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 تجربة بعض الدول التنمية المستدامةواقع اقتصاد المعرفة في ظل 

 شهيد هدى                             بوسهمين أحمد 
 طالبة دكتوراه                    -قسم أ–أستاذ محاضر 

     التجارية وعلوم التسيير   كلية العلوم االقتصادية، 
 الجزائر                                   -جامعة طاهري محمد بشار

 الملخص:  

لقد أصبح مفهوم التنمية املستدامة حيتل مكانة بالغة األهمية لدى الباحثني واملسؤولني       

ضبط هذا املفهوم وحتددت أبعاده  جلنة برنتالند أين مت فيها على حد سواء، خاصة بعد تقرير

غري أن جتسيد التنمية املستدامة وتطبيقها على أرض الواقع ال ميكن أن تتحقق وتؤتي  وأهدافه،

فاملنظمة تعد األداة األساسية اليت بواسطتها تتحقق هذه  مثارها مامل تتنب املنظمات ذلك،

ا االطبيعية والبررية  لتحويلها إىل بالنظر إىل تنوع حجم املوارد اليت تقوم باستغالهل التنمية،

 سلع وخدمات وإىل تعدد العالقات اليت تقيمها مع خمتلف األطراف املعنية.

Abstract : 

  

      The concept of sustainable development has become very important to occupy 

among researchers and administrators alike, especially after the Brundtland 

Commission report where this concept has been adjusted and set its dimensions and 

its goals, but the embodiment of sustainable development and their application on the 

ground can be achieved and bear fruit unless claimed by organizations, organization 

is the primary vehicle by which this development, Allen. 

 :مقدمــــة

إن اجملتمع احلديث يعطي للتنمية اهتماما متزايدا، نظرا للتغريات االقتصادية واالجتماعية     

الفجائية والعروائية املتقلبة اليت يرهدها العامل، فمن املنظور االقتصادي ال ميكن أن يتصف أي 

مبقدور  اقتصاد بالفعالية واإلنسانية ما مل تتوفر فيه التدابري واإلجراءات الكافية، حيث يكون

الفرد أن يستجيب لتحديات احلياة ويتكيف مع املتغريات االقتصادية واالجتماعية اليت حتيط 

 به. 
ويف الوقت  ومنه أصبحت التنمية مطلبا حتميا لتحقيق العدالة واإلنصاف بني األجيال املختلفة.

ل االقتصادي يف كل الذي أصبحت فيه املعرفة أساسا للتنمية وصدرا عامليا مستداما للقيمة والتباد

دول العامل يف إطار ما أصبح يعرف اليوم "اقتصاد املعرفة"، وباعتبار توفر مقومات املادية والبررية 

تأسيسا على ما سبق، تتلخص إشكالية الدراسة يف التساؤل  لتحقيق ذلك يف الدول العربية،

 :الرئيسي التالي

 املستدامة والوجه حنو اقتصاد املعرفة؟ ما مدى استجابة الدول لتحقيق التنمية
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وسيتم اإلجابة على اإلشكالية من خالل عرضنا هلذه الورقة البحثية من خالل تطرقنا للنقاط 

 التالي:

 املفاهيم األساسية للتنمية املستدامة. -1
 -نظري إطار-اقتصاد املعرفة  -2
 وكوريا اجلنوبية"لندا نفجتربة "لبعض الدول اقتصاد املعرفة والتنمية املستدامة  -3

 المفاهيم االساسية للتنمية المستدامة -1

تطور مفهوم التنمية عرب التاريخ ليعكس يف كل زمن من األزمنة الواقع الذي كان يعيش فيه كل 

جمتمع، وكان هذا الواقع استجابة لطبيعة املركالت اليت تواجهها هذه اجملتمعات، جبمعع ملفهعوم   

التنمية املستدامة. 

  1ا

 ماهية التنمية املستدامةأوال: 

لقد ظهرت عدة تعريفات واستخدامات للتنمية املستدامة، فالبعض يتعامل مع التنمية املسعتدامة  

كرؤيععة أخالقيععة تناسععب اهتمامععات وأولويععات النظععام العععالي اجلديععد، والععبعض يععرى أن التنميععة 

ا أسعلوبا  إلصعالأ أخطعاء    املستدامة منوذج تنموي وبديل عن النموذج الصناعي الرأمسالي، أو رمبع 

وتعثرات هذا النموذج يف عالقته بالبيئعة. وهنعام معن يتعامعل معع التنميعة املسعتدامة كق عية         

إدارية وتقنية حبتة للتدليل على حاجة اجملتمعات أو البلعدان املتقدمعة والناميعة إىل إدارة بيئيعة     

 واعية وختطيط فعال الستغالل املوارد.

 ة:.مفهوم التنمية المستدام1

تعرف اللجنة العاملية للتنمية املسعتدامة يف التقريعر املعنعون " مبسعتقبلنا املرعرتم والتنميعة            

تلبيعة احتياجعات احلاضعر دون أن تعؤدي إىل تعدمري قعدرة األجيعال        بأنها: "  1987املستدامة " لعام 

فيهعا اسعتغالل   عمليعة يتنعاغم   ". وتععرف كعذلك بأنهعا: "    املقبلة على تلبية احتياجاتها اخلاصة 

املوارد وتوجيهات االستثمار ومناحي التنمية التكنولوجية وتغري املؤسسات على حنو يعزز كال من 

. إمكانات احلاضر واملستقبل للوفاء حباجيات اإلنسعان وتطلعاتعه "  
(2)

إذا فالتنميعة احلقيقيعة هعي     

والعيت ميكعن أن حتعدن معن     القدرة على االستمرار والتواصل من منظور استخدام املوارد الطبيعيعة،  

خالل اسرتاتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط هلا، وذلك التوازن الذي ميكن أن يتحقق من 

خالل اإلطار االجتماعي البيئي والذي يهدف إىل رفع معيرة األفراد من خعالل العنظم السياسعية    

البيئي. واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت حتافظ على تكامل اإلطار 
(3)

 

 1992  يف تقريره العاملي برأن التنمية البررية لعام P.N.U.Dوبرنامج األمم املتحدة للتنمية ا     

عملية يتم من خالهلا صياغة السياسات االقتصادية، ال ريبية، يعرف التنمية املستدامة بأنها: "
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تكعون اقتصعاديا اجتماعيعا    التجارية، الطاقوية، الزراعية والصناعية كلها، بقصعد إقامعة تنميعة    

"وايكولوجيا مستدمية
(4)

. 

نستنتج من خالل التعريف السابق أن إتباع املنظمات ملتطلبعات التنميعة املسعتدامة يععه حبثهعا      

لععيس فقععط عععن األداء املععالي، وإمنععا كععذلك األداء االجتمععاعي والبيئععي، وبالتععالي تكععريس مبععدأ  

 املسؤولية االجتماعية يف املنظمات. 

إن التنمية املستدامة حتقق تامني تنمية شاملة تفي باحتياجات احلاضر، وحتقق التوازن بينه      

وبني متطلبات املستقبل لعتمكني األجيعال املقبلعة معن اسعتيفاء حاجيعاتهم، وعلعى ضعوء مفهعوم          

التنمية املستدامة تظهر أهميتها وذلك من خالل حتقيق األهداف املتمثلة فيما يلي: 
(5)

 

لتنمية املطلوبة ال تقتصعر علعى التقعدم يف منطقعة دون أخعرى، لسعنوات مععدودات وإمنعا         إن ا -

 للبررية مجعاء على امتداد املستقبل البعيد. 

إن مستويات املعيرة اليت تتجاوز احلد األدنعى األساسعي معن االحتياجعات ال ميكعن إدامتهعا إال        -

 دامة على املدى البعيد. عندما تراعي مستويات االستهالم يف كل مكان متطلبات اإل

إن االحتياجات االقتصادية كما يتصورها األفراد تتحدد كعذلك اجتماعيعا واقافيعا، ومعن اعم       -

فإن التنمية املستدامة تتطلب انترعار القعيم العيت ترعجع مسعتويات االسعتهالم العيت ال تتجعاوز         

 احلدود املعقولة.

قات الفقرية، من أجل الرفع من املستوى التنمية املستدامة تتوجه أساسا لتلبية احتياجات الطب -

 املعيري هلذه الطبقات، وبالتالي احلد من انترار الفقر.
التنمية املستدامة حترص على تطوير اجلوانب الثقافية لألفعراد، معع افافظعة علعى احل عارة       -

 اخلاصة بكل جمتمع.

إن ملفهوم التنمية املستدامة أبععاد خمتلفعة، نتيجعة عالقعة هعذا املفهعوم بالبيئعة واالقتصعاد          -

واجملتمع، وتتمثل هذه األبعاد فيما يلي: 
(5)

 

 أبعاد التنمية المستدامة: -2

حتى تكتمل الدراسة النظرية ملفهوم التنمية املستدامة، فإنه من ال روري دراسة كل من أبعادها 

 وهي:

: تطرأ التنمية املستدامة بتأكيدها على مبدأ احلاجات البررية، مسألة االكتفاء البيئيالبعد  -

الصناعي أي احلاجات اليت يتكفل النظام االقتصادي بتلبيتها، لكن جيب األخذ بعني االعتبار 

الطبيعة، عند البدء بالتصنيع، واهلدف من وراء كل ذلك هو التسيري والتوظيف األحسن 

 طبيععي والعمل على عدم تبذيره.للرأمسعال ال

: يعني البعد االقتصادي للتنمية املستدامة االنعكاسات الراهنة واملقبلة البعد االقتصادي -

لالقتصاد على البيئة، ومن خالله يتم طرأ مسألة اختيار ومتويل وحتسني التقنيات الصناعية 

 يف جمال توظيف املوارد الطبيعية. 
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ليس معناه افافظة على الطبيعة فحسب، بل بتقدير جملموع ذين البعدين، اإن األخذ به -

وتأكيد مبدأ التآزر بني اإلنسان  العالقات املقامة بني الطبيعة وبني األفعال البررية كذلك،

 والبيئة، واألف لية للتكنولوجيات واملعارف والقيم اليت ت ع يف األولوية الدميومة الكبرية.

: تتميز التنمية املستدامة خاصة بهذا البعد الثالث، إذ أن البعد البعد االجتماعي والسياسي -

اإلنساني جيعل من النمو وسيلة لاللتحام االجتماعي ولعملية التطوير يف االختيار السياسي، 

والبد هلذا االختيار أن يكون اختيار إنصاف بني األجيال مبقدار ما هو بني الدول. 
(6)

 

ة يف أي جمتمع من اجملتمعات على مصدرين أساسيني هما: تعتمد عملية التنمية املستدام -

الطبيعة واإلنسان اموارد طبيعية وموارد سكانية ، وهذان هما جناحا التنمية اللذين بهما إما 

تتمكن من التألق يف آفاق الرخاء والرفاهية، وإما تبقى يف جمال العجز والتخلف، وختتلف 

حيث وفرتها ونوعيتها. وتأتى أهمية التنمية املستدامة اجملتمعات يف حيازة هذين املصدرين من 

بالنسبة الستغالل املوارد الطبيعية من ارتباطها بعاملني أساسيني هما: 
(7)

 

 التزايد املطرد يف عدد السكان. -

 وزيادة احلاجات تبعا للتطور الفكري واحل اري. -

بكعل معا مييزهعا معن قعيم       وعلى ذلك، فالتنمية املستدامة ت رب جبذورها يف كل جوانب احليعاة 

وعادات وسلوم وأساليب إنتاج وأوضاع عمرانيعة واجتماعيعة واقتصعادية ونظعم سياسعية وتقعدم       

علمي وتقه وجتدد فه وأدبي، بهدف إشباع احلاجات املختلفة لألفراد، والوصول بهعم إىل وضعع   

 :  يوضح تداخل أبعاد التنمية املستدامة1والركل رقم ا أف ل.

   1رقم الركل ا

 تداخل أبعاد التنمية املستدامة

 البعد االقتصادي

 

 

 

 

 

 

 البعد االجتما عي                                                 البعد البيئي                          

 

 الباحثنيمن إعداد ا املصدر:

 

 

 

لتنمية ا
 املستدامة
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 ماهية اقتصاد المعرفة: -3

 .المفاهيم المرتبطة بهمفهوم اقتصاد المعرفة وبعض  2-1

قبل احلديث عن اقتصاد املعرفة، أعرج أوال اىل بعض املفعاهيم املرتبطعة بهعذا املفهعوم اجلديعد،      

 وهلذا سوف نتطرق اىل مفاهيمية لكل من املعرفة، واقتصاد املعرفة.

 مفهوم املعرفة: -
واملعدركات احلسعية والقعدرة    تعرف املعرفة على أنها "حصيلة االمتزاج اخلفي بني املعلومة واخلربة 

علععى احلكععم، حبيععث تكععون املعلومععات وسععيط الكتسععاب املعرفععة ضععمن وسععائط عديععدة كاحلععد  

. والتخمني واملمارسة الفعلية واحلكم بالفطرة

8)ا
 

على أنها "املزيج املركب من اخلربة، القيم، البيانات املرتبطة، االدرام املعتمعن واملسعلمات   وتعرف  -

على فكر معني، توفر البيئة املواتية واإلطار املناسعب العذي معن شعأنه أن يسعاعد       البديهية القائمة

على التقييم واجلمع بني اخلربات واملعلومات.

 9)ا 
 املعرفة:خصائص  -
خصععائص تتميععز بهععا املعرفععة ألن اسععتخدامها يتطلععب الفهععم الواضععح والعميععق هلععا،  هنععام  -

استعماهلا:استخدامها يؤار تأاريا مباشرا يف جماالت 

10)ا 
 

  أي أن بعض الرركات لديها ما جيعلعها قعادرة علعى توليعد املعرفعة      إن املعرفة ميكن أن تولد :

إسعتدامة اإلبتكعار   وهذا ما ميثله األفراد املبتكرون يف الرعركة العذين ي عمنون عمليعة      اجلديدة،

 .وتوليد املعرفة
      املعرفة ميكن أن متوت: وكما تولد املعرفة فإنها متوت أي ا، فالقليل جدا معن املععارف العيت

الغالبية العظمى من املععارف  هلذا فإن  ،هو الذي يسجل يف الكتب والدورياتتتكون خالل جتاربنا 

 .بإحالل معارف جديد حمل القدمية ، أوأما مبوت الرخص ،متوت
 غلعب املععارف ذات قيمعة يعتم اإلمسعام بهعا معن أجعل زيعادة اعروة           املعرفة ميكن أن متتلك: أن أ

ىل بعراءات اخعرتاع أو   املعرفة العي متتلكهعا إ   ويليف حت الرركات حيث متار  الرركات دورا كبريا

 .نونية شأنها شأن امللكية املاديةأسرار جتارية باحلماية القا
 :فعالكثري معن    ،صعرحية ومنظعورة  عرفعة يف الرعركة هعي    ليس كل امل املعرفة متجذرة يف األفراد

للتحعول إىل معرفعة   املعرفة التنظيمية حيتفظ بها بركل خعالق يف رؤو  األفعراد، وهعي قابلعة     

 .صرحية ومنظورة
         املعرفة ميكن أن ختزن: إن املزيد من املعرفة يعتم ختزينعه خارجيعا، وهعذا التخعزين يكعون علعى

 .نيةوم، وخمتلف وسائل التخزين االلكرتالورق األفال
  :ال ععمنية واملعرفععة اخلارجيععة  – املتجععذرةفععإىل جانععب املعرفععة إن املعرفععة ميكععن أن تصععنف– 

معرفعة العمليعة تتعلعق بكيفيعة عمعل األشعياء        :جد أمناط أخرى من التصنيفات مثعل الصرحية تو

ومعرفة املهارة تتعلق بكيفية األشياء بطريقة ذات قيمة للرركة، ومعرفة األفراد وهي كل املعرفة 

 املتعلقة بالرؤية، احلد ، والعالقات اليت تستخدم يف العمل ........
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ستخدام بل على العكس فهي تتطور وتولد االستخدام التقاسم املعرفة: فهي ال تستهلك باميكن 

 .وميكن نرر املعرفة واخلربات العملية عرب العامل إذا توافرت الوسائل والسبل الالزمة لذلك

 اد املعرفة:عصر املعرفة أو اقتص -
االنفجار املعلوماتي الذي أخذ باالتساع مع نهاية القرن العررين وظهور تطبيقاتها حصل  -

املختلفة، يف شبكة االنرتنت واورة املعلومات وتغري مفهوم اإلنتاج لصاحل اإلنتاج املعريف 

ها التكنولوجي وسهولة الوصول اىل املعلومات واملعارف وتطوير الصناعات وزيادة فعاليات

 وانتاجياتها، فهو يعتمد على امليزة التنافسية من خالل الصناعات اإلبداعية.
كل ذلك أدى حدون تغريات جذرية يف املفاهيم أعطت هذا العصر الناشئ جمموعة من  -

اخلصائص اجلديدة:

 11)ا 
 أصبح االنسان وقدرته العقلية افرم األساسي والرأمسال األول يف االقتصاد.  -
 يف منظومات اإلنتاج وحتول املعرفة اىل قوة منتجة. اندماج العلوم -
املسافة الفاصلة بني االخرتاع وتطبيقه على أرض الواقع، ففي حني كان الفارق بني تقلص   -

 ظهور االخرتاعات وجتسيدها على واقع احلياة.
طغيان الطابع االوتوماتيكي على وسائل ودورات اإلنتاج فخالل مرحلة الزراعة، كانت وسائل   -

اإلنتاج ال تتعدى حدود بعض األدوات البسيطة وبظهور الصناعة حتولت تلك األدوات اىل االت 

 ضخمة ولكن الثورة املعرفية طورت تلك اآلالت.

 "تجربة فنلندا وكوريا الجنوبية"لبعض الدول اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة  -4

االقتصاد اجلديد صار ضرورة حتمية ال جدال فيها لذلك على كل الدول أن تسعى اىل  ان 

االندماج فيه، عن طريق تطوير بنيتها التحتية لكي تسهل وتساعد عملية االندماج وهلذا 

هذه الورقة بعض اختلفت التجربة من دولة اىل أخرى حسب بنيتها التحتية، وسوف نتطرق يف 

التجارب الناجحة لالنتقال حنو اقتصاد املعرفة.

12)ا 
 

 . التجربة الفنلندية:1.3

 تعد من أهم التجارب العاملية لالنتقال والتحول اىل اقتصاد املعرفة وذلك لألسباب التالية:

  كم338.424ا مساحة البلد فنلنداأوال صغر

2

.  
  الزراعي.كانت تعتمد ولوقت طويل على االقتصاد 
  حالة االقتصاد الفنلندي أوائل التسعينات كان يف أزمة وذلك حلالة الركود االقتصادي الناتج

 عن أزمة البنوم اليت تسبب يف عجز ميزان املدفوعات ورفع مستويات البطالة.
رغم كل هذه الظروف الصعبة اليت كانت تعيرها فنلندا اال أنها استطاعت ويف وقت قصري جدا 

ض من احلالة اليت كانت فيها وذلك يف منتصف التسعينات حيث شهد تطورا ملحوظا من النهو
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يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأصبحت من أوائل قائمة البلدان يف اقتصاد املعرفة 

 .ومؤشر التنافسية والتنمية البررية

 :مؤشرات اقتصاد املعرفة لفنلندا -
حبيث نالحظ تقدم فنلندا يف اقتصاد  املعرفة لفنلندايوضح اجلدول االتي مؤشرات اقتصاد 

 واجلدول التالي يوضح ذلك: 2012املعرفة لسنة 

 مؤشرات اقتصاد املعرفة لفنلندا: 1اجلدول 
 املؤشرات

 

 

 السنوات

مؤشر  الرتبة

اقتصاد 

 املعرفة

مؤشر 

 املعرفة

مؤشر 

التسهيالت 

 الدولية

مؤشر 

االبداع 

 التكنولوجي

مؤشر 

التعليم 

واملوارد 

 البررية

مؤشر 

تكنولوجيا 

املعلومات 

 واالتصال

1995 7 9.33 9.30 9.44 9.33 8.83 9.75 

 9.37 8.31 9.68 9.50 9.12 9.22  -1ا8 2000

 9.22 8.77 9.66 9.65 9.12 9.33 + 6ا2 2012

 من اعداد األستاذة  املصدر:

البحون واالقتصاد والسياسة، حترير التجارة فنلندا أي ا التنموية بناء اجلسور بني من سياسة     

اخلارجية وهذا لترجيع االستثمار األجنيب وخاصة على قطاع االتصاالت وااللكرتونيات الن 

هدفها األول نقل املعرفة وتوليدها وخلق االبداع واالبتكار التكنولوجي حمليا وليس مستورد من 

 البلدان األخرى.

كرتونية اليت شهدتها فنلندا بسبب" عمالة ماهرة ومدربة وبنية القفرة الكبرية يف صناعات االل

حتتية قوية ونظام تعليمي متطور ووفرة رأ  املال األجنيب لتمويل توسعات هذه الصناعات" زد 

على ذلك ما عرف حباضنات االعمال أو احلاضنات التجارية وهي كعامل قوي وحمفز على عملية 

ات الصناعات املتخصصة وحاضنات التقنية اليت تركز االبتكار واالبداع "وترمل احلاضن

 جمهوداتها على احت ان االبتكارات الفردية احلديثة".

 تجربة كوريا الجنوبية.  2.3

تعد كوريا اجلنوبية من أهم التجارب العاملية أي ا يف التحول االقتصادي وذلك ألسباب عديدة 

عرض التجربة الكورية يعترب كنموذج يف تارخيها، مما جعل حتوهلا تعترب كقفزة نوعية و

 ميكن للدول تطبيقه ومن بني هذه األسباب:

كم99392صغر املساحة حيث تقدر -

2 

. 
سنوات واليت اعتربت كمسح شامل  03احلرب القائمة بينها وبني كوريا الرمالية اليت دامت ملدة  -

 لكوريا اجلنوبية.
 يف عملية التنمية.باإلضافة اىل افتقارها للمواد األولية اليت تساعد  -
كان يسود املنطقة يف فرتة الستينات وكانت تعمل على صناعة االرعر الفقر الكادأ الذي  -

 املستعار  لتقوم بتصديره لكافة أحناء العامل وبعدها صناعة املنسوجات.
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كل هذه الظروف القاسية كانت حمفزات قوية وملحة لكي تتبنى كوريا سياسة حتاول اخلروج بها 

االخرتاع اليت من م أن زيادة العدد اإلمجالي براءات  1997الوضعية املزرية، نظرا الزمة من هذه 

م. باإلضافة اىل زيادة معدل انراء املعارف التكنولوجيا  2005يف عام  157.747م اىل  1981سنة  71.114

 اجلديدة.

ى من الرعب قامت حركة جمتمع مدني إلنقاذ البالد من اإلفال  كما قررت الغالبية العظم

الكوري بالتربع باحتياطاته من الذهب للبنوم ومت تنفيذ برنامج قاسي ومؤمل إلعادة اهليكلة 

 االقتصادية وترمل اإلصالأ أربعة قطاعات وهي:

 إعادة هيكلة القطاع املالي. .1
 إعادة هيكلة قطاع الرركات. .2
 إعادة هيكلة السوق. .3
 إعادة هيكلة القطاع العام والدعم املالي. .4

 قامت كوريا بوضع االسرتاتيجية التالية: وهلذا

تبه نظام للحوافز االقتصادية قائم على أسا  حفز أنرطة البحث والتطوير وعمليات خلق  -

 املعرفة وبراءات االخرتاع. 
 اصالأ نظام التعليم لتوائم مع احتياجات التحول القتصاد املعرفة. -
 ات اقتصاد املعرفة.تطوير بنية أساسية ومعلوماتية بركل يتسق مع احتياج -
اصالأ منظومة االبداع التكنولوجي وجعلها أكثر كفاءة من خالل ترجيع مستويات التفاعل  -

 مابني املؤسسات العلمية.
املراركة الفعالة ما بني احلكومة والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدني واملراركة الرعبية  -

 على نطاق واسع.
يف الرفع من اقتصادها اىل أعلى املراتب اقتصاديا ومتلكت وبالتالي جنحت التجربة الكورية 

الصدارة يف التحول حنو اقتصاد املعرفة، وسوف نتطرق يف اجلدول التالي اىل مؤشرات اقتصاد 

 املعرفة حسب معطيات البنك الدولي لكوريا اجلنوبية.

 لكوريا:مؤشرات اقتصاد املعرفة ل -
كوريا حبيث نالحظ تقدم كوريا يف اقتصاد املعرفة ة ليوضح اجلدول االتي مؤشرات اقتصاد املعرف

 واجلدول التالي يوضح ذلك: 2012لسنة 

 لكوريا مؤشرات اقتصاد املعرفة: 1اجلدول 

 املؤشرات

 

 

 السنوات

مؤشر  الرتبة

اقتصاد 

 املعرفة

مؤشر 

 املعرفة

مؤشر 

التسهيالت 

 الدولية

مؤشر 

االبداع 

 التكنولوجي

مؤشر 

التعليم 

واملوارد 

 البررية

مؤشر 

تكنولوجيا 

املعلومات 

 واالتصال

1995 25 8.16 8.56 6.93 8.22 9.13 8.34 
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 9.21 9.06 8.58 6.83 8.95 8.42  +1ا24 2000

 8.05 9.09 8.80 5.93 8.65 9.97  -5ا29 2012

 من اعداد األستاذة  املصدر:

حيث حتتل  2012-2000-1995الحظ من خالل اجلدول الرتب اليت احتلتها كوريا خالل السنوات ن

 دولة عامليا وذلك من خالل السياسات التنموية املطبقة وبذلك أصبحت: 145الصدارة بني 

  حتتوي على أكرب نسبة يف العامل للمنازل املوصولة باألنرتنت بواسطة شبكات االلياف

 البصرية.
 قتصاد املعرفة.تأاري القطاع الصناعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف كوريا على ا 
  االعداد الكبرية من مصنعي صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف كوريا مثل شركة

 وكوريا تيليكوم. lgسامسونغ و
   ارتفاع مستوى العلم والتعليم ووعي ودعم احلكومة الكورية ملراريع تكنولوجيا املعلومات

 واالتصاالت.
 3لثالثااعتماد كوريا اجلنوبية على تقنيات اجليل اG اذ أن عدد املررتكني يف هذه اخلدمة  

 مليون نسمة. 49من عدد السكان اإلمجالي والذي يقارب  %71يوازي  ، ما2008مليون 35وصل اىل 
حيث كانت حتتل  2012مرات يف سنة  05كما نالحظ أي ا يف اجلدول تراجع كوريا اجلنوبية ب 

 دولة عامليا. 145من بني  29لتصبح يف املرتبة  2000سنة  24رتبة 

هذا الرتاجع يف الرتتيب أكيد له أسباب تؤار على الوضعية االقتصادية وعملت على عرقلة 

 اخلطط واملراريع التنموية فمن بني هذه األسباب:

الرتكيبة السكانية للرعب الكوري، فمن املعروف أن نسبة الريخوخة يف كوريا اجلنوبية  -

ذا ما يهدد من تناقض اليد العاملة الرابة، مما ي طر كوريا مرتفعة مقارنة مع الفئات األخرى وه

 اىل جلب القوى العاملة من خمتلف دول العامل وخاصة من الصني، الفيتنام، والفلبني.
سرعة التغريات التكنولوجية حيث وضع هذا السبب العامل يف حالة تنافس دائم للوصول اىل  -

 التجديد واالبداع.أعلى املراتب عامليا لذلك جيب العمل على 

 خـــــــــــاتمة:

وأبعادهعا فإنهعا    على ضوء ما مت استعراضه من مفاهيم نظريعة حعول مفهعوم التنميعة املسعتدامة     

، خاصعة يف  والسعي للحفاظ على افعيط والبيئعة   بها أصبحت مطلبا حتميا على املؤسسات العمل

، كما الحظنا ضرورة واملواصفات ادماج مفهوم التنمية الوقت الراهن، وذلك من خالل تبه معايري

اندماج البلدان فيه وذلك لتحقيق مععدالت مرتفععة معن النمعو االقتصعادي وبعذلك الوصعول اىل        

حتقيق الرفاهية. زد اىل ذلك فتح اجملال أمام االستثمارات االجنبية ألنها جتلب القدر الكبري معن  

يف االندماج يف الوسعط التنافسعي العذي تعيرعه مجيعع       التكنولوجيات احلديثة. كل هذا يساعد

 الدول.  
 وانطالقا مما تقدم ميكن عرض بعض املقرتحات نذكر منها: 
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 ري احلكومية، الدولية العمل على إجياد قنوات من التعاون الفعال مع املؤسسات احلكومية وغ

 واإلقليمية اليت يهمها موضوع التنمية املستدامة. منها
  ى املدار  ء على الوعي البيئي وذلك بتنظيم برامج تعليمية على مستوتربية النش

والثانويات واجلامعات وحتى خارجها لرفع إحساسهم باملسؤولية جتاه البيئة وتثمني  االبتدائية

 مراركاتهم املستقبلية يف هذا الصدد، ون من بالتالي مستهلكون خ ر يف املستقبل. 
  بقادة  وسائل التثقيف املختلفة. وميكن أن نستعني يف ذلكتثقيف اجلماهري الواسعة عرب

الرأي إلقناع اجلهات املستهدفة من املستهلكني أو حتى اجلهات الرمسية وغري الرمسية مبدى 

 أهمية محاية البيئة.
   جيب على الدول العربية اتباع سياسات تنموية مرتكزة على اقتصاديات املعرفة وتعزيز اقافة

 .داعاالبتكار واالب
  جيب على اجلزائر اإلسراع يف وضع تنظيمات قانونية الداعمة لالقتصاد املعرفة وخلق بيئة

 مرجعة للمؤسسات االقتصادية ودعم القوانني متعلقة بالتجارة االلكرتونية.

 قائمــة المراجع:
  1ا 

واقععع املسععؤولية االجتماعيععة يف حتقيععق التنميععة املسععتدامة حالععة مؤسسععة دمحععاني علععي، " 

-26واقع املسؤولية االجتماعيعة  ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الدولي حول االمسنت ومرتقاته"، 

 .5، الرلف، ص2016نوفمرب 28

  2ا 

التنميععة اإلدارة البيئيععة ودورهعا الفعععال يف خلععق اإلنتعاج األنظععف وحتقيععق   مزريعق عاشععور، "  

 .ية، ورقة حبثاملستدامة يف الدول العربية "

 (3)
 .220، ص 2000، مركز دراسات واسترارات اإلدارة، "اقتصاديات البيئة والتنمية نهى اخلطيب، " 

(4)
، 2003، دار الفكعر العربعي، مصعر،    "السحابة الدخانية: املركلة، األار، احلل " صالأ حممود احلجار، 

 .13-14ص ص 

  

 5ا
 .45-44، ص ص 1999، مركز دراسات واسترارات اإلدارة، " مفهوم التنمية املستدامة" أسامة اخلولي،  

(6)
، املعهعد العربعي للتخطعيط،    " العنفط و التنميعة املسعتدامة يف األقطعار العربيعة "     مجيل طاهر، 

 .1997الكويت، 
(7)

أطععروحة مقدمععة   ، "اجلزائعععر   أار تلون البيئة يف التنميعة االقتصعادية فعععي   ساملععي رشيععد، " 

، 2005/2006ضمن متطلبات احلصول على شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصاديععة فعععرع التسييععععر،    

 .113-112ص ص 

 (8)
 .62، ص2010، شعاع للنرر والعلوم، حلب،"اقتصاد املعرفة"باسم غدير غدير،  

بالكويل.جوجاميل.ب، ترمجة خالد العامري، إدارة العامري، القاهرة، دار الفاروق للنرر والتوزيع،  

 09، ص2003
(9) 
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(10)
عمان، ، دار صفاء للنرر والتوزيع، الطبعة االوىل، " إدارة املعاصرة يف إدارة املعرفة" ، عواد الزيادات

 .25.24، ص 2008

(11)
إطار ودراسة مقارنة يف  "االقتصاد املعريف والتنمية البررية "هدى زوير خملف حسني الدعمي، 

 .36بلدان عربية خمتارة، أطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة، العراق، ص
 

 

(11)
أطروحة "  -دراسة مقارنة -"اقتصاد املعرفة وجودة التعليم العالي يف اجلزائر بن ونيسة ليلى،  

. 59-50،ص 2015/2016دكتوراه، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، اجلزائر، 
 

 

 

                                                 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


