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جمال اقتصاد املعرفة من أجل التعرف عىل  يفسهامات الفكرية العربية إلهتدف الدراسة إىل حتليل ا
رز النامذج العربية، واكتشاف العوائق وسبل التغلب عليها. وتعتمد الدراسة عىل املنهج  خصائصها، وأ

 189قد تم حرص و املجال. يف العريب الفكريعىل استقراء وفحص النتاج  ، وتقومالوصفى التحلييل
%) وأوراق 59عىل هيئة دراسات ومقاالت دوريات ( 2017حتى  1985الفرتة من  يفدراسة نرشت 

%)، ورغم أن الرصيد 4.7%) ورسائل جامعية (14.7%) وكتب ودراسات منفردة (21.6مؤمترات (
رت بمعظم النتاج دولة عربية إال  17يتوزع عىل  مرص واجلزائر واألردن. وقد  هيأن ثالث دول استأ

ه رغم أمهية منظومة اإلبداع واالبتكار  هذا القطاع حمدود  يفبناء اقتصاد املعرفة إال أن اإلسهام  يفتبني أ
ال يفللغاية، كام تبني أن االستثامر  املعرفة ) هو املحور الرئيس للولوج إىل اقتصادالفكريالبرش (رأس ا

ضا عىل استغالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  وهو ما ينطبق أ
املؤرش يفدولة عربية وردت 14أن هناك 2016/2017ويظهر مؤرش التنافسية العاملية للعام 

) عىل 16العربية املتحدة املرتبة األوىل بني الدول العربية ( اإلماراتدولة، وقد احتلت  138من ضمن 
تقدمت عليها األردن. وبالتاىل  التياألخرى عدا سلطنة عامن  العريبوتلتها دول اخلليج  العاملياملستوى 

األوىل فيام يتعلق بالتوجه نحو اقتصاد املعرفة. ويتطلب األمر رضورة أن هيالعريبتعد منطقة اخلليج 
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من منطلق أن التعليم احلقيقى  التوجه نحو التحول إىل االقتصاد القائم عىل املعرفة يفترسع البالد العربية 
ال  يفهو مفتاح النجاح والتقدم  ، كذلك من الرضورى وضع نظام متطور لإلبداع الفكريبناء رأس ا

واالبتكار واالهتامم بإنشاء بنية حتتية قوية القتصاد املعرفة، والعناية بتدريس مقررات عن االقتصاد 
مكان تشكيل كتلة اقتصادية عربية تكون قادرة عىل إمعات، واألقسام األكاديمية املختصة باجلا يف املعريف

الكفاءات  يفجيدة، ومن الرضورى إعادة النظر  اسرتاتيجيةا عىل خطط تنمية املجتمعات العربية اعتامدً 
 .املعريفبيئة االقتصاد  يفاملعرفة للعمل بكفاءة و املطلوبة الختصاصيى املعلومات

ال  ؛اإلبداع؛ فةاقتصاد املعر :املفتاحية  الكلامتت تكنولوجيا املعلومات  ؛الفكريرأس ا
 .مؤرشات القياس ؛واالتصاالت

إذا كان جمتمع املعرفة هو املجتمع القائم عىل إجياد املعرفة ونرشها واستثامرها من أجل حتسني 
عرفة تكون نوعية احلياة ورفع مستوى املعيشة، فإن اقتصاد املعرفة هو عصب هذا املجتمع، فاقتصاد امل

 تقنياتوهو يعتمد عىل توافر  االقتصاديللنمو  املحرك الرئييس هيفيه املعرفة، سلعة وخدمة، 
ال البرشياملعلومات واالتصاالت واستخدام االبتكار وحيث  هو أكثر األصول قيمة فيه. ومن  رأس ا

 عىل اقتصاد املعرفة.تستهدف التطور والتقدم إىل االعتامد  التيأجل هذا تسعى األمم واملجتمعات 
ف به وتبني دوره  حظيوقد  تقدم األمم واملجتمعات  يف"اقتصاد املعرفة" بكتابات كثرية تعرِّ

 : التايلورقيها. ومن هنا يمكن طرح التساؤل 
هذا املجال؟ وما  يفماذا قدم الباحثون والدارسون العرب عن اقتصاد املعرفة من خالل كتاباهتم 

 الصها؟يمكن استخ التيالدروس 

جمال اقتصاد املعرفة، من أجل  يفات الفكرية العربية سهامهتدف هذه الدراسة إىل حتليل اإل
رز النامذج العربية واكتشاف العوائق وسبل التغلب عليها.  التعرف عىل خصائصها وأ

 العريب الفكريص النتاج تعتمد الدراسة عىل املنهج الوصفى التحليىل، وتقوم عىل استقراء وفح
 املجال.يف



151أ. د. حممد فتحي عبداهلادي
 

 

 الفكريقواعد بيانات "املنظومة"، دليل "اإلنتاج  من أجل إمتام هذه الدراسة تم االعتامد عىل:
 حمرك البحث "جوجل".وجمال املكتبات واملعلومات" و"قاعدة اهلادى"،  يف العريب

حتت موضوع "اقتصاد  2017أغسطس  4 حتى )1(قواعد بيانات "املنظومة" يفوقد أسفر البحث 
 :"اقتصاد املعلومات واملعرفة" عن اآليتو "اقتصاد املعلومات"و املعرفة"

  مواد. 408مادة، اقتصاد املعرفة  547مادة، اقتصاد املعلومات  18اقتصاد املعلومات واملعرفة 
 وردت حتت اقتصاد املعرفة. التيفاستقر الرأى عىل االكتفاء باملواد 

 توزيع املواد حسب جداول املنظومة كالتاىل:وكان
،  )7)، عروض كتب (23( )، رسائل جامعية83)، بحوث املؤمترات (284بحوث ومقاالت (

حاث (3افتتاحيات ( فية (1)، أخرى (3)، عروض رسائل (3)، عروض أ  )1)، ببليوجرا
 :التايلوجاء توزيع املواد عىل القواعد الست للمنظومة عىل النحو 

EcoLink  (188) 

EduSearch  (117) 

HumanIndex (95) 

IslamicInfo  (32) 

AraBase  (23) 

Dissertations (23) 

أن حتظى قاعدة االقتصاد بأكرب عدد، مع مالحظة تكرار بعض املواد بني بعض  يومن الطبيع
 .2017 ىحت 1976ا، منذ عامً  42اإلنتاج عىل مدار  القواعد، وقد توزع

) واإلطالع عىل النصوص الكاملة ملعظمها الختيار املواد الصاحلة 408اد (وقد جرى فحص املو
ليس هلا صلة مبارشة والتى ال تركز عىل  التيللدراسة، حيث تم استبعاد بعض املواد املكررة، واملواد 

املصدرين  يفتشغل صفحة أو صفحتني، واستبعاد املكررات  التياقتصاد املعرفة، فضال عن املواد العامة 
 اآلخرين.

 وبناء عىل ما سبق تم االستقرار عىل:
 مادة. 111=  6، رسائل جامعية 28، بحوث مؤمترات 77مقاالت دوريات 
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الفرتة من  يف، فقد تم فحصه )2(جمال املكتبات واملعلومات"  يفأما دليل "اإلنتاج الفكري العريب 
حتت  2001وابتداء من  2000حتت رأس موضوع "اقتصاديات املعلومات" حتى  2015وحتى  1976

-1986مادة تغطى الفرتة من  85رأس موضوع "اقتصاديات املعلومات واملعرفة" ومن ثم تم حرص 
، وبعد مضاهاهتا بقواعد بيانات املنظومة وتطبيق القواعد السابق اإلشارة إليها فيام يتعلق باختيار 2015

، رسائل جامعية 10، بحوث مؤمترات 28 املواد الصاحلة للدراسة، استقر الرأى عىل: مقاالت دوريات
 مادة. 60=  21، كتب ودراسات 1

حتت "اقتصاد  )3(ومن أجل اكتامل التغطية قدر املستطاع رجع الباحث إىل حمرك بحث "جوجل"
تتوزع عىل النحو  هياملصدرين السابقني، و يفمادة غري موجودة  18املعرفة" واستطاع احلصول عىل 

مادة. وعىل  18=  7، كتب ودراسات 2، رسائل جامعية 2، بحوث مؤمترات 7 : مقاالت دورياتالتايل
 ):1(جدول  التايلذلك جاءت املحصلة النهائية عىل النحو 

 ) المواد عن اقتصاد المعرفة1جدول (

 القاعدة
قواعد بيانات  النوع

 املنظومة
دليل اإلنتاج الفكري 

العريب يف املكتبات 
 واملعلومات

 املجموع جوجل

الت دورياتمقا
 بحوث مؤمترات
 كتب ودراسات 
 رسائل جامعية

77 
28 
- 
6 

28 
10 
21 
1 

6 
3 
7 
2 

111 
41 
28 
9 

 189 18 60 111 املجموع
) أن أكرب إسهام جاء من قواعد بيانات املنظومة بسبب اتساع نطاقها مع مالحظة 1ويبني اجلدول (
 عدم اشتامهلا عىل كتب.

عن  -عىل حد علم الباحث-عربية تستعرض وحتلل النتاج الفكري العريب ال توجد دراسة 
رز النتاج  التياقتصاد املعرفة، ومن هنا تبدو أمهية هذه الدراسة  حول اقتصاد  العريب الفكريحتلل أ

 املعرفة.
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نرتنت اإلواقتصاد ،استخدمت عدة تسميات لتدل عىل اقتصاد املعرفة كاقتصاد املعلومات
 يفلخ، وكل هذه التسميات تشري إواقتصاد الالملموسات  ،واالقتصاد الشبكى ،الرقميواالقتصاد 
 . )4(حسب رأى مراد علة إىل اقتصاد املعرفة وىف الغالب تستخدم بطريقة تبادلية جمموعها

رز املفاهيم   :املعريفجمال االقتصاد  يفونتناول فيام يىل أ
 اقتصاد المعرفة

ذلك االقتصاد املبنى أساسا عىل إنتاج  :مة التعاون والتنمية االقتصاديةتعريف منظ -
 ونرش واستخدام املعرفة واملعلومات.

يشكل فيه إنتاج املعرفة وتوزيعها واستخدامها  الذي: االقتصاد )5(تعريف مراد علة -
كل  يفلعملية النمو املستدام وخللق الثروة وفرص التوظيف  املحرك الرئييس

 املجاالت.
 .)6(تعريف وزارة االقتصاد والتخطيط باململكة العربية السعودية -
تساهم فيه عملية توليد املعرفة  الذياالقتصاد القائم عىل املعرفة: االقتصاد  -

رأس وىف تكوين الثروة، ويكون فيه  االقتصاديالنمو  يفواستثامرها بصورة كبرية 
ال البرشي ة من خالل قدرة اإلنسان عىل اال ا بتكار وعىل اإلبداع وتوليد أفكار النوا

كل  يفجديدة واستثامرها وتطبيق التقنية واكتساب مهارات جديدة وممارستها 
 القطاعات االقتصادية.

متثل املعرفة السلعة  ؛ حيثاقتصاد املعرفة: هو جزء من االقتصاد القائم عىل املعرفة -
. ويشمل الرئيسةات أداته أو اخلدمة املتداولة فيه، ومتثل االتصاالت وتقنية املعلوم

عادها األربعة حسب تعريف األونكتاد (مؤمتر  ذلك مثال، الصناعات اإلبداعية بأ
األمم املتحدة للتجارة والتنمية).

 وسوف تأخذ الدراسة بالتعريف األخري لالقتصاد القائم عىل املعرفة واقتصاد املعرفة.

اقتصاديً ص جتعله نمطً يتميز اقتصاد املعرفة بخصائ  ا ومن أمهها:ا جديدً ا
 املورد األساسى فيه هو املعرفة. - أ
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يعمل من خالل اقتصاد عاملى مفتوح، بفضل التطورات التقنية اهلائلة، ويدفع نحو التكامل -ب
 .العاملي االقتصادي

ئح األ يالتنوع: يوفر طيفا هائال من املنتجات املتنوعة ُتلب -ج فراد حاجات خمتلف رشا
 والرشكات.

، ضمن اومطلوبً  اطبيعيً  ا االنفتاح: أصبح تعاون الرشكات وحتى مع األفراد إلنتاج املعرفة أمرً  -د 
كة تتخطى احلدود والعقلية املركزية الضيقة.  إطار رشا

 يستند إىل منظور متكامل من املعرفة، ويتعامل بنظرة شمولية للعملية اإلنتاجية. -
 .)7(ع بمهارات وخربات عالية وقابلة للتطور بشكل مستمر يتمتي رأس مال فكر -و

 يعتمد اقتصاد املعرفة عىل عدة ركائز أمهها:
اهرة، و1( ال البرش هي) العاملة املؤهلة وا ال  يما يطلق عليها رأس ا أو  املعريفأو رأس ا

ال   .الفكريرأس ا
 لبحث والتطوير إلنتاج اجلديد بصفة مستمرة.ا يف) نظام ابتكار فعال يتمثل 2(

) بنية حتتية مبنية عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتسهيل نرش وجتهيز املعلومات 3(
 واملعرفة وحتفيز املرشوعات عىل إنتاج قيمة مضافة عالية.

 مناسب. يومناخ اقتصاد سايت) إطار مؤس4(

 :التحول من االقتصاد التقليدي إىل اقتصاد املعرفة ما يىل يتطلب
 ) سياسات اقتصادية مستقرة، تفسح املجال للتخطيط طويل املدى.1(
إىل رسعة تعلم األفراد،  من شأهنا أن تفيض التي) سياسات االستخدام والتدريب الفعال 2(

 وزيادة اكتساب املعرفة.

ح افسإالتقنية، وحترير االتصاالت، واالنفتاح التجاري، و) منافسة، واعتامد خفض كلفة إنتاج 3(
 .)8(يعتمد عىل التقنيات احلديثة الذياملجال لدخول االستثامر األجنبي 
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يوجد العديد من مقاييس اقتصاد املعرفة، إال أن أهم هذه املقاييس هو مقياس "مؤرش اقتصاد 
 .طوره البنك الدويل الذياملعرفة" 

 :)9(ويرتكز مقياس مؤرش اقتصاد املعرفة عىل
 .ايت) احلوافز االقتصادية والنظام املؤسس1(
 ) نظام اإلبداع واالبتكار.2(

 ) التعليم واملوارد البرشية.3(

 ) تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.4(

، ملعريفاويعتمد املؤرش عىل مؤرش إمجايل يمثل املستوى الكىل لتطور الدولة نحو االقتصاد 
 يف، إذ أن الدولة املتقدمة (10)والعرشة  (0)ويتكون مقياس اقتصاد املعرفة من مؤرش يرتاوح بني الصفر 

 اقتصاد املعرفة تكون قريبة من العرشة، والدولة املتخلفة عن اقتصاد املعرفة تكون قريبة من الصفر.
ن من إجراء د املعرفة مما يمكِّ التوجه نحو اقتصا يفا فإن املؤرشات تدل عىل مدى النجاح وعمومً 

 وصلت إليه. يالذ االقتصادياملقارنات بني الدول لتحديد مستوى التطور 

 التوزيع الزمنى:

           الفكري عن اقتصاد املعرفة.) التوزيع الزمنى للنتاج 2يوضح جدول (
سنة.  33أي عرب  2017حتى  1985الفرتة من  يالنتاج يغطهذا ن ) أ2ويتبني من اجلدول (

واد يف املجلة التونسية لالتصال عن عبداجلهي مقالة بالفرنسية نرشها حممد  1985 املنشورة يف ادةاو
األوجه االقتصادية للمعلومات املوثقة. والواضح تتابع النتاج الفكري عن املوضوع سنة بعد أخرى بعد 

% 60.8مادة بنسبة  115حيث بلغ  2017حتى  2010ه قد تزايد بشكل كبري يف الفرتة من وأ 2000عام 
 من جممل اإلنتاج.
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 الفكريللنتاج  ي) التوزيع الزمن2جدول (

 املجموع العدد السنة
1985 1 1 
1992 
1994 
1995 
1998 

1 
2 
1 
2 

6 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

1 
1 
6 
6 
7 
5 
4 

15 
17 
5 

67 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

10 
20 
9 

19 
22 
16 
14 
5 

115 

  189 
  التوزيع الجغرافي:

 :) يتضح ما ييل3بالنظر اىل اجلدول (
ئر 54: مرص هيعن املوضوع  الفكريتسيطر ثالث دول عىل النتاج  - ، 34، اجلزا

 % من جممل النتاج.60.8نسبة مادة ب 115بمجموع  27األردن 
دا عن اقتصاد املعرفة منها  17قدمت  - اهتا حمدودة بينام إسهامدولة  11دولة عربية موا

 اهتا متوسطة إضافة إىل الدول الثالث ذات اإلنتاجية العالية.إسهامدول  3
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  التوزيع اللغوي:
واد فقط بلغات النتاج باللغة العربية، إذ توجد مخس مهذا من الطبيعي أن يكون معظم  -

 أخرى، أربع منها بالفرنسية وواحدة باللغة اإلنجليزية.
 ) التوزيع الجغرافي3جدول (

 عدد املواد الدولة  عدد املواد الدولة
 مرص
 اجلزائر
 األردن
 السعودية
 العراق
 سوريا
 اإلمارات
 الكويت
 فلسطني

54 
34 
27 
16 
14 
13 
6 
5 
4 

 لبنان
 تونس
 املغرب
 قطر

 السودان
 ليبيا

بحرينال  
 اليمن

3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

 189 املجموع
  التوزيع النوعي:

واع املواد4يبني اجلدول (  ) أ
 ) أنواع المواد4جدول (

 العدد
 النسبة املئوية العدد النوع

 بحوث ومقاالت دوريات
 بحوث وأوراق مؤمترات
 كتب ودراسات منفردة

 رسائل جامعية

111 
41 
28 
9 

59%  
21.6%  
14.7%  
4.7%  

عاملجمو  189 100%  
% يليها البحوث 59من الواضح أن بحوث ومقاالت الدوريات حتتل املرتبة األوىل بنسبة 

النتاج، بينام هذا % من جممل 80.6%، ومها معا يشكالن 21.6والدراسات املقدمة إىل مؤمترات بنسبة 
 %.19.4ا يشكالن جاءت الكتب والرسائل اجلامعية بنسب صغرية ومها معً 
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  اإلنتاجية::

 الدوريات:
 تشتتا واضحا يف الدوريات. ي) مما يعن5دورية (انظر جدول  84 دراسة يف 111ُنرشت 

 وتتوزع البحوث واملقاالت عىل القطاعات التالية:

 ) التوزيع الموضوعي للدوريات5جدول (

 عدد الدراسات عدد الدوريات ختصص الدوريات
 دوريات اقتصادية وإدارية
سانيةدوريات علوم اجتامعية وإن  
 دوريات تربوية ونفسية

 دوريات عامة
 دوريات مكتبات ومعلومات

27 
19 
13 
14 
11 

39 
24 
14 
18 
16 

 111 84 مج

 إنتاجية الدورياتو ) التوزيع الجغرافي6جدول (

 العدد
 عدد املقاالت عدد الدوريات الدولة
 مرص
 العراق
 السعودية
 اجلزائر
 األردن
 سوريا
 الكويت
 تونس
 اإلمارات
نالسودا  
 فلسطني
 املغرب
 لبنان
 البحرين
 ليبيا
 اليمن

24 
10 
9 
9 
6 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

34 
13 
12 
14 
10 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 

 111 84 مج
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ضا بنسبة  % من 35.1وقد حظي قطاع االقتصاد واإلدارة بغالبية الدوريات، وغالبية املقاالت أ
ه ال 14.4دراسة بنسبة  16ماتية بـ جملة مكتبية ومعلو 11جممل املقاالت، وقد سامهت  %، ويالحظ أ

 6دولة عربية(انظر جدول  16توجد دورية خاصة باالقتصاد املعريف، كام يالحظ توزع الدوريات عىل 
ئر وأن أكثر املقاالت من مرص 10) ثم العراق (24)، كان أكثرها يف مرص ( ) وكل من السعودية واجلزا

ئر (34(  )، وكانت مسامهات الدوريات عىل النحو التايل:12) والسعودية (13) والعراق (14) ثم اجلزا
دورية  2  

دوريات  5  
دورية 11  
دورية 66  

 4  
3  
2 
1  

مقاالت (واحدة من اجلزائر هي جملة 
االقتصاد والتنمية البرشية والثانية من 

مرص هي املجلة الدولية للعلوم 
 االجتامعية)

  املؤمترات::
رزها: ا مؤمترً  17ىل دراسة مقدمة إ 41تم رصد   أ

ئر) 2007املؤمتر الدويل الثاين: املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي،  (اجلزا  7 
ال الفكري،  ئر)2008املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول إدارة وقياس رأس ا (اجلزا  7 

(الدوحة) 2012لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات،  26املؤمتر   5 
(القاهرة)2005ول: االستثامر يف بنية املعلومات واملعرفة، املؤمتر العريب األ  4 

جمال  يفوبالطبع فإن معظم املؤمترات يف جمال االقتصاد واإلدارة، وبعضها يف جمال التعليم والقليل 
 مؤمترات ُقدم فيها سبع دراسات). 4املكتبات واملعلومات (

 الكتب والدراسات املنفردة:
، معظمها اجلامعيكتاب) كتب دراسية عىل املستوى  17لكن أغلبها (ا ودراسة كتابً  28تم رصد 

بالد  يفمعظمها وضع اقتصاد املعرفة  يفتتناول  هين باألردن، أما الكتب والدراسات الباقية فامَّ عَ  يفنرش 
، لكن لعل أهم هذه املواد: تقرير اقتصاد اإلماراتومناطق خمتلفة مثل السعودية وليبيا ومرص وسوريا و

يرصد تقدم اقتصاد  ياململكة العربية السعودية الذ يفعرفة العريب، وتقرير التحول إىل جمتمع املعرفة امل
 املعرفة يف اململكة.

 الرسائل اجلامعية:
تسع رسائل فقط تضمنها احلرص منها مخس للامجستري وأربع للدكتوراه موزعة عىل جامعات يف 

ئر (  )1)، العراق (1)، مرص (2)، فلسطني (3)، األردن (2كل من: اجلزا
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 وعند توزيع الرسائل عىل التخصصات تبني اآليت:
 ختصص املكتبات واملعلومات 1
 الرتبية (اإلدارة وأصول الرتبية، اإلدارة الرتبوية) 3
االقتصاد (العلوم االقتصادية، إدارة السياسات االقتصادية، اقتصاديات التنمية، التحليل   5
 ، االقتصاد).ياالقتصاد
 معنى ذلك أن معظم الرسائل ُقدم يف ختصص االقتصاد.و

  :يالتوزيع الموضوع

 ) التوزيع املوضوعي للمواد7يوضح اجلدول (
 الفكريللنتاج  ي) التوزيع الموضوع7جدول (

 العدد املوضوع
 اقتصاديات املعلومات واملعرفة

 التعليم واقتصاد املعرفة
ال  الفكريرأس ا  

يالعلم اإلبداع واالبتكار والبحث  
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الية  املوارد ا
 املؤسسات

 مؤرشات اقتصاد املعرفة
 تعليم اقتصاد املعرفة

 اختصايص املعلومات واملعرفة
بالد خمتلفة يفاقتصاد املعرفة   

60 
21 
17 
7 

13 
1 
1 
4 
1 
4 

60 
 :) يتبني ما ييل7وباستقراء اجلدول (

د املعرفة بصفة عامة أو وضع اقتصاد املعرفة يف البالد كثرة املواد التي تتناول اقتصا -
 واملناطق املختلفة.

 اهتامم قطاع التعليم بمراحله املختلفة بتناول اقتصاد املعرفة. -

ال البرشييف الوقت الذي نجد فيه اهتامم ب - وهو مطلوب، ال نجد سوى عدد  رأس ا
ضا ما يتعلق قليل من املواد عن البحث العلمي ودوره يف اإلبداع واال بتكار وأ

 باملؤسسات.
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حرص بعض املكتبيني واملعلوماتيني عىل تناول دور اختصايص املعلومات واملعرفة  -
 يف تفعيل االقتصاد املعريف.

 االتجاهات الموضوعية للنتاج الفكري حول اقتصاد المعرفة

  اقتصاديات املعلومات واملعرفةة
حات، فقد يستخدم مصطلح "اقتصاد البداية القتصاد املعلومات وإن تعددت املصطل

املعلومات"، وقد ُيستخدم اقتصاديات املعلومات، بل وقد يستخدم اقتصاد واقتصاديات املعلومات 
 معا.

يعتمد يف خمتلف قطاعاته عىل املعلومات، وعىل قطاع  الذيواقتصاد املعلومات هو "االقتصاد 
 .)10(سلعه وخدماته" يفاملعلومات املتميز 
يف  )11(سرتاتيجيةاديات اجلديدة للمعلومات وتطوير االإن "االقتص هو عنوان كتاب من تأ

) وترمجه سمري إبراهيم شاهني أستاذ هندسة احلاسبات بجامعة 2000فانز وتوماس ورسرت (إيفيليب 
الفئة األوىل هي فئة املديرين التنفيذيني ملرشوعات األعامل،  :وقد وجهه مؤلفاه إىل ثالث فئات .القاهرة

ه يركز أكثر عىل  هيوالفئة الثانية  فئة املستثمرين، أما الفئة الثالثة فهي فئة األكاديميني، ومعنى ذلك أ
 املنشغلني باالقتصاد وسوق العمل ومرشوعات األعامل.
ا لعديد من الكتب الدراسية أو التعريفية خاصة وكان اقتصاد املعرفة أو االقتصاد املعريف موضوعً 

وال يكاد خيلو كتاب عن جمتمع  .)12()2014مثال "اقتصاد املعرفة" لربحى عليان (األردن، منها  يف
 الذي )13( )2011املعرفة من فصل أو أكثر عن اقتصاد املعرفة، مثل كتاب جمتمع املعرفة ألمحد بدر (

ية اشتمل عىل فصلني عن اقتصاد املعرفة أوهلام عن اقتصاد املعرفة وجماالته وارتباطاته بحقوق امللك
ال الفكري.  الفكرية، والثانى عن رأس ا

و"اقتصاد املعرفة" مصطلح يستخدم للتعبري عن املوارد الالزمة واملستلزمات املطلوبة من موارد 
، أما االقتصاد القائم عىل املعرفة فهو يعكس يأو إبداع يلخ إلنتاج عمل فكرإمالية وبرشية وجتهيزات.. 

 .)14(عىل مستوى دولة أو مؤسسة ياالقتصاد الوطن يفعرفة مكانة صناعة املعرفة أو قطاع امل
 يأحد القطاعات مثل كتاب ثريا اخلزرج يفتتناول اقتصاد املعرفة  التيعىل أن هناك بعض األعامل 

رز يتناول اقتصاد املعرفة تعبريً  الذي) 2012(يوشريين البارود ا عن رؤية معارصة وشاملة عن أ
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عاد اقتصاد املعرفة  ييراع يتطبيق – يوفق مدخل نظر لقطاع املرصيفا يفتطبيقات اقتصاد املعرفة   يفأ
 .)15(جممل النشاطات االقتصادية من جهة والقطاع املرصىف من جهة أخرى

مؤمترات يغلب  يفالدوريات أو مقدمة  يفدراسات أخرى عديدة عن االقتصاد املعريف منشورة 
أشار إىل أن اقتصاد  يالذ )16( )2011حسن الشيخ ( ، منها مثال دراسة سمرييعليها الطابع العموم

رأس هذا املوضوع يركزون عىل دور  يفوأن الباحثني  ،الدراسات املعارصة يفا ا بكرً املعرفة موضوعً 
ال البرشي للسلع واخلدمات ودور  املعريفوعىل املكون  يوأمهية االنفاق عىل التطوير والبحث العلم ا

 اإلنتاج والتسويق والتبادل واالستهالك وحتفيز النمو االقتصادي. يفلوسائط تقنيات االتصال املتعدد ا
وهو يرى أن اقتصاد املعرفة هو اقتصاد يعتمد عىل املعلومات من األلف إىل الياء حيث تلعب 

حني أن االقتصاد املبنى عىل  يف ،العملية اإلنتاجية كمنتج للقيمة املضافة يف املعلومات الدور الرئييس
ه رغم االختالف بني هذين  ،خلق الثروة يفا مهام ا تلعب فيه املعرفة دورً ا انتقاليً رفة يعد اقتصادً املع وأ

املفهومني فاالستخدام الشائع ملصطلح االقتصاد اجلديد أو اقتصاد املعرفة يشمل االثنني غالب األحيان 
 ا.أو يقصدمها معً 

له عطية عبدالقيق التنمية، منها دراسة فاطمة حت يفوتتناول بعض الدراسات دور االقتصاد املعريف 
الدول العربية، وتفرس  يفهتتم باقتصاد املعرفة والقدرة عىل حتقيق امليزة التنافسية  هيو .)17( )2014(

التنافسية عىل أهنا القدرة عىل توفري البيئة املالئمة لتحقيق معدالت نمو مرتفعة ومستدامة حسب تعريف 
قدرهتا التنافسية املتعلقة  يفا ا شديدً ، وتبني أن معظم البالد العربية تعانى ضعفً عامليال االقتصادياملنتدى 

ومن ثم تتناول الركائز  ،وكذلك املتعلقة بالتنافسية الكامنة أو املستقبلية ،بالتنافسية احلالية أو اجلارية
توطني التكنولوجيا، واالستثامر : الطاقة االبتكارية ويفاألساسية القتصاد املعرفة لدعم التنافسية متمثلة 

ال البرش يف وتنمية املوارد البرشية، وتطوير بنية حتتية ترتكز إىل تكنولوجيا املعلومات  يرأس ا
 برضورة االهتامم بصناعة حمتوى املعلومات. يتناد هيواالتصاالت، و

جنبي املبارش جذب االستثامر األ يفدور اقتصاد املعرفة  )18(وتتناول دراسة حممد نايف حممود
كل قارة من قارات العامل اخلمس، وذلك  يفللدول العرشة األوىل اجلاذبة لالستثامر األجنبي املبارش 

حتقيق معدل النمو والتنمية. وقد توصلت الدراسة إىل استنتاج رئيس  يفألمهية االستثامر األجنبي املبارش 
 ،االدول عىل أساس تطور اقتصاد املعرفة أحيانً هو أن االستثامر األجنبي املبارش يتوزع حسب املناطق و

فرة   دول ومناطق أخرى من عينة البحث أحيانا أخرى. يفوعىل أساس املوارد الطبيعية املتوا
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ه يمكن للثقافة الوطنية أن تكون عنًرص  )19(2017دراسة نرشت باإلنجليزية عام  ويف ا تبني أ
 فة.تفسري جاهزية األمم القتصاد املعر يفا مفتاحيً 

 ي اقتصاد المعرفة) دور التعليم ف1(

ه يؤد يفللتعليم دور مهم  فر  يف ياقتصاد املعرفة باعتبار أ ال البرشيالنهاية إىل توا القادر  رأس ا
ه يؤد دور التنمية، و يف املعريفبأمهية االقتصاد  يإىل الوع يعىل إنتاج املعرفة واالستثامر فيها، فضال عن أ

 األفراد واملؤسسات فيه.
ترصد وتبني الدور والعالقة بني التعليم واقتصاد املعرفة، منها  التيوهناك عديد من الدراسات 

اح وضع  :تتناول هيو الدول العربية، يفتطوير اقتصاد املعرفة  يفعن دور التعليم  )20(يدراسة ثريا ا
اليب التعليم والتدريب خاصة للعاملني واملهنيني، سياسات ملحو األمية بأشكاهلا املختلفة، تطوير أس

الدول  يفالتعليم والتدريب، االهتامم بربط املناطق البعيدة والنائية  يفإعطاء فرص متساوية للجنسني 
 جمال تكنولوجيا املعلومات. يف العربية بتكنولوجيا املعلومات، ودعم التواصل والرتابط الدويل

ئر ومسامهتها اجلز يفوعن منظومة التعليم  بناء اقتصاد املعرفة تعمل دراسة نارص الدين  يفا
ئر من خالل إبراز دور التعليم  يف التعليميعىل حتليل واقع النظام  )21(قريبى ال تدفق  يفاجلزا رأس ا
ئر أن تعمل عىل تنمية  ويف البرشي ال البرشيبناء اقتصاد املعرفة، والذى يستدعى من اجلزا  رأس ا

قطاع التعليم وربطه بسوق العمل ورفع  يف، بانتهاج املزيد من اإلصالحات ياملستوى النوعوخاصة عىل 
 العائد منه.

عالقته باقتصاد املعرفة، إذ يتحدث آصف دياب عن  يف اجلامعيوهناك اهتامم خاص بالتعليم 
 .)22( املعرفةعىل يلتلبية متطلبات االقتصاد املبن يوالبحث العلم دعم التعليم العايل يفدور الدولة 

وهناك دراسات هتتم بدور املعلم ومدى امتالكه للمفاهيم واملهارات الالزمة للتعامل مع 
حمافظة البلقاء  يفاللغة العربية  ي، منها دراسة روال نعيم حسن عن درجة امتالك معلماملعريفاالقتصاد 

 .)23(من وجهة نظرهم املعريفملفاهيم االقتصاد 
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 ر والبحث العلمياإلبداع واالبتكا) 2(

اإلبداع التكنولوجي هو جتسيد األفكار واملعارف التكنولوجية اجلديدة املستخلصة من عملية 
وذلك من ناحية املنتجات واألساليب ، البحث والتطوير عىل خمتلف اجلوانب املرتبطة باملنظمة

 والتقنيات اإلنتاجية وحتى األسواق.
يات االق )24(هتتم دراسة أمحد طرطار  يف يلتفعيل عملية اإلبداع التكنولوج املعريفتصاد بآ

منظامت األعامل  يف التكنولوجيلتفعيل اإلبداع  املعريفتتناول مقومات االقتصاد  هيمنظامت األعامل، و
ضا األدوات:  :هيو البحث والتطوير، إدارة املعرفة، تكنولوجيا املعلومات واالتصال، كام تتناول أ

 .ياملحفز إلبداع تكنولوج التنظيمي، املناخ التنظيميور التعليم والتدريب، التط
تسعى اجلوهرة بنت  املعريفلتعزيز االقتصاد  يالعلمدعم البحث  يفوعن دور اجلامعات 

ه، تنميته وتصدير يفودور اجلامعات  املعريفإىل التعريف بمفهوم االقتصاد  )25(بارعبداجلرمحن العبدال
شطة  املجتمع فضال عن  يف املعريفاجلامعات السعودية لتعزيز االقتصاد  يمكن أن تسهم هبا التيواأل

تنتهجها اجلامعات السعودية لتعزيز ودعم التنمية  التيإلقاء الضوء عىل واقع السياسات واخلطط 
 .املعريفاملستدامة وبناء االقتصاد 

بتطوير  املعريف وقد انتهت الدراسة إىل أن العديد من الدراسات جتمع عىل رضورة بناء االقتصاد
كأحد أهم ركائزه. وتتوافر للجامعات السعودية  العلميواعتامد البحث  ،مستوياته املختلفة يفالتعليم 

وذلك بام يتوافر هلا من  ،بناء االقتصاد العرىف يفبه  سهامواإل العلمياالمكانات املناسبة لتطوير البحث 
شطة بحثية متنوعة تطبيقاهتا، ومع هذا ال  يفومرشوعات تقنية نجحت  ،واملراكز البحثية كالكرايس ؛أ

والتنسيق فيام بينها فيام يتعلق  ي،العلمجمال استثامر البحث  يفيوجد تعاون أو تنسيق بني اجلامعات 
شطة البحثية بالشكل املطلوب. وقد أوصت الدراسة بإعادة هيكلة اإلنفاق العام وترشيده وإجراء  باأل

ال البرشيخصص لتعزيز املعرفة، ورضورة تطوير االنفاق امل يفزيادة حاسمة  بنوعية عالية  رأس ا
حاث  ،تنمية اقتصاد املعرفة يفوإرشاك املستثمرين والرشكات  وأمهية الرتكيز عىل تطوير واستثامر األ

 اجلامعات. يفالعلمية 
 رأس المال الفكري) 3(

أداء  يفنهم من اإلسهام املبدع متكِّ  التياألشخاص الذين يمتلكون املعارف واخلربات والقدرات 
ال البرشييعملون هبا، وهم جزء من  التياملنظامت  لكنهم هم الذين يمتلكون قدرات  ،للمنظمة رأس ا

ال الفكري إىل إنتاج أفكار جديدة يمعرفية وتنظيمية دون غريهم، ويرم أو تطوير أفكار قديمة،  ،رأس ا
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ر كبري  ،ال قادر عىل توليد األفكارع وهو يمثل قدرة عقلية ذات مستوى معريف وأصول غري ملموسة هلا أ
ادية) وتعظيمها، وهو يمثل  يف هتدف إىل تعزيز االبتكار واإلبداع  اسرتاتيجيةزيادة األصوال امللموسة (ا
 .)26(بيئة العمل يفاملؤسسة وحتقيق التميز  يف

ال تنمية  يفالستثامرات إىل حتليل الوضع الراهن ل) 27(لهعبدالوهتدف دراسة إبراهيم  رأس ا
مرص وعالقاهتا باقتصاد املعرفة، وبيان نوعية خصائص ومهارات العاملة  يفبمختلف القطاعات  البرشي

، وذلك التقليديظل االقتصاد  يفومدى اختالفها عن العاملة املطلوبة  ،ظل اقتصاد املعرفة يفاملطلوبة 
ال  يفاالستثامرات وحتفيز االستثامرات من أجل وضع رؤية جديدة ألمهية ضخ مزيد من  رأس ا

البرش ورفع كفاءة املوارد البرشية  يف، بحسبانه املصدر الرئيس للمعرفة. وهو يرى أن االستثامر البرشي
 اقتصاد املعرفة. يفهو املحور الرئيس ملرص للولوج 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) 4(

 هيت عىل زيادة معدالت النمو والعائد عىل االستثامر، وتعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاال
تسيري املعرفة وحتقيق امليزة  يفركيزة أساسية من ركائز اقتصاد املعرفة، ويمكن النظر إليها كوسيلة أو أداة 

حتقيق التأقلم  يفأداة مدعمة الختاذ القرار عىل أغلب مستويات املؤسسة. كام أهنا تساهم  هيالتنافسية، ف
جعلها رسيعة رد  يحتقيق رسعة استجابة املؤسسة، أ يفحتوالت املحيط اجلديد من خالل مسامهتها مع 

تساعد عىل التأقلم مع حتوالت  التيتعمل هذه التكنولوجيا عىل حتقيق املرونة  الفعل جتاه املحيط، وبالتايل
 .)28(املحيط اجلديد

اجستري لعامد  حتديد  يفجمموعة من التساؤالت متثلت  )29(عزيز احلاجعبدالوقد طرحت رسالة ا
الفلسطينية، ومقارنته بالدول األرايض  يفواقع ومؤرشات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

العربية، وكيفية االستفادة من اقتصاد املعرفة، وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: أن قطاع 
قطاعا جاهزا ومهيئا للتحول القتصاد املعرفة، وأن هذا القطاع  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يعترب

تشغيل  يفجمال العمل عن بعد، والربح من اإلنرتنت ساهم  يفيتطور بشكل ملحوظ، كذلك هناك تطور 
 عدد ال بأس به من اخلرجيني.

رزها: اعتامد  وطنية شاملة للتحول  اسرتاتيجيةوأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أ
تقوم  التيشبكات االتصاالت يف تطوير البنية التحتية القتصاد املعرفة  يفتصاد املعرفة، مع االستمرار الق

 عليها كافة النشاطات االقتصادية.
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 الموارد المالية) 5(

الية لتمويل مرشوعات قطاع املعلومات وتقانة االتصاالت عرب  يات حلشد املوارد ا هناك عدة آ
لتمويل عن طريق حقوق امللكية، التمويل عن طريق االقرتاض املرصيف، التمويل أساليب خمتلفة منها: ا

ال، التمويل عن طريق القروض املجمعة، التمويل احلكومي (الرسم )، يعن طريق أدوات أسواق ا
الية اإلقليمية، الصناديق املعلوماتية، اجلمعيات املعلوماتية التطوعية. وهكذا  التمويل من املؤسسات ا

الية، وهذا التعدد يسمح بتنوع األدوات املستخدمة كام يمكن ا وتت يات حشد املوارد ا فر العديد من آ
 .)30(استخدام مزيج منها

 مؤسسات اقتصاد المعرفة) 6(

بمستوى اقتصادها الوطني من خالل الصناعات التقنية املتقدمة جيب  يإن أي دولة تريد أن ترتق
فر فيه البنية التحتية ا يتو يتعترب املكان الذ هيالقتصاد املعرفة، ف أن هتتم بإنشاء نامذج مؤسساتية

التى تؤثر بدورها  ،ُتفًعل تكوين التكتالت الصناعية التقنية التيوالدعم واحلوافز  ،واخلدمات املساندة
فة وترفع من مستوى اإلنتاجية والقيمة املضا ،عىل زيادة صادرات املنتجات التقنية (املتوسطة والعالية)
 وعدد الوظائف العالية األجر والتنافسية العاملية املتقدمة.

املؤسسات الرتبوية  يفويستعرض كامل رزيق مؤسسات اقتصاد املعرفة املعروفة واملتمثلة 
، ثم يركز عىل مؤسسات اقتصاد املعرفة احلديثة يالعلمومؤسسات البحث  ومؤسسات التعليم العايل

تمد عىل التقانة رفيعة املستوى، وهذه التجمعات قد تكون مؤلفة من تع التينامذج من التجمعات  هيو
نرش االبتكارات  يفتنتمى إىل قطاعات خمتلفة كام أهنا تتعاون مع جهات خمتلفة  التيجمموعة من اهليئات 

العلمية. ويذكر أشكال مؤسسات اقتصاد املعرفة احلديثة التالية: مدن التقانة، حدائق التقانة، حدائق 
رفة، مراكز االبتكار، مراكز االمتياز، شبكات االبتكار، مراكز وشبكات البحوث االفرتاضية، املع

 .)31(حاضنات التقانة وحضانات األعامل
 مؤشرات قياس اقتصاد المعرفة) 7(

االقتصاد املعريف،  يفعن مؤرشات قياس دور اجلامعات  )32(يتستهدف دراسة أمحد بن حامد نقاد
االقتصاد املعريف يرتكز عىل مؤرشات قياس االقتصاد  يفت قياس دور اجلامعات اقرتاح نموذج بمؤرشا 

 املستخدمة عىل املستوى العاملي. املعريف
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يمكن استخدامها لقياس مدى نقل املعرفة  التيويمثل النموذج املقرتح دليال للمؤرشات الكمية 
. وقد اعتمد النموذج املقرتح عىل ما يفاملعراالقتصاد  يفمن اجلامعات إىل األعامل والصناعة، وإسهامها 

كة بني  املعريفتم استخالصه من املؤرشات اإلقليمية والدولية عن االقتصاد  ومؤرشات املعرفة والرشا
شطة نقل املعرفة من اجلامعات  يالنموذج أن يغط يف ياجلامعات واألعامل، وقد روع عاد أ خمتلف أ

إىل مقارنة مؤرشات ومبادرات قياس االقتصاد القائم  )33(يللصناعة. وهتدف دراسة إهداء صالح ناج
عىل املعرفة املختلفة، والتعرف عىل وضع مرص ضمن منظومة االقتصاديات القائمة عىل املعرفة بناء عىل 

 التحول إىل اقتصاد قائم عىل املعرفة. يف، والتعرف عىل اسرتاتيجيات مرص الدويلمؤرشات البنك 
 ةتعليم اقتصاد المعرف) 8(

ن ُيدرس اقتصاد املعرفة؟، يبدو من الطبيع كليات أو أقسام االقتصاد واإلدارة  يفأن يتم ذلك  يأ
من ناحية وأقسام دراسات املعلومات من ناحية ثانية، إال أن الباحث مل يصادف دراسة واحدة عن تعليمه 

ة مع اقرتاح برنامج لتعليمه كليات أو أقسام االقتصاد واإلدارة، بينام صادف دراسة عن اقتصاد املعرف يف
 .)34(يلعواطف املكاو 2009أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات نرشت عام  يف

ا بجامعة القاهرة يتضمن مقررً  قسم املكتبات والوثائق وتقنية املعلوماتوجدير بالذكر أن برنامج 
بعة  يف ا لومات واملعرفة، كام يتضمن مقررً املرحلة اجلامعية األوىل بعنوان اقتصاديات املع يفالفرقة الرا

 برنامج الدكتوراه (ختصص تقنية املعلومات) بعنوان اقتصاديات املعرفة. يفإجباريا 
 دور اختصاصي المعلومات والمعرفة) 9(

 يفدور اختصايص املعلومات بالتوجه نحو اقتصاد املعرفة  )35(حسن السمري تتناول دراسة عيل
تقاسمها وبثها  يفإنتاج املعرفة واملشاركة بفاعلية  يفاملعلومات  تصايصسورية، وتوضح الدراسة دور اخ

تعليم مهارات الثقافة  يفاملؤسسات وقطاعات العمل، فضال عن أدائه لدور املعلم  يفلآلخرين 
اقتصاد املعرفة كام يراها  يفى املعلومات ييناط هبا اختصا التيأما عن األدوار  .املعلوماتية للمستفيدين

 حسن السمري:عىل 
) مدير أو وكيل تغيري: يعمل عىل حتويل املعرفة من ضمنية إىل مشاركة من خالل املقابالت، 1(

 وترمجة اخلربات الناجحة من أجل كسب الزمالء واالستفادة من خرباهتم ألداء املهام املوكلة.
 ) حمقق: يعمل عىل تشخيص املشكالت وحتديدها واحللول الالزمة هلا.2(
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: يعمل مع مجيع أعضاء فريق العمل وحياول إنجاح نقل املعارف الضمنية وضامن ) وسيط3(

 ختزينها وتقاسمها من خالل ما يعرف بمستودعات البيانات.

) باحث: يعمل عىل استخراج املعلومات من خمتلف مصادرها واملوجودة خارج املؤسسة من 4(
 أجل الرجوع إليها وقت احلاجة.

 ني توقعات العاملني وكيفية إنجازها من قبل إدارة املعرفة ونظمها.) ضابط ارتباط: يربط ب5(

: إىل العاملني للوصول إىل أفكار فريق العمل واستخالص النتائج املرتتبة ي) املستمع أو املصغ6(
 عىل تفاعالهتم.

وللتعرف عىل األدوار املطلوبة من اختصاىص املعلومات قام كل من عفاف حممد احلسن 
فية ملعرفة األدوار واملهارات املطلوبة من اختصاىص  )36(ليمبداحلعقيوم عبدالو بدراسة استرشا

جمال املكتبات واملعلومات بوالية اخلرطوم، وقد  يف) خبريا 25املعلومات من عينة من اخلرباء قوامها (
ومن ثم بيئة اقتصاد املعرفة،  يفاملعلومات  تم وضع عدد من األدوار واملهارات املطلوبة من اختصايص

بيئة اقتصاد  يفا لرؤيتهم حول أدوار اختصايص املعلومات ُطلب منهم املشاركة بعملية الرتتيب وفقً 
تواجه اختصاىص املعلومات ومن ثم األدوار  التياملعرفة. كام استفرس الباحثان عن أهم املعوقات 

وضح األدوار واملهارات ي وقد أوىص الباحثان بعدة توصيات أمهها اعتامد دليل عميل .املطلوبة منهم
املطلوبة من اختصاىص املعلومات ملواجهة بيئة اقتصاد املعرفة، والعمل عىل تنمية وتطوير تلك 

 املهارات.

؛ ترتيب الدول العربية )37(2016/2017مؤرش التنافسية العاملية للعام ) 8يوضح اجلدول (ي
عربية املتحدة املركز األول من الدول العربية ويليها كل دول اخلليج عدا سلطنة حيث احتلت اإلمارات ال

رت عىل بعض  ُعامن التي سبقتها األردن. ومن الواضح أن الظروف العامة التي متر هبا املنطقة العربية قد أ
 الدول مثل ليبيا والعراق وسوريا. 

ن هناك بعض الدراسات التي تتناول اقتصاد وفيام يتعلق بالدراسات اخلاصة باملنطقة العربية؛ فإ
املعرفة يف البلدان العربية ككل بعضها قديم إىل حد ما، وبعضها حديث إىل حد ما، مثل دراسة عن 

والشامات ( س أ وهي تركز عىل  )38()2012اجتاهات اقتصاد املعرفة يف البلدان العربية لـ حممد أ
ته التوجهات واخلطط الوطنية التي وضعتها الد ول العربية نحو اقتصاد املعرفة من خالل متابعة مؤرشا
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عىل املستويات كلها التي أظهرت أهنا ال تزال تستهلك وتستخدم املنتجات املعرفية بشكل كبري، مما يؤكد 
أهنا بحاجة للرتكيز عىل إنتاج املعرفة كي تستطيع مشاركة البرشية يف السري يف مواكب العلم واملعرفة، 

تصاداهتا نحو االقتصاد املعريف الكفيل بحل املشكالت التي تواجهها يف البطالة والفقر والتوجه باق
 وانخفاض مستويات التنمية.

 مؤشر التنافسية العالمية  في) وضع الدول العربية 8جدول (

 الرتتيب الدرجة الدولة
العربية املتحدة اإلمارات  

 قطر
 اململكة العربية السعودية

 الكويت
 البحرين

ردناأل  
 سلطنة عامن
 املغرب
 اجلزائر
 تونس
 لبنان
 مرص
 موريتانيا
 اليمن

5.26 
5.23 
4.84 
4.53 
4.47 
4.29 
4.28 
4.20 
3.96 
3.92 
3.84 
3.67 
2.94 
2.74 

16 
18 
29 
38 
48 
63 
66 
70 
87 
95 

101 
115 
137 
138 

إصدارة و 2014إصدارة  يف العريبعرفة عىل أن أهم ما جيب اإلشارة إليه هو تقرير اقتصاد امل
يقدم بيانات شاملة حول االجتاهات السائدة والناشئة  )40(2015/2016، وتقرير )39(2015/2016

حتديث البنية  يفا الضوء عىل التوجه املتزايد نحو االستثامر عىل نطاق واسع ضمن اقتصاد املعرفة، مسلطً 
ضا التطورا ت احلاصلة عىل صعيد التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويرصد التقرير أ

، العريبالعامل  يفتنامى أعداد براءات االخرتاع املسجلة  يفتظهر بوضوح  يالبحث والتطوير، والت
التي يشهده  يوباألخص يف اململكة العربية السعودية. ويتناول التقرير العوامل الدافعة للتوسع الديناميك

هود املبذولة من الدول العربية لتحقيق التنويع املقام األول إىل اجل يفاقتصاد املعرفة، والذى يعزى 
ر األكرب االقتصادي والتحول بعيدً   إطالق يفا عن االقتصادات املعتمدة عىل النفط، والتى كان هلا األ
ويضم  ،أحدث االبتكارات التقنية ضمن القطاعات االقتصادية الرئيسة يمبادرات رائدة تستهدف تبن
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مات حول خمتلف املجاالت احليوية ذات الصلة باقتصاد املعرفة يف العامل التقرير إحصاءات حديثة ومعلو
 العريب.

 منطقة الخليج العربي

األقطار العربية،  يف املعريفعىل سرب أغوار واقع االقتصاد )41() 2013تعمل دراسة مراد علة (
بصورة واضحة عن بالرتكيز عىل حالة "دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية" كنموذج مرشف يعرب 

ع (اقتصاديات الندرة) إىل اقتصاديات املعرفة ياالنتقال والتحول من اقتصاديات الر يفرغبة جاحمة 
 (اقتصاديات الوفرة). وقد انتهت دراسته إىل توصيات عديدة، منها:

تواجه التحول نحو  التيرضورة وضع اآلليات والتصورات للتغلب عىل التحديات  -
 االقتصاد املعريف.

شكل الدول اخلليجية العربية كتلة اقتصادية وبرشية قادرة عىل أن تفرض موقعا ت -
 عن نرش تقنية جمال استرياد التقنية، فضًال  يفا فيام لو احتدت ال سيام جيابيً ا إتفاوضيً 

 الربط اإللكرتوين. يفاملعلومات واالتصاالت فيام بينها والتوسع 

 لس التعاون وتبادهلا ونرشها.مؤسسات دول جم يفبناء املؤرشات املعرفية  -

دول جملس  يفاملؤسسات التعليمية واألكاديمية  يف املعريفإدخال مقررات االقتصاد  -
 التعاون، وربط خمرجات التعليم والتدريب بحاجة سوق العمل.

 العربية املتحدة  اإلماراتت
ال االبتكار جم يفالعربية املتحدة  اإلمارات"جهود دول  اإلماراتصدر عن وزارة االقتصاد ب

 .)42() للخبرية االقتصادية نيفني حسني2016واقتصاد املعرفة" (
م، و يالوطنية لالبتكار بمخطط زمن سرتاتيجيةتشري الدراسة لال هتدف إىل  هييمتد لسبعة أعوا
حتقيق أهدافها  يفتعتمد اعتامدا أساسيا عىل االبتكار  التيالقطاعات السبعة  يفحتفيز اإلبداع واالبتكار 

 : الطاقة املتجددة، النقل، التعليم، الصحة، التكنولوجيا، املياه، الفضاء.سرتاتيجيةالا
اجتهت الدولة إىل التحول إىل اقتصاد املعرفة بجهود  2021 اإلماراتوىف إطار مستهدفات رؤية 

ه القتصاد املعرفة ومن هذ الدويلحددها البنك  التياسرتشادا بالركائز األساسية  إجيابيةوخطوات 
اجلهود واخلطوات: دعم هيكلة البنية القانونية والتنظيمية بمجال تكنولوجيا املعلومات، التعليم 
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واالبتكار، دعم البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، نظام احلوافز االقتصادية، تطبيقات 
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

  السعوديةة
 يف، مدى توافر اقتصاد املعرفة )43(ي) خلالد أمحد الشمر2012تناولت أطروحة دكتوراه (

 قات وسبل التحسني، وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:واجلامعات السعودية: املع
اجلامعات السعودية جاء بدرجة متوسطة، حيث احتل  يفأن مدى توافر متطلبات اقتصاد العرفة 

يليه جمال جتهيز البنية التحتية باملرتبة الثانية، وجاء جمال التدريس جمال عضو هيئة التدريس باملرتبة األوىل، 
 يفا لتوافر متطلبات اقتصاد املعرفة قً و) مع34باملرتبة األخرية، كام أظهرت الدراسة أن هناك ( ياجلامع

اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد خلصت الدراسة إىل عدد من التوصيات 
اجلامعات السعودية، وضامن استيعاهبا  يفرتحات كان من أمهها: تطوير الربامج واملساقات التعليمية واملق

حاث وفرق بحثية  يفللمستجدات احلديثة  اجلامعات  يفعامل املعرفة واقتصادياهتا، وإنشاء مراكز أ
حاث اجلامعية ودعمها وتوجيهها   يفت سوق العمل جياد حلول توافق متطلباإلالسعودية، وتشجيع األ

 عرص اقتصاد املعرفة.
كات اجلامعية يمكن أن تقوم  )44()2014( يوقد خلصت دراسة أمحد حامد نقاد إىل أن الرشا

بناء جمتمع يعتمد عىل اقتصاد املعرفة، من خالل  يفدعم وتطوير دور اجلامعات السعودية  يف بدور أسايس
ال البرشي رأسجماالت خلق املعرفة، وتطوير  يفبناء قدراهتا  ونقل التطبيقات التكنولوجية إىل  ا

 يفكل من اجلامعات واألعامل  يفقطاعات األعامل واملجتمع. وأكدت نتائج الدراسة أمهية دور القيادات 
كة وتفعليها.  توفري املهارات والقدرات الالزمة لبناء الرشا

ملكة العربية السعودية: تقرير امل يفصدر تقرير مهم هو: التحول إىل جمتمع املعرفة  2014وىف عام 
  :وهو يتضمن )45(اململكة العربية السعودية يفيرصد تقدم اقتصاد املعرفة 

نظرة عامة عىل مؤرشات اقتصاد اململكة ومنظومة العلوم والتقنية واالبتكار لبناء جمتمع املعرفة 
عليم، االتصاالت وتقنية اململكة: الت يفواالقتصاد القائم عليها، وتقويم أركان اقتصاد املعرفة 

 القطاعات املختلفة. يف، االبتكار، فضال عن الوضع املعلومات، احلوافز االقتصادية والنظام املؤسسايت
التوجه نحو االقتصاد القائم عىل املعرفة من خالل الرتكيز عىل  )46(وقد تبنت خطة التنمية التاسعة

 يفتراكمها ثم توليدها واستثامرها و ن من نقل املعرفةتؤسس قدرات متكً  التيينرش املعرفة  يالتعليم الذ
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شطة اإل يفخمتلف القطاعات وخاصة  اخلدمات، وتسعى اخلطة اىل تعزيز امليزات النسبية القتصاد و نتاجأ
 .ضافة ميزات تنافسية جديدة لهوإ اململكة

االبتكار و عرفةعىل الدراسات والبحوث التطبيقية الداعمة للم )47(وتشجع خطة التنمية العارشة
الصناعات  يف املعريفرفع املحتوى و من خالل التقنيات اجلديدة االجتامعيةو املجاالت االقتصادية يف

 استثامرهاو هاإنتاجنرشها ثم و تراكمهاو التقليدية بام يمًكن من التحول اىل جمتمع قائم عىل نقل املعرفة
ه بحلول عام و خمتلف القطاعات. يفدارهتا إو ظل  يفا ا معرفيً ناك أمل أن تصبح اململكة جمتمعً ه 2030أ

 .اقتصاد قائم عىل املعرفة
مؤرش  يفدولة)  138من ( 29وجدير بالذكر أن اململكة العربية السعودية قد احتلت املرتبة 

 .2016/2017التنافسية العاملية 

 منطقة العراق وبالد الشام

العراق ولبنان  يفئة اقتصاد املعرفة عنارص بي )48()2013تتناول دراسة حسن مظفر الرزو (
نرتنت إلفرت، من حيث خصائص البيئة املعلوماتية لا وسورية واألردن مع ذكر بيانات قطاع غزة متى تو

تلك املجتمعات، وواقع التخطيط  يفوالتطبيقات الرقمية اإلنرتنت عىل  العريب الرقميواحلضور 
 تلك البلدان. يف االسرتاتيجي املعلومايت

  ققالعرا  
العراق للباحثة  يفبحث مستل من رسالة ماجستري عن إمكانات وعوائق بناء اقتصاد املعرفة  يف

عوائق اقتصادية  يفالعراق متمثلة  يفلبناء اقتصاد املعرفة  الرئيسةتم تناول العوائق  )49(ندوة هالل جودة
لكفاءات واختالل اهليكل وعوائق سياسية وأمنية فضال عن هجرة الكفاءات، مركزة عىل أن أمهها هجرة ا

 هيتطبيق اقتصاد املعرفة. و يفمن املمكن أن تساعد العراق  التي، يقابلها عدد من املقومات ياالقتصاد
ليتسنى  يبتطوير اخلطط الكفيلة بمرشوع احلكومة اإللكرتونية والعمل عىل حتقيق االستقرار األمن تويص

آمنة للدخول بالتكنولوجيا احلديثة إىل العراق، ومن يبحث عن بيئة مستقرة و الذي يلالستثامر األجنب
ًض   ا احلفاظ عىل الكفاءات العلمية.الرضورى أ
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  سورياا
عن طريق املرصد  2013سوريا عام  يفصدرت دراسة مهمة عن مؤرشات اقتصاد املعرفة 

ية القتصاد اقتصاد املعرفة واملؤرشات الداع يف. وتتناول الدراسة مؤرشات سوريا )50(للتنافسية يالوطن
تتعلق بتمكني التجارة واحلوكمة، واالبتكار، والتعليم والتدريب وتقانة املعلومات  هيو ،املعرفة

تبني تراجع  هيو .نحو اقتصاد املعرفة يواالتصاالت، كام تتناول مستلزمات حتول االقتصاد السور
 .145من  112ملركز مرتبة واحدة لتحتل ا 2012و 2000 يمؤرش املعرفة بني عام يفترتيب سورية 

حتقيق  يفواالرتقاء به نحو اقتصاد املعرفة بام يسهم  يوتبني الدراسة أن تطور االقتصاد السور
 ؛سورية يستلزم القيام بجملة من اخلطوات أمهها يفالتنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة والشاملة 

ا شاملة وفق منظومة العلم والتقانة، ليصبح نظامً التخطيط لبناء جمتمع واقتصاد املعرفة والنظر إليه نظرة 
ا، بل أهنا قد ا فكريً ا لالبتكار والتجديد، وإجياد املناخ املناسب للمعرفة، فاملعرفة اليوم ليست ترفً وطنيً 

 أصبحت أهم عنرص من عنارص اإلنتاج.
 منطقة شمال أفريقيا ومصر

ئر   اجلزا
ئر، و يفع اقتصاد املعرفة واق )51( )2014تتناول دراسة مصطفى بو درامة ( تعمل عىل  هياجلزا

ئر باستخدام نظرية  يفحتديد نقاط الضعف والقوة بالنسبة القتصاد املعرفة   .SWOTاجلزا
ه رغم املجهودات املبذولة تعاين ئر من نقص املعرفة نرشا وإنتاجا وتوظيفا، وهذا  وقد تبني أ اجلزا

املعلومات واالتصال والبحث والتطوير التقانى، وكذلك  جمال تقانات يفما يفرس بضعف البنية التحتية 
يمر فرتة أطول،  املعريفتعتمد عليها اقتصادياهتا، وهذا ما جعل انتقاهلا إىل االقتصاد  التيهشاشة األسس 

 تبديه الدولة. الذي يرغم زيادة االهتامم والوع
ئر قد وض 2016/2017وجدير بالذكر أن مؤرش التنافسية العاملية للعام  من  87املرتبة  يفع اجلزا

 دولة كام سبقت اإلشارة. 138

 مرص
مرص:  يفعن قطاع املعلومات  لعل أقدم وأهم عمل تم رصده هو رسالة الدكتوراه لناريامن متويل

 .)52( )1994اقتصاديات املعلومات ( يفدراسة حتليلية مقارنة 
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ية لتحقيق أن مرحلة  )53()2013هنضة مرص( وتبني دراسة نرسين اللحام عن اقتصاد املعرفة كآ
متر هبا مرص، تقع ضمن جمموعة الدول متوسطة التنافسية؛ حيث تصنف ضمن اقتصادات  التيالتنمية 

تعكس احلد األدنى من  التيمتر بمرحلة انتقالية من مرحلة (االعتامد عىل عنارص اإلنتاج)  التيالتحول 
 حلد الوسط للتطور. تعكس ا التيالتطور إىل مرحلة (حمفزات الكفاءة) 

 يفالدولة السرتاتيجيات ختدم التحول إىل اقتصاد صناعي يعتمد  يويبدو من الرضوري تبن
ه  سبيل حتقيق هنضة مرص واالرتقاء  يفاألساس عىل املعرفة كعنرص لرفع التنافسية. وترى الدراسة أ

عرفة جيب تطوير منظومة من خالل حتقيق طفرة اقتصادية والتوجه نحو اقتصاد امل بمركزها التنافيس
وحتسني  مرص، ويمكن أن يتم تطوير منظومة االبتكار كأساس للتحول نحو اقتصاد معريف يفاالبتكار 

وضع سياسات متويلية لدعم االبتكار، وضع نظام  مستوى تنافسية مرص من خالل السياسات التالية:
حثية بالقطاعات اإلنتاجية، نرش ثقافة فعال وحمفز لالبتكار، ربط مراكز البحث والتطوير واجلهات الب

تية لالبتكار.  االهتامم بالبحث والتطوير واالبتكار، توفري بنية مؤسسية وترشيعية وسياسية حمفزة وموا
دا تقر بأمهية بناء اقتصاد املعرفة وتؤكد عىل  )54(وجدير بالذكر أن الدستور املرصي يتضمن موا

ادة رقم مى واالبتكار واإللرضورة دعم البحث الع عىل أن  املرصيمن الدستور  23بداع، اذ تنص ا
وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء  يالعلم"تكفل الدولة حرية البحث 

ًض  ا "الباحث واملخرتع" وتلتزم بأن "ختصص له نسبة من اإلنفاق اقتصاد املعرفة" وتدعم الدولة أ
حتى تتفق مع املعدالت العاملية".  ااإلمجايل تتصاعد تدرجييً  يالناتج القوم % من1احلكومي ال تقل عن 

يدة  املرصيوهكذا تعكس بنود الدستور  توليها الدولة  التياملتعلقة باقتصاد املعرفة األولوية املتزا
 تتبناها الدولة.  التيلتشجيع االبتكار واإلبداع ضمن السياسات االجتامعية واالقتصادية اجلديدة 

من  115املركز  2016/2017مؤرش التنافسية العاملية للعام  يفوجدير بالذكر أن مرص احتلت 
 وهو مركز متأخر. 138

مرص، وعرض  يف املعريفوضع االقتصاد  )55(حممد فريد ) لسايل2017وتتناول دراسة حديثة (
يعتمد عليها  التيلركائز مرص، ثم تتناول ا يف، وقياس االستعداد اإللكرتوين املعريفمؤرشات االقتصاد 

عرض  ا مرص، وأخريً  يفبناء اقتصاد يقوم عىل املعرفة  يفتساعد  التياالقتصاد املعريف يف مرص، واخلطوات 
 .املعريفاالقتصاد  يففرص وحتديات اندماج مرص 
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املجاالت اآلتية: األجهزة والربجميات، اخلدمات  يف املعريفيتيحها االقتصاد  التيوتتمثل الفرص 
، املعرفة والتعليم والتعلم، خدمات االتصاالت، مراكز االتصال املتعلقة الفكريملهنية، حمتوى اإلنتاج ا

 باألعامل التجارية، التنمية الريفية، التجارة اإللكرتونية.
أن االبتكار هو أساس حتقيق التنمية، والرتكيز عىل  يفملرص  املعريفوتتمثل أولويات بناء االقتصاد 

فر ا ، كام أن تواملعريفوتوفري الركائز األساسية لالقتصاد  املعريفستجابة ملتطلبات االقتصاد التعليم كا
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات أمر بالغ األمهية، ويمكن حتسني القدرات التكنولوجية الوطنية من 

تية لبناء إىل توفري  يخالل إنشاء مؤسسات معرفية تقدم خدمات إرشادية واسعة النطاق مما يؤد بيئة موا
 مرص. يف املعريفاالقتصاد 

مسرية تنموية واضحة، وقد حددت  )56(2030التنمية املستدامة: رؤية مرص  اسرتاتيجيةومتثل 
ومتوازن تنافيس ذات اقتصاد  2030: "أن تكون مرص بحلول عام يفرؤيتها املتمثلة  سرتاتيجيةاال

ىل العدالة واالندماج االجتامعى واملشاركة، ذات نظام ومتنوع يعتمد عىل االبتكار واملعرفة، قائمة ع
بجودة حياة  يمتزن ومتنوع، تستثمر عبقرية املكان واإلنسان لتحقيق التنمية املستدامة وترتق ييكولوجإ

دولة عىل  30أن تكون مرص ضمن أفضل  سرتاتيجيةاملرصيني. كام هتدف احلكومة من خالل هذه اال
ت التنمية االقتصادية، ومكافحة الفساد، والتنمية البرشية، وتنافسية مستوى العامل من حيث مؤرشا 

 األسواق، وجودة احلياة".
أن يكون االقتصاد  هيوفيام يتعلق بمحور التنمية االقتصادية عىل وجه اخلصوص فإن الرؤية 

ئا عىل حتقيق ن، وقادرً ا يتميز باستقرار أوضاع االقتصاد الكيل.. اقتصاد سوق منضبطً املرصي  يمو احتوا
 مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد عىل املعرفة.

 لنتاج الفكري العريب عن اقتصاد املعرفة عن:اكشف حرص وحتليل 
رغم أمهيته كمجال واعد، فقد  املعريفقلة الكتابات العلمية الرصينة عن االقتصاد  -

، 2017حتى  1985عاما منذ  33دراسة فقط تتوزع عىل 189استقرت الدراسة عند 
رت بمعظم  ،دولة عربية 17ورغم أن هذا الرصيد يتوزع عىل  إال أن ثالث دول استأ

ئر واألردن بنسبة بلغت  هيالنتاج   % من جممل النتاج.60.8مرص واجلزا
%، دراسات وأوراق 59عىل دراسات ومقاالت دوريات  الفكرييتوزع النتاج  -

%. وقد 4.7% ورسائل جامعية 14.7منفردة  %، كتب ودراسات21.6مؤمترات 
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، فقد املعريفتنرش دراسات عن االقتصاد  التيالدوريات  يفلوحظ التشتت الواضح 
دراسة فقط. ومعظم الدراسات جاء من  111دورية قدمت  84بلغ عدد الدوريات 

%، وهناك إسهام من قطاع املكتبات واملعلومات 35.1قطاع االقتصاد واإلدارة بنسبة 
اقتصاد املعرفة، ويالحظ أن الغالبية من  يف%. وال توجد دورية متخصصة 14.4لغ ب

كام أن هناك عدة تقارير عن أوضاع اقتصاد املعرفة  ،كتب دراسية وتعريفية هيالكتب 
البالد املختلفة أمهها تقرير اقتصاد املعرفة العريب، وتقرير التحول إىل جمتمع املعرفة  يف
مؤمترا معظمها  17دراسة ُقدمت إىل  41لسعودية. وقد تم رصد اململكة العربية ا يف
قطاع االقتصاد واإلدارة، كام تم حرص تسع رسائل جامعية تتعلق باالقتصاد املعريف  يف

ضا، لكن هناك رسائل جامعية من قطاع الرتبية ومن  معظمها من قطاع االقتصاد أ
 قطاع املكتبات واملعلومات.

أو وضع اقتصاد  ،تتناول اقتصاد املعرفة بصفة عامة يالتيالحظ كثرة الدراسات  -
اقتصاد املعرفة،  يفالبالد واملناطق املختلفة، واهتامم واضح بدور التعليم  يفاملعرفة 

 وعدم اهتامم بالبحث العلمي، واملؤسسات، وتعليم اقتصاد املعرفة.
ه ابتداء الربع األخري من القرن العرشين،  يفساد مصطلح اقتصاديات املعلومات  - إال أ

والعرشين غلب استخدام مصطلح اقتصاد املعرفة أو االقتصاد ادي من القرن احل
 عىل املعرفة. ياملبن

حتقيق التنمية والتنافسية وجذب  يف املعريفهتتم عديد من الدراسات بدور االقتصاد  -
 .ياالستثامر األجنب

هذا  يففة إال أن املسامهة بناء اقتصاد املعر يفرغم أمهية منظومة اإلبداع واالبتكار  -
 القطاع حمدودة للغاية.

البرش ورفع كفاءة املوارد البرشية هو املحور  يفُتبني عدة دراسات أن االستثامر  -
ضا عىل استغالل تكنولوجيا  الرئيس للولوج إىل اقتصاد املعرفة، وهو ما ينطبق أ

 د املعرفة.املعلومات واالتصاالت باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة القتصا

الية الالزمة لبناء اقتصاد معرىف، وهو ما ينطبق  - ليس هناك اهتامم بسبل توفري املوارد ا
ضا عىل مؤسسات اقتصاد املعرفة.  أ

تقيس اقتصاد املعرفة عىل املقياس الشهري "مؤرش اقتصاد  التيتعتمد معظم الدراسات  -
 .الدويلاملعرفة" الصادر عن البنك 

 ن تعليم اقتصاد املعرفة.ال اهتامم بدراسات ع -
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 بناء ودعم اقتصاد املعرفة. يفالختصاصيى املعلومات واملعرفة دور مهم ُيناط به  -
 يفدولة عربية وردت  14أن هناك  2016/2017يظهر مؤرش التنافسية العاملية للعام  -

العربية املتحدة املرتبة األوىل بني  اإلماراتدولة، وقد احتلت  138املؤرش من ضمن 
األخرى عدا  العريب) وتلتها دول اخلليج العامليعىل املستوى  16ل العربية (الدو

هذا املؤرش للعراق  يفتقدمت عليها األردن، وليس هناك وجود  التيسلطنة عامن 
متر هبا تلك البالد، فضال عن بالد عربية أخرى  التيوسوريا وليبيا بسبب الظروف 

 مثل السودان.
ا للمنتجات املعرفية بشكل كبري ا واستخدامً استهالكً  تظهر بعض الدراسات أن هناك -

 مما يؤكد احلاجة للرتكيز عىل إنتاج املعرفة.
التوجه املتزايد نحو  2015/2016للعام  العريبيرصد مؤرش اقتصاد املعرفة  -

حتديث البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات  يفاالستثامر عىل نطاق واسع 
 واالتصاالت.

األوىل فيام يتعلق بالتوجه والتحول نحو االقتصاد  هي العريبيج تعد منطقة اخلل -
ا كام سبق أن أرشنا، وتقدم خططً  العامليالرتتيب عىل املستوى  يفمتقدمة  هي، واملعريف

العربية  اإلمارات يفالوطنية لالبتكار  سرتاتيجيةاال :سبيل ذلك مثل يفواسرتاتيجيات 
 ؛واخلطة العارشة للمملكة العربية السعوديةخطة التنمية التاسعة  :املتحدة، ومثل

حيث تتبنى اخلطة التاسعة التوجه نحو االقتصاد القائم عىل املعرفة، كام تشجع اخلطة 
كل  يفالعارشة عىل الدراسات والبحوث التطبيقية الداعمة للمعرفة واالبتكار 

بحيث  ،تالصناعا يف املعريفاملجاالت من خالل التقنيات اجلديدة ورفع املحتوى 
 ظل اقتصاد قائم عىل املعرفة. يفا ا معرفيً يمكن أن تصبح اململكة جمتمعً 

بعض البالد مثل العراق من عوائق لبناء اقتصاد املعرفة منها هجرة الكفاءات  تعاين -
ًض يوعدم االستقرار األمن ياالقتصادواختالل اهليكل  ه رغم . وقد تبني أ ا أ

ئر من نقص املعرفة نرشا وإنتاجا وتوظيفا  املجهودات املبذولة تعانى دول مثل اجلزا
 املعريفتعتمد عليها اقتصادياهتا مما جعل انتقاهلا إىل االقتصاد  التيوهشاشة األسس 

 يمر بفرتة أطول.

) نص عىل أن تكفل الدولة حرية 2014( املرصيجتدر اإلشارة إىل أن الدستور  -
حقيق السيادة الوطنية وبناء وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لت ،العلميالبحث 

، أن 2030التنمية املستدامة: رؤية مرص  اسرتاتيجيةاقتصاد املعرفة، وقد حددت 
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ومتوازن ومتنوع يعتمد عىل  تنافيسذات اقتصاد  2030تكون مرص بحلول عام 
 االبتكار واملعرفة.

تحول إىل االقتصاد القائم عىل التوجه نحو ال يفيتطلب األمر رضورة أن ترسع البالد العربية 
 ا للمرتكزات التالية:املعرفة فهو السبيل إىل التقدم والتطور، وذلك وفقً 

ترصد الواقع  التيجمال اقتصاد املعرفة، تلك  يف) املزيد من الدراسات والبحوث التطبيقية 1(
العوائق، وهو ما  بشفافية كبرية اعتامدا عىل منهجية علمية مع تقديم مقرتحات وحلول للتغلب عىل

تسهل  التيوإنشاء األدوات  ،اجلامعات ومراكز البحوث يفهذا املجال  يف العلمييتطلب تشجيع البحث 
 .املعريفعملية النرش مثل ختصيص دورية عربية أو أكثر لالقتصاد 

را وترشيعات  يف ي) يتطلب جذب االستثامر األجنب2( هذا املجال بنية حتتية داعمة وأمنا واستقرا
 تشجع عىل االستثامر.

رأس مال  -إذا ُأحسن استثامرها –هو مفتاح النجاح والتقدم فحصيلته  ي) التعليم احلقيق3(
ه يؤدأو معريف ي(رأس مال فكر يبرش ًض  ي) قادر عىل اإلضافة واالبتكار وتقديم اجلديد، كام أ ا إىل أ

اركة مع اآلخرين، وإدراك أمهية وقيمة واملش ييمًكنه من إبداء الرأ  الذي املعريف يتزويد الفرد بالوع
 اقتصاد املعرفة بالنسبة له وألرسته ووطنه.

 ي،العلموضع نظام متطور لإلبداع واالبتكار يعمل عىل تشجيع البحث  ي) من الرضور4(
نية الدولة لالنفاق عليه فهو استثامر يؤدى إىل اقتصاد معرىف قائم عىل  ،ويتضمن حصة معقولة من ميزا

كة فعالة مع  يف العلمي، وهو ما يتطلب االهتامم بالبحث أسس متينة اجلامعات ومراكز البحوث ورشا
ًض   :عرىف مثلا إنشاء مؤسسات حديثة لالقتصاد املالرشكات واملؤسسات االستثامرية، وهو ما يتطلب أ

ية للحوافز.إمدن التقانة ومراكز االبتكار وحاضنات التقانة، فضال عن   جياد آ

بإنشاء بنية حتتية قوية القتصاد العرفة تقوم عىل شبكات االتصال وتكنولوجيا  ) االهتامم5(
 املعلومات.

 يف) رضورة تقديم بيانات دقيقة للمقاييس العاملية القتصاد املعرفة عن وضع اقتصاد املعرفة 6(
ضا العمل عىل إنشاء مقياس عربى موحد القتصاد املعرفة يمكن القيا س عىل الدولة، ويتطلب األمر أ
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ضا  قد ختتلف  التياملنطقة العربية، وذلك من منطلق أن للمنطقة العربية ظروفها وأحواهلا يفأساسه أ
 العامل. يفعن ظروف وأحوال املناطق األخرى 

الربامج الدراسية لكليات وأقسام  يف) االهتامم بإدراج مقرر أو أكثر عن اقتصاد املعرفة 7(
 ملعلومات.االقتصاد واإلدارة واملكتبات وا

اختصاصيى املعلومات واملعرفة للعمل  يفالكفاءات واملهارات املطلوبة  يف) إعادة النظر 8(
مؤسسات املعلومات، فضال  يفبيئة االقتصاد املعريف والتى تتطلب العمل بطريقة اقتصادية  يفبكفاءة 

 التحول نحو اقتصاد املعرفة. يفعن دعم اهليئات التابعة هلا 

األمر تشكيل كتلة اقتصادية عربية تكون قادرة عىل تنمية املجتمعات العربية وفقا ) قد يتطلب 9(
ئدة و لركائز االقتصاد املعريف، تطبيقات  يفحتقيق التكامل اإلقليمي واالستفادة من التجارب الرا

 .لدى البالد املتقدمة عىل املعرفة ياالقتصاد املبن

د املعرفة وتفعيلها وتنفيذها مع رؤية للمستقبل القتصا سرتاتيجيةاخلطط اال ي) رضورة تبن10(
 عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد.

 https://search.mandumah.com.mplb.ekb.eg ا 1

دي   2 ج ا ي ا ت  ا ا ت وا   10 2015-1976 ل ا
د  ل  ا دى ا   ة ا ، و دة  ت اات    ت وا

د ا3  www.google.com.eg  ا

د 4 اد  ا د وا  ودوره  ا  : دول   ا ا ر ا ا
ول ا  ون  ذ ا ا  icief.sesric.org  4ص أ

ر ا5     ا

ل إ  ا 6 د وا ا د وزارة ا د  ا ض:  ا ا ا ا
زا  50ص 2014رة، ا

د ا 7 ت ا ت ا ان ا   أ أ ا د  ا م ا   د 
 598ص 2012 1، ع28 وا
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د ا 8 ل  ا ت  ا   872ص ر    ا دور ا ا
ت اد  26  2015ن،  ت وا

9 :  knowledge Economic Index: en.wikipedia.org  إ

ر10 د ا و س  ت أ د ا  1،2، ع40 ر ا     ا
 28ص  2005رس  

ت ا 11 د ،  ا ت و اإ س س  اة   ،   ا
ا  ؛   إ ،  ور ة: ا ا  ا وا ا  2004ا

د ا12 ن ا ء،   ر    2014ن: دار 

ر  ا 13 ر  ر  أ أ ي ا ت ا ا ،  وا د ار ا ا ة: ا ا
2011 

ة14 ه ا ة،       ا و ة: دار ا  602، ص 2ج 2014ا

: ا ا واا  15 د ا رودى ا رى ا ر و  رف    ا ا
ر ،  ا ز راق  وا  2012ن: ا

د ا 16 ت    ا ا ت   ا -165ص  2011 16ع درا
189 

د ا ا  17 ة ا   دور ا دة ا د وز ءة ا  ا  ا
ر ت ا را  207-149ص  2014 3، ع38 ا 

د ا 18 د دور ا ر ا ا     ا ب ا  116ع   ا
 70-51ص  2014

وف 19  A cultural values understanding nations' readiness for knowledge economy   و 
دار م ا  2017 1، ع24  ا ا 

ت 20 د ا و ا ول ا   ا دور  ا  ا  ص 14 ا
و د  : ا ا ا ،  ا ا ا  2007ا

ا و   ا  ا   21 د ا ا  2015 15ع ا ء ا
 89-79ص 
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و  آ 22 ب دور ا د ا  ا اد ا ا وا  د ت ا   
و  ا ا وا  زراء وا ،  اا   ا ا ا   2003د

ك  ا ا   رو  23 د  در ا ء  ا   و ا ا
ت   رو ا درا  152 – 118ص  – 2016 212ع ق ا

د 24 ر ا اع    ا أ  ل  اا د ت ا   ا
 22- 1ص  2011 3ع ؛264-251ص  2011 2ع وا

ا ا25 ة   ت  را ا د  اد ا  دور ا   ا ا
 88 – 58ص – 12017، ع 22   ا  ا

ل 26 ي ا   ا رأس ا ا ا ة   اع و   ص 18   ا
ل   س رأس ا : إدارة و و ا يا ا ا ،  ا ا  2008ا

ا 27 ر ا ا إ د ا وا ل ا ؤوف ا ر  يرأس ا : درا  
ة ا    189-91ص  2014 513، ع 105  ا

داة 28 ة ا و ت   ت وا ر  ا  ا    ا 
ا ل ا  : ت ا ا د   و ا  ص16 ا   : ا ا ا

د ا ، ا ا  2007ا

د 29 جا  ت  ا ع ا ح ا إ و   د  ت    ا
را ا د ا  ا ة،  –  ا  2015ا ا 

د   ا 30 ارد ا  أ ا ت  ا ا   106-92ص  ا  آ
ر  ا ول: ا ت وا ا ،   ا دار ة: ا ا  ا  2005ا

و31 د ا  ا ا ت ا ت  ل رز  د وا ا     ا
 22-1ص  2013 7ع

ت 32 س دور ا ات  دى  د   أ   رة إاا ح  ذج   : 
دى د ا ز ا رة  ا ر  ا ث ا ص  2014 2، ع36   ا

91 - 129 
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اء33 ة     إ ر   : درا  د ا  ا س ا ات  ح  
ا  ل وا  29-1ص  2016 44ع Cybrarians Journal ا

اح   34 : درا   ا د ا وى  ا ا ا ت    م ا أ
ت ت ا ت وا ت وا  168-143ص  2009 2، ع9س  ا

د ا 35 ل  ا ت  ا    ا دور ا ا : درا  ص  ر
ت اد  26ا   865-888  2015ن،  ت وا

ف  ا36 ت ام ا و  رات ا  ا ا دوار وا  ا ا
ا : درا ا د ا ء ا وا ت  26  ا 772-739ص    د ا 

ت  2015ن،  وا

(37) World Economy Forum: Global competitiveness Index 2016-2017. 2016. 

ت38 ت ا د ا    أ أ ا ان ا ا د  ا م ا   د 
 2012 1، ع28 وا

(39) Arab knowledge Economy Report, 2015-2016.Dubai:Orient Planet Research, 2016.  

د ا40 : 2016  ا 2015/2016 ا   ا ا ا   ح  ا
Aitmag.ahram.org.eg 

د 41 اد  ا ر ا    

رات 42 د دو  ا د  ة وزارة ا راتا ا ة  ا ر  ا ا ت ا
اد د ا إ ،  وا  ص14 2016  أ 

ت و ا43 : ا د ت ا د ا  ا ت ا ا  ى  ى     أ ا
راه  ك،  -د  2012 ا

ا ا 44 دى دور ا د ا  أ   د ا   ا   دىء ا
ر ث ا  59-31ص  2014 1، ع36 ا

45   : د ل إ  ا  ا ا ا د وا ا د وزارة ا  ا
د د ا  ا ا ا ض،  م ا  ص270 2014ا
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د46 د وزارة ا :  ا ا  ا د ا  ا  100-85ص وا ا
 : ا ا  www.mep.gov.saح  ا

ة وأو47 د وا   ا ا د وزارة ا ا 38ص  ا ح  ا  
:  www.nationalplanningcycles.org  ا

د ا 48 ت ا زو  و      ا م:  د ا اق و اا ا   ا
 68-48ص  2013 412ع  ا

ا ا49 ت و دة  ل  وة  د ا   اق ج إ ا د ا م ا  42ع   ا
 202-172ص  2016

ر50 ر ا ا : ا د ا ات ا ر ا ا   ح  2013    
: ا ا  www.ncosyria.com ا

د ا 51 درا   ا ى    ا د ا ث  ا ح   ر
ردن ا ت را  212-197ص  2014 14ع وا

ت 52 ع ا ن إ   ر ر    ت : درا   ت ا د  ا
 ، ر راه،  1994ا  ص346د

د ا    53 م ا ر    ا :  ا ر  2013ا

د ا54 ان  ا ان  را  و ا :2014  د ا ا ح  ا   
https://blogs.worldbank.org 

د     ا 55 ء ا ت  د ا و ث    ا ا ح   ر
ردن ا ت  را  142-118ص  2017 121ع وا

ا 56 : رؤ  ا ا :2030ا ا ا ا ح  ا   http://sdsegytp2030.com 

●●●


