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دور االقتصاد املعريف يف التنمية االقتصادية
واالجتماعية يف العراق
أ.م.د .وفاء عبد الجبار عمران
جامعة بغداد /كمية التربية ابن رشد
المستخمص:
تناولت ىذه الدراسة االتباط الوثيق بين التطلعات نحو التنمية العربية الشاملة في تعييلييا
وقيد تناوليت العنا ير المتوقعية النيياز م ونيات االقت ياد المعرفي في البليدان العربيية مين ي
ثي ي ب مباح ييب حي ييب تن يياو لمبح ييب االو ر ييرض وبي ييان االط يير النظري يية في ي
المعرفيية وفي

ي ي يية تس ييا

ي ييية ت ار ميييا بينمييا تنيياو المبحييب الثييان طبيعيية ىي ي االقت يياد المعرفي ال ييا

في الييدو العربييية و معوقييات اسييت دا ادوات ومسييتلزمات ودور االقت يياد المعرفي
الثالييب و ال ييير ف ييد ىييت بال ش ي

ريين االسييتراتييية العربييية المناسييبة و ي ييية

مييا لمبحييب
تيارىييا النييياز

االقت اد المعرف
وقييد تو ييلت الد ارسيية اليين يمليية ميين االسييتنتايات ييياخ ف ي م ييدمتيا االن يياض المسييتمر
بمستوى التعلي وتدن مستوى البحب والتطوير وظيور الطابع البيروقراط رلين ميا ىيو مسيت د
منيييا باالفييافة اليين ليييا

التبيياد االف ي ف ي ميييا المعلومييات فيمييا بييين البلييدان العربييية وطييرد

الم يوارد البش يرية وف ي م ييدمتيا ال يياخات العلمييية الت ي ى ي ل ي
ن ط يية يوىري يية تتعل ييق باي ييا

اس ييتراتييية

ميتمييع المعلومييات رنييدما ين ي

االقت يياد المعرف ي

يينارة محت ييوى المعلوم ييات التي ي تعتب يير اىي ي م وم ييات

التر يييز مييا ىييو ييياري اان في البلييدان العربييية رليين ارسيياخ

البنية التحتية االساسية لميتمع المعلومات من يان

ا ر

مييا تو يييات الد ارسيية ف ييد تمحييورت حييو ارطيياخ االىمييية ال
ب افيية مراحلييو

ييذل العم ي رليين ايييياد البي يية العربييية المناسييبة لبنيياخ

المعرفي يشييتر في

ييوى الريياد ىي ليية التعلييي
يينارة رربييية للمحتييوى

نيازىييا ال طييارين العييا وال يياص متناسي ة ومتماشييية مييع

المعرف ي في ي ال ييدو المتط ييور

مييا ابييرزت

يينارة المحتييوى

مييا ييدت الد ارس يية رل يين اتبيياع سياس يية المحافظ يية رل يين المي يوارد
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البش يرية العربييية وف ي م ييدمتيا ال يياخات العلمييية ميين االبعيياد والتييييير ميين ي

التعليمية والتدريبية والعم رلن رود الع و وال اخات بيير معا سو إلن الوطن العرب
Abstract:
This study dealt closely with the aspirations towards comprehensive
Arab development in accelerating it. It dealt with the expected elements
of the achievement of the components of the knowledge economy in the
Arab countries through three topics. Where he dealt with the first
research and the presentation of theoretical frameworks in how to
acquire knowledge and how to accumulate. While the second topic dealt
with the nature of the structure of the knowledge economy existing in the
Arab countries and obstacles to the use of tools and supplies and the role
of the knowledge economy. As for the third and last research, I was
interested in revealing the appropriate Arab strategy and how to choose it
to achieve the knowledge economy.
The study concluded with a number of conclusions, foremost of
which is the continuous decline in the level of education, the low level of
research and development, the bureaucratic nature of what is used in
addition to the lack of horizontal exchange in the field of information
among the Arab countries and the expulsion of human resources, . It also
highlighted a fundamental point in the absence of a strategy for the
information content industry, which is considered the most important
component of the information society, as the focus is now on developing
the basic infrastructure of the information society.
The recommendations of the study focused on giving the utmost
importance to the restructuring of education in all its stages. As well as
work to find the appropriate Arab environment to build an Arab industry
for the content of knowledge shared by the public and private sectors
consistent and consistent with the industry of knowledge content in
developed countries. The study also emphasized the policy of preserving
the Arab human resources, especially the scientific competencies of
dimensions and displacement through activating the educational and
training process and working on the return of minds and competencies
by emigrating to the Arab world.
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المقدمة:
تعتب يير المعرف يية ال ي ي ة االساس ييية للميتم ييع االنس ييان الييراىن وم يين
التحوالت العمي ة والميمة ف

لي ييا تح ييت معظي ي

ي ميياالت الحييا لميا لييا مين ر قية رفيوية بتنميية الميتمعيات

االنسييانية فالمعرفيية ى ي احييد الم تسييبات الميميية ل قت يياد والميتمييع فبنيياخ ال ييدرات االنسييانية
وتطويرى ييا بارتبارى ييا العن يير االنت يياي الر يسي ي والمح ييدد االساسي ي ل نتايي يية انم ييا ينطل ييق م يين
تطوير اخ وقدرات الموارد البشرية
ان اميت
ميين ي

وسييا

المعرفيية بشي

االسييت دا ال ثي ي

المتطور ال بد وان يش

مويييو و ييحيا واسييتثمارىا ب افيية بعادىييا العلمييية الدقي يية

للميييارات و دوات المعرفيية ال نييية واالبت ارييية والت انيية االت نولوييييا

افيافة

ح ي يية ل قت ياد اليوطن وقاريد

ل نطي ق نحيو التحيو

الن االقت اد المبن رلن المعرفة
ان التويييو المعا يير ميين قب ي العلميياخ والبيياحثين نحييو ارتبييار المعرفيية ذات قيميية وانيييا
بحت العن ر الر يس مين بيين رنا ير االنتياق يل ي الفيوخ رلين ياني

ل ير مين المعرفية

يتعلق ب ي ية ادارتيا
ان ىذه الدراسة حاولت سيبر اليوار واقيع االقت ياد المعرفي في البليدان العربيية مين ي

تحليي

طبيع يية البن يياخ المعرفي ي في ي ف ييوخ الد ارس ييات والبح ييوب النظري يية والعملي يية لتحدي ييد االس ييتراتيييات
الم مة ال تسا

المعرفة وت ار ميا بما ي ف الين تح ييق الت يد المنشيود وقيد تي تنياد الد ارسية

ف ث ب مباحب ى :
المبحب االو :ررض وبيان االطر النظرية ف
المبحب الثان  :طبيعة ىي

ي ية ا تسا

المعرفة وت ار ميا

االقت اد المعرف ال ا ف الدو العربية

المبحب الثالب :االستراتييية العربية المناسبة النياز االقت اد المعرف
مشكمة الدراسة وأسئمتها:
يم ن

يالة مش لة الدراسة من

طرح االس لة ااتية :

 -2ى ىنا فيو معرفية بين الدو العربية وبين الدو ال نارية المت دمة متمثلية بيالن ص في
ميا انتاق المعرفة؟
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 -1ىي ي يم يين ان يس يياى ويعيي ي االقت يياد المعرفي ي في ي تح ي ييق التنمي يية الش يياملة االقت ييادية
وااليتمارية الت تم ن الدو العربية من اللحاق بمسير الثور المعلوماتية المعا ر ؟
 -2ى سيساى اقت اد المعرفة ف ت وين المحتوى المعرفي المناسي

لليدو العربيية بميا يم نييا

من المساىمة العلمية والت نولوييية وبالتيال في مواييية قفياياىا التنمويية مين ييية ومين ييية
ا رى زياد مشار تيا الدولية واالقليمية ؟
أهداف الدراسة :
انط قاً من اس لة الدراسة فإن اىدا

ىذه الدراسة تتل ص باات :

 -2تحدييد المعوقييات وال يعوبات التي تواييييا البلييدان العربيية رليين

يعيد االنتيياق المعرفي في

ظ التطورات الت نولويية العالمية المتساررة يداً

 -1محاولي يية تحدييييد الت يييورات الت ي ي يم ي يين ان ت ي ييون رلييي ييا متطلبي ييات التح ييو نحي ييو االقت ي يياد

المعرف ي للييدو العربييية الت ي تعتبيير ذات اقت ييادات ل ي ت ي بعييد اليين مرحليية ال اييية ف ي بنيياخ
المعرفة
 -2ما ى ال ي ية الت تتم ن من

ليا االقت ادات العربية ت وين المحتوى المعرف المناسي

رل ن ال عيد االقت ادي وااليتمار والث اف والذي يتم ن من استيعا
م تل ي

التطور الت نولوي ف

الميييادين العلمييية ال سيييما ف ي ميييا التطبي ييات العملييية التطبي ييات البرميييية واالنتيياق

االر م وال ن

وف ميا االت االت والمعلومات

الخ

مفاهيم ومصطمحات الدراسة :
من دراستنا ألدبيات اقت اديات المعرفة اتفيا لنيا فيرور تثبيبيت بعيض الم ياىي التي
ت د الدراسة وىدفيا والمتس دمة ف ىذا البحب ومنيا ما يل :
 -1االقتصاد المعرفي :
ىييو ذلي ال ييرع ميين رلي االقت يياد الييذي ييييت بعوامي

تح يييق الرفاىييية العاميية ميين ي

مسيياىمتو في ارييداد د ارسيية نظي ت ييمي وانتيياق المعرفيية ثي تطبيييق االييراخات ال زميية لتطويرىييا
وتح ييديثيا فاالقت يياد المعرفي ي يبت ييد م يين م ييد

رملي يية انت يياق و يينارة المعرف يية ويس ييتمرنحو

التطييوير المرت ييز رليين البحييب العلم ي ومنفييوياً تحييت اىييدا
تح ي يا من اي تنمية شاملة ومستدامة
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 -2انتاج المعرفة :
وي

ييد بيييا رملييية االبت ييار واال تشييا

واال ت يراع او اال تسييا

لمعرفيية معينيية ث ي ال يييا

باست داميا ونشرىا ث ت زينيا
 -3صناعة المعرفة :
التربوييية وطييرق التييدري

ى ي امتييداد لعملييية انتيياق لمعرفيية وتتفييمن االسييالي

االستشارات والمؤتمرات والبحب والتطوير وتفطلع بميمة حم ون

ورملييية

المعرفة

 -4ادارة المعرفة :
تمث ي ال ي ييية الت ي تييت بمويبيييا توييييو ي مييا ميين شييقنو الو ييو اليين المعرفيية وطييرق
اس ييت داميا واالس ييت اد مني ييا بشي ي

ويم يين ال ييو ان ادار المعرف يية ىي ي ش ييرط ي ييوىري

ى يياد

إلنتاق المعرفة ف اليامعات والم ار ز العلمييية والبحثييية والتعليميية وفي الم ان ييع والميزارع وورش
العم اانظر د لال

الرفار

تشرين الثان

 1003ص 22

 -5االقتصاد المبني عمى المعرفة :
ىيو ذلي المينيل اليذي ليسيت لص مين اد ار م انية المعرفية وت انتييا والعمي رلين تطبي يييا
ف االنشطة االنتايية الم تل ة اي انو يعتمد رلن تطبييق قواريد االقت ياد المعرفي في م تلي
االنشطة االقت ادية وااليتماريية في ميتميع يم ين ان نطليق رلييو الميتميع المعلوميات

اانظير

ف ذل محمد فري  1003ص 24
المبحث االول :عرض وبيان االطر النظرية في كيفية اكتساب المعرفة وتراكمها
ان التنمييية االقت ييادية  -االينمارييية بم يوميييا الشييام
سياس المعرفية

ييذت حاليييا مسييا ار يديييدا ينطلييق ميين

فق يبا انتياق المعرفية ورمليية اسيت داميا يشي

رليييو رملييية بنيياخ اليينظ االقت ييادية وااليتمارييية وبش ي
ينبثق السؤا اات " ي

تؤثر المعرفة و ي

يتناس ي

يتسع انتشارىا ل

االنتاق والبنن االيتمارية؟ ان االيابة رلن ىذا السؤا يتطل
أوال -كيف تتراكم المعرفة

م تياح الت يير اليذي ترت يز
مييع درييية تطورىييا وميين ىنييا
تحدب تحوال ف ىيا

نظمية

تناو الموافيع ااتية :

ثانياااا -أثااار الحاااث الخاااارجي والحاااث الاااداخمي فاااي التاااراكم

المعرفي
ثالثا  -التحميل االقتصادي لممعرفة

رابعا -مساهمة الدولة في التراكم المعرفي وحمايته
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خامسا -التراكم المعرفي مقوم أساسي لبناء البحث العممي التطبيقي
أوال:كيف تتراكم المعرفة
اسيت داميا بشي

ان موفوع المعرفة يعتمد ساسيا رلين المييا اليذي تسيت د فييو

م ثي

في

ميا االنشطة
االقت ادية
فرور التر يز رلن )(Gadrey and Gallouj, 2002, P.54

ويرى ي مين دو يانيت

وديابيا ييو
المسيييتوى االيتمي ييار الي ييذي يمث ي ي البي ي يية الحاف يينة الري يياد اس ييت دا المعرفي يية
ت نولوييا المعلومات واالت االت ربما يحسن المسيتوى المعرفي
تسارد رلن ح المشا

ميييا وان اد ي ييا

فالت نولويبيا اليدييده يم ين ان

الت تظير ف رملية االنتاق و لق فرص يديده للمعرفة

ذن يتفييا ان ىنييا ارتميياد متبيياد ف ي التطييورات المعا يير لييث ب ظ يواىر احييدثت تايي يرات
ىي لييية يوىرييية وى ي  :العولميية والتعلييي ونظييا الت نولوييييا اليديييده المرت ييز رليين المعلومييات
واالت االت
)(Bratton , 2000.p.4فظيياىر العولميية فرفييت تاي يرات ف ي

ي منظوميية النشيياط الت ي

تمارسيا المنظمات
وي ييرى البني ي ال ييدول ان رملي يية ت امي ي االسي يواق

 Integrationم ييا دت ال يين س ييررة ت امي ي

االسواق
الدولية انتشرت بسررة مست يده من الم تررات ال نية وت نولوييا المعلومات حو العال
)(ozay M, and M. Tahiroglu Ln , 2003 . p.45
ثانيا -أثر الحث الخارجي والحث الداخمي في التراكم المعرفي
ان االقت اد الذي يستند الن اساس معرف ىو اقت اد يست يد من تقثيرات م تل

ش ا ىيا ي

شييب ات االت ييا ف ي رمليييات تنظييي وتطييوير الييد و اليين حيييز المعلومييات والمعرفيية لييير ن
ذل يتطل

االشار الن موفورين ميمين ىنا :

الموفوع االو  :يتمث بتقثيرالعام ال اري ف الت ار
مييع سيييرور رملييية النمييو االقت ييادي الييدا ل

المعرف الذي ي ترض ن ي يون منسييما

حيييب ن العامي ال يياري في ظي تطييوره اليديييد
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والمتمثي ي بالعولم يية

ييذ بع ييادا ميم يية في ي تقثي ارت ييو ف ي ي ن ييس الوق ييت ال ييذي ت ييون في ييو التايي يرات

اليي لييية ذات ارتميياد متبيياد رليين المييدى الطوي ي فيمييا يتعلييق بالتنمييية االقت ييادية فييقن ىنييا
انتشا ار لنظا ت نولوي يديد يتر ز ف ميا المعلومات واالت ياالت

نظير) Gadrey et,

الموفوع لثان  :يرتبط بعام نمو دا ل النشيق واليذي تعيود ت سييراتو

ي الين نميوذق اليدور

al 2002.P.103
ف سب

الت ار

الرسمال

نظرا(Gadrey et al , 2002. P.109

ان ف يير النمييو الييدا ل النشييق تعييود اليين تمييييز يييانبين يرتبطييان بالعوامي التي تييؤدي اليين ت عيي
دور العام ال اري فيما يتعلق بزياد انتايية رنا ر االنتاق وىما :
اليان
الياني

االو  :فيما يتعلق بنورية قو العم
الثيان  :و يعتميد رلين م تلي

والم

اليواني

ود ىنا ىو رس الما البشري

ال نيية المتمثلية بال يدمات الوسييطة حييب يويييد

ت ييورين مس ييت بليين في ي موف ييوع الت ييقثيرات الدا لي يية وال اريي يية للتي ي ار
لييما ف موفوع ت وين رس الما البشري وف تنظي اليان

المعرفي ي

م ييا ويتر ييز

ال ن النور

فالت ور االو يتيو نحو ارتبار التعليي الم يدر الر يسي للتيقثير ال ياري في تيمييع المعرفية
نظيراLucas . R. 1988. P.42
التدريبي يية التي ي يم يين ا تس ييابيا م يين ي ي

وفي ىيذا االتيياه ير يز روميور رلين موفيوع ال بير
العمي ي

حي ييب ي ت ييرض ان ييو سيح ي ي نم ييو سي يريع في ي

م زون رس الما الثابت نظر ا( Romer.P.1990.p.71
مييا الت ييور الثييان فيتيييو نحييو ارتبييار ي

ش ي ا البنيين التحتييية ى ي

م ييادر اريييية للت ي ار

المعرف
ان هااا المصادر يتمثال فاي قطااع االتصااالت.
)P.87فيرى

(Roller and Warerman , 1996,

من رولر ووارمان فيعت دون ان ىذا الم در ىو ال طياع الميال

(Amable

) et al . 1997ما اميب ول رون
بينمييا يعتبيير ي ميين برادفييورد وسييومرز ان التطييور في االسييتثمارات ال ا يية والعاميية ىييو م ييدر
ىذا الت ار
)Bradford and summers , 1991 .p.445
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ثالثا  -التحميل االقتصادي لممعرفة
تمث ي المعرفيية االقت ييادية األسييالي

والطييرق الت ي يعرفيييا وي ي ي اسييت داميا االنسييان والت ي ليييا

تقثير رميق رلن
االقت اد وتيد

الن -:

 2محاولة في وقياس التقثير الذي ت ل و المعرفة
 1محاولة في طرق ت ار مات المعرفة
 2محاولة ش

المعرفة وتعلميا ون ليا الن اا رين

ان اقت اديات المعرفة ى يزخ من التحلي االقت ادي ال ياص بيالطرق العلميية واليندسيية التي
تتناو د ارسية ال شي
الحديثة

رين نطيور سيالي

الت يد العلمي وال ني اليدييد و ميا يسيمن بالت نولويييا

ما وان اقت اديات المعرفة تتناو دراس الث افة المعرفية وطرق التعلي والتعل

رابعا -مساهمة الدولة في التراكم المعرفي وحمايته
ىنا ريدد مين الطيرق التي يم ين ن تلييا اليييا الدولية لتح ي رلين توزييع ثير ياخ للميوارد
ف فوخ الوفورات ال اريية للمعرفة المتمثلة بالتعلي والبحب والتطوير ومن ىذه الطرق ى :
) -2(Subsidiesالمساردات و المنا
 -1Patents and copyrightsح وق االمتياز والت ليد
 -2المساردات و المنا
تتمث ف ما ت دمو الح ومية مين ارانيات للمنتييين باالرتمياد رلين مسيتوى االنتياق وت يد ىيذه
المنا و المساردات الن ال طاع ال ياص اليذي ت يد نشيطتو المنيافع العامية وبرنيامل الح ومية
ف االرانات يسارد ال طاع ال اص بمزاولة نشاطو من

استا

الموارد ب ا ة رالية

 -1ح وق االمتياز والت ليد :
المعرفة ربما ىي المتايير الوحييد اليذي ال ينطبيق رلييو قيانون تنياقص االنتاييية الحديية

ف لميا

تزايدت المعرفة دت الن تزايد انتايية االنسان ويظيير نيو ال يوييد اتيياه ييرى بيقن زيياد الوحيد
الواح ييد م يين المعرف يية س ييينتل رني ييا تن يياقص وح ييد واح ييد م يين االنتايي يية فم ييث

يي

 24س يينة

المافييية لييوحظ بييقن ت ييد المعرفيية ف ي اسييت دا ماي روبروسيس ير قييد ارطتنييا تتييابع مسييتمر ف ي
بروسيسيير شييبس التي يعلييت ال مبيييوتر الش

ي ا ثيير فارلييية وايسيير واوسييع في االسييت دا
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ت د في المعرفيو المتعل يو بت يمي و ينارة بروسيسير شيبس يياخت بت ازييد في

وبالتال فقن

الوفييورات ال اريييية

المني يزات واالنتايييية وبالمث ي فييان ي ت ييد ف ي المعرفيية يييؤدي اليين ت ي ار

حيب ن ت د المعرفة مث ف ت مي وبناخ الطا رات دى الن تزايد بير ف منيزات الطيران
اذن االمثليية ثييير وف ي معظ ي ح ييو المعرفيية والت ي
م تل

الح و العلمية ح ي ة ان السيب

من التعمق والتوسع ف م تل
والت ار

االسالي

دت اليين ت ي ار

الر يسي في تي ار

ف ي الوفييورات ال اريييية ف ي

المعرفية ىيو ت ازييد الوفيورات الناتيية

والطرق والت ى ناتية

من االسيت دا االففي

اال ثر واالسرع للمعرفة

ول ون المعرفة ت لق وتزيد انتايية الوفورات ال اريية فيي اذن فيرورية ل سيت دا في السياسية
العام يية لف ييمان تط ييوير االف ي يار اليدي ييد التي ي ت ل ييق وتش يييع العمي ي ال ييوخ
االساسية ف

لق الحوافز ال حيحة للمبدرين ف م تل

م ييا ان الوس يييلة

ح يو المعرفية ىي في تيوفيرالظرو

المناسيبة المتمثلية بالمحافظية رلين ح يوق ا تشيافاتي وىيو ميا يطليق رلييو ح يوق المل يية ال رييية
مييا وان االطييار ال ييانون الييذي ييينظ ىييذه الح ييوق ىييو الييذي يعيير بح ييوق االمتييياز و ح ييوق
تسيي اال تراع
خامسا  :التراكم المعرفي مقوم أساس لبناء البحث العممي التطبيقي
يم ن ال و ان ىنا ارتماد متباد بين موفوع ت ار
التو

المعرفو والتطور والبحب العلم وما ييت

الييو مين نتيا ل وتطبي يات ومين ىنيا فيقن التطيوير المعرفي يسيتند إلين البحيب العلمي

ال ييذي ي ييود إل يين ام ييت

الت نولويي ييا التي ي تعتب يير الم ييؤثر المباش يير واالساسي ي في ي تح ي ييق حال يية

االستثمار االمث للموارد االقت ادية من اي الو و إلن حالة التطورالقت ادي
ل د ارطت ىذه الع قو ا الت ار
دلت تيار ميمورة من دو العال النام

المعرف – البحب العلم التطبي

ثمارىا ف د

تايوان و وريا الينوبية وسناافوره وماليزيا وىونغ

ونغ وبعض الدو اال رى
ال سيما ف ينو شرق اسيا بارتبارىا دو ال قطة للمعرفو رلن ح ي ة ىذه الع قو حيب
است ادت ىذه الدو من ا تسا

المعرفو ث تطبي يا لت

إلن مرحلو التنافس مع دو

الواليات المتحد االمري ية ا د ردنان ناي و  1002 /ص 8
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ل د اثبتت الدو المذ ور نياحياً ميمياً بإرتبارىيا دو
ميين مياراتيييا المييياير

ينارية يدييد في اسيتعاد ييذ

ثيير

حيييب وفييعت بيرامل وارييد في تعظييي االسييت اد ميين ىييذه الميييارات

مييا ر ييزت رليين انش يياخ شييب ات توا ي ي بييين ى ييذه الميييارات رل يين المسييتويين المحلي ي والع ييالم
تم نيا من الح و رلن رس ما معرف يديد لي ت ين يومياً قيادر رلين االسيتثمار فييو ا نظير

حمييود

فح يييلة ال ب يرات االستثماريةالسيياب ة ف ي تموي ي المشيياريع تعتبيير

ص 1002 12

رلن درية بير من االىمية ا د الرفار

تموز  1001ص 44

المبحث الثاني :طبيعة هيكل االقتصاد المعرفي
لييو بييد نا بم ييا ذ رتييو ت ييارير التنمي يية االنسييانية العربي يية لوق نييا رليين ح ي يية درييية التط ييور
المعرف ف الوطن العرب

ف د ابرز الت ريير االو ان احيد ىي النيواقص في اليدو العربيية ىيو

موفوع است دا المعرفة اما الت رير الثان ف د رس بالبحب المعمق لمسيا
المعرفة وي ي حا ا تسا

المعرفة رلن

المعرفية وميتميع

عيدي النشر واالنتاق

ان واقييع الحييا ف ي البلييدان العربييية يؤ ييد ح ي يية اليين ص ال بييير ف ي ال ييدرات الت ي تسييببيا
رد

اية نظ التعلي و ذل ان اض االستثمار وبشي

بيير في مييا البحيب والتطيوير

ميا

ان است دا المعلوماتية اق من اي م ان ل ر ف العال
ان ت ريير التنميية االنسيانية العربييية ال يادر في سينة  1001يؤ ييد ان ميا يحتاييو الييوطن
العرب ىو توافر االراد السياسية لإلستثمار ف ال درات البشرية والمعرفية التي بنييت رلين اسيس
ف ييعي ة

م ييا ا ييد الت ري يير ال يين ف ييرور زي يياد االن يياق رل يين التنمي يية لتس ييت يد قطار ييات ال ييحة

والتعلي والبحب العلم والت ن وارطاخ العام االنسان ما يستح و من اىتما
ويم ن ارياع اسبا

الن ص ف انتاق رنا ر المعرفة ونشرىا ف الدو العربية الن اات :

 -1انخفاض مستوى التعميم :
ب ييالرل م يين الت ييد الملح ييوظ ال ييذي ط يير رل يين التعل ييي في ي بع ييض ال ييدو العربي يية اال ان
مستوى التعلي بش

را ل ي

الين حيد ال ايية ال زمية لتح ييق االنت يا النيور نحيو محتيوى

ومفمون معرف يدفع باتياه انتاق المعرفية ونشيرىا ف يد تح يق ت يد
راف و تدن في التح يي المعرفي واليذي انع يس بيدوره في فيع
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وقد انت النتيية فع
للمت

ين ف م تل

ف نورية الموارد البشرية مما ادى الن ظيور فيو بين ال اخ العلميية
الميادين

 -2انخفاض مستوى البحث والتطوير:
باإلفافة الين ميا ذ رنياه في الن طية السياب ة فيإن محدوديية ريدد وفيع
البحوب وتدن

ام انيات م ار يز

مس ييتوى ادا ي ييا ال مي ي والن ييور ادت ال يين ري ييز واف ييا تبل ييور في ي شي ي

ح ي ية بين االنتاق المعرف ف الدو العربية م ارنة بمستواه في
فم ريات البحب والتطوير دون المستوى المطليو
من ايمال النشر العلم ف العال

ورلن

في ييو

ثيير مين بليدان العيال اال يرى

حييب ال تتيياوز ح ية اليدو العربيية %2

عيد براخات اال تراع المسيلة للدو العربية ف د

اشارت البيانات ان  8دو رربية سيلت 260براخ ا تراع
ان ىييذه النسييبة تعتبيير من فيية اذا مييا قورنييت بييدو ا ييرى

ال تر 2888 / 2870
وريييا الت ي سييليت  25217ب يراخ

ا تراع وتشيل الت سيلت  236براخ ا تراع
 -3غمبة الطابع البيروقراطي :
مين بيين االشي اليات الميمية التي تيؤثر بشي

مباشير رلين البحيب العلمي وبالتيال رلين

تويياتييو وتطييويره ى ي ال يييغ البيروقراطييية السييا د – رليين اال ييص – ف ي المؤسسييات والم ار ييز
البحثي يية في ي ال ييدو العربي يية فاالىتم ييا ال از ييد ب ييالمواقع االداري يية واالبتع يياد ر يين االنش ييطة ال ارل يية
التويييو العلم ي ميين ي

واليادفيية ف ي الميييا العلم ي ادى اليين افييعا
والباحثين وبالتال ان اض نتايي العلم وفع

تثبيييط فارلييية العلميياخ

ما يم ن انتايو

 -4ضعف التخصيصات المالية:
مما ال ش فيو ان حي االن اق المال يعتبر من العوام الميمة الت تؤثر رلن البحب
العلم

والتطييوير ان نسييبة مييا يييت ان اقييو رليين البحييب والتطييوير ف ي الييدو العربييية ال يتييياوز

 %0 1مين النيياتل ال يوم

بينمييا تتيراوح ىييذه النسيبة في اليدو المت دميية بيين  %1 4و  %4ميين

د ولييا ال ومييية وتيييدر االشييار ىنييا اليين ان  %78مين حيي االن يياق رليين البحييب والتطييوير في
الدو العربية تاطييا م ادر ح ومية وىذا يعن فع
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 -5وجود بعض التوجهات المغموطة لتطوير المعرفة :
ان الم
اسيتيراد وسيا

ود ىنا ىو ال ي ية الت تن

من

ليا المعرفة فاستيراد المعرفة اليياىز اي

االنتياق ال يعني ن ي ً ح ي يياً للت نولويييا وانميا ىي رمليية مؤقتية تزييد مين ال ييدر

االنتايييية ث ي تت يياد لت ييبا بعييد ذل ي فييعي ة المنافسيية ف ي االس يواق ممييا يتطل ي
ورليو حتن ىذا االستيراد للمعرفة يحتاق الن رملية ت عي وتطوير لما يناس

اسييتيراد ليرىييا

تل االقطار وليس

ميرد تطبيق ما ىو مستورد دون تحوير وتطوير
المبحث الثالث :االستراتيجية العربية المناسبة النجاز االقتصاد المعرفي.
ان ال ييرن الحييادي والعش يرين ى يو قييرن االقت يياد المبن ي رليين المعرفيية
المعا ي يير يش ي يييد متايي ي يرات بي ي يير في ي ي ظي ي ي التوي ي ييو نح ي ييو العولم ي يية وال
االقت ييادية

مييا وان العييال
ي يية واالن ي ييدمايات

ييذل فقنييو يشيييد تسييارراً بي ي اًر ف ي موفييوع التطييورات الت نولويييية وا ييرى فيمييا

يتعلق بتنظي التيار رن طريق منظمة ال ا ة بالتيار المتعل ة بح وق المل ية

TRIPS

التيار العالمية ورن طريق حماية المل ية وات اقية ال رية
ازاخ ي ذلي ي يبا موفيوع

ييالة اسيتراتييية للعلي والت نولويييا امي اًر رلين قيدر بييير

من االىمية إلنياز تنمية شاملة اقت ادية وايتمارية ف البلدان العربية
سنتناو الن اط ااتية

وبناخ رلن ذل
ً
 -1التخطيط إلستراتيجية وطنية تقوم عمى انتاج المعرفة :
ان االنت ييا نح ييو ميتم ييع المعلوم ييات والمعرف يية يتطلي ي
ا ييو المعرفيية الوطنييية

ار ييداد مس ييتلزمات مش ييروع ت ي ييي

ييذل البييد ميين وفييع بيرامل تسييارد رليين ت ييوين منييا ايييياب إلنتيياق

المعرفية بييدالً ميين اسيتي يا ي ابت ييار وابييداع المعرفية وليييس ف ييط تل ي واسييت با المعرفيية اانظيير

د لال

الرفار

 1003ص 22-21

ول ي تت امي رؤييية وافييحة ازاخ ىييذا الموفييوع ال بييد ميين ت ريبيييا مييع الواقييع االيتمييار
ل ثييير ميين البلييدان العربييية فلييو ريعنييا اليين ت رييير برنييامل االمي المتحييد للتنمييية في رييا 2880
فقن طرح موفوع التنمية البشرية والمعلومات ا با البدي االساس لرؤية التنمية الت تتعاد
ييا ال يير ال بييد ان يتوا ي مييع الييدور البييارز الييذي ت ييو بييو

مييع النمييو االقت ييادي فيييد

است

ت نيات المعلومات واالت ا

في توفر االدوات والوسا
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ن س الوقت ت د ال نوات اليديد لنشر المعرفة وف ىيذا ال يدد ال بيد مين اال يذ بعيين االرتبيار
بييقن ىنييا احييياخ وشييعو ال ت ي از ت ت يير اليين اييييز اليييات

وال يربيياخ والمييياه ال ييالحة للشيير

والم ييدارس االبتدا ي يية التي ي ت ت يير ال يين المس ييتلزمات الد ارس ييية المطلوب يية ف ييإن ر يير المعلوم ييات
والمعرفية التي تعيشيييا البلييدان المت دميية قييد يبييدو بالنسيبة لييبعض البلييدان ال ييير ورييداً بعييد السييماخ
رن االرض اد يما داود سلمان  1003ص 53
العربية ينطبق رلييا ىذا الو

حيب ان ثير من المناطق في البليدان

ول ن بدريات مت اوتة

اذن لو ذىبنا الن االبعاد اليوىريية في تنميية بشيرية رربيية ح ي يية سينيد ان التطيور في
االقت ياد المعرفي سييعي في التطيور العلمي والت نوليوي في البليدان العربيية ومين ىنيا ينباي
اال ييذ بنظ يير االرتب ييار رن ييد وف ييع ال ط ييط التنموي يية قي ييا تناسي ي

ر ني ي ب ييين اى ييدا

التنمي يية

االقت ييادية وبييين حيي الميوارد الطبيعييية واالقت ييادية انط قياً ميين درييية التطييور الت نولييوي في
الع ييال

م ييا ان التنب ييؤ بمس ييتوى الت ييد الت نول ييوي س يييحدد ال يين دري يية بي يير مس ييت ب التط ييورات

االقت ادية وااليتمارية والسياسية وبالتال ال بد من يع التطور العلم والمعرف قطاراً من

قطارييات التنمي ية االقت ييادية وااليتمارييية ورن ي اًر م ون ياً ميين رنا يير الت طيييط ليييذه التنمييية
اانظر د را

حلوش  1004ص 214

وف ي ىييذا الميييا يم يين ايف ياً ان نل ي نظيير رليين دور ي ميين ال طيياع العييا وال طيياع

ال اص ف تطور االقت اد المعرف ف البليدان العربيية فمين الم حيظ ان التنميية الياريية حالييا
ية م ييادر المعرفية وافي اخ الطيابع التييياري

في ظي العولميية ي ياحبيا اتييياه قيوي نحييو

رلييييا ومييا يت يزامن مييع ذل ي ميين فييرض اي يراخات قانونييية لحماييية المل ييية ال رييية ال ا يية وممييا
يييدر ىييذا االتييياه ىييو ان النظييا العييالم اليديييد النيياىض ميين ايي ح ييوق المل ييية ال رييية يميي
ال يين ان ير ييز رل يين اليواني ي

االقت ييادية لحماي يية ح ييوق المل ي يية ال ري يية ا ث يير مم ييا ير ييز رل يين

ارتبارات الم يلحة العامية وفيمن ىيذا المييا يطيرح ري المطيالبين بديم راطيية المعرفية احيق
المواطن ف المعرفة

والذي يتنال مع ما يؤ ده ت رير البن الدول رن التنمية في العيال ريا

 2887بعنوان :المعرفة من ايي التنميية حييب يياخ فييو :ان المعرفية لييس رلين نطياق ال ي و
وانما رلن مستوى الشع

لو ى العام الحاس للتنمية
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مييا يؤ ييد الت ريرن سييو رليين ويييو الت ييدي ل ي يوات المعرفيية مييا بييين البلييدان ودا ليييا
المعلومات التي تفيع

ولمشا

االسيواق وتعرقي االييراخات الح وميية رلمياً ان ىيذه ال ييوات
ييذل يم يين ارتبارىييا السييب

ىي ا ثيير حييد ف ي البلييدان االشييد ف ي اًر

الر يس ي في ذلي ال يير

ويؤ ييد الت ري يير ان ىن ييا حي يوال  2ملي ييارات نس ييمة تع يييش رل يين  2دوالرات في ي الي ييو

ويتر ييز

معظ ف راخ العال ف شرق وينو شرق لسيا
يتفيييا مي يين ىيييذا ان اسي ييتراتييية وافي ييحة ال ب ييد ان تنطلي ييق مي يين ح ي ي يية ميمي يية وى ي ي ان
االقت ييادات العربييية ذات بنييية تحتييية فييعي ة واسييتثمارات محييدود ميين يان ي
فإنيي ييا ت ت ي ييد الي يين تش ي يريعات وق ي يوانين توا ي ي

وميين يان ي

ل يير

التطي ييور الت نولي ييوي الحا ي ي ف ي ي اليابي ييان والي ييدو

االوروبية
وف ىذا الميا ال بد ان نتطرق الن ن طتين ميمتين فيما يتعلق بالتطور الت نولوي ف البلدان
العربية

ن الن طة االولن تتعلق بتوطين الت نولوييا وىذا يتطلي

في رمليات االنتاق وموا

تم يين العلمياخ وال نييون مين

ات المواد المسيت دمة ودفعيي نحيو ال يدر رلين تطويرىيا وتحسيينيا

امييا الن طيية الثانييية فتتعلييق بتوليييد الت نولوييييا ي تم ييين العلميياخ وال نيييون رليين رملييية االبت ييار
للت نولوييا اليديد ومساردتي ف نشرىا وتطبي يا
-2

تطوير بنية تحتية ترتكز الى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
من المسيل في الوقيت اليراىن ان المحيدد لل يو االقت يادية في االقت ياد المعلوميات ىي

المعلومات والمعرفة المطلوبة إلبت ار المستحدثات وليعي االنتياق ا ثير فارليية

ومين الم حيظ

ان قطاع المعلومات قد نما رلن المستوى العالم بمعد ا ثر من  %4بينما ان نمو االقت اد
العييالم بمعييد اق ي ميين  %2ليين س ال تيير لييذل فييإن ىنييا تحييو ميين اقت يياد ال ينارات اليين
اقت اد المعلومات اانظر ربد اليادي 2888
والسؤا الثان اليذي يطيرح ىنيا ىيو يي

يم ين تطيوير بنيية تحتيية ترت يز الين ت نولويييا

المعلومات واالت االت ف البلدان العربية ؟
ان االيابة بارت ادنا تت ون من ش ين :
االول :تين ي

التطييوير الميييزوخ ون

ييد بييو تطييوير قطيياع واىمييا ل يير وىييذا مييا حييدب فع ي ً

رنييدما توييييت البلييدان العربييية نحييو العناييية بالت يينيع واىمييا ال طيياع الز ارر ي
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حدوب ل اقت ادي وايتمار

فادا الري

مناطق طرد بينما افحت المدن تعل باالرداد

الواسعة من ال حين المييايرين والبياحثين رين فيرص رمي ر ي ية حييب تنعيد ال بير والمييار
فييي ييا ل ي ييد دى ىي ييذا الي يين ان ي يياض االيي ييور وحي ييدوب البطالي يية وال ي يير وبي يياق مظي يياىر الت ل ي ي
االيتمار
الثاني :ام انية ان

ا االطار المعرف رين الت نوليوي

المعرفة رن ليرىا حيب ىنا ام انية ل

وىيذا مين اىي ميا يميزمنتييات اقت ياد

الشق المعرف رن الشق الت نولوي

يديييد وممييا يييدر ىييذه ال يير ان ل يية انتيياق المعرفيية سييت

وىيو توييو

ب ف ي ت نولوييييا المعلومييات رليين

ر س ما يحدب بالنسبة إلرت اع ل ة الشق الت نولوي لتحوي ىيذه المعرفية الين منتييات فعليية
ان ىذا يعط فر ة للعلماخ والميندسيين في اليدو العربيية ي يسياىموا معرفيياً دون ان ينشيالوا
الت نولوي

باليان

ت ليي ي

فعلن سبي المثا يم ن ت مي الدوا ر االل ترونية للشي ار ا السييل ونية ثي

مس يياب ت يينيع ى ييذه الشي ي ار ا بإنت يياق الت ييامي في ي

ييورتيا المادي يية ان ى ييذا ال يعني ي

االىتما باالنتياق العلمي واىميا يوانبيو الت نولوييية وتطبي اتيو العمليية وانميا ىيو تيوازي لليييدين
العلم والت نولوي اانظر نبي رل

لذار 1004

ف الح ي ية ىنيا اىميية بيير إلرطياخ

موفييوع تطييوير بنييية تحتييية ترت ييز اليين ت نولوييييا المعلومييات حيييب ان قطيياع المعلومييات ىييو
ال ط يياع ال ييذي يش ييم

ي ي االنش ييطة المعلوماتي يية في ي االقت يياد ففي ي ً ر يين الس ييلع المطلوب يية لي ييذه

االنش ييطة ف ط يياع المعلوم ييات ى ييو

يينارات المعرف يية التي ي تفي ي التعل ييي

البح ييوب والتنمي يية

االت االت ولالت المعلومات و دمات المعلومات ومن ىنا ينبا النظر الن اقسيا المعلوميات
ااتية :
-

نارة محتوى المعلومات :Information content

ا با محتوى المعلومات ىو التحدي الح ي
منييازع ف ييد ان ي

ال اد

فيو اىي م وميات ميتميع المعلوميات بي

التر يييز اان رليين ارسيياخ البنييية التحتييية االساسييية لميتمييع المعلومييات ف ي

البلدان العربية وىذا ما دفع الد تور نبي رل لل و " :المحتوى ىو المل " "Content is the
" Kingف اقت ياد المعرفية اد محميد فيري  1003ص 32
ان

وتييدر االشيار ىنيا الين

نارة محتوى المعلومات تت رن طريق المؤسسات ف ال طارين العيا وال ياص التي تنيتل

المل ية ال رية وبواسطة ال تا

والمحررين

اليخ وىيؤالخ يبيعيون رمليي للناشيرين والميوزرين
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وشيير ات االنتيياق الت ي تق ييذ المل ييية ال رييية ال ييا وتييزىييا بطييرق م تل يية ث ي توزريييا وتبيعيييا
لمستيل
-

المعلومات
 : Informationان ى ييذا ال سي ي م يين

يينارة تس ييلي اب ييب المعلوم ييات Delivery

المعلوم ييات ى ييو م ييتص بانش يياخ وادار ش يير ات االت ييا والب ييب التي ي ي ييت م يين
المعلومات

لي ييا تو ييي

الشر ات الت تيدير شيب ات التل زييون و يذل المؤسسيات التي تتيولن توزييع محتيوى

المعلومات با ع ال ت
-

يينارة

والناشرين

يينارة معالي يية المعلوم ييات Processing

 : Informationوت ييو ى ييذه ال يينارة رل يين

منتي االييز ومنتي البرمييات
الخالصة واالستنتاجات
خالصة الدراسة:
تعتبيير المعرفيية بالنسييبة للميتمعييات الت ي تسييعن لتح يييق التنمييية الشيياملة مسييقلة حاسييمة وتمث ي
ت نولويي ييا المعلوم ييات واالت يياالت االدوات االساس ييية لتح ي ييق الت ييد المؤس ييس رل يين االقت يياد
المعرفي نحييو التحييو الح ي ي بقتييياه اسييتا

الميوارد الطبيعييية والمادييية وبالتييال فييقن التقسيييس

لبعي يد ي ييوىري قوام ييو االقت يياد المعرفي ي في ي التنمي يية البشي يرية في ي البل ييدان العربي يية يمثي ي المرت ييز
االساس ف التنمية االيتمارية واالقت ادية المنشود
استنتاجات الدراسة:
وقد تو لت الدراسة الن يملة من االستنتايات اىميا :
 -2لي ييا

التب يياد االف ي ي في ي مي ييا المعلوم ييات ب ييين البل ييدان العربي يية بس ييب

التحتييية ىييير الم يوارد البش يرية العربييية
است رارىا ف ايتذا

ف ييع

البن يين

باالفييافة اليين محدودييية حي ي االس يواق العربييية ورييد

رؤوس االموا

 -1ىنييا فيييو بييين ميموريية الييدو العربييية والمييياميع االنسييانية ف ي العييال رليين

ييعيد ال بيير

االداري ي يية للمعلوم ي ييات وال ب ي يير ال ني ي يية و ي ييذل في ي ي مي ي ييا ال ي ي يوانين واالنظم ي يية المتعل ي يية ب ي ييالتطور
الت نولوي الحديب ايمود التشريعات واالنظمة وال وانين ورد مسايرتيا للتطور المعرف
 -2رييد ويييود اسييتراتييية رربييية اموحييد او شييبو موحييد مناسييبة ل يينارة محتييوى المعلومييات
وانع اس ذل ف ان اض ييود البحب والتطوير واالبت ار ليذه ال نارة
175

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الحادي عشر
 -3ر ييد التناسي ي

ب ييين التحي يوالت في ي شي ي

الميتم ييع العربي ي فيم ييا يتعل ييق بالياني ي

االقت ييادي

والتعليم والث اف رموماً والتايرات والتحوالت الت نولويية المتساررة رلن ال عيد العالم

وبناخ رلن االستنتايات الت تو لت الييا الدراسة يم ن
ً
توصيات الدراسة:
 -2ارطاخ االىمية ال

يالة التو يات ااتية :

وى لموفوع اراد ىي لة التعليي و ب افية مراحليو وت ويية البحيب العلمي
طط وطنية مدرومة بات اقيات اقليمية ودولية

والتطوير والحب رلن االبت ار من

 -1موا بي يية التايي ي يرات الت نولويي ي يية المتسي يياررة إلسي ييتيعاب
المعلومات واالت االت وب ية المعار

التط ي ييورات المسي ييتمر ف ي ي ت نولويي ي ييا

االنسانية ومحاولة ممارستيا ميدانياً

 -2العم ي رليين ايييياد بي يية مناسييبة لبنيياخ

يينارة رربييية المحتييوى متناس ي ة وم مليية لل يينارات

العالمية ومطور ليا
 -3العمي ي رلي يين رد ال ييييو الرقميييية مييين ي ي
مست دميو ورلن ا ت

العمي ي رلي يين انتش ييار ا النترنيييت وزيي يياد اريييداد

مستوياتي

 -4العم رلن تعلي الس ان للاات الحية لتم يني رلن االط ع المسيتمر لميا يسيتيد مين طيرق
وم ونات المعرفة
 -5زياد االىتما بالعلماخ والباحثين وليميع اال ت

ات من

وتم يييني رليين التوا ي العلم ي ف ي بلييداني والعم ي رليين يييذ

تحسين مستواى المعاشي
المات يربين مييني ب لييق االي يواخ

المناسبة لي والعم رلن رود الع و وال اخات الن الوطن العرب
مصادر الدراسة
اوالً  :المصادر بالمغة العربية :
 -2الرفييار  ,د لال ي

رييوض "اط ليية ا اديمي ية رليين ادار المعرفيية" ميليية الرابطيية رييدد

اص الميلد الرابع العددان  2و 3تشرين الثان
 -1الرفار  ,د لال

1003

ريوض " حيي االسيتثمار األمثي في ظي ر يد اليدين  :ميد

إشيارات

السوق وادار المعرفو ميلة الزيتونو للد ارسيات والبحيوب العلميية يامعية الزيتونيو االردنيية
الميلد ا  1العدد ا 2

تموز 1002
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 -2حلوش ,د را

"اثر الت نولويييا في ت امي االقت ياديات العربي في ظي العولمية

ناي

االقت ادية" ميلة الرابطة الميلد ال امس العدد االو

لذار 1004

 -3حمود  ,د ربد النا ر محمد رل  :حر ية انت ا العم في ظي العولميو الميلية العلميية
ل لية التيار يامعة لسيوط العدد الرابع والث ثون يونيو  1002السنو العشرون.
 -4ناي ييو ,د رييدنان  :العلييو والت نولوييييا ف ي العييال المعا يير نييدو العلييو والت نولوييييا ف ي
ال ييوطن العربي ي  :الواق ييع والطم ييوح مؤسس يية رب ييد الحمي ييد ش ييومان الس ييبت واالح ييد المواف ييق
10و1002/20/12
" سيس ميتميع المعلوميات ور يا ز االسيتراتييية العربيية في ظي

 -5ربد اليادي محمد فتح

ريي ييال متايي ي يير " ارمي ي ييا المي ي ييؤتمر التاسي ي ييع لإلتحي ي يياد العرب ي ي ي للم تبي ي ييات والمعلومي ي ييات حي ي ييو
االسييتراتييية العربييية الموحييد للمعلومييات في ر يير االنترنييت اا تييوبر 2887 /

المنظميية

العربية للتربية والث افة والعلو
رلي ي

 -6نبيي ي

"الع يير ور يير المعلوم ييات في ي رلي ي المعرف يية ا " 237الميل ييس ال ييوطن

للث افة وال نون واادا
رل

 -7نبي

2883

"ت نولوييا المعلومات المعلومات وتطور العل  :منظور ررب " يرييد اليري

االردنية السبت  15لذار  1004العدد 21504
 -8سليمان

د يما داود "المعرفة العربية و التنمية " ميلة الرابطة الميلد الرابع العيددان

 2و  3تشرين الثان
-20

1003

ف ييري د محم ييد متطلب ييات التح ييو نح ييو االقت يياد المعرف ميل يية الرابطة الميل ييد

الرابع العددان  2و  3تشرين الثان 1003
ثانياً  :المصادر بالمغة الفرنسية :
le Crosnier, Herve l'Economie de l'information dans le contexte des -22
nouvelles technologies. (1997) 11p http://www.altavist.com
Martinet, Bruno; Marti, Yves-Michel L'intelligence economieque; -21
les yeux et les oreilles de l'entreprise. Paris. Les editions
d'Organization, 1995. 244p.
Miege, Bernard. La pensee communicationnelle. Grenoble. Presses -22
Universitaires de Grenoble, 1995, 118p.
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