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ملخص:
سلطت الورقة البحثية الضوء على رأس املال املعريف ابستعراض أهم مكوانته البشرية واإلبتكارية واهليكلية
قبل الوابء وأثنائه ،من خالل حتليل لإلحصائيات املتاحة على املواقع العاملية لدوليت الصني والوالايت املتحدة
األمريكية ،هبدف حتليل بعض األبعاد احملورية لرأس املال املعريف ومعرفة أهم التطورات احملتملة الوقوع يف ظل
جائحة كوروان.
ابستخدام املنهج املقارن ،قمنا بتحليل بعض البياانت واملعلومات املتعلقة ابلدراسة ،توصلنا أن هناك اهتمام
كبري لكلتا الدولتني أبمهية األصول غري امللموسة ،كما أن الوابء حلد الساعة مل يشكل هتديدا واضحا يف
املدى القصري ،فهناك تراجع طفيف يف بعض املؤشرات البشرية وارتفاع يف مؤشرات االبتكار ،هذا يفسر
جليا أن اخلطط وإسرتاتيجيات الدولتني ترتكز وتتمحور على تعزيز املوارد املعرفية واإلبتكارية والبشرية على
املدى البعيد.
كلمات مفتاحية :رأس املال البشري ،االبتكار ،رأس املال اهليكلي ،أمريكا والصني.
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Abstract:
The paper highlighted knowledge capital before and after the pondemic,
through a review of its most important human and structural components of
the Two States of China and the United States of America, with the aim of
analyzing some of the central dimensions of knowledge capital and
identifying the most important potential threats to the Corona pandemic.
Using the comparative approach, we analyzed some data and information
related to the study, we found that there is a great interest for both countries
on the importance of intangible assets, and the epidemic to date has not posed
a clear threat in the short term, there is a slight decline in some human and
innovation indicators, which clearly explains that the plans and strategies of
the two countries are focused to protect and enhance the role of knowledge
capital
Keywords: Human Capital, Innovation, Structural Capital, America and
China
JEL Classification Codes: j2 ،O31 ،E22،N16، N15

 .1مقدمة
شهدت سنة  2020تغريات وحتوالت غري مسبوقة يف األرصدة العاملية ،مست شىت اجملاالت منها
اقتصادية اجتماعية وسياسية وحىت ثقافية سببها جائحة صحية لفريوس كوروان املستجد ،اليت انتشرت يف
كل أحناء العامل وخلفت عدة آاثر ،وما ترتب عنها ساعد يف تعطيل واحنصار للعمليات يف كافة األصعدة،
حسب رأي () Richard.N.hanssإن تداعيات األزمة الصحية يف املدى القصري سوف جتعل الدول
تسعى للرتكيز على االكتفاء الذايت ،وما يدور داخل حدودها اجلغرافية وتكريس املوارد إلعادة البناء يف
الداخل ومعاجلة العواقب االقتصادية لألزمة دون العوامل اخلارجية)2020 ،Allen( .
والرتكيز على العامل البشري من بني أهم املوارد احملورية يف الدولة ،وبسبب األزمة الصحية العاملية أصبح
من الضروري النظر يف طرق وآليات مستحدثة لتسيري وإدارة هذا املورد ،وللتعامل مع هذا الوابء ،اختذت
مجيع احلكومات تدابري إلزامية صارمة حبماية سكاهنا وااللتزام ابلقواعد الصحية واحلجر املنزيل .فقد أصدرت
أغلب الدول مراسيم ابحتواء السكان من  18مارس إىل  11مايو  .2020وتعكس تدابري االحتواء
اهتمام احلكومات ابلقدرة على محاية البشر من أي خماطر صحية أو اقتصادية حمتملة أومثبتة.
) (KABAKA, 2020وقد أكدت تدابري االحتواء هذه أولوية اإلنسان كمركز حتريك لالقتصاد كما
تقرر يف مؤمتر ريو للتنمية ومؤمتر األرض لعام  ( .1992منظمة الصحة العاملية)2012 ،
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أصبح االهتمام يف هذه األلفية ابملعرفة واملوارد غري امللموسة اليت تساعد املورد البشري يف حتقيق أبعاد
تنموية ،رأس املال املعريف من أهم املوارد الدولية املستدامة اليت تساعد يف خلق قيم تعود ابلنفع على اجملتمع
واملؤسسات ولالقتصاد ككل ( ،)2004 ،Fondoابلرغم من صعوبة القياس احملاسيب لرأس املال املعريف،
وبسبب نشأته من احمليط الداخلي للمؤسسة والصعوابت املرتبطة بتقييمه،غري أن هناك تزايد يف االعرتاف
به كأصل غري ملموس ( ،)2005 ،Bukhمفهوم رأس املال املعريف عرف من قبل (Edvinsson et
) Malone 1997يف ثالثة أبعاد ،رأس املال البشري ،ورأس املال اهليكلي ورأس املال الزبون
(.)2018 ،Evraert-Bardinet
تبلورت معظم أحباث األكادمييني لتقسيم العناصر غري امللموسة للمنظمة حسب األولوايت الرئيسية فيها
فكفاءة األفراد وخربهتم ومهاراهتم وإبداعاهتم وابتكاراهتم ما مييز رأس املال البشري عن املكوانت األخرى
(.)1997 ،Sveiby
االهتمام ابلعالمات التجارية وبراءات االخرتاع وامللكية املعرفية وكل العمليات التنظيمية وثقافة املنظمة
كأبرز أبعاد للرأس املال اهليكلي )2002 ،Chatzkel( ،أما الرأس املال الزبون فهو يشمل كل العالقات
والتفاعالت مع البيئة اخلارجية والداخلية للمنظمة كاملنافسني والزابئن و املوردين( .عامر)2014 ،
.1.1أهداف الدراسة
هتدف الورقة البحثية إىل اخلوض يف أهم املستجدات والتطورات اليت شهدها العامل يف اآلونة األخرية،
خاصة ألهم قطبني يف العامل الصني و أمريكا ،ومقارنة األبعاد الرئيسية لرأس املال املعريف وإبراز املخاطر
املرتتبة على هذا املورد احلساس يف منظمات األعمال والدول يف ظل الظروف الصحية احلالية ،وأهم
اإلجراءات املتبعة إلعادة النظر يف إدارة املوارد غري امللموسة.
.2.1اإلشكالية البحثية
من خالل ما ورد ذكره سيتم استعراض أهم مؤشرات االبتكار والبين التحتية واملوارد البشرية للصني وأمريكا
قبل اجلائحة و النظر يف التحوالت و أبرز التغريات اليت حدثت خالل اجلائحة ومعرفة أهم املخاطر
والتداعيات على رأس املال املعريف ،وملعاجلة هذه احملاور ميكن صياغة اإلشكالية التالية:
ماهي أهم الفرص والتهديدات املستنتجة من األزمة الصحية (فريوس كوروان) لتطوير أبعاد رأس املال
املعريف يف الصني وأمريكا؟

.3.1األسئلة الفرعية
من أجل معاجلة اإلشكالية البحثية السالفة الذكر ،نستعني ببعض األسئلة الفرعية واملساندة لبناء حماور
الدراسة و املتمثلة فيما يلي:
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 .1كيف تطور رأس املال املعريف قبل األزمة الصحية ابلبلدين؟
 .2ماهي نتائج املرتتبة من األزمة الصحية على رأس املال املعريف يف البلدين؟
لإلجابة على التساؤالت ميكننا االعتماد على الفرضيات البحثية التالية:

.4.1الفرضيات
 .1األزمة الصحية فرصة إستثمارية للنمو يف رأس املال املعريف وال تشكل هتديدا ألمريكا والصني يف
املدى القصري.
 .2نتائج األزمة على رأس املال املعريف غري حمددة يف املدى البعيد بكل من أمريكا والصني.
 .5.1منهجية الدراسة
تعتمد الدراسة على املنهج املقارن ،وحتليل اإلحصائيات املتعلقة برأس املال البشري وكل حمدداته،
ورأس املال اهليكلي لكل من الصني وأمريكا ،سنقوم بتحليل اإلحصائيات املتحصل عليها من قواعد البياانت
العاملية ،مبقارنة النتائج ملاقبل اجلائحة وأثنائها.
 .6.1تقسيمات الدراسة
* تطور رأس املال املعريف يف الصني وأمريكا قبل اجلائحة
* تطور رأس املال املعريف يف الصني وأمريكا أثناء اجلائحة

.2التعريفات اإلجرائية ملتغريات الدراسة

.1.2رأس املال املعريف
يعرف رأس املال املعريف على أنه جمموعة املعارف التقنية والعلمية املكتسبة واملنتجة واجملمعة من طرف
منظمة لنشرها يف شكل منتوجات أو خدمات ذات قيمة)2013 ،Laperche( .فهو بذلك احملرك
لإلبداع واإلبتكار والدافع الرئيسي للفكر واملواقف الفعالة لتحقيق القيمة يف عصر إزداد فيه الرتكيز على
املعرفة اليت اصبحت اليوم التوجه الغالب على املؤسسات و رواد األعمال( .حممود)2018 ،

.2.2رأس املال البشري
يعرب رأس املال البشري عن اجملهودات الفردية واجلماعية والكفاءات و املهارات واخلربات املكتسبة من قبل
األفراد يف املنظمة و املختزنة يف رؤوس املورد البشري واليت تسمح له خبلق إبتكارات وإبداعات تزيد من قيمة
املنظمة و مسعتها بني املنافسني( .عجرش و بوتبينة)2019 ،و تكمن أمهيته يف قدرته اإلبداعية واإلبتكارية
املتجددة واملتطورة و اليت ختتلف من منظمة ألخرى ،كما يتميز ابلندرة وغري قابل لإلستبدال و هذا ما خيلق
الفارق بني املنظمات( .علي عبد احلسن و حسام حسني)2019 ،
 .3.2رأس املال اهليكلي
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هو ذلك البنىي التحتية اليت تدعم رأس املال البشري،ويشمل العمليات التنظيمية والثقافات واإلجراءات
واملعلومات والتكنولوجيا وامللكيات الفكرية ) (Gogan, Duran, & Draghic, 2015فهو
يشمل العمليات األساسية اليت تسري هبا املنظمة العمليات التشغيلية ،ومتثل كل الطرق التنظيمية وقواعد
البياانت والقيادة واإلدارة واملخططات اإلدارية والثقافات و احلوافز ،وحقوق امللكية وبراءات اإلخرتاع
).(Aramburu & Sáenz, 2011

 .4.2اإلبتكار
هو تلك العمليات اليت تقوم هبا املنظمات يف شكل تغيري على أشياء وعمليات قائمة إبدخال حتسينات
وتغريات عليها ،لتحصل على أشياء جديدة و مبتكرة  ،سواء كانت التغريات جذرية أو تدرجيية و ميكن
تطبيقها على املنتجات و العمليات و اخلدمات و يف كل املنظمات)(o'sullivan, 2008
.5.2مؤشر اإلبتكار
ابللغة اإلجنليزية ) (GIIوهو واحد من بني املؤشرات احلديثة واليت مت إطالقها من قبل الربوفيسور
 duttaسنة  2007وكان هدفه الرئيسي معرفة مدخالت العمليات اإلبتكارية وخمرجاهتا ومتسيك هذه
العمليات بشكل أفضل ومبا يسمح جتاوز املقاييس التقليدية لإلبتكار فهو يعتمد على املقاالت البحثية
ومستوى اإلنفاق على البحث والتطوير وغريها(wipo, 2016).

 .6.2مؤشر رأس املال البشري
" هو ذلك املقياس الدويل الذي يقوم بقياس املكوانت الرئيسية لرأس املال البشري) ،(HCIعرب البلدان.
والذي ميكن للطفل املولود اليوم أن يتوقع بلوغه حبلول عيد ميالده الثامن عشر ،فهو يسلط الضوء على
مؤشرات الصحية والتعليمية احلالية وإ نتاجية اجليل القادم من العمال ،فله دور أساسي يف إستثمار
احلكومات واجملتمعات يف رأس املال البشري ملواطنيها لتسريع التقدم حنو العامل والتحقيق الكامل
لإلمكانيات(Bank, 2020) ".

أوال  :تطور رأس املال املعريف يف الصني وأمريكا قبل اجلائحة
متتعت الصني بنمو سريع منذ تنفيذ سياساهتا اإلصالحية واالنفتاحية يف عام  .1978ومل يكن نصيب
الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف الصني يف عام  1978سوى واحد من األربعني من مستوى
الوالايت املتحدة (jeffery & wing, 2001).ولكن حبلول عام  ،2015كان نصيب الفرد من
الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف الصني يعادل ربع مستوى الوالايت املتحدة تقريباً ،لعب النمو يف إمجايل
الدخل دوراً حامساً يف معجزة النمو يف الصني .ووفقاً ملا ذكره تشو ( ،)2012فإن التغري اإلجيايب يف معدل
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النمو يف الصني ميثل  78يف املائة من النمو يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف الصني بني عامي
 1978و)2017 ،Zhou( .2007

.1تطور مؤشرات رأس املال البشري يف الصني وأمريكا
ينطوي هذا البحث على إطار تقييمي لتقييم نتائج األزمة وتشكيل االستجابة للسياسات اليت تؤكد على
إمكانية أن يكون رأس املال البشري حمور اهتمام الدول يف املستقبل ،بدال من املوارد املادية أو النشاط
االقتصادي.
وابء كوروان املستجد ينذر أبزمة تنمية بشرية .ويف بعض أبعاد التنمية البشرية ،فإن الظروف السائدة اليوم
تعادل مستوايت احلرمان اليت شوهدت يف منتصف الثمانينات .ولكن األزمة تضرب بشدة مجيع العناصر
املكونة للتنمية البشرية :الدخل (مع أكرب انكماش يف النشاط االقتصادي منذ الكساد الكبري) ،والصحة
(اليت تسبب بشكل مباشر يف عدد الوفيات أكثر من  ،300.000وتؤدي بشكل غري مباشر إىل 6000
وفاة) والتعليم (لعدم القدرة على الوصول إىل اإلنرتنت يف التعليم) .نستعرض بعض املؤشرات يف اجلدول
أسفله عن املورد البشري
اجلدول رقم (:)01مؤشرات رأس املال البشري ألمريكا والصني لسنة 2018
املؤشر

الصني

أمريكا

رأس املال البشري

0.94

0.92

مؤشر حقوق امللكية الدولية

5.91

8.12

مؤشر االزدهار
مؤشر اقتصاد املعرفة

77.66 60.05
4.37

8.77

مؤشر االبتكار

59.80 53.10

مؤشر التطور االجتماعي

83.85 64.16

املصدر :من إعداد الباحثان نقال عن املوقع اإلحصائياتhttps://knoema.fr/

يعترب مؤشر تطور رأس املال البشري من بني األبعاد اليت تقيس رفاه اجملتمع أو دولة ما (Bank,
) ، 2020فاجلدول السابق يوضح تفوق الصني يف هذا املؤشر على نظريهتا أمريكا بنسبة  0.94ابملائة و
هو مؤشر مرتفع لرفاه الفرد،كما جاءت أمريكا متقدمة يف مؤشر االقتصاد املعريف بقيمة  8.77ابملائة مقارنة
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ابلصني الذي قدر  4.37ابملائة وهي نسب معتربة لعوائد االستثمار يف األصول املعرفية و االخرتاعات،
يعترب مؤشر االبتكار مؤشر قواي يف أمريكا فقد قدر يف سنة  2018بقيمة  59.80ابملائة وهي نسبة مرتفعة
ابلنسبة لنظريهتا الصني فقد قدر املؤشر بنسبة  53.10ابملائة واملالحظ أن النسب متقاربة نسبيا.
املؤشر التقدم االجتماعي الذي يعرب عن جتميع لعدة أبعاد لرسم اخلطط والسياسات العامة للدولة من
خالل جمموعة ضخمة من البياانت لتحديد أبعاد األداء االجتماعي والبيئي للمجتمعات
( ،)2018 ،DONNÉESيف دراستنا تعترب أمريكا أحسن يف هذا املؤشر بقيمة  83.85ابملائة
مقارنة ابلصني املقدر بنسبة  64.16ابملائة.
أصبح اإلنفاق على املورد البشري من بني أهم اخلطط اإلمنائية يف ظل اقتصاد املعرفة فاإلنفاق احلكومي
بقطاع التعليم والبحث والتطوير يكون متفاوت بني الدول( ،القرشي )2013 ،ففي أمريكا تنفق 4.96
ابملائة وهو إمجايل اإلنفاق العام على التعليم من الناتج احمللي اإلمجايل يف سنة معينة .ويشمل اإلنفاق العام
على التعليم اإلنفاق احلكومي على املؤسسات التعليمية (العامة واخلاصة على حد سواء) ،وإدارة التعليم،
والتحويالت/اإلعاانت للكياانت اخلاصة ،مقارنة ابلصني اليت أنفقت يف سنة  2018قيمة  1.8ابملائة من
الناتج احمللي اإلمجايل .أما يف اجملال الصحي فقد جند نصيب الفرد من النفقات احلكومية على الصحة يف
أمريكا مرتفعة فهي تشكل قيمة  10.246دوالر ،ما يعادل نسبة ارتفاع  3.07ابملائة مقارنة بسنة
 ،2017أما الصني فيقدر اإلنفاق على الصحة فيها لسنة  2017بقيمة  441دوالر كحصة فردية وهي
ضعيفة مقارنة ابلوالايت املتحدة األمريكية)2018 ،DONNÉES( .
نفقات البحث والتطوير هي النفقات الرأمسالية واجلارية سواء العامة واخلاصة على جممل األعمال اإلبداعية
اليت يتم القيام هبا بشكل منهجي لزايدة املعرفة ،مبا يف ذلك املعرفة ابإلنسانية والثقافة واجملتمع ،واستعمال
هذه املعرفة يف التطبيقات اجلديدة ،كما يغطي البحث والتطوير كل البحوث األساسية والبحوث التطبيقية
والتجريبية( ،نزيه)2016 ،أنفقت الوالايت األمريكية سنة  2018نسبة 2.84ابملائة من إمجايل الناتج
احمللي ،وهي نسبة مقاربة ملا أنفقته الصني يف نفس السنة بنسبة  2.20ابملائة.
أما خبصوص النشر العلمي فهنا نشري إىل املقاالت العلمية والتقنية أو هي عدد املقاالت العلمية واهلندسية
املنشورة يف اجملاالت التالية(الفيزايء والبيولوجيا والكيمياء والرايضيات والطب والبحوث الطبية احليوية واهلندسة
والتكنولوجيا وعلوم األرض والفضاء) ،بلغت عدد املنشورات الصينية  528.263ورقة حبثية يف اجملاالت
السابقة سنة  2018بنسبة تطور  11.58ابملائة عن سنة  ،2017أما أمريكا فقد شهدت تراجعا بنسبة
( )-2.18عن سنة  2017حبيث يقدر عدد املنشورات العلمية لسنة  2018اليت سجلت 422.808
ورقة حبثية(WIPO, 2020).
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كما سجلت الصني نسبة مرتفعة مقارنة ابلوالايت املتحدة األمريكية يف طلبات تسجيل براءات االخرتاع
سواء للمقيمني داخل احلدود اجلغرافية أو خارجها ،فقد مت تسجيل سنة  2018تطور يف براءات االخرتاع
بنسبة  11.89ابملائة بعدد طلبات متمثلة يف  1.393.815مقارنة أبمريكا اليت شهدت سنة 2018
اخنفاضا لرباءات االخرتاع بنسبة ( )-3.00ابملائة بعدد طلبات  285.095براءة اخرتاع(statista, .
)2018

.2البنية التحتية اليت تساعد يف االستثمار يف املورد البشري
تعرف البنية التحتية أهنا تلك املنشآت الالزمة لتحريك عجلة النمو االقتصادي واالجتماعي على حد
سواء ،فاملدارس واملستشفيات واجلامعات من بني املرافق اليت تسهم يف خلق فرص عمل و تعليم و تدريب
للمورد البشري انهيك عن ،تطوير كفاءاته وتنمية قدراته املعرفية و اإلبداعية( .عبد الفتاح و زكي عبد
املعطي)2019 ،
تسعي كل من أمريكا والصني لتعزيز دور رأس املال البشري إبنشاء بىن حتتية ومنشآت تساهم بشكل
كبري ومتطور يف االستثمار يف هذا املورد ،وتشجيع الكفاءات واملهارات الوظيفية خبلق مناخ مناسب لصقل
هذه املؤهالت الوظيفية ،اجلدول املوايل يوضح أبرز املرافق العمومية واخلاصة اليت تعترب أهم الدعائم لرأس
املال البشري يف البلدين يف فرتة ماقبل الوابء :
اجلدول رقم ( )02أهم البنية التحتية يف أمريكا والصني لسنة 2018
املرافق

أمريكا

الصني

املستشفيات

6.146

33.009

املدارس

104.764

161.811

اجلامعات

أكثر من 24.000

51.982

املصدر :من إعداد الباحثة نقال عن موقع اإلحصائياتhttps://knoema.fr/

يوضح اجلدول أعاله أن الصني تتوفر على أكرب عدد من املستشفيات اليت توفر الرعاية الصحية بعدد
يقدر ب  33.009مستشفى فهي بذلك توفر لكل  1000شخص طبيبني وممرضني حسب إحصائيا
 2017ومبعدل عام من الناتج اإلمجايل احمللي بنسبة  5.2ابملائة وهي نسبة معتربة لكن التعكس اجلودة
يف اخلدمات الصحية،عكس الوالايت املتحدة األمريكية اليت تتوفر فقط على  6.146مستشفى فهي
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بذلك توفر أكثر من طبيبني و  14ممرضا لكل  1000شخص وفق إحصائيات  2017و مبعدل عام من
الناتج اإلمجايل احمللي  17.1ابملائة ،دليل على إهتمام أمريكا ابملورد البشري.
أما فيما خيص التعليم فاجلدول رقم ( )02يظهر أن الصني متفوقة يف املنشات التعليمية فقد قدرت
املدارس يف الصني لسنة  2018بـ  161.811مدرسة ومتوسطة واثنوية مقارنة أبمريكا اليت قدرت
 104.764من إمجايل القطاع اخلاص والعام ،أما اجلامعات فقدرت يف الصني  51.982جامعة ابملقارنة
مع الوالايت املتحدة األمريكية اليت قدرت أبكثر من  24.000جامعة ،مبعدل عام للحصول على شهادات
جامعية يقدر بنسبة  40.0ابملائة مقارنة ابلصني اليت حتقق  25.7من إمجايل املتخرجني من التعليم العايل
بعد اإلنتهاء من الدرجة األوىل واملقدرة خبمس سنوات ،هذه املخرجات اجلامعية للتعليم العايل يف أمريكا
توفر هلا ما نسبته  60.4ابملائة من الوظائف ،أما الصني فهي توفر  65.57ابملائة وهي أكثر من الوالايت
املتحدة األمريكية لسنة  2018أما نسبة البطالة يف الصني قدرت سنة  2018هي  3.8ابملائة ما يضعها
يف الرتتيب الدويل  84أما الوالايت املتحدة األمريكية بنسبة  3.9وبرتتيب  83دوليا.

.3تطور مؤشرات رأس املال اهليكلي قبل اجلائحة يف الصني و أمريكا
رأس املال اهليكلي البعد الثان لرأس املال املعريف ،ومن أهم مكوانته فالتحول إىل اقتصاد مبين على املعرفة
يوجه الدول على استغالل وتكوين وختزين وتوزيع املعرفة ،حيث تشري البياانت العاملية أن األموال اليت أنفقت
على االستثمار يف املعرفة قد عرفت تطورا خالل التسعينات،أكثر منها املنفقة على االستثمار املادي.
)(Edvinsson, 2005
ويعرف االستثمار يف املعرفة جممل ''النفقات املوجهة حنو األنشطة هبدف تعزيز املعارف القائمة و/أو
اكتساب معارف جديدة أو نشر املعارف'' وحصيلة هذه النفقات هي ''خلق أو نشر املعرفة'' من أهم
املنهجيات املستخدمة يف حتديد سبل لقياس الرأس املال اهليكلي جند تلك األساليب القائمة على قياس
الربجميات والتكنولوجيا و االبتكارات.)2003 ،Ahmad( .
يصرح Francis Gurryالرئيس العام للمنظمة العاملية للملكية املعرفية ( )OMPIأن النمو
السريع يف الصني يعكس التوجه االسرتاتيجي لكبار قادة البالد ،الذين يلتزمون ببناء قدرات االبتكار العاملية
وحتويل القاعدة اهليكلية لالقتصاد إىل صناعات أكثر اعتمادا على املعرفة ،كما تعتمد على االبتكار للحفاظ
على ميزهتم التنافسية )(Gurry, 2018
.4واقع الصادرات من التكنولوجيا واالبتكار يف أمريكا و الصني
سيتم االعتماد يف هذا اجلزء على مؤشر االبتكار لسنة  2018فقد أصبح مؤشر االبتكار العاملي ،أداة
كمية مفصلة مصممة ملساعدة صانعي السياسات يف مجيع أحناء العامل على فهم أفضل لكيفية حتفيز النشاط
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االبتكاري ،الذي هو حمرك النمو االقتصادي والتنمية البشرية .ويصنف املؤشر  126بلداً استناداً إىل 80
مؤشراً ترتا وح بني عدد طلبات امللكية املعرفية املودعة وإنشاء تطبيقات اهلاتف احملمول واإلنفاق على التعليم
واملنشورات العلمية والتقنية(WIPO, 2020) .
كما نسلط الضوء على صادرات السلع من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية،
والسمعية والفيديو ،واملعدات احلاسوبية وما يتصل هبا من معدات ،وغريها من سلع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت(WIPO, 2020) .
الشكل رقم ( )01صادرات التكنولوجيا العالية ابألسعار اجلارية (ابلدوالر األمريكي)

املصدر :من إعداد الباحثة نقال عن موقع اإلحصائياتhttps://knoema.fr/

الشكل البيان املوضح أعاله يوضح جليا تطور صادرات الصني من التكنولوجيا العالية يف مدة مثان
سنوات مقارنة أبمريكا ،فقد قفزت عوائد الصادرات الصينية من ( 474.521.815.988.00دوالر)
لسنة  2010إىل (731.890.595.214.00دوالر) لسنة  2018مبعدل تطور سنوي قدر بنسبة
 11.88ابملائة ،أما أمريكا فقد حققت توازن واخنفاض طفيف يف صادراهتا للتكنولوجيا خالل الفرتة الزمنية
فبعدما كانت العوائد لسنة  168.939.400.532.00( 2010دوالر) أصبحت سنة 2018
(156.365.524.736.00دوالر) برتاجع عن السنة املاضية مبقدار ( )-0.36ابملائة.
شهدت الصني تطورا يف تصنيف مؤشر االبتكار العاملي على مدى سنوات القليلة املاضية و منذ عام
 2016ظهرت الصني يف اجملموعة الـ 25األوىل وصعدت ابستمرار يف التصنيف العاملي ،و حبلول سنة
 2018احتلت املرتبة السابعة عشرة ،مقارنة ابلوالايت املتحدة األمريكية اليت احتلت املرتبة السادسة
) ،(Gurry, 2018إن براعة الصني يف االبتكار تصبح واضحة يف خمتلف اجملاالت .وهو يظهر بعض
من أكرب التحسينات يف شركات البحث والتطوير العاملية ،وصادرات التكنولوجيا العالية ،ونوعية منشوراهتا،
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وااللتحاق ابلتعليم العايل .ويف جماالت مثل نفقات البحث والتطوير وعدد الباحثني ،وبراءات االخرتاع،
وعدد املنشورات.)2018 ،.Soumitra Dutta B( .

اثنيا :تطور رأس املال املعريف يف الصني و أمريكا أثناء اجلائحة
آاثر جائحة كوروان مل تفهم بعد فهماً كامالً ،فمن الواضح ابلفعل أنه اعتباراً من منتصف ماي،2020
عدد الوفيات اليومية النامجة عن املرض هو أكرب من العدد من األمراض األخرى خالل شهر أبريل ،2020
تسبب الوابء يف وفاة ما يقرب من  200ألف شخص.)2020 ،UNDP( .

 .1أتثري الوابء على املورد البشري يف أمريكا والصني
وميكن استعراض عدد الوفيات و بعض املؤشرات املتعلقة ابملورد البشري وقدرة الدولتني من خلق
توازن يف سوق العمل وكبح البطالة ،وتوزيع الدخل أثناء اجلائحة والنتائج املدونة يف اجلدول املوايل:
اجلدول رقم( )03أتثري فريوس كوروان على املورد البشري لسنة 2020
البلد

عدد الوفيات نسبة البطالة مؤشر تطور رأس املال البشري الناتج االمجايل احمللي

أمريكا

217.803

3.17 %

0.92

 21.439.5دوالر

الصني

4739

%5.2

0.76

 27.308.9دوالر

املصدر :من إعداد الطالبة استنادا لبياانت املوقع ()https://ilostat.ilo.org

من املالحظ أن أتثري الوابء على العامل البشري للسنة 2020كان كبريا ابلنسبة ألمريكا بعدد إمجايل
لغاية الساعة مقدر بـ( )217.803مقارنة ابلصني اليت سجلت فقط ( )4739حالة وفاة ،لكن معدالت
البطالة يف الصني إرتفعت إىل  5.2ابملائة مقارنة ابلوالايت املتحدة األمريكية اليت سجلت اخنفاضا عن
السنة املاضية بنسبة  3.17ابملائة.
أما فيما يتعلق مبؤشر تطور رأس املال البشري بني سنيت  2019وبداية  2020فقد شهد اخنفاضا يف
الصني بقيمة مقدرة  0.72ابملائة مقارنة أبمريكا اليت مل يتغري املؤشر خالل السنوات الفارطة ومل يتأثر ابلوابء،
ويبقى من املؤشرات املرتفعة يف كلتا الدولتني ،وهذا يفسر أن الرأس املال البشري من بني أولوايت الدولتني.
كما ميكن التعليق على الناتج احمللي اإلمجايل للبلدين كما هو مبني يف اجلدول رقم( )03فقد تطور بشكل
سريع يف الصني مقارنة أبمريكا فبعدما كان يقدر يف سنة  2019حوايل  14.216.5فقد أصبح يقدر
ب  27.308.9دوالر أمريكي بتطور بنسبة  47.94ابملائة ،أما الوالايت املتحدة األمريكية فقد تطور
الناتج احمللي اإلمجايل من  19.091.7دوالر أمريكي لسنة  2019إىل  21.439.5دوالر أمريكي
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بنسبة سنوية  10.95ابملائة .ابلرغم من تطور الناتج احمللي اإلمجايل ابلبلدين يظل عامل النمو الدميغرايف يف
الصني من أهم التحدايت لرفع رفاه الفرد فقد قدر الناتج احمللي للفرد الواحد سنة  2020حبوايل
 17.027.5دوالر أمريكي مقارنة ابلناتج احمللي للفرد الواحد أبمريكا الذي يقدر ب  56.844.3دوالر
أمريكي للفرد بعدد سكان فاق  329مليون نسمة أما الصني فتطور عدد السكان فيها بشكل بطئ لكن
عددهم فاق  1.433.8مليار نسمة)2020 ،.Soumitra Dutta B( .
.2تطور البحث والتطوير وإقتصاد املعرفة
نستعرض يف اجلدول رقم ( )04تطورات رأس املال البشري و اإلبتكاري أثناء األزمة
اجلدول رقم( )04تطور أبعاد رأس املال البشري يف الدولتني
السنوات

مؤشر رأس املال البشري و التطوير
سنوات

أمريكا

املخرجات املعرفية والتكنولوجية
أمريكا

الصني

الصني

%

رتبة

%

رتبة

55.6

6

56.5

5

4

57.2

5

7

56.8

3

%

رتبة

%

رتبة

2018

51.3

21

47.8

23

2018

2019

55.7

12

47.6

25

2019

59.7

2020

56.3

12

49.4

21

2020

55.1

املصدر :من إعداد الباحثان نقال عن املوقع https://www.wipo.int

مبقارنة النتائج املبينة يف اجلدول السابق من حيث املؤشر رأس املال البشري والبحث والتطوير يف الصني
وأمريكا ،جند أن كلتا الدولتني حتقق منوا ملحوظا خالل السنوات الثالثة ،غري أن أمريكا تتصدر الرتتيب
الدويل ابملرتبة  12مقارنة ابلصني اليت حلت املرتبة  21لسنة  ،2020أما جمال املعرفة وأهم املخرجات
ا لعلمية للبلدين فإن الصني حتتل املرتبة الثالثة عامليا بعدما كانت يف املرتبة اخلامسة ،غري أن أمريكا تسجل
تراجع يف الرتتيب العاملي لسنة  2020لتحتل املرتبة السابعة)2020 ،.Soumitra Dutta B( .
 .3تطور البىن التحثية أثناء اجلائحة
يعترب هذا املؤشر من بني املؤشرات املهمة للطموحات العاملية للتحقيق األبعاد التنمية املستدامة يف كل
اجملاالت فهذا املؤشر يقييس أهم املنشأت البيئية واليت حتافظ على الطاقة واملوارد وأهم إستعماالت تكنولوجيا
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املعلومات واالتصاالت ،جاءت الصني يف الرتتيب  36بنبسة  52.1ابملائة مقارنة ابلوالايت املتحدة
األمريكية اليت احتلت املرتبة  24بنسبة  54.7ابملائة ()2020 ،.Soumitra Dutta B
مؤشر اإلطار املؤسسي يتضمن الركيزة الفرعية للبيئة السياسية واإلقتصادية مبؤشرين األول هو مؤشر املخاطر
السياسية أو القانونية أو التشغيلية أو األمنية ،اليت تؤثر على العمليات التجارية ،ويعكس الثان نوعية
اخلدمات العامة واملدنية ،وصياغة السياسات ،والتنفيذ .فقد سجلت الدولتني نسبة تطور يف هذا املؤشر
لسنة  2020كما هو موضح يف اجلدول رقم ( )05تطور سليب ابلنسبة للصني جاءت يف الرتتيب 62
بعدما كانت يف املرتبة  60أما أمريكا فقد شهدت تطور إجيايب حيث احتلت املرتبة  9بعدما كانت يف
املرتبة  11لسنة  2019بنسبة  88.9ابملائة يف نوعية السياسات وتنفيذها وكل النتائج املذكورة أنفا
معروضة يف اجلدول أدانه.
اجلدول رقم ( )05تطور مؤشرات السياسات و البنية التحتية ابلبلدين

مؤشرات البنية التحتية
السنوات

أمريكا

مؤشر اإلطار املؤسسي لالقتصاد

الصني

الصني

أمريكا

الرتتيب

نسبة الرتتيب نسبة

الرتتيب نسبة

الرتتيب نسبة

2018

58.8

24

56.8

29

87.7

13

54.9

70

2019

59.2

23

58.7

26

89.9

11

64.1

60

2020

54.7

24

52.1

36

88.9

9

64.6

62

املصدر :من إعداد الطالبة نقال عن املوقع https://www.wipo.int

 .4االبتكار يف أمريكا و الصني يف ظل األزمة
أصبح متوسط اإلنفاق على االبتكار يف مجيع أحناء العامل ،ينمو بوترية أسرع من منو الناتج احمللي اإلمجايل،
وف ًقا لتقديرات عام  2018-2020منت األحباث والتطوير بنسبة  %5.2و %5.0على التوايل مبا
يتماشى مع النمو القوي يف فرتة ما قبل األزمة)2020 ،.Soumitra Dutta B( .
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اجلدول رقم ( )06تطور مؤشرات االبتكار ألمريكا و الصني خالل 2020
البلد مؤشر االبتكار الرتتيب العاملي عدد املدخالت

عدد املخرجات

الصني

53.28

14

 03مدخالت

 05مخرجات

أمريكا

60.56

3

 03مدخالت

 06مخرجات

املصدر:
من
إعداد
الطالبة

اعتمادا على املوقع https://www.wipo.int

يف هذا العام ،ال تزال جغرافية االبتكار تشهد تغرياً مستمراً ،كما يتضح من تصنيف املؤشر العاملي
لالبتكار .على مر السنني ،كانت الصني ،من االقتصادايت اليت أحرزت أكرب تقدم يف ترتيب االبتكار يف
مؤشر االبتكار العاملي .فهي يف أعلى ترتب 30دولة عامليا .تتصدر سويسرا والسويد والوالايت املتحدة
تصنيفات االبتكار لسنة  .،2020وال تزال االقتصادايت األعلى أداء يف مؤشر االبتكار العاملي من فئة
الدخل املرتفع .والصني هي االستثناء الوحيد ،حيث احتلت املرتبة  14للمرة الثانية على التوايل وتبقى
االقتصاد املتوسط الدخل الوحيد يف مؤشر االبتكار العاملي الذي حيتل املراتب  30األوىل.
سجلت الدول تطورا دوليا يف ظل كوروان يف بعض القطاعات دون غريها ،فقد تطورت جماالت الصيدلة
والتكنولوجيات والربامج والتجارة اإللكرتونية ،ابملقابل أتثرت السياحة والطريان والفندقة ،بسبب احلجر
الصحي واخنفاض التنقالت الدولية ،حبسب التقرير السنوي للمنظمة الدولية للملكية املعرفية لسنة 2020
فإن أبرز االبتكارات املسجلة لسنة  2020ضمت تكنولوجيات اإلعالم واالتصال بنسبة  23.5ابملائة
والتكنولوجيا الصيدالنية لصناعة األدوية و اإلقتصاد احليوي بتطور بنسبة  18.8ابملائة ،و الربامج و خدمات
اإلعالم و االتصال التكنولوجي بنسبة  14.4ابملائة هذه النسب تبني أن التحول العاملي للسنوات القادمة
سوف يكون من احملتمل يرتكز على التكنولوجيا واملعرفة واالقتصادايت احليوية ودعم االبتكارات واملوارد غري
امللموسة.
 .3النتائج
من خالل الدراسة والبياانت اليت مت حتليلها سابقا ميكن حصر النتائج احملصل عليها فيما يلي:
 رأس املال املعريف من أهم املوارد غري امللموسة للدول و املؤسسات و اليت متكنها من حتقيق قيم عاليةعن منافسيها وفق عدة ابحثني ،سفسيب ،بونيت ،إدفينسون وأخرون.
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 رأس املال البشري املورد الرئيسي لتوجهات الدول يف األعوام القادمة ومحايته واحلفاظ عليه مناألولوايت الواجب إعتمادها لتحقيق خمرجات إبتكارية ومعرفية متطورة لذلك فإن الدولتني تستثمر يف
التعليم والصحة لتنمية هذا املورد.
 اإلبتكار يف الدولتني يشكل احليز األساسي ملخرجات املورد البشري ،من اجلامعات و البحث و التطويرفكل من الدولتني مل تتأثر ابجلائحة لكن على العكس كانت من الفرص اإلستثمارية اإلجيابية اليت مت
إستغالهلا لتحقيق عوائد مالية وتطوير يف البنية التحتية.
 مؤشرات اإلبتكار ورأس املال املعريف ابلدولتني متطور ابلرغم من وجود األزمة فإن هناك تطور ملحوظيف العناصر املعرفية و الذي يعطينا تصورا أن الدول الغربية متتلك إسرتاتيجيات واضحة ابلنسبة للمورد
البشري و اإلبتكار لتحقيق الرفاه لإلنسانية.
 دعم اإلبتكار يف شىت اجملاالت سواء تنظيمية وفكرية وتقنية وتكنولوجية وتدريسية وبيداغوجية بشكلتدرجيي أو جذري جيعل من البلد حيقق عوائد وميز تنافسية وحيقيق عدالة بني األفراد لتكافؤ الفرص
التشغيلية واإلبتكارية وسد الثغرة بني االبتكار والتكنولوجيا لتحقيق توازن بني رأس املال املعريف و رأس املال
اإلبتكاري حيت ال تصبح املعادلة غري متوازنة .
.4اخلامتة
اهتمت هذه الورقة البحثية بتحليل أبعاد رأس املال املعريف منها البعد البشري والبعد اهليكلي ،والبعد
الزبون الدويل الذي أتثر هذا األخري أتثريا مباشرا بتداعيات األزمة فقد كان لرتاجع التجارة اخلارجية دورا
ابرزا يف نقص العالقات والتبادالت مع العامل اخلارجي .لكن األبعاد األخرى فهي اليت تعتمد على تعزيز
اخلطط اإلمنائية والبشرية والتنظيمية لألطر والسياسات العامة للدولة ،ابالعتماد على أهم البياانت واملعلومات
املتحصل عليها من مواقع االنرتنت واإلحصائيات الدولية يتضح جليا أن كل من الدولتني قيد الدراسة(أمريكا
والصني) تنت هج سياسات وإسرتاتيجيات إلدارة و تعزيز رفاه الفرد وهي من بني األولوايت الرئيسية لأللفية،
فاملالحظ أن أغلب املؤشرات اليت مت حتليلها ال تعكس أتثريا سلبيا حلد كبري يف كلتا الدولتني ،بل ابلعكس
متاما هناك تعزيز للقدرات اإلبتكارية وزايدة إستخدام التكنولوجيا.
أزمة كوران ال ميكن التنبؤ بنتائجها على املدى القصري وحلد الساعة مل ينتهي هذا الوابء ،لذلك فمن
املتوقع أن تتبدل بعض األبعاد واملكوانت األساسية لرأس املال املعريف ،فقد أصبح التعليم يعتمد علي
التكنولوجيا والتفاعل عن بعد وهذه التقنيات العالية الدقة حتتاج إىل كفاءات ومهارات إلكرتونية سواء
أساسية أو متوسطة خاصة يف املورد البشري (أساتذة مدربني وموظفني) ،لذلك فهي تطرح مشكل لدى
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الدول النامية واحملدودة الدخل ،فالفقر اليوم واجلهل مفهومان لنقص االعتماد على التكنولوجيا يف العمليات
اإلنتاجية والتعليمية ،ابلطبع هذا راجع لعدم توفر بنية حتتية كافية لسد الفجوة التكنولوجية هلذه البلدان.
نستخلص أن األزمة احلالية غريت أبعاد و املفاهيم السابقة ألبعاد رأس املال املعريف من حيث إدماج
التكنولوجيا بنسبة كبرية سواء يف العمليات اإلنتاجية أو تطوير املورد البشري من خالل البحث والتطوير
واالبتكار ودمج التكنولوجيا يف التعليم والصحة.

.5التوصيات
ولعل هذه النتائج تَطرح علينا ضرورة املراجعة اجلوهرية للطرق التقليدية يف التفكري ،وطرق التحليل
بوجه اخلصوص يف إعادة التوازن للحياة البشرية ومواجهة املخاطر املرتتبة عن نقص الرعاية الصحية هلذا
املورد البشري.
ا لتغري اجلذري ألمناط العيش والسعي لالستثمار يف املورد البشري وتوفري تكافؤ الفرص يف الصحة
والتعليم عن بعد ،لفك العزلة عن املناطق النائية وسد اإلختالل والفجوة التكنولوجية للمؤسسات التعليمية
والصحية واملالية.
تشجيع اإلبتكار يف كل اجملاالت ،و خاصة الطلبة خرجيي اجلامعات لدعم اإلقتصاد الوطين.
تشجيع العمل اجلماعي وتغيري السلوكيات والعمل مبسؤولية ،فهذه األزمة تنذر بصحة املورد البشري،
وللتصدي لتهديدات األزمة ،والتهديدات األخرى منها املناخية والبيولوجية ،جيب العمل جبدية وتضامن
وتضافر اجلهود وحماكاة التجارب الدولية.
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