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 .:دراسة التجربة الهندية في دفع عملية التنمية المعرفة  اقتصاددور 

 مشوكالمية 

 املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية السياسات العامة باحثة دكتوراه 

 المستخلص :

تعترب اهلند من بني أبرز دول العامل اليت حققت تطورا هائال يف جمال املعرفة التكنولوجية ،بل 

املعرفة ،خاصة من  اقتصادأصبحت تصنف كواحدة من أهم الدول الرائدة يف العامل يف جمال 

ما  1985ناحية صناعة الربجميات وذلك منذ منتصف الثمانينات ،حيث  امتلكت  اهلند سنة 

مربجما كل عام  60000خمتصا بالربجميات ،وهي اليوم  قادرة على توفري ما يفوق  6800يقارب 

 ،وهو ما خوهلا الن تكون قادرة على  تلبية الطلب العاملي على املربجمني .

 :  مات المفتاحيةالكل

 املعرفة ،التنمية ،اهلند . اقتصاد

 ة ــــــــــــمقدم

،األمر  االقتصاديةأدت التطورات العلمية و التكنولوجية إىل تغيري معظم العالقات و التعامالت 

الكالسيكية والتوجه إىل نوع جديد من  االقتصاديةالتوجيهات تغيري ضرورة  اىلدفع  الذي

املؤسسات العامة و  تهاتدار بواسط اقتصاديةاملعرفة ،والذي يعد عملية  اقتصادوهو ، االقتصاد

ومنتجي األجهزة و الربجميات و احلواسيب ،وقد تبنت العديد من  االتصاالتاخلاصة وشركات 

 .االقتصادالدول هذا النوع من 

ز يف هذا يادة و التميريث لتحقيق الثة من بني الدول اليت سعت وبشكل حوتعد اهلند واحد

بغية حتقيق التنمية  االقتصاديةحيث عملت على إدخال مجلة من اإلصالحات  اجملال،

 اقتصاديف اجملتمع ،وعليه حناول من خالل هذه الورقة البحثية دراسة موضوع  االقتصادية

املعرفة يف اهلند ،و ذلك من خالل الرتكيز على الدور الذي لعبه من أجل حتقيق التنمية 

 يف البالد. االقتصادية

 وبناءا عليه ميكن طرح اإلشكال التالي:

 هلند ؟يف ا كيف ساهم اقتصاد املعرفة يف دفع عملية التنمية     

 وستتم دراسة وحتليل هذا االشكال من خالل احملاور التالية :

 بطاقة تقنية حول دولة اهلند.  -1
 املعرفة يف اهلند . اقتصادواقع  -2
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 الهند دولة بطاقة تقنية حول  المحور األول :

تعترب اهلند من بني الدول اليت تتمتع مبقومات بشرية ومادية ضخمة ومتنوعة ، سواء كان  

ايف أو البيئي والطبيعي . وعليه االقتصادي أو االجتماعي أو الثق وأذلك من اجلانب السياسي 

واالقتصادية واالجتماعية والسياسية و  للمقومات الطبيعيةحناول من خالل هذا احملور التطرق 

 الثقافية للهند .

 املقومات اجلغرافية للهند  -1

تقع اهلند يف جنوب آسيا ، حيدها احمليط اهلندي من اجلنوب والصنب والنيبال من الشمال وحبر  

كم 3.287.263العرب وباكستان من الغرب وبورما من الشرق   ، وتقدر مساحة اهلند حبوالي 

2

 ، ويصل 

إىل  2014وقد وصل عدد السكان حسب احصائيات عام  % 1.25:  ـل معدل النمو الدميغرايف يف بها

مليار نسمة 1.236

(1 )

 . 

وعليه فإن اهلند تتميز بثراء طبوغرايف وموارد بشرية معتربة وموقع اسرتاتيجي مثالي ، حيث  

فط من جهة ، ودول تطل اهلند على طرق حبرية تربط أوروبا والشرق األوسط الغين بالن

 االقتصادي مثل " الصني واليابان " وبقية دول آسيا الشرقية من جهة أخرى ، أي ان اهلند االزدهار

ملمتد بني مدينة : فالديفوستوك " يف شرق روسيا ولندن تقع يف منتصف ذلك القوس الواسع ا

الصاحل يف جنوب افريقيا .ملكة املتحدة مرورا برأس الرجاء يف امل

(2 ) 

 املقومات االقتصادية   -2

إمجالي الناتج احمللي حيتل االقتصاد اهلندي املرتبة العاشرة على مستوى العامل ، حيث وصل 

.مليار دوالر أمريكي 1.841.72اهلند ما يقارب بصائيات املكتب املركزي لإلحصاء حسب إح اإلمجالي ،

وذلك يعود  %11.7رت : بـ بنسبة مرتفعة قد 2011حمققا منوا مقارنة بعام ، 2012خالل سنة 

 . 1991لإلصالحات االقتصادية اليت طبقتها احلكومة اهلندية منذ سنة 

(3 ) 

لصندوق النقد ،توجهت احلكومة اهلندية بعد األزمة اليت شهدها ميزان املدفوعات اهلندية و

إلنعاش االقتصاد  وذلك مقابل احلصول على املساعدة طن من الذهب 67الدولي وقدمت له 

اهلندي واليت متثلت يف إعادة هيكلة االقتصاد .

(4) 
 :ومتثلت هذه االصالحات يف 

(5 )

  

 .فتح سوق اهلند للتجارة  -1
 .رات اخلارجية ااالستثم -2
 .النشاط االقتصادي  رفع القيود عن -3
 .بدء عملية بيع القطاع العام وإصالح قطاع الضرائب  -4



 .:دراسة التجربة الهندية في دفع عملية التنمية المعرفة  اقتصاددور 
 

 

930 

 .ملكافحة التضخم الضرورية جراءات اإلاختاذ  -5
وصل إىل ،وقد حقق االقتصاد اهلندي نتيجة لتطبيق هذه اإلصالحات ارتفاعا يف معدل النمو 

يف آسيا بعد الصني واليابان ، كما ان هذا النمو قد  اقتصادوأصبح بذلك ثالث ، %7.52حوالي 

 مائة " مليون هندي من دائرة الفقر . 300ساهم يف إخراج ما يقارب  ثالمثائة "

بنمو سريع لقطاع تكنولوجيا املعلومات ، حيث أصبحت تصنف  وجدير بالذكر ان اهلند تتميز

 .من اهم الدول العامل يف جمال الربجميات

(6 )

 

  يف الثروة البشرية  ، حيث  االستثماروقد عملت اهلند منذ بداية تطبيق اإلصالحات على

"هند العقول " ، حيث أنه ومنذ سنة  الرامية لصناعة عملت على ترسيخ وتثبيت الصورة الذهنية 

وجدير بالذكر أن هذه ،ي تواصل تعليمها العال[ سنة  24إىل  20من الفئة العمرية ]  %9فإن  2004

ثلث أي  1/3ورغم ان هذه النسبة ال متثل سوي ،بلدان النامية الالنسبة تساوي ثالثة أضعاف متوسط 

جازين إال ان األثر الكمي هو الذي يفسر النظرة العاملية الضخمة للم متوسط البلدان املتقدمة ،

ألف  200منهم  مليون من اجملازين  2.6نتاج سنوي يعادل وإ % 15قرتب املعدل اليوم من ،ويهلنود ا

تركيز النفقات على  2004حتاول احلكومة منذ سنة ومن مستوى معادل هلم ، كما  ألف 300مهندس و

رب مبتكرة .اوتعميم جت م األساسييالتعل

(7 ) 
 واليت تساهم ، قطاع اخلدمات من ابرز القطاعات االقتصادية املتطورة يف اهلند ويعترب

شهد قطاع  1980- 1951بدرجة كبرية يف رفع معدل االقتصاد اهلندي ، حيث أنه خالل السنوات 

 .بالنسبة للصناعة % 5.3سنويا مقابل  % 4.5اخلدمات يف اهلند منوا مبعدل متوسط قدر بـ : 

كان الفارق بينهما وعموما  فقد سجل عقد الثمانينات تسارعا يف منو قطاع الصناعي ولو

ثم سنويا  %7.5د التسعينيات فقد عرف قطاع اخلدمات منوا متسارعا حيث سجل بسيطا ، اما عق

من  % 20سنويا و إسهاما يزيد عن   %9إىل  %7استقر منذ ذلك الوقت على معدل قريب من 

تقلبات الناتج احمللي اإلمجالي اهلندي .

(8 )

. 

 املقومات السياسية :    -3

والية  28يطلق على اهلند رمسيا مجهورية اهلند ، وهي دولة تقع جنوب آسيا وتتكون من  

مع وجود نظام برملاني دميقراطي  ليم احتادية قاوسبعة ٌأ

(9 )

.ويتكون الربملان اهلندي من جملسني  

وينتخب الشعب اهلندي ،"جملس الشعب "  اجمللس األدنى باسم "لوك صاحبا " أي، حيث يعرف 

أعضاء هذا  الختيارعاما التصويت  18املباشر وحيق لكل هندي بلغ  باالقرتاعأعضاء هذا اجمللس 

 انتخابهمعضوا يتم  545اجمللس يف دورة انتخابية مدتها مخس سنوات ويتألف هذا اجمللس من 

ة موزعة على كافة أرجاء البالد ، اما اجمللس األعلى فيعرف باسم "راجيا صاحبا " يف دوائر انتخابي

عضوا يتم انتخابهم من قبل أعضاء اجملالس التشريعية  250أي " جملس الواليات " ويتألف من 

على مستوى الواليات .

(10 )

 

تان هما القو،هاتان ما تأثري دائم على كل شيء ن هلوجدير بالذكر أنه هناك قوتان رئيسيتا

عدالة  إرساءالدميقراطية أدى إىل وإن انتشار  "،التقاليد"ذات األحزاب املتنوعة ، و "الدميقراطية"
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تشكيل وصياغة األمور ما يف ومساواة ، كما أنه لطاملا كان للدين والقبيلة دورا مه اجتماعية

جتاهات السياسية ميكن " ويف حني تتسع املشاركة الدميقراطية وتتعمق االوالقرارات السياسية 

افية على الرغم من أنه يبدو سطحيا أن ن والعرف " القبلي " يكتسب قوة اضالقول ان كال من الدي

 ص . لدين والعرف آخذه يف التقلأهمية ا

وهم السياسيون واملدنيون والقضاة واملشرفون على االعالم  -ن كيفية تعامل مديري الدميقراطية   إ

منط العنف مع تزايد طاقات الدين والعرف ستحدد مدى و –والباحثون واملعلمون  واالعالميون

 احلني واخآخر ."الذي سيعانيه جمتمعنا بني

(11 )

 

 املقومات االجتماعية   -4

-Casta–ينقسم اجملتمع اهلندي على أساس طبقي  

حيث يعتمد النظام الطبقي يف اهلند  ، 

على التاريخ واألصول الدينية وقد تأثر قيم بعد بالتطور االجتماعي واالقتصادي يف عهد 

االستيطان .

(12 ) 

  انه يؤثر يف حياة املسلمني والسيخيعود اعتماد نظام الطبقات يف اهلند إىل اهلندوس ، إالو 

إىل منهج عنيف ميكن ان يتحول يف بعض األحيان  على حد سواء ، إذ ان هذا التمايز الطبقي

إذ رغم انه يوجد بعض احلاالت املبشرة ،تأكيد الطبقات هلويتها يف اجملتمع اهلندي  ازدادكلما 

اجملتمع اهلندي لتشغل منصب رئيس مت اختيار امرأة من طبقة " الداليت " وهي أدنى طبقة يف 

 .وزراء الوالية 

رغم ،يف اهلند فال يوجد أرقام رمسية  حصائيات املتعلقة بالتوزيع الطبقيأما فيما يتعلق باإل

واليت تفيد ان الطبقة اهلندوسية هي الطبقة العليا ،انه يوجد بعض التقديرات غري الرمسية 

،  %16ويشكل "الداليني "، %43من السكان ، بينما تشكل الطبقات الدنيا حنو  %15تشكل حيث 
 ، اما الرباهمة وميثلون أرقي الطبقات يف اهلند فيتوزعون يف %8ئل حنو بينما ميثل سكان القبا

وهذا بناء على ماتشري  %3هم ال تزيد من إمجالي السكان عن كافة أرجاء البالد ، وإن كانت نسبت

إليه التقديرات غري الرمسية .

(13) 

وتعد اللغة اهلندية هي اللغة الرمسية للبالد ، بينما اإلجنليزية  لغة ،  22 توجد يف اهلند كما و

للهندية ومتثل هذا اإلحصاء اجلانب الرمسي الذي يتضمنه ويعرتف به  قرينةلغة رمسية 

لغة آخرى فضال عن ألفي  هلجة  33مقابل ذلك ينتشر يف البالد ،إذ انه ويف الدستور اهلندي 

وتشري ،شكل أساسي من سكان البالد وهي لغة الشمال ب % 18حملية ، ويتكلم اهلندية حنو 

من املواطنني يفهمون ويتكلمون  تلك اللغة ،" ورغم ان اإلجنليزية  % 40التقديرات احلديثة إىل أن 

 %10 ميكنهم التواصل بهذه اللغة . ولدىأن ربع السكان  للغة األم يف أي والية هندية إالليست ا
استخدام قدرا او آخر من اإلجنليزية حتدثا وكتابة ، ومرد ذلك  إىل من سكان البالد القدرة على 

ساعد اهلند على التفوق على الصني يف صناعة الربجميات املعتمدة املوروث الربيطاني ، الذي 
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على اإلجنليزية ، كما ساعدت اإلجنليزية يف نهوض قطاع صناعة اخلدمات يف اهلند ، األمر 

ختاذ اهلند مقرا ألعماهلا ،وخاصة تلك املرتبطة بالنشر ااجلنسيات  الذي أتاح للشركات املتعددة

واخلدمات املصرفية والتجارية 

(14 )

. " 

 وأن هذا التنوع قد ،اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا  عليه ميكن القول أن اهلند بلد ثريو

يم مسارات التنمية يف اهلند ، خاصة فخلق العديد من التداعيات واالنعكاسات اإلجيابية على 

يتعلق باجلوانب املتصلة بالتنمية البشرية واالستثمار يف العقول ، حيث ان هذه املقومات 

واملميزات اليت تزخر بها اهلند وتتميز بها عن بقية املناطق يف العامل تؤثر بشكل أو بآخر 

اعتبار أن املستقبل على اهلندية ،ورة املستقبلية للدولة وتساهم بدرجة كبرية يف صناعة الص

االهتمام  فانعدامبتعليم الطفل ،  االلتزامإذ يتوجب يبدأ باإلرث الذي نرتكه للجيل القادم ،

يفسر كما خطري يف تقييم إمكانات اجملتمع اهلندي ،  همالإتعليم الطفل اهلندي يشري إىل ب

الرغم على ناخب مثقف ، حيث أنه عدم االهتمام السياسي بالتعليم على أساس اخلوف من انتاج 

لقدرات اليت تؤهلها للسيطرة على أنظمة االتصاالت احلديثة يف كل أحناء لمن امتالك اهلند 

أو ،العامل ، إال انه هناك حديث قليل جدا عن ضرورة حمو األمية على مستوى واسع يف اهلند 

حيث أن إمكانية ،ستقل مية لتشجيع الفكر اإلبداعي املاحلاجة إىل توسيع جبهات حمو األ

تسهيالت واسعة مبدى استعداد الدولة لتقديم الوصول إىل املعرفة ألعداد كثرية  ستبقي مرهونة 

.يف هذا اجملال النطاق 

(15 )

  
حيث ،بني كربى اقتصاديات العامل   تبوء مكانة مرموقةتاهلند أن  استطاعتورغم ذلك فقد 

تصنف اهلند اليوم كواحدة من اكرب االقتصاديات يف العامل وذلك يعود لألسباب التالية:

(16)

 

 .متتعها مبوقع اسرتاجيي مميز  -1
 .سوق استهالكي كبري ونسبة منوه مرتفعة ومتسارعة  -2
 ة املاهرة واملدربة بتكلفة منافسة .وفرة األيدي العامل -3
يف العامل وتغطي مجيع األنشطة واجملاالت واحدة من اكرب قطاعات التصنيع اهلند عد ت -4

 .الصناعية 
 . ملواحدة من اكرب جتمعات العلماء واملهندسني والفنيني يف العا -5
 .ثرية باملواد الزراعية واملعدنية  -6
 .توفر البنية التحتية املمتازة  -7
 .متتلك قطاع مالي متطور  -8
حيث تقدم كافة التسهيالت واحلوافز  تتميز ببيئة سياسية وجتارية مرنة مع املستثمرين ، -9

  .يت االسترياد والتصديريالضريبية والتسهيالت يف عمل
 متطورة .قانونية بيئة  -10
  .سهولة حتويل رؤوس األموال بشكل كامل -11
 العالمات التجارية . سهولة استخدام أمساء -12
 .االعفاء الضرييب على األرباح احلاصلة يف عملية التصدير  -13
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 اجلمركية على املدخالت الصناعية . االعفاء من الرسوم -14
  وبعث العقول اهلندية  باالستثماروبناءا على اجلدل الذي شهده جمال التعليم واالهتمام

باملوازاة مع العمل على تطوير االقتصاد اهلندي وضرورة دفع عملية التنمية ، فقد عرفت اهلند 

حيث أصبحت املزود الرئيس للعامل باملهندسني   ،تطورا كبري خاصة يف جمال اقتصاد املعرفة

وهذا ما سيتم التطرق له يف احملور الثاني حيث سيتم التعرض لواقع  ربجمني ،والتقنيني وامل

 عملية التنمية  وتطوير االقتصاد اهلندي . ملعرفة يف اهلند وكيف ساهم يف بعثاقتصاد ا
 احملور الثاني : واقع اقتصاد املعرفة يف اهلند  

بالنظر للتطور و ذلك تعد اهلند واحدة من أهم دول العامل الرائدة يف جمال اقتصاد املعرفة  

خاصة ما تعلق منه جبانب الربجميات ، حيث ان ،اهلائل الذي حققه هذا البلد يف هذا اجملال 

على  خمتلف اإلحصاءات تؤكد تفوق اهلند يف تغذية العامل باملورد البشري املؤهل واملؤطر والقادر

اإلبداع واالبتكار . وعليه سيتم التطرق يف هذا احملور إىل واقع اقتصاد للمعرفة يف اهلند وذلك 

من خالل التعرض إىل خمتلف املراحل والسياسات اليت اعتمدتها اهلند من أجل حتقيق هذا 

 .التطور 

 .اقتصاد املعرفةضبط مصطلح ينبغي أوال –لواقع اقتصاد املعرفة يف اهلند –لكن تقبل التعرض 

 مفهوم اقتصاد املعرفة  -1

فقد ،  من املصطلحات املركبة واملعقدة يف العلوم االجتماعية – اقتصاد املعرفة–يعد مصطلح   

ن كل تعريف يعكس يعود لكوومرد ذلك  ،تعددت وتباينت التعريفات اليت تناولت هذا املصطلح 

ومب ان مصطلح اقتصاد املعرفة هو مصطلح مركب من ،أيديولوجية واختصاص وتوجه صاحبه 

الكلي ضبط املصطلح تفكيكه بغية الوقوف  على كل مصطلح على حدا ومن ثم كلمتني فينبغي 

 .وحتديد مفهومه

 اقتصاد : و لغة : : تعريف االقتصادeconomy   Economics :  وترمجتها ، علم االقتصاد  او

الدراسة املنهجية لإلقتصاد  

(17 )

 

العالقة بني اإلنتاج والتجارة وعرض النقود يف دولة أو هو : " أكسفورد تعريف قاموس :اصطالحا 

إقليم حمدد " 

(18 )

 

 ئح و اإلرشادات قتصاد السياسي والذي يقصد به " مجلة النصاومن أهم فروع االقتصاد جند اال

لألمري وامللك حتى يدير مالية املدنية أو الدولة وهذا حيمل معنى " السياسة  اليت تعطى

زئي يعتمد يف أغلب األحيان على العلم " فن عملي ج السياسة االقتصاديةاالقتصادية" . وتعين 

شركة مصنع ..." –النظري ، وهي تشري يف معناها إىل خمطط " الدولة أو الوحدة االقتصادية 

حقيق غاية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ".لفرتة معينة لت

(19) 



 .:دراسة التجربة الهندية في دفع عملية التنمية المعرفة  اقتصاددور 
 

 

934 

واجلدير بالذكر أن اهلند قد اتبعت سياسية اقتصادية من أجل حتقيق هذا التطور يف جمال  

صودة يت كانت عبارة عن خطة مربجمة ومقاملعرفة ، حيث طبقت مجلة من اإلصالحات وال

 .ة من اجل النهوض باإلقتصاد اهلندي وهادف

 املعرفة :  -1

 وميكن تعريف املعرفة على النحو التالي :  

 لغة :  

، ومعرفة الشيء أي أدركه حباسة من حواسه ،  :  هي مصدر للفعل " عرف " يعرف ، عرفانا املعرفة 

فهو عارف ، عروف وعريف ، عرف فالن أي أصابته العرفة ، فهو معروف .

(20 )

  

ان معرف اما ماهو مفهوم ، واملعنى  وهي اذن كل ماهو وهي أيضا القدرة على التمييز أو التالؤم ، -

التفكري الفلسفي والدراسات امليدانية والتطوير  الناتج من حصيلة البحث العلمي والرصيد املعريف

واملشروعات االبتكارية وغريها من اشكال اإلنتاج الفكري لإلنسان عرب الزمان تتمثل مجيعها يف 

يف أي جمال من اجملاالت . لالستخداموم القابل الرصيد املعريف او الكم املعل

(21 ) 
" يف اللغة اإلجنليزية وهي باألساس مشتقة من الكلمة الالتينية  Knowledgeوتستخدم كلمة " -

"cognoscene"  ميز وهي تدل على الفعل " واليت تعين : علم ،ة دراية ، خربة  وعلم ، دري أيKnow 
" يف اللغة اإلجنليزية 

(22) 
 يف حول املعرفة نذكر من بينها : لقد وردت العديد من التعار :اصطالحا  

" كل العمليات العقلية عند الفرد من إدراك وتعلم وتفكري وحكم يصدره الفرد وهو يتفاعل مع  -1

عامله اخلاص "

(23 )

. 
ستنتج  سلسلة السلوك املمكن واليت الكتشاف" هي مجيع الوسائل اليت تستخدمها املؤسسة  -2

فعال "

(24 ) 
بالبيانات مرورا باملعلومات وصوال للمعرفة ثم  ميكن اعتبار املعرفة سلسلة أو هرما يبدأ  -3

.املهارات

(25) 
ج من األفكار واملفاهيم والقواعد واإلجراءات اليت تهدي األفعال والقرارات أي " املعرفة هي مزي -4

ريد ،اليت تعمل مع بعضها كرتكيب فاملعلومات املمتزجة بالتجربة والتطبيق واحلقائق والقيم 

يسمح لألفراد واملنظمات خبلق أوضاع جديدة وإدارة التغيري "

(26 ) 
 يا على النحو التالي : وبناءا عليه ميكن تعريف املعرفة إجرائ 
املعرفة هي عملية ذهنية واعية تتكون نتيجة جملموع املعلومات واألفكار واملفاهيم والقواعد  

اليت يكتسبها الفرد ويعمل على حتليلها وتطويرها بغرض ،واإلجراءات والتجارب واحلقائق والقيم 

اهم يف تطوير معارف سابقة تس ا اىل نتائج مفيدة واالستفادة منها من خالل حتويله استثمارها

 كون جديدة أو مبتكرة .او قد ت

وهما :  نوعنيوتنقسم املعرفة إىل 

(27 )
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ري الرياضية كاملعادالت أشكال التعبوهي كل ما ميكن التعبري عنه باللغة و : املعلنة املعرفة  -01

األفراد بشكل  نتقال بسهولة بنيلالواألدلة والكتابات املختلفة وهذا النوع من املعرفة قابل 

 .معني
القيم الذاتية وهي املعتقدات واالجتاهات واملدركات و : اإلنسان  املعرفة الذاتية او الكامنة يف -02

وخرباته املخزنة  ، واليت متثل جمموعة مفاهيمه وجتاربهالشخصية لإلنسان النابعة من التجارب

 د بشكل رمسي معلن .واليت ال يعرب عنها صراحة وال يتم تناقلها بني األفرا،داخله 
  تعريف اقتصاد املعرفة: 
بالغا من قبل الباحثني والدراسني ، وقد  ايعرب اقتصاد املعرفة من بني املفاهيم اليت القت اهتمام 

 وردت العديد من التعاريف حول هذا املصطلح نذكر من بينها : 

الفرع من علم االقتصاد الذي يهتم بعوامل حتقيق الرفاهية العامة  اقتصاد املعرفة هو ذلك "  -1

من خالل مساهمته يف اعداد دراسة نظم تصميم وإنتاج املعرفة ثم تطبيق اإلجراءات الالزم 

لتطويرها وحتديثها" .

(28) 
 اليت يتعلق اقتصاد املعرفة بعملية انتاج السلع واخلدمات املعتمدة على نشاطات املعرفة املكثفة -2

الفكرية بدل  على القدرات  عتمادباالتساهم يف تسريع التكنولوجيات والتقدم العلمي ، وذلك 

الثروات املادية والطبيعية ، مع دمج جهود التحسني يف كل مرحلة من عمليات اإلنتاج عن طريق 

الي. البحوث والتطوير والعالقة مع الزبائن اليت تنعكس إجيابا على تزايد الناتج احمللي اإلمج

(29 ) 
املعرفة بالبحث والتطوير  اقتصاد املعرفة هو فرع من العلوم األساسية يهتم بإنتاج  وصناعة -3

ن اقتصاد املعرفة يهتم بـ: وعدد براءات االخرتاع وبالتالي فإ

(30 ) 
 .ابتكار واكتساب ونشر واستكمال وختزين املعرفة  :انتاج املعرفة  -1
لبحث والتطوير وهي صناعات ؤمترات والكتابة واالتدريب والتأهيل وامل :صناعة املعرفة  -2

 .معرفية
هو ،و " حيث يشري إىل أن أهم عامل للنمو االقتصادي ما يؤكد عليه االقتصادي روبرت سولهذا و

من النمو  %50ابتكار ونشر املعرفة احلالية وإنتاج ونشر معارف جديدة ، كما يؤكد على ان 

إىل منو معارف جديدة وما يقدر بـ  منها يعزى %34حيث أن ما نسبة  االقتصادي يتعلق باملعرفة ،

من النمو االقتصادي ينتج عن االستثمار يف رأس املال اإلنساني من خالل التعليم . 16%

(31) 

  ومبا ان املعلومات تعد مكون أساس يف اقتصاد املعرفة كان البد من التعريف بني كل من مفهوم

اقتصاد املعرفة .اقتصاد املعلومات ومفهوم 

(32) 
طر ، دور م واسع يتضمن الفرص ، عدم اليقني ، عدم التأكد ، اخلاقتصاد املعلومات : وهو مفهو -1

 .احلدس ، دور السعر ، نظرية القرار
يق ويضم كل من البحث ، التعليم روابط مع النمو ، التعليم اقتصاد املعرفة : وهو مفهوم ض -2

 الكفاءات .
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قرتحون فكرة أن هناك ين على املعارف ، هؤالء االقتصاديتني يصاد املب" ودفاعا عن فكرة االقت

احلالي ، وبني نظرياتها  لالقتصادالتنظيمات  وأمناط( بني تطورات النمو  la ruptureانقطاعا )

يف الفرتات السابقة ، ويدافعون عن فكرة أن ما حيدث اخآن ال ميكن ان يفسر بالنظريات 

، وهذا ما   تطوير النظرية اليت تأخذ باحلسبان املعرفة كعامل انتاجلذلك اقرتحوا  الكالسيكية ،

لالقتصاد ن النظرية العامة أ أن إدارة املعرفة مل تأت جبديد وبالشك عند النيوكالسيك ، وك قوبل

.ميكن ان تفسر ما حيدث من حتوالت

(33 )

 

  جرائيا على النحو التالي : إوبناءا على ماسبق ميكن تعريف اقتصاد املعرفة 
اقتصاد املعرفة هو ذلك النوع ، من االقتصاد الذي يقوم على تكنولوجيات املعلومات واالتصال فهو 

اهلدف من اعتماد يتجلى اقتصاد يتجاوز البعد الصناعي إىل االعتماد على املعلومات ، حيث 

على تكنولوجيا  د بصورة أساسية .الثروة ، كما انه يعتمخلق السعي من أجل اقتصاد املعرفة يف 

 إلنتاج وفرص التسويق وجماالته .ااملعلومات واالتصال ، حيث من خالهلا يتم حتديد أساليب 

 مسات اقتصاد املعرفة  -2

:يتميز اقتصاد املعرفة جبملة من اخلصائص نذكرها فيما يلي  

(34 )

 

حيث ميكن القيام مبختلف النشاطات التجارية واالقتصادية عن طريق التجارة اإللكرتونية  -1

كذا أيضا يتم التعامل ...اخل ، وهعلى غرار : األنرتنت ، احلواسيب الوسائل اإللكرتونية احلديثة 

خدمات الزبائن واالعالنات وكل ما يتعلق خبدمات البيع والشراء بوسائل تقنية املصريف و

ا يتطلب قدرات عقلية تتميز مبستويات عالية تعتمد على املعرفة وهو م،إلكرتونية حديثة 

 وكيفية تطويرها .

ويف مجيع جماالت  –التوعية ، األمان –ويقصد بها ما حيفظ حق الزبون يف :  الزبائنية -2

وهذه أهم مميزات اجملتمع املعريف اجلديد والذي يعتمد على  اخلدمات العامة واملنتجات السلعية ،

إلنتاج وابتكار أشياء  االستثمار يف رأس املال املعريف اقتصاد املعرفة الذي يفرض البحث على

 .جديدة تليب دائما وأبدا رغبات الزبائن 

، حيث مت إزالة حتول اقتصاد العامل من خالل ظاهرة العوملة إىل سوق اقتصادية واحدة  العوملة -3

احلدود والعوائق على كافة املستويات ومت الوصول إىل أوسع مدى من خالل التطورات اليت شهدتها 

ا بال عاملي ااالنرتنت اقتصادخلقت التكنولوجيا خاصة يف جمال املعلومات واالتصاالت وهكذا 

 .حدود يعمل على مدار الساعة

ائن ، واألكثر جدوى هي ل الوسائل خلدمة الزباصية من أفضوتعد هذه اخلاخلدمات الذاتية  -4

"  ، مثل أنظمة االستجابة الضوئية والشبكات  self services"تطبيقات ) اخلدمة الذاتية 

 واليت يستطيع الزبون من خالهلا تقديم اخلدمة لنفسه .،العنكبوتية 

والطاقات املؤهلة للوظائف اقتصاد املعرفة بقلة الكوادر واملواهب يتميز ا قلة الكادر واملهارة : -5

 الشاغرة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات .
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حيث أصبحت السلع ،لدور الكبري الذي تؤديه املعرفة وذلك بالنظر لاالهتمام املتزايد باملعرفة  -6

وهو ما يفرض ضرورة اإلملام .و اخلدمات تباع وتشرتى من خالل الشبكات اإللكرتونية 

وقد ساهم كل عليها لتلبية الطلب االقتصادي ، ديدة اليت يعتمدتطبيقات التكنولوجية اجلالب

هذا يف زيادة اإلنتاج الدولي وذلك بتحفيز من العوامل التالية :

(35)

 

  .وذلك من خالل حترير السياسات وتالشي احلدود بني البلدان،جذب االستثمار األجنيب املباشر  -1
  .التطور التكنولوجي السريعالتقليل من تكاليف النقل واالتصاالت وذلك بفضل  -2
مر الذي دفع خللق طرق جديدة لزيادة الكفاءة مب يف ذلك األ،زيادة املنافسة بني املؤسسات  -3

 .استخدام أسواق جديدة وتغيري أماكن أنشطة إنتاجية معينة للتقليل من حجم التكاليف 

 اقتصاد املعرفة يف اهلند :  -3

نولوجيا املعلومات ،حيث استطاعت أن تكون ت اهلند خطوات عظيمة يف جمال تكلقد خط

لنفسها صورة تصنفها كمصدر أول حملرتيف تكنولوجيا املعلومات يف العامل ، فقد عرفت اهلند 

وقد سي خلرباء الكمبيوتر يف العامل ،القرن املاضي بكونها مصدر أسامن بدءا من اخلمسينيات 

اللغة اإلجنليزية يف اهلند بكثرة يف حصوهلا على هذا التصنيف كون اللغة  انتشارساهم 

بشركات  اجتهت العديد من الشركات األجنبية لالستعانةاإلجنليزية هي لغة العلم و املعرفة ،وقد 

املوظفني  أالففروع كربى هلا تضم  افتتاحوأيضا ، OUT SOURCIN36خدمة ال هندية ألداء 

ر وتعود أسباب جناح التجربة اهلندية للعوامل التالية :ألداء عمليات التطوي

(37)

 

 .الكتلة البشرية اهلائلة -1

 .اللغة اإلجنيزية هي اللغة الرمسية الثانية يف الدولة -2

 .تكاليف املعيشة يف اهلند  اخنفاض-3

  ISO حائزة على شهادات اجلودة   OUT SOURCINGغالبية الشركات اهلندية العاملة -4

 .وشهادات اجلودة املتعلقة بشركات تكنولوجيا املعلومات 

الالسلكية يف كل أحناء  االتصاالت مزودو اإلنرتنت ومزودوقوية :حيث يتوفر  اتصاالتبنية -5

جيدا  اتصاالشبكة جيدة من األقمار الصناعية والكابالت البحرية اليت تؤمن إضافة إىل ،اهلند 

 OUT مع كافة أحناء العامل وهي بذلك تؤدي دورا بالغ األهمية يف تنصيب خدمات ال
SOURCING   مستمر ودائم مع مزودي هذه اخلدمات اتصال،و جتعل الشركات األجنبية على. 

اهلندية الناجحة مثل :حلول التجارة وهناك الكثري من التجارب متقدمة  تطوير حلول برجمية-6

 حماسبية .كل أنواعها وحلول النشر اإللكرتوني وحلول لكرتونية وحلول قواعد البيانات باإل

من الدخل القومي  %51النمو الدائم لالقتصاد اهلندي ،حيث يساهم قطاع اخلدمات حبوالي-7

ند اليوم ثاني  اهلوتعترب %50إىل 40ويشهد قطاع تصدير الربجميات منوا سنويا يرتاوح بني 

 لربجميات .أكرب دولة مصدرة ل
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 نظام سياسي مستقر وحكومات دميقراطية تشجع وترعى تطور صناعة الربجميات .-8
عاما 14سن السادسة إىل سنة يف اهلند باإللزامية واجملانية ،من جودة التكوين: يتصف التعليم -9

عد مرحلة التعليم األساسي ينتقل الطالب إىل املرحلة الثانوية العليا اليت تستمر فيها ،حيث ب

الدراسة ملدة عامني ،مع الرتكيز بوجه خاص على حتسني تعليم العلوم وإدخال برامج التكوين 

للحياة العملية بدال من لإلقبال على الربامج العملية إلعدادهم على العمل وتوجيه الطلبة 

جامعة بها أالف  229حوالي  2002 اجلامعات يف اهلند سنة  حيث وصل عدد ،جامعاتدخوهلم لل

كلية هندسة ومعاهد تكنزلوجية  4338من الكليات منها 

(38)

.ويتخرج بها سنويا أكثر من كل 

خترج من املعاهد التكنولوجية 2008دكتور ويف 9000يصل إىل مليونا متخرج منهم  اإلختصاصات

طالب.علما أنه من بينها من إحتل مراكز متقدمة يف التصنيف العاملي للجامعات ل 170000لوحدها 

،هذه األرقام تؤكد حجم القوة املعرفية اليت تتميز بها اهلند،ليس فقط علو الصعيد احمللي 2010

ذو أصول هندية  Microsoftمن موظفي %30مليا حيث ان ،وحتى عا

(39)

. 

دية يقتصر على العقول اهلن وجدير بالذكر أن جناح اهلند يف جمال تكنولوجيا املعلومات ال

ان هذا التطور كان متجسدا يف وطنهم األم حيث تعد اهلند املورد املتواجدة يف اخلارج فقط ،بل 

لمربجمني و املهندسني الذين تعج بهم كربيات الشركات ل  (World  power houseالرئيس )

مائة ألف مهندس  300لكون األمريكي(حيث بلغ عددهم أكثر من يالعاملة خاصة يف )وادي س

من %40شركة عاملة يف "وادي سلكون األمريكي "وتشكل نسبتهم ما يقارب  750ومربمج ميتلكون 

جمموع مهندسي ومربجمي الكمبيوتر.

(40)

 

جناح التجربة اهلندية فيم يلي : عواملوعليه ميكن تلخيص  -

(41)

 

بون حيث الدور احليوي الذي قام به املغرتويتعلق األمر ب مساهمة اخلرباء اهلنود املغرتبني :-1

بليون دوالر سنويا مما  43.5يف اهلند بنسبة تقدر ب: االقتصادتساهم عائداتهم املالية يف دعم 

حتويالت املغرتبني ،ومل تقتصر مساهماتهم يف  وىل بني الدول من حيثحتتل املرتبة االجعلها 

سعت اخلطة اهلندية إىل  بل مشل أيضا خرباتهم .كما وقد،وطنهم األم على اجلانب املادي فقط 

هذه اخلربات العاملة يف اخلارج ودعوتهم لتقديم جزء من خرباتهم  واستقطابجذب 

 املتاحة . لاالتصاللمتدربني احملليني عرب قنوات 

حيث أن اجلنسية اهلندية لدى مربجمي الكمبيوتر تعين اجلودة ،ليس ية :وفرة الكفاءات العامل-2

من نظرائهم فقط يف اجملال التقين ،بل إن إتقانهم للغة اإلجنليزية جعلهم يتفوقون على 

أكادميية كربى لتخريج  مؤسسة 30الصينيني واليابانيني ،وساعد على ذلك قيام احلكومة بإنشاء 

 االتصاالتبعض مشاريع قطاع  ليت قامت بتمويلها من عائدات خصخصة اخلرباء و املهندسني ا

 احلكومي .

مستوى  واخنفاضويتناسب هذا األمر مع توافر اليد العاملة  إخنفاض مستوى األجور النسيب:- 3

كان  دوالر فقط يف الشهر 280 فعندها كان املربمج اهلندي يتقاضى أجرا يعادل ،املعيشة عموما 

 نظراؤه يف الغرب يواجهون أزمة عجز املنافسة .

حيث أن صناعة املعلومات تستدعي - عدم احلاجة إىل بنية حتتية أو رؤوس أموال ضخمة :-4

 .نا  املالئم لتحقيق اإلبداع الفكرة وال تتطلب سوى تأهيل العقول املتميزة وتوفري امل استثمار



 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

939 

حققت الشركات اهلندية هذه الكفاءة من حيث سرعة اإلجناز وقد  كفاءة الشركات اهلندية:-5

 وتنوع اإلنتاج يف جماالت الربجمة والتطوير وخدمات اهلندسة والتصميم .

لربناجما  بامتالكها حيث تتميز اهلند األقمار الصناعية اهلندية الفائقة السرعة : استخدام-6

الفضائية مت بناؤه جبهود اخلرباء اهلنود العاملني يف الوكاالت  االتصاالتمتقدما يف جمال 

 الفضائية األمريكية األوروبية .

 خصائص صناعة الربجميات اهلندية :-1

كثرية مما جعلته حيقق منوا سريعا ومن بني يتميز قطاع الربجميات اهلندي مبزايا و خصائص 

هذه املميزات نذكر منها :

(42)

 

حيث بإمكان اهلند أن تقدم طيفا واسعا من خدمات الربجميات  ف  واسع من اخلدمات :طي-1

،بدءا من الدعم الفين ومعاجلة املعطيات وحتى أكثر أنظمة الربجميات تطورا وتعقيدا فالكلفة 

 ربجميات املنخفضة لعمل شركات ال

خدمات عمل مكثف اهلند من عرض  املستويات مكنيع رية على مجباخلعاملة ال وتوافر القوة 

 لتنفيذ أعمال برجمية كبرية وكذلك عرض حلوال نوعية تتضمن النظم الربجمية املتطورة.

 ل صناعة الربجميات يف وقت متـأخرإن دخول اهلند جملا عدم ترحيل التكنولوجيا العتيقة :-2

لدول األوروبية و اليابان اليت على عكس ا،الثمانينات( جنبها حتمل كلفة التجديد نسبيا)أواسط 

هي تجديد شامل لتجهيزاتها وبرجمياتها ،حيث أن بعض من الشركات اهلندية فقط ل اضطرت

فعليا يف  باالستثمارلكون اهلند بدأت ،يف جيل ثان من التجهيزات  االستثمارإىل  من اضطرت

احلاسوب الشخصي ومن مثة أصبحت  انتشارحيث عرفت هذه الفرتة ،الثمانيات  منتصف

احلواسيب الشخصية وبرجمياتها القطاع األسرع تطورا على املستوى العاملي مما مسح للهند أن 

 متتطي موجة النمو .

من  خاصة،بها الشركات اهلندية ويعود ذلك للخربة اليت تتمتع  املهارة يف إدارة املشروعات :-3

حيث العمل مع شركات برجميات عاملية ضخمة ،حيث بلغت أرقاما قياسية يف عدد و حجم عقود 

وهو األمر الذي أكسبها خربة أساسية يف تنفيذ مشروعات  2000إجناز مشروعات مشكلة عام 

برجمية ضخمة .كما تربز مهارة الشركات اهلندية يف إدارة املشاريع خاصة يف ختفيض الزمن 

 بالتالي ختفيض كلفته.نفيذ اي مشروع والالزم لت

د اخلاصة عشرات خرج من اجلامعات اهلندية و املعاهيت إرتفاع مستوى اخلربة اإلختصاصية :-4

األالف من املختصصني سنويا ،حيث تستقبل الشركات اهلندية هذه الكوادر وتقوم بتدريبها من 

أن هذه الشركات قد أسست خربة جيدة يف منصات  اعتبارعلى خالل إجناز املشروعات الربجمية 

وحتى النظم يات خمتلفة بدءا من النظم القانونية وقد نفذت برجم،برجمية متنوعة 

 الربجمية املتطورة .
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ريكيون من اصل أسس رجال األعمال األم األمريكيون :–رجال التكنولوجيا واألعمال اهلنود -5

(وتضم هذه الرابطة أكثر من  TiEيات املتحدة األمريكية)والتعاون يف الوالهندي رابطة للتشبيك 

خبري وإداري وممول ومدير مشروعات ممن يعملون يف قطاع تكنولوجيا املعلومات ،وقد  600

بينهم من جهة وربطهم مجيعهم  امؤالء فيساهمت هذه الرابطة للهنود األمريكيني يف ربط ه

 بني والنصح واإلرشاد وساعني إىل أداء دور املساعدة يف تطوير العالقاتليقدموا بالوطن األم 

كما ساهمت هذه الرابطة أيضا ،اهلندية من جهة ثانية صناعة الربجميات األمريكية ومثيالتها 

 شركة هندية بتمويل من رجال األعمال املغرتبني . 30بتأسيس أكثر من 

تعريف  جميات اهلندية حبرية غري مقيدة يفتتميز صناعة الرب إطار عمل تنظيمي مالئم:-6

أعماهلا بأفضل الطرق املمكنة و بتوظيف الوسائل اليت تراها مناسبة ،كما أن احلكومة اهلندية 

إجراءات خمتلفة واعتماد املالية للمصدرين ، املكافآتتشجع صناعة الربجميات من خالل منح 

 لدفع وتدعيم هذه الصناعة.

 تقدم اقتصاد املعرفة يف اهلند: التحديات اليت تواجه-2

يواجه االقتصاد اهلندي بصورة عامة جمموعة من املعيقات و التحديات اليت حتول دون حتقيق 

فيم يلي : ها األهداف املنشودة منه و ميكن أن نذكر

(43

 

) 

اهلندي إال أن اهلند ال  حيث أنه ورغم اإلجنازات الكبرية اليت عرفها اإلقتصاد إنتشار الفقر :-1  

 من السكان يعيشون حتت خط الفقر . %28يزال بها ما يناهز 

رغم النظام الدميقراطي السائد يف اهلند و رغم وجود الرغبة السياسية  : البريوقراطية-2

 االقتصادية،إال أن البريوقراطية تعد إحدى املشكالت السياسية و االقتصادالدافعة حنو تطوير 

السلبية مثل الفساد املالي  رئيس يف خلق جمموعة من الظواهرأنها السبب اليف اهلند حيث 

 وحتى السياسي . االقتصاديالريع و

الفجوة  اتساعحيث يعد : ندوسية ذات التوجيه الراديكاليقومية األصولية اهلالصعود احلديث لل-3

القلق خاصة مع على ث الدائمة اليت تبع املصادر وس أحد يف الثروة بني السكان املسلمني و اهلند

 للمسلمني . االقتصاديةتدهور احلالة 

ع واقتصادها االخذ يف التوس:حيث أن اهلند حبجمها السكاني الضخم  التحدي الطاقي والبيئي-4

اهلند وبناءا عليه حتى حتافظ ،حتتل املرتبة السادسة كأكرب مستهلك للطاقة يف العامل ،السريع 

سنويا ،وإذا %5من الطاقة حبوالي  استهالكهالزيادة سنويا ستضطر  %6على معدل منو مقداره

 .2020حبلول سنة %90فإنها ستحتاج إىل  %70كانت تستورد حاليا 

املعرفة يف اهلند قد سجل تطورا ملحوظا على املستوى الدولي و الوطين حيث  اقتصادوعليه فإن 

يف العامل ،وجدير بالذكر أن  االقتصادياتب األوىل كواحدة من أكرب تبوأت اهلند بفضله املرات

 مسار التنمية يف اهلند قد ركز على ضرورة توافر الشروط التالية :

 والتارخيية للهند. االجتماعيةأي إحرتام و احملافظة على اخلصوصية املقومات السوسيوتارخيية :-1

:حيث مت تأسيس نظام دميقراطي يستوعب خمتلف األحزاب و التشكيالت املرتكزات املؤسساتية -2

 املشكلة للمجتمع .السياسية  واالختالفات
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يف اهلند تأسس بناءا  االقتصادي:حيث أن التقدم و التطور و النمو  الذاتي االقتصادياإلقالع -3

 . -عقول هندية–على قدرات ذاتية 

 العملية التنموية يف اهلند وبشكل أساسي على تنمية العقولحيث ركزت  اإلهتمام بالتعليم :-4

 يف الرأمسال البشري.  االستثمارو

 ة:ـــــــــــــــامتــــــــــــــــــــاخل

يف األخري ميكن القول أن اهلند دولة تزخر بالعديد من املقومات الطبيعية و البشرية اليت 

رتاتيجي مرورا بالتنوع بداية من املوقع اإلس،وذلك عظمى  اقتصاديةتؤهلها ألن تكون قوة 

وإن كل هذه املقومات قد دفعت باهلند ،،وصوال للثروة البشرية اهلائلة  االقتصاديالثقايف والغنى 

يف العقول  باالستثمارخاصة فيم يتعلق ،الكربى يف العامل  االقتصاديةللصعود ملصاف الدول 

ة العملية التنموية بها على حبث و تطوير الكادر البشري اهلندية ،حيث عملت اهلند ومنذ بداي

ثورة –فيم بعد التطور الذي شهدته يف جمال التكنولوجيا و املعلومات فسر ،و هو األمر الذي 

و أصبحت بذلك من الدول الرائدة يف هذا اجملال بل هي اليوم منوذج و جتربة يتم –الربجميات 

 دراستها و اإلقتداء بها .

املعرفة إال أن العملية  اقتصادرغم من التطور و التقدم الذي حققته اهلند يف جمال ولكن بال

و ذلك من أجل جتاوز مشكالت ،أخرى  اقتصاديةمبجاالت  االهتمامالتنموية يف اهلند تتطلب 

ناهيك عن ،من أبرزها مشكل الفقر الذي يشهده اجملتمع اهلندي  اجتماعيةو  اقتصاديةسياسية و 

أمام إمكانيات التطور  عثرة الذي يقف حجرقي للمجتمع اهلندي ويف الطبمشكل التصن

 .املستقبلي

 قائمة املراجــــع 

 قائمة املراجع باللغة العربية 

مركز –العالقات التجارية بني اململكة العربية السعودية واهلند ، قطاع الشؤون االقتصادية  -1

 . 2015مايو  املعلومات والدراسات ،

األكادميية العربية  الربيطانية للتعليم العالي ، " املوارد البشرية ركيزة أساسيية يف الفكر  -2

 اإلداري احلديث ".

انطوان أيوب ، دروس يف االقتصاد السياسي ، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية ، سوريا ،  -3

1965 . 

 .2002ع ، عمان ، دار الوراق ، الوردي زكي حسني ، املعلومات واجملتم - 4
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إبراهيم بوزيان ،"النموذج اهلندي  يف إقامة إقتصاد معريف تنافسي :واقع صناعة الربجميات  - 5

اهلندية "،امللتقى العلمي الدولي املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومساهمتهما يف تكوين املزايا 

  .2007،الشلف ،اجلزائر ،نوفمرب ،التنافسية للبلدان العربية ،جامعة حسيبة بن بوعلي 
بلقوم فريد ،"إنتاج ومشاركة املعرفة يف املؤسسة :الرهان اجلديد إلدارة املوارد البشرية "،أطروحة  -6

 .2013، 2012دكتوراه ،كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،اجلزائر ،

ة : صباح ممدوح كعدان ، منشورات اهليئة العامة جان جوزيف بوالو ، االقتصاد اهلندي ، ترمج -7

 . 2011السورية للكتاب ، وزارة الثقافة ، دمشق ، 

،  20، ترمجة ، حممد خري ندمان ، كتاب العربية -األلفية الثالثة –روميال ثابار ، اهلند   - 8

 . 2011الرياض ، 

 .04، مج  1990، مكتبة احلياة ، بريوت  -موسوعة لغوية حديثة ،–رضا أمحد ، معجم منت اللغة  - 9

دراسة حتليلية  -شريين بدري البارودي ،" دور اقتصاد املعرفة يف تطوير اخلدمات االلكرتونية  -10

-25املؤمتر العلمي اخلامس حول اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادية  -عن البنوك اإللكرتونية 

 . 2005هيكلة التعليم التقين ، العراق ،  ، معهد اإلدارة ، الرصافة 2005ابريل  26

عيشوش رياض وآخرون ، " ظهور االقتصاد اجلديد "، حبث مقدم يف مقياس االقتصاد  -11

- 2007وتسيري املعارف السنة األوىل ماجستري  ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، بسكرة ، 

2008 . 

 .2005،  2قاموس إكسفورد ، ط -12

ضياء احلق وآخرون ، اهلند عوامل النهوض وحتديات الصعود ، مركز اجلزيرة للدراسات حممد  -13

 . 2009، سلسلة دراسات القوى الصاعدة ، خريف  -امللفات البحثية  –

 ،)د،س،ن(.مامنوهان سينج " –مصطفي كامل السيد ، " أفكار جديدة يف التنمية  -14

دراسة يف تطوير الفكر خالل مائة عام ، دار الكتاب  –مؤيد سعيد السالم ، تنظيم املنظمات  - 15

 احلديث ، عمان ، األردن .

موسى رمحاني ،" حنو توظيف انساني ملنتوج املعرفة " ، امللتقي الدولي حول اقتصاد املعرفة ،  -16

 . 2005كلية العلوم االقتصادية ، جامعة بسكرة ، 

اهلندي والتجارة اخلارجية غري النفطية بني يوسف ذياب ، دراسة حتليلية لواقع االقتصاد  -17

 .2014العربية املتحدة ، مارس ،  اإلمارات واهلند ، وزارة االقتصاد ، اإلمارات

 قائمة املراجع األجنبية 

1- claire Bayon , Management des connaissances , ED lias , paris , 2003 . 
2– Elias :E dward , Elias collegiate dictionary : English Arabic , cairo , Elias modern 
publishing house , 1995. 
(3 - walter .w.Powell.and kaisa SNELLMAN, the Knowledge Economy, Annual 
Review of sociology n vol,30 ,2004 . 
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 قائمة املراجع من االنرتنت 

لق قطاع وطين لتكنولوجيا املعلومات"بناء اهلند بأيدي اهلنود" ،مقال ...،التجربة اهلندية خل-1

  nic.info/files/informatics/experts/pdf/1.pdf-https://www.yemenمتوفر على املوقع :
قراءة يف جتربة اهلند التنموية –رشيد جرموني ،"اهلند عوامل النهوض و حتديات الصعود  -2

 مقال متوفر على موقع  :  "مركز اجلزيرة للدراسات و الدار العربية للعلوم  ،

ivitieDatials.aspx?ID=179center.com/Act-http://www.nama  

  رافييال سريسيدا ،" الطبقات االجتماعية يف اهلند ": ، مقال متوفر على املوقع : -3
http://arabic.euronews.com/2016/02/23/delhi-water-protests-expose-india-s-

ever-present-caste-system 

القوة العظمى يف التكنولوجيا و املعلومات  –...،"قصة جناح اهلند يف التكنولوجيا و املعلومات -4

يف الصناعات "،مقال متوفر على املوقع : 

https://www.facebook.com/futureindusrtyedip/posts/702112663156991 

بطال قصة جناح وادي السليكون باهلند "،مقال متوفر على املوقع نهاد حسن ،"املغرتبون ...أ -6

  http://www.sis.gov.eg/newvr/24edition/ecnomy.pdfالتالي :
                                                           

مركز املعلومات والدراسات ، –العالقات التجارية بني اململكة العربية السعودية واهلند ، قطاع الشؤون االقتصادية -(

.02، ص 2015مايو 
1
(  

(
امللفات  –حممد ضياء احلق وآخرون ، اهلند عوامل النهوض وحتديات الصعود ، مركز اجلزيرة للدراسات  -( 2

 .06، ص 2009ى الصاعدة ، خريف ، سلسلة دراسات القو -البحثية 

(
يوسف ذياب ، دراسة حتليلية لواقع االقتصاد اهلندي والتجارة اخلارجية غري النفطية بني اإلمارات واهلند ،  -( 3

 .04.،ص2014وزارة االقتصاد ، اإلمارات العربية املتحدة ، مارس ، 

(
 .7ص ن (،جامعة القاهرة ،) د.س.سينج " ،  مامنوهان –مصطفي كامل السيد ، " أفكار جديدة يف التنمية -( 4

(
 .08مصطفي كامل السيد ، مرجع سبق ذكره ، ص -( 5

(
 .2العالقات التجارية بني اململكة العربية السعودية واهلند ، مرجع سبق ذكره ،ص   -( 6

(
منشورات اهليئة العامة السورية  جان جوزيف بوالو ، االقتصاد اهلندي ، ترمجة : صباح ممدوح كعدان ، -( 7

 .74،ص  2011للكتاب ، وزارة الثقافة ، دمشق ، 

.75-74جوان جوزيف بوالو ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  -(
8
(  

.04يوسف ذياب ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(
9
(  

.14حممد ضياء احلق وىخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(
10 ( 

(
11
، ص  2011، الرياض ،  20، ترمجة ، حممد خري ندمان ، كتاب العربية -لثالثة األلفية ا–روميال ثابار ، اهلند  – (

 .61ص -56

(
 )- . كلمة أصلها برتغالي وتعين العنصر أو األصل أو التهجني ...الالمساواة الناجتة عن الطبقة االجتماعية 

https://www.yemen-nic.info/files/informatics/experts/pdf/1.pdf
http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=179
http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=179
https://www.facebook.com/futureindusrtyedip/posts/702112663156991
https://www.facebook.com/futureindusrtyedip/posts/702112663156991
http://www.sis.gov.eg/newvr/24edition/ecnomy.pdf
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(
مقال متوفر على املوقع :  رافييال سريسيدا ،" الطبقات االجتماعية يف اهلند ": ، -( 12

http://arabic.euronews.com/2016/02/23/delhi-water-protests-expose-india-s-ever-present-
caste-system 

(
 .12حممد ضياء احلق وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص  -( 13

(
 .13حممد ضياء احلق وىخرون ، املرجع نفسه، ص  -( 14

(
15
 .35ص-34مرجع سبق ذكره ، ص روميال ثابار ، -(

(
16
 .7ص-6يوسف ذياب ، مرجع سبق ذكره ، ص  -(


 " لتعين علم أو دراسة او معرفة كذا .icsبعض الكلمات يف اللغة االجنليزية تنتهي باللفضة الالحقية " 

(
 .2005،  2قاموس إكسفورد ، ط -( 18

(
 6-5، ص  1965واملطبوعات اجلامعية ، سوريا ،  انطوان أيوب ، دروس يف االقتصاد السياسي ، مديرية الكتب -( 19

(
20
  .78، ص  04، مج  1990بريوت ، مكتبة احلياة ،  -موسوعة لغوية حديثة ،–رضا أمحد ، معجم منت اللغة  -(

األكادميية العربية  الربيطانية للتعليم العالي ، " املوارد البشرية ركيزة أساسيية يف الفكر اإلداري احلديث "، ص  -(

01.
21 ( 

(22) – Elias :E dward , Elias collegiate dictionary : English Arabic , cairo , Elias modern publishing 
house , 1995 , p278. 

(
دراسة يف تطوير الفكر خالل مائة عام ، دار الكتاب احلديث ، عمان ،  –مؤيد سعيد السالم ، تنظيم املنظمات  -( 23

 .184األردن ، ص 

(
24
  .184مؤيد سعيد السالم ،نفس املرجع ،ص  -(

(25)- claire Bayon , Management des connaissances , ED lias , paris , 2003 , p28. 

(
 .28، ص2002الوردي زكي حسني ، املعلومات واجملتمع ، عمان ، دار الوراق ،  -( 26

(
 1مرجع سبق ذكره ، ص  األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العالي ، -( 27

(
موسى رمحاني ،" حنو توظيف انساني ملنتوج املعرفة " ، امللتقي الدولي حول اقتصاد املعرفة ، كلية العلوم  -( 28

 .06، ص 2005االقتصادية ، جامعة بسكرة ، 

)
29
( - walter .w.Powell.and kaisa SNELLMAN, the Knowledge Economy, Annual Review of sociology n 

vol,30 ,2004 ,p201. 

(
30
دراسة حتليلية عن البنوك  -شريين بدري البارودي ،" دور اقتصاد املعرفة يف تطوير اخلدمات االلكرتونية – (

، معهد اإلدارة ،  2005ابريل  26-25املؤمتر العلمي اخلامس حول اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادية  -اإللكرتونية 

 .03، ص  2005التقين ، العراق ،  الرصافة هيكلة التعليم

(
 .03رجع نفسه ، ص املشريين بدري البارودي ،  -( 31

(
عيشوش رياض وآخرون ، " ظهور االقتصاد اجلديد "، حبث مقدم يف مقياس االقتصاد وتسيري املعارف السنة  -( 32

 .18،ص  2008- 2007األوىل ماجستري  ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، بسكرة ، 

(
33
  .18عيشوش رياض وأخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص   -(

(
34
  .5-4شرين بدري البارودي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص -(

(
 .15-14، مرجع سبق ذكره ، ص ص وأخرون  عيشوش رياض  -( 35

  إدارة وهي عملية تعتمدها الشركات لنقل بعض العمليات الرقمية كتطوير الربامج ،ادارة قواعد البيانات إىل

 شركة أخرى .

 -دراسة التجربة اهلندية  -معتصم زكار ،إنشاء شركات برجمية عربية لتقديم خدمات التطوير للخارج -( 1)   

للقطاع اخلاص ،املكتب اإلقليمي العربي لإلحتاد الدولي لإلتصاالت ،األردن ة مقدمة لإلجتماع السنوي الثالث ،ورق

 2003،أكتوبر ،
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(
38
بوزيان ،"النموذج اهلندي  يف إقامة إقتصاد معريف تنافسي :واقع صناعة الربجميات اهلندية إبراهيم  -( 

،امللتقى العلمي الدولي املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومساهمتهما يف تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية "

  10،ص2007،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،اجلزائر ،نوفمرب ،

لقوم فريد ،"إنتاج ومشاركة املعرفة يف املؤسسة :الرهان اجلديد إلدارة املوارد البشرية "،أطروحة دكتوراه ،كلية ب -( 2)

 31،ص2013، 2012العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،اجلزائر ،

وجيا و املعلومات يف الصناعات القوة العظمى يف التكنول –...،"قصة جناح اهلند يف التكنولوجيا و املعلومات -(3)

 :"،مقال متوفر على املوقع 

https://www.facebook.com/futureindusrtyedip/posts/702112663156991  

 ،مقال متوفر على املوقع التالي :السليكون باهلند "نهاد حسن ،"املغرتبون ...أبطال قصة جناح وادي -(4)

http://www.sis.gov.eg/newvr/24edition/ecnomy.pdf 

مقال متوفر ،4.3.2...،التجربة اهلندية خللق قطاع وطين لتكنولوجيا املعلومات"بناء اهلند بأيدي اهلنود"ص -(1)

   nic.info/files/informatics/experts/pdf/1.pdf-https://www.yemen:على املوقع 

قراءة يف جتربة اهلند التنموية "مركز اجلزيرة –رشيد جرموني ،"اهلند عوامل النهوض و حتديات الصعود  -(1)

 : مقال متوفر على موقع   للدراسات و الدار العربية للعلوم  ،

center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=179-http://www.nama  

 

https://www.facebook.com/futureindusrtyedip/posts/702112663156991
https://www.facebook.com/futureindusrtyedip/posts/702112663156991
http://www.sis.gov.eg/newvr/24edition/ecnomy.pdf
https://www.yemen-nic.info/files/informatics/experts/pdf/1.pdf
http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=179
http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=179

