىل تؤدي
هذه التعديالت متثل نوعًا من التحسني يف نظام احلسابات الوطنية جلعله أكثر تكييفًا مع معطيات إقتصاد املعرفة بالرغم 

  قياس العملي والتقين هلذا النوع األصول .من بقاء العديد من اإلشكاالت املتعلقة بال

جدير بالذكر؛ أن األصول غري امللموسة ليست مستقلة يف حد ذاا بل متيل ألن تكون متكاملة ومتداخلة فيما 
بينها بشكل كبري رغم القيود املوجودة بني خمتلف أمناطها، فمثال جند أن معظم نفقات البحث والتطوير يف الدول املتقدمة 

ات االخرتاع عبارة تكون براءأين  ،يف احلقيقة ألجور العمال ذوي املهارات العالية ونتائج التدريب وتطوير املهاراتتذهب 
عن نتيجة للبحث والتطوير وجهاز قانوين رمسي حلماية وتأمني األفكار املنبثقة عن رأس املال البشري، كما أن النفقات على 

                                                 
1 : Meeting of the OCDE council at Ministerial level, Creating value from Intellectual Assets , op cit. 
2 : Carol Corrado, Intangible capital and US Economic growth, Review of Income and Wealth, Serie 55, Number 3, 

September 2009, Oxford, UK. sur Web: 
      https://www.conference-board.org/pdf_free/IntangibleCapital_USEconomy.pdf   03/02/2016. 
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ظيمية فيها البحث والتطوير خاصة يف جمال اخلدمات وتعترب الربجميات واهلياكل التنالربجميات متثل نسبة كبرية من نفقات 
مبثابة تسجيل وحفظ للخربة البشرية واملعرفة بالشكل الذي يسمح بإنشاء نوع من التفاعل والتكامل فيما بني هذه األصول 

ة ومكوناا يف لب تظهر األصول غري امللموسوالذي ينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار عند تقدير مسامهتها، حيث أنه يف الغا
  عدم الدقة إمجاًال يف حتديد مدى مسامهتها يف األداء االقتصادي.إىل  صورة غري واضحة وبالتايل تؤدي

منطقة أوربية عرب  199يف دراسة حول أثر األصول غري امللموسة على مستويات اإلنتاجية لــ  يف السياق نفسه؛ جاء
، حيث أعطت فيها مجيع معامالت األصول غري 20061-1985ا يف ذلك سويسرا والنرويج خالل الفرتة االحتاد األوريب مب

رأس املال البشري، رأس املال التكنولوجي) وهو األمر  0.16رأس املال االجتماعي،  0.14امللموسة نتائج إجيابية ومعتربة (
الذي يؤكد على أمهية الدور الذي يلعبه هذا النوع من عوامل اإلنتاج، كما أوضحت أيضا أن جزء كبري من الفروقات يف 

ة ذه اخلاص عرب املناطق األوربية تفسر حسب التفاوت يف حجم املوارد )TFP( مستويات اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج
  .2األصول

  الفرع الثالث: تأثير األصول غير الملموسة على معدالت البطالة

يعترب معدل البطالة من أهم املؤشرات االقتصادية الكلية يف إقتصاديات الدول وكذلك بالنسبة للمناطق حيث صار 
ري)  والنمو يف معدل إستثمار يف العنصر البشمعروفاً حاليًا أن التوقع بتطوره يتأثر باألصول غري امللموسة مثل التعليم (ك

يف دراسة قام ا على عينة من الدول األوربية  )Okun’s Law(الناتج اإلمجايل الوطين، األمر الذي أكده االقتصادي 
النمو  هدف من خالهلا الربط بني تأثري االختالفات يف معدالت البطالة مبعدل -بإستخدام مناذج بانل -(الغربية والشرقية) 

االقتصادي وذلك على اعتبار هذا األخري تتحكم فيه عدة عوامل من بينها الزيادة السريعة يف االرتباط باجلوانب املتعلقة 
.  كان من املتوقع يف هذه الدراسة أن النمو يف حجم القوى العاملة ميكن أن 3باالبتكار والتعليم  ذي صلة بالقوى العاملة

و األمر  احلاصل يف معدالت البطالة واليت تشهد نوع من االرتفاع السريع يف الدول األوربية، وهيؤثر بشكل اجيايب يف التغري
الذي يشكل  يف نفس الوقت نوع من الصعوبة يف تقليص البطالة بداخلها كون أن حجم طلب العمال اجلدد يفوق منو 

. تناولت هذه الدراسة 4وهو ما جيعل من مسألة تقليص البطالة فيها أمراً شبه مستحيل ،طاقة االستعاب يف سوق العمل
أيضا احلديث على متغري آخر يتعلق بالتأخري املسجل يف حصول الطلبة على وظيفة مقارنة جبميع املواطنني كوا إنطلقت 

عدل النمو وذلك ة بشكل أسرع من تأثريه على ممن فرضية أنه هناك تأثري إجيايب لعدد الطلبة املتخرجني على معدل البطال
على إعتبار أن إحتمالية حصوهلم على مناصب عمل مباشرة بعد االنتهاء من الدراسة تعد مرتفعة مقارنة مع غري الطلبة، 

                                                 
1 : Barbara Dettori, Emanuela Marrocu, Raffaele Paci, Total factor productivity, intangible assets and spatial 

dependence in the European regions, University of Cagliari - Centre for North South Economic Research 
(CRENOS) July 7, 2009, sur Web: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1430928 08/02/2016.بتصرف  

2 : Jordi Surinach & Rosina Moreno  The role of intangible assets in the regional economic growth, Investigations 
Regionales, University of Barcelona; March 2011.p: 182 بتصرف 

  sur Web http://www.aecr.org/images/ImatgesArticles/2011/11/09_SURINACH.pdf ;  06/02/2016. 
3 : Christian Dreger, Georgerber, Impacts of intangible assets on regional growth and Unemployment, p: 34. 
 sur web : http://www.ub.edu/sea2009.com/Papers/79.pdf    06/02/2016.بتصرف  
4 : Ibid. 
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ثر غري هام ألوهام على منطقة أوربا الغربية، بينما كان يف أوربا الشرقية ا اً فجاءت مجيع النتائج تظهر أن هذا األثر كان كبري 
  : 1على اإلطالق وذلك راجع لسببني

السبب األول: هو أن الطلبة أو اخلرجيني اجلدد حتيط م مجلة من العراقيل إلجياد وظيفة مناسبة بعد االنتهاء  -
 مباشرة من دراستهم.

ربح أكثر يف لالسبب الثاين: يتعلق جرة األدمغة وذلك بسبب ترك الطلبة لبلدام بعد االنتهاء من دراستهم ل -
بلدان أوربا الغربية نظراً الن عالقة التأثري بني مستويات تعليمهم ومتطلبات سوق العمل غري حمسوسة يف بلدام 
األصلية وذلك على إعتبار أن هيكل اقتصاديات أوربا الشرقية ومنوها االقتصادي القوي يرتكز على العمل البسيط 

عمل الذي يعترب يف أوربا الغربية غري رحبي بسبب ارتفاع تكاليف عنصر ال تعليم عايل، األمر الذيإىل  وال حيتاج
أحسن ىل إ يتحدد حبسب مستوى وطبيعته تعليم العامل ومسامهته يف توليد الثروة وهو األمر الذي جيعله حيتاج

عدالت م وأفضل تعليم للعمل يف هذه املنطقة، حيث يتوقع أن يساهم مستوى التعليم العايل للطلبة يف ختفيض
 البطالة فيها. 

  الفرع الرابع: رؤية االتحاد األوربي إتجاه األصول غير الملموسة والتنافسية األوربية

إسرتاتيجية لشبونة: السبب األساسي لظهور ما يسمى بإسرتاتيجة لشبونة هو ارتفاع معدالت البطالة والرتاجع يف  -أوال
تنافسية دول االحتاد األوريب مقارنة بكل من الواليات املتحدة األمريكية واليابان وإمكانية مواجهتهم مستقبًال حيث قام 

ماع خاص يف لشبونة لوضع إسرتاتيجية جديدة ختطط لالنطالق يف العقد بإجت 2000الس األوريب يف مارس من سنة 
كان هدفها األساسي جعل االحتاد األوريب" أكثر تنافسية ودينامكية يف ظل االقتصاد املبين على املعرفة وعلى أين   اجلديد،

ق هذه اخلطة . من أجل حتقياملستوى العاملي قادرًا على حتقيق منو اقتصادي مستدام وتوظيف وانسجام اجتماعي عايل"
فإنه يتوجب توفر أحسن سياسات من أجل التوجه حنو جمتمع املعلومات وكذلك الرتكيز على االستثمار يف البحث والتطوير 

  .2بإعتبارمها من أهم العوامل اليت ترفع من التنافسية

" واليت ترتكز على ثالث أولويات 2020أوربا : محلت الرؤية األوربية اجلديدة للعقد اجلديد إسم " 2020رؤية أوربا  -ثانيا
  : 3وهي -2010حسب ما جاء يف تقرير اللجنة الوزارية األوربية سنة - 

 منو ذكي: النهوض باالقتصاد أو البلد بناءاً على املعرفة واالبتكار. -1

 منو مستدام: تعزيز أكثر لكفاءة املوارد وكذا اجلانب البيئي وزيادة القدرة التنافسية. -2

 منو شامل: حتقيق مستوى توظيف عايل الذي يقود االقتصاد لالنسجام االجتماعي واإلقليمي.    -3

                                                 
1 : Christian Dreger, Georgerber, op cit, p: 34. 
2 : Verner Tomas, National competitiveness and expenditure on education and R&D, Journal of competitiveness, Issue: 

2, 2011; p: 4. 
3 : Ibid 
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  : 1وهي 2020كان االحتاد األوريب يسعى من خالل هذه الرؤية لتحقيق مخسة أهداف يف حدود سنة     

 ؛ %75حدود إىل  سنة 64و 20معدل التوظيف: رفع مستويات التشغيل يف السكان البالغني أعمارهم بني  -

 البحث والتطوير واإلبتكار: من خالل زيادة االستثمار يف البحث والتطوير واإلبتكار يف القطاع العام واخلاص؛  -

 التغريات املناخية والطاقة: ختفيض اإلنبعاثات الغازية ورفع حصة املصادر الطاقوية املتجددة ورفع الكفاءة الطاقوية؛  -

 %40حدود إىل  سنة 34و 30التعليم: رفع حصة السكان املتواجدين يف التعليم العايل الذين ترتاوح أعمارهم بني  -
 والتقليص من معدل التسرب املدرسي؛

 الفقر واإلقصاء االجتماعي: تقليص عدد املواطنني املعرضني ملخاطر الفقر واإلقصاء؛  -

اف أعترب مهم جداً لرفع تنافسية االحتاد األوريب خاصة من خالل جدير بالذكر أيضا؛ أن مسألة حتقيق هذه األهد
  والبحث والتطوير واإلبتكار.          -بإعتبارها إستثمار يف العنصر البشري -عملية التعليم

  المطلب الثاني: عالقة رأس المال الفكري بتنافسية الدول

ريها بعيداً على املستوى الكلي ال ختلو من تفس تكاد تكون معظم التعاريف اليت تناولت موضوع التنافسية خاصة
من أمهية وتداخل يف املعاين اليت جاءت ا، وهو األمر الذي ذهب له كثري من  اعن مفاهيم وضوابط اإلنتاجية ملا هل

ة الذي يقول فيها: "أن التنافسي  )P .Krugman 1994(االقتصاديني واهليئات الدولية على غرار االقتصادي األمريكي 
ا قدرة الدولة على ليس هلا أي معىن بل هي جمرد طريقة أو أسلوب آخر للتعبري على اإلنتاجية، حيث يعرب عليها على أ

مستويات املعيشة بشكل عام أو تقرييب وذلك من خالل رفعها إلنتاجيتها". كما عرفها االقتصادي                     حتسني 
,1998) M.Porterا تتمحور حول اإلنتاجية الوطنية "، إضافة)  يف تعريفه الشامل للتنافسية على مستوى الدول "على أ 

على أا "جمموع اهليئات والسياسات والعوامل  )WEF ,2013ذلك جند تعريف التنافسية حسب تقرير التنافسية العاملي (إىل 
لدول يستوجب عدم رأس املال الفكري وتنافسية االيت حتدد مستوى اإلنتاجية بلد ما". عليه فإنه  قصد تفسري العالقة بني 

إغفال دراسة العالقة بني مكونات رأس املال الفكري واإلنتاجية على إعتبار أن هذه األخرية تعترب مفهوم أساسي يف تعريف 
 وتفسري التنافسية بشكل عام وعلى املستوى الكلي بشكل خاص، األمر الذي سنركز عليه يف هذا اجلزء. 

  ول: عالقة رأس المال الفكري باإلنتاجية الفرع األ

العمل على مشروع ملدة سنتني حتت  2011مع بداية سنة  )OCDE(بدأت دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
" ميس الدول األعضاء فيها وبعض الدول الكربى Nouvelles sources de croissanceشعار "مصادر جديدة للنمو" 

حيمل هذا املشروع هدفني أساسيني: األول هو جلب الوسائل اليت تظهر القيمة االقتصادية لرأس املال غري األعضاء  حيث 
يف  ها احلكوماتات احلالية  اليت تواجهالفكري بإعتباره مصدر جديد للنمو، واهلدف الثاين هو السعي أكثر لفهم التحدي

                                                 
1: Ibid. 
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تثمارات املؤسسات يف رأس املال الفكري عند حساب . وذلك ألنه يف السابق مل يكن هناك تقدير دقيق الس1نشاطها
إال أنه يف الوقت احلايل بدأت تظهر دراسات تقيس االستثمار اإلمجايل للمؤسسات  ،الدخل الوطين أو يف حماسبة الشركات

لباحثني بعض ا إزداد االهتمام ذا اجلانب وقامأين  ،خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية 2000فيه وذلك ابتداءاً من سنة 
بتطبيق أساليب وطرق تعتمد على اإلنفاق املباشر لتقييم إستثمارات املؤسسات يف رأس املال الفكري وبعدها يتم إستعمال 
هذه القياسات يف دراسات كمية حيسب من خالهلا النمو االقتصادي، نظرا  لوجود استعمال مكثف وبشكل تدرجيي لرأس 

تقدماً مثل اململكة املتحدة واليت قدرت مسامهة إستثمارات املؤسسات فيه بأكثر من ضعف املال الفكري يف الدول األكثر 
عرف متوسط  1975-1974، ويف اسرتاليا فإنه منذ الفرتة 2004-1970نسبة القيمة املضافة اخلام لقطاع السلع بني الفرتة 

مرات من االستثمارات يف النشاطات املادية       1.3النمو السنوي يف االستثمار يف رأس املال الفكري يف حدود أكثر من 
 )PIB((اآلالت والتجهيزات ... .). أما يف اليابان فإن معدل االستثمار يف رأس املال الفكري بالنسبة للناتج احمللي اخلام 

ىل إ سنة األخرية وكذلك احلال نفسه يف كندا فقد شهد االستثمار احلقيقي لرأس املال الفكري ارتفاع 20ارتفع طول فرتة 
للسنة قبل هذه الفرتة. أما بالنسبة للواليات املتحدة  %4.1مقابل  2008-1976يف السنة خالل الفرتة ما بني  %6.4حدود 

سنة سامهت على  40ؤسسات املتعلقة برأس املال الفكري ملدة أن منو إستثمارات املإىل  األمريكية فإن الباحثني يشريون
، نتيجة ارتفاع االستثمارات اخلاصة برأس 20112من القيمة املضافة يف سنة  %15حتقيق ما يقارب إىل  األقل يف الوصول

اص والصحة والتعليم، السيما يف القطاع اخل ،2011-1972املال الفكري كنسبة من النتاج احمللي اخلام خالل الفرتة ما بني 
  . -5راجع امللحق  -قابله تراجع يف االستثمارات املوجهة لرأمسال املادي خالل نفس الفرتة 

جدير بالذكر أيضا؛ أن الدراسات الكمية حلساب النمو على املستوى الكلي أو اجلزئي سعت لتوضيح أن إستثمارات 
 تعزيز النمو واإلنتاجية وأظهرت أنه هناك عالقة إجيابية بني هذهاملؤسسات يف رأس املال الفكري ميكن أن تساهم يف 

االستثمارات والنمو االقتصادي وكذلك فوائد على اإلنتاجية وذلك على إعتبار معاجلة رأس املال الفكري على أنه استثمار 
ال الفكري قلصت ة لرأس املوبالتايل رفع مسامهته بشكل مكثف يف النمو اإلمجايل. كما أن هذه املعاجل ،وليس إنفاق وسيط

 2007-1995يف النمو حيث سجلت التقديرات بني سنيت ) TFP(بشكل عام من مسامهة اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج 
من النمو يف إنتاجية العمل كانت ناجتة عن االستثمار يف رأس املال الفكري،  %27يف الواليات املتحدة األمريكية أن نسبة 

أن االستثمار يف رأس املال الفكري يفسر ما بني   -دولة 27حول –أشار تقرير صادر عن االحتاد األوريب  ذلكإىل  إضافة
من متوسط منو إنتاجية العمل، بينما يف كندا جند أن الناتج احمللي اخلام ومتوسط منو إنتاجية العمل عرف  %25إىل  20%

. يف السياق نفسه؛ أشارت دراسة حول األصول غري امللموسة ومنو 20003-1976خالل الفرتة  %0.2ارتفاع يقدر حبوايل 
واليت قدرت فيها زيادة النمو السنوي لإلنتاجية يف قطاع  2010اإلنتاجية قامت ا اللجنة احلكومية االسرتالية لإلنتاج سنة 

ة مجيع األصول غري ، خاصة بعد رأمسل2006-2005و 1994-1993خالل الفرتتني  %0.24السوق (التجارة) بأكثر من 

                                                 
1 : OCDE,  Nouvelles sources de croissance : Le capital intellectuel, analyse de base et conclusions pour l’action 

gouvernementale, Réunion du conseil au niveau des ministres ; Paris  29-30 mai, OCDE, p : 10-18.  
Sur  Web : http://www.oecd.org/fr/innovation/C-MIN(2013)6-FRE.pdf  07/02/2016. 
2 : Ibid. 
3 : Ibid. 
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امللموسة (أي إعتبارها إستثمار)، كذلك يف القطاع الصناعي واخلدمايت فإن منو إنتاجية العمل هي األخرى ارتفعت بعد 
أعلى يف القطاع   %0.19و % 0.43كان املعدل ما بني أين   رأمسلة كل األصول غري امللموسة ومقارنتها باألصول املادية

 .1الصناعي واخلدمي

هة أخرى؛ وحبسب ما جاء يف بعض األدبيات احلديثة املتخصصة اليت تعرف اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج من ج
من الناحية الفنية بأا:" عملية مستمرة لإلبداعات املعرفية وتدفقًا مستدميًا لألفكار اجلديدة واخلالقة وتنبع من األفكار 

عت الصناعية اليت صاحبها ظهور وتنامي طبقة املتعلمني واليت قادت وشجاجلديدة للعقول املتعلمة كما حدث يف الثورة 
عملية تبادل األفكار وحل املشاكل يف مواقع العمل وخلق أفكار مصرفية جديدة..." أي بعبارة أخرى يعترب رأس املال 

اديني بيسارديس وفاردوكيس . كما قام كل من االقتص2البشري عامًال هامًا جدًا يف تفسري معدالت منو اإلنتاجية الكلية 
، حيث استنتجا عدم وجود ارتباط )MENA(بدراسة لسوق العمل يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا  2005سنة 

قوي بني رأس املال البشري ومنو اإلنتاجية يف هذه الدول معللني ذلك باخنفاض نوعية رأس املال البشري وسوء ختصيصه 
من خرجيي  %50 يعمل ويرتكز أكثر منأين  اإلنتاجية وارتكاز توظيفه يف الوظائف احلكوميةوتوجيهه حنو القطاعات غري 

. بالرغم من التوسع امللحوًظ يف رأس املال البشري الذي شهدته دول منطقة 3التعليم يف نشاطات ذات الطابع الريعي
)MENA(  إال أنه صاحب هذا التوسع إخنفاض يف معدالت منو يف  -6راجع امللحق -خالل العقود الثالثة األخرية

  اإلنتاجية. 

كما أظهرت نتائج البيانات املتعلقة بنوعية التعليم تراجعًا متزايدًا وذلك بالنظر لنتائج بيانات إختبارات املهارات 
تربة وأن العالقة بني منو رأس أن منو كمية رأس املال البشري كانت مع TIMMS4اإلدراكية للعلوم والرياضيات املعروفة بــ 

املال البشري واإلنتاجية (املقاسة بالناتج احمللي اإلمجايل بالقوة الشرائية املتكافئة وللساعة الواحدة) كانت ضعيفة إال أن 
  . -7راجع امللحق  -االرتباط بني املتغريين كان موجًبا 

كما أنه عند مقارنة معامل االرتباط بني معدل منو اإلنتاجية ومعدل منو خمزون رأس املال البشري لدول منطقة 
)MENA(  وعدد من دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ودول آسياوية، جند أن معامل االرتباط يف كل دول منطقة
)MENA(  الذي ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل.هو األضعف والذي يكاد يقرتب من الصفر، األمر  

  

  

                                                 
1 : Tatiana M. Munteau, Intangible Assets and their Contribution to productivity Growth in Ontario, Senior 

Economist; Office of economy policy Ontario; Ministry of Finance; 2013. P:4. 
  . 7-5ص ص:  43،2011، سلسلة اخلرباء، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، العدد  رأس  المال البشري والنمو في الدول العربية: بلقاسم العباس و وشاح زراق،   2 
  : املرجع نفسه. 3 

 4  :TIMMS :ميثلون جمموعة متنوعة كني فيها لعامل واملشار االختبارات اإلداركية للعلوم والرياضيات هي عبارة عن سلسلة من التحقيقات الدولية ملاديت الرياضيات واملعارف العلمية للتالميذ يف ا
واليت تعمل على القيام مبقارنات للنتائج املدرسية وجتارب الدولة ) AIE( من أنظمة التنظيم العاملية (بلد أو منطقة) تكون يف شكل دراسات تقوم ا اجلمعية العاملية لتقييم املردودية املدرسية

تتم كل أربعة سنوات تقريبا وبشكل دوري حيث تقييم تالميذ السنة الرابعة والثامنة من التعليم األساسي، وكذلك تالميذ  1995املتعلقة بفعالية أنظمتها التعليمية وذلك انطالقا من سنة 
   السنة النهائية من التعليم الثانوي يف ماديت الرياضيات والفيزياء الدقيقة.
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  : معامل االرتباط بين معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بالساعة(اإلنتاجية) ومعدل نمو رأس المال البشري12الجدول 

  دول أخرى  )OCDE(دول   )MENA(الدول العربية   معامل االرتباط /الدول

h 0.18  0.21  0.053  غير معدل بنوعية التعليم  

*h 0.39  0.41  -0.05  معدل بنوعية التعليم  

  9ص: 2011 ،43، سلسلة اخلرباء، املعهد العريب للتخطيط بالكويت العدد رأس  المال البشري والنمو في الدول العربية بلقاسم العباس و وشاح زراق،المصدر: 

ودف قياس مسامهة  )MENA(القضايا املتعلقة بنوعية رأس املال البشري يف دول منطقة عن يف إطار البحث  
التغيريات يف نوعية التعليم على منو اإلنتاجية وكذلك حتديد االختالفات يف مستويات اإلنتاجية بني الدول الناجتة عن 

 دراسة باالعتماد على تطبيق لنموذج جونز حول النمو االقتصادي الداخليالاالختالف يف نوعية رأس املال البشري، متت 
فسر هذا النموذج النمو ينتج أساسًا من أين  ،2007-1980وتضمنت بيانات لثالثني دولة نامية ومتطورة خالل الفرتة 

وث واألفكار، حيث مل يف جمال البحاملخزون العاملي لألفكار وأن عدد قليال من دول العامل املتطورة تقنياً هي اليت تقود العا
تتحدد جهود الباحثني فيها بالتعليم بالدرجة األوىل، كما يعترب هذا النمو لرأس املال البشري احملدد األساسي للنمو 

)، حيث أظهرت TIMMSاالقتصادي ويتم قياس نوعية التعليم من خالل إختبارات املهارات اإلدراكية للعلوم والرياضيات (
شهد أين  ،تاجيةمنو اإلنهارات اإلدراكية) و بوجود عالقة موجبة لكن جزئية بني نوعية رأس املال البشري (مقاساً باملالدراسة 

) حتسنًا يف نوعية رأس املال البشري خالل ثالثني سنة املاضية من بينها 30دول من أصل  08عدد قليل من دول العينة (
دول) حتسنًا يف نوعية رأس املال البشري واإلنتاجية أي بالتايل وجود  05(عدد قليل من الدول غري عربية، بينما شهدت 

عالقة موجبة بينهما، وذلك يف الوقت الذي شهدت فيه أغلب الدول العربية تدهوراً يف اإلنتاجية ونوعية رأس املال البشري 
موعة  يف نوعية رأس املال البشريوجود اختالفات بني الدول إىل  وهو ما ميثل عالقة طردية. كما توصلت هذه الدراسة

  . 1من الدول غري العربية على أنه مرتبط ارتباطاً اجيابياً مع االختالف يف معدالت منو إنتاجيتها

الدراسات السابقة واليت حاولت تفسري العالقة بني رأس املال الفكري ومستويات اإلنتاجية فإنه توجد  إىل  إضافة
على  )Dorweiler & yakho,2005( )Swanson,1999(كثري من األحباث والدراسات قام ا بعض االقتصاديني أمثال 

صول ح عالية جيدر ا أن تكون األوىل يف احلأن املؤسسات ذات مستويات جنا إىل  مستوى املؤسسات توصلوا من خالهلا
  .2على األصول غري امللموسة وتم بتسيريها بشكل جيد مع األخذ بعني االعتبار إمتالك أدوات إسرتاتيجية ذات صلة ا

) أنه من املهم على املؤسسات معرفة رأمساهلا الفكري من أجل Devenport & Prusak ,1998كما أشار كل من (  
ويات إنتاجيتها وإستدامة مزاياها التنافسية لتوليد قيمة مضافة مستقبلية. ومن جهته أيضا أشار كل من                رفع مست

)Cool & Youndt, 1996أن رأس املال البشري (بإعتباره أحد مكونات رأس املال الفكري) يولد ويرفع من إىل  ) وآخرون
  .  3اإلنتاجية

                                                 
  .9:  بلقاسم العباس و وشاح زراق، املرجع السابق ، ص:  1 

2 : Aristides Isidoro Ferrira & Luis Fructuso Martinz,  Intellectual capital : Perceptions of productivity and Investment 
,RAC, Curitiba, Vol 15,n02, March /Abr 2011, Portugal ,p: 252 efghف   . Sur Web: www.aupad.org.bt/rac    02/02/2016. 

 3: Ibid.  
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  الفكري عنصر أساسي لتحقيق التنافسية الفرع الثاني: رأس المال 

بات من املعلوم إرتباط مستقبل الدول يف الوقت احلايل مبستويات تنافسيتها واليت هي األخرى أصبحت تتأثر برصيد 
الدول من رأس املال الفكري الوطين ومدى قدرا على استخراج القيمة منه، كل ذلك راجع لكون أن توسع االقتصاد 

إعادة تعريف العوامل اليت حتقق تنافسية الدول يف خمتلف الظروف، حيث صارت ترتكز على املوارد املادية العاملي مسح ب
ل اليت تعتمد على الدو  صارتأين  تشتق نسبياً من رأمساهلا الفكري أصبحتحيث  ،وغري املادية خاصة يف الدول املتقدمة

  . 1خلق الثروة مستقبالً األنشطة كثيفة رأمسال واملعرفة هي اليت سرتبح يف جمال 

قصد دراسة العالقة والرتابط بني مكونات رأس املال الفكري الوطين والتنافسية ظهرت عدة مسامهات لباحثني 
واللذان قاما بتجزئة وحتليل رأس  )Edvinsson & Lin ,2008(ومفكرين إقتصاديني لعل أبرزها تلك اليت ترجع لكل من 

أبعاد: رأس مال بشري، رأس مال سوقي، رأس مال عمليايت، رأس مال جتديدي ومايل   )4(أربعة إىل  املال الفكري الوطين
  مؤشر تتوزع حبسب كل نوع من رأس املال واختذت عملية التحليل جانبني: 23حيث إعتمدت دراستهم على حوايل 

زع حبسب مستوى تتو   -WEFحسب  -دولة تنافسية يف العامل  15القسم األول: يتشكل من جمموعة أوىل حتتوي  -
) الصادر عن البنك الدويل Knowledge Economic Indexترتيب مؤشر إقتصاد املعرفة (إىل  مرحلة النمو، إضافة

من أجل مالحظة ديناميكية تنافسيتها. تضاف إليها  2011-2009خالل الفرتة  ،وترتيب املؤشر العاملي لالبتكار
مدى  حلة منو ضعيفة قصد املقارنة بني اموعتني وتوضيحجمموعة ثانية هلا نفس اخلصائص لكن توجد يف مر 

 ارتباط أداء االقتصاد وحتديده برأس املال الفكري.

دولة مت تقديرها وإختيارها بشكل خاص (خليط بني خمتلف مراحل النمو)  30إىل  10القسم الثاين: حتتوي مابني   -
ية وتوفر ناته األربعة حبسب مالئمتها لعنصر التنافسحيث أن كل منها مت تقسيم رأمساهلا الفكري بناءاً على مكو 

أن مكونات رأس املال الفكري هي أمر حيوي للنهوض االقتصادي إىل  أشارت هذه الدراسةأين  البيانات.
والتنافسية الدولية وذلك على اعتبار أن مهارات وإبداعات األفراد تعترب ضرورية يف عملية االبتكار وميكن أن تعترب 

أهم مصدر للتنافسية، حيث أنه هذه األخرية تنتج من القدرة على توليد وتطبيق وإستغالل رأس املال الفكري مبثابة 
املرتكز على عنصر اخلربة وضرورة توفر القوى العاملة للدول على مهارات خاصة، فضال على عدم إقتصار عمليات 

الدولة  ت التدريب والتعليم لكن البد علىاكتساب املعرفة فيها فقط على مسؤولية املؤسسات من خالل عمليا
،أين يظهر دعم احلكومات عرب توفريها بشكل مستمر املدخالت من هذه املهارات 2أن تلعب دوراً أيضا يف ذلك

 من أجل تطوير وتعزيز املبادرات اخلاصة. 

                                                 
1 : Raluca OPRESCU, Bridging intellectual capital and the competitiveness of nations,  Management & Marketing 

challenges for the Knowledge Society, Vol 7, N01, 2012, Romania, pp: 73-88 بتصرف.  
2 : Ibid. 



��:;�ر���34وا/9:8	��������������ا�����ا�)%(6�7���  �(اCDEاA�،�B"'@�،�ا�>�ب)�رأس�ا�ل�ا���5ي��34ا��ول�ا�>ر-

 

 
143 

ملياتية ذات اجلوانب الع أما فيما خيص رأس املال السوقي باعتباره أحد مكونات رأس املال الفكري والذي يركز على
الصلة بأنشطة املؤسسات يف االقتصاد الوطين والعالقات مع االقتصاد العاملي عرب وضع مشاريع إسرتاتيجة وسلسلة قيمة 
قوية من أجل بناء شبكات معلومات وطرق لتوليد وتطبيق االبتكارات واإلبداعات يقابله يف نفس الوقت سعي الدول 

  رأمساهلا الفكري الوطين.على ألدمغة بإعتباره أمر غري صحي حلماية مواهبها وهجرة ا

من جهة أخرى، اعتربت هذه الدراسة عمليات استيعاب املعرفة واالبتكار مبثابة أدوات مفتاحية لنجاج اتمعات 
ملؤسسات ا واالقتصاديات ولو بشكل نسيب، حيث أن أمناط إبتكارات األفراد وأشكاهلا حتدد يف اية املطاف مستوى أداء

فيها، وهذا على إعتبار أن مهارات العاملني ليست ثابتة حتتاج لتجديد مستمر عرب التعلم مدى احلياة والتدريب من خالل 
  . 1الرتكيز على البحوث األساسية يف العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات باعتبارها أمر حاسم يف التجديد االقتصادي

التأكيد أن التطور االقتصادي ال ميكن أن يكتمل بدون تطوير العوامل البشرية إىل  راسةيف األخري خلصت هذه الد
املرحلة األخرية من التنمية وهو كل ما تسعى له كل الدول، أما فيما خيص الدول املتقدمة يبقى هدفها إىل  قصد الوصول

ية للتنافسية اإلنتاجية يف هذه الدراسة ركيزة أساسدائما هو إصالح وجتديد قدراا التنافسية وكذلك تعزيزها، كما أعتربت 
تتحقق عرب  ليتا أن كل من التنمية والتنافسية للدولإىل  واليت تعين االستخدام الكفء للموارد املادية وغري املادية، إضافة

عات تدعم يتوفر مزيج بني مهارات األفراد واملؤسسات اليت تعمل على إستدامة خلق بيئة مالئمة مبتكرة ووضع تشر 
املقاوالتية ومباشرة األعمال واملبادرات اخلاصة، وذلك على اعتبار أن الصناعات العاملية الناجحة ذات اإلنتاجية العالية هي 
تلك اليت استطاعت أن حتقق تفاعل بني كل من  رأس املال البشري واهليكلي ضمن إطار من التعاون واالنسجام، فضال 

تها عالقة بني مسألة البحث يف اجلوانب املتعلقة  برأس املال الفكري يف االقتصاد العاملي ومسامهعلى ارتفاع إحتمالية وجود 
  بشكل كبري فهم اجلوانب اجلديدة اخلاصة بالقدرة التنافسية.

ما سبق فإنه عند مراجعة مؤشرات رأس املال الفكري الوطين املوضحة يف عديد من النماذج قياسه مثل إىل  إضافة
) IMDمع املؤشرات املستعملة يف قياس التنافسية ملعهد التنمية اإلدارية () Andriessen & Stam(القتصاديني مسامهة ا

) أو االحتاد األوريب جند أنه من الظاهر بشكل أساسي إحتواء هذه األخرية  لكل WEFأو املنتدى االقتصادي العاملي (
األمر  -راجع مؤشرات قياس تنافسية الدول يف الفصل األول –مؤشرات رأس املال الفكري ضمن تقارير التنافسية العاملية 

بإستثناء   قياس رأس املال الفكريالذي يدل على وجود نوع من التقارب الشديد بني هذه املؤشرات وتلك املستعملة يف
بعض املناطق، وتعكس يف نفس الوقت أن املكونات األساسية لرأس املال الفكري سواء على مستوى املؤسسة أو الدولة 

  . 2صارت تعترب مصدر أساسياً خللق القيمة ودعم االقتصاد املبىن على املعرفة والتنافسية

لدول ين يعرتف به حالياً وبشكل واسع على أنه مصدر للتنافسية واإلنتاجية ليف العموم؛ صار رأس املال الفكري الوط
حيث يضم القيم اخلفية (غري الظاهرة) لألفراد واملؤسسات واهليئات واألقاليم واملناطق واليت تعترب مبثابة مصدر خللق الثروة 

                                                 
1 : Raluca OPRESCU, Bridging intellectual capital and the competitiveness of nations, op cit, pp: 73-88. 
2 : hirjo Stahle,  Intellectual capital and National competitiveness : conceptual  and methodological , op, cit . 



��:;�ر���34وا/9:8	��������������ا�����ا�)%(6�7���  �(اCDEاA�،�B"'@�،�ا�>�ب)�رأس�ا�ل�ا���5ي��34ا��ول�ا�>ر-

 

 
144 

من املنظمات الدولية على أن االستثمار يف ، كما اعرتف البنك الدويل وكثري )Bontis, 2004(وهو ما توصلت اليه دراسة 
  .  1أصبح مبثابة عامل هام لتحديد النمو االقتصادي وخلق مناصب الشغل وحتسني مستويات املعيشة ،رأس املال الفكري

ياً مستويات تنمية عالية فإنه يتوجب عليها تدرجيإىل  على ضوء ما سبق يرى الباحث أنه من أجل وصول الدول
ر اإلستخدام األفضل لرأمساهلا الفكري وطرق تشغيله وإستغالله يف عمليات خلق القيمة والثروة  ذلك على اعتبامعرفة كيفية 

أن مفاهيم التنافسية احلديثة أصبحت تقوم على حتقيق الرفاهية وحتسني مستويات معيشة املواطنني عرب إنشاء وتصميم 
ىل إ ثقافة االبتكار واإلبداع الالائي يف املؤسسات، إضافةمنتجات وخدمات ذات قيمة عالية بشكل غري حمدود ونشر 

إعتبار املعرفة أداة متنح الدول الفرصة لتحسني ثرواا، وهو األمر الذي يؤكد على مدى وجود ترابط وإتصال وعالقة مباشرة 
نتاجية عوامل على رفع إ وقوية بني عناصر ومكونات رأس املال الفكري الوطين وتنافسية الدول، خاصة مع زيادة الرتكيز

ت اإلنتاج بإعتبارها أداة لتحقيق للتنافسية ويف نفس الوقت تشكل حتدي القتصاد املعرفة عرب وضع الطرق واآلليات والتشريعا
  والظروف املالئمة لتعزيز رأس املال الفكري الوطين.

كيز على ر من الضروري عليها الرت أما فيما خيص املؤسسات فإنه من أجل حتقيق النجاح يف االقتصاد العاملي صا 
رق التجديد اجلذري من وقت آلخر هلياكلها وأمناط إنتاجها وط عملياا ومنتجاا وخدماا، وكذلكالتحسني املستمر ل

  .  )Knowledge productivity(تسيريها، فضال على قيامها مبزيد من األحباث والدراسات على ما يعرف بإنتاجية املعرفة 

  الثالث: تأثير رأس المال الفكري على تنافسية القطاعاتالفرع 

كانت تنافسية القطاع أو الصناعة سابقا تتحدد من خالل العوامل املادية واملالية إال أا يف هذين العقدين األخريين 
حيث أصبحت  ،كنيهلزاد االهتمام أكثر برأس املال واألصول غري امللموسة مثل املعرفة واخلربات اخلاصة بالعمليات واملست

املؤسسات والقطاعات وحىت شبكات التوريد ال ميكنها الرتكيز فقط على التكنولوجيا واآلالت بدون تقدير وتقييم قوي 
حدث أين  ،2لرأس املال البشري، أي أن اإلبداع واالبتكار صار مبثابة ركيزة تدعم فعالية سلسلة القيمة وتنافسية القطاع

غري امللموسة مكان األصول املادية عند تقييم قيمة املؤسسات (األرباح، العالمة التجارية ...)  نوع من اإلحالل لألصول 
والذي تزامن مع حتول االقتصاد العاملي حنو الرتكيز األكثر على اجلوانب القائمة على اإلبتكار وخلق الثروة الوطنية والصناعات 

  ع واالبتكار وتطوير السلع واخلدمات.التنافسية باالعتماد على األفكار اجلديدة واإلبدا 

كما أنه بناءاً على تقرير التنافسية العاملي فإنه توجد ثالث مراحل للنمو االقتصادي، املرحلة األوىل يكون النمو فيها  
القتصاد اقائم على أساس العوامل (البىن التحتية األساسية واالجتماعية)، املرحلة الثانية ترتكز على الكفاءة يف قيادة 

(العمال، املوارد الطبيعية وتنافسية القطاع)، أما املرحلة الثالثة فرتتبط باإلبداع واالبتكار( تكنولوجيات جديدة، تطوير السلع 
مو القائم على النإىل  واخلدمات ...) لتوليد وخلق الثروة الوطنية، حيث أن االنتقال من مرحلة النمو القائم على الكفاءة

 توفر إستثمار كثيف يف التعليم العايل (استثمار يف العنصر البشري) سواء كان يف القطاع اخلاص أوإىل  جاالبتكار حيتا 

                                                 
1 : Lina Uziene, National intellectual capital as an indicator of the wealth of nation’s: The case of Baltic States”, op cit. 
2:Kongkiti phusavat , Intellectual capital : national implications for industrial competitiveness ,Industrial Management 

& Data System; Vol 112 N06;2012.  Emrald. بتصرف 
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يشمل هذا املصطلح أين  )Creative economyالعمومي، ففي تايالندا مثال أطلق على هذه اخلطوة بـاالقتصاد اإلبداعي (
 النمو القائم على االبتكار. فبالنسبة للقطاع الصناعي يفمرحلة إىل  القطاع الصناعي واخلدمي دف ضمان االنتقال

تايالندا يظهر ذلك من خالل تشجيع أكثر ألنشطة البحث والتطوير وتشغيل أكثر حلاملي الشهادات من الباحثني والقوى 
حد القوى أ العاملة، أما فيما خيص قطاع اخلدمات فتعترب السياحة الطبية اليت تضم العالجات الطبية والطب التقليدي

حيث خصصت وزارة  ،مسامهتها يف تطوير الفنادق يف جمال السياحة البيئيةإىل  إضافة ،الدافعة لتعزيز االقتصاد اإلبداعي
) DIW) واليت يرمز هلا إختصاراً (Department of Industrial Workالصناعة التايالندية لذلك مصلحة للعمل الصناعي (

يث ينظر القائمني واملسيريين ح ،لقوية لتسيري الصناعة وتعزيز تنافسيتها يف األجل الطويلتم بإكتشاف خمتلف البدائل ا
  .1على هذا اجلهاز على أن االبتكار شرط أساسي يساهم يف حتقيق تنافسية األعمال يف االجل الطويل

) Manasserian,2005ومسامهة االقتصادي ( 2002تقرير البنك الدويل لسنة إىل  يف السياق نفسه؛ وباالستناد 
فإنه من أجل حتسني القطاع الصناعي يف تايالندا (جانب التصنيع أو اخلدمات) وإنتقاله من مرحلة النمو القائم على 

رية وكذلك املزيد من اجلهود وختصيص للميزانيات اخلاصة بالبحث والتطوير وامللكية الفكإىل  االبتكار فإنه حيتاجإىل  الكفاءة
) على تشجيع العمل DIWواإلبداع وقيمة العالمات التجارية، حيث أنه يف اآلونة األخرية ازداد الرتكيز (تقوية االبتكار 

باجلوانب املتعلقة برأس املال الفكري بإعتباره أهم األصول غري امللموسة عرب كامل املصنعني يف تايالندا عرب قيامها بشكل 
حيث  ،طويراجلوانب املتعلقة بالبيئية واملسؤولية االجتماعية والبحث والت مسبق بتعديل جائزة الوزير األول للصناعة وإدخال

) DIWذلك فإن مسريوا ( إىل تحسني اجلوانب التسيريية للصناعة وتعزيز تنافسية املؤسسات، إضافةلسعت هذه التعديالت 
أس املال الفكري قناعهم بأن ر يعتربون أن أكرب حتدي بالنسبة للمؤسسات التابعة للقطاع اخلاص يف األجل القريب هو إ

قال تدرجييًا من شراء االنتإىل  اإلبداع واإلنتاجية والرحبية والتنافسية العالية يف األجل الطويل، كما أنه حيتاجإىل  يؤدي
  . 2إستعمال املعرفة بإعتبارها أصل الستدامة تنافسية أعماهلاإىل  التكنولوجيا

) أن القدرة على إستعمال األصول غري Chan,2009) و(Steiner,2008من جهتهم أشار كل من االقتصاديني (
الطويل  رأس املال الفكري تعترب مبثابة احملرك الرئيسي لتحقيق تنافسية املؤسسات والثروة الوطنية يف األجل امللموسة وخصوصاً 

 ) وآخرون Cheng,2010و( )Kaplan & Norton ,2004خالل العقدين السابقني. كما أشار أيضا كل من االقتصاديني (
النامية يف  جند العديد من الدولأين  أمهية اجلوانب املتعلقة برأس املال الفكري سواء على مستوى املؤسسات أو الدولإىل 

إفريقيا وآسيا وجنوب أمريكا ورغم إمتالكها ملوارد طبيعية هائلة إال أا لألسف تبقى فقرية من ناحية االستثمار احلقيقي 
نصر البشري، األمر الذي نتج عنه إخنفاض يف مستويات اإلنتاجية وظهور خلل إجتماعي ومشاكل إقتصادية داخل يف الع

هذه الدول. بينما جند يف املقابل بعض الدول الصغرية على غرار سنغافورة والتايوان وبالرغم من حمدودية مواردها الطبيعية 
س املال اإلجتماعي العايل بسبب كثافة وإستمرارية إستثمارها يف رأ فقد إستطاعت حتقيق االنتعاش االقتصادي والتطور

  . 3البشري

                                                 
1 : Kongkiti phusavat , Intellectual capital : national implications for industrial competitiveness ,op cit. 
2 : Ibid. 
3 : Ibid. 
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  الفرع الرابع: المعرفة مصدر أساسي للتنافسية 

أصبحت تنافسية الدول تابعة بشكل كبري ملدى قدرا على إنتاج واستعمال املعرفة حيث صار كل من املعرفة 
 يف النمو االقتصادي يف ظل عمليات العوملة، فمثال جند أن تنافسية الدولوالتعليم واملعلومات واالبتكار مؤشر أساسي 

األوربية ترتكز على التطورات التكنولوجية واجلودة على عكس الدول النامية اليت ال تزال تركز على املزايا النسبية املتأتية من 
ل  قدم التكنولوجي هو اآلخر بات يعتمد بشكاخنفاض أسعار مدخالا من عوامل اإلنتاج خاصة اليد العاملة، كما أن الت

  كبري على قدرة احلصول على املعرفة واملعلومة.

إندماج مكونات اقتصاد املعرفة يف مفهوم النمو االقتصادي: يعطي االقتصاد اجلديد املبين على املعرفة أمهية رأس  -أوال
، اخلربات، رأس املال البشري (التعليم، املؤهالتحيث استطاع  ،املال البشري يف حتقيق النمو االقتصادي بشكل متزايد

املهارات اخلاصة، ...) أن يعوض تدرجيياً أهم عوامل اإلنتاج املتحكمة يف حتديد النمو االقتصادي (العمل، رأس املال) بل 
ظريات ن حىت أنه أصبح مبثابة أهم عامل ومؤثر فيه خاصة بعد التغريات والتعديالت احلاصلة يف مفهومه عرب مسامهات

النمو اجلديدة، كما أن مسألة إدخال مفهوم رأس املال البشري يف احلياة االقتصادية اعترب أحد األسباب اليت جعلت من 
، حيث أن االستثمار 1التعليم يصبح مبثابة متغري أساسي يف معادلة تفسري االختالفات يف مستويات التنافسية بني الدول

 تاجية. من جهة أخرى، فإن التعليم العايل يشار له يف كثري من األدبيات بأنه مصدر هامفيه له تأثري أيضا على منو اإلن
للنمو االقتصادي ويظهر ذلك من خالل آثار استعمال خمرجاته من التطورات التكنولوجية على رقابة اإلنتاج والتنظيم 

ه من قدرات على إنتاج سلع وخدمات ذات وكذلك مع زيادة أمهية رأس املال البشري وإدماجه يف معدالت اإلنتاج ملا ل
جودة عالية، فضال على مسامهته يف تنمية تنافسية الدول والقدرة أكثر على مواجهة عوملة إمجايل شروط النمو االقتصادي 

ي)هي ر مقارنة بباقي عوامل دالة اإلنتاج. أي ميكن القول أن العوامل املتحكمة يف اقتصاد املعرفة (التعليم و رأس املال البش
  نفس الوقت تعترب حمددات للنمو االقتصادي وهو األمر الذي ميكن توضيحه من خالل الشكل املوايل.

  : عوامل اقتصاد المعرفة كمحددات للنمو االقتصادي16الشكل 

 
  من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر : 

Irena Palikova,   Influence of the knowledge economy on the Economic growth and economic level of the countries, 
Doruceno, 2014, pp: 141-142 

                                                 
1 : Irena Palikova, Influence of the knowledge economy on the Economic growth and economic level of the countries, 

Doruceno, 2014,pp :141-142 , sur web: http://www.slu.cz/opf/cz/informace/acta-academica-karviniensia/casopisy-
aak/aak-rocnik-2014/docs-3-2014/Palickova.pdf  11/03/2016. 

 النمو االقتصادي

 االستثمار في االبتكار والبحث

 االستثمار في التعليم العالي

 التبادل التكنولوجي واالستثمار في البرمجيات
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يركز على بشكل أساسي على مسامهة املعرفة يف النمو بإعتبارها العب أساسي وذلك على اعتبار أن اقتصاد املعرفة 
حد ىل إ عرب قناتني مها: التقدم التكنولوجي، رأس املال البشري، فإنه تتجه كثري من الدراسات املهتمة بالنمو االقتصادي

الستدامة  يف األجل الطويل احملدد الوحيد درجة أا تصبحإىل  التأكيد على ثبات ووجود دعم لعامل املعرفةإىل  الساعة
  .   Romer,1990 ;Lucas,1988 Solow,1956(1;(النمو االقتصادي 

ة وكيفيات إنشائها الرتكيز على املعرفإىل  حول النمو االقتصادي ةيف السياق نفسه؛ تشري عديد الدراسات التجريبي
عرب أنشطة املؤسسات واحلكومات من خالل البحث والتطوير والتعليم والذي ينظر هلا مبثابة قاطرة هامة لتعزيز املستوى 

وآخرون  )Dogan,2005(، بينما يقدم االقتصادي )Karagiannis,2007(التكنولوجي واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج 
من احلجج على أن املعرفة ستصبح مبثابة أهم حمرك للنمو االقتصادي إذا ما مت وضع بعض الشروط األساسية مثل  جمموعة

توفر قدر كايف من خمزون رأس املال البشري عايل اجلودة، توفر كثافة عالية يف االعتماد على االبتكار والتكنولوجيا حملياً، 
التصاالت، توفر نظام اقتصادي ومؤسسايت حيفز على اإلنتاجية والنمو إنشاء بىن حتتية جيدة خاصة باملعلومات وا

االقتصادي وكل هذه العناصر تعترب مبثابة مكونات وركائز مؤشر اقتصاد املعرفة الذي وضعه البنك الدويل. كما وجد 
ورد ير، جودة املأنه هناك أثر موجب  لالقتصاد املعرفة القائم على البحث والتطو  )Karagiannis,2007(االقتصادي 

. جدير بالذكر أيضا أن 2البشري، القدرات االبتكارية، انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصال على النمو االقتصادي
األحباث األخرية لبعض االقتصاديني بينت مدى أمهية االستثمار يف املعرفة (البحث والتطوير، التعليم، تكنولوجيا املعلومات 

، حيث كانت نتائج )GDP(بعني االعتبار االختالفات بني الدول من ناحية نصيب دخل الفرد من واالتصال) مع أخذها 
حتليالم أنه بالنسبة للدول ذات الدخول املتوسطة فإن االستثمار يف التعليم ورأس املال البشري يعترب أكثر أمهية، أما فيما 

. من جهة 3ترب مبثابة املصدر األساسي للنمو االقتصاديأن االبتكار يعإىل  خيص الدول ذات الدخول العالية فتوصلت
أخرى جند أن تطبيقات املعرفة يف عدة جماالت مثل املقاوالتية، االبتكار، البحث والتطوير، تصميم املنتجات... دف 

and Chen ( 4حتسني مستوى التعليم ومهارات األفراد صارت مبثابة مصدر أساسي للنمو يف االقتصاد العاملي

Dahlman,2005( حيث يوجد نوع من اإلتفاق بني كثري من الباحثني واملفكرين يف جمال النمو والتنمية االقتصادية على ،
 & Kramer(أن االبتكارات التكنولوجية وانتشارها صار يلعب دورًا هامًا يف حتفيز النمو االقتصادي واإلنتاجية 

Denrick,1999( كما أشار االقتصادي .)Romer,1990(  أن النمو االقتصادي والتغريات التكنولوجية أمران ال ميكن إىل
  الفصل بينهما نظرا ألن االنتشار الواسع للتكنولوجيا يساعد على إمكانية توليد ورفع عائدات االستثمار.

                                                 
1 : Nguyen Tu Ahn & Nguyen Thu Thuy, Contribution of Knowledge to Economic growth: case of Vietnam, Working 

paper, Swiss Programme of Research on Global Issues for Developpment,2015. 
 Sur web: http://www.r4d-employment.com/wp-content/uploads/2015/04/Contribution-of-Knowledge-to-Growth.pdf 

11/03/2016. 
2 : Alireza Poorfarej, Ahmed Jafari Samimi,  Knowledge and Economic growth: Evidence from some developing 

countries, Journal of Education and Vocational Research, Vol 1, N01, pp: 21-25, April 2011. 
3 : Maja Bacovic & Milena Lipovina-Bozovic ,  Knowledge accumulation and economic growth  , Faculty of 

Economics, University of Montenegro and ASECU,2010, p : 3. 
4 : Hamid Sepehrdous, Saber Zamani Shabkhaneh, Impact of Knowledge Based components on Total Factor 

Productivity of MENA countries , Iran Economic Revue , Vol 19, N02, 2015, pp:149-163.   
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تصاديني قعلى ضوء ما سبق يرى الباحث أنه يف الوقت احلايل أصبح من املعلوم لدى كثري من الباحثني واملتعاملني اال
وأصحاب القرار أن مكونات وركائز اقتصاد املعرفة تساهم بشكل كبري يف حتقيق ودعم النمو االقتصادي للدول عرب 
االستفادة من خمرجات االستثمار يف التعليم اليت توفرٍ رأس املال البشري اجليد، وكذلك من خالل االستثمار يف أنشطة 

عطي ملعرفة الضرورية لدالة إنتاج السلع واخلدمات املبتكرة واملناسبة وهو األمر الذي ياالبتكار والبحث والتطوير اليت تقدم ا
للمؤسسات القدرة أكثر على خلق القيم املضافة واكتساب مزايا تنافسية. أي مبعىن آخر أصبح  مفهوم النمو االقتصادي 

أما  عاملي املعرفة ورأس املال البشري على املعدل بعد ظهور أفكار نظريات النمو اجلديدة يأخذ بعني االعتبار كل من
  مبثابة أدوات مفتاحية لتحقيقه وحمددات أساسية وبالتايل فإن هذين العاملني يسامهان يف حتقيق تنافسية الدول.

أس ر العالقة بني مكونات اقتصاد املعرفة واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج: ركزت مناذج النمو التقليدية على دور  -ثانيا
أداة أساسية  حيث كانت تعترب هذه األخرية على أا ،املال املادي واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج بإعتبارمها مصادر للنمو

يف األجل الطويل، لكن هذه الصورة تغريت  )GDP(لتحقيق النمو االقتصادي وكذلك احملدد الوحيد لنمو نصيب الفرد من 
وغريهم الذين  Romer,1990( ،)Lucas,1998( ،)Aghion, 2006( ،(Jones,1995)(بعد ظهور مسامهات كل من 

جلبوا مناذج منو جديدة تعزز العوامل املتعلقة خبلق املعرفة وقاموا بدجمها يف النماذج املفسرة للنمو االقتصادي، األمر و أدجموا 
ة الكلية لعوامل اإلنتاج، ة وقاطرة أساسية لرفع اإلنتاجيالذي جعل من االستثمار يف املعرفة يف الوقت احلايل يعترب مبثابة وسيل

وحتقيق كفاءة أكثر يف استعمال املدخالت من العوامل األخرى يف عمليات اإلنتاج، أي مبعىن آخر أصبح ضرورياً على أي 
تحسني مستويات ل دولة إمتالك قدرات أكرب على استغالل التكنولوجيات احلديثة والتكيف مع التغريات احلاصلة فيها بسرعة

املعيشة فيها. كما أنه يظهر عند تقييم أثر كل من هذين العاملني (إنتاج املعرفة، كفاءة عوامل اإلنتاج) على اإلنتاجية الكلية 
لعوامل اإلنتاج مع األخذ بعني االعتبار تقديرات البعد الزماين أنه يف األجل القصري واملتوسط يكون لكفاءة العوامل أمهية 

اث تغيريات على اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج، بينما يف األجل الطويل فإن استثمارات املعرفة تعترب احملدد يف إحد
  . 1األساسي

كما أظهرت عديد الدراسات على وجود عالقة بني معدل النمو االقتصادي واستثمارات تكنولوجيا املعلومات 
ه آثار ذلك جند أن التعليم (استثمار يف رأس املال البشري) لإىل  إضافةواالتصال وكذلك اإلنتاجية على املستوى الوطين، 

غري مباشرة على النمو االقتصادي عرب تأثريه على منو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج والدور الذي يلعبه يف تبين وتسهيل 
اره أحد مكونات دي واملؤسسايت (بإعتبوحتويل واستعمال التكنولوجيات وتعزيز اإلنتاجية. أما فيما خيص النظام االقتصا

اقتصاد املعرفة ) فإنه بدوره يشجع املؤسسات على كفاءة استعمال عامل املعرفة عرب توفري الشروط املناسبة ملزاولة األنشطة 
 لأفضل مستوى أداء لعوامل اإلنتاج ومن مث يساهم يف رفع اإلنتاجية الكلية لعوامإىل  االقتصادية، كما يسمح بالوصول

  .2اإلنتاج بشكل كبري، وكذلك  احلال بالنسبة لالبتكار الذي يؤثر على اإلنتاجية بنفس الطريقة

                                                 
1 : Quartely Report on the Euro Area, The Knowledge drivers of total factor productivity, 2011, pp: 9-13. 
  sur Web: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/qr_euro_area/2011/pdf/qrea4_focus_en.pdf  11/03/2016. 
2 : Ibid 
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يف السياق نفسه؛ فإنه جاء يف دراسة حديثة حول أثر مكونات اقتصاد املعرفة على اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج 
حلوايل  2012-1995املقطعية لبانل خالل الفرتة ما بني باالعتماد على مناذج البيانات  )MENA(يف الدول األعضاء ملنطقة 

دولة، حيث أنه بالرجوع لتفسري هذه العالقة يف كثري من النظريات االقتصادية والدراسات يف السابق مثل  14
)Mankiw,1992(، )Nelson,1966 ،( التعليم واملهارات، النظام) ا كانت تعترب أن مكونات اقتصاد املعرفةجند أ

االقتصادي واملؤسسايت، تكنولوجيا املعلومات واالتصال، نظام االبتكار) هلا دور فعال واجيايب يف حتسني اإلنتاجية الكلية 
لت إليها وسعت لتأكيد النتائج اليت توص لعوامل اإلنتاج يف خمتلف املناطق، وهو األمر الذي إنطلقت منه هذه الدراسة

، حيث أظهرت النتائج بأن مكونات اقتصاد املعرفة األربعة كان )MENA(الدراسات السابقة بالنسبة للدول النامية ملنطقة 
-1995خالل الفرتة ) MENA(هلا األثر االجيايب والكبري يف منو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف دول األعضاء ملنطقة 

)، تكنولوجيا املعلومات 0.51، حيث توزعت قيمة املعامالت ملكونات اقتصاد املعرفة على النحو التايل: التعليم (2012
  . 1)1.25)، النظام االقتصادي واملؤسسايت(0.61)، نظام االبتكار(0.31واالتصال(

 منو اإلنتاجية يساهم بشكل مباشر يفعلى ضوء ما سبق يرى الباحث أن اقتصاد املعرفة وركائزه خاصة عنصر املعرفة 
الكلية لعوامل اإلنتاج من خالل حتسني كفاءة استخدام عوامل اإلنتاج، واالستفادة املؤسسات من خمرجات نظام االبتكار 

 حتسني إستفادا من خربات ومهارات  رأس املال البشري يفإىل  يف خلق القيم املضافة وحتقيق املزايا التنافسية، إضافة
نتاج وجودته وكذلك رفع أدائها االقتصادي، عليه ميكن القول بأن مكونات اقتصاد املعرفة تؤثر بشكل مباشر على منو اإل

  اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج  وبالتايل فهي تؤثر على منو تنافسية الدول.    

  المطلب الثالث: العالقة بين االستثمار في رأس المال الفكري وتنافسية الدول

يهتم هذا اجلزء بدراسة العالقة املوجودة بني األنشطة املتعلقة باالستثمار يف رأس املال الفكري كالتعليم والتدريب 
نتاجية والدخل الفردي واإل -املقاس بالناتج احمللي اخلام -واملفاهيم املتعلقة مبوضوع تنافسية الدول مثل النمو االقتصادي

   والوطين ومنو اإليرادات.

  األول: عالقة التعليم بالنمو االقتصادي الفرع 

) وعلى غرار كثري من اإلقتصاديني الذين سبقوه أمثال آدم مسيث Psacharopoulos,1973أشار اإلقتصادي (
والفريد مارشال اللذان كتبوا عن النتائج االقتصادية للتعليم، يضاف إليهم عدد من االقتصاديني احلديثني أمثال               

)Mincer, 1958)و (Shultz, 1961)و (Dension, 1962)و (Becker, 1964 وعدد كثري من الباحثني اآلخرين الذين (
وآليات تطوير  حيث كان تركيزهم حول شكل ،وضعوا مسامهات قوية لتفسري العالقة بني التعليم وتنمية العنصر البشري

ومعايري  مسامهته يف النمو االقتصادي ورفع اإليرادات العنصر البشري وتعريفه على أنه رأس مال بشري وكذلك على مدى
، حيث أن نوعية القوى العاملة اليت مت تقديرها عرب إختبارات املهارات اإلدراكية يف الرياضيات 2أخرى لتحسني الثروة الوطنية

                                                 
1

 : Hamid Sepehrdous, Impact of Knowledge Based components on Total Factor Productivity of MENA countries, op,cit. 
2

 : Rodric Hewlett,  Integrating Human capital concepts in Productivity and Growth topics, Journal of Management, 
Volume 2, N0 1, April 2002, p: 26.بتصرف  

. 
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أظهرت وجود ثبات وقوة عالقتها مع النمو االقتصادي وهو االجتاه نفسه الذي ذهب إليه أيضا كل  )TIMSS(والعلوم 
  ). Hanushek and kimko , 2000من االقتصاديني (

 1950) أن التحقيقات حول النمو االقتصادي اليت متت سنة Psacharopoulosمن جهته أيضا؛ أشار االقتصادي (
ع هذه الزيادة حيث يرج ،كية أظهرت أن املخرجات ارتفعت بوترية أسرع من املدخالت املاديةيف الواليات املتحدة األمري

التحوالت يف إمجايل التغريات التقنية و إىل  ما يعرف بـ " العامل املتبقي" والذي يعزىإىل  يف املخرجات الناجتة عن املدخالت
 فت إنتباه بعض االقتصاديني ملدخالت عنصر العمل يفوظيفة اإلنتاج، حيث أن دراسة هذا العامل املتبقي زادت من ل

االقتصاد ودراسة رأس املال البشري واليت مت من خالهلا تطوير عدة متغريات تربط بني النمو االقتصادي بإعتباره دالة للتعليم 
عتبار أن ذلك على إعرب زيادة مستويات اإلنتاجية وتعزيز اإليرادات و  الرمسي، األمر الذي جعل هذا النمو يبدو واضحاً 

 التعليم الرمسي مبثابة لبنة أساسية لبناء رأس املال البشري يف الواليات املتحدة األمريكية أو يعترب مبثابة إستثمار مثله مثل
فضال على إعتبار عمليات تراكم خمزون املعرفة وحتويلها قابلة للقياس مثله مثل عمليات تراكم  ،تراكم رأس املال املادي

  .1أس املال املادي يف الواليات املتحدة األمريكيةخمزون ر 

عليه ميكن التسليم بوجود ارتباط بني النمو االقتصادي والعنصر البشري وآدائه يف العمل على املستوى الكلي والذي 
وكذلك   يميحيث أن خمرجات هذا العامل ترتبط مباشرة بصعود مستواه التعل ،يتحدد عرب مستوى إنتاجيته يف عملية اإلنتاج

  :2كون أن عملية إشراك التعليم يف النمو االقتصادي تتم عرب آليتني

توليد معرفة جديدة: التعليم اجليد لألفراد يسمح هلم بأن يصبحوا باحثني أو مستثمرين يساعدون على حتميل  -
 وانتشار الذكاء البشري عرب تطوير العمليات والتكنولوجيات.

يل غاملدارس توفر األساسيات لفهم واستيعاب املعلومات اجلديدة وزيادة مستوى التشحتويل املعرفة واملعلومات:  -
جند التعليم والتدريب يرافق النمو االقتصادي من أين  ،كذلك رفع اإلنتاجيةعرب إنشاء مناصب عمل جديدة و 

 خالل مسامهتهما يف رفع إنتاجية العمال. 

الدول الغربية يف إدخال  اذجم كانت مبكرة جداً عرب تبنيها منال التعليما سبق فإن التجربة اليابانية يف جمإىل  إضافة
مت تعديل النظام التعليمي الياباين أين  )1885-1868نظام تعليمي حديث ومعاصر وذلك يف حدود القرن التاسع عشر(

 1960سنة  نه يفوم، كما أعدة مرات املشهور بقوة براجمه يف التعليم الثانوي بشكل عام وخاصة يف جمال الرياضيات والعل
من املعاهد التكنولوجية.   تأسيس عدد كبريإىل  إضافة ،زاد من الرتكيز على التعليم املهين والتقين يف التعليم الثانوي العايل

كما أنه من بني األسباب اليت سامهت يف تعزيز قوة النظام التعليمي الياباين هي سيادة تقاليد منذ القدم تكرس احرتام 
ة لم وتقدس مكانة املعلمني واليت ال تزال حتافظ على مكانتها بالرغم من التغريات الثقافية اليت شهدا بعد احلرب العامليالتع

                                                 
1 : Rodric Hewlett,  Integrating Human capital concepts in Productivity and Growth topics, op,cit.  
2 : Behiye Gavusoglu,  Intellectual capital as an engine of growth : Analysis of causality for North Cyprus , 

Economy  European Conference on Knowledge Management, Vol 3  ,1/09/2014; p: 1137 . بتصرف 
sur Web: http://connection.ebscohost.com/c/articles/99225291/intellectual-capital-as-engine-growth-analysis-causality-

north-cyprus-economy  11/02/2016. 



��:;�ر���34وا/9:8	��������������ا�����ا�)%(6�7���  �(اCDEاA�،�B"'@�،�ا�>�ب)�رأس�ا�ل�ا���5ي��34ا��ول�ا�>ر-

 

 
151 

الثانية، حيث تفتخر اليابان بإتساع دائرة املطالعة فيها واملتعلمني وارتفاع مهارات القوى العاملة، حيث يعزى جناحها يف 
العمال  صالبة إجنازات التعليم الثانوي فيها والذي استطاع أن يصنع جيشاً منإىل  ملية الثانيةالنمو السريع بعد احلرب العا

 .1املتدربني حيرسون املصانع

  الفرع الثاني: أثر مستويات التعليم والتدريب على مستوى الناتج المحلي الخام 

خالل  % 50بأكثر من  )OCDE(ارجع الكثري من الباحثني النمو احملقق يف الناتج احمللي اخلام املسجل يف دول 
منو مداخيل العمال احلاصلني على شهادات التعليم العايل، حيث كان يدفع إىل  2010و  2000الفرتة املمتدة مابني سنة 

سنة حاصلني على شهادات التعليم  54و 45لذين يبلغ أعمارهم بني ا أرباب العمل يف املتوسط حوايل مرتني أكثر للعمال
  . -9و8راجع امللحقني -2العايل مقارنة بعامل حاصل على مستوى تدريب أقل يف الطور الثاين أو التعليم الثانوي

) واليت اعتمدت على التحليل Benhabib & Spiegel,1994كما أنه يف دراسة قام ا كل من االقتصاديني (
 الكمي أكثر من اجلوانب النظرية، إنطلقت من فرضية أن رأس املال البشري صاحب املستوى العايل يسمح للدول بالوصول

القدرة أكثر على حماكاة التكنولوجيات احلديثة وبالشكل الذي يزيد من سرعة تقارب الدول النامية من مستو�ات إىل 
 Aghion etدول املتقدمة. ومن جهتهم أيضا قام كل من االقتصاديني (اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج احملققة يف ال

2004 Cohen,3ومها وجود آليتني يف ذلكإىل  ) بتحليل آثار التعليم على النمو وأشارا :  

 جتميع رأس املال البشري والتطور التكنولوجي؛ -

ل الذي مت النظام التعليمي واملثاجتميع رأس املال البشري يقتضي أن أي فرد ال يكون إنتاجي إال إذا عرب على  -
. %8حيث أنه بوجود سنة دراسة إضافية فإن ذلك يسمح بزيادة اإلنتاجية العامل حبوايل  ،البناء عليه هي فرنسا

أما فيما خيص التطور التكنولوجي فإنه كلما كان مستوى التعليم عايل فإن إمكانية تطوير أو التكيف مع 
 هل.التكنولوجيات احلديثة يكون أس

) لدراسة العالقة  Sbaouelgi  jihène et Boulila Ghazi,2015يف دراسة أخرى حديثة قام ا كل من الباحثني (
السببية بني رأس املال البشري (خاصة التعليم العايل) والنمو االقتصادي لثالث دول وهي تونس، املغرب  كوريا اجلنوبية، 

)، وبعد Granger) واختبارات السببية جلرانر(Cointégration( التكاملوباستعمال تقنيات  2011-1960خالل الفرتة 
. بينما مت مل تظهر وغري معتربة يف كل من املغرب وتونس التكاملالقيام ببعض اإلجراءات والتقديرات إتضح أن اختبارات 

باعتباره  – )PIB( لي اخلام ى الناتج احملتسجيل يف املقابل االرتباط يف كوريا اجلنوبية، أي أن التعليم العايل يؤثر إجيابياً عل

                                                 
1 : John Riew,  Japan’s Competitive Advantages in the Global Market, Department of Economics The Pennsylvania 

State University August 2008.   : sur Web   بتصرف

https://www.researchgate.net/publication/228737948_Japan's_Competitive_Advantages_in_the_Global_Market 11/02/2016 
2 : OCDE, Quel est l’impact du niveau de formation sur l’économie, Regard sur l’éducation 2012 Panorama, Op cit. 
3 : Sbaouelgi  jihène et Boulila Ghazi,  L’impact de l’enseignement supérieure sur la croissance économique : cas de 

la Tunisie, le Maroc, la Corée du sud, Ecole supérieur des sciences économiques et commerciales de Tunis, MPRA 
Paper N0 66980, 9 september 2015, بتصرف  

sur Web : https://mpra.ub.uni-muenchen.de/66980/1/MPRA_paper_66980.pdf  08/02/2016. 
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واعتربت هذه النتيجة منطقية نظراً للفروقات االقتصادية لكوريا اجلنوبية مع باقي الدول ومت  -مؤشر للنمو االقتصادي
تفسريها على أن مستوى رأس املال البشري فيها مرتفع جدًا وكذلك وضعية البلد مقارنة بكل من تونس واملغرب، كما 

) Aghion et Cohenيها من قبل االقتصاديني (نتيجة أساسية تتطابق مع النتائج اليت توصل إلإىل  خلصت هذه الدراسة
وهي التأكيد على أن الدول ذات املداخيل العالية تعترب أنه من الضروري االستثمار يف التعليم العايل عكس الدول ضعيفة 

  .  1ومتوسطة املداخيل اليت يكون من مصلحتها االستثمار يف التعليم األساسي والثانوي

  ليم باإلنتاجية والدخل الفردي ونمو اإليراداتالفرع الثالث: عالقة التع

) على االحتاد السوفيايت من الدراسات الرائدة يف جمال Strumilin,1924تعترب الدراسة اليت قام ا االقتصادي ( 
ى العمل لحتليل وتفسري العالقة بني التعليم واإلنتاجية واليت جاءت لربهنة تأثري التعليم على زيادة إنتاجية العمال خاصة ع

املعتمد على اجلهد العضلي، حيث قام باختيار عينة من عمال املصانع ميارسون أعماال ذات طابع ميكانيكي وعضلي وقام 
  : 2فتبني أنه ،بدراسة تأثري العوامل السابقة (التعليم) على املهارة واإلنتاجية وزيادة األجور

 سنة مث تأخذ بعد ذلك يف االخنفاض؛  32درجة املهارة تزداد نتيجة لزيادة العمر حىت سن  -

 عالقة طردية بني مدة اخلدمة وتأثريها على املهارة؛ -

كون أسرع زيادة درجة مهارته إال أنه تإىل  التعليم يزيد من مهارة الفرد ألن زيادة عدد سنوات التعليم لديه تؤدي -
 يف السنوات األوىل وتتباطأ بعد ذلك.

نتيجة مفادها أن اخللفية التعليمية تعترب مفتاح لتحديد إىل  )Denison,1967(يف السياق نفسه؛ توصل االقتصادي 
  :3جودة العمل حيث اعترب أن التعليم يساهم يف رفع اإلنتاجية من خالل جانبني

 التعليم حيسن من جودة وقدرة القوى العاملة عرب السماح أكثر إلستخدام إنتاجية املخزون املعريف املوجود بداخلها؛ -

 التعليم ترفع من معدالت النمو الفكري واليت بدورها تضيف للمخزون املعريف املوجود. زيادة -

أن العائد من إىل  )Strumilinأما فيما خيص العائد االقتصادي للتعليم ومنو إيراداته خلصت الدراسة اليت قام ا (
مرة يف التعليم وفوائده رتجع الدول األموال املستثالتعليم االبتدائي يكون أكرب بكثري مقارنة مبا يتم اإلنفاق عليه، حيث تس

ب االجتماعية الفوائد يف اجلوانإىل  إضافة ،خالل السنوات األوىل من عمل العامل، ويسرتجعها الفرد خالل الزيادة يف أجره
لتعليم االبتدائي يكون ا أكثر تكلفة من هأن القيمة االقتصادية للتعليم الثانوي بإعتبار إىل  اليت يقدمها التعليم، كما توصل

 مقارنة بتكاليفه لكنها تبقى مرتفعة هي األخرى. أما فيما خيص عالقة التعليم بإعتباره استثمار يف تأقل من ناحية العائدا

                                                 
1 : Sbaouelgi  jihène et Boulila Ghazi,  L’impact de l’enseignement supérieure sur la croissance économique : cas de 

la Tunisie, le Maroc, la Corée du sud, op cit. 
 " ختصص2005-1982التعليم على النمو االقتصادي: دراسة قياسية لحالة الجزائر في الفترة أثر مستوى : بوعراب رابح، مذكرة مقدمة يف إطار نيل شهادة املاجستري بعنوان"  2 

  .44-43، ص ص: 2008-2007االقتصاد الكمي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،غري منشورة،  السنة اجلامعية 
 : املرجه نفسه. 3
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العنصر البشري بالدخل الفردي فإنه توجد العديد من الدراسات اليت اهتمت بتحليل العالقة بينهما ولعل أبرزها كانت 
 التعليم العايل وأرباحه االقتصادية، حيث إعتمد يف ) الذي أجرى دراسة حول االستثمار يفWalshمسامهة االقتصادي (

دراسته على عينة من األفراد من اختصاصات متنوعة مث قام حبساب دخلهم خالل حيام العملية ويف أعمار ومستويات 
ليم عحساب نفقات تعليمهم وكذلك كلفة الفرصة الضائعة مث قام مبقارنة الدخل مع نفقات التإىل  تعليم خمتلفة، إضافة

  : 1النتائج التاليةإىل  فتوصل

يزيد دخل خرجيي التعليم العايل عن دخل خرجيي الثانوية ملا يتمتع به خرجيي اجلامعات من قدرات عقلية ومواهب  -
 ذات قيمة إقتصادية تظهر يف إكتسابه دخًال أكرب؛

عية التعليم وكميته بنو خيتلف دخل خرجيي التعليم العايل حسب نوع االختصاص ومستوى التعليم وهذا يرتبط  -
 وتكاليفه؛

 القيمة االقتصادية للتعليم العايل أكرب من تكلفته؛ -

أن القدرات اليت حيصل عليها األفراد عن طريق التعليم اجلامعي واإلعداد املهين هي نوع من رأس املال له مثن  -
من  لنوع من رأس املال كغريهويعطي عائدًا أو رحبًا يف معظم األحوال يأخذ بعني االعتبار، كما يتأثر هذا ا

 االستثمارات األخرى بتأثريات عوامل العرض والطلب يف السوق. 

) مبعاجلة االرتباط بني املستوى التعليمي ومستوى دخول األفراد T.W.Shultzقام االقتصادي ( ،يف ذات السياق
أن إىل  شولتز لصايف للفرد، وتوصلحيث قارن بني تكاليف التعليم ومستويات الدخل قصد حتديد العائد االقتصادي ا

االختالف يف املستويات التعليمية هو الذي يفسر التباين واالختالف يف مستويات أجور العاملني وكذلك التباين يف مقدار 
اقرتاح أن الرفع يف إىل  )Shultz,1961(الدخول اليت حيصل عليها األفراد طوال حيام اإلنتاجية. كما ذهب االقتصادي 

 واإلنتاجية سيؤدي أن ارتفاع اإليراداتإىل  حسابات االستثمار يف التعليم تشكل جزء كبري يف زيادة اإليرادات يف إشارة منه
  .   2زيادة يف الدخل الوطينإىل 

حيث يرى أن املوارد  ،العايل منتائج مماثلة يف جمال التعليإىل  )G.Beckerمن جهته أيضا توصل االقتصادي (
ة صافية اليت حيصل عليها األفراد ذوي التعليم العايل نتيجة ارتفاع أجرهم بعد خصم تكلفة معيشة الطالب وتكلفاإلضافية ال

تعلمه واألجور الضائعة مقابل تركه العمل لغرض إكمال الدراسة ومقارنة مع املوارد اليت حيصل عليها األفراد الذين ليس 
يجة تعليمه ا أنه مبقارنة هذه املوارد اإلضافية اليت يتحصل عليها الفرد نتلديهم مؤهالت تعليمية عالية تعترب مرتفعة، كم

  .3العايل جند أا تعادل رحبية االستثمارات يف بعض ااالت األخرى

                                                 
  ..44-43: بوعراب رابح، املرجع السابق، ص ص:  1 

2 : Rodric Hewlett, op cit,p: 30. 
3 : Ibid. 
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 الفرع الرابع: العالقة بين التعليم والدخل الوطني

االقتصادي الذي حصل خالل ) بدراسة على الواليات املتحدة األمريكية حول النمو Densionقام االقتصادي (
يث اعترب التعليم من بينها وذلك على اعتبار أن له دور يف زيادة الدخل الوطين، حأين  فرتات خمتلفة قصد حتديد مصادره

سنويًا وأن  %2.93كان ينمو تقريبًا بــ   1957-1929تبني أن الدخل الوطين يف الواليات املتحدة األمريكية خالل الفرتة 
إنتاجية عوامل اإلنتاج (العمل، رأس املال، األرض)، فحسب إىل  لدخل ونصيب كل منها كان يرجعمصادر ذلك ا

)Densionإذ ساهم يف منو الدخل الوطين أمريكي لتلك  ،) فإن العمل اإلنساين هو أهم مصادر الدخل والنمو االقتصادي
من النمو االقتصادي  %21وأن إنتاجية العمل كانت تتزايد وساعات العمل كانت تناقص، أما فيما خيص  %83الفرتة بنسبة 

أن التحسني يف إىل  . كما توصل أيضا19571-1929حتسني الرتبية والتعليم خالل الفرتة إىل  األمريكي فرتجع حسبه
ة مدة التعليم وحتسني نوعيته ومسامهته يف رفع  راجع لزياد 1980-1960معدالت النمو االقتصادي األمريكية بني عامي 

  : 2كفاءة اليد العاملة وهو من العوامل األساسية املسامهة يف النمو االقتصادي وذلك من خالل

 زيادة إنتاجية العمل؛إىل  حتسني نوعية اليد العاملة يؤدي -

 نتاجية.م بدورها يف زيادة اإلرفع درجة تعليم السكان يزيد من معدل خمزون املعرفة يف اتمع واليت تساه -

كما جند أنه من بني أهم الدراسات اليت قامت بتحليل تأثري التعليم على النمو االقتصادي وكذا عناصر الدخل 
) اليت بينت أن التعليم Harberger,1959) وكذلك دراسة (T.W.Shultz, 1960الوطين والفردي أحباث االقتصادي (

) يف الدول النامية واليت بينت أن املعرفة Harvart,1958دراسة (إىل  عائدًا إقتصادياً كبرياً، إضافةوالتقدم واملعرفة يعطيان 
اللذان  )Mayers &Harbison, 1964واملهارة عامالن حامسان يف تقدير معدل النمو االقتصادي، فضال على دراسة (

راسات احلديثة الرائدة بعض الدإىل  ى تعليم كل فرد، إضافةأنه هناك ارتباط بني دالة اإلنتاج الوطين الكلي وبني مستو  وجدا
) حول حمددات النمو Barro & Sala-i-Martin,1995يف حتليل العالقة بني التعليم والنمو االقتصادي جند دراسة (

جيابية هامة اأن مكتسبات الرجال من التعليم خاصة على املستوى الثانوي والعايل هلا آثار إىل  االقتصادي واللذان توصال
يسمح بزيادة  %0.68حيث أن االرتفاع يف متوسط معدل تعليم الرجال يف املستوى الثانوي بـ  ،على النمو االقتصادي

 %0.09، يف الوقت الذي حيقق االرتفاع يف متوسط معدل التعليم العايل بـ %1.1) السنوي بـ PIBالناتج احمللى اخلام (

 )Initial( األويلوجدوا أنه هناك نوعًا من العالقة التفاعلية بني الناتج احمللي اخلام أ�r  ،%0.5ارتفاع يف النمو السنوي بـ 
ث أن التعليم العايل لعب دوراً هاماً يف النمو االقتصادي للبلد حيإىل  ففي التايوان مثال أشارت دراسة ،3ورأس املال البشري

لذين العايل (مبا فيهم األفراد الذين هم بصدد إاء دراستهم وحىت اوجد أن االرتفاع يف عدد حاملي الشهادات يف التعليم 
من األداء الصناعي،   %0.35زيادة بــحوايل إىل  هم على مستوى املدارس العليا واملهنية واجلامعة وبرامج الطور الثالث) قاد

                                                 
  .47: بوعراب رابح، املرجع السابق، ص: 1 
  : املرجع نفسه.2 

3 : David Bloom et Al,  L’enseignement supérieur et le développement économique en Afrique, HARVARD 
UNIVERSITY, janvier 2006, -sur Web: http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200  بتصرف

1099079877269/547664-1099079956815/Enseignement_superieur_Afrique.pdf   09/02/2016. 
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 %0.15بـ  حتقيق زيادة تقدرإىل  يعيةلعدد حاملي الشهادات يف مدارس املهندسني أو العلوم الطب %1بـ  كما سامهت الزيادة
أن ختصص العلوم الطبيعية واهلندسة كان له األثر الكبري على مستويات إىل  من األداء الزراعي، وخلصت هذه الدراسة

  . 1األداء مقارنة بباقي التخصصات

  المطلب الرابع: تحليل العالقة بين اإلبتكار وتنافسية الدول

  الموجودة بين االبتكار والنمو االقتصاديالفرع األول: العالقة 

من بني املؤلفات اليت إهتمت بدراسة وحتليل أثر االبتكار على األداء االقتصاد وتنافسيته جند تلك اليت إهتمت 
) وآخرون،  Fegerberg,2005بدراسة العالقة بني االبتكار والنمو االقتصادي واليت قام ا العديد من الباحثني أمثال (

فهم حمددات النمو واإلجابة على األسئلة اليت تتعلق بكيفية توليد وخلق الثروة إىل  جند دراسات أخرى سعتكذلك 
احثني حيث كانت جوهر إهتمام كثري من الب ،الوطنية عند الدول املتقدمة وكذلك تفسري االختالفات يف معدالت النمو

) وبعض املؤرخني Schumpeterاالقتصادي () وكذلك Guellec and Ralle,2003) و(Moddison,2011أمثال(
كارات اليت االقتصادي وأهم التطورات أو االبت هذه العالقة على الربط بني النمواإلقتصاديني الذين إعتمدوا يف حتليل 

 أن االبتكارات تعترب مبثابة احملرك األساسيإىل  ) يشريSchumpeterحدثت يف الثورة الصناعية، هنا جند أن االقتصادي (
وذات صلة مباشرة وطردية بني التطور احلاصل يف األنشطة االبتكارية وارتفاع  -10راجع امللحق - 2للنمو االقتصادي

 معدالت النمو منذ ظهور الثورة الصناعية، حيث يرجع الكثري من الباحثني االرتفاع يف مستويات املعيشة منذ الثورة الصناعية
باره أهم عامل حمدد أداء االبتكار بإعتإىل  قبة الزمنية، أما يف الوقت احلايل فينظراالبتكارات اليت ظهرت يف تلك احلإىل 

للتنافسية والتطور الوطين، بل أكثر من ذلك بإعتباره أداة مهمة ملواجهة التحديات العاملية مثل التغريات املناخية والتنمية 
و.  واليت تضم أنشطة البحث والتطوير كشرط أساسي للنم ، أي ميكن القول أن القدرات اإلبتكارية يف حد ذاا3املستدامة

) األوىل من حيث احلديث على الدور األساسي لالبتكار يف النمو Schumpeterكما تعترب مسامهات االقتصادي (
ة بني قاالقتصادي، كما كاًن لتلك التطورات احلاصلة يف األدوات الرياضية دوراً بارزاً يف ظهور عدة مناذج اليت تدرس العال

سبقت اإلشارة هلا يف الفصل   -4على غرار مناذج النمو الداخلي واخلارجي 1950االبتكار والنمو االقتصادي منذ منتصف 
ين  أ . كما يعترب املفكرين النيوكالسيكني من أوائل املؤسسيني للنماذج اليت تربط بني االبتكار والنمو االقتصادي-السابق

التطورات التكنولوجية على أا عامل خارجي، إال أن املنعرج احلقيقي جاء بظهور مسامهات رواد إىل  كان ينظر يف السابق
نظريات النمو احلديثة واليت طورت مناذج النمو الداخلي واعتربت اإلبتكار يتولد من النظام االقتصادي عرب تثبيت مكانه 

غناء عنه أسيس على أن االبتكار يعترب عامل ال ميكن االستعلى أنه حمرك للنمو واستطاعوا أن يسامهوا بشكل ائي يف الت

                                                 
1 : Ibid. 
2 : Xavier Tinguely, The new Geography of innovation: clusters competitiveness and theory, Editor palgrave Mc 

Milan, 2013, 10010. Fifth Avenue, New York,USA.p: 30. 
3: OCDE, Innovation and growth: Rationale for An Innovation strategy, 2007. 
Sur web: http://www.oecd.org/science/inno/39374789.pdf 10/03/2016. 
4 : Ibid. 
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قيامهم بدراسات جديدة تم بالبحث يف أثر االبتكار مع متغريات أخرى إىل  يف جماالت الدراسات االقتصادية، إضافة
  . 1مثل البطالة

ة يف املدى الطويل عيشأما يف الوقت احلايل يعترب االبتكار شرط أساسي يف تعزيز النمو االقتصادي ومستويات امل
حيث كثر احلديث على   -2008خاصة بعد األزمة املالية لسنة   –خاصة بعد االنكماش االقتصادي الذي عرفه العامل 

الدور اهلام الذي يلعبه االبتكار يف االقتصاديات  القائمة على املعرفة وهو األمر الذي ركزت عليه عديد الدول األعضاء 
راً بسبب إحتمالية تراجع معدالت منو خمرجاا وارتفاع معدالت البطالة وارتفاع مستويات الدين مؤخ )OCDE ،2010(يف 

العام فيها، حيث أنه يف ظل هذه البيئة اخلاصة بات واضحًا بشكل كبري مدى تقلص دور املصادر التقليدية للنمو 
احلكومات   األجل الطويل مقابل زيادة فهم وإقتناعاالقتصادي مثل االستثمار يف رأس املال املادي وتراجع أمهيتها خاصة يف

 مستويات حتقيق النمو والتوظيف وحتسنيإىل  واملؤسسات على أن االبتكار بشكل مستمر ومرتفع سيعمل على القيادة
  املعيشة. 

ر حسب مصد - 2011يف السياق نفسه؛ جاء يف تصريح لرئيس الواليات املتحدة األمريكية "باراك أوباما" سنة  
أشار فيه بشكل واضح للقادة السياسيني بأسبقية وأولوية االبتكار حيث قال: "خفض  -)USA TODAY( من االنرتنت:

العجز عرب تصفية أو إتالف استثماراتنا يف االبتكار والتعليم مثل الربق لطائرة حتمل أكثر من طاقتها ويزال هلا احملرك حيث 
  البداية ولن مير وقت طويل حىت تشعر باألثر". مستوى أعلى يفإىل  جتعلك تشعر أنك تطري

"Cutting the deficit by gutting our investments in innovation and education is like lightening 

an overloaded air plane by removing its engine. It may make you feel like you’re flying high at 

first, but it won’t take long before you feel the impact 2". 

ية أمهية كل من االستثمار يف االبتكار والتعليم يف احلياة االقتصادإىل  يف إشارة قوية من الرئيس األمريكي أوباما
عمومًا والنمو االقتصادي على وجه التحديد. إن األصول غري امللموسة (رأس املال البشري، البحث والتطوير، براءات 
االخرتاع) عمومًا أصبحت مبثابة مفتاح خللق القيمة املضافة عرب عدة قنوات، حيث جند أن التحسينات يف تركيبة العمل 

رتبط يف كثري أن االستثمار يف البحث والتطوير يإىل  توصل بعض الدراساتإىل  لعبت دوراً هامًا يف منو اإلنتاجية، إضافة
ساهم االستثمار يف الربجميات بشكل كبري يف حتسني أداء األعمال  1995 عام من احلاالت بالعوائد، فمثال جند أنه يف

) من 1/3( والنمو االقتصادي حيث قدرت مسامهة رأمسال املستثمر يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال حبوايل ثلث
أنه إىل  . جتدر اإلشارة3املتحدة األمريكيةمنو الناتج احمللي اإلمجايل يف كل من الدمنارك، فرنسا، هوالندا، السويد، الواليات 

يف اآلونة األخرية ازدادت أمهية االبتكار وتعززت بسبب العوملة والتطورات التكنولوجية اجلديدة خاصة يف جمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصال وذلك من خالل مسامهتها يف توفري أشكال منافسة جديدة وانفتاح أسواق وذلك تشجيع إنشاء 

واق جديدة وتوزيع منتجات وخدمات مبتكرة. كما أنه من بني نتائج العوملة ارتفاع الضغوط االقتصادية والتجارية على أس
                                                 

1 : Xavier Tinguely, op cit, p p:50-51 
2 : Ibid. 
3 : OCDE, Innovation and growth : Rationale for An Innovation strategy ,op, cit. 
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مثال جندها سامهت يف تعديل تركيبة سلسلة القيمة فيها وتعقدها عرب زيادة  )OCDE(الدول ففي الدول األعضاء يف 
 تكار بشكل مستمر، كذلك احلال بالنسبة للدول غري األعضاء يفالطلب على إدخال العمليات اخلاصة بالتحسني واالب

)OCDE(  جند الصني يف الوقت احلايل أصبحت مبثابة العب عاملي أساسي يف جمال أنشطة البحث والتطوير سواء من أين
    مقارنة 2005مليار دوالر سنة  115حدود إىل  وصل ،ناحية احلجم أو معدل النمو بإمجايل إنفاق على البحث والتطوير

مليار دوالر لليابان. من جهتهم أيضا يشري كل من االقتصاديني  118ومليار دوالر لإلحتاد األوريب  227بــ 
)Horowitz,1966و ((Thormanholm Nielsen , 2008)  أن االقتصاديات الناشئة والقائمة على املعرفة أصبحت إىل

ية لالبتكار ثابة حمرك للنمو بشكل متزايد وعلى أم مبثابة أحد األصول األساستنظر وتعرتف بالباحثني والعلماء على أم مب
  . 1على املستوى اإلقليمي

أما فيما خيص عمليات االبتكار يف الصناعات القائمة على العلوم وكذلك القطاعات ذات صلة بقاعدة التحليل 
اء به  ية، حيث يكاد جيمع معظم الباحثني مع ما ججند أن  املدخالت العلمية أصبحت حتظى فيها بأمهية حمور  ،العلمي

) حول أنه من يعمل على بناء واحملافظة على خمزونه من الباحثني Thorn & Helm- Nielsenكل من االقتصاديني (
ة على يوالعلماء يكون قادرًا على توليد املعرفة واالبتكار بإعتبارمها من العناصر األساسية اليت تزيد من اإلنتاجية والتنافس

  .2املستوى العاملي

  الفرع الثاني: االبتكار محدد أساسي لتحقيق تنافسية للدول

إن مسألة وجود عالقة بني االبتكار وتنافسية الدول واملناطق واملؤسسات مت تأكيدها عرب عديد األسس النظرية 
 Bassak and) و(Lubinski et al,1995) و(Porter,1990لكثري من الباحثني من أمثال ( ةواألعمال التجريبي

Bienkowski,2001 وغريهم، حيث ميكن القول بشكل عام أن شروط عمل نظام االبتكار الوطين الذي حيدد االبتكار (
. ميكن التمييز بني أربعة 3على مستوى الدول بإمكانه التأثري على تنافسيتها عرب عدة طرق يف األجل القصري والطويل

على   -) National System Innovation((NSI) -لالبتكار والذي يرمز له إختصاراً   جمموعات تشكل النظام الوطين
  النحو التايل:

 هيئات النظام : تتمثل يف املؤسسات، وحدات البحث، املنظمات الداعمة لنقل املعرفة، مستعملي االبتكارات -1
 والعناقيد الصناعية، التعليم والتدريبالوحدات اإلدارية القائدة لسياسات االبتكار (املؤسسات والشبكات 

 ووحدات البحث، املؤسسات اليت توزع املعرفة).

 مؤسسات النظام: القوانني، املعايري، اجلمارك.  -2

                                                 
1 : Michaela Trippl and Gunther Maier, knowledge spillover agents and regional development, chapter of the book 

“Innovation , Growth and competitiveness: Dynamic region in the knowledge Based world Eonomy” Springer Berlin 
Heidelberg , 23 November 2010 ,بتصرف sur  web : http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-14965-8_5  

2 : Ibid 
3 : Merzenna Anna weresa,  Innovation, Human capital and trade competitiveness: How are they connected and 

why do they  matter, Series Editor Warsah, Warsaw School of Economics, Springer International Publishing 
Switzerland 2014, pp:82-87.بتصرف 
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 العالقات املتبادلة: بني اهليئات واملؤسسات. -3

 ...)، حيثتملؤسسات، املهارات، الشبكامصادر املعرفة امعة يف النظام وكذلك عمليات نقلها وإمتصاصها (ا -4
 ميكن توضيح أكثر للعالقة بني االبتكار وتنافسية الدول من خالل الشكل املوايل.

 : العالقة بين النظام الوطني لالبتكار والتنافسية17الشكل 

 
  من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر:

Merzenna Anna weresa, Innovation, Human capital and trade competitiveness: How are they connected and why 
do they matter, Series Editor Warsah, Warsaw School of Economics, Springer International Publishing Switzerland 
2014, p: 83. 

تعترب مبثابة أحد أصناف العوامل  (NSI)يظهر من الشكل أعاله أن املؤسسات اليت جاءت يف اموعة األوىل من 
   احملددة لتطور التنافسية العاملية يف االقتصاديات الوطنية واليت يطلق عليها مصطلح "القدرة على االخرتاع واالبتكار

)Ability to invent and innovate واليت تؤكد على وجود عالقة مباشرة بني ()NSI( كذلك ميكن مالحظة   .1والتنافسية
بناءاً على ما يسمى بالطاقات االبتكارية الوطنية بإعتبارها أداة أساسية تؤثر على خلق  (NSI)القة بني التنافسية ووجود ع

                                                 
1 : Merzenna Anna weresa, Innovation, Human capital and trade competitiveness: How are they connected and 

why do they  matter,op cit. 

         خلق المعرفة ونشرها وٕاستعمالها

نظام 

 العلوم

 هيئات ومؤسسات داعمة

وحدات بحث 

 أخرى

��رات ا�ؤ���ت؛ -� 

 ا$#"�ت. ا�!ر �، -

نظم االبتكار اإلقليمية
 

 

صناعية
العناقيد ال

 

 
 لالبتكار ةاإلجمالي الشبكات

 إطار االقتصاد الكلي والقانوني

 باالتصاالت البنى التحتية الخاصة التعليم والتدريب

 والنظام الماليحوكمة الشركات  ظروف السوق وعوامل اإلنتاج

 القدرات الوطنية لالبتكار

 كفاءة النمو االقتصادي، خلق مناصب عمل

 يةـــــــــــــــــــــــــالتنافس

 الوطني لالبتكار النظام
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بتكارات وما لذلك خمرجات أو اإىل  املعرفة وتقسيمها واستعماهلا وكذلك كوا تعترب شكل من أشكال املسامهة يف حتويلها
  من آثار على توليد وخلق التنافسية.

وما جاء به االقتصادي بورتر يف ماسيته املشهورة وذلك يف مدى توفر وجودة املوارد  (NSI)ن الربط بني مفهوم ميك
ه املؤسسات، خاصة مع ضرورة إدخال تغيريات على هذإىل  (رأس املال البشري والتكنولوجيا) وطريقة استعماهلا إضافة

. ويف السياق نفسه، فإنه فيما خيص 1ن األنشطة اإلبتكارية وحتسينهاالعناصر قصد حتقيق النمو واملسامهة يف كسب املزايا م
عمود جند أن من بينها عنصر االبتكار  12حمددات التنافسية اليت جاءت يف تقرير التنافسية العاملي والذي يتشكل من 

الذي يلعب دوراً هاماً يف تعزيز النمو االقتصادي ومستويات املعيشة، أي مبعىن آخر فإن املستويات العالية للرفاه واإلنتاجية 
ية والرفاه سواألجور تبقى مستدامة من خالل قدرة االقتصاد على االبتكار، أي أن االبتكار هو حمرك لنمو اإلنتاجية والتناف

. كما خلصت دراسة قام ا كل من 2وشرط ال غىن عنه يف احلفاظ على مستويات املعيشة املرتفعة يف األجل الطويل
)Safer Sener & Ecran Saridogan, 2011 االبتكار) على التنافسية والنمو  -االتكنولوجي –) حول أثر كل من (العلم

أن االقتصاديات اليت حتتوي إىل  2011-2010ها لتقريري التنافسية العاملية لسنة االقتصادي على املستوى الكلي عرب حتليل
على العلوم والتكنولوجيا املرتكزة على سياسات واسرتاتيجيات يكون هلا التفوق األكرب وتنافسية مستدامة ليس فقط على 

دولة، وعلى هذا األساس الثروة والرفاه لل إىل مستويات التنافسية بل حىت على مستوى النمو االقتصادي والتنمية اليت تؤدي
االبتكار) كقاعدة أساسية للتنافسية والنمو االقتصادي  -االتكنولوجي -يتوجب على الدول رسم وتطوير (العلوم

، وإسرتاتيجيات التنمية عرب حتسني الظروف اخلاصة بالبحث والتطوير، تأهيل العنصر البشري، البىن التحتية، التعليم العايل
  اءات االخرتاع ... ، قوانني محاية بر تلتعاون بني الدولة والصناعة واجلامعة، البنية التحتية اخلاصة باملعلومات واالتصاالا

ادي والتنمية االبتكار) مبثابة حمرك يقود للتنافسية العاملية والنمو االقتص -االتكنولوجي-(العلم أي مبعىن آخر يعترب كل من
االقتصادية والتجارة الدولية، حيث ميكن للدول حتقيقها يف األجل الطويل عرب تطبيق سياسات  عرب ما جاء يف النظريات

  .  3االبتكار)-التكنولوجيا-إقتصادية مالئمة تشجع على تنمية (العلم

يف األخري يظهر للباحث أنه بعد حتليل أهم املقاربات واملسامهات العلمية اليت حاولت وقامت بتحليل التنافسية 
ال نتيجة مفادها أن األداء التنافسي للدول يعتمد بشكل كبري على تكوين رأس املإىل  جندها تقريبا كلها جتمع للتوصل

 ة وقبول دويلاعتبار املعرفة مبثابة قاطرة لالقتصاد وذات أمهية كبري إىل  الفكري وقدرة اتمع على االبتكار واإلبداع، إضافة
ري من الدول لتعريف حماولة كثإىل  الهلا تلعب دوراً أساسياً يف خلق الثروة، هذا باإلضافةأصبحت مسألة توليدها واستغأين 

ة اسرتاتيجياا التنافسية بالرتكيز على املعرفة ملواجهة التحديات ووضع السياسات العمومية قصد تسهيل توسيع قاعدة املعرف
أا أن حتفز القائمة على التنافسية واملرتكزة على املعرفة من ش ثروة لكل املواطنني، هذه اإلسرتاتيجيةإىل  وحماولة حتويلها

                                                 
1 : Merzenna Anna weresa, Innovation, Human capital and trade competitiveness: How are they connected and why 

do they  matter,op cit. 
2 : Xavier Tinguely, op cit, p:49. 
3 : Safer Sener & Ecran Saridogan, The effects of science-technology-innovation on competitiveness and economic 

growth, The 7 th International strategic Mangement conference; Elsevier, Procedia Social and pehavioral 
sciences,2011, pp: 826-827.  Sur web: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811016557  بتصرف

11/03/2016. 
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على عمليات اإلبداع اجلماعي اليت تضم كثري من الفاعلني واجلهات، حيث بات من املعلوم بشكل كبري أن املؤسسة هي 
امل اخلارجية و العب حاسم بشرط توفر الظروف املناسبة على مستوى االقتصاد الكلي تعمل على إنشاء جمموعة من الع

  .    1واخلصوصيات اإلقليمية املالئمة تتناسق مع االحتياجات والظروف واخلصوصيات السوسيوإقتصادية

  الفرع الثالث: االرتباط الموجود بين تطبيقات براءات االختراع والتنافسية

نتدى العاملي خلدمات امللكية امل )WIPO(تعترب املنظمة العاملية حلقوق امللكية الفكرية واليت يرمز إليها اختصارا 
تقدمي االعتماد العاملي  كوا مبثابة اجلهة املعرتف ا دولياً يفإىل   الفكرية والسياسات واملعلومات والتعاون املتعلقة ا، إضافة

لتنظيم أو الرباءات االخرتاع وحقوق امللكية عرب أحناء العامل تعمل على ضمان تطبيق مبدأ محاية االبتكارات عرب هذا 
في الوقت الذي ف ام وربطها باملنتجات واخلدمات.مثيالته قصد محاية املؤلفني والسماح هلم باالستعمال املستمر البتكار 

(غري املالية) اليت  فضال على القياسات األخرى ،يعترب املقياس األهم للتنافسية يف الوقت احلايل هو الربح وجتميع الثروة
األجنبية ...،  تمثل مستويات املعيشة، حجم االقتصاد، احلجم العسكري، كثافة الرفاه، االستثماراتعمل ا بعض الدول 

جند أن الربط املنطقي بني كل من التنافسية واالبتكار يكمن يف إعتبار هذا األخري أداة حتسني مستمر لعملية إجراء شيء 
ون النتيجة عالية أو وضعية تنافسية جيدة، حيث تك معني يتجسد إما عرب ختفيض التكاليف أو يف شكل حتقيق أرباح
نظيمها ومحايتها عرب تإىل  يسعى دائما املبتكرينأين  ،املنطقية لالبتكارات جمسدة يف شكل تطبيقات لرباءات االخرتاع

القتصاد ا نتيجة مفادها أن التنافسية على مستوىإىل  . أي مبعىن آخر ميكن التوصل بشكل عام2األدوات والوسائل املتاحة
الوطين ترتبط مباشرة مع عدد تطبيقات براءات االخرتاع املسجلة على املستوى الوطين، حيث جند على املستوى العاملي 

تعترب فيها ين أ نوع من التقارب بني مستويات التنافسية يف العامل واملسامهات اخلاصة بأنشطة حقوق امللكية الفكرية فيها،
أهم ظهر يول األصلية املنتجة ألنشطة امللكية الفكرية يف العامل وخزان هلا، واجلدول املوايل بعض الدول مبثابة أحسن الد

  .2008املسامهني يف أنشطة امللكية الفكرية قبل وبعد األزمة املالية األخرية لسنة 

  

  

  

  

  
  

                                                 
1 : José Luis Solleirp and Rosario Castanon , Competitiveness and innovation systems: The challenges for Mexico’s 

Insertion in the global context ,Elsevier, Technovation, 2005, p:1066., بتصرف  sur web: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016649720400032X 11/03/2016 
2 : Cristina Drumea and Baba camelia Mirela,  competitiveness through innovation for the Romanian Economy: 

Allocations correlation with outputs, Patent applications and their effect on competitiveness , Procedia 
Economics and finance, Elsevier; n0= 32, 2015, p: 1543-1544. بتصرف 
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  : أهم المساهمين في أنشطة الملكية الفكرية في العالم13الجدول 

  البلد
  )%( المساهمات

  2007-2005 الفترة
  البلد

  )%( المساهمات

  2012-2010الفترة 

  72.6  الصين  44.2  الصين

  14.6  الواليات المتحدة األمريكية  40.3  الواليات المتحدة األمريكية 

  2.1  البرازيل  7.4  مكتب براءات االختراع األوربي

  5.2  جمهورية كوريا  7.1  جمهورية كوريا

  5.5  دول أخرى  1.0  أخرىدول 

Source: Cristina Drumea and Baba camelia Mirela, Competitiveness through innovation for the Romanian Economy: 
Allocations correlation with outputs ,Patent applications and their effect on competitiveness,  Procedia Economics 
and finance, Elsevier; n0= 32, 2015, p: 1543. 

يظهر من اجلدول أعاله أنه بعد األزمة املالية اليت عصفت بكثري من االقتصاديات أن بعض الدول زادت من حجم  
مسامهاا من أنشطة حقوق امللكية الفكرية يف العامل مثل ما فعلت الصني، بينما نرى أنه فيه نوع من الرتاجع يف مسامهات 
بعض االقتصاديات جراء تداعيات األزمة املالية على غرار الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوريب وكوريا. لكن جند أن 
هذه االقتصاديات كانت تويل أمهية كبرية ملخرجاا من حقوق امللكية الفكرية (االقتصاد األمريكي) قبل األزمة لقناعتها 

  يق وتعزيز التنافسية.الشديدة مبدى مسامهتها يف حتق

  الفرع الرابع: العالقة بين االستثمار في البحث والتطوير وتنافسية الدول

يعترب نشاط البحث والتطوير مبثابة شرط ضروري للنمو االقتصادي يف االقتصاد العاملي حيث أن مسامهته ُتسرع من 
الكمية أو  ولية، ملا هلا من أثر تراكمي سواء باملعايريمنو اإلنتاجية واألجور وخلق مناصب عمل جديدة وتقوية التنافسية الد

النوعية على النمو االقتصادي،  كما أن اهودات االبتكارية اليت تضم أنشطة البحث والتطوير الرمسية ينظر إليها مبثابة 
لتوليد أفكار  ةاألمر الذي يدفع بكثري من الدول لبذل جمهودات ضخمة وضخ رؤوس أموال كبري  ،شرط ضروري للتنافسية

 ة. كما أنه بات من املعروف يف كثري من األدبيات االقتصادية أن البحث والتطوير يلعب دورًا هامًا يف استدام1جديدة
                )Hatfield & Cardinal,2010(النمو االقتصادي وتنافسية الدول  يف بل أيضاوتسريع ليس فقط أعمال املؤسسات، 

)، حيث أن مسألة إعطاء أمهية أكرب للبحث والتطوير يف االقتصاد وإنفاق مبالغ كبرية من قبل Cood & Rail ,2008و(
املؤسسات والقطاعات احلكومية يف شكل استثمار على البحث والتطوير صار يعترب مبثابة أحد املواضيع اهلامة اليت تطرح 

بحث والتطوير ذلك فإنه عند البحث يف العالقة بني كثافة نفقات الللنقاش بني كثري من الباحثني والفاعلني واملمارسني، ك
 والنمو االقتصادي جند توصل عدد معترب من الدراسات اليت تكون فيها دوال اإلنتاج قياسية وترتكز على السالسل الزمنية

                                                 
1 : Vaida Pilinkiene, R&D investment and competitiveness in the Baltic States, 20 th International scientific conference 

economics and management; 2015 (ICEM) ,Procedia Social and Economics and management , Elsevier. pp : 154-160.  
Sur web: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815057663 02/02/2016. 
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قتصاديني      كل من االوذلك حسب نتائج دراسات   أن أنشطة البحث والتطوير هلا أثر اجيايب على النمو االقتصاديإىل 
)2007Sasidharan, &Adamou )،(2007Ling, &Yang (1.  

فسية اليت قامت بتحليل أثر البحث والتطوير على االقتصاد وتنا ةالتجريبي ثجدير بالذكر؛ أن الدراسات والبحو 
ن أثر البحث والتطوير يف على أفريقني خمتلفني: فريق من الكتاب أمجعوا إىل  الدول كثرية وانقسمت يف حتليلها هلذا األثر

حد  إىل  فوقاإلشارة لوجود أثر معترب ويإىل  عنصر الكفاءة يكاد يقارب الصفر عملياً، يف الوقت الذي ذهب الفريق اآلخر
. ويف السياق نفسه، توجد كذلك العديد من الدراسات اليت إهتمت بالكشف 2كبري أثر األمناط األخرى من االستثمار

وجودة بني موضوعي االبتكار واالستثمار األجنيب املباشر واليت أكدت على وجود عالقة تأثري اجيابية هلذا على العالقة امل
 االقتصاديني           ). كما توصل كل منGuimon,2011األخري على أنشطة البحث والتطوير يف الدول املضيفة (

)Jefferson &Hu, 2001)و (Cheung & Lin, 2003(  ن االستثمار األجنيب املباشر يف الصني عزز من اكتشاف أإىل
. 3) جعلت منها أكثر قدرة على االبتكارSpilloverأنشطة البحث والتطوير يف املؤسسات الصينية عرب قنوات غري مباشرة (

لدول املضيفة اأن املنافسة بني االستثمار األجنيب املباشر من شأا أن حتفز املؤسسات يف إىل  ويف دراسة أخرى مت اإلشارة
) Bertschek & Jungmittag,2004لالستثمار يف األنشطة االبتكارية وهو االجتاه الذي يذهب إليه كل من االقتصاديني (

درجة اعتبار أن العالقة ىل إ األجنيب املباشر واالبتكار يف اال الصناعي رواملتعلق بتأكيد وجود التأثري االجيايب بني االستثما
  ات طابع عاملي حسب ما جاء يف بعض الدراسات.  بينها بأنه ذ

أمهية كبرية من قطاع البحث والتطوير حظي بإىل  يف األخري ميكن القول أن موضوع تدفق االستثمار األجنيب املباشر
لقائمة ا وجهة نظر التنافسية القائمة على االبتكار نظراً ألن أهداف الدول يف الوقت احلايل هي التوجه حنو حتقيق التنافسية

كوا أهم الطرق   إىل حتقيق إنتاجية عالية، إضافةإىل  وكذلك كوا تؤدي ،على االبتكار بإعتبارها أعلى مستوى للنمو
  .4الفعالة اليت جتعلها منها أكثر مقاومة للتقلبات واألزمات يف االقتصاد العاملي احلايل

الستثمار جية، جند أنه تبني يف دراسة متخصصة حول اأما فيما خيص عالقة االستثمار يف البحث والتطوير باإلنتا
دول األعضاء حيث أنه بتحليل ذلك على ال ،يف البحث والتطوير للقطاع العام واخلاص بأنه يساهم يف النمو االقتصادي

زيادة إىل  تؤدي %1مت تقدير أن الزيادة يف االستثمار يف البحث والتطوير يف قطاع األعمال بــ  2004) سنة OCDEيف (
يف استثمارات البحث والتطوير يف القطاع العام تزيد اإلنتاجية  %1كما أن زيادة بنسبة   ،%0.13إنتاجية االقتصاد حبوايل 

إقرتحت أن  )Haskel and Walis 2010,(. كما أنه يف دراسة حديثة أجريت يف اململكة املتحدة لـ 5%0.17حبوايل

                                                 
1 : Vaida Pilinkiene, op cit. 
2 : Ibid. 
3 : Javanka Damoska sekuloska, Innovation Oriented FDI as way of improving the National Competitiveness, 20th 

International scientific economy and management conference, 2015 (ICEM),Procedia Social and behavioral  Sciences, 
pp: 37-42. Sur web: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281505747X 13/02/2016. 

4 : Javanka Damoska sekuloska, op cit. 
5 : Adrian Bogdan Ciocanel & Florin Marins Pavelescu, Innovation and competitiveness in the European contex , 

Procedia Economics and Finance, Emerging Markets Queries in Finance and Business Elsevier,32, 2015,pp :728-737. 
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اع العام يكون هلا أثر أكرب عندما تكون أموال البحوث موجهة للجامعات عرب االستثمارات على البحث والتطوير يف القط
  قواعد املنافسة املفتوحة. 

كانت مبثابة بداية جديدة ألحدث الدراسات   )Lichtenberg ,1992(ما سبق فإن مسامهة االقتصادي إىل  إضافة
استعملت  ملستوى الكلي على اإلنتاجية، حيثاليت حاولت فحص األثر الكلي الستعمال بيانات البحث والتطوير على ا

دولة قام من خالهلا بتقدير مباشر لدالة إنتاج غري خطية تضم معدل االستثمار يف العمل، رأس املال  98بيانات تتعلق بــ 
اهلام على كان هلا أثر االجيايب  أظهرت النتيجة أن األموال اخلاصة املستثمرة يف البحث والتطويرأين  املادي، األحباث،

 إجياد أن معدل العائد املتعلق باالستثمار يف البحث والتطوير كان أكرب بسبعإىل  مستوى ومعدل منو اإلنتاجية، إضافة
على  )Ho and Wong,1993(مرات من العائد على االستثمار يف التجهيزات واهلياكل. ويف دراسة أخرى قام ا كل من 

ن بحث والتطوير كان له األثر البارز على اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف عشريسنغافورة أوضحت أن االستثمار يف ال
) OCDEباستعمال عينة لدول أعضاء يف () Birdsall and Rhee,1993(. ومن جهتهم أيضا قام كل من 1سنة األخرية

طهم عالقة لنمو االقتصادي تربجانب النفقات) واإىل  ودول نامية حيث وجدوا أن كل من أنشطة البحث والتطوير (بالنظر
 )، بينما مل يكن هناك أثر هلذه العالقة يف حالة الدول النامية، األمر الذي أدىOCDEاجيابية فقط يف دول األعضاء يف (

) فقط عندما يكون هناك سقف معني OCDEاقرتاح أن  أنشطة البحث والتطوير تساهم يف منو اإلنتاجية يف دول (إىل 
 )Pottelsberg de la Potterie,2001(. إضافة ما سبق جاء يف دراسة حديثة نسبياً لكل من 2قتصاديمن االنتعاش اال

لـستة  )Panel( قاما بتقدير أثر البحث والتطوير على منو اإلنتاجية باستعمال مناذج حتليل البيانات التقاطعية لبانلأين 
، حيث مت حتليل البيانات عرب تقسيم مسامهات كل من القطاع 1998 - 1980) خالل الفرتة OCDEعشرة دولة من (

العام، القطاع اخلاص، القطاع األجنيب يف استثمارات املتعلقة بالبحث والتطوير، فأظهرت النتائج على أن كل أمناط وأشكال 
  علق بالقطاع اخلاص.   يما يتاالستثمارات يف البحث والتطوير السابقة كان هلا األثر اهلام واإلجيايب على اإلنتاجية خاصة ف

أما فيما خيص عالقة االستثمار يف البحث والتطوير بتنافسية الصادرات فإنه يف العموم يعترب االستثمار يف البحث 
(كنسبة  ا) أن له أثر معترب يف رفع متوسط الصادرات عالية التكنولوجيGDPوالتطوير (سواء القطاع العام أو اخلاص كنسبة 

من النفقات على البحث والتطوير يف قطاع األعمال كنسبة من  %1درات املنتجات)، حيث أنه بزيادة من إمجايل صا
)GDP( بالنسبة  %9 منو متوسط صادرات املنتجات عالية التكنولوجيا يف نفس السنة بنسبةإىل  تؤدي يف األجل القصري)

) تؤدي يف GDP يف نفقات البحث والتطوير يف القطاع العام (كنسبة من  %1إلمجايل الصادرات)، كما أن ارتفاع بـ 
مبعىن آخر فإن الزيادة يف اإلنتاجية ومتوسط  .%8منو متوسط صادرات املنتجات عالية التكنولوجيا بــ إىل  حدود سنتني

رة االحتاد حيث أن هذه النتيجة تؤكد هدف مباد ،يعين الزيادة يف التنافسية االصادرات من املنتجات عالية التكنولوجي
. يف األخري يظهر أنه يف إسرتاجتية االحتاد األوريب 3لرفع استثمارات البحث والتطوير من أجل منو التنافسية 2020األوريب 

                                                 
1 :  Javanka Damoska sekuloska, op cit, pp: 37-42. 
2 : Yuen Ping Ho & Pohkam Wong, The impact of Singapore Economy: An empirical Evaluation , The Singapore 

Economic Review, Vol 54, Issue 1, 2009, p:4 .sur Web:  https://core.ac.uk/download/files/153/9313670.pdf  13/02/2016. 
3 : Ibid. 
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اسي اعتربت البحث والتطوير معيار أس)  The EU Strategy 2020واليت محلت شعار ( 2020-2010للنمو خالل الفرتة 
كتكملة إلجراءاا يف إسرتاتيجية لشبونة   -2010حسب ما جاء يف اللجنة األوربية  –لتحقيق منو ذكي ومستدام وحصري  

 حث والتطويررفع إستثمارات دول االحتاد األوريب يف جمال البإىل  اليت تنظر إليه على أنه شرط أويل لالبتكار وتؤكد احلاجة
مع استثمار عايل يف البحث والتطوير ومزيد من االبتكار من املتوقع أن يكون ، حيث أنه )GDP(من  %3حدود إىل 

 لالحتاد األوريب القدرة أكثر على تقليص التحديات املتعلقة بالنمو والتنافسية واالستدامة البيئية يف األجل الطويل، إضافة
تعتقد أن االستثمار العايل يف البحث والتطوير من شأنه أن يساعد أوربا على  2013ذلك فإن اللجنة األوربية يف سنة إىل 

  .  1تسيري مشاكلها بشكل أسرع يف األجل القصري خاصة تلك النامجة عن األزمة املالية األخرية

   

                                                 
1 : Ari Kokko & Patrick Gustavsson Tingvall and al, The Growth effects of R&D spending in the EU: A Meta- Analysis, 

Economics, open access, open assessment E- Journal discussion Paper, N.29, 2015; 
sur web:  http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2015-29. 13/03/2016. 
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  المبحث الثاني: قراءة لواقع االستثمار في رأس المال الفكري في الدول المغاربية

مهية االقتصادية واالجتماعية لعملييت التعليم والتدريب يف تشكيل وتوفري وبناء رأس املال األإىل  سبقت اإلشارة
الفكري مؤهل ومناسب له القدرة على التكيف مع القواعد احلديثة للمنافسة وكذلك مع املتطلبات اجلديدة لبيئة األعمال 

 أمثال بإهتمام العديد من املفكرين واملختصني الدولية يف ظل العوملة االقتصادية، حيث أن هاتني العمليتني حظيت
ستثمار وإعداد بإعتبارمها أهم الوسائل املستخدمة لإل ،اإلقتصاديني تيودور شولتز وبيكر يف الستينات من القرن العشرين

زم حتت عالعنصر البشري يف الدول املتقدمة وإعتبارمها قطاًعا حموريًا وحمركًا لكل القطاعات األخرى، حيث عملت جبد و 
هو إنعكاس  ) فكانت النتيجة نظاًما تعليمياً فعاالً وإقتصاداً تنافسياً والذيإزرع تعليًما قوياً تحصد إقتصاداً قوياً (  شعار:

طبيعي إلستثمار الدول يف اإلنسان عرب إنفاق موارد مالية كبرية لتطوير التعليم والبحث العلمي وفق أحدث املعايري العلمية 
وعلى هذا األساس سيهتم هذا اجلزء بتسليط الضوء على واقع عمليات االستثمار يف رأس املال الفكري يف كل والعاملية. 

  من اجلزائر وتونس واملغرب وذلك بالوقوف على أهم املقومات واملشاكل اليت تعرفها هاتني العملييتني يف هذه الدول.

  ري في الجزائرالمطلب األول: واقع عملية االستثمار في رأس المال الفك

إهتماًما متزايًدا منذ اإلستقالل بقطاعي التدريب والتعليم وذلك بداية من مرحلة الربامج  أولت احلكومة اجلزائرية
دراك احلكومة بأن إإىل  اإلمنائية واملخططات الثالثية والرباعية واخلماسية للتنمية اإلقتصادية، حيث يعود ذلك اإلهتمام

قابلية تنفيذ خطط التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية آنذاك هو عدم توافر أعداد ومستويات من السبب الرئيس يف ضعف 
العمالة املاهرة، فضال على إعتبارمها املصدر األساسي لتوفري إحتياجات الوطن الالزمة لتنفيذ هذه اخلطط مبدًءا ثابًتا يف 

  سنة. 15سنوات و 6فال الذين يرتاوح سنهم بني يكون إجباريًا على كل األطأين  املشروع اإلجتماعي اجلزائري

  الفرع األول: اإلطار العام لنظام التعليم في الجزائر

شهدت املنظومة الرتبوية اجلزائرية تطوراً هائالً يف عدد تالميذها وقدراا ومؤطريها منذ االستقالل من خالل تكريسها 
حتقيق ارتفاع ىل إ لرتسيخها، حيث أدت دمقرطة التعليم وجمانيتهحلق التعليم واعتباره أحد األهداف األولية اليت سعت 

مت تسجيل التحاق أكثر مثانية ماليني جزائري وجزائرية باملدارس االبتدائية أين  1962مذهل يف عدد التالميذ منذ سنة 
التالميذ عرب  تسارعة يف عددعملت احلكومة منذ االستقالل ملواجهة الزيادة املو  وقتنا احلايل،إىل  واإلكماليات والثانويات

شروعها يف اجناز برامج طموحة لبناء املنشآت القاعدية األساسية لعملية التعليم مبختلف مستوياته، عرب إنشاء أكثر من 
إكمالية  5000مدرسة إبتدائية وأكثر من  18000يومنا هذا من بينها أكثر من إىل  مؤسسة تربوية منذ اإلستقالل 25000

ثانوية ومتقنة، فضال على تلك اهودات املبذولة لتوظيف األساتذة وتكوينهم يف خمتلف املستويات،  2000وأزيد من 
أستاذ يف التعليم  100000أستاذ يف التعليم املتوسط وأزيد عن  150000معلم و 180000فاجلزائر حالياً تتوفر على أكثر من 
  . 1%6,01الثانوي مبعدل منو سنوي قدر بــ 

                                                 
، واملنشورة من قبل اللجنة الوطنية للتعليم والعلوم والثقافة التابعة لليونسكو   للمزيد من املعلومات راجع 13.10.2015: إحصائيات لوزارة الرتبية الوطنية مت عرضها يف جملس احلكومة بتاريخ  1

  .14.07.2016تاريخ االطالع :   http://www.unesco.dz/index.php/fr/education-8?limitstart=0: املوقع
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التعليم التحضريي: يسمح بالولوج هلذا النمط اجلديد من التعليم والذي يطلق عليه إسم التعليم التحضريي كل  -أوال
األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني ثالثة ومخسة سنوات حيث لعب فيه القطاع اخلاص دورا جوهريًا يف هذه السنوات 

خمتلف املنشآت واملؤسسات  سلك التعليم عربإىل  ل على حتضريه لدخولاألخرية  بإعتباره مرحلة متهيدية وإنتقالية للطفل تعم
الكفيلة بذلك مثل الروضات اخلاصة ودور احلضانة، التعاونيات احمللية، املدارس العمومية، اجلمعيات، املدارس القرآنية. هذا 

 15خالل السنوات  حيث شهد ،وطنيةالنوع من التعليم غري إجباري وخيضع للوصاية البيداغوجية من قبل وزارة الرتبية ال
حدود إىل  2015-2014بلغ عددهم يف املوسم الدراسي أين  األخرية تطوراً حمسوساً من ناحية عدد األطفال امللتحقني به

مقارنة باملوسم الدراسي               % 1,7طفل مبقدار زيادة قدر بـــ  217477وطفلة  206956طفل من بينهم  424433
من إمجايل املسجلني مع  %6طفل أي حوايل  24255، احتلت فيه اجلزائر العاصمة املرتبة األوىل وطنيًا بــ 2013-2014

  . وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل.1%0,24حبواليـ  تسجيل أضعف نسبة يف والية تندوف قدرت
  من التعليم التحضيري عبر مختلف الهياكل المتاحة : تطور عدد األطفال المستفيدين14الجدول 

  

السنوات/ 
  البيانات

  المدارس القرآنية  المدارس الخاصة  المدارس العمومية
المؤسسات 

  العمومية
  المجموع

  البنات  المجموع  البنات  المجموع  البنات  المجموع  البنات  المجموع  البنات  المجموع

1990-
2000  

38733  18856  -  -  10000  6000  -  -  47773  24756  

2004-
2005  

71265  34108  -  -  17000  9500  -  -  79265  43607  

2010-
2011  

423790  209774  4560  2130  20500  11000  12572  6140  461422  229008  

2013-
2014  

417409  203763  6714  3499  23000  13000  13270  6610  461393  226972  

  .50، ص: )Pnud(، الصادر عن الس الوطين االقتصادي واالجتماعي بالتعاون برنامج األمم املتحدة للتنمية 2015-2013البشرية لسنة التقرير الوطني حول التنمية  المصدر:

التعليم اإلبتدائي: يلتحق ذا النوع من التعليم كل طفل بلغ من العمر ستة سنوات حيث تعترب هذه املرحلة ركيزة  -ثانيا
أساسية الكتسابه املعارف واملهارات الضرورية لتطوير قدراته الذاتية وكذلك إلعداده للمراحل التعليمية الالحقة والذي 

إلبتدائية رية، حيث دلت النتائج على تسجيل زيادة يف عدد املسجلني يف املرحلة احيظى باهتمام كبري من قبل احلكومة اجلزائ
تلميذ وتلميذة خالل السنة الدراسية  6729498إىل  1975/1976تلميذ وتلميذة خالل السنة الدراسية  3037321من حوايل 

الذي  ذلك احلال بالنسبة لتالميذ التعليم األساسيبأكثر من مرتني خالل نفس الفرتة ، كأي تضاعف العدد  2003/2004
واليت كانت لصاحل اإلناث على  ،لنفس القرتة %2.88) مبعدل منو سنوي يقدر بــ %121.56(حقق نسبة زيادة قدرها 

ن مانعكست هذه الزيادة يف معدل النمو يف ارتفاع نسبة التلميذات من إمجايل التالميذ واليت انتقلت أين  حساب الذكور،

                                                 
  .49، ص: )Pnud(، الصادر عن الس الوطين االقتصادي واالجتماعي بالتعاون برنامج األمم املتحدة للتنمية 2015-2013التقرير الوطني حول التنمية البشرية لسنة :  1 
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حمققة يف ذلك مبدأ تكافؤ الفرص  2003/2004السنة املدرسية  %47.57إىل 1975/1976خالل السنة املدرسية  39.19%
ة وهو األمر الذي حترص عليه السياسة التعليمية يف اجلزائر. كما عرفت نسب ،التعليمية لكل من اجلنسني بشكل متوازن
  وجاءت على النحو التايل. ،سنة خالل هذه الفرتة إرتفاًعا حمسوًسا 14و 6متدرس األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 

  سنة14و 6بينأعمارهم  تراوحت الذين األطفال تمدرسة نسب تطور :15الجدول 

  2008  2007  2006  2005  2003  1998  1987  1977  1966  السنة

  92,42  95,84  95,02  95,09  94.95  85.28  87.75  80.80  56.80  ذكور

  94,31  93,80  92,33  92,14  91.03  80.73  71.56  59.60  36.90  إناث

  95,39  94,84  93,70  93,65  93.03  83.05  79.86  70.40  47.2  اإلجمالي

ختصص نقود   ،التعليم على النمو اإلنتاجي في الجزائرأثر االستثمار في بعنوان:  اجستريامل ، مذكرة مقدمة يف إطار نيل شهادةمجيلة بغداويمن إعداد الباحث باالعتماد على:   المصدر:
  إحصائيات منشورة على املوقع االلكرتوين لوزارة الرتبية الوطنية على:إىل  ، إضافة44ص: ، 2007ومالية جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، غري منشورة، 
http://www.meducation.edu.dz/statistiques/1962-2000.إحصائيات منشورة على املوقع االلكرتوين للديوان الوطين لإلحصائيات ،  

من اجلدول أعاله يظهر أن املنظومة الرتبوية عرفت نوع من التحسن الكمي خاصة من ناحية حجم االلتحاق 
ول يظهر يف إرادة عاملني أساسيني األإىل  من األطفال واليت ميكن إرجاعها واالستفادة من حق التعليم لفائدة شرحية معتربة

ه احلكومات املتتالية يف النهوض بقطاع التعليم عرب توفري خمصصات مالية معتربة توجه له سنوياً، وثانيا التحسن اليت عرفت
سنة غاية إىل  2001اجلزائر على مستوى مؤشرات االقتصاد الكلي واملتزامن مع حتسن أسعار البرتول خاصة بعد سنة 

 %98,12حوايل إىل  بلوغ نسبة التمدرسإىل  2014-2013، حيث تشري آخر اإلحصائيات املتعلقة بالسنة الدراسية 2014

 15و  6لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  %95,7سنوات مع حتقيق نسبة متدرس تقدر بــ  6لألطفال البالغني من العمر 
  اليت جاءت كمايلي.و  املسجلني مبختلف مستويات التعليم،مللتحقني و سنة. وهو ما قابله تسجيل لتطور يف حجم التالميذ ا

  )2011-1962: تطور عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم حسب المستوى التعليمي (16الجدول 

السنوات/ المستوى 
  الدراسي

  2و  1االبتدائي (الطور 
  في التعليم األساسي)

في  3المتوسط (الطور 
  التعليم األساسي)

  المجمـــــــــــــوع  الثانوي

1962-1963  777636  30790  -  -  

1972-1973  2206893  272345  53799  2533037  

1980-1981*  3118827  804621  211498  4135396  

1992-1993  4436363  1558046  747152  6741561  

2003-2004**  4507703  2221795  1122395  7851893  

2010-2011  3345885  2980325  1198888  7525098  

  )Rétrospective Statistique 1962 - 2011(إحصائيات منشورة من قبل الديوان الوطين لإلحصاء حول التعليم : من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر: 

  العمل مبا يسمى بالتعليم األساسي. 03-2002غاية املوسم الدراسي إىل  81-1980إبتداءاً من املوسم الدراسي : *  :مالحظة

أصبح الطور األول والثاين من التعليم األساسي يطلق عليه إسم التعليم االبتدائي، وكذلك الطور الثالث من التعليم األساسي  04-2003: إبتداءًا من املوسم الدراسي ** 
  أصبح يطلق عليه التعليم املتوسط.
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  ) في مختلف المستويات التعليمية2016-2015) و(2015-2014: تطور عدد التالميذ للسنة الدراسية (17الجدول 

  السنوات / البيانات
عدد التالميذ في السنة 

  )2015-2014الدراسية (
عدد التالميذ في السنة 

  )2016-2015الدراسية (
  الفروقات

  +4508  424656  420148  التحضيري

  +196516  4109364  3912848  االبتدائي

  +71380  2666227  2594847  المتوسط

  -186643  1336884  1523527  الثانوي

  +85761  8537131  8451370  المجموع

، واملنشورة من قبل اللجنة الوطنية للتعليم والعلوم والثقافة التابعة 13.10.2015إحصائيات لوزارة الرتبية الوطنية مت عرضها يف جملس احلكومة بتاريخ : من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:
   http://www.unesco.dz/index.php/fr/education-8?limitstart=0لليونيسكو، للمزيد من املعلومات راجع املوقع: 

اإلحصائيات املوضحة يف اجلدولني أعاله التطور اهلائل املسجل يف عدد التالميذ املسجلني يف سلك التعليم تظهر 
حدود أكثر من مثانية ماليني تلميذ وتلميذة األمر الذي يفسر ارتفاع نسبة إىل  مبختلف أطواره ومستوياته الذي وصل

يم بلوغ هكذا مستويات من االلتحاق واالستفادة من حق التعلالتمدرس ويعكس يف املقابل اجلهود احلكومية املبذولة لل
  ألكرب قدر ممكن من األطفال يف اجلزائر.

صاحب هذه الزيادة احلاصلة يف أعداد التالميذ يف هذه الفرتة زيادة يف عدد املدرسني واألساتذة واملؤطرين حيث  
أستاذ خالل  180000أكثر من إىل  1962/1963ملدرسية أستاذ وأستاذة يف السنة ا 19000ارتفع العدد من حوايل أكثر من 

، حيث تبقى هذه النسبة ترتفع يف املناطق ذات الكثافة السكانية وكذلك املدن احلضرية على 2014/2015السنة املدرسية 
  حساب الريف. وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل.

  ) في مختلف األطوار التعليمية2015-2014) و(1963-1962تطور حجم األساتذة خالل السنة الدراسية (: مقارنة 18الجدول 

  معدل النمو السنوي  )   2015-2014السنة الدراسية (  )1963-1962السنة الدراسية (  السنوات / البيانات

  %4,54  182921  19908  االبتدائي

  %8,59  153052  2488  المتوسط

  %9,25  101190  1216  الثانوي

  %6,01  396266  23612  المجموع

 تابعة لليونيسكواملنشورة من قبل اللجنة الوطنية للتعليم والعلوم والثقافة ال وزارة الرتبية الوطنية، الدليل اإلحصائي السنوي الصادر عن مديرية التخطيط. نقال عن: من إعداد الباحث المصدر:
    http://www.unesco.dz/index.php/fr/education-8?limitstart=0: للمزيد من املعلومات ارجع للموقع

يف املقابل رافق هذه الزيادة يف عدد التالميذ زيادة واضحة يف حجم اهلياكل والبىن التحتية التعليمية واليت سجلت 
مدرسة إبتدائية ومتوسطة خالل السنة الدراسية  7530اضحة يف عدد املدارس حيث انتقلت من حوايل هي أخرى زيادة و 

حيث بقي هذا العدد يف ارتفاع  2015-2014مدرسة إبتدائية ومتوسطة خالل السنة الدراسية  23714إىل  1973 -1972
  مستمر لتلبية االحتياجات التعليمية ومواكبة التطور الدميوغرايف الذي شهدته بالدنا. وهو ما ميكن توضيحه كمايلي.
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  )2015-2014) و(1973 -1972: مقارنة لتطور هياكل المنظومة التربوية للتعليم األساسي خالل السنة الدراسية (19الجدول 

  معدل النمو السنوي  )2015-2014السنة الدراسية (  )1973 -1972السنة الدراسية (  السنوات/ المستوى الدراسي

  %2,46  18461  6990  االبتدائي

  %5,85  5253  540  المتوسط

  %3,11  23714  7530  المجموع
علوم والثقافة التابعة املنشورة من قبل اللجنة الوطنية للتعليم وال الوطنية، الدليل اإلحصائي السنوي الصادر عن مديرية التخطيط.وزارة الرتبية  نقال عنمن إعداد الباحث باالعتماد على:  المصدر:
  . http://www.unesco.dz/index.php/fr/education-8?limitstart=0للمزيد من املعلومات ارجع للموقع  ،لليونيسكو

التعليم الثانوي: حظي هذا املستوى التعليمي بقسط كبري من اإلهتمام من طرف احلكومة نظرًا لكون أن خطط  -ثالثا
 ه إمادالتنمية بعد االستقالل ركزت على أمهية التوسع يف التعليم الثانوي الذي يغطي إحتياجات الفرد عرب تقدمي تأهيل يقو 

  : 1التعليم اجلامعي أو سوق العمل، حيث كانت نتائج تطوره على املستوى الكمي كمايليإىل 

 1973-1972تلميذ وتلميذة خالل السنة الدراسية  53799زيادة عدد التالميذ املسجلني يف التعليم الثانوي من  -
الزيادة يف أعداد التالميذ تسجيل زيادة ، قابل هذه 2015/2016تلميذ وتلميذة يف السنة الدراسية  1336884إىل 

أستاذ وأستاذة خالل السنة الدراسية  1216حيث انتقل عددهم من اضحة يف عدد املؤطرين واملعلمني، و 
 %9,25مبعدل منو سنوي يقدر حبوايل  2014/2015أستاذ وأستاذة يف السنة الدراسية  101190إىل  1962/1963

 .-)16) و(15سبق اإلشارة هلم يف اجلدول ( -

قابل هذه الزيادة يف عدد التالميذ خالل هذه الفرتة زيادة يف عدد الثانويات واهلياكل التعليمية حيث ارتفع عددها   -
مبعدل منو سنوي  2014/2015يف السنة الدراسية  2147حدود إىل  1972/1973ثانوية يف السنة الدراسية  87من 

 .%8,64قدره 

التعليم  نظام التعليم يف اجلزائر طرق وأساليب إضافية للتعليم واليت تتكون من جزئني:أشكال إضافية للتعليم: يتضمن  -1
  عن بعد، حمو األمية والتعليم للكبار. 

هذا النمط من التعليم لكل األفراد  )ONEFD(التعليم عن بعد: يوفر الديوان الوطين للتعليم والتكوين عن بعد   -أ
املهتمني والراغبني يف إكمال دراستهم مهما كان مستواهم العلمي أو عمرهم، حيث يتيح هذا اجلهاز فرصة إضافية 
 لألفراد والشباب الذين تركوا مقاعد الدراسة والعمال وحىت نزالء السجون الذين يفضلون حتسني مستواهم العلمي،

باالعتماد على رسوم التسجيل الدراسية اليت يدفعها  % 80لتعليم فيه بشكل خمتلط تنقسم بني تغطى تكاليف اأين 
تكون يف شكل إعانات من الدولة، حيث ارتفع عدد األفراد املسجلني يف التعليم والتكوين عن بعد  %20التلميذ و

مبعدل منو  2014يف سنة  تلميذ 459709حوايل إىل  2000تلميذ سنة  95004بشكل ملحوظ وانتقل عددهم من 
وهو ما يفسر يف املقابل التسهيالت النامجة عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال سواء  ،%12سنوي يقدر بــ 

                                                 
  كو. املرجع السابق.املنشورة من قبل اللجنة الوطنية للتعليم والعلوم والثقافة التابعة لليونيس إحصائيات لوزارة الرتبية الوطنية، الدليل اإلحصائي السنوي الصادر عن مديرية التخطيط. نقال عن: 1 
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أستاذ  6352حدود إىل  . يف املقابل ارتفع عدد املؤطرين1يف عملية التسجيل أو التحصيل العلمي للدروس على اخلط
  ى.تتم عملية تقييم مكتسبام عرب الفروض املستمرة وامتحان وطين لتأكيد املستو أين  تلميذ لكل أستاذ 49مبعدل 

: هذا النمط من التعليم موجه للشباب والكبار الذين مل تتاح )ONAEA(الديوان الوطين حملو األمية والتعليم للكبار   -ب
هلم الفرصة يف االستفادة من أي شكل من أشكال الدراسة أو أن دراستهم مل متكنهم من معرفة القراءة أو الكتابة 

 %50 حدودإىل  الرامية لتقليص األمية 2007أو احلساب، حيث يسعى هذا اجلهاز لتطبيق إسرتاتيجية الدولة لسنة 
، فهذه اإلسرتاتيجية تعطي أولوية للنساء يف املناطق 2016حدود سنة  والسعي للقضاء عليها يف 2012يف حدود سنة 

 والية معظمها من اجلنوب واملدن الداخلية. 28سنة مستهدفة يف ذلك حوايل  49-15الريفية والشرحية العمرية ما بني 

 2013سنة  %15,7حسب إحصائيات هذه اجلهاز فإنه سجل معدل األمية يف عشر السنوات األخرية ما يقارب 
سنة مت تسجيل  24-15فرد)، كما أنه عند الشباب الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  4225554(حوايل  2014سنة  %15,2و

 %6,2) ليصبح يف حدود 1998فرد (حسب اإلحصاء العام للسكان لسنة  861211أي حوايل  %13,4معدل أمية قدر بـــ 

شاب. كما شهدت هذه املراكز يف السنة  250111ما يشكل حوايل  %3,4إىل  2015فرد ليصل سنة  460028أي حوايل 
أين  فرد 1171بإخنفاض قدر حبوايل  58164فرد على املستوى الوطين مقابل  51747تسجيل حوايل  2015-2014الدراسية 

من املرتشحني بشكل دائم على هذه األقسام. وكان عدد املسجلني بأقسام حمو األمية من  %87شكلت النساء نسبة 
فرد يف السنة  17480مقابل  2014-2013فرد يف السنة الدراسية  21416سنة يف حدود  24-15الشرحية العمرية ما بني 

أستاذ سنة  20224حدود إىل  فرد. يف الوقت الذي وصل عدد املؤطرين 4000بإخنفاض قدر حبوايل  2015-2014الدراسية 
  مرتشح لكل أستاذ.    26مبعدل تأطري قدر  بــ  2014

                 لسنةل عتمادات املخصصة لقطاع الرتبية الوطنيةاإل يف اجلزائر: قدرتاألساسي اإلنفاق على التعليم  -رابعا
مليار دينار توزعت بني تغطية األجور وتسيري املؤسسات التعليمية وكذا  228منها  جزائري مليار دينار 262 ــب 2005-2006

كماليات، كما جناز املدارس والثانويات واإل مليار دينار وجهت إل 40.2 ــب املنح املدرسية، بينما كانت نفقات التجهيز تقدر
 عمال اإلعالميمها بتجهيزات تعليمية من خالل تعميم استتضمن الربنامج تأهيل املؤسسات التعليمية بإعادة ترميمها وتدع

أما  .2فضال على منحها األثاث واملكيفات اهلوائية خاصة املوجودة يف املناطق اجلنوبية اآليل وربطها بشبكة االنرتنت
ر دينار، مسجلة بذلك مليا 235.8 فقد بلغت 2007االعتمادات املالية املمنوحة لقطاع الرتبية يف إطار ميزانية التسيري لسنة 

 2000مليار دينار توزعت بني مسامهة الدولة يف توزيع الكتب املدرسية اانية ومنحة التمدرس املقدرة ب  13.4ارتفاع قدره 
انية التجهيز حيث تشري اإلحصائيات املتعلقة مبيز  فضال على ارتفاع النفقات اخلاصة باملطاعم املدرسية. ،دينار جزائري

وجهة لوزارة الرتبية الوطين االهتمام البالغ واجلهود املبذولة من قبل الدولة الرامية للنهوض بقطاع التعليم منذ والتسيري امل
  الوقت احلايل، األمر الذي يظهره اجلدول املواىل.إىل  االستقالل

  

                                                 
  .60-59 ، املرجع السابق، ص ص: 2015-2013التقرير الوطني حول التنمية البشرية لسنة :  1
  .60، ص:المرجع السابق ،بغداوي جميلة:  2
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  ألف دينار: تطور مخصصات ميزانية التسيير والتجهيز الموجهة لقطاع التعليم        الوحدة: 20الجدول 

  )Rétrospective Statistique 1962 - 2011(إحصائيات منشورة من قبل الديوان الوطين لإلحصاء حول التعليم : من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:

  

الوقت ىل إ يظهر من اجلدول أعاله حجم املخصصات املوجهة من قبل الدولة لقطاع الرتبية الوطنية منذ االستقالل
) الذي كان PIBمن ( %7,27حيث انتقلت هذه النسبة من  ،احلايل واليت متثل نسبة معتربة من حجم الناتج احمللي اخلام

مليون يف سنة  007,8 481 14الذي قدر بــ  )PIB(من  % 5,20حدود إىل  1964مليون دج يف سنة  900,0 9يقدر بــ 
دج تشمل كل من نفقات التسيري والتجهيز، هذه املخصصات بقيت يف تزايد مستمر حيث سجل يف قانون املالية  2014
من  % 15,02دج أي ما نسبته  000 907 643 746ة الوطنية قدرت بـــ ختصيص ميزانية جتهيز لقطاع الرتبي 2015لسنة 

  .1دج 494 278 972 4 000  إمجايل ميزانية  التجهيز اخلاصة بالدولة  املقدرة بـ

تعليم بصفة قطاع الإىل  احلكومة اجلزائريةأولته ذلك االهتمام الذي  نتج عنأنه على ضوء ما سبق يرى الباحث  
بعض النتائج  ذا االخريه حتقيق، تلك األرقام واملبالغ املخصصة هلذا القطاع عرب املراحل اليت مرت عليهاعامة والذي تثبته 

السيما من الناحية  ،االجيابية والتطور يف عدد امللتحقني بصفوفه وكذلك البىن واهلياكل التحتية وأعضاء اهليئة التدريسية
اليت اكل اهليكلية اليت حتول دون السماح له بتحقيق األهداف املرجوة منه و كثري من املشاليعاين من ه يبقى أن إال الكمية،

  لرتاكم وهدر رأس املال البشري. سبباً  لكوكذ ،تلك اجلهود املبذولةكل ل يف هدر تسببقد ت

سنة التعليم يف اجلزائر بني النتائج احملققة وعراقيل القطاع: بعد التعديالت اليت عرفها قطاع الرتبية والتعليم يف ال -خامسا
ثة أطوار أساسية ثالإىل  والقاضية باالنتقال من منط التعليم األساسي الذي يقسم املراحل التعليمية 2004-2003الدراسية 

حلة ة أصبح هناك تقسيم جديد للمراحل اليت جيتازها التلميذ يف دراسته باالنتقال من املر فإنه ابتداء من هذه السنة الدراسي
تخرجني املرحلة الثانوية، حيث سجل يف هذه الفرتة تغري يف حجم وعدد التالميذ املإىل  االبتدائية مث مرحلة املتوسطة وصوال

  لني املواليني.من خمتلف األطوار التعليمية، األمر الذي نوضحه من خالل اجلدو 
                                                 

1 : Loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015. Journal 
Officiel de la république Algérienne N° 78 DU 31/12/2014. 

ت
السنوا

               م.التجهيز  ميزانية التسيير  ميزانية التجهيز  
م.التسيير   +

 )%كنسبة (
 PIB من

 النسبة  م. التعليم  ميزانية الدولة
(%)  

 النسبة  م. التعليم  ميزانية الدولة
(%)  

1964  1 108 706  170 800  15,41  2 632 194  548 908  20,85  %7,27  

1974  13 022 000  666 000  5,11  7 673 000  1 609 900  20,98  4,10 %  

1984  46 026 000  6 490 000  14,10  59 709 000  10 134 728  16,97  6,30 %  

1994  130 000 000 10 200 000 7,85 323 272 877 69 688 767 21,56 5,37 % 

2004  720 000 000 38 114 871 5,29 1 200 000 000 186 620 872 15,55 3,65 % 

2011  2 475 487 500 171 797 500 6,94 3 910 595 317 581 612 000 14,87 5,20 % 
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 )%: تطور نسبة المتخرجين من التعليم األساسي حسب السنة الدراسية والجنس (21الجدول 

  السنة الدراسية
  الرابعة متوسط  الثالثة متوسط  الثانية متوسط  األولى متوسط

  اإلناث  المجموع  اإلناث  المجموع  اإلناث  المجموع  اإلناث  المجموع

2006-2007  7,80  4,59  7,42  4,67  5,36  3,89  22,10  21,15  

2007-2008  8,56  6,18  10,87  7,63  12,37  9,51  11,01  10,35  

2008-2009  9,48  5,37  9,59  6,22  7,81  5,17  15,93  13,92  

2009-2010  9,02  5,52  8,82  6,78  10,02  7,40  9,72  9,68  

2010-2011  10,25  6,56  7,72  5,82  9,08  6,35  10,97  10,08  

 Rétrospective( : من إعداد الباحث باالعتماد على: إحصائيات من وزارة الرتبية الوطنية وإحصائيات منشورة من قبل الديوان الوطين لإلحصاء حول التعليمالمصدر

Statistique 1962 - 2011.(  

  )%الثانوي حسب السنة الدراسية والجنس (: تطور نسبة المتخرجين من التعليم 22الجدول 

  السنة الدراسية
  الثالثة ثانوي  الثانية ثانوي  األولى ثانوي

  المجموع  اإلناث  المجموع  اإلناث  المجموع

2006-2007  11,46  7,40  3,51  2,36  13,33  

2007-2008  16,91  11,81  8,17  7,29  6,81  

2008-2009  11,46  7,99  10,07  7,82  22,41  

2009-2010  7,85  6,12  7,10  5,96  9,42  

2010-2011  10,66  7,32  6,33  4,88  19,01  

 Rétrospective Statistique 1962( : من إعداد الباحث باالعتماد على: إحصائيات من وزارة الرتبية الوطنية وإحصائيات منشورة من قبل الديوان الوطين لإلحصاء حول التعليمالمصدر

- 2011(.  

النتائج اخلاصة باالمتحانات النهائية لكل مرحلة تعليمية جندها هي أخرى عرفت إىل  أخرى فإن بالنظرمن جهة 
  تغرياً خالل هذه الفرتة وجاءت على النحو التايل.

  )%( : نسبة النجاح في االمتحانات النهائية لمختلف المراحل التعليمية23الجدول 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  البياناتالسنوات/ 

  

2014  

  80,4  79,7  79,5  81,2  70,1  71,1  54,2  79,4  50,4  59,4  السنة الخامسة ابتدائي

  58,9  48,0  72,1  70,3  66,2  58,7  47,5  44,0  60,5  41,7  شهادة التعليم المتوسط

  44,9  44,8  58,8  62,5  61,2  45,0  55,0  53,3  51,2  37,3  شهادة الباكالوريا

  .56، املرجع السابق، ص: 2015-2013: من إعداد الباحث باالعتماد: التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة المصدر
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ل التعليمية معدل النجاح يف خمتلف املراحإىل  من اجلدول أعاله  يظهر أنه هناك  نوع من الرتاجع يف الدفعات بالنظر
والذي مييل لتسجيل إخنفاض حمسوس عند االنتقال من مستوى تعليمي آلخر أعلى منه، كما يظهر وجود نوع من التذبذب 
والتغري يف معدالت النجاح، مرة ترتفع ومرة أخرى تنخفض يف ترمجة منها لغياب الرتاكم يف اجلوانب املتعقلة باآلداء أو 

كتسبات التعليمية، حيث أن النتائج احملققة يف شهادة الباكالوريا تعرب بشكل واضح على هذه الوضعية كوا سجلت امل
. واحلال نفسه 2014غاية إىل  نقطة 18مث عرفت سقوط وتراجع بــ   2011-2005نقطة خالل الفرتة  25ارتفاع قدر حبوايل 

  تقريبا بالنسبة إلمتحان السنة اخلامسة (أو السادسة) إبتدائي وشهادة التعليم املتوسط. 

نتائج التعليم احملققة يف مسابقة األوملبياد الدولية للرياضيات: هي عبارة عن مسابقة دولية حول مادة الرياضيات موجهة  -1
دولة بفريق  100سنة، يشارك فيها حاليًا أكثر من  20ت سنهم لفائدة تالميذ املتوسطات والثانويات الذين ال يفو 

 يتشكل من ستة تالميذ كحد أقصى لكل دولة، حيث كانت نتائج مشاركات اجلزائر على النحو التايل.
 )OIM(: ترتيب الجزائر في مسابقة االولمبياد الدولية للرياضيات24الجدول 

  2015  2009  1997  1993  1990  1987  1984  1977  السنوات

  62  104  82  72  54  36  28  21  ترتيب الجزائر

  104  104  82  72  54  42  34  21  عدد الدول المشاركة

  .64، املرجع السابق، ص: 2015-2013: من إعداد الباحث باالعتماد التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة المصدر

 1977جاءت اجلزائر يف املرتبة األخرية على غرار ترتيبها يف سنوات  2009يظهر من اجلدول أعاله أنه يف سنة 
حيث تعكس هذه النتائج جوانب القصور املتعلقة بالتعليم يف بالدنا السيما من ناحية نوعية وجودة التعليم  1997و 1990و

دولة مشاركة واليت تعترب نوعًا ما  104من بني  62يف املرتبة  2015مقارنة باملؤشرات الكمية، كما جاءت اجلزائر يف سنة 
  مشرفة استطاعت أن حتتل ذه النتيجة املرتبة األوىل مغاربياً الثانية إفريقياً والثالثة عربياً.  

على ضوء ما سبق يرى الباحث أن املنظومة الرتبوية والتعليمية يف اجلزائر استطاعت أن حتقق مجلة من النجاحات 
التحديات السيما يف اجلانب الكمي من ناحية عدد األفراد امللتحقني بالتعليم وخترجهم وعدد  االجنازات وختطي الكثري من

املوطرين واهلياكل املسخرة هلم، إال أا يف املقابل مل تستطيع أن ترفع مستويات اآلداء واملكتسبات التعليمية لديهم السيما 
املشاكل ىل إ انعكس على جودة ونوعية التعليم واليت يرجعها الكثرييف املواد األساسية مثل الرياضيات والعلوم األمر الذي 

  والعراقيل اليت يعرفها القطاع. 

املشاكل األساسية اليت تعوق جناح النظام التعليمي يف اجلزائر: رغم كل تلك اجلهود املبذولة من طرف احلكومة اجلزائرية  -2
مشاكل  املتقدمة يف هذا اال فإن هذا األخري ال يزال يعيشمصايف الدول إىل  للوقوف بالنظام التعليمي والدخول به

 متعددة وخمتلفة ومعقدة يف نفس الوقت نذكر منها: 

ته املشاكل املتعلقة بارتفاع معدالت التسرب والرسوب: يعترب اتمع اجلزائري من اتمعات الفتية نظراً لكون أن تركيب  -أ
أن عدد األطفال  2006ات األخرى، حيث أشارت إحصائيات سنة السكانية يغلب عليها فئة الشباب دون الفئ
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كما ميثل األطفال الذين تقل أعمارهم   ،من اموع السكاين %30ألف طفل، أي ما ميثل نسبة  600وماليني  9بلغ 
التكفل و األمر الذي ينظر إليه كثري من املختصني بأنه شيء اجيايب ومعترب حيتاج للرعاية ، %63نسبة  سنة18عن 

من جمموع األطفال غري مسجلني على مستوى املدارس سنوياً  %10اجليد، فقد أظهرت اإلحصائيات انه يوجد حنو
ألف طفل آخرين يرتكون مقاعد الدراسة بسبب الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت يعيشون  500فضال عن وجود 

 461069أنه مت تسجيل قرابة  2014ملدرسي للتالميذ لسنة حتت وطأا. تشري اإلحصائيات املتعلقة بظاهرة التسرب ا
 %10,6يف الطور املتوسط و %9,5يف الطور االبتدائي و %1,4من األطفال املتمدرسني منها  %6طفل ما ميثل نسبة 

  .1يف الطور الثانوي

 اجلزائر يرجع أهم أسباا املشاكل املتعلقة بنوعية التعليم: تعترب من أخطر املشكالت اليت تواجه النظام التعليمي يف  -ب
 : 2تلك العوامل املتعلقة باملناهج التدريسية وكذلك العوامل املتعلقة باملدرسني، حيث ميكن تلخيصها فيمايليإىل 

صعوبة و ن احلاالت يف كثري م للتدريس املطلوبةات الكفاءإىل  وافتقارهم درسنيساتذة واملاأل تأهيل مستوى تدين -
تالميذ؛ال حتصيل ستوىم اخنفاضإىل  يؤدية اليت تتغري يف بالدنا بشكل مستمر والذي الدراسي م للمناهجاستيعا 

 لألسعار العام املستوى يف عاالرتفا  بسبباألساتذة واملؤطرين والعمال يف قطاع التعليم  ملرتبات احلقيقية القيمة تدين -
 يرتتبو  احلقيقي الراتبة من قيم %50 من أكثر خسارةإىل  يؤدياألمر الذي  الشرائية،قدرة ال قيمة يف اخنفاضو 

 اهتمامهم من ثرأك عيشهم مهتمني بكسباألساتذة  يصبح حيث، التدريس نوعية يف وتردي اخنفاض ذلك على
 أفضل وهجرة ضباطاالن وعدم التغيب ظاهرة دروسهم وتتفاقم حيضرون فال جباماو تدرجييًا  ويهملون بالتعليم

 التعليم؛ نوعية على سلباً  ينعكس مما وتفضيل التقاعد، املدرسني

 يف التدريسهم يعتمد غالبيت جيعل مما ،أعضاء اهليئة التدريسية بتدريب اخلاصة واألجهزةراكز وامل برااملخ توفر عدم -
التعليم ملية عتالميذ مما جيعل ال جانب من واالستماع املدرسني جانب من اإللقاءاليب تقليدية تركز على أس على
 سوق يف ياةاحل متطلبات األفراد ملواجهة وقدرات مهارات رفعإىل  تؤدي الو  النجاح أجل من التلقني على مركزة

 .العمل

املشاكل املتعلقة بإختالل التوازن بني خمرجات التعليم واإلحتياجات اإلقتصادية للدولة: تتنوع األسباب اليت تزيد من   -ج
اد، حيث وأنواع التعليم املتوفرة وبني املتطلبات العملية اليت حيتاجها اتمع واإلقتصحدة الفجوة املوجودة بني مناهج 
 :3ميكن تصنيفها على النحو التايل

حمدودية القبول يف ىل إ تدين نسبة تالميذ التعليم الفين واملهين والتقين مقابل التعليم الثانوي، حيث يرجع ذلك -
إعداد  نية واملهنية مقارنة بعدد التالميذ امللتحقني، فضال عن عامل تكلفةالتعليم الفين نتيجة لقلة املدارس الف

                                                 
  .58 ، املرجع السابق، ص ص: 2015-2013التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة  : 1
 .166، السنة الثانية، جامعة عدن، اليمن، ص:1992، عدد جانفي ، جملة قضايا العصرتنظيم التعليم الثانوي والفنيعبد الغاين تاجي، :  2
  املرجع نفسه: 3
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ادية للعمل املهين مسألة تقليل األمهية االقتصإىل  الطالب املنتسب إليها مقارنة باحلاصل يف املدارس الثانوية، إضافة
ين واعتقادهم بأن اطئة للتعليم املهواحلريف من قبل العائالت اجلزائرية واحلكومة نظرًا لتلك النظرة اإلجتماعية اخل

 التعليم اجلامعي، حيث يدعم هذا االجتاه قيام املؤسسات والوزارات احلكومية مبنحإىل  التعليم الثانوي يقود فقط
ىل إ هذا النوع من التعليم رواتب وأجور ضئيلة ال تتناسب مع طبيعة عملهم األمر الذي يؤديإىل  الطلبة املنتمني

تالميذ لاللتحاق ذا النوع من التعليم. من جهة أخرى فإن خرجيي املدارس الفنية حيرمون من تقليص توجه ال
مواصلة التعليم اجلامعي يف التخصصات اليت تتناسب مع تكوينهم وتعدادهم، فضال عن معاناة بعض مؤسسات 

لذي من شأنه أن يدين األمر ا ،اسبالتعليم املهين والفين من نقص يف املؤطرين ذوي املستويات العلمية واملهنية املن
 من مستوى اإلعداد هلذه الفئة؛

إنعدام التوازن بني التخصصات املتوفرة يف اجلامعات ومراكز التعليم العايل وإحتياجات التنموية اإلقتصادية حيث  -
يها فرص ف أنه يف ظل غياب إسرتاتيجية توجيهية من طرف الدولة بالنسبة للطلبة يف جمال التخصصات اليت تتوفر

ين أ العمل، فإن الطالب جيدون أنفسهم عادة جمربين على إختيار الطرق السهلة للحصول على شهادة جامعية
جند شروط القبول مثال يف الكليات اإلنسانية سهلة جدًا باملقابل جند أنه هناك شروط تعسفية للقبول يف 

غض االنتساب هلذه الكليات اإلنسانية بإىل  الطلبةالتخصصات العلمية، األمر الذي من شأنه أن يشجع أغلب 
عة معاناة االقتصاد اجلزائري من الفائض وظهور البطالة املقنإىل  النظر عن حاجة سوق العمل وبالتايل سيؤدي ذلك

يف مثل هذه التخصصات. من جهة أخرى فإن املؤسسات التعليمية تعرف ضعف يف املناهج والربامج الدراسية 
ض احلاالت حيث يغلب عليها اجلانب النظري وتبتعد يف بع ،أساليب التقومي اة املواد التعليمية وكذمن حيث كفاء

 اتمع؛ ضعف الربط بني املناهج الدراسية وبيئة واحتياجاتإىل  عن اجلانب العملي والتطبيقي والذي ميكن إرجاعه

ة عن التخطيط تتعدد فيه اجلهات املسؤولعدم التنسيق بني التخطيط التعليمي واالقتصادي، ففي الوقت الذي  -
االقتصادي والتخطيط للتعليم يف اجلزائر وضعف عناصر الربط فيما بينها، ينتج عنه ظهور خلل عددي ونوعي يف 
العاملني الذين حتتاجهم الدولة لتنفيذ مشروعاا التنموية وتعمق الفجوة بني أنواع التعليم واحتياجات التنمية 

عدم قدرة النظام التعليمي على موائمة خمرجاته مع احتياجات التنمية وسوق إىل  يرجع كل ذلك االقتصادية، حيث
  العمل احمللي من العمالة املاهرة والفنية املتخصصة.

التعليم العايل: يعترب التعليم العايل آخر حلقة يف هيكل النظام التعليمي اجلزائري فقد حظي هو اآلخر بإهتمام   -سادسا
بل احلكومة اجلزائرية من خالل توفري له أولويات الضرورية هلذا القطاع، حيث كانت الدولة اجلزائرية يف مرحلة كبري من ق

قبل التسعينات تسعى لتلبية االحتياجات املختلفة للقطاعات االقتصادية عرب استخدام اجلامعات واملعاهد يف إعداد إطارات 
يق جتماعية للبالد عن طريق إتباع أسلوب التخطيط املركزي كوسيلة لتطبتساهم يف دعم عجلة التنمية االقتصادية واال

وكذلك لتبين إصالحات خاصة من شأا إعادة النظر يف منظومتها التعليمية حسب املتطلبات  ،إسرتاتيجيتها التنموية
لية والدولية.  كما أنه عمال احملالسعي حنو التحول والتأقلم مع متطلبات بيئة األإىل  العلمية والتقنية لوظائف العمل، إضافة
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 )2010-1999(بعد ذلك اإلستقرار يف األوضاع اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية الذي شهدته بالدنا يف الفرتة املمتدة 
) عرف 2009-2005واملخطط اخلماسي ( )2004-2001(وقيام احلكومة بوضع خمططات تنموية مثل املخطط اخلماسي 

العايل إدخال مجلة من اإلصالحات والتعديالت هدفت للحد من املشاكل واألخطاء املوجودة يف مراحل قطاع التعليم 
سابقة يف خطوة منها إلجياد السبيل األجنع لإلرتقاء والنهوض باجلامعة اجلزائرية وإعطائها مكانة دولية مرموقة وذلك عرب 

أنه ىل إ ديدة ملواكبة التطورات العلمية املعاصرة. كما جتدر اإلشارةوتبين برامج ج ،التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية
خالل هذه الفرتة سعت الدولة لتوثيق العالقة بني العامل األكادميي (اجلامعات ومؤسسات البحث العلمي ) والعامل 

من القانون التوجيهي املتض )05-99قامت بإصدار القانون (و اإلقتصادي والصناعي على وجه اخلصوص عرب الوزارة الوصية 
  : 1للتعليم العايل والبحث العلمي والذي يهدف إىل

جعل اجلامعة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقايف ومهين من أجل جتنب التصلب الناجم عن إعتبارها مؤسسة  -
 عمومية ذات طابع إداري كتحقيق ملبدأ املرونة حىت تتمكن اجلامعة من اإلندماج مع احمليط اخلارجي؛

 فع نوعية التعليم والتكوين عن طريق تعزيز البحث العلمي والتكنولوجي يف خمتلف التخصصات؛ر  -

 توفري وسائل اإلتصال ومد شبكة االنرتنت قصد رفع املستوى الثقايف والعلمي واملهين للطلبة واألساتذة؛ -

توصلت إليها ومدى  جنازات اليتتكريس اإلستقاللية املالية وفرض الرقابة البعدية ملؤسسات التعليم العايل حول اإل -
 جدوى املبالغ املنفقة على مشاريع البحث العلمي.

من أجل ضمان تواجد للقطاع واستمرار تطوره وتطوير التبادالت الثقافية واحلركية البشرية على مجيع املستويات 
 ،2002سنة  %1إىل  1999من الناتج احمللي اإلمجايل سنة  %0.75قامت الدولة برفع حصة ميزانية البحث العلمي من 

يف السياق العاملي املتعلق بإصالح أنظمة  2004حسب ما كان مقررًا يف القانون التوجيهي وكذا إخنراط بالدنا منذ سبتمرب 
ن خالهلا وضع يتم م 2013و 2004التعليم العايل، حيث مت على هذا األساس برجمة إسرتاتيجية لتطوير القطاع ما بني 

هيكلة جديدة للتعليم تكون مصحوبة بتحسني وتعديل خمتلف الربامج البيداغوجية واليت جتسدت هذه اجلهود يف تبين نظام 
جديد يعتمد على ثالث مراحل أساسية (ليسانس، ماسرت، دكتوراه) يهدف يف تنفيذه إلنشاء تعليم عايل تطوري يعطي 

 2004يف عام ) LMD(التكوين والشهادات املرفقة، حيث أنه بعد إدخال نظام  للجامعة حرية أكثر يف حتديد جماالت
 )2009-2005(وضع ضمن املخطط اخلماسي للفرتة إىل  وتعميمه عرب كامل املؤسسات اجلامعية الوطنية، سعت الدولة

  مجلة من األهداف وهي:

 مقعد بيداغوجي جديد؛ 500000يئة ظروف مالئمة لالستمرار يف توسيع الشبكة اجلامعية والسعي لتوفري  -

 حتقيق التوازن اجلهوي من خالل تقريب اجلامعات ملختلف الطلبة؛ -

                                                 
  ).04-00الصادر باجلريدة الرمسية، (معدل بالقانون رقم 1999أبريل سنة  4املوافق  1419ذي احلجة عام  18مؤرخ يف  05 - 99: القانون التوجيهي للتعليم العايل رقم 1
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 إنشاء مخسة مكتبات جامعية جمهزة مبختلف املواد والوسائل العلمية؛ -

 ؛2010أستاذ يف آفاق سنة  32.975 ليبلغ عددهم السعي حنو زيادة عدد األساتذة الباحثني حىت -

 حبث علمي؛ 5430حدود إىل  رفع عدد البحوث املنجزة من طرف املؤسسات واملراكز البحثية -

 توفري كل الوسائل املادية والوثائق الضرورية لتثمني نتائج البحث العلمي. -

لقطاع جند أا دراسة للوثائق املتعلقة بتطور هذا انشري أيضا؛ أن عدد الطلبة املسجلني يف التعليم العايل ومن خالل 
حماولة ىل إ توحي بأن عدد املسجلني شهد تطوراً كبريًا منذ االستقالل ذلك الن الدولة اجلزائرية إجتهت بعد اإلستقالل

ضيحه و تكوين أكرب عدد ممكن من اإلطارات ملواجهة العجز احلاصل يف خمتلف القطاعات داخل الدولة، وهو ما ميكن ت
  من خالل اجلدول املوايل.

  ) 2002،2014تطور عدد الطلبة في التدرج ما بين الفترة ( مقارنة : 25الجدول 

  السنوات/ الجنس
  اإلناث  الذكور

  المجمـــــــوع
  )%( النسبة  العدد  )%( النسبة  العدد

2002-2003  263060  44,58  326933  55,41  589993  

2013-2014  442497  39,52  677018  60,47  1119515  

، الصادر 2015-2013مية البشرية لسنة من إعداد الباحث باالعتماد، إحصائيات حول التعليم العايل منشورة على مستوى الديوان الوطين لإلحصاء، إضافة التقرير الوطين حول التن المصدر:
  اون برنامج األمم املتحدة للتنمية.عن الس الوطين االقتصادي واالجتماعي بالتع

يظهر من اجلدول أعاله التطور احلاصل يف عدد الطلبة امللتحقني بصفوف اجلامعة والذي يعكس اجلهود احلكومية 
وكنتيجة الرتفاع  2014و 2000املبذولة للنهوض ذا القطاع وحتسن الظروف االجتماعية واالقتصادية يف الفرتة ما بني 

  املسجل يف معدالت النجاح يف البكالوريا خالل هذه الفرتة.  

كما سجلت هذه الفرتة أيضا ارتفاعًا حمسوسًا يف عدد الطلبة املسجلني الدراسات ما بعد التدرج حيث انتقل 
)  %48ثل نسبة طالبة (أي ما مي 26366طالب من بينهم  54924من حوايل  2009-2008عددهم يف السنة اجلامعية  

  .20131-2012) يف السنة اجلامعية  % 50طالبة (أي ما ميثل نسبة  33890طالب من بينهم  67671حدود إىل  ليبلغ العدد

كان عدد املسجلني   حيث ،صل ارتفاعاً ملحوظاً اإضافة ما سبق فقد شهد عدد الطلبة املسجلني جبامعة التكوين املتو 
فرد يف السنة اجلامعية                33124حوايل إىل  ليصل ،2011-2010فرد للسنة اجلامعية  29261بالسنة التحضريية يف حدود 

التدرج ملختلف التخصصات والذين انتقل عددهم من  مستوى يففيها  ، كذلك احلال نفسه للمسجلني2012-2013
  طالب خالل نفس الفرتة. 31747إىل  طالب 24060

                                                 
1 : Annuaire statistique de L’Algérie, Office Nationale des Statistiques, volume n0  30, édition 2014. 
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ياكل وامللتحقني بالتعليم العايل تطوراً ملحوظاً فيما خيص أعضاء اهليئة التدريسية واهلصاحب الزيادة يف عدد الطلبة 
 111حيث تشري آخر اإلحصائيات الصادرة عن وزارة التعليم العايل أن القطاع يتضمن  ،والبىن التحتية التابعة هلذا القطاع

جامعة  50، حيث تتشكل الشبكة اجلامعية من حوايل والية وتغطي كل الرتاب الوطين 48مؤسسة للتعليم العايل تتوزع على 
مدرسة  12حوايل إىل  مدرسة عادية للتعليم العايل، إضافة 11ومدرسة وطنية عليا  20مراكز جامعية وحوايل من  10و

لسنوات ا. أما فيما خيص أعضاء اهليئة التدريسية فقد سجلت هي األخرى يف 1فروع 04وأقسام حتضريية مدجمة  04وحتضريية 
  األخرية تطوراً كبرياً يف عدد األساتذة اجلامعيني دف تغطية متطلبات القطاع واليت كانوا موزعني على النحو التايل.

  : تطور عدد األساتذة الجزائريين واألجانب حسب الرتب26الجدول 

  السنة الجامعية/ الرتبة
  األجانب  اإلناث  التعداد اإلجمالي

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

  18  19  19  869  650  564  396 4  660 3  186 3  أستاذ التعليم العايل

  10  9  9  334 1  219 1  137 1  949 4  929 4  817 4  أستاذ حماضر قسم أ

  9  9  6  553 1  307 1  961  138 4  444 3  835 2  أستاذ حماضر قسم ب

  8  8  18  212 10  628 8  226 7  608 21  761 18  681 16  أستاذ مساعد قسم أ

  24  21  20  227 6  335 6  880 5  871 12  229 13  101 12  أستاذ مساعد قسم ب

  3  1  4  103  101  125  368  358  441  مساعد

  5  1  1  25  25  27  68  67  79  أستاذ مهندس

  77 68 77 323 20 265 18 920 15 398 48 448 44 140 40  وع ـــــــــــــالمجم

  .Annuaire statistique de L’Algérie, Office Nationale des Statistiques, volume n0  30, édition 2014من إعداد الباحث باالعتماد:  المصدر:

متويل التعليم العايل: على أساس إعتبار أن التعليم العايل يف اجلزائر هو مشروع حكومي حمض متوله بشكل أساسي  -1
املوارد احلكومية، فقد شهد اجلزء املخصص من ميزانية الدولة هلذا القطاع إرتفاًعا كبريًا خالل الفرتة األخرية                 

يمة حيث بلغت ق ،أخرى ملواكبة متطلباتهإىل  القطاع زيادة مطلقة من سنةعرفت ميزانية أين  )2000-2014(
من إمجايل ميزانية التسيري للدولة  %6.11دج أي ما نسبته  173483802حوايل  2010اإلعتمادات املوجهة للقطاع سنة 

ختصيص  2015سنة لحيث مت تسجيل يف قانون املالية  ،هذه املخصصات املالية بقيت يف تزايد مستمر لنفس السنة 
من إمجايل ميزانية التجهيز  %6,04دج أي ما نسبته   000 642 333 300ميزانية جتهيز لقطاع التعليم العايل قدرت بـــ 

 .2دج 494 278 972 4 000  اخلاصة بالدولة املقدرة بـ

                                                 
    https://www.mesrs.dz/universites :التعليم العايل والبحث العلمي : إحصائيات منشورة على مستوى موقع وزارة1 

Op.cit.10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015. -Loi n° 14 : 2 
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بعض النتائج احملققة على مستوى التعليم العايل: وصل عدد املتخرجني واحلاملني لشهادة جامعية يف السنة اجلامعية  -2
اليت مت إحصاء  2012-2011مقارنة بالسنة اجلامعية  %23,4طالب بارتفاع قدره  288602حدود إىل  2013 -2012

 ،%27,6اللغات األجنبية بــ   %38,5طالب، توزعت على النحو التايل: العلوم التكنولوجية بنسبة  233879فيها حوايل 
كانت حصيلة الطالبات منها متثل نسبة   .%19,1العلوم االجتماعية بــ ، %20,2العلوم االقتصادية وعلوم التسيري بــ 

. أما فيما  2012-2011ارنة بالسنة اجلامعية مق %63طالبة حاملة للشهادة بزيادة قدرها  184959حبوايل  64,1%
خيص املوارد البشرية املخصصة للبحث حسب وجهة نظر اليونيسكو ( عدد الباحثني احلائزين على األقل على شهادة 

 8071وباحث دائم  441باحث من بينهم  8482طاقات حبثية قدرت بــ  2014الدكتوراه) فإنه اجلزائر متلك يف سنة 
بروفيسور يزاولون  4979حامل لرتبة بروفيسور أو مدراء حبث من إمجايل  2650كما سجل وجود حوايل أستاذ باحث،  

  . 1عملهم باجلامعة

ىل إ حتتوي قائمة األساتذة الباحثني واألساتذة الدائمني بإختالف مستويام العلمية على طاقات حبثية وصلت
  :2توزعت على النحو التايل 2014باحث سنة  29183حدود 

باحث تابع  1468حيث ينقسم هذا التعداد بني  ،مؤسسة حبث 38باحث دائم يزاول أنشطته البحثية يف  2579  -
باحث غري تابع  1108وسنة  35باحث هلم على األقل  643لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي فيهم قرابة 

 للوزارة.

 .%52أستاذ وهو ما يشكل نسبة  51229أستاذ جامعي ميارسون أنشطتهم البحثية من إمجايل  26607 -

أن رصيدها  2014كما أظهرت إحصائيات اجلزائر املتعلقة بالنتائج اخلاصة بعدد الباحثني لكل مليون مواطن لسنة 
من الباحثني يبقى يف مراتب متدنية مقارنة بكثري من الدول سواء على املستوى الدويل أو القاري، حيث أنه مبقارنتها مغاربياً 

باحث لكل مليون مواطن  2000أن تأيت بعد كل من تونس اليت احتلت مرتبة بارزة يف الدول املغاربية مبعدل يزيد عن  جندها
  باحث لكل مليون مواطن، وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل. 900واملغرب الذي ميلك حوايل 

  2014: عدد الباحثين لكل مليون مواطن حسب القارات والدول لسنة 27الجدول 

  آسيا  اإفريقي  أوربا  أمريكا  القارات/ الدول
الدول 
  ةالعربي

الواليات 
المتحدة 
  األمريكية

  الجزائر  المغرب  تونس  اليابان

عدد البــــاحثين لكـــل 
  مـــلـــــيون مـــــــواطن

2010  2639  164  746  373  4663  5573  2381  862  265  

  ، املرجع السابق.2015-2013من إعداد الباحث باالعتماد: التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة  المصدر:  

                                                 
    ، املرجع السابق.2015-2013حول التنمية البشرية لسنة التقرير الوطني :  1 
 : املرجع نفسه. 2
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يف الوقت الذي تعرف املنظومة العاملية لإلنتاج العلمي ديناميكية عالية وسريعة واليت تضاعف فيها حجم املنشورات 
، جند أن اإلنتاج العلمي باجلزائر يبقى منخفض رغم كل اجلهود املبذولة 2009 -1980مرة بني الفرتة  2,7العلمية بــ 

حيث استطاعت خالل هذه الفرتة أن حتسن نوعاً ما من حصتها العاملية يف جمال املنشورات  ،واإلمكانيات املتاحة هلذا اال
  خالل اجلدول املوايل.هو ما ميكن توضيحه من . % 0,05إىل  %0,02العلمية وانتقلت من نسبة 

  : حصة الجزائر من المنشورات العلمية على المستوى العالمي28الجدول 

  2009-2005  1999-1995  1985-1981  السنوات / البيانات

  10573000  6765000  3965000  عدد المنشورات العلمية في العالم

  5000  2000  600  عدد المنشورات العلمية في الجزائر

  %0,047  %0,030  %0,015  حصة الجزائر من المنشورات الدولية

  ، املرجع السابق.2015-2013من إعداد الباحث باالعتماد: التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة  المصدر:

من خالل ما سبق ميكن القول أن التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر مل حيقق مجيع األهداف املرجوة منه 
السيما تلك املتعلقة جبودة ونوعية التكوين بل اكتفى فقط بتسجيل حتسينات وتطورات يف املؤشرات الكمية املتعلقة بعدد 

تقارير ما فيما خيص اجلوانب املتعلقة بالبحث العلمي ونوعية املخرجات فالالطلبة واملتخرجني وكذلك اهلياكل واملؤطرين، أ
الدولية تظهر أن مكانة اجلزائر يف البحث العلمي تبقى ضعيفة حيث حتتل جامعاا مراتب متأخرة يف التصنيفات الدولية 

 37وعاملياً  2099بومدين يف املرتبة  فعلى سبيل املثال: جاءت أول جامعة جزائرية وهي جامعة العلوم والتكنولوجيا اهلواري
عربياً وذلك حسب  47وإفريقياً  44وعاملياً  2213عربياً وجاءت يف املرتبة الثانية جامعة أبو بكر بلقايد  يف املرتبة  42وإفريقيا 

  .20161التصنيف الدويل االسباين املعروف يف جويلية سنة 

الل ت اجلامعة جند أن معدالت البطالة يف صفوفهم مرتفعة جداً خكما يالحظ أنه يف جمال التشغيل بالنسبة ملخرجا
واليت ميكن إرجاعها لكثري من األسباب لعل أبرزها  2013يف سنة  %13,9حيث سجلت نسبة  ،هذه السنوات األخرية

عملية توجيه الطلبة يف اختيار التخصصات كون أن غالبيتهم يتمركزون يف العلوم األدبية واإلنسانية واللغات بنسبة تقدر بــ 
ة توفري م معضليف العلوم التقنية والتكنولوجية، األمر الذي يضع اجلامعة اجلزائرية أما %31مقابل تسجيل نسبة  69%

اإلطارات املؤهلة واملناسبة لدفع عجلة النمو والتنمية االقتصادية واليت تعرف طلبًا متزايدًا على التخصصات التقنية 
  والتكنولوجية أكثر من التخصصات األخرى.

ية الشاملة و يف األخري يرى الباحث أن منظومة التعليم يف اجلزائر تشكل أحد األولويات األساسية يف السياسة التنم
ذولة يف جمال حيث يظهر ذلك من خالل تلك اجلهود املب ،وقتنا احلايلإىل  اليت اتبعتها احلكومات املتعاقبة منذ االستقالل

نوياً لدليل حجم املخصصات املالية املوجهة له سإىل  التعليم مبختلف أطواره وكذلك اإلصالحات اليت عرفها القطاع إضافة
ظر متخذي القرار، وبالرغم من الزيادة احملققة يف املؤشرات الكمية فيما خيص عدد امللتحقني يف واضح على أمهيته يف ن

                                                 
   http://www.webometrics.info/enعلى املوقع :  2016: للمزيد من املعلومات راجع الرتتيب االسباين للجامعات ومراكز البحث لسنة  1 
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قى هذا األخري يعاين من الكثري يب ،خمتلف أطواره واهلياكل واملؤطرين تطبيقاً لسياسة الدولة القاضية بتعميم التعليم وجمانيته
ر ودية ملخرجاته، األمر الذي جيعل من نظام التعليم يف بالدنا غري قادمن املشاكل والنقائص خاصة من ناحية النوعية واملرد

حلد الساعة على حتقيق األهداف املرجوة منه السيما يف إعداد وتوفري رأس املال الفكري والكفاءات البشرية املؤهلة والضرورية 
  ة االقتصادية. واليت تساهم بشكل إجيايب يف احلياة االقتصادية واالجتماعية ودفع عجلة التنمي

  الفرع الثاني: اإلطار العام لنظام التكوين والتدريب المهني في الجزائر 

عداد قوى عاملة ماهرة وشبه إإىل  يعترب التدريب والتكوين الفين بنوعيه التقين واملهين من أنواع التعليم الذي يهدف
ة االقتصادية،  سهم كلها يف تلبية احتياجات مشاريع التنميحيث ت ،ماهرة يف ااالت الصناعية والزراعية والتجارية واإلدارية

أمهية هذا النوع من التكوين يف جمال التنمية الشاملة فقد نال قسطًا وافراً من االهتمام والتطور الكمي إىل  كما أنه نظرا
  خالل السنوات املاضية داخل السياسة العامة لالقتصاد اجلزائري. 

واقع نظام التدريب والتكوين املهين يف اجلزائري: نتناول يف هذا اجلزء احلديث على بعض اجلوانب العامة واملتعلقة  -أوال
العامة واملستجدات  تقدمي بعض املعطياتإىل  بقطاع التكوين املهين يف اجلزائر انطالقًا من مراحل تطوره التارخيية ووصوال

  . اليت عرفها القطاع على النحو التايل

تطور نظام التدريب والتكوين املهين يف اجلزائر: منذ اإلستقالل صنف التدريب املهين على أنه ضرورة اقتصادية   -1
واجتماعية للبالد قصد حتقيق أهدافها التنموية والذي كانت تدعمه املبادئ السياسية على النحو التايل: التعليم شرط 

حيث يوفر هذا املبدأ عنصر العدالة يف الفرص  1980ت وهذا إبتداًءا من سنة سنوا 6أساسي لكل األطفال إبتداءاً من سن 
بني املواطنني مهما كان مكان إقامتهم أو خلفيام االجتماعية واالقتصادية مع ضرورة التأكيد عليه طوال فرتة التحول اليت 

ة على حد سواء، ئر تطور حبركية خاصة وكليعرفها نظام التعليم، عليه ميكن القول أن التدريب والتكوين املهين يف اجلزا
  :1التالية عرب املراحلحيث مت ذلك 

وضعت السلطات الوطنية إسرتاتيجية للنمو  1966منذ سنة  ):1980-1966(تطوير لسياسة وأجهزة التدريب املهين   -أ
زء أكرب من جيكون من بني نتائجها توفري أين  ،االقتصادي واالجتماعي من خالل وضع خمططات وطنية للتنمية

العمالة املاهرة خاصة التقنيني وإطارات يف قطاع الزراعة والطاقة واملالية والصحة، وألجل ذلك مت إنشاء نوعني من 
 اهلياكل:

مراكز التدريب للشركات الكربى موجهة للتدريب األويل للمعنيني اجلدد وكذا التدريب املستمر واملتناوب لعماهلم،  -
 منصب بالنسبة جلميع القطاعات. 6000اء اآلالف من مناصب التدريب قدرت يف حدود حيث مت يف هذا الصدد إنش

إنشاء املعهد الوطين للتدريب املهين، كما مت يف نفس  1970حيث مت يف سنة  ،املعاهد املرتبطة يكل جهاز التدريب -
ستشاري للتدريب لس الوطين االالسنة إنشاء معهدين متخصصني يف البناء والكهرباء امليكانيكية، تبعهما تأسيس ا

                                                 
1 : Sylvain CLÉMENT et Autres, Les mécanismes de financement de la formation professionnelle : Algérie, Maroc, 

Sénégal, Tunisie, AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT, N°14, Paris, 2005, pp : 14- 17.  
      sur Web : www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/.../14-notes-documents.pdf  . 
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، األمر الذي مسح خالل هذه الفرتة انتقال عدد اهليئات من             1977املهين كجهاز للتعاون بني القطاعات يف سنة 
منصب للتدريب واستطاع التدريب املهين أن يبقى مندمج ضمن النظام اإلنتاجي املعتمد  23000مبجموع  70إىل 49

 ر رؤية ختطيط بالنسبة الحتياجات االقتصاد.آنذاك يف ظل توف

املهين صعودًا خاصة  التكوين) عرفت قوى 1984-1980( أنه خالل مرحلة املخطط اخلماسيإىل  جدير بالذكر؛
 6اء إنشإىل  إضافة ،لسكرتارية دولة للتدريب املهين تكرس أبعاده الذاتية 1980عندما مت وضع حيز التنفيذ يف سنة 

مؤسسات تدريب مكلفة بالتكوين اجليد للمدربني، فضال عن إطالق برنامج واسع لبناء التجهيزات اخلاصة مبراكز التدريب،  
 1982متعلم سنوياً صاحبه إنشاء سنة  50000إىل  40000كما أنه يف هذه الفرتة مت إصدار قانون حول التعليم يتكفل  بــــ 

  .1املؤسسةداخل  جلهاز تنظيمي للتدريب

): عرفت هذه الفرتة ارتباط التدريب املهين بوزارة الرتبية والتعليم 2005 إىل1985اجلمع بني التدريب والتعليم املهين (  -ب
الوطنية، حيث كان ينظر إليه على أنه جهاز يقوم بدور امتصاص الشباب املبعدين من النظام املدرسي لكن هذه 

. صاحب هذا 1990بعد إنشاء سكرتارية الدولة واليت أصبحت الوزارة املفوضة سنة  1989التجربة مت توقيفها سنة 
ه من طرف منطق الطلب عليإىل  االنتقال املؤسسايت وضع خطة رئيسية دف لالنتقال من منطق عرض التدريب

حتليل ىل إ لذي يهدفالعامل االقتصادي، حيث مت إنشاء يف هذا الصدد مركز الدراسات واألحباث للعمالة واملهارات وا
تعلقة إنشاء املعهد الوطين املتخصص يف التدريب املهين لتلبية االحتياجات املإىل  الطلب على العمالة واملهارات، إضافة

 املعنية ذا القطاع من الرتدد بني الوزاراتالسنوات  تلكأنه جاءت بعد إىل  بالتقنيني والتقنيني الساميني. نشري أيضا
ذلك زت على اإلصالحات اليت يتعني االضطالع ا لصاحل القطاع، وكركمبراجعته و  قامتوزارة املالية وبالتنسيق مع 

حتليل احتياجات إعادة التأهيل للتدريب بالشكل الذي يتماشى مع اتفاقية برشلونة، فضال على اقرتاح أفضل الوسائل 
تكريس  2002ارة التدريب والتعليم املهين سنة حيث كان لتأسيس وز ، والطرق للسيطرة والتحكم يف التدريب املهين

ق البكالوريا التقين العايل واملهندس، تبعه إطالإىل  واضح إلمكانية اختيار فروع مهنية تبدأ من العامل البسيط تصل
كإختزال للوقت وكجسر هلذا الفرع من اجل املرور بالتعليم املهين حنو اجلامعة من خالل دورات   2003التقنية سنة 

  دريبية تركز على اجلودة احلقيقية وتستجيب بشكل فعال وتتماشى مع احتياجات املهارات يف االقتصاد اجلزائري.ت

واملتعلق  2008الصادر يف فيفري  08-07: يف إطار القانون رقم 2008مستجدات التكوين بعد القانون التوجيهي لسنة  -ت
بالقانون التوجيهي للتكوين والتعليم املهنيني مت تأسيس العديد من هيئات الدعم اليت تضمن احلوار بشكل دوري ودائم 

 : 2بني خمتلف الفاعلني والشركاء يف القطاع واليت نذكر من بينها

مترات جهوية جهوية أخرى (مؤ  إنشاء جهاز يطلق عليه إسم املؤمتر الوطين للتكوين والتعليم املهنيني وكذلك أجهزة -
 للتكوين والتعليم املهنيني)؛

                                                 
1 : Ibid. 

  ، املرجع السابق.2015-2013: التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة  2 
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 كذلك التأهيل؛و  مرصد للتكوين والتعليم املهنيني مكلف بأنشطة وآفاق القطاع من الناحية الكمية والنوعيةإنشاء  -

 لتكوين والتعليم املهنيني؛إنشاء جملس للشراكة خاص با -

طلبات مابني القطاعات والعمل على تكييف عروض التكوين مع مت جلنة والئية للشراكة مكلفة خصيصاً بتطوير احلوار -
 اليد العاملة املؤهلة للمؤسسات الناشطة يف الواليات.

: يسعى القائمني على قطاع التكوين والتعليم املهنيني يف اجلزائر )2019-2015(آفاق القطاع يف إطار املخطط اخلماسي -ث
ت التكوين ويتجسد ذلك من خالل إبرامهم العديد من االتفاقيات املربمة مع القطاعاتعزيز اجلوانب املتعلقة بالنوعية يف 

االقتصادية األخرى مثل الصيد البحري وكذلك مديريات الزراعة والتشغيل واملوارد املائية وأيضا االحتاد العام للتجار واحلرفيني 
السيما ، )2019-2015القتصادية العالقة خالل الفرتة املقبلة (اجلزائريني، هذه االتفاقيات دف ملعاجلة الكثري من ااالت ا

وع الكربى ، كما العمل على توجيه عملية التكوين حنو الفر إىل  تلك املتعلقة بالتنويع االقتصادي واالكتفاء الذايت، إضافة
ة مثل الطاقات ب جديدأنه من املستجدات اليت عرفها  قطاع التكوين خالل هذه الفرتة استحداث جماالت تكوين وتدري

 .  1الشمسية االتصاالت، تربية املواشي، احلفر، الصحة والسالمة الصناعية

وصف نظام التكوين والتعليم املهنيني يف اجلزائر وهيكله املؤسسايت: نستعرض فيمايلي أهم األطر التنظيمية وأمناط  -2
 التكوين املتوفرة يف بالدنا واليت تتوزع على النحو التايل:

 التدريب العام اإلقامي؛ -

 وسائط التدريب العامة األخرى؛ -

 التدريب املهين اخلاص. -
التدريب اإلقامي العام: يتم هذا النوع من التدريب داخل مراكز التكوين والتعليم املهنيني ويف املعاهد الوطنية املتخصصة   -أ

طبيقية تنظم رتبص يستكمل بفرتات تعة للقطاع العام، حيث يضمن التكوين داخل هذه املؤسسات طيلة مدة الابالت
دف لتطوير  523حوايل إىل  2005، حيث وصل عدد مركز تدريب املهين والتمهني يف سنة 2يف الوسط املطلوب

مستوى التدريب األول (عامل متخصص) مستوى التدريب الثاين (عامل مؤهل ) مستوى تدريب الثالث (عامل عايل 
فرع مرتبط ذه املراكز واليت توفر   200قين وتقين سامي)، كما يوجد أيضا أكثر من التأهيل)، مستوى تدريب الرابع (ت
يستفيد أين  3منصب بالنسبة للفروع 23000منصب تدريب تضاف إليها  14500كلها قدرة استيعابية قدرت ب 

 املرتبصني من احلصول على تأهيل مهين متوج بشهادة دولة ومنحة خالل فرتة التكوين.

                                                 
  ، املرجع السابق.2015-2013الوطين حول التنمية البشرية لسنة التقرير :  1 
علوم التسيري، جامعة ، كلية العلوم االقتصادية و دراسة الحيز االقتصادي للتكوين المهني بالجزائر: أمال شوتري، أطروحة مقدمة يف إطار نيل شهادة  دكتوراه يف العلوم االقتصادية بعنوان،  2

      .104، ص:2007/2008منشورة، فرحات عباس، سطيف،غري 
3 : Sylvain CLÉMENT et Autres, op, cit. 
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يبقى اهلدف هلذا النوع من التكوين هو حتقيق التكامل بني التعليم النظري والتطبيقي من أجل تسهيل عملية اإلدماج 
املتعلق بالتمهني، املعدل واملكمل  18/01/2001املؤرخ يف  2001-01املهين السريع وهذا طبقا ملا جاء يف القانون السابق رقم 

أن التدريب اإلقامي حيتوي على إىل  . كما نشري يف هذا الصدد27/06/1987بتاريخ  1981-07للقانون السابق رقم 
  :1مؤسسات إقامية أخرى نذكر منها

منصب  28000هيئة فرعية، تقدر قدرا االستيعابية بـ  22ومعهد  71املعاهد الوطنية املتخصصة: يوجد حاليا  -
 ؛منصب توفره الفروع 2800تدريب يضاف إليها 

معاهد على املستوى الوطين تقوم مبهمة التكوين اجليد للمتدربني تقدم  6معاهد التكوين املهين: يوجد حاليا منها  -
 ؛مساعدة بيداغوجية متنوعة بالنسبة ملراكز التدريب اإلقامي املختلفة

 ؛املعهد الوطين للتدريب املهين يهتم بالتعليم اهلندسي -

التدريب  م املستمر: يهتم بتنمية احملتوى وأدوات التدريب البيداغوجية ملراكزمعهد التنمية الوطنية وتشجيع التعلي -
 ؛املختلفة

 ني عن بعد؛هاملركز الوطين للتعليم املهين عن بعد: مكلف بدروس املراسلة واليت يتوقع أن تصبح دورات مت -

 ة: مكلفة باكتساب وصيانة املعدات؛اهليئة الوطنية للمرافق والتجهيزات املهني -

 ؛راسة العالقة بني التدريب والعملكز الدراسات والبحوث يف جمال املهن واملؤهالت: اليت هي مكلفة بدمرا  -

الصندوق الوطين لتطوير التمهني والتكوين املستمر: مسؤول عن مجع وإعادة توزيع جمموع رسوم املؤسسات واليت  -
 من الكتلة األجرية. %1تكون يف حدود 

صنف ي املقدم من قبل القطاع العام والذيوسائط التكوين العمومية األخرى: يصنف حتت هذا اإلطار كل التدريب    -ب
 حسب طريقة التدريس على النحو التايل:

: ينظم هذا النمط من التدريب بالتناوب ما بني )L’apprentissage La formation par(التكوين عرب التمهني  -
ة والوسط املهين بطريقة متكاملة، إذ يكون املرتبص يف حالة عمل حقيقية تسمح له مبزاولة املهناملؤسسات التكوينية 

عد إبرام عقد التمهني يتم التسجيل فيه تلقائياً ومباشرة بأين  فضال عن التكوين النظري والتقين والتكنولوجي، ،املعينة
سنة وأما  25إىل 15التدريب كل من يكون يف سن  مع ورشة العمل أو املؤسسة املعينة. كما يتكفل هذا النوع من

انتقل عدد األفراد من  2003 -1999سنة حلاالت استثنائية، حيث انه خالل الفرتة  30إىل  بالنسبة لإلناث فمددت
  . 2%23بمرتبص مبعدل زيادة يقدر  126500إىل  103050

                                                 
1 : Ibid. 

  .104، املرجع السابق، ص:دراسة الحيز االقتصادي للتكوين المهني بالجزائر: : أمال شوتري،  2
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): يضمن هذا النمط تقدمي الدروس التكوينية عن طريق املراسلة، La formation a distanceالتكوين عن بعد ( -
حيث يعطي هذا النوع من التكوين إال يف حالة التخصصات اليت ال تتطلب جتهيزات خاصة أو معقدة يستفيد 
خالهلا املرتبص من جتمعات تطبيقية دورية تنفذ من قبل املركز الوطين للتكوين عن بعد، عرفت هي األخرى يف 

تلك االتفاقيات اليت إىل  ، حيث ترجع هذه الزيادة2003-1999طيلة الفرتة  %86ابل معدل زيادة قوي قدر بــ املق
 . 1متت بني املركز الوطين للتكوين عن بعد وكثري من القطاعات مثل قطاع النقل

ينظم التكوين يف هذا النمط يف شكل  ):La formation en cour du soir(التكوين عن طريق الدروس املسائية  -
دروس مسائية داخل مؤسسات التكوين العادية يف آخر النهار وبعد االنتهاء من دروس التكوين اإلقامي العادية 

مبعدل زيادة  2003سنة  15200إىل  1999سنة  9500عدد املرتبصني من فيها حسب مواقيت مكيفة، حيث انتقل 
 . %59 ـيقدر ب

يأيت هذا النمط من التكوين يف إطار تطوير مستوى املهارات واملعارف  ):La formation continueمر(التكوين املست -
املهنية للعامل، حيث يطلبه هذا األخري من أجل االستفادة من معارف جديدة وتنمية قدراته املهنية، كما تطلبه 

ى مستوى لاملؤسسات ملواجهة املستجدات التقنية واملستحدثات التكنولوجية واملعلوماتية يتم هذا التكوين ع
 املؤسسات من خالل طلب عطلة التكوين الفردية.

حيث أن املبدأ األساسي هلذه  1991التكوين املهين اخلاص: ظهرت هيئات التدريب املهين التابعة للقطاع اخلاص سنة   -ج
ما . ك2اهليئات هو ضمان التدريب اإلقامي العام واخلاص حبسب طلب زبائنها الذين يضمنون هلا كل موارد التمويل

ختصص اليت متس يف  70أنه حسب اإلحصائيات احلالية فان هذا النوع من التدريب جنده استطاع أن يطور أكثر من 
املقام األول عشرة فروع مهنية، حيث توجد هيئات التدريب املهين التابعة للقطاع اخلاص يف احلرف التقليدية واخلدمات،  

 سيريية... التقنيات اإلدارية والتكهرباء االلكرتونيات اإلعالم اآليل كذلك البنوك وشركات التأمني، قطاع البناء، ال
  :اومه هذا فان املعطيات الكمية حول هذا النمط من التكوين تدل على حقيقتني أساسيتنيإىل  إضافة

 الزيادة الكبرية يف الطاقة اإلستيعابية يف عدد املؤسسات؛ -

 احلقيقي لألفراد املدربني.تطور الفرق بني التدريب احملتمل وبني العدد  -

متويل قطاع التكوين يف اجلزائر: توضح املعطيات املتوفرة لدى اهليئات الرمسية وجود تطور عام يف قطاع التدريب   -ثانيا
والقروض  ةمن ناحية املبالغ املخصصة للقطاع، حيث أن هذه املبالغ تشمل القروض التسيريي 2003-1999خالل الفرتة 
جهة للموظفني تدل أن النفقات املو  البياناتأن  توزيع هذه التمويالت غري واضحة، كمابقاء مسألة رغم من التجهيزية، بال

 من اموع. %10من هذه القروض، بينما النفقات التسيريية والتكاليف البيداغوجية متثل أقل من  %80متثل 

                                                 
1 : Sylvain CLÉMENT et Autres, op, cit 
2 : Ibid. 
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هزة للفرتة             كوينية فقد عرف عدد األقسام اأما فيما خيص التجهيزات اليت مت توزيعها على خمتلف املؤسسات الت
مليار دينار، حيث ميثل هذا املبلغ معدل تنفيذ               410قسم بغالف مايل قدر بــ  1356حدود إىل  ارتفاع 1999-2003

قسم، وهو ما يربز  اجلهد املبذول من طرف  1880كان من املتوقع جتهيز أين   مقارنة مبا كان متوقع اجنازه %72.32بــــ 
م يف اهلياكل واليت تعترب أمراً يف حدود املقبول، حيث حقق معدل تقد التكوينالدولة ملضاعفة اجلرعات املالية املوجهة لقطاع 

  والذي يعترب معدل يتكيف مع التغريات الدميوغرافية يف تلك الفرتة. %3واألماكن البيداغوجية مبقدار

ختصيص ميزانية   2015سجل يف قانون املالية لسنة أين  املخصصات املالية يف تزايد مستمرحصة القطاع من  بقيت
من إمجايل ميزانية التجهيز  %1,02دج أي ما نسبته  000 924 803 50جتهيز لقطاع التكوين والتعليم املهنيني قدرت بـــ 

  . 1دج  972 4944 278 000  اخلاصة بالدولة لتلك السنة واملقدرة بــــ

واليت كانت  2011-2004ما سبق جند أن التوقعات اليت وضعتها وزارة التكوين والتعليم املهنيني للسنوات إىل  إضافة
ة أي ما يعادل ميزاني ،مليار دينار بالنسبة لنفقات التسيري 218.85مليار دينار بالنسبة لنفقات التجهيز و 111يف حدود 

مليار دينار كاستثمارات من شأا أن تعطي نتائج مرضية للقطاع وتزوده باألدوات الضرورية لتحقيق  329إمجالية تقدر بــ 
السيما من  ،يبإعداد وتكوين العنصر البشر  اخلاصالرهان التنمية املربجمة يف هذه الفرتة، إال أنه جند أن بالدنا مل تربح 

ملعنية ا بالسري بشكل صحيح حنو املستقبل، حيث أن الوزارة اجانب النوعية رغم كل اإلمكانيات اليت متتلكها وتسمح هل
طاع. على هذا اآلن تعوق عزمية التعديل احلاصل يف القإىل  جتد نفسها جمربة على مواجهة األتعاب والتناقضات اليت الزالت

األمام إىل  ة على دفعهار األساس يستوجب على بالدنا التفكري بطريقة متناسقة لربط ثالثة مشاريع اليت قد يكون هلا القد
  :2وهي

 تدريب مهين نوعي مدفوع بالطلب ويتجاوب يف نفس الوقت إلحتياجات الرتقية الفردية للشباب واملوظفني؛ -

وضع مرصد وطين للتدريب والتوظيف يسمح بدفع النظام للسري حنو اإلحتياجات احلقيقية لتنمية املوارد البشرية  -
 للبلد؛

يعطي بصمة سائدة هليكل الوظيف العمومي ويدمج يف نفس الوقت اإلحتياجات  تعديل نظام املؤهالت الذي -
 اليت تثمن املهن اليدوية وكذلك حتديد وتصميم اهلوية بالنسبة للمهن اجلديدة تمع املعلومات.

ي أن دالبد أن تعاجل يف املستقبل بشكل موحد وأن تدفع بطريقة متكاملة وفعالة من أجل تفا ةهذه ااالت الثالث
يكون التعديل لواحدة منها نقيضاً ألخرى وكذلك من أجل السماح للبالد ببناء نظام تكوين ومؤهالت يتجاوب مع على 

  الطلب اإلقتصادي بشكل يضمن التناسق والرتقية اإلجتماعية.

  

  

                                                 
Op.cit.10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015. -Loi n° 14 : 1 

2 : Sylvain CLÉMENT et Autres, op, cit. 
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  بعض اإلحصائيات واألرقام املتعلقة بالتكوين والتعليم املهنيني يف اجلزائر -ثالثا

 )2014-2000(معطيات عامة حول قطاع التكوين والتعليم املهنيني: قامت اجلزائر خالل الفرتة األخرية املمتدة من سنة  -1
               ) وبرنامج دعم النمو2004-2001بتنفيذ العديد من الربامج التنموية على غرار برنامج اإلنعاش االقتصادي (

مليار دوالر  900) واليت خصصت هلا موارد مالية معتربة تزيد عن 2014-2010) والربنامج اخلماسي (2005-2009(
احلكومة  كنتيجة لذلك التحسن احلاصل يف أسعار البرتول، حيث أولت  ،للنهوض مبختلف جماالت التنمية واالقتصاد الوطين

قيق أهداف املرحلة لعمالة املؤهلة لتحاجلزائرية لقطاع التعليم والتكوين املهين عناية خاصة على اعتبار أنه كفيل بإعداد ا
لتكوين املهين يف استطاع من خالهلا قطاع او  فيهاحلالية واملستقبلية وهو ما نتج عنه ارتفاع يف عدد الوافدين واملسجلني 

يت لاجلزائر أن حيقق مجلة من النتائج السيما على املستوى الكمي وتطورًا ملحوظًا يف عدد املنخرطني واملسجلني فيه، وا
 صاحبها  حتقيق بعض النتائج فيما خيص التأطري والبىن التحتية واهلياكل، حيث عرف التكوين املهين تطوراً يف عدد األفراد

الراغبني يف االستفادة من خمتلف أمناط وفرص التدريب يف ااالت الفنية والتقنية واحلرفية املتاحة لدى مراكزه واملوزعة عرب 
  .من خالل اجلدول املوايللوطين، األمر الذي نوضحه خمتلف مناطق الرتاب ا

  2014-2000: تطور عدد المسجلين في التكوين المهني بين الفترة 29الجدول 

  المجمــــــــــــــوع  التكوين عن بعد  التكوين في الدروس المسائية  التمهين  التكوين اإلقامي  السنوات/نمط التكوين

2000  162 025  113 141  14 897  13 501  303564 

2001  187 413  119 144  16 610  10 334  333501 

2002  185 980  120 165  17 714  14 938  338797 

2003  171 043  120 900  16 636  14 853  323432 

2004  225 723  170 968  22 922  13 771  433384 

2005  223 758  198 883  23 874  20 938  467453 

2006  210 943  202 579  20 136  29 866  463524 

2007  176 052  183 899  21 179  31 505  412635 

2008  261 365  262 460  25 923  34 204  583952 

2009  261 117  254 416  25 112  41 065  581710 

2010  219 049  246 570  20 997  34 897  521513 

2011  205 184  244 167  24 879  38 125  512355 

2012  200 813  242 667  27 031  43 404  513915 

2014  202731  296232  96100  35778  630841  

  من إعداد الباحث باالعتماد على إحصائيات منشورة  بوزارة التكوين والتعليم املهنيني. المصدر:

حدود إىل  ددهمحيث وصل ع ،اجلدول أعاله يظهر ارتفاع عدد املواطنني املنخرطني واملسجلني يف التكوين املهين
، كما وصل عدد 2000تضاعف العدد مرتني مقارنة بسنة أين  303564بعد ما كان يف حدود  2014يف سنة  630841

، 2013مقارنة بسنة  %7مرتبص حمققاً زيادة قدرها  69745إىل  2014املرتبصني يف مراكز التكوين والتعليم املهنيني  لسنة 
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 30625تسجيل القطاع اخلاص اللتحاق قرابة إىل  ، إضافة%16,6تمهني زيادة قدرت بنسبة سجل فيها التكوين عرب ال
  مرتبص يف نفس السنة.

خاصة بعد سنة  %38أن حصة الفتيات شكلت نسبة أقل من ثلث العدد املوجود ما نسبته إىل  كما جتدر اإلشارة
  وإطالق العديد من الربامج املوجهة للنساء املاكثات بالبيوت واملوجودين يف املناطق الريفية.  2008

من جهة أخرى جند أن عدد املرتبصني األجانب واحلاصلني على منح دراسية باجلزائر شهد هو اآلخر تطوراً   
ول افريقية وأخرى عربية مثل معظمهم من د 2007مرتبص أجنيب يف سنة  502حدود إىل  عددهمحيث وصل ،ملحوظاً 

    املايل، النيجر، التشاد، السينغال، موريطانيا، فلسطني، اليمن، األردن ... 

تية صاحب التطور احلاصل يف عدد املرتبصني يف التكوين والتعليم املهنيني تسجيل ارتفاع يف حجم اهلياكل والبىن التح
مؤسسة تكوين مهين  1168على قرابة  حيوزهذا األخري  صارحيث  ،ةعرب خمتلف الربامج التنموية اليت انتهجتها احلكوم

          بالسنة املاضية، نتج عنها قدرة بيداغوجية نظرية تقدر ةمؤسسة مقارن 70بارتفاع مسجل حبوايل  2014عمومية يف سنة 
ذلك إىل  . إضافة% 80حدود نسبة إىل  مقعد بيداغوجي واليت وصلت نسبة استغالهلا من قبل التكوين اإلقامي 25601بــ 

 54476مؤسسة تابعة للقطاع اخلاص واليت متتلك طاقة استيعاب نظرية تقدر بــ  665فإن اهلياكل البيداغوجية تدعمها حوايل 
  .1مقعد بيداغوجي

وين والتعليم كأما فيما خيص التأطري فقد شهد هو اآلخر تطوراً كبرياً ملواكبة العدد املتزايد للمرتبصني يف مراكز الت 
  املهنيني، وهو ما ميكن إظهاره من خالل اجلدول املوايل. 

  2014-2010: تطور عدد المدربين والمكونين خالل الفترة 30الجدول 
  2014  2012  2011  2010  السنوات / عدد المكونين حسب الرتب

  7131  5483  5180  4682  أستاذ متخصص يف التعليم املهين

  10639  10305  9845  9243  أستاذ التعليم املهين

  17824  15788  15025  13925  المجمــــــــــــــــــوع

  من إعداد الباحث باالعتماد على إحصائيات الصادرة من وزارة التكوين والتعليم املهنيني. المصدر:

بالرغم من هذه الزيادة املسجلة يف حجم املؤطرين إال أا مل تقدر على مواكبة الزيادة احلاصلة يف عدد املرتبصني 
انتقل متوسط التأطري من مكون واحد أين  2008مقارنة بسنة  2014خالل نفس الفرتة وعرفت نوعاً من الرتاجع يف سنة 

  مرتبص. 39مكون واحد لكل إىل  مرتبص 35 لكل

                                                 
 : إحصائيات الصادرة من وزارة التكوين والتعليم املهنيني. 1
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قطاع فيما  جانب تلك النتائج الكمية احملققة على مستوىإىل  ودية  قطاع التكوين والتعليم املهنيني يف اجلزائر:مرد -3
هو ما ميكن فإنه يف املقابل جيب تقييم خمرجاته ومعرفة مردوديته االقتصادية، و  ،خيص عدد املسجلني واهلياكل واملؤطرين

  توضيحه من خالل اجلدول املوايل.
  2012-2010: حوصلة لمخرجات التكوين والتعليم المهنيين خالل الفترة 31الجدول 

  المتوقفين  غير الناجحين  حاملي الشهادة  في طور التكوين  السنوات/ البيانات

  2010إحصائيات سنة 

  189 28  144 8  631 91  049 219  التكوين اإلقامي

  764 35  938 5  563 98  570 246  التكوين عرب التمهني

  63953  14082  190194  465619  المجمـــــــوع

  2011 إحصائيات سنة
  193 26  569 5  832 79  184 205  التكوين اإلقامي

  939 35  076 5  284 92  167 244  التكوين عرب التمهني

  62132  10645  172116  449351  المجمـــــــوع

  2012 إحصائيات سنة
  444 27  378 5  250 82  813 200  التكوين اإلقامي

  531 36  766 6  325 102  667 242  التكوين عرب التمهني

 63975 12144 184575 443480  المجمـــــــوع

  من إعداد الباحث باالعتماد على إحصائيات صادرة من وزارة التكوين والتعليم املهنيني. المصدر:

مع تسجيل اخنفاض  159611حوايل إىل  2014عدد املتخرجني واحلاصلني على شهادة يف هذا القطاع سنة وصل  
يف  %13,2نسبة إىل  ، قابله عدد معترب من املنقطعني عن التكوين وصل2013مقارنة بسنة  %15,5طفيف قارب نسبة 

وبأقل من ثالث نقاط بالنسبة لإلناث، أما نسبة املرتبصني  %14,3كانت نسبة الذكور فيها يف حدود   2014و 2013سنيت 
  .2014من إمجايل املرتبصني يف التكوين اإلقامي والتمهني لسنة  %2الذين مل ينجحوا فكانت النسبة يف حدود 

أمام هذا املعطيات يرى الباحث أن التكوين والتعليم املهنيني ال زال يعاين من اإلختالل بني طاقات اإلستيعاب 
حيث أن املشكل ال يكمن يف نقص أماكن وهياكل التدريب بل يظهر يف عدم توفر  ،وعدد املدربني واملراكز التدريبية

لوزارة بالتكوين والتعليم املهنيني يف القطاع العام واخلاص، وكذلك عدم تثمني ا قاحلوافز والتشجيعات الضرورية لاللتحا
ية السائدة يف الثقافة السلبإىل  الوصية لقيمة الشهادات والتأهيل احملصل عليها من هذا القطاع يف سوق العمل، إضافة

جلامعة على حساب حتفزهم للتوجه أكثر حنو احيث تدفع بأطفاهلا و  ،اتمع ولدى األسرة اجلزائرية اجتاه التكوين املهين
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التوجه حنو التكوين املهين جتسيدًا لتلك النظرة اخلاطئة هلذا القطاع على أنه امللجأ األخري للتالميذ الراسبني يف األطوار 
  التعليمية وغري القادرين على الدخول للجامعة.  

ة واليت اع أن حيقق نتائج كبرية السيما من الناحية الكميمن جانب آخر جند أن قطاع التكوين املهين يف بالدنا استط
هل  إال أنه يف املقابل أغفل اجلوانب النوعية اخلاصة بإعداد عنصر بشري مؤ  ،تظهر يف عدد املنخرطني واهلياكل واملؤطرين

خصصات املوجودة تمستوى ونوعية التكوين املتوفر يف املعاهد ومراكز التكوين وكذلك الإىل  حيث ميكن إرجاع ذلك ،كفء
لوقت الذي يفرتض ا يف ا ،جند أن غالبيتها ال تساهم يف خلق الثروة وخلق القيمة املضافة خارج قطاع احملروقاتأين  فيها

أن تفتح التخصصات اليت تسجل فيها الكثري من القطاعات نقصًا يف الكفاءات مثل االتصاالت، السياحة، الفالحة، 
االعتماد على ختصصات موجهة لقطاعات ريعية مثل اإلدارة العامة واليت تعرف تضخماً يف عدد الكهرباء، امليكانيك، بدل 

  العمالة وهو األمر الذي من شأنه أن يرفع من معدالت يف البطالة يف صفوف الشباب احلاملني هلكذا شهادات.  

  المطلب الثاني: قراءة لعملية االستثمار في رأس المال الفكري في تونس

 1ن خالل هذا اجلزء الوقوف على بعض املعطيات املتعلقة بنظامي التعليم والتدريب يف اجلمهورية التونسيةنسعى م
قطاعني عرض ملختلف املعطيات والبيانات اليت تشخص واقع هذين الإىل  انطالقا من اجلوانب اهليكلية والتنظيمية ووصوال

  .يف تونس م مردوديتهمايوتقي

  العامة لنظام التعليم في تونسالفرع األول: التوجهات 

واجهت تونس غداة االستقالل أمرين صعبني مها ارتفاع يف معدل األمية ومعدل اخلصوبة واللذان شكال حتديات 
للدولة لتحقيق هدفني أساسيني آنذاك ومها: ضمان تعليم قاعدي لكل األفراد يف سن الدراسة والذي جسد يف حتسني 

م املؤدية كامل مراحل التعليإىل   توفري كل الظروف املناسبة لألفراد املتمدرسني لالرتقاء، و %100معدل احلياة يف حدود 
إلطالة فرتة الدراسة ورفع معدل االجناز، حيث كانت النتائج احملققة بارزة من ناحية إلغاء الفروقات اجلهوية وبني اجلنسني 

           هم ما بنيى األمية يف الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمار القضاء علإىل  خاصة تلك املتعلقة بالطلب على التعليم، إضافة
. يف املقابل جند أنه على املستوى اهليكلي يتشكل نظام التعليم 2سنة، فضال على تعميم التعليم للطور األول 10-14

  : 3التونسي من

سنوات يتشكل من طور أول ملدة ستة سنوات وطور ثاين يوجد على مستوى  9تعليم أساسي يدوم ملدة  -
 االكماليات.

 تعليم ثانوي يدوم ملدة أربعة سنوات ينتهي بامتحان البكالوريا. -

                                                 
  .-11راجع امللحق رقم -البيانات األساسية اخلاصة بإقتصاد اجلمهورية التونسية : 1 

2: Rapport sur : Le système éducatif Tunisien : enjeux et défis (synthèse), L’institut tunisien de la compétitivité des 
études quantitatives(ITCEQ) ,2011 ; p : 3. 

3 : Rapport sur : Analyse du système éducatif Tunisien, rapport préparé dans le cadre du programme de l’organisation 
internationale du travail, financé par l’agence Espagnole de coopération internationale en partenariat, 2013. 
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 وبعض الشهادات اخلاصة. ه، املاسرت، الدكتوراستعليم عايل ينتهي بشهادات الليسان -

)، شهادة التقين BTSشهادات وهي: شهادة التقين املتخصص (نظام التكوين املهين يوفر ثالث مستويات من ال  -
 ) وكذلك عدد من الشهادات غري املعروفة.   CAP) وشهادة التأهيل املهين (BTPاملهين (

عرف نظام التعليم التونسي بدوره مجلة من اإلصالحات السيما تلك املتعلقة بإنشاء التعليم األساسي الذي يتكون 
بشكل تدرجيي  1989اليت بدأت سنة  ،سنوات وطور ثاين ثالث سنوات وتعليم ثانوي بأربع سنواتستة ملدة من طور أول 

أن التعليم  :والذي يشري يف مادته السابعة إىل 1991جويلية  29الصادر بتاريخ  91-65تطبيقا ملا جاء يف القانون رقم 
على والة األمر ضرورة تسجيل  32يه املادة رقم سنة، كما تشري ف 16غاية إىل  األساسي إجباري ابتداءا من ستة سنوات

دينار  200حدود إىل  وإال سيتعرضون لغرامات مالية تبلغ 16أوالدهم يف أحد مؤسسات التعليم وعدم سحبهم قبل سن 
  سنوات يف املدرسة على األقل.  10تونسي، حيث أنه بتطبيق ما جاء يف هذا القانون فإن الطفل التونسي جمرب على جتاوز 

واملتعلق بالرتبية والتعليم املدرسي شكل  2002جويلية  23الصادر بتاريخ  2002-80كما أن القانون التوجيهي رقم 
مرحلة أخرى من اإلصالحات يف نظام التعليم التونسي وشكل إطار قانوين لتجديد وتفعيل املدرسة التونسية حيث اعتربت 

على أن التعليم  20أكد هذا القانون يف مادته أين  ،مضمون للجميعالرتبية أولوية وطنية مطلقة والتعليم حق أساسي 
األساسي إجباري مادام الطفل له القدرة على متابعة دراسته بشكل عادي حمققا يف ذلك واجبني مها ضرورة استقبال 

. يف املقابل أصبح 1سنة وإلزام اآلباء بتسجيل أوالدهم وإال سيتعرضون لعقوبات 16حدود إىل  األطفال املدارس لألطفال
 2002-2057مرتبطني وينطويان حتت نفس الوزارة مبوجب القانون  2002التكوين املهين والتعليم الثانوي ابتداءا من سنة 

حيث كانت من بني أهم املهام املوكلة هلذه الوزارة هي ضمان احلركية بني كل من التعليم  ،2002سبتمرب 10الصادر يف
  :2والتعليم العايل على النحو التايل األساسي والتكوين املهين

ضمان التكامل والتفاعل بني األطوار ودورات وفروع التعليم املدرسي والتكوين املهين وتعريف الطرائق اليت حتضر  -
ب كفاءام سات حبفروع وأقسام وختصصإىل  التعليم اجلامعي واحلياة العملية وذلك بتقسيم املرتشحنيإىل  وتوصل

 يكلية لسوق العمل احلالية واملستقبلية؛واالحتياجات اهل

تعزيز أشكال التعليم والتكوين بالتناوب بني مؤسسات التدريب أو مراكز التكوين املهين يف إطار شراكة مع  -
 املؤسسات االقتصادية قصد حتسني التوظيف وضمان التالئم بني التكوين واالحتياجات يف سوق العمل؛

طبيقها ري الوطنية املكتسبة يف جماالت التعليم والتدريب والتقييم مع احلرص على تالتأكيد على املرجعيات واملعاي -
 التغريات احلاصلة يف عامل الشغل.إىل  وتطويرها بالنظر

 2002-1047مبوجب القانون التوجيهي رقم  ةشهدت هذه الفرتة أيضا إنشاء الس األعلى لتنمية املوارد البشري
والذي يثمن دور تقدمي املشورة وإبداء الرأي حول توجهات سياسة التعليم، التكوين املهين  2002ماي  07الصادر بتاريخ 

                                                 
, op cit.unisienAnalyse du système éducatif T : Rapport sur:  1 

2 : Ibid. 
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اكماليات تقنية وذلك دف معاجلة مشكل التسرب إىل  2مت حتويل مدارس احلرف 2007، كما أنه يف سنة 1والتعليم العايل
هلم مبتابعة  من خالل السماح ،لتعليمي العاماملدرسي وفتح فرصة أخرى للتالميذ الذين يواجهون صعوبات يف مسارهم ا

  شاب من اجلنسني. 16000تكوين مهين استطاعت من خالهلا هذه االكماليات استقبال قرابة 

  تركيبة نظام التعليم التونسي: يتوزع النظام التعليمي يف اجلمهورية التونسية على النحو التايل: -أوال

 2002جويلية  23الصادر بتاريخ  2002-80التعليم التحضريي: ظهر التعليم التحضريي مبقتضى القانون التوجيهي رقم  -1
على أن التعليم التحضريي يوجد يف مؤسسات وفضاءات خاصة باألطفال الذين تراوح  16والذي يؤكد يف املادة رقم 

خرية ضرهم ملرحلة التعليم املدرسي، حيث تعترب السنة األسنوات تعمل على جعلهم اجتماعيني وحت 6و  3أعمارهم بني 
  : 3سنوات سنة حتضريية واليت تنقسم إىل 6و 5املتعلقة بالشرحية العمرية ما بني 

لقطاع وزارة املرأة والعائلة والطفل تكون إما تابعة لإىل  تربوية تعود -روضات األطفال: عبارة عن هيئات سوسيو -
اونيات احمللية) أو مجعيات متخصصة ختضع لدفرت شروط حيدد هلا شروط االعتماد اخلاص أو نصف عمومية (تع

 واملهام ومعايري العمل.

سنوات وهي عبارة عن هيئات تربوية مهمتها  5و 3ُدور الُكتاب: تستقبل األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  -
 ؤون الدينية.تعليم القرآن والكتابة والقراءة واحلساب ختضع لوصاية وزارة الش

السنة التحضريية: تدمج يف التعليم األساسي وهذه السنة غري إجبارية تشرف عليها وزارة الرتبية والتكوين تكون  -
 إما يف املدارس االبتدائية العمومية أو يف هيئات خاصة أو نصف عمومية.

وأعيد التأكيد عليه مبوجب القانون  1991الصادر يف جويلية  91-65التعليم األساسي: أسس مبوجب القانون رقم   -2
سنوات تكون إلزامية وجمانية ويستقبل  9حيث يشكل التعليم األساسي مسار كامل لفرتة  2002-80التوجيهي رقم  

  : 4طورينإىل  سنوات، والذي بدوره ينقسم 6األطفال ابتداءاً من سن 

 دائية؛سنوات متوفر على مستوى املدارس االبت 6الطور االبتدائي: يدوم  -

 سنوات متوفر على مستوى املتوسطات واالكماليات. 3يدوم  :االعداديالطور  -

                                                 
1 : Rapport national sur le développement de L’éducation 2000-2004, Ministère de L’éducation et de la formation, 

République Tunisienne, Juillet 2004, p p: 15-20. 
) واليت تشكل فرع تعليم كامل توفر تكوين تقين عام يف 1998-1997التقومي لتحسني مردودية نظام التعليم سنة (: مت تأسيسها على قاعدة النتائج املستخرجة من جلان مدارس الحرف:  2 

لتقنية تستقبل دارس االبكالوريا أو االندماج يف سوق العمل. املإىل  اللغات والعلوم وتسمح للمرتشحني بإكتساب كفاءات تسمح هلم بفتح جماالت لاللتحاق مبسار التعليم الثانوي وصوالً 
ة والتكوين يف جمال لصناعة يف اللغات والعلوم اإلنسانيالتالميذ الذين أوا السنة السابعة من التعليم األساسي واملعيدين واملقصيني من السنة السابعة والثامنة أساسي حيث توفر تكوين عام 

  دبلوم اية الدراسة يف التعليم األساسي التقين. واملباين و اخلدمات تكون الدراسة فيه ملدة عامني وتنتهي باحلصول على
3 : Ibid. 
4 : Ibid. 
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التعليم الثانوي: متاح لكل تالميذ التعليم األساسي الذين أوا السنة التاسعة أساسي بنجاح ويدوم لفرتة أربعة سنوات  -3
مسحت باقرتاح هيكل تدريس جديد على  2005-2004حيث عرف بعض اإلصالحات ابتداءًا من السنة الدراسية 

 :1النحو التايل

 السنة األوىل تعترب جذع مشرتك؛ -

 السنة الثانية تعترب أول طريق للتوجه حنو أربعة ختصصات كربى هي: األدب والعلوم والتكنولوجيا واالقتصاد. -

لغات، العلوم اإلنسانية لتعترب السنتني األخريتني عبارة عن سنوات ختصص تفتح للتالميذ ختصصات متعددة مثل ا -
 واالجتماعية، االقتصاد والتسيري، الرياضيات، العلوم التجريبية، علوم تقنية وتكنولوجية.

ينتهي التعليم الثانوي يف كل ختصص عرب امتحان وطين يسمح للناجحني فيه باحلصول على شهادة الباكالوريا اليت 
ر التالميذ املقابل يوجد فرعني خاصني مها الرياضة والفنون واليت ختضع الختياالتعليم العايل. يف إىل  تسمح هلم بالولوج

التعليم ىل إ بشكل فوري بعد مرحلة التعليم األساسي ينتهيان باحليازة على شهادة الباكالوريا اليت تسمح أيضا بالولوج
سمح اجلمهورية تو دية أو ثانويات منوذجية. أن التعليم الثانوي يتم إما يف الثانويات العاإىل  العايل. كما جتدر اإلشارة

 2002-80جمال التعليم والذي حتكمه مجلة من القوانني واللوائح حيددها القانون رقم إىل  التونسية للقطاع اخلاص بالولوج
  السابق ذكره.  

 150ايل جامعات عمومية وحو  10كانت تونس حتوز على   2004-2003حدود السنة اجلامعية إىل  التعليم العايل: -4
مؤسسة تعليم عايل تابعة للقطاع اخلاص تتجاوب لشروط  17إىل  قسم مشرتك، إضافة 22مؤسسة تعليم عايل منها 

بعد االستفادة من الوزارة الوصية. كما أنه يف إطار  2000الصادر يف جويلية سنة  2000-73حددها القانون رقم 
ار ميكنها تقدمي خدمات بأسعأين  م بشكل غري مركزيأصبحت عملية تسيري اجلامعات تت 2000-67القانون رقم 

اقتصادي  -معينة مثل برامج التكوين والبحث أو دراسات أو خربات وهو ما يسمح هلا باالنفتاح على حميطها سوسيو
 .2وذلك عرب إعطاء صالحيات واسعة ملدير اجلامعة يف اجلوانب العلمية والبيداغوجية واإلدارية واملالية

 املهين: ينتظم التكوين املهين يف تونس بشكل أساسي على النحو التايل:التكوين  -5

يف مزاولة  ت مهنية تساعدهالتكوين املهين األساسي: يهدف هذا النوع من التكوين منح املرتشحني قدرات وكفاءا  -أ
 :3ثالث أصنافإىل  حيث ينقسم بدوره اً أو مهنياً،حرفينشاطه 

 يف مؤسسات التكوين؛التكوين اإلقامي: يضمن بشكل كامل  -

التكوين بالتناوب: ينقسم بني التدريب يف مراكز التكوين اليت تضمن احلصول على املعارف الضرورية واجلانب  -
 التطبيقي يف األماكن احلقيقية للعمل.

                                                 
1 : Rapport national sur le développement de L’éducation 2000-2004, op,cit, p p: 15-20. 
2 : Ibid. 
3 : Ibid. 
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 التكوين عرب التمهني والتدريب: يتم بشكل أساسي يف األماكن املهنية احلقيقية. -

منصب  لتعزيز املهارات العامة واملهنية املكتسبة قصد إكماهلا وتكييفها مع متطلبات التكوين املهين املستمر: يهدف  -ب
 العمل املشغول.

أن وزارة الرتبية والتكوين التونسية تقوم بوظيفة التعريف بسياسات وتوجهات تطوير نظام التكوين  ؛جدير بالذكر
ز الوطين لوطين لتكوين املدربني واملهندسني وكذلك املركيف الوقت تقوم أجهزة أخرى مثل املركز ا، املهين وحتديد أهدافه

املني للتكوين املستمر والرتقية املهنية والوكالة التونسية للتكوين املهين على تنمية وتطوير الكثري من الوظائف عرب مسامهة املتع
  . 1ز التكوينالعموميني واخلواص لضمان تطوير هندسة التدريب والتكوين املستمر وتسيري مؤسسات ومراك

على ضوء ما سبق يرى الباحث أن نظام التعليم التونسي يوفر للتلميذ مجلة من االمتيازات مقارنة بنظام التعليم 
األمر الذي  ،اجلزائري السيما يف التعليم الثانوي كون أن املدة املتاحة فيه للتدريس هي أربعة سنوات بدل ثالث سنوات

يسمح للتلميذ باالستفادة أكثر من هذه املرحلة اليت تسبق دخوله إما للجامعة أو عامل الشغل ملا توفره من ختصصات 
نصر األمر الذي من شأنه أن يعزز ع ،إتاحة فرصة الدراسة والتخصص ملدة سنتني بدل سنة واحدة يف بالدناإىل  إضافة

يذ يف بشكل كبري ملراحل أخرى. كما جتدر اإلشارة أن التلم مهذه املرحلة وحيضره االستفادة والتحصيل لدى التلميذ يف
ي ال يوجد يف بالدنا األمر الذ، تونس ميكنه يف مرحلة الثانوي اختيار ختصصات متميزة أو أكثر مهنية مثل الفنون والرياضة

  .أو يف مراكز التكوين املهين إال يف اجلامعة

امت باإلسراع يف إدماج القطاع اخلاص يف التعليم يف وقت مبكر والذي مسح بإنشاء من جهة أخرى جند أن تونس ق
ذلك جند أنه بعد ىل إ نوًعا ما يف بالدنا، إضافة أحديث اً فضاء جديد وتقدمي بديل آخر للتعليم العمومي وهو ما يعترب أمر 

مي اخلدمات بدل وإعطائه بعداً اقتصاديًا يف تقد إدخال القطاع اخلاص يف التعليم العايل والرتاجع عن منطق جمانية التعليم
مي مع تلك املؤسسات املوجودة يف القطاع العمو  انات والدعم من الدولة، تشكل فضاء تنافسياالعتماد الكلي على اإلع

تعليم لومسح له بتنويع مصادر التمويل، خاصة بعد الرتكيز على مبدأ المركزية التسيري عكس ما حيدث يف بالدنا أن يبقى ا
  العايل حكومياً بامتياز سواء من ناحية التمويل أو التسيري. 

ه من أمهية وجدوى يف تونس تتعدد وتتنوع نظرا ملا لعليه أما فيما خيص قطاع التكوين املهين جند أن اهليئات املشرفة 
ت فيه فضال على يد من الوزاراجند تداخل لعدأين  ،اقتصادية واجتماعية وكذلك ألمهيته يف املنظومة التعليمية التونسية

جلهاز  يف بالدنا وتوكل مهمة متابعة هذا القطاع وجود مراكز خاصة بتكوين املؤطرين واملدربني األمر الذي ال يزال غائباً 
  واحد خيتصر يف الوزارة الوصية.

وبرامج متعددة منذ  خمتلفةنظام التعليم  األساسي التونسي يف أرقام : استطاعت احلكومة التونسية عرب سياسات  -ثانيا
حيث  ،الوقت احلايل أن حتقق تطوراً حمسوسًا يف قطاع التعليم سواء من ناحية اهلياكل أو عدد املستفيدينإىل  االستقالل

  يظهر ذلك واضحاً يف التطور احلاصل يف نسب التمدرس داخل البالد وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل.
                                                 

1 : Rapport national sur le développement de L’éducation 2000-2004, op, cit, p : 15-20. 
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  : تطور نسبة التمدرس في حسب الشريحة العمرية لألطفال في تونس32الجدول 

الشريحة 
  العمرية/السنوات

1999-
2000  

2000-
2001  

2003-
2004  

2004-
2005  

2005-
2006  

2008-
2009  

2009-
2010  

2010-
2011  

2014-
2015  

  99.5  99.3  99.3  99.2  99.0  99.0  99.0  98.9  99.0  سنوات 6أطفال 

  99.0  98.3  98.3  97.7  97.1  96.4  96.9  97.2  97.1  سنة 11-6الفئة العمرية 

  94.2  92.6  92.1  91.4  90.3  90.5  90.5  89.3  89.2  سنة 16-6الفئة العمرية 

  81.0  78.8  78.0  75.4  75.1  75.4  75.4  72.1  71.4  سنة 18-12الفئة العمرية 

  . 2015-2014، 2011-2010، 2010-2009 2009-2008من إعداد الباحث باالعتماد على إحصائيات الرتبية والتكوين الصادرة عن وزارة الرتبية والتكوين التونسية للسنوات الدراسية  المصدر:

 ايظهر من اجلدول أعاله أن نسب التمدرس يف تونس شهدت ارتفاعًا ملحوظا يف خمتلف الشرائح العمرية السيم
من ناحية الكم والعدد اهلائل لألطفال املستفيدين من التعليم  ويف خمتلف األطوار التعليمية والشرائح العمرية والذي يكمن 

  اهودات احلكومية املبذولة الرامية لتعميم االستفادة من التعليم لكل األطفال الذين بلغوا سن ستة سنوات.  إىل  إرجاعه

ببعث  2001-2000معطيات حول السنة التحضريية: قامت وزارة الرتبية والتكوين التونسية خالل السنة الدراسية  -1
من خالل  حيث استطاعت ،أقسام حتضريية للمدارس االبتدائية نظرا ملا هلا من أمهية يف املسار املدرسي للطفل

 بلغ عددهاأين  ،لمدارس االبتدائية احملتضنة هلذه األقساماإلمكانيات واملوارد املرصودة هلذا اال أن تشكل خارطة ل
، كما 2002-2001 ةالدراسي السنةمدرسة يف  362مقابل  2015-2014 ةالدراسي السنةمدرسة يف  2082حدود إىل 

فتح أقسام حتضريية جديدة يف ستة مدارس وتسجيل زيادة يف عدد األطفال  2016-2015شهدت السنة الدراسية 
  طفل. األمر الذي ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل.  601حدود إىل  هلذه األقساماملنضمني 

  : تطور عدد المدارس والتالميذ والمؤطرين للسنة التحضيرية في القطاع العمومي33الجدول 

السنة 
  الدراسية/البيانات

  

    المدارس

األفواج 
  (األقسام)

    األطفال المرسمون

  المؤطرين
نسبة   *م.غ بلدية  اإلجمالي

  م.غ.بلدية
  اإلناث  اإلجمالي

نسبة 
  اإلناث

2009-2010  2097  1262  60.2  2264  40576  19648  48.4  2264  

2010-2011  2154  1278  59.3  2335  42060  20322  48.3  2314  

2011-2012  2116  1251  59.1  2351  42934  20650  48.1  2331  

2012-2013  2055  1207  58.7  2329  45351  22133  48.8  2293  

2013-2014  2076  1229  59.2  2406  46551  22684  48.7  2359  

2014-2015  2082  1248  59.9  2398  47154  23175  49.1  2328  

، اإلدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم املعلومات، الكتابة العامة لوزارة الرتبية، اجلمهورية التونسية، 2015-2014من إعداد الباحث باالعتماد على اإلحصاء املدرسي للسنة الدراسية  المصدر:
  منطقة غري البلدية*: . 11ص: 
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من املدارس احملتضنة لألقسام التحضريية توجد يف األوساط غري البلدية  %60يتضح من اجلدول أعاله أن قرابة 
حيث بلغ عدد  ،بشكل يربز دور احلكومة التونسية يف تغطية املناطق اليت يصعب تواجد فيها القطاع اخلاص أو اجلمعوي

  ألف طفل. 47منها حوايل  ناملستفيدي

إحصائيات حول التعليم االبتدائي: يظهر اجلدولني املواليني التطور احلاصل يف عدد املدارس والتالميذ واملدربني للمرحلة  -2
 الوقت احلايل سواء بالنسبة للقطاع العام أو اخلاص.إىل  2000التعليمية يف تونس منذ سنة 

  ميذ والمدربين في المرحلة االبتدائية بالقطاع العمومي: تطور عدد المدارس والتال34الجدول 

  نصيب كل مدرس من التالميذ  المدرسون  الفصول  التالميذ   المدارس  السنة الدراسية

1999-2000  4456  1403729  47476  60333  23.2  

2004-2005  4494  1171019  46770  58342  20.07  

2009-2010  4517  1008600  45677  58567  17.2  

2010-2011  4518  1003017  45471  57349  17.5  

2011-2012  4523  1014836  46320  58833  17.2  

2012-2013  4523  1029559  46534  59786  17.2  

2013-2014  4544  1049177  47423  62484  16.8  

2014-2015  4565  1066493  47543  63303  16.8  

" اإلدارة العامة للدراسات  2015-2014) + تقرير " الرتبية يف أرقام لسنة 2015-2014) و(2014-2013من إعداد الباحث باالعتماد على اإلحصاء املدرسي لسنة ( المصدر:
  والتخطيط ونظم املعلومات، الكتابة العامة لوزارة الرتبية، اجلمهورية التونسية.

  تطور عدد المدارس والتالميذ والمدربين في المرحلة االبتدائية بالقطاع الخاص :35الجدول 

  نصيب كل مدرس من التالميذ  المدرسون  الفصول  المدارس  التالميذ  السنة الدراسية

2010-2011  24953  109  1158  1893  13.2  

2011-2012  28875  128  1345  2198  13.1  

2012-2013  33732  155  1598  2667  12.6  

2013-2014  40043  191  1946  3351  11.9  

2014-2015  48390  263  2445  4278  11.3  

، اإلدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم املعلومات، الكتابة العامة لوزارة الرتبية، اجلمهورية 2015-2014من إعداد الباحث باالعتماد على اإلحصاء املدرسي للسنة الدراسية  المصدر:
  التونسية.

من اجلدولني أعاله تسجيل ارتفاع ملحوظ يف حجم اهلياكل والبىن التحتية اخلاصة بالتعليم االبتدائي سواء يف  يظهر
مدرسة  4565حدود إىل  2000-1999مدرسة يف السنة الدراسية  4456انتقل عدد املدارس من أين  القطاع العام أو اخلاص

من  حيث انتقل نصيب كل (مدرس / التالميذ) ،قابلها ارتفاع يف عدد التالميذ واملدربني ،2015-2014يف السنة الدراسية 
تلميذ خالل هذه الفرتة، وكذلك الشيء نفسه بالنسبة للقطاع اخلاص الذي  17قرابة إىل  تلميذ لكل مدرس 23حوايل 

حدود إىل  13س من التالميذ من انتقل نصيب املدر أين  ،مدرسة 263حدود إىل  2015-2014وصل يف السنة الدراسية 
  تلميذ.  11



��:;�ر���34وا/9:8	��������������ا�����ا�)%(6�7���  �(اCDEاA�،�B"'@�،�ا�>�ب)�رأس�ا�ل�ا���5ي��34ا��ول�ا�>ر-

 

 
197 

إحصائيات حول املرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي: عرفت هذه املرحلة من التعليم على غرار نظرياا من التعليم  -3
 التحضريي واالبتدائي حتسناً ملحوظاً السيما من ناحية اهلياكل والبىن التحتية وعدد املؤطرين منذ اية التسعينات من

ما  اإلعدادي والثانوي، وهوالطور األمر الذي مسح لعدد كبري من التالميذ من االلتحاق بصفوف  ،القرن املاضي
 املعطيات يف اجلدول املوايل. هتظهر 

  : تطور معطيات التعليم اإلعدادي والثانوي في تونس للقطاع العمومي36الجدول 

  السنوات

  عدد المؤسسات

عدد 
  الفصول

عدد 
تالميذ 
  اإلعدادي

عدد 
تالميذ 
  الثانوي

عدد 
  المدرسين

نصيب كل 
مدرس من 

  التالميذ

مرحلة 
إعدادي 

  عام

م التعلي
  الثانوي

  اإلجمالي  مختلطة

1995-1996  389  74  244  712  18830  394079  268143  27785  23.8  

1999-2000  616  253  116  985  27569  555114  353134  42377  21.4  

2004-2005  665  388  138  1191  33811  576088  508790  59132  18.4  

2010-2011  767  511  88  1366  36005  469459  466939  72454  12.9  

2011-2012  774  521  82  1377  35961  469368  453090  72895  12.7  

2012-2013  772  524  90  1386  35709  463041  445559  73490  12.4  

2013-2014  776  526  90  1392  35390  458540  428905  74193  12.0  

2014-2015  786  532  85  1403  34929  460592  416119  74283  11.8  

" اإلدارة العامة للدراسات  2015-2014) + تقرير" الرتبية يف أرقام لسنة 2015-2014) و(2014-2013: من إعداد الباحث باالعتماد على اإلحصاء املدرسي لسنة (المصدر
  والتخطيط ونظم املعلومات، الكتابة العامة لوزارة الرتبية، اجلمهورية التونسية.

يظهر من اجلدول أعاله تسجيل ارتفاع حمسوس يف عدد وحجم اهلياكل املخصصة للتعليم اإلعدادي والثانوي يف 
ألف تلميذ  85كثر من أإىل  حيث وصل عددهم ،التعليمي تونس صاحبه ارتفاع يف عدد التالميذ امللتحقني ذا املستوى

 1996-1995ألف يف السنة الدراسية  66بعدما كان العدد يف حدود  2015-2014يف اإلعداي والثانوي يف السنة الدراسية 
ؤسسة م 700تسجيل ارتفاع يف جحم املؤسسات اليت انتقلت بدورها من إىل  ألف تلميذ، إضافة 20بارتفاع قدر حبوايل 

 مؤسسة، صاحبه ارتفاع يف عدد املؤطرين الذي تضاعف بأكثر من مرتني ووصل 1400ضعف العدد السابق بــ إىل  ليصل
ألف مدرس خالل نفس الفرتة، األمر الذي مسح بتسجيل حتسن ملحوظ من ناحية تغطية التالميذ لكل  74حدود إىل 

  تلميذ تقريباً.  12إىل  تلميذ لكل مدرس 23مدرس من حدود 

يف املقابل جند أن عد تالميذ اإلعدادي التقين هو آخر عرف تطورًا ملحوظًا سواء من ناحية عدد املؤسسات أو 
يف  18859حدود إىل  1996-1995يف السنة الدراسية  17675حيث انتقل عدد التالميذ من حوايل  ،املؤطرين أو التالميذ

مدرس، هذه النتائج انعكست إجياباً  2910إىل  1832تفاع يف عدد املؤطرين من صاحبه ار  2010-2009السنة الدراسية 
  . 1تالميذ خالل نفس الفرتة 5حدود إىل  تالميذ لكل مدرس 10على نصيب كل مدرس من التالميذ حيث انتقل من 

                                                 
  اإلدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم املعلومات، الكتابة العامة لوزارة الرتبية، اجلمهورية التونسية. ،2015-2014اإلحصاء المدرسي للسنة الدراسية :  1 
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كل كبري على توفري  يساهم بشأما فيما خيص القطاع اخلاص فإنه يلعب دوراً مهماً يف التعليم اإلعدادي والثانوي يف تونس و 
حيث شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظًا سواء من ناحية اهلياكل أو عدد   ،كل الظروف املواتية لتحصيل وتكوين التالميذ

  التالميذ املنضمني إليه أو املؤطرين وهو ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل. 
  معطيات المرحلة اإلعدادية والثانوية في القطاع الخاص: تطور 37الجدول 

  المدرسون  التالميذ   الفصول  المؤسسات  السنوات
معدل عدد التالميذ للمؤسسة 

  الواحدة
معدل عدد التالميذ 

  للمدرس الواحد

1989-1990  236  2167  64863  7731  275  8.4  

1994-1995  342  2937  71078  11802  208  6.0  

1999-2000  316  2600  57359  10055  182  5.7  

2004-2005  268  2361  51799  8371  193  6.2  

2009-2010  292  2657  56285  9056  193  6.2  

2014-2015  326  3181  69235  10164  212  6.8  

، اإلدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم املعلومات، الكتابة العامة لوزارة الرتبية، اجلمهورية 2015-2014: من إعداد الباحث باالعتماد على تقرير حول اإلحصاء املدرسي لسنة المصدر
  .29التونسية، ص: 

 لسنةايظهر من اجلدول أن عدد املؤسسات التعليمية التابعة للقطاع اخلاص عرفت ارتفاع ملحوظ باملقارنة بني 
مؤسسة صاحبها ارتفاع يف  326حدود إىل  مؤسسة 236انتقل العدد من أين  ،2015-2014و 1990-1989 ةالدراسي

ألف تلميذ بشكل يتقارب مع العدد املوجود  69حدود إىل  ألف تلميذ 65عدد التالميذ الذين انتقل عددهم من حوايل 
مدرس خالل  10000أكثر من إىل  مدرس 8000من حدود  ةفضال على توسع حجم اهليئة التدريسي ،يف القطاع العمومي

الميذ سواء من يف التغطية والتكفل بالتات نفس الفرتة، حيث أن هذا التحسن كان له أثر اجيايب على قدرة هذه املؤسس
تلميذ  212إىل  تلميذ لكل مؤسسة 275انتقل معدل عدد التالميذ للمؤسسة الواحدة من أين  ،ناحية اهلياكل أو املؤطرين

تلميذ لكل  6.8غاية إىل  تلميذ 8.4التالميذ بالنسبة لكل مدرس الذي انتقل بدوره من وكذلك احلال بالنسبة ملعدل عدد 
  مدرس يف الفرتة ذاا. 

تقييم مردودية التعليم األساسي التونسي: ال يزال نظام التعليم التونسي يعاين بشكل كبري من الكثري من اجلوانب  -4
اللغات  أن أغلبية التالميذ يعرفون ضعف كبري فيما خيصحيث  ،السيما تلك املتعلقة بعنصر اجلودة يف خمرجاته

ده كثري من األمر الذي تؤك ،والرياضيات وهي ما تشكل هلم صعوبات يف التواصل والتحرير وحل مشاكلهم الدراسية
والذي يرمز  )Program International Student Assesment(الدراسات التقييمية داخلياً ودولياً على غرار نظام  

وهو عبارة عن حتقيق لكل ثالث سنوات يف صفوف  1999) والذي تشارك فيه تونس منذ سنة PISAله اختصاراً  (
لتقييم املكتسبات املعرفية األساسية  ،) وعدد من الدول الشركاءOCDEدولة عضو يف ( 34سنة) حلوايل  15الشباب (
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ت، حيث أن االختبارات تشمل مواد القراءة، الثقافة، الرياضيا ،جبارييف احلياة العادية املقدمة يف إطار التعليم اإل
 .1موضوعية تالثقافة العلمية وذلك عن طريق تقدمي استبيانا

جاؤوا يف أين  مشاركة، دولة 65جد متواضعة  أمام  2009جاءت النتائج احملققة من قبل التالميذ التونسيني يف سنة 
نقطة، أما  493) يف حدود OCDEنقطة فيما خيص القراءة يف الوقت الذي كان املتوسط يف دول ( 401بقرابة  56املرتبة 

بينما كان معدل نقاط دول  ،60نقطة ما جعلهم يف املرتبة  371فيما خيص الرياضيات حتصل التالميذ التونسيني على 
)OCDE العديد من الدول مثل األرجنتني حبوايل مع  55نقطة، أما فيما خيص العلوم جاءت تونس يف املرتبة  496) هو

  نقطة. األمر الذي ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل. 401
  PISA: نتائج التالميذ التونسيين حسب تقييم برنامج 38الجدول 

  

  البيانات/المواد 

  )2012( PISAتقرير   )2009( PISAتقرير   )2006( PISAتقرير   )PISA )2003تقرير 

س
تون

دول   
)

O
C

D
E

(
  

ب
الترتي

س  
تون

دول   
)

O
C

D
E

(
  

ب
الترتي

س  
تون

دول   
)

O
C

D
E

(
  

ب
الترتي

س  
تون

دول   
)

O
C

D
E

(
  

ب
الترتي

  

  الثقافة

  والرياضيات

  

337  

  

  

499  

  

  

38/46  

  

359  
  

-  

  

39/40  

  

  

371  

  

  

496  

  

60/65  388  494  -  

  40/40  -  375  40/40  494  375  القراءة
401  

  
493  56/65  404  496  -  

  -  501  398  55/65  501  401  37/40  500  386  40/40  500  385  الثقافة العلمية

Source : Analyse du système éducatif Tunisien, op cit, p : 31, en plus  Rapport sur « Principaux résultats de l ’Enquête 
PISA 2012 : Ce que les élèves de 15 ans savent et ce qu’ils peuvent faire avec ce qu’ils savent », publié par  Secrétaire 
général de l’OCDE, 2014. 

الذي يهتم مبخرجات التدريس يف الرياضيات والعلوم  )TIMSS(من جهة أخرى توضح نتائج التقييم العاملي لـــ 
حيث جاءت يف املرتبة  ،على نتائج متواضعة 2011ألقسام السنة الرابعة والثامنة من التعليم األساسي حتصل تونس يف سنة 

دولة مشاركة يف مادة العلوم بالنسبة لتالميذ  50من أصل  48دولة مشاركة يف مادة الرياضيات واملرتبة  50من أصل  47
. األمر 2السنة الرابعة من التعليم األساسي. وهي تقريبًا النتائج نفسها بالنسبة لتالميذ السنة الثامنة من التعليم األساسي

  الذي ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل.

  

  

                                                 
1 : Analyse du système éducatif Tunisien, op cit, p : 31. 

"، املركز الوطين للتجديد البيداغوجي 2011مشاركة تونس في التقييم الدولي لدراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم لسنة  تقرير حول: شادية بلعيد احملريصي وآخرون،" 2 
  . 2013والبحوث الرتبوية، وزارة الرتبية، اجلمهورية التونسية، جانفي 
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) للفترة TIMSS: نتائج التالميذ التونسيين حسب معطيات دراسات التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم(39الجدول 
1999-2011  

  البيانات /السنوات

1999  2003  2007  2011  

السنة 
  الرابعة

السنة 
  الثامنة

السنة 
  الرابعة

السنة 
  الثامنة

السنة 
  الرابعة

السنة 
  الثامنة

السنة 
  الرابعة

السنة 
  الثامنة

  

  الرياضيات

  425  359  420 327  410  339  -  -  متوسط األداء

  38/42  47/50  32/49  33/36  -  25/45  -  29/38  الترتيب

  

  العلوم

  439  346  445  318  404  314  -  -  متوسط األداء

  37/42  48/50  34/49  33/36  -  38/45  -  29/38  الترتيب

Source : Analyse du système éducatif Tunisien, op cit, p : 31 

  معطيات عامة حول قطاع التعليم العايل التونسي  -ثالثا

على غرار التعليم  اً ملحوظ حول التعليم العايل التونسي: سجل قطاع التعليم العايل يف تونس تطوراً عامة إحصائيات  -1
السنوات األخرية،  05األساسي والثانوي سواء من ناحية اهلياكل أو املورد البشري أو عدد امللتحقني به خاصة يف 

لتطورات احلاصلة مبا يتماشى مع ا عليها حيث استطاع القطاع أن يرفع من حجم اهلياكل والبىن التحتية اليت يشرف
 ن توضيحه من خالل اجلدول املوايل.ومتطلبات هذا األخري، وهو ما ميك

  : تطور عدد مؤسسات التعليم العالي خالل خمس سنوات األخيرة40الجدول 

  السنة الدراسية/ البيانات
  القطاع الخاص  القطاع العمومي

  عدد مؤسسات التعليم العالي  عدد مؤسسات التعليم العالي 

2010-2011  194  39  

2011-2012  195  44  

2012-2013  198  46  

2013-2014  198  47  

2014-2015  203  63  

2015-2016  203  65  

مكتب الدراسات والتخطيط والربجمة، وزارة التعليم العايل  )2015-2014، 2011-2010: من إعداد الباحث باالعتماد على: التعليم العايل يف أرقام (القطاع العام واخلاص (المصدر
الصادرة عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، اجلمهورية  2016-2015معطيات إحصائية أولية حول التعليم العايل للسنة اجلامعية إىل  . إضافة4والبحث العلمي، اجلمهورية التونسية، ص: 

  التونسية.

عدد  يف عدد اهلياكل التابعة للتعليم العايل يف القطاع العام واخلاص كنتيجة للتطور احلاصل يفيرجع التطور احلاصل 
املسجلني وامللتحقني باجلامعة باعتبارها آخر مرحلة يف نظام التعليم التونسي، السيما يف اخلمس السنوات األخرية واليت 

  جاءت على النحو التايل. 



��:;�ر���34وا/9:8	��������������ا�����ا�)%(6�7���  �(اCDEاA�،�B"'@�،�ا�>�ب)�رأس�ا�ل�ا���5ي��34ا��ول�ا�>ر-

 

 
201 

  : تطور عدد الطلبة المسجلين حسب وزارة اإلشراف41الجدول 

السنة 
  الدراسية/البيانات

  القطاع الخاص  القطاع العمومي

عدد الطلبة تحت 
إشراف وزارة التعليم 
  العالي والبحث العلمي

عدد الطلبة تحت 
اإلشراف المزدوج         

  (مع وزارات أخرى)
  عدد الطلبة  المجموع

النسبة من التعليم 
  )%العالي (

2010-2011  320920  25956  346876  15045  4.2  

2011-2012  315291  24328  339619  17773  5  

2012-2013  294150  21363  315513  21880  6.5  

2013-2014  286394  19383  305783  26019  8.5  

2014-2015  273693  18598  292291  30334  10.4  

2015-2016  246002  17839  263895  30233  11.5  

) مكتب الدراسات والتخطيط والربجمة، وزارة التعليم العايل )  2015-2014، 2011-2010(: من إعداد الباحث باالعتماد على: التعليم العايل يف أرقام (القطاع العام واخلاص المصدر
الصادرة عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، اجلمهورية  2016-2015العايل للسنة اجلامعية معطيات وإحصائية أولية حول التعليم إىل  . إضافة4والبحث العلمي، اجلمهورية التونسية، ص: 

  التونسية.

سًا حيث انتقل شهد تراجعًا حمسو يف تونس عدد الطلبة التابعني للتعليم العايل امجايل يظهر من اجلدول أعاله أن 
عدة أسباب إىل  والذي ميكن إرجاعه 2016يف سنة طالب  294128حدود إىل  2011يف سنة  طالب 361921 عددهم من

تلميذ يف دورة جوان  77188حيث انتقل عددهم من هادة البكالوريا، لعل أمهها الرتاجع يف عدد الطلبة الناجحني يف ش
أمهية بتراجع قناعة الكثري من العائالت التونسية والتالميذ إىل  ، إضافة20141يف دورة جوان  61334حدود إىل  2010

الشهادة احملصلة على مستوى التعليم العايل وتفضيل الكثري من الناجحني يف شهادة البكالوريا االلتحاق مبراكز التكوين 
 صفوف حاملي يف كون أن معدالت البطالة مرتفعة جداً   ،املهنية املتخصصة عوض اجلامعة لإلسراع يف الدخول لعامل الشغل

الشهادات املهنية. كما يظهر أيضا تسجيل نوع من الرتاجع يف عدد الطلبة املسجلني يف الشهادات اجلامعية مقارنة بذوي 
طالب والذي ميكن إرجاعه لعدة أسباب من بينها  263895حدود إىل  طالب 346876قطاع التعليم العايل العمومي من 

ما يقدمه من خدمات  يف هذا اال ونظريالتعليم العايل يف القطاع اخلاص باعتباره بديل آخر إىل  حتول الكثري من الطلبة
ألف طالب  15حيث ارتفع عدد املنخرطني فيه من قرابة  ،وفرص تكوين أفضل وغري تلك املوجودة يف القطاع العمومي

إىل  %4انتقلت نسبة الطلبة املسجلني بالقطاع اخلاص مقارنة بإمجايل طلبة التعليم العايل من أين  ألف طالب 30أكثر من 
  . %11.5حدود 

عرف قطاع التعليم العايل العمومي تطوراً كبرياً من ناحية حجم وعدد اهليئة التدريسية خالل هذه السنوات اخلمس 
األخرية وذلك بتسجيل تطور كبري يف عدد األساتذة الباحثني مبختلف أصنافهم سعيًا يف ذلك ملواكبة التطورات احلاصلة 

الل اجلدولني ميكن اظهار النتائج املتعلقة يئة التدريس من خحيث  ،بة وتأطريهيف القطاع السيما فيما خيص تكوين الطل
   على النحو التايل. املواليني، واليت جاءت

                                                 
  .159املرجع السابق، ص: ، 2015-2014اإلحصاء المدرسي للسنة الدراسية :  1 
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  تطور أعضاء الهيئة التدريسية في القطاع العمومي حسب الرتبة :42الجدول 
  2015-2014  2014-2013  2013-2012  2012-2011  2011-2010  الرتبة /السنة الجامعية

  1323  1327  1194  1105  1017  أستاذ التعليم العايل

  991  930  898  793  736  أستاذ حماضر

  5715  5435  5293  4904  4487  أستاذ مساعد

  4164  4471  4327  4014  3670  مساعد

  1520  2124  2858  3399  3493  مساعد متعاقد

  2831  2664  2496  2209  2165  إطار الطب اجلامعي

  2172  2176  2059  2022  2068  إطار تكنولوجي

  2796  2664  2629  2814  2716  إطار التعليم الثانوي

  799  758  919  887  935  رتب أخرى

  251  282  205  264  265  األجانب

العدد اإلجمالي لألساتذة كامل 
  الوقت بمختلف رتبهم

21522  22410  22878  22830  22561  

مكتب الدراسات والتخطيط والربجمة، وزارة التعليم العايل  )  2015-2014، 2011-2010(: من إعداد الباحث باالعتماد على: التعليم العايل يف أرقام (القطاع العام واخلاص المصدر
  . 17-16والبحث العلمي، اجلمهورية التونسية، ص ص: 

  األساتذة الباحثين الدائمين في القطاع العمومي: تطور عدد 43الجدول 
  2016-2015  2015-2014  2014-2013  2013-2012  2012-2011  2011-2010  تصنيف األساتذة/السنة الجامعية

  2393  2314  2257  2092  1898  1753  -أ –األساتذة الباحثون صنف 

  10122  9879  9906  9620  8918  8157  -ب –األساتذة الباحثون صنف 

  12515  12193  12163  11712  10816  9910  المــــــجمـــــــــوع

مكتب الدراسات والتخطيط والربجمة، وزارة التعليم العايل  ) 2015-2014، 2011-2010(: من إعداد الباحث باالعتماد على: التعليم العايل يف أرقام (القطاع العام واخلاص المصدر 
  .  17-16والبحث العلمي، اجلمهورية التونسية، ص ص: 

انعكس التطور احلاصل يف أعضاء اهليئة التدريسية بشكل اجيايب على معدل التأطري بالنسبة للطلبة السيما يف القطاع 
  ية.اخلاص باألساتذة الباحثني لعدد الطلبة املسجلني يف اجلامعات التونس العمومي سواءاً بالنسبة ملعدل التأطري العام أو
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  : تطور نسبة تأطير الطلبة في القطاع العمومي44الجدول 
  2016-2015  2015-2014  2014-2013  2013-2012  2012-2011  2011-2010  البيانات /السنة الجامعية

  263895  292291  305783  315513  339619  346876  العدد اإلجمالي للطلبة

العدد اإلجمالي لألساتذة كامل الوقت 
  بمختلف رتبهم

21552  22410  22878  22830  22561  22654  

–إجمالي األساتذة الباحثون للصنفين 
  -ب –و -أ

9910  10816  11712  12163  12193  12515  

  11.6  13.0  13.4  13.8  15.2  16.1  نسبة التأطير العام*

نسبة التأطير من قبل األساتذة 
  الباحثون**

35.0  31.4  26.9  25.1  24.0  21.1  

) مكتب الدراسات والتخطيط والربجمة، وزارة التعليم العايل )  2015-2014، 2011-2010(: من إعداد الباحث باالعتماد على: التعليم العايل يف أرقام (القطاع العام واخلاص المصدر
   .19والبحث العلمي، اجلمهورية التونسية، ص ص: 

  معدل تأطري األساتذة الباحثني= عدد الطلبة/ إمجايل عدد األساتذة الباحثني.، **: معدل التأطري العام= عدد الطلبة/إمجايل عدد األساتذة*: :  مالحظة

 حبسب خر عرف تنوعًا ملحوظاً أن توزيع الطلبة التونسيني داخل اجلامعة هو اآلإىل  نشري يف السياق نفسه؛
 لسنواتاالتخصصات وااالت املتاحة وكذلك بإختالف ما هو موجود يف القطاع العام واخلاص، حيث جاء  توزيعهم  يف 

  ) على النحو التايل.2015-2010اجلامعية األخرية (
  : تطور عدد الطلبة حسب مجال التدريس في القطاع العمومي45الجدول 

  2015-2014  2014-2013  2013-2012  2012-2011  2011-2010  التخصصات /السنة الجامعية

  915  777  994  1159  1578  التــــــــــــــربيـــــــة

  50639  56140  60857  69695  73233  آداب وفنـــــــــــــون

  79827  81321  81876  86444  88050  علوم إجتماعـــــــــــــية وجتـــــــــــارة وحقوق

  66188  71983  75208  79628  81452  علــــــــــــــــــــــــــــوم

  57775  57627  58156  61070  60210  هندسة وصناعـــــات حتويلـــــــــــية وإنتاج

  5710  5941  6252  6968  6806  فالحـــــــــــــــــــــــــة

  21593  22289  22263  23635  23562  صحــــــــــــــة ومحايـــــــــــــــــــــة إجتماعية

  9644  9705  9907  11020  11985  خـــــــدمــــــــــــــــــــــات

  292291  305783  315513  339619  346876  المــــــــــجمــــــــــــــــــوع

مكتب الدراسات والتخطيط والربجمة، وزارة التعليم العايل  ) 2015-2014، 2011-2010(من إعداد الباحث باالعتماد على: التعليم العايل يف أرقام (القطاع العام واخلاص  المصدر:
  . 9والبحث العلمي، اجلمهورية التونسية، ص: 
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  : تطور عدد الطلبة حسب مجال التدريس في القطاع الخاص46الجدول 

  2015-2014  2014-2013  2013-2012  2012-2011  2011-2010  التخصصات /السنة الجامعية

  561  484  405  372  299  فنـــــــــــــون

  92  138  60  61  108  آداب

  6554  5443  5125  3932  3568  أعمال جتـــــــــــارية وإدارة

  886  884  948  838  774  حقوق

  81  48  30  -  -  فة وعلوم األخبارصحــــــــــــا

  152  234  280  173  179  علوم إجتماعية وسلوكيات

  -  -  1  2  2  رياضيات وإحصاء

  7032  6143  5494  4611  3951  علوم إعالمية وامللتميديا

  588  448  319  243  171  علوم احلياة

  -  14  10  -  -  ةوصناعات معاجلصناعة حتويلية 

  2273  1903  1443  1218  919  هندسة التعمري والبناءات

  4604  3842  3069  2736  2195  هندسة وتقنيات مماثلة

  7511  6438  4696  3587  2888  الصـــــــــــــحـــــــــة

  30334  26019  21880  17773  15054  المــــــــــجمــــــــــــــــــوع

مكتب الدراسات والتخطيط والربجمة، وزارة التعليم العايل  ) 2015-2014، 2011-2010(من إعداد الباحث باالعتماد على: التعليم العايل يف أرقام (القطاع العام واخلاص  المصدر:
  . 31والبحث العلمي، اجلمهورية التونسية، ص: 

-2010بالتعليم القطاع اخلاص يف تزايد مستمر خالل الفرتة  ىمن اجلدولني السابقني يظهر أن إقبال الطلبة عل
 2015ألف طالب سنة  30حدود إىل  انتقل عدد املسجلني بهأين  مقارنة بالقطاع العمومي الذي يعرف تراجع، 2015

 تعدد وتنوعإىل  أي تضاعف العدد مبرتني، حيث ميكن إرجاع ذلك ،2010ألف طالب يف سنة  15بعدما كان يف حدود 
تسهل هلم  ميول الطلبة للتخصصات املهنية اليتإىل  ، إضافةالعامبالقطاع  ةالتخصصات املتاحة يف القطاع اخلاص مقارن

االندماج بشكل سريع يف عامل الشغل. كما يظهر من اجلدولني السابقني أن توزيع الطلبة التونسيني يف التخصصات املتاحة 
موزع توزيًعا غري طبيعي نظراً إلرتكازه يف ختصصات معينة تعرف  2015-2010 يف القطاعني العمومي واخلاص خالل الفرتة

معدالت بطالة مرتفعة يف سوق العمل وينخفض الطلب عليها من قبل أرباب العمل على غرار خرجيي ختصصات اآلداب 
التقنية مثل  تخصصاتوالفنون واحلقوق والعلوم االجتماعية والتجارة، يف الوقت الذي يكون اإلقبال منخفضَا على ال

 وهو ما من شأنه أن خيلق نوع من الفجوة بني ،ويف تراجع مستمر خالل نفس الفرتةالفالحة والرياضيات واخلدمات 
  متطلبات سوق العمل وخمرجات اجلامعة.   

من الناتج احمللي اخلام من أجل متويل قطاع  %1.7متويل التعليم العايل يف تونس: ختصص احلكومة التونسية قرابة  -2
حيث تعترب هذه النسبة مهمة مقارنة مبا هو معمول به عاملياً ويف ذلك تأكيد على أمهية هذا القطاع  ،التعليم العايل

 إىل املوجهة هلذا القطاع 2012وصلت النفقات العمومية يف سنة أين  ،يف حتقيق االلتزامات واالستحقاقات املستقبلية
حيث كانت  ،%6.1واليت كانت يف حدود  2011من ميزانية الدولة بتسجيل اخنفاض مقارنة بسنة  %4.9حدود 
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أكثر من إىل  %74غالبية هذه النفقات موجهة لنفقات التسيري وبشكل خاص ألجور املوظفني بتسجيل ارتفاع من 
 . وهو ما ميكن توضيحه من خالل الشكل املوايل.20121سنة  79%

 : نصيب ميزانية التعليم العالي من ميزانية الدولة والناتج المحلي الخام18الشكل 

    
Source : Analyse du système éducatif Tunisien, rapport préparé dans le cadre du programme de l’organisation 
internationale du travail, financé par l’agence Espagnole de coopération internationale en partenariat, 2013, p : 35. 

يظهر من الشكل أعاله أن احلكومة التونسية مل تبخل على قطاع التعليم العايل من ناحية املوارد املالية حيث عرفت 
            % 7.5حدود إىل  ووصلت 2002من ميزانية الدولة سنة  %6حدود من  ، واليت انتقلتكل سنة ميزانيته ارتفاع حمسوساً 

 هذه السنوات األخرية نتيجة الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت من الرتاجع يف لتسجل نوعاً  ،2007سنة 
على توفري  خاصة بعد عجز احلكومة االنتقالية ،2012سنة  %4.9حدود إىل  حيث وصلت 2011عرفتها تونس بعد سنة 

مصادر متويل كبرية هلذا القطاع، لكنه بالرغم من كل هذا تبقى حصة التعليم العايل من الناتج احمللي اخلام تعرف ارتفاعاً 
  .  2012سنة  %1.7حدود إىل  2002سنة  %1.5ملحوظاً حيث انتقلت من 

 عدد اإلطارات ونس حتسنًا كبريًا يفتقييم مردودية التعليم العايل يف تونس: شهدت منظومة التعليم العايل يف ت -3
  ايلي.نتائجه كم تواملتخرجني اجلامعيني خالل اخلمس السنوات األخرية يف القطاع العام أو اخلاص حيث جاء

  )2015-2010: تطور عدد خريجي التعليم العالي خالل الفترة (47الجدول 
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  البيانات/السنوات

  58174  61089  61089  68880  74133  86035  تطور عدد الخريجين في القطاع العام

  6976  5780  4045  3259  3148  1179  تطور عدد الخريجين في القطاع الخاص

  12  9.4  6.6  4.7  4.2  1.4  )%نسبة الخريجين في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام (

) مكتب الدراسات والتخطيط والربجمة، وزارة التعليم العايل )  2015-2014، 2011-2010(: من إعداد الباحث باالعتماد على: التعليم العايل يف أرقام (القطاع العام واخلاص المصدر
الصادرة عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، اجلمهورية  2016-2015اجلامعية معطيات إحصائية أولية حول التعليم العايل للسنة إىل  . إضافة32والبحث العلمي، اجلمهورية التونسية، ص: 

  .11التونسية، ص:

                                                 
1 : Analyse du système éducatif Tunisien, op cit, p : 35. 

 حصته كنسبة من ميزانية الدولة(%) 

 (%)  PIBحصته كنسبة من 
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يظهر من اجلدول أعاله تسجيل ارتفاع يف عدد الطلبة املتخرجني من القطاع اخلاص الذي أصبح يعرف إقباًال كبرياً 
 نظرًا لإلمكانيات وظروف التكوين والتخصصات املتاحة فيه مقارنة بالقطاع العمومي الذي يبقى ،عليه يف السنوات األخرية

ميتلك حصة األسد من عدد املتخرجني يف تونس بالرغم من تسجيله لرتاجع مستمر يف عدد املتخرجني بسبب تراجع أعداد 
حيث وصل عددهم  ،ن واملنقطعني على الدراسة اجلامعيةالتالميذ الناجحني يف شهادة البكالوريا وارتفاع عدد الطلبة املعيدي

) عدد طلبة السنة األوىل مل يقدروا على النجاح يف امتحانات اية السنة وكذلك ½حدود نصف (إىل  تقريباً  2011يف سنة 
ين يف السنة دأرجعت أسباب ارتفاع عدد املعيأين  عدد الطلبة يف السنة الثانية وجدوا يف وضعية فشل، )1/3(تقريبا ثلث 

 األوىل ملشاكل متعلقة بالتوجيه املدرسي للتالميذ بعد حصوهلم على شهادة البكالوريا كون أن غالبيتهم يتوجهون يف اجلامعة
ختصصات ليست تتماشى مع رغبام احلقيقية أو عدم حتضريهم بشكل جيد هلذه التخصصات املتاحة يف التعليم إىل 

زوح حنو القطاع تفضيل الكثري منهم  النإىل  ى مردود قطاع التعليم العايل التونسي، إضافةوهو ما يرجع بالسلب عل 1العايل
  اخلاص أو التكوين املهين  أو األنشطة املهنية  اليت ال تشرتط شهادات أو كفاءات معينة.

  :2على ضوء ما سبق ميكن تقييم قطاع التعليم العايل التونسي من خالل النقاط التالية

بتونس أصبحوا يشكلون جزءًا مهمًا يف الطبقة النشطة حيث  2011جند أن األفراد ذوي املستويات العالية يف سنة  -
(أي أصبحوا مبثابة موارد غري نادرة) والسبب يف ذلك إلدخال ختصصات قصرية  %27حدود إىل  وصلت نسبتهم

ت األدبية واألعمال واإلدارة اليت تكون فيها ومتركز اخلرجيني يف التخصصا )LMD(األجل يف إطار ما يعرف بنظام 
 فرص العمل قليلة على حساب التخصصات التقنية مثل اهلندسة وامليكانيك.

رقى بعد ملستوى حيث مل ي ،املسامهة اهلامشية للقطاع اخلاص يف التعليم العايل ونظام العليم اجلامعي وآفاق التنمية -
تقبل اجلامعات تسأين  إدراجه كبديل للتعليم العمومي كما هو احلال يف كثري من الدول على غرار دول الشرق األوسط

من الطلبة بسبب عدة عوامل حالت دون تطوره لعل من بينها االرتباط الكبري والوثيق  % 50إىل  %30اخلاصة قرابة 
اإلطار التنظيمي ىل إ والعائالت التونسية واعتباره مبثابة منوذج أساسي لتطور البالد، إضافة بالتعليم العمومي لألفراد

مرة من تلك املطلوبة يف القطاع  100والتشريعي غري احملفز، فضال على تكاليف الدراسة اليت تكون مرتفعة تقريبًا بــ 
اري خالص يقدم جتارب سابقة على أنه مبثابة نشاط جتالعمومي وكذلك ترسخ النظرة السلبية للتعليم اخلاص بناءأً على 

 خدمات جبودة رديئة واملالذ األخري للطلبة الفاشلني يف اجلامعات العمومية.  

ى احلصة الكربى حيث تبق ،تسجيل حتسن يف حجم تأطري الفرد السيما على املستوى الكمي مع تدهور جانب اجلودة -
طالب لكل أستاذ باحث أو مساعد يف السنة  21قرابة إىل  وصلتأين  ساعدينتلقى على عاتق األساتذة الباحثني وامل

بينما يبقى هذا املعدل منخفض يف  ،)2011-2010طالب يف السنة اجلامعية ( 35) مقابل 2016-2015الدراسية (
طالب خالل نفس الفرتة، أي  11حدود إىل  طالب 16حيث انتقل من   ،صفوف أساتذة التعليم العايل واحملاضرين

مبعىن آخر فإن التجربة املتوسطة واملتواضعة لفئة األساتذة الباحثني واملساعدين وارتفاع عددهم السيما املتعاقدين منهم 

                                                 
1 : Analyse du système éducatif Tunisien, op cit, p : 44. 
2 : Ibid. 
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واخنفاض مستويام اللغوية (العربية واللغات األخرى) ونقص خربام املهنية والبيداغوجية كانت هلا عواقب سلبية على 
 جودة التأطري.نوعية و 

التصنيف العاملي املخيب للجامعات التونسية دليل واضح على عدم الفعالية الداخلية للتعليم العايل التونسي ويظهر  -
ذلك واضحا يف كل مرة من خالل آراء الطلبة واألساتذة أو اخلرباء، وهو ما تؤكده التقارير الصادرة على اهليئات الدولية 

 جلامعة شانغهاي قبل معهد التعليم العايل التابع املعد من نيف األكادميي جلامعات العامللتصاملتخصصة لعل أشهرها ا
)ARWU(1مل تصنف وال جامعة تونسية ضمن هذا التصنيف. من  2012د على سبيل املثال أنه يف سنة جن ، حيث

مراتب  2016جهة أخرى احتلت اجلامعات التونسية يف التصنيف االسباين جلامعات والبحوث العلمية جلويلية من سنة 
عربياً،  95إفريقيًا و 94عامليًا و 3255متواضعة حيث جاءت أول جامعة تونسية وهي جامعة تونس املنار يف املرتبة 

. أما فيما خيص 2عربياً  108إفريقياً و 107عاملياً و 3475تبعتها يف املرتبة الثانية جامعة الصفاقس اليت جاءت يف املرتبة 
أين  )2009-2005( والفرتة )1985-1981( ورية التونسية تطوراً حمسوسًا بني الفرتةالبحوث العلمية فقد عرفت اجلمه

حمققة يف ذلك تفوقاً على اجلارتني اجلزائر  حبث 9000 قرابةإىل  600 انتقل عدد األحباث واملنشورات العلمية من حوايل
 .3حبث 18000  بعد مصر اليت سجلت تقريباً  تحبث وجاء  5000 قرابةإىل  واملغرب اللتان وصلتا

 خمتلف يف العوامل املؤثرة على مردودية نظام التعليم التونسي: إن نتائج املتواضعة ملردودية قطاع التعليم التونسي عموماً  -4
 :4مستوياته ميكن إرجاعها لكثري من العوامل الداخلية واخلارجية واليت نوجزها فيمايلي

 العوامل الداخلية: نذكر من بينها:   -أ

املواد واملناهج العلمية: يف الغالب جندها منفصلة عن الواقع السيما يف جمال الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم...  -
مع غياب احلس على أا مرتبطة ومتناسقة مع بعضها البعض يف الوقت الذي يشهد العامل ارتباطاً وتبعية أكثر هلذه 

يث لوم فيما بينها مثل االرتباط بني البيئة والطاقة والبيولوجيا، البيولوجيا واإلعالم اآليل، فعلى سبيل املثال عند احلدالع
على موضوع التقاعد والشيخوخة فإننا نتكلم يف نفس الوقت على مشكل إجتماعي وإقتصادي وبيولوجي يف نفس 

 تعليم ذي طابع موسوعي بعيد عن التحليل.  الوقت، إال أنه يف تونس يبقى فقط الرتكيز على ال

األساتذة: الذين يقتصر دورهم يف الوقت احلايل على منح املعارف أو نقل العلوم وذلك بتكليفهم مبهمتني معقدتني  -
 عأساسيتني مها: نقل املعارف وحتفيز التالميذ بشرط احرتام القوانني السلوك العام للدولة، إال أنه يف ظل االنتشار الواس

 ضروريا على األساتذة أن يلعبوا دور وسيط املعرفة أو حمفز للمعرفة أي أن التدريس يف الوقت صارللتكنولوجيات فإنه 

                                                 
   http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html :للمزيد من املعلومات راجع التصنيف األكادميي جلامعات العاملي على املوقع  :  1 
  info/enhttp://www.webometrics.للمزيد من املعلومات راجع الرتتيب االسباين للجامعات ومراكز البحث على املوقع : :  2 
  .74:املرجع السابق، ص ،2015-2013 التقرير الوطني للتنمية البشرية : 3 

4 : Zeineb Ben Ammar Mamlouk,  La qualité dans l’éducation de base, la formation professionnelle et l’enseignement  
supérieur : un nouveau paradigme ?, étude effectuée dans le cadre des journées de l’entreprise de l’IARE organisé 
autour du thème de « L’état  et l’entreprise », 11 et 12 décembre 2009.بتصرف  
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احلايل ال يقتصر فقط على نقل املعارف بل املسامهة يف نشر الثقاقة ونقل املعارف وإعطائها قيمة أي التدريس باالعتماد 
 على القدوة أو املثال.

سألة التوجه حنو بعض التخصصات يف تونس مثل اآلداب واالقتصاد لعدد كبري جداً من التالميذ يطرح التوجيه: إن م -
يف  ،مشكلني أساسيني مها: األول يظهر يف كون أن غالبية التالميذ متوسطي املستوى يوجهون هلذه التخصصات

 اهب معينة،بح حيتاج لكفاءات عالية ومو الوقت الذي جند أن هذه ااالت تعترب األقل طلباً يف سوق العمل الذي أص
يسجل ارتفاع سنوي عدد التالميذ التابعني هلذه الشرحية يصاحبه رداءة يف مستوى تكوينهم. أما األمر الثاين فهو أين 

من مرتشحي البكالوريا يف ختصص اآلداب مل يستطيعوا حتقيق معدل  %90أكثر خطورة نوعا ما كون أن أكثر من 
مواد اللغة العربية والفرنسية واالجنليزية والتحسن يف نسبة النجاح السنوية هلذه الشهادة هو شكلي جناح يف كل من 

 من املرتشحني يتم إنقاذهم يف هذه املواد. %50وخيفي الكثري من احلقائق كون أن أكثر من 

هر اجلانب املتعلق باملأساة  يظ الساعات اإلضافية: يعترب نظام التعليمي التونسي مبثابة مأساة وربح يف نفس الوقت حيث -
تونسي، وذلك على اعتبار أم يصنفون ضمن خانة األفراد الفقراء يف اتمع ال ،كون أن األساتذة واملؤطرين فيه معاقبني

لكنه يف املقابل يعترب مصدر ربح لبعض األساتذة واملعلمني من خالل تلك النفقات اليت تدفعها العائالت التونسية يف 
ت اإلضافية اليت أصبحت تفرض بشكل شبه إلزامي على التالميذ قصد تغطية العجز يف التعليم النظامي وتأكيد الساعا

الدروس ىل إ أصبح األساتذة ال يستثمرون يف قدرام داخل األقسام كآلية لتفسري الرجوعأين  ،على عملية تعطيله
 ري على هذا النوع من الدروس. اخلصوصية وأصبح التالميذ ال يسمع وال حيضر ويعتمد بشكل كب

ه يف حتقيق مت يف إطار أعمال حيث أن ،االخنفاض التدرجيي للتحفيزات طلبة التعليم العايل وارتفاع مستوى املعيدين فيه  -
طالب سنة أوىل،  19طالب مقسمة على النحو التايل:  37اية السنة الدراسية على عينة من الطلبة التونسيني (حوايل 

من  %67.6متثل هذه العينة قرابة أين  ،من السنة الرابعة) 08طلبة من السنة الثالثة،  05طلبة من السنة الثانية،  05
تابعني للقطاع اخلاص، كما كانت من بني احملفزات املقدمة هلؤالء الطلبة يف  %32.4الطلبة املنتمني للقطاع العمومي و

م بني حمتوى األعمال التوجيهية واحملاضرة، منفعة احملاضرات يف حياهذا التحقيق هي: أساتذة أكفاء، تنسيق جيد 
املهنية،العمل اجلماعي، املسامهة البيداغوجية وأخرى ذاتية، حيث مل تظهر يف النتائج الفروقات من كون الطلبة ينتمون 

ة الطلبة الذين ون أن غالبياعتربت هذه النتيجة أمرًا غري متوقع وتفسري منطقي كأين  ،للجامعة العمومية أو اخلاصة
يقومون مبتابعة دروسهم يف القطاع اخلاص كنتيجة لفشلهم يف استكمال دراستهم وليس لسبب آخر (تكاليف إضافية 

كما أظهر هذا التحقيق أن ظروف العمل املتعلقة باإلنارة والتدفئة والنظافة وحميط اجلامعة باعتبارهم   ،على عاتق اآلباء)
 حتفيز الطلبة لكن اتضح أا ال تساعد يف حتفيزهم لكن على األقل تقلص من خطورة اخنفاضها.عوامل جد مهمة يف 

 التقييم والعالمات: تشكل مبثابة نقطة قلق وحتفيز للطلبة نظراً لكوم خيافون أن يصريوا خيبة أمل لعائالم يف حالة  -
ملاسرت أوضحوا أن ليس هلم أي مشروع حياة، كما من طلبة السنة الرابعة وا %50عدم النجاح وذلك نظرا الن قرابة 
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يكاد يتفق مجيعهم على أن هدفهم هو حتصيل الشهادة دون إعداد مذكرات خترج يف الوقت الذي تعترب هذه األخرية 
 سنوات من الدراسة لتوظيف املعلومات واملعارف املكتسبة من قبل.  05أو  04فرصة هلم بعد 

 : 1مايليالعوامل اخلارجية : نوجزها في  -ب

إعادة النظر يف دور املدرسة والتعليم باعتباره أداة تعكس اجلوانب املتعلقة بالعدالة والسلم االجتماعي بعدما أصبح   -
يف مهمة " التعلم من أجل التعلم" نظراً الن املعارف والكفاءات احملصلة من خالله أصبح مع مرور الزمن  ايرتكز دوره

ا بشهاداته بل حىت يف صفوف العاملني الذين توظفو  ،قدمية وبال قيمة ليس فقط لدى الشباب الذين ليس هلم شهادة
ختص بصفة   ري احملدودة، حيث جند أن هذه النتائجيف وظائف يتحصلون فيها على أجور قليلة ال تغطي احتياجام غ

كبرية فئة الذكور، بينما جند عند اإلناث أن يربطون كل ما سبق بشكل كبري مع حمافظتهن على حريتهن:  يف املرحلة 
ى لسنة ويف املرحلة الثانية ألجل حتقيق استقاللية مالية ع 16و 12األوىل من اجل السماح باخلروج يف فرتة عمرهن بني 

 سبيل املثال.

عالقة األطفال بعائالم ووالة أمرهم: مع تفاقم ظاهرة االستعانة بدور احلضانة نتيجة التزامات اآلباء والسيما األمهات  -
العالقة التصارعية بني الطفل واألهل السيما يف إعداد الواجبات املدرسية إىل  وماهلا من أخطار على الطفل، إضافة

األمهات وإحلاحهم على حتصيل أحسن النقاط األمر الذي جيعل الطفل يشعر بأن مسألة خاصة مع غياب اآلباء و 
القة اليت ذلك ميكن إدراج طبيعة العإىل  حتصيل أحسن العالمات أكثر أمهية لدى أبويه منه هو يف حد ذاته، إضافة

ال على الالأمن املادية، فضحيث أصبحت مبثابة دائرة خمادعة تبىن على االعتبارات  ،أصبحت بني األهل وأطفاهلم
 االجتماعي والنفسي وغياب املرجعية األبوية وعدم استقرار األسرة. 

القيود الزمنية املؤقتة: نتكلم يف هذا اجلزء على الصراع املوجود ما بني الوقت احلقيقي للتلفزيون والعامل الذي ميشي   -
ألطفال وهو د املسؤولني على تأخر نوم الكثري من احيث يعترب التلفزيون أح ،بشكل سريع والوقت املخصص للمدرسة

مدارس يف أوقات متأخرة ويفضلون استعمال هواتفهم للتخلص من كالم األستاذ، حيث أصبح إىل  ما جيعلهم يصلون
هذا النمط من احلياة مبثابة معيار جلميع األطفال وصار التلفزيون هو النشاط األول يف تضييع الوقت واللعب ومبثابة 

 مجاعي وتغييب للحوار العائلي... ح ختريب سال

احمليط يف الشارع والعامل: يصادف الشباب كم كبري من العروض واملشاهد اليت توفرها أعمدة اإلشهارات وعروض  -
يط الدراسي األمر الذي جيعل من احمل ،هلواتف الذكية وألعاب الفيديواالسينما واالنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي و 

تحسينات املوجودة فيه صورة بدون ألوان أو حتفيزات ويشكل نوع االختالل بني الفضاءات اليت يعيش فيها رغم ال
 الطفل واليت يتعلم فيها.  

                                                 
1: Zeineb Ben Ammar Mamlouk, «La qualité dans l’éducation de base, la formation professionnelle et l’enseignement  

supérieur : un nouveau paradigme ? »Op cit. 
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ة يف عامل الشغل:  كون أن الكفاءات املكتسبإىل  عراقيل وصعوبات لدى الشباب يف االنتقال من النظام التعليمي -
تسجيل معدل  إىل إضافة ، كثري من األحيان املطلوبة يف سوق العمل احلايلاملدارس واجلامعات ليست هي نفسها يف

بطالة مرتفع يف صفوف الشباب املتخرجني من الثانويات أو مراكز التكوين واجلامعات وهو يساعد على نشر شعور 
  عدم النفع من الدراسة الدخول يف وضعيات الضياع.              

  التكوين والتدريب المهني في تونسالفرع الثاني: واقع نظام 

ظهرت املالمح واخلطوط العريضة لقطاع التكوين املهين التونسي يف القانون التوجيهي لتكوين املهين الصادر بتاريخ 
والذي تبعته مجلة من القوانني والتعليمات التشريعية ووضع برنامج إلعادة تأهيل التكوين املهين والشغل  1993فيفري  17
)MANFORM(،  حيث أن هذا القانون ساهم بشكل كبري يف تغطية كثري من النقائص السابقة واستهدف والتنسيق

والرتكيز على التكوين املهين بشكل عام والعمل على تنظيم التكوين املهين يف القطاع اخلاص وضمان توفري التكوين األويل 
انون ورخص التكوين املهين. دخل الربنامج الذي محله هذا القمسألة املصادقة على الشهادات إىل  والتكوين املستمر، إضافة

كقطيعة مع املاضي وما كان معمول به يف القطاع عرب إدماج إسرتاتيجية املقاربة القائمة   1996حيز التنفيذ ابتداءأ من سنة 
دة على غرار القانون يعلى الطلب عوض منطق العرض يف التكوين، حيث أن هذا القانون مت تعديله واستخالفه بقوانني جد

الذي يعترب مبثابة اإلطار العام واملرجعية القانونية للتكوين املهين التونسي يف الوقت احلايل حيث  2008فيفري  11الصادر ـبـــ 
نتج عن هذا التعديل تسجيل العديد من املكتسبات سواء من ناحية اإلجراءات أو األمور التنظيمية اخلاصة بالقطاع 

ترسيم التمهني بإعتباره منط إىل  ، إضافة1 حتقيق ارتفاع هام يف طاقات االستقبال وتقوية التكوين املتناوبومسامهته يف
  تكويين وغريها من اإلصالحات. 

ا مع وزارات املسؤولية املؤسساتية للتكوين املهين ترجع لوزارة التكوين املهين والتشغيل وتتقامسه تسيري ومتويل القطاع: -أوال
التابعة لوزارة التكوين املهين والتشغيل تعترب  )ATFP(حيث أن الوكالة التونسية للتكوين  ،ومندوبني ملختلف اهليئاتأخرى 

من املنظومة الوطنية ومبثابة متدخل  % 80ويف حدود  %93أهم متدخل عمومي يف اجلهاز الوطين التونسي بأكثر من 
  .2رئيسي يف التكوين للقطاع الصناعي تم بتسيري أغلب مراكز التكوين املهين يف تونس

) اليت AVFAكما جند أيضا من األجهزة اليت تساهم يف تسيري هذا القطاع وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي (  
 ذلك جند الديوان الوطينإىل  هيأة للتكوين يف جمال الزراعة والصيد، إضافة 36ختضع لسلطة وزارة الزراعة وتسري حوايل 

)مراكز موزعة يف أكرب املناطق 08) الذي خيضع إلشراف وزارة السياحة ويسري قرابة مثانية (ONTTالتونسي للسياحة (
مركز  19و 12يل لتان تقوما بتسيري حواالسياحية، وكذلك جند مراكز التكوين التابعة لوزارة الصحة العمومية ووزارة الدفاع ال

  . 3تكوين على الرتتيب

                                                 
1 : Analyse du système éducatif Tunisien, op cit, p : 51. 

 www.atfp.edunet.tu : : معلومات منشورة على موقع الوكالة التونسية للتكوين املهين على املوقع االلكرتوين 2 
3 : Analyse du système éducatif Tunisien, op cit, p : 52. 
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من إمجايل املرتشحني يف  %5يف املقابل جند أن القطاع اخلاص يبقى يقدم مسامهة هامشية حيث يضم حوايل 
أن الوكالة إىل  اإلشارة رمعرتف ا. كما جتد 112مؤسسة تكوين فيها فقط حوايل  930ميلك قرابة و  ،التكوين املهين

 -2016حسب إحصائيات سنة  –من إمجايل املرتبصني املسجلني يف التكوين  %95التونسية للتكوين املهين متلك حوايل 
  :1مركز تكوين على النحو التايل 148ختصص تتوزع على  308توكل هلا مهمة تسيري حوايل 

 على املستوى الوطين؛) مركز قطاعي للتكوين املهين: تستجيب حلاجيات قطاعية معينة 48( -

 ) مركز تكوين وتدريب مهين: تؤمن التكوين يف أكثر من اختصاص وتستجيب حلاجيات اجلهة؛61( -

) مركز تكوين الفتاة الريفية: توفر تكوينا يف اختصاصات تستجيب الحتياجات املرأة الريفية وتؤهلها للحياة 14( -
 االجتماعية؛

 مركز للتكوين املهين والعمل احلر؛ )12( -

) مركز التكوين يف احلرف التقليدية: توفر التكوين يف مجيع اختصاصات احلرف التقليدية للمحافظة على 13( -
 الرتاث وتنميته.    

األساسي خالل  أن امليزانية املخصصة للتكوين املهينإىل  أما فيما خيص متويل القطاع فإنه تشري اإلحصائيات الرمسية
دينار تونسي حيث  200بلغت تكاليف املرتبص الواحد حوايل أين  من ميزانية الدولة %1السنوات األخرية شكلت قرابة 

أن هذا املبلغ يتم تغطيته من قبل املصادر املالية مليزانية الدولة املخصصة ملراكز التكوين املهين ومصادر خارجية تكون يف 
ن بنك الدويل واالحتاد األوريب ووكالة التعاو شكل هبات أو مساعدات تقدمها اهليئات واملؤسسات الدولية على غرار ال

  التقين األملاين للتنمية... 

 :    2ساسيةمراحل أ ةهيكل نظام التكوين املهين التونسي: يتكون مسار التكوين املهين يف تونس من ثالث -ثانيا

اية السنة التاسعة من إىل  املرحلة األوىل: ختتتم باحلصول على شهادة الكفاءة املهنية وتفتح للذين واصلوا الدراسة -1
 التعليم األساسي.

اية السنة الثانية من ىل إ املرحلة الثانية: ختتتم بتحصيل مؤهل التقين املهين وتفتح للتالميذ الذين واصلوا دراستهم -2
 التعليم الثانوي وكذلك حلاملي شهادة الكفاءة املهنية.

املي مؤهل السامي وتفتح حلاملي شهاة البكالوريا املهين وكذلك حلاملرحلة الثالثة: ختتتم باحلصول على مؤهل التقين  -3
 التقين املهين الناجح يف مناظرة االنتقاء ووفقاً لشروط حمددة.

أدخل فرع جديد يعرف بشهادة املهارة واليت تعترب مبثابة تكوين  2008جدير بالذكر أن القانون التوجيهي لسنة 
أشهر مع مرحلة تطبيقية موجهة لفئة الشباب الذين تتوفر لديهم شروط االلتحاق باملستوى  06قصري األجل يدوم ملدة 

                                                 
  : معلومات منشورة على موقع الوكالة التونسية للتكوين املهين، املرجع السابق. 1 
    .10، تونس ص: 2013مرب )، نوف2018-2014: الوثيقة التوجيهية واملخطط التنفيذي إلصالح املنظومة الوطنية للتكوين املهين، وزارة التكوين املهين والتشغيل( 2 
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شهادة الكفاءة املهنية غري أن هذه الشهادة ال متكنهم بااللتحاق باملرحلة األوىل من إىل  الدراسي الذي يسمح بالولوج
  التكوين املهين.  

ونس من خالل هذا اجلزء تقدمي صورة عامة حول واقع التكوين املهين يف تالتكوين املهين التونسي يف أرقام: حناول  -ثالثا
  واملتعلق بالتكوين املهين األساسي والتكوين املستمر معرب عنها بالبيانات واإلحصائيات اخلاصة ما .  

لتكوين قطاع ا: استطاعت احلكومة التونسية تسجيل تطور حمسوس يف )Formation Initiale( التكوين املهين األساسي -1
عطيات املتعلقة اإلحصائيات واملإىل  من الناحية الكمية، وذلك بالنظر ت احلايل خاصةالوقإىل  املهين منذ بداية األلفية

 وكذلك بالنظر ،املسجلني أو املتخرجني يف خمتلف التخصصات والشهادات اليت يوفرها هذا القطاع املرتبصنيبعدد 
ين ناحية البىن التحتية واإلمكانيات املالية املسخرة وعدد املؤطرين التابعني للتكوين املهحجم االجنازات احملققة من إىل 

سواء يف القطاع العمومي واخلاص. أما بالنسبة لعدد املسجلني يف التكوين املهين يف تونس جند أن العدد املرتبصني فيه 
اع العمومي جاء توزيع عدد املرتبصني يف القطأين  عرف نوعاً من الرتاجع وذلك على اختالف الشهادة املراد حتصيلها

 على النحو التايل. 2013-2009واخلاص خالل الفرتة 

  والمسجلين في التكوين المهني بحسب الشهادة المتربصين: عدد 48الجدول 

  السنوات/ نوع الشهادة
2009  2013  2014  

القطاع 
  العام

القطاع 
  الخاص

  المجموع
القطاع 

  العام
القطاع 
  الخاص

  المجموع
القطاع 

  العام
القطاع 
  الخاص

  المجموع

مؤهل التقني السامي 
)BTS(  

12021  

  
4000  

-  
  
  
  

33677  
  
  

  
4619  

-  

  
  

32486  
  
  

  
6149  

-  

مؤهل التقني المهني 
)BTP(  

31145  -  -  -  

شهادة الكفاءة المهنية 
)CAP(  

28247  -  -  -  

  -  -  CC(  13819  -  -  3179  -  -  2868شهادة المهارة (

شهادة التكوين المهني 
)CFP(  

576  -  -  237  -  -  175  -  -  

شهادة التكوين المهني 
)CFA,F0,F4(  

23859 
 

-  -  15652  -  -  14594  -  -  

  -  5936  -  -  8060  -  -  2500  -  شهادات تكوين أخرى

  62208  12085  50123  65424  12679  52745  138667  29000  109667  المجموع

Source : Estimation de la direction d’Agréments et d’évaluation de MFPE.   
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يظهر من اجلدول أعاله تسجيل نوع من الرتاجع يف عدد املسجلني واملرتبصني يف قطاع التكوين املهين حيث انتقل 
تلك األزمة إىل  واليت ميكن إرجاعها 2013ألف مرتبص سنة  62حدود إىل  2009ألف مرتبص سنة  140عددهم من قرابة 

تماعية إج توحالة الالاستقرار السياسي ويف اجلهاز التنفيذي وما لذلك من انعكاسا 2011اليت عرفتها البالد بعد أحداث 
وإقتصادية، هذا باإلضافة التغريات احلاصلة يف تفكري شرحية كبرية من الشباب وتفضيلهم التوجه حنو القطاع غري الرمسي 

شهادات معينة أو مستوى تكوين حمدد لتوفري مصادر دخل هلم ولعائالم ملواجهة ذلك االرتفاع املسجل إىل  لذي ال حيتاجا
  يف معدالت البطالة والفقر.  

  : عدد المتربصين والمسجلين للتكوين المهني في القطاع الخاص بحسب الشهادة49الجدول 

  تالشهادة/السنوا
2009  2013  2014  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  Homologué(  4000  86.2%  7476  41.5%  10152  55%(تكوين ينتهي بشهادة معرتف ا 

  Non Homologué(  25000  13.8%  10521  58.5%  8297  45%( تكوين ينتهي بشهادة غري معرتف ا

  %100  18449  %100  17997  %100  29000  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

Source : Estimation de la direction d’Agréments et d’évaluation de MFPE. 

لى عيظهر من اجلدول أعاله ازدياد عدد املرتبصني املقبلني على شهادات التكوين املعرتف ا من قبل وزارة التكوين 
أالف مرتبص  10حدود إىل  2009فرد سنة  4000حيث انتقل عددهم من قرابة  ،حساب تلك الشهادات غري املعرتف ا

انتقل عددهم من  نالذي ،. قابله تسجيل تراجع يف عدد املسجلني يف تكوين ينتهي بشهادة غري معرتف ا2013سنة 
باب تفضيل الكثري من الشإىل  ميكن إرجاع ذلكأين  ،مرتبص خالل نفس الفرتة 8200حدود إىل  ألف مرتبص 25حوايل 

التغريات ىل إ واألفراد التونسيني احلصول على شهادات تلقى اعرتاف وطلب يف سوق العمل دون غريها وذلك بالنظر
اخلاص. لكن يف و احلاصلة يف سوق العملة شروط التوظيف وتقلص فرص احلصول على منصب عمل  يف القطاع العمومي 

إىل  النظرب العموم فقد سجل عدد األفراد الراغبني يف احلصول على شهادات معرتف ا أو غري معرتف ا تراجعا حمسوساً 
  األسباب اليت سبق ذكرها.    

اع س السيما يف القطنمسألة االنتماء اإلداري للمرتبصني واملسجلني يف التكوين املهين يف تو إىل  كما أنه بالرجوع
ا وأخرى ختضع تابعة هل أجهزةحيث تتكفل عدة  ،انه هو األخر يتنوع وال ينحصر يف الوزارة الوصية فقط العمومي جند

 وزارة السياحة والدفاع الوطين والفالحة بعملية التكوين لإلطارات بالتنسيق مع وزارة الرتبية رلوصاية وزارات أخرى على غرا
وزيعهم خالل هذا القطاع حسب االنتماء اإلداري فإنه جاء تإىل  توزيع املرتبصني واملتكوننيإىل  والتكوين، حيث انه بالنظر

  على النحو التايل. 2013و 2009الفرتة املمتدة مابني سنة 
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  : عدد المسجلين في التكوين في القطاع العمومي بحسب االنتماء اإلداري50الجدول 

  /السنوات الجهة المسؤولة
2009  2013  2014  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %95.8  76881  %95.1  52586  %92.5  66031  الوكالة الوطنية للتكوين املهين

  %1.7  1348  %2.5  1379  %4.1  2914  الديوان التونسي الوطين للسياحة

  %1.7  1368  %1  568  %1.6  1152  وزارة الدفاع الوطين

  %0.8  649  %1.4  784  %1.5  1079  اإلرشاد والتكوين الفالحيوكالة 

  -  -  -  -  %10.3  244  وزارة الصحة العمومية

  % 100  80246  % 100  55317  % 100  71424  المجمــــــــــوع

Source : Les  rapports nationaux sur,  « La Formation professionnelle en chiffres : 2009 ,2013 ,2014 »,  
MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI, Observatoire National de l’Emploi 
et des Qualifications, république Tunisienne. Décembre 2009, Juin 2015, Avril 2016.  

تكوين املهين مقارنة املرتبصني يف اليظهر من اجلدول أعاله أن الوكالة الوطنية للتكوين املهين تستقبل عدد كبري من 
وذلك نظرا لكوا تشرف على عدد كبري من املراكز  2014سنة  %96حدود إىل  بباقي األجهزة اإلدارية حيث وصل

  .حيث جندها تتوزع حبسب انتمائها اإلداري على النحو التايل ،التدريبية يف تونس واليت هي األخرى عرفت تطوراً 
  : توزيع مراكز ومؤسسات التكوين المهني العمومية حسب الهيئة التابعة لها51الجدول 

  االنتماء اإلداري/

  السنوات

2009  2013  2014  

عدد 
  المراكز

المقاعد 
  البداغوجية

عدد 
  المراكز

المقاعد 
  البداغوجية

عدد 
  المراكز

المقاعد 
  البداغوجية

  44738  136  44935  136  49345  135  الوكالة الوطنية للتكوين املهين

  2320  39  2320  39  2260  39  الديوان التونسي الوطين للسياحة

  2500  13  2500  13  1230  11  وزارة الدفاع الوطين

  -  -  -  -  2239  19  وكالة الدعم واإلرشاد الفالحي

  1540  8  2104  8  2300  8  وزارة الصحة العمومية

  51098  196  51859  196  57374  212  المجمــــوع

Source : Les  rapports nationaux sur,  « La Formation professionnelle en chiffres : 2009 ,2013 ,2014 »,  
MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI, Observatoire National de l’Emploi 
et des Qualifications, république Tunisienne. Décembre 2009, Juin 2015, Avril 2016.  
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  للقطاع الخاص: عدد مراكز التكوين المهني التابعة 52الجدول 
  2014  2013  2009  طبيعة الشهادة/ السنوات

  180  140  97  املراكز اليت توفر على األقل تكوين معرتف به    

  845  867  603  املراكز اليت ال توفر أي تكوين معرتف به

  1025  1007  700  المجمــــــــــــــــــوع

Source : Les  rapports nationaux sur,  « La Formation professionnelle en chiffres : 2009 ,2013 ,2014 »,  MINISTERE 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI, Observatoire National de l’Emploi et des 
Qualifications, république Tunisienne. Décembre 2009, Juin 2015, Avril 2016.  

) أن الوكالة الوطنية للتكوين املهين تعترب مبثابة جهاز إداري أساسي يف قطاع التكوين 51اجلدول رقم (يظهر من 
ألف مقعد بيداغوجي، يليها الديوان الوطين التونسي  44مركز توفر أكثر من  136يف تونس كوا تشرف على قرابة  املهين

مقعد بيداغوجي. من جهة أخرى يظهر أنه هناك  2300ثر مركز للتدريب توفر أك 39للسياحة الذي يشرف على قرابة 
األمر الذي انعكس على عدد املقاعد البيداغوجية  2014و 2009نوع من الرتاجع يف عدد املراكز التدريبية يف تونس بني الفرتة 

تونس بعد أحداث سنة  ااالنعكاسات االجتماعية واالقتصادية اليت عرفتهإىل  ميكن إرجاعها ، واليتاليت توفرها هذه األخرية
وتفضيل الكثري من الشباب االلتحاق مبراكز التكوين املهين يف القطاع اخلاص اليت توفرها دورات تدريبية يف فرتة  2011

شباب فضال على تفضيل شرحية معتربة من ال ،قصرية ويف جماالت تستقطبهم مثل اخلدمات واألمن واألجهزة اإلدارية
 ل األنشطة احلرة واألعمال اليت توفرها القطاعات غري الرمسية واليت ال تشرتط وال حتتاج يف غالبالتونسي االخنراط يف جما

  شهادات أو دورات تكوينية.إىل  األحيان

صاحب هذا التطور يف جمال عدد املسجلني واملراكز التدريبية تسجيل تطور حمسوس يف عدد املؤطرين واملدربني 
  التونسي حيث جاءت األرقام يف هذا اجلانب على النحو التايل. التابعني لقطاع التكوين املهين

  : عدد المؤطرين والمدربين في مراكز التدريب العمومية53الجدول 

  2014  2013  2009  البيانات/ السنوات

  2393  2457  2737  مكــــــــــــــــــــــــــــون

  2410  2299  987  مستشار يف التكون

  -  -  110  منسقني تقنيني

  3134  3070  -  موظفي الدعم والتأطري

  44  64  -  موظــــــــــــــفي التوجيه

  7981  7890  3834  المجمـــــــــــــــــــــــوع

  هذه األرقام ال حتتوي على عدد املسؤولني عن التوجيه يف وزارة الدفاع الوطين والذين يشكلون عدد معترب.*:   

Source : Les Rapports nationaux sur,  « La Formation professionnelle en chiffres : 2009 ,2013 ,2014 »,  MINISTERE 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI, Observatoire National de l’Emploi et des 
Qualifications, république Tunisienne. Décembre 2009, Juin 2015, Avril 2016. 
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انعكست اجلهود املبذولة من طرف احلكومة التونسية يف جمال التكوين املهين واليت جتسدت يف توفري كل الظروف 
واإلمكانيات املتاحة إلعداد العنصر البشري الكفء واملؤهل الذي يساهم يف خدمة وتنمية االقتصاد التونسي بشكل واضح 

حيث كان عدد املرتبصني املتخرجني حسب خمتلف شهادام خالل الفرتة  ،م والكيفعلى خمرجاته سواء من ناحية الك
  على النحو التايل. 2009-2014

  : عدد المتخرجين من التكوين المهني حسب نوع الشهادة في القطاع العام والخاص54الجدول 

  البيانات/السنوات
2009  2013  2014  

  الخاص  العمومي  الخاص  العمومي  الخاص  العمومي

  BTS(  3040(مؤهل التقين السامي 

  

1600  

3168  

  

2747  

  

16980  

  

3190  
  BTP(  9881  7453مؤهل التقين املهين (

  CAP(  10906  7689شهادة الكفاءة املهنية (

  -  CC(  5416  -  1749  -  1601شهادة املهارة (

  -  CFA,F0,F4(  9967  -  6482  -  5857شهادة التكوين املهين (

  -  CFP(  746  -  462  -  347شهادة التكوين املهين (

  -  -  -  -  13400  -  شهادات تكوين أخرى

  3190  24785  2747  27003  15000  39956  المجمـــــــــــوع

Source : Les  rapports nationaux sur,  « La Formation professionnelle en chiffres : 2009 ,2013 ,2014 »,  MINISTERE 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI, Observatoire National de l’Emploi et des 
Qualifications, république Tunisienne. Décembre 2009, Juin 2015, Avril 2016. 

 وهي:: تتم عملية التكوين املستمر عرب ثالث آليات )Formation Continue(التكوين املستمر  -2
) CNFCPP( الرتقية املهنية: يعترب هذا النوع من التكوين أهم نشاطات املركز الوطين للتكوين املستمر والرتقية املهنية  -أ

والذي هو عبارة عن مؤسسة عمومية ختضع إلشراف وزارة التكوين املهين والتشغيل تعمل على تقدمي املساندة 
دمي متويل هلذه تقإىل  ات والعمليات التكوينية وتقييمها، إضافةواالستشارة للمؤسسات والعمال يف إعداد املخطط

األنشطة السيما فيما خيص االستشارات والدراسات اخلاصة بالتكوين املستمر، فضال على تأمني للعمال مراحل 
ة ملياحلصول على شهادات معرتف ا تفتح هلم آفاق الرتقية املهنية حيث تتم عإىل  تكوين بشكل مستمر توصلهم

تضم مستوى ثالث ثانوي حىت احلائزين على  –: الدروس املسائية وعن بعد 1التكوين املستمر عن طريق أسلوبني
ليا تتوزع عرب ستة معاهد عليا للرتقية وجهاز للتكوين عن بعد يطلق عليه إسم املدرسة العأين  -شهادة التعليم العايل

                                                 
 .224، ص:، املرجع السابق2014تقرير النشاط السنوي للمركز الوطين للتكوين املستمر والرتقية املهنية لسنة :  1
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وهو  ،خريةرجني يف الرتقية املهنية عدد معتربا خالل السنوات األاملفتوحة للشغالني، وصل فيها عدد املسجلني واملتخ
  ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل. 

  : عدد المسجلين والمتخرجين في الترقية المهنية55الجدول 
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  البيانات /السنوات

  4856  3148  1816  876  779  355  العمال املسجلني عن بعد

  1644  1945  2021  1122  1107  945  العمال املسجلني يف الدروس املسائية

  1044  965  755  474  379  240  عدد العمال املتخرجني

  2175.6  1481  1008  522  578  539  الميزانية المخصصة (ألف دينار تونسي )

     .25، اجلمهورية التونسية، ص: 2015، املركز الوطين للتكوين املستمر والرتقية املهنية، أفريل 2014: تقرير النشاط السنوي للمركز الوطين للتكوين املستمر والرتقية املهنية لسنة المصدر

ية من منط التكوين املستمر الذي حيقق هلم تطور والرتقية املهن نيظهر من اجلدول أعاله أن عدد العمال املستفيدي
بعدما كان يف  2014عامل  سنة  6500حدود إىل  حيث وصل عدد املسجلني فيه ،يف حيام العملية هو يف تزايد مستمر

عامل مقابل  1044حدود إىل  ، كما وصل عدد املتخرجني واملستفيدين من الرتقية املهنية2009عامل سنة  1300حدود 
املخصصات املالية من امليزانية العامة جندها هي األخرى عرفت تطوراً  إىل  عامل خالل نفس الفرتة، كما أنه بالنظر 240

  . 2009ألف دينار تونسي سنة  240مقابل  2014ألف دينار تونسي سنة  2200حدود إىل  كبرياً حيث وصلت

 سات االقتصادية يف القطاع اخلاص االستفادة من متويل مباشر تقدمهحقوق السحب اخلاصة: تسمح هذه اآللية للمؤس -ب
الشكل من  حيث أن هذا ،الدولة جراء أنشطة التكوين احملققة يف حق عماهلم كمقابل ملسامهتهم يف التكوين األساسي

كانت أين   هنية،الدعم يشجع هذه املؤسسات على توفري فرص أكثر للعمال لتحصيل دورات تكوينية تتعلق مبمارسام امل
 على الشكل التايل.   2014و 2013النتائج احملققة فيها خالل السنة 

  2014و 2013: معطيات حول حقوق السحب الخاصة خالل الفترة 56الجدول 

  البيانات/السنوات

2013  2014  

  طلبات فردية
طلبات 
  جماعية

  المجموع
طلبات 

  فردية
طلبات 
  جماعية

  المجموع

  1366  999  367  2703  2303  400  عدد املؤسسات املنخرطة 

  12958  3313  9645  27462  8917  18545  عدد األفراد املستفيدين 

  *2668  *663  *2005  6232421  3152869  3079869  الميزانية المخصصة(ألف دينار تونسي)

 Les rapports nationaux، املرجع السابق. باإلضافة إىل:.2014للمركز الوطين للتكوين املستمر والرتقية املهنية لسنة : تقرير النشاط السنوي المصدر*: مليون دينار تونسي.  مالحظة 

sur, « La Formation professionnelle en chiffres : 2013, 2014, op cit    

ية (يف فردية أو مجاع يظهر من اجلدول أعاله تسجيل تراجع يف عدد طلبات املؤسسات االقتصادية سواء كانت
مؤسسة  1300حدود إىل  2013مؤسسة مشاركة سنة  2700انتقل عددها من قرابة أين  إطار ما يعرف باتفاقيات الشراكة)
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انتقل ين أ والذي انعكس سلبًا على عدد املستفيدين والعمال املشاركني يف هذه الطلبات للدورات التكوينية 2014سنة 
حيث ميكن إرجاع هذا الرتاجع للمشاكل  ،عامل خالل نفس الفرتة 13000حدود إىل  عامل 27000عددهم من حوايل 

السيما يف القطاع اخلاص أمام تراجع مداخيل السياحة وقطاع  2011االقتصادية اليت يعرفها االقتصاد التونسي بعد أحداث 
ن بالد خالل هذه الفرتة. يف املقابل جند أاخلدمات جراء األوضاع األمنية وحالة االنكماش االقتصادي اليت عرفتها ال

مليون دينار تونسي  2600حدود إىل  حيث وصلت ،املخصصات املالية املوجهة هلذا النمط من التكوين عرفت ارتفاعاً كبرياً 
األمر الذي يعكس بشكل واضح جمهودات احلكومة التونسية يف دعم وحتفيز العمال الناشطني يف القطاع  ،2014سنة 

  رغم األوضاع االقتصادية واملالية االستثنائية اليت تعرفها البالد يف هذه الفرتة. اخلاص

من  %60التسبيقة على األداء: عبارة عن آلية يتم من خالهلا تقدمي قرض جبائي مببلغ يعادل يف حده األقصى حوايل  -ت
راط يف هذا النظام صادية حيث يسمح هلا باالخنالضريبة للسنة املاضية اخلاصة بإجنازات األنشطة التكوينية للمؤسسات االقت

 2013 سنيتيها خالل النتائج ف توزعتأين  بشكل تطوعي من أجل استخدام  املباشر ملبلغ التسبيق يف نفقات التكوين،
 على النحو التايل.   2014و

  .2014و 2013: معطيات حول التسبيقات على األداء خالل السنتين 57الجدول 

  2014  2013  البيانات /السنوات

  1758  2205  عدد املؤسسات املنخرطة يف نظام تسبيقات األداء

  53369000  49197188  دينار تونسي)مليون اإلعتمادات املرصودة (

  180000  105316  عدد املشاركني يف التكوين املستمر

Source : Les rapports nationaux sur, « La Formation professionnelle en chiffres : 2013, 2014 », op cit.  Les donnés 
du  Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle 

من اجلدول أعاله يظهر تسجيل نوع من الرتاجع يف عدد املؤسسات املستفيدة من منط التسبيقات على األداء 
ايب على عدد انعكست بشكل اجيأين  ،حجم املخصصات واالعتمادات املالية املرصودة هلذه األخريةوالذي قابله ارتفاع يف 

ألف  180قرابة إىل  ألف عامل 100حيث انتقل عددهم من حوايل أكثر من ملشاركني يف منط التكوين املستمر، األفراد ا
  عامل خالل سنة واحدة. 

حي ي بدوره من نظام تكوين للمنتمني إليه يعرف التكوين الفاليستفيد القطاع الفالحي التونس ،من جهة أخرى
ين أ املستمر الذي يهتم بشكل أساسي باملزارعني وأبنائهم واملقاولني الزراعيني وكذلك فئة الشباب خرجيي التعليم العايل،

توسط، حيث أن ساعة يف امل 340حدود إىل  تتم من خالل عقد دورات تكوينية جلملة من املقاييس حبجم ساعي يصل
طاليب هذا التكوين يكون هلم االختيار ألسلوبني أو منطني من التكوين: األول عرب التسجيل ملتابعة إمجايل املقاييس األساسية 

أن هذا ىل إ لربنامج ما مت اختياره، أو عرب متابعة عدد من املقاييس االختيارية لربنامج تكوين معني. كما جتدر اإلشارة
وين املستمر يتم أن هذا التكإىل  برنامج متس أغلبية املواضيع التقنية لإلنتاج الفالحي، باإلضافة 22وايل التكوين يشمل ح
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مركز متخصص يف التكوين املستمر، حيث جاءت  12مركز للتكوين الزراعي والصيد البحري منها حوايل  40يف إمجايل 
  على النحو التايل. )2014-2009(التكوين خالل الفرتة اإلحصائيات املتعلقة بعدد امللتحقني واملستفيدين من هذا 

  2014-2009: معطيات عامة حول التكوين الفالحي المستمر 58الجدول 

  2014  2013  2012  2011  2010 2009  السنـــــــــــــــــوات

  387 26  335 16  030 14  738 15  469 15  682 18  عـــــــــــــدد الـــــمستفيــــديـــــــــن

  869 110  852 83  991 95  568 85  080 80  861 87  عـــــــــــــــــدد أيـــــــــــــام التكويـــــــــــن

Source : Les rapports nationaux sur, « La Formation professionnelle en chiffres, 2014, op cit.  Les donnés de l’Agence 
Vulgarisation et de la Formation Agricoles. 

حيث  ،يظهر من اجلدول أعاله تسجيل ارتفاع ملحوظ يف عدد األفراد املستفيدين من التكوين الفالحي املستمر
، كما أنه من ناحية احلجم الزمين 2014-2009ألف خالل الفرتة  26حدود إىل  ألف مستفيد  18انتقل عددهم من حوايل 

ألف  110قرابة إىل  ألف يوم ليصل 87انتقل من حوايل أين  ذا النمط  من التكوين عرف بدورها حتسناً كبرياً املخصص هل
  خالل نفس الفرتة.

  المطلب الثالث: واقع االستثمار في رأس المال الفكري في المملكة المغربية 

 التعليم االبتدائي والثانوي والتعليم العايلإىل ثالث مستويات أساسية وهي 1ينقسم نظام التعليم يف اململكة املغربية
السعي ىل إ وذلك ملا كل مستوى منها من تأثري على التنمية االقتصادية والبشرية، كون أن التعليم االبتدائي يهدف باألساس

الكتابة واحلساب و  حملو األمية املتفشية يف أوساط املواطنني من خالل السماح هلم مبعرفة القواعد األساسية املتعلقة بالقراءة
بالشكل الذي يسمح هلم باكتساب معارف قاعدية تساعدهم يف تدبري شؤون حيام، أما بالنسبة للتعليم الثانوي فإنه 
يعمل بالدرجة األوىل على إكساب العمال باملعارف واملهارات الضرورية وكذلك الكفاءات األساسية قصد استعماهلا 

ديثة اليت  إطار عمليات اإلنتاج املختلفة وفق اسرتاتيجة وطنية لتدارك التكنولوجيات احلوقدرم على تبين التكنولوجيا يف
نصار السيما بعد ظهور املقاربات النظرية وأفكار أ ،أصبحت مبثابة عامل داخلي ضروري وأساسي يف احلياة االقتصادية

احلديثة فضال  تاج االبتكارات ومواكبة التكنولوجياتإنإىل  نظرية النمو الداخلي. يف الوقت الذي يعمل فيه التعليم العايل 
  على تعزيز مفاهيم االقتصاد القائم على املعرفة.  

  الفرع األول: اإلطار العام التنظيمي لنظام التعليم المغربي

ي يستقبل حيث أن القطاع العموم ،ينتظم نظام التعليم يف املغرب ضمن قطاعني أساسني مها القطاع العام واخلاص
من األفراد املتمدرسني، بينما يتشكل القطاع اخلاص بشكل أساسي من بعض املؤسسات الوطنية وأخرى تظهر  %95رابة ق

يف شكل أجهزة تابعة هليئات دولية تتكفل مبهام ذات أبعاد ثقافية وتربوية خاصة الفرنسية منها، حيث يضمن هذا القطاع 

                                                 
  .-12 - راجع امللحق رقم-البيانات األساسية اخلاصة بإقتصاد اململكة املغربية : 1 
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. كما تتكفل وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين 1من املتمدرسني والطلبة الذين يتابعون الدراسات العليا %5تكوين حوايل 
تعمل يف هذا اإلطار ين أ بتطبيق السياسة احلكومة املتعلقة بتنظيم وتنمية التعليم العمومي فيما خيص اجلوانب العامة والتقنية

الكفيلة بذلك وكذلك اإلشراف على اإلطار التدريسي العام والتكوين بفريق العمل على إنشاء الربامج والطرق التعليمية 
من األساتذة واإلداريني، كما تضمن اإلشراف العام على التعليم يف القطاع اخلاص وتسهر على أن يكون هيكله وبراجمه 

جنبية املتدخلة يف كر؛ أن اهليئات األوطرق التدريس فيه تتطابق وتتشابه مع ذلك املوجود يف القطاع العمومي. جدير بالذ 
ية قطاع التعليم املغريب تساهم يف توفري التعليم التحضريي واالبتدائي والثانوي بشكل مماثل لذلك املتواجد يف بلداا األصل

  عربية واإلسالمية. لولفئة قلية من األفراد املتمدرسني دون املساس خبصوصيات اهلوية املغربية املتعلقة باللغة العربية واحلضارة ا

وفق  2مكونات نظام التعليم املغريب: إن اهليكل نظام التعليم املغريب مت حتديده مبقتضى امليثاق الوطين للرتبية والتكوين -أوال
مستويات  ةالذي حدد بشكل واضح أن قطاع التعليم يف املغرب يتشكل من ثالث -13راجع امللحق  –هيكل تنظيمي معني 

  :3أساسية ميكن ذكرها باختصار وهي

 يتعلق بالتعليم االبتدائي ويتضمن املدرسة التحضريية واالبتدائية؛ ؛املستوى األول -

 يعرف بالتعليم الثانوي والذي يعرف بإسم التعليم اإلعدادي الثانوي والتعليم الثانوي التأهيلي؛ ؛املستوى الثاين -

واملدارس  العايل والذي يتضمن التعليم اجلامعي والتعليم يف املؤسسات املتخصصةيتعلق بالتعليم  ؛املستوى الثالث -
 الكربى والدراسات اإلسالمية العليا ... 

سنوات حيث  05إىل  03التعليم التحضريي: يهتم هذا املستوى من التعليم باألطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  -1
وكذلك دوره يف  ،تظهر أمهيته من تلك اآلثار االجيابية اليت تساهم يف حتقيق النماء البدين والفكري والعاطفي للطفل

إدماجهم مبحيطهم املدرسي ومتكينهم من إكتساب املمارسات التقنية املتعلقة بالقراءة والكتابة واحلساب األساسي، 
 كثري من يف الوقت الذي يبقى اختياريًا وغري إجباري يف ،جباريًا بالدول املتقدمةحيث يعترب هذا النوع من التعليم إ

بوضع اإلطار التنظيمي والقانوين حيدد القواعد األساسية  2000الدول النامية على غرار املغرب اليت قامت ابتداءا من سنة 
ذا النوع من التعليم،  لقيام بالتمويل اإلمجايل هلللتعليم التحضريي والذي مبوجبه مسحت احلكومة املغربية للقطاع اخلاص ا

 كما أنه من خالل هذا اإلجراء ونظراً لتفاقم املشاكل املالية وارتفاع معدل الفقر يف أوساط العائالت املغربية ( وصل
ة ري األمر الذي جعل شرحية كب ،) صار هذا النمط من التعليم غري متاح إلمجايل األطفال2011سنة  %17.8حدود إىل 

سي على تزويدهم " حيث تركز بشكل أسااملسيداملدارس القرآنية  واليت تعرف بإسم " إىل  من املواطنني يبعثون أطفاهلم
حلة ر سنوات والسماح هلم بااللتحاق بصفوف املدارس دون املرور مب 06سن إىل  أن يصلواإىل  باملبادئ الدينية األساسية

                                                 
1 : Rapport sur : Aperçu sur le système Educatif Marocain, Préparé et diffusé à l’occasion de la  47 ème Session de la 

conférence internationale de l’éducation, Genève, 8 et 11 septembre 2004, publié par : Ministère de L’Education nationale 
de l’enseignement supérieur de la formation des cadres et de la recherche Scientifique, Royaume du Maroc p : 6.  

  .01/03/2017 غربية على املوقع التايل:: للمزيد من املعلومات راجع حمتويات امليثاق الوطين للرتبية والتكوين املنشور على موقع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين امل2
http://www.men.gov.ma/Ar/Pages/charteEF.aspx   

3 : Rapport sur : Aperçu sur le système Educatif Marocain, op cit ; p :18.  
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سجيل نظام التعليم املغريب أن حيقق نتائج معتربة تتعلق بالتعليم التحضريي وت. بالرغم من كل هذا استطاع 1التحضريي
على املستوى الوطين، األمر الذي ميكن توضيحه من خالل  تطور معترب يف نسب التمدرس ومعدالت التسجيل فيه

 اجلدول املوايل.
  )%(سنوات  5-4يري لألطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين : تطور نسبة التمدرس في التعليم التحض59الجدول 

  السنوات/
  البيانات

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

2014
-

2015  

2015
-

2016  

على 
المستوى 

  الوطني

53.4  55.5  51.7  50.1  51.3  53.4  60.4  59.7  55.9  63.2  64.8  62.8  63.5  49.5  43.0  

المناطق 
  الحضرية

68.5  69.7  65.5  64.5  65.8  68.9  75.7  75.4  68.0  78.4  83.4  79.3  79.0  60.3  54.9  

المناطق 
  الريفية

38.3  41.3  37.9  35.7  37.3  38.8  44.2  42.9  42.5  46.9  44.5  44.1  45.5  35.3  27.9  

  46.9  54.3  69.3  69.0  74.0  70.6  63.1  67.2  68.7  62.9  61.9  60.6  63.8  69.9  66.1  الذكور

  38.9  43.9  57.4  56.2  55.2  55.5  48.3  51.9  51.3  43.9  40.7  39.6  39.6  41.1  40.7  اإلناث

  اململكة املغربية. 2016-2015التربية الوطنية باألرقام لسنة إحصائيات منشورة يف تقرير من إعداد وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين حول:  :من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر: 
  : باإلضافة إىل

 Rapport Analytique sur : Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis , L’Atlas de la décennie de 
la Charte : Niveaux National et Régional, publié par le Conseil supérieur de l’éducation et de la formation et de la 
recherche scientifique, Royaume du Maroc, 2014, p : 27. 

الفئة العمرية ىل إ يظهر من اجلدول أعاله تسجيل ارتفاع حمسوس يف معدل االلتحاق بالنسبة لألطفال الذين ينتمون
مع تسجيل حتسن ضعيف يف صفوف  2013 -2000نقاط خالل الفرتة املمتدة ما بني  سنة  10سنوات حبوايل  5-4ما بني 

ىل إ مقابل الفتيات الاليت سجلن ارتفاعًا جد معترب وصل ،نقطة 3.2 الذكور الذين ارتفع لديهم معدل االلتحاق حبوايل
بالرغم من بقاء عدد األطفال الذكور امللتحقني بالتعليم التحضريي أكرب من اإلناث  ،نقطة خالل نفس الفرتة 16.7حدود 

 ةالدراسي لسنةعلى الرتتيب خالل ا % 38.9و %46.9لإلناث واىل  %57للذكور مقابل  %69حدود إىل  2013وصل سنة 
ملعدل االلتحاق بالنسبة  2016-2015و 2015-2014املومسني الدراسيني  يف وبالرغم من تسجيل تراجع. 2015-2016

ات. من جهة أخرى جند أن نسبة التمدرس سنو  5-4على املستوى الوطين يف صفوف األطفال من الفئة العمرية ما بني 
ذا  حيث يظهر أن األطفال املتواجدين يف املناطق احلضرية أكثر حظًا لاللتحاق ،ختتلف بني املناطق الريفية واحلضرية

للمناطق الريفية، حيث  %45.5يف املناطق احلضرية مقابل  %79حوايل  2013بلغت النسبة سنة أين  النمط من التعليم
تكون يف األوىل أحسن  حيث ،الريفيةو االختالف يف الظروف املعيشية اليت توجد يف املناطق احلضرية إىل  ميكن إرجاع ذلك

بكثري من الريف الذي يعرف ارتفاع كبري يف معدالت الفقر بني أوساط العائالت ونقص يف تواجد وانتشار املدارس اليت 
كومة حلاالت التواجد والتمركز يف املناطق اليت تتوفر على الكثافة السكانية العالية. جدير بالذكر؛ أن احلتفضل يف كثري من ا

                                                 
1 :Rabii Haji, mémoire présenté comme exigence partielle de la Maitrise en Science Politique,  Education, Croissance 

économique et développement Humain, Le cas : Maroc, Université du Québec à Montréal, Canada, Mai 2011, p :50. 



��:;�ر���34وا/9:8	��������������ا�����ا�)%(6�7���  �(اCDEاA�،�B"'@�،�ا�>�ب)�رأس�ا�ل�ا���5ي��34ا��ول�ا�>ر-

 

 
222 

املغربية مل تدخر أي جمهود يف توفري وتسخري كامل اإلمكانيات املادية والبشرية التعليمية الكفيلة بتوفري أحسن الظروف 
وتسخري املربون القائمون  ،لبالد عرب توفري املؤسسات الرتبوية الضرورية لذلكللتعليم التحضريي توسيع دائرة انتشاره يف كل ا

  على تأطري األطفال يف هذه املرحلة األساسية من حيام التعليمية، وهو ميكن إظهاره من خالل اجلدول املوايل. 
  ليم التحضيري: تطور عدد المؤسسات المدرسية والمربون في التع60الجدول 

  السنوات/البيانات
  2016-2015الموسم الدارسي   2015-2014الموسم الدارسي 

  القراويين  المجموع  القراويين  المجموع
  187261  658789  228860  735582  عدد التالميذ

  11151  20511  14160  25026  املؤسسات

  11161  32641  14752  38780  األقسام 

  12542  36187  14660  39535  املربون

    اململكة املغربية. ،" 2016-2015التربية الوطنية باألرقام لسنة إحصائيات منشورة يف تقرير من إعداد وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين حول:"  :من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر: 

البيانات واألرقام املوضحة يف اجلدول أعاله تؤكد مرة أخرى الفروقات املوجودة يف التعليم التحضريي بني املناطق 
  احلضرية والريفية سواء من ناحية عدد املؤسسات واألقسام أو من ناحية عدد التالميذ واملربون واملؤطرين. 

الالت غرب الزال يعاين من الكثري من املشاكل واالختعلى ضوء ما سبق يرى الباحث أن التعليم التحضريي يف امل
العائالت الريفية تعرف نقصاً   حيث تبقى ،املتعلقة بالفروقات يف توزيع وانتشار هذا التعليم ما بني املناطق احلضرية والريفية

ن االستفادة من حرمام ماألمر الذي يدفع م  ،كبريا يف إمكانية التحاق أطفاهلم جراء الظروف االجتماعية للكثري منهم
سنوات ومرحلة التعليم االبتدائي لاللتحاق بصفوف املدرسة دون  6سن إىل  التعليم التحضريي وانتظار وصول أبنائهم

املرور ذه املرحلة اهلامة من التعليم على غرار األطفال املتواجدين يف املناطق احلضرية وما لذلك من آثار سلبية على أطفال 
دائي بشكل  التعليم االبتالقرويني يف التحصيل املدرسي واكتساب املهارات األساسية اليت متكنهم من االندماج يف

التعليم التحضريي يف املغرب الزال يعاين من مشكل الفروقات يف االلتحاق بني اجلنسني إىل  أفضل.كما جتدر اإلشارة
من األطفال الذين  %36.5حيث جند أن نسبة التمدرس يف صفوف الذكور أكرب من اإلناث، حيث جند ما نسبته حوايل 

يعودون للمناطق  %54.5سنوات ال يتمدرسون وال يلتحقون بالتعليم التحضريي منهم حوايل  5-4 تراوح أعمارهم ما بني
. كما أن هذه الفروقات تكون أكرب يف املناطق الريفية السيما يف صفوف اإلناث 1%66.4الريفية تشكل اإلناث منهم نسبة 

يف السماح للبنات  املتعلقة بالعائالت القروية الظروف املعيشية يف هذه املناطق وبعض التقاليد واخلصوصياتإىل  بالنظر
  بااللتحاق ذا النوع من التعليم وتفضيلهم التسجيل باملدارس التقليدية (املسيد مثال) واملدارس القرآنية.

التعليم االبتدائي: إن املدرسة االبتدائية تستمر ملدة ستة سنوات وهي مفتوحة لكل األطفال الذين مروا عرب التعليم  -2
 : 2طورينىل إ حيث ينقسم بدوره ،تحضريي وبلغوا سن ستة سنوات وكذلك األطفال القادمني من املدارس التقليديةال

                                                 
1 : Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », L’Atlas de la décennie 

de la Charte : Niveaux National et Régional, publié par le Conseil supérieur de l’éducation et de la formation et de la 
recherche scientifique, Royaume du Maroc, 2014, p : 27. 

2 : Rapport sur : Aperçu sur le système Educatif Marocain, op cit ; p p:20-21. 
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الطور األول للمدرسة االبتدائية: يستمر سنتني وحيرص بشكل أساسي على تعزيز وتوسيع مت حتصيله من التعليم   -أ
التعليم  ت وعاء تعليمي موحد ومشرتك ومتناسق منالتحضريي والعمل على إكساب كل األطفال البالغني مثاين سنوا

 والرتبية والتنشئة اإلجتماعية. 

الطور الثاين للمدرسة االبتدائية: يدوم هذا الطور أربعة سنوات ويستقبل األطفال الذين مروا من الطور األول لنفس    -ب
ردية. كما الفكري املبكر لقدرام الفتنمية كفاءات األطفال وحتقيق النماء إىل  املدرسة، كما يهدف بشكل أساسي

الكثري من اإلصالحات والتعديالت  2000أن التعليم االبتدائي يف املغرب عرف ابتداءا من سنة إىل  جتدر اإلشارة
نعكس بشكل اجيايب وهو ما ا ،اليت مست اجلوانب التشريعية والتنفيذية هلذا القطاع قصد حتقيق األهداف املرجوة منه

ت اخلاصة مبعدالت التمدرس واملسجلني يف هذا املستوى من التعليم عرب كامل تراب اململكة املغربية، على املؤشرا
  األمر الذي ميكن إظهاره من خالل املعطيات التالية.

  سنة) 11إلى  6: نسبة التمدرس في الطور االبتدائي للشريحة العمرية (61الجدول 
  السنوات/

  البيانات
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

2014-
2015  

2015
-

2016  

على 
المستوى 

  الوطني
79.1  84.6  90.0  92.1  92.2  87.9  89.1  90.1  90.9  91.3  94.9  97.6  98.0  100.4  94.4  97.1  

المناطق 
  الحضرية

89.9  93.2  96.6  97.3  96.6  93.0  93.5  93.9  92.9  91.7  95.6  99.1  99.3  101.3  97.1  98.7  

المناطق 
  الريفية

69.5  76.7  83.8  87.0  87.8  82.8  84.8  86.5  88.8  91.0  94.1  95.9  96.5  99.4  93.1  95.9  

  97.9  95.9  101.0  98.7  98.5  96.1  92.8  92.9  92.5  91.7  90.5  94.8  94.9  93.3  88.4  83.8  الذكور

  96.3  93.9  99.9  97.2  96.5  93.7  89.9  88.8  87.8  86.4  85.2  89.4  89.1  86.6  80.6  74.2  اإلناث

  اململكة املغربية. ، 2016-2015التربية الوطنية باألرقام لسنة إحصائيات منشورة يف تقرير من إعداد وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين حول:  :من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:
 .Rapport Analytique sur :  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis, op cit : باإلضافة إىل

يظهر من اجلدول أعاله تسجيل تطور حمسوس يف نسبة التمدرس للشرحية العمرية لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم 
، كما شهدت 2013-2000نقطة خالل الفرتة املمتدة مابني سنة  20بلغت نسبة الزيادة حبوايل أين  سنة 11و 6مابني 

نقطة بالنسبة  25.7نقطة بالنسبة للذكور وأكثر من  17هذه الفرتة أيضا تسجيل ارتفاع يف نسبة التمدرس بـأكثر من 
ة بني املناطق الريفية دحتقيق حتسن يف معدالت االلتحاق بالنسبة للمناطق الريفية لتدارك الفروقات املوجو إىل  لإلناث،َ إضافة

رغم بقاء نسب التمدرس مرتفعة ، نقطة 11.4نقطة مقارنة باملناطق احلضرية اليت عرفت زيادة حبوايل  30واحلضرية  حبوايل 
سنة. كما جتدر  11و 6يف املناطق احلضرية مقارنة باملناطق الريفية للشرحية العمرية لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 

مع تسجيل غياب  %100حيث بلغت نسب التمدرس عتبة  ،تبقى سنة مرجعية خالل هذه الفرتة 2013أن  سنة  اإلشارة
شبه تام للفروقات وتقلصها بشكل كبري سواء من ناحية اجلنس(الذكور واإلناث)  أو احليز املكاين.  يف السياق نفسه جند 
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ذلك  التعليم االبتدائي التابع للقطاع العمومي أو اخلاص و أن إمجايل عدد األطفال املتمدرسني قد شهد تطورا ملحوظا يف
اجلهود املبذولة من قبل احلكومة املغربية عرب الوصاية لتحقيق مبدأ تعميم التعليم بني أوساط األطفال، حيث إىل  بالنظر

  على النحو التايل.  2013-2000خالل الفرتة م جاءت املعطيات املتعلقة 
  )2013-2000: عدد التالميذ المتمدرسين في التعليم العمومي والخاص حسب التوزيع الجغرافي (62الجدول 

اململكة   " 2016-2015التربية الوطنية باألرقام لسنة إحصائيات منشورة يف تقرير من إعداد وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين حول:"  :من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:
+ Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit : باإلضافة إىل  املغربية.

  حسابات شخصية

  : حصة القطاع الخاص من تالميذ التعليم االبتدائي 19الشكل 

  
  اململكة املغربية. ، 2016-2015التربية الوطنية باألرقام لسنة إحصائيات منشورة يف تقرير من إعداد وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين حول:  :من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:

  Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit   :  باإلضافة إىل
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حدود إىل  ماليني تلميذ 04يظهر من الشكل واجلدول أعاله أن املدارس االبتدائية العمومية واخلاصة تستقبل قرابة 
حبوايل  2003الذروة سنة إىل  حيث وصل العدد ،2002الذي كان موجود ابتداءًا من سنة  العدد تقريباً هو و  2013سنة 

تلميذ، كما أن حصة القطاع اخلاص من التعليم االبتدائي عرفت هي األخرى حتسناً ملحوظاً من ناحية عدد   4101157
ىل إ) و 2015-2014(السنة الدراسية خالل  %15.2وإىل قرابة  2013سنة  % 13.6حدود إىل  امللتحقني به حيث وصلت

أيضا من اجلدول أن الفروقات اجلغرافية املتعلقة باملناطق . كما يظهر 1)2016-2015(السنة الدراسية يف  %15.9ما نسبته 
سني باملناطق الريفية حيث وصل نسبة األطفال املتمدر  ،احلضرية والريفية يف التعليم االبتدائي عرفت تراجعًا نسبيًا  كبري

   نقطتني). (حبوايل 2000سن  %46بعدما ما كانت يف حدود  2013سنة  %48حدود إىل  مقارنة باملناطق احلضرية 

جند أن احلكومة املغربية وفرت كامل اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة للتعليم االبتدائي وذلك  ،من جهة أخرى
بتوفري املرافق التعليمية الضرورية لذلك وكذلك حتقيق تطور يف عدد أعضاء اهليئة التدريسية دف السعي لتحقيق هدف 

 تاءجأين  املتزامن مع حتقيق أهداف األلفية الثالثة لألمم املتحدة، 1990بتداءاً من سنة الذي بدأت فيه ا ،تعميم التعليم
  املعطيات اخلاصة باإلمكانيات البشرية واملادية اخلاصة بالتعليم االبتدائي على النحو التايل.

  االبتدائي في القطاع العمومي والخاص: عدد المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية في التعليم 63الجدول 

-2005  البيانات/السنوات
2006  

2006-
2007  

2007-
2008  

2008-
2009  

2009-
2010  

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

2014-
2015  

2015-
2016  

  القطاع العمومي

عدد 
  المدارس

  7667  7635  7458  7369  7208  7128  7054  7003  6970  6906  المجموع

  4697  4662  4565  4499  4410  4408  4383  4330  4287  4246  الريفية

  119823  124120  126446  128458  127100  127823  127495  128148  129123  131625   الهيئة التدريسية

   القطاع الخاص

  2779   2592  2223  2115  1954  1842  1746  1582  1349    عدد المدارس

  34429  31952  28308  27023  24377  22544  17227  18039  17835  14673  الهيئة التدريسية

  : من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
 ، اململكة املغربية؛الرتبية الوطنية والتكوين املهين ، الصادر عن وزارة2009-2008موجز إحصائيات الرتبية لسنة  -
 املهين، اململكة املغربية؛الرتبية الوطنية والتكوين  ، الصادر عن وزارة2010-2009موجز إحصائيات الرتبية لسنة  -
 املهين، اململكة املغربية؛الرتبية الوطنية والتكوين  ، الصادر عن وزارة2011-2010موجز إحصائيات الرتبية لسنة  -
 املهين، اململكة املغربية؛الرتبية الوطنية والتكوين  ، الصادر عن وزارة2013-2012موجز إحصائيات الرتبية لسنة  -
  .اململكة املغربية ، الرتبية الوطنية والتكوين املهين ، الصادر عن وزارة2016-2015الرتبية الوطنية باألرقام لسنة تقرير  -

يف عدد أعضاء اهليئة و من اجلدول أعاله نالحظ تسجيل حتسن ملحوظ يف البنية التحتية املتعلقة بالتعليم االبتدائي 
حيث  ،)2016-2015) و(2006-2005(السنة الدراسية التدريسية السيما من اجلانب الكمي مقارنة بني الفرتة املمتدة من 

مدرسة تابعة للقطاع اخلاص  1430مدرسة عمومية وحبوايل  761شهدت هذه الفرتة ارتفاع يف عدد املؤسسات الرتبوية حبوايل 

                                                 
  ، املرجع السابق. 2016-2015التربية الوطنية باألرقام لسنة قرير من إعداد وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين حول: : إحصائيات منشورة يف ت1 
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الريفية   فضال على انتشارها بشكل أكرب يف املناطق ،مومي يشكل احلصة األكرب من ناحية اهلياكلحيث يبقى القطاع الع
كمحاولة من احلكومة املغربية لتدارك تلك الفروقات واالختالالت املوجودة بني املناطق احلضرية والريفية وكذلك إلتاحة 

يث عرفت ارتفاعاً يف ح ،ت األمية املتفشية يف أوساطهمفرصة أكرب ألبناء القرويني من حق تعميم التعليم لتقليص معدال
  مدرسة. 450عدد املدارس خالل هذه الفرتة بقرابة 

اخلاص  عرفت هي األخرى تطوراً خالل نفس الفرتة يف القطاعني العام و  ةيف املقابل نالحظ أيضا أن اهليئة التدريسي
معلم قابله ارتفاع  12000 التابعني يف القطاع العمومي حبوايل حيث مت تسجيل نوع من الرتاجع يف عدد املدرسني واملعلمني

إمكانية تفضيل الكثري منهم االنتقال حنو هذا األخري إىل  معلم والذي ميكن إرجاعه 20000بالنسبة للقطاع اخلاص حبوايل 
حبكم االمتيازات واحلوافز املوجودة على مستواها سواء من ناحية األجور أو العالوات أو عدد التالميذ ، فضال على انتشاره 

  ومتركزه فقط يف املدن واملراكز السكانية الكربى عكس ما هو عليه يف القطاع العام. 

ادي والثانوي: تستمر فرتة التعليم الثانوي اإلعدادي يف املغرب ثالث سنوات وتفتح للتالميذ احلاصلني التعليم اإلعد -3
يث تنتهي هذه ح ،على شهادة الدراسات االبتدائية باعتباره مرحلة تعمق وتدعم األهداف العامة للتعليم االبتدائي

اليت تسمح هلم مبتابعة التعليم  )Brevet d’Enseignement Collégial(املرحلة باحلصول على شهادة التعليم املتوسط 
جماالت  توطيد وتعزيز مكتسبات التلميذ احملصلة من التعليم اإلعدادي وتنويعإىل  الثانوي التأهيلي الذي بدوره يسعى

لدراسات االتعليم له بالشكل الذي يفتح جمال النجاح للتالميذ واالندماج يف حيام املهنية واالجتماعية أو متابعة 
 ، حيث يتشكل من: 1العليا

تكوين أفراد جييدون مهارات أساسية تسمح هلم مبزاولة حرف ومهن ومناصب عمل إىل  طور التأهيل املهين: يهدف  -أ
والعمال وفق شروط  )BEC(يف قطاعات اإلنتاج واخلدمات وهو مفتوح للمرتشحني احلاملني لشهادة التعليم املتوسط

ى سنتني حسب التخصص واملعلومات القبلية املشروطة يف التخصص وينتهي باحلصول عل معينة تستمر ملدة سنة أو
 .QP اختصاراواليت يرمز هلا  )Qualification Professionnelle(شهادة التأهيل املهين 

والذي يتشكل من عدد من املقاييس اليت تدرس  )BEC(طور اجلذع املشرتك: يستقبل التالميذ احلاملني لشهادة   -ب
 ملدة سنة حتتوي على مقاييس مشرتكة وأخرى إختيارية تتماشى مع التحضري للتوجيه التدرجيي املناسب.

طور البكالوريا: يستمر ملدة سنتني يفتح للتالميذ الذين مروا عرب طور اجلذع املشرتك، حيث يعرف فرعني أساسيني   -ج
ع التعليم التكنولوجي واملهين الذي يعمل على تكوين تقنيني وأعوان تدريس ميلكون مهارات : األول هو فر 2ومها

علمية ضرورية ويزاولون وظائف وسيطة يف خمتلف جماالت اإلنتاج واخلدمات يفتح هذا الطور للتالميذ الذين مروا 
لة الدراسة بعد غبني يف العودة ملزاو عرب اجلذع املشرتك وفق شروط خاصة أو حاصلني على شهادة التأهيل املهين الرا

                 فرتة العمل، ينتهي هذا الطور باحلصول على شهادة البكالوريا يف التعليم التكنولوجي واملهين
)Baccalauréat d’Enseignement Technologique et Professionnelle( الثاين هو فرع التعليم العام الذي .

                                                 
1 : Rapport sur : «  Aperçu sur le système Educatif Marocain », op cit ; p p:20-21. 
2  : Ibid. 
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ر  تكويناً علمياً أو أدبياً أو إقتصادياً أو اجتماعيًا حيضرهم ملتابعة الدراسات العليا يستميعمل على منح املرتشحني
          بالنسبة لتالميذ اجلذع املشرتك مدة سنتني تنتهي باحلصول على شهادة البكالوريا يف التعليم العام

)Baccalauréat d’Enseignement Généraleجلامعي.  ) تسمح هلم مبتابعة التعليم ا 

سواء من  2000أن طور التعليم اإلعدادي والثانوي يف املغرب شهد تطوراً وتغرياً ابتداء من سنة إىل  جدير بالذكر
الناحية عدد امللتحقني أو نسبة التمدرس أو على مستوى البىن التحتية واهلياكل وأعضاء اهليئة التدريسية، حيث أن احلكومة 
املغربية ويف إطار سعيها لتحقيق هدف تعميم التعليم وتأهيل املوارد البشرية وفرت العديد من اإلمكانيات والتشريعات 

املرجوة  قصد النهوض به وحتقيق األهداف ،ن اإلصالحات والتعديالت على مستوى هذا الطورالضرورية وقامت بالكثري م
  منه، فجاءت النتائج املتعلقة بالطور الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي من التعليم على الشكل التايل.

  ) %حسب التوزيع الجغرافي( : نسبة التمدرس في التعليم الثانوي اإلعدادي64الجدول 
  السنوات/
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  سنة) 11-6الشريحة العمرية ما بين (

على 
المستوى 

  الوطني

58.1  60.3  63.1  66.3  68.8  68.2  68.2  69.8  71.2  70.6  75.9  79.9  84.6  86.1  86.4  88.2  

المناطق 
  الحضرية

89.9  93.2  96.6  97.3  96.6  93.0  93.5  93.9  92.9  91.7  95.6  99.1  99.3  
101.

3  
93.1  95.9  

المناطق 
  الريفية

69.5  76.7  83.8  87.0  87.8  82.8  84.8  86.5  88.8  91.0  94.1  95.9  96.5  99.4  93.1  95.1  

  سنة) 14-12الشريحة العمرية ما بين (

على 
المستوى 

  الوطني
79.1  84.6  90.0  92.1  92.2  87.9  89.1  90.2  90.9  91.3  94.9  97.9  98.0  100.4  94.9  97.1  

المناطق 
  الحضرية

83.2  84.8  85.2  85.4  87.3  86.9  88.7  91.1  91.8  88.1  94.7  98.5  102.2  102.9  96.2  97.9  

المناطق 
  الريفية

34.8  37.5  42.1  47.4  50.1  49.3  47.2  47.9  49.9  52.2  55.8  59.4  64.9  66.9  74.1  75.7  

اململكة  ، " 2016-2015التربية الوطنية باألرقام لسنة إحصائيات منشورة يف تقرير من إعداد وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين حول:"  :من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:
  : باإلضافة إىل  املغربية.

 Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit , pp : 28-29.  
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) ���11-6يظهر من اجلدول أعاله تسجيل حتسن يف نسبة التمدرس بالنسبة لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم مابني (
 %88.2حبوايل  2016حيث بلغت ذروا يف سنة  ،نقطة 30حبوايل  2016غاية سنة إىل  2000خالل الفرتة املمتدة من سنة 

نقاط  6مقابل تسجيل ارتفاع حبوايل  ،نقطة 26تبعها تسجيل ارتفاع يف نسبة التمدرس بالنسبة للمناطق الريفية حبوايل 
ية يف نسب أي مبعىن آخر تسجيل اخنفاض نسيب يف الفروقات اجلغراف ،بالنسبة للمناطق احلضرية هلذه الشرحية من األطفال

 14-12( نهم مابنييرتواح س ا���rالتمدرس هلذه األخرية. احلال نفسه حدث تقريبا بالنسبة للشرحية العمرية من األطفال 
إىل  ة مع وصوهلانقطة خالل نفس الفرت  18سنة) حيث عرفت هي األخرى ارتفاعًا حمسوساً يف نسب التمدرس حبوايل 

 41 وايلحبوتسجيل ارتفاع يف نسب التمدرس بالنسبة للمناطق الريفية  %100بتحقيق نسبة أكثر من  2013الذروة سنة 
  نقطة بالنسبة للمناطق احلضرية.   15نقطة مقابل 

  سنة) 17-15الجغرافي للشريحة العمرية (: نسبة التمدرس في التعليم الثانوي التأهيلي حسب التوزيع 65الجدول 
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اململكة  ، " 2016-2015التربية الوطنية باألرقام لسنة إحصائيات منشورة يف تقرير من إعداد وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين حول:"  :من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:
  : باإلضافة إىل  املغربية.

 Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit , pp : 28-29. 

يظهر من اجلدول أعاله تسجيل ارتفاع مستمر يف نسب التمدرس بالنسبة لألطفال املنتمني للفئة العمرية مابني              
مع تسجيل ارتفاع معترب يف نسب التمدرس  ،نقطة 30حبوايل  2016و 2000سنة) خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة  15-17(

 أي مبعىن آخر تسجيل اخنفاض نسيب يف الفروقات ،نقطة يف املناطق احلضرية 27نقطة مقابل  29يف املناطق الريفية حبوايل 
حوايل  2013جند يف سنة  أين مرتفعة وتسجل أرقاماً  ،بالنسبة للمناطق اجلغرافية رغم بقاء املناطق احلضرية املتفوقة يف ذلك

 %73ينتمون للمناطق احلضرية وحوايل  %13من األطفال املنتمني هلذه الشرحية العمرية غري املتمدرسني منهم قرابة  41%
   . 1من فئة اإلناث %46من فئة الذكور و %36يتواجدون يف املناطق الريفية، كما جند منهم حوايل 

جدير بالذكر أيضا؛ أن عدد التالميذ امللتحقني بصفوف التعليم الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي عرف تطوراً 
ارتفاع الطلب على هذا النمط من التعليم والتحسن يف مستويات النجاح واالنتقال إىل  بالنظر 2000ملحوظاً بداية من سنة 

  لتايل.اصة بعدد املتمدرسني يف هذين املستويني من التعليم على النحو احيث جاءت النتائج اخل ،يف التعليم االبتدائي
  

                                                 
29.-: 28 », op cit, pp 2013, Acquis, déficit et défis-de la Charte 2000Mise en œuvre   «:  Rapport Analytique sur:  1  
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  : تطور عدد األطفال المتمدرسين في التعليم الثانوي اإلعدادي (القطاع العمومي والخاص)20الشكل 

  
  .8، ص:اململكة املغربية ،الرتبية الوطنية والتكوين املهين ، الصادر عن وزارة2013-2012: موجز إحصائيات الرتبية لسنة المصدر

  : تطور عدد األطفال المتمدرسين في التعليم الثانوي التأهيلي (القطاع العمومي والخاص)21الشكل 

  
  .8، ص: اململكة املغربية ،الرتبية الوطنية والتكوين املهين ، الصادر عن وزارة2013-2012: موجز إحصائيات الرتبية لسنة المصدر

 ييظهر من الشكلني أعاله أنه هناك تطور وحتسن ملحوظ يف عدد تالميذ التعليم الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيل
السنة الدراسية            تلميذ وتلميذة يف  1231752حيث عرف انتقل عدد املتمدرسني يف التعليم اإلعدادي من قرابة 

 33000بفارق يقدر بأكثر من  ،)2013-2012( السنة الدراسيةتلميذ وتلميذة يف  1562671 حوايلإىل  )2004-2005(
تلميذ وتلميذ. احلال نفسه تقريبا حدث بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي الذي عرف بدوره ارتفاعًا ملحوظا يف عدد 

تلميذ وتلميذة خالل نفس الفرتة بارتفاع يقدر  975520إىل  تلميذ وتلميذة 633409انتقل عددهم من أين  املتمدرسني
تلميذ وتلميذة. مع بقاء تسجيل فروقات يف عدد التالميذ املتمدرسني عند املقارنة توزيعهم بني املناطق  34000بأكثر من 

الميذ وذلك ق احلضرية ميثلون جزءاً كبريًا من العدد اإلمجايل للتاحلضرية والريفية، حيث جند أن هؤالء املتواجدين يف املناط
اإلعدادي والثانوي الثانوي . كما أن حصة القطاع اخلاص من التعليم 1بالنسبة للتعليم الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي

  .2016و 2000 عرفت تطوراً ملحوظا يف عدد التالميذ املسجلني خالل الفرتة املمتدة ما بني ،التأهيلي
  

                                                 
1 : Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit , p:30. 
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 ) 2016-2000: نسبة حصة القطاع الخاص من التالميذ في التعليم اإلعدادي الثانوي والثانوي التأهيلي (22الشكل 

  
اململكة  ، " 2016-2015التربية الوطنية باألرقام لسنة إحصائيات منشورة يف تقرير من إعداد وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين حول:"  :من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:

  . Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit :باإلضافة إىل  املغربية.

ب الكمي املتعلق سناً كبرياً خاصة يف اجلانقطاع التعليم اخلاص يف املغرب عرف حت أنيظهر من الشكل البياين أعاله 
تفيدة منه بشكل أكرب حيث تبقى الشرحية املس ،اإلعدادي والثانوي التأهيليالثانوي بعدد الطلبة امللتحقني به يف الطورين 

والتكاليف  القدرة على تغطية املصاريفإىل  بالنظر ،هي من الطبقة الثرية والعائالت ميسورة احلال وكذلك أبناء اإلطارات
الثانوي اإلعدادي و ي الثانو املرتبطة بالتسجيل فيه.من جهة أخرى؛ فقد ألزم ذلك التطور احلاصل يف عدد تالميذ التعليم 

التأهيلي الناتج عن زيادة الطلب على التعليم يف املغرب بصفة عامة احلكومة املغربية على مضاعفة اجلهود لتوفري اإلمكانيات 
املادية والبشرية الالزمة اة هذا الطلب املستمر واملتزايد على هذا املستوى اهلام من التعليم، نتج عنه حتقيق تطور يف عدد 

قة ا خالل الفرتة املمتدة النتائج املتعل وجاءت ،رتبوية وأعضاء اهليئة التدريسية بالنسبة للقطاعني العام واخلاصاملؤسسات ال
  ) على النحو التايل.2016-2015غاية (إىل  )2006-2005(من املوسم املدرسي

  ية في القطاع العام والخاص: عدد المؤسسات التربوية وأعضاء الهيئة التدريس66الجدول 

-2005  المستوى الدراسي /السنوات
2006  

2006-
2007  

2007-
2008  

2008-
2009  

2009-
2010  

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

2014-
2015  

2015-
2016  

وي
لثان

ي ا
داد

إلع
ا

  

  المؤسسات
  1927  1901  1751  1710  1618  1605  1559  1460  1381  1317  العمومي

  1214  1116  898  840  747  696  640  515  414  -  الخاص

الهيئة 
  التدريسية

  53633  55633  55964  56918  56521  55176  54875  54716  54391  54421  العمومي

  18489  20120  19434  18837  16822  15438  11804  10620  4418  5108  الخاص

لي
أهي

 الت
وي

لثان
ا

  

  المؤسسات
  1162  1107  767  725  686  647  610  590  576  552  العمومي

  654  616  535  506  467  418  394  302  274  -  الخاص

الهيئة 
  التدريسية

  49280  46513  43392  44931  41213  38583  36210  35779  34874  35130  العمومي

  14812  16310  15970  15675  13900  12101  8850  7270  3072  4119  الخاص

، " 2016-2015 الرتبية الوطنية باألرقام لسنةإحصائيات منشورة يف تقرير إىل  ، باإلضافة2013-2012موجز إحصائيات الرتبية لسنة   :من إعداد الباحث باالعتماد على المصدر:
  .اململكة املغربية ،الرتبية الوطنية والتكوين املهين الصادرين عن وزارة

 ردريسية بالنظالرتبوية وأعضاء اهليئة التيظهر من اجلدول أعاله تسجيل ارتفاع وحتسن كبريين يف عدد املؤسسات 
الثانوي م حيث ازداد عدد املتوسطات واالكماليات التابعة للتعلي ،للطلب املتزايد واملستمر على هذين النوعني من التعليم
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مؤسسة  610مؤسسة منها  1800) حبوايل 2016-2015) و(2006-2005اإلعدادي خالل املمتدة ما بني املومسني الرتبويني (
 عدد الثانويات الذي شهد بدوره ارتفاعًا يف يتابعة للقطاع العمومي، األمر نفسه حدث بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيل

ثانوية تابعة للقطاع العمومي. من جهة أخرى؛ جند أنه كان  610مؤسسة خالل نفس الفرتة منها حوايل  1300حبوايل 
ل يف عدد لبىن التحتية أثرًا يف تطور عدد أعضاء اهليئة التدريسية ملواجهة التطور احلاصلذلك التطور يف املرافق  الرتبوية وا

اإلعدادي بأكثر لثانوي اازداد عددهم يف التعليم أين  السيما من الناحية الكمية ،التالميذ حيث عرفت حتسناً وارتفاعاً كبرياً 
  أستاذ ومؤطر خالل نفس الفرتة. 25000 أستاذ ومؤطر ويف التعليم الثانوي التأهيلي حبوايل 12000من 

سن أنه كان لتلك اهودات املبذولة من قبل احلكومة املغربية دوراً كبريًا يف ارتفاع وحتإىل  يف السياق نفسه؛ نشري
ظروف التعليم بشكل عام يف املستويات املختلفة وحتقيق تطور وحتسن يف أعداد الطلبة املتحصلني على شهادة البكالوريا 
اليت تؤهلهم الستكمال مشوارهم الدراسي بني أدراج اجلامعة أو املعاهد واملدارس العليا للتكوين املهين قصد االندماج 

  واالخنراط يف سوق العمل بشكل أفضل وهو ما ميكن توضيحه من خالل الشكلني املواليني.
  البكالوريا: تطور عدد الحاصلين على شهادة 23الشكل 

  
  .168، ص: اململكة املغربية ،الرتبية الوطنية والتكوين املهين ، الصادر عن وزارة2013-2012: موجز إحصائيات الرتبية لسنة المصدر

  
  حسب التخصصات : تطور عدد الحاصلين على شهادة البكالوريا24الشكل 

  
  .168، ص: اململكة املغربية ،الرتبية الوطنية والتكوين املهين ، الصادر عن وزارة2013-2012: موجز إحصائيات الرتبية لسنة المصدر
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حيث انتقل  ،يظهر من الشكلني أعاله تسجيل حتسن ملحوظ يف عدد التالميذ املتحصلني على شهادة البكالوريا
 2012تلميذ وتلميذة يف دورة جوان  210531حوايل إىل  2013 تلميذ وتلميذة دورة جوان 89405عددهم من حوايل 

تلميذ وتلميذة. كما يالحظ أيضا أنه خالل هذه الفرتة كان لتالميذ شعبة العلوم حصة  120000بزيادة تقدر  بأكثر من 
األسد من إمجايل الناجحني يف شهادة البكالوريا، تبعتها يف املرتبة الثانية شعبة العلوم اآلداب والعلوم واإلنسانية وبعدها 

أن عدد امللتحقني بصفوف إىل  . كما جتد اإلشارة أيضا1لشعبة التكنولوجيا وجاءت يف املرتبة األخرية شعبة التعليم األصي
عرف هو ) BTS(التعليم ما بعد الثانوي يف أقسام املدارس التحضريية العليا والراغبني يف احلصول على دبلوم التقين العايل

كس مدى زيادة تعيف صورة  ،األخر تطورًا وارتفاعًا ملحوظًا وتضاعف عدده بأكثر من مرتني خالل هذه الفرتة األخرية
الطلب من قبل تالميذ الثانوي التأهيلي على هذا املرحلة اليت تأيت بعد فرتة التعليم الثانوي، األمر الذي ميكن توضيحه من 

  خالل الشكل املوايل.
  : تطور عدد طلبة األقسام التحضيرية للمدارس العليا25الشكل 

  
  .223، ص: اململكة املغربية ،الرتبية الوطنية والتكوين املهين ، الصادر عن وزارة2013-2012: موجز إحصائيات الرتبية لسنة المصدر

فقد ارتفع عدد املنخرطني فيه فقط  )BTS(أما بالنسبة للتالميذ امللتحقني بسلك احلصول على دبلوم التقين العايل 
فتاة)  1928تلميذ (منهم  4025قرابة إىل  فتاة) 1747تلميذ (منهم  3859) من حوايل 2015-2014يف املوسم الدراسي( 
 154و )2004-2003تلميذ يف املوسم الدراسي ( 1747بعد أن كان عددهم يف حدود  2)2016-2015يف املوسم الدراسي (

  . 3)1993-1992تلميذ يف املوسم الدراسي (

د يف جانب يف األدبيات املتخصصة مبثابة حمرك للنمو االقتصادي ملا له من فوائالتعليم العايل: يعترب التعليم العايل  -4
البحث واملعرفة واإلبداع التكنولوجي كونه يقوم بالكثري من املهام لعل أمهها دعم االبتكار والبحث والتطوير عرب إنتاج 

وى العايل. البشري والفكري الكفء ذو املستضمان التكوين اجليد لرأس املال إىل  ونشر ونقل املعرف املختلفة، إضافة

                                                 
القائمني على قطاع الرتبية يف املغرب ويهدف بالدرجة األوىل للمحافظة على احلياة الروحية واهلوية : حيظى باهتمام كبري من قبل )L’Enseignement Original( التعليم األصيل: 1 

التعليم يف الوقت احلايل يأخذ هذا  مع املغريب، ويفالوطنية والثقافية املغربية، حيث يتم إعداد حمتواه  الدراسي وهيكله التنظيمي بشكل يتماشى مع تطورات وتطلعات املنتهجة من قبل ات
  ثانوي التأهيلي. التعليم الإىل  مناهجه أبعاداً تتكفل بتدريس األسس الدينية والقانونية والعلمية وأخرى تتعلق بتدريس اللغات األجنبية يبدأ من مرحلة التحضريي وصوالً 

  ، املرجع السابق." 2016-2015التربية الوطنية باألرقام لسنة : إحصائيات منشورة يف تقرير من إعداد وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين حول:" 2 
3 : Rapport sur : Aperçu sur le système Educatif  Marocain , op cit ; p : 33. 
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بالنسبة للمغرب ويف سبيل سعيها لتحقيق كل هذه األهداف جند أن نظام التعليم العايل فيها يستمد أسسه من ضرورة 
تعزيز استقاللية اجلامعة وضرورة انفتاحها على حميطها االقتصادي واالجتماعي، فضال على السعي لتطوير التفاعل 

ني خري عرب توفري اآلليات وامليكانيزمات التنسيق والتوجيه والتقييم الضرورية واملناسبة وفق تنظيم قانوين معمع هذا األ
ومرن يساهم يف حتقيق األهداف املرجوة منه. كما انه من الناحية البيداغوجية ويف إطار  وهيكل تنظيمي مناسب

يف مجيع اجلامعات  )LMD(م اجلديد أو مبا يعرف بنظام اإلصالحات اليت عرفها القطاع فقد مت إدخال نظام التعلي
 : 1والذي يتوزع على النحو التايل 2004-2003املغربية ابتداءاً من املوسم 

 سنوات؛ 03شهادة الليسانس: البكالوريا +  -

 سنوات؛ 05+ شهادة املاسرت:  البكالوريا  -

 سنوات. 08+ شهادة الدكتوراه: البكالوريا  -

 العايل يف املغرب تطوراً ملحوظاً يف صورة تعكس اهود من قبل احلكومة املغربية للنهوض ذاقطاع التعليم عرف 
خاصة من  ،القطاع احلساس واهلام يف إعداد العنصر البشري الكفء واملؤهل مبا يتماشى واحتياجات االقتصاد الوطين

لنتائج املتعلقة بالتعليم ا تالطور من التعليم، حيث جاء الناحية الكمية املتعلقة بنسب التمدرس وعدد الطلبة امللتحقني ذا
  ) على النحو التايل.2013-2001العايل يف هذا اجلانب خالل الفرتة مابني (

  )%( : تطور نسب التمدرس على مستوى التعليم العالي26الشكل 

  
Source : Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit , p:58. 

  ) (القطاع العام والخاص) 2013-2001: تطور عدد طلبة التعليم العالي في الجامعة (67الجدول 
عدد الطلبة 
  /السنوات

2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

القطاع 
  العمومي

261629  280599  277632  293866  301638  272578  292776  293642  308005  360574  446985  543419  

القطاع 
  الخاص

11519  15483  16869  18694  20919  22456  25227  30541  35118  35648  36434  37920  

Source : Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit , p:58. 

                                                 
1 : Ibid.. 

  



��:;�ر���34وا/9:8	��������������ا�����ا�)%(6�7���  �(اCDEاA�،�B"'@�،�ا�>�ب)�رأس�ا�ل�ا���5ي��34ا��ول�ا�>ر-

 

 
234 

من حوايل  حيث انتقل ،يظهر من الشكل واجلدول أعاله أن عدد الطلبة يف التعليم العايل شهد ارتفاعًا كبرياً 
ارتفع عددهم بأكثر من أين  ،2013و 2001طالب خالل الفرتة املمتدة مابني سنة  581339حدود إىل  طالب  273148

رتني كنتيجة لذلك التحسن احلاصل يف نسب ومعدالت النجاح بشهادة البكالوريا سنوياً والذي انتقل عددهم من حوايل م
ا ، فضال على حتسن الظروف املعيشية والدراسية للتالميذ السيمتلميذ خالل نفس الفرتة 194252حدود إىل  تلميذ 90362

املتواجدين يف املناطق الريفية وكذلك من خالل اإلصالحات الدورية اليت عرفها نظام التعليم املغريب تدرجييًا خالل هذه 
بطيء بني  االرتفاع الالفرتة األمر الذي انعكس اجيابيًا على معدل التمدرس الذي بدوره تضاعف بعدما عرف نوعًا من 

  مث شهد ارتفاعاً سريعاً بعدها. 2010-2001الفرتة 

جنده  تطور وتوزيع عدد الطلبة املسجلني اجلدد يف خمتلف امليادين الدراسية باجلامعةإىل  يف السياق نفسه؛ وبالنظر
قتصادية صلة يف األوضاع االالتطورات والتغريات احلاإىل  هو اآلخر عرف نوعًا من التطور يف اآلونة األخرية كنتيجة

  واالجتماعية للبالد، األمر الذي نوضحه من خالل اجلدول املوايل.
  : تطور أعداد الطلبة المسجلين الجدد حسب الميدان الدراسي68الجدول 

-2008  السنوات/الميدان الدراسي
2009  

2009-
2010  

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

  4619  4173  3630  3788  2940  2360  1737  1359  التعليم األصيل

  98054  81152  74156  75885  61500  41011  31848  27416  العلوم القانونية واالقتصادية

  55251  55929  49864  54993  44171  36425  28644  22230  اآلداب والعلوم اإلنسانية

  36901  37043  40042  39518  32418  24484  16867  14364  العلوم

  6525  6248  6493  5695  4968  3907  3488  3195  العلوم والتقنيات

  1924  2036  2017  2042  1833  1906  1835  1705  الطب والصيدلة

  249  351  310  359  259  254  221  207  طب األسنان

  2113  2599  2611  1938  2071  1388  1254  852  علوم املهندس

  2106  2075  1977  2087  1837  1679  1400  1148  التجارة والتسيري

  4966  4469  5152  5188  4926  4181  3240  2568  التكنولوجيا

  635  960  97  121  754  700  72  74  علوم الرتبية

  106  -  52  -  -  -  -  -  علوم الصحة

  213449  197035  186401  191614  157677  118295  90606  75118  المجمــــــــــــــــــــــــــــوع

من إعداد مديرية  "2016-2015"إحصائيات جامعية لسنة تقرير بعنوان: إىل  ؛ باإلضافة2014-2013المغرب الجامعي لسنة  : من إعداد الباحث باالعتماد على: تقريرالمصدر
  االسرتاتيجيات والنظم املعلوماتية، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر، اململكة املغربية.

يظهر من اجلدول أعاله تسجيل ارتفاع ملحوظ يف عدد املسجلني اجلدد سنوياً وبشكل مستمر يف عديد التخصصات 
إىل  2009-2008ألف طالب يف املوسم اجلامعي  75حيث انتقل عددهم من حوايل  ،املفتوحة واملتوفرة باجلامعة املغربية

ألف طالب، كما يالحظ  140بفارق يقدر تقريبا بــ  2016-2015ألف طالب يف املوسم اجلامعي  210حدود أكثر من 
عدة إىل  لك بالنظرذأيضا أن توجه الناجحني اجلدد يف شهادة البكالوريا يرتفع يف ختصصات معينة وينخفض يف أخرى و 
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عوامل من بينها ما يرتبط باملعدالت احملصلة يف شهادة البكالوريا أو ميوالم واختيارام الشخصية وكذلك جوانب تتعلق 
 بسوق العمل... ، حيث جند أن شعبة العلوم القانونية واالقتصادية تأيت يف املرتبة األوىل تليها يف املرتبة الثانية شعبة اآلداب

لوم اإلنسانية ويف املرتبة الثالثة شعبة العلوم، بينما جند التخصصات األخرى تعرف معدالت منخفضة على غرار العلوم والع
سجيل يف إمكانية تفضيل الطلبة اجلدد التإىل  ميكن إرجاع ذلكأين  التقنية وعلوم الرتبية وعلوم الطب وجراحة األسنان

 ى شهادات يف أقرب وقت ممكن وبالتايل اإلسراع يف االخنراط يف سوقختصصات سهلة نسبيًا ومتكنهم من احلصول عل
عامل آخر يتعلق بعدد املقاعد البيداغوجية املوجودة يف هذه التخصصات يف هذه التخصصات التقنية إىل  العمل، إضافة

 . كما جتدر اإلشارةكالوريا..املعدل العام احملقق يف شهادة البإىل  (الطب ، اهلندسة، الصحة) ونقص التأطري فيها أو بالنظر
أن توزيع الطلبة يف األسالك التعليمية عرف هو اآلخر تطورًا ملحوظا يف السنوات األخرية خاصة بعد تبىن نظام إىل 

، حيث جاء توزيع الطلبة يف هذه األسالك على 2004-2003(الليسانس، املاسرت، الدكتوراه ) ابتداءأ من املوسم اجلامعي 
  النحو التايل.

  : تطور أعداد الطلبة حسب األسالك التعليمية69الجدول 

  األسالك التعليمية/ السنوات 
2008-
2009  

2009-
2010  

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

  693541  -  607145  541375  447801  360574  308005  293642  مجيع األسالك 

  750130  677391  561818  496833  395937  315921  268642  259343  الليسانسسلك 

  28097  -  24419  24957  29128  22531  19195  17003  سلك املاسرت

  28492  -  20908  19585  22736  22122  20186  17296  السلك الثالث

من إعداد مديرية  "2016-2015"إحصائيات جامعية لسنة تقرير بعنوان: إىل  ؛ باإلضافة "2014-2013" المغرب الجامعي لسنة : من إعداد الباحث باالعتماد على: تقريرالمصدر
  االسرتاتيجيات والنظم املعلوماتية، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر، اململكة املغربية.

لتحتية وكذلك سن ملحوظ يف البىن اصاحب التطور الكمي ألعداد الطلبة يف خمتلف األسالك التعليمية تسجيل حت
يات الضرورية حيث سعت احلكومة لتحقيق ذلك توفري كل اإلمكان ،يف عدد أعضاء اهليئة التدريسية التابعة للجامعة املغربية

ملواكبة التطورات احلاصلة يف هذا القطاع عرب رصد مبالغ مالية معتربة سامهت بشكل كبرية يف تطوير املرافق اجلامعية 
  ه كمايلي.  حوتدعيمها باملورد البشري لضمان التدريس والتأطري املناسب للملتحقني بصفوفها، وهو ما ميكن توضي

  : تطور عدد الهياكل وأعضاء الهيئة التدريسية70الجدول 
البيانات/ 
  السنوات

2001  2004  2005  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
2014-
2015  

2015-
2016  

  119  119  118  114  112  103  102  97  91  83  79  73  عدد  املؤسسات

  443067  430868  385135  368765  358974  339081  324162  310406  304454  283569  282432  262150  الطاقة االستيعابية

عدد أعضاء اهليئة 
  التدريسية

-  -  -  -  9995  11103  10467  11750  11963  12332  12715  13070  

  املرجع السابق، باإلضافة إىل: "2016-2015"إحصائيات جامعية لسنة : من إعداد الباحث باالعتماد على:  تقرير بعنوان: المصدر

 Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit , pp:68-70.  
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التزايد ىل إ يف املقابل؛ جند أن عدد خرجيي التعليم العايل عرف بدوره تطورًا خالل السنوات األخرية وذلك بالنظر
  املرتفع سنوياً يف عدد امللتحقني به يف خمتلف األسالك التعليمية، األمر الذي نظهره من خالل اجلدول املوايل.

  : تطور عدد المتخرجين في التعليم العالي حسب األسالك التعليمية71الجدول 

  األسالك التعليمية/ السنوات 
2008-
2009  

2009-
2010  

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

  75409  61374  53131  48428  41487  36362  30142  عدد المتخرجين في السلك العادي 

  8488  9099  8652  7498  6092  4996  عدد المتخرجين في  سلك الماستر
12448  

  1624  701  981  1131  1324  1484  عدد المتخرجين في سلك الثالث

  87857  71486  62931  58061  50116  43778  36622  المجــــمــــــــــــــــــوع

من إعداد مديرية  "2016-2015"إحصائيات جامعية لسنة تقرير بعنوان: إىل  ؛ باإلضافة "2014-2013" المغرب الجامعي لسنة : من إعداد الباحث باالعتماد على: تقريرالمصدر
  االسرتاتيجيات والنظم املعلوماتية، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر، اململكة املغربية.

يظهر من اجلدول أعاله تسجيل ارتفاع معترب يف عدد املتخرجني سنويًا من قطاع التعليم العايل مقارنة باملومسني 
ألف طالب خالل هذه الفرتة   50حيث مت تسجيل مقدار زيادة يقدر بــأكثر من  ،2015-2014و 2009-2008اجلامعيني 

كانت احلصة األكرب منها يف األسالك العادية مقارنة بسلك املاسرت والسلك الثالث، كما أن االجتاه العام يف صفوف 
يت تعرف معدالت تسجيل جند أنه كان لصاحل التخصصات ال -15و  14راجع امللحق  –املتخرجني والشهادات احملصلة 

مرتفعة مثل شعبة العلوم القانونية واالقتصادية وكذلك شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية وشعبة العلوم، يف الوقت الذي جند 
التخصصات األخرى تعرف معدالت منخفضة يف عدد املتخرجني على غرار العلوم التقنية وعلوم الرتبية وعلوم الطب 

  األسباب سالفة الذكر.إىل  ربالنظ ،وجراحة األسنان

ذلك بالنظر لعدد أساسية و و أن مسامهة القطاع اخلاص يف جمال التعليم العايل تعترب كبرية إىل  من جهة أخرى؛ نشري
الطلبة امللتحقني بصفوفه وعدد اهلياكل واملرافق اليت خيصصها لذلك، إضافة اليت طاقته االستيعابية وعدد أعضاء اهليئة 

  بعض املعطيات العامة املتعلقة به. يحيث نظهر فيمايل ،فيه التدريسية

  : بيانات عامة حول تطور التعليم العالي في القطاع الخاص72الجدول 
-2008  البيانات/ السنوات

2009  
2009-
2010  

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2008-
2009  

2009-
2010  

2010-
2011  

2011-
2012  

  9566  9137  8314  7912  9830  8550  7759  6335  4543  4397  4325  عدد الطلبة املسجلني اجلدد 

  37920  37920  36434  35648  35118  30541  25277  22456  18694  16869  11519  إمجايل عدد الطلبة

  6078  4506  4839  3558  4274  4228  3704  3555  3042  2698  2111  عدد أعضاء اهليئة التدريسية

  211  211  213  198  192  178  165  156  122  117  90  عدد  املؤسسات

  81237  81237  78213  64710  56197  51037  46373  43654  38518  34370  25994  الطاقة االستيعابية

  : من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
  Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit , pp:74-75. 
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يظهر من اجلدول أعاله أن القطاع اخلاص يف املغرب يلعب دورًا جوهريًا يف مواكبة التطورات احلاصلة يف قطاع 
ه القطاع العمومي  ب جنب مع الدور الذي يقومإىل  التعليم العايل ومواجهة الطلب املتزايد على هذا املستوى من التعليم جنباً 

 204مؤسسة خاصة منها  220حدود إىل  2016-2015حيث ارتفع عدد املؤسسات التعليمية فيه خالل املوسم اجلامعي 
) تعمل بشكل دائم وتتوزع يف شكل 2001مؤسسة جديدة مقارنة بسنة  130حدود إىل  مؤسسة (مبقدار زيادة يصل

ىل إ بني القطاع واخلاص، كما ارتفع أيضا عدد املسجلني اجلدد فيهمؤسسات خاصة وجامعات خاصة وجامعات شراكة 
) خالل نفس 2001طالب مسجل جديد مقارنة بسنة  5000حدود أكثر من إىل  طالب (مبقدار زيادة يصل 9566حوايل 
ابية هلذا األخري ذلك جند أن الطاقة االستيعإىل  ، إضافة1أستاذ 6078حدود إىل  أعضاء اهليئة التدريسية دوبلغ عد ،املوسم

حدود إىل  يث وصلتح ،عرفت هي األخرى ارتفاعًا كبريًا بالنظر لالرتفاع املسجل يف عدد الطلبة امللتحقني بصفوفه
مقعد بيداغوجي خالل سنة  25994بعدما كانت يف حدود  2014-2013مقعد بيداغوجي يف املوسم اجلامعي  81237

مقعد بيداغوجي. احلال نفسه تقريباً حدث بالنسبة للقطاع اخلاص فيما يتعلق ألف  55مبقدار زيادة يقدر بأكثر من  2001
بعدد املتخرجني واحلاصلني على شهادات جامعية أو يف التوجه العام للمتخرجني حيث جند أن عدد الطلبة املتخرجني عرف 

املرتبة األوىل من املتخرجني يف شعب وكانت   2015-2014و 2010-2009ارتفاعاً ملحوظا باملقارنة بني املومسني اجلامعني  
املرتبة الثالثة  تلتها يف املرتبة الثانية شعبة علوم اهلندسة والعلوم التقنية وجاء يف ،التسيري وإدارة األعمال والتجارة واالتصاالت

  شعبة التكوين الطيب وشبه الطيب، وهو ما نوضحه من خالل اجلدول والشكل املواليني.
  : عدد الطلبة المتخرجين من التعليم العالي في القطاع الخاص حسب التخصصات73الجدول 

-2000  التخصصات/ السنوات
2001  

2003-
2004  

2007-
2008  

2009-
2010  

2010-
2011  

2011-
2012  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

  5848  5629  218 6  698 3  118 3  862 2  2068 1785 1718  التسيير وإدارة األعمال والتجارة واالتصاالت

  2113  3071  811 4  941 1  761 1  642 1  547 476 453  علوم الهندسة والعلوم التقنية

  225  257  310  182  195  371  207 134 181  التكوين الطبي وشبه الطبي

  8186  957 8  339 11  821 5  074 5  875 4  2822 2395 2352  المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع

Source : Rapport sur : « L’Enseignement supérieur Privé en chiffres (2015-2016) », Direction des stratégies et des systèmes 
d’information. Ministère d l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la Formation des cadres  Royaume du  Maroc, 
p : 51. Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit, p:74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 : Rapport sur : « L’Enseignement supérieur Privé en chiffres (2015-2016) », Direction des stratégies et des systèmes d’information. 

Ministère d l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la Formation des cadres  Royaume du  Maroc. 
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  : تطور عدد المتخرجين من التعليم العالي في القطاع الخاص حسب التخصصات27الشكل 

   
Source : Rapport sur : « L’Enseignement supérieur Privé en chiffres (2015-2016) », Direction des stratégies et des 
systèmes d’information. Ministère d l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la Formation des cadres  
Royaume du  Maroc, p : 51. 

على ضوء ما سبق يرى الباحث أن قطاع التعليم العايل يف املغرب حقق قفزة كبرية السيما من الناحية الكمية   
سواء بالنسبة لعدد امللتحقني به أو املتخرجني أو اهلياكل البيداغوجية وأعضاء اهليئة التدريسية خالل الفرتة املمتدة مابني 

رجني توجه الطلبة املسجلني اجلدد أو الذين هم بصدد التكوين أو حىت املتخإىل  رالوقت احلايل، إال أنه بالنظإىل  2000سنة 
 جند أن شرحية كبرية منهم تتجه بإجتاه ختصصات تشهد نوعاً من االكتظاظ والتشبع يف ،سواء يف القطاع العام أو اخلاص

 حتصيل وعاً ما رغبة منهم يفسوق عمل عكس ما هو مطلوب، حيث جند أم يفضلون التوجه حنو التخصصات السهلة ن
الطب وعلوم  مثل الشهادات بأقل جهد ووقت ممكن على حساب التخصصات اليت يشهد فيها سوق العمل نقصاً كبرياً 

اهلندسة والعلوم التكنولوجية واهلندسة امليكانيكية والعلوم الزراعية والصيد البحري وغريها من التخصصات التقنية والفنية 
ة املؤهلة خربات أجنبية لتغطية العجز احملقق يف صفوف هذه الشرحية من العمالإىل  دفع باملغرب اللجوءاملتخصصة اليت ت

 مستويات علمية مرتفعة نوعا ما وتستهلك جهد وزمن مقارنة بغريها منإىل  واملتخصصة كون أن هذه التخصصات حتتاج
  التخصصات. 

ل املالية املرتاكمة بل ميكن املشاكإىل  متويل نظام التعليم املغريب ال ترجع متويل نظام التعليم يف املغرب: أن إشكالية ثانيا:
تعليم وحتسني لتحقيق مبدأ تعميم ال الدائم التزايد املستمر الحتياجات هذا القطاع خاصة يف ظل السعيإىل  أيضا إرجاعها

تمر لألساتذة بالتوظيف والتكوين املس حمتواه عرب إنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية جديدة، فضال على اجلوانب املتعلقة
مواجهة كل كيفية   حولطرح السؤال إىل  تدفعناواملؤطرين والتجهيزات اخلاصة باملؤسسات التعليمية، كل هذه املعطيات 

هذه التحديات املتعلقة بقطاع التعليم مبختلف مستوياته يف ظل وجود إطار متويل وإنفاق عمومي شبه كامل تتكفل الدولة 
  ري من خالله كل احتياجات القطاع، خاصة بعد بلوغها مستويات مرتفعة؟بتوف

متويل قطاعي التعليم والتكوين: عرف متويل قطاعي التعليم والتكوين يف املغرب عمومًا تطوراً كبريًا خالل السنوات   -1
رصد نفقات عمومية سنوياً ة و املسامهة الكبرية للدولة عرب ختصيصها ملبالغ مالية كبري إىل  األخرية ويعود الفضل يف ذلك

 دف لتلبية احتياجام املتنوعة واملتعددة واملستمرة، وهو ميكن توضيحه من خالل مايلي. 

 التسيير والتجارة 

 العلوم والعلوم التقنية

 علوم الصحة
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  : تطور الميزانية المخصصة لنظام التعليم والتكوين في المغرب    الوحدة (مليون درهم الجاري)74الجدول 
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  البيانات/ السنوات

  ميزانية قطاعي التعليم والتدريب

24
76

9
  26

92
8

  29
03

4
  29

77
1

  32
44

4
  33

12
8

  35
70

4
  38

83
6

  49
16

2
  59

04
9

  61
79

9
  59

19
0

  56
71

2
  

  +2.5  +7.8  +8.7  -  )%نسبة التغير السنوي (
9.00

+  
2.1+  7.8+  8.8+  

26.6
+  

20.1
+  

4.7+  4.2-  4.2-  

حصة الميزانية التعليم والتكوين 
  )%من الميزانية العامة للدولة (

30.4  35.1  36.6  35.0  34.6  34.9  33.7  31.7  33.6  36.7  37.2  32.5  30.3  

حصة الميزانية التعليم والتكوين 
  )%من الناتج المحلي الخام (

5.8  6.0  6.1  5.9  6.1  5.7  5.8  5.6  6.7  7.7  7.7  7.1  6.6  

  إعداد الباحث باالعتماد على:: من المصدر
  Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit , pp:74-75.  

  )%(: تطور حصة الميزانية المخصصة لنظام التعليم والتكوين من ميزانية العامة للدولة حسب المستوى الدراسي 28الشكل 

 
 

  : من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر

L’Atlas graphique et cartographique de la Décennie de la Charte Nationale de l'Education et de la Formation 2000-2013, 
le Conseil supérieur de l’éducation et de la formation et de la recherche scientifique, Royaume du Maroc, 2014 p:10. 

حيث انتقلت من  ،اً تفاعًا حمسوسمما سبق يظهر أن امليزانية املرصودة لقطاعي التعليم والتكوين يف املغرب عرفت ار 
بلغت ذروا أين  2013و 2000مليار درهم خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة  56.7حدود إىل  مليار درهم 24.7حوايل 

من الناتج  %7.7من امليزانية العامة للدولة و % 37حيث شكلت قرابة  ،مليار درهم 61.8حدود إىل  بالوصول 2011سنة 
 مليار درهم 38.8) اليت عرفت وحدها االنتقال من حدود 2012-2008احمللي اخلام، السيما خالل الفرتة املمتدة ما بني (

مليار درهم، األمر الذي يعكس بشكل كبري الدور الذي تقوم به احلكومة  20.3مليار درهم بزيادة قدرت بــ  59.1إىل 
قطاعني  ين الحصة األسد من املبالغ املرصودة هلذإىل  القطاعني املهمني. كما جتدر اإلشارة املغربية لتلبية احتياجات هاذين

لتعليمي عدد التالميذ وأعضاء اهليئة التدريسية واحتياجات هذا املستوى اإىل  بالنظر ،ية الوطنيةكانت لصاحل ميزانية الرتب
دادي املهين والذي يتضمن املستوى التحضريي واالبتدائي واإلعاألساسي من املرافق مقارنة بالتعليم العايل والتكوين 

يف سنة  %84حدود إىل  ووصلت 2001سنة  %79شكلت حصتها كنسبة من امليزانية العامة للدولة نسبة أين  والثانوي،
ويف  2013و 2001خالل السنتني  % 17، تبعتها يف املرتبة الثانية كل ميزانية التعليم العايل حبوايل 2013سنة  %79و 2011

  خالل نفس الفرتة.  %4املرتبة الثالثة ميزانية التكوين املهين حبوايل 

 ميزانية التكوين المهني ميزانية التعليم العالي ميزانية التربية الوطنية
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 2000متويل التعليم العايل: شهدت امليزانية املخصصة لقطاع التعليم العايل يف املغرب خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة  -2
يئة قطاع سواء من ناحية عدد الطلبة أو أعضاء اهلالتطور الذي عرفه هذا الإىل  ارتفاعاً ملحوظاً وذلك بالنظر 2016و

 التدريسية أو املرافق واملؤسسات التعليمية، والتطور احلاصل يف خمصصاته املالية لقطاع وكيفية توزيعها. 
  : تطور الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العالي    الوحدة (مليون درهم الجاري)75الجدول 

  2016  2015  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات/ البيانات

35  ميزانية التعليم العايل
96

  41
86

  42
72

  42
03

  42
86

  51
90

  53
60

  55
22

  62
16

  75
24

  82
93

  80
62

  88
04

  96
60

  90
24

.5
  

98
92

.5
  

-  )%نسبة التغري السنوي (
  16

.4

  2.
1

+
  

1.
6

-
  

2.
0

+
  

21
.1

  3.
3

+
  

3.
0

+
  

12
.6

21
.0

10
.2

  2.
8

-
  

9.
2

+
  

9.
7

+
  

6.
57 -

  9.
61

+  

31  ميزانية التسيري
84

  36
49

  37
73

  37
60

  38
88

  47
84

  47
94

  48
02

  53
87

  63
68

  71
37

  71
47

  78
04

  86
60

  82
24

.5
  

89
96

.5
  

41  ميزانية االستثمار
2

  53
7

  49
7

  44
3

  39
8

  40
6

  56
6

  72
0

  82
9

  11
56

  11
56

  

91
5

  10
00

  10
00

  80
0.

0
  

89
6.

0
  

  املرجع السابق، باإلضافة إىل:     "2016-2015"إحصائيات جامعية لسنة : من إعداد الباحث باالعتماد على:  تقرير بعنوان: المصدر
Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit.  

  )%(توزيع حصص ميزانية التعليم العالي : 29الشكل 

  
  

 : من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
L’Atlas graphique et cartographique de la Décennie de la Charte Nationale de l'Education et de la Formation 2000-2013, 
le Conseil supérieur de l’éducation et de la formation et de la recherche scientifique, Royaume du Maroc, 2014 p:10. 

يظهر من اجلدول أعاله أن امليزانية املخصصة لقطاع التعليم العايل يف املغرب تضاعفت تقريباً بأكثر من ثالث مرات 
د           حدو إىل  ووصلت 2013مليار درهم يف سنة  9.6حدود إىل  2000مليار درهم سنة  3.5حيث انتقلت من حوايل 

مليار درهم، واليت كانت معظمها موجهة بالدرجة األوىل   6.2مبقدار زيادة يقدر بأكثر من  2016مليار درهم سنة  9.8
إىل  من إمجايل امليزانية املخصصة للقطاع ووصلت 2000يف سنة  %60حدود إىل  وصلتأين  واألجور 1مليزانية التسيري

. يف حني جاءت يف املرتبة الثانية امليزانية 2016سنة  %91لتبلغ حوايل  2011سنة  %66و 2005سنة  %72حدود 
 2000من إمجايل ميزانية القطاع سنة  %29املخصصة القتناء اآلالت واملعدات والنفقات املختلفة اليت شكلت حوايل 

الثة ث، بينما جاءت ميزانية التجهيز يف املرتبة ال2016سنة  %22حدود إىل  ووصلت 2013يف سنة  %20حدود إىل  وبلغت
  .2016سنة  %9حدود إىل  ووصلت 2000سنة  %11واليت كانت يف حدود 

                                                 
ت املؤسسات ات املختلفة، حيث تشمل مايلي: األجور، املنح، إعانات األحياء، إعانا: تتضمن كل من ميزانية اخلاصة باملوارد البشرية واجلهاز اإلداري وكذلك ميزانية املعدات والنفقميزانية التسيير: 1 

  اجلامعية، البحث العلمي، اإلدارة، إعانات أخرى...   

 ميزانية الجهاز اإلداري والموارد البشرية  ميزانية المعدات والنفقات المختلفة  ميزانية التجهيز(االستثمار)
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واملتزامنة مع اإلعالن  1990االهتمامات األولية للحكومة املغربية إبتداءاً من سنة إىل  رمردودية نظام التعليم املغريب: بالنظ -3
جند أن  ،عميم التعليمياستها التعليمية الرامية لتعلى أهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة التابعة لألمم املتحدة وسعيها عرب س

املقاربة الكمية لنظام التعليم يف املغرب مبختلف مستوياته كانت هلا حصة كبرية مقارنة باجلوانب النوعية واليت اعتربت 
تلبية االحتياجات ىل إ املدرسة لكل شرائح اتمع، إضافةإىل  أولوية من منطلق سعيها حملاربة األمية وتسهيل عملية الولوج

الطلب املتزايدة للخدمات التعليمية ملواكبة النمو الدميوغرايف غري املتحكم فيه، أي مبعىن آخر كان اهلدف األكرب االجتاه 
حنو التعليم مكثف كمياً على حساب التوجه حنو جودة التعليم عرب بناء العديد من املؤسسات التعليمية اجلديدة وتوسيع 

ظيف لألساتذة وفق شروط عمل الئقة ضمن هذه املؤسسات مع تبين ولو بشكل نسيب للجوانب البيداغوجية دائرة التو 
 اليت حتتوي برامج تعليم تتناسب مع احتياجات السوق.    

            مردودية التعليم األساسي: إن جودة نظام التعليم املغريب يتم تقييمها بناءًا على عدد من املعايري احمللية  -أ
 أخرى دولية تصدر من خالل هيئات ومجعيات دولية متخصصة مبتابعة شؤونو (عدد املعيدين واملتسربني مدرسياً) 

وكذلك نتائج  PIRLS(1(التعليم على املستوى الدويل على غرار الربنامج الدويل للبحث يف القراءة املدرسية 
ون أن هذه التحقيقات تسمح بتقييم املهارات ) كTIMSSاالختبارات الدولية للرياضيات ودراسات العلوم (

والكفاءات لدى األطفال ومنه تسهيل عملية توجيههم خالل مسارهم الدراسي حنو التخصصات املوجودة يف 
ردودية الداخلية جند نتائج تقييم املإىل  التعليم العايل والتكوين بشكل يتماشى مع متطلبات سوق العمل. وبالنظر

حدود ثلثي ىل إ للتالميذ املعيدين واملنقطعني على الدراسة يف املغرب قد عرف ارتفاعًا وصلأن املعدل املتوسط 
) التالميذ املسجلني من التعليم االبتدائي يغادرون صفوف املدارس دون إكمال طورهم الثاين من التعليم 2/3(

  2012و 2000، وجاءت نسب املعيدين يف التعليم األساسي خالل املمتدة مابني سنة 2األساسي أو التعليم الثانوي
 كمايلي.

  )%( : تطور نسبة المعيدين حسب المستوى التعليمي في القطاع العمومي76الجدول 
المستوى 

  التعليمي/السنوات
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  

  10.5  8.2  9.3  12.0  12.3  12.7  12.7  13.1  13.2  13.8  14.6  14.1  13.8  التعليم االبتدائي

  16,7  16,0  16,3  16,1  15,2  16,4  16,5  16,7  17,5  18,4  19,4  19,5  18,9  التعليم اإلعدادي

  16,7  17,1  18,1  18,8  19,2  17,5  16,9  18,3  19,6  19,9  12,3  16,2  18,9  التعليم التأهيلي

 L’Atlas graphique et cartographique de la Décennie de la Charte Nationale de l'Education   : من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر

et de la Formation 2000-2013, le Conseil supérieur de l’éducation et de la formation et de la recherche scientifique, 
Royaume du Maroc, 2014 p:34.  

                                                 
  : PIRLS :1) Le Programme international de recherche en lecture scolaire ( االجنازات التعليمية: هي عبارة عن مبادرة من الرابطة الدولية لتقييم 

)IEA(  اية السنة الرابعة من التعليم األساسي واإلجباري  10-9تكون يف شكل  حتقيق تقييمي ملكتسبات األطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني سنة، تستهدف األطفال يف مرحلة
 األطفال بالنظر األدبية وإاملعلوماتية احلقيقية وهي : أوال؛عمليات الفهم، أهداف القراءة، سلوكيات وطباع حيث يركز على ثالثة جوانب ترتبط بالكفاءات الناجتة عن القراءة املتعلقة بالنصوص

سة دولة قصد حتسني ممار  49من خالل مقارنة أنظمة تعليم حلوايل  2011، 2006، 2001القراءة املدرسية واملنزل. تعاد هذه التحقيقات كل مخس سنوات وعرفت دورات يف سنواتإىل 
   .http://timssandpirls.bc.edu   ،14/03/2017 القراءة يف كل العامل. للمزيد من املعلومات راجع الرابط:

2 : Rabii Haji, op, cit, p : 64. 
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دادي والثانوي التأهيلي اإلعوالثانوي يظهر من اجلدول أعاله تسجيل اخنفاض يف معدل املعيدين يف التعليم االبتدائي 
 2011لتعليم االبتدائي واإلعدادي أقل معدل يف سنة حيث سجل كل من ا ،2011و 2000خالل الفرتة املمتدة من سنة 

 2012، إال انه بعد سنة  %12.3بـــ  2002على الرتتيب، بينما عرف التعليم الثانوي أقل معدل يف سنة  %16و %8.2بـــ
  عادت معدالت املعيدين من التالميذ مقارنة بعدد املسجلني يف الطورين االبتدائي واإلعدادي باالرتفاع مرة أخرى.

 نتائج تقييم مردودية نظام التعليم املغريب دوليًا السيما يف اجلوانب املتعلقة جبودة خمرجات التعليمإىل  أما بالنظر
) الذي يقام كل أربعة سنوات PIRLSالدويل للبحث يف القراءة املدرسية ( األساسي على غرار نتائج حتقيقات الربنامج

دف دراسة املهارات والكفاءات لتالميذ السنة الرابعة ابتدائي عرب تقييم مدى قدرم على معرفة واستعمال أشكال 
 نسبة لتالميذهمغة االمتحان بالحيث أن الدول واجلهات املشاركة يف هذا الربنامج يكون هلم االختيار يف حتديد ل ،الكتابة

اغية على جمال األعمال بالرغم أن اللغة الط –ففي حالة املغرب وقع االختيار على اللغة العربية باعتبارها اللغة الرمسية للبلد
  .من هذا الربنامج ، فجاءت النتائج على النحو التايل 1وذلك عند مشاركتها يف دورتني -ويف اتمع هي اللغة الفرنسية

   2011و 2006: الترتيب العام للمغرب في البرنامج الدولي للبحث في القراءة المدرسية لسنة 77الجدول 

  المعدل الدولي  PIRLS 2011  المعدل الدولي PIRLS 2006  السنة/البيانات
  نقطة 500  نقطة 424  نقطة 500  نقطة 323  عدد النقاط المحققة

  بلد مشارك 45  -  بلد مشارك 45  44املرتبة   بــــــالترتي
  من إعداد الباحث باالعتماد على:  المصدر:

- PIRLS International Report 2011 ; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) , 
A Guide to Reading Education in the Forty PIRLS 2011 Countries. Publisher: TIMSS & PIRLS International Study 
Center, Lynch School of Education, Boston College. 

- PIRLS International Report 2006 ; International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) , 
A Guide to Reading Education in the Forty PIRLS 2006 Countries. Publisher: TIMSS & PIRLS International Study 
Center, , Lynch School of Education, Boston College. 

من نتائج اجلدول أعاله يظهر بشكل واضح التقييم احلقيقي ملستوى تالميذ السنة الرابعة من التعليم األساسي املتعلق 
ا يف دوريت حيث أا من خالل مشاركته ،الدول املشاركة يف هذه التحقيقات واملسابقات الدوليةباملغرب مقارنة بكثري 

واحتلوا املرتبة ما قبل  500جند أن تالميذها مجعوا إمجايل نقاط أقل من الرصيد العاملي الذي كان يف حدود  2011و 2006
نقطة واليت   424بتحصيل إمجايل نقاط قدر بــ  2011رة ، وبالرغم من حتقيق نوع من التحسن يف دو 2006األخرية يف دورة 

إال أنه جند أن هذا الرصيد بقي دائما يف مستوى أقل من املعدل الدويل يف صورة تعكس  ،2006كان أفضل من سنة 
رائها من الدول يف اجلوانب املتعلقة باجلودة مقارنة بنظ خاصة ،بشكل كبري الوجه احلقيقي ملخرجات نظام التعليم املغريب

بالنسبة لكل من ) TIMSS(املشاركة.    احلال نفسه تقريباً تظهره نتائج االختبارات الدولية للرياضيات ودراسات العلوم 
ند التكلم على اجلوانب ا عالسيم ية ملستويات التعليم األساسي فيهم،اجلزائر وتونس واملغرب يف صورة تربز اجلوانب احلقيق

ي املرتبطة بالنوعية وجودة التعليم على املستوى الدويل، حيث النتائج النهائية لتالميذ السنة الرابعة والثامنة من التعليم األساس
  يف هذه الدول على الشكل التايل.

                                                 
، وذلك يف انتظار صدور نتائج ترتيب الدول 2011و 2006الدويل يف القراءة املدرسية خالل دوريت الذي شارك يف الربنامج  )MENA(تعترب البلد العريب الوحيد من منطقة  المغرب:: 1 

    .2017الذي سيصدر ابتداءا من جانفي سنة  2016املشاركة يف تقريره لسنة 
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  لعلوم لكل من الجزائر وتونس والمغرب: نتائج االختبارات الدولية للرياضيات ودراسات ا78الجدول 

 ول/السنواتالد
TIMSS 2003 TIMSS 2007  TIMSS 2011  TIMSS 2015  

النقاط 
 المحققة

المعدل 
 الدولي

النقاط 
 المحققة

المعدل 
 الدولي

النقاط 
 المحققة

المعدل 
 الدولي

النقاط 
 المحققة

المعدل 
 الدولي

  

  المغرب
  السنة الرابعة

  500  384  500  335  500  341  495  347  الرياضيات

  500  352  500  264  500  297  489  304  العلوم

  نةثامالسنة ال
 500  384 500  371 500  مل تشارك  466  387  الرياضيات

 500  371 500  376 500  مل تشارك  473  398  العلوم

  

  تونس
  السنة الرابعة

 500 مل تشارك 500  359 500  327  495  339  الرياضيات

 500 مل تشارك 500  346 500  318  495  314  العلوم

  نةثامالسنة ال
 500 مل تشارك 500  425 500  420  495  410  الرياضيات

 500 مل تشارك 500  439 500  445  495  404  العلوم

  

  الجزائر
  السنة الرابعة

 500 مل تشارك 500 مل تشارك 500  378 495  مل تشارك  الرياضيات

 500 مل تشارك 500 مل تشارك 500  354 495  مل تشارك  العلوم

  نةثامالسنة ال
 500 مل تشارك 500 مل تشارك 500  387 495  مل تشارك  الرياضيات

 500 مل تشارك 500 مل تشارك 500  408 495  مل تشارك  العلوم

 . http://timssandpirls.bc.edu   ،14/03/2017: التقارير املنشورة على املوقع  من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر:

-  TIMSS 2003, TIMSS 2007, TIMSS 2011   International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) , 
Publisher: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College. 

تظهر النتائج املوضحة يف اجلدول أنه من خالل مشاركات الدول الثالث يف دورات االختبارات الدولية للرياضيات 
دل الدويل، عودراسات العلوم كان فيها رصيدهم من النقاط بالنسبة للتعليم يف السنة الرابعة والثامنة األساسي حتت عتبة امل

) مقارنة بكل 2003،2007،2011،2015( يظهر أيضا أن املغرب شاركت لوحدها يف أربعة دورات من هذه االختبارات
من اجلزائر وتونس يف صورة تعكس بشكل كبري حرص القائمني على قطاع التعليم يف املغرب االستفادة من التقييمات 

 )PIRLS ,TIMSS(بشؤون التعليم عرب هذه التحقيقات واملسابقات العاملي  الدولية ومالحظات اخلرباء الدوليني املهتمني
  يف تقييم وإصالح خمرجاا ومناهجها التعليمية بشكل دوري ومستمر. 

مردودية التعليم العايل يف املغرب: احتلت اجلامعات املغربية يف التصنيف االسباين جلامعات والبحوث العلمية جلويلية    -ب
 1999حيث جاءت أول جامعة مغربية وهي جامعة القاضي عياض مبراكش يف املرتبة  ،مراتب متواضعة 2016من سنة 

 52وعاملياً  2594عربياً، تبعتها يف املرتبة الثانية جامعة حممد األول بوجدة اليت جاءت يف املرتبة  24وإفريقياً  31وعاملياً 
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وصل  )2009-2005) والفرتة (1985-1981(ما بني  خالل الفرتة . أما فيما خيص البحوث العلمية1عربياً  57وإفريقياً 
 600بعدما كانت يف حدود  )2009-2005حبث خالل الفرتة ( 5000 قرابةإىل  عدد األحباث واملنشورات العلمية من

  . 2)1985-1981حبث خالل الفرتة (

ات والتحقيقات نتائجها يف املسابقإىل  على ضوء ما سبق يرى الباحث أن أنظمة التعليم يف الدول الثالث وبالنظر
الدولية يظهر بشكل كبري أا استطاعت أن حتقق بعض االجنازات والتطورات والنتائج االجيابية يف منظومتها التعليمية على 

ة ئاألقل كميًا كون أن سياساا التعليمية تركز بشكل واضح على اجلوانب الكمية املتعلقة بعدد التالميذ وأعضاء اهلي
التدريسية واملرافق والبىن التحتية...، وفشلت يف حتقيق نتائج كبرية يف اجلوانب النوعية املرتبطة باألساس بعنصر جودة 
خمرجات التعليم والقدرة على تكوين عنصر بشري مؤهل وكفء وذو جودة عالية، وهذه املسؤولية ال تتحملها الدولة 

اخل نتاج أيضا التغريات والتطورات احلاصلة يف العائالت واتمعات عموماً دلوحدها بل تتحمله الكثري من األطراف وهي 
هذه الدول، فمثال جند أن شرحية كبرية من األزواج اجلدد يدفعون بأطفاهلم بشكل مباشر أو غري مباشر لتحصيل أكرب قدر 

 هارام الفرديةرهم لكفاءام ومبدل الرتكيز على مدى حتصيلهم وتطوي ،ممكن من الشهادات وتطوير مستواهم التعليمي
جند أن العائلة املغاربية تقريبًا متارس نوع من الضغط النفسي على أطفاهلا وتتدخل يف كثري من احلاالت يف اختيار أين 

لى شهادات جامعية احلصول عإىل  توجهات أبنائها املتعلقة بالتعليم حىت يف طور التعليم العايل أو من خالل تشجيعهم
 األمر الذي نتج عنه حدوث نوع من الرتاكم يف خمزون ،احلصول على شهادات مهنية (الصادرة من التكوين املهين)عوض 

حاملي الشهادات اجلامعية وارتفاع معدالت البطالة يف ختصصات تشهد نوع من االكتظاظ والتشبع يف سوق العمل، يف 
لذي يدفع ذه الدول األمر ا ا تلك املرتبطة باألنشطة املهنية،سيمالوقت الذي جند نقص فادح يف الكوادر البشرية املؤهلة ال

االستعانة خبربات أجنبية مؤهلة ومدربة خارج بلداا تتكفل بالقيام بالكثري من العمليات  الفنية والتقنية اخلاصة باملشاريع 
      الية والتبعية التكنولوجية.وكذلك املهام املرتبطة بأنشطتها االقتصادية وما لذلك من آثار على اجلوانب امل

  الفرع الثاني: اإلطار العام للتكوين المهني في المغرب

إن التكوين املهين يف املغرب خيتلف بشكل واضح على قطاع الرتبية الوطنية كونه ميتلك وزارة خاصة به وهيكل 
 النظرة القدمية سعيًا لتغيري العملعلى غرار مكتب التكوين املهين وإنعاش  ،عمومي مكلف بإدارته والتكفل بالتكوين

للتكوين على اعتباره مبثابة أداة حلل املشاكل واإلخفاقات املدرسية اليت تستوعب املتخرجني من التعليم التقليدي دف 
مواكبة النظرة احلديثة اليت تعتربه إطار ميلك اإلمكانيات والتخصصات الكفيلة بضمان استمرار عملية التوظيف وتعزيزها.  
كما أنه من الناحية اإلدارية واملؤسساتية فالتكوين املهين خيضع لوصاية وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية تتابع من قبل  

ىل إ حيث أن االهتمام والتواصل اإلداري والوزاري يرجع بشكل كبري ،2005كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املهين منذ سنة 
، كما انه من الناحية التارخيية جند أن هذا 3الئمة بني مفهومي الشغل والتكوين املهينسعي احلكومة املغربية لتحقيق امل

                                                 
  http://www.webometrics.info/en: للمزيد من املعلومات راجع الرتتيب االسباين للجامعات ومراكز البحث على املوقع :  1 

  .74، املرجع السابق، ص:2015-2013التقرير الوطين للتنمية البشرية :  2 
3 : Sylvain CLÉMENT et Autres, Les mécanismes de financement de la formation professionnelle : Algérie, Maroc, 

Sénégal, Tunisie ",op,cit , pp : 73-74. 
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ىل إ القطاع قد عرف مجلة من املراحل واحملطات التارخيية اليت سامهت يف تطويره وتنميته وتقوميه بالشكل الذي جعله يصل
  ما هو عليه اليوم، األمر الذي ميكن توضيحه من خالل الشكل املوايل. 

  : التطور التاريخي لقطاع التكوين المهني في المغرب30الشكل 

  
  .13ص:  ،2014، املغربيةوين املهين، قطاع التكوين، اململكة كتلوزارة الرتبية وا ،2014أنشطة التكوين المهني لسنة  :: تقرير حوللمصدرا

  .1العمل أثناء والتكوين األساسي التكوين املهين التكوين يشملوصف موجز لنظام التكوين املهين يف املغرب:  -أوال

 بإدماجهم يسمح أويل تأهيل اكتساب من متكينهم أجل من للشباب األساسي التكوين األساسي: يوجه التكوين -1
 املؤسسات داخل التكوين وهي: خمتلفة وحسب أمناط أربعة مستويات التكوين يف هذا وينظم العملية، احلياة يف

  .املهين بالتدرج والتكوين املهين بالتمرس والتكوين

 عن عمرهم يقل ال الذين والشباب الشابات األساسي املهين التكوين األساسي: يدخل هلذا املهين التكوين تنظيم  -أ
فيها حيث  املرغوب التكوين مستويات حسب ،)الدراسي والسن املستوى(النظامية  للشروط واملستوفني سنة  15
  .املتخصص والتقين التقين التأهيل، التخصص، املهين، التدرج مستويات: يف أربعة األساسي املهين التكوين ينظم

  والكتابة؛ القراءة من حد أدىن على يتوفرون الذين وجه يف املهين: مفتوح التدرج -

 السادسة عن يقل ال دراسي مستوى على املتوفرين للمرشحني مباراة طريق عن ولوجه يتم :التخصص مستوى -
 ابتدائي؛

 عن يقل ال دراسي مستوى على املتوفرين للمرشحني مباراة أو مسابقة  طريق عن ولوجه يتم :التأهيل مستوى -
 وفق املهين التخصص شهادةعلى  للحاصلني بالنسبة ممرات طريق عن من سلك اإلعدادي أو الثالثة السنة

  املهين؛ بالتكوين املمرات اخلاصة نظام يف ا املعمول الشروط

                                                 
  .18-15، ص ص: 2014وزارة الرتبية والتكوين املهين، قطاع التكوين، اململكة املغربية،  ،2014أنشطة التكوين المهني لسنة تقرير حول: :  1 
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 عن يقل ال دراسي مستوى على املتوفرين للمرشحني مباراة أو مسابقة  طريق عن ولوجه يتم :التقين مستوى -
 املمرات نظام يف ا املعمول الشروط وفق التأهيل شهادة على احلاصلني البكالوريا أومن سلك   اخلتامية السنة

 املهين؛ بالتكوين اخلاصة

 البكالوريا أو شهادة على احلاصلني للمرشحني مباراة أو مسابقة  طريق عن ولوجه يتم :املتخصص التقين مستوى -
 .املهين بالتكوين اخلاصة املمرات نظام يف ا املعمول الشروط وفق التقين على شهادة احلاصلني

 يف التكوين مدة التكوين حتدد قطاعات مجيع تغطي شعبة 342يف  حاليايف املغرب  املهين التكوين يتضمنكما 
 بالنسبة وسنة واحدة التأهيل ملستوى بالنسبة وسنة وبني سنتني التقين ومستوى املتخصص التقين ملستوى بالنسبة سنتني

  .التخصص ملستوى

  : 1األساسي ينقسم إىل املهين التكوين أمناط  -ب

 واخلاص العمومي بالقطاعني التكوين مؤسسات داخل باألساس التكوين هذا املؤسسات: ينظم داخل التكوين -
 أعداد حيث من التكوين من النمط هذا ، ويبقىناوبةبامل يف السنة وشهرين بني شهر ترتاوح تدريبية فرتة مع

 .الغالب النمط املتدربني،

 األقل على 50% بنسبة )36.96( رقم القانون مبوجب التكوين حمدثهذا النمط من  املهين: بالتمرس التكوين -
 املتمرس املهين يؤطر التكوين مبؤسسة املدة هذه من األقل الثلث على وبنسبة املقاولة داخل اإلمجالية مدته من

 مدة خالل بينهما يربم لعقد املقاولة بصاحب عالقة املتمرس املقاول وختضع قبل من يعني وصي املقاولة داخل
 .متدرب بصفة املسجل ا وحيتفظ التكوين مؤسسة طرف من مؤمناً  يكون فيها املتمرس التكوين

 األقل على 80 % بنسبة )12.00( القانون مبوجب احملدث املهين بالتدرج التكوين املهين: ينظم بالتدرج التكوين -
 والتكنولوجي العام التكوين ينظم .التكوين مبركز املدة هذه من األقل على% 10وبنسبة  باملقاولة اإلمجالية مدته من

 الذين الشباب باألساس التكوين من النمط هذا باملقاولة، يستهدف التطبيقي التكوين يتم حني يف التكوين مبركز
 دف وذلك املطلوبة) والسن املستوى الدراسي( املهين التكوين لولوج املطلوبة الشروط على بالضرورة يتوفرون ال

 مهين. نشاط ملمارسة الضرورية الكفاءات على احلصول من متكينهم

 من القروي الشباب ومتكني االنقراض من التقليدية الصناعة حرف بعض على يف احلفاظ النمط هذا يساهم كما 
 أمره ويل املتدرج أو بني يربم لعقد املهين بالتدرج التكوين عالقة ختضعأين  القروي، الوسط خصوصيات مع يتالئم تكوين

 األخرية هذه طرف من تعيينه يتم املهين للتدرج مدرباملتدرج  بتأطري يقوم باملقاولة تكوينه مدة واملقاول حيث أنه طيلة
  الغرض. هلذا

                                                 
  املرجع السابق. ،2014أنشطة التكوين المهني لسنة : تقرير حول: 1 
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 العمل: أثناء  التكوين ويتيح املقاوالت ألجراء العمل التكوين أثناء يوجه: العمل أثناء التكوين -2

 الشغل سوق تطورات مع لتتوافق ومؤهالم كفاءام تطوير عرب وظيفتهم على احلفاظ لألجراء: ضمان بالنسبة  -
 الرتقية؛ من واالستفادة

 .والتنافسية اإلنتاج حتسني للمقاوالت: بالنسبة -

 التكوين برسم احملدث )2.73.633( رقم املرسوم ملقتضيات طبقا العمل أثناء التكوين العمل: ينظم أثناء التكوين جماالت  -أ
 بني ما اموعات ملسار ودليل بالتكوين اخلاصة العقود نظام وكذلك مبثابة دليل ملسار وتنميته لتغيريه يهدف املهين
  االستشارة. لدعم املهن

 املقاوالت لتشجيع متكاملتني آليتني على العمل أثناء التكوين العمل: يرتكز أثناء التكوين تنمية وميكانيزمات آليات  -ب
  تنميتها: ضمن خمططات كعنصر إسرتاتيجي العمل أثناء التكوين إدماج على

املهنية  والفيدراليات املنظمات طرف من حمدثة مجعيات هي :( GIAC )االستشارة  لدعم املهن بني ما اموعات -
 من التكوين من طلباا على إبراز املقاوالت حتفيزإىل  ترمي جمموعات تسع إستحداث للمقاوالت؛ حيث مت

متويل  يف الدولة مسامهة نسبة تبلغأين  الكفاءات، من لضبط حاجياا واملالية التقنية باملساعدة إمدادها خالل
   :1اموعات هذه أنشطة

 والتحسيس؛ باإلعالم املرتبطة لألنشطة بالنسبة 100% •

 للتنمية؛ إسرتاتيجية حتديد أجل من واالستشارة بالدراسات املرتبطة لألنشطة بالنسبة  70% •

 .العمل التكوين أثناء ندسة املرتبطة لألنشطة بالنسبة  70% •

 جلنة طرف من تدبريه يتم الذي بالتكوين اخلاصة العقود نظام يهدف :)CSF( بالتكوين اخلاصة العقود نظام -
 التكوين إدماج على املقاولة حتفيزإىل  ،)املشغلون، املأجورون الدولة،(التأليف  ثالثية جهوية جلان مركزية وعشرة

البشرية حيث  مواردها التكوين لفائدة خمططات وإجناز إلعداد املالية املساعدة بتقدمي وذلك إسرتاتيجيتها ضمن
 مصاريف التكوين عرب مبلغ من جزء اسرتجاع من لفائدة أجرائها تكوينية دورات نظمت اليت املقاوالت تستفيد
  :2إىل املبلغ هذا نسبة اخلاصة للتكوين تصل العقود

 التكوين؛ خمططات يف املربجمة الفردية لألنشطة بالنسبة  70% •

 التكوين؛ خمططات يف املربجمة اجلماعية لألنشطة بالنسبة  100% •

 املربجمة؛ غري لألنشطة بالنسبة  40% •

                                                 
  املرجع السابق. ،2014أنشطة التكوين المهني لسنة : تقرير حول: 1 
  املرجع نفسه.: 2 
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 .الوظيفية األمية مبحو املرتبطة لألنشطة بالنسبة  80% •

بعض األرقام واإلحصائيات اخلاصة بنظام التكوين املهين يف املغرب: يتناول هذا اجلزء بعض املعطيات العامة املتعلقة  -ثانيا
 بقطاع التكوين املهين يف املغرب واملتعلقة بعدد املرتبصني امللتحقني به يف خمتلف أمناط التكوين املتاحة، إضافة التطور

التكوين  التطور احلاصل يف خمرجاتإىل  ين التابعة للقطاع العام واخلاص، مع اإلشارةاحلاصل عدد املؤطرين ومراكز التكو 
  املعايري الوطنية املعمول ا يف ذلك.إىل  املهين وتقييم مردوديته بالنظر

جند أن املغرب قد عرف تطوراً  2016و 2000يف ما خيص عدد املرتبصني واملتكونني خالل الفرتة املمتدة مابني سنة 
  مايلي.االنتماء اإلداري ومنط التكوين كإىل  حيث جاء توزيع عدد املرتبصني بالنظر ،حوظا السيما من الناحية الكميةمل

  : عدد المتربصين والمتكونين حسب نمط التكوين واالنتماء اإلداري79الجدول 
السنوات/ نمط 

  التكوين/
  االنتماء اإلداري

2000-
2001  

2002-
2003  

2003-
2004  

2004-
2005  

2006-
2007  

2007-
2008  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

1- 
التكوين 

األساسي: 
التكوين 
اإلقامي 

  والمتناوب

  -  288888  247802  225359  150867  135670  106029  98177  79310  75478  العمومي

  -  70784  71784  76104  73368  67184  65764  64818  64337  56445  الخاص 

  388785  359672  319586  301463  224235  202854  171793  162995  143647  131923  المجموع

2-
التكوين 

أثناء 
العمل: 
التكوين 

عبر 
  التمهين

  -  -  -  20459  25148  18977  21827  23322  15155  4209  العمومي

  -  -  -  10520  2223  1200  784  100  100  -  الخاص 

  30079  31660  30979  30979  27371  20177  22611  23422  15255  4209  المجموع

  418864  391332  350565  332442  251606  223031  194404  186417  158902  136132  م وع العاــــالمجم

نسبة التغير السنوي 
)%(  

-  16.7+  17.3+  4.3+  14.7+  12.8+  32.1+  5.5+  11.6+  7.0+  

    :باالعتماد علىمن إعداد الباحث المصدر: 

Rapport sur : « La Formation professionnelle : Indicateurs Globaux (2013-2014)/ (2014-2015) », publié par : 
Département de La Formation professionnelle, Direction de la planification et de l’évaluation,2014, Royaume du Maroc , 
p :14.  Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit, p : 84. 

يظهر من اجلدول أعاله أن مؤسسات التكوين املهين باملغرب التابعة للقطاع واخلاص انتقل فيها عدد املرتبصني من 
السنة الدراسية مرتبص ومتكون يف  418864حدود إىل  2001-2000مرتبص ومتكون يف املوسم الدراسي  136132حوايل 
ألف مرتبص ومتكون خالل هذه الفرتة، حيث تبقى احلصة األكرب منهم  282مبقدار زيادة يقدر بـأكثر من  ،2015-2016

. من جهة أخرى 2015-2014ملوسم املدرسي من املرتبصني يف ا %79مسجلة يف القطاع العمومي الذي يستقبل قرابة 
كانت حصة التكوين األساسي (اإلقامي واملتناوب ) من املرتبصني واملتكونني املسجلني يف ،2015حدود سنة إىل  فإنه
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مقارنة حبصة التكوين أثناء العمل أو ما يعرف  %92حدود نسبة إىل  حيث وصلت ،قطاع التكوين املهين تفوق بشكل كبري
بالتكوين اخلاص بالتدرج املهين من املرتبصني. كما أن املرتبصني واملتكونني يف إطار التكوين املهين األساسي بالنمطني 

  اإلقامي واملتناوب يف خمتلف املستويات يتوزعون على النحو التايل.  
  توزيع المتربصين في التكوين اإلقامي حسب مستوى التكوين :80الجدول 

مستوى 
  التكوين/السنوات

2000-
2001  

2002-
2003  

2003-
2004  

2004-
2005  

2006-
2007  

2007-
2008  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

مستوى 
  التخصص

25185  28342  34511  33210  30699  31389  33805  53209  60316  45814  

  80009  81126  75277  70060  58390  55444  49635  51570  50638  52819  التأهيل مستوى

  125908  123264  109362  103927  74804  66014  57285  52948  47891  43300  مستوى التقني

مستوى التقني 
  المتخصص

10619  16776  23966  31663  50697  59652  93671  105305  119634  134054  

  388785  384340  343153  301463  224235  202854  171793  162995  143647  131923  المجمـــــــــــــــــــوع

    :من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر: 

Rapport sur : « La Formation professionnelle : Indicateurs Globaux (2013-2014)/ (2014-2015) », publié par : 
Département de La Formation professionnelle, Direction de la planification et de l’évaluation,2014, Royaume du Maroc , 
p :12.  Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit, p : 84. 

ة أعاله أن مجيع مستويات التكوين األساسي عرفت تطوراً ملحوظًا خالل الفرتة املمتدة من تظهر النتائج املوضح
، حيث أن احلصة املتعلقة مبستوى التقين والتقين املتخصص احتلت املراتب األوىل من ناحية عدد 2016و 2000سنة 

 %63وإىل حدود  2014-2013 ةالدراسي السنةيف  % 62.5حدود إىل  وصلتأين  ،املسجلني فيه مقارنة بباقي املستويات
 2015-2014السنة الدراسية يف  %16، تبعتها كل من الشعب املتعلقة مبستوى التخصص حبوايل 2015-2014يف املوسم 

-2013يف املوسم الدراسي  %2حبوايل  )CAPويف املرتبة األخرية مستوى التأهيل املهين ( %21ومستوى التأهيل حبوايل 

ااالت والنشاطات االقتصادية املغطاة من قبل قطاع التكوين إىل  . كما أنه بالنظر2015-2014يف املوسم  %1.8و 2014
  .على النحو التايلفيها املهين يف املغرب جند أن توزيع املؤطرين واملدربني جاء 

  شاطات االقتصادية: توزيع المؤطرين والمكونين حسب بعض المجاالت والن81الجدول 
  2016-2015  2015-2014  2013-2012  2012-2011  2011-2010  2010-2009  2009-2008  السنوات/ المجال

1OFPTT  4980  5749  6006  6106  6264  7382  7382  

  318  402  408  380  341  318  318  السياحة

  454  454  408  402  398  284  278  الفالحة

  336  336  349  359  364  611  610  الشباب والرياضة

  340  340  299  262  261  255  250  احلرف والصناعة التقليدية

  108  108  98  96  111  110  127  الصيد البحري

                                                 
 1 :OFPTT :مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل.   
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  61  61  86  86  88  -  -  التجهيزات

  53  53  49  49  52  -  -  الطاقم واملناجم

  10425  10425  11020  10822  10420  9916  8283  القطاع اخلــاص

  19477  18975  18975  18585  18080  17266  14855  المجمــــــــوع

    :من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر: 

Rapport sur : « La Formation professionnelle : Indicateurs Globaux (2013-2014)/ (2014-2015) », publié par : 
Département de La Formation professionnelle, Direction de la planification et de l’évaluation, 2014, Royaume du Maroc, 
p : 12.  Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit, p : 84. 

  

  : توزيع المؤطرين والمكونين حسب االنتماء اإلداري31الشكل 

  :من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر: 
Rapport sur : « La Formation professionnelle : Indicateurs Globaux (2013-2014)/ (2014-2015) » et  le Rapport sur : 
« La Formation professionnelle en chiffres  (2015-2016) »,, publié par : Département de La Formation professionnelle, 
Direction de la planification et de l’évaluation, 2014, Royaume du Maroc, + Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre 
de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit, p : 80.  

عدد املؤطرين واملدربني يف قطاع التكوين املهين يف املغرب جند أنه عرف تطورًا وارتفاعًا حمسوسًا خالل إىل  بالنظر
ُمكون ومدرب من  4600بزيادة قدرت بأكثر من  2016-2015و 2009-2008الفرتة املمتدة مابني املومسني الدراسيني 

اجل مواكبة التطور املسجل يف املرتبصني املسجلني وامللتحقني بالقطاع، كما يالحظ أيضا أن القطاع اخلاص يبقى حيظى 
حبصة األسد من إمجايل املؤطرين يليه يف املرتبة الثانية مكتب التكوين املهين وإنعاش العمل بالرغم من أن الشرحية الكربى 

  سجلني تبقى لصاحل القطاع العمومي.من املرتشحني وامل

أما فيما خيص املؤسسات التكوينية جندها هي األخرى عرفت تطوراً وارتفاعاً ملحوظًا بالشكل الذي يتناسب مع  
 نية بالنظرجاء توزيع هذه املؤسسات التكويأين  التطور واالرتفاع املسجل يف عدد املسجلني واملؤطرين داخل هذا القطاع،

  ا اإلداري على النحو التايل. انتمائهإىل 
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  اإلداري ء: توزيع المؤسسات التكوينية حسب االنتما32الشكل 

   

 
    :من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر: 

Rapport sur : « La Formation professionnelle : Indicateurs Globaux (2013-2014)/ (2014-2015) », publié par : 
Département de La Formation Rapport sur : « La Formation professionnelle : Indicateurs Globaux (2013-2014)/ 
(2014-2015) » et  le Rapport sur : « La Formation professionnelle en chiffres  (2015-2016) »,, publié par : Département 
de La Formation professionnelle, Direction de la planification et de l’évaluation, 2014, 2015  ,  Royaume du Maroc, + 
Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit, p : 80. 

مركز تكوين خالل الفرتة  396يظهر من الشكل تسجيل اخنفاض يف عدد مؤسسات قطاع التكوين املهين حبوايل 
حيث أن الشرحية الكربى من املؤسسات التكوينية كانت يف شكل شراكة بني القطاعني  ،2016و 2001املمتدة ما بني سنة 

، كما أن هذا الرتاجع يف عدد مركز تكوين نفس الفرتة 198العمومي واخلاص الذي بدوره عرف تسجيل اخنفاض قدر بــ 
املؤسسات كان ظاهرًا بشكل كبري على القطاع اخلاص بإعتباره ميثل الشرحية معتربة من املؤسسات التكوينية بتسجيل 

يف  .مؤسسة خالل نفس الفرتة، وما لذلك من آثار على الطاقة االستيعابية اإلمجالية للقطاع 260اخنفاض كان يف حدود 
مؤسسة خالل  539إىل  485املقابل مت تسجيل ارتفاع يف عدد املؤسسات التابعة للقطاع العمومي اليت انتقلت من حوايل 

مؤسسة يف              337و 2014مؤسسة تابعة للمكتب التكوين املهين وإنعاش العمل يف سنة  327نفس الفرتة كانت منها حوايل 
  .2015سنة 

1944

1417

527

2013-2014

 $را"� #�ن ا,ط�ع
ا��ص وا!�و�-

ا,ط�ع ا��ص

ا,ط�ع ا!�و�-

2077

1592

485

2001-2002

1879
1332

547

2015-2016
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وصلت نسبة املؤسسات العمومية الناشطة يف قطاع التكوين املهين              2016 -2015الدراسي  كما أنه يف املوسم  
مؤسسة بينما وصلت النسبة يف القطاع  547حبوايل   %28حدود إىل  ومتعاملني عموميني آخرين) OFPTT(التابعة لـ 

  .1مؤسسة 1879حبوايل  %71حدود إىل  اخلاص

الذي لعبته احلكومة املغربية يف توفري اإلمكانيات املادية والبشرية الكفيلة بتطوير قطاع جدير بالذكر؛ أن الدور 
التكوين املهين باعتبار وسيلة أساسية يف التنمية االقتصادية سامهت بشكل واضح يف تطوير عدد املتخرجني وذوي الشهادات 

  .تعلقة بعدد اخلرجيني وتوزيعهم كمايليومستويات التكوين املتاحة، حيث جاء املعطيات امل طيف خمتلف أمنا
  عدد المتخرجين وذوي الشهادات حسب القطاعات المكونة  : توزيع82الجدول 

  النسبة المئوية  2015  2014  2013  2012  2011  نمط التكوين/السنوات

التكوين األساسي:  اإلقامي واملتناوب (التكوين داخل  -1
  والتمرس املهين)املؤسسة 

132045  130342  133576  140462  151620  88.4%  

  %11.6  17508  18510  16953  17719  17240  التكوين أثناء العمل: التكوين عرب التمهني (التدرج املهين)-2

  %100  169128  158972  150529  148061  149287  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

أنشطة  :تقرير حول ؛2013، وين املهين، قطاع التكوين، اململكة املغربيةكتلوزارة الرتبية وا ،2013أنشطة التكوين المهني لسنة  :تقرير حول  :الباحث باالعتماد علىمن إعداد المصدر: 
وين املهين، قطاع كتلوزارة الرتبية وا ،2015أنشطة التكوين المهني لسنة  :تقرير حول ؛2014، وين املهين، قطاع التكوين، اململكة املغربيةكتلوزارة الرتبية وا ،2014التكوين المهني لسنة 
 .                                                                                              2015، التكوين، اململكة املغربية

Rapport sur : « La Formation professionnelle en chiffres  (2015-2016) »,, publié par : Département de La Formation 
professionnelle, Direction de la planification et de l’évaluation, Ministère de l’Education national et Formation 
Professionnelle ,2015, Royaume du Maroc . 

  دد المتخرجين وذوي الشهادات في التكوين األساسي حسب القطاعات المكونة : توزيع ع83الجدول 
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2008  2007  2006  2005  2004  التكوين/السنواتنمط 

OFPTT   9978  43907  46399  49841  61475  81455  85843  88388  87133  96024  107217  

  6257  17979  18140  19648  20772  21295  20562  18737  18736  16598  16626  القطاعات املكونة األخرى

  38146  44969  45256  44529  42672  45726  41750  37729  36539  36246  35068  القطاع اخلاص

  151620  158972  150529  148061  149287  148476  123787  106307  101674  96751  91672  المجمــــــــــــــوع

أنشطة  :تقرير حول؛ 2013، وين املهين، قطاع التكوين، اململكة املغربيةكتلوزارة الرتبية وا ،2013أنشطة التكوين المهني لسنة  :تقرير حول  :باالعتماد علىمن إعداد الباحث المصدر: 
وين املهين، قطاع كتلوزارة الرتبية وا ،2015أنشطة التكوين المهني لسنة  :تقرير حول؛2014، وين املهين، قطاع التكوين، اململكة املغربيةكتلوزارة الرتبية وا ،2014التكوين المهني لسنة 
 .2015، التكوين، اململكة املغربية

 170حوايل ىل إ شهد عدد اخلرجيني يف قطاع التكوين املهين ارتفاعاَ كمياً ملحوظا يف هذه السنوات األخرية، وصل
ألف، كانت احلصة الكربى من  20مبقدار زيادة يقارب  2011سنة  150بعدما كان يف حدود  2015ألف متخرج يف سنة 

، ولصاحل 2015يف سنة  %90حدود إىل  وصلت ، اليتهؤالء املتخرجني يف التكوين األساسي بنمطيه االقامي واملتناوب
خرج مت 38بعدما كان العدد يف حدود  ،2015ألف متخرج خالل سنة  107مكتب التكوين املهين وإنعاش العمل  حبوايل 

ألف متخرج يف  38ألف متخرج، تبعه يف املرتبة الثانية القطاع اخلاص حبوايل  69أي مبقدار زيادة يقدر حبوايل  2004سنة 

                                                 
1 : le Rapport sur : « La Formation professionnelle en chiffres  (2015-2016) »,, publié par : Département de La Formation 

professionnelle, Direction de la planification et de l’évaluation, Ministère de l’Education national et Formation Professionnelle 
,2015, Royaume du Maroc . 



��:;�ر���34وا/9:8	��������������ا�����ا�)%(6�7���  �(اCDEاA�،�B"'@�،�ا�>�ب)�رأس�ا�ل�ا���5ي��34ا��ول�ا�>ر-

 

 
253 

متخرج. يف السياق نفسه؛  3000مبقدار زيادة يقدر بــ  2004ألف متخرج سنة  35بعدما كان العدد يف حدود  2015سنة 
رف هين األساسي بإعتباره حيتوي شرحية كبرية من إمجايل املتخرجني من القطاع عجند أن توزيع اخلرجيني من التكوين امل

 على النحو التايل.   توزعتالتخصصات والشعب املتاحة فيه، حيث إىل  اختالفاً وتنوعاً بالنظر
وتخصصات التكوين لسنوات : تطور عدد الخريجين التكوين المهني األساسي حسب المجاالت 84الجدول 

)2012،2013،2014(  

  2014  2013  2012  مجال التكوين/السنوات
  )%النسبة(  عدد المتخرجين  النسبة  عدد المتخرجين  )%النسبة(  عدد المتخرجين

  20  31043  20  30571  20  29691  اإلدارة والتدبري والتجارة

  4  5592  4  5763  4.5  6219  الفالحة

  4  6677  4  6539  4.4  6150  الصناعة التقليدية

  0.4  664  0.5  752  0.5  757  مساعدة األسر

  1  1662  1  1823  1.5  1816  السمعي البصري وفن التصوير

  16  24766  14  21286  14  19804  البناء واألشغال العمومية

  0.2  275  0.2  239  0.3  225  الكيمياء والبالستيك واملناجم

  8  13377  9  14013  10  13441  احلالقة والتجميل

  0.2  389  0.2  261  0.2  268  اجللد

قطاع الصناعات امليكانيكية واملعدنية والكهربائية 
  وااللكرتونية والكيماوية

29060  20  21177  14  27792  17  

  0.2  349  0.2  357  0.5  347  قطاع الصناعات الغذائية

  3  4560  3  4315  3  3982  الشبه الطيب والصحي

  0.4  583  0.4  632  0.6  979  الصيد البحري

  5  8069  5  7809  5.5  8122  النسيج واأللبسة

  8  12177  8  11723  8.5  12089  تقنيات اإلعالم والتواصل

  9  14973  10  14713  11  14621  السياحة والفندقة واملطعمة

  1  2167  0.4  560  0.5  490  قطاع النقل واللوجيستيك

  2  3917  5  7996  -  -  صناعة السيارات

  100  158972  100  150529  100  148061  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

أنشطة  :تقرير حول؛ 2013، وين املهين، قطاع التكوين، اململكة املغربيةكتلوزارة الرتبية وا ،2013أنشطة التكوين المهني لسنة  :تقرير حول :من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر: 
وين املهين، قطاع كتلوزارة الرتبية وا ،2015أنشطة التكوين المهني لسنة  :تقرير حول؛ 2014، وين املهين، قطاع التكوين، اململكة املغربيةكتلوزارة الرتبية وا ،2014التكوين المهني لسنة 
 .2015، التكوين، اململكة املغربية

املعطيات املوضحة أعاله يظهر أن عدد اخلرجيني يبقى يشهد نوعًا يف االرتفاع يف بعض التخصصات إىل  بالنظر
جمال اإلدارة والتدبري إىل  منهم ينتمون %20أن قرابة  2014املهنية ويسجل اخنفاض يف أخرى، حيث نسجل يف سنة 

ماوية (حوايل نية والكهربائية وااللكرتونية والكيوالتجارة وكذلك احلال نفسه بالنسبة قطاع الصناعات امليكانيكية واملعد
وذلك على اعتبار أن هذه التخصصات األكثر طلبًا وتكيفًا مع  )%16وقطاع البناء واألشغال العمومية (حوايل  )17%

متطلبات سوق العمل يف املغرب، يف الوقت الذي تشهد بعض التخصصات اليت ال تقل أمهية عن سابقاا عدد قليل يف 
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والسياحة  )%0.5) والصيد البحري (حوايل %4د اخلرجني على الرغم من أمهيتها على غرار قطاع الفالحة (حوايل عد
  ). %2 وقطاع صناعة السيارات (حوايل )%0.2والكيمياء والبالستيك واملناجم (حوايل  )%9والفندقة (حوايل 

ث جند ل يف صفوف خرجيي قطاع التكوين حيعلى ضوء ما سبق يرى الباحث أنه هناك نوع من التوزيع غري العاد
أن نسبة كبرية منهم تتواجد يف قطاعات أصبحت تعرف نوعا من التشبع واالكتظاظ على غرار فرع اإلدارة والتدبري والتجارة 

كما أن غالبية املتخرجني متواجدين بشكل أكرب يف املدن الكربى واحلضرية مثل الرباط   ،%20الذي ميثل حوايل نسبة 
اكش على حساب املناطق الريفية، يف الذي جند ندرة يف العمالة املؤهلة يف بعض التخصصات املفتاحية يف املغرب على ومر 

غرار جمال الطياران باعتباره قطاع صناعي ناشئ يعاين خماطر ترتبط باألساس بالندرة املتعلقة باملوارد البشرية املؤهلة واملدربة 
عامل 1 15000هي يف حدود  2015-2000العاملة خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة  بشكل كفء، حيث أن توقعاته لليد

يف الوقت الذي يرى الكثري من املهنيني واملختصني  ،عامل 9800تقين و 3000مهندس و 1900ُمسري و 300تتوزع مابني 
ذا اال أن سوق العمل يف املغرب ال يوفر سوى عدد قليل من احتياجات القطاع من  للعمالة املؤهلة وهو ما جيعله 

لة املؤهلة ايعاين من الكثري من املعضالت واملشاكل اليت ترجع بالسلب على تنافسيته وتطوره. كما أن هذه الندرة يف العم
تأهيًال عاليًا ويف كثري من التخصصات اإلسرتاتيجية ستعطل بشكل أو بآخر مسألة توطني الكثري من اخلدمات األجنبية 

 وتقلص من فرص وإمكانية استقطاب الشركات األجنبية. 

 متويل قطاع التكوين املهين يف املغرب: عرفت املخصصات املالية املوجهة لقطاع التعليم والتكوين يف املغرب تطوراً  -ثالثا
ملحوظاً وذلك دف حتقيق األهداف املرجوة من هذين القطاعني، حيث قامت احلكومة املغربية خالل الفرتة املمتدة مابني 

  على النحو التايل.  نتائجه  تجاءع التكوين املهين، و ويل مستمر لقطا بتوفري مت 2016و 2001سنة 
  : تطور الموارد المالية المخصصة للتكوين المهني في المغرب       الوحدة (مليون درهم الحالي)85الجدول 
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    :من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر: 

Rapport sur : « La Formation professionnelle : Indicateurs Globaux (2013-2014)/ (2014-2015) » et  le Rapport sur : 
« La Formation professionnelle en chiffres  (2015-2016) »,, publié par : Département de La Formation professionnelle, 
Direction de la planification et de l’évaluation, 2014,2015 ; Royaume du Maroc, + Rapport Analytique sur : «  Mise en 
œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit, p : 79.  

                                                 
1 : Rabii Haji, op, cit, pp : 114-115. 
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من اجلدول أعاله يظهر أن املخصصات املالية املوجهة لقطاع التكوين املهين عرفت ارتفاع حمسوس خالل الفرتة 
مليون درهم بزيادة قدرت  333حدود إىل  مليون درهم 254حيث انتقلت من حدود  ،2016و  2001سنة املمتدة ما بني 

مليون درهم مث بعد ذلك سجلت  809.5حدود إىل  وصلتأين  2010مليون درهم، بلغت ذروا يف سنة  79حبوايل 
) امليزانية املوجهة للقطاع، حيث كانت يف الكثري من األحيان هذه املخصصات املالية ½اخنفاضا قدر بأكثر من نصف(

 موجهة لصاحل نفقات التسيري على حساب نفقات االستثمار. 

 وبأشكال مستويات املغريب يف املهين التكوين نظام تقييم تتم عمليةمردودية قطاع التكوين املهين يف املغرب:   -رابعا
 االقتصادية احلاجيات تطور مع ومالءمتها املستمرة التكوين جودة حتسني هومن ذلك  األساسي اهلدف يبقىأين  خمتلفة،

ثالثة مؤشرات  عرب وذلك النظام ملدى تطور املستمر للتتبع كمية مؤشرات التقييم هذا واالجتماعية للبالد، حيث يوفر
  : أساسية وهي

 العدد مع باملقارنة تكوينهم ينهون الذين املتدربني عدد تطور حتديدإىل  دف املهين: التكوين املردودية الداخلية لنظام  -1
املطلوبة، إختيار  املؤهالت( البيداغوجية األسباب حتديد التكوين، وكذلك ولوج من متكنوا الذين اإلمجايل للمتدربني
يعرف بنسبة املردودية اليت التكوين، حيث يعرب عنها عرب ما  عن بعض الشباب ختلي وراء تقف التخصصات) اليت

أين  ،1تقيس النسبة ما بني عدد اخلرجيني من مستوى تكوين معني أو ختصص وعدد املسجلني بالتكوين لنفس الفوج
 على النحو التايل.  2015و 2011جاءت النتائج املتعلقة بنسبة املردودية لقطاع التكوين خالل الفرتة املمتدة مابني سنة 

   )%(حسب مستوى التكوين القطاع : نسبة المردودية الداخلية 86الجدول 

  2015-2014  2013  2012  2011  مستوى التكوين /السنوات

  %71  %71  %69  %75  مستوى التقين املتخصص

  %62  %64  %64  %71  مستوى التقين

  %53  %65  %66  %72  مستوى التأهيل 

  %73  %68  %66  %75  مستوى التخصص

  %63  %67  %66  %73  ـــــــــوعــــــــــــــــــــــالمجمــــــــــــــــــــــــ

أنشطة  :تقرير حول ؛2013، وين املهين، قطاع التكوين، اململكة املغربيةكتلوزارة الرتبية وا ،2013أنشطة التكوين المهني لسنة  :تقرير حول :من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر: 
وين املهين، قطاع كتلوزارة الرتبية وا ،2015أنشطة التكوين المهني لسنة  :تقرير حول ؛2014، وين املهين، قطاع التكوين، اململكة املغربيةكتلوزارة الرتبية وا ،2014التكوين المهني لسنة 
  .                                                                                            2015، التكوين، اململكة املغربية

Rapport sur : « La Formation professionnelle : Indicateurs Globaux (2013-2014)/ (2014-2015), op cit.  

ني سنيت لداخلية لقطاع التكوين املهين مقارنة بيظهر من اجلدول أعاله تسجيل نوع من الرتاجع يف نسب املردودية ا
يف مجيع مستويات التكوين، أما فيما خيص نسب املردودية اخلاصة  %60واليت تبقى يف املتوسط تفوق نسبة  2015و 2011

مبستويات التكوين تبقى النسبة الكربى من املردودية الداخلية مسجلة يف كل من مستوى التقين املتخصص ومستوى 

                                                 
  املرجع السابق. ،2014أنشطة التكوين المهني لسنة : تقرير حول: 1 
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تزايد على ملالتخصص وذلك بالنظر ارتفاع عدد امللتحقني واملرتبصني واخلرجيني سنويًا ذه التخصصات وكذلك الطلب ا
  هذه التخصصات يف سوق العمل مقارنة بغريها يف هذه الفرتة . 

البيداغوجية  املقاعد لعدد بالنسبة املرتشحني عدد على بناءا احتساا يتم ):Taux d’affluence(نسبة اإلقبال  -2
 الطلب قياس من احملصل عليها التكوين، حيث تسمح هذه املؤشرات التكوين وقطاع ومستوى الشعبة حسب املتوفرة
التخصصات  بعض وتكييًفا مع والتخصصات األكثر طلباً  وحتديد الشعب الشباب طرف من عنه املعرب التكوين على

خالل  رياً تغجند أن معدل اإلقبال على التكوين املهين يف املغرب قد عرف أين  .1التكوين موضوع األخرى اليت تكون
  وجاءت نتائجه على النحو التايل. 2016و  2001الفرتة املمتدة ما بني سنة 

  : تطور معدل اإلقبال على قطاع التكوين المهني33الشكل 

  
  :من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر:   

 Rapport Analytique sur : «  Mise en œuvre de la Charte 2000-2013, Acquis, déficit et défis », op cit, p :  82.   

 2001من الشكل أعاله يظهر أن معدل القبول للمرتشحني املتقدمني من أجل مقاعد مفتوحة وصل خالل سنة 
بلغ سنة أين  ، ليعرف بعد ذلك نوعاً من الرتاجع4.7مبعدل يقدر بـــ  2003الذروة يف سنة إىل  وبلغ 3.8حدود معدل إىل 

مسجل يف املسابقة، كما بلغ عددهم يف املوسم  404974منصب مفتوح مقابل  173319حبوايل  2.3معدل إىل  2013
 مسجل يف املسابقة، حيث ميكن إرجاع ذلك 493125منصب مفتوح مقابل  216430حدود إىل  2016-2015الدراسي 

  الرتاجع املسجل يف عدد املراكز ومؤسسات التكوين خالل هذه الفرتة.إىل 

 :2يتم قياسها عرب طريقتني ومها املهين: التكوين املردودية اخلارجية لنظام -3

تسعة  للخرجيني خالل فرتة املهين اإلدماج مستوى قياسإىل  دف العملية: احلياة اخلرجيني يف إدماج حول دراسات  -أ
التعرف  وكذلك يشغلوا، اليت املناصب وخصوصيات تشغيلهم نسب حول معلومات واستنتاج بعد خترجهم، أشهر
جاءت نسب اإلدماج للخرجيني عمومًا خالل الفرتة أين  التكوين لعملية التشغيل والتوظيف، مالءمة مدى على

 على النحو التايل. 2011و 2007املمتدة ما بني سنة 

 

                                                 
  املرجع السابق. ،2014أنشطة التكوين المهني لسنة تقرير حول: : 1 
  املرجع نفسه.:  2 
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  ) أشهر بعد التخرج09: تطور نسبة اإلدماج الخريجين لتسعة (87الجدول 

  2011  2009  2008  2007  مستوى التكوين /السنوات

  % 58.1  % 62.7  % 60.3  % 69.8  مستوى التقين املتخصص

  % 55.7  % 62.1  % 64.8  % 62.7    مستوى التقين

  % 51.7  % 56.8  % 63.8  % 59.3  مستوى التأهيل 

  % 53.7  % 61.4  % 66.7  % 64.6  مستوى التخصص

  % 54.4  % 60.7  % 63.6  % 63.4  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

أنشطة  :تقرير حول ؛2013، وين املهين، قطاع التكوين، اململكة املغربيةكتلوزارة الرتبية وا ،2013أنشطة التكوين المهني لسنة  :تقرير حول :من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر: 
  ؛2014، املغربيةوين املهين، قطاع التكوين، اململكة كتلوزارة الرتبية وا ،2014التكوين المهني لسنة 

  ) أشهر بعد التخرج حسب مجال لتكوين09: تطور نسبة اإلدماج الخريجين لتسعة (88الجدول 

  2011  2009  2008  2007  مجال التكوين /السنوات

  % 52.4  % 53.5  % 58.8  % 50.9  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  % 48  % 51.8  % 50.3  % 45.5  النسيج واأللبسة واجللد

  % 55.1  % 58.8  % 66.7  % 67.8  السياحة والفندقة

  % 51.9  % 54.7  % 58.7  % 51.3  والتدبري اإلدارة

قطاع الصناعات امليكانيكية واملعدنية والكهربائية وااللكرتونية 
  والكيماوية

71.2 %  58.3 %  57.6 %  56.8 %  

  % 52.2  % 56.5  % 63.7  % 79.4  العمومية واألشغالالبناء 

  % 54.4  % 55.9  % 57.3  % 55.7  الفالحــــــة

  % 74.1  % 40.1  % 77.9  % 56.7  الصيد البحــــري

  % 50.7  % 53.9  % 52.8  % 64.6  الصناعة التقليدية اإلنتاجية

  % 54  % 57.2  % 62.1  % 65.7  الصناعة التقليدية اخلدماتية

  % 54.4  % 56.4  % 60.7  % 64  المجمــــــــــــــــوع

  :من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر: 

  Rapport sur : « La Formation professionnelle : Indicateurs Globaux (2013-2014)/ (2014-2015), op cit.   

أشهر على  09يظهر من اجلدولني أعاله تسجيل نوع من الرتاجع يف نسب اإلدماج للخرجيني عمومًا بعد مضي 
يف مجيع مستويات التكوين، أما فيما  %54واليت تبقى يف املتوسط تفوق نسبة  2011و 2007خترجهم  مقارنة بني سنيت 

خيص مستويات التكوين تبقى النسبة الكربى مسجلة يف كل من مستوى التقين املتخصص ومستوى التقين وذلك بالنظر 
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مقارنة  وكذلك الطلب املتزايد واملستمر على هذه التخصصات يف سوق العمل ارتفاع عدد اخلرجيني سنوياً ذه التخصصات
ملهين ااالت التكوين اليت تشهد نسب مرتفعة يف إدماج خرجيي التكوين اإىل  بغريها خالل هذه الفرتة. كما أنه بالنظر

مرتفعة على  نسب اإلدماج جند أن التخصصات اليت تعرف عدد قليل من اخلرجيني وندرة يف بعض األحيان تكون فيها
قطاع و  الصناعات امليكانيكية واملعدنية والكهربائية وااللكرتونية والكيماويةغرار جمال الصيد البحري وقطاع الفالحة وقطاع 

الصناعة التقليدية اخلدماتية، األمر الذي جيعل من احلكومة املغربية أمام ضرورة تكثيف اجلهود لتكوين أكرب قدر ممكن من 
فراد يف هذه التخصصات املفتاحية وباجلودة املناسبة والعالية ملواكبة التوجهات اجلديدة لالقتصاد املغريب وكذلك التغريات األ

  والتطورات اليت تشهدها األنشطة االقتصادية وسوق العمل خالل هذه الفرتة.

 خترجهم تلي اليت ) سنوات03(الثالث  خالل وضعيتهم على دف للتعرف :للخرجيني املهين املسار حول دراسات   -ب
حيث جاءت النتائج خالل الفرتة املمتدة  .التشغيل حول مفصلة مبعطيات اإلدماج دراسات قصد تعزيز نتائج وذلك

 على النحو التايل.    2006إىل  2002من سنة 
  التخرج) أشهر بعد 03: تطور نسبة اإلدماج الخريجين لثالثة (89الجدول 

  2006  2004  2002  مستوى التكوين /السنوات

  % 81.5  % 76.1  % 75.6  مستوى التقني المتخصص

  % 75  % 70.8  % 72.4  مستوى التقني

  % 74.8  % 66.9  % 63.9  مستوى التأهيل 

  % 77.4  % 78.9  % 75.5  مستوى التخصص

  % 76.6  % 72.2  % 70.5  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

أنشطة  :تقرير حول؛ 2013، وين املهين، قطاع التكوين، اململكة املغربيةكتلوزارة الرتبية وا ،2013أنشطة التكوين المهني لسنة  :تقرير حول  :من إعداد الباحث باالعتماد علىالمصدر: 
 .2014، املغربيةوين املهين، قطاع التكوين، اململكة كتلوزارة الرتبية وا ،2014التكوين المهني لسنة 

  ) أشهر بعد التخرج حسب مجال لتكوين03: تطور نسبة اإلدماج الخريجين لثالثة (90الجدول 

  2006  2004  2002  مجال التكوين /السنوات

  % 72.2  % 69.1  % 66.3   الصناعة التقليدية اإلنتاجية

  % 78.1  % 76.7  % 77.3   الصناعة التقليدية الخدماتية

  % 74.1  % 58.3  % 67.3  الفالحــــــة والغابات

  % 72.4  % 69.6  % 66.6  والتدبير اإلدارة

  % 83.6  %78.6  % 80.8  التجارة

  % 77  %75.1  % 88.7  والمطعمة السياحة والفندقة

  % 78.3  % 74.7  % 53.3  النسيج واأللبسة والجلد

  % 85  %71.9  % 71  العمومية واألشغالالبناء 

قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية 
  وااللكترونية والكيماوية

68.9 %  67.6 %  77.8 %  
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  % 78.4  % 85.4  % 87.5  الصحي وشبه الطبي

  % 82.1  % 72.1  % 80.7  الصيد البحــــري

  -  % 62.3  % 68  النقل واللوجستيك

  % 90.3  % 66.7  53.8%  الكيمياء والبالستيك وصناعات أخرى

  %76.6  %72.2  %70.5  المجمــــــــــــــــوع

أنشطة  :تقرير حول ؛2013، وين املهين، قطاع التكوين، اململكة املغربيةكتلوزارة الرتبية وا ،2013أنشطة التكوين المهني لسنة  :تقرير حول على:من إعداد الباحث باالعتماد المصدر: 
 .2014، وين املهين، قطاع التكوين، اململكة املغربيةكتلوزارة الرتبية وا ،2014التكوين المهني لسنة 

أشهر على  03يظهر من اجلدولني أعاله تسجيل نوع من التحسن يف نسب اإلدماج للخرجيني عمومًا بعد مضي 
أما فيما  ،يف مجيع مستويات التكوين %70، اليت تبقى يف املتوسط تفوق نسبة 2006و 2002خترجهم  مقارنة بني سنيت 

خيص مستويات التكوين تبقى النسبة الكربى مسجلة يف كل من مستوى التقين املتخصص ومستوى التخصص وذلك 
بالنظر ارتفاع عدد اخلرجيني سنويًا ذه التخصصات وكذلك الطلب املتزايد واملستمر على هذه التخصصات يف سوق 

رجيي ااالت التكوين اليت تشهد نسب مرتفعة يف إدماج خإىل  رالعمل مقارنة بغريها خالل هذه الفرتة. كما أنه بالنظ
فيها نسب اإلدماج  انتكاليت تعرف وفرة أو ندرة يف عدد اخلرجيني  سواء التكوين املهين جند أنه تقريباً مجيع التخصصات 

مرتفعة على غرار جمال التجارة وقطاع البناء واألشغال العمومية وقطاع الصناعة التقليدية اخلدماتية والصيد البحري، يف 
صورة تعكس بشكل كبري الديناميكية اليت يشهدها سوق العمل املغريب يف استقطاب خرجي مراكز التكوين املهين خالل 

سيما يف ال ضرورة تكثيف اجلهود لتكوين أكرب قدر ممكن من األفراد املؤهلني وذوي كفاءات عالية هذه الفرتة ويضعها أمام
  ربات األجنبية.ديل لالستعانة باخلالتخصصات اليت تعرف فيها ندرة ونقص كبري للعنصر البشري الكفء واملؤهل كب
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  خالصة

دول املتعلقة بتشخيص واقع االستثمار يف رأس املال الفكري يف الالعديد من اجلوانب إىل  تطرقنا يف هذا الفصل
 املغاربية (اجلزائر، تونس، املغرب)، عرب عملييت التعليم والتدريب فيها، حيث انه بعد حتليل أهم املقاربات واملسامهات العلمية

كلها تصل يعتمد بشكل كبري  التنافسي للدول أصبحنتيجة مفادها أن األداء إىل  ملوضوع التنافسية الوطنية، جندها تقريبا ً
رفة مبثابة قاطرة اعتبار املعإىل  على مدى تكوين رأس املال الفكري الوطين، وقدرة اتمع على االبتكار واإلبداع، إضافة

ا، هأصبحت مسألة توليدها واستغالهلا تلعب دورًا أساسيًا يف خلق الثروة فيأين  لالقتصاديات الدول وذات أمهية كبرية،
 النتائج التالية:إىل  حيث توصلنا من خالل هذا الفصل

غرار  نتائجها يف املسابقات والتحقيقات الدولية  املتخصصة علىإىل  أن أنظمة التعليم يف الدول الثالثة وبالنظر -
)TIMMSS ,Pirls,PISA ا استطاعت أن حتقق بعض االجنازات والتطورات والنتائجتظهر بشكل كبري أ ،(

بية يف منظومتها التعليمية على األقل كمياً،  كون أن سياساا التعليمية تركز على اجلوانب الكمية املتعلقة بعدد االجيا
رتبطة التالميذ وأعضاء اهليئة التدريسية واملرافق والبىن التحتية...، وفشلت يف حتقيق نتائج كبرية يف اجلوانب النوعية امل

قدرة على تكوين عنصر بشري مؤهل وكفء وذو جودة عالية، حيث أن هذه باألساس جبودة خمرجات التعليم وال
املسؤولية ال تتحملها الدولة لوحدها بل تدخل فيها عدة أطراف، نتيجة التغريات والتطورات احلاصلة يف العائالت 

 واتمعات عموماً داخل هذه الدول؛ 

والعامل  صراع بني الوقت املخصص ملشاهدة التلفزيونأنه بالنسبة لألطفال يف هذه الدول يوجد تقريبًا نوع من ال -
اخلارجي الذي ميشي بشكل سريع والوقت املخصص للمدرسة، حيث يعترب التلفزيون أحد املسؤولني على تأخر نوم 

مدارس يف أوقات متأخرة ويفضلون استعمال هواتفهم للتخلص من  إىل  الكثري من األطفال وهو ما جيعلهم يصلون
يصبح هذا النمط من احلياة مبثابة معيار جلميع األطفال وصار التلفزيون هو النشاط األول يف أين  ة،كالم األستاذ

 تضييع الوقت واللعب ومبثابة سالح ختريب مجاعي وتغييب للحوار العائلي؛

مات اآلباء اوجود خلل يف العالقة بني األطفال وأوليائهم، خاصة مع تفاقم ظاهرة االستعانة بدور احلضانة نتيجة التز  -
العالقة التصارعية بني الطفل واألهل، خاصة يف مسألة إىل  والسيما األمهات، وماهلا من أخطار على الطفل، إضافة

 إعداد الواجبات املدرسية يف ظل غياب األولياء؛

الذي  رممارسة العائالت يف هذه الدول تقريبًا نوع من الضغط على أبنائهم يف مسألة حتصيل أحسن النقاط، األم  -
بحت مبثابة أن طبيعة العالقة بني هذين الطرفني، أصإىل  جيعلهم يشعرون بأا أكثر أمهية لدى أوليائهم منهم، إضافة

دائرة خمادعة تبىن على االعتبارات املادية، والالأمن االجتماعي والنفسي وغياب املرجعية الرتبوية لألبوين، وعدم استقرار 
 األسرة؛



��:;�ر���34وا/9:8	��������������ا�����ا�)%(6�7���  �(اCDEاA�،�B"'@�،�ا�>�ب)�رأس�ا�ل�ا���5ي��34ا��ول�ا�>ر-

 

 
261 

 يل والصعوبات لدى الشباب وخرجيي اجلامعات ومراكز التكوين يف االنتقال من النظام التعليميوجود نوع من العراق -
عامل الشغل بشكل مرن، كون أن الكفاءات املكتسبة يف اجلامعات ومراكز التكوين يف هذه الدول تقريباً، ليست إىل 

طالة مرتفع يف تسجيل معدل بإىل  ضافةهي نفسها وال تواكب يف كثري من األحيان تلك املطلوبة يف سوق العمل، إ
صفوف الشباب املتخرجني من الثانويات أو مراكز التكوين أو اجلامعات وهو ما يساعد على نشر شعور عدم النفع 

 من الدراسة الدخول يف وضعيات الضياع.   
 : : ميكن تلخيص أهم النتائج املتعلقة بقطاعي التعليم والتدريب للجزائر يفبالنسبة للجزائر -1

املبالغ املخصصة  إىل قطاع التعليم بصفة عامة بالنظرإىل  أنه نتج عن ذلك االهتمام الذي أولته احلكومة اجلزائرية -
هلذا القطاع عرب الزمن، حتقيق هذا األخري بعض النتائج االجيابية والتطور يف عدد امللتحقني بصفوفه وكذلك البىن 

 التدريسية، خاصة من الناحية الكمية، إال أنه يبقى يعاين من الكثري من املشاكلواهلياكل التحتية وأعضاء اهليئة 
اهليكلية اليت حتول دون السماح له بتحقيق األهداف املرجوة منه واليت قد تتسبب يف هدر لكل اجلهود املبذولة، 

 وكذلك سبباً لرتاكم وهدر رأس املال البشري؛

ال الساعة على حتقيق األهداف املرجوة منه، خاصة يف إعداد وتوفري رأس امل نظام التعليم يف اجلزائر غري قادر حلد -
الفكري والكفاءات البشرية املؤهلة والضرورية، واليت تساهم بشكل إجيايب يف احلياة االقتصادية واالجتماعية ودفع 

 عجلة التنمية االقتصادية؛

لكمي، قق مجلة من النجاحات االجنازات يف اجلانب اأن املنظومة الرتبوية والتعليمية يف اجلزائر استطاعت أن حت -
إال أا يف املقابل مل تستطيع أن ترفع مستويات اآلداء واملكتسبات التعليمية للتالميذ والشباب خاصة يف املواد 
األساسية مثل الرياضيات والعلوم، األمر الذي انعكس على جودة ونوعية التعليم واليت يف مراحل تعليمية أخرى، 

 املشاكل والعراقيل اليت يعرفها القطاع؛إىل  يرجعها الكثري

ص غياب اسرتاتيجية توجيهية من طرف الدولة بالنسبة لطلبة التعليم العايل يف جمال التخصصات اليت تتوفر فيها فر  -
جند ين أ العمل، حيث جيد الطلبة أنفسهم عادة جمربين على اختيار الطرق السهلة للحصول على شهادة جامعية،

شروط القبول مثال يف كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية مثال سهلة جداً، باملقابل جند أنه هناك 
 شروط تعسفية ومعدالت مرتفعة للقبول يف التخصصات العلمية، األمر الذي من شأنه أن يشجع أغلب الطلبة

تصاد معاناة االقإىل  ل وبالتايل سيؤدي ذلكاالنتساب هلذه الكليات، بغض النظر عن حاجة سوق العمإىل 
 اجلزائري من الفائض وظهور البطالة يف مثل هذه التخصصات؛  
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أن التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر مل حيقق مجيع األهداف املرجوة منه، خاصة تلك املتعلقة جبودة ونوعية  -
واملتخرجني وكذلك  ؤشرات الكمية املتعلقة بعدد الطلبةالتكوين، بل اكتفى فقط بتسجيل حتسينات وتطورات يف امل

اهلياكل واملؤطرين، أما فيما خيص اجلوانب املتعلقة بالبحث العلمي ونوعية املخرجات فالتقارير الدولية تظهر أن 
 مكانة اجلزائر يف البحث العلمي تبقى ضعيفة بدليل احتالل جامعاا مراتب متأخرة يف التصنيفات الدولية؛

ليل األمهية االقتصادية للعمل املهين واحلريف من قبل العائالت اجلزائرية واحلكومة نظراً لتلك النظرة االجتماعية تق -
دعم هذا االجتاه قيام التعليم اجلامعي، حيث يإىل  اخلاطئة للتعليم املهين، واعتقادهم بأن التعليم الثانوي يقود فقط

اسب مع هذا النوع من التعليم رواتب وأجور ضئيلة ال تتنإىل  ة املنتمنياملؤسسات والوزارات احلكومية مبنح الطلب
ذ لاللتحاق ذا تقليص توجه التالميإىل  طبيعة عملهم بالرغم من أمهيته يف احلياة االقتصادية، األمر الذي يؤدي

وي املستويات ذ النوع من التعليم، فضال عن معاناة بعض مؤسسات التعليم املهين والفين من نقص يف املؤطرين
العلمية واملهنية املناسب، ويف ظل غياب التحفيزات وعدم تثمني الشهادات املتحصل عليها، األمر الذي من شأنه 

 أن يدين من مستويات تكوين هذه الفئة؛
 ميكن تلخيص أهم النتائج املتعلقة بقطاعي التعليم والتدريب لتونس يف:   بالنسبة لتونس: -2

انوي،  نسي يوفر للتلميذ مجلة من االمتيازات مقارنة بنظام التعليم اجلزائري، خاصة يف التعليم الثأن نظام التعليم التو  -
كون أن املدة املتاحة فيه للتدريس هي أربعة سنوات بدل ثالثة سنوات، مما يسمح للتلميذ باالستفادة أكثر من 

ستفادة ره من ختصصات وهوما يعزز عنصر االهذه املرحلة اليت تسبق دخوله إما للجامعة أو عامل الشغل، وملا توف
  والتحصيل لدى التلميذ يف هذه املرحلة املهمة وحيضرهم ملراحل أخرى؛

ميذ يف تونس ميكنهم يف مرحلة الثانوي اختيار ختصصات متميزة وأكثر مهنية مثل الفنون والرياضة، األمر أن التال -
 مراكز التكوين املهين؛ الذي ال يوجد يف بالدنا، إال يف اجلامعة أو يف بعض

أن تونس قامت باإلسراع يف إدماج القطاع اخلاص يف التعليم العايل يف وقت مبكر والذي مسح بإنشاء فضاء  -
ذلك جند أنه ىل إ جديد وتقدمي بديل آخر للتعليم العمومي، وهو ما يعترب أمراً حديثًا نوًعا ما يف بالدنا، إضافة

دمي يم العايل والرتاجع عن منطق جمانية التعليم وإعطائه بعدًا اقتصاديًا يف تقبعد إدخال القطاع اخلاص يف التعل
اخلدمات، بدل االعتماد الكلي على اإلعانات والدعم من الدولة، ظهر نوع من الفضاء التنافسي بني القطاع 

أين  ، عكس اجلزائريرياخلاص والعام، السيما فيما خيص تنويع مصادر التمويل، مع الرتكيز على مبدأ المركزية التس
 يبقى التعليم العايل حكومياً بامتياز سواء من ناحية التمويل أو التسيري؛
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وجود خلل يف توزيع الطلبة التونسيني يف التخصصات املتاحة يف القطاعني العمومي واخلاص، الذي كان مشاا  -
، نظراً الرتكازه يف ختصصات معينة تعرف  2015إىل  2010لذلك املوجود يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة من سنة 

معدالت بطالة مرتفعة يف سوق العمل، وينخفض الطلب عليها من قبل أرباب العمل على غرار خرجيي ختصصات 
اآلداب والفنون واحلقوق والعلوم االجتماعية والتجارة، يف الوقت الذي يكون اإلقبال منخفضاً على التخصصات 

ياضيات واخلدمات، وهو ما من شأنه أن خيلق نوع من الفجوة بني متطلبات سوق العمل التقنية مثل الفالحة والر 
 وخمرجات اجلامعة؛  

بالنسبة لقطاع التكوين املهين يف تونس جند أن اهليئات املشرفة عليه تتعدد وتتنوع، نظرا ملا له من أمهية وجدوى  -
لوزارات فيه، فضال جند تداخل لعديد من اأين  التونسية، اقتصادية واجتماعية، وكذلك ألمهيته يف املنظومة التعليمية

على وجود مراكز خاصة بتكوين املؤطرين واملدربني، األمر الذي ال يزال غائباً يف بالدنا وتوكل مهمة متابعة هذا 
 القطاع جلهاز واحد خيتصر يف الوزارة الوصية.

 التعليم والتدريب للمغرب يف:  : ميكن تلخيص أهم النتائج املتعلقة بقطاعي بالنسبة للمغرب -3

أن التعليم التحضريي واالبتدائي يف املغرب اليزال يعاين من الكثري من املشاكل واالختالالت املتعلقة بالفروقات  -
ت الريفية تعرف نقصاً  تبقى العائالأين  يف توزيع وانتشار هذا النمط من التعليم ما بني املناطق احلضرية والريفية،

روقات يف االلتحاق فإىل  كانية التحاق أطفاهلم، نتيجة الظروف االجتماعية للكثري منهم، باإلضافةكبرياً يف إم
 بني اجلنسني، حيث جند أن نسبة التمدرس يف صفوف الذكور أكرب من اإلناث؛

 به نيأن قطاع التعليم العايل يف املغرب حقق قفزة كبرية خاصة من الناحية الكمية، سواء بالنسبة لعدد امللتحق -
الوقت إىل  2000أو املتخرجني أو اهلياكل البيداغوجية وأعضاء اهليئة التدريسية خالل الفرتة املمتدة منذ سنة 

احلايل، إال أنه جند أن شرحية كبرية منهم تتجه باجتاه ختصصات تشهد نوعًا من االكتظاظ والتشبع يف سوق 
صات السهلة نوعًا ما رغبة منهم يف حتصيل عمل عكس ما هو مطلوب، كوم يفضلون التوجه حنو التخص

الشهادات بأقل جهد ووقت ممكن، على حساب التخصصات اليت يشهد فيها سوق العمل نقصاً كبريًا مثل 
الطب وعلوم اهلندسة والعلوم التكنولوجية واهلندسة امليكانيكية والعلوم الزراعية والصيد البحري وغريها من 

 تخصصة، على غرار ما حيدث يف اجلزائر وتونس؛التخصصات التقنية والفنية امل

وجود نوع من التوزيع غري العادل يف صفوف خرجيي قطاع التكوين، حيث جند أن نسبة كبرية منهم تتواجد يف  -
قطاعات أصبحت تعرف نوعاً من التشبع واالكتظاظ على غرار فرع اإلدارة والتدبري والتجارة الذي ميثل حوايل 

البية املتخرجني متواجدين بشكل أكرب يف املدن الكربى واحلضرية مثل الرباط ومراكش ، كما أن غ%20نسبة 
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على حساب املناطق الريفية، يف الوقت الذي توجد ندرة يف العمالة املؤهلة يف بعض التخصصات املفتاحية يف 
الندرة املتعلقة باملوارد س باملغرب على غرار جمال الطياران، باعتباره قطاع صناعي ناشئ يعاين خماطر ترتبط باألسا

 البشرية املؤهلة واملدربة بشكل كفء؛

ااالت التكوين اليت تشهد نسب مرتفعة يف إدماج خرجيي التكوين املهين جند أن التخصصات اليت إىل  بالنظر -
 تعرف عدد قليل من اخلرجيني وندرة يف بعض األحيان، تكون فيها نسب اإلدماج مرتفعة على غرار ما حيدث

يف جمال الصيد البحري وقطاع الفالحة وقطاع الصناعات امليكانيكية واملعدنية والكهربائية وااللكرتونية والكيماوية 
وقطاع الصناعة التقليدية اخلدماتية، األمر الذي جيعل من احلكومة املغربية أمام ضرورة تكثيف اجلهود لتكوين 

ديدة تاحية وباجلودة املناسبة والعالية ملواكبة التوجهات اجلأكرب قدر ممكن من األفراد يف هذه التخصصات املف
 لالقتصاد املغريب.

على ضوء ما جاء يف الفصول السابقة فيما خيص متغريات الدراسة سنحاول من خالل الفصل املوايل تقدمي تفسري 
د التطرق بنوع من املغاربية، وذلك بعللعالقة املوجودة بني مكونات رأس املال الفكري الوطين والتنافسية الوطنية يف الدول 

 التفصيل لواقع كل من هذين املتغريين يف هذه الدول.
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  تمهيد

 الوطين رأس املال الفكريالعديد من اجلوانب املتعلقة بيف اجلانب النظري من هذه الدراسة على  سبق احلديث
ين املتغريين على هذ احلديثإىل  الفصل يف هذا سنتطرقأين  –الثاين الفصل األول و  – التنافسية الوطنيةكذلك و ومكوناته 

من املؤشرات  وذلك باالعتماد على مجلة ،يف كل من اجلزائر وتونس واملغرببنوع من التفصيل بلغة األرقام واإلحصائيات 
يف جمال  2باعتبارها منوذج رائد1ةاليزيامل التجربةإىل  يف هذه الدول، مع اإلشارة معلى واقعهاملختارة اليت تعرب واملقاييس 

، س ماهتري حممدفرتة حكم الرئي أثبت وجوده خاصة بعد والتنافسية لكثري من الدول النامية، االستثمار رأس املال الفكري
دراسة  املعايري اليت جاءت يف على نفس رأس املال الفكري الوطين د يف اختيار مقاييس ومؤشرات قياسحيث اعتم

ت يف ركز أين  ،واليت تناولت دراسة رأس املال الفكري الوطين يف الدول العربية  ،BontisN.( 3 (االقتصادي األمريكي 
مدى توفر ىل إ القياس، إضافةاختيارها على جانبني هامني ومها: أمهية املؤشر مقارنة باملؤشرات األخرى ووزن كل مؤشر يف 

بالتنافسية الوطنية  ما فيما خيص اجلوانب املتعلقةأ. البيانات واإلحصائيات املنشورة يف التقارير الدولية يف الدول حمل الدراسة
لتنافسية رير ااوتق ةيرير التنافسية العاملايف الدول املغاربية وماليزيا، سنركز على االحصائيات والبيانات اليت جاءت يف تق

  .العربية
التنافسية و  مكونات رأس املال الفكري الوطيندراسة واقع كل من من كون أن  الفصلأنه تربز أمهية هذا إىل  كما نشري

اليت تربط  قد تساهم ولو بشكل نسيب يف إعطاء صورة واضحة وتفسري للعالقة ،ومقارنتها زيايومال الدول املغاربية يف الوطنية
ة تكيفها وتأقلمها يف صورة تعكس درجها، في الوطنية بالتنافسيةذات صلة واجلوانب بني مكونات رأس املال الفكري الوطين 

هذا م سيقسيتم ت حيث ،صاد املعرفةمع األوضاع واملتغريات اجلديدة اليت صاحبت ظهور العوملة االقتصادية ومضامني اقت
  على النحو التايل: أساسية، تتوزع مباحث ةثالثإىل  الفصل

  الدول املغاربيةدراسة لواقع مكونات رأس املال الفكري يف  :المبحث األول
  إلقتصاديات الدول املغاربيةالتنافسي الدويل تشخيص الوضع  :المبحث الثاني

 لكل من رأس املال الفكري الوطين والتنافسيةبني مكونات مؤشر   والفروق العالقةحتليل قياس و  :المبحث الثالث
  وماليزيا الدول املغاربية

  

   

                                                 
 -16راجع امللحق  –ساسية اخلاصة باالقتصاد املاليزي : البيانات األ 1
 .17 : للمزيد من املعلومات حول أسباب وحجج اختيار التجربة املاليزية؛ يرجى مراجعة امللحق رقم 2

 ) :N.Bontis( االقتصادي األمريكيراجع دراسة : 3

 N.Bontis, National Intellectual Capital Index: A United Nations initiative for the arab region, Journal of Intellectual 
Capital; Vol5, ProQuest Central, 2004.  
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  في كل من الجزائر، تونس، المغرب الوطني المبحث األول: دراسة لواقع مكونات رأس المال الفكري

  الدول املغاربيةيف املال الفكري الوطينواقع رأس على بنوع من التفصيل احلديث إىل  املبحثيف هذا  سنتطرق 
نسبة ملنطقة احلديث على واقعه بالإىل  إضافةيف هذه الدول،  لذلكاملختارة  واملقاييس باالعتماد على مجلة من املؤشرات

األمريكي  االقتصاديوطبقا ملا جاء يف دراسة هذه املنطقة، إىل  الدول العربية باعتبار أن الدول حمل الدراسة تنتمي
)N.Bontis ,2004(  بالتطرقهذه الدول يفرأس املال الفكري الوطين  مبقارنة لواقع مكونات اجلزء يف هذا، حيث سنقوم ، 

 العمليايت الوطين، مؤشر رأس املال رأس املال البشري الوطين،مؤشر الثروة املالية، ؤشر مؤشرات تقيس اجلوانب املتعلقة مبإىل 
، 2015إىل  2001خالل الفرتة املمتدة من سنة  رأس املال التجديدي الوطين،مؤشر الوطين،  ياملال السوقرأس مؤشر 

   .ليةومنشورة يف تقارير دو  دوليةومنظمات واالحصائيات الصادرة على هيئات البيانات باالعتماد على العديد من 

  الدول المغاربيةفي  والثروة المالية رأس المال البشري الوطنيواقع  المطلب األول:

رأس املال  مؤشروكذلك  ،)Financial Capital(الثروة املالية  مبؤشرهذا اجلزء باستعراض اجلوانب املتعلقة  يهتمس
ومتوسط ، )GDP(األول يف العادة من خالل الناتج اإلمجايل اخلام  املؤشرحيث يعرب على ، يف الدول املغاربية البشري الوطين

ءة والكتابة نسبة اإلملام بالقرا قيست مؤشراتمن خالل  يف العادة الثاين املؤشربينما يعرب على  ،)GDP(نصيب الفرد من 
لية اختيار هذه حيث تعود عم ،عدد السكانإىل  ونسبة طلبة التعليم العايلوصايف نسب االلتحاق باملدارس االبتدائية 

كوا األنسب هلذه الدراسة، اليت ركزت على   )N.Bontis ,2004(ماجاء يف دراسة االقتصادي إىل  ، باألساساملؤشرات
كل كبري يف بش عتمدتأن هذه املؤشرات  وكذلك كون ،اكرب املقاييس وزنا ضمن مكونات مؤشر رأس املال البشري الوطين

انات حوهلا نسبًيا يف يتوفر اإلحصائيات والبإىل  باالضافة واملتخصصة، الدراسات املشاةيف الكثري من  املقارنة بني الدول
  .الدول حمل الدراسة

  الفرع األول: رأس المال المالي في الدول المغاربية 

، ى وجه التحديدلدول العربية عموماً والدول املغاربية علل املتعلقة مبؤشر الثروة املاليةاملعطيات   يف هذا اجلزء حيتوي
إىل  ل التطرقخال من هلذه الدولوالوضعية االقتصادية ، حيث يعكس هذا املؤشر البيانات املالية ماليزياإىل  مع اإلشارة

املستويات و املالية األوضاع  قصد الوقوف على، فيها )GDP(نصيب الفرد من و  )GDP(مستوى الناتج اإلمجايل اخلام 
  النحو التايل.على حيث جاءت النتائج  املعيشية لألفراد داخلها،
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  المؤشرات المالية المتعلقة في الدول المغاربية:91الجدول 

 2015 2013 *2012  *2011 2008  2007  2005  2004  2003  2002 2001   البلد /السنوات

   (مليار دوالر) )PIB(الناتج المحلي الخام 

  548.3  505.5  491.7  275.0  166.5  135.3  102.3  84.6  66.5  55.9   54.7  الجزائر

  119.1 117.2 114.4  88.1  40.3  35.0  28.7  28.2  25.0  21.0 20.0  تونس

  257.3 233.9 227.5  143.5  88.9  75.1  51.6  50.0  43.7  36.1  34.2  المغرب

 5863.9 5508.7 - 5098.0 1357.1 1347.1 1043 852.2 773.1 712.3 706.5  الدول العربية

 767.6 671.3 - 640.3 221.8 186.7 130.3 118.3 103.7 94.9 88.0  ماليزيا

  نصيب الدخل الفردي من الناتج المحلي الخام (دوالر أمريكي) 

  13.533 12.893 12.779  7.643  4.845  3.996  3.112  2.616  2.090  1.785  1.773  الجزائر

  10.244 10.768 10.271  8.258  3.903  3.425  2.860  2.838  2.530  2.149  2.066  تونس

  7.195 6.967 6.878 4.373  2.769  2.434  1.711  1.678  1.452  1.218  1.173  المغرب

  16.377  16.697  -  16.367  4.774  -  3.659  3.054  2.611  2.462  2.341  الدول العربية

  25.308  22.589  -  21.897  8.209  7.033  5.142  4.753  4.187  3.905  3.699  ماليزيا

  من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر:
بيانات ومعطيات صادرة من . 2016، 2015، 2014، 2013، 2011، 2010، 2008/ 2007، 2006، 2005، 2004، 2003 تقارير التنمية البشرية لسنوات -

 . http://donnees.banquemondiale.org/indicateur:البنك الدويل على املوقع االلكرتوين
أصبحت هذه القيم  2012. كما أنه ابتداءا من سنة 2005حمسوبة بالقيمة اجلارية للدوالر األمريكي لسنة  2011القيم املالية للناتج احمللي اخلام ونصيب الدخل الفردي لسنة مالحظة: *: 

  . 2011حتسب بالقيمة اجلارية للدوالر األمريكي لسنة 

اإلمجايل اخلام  عرف الناتجأين  يف اجلوانب املالية الدول املغاربية عرفت حتسناً ملحوظاً  يظهر من اجلدول أعاله أن
نة حيث جند اجلزائر جاءت يف املرتبة األوىل مقارنة بباقي الدول املغاربية خالل الفرتة املمتدة ما بني س ،فيها ارتفاعاً ملحوظاً 

جياب على وهو ما انعكس باإل ،اا البرتولية خالل هذه الفرتةالتحسن احلاصل يف عائدإىل  وذلك بالنظر 2015و 2001
ه معظم دول ، احلال نفسه عرفتحيث عرف نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل اخلام يف هذه الدول حتسنًا ملحوظاً ،أفرادها

يف جوانبها املالية  عاً كبرياً وارتفا تطوراً  تقابل أن ماليزيا هي األخرى عرفاملنطقة العربية خالل نفس الفرتة. بينما جند يف امل
 ،) والذي فاق بشكل واضح ما هو موجود يف الدول املغاربيةGDB) أو نصيب الفرد من (GDBسواء تلك املتعلقة بــ (

مليار  143مليار دوالر للجزائر و 275مليار دوالر مقابل  680حدود إىل  2011وصل الناتج اإلمجايل اخلام فيها سنة أين 
جنده هو آخر يتواجد  أين بالنسبة لنصيب الفرد يف ماليزياتقريبا حدث مليار دوالر لتونس. احلال نفسه  88للمغرب ودوالر 

دوالر للجزائر  13.533مقابل  2015دوالر سنة  25.308حدود إىل  وصلو  ،مبستويات تفوق تلك املوجود يف الدول املغاربية
ا األوضاع املعيشية اليت يعرفهأن دوالر للمغرب خالل نفس السنة. يف صورة تعكس  16.377ودوالر لتونس  10.244و

ل لالقتصاد تنوع مصادر الدخإىل  وذلك ميكن إرجاعه ،مقارنة بنظريه املتواجد يف الدول املغاربية أحسن الفرد املاليزي
 والعربية لدول املغاربيةكس ما تعرفه اقتصاديات اعلى ع الدولية، املاليزي واستقالليته النسبية للتغريات احلاصلة يف األسواق
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من الزيادات يها فاألمر الذي جعل من نصيب األفراد  ،اليت تبقى مصادر دخلها االقتصادية حمصورة يف قطاع أو قطاعني
مرات  06أكثر من بفيها نصيب الفرد  يتزايد مبعدالت أقل من تلك املوجودة يف ماليزيا الذي تضاعف )GDB(املسجلة يف 

 . 2015إىل  2001املمتدة ما بني سنة خالل الفرتة ما 

  في الدول المغاربية سنة فما فوق لكل  15نسبة اإللمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين سن  الفرع الثاني:

 سبيل تقليص اجلهود املبذولة من قبل الدول يف لكوكذ ،ألفراد اتمع يعكس هذا املقياس املستوى التعليمي واملعريف
 الدول املغاربية يفسنة فما فوق  15األمية ملواطنيها، حيث جند نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة لدى البالغني سن ظاهرة حجم 

  .والعربية وماليزيا، توزعت على النحو التايل
  )%(، تونس، المغرب الجزائر فوق ) في فما15نسبة القادرين على الكتابة والقراءة ضمن الشريحة العمرية ( :92الجدول 

  2004  2003  2002  2001  البلد /السنوات 
2005-
2008  

2005-
2010 

2005-
2012  

2005-
2013 

2005-
2015 

  80.2  72.6  72.6  72.6  72.6  69.9  69.8  68.9  67.8  الجزائر

 81.8 79.7  79.1  77.6  78.0  74.3  74.3  73.2  72  تونس

 72.4 67.1  67.1  56.1  56.4  52.3  50.7  50.7  49.8  المغرب

  80.7 78.0 77.0 74.5 72.5 - - - -  الدول العربية 

  94.6  93.1  93.1  93.5  92.1  88.7  88.7  88.7  87.9  ماليزيا

. 2016، 2015، 2014، 2013، 2011، 2010، 2008/ 2007، 2006، 2005، 2004، 2003: من إعداد الباحث باالعتماد على: تقارير التنمية البشرية لسنوات المصدر
 http://donnees.banquemondiale.org/indicateur:بيانات ومعطيات صادرة من البنك الدويل على املوقع االلكرتوين 

وصلت خالل  حيث ،من اجلدول أعاله أن نسبة عدد السكان الذين يعرفون القراءة والكتابة مرتفعة جدا يف ماليزيا
األمر الذي من شأنه أن يوحي من جهة على ارتفاع املستوى  %94.6حدود إىل  2015إىل  2005الفرتة املتمدة من سنة 

يات كذلك تعكس هذه املعط  ،العلمي واملعريف لدى سكان ماليزيا بشكل عام وعند هذه الشرحية على وجه اخلصوص
بشكل واضح نتائج اجلهود املبذولة من طرف احلكومة املاليزية يف سبيل تقليص معدل األمية بني شرائحها السكانية، حيث 

األعمال  على التأقلم واالستيعاب للتطورات اجلديدة اليت تفرضها بيئةأن هذا الواقع قد يكون سببًا مفسرًا لقدرة ماليزيا 
بقى اقل يف كل من اجلزائر وتونس واملغرب عرفت ارتفاعًا لكنها تأن هذه النسبة ومتطلبات اقتصاد املعرفة. يف حني جند 

يف حني بلغت يف  ،%72.4بتونس و % 81.8باجلزائر و %80.2حدود إىل  من تلك اليت هي يف ماليزيا، حيث وصلت
 جمهودات احلكومات العربيةوهي نتيجة تظهر  ،خالل نفس الفرتة %80.7توسط هذه النسبة داخل املنطقة العربية حدود امل

ملواجهة تفشي ظاهرة األمية يف أوساط مواطنيها. على هذا األساس يستنتج أن درجة اإلستيعاب والتأقلم مع التطورات 
ارنة بأفراد اتمع درجة أقل مقب كانتاحلاصلة يف بيئة األعمال اجلديدة للدول العربية عموماً واملغاربية على وجه التحديد  

نظرا ألن شرحية كبرية من السكان (خاصة الشباب واإلناث) يف هذه الدول ال يزالون يعانون من ويالت اجلهل  ،املاليزي
واألمية رغم اهودات واملبالغ املرصودة سنوياً منها للتقليص من هذه الظاهرة السيما يف املناطق الريفية كما هو احلال يف 

  اململكة املغربية. 
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  لتحاق بالتمدرس في السنة األولى من المرحلة االبتدائية الفرع الثالث: نسب اال

يعكس هذا املقياس وجها آخر هودات والتزامات الدول يف حتقيق مبادئ األلفية الثالثة اليت دعت إليها األمم 
واملتعلقة بتعميم التعليم على خمتلف شرائح اتمع دون متييز قصد رفع املستوى التعليمي  1990املتحدة ابتداًءا من سنة 

 الدول املغاربية يفهذا املؤشر واملعريف ألفراد اتمع وتقليص حجم ظاهرة األمية يف أوساط مواطنيها، حيث جاءت نتائج 
   والعربية وماليزيا على النحو التايل.

  (%)صافي نسب االلتحاق بالمدارس االبتدائية في الدول المغاربية  :93الجدول 
-2000  البلد /السنوات

2001  
2001-
2002  

2002-
2003  

2004  2005  
2001-
2009 

2001-
2010  

2002-
2011 

2003-
2012 

2008-
2014  

2010-
2015  

  119  117  117  110.0  107.7  107.5  97  97  95  95  98  الجزائر

 113 110 110 109.0  108.2  107.6  97  97  97  97  99  تونس

 116 118 116 114.0  107.4  106.9  86  86  90  88  78  المغرب

  104  104  105 97.7 95 96.4 83 - - - -  الدول العربية

  108  101  101  96  94.6  97.5  95  93  93  95  98  ماليزيا

. 2016، 2015، 2014، 2013، 2011، 2010، 2008/ 2007، 2006، 2005، 2004، 2003من إعداد الباحث باالعتماد على: تقارير التنمية البشرية لسنوات المصدر: 
 http://donnees.banquemondiale.org/indicateur :بيانات ومعطيات صادرة من البنك الدويل على املوقع االلكرتوينإىل  إضافة

اجلدول أعاله أن نسب االلتحاق باملدارس االبتدائية يف الدول العربية واملغاربية على حد سواء عرفت يظهر من 
د حدو إىل  ، حيث وصل متوسط هذه النسبة يف الدول العربية2015-2010و 2001-2000مقارنة بني الفرتة  اً ارتفاعا كبري 

   إىل  %99أما بالنسبة لتونس فقط انتقلت النسبة من  ،%119إىل  % 98من انتقل ويف اجلزائر  ،2015 يف سنة 104%
البتدائية بالنسبة للمغرب الذي انتقلت فيه نسب االلتحاق باملدارس احدث  خالل نفس الفرتة، احلال نفسه تقريباً  % 113
جدير بالذكر أنه يف هذا املؤشر استطاعت العديد من الدول املغاربية على غرار اجلزائر واملغرب أن  .% 116إىل  %78من 

خالل  % 108حدود إىل  %98تفوق النتائج احملققة يف ماليزيا الذي انتقل فيها صايف االلتحاق باملدارس االبتدائية من 
ليم لفئة حلكومات يف هذه الدول لتعميم حق االستفادة من التعالدور اجلوهري الذي لعبته اإىل  وذلك بالنظرنفس الفرتة، 

  . لذلك خاصة من الناحية الكمية عرب توفري اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة ،األطفال
  عدد السكانإلى  الفرع الرابع: نسبة طلبة التعليم العالي

وتوفري كل  م التعليم على خمتلف شرائح اتمعيعكس هذا املقياس جانباً آخر هودات والتزامات الدول يف تعمي
الظروف املناسبة لتحسني وترقية مستويام العلمية واملعرفية وكذلك تطوير مهارم وكفاءام، حيث يظهر هذا املؤشر عدد 

ورة تربز توزع يف ص ،مستويات التعليم العالية مقارنة بإمجايل السكانإىل  املواطنني يف جمتمع ما الذين استطاعوا الوصول
نسبة طالب  جاءتأين  شرحية االفراد املكونني واحلاصلني على شهادات عليا وتكوين متقدم خالل فرتة زمنية معينة،

  على النحو التايل. والعربية وماليزيا  التعليم العايل/ عدد السكان يف الدول املغاربية
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  )%(عدد السكان في الدول المغاربية إلى  التعليم العالي: نسبة الطالب في 94 الجدول

 2015-2010  2014-2008  2012-2003  2011-2002  2010-2001  2009-2001  البلد /السنوات 

  35  31  31  30.8  30.6  23.9  الجزائر

  35  35  35  35  34.4  31.6  تونس

  25  16  16  13.2  12.9  12.3  المغرب

 30 29 28 24.1 25.8 22.7  الدول العربية 

 30 37 37 40.2 36.5 29.7  ماليزيا

  : من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
 .2016، 2015، 2014، 2013، 2011، 2010، 2008/ 2007، 2006، 2005، 2004، 2003تقارير التنمية البشرية لسنوات  -
 http://donnees.banquemondiale.org/indicateurبيانات ومعطيات صادرة من البنك الدويل على املوقع االلكرتوين:  -

لى حد عدد السكان يف الدول العربية واملغاربية عإىل  نسبة الطالب يف التعليم العايلأن يظهر من اجلدول أعاله 
وايل من حإىل  ، حيث انتقل متوسط هذه النسبة يف الدول العربية2015-2001سواء عرفت ارتفاعا كبري مقارنة بني الفرتة 

إىل  %32أما بالنسبة لتونس فقط انتقلت النسبة من ، %35إىل  % 24ويف انتقلت من اجلزائر من ، % 30حدود إىل  23%
 12 وايلبالنسبة للمغرب الذي انتقلت فيه نسبة طالب التعليم العايل من ح خالل نفس الفرتة، احلال نفسه تقريباً  % 35
أن نسبة طالب التعليم العايل يف العديد من الدول املغاربية على غرار اجلزائر إىل  كما جتدر اإلشارة .% 25حدود إىل  %

خالل  %30اً عند حدود بالنسبة تقريواملغرب استطاعت أن حتقق نتائج تفوق تلك املوجودة يف ماليزيا الذي بقيت فيها 
التعليم العايل ىل إ كون أن غالبة العائالت والتالميذ يف الدول املغاربية يفضلون التوجهإىل   نفس الفرتة، حيث يرجع ذلك

ادا منهم أنه سوق العمل اعتقإىل  الستكمال دراستهم اليت يطغى عليها الطابع األكادميي يف غالب األحيان مث التوجه
سوق ىل إ سيلة الكفيلة إلدماجهم يف سوق العمل، بينما جند انه يف ماليزيا شرحية كبرية من التالميذ يفضلون التوجهالو 

 جماالت البحث اجلامعة الستكمال دراستها يفإىل  العمل من بوابة التعليم الثانوي والتكوين املهين مقابل فئة قليلة تذهب
ما يف االندماج يف التخصصات املهنية اليت تعرف طلباً متزايداً يف سوق العمل. ك العلمي اختصاراً لعامل الوقت واإلسراع

ه احلكومات يف هذه الدور اجلوهري الذي لعبتإىل  يرجع أيضا هذا االرتفاع يف نسب طلبة التعليم العايل يف الدول املغاربية
مستويات تعليمية  إىل ر ممكن من املواطنني من البلوغالدول عرب توفري اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة لتمكني أكرب قد

  من الناحية الكمية يف عدد طلبة التعليم العايل.  خاصةعالية واستطاعت من خالهلا أن حتقق قفزات كبرية 
استطاعت  واملغاربية على وجه التحديد نتيجة مفادها أن الدول العربية عموماً إىل  على ضوء ما سبق ميكن التوصل

الوقت احلايل حتقيق تطور ملحوظ يف الكثري من اجلوانب املالية واملتعلقة برأس املال إىل  2000من سنة  ةلفرتة املمتدخالل ا
كذلك احلال بالنسبة لرصيدها   ،)GDB( ج اإلمجايل اخلام ونصيب الفرد من، حيث سجلت ارتفاعاً يف الناتالبشري الوطين

ملعارف مرتفعة يف حمو األمية ومتكني شرحية كبرية من املواطنني من حتصيل ا اً نسبحققت أين  الوطين، من رأس املال البشري
 استطاعت حيثم العايل، لطلبة التعليبالنسبة  اخلاصة بالقراءة والكتابة واحلساب ولو من الناحية الكمية، احلال نفسه تقريباً 

جمملها ترتكز على  هذه النتائج يف من ان اال، بالرغممعتربة مقارنة بالكثري من الدول الرائدة يف هذا  حتقيق أرقام ونسب
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أين  ايف أغلب األحيان، عكس ما هو عليه احلال يف ماليزي اجلوانب الكمية على حساب اجلوانب النوعيةبشكل كبري يف 
   .والنوعية جند سياسات التعليم فيها تركز بشكل كبري على جوانب اجلودة

  العملياتي الوطني في الدول المغاربيةالمطلب الثاني: رأس المال 

سنقف يف هذا اجلزء على اجلوانب املتعلقة مبؤشر رأس املال العمليايت، حيث سنقتصر على تقدمي ثالثة مقاييس 
  ة.توفر البيانات واملعطيات عليها يف التقارير الدوليل وكذلكيعتمد عليها بشكل كبري يف املقارنة بني الدول، 

 مشرتكي اخلطوط اهلاتفية الثابتة بالنسبة يف الدول املغاربية: يستعمل هذا املقياس كمعيار لقياسعدد  الفرع األول:
لثابتة بالنسبة عدد اخلطوط اهلاتفية ا كانمدى وجود ترابط واتصال بني اتمعات على املستوى الداخلي واخلارجي، حيث  

  نحو التايل.على ال والعربية وماليزيا لعدد السكان يف الدول املغاربية

  : عدد المشتركين في الخطوط الهاتفية الثابتة في الدول المغاربية95الجدول 

  2015  2014  *2010  2005  2004  2003  2002  2001  البلد / السنوات 

  113.0  93.3  100.7  78  71  69  61  61  الجزائر

  129.9  128.5  117.6  125  121  118  117  109  تونس 

  126.9  131.7  111.8  44  44  40  38  41  المغرب

  111.0  109.4  99.6  106  91  94  81  76  الدول العربية

  143.9  158.1  135.2  172  179  182  190  198  ماليزيا

  : من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
 .2016، 2015، 2014، 2013، 2011، 2010، 2008/ 2007، 2006، 2005، 2004، 2003تقارير التنمية البشرية لسنوات  -
 http://donnees.banquemondiale.org/indicateurبيانات ومعطيات صادرة من البنك الدويل على املوقع االلكرتوين:  -

شخص، إال أنه بعد هذه السنة فان القيم  1000اهلواتف الثابتة تؤخذ على أساس عدد املشرتكني بالنسبة لــكانت األرقام املتعلقة باملشرتكني يف   2005حدود سنة إلى  مالحظة: *: 
  ) شخص. 100املأخوذة أصبحت تقارن بالنسبة ملئة (

نة مبا هو عليه احلال نوعاً ما مقار اتفية الثابتة يف ماليزيا مرتفع يتضح من اجلدول أعاله أن عدد مشرتكي اخلطوط اهل
                مقابل) %17.2مشرتك (حوايل  172إىل  شخص 1000لكل  2005 الدول املغاربية، حيث وصل عددهم سنةيف 
) %4.4مشرتك يف املغرب (حوايل  44) و%12.5مشرتك يف تونس (حوايل  125) و%7.8مشرتك يف اجلزائر (حوايل  78

ان عدد حيث ك ،التطور احلاصل يف أغلب الدول العربية واملغاربيةرغم  2015خالل نفس السنة، احلال نفسه تقريباً يف سنة 
مشرتك  127ومشرتك يف تونس  130ومشرتك يف اجلزائر  113مشرتك مقابل  144إىل  شخص يف ماليزيا 100املشرتكني لكل 

يف املغرب خالل نفس السنة. األمر الذي من شأنه أن يوحي بأنه هناك نوع من الكثافة اإلتصالية على املستوى الداخلي 
تاح والتواصل فيما ألفراد اتمع املاليزي باإلنف مسحواخلارجي ملاليزيا أكرب تلك املوجودة يف الدول املغاربية وبالشكل الذي 

صاالا الداخلية يف شبكات وكثافة ات خلارجي، بالرغم من أن هذه األخرية شهدت بدورها تطوراً كبرياً بينهم أوال وبالعامل ا
حيث تبقى  ،يف حماولة من حكوماا املتعاقبة تدارك التأخر املسجل يف مثل هذه األدوات اإلتصالية البسيطة ،واخلارجية

مشرتك  111حدود إىل  2015بلغت يف املتوسط سنة أين  ،العربيةحد اآلن مل متس شرحية كبرية من اتمعات إىل  التغطية
لعديد صورة تربز تواجد ا وهي ،خالل نفس الفرتة اشخص مبعدل أقل من ما هو حمقق يف دولة واحدة كماليزي 100لكل 
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الشكل الذي بنقاط القصور والضعف يف كثافة العملية اإلتصالية داخل اتمعات العربية وكذلك مع العامل اخلارجي  من
يف جمال  ويبني درجة التأخر املسجل هلذه الدول يف شبه عزلة عن التطورات احلاصلة يف مناطق أخرى جيعلهم يتواجدون

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال

  عدد حاملي الهاتف المحمول في الدول المغاربية الفرع الثاني:

ثافة يعكس مدى توفر الك ، وكذلكاالتصال احلديثة يعكس هذا املقياس من جهة درجة إستعمال الدول لتقنيات
العربية وماليزيا جاء و  عدد السكان يف الدول املغاربيةإىل  االتصالية داخل اتمع، حيث جند عدد مشرتكي اهلاتف احملمول

  على النحو التايل.
  بيةعدد مستعملي الهاتف المحمول في الدول المغار  :96الجدول 

  2015  2014  *2010  2005  2004  2003  2002  2001  البلد / السنوات 

  113.0  93.3  100.7  416  145  45  13  03  الجزائر

  129.9  128.5  117.6  566  359  197  52  40  تونس 

  126.9  131.7  111.8  411  313  244  209  164  المغرب

  111.0  109.4  99.6  284  169  118  85  58  الدول العربية

  143.9  158.1  135.3  771  471  442  377  314  ماليزيا

  : من إعداد الباحث باالعتماد على:لمصدرا
 .2016، 2015، 2014، 2013، 2011، 2010، 2008/ 2007، 2006، 2005، 2004، 2003تقارير التنمية البشرية لسنوات  -
 http://donnees.banquemondiale.org/indicateurبيانات ومعطيات صادرة من البنك الدويل على املوقع االلكرتوين:  -

شخص، إال أنه بعد هذه السنة فان  1000كانت األرقام املتعلقة باملشرتكني يف اهلواتف احملمولة تؤخذ على أساس عدد املشرتكني بالنسبة لــ  2005حدود سنة إىل  مالحظة: *:
 ) شخص. 100القيم املأخوذة أصبحت تقارن بالنسبة ملئة (

املغاربية  ا هو كبري عن ما هو موجود يف الدوليتبني من اجلدول أعاله أن عدد مستعملي اهلواتف اخللوية يف ماليزي
من  2005إىل  2001شخص) خالل الفرتة املمتدة من سنة  1000حيث انتقل عدد مستعملي اهلاتف احملمول فيها (لكل 

شخص، أما  566إىل  40شخص ويف تونس من  416إىل  3بينما انتقل عددهم يف اجلزائر من  شخص سنة، 771إىل  314
األمر الذي يستنتج منه أن االستخدام لتقنيات ، شخص خالل نفس الفرتة 411 إىل 164املغرب فانتقل عددهم من 

  االتصال احلديثة يف ماليزيا موجود بشكل كبري منه على ما هو احلال عليه يف الدول املغاربية.
ورغم التطور احلاصل يف أغلب الدول العربية واملغاربية حيث وصل عدد  2005احلال نفسه عرفته الفرتة ما بعد سنة 

 130وشخص يف اجلزائر  113مقابل  ،شخص 144إىل  2015شخص يف ماليزيا سنة  100مستعملي اهلاتف اخللوي لكل 
دوات أ أن مرونة اتمع املاليزي اجتاه اقتناء واستعمالإىل  شخص يف املغرب. وهو ما يوحي 127وشخص يف تونس 

ي اهلواتف احملمولة اليت وصل فيها متوسط مستعمل ،االتصال احلديثة والتكنولوجيا املتطورة أكرب منها من اتمعات العربية
سبة إخنفاض نإىل  شخص مبعدل اقل من ذلك احملقق يف ماليزيا لوحدها والذي ميكن إرجاعه 111حدود إىل  2015سنة 

ديثة العربية واملغاربية اليت سامهت يف إسراع وترية اندماجها وتكيفها مع التكنولوجيات احلاألمية يف ماليزيا مقارنة بالدول 
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ومع التطورات احلاصلة يف العامل اخلارجي، فضال عن كون هذه املعطيات تؤكد مرة أخرى على نتيجة مفادها أن الكثافة 
  العربية واملغاربية. االتصالية يف اتمع املاليزي اكرب من تلك املوجودة يف اتمعات

  نسبة عدد مستعملي اإلنترنت في الدول المغاربية  الفرع الثالث:

خاصة يف جمال  ،يبني هذا املقياس درجة الربط املوجود بني الدول والعامل اخلارجي عن طريق الشبكات العنكبوتية
العربية وماليزيا و يف الدول املغاربية  تنحيث جند أن نسبة عدد مستعملي اإلنرت علومات واالتصال، التجارة وتكنولوجيا امل

  على النحو التايل. جاء
  )%(نسبة عدد مستخدمي االنترنت في الدول المغاربية لعدد السكان  :97الجدول 

  2015  2014  *2010  2005  2004  2003  2002  2001  البلد / السنوات 

  38.2  18.1  12.5  5.8  2.6  -  1.6  0.65  الجزائر

  48.5  42.6  36.6  9.5  8.4  6.4  5.12  4.12  تونس 

  57.1  56.8  49.0  15.2  11.7  3.3  2.36  1.37  المغرب

  40  34.8  27.2  8.8  5.5  -  2.8  1.56  الدول العربية

  71.1  44.9  56.3  43.5  39.7  -  31.97  27.31  ماليزيا

  : من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
 .2016، 2015، 2014، 2013، 2011، 2010، 2008/ 2007، 2006، 2005، 2004، 2003لسنوات تقارير التنمية البشرية  -
 http://donnees.banquemondiale.org/indicateurبيانات ومعطيات صادرة من البنك الدويل على املوقع االلكرتوين: -

شخص، إال أنه بعد هذه السنة فان القيم  1000كانت األرقام املتعلقة مبستعملي االنرتنت تؤخذ على أساس عدد املشرتكني بالنسبة لــ  2005حدود سنة ىل إ : *:مالحظة
  ) شخص.100املأخوذة أصبحت تقارن بالنسبة ملئة (

ملغاربية جداً مقارنة بتلك املوجودة يف الدول ا نت يف ماليزيا مرتفعيظهر من اجلدول أعاله أن عدد مستعملي اإلنرت 
           نسبتهم يف اجلزائر تكاناليت  يف الوقت  ،% 43.5حدود إىل  2005نسبتهم مقارنة بعدد السكان سنة  تحيث وصل

الذي من شأنه أن يوحي بأن درجة االنفتاح والربط لدى سكان ماليزيا  األمر .%15.2واملغرب  % 9.5وتونس  % 5.8
خالل نفس الفرتة.   %8.8حدود إىل  فيها النسبة تبالعامل اخلارجي أكرب مما هو عليه يف الدول املغاربية والعربية اليت وصل

ية عرب اجلهود الدول املغاربية والعربمل تتغري هذه الوضعية بالرغم من التحسن املسجل يف العديد من  2015سنة  كما أنه يف
احلياة اليومية  بشبكات االنرتنت سواء يف املختلفة للحكومات يف هذه الدول لتوفري أكرب قدر ممكن من التغطية والربط

ىل إ  ماليزياحيث وصلت النسبة مقارنة بعدد السكان يف ،ية واالجتماعية والثقافيةقتصادملواطنيها أو يف خمتلف األنشطة اال
حيث تظهر هذه اإلحصائيات  ،%57واملغرب بـ  %49وتونس بـحوايل  %38بينما كانت يف اجلزائر حبدود ، %71حدود 

لكن باملقارنة  ،%40التطور احلاصل يف الدول املغاربية والدول العربية اليت بلغت فيها النسبة يف املتوسط حدود من جهة 
 االستنتاج أن درجة االستعمال واالعتماد على اإلنرتنت يف اال التجاري واجلوانبمع النتائج احملققة يف ماليزيا ميكن 

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات فيها أكرب بكثري من ما هي عليه يف الدول املغاربية والعربية وهو ما قد يكون سبًبا وجيًها 
 الوقت الذي جند أن درجة ية، يفقتصادتفرضها العوملة االيعطي ماليزيا املرونة أكرب يف التكيف مع املستجدات احلديثة اليت 

االنفتاح والربط بالعامل اخلارجي يف هذه الدول تبقى متوسطة والذي قد يكون سبًبا يف عدم قدرا على التكيف واالندماج 
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نب الكمية املتعلقة جلوامع هذه املتغريات اجلديدة يف بيئة األعمال الدولية. جتدر اإلشارة أن هذه اإلحصائيات تعرب على ا
إال انه  ،حتقيق العديد من الدول العربية لتطور كمي من ناحية عدد مستعملي االنرتنتإىل  مبستخدمي االنرتنت يف إشارة

عندما نتكلم على اجلوانب النوعية متعلقة بطبيعة خدمات الربط باألنرتنت وحجم التدفق املوجود يف العديد من الدول 
قلة خربة وتأهيل ىل إ ية فإنه تطرح يف الواجهة مجلة من العراقيل واملشاكل التقنية اليت ميكن إرجاعها باألساساملغاربية والعرب

العنصر البشري والتأخر التكنولوجي داخل هذه الدول يف التأقلم مع التطورات احلاصلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
  بيل املثال.حاصل يف اجلزائر على سهو واالتصال على غرار ما 

يف  أن احلكومات يف الدول العربية واملغاربية قامت جبهود كبرية عل ضوء ما سبق ميكن التوصل إيل نتيجة مفادها
الوقت احلايل واستطاعت أن إىل  2000سبيل حتسني اجلوانب املتعلقة برأس املال العمليايت خالل الفرتة املمتدة من سنة 

وجيا االجيابية ولو من الناحية الكمية، تبعتها تسجيل العديد من املشاكل والعراقيل املتعلقة بتكنولحتقق العديد من النتائج 
حيث تكون  ،املعلومات واالتصال وارتباط خدماا بالشركات والتبعية الدولية يف الكثري من اجلوانب املتعلقة ذا القطاع

نقل العكسي دوهلا دون حتقيق نتائج كبرية يف جمال الإىل  دان األميف الغالب مستورد وناقل مباشر للتكنولوجيات من البل
لذي يف صورة تربز نوع من الرتابط واالندماج هلذه الدول مع العامل اخلارجي بشكل سليب وا ،للتكنولوجيات واخلربات الدولية

كس ما هو ها البشري فيها. ععدة عوامل لعل من بينها نقاط القصور املوجودة يف تأهيل وتكوين موردإىل  ميكن إرجاعه
عليه احلال يف ماليزيا اليت استطاعت خالل نفس الفرتة تقريبًا أن حتقق اندماجًا وارتباطًا بالعامل اخلارجي يف شكل اجيايب 

جاا عرب ها ويف دعم تعزيز تنافسية منتاقتصاداالتصال لصاحل و املعلومات  اواستطاعت أن توظف خمرجات تكنولوجي
، كما استطاعت مثلما حصل يف قطاعها السياحي ،واق عاملية خمتلفة واالنفتاح على أسواق ومستهلكني دولينيطرحها يف أس

 اع ذلك بالدرجة األوىلميكن إرجأين  واخلربات الدولية يف فرتة قصرية تأن تتحكم بشكل كبري يف العديد من التكنولوجيا
من بلد  اامهت بشكل كبري يف النقل العكسي للتكنولوجيا وانتقاهلتأهيل وتكوين موردها البشري وعوامل أخرى اليت سإىل 

  بلد مصدر هلا.إىل  امستورد للتكنولوجي

  رأس المال السوقي الوطني في الدول المغاربية المطلب الثالث:

حيث سنكتفي  ة وماليزيا،والعربي يهتم هذا اجلزء بتلك اجلوانب املتعلقة مبؤشر رأس املال السوقي يف كل الدول املغاربية
املؤشرات، فضال نة بباقي مقار  وزماإىل  بالنظرو  ،بتقدمي مقياسني يعتمد عليهما بشكل كبري يف عملية املقارنة بني الدول

  توفر البيانات واملعطيات حوهلم يف التقارير الدولية.

  نسبة الصادرات من السلع عالية التكنولوجيا الفرع األول:

ية يف الدول (الصناعة واخلدمات)، فضال عن مدى إدخاهلا قتصادر القطاعات االيوضح هذا املقياس درجة تطو 
اجي يف عكس مدى تطور اجلهاز اإلنتي وهو ما ،وإدماجها ملضامني تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف العملية اإلنتاجية

الدول عرب استعمال التكنولوجيات املتقدمة، حيث جند نسبة الصادرات من السلع عالية التكنولوجيا يف الدول املغاربية 
  جاءت على النحو التايل.والعربية وماليزيا، 
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  من إجمالي الصادرات) في الدول المغاربية %وجيا (نسبة الصادرات من السلع عالية التكنول :98الجدول 

  2015  2014  2013  2011  2010  2007  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البلد / السنوات 

  0.15  0.16  0.19  0.16  0.5  0.7  1.5  1.05  2.2  1.06  0.6  4.1  الجزائر

  6.3  5.5  4.9  5.6  4.9  5.4  4.5  5.02  3.8  3.7  3.3  3.4  تونس 

  3.5  5.3  6.5  6.09  7.6  8.8  9.6  10.1  11.3  11.1  9.5  11.2  المغرب

  -  3.3  1.7  1.1  -  1.1  1.4  1.1  1.7  1.4  1.5  1.7  الدول العربية

  42.8  43.4  43.5  43.4  44.5  52.2  54.6  55.6  58.9  58.2  58.1  59.5  ماليزيا

  من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر:
 .2008/ 2007، 2006، 2005، 2004، 2003 تقارير التنمية البشرية لسنوات -
   http://data.albankaldawli.org/indicatorبيانات ومعطيات صادرة من البنك الدويل على املوقع االلكرتوين:  -

رتفعة جداً النسبة إلمجايل الصادرات يف ماليزيا ميظهر من اجلدول أعاله أن نسبة السلع عالية التكنولوجيا املصدرة ب
بني الفرتة املمتدة ما بني سنة  %43إىل  %60انتقلت هذه النسبة من حوايل أين  ،مقارنة بتلك املوجودة يف الدول املغاربية

ية اليت تداعيات األزمة املالإىل  ، مع تسجيل نوع من الرتاجع يف نسبة هذه الصادرات والذي ميكن إرجاعها2015و 2000
، مةللتكنولوجيات املتقد يف صورة تعكس تطور اجلاهز اإلنتاجي ودرجة إدماجهاو ،2008عصفت يف العامل ابتداءا من سنة 

إىل  %4فضال على قدرا على االندماج يف سالسل اإلنتاج الدولية. يف الوقت الذي انتقلت هذه النسبة يف اجلزائر من 
 %11أما املغرب فانتقلت النسبة فيه من حوايل  ،%6إىل  %4خالل نفس الفرتة، ويف تونس انتقلت من حوايل  % 0.15

وسط حدود للدول املغاربية والعربية اليت مل تتعدى فيها النسبة يف املت ييف صورة تعكس التأخر التكنولوج، %4حدود إىل 
 تملتقدمة يف سالسل إنتاجها واعتمادها على تكنولوجياضعف إدماجها للتكنولوجيات اإىل  ، إضافة2014سنة  4%

رتونيات على غرار االتصاالت وااللك ،التطور الذي عرفته بعض القطاعات يف السنوات األخرية تقليدية ما عدا بعض
حمللية يف عملية اة عرب بوابة الشراكة األجنبية اليت تبقى منتجاا يف الغالب موجهة لألسواق سرتاتيجيوبعض القطاعات اال

مسامهة  هذه النتائج تعكساألجنبية يف شكل منتجات تامة الصنع. كما  تعكسية لتقليص فاتورة استريادها للتكنولوجيا
 وهو ما يعكس يف املقابل ،داً ضعيفة ج تعترب الدول املغاربية والعربية يف سالسل اإلنتاج الدولية للمنتجات عالية التكنولوجيا

  لتكنولوجيات املتقدمة واقتصارها على تقدمي املنتجات التقليدية كثيفة عنصر العمل واملواد األولية. ضعف حتكمها يف ا
حقيقة مفادها أن نظام اإلنتاج يف ماليزيا متطور جداً وأيضا أن قطاع الصناعة واخلدمات فيها تظهر هذه املعطيات  

) تكمن يف امتالك ماليزيا ملهارات بشرية (رأس مال بشريمتطور جداً، كما ميكن أن تدل أيضا على حقيقة أخرى خمفية 
متميزة قادرة على إنتاج والتعامل ونقل التكنولوجيا احلديثة من خالل منتجات وخدمات عالية التكنولوجيا، بينما يف الدول 

برياً والذي ميكن إرجاع فاً كحيث جند أن قطاع الصناعة واخلدمات ال يزال يعرف ختل ،العربية واملغاربية فاألمور خمتلفة متاماً 
 األسواق الدولية اليت تعترب قليلة جدا يف ات التقليدية على اهليكل العام لصادرااهيمنة الصناعات واخلدمإىل  سبب ذلك

ه غياب تام لليد تسجيل تأخر كبري أو شبإىل  وتقتصر على قطاعات معينة فقط على غرار النفط يف اجلزائر مثال، إضافة
حلاالت األمر الذي يدفع ذه الدول يف الكثري من ا ،املؤهلة القادرة على إنتاج واستيعاب التكنولوجيا احلديثةالعاملة 
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االستعانة باخلربات الدولية يف شكل مشاريع شراكة لتحويل اخلربات واملعارف الدولية وفق قيود وشروط تكون يف الغالب 
  د واالستهالك للمنتجات األجنبية.تعجيزية تشجع بشكل غري مباشر عمليات االستريا

  عدد الطلب على براءات االختراع:  :الفرع الثاني

فضال عن كونه يبني مستوى التقدم  ،ي واإلبداعي داخل الدولبتكار درجة وحجم النشاط اال يعكس هذا املقياس
طيات املتعلقة املع حيث أن، أي أنه كلما ارتفع هذا العدد إال وكان ذلك دليل واضح على تطوره ومنوه، قتصادوالتطور لال

  .جاءت على النحو التايلوماليزيا، برباءات االخرتاع يف الدول املغاربية 

  عدد تطبيقات براءات االختراع للمقيمين في الدول المغاربية: 99الجدول 

  ) على الرابط االلكرتوين: WIPO: من إعداد الباحث باالعتماد على: إحصائيات حول براءات االخرتاع صادرة عن (المصدر
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile 15/05/2017.  

  للدول المغاربية )USPTO( عدد براءات االختراع المسجلة لدى الواليات المتحدة األمريكية في :100الجدول 

السنوات/ 
  البيانات

2000
  2001
  2002
  2003
  2004
  2005
  2006
  2007
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  

  02  01  02  02  -  -  -  -  02  03  03  -  -  01  02  01  الجزائر

  14  13  16  12  04  05  06  10  05  02  01  03  02  03  01  -  تونس

  08  01  02  04  04  02  06  07  06  02  03  01  04  02  -  04  المغرب

  471  535  506  391  381  373  328  297  337  397  323  326  237  142  116  104  ماليزيا

  املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على:
  .2008/ 2007، 2006، 2005، 2004، 2003تقارير التنمية البشرية لسنوات  -
) على الرابط االلكرتوين: United States Patent And Trade mark Officeإحصائيات حول براءات االخرتاع صادرة عن ( -

https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/appl_yr.htm  ،15/05/2017 .  

قارنة على ما م براءات االخرتاع بالنسبة للمقيمني يف ماليزيا مرتفع جداً أن عدد تطبيقات  يظهر من اجلدولني أعاله
تطبيق لتونس  76و تطبيق للجزائر 84مقابل يف  2008تطبيق سنة  818حدود إىل  وصلأين  ،هو موجود يف الدول املغاربية

بية عرف يف الدول املغار  نيللمغرب خالل نفس السنة، كما أن عدد التطبيقات براءات االخرتاع للمقيم 177و 2008سنة 
ني فيها يف سنة حيث بلغ عدد تطبيقات املقيم ،نوع من التحسن لكنه بقي يف مستويات أقل من تلك احملققة يف ماليزيا

للمغرب. احلال نفسه تقريبا بالنسبة  244وتطبيق لتونس  180وتطبيق للجزائر  89تطبيق مقابل  1300حدود إىل  2015
بية هزيلة حيث جاءت النتائج اخلاصة بالدول املغار  ،االخرتاع املسجلة لدى الواليات املتحدة األمريكيةللطلب على براءات 

السنوات/ 
  البيانات

2001
  2002
  2003
  2004
  2005
  2006
  2007
  2008
  2009
  2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  

  89  94  118  119  94  76  -  -  84  58  59  58  30  43  51  الجزائر

  180  142  112  150  137  113  105  76  76  77  56  46  35  45  22  تونس

  244  355  316  197  169  152  135  177  150  178  140  104  -  -  -  المغرب

  1272  1353  1119  1114  1076  1231  1234  818  670  531  522  522  376  322  271  ماليزيا
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تبعتها تونس ، طلبني 2015إىل  2000من سنة  سجلت اجلزائر يف الفرتة املمتدةأين  ،طلب 20جداً مل تتعدى يف جمملها 
طلبات خالل نفس الفرتة. بينما جند حصيلة  08إىل  طلبات 04طلب واملغرب من  15حدود إىل  باالنتقال من طلب واحد
على براءات  حيث تضاعف فيها عدد الطلب ،مقارنة بتلك احملققة يف الدول العربية واملغاربية ماليزيا وحدها كبرية جداً 

  .2015طلب سنة  471و 2014طلب سنة  535حدود إىل  ووصل 2000طلب سنة  104االخرتاع وانتقل من 
رتفع جداً ي واإلبداعي يف ماليزيا مبتكار املوضحة يف اجلدولني أعاله تظهر بشكل واضح أن النشاط اال املعطيات

ه املعطيات املاليزي، كما ميكن أن تعكس هذ قتصادونشيط ويعرف ديناميكية كبرية يف صورة يعكس مدى تقدم وتطور اال
واإلبداع عرب توفري  ربتكاوتوفري بيئة مالئمة حمفزة على اال حقيقة مفادها أن ماليزيا وصانعي القرار فيها استطاعوا إنشاء

املاليزي واندماجها  تصادقاإلمكانيات املالية واملادية والبشرية املناسبة لذلك والذي ساهم بشكل كبري يف تعزيز تنافسية اال
كس ما هو عليه دولية. عبيئة األعمال ال تبشكل سريع مع مستجدا هاكيفايب يف سالسل اإلنتاج الدولية وتجيإبشكل 

اصة يف ظل خ ية واإلبداعية تعرف مستويات ضعيفة وتسري بشكل بطيءبتكار احلال يف الدول املغاربية جند أن األنشطة اال
هده معظم عرف ضعفاً كبرياً، األمر الذي يفسر ذلك التأخر الذي تشت ةاألخري  فيزية ووقائية هلا تبقى هذهغياب بيئة حت

  ياا وضعف اندماجها وسرعة تكيفها مع تطورات بيئة األعمال الدولية. اقتصادتنافسية  هذه الدول واخنفاض

  رأس المال التجديدي الوطني في الدول المغاربية المطلب الرابع:

 هذا اجلزء يسلط الضوء على اجلوانب املتعلقة باجلانب املعريف واملعلومايت للدول، حيث سنكتفي فيه بتقدمي ملؤشرين 
 أس املال الفكري الوطينات ر ا مقارنة بباقي مؤشر موزإىل  بالنظرو  ،ليهما بشكل كبري يف عملية املقارنة بني الدوليعتمد ع

  فضال عن كوما يستخدمان كمؤشرين رئيسيني يف قياس رأس املال التجديدي للدول.

  نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج اإلجمالي الخام  الفرع األول:

ياا قتصادايعكس هذا املقياس جمهودات والتزامات الدول ودورها يف تشجيع ومتويل أنشطة البحث والتطوير داخل 
ختصيص املوارد املالية واإلمكانيات الالزمة لذلك، حيث جند أن نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير الدول املغاربية  عرب

  على النحو التايل. جاءتوالعربية وماليزيا، 
  )%(من الناتج المحلي الخام في الدول المغاربية  )R&D(نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير  :101لجدول ا

  2014  2013  2011  2010  2009  2007  2005  2004  2003  2002  2001  البلد / السنوات 

  -  -  -  0.1  0.07  0.16  0.2  0.37   0.23  الجزائر
)0-

0.25(  
-  

  0.64  0.66  0.71  0.69  0.71  0.67  0.71  0.73  0.65  0.54  -  تونس 

  -  0.71  -  -  0.64  -  0.66  0.55  0.63  المغرب
)0.51-

1(  
-  

  -  1.0  0.9  -  0.9  0.8  -  -  -  -  -  الدول العربية

  1.3  1.09  1.03  1.03  1.01  0.8  0.7  0.61  -  0.65  -  ماليزيا

  من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر:
  .2016، 2015، 2014، 2013، 2011، 2010، 2008/ 2007، 2006، 2005، 2004، 2003تقارير التنمية البشرية لسنوات:  -

  http://donnees.banquemondiale.org/indicateur:بيانات ومعطيات صادرة من البنك الدويل على املوقع االلكرتوين -
   http://uis.unesco.org/fr/indicator/sti-rd-gerd-total: إحصائيات صادرة عن معهد اإلحصاء التابع لليونيسكو -

- BULLETIN D'INFORMATION DE L'Institut de Statistique de L’Unesco, « INVESTISSEMENTS MONDIAUX EN (R-D) » Novembre 2015, N°36. 
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يظهر من اجلدول أعاله أن نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج اإلمجايل اخلام يف ماليزيا مرتفعة 
 % 1.3إىل  %0.65غاربية، حيث انتقلت فيها هذه النسبة من حوايل نسبيًا مقارنة ملا هو عليه احلال يف الدول العربية وامل

ويف تونس من  ،%0.25حدود إىل  % 0.23مقابل انتقاهلا يف اجلزائر من ، 2014إىل  2001خالل الفرتة املمتدة من سنة 
صب للحكومة املاليزية يخالل نفس الفرتة. األمر الذي من شأنه أن يوحي بأن التوجه العام  % 0.64حدود إ��  % 0.54

يف خانة تشجيع البحث والتطوير ويعكس ذلك اجلهد الذي تبذله هذه األخرية يف سبيل تعزيز وتطوير هذا النشاط من 
خالل توفري املوارد املالية والبشرية واملادية الالزمة له وهو ما يؤكد سبب ارتفاع الطلب على براءات االخرتاع وارتفاع النشاط 

سبة إنفاقها يف ن تويل اهتمام اكرب هلذا النوع من اإلنفاق وتبقى  البالد، يف املقابل جند احلكومات العربية الي يفبتكار اال
حيث توحي هذه النسب درجة اهتمامها مبجال البحث والتطوير الذي يصنف ضمن األولويات  ،%1املتوسط ال تتعدى 

الطلب على  اخنفاض يف عدديفسر بوهو ما  ،الثانوية (مقارنة باإلنفاق العسكري) ضمن توجهات واهتمامات صناع القرار
الية واملادية والبشرية امل ونقص اإلمكانيات ،جهةغياب البيئة التحفيزية والوقائية هلذه األنشطة من ل نظراً براءات االخرتاع 

  املخصصة لتطوير هذا النشاط من جهة أخرى.

  : عدد الباحثين والمهندسين والتقينين الناشطين في مجال البحث والتطوير الفرع الثاني

ة على غرار تيجيااسرت يوضح هذا املقياس حجم القوى البشرية اليت تكون حبوزة دولة ما تعمل يف األنشطة احلساسة و 
نه كلما ارتفع أتلفة، حيث يات املخقتصادأنشطة البحث والتطوير وتوليد املعرفة ملا هلا من قدرة على حتقيق الدفع وتطوير اال

  نظرا لكوم يعدون ثروة وخزائن معرفية مثينة (رأس مال فكري) ،بشكل إجيايب قتصادعددهم كلما رجع ذلك على اال
توزع  العربية وماليزيا،و  هندسني والتقنيني املنخرطني يف جمال البحث والتطوير لكل الدول املغاربيةفنجد عدد الباحثني وامل

  على النحو التايل.
  لكل مليون شخص في الدول المغاربية )R&D(عدد الباحثين والعلماء الناشطين في البحث والتطوير :102الجدول 

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  البلد / السنوات 

  52  76  -  -  -  -  -  -  170  الجزائر
)101-

300(  

  1803  1792  1622  1429  1384  1491  1218  1089  -  -  تونس 

  -  857  852  725  -  660  644  650  -  المغرب
)301-

1000(  

  412  -  372  -  351  -  329  -  -  -  الدول العربية

  2052  -  1793  1653  1467  1070  600  -  369  -  ماليزيا

  املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على:
  2016، 2015، 2014، 2013، 2011، 2010، 2008/ 2007، 2006، 2005، 2004، 2003تقارير التنمية البشرية لسنوات  -
  http://donnees.banquemondiale.org/indicateurبيانات ومعطيات صادرة من البنك الدويل على املوقع االلكرتوين: -
   http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/BrowseScienceFR.aspx?SPSLanguage=FR :إحصائيات صادرة عن معهد اإلحصاء لليونيسكو -

- Fiche D'INFORMATION DE L'Institut de Statistique de L’Unesco, « Ressources Humaines en (R-D) » Mars 2017, N°41. 
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  لكل مليون شخص في الدول المغاربية )R&D(: عدد المهندسين والتقنيين العاملين في البحث والتطوير 103الجدول 
  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  البلد / السنوات 

  -  -  -  -  34  -  -  -  -  34  الجزائر

  58  61  51  50  47  47  -  -  -  -  تونس 

  -  -  43  52  53  -  61  47  48  -  المغرب

  212  -  163  159  130  71  68  -  43  -  ماليزيا

  : من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر
  2016، 2015، 2014، 2013، 2011، 2010، 2008/ 2007، 2006، 2005، 2004، 2003تقارير التنمية البشرية لسنوات  -
  http://donnees.banquemondiale.org/indicateurبيانات ومعطيات صادرة من البنك الدويل على املوقع االلكرتوين: -
   http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/BrowseScienceFR.aspx?SPSLanguage=FRإحصائيات صادرة عن معهد اإلحصاء لليونيسكو:  -

يتضح من اجلدولني أعاله أن عدد الباحثني الناشطني يف جمال البحث والتطوير يف ماليزيا هو يف ازدياد مستمر 
إىل  مليون شخص)شخص (لكل  370ومرتفع مقارنة مبا هو حاصل يف الدول املغاربية، حيث انتقل عددهم من حوايل 

 شخص 170بينما جند عددهم يف اجلزائر انتقل من  ،2014و 2005سنة  ما بني املمتدة ةشخص خالل الفرت  2052حدود 
 1800قرابة إىل  شخص 1089شخص كأقصى تقدير (لكل مليون شخص)، ويف تونس انتقل عددهم من  300حدود إىل 

شخص كأقصى تقدير  1000حوايل إىل  شخص 650م من شخص (لكل مليون شخص)، أما يف املغرب فانتقل عدده
خالل نفس الفرتة. حيث جاءت تونس يف املرتبة األوىل يف الدول املغاربية متفوقة على متوسط العدد احملقق يف الدول العربية 

تلتها يف املرتبة الثانية املغرب ويف املرتبة  شخص (لكل مليون شخص) 412حدود إىل  الذي وصل فيها عدد الباحثني
 2015األخرية اجلزائر. احلال نفسه بالنسبة للتقنيني واملهندسني فقد سجلت ماليزيا ارتفاعًا مستمرًا يف عددهم بلغ سنة 

 2012شخص للمغرب يف سنة  43وشخص لتونس يف نفس السنة  58شخص (لكل مليون شخص) مقابل  212حدود 
. يف صورة تظهر أن ماليزيا تتوفر على رصيد كبري من القوى البشرية الناشطة يف جمال 2010سنة  شخص يف 34 واجلزائر بــ

لك الظروف واحلوافز ها نظرا لتوفر تاقتصادالبحث والتطوير مقارنة بالدول املغاربية وتساهم يف تعزيز وتطوير تنافسية 
وهو  يف العنصر البشري ياسات االستثمارلفئة من الباحثني يف إطار إتباع سواالمتيازات اليت تعطيها احلكومة املاليزية هلذه ا

ما يفسر تربعها على رصيد معترب من براءات االخرتاع املسجلة يف الواليات املتحدة األمريكية وارتفاع نسبة صادراا من 
ن الباحثني غاربية اخنراط عدد قليل مالدول امل الوقت الذي تعرف يف .يف األسواق الدولية ااملنتجات عالية التكنولوجي

حيث  ،والعاملني يف أنشطة البحث والتطوير لغياب البيئة املالئمة واحملفزة على ذلك والرعاية واحلماية الكفيلة داخل بلدام
اجيات حاألماكن اليت تتوفر فيها ظروف عمل أفضل وتقدم إغراءات وحوافز كافية إلشباع إىل  يفضل الكثري منهم اهلجرة

ياا واحليلولة قتصادهذه الفئة، األمر الذي ينتج عنه هدر هلذه الثروة البشرية وهجرة أدمغتها مما يتسبب يف خسارة كبرية لال
ة تعزز هذه األنشطة ات وسياسات واضحاسرتاتيجيخاصة يف ظل غياب  ،يف تطويرها وتعزيز تنافسيتها يف عدم مسامهتهم

اً وهو األمر الذي يفسر اخنفاض رصيد الدول املغاربية يف عدد براءات االخرتاع املسجلة دولي ،ااألفراد على العمل فيه زوحتف
يني يف هذه قتصاداملتعاملني االجند أن الكثري من صانعي القرار و ، حيث اواخنفاض صادراا التقليدية وعالية التكنولوجي

يف  اع من األسواق الدولية أو عرب جسور الشراكات الدوليةوبراءات االخرت  تالدول يفضلون استرياد احللول والتكنولوجيا



��������������������������KH:��ا��ا8Lا��A��/Jن�ا��HIت�����34ا��ول�ا�>ر-����ا�"�MNOا���5ي �ا�ل�رأس��5"���  وا�! 

 

 
281 

أغلب األحيان وحتمل أعبائها املالية والتقنية على السعي إلنتاجها حملياً عرب دعم املخابر واجلامعات ومراكز البحث والباحثني 
  احملليني، عكس ما هو عليه احلال يف ماليزيا.

  د من النتائج ميكن تلخيصها يف النقاط التالية: العديإىل  من خالل كل ما سبق ميكن التوصل
حتقيق تطورًا ملحوظا يف الكثري  2000ن الدول العربية عموماً واملغاربية على وجه التحديد استطاعت ابتداءاً من سنة أ -

كذلك ) GDBحيث سجلت ارتفاعاً يف الناتج اإلمجايل اخلام ونصيب الفرد من (، من اجلوانب االقتصادية واالجتماعية
مستويات معتربة من  إىل احلال بالنسبة لرصيدها من رأس املال البشري عرب حتقيق نسب مرتفعة يف حمو األمية وبلوغها

حيث تبقى هذه النتائج يف جمملها ترتكز على اجلوانب الكمية على حساب اجلوانب  ،حجم طالب التعليم العايل
الدول تعرف مجلة من املشاكل االجتماعية لعل أبرزها تكدس النوعية يف أغلب األحيان، األمر الذي جعلها هذه 

مواردها البشرية وحاملي الشهادات اجلامعية يف ظل تفاقم ظاهرة البطالة يف أوساطهم وتقلص فرص العمل يف بلدام، 
انب و ا تركز بشكل الكبري على اجلوانب األكادميية أكثر من اجلكو،تسجيل مشاكل يف عملية تكوينهمإىل  إضافة

 ؛هنية متقدمةلكون خربات ومهارات ماملهنية وهو ما يقلص فرص حصوهلم على عقود عمل اليت تشرتط توفر أفراد ميت
ن الدول العربية عمومًا واملغاربية على وجه التحديد قامت جبهود كبرية يف سبيل حتسني اجلوانب املتعلقة برأس املال أ -

، رغم تسجيلها 2000نتائج االجيابية ولو من الناحية الكمية ابتداءاً من سنة العمليايت واستطاعت أن حتقق العديد من ال
 الكثري من اجلوانب يف تصال وارتباطها بالعامل اخلارجيللعديد من املشاكل والعراقيل املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واال

قيق نتائج كبرية يف دوهلا دون حتإىل  لدان األميف صورة استرياد أو نقل مباشر للتكنولوجيات من الب ،املتعلقة ذا القطاع
كل سليب وهو ما يضعها يف وضعية تفاوضية ضعيفة ويدجمها بش ،جمال النقل العكسي للتكنولوجيات واخلربات الدولية

نتيجة عدة عوامل لعل من أبرزها املشاكل اليت تعرفها هذه لدول يف عملية إعداد وتأهيل وتكوين  ،مع األسواق الدولية
 مواردها البشري بشكل كفئ.

من صلة  يف رصيدها من رأس املال الوطين السوقي والتجديدي ملا له الزالت الدول العربية واملغاربية تعرف نقصاً كبرياً  -
جد يف الكثري من هذه وهو ما ال يو  ،عالياً  ة اليت تشرتط توفر عمالة كفؤة ومؤهلة تأهيالً مباشرة بالعوامل التقنية املتقدم

الدول، هذا التأخر يف مؤشرات مقياسي رأس املال السوقي والتجديدي جيعل هذه الدول حتتل املراتب األخرية من ناحية 
دة اليت تركز مع متطلبات بيئة األعمال اجلدي شكل هلا صعوبات يف التكيفوياألداء االقتصادي أو التنافسية الدولية، 

على املنتجات كثيفة رأس املال واملعرفة وبدل عن املنتجات كثيفة عنصر العملة وعوامل اإلنتاج التقليدية، فما دامت 
هذه الدول ال تشجع أنشطة البحث والتطوير وفق اسرتاتيجيات وسياسات واضحة وال تركز على توفري بيئة حمفزة 

نتاجي ال يتطور وستجد فإن نظامها اإل ،بة للعقول احمللية واملهاجرة واألجنبية لتوليد املعارف واخلربات يف بلدااومستقط
ضية ضعيفة وهو ما يضعها يف وضعية تفاو   عكس ما هو حاصل يف ماليزيا ،نفسها يف معزل عن سالسل اإلنتاج العاملية

لتقليدية طرف مستهلك للتكنولوجيات احلديثة واملنتجات تامة الصنع اواندماجها يف السوق العاملي بشكل سليب تكون ك
ا الطبيعية واستغالل عمالتها واستقطاا خارج بلداا لتستفيد منه امقابل استغالل موارده، وعالية التكنولوجيا

 االقتصاديات الدولية. 
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  بيةالقتصاديات الدول المغار التنافسي الدولي تشخيص الوضع  :ثانيالمبحث ال

سيتم يف هذا العنصر القيام بتقييم لوضعية التنافسية الوطنية القتصاديات الدول املغاربية (اجلزائر، تونس، املغرب) 
مؤشر التنافسية العاملي  إىل من خالل حتليل واقعها بالنظر ،عرب إخضاعها ملقارنة معيارية وفق املعايري الدولية الكفيلة بذلك

  دولة ماليزيا للقيام بنوع من املقارنة املرجعية. إىل  مع اإلشارةومؤشر التنافسية العربية، 

: وضعية مراحل التنمية القتصاديات الدول المغاربية حسب تصنيف المنتدى االقتصادي العالي المطلب األول
)WEF (  

 يف الدول يةمتصنيف املنتدى االقتصادي العاملي ملراحل التنإىل  قت اإلشارة يف الفصل األول من هذه الدراسةسب
، مرحلة اجاالعتماد على عوامل اإلنتثالثة مراحل أساسية وهي: مرحلة إىل  والذي حسبه يتم تقسيم مسار تنميتها ومنوها

سية على أن عملية حتسني التنافإىل  االعتماد على الكفاءة، مرحلة االعتماد على االبتكارات واإلبداع. كما جتدر اإلشارة
راحل بشكل مي إليها، حيث يعتمد يف تعيني هذه املتل كبري مبؤشرات مرحلة التنمية اليت تنمستوى الدول مرهونة بشك

  السوق.يف صرف الواسع على مقياس نصيب الدخل الفرد من الناتج اإلمجايل اخلام بسعر 

  : واقع مراحل التنمية في الجزائرالفرع األول

حسب ما اليزيا، ماالقتصاد اجلزائري من ناحية مراحل التنمية و سنتطرق يف هذا اجلزء الستعراض التطور الذي عرفه 
  . على النحو التايل ماجاءت النتائج اخلاصة فأشارت له التقارير الصادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي، 

  )2017-2016(و )2007-2006(: تطور وضعية التنمية لالقتصاد الجزائري ما بين الفترة 104الجدول 
مراحل 

  /السنواتالتنمية
2006-
2007  

2008-
2009  

2010-
2011  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

2016-
2017  

  الجزائر
المرحلة 

  الثانية

المرحلة 
  الثانية

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  األولى والثانية

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  األولى والثانية

انتقالية  مرحلة
ما بين المرحلة 
  األولى والثانية

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  األولى والثانية

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  األولى والثانية

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  األولى والثانية

نصيب الفرد من 
GDB 

3.000-
  دوالر 9.000

3.000-
  دوالر 9.000

2000-
  دوالر 3000

2000-
  دوالر 3000

2000-
  دوالر 3000

2000-
  دوالر 3000

2000-
  دوالر 3000

2000-
  دوالر 3000

  ماليزيا
المرحلة 

  الثانية

المرحلة 
  الثانية

المرحلة 
  الثانية

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  الثانية والثالثة

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  الثانية والثالثة

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  الثانية والثالثة

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  الثانية والثالثة

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  الثانية والثالثة

نصيب الفرد من 
GDB  

3.000-
  دوالر 9.000

3.000-
  دوالر 9.000

3.000-
  دوالر 9.000

9.000-
  دوالر17.000

9.000-
  دوالر17.000

9.000-
  دوالر17.000

9.000-
  دوالر17.000

9.000-
  دوالر17.000

  على :  دالباحث باالعتما إعدادالمصدر: من 
- The Global Competitiveness Report 2006- - 2007  , 2008-2009  ,  2010-2011  , 2012-2013  ,  2013-2014 ,  2014-2015 , 2015-2016 ,2016-
2017. www.weforum.org . 
- The Africa Competitiveness Report 2017, World Economic Forum ; www.weforum.org/acr.  
-Sofiane Khatib, Etude de la Compétitivité du Monde arabe 2010 ; World Economic Forum, www.weforum.org . 
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جند أن االقتصاد اجلزائري يف العموم  2016و 2006نتائج تقارير املنتدى االقتصادي العاملي ما بني الفرتة إىل  بالنظر
كفاءة) ما بني املرحلة األوىل (املرتكزة على عوامل اإلنتاج) واملرحلة الثانية (املرتكزة على عنصر ال ةيتواجد يف املرحلة االنتقالي

مع تسجيل نوع من التحسن ، )دوالر 3.000- 2.000(واليت ينحصر فيها نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل اخلام يف اال 
كانت   ية اليتقتصادتزامنت مع حتقيق استقرار يف املؤشرات االواليت  )2009-2008(و) 2007-2006( الصايف يف الفرتة

فس . يف املقابل جند أن ماليزيا استطاعت خالل نلتحسن احلاصل يف أسعار البرتولبامدعومة ومضمونة بشكل أساسي 
-2006(لة الفرتة اءة) طينصر الكفعالفرتة أن حتقق نتائج اجيابية وحتسنًا حيث تواجدت يف املرحلة الثانية (املرتكزة على 

نتقالية ما املرحلة االإىل  أا بعد هذه الفرتة سجلت ماليزيا حتسنًا بانتقاهلا كما، )2010-2011)،(2008-2009(، )2007
بني املرحلة الثانية (املرتكزة على الكفاءة) واملرحلة الثالثة (املرتكزة على اإلبداع) واليت ينحصر فيها نصيب الفرد من الناتج 

خالل هذه  ايف صورة تعكس التطور احلاصل يف املؤشرات االقتصادية ملاليزي، )دوالر17.000-9.000( اخلام يف اال اإلمجايل
الفرتة بالشكل الذي يدعم ويعزز مؤشرات تنافسيتها عكس ما عرفه االقتصاد اجلزائري الذي شهد نوع من الرتاجع يف 

  التنافسي بشكل عام. مركزهمراحل التنمية وما لذلك من انعكاسات وآثار على 

  لثاني: واقع مراحل التنمية في تونسالفرع ا

حسب ما اليزيا، منظهر يف هذا اجلزء التطور الذي عرفه االقتصاد التونسي يف اجلوانب املتعلقة مبراحل التنمية و 
  ايل. النحو التعلى  ماكانت النتائج اخلاصة فأشارت له التقارير الصادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي، 

  )2017-2016(و )2007-2006(: تطور وضعية التنمية لالقتصاد التونسي ما بين الفترة 105الجدول 
-2006  /السنواتمراحل التنمية

2007  
2008-
2009  

2010-
2011  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

2016-
2017  

  تونس
مرحلة انتقالية 

 المرحلة ما بين
  األولى والثانية

المرحلة 
  الثانية

المرحلة 
  الثانية

المرحلة 
  الثانية

المرحلة 
  الثانية

  المرحلة
  الثانية 

المرحلة 
  الثانية

المرحلة 
  الثانية

نصيب الفرد من 
GDB 

2000-
3000 
  دوالر

3.000-
  دوالر 9.000

3.000-
  دوالر 9.000

3.000-
  دوالر 9.000

3.000-
  دوالر 9.000

3.000-
  دوالر 9.000

3.000-
  دوالر 9.000

3.000-
  دوالر 9.000

  ماليزيا
المرحلة 

  الثانية

المرحلة 
  الثانية

المرحلة 
  الثانية

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  الثانية والثالثة

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  الثانية والثالثة

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  الثانية والثالثة

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  الثانية والثالثة

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  الثانية والثالثة

نصيب الفرد من 
GDB  

3.000-
9.000 
  دوالر

3.000-
9.000 
  دوالر

3.000-
9.000 
  دوالر

9.000-
  دوالر17.000

9.000-
  دوالر17.000

9.000-
  دوالر17.000

9.000-
  دوالر17.000

9.000-
  دوالر17.000

  : على  دالباحث باالعتما إعدادمن المصدر: 
- The Global Competitiveness Report 2006- - 2007  , 2008-2009  ,  2010-2011  , 2012-2013  ,  2013-2014 ,  2014-2015 , 2015-2016 ,2016-
2017. www.weforum.org . 
- The Africa Competitiveness Report 2017, World Economic Forum ; www.weforum.org/acr.  
-Sofiane Khatib, Etude de la Compétitivité du Monde arabe 2010 ; World Economic Forum, www.weforum.org . 
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أن االقتصاد التونسي يف العموم يتواجد  2016و 2006أظهرت نتائج تقارير املنتدى االقتصادي العاملي ما بني الفرتة 
 3.000(يف املرحلة الثانية (املرتكزة على عنصر الكفاءة) اليت ينحصر فيها نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل اخلام يف اال 

لة ما بني املرحلة األوىل (املرتكزة على عوامل اإلنتاج) واملرح ةاستطاعت االنتقال من املرحلة االنتقاليأين  ،)دوالر 9.000-
واليت ينحصر فيها نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل اخلام  )2007-2006(الثانية (املرتكزة على عنصر الكفاءة) خالل الفرتة 

ي. يف صورة تظهر حتسن مؤشراا االقتصادية وحتسن يف وضعها التنافس حلة الثانية،ر املإىل  دوالر) 3.000- 2.000(يف اال 
ت يف املرحلة الثانية حيث تواجد ،يف املقابل جند أن ماليزيا استطاعت خالل نفس الفرتة أن حتقق نتائج اجيابية وحتسناً 

حيث أا بعد هذه الفرتة ، )2011-2010( ،)2009-2008( ،)2007-2006(طيلة الفرتة  (املرتكزة على نصر الكفاءة)
(املرتكزة  املرحلة االنتقالية ما بني املرحلة الثانية (املرتكزة على الكفاءة) واملرحلة الثالثةإىل  سجلت ماليزيا حتسنًا بانتقاهلا

يف صورة تعكس  ،)ردوال17.000-9.000(على اإلبداع) واليت ينحصر فيها نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل اخلام يف اال 
  .خالل هذه الفرتة بالشكل الذي يدعم ويعزز مؤشرات تنافسيتها االتطور احلاصل يف املؤشرات االقتصادية ملاليزي

تنمية اليت يتواجد املرحلة الثانية من مراحل الإىل  هنا ميكن القول االقتصاد التونسي استطاع أن يسجل حتسناً بانتقاله 
يف صورة تعكس  ،)2011-2010)،(2009-2008(فيها االقتصاد املاليزي بعدما كان يف مرحلة انتقالية على األقل خالل الفرتة 

لدخل الفردي نصيب االسيما تلك املتعلقة ب ،قدرة االقتصاد التونسي على حتقيق نوع من االستقرار يف املؤشرات االقتصادية
  .2011بالرغم من املشاكل السياسية واالقتصادية اليت عرفتها البالد ابتداءا من سنة 

  لثالث: واقع مراحل التنمية في المغربالفرع ا

حسب ما أشارت ماليزيا، و نظهر يف هذا اجلزء التطور الذي عرفه االقتصاد املغريب يف اجلوانب املتعلقة مبراحل التنمية و 
  على النحو التايل.  ماالنتائج اخلاصة  جاءتالصادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي، حيث  له التقارير

  )2017-2016(و )2007-2006(تطور وضعية التنمية لالقتصاد المغربي ما بين الفترة  :106الجدول 
مراحل 

  /السنواتالتنمية

2006-
2007  

2008-
2009  

2010-
2011  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

2016-
2017  

  المغرب
مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  األولى والثانية

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  األولى والثانية

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  األولى والثانية

  المرحلة
  الثانية

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 

  والثانيةاألولى 

  المرحلة
  الثانية

  المرحلة
  الثانية

  المرحلة
  الثانية

نصيب الفرد من 
GDB 

2000-
  دوالر 3000

2000-
  دوالر 3000

2000-
  دوالر 3000

3.000-
  دوالر 9.000

2000-
  دوالر 3000

3.000-
  دوالر 9.000

3.000-
  دوالر 9.000

3.000-
  دوالر 9.000

  ماليزيا
المرحلة 

  الثانية

المرحلة 
  الثانية

المرحلة 
  الثانية

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  الثانية والثالثة

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  الثانية والثالثة

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  الثانية والثالثة

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  الثانية والثالثة

مرحلة انتقالية 
ما بين المرحلة 
  الثانية والثالثة

نصيب الفرد من 
GDB  

3.000-
  دوالر 9.000

3.000-
  دوالر 9.000

3.000-
  دوالر 9.000

9.000-
  دوالر17.000

9.000-
  دوالر17.000

9.000-
  دوالر17.000

9.000-
  دوالر17.000

9.000-
  دوالر17.000

  على :  دالباحث باالعتما إعدادالمصدر: من 
- The Global Competitiveness Report 2006- - 2007  , 2008-2009  ,  2010-2011  , 2012-2013  ,  2013-2014 ,  2014-2015 , 2015-2016 ,2016-
2017. www.weforum.org . 
- The Africa Competitiveness Report 2017, World Economic Forum ; www.weforum.org/acr.  
-Sofiane Khatib, Etude de la Compétitivité du Monde arabe 2010 ; World Economic Forum, www.weforum.org . 
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أن االقتصاد املغريب يف العموم يتواجد يف  2016و 2006بينت نتائج تقارير املنتدى االقتصادي العاملي ما بني الفرتة 
السيما  ،ما بني املرحلة األوىل (املرتكزة على عوامل اإلنتاج) واملرحلة الثانية (املرتكزة على عنصر الكفاءة) ةاملرحلة االنتقالي
واليت ينحصر فيها نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل اخلام يف اال  )2011-2010( غايةإىل  )2007-2006(خالل الفرتة 

لفرد الثانية (املرتكزة على عنصر الكفاءة) اليت ينحصر فيها نصيب ا املرحلةإىل  )، مع تسجيل انتقالهدوالر 3.000- 2.000(
يف ) 2017-2016(غاية إىل  )2013-2012(ابتداءًا من الفرتة  )دوالر 9.000- 3.000(من الناتج اإلمجايل اخلام يف اال 

ة. هنا ميكن لتنافسياوما لذلك من أثر يف حتسني وضيعته  ،واستقرارهاية قتصاداالتعكس التحسن املسجل يف مؤشراته  صورة
مرحلة انتقالية  املرحلة الثانية من مراحل التنمية بعدما كان يفإىل  القول االقتصاد املغريب استطاع أن يسجل حتسناً بانتقاله

  .ياملاليز  قتصادوذلك مبستوى أقل من ما عرفه اال) 2011-2010(،)2009-2008(، )2007-2006(على األقل خالل الفرتة 
ويف الوقت الذي كان االقتصاد املاليزي يتواجد  )2017-2016(إىل  )2013-2012( كما أنه ابتداء من الفرتة املمتدة ما بني 

الثانية مبستوى أقل من ما  ةتواجد االقتصاد املغريب يف املرحل ،يف املرحلة االنتقالية ما بني املرحلة الثانية والثالثة من التنمية
تواجده يف املرحلة جعًا بهو عليه احلال لالقتصاد املاليزي ومبستوى أفضل من ما حققه االقتصاد اجلزائري الذي عرف ترا

ة يف صورة تعكس بعدما كان يتواجد يف املرحلة الثاني ،االنتقالية ما بني املرحلة األوىل والثانية من التنمية خالل نفس الفرتة
  يب الدخل الفردي.تلك املتعلقة بنص خاصةقدرة االقتصاد املغريب على حتقيق نوع من االستقرار يف املؤشرات االقتصادية 

  المغاربية حسب مؤشر التنافسية الدولييات الدول قتصادال تقييم القدرة التنافسيةطلب الثاني: الم

نستعرض يف هذا اجلزء رصيد وترتيب الدول املغاربية يف مؤشر التنافسية العاملي الذي يصدره املنتدى االقتصادي 
ي وذلك يف صورة تظهر املقارنة املعيارية لواقع القدرات التنافسية هلذه الدول يف الرتتيب العامل ،العاملي يف تقاريره السنوية

  ماليزيا للقيام بنوع من املقارنة املرجعية. إىل  مع اإلشارة، )2017-2016(و )2007-2006(خالل الفرتة املمتدة ما بني 

  الجزائري قتصادالفرع األول: الوضع التنافسي لال

تصادي العاملي ومؤشر على جاء يف تقارير املنتدى االق يل وتقييم الوضعية التنافسية لالقتصاد اجلزائري بناءاً قصد حتل
التنافسية الدويل، سنستعرض من خالل اجلدولني املواليني بعض املؤشرات املعتمدة يف قياس وحساب رصيد الدول والذي 

تسليط الضوء إىل  ، باإلضافة2016و 2006رتة املمتدة ما بني سنة على أساسها يتم ترتيب الدول سنوياً وذلك خالل الف
على مكونات وأعمدة مؤشر التنافسية الدويل االثين عشر بنوع من التفصيل قصد توضيح الصورة أكثر على كيفية توزع 

الضعف فيه، حيث و األرصدة الفرعية ملؤشر التنافسية املتعلق باالقتصاد اجلزائري يف صورة تسمح باكتشاف مراكز القوة 
  جاءت النتائج املتعلقة به يف تقارير التنافسية العاملية على النحو التايل.
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-2016(، )2007-2006(الجزائري في مؤشر التنافسية الدولي في الفترة الممتدة ما بين  قتصادترتيب ورصيد اال 107الجدول 

2017 (  
  2007-2006  البيانات/ السنوات 

2008-
2009  

2010-
2011  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

2016-
2017  

عدد السكان (مليون 
  نسمة) 

32.9  33.9  34.9  36.2  36.0  37.9  38.7  39.9  

الناتج اإلجمالي الخام 
  (مليار دوالر)

102.0  131.6  140.8  190.7  207.8  206.1  214.1  172.3  

ترتيب اجلزائر يف مؤشر 
د التنافسية الدويل بالنسبة لعد

  الدول

من  76المرتبة 
  أصل 

   دولة 125

 99المرتبة 
  من أصل 

  دولة134

 86المرتبة 
  من أصل 

  دولة 139

 110المرتبة 
  من أصل 

  دولة 144

 100المرتبة 
  من أصل 

  دولة148

 79المرتبة 
  من أصل 

  دولة144

 87المرتبة 
  من أصل 

  دولة 140

 87المرتبة 
  من أصل 

  دولة 138

  4.0  4.0  4.1  3.8  3.7  4.0  3.7  3.9  نقاط ) 7إلى  1الرصيـــــد (

عدد سكان ماليزيا (مليون 
  نسمة) 

25.3  26.2  27.5  29.0  28.9  29.6  30.3  31.0  

الناتج اإلجمالي الخام 
  (مليار دوالر)

130.8  186.5  191.5  278.7  303.5  312.4  326.9  296.2  

ترتيب ماليزيا يف مؤشر 
عدد الدويل بالنسبة لالتنافسية 

  الدول

من  26المرتبة 
  أصل 

  دولة 125

 21المرتبة 
  من أصل 

  دولة 134

 26المرتبة 
  من أصل 

  دولة 139

 25المرتبة 
  من أصل 

  دولة 144

 24المرتبة 
  من أصل 

  دولة148

 20المرتبة 
  من أصل 

  دولة144

 18المرتبة 
  من أصل 

  دولة 140

 25المرتبة 
  من أصل 

  دولة 138

  5.2  5.2  5.2  5.0  5.1  4.9  5.0  5.0  نقاط ) 7إلى  1الرصيـــــد (

  على :  دالباحث باالعتما إعدادالمصدر: من 
-The Global Competitiveness Report 2006- - 2007  , 2008-2009  ,  2010-2011  , 2012-2013  ,  2013-2014 ,  2014-2015 , 2015-2016 ,2016-2017. 
www.weforum.org . 
- The Africa Competitiveness Report 2017, World Economic Forum ; www.weforum.org/acr.  
-Sofiane Khatib, Etude de la Compétitivité du Monde arabe 2010 ; World Economic Forum, www.weforum.org . 

  

   مكونات مؤشر التنافسية الدوليحسب الجزائري  قتصادترتيب ورصيد اال :108الجدول 

-2006  مكونات المؤشر/السنوات 
2007  

2008-
2009  

2010-
2011  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

2016-
2017  

  المتطلبات األساسية
  88  82  65  92  89  80  61  43  الترتيب 

  4.3  4.4  4.6  4.3  4.2  4.3  4.5  4.9  الرصيد 

  المؤسسات العامة والخاصة: أداء 1العمود 
  99  99  101  135  141  98  102  58  الترتيب 

  3.5  3.5  3.4  3.0  2.7  3.5  3.4  3.9  الرصيد 

  البنى التحتية: 2العمود 
  100  105  106  106  100  87  84  78  الترتيب 

  3.3  3.1  3.1  3.1  3.2  3.5  3.0  2.9  الرصيد 

  الكلي قتصاد: استقرار اال 3العمود 
  63  38  11  34  23  57  5  1  الترتيب 

  4.8  5.3  6.4  5.5  5.7  4.8  6.1  6.2  الرصيد 

  الصحة والتعليم االبتدائي :4العمود 
  73  81  81  92  93  77  76  45  الترتيب 

  5.7  5.6  5.6  5.4  5.4  5.6  5.3  6.6  الرصيد 

  مصادر الكفاءة
  110  117  125  133  136  107  113  92  الترتيب 

  3.6  3.4  3.3  3.2  3.1  3.5  3.3  3.2  الرصيد 

  96  99  98  101  108  98  102  84  الترتيب    التعليم العالي والتدريب:  5العمود 
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  3.9  3.7  3.7  3.5  3.4  3.6  3.3  3.5  الرصيد 

  كفاءة أسواق السلع:  6العمود 
  133  134  136  142  143  126  124  96  الترتيب 

  3.5  3.5  3.5  3.2  3.0  3.6  3.5  3.4  الرصيد 

  كفاءة سوق العمل:  7العمود 
  132  135  139  147  144  123  132   متوفرريغ  الترتيب 

  3.2  3.2  3.1  2.9  2.8  3.7  3.3  غري متوفر  الرصيد 

  كفاءة األسواق المالية:  8العمود 
  132  135  137  143  142  135  132  غري متوفر  الترتيب 

  2.9  2.8  2.7  2.6  2.4  2.8  2.9  غري متوفر  الرصيد 

  الجاهزية التكنولوجية: 9العمود 
  108  126  129  136  133  106  114  100  الترتيب 

  3.1  2.6  2.6  2.5  2.6  3.0  2.5  2.6  الرصيد 

  حجم السوق:  10العمود 
  36  37  47  48  49  50  51  غري متوفر  الترتيب 

  4.7  4.7  4.4  4.4  4.3  4.3  4.2  غري متوفر  الرصيد 

  مصادر اإلبداع
  119  124  133  143  144  108  126  90  الترتيب 

  3.1  3.0  2.9  2.6  2.3  3.0  2.8  3.2  الرصيد 

  تطور بيئة األعمال:  11العمود 
  121  128  131  144  144  108  132  103  الترتيب 

  3.3  3.3  3.2  2.9  2.5  3.3  3.0  3.4  الرصيد 

  : اإلبداع12العمود 
  112  119  128  141  141  107  113  76  الترتيب 

  2.9  2.8  2.6  2.4  2.1  2.8  2.7  3.1  الرصيد 

  على :  دالباحث باالعتما إعدادالمصدر: من 
- The Global Competitiveness Report 2006- - 2007  , 2008-2009  ,  2010-2011  , 2012-2013  ,  2013-2014 ,  2014-2015 , 2015-2016 ,2016-
2017. www.weforum.org . 
- The Africa Competitiveness Report 2017, World Economic Forum ; www.weforum.org/acr.  
-Sofiane Khatib, Etude de la Compétitivité du Monde arabe 2010 ; World Economic Forum, www.weforum.org . 

  

) يظهر بشكل واضح أن رصيد وترتيب االقتصاد اجلزائري يف مؤشر التنافسية 107نتائج اجلدول رقم (إىل  بالنظر
يزي احملققة من قبل االقتصاد املال ججاء يف مراتب متواضعة مقارنة بالنتائ 2016و 2006الدويل خالل الفرتة املمتدة ما بني 

من أصل  110املرتبة إىل  2006ة سنة دول 125من أصل  76حيث تراجع االقتصاد اجلزائري من املرتبة  ،خالل نفس الفرتة
ليعرف بعد  2014دولة يف سنة  144من أصل  79، مث سجل نوع من التحسن بتسجيله املرتبة 2012دولة يف سنة  144

، السيما بعد دخول االقتصاد اجلزائري يف أوضاع 2016دولة يف سنة  138من أصل  87ذلك تراجع آخر بتحقيقه املرتبة 
يف املقابل جند أن االقتصادي املاليزي  .2014اقتصادية حرجة نوع ما بعد تراجع أسعار البرتول ابتداء من مارس لسنة 

 ل، مث انتق2006دولة سنة  125من أصل  26حيث جاء املرتبة  وإجيابية،استطاع خالل نفس الفرتة حتقيق نتيجة مرضية 
دولة سنة  144من أصل  20، مث سجل حتسنًا ملحوظًا بتسجيله املرتبة 2012دولة يف سنة  144من أصل  25املرتبة إىل 

، يف صورة تعكس قوة وصالبة وتنافسية االقتصاد املاليزي ولعل ما 2016دولة يف سنة  138أصل  �d 25واملرتبة  2014
ية يفسر هذه القوة وارتفاع مستويات التنافسية فيه هي النتائج اليت حققها يف أرصدة املكونات الثالثة الفرعية ملؤشر التنافس

يف  22مث املرتبة  2014يف سنة  23الدويل حيث سجلت يف املكون األول املتعلق باملتطلبات األساسية بشكل عام املرتبة 
     وهي نتائج تعكس ما تتوفر عليه ماليزيا يف األعمدة اجلزئية اخلاصة ذا املكون  ،2016يف سنة  26واملرتبة  2015سنة 

فاءة ك(أداء املؤسسات، البىن التحتية،...)، احلال نفسه بالنسبة للمكون الثاين املتعلق مبصادر الكفاءة (التعليم والتدريب،  
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على الرتتيب وهي نتائج أخرى  24و22و 24خالل نفس الفرتة مراتب متقدمة  ابدورهفيه  تسوق العمل،...) الذي سجل
نتائج املكون ىل إ تظهر األسباب احلقيقية لتحقيق ماليزيا نتائج اجيابية يف املؤشر العام للتنافسية الدويل. كما أنه بالرجوع

حيث جاءت  ،(تطور بيئة األعمال، اإلبداع) جندها هي األخرى احتلت فيها مراتب متقدمةالثالث املتعلق مبصادر اإلبداع 
ر نتائج هذه املكونات الثالثة الفرعية ملؤشإىل  على الرتتيب. عليه وبالرجوع 20و 17و17خالل نفس الفرتة يف املراتب 

ز العاملي الذي حيتله يف االقتصاد املاليزي وتفسر املركالتنافسية الدويل اخلاصة مباليزيا جند أا تعكس يف طياا قوة وصالبة 
 الوقت الذي تلك املتعلقة مبصادر الكفاءة واإلبداع، يف خاصة ،تقارير التنافسية الدولية لتوفره على الكثري من املقومات

  لتحديد. ى وجه اتعترب هذه األخرية مبثابة حتديات وعقبات كبرية أمام الدول النامية عموماً والدول املغاربية عل
والناجتة عن  2000جدير بالذكر، أن االقتصاد اجلزائري بالرغم من البحبوحة املالية اليت عرفها ابتداء من سنوات 

  ته.حتسن أسعار البرتول يف األسواق الدولية إال انه مل يقدر على حتقيق نتائج كبرية تزيد من صالبة وارتقاء أدائه وتعزيز تنافسي
 املتواضعة احملققة من قبل االقتصاد اجلزائري يف ج) ميكن تفسري النتائ108نتائج اجلدول رقم (إىل  نه بالنظرأكما 

خالل الفرتة املمتدة ما  ،النتائج املتعلقة بأعمدة املتطلبات األساسية يف مؤشر التنافسية الدويلإىل  ترتيب التنافسية العاملي
منخفضة وسجلت تراجعاً ملحوظاً يف مؤشراا الفرعية، حيث جاءت النتائج العموم اليت كانت يف  2016و 2006بني سنة 

  على النحو التايل:
بالنسبة للعمود األول املتعلق بأداء املؤسسات العامة واخلاصة فيظهر أنه سجل تراجعاً ملحوظاً بانتقاله من املرتبة  -

 ؛99بتسجيله املرتبة  2016مع تسجيل نوع من التحسن يف سنة  2012سنة  144املرتبة إىل  2006سنة  58
فيما خيص العمود الثالث واملتعلق باالستقرار يف مؤشرات االقتصاد الكلي فقد شهد هو األخر تراجعاً كبرياً بعدما   -

جيله ، مث سجل نوع من التحسن بتس2010سنة  57املرتبة إىل  لينتقل ،2006سنة يف األوىل  حيتل املرتبة تكان
بعد تراجع أسعار  خاصة، 2016يف سنة  63املرتبة إىل  وبعد ذلك تسجيل تراجع ووصوله 2014سنة  11املرتبة 

وكذلك كون أن الكثري من مؤشرات االقتصاد الكلي مرتبطة بشكل أساسي مبا حيدث يف  2014البرتول يف سنة 
سر موقع فييف مؤشرات االقتصاد الكلي األسواق الدولية من تقلبات ألسعار النفط، حيث أن هذا التذبذب 

االقتصاد اجلزائري يف مراحل التنمية اليت جاءت يف تقارير التنافسية الدولية بتسجيله نوع من الرتاجع واالنتقال من 
 املرحلة االنتقالية ما بني للمرحلة األوىل والثانية.إىل  املرحلة الثانية (املرتكزة على مصادر الكفاءة)

قد جاءت النتائج املتعقلة ف ،املؤشرات الفرعية اليت تعرب على مصادر الكفاءة يف مؤشر التنافسية الدويل أما فيما خيص
  باالقتصاد اجلزائري على النحو التايل:

حيث انتقال  ،فيما خيص العمود اخلامس واملتعلق بالتعليم والتدريب فقد شهد هاذين القطاعني تراجعاً يف ترتيبهما -
 .96املرتبة بتسجيل  2016يف سنة  طفيف ، ليشهد حتسن2012يف سنة  108املرتبة إىل  2006ة سن 84من املرتبة 

ملراتب األخرية ا فيما خيص العمود السابع واملتعلق بكفاءة سوق العمل جند أن اجلزائر يف هذا املؤشر حتتل تقريباً  -
، يف صورة تعكس 2016يف سنة  132واملرتبة  2013يف سنة  147، مث املرتبة 2006سنة  132حيث جاءت يف املرتبة 

 بشكل صريح وضعية القوى العاملة اجلزائرية يف اجلوانب املتعلقة بعنصر الكفاءة ومدى جاهزيتها.
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رتبة فيما خيص العمود التاسع واملتعلق باجلاهزية التكنولوجية جند أن اجلزائر جاءت يف ذيل الرتتيب تقريباً بتسجيلها امل -
حيث تظهر هذه النتائج تلك النقائص  ،2016يف سنة  108واملرتبة  2013يف سنة  136واملرتبة  2006يف سنة  100

املشاكل املتعلقة ىل إ والتأخر الذي تعرفه بالدنا يف جمال التكنولوجيات احلديثة ومدى قدرا على إنتاجها حملياً بالنظر
لرغم من جها ونقلها والتعامل معها واحملافظة عليها بابإعداد وتكوين العنصر البشري املؤهل الكفء القادر على إنتا

 التطورات احلاصلة يف هذا اال السيما يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

اءت عرفته تلك املؤشرات الفرعية اليت تقيس مصادر اإلبداع يف مؤشر التنافسية الدويل، حيث ج احلال نفسه تقريباً 
  تصاد اجلزائري على النحو التايل: النتائج املتعلقة باالق

يف سنة  76فيما خيص العمود الثاين عشر واملتعلق بعنصر اإلبداع جند أن اجلزائر سجلت تراجعاً بانتقاهلا من املرتبة  -
، حيث يظهر هذا املؤشر التأخر 2016يف سنة  112املرتبة إىل  لتصل 2014و 2013يف السنتني  141املرتبة إىل  2006
امل البشري عدة عوامل لعل أمهها يتعلق جباهزية العإىل  تعرفها بالدنا يف جمال البحث والتطوير وذلك بالنظرالذي 

غياب بيئة داعمة ىل إ ونقاط اخللل املرتبطة بعملية إعداد وتكوينه أو عدم توفر املورد البشري املؤهل والكفء، إضافة
 و الدعم املايل. وحمفزة هلذا اال سواء من الناحية القانونية أ

فيما خيص العمود احلادي عشر واملتعلق مبدى تطور بيئة األعمال فإن اجلزائر سجلت يف هذا املؤشر تراجعًا يف  -
املرتبة إىل  ووصلت 2014و 2013يف السنتني  144املرتبة إىل  2006يف سنة  103الرتتيب حيث انتقلت من املرتبة 

كبري طبيعة بيئة األعمال املوجودة يف االقتصاد الوطين اليت ال تزال ، يف صورة تعكس بشكل  2016يف سنة  121
تعرف الكثري من املشاكل والعراقيل والتعقد مقارنة مبا هو موجود يف دول أخرى على غرار ماليزيا، حيث أن جاء 

كات حاب الشر اليت يقوم املنتدى االقتصادي العاملي سنويًا على رجال األعمال وأص 1يف إطار الدراسات املسحية
عرب توجيه العديد من األسئلة لتقييم أهم العراقيل اليت تواجههم عند ممارستهم لنشاط األعمال يف العامل، فكانت 

 آرائهم على بيئة األعمال يف اجلزائر تتمحور يف اجلوانب التالية اليت نرتبها حسب درجة التأثري:
ة اإلجراءات املتعلقة بنشاطهم وتعقدها وافتقادها لعاملي السرع عدم كفاءة اإلدارة العامة وانتشار البريوقراطية يف -

 واملرونة؛
البنكي يف التأخر اليت يعرفها القطاع املصريف و إىل  صعوبة الولوج واحلصول على التمويل ألنشطة األعمال بالنظر -

وائق اإلدارية وافتقادمها العىل إ جانب تسوية املعامالت املالية وعملية متويل املشاريع للمتعاملني االقتصاديني بالنظر

                                                 
1: The Global Competitiveness Report-2006-  2007,   2009-2008,  2011-2010 ,   2013-2012,2014-2013 ,2015-2014 , -2015
2016,2016-2017. www.weforum.org . 
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لعنصر السرعة واملرونة الكافيتني يف معاجلة طلبات التمويل وهو ما يشكل عائق كبري هلم يف تسوية ومزاولة أنشطتهم 
 يف آجاهلا احملددة؛

 ية بالنظربالتكوين غري املناسب للعمالة وافتقارها ملعايري التدريب املطلوبة السيما تلك اليت تفرضها الشركات األجن -
عدم توفر العمالة الفنية والتقنية املؤهلة تأهيًال جيداً وارتكاز عملية التعليم يف اجلامعات ومراكز التكوين املهين إىل 

 بشكل كبري على اجلوانب األكادميية أكثر من اجلوانب املهنية والفنية؛
 افية؛ وافتقادها لروح املسؤولية واالحرت  ضعف أخالقيات العمل الوطنية لدى الفئة النشطة من العمالة اجلزائرية -

انتشار رهيب ملختلف أشكال الفساد بشقيه املايل واإلداري خاصة يف ظل التعقيدات والعراقيل املوجودة يف اإلدارة 
 العمومية وانتشار البريوقراطية؛

 ارتفاع معدالت الضرائب والرسوم اجلبائية وتعقدها وتشعبها؛ -
م استقرار السياسات العمومية وذلك الرتباطها بشكل كبري بتقلبات أسعار النفط يف ارتفاع معدالت التضخم وعد -

 األسواق الدولية؛
ضعف يف عرض وتوفري البىن التحتية املناسبة ملزاولة نشاط األعمال بالرغم من جمهودات احلكومة اجلزائرية يف السنوات  -

 األخرية لتدارك هذا النقص؛
 نقص تأهيل وتكوين العنصر البشري املسؤول عليها وعدم كفاءته يفإىل  بالنظرضعف يف قدرات وطاقات اإلبداع  -

غياب بيئة مناسبة وحمفزة وداعمة ألنشطة البحث والتطوير وشح مصادر متويلها من إىل  الكثري من احلاالت، إضافة
 القطاع العمومي أو اخلاص. 

قارير التنافسية واضعة اليت حققها االقتصاد اجلزائري يف تعلى ضوء ما سبق ميكن اخلروج بنتيجة مفادها أن النتائج املت
الدولية الصادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي هي يف احلقيقة تعكس واقع القدرات التنافسية املتواضعة فيه ولو نسبياً 

رات الفرعية ملؤشر هر املؤشبالرغم من الطاقات واملقومات اليت حبوزته سواء من ناحية اإلمكانيات املادية والبشرية، حيث تظ
السيما تلك املتعلقة  ،أن اجلزائر الزالت تعرف العديد من املشاكل اهليكلية والقاعدية يف هيكل اقتصادها ،التنافسية الدويل

بالتعليم والتدريب وإعداد وتكوين العنصر البشري املؤهل تأهيالً عالياً وما له من آثار يف تقليص حجم الطاقات والقدرات 
اإلبداعية، األمر الذي يشكل عقبة كبرية يف تطور جهازها اإلنتاجي وحتسني أداء مؤسساا العمومية واخلاصة، حيث أنه 

تلك املتعلقة  خاصة ،البشري املؤهل ستتقلص الكثري من العقبات واملشاكل أمام الشركات الوطنية واألجنبيةبتوفر العامل 
التكنولوجيات احلديثة وسهولة التعامل معها بسرعة ومرونة كبريتني، فضال على إمكانيات نقل اخلربات  مع تكييفالب

طوير، وهو ما وع بشكل دائم للتبعية اخلارجية يف جمال البحث والتاحلديثة وملا ال إنتاجها حملياً عوض اخلض توالتكنولوجيا
سيعزز من قوا التفاوضية يف استقطاب االستثمارات األجنبية وحيفزها لالستثمار. أمام كل هذه املعطيات يستوجب على 

س املال الفكري وفق أمتخذي القرار اإلسراع يف اختاذ قرارات اسرتاتيجية وجادة تقتضي بتكثيف أنشطة االستثمار يف ر 
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سياسات مناسبة وتوفري بيئة عملية وقانونية مالئمة وحمفزة ألنشطة البحث والتطوير تشارك فيها سلسلة وطنية من املؤسسات 
العمومية واخلاصة توفر احلماية والدعم هلذه األنشطة، كل ذلك يف إطار استمرار احلكومة اجلزائرية يف تصحيح وتقومي مراكز 

هيكل االقتصاد الوطين السيما تلك املتعلقة باجلهاز املصريف وعصرنة اجلهاز اإلداري وحماربة كل أشكال الفساد القصور يف 
  . 2001فيه اليت باشرت فيها عرب براجمها االقتصادية املختلفة منذ سنة  ةوالبريوقراطي

  لالقتصاد التونسيالوضع التنافسي ثاني: الفرع ال

يف إطار السعي لتقييم الوضعية التنافسية لالقتصاد التونسي على أساس ما جاء يف تقارير املنتدى االقتصادي العاملي 
ومؤشر التنافسية الدويل، سنظهر فيما يلي بعض املؤشرات املعتمدة يف قياس وحساب رصيد الدول والذي على أساسها 

احلديث على مكونات وأعمدة إىل  ، باإلضافة2016و 2006دة ما بني سنة يتم ترتيب الدول سنوياً وذلك خالل الفرتة املمت
مؤشر التنافسية الدويل االثين عشر بنوع من التفصيل قصد توضيح الصورة أكثر على كيفية توزع األرصدة الفرعية ملؤشر 

قارير باالقتصاد التونسي قصد اكتشاف مراكز القوة والضعف فيه، حيث نوضح النتائج املتعلقة به يف ت ةالتنافسية املتعلق
  التنافسية العاملية من خالل اجلدولني املواليني.

  )، 2007-2006(التونسي بمؤشر التنافسية الدولي في الفترة الممتدة ما بين  قتصادترتيب ورصيد اال :109الجدول 

)2016-2017(  

-2006  البيانات/ السنوات 
2007  

2008-
2009  

2010-
2011  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

2016-
2017  

  11.1  11.0  10.9  10.7  -  10.3  10.3  10.1  عدد السكان (مليون نسمة) 

  43.6  48.6  47.4  45.6  -  40.2  35.0  30.2  الناتج اإلجمالي الخام (مليار دوالر)

سية يف مؤشر التنافتونس ترتيب 
  الدويل بالنسبة لعدد الدول

من  30المرتبة 
  أصل 

   دولة 125

 36المرتبة 
  من أصل 

  دولة134

 32المرتبة 
  من أصل 

  دولة 139
-  

 83المرتبة 
  من أصل 

  دولة148

 87المرتبة 
  من أصل 

  دولة144

 92المرتبة 
  من أصل 

  دولة 140

 95المرتبة 
  من أصل 

  دولة 138

  3.9  3.9  4.0  4.1  -  4.7  4.6  4.7  نقاط) 7إلى  1الرصيــــــــــــــــــــد (

(مليون ماليزيا  عدد سكان
  نسمة) 

25.3  26.2  27.5  29.0  28.9  29.6  30.3  31.0  

  296.2  326.9  312.4  303.5  278.7  191.5  186.5  130.8  الناتج اإلجمالي الخام (مليار دوالر)

تنافسية الترتيب ماليزيا يف مؤشر 
  الدويل بالنسبة لعدد الدول

من  26المرتبة 
  أصل 

  دولة 125

 21المرتبة 
  من أصل 

  دولة 134

 26المرتبة 
  من أصل 

  دولة 139

 25المرتبة 
  من أصل 

  دولة 144

 24المرتبة 
  من أصل 

  دولة148

 20المرتبة 
  من أصل 

  دولة144

 18المرتبة 
  من أصل 

  دولة 140

 25المرتبة 
  من أصل 

  دولة 138

  5.2  5.2  5.2  5.0  5.1  4.9  5.0  5.0  نقاط) 7إلى  1الرصيــــــــــــــــــــــد (

    على :  دالباحث باالعتما إعدادالمصدر: من 
- The Global Competitiveness Report 2006- - 2007  , 2008-2009  ,  2010-2011  , 2012-2013  ,  2013-2014 , 2014-2015 , 2015-2016 ,2016-2017. 
www.weforum.org . 
- The Africa Competitiveness Report 2017, World Economic Forum ; www.weforum.org/acr.  
-Sofiane Khatib, Etude de la Compétitivité du Monde arabe 2010 ; World Economic Forum, www.weforum.org . 
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  مكونات مؤشر التنافسية الدوليلتونسي حسب ا قتصادترتيب ورصيد اال :110الجدول 

-2006  مكونات المؤشر/السنوات 
2007  

2008-
2009  

2010-
2011  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

2016-
2017  

  المتطلبات األساسية
  79  78  85  74  -  31  35  37  الترتيب 

  4.4  4.4  4.4  4.5  -  5.3  5.2  4.5  الرصيد 

المؤسسات العامة : أداء 1العمود 
  والخاصة

  78  79  81  73  -  23  22  19  الترتيب 

  3.8  3.8  3.7  3.8  -  5.2  5.2  5.1  الرصيد 

  : البنى التحتية2العمود 
  83  80  79  77  -  46  34  36  الترتيب 

  3.7  3.7  3.8  3.9  -  4.5  4.6  4.4  الرصيد 

  الكلي قتصاد: إستقرار اال 3العمود 
  99  97  111  96  -  38  75  37  الترتيب 

  4.2  4.3  4.0  4.4  -  5.1  4.9  4.9  الرصيد 

الصحة والتعليم  :4العمود 
  االبتدائي

  59  58  53  47  -  31  27  33  الترتيب 

  5.9  5.9  6.0  6.0  -  6.2  6.1  6.7  الرصيد 

  مصادر الكفاءة
  103  98  94  88  -  50  53  42  الترتيب 

  3.7  3.7  3.7  3.8  -  4.3  4.2  4.3  الرصيد 

التعليم العالي :  5العمود 
  والتدريب

  93  76  73  73  -  30  27  36  الترتيب  

  4.0  4.1  4.3  4.2  -  4.9  4.8  4.7  الرصيد 

  كفاءة أسواق السلع:  6العمود 
  113  118  107  88  -  33  30  35  الترتيب 

  3.9  3.9  4.0  4.1  -  4.7  4.8  4.7  الرصيد 

  كفاءة سوق العمل:  7العمود 
  133  133  129  132  -  79  103  غرب متوفر  الترتيب 

  3.2  3.1  3.4  3.6  -  4.3  4.1  غرب متوفر  الرصيد 

كفاءة األسواق :  8العمود 
  المالية

  119  122  117  110  -  58  77  غرب متوفر  الترتيب 

  3.7  3.6  3.4  3.6  -  4.3  4.1  غري متوفر   الرصيد 

  الجاهزية التكنولوجية: 9العمود 
  80  80  90  83  -  55  52  53  الترتيب 

  3.7  3.6  3.4  3.5  -  3.9  3.7  3.6  الرصيد 

  حجم السوق:  10العمود 
  69  69  64  64  -  67  62  غري متوفر  الترتيب 

  3.8  3.9  3.9  3.9  -  3.7  3.6  غرب متوفر   الرصيد 

  مصادر اإلبداع
  104  110  93  79  -  34  30  28  الترتيب 

  3.3  3.3  3.4  3.5  -  4.1  4.2  4.4  الرصيد 

  تطور بيئة األعمال :11العمود 
  101  104  88  76  -  42  40  31  الترتيب 

  3.6  3.6  3.8  3.9  -  4.3  4.5  4.8  الرصيد 

  : اإلبداع 12العمود 
  104  110  99  88  -  31  27  27  الترتيب 

  3.0  2.9  3.0  3.1  -  3.8  3.9  4.0  الرصيد 

  : على  دالباحث باالعتما إعدادمن المصدر: 
-The Global Competitiveness Report 2006- - 2007  , 2008-2009  ,  2010-2011  , 2012-2013  ,  2013-2014 ,  2014-2015 , 2015-2016 ,2016-2017. 
www.weforum.org . The Africa Competitiveness Report 2017, World Economic Forum ; www.weforum.org/acr.-Sofiane Khatib, 
Etude de la Compétitivité du Monde arabe 2010 ; World Economic Forum, www.weforum.org . 
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) يظهر بشكل واضح أن رصيد وترتيب االقتصاد التونسي يف مؤشر التنافسية 109نتائج اجلدول رقم (إىل  بالنظر
يات احملققة من قبل االقتصاد ججاء يف مراتب متقدمة مقارنة بتلك النتائ 2016و 2006فرتة املمتدة ما بني الدويل خالل ال

حيث  ،2011سنة  السيما يف الفرتة اليت سبقت ،خالل نفس الفرتةتقريبا املغاربية ويف نفس مستوى االقتصاد املاليزي 
، ليسجل 2010دولة يف سنة  139من أصل  26واملرتبة  2006دولة سنة  125من أصل  30سجل االقتصاد التونسي املرتبة 

ستمر يف سلسلة النتائج السلبية لي ،2014دولة يف سنة  144من أصل  87جاء يف املرتبة أين  بعد هذه الفرتة تراجعاً كبرياً 
تلك األحداث السياسية اليت إىل  ، حيث ميكن إرجاع هذا الرتاجع2016دولة يف سنة  138من أصل  95بتحقيقه املرتبة 

بري الذي كان املتضرر الك ،وماهلا من تبعات أمنية واقتصادية خاصة يف القطاع السياحي 2011حدثت يف تونس يف سنة 
حيث  إجيابية،و يف املقابل جند أن االقتصادي املاليزي استطاع خالل نفس الفرتة حتقيق نتيجة مرضية  .من هذه األحداث

، مث سجل حتسناً 2012دولة يف سنة  144من أصل  25املرتبة إىل  ، مث انتقل2006دولة سنة  125أصل  من 26جاء املرتبة 
، يف صورة 2016دولة يف سنة  138من أصل  25واملرتبة  2014دولة يف سنة  144من أصل  20ملحوظًا بتسجيله املرتبة 

تعكس قوة وصالبة وتنافسية االقتصاد املاليزي. عليه ميكن القول أن لتلك األحداث السياسية اليت عرفته تونس منذ سنة 
دخول ىل إ السيما تلك املتعلقة بالتنافسية وأدائه االقتصادي بالنظر ،األثر الكبري يف تراجع املؤشرات االقتصادية 2011

وعدم استقرار يف السياسات العامة واالقتصادية عقب الالاستقرار املستمر يف اجلهاز احلكومي البالد يف مرحلة انتقالية 
تعلقة وتفاقم املشاكل اإلدارية والقضايا امل ،البالد املتأتية من عدة قطاعات على رأسها القطاع السياحي لوتراجع مداخي

اده املشاكل والعقبات، األمر الذي عجل بعملية استنجبالفساد والبريوقراطية وتفاقم املشاكل االجتماعية وغريها من 
  بصندوق النقد الدويل حملاربة كل هذه املشاكل االقتصادية واالجتماعية. 

) ميكن تفسري املرتبة اليت حققها االقتصاد التونسي يف ترتيب التنافسية 110نتائج اجلدول رقم (إىل  نه بالنظرأكما 
 2006عمدة املتطلبات األساسية يف مؤشر التنافسية الدويل خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة النتائج املتعلقة بأإىل  العاملي

ليعرف بعد ذلك نوعًا من الرتاجع امللحوظ يف املؤشرات  2011يف العموم اجيابية السيما يف املرحلة ما قبل سنة  2016و
  الفرعية، حيث توزعت النتائج على النحو التايل:

سنة  31بالنسبة للعمود األول املتعلق بأداء املؤسسات العامة واخلاصة يظهر تسجيل تراجع كبري بانتقاله من املرتبة  -
 ؛األسباب السالف ذكرهاإىل  وذلك بالنظر 2016يف سنة  78واملرتبة  2014سنة  81املرتبة إىل  2010

رياً بعدما  تصاد الكلي فقد شهد هو األخر تراجعاً كبفيما خيص العمود الثالث واملتعلق باالستقرار يف مؤشرات االق -
يف  99، مث سجل نوع من التحسن بتسجيله املرتبة 2010سنة  يف 111املرتبة إىل  لينتقل 2010سنة  38كان يف 

السيما بعد تراجع مداخيل العديد من القطاعات االقتصادية (السيما القطاع السياحي) بسبب  ،2016سنة 
االضطرابات السياسية واألمنية اليت شهدا البالد وانعكاسها سلبياً على مؤشرات االقتصاد الكلي، حيث أن الكثري 

اً خاصة يف الوجهة باجتاه أماكن أكثر أمانمن رؤوس األموال احمللية واألجنبية فضلت االستثمار خارج تونس وتغيري 
اقم وتعفن جراء تف ،ظل ضبابية املشهد السياسي واالقتصادي ودخول البالد يف موجة من االحتجاجات الشعبية

تفشي مظاهر الفساد اإلداري واملايل وأشكال إىل  األوضاع االجتماعية كالبطالة والتهميش والفقر ...، إضافة
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انة الدولية يف ظل ارتفاع االستدإىل  هاز اإلداري وتفاقم املشاكل املالية وتقلص املوارد املالية واللجوءالبريوقراطية يف اجل
وما لذلك من آثار على القدرة الشرائية للمواطن التونسي. جدير بالذكر أن بالرغم من الرتاجع  ،معدالت التضخم

تنمية يف نسي استطاع أن حيافظ على مركزه يف مراحل الوالتذبذب يف مؤشرات االقتصاد الكلي جند أن االقتصاد التو 
اليت جاءت يف تقارير التنافسية الدولية بتسجيله نوع االستقرار وبقائه من املرحلة الثانية (املرتكزة على مصادر 

عكس ما حدث يف االقتصاد اجلزائري الذي سجل تراجع رغم ابتعاده عن كل املظاهر واملشاكل اليت  ،الكفاءة)
 ا تونس يف هذه الفرتة وتوفره على موارد مالية كبرية مقارنة بتلك املتوفرة يف معظم اقتصاديات الدول املغاربية.شهد

فيما خيص املؤشرات الفرعية اليت تعرب على مصادر الكفاءة يف مؤشر التنافسية الدويل فقد كانت النتائج املتعقلة 
  باالقتصاد التونسي موزعة على النحو التايل:

ما فيما خيص العمود اخلامس واملتعلق بالتعليم والتدريب فقد شهد هاذين القطاعني يف تونس تراجعاً كبرياً يف ترتيبه -
يستمر يف الرتاجع بتحقيقه يف ل، 2014و 2013يف سنيت  73املرتبة إىل  2008يف سنة  27حيث انتقال من املرتبة 

 .96املرتبة  2016سنة 
فيما خيص العمود السابع واملتعلق بكفاءة سوق العمل جند أن تونس يف هذا املؤشر حققت نتائج متواضعة حيث  -

، يف صورة تعكس 2016يف سنة  133واملرتبة  2013يف سنة  132، مث املرتبة 2008سنة  79جاءت يف املرتبة 
 لتكوين وأداء املهام.باقة لتونسية يف اجلوانب املتعلبشكل واضح كفاءة ووضعية القوى العاملة ا

 52فيما خيص العمود التاسع واملتعلق باجلاهزية التكنولوجية سجلت تونس تراجعاً رهيباً وذلك بانتقاهلا من املرتبة  -
، 80 بتسجيلها املرتبة 2016، مع تسجيل نوع من التحسن يف سنة 2014يف سنة  90املرتبة إىل  2008يف سنة 

النتائج املتعلقة باجلوانب التكنولوجية يعكس بشكل كبري املشاكل والنقائص والتأخر الرتاجع يف هذا حيث أن 
الذي ال تزال تعرفه تونس كغريها من الدول املغاربية يف جمال التكنولوجيات احلديثة ومدى قدرا على إنتاجها 

اج هذه القادر على إنت املشاكل املتعلقة بإعداد وتكوين العنصر البشري املؤهل الكفءإىل  حمليًا بالنظر
حمليًا أو نقلها من بلداا األصلية بصورة أفضل عوض استريادها جاهزة يف شكل براءات اخرتاع  تالتكنولوجيا

 مكلفة وباهظة، خاصة يف ظل غياب الظروف والبيئة الداعمة ألنشطة البحث التطوير احمللية فيها.
 ختتلف كثريا عن مللتونس  إلبداع يف مؤشر التنافسية الدويللمؤشرات الفرعية اليت تقيس مصادر اأما بالنسبة ل

   على النحو التايل: التونسي قتصاد، حيث جاءت النتائج املتعلقة باالسابقاا من املؤشرات الفرعية
يف  27فيما خيص العمود الثاين عشر واملتعلق بعنصر اإلبداع جند أن تونس سجلت تراجعاً كبرياً بانتقاهلا من املرتبة  -

يظهر أين  ،101بتسجيلها املرتبة  2016لتصل نوع من التحسن يف سنة ، 2015يف سنة  110املرتبة إىل  2006سنة 
هذا املؤشر بشكل كبري التأخر التكنولوجي واملعريف الذي تعرفه تونس على غرار العديد من الدول املغاربية وذلك 

بتأهيل وكفاءة  لعل أمهها ما يتعلق ،عدة عواملإىل  كن إرجاعهتراجع جمال البحث والتطوير فيها والذي ميإىل  بالنظر
العامل البشري ونقاط القصور املرتبطة بعملية إعداده أو عدم توفر املورد البشري املؤهل تأهيًال عاليًا يف كثري من 
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بل اجلهاز املايل من ق غياب بيئة داعمة وحمفزة هلذا اال سواء من الناحية القانونية أو الدعمإىل  األحيان، إضافة
 احلكومي أو املؤسسات العمومية أو اخلاصة. 

 ترتيب هذا يف أما فيما خيص العمود احلادي عشر واملتعلق مبدى تطور بيئة األعمال فقد سجلت تونس تراجعاً كبرياً  -
يف  2016 سنة يف 101املرتبة إىل  ، ليصل2015يف سنة  104املرتبة إىل  2006يف سنة  31حيث انتقلت من املرتبة 

صورة تعكس بشكل كبري طبيعة بيئة األعمال املوجودة يف االقتصاد التونسي اليت ال تزال تعرف الكثري من املشاكل 
اليت عرفت تراجعاً   2011والعراقيل والتعقد مقارنة مبا هو موجود يف دول أخرى على غرار ماليزيا، خاصة بعد سنة 

كبريًا يف عدد االستثمارات احمللية واألجنبية بسبب املشاكل السياسية واألمنية وعدم استقرار السياسات العمومية 
ا االقتصاد السطح يف هذه املرحلة االنتقالية اليت يشهدهإىل  وغريها من املشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت طفت

جال األعمال وأصحاب الشركات من خالل الدراسات املسحية اليت يقوم املنتدى التونسي، حيث جاءت آراء ر 
االقتصادي العاملي سنوياً على بيئة األعمال يف تونس عموماً والعراقيل املوجودة فيها تتمحور يف اجلوانب التالية اليت 

 :1نرتبها حسب درجة األمهية والتأثري كما يلي
ر البريوقراطية يف اإلجراءات املتعلقة بنشاط األعمال وتعقدها وافتقادها لعاملي عدم كفاءة اإلدارة العامة وانتشا -

 السرعة واملرونة، فضال على التفشي الرهيب لظاهرة الفساد مبختلف أشكاله داخل اجلهاز اإلداري احلكومي؛
ليت يعرفها القطاع دارية ااملشاكل والعراقيل اإلإىل  صعوبات التمويل ألنشطة األعمال وكيفيات الولوج إليها بالنظر -

املصريف والبنكي يف جانب تسوية املعامالت املالية وسرعة عملية متويل املشاريع للمتعاملني االقتصاديني وافتقادمها 
للمرونة الكافية يف معاجلة طلبات التمويل وهو ما يشكل عائق كبري هلم يف تسوية ومزاولة أنشطتهم يف آجاهلا 

 احملددة؛
ين أ لشروط العمل الالئق أو توفري فرص عمل للشباب حتفظ هلم كرامتهم وتضعهم يف ظروف مالئمةغياب كبري  -

جند أن شرحية معتربة منهم ميارسون نشاطات بشكل غري رمسي ويف مناصب عمل ال تتوفر على الشروط الدنيا 
لى غرار ألعمال الشاقة عتوظيف شرحية معتربة من األطفال والنساء يف بعض اإىل  للسالمة واألمن، باإلضافة

الصناعات االستخراجية والتحويلية والكيماوية والورشات الصناعية عالية املخاطر والنشاط الفالحي يف شكل غري 
 رمسي وبدون توفر لشروط السالمة واألمن الكافية يف كثري من األحيان. 

روز مظاهر الفساد و ما يدعم يف املقابل بارتفاع كبري يف معدالت الضرائب والرسوم اجلبائية وتعقدها وتشعبها وه -
 والتهرب الضرييب؛

 ضعف يف عرض وتوفري البىن التحتية املناسبة ملزاولة نشاط األعمال للشركات احمللية واألجنبية؛ -
التكوين غري املناسب للعمالة وافتقارها ملهارات التدريب الفنية والتقنية املطلوبة يف سوق العمل خاصة يف بعض  -

ت االسرتاتيجية على غرار قطاع االتصاالت وبعض الصناعات مثل االلكرتونيات وصناعة السيارات واليت القطاعا

                                                 
1: The Global Competitiveness Report-2006-,2007 2009-2008,  2011-2010 ,   2013-2012,2014-2013 ,2015-2014 , -2015
2016,2016-2017. www.weforum.org . 



��������������������������KH:��ا��ا8Lا��A��/Jن�ا��HIت�����34ا��ول�ا�>ر-����ا�"�MNOا���5ي �ا�ل�رأس��5"���  وا�! 

 

 
296 

تبقى حتتكرها الشركات األجنبية وتستقطب عمالة أجنبية يف الكثري من احلاالت لتغطية نقائصها من الكادر 
يم يف اجلامعات جيداً وارتكاز عملية التعل خاصة يف ظل عدم توفر العمالة الفنية والتقنية املؤهلة تأهيالً  ،البشري

ومراكز التكوين املهين التونسية بشكل كبري على اجلوانب األكادميية والكمية أكثر من اجلوانب املهنية والفنية 
 والنوعية؛ 

عدم استقرار إىل  اليت شهدت تذبذبًا بالنظر 2011عدم استقرار السياسات العمومية خاصة بعد أحداث سنة  -
 اجلهاز احلكومي وما لذلك من أثار على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية. 

رهيب  ارتفاع معدالت التضخم بشكلإىل  تفاقم املشاكل املالية وتراجع مداخيل القطاعات االقتصادية، إضافة -
 والتدخل اإلداري يف حتديد قيمة العمالت وسعر الصرف. 

نتيجة مفادها أن االقتصاد التونسي يكتسب مجلة من املقومات واإلمكانيات إىل  على ضوء ما سبق ميكن التوصل
حيث أنه بعد  ،2011اليت كانت سبباً يف تسجيله لنتائج اجيابية يف مؤشر التنافسية الدويل خاصة يف الفرتة اليت سبقت سنة 

ادي واالجتماعي ضع السياسي واألمين واالقتصالو إىل  هذه الفرتة سجل تراجعًا كبرياً  يف قدراته التنافسية وذلك بالنظر
عرفها اليت ي املشاكل اهليكلية والقاعدية املرتاكمةإىل  بالدرجة األوىل، إضافة 2011الذي عرفته تونس بعد أحداث سنة 

والتدريب سياسات التعليم باملتعلقة خاصة تلك  ،تظهره املؤشرات الفرعية ملؤشر التنافسية الدويل ما االقتصاد التونسي وهو
 ية أكثر من اجلوانب النوعية وقصورها على توفري كادر بشري كفء ومؤهل تأهيالً تبعة واليت تركز على اجلوانب الكمامل

جيداً، األمر الذي يعترب من بني أسباب ضعف الطاقات والقدرات اإلبداعية فيها، ويشكل عقبة كبرية يف تطور جهازها 
 مومية واخلاصة، وصعوبة تكيفها بسرعة مع التكنولوجيات احلديثة وتسهيل عملياتاإلنتاجي وحتسني أداء مؤسساا الع

شكل دائم احلديثة وملا ال إنتاجها حمليًا عوض اخلضوع ب تتوطينها، عرب عمليات النقل العكسي للخربات والتكنولوجيا
  للتبعية اخلارجية يف جمال البحث والتطوير.

لطات التونسية تكثيف أنشطة االستثمار يف رأس املال الفكري وفق أمام كل هذه املعطيات يستوجب على الس
سياسات تعليم وتدريب مناسبة وتوفري بيئة عملية وقانونية مالئمة وحمفزة ألنشطة البحث والتطوير يدعمها اجلهاز احلكومي 

قومي مراكز القصور لى تصحيح وتإطار عمل احلكومة التونسية يف املرحلة املقبلة عإىل  واملؤسسات العمومية واخلاصة، إضافة
يف هيكل اقتصادها الوطين السيما تلك املتعلقة باجلهاز املصريف وعصرنة اجلهاز اإلداري وحماربة كل أشكال الفساد 

  . ةوالبريوقراطي

  لالقتصاد المغربيالوضع التنافسي ثالث: الفرع ال

نسعى من خالل هذا اجلزء لتقييم الوضعية التنافسية لالقتصاد املغريب على أساس ما جاء يف تقارير املنتدى 
االقتصادي العاملي ومؤشر التنافسية الدويل املوضحة عرب املؤشرات املعتمدة يف قياس وحساب رصيد الدول والذي على 

احلديث على مكونات وأعمدة إىل  ، باإلضافة2016و 2006 سنة أساسها يتم ترتيبها سنويًا خالل الفرتة املمتدة ما بني
مؤشر التنافسية الدويل اإلثين عشر بنوع من التفصيل قصد توضيح الصورة أكثر على كيفية توزع األرصدة الفرعية ملؤشر 
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به يف تقارير التنافسية  ةالتنافسية املتعلق باالقتصاد املغريب الكتشاف مراكز القوة والضعف فيه، حيث نوضح النتائج املتعلق
   العاملية من خالل اجلدولني املواليني.

-2016)، (2007-2006( المغربي في مؤشر التنافسية الدولي في الفترة الممتدة ما بين قتصادترتيب ورصيد اال :111الجدول 

2017(  

-2006  البيانات/ السنوات 
2007  

2008-
2009  

2010-
2011  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

2016-
2017  

  33.5  33.2  32.9  32.3  32.5  32.0  32.4  31.5  عدد السكان (مليون نسمة) 

الناتج اإلجمالي الخام (مليار 
  103.1  109.2  105.1  97.5  99.2  90.8  73.4  52.0  دوالر)

ترتيب املغرب يف مؤشر 
التنافسية الدويل بالنسبة لعدد 

  الدول

 70المرتبة 
  من أصل 

   دولة 125

 73المرتبة 
  من أصل 

  دولة134

 75المرتبة 
  من أصل 

  دولة 139

 70المرتبة 
  من أصل 

  دولة 144

 77المرتبة 
  من أصل 

  دولة148

 72المرتبة 
  من أصل 

  دولة144

 72المرتبة 
  من أصل 

  دولة 140

 70المرتبة 
  من أصل 

  دولة 138

نقاط  7إلى  1الرصيـــــــــــــــــــــد (
(  

4.0  4.1  4.1  4.1  4.1  4.2  4.2  4.2  

  31.0  30.3  29.6  28.9  29.0  27.5  26.2  25.3  عدد سكان ماليزيا (مليون نسمة) 

الناتج اإلجمالي الخام (مليار 
  296.2  326.9  312.4  303.5  278.7  191.5  186.5  130.8  دوالر)

ترتيب ماليزيا يف مؤشر التنافسية 
  الدولالدويل بالنسبة لعدد 

 26المرتبة 
  من أصل 

  دولة 125

 21المرتبة 
  من أصل 

  دولة 134

 26المرتبة 
  من أصل 

  دولة 139

 25المرتبة 
  من أصل 

  دولة 144

 24المرتبة 
  من أصل 

  دولة148

 20المرتبة 
  من أصل 

  دولة144

 18المرتبة 
  من أصل 

  دولة 140

 25المرتبة 
  من أصل 

  دولة 138

  5.2  5.2  5.2  5.0  5.1  4.9  5.0  5.0  نقاط ) 7إلى  1الرصيــــــــــــــــد (

  على:  دالباحث باالعتما إعدادالمصدر: من 
-The Global Competitiveness Report 2006- - 2007  , 2008-2009  ,  2010-2011  , 2012-2013  ,  2013-2014 ,  2014-2015 , 2015-2016 ,2016-2017. 
www.weforum.org . 
- The Africa Competitiveness Report 2017, World Economic Forum ; www.weforum.org/acr.  
-Sofiane Khatib, Etude de la Compétitivité du Monde arabe 2010, World Economic Forum, www.weforum.org . 

  

  مكونات مؤشر التنافسية الدوليلمغربي حسب ا قتصادترتيب ورصيد اال: 112الجدول 

-2006  مكونات المؤشر/السنوات 
2007  

2008-
2009  

2010-
2011  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

2016-
2017  

  األساسيةالمتطلبات 
  51  55  57  69  68  64  67  65  الترتيب 

  4.8  4.7  4.7  4.6  4.6  4.6  4.4  4.4  الرصيد 

: أداء المؤسسات العامة 1العمود 
  والخاصة

  50  47  49  53  54  66  61  57  الترتيب 

  4.2  4.2  4.2  4.1  4.1  3.9  4.0  3.9  الرصيد 

  : البنى التحتية2العمود 
  58  55  55  57  61  71  70  59  الترتيب 

  4.3  4.3  4.4  4.3  4.1  3.8  3.5  3.6  الرصيد 

: استقرار االقتصاد  3العمود 
  الكلي

  49  58  66  90  70  31  84  78  الترتيب 

  5.1   4.8  4.7  4.4  4.6  5.2  4.7  4.2  الرصيد 

: الصحة والتعليم 4العمود 
  االبتدائي

  77  77  76  82  81  94  71  87  الترتيب 

  5.6  5.6  5.7  5.5  5.5  5.4  5.4  6.1  الرصيد 

  88  82  78  84  79  88  85  75  الترتيب   مصادر الكفاءة
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  3.9  3.9  3.9  3.9  3.9  3.8  3.7  3.6  الرصيد 

: التعليم العالي  5العمود 
  والتدريب

  104  106  104  102  101  102  90  85  الترتيب  

  3.6  3.4  3.6  3.5  3.6  3.5  3.6  3.5  الرصيد 

  : كفاءة أسواق السلع 6العمود 
  64  64  58  69  69  77  58  74  الترتيب 

  4.4  4.3  4.4  4.3  4.3  4.1  4.3  4.1  الرصيد 

  : كفاءة سوق العمل 7العمود 
  124  123  111  122  122  130  128  غرب متوفر  الترتيب 

  3.5  3.6  3.8  3.9  3.8  3.5  3.5  غرب متوفر  الرصيد 

  : كفاءة األسواق المالية 8العمود 
  83  70  69  69  63  74  93  غرب متوفر  الترتيب 

  3.8  3.9  4.0  4.0  4.1  4.1  3.9  غرب متوفر  الرصيد 

  : الجاهزية التكنولوجية9العمود 
  81  78  78  80  75  75  78  67  الترتيب 

  3.7  3.6  3.6  3.5  3.7  3.5  3.2  3.2  الرصيد 

  : حجم السوق 10العمود 
  55  53  56  56  57  57  57  غرب متوفر  الترتيب 

  4.3  4.3  4.2  4.2  4.1  4.0  3.9  غرب متوفر  الرصيد 

  مصادر اإلبداع
  86  92  82  100  84  79  76  72  الترتيب 

  3.5  3.4  3.5  3.3  3.4  3.4  3.5  3.5  الرصيد 

  : تطور بيئة األعمال 11العمود 
  76  82  78  92  81  78  70  78  الترتيب 

  3.8  3.8  3.9  3.7  3.8  3.7  4.0  3.8  الرصيد 

  : اإلبداع 12العمود 
  96  98  90  106  97  81  78  61  الترتيب 

  3.1  3.1  3.1  2.9  3.0  3.0  3.0  3.3  الرصيد 

   على: دالباحث باالعتما إعدادالمصدر: من 
-The Global Competitiveness Report 2006- - 2007  , 2008-2009  ,  2010-2011  , 2012-2013  ,  2013-2014 ,  2014-2015 , 2015-2016 ,2016-2017. 
www.weforum.org . 
- The Africa Competitiveness Report 2017, World Economic Forum ; www.weforum.org/acr.  
- Sofiane Khatib, Etude de la Compétitivité du Monde arabe 2010, World Economic Forum, www.weforum.org  
 

) أن رصيد وترتيب االقتصاد املغريب يف مؤشر التنافسية الدويل خالل الفرتة املمتدة ما 111تظهر نتائج اجلدول رقم (
قريبًا من احملققة يف االقتصاد املاليزي ويف نفس املستوى ت ججاء يف مراتب متواضعة مقارنة بتلك النتائ 2016و 2006بني 

دولة سنة  125من أصل  70حيث جاء االقتصاد املغريب املرتبة  تلك اليت حققها االقتصادي اجلزائري خالل نفس الفرتة،
دولة  144من أصل  72، ليسجل نوعاً من التحسن بتسجيله املرتبة 2010ة دولة يف سن 139من أصل  75مث املرتبة  ،2006

هشاشة هيكل إىل  ، حيث ميكن إرجاع هذه الوضعية2016دولة يف سنة  138من أصل  70املرتبة إىل  ليعود، 2014يف سنة 
لفالحة كونه يرتكز بشكل كبري على القطاعات التقليدية على غرار قطاع ا  ،االقتصاد املغريب وقلة مصادر حتصيله املالية

املرتبط بالتقلبات املناخية وكذلك السياحة والصناعات التحويلية وبعض ااالت الصناعية، كما أنه كان لألزمة املالية اليت 
 الكبرير األثاليت تبعتها النمو الدولية  ي واخنفاض معدالتقتصادوحالة الركود اال 2008عرفها االقتصاد العاملي يف سنة 

ة نشاطات السيما تلك يف عد حبكم ارتباطه بشكل كبري بالتقلبات احلاصلة يف األسواق الدولية ،املغريب قتصادعلى اال
. يف املقابل االتصاالتو  على غرار قطاع السيارات واإللكرتونيكالسياحة وبعض الصناعات الصناعات التحويلية و املتعلقة ب

دولة سنة  125من أصل  26حيث جاء املرتبة  إجيابية،جند أن االقتصادي املاليزي استطاع خالل نفس الفرتة حتقيق نتائج 
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من أصل  25دولة واملرتبة  144من أصل  20املرتبة إىل  ، مث انتقل2012دولة يف سنة  144من أصل  25، مث املرتبة 2006
  تظهر هذه النتائج املركز التنافسي القوي لالقتصاد املاليزي. ، حيث 2016دولة يف سنة  138

تيب التنافسية املغريب يف تر  قتصادللمراتب اليت حققها اال ميكن تقدمي تفسريات )112اجلدول رقم (بناءا على نتائج 
 اسية خالل الفرتة املمتدةاألستطلبات اخلاص باملؤشر التنافسية الدويل مل املكون األولالعاملي حيث جاءت النتائج املتعلقة ب

حيث  ،خالل مخس سنوات األخريةيف العموم مقبولة وأحسن من تلك احملققة يف اجلزائر السيما  2016و 2006سنة  ما بني
  على النحو التايل:هذا املكون  توزعت النتائج

سناً نسبياً حيث تب مقبولة وحتبالنسبة للعمود األول املتعلق بأداء املؤسسات العامة واخلاصة فقد سجلت املغرب مرا -
 ؛50املرتبة إىل  2016يف سنة  ، لتصل2013يف سنة  53، مث املرتبة 2006يف سنة  57جاءت يف املرتبة 

أما فيما خيص العمود الثالث واملتعلق باالستقرار يف مؤشرات االقتصاد الكلي فقد شهد هو األخر حتسنا نسبياً  -
بة املرتإىل  ، ليسجل حتسناً ملحوظاً بوصوله2013سنة  يف 90املرتبة إىل  لينتقل ،2006سنة  78بعدما كان يف املرتبة 

يف صورة تربز حتكم اجلهاز احلكومي ودورها الكبري يف احملافظة على التوازنات الكربى واملؤشرات  2016يف سنة  49
  ؛االقتصادية

 جاءتصادر الكفاءة فقد واخلاص مبؤشر التنافسية الدويل املكون الثاين ملفيما خيص املؤشرات الفرعية اليت تعرب على 
  موزعة على النحو التايل: املغريب قتصادالنتائج املتعقلة باال

ن الرتاجع يف ذين القطاعني يف املغرب نوع معلق بالتعليم والتدريب فقد شهد هفيما خيص العمود اخلامس واملت -
، ليستمر يف الرتاجع بتحقيقه 2013يف سنة  102املرتبة إىل  2006يف سنة  78حيث انتقال من املرتبة  ،ترتيبهما
تلك  ةخاص ،املشاكل اهليكلية اليت يعاين منها هذين القطاعينيإىل  وذلك بالنظر 104املرتبة  2016يف سنة 

 املتعلقة بفروقات التحصيل التعليمي بني املناطق احلضرية والقروية؛
فيما خيص العمود السابع واملتعلق بكفاءة سوق العمل جند أن املغرب يف هذا املؤشر متوقعت يف ذيل الرتتيب  -

، يف صورة 2016يف سنة  124واملرتبة  2013يف سنة  122، مث املرتبة 2006يف سنة  128حيث جاءت يف املرتبة 
 ناحية التأهيل أو أداء املهام. تعكس بشكل واضح كفاءة ووضعية القوى العاملة يف املغرب سواء من

بانتقاهلا من  سجلت املغرب تراجعاً ملحوظاً وذلكفقد فيما خيص العمود التاسع واملتعلق باجلاهزية التكنولوجية  -
،أين ميكن أن تفسري هذا 2016يف سنة  80 ، مث املرتبة2013يف سنة  80املرتبة إىل  2006يف سنة  67املرتبة 

ال تعرفه املغرب  املشاكل والنقائص ومراكز القصور الذي ال تز إىل  تعلقة باجلوانب التكنولوجيةالرتاجع يف النتائج امل
االت من وعجزها يف الكثري من احل ،كغريها من الدول النامية عموماً واملغاربية على وجه التحديد يف هذا اال

فريها وإنتاجها البشري املؤهل املسؤول على تو املشاكل املتعلقة بإعداد وتكوين العنصر إىل  إنتاجها حملياً بالنظر
داخل هذه الدول يف إطار مزاولته ألنشطة البحث والتطوير أو عرب جسور النقل العكسي للتكنولوجيات املختلفة 
من بلداا األم وإحالل عملية حتصيلها بشكل مباشر من العامل اخلارجي يف شكل براءات اخرتاع وحلول جاهزة، 

 فر الظروف والبيئة الداعمة ألنشطة البحث التطوير حملياً داخل هذه الدول.لعدم تو  نظراً 
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 املغرب مل ختتلف  يف اليت تقيس مصادر اإلبداع يف مؤشر التنافسية الدويل للمكون الثالث املؤشرات الفرعيةكما أن 
على النحو  املغريب ادقتصاملتعلقة باالجاءت النتائج ف، كثريا عن سابقاا من املؤشرات الفرعية للمكونني األول والثاين

   التايل:
فيما خيص العمود الثاين عشر واملتعلق بعنصر اإلبداع جند أن املغرب سجلت تراجعاً ملحوظاً على غرار مثيالا من  -

حسن ، ليشهد بعد ذلك نوع من الت2013يف سنة  106املرتبة إىل  2006يف سنة  61الدول املغاربية بانتقاله من املرتبة 
، يف صورة أخرى تظهر التأخر املعريف والتكنولوجي الذي تعرفه املغرب على غرار 96بتسجيله املرتبة  2016يف سنة 

عل قلة االستثمارات يف جمال البحث والتطوير فيها بسبب عدة عوامل لإىل  العديد من الدول املغاربية وذلك بالنظر
إىل  ةئص املرتبطة بعملية إعدادها وتكوينها يف الكثري من األحيان، إضافأمهها ما يتعلق بوفرة العمالة املؤهلة والنقا

غياب شبه تام لبيئة داعمة وحمفزة ال البحث والتطوير توفر الرعاية القانونية والدعم املايل الكايف يتوافق مع 
 خصوصيات هذا اال سواء من طرف اجلهاز احلكومي أو املؤسسات العمومية أو اخلاصة. 

أما فيما خيص العمود احلادي عشر واملتعلق مبدى تطور بيئة األعمال فقد سجلت املغرب نوعًا من االستقرار  -
إىل  ، لتصل2015يف سنة  92املرتبة إىل  2006يف سنة  78حيث انتقلت من املرتبة  ،والتحسن النسيب يف الرتتيب

ا أظهرت األعمال املوجودة يف االقتصاد املغريب. كميف صورة تعكس بشكل كبري طبيعة بيئة  2016يف سنة  76املرتبة 
آراء رجال األعمال وأصحاب الشركات يف الدراسات املسحية اليت يقوم املنتدى االقتصادي العاملي سنويًا حول 

 :1العراقيل اليت تصادفهم يف نشاط أعماهلم واملتعلقة ببيئة األعمال يف املغرب أا تتلخص يف اجلوانب التالية
ار كبري ملظاهر الفساد مبختلف أشكاله يف اجلهاز اإلداري واحلكومي والذي صاحبه عدم كفاءة يف أجهزة انتش -

 اإلدارة العمومية وانتشار مظاهر البريوقراطية يف اإلجراءات املتعلقة بنشاط األعمال داخل اململكة املغربية؛
يطرحها القطاع  العراقيل اإلدارية اليتإىل  مصادر التمويل للمشاريع بالنظرإىل  صعوبات وتعقيدات يف الوصول -

املصريف والبنكي يف معاجلته للطلبات التمويل أو يف تسوية املعامالت املالية الفتقاده للمرونة الكافية وانتشار 
 البريوقراطية بالشكل الذي يعرقل املؤسسات الوطنية واألجنبية على مزاولة أنشطتها بشكل مناسب؛

ض الة وافتقارها ملهارات التدريب الفنية والتقنية املطلوبة يف سوق العمل خاصة يف بعنقص يف التكوين للعم -
القطاعات املفتاحية على غرار قطاع االتصاالت وبعض الصناعات التحويلية وصناعة السيارات، األمر الذي 

ا وكحل للنقائص ايدفع بالشركات األجنبية جللب عمالة أجنبية معها يف الكثري من احلاالت قصد تلبية حاجي
اليت يعرفها املورد البشري من ناحية التأهيل التقين والفين املناسب، خاصة يف ظل ارتكاز عملية التعليم يف 
اجلامعات ومراكز التكوين املهين املغربية كغريها من الدول املغاربية على اجلوانب األكادميية والكمية أكثر من 

 ؛ اجلوانب املهنية والفنية والنوعية
تسجيل ارتفاع يف معدالت الضرائب والرسوم اجلبائية وهو ما يغذي يف املقابل انتشار الفساد اإلداري واملايل  -

والتهرب الضرييب، كما أن هذا االرتفاع قد يشكل سبباً يف انتقال الكثري من االستثمار األجنبية املباشرة بإجتاه 

                                                 
1: The Global Competitiveness Report-2006-,2007 2009-2008,  2011-2010 ,   2013-2012,2014-2013 ,2015-2014 , -2015
2016,2016-2017. www.weforum.org . 
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برامه ائية أحسن من تلك املوجودة يف اململكة املغربية رغم إبلدان جماورة أو أخرى توفر امتيازات وتسهيالت جب
 ؛حتاد األوريب اليت دف لتحقيق عكس كل ذلكللعديد من االتفاقيات الدولية على غرار حتالفه مع اإل

 ضعف يف عرض وتوفري البىن التحتية املناسبة ملزاولة نشاط األعمال للشركات احمللية واألجنبية.  -

 ق بالنظراملغريب يتوفر على مقومات النجاح والتأل قتصادنتيجة مفادها أن االإىل  ميكن التوصلعلى ضوء ما سبق 
بشكل أو بآخر  حيث أن هذه األخرية سامهت ،سرتاتيجيوموقعه اجلعرايف اال يت حبوزتهاإلمكانيات املادية والبشرية الإىل 
، وهو ما أظهرته املؤشرات الفرعية 2013قبولة يف مؤشر التنافسية الدويل خاصة بعد سنة املنتائج لعديد من التسجيله ليف 

ار تلك املتعلقة باملتطلبات األساسية بارتقاء أداء مؤسساته بشكل الفت وتسجيل استقر  خاصة ،ملؤشر التنافسية الدويل
 هذه على من قبل الدولة وجهازها احلكومي يف واضح يف املؤشرات االقتصادية الكلية يف صورة تعكس اهودات املبذولة

األقل، مع تسجيل تراجع ملحوظ يف املؤشرات املتعلقة مبصادر الكفاءة واإلبداع حاهلا حال الكثري من الدول النامية 
تج عنه هو ما نية و ية أكثر من اجلوانب النوعماجلوانب الكفيها تركز على ياسات التعليم والتدريب باعتبار أن س واملغاربية

لى هشاشة وما لذلك من آثار عتأهيًال جيداً،  املؤهلكفء و البشري ال العاملتوفري  فشلها يف الكثري من احلاالت على
سجل يف سرعة التأخر املإىل  ير جهازها اإلنتاجي، بالنظرتطو اقات والقدرات اإلبداعية فيها، واحليلولة يف ضعف الطو 

احلديثة  تياعرب عمليات النقل العكسي للخربات والتكنولوج عمليات توطينها ت احلديثة وتسهيلالتكنولوجياالتكييف 
  وملا ال إنتاجها حملياً عوض اخلضوع بشكل دائم للتبعية اخلارجية يف جمال البحث والتطوير.

  المغاربية حسب مؤشر التنافسية العربية يات الدول قتصادال تقييم القدرة التنافسيةالمطلب الثاني: 

يف الفصل األول من هذا البحث احلديث على مؤشر التنافسية العربية والذي من خالله يتم تقييم القدرة تناولنا 
 على حيث يعتمد يف عملية تقييم وحساب هذا املؤشر اإلمجايل ،التنافسية للدول العربية عمومًا وترتبيها بشكل دوري

ؤشرات فرعية. جدير مإىل  ية الكامنة، اللذان بدورمها يتفرعانمؤشرين أساسني ومها: مؤشر التنافسية اجلارية ومؤشر التنافس
عدة عوامل ىل إ بالذكر أنه يف تقارير التنافسية العربية تتغري يف كل مرة العينة املختارة من الدول العربية وتتوسع دائرا بالنظر

مد يف كل مرة على العربية، كما يعت لعل أمهها مدى توفر البيانات واإلحصائيات اليت تستعمل يف حساب مؤشر التنافسية
دول رائدة وقوية من ناحية القدرة التنافسية يف صورة مقارنة مرجعية للدول العربية على غرار كوريا اجلنوبية وماليزيا وايرلندا 

يف املؤشر غاربية عرض رصيد وترتيب الدول املإىل  والربتغال واألرجنتني والتشيلي. على هذا األساس سنتطرق يف هذا اجلزء
نتائج ىل إ اإلمجايل للتنافسية العربية ومقارنتها بالنتائج احملققة من قبل االقتصادي املاليزي، مع اإلشارة بنوع من التفصيل

  .2012و 2003 سنة املمتدة ما بني ةاملؤشرات الفرعية ملؤشر التنافسية اجلارية والكامنة يف الدول املغاربية وذلك خالل الفرت 

  : تحليل تنافسية االقتصاد الجزائري من وجهة نظر نتائج تقرير التنافسية العربيةالفرع األول

يف  قصد تقييم الوضعية التنافسية لالقتصاد اجلزائري على أساس النتائج احملققة يف تقارير التنافسية العربية، سنتطرق
رب استعراض نتائج يف كل مرة وذلك ع ترتيبهالذي على أساسه تتم عملية هذا اجلزء احلديث على مؤشر التنافسية العربية و 

. ملاليزيا قتصادمع مقارنتها بالنتائج احملققة من قبل اال، 2012 ،2009، 2006، 2003الدول يف تقارير التنافسية العربية لسنة 
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لصورة أكثر على  ااحلديث على املكونات الفرعية ملؤشر التنافسية اجلارية والكامنة بنوع التفصيل قصد توضيح إىل  إضافة
كيفية توزع األرصدة الفرعية يف هذين املؤشرين واملتعلقة باالقتصاد اجلزائري يف صورة تسمح باكتشاف مراكز القوة والضعف 

  فيه، هو ما سنظهره من خالل اجلدولني املوالني.
  

  )2012-2003( سية العربية في الفترة الممتدة ما بينالجزائري في مؤشر التناف قتصادترتيب ورصيد اال :113الجدول 

  البيانات/ السنوات
تقرير التنافسية 

  2003العربية لسنة 
تقرير التنافسية 

  2006العربية لسنة 
تقرير التنافسية 

  2009العربية لسنة 
تقرير التنافسية 

  2012العربية لسنة 

مؤشر التنافسية العربية المتعلق 
  باالقتصاد الجزائري

0.37  0.22  0.22   0.36  

 19من أصل  13املرتبة   الترتيـــــــــــــــــــــــب
  دولة

 21من أصل  19املرتبة 
  دولة

من أصل  20املرتبة 
  دولة 24

 30من أصل  24املرتبة 
  دولة

مؤشر التنافسية العربية المتعلق 
  باالقتصاد الماليزي

0.60  0.76  0.75   0.53  

 19من أصل  02املرتبة   الترتيـــــــــــــــــــــــب
  دولة

 21من أصل  05املرتبة 
  دولة

من أصل  03املرتبة 
  دولة 24

 30من أصل  03املرتبة 
  دولة

  : االلكرتوين ، املعهد العريب للتخطيط، الكويت. على الرابط2012، 2009، 2006، 2003من إعداد الباحث باالعتماد على: تقارير التنافسية العربية لسنة  المصدر:
http://www.arab-api.org/ar/publicationlists.aspx?publication_cat_id=3#prettyPhoto 

  

 الجارية والكامنة مؤشر التنافسية  الجزائري المحققة في قتصاداال نتائج :114الجدول 

  مكونات المؤشر/السنوات  
لعربية ا تقرير التنافسية

  2003لسنة 

لعربية ا تقرير التنافسية
  2006لسنة 

عربية ال تقرير التنافسية
  2009لسنة 

لعربية ا تقرير التنافسية
  2012لسنة 

  مؤشر التنافسية الجارية
  الترتيب 

 19من أصل  16املرتبة 
  دولة

 21من أصل  18املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  20املرتبة 
 30من أصل  24املرتبة 

 دولة

  0.39  0.37  0.28  0.43  الرصيد 

  مؤشر بيئة األعمال
  الترتيب 

 19من أصل  15املرتبة 
  دولة

 21من أصل  19املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  20املرتبة 
 30من أصل  26املرتبة 

 دولة

  0.36  0.34  0.13  0.33  الرصيد 

  البنية التحتية األساسية
  الترتيب 

 19من أصل  14املرتبة 
  دولة

 21من أصل  16املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  18املرتبة 
 30من أصل  24املرتبة 

 دولة

  0.15  0.17  0.12  0.21  الرصيد 

  األداء احلكومي
  الترتيب 

 19من أصل  06 املرتبة
  دولة

 21من أصل  13املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  03املرتبة 
 30من أصل  10املرتبة 

 دولة

  0.71  0.81  0.59  0.53  الرصيد 

  جاذبية االستثمار
  الترتيب 

 19من أصل  15املرتبة 
  دولة

 21من أصل  21املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  23املرتبة 
 30من أصل  23املرتبة 

 دولة

  0.45  0.19  0.17  0.33  الرصيد 
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  احلاكمية وفعالية املؤسسات
  الترتيب 

 19من أصل  16املرتبة 
  دولة

 21من أصل  18املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  21املرتبة 
 30من أصل  25املرتبة 

 دولة

  0.24  0.24  0.25  0.31  الرصيد 

  األداء االقتصادي الكلي
  الترتيب  

 19 من أصل 15املرتبة 
  دولة

 21من أصل  03املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  04املرتبة 
 30من أصل  04املرتبة 

 دولة

  0.63  0.68  0.70  0.61  الرصيد 

ديناميكية األسواق 
  والتخصص

  الترتيب 
 19من أصل  14املرتبة 

  دولة
 21من أصل  11املرتبة 

 دولة
 دولة 24من أصل  22املرتبة 

 30من أصل  25املرتبة 
 دولة

  0.24  0.25  0.43  0.36  الرصيد 

  التكلفة واإلنتاجية
  الترتيب 

 19من أصل  18املرتبة 
  دولة

 21من أصل  17املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  21املرتبة 
 30من أصل  25املرتبة 

 دولة

  0.40  0.36  0.44  0.19  الرصيد 

  مؤشر التنافسية الكامنة
  الترتيب 

 19من أصل  12املرتبة 
  دولة

 21من أصل  15املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  17املرتبة 
 30من أصل  22املرتبة 

 دولة

  0.33  0.35  0.22  0.30  الرصيد 

الطاقة االبتكارية وتوطني 
  التكنولوجيا

  الترتيب 
 19من أصل  07املرتبة 

  دولة
 21من أصل  10املرتبة 

 دولة
 دولة 24من أصل  14املرتبة 

 30من أصل  24املرتبة 
 دولة

  0.16  0.25  0.20  0.39  الرصيد 

  رأس املال البشري
  الترتيب 

 19من أصل  10املرتبة 
  دولة

 21من أصل  14املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  19املرتبة 
 30من أصل  25املرتبة 

 دولة

  0.48  0.49  0.50  0.49  الرصيد 

  البنية التحتية التقانية
  الترتيب 

 19من أصل  16املرتبة 
  دولة

 21من أصل  17املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  18املرتبة 
 30من أصل  17املرتبة 

 دولة

  0.36  0.32  0.18  0.03  الرصيد 
  ، املعهد العريب للتخطيط، الكويت.على الرابط االلكرتوين: 2012، 2009، 2006، 2003من إعداد الباحث باالعتماد على:تقارير التنافسية العربية لسنة  المصدر:

http://www.arab-api.org/ar/publicationlists.aspx?publication_cat_id=3#prettyPhoto  
  

ية خالل يف مؤشر التنافسية العرباجلزائري  قتصاد) بشكل واضح أن رصيد وترتيب اال113تظهر نتائج اجلدول رقم (
يزي والعديد املال قتصاداحملققة من قبل اال ججاء يف مراتب متواضعة جداً مقارنة بالنتائ 2012و 2003 ما بني الفرتة املمتدة

 20املرتبة إىل  2003دولة سنة  19من أصل  13حيث تراجع ترتيبه من املرتبة  ،من الدول العربية واملغاربية خالل نفس الفرتة
، بالرغم من الوضعية املالية املرحية اليت 2012دولة يف سنة  30من أصل  24، مث املرتبة 2009دولة يف سنة  24من أصل 
ي وارتباطه قتصاداشة هيكله االهلشجداً اجلزائري يف هذه الفرتة إال أن نتائجه املتعلقة بالتنافسية كانت هزيلة  قتصادعرفها اال

رة تعكس ضعف تنافسية يف صو  ،بشكل كبري بالتقلبات احلاصلة يف أسعار البرتول يف األسواق الدولية مداخليه وتوجهاته
 املاليزي استطاع قتصاد. يف املقابل جند أن االمن عائداته % 98ميثل حوايل  خارج قطاع البرتول الذي الناشطة القطاعات

بعد كوريا اجلنوبية، مث  2003دولة سنة  19من أصل  02رتبة امل احتلخالل نفس الفرتة حتقيق نتيجة مرضية واجيابية حيث 
دولة يف  30من أصل  03بعد كل من كوريا اجلنوبية وايرلندا، واملرتبة  2009دولة يف سنة  24من أصل  03املرتبة إىل  انتقل
وتقدمه  العامل يفاملاليزي مقارنة بالعديد من الدول الرائدة  قتصاديف صورة تعكس قوة وصالبة وتنافسية اال، 2012سنة 

ىل إ بشكل كبري على الكثري من الدول العربية واملغاربية، حيث ميكن تفسري هذه القوة واالرتفاع يف مستويات التنافسية فيه
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ر التنافسية اجلارية سجل يف مؤش أين النتائج اليت حققها يف أرصدة املكونات الفرعية ملؤشري التنافسية اجلارية والكامنة،
دولة، وهي نتائج تعكس ما تتوفر عليه ماليزيا يف املؤشرات  19من أصل  02جعله حيتل املرتبة  0.67 رصيدا قدره 2003سنة 

ؤشر اجلزئية اخلاصة ذا املؤشر (بيئة األعمال، البنية التحتية األساسية، األداء احلكومي،...) احلال نفسه تقريبا بالنسبة مل
 بأرصدة 03 يف املرتبة 2009، 2003،2006يف سنة  حيث جاء ،بدوره مراتب متقدمة فيه التنافسية الكامنة الذي سجل

 على الرتتيب وهي نتائج أخرى تظهر األسباب احلقيقية لتحقيق ماليزيا نتائج اجيابية يف املؤشر 0.59و0.58و 0.53 بـــ قدرت
ة، البنية التحتية يبتكار (رأس املال البشري، الطاقات اال املتعلقة بالطاقات الكامنةتلك  خاصة ،العام للتنافسية العربية

املاليزي  قتصادة االمباليزيا تعكس يف طياا قوة وصالبملتعلقة التقانية). هذه النتائج ملؤشري التنافسية اجلارية والكامنة ا
السيما تلك املتعلقة  ،الدولية لتوفره على الكثري من املقومات وتفسر املركز العاملي الذي حيتله يف خمتلف تقارير التنافسية

مبصادر الطاقات الكامنة، يف الوقت الذي تعترب هذه األخرية مبثابة حتديات وعقبات كبرية أمام الدول النامية عموماً والدول 
   املغاربية على وجه التحديد.

والناجتة عن  2000املالية اليت عرفها ابتداء من سنوات  جدير بالذكر، أن االقتصاد اجلزائري بالرغم من البحبوحة
  ته.حتسن أسعار البرتول يف األسواق الدولية إال انه مل يقدر على حتقيق نتائج كبرية تزيد من صالبة وارتقاء أدائه وتعزيز تنافسي

يب املتواضعة احملققة من قبل االقتصاد اجلزائري يف ترت ج) ميكن تفسري النتائ114نتائج اجلدول رقم (إىل  بالرجوع
النتائج املتواضعة احملققة عموماً يف مؤشر التنافسية إىل  2012و 2003مؤشر التنافسية العربية خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

 2003دولة سنة  19من أصل  16حيث انتقلت اجلزائر فيه من املرتبة  ،اجلارية خالل نفس الفرتة بتسجيله تراجعاً ملحوظاً 
  كما جاءت النتائج املتعلقة بأهم مؤشراته الفرعية على النحو التايل:، 2012دولة يف سنة  30من أصل  24املرتبة إىل 
من  15بالنسبة للمؤشر املتعلق ببيئة األعمال فإن االقتصاد اجلزائري سجل تراجعاً كبرياً وملحوظاً بانتقاله من املرتبة  -

دولة سنة  24 من أصل 20واحتالل املرتبة ، 2006دولة سنة  21 من أصل 19املرتبة إىل  2003دولة سنة  19 أصل
يف صورة تعكس تواجد اجلزائر يف ذيل الرتتيب يف هذا املؤشر مع  2012دولة سنة  30 من أصل 26املرتبة و  2009

 ة على غرار اليمن وموريتانيا؛العديد من الدول اليت ال تتوفر على نفس اإلمكانيات البشرية واملادي
 من أصل 14كما سجل املؤشر املتعلق بالبنية التحتية األساسية بدوره أيضا تراجعاً كبرياً وملحوظاً بانتقاله من املرتبة  -

 2009دولة سنة  24 من أصل 18واحتالل املرتبة ، 2006دولة سنة  21 من أصل 16املرتبة إىل  2003دولة سنة  19
كون أن احلكومة اجلزائري مل تويل أمهية كبرية لالستثمار بشكل كثيف يف  2012دولة سنة  30 أصل من 24املرتبة و 

  ؛توفري هذه البىن التحتية األساسية اليت تعترب عنصرا جوهريا يف تطور ومنو األعمال حملياً 
كبريا بانتقاهلا من املرتبة   جعاً احلال نفسه تقريبا بالنسبة للمؤشر املتعلق باحلاكمية وفاعلية املؤسسات الذي سجل ترا -

 24 من أصل 21واحتالهلا املرتبة ، 2006دولة سنة  21 من أصل 18املرتبة إىل  2003دولة سنة  19 من أصل 16
 ؛ 2012دولة سنة  30 من أصل 25املرتبة و  2009دولة سنة 

أما فيما خيص املؤشر املتعلق باألداء احلكومي وتدخله يف النشاط االقتصادي جند أن حقق نتائج مقبولة بتسجيله  -
مث ، 2006دولة سنة  21 من أصل 13املرتبة إىل  ليرتاجع بعد ذلك، 2003دولة سنة  19 من أصل 06من املرتبة 
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 من أصل 10املرتبة إىل  لرياجع بعدها 03جيله املرتبة بتس 2009تسجيل نتائج اجيابية وحتسن كبري يف سنة إىل  يعود
وهي نتائج تتطابق مع الواقع احلقيقي حلالة االقتصاد اجلزائري الذي تلعب فيه الدولة والقطاع ، 2012دولة سنة  30

العمومي دورًا جوهريًا يف العديد من اجلوانب االقتصادية حيث تأخذ على عاتقها تسيري العديد من القطاعات 
األساسية على غرار الطاقة واالتصاالت والصناعة والفالحة ودعم عمليات االستثمار فيها، حيث أا خالل هذه 
الفرتة استطاعت حتقيق بعض النتائج االجيابية يف هذه القطاعات عرب برامج اقتصادية على شاكلة برنامج اإلنعاش 

 ؛2015-2010االقتصادي وبرنامج دعم النمو واملخطط اخلماسي لسنة 
 15أما فيما خيص املؤشر املتعلق جباذبية االستثمار سجلت اجلزائر تراجعاً كبريا ونتائج هزيلة جداً بانتقاهلا من املرتبة  -

دولة  24 من أصل 23واحتلت املرتبة ، 2006دولة سنة  21 من أصل 21املرتبة إىل  2003دولة سنة  19 من أصل
ىل إ فاحتالل اجلزائر هلذه املراتب األخرية يرجع بالضرورة، 2012دولة سنة  30 من أصل 23املرتبة و  2009سنة 

الرتاجع الذي سجلته يف مؤشرات بيئة أعماهلا خالل نفس الفرتة والعراقيل املتعلقة بالتمويل والبريوقراطية والفساد 
 اإلداري واملايل؛

ب متقدمة مقارنة ائر حتسناً كبرياً بتسجيلها مراتفيما خيص املؤشر املتعلق باألداء االقتصادي الكلي فقد شهدت اجلز  -
من  03املرتبة إىل  2003دولة سنة  19من أصل  15بالعديد من الدول العربية واملغاربية حيث انتقلت من املرتبة 

دولة  30 من أصل 04املرتبة واحملافظة على  2009دولة سنة  24 من أصل 04واملرتبة ، 2006دولة سنة  21 أصل
التحسن احلاصل يف أسعار البرتول خالل هذه الفرتة وانعكاسها بشكل اجيايب على إىل  وذلك بالنظر، 2012سنة 

 . مداخيل واملؤشرات االقتصادية الكلية
 مؤشر أن النتائج املتواضعة احملققة من قبل االقتصاد اجلزائري يفنتيجة مفادها إىل  على ضوء ما سبق ميكن التوصل

جاءت كانعكاس للرتاجع الكبري الذي حققه يف مؤشراته الفرعية واحتلت يف الكثري من املرات مراتب  ،التنافسية اجلارية
ىل إ متأخرة مقارنة باإلمكانيات والوضعية املالية املرحية اليت عرفتها خالل هذه الفرتة، السيما من ناحية بيئة األعمال بالنظر

رف تدين يف و احلال نفسه بالنسبة للبىن التحتية األساسية ال تزال تعهشاشة مؤسساا وتقلص مستويات احلوكمة فيها، وه
يف مرحلة  2000يف توفريها ودخلت فقط منذ سنة  راً اخلدمات كون أن اجلزائر سجلت تأخنوعية تلك املتعلقة بنقل السلع و 

للسلطات  أن التدخل املفرطتطوير وإعداد هذه البىن التحتية كالطرق السيارة واجلسور والسكك احلديدية وغريها. كما 
شكل عائقاً يف و  ،العمومية أثر يف احلد من تطور اإلنتاجية وزيادة انتشار ظاهرة البحث على الريع وزيادة تكاليف األعمال

تطور معدالت اإلنتاجية فيها. أما فيما خيص مؤشر جاذبية االستثمار فيعكس فشل اجلهاز احلكومي يف توفري املناخ 
لوضعية املالية املرحية رغم ا ،الستثمارات األجنبية واالستفادة من خرباا ونقل املعارف والتكنولوجيات منهااملناسب جللب ا

وامل لعل من العديد من العإىل  واالستقرار االقتصادي واألمين الذي عرفته البالد خالل هذه الفرتة، والذي ميكن إرجاعه
الستثمارات هل والقادر على التكييف مع متطلبات التقنية والفنية والتكنولوجية لبينها عدم توفر العمالة والكادر البشري املؤ 

  واملشاريع احمللية واألجنبية. 
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حيث انتقل  ،أما فيما خيص مؤشر التنافسية الكامنة جنده يف اجلزائر خالل نفس الفرتة سجل بدوره تراجعاً ملحوظاً 
وجاءت النتائج املتعلقة بأهم ، 2012دولة يف سنة  30من أصل  22املرتبة إىل  2003دولة سنة  19من أصل  12من املرتبة 

  مؤشراته الفرعية على النحو التايل:
 10بالنسبة للمؤشر املتعلق برأس املال البشري فإن االقتصاد اجلزائري سجل تراجعاً كبرياً وملحوظاً بانتقاله من املرتبة  -

دولة  24من أصل  19، واحتل املرتبة 2006دولة سنة  21من أصل  14املرتبة إىل  2003دولة سنة  19من أصل 
يف صورة تعكس تواجد اجلزائر يف ذيل الرتتيب يف هذا املؤشر  ،2012دولة سنة  30من أصل  25واملرتبة  2009سنة 

ا، بالرغم من يمع العديد من الدول اليت ال تتوفر على نفس اإلمكانيات املالية اليت حبوزا على غرار اليمن وموريتان
 ؛2000اهودات املبذولة من احلكومة لرتقية وحتسني ظروف إعداد العنصر البشري من سنة 

بريًا بانتقاله من فقد سجلت اجلزائر تراجعًا ك ،فيما خيص املؤشر املتعلق بالطاقات االبتكارية وتوطني التكنولوجيا -
من أصل  14، واحتل املرتبة 2006دولة سنة  21أصل  من 10املرتبة إىل  2003دولة سنة  19من أصل  07املرتبة 

يف صورة تعكس ضعف وقصور كبريين يف عمليات  ،2012دولة سنة  30من أصل  24واملرتبة  2009دولة سنة  24
إعداد وتكوين العنصر البشري عايل التأهيل كون أن سياسات التعليم والتدريب فيها ركزت يف هذه الفرتة على 

 شح وضآلة يف اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير؛اجلوانب الكمية و 
انتقلت من أين  اجع ملحوظفقد سجلت اجلزائر تر  ،احلال نفسه تقريباً بالنسبة للمؤشر املتعلق البنية التحتية التقانية -

من أصل  18، واحتلت املرتبة 2006دولة سنة  21من أصل  17املرتبة إىل  2003دولة سنة  19من أصل  16املرتبة 
يف صورة تعكس ضعف وقصور يف التحكم يف  2012دولة سنة  30من أصل  17مث املرتبة  ،2009دولة سنة  24

رتنت وضعف عمليات ناالنتشار املتواضع لالإىل  بالنظرتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وكذلك يف البنية التقانية 
 التجارة واحلكومة االلكرتونية وغريها من نقاط القصور.

 نتيجة مفادها أن االقتصاد اجلزائري يعرف تراجعًا وضعفاَ كبريًا يف مؤشراتإىل  وء ما سبق ميكن التوصلعلى ض
النقائص املتعلقة برأس املال  إىل التنافسية الكامنة مقارنة بالنتائج االجيابية اليت حققها يف مؤشر التنافسية اجلارية، بالنظر

ة يف وتوفري الرعاية الصحية اجتاه املواطنني، فضال على بقاء تسجيل معدالت أمية مرتفعالبشري السيما من الناحية النوعية 
ضخ زائر يمادام نظام التعليم يف اجلحيث ميكن القول أنه  ،صفوف كبار السن واإلناث والقاطنني خارج املناطق احلضرية

لطاقات البشرية. كما ذلك هدرًا ل ، باعتبارمستويات تنافسية مرتفعةاملهارات اخلطأ يف سوق العمل فلن يستطيع حتقيق 
 االتصاالت قطاع يف متت اإلصالحات اليت بفضل ملحوظاً  تقدماً  حققتيف جمال توطني التقانة  اجلزائرأن إىل  جتدر اإلشارة

 فتعر  زالاهلاتفية الثابتة فهي ال ت اخلطوط يف جمال أما ،1للمنافسة القطاع وفتح العريب االستثمار استقطاب خالل من
 اإلنرتنت استخدامأمهيتها يف توسيع دائرة  من بالرغمًا وتغطية منخفضة مقارنة مباليزيا والعديد من الدول املتقدمة انتشار 
نه ضعف ، األمر الذي ينتج عاملعلومات، خاصة يف ظل قلة وحمدودية مبادرات القطاع اخلاص يف تطوير هذا القطاع ونقل

ما سبق اجلزائر على  إىل ن آثار على تأخري تطوير التجارة واحلكومة االلكرتونية. باإلضافةيف انتشار االنرتنت وما لذلك م
                                                 

  .48، املرجع السابق، ص: 2009تقرير التنافسية العربية لسنة : 1
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غرار الكثري من الدول العربية واملغربية تعاين من فجوة رقمية بينها وبني الدول املتقدمة والعديد من االقتصاديات الناشئة 
نفاق على أنشطة  أكرب حتدي هلا، خاصة أمام تدين وضآلة اإلتدين وضعف بنيتها التحتية التقانية واليت تعتربإىل  بالنظر

البحث والتطوير وغياب كبري للعامل البشري املؤهل بالشكل الذي حيول دون تسجيل تطور أو تقدم يف الطاقات االبتكارية 
  لقطاع االتصاالت أو القطاعات األخرى. 

  ظر نتائج تقرير التنافسية العربيةالثاني: تحليل تنافسية االقتصاد التونسي من وجهة نالفرع 

ية، يف إطار السعي لتقييم الوضعية التنافسية لالقتصاد التونسي انطالقا من نتائجه احملققة يف تقارير التنافسية العرب
 كل مرة وذلك عرب يف الذي على أساسه تتم عملية ترتيبهو  ،سنتطرق يف هذا اجلزء احلديث على مؤشر التنافسية العربية

مع مقارنتها بالنتائج ، 2012 ،2009، 2006، 2003استعراض نتائج االقتصاد التونسي يف تقارير التنافسية العربية لسنة 
يل قصد املكونات الفرعية ملؤشر التنافسية اجلارية والكامنة بنوع التفصإىل  ، مع اإلشارةاملاليزي قتصاداحملققة من قبل اال

بالشكل الذي يسمح  ،ة أكثر على كيفية توزع األرصدة الفرعية يف هذين املؤشرين واملتعلقة باالقتصاد التونسيتوضيح الصور 
  بتشخيص ومعرفة مراكز القوة والضعف فيه، هو ما سنظهره من خالل اجلدولني املوالني.

  

  )2012-2003( في مؤشر التنافسية العربية في الفترة الممتدة ما بين التونسي قتصادترتيب ورصيد اال:115الجدول 

  البيانات/ السنوات
تقرير التنافسية العربية 

  2003لسنة 
تقرير التنافسية العربية 

  2006لسنة 
تقرير التنافسية العربية 

  2009لسنة 
تقرير التنافسية العربية 

  2012لسنة 

 مؤشر التنافسية العربية
  0.45  0.37  0.53  0.42  ونسيالت قتصادالمتعلق باال

 19من أصل  09املرتبة   بـــــــــــــــــــــــالترتي
  دولة

 21من أصل  08املرتبة 
  دولة

 24من أصل  15املرتبة 
  دولة

 30من أصل  16املرتبة 
  دولة

 مؤشر التنافسية العربية
  0.53  0.75  0.76  0.60  اليزيمال قتصادالمتعلق باال

 19من أصل  02املرتبة   بـــــــــــــــــــــــالترتي
  دولة

 21من أصل  05املرتبة 
  دولة

 24من أصل  03املرتبة 
  دولة

 30من أصل  03املرتبة 
  دولة

  ، املعهد العريب للتخطيط، الكويت.على الرابط االلكرتوين: 2012، 2009، 2006، 2003من إعداد الباحث باالعتماد على:تقارير التنافسية العربية لسنة  المصدر:
http://www.arab-api.org/ar/publicationlists.aspx?publication_cat_id=3#prettyPhoto  

  

 العربيةمكونات مؤشر التنافسية التونسي حسب  قتصادترتيب ورصيد اال:116الجدول 

  مكونات المؤشر/السنوات 
لعربية ا تقرير التنافسية

  2003لسنة 

لعربية ا تقرير التنافسية
  2006لسنة 

عربية ال تقرير التنافسية
  2009لسنة 

لعربية ا تقرير التنافسية
  2012لسنة 

  مؤشر التنافسية الجارية
  الترتيب 

 19من أصل  09املرتبة 
  دولة

 21من أصل  09املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  16املرتبة 
 30من أصل  14املرتبة 
 دولة

  0.47  0.43  0.55  0.49  الرصيد 

  مؤشر بيئة األعمال
  الترتيب 

 19من أصل  10املرتبة 
  دولة

 21من أصل  08املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  16املرتبة 
 30من أصل  13 املرتبة
 دولة

  0.48  0.40  0.53  0.43  الرصيد 
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  البنية التحتية األساسية
  الترتيب 

 19من أصل  11املرتبة 
  دولة

 21من أصل  15املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  17املرتبة 
 30من أصل  21املرتبة 

 دولة

  0.18  0.20  0.12  0.28  الرصيد 

  األداء احلكومي
  الترتيب 

 19أصل من  13املرتبة 
  دولة

 21من أصل  12املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  13املرتبة 
 30من أصل  17املرتبة 

 دولة

  0.64  0.50  0.60  0.47  الرصيد 

  جاذبية االستثمار
  الترتيب 

 19من أصل  07املرتبة 
  دولة

 21من أصل  13املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  18املرتبة 
 30من أصل  19املرتبة 

 دولة

  0.47  0.41  0.33  0.43  الرصيد 

احلاكمية وفعالية 
  املؤسسات

  الترتيب 
 19من أصل  08املرتبة 

  دولة
 21من أصل  10املرتبة 

 دولة
 دولة 24من أصل  13املرتبة 

 30من أصل  15املرتبة 
 دولة

  0.46  0.47  0.60  0.54  الرصيد 

  األداء االقتصادي الكلي
  الترتيب  

 19من أصل  17املرتبة 
  دولة

 21من أصل  10املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  06املرتبة 
 30من أصل  08املرتبة 

 دولة

  0.58  0.64  0.63  0.60  الرصيد 

ديناميكية األسواق 
  والتخصص

  الترتيب 
 19من أصل  11املرتبة 

  دولة
 21من أصل  14املرتبة 

 دولة
 دولة 24من أصل  18املرتبة 

 30من أصل  23املرتبة 
 دولة

  0.30  0.30  0.41  0.41  الرصيد 

  التكلفة واإلنتاجية
  الترتيب 

 19من أصل  11املرتبة 
  دولة

 21من أصل  13املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  10املرتبة 
 30من أصل  20املرتبة 

 دولة

  0.45  0.51  0.49  0.41  الرصيد 

  مؤشر التنافسية الكامنة
  الترتيب 

 19من أصل  09املرتبة 
  دولة

 21من أصل  13املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  13املرتبة 
 30من أصل  11املرتبة 

 دولة

  0.44  0.41  0.27  0.34  الرصيد 

الطاقة االبتكارية وتوطني 
  التكنولوجيا

  الترتيب 
 19من أصل  04املرتبة 

  دولة
 21من أصل  15املرتبة 

 دولة
 دولة 24من أصل  15املرتبة 

 30من أصل  08املرتبة 
 دولة

  0.32  0.24  0.16  0.44  الرصيد 

  رأس املال البشري
  الترتيب 

 19من أصل  08املرتبة 
  دولة

 21من أصل  10املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  10املرتبة 
 30من أصل  14املرتبة 

 دولة

  0.60  0.61  0.58  0.53  الرصيد 

  البنية التحتية التقانية
  الترتيب 

 19من أصل  13املرتبة 
  دولة

 21من أصل  15املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  12املرتبة 
 30من أصل  12املرتبة 

 دولة

  0.41  0.39  0.22  0.05  الرصيد 
  على الرابط االلكرتوين:  ، املعهد العريب للتخطيط، الكويت.2012، 2009، 2006، 2003تقارير التنافسية العربية لسنة  من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر:

http://www.arab-api.org/ar/publicationlists.aspx?publication_cat_id=3#prettyPhoto  

  
بية خالل يف مؤشر التنافسية العر  التونسي قتصادأن رصيد وترتيب اال كبري) بشكل  115تظهر نتائج اجلدول رقم (

ويف وضعية زي املالي قتصاداحملققة من قبل اال جمقارنة بالنتائ مقبولة جداً جاء يف مراتب  2012و 2003 ما بني الفرتة املمتدة
سنة يف دولة  19من أصل  09املرتبة ، حيث جاء يف خالل نفس الفرتة جعلته يتفوق فيها على االقتصاد اجلزائري واملغريب

من أصل  15املرتبة حل يف أين  ليشهد بعد ذلك نوع من الرتاجع، 2006دولة يف سنة  21من أصل  08املرتبة  ، مث2003
انعكاسات إىل  حيث ميكن تفسري هذا الرتاجع. 2012دولة يف سنة  30من أصل  16املرتبة  ، مث2009دولة يف سنة  24
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السياسية  التوتراتإىل  األزمة املالية وما تبعها من ضغوطات تضخمية وتراجع يف معدالت النمو الدولية، باإلضافة
احتل أين  واجيابيةتائج ناملاليزي خالل نفس الفرتة حتقيق  قتصاديف الوقت الذي استطاع اال البالد.واالجتماعية اليت عرفتها 

بعد   2009دولة يف سنة  24من أصل  03املرتبة إىل  بعد كوريا اجلنوبية، مث انتقل 2003سنة يف دولة  19من أصل  02املرتبة 
   .2012دولة يف سنة  30من أصل  03كل من كوريا اجلنوبية وايرلندا، واملرتبة 

املاليزي وجاء  قتصادبتلك اليت حققها اال مقارنةالتونسي استطاع حتقيق نتائج مقبولة  قتصادجدير بالذكر، أن اال
املمتدة من  الل الفرتةخ)، حيث استطاع أن حيافظ على مركزه التنافسي اجلزائر واملغرب( يف الدول املغاربيةيف املرتبة األوىل 

حمللي ارغم تسلسل األحداث اليت عرفتها بيئة األعمال دوليًا واألحداث اليت ظهرت على املستوى  2012إىل  2003سنة 
على األقل استطاع حتقيق نتائج تفوق تلك احملققة يف اجلزائر بالرغم من أا كانت يف معزل على اآلثار اجلانبية لالزمة ف

  .جلوانب األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية املالية يف مرحلتها األوىل وعرفت استقرارا يف ا
احملققة من قبل االقتصاد التونسي يف ترتيب مؤشر  ج) ميكن تفسري النتائ116نتائج اجلدول رقم (إىل  بالرجوع

جلارية التنافسية االنتائج املقبولة اليت حققها يف مؤشر إىل  2012و 2003التنافسية العربية خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 
 ،من خالل تسجيله مستويات مقبولة مقارنة بتلك احملققة يف ماليزيا وتفوقه على كل من اجلزائر واملغرب ،خالل نفس الفرتة

، حيث 14بتحقيقه املرتبة  2012مع تسجيل تراجع طفيف يف سنة  2003دولة سنة  19من أصل  09سجل املرتبة أين 
  مؤشراته الفرعية على النحو التايل: توزعت النتائج املتعلقة بأهم

من أصل  10يف املرتبة  تواجدأين  بالنسبة للمؤشر املتعلق ببيئة األعمال فإن االقتصاد التونسي سجل نتائج مقبولة -
، إال أنه بعد هذه 2006دولة سنة  21من أصل  08، ليعرف بعد ذلك حتسناً بتسجيله املرتبة 2003دولة سنة  19

دولة سنة  30من أصل  13واملرتبة  2009دولة سنة  24من أصل  16تراجع طفيف بتسجيل املرتبة الفرتة مت تسجيل 
االمتيازات عجز احلكومة التونسية يف توفري املناخ املناسب و إىل  حيث ميكن تفسري الرتاجع يف بيئة األعمال ،2012

 معدالت املتواجدة فيها خاصة بعد الركود يفالضرورية الستقطاب أكثر لالستثمار األجنبية أو احملافظة على تلك 
 النمو الدولية نتيجة األزمة املالية؛

من  11فيما خيص املؤشر املتعلق بالبنية التحتية األساسية جند أنه يف تونس سجل تراجعاً ملحوظاً بانتقاله من املرتبة  -
 2009دولة سنة  24من أصل  17تبة ، مث املر 2006دولة سنة  21من أصل  15املرتبة إىل  2003دولة سنة  19أصل 

يف صورة تعكس النقص الفادح والرتاجع الرهيب يف توفري البىن التحتية  2012دولة سنة  30من أصل  21واملرتبة 
ثمارات اليت كذا نوع من االستهلكون أن احلكومة التونسية مل تعطي أولية كبرية   ،األساسية لنقل السلع والبضائع

 يف تطور أنشطة األعمال حملياً؛ تعترب شرطاً أساسياً 
ة احلال نفسه تقريبا بالنسبة للمؤشر املتعلق باحلاكمية وفاعلية املؤسسات الذي سجل تراجعاً كبرياً بانتقاله من املرتب -

دولة سنة  24من أصل  13، مث املرتبة 2006دولة سنة  21من أصل  10املرتبة إىل  2003دولة سنة  19من أصل  08
الرتاجع الذي تسجله املؤسسات التونسية من ناحية إىل  بالنظر 2012دولة سنة  30من أصل  25 واملرتبة 2009

 األداء وتطبيق قواعد احلوكمة بصرامة وجدية يف أنشطتها السنوية؛ 
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أما بالنسبة املؤشر املتعلق باألداء احلكومي وتدخله يف النشاط االقتصادي جند أن تونس سجلت تراجع ملحوظ  -
 13، مث املرتبة 2006دولة سنة  21من أصل  12املرتبة إىل  2003دولة سنة  19من أصل  13باالنتقال من املرتبة 

، يف صورة تعكس التدخل عقالين 2012سنة دولة  30من أصل  17، واملرتبة 2009دولة يف سنة  24من أصل 
عكس ما هو عليه  ،للحكومة التونسية يف النشاط االقتصادي وفتح اال أكثر للقطاع اخلاص واالستثمار األجنيب

 احلال يف الكثري من الدول العربية على غرار اجلزائر؛
وظًا بانتقاهلا الدول املغاربية تراجعًا ملحأما فيما خيص املؤشر املتعلق جباذبية االستثمار سجلت تونس كغريها من  -

من أصل  18، مث املرتبة 2006دولة سنة  21من أصل  13املرتبة إىل  2003دولة سنة  19من أصل  07من املرتبة 
تقصري وضعف احلكومة التونسية يف  يظهر، وهو ما 2012دولة سنة  30من أصل  19واملرتبة  2009دولة سنة  24

واألحداث اليت عرفتها  2008بعد األزمة املالية لسنة  خاصة ،سب الستقطاب االستثمار األجنبيةتوفري املناخ املنا
العراقيل املتعلقة بإمكانيات احلصول على مصادر التمويل واالئتمان بالنسبة إىل  ، إضافة2011تونس بعد سنة 

 للقطاع اخلاص حملياً؛
فيما خيص املؤشر املتعلق باألداء االقتصادي الكلي فقد شهدت تونس حتسناً كبرياً بتسجيلها مراتب متقدمة على  -

دولة  21من أصل  10املرتبة إىل  ،2003دولة سنة  19من أصل  15غرار اجلزائر واملغرب، حيث انتقلت من املرتبة 
، يف صورة 2012دولة يف سنة  30من أصل  08املرتبة و  2009دولة يف سنة  24من أصل  06، مث املرتبة 2006سنة 

ضغوطات التضخمية السيما ال ،تعكس حتكم احلكومة التونسية يف احملافظة على استقرار املؤشرات االقتصادية الكلية
اليت ظهرت بعد األزمة املالية العاملية وتدخلها بشكل كبري يف التحكم يف تقلبات سعر الصرف والعمل على تقليص 

 عجز يف املوازنات العامة وامليزان التجاري.ال

سية أن االقتصاد التونسي حقق نتائج مقبولة يف مؤشر التنافنتيجة مفادها إىل  على ضوء ما سبق ميكن التوصل
 ،اجلارية مقارنة بتلك اليت حققها االقتصاد اجلزائري خاصة يف اجلوانب املتعلقة ببيئة األعمال واألداء االقتصادي الكلي

حيث استطاعت أن حتافظ على استقرار املؤشرات االقتصادية الكلية وتقليص عجز املوازنة العامة وامليزان التجاري والتحكم 
رتة بالرغم تقدمي مجلة من االمتيازات الضريبية واجلبائية والتسهيالت اإلدارية يف هذه الفإىل  يف تقلبات أسعار الصرف، إضافة
ة فرضتها األزمة املالية. بينما عرفت يف املقابل تراجعًا يف بعض املؤشرات الفرعية اخلاص من الضغوطات التضخمية اليت

بالتنافسية اجلارية على غرار اجلزائر ويتعلق األمر حباكمية وفعالية املؤسسات اليت ال تزال ترجع هلشاشة مؤسساا واخنفاض  
نقل السلع واخلدمات  بىن التحتية األساسية خاصة تلك املتعلقة بكبري يف مستويات احلوكمة فيها، وهو احلال نفسه بالنسبة لل

يف توفري املناخ  يظهر فشل اجلهاز احلكوميف ،كون أن تونس مل تويل أمهية كبرية هلا. أما فيما خيص مؤشر جاذبية االستثمار
املتعلقة بإمكانيات  السيما تلك املناسب جللب االستثمارات األجنبية واالستفادة من خرباا ونقل املعارف والتكنولوجيات،

نقص إىل  باإلضافة ،مصادر التمويل واالئتمان بالنسبة للقطاع اخلاص وبروز بعض العراقيل املصرفية واإلداريةإىل  الوصول
 تطلبات التقنية والفنيةوعدم قدرة أنظمة التعليم والتدريب يف تونس على توفري املتأهيل العمالة وضعف مستويات إنتاجيتها 

   .اليت حيتاجها سوق العمل وتطلبها بشكل كبري االستثمارات األجنبية والتكنولوجية
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دوره تراجعاً جند أنه سجل ب ،معطيات مؤشر التنافسية الكامنة يف تونس خالل نفس الفرتةإىل  كما أنه بالرجوع
 30من أصل  11املرتبة إىل  2003دولة سنة  19من أصل  09طفيفاً على غرار ما حدث يف اجلزائر، حيث انتقل من املرتبة 

  كما توزعت النتائج املتعلقة بأهم مؤشراته الفرعية على النحو التايل:، 2012دولة يف سنة 
من  08فيما خيص املؤشر املتعلق برأس املال البشري فإن االقتصاد التونسي سجل تراجعاً طفيفاً بانتقاله من املرتبة  -

دولة يف  24من أصل  10، واملرتبة 2006دولة يف سنة  21من أصل  10املرتبة إىل  2003دولة يف سنة  19أصل 
، يف وضعية أحسن من تلك اليت حققها االقتصاد 2012دولة سنة  30من أصل  14املرتبة إىل  ليصل 2009سنة 

قريباً نفس املشاكل ت اجلزائري بالرغم من عدم توفرها على نفس اإلمكانيات املالية اليت حبوزته، إال أنه تبقى تعرف
اليت تعرفها اجلزائر واملتعلقة بتكوين وإعداد العنصر املتعلقة بالنوعية وكذلك من ناحية ارتفاع معدالت األمية وتوفري 

 الرعاية والتغطية الصحية يف الريفية ورفع معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي وغريها؛
ارنة مباليزيا رية وتوطني التكنولوجيا فقد سجلت تونس نتائج مقبولة مقفيما خيص املؤشر املتعلق بالطاقات االبتكا -

من  15املرتبة إىل  ، مث سجلت تراجعاً بالوصول2003دولة سنة  19من أصل  04حيث جاءت يف املرتبة  ،واجلزائر
من  08ة ب، لتعود فتسجل حتسناً بتحقيق املرت2009دولة سنة  24من أصل  15، واملرتبة 2006دولة سنة  21أصل 
األساسية  يف توفري مجيع الشروط يف صورة تعكس اجلاهزية والتقدم لتونس ولو نسبياً  ،2012دولة سنة  30أصل 

اليت تدعم وتعزز األنشطة االبتكارية كالعنصر البشري املؤهل ومستويات إنفاق على البحث والتطوير رغم ضعفها 
 على األقل مبستويات تفوق تلك املوجودة يف اجلزائر واملغرب؛

من  13نتقلت من املرتبة اأين  اجع طفيفأما بالنسبة للمؤشر املتعلق البنية التحتية التقانية فقد سجلت تونس تر  -
دولة سنة  24من أصل  12، واحتلت املرتبة 2006دولة سنة  21 من أصل 15املرتبة إىل  2003دولة سنة  19أصل 
حمققة بذلك نتائج مقبولة مقارنة مباليزيا وأحسن من اجلزائر  ،2012سنة يف دولة  30من أصل  12مث املرتبة  2009

نية بقائها تعرف نقصًا يف التحكم بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ويف توفري البنية التقا واملغرب بالرغم من
املتعلقة باخلطوط اهلاتفية الثابتة وما لذلك من آثار يف االنتشار املتواضع لألنرتنت وضعف  خاصة ،الضرورية

 عمليات التجارة واحلكومة االلكرتونية.

نافسية الكامنة يف مؤشرات الت طفيفاً تراجعًا  عرفت تونسنتيجة مفادها أن  إىل على ضوء ما سبق ميكن التوصل
تواجد يف وضع تنافسي ، وهو ما جعلها تيف مؤشر التنافسية اجلارية مقبولة تتقارب مع اليت حققهانتائج واستطاعت حتقيق 

املتعلقة برأس وانب ذا خاصة يف اجليف النقائص يف ه رغم بقائها تسجل بعض، أفضل من الذي تتواجد فيه اجلزائر واملغرب
من الناحية النوعية وتوفري الرعاية الصحية اجتاه املواطنني، فضال على بقاء تسجيل معدالت أمية  خاصة ،املال البشري

اليت  اتاإلصالح تونس من خاللأن إىل  . كما جتدر اإلشارةواملناطق غري احلضريةيف صفوف اإلناث نوعًا ما مرتفعة 
غرار اجلزائر،  ىعلاإلنرتنت  استخدام تكلفةستطاعت ختفيض ا ،فيه وتعزيز املنافسة االتصاالت قطاع جمال يف قامت ا

 انتشار من داحل يف ساهم احلاسوب الشخصي استخدام اخنفاض فإنفيها اإلنرتنت  تكاليف اخنفاض من بالرغم ولكن
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فجوة رقمية بينها تونس تعرف هي األخرى  ، كما أن1اإلنرتنت مقاهياستخدام  على مركزاً  زال االستخدام وال اإلنرتنت
يت تعترب أكرب حتدي تدين وضعف بنيتها التحتية التقانية والإىل  يات الناشئة بالنظرقتصادوبني الدول املتقدمة والعديد من اال

 الكثري من يفللعامل البشري املؤهل  الفتهلا، خاصة أمام تدين وضآلة االنفاق على أنشطة البحث والتطوير وغياب 
  .بشكل عام يةبتكار اال اقااحلاالت مما يساهم يف ضعف وتراجع طا

  الثالث: تحليل تنافسية االقتصاد المغربي من وجهة نظر نتائج تقرير التنافسية العربيةالفرع 

مع  ير التنافسية العربيةنتائجه يف تقار إىل  حناول عرب هذا اجلزء تقييم الوضعية التنافسية لالقتصاد املغريب بالنظر
تنافسية اجلارية نتائج املكونات الفرعية ملؤشر الإىل  اإلشارة بنوع التفصيلإىل  ، إضافةاملاليزي قتصاداال نتائجمقارنتها 

اجلدولني ن خالل موهو ما سنوضحه والكامنة وكيفية توزعيها يف هذين املؤشرين للوقوف على مراكز القوة والضعف فيه، 
  املوالني.

  )2012-2003( في مؤشر التنافسية العربية في الفترة الممتدة ما بين المغربي قتصادترتيب ورصيد اال: 117الجدول 

  البيانات/ السنوات
ية تقرير التنافسية العرب

  2003لسنة 
ة تقرير التنافسية العربي

  2006لسنة 
لعربية اتقرير التنافسية 

  2009لسنة 
ية تقرير التنافسية العرب

  2012لسنة 
 مؤشر التنافسية العربية

  0.34  0.26  0.42  0.37  ربيالمغ قتصادالمتعلق باال

 19من أصل  13املرتبة   بـــــــــــــــــــــــالترتي
  دولة

  دولة 21من أصل  12املرتبة 
 24من أصل  19املرتبة 

  دولة
 30من أصل  27املرتبة 

  دولة
 مؤشر التنافسية العربية

  0.53  0.75  0.76  0.60  ليزيماال قتصادالمتعلق باال

 19من أصل  02املرتبة   بـــــــــــــــــــــــالترتي
  دولة

  دولة 21من أصل  05املرتبة 
 24من أصل  03املرتبة 

  دولة
 30من أصل  03املرتبة 

  دولة
على الرابط  ، املعهد العريب للتخطيط، الكويت.2012، 2009، 2006، 2003رير التنافسية العربية لسنة اتق من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر:

  http://www.arab-api.org/ar/publicationlists.aspx?publication_cat_id=3#prettyPhotoااللكرتوين: 
  

  العربيةمكونات مؤشر التنافسية المغربي حسب  قتصادترتيب ورصيد اال :118الجدول 

  مكونات المؤشر/السنوات 
ربية الع تقرير التنافسية

  2003لسنة 

لعربية ا تقرير التنافسية
  2006لسنة 

عربية ال تقرير التنافسية
  2009لسنة 

لعربية ا تقرير التنافسية
  2012لسنة 

  مؤشر التنافسية الجارية
  دولة 19من أصل  10املرتبة   الترتيب 

 21من أصل  13املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  17املرتبة 
 30من أصل  21املرتبة 

 دولة

  0.40  0.43  0.43  0.48  الرصيد 

  مؤشر بيئة األعمال
  دولة 19من أصل  09املرتبة   الترتيب 

 21من أصل  12املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  15املرتبة 
 30من أصل  23املرتبة 

 دولة

  0.39  0.42  0.43  0.435  الرصيد 

  دولة 19من أصل  10املرتبة   الترتيب   البنية التحتية األساسية
 21من أصل  17املرتبة 

 دولة
 دولة 24من أصل  20املرتبة 

 30من أصل  26املرتبة 
 دولة

                                                 
  .48، املرجع السابق، ص: 2009تقرير التنافسية العربية لسنة : 1
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  0.13  0.14  0.09  0.29  الرصيد 

  األداء احلكومي
  دولة 19من أصل  08املرتبة   الترتيب 

 21أصل من  17املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  11املرتبة 
 30من أصل  25املرتبة 

 دولة

  0.44  0.58  0.49  0.52  الرصيد 

  جاذبية االستثمار
  دولة 19من أصل  17املرتبة   الترتيب 

 21من أصل  15املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  16املرتبة 
 30من أصل  18املرتبة 

 دولة

  0.47  0.42  0.29  0.32  الرصيد 

  احلاكمية وفعالية املؤسسات
  دولة 19من أصل  06املرتبة   الترتيب 

 21من أصل  03املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  06املرتبة 
 30من أصل  06املرتبة 

 دولة

  0.54  0.57  0.74  0.60  الرصيد 

  األداء االقتصادي الكلي
  دولة 19من أصل  08املرتبة   الترتيب  

 21من أصل  09املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  12املرتبة 
 30من أصل  06املرتبة 

 دولة

  0.59  0.62  0.64  0.64  الرصيد 

ديناميكية األسواق 
  والتخصص

  دولة 19من أصل  13املرتبة   الترتيب 
 21من أصل  17املرتبة 

 دولة
 دولة 24من أصل  21املرتبة 

 30من أصل  28املرتبة 
 دولة

  0.27  0.25  0.35  0.38  الرصيد 

  التكلفة واإلنتاجية
  دولة 19من أصل  17املرتبة   الترتيب 

 21من أصل  20املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  16املرتبة 
 30من أصل  24املرتبة 

 دولة

  0.40  0.46  0.40  0.05  الرصيد 

  مؤشر التنافسية الكامنة
  دولة 19من أصل  14املرتبة   الترتيب 

 21من أصل  17املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  22املرتبة 
 30من أصل  27املرتبة 

 دولة

  0.27  0.27  0.15  0.25  الرصيد 

الطاقة االبتكارية وتوطني 
  التكنولوجيا

  دولة 19من أصل  08املرتبة   الترتيب 
 21من أصل  09املرتبة 

 دولة
 دولة 24من أصل  18املرتبة 

 30من أصل  21املرتبة 
 دولة

  0.21  0.22  0.24  0.37  الرصيد 

  رأس املال البشري
  دولة 19من أصل  16املرتبة   الترتيب 

 21من أصل  18املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  21املرتبة 
 30من أصل  27املرتبة 

 دولة

  0.31  0.32  0.30  0.33  الرصيد 

  البنية التحتية التقانية
  دولة 19من أصل  15املرتبة   الترتيب 

 21من أصل  16املرتبة 
 دولة

 دولة 24من أصل  19املرتبة 
 30من أصل  26املرتبة 

 دولة

  0.29  0.27  0.21  0.035  الرصيد 
  ، املعهد العريب للتخطيط، الكويت. على الرابط االلكرتوين: 2012، 2009، 2006، 2003من إعداد الباحث باالعتماد على: تقارير التنافسية العربية لسنة  المصدر:

http://www.arab-api.org/ar/publicationlists.aspx?publication_cat_id=3#prettyPhoto 
  

ية خالل يف مؤشر التنافسية العرب املغريب قتصادأن رصيد وترتيب اال كبري) بشكل  117تظهر نتائج اجلدول رقم (
ويف وضعية  املاليزي قتصاداحملققة من قبل اال جمقارنة بالنتائ متواضعةجاء يف مراتب  ،2012و 2003 ما بني الفرتة املمتدة

 19من أصل  13بة املرت، حيث جاء يف خالل نفس الفرتة أقل من االقتصاد التونسي وأحسن بقليل عن االقتصاد اجلزائري
 املرتبةجاء يف أين  ليشهد بعد ذلك تراجعًا ملحوظاً ، 2006دولة يف سنة  21من أصل  12مث املرتبة  ،2003سنة يف دولة 

دولة  30من أصل  27 جاء يف املرتبةأين  ليستمر بالرتاجع باحتالله املراتب األخرية، 2009دولة يف سنة  24من أصل  19
ققها يف مؤشري وإىل النتائج املتواضعة اليت ح حيث ميكن تفسري هذا الرتاجع، واليمنموريتانيا على  متفوقاً  2012يف سنة 
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التنافسية اجلارية والكامنة وانعكاسات األزمة املالية وما تبعها من ضغوطات تضخمية وتراجع يف معدالت النمو الدولية. 
دولة  19من أصل  02بة احتل املرتأين  وإجيابية، املاليزي خالل نفس الفرتة حتقيق نتائج قتصاديف الوقت الذي استطاع اال

بعد كل من كوريا اجلنوبية وايرلندا،  2009دولة يف سنة  24من أصل  03املرتبة إىل  بعد كوريا اجلنوبية، مث انتقل 2003يف سنة 
  . 2012دولة يف سنة  30من أصل  03واملرتبة 

 يف الضعيفة احملققة من قبل االقتصاد املغريب جوالنتائ) ميكن تفسري الرتاجع 118من خالل نتائج اجلدول رقم (
النتائج املتواضعة احملققة بشكل عام يف إىل  ،2012و 2003ترتيب مؤشر التنافسية العربية خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

 19من أصل  10رتبة حيث انتقل املغرب فيه من امل ،مؤشر التنافسية اجلارية خالل نفس الفرتة بتسجيله تراجعاً ملحوظاً 
توزعت النتائج املتعلقة بأهم مؤشراته الفرعية على  كما، 2012دولة يف سنة  30من أصل  21املرتبة إىل  2003دولة سنة 

  النحو التايل:
من  09بالنسبة للمؤشر املتعلق ببيئة األعمال فإن االقتصاد املغريب سجل تراجعاً كبرياً وملحوظًا بانتقاله من املرتبة  -

 2009دولة سنة  24من أصل  15، مث املرتبة 2006دولة سنة  21من أصل  12املرتبة إىل  2003دولة سنة  19أصل 
املغرب مراتب متواضعة يف هذا املؤشر ومبستويات  احتالليف صورة تعكس  2012دولة سنة  30من أصل  23واملرتبة 

 أفضل من االقتصاد اجلزائري؛
من أصل  10كما سجل املؤشر املتعلق بالبنية التحتية األساسية بدوره أيضا تراجعاً كبرياً وملحوظاً بانتقاله من املرتبة  -

 2009دولة سنة  24من أصل  20، واحتالل املرتبة 2006دولة سنة  21من أصل  17املرتبة إىل  2003دولة سنة  19
حي ضعف وقصور احلكومة املغربية يف توفري البىن التحتية بشكل يو  2012دولة سنة  30من أصل  26واملرتبة 

األساسية وتصنيفها ضمن خانة األولويات الثانوية بالرغم من دورها اهلام واجلوهري يف تطوير ومنو األعمال 
 للمؤسسات احمللية واألجنبية؛ 

رنة بتلك احملققة يف ج مقبولة مقاأما فيما خيص املؤشر املتعلق باحلاكمية وفاعلية املؤسسات فقد سجلت املغرب نتائ -
، لتسجل بعد ذلك حتسناً ملحوظاً بتحصيلها 2003دولة سنة  19من أصل  06تونس واجلزائر، فجاءت يف املرتبة 

 30من أصل  06واملرتبة  2009دولة سنة  24من أصل  06، مث املرتبة 2006دولة سنة  21من أصل  03املرتبة 
 ؛ 2012دولة سنة 

للمؤشر املتعلق باألداء احلكومي وتدخله يف النشاط االقتصادي تظهر نتائج املغرب يف هذا املؤشر تراجع أما بالنسبة  -
على غرار ما  ،تدخل اجلهاز احلكومي يف اجلوانب االقتصادية وفتح اال أكثر ملبادرات القطاع اخلاص واألجنيب

من  17املرتبة إىل  ، ليرتاجع بعد ذلك2003ة سنة دول 19من أصل  08انتقل ترتيبه من املرتبة أين  حيدث يف تونس
من أصل  25املرتبة إىل  ، ليصل بعدها2009دولة يف سنة  24من أصل  11، مث املرتبة 2006دولة سنة  21أصل 

 ؛2012دولة يف سنة  30
 17من املرتبة  اأما فيما خيص املؤشر املتعلق جباذبية االستثمار سجلت املغرب تراجع طفيف ونتائج متواضعة بانتقاهل -

دولة سنة  24من أصل  16، مث املرتبة 2006دولة سنة  21من أصل  15املرتبة إىل  2003دولة سنة  19من أصل 
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، على الرغم من تواجدها يف وضعية أحسن من تلك املوجودة فيها 2012دولة سنة  30من أصل  18واملرتبة  2009
س الفرتة الرتاجع احلاصل يف مؤشرات بيئة أعماهلا خالل نفإىل  حيث يفسر هذه النتائج املتواضعة ،تونس واجلزائر

 وتفاقم العراقيل املتعلقة بالتمويل والبريوقراطية والفساد اإلداري واملايل ونقص يف تكوين الكادر البشري؛
رار ما غ فيما خيص املؤشر املتعلق باألداء االقتصادي الكلي فقد حققت املغرب نتائج مقبولة وحتسناً ملحوظاً على -

دولة  21من أصل  09املرتبة إىل  2003دولة سنة  19من أصل  08حيث انتقلت من املرتبة  ،حدث يف اجلزائر وتونس
دولة، يف  30من أصل  06املرتبة إىل  2012، ليصل يف سنة 2009دولة سنة  24من أصل  12، واملرتبة 2006سنة 

صورة تعكس قدرة اجلهاز احلكومي يف احملافظة على االستقرار وتثبيت العديد من الكثري من املؤشرات االقتصادية 
والتوازنات الكلية خاصة بعد بروز الضغوطات التضخمية والتقلبات يف أسعار الصرف نتيجة األزمة املالية اليت عرفها 

 العامل وتراجع معدالت النمو. 

 مؤشر أن النتائج املتواضعة احملققة من قبل االقتصاد املغريب يفنتيجة مفادها إىل  ما سبق ميكن التوصل على ضوء
التنافسية اجلارية جاءت كنتيجة للرتاجع املسجل مؤشراته الفرعية واحتلت يف الكثري من املرات مراتب متأخرة خالل هذه 

وقصور احلكومة املغربية يف توفري مناخ مالئم  املؤسسايت األداء ضعفإىل  الفرتة، السيما من ناحية بيئة األعمال بالنظر
 من وحاجتها للقيام باملزيداألساسية،  لبنية التحتيةفضال على إشكاالت ضعف ا، فيه باألعمال القيام تسهيليعمل على 

يف مزاولة األنشطة أو احلصول على متويل. كما  اإلدارية املتطلبات وتقليص اإلداري الفساد جماالت حماربة يف اإلصالحات
أن ضعف يف البىن التحتية األساسية الذي تعرفه املغرب قلص حظوظها يف تطور بيئة أعماهلا واستقطاب استثمارات أجنبية 

الستفادة اوساهم يف زيادة تكاليف األعمال اليت تشكل عائقاً كبرياً يف تطور معدالت اإلنتاجية فيها، مما يقلص أيضا فرص 
فر العمالة خاصة يف ظل تسجيل نقص فادح يف تو  ،من االستثمارات األجنبية ومن خرباا ونقل املعارف والتكنولوجيات

والكادر البشري املؤهل والقادر على التكييف مع متطلبات التقنية والفنية والتكنولوجية للمشاريع احمللية واألجنبية وتراجع 
  بية املباشرة وتقليص أنشطتها يف العامل بعد األزمة املالية. يف عدد االستثمارات األجن

سجل تراجعاً كبرياً  2012و 2003أما فيما خيص مؤشر التنافسية الكامنة جند أن املغرب يف الفرتة املمتدة ما بني سنة 
دولة يف سنة  30من أصل  27ذيل الرتتيب بتسجيل املرتبة إىل  ،2003دولة سنة  19من أصل  14حيث انتقل من املرتبة 

  حيث توزعت النتائج املتعلقة بأهم مؤشراته الفرعية على النحو التايل: 2012
بالنسبة للمؤشر املتعلق برأس املال البشري فإن االقتصاد املغريب سجل تراجعًا كبرياً واخنفاضًا رهيبًا بانتقاله من  -

املرتبة إىل  ، ليصل2006دولة يف سنة  21من أصل  18املرتبة إىل  مث ،2003دولة يف سنة  19من أصل  16املرتبة 
يف صورة تعكس تواجد املغرب يف  2012دولة سنة  30من أصل  27واملرتبة  2009دولة يف سنة  24من أصل  22

ر اذيل الرتتيب يف هذا املؤشر مع العديد من الدول اليت ال تتوفر على نفس اإلمكانيات املالية اليت حبوزا على غر 
 اليمن وموريتانيا، بالرغم من اهودات املبذولة من اجلهاز احلكومي لرتقية وحتسني ظروف إعداد العنصر البشري؛

فيما خيص املؤشر املتعلق بالطاقات االبتكارية وتوطني التكنولوجيا فقد سجلت املغرب تراجعاً كبريًا بانتقاله من  -
من  18املرتبة إىل  ، ليصل2006دولة سنة  21من أصل  09املرتبة  إىل مث ،2003دولة سنة  19من أصل  08املرتبة 
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قلة وضآلة يف اإلنفاق على أنشطة إىل  ، بالنظر2012دولة سنة  30من أصل  21واملرتبة  2009دولة سنة  24أصل 
 الشرخىل إ ب الكمية يف عمليات إعداد وتكوين العنصر البشري، إضافةنالبحث والتطوير والرتكيز على اجلوا

نهما يعمل يف معزل عن فكل م ،املوجود بني البحوث العلمية وجماالته ونوعيته واجلوانب التقنية املعمول ا ميدانياً 
 األخر على غرار ما حيدث يف اجلزائر؛

انتقلت من ين أ احلال نفسه تقريبًا بالنسبة للمؤشر املتعلق البنية التحتية التقانية فقد سجلت املغرب تراجع كبري -
من  19، واحتلت املرتبة 2006دولة سنة  21من أصل  16املرتبة إىل  مث ،2003دولة سنة  19من أصل  15تبة املر 

يف صورة تعكس نقصًا فادحًا يف توفري  ،2012دولة سنة  30من أصل  26مث املرتبة  2009دولة سنة  24أصل 
الشروط التقنية والبنية التقانية الضرورية وما هلا من آثار يف تقليص دعم وتعزيز عمليات التجارة واحلكومة االلكرتونية 

 داخل اململكة املغربية.

ريًا يف مؤشرات كبنتيجة مفادها أن االقتصاد املغريب سجل تراجعًا وضعفَا  إىل  على ضوء ما سبق ميكن التوصل
ائص املتعلقة برأس املال النقإىل  اليت حققها يف مؤشر التنافسية اجلارية، وذلك بالنظرمقارنة بالنتائج  ،التنافسية الكامنة

املناطق ، وارتفاع معدالت أمية يف صفوف اإلناث و للمواطننيمن الناحية النوعية وتوفري الرعاية الصحية  خاصة ،البشري
 قطاع يف متت رغم اإلصالحات اليتيف جمال توطني التقانة  ملحوظاً  تراجعاً شهد  أن املغربإىل  جتدر اإلشارةكما   .القروية

املعلومات وما  ونقل إلنرتنتالضعيف ل استخدامبالنظر االنتشار و ، وحماولة تطويعها خلدمة االقتصاد الوطين االتصاالت
تدين إىل  ظرمن فجوة رقمية بالنمعاناته إىل  االلكرتونية. باإلضافةلذلك من آثار على تأخري تطوير التجارة واحلكومة 

تسجيل والتطوير و  اإلنفاق على أنشطة البحث قلة، خاصة أمام رب حتدي لهوضعف بنيتها التحتية التقانية واليت تعترب أك
   .يف عدة قطاعاتية بتكار يف الطاقات اال قصور يف تكوين العامل البشري مما يعرقل منو وتطور

يف األخري؛ يرى الباحث أن االقتصاديات املغاربية حققت نتائج متواضعة يف ترتيب مؤشر التنافسية العربية مع 
تسجيل عنصر السبق لتونس باحتالل املرتبة األوىل مغاربيًا وحتقيق نتائج مقبولة مقارنة بتلك احملققة من قبل ماليزيا، كما 

جاالت مؤشر مقارنة مب ،ئر وتونس واملغرب يف جماالت مؤشر التنافسية الكامنةأنه يظهر بشكل واضح معاناة كل من اجلزا
التنافسية اجلارية. وعلى اعتبار أن التنافسية اجلارية تعرب عن مراكز القوة والضعف بشكل ظريف سجلت هذه الدول جناح 

وازنات العامة وموازينها تقرار يف املواستطاعت كبح مجاح الضغوطات التضخمية وحتقيق اس ،يف السياسات االقتصادية الكلية
التجارية وإدارة سعر الصرف فيها رغم تدهور معدالت النمو فيها ونصيب الدخل الفردي خالل نفس الفرتة. هذه النقطة 

 رات التنافسية فيهاا أن تدعم القدبالسياسة االقتصادية الكلية من شأربية واملتعلقة ااالجيابية يف حق االقتصاديات املغ
  وتوفر مناخ صحي لقطاع األعمال.

وسط وغري املتميز يف خانة األداء الضعيف أو املت اأما فيما خيص بيئة األعمال املتعلقة بالدول املغاربية ميكن تصنيفه
يف مجيع فروعه اجلزئية فالفجوة الرئيسية بينها وبني ماليزيا وغريها من الدول املتقدمة تكمن يف ضعف أدائها املؤسسايت 

سهيالت القيام وغياب ت ،دين مستويات احلاكمية فيها بتسجيل حلاالت الفساد اإلداري واملايل ونوعية اجلهاز اإلداريوت
بالنظر لصغر حجم األسواق املالية فيها أو غياا وعدم  ،مصادر التمويلإىل  صعوبات الوصولإىل  باألعمال، إضافة
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ان الدول لة. أما بالنسبة للجوانب املتعلقة بالبنية التحتية األساسية ففضال عن نقص السيو  ،تكاملها مع اجلهاز املصريف
م معرفة تصنيفها ضمن خانة األولويات الثانوية وعدإىل  املغاربية ال تزال تشهد اخنفاض خاصة السكك احلديدية بالنظر

لية واالنفتاح واالندماج ناطق التنموية احملمهية احلقيقية يف دفع عجلة النمو والتنمية يف بلداا واعتبارها أداة ربط بني املاأل
ات، املشاكل النوعية الناجتة عن أعمال الصيانة وطرق تسيري غري الرشيدة هلذه املرافق واخلدمإىل  يف االقتصاد العاملي، إضافة

نفسه تقريبا  لفضال من معاناا من مشاكل متويل مشاريعها وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية تدخل القطاع اخلاص. احلا
ومناسب  يف هذه الدول بالنظر لعدم قدرا على توفري مناخ مالئم تراجعًا كبرياً  فنسبة جلاذبية االستثمار الذي يعر بال

األطر التشريعية املشاكل املتعلقة بإىل  جللب االستثمارات األجنبية قصد االستفادة من خرباا ونقل املعارف منها، إضافة
جنيب املباشر يف كان هلا القسط الكبري يف تراجع حجم االستثمار األ  اليتفز واإلعفاءات الضريبية واجلبائية والتنظيمية واحلوا

ها واندماجها ضمن وبالرغم من اخنراط ،بلداا خاصة مع التزايد املستمر لفرض القيود اجلمركية واحلمائية للصناعات احمللية
  معاهدات واتفاقيات دولية. 

إن مؤشر التنافسية الكامنة باعتباره يدل على عناصر االستدامة يف التنافسية من خالل التعليم ف ،من جهة أخرى
وأنشطة البحث والتطوير وعناصر البنية التقانية، حيث أن خمزون الدول املغاربية من رأس املال البشري قد يكون مبثابة أبرز 

ز والكفاءة، إال نولوجيا وتطويرها وتوفري لالقتصاد مصادر التميحمددات النمو املستقبلي كونه يسمح بتطويع التقانة والتك
عليم والتدريب املشاكل اليت تعرفها منظومة التإىل  أنه يف هذه الدول نسجل اخنفاض يف معدالت العائد من التعليم بالنظر

ي التعليم العايل (خاصة اإلناث) جيارتفاع نسبة خر إىل  فيها يف حتقيق التوافق بني خمرجاا ومتطلبات السوق احلقيقية، إضافة
مقابل ضعف املسامهة يف النشاط االقتصادي لبلدام، فضال على عمل منظومة التعليم على حتضري طلبة موجهني للوظائف 

باره يعرف ببطالة املتعلمني أو اخلرجيني وهو ما ميكن اعت أصبحالعمومية اليت هي مرحلة تراجع داخل هذه الدول والذي 
  هدر لرأس املال البشري. مبثابة 

أما بالنسبة للجوانب املتعلقة بتوطني التقانة وتطوير القدرات االبتكارية جند أن الدول املغاربية مازالت يف مرحلة 
اخنفاض مستويات ىل إ استخدام االنرتنت على املستوى الشخصي ومل تنقل تطبيقاا وتطوعها لعامل األعمال والتجارة بالنظر

مبثابة أكرب  معاناا من فجوة تكنولوجية اليت تعتربإىل  اخلاصة يف قطاع االتصاالت داخل هذه الدول، إضافة االستثمارات
حتدي لتطوير قدراا التنافسية، فضال على عدم توفرها على مزايا نسبية يف اخلدمات املتطورة أو املعقدة كدليل على ضعف 

صة أما فيما خيص الطاقات االبتكارية فهي تعرف نقصًا يف املوارد املخص مركزها التنافسي يف القطاع اخلدمي والتجاري.
الروابط األساسية بني  انعدامإىل  للبحث والتطوير ويف خيارات البحث العلمي وجماالته ونوعيتهه وآفاق تطبيقه، إضافة

  االقتصادي.جماالت البحث العلمي يف هذه البلدان والتقانة والتكنولوجيات املستخدمة النشاط 
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ن الدول مبين مكونات رأس المال الفكري الوطني والتنافسية لكل  والفروق تحليل العالقةقياس و  المبحث الثالث:
  المغاربية وماليزيا

 اذج قياسه مثل مسامهة االقتصادينيمنعديد من العند مراجعة مؤشرات رأس املال الفكري الوطين املوضحة يف 
)Andriessen & Stam ( و) دراسة االقتصادي األمريكيN. Bontis يظهر أن  الكثري  2004) على الدول العربية يف سنة

) IMDية (على غرار ما هو موجود يف تقارير معهد التنمية اإلدار  ،من املؤشرات املستعملة يف قياس التنافسية الدولية عاملياً 
حتتوي بشكل أساسي على مؤشرات  ،ريب أو البنك الدويل) أو االحتاد األو WEFأو تقارير املنتدى االقتصادي العاملي (

تدخل يف قياس وحساب مؤشر رأس املال الفكري الوطين ولو بشكل نسيب، األمر الذي يدل بشكل واضح على وجود 
 سنوع من التقارب الشديد والعالقة بني هذه املؤشرات املوجودة يف تقارير التنافسية الدولية وتلك املستعملة يف قياس رأ

يف الوقت الذي حتمل فيه هذه التقارير احلديث على جوانب أخرى تم باألبعاد االقتصادية  ،املال الفكري يف العموم
أن املكونات األساسية لرأس املال الفكري سواء على مستوى املؤسسة أو الدولة  هنفسالوقت وجوانب أخرى، وتعكس يف 

. أي مبعىن آخر أصبح رأس املال 1تصاد املبىن على املعرفة وكذلك تنافسية الدولأساسياً خللق القيمة ودعم االق اً مصدر  تعترب
الفكري الوطين يعرتف به حاليًا وبشكل واسع على أنه مصدر للتنافسية واإلنتاجية للدول كونه يضم القيم اخلفية (غري 

ف البنك الدويل مصدر خللق الثروة. كما اعرت الظاهرة) لألفراد واملؤسسات واهليئات واألقاليم واملناطق واليت تعترب مبثابة 
والكثري من املنظمات الدولية على أن االستثمار يف رأس املال الفكري أصبح مبثابة عامل هام لتحديد النمو االقتصادي 

  . 2وخلق مناصب الشغل وحتسني مستويات املعيشة
تنافسي ال الفكري الوطين للدول وموقعها العلى هذا األساس ويف إطار السعي لتفسري العالقة بني مكونات رأس امل

ال سنقوم يف هذا اجلزء بإجراء نوع من املقارنة بني نتائج املؤشرات اليت تعرب على اجلوانب املتعلقة برأس امل ،عاملياً وإقليمياً 
سنعمل على اختيار ين أ ،الدول ورصيدها وموقعها التنافسي الفكري املوجودة يف تقارير  التنافسية العاملية وبني ترتيب هذه

الية: الصحة يتعلق األمر باألعمدة التو أربعة مؤشرات من مؤشر التنافسية الدويل الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، 
عمود من هذه األعمدة  حيث أن كل، والتعليم االبتدائي، التعليم العايل والتدريب، اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي، اإلبداع

مؤشرات فرعية وتتقارب يف مكوناا بشكل كبري مع املؤشرات املستخدمة يف قياس مكونات مؤشر رأس املال  إىل يتفرع
   الفكري الوطين

كل هذا يأيت يف إطار السعي حملاولة تقدمي تفسري منطقي للعالقة املوجودة بني مفهوم تنافسية الدول ومكونات رأس 
كري تائج األعمدة املوجودة يف هذه املؤشرات اليت تعرب على مكونات رأس املال الفاملال الفكري الوطين وذلك باملقارنة بني ن

  إنطالقا من تقارير التنافسية العاملية.املغاربية،  للدول للتنافسية الوطين والرتتيب العام

                                                 
1 : hirjo Stahle,  Intellectual capital and National competitiveness : conceptual  and methodological , op, cit . 
2 : Lina Uziene, National intellectual capital as an indicator of the wealth of nation’s: The case of Baltic States”, op cit. 
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وائها ملؤشرات تجدير بالذكر أن عملية االختيار هلذه األعمدة التابعة ملؤشر التنافسية الدويل جاءت باألساس على اح
  :1فرعية ذات صلة مباشرة وكبرية مبكونات رأس املال الفكري الوطين، واليت نوضحها على النحو التايل

ات : يتضمن هذا العمود العديد من املؤشرات الفرعية ذات صلة مبكونالعمود املتعلق بالصحة والتعليم االبتدائي -
ة واملعدية تتمثل يف: مبعدل اإلصابة باألمراض اخلطري  ؛جبوانب صحيةرأس املال الفكري الوطين ويتعلق األمر بـــ: 

طفال ومتوسط معدل الوفيات يف صفوف األإىل  وأثرها على تكلفة األعمال وتنافسية املؤسسات، إضافة اليفهاوتك
وااللتحاق يف  سفيتعلق األمر بنوعية التعليم االبتدائي ومعدل التمدر  ؛احلياة للمواطنني. أما يف اجلانب التعليمي

 .عليم االبتدائيتال
العمود املتعلق بالتعليم العايل والتدريب: يتضمن هذا العمود العديد من املؤشرات الفرعية ذات صلة مبكونات رأس  -

عدل التسجيل مو  معدل التمدرس بالتعليم الثانوي :تتمثل يف؛ : مبؤشرات كمية املال الفكري الوطين ويتعلق األمر بـــ
عية العايل. مؤشرات نوعية وتتمثل يف: نوعية النظام التعليمي، نوعية التعليم يف الرياضيات والعلوم، نو  يف التعليم

املدارس. وكذلك مؤشرات تتعلق بالتدريب املستمر يف إطار العمل إىل  مدارس التجارة، ولوج وإدخال االنرتنت
  ال. وتتمثل يف: خدمات البحث والتدريب املتخصصة حملياً، تدريب العم

العمود املتعلق باجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي: يتضمن هذا العمود العديد من املؤشرات الفرعية ذات صلة  -
مبكونات رأس املال الفكري الوطين ويتعلق األمر بـــ : مؤشرات االنفتاح التكنولوجي وتتمثل يف: وفرة التطبيقات 

وجيا. ل املؤسسات، االستثمار األجنيب املباشر ونقل التكنولوالتكنولوجيات احلديثة، حماكاة التكنولوجيا من قب
ة، املعلومات واالتصال ويتمثل يف : مستخدمي االنرتنت، عدد اخلطوط اهلاتفية الثابت امؤشر االستعمال لتكنولوجي

لفون االنرتنت، مستخدمي خدمات التإىل  مستخدمي االنرتنت ذات الكثافة العالية، مستوى الكثافة للولوج
  احملمول.

العمود املتعلق باإلبداع:  يتضمن هذا العمود العديد من املؤشرات الفرعية ذات صلة مبكونات رأس املال الفكري  -
الوطين ويتعلق األمر بـــ: الطاقات االبتكارية، جودة مؤسسات البحث والتطوير، إنفاق املؤسسات على أنشطة 

ملني يف ت يف جمال البحث والتطوير، الباحثني واملهندسني العاالبحث والتطوير، التعاون بني اجلامعات واملؤسسا
ة املتقدمة، براءات االخرتاع، محاية حقوق امللكي تجمال البحث والتطوير، مكتسبات اجلمهور  للتكنولوجيا

 الفكري. 
لوطين امجيع مكونات مؤشر رأس املال الفكري  األعمدة تغطي تقريباً على ضوء ما سبق يظهر بشكل كبري أن هذه 

والتعليم االبتدائي وعمود  ، حيث أن العمود املتعلق بالصحة2004سنة  يف) Bontis(االقتصادي يف دراسة  تاليت جاء
التعليم العايل والتدريب حيتويان على مؤشرات تعتمد يف قياس مؤشر رأس املال البشري الوطين (التمدرس يف التعليم 
االبتدائي، التسجيل يف التعليم العايل)، واحلال نفسه بالنسبة لعمود اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي الذي حيتوي على 

                                                 
1 : The Global  Competitiveness Report-2006-,2007 2009-2008,  2011-2010 ,   2013-2012,2014-2013 ,2015-2014 , 2016-2015 ,2016-

2017. www.weforum.org . 
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يف قياس مؤشر رأس املال العمليايت (مستخدمي االنرتنت، مستخدمي اهلاتف الثابت واحملمول)، أما فيما مؤشرات تستعمل 
خيص عمود اإلبداع فنجده بدوره حيتوي على مؤشرات هو اآلخر تستعمل يف قياس مؤشر رأس املال السوقي(براءات 

  ر، اإلنفاق على البحث والتطوير). ومؤشر رأس املال التجديدي (العاملني يف البحث والتطوي ،االخرتاع )

دول لمكونات رأس المال الفكري الوطني في اإلى  نتائج مؤشر التنافسية الدولي بالنظروصف  المطلب األول:
   وماليزيا. المغاربية

مؤشر  ما خيصفيا ماليزيمقارنتها مع و  الدول املغاربيةعلى النتائج احملققة من قبل هذا اجلزء تسليط الضوء  يهدف
 2006دة ما بني سنة وذلك خالل الفرتة املمت أس املال الفكري الوطينذات الصلة بر  مؤشراته الفرعيةنتائج و التنافسية الدويل 

   انطالقا من تقارير التنافسية العاملية. ،2016و

  ماليزياو  الجزائر مكونات رأس المال الفكري الوطني فيو تائج مؤشر التنافسية الدولي نلمقارنة  :الفرع األول

بكل من  مؤشر التنافسية الدويل اخلاص نسعى من خالل هذا اجلزء القيام باملقارنة بني التطور احلاصل يف نتائج
التطور احلاصل يف نتائج مؤشراته الفرعية ذات الصلة برأس املال الفكري الوطين، وهو ما نوضحه وماليزيا، وكذلك  جلزائرا

  من خالل اجلدول املوايل. 
  

  وماليزيا الوطني للجزائررأس المال الفكري ومؤشرات  مؤشر التنافسية الدولينتائج أعمدة مقارنة بين  :119الجدول 

-2006  البيانات/ السنوات 
2007  

2008-
2009  

2010-
2011  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

2016-
2017  

  باالقتصاد الجزائريالمعطيات المتعلقة 

  4.0  4.0  4.1  3.8  3.7  4.0  3.7  3.9  نقاط ) 7إلى  1الرصيـــــــــــــــد (

ترتيب الجزائر في مؤشر 
التنافسية الدولي بالنسبة لعدد 

  الدول

 76المرتبة 
  من أصل 

   دولة 125

 99المرتبة 
  من أصل 

  دولة134

 86المرتبة 
  من أصل 

  دولة 139

 110المرتبة 
  من أصل 

  دولة 144

 100المرتبة 
  من أصل 

  دولة148

 79المرتبة 
  من أصل 

  دولة144

 87المرتبة 
  من أصل 

  دولة 140

 87المرتبة 
  من أصل 

  دولة 138

الصحة والتعليم 
  االبتدائي

  5.7  5.6  5.6  5.4  5.4  5.6  5.3  6.6  الرصيد  

  73  81  81  92  93  77  76  45  الترتيب

التعليم العالي 
  والتدريب

  3.9  3.7  3.7  3.5  3.4  3.6  3.3  3.5  الرصيد  

  96  99  98  101  108  98  102  84  الترتيب

الجاهزية واالنفتاح 
  التكنولوجي

  3.1  2.6  2.6  2.5  2.6  3.0  2.5  2.6  الرصيد  

  108  126  129  136  133  106  114  100  الترتيب

  اإلبداع
  2.9  2.8  2.6  2.4  2.1  2.8  2.7  3.1  الرصيد  

  112  119  128  141  141  107  113  76  الترتيب

  المعطيات المتعلقة باالقتصاد الماليزي

  5.2  5.2  5.2  5.0  5.1  4.9  5.0  5.0  نقاط ) 7إلى  1الرصيــــــــــــــــــد (

 ترتيب ماليزيا في مؤشر التنافسية
  الدولي بالنسبة لعدد الدول

 26المرتبة 
  من أصل 

  دولة 125

 21المرتبة 
  من أصل 

  دولة 134

 26المرتبة 
  من أصل 

  دولة 139

 25المرتبة 
  من أصل 

  دولة 144

 24المرتبة 
  من أصل 

  دولة148

 20المرتبة 
  من أصل 

  دولة144

 18المرتبة 
  من أصل 

  دولة 140

 25المرتبة 
  من أصل 

  دولة 138

  6.1  6.3  6.3  6.1  6.2  6.2  6.1  6.6  الرصيد  
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الصحة والتعليم 
  االبتدائي

  44  24  33  33  33  34  28  42  الترتيب

التعليم العالي 
  والتدريب

  5.0  5.0  4.8  4.7  4.8  4.6  4.6  4.8  الرصيد  

  41  36  46  46  39  49  35  32  الترتيب

الجاهزية 
واالنفتاح 
  التكنولوجي

  4.8  4.6  4.2  4.2  4.3  4.2  4.4  4.6  الرصيد  

  43  47  60  51  51  40  34  28  الترتيب

  اإلبداع
  4.7  4.8  4.7  4.4  4.4  4.1  4.3  4.5  الرصيد  

  22  20  21  25  25  24  22  21  الترتيب
  على :  دالباحث باالعتما إعدادالمصدر: من 

The Global  Competitiveness Report 2006- - 2007,  2008-2009  ,  2010-2011  , 2012-2013  ,  2013-2014 ,  2014-2015 ,  2015-
2016,2016-2017. & The Africa Competitiveness Report 2017, World Economic Forum. &Sofiane Khatib, Etude de la 
Compétitivité du Monde arabe 2010 ; World Economic Forum, , Sur Web : www.weforum.org. 

ميكن تفسري املكانة والرتتيب املتميز الذي حققه االقتصاد املاليزي يف الرتتيب ) 119ما جاء يف اجلدول (إىل  بالرجوع
النتائج اليت حققها يف ىل إ العام ملؤشر التنافسية الدويل واليت ميكن تصنيفها يف خانة النتائج املقبولة يف الرتتيب العاملي

 صورة توحي املال الفكري الوطين على وجه التحديد يف املؤشرات الفرعية هلذا األخري عموماً وتلك اليت ترتبط مبكونات رأس
بوجود نوع من العالقة الطردية ولو بشكل نسيب بني التطور احلاصل يف هذه املؤشرات الفرعية وبني الرتتيب العام يف تقرير  

  :كمايلييحها   ضو التنافسي العاملي، حيث استطاعت ماليزيا أن حتقق عدة نتائج اجيابية يف هذا اجلانب واليت ميكن ت
بالنسبة للعمود املتعلق بالصحة والتعليم االبتدائي فإنه ميكن القول أا حققت نتائج مقبولة دوليًا يف الرتتيب العام   -

بتحقيقها  2015دولة األوىل املشاركة ضمن هذا العمود، حيث كانت أفضل نتيجة هلا يف سنة  50 بتواجدها ضمن قائمة
املرتبة إىل  2006دولة يف سنة  125من أصل  42حتسن ترتيبها باالنتقال من املرتبة أين  دولة، 140من أصل  24املرتبة 

يف هذا العمود، استطاعت فيها ماليزيا خالل نفس الفرتة حتقيق نوع من التحسن  2016دولة يف سنة  138من أصل  44
 138من أصل  25املرتبة إىل  2006ولة يف سنة د 125من أصل  26حيث انتقلت من املرتبة  ،يف الرتتيب العام للتنافسية

نوع من العالقة الطردية بني النتائج احملققة يف مؤشرات هذا العمود ذات  وجود، يف صورة تعكس 2016دولة يف سنة 
 الصلة برأس املال الفكري الوطين وترتيبها العام يف مؤشر التنافسية الدويل. 

تواجدها  العايل والتدريب فتظهر النتائج أن ماليزيا حققت مراتب مقبولة بدليلأما فيما خيص العمود املتعلق بالتعليم  -
يف  32دولة األوىل املشاركة ضمن هذا العمود، حيث حتسن ترتيبها باالنتقال من املرتبة  50ضمن قائمة ضمن قائمة  

املقابل عرفت ماليزيا خالل نفس . يف 2016دولة يف سنة  138من أصل  41املرتبة إىل  دولة 125من أصل  2006سنة 
دولة يف سنة  125من أصل  26حيث انتقلت من املرتبة  ،الفرتة حتسن يف نتائج الرتتيب العام ملؤشر النتافسية الدويل

، يف صورة أخرى تدل على تواجد عالقة طردية بني النتائج 2016دولة يف سنة   138من أصل  25املرتبة إىل  2006
 هذا العمود ذات الصلة برأس املال الفكري الوطين وترتيبها العام يف مؤشر التنافسية الدويل.احملققة يف مؤشرات 

حيث  ،واهلام يجيليزيا يف هذا اال اإلسرتاتأما بالنسبة ملؤشر اإلبداع فتظهر النتائج املوضحة يف اجلدول أعاله ريادة ما -
، حيث حتسن ترتيبها 2015دولة سنة  140من أصل  20 استطاعت أن حتتل مراتب متقدمة بلغت وصوهلا حدود املرتبة

دولة يف سنة  138من أصل  22املرتبة إىل  2006دولة يف سنة  125من أصل  21يف هذا العمود باالنتقال من املرتبة 
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حيث  ،، واليت تزامنت مع حتقيقها خالل نفس الفرتة نتائج مقبولة وحتسن يف الرتتيب العام ملؤشر التنافسية الدويل2016
، يف صورة 2016دولة يف سنة   138من أصل  25املرتبة إىل  2006دولة يف سنة  125من أصل  26انتقلت من املرتبة 

ها بني النتائج احملققة يف مؤشرات هذا العمود ذات الصلة برأس املال الفكري الوطين وترتيب طرديةتدل على تواجد عالقة 
 العام يف مؤشر التنافسية الدويل.   

أما فيما خيص العمود املتعلق باجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي فقد حققت فيه ماليزيا نتائج ميكن تصنيفها يف خانة  -
 2006دولة األوىل املشاركة ضمن هذا العمود، وكانت أفضل نتيجة هلا يف سنة  50النتائج املقبولة باحتالهلا ترتيباً مابني 

مسجلة بذلك تراجع ضمن  2016يف سنة  138من أصل  43إىل  لتصل بعدهادولة،  125من أصل  28بتحقيق املرتبة 
لعام ملؤشر حتسن يف نتائج الرتتيب ا ،نتائج هذا العمود، إال أنه رغم كل ذلك استطاعت أن حتقق خالل نفس الفرتة

دولة يف  138صل من أ 25املرتبة إىل  2006دولة يف سنة  125من أصل  26حيث انتقلت من املرتبة  ،التنافسية الدويل
 خالل افرتاض أن التحسن احلاصل ملاليزيا يف الرتتيب العام ملؤشر التنافسية الدويلإىل  .  هذه النتيجة تدفعنا2016سنة  

ي التحسن احلاصل يف نتائج مؤشرات الفرعية لألعمدة املتعلقة بالصحة والتعليم االبتدائإىل  هذه الفرتة ميكن إرجاعه
األعمدة -إمكانية حتقيق حتسن يف املؤشرات الفرعية لباقى األعمدة إىل  دريب واإلبداع، باإلضافةوالتعليم العايل والت

ق باجلاهزية واالنفتاح ، مع استبعاد مسامهة العمود املتعلهاليت تدخل يف حساب -التنافسية الدويل الثمانية املتبقية من مؤشر
 اً ملحوظاً خالل هذه الفرتة.   تسجيله تراجعإىل  التكنولوجي يف هذه النتائج بالنظر

) واليت ميكن تصنيفها يف خانة النتائج 119املوضحة يف اجلدول (نتائج االقتصاد اجلزائري إىل  نه بالرجوعأكما 
ققة يف املؤشرات الفرعية النتائج املتواضعة احملإىل  املتواضعة مقارنة بتلك احملققة من قبل ماليزيا واليت ميكن تفسريها بالنظر

وتلك املرتبطة برأس املال الفكري على وجه اخلصوص، حيث جاءت النتائج املتعلقة ذا  ملؤشر التنافسية الدويل عموماً 
  املؤشر يف اجلزائر على النحو التايل:

دليل بالنسبة للعمود املتعلق بالصحة والتعليم االبتدائي فتظهر النتائج تسجيل اجلزائر مراكز متواضعة مقارنة مباليزيا ب -
 2006كان أحسن ترتيب هلا يف سنة أين   دولة األوىل املشاركة ضمن هذا العمود، 50تواجدها تقريباً خارج ترتيب 

دولة يف الرتتيب العام ملؤشر التنافسية  125من أصل  76حتقيق املرتبة دولة، قابله  125من أصل  45بتحقيق املرتبة 
دولة يف سنة  144من أصل  93الدويل لنفس السنة، لتسجل بعد ذلك تراجع يف نتائج هذا العمود بتحقيق املرتبة 

دولة يف الرتتيب العام لنفس السنة، مث بعد ذلك استطاعت حتقيق  144من أصل  110، قابله حتقيق املرتبة 2012
، واليت صاحبها حتقيق حتسن يف الرتتيب 2016يف سنة  138من أصل  73حتسن يف هذا العمود بتحقيق املرتبة 
ة حيث تظهر هذه املقارن، دولة لنفس السنة 138من أصل  87املرتبة إىل  العام ملؤشر التنافسية الدويل بالوصول

بني نتائج هذا العمود والرتتيب العام يف مؤشر التنافسية الدويل وجود نوع من العالقة الطردية بني التطور احلاصل 
يف نتائج مؤشرات هذا العمود ذات الصلة برأس املال الفكري والرتتيب اليت تتواجد فيها اجلزائر يف تقرير التنافسية 

 العاملي خالل هذه  الفرتة. 
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كان أفضل أين   ،العمود املتعلق بالتعليم العايل والتدريب جند أن اجلزائر احتلت فيه مراكز متواضعة أما فيما خيص -
من أصل  76حتقيق املرتبة  دولة، قابله 125من أصل  84بتحقيق املرتبة  2006ترتيب هلا يف هذا العمود يف سنة 

من  108املرتبة  إىل وصلتأين  ا العموديف مؤشر التنافسية الدويل، لتعرف بعد ذلك تراجع يف ترتيب هذ 125
دولة يف الرتتيب العام ملؤشر التنافسية  144من أصل  110، قابله احتالل املرتبة 2012دولة يف سنة  144أصل 

يف سنة  138من أصل  96الدويل لنفس السنة، مث بعد ذلك سجلت حتسناً طفيفاً يف هذا العمود باحتالل املرتبة 
دولة  138من أصل  87والذي قابله تسجيل حتسن أيضا يف ترتيب مؤشر التنافسية الدويل بتحقيق املرتبة  ،2016

حيث تظهر هذه النتائج مرة أخرى تواجد عالقة طردية بني التطور احلاصل يف نتائج هذا  ،خالل نفس السنة
 .    تقرير التنافسية العاملي العمود ذات الصلة برأس املال الفكري الوطين والرتتيب العام للجزائر يف

عة احلال نفسه تقريباً بالنسبة للعمود املتعلق باجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي الذي حققت فيه اجلزائر نتائج متواض -
ن أي فما فوق يف ترتيب الدول املشاركة ضمن هذا العمود، 100حيث سجلت يف املتوسط املراتب  ،مقارنة مباليزيا

 2013دولة يف سنة  148من أصل  136املرتبة إىل  2006دولة يف سنة  125من أصل  100ة انتقلت من املرتب
مسجلة يف ذلك تراجع يف الرتتيب ضمن هذا العمود، لتحقق بعد ذلك نوع من التحسن الطفيف يف الرتتيب 

العمود نفس  ، قابل هذه النتائج احملققة يف مؤشرات هذا2016دولة يف سنة  138من أصل  108بتحقيق املرتبة 
، 2006دولة يف سنة  125من أصل  76التوجه يف الرتتيب العام للجزائر يف مؤشر التنافسية الدويل بتحقيق املرتبة 

، مث يسجل بعد ذلك نوع من التحسن 2013دولة يف سنة  148من أصل  100املرتبة إىل  ليرتاجع بعد ذلك
ة بني جيابيحيث تربز هذه النتائج بشكل واضح العالقة اإل. 2016دولة يف سنة  138من أصل  87باحتالل املرتبة 

التطور احلاصل يف نتائج مؤشرات هذا العمود ذات الصلة برأس املال الفكري الوطين وترتيب اجلزائر يف املؤشر 
 العام لتقرير التنافسية العاملي خالل نفس الفرتة.  

لعام هلذا العمود حتقيق اجلزائر مراتب متواضعة يف الرتتيب اأما فيما خيص العمود املتعلق باإلبداع، فتظهر النتائج  -
 125من أصل  76بتحقيق املرتبة  2006مقارنة بتلك احملققة من قبل ماليزيا، حيث كان أحسن ترتيب هلا يف سنة 

، مث بعد ذلك جاءت يف  2012دولة يف سنة  144من أصل  141دولة لتعرف بعد ذلك تراجعاً بتسجيل املرتبة 
           حمققة بذلك حتسن طفيف يف الرتتيب ضمن هذا العمود. ،2016دولة يف سنة  138من أصل  112تبة املر 

 يف املقابل مل خيتلف ترتيب اجلزائر يف مؤشر التنافسية الدويل كثريا على النتائج اليت جاءت يف هذا العمود بدليل
 144من أصل  110املرتبة إىل  جيل تراجع والوصول، مث تس2006دولة يف سنة  125من أصل  76احتالهلا املرتبة 
حمققة يف ذلك حتسن ملحوظ  2016يف سنة  138من أصل  87املرتبة إىل  ، وبعدها الوصول2012دولة يف سنة 

ات هذا العمود بني التطور احلاصل يف نتائج مؤشر  ةالطرديالعالقة يف الرتتيب العام. هذه النتائج بينت مرة أخرى 
 أس املال الفكري الوطين وترتيب اجلزائر يف مؤشر التنافسية الدويل خالل نفس الفرتة.  ذات الصلة بر 
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   وماليزيا تونسنات رأس المال الفكري الوطني في مقارنة لنتائج مؤشر التنافسية الدولي ومكو الفرع الثاني: 

كل من بة ئج مؤشر التنافسية الدويل اخلاصنسعى من خالل هذا اجلزء القيام باملقارنة بني التطور احلاصل يف نتا
  .  مايليكوالتطور احلاصل يف نتائج مؤشراته الفرعية ذات الصلة برأس املال الفكري الوطين، وهو ما نوضحه  وماليزيا تونس 

  وماليزياتونس ري الوطني لؤشرات رأس المال الفكمقارنة بين نتائج أعمدة مؤشر التنافسية الدولي وم: 120الجدول 

-2006  البيانات/ السنوات 
2007  

2008-
2009  

2010-
2011  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

2016-
2017  

  التونسي المعطيات المتعلقة باالقتصاد 

  3.9  3.9  4.0  4.1  -  4.7  4.6  4.7  نقاط ) 7إلى  1الرصيـــــــــــــــــــــــــــــــد (

ة في مؤشر التنافسي تونسترتيب 
  الدولي بالنسبة لعدد الدول

 30المرتبة 
  من أصل 

   دولة 125

 36المرتبة 
  من أصل 

  دولة134

 32المرتبة 
  من أصل 

  دولة 139
-  

 83المرتبة 
  من أصل 

  دولة148

 87المرتبة 
  من أصل 

  دولة144

 92المرتبة 
  من أصل 

  دولة 140

 95المرتبة 
  من أصل 

  دولة 138

م والتعليالصحة 
  االبتدائي

  5.9  5.9  6.0  6.0  -  6.2  6.1  6.7  الرصيد  

  59  58  53  47  -  31  27  33  الترتيب

التعليم العالي 
  والتدريب

  4.0  4.1  4.3  4.2  -  4.9  4.8  4.7  الرصيد  

  93  76  73  73  -  30  27  36  الترتيب

الجاهزية 
واالنفتاح 
  التكنولوجي

  3.7  3.6  3.4  3.5  -  3.9  3.7  3.6  الرصيد  

  80  80  90  83  -  55  52  53  الترتيب

  اإلبداع
  3.0  2.9  3.0  3.1  -  3.8  3.9  4.0  الرصيد  

  104  110  99  88  -  31  27  27  الترتيب

  المعطيات المتعلقة باالقتصاد الماليزي

  5.2  5.2  5.2  5.0  5.1  4.9  5.0  5.0  نقاط ) 7إلى  1الرصيـــــــــــــــــــــــــــــــــد (

ة ماليزيا في مؤشر التنافسيترتيب 
  الدولي بالنسبة لعدد الدول

 26المرتبة 
  من أصل 

  دولة 125

 21المرتبة 
  من أصل 

  دولة 134

 26المرتبة 
  من أصل 

  دولة 139

 25المرتبة 
  من أصل 

  دولة 144

 24المرتبة 
  من أصل 

  دولة148

 20المرتبة 
  من أصل 

  دولة144

 18المرتبة 
  من أصل 

  دولة 140

 25المرتبة 
  من أصل 

  دولة 138

الصحة 
والتعليم 
  االبتدائي

  6.1  6.3  6.3  6.1  6.2  6.2  6.1  6.6  الرصيد  

  44  24  33  33  33  34  28  42  الترتيب

التعليم العالي 
  والتدريب

  5.0  5.0  4.8  4.7  4.8  4.6  4.6  4.8  الرصيد  

  41  36  46  46  39  49  35  32  الترتيب

 الجاهزية
 واالنفتاح

  التكنولوجي

  4.8  4.6  4.2  4.2  4.3  4.2  4.4  4.6  الرصيد  

  43  47  60  51  51  40  34  28  الترتيب

  اإلبداع
  4.7  4.8  4.7  4.4  4.4  4.1  4.3  4.5  الرصيد  

  22  20  21  25  25  24  22  21  الترتيب
  على :  دالباحث باالعتما إعدادالمصدر: من 

The Global  Competitiveness Report 2006- - 2007,  2008-2009  ,  2010-2011  , 2012-2013  ,  2013-2014 ,  2014-2015 ,  2015-
2016,2016-2017. & The Africa Competitiveness Report 2017, World Economic Forum. &Sofiane Khatib, Etude de la 
Compétitivité du Monde arabe 2010 ; World Economic Forum, , Sur Web : www.weforum.org. 



��������������������������KH:��ا��ا8Lا��A��/Jن�ا��HIت�����34ا��ول�ا�>ر-����ا�"�MNOا���5ي �ا�ل�رأس��5"���  وا�! 

 

 
325 

) حتقيق تونس لنتائج مقبولة يف مؤشر التنافسية الدويل مقارنة بتلك احملققة من قبل ماليزيا 120تظهر نتائج اجلدول (
 2011خاصة قبل سنة  ،يوهو ما جعلها حتتل املرتبة األوىل مغاربياً من ناحية الرتتيب تقريباً يف خمتلف تقارير التنافسية العامل

يث ميكن تفسري هذه ح األحداث اليت سبق اإلشارة إليها،إىل  اليت عرفت بعدها نوعاً من الرتاجع يف الرتتيب العام بالنظر
ة برأس النتائج املقبولة اليت استطاعت حتقيقها يف  املؤشرات الفرعية ملؤشر التنافسية الدويل عمومًا وتلك املرتبطإىل  املرتبة

  املال الفكري على وجه التحديد، حيث توزعت النتائج املتعلقة ذا املؤشر يف تونس على النحو التايل:
بالنسبة للعمود املتعلق بالصحة والتعليم االبتدائي فتظهر النتائج تسجيل تونس ملراتب مقبولة يف هذا العمود مقارنة  -

جانب إىل  دولة األوىل املشاركة يف هذا العمود على 50يف ترتيب مباليزيا كوا تعترب البلد املغاريب الوحيد الذي جاء 
دولة  139من أصل  31بتحقيقها املرتبة  2010كانت أحسن نتيجة هلا يف سنة أين   ،2011قبل سنة  خاصةماليزيا 

يف الرتتيب العام ملؤشر التنافسية الدويل لنفس السنة، مث بعد ذلك سجلت  139من أصل  32واليت قابلها حتقيق املرتبة 
، مقابل حتقيق تراجع 2016دولة يف سنة  138من أصل  59املرتبة إىل  وصلتأين  تراجع ملحوظ يف نتائج هذا العمود

ترتيب . فعند مقارنة نتائج دولة 138من أصل  95يف الرتتيب العام ملؤشر التنافسية الدويل لنفس السنة بتحقيق املرتبة 
عالقة الطردية يظهر وجود نوع من ال ،هذا العمود والرتتيب العام لتونس يف مؤشر التنافسية الدويل خالل هذه الفرتة

بني التطور احلاصل نتائج مؤشرات هذا العمود ذات الصلة برأس املال الفكري الوطين والرتتيب العام لتونس يف تقرير 
 ي. التنافسية العامل

أما فيما خيص العمود املتعلق بالتعليم العايل والتدريب فقد سجلت تونس فيه مراتب مقبولة مقارنة مباليزيا والدول  -
ضمن هذا العمود،  2008دولة يف سنة  134من أصل  27، حيث جاءت يف املرتبة 2011املغاربية خاصة قبل سنة 

 مؤشر التنافسية الدويل، لتعرف بعد ذلك تراجع ملحوظ يف يف 134من أصل  36قابلها يف نفس السنة حتقيق املرتبة 
، مقابل تسجيل تراجع أيضا يف الرتتيب العام 2016دولة يف سنة  138من أصل  93املرتبة إىل  هذا العمود بوصوهلا

القة دولة. تظهر هذه النتائج مرة أخرى وجود ع 138من أصل  95ملؤشر التنافسية الدويل لنفس سنة بتسجيل املرتبة 
بني التطور احلاصل يف مؤشرات هذا العمود ذات الصلة برأس املال الفكري الوطين والرتتيب العام لتونس يف  طردية

 تقرير التنافسية العاملي.    
 أما بالنسبة للعمود املتعلق باجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي جند أن تونس حققت فيه نتائج مقبولة مقارنة مباليزيا والدول -

من أصل  80املرتبة إىل  2008دولة يف سنة  134من أصل  52انتقلت من املرتبة أين  ،2011املغاربية خاصة قبل سنة 
جع يف الرتتيب ضمن هذا العمود، قابل هذه النتائج احملققة نفس التوجه مسجلة يف ذلك ترا 2016دولة يف سنة  138

 95، واملرتبة 2008دولة يف سنة  134من أصل  36يف الرتتيب العام لتونس يف مؤشر التنافسية الدويل بتحقيق املرتبة 
ا العمود. سجل يف هذ، مسجلة بذلك تراجعًا يف الرتتيب العام بالنظر للرتاجع امل2016دولة يف سنة  138من أصل 

حيث تربز هذه النتائج بشكل كبري وجود عالقة طردية بني التطور احلاصل بني نتائج مؤشرات هذا العمود ذات الصلة 
 برأس املال الفكري الوطين وترتيبها يف املؤشر التنافسية الدويل خالل نفس الفرتة.  
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د مقارنة بالنسبة للعمود املتعلق باإلبداع، فتظهر النتائج حتقيق تونس نتائج مقبولة يف هذا العمو  احلال نفسه تقريباً  -
دولة يف سنة  138من أصل  104املرتبة إىل  2006دولة يف سنة  125من أصل  27انتقلت من املرتبة أين  مباليزيا،
مسجلة يف ذلك تراجع ملحوظ يف ترتيب هذا العمود. يف املقابل جاء ترتيب تونس يف مؤشر التنافسية الدويل  2016

املرتبة إىل  2006دولة يف سنة  125من أصل  30مشاا للنتائج اليت جاءت يف هذا العمود بدليل انتقاهلا من املرتبة 
 القةعهذه النتائج بينت أيضا وجود   الرتتيب العام.، حمققة تراجع ملحوظ يف2012دولة يف سنة  138من أصل  95

التطور احلاصل يف نتائج مؤشرات هذا العمود ذات الصلة برأس املال الفكري الوطين وترتيب تونس يف بني  طردية
 الفرتة.  مؤشر التنافسية الدويل خالل نفس

   وماليزيا ربالمغال الفكري الوطني في نات رأس الممقارنة لنتائج مؤشر التنافسية الدولي ومكو  :الثالثالفرع 

باملغرب  ئج مؤشر التنافسية الدويل اخلاصنسعى من خالل هذا اجلزء القيام باملقارنة بني التطور احلاصل يف نتا
    .لى النحو التايلعوالتطور احلاصل يف نتائج مؤشراته الفرعية ذات الصلة برأس املال الفكري الوطين، وهو ما نوضحه ومالزيا 

  ربالوطني والترتيب العام للمغرأس المال الفكري الدولي الخاصة بمؤشر التنافسية نتائج أعمدة مقارنة بين : 121الجدول 

-2006  البيانات/ السنوات 
2007  

2008-
2009  

2010-
2011  

2012-
2013  

2013-
2014  

2014-
2015  

2015-
2016  

2016-
2017  

  المغربيالمعطيات المتعلقة باالقتصاد 

  4.2  4.2  4.2  4.1  4.1  4.1  4.1  4.0  نقاط ) 7إلى  1الرصيـــــــــــــــــــــــــــــــــد (

ية في مؤشر التنافس المغربترتيب 
  الدولي بالنسبة لعدد الدول

من  70املرتبة 
  أصل 

  دولة  125

 73املرتبة 
  من أصل 

  دولة134

 75املرتبة 
  من أصل 

  دولة 139

 70املرتبة 
  من أصل 

  دولة 144

 77املرتبة 
  من أصل 

  دولة148

 72املرتبة 
  من أصل 

  دولة144

  72املرتبة 
  من أصل 

  دولة 140

 70املرتبة 
  من أصل 

  دولة 138

الصحة والتعليم 
  االبتدائي

  5.1      4.8  4.7  4.4  4.6  5.2  4.7  4.2  الرصيد  

  77  77  76  82  81  94  71  87  الترتيب

التعليم العالي 
  والتدريب

  3.6  3.4  3.6  3.5  3.6  3.5  3.6  3.5  الرصيد  

  104  106  104  102  101  102  90  85  الترتيب

الجاهزية واالنفتاح 
  التكنولوجي

  3.7  3.6  3.6  3.5  3.7  3.5  3.2  3.2  الرصيد  

  81  78  78  80  75  75  78  67  الترتيب

  اإلبداع
  3.1  3.1  3.1  2.9  3.0  3.0  3.0  3.3  الرصيد  

  96  98  90  106  97  81  78  61  الترتيب

  المعطيات المتعلقة باالقتصاد الماليزي

  5.2  5.2  5.2  5.0  5.1  4.9  5.0  5.0  نقاط ) 7إلى  1الرصيـــــــــــــــــــــــــــــــــد (

ترتيب ماليزيا في مؤشر التنافسية الدولي 
  بالنسبة لعدد الدول

من  26املرتبة 
  أصل 

  دولة 125

 21املرتبة 
  من أصل 

  دولة 134

 26املرتبة 
  من أصل 

  دولة 139

 25املرتبة 
  من أصل 

  دولة 144

 24املرتبة 
  من أصل 

  دولة148

 20املرتبة 
  من أصل 

  دولة144

 18املرتبة 
  من أصل 

  دولة 140

 25املرتبة 
  من أصل 

  دولة 138

الصحة والتعليم 
  االبتدائي

  6.1  6.3  6.3  6.1  6.2  6.2  6.1  6.6  الرصيد  

  44  24  33  33  33  34  28  42  الترتيب

التعليم العالي 
  والتدريب

  5.0  5.0  4.8  4.7  4.8  4.6  4.6  4.8  الرصيد  

  41  36  46  46  39  49  35  32  الترتيب
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الجاهزية 
واالنفتاح 
  التكنولوجي

  4.8  4.6  4.2  4.2  4.3  4.2  4.4  4.6  الرصيد  

  43  47  60  51  51  40  34  28  الترتيب

  اإلبداع
  4.7  4.8  4.7  4.4  4.4  4.1  4.3  4.5  الرصيد  

  22  20  21  25  25  24  22  21  الترتيب
  على :  دالباحث باالعتما إعدادالمصدر: من 

The Global  Competitiveness Report 2006- - 2007,  2008-2009  ,  2010-2011  , 2012-2013  ,  2013-2014 ,  2014-2015 ,  2015-
2016,2016-2017. & The Africa Competitiveness Report 2017, World Economic Forum. &Sofiane Khatib, Etude de la 
Compétitivité du Monde arabe 2010 ; World Economic Forum, , Sur Web : www.weforum.org. 

) حتقيق املغرب لنتائج متواضعة يف مؤشر التنافسية الدويل مقارنة بتلك احملققة من قبل 121اجلدول (تظهر نتائج 
ظ على مركزه استطاع أن حيافأين  ونسي وأحسن من االقتصاد اجلزائري،ماليزيا ويف وضعية أقل من ترتيب االقتصاد الت

يف هذا املؤشر،  دولة األوىل املشاركة 70 املرتبةيف حدود  تقريباً بتواجده  2016و 2006التنافسي طوال الفرتة املمتدة مابني 
املرتبطة  النتائج املتواضعة احملققة يف املؤشرات الفرعية ملؤشر التنافسية الدويل عموماً وتلكإىل  ميكن إرجاع هذه املرتبة حيث

  برأس املال الفكري على وجه التحديد، واليت توزعت يف املغرب كمايلي:
قارنة للعمود املتعلق بالصحة والتعليم االبتدائي فتظهر النتائج حتقيق املغرب نتائج متواضعة يف هذا العمود م بالنسبة -

 2008دولة يف سنة  134من أصل  71مباليزيا وأحسن على األقل من تلك احملققة يف اجلزائر، حيث انتقل من املرتبة 
، ليحقق بعد ذلك نوع من التحسن اً مسجًال تراجعًا ملحوظ 2010دولة يف سنة  139من أصل  94املرتبة إىل 

. يف املقابل شهدت نتائج الرتتيب العام للمغرب يف مؤشر 2016دولة يف سنة  138من أصل  77بتسجيل املرتبة 
إىل  2008دولة يف سنة  134من أصل  73ملحوظًا باالنتقال من املرتبة  التنافسية الدويل خالل هذه الفرتة حتسناً 

 . 2016دولة يف سنة  138من أصل  70، مث املرتبة 2010دولة يف سنة  139من أصل  75ملرتبة ا
على ضوء هذه النتائج ميكن إرجاع التحسن املستمر احلاصل للمغرب يف الرتتيب العام ملؤشر التنافسية الدويل خالل 

خالل الفرتة  اصةخ ،برأس املال الفكري الوطينالتحسن احلاصل يف نتائج مؤشرات هذا العمود ذات الصلة إىل  هذه الفرتة
ال ميكن  2010و 2008نه قبل هذه الفرتة وبالضبط بني الفرتة املمتدة مابني سنة أ، إال 2016و 2010املمتدة مابني سنة 

 نتائجإىل  ابل ميكن إرجاعه ،إدخال مسامهة مؤشرات هذا العمود يف التحسن احلاصل ملؤشر التنافسية الدويل للمغرب
إمكانية ىل إ املؤشرات الفرعية لألعمدة املتعلقة بالتعليم العايل والتدريب وكذلك اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي، باإلضافة

اليت تدخل يف  -يلالتنافسية الدو  ية من مؤشراألعمدة الثمانية املتبق-حتقيق حتسن يف املؤشرات الفرعية لباقي األعمدة 
تسجيله تراجعاً ملحوظاً  إىل عمود املتعلق بالصحة والتعليم االبتدائي يف هذه النتائج بالنظرمع استبعاد مسامهة اله، حساب

  خالل هذه الفرتة.   
أما فيما خيص العمود املتعلق بالتعليم العايل والتدريب فقد سجلت املغرب فيه نتائج متواضعة مقارنة مباليزيا وأحسن  -

املرتبة إىل  2006دولة يف سنة  125من أصل  85 هذا العمود من املرتبة من اجلزائر على األقل، حيث حتسن ترتيبه يف
دولة  138من أصل  104، ليحقق بعد ذلك تراجعاً ملحوظ بتسجيل املرتبة 2013دولة يف سنة  148من أصل  102

جاءت يف أغلب  ،.كما جند يف املقابل أن نتائج املغرب يف مؤشر التنافسية الدويل خالل نفس الفرتة 2016يف سنة 
إىل  2006يف سنة  125من أصل  70األحوال مشاة لتلك احملققة يف هذا العمود بدليل حتسن ترتبيها من املرتبة 
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دولة يف سنة  138من أصل  70ليعرف بعد ذلك تراجعًا بتحقيق املرتبة  2013يف سنة  148من أصل  77املرتبة 
لة بني التطور احلاصل يف نتائج هذا العمود ذات الص طرديةقة ، حيث تظهر هذه النتائج مرة أخرى وجود عال2016

 برأس املال الفكري الوطين والرتتيب العام للمغرب يف مؤشر التنافسية الدويل.    
 تواضعة مقارنة مباليزيا حققت املغرب نتائج مأين  احلال نفسه بالنسبة للعمود املتعلق باجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي -

 2013دولة يف سنة  148من أصل  80املرتبة إىل  2006دولة يف سنة  125من أصل  67انتقلت من املرتبة أين 
ضمن  2016دولة يف سنة  138من أصل  81مسجلة بذلك حتسن ملحوظ، لتعرف بعد ذلك تراجعاً بتحقيق املرتبة 

 70هذا العمود، قابل هذه النتائج نفس التوجه يف الرتتيب العام للمغرب يف مؤشر التنافسية الدويل بتحقيق املرتبة 
بذلك حتسناً يف الرتتيب  مسجالً  ،2013دولة يف سنة  148من أصل  77مث املرتبة  2006دولة يف سنة  125من أصل 

. حيث تربز هذه النتائج بشكل  2016دولة يف سنة  138من أصل  70 العام، ليعرف بعد ذلك تراجعاً بتحقيق املرتبة
كبري وجود عالقة طردية بني التطور احلاصل بني نتائج مؤشرات هذا العمود ذات الصلة برأس املال الفكري الوطين 

 وترتيب  املغرب يف املؤشر العام لتقرير التنافسية العاملي خالل نفس الفرتة.  
 يا،املتعلق باإلبداع، فتظهر النتائج حتقيق املغرب ملراتب متواضعة يف هذا العمود مقارنة مباليز  أما فيما خيص العمود -

  2016دولة يف سنة  138من أصل  104املرتبة إىل  2006دولة يف سنة  125من أصل  27انتقلت من املرتبة أين 
مؤشر التنافسية  رب حتسنًا يف ترتيبمسجلة يف ذلك تراجع ملحوظ يف ترتيب هذا العمود. يف املقابل عرفت املغ

. 2016دولة يف سنة  138من أصل  70مث املرتبة  ،2006دولة يف سنة  125من أصل  70الدويل بدليل حتقيقه املرتبة 
 افرتاض أن التحسن احلاصل للمغرب يف الرتتيب العام ملؤشر التنافسية الدويل خالل هذهإىل  هذه النتيجة تدفعنا

التحسن احلاصل يف املؤشرات الفرعية لألعمدة املتعلقة بالتعليم العايل والتدريب وكذلك إىل  إرجاعهالفرتة ميكن 
األعمدة -إمكانية حتقيق حتسن يف املؤشرات الفرعية لباقي األعمدة إىل  اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي، باإلضافة

علق باإلبداع يف ، مع استبعاد مسامهة العمود املتهحساباليت تدخل يف  -التنافسية الدويل الثمانية املتبقية من مؤشر
 تسجيله تراجعاً ملحوظاً خالل هذه الفرتة.   إىل  هذه النتائج بالنظر

   وصف إحصائي لمتغيرات الدراسة :الثاني المطلب

قة بني اليهتم هذا العنصر بوصف وعرض خمتلف املتغريات والعناصر اليت سيتم االعتماد عليها يف قياس وحتليل الع
مكونات رأس املال الفكري الوطين والتنافسية الوطنية للدول املغاربية وماليزيا، حيث احنصر عددها يف مخسة متغريات وهي: 
مؤشر الصحة والتعليم االبتدائي، مؤشر التعليم العايل والتدريب، مؤشر اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي، مؤشر االبداع، 

نتدى مت جتميع البيانات املتعلقة ذه املتغريات من تقارير التنافسية الدولية الصادرة عن املأين  املؤشر العام للتنافسية.
    .2016و 2006االقتصادي العاملي خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 
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  والتعليم االبتدائي  بمؤشر الصحة وصف إحصائي لمتغير الدارسة المتعلق الفرع األول:

حناول من خالل هذا اجلزء تقدمي وصف لبيانات مؤشر الصحة والتعليم االبتدائي اخلاصة بالدول املغاربية وماليزيا 
وذلك من خالل عرض لنتائج هذا املؤشر املتعلقة بالقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، وهو 

    ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل. 

  المغاربية وماليزيالمؤشر الصحة والتعليم االبتدائي في الدول  حصائياإل وصفنتائج ال :122الجدول 

  البلد  المتغير
أعلى 
  قيمة

أدنى 
  قيمة

المتوسط 
الحسابي 
  لكل دولة

 المتوسط
 الحسابي

  العام

االنحراف 
المعياري لكل 

  دولة 

االنحراف 
  المعياري العام

مؤشر الصحة والتعليم 
  االبتدائي

  5,509  3,7  6,6  اجلزائر

4,1156  

0,7608  

  0,2988  5,95  5,9  6,7  تونس   0,2701

  0,5298  4,9454  4,2  6,1  املغرب

  0,1778  0,1778  6,1818  6,1818  5,9  6,6  ماليزيا

  SPSSمن اعداد الباحث باستخدام برنامج  المصدر:

والتعليم االبتدائي املوضحة يف اجلدول أعاله جند أن ماليزيا سجلت أقصى قيمة  نتائج مؤشر الصحةإىل  بالرجوع
) 5.9، وكانت أدىن قيمة هلا  بـــ (2006) يف سنة 6.6بـــ ( 2016و 2006 هلا يف هذا املؤشر خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة

قطتني والذي  ا تفوق على الدول املغاربية حبوايل ن، كما أنه بالنسبة للمتوسط احلسايب العام فقد حققت ماليزي2009يف سنة 
) هلذه الدول، احلال نفسه تقريبا بالنسبة لالحنراف املعياري الذي عرف هو اآلخر نتائج 4.1) مقابل (6.2كان يف حدود (

 شر (تشتتيف صورة تعكس استقرار نتائج هذا املؤ  ،)0.18أفضل من تلك احملققة من قبل الدول املغاربية وكان يف حدود (
للدول املغاربية اليت تبقى نتائجها مقبولة  )0.27صغري للقيم على متوسطها احلسايب) فيها خالل نفس الفرتة، مقابل (

عرب  دور احلكومة املاليزية يف سنوات الثمانينات من القرن املاضيإىل  وبدرجة أقل من ماليزيا. ميكن تفسري هذه النتائج
اليزية منذ اإلستقالل بأمهية التعليم كعنصر موحد لعناصر األمة واتمع ومصدر جناحها، حيث إدراك القيادات السياسية امل

يعترب مهاتري حممد وعبد اهللا بدوي من أبرز القيادات اليت إمتلكت رؤية فكرية واضحة حول التعليم انعكست يف برامج 
نتائج كل إىل  وبالرجوع ،حية. من جهة أخرىوسياسات عملية كانت نتيجها تسجيل حتسن يف األوضاع التعليمية والص

دولة من الدول املغاربية يف هذا املؤشر جند أا سجلت نتائج متقاربة من تلك اليت حققتها ماليزيا، حيث كانت أعلى قيمة 
) 3.7( قيمة مسجلة فيها ترجع للجزائر بــ أدىنوكانت   2008و 2007) سجلت يف تونس خالل سنيت 6.7فيها تقدر بــ (

. كما أنه عند مقارنة نتائج املتوسط احلسايب لكل دولة مع ماليزيا جند أن تونس تأيت يف املرتبة األوىل بــ 2008يف سنة 
) خالل نفس الفرتة. 6.18) مقابل متوسط حسايب ملاليزيا يقدر بــ (4.94تليها املغرب بـ ( ،)5.50)، مث اجلزائر بـ (5.95(
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بذلتها احلكومات يف هذه  اجلهود اليتإىل  نتائج املتعلقة ذا املؤشر لكل دولة مقارنة مباليزياميكن تفسري هذا التقارب يف ال
الدول يف اجلوانب املتعلقة بالتعليم االبتدائي وحماولتها لتعميم مبدأ التعليم وتقليص نسب االمية فيها، فضال على 

على غرار ما  2000يات واملراكز الطبية ابتداءا من سنة االستثمارات املوجهة للنهوض بالقطاع الصحي عرب بناء املستشف
  قامت ا اجلزائر.       

  التعليم العالي والتدريب الدارسة المتعلق بمؤشر وصف لمتغير  :الثانيالفرع 

نسعى من خالل هذا اجلزء تقدمي وصف لبيانات مؤشر التعليم العايل والتدريب اخلاصة بالدول املغاربية وماليزيا 
من خالل عرض لنتائج هذا املؤشر املتعلقة بالقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، وهو  وذلك

    ما ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل. 

  وماليزيا في الدول المغاربية والتدريب العالي التعليملمؤشر  حصائياإل وصفنتائج ال :123الجدول 

  البلد  المتغير
أعلى 
  قيمة

أدنى 
  قيمة

المتوسط 
الحسابي 
  لكل دولة

المتوسط 
الحسابي 

  العام 

االنحراف 
المعياري لكل 

  دولة 

االنحراف 
المعياري 

  العام

 العايل التعليم مؤشر
  والتدريب

 3,5363 3,3  3,9  اجلزائر

5,5187  

0,1804 

  0,3247 4,15 4 4,9  تونس   0,7433

  0,0786 3,5272 3,4 3,6  املغرب

  0,1634 0,1634  4,7454 4,7454 4,5 5  ماليزيا

  SPSS برنامجمن اعداد الباحث باستخدام  :المصدر

 نتائج اجلدول اعاله واملتعلقة مبؤشر التعليم العايل والتدريب جند أن ماليزيا حققت نتائج مرضية خاللإىل  بالرجوع
، 2016و 2015) يف سنيت 5.0، حيث سجلت أقصى قيمة هلا يف هذا املؤشر بـــ (2016و 2006الفرتة املمتدة ما بني سنة 

، كما أنه بالنسبة لإلمجايل املتوسط احلسايب فقد حققت ماليزيا اخنفاض 2009) يف سنة 4.5وكانت أدىن قيمة هلا تقدر بـــ (
والذي ميكن تفسريه   ،) هلذه الدول5.5مقابل () 4.7طفيف مقارنة بالدول املغاربية يف هذا املؤشر والذي كان يف حدود (

كون ان هذه األخرية شهدت خالل هذه الفرتة تزايد وتكاثف للجهود وضح أموال ضخمة للنهوض بقطاعي التعليم العايل 
ئر من الناحية الكمية على غرار ما حدث يف اجلزا خاصة ،والتكوين املهين، استطاعت من خالهلا حتقيق نتائج مرضية

يف الوقت  -سبقت اإلشارة لواقع التعليم والتدريب يف الدول املغاربية بنوع من التفصيل يف الفصل الثالث –واملغرب وتونس 
الذي سجلت فيها ماليزيا نوعًا من الرتاجع حبكم أن مسألة اهتمامها مبجايل التعليم العايل والتدريب انطلقت منذ فرتة 

 2016و 2006لنامية مبا فيها الدول املغاربية، حيث أنه خالل الفرتة ما بني سنة الثمانينات وسبقت فيها الكثري من الدول ا
جوانب أخرى تتعلق بالبىن التحتية التكنولوجية واالبداع على حساب قطاعي التعليم العايل إىل  وجهت اهتمامها أكثر

ول املغاربية والذي كان زيا مقارنة بالدأما فيما خيص االحنراف املعياري فتوضح نتائجه تسجيل تفوق لصاحل مالي والتدريب.
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) للدول املغاربية الذي تبقى نتائجها مقبولة وأقل من ماليزيا. وهو ما يظهر استقرار نتائج 0.74) مقابل (0.16يف حدود (
  هذا املؤشر (تشتت صغري للقيم على متوسطها احلسايب) يف ماليزيا والدول املغاربية خالل نفس الفرتة. 

من تلك اليت  أقلأا سجلت نتائج  جندنتائج كل دولة من الدول املغاربية يف هذا املؤشر إىل  بالرجوعكما انه 
قيمة  وكانت أدىن ،2010يف سنة تونس  حققت من قبل) 4.9، حيث كانت أعلى قيمة فيها تقدر بــ (حققتها ماليزيا

عند مقارنة نتائج املتوسط احلسايب لكل دولة مع ماليزيا  . كما أنه2010و 2009 يف سنيت )3.3مسجلة فيها ترجع للجزائر بــ(
مث ) 4.7كوا األقرب ملاليزيا الذي كان متوسطها احلسايب يف حدود (  )4.1جند أن تونس تأيت يف املرتبة األوىل يقدر بــ (

  .خالل نفس الفرتة) 3.52) تليها املغرب بـ (3.53اجلزائر بـ (

  الجاهزية واالنفتاح التكنولوجي بمؤشر  لمتغير الدارسة المتعلق إحصائي وصف :الثالثالفرع 

حناول من خالل هذا اجلزء تقدمي وصف لبيانات مؤشر اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي املتعلق بالدول املغاربية 
ملعياري، وهو ما ا وماليزيا عرب عرض نتائج هذا املؤشر اخلاصة بالقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واالحنراف

    ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل. 

  في الدول المغاربية وماليزيا التكنولوجي واالنفتاح الجاهزية مؤشرل حصائياإل الوصف نتائج :124الجدول 

  البلد  المتغير
أعلى 
  قيمة

أدنى 
  قيمة

المتوسط 
الحسابي 
  لكل دولة

 المتوسط
 الحسابي

  العام

االنحراف 
المعياري لكل 

  دولة 

االنحراف 
  المعياري العام

مؤشر اجلاهزية 
  واالنفتاح التكنولوجي

 2,6909 2,5 3  اجلزائر

3,8375  

0,164 

  0,1494 3,55 3,4 3,9  تونس   0,5052

  0,1921 3,4909 3,2 3,7  املغرب

  0,2053 0,2053  4,4272 4,4272 4,2 4,8  ماليزيا

  SPSS برنامجمن اعداد الباحث باستخدام  المصدر:

يا سجلت نتائج جند أن ماليز  ،التكنولوجي واالنفتاح اجلاهزية مبؤشرنتائج اجلدول اعاله واملتعلقة إىل  بالرجوع
، حيث كانت أقصى قيمة هلا يف 2016و 2006افضل من تلك احملققة من الدول املغاربية  خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

، كما أنه 2014و 2013 ،2010) يف سنوات 4.2، وكانت أدىن قيمة هلا تقدر بـــ (2016) يف سنة 4.8املؤشر تقدر بـــ (هذا 
) 4.4بالنسبة لإلمجايل املتوسط احلسايب فقد حققت ماليزيا تفوق على الدول املغاربية يف هذا املؤشر والذي كان يف حدود (

ارنة بشكل واضح تفوق ماليزيا من ناحية البىن التحتية التقانية والتكنولوجية مق ) هلذه الدول، يف صورة تعكس3.8مقابل (
بالدول املغاربية اليت استطاعت خالل هذه الفرتة أيضا حتقيق نتائج مقبولة  وذلك سعياً من احلكومات فيها لتدارك التأخر 

  م وتعزز تنافسية اقتصاداا.  بإعتباره ضرورة حتمية تدع املسجل يف هذا اجلانب اهلام يف جمال االعمال
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أما فيما خيص االحنراف املعياري فتظهر نتائجه يف هذا املؤشر تسجيل تفوق لصاحل ماليزيا مقارنة بالدول املغاربية 
) للدول املغاربية اليت تبقى نتائجها مقبولة وأقل من ماليزيا، وهو ما يظهر 0.50) مقابل (0.20والذي كان يف حدود (

تائج كل دولة من نإىل  بالرجوعكما أنه  لدول املغاربية خالل نفس الفرتة.ئج هذا املؤشر يف كل من ماليزيا وااستقرار نتا
           لى قيمة فيها لتونسرجعت أع، حيث من تلك اليت حققتها ماليزيا أقلأا سجلت نتائج  جندالدول املغاربية يف هذا املؤشر 

يف الوقت الذي جاء املتوسط احلسايب لكل دولة . 2013يف سنة  )2.5( قيمة للجزائر بــ وأدىن ،2010يف سنة ) 3.9بــ (
) 2.6بـ (وبعدها اجلزائر ) 3.4بـ ( املغربمث  )3.5بــ ( جاءت املرتبة األوىل لتونسأين  ،مقارنة مع ماليزيا مغاربية منخفضاً 

  .2016و 2006املمتدة ما بني سنة  خالل الفرتة ملاليزيا) 4.4( مقابل

  االبداع بمؤشر  لمتغير الدارسة المتعلق إحصائي وصف :الرابعالفرع 

رض نتائج هذا من خالل ع تعلق بالدول املغاربية وماليزيا،يهدف هذا اجلزء لتقدمي وصف لبيانات مؤشر االبداع امل
    . مايليكاملؤشر املتعلقة بالقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، وهو ما ميكن توضيحه  

  في الدول المغاربية وماليزيااالبداع لمؤشر  اإلحصائي الوصف نتائج:125الجدول 

  البلد  المتغير
أعلى 
  قيمة

أدنى 
  قيمة

المتوسط 
الحسابي 
  لكل دولة

 المتوسط
 الحسابي

  العام

االنحراف 
المعياري لكل 

  دولة 

االنحراف 
  المعياري العام

  مؤشر االبداع

 2,6818 2,1 3,1  اجلزائر

3,2718  

0,306 

  0,4458 3 2,9 4  تونس   0,4636

  0,1361 3,0636 2,9 3,3  املغرب

  0,2327 0,2327  4,4272 4,4272 4,2 4,8  ماليزيا

  SPSS برنامجمن اعداد الباحث باستخدام  المصدر:

دول جند أن ماليزيا حققت نتائج مقبولة واحسن من ال االبداع مبؤشرنتائج اجلدول اعاله واملتعلقة إىل  بالرجوع
) يف سنة 4.8تقدربـــ (، حيث كانت أقصى قيمة هلا يف هذا املؤشر 2016و 2006 خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة املغاربية
، كما أنه بالنسبة لإلمجايل املتوسط احلسايب فقد حققت 2010و 2009) يف سنيت 4.2وكانت أدىن قيمة هلا تقدر بـــ (  2015

) هلذه الدول، يف صورة تعكس 3.3) مقابل (4.4ماليزيا تفوق على الدول املغاربية يف هذا املؤشر والذي كان يف حدود (
اربية تسجل فيها زال الكثري من الدول النامية واملغت الذي ال ،ماليزيا يف اجلوانب املتعلقة بعنصر االبداع بشكل واضح تفوق

ال البحث نقص وشح يف املخصصات املالية املوجهة إىل  نقائص ومشاكل كبرية على غرار اجلزائر وتونس واملغرب بالنظر
 التنظيمي والتحفيزي الداعم له يف هذه البلدان وما لذلك من انعكاساتوالتطوير يف هذه الدول وغياب االطار القانوين و 
  سلبية على نشاط أعماهلا وتنافسية اقتصاداا.  
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أما فيما خيص االحنراف املعياري فتظهر نتائجه يف هذا املؤشر تسجيل تفوق لصاحل ماليزيا مقارنة بالدول املغاربية 
للدول املغاربية اليت تبقى نتائجها مقبولة وأقل من ماليزيا، وهو ما يظهر ) 0.46) مقابل (0.23والذي كان يف حدود (

  استقرار نتائج هذا املؤشر يف كل من ماليزيا والدول املغاربية خالل نفس الفرتة.

ن م أقلجلت نتائج س جندهاأين  مؤشر االبداعنتائج كل دولة من الدول املغاربية يف إىل  عند الرجوع ،احلال نفسه تقريباً 
يف سنة  )2.1( قيمة للجزائر بــ وأدىن ،2007و 2006يف سنيت ) 4.0بــ ( رجعت أعلى قيمة فيها لتونس، حيث ماليزيا
جاءت املرتبة األوىل ين أ مقارنة مباليزيا، نتائج املتوسط احلسايب لكل دولة مغاربية جندها منخفضةإىل  .كما أنه بالنظر2012
 2006املمتدة ما بني سنة  خالل الفرتة ملاليزيا) 4.42( مقابل) 2.68بـ (وبعدها اجلزائر ) 3.0بـ (تونس مث  )3.06بــ ( املغرب

  .2016و

  التنافسية الدارسة المتعلقة بمؤشر  لمتغير إحصائي وصف :الخامسالفرع 

يهدف هذا اجلزء لتقدمي وصف لبيانات مؤشر التنافسية املتعلق بالدول املغاربية وماليزيا وذلك عرب عرض نتائج هذا 
املؤشر يف اجلوانب املتعلقة بالقيم القصوى والدنيا وكذلك املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري، وهو ما ميكن توضيحه من 

  خالل اجلدول املوايل. 
  في الدول المغاربية وماليزيا لمؤشر التنافسية اإلحصائي الوصف نتائج:126الجدول 

  البلد  المتغير
أعلى 
  قيمة

أدنى 
  قيمة

المتوسط 
الحسابي 
  لكل دولة

 المتوسط
 الحسابي

  العام

االنحراف 
المعياري لكل 

  دولة 

االنحراف 
  المعياري العام

  مؤشر التنافسية

 3,909 3,7 4,1  اجلزائر

3,0677  

0,13 

  0,3341 3,975 3,9 4,7  تونس   0,4519

 0,0831 4,109 4 4,2  املغرب

  0,112 0,112  5,0636 5,0636 4,9 5,2  ماليزيا

  SPSS برنامجمن اعداد الباحث باستخدام  المصدر:

ملغاربية  أن ماليزيا سجلت نتائج مقبولة وأفضل من الدول ا التنافسية مبؤشرتظهر نتائج اجلدول اعاله واملتعلقة 
) يف سنوات 5.2، حيث كانت أقصى قيمة هلا يف هذا املؤشر تقدر بـــ (2016و 2006خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

احلسايب  ، كما عرف إمجايل املتوسط2010و 2009) يف سنيت 4.9، وكانت أدىن قيمة هلا تقدر بـــ (2016، 2015، 2014
) هلذه الدول، 3.1) مقابل (5.1فيها أيضا تفوق على الدول املغاربية يف هذا املؤشر حبوايل نقطتني والذي كان يف حدود (

يف صورة تعكس تفوق ماليزيا ومركزها التنافسي وترتيبها العاملي املتميز يف مؤشر التنافسية الدويل مقارنة بالدول املغاربية 
 ا فيما خيص االحنراف املعياري فتظهر نتائجه يف هذا املؤشر تسجيل تفوق لصاحل ماليزيا مقارنة بالدولخالل هذه الفرتة. أم

هو ما و   ) للدول املغاربية اليت تبقى نتائجها مقبولة وأقل من ماليزيا0.45) مقابل (0.11املغاربية والذي كان يف حدود (
  ل نفس الفرتة.يظهر استقرار نتائج هذا املؤشر يف كل هذه الدول خال
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 من ماليزيا قلأسجلت نتائج  مؤشر التنافسية جندهانتائج كل دولة من الدول املغاربية يف إىل  كما أنه بالرجوع
 2008يف سنيت  )3.7( قيمة للجزائر بــ وأدىن ،2010و 2006 يف سنيت) 4.7بــ ( عادت أعلى قيمة فيها لتونسحيث 

جاءت يف املرتبة ين أ مقارنة مباليزيا، املتوسط احلسايب لكل دولة مغاربية جندها منخفضةنتائج إىل  .كما أنه بالنظر2012و
 وذلك بالنظر 2011اليت عرفت تراجعاً ملحوظاً يف هذا املؤشر خاصة بعد سنة  ،)3.97بـ (تونس مث  )4.1بــ ( األوىل املغرب

عامليًا يف سنة  30وآثارها على تنافسية اقتصادها، حيث انتقلت من املرتبة  االزمة السياسية واألمنية اليت عرفتها البالدإىل 
) 3.90( بـ متوسط حسايب قدربـ، لتأيت بعدمها اجلزائر 2016دولياً يف مؤشر التنافسية الدويل يف سنة  95املرتبة إىل  2006
  .2016و 2006املمتدة ما بني سنة  خالل الفرتة ملاليزيا) 5.06( مقابل

سجيل نتائج اجلدول أعاله يظهر بشكل واضح تإىل  بالنظرنتيجة مفادها إىل  ما سبق ميكن التوصل على ضوء
ا ماليزيا لنتائج مرضية وتفوقها على الدول املغاربية عموماً يف خمتلف املؤشرات واملتغريات املستعملة يف هذه الدراسة باعتباره

مع تسجيل  .االحنراف املعياريكذلك و العام أو لكل دولة احلسايب  دولة شاهدة ومرجعية السيما فيما خيص نتائج املتوسط
 2016و 2006تفوق بالنسبة للدول املغاربية يف اجلوانب املتعلقة بالتعليم العايل والتدريب خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 

يف الدول املغاربية وحتقيقها لتطور  2000تكاثف اجلهود واالستثمارات املوجهة هلاذين القطاعني ابتداءا من سنة إىل  بالنظر
ملحوظ ونتائج إجيابية فيهما السيما من الناحية الكمية، يف الوقت الذي تعدت فيها ماليزيا هذه املرحلة يف مثانينات القرن 

أصبحت مبثابة اليت  ،املاضي وتركيز اهتمامها أكثر على اجلوانب املتعلقة باإلبداع والبنية التحتية التقانية والتكنولوجية
قطاعات وجماالت جوهرية يف أنشطة االعمال ويف دعم وتعزيز تنافسية الدول، وهو اجلانب الذي التزال كثري من الدول 

كوماا للتدارك بالرغم من اجلهود املبذولة من ح ،النامية عموماً واملغاربية على وجه التحديد تعرف فيه نقصا وتأخراً  كبرياً 
نظرًا لغياب األطر القانونية والتنظيمية والتحفيزية الداعمة ألنشطة البحث والتطوير فيها، وضآلة يف اآلونة األخرية 

فضال على الرتكيز على اجلوانب املتعلقة باملؤشرات االقتصادية الكلية واملالية أكثر من ، املخصصات املالية الداعمة هلا
  االهتمام بالبىن التحتية التقانية وعنصر االبداع. 

  بين متغيرات الدراسة  : قياس وتحليل العالقة والفروقمطلب الثالثال

قياس العالقة والفروقات بني املؤشرات ذات الصلة برأس املال الفكري الوطين وتلك إىل  نسعى من خالل هذا اجلزء
 2016و 2006متدة ما بني سنة اليت تتعلق باملؤشر العام للتنافسية الوطنية يف الدول املغاربية وماليزيا، وذلك خالل الفرتة امل

باالعتماد على البيانات اليت جاءت يف تقارير التنافسية العاملية، كما أنه سيتم قياس هذه العالقة إحصائياً بواسطة استخدام 
)كوما األقرب ANOVAاألحادي أنوفا (التباين الفروقات بإستخدام حتليل ) و Spearmanمعامل االرتباط الرتيب سبريمن (

  واالنسب ملشاهدات متغريات هذه الدراسة.

  : قياس العالقة بين متغيرات الدراسة في الدول المغاربية وماليزياالفرع األول

كري ات رأس املال الفنبني مكو  وجود نوع من العالقة الطرديةإىل  لعلميةحباث االعديد من الدراسات واأل أشارت
القتصاد املعرفة القائم على  اجيايبأنه هناك أثر ) Karagiannis,2007(وجد االقتصادي  حيث ،الوطين وتنافسية الدول
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البحث والتطوير، جودة املورد البشري، القدرات االبتكارية، انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصال على النمو 
عض االقتصاديني بينت ة لبأن األحباث األخري  باعتباره أحد مؤشرات اليت تعتمد يف قياس التنافسية الوطنية، كما1االقتصادي

ها بعني االعتبار مع أخذ ،مدى أمهية االستثمار يف املعرفة (البحث والتطوير، التعليم، تكنولوجيا املعلومات واالتصال)
كانت نتائج حتليالم أنه بالنسبة للدول ذات الدخول ف، )GDP(االختالفات بني الدول من ناحية نصيب دخل الفرد من 

 العالية فتوصلت أما فيما خيص الدول ذات الدخول ،أكثر أمهية االستثمار يف التعليم ورأس املال البشري يعترباملتوسطة فإن 
م أداء االبتكار بإعتباره أهإىل  أما يف الوقت احلايل فينظر .2أن االبتكار يعترب مبثابة املصدر األساسي للنمو االقتصاديإىل 

ناخية بل أكثر من ذلك بإعتباره أداة مهمة ملواجهة التحديات العاملية مثل التغريات امل عامل حمدد للتنافسية والتطور الوطين،
أما فيما خيص عمليات االبتكار يف الصناعات القائمة على العلوم وكذلك القطاعات ذات صلة . 3والتنمية املستدامة

ظم الباحثني ة حمورية، حيث يكاد جيمع معجند أن  املدخالت العلمية أصبحت حتظى فيها بأمهي ،بقاعدة التحليل العلمي
حول أنه من يعمل على بناء واحملافظة على خمزونه من  )Thorn & Helm- Nielsen(مع ما جاء به كل من االقتصاديني 

تنافسية لالباحثني والعلماء يكون قادراً على توليد املعرفة واالبتكار بإعتبارمها من العناصر األساسية اليت تزيد من اإلنتاجية وا
وجود نوع  إىل ملاهذه الدراسات وغريها أظهرت بشكل كبري ان البحوث العلمية توصلت يف  .4على املستوى العاملي

ة من العالقة الطردية بني اجلوانب ذات الصلة برأس املال الفكري الوطين (التعليم والتدريب، البنية التحتية التكنولوجية والتقاني
يف دعم وتعزيز التنافسية الوطنية يف الدول، وعلى هذا االساس سنحاول من خالل هذه الدراسة قياس االبداع واالبتكار) 

حيث سنقوم من خالل  ،ومعرفة طبيعة االرتباط بني رأس املال الفكري الوطين والتنافسية الوطنية يف الدول املغاربية وماليزيا
ع واملستقل) لكل دولة بشكل منفرد قصد الوقوف على بعض هذا اجلزء بقياس العالقة بني متغريات الدراسة (التاب

  اخلصوصيات املرتبطة ذين املتغريين فيها اليت قد تظهر يف دولة ما وتغيب يف أخرى.

  نتائج قياس العالقة بني متغريات الدراسة بالنسبة ملاليزيا-أوال

  :جاءت النتائج املتعلقة مباليزيا يف معامل االرتباط على النحو التايل
  : نتائج معامل االرتباط المتعلقة بماليزيا127الجدول 

 معــــــامل/المتغيـــــرات
  االرتباط

 العام المؤشر
 للتنافسية

 الصحة مؤشر
 والتعليم
 االبتدائي

 الجاهزية مؤشر
 واالنفتاح

 التكنولوجي
 االبداع مؤشر

 التعليم مؤشر
 العالي

 والتدريب
  للتنافسية العام المؤشر

  معامل االرتباط
)Rho de Spearman(  

1,000 ,309 ,301 ,829  ,806  

    SPSS برنامج باستخدام الباحث إعداد من: املصدر
                                                 

1 : Alireza Poorfarej, Ahmed Jafari Samimi,  Knowledge and Economic growth: Evidence from some developing 

countries, op,cit. 
2 : Maja Bacovic & Milena Lipovina-Bozovic ,  Knowledge accumulation and economic growth  , op,cit, p : 3. 
3: OCDE, Innovation and growth: Rationale for An Innovation strategy, op,cit. 
4 : Ibid. 
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أن أغلب مؤشرات ذات الصلة برأس املال الفكري (املتغري املستقل) يف ماليزيا تربطها  تظهر نتائج اجلدول أعاله
حيث  ،آخرىل إ عالقة إجيابية باملؤشر العام للتنافسية (املتغري التابع)، إال أن مستوى هذا االرتباط بينهما يتفاوت من متغري

  توزعت النتائج لكل متغري على النحو التايل: 

 ر التعليم العايل والتدريب واملؤشر العام للتنافسية: أظهرت النتائج على وجود عالقة إجيابية وقوية بنيالعالقة بني مؤش -
يف صورة تعكس أمهية ودرجة مسامهة  ،)%80.6(املؤشرين بالنسبة ملاليزيا خالل هذه الفرتة والذي كانت يف حدود 

 عنصري التعليم والتدريب يف دعم تنافسية االقتصاد املاليزي وترقية مركزها التنافسي عاملياً.
العالقة بني مؤشر االبداع واملؤشر العام للتنافسية: أظهرت النتائج على وجود عالقة إجيابية وقوية بني هذين املؤشر  -

)، مما يوحي الدور األساسي الذي لعبته %83خالل هذه الفرتة والذي كانت يف حدود ( واملؤشرين بالنسبة ملاليزيا
ىل إ أنشطة البحث والتطوير يف دعم املركز التنافسي ملاليزيا خالل هذه الفرتة نتيجة التطور احلاصل فيها، وذلك بالنظر

تاحية يف بيئة من القطاعات االسرتاتيجية واملفباعتبارها  االهتمام الكبري الذي يوليه متخذي القرار فيها هلذه األخرية
  مركزها التنافسي.   طاب االستثمارات األجنبية وتعزيزاالعمال اليت على أساسها يتم استق

العالقة بني مؤشر الصحة والتعليم االبتدائي واملؤشر العام للتنافسية: أظهرت النتائج وجود عالقة إجيابية وضعيفة نوعاً  -
املؤشرين مقارنة مبا كانت عليه العالقة ما بني مؤشري التعليم العايل والتدريب وكذلك مؤشر االبداع مع ما بني هذين 

 ).  %31مؤشر العام للتنافسية، واليت كانت يف حدود (
مؤشر اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي واملؤشر العام للتنافسية: أظهرت النتائج على وجود عالقة إجيابية  بني العالقة -

وضعيفة نوعاً ما بني هذين املؤشرين مقارنة مبا كانت عليه العالقة ما بني مؤشري التعليم العايل والتدريب وكذلك مؤشر 
 ) خالل هذه الفرتة. %30االبداع ومؤشر الصحة والتعليم االبتدائي مع مؤشر العام للتنافسية واليت كانت يف حدود (

 بوجود عالقة إجيابية بني املؤشرات ذات الصلة برأس املالادها نتيجة مفإىل  على ضوء ما سبق ميكن التوصل
واليت يتفاوت فيها مستوى  2016و 2006بني سنة  الفرتة املمتدة ماالفكري الوطين ومؤشر التنافسية العام يف ماليزيا خالل 

لصحة واجلاهزية ااالرتباط بني القوي على غرار مؤشري التعليم العايل والتدريب وكذلك االبداع، وبدرجة أقل بالنسبة ملؤشري 
ية ا يف مؤشر التنافسالنتائج املقبولة اليت حققتها ماليزي ، بالرغم من النتائج اإلجيابية احملققة فيهما. كما تعزىالتكنولوجية

خرى عمومًا وباقي املؤشرات األونات رأس املال الوطين ملسامهة كل العوامل ذات الصلة مبك الدويل ترجع بالدرجة أكرب
ا (مثانية االعمدة املتبقية يف مؤشر التنافسية الدويل) اليت هي أخرى سامهت ولو بشكل نسيب يف ترقية وتقوية ترتيبها ومركزه

  رتة.خالل هذه الف التنافسي عاملياً 

  للجزائر بالنسبة الدراسة متغريات بني العالقة قياس نتائج- ثانيا

  توزعت النتائج املتعلقة مبعامل االرتباط يف اجلزائر على النحو التايل: 
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  : نتائج معامل االرتباط المتعلقة بالجزائر128الجدول 
 العام المؤشر  االرتباط معــــــامل/المتغيـــــرات

 للتنافسية
 الصحة مؤشر
 ئياالبتدا والتعليم

 الجاهزية مؤشر
 جيالتكنولو  واالنفتاح

 االبداع مؤشر
 التعليم مؤشر
 والتدريب العالي

  للتنافسية العام المؤشر
  معامل االرتباط

)Rho de Spearman(  
1,000 ,278 ,678  ,230 ,806  

  SPSSاملصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج 

جيابية باملؤشر إأن أغلب مؤشرات ذات الصلة برأس املال الفكري يف اجلزائر تربطها عالقة  تظهر نتائج اجلدول أعاله
  ايلي: آخر، حيث جاءت النتائج لكل متغري كمإىل  العام للتنافسية، مع وجود تفاوت يف مستوى االرتباط من متغري

قوية بني هذا العام للتنافسية: أظهرت النتائج على وجود عالقة إجيابية و بالنسبة ملؤشر التعليم العايل والتدريب واملؤشر  -
) يف صورة تعكس %80.6والذي كانت يف حدود ( ،املؤشر واملؤشر العام للتنافسية بالنسبة للجزائر خالل هذه الفرتة

راً يف رأس املال الفكري، ادرجة مسامهة عنصري التعليم والتدريب يف دعم تنافسية االقتصاد اجلزائري باعتبارمها استثم
قتصاد اجلزائري ولو إجيايب يف دعم وتعزيز  تنافسية اال دوراً حيث كان لتلك النتائج اإلجيابية احملققة يف هذين القطاعني 

 نسيب واملسامهة على األقل يف استقرار ترتيبها عاملياً خالل هذه الفرتة.بشكل 
ية وقوية ي واملؤشر العام للتنافسية: أظهرت النتائج على وجود عالقة إجياببالنسبة ملؤشر اجلاهزية واالنفتاح التكنولوج -

يا اإلجيايب للتطور احلاصل يف جمال تكنولوجالدور ) خالل هذه الفرتة، وهو ما يظهر أيضا %68واليت كانت يف حدود (
ويعكس بشكل  ،سيكزها التنافحتسني بيئة االعمال فيها ودعم مر  يفاملعلومات واالتصال يف اجلزائر خالل هذه الفرتة 

واضح جمهودات الدولة اجلزائرية يف السعي لتدارك التأخر املسجل يف اال التكنولوجي وعملها الدائم على خلق قاعدة 
 وبنية حتتية تقانية وتكنولوجية. 

جيابية وضعيفة نوعاً ما إبالنسبة ملؤشر الصحة والتعليم االبتدائي واملؤشر العام للتنافسية: أظهرت النتائج وجود عالقة  -
). بالرغم %28بني هذا املؤشر واملؤشر العام للتنافسية بالنسبة للجزائر مقارنة باملؤشرين السابقني واليت كانت يف حدود (

من حتقيقها لنتائج مرضية ولو من الناحية الكمية وارتقائها يف ترتيب التنمية البشرية من الدول ذات مؤشر تنمية بشرية 
 تنمية بشرية مرتفعة.إىل  متوسطة

بالنسبة ملؤشر االبداع واملؤشر العام للتنافسية: أظهرت النتائج على وجود عالقة إجيابية وضعيفة بني هذا املؤشر واملؤشر  -
)، وهي %23العام للتنافسية بالنسبة للجزائر مقارنة باملؤشرات السابقة خالل هذه الفرتة والذي كانت يف حدود (

ونقص املخصصات  ،العجز والتأخر الذي تعرفه اجلزائر يف جمايل البحث والتطويرإىل  ما بالنظر عاً نتيجة منطقية نو 
هذا  ف مسامهة ليزيا وهو ما يفسر ضعاملالية واملوجهة هلذا القطاع االسرتاتيجي وتثمني خمرجاته، عكس ما تقوم به ما

 خ االعمال فيها.  مهيته االسرتاتيجية يف دعم وتعزيز منا القطاع على اجلوانب املتعلقة بالتنافسية فيها على الرغم من أ

فكري بوجود عالقة إجيابية بني املؤشرات ذات الصلة برأس املال النتيجة مفادها إىل  على ضوء ما سبق ميكن التوصل
واليت يتفاوت فيها مستوى االرتباط  2016و 2006بني سنة  الفرتة املمتدة ماالوطين ومؤشر التنافسية العام يف اجلزائر خالل 
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بني القوي على غرار مؤشري التعليم العايل والتدريب وكذلك اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي وبدرجة أقل بالنسبة ملؤشري 
املتواضعة لنتائج ابداع، اللذان ال تزال تعرف فيهما الكثري من النقائص رغم اهودات املبذولة، حيث ترجع الصحة واال

اجلوانب ذات الصلة  لنقاط القصور اليت ال تزال تعرفها يف بعض الدرجة أكرباجلزائر يف مؤشر التنافسية الدويل بليت حققتها ا
مبكونات رأس املال الوطين عموماً وتلك اليت تتعلق بعنصر االبداع على وجه التحديد، الذي يعترب من بني أسباب حتقيق 

ذه تنافسية الدويل. كما انه كان للتحسن احلاصل يف املؤشرات االقتصادية الكلية خالل هماليزيا لنتائج مقبولة يف مؤشر ال
 الفرتة نتيجة التحسن يف العائدات اجلبائية وحتسن باقي املؤشرات األخرى املتعلقة مبؤشر التنافسية الدويل األثر الكبري يف

  لعاملي واستقراره.حتقيق حتسن طفيف يف ترتيب اجلزائر العام يف تقرير التنافسية ا

  للمغرب بالنسبة الدراسة متغريات بني العالقة قياس نتائج-ثالثا 

  جاءت النتائج املتعلقة مبعامل االرتباط يف املغرب على النحو التايل:
  : نتائج معامل االرتباط الخاصة بالمغرب129الجدول 

 معــــــامل/المتغيـــــرات
  االرتباط

 العام المؤشر
 للتنافسية

 الصحة مؤشر
 ئياالبتدا والتعليم

 الجاهزية مؤشر
 جيالتكنولو  واالنفتاح

 االبداع مؤشر
 التعليم مؤشر
 والتدريب العالي

  للتنافسية العام المؤشر

  معامل االرتباط
)Rho de Spearman(  

1,000 ,051 ,756  ,023 ,460 

  SPSSاملصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج 

أن أغلب مؤشرات ذات الصلة برأس املال الفكري يف املغرب تربطها عالقة اجيابية باملؤشر  تظهر نتائج اجلدول أعاله
  كمايلي:  آخر، حيث توزعت النتائج لكل متغريإىل  العام للتنافسية، مع وجود تفاوت يف مستوى االرتباط من متغري

وقوية  التكنولوجي واملؤشر العام للتنافسية: أظهرت النتائج على وجود عالقة إجيابيةبالنسبة ملؤشر اجلاهزية واالنفتاح  -
للتطور احلاصل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال  الدور اإلجيايب)، وهو ما يظهر %75واليت كانت يف حدود (

ع االتصاالت، ويعكس يف قطا  خاصة ،حتسني بيئة االعمال فيها ودعم مركزها التنافسي يفيف املغرب خالل هذه الفرتة 
بشكل واضح جمهودات احلكومة املغربية يف السعي لتدارك التأخر املسجل يف اال التكنولوجي وعملها الدائم على 

  انشاء وتطوير بنية حتتية تقانية عصرية ومتطورة.  
جيابية بني هذا املؤشر تائج على وجود عالقة إبالنسبة ملؤشر التعليم العايل والتدريب واملؤشر العام للتنافسية: أظهرت الن -

)، مبا يظهر  درجة مسامهة %46واملؤشر العام للتنافسية بالنسبة للمغرب خالل هذه الفرتة والذي كانت يف حدود (
قطاعي التعليم والتدريب يف دعم تنافسية االقتصاد املغريب، حيث كان للتطور احلاصل فيهما والنتائج اإلجيابية احملققة 

 ه الفرتة.يف دعم وتعزيز  تنافسية املغرب واملسامهة يف ثبات ترتيبها عاملياً خالل هذ اً إجيابي دوراً ولو من الناحية الكمية 
بني هذا املؤشر  داً جلنسبة ملؤشر االبداع واملؤشر العام للتنافسية: أظهرت النتائج على وجود عالقة إجيابية وضعيفة با -

)، %2.3 حدود (خالل هذه الفرتة والذي كانت يف ،واملؤشر العام للتنافسية بالنسبة للمغرب مقارنة باملؤشرين السابقني
نقص أخر الذي يعرفه املغرب على غرار اجلزائر يف جمايل البحث والتطوير و العجز والتإىل  وهي نتيجة منطقية بالنظر
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املخصصات املالية واملوجهة هلذا القطاع االسرتاتيجي واألنشطة املرتبطة به، مقارنة مبا هو حاصل يف ماليزيا وهو ما 
أمهيته االسرتاتيجية يف  الرغم من يفسر ضعف املسامهة ودرجة ارتباط هذا املؤشر باجلوانب املتعلقة بالتنافسية فيها على

 حتسني مناخ االعمال واستقطاب رؤوس أموال حملية وأجنبية.  
بالنسبة ملؤشر الصحة والتعليم االبتدائي واملؤشر العام للتنافسية: أظهرت النتائج وجود عالقة إجيابية وضعيفة جداً ما  -

)، حيث %5قارنة باملؤشرات السابقة واليت كانت يف حدود (بني هذا املؤشر واملؤشر العام للتنافسية بالنسبة للمغرب م
تيب التنمية النتائج املتواضعة اليت ظلت املغرب تسجلها يف تر إىل  وذلك بالنظر ،تعترب هذه النتيجة منطقية نوعا ما

املشاكل إىل  رظالبشرية سنوياً مقارنة بالدول املغاربية وتصنيفها يف خانة الدول ذات مؤشر تنمية بشرية متوسطة، بالن
 االجتماعية والصحية واملتعلقة بالتعليم يف املناطق الريفية فيها مقارنة باملناطق احلضرية وارتفاع معدالت الفقر فيها.

فكري بوجود عالقة إجيابية بني املؤشرات ذات الصلة برأس املال النتيجة مفادها إىل  على ضوء ما سبق ميكن التوصل
واليت يتفاوت فيها مستوى االرتباط  2016و 2006بني سنة  الفرتة املمتدة ماالوطين ومؤشر التنافسية العام يف املغرب خالل 

كذلك و   والتدريبالتعليم العايلبني القوي على غرار مؤشر اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي، وبدرجة أقل بالنسبة ملؤشري 
بداع، اللذان ال تزال تعرف فيهما الكثري من النقائص رغم اهودات املبذولة، وبدرجة أضعف بالنسبة ملؤشر الصحة اال

ع املشاكل االجتماعية والقاعدية الذي التزال تعاين منها الكثري من املناطق الريفية وارتفا إىل  والتعليم االبتدائي بالنظر
ر التنافسية الدويل املغرب يف مؤشاليت حققتها املتواضعة النتائج عدالت الفقر وغياب جماالت التنمية فيها. كما ترجع م

ملال لنقاط القصور اليت ال تزال تعرفها يف بعض اجلوانب ذات الصلة مبكونات رأس ا الدرجة أكربوثبات ترتيبها الدويل ب
بداع االجتماعية على غرار الصحة والتعليم األساسي واجلوانب املتعلقة مبجال اال تلك اليت تتعلق باجلوانب خاصة ،الوطين

تسجيلها لنوع  قابل امكانيةمالذي يعترب من بني أسباب تفوق ماليزيا وحتقيقها لنتائج مرضية يف مؤشر التنافسية الدويل، 
، اليت كان هلا الدور الكبري -مثانية االعمدة املتبقية -من التحسن يف باقي املؤشرات األخرى املتعلقة مبؤشر التنافسية الدويل 

  يف استقرار ترتيبها العام فيه.

  نتائج قياس العالقة بني متغريات الدراسة بالنسبة لتونس – رابعا

  توزعت النتائج املتعلقة مبعامل االرتباط يف تونس على النحو التايل: 
  معامل االرتباط الخاصة بتونس: نتائج 130الجدول 

المتغيـــــرات/معــــــامل 
  االرتباط

 العام المؤشر
 للتنافسية

 الصحة مؤشر
 ئياالبتدا والتعليم

 الجاهزية مؤشر
 جيالتكنولو  واالنفتاح

 االبداع مؤشر
 التعليم مؤشر
 والتدريب العالي

  للتنافسية العام المؤشر
  معامل االرتباط

 )Rho de Spearman(  
1,000 ,928  ,431 ,926  ,893  

  Spssاملصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج 

أن أغلب مؤشرات ذات الصلة برأس املال الفكري يف تونس تربطها عالقة إجيابية وقوية باملؤشر  تظهر نتائج اجلدول أعاله
   كمايلي: آخر، حيث جاءت النتائج لكل متغريإىل  العام للتنافسية مع تسجيل تفاوت يف مستوى االرتباط من متغري
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بالنسبة ملؤشر الصحة والتعليم االبتدائي واملؤشر العام للتنافسية: أظهرت النتائج وجود عالقة إجيابية وقوية جدا بني  -
) وهي %93هذا املؤشر واملؤشر العام للتنافسية بالنسبة لتونس مقارنة مباليزيا والدول املغاربية واليت كانت يف حدود (

قاهلا يف النتائج املرضية اليت حققها تونس يف الكثري من اجلوانب االجتماعية بدليل انتإىل  نتيجة منطقية نوعا ما بالنظر
ا يف حالة من تنمية بشرية مرتفعة رغم دخوهلإىل  ترتيب التنمية البشرية من الدول ذات مؤشر تنمية بشرية متوسطة

 .2011د سنة املشاكل االجتماعية والسياسية بع
بالنسبة ملؤشر االبداع واملؤشر العام للتنافسية: أظهرت النتائج على وجود عالقة إجيابية وقوية جدًا بني هذا املؤشر  -

)، %92واملؤشر العام للتنافسية بالنسبة لتونس مقارنة باملؤشرات السابقة خالل هذه الفرتة والذي كانت يف حدود (
بية التفوق الذي تعرفه تونس يف جمايل البحث والتطوير مقارنة بالدول املغار إىل  ظروهي نتيجة منطقية نوعا ما بالن

وبدرجة أقل من ماليزيا وهو ما يفسر ارتفاع درجة ارتباط هذا القطاع باجلوانب املتعلقة بالتنافسية فيها وحتقيقها ملراتب 
  .  2011مقبولة جدا مؤشر التنافسية الدويل خاصة قبل سنة 

ذا ؤشر التعليم العايل والتدريب واملؤشر العام للتنافسية: أظهرت النتائج على وجود عالقة إجيابية وقوية بني هبالنسبة مل -
) وهي نتيجة منطقية %89املؤشر واملؤشر العام للتنافسية بالنسبة لتونس خالل هذه الفرتة والذي كانت يف حدود (

مقبولة يف مؤشر  ب ومسامهتهما يف دعم تنافسيتها وحتقيقها ملراتبالتطور احلاصل يف قطاعي التعليم والتدريإىل  بالنظر
 التنافسية الدويل خالل هذه الفرتة.

بدرجة و بالنسبة ملؤشر اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي واملؤشر العام للتنافسية: أظهرت النتائج على وجود عالقة إجيابية -
علومات يا املالتطور احلاصل يف جمال تكنولوجإىل  بالنظر) خالل هذه الفرتة، %43اليت كانت يف حدود (متوسطة، 

قابل جمهودات تونس ويعكس يف امل ،حتسني بيئة االعمال ودعم مركزها التنافسي يفاإلجيايب  واالتصال يف تونس ودوره
 يف السعي لتدارك التأخر املسجل يف اال التكنولوجي وعملها الدائم على تطوير وتنمية هذا اال. 

س بوجود عالقة إجيابية وقوية بني املؤشرات ذات الصلة برأنتيجة مفادها إىل  ى ضوء ما سبق ميكن التوصلعل
واليت جاءت أغلبها  2016و 2006بني سنة  الفرتة املمتدة مااملال الفكري الوطين ومؤشر التنافسية العام يف تونس خالل 

ماعدا مؤشر اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي الذي كان بدرجة أقل مقارنة باملؤشرات  ،قوية من ناحية  مستوى االرتباط
األخرى، مسجلة بذلك تفوق على كل من اجلزائر واملغرب وحمققة نتائج تتقارب مع تلك احملققة من قبل ماليزيا يف الرتتيب 

تسجيلها إىل  كبرية  تونس يف هذا األخري بدرجةا اليت حققتهاملرضية النتائج العام يف مؤشر التنافسية الدويل، حيث ترجع 
على العديد من نقاط القوة يف العوامل ذات الصلة برأس املال الفكري عموماً، فضال على تسجيل حتسن يف باقي املؤشرات 

، يف تقارير اً األخرى اخلاصة مبؤشر التنافسية الدويل، اليت كان هلا هي االخرى األثر الكبري يف النتائج وترتيب تونس عاملي
األوضاع السياسية واألمنية اليت إىل  بالنظر 2011التنافسية العاملية، مع تسجيل تراجع يف الرتتيب العام لتونس بعد سنة 

  عرفتها البالد وما لذلك من انعكاسات سلبية على األوضاع االجتماعية واالقتصادية.
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   الدراسة متغيرات بين العالقة قياسالفرع الثاني: 

سيتم يف هذا اجلزء قياس العالقة بني متغريات الدراسة يف مجيع الدول بشكل مجاعي سعيًا لتقدمي تفسري شامل 
لطبيعة العالقة بني املتغري التابع واملستقل يف هذه الدراسة، حيث توزعت النتائج املتعلقة مبعامل االرتباط على مجيع 

مشاهدة) بالنسبة ملتغريات الدراسة ذات الصلة برأس  189حوايل  كانت اليتاملشاهدات املتعلقة بكل الدول حمل الدراسة (
  على النحو التايل. 2016و 2006، خالل الفرتة املمتدة مابن سنة املال الفكري الوطين وتلك اخلاصة مبتغري التنافسية

   الدراسة متغيرات بينمعامل االرتباط  نتائج :131الجدول 
 العام المؤشر  المتغيـــــرات/معــــــامل االرتباط

 للتنافسية
 الصحة مؤشر
 ئياالبتدا والتعليم

 الجاهزية مؤشر
 جيالتكنولو  واالنفتاح

 االبداع مؤشر
 التعليم مؤشر
 والتدريب العالي

  للتنافسية العام المؤشر
  معامل االرتباط

 )Rho de Spearman(  
1,000 ,533** ,906** ,904** ,830** 

  القيمة المحسوبة 
)Sig(   

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 189 189 189 189 189  عدد المشاهدات 

  Spss برنامج باستخدام الباحث إعداد من: املصدر

طرقت لتفسري اليت توالدراسات التجريبية  دبيات النظريةما جاء يف األ كبرياجلدول أعاله بشكل   أكدت نتائج 
بية بني هذين يف األدبيات االقتصادية بوجود نوع من العالقة اإلجياالوطنية والتنافسية  الوطين املال الفكريالعالقة بني رأس 

اط يف متغري كان مستوى االرتبأين   وذات داللة معنوية،حيث أظهرت نتائجه على وجود عالقة إجيابية قوية  ،املتغريين
) على الرتتيب، %90.4و( )90.6%بلغت حدود ( ا،تويات مرتفعة جدً اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي وكذلك االبداع مبس

)، يليهم يف املرتبة األخرية متغري الصحة %83ليحل بعدمها متغري التعليم العايل والتدريب مبستوى ارتباط مرتفع بلغ حدود (
  .  2016و 2006) خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة %53.3والتعليم االبتدائي مبستوى ارتباط متوسط وصل حدود (

  تحليل الفروقات بين متغيرات الدراسة  الفرع الثالث: 

 قياس الفروقات ملتغريات الدراسة املتعلقة برأس املال الفكري الوطين للتنافسية الوطنية يفإىل  دف عرب هذا اجلزء
باالعتماد على البيانات اليت جاءت يف تقارير  2016و 2006ة ما بني سنة الدول املغاربية وماليزيا، وذلك خالل الفرتة املمتد

)كونه األداة اإلحصائية املالئمة  ملشاهدات متغريات هذه ANOVAاألحادي أنوفا (التباين التنافسية العاملية، وبإستخدام 
  الدراسة.

دول : نقيس من خالل هذا اجلزء جانب الفروقات املتعلقة بكل من الت بني الدول ملتغري التنافسيةقاحتليل الفرو -أوال
  :كمايليميكن توضيحه   وهو ما، 2016و 2006املغاربية وماليزيا بالنسبة ملتغري التنافسية خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة 
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  التنافسيةبالنسبة لمتغير  تحليل الفروقات نتائج: 132الجدول 

  القرار  معنوية الفروق  المتوسط الحسابي لكل دولة  الدول  المؤشر

  التنافسية

 5.065  ماليزيا

  وجــــــــــــود فــــــــــرق  0.000
 3.913  اجلزائر

 4.373  تونس

 4.110  املغرب

  Spss برنامج باستخدام الباحث إعداد من: املصدر 

مما  0.000قد بلغت: )  ANOVAاألحادي (أن معنوية الفروق حسب حتليل التباين  أعالهنالحظ من اجلدول 
يف اجلدول،  ةحاملتوسط احلسايب لكل دولة املوضنتائج يعين وجود فرق بني الدول يف مستوى التنافسية؛ وما يؤكد ذلك هو 

 4.110بـ  مث املغرب 4.373 تونس حبوايلمث تأيت بعدها  5.065وايل: حبحيث نالحظ ان أكرب متوسط حسايب يرجع ملاليزيا 
  حيث ميكن ارجاع هذا الرتتيب للعوامل التالية: .3.913 بـ وأخريا اجلزائر

استطاعت ماليزيا ان حتتل مراكز متقدمة يف تصنيفات وتقارير التنافسية الدولية عمومًا ويف مؤشر التنافسية الدويل  -
ها يف التطور احلاصل يف هيكل اقتصادها منذ مثانينات القرن املاضي وتركيز إىل  بالنظر ،الصادر عن املنتدى االقتصادي

اسرتاتيجياا وخططها التنموية على العنصر البشري وعمليات االستثمار فيه عرب عاملي التعليم والتدريب بشكل كبري، 
من  20ملراتب ذي جعلها حتتل اإضافة عوامل أخرى تتعلق بتحسن مؤشراا االقتصادية الكلية ومناخ أعماهلا، االمر ال

  بني أفضل الدول عاملياً من ناحية التنافسية.
يف املقابل جند ان تونس يف الدول املغاربية تعترب الوحيدة اليت استطاعت ان حتقق نتائج تتقارب مع تلك احملققة من  -

ضل الدول من ناحية التنافسية مع من بني أف 30يف املتوسط يف املرتبة  تقبل ماليزيا وأحسن من اجلزائر واملغرب، جاء
األوضاع األمنية والسياسية اليت عرفتها البالد وانعاكسها على اجلوانب إىل  بالنظر 2011تسجيل تراجع بعد سنة 

االجتماعية واالقتصادية، خاصة يف جمال اخلدمات والقطاع السياحي الذي كان املتضرر األكرب، وتراجع عائدات 
نقص موارد متويل املشاريع يف ظل انسحاب للعديد من االستثمارات األجنبية، االمر الذي الدولة من هذا القطاع و 

دية، تفاقم املشاكل املالية وتراجع مداخيل القطاعات االقتصاإىل  دفع ا لالستنجاد بصندوق النقد الدويل، إضافة
كل هذه األسباب . 1وسعر الصرف ارتفاع معدالت التضخم بشكل رهيب والتدخل اإلداري يف حتديد قيمة العمالتو 

دولة يف سنة  138من أصل  95وغريها جعلت من تونس ترتاجع يف الرتتيب العام ملؤشر التنافسية بتسجيلها املرتبة 
2016. 

 بالنسبة للمغرب جند اا سجلت نتائج متواضعة يف مؤشر التنافسية الدويل مقارنة مباليزيا وتونس، وأحسن من اجلزائر -
طبيعة هيكل االقتصاد املغريب على يركز على القطاع الفالحي بشكل كبري وبعض الصناعات إىل  ارجاعها واليت ميكن

 التحويلية، حيث أن هذين القطاعني مرهونني بالظروف املناخية وتقلبات األسعار الدولية يف أغلب األحوال، باإلضافة

                                                 
1 : The Global Competitiveness Report-2006-,2007  2009-2008, 2011-2010 ,  2013-2012,2014-2013 ,2015-2014 , -2015
2016,2016-2017. www.weforum.org.        
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جنبية، مع تسجيل اولة نشاط األعمال للشركات احمللية واألتسجيل املغرب نفص يف توفري البىن التحتية املناسبة ملز إىل 
ضرييب وهو ما يغذي يف املقابل انتشار الفساد اإلداري واملايل والتهرب ال ،ارتفاع يف معدالت الضرائب والرسوم اجلبائية

لدان جماورة أو أخرى توفر ب فيها، كما أن هذا االرتفاع كان سبباً يف انتقال الكثري من االستثمار األجنبية املباشرة بإجتاه
التفاقيات الدولية ا تدعوا اليهعكس اجتاه ما  ،امتيازات وتسهيالت جبائية أحسن من تلك املوجودة يف اململكة املغربية

 .   1تخفيض معدالت هذه الرسوم والضرائبل والسعيمع االحتاد األوريب  شراكتهعلى غرار 
أما فيما خيص اجلزائر جند أن سجلت نتائج متواضعة مقارنة مباليزيا وتونس واملغرب يف مؤشر التنافسية الدويل بالرغم  -

، نتيجة ارتفاع عائدات اجلباية البرتولية يف هذه 2014حدود سنة إىل  2000من الوضعية املالية اليت عرفتها منذ سنة 
مؤشر  ات االقتصادية الكلية واالجتماعية، كما ميكن ارجاع هذا الرتتيب يفالفرتة، وتسجيل حتسن يف العديد من املؤشر 

من  هشاشة هيكل االقتصاد الوطين وارتباطه بشكل كبري على عوائد اجلباية البرتولية يف الكثريإىل  التنافسية الدويل
ؤسسات العمومية العديد من املاجلوانب املتعلقة بالتمويل والتجارة وباقي األنشطة االقتصادية، خاصة يف ظل افتقار 

عدم  ىل إ واخلاصة على عنصر الفعالية والكفاءة يف تسيري أنشطتها، وتدين مستويات أدائها اإلداري واملايل، إضافة
كفاءة اإلدارة العامة وانتشار البريوقراطية يف اإلجراءات املتعلقة بنشاطهم وتعقدها وافتقادها لعاملي السرعة واملرونة اليت 

عمال ، وصعوبة الولوج واحلصول على التمويل ألنشطة األانتشار رهيب ملختلف أشكال الفساد املايل واإلداريا صاحبه
نظرا للتأخر الذي يعرفه القطاع املصريف والبنكي يف جانب تسوية املعامالت املالية وعملية متويل املشاريع للمتعاملني 

ل ائر حتتل مراتب أخرية يف الرتتيب العام ملؤشر التنافسية وتسج. هذه االسباب وغريها جعلت من اجلز 2االقتصاديني
 نتائج متواضعة يف أغلب األحيان على املستوى العاملي وحىت بني الدول املغاربية. 

قة بكل ملتغري الصحة والتعليم االبتدائي: نقيس من خالل هذا اجلزء جانب الفروقات املتعل ت بني الدولقاحتليل الفرو -ثانيا
وهو ، 2016و 2006خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة االبتدائي  والتعليم الصحةمن الدول املغاربية وماليزيا بالنسبة ملتغري 

         ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل. ما
  بالنسبة لمتغير الصحة والتعليم االبتدائي تحليل الفروقات نتائج: 133الجدول 

  القرار  معنوية الفروق  المتوسط الحسابي لكل دولة  الدول  المؤشر

الصحة 
والتعليم 
  االبتدائي

 6,1826  ماليزيا

  وجــــــــــــود فــــــــــرق  0.000
 5,5074  اجلزائر

 6,1743  تونس

 4,9445  املغرب

  Spss برنامج باستخدام الباحث إعداد من: املصدر
يف مؤشر الصحة والتعليم ) ANOVA( األحادي التباين حتليل حسب الفروق معنوية أن أعاله اجلدول من نالحظ

 احلسايب وسطاملت نتائج هو ذلك يؤكد وما ؛هذا املؤشر مستوى يف الدول بني فرق وجود يعين مما 0.000 :بلغت قداالبتدائي 

                                                 
1 : Ibid. 
2 : Ibid.  
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 تونس بعدها تأيت مث 6,1826 :حبوايل ملاليزيا يرجع حسايب متوسط أكرب ان نالحظ حيث اجلدول، يف ةاملوضح دولة لكل
   :التالية للعوامل الرتتيب هذا ارجاع ميكن حيث، 4,9445 املغرب بـ ويف املرتبة االخرية 5,5074 اجلزائر بـ مث 6,1743 حبوايل

حيث استطاعت  ،النتائج املستويات العالية ملاليزيا يف جمايل الصحة والتعليم االبتدائي مقارنة بالدول املغاربيةتؤكد هذه  -
وانتقاهلا من الدول ذات مؤشر  2004أن حتقق فيهما نتائج مرضية بدليل ارتقائها يف ترتيب التنمية البشرية منذ سنة 

 الوقت احلايل. إىل  2006تنمية بشرية مرتفعة منذ سنة إىل  تنمية بشرية متوسطة
النتائج ىل إ احلال نفسه بالنسبة لتونس اليت كانت تقريباً يف نفس مستوى ماليزيا ومتفوقة على اجلزائر واملغرب، بالنظر -

احة الطبية ياملرضية اليت حققها يف جمايل الصحة والتعليم والكثري من اجلوانب االجتماعية، حيث أضحت قطبًا  للس
للعديد من املواطنني يف دول البحر املتوسط ويف أوربا،  كما أن انتقاهلا يف ترتيب التنمية البشرية من الدول ذات مؤشر 

يف  خاصة ،تنمية بشرية مرتفعة هو دليل آخر على التحسن النسيب لألوضاع املعيشية فيهاإىل  تنمية بشرية متوسطة
وبلغ  2015يف سنة  % 99.5 حدودإىل  بلغت نسبة التمدرس يف التعليم االبتدائي كما،  ناحية الرعاية الصحية والتعليم

، بالرغم من دخوهلا يف 1مدرسة ابتدائية خاصة 263مدرسة ابتدائية عمومية و  2082حدود إىل  فيها إمجايل املدارس
 .2011دوامة من املشاكل االجتماعية والسياسية بعد سنة 

بشرية فتظهر النتائج حتقيقها لنتائج مرضية ولو من الناحية الكمية وارتقائها يف ترتيب التنمية الأما فيما خيص اجلزائر  -
ة لتوفري البىن بالغ مالية ضخممل هارصد نتيجةتنمية بشرية مرتفعة، إىل  من الدول ذات مؤشر تنمية بشرية متوسطة

    هيز لقطاع الرتبية الوطنية قدرت ميزانية جت 2015يف سنة التحتية األساسية لقطاعي الصحة والتعليم، بدليل ختصيص 
                      من إمجايل ميزانية التجهيز اخلاصة بالدولة  املقدرة  % 15,02 دج أي ما نسبته 000 907 643 746 بـــ

إىل  التمدرسبلوغ نسبة إىل  2014-2013 ، حيث تشري احصائيات السنة الدراسية2دج 494 278 972 4 000بـ  
لألطفال الذين ترتاوح  %95,7 سنوات مع حتقيق نسبة التمدرس تقدر بــ 6لألطفال البالغني من العمر  %98,12 حوايل

منشأة تربوية يف  18461 حدودإىل  سنة، كما وصل عدد اهلياكل الرتبوية يف التعليم االبتدائي 15و 6 أعمارهم بني
 .20153-2014 السنة املدرسية

وهو ما  الكمية الناحية نم مقارنة مباليزيا والدول املغاربية ولو مقبولة لنتائج حتقيقها النتائج بالنسبة للمغرب فتظهرأما  -
ملبذولة من قبل متوسطة. بالرغم من اجلهود ا بشرية تنمية مؤشر ذات الدول من البشرية التنمية جعلها تكون يف ترتيب

إىل  2013عليم، حيث وصلت قيمة املخصصات املوجهة لقطاع الرتبية يف سنة احلكومة املغربية يف قطاعي الصحة والت

                                                 
  ، املرجع السابق.2015-2014 إحصائيات الرتبية والتكوين الصادرة عن وزارة الرتبية والتكوين التونسية للسنوات الدراسية: 1 

2 : Loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015. Journal 
Officiel de la république Algérienne N° 78 DU 31/12/2014. 

  املرجع السابق. ،الوطنية للتعليم والعلوم والثقافة التابعة لليونيسكواملنشورة من قبل اللجنة  الدليل اإلحصائي السنوي الصادر عن مديرية التخطيط. : 3 
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 2006مدرسة ابتدائية يف سنة  6906، وانتقل عدد املدارس االبتدائية يف املغرب من 1للدولة العامة ميزانية %79 حدود
 .20162مدرسة يف سنة  7667إىل 

ه املؤشر حبسب الفروقات املوجودة يف نتائج اجلدول أعالأن ترتيب الدول يف هذا إىل  يف األخري ميكن اإلشارة
قارنة عدة اعتبارات نذكر منها تسجيل ماليزيا للعديد من عناصر التفوق والفروقات مإىل  تعترب نسبيًا منطقية بالنظر

والقراءة  الكتابة لىع بالدول املغاربية يف عدة جوانب تتعلق بالصحة والتعليم االبتدائي، حيث بلغت نسبة القادرين
بتونس  %81.8 مقابل، %94.6 يف ماليزيا حدود 2015سنة إىل  2005ضمن الشرحية العمرية للفرتة املمتدة من سنة 

مؤشر متوسط احلياة عند الوالدة خالل الفرتة املمتدة ما إىل  . كما أنه بالرجوع3%4.72 واملغرب بـ باجلزائر %80.2و
سنة للجزائر وأخريا  69.7سنة لتونس و 72.8سنة، مقابل  73كان يف ماليزيا يف حدود   أنه جند 2005و 2000بني سنة 

سنة لتونس  66سنة مقابل  64حدود  كان يف ماليزيا متوسط احلياة يف  2007سنة يف املغرب. كما أنه يف سنة  68.7
بوصوله يف كل من  2015سنة بالنسبة للجزائر واملغرب، ليشهد بعد ذلك هذا املتوسط نوعا من التطور يف سنة  62و

 . 4سنة للمغرب 74سنة، مقابل  75حدود إىل  ماليزيا واجلزائر وتونس

علقة بكل التعليم العايل والتدريب: نقيس من خالل هذا اجلزء جانب الفروقات املتت بني الدول ملتغري قاحتليل الفرو -ثالثا
 وهو ما، 2016و 2006خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة والتدريب  العايل التعليممن الدول املغاربية وماليزيا بالنسبة ملتغري 
  ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل.

  بالنسبة لمتغير التعليم العالي والتدريب تحليل الفروقات نتائج: 134الجدول 

  القرار  معنوية الفروق  المتوسط الحسابي لكل دولة  الدول  المؤشر

 التعليم العالي
  والتدريب

 4,7481  ماليزيا

  وجــــــــــــود فــــــــــرق  0.000
 3,5402  اجلزائر

 4,5317  تونس

 3,5279  املغرب

  Spss برنامج باستخدام الباحث إعداد من: املصدر
 يعين مما 0.000: بلغت قد) ANOVA( األحادي التباين حتليل حسب الفروق معنوية أن أعاله اجلدول من نالحظ

 املوضحة دولة لكل احلسايب املتوسط نتائج هو ذلك يؤكد وما ؛التعليم العايل والتدريب مستوى يف الدول بني فرق وجود
 مث 3,5402 حبوايل اجلزائر بعدها تأيت مث 4,7481: حبوايل ملاليزيا يرجع حسايب متوسط أكرب ان نالحظ حيث اجلدول، يف

  لعدة عوامل نذكر منها:  الرتتيب هذا ارجاع ميكن حيث.3,5279 بـ املغرب وأخريا ،4,5317 بـ تونس

                                                 
1 : L’Atlas graphique et cartographique de la Décennie de la Charte Nationale de l'Education et de la Formation 2000-
2013, op.cit. 

  ، مرجع سابق.2016-2015و، 2009-2008موجز إحصائيات الرتبية لسنة :  2 

  .سابق مرجع ،الدويل البنك من صادرة ومعطيات بياناتإىل  باإلضافة ،2016 ،2011 ،3200ت سنوال البشرية التنمية تقارير: 3 

  4: املرجع نفسه.
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باجلوانب املتعلقة  لقتتع جوانب عدة يف املغاربية بالدول مقارنة والفروقات التفوق عناصر من للعديد ماليزيا تسجيل -
ث أنه عند مقارنتها حي السكان، عددإىل  العايل التعليم يف الطالب بالتعليم العايل والتدريب، نذكر من بينها نسبة

مقابل  %36.5كانت فيها يف حدود  2010إىل  2001بني هذه الدول جند أن ماليزيا خالل الفرتة املمتدة من سنة 
للمغرب، الوضعية نفسها بقيت تقريبا خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة  % 25.8يف اجلزائر و %30.6لتونس و 34.4%
 . 1للمغرب % 16للجزائر و %31لتونس و %35مقابل  ،%37سجلت ماليزيا نسبة أين  ،2014و 2008

 والتدريب جند أن  املتعلقة بالتعليم العايل جدير بالذكر، أنه عند املقارنة بني الدول املغاربية فيما يتعلق باجلوانب
  تونس أقرب ملاليزيا يف هذا املتغري من اجلزائر واملغرب.

ملتعلقة اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي: نقيس من خالل هذا اجلزء جانب الفروقات ات بني الدول ملتغري قاالفرو  حتليل-رابعا
، 2016و 2006ري اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة بكل من الدول املغاربية وماليزيا بالنسبة ملتغ

  ميكن توضيحه من خالل اجلدول املوايل. وهو ما
  بالنسبة لمتغير الجاهزية واالنفتاح التكنولوجي تحليل الفروقات نتائج: 135الجدول 

  القرار  معنوية الفروق  لةدو المتوسط الحسابي لكل   الدول  المؤشر

الجاهزية 
واالنفتاح 
  التكنولوجي

 4,4285  ماليزيا

  وجــــــــــــود فــــــــــرق  0.000
 2,6940  اجلزائر

 3,6761  تونس

 3,4936  املغرب

  Spss برنامج باستخدام الباحث إعداد من: املصدر
 واالنفتاح اجلاهزيةيف مؤشر ) ANOVA( األحادي التباين حتليل حسب الفروق معنوية أن أعاله اجلدول من نالحظ

 توسطامل نتائج هو ذلك يؤكد وما ؛هذا املؤشر مستوى يف الدول بني فرق وجود يعين مما 0.000: بلغت قد التكنولوجي
 تأيت مث، 4,4285: حبوايل ملاليزيا يرجع حسايب متوسط أكرب ان نالحظ حيث اجلدول، يف ةاملوضح دولة لكل احلسايب
 الرتتيب هذا ارجاع ميكن حيث  2,6940 اجلزائر بـ ويف املرتبة االخرية 3,4936 املغرب بـ مث ،3,6761 حبوايل تونس بعدها

  لعدة عوامل نذكر منها: 

باجلوانب املتعلقة  لقتتع جوانب عدة يف املغاربية بالدول مقارنة والفروقات التفوق عناصر من للعديد ماليزيا تسجيل -
ذه الدول يف ما يتعلق ذا نتائج هإىل  باجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي، حيث يعترب هذا الرتتيب منطقي نسبياً بالنظر

املتغري وجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، فمثال عند القيام باملقارنة بني عدد مستعملي اهلاتف الثابت واحملمول يف 
 284ويف اجلزائر  416ويف تونس  566شخص، مقابل  1000لكل  771حدود   جند عددهم يف ماليزيا يف 2005سنة 

                                                 
  ، مرجع سابق.بيانات ومعطيات صادرة من البنك الدويل، باإلضافة إىل 2016، 2011، تقارير التنمية البشرية لسنوات:  1 
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 127لتونس و 128شخص، مقابل  100لكل  143يف ماليزيا حبوايل  2015يف املغرب، كما توزع عددهم يف سنة 
 .1للجزائر 113للمغرب و

ث احتلت ماليزيا االنرتنت فيها، حياحلال نفسه تقريبا فيما خيص الرتتيب هلذه الدول عند املقارنة لعدد مستخدمي  -
فيما  2005كانت نسبة املستخدمني بالنسبة لعدد السكان يف سنة أين   فيها املراتب األوىل مقارنة بالدول املغاربية،

للجزائر. كما جاءت النتائج يف هذا  %5.8لتونس و %9.5للمغرب و %15.2مقابل ، % 43.5خيص ماليزيا تقدر حبوايل 
لتونس ويف  % 48.5للمغرب و % 57.1مقابل ، %71.1بتسجيل ماليزيا نسبة  2015املؤشر متشاة أيضا يف سنة 

 . 2%38.2األخري اجلزائر بـ 
نتائج هذه الدول فيما يتعلق بنسبة الصادرات عالية التكنولوجيا من امجايل الصادرات جند تفسريا إىل  كما بالرجوع -

من  %42.8يف ماليزيا حوايل  2015آخرا للرتتيب الذي ظهر يف نتائج اجلدول أعاله، حيث بلغت نسبتها يف سنة 
 . 3%15.0 للمغرب وأخريا اجلزائر بـ %3.5لتونس و %6.3امجايل الصادرات، مقابل 

جدير بالذكر، أنه عند املقارنة بني الدول املغاربية فيما يتعلق باجلاهزية التكنولوجية يظهر أن كل من تونس واملغرب 
 أقرب ملاليزيا يف هذا املتغري من اجلزائر.

ال جمنتيجة مفاده ان الدول املغاربية التزال تعرف العديد من النقائص يف إىل  ميكن التوصلسبق  على ضوء ما
اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي مقارنة مباليزيا وحىت يف جهازها اإلنتاجي واخلدمي، بالرغم من التطور املسجل فيها يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وجهود احلكومات فيها لتدارك التأخر املسجل يف جمال التكنولوجيا سواء من الناحية 

 بوابة عرب رتاتيجيةاالس القطاعات وبعض يف اجلزائر وااللكرتونيات االتصاالت ا يعرفه قطاعم غرار على الكمية أو جودا،
. امام كل هذه املعطيات يستوجب على هذه الدول بالدرجة األوىل توفري العنصر البشري املؤهل والقادر األجنبيةالشراكات 

ل لعملية لية نقلها وحتويلها وانتجاها حمليًا  كبديعلى التكيف مع التطورات احلاصلة يف هذا اال، ويسهل عليها عم
اج الدولية للمنتجات سالسل اإلنتاالسترياد املباشر هلذه التكنولوجيات، ولتطوير نظام انتاجها لتنخرط بشكل إجيايب يف 

حتكمها يف  يف صورة تعكس ضعف ،ضعيفة جداً كون أن مسامهتها يف الوقت احلايل الزلت تعترب عالية التكنولوجيا  
  ألولية. على تقدمي املنتجات التقليدية كثيفة عنصر العمل واملواد ايف أغلب األحيان التكنولوجيات املتقدمة واقتصارها 

  

االبداع: نقيس من خالل هذا اجلزء جانب الفروقات املتعلقة بكل من الدول ت بني الدول ملتغري قاحتليل الفرو -خامسا
ميكن توضيحه من خالل  وهو ما، 2016و 2006وماليزيا بالنسبة ملتغري االبداع خالل الفرتة املمتدة ما بني سنة  املغاربية

  اجلدول املوايل.
  
  

                                                 
  ، مرجع سابق.بيانات ومعطيات صادرة من البنك الدويل، باإلضافة إىل 2016، 2005، تقارير التنمية البشرية لسنوات:  1 

   .املرجع نفسه:  2 

  املرجع نفسه.:  3 
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  بالنسبة لمتغير االبداع تحليل الفروقات نتائج: 136الجدول 

  القرار  معنوية الفروق  المتوسط الحسابي لكل دولة  الدول  المؤشر

  االبداع

 4,4314   ماليزيا

  وجــــــــــــود فــــــــــرق  0.000
 2,6851  اجلزائر

 3,5200  تونس

 3,0631  املغرب

  Spss  برنامج باستخدام الباحث إعداد من: املصدر
 وجود يعين مما 0.000 :بلغت قد) ANOVA( األحادي التباين حتليل حسب الفروق معنوية أن أعاله اجلدول من نالحظ

 حيث جلدول،ا يف املوضحة دولة لكل احلسايب املتوسط نتائج هو ذلك يؤكد وما ؛االبداع مستوى يف الدول بني فرق
                   املغرب مث، 3,5200 حبوايل تونس بعدها تأيت مث، 4,4314 :حبوايل ملاليزيا يرجع حسايب متوسط أكرب نأ نالحظ

  :التالية للعوامل الرتتيب هذا ارجاع ميكن حيث. 2,6851 بـ اجلزائر املرتبة االخريةويف  ،3,0631 بـ

باجلوانب املتعلقة  لقتتع جوانب عدة يف املغاربية بالدول مقارنة والفروقات التفوق عناصر من للعديد ماليزيا تسجيل -
ذا املتغري، حيث هذه الدول يف ما يتعلق نتائج إىل  باإلبداع، حيث جاءت نتائج اجلدول أعاله منطقية نسبياً بالنظر

هلذه الدول يف سنة ) USPTO( يف األمريكية املتحدة الواليات لدى املسجلة االخرتاع براءات انه عند مقارنة عدد
لتونس وبراءة واحدة لكل من اجلزائر واملغرب، كما  13براءة ابداع، مقابل  535، جند ان ماليزيا سجلت قرابة 2014

 08لتونس و 14براءة اخرتاع مقابل  471وعرفت تسجيل ماليزيا حلوايل  مل تتغري كثرياً  2015لنتائج يف سنة اهذه أن 
 .1للمغرب ويف األخري اجلزائر برباءيت اخرتاع

كما انه عند مقارنة حجم االنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج احمللي اخلام يف هذه الدول يظهر تفسري  -
آخر لنتائج اجلدول أعاله، حيث حتتل يف ذلك ماليزيا يف ذلك مراتب متقدمة مقارنة بالدول املغاربية وبلغت حدود 

، ويف املرتبة األخرية )%1و %0.51(دود اال ما بنيلتونس واملغرب يف ح %0.66، مقابل 2013يف سنة  1.09%
)، PIBمن ( %1.3حيث سجلت ماليزيا ما نسبته  2014احلال نفسه تقريبا حدث يف سنة . %0.25اجلزائر حبوايل 

 .2%0.25ويف املرتبة األخرية اجلزائر حبوايل ، )%1و %0.51(لتونس واملغرب يف حدود اال ما بني % 0.64مقابل 
لكل مليون شخص يف هذه  الدول،  )R&D(انه عند مقارنة عدد الباحثني والعلماء الناشطني يف البحث والتطويركما  -

بالنسبة ملاليزيا يف   2014جند ان ماليزيا حتتل فيها مراتب متقدمة مقارنة بالدول املغاربية، حيث كان عددهم يف سنة 
شخص،  )1000و 300( واملغرب يف حدود اال ما بنيلتونس  1803لكل مليون شخص، مقابل   2052حدود 

 . 3شخص)  300و 101(اال ما بني حدود ويف املرتبة األخرية اجلزائر يف

                                                 
  ، املرجع السابق.)United States Patent And Trade mark Officeإحصائيات حول براءات االخرتاع صادرة عن (: 1
  سابق مرجع .الدويل البنك من صادرة ومعطيات بياناتإىل  باإلضافة ،2014 ،2013 لسنوات، البشرية التنمية تقارير: 2
  .املرجع نفسه:  3
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من تونس واملغرب  يظهر أن كل باجلوانب اخلاصة باإلبداعجدير بالذكر، أنه عند املقارنة بني الدول املغاربية فيما يتعلق 
   أقرب ملاليزيا يف هذا املتغري من اجلزائر.

تطورات احلاصلة مع اللألفراد واملواطنني والتأقلم  لتجاوبأن درجة ااستنتاج إىل  على ضوء ما سبق توصل الباحث
زيا مرتفعة مقارنة بالدول  ماليعلى عنصر املعرفة والتطورات التكنولوجية يف املرتكزة بشكل كبرييف بيئة األعمال اجلديدة 

أفراد ان شرحية كبرية من  إىل لك بالنظرذ، وكارتفاعاً ملحوظاً  واليت عرفت فيها ارتفاع نسب حمو االميةإىل  بالنظرواملغاربية 
قبل  نمال يزالون يعانون من ويالت اجلهل واألمية رغم اهودات واملبالغ املرصودة سنويًا املغاربية اتمع يف الدول 
عليه احلال  ويف صفوف االناث على غرار ما هو ،يف املناطق الريفية خاصة ،للتقليص من هذه الظاهرة احلكومات  املغاربية
 معتربة ونسباً  املغاربية أرقاماً  لفيها الدو  حققت حيث العايل التعليم طلبةل بالنسبة تقريبا نفسه احلاليف اململكة املغربية. 

 ما عكس األحيان، لبأغ يف النوعية اجلوانب حساب على الكمية اجلوانب على ترتكز جمملها يف النتائج هذه واليت تبقى
    .اجلودة جوانب على كبري بشكل تركز فيها التعليم سياسات جندأين  ماليزيا يف احلال عليه هو

نتيجة مفادها أن احلكومات املغاربية قامت جبهود كبرية يف سبيل حتسني إىل  ضوء ما سبق توصل الباحث ىعل
واستطاعت أن حتقق  ،الوقت احلايلإىل  2000اجلوانب املتعلقة باجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي خالل الفرتة املمتدة من سنة 

العديد من النتائج االجيابية ولو من الناحية الكمية، تبعتها تسجيل العديد من املشاكل والعراقيل املتعلقة بتكنولوجيا 
حيث تكون  ،املعلومات واالتصال وارتباط خدماا بالشركات والتبعية الدولية يف الكثري من اجلوانب املتعلقة ذا القطاع

نقل العكسي دوهلا دون حتقيق نتائج كبرية يف جمال الإىل  ورد وناقل مباشر للتكنولوجيات من البلدان األميف الغالب مست
للتكنولوجيات واخلربات الدولية يف صورة تربز نوع من الرتابط واالندماج هلذه الدول مع العامل اخلارجي بشكل سليب والذي 

لقصور املوجودة يف تأهيل وتكوين موردها البشري فيها. عكس ما هو عدة عوامل لعل من بينها نقاط اإىل  ميكن إرجاعه
شكل اجيايب بتقريبًا أن حتقق اندماجًا وارتباطًا بالعامل اخلارجي  فرتة وجيزةعليه احلال يف ماليزيا اليت استطاعت خالل 

ز تنافسية منتجاا دعم تعزي املعلومات االتصال واملعلومات لصاحل اقتصادها ويف اواستطاعت أن توظف خمرجات تكنولوجي
شكل كبري يف ، كما استطاعت أن تتحكم بفتاح على أسواق ومستهلكني دولينيعرب طرحها يف أسواق عاملية خمتلفة واالن

كوين موردها البشري تإىل  ميكن إرجاع ذلك بالدرجة األوىلأين  ،واخلربات الدولية يف فرتة قصرية تالعديد من التكنولوجيا
   هلا. مصدرإىل  امن مستورد للتكنولوجي اى اليت سامهت بشكل كبري يف النقل العكسي للتكنولوجيا وانتقاهلوعوامل أخر 

نظرا الن  ،ان الدول املغاربية التزال تعرف العديد من النقائص يف جمال االبداع مقارنة مباليزياإىل  جدير بالذكر؛
يا ويعرف ديناميكية كبرية وهو ما يعكس حقيقة مفادها أن ماليز مرتفع جدًا ونشيط النشاط االبتكاري واإلبداعي فيها 

وصانعي القرار فيها استطاعوا إنشاء وتوفري بيئة مالئمة حمفزة على االبتكار واإلبداع عرب توفري اإلمكانيات املالية واملادية 
اإلنتاج الدولية،  جيايب يف سالسلوالبشرية املناسبة لذلك، وهو ما ساهم يف تعزيز تنافسية اقتصادها  واندماجها بشكل إ

أين  ،مع تسجيل مرونة وسرعة يف التكيف مع تطورات بيئة األعمال الدولية. عكس ما هو عليه احلال يف الدول املغاربية
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ئة حتفيزية ووقائية، خاصة يف ظل غياب بي ،جند األنشطة االبتكارية واإلبداعية تعرف مستويات ضعيفة وتسري بشكل بطيء
األمر الذي يفسر ذلك التأخر الذي تشهده معظم هذه الدول واخنفاض تنافسية اقتصادياا وضعف اندماجها وسرعة 

  تكيفها مع تطورات بيئة األعمال الدولية.
ة يصب يف خانة لعام للحكومة املاليزيان التوجه اإىل  املتميزة ملاليزيا يف جمال االبداع واالبتكارنتائج رجع الكما ت  

تشجيع البحث والتطوير ويعكس جهدها يف سبيل تعزيز وتطوير هذا النشاط من خالل توفري املوارد املالية والبشرية واملادية 
 طبراءات االخرتاع للمقيمني فيها واملسجلة دوليًا وكذلك ارتفاع النشا عدد طلباتالالزمة له وهو ما يؤكد سبب ارتفاع 

االبتكاري يف البالد، يف املقابل جند ان احلكومات يف الدول املغاربية ال تويل اهتمام اكرب هلذا النوع من اإلنفاق وتبقى نسبة 
 يف، حيث توحي هذه النسب درجة اهتمامها مبجال البحث والتطوير الذي يصنف  %1إنفاقها يف املتوسط ال تتعدى 

ألمر ا مقارنة مبجاالت أخرى على غرار اإلنفاق العسكري، ،ألولويات الثانويةضمن اتوجهات واهتمامات صناع القرار 
عنه اخنفاض يف عدد الطلب على براءات االخرتاع وحىت املسجلة عاملياً، بسبب غياب البيئة التحفيزية والوقائية  نتجالذي 

  وير هذا النشاط من جهة أخرى. هلذه األنشطة من جهة ونقص اإلمكانيات املالية واملادية والبشرية املخصصة لتط

غاربية القوى البشرية الناشطة يف جمال البحث والتطوير مقارنة بالدول املفيما خيص حالة ماليزيا إىل  كما أنه بالرجوع
يف  ،كوا تعمل على توفري الظروف واحلوافز واالمتيازات الضرورية هلذه الفئة من الباحثني  ،جندها تتوفر على رصيد كبري

إطار إتباع سياسات واضحة تركز على االستثمار يف العنصر البشري وهو ما يفسر تربعها على رصيد معترب من براءات 
يف األسواق  ا، وارتفاع نسبة صادراا من املنتجات عالية التكنولوجيعاملياً و االخرتاع املسجلة يف الواليات املتحدة األمريكية 

غياب فيه الدول املغاربية عدد قليل من الباحثني والعاملني يف أنشطة البحث والتطوير نظرا لالدولية. يف الوقت الذي تسجل 
األماكن اليت إىل  حيث يفضل الكثري منهم اهلجرة ،البيئة املالئمة واحملفزة على ذلك والرعاية واحلماية الكفيلة داخل بلدام

عنه هدر هلذه  جنتإلشباع حاجيات هذه الفئة، األمر الذي تتوفر فيها ظروف عمل أفضل وتقدم إغراءات وحوافز كافية 
ة الثروة البشرية وهجرة أدمغتها مما يتسبب يف خسارة كبرية لالقتصادياا وعدم مسامهتها يف تطويرها وتعزيز تنافسيتها خاص

ألمر الذي يفسر اوهو  ،يف ظل غياب اسرتاتيجيات وسياسات واضحة تعزز هذه األنشطة وحتفز األفراد على العمل فيها
، حيث ااخنفاض رصيد الدول املغاربية يف عدد براءات االخرتاع املسجلة دولياً واخنفاض صادراا التقليدية وعالية التكنولوجي

وبراءات  تجند أن الكثري من صانعي القرار واملتعاملني االقتصاديني يف هذه الدول يفضلون استرياد احللول والتكنولوجيا
على السعي  وحتمل أعبائها املالية والتقنية ،األسواق الدولية أو عرب جسور الشراكات الدولية يف أغلب األحياناالخرتاع من 

  إلنتاجها حملياً عرب دعم املخابر واجلامعات ومراكز البحث والباحثني احملليني، عكس ما هو عليه احلال يف ماليزيا.
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  المطلب الرابع: نتائج اختبار الفرضيات

ومدى توافق  ،نتناول يف هذا املطلب استعراض لنتائج اختبار فرضيات البحث للتأكد من صحتها أو عدم صحتها
   هذه النتائج مع ما جاء يف اجلانب النظري.

  األولىالفرع األول: اختبار نتائج الفرضية الفرعية 

دائي باعتباره لصحة والتعليم االبتهدفت الفرضية الفرعية األوىل هلذا البحث لقياس العالقة بني كل من مؤشر ا
متت صياغتها  مؤشر التنافسية، واليتبني احد املكونات املختارة يف هذا البحث للتعبري على رأس املال الفكري الوطين و 

  على النحو التايل: 

 .الثالثتوجد عالقة إيجابية بين مؤشر الصحة والتعليم االبتدائي والتنافسية في الدول المغاربية 

 املتعلقة التحاليل والشروحات العلمية الكافية لذلكو ) 130، 129، 128أظهرت النتائج اإلحصائية للجداول (
انه توجد عالقة إجيابية بني مؤشر الصحة والتعليم االبتدائي ومؤشر التنافسية يف الدول  )Spearmanمبعامل االرتباط الرتيب (

ونس تلفت فيها درجة قوة االرتباط يف هذه الدول وتوزعت على النحو التايل: ت، واليت اخوماليزيا عموماً  الثالث املغاربية
 .وهو ما يثبت صحة الفرضية. )%5(، املغرب )%27.8(، اجلزائر )%30.1( )، ماليزيا92.8%(

  الفرضية الفرعية الثانية اختبار نتائج الفرع الثاني:

باعتباره احد  ريبالتعليم العايل والتدهلذا البحث لقياس العالقة بني كل من مؤشر  الثانيةالفرضية الفرعية  سعت
على ت صياغتها متمؤشر التنافسية، واليت بني املكونات املختارة يف هذا البحث للتعبري على رأس املال الفكري الوطين و 

  النحو التايل:

 .الثالثلتنافسية في الدول المغاربية توجد عالقة إيجابية بين مؤشر التعليم العالي والتدريب وا

والتحاليل والشروحات العلمية الكافية لذلك املتعلقة  )130، 129، 128(النتائج اإلحصائية للجداول  شارتأ
سية يف الدول ومؤشر التناف التعليم العايل والتدريبانه توجد عالقة إجيابية بني مؤشر  ،)Spearmanمبعامل االرتباط الرتيب (

 ، واليت اختلفت فيها درجة قوة االرتباط يف هذه الدول وتوزعت على النحو التايل: تونسوماليزيا عموماً  الثالث املغاربية
 .الفرضية صحة يثبت ما وهو ).%46(، املغرب )%80.6(، اجلزائر )%80.6( ماليزيا )،89.3%(
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  الفرع الثالث: اختبار نتائج الفرضية الفرعية الثالثة

باعتباره  لتكنولوجياجلاهزية واالنفتاح اهلذا البحث لقياس العالقة بني كل من مؤشر  الثالثةهدفت الفرضية الفرعية 
متت صياغتها  مؤشر التنافسية، واليتبني احد املكونات املختارة يف هذا البحث للتعبري على رأس املال الفكري الوطين و 

 على النحو التايل:

 .الثالثتوجد عالقة إيجابية بين مؤشر الجاهزية واالنفتاح التكنولوجي والتنافسية في الدول المغاربية 

والتحاليل والشروحات العلمية الكافية لذلك املتعلقة  )130، 129، 128(أظهرت النتائج اإلحصائية للجداول 
التنافسية يف  ومؤشر التكنولوجي واالنفتاح اجلاهزية مؤشرانه توجد عالقة إجيابية بني  ،)Spearmanمبعامل االرتباط الرتيب (

: ، واليت اختلفت فيها درجة قوة االرتباط يف هذه الدول وتوزعت على النحو التايلوماليزيا عموماً  الثالث املغاربيةالدول 
 .الفرضية صحة يثبت ما وهو .)%30.1( ماليزيا ،)%43(، املغرب )%67.8(اجلزائر  )،%75.6(تونس 

  الرابعة: اختبار نتائج الفرضية الفرعية الرابعالفرع 

حد املكونات املختارة باعتباره ا االبداعهلذا البحث لقياس العالقة بني كل من مؤشر  الرابعةهدفت الفرضية الفرعية 
 التايل: لى النحوعمتت صياغتها مؤشر التنافسية، واليت بني يف هذا البحث للتعبري على رأس املال الفكري الوطين و 

 .الثالثتوجد عالقة إيجابية بين مؤشر االبداع والتنافسية في الدول المغاربية 

والتحاليل والشروحات العلمية الكافية لذلك املتعلقة  )130، 129، 128(النتائج اإلحصائية للجداول ظهرت  أ
 الثالث غاربيةاملومؤشر التنافسية يف الدول  االبداع مؤشرانه توجد عالقة إجيابية بني  ،)Spearmanمبعامل االرتباط الرتيب (

 ماليزيا ،)%92.6(، واليت اختلفت فيها درجة قوة االرتباط يف هذه الدول وتوزعت على النحو التايل: تونس وماليزيا عموماً 
  .الفرضية صحة يثبت ما وهو ).%2.3(، املغرب )%23(اجلزائر  ،)82.9%(

  الخامسة: اختبار نتائج الفرضية الفرعية الخامسالفرع 

من  نهيف مكونات رأس املال الفكري الوطين املعرب ع الفروقهلذا البحث لقياس  اخلامسةالفرضية الفرعية  سعت
مؤشر لوجي، اجلاهزية واالنفتاح التكنو مؤشر التعليم العايل والتدريب، مؤشر مؤشر الصحة والتعليم واالبتدائي،  :خالل

 ى النحو التايل:علمتت صياغتها واليت قصد القيام مبقارنة نتائجها بني الدول املغاربية الثالث وماليزيا، ، االبداع

توجد فروق بين المؤشرات ذات صلة بمكونات رأس المال الفكري الوطني في الدول المغاربية الثالث، عند مستوى داللة 

)0.01.(  
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اليزيا مع م الثالث املتعلقة مبقارنة الدول املغاربية )136، 135، 134، 133النتائج اإلحصائية للجداول ( أشارت
ذات  روقفانه توجد وبعد تقدمي التحاليل والشروحات العلمية الكافية لذلك،  )ANOVAحسب التحليل األحادي (

ؤشر الصحة م، ويتعلق االمر بـكل من: ات ذات الصلة برأس املال الفكري الوطين كلهاؤشر امل مستوى داللة معنوية على
بني ماليزيا  ،والتعليم االبتدائي، مؤشر التعليم العايل والتدريب، مؤشر اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي، مؤشر االبداع

  .الفرضية صحة يثبت ما وهو .الثالثالدول املغاربية و 

  السادسة: اختبار نتائج الفرضية الفرعية السادسالفرع 

بني الدول  لنتائجاقارنة مقصد  يف مؤشر التنافسية، الفروقهلذا البحث لقياس  السادسةالفرضية الفرعية  سعت
 على النحو التايل:متت صياغتها واليت املغاربية وماليزيا، 

  ).0.01توجد فروق في مؤشر التنافسية الوطنية في الدول المغاربية الثالث، عند مستوى داللة (

حليل حسب التمع ماليزيا  الثالث املتعلقة مبقارنة الدول املغاربية )132( رقم ولالنتائج اإلحصائية للجد وضحتأ
يما فنه توجد فروق ذات داللة معنوية أ ،وبعد تقدمي التحاليل والشروحات العلمية الكافية لذلك )ANOVA(األحادي 

  .الفرضية صحة يثبت ما وهو .الثالث بني ماليزيا والدول املغاربيةمؤشر التنافسية  خيص

أكيد صحة الفرضية ت، وبالنظر إىل تائج اختبار الفرضيات الفرعية، ميكن التوصل إىل نتيجة مفادها على ضوء ما مت ذكره أنفا

  اليت متت صياغتها كما يلي:  األساسية

  القتصاديات الدول المغاربية الثالث.االستثمار في رأس المال الفكري له دور في تحقيق القدرة التنافسية 
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  خالصة 

 ارةواقع مكونات رأس املال الفكري الوطين والتنافسية الوطنية يف الدول املغاربية، مع اإلشإىل  تطرقنا يف هذا الفصل
عتماد على متت املعاجلة اإلحصائية ملتغريات الدراسة باالأين  نموذج للمقارنة املرجعية هلذه الدول،كالتجربة املاليزية،  إىل 

دف وصف وحتليل العالقة والفروقات  ،2016إىل  2006الفرتة املمتدة من سنة  يفبعض األدوات اإلحصائية املناسبة لذلك 
  العديد من النتائج نذكر من بينها:إىل  ، حيث مت التوصلهذه الدولهلذه املتغريات يف 

الوقت احلايل حتقيق تطور ملحوظ يف إىل  2000أن الدول العربية واملغاربية استطاعت خالل الفرتة املمتدة من سنة  -
لكن بدرجة أقل )، GDBسجلت ارتفاعًا يف الناتج اإلمجايل اخلام ونصيب الفرد من (أين  الكثري من اجلوانب املالية،

 من تلك احملققة من ماليزيا خالل نفس الفرتة؛
 تعلقةامل اجلوانب يف ملحوظ حتسن حتقيق احلايل الوقتإىل  2000 ابتداءا من سنة استطاعت واملغاربية العربية الدول أن  -

 مرتفعة لنسب قهاحتقي عرب الكمية، الناحية من منه خاصة رصيدها يف ارتفاعاً  سجلتأين  الوطين، البشري املال برأس
طلبة التعليم  تفاع نسبةار إىل  واحلساب، باإلضافة والكتابة بالقراءة اخلاصة للمعارف مواطنيها ويف حتصيل األمية حمو يف

جاءت نتائجها   ليتا ماليزيا عرفته ما عكس النوعية، للجوانب اخنفاض تسجيل السكان، مقابل بعدد مقارنة العايل فيها
 سياسات دة، ألنبالنوعية واجلو كميًا متقاربة مع نتائج هذه الدول تقريباً، مع تسجيل تفوق يف اجلوانب املتعلقة 

 عليها؛ االستثمار يف رأس املال الفكري فيها ركزت منذ الثمانينات بشكل كبري
 اجلوانب سابح فيما خيص رأس املال البشري الوطين على الكمية اجلوانب اقتصار نتائج الدول العربية واملغاربية على -

 اجلامعية الشهادات وحاملي البشرية مواردها تكدس أبرزها لعل االجتماعية، املشاكل من مجلة تعرف النوعية، جعلها
 عملية يف مشاكل لتسجيإىل  إضافة بلدام، يف العمل فرص أوساطهم، يف ظل تقلص يف البطالة ظاهرة فيها وتفاقم

 فرص يقلص ام وهو املهنية اجلوانب من أكثر األكادميية اجلوانب على الكبري بشكل تركز وإعدادهم، كوا تكوينهم
 متقدمة؛ مهنية ومهارات خربات توفر تشرتط اليت عمل عقود على حصوهلم

ن الدول العربية عمومًا واملغاربية على وجه التحديد قامت جبهود كبرية يف سبيل حتسني اجلوانب املتعلقة برأس املال أ -
 2000ة ولو من الناحية الكمية ابتداءًا من سنيف ذلك، العمليايت واستطاعت أن حتقق العديد من النتائج االجيابية 

تسجيلها للعديد من املشاكل والعراقيل املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال وارتباطها بالعامل اخلارجي يف  مقابل
قيق يف صورة استرياد أو نقل مباشر للتكنولوجيات من البلدان األم دون حت ،الكثري من اجلوانب املتعلقة ذا القطاع

ملشاكل اليت نتيجة عدة عوامل لعل من أبرزها ا ،نتائج كبرية يف جمال النقل العكسي للتكنولوجيات واخلربات الدولية
 ء؛تعرفها هذه لدول يف عملية إعداد وتأهيل وتكوين مواردها البشري بشكل كف
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كونه  والتجديدي وقيالس الوطين املال أسر  من رصيدها يف كبرياً  نقصاً  تعرف واملغاربية العربية الدول الزالت العديد من -
 الكثري يف يوجد ال ما هوو  عالياً، تأهيالً  ومؤهلة كفؤة عمالة توفر تشرتط اليت املتقدمة يرتبط مباشرة باجلوانب التقنية

 ناحية من خريةاأل املراتب حتتل جيعلها والتجديدي السوقي املال رأس مقياسي مؤشرات يف التأخر هذا الدول، هذه من
 تركز اليت اجلديدة لاألعما بيئة متطلبات مع التكيف يف صعوبات هلا ويشكل الدولية، التنافسية أو االقتصادي األداء
 التقليدية؛ املنتجات عن بدل واملعرفة املال رأس كثيفة املنتجات على

وال تركز على  ،ال تشجع أنشطة البحث والتطوير وفق اسرتاتيجيات وسياسات واضحة العربية واملغاربية تقريباً، الدول  -
وهو ما حيول دون  ،توفري بيئة حمفزة ومستقطبة للعقول احمللية واملهاجرة واألجنبية لتوليد املعارف واخلربات يف بلداا

اندماجها إىل  ضافةإ  ماليزيا تعرفهعكس ما  ،سالسل اإلنتاج العاملية يف ويقصيها من االندماجنظامها اإلنتاجي  تطوير
بشكل سليب يف السوق العاملي كطرف مستهلك للتكنولوجيات احلديثة واملنتجات تامة الصنع التقليدية وعالية 

الطبيعية  لثرواال استغال يف هذه االسواق، وتعرضها لعملياتتفاوضية ال تهاوضعيضعف إىل  بالنظر ،التكنولوجيا
 ؛دول أخرىقطاا خارج بلداا لتستفيد منها عمالتها واستو 

سجيل عنصر السبق العريب مع تالدويل أو أن االقتصاديات املغاربية حققت نتائج متواضعة يف ترتيب مؤشر التنافسية  -
 ؛نتائج مقبولة مقارنة بتلك احملققة من قبل ماليزيا هاوحتقيق ،لتونس باحتالل املرتبة األوىل مغاربياً 

واضح معاناة كل من اجلزائر وتونس واملغرب يف جماالت مؤشر التنافسية الكامنة، مقارنة مبجاالت مؤشر يظهر بشكل  -
هذه الدول تسجيل ، بالنظر لأن التنافسية اجلارية تعرب عن مراكز القوة والضعف بشكل ظريف ، كونالتنافسية اجلارية

زنات العامة وطات التضخمية وحتقيق استقرار يف املواكبح الضغ  قدرا علىجناح يف السياسات االقتصادية الكلية، و 
   ؛خالل نفس الفرتة وموازينها التجارية وإدارة سعر الصرف فيها

فيما خيص بيئة األعمال املتعلقة بالدول املغاربية ميكن تصنيفها يف خانة األداء الضعيف أو املتوسط وغري املتميز،    -
ات ريها من الدول املتقدمة تكمن يف ضعف أدائها املؤسسايت وتدين مستويفالفجوة الرئيسية بينها وبني ماليزيا وغ

حاالت الفساد اإلداري واملايل ونوعية اجلهاز اإلداري، وغياب تسهيالت القيام باألعمال، إىل  احلاكمية فيها، إضافة
ا مع اجلهاز عدم تكاملهمصادر التمويل، بالنظر لصغر حجم األسواق املالية فيها أو غياا و إىل  وصعوبات الوصول

 املصريف، فضال عن نقص السيولة؛
لحوظ يف ذلك، مجلوانب املتعلقة بالبنية التحتية األساسية فان الدول املغاربية ال تزال تشهد اخنفاض فيما خيص اأما  -

 ، إضافةممالئ عدم قدرا على توفري مناخجاذبية االستثمار ل، مع تسجيل تراجع يف سكك احلديديةبالنسبة للخاصة 
الرغم من اخنراطها واندماجها ب ،املشاكل املتعلقة باألطر التشريعية والتنظيمية واحلوافز واإلعفاءات الضريبية واجلبائيةإىل 

   ؛ضمن معاهدات واتفاقيات دولية
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لبحث اان مؤشر التنافسية الكامنة الذي يدل على عناصر االستدامة يف التنافسية الوطنية من خالل التعليم وأنشطة  -
والتطوير وعناصر البنية التقانية، جند أن خمزون الدول املغاربية من رأس املال البشري قد يكون مبثابة أبرز حمددات النمو 
فيها مستقبًال، كونه يسمح بتطويع التقانة والتكنولوجيا وتطويرها وتوفري لالقتصاد مصادر التميز والكفاءة، بالرغم من 

حتقيق  ت العائد من التعليم، نتيجة املشاكل اليت تعرفها منظومة التعليم والتدريب فيها يفتسجيلها الخنفاض يف معدال
 التوافق بني خمرجاا ومتطلبات السوق احلقيقية؛

بالنسبة للجوانب املتعلقة بتوطني التقانة وتطوير القدرات االبتكارية جند أن الدول املغاربية مازالت يف مرحلة استخدام  -
املستوى الشخصي ومل تنقل تطبيقاا لعامل األعمال والتجارة، نتيجة اخنفاض مستويات االستثمارات  االنرتنت على

ا التنافسية، ومعاناا من فجوة تكنولوجية اليت تعترب مبثابة أكرب حتدي لتطوير قدرا اخلاصة يف قطاع االتصاالت داخلها،
 القطاع تطورة أو املعقدة كدليل على ضعف مركزها التنافسي يففضال على عدم توفرها على مزايا نسبية يف اخلدمات امل

لمي يف انعدام الروابط األساسية بني جماالت البحث العإىل  اخلدمي والتجاري، بسبب نقص طاقاا االبتكارية، إضافة
 هذه البلدان والتقانة والتكنولوجيات املستخدمة النشاط االقتصادي.

 أهم النتائج املتعلقة باالقتصاد اجلزائري يف:ميكن تلخيص بالنسبة للجزائر:  -1

عف ضأن النتائج املتواضعة اليت حققها االقتصاد اجلزائري يف تقارير التنافسية الدولية هي يف احلقيقة تعكس واقع  -
ج ئ، بالرغم من الطاقات واملقومات اليت حبوزته سواء من ناحية اإلمكانيات املادية والبشرية، حيث أظهرت نتاتنافسيته

املؤشرات الفرعية ملؤشر التنافسية الدويل، أا الزالت تعرف العديد من املشاكل اهليكلية والقاعدية يف هيكل اقتصادها، 
خاصة يف إعداد وتكوين العنصر البشري املؤهل تأهيًال عاليًا وأثره يف تقليص حجم القدرات اإلبداعية فيها، وهو ما 

 نتاجي وحتسني أداء مؤسساا العمومية واخلاصة؛يشكل عقبة كبرية يف تطور جهازها اإل
أن النتائج املتواضعة احملققة من قبل االقتصاد اجلزائري يف مؤشر التنافسية اجلارية ملؤشر التنافسية العربية، جاءت نتيجة  -

ملالية املرحية اليت عرفتها اتراجعها الكبري يف مؤشراته الفرعية واحتالهلا ملراتب متأخرة فيه، مقارنة باإلمكانيات والوضعية 
ها، هشاشة مؤسساا وتقلص مستويات احلوكمة فيإىل  خالل هذه الفرتة، خاصة فيما خيص بيئة األعمال، بالنظر

 ؛وتدين نوعية البىن التحتية األساسية اليت عرفت تأخراً يف مرحلة تطويرها وإعدادها
الريع  ر اإلنتاجية يف اجلزائر وزيادة انتشار ظاهرة البحث علىالتدخل املفرط للسلطات العمومية أثر يف احلد من تطو   -

 توفري يعكس فشل اجلهاز احلكومي يفانه مؤشر جاذبية االستثمار، فضعف أما فيما خيص  ،وارتفاع تكاليف األعمال
غم الوضعية ر  املناخ املناسب جللب االستثمارات األجنبية واالستفادة من خرباا ونقل املعارف والتكنولوجيات منها،
العديد من ىل إ املالية املرحية واالستقرار االقتصادي واألمين الذي عرفته البالد خالل هذه الفرتة، والذي ميكن إرجاعه
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العوامل، لعل من بينها عدم توفر العمالة والكادر البشري املؤهل والقادر على التكييف مع متطلبات التقنية والفنية 
 ت واملشاريع احمللية واألجنبية؛والتكنولوجية لالستثمارا

أن االقتصاد اجلزائري يعرف تراجعًا وضعفاَ كبرياً يف مؤشرات التنافسية الكامنة مقارنة بالنتائج االجيابية اليت حققها يف  -
الصحية  ةالنقائص املتعلقة برأس املال البشري، خاصة من الناحية النوعية وتوفري الرعايإىل  مؤشر التنافسية اجلارية، بالنظر

 معدالت أمية مرتفعة يف صفوف كبار السن واإلناث والقاطنني خارج املناطق يسجلاجتاه املواطنني، فضال على بقاء 
احلضرية، حيث ميكن القول أنه مادام نظام التعليم يف اجلزائر يضخ املهارات اخلطأ يف سوق العمل، فلن يستطيع حتقيق 

 هدراً للطاقات البشرية؛مستويات تنافسية مرتفعة، باعتبار ذلك 
 خالل من تصاالتاال قطاع يف متت اليت اإلصالحات بفضل ملحوظاً  تقدماً  حققت التقانة توطني جمال يف اجلزائر أن -

 انتشاراً  تعرف تزال ال فهي الثابتة اهلاتفية اخلطوط جمال يف أما للمنافسة، القطاع وفتح العريب االستثمار استقطاب
 ونقل اإلنرتنت ستخداما دائرة توسيع يف أمهيتها من بالرغم املتقدمة، الدول من والعديد مباليزيا مقارنة منخفضة وتغطية

 يف ضعف نهع نتج الذي األمر القطاع، هذا تطوير يف اخلاص القطاع مبادرات وحمدودية قلة ظل يف خاصة املعلومات،
 ؛االلكرتونية واحلكومة التجارة تطوير تأخري على آثار من لذلك وما االنرتنت انتشار

 من والعديد املتقدمة لدولا وبني بينها رقمية فجوة من تعاين واملغربية العربية الدول من الكثري غرار على اجلزائرتبقى   -
 تدين أمام خاصة هلا، ديحت أكرب تعترب واليت التقانية التحتية بنيتها وضعف تدينإىل  بالنظر الناشئة، االقتصاديات

 تسجيل دون حيول الذي بالشكل املؤهل البشري للعامل كبري وغياب والتطوير البحث أنشطة على اإلنفاق وضآلة
 .األخرى القطاعات أو االتصاالت لقطاع االبتكارية الطاقات يف تقدم أو تطور

  يف: التونسيميكن تلخيص أهم النتائج املتعلقة باالقتصاد  بالنسبة لتونس: -2

 مؤشر يف اجيابية جلنتائ تسجيله يف سبباً  كانت اليت واإلمكانيات املقومات من مجلة يكتسب التونسي االقتصاد أن -
 األمينو  السياسي الوضعإىل  بالنظر اليت شهدت بعدها تراجع ،2011 سنة سبقت اليت الفرتة يف خاصة الدويل التنافسية

 ،املرتاكمة والقاعدية اهليكلية املشاكلإىل  إضافة ،2011 سنة أحداث بعد تونس عرفته الذي واالجتماعي واالقتصادي
 ،النوعية اجلوانب نم أكثر يةمالك اجلوانب على تركز واليت املتبعة والتدريب التعليم بسياسات املتعلقة تلك خاصة

 فيها، اعيةاإلبد والقدرات الطاقات ضعفي الذي األمر جيداً، تأهيالً  ومؤهل كفء بشري كادر توفري على وقصورها
 مع بسرعة كيفهات وصعوبة واخلاصة، العمومية مؤسساا أداء وحتسني اإلنتاجي جهازها تطور يف كبرية عقبة ويشكل

 ال وملا احلديثة وجياتوالتكنول للخربات العكسي النقل عمليات عرب توطينها، عمليات وتسهيل احلديثة التكنولوجيات
 ر؛والتطوي البحث جمال يف اخلارجية للتبعية دائم بشكل اخلضوع عوض حملياً  إنتاجها
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اد اجلزائري خاصة مقارنة بتلك اليت حققها االقتص ،التنافسية اجلاريةأن االقتصاد التونسي حقق نتائج مقبولة يف مؤشر  -
ؤشرات االقتصادية افظ على استقرار املحيأن  داء االقتصادي الكلي، حيث استطاعيف اجلوانب املتعلقة ببيئة األعمال واأل

تقدمي مجلة من  إىل ليص عجز املوازنة العامة وامليزان التجاري والتحكم يف تقلبات أسعار الصرف، إضافةالكلية وتق
يت فرضتها األزمة بالرغم من الضغوطات التضخمية ال ،االمتيازات الضريبية واجلبائية والتسهيالت اإلدارية يف هذه الفرتة

ا حدث يف متراجعًا يف بعض املؤشرات الفرعية اخلاصة بالتنافسية اجلارية على غرار سجل يف املقابل  ، اال أنهاملالية
، ويتعلق األمر حباكمية وفعالية املؤسسات اليت ترجع هلشاشة مؤسساا واخنفاض كبري يف مستويات احلوكمة فيها ،اجلزائر

تونس مل تويل أمهية   السلع واخلدمات كون أن وهو احلال نفسه بالنسبة للبىن التحتية األساسية خاصة تلك املتعلقة بنقل
 ة هلا؛كبري 

 األجنبية االستثمارات لبجل املناسب املناخ توفري يف ة التونسيةاحلكوم فشل فيظهر االستثمار، جاذبية مؤشر خيص فيما -
 التمويل صادرمإىل  الوصول بإمكانيات املتعلقة تلك خاصة والتكنولوجيات، املعارف ونقل خرباا من واالستفادة
 وضعف العمالة أهيلت نقصإىل  باإلضافة واإلدارية، املصرفية العراقيل بعض وبروز اخلاص للقطاع بالنسبة واالئتمان
 اليت والتكنولوجية والفنية نيةالتق املتطلبات توفري على تونس يف والتدريب التعليم أنظمة قدرة وعدم ،إنتاجيتها مستويات
 ؛األجنبية االستثمارات كبري بشكل وتطلبها ،العمل سوق حيتاجها

 هاتحقق اليت مع تقاربت مقبولة نتائج حتقيق واستطاعت الكامنة التنافسية مؤشرات يف طفيفاً  تراجعاً  عرفت تونس أن  -
 يف بعض تسجل قائهاب رغم واملغرب، اجلزائر من أفضل تنافسي وضع يف تتواجد جعلها ما اجلارية، التنافسية مؤشر يف

 املواطنني، اجتاه لصحيةا الرعاية وتوفري النوعية الناحية من خاصة البشري، املال برأس املتعلقة اجلوانب يف خاصة ،النقائص
 ؛احلضرية غري واملناطق اإلناث صفوف يف ما نوعاً  مرتفعة أمية معدالت تسجيلو 

 ختفيض عتاستطا فيه، املنافسة وتعزيز االتصاالت قطاع جمال يف ا قامت اليت اإلصالحات خالل من تونس أن -
 وال إلنرتنتا انتشار من احلد يف ساهمالذي  الشخصي احلاسوب استخدام اخنفاض مقابل اإلنرتنت، استخدام تكلفة

 الدول بنيو  بينها رقمية فجوة األخرى هي تعرف تونس أن كما اإلنرتنت، مقاهي استخدام على مركزاً  االستخدام زال
 هلا، حتدي أكرب تعترب اليتو  التقانية التحتية بنيتها وضعف تدينإىل  بالنظر ،الناشئة االقتصاديات من والعديد املتقدمة
 ضعف يف ساهمي مما ،املؤهل البشري للعامل الفت وغياب والتطوير البحث أنشطة على االنفاق تدينيف ظل أ خاصة
 ؛عام بشكل االبتكارية طاقاا وتراجع

 يف: املغريبميكن تلخيص أهم النتائج املتعلقة باالقتصاد بالنسبة للمغرب:  -3

 وموقعه حبوزته ليتا والبشرية املادية اإلمكانياتإىل  بالنظر والتألق النجاح مقومات على يتوفر املغريب االقتصاد أن -
 الدويل التنافسية مؤشر يف املقبولة النتائج من للعديد تسجيله يف بآخر أو بشكل سامهت اليت االسرتاتيجي، اجلغرايف
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 الكلية اديةاالقتص املؤشرات يف واضح استقرار وتسجيل ،الفت بشكل مؤسساته أداء رتقاءوا ،2013 سنة بعد خاصة
 ؛احلكومي وجهازها الدولة قبل من املبذولة اهودات تعكس صورة يف

 ،لدول النامية واملغاربيةمن ا غرار كثريعلى تراجع ملحوظ يف املؤشرات املتعلقة مبصادر الكفاءة واإلبداع  املغرب تسجيل -
االمر ، ل البشري الكفءتوفري العامفشلها يف لكمية، و باعتبار أن سياسات التعليم والتدريب فيها تركز على اجلوانب ا

تكييف التأخر املسجل يف سرعة النتيجة تطوير جهازها اإلنتاجي، عدم ، و طاقاته اإلبداعيةضعف الذي ساهم يف 
، احلديثة تات احلديثة وتسهيل عمليات توطينها عرب عمليات النقل العكسي للخربات والتكنولوجياالتكنولوجي

  ؛بشكل دائم للتبعية اخلارجية يف جمال البحث هاخضوعو 
 مؤشراته املسجل لرتاجعا ةنتيج جاءت اجلارية التنافسية مؤشر يف املغريب االقتصاد قبل من احملققة املتواضعة النتائج أن -

 توفري يف املغربية كومةاحل قصورإىل  بالنظر األعمال بيئة يف خاصة الفرتة، هذه خالل متأخرة راتبهلا ملواحتال الفرعية
 وحاجتها ة،األساسي التحتية البنية ضعف إشكاالت على فضال باألعمال، القيام تسهيل على يعمل مالئم مناخ
 أو األنشطة زاولةم يف اإلدارية املتطلبات وتقليص اإلداري الفساد حماربة جماالت يف اإلصالحات من باملزيد للقيام

 ؛متويل على احلصول
أن ضعف يف البىن التحتية األساسية الذي تعرفه املغرب قلص حظوظها يف تطور بيئة أعماهلا واستقطاب استثمارات  -

به تسجيل نقص نتاجية فيها، صاحأجنبية ويف زيادة تكاليف األعمال اليت تشكل عائقاً كبريًا يف تطور معدالت اإل
فادح يف توفر الكادر البشري املؤهل والقادر على التكييف مع متطلبات التقنية والفنية والتكنولوجية لالستثمارات 

 احمللية واألجنبية، يف ظل تراجع يف عدد االستثمارات األجنبية املباشرة وتقليص أنشطتها يف العامل بعد األزمة املالية؛
قها يف مؤشر حق مقارنة بالنتائج اليت ،يف مؤشرات التنافسية الكامنة صاد املغريب سجل تراجع وضعف كبرياالقتأن  -

صفوف اإلناث  ، وارتفاع معدالت أمية يفنوعية رأس املال البشريالنقائص املتعلقة بإىل  بالنظرالتنافسية اجلارية، 
 ؛واملناطق القروية

 ونقل ستخدام الضعيف لإلنرتنتالالنتشار واتوطني التقانة، بالنظر ل يف جمال ملحوظ أن املغرب شهد اخنفاض  -
ضعف  بسببية معاناته من فجوة رقمإىل  باإلضافة ،تطوير التجارة واحلكومة االلكرتونية أثرها على تأخرياملعلومات و 

عامل البشري مما يعرقل لوتسجيل قصور يف تكوين ا ،قلة اإلنفاق على أنشطة البحث والتطويربنيته التحتية التقانية، و 
  ؛منو وتطور يف الطاقات االبتكارية يف عدة قطاعات
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 : ميكن تلخيصها يف في الدول المغاربية:لمتغيرات الدراسة  ائج وصف وتحليل العالقة والفروقنت -4

نافسية يف الدول للتاملؤشر العام و ذات داللة معنوية بني مكونات رأس املال الفكري الوطين وقوية وجود عالقة إجيابية  -
 ، خاصة بالنسبة ملؤشر اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي واالبداع، وكذلك بالنسبة ملؤشر التعليم العايلاملغاربية وماليزيا

 والتدريب، وبدرجة متوسطة ملؤشر الصحة والتعليم االبتدائي خالل فرتة الدراسة؛
يت خيتلف ال الفكري الوطين ومؤشر التنافسية العام يف اجلزائر والوجود عالقة إجيابية بني املؤشرات ذات الصلة برأس امل -

فيها مستوى االرتباط بني القوي على غرار مؤشري التعليم العايل والتدريب وكذلك اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي 
 بداع؛الصحة واالوبدرجة أقل بالنسبة ملؤشري 

 يتفاوت املال الفكري الوطين ومؤشر التنافسية العام يف املغرب واليت وجود عالقة إجيابية بني املؤشرات ذات الصلة برأس -
فيها مستوى االرتباط بني القوي على غرار مؤشر اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي، وبدرجة أقل بالنسبة ملؤشري التعليم 

 ؛العايل والتدريب وكذلك االبداع، وبدرجة أضعف بالنسبة ملؤشر الصحة والتعليم االبتدائي
وجود عالقة إجيابية وقوية بني املؤشرات ذات الصلة برأس املال الفكري الوطين ومؤشر التنافسية العام يف تونس واليت  -

جاءت أغلبها قوية من ناحية مستوى االرتباط، ماعدا مؤشر اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي الذي كان بدرجة أقل 
 ؛مقارنة باملؤشرات األخرى

واخلدمي،  اجلاهزية واالنفتاح التكنولوجي وحىت يف جهازها اإلنتاجي مؤشريف  وماليزيا املغاربية الدول بني فروق توجد -
أخر املسجل يف لتدارك الت حكوماابالرغم من التطور املسجل فيها يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وجهود 

 اجلودة؛جمال التكنولوجيا سواء من الناحية الكمية أو 
اليزية يصب يف ن التوجه العام للحكومة املنظراً ال واالبتكار االبداع مؤشريف وماليزيا الدول املغاربية  بني د فروقتوج -

من خالل توفري املوارد املالية والبشرية واملادية الالزمة له وهو ما يؤكد سبب ارتفاع ، خانة تشجيع البحث والتطوير
ويل اهتمام جند ان الدول املغاربية ال ت ، يف الوقت الذيفيها واملسجلة دولياً عدد طلبات براءات االخرتاع للمقيمني 

صنف يف توجهات واهتمامات ت كوا،   %1اكرب هلذا النوع من اإلنفاق وتبقى نسبة إنفاقها يف املتوسط ال تتعدى 
نه ، األمر الذي نتج عصناع القرار ضمن األولويات الثانوية، مقارنة مبجاالت أخرى على غرار اإلنفاق العسكري

 ؛اخنفاض يف عدد الطلب على براءات االخرتاع وحىت املسجلة عاملياً 
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ظهر بشكل واضح بعد تطرقنا ألهم اجلوانب النظرية املتعلقة مبوضوع التنافسية أمهية املورد البشري املؤهل وعمليات 
هانات اليت فرضتها التحديات والر إىل  االستثمار فيه يف حتديد معاملها على مستوى املؤسسات أو الدول، حيث أنه بالرجوع

بيئة األعمال اجلديدة املرتكزة على تطبيق قواعد االقتصاد املعريف، فقد أصبح لزامًا على الدول اإلسراع يف انتهاج وتبين 
ة لتفادي مسألو  ،سياسات االستثمار يف العنصر البشري كأحد احللول الفعالة لتحقيق التكيف اإلجيايب مع هذه املعطيات

  . صادخاصة يف ظل انفتاح األسواق على بعضها البعض وعوملة االقت على املستوى اإلقليمي والدويل التهميش االقتصادي

ازداد االهتمام مبوضوع االستثمار يف العنصر البشري وحظي بأمهية كبرية يف كل دول العامل املتقدمة منها والنامية يف 
قتصادية واالجتماعية، وهو ما أكدته الكثري من األدبيات واملسامهات الفكرية (أمثال أمهيته االإىل  اآلونة األخرية، بالنظر

مسامهة االقتصاديني ثيودور شولتز وكاري بيكر) وجتارب الدول امليدانية على غرار ماليزيا والعديد من الدول االسكندنافية، 
اإلمكانيات  هكذا نوع من االستثمارات حبكم حيث تتكفل يف أغلب احلاالت الدول بتمويله والتحكم يف خمتلف جوانب

ره، ختصص لذلك سنويًا مبالغ هامة وتوفر إمكانيات كبرية لدعمه وتطويأين  اليت تكون حبوزا مقارنة بالدول واألفراد،
صيد من ر كل من اجلزائر وتونس واملغرب جند أن احلكومات املتوالية مل تدخر جهداً يف سبيل تكوين إىل   حيث أنه بالرجوع

رأس املال البشري للنهوض باجلوانب املتعلقة بالنمو والتنمية االقتصادية فيها، من منطلق تطبيق مبدأ جمانية التعليم فيها 
ا دور استطاعت أن حتقق نتائج مرضية ولو من الناحية الكمية واليت كان هلأين  والسعي لتعميم التعليم يف أوساط مواطنيها،

  عوامل أخرى.     ىل إ لنمو االقتصادي فيها نسبياً، واعتربت أهم احملددات األساسية فيه باإلضافةإجيايب يف دعم عجلة ا

ث نظرًا ألا للدول املغاربية الثال مثال للمقارنة واالقتداءالتجربة املاليزية يف هذا البحث ك اختيار ترجع مسألة
 اإلنسان يه سياساا العامة لتثمني عنصر االستثمار يفمن خالل توج ،نقاط قوةإىل  فيهاحتويل نقاط الضعف استطاعت 

 ها بشكلاخنراط نتج عنهوهو ما ، حتديات بيئة األعمال اجلديدةدف مواجهة منه،  وتكوين االحتياطيات الالزمة واملالئمة
خلق نسيج صناعي  إىل ، إضافةبشكل مرن حتقيق االنفتاح االقتصادي على العامل اخلارجيجيايب ضمن املنظومة العاملية و إ

  متنوع ومتطور حيظى مبكانة دولية خاصة بالنسبة للمنتجات كثيفة املعرفة.

نتيجة جوهرية مفادها أن االستثمار يف رأس املال الفكري له دور يف حتقيق إىل  توصلنا من خالل هذا البحث 
ى وجه التحديد، ثالث (اجلزائر، تونس، املغرب) علالقدرات التنافسية القتصاديات الدول النامية عموماً ويف الدول املغاربية ال

 التوصل من متوهو ما مت تأكيده من خالل التحليل النظري والدراسة االحصائية للعالقة املفسرة هلذين املتغريين، حيث 
  جمموعة من النتائج واحلقائق نذكر منها: إىل  اجلانب النظري هلذا البحثخالل 

، ماً تعقد وغموض وصعوبة ضبط وحتديد مفهوم التنافسية عمو إىل  واألكادميينيأشارت أغلب مسامهات الباحثني  -
 والتنافسية الوطنية على وجه التحديد؛ 
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بداع ارتكاز كثري من اجلوانب واملفاهيم املتعلقة مبفهوم التنافسية باجلوانب ذات الصلة بأنشطة البحث والتطوير واإل -
 تنمية وتأهيل العنصر البشري سواء بالنسبة للمؤسسات أو الدول؛واالبتكار، املرتكزة باألساس على درجة 

ها يف وجود عالقة تكاملية وترابطية ملفهومإىل  املهتمة مبوضوع التنافسيةوالبحوث أشارت أغلب االدبيات  -
 املستويات الثالثة اليت تستخدم فيه (املؤسسة، القطاع، الدولة)؛

ارب امليدانية أن االستثمار يف العنصر البشري عمومًا ورأس املال الكثري من املسامهات الفكرية والتج اظهرت -
 لتنمية وتعزيز القدرة التنافسية يف الدول؛ أساسياً  الفكري على وجه التحديد يعترب شرطاً 

سامهتها يف توفري  م، من خالل ضرورياً  يعترب تدخل الدول واحلكومات يف حتقيق وتعزيز القدرات التنافسية شرطاً  -
انيات املادية اإلمكإىل  روط االقتصادية واالجتماعية املالئمة لتنمية وتأهيل العنصر البشري، بالنظركامل الش

 واملالية اليت تتوفر عليها؛
البتكار، البحث ا اثبتت االدبيات العلمية والدراسات االكادميية على وجود روابط غري حمدودة بني عنصر املعرفة -

فاءات اليت يتوفر الطاقات والكإىل  ، بالنظرجيداً  لعنصر البشري املؤهل تأهيالً والتطوير، التطور التكنولوجي، با
 ؛هذا األخري عليها

ن متطلبات بيئة األعمال اجلديدة هي وليدة الدول املتقدمة وختدم يف الكثري من احلاالت مصاحلهم ونظرم إ -
ا فيما خيص  الكثري من الدول النامية السيماالقتصادية ال األعمال، بعيدا على الواقع واملعطيات اليت توجد يف

 أبعاد ومتطلبات اقتصاد املعرفة؛
إن املعطيات اليت جاءت يف مضامني االقتصاد املعريف ما هي إال دليل واضح وصريح على حدوث تغيري جذري  -

لموسة، أكثر م يف بيئة األعمال الدولية، حيث أصبح الرتكيز أكثر فأكثر على النشاطات واجلوانب الفكرية والال
نه أن يدعم ذلك االجتاه الداعي لضرورة توفر أمن االعتماد على اجلوانب املادية وامللموسة، األمر الذي من ش

القوى العاملة املؤهلة واملدربة جيًدا (رأس املال الفكري) الالزمة للتعامل مع معطياته، فضال على ضرورة االستثمار 
 فيه واحملافظة عليه؛

وق العمل يف بيئة األعمال اجلديدة تشرتط توفر مهارات عالية للعاملني، وهو ما يشكل يف نفس ن متطلبات سإ -
الوقت اقصاء للعمال ذوي الكفاءة واملهارات البسيطة، على غرار ما حيدث يف قطاع املعلومات وجمال تكنولوجيا 

 .املعلومات واالتصال
  النقاط التالية:يف مجلة من النتائج ميكن تلخيصهاإىل  البحثكما مت التوصل أيضا من خالل اجلانب التطبيقي هلذا 

ه تسجيل أنظمة التعليم يف الدول املغاربية الثالث نقائص كبرية يف اجلوانب النوعية املتعلقة مبخرجاته، وهو ما أثبتت -
 مية؛كنتائجها يف االختبارات والتقييمات الدولية يف جمال التعليم، بالرغم من جناحها يف اجلوانب ال
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عدم قدرة أنظمة التعليم والتكوين يف الدول املغاربية الثالث وعجزها على توفري واعداد رأس املال الفكري  -
 والكفاءات البشرية املؤهلة والضرورية لدفع عجلة التنمية والنمو فيها؛

 تتجه يف أغلب حنو اليتطرق وكيفيات توجيه الكفاءات البشرية يف الدول املغاربية الثالث، أنظمة و وجود خلل يف  -
التخصصات اليت تعرف اكتفاء واكتظاظ يف سوق العمل، على حساب التخصصات املفتاحية اليت تعرف فيها 

ورؤية واضحة لدى متخذي القرار يف كيفية استغالل وتوظيف هذه الطاقات خلدمة  ةندرة، نتيجة غياب اسرتاتيجي
 قطاعاا االقتصادية؛

، أكثر من الثالث بشكل كبري على األبعاد األكادميية والنظرية ةلتكوين يف الدول املغاربيارتكاز عملية التعليم وا -
 اجلوانب املهنية والفنية والتقنية القريبة من واقع األنشطة االقتصادية؛

مسألة ادماج القطاع اخلاص والشراكات األجنبية يف جمال التعليم والتكوين يساهم يف حتسني مردودية هذين  -
ني على غرار ما حدث يف تونس وماليزيا خللق نوع من الفضاء التنافسي يف هذا اال وتقدمي بديل للقطاع القطاع

اخلربات واالمكانيات اليت يتوفر عليها سواء من ناحية التمويل أو التسيري أو اجلوانب العلمية إىل  العمومي بالنظر
 والبيداغوجية؛

حد األسباب أو األجنيب للمشاركة يف التعليم والتدريب يف ماليزيا قد يكون فتح اال أمام القطاع اخلاص احمللي أ -
املؤدية لنجاح نظام التعليم والتدريب فيها ملا يوفره من اكتساب للخربات الدولية، فضال على وجود جسور تعاون 

زة للجامعات اخلاصة ميبني املؤسسات التعليمية واملعاهد واجلامعات الدولية واليت تعترب من بني نقاط النجاح امل
بشكل مرن وإجيايب  ةفيها، وكان هلا الدور يف حتقيق عدة مزايا تساعد على التفاعل مع متطلبات العوملة االقتصادي

جيايب يف إوالسماح بتحقيق تنمية للقطاع الصناعي واخلدمي والتكنولوجي، بالشكل الذي مسح هلا بتحقيق اندماج 
 سوق التعليم العابر للقارات مع مثيالا من اجلامعات األجنبية املعروفة؛إىل  لمضامني اقتصاد املعرفة والدخو 

ثمار من طرف صانعي القرار وأفراد اتمع يف ماليزيا لعنصر التعليم والتدريب باعتبارمها است الكبرياالهتمام  اعترب -
طيات العاملية اجلديدة، من املرن مع املعيؤيت مثاره يف األجل الطويل ويعطي نتائج إجيابية وفعالة يف حتقيق التكيف 

بني العوامل األساسية اليت جعلتها حتظى مبكانة واحرتام على املستوى الدويل واإلقليمي يف اال االقتصادي، 
 وخري دليل على أمهية هذا االجتاه يف ترقية القدرات التنافسية للدول؛

التكوين املهين يف  بأمهية قطاع نقص الوعي لدى الكثري من الشباب والعائالت يف الدول املغاربية الثالث تقريباً   -
رغبتهم بتكملة الدراسات العليا واحلصول على شهادات، أكثر من حتصيل الكفاءات إىل  مرحلة الثانوية، بالنظر

صصات مر الذي نتج عنه ندرة يف العمالة لبعض التخاأل عايلواملهارات املتاحة يف هذا القطاع مقارنة بالتعليم ال
 احلرفية واملهنية مقابل تراكم رأس املال البشري يف التخصصات اجلامعية وتسجيل معدالت بطالة مرتفعة فيها؛
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فات االختالو  معاناة أنظمة التعليم والتكوين يف الدول املغاربية الثالث من عدة مشاكل ونقاط قصور تتعلق بالفروق -
يف املغرب،  ه احلالهو عليبني املناطق احلضرية والريفية واجلنسني على غرار ما  يف االستفادة من هذين القطاعني

ات النقائص املتعلقة مبناهج التدريس ونقص تكوين املؤطرين واملرافق والتجهيزات يف العديد من املؤسسإىل  باإلضافة
 الرتبوية ومراكز التكوين؛

غاربية لتحسن كمي ملحوظ يف رصيدها من رأس املال البشري على حساب اجلوانب النوعية، تسجيل الدول امل  -
ظهور ما يعرف ببطالة ذوي الشهادات أو املتعلمني إىل  بالنظر ،وضعها أمام عدة مشاكل اجتماعية واقتصادية

ت االسرتاتيجية، الوتكدسهم يف ختصصات معينة، مع تسجيل ندرة للكفاءات البشرية يف بعض القطاعات واا
األمر الذي جيعلها تستنجد باخلربات والعمالة األجنبية لتغطية احتياجاا، وبذلك تتحمل فاتورتني األوىل موجهة 

 لتكديس رأس املال البشري، والثانية موجهة لالستفادة من اخلربات واالستشارات األجنبية؛
طين خاصة من خيص اجلوانب املتعلقة برأس املال العمليايت الو تسجيل الدول املغاربية الثالث لنتائج إجيابية فيما   -

اناا من فجوة تكنولوجية معويف البىن التقانية فضال على الناحية الكمية، مقابل تسجيلها لبعض النقائص التقنية 
ارتباطها و مع العديد من الدول املتقدمة والناشئة على غرار ماليزيا يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال، 

 وتبعيتها يف الكثري من احلاالت يف هذا اال بالعامل اخلارجي؛
تسجيل الدول املغاربية الثالث نقص كبري فيما خيص اجلوانب املتعلقة برأس املال السوقي والتجديدي مقارنة مباليزيا  -

لبحث والتطوير ونقص أنشطة ا تأخرها يف األنشطة والبىن التحتية التقنيةإىل  والعديد من الدول النامية، بالنظر
 فيها؛

الدول املغاربية الثالث ال تشجع وال تدعم بالشكل الكايف أنشطة البحث والتطوير املولدة لالخرتاعات  -
واالبتكارات، نظرا لغياب األطر التنظيمية والقانونية واحلوافز املادية واملالية الضرورية يف أغلب األحيان للناشطني 

 رنة مبا حيدث يف ماليزيا والعديد من الدول يف العامل؛يف هذا اال، مقا
حتقيق الدول املغاربية الثالث لنتائج متواضعة يف ترتيب مؤشر التنافسية الدويل والعريب مقارنة مباليزيا، مع وجود  -

 ؛2011بعض األفضلية لتونس اليت حتتل املرتبة األوىل مغاربياً خاصة قبل سنة 
مؤشر التنافسية  يفمتواضعة مقارنة مباليزيا يف جماالت مؤشر التنافسية الكامنة  لنتائج الثالث املغاربية الدول حتقيق -

االبتكارية  النقائص اليت تعرفها فيما خيص الطاقاتإىل  العربية مقارنة مبجاالت مؤشر التنافسية اجلارية، بالنظر
 وتوطني التقانة وكذلك يف نوعية رأس املال البشري فيها؛
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رار دول املغاربية الثالث لنتائج مقبولة يف جماالت مؤشر التنافسية اجلارية، بالنظر لتحقيقها نوع من االستقتسجيل ال -
يف السياسات واملؤشرات الكلية، وقدرة حكوماا على التحكم يف الضغوطات التضخمية واستقرار يف املوازنات 

 فيها؛تقلبات سعر الصرف لتحكم يف العامة وموازينها التجارية، وا
ىل إ التأخر املسجل يف مسألة توطني التقانة وتطري القدرات االبتكارية يف الدول املغاربية الثالث ميكن ارجاعه  -

تجارة، تطبيقها وتطويعها لعامل األعمال والإىل  قصورها من حتويل استخدام االنرتنت على املستوى الشخصي
ولوجية، ا املعلومات واالتصال فيها، ومعاناا من فجوة تكنحبكم قلة استثمارات القطاع اخلاص يف جمال تكنولوجي

وعدم توفرها على مزايا نسبية يف اخلدمات املتطورة األمر الذي يشكل حتدي هلذه الدول لتطوير قدراا التنافسية 
 .يف قطاع اخلدمات

ا خيص موضوع رأس ت واحللول فيمبناءاً على النتائج العامة املتوصل اليها يف هذا البحث، ميكن تقدمي بعض االقرتاحا
بية الثالث وعالقتها باجلوانب املتعلقة بالتنافسية يف الدول النامية عموماً واملغار  آليات االستثمار فيهاملال الفكري الوطين و 

  على وجه التحديد، واليت نوجزها فيمايلي: 

ن املهن تماشى مع الشروط واألمناط اجلديدة مضرورة إعداد القدرات البشرية املدربة واملؤهلة تأهيًال جيداً واليت ت -
 خاصة يف ظل تغري بيئة األعمال الدولية؛ ،املطلوبة يف سوق العمل حالياً ومستقبالً 

ساسية ات األتوفري البىن التحتية واإلمكاني للدول املغاربية الثالث عرباحتياطي رأس املال البشري نوعية رفع  -
الداعمة لعملية إعداده دف توليد املزايا والقدرات التنافسية فيها، بدل الرتكيز على اكتساب املزايا النسبية من 

وائدها بكثرة بينما القدرات البشرية تزداد ع أن هذه األخرية تنضب بكثرة استعماهلاعوامل اإلنتاج التقليدية، كون 
 واخلربة لديها؛استعماهلا بفعل ازدياد عنصر املعرفة 

ضمن  طبيقهاباقتصاد املعرفة وتضرورة األخذ باملعطيات اجلديدة اخلاصة الدول املغاربية الثالث مطالبة أكثر ب -
ن قبل متخذي القرار مالوطنية واخلطط األهداف الوطنية احلالية واملستقبلية يف عملية خلق الثروة االسرتاتيجيات 

 واألعوان االقتصاديني احملليني؛
التنمية االقتصادية بأدوات حتقيق النمو و يف الدول املغاربية الثالث رة إعادة النظر يف االجتاهات والرؤى املتعلقة ضرو  -

 األصول غري االستثمار يفإىل  عن طريق االستثمار يف األصول املادية وبداية العمل بصفة جدية باالجتاه الداعي
 ول؛جنب مع االجتاه األإىل  النمو االقتصادي ميشي جنًبااملادية كأحد احللول الفعالة لتحقيق التنمية و 
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فتح اال أكثر أمام القطاع احمللي اخلاص أو األجنيب يف الدول املغاربية الثالث للمسامهة يف عملية التعليم  -
اخلارجي  والتدريب حملاولة االستفادة من اخلربات اليت ميتلكها يف هذا اال، فضال على ضرورة االنفتاح على العامل

 يف جمال التعليم من خالل السماح لبعض اجلامعات ومراكز التدريب االجنبية بتوطني أنشطتها على الرتاب الوطين؛
تشجيع البحث العلمي وأنشطة البحث والتطوير يف الدول املغاربية الثالث عرب تقدمي اإلمدادات املالية واإلمكانات  -

اية والقواعد التشريعية الالزمة للقيام ذا القطاع، فضال على ضرورة توفري احلماملادية املالئمة، ووضع التنظيمات 
 الالزمة للناشطني فيه ومنحهم مكانة اجتماعية مرموقة تليق م وتشجعهم على مزاولة عملهم؛

امة قضرورة تكثيف الدراسات اخلاصة باالستثمار يف رأس املال الفكري من قبل مراكز البحث واجلامعات، وعرب إ -
ة تأيت مثارها أمهيته االقتصادية واالجتماعية وباعتباره ثروة وطنيإىل  العديد من امللتقيات والندوات العلمية، بالنظر

 يف األجل الطويل؛
يث املناهج الوطنية يف الدول املغاربية الثالث من ح تكوين املهينإدخال تغيريات جذرية على سياسات التعليم وال -

إىل  ية، باإلضافةللمعايري العامل وإعادة تأهيل وتكوين املعلمني واملؤطرين القائمني عليها وفقاً التعليمية املقدمة 
تدعيمها بأدوات االتصال احلديثة وكذلك الرتكيز يف عملية التدريس والتكوين على اجلوانب التطبيقية واملهنية أكثر 

 من اجلوانب النظرية واألكادميية؛ 
واملغاربية  اً ذي تعاين منه الدول النامية عموملتكنولوجيا اللغة الوطنية والنقل العكسي احلد من ظاهرة هجرة األدم -

 اً ت حمليالضرورية لتوطني هذه الفئامن خالل تقدمي االمتيازات الالزمة واإلمكانيات  التحديد،على وجه  الثالث
 توفري احلماية القانونية الالزمة للمحافظة على ابتكارام وأعماهلم؛ وكذلك ورفع مكانتها االجتماعية

ملواطنني اضرورة عمل احلكومات يف الدول املغاربية الثالث على تعميم وتثمني التكوين املهين والتقين يف اوساط  -
باره من األشياء باعتوللمنتمني إليه اسرهم لشباب و هذا القطاع يف أوساط اتغيري النظرة االجتماعية حول  قصد

الثانوية، بل جيب النظر إليه على أنه عصب حساس ومهم يف تكوين اليد العاملة الفنية والتقنية الالزمة لتلبية 
االحتياجات احمللية، من خالل الرتكيز عليه ضمن اخلطط واألهداف الوطنية، فضال على ضرورة توفري شبكة 

 ارة ومتويل القطاع بدًال من اقتصارها على جهة واحدة؛متنوعة من املؤسسات خيول هلا مسؤولية إد
ضرورة قيام الدول املغاربية الثالث مستقبًال بإعادة النظر يف السياسات والطرق واالليات املتعمدة يف توجيه  -

الكفاءات البشرية على مستوى اجلامعات ومراكز التكوين املهين حنو التخصصات اليت تعرف فيها ندرة وحتتاجها 
 عتها االقتصادية يف حتقيق األهداف التنموية، عرب اختاذ التدابري املناسبة والكفيلة بذلك؛  قطا
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ضرورة عمل الدول املغاربية الثالث مستقبًال بوضع معايري وطنية موحدة لتقييم خمرجات عملية التعليم والتكوين  -
عدادها إ رامج عملية يف خمتلف مراحلليات وبآاملهين تركز بالدرجة األوىل على عنصر اجلودة، وجتسيدها ضمن 

 وتكوينها؛
 ،اليت حيتاجها اتمعيها و ف كوين املهينالتعليم والتقطاعي الرتكيز على نوعية الدول املغاربية الثالث مطالبة أكثر ب -

ضرورة النهوض بالبحوث العلمية وسريها مع االحتياجات النوعية للمجتمع، فضال على العمل إىل  إضافة
اد املعرفة اقتصاجلدي والصارم لدماج مفاهيم االهتمام  ، وكذلكلالستفادة من التكنولوجيا املستوردة واجلديدة

 القطاعات االقتصادية؛ خمتلف الذي جيري فيه استخدام مكثف للمعرفة يف
ياز أو تضرورة سعي كل دولة من الدول املغاربية الثالث على إقامة جسور ووسائط متعددة يف شكل عقود االم -

تربطها باملدن الذكية و انفتاحها على عامل املعرفة الثقافية جتسد استثمارات أجنبية مباشرة بينها وبني العامل اخلارجي 
العلم والتكنولوجيا طوير تنشط يف جمال يت تال احمللي واخلربات األجنبيةمن خالل فتح اال للقطاع اخلاص  ،يف العامل

 ة فيها وكشرط أساسي لتحسني نوعيتها ومستويات أدائها؛لتنمية قدرات القوى البشري
رصد واستشراف بهاز متخصص أو هيئة وطنية مستقلة تم الثالث جل إقامة كل دولة من الدول املغاربيةإىل  الدعوة -

، كما همجيع اجلوانب املتعلقة برأس املال الفكري ختول هلا مسؤولية استكشافه وإدارته ومتويله وقياسه واحملافظة علي
 تم جبميع اخلصوصيات والقضايا املتعلقة به؛

رفع الكثافة االتصالية للمواطنني يف الدول املغاربية الثالث من خالل زيادة الربط وتكثيف استعمال أدوات   -
االتصال احلديثة يف كل جماالت احلياة االجتماعية واالقتصادية، مثل رفع الربط بشبكات االنرتنت وكذلك إدخال 

يم وتوسيع شبكة استعمال وسائل االتصال احلديثة يف كل البيوت وأماكن العمل، بالشكل الذي يسمح وتعم
ل عملية التفاعل اخلارجي لتسهي هلذه اتمعات باالنفتاح أكثر والتواصل فيما بينها بالدرجة االوىل وبالعامل

 واالندماج بشكل اجيايب؛
رب تشجيع االستثمارات املوجهة لتشييد البىن التحتية التقانية عيستوجب على الدول املغاربية الثالث تكثيف  -

جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف هذه الدول، مقابل حتمل مسؤولياته يف تطوير إىل  القطاع اخلاص للولوج
 وتنمية هذا اال؛

ملوجودة فيها من معاجلة العيوب اواخلدمات احمللية يف الدول املغاربية الثالث انطالقا  تضرورة النهوض بالصناعا  -
خاصة تلك املتعلقة بالقوى البشرية، من خالل تدعيمها باملهارات البشرية املكونة واملدربة جيدًا والقادرة على 

يكل صادراا الوطنية لتنويع ه التكنولوجيا جل رفع نسبة السلع عاليةأاحلديثة، هذا كله من  ااستيعاب التكنولوجي
 عي متطور ومتنوع.  ولبناء نسيج صنا
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بعض اجلوانب ب البحث موضوعي التنافسية الوطنية ورأس املال الفكري الوطين بنوع من التحليل واهتمهذا تناول  
، خاصة وأن جوانبهو  املزيد من الدراسات والتعمق أكثر يف خمتلف جماالتهإىل  يبقى حيتاجحيث  وغفل عن أخرى، فيه

تصلح ألن تكون  ، واليتالعديد من املفاهيم اهلامة، اليت تتطلب مزيد من التحليل واإلثراء النويشم نيواسع نياملوضوع
  مواضيع لدراسات مستقبلية أخرى، نذكر منها:

 ؛دراسة قياسية وحتليلية ملؤشر رأس املال الفكري الوطين يف الدول النامية: دراسة حالة اجلزائر -
لة االقتصاد يم، لتطوير وترقية القدرة التنافسية دراسة استشرافية حلااالستثمار يف أنشطة البحث والتطوير، التعل -

 اجلزائري؛ 
 ؛ة يف اجلزائروطني مراكز البحث والتطوير الدوليالوطين ودوره يف ترأس املال الفكري  -
 دور االستثمار يف رأس املال الفكري يف اجناح سياسات التنويع االقتصادي يف االقتصاد اجلزائري. -

  

  تمت بحمد اهللا وتوفيقه                                        
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 .2004، عة النيل العربية، مصر، جممو  1بالتطبيق على الواقع االقتصادي املعاصر، ط
 .2008، دار صفاء، عمان، األردن، 1 رحبي مصطفي العليان، " إدارة املعرفة"، ط -9

 .2006رضا املثناين، " جمتمع املعلومات والتنمية: أي عالقة؟" مركز النشر اجلامعي، تونس،  -10
 .2009 عمان، األردن،  اليازوري، دار الثقة، واقتصاديات التمكني إدارة صاحل، علي أمحد الدوري، املطلك زكرياء -11
ة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال، دار اليازوري العلمية للنشر سعد علي العنزي وأمحد علي صاحل ،إدار  -12

 .2009والتوزيع، عمان، األردن، 
سعد علي العنزي وأمحد علي صاحل، إدارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال، دار اليازوري العلمية للنشر  -13

 .    2009والتوزيع ، عمان، األردن، 
 .2007، عمان، األردن، 1املعرفة،  دار املناهج للنشر والتوزيع، طسعد غالب ياسني، إدارة  -14
صاحل العصفور،" سياسات التنافسية"، سلسلة جسر التنمية تعىن بقضايا التنمية يف الدول العربية الصادرة   املعهد  -15

 .، الكويت2012العريب للتخطيط، 
 .2003 ، الكويتاملعهد العريب للتخطيطحالة مصر، منشورات -طارق نوير، دور احلكومة الداعم للتنافسية -16
، 2007القاهرة   املنظمة العربية للتنمية اإلدارية رأس املال الفكري"، محد علي صاحل،أعادل حرحوش املفرجي و  -17

 مصر.
 .2008، دار املسرية للنشر، عمان، 1إدارة املعرفة" ، طإىل  املدخلعبد الستار وآخرون، "  -18
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، السنة الثانية، جامعة 1992عبد الغاين تاجي، تنظيم التعليم الثانوي والفين، جملة قضايا العصر، عدد جانفي  -19
 .عدن، اليمن

  . 1988 البحرين،  دوحةقافة، العبد الغين النوري، اجتاهات جديدة يف اقتصاديات التعليم يف البالد العربية، دار الث -20
عصام أمحد فرحيات، إعداد القوى العاملة تمع املعلومات، نشرية دورية صادرة عن مركز املصادر الرتبوية، الرياض،  -21

 .2006اململكة العربية السعودية 
امعي احلديث، عقيل جاسم عبد اهللا أبو رغيف، طارق عبد احملسن العكيلي، ختطيط املوارد البشرية، املكتب اجل -22

 .1998اإلسكندرية، 
علي توفيق الصادق، القدرة التنافسية لالقتصاديات العربية يف األسواق العاملية، سلسلة حبوث ومناقشات حلقات  -23

 .1999العمل، معهد السياسات االقتصادية صندوق النقد العريب، العدد اخلامس، اإلمارات، 
 .2008  1املعرفة، دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان، األردن، طعواد الزيادات، اجتاهات معاصرة يف إدارة  -24
ة النمو االقتصادي وتأثره باالبتكار التكنولوجي، مكتبإىل  فريدريك شرر، ترمجة على أبوعشة،  نظرة جديدة -25

 .2002، بريوت، 1العبيكان، ط
 .2007، ،  عمان، األردن1فليح حسني خلف، اقتصاد املعرفة، دار جدار للكتاب العاملي، ط  -26
 .2003، الكويت 23حممد عدنان وديع، القدرة التنافسية وقياسها، منشورات املعهد العريب للتخطيط، العدد  -27
، مصر، سكندريةاإلار اجلامعية، دمصطفى حممود أبوبكر، إدارة املوارد البشرية: مدخل حتقيق امليزة التنافسية، ال -28

2004. 
 .1974منذر عبد السالم، دراسات يف اقتصاديات الرتبية، دار الطليعة، بريوت، لبنان،  -29
 .2008دار الوراق، عمان،  2جنم عبود جنم،" إدارة املعرفة، املفاهيم واالسرتاتيجيات والعمليات "، ط -30
عهد العريب ات املنسرين بركات وعادل العلي، مفهوم التنافسية والتجارب الناجحة يف األسواق الدولية، منشور  -31

 .2000للتخطيط، الكويت، 
اإلسكندرية،   يوالعاملية، دار التعليم اجلامع التنافسية الدولية وتأثريها على التجارة العربية نيفني حسن مشت، -32

 .2010مصر، 
 .2006هاشم الشمري وناديا الليثي، " االقتصاد املعريف"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -33
 جالت والدورياتالم  -ب

أمحد باليل، امليزة التنافسية ومنوذج اإلدارة اإلسرتاتيجية، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد  .1
11 ،2007. 

حسني عبد املطلب األسرج،  تعزيز تنافسية الصناعة العربية يف ظل إقتصاد املعرفة، جملة حبوث إقتصادية عربية،  .2
 ، الكويت.2009الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية، شتاء، ، 45 العدد:
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، السنة 14العدد  فالح خلف علي الريعي، النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل يف ليبيا، جملة العلوم اإلنسانية، .3
  الثانية.

سانية، السنة اإلنقرشي حممد، اإلبداع التكنولوجي كمدخل لتعزيز تنافسية املؤسسة االقتصادية، جملة العلوم  .4
 .2008، 37اخلامسة، العدد: 

ة جملة دراسات البصرة، السن م م علي طالب شهاب، أهم مقومات دعم القدرة التنافسية لالقتصاد البصري، .5
 .2011، العراق، 12السابعة، العدد 

جملة العلوم  يه"والتعليم فنافر أيوب حممد،" األمهية التنموية لرأس املال البشري يف الوطن العريب ودور لرتبية  .6
 .2010جانفي  ،44اإلنسانية، السنة السابعة، العدد :

 .2العدد: 19)، الد 71هنري ليفي وآرسل، الرتبية والعمالة يف البلدان املتقدمة، مستقبليات اليونسكو ( .7
 مؤتمرات، ملتقيات وندوات  -ت

، اليونسكو، 1995األمم املتحدة لبحوث التنمية االقتصادية، قياس التنمية، جملة دولية للعلوم االجتماعية، مارس  -1
 .134العدد:

 22إميان حممد فؤاد حممد، مداخلة بعنوان "تكوين رأس املال البشري: التنمية البشرية يف مصر، املؤمتر العلمي  -2
 .2000لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، القاهرة، لالقتصاديني املصريني اجلمعية املصرية 

باسم غدير غدير، مداخلة بعنوان: " االقتصاد املعريف والتجارة االلكرتونية" املؤمتر الدويل حتت عنوان: األعمال  -3
 .2003متوز  30-27االلكرتونية يف العامل العريب، جامعة الزيتونة األردنية، عمان ، 

حسني بشري حممد، سياسات التنافسية وأثرها على مناخ االستثمار، ورقة عمل مقدمة يف إطار ورشة االستثمار  -4
 . 2008اإلفريقي يف السودان  صادرة عن وزارة االستثمار بالتعاون مع مركز دراسات الشرق األوسط ، السودان، 

 .2011يف الفكر االقتصادي، سوريا،  دراسة صادرة عن املرصد الوطين للتنافسية، بعنوان، التنافسية -5
عادل رزق، مفهوم التنافسية، ورقة مقدمة يف ندوة علمية بعنوان القدرة التنافسية للمؤسسة العامة واخلاصة وفقا  -6

 ملعايري األداء االسرتاتيجي، القاهرة مصر.
مللتقى الدويل مقدمة يف إطار ا حممد زيدان، ورقة حبث بعنوان: " دور احلكومات يف تدعيم التنافسية: حالة اجلزائر، -7

، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 2005مارس  09و 08بعنوان: األداء املتميز للمنظمات واحلكومات" بتاريخ 
2005. 

سعداوي، القدرات التنافسية ومؤشراته، مداخلة مقدمة يف إطار امللتقى الدويل بعنوان: األداء املتميز  يوسف -8
 .2005مارس   9و8احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، املقام بتاريخ:  للمنظمات واحلكومات، كلية

  التقارير والدراسات االقتصادية  -ث

، اإلدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم املعلومات، الكتابة 2015-2014اإلحصاء املدرسي للسنة الدراسية  -1
 .العامة لوزارة الرتبية، اجلمهورية التونسية
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اإلدارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم املعلومات، الكتابة ، 2015-2014اإلحصاء املدرسي للسنة الدراسية  -2
  العامة لوزارة الرتبية، اجلمهورية التونسية.

-2009 2009-2008إحصائيات الرتبية والتكوين الصادرة عن وزارة الرتبية والتكوين التونسية للسنوات الدراسية  -3
2010 ،2010-2011 ،2014-2015 .  

، واملنشورة من قبل اللجنة الوطنية 2015.إحصائيات لوزارة الرتبية الوطنية مت عرضها يف جملس احلكومة بتاريخ -4
 .للتعليم والعلوم والثقافة التابعة لليونيسكو

 2016-2015لسنة  باألرقام إحصائيات منشورة يف تقرير من إعداد وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين حول: الرتبية الوطنية -5
 .اململكة املغربية

  Rétrospective Statistique 1962 – 2011حول التعليم  إحصائيات منشورة من قبل الديوان الوطين لإلحصاء -6

" من إعداد مديرية االسرتاتيجيات والنظم 2016-2015تقرير بعنوان: "إحصائيات جامعية لسنة إىل  باإلضافة -7
 التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر، اململكة املغربية.املعلوماتية، وزارة 

مكتب الدراسات والتخطيط والربجمة،  )2015-2014، 2011-2010(التعليم العايل يف أرقام (القطاع العام واخلاص  -8
 .وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، اجلمهورية التونسية

 .2003املعهد العريب للتخطيط، الكويت، ، 2003تقرير التنافسية العربية لسنة  -9
 .2003تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة لسنة  -10
 .2004تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة لسنة  -11
 .2005تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة لسنة  -12
 .2006تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة لسنة  -13
 .2007/2008تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة لسنة  -14
 .2009تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة لسنة  -15
 .2011تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة لسنة  -16
 .2013تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة لسنة  -17
 .2014تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة لسنة  -18
 .2015تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة لسنة  -19
 .2016تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة لسنة  -20
 الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي.،2009-2008التقرير العاملي لتكنولوجيا املعلومات لسنة  -21
 الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي.،2010-2009التقرير العاملي لتكنولوجيا املعلومات لسنة  -22
 دي العاملي .الصادر عن املنتدى االقتصا، 2011-2010التقرير العاملي لتكنولوجيا املعلومات لسنة  -23
  الصادر عن اليونسكو.  ،2005التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع" التعليم للجميع ضرورة لضمان اجلودة" ، -24

املركز الوطين للتكوين املستمر ، 2014تقرير النشاط السنوي للمركز الوطين للتكوين املستمر والرتقية املهنية لسنة  -25
 .اجلمهورية التونسية، 2015والرتقية املهنية، أفريل 



8Pا��ا��%B/  

 

 
375 

الصادر عن الس الوطين االقتصادي واالجتماعي بالتعاون ، 2015-2013التقرير الوطين حول التنمية البشرية لسنة  -26
 .)Pnud(برنامج األمم املتحدة للتنمية 

، وزارة الرتبية والتكوين املهين، قطاع التكوين، اململكة املغربية، 2013تقرير حول: أنشطة التكوين املهين لسنة    -27
2013. 

، وزارة الرتبية والتكوين املهين، قطاع التكوين، اململكة املغربية، 2014تقرير حول: أنشطة التكوين املهين لسنة  -28
2014. 

 ، قطاع التكوين، اململكة املغربية،، وزارة الرتبية والتكوين املهين2015تقرير حول: أنشطة التكوين املهين لسنة   -29
2015. 

اململكة  2016-2015 تقرير من إعداد وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين حول: الرتبية الوطنية باألرقام لسنة -30
 املغربية.

 ؛ " 2014-2013تقرير" املغرب اجلامعي لسنة  -31

 2003، التنافسية وجتربة األردن، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، األردن، الوطين التنافسية فريق -32
اللجنة االقتصادية  واالجتماعية لفريق آسيا، " منهجية إدارة املعرفة: مقاربة جتريبية يف قطاعات مركزية يف دول  -33

 . 2004االسكوا األعضاء"، نيويورك 
سكوا اإل، سيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آمات والتعريب، حممد مراياين، إقتصاد املعرفة: تكنولوجيا املعلو  -34

 .2006، بريوت –
الصادرة عن وزارة التعليم العايل والبحث  2016-2015معطيات وإحصائية أولية حول التعليم العايل للسنة اجلامعية  -35

  العلمي، اجلمهورية التونسية.
 عن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين، اململكة املغربية.، الصادر 2009-2008موجز إحصائيات الرتبية لسنة  -36
 ، الصادر عن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين، اململكة املغربية.2010-2009موجز إحصائيات الرتبية لسنة  -37
 بية.اململكة املغر ، الصادر عن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين، 2011-2010موجز إحصائيات الرتبية لسنة  -38
 ، الصادر عن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين، اململكة املغربية.2013-2012موجز إحصائيات الرتبية لسنة  -39
 الوثيقة التوجيهية واملخطط التنفيذي إلصالح املنظومة الوطنية للتكوين املهين، وزارة التكوين املهين والتشغيل -40

 تونس.، 2013نوفمرب  )،2014-2018(
 األطروحات والرسائل الجامعية غير المنشورة  -ج

القتصادي دراسة احليز ا ،بعنوان يف العلوم االقتصادية دكتوراه مقدمة يف إطار نيل شهادة  ري، أطروحةتأمال شو  .1
ري منشورة، غ للتكوين املهين باجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف،

2007/2008.. 
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نتاجي بعنوان: أثر االستثمار يف التعليم على النمو اإل اجستريامل ، مذكرة مقدمة يف إطار نيل شهادةمجيلة بغداوي .2
 .2007يف اجلزائر،  ختصص نقود ومالية جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، غري منشورة، 

ة اإلبداع سيري بعنوان:دراسة إسرتاتيجيبن نذير نصر الدين، أطروحة مقدمة يف إطار نيل شهادة دكتوراه علوم الت .3
ة العلوم االقتصادية ، كلي-حالة اجلزائر–التكنولوجي يف تكوين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 .2012-2011، غري منشورة، املوسم اجلامعي: 3وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
بوعراب رابح، مذكرة مقدمة يف إطار نيل شهادة املاجستري بعنوان" أثر مستوى التعليم على النمو االقتصادي:  .4

ختصص: االقتصاد الكمي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية " 2005-1982دراسة قياسية حلالة اجلزائر يف الفرتة 
 .2008-2007 عيةالسنة اجلام غري منشورة، وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،

مجال سعيد حممد علي الزعيمي، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري بعنوان، االستثمار يف التعليم احلكومي وأثره  .5
 .1997على النمو االقتصادي يف اليمن، اجلامعة األردنية، 

ستثمار يف رأس ة االربيحة قوادرية، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه طور ثالث يف علوم التسيري بعنوان: مسامه .6
فرع جنرال  –املال البشري يف تسيري املعرفة باملؤسسة االقتصادية اجلزائرية : دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل 

، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري  جامعة حممد خيضر بسكرة، السنة اجلامعية: -كابل بسكرة
 .غري منشورة، 2015-2016
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  مكعب التنافسية): 1( الملحق

  
SOURCE : Claudia Ogrean , National competitiveness between concept and reality ; Some insight for Romania , 

issue Revista Economica , N°1-2(49) ,The lucian Blaga University of Sibiu , Romania, 2010,p :62  

 على المستوى الجزئيأهم نماذج وطرق قياس رأس المال الفكري  ):2الملحق (

  وصف المقياس  السنة  المؤلف  اسم النموذج  الرقم

1  Tobin’s q Topin J.  1950  

q : الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــمــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة  نســــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــي
قياس ل تقريب تقدم q يف تغيري .موجوداا اســــتبدال تكلفة على مقســــوما شــــركةلل للســـهم
احلائز على  االقتصـادي ، مت تطويره من قبلللشــركة من رأس املال الفكري فعاألم الال األداء

  .1950سنة  James Tobin جائزة نوبل

2  
Human Ressource 

Costing & 
Accounting(HRCA) 

Flamholtz  1970  
  املوارد البشرية قيمةلحساب أساليب وهناك عدد من .املوارد البشرية حملاسبة رائد عمل

3  
Human Ressource 

Costing & 
Accounting(HRCA)  

Johansson 1988   

واليت تقلــــل  ذات الصــــــــــــــلـــة بـــالتكـــاليف املوارد البشــــــــــــــريـــة  فيـــةاخل تــــأثرياتال حســــــــــــــــاب
 قبل األصــول البشــرية املتعاقدة مســامهة قاس حبســابرأس املال الفكري ي .الشــركة أرباح من

  .حد ذاا يف للبحوث جمال حيث أصبح.الرواتب نفقاترأمساهلا و  مقسوما الشركة

4  
HR statement  

 
Ahonen  1990  

املوارد  الرحبواخلســـــــــــــارة يف على نطاق واســـــــــــــع مت يف فيال ندا ،  (HRCA)تطبيق إدارة 
 إىل البشــــــريةلتغطية التكاليف ثالث فئات ذات الصــــــلة يف تكاليف األفراد يقســــــم البشــــــرية 

شــــــركة فيالندية  150اســــــتنفاد، قائمة من  تكاليفو  التنمية وتكاليف التجديد تكاليف :
  حتضر لبيانات املوارد البشرية. 

 & Kaplan  بطاقات الدرجات املتوازنة  5
Norton 

1996  

يعتمد على اختيار جمموعة من املؤشـرات املتعلقة برأس املال الفكري وتطبيقها على جمموعة 
الســـــوق، معلومات من من األفراد لتحديد مســـــتوى ذكائهم باالعتماد على: معلومات من 

  املواد، معلومات عن امللكية الفكرية.

  Sveiby 1997  مراقبة املوجودات  6

حتـديـد املوجودات غري امللموســــــــــــــة بثالث أنواع : املقـدرات املميزة لألفراد،اهليـاكـل اخلارجية 
،اهليــاكـــل الـــداخليـــة .الــذي يعتمــد على قيــاس النمو و ،درجـــة إعـــادة اإلبــداع، الكفــاءة ، 

  ار.االستقر 
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 Edvinsson  مستكشف سكانديا  7
& Malone 

1997 

أربع أصــــــناف (رأس املال البشــــــري، اهليكلي، إىل  تقرير شــــــامل لتقســــــيم رأس املال الفكري
الزبــائين، التنظيمي) حيــث يعتمــد على الرتكيز على املقــدرات اجلوهريــة و الرتكيز على الزبون 

  والرتكيز على عمليات و كذا الرتكيز على اإلبداع .

 Bontis 1996  براءات االخرتاع  8

حســـــــــاب عامل التكنولوجيا باالعتماد على براءات االخرتاع اليت طورت من قبل رأس املال 
الفكري للمنظمــة. ذلــك بــاالعتمــاد على عــدد براءات االخرتاع و كلفــة براءات االخرتاع و 

  عائد  براءات االخرتاع.

 Stewart 1997  القيمة السوقية الدفرتية  9

الفرق بني القيمة السوقية و الدفرتية ،متثل إسهامات رأس املال الفكري وتعد القيمة السوقية 
القيمة  –القيمـة احلقيقيـة للمنظمـة، حيث أن قيمة رأس املال الفكري = القيمة الســــــــــــــوقية 

  الدفرتية.

 Stewart 1997  قيمة املوجودات غري امللموسة  10
مح رأس املال الفكري يف خلق القيمة وكيفية خمطط يشــــــبه حمطة الرادار الســـــــتكشـــــــاف مال

  اهليكلي، الزبائين. استخدامها بكفاءة.باالعتماد على رأس املال البشري،

 Nash 1998  حماسبة التنبؤ باملستقبل  11

حساب التدفقات املخططة املخصومة من بداية مدة زمنية وايتها ،حيث أن الفرق بينهما 
  املدة،حسب مايلي:ميثل القيمة املضافة لتلك 

ات املخصومة يف قيمة التدفق –القيمة املستقبلية= قيمة التدفقات املخصومة يف بداية املدة 
  اية املدة.

 Lev 1999  إيرادات رأس املال املعرفة 12
  حساب إيرادات رأس املال املعرفة كمايلي:

  رتية.املتوقعة للموجودات الدفإيرادات رأس املال املعرفة= اإليرادات االعتيادية/ اإليرادات 

 Anderson  خلق القيمة الكلية 13
& Mclean 

2000 
دراســــــة تأثري األحداث الســــــابقة على األنشــــــطة املخططة باالعتماد على التدفقات النقدية 

  املخططة.

 Sullivan 2000  تقييم املوجودات الفكرية 14
شــــــــــــــري و بـاالعتمـاد على راش املال البطريقـة منهجيـة لتقـدير قيمـة امللكيـة الفكريـة الفرديـة 

  املوجودات الفكرية و امللكية الفكرية

 Andriessen  تقدير القيمة  15
& Tiessen 

2000 

 املقدرات اجلوهرية من خالل االعتماد على املهاراتإىل  تقدير رأس املال الفكري باالستناد
و املعرفة الضــــــــمنية و كذا القيم واملعايري اجلماعية وأيضــــــــا التكنولوجيا و املعرفة الصــــــــرحية و  

  كذلك العمليات الرئيسية وعمليات اإلدارة. 

 McElroy 2001  خارطة رأس املال الفكري  16

أس املال مالية و فكرية و أن التأثريات الفكرية (ر أن تكون القيمة الســــوقية تأيت من تأثريات 
الفكري) تكون اكرب يف حتقيق امليزة التنـافســــــــــــــيـة و اجلـديـد يف هـذا النموذج هو اعتبار رأس 
املال االجتماعي جزء من رأس املال الفكري،من خالل االعتماد على رأس املال البشري و 

  رأس املال االجتماعي و رأس املال اهليكلي.

17  TMIC Rating  Edvinsson 2002 
هو امتداد لنموذج "مســــــتكشــــــف ســــــكانديا" يف إطار دمج أفكار األصــــــول غري امللموســــــة 

  ومراقبتها و التقييم بكفاءة للتجديد واملخاطر.
18  

 hulesy 2002  حقوق امللكية الفكرية

تاجها هو نأن حقوق امللكيـة الفكريـة متثل الوســــــــــــــيلة اليت ال غىن عنها حلماية االبتكار وأن 
جهود رأس املال الفكري الذي متثل امللكية الفكرية جزء منه.الن رأس املال الفكري ينشــــــر 

  تأثريه  على األسرار التجارية وحقوق الطبع والعالمات التجارية وبراءات االخرتاع.
19  

 & Awad  بنية صنع املعرفة
Ghaziri 

2004 

تشـــمل بنية صـــانع املعرفة جمموعة من اخلصـــائص و املهارات و املهمات اليت متكنه من مجع 
املعلومات و معاجلتها بشكل يستخلص منها قيمة تضيف منفعة ألعمال املنظمة.باالعتماد 

  على تكنولوجيا املعلومات، عملية التحول، القيم، الثقافة التنظيمية، اخلربة الشخصية.  
20  

 Chen 2005  وزونالقياس امل
رأس املال الفكري ميثل جمموعة عناصــــــــر كل منها له وزن معني و هذه العناصــــــــر هي (رأس 

  الزبائين) اإلبداعي، اهليكلي، املال البشري،
  .2009سعد علي العنزي وأمحد علي صاحل ،إدارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  المصدر:
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 1989 سنة  ) % السنوي للنمو (بالنسبة االقتصادي النمو يف التعليم مسامهة ):3الملحق (

  
غري ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر،" اجلزائر يف العايل التعليم نفقات "متويل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية بعنوانسعيدة مذكرة مقدمة لنيل  نيسالمصدر: 

  .24، ص:1997/1998منشورة، املوسم اجلامعي، 
  اتمقارنة بني االستثمار يف املعرفة واالستثمار يف اآلالت والتجهيز  ):4الملحق (

  
Source : Meeting of the OCDE council at Ministerial level, « Creating value from Intellectual Assets », OCDE, 2006  
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  2011-1972االستثمارات يف رأس املال الفكري واملادي يف الواليات املتحدة األمريكية خالل الفرتة : )5الملحق (

  
Source : OCDE,  Nouvelles sources de croissance : Le capital intellectuel, analyse de base et conclusions pour l’action 

gouvernementale, Réunion du conseil au niveau des ministres ; Paris  29-30 mai, OCDE, p : 10-18.  

  
  2007-1980رأس املال البشري يف بعض الدول العربية خالل الفرتة  ):6الملحق(

  
  . 5ص:  2011، 43 بلقاسم العباس و وشاح زراق، " رأس  املال البشري والنمو يف الدول العربية" ، سلسلة اخلرباء، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، العدد المصدر:
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  اإلنتاجية يف الدول العربيةرأس املال البشري ومعدالت منو ): 7الملحق (

  
  . 5ص:  2011، 43بلقاسم العباس ووشاح زراق، " رأس  املال البشري والنمو يف الدول العربية"، سلسلة اخلرباء، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، العدد  المصدر:

  

  )2000-2010( OCDE متوسط منو الناتج احمللي اخلام للسنة ومنو مداخيل العمل حسب مستوى التكوين لدول ):8الملحق (    

  

  
Source : OCDE,  Quel est l’impact du niveau de formation sur l’économie, Regard sur l’éducation 2012 Panorama, 
édition OCDE. Op cit. 
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  OCDE مداخيل العمل حسب مستوى التكوين يف دولمتوسط ):  9الملحق (

  
Source : OCDE,  Quel est l’impact du niveau de formation sur l’économie, Regard sur l’éducation 2012 Panorama, 
édition OCDE. Op cit. 

  
  

  ): نمط النمو بحسب الثورات التكنولوجية10( الملحق

  
Source: Xavier Tinguely, The new Geography of innovation: clusters competitiveness and theory, Editor palgrave 
Mc Milan, 2013, 10010. Fifth Avenue, New York, USA.p:30. 
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  البيانات األساسية الخاصة باالقتصاد التونسي): 11الملحق (

ــــــاد التــــــــــــــــــــــــــــــــــــونسي  البيانات األساسية االقتصــــــــــــــــــــــ

 االستقالل من االحتالل الفرنسي  1956مارس  20يف  االستقالل نال ونظامه حكمه مجهوري عريب بلد تونس

 المساحة 2كم 163,610بلغت مساحة اجلمهورية التونسية 

 العاصمة تونس 

 العملة الدينار التونسي 

  اللغة الرسمية  العربية

  الديانة  اإلسالم 

 2015مليار دوالر حسب إحصائيات  43.02حدود إىل  مليار دوالر ووصل 45.04و 2008مليار دوالر سنة  44.86كان يف حدود 
  الصادرة عن البنك الدويل. 2016و

  الناتج اإلجمالي الخام

لسنة  % 0.5، ويف حدود 2012سنة  ℅3.9و 2007سنة ℅6.3، 2000سنة  ℅4.3 مبعدل احمللي اإلمجايل ناتجالنمو السنوي لل
  .2017يف جانفي  % 1.1حدود إىل  ووصل 2015

نمو الناتج  معدل
  المحلي السنوي 

 2788دوالر، مقابل  4.076حوايل  يدينار تونس 5319حوايل     s�2009مبلغ نصيب الفرد التونسي من الناتج احمللي اخلام يف اية 
دف احلكومات املتعاقبة ملضاعفة الدخل الفردي للمواطن   2016-2011أنه خالل الفرتة  كما كان من املتوقع  2000 ديناراً عام

  دوالر. 4.328حوايل  2016دينار يف عام  8000حدود إىل  ليصل

نصيب الفرد من الناتج 
  اإلجماليالمحلي 

وإىل  2014مليـــــــــــــــون نسمة حسب إحصائيات سنة  11أكثــــــــــــــــــر إىل  ووصلت 2006مليون نسمة يف سنة  10.23كانت يف حدود 
 .2016مليون نسمة حسب إحصائيات جويلية   11.29حدود 

 السكـــــــــــــــــــــــــان

ومنجمية كونه يعتمد  وتصنيعية وسياحية زراعية قطاعات ميلك االقتصاديات الناشئة ويتميز بالتنوع ونشيطيعد االقتصاد التونسي من 
يف حتصيل موارده على قطاع الزراعة واملناجم والطاقة والسياحة وكذلك الصناعات التحويلية، فالنسبة للزراعة جند انه من أهم املنتجات 

زيت والتمور حيث يعترب البلد املصدر األول يف العامل للتمور على املستوى العاملي وثاين مصدر لهي احلبوب (القمح والشعري) والزيتون 
  احلمضيات واملنتجات البحرية. إىل  الزيتون بعد االحتاد األوريب باإلضافة

) 2010سيما قبل سنة (الأما فيما خيص السياحة فان تونس اعتربت القبلة األوىل للكثري من السياح يف منطقة جنوب البحر املتوسط 
حيث حيتل هذا القطاع مكانة متميزة يف هيكل االقتصاد التونسي ملا يوفره من مناصب عمل ومصادر دخل من العملة الصعبة. احلال 

يث حنفسه بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية اليت تعترب قطاع اسرتاتيجي تركيبة االقتصاد الوطين ومصدر آخر جللب العملة األجنبية 
ة ياحتلت املراتب األوىل يف إفريقيا من ناحية حجم املنتجات املصدرة خاصة يف الصناعات املتعلقة بالنسيج والصناعات الغذائية وامليكانيك

عرفت هذه القطاعات تراجعًا رهيبًا نظرا للمشاكل القاعدية  2011وااللكرتونية والكيماوية. إال انه بعد أحداث الثورة التونسية لسنة 
واهليكلية املرتاكمة للسنوات السابقة يف ظل نظام احلكم السابق للرئيس بن علي خاصة يف ظل تفاقم املشاكل املالية واالجتماعية وتفشي 

 البطالة وانتشار ظاهرة الفساد اإلداري واملايل وعدم االستقرار األمين والسياسي.

أهم الموارد االقتصادية 
 وهيكل االقتصاد

-1986تونسي يف أوائل فرتة الثمانينات اختالالت يف التوازنات االقتصادية الكلية واليت على أساسها مت منذ سنة عرف االقتصاد ال

ة حترير االقتصاد وإعادة هيكلته بغية إقرار آليات السوق وحترير التجارة اخلارجيإىل  تطبيق مجلة من اإلصالحات اليت هدفت 1987
 االقتصاد قبل هذه الفرتة، دفع عجلة يف احلكومي دورا كبرياً  ملؤسسات العمومية، كان للتدخلوتشجيع املبادرات الفردية وخوصصة ا

 يف تونس حققت وقد هذا الضرائبية، البنية وتبسيط اخلصخصة، حنو مع التوجه التسعينات عقد يف بدأ هذا الدور يقل تدرجيياً  أنه إال
كما   .والتجارة السياحة قطاع عائدات زيادة االقتصادي النمو هذا يف األساسي العامل وكان %5.5بلغ حدود  حقيقيا منوا التسعينات

 أول وكان 1998مارس  01يف  األورويب االحتاد مع األوروبية الشراكة اتفاق تطبيق بدأ تونس انتهجته الذي املايل التحرير إطار أنه يف
 مدى على التجارة حواجز بإزالة تونس قيام االتفاق على هذا نص حيث املتوسط، ودولة من البحر األورويب االحتاد بني يطبق اتفاق
 منو نسبة التونسي االقتصاد حقق 2007 عام . ويف 2008 عام يف لالحتاد األورويب كامال شريكا تونس أصبحت وقد التايل، العقد

التطور التاريخي 
 لالقتصاد
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 الدين نسبة اخنفاض ذلك أدى من معقولة مستوياتإىل  املديونية مؤشرات حيث تراجعت ، ���2006  5.5 %مقابل  6.3 %بلغت
  .2009سنة % 3.1قدر بـ   منوا يسجل أن التونسي االقتصاد بذلك واستطاع PIBمن  %44حدود إىل  اخلارجي

، 2014يف عام  %2.3حمللي احلقيقي  ) تباطأ النشاط االقتصادي حيث مل يتعد منو إمجايل الناتج2011يف الفرتة اليت تلت الثورة (بعد 
  %1أن معدل النمو سيكون يف حدود إىل  تقديرات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ، وتذهب2013يف عام  %2.4بعد أن سجل 

د األوريب التدهور يف مؤشرات االقتصاد الكلي لالحتاإىل  . أما التعايف يف الطلب اخلارجي فقد كان ضعيفا للغاية بالنظر2015عام 
الربعني  دخول االقتصاد التونسي يف حالة من النمو السليب يفإىل  ل هذه املعطيات واألوضاع أدتبإعتباره أحد العوامل املؤثرة فيه، ك

تراجع إنتاج قطاعات التعدين (بسبب التوترات إىل  ). ويُعزى هذا التدهور أيضا%0.7-و  0.2%-( 2015الثالث واألخري لعام 
اط لتجارية (السياحة والنقل بشكل رئيسي). وانعكاسا لتباطؤ يف النشاالجتماعية يف قطاع الفوسفات)، والنفط والغاز، واخلدمات ا

، وتسجيل ارتفاع يف معدل البطالة 2015يف صيف عام  %4إىل  تراجع تضّخم مؤشر أسعار املستهلكنيإىل  االقتصادي عموماً، إضافة
إىل  %20.8، بالرغم من حدوث تراجع طفيف يف معدل البطالة بني خرجيي التعليم والتكوين (من %15.2إىل  بشكل طفيف 

وأوائل  2015تتوقف اآلفاق االقتصادية قصرية األمد على استمرار أثر الصدمات األمنية والتوترات االجتماعية اليت ميزت معظم عام  .)19.9%
ة، سينتعش النمو االقتصادي على املدى املتوسط ومن املتوقع أن يرتفع منو إمجايل الناتج احمللي . ويف ظل سيناريو من األوضاع املواتي2016عام 

 -4.4(احلساب اجلاري) و % -8.0مع ارتفاع إنتاج الفوسفات ومن املتوقع أيضاً أن يبلغ العجز املزدوج  2016عام % 1.8إىل  بشكل متواضع

 حمللي. ويف ظل سيناريو جيمع بني مواصلة اإلصالحات اهليكلية، وتعزيز األمن، وحتسن الوضع اإلقليمي(رصيد املالية العامة) من إمجايل الناتج ا %
وترية  طبيعتها يف ليبيا)، وتعزيز االستقرار االجتماعي، وحدوث ارتفاع طفيف يف الطلب اخلارجي، فإنه يُتوقع تسارعإىل  (السيما بداية عودة األوضاع

   .2018عام % 3و 2017عام % 2.5إىل  النمو االقتصادي
 2016عام  نكما انه من املفرتض استمرار تنامي ضغوط املالية العامة مع زيادة اإلنفاق اجلاري املتفاقم بسبب الزيادة املعلنة يف األجور بدايًة م

ا سينخفض موالتعيينات اجلديدة يف قوات األمن والدفاع. ومن احملتمل أن يستفيد احلساب اجلاري من التعايف التدرجيي للتحويالت وجتارة اخلدمات، ك
من  % 4إىل  . ومن املتوقع أن تصل مدفوعات خدمة الدين2018-2017من إمجايل الناتج احمللي يف الفرتة  % 7.5-7.8حنو إىل  تدرجيياً ليصل

  .2018-2016إمجايل الناتج احمللي سنوياً يف الفرتة 
الصناعات غري املرتكزة على  ،℅10.4، الزراعة والصيد البحري ℅18.2الصناعات املرتكزة على التصنيع  ،℅55.6اخلدمات والسياحة 

  .2014حسب إحصائيات سنة  ℅15.9التصنيع 
توزيع العمالة على 

  القطاعات

  قوة عمل  .2016حسب تقديرات جويلية لسنة إناث  1166400ذكور و  2889500فرد منهم  4055900بلغت حدود 

  معدل البطالة  ذكور % 12.5وإناث    %23.1فرد منهم  630000حبوايل  %15.5هو يف حدود  2016معدل البطالة لسنة 
 139من أصل  32واملرتبة  2010-2009 دولة يف السنة 133من أصل  40) جاءت يف املرتبة GCIحسب املؤشر العاملي للتنافسية (

دولة يف السنة  144من أصل  87، املرتبة 2014-2013دولة يف السنة  148من أصل  83، ويف املرتبة 2011-2010دولة يف السنة 
  .2016-2015دولة يف السنة  140من أصل  92، املرتبة 2014-2015

  التنافسيةمؤشر 

  من إعداد الباحث باالعتماد على:المصدر: 
 إحصائيات منشورة باملعهد الوطين لإلحصاء التونسي؛ -
 " من إعداد املعهد الوطين لإلحصاء التونسي؛  2014-2013تقرير بعنوان "تونس يف أرقام لسنة  -
 التونسي؛الصادرة عن البنك الدويل متعلقة باالقتصاد  2015معلومات وإحصائيات  -
اتنة، غري منشورة، السنة املي، جامعة احلاج خلضر، بكلثوم كبايب، مذكرة مقدمة يف إطار نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية بعنوان: التنافسية وإشكالية االندماج يف االقتصاد الع -

 . 147-145، ص ص: 2008-2007اجلامعية 
 املركز واآلفاق املقام ب الواقع :اجلزائر يف األول :السياحة ورهانات، مقدمة يف إطار امللتقى الوطين امللتقى أبعاد واقع، :السياحة جمال يف ونسيةالت كهينة، مداخلة بعنوان: التجربة رشام -

 بالبويرة.  أحلاج حمند أكلي العقيد اجلامعي
- Rapport sur : Tableau de bord de la compétitivité de l’économie Tunisienne, publié par l’Institut Tunisienne de la 
compétitivité et des études Quantitatives, République Tunisienne, février 2016.   

وقع  البنك الدويل على الرابط . منشور يف م2016ربيع  -، من إصدار املرصد االقتصادي ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا2016ربيع  -تقرير بعنوان : تونس: اآلفاق االقتصادية -
 التايل:

28.03.2017 /http://www.albankaldawli.org/ar/country/tunisia/publication/economic-outlook-spring-2016   

 http://www.tradingeconomics.com/tunisia/   .30/03/2017: تصادية حول االقتصاد التونسي على الرابط االلكرتوينمؤشرات اق  -
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  ): البيانات األساسية الخاصة باالقتصاد المغربي12الملحق (
 البيانات األساسية المــــــــــــــــــغربـــــــــــــــياالقتصــــــــــــــــــــــاد 

وهي دولة ذات نظام ملكي برملاين دستوري، استقلت سنة  مشال أفريقيا تقع يف أقصى غرب دولة عربية هي اململكة املغربية
1960 . 

 االستقالل

 المساحة 2كم 446.550بلغت مساحة اململكة املغربية  

 العاصمة  االقتصادية العاصمة اليت تعترب الدار البيضاء مدا وأكرب الرباط عاصمتها

 العملة الدرهم املغريب 

  اللغة الرسمية  العربية

  الديانة  اإلسالم 

  100.6حوايل إىل  ليصل 2014مليار دوالر سنة  109.88وبلغ حدود  2006مليار دوالر سنة  79.04كان يف حدود 
  الصادرة عن البنك الدويل. 2016و 2015مليار دوالر حسب إحصائيات 

  الناتج اإلجمالي الخام

من سنة  جانفييف  ℅ 1.7و ℅ 3.8حدود إىل  2013وصل معدل منو الناتج احمللي اخلام السنوي يف جانفي من سنة 
  .2016و 2015يف جويلية  لسنة  % 4.5يف حدود  2015يف جانفي من سنة  % 4.1، و2014

نمو الناتج المحلي  معدل
  السنوي

حوايل   2013سنة   دوالر للفرد ووصل يف 2.583حوايل  2006احمللي اخلام يف املغرب عام بلغ نصيب الفرد من الناتج 
  دوالر للفرد. 3.239قرابة إىل  2016دوالر للفرد لبلغ يف سنة  3.108

نصيب الفرد من الناتج 
  المحلي اإلجمالي

ـــــــر م ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــون نسمة حسب إحصائيات سنة  29.8ن أكثـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  إىل  ووصلت 2004مليـ
 .2015مليون نسمة يف سنة  34.84واىل حدود  2014مليون نسمة حسب إحصائيات سنة   33.84

 السكـــــــــــــــــــــــــان

يه كونه يساهم حبوايل التعدين بأمهية كبرية فهو عبارة عن اقتصاد نامي يتوفر على العديد من الثروات الطبيعية حيث حيظى جمال 
الحتياطات العاملية ا¾ مادة الفوسفات وذلك على اعتبار أنه حيتوي على حوايل إىل  من إمجايل الصادرات املغربية، إضافة 40%

رئيسية: الزراعة  اعاتمعادن أخرى. يتألف االقتصاد املغريب من ثالثة قطإىل  هلذه املادة وهو ما جعله يكون املصدر األول إضافة
من جممل اقتصاد اململكة املرتبط بشكل كبري بالتقلبات  % 17والصناعة واخلدمات حيث يشكل القطاع الزراعي ما يناهز 

املناخية وهو يعترب إحدى خصوصيات االقتصاد املغريب ملا يتوفر عليه من أراضي زراعية ومسامهته يف توفري مناصب شغل كبرية 
منتجات تليب احلاجيات االستهالكية للمواطنني  وتغذي الصناعات التحويلية باملواد األولية، حيث يشمل القطاع للسكان وتوفري 

الزراعي الصيد البحري والزراعة التصديرية والفالحة (كرتبية املواشي مثالً). ويساهم الصيد الساحلي من الثروة السمكية بنسبة 
لالقتصاد املغرب هي احلمضيات والفاكهة  للمملكة املغربية. من أهم احملاصيل الزراعية من الناتج احمللي اإلمجايل % 82تقارب 

والزيتون واحلبوب (كالقمح والذرة والشعري) وقصب السكر والقطاين (كالفول واجللبان والعدس والفاصوليا البيضاء). كما تعترب 
من إمجايل عدد سكان  % 40كان املغرب، إذ يعتمد زهاء لعدد كبري من س الزراعة مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل الفردي

البالد بشكل أساسي على هذا القطاع احليوي اهلام. أما األنشطة الصناعية فهي تتوزع على عدة حماور نذكر منها الصناعة 
وت الصخرية والطاقة لزياليت تعىن باستخراج املعادن واملياه والطاقة كإنتاج الكهرباء وتكرير البرتول واستخالص ا االستخراجية

النفطية ومشتقاا) والصناعة االستهالكية: كاملنتجات الغذائية والصناعات السمكية واملشروبات والتبغ والصناعة التحويلية  
 تكالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والبرتوكيماوية واملعدنية والتعليبية وصناعة النسيج واجللود والورق والورق املقوى ومعدا

   والصادرات واألشغال العامة.  النقل والبناء
من الناتج احمللي اإلمجايل للمغرب. ومن املنتظر أن يتضاعف هامش اإلنتاج الصناعي حبلول  % 35يساهم قطاع الصناعة حبوايل 

 عدالت الطلبعلى اململكة وارتفاع م بفضل عدة عوامل ومتغريات اقتصادية نذكر منها مثال افت املستثمرين 2012العام 
لى مستوى جودا العالية وأسعارها التنافسية املعقولة عإىل  على خمتلف الصناعات احمللية املغربية، وذلك نظراً  الداخلي واخلارجي

املختلفة يف اململكة املغربية، نذكر على  العامل. ومن أهم الدول األجنبية اليت تستثمر باقة كبرية من أعماهلا ومصاحلها التجارية
  سبيل املثال: الربتغال واململكة املتحدة وفرنسا وإسبانيا والواليات املتحدة األمريكية. 

أهم الموارد االقتصادية 
 وهيكل االقتصاد
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اليت تدخل يف تشكيلة هذا القطاع اهلام مثل  أما يف ما خيص قطاع اخلدمات، هناك حزمة متنوعة من النشاطات االقتصادية
التصاالت السلكية والالسلكية.  ويشكل قطاع اخلدمات ما التجارة والنقل واملواصالت واإلدارة العامة واملؤسسات املالية وا

من الناتج احمللي اإلمجايل للمملكة ما جيعله من أكرب نشاطات القطاعات االقتصادية من حيث معدالت اإلنتاجية  % 52يعادل 
وم واإليرادات الضريبية. من الرس واملردوديات الرحبية على رؤوس األموال االستثمارية، فضال على حتقيق عوائد إضافية خلزينة الدولة

وبناء على ما سلف ذكره من معطيات اقتصادية وبيانات إحصائية ميكن القول أن االقتصاد املغريب ميكن تصنيفه يف بوتقة 
 .االقتصاد املعين بالدرجة األوىل بقطاع اخلدمات

 اإلكراهاتو  واخلارجية السياسية املؤثرات من جمموعة عرب ثالث مراحل رئيسية، تداخلت فيها 1960سنة  استقالله مر االقتصاد املغريب منذ
هجينة متزج بني تداخل  اقتصادية بداية الثمانينات، ومتيزت بسياسةإىل  االستقالل املرحلة األوىل امتدت من .واالجتماعية السياسية
على الدخول  املغرب صعبة، أرغمت وسياسية واجتماعية مع القتصاد املوجه. انتهت املرحلة بوضعية اقتصادية الليربايل االختيار

يف  الليربالية اية التسعينات، واتسمت بتغليب أولوية التوازنات املاكرواقتصادية والنزعةإىل  التقومي اهليكلي، يف مرحلة استمرت مسلسل يف
التأخر االقتصادي الذي عرفه املغرب األمر الذي دفع بضرورة إجراء مجلة من اإلصالحات لتحسني إىل  السياسات االقتصادية وذلك بالنظر

إصالحات  رير االقتصاد واخلوصصة باالعتماد علىآدائه والنهوض مبختلف مكوناته لدعم عجلة النمو والتنمية االقتصادية وذلك عرب حت
هيكلية تسهل له عملية التحول حنو اقتصاد السوق وذلك دف حتسني مستوى معيشة األفراد حيث أن هذه اإلصالحات دخلت حيز 

حدود ىل إ عجز امليزانيةوصل أين  وبشكل واسع ملواجهة األزمة االقتصادية اليت عرفها االقتصاد املغريب 1983التنفيذ ابتداءا من سنة 
  واعترب آنذاك من أكثر الدول مديونية يف العامل. % 13حدود إىل  من الناتج احمللي اخلام وعجز احلسابات اجلارية 12.6%

-التقومي اهليكلي  وخصوصا استقرار املؤشرات املاكرو سياسة تطبيق توصيات 2000غاية سنة إىل  1983شهدت املرحلة املمتدة من سنة  
اخلوصصة وحترير األسواق.  برامج دية عربليدها على جمموعة من القطاعات االقتصا الدولة رفعإىل  العمومية، إضافة املالية وتطهري اقتصادية

الدولية، عرب انطالق يف سياسة اتفاقيات التبادل  األسواق وترية رأمسلة االقتصاد املغريب وفتحه على تسارعت  1993 فمنذ سنة 
 لى برامج اخلوصصة وذلك بتوجيه وإشراف  من صندوق النقد الدويل وكذلك عرب توقيعهاألسواق بتحرير االقتصاد وانفتاحه ع وعصرنة احلر

  للعديد من اتفاقيات التبادل احلر مع العامل اخلارجي.
 واالحتاد األورويب كالواليات املتحدة مع عدة دول للتبادل احلر بالتوقيع على عدة اتفاقيات 2000قامت احلكومة املغربية ابتداءا من سنة 

، مما يؤهل املغرب جللب عدة استثمارات أجنبية للتصدير حنو األسواق األجنبية األخرى املتحدة واإلمارات العربية وتونس واألردن ومصر وتركيا
ووصل نصيب  2006 سنة دوالر  مليار 61.3حوايل  املغرب يف الناتج الداخلي اخلام ساعده على ذلك موقعه اإلسرتاتيجي حيث بلغ

االحتاد األوريب   مع 2007للفرد . كما بلغ حجم املبادالت التجارية للمغرب يف سنة دوالر   2.000ن النتاج احمللي اخلام معدل الفرد م
. ويف سياق متصل شهد النشاط االقتصادي يف املغرب تعافياً يف عام 6.2% إفريقيا ،7.9 %أمريكا ،%17.1 آسيا ،68.5 %قرابة 

ة يث تسارعت وتري بفضل النجاح الكبري الذي حققه املوسم الزراعي، ح 2014عقب األداء االقتصادي املتباين الذي شهده عام  2015
. غري أن النمو االقتصادي خارج قطاع الزراعة كان 2015عام % 4.4إىل  2014عام  % 2.4النمو االقتصادي مسجًال ارتفاعاً من 

، ومل يتمكن األداء اجليد للصناعات "اجلديدة على غرار صناعات السيارات والطريان واإللكرتونيات من تعويض % 2ضعيفا وسجل أقل من 
جع الذي شهدته القطاعات التقليدية مثل املنسوجات واملالبس والسياحة. ومن املتوقع أن ينخفض معدل النمو االقتصادي يف عام الرتا

، وذلك بافرتاض اخنفاض إنتاج احلبوب عن املتوسط وارتفاع حمدود يف إمجايل الناتج احمللي غري الزراعي وذلك بسسب % 1.7إىل  2016
للخطر.  2016، وعرضت إنتاج احلبوب يف موسم 2015بشدة نتيجة موجة اجلفاف اليت حدثت يف خريف عام  تضرر االقتصاد املغريب

ق الريف طاألمر الذي دفع بالسلطات املغربية لوضع خطة الطوارئ اليت دف إلنقاذ الثروة احليوانية ومحاية املوارد النباتية ودعم الدخل يف منا
  . 2016يف عام  % 10ايل الناتج احمللي الزراعي ألقل من واملساعدة على احتواء انكماش إمج

مع غياب إصالحات هيكلية أكثر صرامة. ووفقًا لقانون  % 2.5كما أنه من املتوقع أن يظل إمجايل الناتج احمللي غري الزراعي يف حدود 
ايل الناتج احمللي متشيًا مع التزام احلكومة من إمج% 3.6حدود  إىل  ، من املتوقع أن يواصل عجز املوازنة االخنفاض2016موازنة لسنة 
، خاصة يف ظل اخنفاض أسعار النفط صار من املتوقع أن يسجل عجز احلساب اجلاري مزيداً 2017حبلول عام  % 3إىل  خبفض العجز

  .2016من إمجايل الناتج احمللي عام  % 1.4قرابة إىل  من االخنفاض ليصل
ا غرب بالنسبة لصناعات التصدير ذات القيمة املضافة األعلى وتوسع الشركات املغربية يف غرب أفريقيإن ظهور حمددات جديدة للنمو يف امل

السل القيمة مركز للتجارة واالستثمار بني أوروبا وأفريقيا وتعزيز مكانته يف سإىل  من احملتمل أن يئ الظروف اليت تتيح للمغرب التحول
لكامل جلدول أعمال اإلصالحات الشاملة ميكن لوترية النمو االقتصادي أن تتسارع وأن يتجاوز معدله املضافة العاملية. وبافرتاض التنفيذ ا

وتشمل التحديات الرئيسية يف التوجه اهليكلي حنو األنشطة غري التجارية، مثل األنشطة الزراعية اليت  .باستمرار على املدى املتوسط % 3.5

 التطور التاريخي لالقتصاد
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وق زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية عن طريق إصالحات شاملة بغية متكني مؤسسات السإىل  ةتتسم بالتقلبات وضعف اإلنتاجية، واحلاج
يز رأس ز (قواعد املنافسة، وقانون العمل، وأنظمة التجارة واالستثمار)، وتعزيز سيادة القانون واحلوكمة الشاملة لإلدارة واخلدمات العامة، وتع

  .األساسي والثانوي املال البشري السيما يف مرحليت التعليم
حسب   %0.1ونشاطات أخرى  ℅13.2،  الصناعة ℅45.9، الزراعة والصيد البحري ℅6.2 البناء واألشغال العمومية، ℅34.7اخلدمات  -

 .2000إحصائيات سنة 
حسب   %0.1ونشاطات أخرى  ℅12اعة الصن  ،℅39.1الزراعة والصيد البحري  ،℅9.7البناء واألشغال العمومية  ،℅38.3اخلدمات  -

 .2011إحصائيات سنة 
حسب   %0.1ونشاطات أخرى  ℅11.5اعة الصن  ،℅39.1صيد البحري وال الزراعة ،℅9.2البناء واألشغال العمومية  ،℅40.1اخلدمات  -

  .2012إحصائيات سنة 

توزيع العمالة على 
  القطاعات

مليون حسب  11.7و 2012مليون يف سنة  11.5حدود إىل  ووصلت 2000مليون يف سنة  10.2كانت يف حدود 
  .2013تقديرات سنة 

  قوة عمل

يف  %8.9حدود إىل  مليون بطال) ووصلت 1.37(حوايل  %13.4يف حدود  2000معدل البطالة يف املغرب كان سنة 
إىل  2014مليون بطال) ليصل يف جويلية من سنة 1.04(حوايل 2012يف سنة  %9طال) و مليون ب 1.03( 2011سنة 

يف جانفي  %9.4و 2016يف جويلية من سنة  %8.6و 2015يف جويلية من سنة  % 8.7وبلغ حدود  %9.3حدود 
  .  2017من سنة 

  معدل البطالة

 2010-2009دولة يف السنة                  133من أصل  73) جاءت يف املرتبة GCIحسب املؤشر العاملي للتنافسية (
، 2014-2013دولة يف السنة  148من أصل  77، ويف املرتبة 2011-2010دولة يف السنة  139من أصل  75واملرتبة 
  .2016-2015دولة يف السنة  140من أصل  71، املرتبة 2015-2014دولة يف السنة  144من أصل  72املرتبة 

  مؤشر التنافسية

  من إعداد الباحث باالعتماد على:صدر: الم
 الصادرة عن البنك الدويل متعلقة باالقتصاد املغريب؛ 2015معلومات وإحصائيات  -
ر، باتنة، ي، جامعة احلاج خلضاملكلثوم كبايب، مذكرة مقدمة يف إطار نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية بعنوان: التنافسية وإشكالية االندماج يف االقتصاد الع -

 . 144-134، ص ص: 2008-2007غري منشورة، السنة اجلامعية 
) 2014-2013) و(2011-2010) و(2010-2009للسنوات: () WEF() الصادرة عن املنتدى االقتصادي العامليGCIتقارير التنافسية العاملية ( -

 ).2016-2015) و(2015-2014و(
- Rapport sur : Tableau de bord de la compétitivité de l’économie Tunisienne, publié par l’Institut Tunisienne de 
la compétitivité et des études Quantitatives, République Tunisienne, février 2016.   
Rapport sur : Bilan Social 2012 , publié par Ministère De l’emploi et de la formation professionnelle, Département de 
L’emploi, Royaume du Maroc ,2012. 
INDICATEUR SUR  L EMPLOI, publié par Ministère de l’emploi et des affaires sociales, Haut Commissariat au 
Plan, sur web : http://www.emploi.gov.ma/index.php/fr/documentations-publications.html 30/03/2017. 

. منشور يف موقع  البنك 2016ربيع  -لشرق األوسط ومشال أفريقيا، من إصدار املرصد االقتصادي ملنطقة ا2016ربيع  -تقرير بعنوان : املغرب : اآلفاق االقتصادية -
 الدويل على الرابط التايل:

28.03.2017 /http://www.albankaldawli.org/ar/country/morocco/publication/economic-outlook-spring-2016  
خر، بتاريخ أي اآلأ. د. اميل قسطندي خوري مقال منشور مبجلة الرأي اآلخر حتت عنوان: اقتصاد ذو طابع خاص: نظرة مشولية على االقتصاد املغريب، جملة الر  -

29/03/2017 . 
 http://www.tradingeconomics.com/morocco/   .30/03/2017مؤشرات اقتصادية لالقتصاد املغريب على الرابط االلكرتوين: -
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  موجز لنظام التعليم والتكوين يف املغرب): 13الملحق (

  

Source : L’Atlas graphique et cartographique de la Décennie de la Charte Nationale de l'Education et de la Formation 
2000-2013, le Conseil supérieur de l’éducation et de la formation et de la recherche scientifique, Royaume du Maroc, 
2014. 

  ايل حسب امليدان الدراسيتطور عدد املتخرجني يف التعليم الع): 14الملحق (
  

  
Source : L’Atlas graphique et cartographique de la Décennie de la Charte Nationale de l'Education et de la Formation 
2000-2013, le Conseil supérieur de l’éducation et de la formation et de la recherche scientifique, Royaume du Maroc, 
2014. 
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  تطور عدد املتخرجني يف التعليم العايل حسب امليدان الدراسي): 15الملحق (

  
  

Source : L’Atlas graphique et cartographique de la Décennie de la Charte Nationale de l'Education et de la Formation 
2000-2013, le Conseil supérieur de l’éducation et de la formation et de la recherche scientifique, Royaume du Maroc, 
2014. 
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  الماليزي):البيانات األساسية الخاصة باالقتصاد 16الملحق (
 البيانات األساسية االقتصاد الماليزي

 االستقالل  شبه جزيرة ماليزيا اآلن هي واليت املاليو استقلت 1957أغسطس  31 : االستقالل

 المساحة  2ألف كلم 330242

 العاصمة  كوالمبور وهي فيدرالية   

 العملة  الرينغت   

  اللغة الرسمية   )، اإلجنليزيةخمتلفة هلجاتوالصينية() رمسية( البهاسا مياليوية
  الديانة   ) .℅6.3اهلندوسية( ،)℅19.2)، البوذية(℅9.1)، املسيحية(℅60.4اإلسالم(

  الناتج اإلجمالي الخام  2009مليار دوالر حسب إحصائيات 193.0  

 سنة ℅4.6و 2007سنة   ℅6.3، 2006سنة  ℅5.9 مبعدل النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي
 .2010لسنة  ℅7، كما قدرته احلكومة بــ2007

نمو الناتج المحلي  معدل
  اإلجمالي

 السكان  .2010مليون نسمة حسب اإلحصائيات 28.3أكثر من 

  التعليم   حمو األمية . ℅93.5يف الثانوي، ℅60يف االبتدائي،  ℅90.1

يعد البرتول و الغاز الطبيعي والقصدير من أهم املعادن املستخرجة فضال عن الصناعات االلكرتونية والكهربائية  
 النخيل. كوا تعترب املنتج األول عامليا لزيتإىل   واألثاث اخلشيب والصناعات البرتوكيميائية والنسيجية، إضافة

 أهم الموارد االقتصادية 

-CIA world factحسب إحصائيات  ( ℅9.7ـ و زراعي ب ℅45وخدمي ب  ℅44اقتصاد صناعي ب 
book-2008 estimates( 

 هيكل االقتصاد 

  أهم الصناعات  .آلة، واملالبس والكيماويات واألغذية واملشروبات واملعادن واملنتجات االلكرتونيات واملنتجات الكهربائية
كانت كغريها من الدول النامية تتميز باقتصاد يعتمد باألساس على   1963منذ حصول ماليزيا على االستقالل عام  

املنتجات األولية و املواد الطبيعية اخلام حيث كان قوام االقتصاد املاليزي يتكون من النشاط الزراعي و التعدين وغلب 
بعد  ماديت املطاط والقصدير مث اتسعت دائرة الصادرات املاليزية لتشملعلى هيكل تصديره تصدير املواد األولية وخاصة 

ذلك زيت الزيتون و املنتجات البرتولية والغاز الطبيعي، مث حدث بعد ذلك حتول يف االقتصاد املاليزي حيث أصبح يغلب 
يات واليت أصبحت كااللكرتونعلى الصادرات املاليزية املنتجات املصنعة والنصف مصنعة وخاصة الصادرات كثيفة املعرفة  

 حمرك النمو لالقتصاد املاليزي  

 التطور التاريخي لالقتصاد 

 ،℅ 10احلكومة   ،℅10اخلدمات  ℅16الزراعة واألمساك  ،℅27الصناعة  ،℅28التجارة الداخلية والسياحة 
  .℅ 9أعمال التشييد  و البناء 

  توزيع العمالة على القطاعات

  قوة عمل  .2007ت سنة مليون حسب تقديرا 10.89

  معدل البطالة  ℅ 3.4

  مؤشر التنافسية  .2009بلد حسب إحصائيات سنة  139من أصل  26الرتتيب 
  : باالعتماد الباحث من إعداد المصدر:
فرحات عباس ، السنة  كلية العلوم االقتصادية والتسيري جامعة دراسة حالة اجلزائر  –مصطفى بودرامة، أطروحة دكتوراه بعنوان " تأثري العوملة الصناعية على اقتصاديات العامل الثالث  -

 .186-185.ص ص:2008/2009اجلامعية 

 .#http://ar.wikipedia.org/wiki/sr���sd: املوقع االلكرتوين -

 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2777.htm#econرابط ، على الوزارة اخلارجية األمريكيةاحصائيات منشورة ب -
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  ): معطيات عامة ألسباب اختيار ماليزيا ومقارنتها بالدول المغاربية17الملحق (

  
  نظرة شاملة حول االقتصاد الماليزي -1

اليت يطلق عليها إسم "النمور اآلسياوية"، حيث مل يأيت هذا اللقب من فراغ بل جاء بعد إصرار على الصمود من تعد ماليزيا إحدى الدول 
ر مجلة من الضغوطات واألزمات، لكن بفضل جهود أبنائها استطاعت أن تنال مشاعإىل  واقع الضعف والوهن، فلقد عانت طوال فرتة حماولتها للصمود

ا حققته من الصدارة بني دول العامل النامي من إستقرار سياسي وإقتصادي، خاصة عندما يكتب عن جناحاا يف حتقيق وبناء اإلحرتام والتقدير نظرًا مل
ذي تتخذه ماليزيا وقوًدا التعليم الإىل  التقدم والرخاء على حطام الفقر والتخلف والذي يرجعه كثري الكتاب أن السبب الرئيس وراء هذا التغيري يرجع

  .ت النهضةملسارا
ل املغاربية على املعطيات اخلاصة باإلقتصاد اجلزائري والعديد من الدو إىل  البيانات واملعطيات األساسية لإلقتصاد املاليزي وبالرجوعإىل  بالرجوع

ل األوىل، حيث خاصة يف املراحغرار تونس واملغرب يتضح أنه هناك نوع من التقارب ونقاط التقاطع حول املقومات العامة لكل من ماليزيا وهذه الدول 
يعية واليت  بمرت ماليزيا مبرحلة من اإلستعمار خرج منه االقتصاد مدمر من حيث اهلياكل واألسس،كما أنه كان يعتمد يف بدايته على تصدير املوارد الط

ت نقطة إلصالحات يف تاريخ تطوره واليت كانكانت تشكل املورد الوحيد هلذا اإلقتصاد. كما عرف كل من اإلقتصاد اجلزائري واملاليزي مرحلة من ا
نت حتت ااإلنعطاف أمام كل واحد منهم  فالنسبة للجزائر فإا عرفت مرحلة من اإلصالحات اهليكلية يف فرتة التسعينات من القرن العشرين واليت ك

صاد احلر كبديل لتلك املفاهيم السائدة يف ظل اإلقت دوامة اإلقتصادإىل  رعاية صندوق النقد الدويل، حيث كانت بابًا أمام هذه األخرية للدخول
مت أين  1990-86اإلشرتاكي، يف املقابل عرفت ماليزيا أيضا مرحلة من اإلصالحات واليت اقتضت تنفيذ برنامج طموح للتكيف واإلصالح يف الفرتة 

يص احلماية فضًال على ختفيف الرسوم على الواردات مع تقل الرتكيز فيها على ضرورة اإلهتمام بالقطاع اخلاص وكذا ختفيف القيود حول رأس املال
رفتها على ع اجلمركية، عليه فإنه يبقى الفرق بني هذين احلدثني يف تاريخ كل من اإلقتصادين يكمن يف كون أن اجلزائر اعتمدت يف عملية اإلصالح اليت

ا.عليه ماليزيا اإلعتماد على نفسها يف عملية اإلصالح وإعتربا أمرا داخلي من خالل برامج التعديل والتكييف)، بينما فضلت FMI( األطراف اخلارجية
تصاد اجلزائري قفإنه تأيت عملية إختيار التجربة املاليزية دون غريها من التجارب نظرا كونه األقرب للتطبيق بالنسبة للواقع والظروف اليت يعيشها اإل

 جمال ومستوى معيشي وكذا ظروف بعيدة كل البعد عن تلك املوجودة يفإىل  ألخرى تكون إما تنتميوالعديد من الدول املغاربية، حيث أن التجارب ا
نقص يف لهذه الدول وهو احلال بالنسبة للدول املتقدمة (مثل النرويج، الواليات املتحدة األمريكية، ...) األمر الذي من شأنه أن حيدث نوع من ا

مستوى املقارنة مثل  إىل نفس البيئة، كما أن التجارب اليت تعرفها بعض الدول ااورة ال ترقىإىل  نتميانمسالة املقارنة كون أن التجربتني ال ت
يب غ(تونس،املغرب، مصر ...) كوا ال ختتلف كثريا من ناحية الظروف واألوضاع عن تلك املوجودة يف اجلزائر، األمر الذي من شأنه أيضا أن ي

ثل أن حتقق صدى عاملي مإىل  تجارب هذا من جهة، كذلك كون أن هذه التجارب تبقى ذات مسعة حمدودة مل ترقىإمكانية اإلستفادة من هذه ال
صاد املاليزي تالذي حققته ماليزيا يف جتربتها التنموية، عليه فإن عملية إختيار التجربة املاليزية جاءت كحل وسط، حيث أنه من جهة تقريبا يعيش اإلق

املقومات، يعرف نفس التحديات اليت تعرفها إقتصاديات الدول النامية عموًما واإلقتصاد اجلزائري على وجه اخلصوص،ومن  نفس الظروف ميتلك نفس
ألخرية يف ا جهة أخرى فإن التجربة املاليزية لديها مسعة على املستوى الدويل واإلقليمي نظرا لتلك النتائج احملققة وذلك املوقع الذي حتضى به هذه

  قتصادية الدولية واإلقليمية .الساحة اإل
مام إمكانية أبناءاً على ما سبق فإن عملية اختيار التجربة املاليزية كحالة مقارنة لإلقتصاد اجلزائري والدول املغاربية من شأا أن تفتح اال 

هذا كله إىل  فةجوانب القصور وتصحيحها إضا حتقيق تلك النتائج اليت وصلت إليها  هذه األخرية من خالل تعزيز نقاط القوة فيها والوقوف على
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ت حول كل ميكن إدراج يف هذا اال أيضا ذلك البعد الثقايف والذي يعترب من بني النقاط املشرتكة بني البلدين حيث تظهر نتائج الدراسات اليت مت
تمع اجلزائري يزي تتشابه يف مالمح عدة مع تلك املوجودة يف امن اتمع املاليزي واجلزائري أن كثري من القيم والعادات السائدة يف اتمع املال

 واملستوحاة من صلب الدين اإلسالمي. 
تمد على الصناعة كقلب اقتصاد يعإىل  أن اإلقتصاد املاليزي استطاع أن ينتقل من كونه اقتصاد يعتمد على املوارد الطبيعيةإىل  كما نشري أيضا

نفسه يف كثري من الصناعات على الساحة الدولية مثل الصناعات اإللكرتونية والسلع املصنعة (خاصة ذات  نابض وحيوي، كما استطاع أن يفرض
ليات التعليم ذلك الدور الذي لعبته كل من عمإىل  الكثافة التكنولوجية) نظراٌ لتلك اإلرادة السياسية لدى متخذي القرار والشعب هذا من جهة ،إضافة

  ة املاهرة واملدربة واملهيأة ملواجهة كل التغريات اليت تطرحها بيئة األعمال الدولية وكذا تفرزها العوملة اإلقتصادية.والتدريب يف توفري العمال
عامة األساسية دعليه ميكن القول أن مسألة التأكيد على إختيار التجربة املاليزية كأساس ومعيار مقارنة للحالة اجلزائرية والدول املغاربية كون أن ال

ناعي متطور ومتنوع كان إقتصاد صإىل   شجعت ومسحت بذلك االنتقال النوعي والسلس لإلقتصاد املاليزي من إقتصاد يعتمد على الثروات الطبيعةاليت
تسليط ل مرده ذلك الرتكيز والتثمني لعنصري التعليم والتدريب ضمن األهداف واخلطط اإلسرتاتيجية القومية للبلد وهو األمر الذي يسعى هذا البحث

ملاليزي من خالل االضوء عليه بإعتباره أحد احللول املقرتحة أمام االقتصاد اجلزائري لإلقتداء والسري على نفس اخلطى والوترية اليت ميشى ا اإلقتصاد 
ره سابقا فإنه ميكن إرجاع سبب كما مت ذ إىل  الرتكيز على عنصري التعليم والتدريب وإعتبارهم عنصرين إسرتاتيجيني ضمن السياسة الوطنية العامة.إضافة

  إختيار التجربة املاليزية نظرًا لألسباب التالية:
حظرية الدول  "حديثة التصنيع" ذات معدالت منو مرتفعة نظراً إلكتساا مزايا تنافسية مكنتها ليس فقط من إىل  كون أن ماليزيا تنتمي -

تصبح دولة مصدرة لالستثمار يف ظل العوملة اإلقتصادية، كما استطاعت أن تكتسب  اجتذاب مزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة بل على أن
ت سببا يف زيادة نصناعتها تنافسية جيدة واملتمثلة يف قوة عمل ماهرة ومدربة وكذا بنية أساسية ومعلوماتية متطورة مشجعة للتكنولوجيا املتطورة واليت كا

 فيها؛ نسبة الصادرات من السلع عالية التكنولوجيا
التقارير و إرتفاع املستوى التعليمي فيها ووفرة العمالة املدربة واملنظمة على نقل التكنولوجيا األجنبية واستيعاا األمر الذي تؤكده النتائج  -

وجود مخس جامعات ماليزية (اليت متثل شرحية من للدول النامية) واليت استطاعت أن حتصل على  2010املختلفة حيث جند يف ترتيب اجلامعات لسنة 
)، األمر الذي من Smart schoolsمراتب مقبولة على املستوى العاملي، فضال على قيام احلكومة املاليزية بالتوجه املدرسي حنو املدارس الذكية (

 تجارب الرائدة يف الدول النامية كمعيار لالقتداء والتعلم منه؛شأنه أن يكون سبب وجيه لتبين مثل هذه ال
) دوالر للفرد حسب 4500 -1000كون أن كل من اجلزائر وماليزيا تصنف ضمن الدول ذات الدخل املتوسط والذي يقدر بني ( -

ن مستوى معيشي متقارب ويؤكد أيضا ، األمر الذي يؤكد على أن هذين البلدين يعرفا 2009) سنة UNTCADإحصائيات التقرير الصادر للـ (
 على مسالة تقارب وتشابه الظروف واملقومات األساسية للبلدين؛

خر آ أما بالنسبة للتنمية البشرية فإنه من خالل نظرة عامة يف تقارير التنمية البشرية الصادرة عن هيئة األمم املتحدة جند أنه هناك تقارب -
نيف حسب هذا املقياس حيث تصنف كل من اجلزائر وماليزيا ضمن خانة البلدان متوسطة التنمية بني اإلقتصادين من حيث املؤشرات والتص
أن ماليزيا كانت السباقة يف اللحاق بصف البلدان ذات إىل  ).كما جتدر اإلشارة2003،2004،2005البشرية(حسب تقرير التنمية البشرية لسنة 

) تبعتها بعد ذلك  اجلزائر مؤخرا لتلتحق بصف هذه البلدان(تقرير التنمية 2009، 2007/2008شرية التنمية البشرية املرتفعة(حسب تقرير التنمية الب
)، األمر الذي يؤكد مرة أخرى على مدى ذلك التقارب بني البيانات واملقومات األساسية لكل من البلدين والذي من شأنه أن يسمح 2010البشرية 

)                              2016إىل  2003االقتصاد اجلزائري (للمزيد من املعلومات راجع تقارير التنمية البشرية للسنوات إىل  ليزيةبإمكانية توقع إنتقال عدوة التجربة املا
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 أبعاد اإلهتمام بالتعليم في ماليزيا -2

احلاضر واملاضي  حيتل التعليم موقًعا إسرتاتيجًيا يف السياسة املاليزية فهو يعد مشروعها الدائم ويعترب القناة اليت متثل إستمرارية تارخيية تربط بني 
ها أحد القيم اتمعية اإلجيابية تاملستقبل حيث يعترب التعليم أحد القيم األساسية اليت تأثرت ا دول القارة اآلسياوية تأثراً كبريا وجعلإىل  لكي تقوده

الل مكانة خ اليت تدفع األمم حنو النهوض والتقدم، هذه املبادئ تكاد تكون اإلطار الفكري احلاكم للسياسات املاليزية إجتاه التعليم واليت تظهر من
 ة.وموقع التعليم لدى القيادات السياسية املاليزية وكذا يف اخلطط القومية واللوائح القانوني

األمة،  رمكانة التعليم عند القيادات السياسية املاليزية: أدركت القيادات السياسية املاليزية منذ اإلستقالل أمهية التعليم كعنصر موحد لعناص
 من أبرز القيادات اليت إمتلكت رؤية فكرية واضحة حول التعليم. 2وعبد اهللا بدوي 1حيث يعترب مهاتري حممد

 
لدور التعليم: حظي التعليم مبوقع متقدم يف فكر مهاتري حممد والذي إستطاع من خالله أن يبين تطورًا كلًيا أوضح من رؤية مهاتري حممد   -أ

ة عناصر عخالله الدور اإلجيايب للتعليم يف دفع كافة األمم حنو قمة التقدم حيث تظهر اخلصائص األساسية لرؤية مهاتري حممد للتعليم من خالل أرب
 در األول يظهر من خالل فائدة التعليم والذي ينطلق من قناعة هذا األخري بأمهية التعلم نظرًا ألن اإلنسان يولد ال يعلم شيئا لكن مبجر أساسية، فالعنص

نظرا قيق احلراك اإلجتماعي، حتإىل  تعلمه وحصوله على احلكمة واملعرفة فإنه يستطيع أن ينجز الكثري من األشياء ويرتقي بذاته بالشكل الذي يؤدي
جماة و  لكون التعليم ليس جمرد تقدمي معلومات فقط إمنا جزء أساسي منه يقوم على التفكري املنطقي من أجل توفري للفرد القدرة على حل املشكالت

 حممد يكمن يف رؤيته ريالتحديات، أي أن التعليم هو اإلستثمار احلقيقي للدولة اليت من خالله حتافظ على قيم اتمع، أما العنصر الثاين لرؤية مهات
 املعلم األساسي واألول ربأن التعليم يبدأ من األسرة حيث اعترب أن املدارس وبالرغم من أمهيتها يف جمال التعليم تأيت يف املرتبة الثانية بعد األسرة اليت تعت

الث الذي وقيامهم حباجام األساسية.أما العنصر الثمن خالل غرسها للنظام والدين والقيم اجليدة بالشكل الذي يساعد على تكوين شخصية األبناء 
يات املهمة للتعليم ستركز عليه رؤية مهاتري حممد يف التعليم فهي مسالة أمهية القانون والنظام كضرورة حتمية يف بناء اتمع املتقدم باعتباره أحد األسا

قامسون مد على أمهية وجود قواعد اجتماعية تعلم األفراد كيف يتعايشون معا ويتحيث البد من تدريب األفراد لكي يصبحوا منظمني، كما أكد مهاتري حم
تحقيق ل املسؤولية يف إطار من التعاون واالحرتام، حيث انه إذا حتقق هذا النظام سيتحقق القانون وبالتايل سينشأ نظام اجتماعي جيد يؤدي بدوره

تدريس األخالقيات والوطنية يف املدارس من خالل تصحيح نظام التعليم وجعله يهتم  جمتمع مستقر، فعلى هذا األساس يرى مهاتري حممد ضرورة
ث أشار يف هذا يبتدريس النظام.أما بالنسبة للعنصر األخري الذي جاء يف رؤية مهاتري حممد للتعليم تركيزه على نوعية التعليم اليت حيتاجها اتمع، ح

 ور الوظيفي للعلم بصورتيه املادية والنظرية يف حتقيق التقدم للدولة و الوفاء باحتياجاا مع ضرورة سريالصدد لعديد من األفكار األساسية منها الد
إىل  افةضالبحث العلمي مع االحتياجات النوعية للمجتمع، فضال عن العمل لالستفادة من التكنولوجيا املستوردة واجلديدة من اجل تطوير اتمع، إ

ة الذي جيري فيه استخدام مكثف للمعرفة يف قطاعات االقتصاد املختلفة.كما اعترب مهاتري حممد مشروع جسر الوسائط املتعددة اإلهتمام باقتصاد املعرف
لى الدور الكبري عأحد احملاور األساسية اليت تفتح على ماليزيا عامل املعرفة الثقافية وكذلك كجسر يربط املدن الذكية يف العامل وأكد أيضا هذا األخري 

مل على تنمية عالذي يقوم القطاع اخلاص والقطاع اإلستثماري خاصة االستثمار األجنيب املباشر يف جمال العلم والتكنولوجيا لقطاع التعليم مع ضرورة ال

                                                 
تد ام .آسيا، مما جيعلها أطول فرتة لرئيس وزراء يف ماليزيا وهي من أطول فرتات احلكم يف 2003إىل  1981يف الفرتة من  ملاليزيارابع رؤساء وزراء 1925يونيو20ولد يف : مهاتير محمد: 1

. كان ملهاتري حممد دور رئيسي 2003حىت استقالته من منصب رئيس الوزراء يف عام  1964م عاما، منذ انتخابه عضواً يف الربملان االحتادي املاليزي عا 40نشاط مهاتري السياسي ملا يقرب من
من الناتج احمللي  %90دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعي الصناعة واخلدمات فيها بنحو إىل  لة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير املواد األوليةإذ حتولت من دو  يف تقدم ماليزيا بشكل كبري،

  من السيارات اليت تسري يف الشوارع املاليزية. %80من إمجايل الصادرات، وتنتج %85اإلمجايل وتبلغ نسبة صادرات السلع املصنعة 
"كياال دعى أسرة ماليزية مسلمة، تعيش يف مدينة تإىل  ينتمي رئيس الوزراء املاليزي اجلديد عبد اهللا بدويعربيةوهو من أصول   ماليزيارئيس وزراء  1939نوفمرب 26ولد يف :اهللا بدويعبد : 2

  باتاس"، وهي مدينة ريفية يف الشمال املاليزي، حيث تنتشر املزارع واألراضي الزراعية واملنازل الطينية القدمية.
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ثناء اخلدمة أالقوى البشرية كمتطلب أساسي لتحسني نوعية القوى العاملة وتوفري أيدي عاملة ماهرة من خالل توفري التدريب األساسي والتدريب 

 والذي يتحقق عن طريق تكاثف اجلهود بني القطاع اخلاص والقطاع العام.
من خالل ما سبق ميكن القول أن اإلرادة السياسية لتطوير وتثمني التعليم يف السياسة العامة املاليزية متوفرة واليت تظهر من خالل   -ب

 قدم والتطور لألمم.االقتصادي وتعزيز التتلك األمهية واملكانة اليت حيظى ا عند القيادات السياسية،فضال عن اقتناعهم بدوره يف حتقيق النمو 
إىل  ةمكانة التعليم يف اللوائح القانونية يف ماليزيا: عقب اإلستقالل اجته صانعوا القرار يف ماليزيا يف إطار ترتيب النظام الداخلي للدول  -ت

أول وزير للتعليم عقب 1فلقد شكل تون عبد الرزاقاإلهتمام بالتعليم جبعله السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الدولة وكذا يليب إحتياجات األفراد، 
املاالي  ةاالستقالل جلنة ضمت العديد من اخلرباء الوطنيني واألجانب من اجل إقامة نظام تعليمي وطين يستطيع دفع التنمية، مع التأكيد على أن لغ

هذا القرار  له أغلبية السكان فيما عدا الصينيني الذين عارضوا علىهي اللغة الوطنية واألساسية للتعليم تدرس معها اللغة االجنليزية، األمر الذي قب
تلك  اوطلبوا من احلكومة استخدام لغات خمتلفة يف االمتحانات الوطنية. كما تعد من التطورات املهمة اليت طرأت على سياسة التعليم يف ماليزي

متت مراجعة سياسة التعليم دف ترسيخ جمموعة من األسس مت النص أين  ،1974التطورات اليت حدثت أثناء تويل مهاتري حممد وزارة التعليم منذ 
حتقيق الوحدة الوطنية( اتمع متعدد اإلثنيات) وتأكيد الشعور بالوطنية، فضال عن توفريها ملهارات  c�hف1979عليها يف التقرير الذي نشر سنة 

أن تقرير ىل إ حيتاجها سوق العمل يف جمال التنمية الوطنية من خالل حتقيق التوازن يف كل أشكال التعليم يف املناطق الريفية واحلضرية. نشري أيضا
كتنقيح للوائح اليت سبقتها حيث اجتهت   1996واليت صدرت عام  1996-1995س إلصالح الئحة التعليم لعامي مهاتري حممد أصبح هو األسا

العمل من اجل جعل نظام التعليم يتماشى مع احتياجات عصر العوملة عن طريق تطوير نظام تعليمي ميكن املاليزيني من إىل  هذه اإلصالحات
ن حتقيق مستوى متقدم من االجناز اإلنساين مع احلفاظ على القيم األخالقية، كما أن هذا التقرير نص على أن اكتساب املعرفة املالئمة اليت متكنهم م

                                                 
املنظمة . جنيب عضو لعبد اهللا أمحد بدويخلفا 2009أبريل 3، يشغل حاليا منصب رئيس وزراء ماليزيا منذماليزي) يف كواالليبس،سياسي 1953يوليو23(مواليد  تون عبد الرزاق جنيب: 1

  . نية املتحدة للماليوالوط

ذا ه رؤية عبد اهللا بدوي لدور التعليم: تتفق الرؤية السابقة ملهاتري حممد لدور التعليم مع رؤية رئيس الوزراء عبد اهللا بدوي، حيث استطاع  -أ
ذي حتتاجه ماليزيا من خالل إعطائه للمجال التعليمي أولوية كبرية يف خططه فعلى هذا األساس األخري أن يشكل رؤية شاملة ألمهية ونوع التعليم ال

  ميكن حتديد موقع التعليم يف فكر عبد اهللا بدوي من خالل جمموعة من العناصر التالية:
ع على خربات وجتارب ت ذاته على االطالأمهية التعليم القائم على تلبية احتياجات الدولة والذي ينبع من اخلربة احمللية ويستند يف الوق -

 اآلخرين لالستفادة منها؛
 أن تكون أحد األهداف األساسية للتعليم هي زيادة وتوثيق العالقات بني األجناس واألعراق املختلفة يف اتمع؛ -
لقيم النبيلة من لدى الطلبة بغرس ا اإلهتمام بالقيم األخالقية واملعنوية والقيم اإلسالمية من خالل اإلهتمام برتسيخ التفكري احلضاري -

 التسامح واإلحرتام املتبادل يف مراحل التعليم األوىل؛
 التمسك واملناداة بالتمسك باللغة البهاسية كلغة رمسية للدولة مع رفع مستوى اللغة االجنليزية؛ -
 حتياجات السوق؛االت العلمية والتقنية لتلبية ااالهتمام بالتعليم األساسي والفين من خالل ختصيص املزيد من االعتمادات املالية يف ا -
 العمل املستمر من اجل تطوير الرتبية مبا يتماشى مع املناهج الدراسية ومتطلبات العصر؛ -
العمل املشرتك لتنمية القطاع التعليمي من خالل تكاتف اجلهود بني الدولة والقطاع اخلاص وكذا االنفتاح عن طريق فسح اال أمام  -

 ت األخرى الداخلية منها واخلارجية.اجلها
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ملؤسسات اتكون لغة البهاسا املاالوية وسيلة التعليم األساسية قي كل املؤسسات التعليمية وكذا االحتفاظ بثالث فئات من املؤسسات التعليمية هي 
ؤسسات التعليمية اخلاصة وكذا املدارس الوطنية الصينية والتاميلية. مث جاء بعد هذه الفرتة إعداد املطبوع األزرق للتخطيط التعليمية احلكومية وامل

والذي ساوى هذا التقرير بني كل مدارس النظام التعليمي دف خلق جمتمع موحد يقوم على املساواة ويراعي العدالة بني  2001التعليمي عام 
باعتباره خطة أساسية  2002انه من بني التطورات التشريعية املهمة اليت مت إصدارها أطلق عليه اسم تقرير الثقة يف العقل الوطين عام األجناس، كما 

توصية  32توصية حول املوارد البشرية و 64توصية يف جمال التعليم والتنمية البشرية منها  136القتصاد املعرفة، حيث احتوى هذا التقرير على 
 مدارس يفتص بالتعليم من خالل الرتكيز على أمهية التعليم التكنولوجي الذي حيقق احتياجات الدولة، فضال على أمهية التدريس باللغة االجنليزية خت

اة قدمت هذه اخلطة نصائح عدة للحكومة حول كيفية إصالح النظام التعليمي املاليزي جلعله أكثر موائمة أين  ومؤسسات التعليم العايل،
 حتديات العوملة.

لوضع أول سياسة قومية خاصة بالعلم والتكنولوجيا مت من خالهلا الرتكيز على عاملني أساسني  1986كما أن احلكومة املاليزية اجتهت منذ 
قوة العاملة يف جمال العلم ذا زيادة المها: تنمية املوارد البشرية املتخصصة يف جمال العلم و التكنولوجيا من خالل التنمية العقلية والعلمية منذ الصغر وك

  والتكنولوجيا.
اإلهتمام بالتعليم يف اخلطط القومية:تتنوع اخلطط القومية املاليزية بني خطط مرحلية قصرية مثل اخلطط اخلماسية اليت تسري عليها   -ث

ة مستوى متقدم من التنمية بكافإىل  يا كمحطة وصولباعتباره العام الذي حددته ماليز  2020الدولة وبني خطط أطول تتمثل بصورة أساسية يف رؤية 
  أنواعها.تظهر أمهية التعليم والقوى البشرية ضمن اخلطط قصرية املدى من خالل ثالث خطط مخاسية مهمة: 

ر ث): جاءت لكي تتغلب على أزمة التعليم عند أبناء املاالي واليت نشأت جراء ختوفهم من ا1973-1969اخلطة اخلماسية الثانية (   -ج
االي األمر الذي القيم اجلديدة اليت تغرسها املؤسسات التعليمية املختلفة على قيمهم األصلية حيث كانت القيم اإلسالمية حتتل مكانة بارزة يف ثقافة امل

قها خلطة املسماة " إطالجعل الدولة املاليزية تسعى إلجياد خطة تراعي حتقيق التوازن بني األجناس املتعددة خاصة يف اال االقتصادي من خالل 
ة بتحقيق املساواة يف التعليم بني اهتمت الدولأين  السياسة االقتصادية اجلديدة" واليت يعتربها العديد من احملللني التشريع األكثر تأثريا يف جمال التعليم،

 جانب اللغة املاالوية.إىل  زيةاألعراق والرتكيز على أمهية التعليم اخلاص والتعليم الفين وكذا أمهية تعلم اللغة االجنلي
): جاءت لتدفع سياسات التنمية املاليزية يف كافة ااالت ومنها اال التعليمي، حيث 2000-1996اخلطة اخلماسية املاليزية السابعة (  -ح

كدت على أ تبنت هدفا أساسيا للسياسات التعليمية متثل يف إنشاء القوة البشرية الالزمة للدولة من اجل تلبية االحتياجات األساسية واملتجددة،كما
، 1976امج التعليمية وكذا زيادة جودة وكفاءة نظام التعليم مبا يتوافق مع ما نص عليه قانون التعليم الصادر سنة مسالة توفري التمويل املادي الالزم للرب 

لة والقطاع و فضال على االهتمام بتعليم وتدريب املدرسني من خالل تنمية وتطوير مهارام األساسية مع توفري املساكن الالزمة هلم بالتعاون بني الد
أخرى ركزت اخلطة على ضرورة توعية اآلباء بأمهية التعليم املتوازن من خالل تطوير مناهج التعليم وإتاحة فرصة اكرب لدراسة العلوم اخلاص.من جهة 

لول جياد احلإ والرياضيات، مع تشجيع الطلبة على االشرتاك يف األنشطة املدرسية فضال على أمهية دعم التعاون بني اآلباء و املدرسني واتمع من اجل
  الفعالة ملا يطرأ من مشكالت تعليمية.

): ركزت بصورة أساسية على االهتمام بوسائل نقل املعرفة من اجل بناء اقتصاد يقوم على 2005-2001اخلطة املاليزية الثامنة للتنمية (  -خ
ا احد املشكالت األساسية الريفية واحلضرية باعتبارهاملعرفة من خالل مراعاة عنصر اجلودة يف برامج التعليم وكذا تقليص الفجوة التعليمية بني املناطق 

راء بعض جاليت يعاين منها نظام التعليم املاليزي بصورة مزمنة حيث أطلق عليها اسم "سياسة الرؤية القومية". كما نصت اخلطة على استمرارها يف إ
خاصة يف املناطق  اخلطة بتكثيف استخدام تكنولوجيا االتصاالت واملعلوماتاحملاوالت الالزمة لرفع كفاءة و جودة التعليم ففي املرحلة االبتدائية طالبت 
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لطالب وإتاحة االريفية مع تنفيذ مشروع املدارس الذكية، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فقد طالبت اخلطة ببناء مزيد من املدارس الستيعاب املزيد من 
 يقوم به القطاع اخلاص يف جمال إنشاء املؤسسات اجلامعية اخلاصة. على هذا األساس يظهرأفضل الفرص التعليمية، فضال عن تشجيعها للدور الذي 

استخدام تكنولوجيا بأنه هناك اهتمام من قبل اخلطط الثانية والسابعة والثامنة بالتعليم من خالل الرتكيز على أمهية التعليم بكافة أنواعه وكذا االهتمام 
أداء كل الطالب واملدرسني، مع االهتمام بتطوير احملتوى الدراسي وفتح اال أمام مسامهة القطاع اخلاص يف  املعلومات واالتصاالت دف تطوير

  اال التعليمي.
 االهتمام باإلبداع يف تدريس الرياضيات والعلوم وبالطالب الذين يعملون ويدرسون يف الوقت ذاته؛ -
 رس خاصة هلم ا مسكن داخلي وتتم العناية م علمًيا وتربويًا؛العناية باملتفوقني من الطالب، حيث أنشأت هلم مدا -
واليت تعمل على تعميمها على  1مدارس تستخدم التقنيات احلديثة وهي ما تسمى باملدارس الذكيةإىل  حتويل مدارس التعليم العام -

 كافة املدارس؛
 ليم األكادميي يف املرحلة الثانوية العليا.االهتمام بالتعليم التقين واملهين بشكل واضح وجعله مسارا موازيا للتع -

 

  من إعداد الباحث باالعتماد على:  المصدر:
 .94،ص:2008ماجدة علي صاحل، "سياسات التعليم وتنمية الكوادر"، برنامج الدراسات املاليزية، كلية االقتصاد و العلوم السياسية، جامعة القاهرة  -

- M.Bakri Musa, "An Education system worthy of Malaysia" Strategic information research & Development, 2003, p: 127. 
- Abdul Razek and Peter Shier, "Education in Malaysia unifying or divise?," Strategic Research centre and Knorad Adenaner 

Foundation W,D ,p.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 

ثقافة إىل  ائم على االمتحانتعليم القتأيت هذه املدارس توافقا مع عصر  التكنولوجيا يف جمايل االتصال و اإلعالم كخطوة أساسية لتحويل ثقافة الذاكرة باالنتقال من نظام الالمدارس الذكية: : 1
سة ذكية كبداية ملشروع قومي قدمته وزارة الرتبية و التعليم ، كما تم هذه املدارس بتقدمي املواد املتعلقة بأنظمة التصنيع الذكية مدر  19خالقة تقوم على التفكري و حل املشكالت  حيث أنشأت 

  .لتقنية احلديثةيا و او شبكات االتصال و نظم استخدام الطاقة غري امللوثة  وأنظمة النقل الذكية باعتبارها مؤسسات تعليمية متخصصة تسعى الستيعاب التكنولوج
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   ): نتائج التحليل االحصائي لمتغيرات الدراسة 18الملحق (

Corrélations 
 GCI 

Rho de Spearman GCI Coefficient de corrélation 1,000 

Sig. (bilatérale) . 

N 189 

Sante Coefficient de corrélation **,533 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 189 

Ens et Formation Coefficient de corrélation **,830 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 189 

Techn Coefficient de corrélation **,906 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 189 

Innovation Coefficient de corrélation **,904 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 189 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

Descriptives 

GCI 

N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95% 

pour la moyenne 

Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

Malysie 56 5,0659 ,10759 ,01442 5,0370 5,0948 

Algerie 43 3,9130 ,12447 ,01898 3,8747 3,9513 

Tunisie 43 4,3731 ,31554 ,04784 4,2766 4,4696 

Maroc 45 4,1106 ,08000 ,01190 4,0866 4,1346 

Total 187 4,4101 ,48855 ,03569 4,3397 4,4805 
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ANOVA 

GCI 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 38,692 3 12,897 407,055 ,000 

Intra-groupes 5,798 183 ,032   

Total 44,491 186    

 

Descriptives 

Sante 

 

N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95% 

pour la moyenne 

Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

Malysie 56 6,1826 ,17007 ,02279 6,1369 6,2283 

Algerie 43 5,5074 ,73833 ,11259 5,2802 5,7347 

Tunisie 43 6,1743 ,29077 ,04409 6,0853 6,2632 

Maroc 45 4,9445 ,50664 ,07536 4,7926 5,0963 

Total 187 5,7271 ,69266 ,05060 5,6273 5,8269 

 

 

ANOVA 

Sante 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 50,014 3 16,671 77,400 ,000 

Intra-groupes 39,417 183 ,215   

Total 89,430 186    

 

Descriptives 

Ens et Formation 

 

N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95% 

pour la moyenne 

Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

Malysie 56 4,7481 ,15751 ,02110 4,7058 4,7904 

Algerie 43 3,5402 ,17426 ,02657 3,4866 3,5939 

Tunisie 43 4,5317 ,30610 ,04641 4,4381 4,6254 

Maroc 45 3,5279 ,07594 ,01129 3,5051 3,5506 

Total 187 4,1264 ,59735 ,04364 4,0403 4,2125 
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ANOVA 

Ens et Formation 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 59,643 3 19,881 529,614 ,000 

Intra-groupes 6,870 183 ,038   

Total 66,512 186    

Descriptives 

Techn 

 

N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95% 

pour la moyenne 

Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

Malysie 56 4,4285 ,19842 ,02659 4,3753 4,4818 

Algerie 43 2,6940 ,15845 ,02416 2,6452 2,7427 

Tunisie 43 3,6761 ,14251 ,02161 3,6325 3,7197 

Maroc 45 3,4936 ,18490 ,02750 3,4382 3,5490 

Total 187 3,6304 ,65393 ,04777 3,5361 3,7246 

 

ANOVA 

Techn 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 74,128 3 24,709 810,023 ,000 

Intra-groupes 5,582 183 ,031   

Total 79,710 186    

 

Descriptives 

Innovation 

 

N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95% 

pour la moyenne 

Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

Malysie 56 4,4314 ,22406 ,03002 4,3712 4,4916 

Algerie 43 2,6851 ,29246 ,04460 2,5951 2,7751 

Tunisie 43 3,5200 ,42264 ,06408 3,3907 3,6493 

Maroc 45 3,0631 ,13003 ,01934 3,0241 3,1020 

Total 187 3,4891 ,73310 ,05355 3,3835 3,5948 
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ANOVA 

Innovation 

 Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

Inter-groupes 85,500 3 28,500 355,344 ,000 

Intra-groupes 14,677 183 ,080   

Total 100,178 186    
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  الملخص:
  

هدف هذا البحث لتقدمي دراسة نظرية واحصائية تفسر العالقة بني مكونات رأس املال الفكري الوطين وعمليات االستثمار فيه 
ل ذلك جودورها يف حتقيق القدرات التنافسية الوطنية للدول النامية عموماً واملغاربية الثالث (اجلزائر، تونس، املغرب) على وجه التحديد، وأل

حول موضوعي التنافسية ورأس املال الفكري عرب خمتلف املسامهات واألحباث الفكرية املهتمة بذلك،  اإلطار النظري العام التطرق اىلمت 
 ا.هباإلضافة اىل التطرق لتشخيص واقع عمليات االستثمار يف رأس املال الفكري يف الدول املغاربية عرب عملييت التعليم والتكوين املهين في

نوع من العالقة ذات التأثري االجيايب بني مكونات رأس املال الفكري ( رأس املال البشري، رأس  ة إىل وجودخلصت هذه الدراس
لعوامل  ةاملال العمليايت، رأس املال السوقي، رأس املال التجديدي) واجلوانب املتعلقة بالتنافسية الوطنية (النمو االقتصادي، اإلنتاجية الكلي

لتطوير ... ) على مستوى املؤسسات والدول. اما من الناحية اإلحصائية فقد متت معاجلة هذا املوضوع انطالقاً اإلنتاج، أنشطة البحث وا
 من قياس العالقة والفروق بني متغريات الدراسة باستخدام األدوات اإلحصائية املالئمة لذلك.

 
نافسية يف  على مكونات رأس املال الفكري ومؤشر التخلص يف األخري هذا البحث اىل وجود عالقة إجيابية بني املؤشرات اليت تعرب

الدول املغاربية، باإلضافة اىل تسجيل فروق يف كل متغري من متغريات الدراسة بني ماليزيا وهذه الدول. على ضوء ما سبق مت التوصل اىل 
ة الثالث على وجه دول النامية عموماً والدول املغاربينتيجة مفادها أن االستثمار يف رأس املال الفكري له دور يف حتقيق القدرات التنافسية لل

  التحديد.
بحث والتطوير، االبداع ال، الوطنية، اقتصاد املعرفة، التعليم والتكوين املهين، التنافسية الوطين رأس املال الفكريالكلمات المفتاحية: 

 .واالبتكار، االستثمار يف رأس املال الفكري
Abstract: 

 
This study provides theoretical and statistical evidence explaining the relationship between 

the components of national intellectual capital and its investment processes, supporting its key role 
played in achieving, generally the national competitiveness in developing countries and especially, 
in the three Maghreb countries(Algeria, Tunisia, Morocco). 

  The theoretical framework was presented according to leading contributions and intellectual 
researches concerning the subjects of competitiveness and intellectual capital, in where this study 
also examined the real aspect of investments in intellectual capital in the Maghreb countries, 
According to the indicators of education and professional training. 

 
This study concluded that there is somewhat a relationship with a positive influence between 

the components of intellectual capital (human capital, operational capital, market capital, innovative 
capital) and aspects related to national competitiveness (Economic growth, Overall productivity of 
the production factors, R & D activities, ...) in firms and state level. With a statistical overview, this 
topic was addressed by measuring the relationship and differences between the variables of the study 
using the appropriate statistical tools. 

The study concluded that there is a positive relationship between the indicators that 
demonstrate the components of intellectual capital and the competitiveness index in the Maghreb 
countries, with differences recorded in each variable of study between Malaysia and these countries.  

Finally, the present research results that the investment in intellectual capital has a role in 
achieving the competitiveness of developing countries in general and the three Maghreb countries in 
particular. 
 
Keywords : National intellectual capital, national competitiveness, knowledge economy, education, 
research and development, creativity and innovation, investment in intellectual capital. 
 

 


