
 في المجتمعات العربية المستدامةفي تحقيق التنمية  اقتصاد المعرفة دور
 

 

906 

 في المجتمعات العربية المستدامةفي تحقيق التنمية  اقتصاد المعرفة دور

 اجلزائر–د.موالدي سليم أستاذ جبامعة مخيس مليانة 

 03رإسالم لبصري: طالب دكتوراه الطور الثالث جبامعة اجلزائ الطالب

 03براهيم حوميميد: طالب دكتوراه الطور الثالث جبامعة اجلزائر  الطالب

 :ملخص

لنمو اجملتمعات وتطورها، وهي إحدى املكتسبات املهمة لالقتصاد  األساسيةاملعرفة املادة تعترب 

العاملي، حيث أضحت احملرك األساسي للمنافسة االقتصادية بإضافتها قيم هائلة للمنتجات 

االقتصادية من خالل زيادة اإلنتاجية والطلب على التقنيات واألفكار اجلديدة، وقد واكبت هذه 

 ورية يف كل األسواق والقطاعات.املنتجات فعليًا التغريات الث

عوامل اليت متيز الدول فيما خيص اقتصاد املعرفة امتالك وحيازة وسائل املعرفة بشكل المن أهم 

موجه وصحيح، واستثمارها بكفاءة وفعالية من خالل دمج املهارات وأدوات املعرفة الفنية والتقنية 

العربية وقاعدة لالنطالق حنو  تصاديالالقتال بد وأن يشكل إضافة حقيقية  . لذلكاملتطورة

 التحول إىل االقتصاد املبين على املعرفة. 

حتديات جسام يف سبيل إرساء جهودها التنموية  على غرار اجلزائر وتواجه جمتمعاتنا العربية 

ولعل من أهم هذه التحديات القدرة على استثمار اإلمكانات والطاقات البشرية اهلائلة املوجودة يف 

 ل العربية يف كافة املستويات واألصعدة. الدو

لذلك تسعى اجملتمعات المتالك اقتصاد املعرفة بغية حتقيق التنمية املستدامة على مستوى 

 مجيع القطاعات .

 الكلمات المفتاحية:

 التنمية املستدامة  -اقتصاد املعرفة -املعرفة

 مقدمة:

يعترب اقتصاد املعرفة االتصاالت واملعلومات واملعارف واملهارات كإنتاج قائم حبد ذاته، ويعرضها 

ويعترب مبثابة املورد احلاسم للتنافسية االقتصادية، وأصل إنتاجي كمبدأ أساسي خللق القيمة. 

مفاهيمي وتشكل املعارف والدراية الفنية رأس مال  أساسي للمنظمات واألقاليم االقتصادية.

وتنظيمي، وهي مصدر لآلثار اخلارجية اإلجيابية باعتبارها )عمل غري مرئي(، تساعد يف 

حتقيق التنمية وزيادة العائدات وزيادة التدفقات النقدية. ويفضل هذا االقتصاد املنتج اجلديد 

 وتكنولوجيات حديثة.
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أضحت اليوم الدول اليت استثمرت يف القطاع املعريف يف طليعة الدول املتقدمة، وهذا ما قد يربز 

الدور الفعال الذي يلعبه اقتصاد املعرفة يف دفع عجلة التنمية وحتقيق تنمية مستدامة يف شتى 

 اجملاالت. 

 :كما يلي الدراسة هلذه الرئيسية اإلشكالية من خالل ما سبق تبلورت لدينا

كيف يساهم اقتصاد املعرفة يف حتقيق التنمية املستدامة؟ وهل يعترب يف الوقت الراهن قطعة 

 ؟أساسية للدول يف دفع عجلة التنمية

 األسئلة الفرعية:

 وتندرج حتت هذه اإلشكالية الرئيسية جمموعة من األسئلة الفرعية التالية:

 ؟ هي أهميته وخصائصهوما ؟ اقتصاد املعرفة ما مفهوم  -

 ما هي التنمية املستدامة؟ و ما هو سبب تبين املنظمات هلا؟ -

 و الدور الفعال الذي يلعبه اقتصاد املعرفة يف حتقيق التنمية املستدامة؟ما ه -

 ما مدى امتالك الدول العربية القتصاد معريف؟ وهل ساعدها ذلك يف النهوض باقتصادها؟  -

 فرضية واحدة : و من أجل اإلجابة على هذه األسئلة مت صياغة

اقتصاد املعرفة هو اقتصاد مفتوح عكس االقتصاد التقليدي، يساهم يف تطور الدول وازدهارها، 

ومتكينها من حتقيق قفزة اقتصادية يف العديد من اجملاالت أي حتقيق تنمية مستدامة، وال 

ف عديدة تنتهج مجيع الدول العربية سياسات معرفية قائمة على البحث والتطوير، نظرا لظرو

 وخمتلفة. 

 أهمية الدراسة:

كخيار  اقتصاد املعرفةإبراز دور و ،تتجلى أهمية الدراسة من خالل التطورات االقتصادية احلاصلة

التنمية املستدامة وتشجيع اجملتمعات العربية على امتالك خاصة يف حتقيق  أساسي وفعال

 واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.

 الدراسة:تقسيمات 

من أجل اإلملام جبميع جوانب املوضوع و اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية و األسئلة الفرعية و 

 التحقق من صحة الفرضيات مت تقسيم الدراسة إىل:

 اإلطار النظري القتصاد املعرفة -1

 ماهية التمنية املستدامة -2

 اقتصاد املعرفة كمؤشر لتحقيق التنمية املستدامة -3

 تصاد املعرفة والتنمية املستدامة يف اجملتمعات العربيةاق -4
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I- اإلطار النظري القتصاد المعرفة 

 نشأة اقتصاد المعرفة 1-1

شهد العامل تغريات اقتصادية كبرية بفعل العوملة وانفتاح األسواق من جهة والتطور اهلائل يف ي

جمال املعلومات واالتصال من جهة أخرى، وقد حولت هذه التغريات املعرفة اىل مورد أساسي من 

 ج.االستثمار يف املعرفة ضرورة لدورها املتزايد يف عمليات اإلنتا وأصبحاملوارد االقتصادية 

واقتصاد املعرفة كمصطلح عرف بروزه بداية الستينيات، والفضل يف ذلك يرجع لالقتصادي 

(Machlup) تزايد اهتمام الباحثني بهذه الظاهرة اجلديدة من خالل العديد من الدراسات يف و

 حماولة لشرح وحتديد اآلليات اليت يرتكز االقتصاد على املعرفة.

 ريف يف مفهوم اقتصاد املعرفة:وعليه سنحاول عرض أهم تلك التعا

هو االقتصاد املعتمد على املعرفة حيث حتقق املعرفة اجلزء األعظم من القيمة املضافة ومفتاح " 

املعرفة هوا إلبداع والتكنولوجيا مبعنى أن االقتصاد حيتاج إىل املعرفة وكلما زادت كثافة املعرفة 

"دييف مكونات العملية اإلنتاجية زاد النمو االقتصا

1

. 

اقتصاد املعرفة هو ذلك االقتصاد الذي يعمل على زيادة منو معدل اإلنتاج، بشكل مرتفع على " -

 ."املدى الطويل بفضل استعمال واستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

اقتصاد املعرفة هو اقتصاد جديد فرضته "أما التقرير االسرتاتيجي العربي فقد عرفه كما يلي :  -

جديدة من األنشطة املرتبطة باملعرفة وتكنولوجيا املعلومات ومن أهم مالحمه التجارة طائفة 

 ."االلكرتونية

منط اقتصادي متطور قائم على االستخدام الواسع النطاق للمعلوماتية "بأنه :  عرفه أيضا -

زًا وشبكة االنرتنت يف خمتلف أوجه النشاط االقتصادي وخاصة يف التجارة اإللكرتونية، مرتك

بقوة على املعرفة واإلبداع والتطور التكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا اإلعالم 

"واالتصال

2

. 

من أجل  حتقيق  ةاالقتصاد الذي حيقق استخدامًا فعاال للمعرف"ويعرفه البنك الدولي بأنه: 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهذا يتضمن جلب وتطبيق املعارف األجنبية، باإلضافة إىل 

 ."تكييف وتكوين املعرفة من أجل تلبية احتياجاته اخلاصة

ذلك االقتصاد املبين أساسًا على إنتاج "فعرفته بأنه:  التعاون والتنمية االقتصادية منظمةأما 

"املعرفة واملعلوماتواستخدام  ونشر

3

. 
وخللق  ةاملستدام تنميةلعملية ال ياحملرِّك الرئيس" هواقتصاد املعرفة باختصار ميكن القول بأن 

، حبيث تشكل هذه املعرفة هايقوم على أساس إنتاج املعرفة  واستخداموالثروة يف كل اجملاالت. 

 ."مصدرًا رئيسًا لثروة اجملتمع ورفاهيته

ميكن أن نصل بالقول إىل أن اقتصاد املعرفة هو نتاج عن تقدم املعلومات بعد من خالل ما سبق، 

العصر الصناعي، وهو فرع جديد من فروع العلوم االقتصادية يقوم على فهم جديد لرأس املال 

البشري يف ظل تطور االقتصاد وتقدم اجملتمع، وهو االقتصاد الذي تشكل فيه املعرفة اجلزء 
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ضافة، أي أن املعرفة هي العنصر الوحيد يف العملية اإلنتاجية واملعلومات األعظم من القيمة امل

واملعرفة هي املنتج الوحيد يف هذا االقتصاد، وأن املعلومات وتكنولوجياتها تشكل وحتدد أساليب 

 اإلنتاج وفرص التسويق وجماالتها.

 أهمية االقتصاد المعرفي 1-2

برزت أهمية اقتصاد املعرفة وتزايدت من خالل الدور الواضح الذي تؤديه املعرفة يف حتديد 

الوسائل واألساليب والتقنيات املستخدمة يف هذه  ويف حتديد ونشاطه،طبيعة االقتصاد 

وتوفره من خدمات احتياجات،تلبيه من  وفيما ،النشاطات

4

. 

العوائد ثم يؤدي  مبكر وحيققبشكل  األسواقكلفة ويسرع من طرح املنتجات يف تل من اليقلالت-

االخرتاق املبكر للسوق وهذا حيقق ميزة تنافسية ملدٍة أطول للمشروع إىل

5

. 

غري امللموسة كالعالمات التجارية  األصولقيمة يف اقتصاد املعرفة وكمدخالت األفكار  أهمية -

 واخلربات العلمية املولدة لالبتكارات. فالتأليوبراءات االخرتاع وحقوق 

النمو املتسارع يف االقتصاد من خالل الدور الكبري للصناعات املولدة للثروة وتكثيف استخدام  -

 التقليدية.املعرفة وتفعيل املعرفة املتولدة مقارنة بالصناعات 

من قدرات عالية حتقق  الذهبية( مبا ميتلكونذوي الياقات  األفرادطبيعة العاملني اجلدد ) إن -

 وان نسبة مساهمتهم كبرية يف االقتصاد اجلديد. املشاريع، إىلدخل مالي كبري 

 :خصائص اقتصاد المعرفة 1-3

ميثل املصدر األساسي للثروة، فاملعرفة هي  فهويتسم اقتصاد املعرفة بالقدرة على االبتكار، 

خلصائص التاليةبا اقتصاد املعرفةوبشكل عام يتميز  كفاءة،الوسيلة األساسية لتحقيق 

6

:

 

اقتصاد املعرفة اقتصاٌد منفتح على العامل، ألنه ال يوجد اقتصاد ميكنه خلق واحتكار املعرفة  -

 .دون أن يشارك أو يستورد املعارف اجلديدة من اآلخرين

فة جيب أن املناخ االقتصادي على املستوى الكلي يف اقتصاد املعرفاالبتكار التطوير و القدرة على -

 يكون مشجعًا لالستثمار يف املعرفة واملعلومات وهو أمر يف غاية األهمية، ألن ضمان دميومة 

حتتاج مثل  لكة تشجيع االستثمار يف املستقبل،  ولذاالقتصاد املبين على املعرفة يقتضي ضرور

د املعرفةهذه اجملاالت إىل دعم السياسة االقتصادية يف الدول اليت تسعى حنو حتقيق اقتصا

7

.

 

 إن كل فرد يف اجملتمع ليس جمرد مستهلك للمعلومات، ولكنه أيضًا صانع أو مبتكر هلا. -

أي عائق أمام عملية التنمية االقتصادية أو االتصال أو التعليم  ال متثل املسافات أيًا كان أبعادها -

 أو جناح املشروعات أو االندماج الكامل يف اجملتمع بشكل عام.

السمات واخلصائص التاليةب قتصاد املعرفة عن االقتصاد التقليديويتميز ا-

8

:

 

 السلع إىل إنتاج وصناعة اخلدمات املعرفية.وصناعة نتقال من إنتاج اال-

 تفعيل عمليات البحث والتطوير كمحرك للتغيري والتنمية. -
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 .والفكرياالستثمار يف املوارد البشرية باعتبارها رأس املال املعريف  -

وإعادة التدريب، اليت تضمن للعاملني مواكبة التطورات اليت  والتدريب املستمريناعتماد التعلم -

 حتدث يف ميادين املعرفة.

 التقنيات اجلديدة. واملدربة واملتخصصة يفلقوى العاملة املؤهلة ااالعتماد على  -

تكنولوجيا املعلومات توظيف عن طريق  بناء نظام معلوماتي فائق السرعة و الدقة واالستجابة -

 .واالتصاالت توظيفا يتصف بالفعالية

واملنافسة  وميتاز باالنفتاح، يتطور لتلبية احتياجات متغرية، والتغريأنه مرن شديد السرعة -

 ؛ إذ ال توجد حواجز للدخول إىل اقتصاد املعرفة، بل هو اقتصاد مفتوح بالكامل.العاملية

 فكرية معرفية جديدة مل تكن األسواق تعرفها من قبل. خلق منتجاتعلى االبتكار و يعتمد -

واملبادرة  وباخليال، وبالوعي اإلدراكي بأهمية االخرتاع االبتكاريةوبالقدرة ط بالذكاء يرتب -

الذاتية واجلماعية لتحقيق ما هو أفضل، وتفعيل ذلك كله إلنتاج أكرب يف الكم وأكثر يف جودة 

 .األداء

يف مجلة خصائص معينة، مقارنة بني ما ُاصطلح عليه باالقتصاد اآلتي مييز لنا  واجلدول

 .واقتصاد املعرفةالقديم 

 القديم االقتصاد مع باملقارنة )االقتصاد اجلديد( ةاملعرف اقتصاد خصائص -1-رقم  اجلدول

 اقتصاد املعرفة االقتصاد القديم وجه املقارنة

 عاملية. - وطنية. - :مستوى املنافسة
 متقلبة. - مستقرة. - :األسواقطبيعة 

 العام: القطاع دور
التحتية،  البنية جتهيزي: -

 الصناعات التجارية، السياسات

 املفيدة.

 اخلصخصة،االنضمام توجيهي: -

 مع العاملية،الشراكة ملنظمة التجارة

 اخلاص. القطاع
 .احلياة مدى مستمر تعلم - املهام. حسب حمدد - التنظيم:

 مشرتكة.  /تضامنية - تنافسية. - :العمل سوق عالقات

 حسب حمددة مهارات - املهارات:

 .شامل تعلم - الوظائف.

 املرتفعة. الدخول /األجور - التوظيف. فرص إحداث - السياسات: أهداف
 املنشآت مع العالقة

 .عالقة شركة وتعاون - مستقلة. خماطر - األخرى:

 الرئيسي املصدر

 الرقمية. - .كنةاامل - لإلنتاجية:

 رأس العمل،) العوامل مدخالت - النمو: عوامل

 املال(.

 االخرتاع، التجديد، االبتكار، -

 واملعرفة.
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موجهات التنمية الصناعية حممد عبد العال صاحل،  -من إعداد الطالب باالعتماد على:   :املصدر

للجمعية االقتصادية العمانية، ،مداخلة مقدمة إىل املؤمتر السنوي األول يف االقتصاد اجلديد

 .2005/ 03/10–02مسقط، يومي:

يرى أن اقتصاد املعرفة يتميز مبا يلي وهناك من

9

: 

  جتدد احلاجة إليه والرغبة والطلب على منتجاته املعرفية اليت تدخل يف كل نشاط، ويف كل

ما بدون عمل، ويف كل وظيفة وبشكل متصاعد إىل درجة ميكن القول باستحالة قيام نشاط 

 املعرفة.

 باالستعمال أو باالحتفاظ، بل  جتدد املصادر املعرفية ومنوها و ازديادها وعدم نضوجها سواًء

مبرور الزمن وتعدد االستخدام تزداد املصادر املعرفية وترتاكم جماالتها.ومن خالل استعراضنا 

القتصاد املعريف عن خلصائص ومسات اقتصاد املعرفة، ميكننا أن نلخص أهم السمات اليت تيمز ا

 من خالل عرض اجلدول التالي: -يف وجه مقارنة أخرى  -االقتصاد التقليدي 

 خصائص االقتصاد املعريف مقارنة باالقتصاد التقليدي -2-اجلدول رقم 

 املعريف:االقتصاد  التقليدي:االقتصاد 

 رأس املال املعريف.يرتكز على  - رأس املال املادي. يرتكز على -
 املكان والزمان غري حمددان - املكان والزمان حمددان-

امللموسات بدرجة أساسية يف على االعتماد  -

 االقتصاد التقليدي.
االعتماد على الالملموسات بدرجة أساسية يف  -

 االقتصاد املعريف.

التوظيف الكامل للقوى العاملة دون حتديد  -

 مهارات مميزة ألداء العمل.

العاملة ذات املهارات  اليد استخداميف التوسع  -

العالية اليت تتفاعل مع التعليم والتدريب 

 املستمر.
 تزداد )املعرفة( بكثرة االستخدام. موارده - موارده تنضب بكثرة االستخدام -

بني اإلدارة و القوى العاملة  عالقة مستقرة -

 يف االقتصاد التقليدي.
بني اإلدارة و القوى العاملة  ة غري مستقرةعالق -

 يف االقتصاد املعريف.
متطلبات التحول الرتبوي يف مدارس املستقبل الثانوية : علي بن حسن يعن اهلل القرني، املصدر

، رسالة دكتوراه يف اإلدارة الرتبوية باململكة العربية السعودية يف ضوء حتديات اقتصاد املعرفة

ملكة العربية السعودية، والتخطيط، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، املوالتخطيط، قسم اإلدارة 

  49، ص2009
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 مؤشرات اقتصاد المعرفة : 1-4

هناك جمموعة من املؤشرات ميكن اعتمادها

10

: 

 مؤشرات متعلقة بالموارد البشرية -1-4-1

 يلي: وتأخذ ما 
 :مؤشر التعليم والتدريب -

من تقنيات متقدمة تساهم املوارد البشرية يف عمل يف ظل اقتصاد املعرفة وما يتضمنه 

النشاطات االقتصادية وتنميتها وتطويرها، إال أن من املؤشرات املعروفة جدًا لدراسة هذا البعد من 

اقتصاد املعرفة ما تزال قليلة إىل صعوبة قياس كفاءات األفراد مباشرة، وملؤشرات املوارد البشرية 

 من األهمية وهي البيانات املتعلقة بالتعليم والتدريب. والبيانات مصدران رئيسيان على قدر كبري

املتعلقة بالكفاءات أو مبهن العمال.تسمح املؤشرات القائمة على البيانات املتعلقة بالتعليم 

 رمسية للتعليم.والتدريب بتقييم املعارف واملهارات أو )الرأمسال البشري( خالل العملية ال

 والتكنولوجيا:مؤشرات العلم  -1-4-2

 ب: مراألويتعلق 

األحباث واالبتكارات تشكل أساس القتصاد املعرفة، حيث يتم استخدام  البحث واالبتكار: -أ

مؤشرين أساسيني هما: النفقات املخصصة لألحباث وفريق العمل املستخدم، هذه األحباث ختضع 

بإجراء حتاليل ديناميكية منذ مدة طويلة لعملية مجع منظمة ومعيارية للبيانات مما يسمح 

 ومقارنات دولية.

تسمح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نشر قدر   :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمؤشر -ب

على كبري من األهمية خاصة مع تزامن الوقائع، حيث يعتمد االقتصاد القائم على املعرفة 

قاعدة تكنولوجية مالئمة وهذا ما أدى إىل تعزيز مشرتك بني ازدهار النشاطات املكثفة يف 

 املعرفة واإلنتاج ونشر التكنولوجيا

براءات االختيار كمؤشرات  إحصائياتهناك حدود عديدة الستخدام : براءات االخرتاع -ج

 دوليالقتصاد املعرفة حيث تقدم حسب القطاع وحجم الشركة والقانون ال

 

 

 

 

 

 مؤشرات البنى التحتية -1-4-3
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 :وتتضمن

 األخريالعمليات ضمن هذا  مر باحلواسيب و كليتعلق األ :مؤشر البنية األساسية للحواسيب -أ

 سكان ومستخدمي الشبكة العنكبوتية.ويتعلق األمر بعدد أجهزة احلاسوب يف كل ألف نسمة من ال

لتكنولوجيا املعلومات  املتحدة للتجارة والتنميةمؤمتر األمم وقد وضع : البنية املعلوماتية -ب

واالتصاالت، جمموعة من املؤشرات تتيح بناًء القدرات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بني 

البلدان، وهذا استنادًا إىل جمموعة من املعايري اليت مبوجبها تتيح لصانعي القرار والسياسة 

 خطط عمل مستقبلية.استنباط سياسات مناسبة ومالئمة لوضع 

II- :ماهية التمنية المستدامة 

 مفهوم التنمية المستدامة: 2-1

كل ما يليب االحتياجات احلاضرة و هذا دون "عرفتها اللجنة العاملية للتنمية املستدامة بأنها 

" املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها

11

    

حول التنمية البشرية مت التطرق إىل مفهوم التنمية املستدامة بقوهلا  و يف تقرير األمم املتحدة

التمنية املستدامة هي عملية صياغة السياسات االقتصادية و التجارية لتحقيق التنمية "

" املستدمية اقتصاديا

12

 

مت التطرق إىل التنمية  "جوهانسبورغ"مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ب "أما يف تقرير 

املستدامة يف فقرة االلتزامات بالتنمية املستدامة حيث أن املؤمتر يعرتف بأن التنمية املستدامة 

تتطلب منظورا طويل األجل و مشاركة واسعة من أجل وضع السياسات و اختاذ القرارات و تنفيذها 

على كافة املستويات

13

  

 أبعاد التنمية المستدامة  2-2

التنمية املستدامة على أبعاد خمتلفة وهذا الرتباطها بالبيئة و االقتصاد و اجملتمع وهي حتتوي 

14

: 

ال ميكن إنكار عالقة التنمية املستدامة بعامل الطبيعة، لذلك جيب األخذ بعني  البعد البيئي: -أ

االعتبار هذا العامل خصوصا عند القيام بالتصنيع، باعتبار أن التنمية املستدامة تعتمد على 

 مبدأ احلاجات البشرية عن طريق تغطية كافة اجلوانب الصناعية.

تحديات الراهنة لالقتصاد من خالل االختيار األمثل ويوضح هذا البعد الالبعد االقتصادي:  -ب

 ملوارد التمويل و حتسني التقنيات يف اجملال الصناعي عن طريق توظيف املوارد الطبيعية.

إن البعد اإلنساني يساهم و بشكل كبري يف تنمية التآزر االجتماعي من البعد االجتماعي:  -ج

 أجل الوصول إىل خيارات سياسية مثلى.
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ميكن القول أن التنمية املستدامة تستند أساسا على عاملني أساسيني وهما العامل البشري و و منه 

 العامل الطبيعي

 األسباب التي تؤدي بالمنظمات إلى تبني التنمية المستدامة 2-3

تتبنى أغلب املؤسسات على املستوى العاملي و ليس على مستوى الدول الفقري فقط مفهوم التنمية 

هذا راجع إىل عدة أسباب تتمثل يف: املستدامة و

15

 

حاجة املؤسسات إىل زيادة الدخل وهذا يتمحور ضمن التمنية االقتصادية عن تنمية الدخل:  -

 طريق زيادة فرص العمل و تنمية الدخل الفردي لتحقيق الرفاهية االجتماعية 

عقالني للموارد املتاحة حماولة املؤسسات ضمان اإلمداد الكايف و االستعمال ال املأوى واخلدمات:-

اقتصاديا أما اجتماعيا فالسبب يعود إىل ضمان احلصول على السكنات االجتماعية و خدمات 

بأسعار مناسبة، وفيما خيص اجلانب البيئي تهدف االستدامة البيئية إىل ضمان  املواصالت

 استخدام األراضي و الطاقة و كل املوارد الطبيعية بشكل أمثل.

سعى االستدامة االقتصادية إىل الرفع من وسائل اإلنتاج و حتقيق االكتفاء حيث تالصحة: -

الصناعي من خالل رعاية صحية ووقائية، و تسعى االستدامة االجتماعية إىل حتسني صحة 

البشر و احلصول على جمتمع يتمتع بكامل القدرات الصحية اليت متكنه من أداء عمله و املساهمة 

تماعية خاصة لألغلبية الفقرية، أما االستدامة البيئية فتهدف إىل يف حتقيق الرفاهية االج

    .محاية املوارد البيولوجية و كل األنظمة الداعمة للحياة

III- :اقتصاد املعرفة كمؤشر لتحقيق التنمية املستدامة 

من املتوقع اآلن أن يكون االقتصاد القائم على املعرفة وسيلة للخروج من التخلف بالنسبة للبلدان 

ومع ذلك، يبدو أنه جيب الوفاء بالعديد من الشروط  .التنميةاليت مل تدخل بعد يف عملية 

وهي تتعلق على وجه اخلصوص بدرجة التنمية املؤسسية ونوعية البيئة  .لتحقيق هذا اهلدف

    .قنية والتعليمية، على الرغم من أنها تعتمد إىل حد كبري على مستوى التنمية االقتصاديةالت

 دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحقيق الوثبة االقتصادية في إفريقيا 3-1

قد صاحب ارتفاع النمو يف أفريقيا منذ العقد األول من القرن احلادي والعشرين زيادة يف ل 

األجنيب املباشر وزيادة كبرية يف معدل معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وال االستثمار 

احملمولة فــا يف اهلواتــسيم

16

  

مثل جنوب شرق آسيا، ميكن أن  اصر يف تكوين اعتقاد بأن أفريقياوساهم اجلمع بني هذه العن

يبدو أن اقتصاد املعرفة  ويف ظل هذه الظروف .تظهر من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وقد نشر برنامج األمم . أصبح "حجر فلسفي" جديد القتصاديات التنمية للمؤسسات الدولية

 املتحدة اإلمنائي عدة تقارير تركز على مساهمات االقتصاد القائم على املعرفة يف التنمية

 ,KEI) صاد املعرفةؤشر اقتالذي قام بنشر ما يسمى مبالبنك الدولي املستدامة. باإلضافة إىل 
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Knowledge Economy Index) أن تنجح يف اهلروب من الناشئة  ميكن للبلدان. يف الواقع

17.التخلف من خالل انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
   

 اقتصاد المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة:دور  3-2

يف طليعة تكنولوجيات  (UIT) لالتصاالتاملاضية، كان االحتاد الدولي  150على مدى السنوات ال 

إن مليارات شعوب العامل  .املعلومات واالتصاالت، مدفوعا بهدف موحد يتمثل يف ربط العامل

تستفيد بالفعل من القدرات اليت متكنها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت من املقرر أن 

يلتقي اجملتمع العاملي لتمهيد السبيل أمام التنمية املستدامة للقرن  حيثتضطلع بدور رئيسي 

 .احلادي والعشرين القرن

جمموعة من الغايات واألهداف لبناء مستقبل مستدام يف  اليوم يؤيداجملتمع الدولي  الشك أن

الثالث تعزيز الركائز يف  و يظهر الدور الفعال القتصاد املعرفة .إطار أهداف التنمية املستدامة

 .للتنمية املستدامة: النمو االقتصادي، والتكامل االجتماعي، ومحاية البيئة

 لتكنولوجيا املعلومات واالتصال واقتصاد املعرفة برنامج التنمية املستدامة بالدور األساسي يقر

 والرتابط العاملي واالتصالتوسيع تكنولوجيا املعلومات للتنمية، الذي ينص على أن " حمفزكعامل 

لألنشطة ميكن أن يعجل بالتقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال، اإلنسانية، واحلد من الفجوة 

 "18 الرقمية وتوليد جمتمعات املعرفة

ساعد أيضا يف له أن يوميكن كما يعترب اقتصاد املعرفة وسيلة للوصول إىل اخلدمات املبتكرة، 

واستخدام التكنولوجيات اجلديدة اليت االشرتاكي القضاء على اجلوع من خالل مبادرات التمويل 

   .بشأن إنتاجهم صائبةتزود املزارعني باملعلومات اليت حيتاجونها الختاذ قرارات 

القدرة على تغيري العالقة اليت نعيشها مع عاملنا، مما  ك تكنولوجيا املعلومات واالتصاللومت

خالل متكني إنتاج وتوزيع  طاقة منفهي حتسن كفاءة ال .يساعد على جعلها أكثر استدامة

تلعب التكنولوجيا دورا متزايد األهمية يف و .كثر مالئمة للبيئةاألالطاقة واستهالك الطاقة و

شبكات كهرباء أكثر قدرة على الصمود  من وضع إدارة البنية التحتية احمللية: فهي متكن

 ...ستدامة وإنشاء شبكات ذكية للنقل واإلمداد باملياهالوا

IV- اقتصاد املعرفة والتنمية املستدامة يف اجملتمعات العربية 

 األخرية. وقد شهدت السنوات رفةتسعى البلدان العربية بدرجات متفاوتة، حنو بناء جمتمع املع

من  تصادية وسياسية واجتماعيةاق إصالحات إلطالقمعظم الدول العربية عمليات جادة  يف

 إحراز اأمكنه العربية عددًا من دول املنطقة أناالقتصاد املبنى على املعرفة. وعلى الرغم من خالل 

هذا  إىلهذا اجملال فال يزال يتعني القيام مبزيد من اخلطوات الالزمة للوصول  يفتقدم ملموس 

 .رفع مستويات معيشة السكان وحتقيق التنمية املستدامة يفسينعكس وال شك  الذياهلدف 
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 ما يلي سنقوم باستعراض أهم مؤشرات املعرفة يف اجملتمع العربي :في

 : قطاعات مؤشر املعرفة العربي 01الشكل 

 

 

 العربية:مؤشر التعليم قبل الجامعي في بعض الدول  4-1

يعترب التعليم ما قبل اجلامعي أو ما يعرف بالتعليم القاعدي من أهم املؤشرات اليت ميكن من 

تتمثل يف رأس املال خالهلا حتديد املستوى املعريف للدول، ويرتكب من ثالث حماور أساسية 

املعريف والبيئة التمكينية والسياق التنموي، كما جيدر اإلشارة إىل أن دول اخلليج حتتل صدارة 

 الدول العربية يف هذا اجملال. 

 بعض نتائج الدول العربية يف مؤشر التعليم ما قبل اجلامعي وفيما يلي شكل يوضح 

 يم ما قبل اجلامعي : نتائج الدول العربية يف مؤشر التعل02الشكل 

 

ص  ،مرجع سابق ،ومؤسسة حممد بن راشد آل مكتومتقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  املصدر:

31 
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 10، ص2016 مؤشر المعرفة العربي، ،ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتومتقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  المصدر:
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)اإلمارات، السعودية، قطر، الكويت  نلحظ من خالل الشكل السابق وكما سبق ذكره أن دول اخلليج

حتتل املراتب األوىل يف مؤشر التعليم ما قبل اجلامعي وهذا راجع لالستقرار السياسي  والبحرين(

تشهد معدالت دون املتوسط  واالجتماعي الذي تعيشه هذه الدول، عكس بعض الدول األخرى اليت

 نتيجة االضطرابات السياسية واالجتماعية واالقتصادية على غرار سوريا والصومال واليمن.

رير اليونيسيف أن النزاعات واالضطرابات املتزايدة يف منطقة الشرق األوسط منعت وجاء يف تق 

مليون طفل التعلم يف املدارس يف كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان،  13ما ال يقل عن 

% من إمجالي عدد األطفال40وهذا بنسبة 

19 

 العربية: مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني في بعض الدول 4-2

إن السياسات اليت تعتمدها الدول يف جمال التدريب املهين والتعليم التقين من شأنها رفع مستوى 

حماور  3الكفاءات واملساهمة يف التنمية، ويرتكز مؤشر التعليم التقين والتدريب املهين على 

 التنموي(.رئيسية تتمثل يف )بنية التعليم والتدريب، اإلطار املؤسسي، السياق 

 وفيما يلي شكل يوضح نتائج الدول العربية يف مؤشر التعليم التقين والتدريب املهين :

 : نتائج الدول العربية يف مؤشر التعليم التقين والتدريب املهين03الشكل 

 

ص  ،مرجع سابق، ومؤسسة حممد بن راشد آل مكتومتقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  املصدر:

47 

 12من خالل الشكل السابق نالحظ وجود تشتت كبري بني أدنى قيمة وأعلى قيمة، كما يالحظ أن 

دولة سجلت درجات فوق املتوسط، تتمثل يف دول اخلليج العربي باإلضافة إىل املغرب واألردن 
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ة ولبنان وتونس ومصر واجلزائر، ويرجع هذا التذبذب املتفاوت بني هذه الدول إىل األوضاع املتقلب

 اليت تعيشها هذه الدول وهو ما يعترب منطقي جدا.

 مؤشر التعليم العالي : 4-3

تزامنا مع العصر الذي نعيشه وهو عصر املعرفة، فإنه ملؤسسات التعليم العالي مكانة مرموقة يف 

يف نشر املعرفة وتطويرها، فقد أشار تقرير اليونسكو إىل مدى أهمية مؤسسات التعليم العالي 

م التعليم من خالل الرتكيز على نوع املعارف واملهارات والكفاءات، من أجل حتقيق مواكبة نظ

تنمية عصرية وشاملة ومستدامة

20

وينقسم مؤشر التعليم العالي إىل ثالثة حماور أساسية وهي:  .

 04)مدخالت التعليم العالي وعمليات التعليم العالي، وخمرجات التعليم العالي(، والشكل رقم 

 لية هذه احملاور.سيوضح هيك

  : حماور مؤشر التعليم العالي: 04الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العربية يف مؤشر التعليم العاليفيما يلي سنقوم باستعراض نتائج بعض الدول 

 : نتائج الدول العربية يف مؤشر التعليم العالي05الشكل 

 مؤشر التعليم العالي

 مخرجات التعليم العالي مدخالت التعليم العالي

 التخرج
 البيئات التمكينية

 اإلنفاق رأس المال المعرفي للشباب الجامعي جودة عمليات التعليم العالي

 االلتحاق التوظيف

 57، ص2016 مرجع سابق، ،ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتومتقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  المصدر:

 اإلنتاج المعرفي لمؤسسات التعليم
 التبادل الطالبي

 الموارد البشرية

 النسق المجتمعي
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 مرجع سابق، ،ومؤسسة حممد بن راشد آل مكتومتقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  املصدر:

 60، ص2016

املؤشر الثلث، من خالل الشكل السابق ميكن مالحظة أن هناك مثاني دول مل تتجاوز فيها قيمة 

وهذا راجع إىل األوضاع الراهنة فيها عكس البلدان األخرى اليت تشهد استقرارا أمنيا واقتصاديا، 

 وهنا ميكننا القول أن األوضاع الراهنة تؤثر بشكل عكسي على تطور التعليم العالي.

 مؤشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: 4-4

ويف الواقع، جيب  .جزء ال غنى عنه يف العامل املعاصرتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هي 

وقد أدى انتشار تكنولوجيا املعلومات  .تعديل الثقافة واجملتمع ملواجهة حتديات عصر املعرفة

واالتصاالت إىل حتول تكنولوجي واجتماعي وسياسي واقتصادي سريع، وهو ما حدث يف جمتمع 

شبكة نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

21

 

نظرا ألهمية تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تطوير االقتصاد املعريف للدول، نظرا ألنها 

تكمل املؤشرات اليت سبق ذكرها، و تعد من أبرز املؤشرات اليت من خالهلا ميكن معرفة مدى 

املستوى املعريف للدول، وفيما يلي نستعرض شكل يوضح نتائج بعض الدول العربية يف 

كمحور القدرات وهذا انطالقا من بعض احملاور األساسية املعلومات واالتصال، تكنولوجيا 

التكنولوجية والذي يشمل ) البنية التحتية واملستور الرقمي، واستخدامات تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصال( باإلضافة إىل حمور القدرات التمكينية ) البحث العلمي واالبتكار(.

 العربية يف مؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:: نتائج الدول 06الشكل 
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 مرجع سابق، ،ومؤسسة حممد بن راشد آل مكتومتقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  املصدر:

 75، ص2016

وهي عبارة عن  من خالل الشكل السابق ميكن مالحظة وجود مثانية دول مبعدل فوق املتوسط،

 كل من األردن ولبنان وعمان. بينما مت تسجيل ستة دول مل باإلضافة إىل دول اخلليج العربي،

وهي كل من اليمن والصومال وموريتانيا وسوريا وليبيا وجزر القمر. ويعترب هذا  30تتجاوز معدل 

املعدل منطقي وهذا بالنظر إىل املكانة اليت حتتلها دول اخلليج على املستوى العاملي، حيث حترز 

بكات اهلاتف النقال، واالستخدام األمثل لتكنولوجيا املعلومات مراكز متقدمة يف تغطية ش

 واالتصاالت.

 مؤشر االقتصاد: 4-5

الشك أن حتريك عجلة التنمية االقتصادية يتطلب إنتاج املعرفة وتطويرها، حيث تعترب هذه 

األخرية مبثابة بوابة رئيسية للتمنية البشرية واملادية القتصاديات الدول، ويرتكز قياس مؤشر 

، اإلبداعياالقتصاد على ثالث حماور أساسية هي: األداء التنظيمي واملوارد البشرية، والتطوير 

 . وتكنولوجيا املعلومات واالتصال املرتبطة باالقتصاد

 وفيما يلي سنقوم باستعراض نتائج بعض الدول العربية يف مؤشر االقتصاد:

 : نتائج الدول العربية يف مؤشر االقتصاد:07الشكل 
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 مرجع سابق، ،ومؤسسة حممد بن راشد آل مكتومتقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  املصدر:

 86، ص2016

يوضح الشكل السابق مدى سيطرة دول اخلليج العربي اقتصاديا، وهذا نظرا الستقرارها السياسي 

وحتكمها يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بينما يف املقابل نالحظ معدالت دون املتوسط 

باألزمة لبعض الدول خاصة الدول اليت تعتمد على مداخيل احملروقات وهذا راجع إىل تأثرها 

روقات على غرار اجلزائر والعراق، بينما تشهد الدول اليت تعتمد على النفطية وتدهور أسعار احمل

القطاع السياحي مثل تونس واملغرب اليت تعتمد أيضا على القطاع الصناعي يف اآلونة األخرية 

لنزاعات . بينما تبقى الدول اليت تعاني من االضطرابات وا50معدالت اقتصادية جيدة فاقت 

 الداخلية يف مؤخرة الرتتيب مثل اليمن وسوريا والصومال.

 مؤشر البحث والتطوير واالبتكار:  4-6

مبثابة احملرك األساسي النتقال الدول إىل يعترب جمال البحث العلمي والتطوير واالبتكار 

اسية يف احلداثة والرقي وهذا بإحداث تكامل وتنسيق بني البحث العلمي الذي يعترب قطعة أس

 الوصول إىل املعرفة واالبتكار الذي بفضله تسيطر الدول اقتصاديا.

22"التسيري أدبيات يف املتداولة احلديثة املفاهيم من االبتكار يعترب" 

ولقد اهتمت اإلدارة  

 .احلديثة مبفهوم االبتكار نظرا ألهميته بصفته ميس مجيع امليادين

 وجوه ذات جدا، معقدة عملية االبتكار إن" روشكا كما يتميز بالتعقيد على حد قول ألكسندرو 
23 "متعددة وأبعاد

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80



 في المجتمعات العربية المستدامةفي تحقيق التنمية  اقتصاد المعرفة دور
 

 

922 

ولقد تضاربت اآلراء على إعطاء مفهوم أساسي لالبتكار مثل اإلبداع و االخرتاع ...، مثل اعتبار 

حممد عبد الفتاح الصريفي الذي يرى بأن االبتكار=اإلبداع=اخللق 

24

     

اليت  (OCDEو يكفي أخذ التعريف الشامل اخلاص مبنظمة التعاون و التنمية االقتصادية )

25"فكرة إبداعية تهدف إىل إنتاج منتوج معني أو حتسينه و تطويره"عرفته على أنه 

.  

وفيما يلي سنقوم باستعراض نتائج بعض الدول العربية يف مؤشر البحث والتطوير واالبتكار من 

بعض احملاور األساسية نذكر منها حماور االبتكار )االبتكار التكنولوجي( و )االبتكار غري  لخال

تكنولوجي( واملتمثل يف األساليب التسويقية، باإلضافة إىل االبتكار اجملتمعي الذي يعتمد بدوره 

 على مؤشرات ملعرفة مدى قدرة اجملتمعات على االبتكار.

قد مت االعتماد أساسا على مؤشرات وإحصاءات براءات بينما بالنسبة للبحث والتطوير ف

 االخرتاع، واإلطار املؤسسي للبحث العلمي.

 : نتائج الدول العربية يف مؤشر البحث والتطوير واالبتكار:08الشكل 

 

 مرجع سابق، ،ومؤسسة حممد بن راشد آل مكتومتقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  املصدر:

 99، ص2016

الشكل السابق حمدودية الدول العربية يف جمال البحث والتطوير واالبتكار، حيث شهدت يوضح 

دولة، وهذا ما يوضح ضعف األداء  22دولة من أصل  15الدراسة تسجيل مستوى دون املتوسط ل 

، وعدم العربي قي جمال اإلبداع، واعتماده على السلع واملنتجات األجنبية بدرجة كبرية

فاءات البشرية املوجودة داخل الدول وتوفري بيئة متكينية خللق االبداع االستثمار يف الك

 . وتطوير اخلدمات املعرفية والتكنولوجية
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 الخاتمة 

الدراسة هي الرئيسية املوضوعة يف مقدمة  القول أن الفرضية أمكنناسابق، نا المن خالل حتليل

الوقت الراهن أن تتطور وتسيطر اقتصاديا  دولة يففرضية صحيحة. على اعتبار أنه ال ميكن ألي 

  .دون أن متتلك اقتصاد معريف من شأنه حتريك عجلة التنمية

على اقتصاد املعرفة من املفهوم النظري، باإلضافة إىل لقد حاولنا يف هذه الدراسة تسليط الضوء 

يف حتقيق التنمية التنمية املستدامة من املنظور الشامل، ثم مت التطرق إىل دور اقتصاد املعرفة 

  املستدامة .

طبيقية على مستوى بعض الدول العربية، وهذا من أجل معرفة مدى القيام بدراسة ت ومت

امتالكها واستعماهلا للوسائل واألدوات املعرفية اليت تساهم يف حتريك عجلة التنمية، وهذا 

جلامعي والتعليم التقين باالعتماد على بعض املؤشرات األساسية املتمثلة يف التعليم ما قبل ا

والتدريب املهين، باإلضافة إىل التعليم العالي، ومؤشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومؤشر 

االقتصاد، وقي النهاية دراسة مؤشر البحث والتطوير واالبتكار وخلصت الدراسة إىل جمموعة من 

 النتائج أبرزها:

 نتائج البحث:

يرتكز أساسا على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يسمح للدول  اقتصاد املعرفة اقتصاد حديث -

 بالتطور ومواكبة العصر احلديث.

 القتصاد املعرفة دور فعال ورئيسي لتحقيق التنمية املستدامة للدول. -

وكبدتها  األوضاع السياسة والنزاعات واالضطرابات أثرت بشكل سليب على بعض الدول العربية -

 خسائر فادحة.

سيطر دول اخلليج وعلى رأسها اإلمارات على باقي الدول العربية يف قدرتها على امتالك ت -

 اقتصاد معريف ساعدها يف حتقيق تنمية يف جماالت عديدة.

سجلت الدول العربية باستثناء دول اخلليج نتائجا دون املتوسط يف مؤشرات البحث والتطوير  -

 ول العربية القتصاديات الدول الكربى.واالبتكار وهو ما يلوح بصعوبة مواكبة الد

 التوصيات واالقتراحات:

من خالل ما مت التطرق إليه من نتائج و ومالحظات حاولنا تقديم بعض التوصيات و 

 االقرتاحات :

باالقتصاد املعريف املفتوح والتخلص من االقتصاد التقليدي االهتمام على الدول العربية جيب  -

 املستدامة . من أجل دفع عجلة للتنمية
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منح األولوية لالبتكار داخل املؤسسات املقاوالتية وختصيص جزء كبري من على الدول العربية  -

 ، فهو يعترب أساس السيطرة املعرفية بني الدولاالستثمارات له

على الدول العربية البحث عن حلول استعجالية من أجل فك النزاعات والتقلبات السياسية داخل  -

لعربية، حيث تعمل هذه االضطرابات على كبح عجلة التنمية والوصول إىل مستوى بعض الدول ا

 متقدم من األزمة.

تطوير قطاع التعليم العالي من خالل االستثمار يف الكفاءات البشرية وكبح هجرة هذه الكفاءات  -

عد يف من خالل إنشاء هياكل وخمابر للبحث والتطوير تسا إىل دول أخرى، وتوفري بيئة متكينية

 النهوض باقتصاديات هذه الدول.الوصول إىل ابتكارات تكنولوجية من شأنها 

الوقوف على ضرورة التحاق األطفال باملدارس واحلرص على تلقيهم لتكوين قاعدي يسمح هلم  -

      بالوصول إىل أعلى درجات التعليم، واالستثمار يف املواهب الشابة. 
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