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 استراتيجيات التحول البديلة لالقتصاد الجديدقراءة في 

 الدكتور: غالب فاتح
 الجزائر -المسيلة -جامعة محمد بوضياف

 :الملخص

تتساوى التنمية املستدامة مع رفع مساهمة القطاعات املرتكزة على املعرفة يف االقتصاد عرب 

الدول املتقدمة اقتصاديا، وعلى تطوير وزيادة مساهمة العمال، وتعترب هذه احلصة كبرية يف 

الدول النامية العمل على رفع هذه احلصة يف القوى العاملة اىل معدالت قريبة من تلك احملققة 

 يف الدول املتقدمة.

للبلدان العربية للبقاء يف االقتصاد العاملي اما التحول اىل اقتصاد املعرفة تعترب ضرورة حتمية  

 واالرتقاء على حنو مستدام وشامل.مستدام وتنافسي لضمان البقاء 

 التنمية املستدامة، اقتصاد املعرفة، القوى العاملة. :الكلمات املفتاحية

 

Abstract: 

  Sustainable development is equivalent to increasing the contribution of 
knowledge-based sectors in the economy by developing and increasing the 
contribution of workers. This share is significant in developed countries. 
Developing countries need to increase their share in the labor force to levels 

close to those in developed countries. 

The transition to a knowledge economy is an imperative for Arab countries to 
remain sustainable and competitive in the global economy to ensure 

sustainable and comprehensive survival and development. 

Keywords: sustainable development, knowledge economy, labor force. 

 المقدمة :

العامل حول امتالك الثروات والقدرات املرتبطة اساسا باملوارد  تقريبا هناك فجوة كبرية يف مناطق

الطبيعية بشكل مباشر او غري مباشر، كتلك اليت يشهدها الوطن العربي، حيث ان االعتماد 

املفرط على املوارد الطبيعية والثروات غري متجددة رمبا كان السبب الرئيسي لتحدي التنمية 

 .املعاصرة يف الوطن العربي

ان مستقبل اقتصاد املعرفة العربي يف القرن اجلديد سيعتمد على على قدرته يف التعامل مع 

املشاكل البنيوية وعلى تنويع وتوسيع اعتماده على مصادر الدخل املستدمية، كما سيعتمد بشكل 
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حرج على قدرة العرب على توقع وتسخيري التغيري العاملي وحتضري انفسهم لالمساك بالفرص 

ديدة اليت يرفرها اقتصاد املعرفة واملعلومات وبتالي سيعتمد كل للك على مدى قدرة العرب اجل

يف احداث نشاط مشرتك وهادف ملواجهة هذه التحديات وكيفية استجابة حكوماتهم وشركاتهم 

 للتحديات اليت تواجهها.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها :

 اآلتية : ميكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل طرح االسئلة

 .؟ اقتصاد املعرفةهل هناك فجوة بني الدول العربية وبني الدول الصناعية املتقدمة يف جمال  -1

قتصاد املعرفة يف حتقيق التنمية الشاملة االقتصادية واالجتماعية اليت متكن اهل يساهم  -2

 ؟. الدول املتقدمةالدول العربية من اللحاق مبسرية 

العربية وبالتالي يف مواجهة املعرفة يف الدول هل سيساهم اقتصاد املعرفة يف تكوين  -3

 ؟.املستدامةقضاياها التنموية 

 ماهي االسرتاتيجيات املمكنة للتحول اىل االقتصاد اجلديد؟ -4

 أهداف الدراسة :

 انطالقًا من اسئلة الدراسة فإن اهداف هذه الدراسة تتلخص باآلتي :

 يف انتاج املعرفة؛والصعوبات اليت تواجهها البلدان العربية حتديد املعوقات  -1

ول حنو االقتصاد املعرفة ميكن ان تكون عليها متطلبات التح حماولة حتديد التصورات اليت -2

 ؛ للدول العربية 

 . قراءة يف اسرتاتيجيات املمكنة للتحول اىل اقتصاد اجلديد -3

 اور تتمثل يف االتي: وعليه سوف تتم مناقشة هذه الدراسة على ثالثة حم

  :مفاهيم ومصطلحات الدراسة؛احملور االول 

 :راس املال الفكري، املعرفة واالقتصاد اجلديد؛ احملور الثاني 

  :اسرتاتيجيات التحول البديلة لالقتصاد العاملي.احملور الثالث 

 المحور االول: مفاهيم ومصطلحات الدراسة :

اقتصاديات املعرفةة، اتضةل لنةا ضةرورة تثبيبة  بعةه املفةاهيم الةيت  ةدم          من دراستنا ألدبيات 

 البحث وهدفه واملتسخدمة يف هذا البحث ، ومنها ما يلي :

هو للك الفرع مةن علةم االقتصةاد الةذي يهةتم بعوامةل  حتقيةق الرفاهيةة          االقتصاد املعريف : (1

ملعرفةة ثةم تطبيةق االجةراءات     العامة من خالل مساهمته يف اعداد  دراسة نظم تصةميم وانتةاج ا  

الن فاالقتصةاد املعةريف يبتةدأ مةن مةدخل عمليةة انتةاج وصةناعة          الالزم لتطويرها وحتةديثها . 
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املعرفة ويستمر حنو التطوير املرتكز على البحث العلمي منطويًا حت  اهةداف اسةرتاتيجية يسةعى    

 لتحقيقها من اجل تنمية شاملة ومستدامة.

بها عملية االبتكار واالكتشاف واالخرتاع او االكتساب ملعرفة معينة ثم ويقصد  انتاج املعرفة : (2

 القيام باستخدامها ونشرها ثم  زينها .

هي امتداد لعملية انتاج ملعرفة ، وتتضمن االساليب الرتبوية وطرق التةدريب   صناعة املعرفة : (3

 قل املعرفة .وعملية االستشارات واملؤمترات والبحث والتطوير وتضطلع مبهمة محل ون

متثل الكيفية اليت تتم مبوجبها توجيه كل ما من شأنه الوصول اىل املعرفة وطرق  ادارة املعرفة: (4

استخدامها واالستفادة منها بشكل هادف.  وميكن القول ان ادارة املعرفة هي شرط جةوهري ننتةاج   

ورش  املصانةةةةةةةع واملةةةةةزارع وويف املعرفة يف اجلامعات واملراكز العلميةةة والبحثيةةة والتعليميةة 

 ( .13، ص 2004، العمل )انظر د.غالب الرفاعي

هو للك املنهج الذي ُيستخلص من ادراك مكانة املعرفةة وتقانتهةا    االقتصاد املبين على املعرفة : (5

والعمةةل علةةى تطبيقهةةا يف االنشةةطة االنتاجيةةة املختلفةةة، اي انةةه يعتمةةد علةةى تطبيةةق اسةةاليب  

االنشطة االنتاجية، اي انه يعتمةد علةى تطبيةق قواعةد االقتصةاد       االقتصاد املعريف يف خمتلف

ية واالجتماعية يف جمتمع ميكن ان نطلق عليه اجملتمع املعريف يف خمتلف االنشطة االقتصاد

 (.35، ص  2004)انظر يف للك حممد خضري ،  Information Society املعلوماتي

 راس المال الفكري، المعرفة واالقتصاد الجديدالمحور الثاني: 

لشركة او يف عصر املعرفة يعترب راس املال الفكري واالساس يف خلق افضلية تنافسية مستدامة ل

املمؤسسة او اجملتمع فهو حاليا يتمتع بقيمة اعلى من اي االصول امللموسة اليت تتضمن املوارد 

الطبيعية واملعمل الضخمة واالدوات واملخازن اليت كان  اساس االفضلية التنافسية يف السباق، 

و استغالله بشكل فعال يف ويعترب راس املال الفكري حليا املورد اكثر قيمة هذا املورد ال يتم ادارته ا

 العامل العربي وقد يكون للك سببا لبطء االمناء يف العامل العربي.

اكد دراكر ان تنمية راس املال الفكري واالدارة اجليدة ميكن ان يساهم يف زيادة االنتاجية وخلق 

نتج نهضة غنية متسارعة وتراكمية يف اي اقتصاد، ويقرتحدراكر ان دليل هذه االفرتاضية يست

من التجربة االمريكية حيث راس املال الفكري شكل القوة االساسية وراء تغيري البيئة االقتصادية 

واالجتماعية لالقتصاد االمريكي، كما يفسر بوضوح النمو والنجاح اللذين اتسم بهما خالل 

حاليا بشكل وثيق بالنمو  طبيرتى ايضا ان حتقيق انتاجية اعل واكدالعقديني االخرييني، 

االسرع لراس املال الفكري الذي ميثل الوسائل االكثر فاعلية لزيادة انتاجية العمال، كذلك يعتقد 

لراس املال الفكري يرتبط بشكل عضوي خبلق وتوزيع وتعزيز املعرفة يف سائر ان النمو السريع 

كة يف املعرفة بشكل اكرب كلما ظهرت واالجتماعية. بالتالي كلما تتم املشارالعمليات االقتصادية 

اكثر مساهمات راس املال الفكري يف التنافسية والنمو. هلذا كان من السهل فهم اصرار دراكر على ان 
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اسرتاتيجية التنمية االقتصادية واالجتماعية املتسارعة املرتكزة على تعزيز املعرفة وراس املال 

 الفكري  لق الشروط للتنمية املستدامة.

عرب قياس راس مال املنشاة ن  السويد هي الدولة االوىل اليت انشات ميزانية الراس املال الفكري كا

، 2006.) ينظر اىل: املوسوعةالعربيةمناجاللتنميةاملستدامة ، ومساهمته يف التنافسية االقتصادية.

 (314ص 

لراس املال يف  ويوفر منولج سكانديا طريقة متوازنة تشرح كيفية مساهمة االشكال املختلفة

 01تنافسية املؤسسة. ان منولج قياس راس املال الفكري يستخدم استعارة )البي ( يف الشكل رقم 

حيث راس املال الفكري هو السقف ويعكس تاريخ املؤسسة واالجنازات يف املاضي، ولكن ال يعطينا اي 

س املال املنظومة وراس مال فكرة عن االمكانيات واالجنازات يف املستقبل. االعمدة الداعمة هي را

السوق وتقوم بقياس كيفية حتضري املؤسسة او الدولة للمستقبل. اما راس املال البشري فهو القلب 

 –وسط البي  وهو يتفاعل ويدعم من قبل سائر املساحات االساسية. كذلك فهو قلب الدولة 

الدولة. ودور املؤسسة والدولة هو املؤسسة، وميثل القدرات واملهارات واحلكمة وثقافة الناس يف هذه 

 يف قيادة ومساعدة ودعم الناس لصقل قدراتهم وتطوير امكانياتهم اىل اقصى حد.  

 استعارة البي :01شكل رقم 
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 .315، ص 2006املستدامة ،  التنمية اجل من العربية املوسوعةاملصدر: 

فثروة الدولة مل تعد تقتصر على مواردها الطبيعية واصوهلا النقدية، الثروة احلقيقة هي راس 

املال الفكري للناس، وتتضمن اكثر من الراس املال البشري كونها تضم ايضا راس املال اهليكلي، ويرد 

 تعريف خمتلف العناصر يف مايلي:  

 الثروة المالية 

Financial wealth 

 

اس ر

 مال

 السوق

 راس مال البشري

Human capital 

راس 

 مال 

 عملية

 تجديد الراسمال

Renewal capital 
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 كمة واحلدس ورغبة االنسان يف حتقيق كامل : وتتضمن املعرفة واخلربة واحلراس املال البشري

 قدراته وواجباته الوطنية. ويتضمن كذلك فلسفة اجملتمع واملبادئ الثقافية والقصصية.

 ويتضمن االنظمة الثقافية والقيم اليت توفر االندماج االجتماعي راس املال االجتماعي :

تعترب متعددة. هذه االنظمة  واالستمرار معا عرب فرتات طويلة من الوق  وعلى امتداد اجيال

من سرعة تغيري وسيلة االنتاج وبالتالي ميكن ان تشكل حتديا بارزا امام حتول غالبا بشكل ابطأ 

 االقتصاد واجملتمع اىل انظمة متعددة على املعرفة.

 :هو جمموعة املهارات التنظيمية ومهارات السوق واالنظمة االدارية والقيادية  راس املال اهليكلي

التنظيمية اليت تقود االستخدام االمثل وحتكمه وحترك اثاره نحداث افضلية يف االسواق واداء 

 فعال وعالي االنتاج.

 :ملؤسسة اما هذه العالقات الوثيقة بني الزبائن واملوكلني واملستخدمني وبني ا  راس مال السوق

بالنسبة اىل الدولة فهذه تتعلق اساسا باملعرفة والعالقات االسرتاتيجية باألسواق العاملية 

 والشبكات املنشاة مع الشركاء واصحاب الودائع.

 ان تدفق املعرفة يتطلب التعاون مع اصول فكرية وهيكلية كأنظمة املعلومات راس املال املنتج :

التنظيمية واالدارية. هذه اهلياكل ميكن ان تعزز وتزيد تنمية راس واالدوات واملعطيات واهلياكل 

 املال البشري واستخدامه بالشكل االمثل.

الدولة واستثماراتها احلالية يف املشاريع  –هذا يرتبط بقدرات املؤسسة :  جتديد وتطوير راس املال

وتوفري النمو يف املستقبل، والربامج التجديدية لتعزيز القوى التنافسية يف االسواق املستقبلية 

وهذه تتضمن االستثمارات يف البحث والتطوير وحاضنات االعمال والعالمات التجارية وبراءات 

 (316، ص 2006املستدامة ، التنمية اجل من العربية .) ينظر اىل: املوسوعةاالخرتاع.

 واقع هيكل البناء المعرفي في الوطن العربي اوال: 

تقارير التنمية االنسانية العربية لوقفنا على حقيقة درجة التطةور املعةريف   لو بدأنا مبا لكرته 

يف الوطن العربي.  فقد ابرز التقرير االول ان احد أهم النواقص يف الةدول العربيةة هةو موضةوع     

استخدام املعرفة.  اما التقرير الثاني فقد كرس بالبحةث املعمةق ملسةائل املعرفةة وجمتمةع املعرفةة،       

 اكتساب املعرفة على صعيدي النشر واالنتاج.ويقيم حال 

ان واقع احلال يف البلدان العربية يؤكد حقيقة النقص الكةبري يف القةدرات الةيت تسةببها عةدم      

كفاية نظم التعليم وكذلك اخنفاض االستثمار وبشكل كبري يف جمةال البحةث والتطةوير، كمةا ان     

 .استخدام املعلوماتية اقل من اي مكان آخر يف العامل

يؤكد ان ما حيتاجه الةوطن العربةي هةو     2002ان تقرير التنمية االنسانية العربية الصادر يف سنة 

يف القدرات البشرية واملعرفية الةيت بنية  علةى اسةس ضةعيفة.        لالستثمارتوافر االرادة السياسية 

كما اكد التقرير اىل ضرورة زيادة االنفاق على التنمية لتستفيد قطاعات الصحة والتعليم والبحث 

 العلمي والتقين واعطاء العامل االنساني ما يستحقه من اهتمام. 
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ينظةر اىل: سةعد خضةري    )ها اىل اآلتةي  وميكن ارجاع اسباب النقص يف انتاج عناصر املعرفة ونشر

 :(07، ص 2011عباس، وليد امساعيل السيفو، ، 

بالرغم من التقدم امللحوظ الذي طةرأ علةى التعلةيم يف بعةه الةدول       اخنفاض مستوى التعليم : -1

العربية، اال ان مستوى التعليم بشكل عةام مل يصةل اىل حةد الكفايةة الالزمةة لتحقيةق االنتقةال        

حمتوى ومضمون معريف يدفع باجتاه انتاج املعرفة ونشرها.  فقد حتقق تقدم كمي   النوعي حنو

يف خمرجات التعليم رافقه تدني يف التحصيل املعريف والذي انعكةس بةدوره يف ضةعف القةدرات     

ظهةور   ادى اىليةة املةوارد البشةرية  ةا     التحليلية واالبتكارية، وقد كان  النتيجة ضةعف يف نوع 

كةةل فةةرتة مةةن الفةةرتات     ءة العلمية للمتخصصني يف خمتلف امليادين ومتطلبات فجوة بني الكفا

 الزمنية املعاصرة هلا .

بانضافة اىل ما لكرناه يف النقطة السةابقة فةإن حمدوديةة     اخنفاض مستوى البحث والتطوير: -2

البحث وتدني مستوى ادائها الكمي والنوعي ادت الىعجز واضةل تبلةور    عدد وضعف امكانات مراكز 

حقيقية بني االنتاج املعةريف يف الةدول العربيةة مقارنةة مبسةتواه يف كةثري مةن        يف شكل فجوة 

حصةة  العامل االخرى.  فمخرجات البحث والتطوير دون املستوى املطلةوب بكةثري ، حيةث ان     بلدان 

اه يف كثري من بلدان العامل االخرى.   حيث ان حصة الدول العربيةة  الدول العربية مقارنة مبستو

املسةجلة للةدول   % من امجالي النشر العلمي يف العامل ، وعلى صةعيد بةراءات االخةرتاع    1ال يتجاوز 

 1999/  1980اع خالل الفةرتة  اخرت براءة  370دول عربية سجل   9العربية ، فقد اشارت البيانات ان 

بةراءات   16328لنسبة تعترب منخفضةة الا مةا قورنة  بةدول اخةرى ككوريةا الةيت سةلج          ان هذه ا.  

 براءة اخرتاع . 147اخرتاع وتشيلي اليت سجل  

من بني االشكاليات املهمة اليت تةؤثر بشةكل مباشةر علةى البحةث       غلبة الطابع البريوقراطي : -3

يف  –علةى االخةص    –اطية السائدة توجهاته وتطويره هي الصيغ البريوقرالعلمي وبالتالي على 

واملراكز البحثية يف الدول العربية، فاالهتمةام الزائةد بةاملواقع االداريةة واالبتعةاد عةن       املؤسسات 

تثبةةةةةةةيط  االنشطة الفاعلة واهلادفة يف اجملال العلمي ادى اىل اضعاف التوجه العلمي من خالل 

 انتاجه. العلمي وضعف ما ميكن  فاعلية العلماء والباحثني وبالتالي اخنفاض نتاجهم

 ا ال شك فيه ان حجم االنفاق املالي يعترب من العوامل املهمة اليت  ضعف التخصيصات املالية: -4

والتطوير .  ان نسبة ما يتم انفاقه على البحث والتطةوير يف الةدول العربيةة ال     تؤثر على البحث

% مةن  5% و 2.5ذه النسةبة يف الةدول املتقدمةة بةني     % من الناتج القومي، بينما ترتاوح هة 0.2يتجاوز 

% مةن حجةم االنفةاق علةى البحةث والتطةوير يف الةدول العربيةة         89دخوهلا القوميةة،  علمةًا بةأن    

 تغطيها مصادر حكومية، وهذا يعين ضعف مساهمة القطاع اخلاص.

فيةة الةيت تنقةل مةن     ان املقصود هنةا هةو الكي   وجود بعه التوجهات املغلوطة لتطوير املعرفة : -5

خالهلةا املعرفةة، فاسةترياد املعرفةة اجلةاهزة، اي اسةترياد وسةائل االنتةاج ال يعةين نقةاًل حقيقيةةًا           

تزيد من القدرة االنتاجيةة ثةم تتقةادم لتصةبل بعةد       للتكنولوجيا ، وامنا هي عملية مؤقتة 

وعليةه حتةى هةذا    للك ضعيفة املنافسة يف االسواق  ا يتطلةب اسةترياد غريهةا.. وهلةم جةرًا.        

عملية تفعيل وتطوير ملا يناسب تلك االقطار وليس جمرد تطبيةق  االسترياد للمعرفة حيتاج اىل 

 وتطوير .حتويرما هو مستورد دون 
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 دـــاد الجديـــة لالقتصــول البديلــات التحـــالمحور الثالث: استراتيجي

االبتكاري الوطين، فقد  داءتعزيز األواع من الرتتيبات يف ناظهرت بعه البحوث أهمية هذه األ

 باألصلأصبل شائعا ضم هذه الرتتيبات كخصائص لنوعية االنظمة الوطنية لالبتكار، املقرتحة 

 القائمة أمثل ملثل هذه اخلصائص واليت اصبح  واسعة نسبيا مايلي:من قبل الدول، وتتضمن 

 املنتج؛ _عالقات املستخدم 

 شبكات التعاقد من الداخل؛ 

 التكنولوجبا؛ _العلوم شبكات 

 ترابط إنتاج البحوث والتطوير؛ 

 اهلندسة العكسية؛ 

 املهارات واملعرفة الضمنية؛ 

 نظام االستشارات واالسواق؛ 

 قدرات استرياد التكنولوجيا؛ 

 .ارتباط انظمة العلوم والتكنولوجيا مع البحوث والتطوير 

كن املبالغة فيها، سنتجب الغوص يف إن أهم هذه االمور واالعتبارات ألصحاب القرار العرب ال مي

املفروض وغري املفروض يف سياسات التكنولوجيا العربية واسرتاتيجيات التحول حتى نعرف 

 بعمق اكرب تاريخ انظمة االبتكار الوطنية وانعكاساتها.

يف اليابان والواليات املتحدة االمريكية واوروبا،  ميكن النظر اىل تزايد االبتكار والتطور الصناعي

يبدو واضحا ان جناح االبتكارات ومدى توزعها والفوائد االنتاجية املرتبطة بها اعتمدت على 

جمموعة واسعة من التأثريات االخرى، بانضافة اىل سياسة البحوث والتطوير الرمسية ومن بني 

 هذه العوامل ما يلي: 

 ايدة تأتي على يد مهندس االنتاج والتقنيني ومن املصانع وترتبط بأشكال االبتكارات املتز

 ؛خمتلفة باملؤسسات العاملة

  تأتي التحسينات العديدة على املنتجات واخلدمات من التفاعل مع السوق ومع الشركات املرتبطة

 ؛كتلك املتعاقدة من الباطن وموردي السلع واخلدمات

 كار املتزايد ولكنه ليس كافيا لتوليد االبتكار الراديكالي يساهم البحث والتطوير يف االبت

 ؛وتوزيعه

 تكنولوجي متخصص وضيق هي  -العالقات بني الشركات واالرتباطات اخلارجية مع نظام علمي

 ؛، خاصة لنجاح االبتكار مع ابتكارات راديكاليةحامسة

 ع وعائدات االنتاجية إن املظاهر الشاملة لالبتكار تؤثر بازدياد على حتديد معدل التوزي

 .املرتبطة معا مع اية عملية توزيع حمددة

  إن جناح اي نظام ابتكاري تقين حمدد، كالرجل االلي يعتمد على تغيريات أخرى مرتبطة

 .بأنظمة االنتاج
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وتشري هذه املظاهر الشاملة لالبتكار اىل وجود اختالفات يف اداء أنظمه االبتكار الوطنية 

وأهميتها . على سبيل املثال ، حلل فرميان االختالفات الواضحة بي  انظمة االبتكار الوطنية 

لرتكيز والدول احتاد السوفياتي السابقة، اكثر االختالفات بروزا، بالطبع كان ا الياباناملتبعة يف 

على البحث  والتطوير السوفياتي لصال القوات املسلحة واكتشاف الفضاء مع قليل من االهتمام 

 املباشر وغري املباشر باالقتصاد املدني.

بالوليات املتحدة االمريكية يف السباق على التسلل ادت اىل  اللحاقان الرغبة يف  التأكدومت 

 ير السوفياتي اىل اهداف الدفاع والفضاء.والتطو البحثتوجيه ثالثة أرباع ميزانية 

ئة فقط للبحث بامل 1ناتج احمللي الوطين، حبيث بقي وهذا االمر استنفذ حولي ثالثة باملئة من ال

 والتطوير املدني.

 هذه النسبة كان  من نصف املعدل يف معظم دول اوروبا الغربية واقل ايضا  من املعدل الياباني.

ن  ان يكون اكثر انتاجية لو كا بإمكانههلذا خيلص فرميان وغريه اىل ان االحتاد السوفياتي كان 

 األداءاالجتماعية والتقنية واالقتصادية يف النظام اقوى، كذلك احلوافز اليت تكافئ  العالقات

على اساس مؤسسات حبوث مستقلة عن النظام  السوفياتيالفعال. لقد مت تطوير النظام 

كادميي لكل قطاع صناعي ولتصميم واسترياد التكنولوجيا. وكان  العالقات بني هذه اال

املؤسسات ضعيفة حيث كان املخططون يفضلون احلفاظ على ارتباطات عمودية ويهملون 

 االرتباطاتاالفقية.

ان الرتكيز القوي واالستثنائي على حتقيق احلصص احملددة االنتاج، منع  االبتكار على مستوى 

جتاهات السابقة وال يشجعون التجارب واملبادرات اجلديدة ؤسسة كون املدراء يفضلون متابعة االامل

 هيلذا ، فيماكان تداخل البحوث والتطوير واالنتاجية والتكنولوجيا مهما على مستوى املؤسسة 

ناعة ص الستثناءاالضعف للصناعات السوفياتية  السما، كان   اليابانيالسمة االقوى يف النظام 

 الطياران وقطاعات الدفاع االخرى.

املنتج اليت هيا بغاية االهمية يف العديد من الدول  -اىل للك كان  عالقات املستخدم بانضافة

الصناعية، ضعيفة جدا او غري موجودة تقريبا يف الكثر من مراكز االنتاج يف االحتاد السوفياتي. 

التعليم من نسب عالية من الشباب  بأنظمةن اهتما بينها فاالثنان، فاالثنا التشابهاما لناحية 

امللتحقني بالتعليم الثانوي وبرتكيز اكرب على العلوم والتكنولوجيا. كذلك فان لدى االثنني وسئل 

للعلوم والتكنولوجيا لكن يف ما النظرة الطويلة  اجتماعيااهداف طويلة االمد ومنظورا  نجياد

مل تقتصر فقط على وزارة التجارة اخلارجية والصناعة  تفاعليةولدت من عملية  لليابانينياالمد 

وغريها من املنظمات العامة بل ضم  ايضا قطاع الصناعة واجلامعات، كان  العملية يف االحتاد 

 السوفياتي حمدودة وسيطرى عليها قطاعا الدفاع والفضاء.

ل وسع حتليله اىل مقارنة بني ب السوفياتيعند املقارنة بني اليابان واالحتاد مل يتوقف فرميان 

الوطنية،  االبتكارتناقضات اخرى بني انظمة  نظهاراالربعة  األسيويةالربازيل والنمور 

وتلك املوجودة يف  1980مستخدما كمثال االنظمة املوجودة يف امريكا الالتينية عام 

يف الثمانينات: ا وخاصة بني اثنني من الدول الصناعية اجلديدة ييف شرق اس النموراألسيوية

عند مستوى منخفه من  األسيويةبدأتالربازيل وكوريا اجلنونية ويناقش فرميان ان الدول 
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معا يف  وأمريكياالالتينيةالتصنيع خالل اخلمسينات، بينما مت مجع دول اسيا الشرقية 

الستينات والسبعينات مع جمموعة الدول الصناعية اجلديدة حبث شهدت الثمانينات بروز 

باملئة سنويا فيما تراجع  8ه حاد: فالناتج احمللي الوطين يف دول اسيا الشرقية منا مبعدل تناق

باملئة  ا يعين يف معظم احلاالت  2ما يف الربازيل، اىل اقل من نيف دول امريكا الالتينية بي

 (2006) ينظر اىل: املوسوعةالعربيةمناجاللتنميةاملستدامة ، تراجع الدخل الفردي.

ادخل   األسيويةمن التفسريات هلذا التناقه البارز. فبعه الدول    العديدلطبع هناك با

يف  املنطبقةتلك  متجاوزةتغريات اجتماعية جذرية اكبةةةةةر، كاستصالح االراضي والتعليم العالي 

 امريكا الالتينية، وقد سهل  التغريات االجتماعية يف هذا الوق  التحول التقين واهليكلي. 

 واالستنتاجات الخالصة

ان اقتصاد املعرفة  تعترب املسألة احلامسة يف متكني الدول العربية من توسيع جماالت 

اختياراتهم، ومتثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االدوات االساسية للمجتمعات اليت تنشد 

الل املوارد التقدم املؤسس على االقتصاد املعريف املرتكز االساسي للتحول احلقيقي حنو استغ

 الطبيعية واملادية، وبالتالي التأسيس لبعد جوهري يف التنمية البشرية .

 وقد توصل البحث اىل مجلة من االستنتاجات ، اهمها :

  تشهد البيئة االقتصادية العاملية تغريات مستمرة، وهذه التغيريات جيب ان يتم توقعها

 هلا مسبقا. ستعدادواال

 بعه املشاكل البنيوية وبناء مصادر دخل مستدامة؛ على االقتصاد العربي جتاوز 

 جيب وميكن خلق افضليات تنافسية حديثة مستدامة خاصة باالقتصاد العرفة؛ 

 جيب اشراك مجيع قطاعات اجملتمع يف امليادين االسرتاتيجية للمعرفة؛ 

 عرب اسرتاتيجيات ونشاطات عربيةفةعرجيب ان ترتكز التنمية املستدامة على اقتصاد امل 

 مشرتكة؛

  هناك فجوة بني جمموعة الدول العربية واجملاميع االنسانية يف العامل على صعيد اخلربة

االدارية للمعلومات واخلربة الفنية وكذلك يف جمال القوانني واالنظمة املتعلقة بالتطور 

 التكنولوجي احلديث )مجود التشريعات واالنظمة والقوانني وعدم مسايرتها للتطور املعريف(.

  عدم وجود اسرتاتيجية عربية )موحدة او شبه موحدة( مناسبة لصناعة حمتوى املعلومات

 وانعكاس للك يف اخنفاض جهود البحث والتطوير واالبتكار هلذه الصناعة .

  عدم التناسب بني التحوالت يف شكل اجملتمع العربي فيما يتعلق باجلانب االقتصادي

 والتحوالت التكنولوجية املتسارعة على الصعيد العاملي . والتعليمي والثقايف عمومًا والتغريات

 وبناًء على االستنتاجات اليت توصل اليها البحث ميكن صياغة التوصيات اآلتية :

  لبحث العلمي والتطوير واحلث على االبتكار من خالل خطط وطنية لاعطاء االهمية القصوى

 مدعومة باتفاقيات اقليمية ودولية.
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  التطورات املستمرة يف تكنولوجيا  التكنولوجية املتسارعة الستيعاب التغيرياتمواكبة

 ؛املعلومات واالتصاالت وبقية املعارف  االنسانية، وحماولة  ارستها ميدانيًا

  العمل على اجياد بيئة مناسبة لبناء صناعة عربية احملتوى متناسقة ومكملة للصناعات

 العاملية ومطورة هلا .

  وزيادة اعداد مستخدميه  ألنرتن ردم الفجوة الرقمية من خالل العمل على انتشار االعمل على

 ؛وعلى اختالف مستوياتهم

  من خالل حتسني مستواهم املعاشي  االختصاصاتزيادة االهتمام بالعلماء والباحثني وجلميع

جواء ومتكينهم على التواصل العلمي يف بلدانهم والعمل على جذب املغرتبني منهم خبلق اال

 املناسبة هلم .
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