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االبتكار كآلية لتحقيق
ستدامة في مصر

ُ
التنمية امل

د. أماني صالح محمود املخزنجى

مدرس بمعهد العبور العالي لإلدارة 
 والحاسبات ونظم املعلومات

جمهورية مصر العربية

امللخص )))

ســواء،  حد  على  والنامية  تقدمة 
ُ
امل البلدان  في  املستدامة  والتنمية  االقتصادي  للنمو  قاطرة  بمثابة  االبتكار  أضحى 

نتجات وأساليب التسويق وأنساق تنظيمية جديدة أو ُمحَسَنة بشكل 
ُ
ا إبداعًيا ُيساهم في تطويـر امل

ً
 ُيعّد االبتكار نشاط

ُ
حيث

كبيـر، واستخدامها إلحداث التأثيـر املجتمعي والتحول االقتصادي واالجتماعي املرغوب فيه، مّما دعى العديد من املنظمات 
نظمة العاملية للملكية الفكرية )WIPO( بوضع استـراتيجية منهجية لتطويـر جميع مجاالت األنشطة 

ُ
الدولية وعلى رأسها امل

دت وثيقة مصر للتنمية املستدامة »2030« على ضرورة دفع 
ّ

االبتكارية قابلة للتطبيق في جميع دول العالم، وفى مصر أك
 أسفرت نتائج 

ُ
حرك األسا�سي للتنمية، وقد أكدت الدراسة هذه العالقة حيث

ُ
قاطرة االبتكار والتنافسية واإلبداع لكونها امل

الدراسة عن وجود عالقة تكامل مشتـرك بيـن مؤشر االبتكار )GII( والتنمية املستدامة بأبعادها املختلفة الُبعد التنموي 
والُبعد االجتماعي، حيث جاءت )R2( 99.5%، 99.3% على التـرتيب عند مستوى معنوية 1%، أّما الُبعد البيئي فهو يحتاج 
27.3% وذلك   )R2( إلى مزيد من تفعيل االبتكار في اتجاه تحسيـن البيئة االقتصادية وتقليل االنبعاثات الكربونية جاءت

.)ARDL) Auto -Regressive Distributed Lag Model باستخدام تحليل

ستدامة، تقديـر العالقة.
ُ
الكلمات املفتاحية: االبتكار، مصر، التنمية امل

املقدمة
رص العمل، 

ُ
 لزيادة اإلنتاجية، خلق ف

ً
ُيعدُّ االبتكار أحد الركائز األساسية لتحفيـز التنمية االقتصادية، بكونه سبيال

خلق تقنية تعمل على تحسيـن الكفاءة، وتبادل األفكار اإلبداعية للشركات على مستوى العالم، ومن ثّم توليد دائرة أقطابها 
نفقات البحث والتطويـر واالبتكار واإلنتاجية ودخل الفرد، والتي ُيعزز كل منها اآلخر مما ُيساهم في تحقيق النمو االقتصادي 
إلى  الــوصــول  الحرجة، مثل  التنموية  لقضايا  الفعالة  الحلول  إيجاد  في  االبتكار  )Prieto, 2017: 1(، كما يساهم  ستمر 

ُ
امل

ساعد رواد األعمال في تحسيـن 
ُ
مثل أبعاد هامة ت

ُ
الطاقة النظيفة واملاء النقي، وتحسيـن الصحة وخدمات التعليم، وهى ت

االقتصاد ككل، مّما يوفر مكاسب أوسع لضرورة دعم االبتكار.

اإلطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة: 
: اإلطار النظري: 

ً
أوال

ــــعــــدُّ االبـــتـــكـــار ضـــــــرورة حــتــمــيــة لــتــحــقــيــق أهـــــــداف الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة ومـــنـــهـــا الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر والـــقـــضـــاء الـــتـــام  ُي
ــــوع، وصــــحــــة جــــيــــدة ورفـــــــــاه، وطــــاقــــة نــظــيــفــة بـــأســـعـــار مـــعـــقـــولـــة، ومــــيــــاه نـــظـــيـــفـــة، وعــــمــــل الئـــــق ونــــمــــو اقـــتـــصـــادي،  ــــجـ عـــلـــى الـ
ـــســـتـــدامـــة، كما 

ُ
ومــــدن ومــجــتــمــعــات مــحــلــيــة ُمــســتــدامــة، وتــهــيــئــة مــنــاخــيــة. كــمــا ُيــعــد الـــهـــدف الــتــاســع مـــن أهـــــداف الــتــنــمــيــة امل

 ُيــعــتــبـــــر االبــتــكــار والــهــيــاكــل األســاســيــة هـــو جــوهــر مــهــمــتــنــا لـــريـــادة تــنــمــيــة نــظــام دولــــي للملكية الــفــكــريــة يــنــتــفــع بـــه الــجــمــيــع(1(  
وعلي هذا سوف تستعرض الباحثة مفهوم االبتكار ومؤشراته، ثّم تتطرق ألنظمته.

 *  تم استالم البحث في مارس 2020، وقبل للنشر في مايو 2020، وتم نشره في يونيو 2022.
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ُ

تقدمة والنامية على حــد ســـواء، حيث
ُ
امل الــبــلــدان  فــي  أضحى االبــتــكــار بمثابة قــاطــرة للنمو االقــتــصــادي والتنمية املستدامة 

ُمحَسَنة بشكل كبيـر،  أو  تنظيمية جــديــدة  وأنــســاق  التسويق  نتجات وأساليب 
ُ
امل فــي تطويـر  ُيساهم  إبــداعــًيــا  ا 

ً
االبتكار نشاط ُيــعــّد 

الدولية  املنظمات  العديد من  دعــى  مّما  فيه،  املــرغــوب  االقتصادي واالجتماعي  والتحول  املجتمعي  التأثيـر  واستخدامها إلحــداث 
االبتكارية  األنشطة  مجاالت  جميع  لتطويـر  منهجية  استـراتيجية  بوضع   )WIPO( الفكرية  للملكية  العاملية  نظمة 

ُ
امل رأسها  وعلى 

ــدت وثيقة مصر للتنمية املستدامة »2030« على ضــرورة دفع قاطرة االبتكار 
ّ

قابلة للتطبيق في جميع دول العالم، وفى مصر أك
 أسفرت نتائج الدراسة عن وجود 

ُ
حرك األسا�سي للتنمية، وقد أكدت الدراسة هذه العالقة حيث

ُ
والتنافسية واإلبــداع لكونها امل

عالقة تكامل مشتـرك بيـن مؤشر االبتكار)GII( والتنمية املستدامة بأبعادها املختلفة الُبعد التنموي والُبعد االجتماعي حيث جاءت 
إلــى مزيد من تفعيل االبتكار في اتجاه  أّمــا الُبعد البيئي فهو يحتاج   ،%1 99.3 % على التـرتيب عند مستوى معنوية   ،%99.5 R2
 )ARDL) Auto -Regressive 27.3% وذلك باستخدام تحليل )R2( تحسيـن البيئة االقتصادية وتقليل االنبعاثات الكربونية جاءت

.Distributed Lag Model

-1 :Concept of Innovation  مفهوم االبتكار

ه »ُمقّدمة لطرق جديدة لفعل األشياء«، ويتضمن هذا التعريف جوانب مثل الهياكل التنظيمية 
ّ
ُيمكن تعريف االبتكار بأن

ــه »الــقــدرة على اإلبـــداع واســتــخــدام مهارة 
ّ
أن أو املنتجات أو العمليات الجديدة )Prieto, 2017: 1(. كما عــّرفــه Oyedele على 

الخيال في الوصول إلى حيـز جديد واالستثمار فيه«، وهو »عملية تحويل أفضل األفكار اإلبداعية إلى حقيقة واقعة، ومن ثّم 
وليد سلسلة من األحداث املبتكرة ينشأ عنها خلق قيمة جديدة« )Oyedele, 2018: 11(، كما عّرفت منظمة التعاون والتنمية 

ُ
ت

ه »اإلنفاق على البحث والتطويـر، واالستثمار في البـرمجيات، وهى مؤشرات تؤثـر 
ّ
االقتصادية OECD االستثمار في االبتكار بأن

 للظروف 
ً
على اإلنتاجية ومن ثّم النمو االقتصادي« )OECD, 2003: 23(. ويأخذ االبتكار شكل التكيف الناجح للتقنيات وفقا

الخاصة بكل دولة، وكذلك االنتشار الواسع عبـر الشركات والقطاعات، وهذه العملية ضرورية للتحول اإلنتاجي، وفي الواقع 
.)Prieto, 2017: 2( نجد أّن الدول صاحبة الريادة واألسرع في النمو االقتصادي في العالم هم قادة العالم في البحث والتطويـر

-2 :Global Innovation Index )GII( ُمؤشر االبتكار العالمي

 عام 2008 عن كلية إدارة األعمال العاملية، باالشتـراك مع »املنظمة العاملية 
ُ

يّصدر مؤشر االبتكار العالمي سنوًيا منذ
للملكية الفكرية« وجامعة »كورنيل« كما صدر هذا املؤشر بدعم من الحكومة األستـرالية على هامش مجموعة العشريـن، 
ويغطي مؤشر االبتكار العالمي بقياس املخرجات واملدخالت في عمليات االبتكار وسياسات االبتكار التي تبيـن مدى التشارك بيـن 
الصناعة والعلم وانتشار املعرفة، ويقوم مؤشر االبتكار العالمي على ُمؤشريـن فرعييـن أساسييـن هما املدخالت واملخرجات: 

التعليم -  مثل  البشري  املــال  رأس  ومؤسسات  والتشريعية،  االقتصادية  املؤسسات  إلــى  املــدخــالت  مؤشر  وُيشيـر 
ومناخ  واألســــواق  لالبتكار،  املحفزة  والبيئة  للتكنولوجيا،  التحتية  والبنية  والتطويـر،  والبحث  العالي  والتعليم 

االستثمار، وتشابك قطاع األعمال من حيث الروابط اإلبداعية واستيعاب املعرفة. 

ؤشر الفرعي الثاني وهو ُمؤشر املخرجات، فيشمل املعرفة والتكنولوجيا من حيث اإلنتاج والنشر والتأثيـر املعرفي، - 
ُ
أما امل

وُمنتجات التكنولوجيا وُمنتجات وخدمات املعرفـة، واملعلومات على الشبكات )تقريـر املعرفة العربي، 2014: 23(.

كما ُيساعد مؤشر االبتكار العالمي الحكومات على تقييم أداء االبتكار في بلدانها وتحقيق فهم أفضل لكيفية تحفيـز 
العالم،  للملكية الفكرية نشاط امللكية الفكرية واتجاهاته في جميع أنحاء  العاملية  ــؤشــرات 

ُ
امل ل 

ّ
حل

ُ
النشاط اإلبــداعــي، وت

وهو ما ُيعيـن واضعي السياسات على اتخاذ قرارات أكثـر استنارة (1( ويعرض الشكل رقم )1( عرًضا بيانًيا لحساب ملؤشر 
GII وهو عبارة عن متوسط بسيط للعشرات على طول أعمدة املدخالت واملخرجات، حيث يتم تعريف كل من األعمدة 
بعدة متغيـرات، مصادرها املنظمات الدولية مثل املنتدى االقتصادي العالمي، والبنك الدولي، واالتحاد الدولي لالتصاالت 
P. 8/Global Innovation Index 08 .09 وُيقّدم مؤشر االبتكار العالمي Global Innovation Index مقاييس ُمفّصلة عن 
األداء االبتكاري في 129 بلًدا واقتصاًدا في جميع أنحاء العالم، وتستكشف مؤشراته، البالغ عددها 80 مؤشًرا رؤية شاملة 

عن االبتكار بشتى مجاالته، ومنها البيئة السياسية والتعليم والبنى التحتية وتطويـر األعمال. 

 
  Source: Cornell, INSEAD & WIPO 2014

شكل رقم ))( طريقة حساب مؤشر االبتكار العالمي

)1( https://www.wipo.int/sdgs/ar/story.html
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التي  في الطريقة  الــقــادم، ويبحث  العقد  في   ملشهد االبتكار الطبي 
ً
2019 تحليال العالمي لعام  وُيقدم مؤشر االبتكار 

سيحول بها االبتكار الطبي التكنولوجي وغيـر التكنولوجي تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، كما يستكشف دور 
ه يـرسم معالم مستقبل الرعاية الصحية، وأيًضا التأثيـر املحتمل الذي قد يحدثه على 

ّ
 ألن

ً
االبتكار الطبي وديناميكيته نظرا

النمو االقتصادي. وتقدم فصول التقريـر مزيًدا من التفاصيل التي يدلي بها كبار الخبـراء وصانعي القرارات حول موضوع 
.)Global Innovation Index 2019( هذا العام من املنظوريـن األكاديمي والتجاري

-3 :Innovation Models نماذج االبتكار

قتـرن(، ونموذج أنشطة االبتكار: 
ُ
هناك عدة نماذج لتطبيق االبتكار منها نموذج االبتكار الخطى، نموذج االبتكار املزدوج )امل

نموذج االبتكار الخطى Linear Innovation Models:أ- 

 ،
ً
مــن أهــم الــنــمــاذج الــســائــدة لالبتكار نــمــوذج االبــتــكــار الخطي املبكر الــذي ال يـــــزال سائد فــي معظم املــمــارســات حاليا

وتنظر تلك النماذج إلى عملية االبتكار على أّنها تسلسل خطي لألنشطة، حيث إنها تبدأ باختـراع علمي يتم دفعه إلى السوق 
 »Technology Push )TP)« ومــن أمثلة هــذه النماذج الخطية ،)Alaa El-Din, 2012: 4) من خــالل سلسلة من األنشطة 
 يشيـر MP إلى دفع التكنولوجيا على أساس حاجة السوق املحددة مسبًقا، بينما يشيـر TP إلى 

ُ
و»(Market Pull )MP« حيث

دفع التكنولوجيا إلى السوق دون مراعاة احتياجات السوق بشكل صحيح. ويسجل معارضو النموذج الخطي اعتـراضهم 
على ما سبق بأّن االبتكار عملية معقدة تتطلب رد فعل وتقييم مستمريـن من مختلف أصحاب املصلحة طوال جميع مراحل 
التطويـر، ويجادلون أيًضا بأّن عملية االبتكار ليست مجرد سلسلة من األنشطة، بل هي مجموعة من األنشطة التفاعلية 
التي تتأثـر بعدة عوامل مثل أحدث التقنيات، وتغييـر احتياجات السوق، واملبيعات، ومالحظات العمالء، ومن هنا تدخل 

.»)CM( قتـرن
ُ
النماذج الديناميكية الحديثة إلى حيـز التطبيق، وأهمها »النموذج امل

قتـرن( )Innovation Coupling Models )CM:ب- 
ُ
نموذج االبتكار املزدوج )امل

نــمــوذج أكثـر ديناميكية مــن النموذج  قتـرن وهــو 
ُ
نــمــوذج االبــتــكــار امل الــنــمــوذج الخطى السابق ذكــره يأتي  على عكس 

 يعتمد على التفاعل بيـن العناصر املختلفة لعملية االبتكار، وتبدأ املراحل الرئيسية لالبتكار منذ اللحظة التي 
ُ

الخطى، حيث
شيـر األسهم إلى التغذية املرتدة والتقييم املستمر في كل مرحلة، ويظهر 

ُ
يتّم فيها إنشاء فكرة جديدة حتى تصل إلى السوق، وت

 تبدأ 
ُ

التفاعل بيـن املراحل املختلفة لدورة االبتكار، واحتياجات السوق، والتقنيات الحديثة لإلنتاج وتقنيات اإلنتاج، حيث
عملية االبتكار بحاجة جديدة )طلب( ُيؤدى إلى خلق فكرة جديدة، ومن ثّم تكنولوجيا جديدة، ويتّم التفاعل بيـن كل مرحلة 

.)Alaa El-Din, 2012: 6( من هذه املراحل وحاجة السوق إلى أّن يتّم دفع املنتج إلى السوق

نموذج أنشطة االبتكار  Innovation Activities Models:ج- 

 فـــي هــــذا الـــنـــمـــوذج تـــبـــدأ دورة االبـــتـــكـــار بــاخــتـــــراع جـــاهـــز لــلــتــســويــق أو االســـتـــخـــدام لــصــالــح املــجــتــمــع، كــمــا ُيــمــكــن أّن يــتــّم 
نــمــوذج أولـــي أو منتج، ويعتمد هــذا على عــديــد مــن العوامل  ـكـان نتيجة بحث مطبق أو  فــي أّي مرحلة ســـواء  تسويق االخــتـــــراع 
مــثــل طــبــيــعــة الــتــكــنــولــوجــيــا واحـــتـــيـــاجـــات الـــســـوق، وفــــي هــــذا الـــنـــمـــوذج تــــّم دمــــج عــنــصــريـــــن إضــافــيــيـــــن، ُيــعــتــقــد أّنــهــمــا ضـــروريـــان 
لــتــســويــق االخـــتـــــــراعـــات بــنــجــاح وتــولــيــد فـــوائـــد اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، هــمــا »أنــشــطــة االبـــتـــكـــار« و»صـــنـــاديـــق أدوات االبــتــكــار« 
فـــي نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا ودعــــم ريـــــادة األعــــمــــال، والـــتـــعـــاون األكــاديــمــي  (Alaa El-Din, 2012: 8(. وتــتــمــثــل أهــــم أنــشــطــة االبـــتـــكـــار 
ــــاط  بــالــصــنــاعــة، ومــــن أهــــم الــكــيــانــات املــصــريــة الـــتـــي تـــقـــوم بــتــنــفــيــذ أو دعــــم األنــشــطــة الـــتـــي تــنــ�ســئ وتـــوطـــد الــــروابــــط بــيـــــن األوسـ
 Research, Development & Innovation Program واالبــــتــــكــــار  والـــتـــطـــويـــــــر  الـــبـــحـــث  ــــــرنـــامـــج  وبـ ــنـــاعـــة،  والـــصـ ــيـــة  األـكــاديـــمـ
 ،Technology Innovation and Entrepreneurship Center  )TIEC( األعــمــال  وريــــادة  التكنولوجي  االبــتــكــار  مــركــز   ،)RDI)
الــعــلــوم  عــلــى  الــقــائــمــة  لــألعــمــال  افــتـــــراضــيــة  (Technology Transfer Offices )TTOs، وحــاضــنــة  الــتــكــنــولــوجــيــا  نــقــل  ومــكــاتــب 

 .Virtual Incubator for Science Based Business )VISB)

ا ملؤشر االبتكار:  4-
ً

تقييم الوضع املصري عربًيا ودولًيا وفق

قّدم 
ُ
 ت

ُ
ظهر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أكبـر قوة في مجاالت ابتكار املنتجات ورأس املال املخاطر، حيث

ُ
ت

املنطقة منتجات جديدة إلى السوق وتدمج التكنولوجيا الجديدة، مع توفيـر رأس املال ملساعدة الشركات على النمو، حيث 
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ُتهيمن الشركات الكبيـرة على العديد من االقتصادات في املنطقة وتواجه الشركات مخاطر أعلى في العديد من بلدان منطقة 
.)Zoltán, 2019( الشرق األوسط وشمال أفريقيا مقارنة بمجاالت أخرى

 ملؤشر االبتكارأ- 
ً
تقييم الوضع املصري عربيا

 مؤشر االبتكار العالمي بقيمة 4.12، 
ُ

 أتت في املركز األول عربًيا من حيث
ُ

تصدرت قطر الدول العربية عام 2008حيث
كما تأتى في املركز 24 عاملًيا، تليها دولة اإلمارات في املركز الثاني عربًيا و26عاملًيا بـرصيد 3.99 نقطة، تليها دولة الكويت في املركز 
الثالث عربًيا و30 عاملًيا بـرصيد3.66 نقطة، أّما مصر فقد جاءت في املركز العاشر عربًيا و76 عاملًيا بـرصيد 2.83 نقطة، 
 )09. P: 40/Global Innovation Index 08( والسادس أفريقًيا بعد مالطا، وجنوب أفريقيا، وتونس، وموريشيوس، ونيجيـريا

أنظر الجدول التالي رقم )1(. 

جدول رقم ))( 
مؤشر االبتكار ملصر وبعض الدول العربية خالل الفتـرة )9-2008)20)

20(9 20(8 20(7 20(6 20(5 20(4 20(3 20(2 20(( 2010/2009 2009/ 2008 الدولة
GII R GII R GII R GII R GII R GII R GII R GII R GII R GII R GII R

42.2 36 42.6 38 43.2 35 39.4 41 40.1 47 43.2 36 41.9 38 44.4 37 41.9 34 39.8 24 39.9 26 اإلمارات
33.9 65 36.6 51 37.9 49 37.5 50 39.0 50 40.3 47 41.0 43 45.5 33 27.7 26 35.5 35 41.2 24 قطر
32.9 68 34.3 61 36.2 55 37.8 49 40.7 43 41.6 38 41.2 42 39.3 48 36.4 54 31.5 54 36.5 32 السعودية
34.6 60 34.4 60 36.1 56 33.6 67 33.2 77 35.2 69 40.0 50 37.2 55 36.6 52 35.6 33 36.6 30 الكويت
31.1 78 31.7 72 34.7 66 35.5 57 37.7 59 36.3 62 36.1 67 41.1 41 37.8 46 33.7 40 35.9 34 البحريـن
31.0 81 32.8 69 31.8 77 32.2 73 35.0 69 33.9 75 33.3 80 39.5 47 35.5 57 30.3 65 32.3 52 عمان
31.6 74 31.1 76 32.7 72 32.3 72 33.2 78 32.2 84 30.9 92 30.7 88 28.7 94 27.4 94 27.6 82 املغرب
32.8 70 32.9 66 32.3 74 30.6 77 33.5 76 32.9 78 35.8 70 36.5 59 33.9 66 30.5 62 3.37 46 تونس
29.6 86 30.8 79 30.5 83 30.0 82 33.8 75 36.2 64 37.3 61 37.1 56 38.4 41 30.8 58 31.6 55 األردن
27.5 92 27.2 95 26.0 105 26.0 107 28.9 100 30.0 99 28.5 108 27.9 103 29.2 87 29.1 74 28.3 76 مصر
24.0 113 23.9 110 24.3 108 24.5 113 24.4 126 24.2 133 23.1 138 24.4 124 19.9 125 25.0 121 22.9 108 الجزائر

Source: the Global Innovation Index 08/09 report, p:13:16. the Global Innovation Index 09/10 ,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019. 

ـــــــه ُســـــرعـــــان مــا 
ّ
ويـــتـــضـــح مــــن الـــــجـــــدول الــــســــابــــق أن

 أصــبــحــت اإلمـــــارات فــي املــركــز األول 
ُ

تغيـر الــوضــع حــيــث
36 عــاملــًيــا عام  التـرتيب  42.2 نقطة وفــى  بـرصيد  عــربــًيــا 
2019م، ثّم تلتها قطر بـرصيد 33.9 نقطة وفى التـرتيب 
65 عاملًيا، أّما مصر فقد ظلت في املركز العاشر عربًيا 
بـــــرصــيــد 27.5 نــقــطــة واملــــركــــز رقــــم 92 عـــاملـــًيـــا، وُيــمــكــن 
تــفــســيـــــر تـــــــراجـــع تـــــرتــيــب الــــــدول الــعــربــيــة عـــاملـــًيـــا بــحــرص 
ــــّعـــــال فــي  ــلـــمـــوس وفـ ــبـــيـــة بــتــحــقــيــق تــــقــــّدم مـ الــــــــدول األجـــنـ
 أضــحــت 

ُ
ــتـــكـــار وتــكــنــولــوجــيــا املـــعـــرفـــة، حـــيـــث مـــجـــال االبـ

وينقسم  ستدامة، 
ُ
امل التنمية  ركائز  من  أساسية  ركيـزة 

مؤشر االبتكار العالمي إلى ُمؤشريـن فرعييـن هما ُمؤشر 
ُمدخالت االبتكار وُمؤشر ُمخرجات االبتكار. 

ُمؤشر ُمدخالت االبتكار- 

عــلــى املــســتــوى الــعــربــي احــتــلــت اإلمـــــــارات ااملــرتــبــة 
ــؤشــر مــدخــالت االبــتــكــار عــام 2014م، 

ُ
ولـــى بالنسبة مل

ُ
األ

تــلــتــهــا كـــل مـــن قـــطـــر، والـــســـعـــوديـــة، والــبــحــريـــــن، وُعـــمـــان 
على التـرتيب، ثّم جاءت مصر في املركز الحادي عشر، 
ــيـــة أخــــرى  ــــرات فـــرعـ ــــؤشــ ـــــؤشـــــر بــــعــــدة ُمــ

ُ
ــــذا امل وُيـــــقـــــاس هــ

 
شكل رقم )2( املؤشر الفرعي: ملدخالت االبتكار4)20   

 
  Source: Cornell, INSEAD, & WIPO 2014.

خرجات االبتكار4)20
ُ
شكل رقم )3( املؤشر الفرعي: مل
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ؤسسات، ورأس املــال البشري، والبحث، والبنية التحتية، ووجــودة وتطور السوق، وجــودة وتطور التجارة ومجال 
ُ
هــي: امل

األعمال، وقد جاءت اإلمارات في جميع هذه املؤشرات الفرعية في املركز األول عربًيا فيما عدا مؤشر جودة وتطور السوق، 
حيث احتلت املركز السادس عربًيا.

ُمؤشر مخرجات االبتكار: - 

ّم تلتها كل 
ُ
ؤشر ُمخرجات االبتكار ث

ُ
يتبيـن من الشكل السابق أّن السعودية جاءت في املركز األول عام 2014م بالنسبة مل

من األردن، والكويت، واإلمارات، وقطر، والبحريـن على التـرتيب، ثّم جاءت مصر في املركز التاسع عربًيا. 

 
ُ

ستوى العربي حيث
ُ
خرجات على امل

ُ
دخالت وامل

ُ
 كما يتضح من الشكليـن السابقيـن تبايـن املركز املصري ملؤشري امل

احتلت مصر املركز الحادي عشر في ُمؤشر ُمدخالت االبتكار بينما تقدمت إلى املركز التاسع في ُمؤشر ُمخرجات االبتكار 
دخالت بينما تـراجع 

ُ
وهو ما يعنى االستغالل األمثل للُمدخالت، أّما بالنظر إلى اإلمارات فقد احتلت املركز األول في ُمؤشر امل

خرجات إلى املركز الرابع مّما ُيؤكد أّن اإلمارات قد حققت تقدما املرتكزات واملقاييس الفرعية لالبتكار، 
ُ
تـرتيبها في ُمؤشر امل

املقاييس  فــي  تــقــدم  لــم ُيصاحبه  التطور  هــذا  أّن   
ّ
إال التشريعية واالقــتــصــاديــة،  والبيئات  التحتية واملــؤســســات  البنية  مثل 

الفرعية األخــرى، مّما ُيــؤدي إلى تأخر الدولة في نواتج االبتكار، ومن ثّم فإن املؤسسات املعنية في الدولة مدعوة إلى زيادة 
االستغالل األمثل للُمدخالت. 

تقييم الوضع املصري عاملًيا ملؤشر االبتكار: ب- 

على مدار السنوات املاضية رسخت مؤسسة GII نفسها كمرجع رائد في مجال االبتكار، وأصبحت »أداة للعمل« لصناع 
 أّن مؤشر االبتكار العالمي قد 

ً
القرار الذيـن يـرغبون في تحسيـن أداء االبتكار في بلدانهم )Dutta, 2019: 36(، وكما ذكرنا سالفا

تقدمة )الرائدة( في مجال االبتكار عاملًيا لعام 2009/2008 هي 
ُ
ؤشر أّن الدول امل

ُ
تّم احتسابه بدًءا من عام 2008، وأوضح امل

 ،)2009:1/The Global Innovation Index, 2008( على التـرتيب فنلندا، والسويد، وكوريا الجنوبية، وقطر، واليابان، والهند
 تصدرت دولة سويسرا قائمة دول العالم من حيث ُمؤشر االبتكار العالمي، 

ُ
ولكن سرعان ما يتغيـر هذا التـرتيب سنوًيا حيث

ندا، 
ّ
تحدة، وفنل

ُ
امل واململكة  وأمريكا، وهولندا،  السويد،  تلتها دول  ثــّم  نقطة،   67.24 بـرصيد  األول  املركز  في   جــاءت 

ُ
حيث

 58.19  ،58.37  ،58.44  ،59.83  ،61.30  ،61.44  ،61.73  ،63.65 بـرصيد  التـرتيب  على  وأملانيا  وسنغافورة،  والدنمارك، 
 
ً
نقطة على التـرتيب، أّما مصر فقد حققت املركز الثاني والتسعون )92( عاملًيا بـرصيد 27.47 نقطة من مائة وذلك وفقا

 .)Dutta, 2019: 42) 2019 ؤشر االبتكار العالمي لعام
ُ
مل

فــي منطقة  اقــتــصــاًدا   19 بيـن  أّن سبعة عشر مــن   )GII, 2018( كما أوضـــح تقريـر 
شمال إفريقيا وغرب آسيا في قائمة أفضل 100 اقتصاد، بما في ذلك تـركيا )50( وقطر 
(51( وجورجيا )59( والكويت )60( والسعودية )61( وتونس )66( وأرمينيا )68( وعمان 
(69( والبحريـن )72( واملغرب )76( واألردن )79( وأذربيجان )82( ولبنان )90( ومصر )95( 
من بيـن جميع االقتصاديات في املنطقة، كما تشهد مصر التحسن األكبـر في تصنيفها 

اإلجمالي ملؤشر GII 2018، حيث ارتفع تـرتيبها 10 نقاط عن العام السابق 2017 .

 ) )Science and Technology Clusters ) وتقع معظم مجموعات العلوم والتكنولوجيا
صّنف تـركيا 

ُ
فــي الــواليــات املتحدة، والصيـن، وأملــانــيــا، والــبـــــرازيــل، والهند، وإيـــــران، كما ت

واالتحاد الرو�سي في طليعة القائمة التي تضّم أفضل 100 اقتصاد (Dutta, 2019(، أّما 
االبــتــكــار فــي مــصــر ال يحصل عــلــى دعـــم مــالــي ـكــاف مــن الــقــطــاع الــخــاص ســـوى )4% كحد 

.)Zakhary, 2013: 16( كما ُيباع االبتكار املصري بشكل رئيس في مصر ،)أق�سى

 
ً
وفى تقريـر )GII, 2019( تّم تقسيم أداء االبتكار في دول العالم إلى ثالث مجموعات وفقا

 للجدول التالي:
ً
ختلفة لعام 2019 وفقا

ُ
توقع في مستويات الدخل امل

ُ
ملستوى التنمية امل

 مع 
ً
ويــتــضــح مــن الـــجـــدول رقـــم )3( أّن أداء مــصــر بــالــنــســبــة لــالبــتــكــار جـــاء مــتــوافــقــا

التوقعات الدولية ملؤشر االبتكار العالمي لعام 2019 وهى تقع في مجموعة الــدول ذات 

جدول رقم )2)
 
ً
أعلى عشر دول في العالم وفقا

ؤشر االبتكار العالمي لعام 9)20
ُ
مل

عدد التـرتيبالدولة
النقاط

167.24سويسرا
263.65السويد
361.73أمريكا

461.44هولندا
تحدة

ُ
561.3اململكة امل

659.83فلندا
758.44الدنمارك
858.37سنغافورة

958.19أملانيا
1057.43إسرائيل

Source: Dutta.S, )2019( Global 
Innovation Index 2019, p: 36.
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توسط وهو ما ُيؤكد حرص مصر على تبنيها األداء االبتكاري لكونه مصدًرا ضرورًيا للتنمية املستدامة، في 
ُ
الدخل تحت امل

توقع وهى اإلمارات، والكويت، وقطر، والبحريـن، وُعمان، والسعودية، 
ُ
حيـن جاء أداء بعض الدول العربية األخرى أقل من امل

رتفعة، أّما قادة العالم في االبتكار هي الدول ذات الدخول املرتفعة والتي جاءت فوق 
ُ
وهى تقع ضمن مجموعة الدخول امل

التوقعات العاملية وهــى: الــدانــمــارك، وفنلندا، وهــولــنــدا، وســنــغــافــورة، والــســويــد، وســويــســرا، واململكة املــتــحــدة، والــواليــات 
املتحدة األمريكية، وأملانيا، وإسرائيل، وكوريا، وأيـرلندا، وهونج كونج )الصيـن(، واليابان، وفرنسا. 

جدول رقم )3( 
 ملؤشر )GII( لعام 9)20

ً
أداء االبتكار في دول العالم وفقا

دول ذات
دخل ُمرتفع

دول ذات دخل
توسط

ُ
فوق امل

دول ذات دخل
توسط

ُ
تحت امل

دول ذات
دخل ُمنخفض

فوق التوقعات 
ملستوى 
التنمية

الدانمارك-فلندا-هولندا -سنغافورة 
السويد- سويسرا- اململكة املتحدة الواليات 
املتحدة األمريكية- أملانيا -إسرائيل - كوريا 

-أيـرلندا -هونج كونج - اليابان -فرنسا

أرمينيا - الصيـن -كوستاريكا 
– تايالند

الجبل األسود - شمال 
مقدونيا - جنوب أفريقيا

جــورجــيــا -الــهــنــد - كينيا 
مـــنـــغـــولـــيـــا- الـــفـــلـــبـــيـــــــن –

جمهورية مولدوفا
أوكرانيا

بوروندي - مالوي 
موزمبيق - راوندا

 مع 
ً
تماشيا

التوقعات 
ملستوى 
التنمية

كندا -لوكسمبورغ -النـرويج أيسلندا 
-النمسا -استـراليا- بلجيكا إستونيا- 

نيوزيلندا -جمهورية التشيك -مالطا- قبـرص 
-إسبانيا – إيطاليا-سلوفينيا -البـرتغال 

املجر- التفيا -سلوفاكيا -بولندا -اليونان 
-كرواتيا- تشيلي أوروغواي -األرجنتيـن

ماليـزيا- بلغاريا- رومانيا 
املكسيك -صربيا -إيـران 
البـرازيل -كولومبيا -بيـرو 

روسيا البيضاء - البوسنة 
والهرسك -جامايكا -ألبانيا 

أذربيجان -األردن -لبنان

تونس -املغرب 
-إندونيسيا سريالنكا 
-قيـرغيـزستان مصر 

-كمبوديا -كوت 
ديفوار- هندوراس 

الكاميـرون

السنغال - تنـزانيا املتحدة 
طاجيكستان- أوغندا 
-نيبال- إثيوبيا -مالي 

بوركينافاسو- مدغشقر 
زمبابوي -النيجر

أدنى التوقعات 
ملستوى 
التنمية

اإلمارات - ليتوانيا -الكويت -قطر – 
السعودية- بـروناي دار السالم -بنما 

-البحريـن -عمان تـرينيداد وتوباج

االتحاد الرو�سي -تـركيا 
كازاخستان -موريشيوس 
الجمهورية الدومينيكية 

بوتسوانا -باراغواي اإلكوادور- 
ناميبيا غواتيماال- الجزائر

باكستان- غانا 
-السلفادور بوليفيا 
- نيجيـريا بنغالديش 

-نيكاراغوا زامبيا

بنيـن -غينيا -توغو- اليمن

Source: Global Innovation Index Database, Cornell, INSEAD and WIPO, 2019, p. 22.

أثـر األزمة املالية العاملية على تدعيم االبتكار:  5-

بدأت األزمة في القطاع املالي، وسرعان ما انتشرت إلى باقي القطاعات االقتصادية، وتوقف نمو اإلنتاج في العديد من 
الصناعات بل وفي العديد من البلدان أيًضا، وُيمكننا القول بأّن األزمة قد أثـرت على ثالثة مكونات هامة لريادة األعمال هي، 
درة مّما ينتج عنه اتجاهات سلبية وإيجابية في النشاط، ومن ثّم تقل فرص بدء النشاط التجاري 

ُ
النشاط، والطموح، والق

ريــادة  تمويل  مــن  املــعــروض  انخفاض   )2( املتوقعة،  العوائد  انخفاض  وبالتالي  املنتجات  الطلب على  انخفاض   )1( بسبب 
 للمخاطر والخوف من الفشل )Bosma, 2008: 29(، حيث يكون التوسع أكثـر صعوبة 

ً
األعمال الذي تسببه البنوك تجنبا

بالنسبة إلى الشركات التي تفتقر إلى النقد، املصانع سوف توقف إنتاجها أو قد تغلق بشكل دائــم، قد تشهد العديد من 
الشركات القائمة في القطاعات املنشأة انخفاًضا في حجم مبيعاتها نظًرا النخفاض الطلب، ومن ثّم انخفاض األرباح واملوارد 

 .)Bosma, 2008: 18( املخصصة لالستثمارات

 
ُ

كما أظهرت البلدان تبايًنا كبيـًرا في أنماط اإلنفاق العالمي على البحث والتطويـر بعد األزمة املالية 2008-2009، حيث
شهدت بلدان مثل أملانيا وإسرائيل وإيطاليا واململكة املتحدة )اململكة املتحدة( والواليات املتحدة األمريكية والبـرازيل انخفاًضا 
(( قد  BERDو GERD( في اإلنفاق على البحث والتطويـر في عام 2009، لكّن نفقاتها العاملية والتجارية على البحث والتطويـر
تعافت بالكامل بحلول عام 2016، أّما تشيلي وكولومبيا فقد شهدت انخفاًضا حاًدا في BERD في عام 2009، لكّن قفزت 
 أثبتت أّنها 

ُ
عّد فرنسا وبولندا وجمهورية كوريا والصيـن ومصر حيث

ُ
معدالت نموهما في أعقاب األزمة املالية العاملية، كما ت

من بيـن االقتصادات األكثـر مرونة من حيث اإلنفاق املحلى على البحث والتطويـر بعد األزمة املالية العاملية انظر الجدول 
رقم )4(.

 أثبتت 
ُ

يتضح من الجدول رقم )4( مرونة بعض االقتصادات مثل فرنسا وبولندا وجمهورية كوريا والصيـن ومصر حيث
أّنها من بيـن االقتصادات األكثـر مرونة لألزمة، ذلك لكونهم قد شهدوا نمًوا قوًيا ومستمًرا في كل من GERD وBERD خالل 
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 أّن بعض البلدان لم 
ً
2010-2016 بأكملها، كما يتضح أيضا الفتـرة 

تــعــد بــعــد إلـــى مــســتــويــات اإلنــفــاق عــلــى الــبــحــث والــتــطــويـــــر قــبــل األزمـــة، 
البحث  أقــل على  نفق 

ُ
ت تـزال  التي ال  والبـرتغال وإسبانيا  فنلندا  ومنها 

والتطويـر مّما كانت عليه في عام 2008، وعلى النقيض من ذلك فقد 
اســتــعــادت كــل مــن املكسيك، وبــولــنــدا، وروســيــا GERD وBERD عام 
2014 ولكنها شهدت انخفاًضا جديًدا في عام، وأخيـًرا ال تـزال بعض 
الدول مثل جنوب إفريقيا تكافح الستعادة حجم اإلنفاق على البحث 

.)Dutta, 2018: 6( والتطويـر في مجال األعمال

ستدامة في مصر:  6-
ُ
االبتكار والتنمية امل

 ،»2030 مصر  رؤيــة  املستدامة:  التنمية  »استـراتيجية  مصر  تبنت 
وتأتى أهمية هذه االستـراتيجية في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر 
بأبعادها املحلية واإلقليمية والعاملية والتي تتطلب إعــادة النظر في الرؤية 
التنموية ملواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما 
إلــى مصاف  النهوض من عثـرته واالنتقال  يمكن املجتمع املصري من 

الدول املتقدمة وتحقيق الغايات التنموية املنشودة للبالد.)1(.

اإلطار العام لالستـراتيجية التنمية املستدامة في مصر: أ- 

تــأخــذ اســتـــــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة: رؤيــــة مــصــر 2030 في 
مصر،  فــي  املستدامة  التنمية  عملية  تــواجــه  التي  التحديات  االعتبار 

والتي تتمثل في ندرة املوارد الطبيعية مثل الطاقة واملياه واألرض، وتدهور البيئة وتواضع موارد التنمية البشرية من سكان 
وصحة وتعليم، وعدم مالئمة نظام الحوكمة، باإلضافة إلى غياب نظام االبتكار واإلبداع، كما تتبنى مجموعة من األهداف 
 من كونها تحديات رئيسة، وقد تبنت االستـراتيجية مفهوم التنمية 

ً
والغايات لتحويل هذه العناصر إلى محفزات للتنمية بدال

املستدامة كإطار عام ُيقصد به تحسيـن جودة الحياه في الوقت الحاضر بما ال يخل بحقوق األجيال القادمة في حياة أفضل. 
تتبناه االستـراتيجية على »النمو االحتوائي واملستدام والتنمية اإلقليمية املتوازنة«،  الــذي  التنمية  تـرتكز مفهوم  ومن ثم 
كما يـرتكز مفهوم االستـراتيجية على ثالثة أبعاد رئيسة تشمل البعد االقتصادي )التنمية االقتصادية، والطاقة، واملعرفة،  
االجتماعية،   العدالة  )ويشمل  االجتماعي  والُبعد  الحكومية(  املؤسسات  وكــفــاءة  والشفافية  العلمي،  والبحث  واالبــتــكــار، 

والصحة، والتعليم والتدريب( والُبعد البيئي )البيئة والتنمية العمرانية(.

ستدامة: Sustainable Developmentب- 
ُ
مفهوم التنمية امل

النتائج املرضية نحو املجتمع  إنــه لم يحقق  التقليدي السائد في القرن العشريـن حيث  التنمية  تغيـر النظر ملفهوم 
في  البيئة  النمو االقتصادي واالجتماعي واملحافظة على  تنمية مستدامة تحقق  والبيئة، وزادت تطلعات املجتمعات نحو 
آن واحد )العصيمى، 2015: 16(، وُيقصد بها تحقيق أهداف التنمية دون اإلضرار بحقوق األجيال القادمة من استنـزاف 
املـــوارد  بتـرشيد االســتــهــالك واإلنــتــاج لتخفيف الضغط على استغالل  تهتم  أّنــهــا  2017: 5(، كما  )ربــيــع،  لــلــمــوارد الطبيعية 
 غيـر القابلة للتجدد )كافي، 2017: 32(، وللتنمية املستدامة مؤشرات ُيمكن من خاللها قياس 

ً
والخامات الطبيعية خصوصا

مدى تقّدمها وتحقيق أهدافها.

ستدامة ُمستدامة وفّعالة اقتصادًيا، ومرغوبة وشاملة 
ُ
ووفًقا لـ Romeiro, 2012) Romeiro( يجب أن تكون التنمية امل

اجتماعًيا، وحكيمة ومتوازنة بيئًيا، وهى ذاك االقتصاد الذي يهتم بدمج النظم الطبيعية والقيم اإلنسانية والصحة والرفاه 
البيئية،  االستدامة  من  مكن 

ُ
ت فّعالة  سياسات  اختيار  طريق  عن  والطبيعية  البشرية  األنظمة  بيـن  يـربط  إنــه  حيث   ،

ً
معا

وتوزيع املوارد بشكل متوازن وتخصيص املوارد الضئيلة بكفاءة، كما تنص االقتصاديات البيئية على أّن النمو االقتصادي 

)1( http://www.cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/Pages/Egypt%E2%80%99sVision2030.aspx

جدول رقم )4)

إجمالي اإلنفاق املحلي على البحث والتطوير في 
بعض الدول خالل الفترة )6-2008)20)

CRISIS RECOVERY

2008 2009 -20(0
*20(3 20(4 20(5 20(6

France 100 104 108 114 115 115p

Korea 100 106 139 166 168 173
Mexico 100 105 114 127ep 130ep 125ep

Poland 100 113 150 187 207 n/a
Turkey 100 111 138 171 185 n/a
Argentina 100 117bp 138p 137p 149p n/a
China 100 126 177 231 253 276
Russia 100 111 108 118 118 117
Colombia* 100 100 132 201 197 186
Costa Rica* 100 133 147 177 n/a n/a
Egypt* 100 168 222 284 334 344
India* 100 106 118 n/a 119 n/a
Source: OECD MSTI, March 2018; data used: Gross domestic 
expenditure on R&D )GERD) at constant 2010 PPP$, base 
year = 2008 )index 100)
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ال ُيمكن أن ُيوجد دون تدميـر للموارد الطبيعية والبيئة، وبالتالي يجب أن يشمل تكلفة العوامل الخارجية، أي النفقات 
مثل: تكلفة املوارد التالفة واألنظمة الطبيعية، وصحة اإلنسان والرفاه والخطر بسبب التلوث، وهذه هي الطريقة الوحيدة 

لتحقيق االستدامة.

مؤشرات التنمية املستدامة Sustainable Development Indicators:ج- 

التنمية  التنمية املستدامة، حيث قامت لجنة  بها ملراقبة وقياس  قامت هيئة األمــم املتحدة بوضع منهجية خاصة 
ستدامة، تّم اختصارها 

ُ
املستدامة )CSD( بتنقيح مجموعة من املؤشرات تتألف من 50 مؤشرا تشمل 96 مؤشًرا للتنمية امل

عد أداة مفيدة للتحاور حول األفكار والقيم واملفاهيم املرتبطة بالتنمية 
ُ
وتنظيمها في أربعة عشر مؤشًرا أساسًيا، والتي ت

املستدامة وهى كالتالي )السمان، 2011: 391-136(:

 -Governance :الحوكمة       -     Poverty :الفقر

 - Education :التعليم       -     Health :الصحة

 -Natural Hazards :املخاطر الطبيعية       -    Demographics :السكان

 -Land :األرض       -     Atmosphere :املناخ

 - Oceans, Seas & Costs :املحيطات والبحار والشواطئ

 - Biodiversity :التنوع البيولوجي      -     Fresh Water :املياه العذبة

 -Economic Growth :النمو االقتصادي

 - Global Economic Partnerships :الشراكات االقتصادية العاملية

 -Production Output and Consumption Patterns :أنماط اإلنتاج واالستهالك

ستدامة:  7-
ُ
أثـر االبتكار على تحقيق التنمية امل

نتناولهما  فــرص عمل..  اإلنتاجية، وخلق  زيــادة  ُبعديـن هما  ستدامة من خــالل 
ُ
امل التنمية  االبتكار على تحقيق  ُيؤثـر 

بالتفصيل كالتالي: 

أثـر االبتكار على زيادة اإلنتاجية: أ- 

 ُيـــــؤدي تــطــبــيــق الــتــكــنــولــوجــيــا إلـــى اســتــخــدام أكــثـــــر كـــفـــاءة لــلــمــصــادر 
ُ

 لـــزيـــادة اإلنــتــاجــيــة، حــيــث
ً
 يعتبـر االبــتــكــار ســبــيــال

اإلنتاجية، مما ُيؤدى إلى تغييـر أنماط اإلنتاج، عالوة على ذلك يقوم بتوليد دائرة أقطابها نفقات البحث والتطويـر واالبتكار 
واإلنتاجية ودخل الفرد والتي ُيعزز كل منها اآلخر مما ُيساهم في تحقيق النمو االقتصادي املستمر. )Prieto, 2017: 1( كما 
فيها  تتغيـر   )IT( املعلومات  تكنولوجيا  أســاس استخدام  املعرفة على  إنتاج ونشر وتطبيق  فيها  يتم  التي  االقتصاديات  أّن 

.)Powell, 2004: 203) أساليب اإلنتاج على املستوى الكلى، مّما ينتج عنه تغيـرات اجتماعية واقتصادية

 للظروف الخاصة بكل دولـــة، وكــذلــك االنــتــشــار الــواســع عبـر 
ً
 ويــأخــذ االبــتــكــار شكل التكيف الناجح للتقنيات وفــقــا

الشركات والقطاعات، وهــذه العملية ضرورية للتحول اإلنتاجي، وفــي الواقع نجد أّن الــدول صاحبة الــريــادة واألســرع نمو 
ُيعتبـر تغييـر أنماط اإلنــتــاج أحــد أهم  )Prieto, 2017: 2(، كما  العالم في البحث والتطويـر  العالم هم قــادة  في  اقتصادي 
عوامل النمو االقتصادي الذي ال يحدث بالتساوي بيـن القطاعات املختلفة، ولكّنه ُيمكن أّن ينشأ بالتـزامن في ظل التقنيات 
التكنولوجية  التطورات  التكنولوجيا واالبتكار أكثـر قــدرة على تقديم  في  التي تستثمر  البلدان والشركات  الجديدة، وتلك 
 ،)Prieto, 2017: 1( ظهر إنتاجية أكبـر في العمل من تلك التي ال تدعمه

ُ
الجديدة، البلدان والشركات التي تدعم االبتكار ت

نافسيـن عن 
ُ
نشأة امل

ُ
دّمر الشركات امل

ُ
 يتغيـر توزيع الثـروة عندما ت

ُ
كما ُيعتبـر االبتكار أحد آليات إعادة توزيع الثـروة، حيث

ؤدي بدورها إلى زيادة في تـركيـز الثـروة )األرباح( للشركات الطارحة لها على 
ُ
طريق االبتكارات الحديثة التي تكتسح األسواق، وت

.)Oyedele,2018.p:40 حساب الشركات األخرى

ر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على اإلنتاجية من خالل ثالث قنوات رئيسة هي تحقيق الكفاية والكفاءة 
ّ
ؤث

ُ
 وت

اإلنتاجية، وزيــادة رأس املــال املعرفي واملــادي، ويتجلى ذلك في زيــادة اإلنتاجية وانخفاض أسعار سلع وخدمات تكنولوجيا 
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املعلومات )European Commission, 2006: 3(، وقد اتجه الناتج املحلى اإلجمالي املصري إلى التـزايد خالل فتـرة الدراسة 
2000، وهى أقل قيمة له، ثم بلغت  332218 مليون جنيه عام  (2000-2017(، حيث بلغت قيمة الناتج املحلى اإلجمالي 
340954 مــلــيــون جنيه عـــام 2017، وهـــى أعــلــى قيمة لـــه، ومــتــوســط فــتـــــرة 1368823.75مـــلـــيـــون جــنــيــه، وانـــحـــراف معياري 
الــفــرد مــن الناتج  اتــجــه متوسط نصيب  3.56%، كما  914825.1 بينما بلغ مــعــدل النمو املــركــب خــالل هــذه الفتـرة  قـــدره 
ثــّم ارتفع  لــه،  2002 وهــى أقــل قيمة  5363.2 جنيه للفرد عــام  لــلــزيــادة خــالل تلك الفتـرة حيث بلغ   

ً
املحلى اإلجــمــالــي أيــضــا

ليصل إلــى 35590.2جــنــيــه للفرد عــام 2017، بمتوسط فتـرة قــدره 15541.09جــنــيــه، ومــعــدل نمو متوسط قــدره %18.5 
)املخزنجى،2019: 135(، ويساهم قطاع املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت بنسبة 2.4% من الناتج املحلى اإلجمالي املصري 

عام 2006-2007، بينما بلغت هذه النسبة حوالى 3.1% عام 2017م.(1(

 كما تعمل االســتــثــمــارات فــي تكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت على زيـــادة رأس املــال املعرفي واملـــادي، واعتماد طرق 
جديدة إلدارة األعمال، حيث بلغت قيمة االستثمارات في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 1781مليون جنيه عام 2000، 
ثّم تـزايدت إلى 18066 مليون جنيه عام 2017، كما تطورت صادرات الصناعات التكنولوجية الفائقة في مصر خالل الفتـرة 
(2000-2017( من 5,590,915 دوالر عام 2000 حتى بلغت 125 مليون دوالر أمريكي في عام 2018، وعلى الرغم من تقلب 
 أّنها كانت تميل إلى الزيادة خالل الفتـرة من عام 1999 إلى 

ّ
صادرات مصر عالية التقنية بشكل كبيـر في السنوات األخيـرة، إال

عام 2018، حيث بلغت حوالى 0.9% من إجمالي الصادرات املصّنعة.(2(

أثـر االبتكار على خلق فرص العمل: ب- 

الــثـــــروة الوطنية والــحــد من  ُمــســتــدام وشــامــل وضـــروري لتوليد   يعتبـر خلق فــرص العمل أداة رئيسية لتحقيق نمو 
مثل مدخالت تخضع 

ُ
ت الــريــادي دور في توجيه وتنظيم املشاريع، واإلبـــداع واالبتكار، وتطويـر املنتج وهــى  الفقر، وللنشاط 

التحدي وقبول  الــســوق، وسلوك رائــد األعــمــال وقــدرتــه على  حيطة مثل السياسات الحكومية ونظام 
ُ
امل البيئة  لتنظيمات 

خرجات( إنشاء ُمؤسسات يتـرتب عليها خلق فرص العمل، مّما يتـرتب عليها 
ُ
املخاطر واقتناص الفرص لينتج لنا في النهاية )امل

.)Oyedele, 2018: 58( توليد دخول جديدة

 تعمل على خلق فــرص العمل وتنمية 
ُ

أّنها تخلق قيًما اجتماعية واقتصادية حيث كما تأتى أهمية ريــادة األعــمــال في 
التنمية االجتماعية  لتحقيق  األهمية  بالغ  أمــر  وهــو  املــال االجتماعي  ابتكار سلع وخــدمــات جــديــدة، وخلق رأس  العمالة، 

.)Nagler, 2007: 3( واالقتصادية املستدامة

 وهناك عدة أسباب الستنتاج ثابت أّن مستويات االبتكار تميل إلى أن تكون مرتبطة بمستوى التنمية االقتصادية، 
الفكرية، والتعليم األكاديمي  امللكية  إلى الحصول على مستويات أعلى من حماية   

ً
تقّدما  تميل االقتصادات األكثـر 

ُ
حيث

العاملة في قطاعات الصناعة املتطورة، مثل تكنولوجيا  إلــى تشارك نسبة أعلى من القوى  متاح بسهولة أكبـر، باإلضافة 
املعلومات واالتصاالت )ICT(، وكذلك الصناعات املهنية والخدمية املتقدمة، مّما ُيشجع ذلك رواد األعمال على أن يكونوا 
 الرتفاع معدالت نسب ريــادة األعمال 

ً
ظهر العديد من االقتصاديات اتجاها مشجعا

ُ
أكثـر ابتكاًرا )Singer, 2018: 41(، وت

 يحتل املرتبة الرابعة في نموذج 
ُ

إلى جانب مستويات قوية من االبتكار، وُيعتبـر لبنان حالة ذات صلة في هذا الصدد، حيث
GEM لكل من مستويات مراحل الريادة )TEA( Early Entrepreneurial Activity واالبتكار )ويحتل املرتبة األولى في معدل 

ملكية األعمال الثابتة(.

ــه املــالذ اآلمــن لتحقيق التنمية املستدامة، في جوانبها 
ّ
أن  وتسعى مصر بخطوات واثقة نحو املعرفة واالبتكار لقناعتها 

والتطويـر  البحوث  بمجال  مصر  وتهتم   ،)Sandra Jednak: 5( البيئة  وحماية  االجتماعي،  االقــتــصــادي،  الجانب  هــي  الثالثة 
 تأتى في املركز السابع عاملًيا بعد الصيـن من حيث عدد الفنييـن في مجال 

ُ
 من العلماء والباحثيـن حيث

ً
وتمتلك رصيًدا هائال

البحث والتطويـر بـرصيد 367 لكل مليون شخص، تتقدمها في املركز األول جمهورية التشيك بـرصيد 1961 لكل مليون شخص 
 حيث 

ً
يمثلون 27.92% من فنييـن العالم في مجال البحث والتطويـر(3(، كما شهد مؤشر التنمية البشرية ملصر تحسًنا ملحوظا

)1( https://www.cbe.org.eg/ar/Economic Research/Statistics/Pages/Inflation.aspx

)2( https://knoema.com/atlas/Egypt/High-technology-exports

)3( https://www.albankaldawli.org/ar/country/egypt/publication/economic-monitor-april-2019. 
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إنه ارتفع من 0.59 درجة في عام 1998 إلى 0.7 درجة في عام 2017 بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 0.85 % (1(، كما بلغ عدد 
مقاالت الصحف العلمية في مصر 4512 في عام 2007، ثّم ارتفع ليصل إلى 10807 في عام 2016 بمعدل نمو سنوي متوسط 
قدره 10.34 % (2(، كما اتجهت بلغت نفقات البحث والتطويـر في مصر إلى الزيادة خالل الفتـرة من عام 2000 إلى عام 2017 

منتهية بنسبة 0.6 % في عام 2017، وذلك على الرغم من تقلب اإلنفاق على البحث والتطويـر في مصر خالل الفتـرة. 

 ونتيجة لذلك ظهرت جمهورية مصر العربية ُمدرجة ضمن أفضل 10 اقتصادات ُمحسنة في تقريـر ممارسة أنشطة 
األعمال لعام 2020م الصادر عن البنك الدولي لثالث دورات متتالية، حيث حصلت على تـرتيب 114 من 190 دولة، بمقدار 
 Doing Business,) 2016 60.1 وهو يـزيد 8.17% عن عام 2017 الذي بلغ 55.56 درجة في عام 2017، وبـزيادة 1.22 % عن عام
9 :2020(، حيث إن النمو االقتصادي ُمهم لتحقيق التنمية املستدامة، حيث إن هناك عالقة طردية بيـن مؤشرات التنافسية 
واالستدامة والحفاظ على النمو االقتصادي ٌيحسن االستدامة في البلدان النامية، وزيادة إنتاجية العمل هي عامل تناف�سي 
على املستوى الوطني وعلى مستوى النمو االقتصادي املستدام)Balu, 1995(، كما يّدعي  )Melnikas, 2010: 82(أّن إقامة 
ستدامة 

ُ
مجتمع قائم على املعرفة واقتصاد املعرفة يـرتبط بالتنمية املستدامة، بمعنى أّن مراقبة مواقف وأهداف التنمية امل

مسبق لتطويـر مجتمع قائم على املعرفة واقتصاد املعرفة، فالبلدان التي لديها نظام لالبتكار، وتنمية املوارد البشرية، والبنية 
.)Piech, 2004: 14) التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبيئة األعمال، لديها نمو اقتصادي ُمستدام

ثانًيا - مراجعة الدراسات السابقة

-1 Entrepreneurship, Innovation & Economic Growth: Evidence from GEM Data )Wong, 2005( دراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثـر الريادة واالبتكار التكنولوجي على النمو االقتصادي باستخدام بيانات مستعرضة 
على 37دولـــة مشاركة فــي املــرصــد العالمي لــريــادة األعــمــال عــام 2002 باإلضافة إلــى مــؤشــرات االقتصاد الكلي املجمعة من 

املصادر اإلحصائية الوطنية والدولية لكل دولة، وقد جاءت فرضيات هذه الدراسة كالتالي: 

البلدان ذات املستويات األعلى من االبتكار التكنولوجي سوف يكون لديهم معدالت نمو أسرع.- 

البلدان ذات املستويات األعلى من الريادة عموما سوف يكون لديهم معدالت نمو أسرع.- 

البلدان ذات املستويات األعلى من فرصة Total Entrepreneurial Activity) TEA( سيكون لديهم معدالت نمو أسرع.- 

 Cobb-Douglas النموذج املستخدم الختبار الفرضيات هو من النماذج الكالسيكية الجديدة للنمو ممثل في دالة اإلنتاج
لقياس أثـر االبتكار والريادة على النمو االقتصادي، والشكل العام لنموذج االنحدار املستخدم هو معدل النمو االقتصادي 
 يتّم حساب املعدل عن طريق أخذ متوسط سنوي 

ُ
عّبر عّنه بمعدل النمو في الناتج املحلي اإلجمالي )املتغيـر التابع(، حيث

ُ
امل

ملعدالت النمو املركبة بيـن 1998/1997 وعامى2001 /2002 على مدى فتـرة 5 سنوات ويمثلها املعادلة التالية: 

  
وقد أوضحت نتائج الدراسة أّن:

بالنسبة للفرض األول: جاءت العالقة إيجابية بيـن االبتكار ومعدل نمو الناتج املحلى اإلجمالي بغض النظر عن - 
الناتج  لزيادة  الهامة واإليجابية  العوامل  تعتبـر أحد  التكنولوجي  االبتكار  أّن كثافة  أي  ريــادة األعمال،  مقياس 

تغيـريـن. 
ُ
املحلي، وهذا يتفق مع العديد من الدراسات السابقة التي أكدت هذا الرابط اإليجابي بيـن امل

تقّدم من ريادة األعمال ومعدل نمو - 
ُ
ستوى امل

ُ
 بيـن امل

ً
وبالنسبة للفرض الثاني: فقد جاءت العالقة إيجابية أيضا

تأثيـر كبيـر على النمو االقتصادي، وتتفق هذه النتيجة  أّن لها   أثبتت التحليالت 
ُ

الناتج املحلى اإلجمالي، حيث

)1( https://knoema.com/atlas/Egypt/topics/World-Rankings/World-Rankings/Human-development-index.

)2( https://knoema.com/atlas/Egypt/Number-of-scientific-journal-articles.
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تـرتبط بمعدالت نمو أعلى  النتائج في األدبيات السابقة، حيث إن املستويات األعلى في ريــادة األعمال   مع 
ً
أيضا

للناتج املحلي اإلجمالي. 

وبالنسبة للفرض الثالث: لم تثبت معنويته قد يكون بسبب إلى وجود الدول ذات الدخل املنخفض في العينة، - 
 من املخزونات غيـر املستغلة من املعرفة 

ً
حيث يتم استغالل اإليجارات االقتصادية ينشأ من عيوب السوق بدال

واملعلومات، وقد تّم إجراء تحليل إضافي لتحديد ما إذا كانت آثار التفاعل موجودة بيـن إنشاء األعمال الجديدة 
واالبتكار، وأسفرت النتائج عن وجود تأثيـر وتفاعل كبيـر وتداخل جوهري بيـن انتشار إنشاء األعمال ومخرجات 

االبتكار.

-2 Innovation & Eco. Growth: Cross-country Analysis Using Sci. & Tech. Indicators )Prieto, 2017( دراسة

والتي هدفت إلى تحليل العالقة بيـن االبتكار والنمو االقتصادي بمعنى هل ُيمكن أن يكون البحث، التطويـر، االبتكار 
وتطبيق التكنولوجيا مفيًدا في زيادة اإلنتاجية وتحقيق النمو االقتصادي املستمر، يتكون املتغيـر التابع )Y( من: البيانات 
االقتصادية، مثل نمو الناتج املحلي اإلجمالي من ناحية أخرى، يعتمد املتغيـر املستقل )X( على وكالء االبتكار مثل نفقات 
البحث والتطويـر كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي وبـراءات االختـراع والعالمات التجارية، وتستخدم هذه الدراسة 

على اختبار العالقة في عدد 74 دولة، في املتوسط لفتـرة 13 عاًما 
Y

t
 =b

1
d

it
+ x

it
 + θ

i
 + µ

t
 +b

0
+€

it

b( هو نفقات البحث والتطويـر 
1
d

it
Y( يمثل نمو الناتج املحلي اإلجمالي، املتغيـر الرئيس املستقل )

t
: املتغيـر التابع )

ُ
حيث

x( مثل 
it
كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي في بلد ما Iفي وقت واحد t، باإلضافة إلى ذلك يشمل االنحدار متغيـرات أخرى )

نسبة االلتحاق اإلجمالية في التعليم الثانوي، واالستثمار األجنبي املباشر، وسوق العمل، ويتم تحديد خصائص البلد املحددة 
€( هو مصطلح الخطأ.

it
b( يمثل املصطلح الثابت و)

0
بواسطة التقاط اآلثار الثابتة للوقت )θ(، وأخيـًرا )

وقد جاءت نتائج هذه الدراسة باألثـر اإليجابي لالبتكار على النمو االقتصادي في عينة البلدان املختارة، والتي ُعّبر 
 بنفقات البحث والتطويـر كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي، حيث إن زيــادة في نفقات البحث والتطويـر 

ُ
عنها حيث

زيد من نمو الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة 2.28%، وهو ما يؤكد األثـر اإليجابي 
ُ
كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي 1% ت

املعنوي لالبتكار علي النمو االقتصادي. 

-3   Impact of Entrepreneurial Practice on Job Creation: Selected Cases of Metal(Oyedele, 2018( دراسة
Scrap Business Operators in Kwara State.

 وقــد هدفت هــذه الــدراســة إلــى قياس أثـر املمارسات الريادية وهــى )التوجيه، واإلبـــداع واالبــتــكــار، وتطويـر املنتجات 
والعقلية الريادية( على اكتساب املهارات، وتوليد الدخل، وخلق فرص العمل، وزيــادة إنشاء املشروعات في شركات خردة 

املعادن بوالية كوارة بنيجيـريا.

وتمثلت فرضيات الدراسة في أربع فرضيات هي: 

ال تــوجــد عــالقــة بيـن املــمــارســات الــريــاديــة )الــتــوجــيــه، واإلبــــداع واالبــتــكــار، وتطويـر املنتجات والعقلية الــريــاديــة( 1- 
واكتساب املهارات في شركات خردة املعادن بوالية كوارة بنيجيـريا.

املمارسات الريادية )التوجيه، واإلبداع واالبتكار، وتطويـر املنتجات والعقلية الريادية( ال تؤثـر بشكل كبيـر على 2- 
توليد الدخل في شركات خردة املعادن بوالية كوارة بنيجيـريا.

ال توجد عالقة بيـن املمارسات الريادية وخلق فرص العمل.3- 

ممارسة ريادة األعمال ال تؤثـر بشكل كبيـر على إنشاء املشروعات.4- 

 Y = f )X( وقد قامت هذه الدراسة على العالقة

 
ُ

حيث
Dependent Variable Y = )y1, y2, y3, y4,)

Independent Variables X = )x1, x2, x3, x4,(
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حيث: y1 = اكتساب املهارات، y2 = تكويـن الدخل، y3 = خلق فرص العمل، y4 = إنشاء املؤسسات

 X1 = التوجيه، X2 = عقلية تنظيم املشاريع، x3 = اإلبداع واالبتكار، x4 = تطويـر املنتج

وبالتالي يتم بناء أربعة نماذج على النحو التالي: 

y1 = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 +e.......................)1) ..................... 

y2 = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 +e.......................)2) ................................ 

y3 = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 +e......................)3) ................................. 

y4 = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 +e......................)4) ................................. 

وُيعتبـر النموذج )2(، )3( من أهم النماذج ذات الصلة بموضوع الدراسة والتي تختص بدراسة أثـر التوجيه، عقلية 
نتج على كل من توليد الدخل وخلق فرص العمل، وقد تّم اختبار الفرضيات 

ُ
تنظيم املشاريع، واإلبداع واالبتكار، وتطويـر امل

التي تم إنشاؤها باستخدام تحليل االنحدار. 

وقد أوضحت النتائج: 

بالنسبة للفرض األول جاءت العالقة معنوية لتأثيـر ممارسات رواد األعمال )التوجيه، واإلبداع واالبتكار، وتطويـر - 
املــهــارات ألعمال الخردة املعدنية، حيث بلغت قيمة  R2 =45% مما  املنتجات والعقلية الريادية( على اكتساب 
يعني أّن ممارسات رواد األعمال تفسر حوالي 69 % من التبايـن في توليد الدخل ملشغلي األعمال الخردة املعدنية 
في نيجيـريا، كما بلغت القيمة اإلحصائية لـ Durbin-Watson 2.347، وهذا يشيـر إلى أن هذا النموذج أيًضا خال 

من االرتباط الذاتي.

بالنسبة للفرض الثاني جاء تأثيـر املمارسات الريادية إيجابًيا )التوجيه، واإلبداع واالبتكار، وتطويـر املنتجات والعقلية - 
الريادية( على توليد الدخل في أعمال الخردة املعدنية في نيجيـريا، حيث بلغت قيمة  R2 =69% مما يعني أّن ممارسات 
رواد األعمال تفسر حوالي 69 % من التبايـن في توليد الدخل ملشغلي األعمال الخردة املعدنية في نيجيـريا، كما بلغت 

القيمة اإلحصائية لـ Durbin-Watson 2.399، وهذا يشيـر إلى أن هذا النموذج أيًضا خال من االرتباط الذاتي.

بالنسبة للفرض الثالث جاءت العالقة معنوية لتأثيـر ممارسات رواد األعمال )التوجيه، واإلبداع واالبتكار، وتطويـر - 
املنتجات والعقلية الريادية( على خلق فرص العمل في أعمال الخردة املعدنية، حيث بلغت قيمة  R2 =48% مما يعني 
48 % من التبايـن في خلق فرص العمل ألعمال خــردة املعادن في نيجيـريا، كما  أن املمارسات الريادية تفسر حوالي 
بلغت القيمة اإلحصائية لـ Durbin-Watson 2.451، وهذا يشيـر إلى أن هذا النموذج أيًضا خال من االرتباط الذاتي.

بالنسبة للفرض الرابع جاءت العالقة معنوية لتأثيـر ممارسات رواد األعمال )التوجيه، واإلبداع واالبتكار، وتطويـر - 
املنتجات والعقلية الريادية( على زيادة إنشاء املشروعات في أعمال الخردة املعدنية، حيث بلغت قيمة  R2 =60% مما 
يعني أن املمارسات الريادية تفسر حوالي 60 % من التبايـن في خلق فرص العمل ألعمال خردة املعادن في نيجيـريا، كما 
بلغت القيمة اإلحصائية لـ Durbin-Watson 2.430، وهذا يشيـر إلى أن هذا النموذج أيًضا خال من االرتباط الذاتي.

وبالتالي تــّم رفــض الــفــروض الصفرية وقــبــول الــفــروض البديلة والــتــي تق�سى بأثـر املــمــارســات الــريــاديــة على اكتساب 
املهارات، وتوليد الدخول، وخلق فرص عمل، وزيادة إنشاء املشروعات في نيجيـريا. 

من خالل سرد الدراسات السابقة، ُيمكن توضيح مساهمة الدراسة الحالية باآلتي: 

مساهمة الدراسة الحالية: تتمثل مساهمة الدراسة الحالية في تغطية عدة فجوات هي: 

 ألحدث البيانات املتاحة. - 
ً
فجوة زمنية: حيث إن الدراسة الحالية تتناول فتـرة زمنية حديثة وفقا

فجوة مكانية: حيث تناولت الدراسة الحالية مصر ولم تتطرق الدراسات السابقة لها. - 

االبتكار -  بيـن  الــعــالقــة  تقديـر  فــي  الــحــديــث  العلمي  املنهج  الحالية استخدمت  الــدراســة  إن  قياسية: حيث  فــجــوة 
 اختبـرت الدراسات السابقة أثـر االبتكار 

ُ
 الدراسات السابقة، حيث

ً
ستدامة، فهو جانب أغفلته أيضا

ُ
والتنمية امل

ستدامة، األمــر الــذي تـرتب عليه وضع نموذج 
ُ
على النمو أو التنمية االقتصادية دون التطرق ملفهوم التنمية امل

نصيب  متوسط  مثل  ستدامة 
ُ
امل بالتنمية  تتعلق  السابقة  الــدراســات  أغفلتها  إضافية  ُمتغيـرات  يتضمن  قيا�سي 

 
،
co

2
توقع عند امليالد، ونصيب الفرد من انبعاثات الكربون 

ُ
الفرد من الناتج املحلى اإلجمالي الحقيقي، والعمر امل
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 )HDI) ُمؤشر التنمية البشرية ،)PRI( ُمؤشر حقوق امللكية الفكرية ،)GII( باإلضافة إلى ُمؤشر االبتكار العالمي
 .)GERD(ُمؤشر إجمالي اإلنفاق على البحث والتطويـر

مشكلة الدراسة: 

ُيعتبـر تبّنى االبتكار أحد مقومات التنافسية بيـن الدول في وقتنا الحالي، وعلى الرغم من مساعي مصر لتبنى االبتكار 
 أّن تـراجع تـرتيب مصر على املستوييـن الدولي والعربي 

ّ
 في وثيقة مصر للتنمية املستدامة »2030« إال

ً
ويبدو ذلك واضحا

يحتاج إلى مزيد من التحليل والدراسة لبيان أوجه القوة والضعف، وكذلك أسباب التـراجع ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة 
في تحليل واقع االبتكار في مصر وما هي التحديات التي تحول دون تقّدم مصر عامليا في مؤشر االبتكار؟.

هدف الدراسة: 

ــســتــدامــة فــي مــصــر بــأبــعــادهــا الــثــالثــة االقــتــصــاديــة 
ُ
تــهــدف هـــذه الـــدراســـة إلـــي إبـــــــراز دور االبــتــكــار فــي تحقيق التنمية امل

ستوى العالمي بصفة عامة واملصري بصفة خاصة، 
ُ
واالجتماعية والبيئية، وذلك في ظل التوجه لثقافة ريادة األعمال على امل

وتقييم وضع مصر إقليمًيا وعاملًيا مع تحليل نقاط القوة والضعف. 

فرضيات الدراسة: 
ستدامة بمصر، وهى بالتالي 

ُ
تقوم هذه الدراسة على فرضيه أساسية، وهي أّن لالبتكار دور إيجابي في تحقيق التنمية امل

ستدامة )الُبعد االقتصادي – الُبعد االجتماعي – الُبعد البيئي( على 
ُ
تنقسم إلى ثالث فرضيات ُمستمدة من أبعاد التنمية امل

النحو التالي: 

لالبتكار دور إيجابي في تحقيق التنمية االقتصادية بمصر. - 

لالبتكار دور إيجابي في تحقيق التنمية االجتماعية بمصر. - 

لالبتكار دور إيجابي في تحقيق التنمية البيئية بمصر. - 

تصميم الدراسة
وتتضمن منهج الدراسة، وعينة الدراسة، ومقاييس الدراسة وطرق جمع البيانات وأسلوب تحليلها على النحو التالي: 

-1  Descriptive Analytical Approach منهج الدراسة: استندت الدراسة على عدة مناهج منها املنهج الوصفي التحليلي
تعلقة بموضوع الدراسة وتحليلها وإبـراز مساهمة الدراسة الحالية، املنهج 

ُ
في إجراء مسح شامل للدراسات السابقة امل

االستنباطي Deductive Approach في تحليل متغيـرات الدراسة إليضاح دور االبتكار في تحقيق التنمية املستدامة، 
نــمــوذج قيا�سي الختبار  الــحــديــث The Modern Scientific Approach لــبــنــاء وصياغة  العلمي  إلــى املنهج  بــاإلضــافــة 
العالقة بيـن االبتكار والتنمية املستدامة في ضوء التوجه املصري لثقافة ريادة األعمال خالل الفتـرة )2008 -2019( 

حيث تّم احتساب مؤشر االبتكار ابتداء من عام 2008. 

طرق جمع البيانات: اعتمدت الباحثة إلى البيانات الصادرة عن كل من:  2-

 - .World Bank البنك الدولي

 -World Intellectual Property Organization )WIPO( املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

 مؤشر االبتكار العالمي )The Global Innovation Index Report )GII ألعوام ُمختلفة.- 

 والتي تخص ُمتغيـرات الدراسة وهى ُمؤشر االبتكار العالمي )Global Innovation Index )GII، ُمؤشر حقوق امللكية 
الفكرية )Property Right Index )PRI، ُمؤشر التنمية البشرية (Human Development Index )HDI، متوسط نصيب 
الفرد من الناتج املحلى اإلجمالي باألسعار الثابتة، إجمالي اإلنفاق على البحث والتطويـر، متوسط نصيب الفرد من انبعاثات 

توقع عند امليالد. 
ُ
الكربون، والعمر امل

-3  
ُ

اختصت الباحثة دولــة مصر لتطبيق الــدراســة عليها خــالل الفتـرة )2008- 2019( حيث مجتمع وعينة الــدراســة: 
اختارت الباحثة بداية فتـرة الدراسة عام 2008 وهى بداية حساب ُمؤشر االبتكار العالمي وذلك الختبار العالقة بيـن 
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ستدامة بأبعادها الثالثة )االقتصادي – االجتماعي – البيئي( في مصر، وُيمثل الُبعد االقتصادي 
ُ

االبتكار والتنمية امل
توقع عند امليالد، 

ُ
متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلى اإلجمالي باألسعار الثابتة، وُيمثل الُبعد االجتماعي العمر امل

بينما ُيمثل الُبعد البيئي متوسط نصيب الفرد من انبعاثات الكربون. 

تغيـرات املستقلة وهى مؤشر االبتكار، والصادرات  4-
ُ
تحديد متغيـرات الدراسة:  تتمثل متغيـرات الدراسة الحالية في امل

 ،PRI الفكرية  امللكية  البشرية، ومؤشر حقوق  التنمية  والتطويـر، ومؤشر  البحث  ونفقات  املتطورة،  التكنولوجيا 
أّما املتغيـرات التابعة وهى ُمؤشرات التنمية املستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتي من أهمها 
توقع عند امليالد، ونصيب الفرد من انبعاثات 

ُ
متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلى اإلجمالي الحقيقي، والعمر امل

الكربون، وُيمكن سردها في الجدول التالي رقم )5(

جدول رقم )5( 
تعريف املتغيـرات

التعريفاسم املتغيـر

)GII( مؤشر االبتكار العالمي
هو ُمؤشر يصدر عن كلية إدارة األعمال العاملية ويغطي مؤشر االبتكار العالمي بقياس املخرجات واملدخالت 

في عمليات االبتكار وسياسات االبتكار التي تبيـن مدى التشارك بيـن الصناعة والعلم وانتشار املعرفة 
متوسط نصيب الفرد من الناتج 

 )Ycapita( املحلى اإلجمالي
 وهو قسمة الناتج املحلى اإلجمالي 

ً
من مؤشرات التنمية االقتصادية وهو يقيس الرفاهية االجتماعية أيضا

باألسعار الثابتة على عدد السكان 
متوسط نصيب الفرد من 
)co

2
االنبعاثات الكربونية )

هو أحد ُمؤشرات التنمية املستدامة للحفاظ على البيئة.

 )PRI(مؤشر حقوق امللكية الفكرية
وُيغطي كل من   World Intellectual Property Organization  )wipo( ُمؤشر يصدر عن مؤسسة  هو 
بـراءات االختـراع، نماذج املنفعة، العالمات التجارية، والتصاميم الصناعية، الكائنات الدقيقة، حماية 

األصناف النباتية، واملؤشرات الجغرافية)(1((
اإلنفاق اإلجمالي على البحث 

)GERD) /GDPوالتطويـر
The Gross Expenditure on Research and Development )GERD(

 )Age( هو ُمؤشر ُيقّدر عمر األشخاص عند امليالد وهو احد مؤشرات التنمية املستدامة.العمر املتوقع عند امليالد
الصادرات التكنولوجية املتطورة 

)Export)
صادرات التكنولوجيا املتقدمة هي منتجات ذات كثافة بحثية وتطور عالية، كما هو الحال في الفضاء، 

وأجهزة الكمبيوتـر، واملستحضرات الصيدالنية، واألدوات العلمية، واآلالت الكهربائية
)HDI) هو مؤشر يقيس مدى التنمية البشرية الحادثة للعنصر البشرى مثل التعليم والعمر، واملستوى املعي�سي. مؤشر التنمية البشرية

أساليب تحليل البيانات: 5-

قامت الباحثة بإجراء اختبار “ديكى – فولر “املوسع )DF( Augmented Dickey-Fuller، واختبار )KPSS(، لتحديد 
درجة تكامل املتغيـرات، وبعد إجراء اختبارات جذر الوحدة Unit Root Tests لتحديد ما إذا كانت السلسلة الزمنية لبيانات 
املتغيـر مستقرة Stationary أم ال لتفادي مشكلة االنحدار املزيف Superior Regression، واتضح منه استقرارية السالسل 

الزمنية، وهو ما ُيؤهل إلجراء اختبارات االنحدار.

جدول رقم )6( 
متغيـرات الدراسة خالل الفتـرة )9-2008)20)

العام
متوسط نصيب الفرد 

من الناتج املحلى اإلجمالي 
باألسعار الثابتة

العمر 
املتوقع عند 

امليالد

اإلنفاق اإلجمالي على 
البحث والتطويـر 
كنسبة من الناتج 

املحلى اإلجمالي

ُمعدل 
البطالة 

%

مؤشر 
التنمية 
البشرية

إجمالي 
القوى 
العاملة

مؤشر 
حقوق 
امللكية 
الفكرية

الصادرات 
التكنولوجية 

املتطورة

نصيب الفرد 
من انبعاثات 

الكربون 
يالطن املتـري

مؤشر 
االبتكار 
العالمي

ycapitaage)GERD)HDIemployeesPRIexportcarbonGII
20081106269.970.278.50.66256818464.898,833,6932.4928.3
200912638.770.160.439.10.66265974384.784,124,9582.5529.1
201014346.470.350.438.80.67274515305104,581,8572.4529.1
201115961.870.540.5311.80.67279200055.2133,427,0572.5729.2

 https://www.wipo.int/publications/ar/series/index.jsp?id=37 )1)
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العام
متوسط نصيب الفرد 

من الناتج املحلى اإلجمالي 
باألسعار الثابتة

العمر 
املتوقع عند 

امليالد

اإلنفاق اإلجمالي على 
البحث والتطويـر 
كنسبة من الناتج 

املحلى اإلجمالي

ُمعدل 
البطالة 

%

مؤشر 
التنمية 
البشرية

إجمالي 
القوى 
العاملة

مؤشر 
حقوق 
امللكية 
الفكرية

الصادرات 
التكنولوجية 

املتطورة

نصيب الفرد 
من انبعاثات 

الكربون 
يالطن املتـري

مؤشر 
االبتكار 
العالمي

201218864.770.740.5112.60.68287425024.878,780,3532.5127.9
201320530.370.930.6413.20.68296281884.872,676,2072.4128.5
201422893.471.120.6413.10.68302283304.6168,393,1972.2330
201526060.471.30.7213.10.69298055724.184,134,204-28.9
201628602.271.480.7112.40.69301580224.352,266,786-26
201735590.271.660.6111.80.70306620314.4372,462,549-26
201837129.371.66-11.40.70313245555.06125700404-27.2
2019---11.3-319642605.28--27.5

Source: https. https://thegedi.org        http://www.ElbankEldawly.Data.Country.eg.Com. 
https://knoema.com/atlas/Egypt/Human-development-index

جدول )7( 
 )KPSS(و )ADF( اختبارات استقرار بيانات السالسل الزمنية للمتغيـرات نتائج تحليل

املتغيـر
Augmented Dickey–Fuller اختبار ديكي فولر املوسع(KPSS( اختبار جذر الوحدة

الفرق األولاملستوىالفرق األول املستوى

ثابت ثابت
واتجاه

ال ثابت وال 
ثابت ثابتاتجاه

واتجاه
ال ثابت وال 

ثابت ثابتاتجاه
ثابت ثابتواتجاه

واتجاه
age-1.9742.6768-1.36062.04390.3849-1.01410.478**0.1569**0.379***0.1385***

GDPcapita3.779**1.42496.0817*1.0038-5.6311**-2.1290**0.4791**0.1585**0.3357***0.5000*
HDI-0.3464-5.264**5.2644*-7.937*-7.224*-0.30150.4834**0.09160.03330.0333

export-4.155**-4.521**-0.817-3.769**-3.8161***-3.783*0.3820***0.405*0.380***0.4111*
_GERD_-2.5195411.1280-1.1928-3.5079**-4.7159**-3.3217*0.4137***0.1404***0.4379**0.1342***

GII-2.4054-3.4051-0.994-3.9472**-2.3416-3.8371*0.3514***0.1916**0.500**0.500*

carbon-0.0870-0.7428-0.9498-1.8187
-3.635***

-2.877 
-5.047**

-1.582
-4.047*0.377***0.1379***0.3514***0.5000*

GEI-6.356*-1.78660.0950-1.7646-1.595-2.192**0.3833***0.3965*0.500**0.500*
employ-3.0737***-1.4564.1907*1.056-5.245**-1.307***0.5549**0.1587**0.23680.4500*

unemploy-7.148*-0.5380.0103-1.005-5.919*-2.3015**0.26930.1468**0.3539***0.3766*
PRI-4.1061*-1.1260.1508-0.76953.6879***-2.0445**0.11430.10930.18700.1491**

القيم الحرجة )الجدولية(
%1-4.4205-5.8351-2.9372-4.5826-5.8351-2.88610.73900.21600.73900.2160
%5-3.259808-4.2465-2.0062-3.3209-4.2465-1.99580.46300.14600.46300.1460
%1-4.4205-5.8351-2.9372-4.5826-5.8351-2.88610.73900.21600.73900.2160

 * مستقر عند مستوى 1%، * * مستقر عند مستوى 5%، *** مستقر عند مستوى %10

I( مــمــا يدفعنا 
1
I( وكــذلــك الــفــرق األول )

0
يتضح مــن الــجــدول الــســابــق أّن الــســالســل الــزمــنــيــة مستقرة فــي املــســتــوى )

الستخدام نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة (Auto -Regressive Distributed Lag Model  )ARDLويتم 
على مرحلتيـن: هما 

 -1Test Bound »اختبار التكامل املشتـرك »اختبار الحدود

 -2.ARDL VECM منهجية تصحيح الخطأ

وبتحديد فتـرات اإلبطاء املناسبة بواسطة بـرنامج EVIEWS اتضح أنها فتـرتيـن (lags: 2(، وبأخذ القيمة اللوغاريتمية 
بــإجــراء االختبار  Test Bound خــالل املدى  الباحثة  التكامل املشتـرك عليها فقد قامت  للمتغيـرات تمهيًدا إلجــراء اختبار 

القصيـر والطويل ملتغيـرات الدراسة كالتالي: 

قياس أثـر كل من )ُمؤشر التنمية البشرية – ُمؤشر االبتكار – ُمؤشر حق امللكية الفكرية - ُمؤشر نفقات البحث 1- 
والتطويـر( على متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلى اإلجمالي في األجليـن القصيـر والطويل.

قياس أثـر ُمؤشر االبتكار على متوسط نصيب الفرد من االنبعاثات الكربونية في األجليـن القصيـر والطويل. 2- 
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 قياس أثـر ُمؤشر االبتكار على متوسط العمر املتوقع عند امليالد في األجليـن القصيـر والطويل وذلك لقياس أثـرها 3- 
على التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة التنموي – البيئي - االجتماعي والصحي.

مناقشة نتائج الدراسة
بقياس أثـر مؤشر التنمية البشرية على متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلى اإلجمالي باألسعار الثابتة في صورته  1-

ليبلغ   R2 التحديد  معامل  قيمة  بلغت  التنموي(:  )الُبعد  يلي:  عّما  النتائج  أسفرت  القصيـر  األجــل  في  اللوغاريتمية 
 الختبار Tc اتضحت معنوية مؤشر 

ً
 الختبار  Fc(442.4507(. وطبقا

ً
99.8%. وثبوت معنوية عالقة االنحدار ككل وفقا

التنمية البشرية )HDI( عند مستوى معنوية 1%. كما بلغت قيمة دربن واطسون 1.962 وهى ضمن الحديـن األعلى 
واألدنى مما يؤكد عدم وجود مشاكل في التقديـر وعدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي تسلسلي لبواقي معادلة االنحدار. 

I( 4.78 عند 
1
أّما في األجل الطويل كانت قيمة F املحسوبة 4.90أكبـر من UCB) Upper Critical Bound( قيمة الحد األعلى (  

مستوى معنوية 10% معنوية العالقة مما يعني رفض فرضية العدم وقبول فرضية البديل التي تق�سى بوجود تكامل 
تغيـريـن.

ُ
ُمشتـرك بيـن امل

بقياس أثـر مؤشر االبتكار على متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلى اإلجمالي باألسعار الثابتة في صورته اللوغاريتمية  2-
في األجل القصيـر أسفرت النتائج عّما يلي: )الُبعد التنموي(: بلغت قيمة معامل التحديد R2 ليبلغ 99.5%. وثبوت 
 الختبار Tc اتضحت معنوية مؤشر االبتكار )GII( عند 

ً
 الختبار  Fc(127.53(. وطبقا

ً
معنوية عالقة االنحدار ككل وفقا

مستوى معنوية 1%. كما بلغت قيمة دربن واطسون 3.676 وهى أكبـر من الحد األعلى مّما ُيؤكد عدم وجود مشاكل 
في التقديـر وعدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي تسلسلي لبواقي معادلة االنحدار. 

 4.78 )I
1
أّما في األجل الطويل كانت قيمة F املحسوبة 11.47 أكبـر من UCB) Upper Critical Bound( قيمة الحد األعلى (  

عند مستوى معنوية 1% معنوية العالقة مما يعني رفض فرضية العدم وقبول فرضية البديل التي تق�سي بوجود 
تغيـريـن.

ُ
تكامل ُمشتـرك بيـن امل

بقياس أثـر كل من مؤشر االبتكار )GII(، ومؤشر حقوق امللكية الفكرية )PRI( على متوسط نصيب الفرد من الناتج  3-
املحلى اإلجمالي باألسعار الثابتة في صورته اللوغاريتمية في األجل القصيـر أسفرت النتائج عّما يلي: )الُبعد التنموي(: 
 
ً
 الختبار  Fc(995.68(. وطبقا

ً
بلغت قيمة معامل التحديد R2 ليبلغ 99.9%. وثبوت معنوية عالقة االنحدار ككل وفقا

الختبار Tc اتضحت معنوية مؤشر االبتكار )GII(، ومؤشر حقوق امللكية الفكرية )PRI( عند مستوى معنوية 1%. كما 
بلغت قيمة دربن واطسون 3.631 وهي أكبـر من الحد األعلى مّما ُيؤكد عدم وجود مشاكل في التقديـر وعدم وجود 

مشكلة ارتباط ذاتي تسلسلي لبواقي معادلة االنحدار. 

I( 5 عند 
1
أّما في األجل الطويل كانت قيمة F املحسوبة 239.22 أكبـر من UCB) Upper Critical Bound( قيمة الحد األعلى (  

مستوى معنوية 1% معنوية العالقة مما يعنى رفض فرضية العدم وقبول فرضية البديل التي تق�سى بوجود تكامل 
تغيـريـن.

ُ
ُمشتـرك بيـن امل

بقياس أثـر مؤشر نفقات البحث والتطويـر على متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلى اإلجمالي باألسعار الثابتة في  4-
 R2 صورته اللوغاريتمية في األجل القصيـر أسفرت النتائج عّما يلي: )الُبعد التنموي(: بلغت قيمة معامل التحديد 
 الختبار Tc اتضحت معنوية 

ً
 الختبار  Fc (86.133(. وطبقا

ً
ليبلغ 99.5%. وثبوت معنوية عالقة االنحدار ككل وفقا

مؤشر نفقات البحث والتطويـر )GERD( عند مستوى معنوية 1%. كما بلغت قيمة دربن واطسون  3.364 وهي أكبـر 
من الحد األعلى مّما ُيؤكد عدم وجــود مشاكل في التقديـر وعــدم وجــود مشكلة ارتباط ذاتــي تسلسلي لبواقي معادلة 

االنحدار.

I( وعلى 
0
أّما في األجل الطويل كانت قيمة F املحسوبة 0.942 وهى أقل من )Lower Critical Bound )LCB قيمة الحد األدنى (  
تغيـريـن.

ُ
ذلك فإننا نقبل فرض العدم ونـرفض الفرض البديل التي يق�سى بعدم وجود تكامل ُمشتـرك بيـن امل

بقياس أثـر مؤشر االبتكار )GII(على متوسط نصيب الفرد من االنبعاثات الكربونية في صورته اللوغاريتمية في األجل  5-
القصيـر أسفرت النتائج عّما يلي: )الُبعد البيئي( بلغت قيمة معامل التحديد R2 ليبلغ 27.3%. وعدم ثبوت معنوية 
 .)GII( لم تتضح معنوية مؤشر ريادة األعمال Tc الختبار 

ً
 الختبار  Fc )0.5642(. ولكن طبقا

ً
عالقة االنحدار ككل وفقا
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كما بلغت قيمة دربن واطسون  1.140وهى تقع ضمن الحديـن األعلى واألدنى مّما ُيؤكد عدم وجود مشاكل في التقديـر 
وعدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي تسلسلي لبواقي معادلة االنحدار. 

 )I
0
أّما في األجل الطويل كانت قيمة F املحسوبة 0.1616 وهى أقل من )Lower Critical Bound )LCB قيمة الحد األدنى (  

تغيـريـن.
ُ
وعلى ذلك فإننا نقبل فرض العدم ونـرفض الفرض البديل الذي يق�سي بعدم وجود تكامل ُمشتـرك بيـن امل

بقياس أثـــــر مــؤشــر االبــتــكــار )GII(عــلــى مــؤشــر العمر املــتــوقــع عند املــيــالد فــي صــورتــه اللوغاريتمية فــي األجـــل القصيـر  6-
معنوية  ثبوت  وعــدم   .%99.3 ليبلغ   R2 التحديد  معامل  قيمة  بلغت  االجتماعي(:  )الُبعد  يلي:  عّما  النتائج  أســفــرت 
 الختبار Tc تتضح معنوية مؤشر ريــادة األعمال )GII( عند 

ً
 الختبار  Fc )328.58(. وطبقا

ً
عالقة االنحدار ككل وفقا

2.141 وهــي تقع أكبـر من الحد األعلى مّما ُيؤكد عــدم وجود  1%. كما بلغت قيمة دربــن واطــســون  مستوى معنوية 
مشاكل في التقديـر وعدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي تسلسلي لبواقي معادلة االنحدار. 

 4.04 )I
0
أّما في األجل الطويل كانت قيمة F املحسوبة 2.479 وهى أقل من )Lower Critical Bound )LCB قيمة الحد األدنى (  

تغيـريـن في 
ُ
وعلى ذلك فإننا نقبل فرض العدم ونـرفض الفرض البديل الذي يق�سي بعدم وجود تكامل ُمشتـرك بيـن امل

املدى الطويل على الرغم من وجود التكامل في املدى القصيـر.

يتضح من النتائج السابقة إحصائًيا وجود تأثيـر معنوي ملؤشر االبتكار على التنمية املستدامة في مصر على كل من 
ــؤدى زيــادة االعتماد على االبتكار مع إحــداث التنمية البشرية زيــادة 

ُ
ت  

ُ
االجتماعي والصحي، حيث الُبعد التنموي والُبعد 

التنمية االقتصادية والبشرية، وتحسن الصحة العامة والعمر املتوقع عند امليالد، بينما لم تثبت معنوية مؤشر االبتكار 
ستدامة في ُبعدها البيئي واملتمثل في تخفيض نصيب الفرد من االنبعاثات الكربونية، مما يستلزم ضرورة 

ُ
على التنمية امل

ستدامة.
ُ
تفعيل هذا املؤشر نحو توفيـر بيئة صحية نظيفة وآمنة إلحداث التنمية الشاملة وامل

توصيات الدراسة

قامت الباحثة بوضع التوصيات التالية مع بيان بعض اإلجراءات لتنفيذها: 
تبعةالتوصية

ُ
السياسات واإلجراءات امل

ــتـــح ثـــقـــافـــات االبـــتـــكـــار بــيـــــن  تــشــجــيــع الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــــــر وفـ
الــكــيــانــات الــصــنــاعــيــة مـــع ضـــــرورة تــوجــيــه تــلــك االبـــتـــكـــارات 

والتكنولوجيا في الحفاظ على البيئة. 

تقديم حوافز مثل منح البحث والتطويـر وخفض الضرائب ألنشطة 
الــبــحــث والــتــطــويـــــر، وكـــذلـــك تــطــويـــــر الــبــحــث الــعــلــمــي وخــلــق البيئة 
املــشــجــعــة لـــه مـــع ضـــــرورة تــوجــيــه االبـــتـــكـــار نــحــو تــكــنــولــوجــيــا الــطــاقــة 

ستدامة. 
ُ
النظيفة التـي تحقق الحفاظ على البيئة والتنمية امل

ضــرورة تحسيـن ركيـزة املؤسسات الخاصة باالبتكار والتي 
يـــــرجــع تــدهــورهــا إلـــى حــد كبيـر بــتـــــراجــع ُمـــؤشـــرات الحوكمة 
فــي مصر مثل ضعف ســيــادة الــقــانــون، وارتــفــاع مستويات 
ــــدودة، واالســـتـــقـــرار  ــــحــ الـــفـــســـاد، والـــفـــعـــالـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة املــ

السيا�سي، وجودة التشريع.

 تــحــقــيــق االســـتـــقـــرار الــســيــاســـــي الـــــذي هـــو أهــــم مـــؤشـــر مـــن مـــؤشـــرات 
الــحــوكــمــة، مــع قــيــام الــجــهــات التنفيذية والــرقــابــيــة بــمــحــاربــة الفساد 
 بـــقـــيـــام الــجــهــات 

ً
ــيـــادة الـــقـــانـــونـــيـــة، مــســبــقــا بــشــتــى صـــــــوره، ونـــشـــر الـــسـ

وسد  الحالية  التشريعات  وإصـــالح  تطويـر  على  بالعمل  التشريعية 
الثغرات القانونية.

ضرورة تحسيـن ركيـزة نظام االبتكار مدفوعة إلى حد كبيـر 
بتصور الروابط األكاديمية الصناعية وسالسل القيمة. 

ربــــط الــبــحــوث األـكــاديـــمـــيـــة بــالــصــنــاعــة ومـــحـــاولـــة تــطــبــيــقــهــا وخــروجــهــا 
إلــى الــواقــع، مــن خــالل زيــادة التعاون بيـن مراكز البحث والتطويـر 

والجامعات واملعاهد املرتبطة باالقتصاد باملنشآت الصناعية. 
إنشاء قنوات اتصال بيـن املجتمعات الصناعية واألكاديمية 
إلعــــالم الــصــنــاعــة وتــحــديــثــهــا بـــإنـــجـــازات مــجــتــمــع األبـــحـــاث في 

مصر وقدراته. 

إنــشــاء املــزيــد مــن مــراكــز التنسيق فــي املــجــال األكــاديــمــي فــي املؤسسات 
البحثية إلقامة روابط مع الصناعة، وتوصيل احتياجات الصناعة إلى 

مجتمع البحوث، وتسهيل عمليات التعاون مع الشركاء الصناعييـن.
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 ABSTRACT

Innovation has become a locomotive of economic growth and sustainable development in developed 
and developing countries alike, where innovation is an innovative activity that contributes to product de-
velopment, marketing methods and new or significantly improved organizational systems, and uses them 
to effect the desired societal impact, economic and social transformation, which has been called by many 
organizations “The International Organization“, headed by the “World Intellectual Property Organization“ 
)WIPO(, developed a systematic strategy to develop all areas of innovative activities that are applicable in 
all countries of the world.

In Egypt, the Egypt Document for Sustainable Development “2030“ stressed the harm The drive to 
drive the innovation, competitiveness and creativity of the engine being the primary engine of develop-
ment, the study confirmed this relationship where the results of the study resulted in a common integration 
relationship between the innovation index )GII( and sustainable development in its various dimensions, 
the development dimension and the social dimension where R2 came 99.5%, 99.3%, respectively, at the 
level of Significance of 1%, and the environmental dimension requires more activation of innovation in the 
direction of improving the economic environment and reducing carbon emissions came 27.3% R2 using 
the )ARDL( Auto-Regressive Distributed Lag Model analysis.

Keywords: Innovation, Egypt, Sustainable Development, Relationship Assessment.


