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 دور العناقيد الصنادية  ف تطوير القدرة التنا سية للقطاع الصنادف

The role of Industrial clusters in the development 
  Mousawi                     -Ihab Ali AL. Lect(1) د إيهاب علي الموسوي. م

Abstract  
The concept of industrial clusters is one of the new concepts in the world 

of economic and industrial development and the economics of the site as 

well as the regional development, which aims to develop the mechanism of 

the work of small and medium enterprises and their success and by raising 

their competitiveness locally and globally. This research aims to discuss the 

strategy of industrial clusters and their role in developing competitiveness, 

the first topic dealt with the concept of industrial clusters, their importance 

and their characteristics, while the second topic focused on the concept of 

competitiveness and its importance and determinants. The last topic was to 

examine how to develop the competitiveness of during industrial clusters.  

 المقدمة

يعد مفهوم العناقيد الصناعية من املفاهيم اجلديدة يف عامل التنمية االقتصادية والصناعية واقتصادايت 
واليت هتدف اىل تطوير آلية عمل املشروعات الصغرية واملتوسطة وجناحها ، قليميةاملوقع وكذلك التنمية اال

ويهدف هذا البحث اىل حبث اسرتاتيجية العناقيد الصناعية ودورها  ،  وعرب رفع قدراهتا التنافسية حملياً وعاملياً 
عناقيد الصناعية  تناول األول منها مفهوم ال، مباحث ة وذلك من خالل ثالث، يف تطوير القدرة التنافسية

وجاء املبحث ، بينما ركز املبحث الثاين على مفهوم القدرة التنافسية وأمهيتها وحمدداهتا، وأمهيتها وخصائها
 . األخري ليبحث يف كيفية تطوير القدرة التنافسية من خالل العناقيد الصناعية 

 
 . ةكلية العلوم االسالمي   /أهل البيتجامعة  -1
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 مشكلة البحث 

االقتصادية وكذلك فشل املشروعات الصغرية  تكمن مشكلة البحث يف إن عدم جناح فرص التنمية 
هو عدم اعتمادها على السرتاتيجيات اجلديدة اليت من شأهنا ، واملتوسطة يف البقاء واالستمرار يف االسواق

 . االرتقاء بواقعها ورفع قدراهتا التنافسية واليت منها سرتاتيجية العناقيد الصناعية 
  رضية البحث 

وذلك بسبب ، يد الصناعية يضمن رفع القدرات التنافسية للمشروعاتإن اعتماد سرتاتيجية العناق
تقليلها للتكاليف فضاًل عن االستفادة من تقسيم العمل والتخصص ونشر املعلومات والبياانت نتيجة 

 . للتقارب اجلغرايف ولطبيعة االتفاقيات والعمل املشرتك فيما بني مؤسسات العنقود
 هدف البحث 

 : حتقيق األيتيهدف البحث اىل 
 توضيح مفهوم العناقيد الصناعية -1
 بيان مفهوم القدرة التنافسية  -2
 .  شرح طبيعة العالقة بني العناقيد الصناعية والقدرة التنافسية -3

 أهمية البحث  

ومبا أن الركيزة االساسية  ، تنبع أمهية البحث من أمهية القطاع الصناعي ودوره يف قيادة التنمية يف البلد
وألن هذه املشروعات غالباً ما تعاين املشاكل والقصور فأن ،  ا القطاع هي املشروعات الصغرية واملتوسطة هلذ

سرتاتيجية العناقيد تعمل على توسيع نطاق هذه املشروعات اليت تُعد ركيزة التنمية االقتصادية يف الوقت 
 . احلاضر

 هيكلية البحث 

تناول األول ،  مباحث  ة ثالثى تقسيم البحث اىل  من أجل ضمان حتقيق فرضية البحث من عدمها جر 
مفهوم القدرة التنافسية   يفاملبحث الثاين  حبثبينما ، منها مفهوم العناقيد الصناعية وأمهيتها وخصائها

طبيعة العالقة بني العناقيد الصناعية والقدرة التنافسية  املبحث األخري  يف حني انقش، وأمهيتها وحمدداهتا
 . وُختم البحث مبجموعة من االستنتاجات والتوصيات، العناقيد يف تطوير القدرة التنافسيةودور 

 المبحث األول االطار المفاهيمف للعناقيد الصنادية

 The concept of industrial clustersمفهوم العناقيد الصناعية : أوالا 
وهي ختتلف ،  الدول املتقدمة والنامية تتخذ من العناقيد كاسرتاتيجيه للتنمية االقتصادية واالقليمية  أغلب

وعليه وكنتيجة هلذا االختالف فأن هناك مثة جمموعة من املفاهيم  ،  من دولة ألخرى ومن منطقة ملنطقة أخرى
والدراسات ، ادايت االعمالوالتعاريف للعناقيد الصناعية من خالل امتداد جذورها يف أدبيات اقتص

))تركز قطاعي جغرايف ملؤسسات تنتج أبهنا اليونيدو  اذ تعرفها. (2) والبحوث واالبتكار واقتصادايت التنمية

 
2-Guru raj: Entrepreneurship & Industrial Clusters, Global Journal of Multidisciplinary Studies, 

Volume 4, Issue 03, 2015, p. 52 . . 
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رفت ايضا أبهنا ))جتمعات جغرافية  كما عُ .  (3)وتبيع جمموعة واسعة من املنتجات املرتبطة او املكملة لبعض((

ية جملموعة من املؤسسات املتقاربة جغرافيا واليت ترتبط ببعضها األخر قد تكون حملية او اقليمية او عامل
بعالقات تكاملية ومصاحل مشرتكة يف جمال معني مبا ميثل منظومة من االنشطة من أجل تقوية وتشجيع 

العناقيد ومتثل  ،  هنا ))جتمعات جغرافية للمنشآت واملؤسسات املرتابطة يف جمال معنيوتعرف أب.  (4)التنافسية((
جمموعات من الصناعات والكياانت االخرى املهمة للمنافسة وتشمل موردي املدخالت املتخصصة مثل  

كما متتد العناقيد ايضا من املصب اىل ،  ومقدمي البىن التحتية املتخصصة، اآلالت واخلدمات، املكوانت
صلة من خالل املهارات والتقنيات القنوات والعمالء وافقيا ملصنعي املنتجات التكميلية واملؤسسات ذات ال

واخريا تشمل العناقيد املؤسسات احلكومية وابقي املؤسسات مثل اجلامعات والوكاالت ومنشآت ،  املشرتكة
 . (5)والبحوث والدعم التقين((ص  صالتدريب والتطوير اليت تقدم املعلومات واخلربات والتدريب املتخ 

صياغته غري واضحة ابلشكل املطلوب وذلك و غري كامل  مفهومهن مفهوم العناقيد الصناعية مازال إ
اذ مثة الكثري من االقتصاديني يعرتضون كما اشران  ،  بسبب بعض القيود اليت مت ذكرها سابقا كالقيد اجلغرايف

 .  على املفهوم اجلغرايف وما شابه
 The economic importance of)ادية للعناقيد الصناعية ص االهمية االقت: ثانياا 

industrial clusters) 
ارتبطت املزااي الناشئة عن وكالء جغرافيني  ، (1920) للتجمعات الصناعية عام منذ حتليل مارشال 

مما ، واآلاثر غري املباشرة، وموردي املدخالت، ابالقتصادايت اخلارجية يف شكل أسواق العمل املتخصصة
يرتبط املوقع املشرتك بتحسني الوصول إىل املوظفني املتخصصني ذوي . اإلنتاجية أدى إىل االبتكار ومزااي 

توفر الصناعات ،  وعلى مستوى مدخالت العرض.  اإلنتاجية العالية مع اخنفاض تكاليف البحث والتدريب
ة  والتسويقي، واخلدمات املالية ، الوسيطة لشركات املصب الوصول احمللي إىل املواد واملكوانت املتخصصة

حيث تستغل هي نفسها اقتصادات احلجم الداخلي األكرب وتستفيد من اخنفاض تكاليف ، والتجارية
 : (7)تظهر أمهية العناقيد الصناعية من خالل ماتقدمه من فوائد ومزااي مهمه ميكن توضيحها ابأليتو .  (6)النقل
 ز أقلمة القتصادات او مايسمى )أقتصادَّيت املوقع( يدعم وَتف  -1

، يؤدي اىل حتقيق وفورات كبرية يف تكاليف الشركات املوجودة داخل العنقود إن الرتكيز الصناعياذ 
وتتمثل مصادر هذه الوفورات يف ، ويشار اىل هذه الوفورات يف التكاليف على اهنا )اقتصادايت املوقع(

 
3- The UNIDO Programmers, Development of Clusters & Networks of SMEs, Vienna, 2001,p. 

9 . 
، دراسة مقارنة بني فرنسا واجلزائر، ربيةدور املناطق الصناعية يف حتقيق التنمية املستدامة يف املنطقة االورو مغا، خبابة صهيب -4

 . 2012، 33ص، اجلزائر، 1جامعة فرحات عباس سطيف، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،  رسالة ماجستري
اطروحة ، واملتوسطة يف العراقإمكانية األفادة من جتربة العناقيد الصناعية يف تطوير املشروعات الصغرية ، ايهاب علي داود -5
 . 23ص، 2017، كلية االدارة واالقتصاد،  جامعة كربالء، دكتوراه
6-Elvira Uyarra & Ronnie Ram Logan, The Effects of Cluster Policy on innovation, Manchester 

Institute of Innovation Research Manchester Business School, University of Manchester,2012,p6 
 : أنظر -7
 . 29-27ص، مصدر سابق، ايهاب علي داود -

- Mohammad Hussein Tavassoli, Exploring The Critical Success Factors of Industrial Clustering, 
Linkoping's University, Department of management & Engineering, 2009, pp. 17-19 . 
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التعاون املشرتك   وجود عدد من موردي املدخالت املتخصصة وخدمات االعمال وجمموعة من املدربني حبكم
بني األسواق   هاونشر   فضاًل عن أمكانية نقل املعلومات،  بني مؤسسات العنقود ووفرة من العمالة املتخصصة

 . املالية واملؤسسات العنقودية
 إعادة التنظيم الصناعي  -2

على  نتقال من املؤسسات الكبرية العاملة يف جمال االنتاج الشامل اىل املؤسسات الصغرية يساعدفاال
التحول يف اهليكل الصناعي يعمل على زايدة املنافسة العاملية ونشوء تكنولوجيا  ف، التخصص األنتاجي

فالعناقيد متثل مواقع جذابة للمؤسسات ، انتاجية جديدة ومثال على ذلك التصنيع بواسطة احلاسوب
اد تكنولوجيات االنتاج التخصص يف املنتجات واعتم،  الصغرية املتخصصة القائمة على التصنيع ابحلاسوب

كما أن التقارب بني املؤسسات ،  اجلديدة هي اكثر وضوحا وممكنة التحقيق مقارنة بباقي العناقيد الصناعية
 . املتخصصة وبني موردي املدخالت واسواق املنتجات يعزز تدفق السلع من خالل نظام االنتاج

 تشجع التواصل بني املؤسسات   -3
دمج ،  ستغالل اسواق جديدةا ،  ؤسسات لالفادة من أوجه التكاملالتعاون بني امل ويقصد ابلتواصل هو  

واملؤسسات املرتابطة شبكيًا هي أكثر حظًا من تلك غري املرتبطة  ، او جتميع املوارد او املعرفة، االنشطة
تجات ورفع شبكيًا يف االستفادة من االخنراط يف التعاون وتبادل املعلومات يف جمال التسويق وتطوير املن

فضاًل عن املؤسسات الشبكية واملرتابطة تكون ذات قدرات تنافسية  ،  املستوى التكنولوجي ملؤسسات العنقود
 .  ورحبية عالية

 : هدر املوارد العامةيل تقل -4
احملدودة بشكل    االنتاجية وارد  املان هدف التنمية الصناعية هو ان يسمح للمناطق او االقاليم ابستخدام  

، وان اسرتاتيجية العناقيد تتيح للمناطق او االقاليم الرتكيز على املوارد واالحتفاظ هبا والتوسع، ةأكثر كفاء
وتطوير برامج االعمال الصغرية بدال من دعم تقدمي املساعدة للعديد من أنواع العمل املختلفة ومن مث هدر 

ات العنقود وبرامج دعم وبسبب الروابط بني مؤسس ، يف اجلهود وضياع املوارد بسبب عدم التخصص
إذ أن أمجايل فرص العمل والدخل ألعضاء ، اثرها ستكون مضاعفة يف االقتصاد ان ا املؤسسات اخلاصة ف

العنقود من املرجح أن يتجاوز فرص العمل والدخل لتلك املؤسسات بدون عنقود واملشاهبة هلا من حيث 
 . احلجم
 : إنتاجية املؤسسات الصناعية زَّيدة  -5

يرى بورتر ان العناقيد ميكن ان تزيد من انتاجية املؤسسات العاملة من خالل السماح للمؤسسات 
،  املوجودة يف العناقيد ان تعمل بشكل اكثر انتاجية يف حتديد مصادر املدخالت كاملوظفني واملوردين

جمموعة العمل املتخصصة اليت هي من ذوي املهارات العالية  فاملؤسسات املتقاربة جغرافيًا يتيح هلا تطوير 
فأنه ميكن للمؤسسات يف العناقيد من الوصول اىل املوردين  ، فضاًل عن، لتلبية حاجات حمددة للصناعة

 . واملشرتين والعمالء يف مدد زمنية اقصر
 : االبتكار زَّيدة وتطوير -6

وهذا ،  املنتجات واخلدمات وابقي عمليات االبتكارالعناقيد تشجع على انواع خمتلفة من االبتكار يف
يتم من خالل حتسني التعاون بني قطاع االعمال والبحوث/ القطاع اجلامعي من اجل تسويق البحوث 
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وذلك عن طريق مستوى املنتجات واالداء ،  ومن خالل حتسني التعاون والتواصل بني املؤسسات،  االكادميية

 . بشكل مستمر
 :  ت جديدةاُياد مؤسسا -7

الن املؤسسات تعتمد على التفاعل الوثيق مع ، اذ ان االعمال اجلديدة تتجه بشكل اكرب حنو العناقيد 
،  بسبب ان تكلفة الفشل هي اقل عادة ضمن العنقود اذ توجد العديد من الفرص البديلة،  املوردين واملشرتين

القدرات فأهنا ستجد ضالتها يف التجمع ومبا ان الصناعات اجلديدة دائمًا ما تعاين من نقص اخلربات و 
 . من أجل تقليل املخاطر وضمان توفر املعلومات الالزمة ألنشطتها، ضمن عناقيد صناعية

 :  بناء الثقة بني املؤسسات املساَهة يف  -8
تساعد العناقيد يف بناء الثقة بني مؤسسات العناقيد واليت تعد من االمور االساسية يف آلية عمل هذه 

وميكن حتقيق ذلك من خالل وضع لغة مشرتكة يف مابينها ومواجهة التحدايت من ، سات وجناحهااملؤس 
 . خالل التحالفات وانشاء الشبكات االجتماعية والتعاون املشرتك

 (Characteristics of industrial clusters) خصائص العناقيد الصناعية: ثالثاا 
 :  (8)العناقيد الصناعية وهيهناك مجلة من اخلصائص تتسم هبا 

خلربات اجتمع جغرايف لشركات تربطها عالقات يف سلسلة القيمة املضافة مبنية على تبادل السلع و   -1
وجودها من أهم العوامل اليت   يعداليت  ،  واخلاصة  ا شبكة من املؤسسات واملعاهد العامةضأي ،  واملوارد البشرية 

 . أعضاء السلسلة العنقودية تساعد على تعزيز تنافسية
مما سيؤثر ، قدرهتا على إجياد موردين حمليني ملدخالت اإلنتاج بتكاليف أقل نسبًيا من استريادها -2

صناعات املدعمة  وكلما كان اجتاه ال، والعاملية إجيابًيا على القدرة التنافسية على مستوى األسواق احمللية
كلما كان هلا دور أكرب يف ،  احملددة واملتخصصة من مدخالت اإلنتاج واملرتبطة حنو إنتاج بعض األجزاء

 . الصناعة الرئيسية على التطور واملنافسة عاملًيا  مساعدة
فيجب ،  من أجل ضمان جناح العناقيد الصناعية ومساعدهتا على النمو والتطور واالستقرار املتواصل  -3

إضافة إىل حتقيق هذا الرتابط مع جهات أخرى من ، حتقيق الرتابط بني املؤسسات املوجودة يف العنقود
وترفع من كفاءهتا اإلنتاجية وفرصها التسويقية وهو ما يتطلب مستوايت عالية   اجملتمع بصورة ختدم العناقيد 

اليت هلا دور يف  كافة  واهليئات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق هذا الرتابط بني املؤسسات من
 . تنمية نشاط العناقيد املتكونة

فيمكن أن حيدث ،  فإنه خيتلف من عنقود إىل آخر،  أما من انحية الرتكيز اجلغرايف للعناقيد الصناعية  -4
وعلى ضوء التطور ، أو يف دولة أبكملها هذا الرتكيز على مستوى مدينة واحدة أو يف جمموعة من املدن 

التطور التكنولوجي ميكن أن يشمل العنقود جمموعة من الدول   اهلائل يف وسائل النقل واالتصاالت وكذلك
 . املتجاورة

 مستوى العناقيد ميكننا التمييز بني نوعني من عالقات الرتابط اليت حتدث بني املؤسسات علىكما 
هناك ما  اذ ، واملوارد البشرية، اخلربات، أمامية وخلفية وأفقية مبنية على تبادل السلع عالقات ترابط رأسية

 
، حالة اجلزائر -العناقيد الصناعية كنموذج اسرتشادي لتحسني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، زهري زواش -8

 . 67ص، 2014، 42ع، اجلزائر، جملة العلوم االنسانية
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، اإلنتاجية  نفسها  هي عبارة عن عالقات تتم ما بني مؤسسات تكون يف املرحلة:  يسمى ابلرتابطات األفقية
هي عبارة عن عالقات تتم بني مؤسسات تكون يف مراحل خمتلفة   عالقات تكامل رأسي أمامي وخلفيو 

 .  من العملية اإلنتاجية
جتمع لعدد من  فالعنقود  ،  د يف صورته احلقيقية ميثل شبكة من العالقات الصناعية املتنوعةإن العنقو   -5

حبيث تدخل يف عالقة تكامل وتشابك ،  الشركات واملؤسسات املرتبطة واملتصلة ببعضها بعضا يف جمال معني
ملة للقيمة املضافة فيما بينها رأسيا وأفقيا يف مجيع مراحل العملية اإلنتاجية مكونة بذلك السلسلة الكا

والشركات . وتشمل هذه العالقة تبادل السلع واخلدمات واملعلومات واخلربات واملوارد البشرية، للمنتج 
ت اإلنتاج مصنعو وموردو مدخال،  مصنعو املنتجات النهائية:  واجلهات اليت يفرتض أن يضمها التجمع هي

والشركات اليت تستخدم مدخالت ، منتجو املنتجات املكملة، العملية اإلنتاجية واملعدات املستخدمة يف
كما يضم ،  ويضم هذا احمليط قنوات التسويق املختلفة واملشرتين واملصدرين.  متشاهبة أو عمالة وتقنية متقاربة

امعات واجلهات التعليمية والتدريبية املتخصصة كاجل، وحاضنات األعمال، مؤسسات التمويل املختلفة
إضافة إىل مقدمي اخلدمات األساسية وخدمات . ومراكز البحث والتطوير العلمي والدعم الفين، واملعاهد

االستثمار واجلهات احلكومية وغري احلكومية اليت هتتم وترعى شؤون ، البنية التحتية اخلاصة بتلك الصناعة
 (9). تهوبيئ

 التنا سيةاالطار المفاهيمف للقدرة : المبحث الثانف

 (The concept of competitiveness)مفهوم القدرة التنافسية : أوالا 
و تعترب من احلوافز ، ترتبط القدرة التنافسية كإطار للتنمية االقتصادية لبلد ما مبعدالت اإلنتاجية فيها 

يتمتع بعملة  ميكن لإلقتصاد أن ، مع رفع مستوايت اإلنتاجية . اليت تعمل على حتسني مستوايت املعيشة
وهو ما يرتجم إىل زايدة الثروات لالرتقاء مبستوايت ، قوية وعائدات جذابة لرأس املال وارتفاع يف األجور

وتعمل الكثري من الدول اليوم على اعتماد هنج رفع مستوايت التنافسية يف لب ، املعيشة لإلنسان 
يات تبعاً لتنوع واختالف العوامل االجتماعية  فتتنوع الوسائل واالسرتاتيج. اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية

السبب يف عدم وجود تعريف معتمد   وميثل هذا.  واالقتصادية واملؤسسات و السياسات من دولة إىل أخرى
إال أن معظم تعاريف مفاهيم التنافسية تتفق يف شيء واحد وهو التأكيد على .  عاملياً من قبل كل دول العامل
كما  ،  رة االقتصاد على توليد الثروة )اإلنتاجية( وتعزيز مستوايت املعيشة لشعوهباارتباط قوي بني حتسني قد

ومع الطرح والتطوير املستمر للسياسات الناجحة  ،  تعزز القدرة التنافسية الرتكيز على التجارة واملنافسة العاملية 
ترتفع ، ملية بشكل اكربواهلادفة إىل تشجيع الشركات للخوض يف واالستفادة من األسواق اإلقليمية والعا

تعزز مستوايت الرفاه والرخاء لألفراد ، وابلتايل، معدالت النمو االقتصادي الذي يعززه التنافسية
اذ ترتاوح بني مفهوم ضيق يركز على تنافسية السعر ،  والتنافسية ليست ُمعرفة بشكل واضح .  (10)واملؤسسات

ويف ظل ذلك تعرف منظمة التعاون ،  قتصاد واجملتمعوبني حزمة شاملة تكاد تتضمن كل نشاط اال،  والتجارة

 
، اقتصادية الكرتونيةصحيفة ، التجمعات الصناعية البديل القادم لربامج التنمية االقتصادية التقليدية، صحيفة االقتصادية -9
2018 . 

 /http: //fcsa. gov. ae /ar-ae/Pages /Competitiveness. ما هي التنافسية، اهليئة االحتادية للتنافسية واالحصاء -10
Definition. aspx 
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التنافسية على مستوى االقتصاد الوطين أبهنا )الدرجة اليت ميكن وفقها ويف   (OECD)االقتصادي والتنمية  

شروط سوق حرة وعادلة انتاج السلع واخلدمات اليت تواجه اذواق االسواق الدولية يف الوقت الذي حتافظ 
 . (11) احلقيقية لالفراد على املدى الطويل(فيه على توسع الدخول 
أو ، نفسها السلعة  تنتج وتتعلق ابملؤسسات اليت  قييللنظام التسو  مكون أساسيوتعرف ايضًا أبهنا ))

،  السوق املستهدفة ارياخت يف املؤسسة قدرة على ريكب   شكلودرجة املنافسة تؤثر ب، هلا  هةيالسلع الشب
فأنه ،  والبد من االشارة اىل أنه من الناحية النظرية.  (12)((املنتوج  ج يمز ،  قييالتسو   ح ياملز ،  نياملورد،  الوسطاء

ميكن التمييز بني مدرستني يف حتديد مفهوم التنافسية مها مدرسة رجال االدارة ومدرسة االقتصاديني وكما  
 : يلي

 :  مدرسة رجال االدارة -1
املدرسة اليت تركز على اجلوانب املتعلقة ابلتكلفة  اذ يعد مايكل بورتر من جامعة هارفرد رائد هذه 

اذ تعد التنافسية سياسة وطنية يتم تعزيزها عرب زايدة االنتاجية اعتماداً على االبتكار يف االنتاج ،  واالنتاجية 
ب بداًل من االعتماد على امليزة التنافسية يف امتالك املوارد الطبيعية واليد العاملة الرخيصة واملناخ املناس 

 . واملوقع اجلغرايف
 : مدرسة االقتصاديني -2

اذا كان قادرًا على ، االقتصاد تنافسياً  ويعد، وهي تركز على الرفاه االقتصادي وترتبط ابلنمو املستدام
وابلتايل ينعكس هذا النمو يف زايدة الرفاهية من خالل  ، حتقيق النمو دون االخالل مبيزان املدفوعات

االنتاجية وزايدة االبداع والتوجه حنو انتاج السلع كثيفة رأس املال واالستثمار يف   االعتماد على رفع مستوى
. (13)الدول ذات العمالة متدنية األجر ابلنسبة للعمليات االنتاجية اليت تتطلب كثافة كبرية يف اليد العاملة 

))سيادة منط  أبهنا  World Economic Forumكما ميكن تعريفها وفقًا للمنتدى االقتصادي العاملي 
املؤسسات والسياسات االقتصادية اليت تدعم ارتفاع معدالت النمو االقتصادي يف املدى املتوسط(( وجاء 
هذا التعريف ليجمع بني التعريفني السابقني من خالل دمج خصائص االقتصاد الكلي واالقتصاد اجلزئي 

ان تعريفات املنتدى االقتصادي العاملي ، الذي ميثل اإلطار الذي تعمل من خالله القطاعات االقتصادية
حتويل الناتج إىل أنشطة عالية  االنتاجي وعلى قدرة االقتصاد على للتنافسية الدولية تركز على التفوق 

  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بينما ترى فيها . (14) اليت ينتج عنها ارتفاع األجور احلقيقية، اإلنتاجية
Organization of Economic co-operation and Development    الدرجة اليت تستطيع ) أهنا  على(

من خالهلا الدولة يف ظل أسواق حرة وعادلة أنتاج السلع واخلدمات اليت تنتج يف األسواق الدولية ويف ذات 
 . (15)(الوقت حتافظ على زايدة الدخول احلقيقية ملواطنيها يف املدى الطويل(

 
 . 4ص، 2016، ليبيا، رتقاءالقدرة التنافسية لالقتصاد اللييب ومتطلبات اال، املنظمة الليبية للسياسات واالسرتاتيجيات -11
امللتقى ، ال عياري ورجب نصيب االسرتاتيجيات احلديثة للتغيري كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات اجلزائريةام -12

 . 77ص، 2004، اجلزائر، جامعة حممد خيضر بسكرة، قسم علوم التسيري، املؤسسات وحتوالت احمليط. الدويل األول حول تنافسية
 . 2ص، 2011، مصر، التنافسية يف الفكر االقتصادي، املرصد الوطين للتنافسية -13
14-World Economic Forum, the Global competitiveness Report, oxford university press, 1997, 

p14 . . 
إطروحة ، ل عربية خمتارةدو  -القدرة التنافسية للصادرات العربية يف ظل برامج االصالح االقتصادي، ليلى عاشور حاجم -15

 . 77ص، 2007، كلية االدارة واالقتصاد،  جامعة بغداد، دكتوراه غري منشورة
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)تتعلق  أبهنا )   International Competitiveness Instituteوأخرياً فقد عرفها معهد التنافسية الدويل  
. (16)(التنافسية الوطنية ابألداء احلايل والكامن لألنشطة االقتصادية املرتبطة ابلتنافس مع الدول األخرى(

تكلفة  ،  و أكفء نسبياً ويقصد ابلكفاءة وبذلك فإن التنافسية الدولية تعين قدرة البلد على أن ينتج أكثر أ
وكذلك قدرة البلد أن يبيع أكثر من السلع . املالئمة وهي الصلة مع احلاجات العاملية ، إرتفاع اجلودة، أقل

 . وأيضا أن يستقطب االستثمارات األجنبية املباشرة ، املصنعة والتحول حنو السلع عالية التصنيع والتقنية 
 ((Determinants of competitivenessمحددات القدرة التنافسية : ثانياا 

ومتثل هذه احملددات ،  ان بناء قدرة تنافسية دولية يتطلب توفر مجلة من احملددات داخــل االقتصاد القومــي
وقد ، جمموعة العوامل اليت توضح ان قطاع ما أو صناعة ما ذات قدرة تنافسية يف االسواق الدولية أم ال

 -  The Diamondاملعروف بـ )Porterارتبطت حمددات القدرة التنافسية بصفة أساسية مبنهج بورتر 
اليت تشكل نظاما متداخال بشكل رابعي األضالع يؤثر فيه كل حمدد يف احملددات األخرى ويقوي ،  املاسة(

حتقيق القدرة التنافسية احملافظة    وان التفاعل الديناميكي بني احملددات له أمهية كبرية يف،  ويدعم بعضها بعضا
وتشتمل حمددات القدرة التنافسية على حمددات رئيسة وأخرى مساعدة أو مكملة  . ( 17)عليـها واستمرارها

 : اآليتكهلا وهي  
 : Production Factors & Characteristicsع وامل االنتاج وخصائصها  -أ

وأتخذ ،  ية الالزمة لدعم صناعة ما على املنافسـة مما الشك فيه ان عوامل االنتاج هي املدخالت الضرور 
هذه العوامل الشكل التقليدي )املوارد الطبيعية مبا فيها األرض واملياه واملعادن و املوارد البشرية ورأس املال(  
ابإلضافة إىل البنية األساسية من نظم اتصاالت ومواصالت وطرق وغريها من مصادر املعرفة مثل اجلامعات 

 . (18) ألحباث واملعلومات وكذلك الظروف املناخيةومراكز ا
 :  Demand & Characteristicsالطلب وخصائصه -ب

إىل ان الضغوط املستمرة   porterتوصل بورتر ، التنافسية للقدرةيعد الطلب احد احملددات األساسية 
قد تؤدي إىل حتفيز املنشآت على االبتكار والتجديد ، من قبل املستهلكني احملليني لطلب منتجات متميزة 

والتطور من اجل تلبية احتياجات هؤالء املستهلكني األمر الذي ينعكس يف النهاية على تقوية وتعزيز املزااي  
كما ان الرتكيز على اجزاء من صناعة ما تتمتع ،  نافسني اآلخرينالتنافسية املتحققة للصناعة مقارنة ابمل 

قد يكون مصدرا للميزة التنافسية من خالل االستفادة من اقتصادايت احلجم مبا ميكنها  ،  بطلب حملي مرتفع
صة  تنافسية يف االسواق الدولية هي اليت متتلك ح   فاملنشأت اليت حتقق مزااي،  من املنافسة يف األسواق العاملية 

على درجة كبرية من الثقافة والدراية ابملنتجات اليت كبرية من الطلب احمللي وان وجود مستهلكني 
ان حجم الطلب احمللي ومعدل منوه اذ . يكون له عظيم األثر يف تعزيز املزااي التنافسية احملققة، يستهلكوهنا

ايدته مبعدالت مرتفعة ميكن املنشأة من  التنافسية وذلك الن توافر الطلب احمللي وز  يؤدي إىل حتقيق القدرة
مما  ، وارتفاع الطلب احمللي حيفز على اجراء املزيد من االبتكار، حتقيق اقتصادايت احلجم يف السوق احمللي

 
 www. mmsec. com: شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(، التنافسية ومؤشرات قياسها، دويس حممد الطيب -16
اطروحة دكتوراه )غري ، التنافسية للصناعات الكيـمياوية يف دول جملس التعاون اخلليجيقياس القدرة ، خالــد حسيــن مرزوك -17
 . 27ص، 2004، ، جامعة القادسية، كلية االدارة واالقتصاد،  منشورة(
 . 84ص، مصدر سابق، ليلى عاشور حاجم -18
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وال يقتصر دور الطلب احمللي يف تدعيم القدرة التنافسية للصادرات ،  يعمل على حتسني ورفع مستوى االنتاج

، الطلب احمللي إىل زايدة القدرة التنافسية يف جذب االستثمار األجنيب املباشر بل يؤدي تطور ، الصناعية
حيث ميثل تطور الطلب احمللي احد العوامل االقتصادية الديناميكية اليت تعمل على جذب االستثمار  

 . (19)األجنيب املباشر 
 : Related and supporting Industriesالصناعات املكملة واملغذية  -ج

التنافسية يف صناعة ما للدولة و يف توافر جمموعة من  القدرةيقوم هذا احملدد بدور رئيس يف حتقيق 
الصناعات املتكاملة اليت تعتمد على بعضها البعض يتيح سهولة وكفاءة احلصول على املدخالت الضرورية 

البعض األخر من تلك الصناعات فضال عما يسمح به من توافر الطلب على منتجات  ،  لبعض الصناعات
هذا انهيك عن أمهية توفري هذه الصناعات املغذية يف احلث ، يف ظل العالقات املكملة لبعضها البعض

على االستمرار واالجتاه حنو التطوير والتجديد واالبتكار يف املنتجات القائمة وسهولة تدفق املعلومات 
ذه العوامل على امكانية خلق القدرة التنافسية يف صناعة ما  وال خيفى اثر ه، والتبادل الفين فيما بينها

التنافسية من خالل تواجدها يف  القدرةوهذا يعين ان املنشات الصناعية ال ميكنها حتقيق ، واحملافظة عليها
،  صناعات منفردة ولكن من خالل ارتباطها بغريها من املنشآت احمللية الكفء يف الصناعات املرتبطة واملغذية

عىن ان تواجد الصناعة كجزء من جتمعات صناعية عنقودية ميثل عامال مهما يف حتقيق التنافسية على مب
فالشبكة املعقدة من التفاعالت داخل التجمعات تستطيع ان تكون مصدرا رئيسا من ، املستوى الدويل

ي جيعل التفاعل أكثر األمر الذ، وغالبا ما تكون هذه التجمعات مرتكزة جغرافيا، التنافسية  القدرةمصادر 
، هي الصناعات اليت تشرتك معا يف التقنيات واملدخالت)ويقصد ابلصناعات املرتبطة ). (20)ديناميكية

اما الصناعات املغذيـة  ،  (التحويلية(وقنوات التوزيع والعمالء أو تلك اليت تقدم منتجات مكملة للصناعات  
( The Clusterويتالزم مفهوم العنقود ). ((ابملدخالت الالزمة لالنتاجفهي اليت متد الصناعة التحويلية ))

ان حيدد مدى تنافسية الصناعة من  ، حيث ان من شان النظر إىل الصناعة كعنقود، مع مبدأ التنافسية
خالل حتديد أماكن الضعف واخللل وأماكن القوة والفرص يف الصناعة وما حييط هبا من نشاطات داعمة  

فضاًل عن ذلك هناك عوامل أخرى مساعدة .  (21)هبا سواء كان من التكامل األمامي أم اخللفي  هلا ومرتبطة
 توفري املناخ االستثماري والقيامزايدة االنتاجية عن طريق ب اخلاصة  هوداجلخالل تتمثل يف الدور احلكومي 

وتشجيع   إىل زايدة االدخاروإتباع السياسات اليت تؤدي  ،  ربامج التعليم والتدريب وربطها ابلواقع الصناعيب
ر وأيضا دعم وتشجيع عملية التطوي، االستثمار بني االستخدامات املختلفة وكفاءة ختصيص، االستثمار 
 يعداال أنه ايضًا ، وهناك ايضًا عامل الصدفة والذي من الرغم من ضآلة أتثريه ودوره. اخل. . . واالبتكار

سسات مثل حدوث الصدمات االقتصادية أو األزمات أو من العوامل املؤثرة للقدرات التنافسية للمؤ 
وميكن توضيح هذه العوامل مجيعاً  . التقلبات احلاصلة يف الطلب أو ظهور ابتكارات أو تكنولوجيا جديدة

 : يف الشكل األيت
 

19- Porter, M. E, The competitive advantage of nations, first Edition, Macmillan press, 1990,pp. 
86-96 . . 

 . 87ص، مصدر سابق، ليلى عاشور حاجم -20
  حبث مشارك يف ورشة عمل،  مفهوم التنافسية والتجارب الناجحة يف النفاذ اىل االسواق الدولية،  عادل العلي،  نسرين بركات  -21

 . 7ص، 2000، املعهد العريب للتخطيط، حول حمددات القدرة التنافسية لألقطار العربية يف االسواق الدولية
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 النظام املتكامل حملددات القدرة التنافسية  (1شكل ) 

  
Source: Porter, M, The Competitive Advantage of Nation, New York, The Free 

Press, 1990,p127.  
 ((The importance of competitivenessأهمية القدرة التنافسية : لثاا ثا

أصبحت القدرة التنافسية وسيلة رئيسة لتطوير قدرة االقتصادات و أتيت أمهيتها من كوهنا تشرتك يف 
( بواسطة حترير foreign investments( وحتفيز االستثمارات اخلارجية )efficiencyحتسني الكفاءة )

وتسهيل الوصول إىل أسواق أكرب وأوسع وجذب رؤوس األسواق وكذلك فإهّنا تساعد يف إجياد فرص النمو  
األموال واملسامهة يف عملية التنمية كما أّن القدرة التنافسية هلا مركز كبري يف رفع مستوى األداء وحتسني 
مستوى املعيشة عن طريق ختفيض الُكلف واألسعار وتنبع أمهية حتليل القدرات الداخلية ألي مؤسسة مبا  

ومكوانهتا ومن مث الوقوف عند ، وأنشطتها، من تشخيص ملواقع القوةوالضعف ملواردها تعززه هذه العملية
املركز املايل والتنافس املتوقع للمؤسسة وربطه مع خمرجات عملية التحليل للقدرات اخلارجية لتكوين حقيبة  

من دون أن  إذ إّن القدرات الداخلية للمؤسسة هي هوية خاصة متتلكها املؤسسة، التحليل السرتاتيجي
وإّن عملية حتليل عوامل القدرات الداخلية جيب أن .  (22) تكون هناك قدرات متشاهبة هلا يف مؤسسة أخرى

 (Marketingفكل من وظائف التسويق ) ، تغطي اجلوانب واألنشطة ووظائف املؤسسة الداخلية كافة
ل من أهداف هذه الوظائف جيب أن يتم التحري عن ك، ( وإدارة املوارد البشريةR&Dوالبحث والتطوير)

فضاًل عن الرتكيز على سعة استخدام تلك الوظائف والسرتاتيجيات والسياسات ، وسرتاتيجياهتا وبراجمها
والربامج وتوافقها مع رسالة املؤسسة وسرتاتيجيتها العامة مع القدرات الداخلية واخلارجية وتتضمن القدرات 

 
، (2014 –1990)  التغيري التكنولوجي يف تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد العراقي للمدة دور، كميلة عبد الواحد هادي  -22

 . 47ص، 2018، االدارة واالقتصادكلية ،  جامعة كربالء، رسالة ماجستري غري منشورة

 عوامل اإلنتاج

الصناعات املغذية 
 واملكملة

 الطلب احمللي

إسرتاتيجية املنشاة 
 واملنافسة احمللية

 احلكومة

 الصدفة
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علقة بكل من الوظيفية والتسويقية والعمليات والتمويل واإلدارة الداخلية للمؤسسة املتغريات والعوامل املت

 . (23)املالية والبحث والتطوير واملوارد البشرية والعوامل املتعلقة بقدرات املؤسسة ومواردها
 العالقة بين العناقيد الصنادية والقدرة التنا سية:  المبحث الثالث

 The nature of the)طبيعة العالقة بني العناقيد الصناعية والقدرة التنافسية : أوال
relationship between industrial clusters and competitiveness) 

ذلك أّن  ، الصغرية واملتوسطة العناقيد الصناعية حاليا من حمددات القدرة التنافسية للمؤسسات تعد
إطار   مما أدى إىل خلق،  هلا العديد من القيود اليت تواجه منوها وتطورها  املؤسسات خلقالعمل الفردي هلذه  

التكنولوجيا احلديثة املتطورة وخفض تكاليف   يسمح هلا ابكتساب مزااي اقتصادايت احلجم الكبري واستخدام
العاملي   قتصاد يف االقتصاد سبيال لدمج االوتعد  ،  حملًيا ودولًيا ،  ونوعية املنتجات النهائية  اإلنتاج ورفع جودة

 . (24)من خالل زايدة قدرته التنافسية عامليا 
عن طريق  . قريبة من بعضها البعض توليد مزااي معينة مؤسسات وتواجده بشكل العنقودميكن ملوقع و 

على . ميكن للشركات التمتع بوفورات يف التكاليف والكفاءات الناجتة عن وفورات احلجماذ ، التجميع
، زايدة رحبيتها من خالل العمل مع الشركات اجملاورة والعمالء عنقود ماميكن للشركات يف ، املثالسبيل 

خلق من الشركات يف صناعة معينة إىل  العناقيدمتيل فضاًل عن ذلك ، وابلتايل تقليل تكاليف املعامالت
وهبذه . خصصة وأنشطة الدعمكرة الثلج من خالل جذب الشركات املماثلة واملوارد املتأتثري مشابه لتأثري  

على تسهيل الوصول املتزايد ليس فقط إىل املوردين والعمالء ولكن أيضا إىل  العناقيد تعمل ، الطريقة
، املدخالت اخلاصة ابلصناعة مثل القوى العاملة املاهرة والتقنية والتمويل وخدمات الدعم والبنية التحتية

عندما تنمو  ف .فإهنا تعزز األصول التنافسية يف املنطقة، يف منطقة ما للزخم املطلوب العناقيدومع اكتساب 
فإن الشركات اليت ،  األنشطة االقتصادية ذات الصلة وخدمات الدعم حول جمموعة لتلبية احتياجاهتا احملددة

 . (25)قادرة على التخصص والرتكيز على األنشطة اليت تقوم هبا على أفضل وجه العنقودتشكل 
 The role of industrial)دور العناقيد الصناعية يف تطوير القدرة التنافسية : ثانيا

clusters in developing competitiveness) 
، ولتسليط الضوء أكثر على دور العناقيد الصناعية يف حتسني وتطوير القدرات التنافسية للقطاع الصناعي

 : (26)نورد األيت
تقليل تكاليف اإلنتاج وتكاليف  ذلك من ميكناذ ، العنقودتقسيم العمل بني الشركات يف  -1

القرب اجلغرايف   واالستفادة من،  من خالل االستخدام املشرتك للمرافق العامةو   العنقودعضاء  اذ أ.  املعامالت
. وابلتايل تقليل تكاليف اإلنتاج ،  داخلياً وبشكل سلستكاليف تدفق املواد واملعلومات    سيعمل على ختفيض

 
، دراسة تطبيقية يف عينة من شركات التأمني األردنية، اخليار االسرتاتيجي وأثره يف حتقيق امليزة التنافسية، حمي الدين القطب -23

 . 49ص ، 2002، اجلامعة املستنصرية، كلية اإلدارة واالقتصاد،  أطروحة دكتوراه غري منشورة
 . 61ص، مصدر سابق، زهري زواش -24
25-Jonathan Q. Morgan, Clusters and Competitive Advantage Finding a Niche in the New 

Economy, popular government, San Diego, California, USA, 2004, p46 . 
 : للمزيد انظر -26

- Zhang Qing, The Research on Influence of Industrial Clusters on Regional Economic 
Development, International on Mechanical & Electronic Engineering Institute, 2012, pp209-211 . 



 

 دور العناقيد الصناعية يف تطوير القدرة التنافسية للقطاع الصناعي 

187 

املؤسسات  بني إىل إنشاء تعاون  ستفضي، للعنقود الصناعيشرتكة امل م قيالثقافة و فضاًل عن ذلك فأن ال
وهذا سينعكس اجيااًب على الصفقات والعقود داخل وخارج العنقود ويقلل من   على الثقة العنقودية قائمة

 . تكاليف الصفقات اليت تتسم بشيء من املخاطرة وعدم التأكد
ت املتخصصة  إن وجود جتمع كبري من املؤسسات والشركا،  تعظيم وفورات احلجم على املدى البعيد  -2

مما يشجع ويساهم يف ، صص والتعاون داخل العنقودروف إنتاجية تتسم ابلتخداخل العنقود ويف ظل ظ 
حتقيق الكفاءة يف االنتاج وحتسني نوعية املنتجات والتوسع يف سوق الطلب وزايدة القدرة على التجارة  

مثل ختفيض أسعار املواد األولية  ، وهذا ينعكس بشكل إجيايب يف حتقيق وفورات خارجية للعنقود، أكثر
كما أن املؤسسات .  يضاَ امكانية احلصول على سلع وسيطة ويد عاملة جيدةوكذلك ختفيض كلفة النقل وا

داخل العنقود ميكن ومن خالل اعتمادها على سرتاتيجية العناقيد مواجهة التغريات يف طلب املستهلكني  
على السلع واخلدمات اخلاصة هبا مما مينحها ميزة وقدرة تنافسية لالستجابة للتغريات احلاصلة يف سلوك 

 . ستهلك على هذه السلع واخلدماتامل
ميثل االبتكار القوة اليت من خالهلا حيقق العنقود القدرة التنافسية وبشكل ، القدرة على االبتكار -3

كما إن تواجد جمموعة من املؤسسات وعلى شكل شبكة من العالقات القوية يساعد على ،  دائم ومستمر
مبعىن أخر أن التقارب املوجود بني املؤسسات ، فزة لالبتكارتعزيز القوة الدافعة لالبتكار وخلق بيئة حم 

سيما  ،  يساعد على احلصول ونقل وتشارك املعلومات واملعرفة بشكل أكثر كفاءة وسهولة يف األمد القصري
،  شكل وجهًا لوجه وبسرعةواملعرفة بشكل مباشر ويف الغالب يوإن االبتكار حيتاج اىل توافر املعلومات 

لتقارب حيفز مؤسسات العنقود على التنافس فيما بينها عن طريق الضغط اخلفي داخل فضاًل عن أن ا
ضافة اىل إن العناقيد ابال،  وهذا يدفع بشكل اجيايب حنو العمل يف بيئة تنافسية قائمة على االبتكار،  العنقود

 .  عناقيد نفسهاايدة األعمال وخلق شركات ومؤسسات جديدة وابلتايل منو وتطوير الز الصناعية حتفز على 
الصناعية   للعناقيد القدرة التنسيقية اخلارجية جملموعة الصناعة هي وسيلة هامة  تُعد  ،  تعزيز التنافسية   -4

والسيطرة على الظروف اخلارجية ، احمليطة هبا  وتطوير الظروف اخلارجية يف ما يتعلق بدميومتها واستمراها
إن القدرة على التحكم يف الظروف ،  القدرة التنافسية للعناقيدميثل األساس يف الوصول للبيئة اخلارجية وتعزيز  

اخلارجية أتيت من خالل حل مشكلة عدم التنسيق بني مؤسسات العنقود فيما يتعلق بوضع أهدافها  
على أتسيس قاعدة من  ةوابلتايل تعمل العناقيد الصناعي. وأنشطتها وسلوك هذه املؤسسات بشكل عام

القواعد العامة املشرتكة اليت متكن املؤسسات داخل العنقود من العمل بشكل مرن وسلس يف ظل ظروف 
عدم الثقة والالأتكد من خالل تفادي تكاليف أو تقليل تكاليف االندماجات العمودية واألفقية  

ود بشكل مؤكد ستتحسن لصاحل ويف ظل ذلك فأن شروط املنافسة للعنق. للمؤسسات املكونة للعنقود
مؤسسات العنقود الصناعي كنتيجة الخنفاض التكاليف واليت متثل أحد شروط زايدة القدرة التنافسية ألي 

 . مشروع كان 
األول منها عرب زايدة االنتاجية ،  ويرى )بورتر( إن العناقيد تؤثر يف القدرة التنافسية من خالل ثالثة طرق

واثنيًا من خالل زايدة وترية االبتكار واليت ستعمل على دعم منو ، ابلعنقود للشركات واملؤسسات اخلاصة
أما الطريق الثالث فهو من خالل تشكيل صناعات وأعمال جديدة تتوسع فيما  ، االنتاجية يف املستقبل
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ابالضافة اىل ذلك فان العناقيد الصناعية ستقرب كل  من القطاع ، بعد وتعمل على تقوية العنقود نفسه

 . (27) من خالل الشراكة فيما بينهما، لعام والقطاع اخلاص من بعضهما البعض ا
ما فعل ذلك بشكل أسرع من و يعلى التغريات يف السوق وه العنقودستحوذ ي من املرجح أن ومبا أنه 

هذا يؤدي إىل زايدة القدرة على تسريع عملية استيعاب فأن ، ميكن للنظراء غري املتجمعني القيام بذلك
فة يف السوق مما يؤدي إىل اعتماد أو تنفيذ تكنولوجيات جديدة أو أنظمة إنتاجية جديدة أو أساليب املعر 

وهذا بدوره سيقوي من وضع العنقود تنافسياً ويعزز من موقعه يف السوق قياساً ابلشركات   جديدة للتسويق
 . ( 28)املنفردة 

 االالتنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات: أوالا 
 : تقدم ميكن التوصل لالستنتاجات األتيةمن خالل ما 

إن القطاع الصناعي قطاع رائد وهو القاطرة اليت تقود التنمية يف أي بلد ويعتمد يف تطوره دائماً   -1
على ضرورة إتباع أحدث السرتاتيجيات من أجل ضمان حتقيق تنافسية عالية ملشروعاته سيما الصغرية  

 . واملتوسطة منها
اهتمام واسع مبوضوع العناقيد سواء على املستوى النظري أو التطبيقي يف معظم الدول اليوجد  -2

 . النامية ودورها يف تطوير القطاع الصناعي بصورة عامة ورفع القدرة التنافسية بصورة خاصة
تستهدف العناقيد الصناعية املشروعات الصغرية واملتوسطة واليت دائماً ما تعاين من مشاكل كثرية   -3

 . على مستوى التمويل واالنتشار واالستمرار يف سوق العمل 
تعمل العناقيد الصناعية على رفع القدرات التنافسية هلذه املشروعات لتعرضها للمنافسة القوية  -4

وابلتايل تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغرية واملتوسطة يف ، واليت ال تكون ملصلحتها يف الغالب
 .  ة والعامليةاالسواق احمللي

تساهم العناقيد الصناعية يف خفض تكاليف االنتاج والنقل والتسويق هلذه املشروعات من خالل   -5
االستفادة من جتمع عدة شركات ومؤسسات يف كتلة واحدة متقاربة جغرافيًا متتاز بتقسيم العمل واالنتاج 

 . والتخصص ونشر املعلومات والبياانت فيما بينها
وذلك بسبب تقليل ، قيد الصناعية االبتكار الذي يُعد حمرك عملية التنمية واالنتاجتدعم العنا -6

التكاليف واجلهد وتوفري املعلومات ووتطوير وزايدة أواصر العمل مع مؤسسات البحث والتطوير يف القطاعني 
 . ويرالعام واخلاص عرب شبكة من العمل املشرتك فيما بني مؤسسات العنقود ومؤسسات البحث والتط

 التوصيات: ثانياا 
 : فأننا نوصي ابأليت، من أجل ضمان حتقيق هدف البحث

 
27- Michael E. Porter, Clusters & New Economics of Competition, Harvard Business, 1998, p80 .

 . 
28-Orietha E. Rodríguez-Victoria, Miguel González-Loureiro, Francisco Puig, Economic 

Competitiveness: Effects of Clustering, Innovation Strategy and the Moderating Role of Location in the 
Colombian Hotel Industry, Investigations Regionals — Journal of Regional Research, 2017,p84 . 
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العمل على وبشكل جدي وحثيث يف التأكيد على التجارب والسرتاتيجيات التنموية احلديثة اليت   -1
 . من شأهنا االرتقاء ابلواقع التنموي للبلد واليت من ضمنها جتربة العناقيد 

مية املتعلقة بتوفر البحوث والدراسات االكادميية حول موضوع العناقيد سد النقص والفجوة العل -2
الصناعية من خالل زايدة توجيه االهتمام ابلقطاع الصناعي واملشروعات الصغرية واملتوسطة وآليات تعزيز 

 .  قدراهتا التنافسية
والعمل ، وتطوير املوجود منها االهتمام أكثر مبراكز البحوث والتطوير من خالل انشاء املزيد منها  -3

 . على ربط خمرجاهتا بسوق العمل واالستفادة منها
اذ ان فكرة العناقيد الصناعية تعمل ضمن  ، هتيئة الظروف البيئية اليت تُعىن ابملعرفة والتكنولوجيا -4

 . وهي جزء من منظومة االقتصاد املعريف، اطار فكرة االقتصاد املعريف او الرقمي
اجيابية من القوانني والتشريعات واألنظمة اليت ُتسهم يف تسهيل االجراءات وتبسيط  خلق بيئة  -5

 .  وزايدهتا املشروعات الصغرية واملتوسطة دعم الروتني االداري من اجلوتقليل حجم الشروط والقواعد 
متخصصة  هناك توجه حنو انشاء جامعات ومعاهد ومراكز او على االقل أقسام ضرورة أن يكون  -6

داخل اجلامعات واملعاهد خاصة ابلبحوث التطبيقية والتكنولوجية والتسويق الصناعي وأتهيل وتطوير 
مثل ان تكون هناك جامعات خاصة ابلعلوم الصناعية او معاهد يف ، القدرات واملهارات البشرية واملعرفية

 . او مراكز يف التنمية الصناعية، التدريب والتطوير الصناعي
 المصادر
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