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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                                                         

 

                                                     :صستخمالم
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   

و  ريييرض وبييييان االطييير النظريييية فييي   ي يييية   تسيييا  ثييي ب مباحيييب  حييييب تنييياو   لمبحيييب اال
المعرفيية  وفيي   ي ييية ترا ميييا  بينمييا تنيياو  المبحييب الثييان  طبيعيية ىي يي  االقت يياد المعرفيي  ال ييا   
فيي  الييدو  العربييية و معوقييات اسييت دا  ادوات ومسييتلزمات ودور االقت يياد المعرفيي    مييا  لمبحييب 

راتييية العربييية المناسييبة و ي ييية   تيارىييا  النييياز الثالييب و ال ييير ف ييد  ىييت  بال شيي  ريين االسييت
 االقت اد المعرف   

وقييد تو ييلت الدراسيية اليين يمليية ميين االسييتنتايات ييياخ فيي  م ييدمتيا االن  يياض المسييتمر 
بمستوى التعلي  وتدن  مستوى البحب والتطوير وظيور الطابع البيروقراط  رلين ميا ىيو مسيت د  

االف يي  فيي  ميييا  المعلومييات فيمييا بييين البلييدان العربييية وطييرد  منيييا باالفييافة اليين ليييا  التبيياد 
المييوارد البشييرية وفيي  م ييدمتيا ال  يياخات العلمييية التيي  ىيي  ليي  االقت يياد المعرفيي     مييا ابييرزت 

اىييي  م وميييات  ن طييية يوىريييية تتعليييق باييييا  اسيييتراتييية  ييينارة محتيييوى المعلوميييات التييي  تعتبييير
 مييا ىييو ييياري اان فيي  البلييدان العربييية  رليين ارسيياخ ين يي  التر يييز  ميتمييع المعلومييات رنييدما 

 من يان  ا ر                                                         البنية التحتية االساسية لميتمع المعلومات
 مييا تو يييات الدراسيية ف ييد تمحييورت حييو  ارطيياخ االىمييية ال  ييوى الريياد  ىي ليية التعلييي  

رلييين اييييياد البي ييية العربيييية المناسيييبة لبنييياخ  ييينارة رربيييية للمحتيييوى  ب افييية مراحليييو   يييذل  العمييي 
المعرفيي  يشييتر  فيي   نيازىييا ال طييارين العييا  وال يياص  متناسيي ة ومتماشييية مييع  يينارة المحتييوى 
المعرفييي  فييي  اليييدو  المتطيييور     ميييا   يييدت الدراسييية رلييين اتبييياع سياسييية المحافظييية رلييين الميييوارد 
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ميين  يي   ت عييي  العملييية   يياخات العلمييية ميين االبعيياد والتيييييرالبشييرية العربييية وفيي  م ييدمتيا ال 
   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
تعتبييير المعرفييية ال ييي ة االساسيييية للميتميييع االنسيييان  اليييراىن  ومييين   لييييا تح  يييت معظييي  
التحوالت العمي ة والميمة ف   ي  ميياالت الحييا  لميا لييا مين ر قية رفيوية بتنميية الميتمعيات 
ية االنسييانية   فالمعرفيية ىيي  احييد الم تسييبات الميميية ل قت يياد والميتمييع  فبنيياخ ال ييدرات االنسييان

وتطويرىيييا بارتبارىيييا العن ييير االنتييياي  الر يسييي  والمحيييدد االساسييي  ل نتاييييية انميييا ينطليييق مييين 
 تطوير   اخ  وقدرات الموارد البشرية                       

ان اميت   وسييا   المعرفيية بشيي   مويييو و ييحيا واسييتثمارىا ب افيية  بعادىييا العلمييية الدقي يية 
ات و دوات المعرفييية ال نييية واالبت اريييية والت انييية االت نولويييييا  ميين  ييي   االسيييت دا  ال ثييي  للمييييار 

المتطور  ال بد وان يش   افيافة    ح ي يية ل قت ياد اليوطن  وقاريد     ل نطي ق نحيو التحيو  
  الن االقت اد المبن  رلن المعرفة                    

المعرفيية ذات قيميية وانيييا ان التويييو المعا يير ميين قبيي  العلميياخ والبيياحثين نحييو ارتبييار    
  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  

دراسييييات والبحييييوب النظرييييية والعملييييية لتحديييييد االسييييتراتيييات طبيعيييية البنيييياخ المعرفيييي  فيييي  فييييوخ ال
الم  مة ال تسا  المعرفة وترا ميا بما ي ف  الين تح ييق الت يد  المنشيود  وقيد تي  تنياد  الدراسية 

 ف  ث ب مباحب ى  :                                
 ترا ميا                                المبحب االو :ررض وبيان االطر النظرية ف   ي ية ا تسا  المعرفة و 

 المبحب الثان : طبيعة ىي   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 :

ى  ىنا  فيو  معرفية بين الدو  العربية وبين الدو  ال نارية المت دمة متمثلية بيالن ص في   -2
 ميا  انتاق المعرفة؟  
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القت ييييادية ىيييي  يم يييين ان يسيييياى  ويعييييي  االقت يييياد المعرفيييي  فيييي  تح يييييق التنمييييية الشيييياملة ا -1
 وااليتمارية الت  تم ن الدو  العربية من اللحاق بمسير  الثور  المعلوماتية المعا ر  ؟ 

ى  سيساى  اقت اد المعرفة ف  ت وين المحتوى المعرفي  المناسي  لليدو  العربيية بميا يم نييا  -2
مين ييية من المساىمة العلمية والت نولوييية  وبالتيال  في  مواييية قفياياىا التنمويية مين ييية  و 

 ا رى زياد  مشار تيا الدولية واالقليمية ؟
 أهداف الدراسة :

 انط قًا من اس لة الدراسة فإن اىدا  ىذه الدراسة تتل ص باات  :
تحدييد المعوقييات وال يعوبات التيي  تواييييا البلييدان العربيية رليين  يعيد االنتيياق المعرفي  فيي   -2

   ظ  التطورات الت نولويية العالمية المتساررة يداً 
محاوليييية تحديييييد الت ييييورات التيييي  يم يييين ان ت ييييون رلييييييا متطلبييييات التحييييو  نحييييو االقت يييياد  -1

المعرفييي  لليييدو  العربيييية التييي  تعتبييير ذات اقت يييادات لييي  ت ييي  بعيييد الييين مرحلييية ال  ايييية فييي  بنييياخ 
 المعرفة  

ما ى  ال ي ية الت  تتم ن من   ليا االقت ادات العربية ت وين المحتوى المعرف  المناسي   -2
ن ال عيد االقت ادي وااليتمار  والث اف  والذي يتم ن من استيعا  التطور الت نولوي  ف  رل

م تليي  الميييادين العلمييية  ال سيييما فيي  ميييا  التطبي ييات العملييية  التطبي ييات البرميييية  واالنتيياق 
 االر م  وال ن   وف  ميا  االت االت والمعلومات     الخ  

 مفاهيم ومصطمحات الدراسة :
ن دراستنا ألدبيات اقت اديات المعرفة  اتفيا لنيا فيرور  تثبيبيت بعيض الم ياىي  التي  م 

 ت د  الدراسة وىدفيا والمتس دمة ف  ىذا البحب   ومنيا ما يل  :
   االقتصاد المعرفي : -1
ىييو ذليي  ال ييرع ميين رليي  االقت يياد الييذي ييييت  بعواميي   تح يييق الرفاىييية العاميية ميين  يي    

راسيية نظيي  ت ييمي  وانتيياق المعرفيية ثيي  تطبيييق االيييراخات ال زميية لتطويرىييا مسيياىمتو فيي  ارييداد  د
وتحييييديثيا   فاالقت يييياد المعرفيييي  يبتييييد  ميييين مييييد   رملييييية انتيييياق و يييينارة المعرفيييية ويسييييتمرنحو 
التطييوير المرت ييز رليين البحييب العلميي  ومنفييويًا تحييت اىييدا  اسييتراتييية يتوا يي  العميي  رليين 

 تدامة تح ي يا من اي  تنمية شاملة ومس
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 انتاج المعرفة : -2
وي  ييد بيييا رملييية االبت ييار واال تشييا  واال تييراع او اال تسييا  لمعرفيية معينيية ثيي  ال يييا   

 باست داميا ونشرىا ث  ت زينيا  
 صناعة المعرفة : -3
ىيي  امتييداد لعملييية انتيياق لمعرفيية   وتتفييمن االسييالي  التربوييية وطييرق التييدري  ورملييية  

 والبحب والتطوير وتفطلع بميمة حم  ون   المعرفة   االستشارات والمؤتمرات
 ادارة المعرفة : -4
تمثيي  ال ي يييية التيي  تيييت  بمويبييييا توييييو  ييي  ميييا ميين شيييقنو الو يييو  اليين المعرفييية وطيييرق  

اسيييت داميا واالسيييت اد  منييييا بشييي   ىييياد    ويم ييين ال يييو  ان ادار  المعرفييية ىييي  شيييرط ييييوىري 
 ز العلمييية والبحثييية والتعليميية وفي  الم انيييع والميزارع وورش إلنتاق المعرفة ف  اليامعات والمرا

    22  ص 1003العم  اانظر د لال  الرفار   تشرين الثان   
 االقتصاد المبني عمى المعرفة : -5
ىيو ذلي  المينيل اليذي يلسيت لص مين ادرا  م انية المعرفية وت انتييا والعمي  رلين تطبي يييا  

 تل ة  اي انو يعتمد رلن تطبييق قواريد االقت ياد المعرفي  في  م تلي  ف  االنشطة االنتايية الم
االنشطة االقت ادية وااليتماريية في  ميتميع يم ين ان نطليق رلييو الميتميع المعلوميات   اانظير 

   24  ص  1003ف  ذل  محمد  فري   
 المبحث االول: عرض وبيان االطر النظرية في كيفية اكتساب المعرفة وتراكمها

االينمارييية بم يوميييا الشييام    ييذت حاليييا مسييارا يديييدا ينطلييق ميين  -لتنمييية االقت ييادية ان ا  
فق يبا انتياق المعرفية ورمليية اسيت داميا يشي   م تياح الت  يير اليذي ترت يز       سياس المعرفية

رليييو رملييية بنيياخ اليينظ  االقت ييادية وااليتمارييية وبشيي   يتناسيي  مييع درييية تطورىييا  وميين ىنييا 
  اات  " ي  تؤثر المعرفة و ي  يتسع انتشارىا ل   تحدب تحوال ف  ىيا    نظمية ينبثق السؤا

  االنتاق والبنن االيتمارية؟ ان االيابة رلن ىذا السؤا  يتطل  تناو  الموافيع ااتية :
أثااار الحاااث الخاااارجي والحاااث الاااداخمي فاااي التاااراكم  -ثانياااا   كيف تتراكم المعرفة     -أوال

 المعرفي 
 مساهمة الدولة في التراكم المعرفي وحمايته  -التحميل االقتصادي لممعرفة     رابعا -ثالثا 
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 التراكم المعرفي مقوم أساسي لبناء البحث العممي التطبيقي  -خامسا
 أوال:كيف تتراكم المعرفة  

ان موفوع المعرفة يعتمد  ساسيا رلين المييا  اليذي تسيت د  فييو   اسيت داميا بشي   م ثي  في  
 نشطةميا  اال

 االقت ادية 
ويرى  ي  مين دو يانيت     (Gadrey and Gallouj, 2002, P.54)فرور  التر يز رلن    

  وديابيا ييو
المسييييتوى االيتمييييار  الييييذي يمثيييي  البي يييية الحافيييينة الريييياد  اسييييت دا  المعرفيييية   مييييا وان اد ييييا  

يبيا اليدييده يم ين ان ربما يحسن المسيتوى المعرفي    فالت نولو ت نولوييا المعلومات واالت االت 
 تسارد رلن ح  المشا   الت  تظير ف  رملية االنتاق و لق فرص يديده للمعرفة  

 ذن   يتفييا ان ىنييا  ارتميياد متبيياد  فيي  التطييورات المعا يير  لييث ب ظييواىر احييدثت تاييييرات  
وميييات ىي لييية  يوىرييية  وىيي  : العولمييية والتعلييي  ونظييا  الت نولوييييا اليدييييده المرت ييز رليين المعل

 واالت االت   
 (Bratton , 2000.p.4)   فظيياىر  العولميية فرفييت تايييرات فيي   يي  منظوميية النشيياط التيي

 تمارسيا المنظمات
 ميييا  دت الييين سيييررة ت امييي   Integration  وييييرى البنييي  اليييدول  ان رمليييية ت امييي  االسيييواق 

  االسواق 
 يا المعلومات حو  العال  الدولية انتشرت بسررة مست يده من الم تررات ال نية وت نولوي 
    (ozay M, and M. Tahiroglu Ln , 2003 . p.45) 

 أثر الحث الخارجي والحث الداخمي في التراكم المعرفي  -ثانيا
ان االقت اد الذي يستند الن اساس معرف  ىو اقت اد يست يد من تقثيرات م تل   ش ا  ىيا ي  

و  اليين حيييز المعلومييات والمعرفيية   لييير  ن شييب ات االت ييا  فيي  رمليييات تنظييي  وتطييوير الييد 
 ذل  يتطل  االشار  الن موفورين ميمين ىنا : 

الموفوع االو : يتمث  بتقثيرالعام  ال اري  ف  الترا   المعرف  الذي ي ترض  ن ي يون منسييما 
مييع سيييرور  رملييية النمييو االقت ييادي الييدا ل   حيييب  ن العاميي  ال يياري  فيي  ظيي  تطييوره اليديييد 
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مثييي  بالعولمييية   يييذ  بعيييادا ميمييية فييي  تقثيراتيييو  ف ييي  ن يييس الوقيييت اليييذي ت يييون فييييو التاييييرات والمت
اليي لييية ذات ارتميياد متبيياد  رليين المييدى الطوييي  فيمييا يتعلييق بالتنمييية االقت ييادية   فييقن ىنييا  

 ,Gadrey et ( نظير   انتشارا لنظا  ت نولوي  يديد يتر ز ف  ميا  المعلومات واالت ياالت 
al 2002.P.103  

الموفوع  لثان : يرتبط بعام  نمو دا ل  النشيق  واليذي تعيود ت سييراتو   ي  الين نميوذق  اليدور 
 Gadrey et al , 2002. P.109) ف  سب  الترا   الر سمال    نظرا

ان ف يير  النمييو الييدا ل  النشييق  تعييود اليين تمييييز يييانبين يرتبطييان بالعواميي  التيي  تييؤدي اليين ت عييي  
 اري  فيما يتعلق بزياد  انتايية رنا ر االنتاق وىما : دور العام  ال 

 اليان  االو : فيما يتعلق بنورية قو  العم    والم  ود ىنا ىو ر س الما  البشري  
الياني  الثيان : و يعتميد رلين م تلي  اليواني  ال نيية المتمثلية بال يدمات الوسييطة   حييب يويييد 

ا ليييية وال ارييييية للتيييرا   المعرفييي     ميييا ويتر يييز ت يييورين مسيييت بليين فييي  موفيييوع التيييقثيرات الد
  لييما ف  موفوع ت وين ر س الما  البشري   وف  تنظي  اليان  ال ن  النور   

فالت ور االو  يتيو نحو ارتبار التعليي  الم يدر الر يسي  للتيقثير ال ياري  في  تيمييع المعرفية  
ز روميور رلين موفيوع ال بير     وفي  ىيذا االتيياه ير ي Lucas . R. 1988. P.42   نظيرا

التدريبيييية التييي  يم ييين ا تسيييابيا مييين  ييي   العمييي   حييييب ي تيييرض انيييو سيح ييي  نميييو سيييريع فييي  
 Romer.P.1990.p.71 )م زون ر س الما  الثابت   نظر ا

 مييا الت ييور الثييان  فيتيييو نحييو ارتبييار  يي   شيي ا  البنيين التحتييية ىيي   م ييادر  اريييية للتييرا   
 المعرف   

 ,Roller and Warerman , 1996)  در يتمثال فاي قطااع االتصااالت.ان هااا المصا 
P.87)    فيرى    من رولر ووارمان  فيعت دون ان ىذا الم در ىو ال طياع الميال(Amable 

et al . 1997)  ما اميب  ول رون  
بينمييا يعتبيير  يي  ميين برادفييورد وسييومرز ان التطييور فيي  االسييتثمارات ال ا يية والعاميية ىييو م ييدر 

 الترا   ىذا 
 Bradford and summers , 1991 .p.445)    
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 التحميل االقتصادي لممعرفة  -ثالثا  
تمثيي  المعرفيية االقت ييادية األسييالي  والطييرق التيي  يعرفيييا وي ييي  اسييت داميا االنسييان والتيي  ليييا  

  تقثير رميق رلن
  -وتيد  الن : االقت اد

 عرفة   محاولة في  وقياس التقثير الذي ت ل و الم2
   محاولة في  طرق ترا مات المعرفة 1
   محاولة  ش  المعرفة وتعلميا ون ليا الن اا رين 2

ان اقت اديات المعرفة ى  يزخ من التحلي  االقت ادي ال ياص بيالطرق العلميية واليندسيية التي  
ولويييا تتناو  دراسية ال شي  رين نطيور  سيالي  الت يد  العلمي  وال ني  اليدييد   و ميا يسيمن بالت ن
 الحديثة    ما وان اقت اديات المعرفة تتناو  دراس الث افة المعرفية وطرق التعلي  والتعل    

 مساهمة الدولة في التراكم المعرفي وحمايته  -رابعا
ىنا  ريدد مين الطيرق التي  يم ين  ن تلييا اليييا الدولية لتح ي  رلين توزييع   ثير   ياخ  للميوارد 

 معرفة المتمثلة بالتعلي  والبحب والتطوير  ومن ىذه الطرق ى  : ف  فوخ الوفورات ال اريية لل
 (Subsidies) 2- المساردات  و المنا 
  Patents and copyrights 1- ح وق االمتياز والت ليد 
 المساردات  و المنا -2
تتمث  ف  ما ت دمو الح ومية مين ارانيات للمنتييين باالرتمياد رلين مسيتوى االنتياق   وت يد  ىيذه  
لمنا  و المساردات الن ال طاع ال ياص اليذي ت يد   نشيطتو المنيافع العامية   وبرنيامل الح ومية ا

 ف  االرانات يسارد ال طاع ال اص بمزاولة نشاطو من     استا   الموارد ب  ا ة رالية   
 ح وق االمتياز والت ليد : -1

اقص االنتاييية الحديية     ف لميا المعرفة ربما ىي  المتايير الوحييد اليذي ال ينطبيق رلييو قيانون تني
تزايدت المعرفة  دت الن تزايد انتايية االنسان  ويظيير  نيو ال يوييد اتيياه ييرى بيقن زيياد  الوحيد  

سييينة  24الواحيييد  مييين المعرفييية سيييينتل رنييييا تنييياقص وحيييد  واحيييد  مييين االنتاييييية   فميييث   ييي   
ر قييد ارطتنيييا تتييابع مسيييتمر فييي  المافييية ليييوحظ بييقن ت يييد  المعرفيية فييي  اسييت دا   ماي روبروسيسييي

التيي  يعلييت ال مبيييوتر الش  يي  ا ثيير فارلييية  وايسيير واوسييع فيي  االسييت دا   بروسيسيير شييبس   
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يياخت بتزاييد في  بروسيسير شيبس  وبالتال  فقن    ت د  في  المعرفيو المتعل يو بت يمي  و ينارة 
الوفييورات ال اريييية    وبالمثيي  فييان  يي  ت ييد  فيي  المعرفيية يييؤدي اليين تييرا   المنيييزات واالنتايييية 

حيب  ن ت د  المعرفة مث  ف  ت مي  وبناخ الطا رات  دى الن تزايد  بير ف  منيزات الطيران   
اذن االمثليية  ثييير  وفيي  معظيي  ح ييو  المعرفيية والتيي   دت اليين تييرا   فيي  الوفييورات ال اريييية فيي  

ىيو تزاييد الوفيورات الناتيية م تل  الح و  العلمية   ح ي ة ان السيب  الر يسي  في  تيرا   المعرفية 
من التعمق والتوسع ف  م تل  االسالي  والطرق والت  ى  ناتية     من االسيت دا  االففي  

 والترا   اال ثر واالسرع للمعرفة   
ول ون المعرفة ت لق وتزيد انتايية الوفورات ال اريية فيي  اذن فيرورية ل سيت دا  في  السياسية 

ار اليديييييد  التيييي  ت لييييق وتشيييييع العميييي  ال  ييييوخ    مييييا ان الوسيييييلة العامييية لفييييمان تطييييوير االف يييي
االساسية ف   لق الحوافز ال حيحة للمبدرين ف  م تل  ح يو  المعرفية ىي  في  تيوفيرالظرو  
المناسيبة المتمثلية بالمحافظية رلين ح يوق ا تشيافاتي  وىيو ميا يطليق رلييو ح يوق المل يية ال  رييية  

ظ  ىييذه الح يييوق ىييو اليييذي يعيير  بح يييوق االمتييياز  و ح يييوق  مييا وان االطييار ال يييانون  الييذي يييين
 تسيي  اال تراع  

 خامسا : التراكم المعرفي مقوم أساس لبناء البحث العممي التطبيقي
يم ن ال و  ان ىنا  ارتماد متباد  بين موفوع ترا    المعرفو والتطور والبحب العلم  وما ييت  

فيقن التطيوير المعرفي  يسيتند إلين  البحيب العلمي    التو   الييو مين نتيا ل وتطبي يات   ومين ىنيا
الييييذي ي ييييود إليييين امييييت   الت نولوييييييا التيييي  تعتبيييير المييييؤثر المباشيييير واالساسيييي  فيييي  تح يييييق حاليييية  

 االستثمار االمث  للموارد االقت ادية من اي  الو و  إلن حالة التطورالقت ادي                          
البحب العلم  التطبي      ثمارىا   ف د  –ترا    المعرف  ل د ارطت ىذه الع قو  ا ال 

دلت  تيار  ميمورة من دو  العال  النام   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 
 ادت ىذه الدو  من ا تسا  المعرفو ث  تطبي يا لت   إلن مرحلو  التنافس مع دو   مت دمو است

                                                8  ص 1002 الواليات المتحد  االمري ية ا د  ردنان ناي و /  
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  اسيتعاد  ييذ    ثيير ل د  اثبتت الدو  المذ ور  نياحيًا ميميًا بإرتبارىيا دو   ينارية  يدييد  في
ميين  مياراتيييا المييياير     حيييب وفييعت بييرامل وارييد  فيي  تعظييي  االسييت اد  ميين ىييذه الميييارات   
 ميييا ر يييزت رلييين انشييياخ شيييب ات توا ييي  بيييين ىيييذه المييييارات رلييين المسيييتويين المحلييي  والعيييالم   

ييو ا  نظير تم نيا من الح و  رلن ر س ما  معرف  يديد لي  ت ين يوميًا قيادر  رلين االسيتثمار ف
   فح يييلة ال بييرات االستثماريةالسيياب ة فيي  تموييي  المشيياريع تعتبيير  1002  12حمييود    ص  

                                                        44  ص  1001رلن درية  بير  من االىمية ا د  الرفار    تموز 
  المبحث الثاني: طبيعة هيكل االقتصاد المعرفي

ا بميييا ذ رتيييو ت يييارير التنميييية االنسيييانية العربيييية لوق نيييا رلييين ح ي ييية دريييية التطيييور ليييو بيييد ن 
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   المعرفية وميتميع 

   وي ي  حا  ا تسا  المعرفة رلن  عيدي النشر واالنتاق                                                                   المعرفة
ان واقييع الحييا  فيي  البلييدان العربييية يؤ ييد ح ي يية اليين ص ال بييير فيي  ال ييدرات التيي  تسييببيا  

في  مييا  البحيب والتطيوير   ميا رد    اية نظ  التعلي  و ذل  ان  اض االستثمار وبشي    بيير 
          ان است دا  المعلوماتية اق  من اي م ان ل ر ف  العال                                                                           

يؤ ييد ان ميا يحتاييو الييوطن  1001ان ت ريير التنميية االنسيانية العربييية ال يادر في  سينة  
ر االراد  السياسية لإلستثمار ف  ال درات البشرية والمعرفية التي  بنييت رلين اسيس العرب  ىو تواف

فيييعي ة    ميييا ا يييد الت ريييير الييين فيييرور  زيييياد  االن ييياق رلييين التنميييية لتسيييت يد قطاريييات ال يييحة 
                                        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  :                 
 انخفاض مستوى التعميم :                                                                                   -1
بيييالرل  مييين الت يييد  الملحيييوظ اليييذي طييير  رلييين التعليييي  فييي  بعيييض اليييدو  العربيييية  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   مي  في  م رييات التعليي  

  في  التح يي  المعرفي  واليذي انع يس بيدوره في  فيع  ال يدرات التحليليية واالبت اريية  راف و تدن
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وقد  انت النتيية فع  ف  نورية الموارد البشرية مما ادى الن ظيور فيو  بين ال  اخ  العلميية 
 للمت   ين ف  م تل  الميادين  

                                          انخفاض مستوى البحث والتطوير:                               -2
باإلفافة الين ميا ذ رنياه في  الن طية السياب ة فيإن محدوديية ريدد وفيع  ام انيات مرا يز  

مسيييتوى ادا ييييا ال مييي  والنيييور  ادت الييين رييييز وافيييا تبليييور فييي  شييي   فييييو    البحوب وتدن  
   ثيير مين بليدان العيال  اال يرى  ح ي ية بين االنتاق المعرف  ف  الدو  العربية م ارنة بمستواه في

% 2فم ريات البحب والتطوير دون المستوى المطليو    حييب ال تتيياوز ح ية اليدو  العربيية 
من ايمال  النشر العلم  ف  العال    ورلن  عيد براخات اال تراع المسيلة للدو  العربية   ف د 

       2888/  2870ال تر  براخ  ا تراع      260دو  رربية سيلت 8اشارت البيانات ان 
  بييراخ 25217ان ىييذه النسييبة تعتبيير من  فيية اذا مييا قورنييت بييدو  ا ييرى   وريييا التيي  سييليت 

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

فيي  المؤسسييات والمرا ييز  –رليين اال ييص  –ياتييو وتطييويره ىيي  ال يييغ البيروقراطييية السييا د  توي
البحثيييية فييي  اليييدو  العربيييية  فاالىتميييا  الزا يييد بيييالمواقع االداريييية واالبتعييياد رييين االنشيييطة ال ارلييية 
واليادفيية فيي  الميييا  العلميي  ادى اليين افييعا  التويييو العلميي  ميين  يي   تثبيييط فارلييية العلميياخ 

 حثين وبالتال  ان  اض نتايي  العلم  وفع  ما يم ن انتايو والبا
 ضعف التخصيصات المالية: -4
مما ال ش  فيو ان حي  االن اق المال  يعتبر من العوام  الميمة الت  تؤثر رلن البحب  

والتطييوير  ان نسيييبة ميييا ييييت  ان اقيييو رلييين البحييب والتطيييوير فييي  اليييدو  العربيييية ال يتيييياوز  العلم  
% ميين 4% و 4 1النيياتل ال يوم   بينمييا تتيراوح ىييذه النسيبة فيي  اليدو  المت دميية بيين  % مين1 0

% مين حييي  االن يياق رليين البحييب والتطييوير فيي  78د ولييا ال ومييية  وتيييدر االشييار  ىنييا اليين ان 
 الدو  العربية تاطييا م ادر ح ومية  وىذا يعن  فع  مساىمة ال طاع ال اص 
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 ة لتطوير المعرفة :وجود بعض التوجهات المغموط -5
ان الم  ود ىنا ىو ال ي ية الت  تن   من   ليا المعرفة  فاستيراد المعرفة اليياىز   اي  

اسيتيراد وسيا   االنتياق ال يعني  ن يً  ح ي ييًا للت نولويييا   وانميا ىي  رمليية مؤقتية تزييد مين ال ييدر  
ق ممييا يتطليي  اسييتيراد ليرىييا  االنتايييية ثيي  تت يياد  لت ييبا بعييد ذليي  فييعي ة المنافسيية فيي  االسييوا

ورليو حتن ىذا االستيراد للمعرفة يحتاق الن رملية ت عي  وتطوير لما يناس  تل  االقطار وليس 
 ميرد تطبيق ما ىو مستورد دون تحوير وتطوير  

 المبحث الثالث: االستراتيجية العربية المناسبة النجاز االقتصاد المعرفي.
و قيييرن االقت ييياد المبنييي  رلييين المعرفييية    ميييا وان العيييال  ان ال يييرن الحيييادي والعشيييرين ىييي 

المعا ييييير يشييييييد متاييييييرات  بيييييير  فييييي  ظييييي  التوييييييو نحيييييو العولمييييية وال    ييييية واالنيييييدمايات 
االقت يييادية    يييذل  فقنيييو يشييييد تسييياررًا  بييييرًا فييي  موفيييوع التطيييورات الت نولوييييية  وا يييرى فيميييا 

  TRIPS     يار  المتعل ة بح وق المل يةيتعلق بتنظي  التيار  رن طريق منظمة  ال ا ة بالت
   ال  رية  التيار  العالمية ورن طريق حماية المل ية وات اقية

ازاخ  ي  ذلي  ي يبا موفيوع  ييالة اسيتراتييية للعلي  والت نولويييا اميرًا رلين قيدر  بييير  
 من االىمية إلنياز تنمية شاملة اقت ادية وايتمارية ف  البلدان العربية  

 رلن ذل    سنتناو  الن اط ااتية وبناًخ  
 التخطيط إلستراتيجية وطنية تقوم عمى انتاج المعرفة : -1
ان االنت يييا  نحيييو ميتميييع المعلوميييات والمعرفييية يتطلييي  اريييداد مسيييتلزمات مشيييروع ت ييييي   

ا ييو  المعرفيية الوطنييية    ييذل  البييد ميين وفييع بييرامل تسييارد رليين ت ييوين منييا  ايييياب  إلنتيياق 
ميين اسيتي  يا  ي ابت ييار وابييداع المعرفية وليييس ف ييط تل ي  واسييت با  المعرفيية اانظيير  المعرفية بييدالً 

    22-21  ص 1003د لال  الرفار    
ول يي  تت اميي  رؤييية وافييحة ازاخ ىييذا الموفييوع ال بييد ميين ت ريبيييا مييع الواقييع االيتمييار   

  2880لتنمييية فيي  رييا  ل ثييير ميين البلييدان العربييية  فلييو ريعنييا اليين ت رييير برنييامل االميي  المتحييد  ل
فقن طرح موفوع التنمية البشرية والمعلومات   ا با البدي  االساس  لرؤية التنمية الت  تتعاد  
مييع النمييو االقت ييادي  فيييد  است  ييا  ال  يير ال بييد ان يتوا يي  مييع الييدور البييارز الييذي ت ييو  بييو 

حسين ال حة والتعليي  وفي  ت نيات المعلومات واالت ا    في  توفر االدوات والوسا   الميمة لت
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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 تييزا  ت ت يير اليين اييييز  اليييات  وال يربيياخ والمييياه ال ييالحة للشيير  

وبييية   فيييإن ر ييير المعلوميييات والميييدارس االبتدا يييية التييي  ت ت ييير الييين المسيييتلزمات الدراسيييية المطل
والمعرفية التيي  تعيشيييا البلييدان المت دميية قييد يبييدو بالنسيبة لييبعض البلييدان ال  ييير  ورييدًا  بعييد السييماخ 

    حيب ان  ثير من المناطق في  البليدان 53  ص 1003رن االرض اد  يما  داود سلمان  
 العربية ينطبق رلييا ىذا الو   ول ن بدريات مت اوتة  

ىبنا الن االبعاد اليوىريية في  تنميية بشيرية رربيية ح ي يية سينيد ان التطيور في  اذن لو ذ 
االقت ياد المعرفي  سييعي  في  التطيور العلمي  والت نوليوي  في  البليدان العربيية  ومين ىنيا ينباي  
اال يييذ بنظييير االرتبيييار رنيييد وفيييع ال طيييط التنمويييية قييييا  تناسييي  ر  نييي  بيييين اىيييدا  التنميييية 

المييوارد الطبيعييية واالقت ييادية انط قييًا ميين درييية التطييور الت نولييوي  فيي   االقت ييادية وبييين حييي 
العيييال     ميييا ان التنبيييؤ بمسيييتوى الت يييد  الت نوليييوي  سييييحدد الييين دريييية  بيييير  مسيييت ب  التطيييورات 
االقت ادية وااليتمارية والسياسية   وبالتال  ال بد من يع  التطور العلم  والمعرف  قطارًا من 

ة االقت يييادية وااليتماريييية  ورن يييرًا م ونيييًا مييين رنا ييير الت طييييط لييييذه التنميييية قطاريييات التنميييي
   214  ص 1004اانظر د  را   حلوش  

وفيي  ىييذا الميييا  يم يين ايفييًا ان نل يي  نظيير  رليين دور  يي  ميين ال طيياع العييا  وال طيياع  
ياريية حالييا ال اص ف  تطور االقت اد المعرف  ف  البليدان العربيية  فمين الم حيظ ان التنميية ال

في  ظي  العولميية ي ياحبيا اتييياه قيوي نحييو     ية م ييادر المعرفية وافيي اخ الطيابع التييياري 
رلييييا ومييا يتييزامن مييع ذليي  ميين فييرض ايييراخات قانونييية لحماييية المل ييية ال  رييية ال ا يية  وممييا 
  يييدر  ىييذا االتييياه ىييو ان النظييا  العييالم  اليديييد النيياىض ميين اييي  ح ييوق المل ييية ال  رييية يمييي

الييين ان ير يييز رلييين اليوانييي  االقت يييادية لحمايييية ح يييوق المل يييية ال  ريييية ا ثييير مميييا ير يييز رلييين 
ارتبارات الم يلحة العامية   وفيمن ىيذا المييا  يطيرح ر ي المطيالبين بديم راطيية المعرفية احيق 
  المواطن ف  المعرفة    والذي يتنال  مع ما يؤ ده ت رير البن  الدول  رن التنمية في  العيال  ريا

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



لحادي عشراأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

173 

 مييا يؤ ييد الت ريرن سييو رليين ويييو  الت ييدي ل يييوات المعرفيية مييا بييين البلييدان  ودا ليييا  
االييراخات الح وميية  رلميًا ان ىيذه ال ييوات  ولمشا   المعلومات التي  تفيع  االسيواق وتعرقي 

ىيي  ا ثيير حييد  فيي  البلييدان االشييد ف ييرًا     ييذل  يم يين ارتبارىييا السييب  الر يسيي  فيي  ذليي  ال  يير    
دوالرات فييي  الييييو    ويتر يييز  2ملييييارات نسيييمة تعييييش رلييين  2ويؤ يييد الت ريييير ان  ىنيييا  حيييوال  

 معظ  ف راخ العال  ف  شرق وينو  شرق لسيا 
ميييين ىييييذا ان اسييييتراتييية وافييييحة ال بييييد ان تنطلييييق ميييين ح ي يييية ميميييية وىيييي  ان  يتفييييا 

االقت ييادات العربييية ذات بنييية تحتييية فييعي ة واسييتثمارات محييدود  ميين يانيي  وميين يانيي  ل يير 
فإنيييييا ت ت ييييد اليييين تشييييريعات وقييييوانين توا يييي  التطييييور الت نولييييوي  الحا يييي  فيييي  اليابييييان والييييدو  

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

العربية    ن الن طة االولن تتعلق بتوطين الت نولوييا   وىذا يتطلي  تم يين العلمياخ وال نييون مين 
في  رمليات االنتاق وموا  ات المواد المسيت دمة ودفعيي  نحيو ال يدر  رلين تطويرىيا وتحسيينيا    

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

 تطوير بنية تحتية ترتكز الى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت   -2
المعلوميات  ىي  من المسيل  في  الوقيت اليراىن ان المحيدد لل يو  االقت يادية في  االقت ياد  

المعلومات والمعرفة المطلوبة إلبت ار المستحدثات وليعي  االنتياق ا ثير فارليية    ومين الم حيظ 
% بينما  ان نمو االقت اد 4ان قطاع المعلومات قد نما رلن المستوى العالم  بمعد  ا ثر من 

نارات اليين % ليين س ال تيير   لييذل  فييإن ىنييا  تحييو  ميين اقت يياد ال يي2العييالم  بمعييد  اقيي  ميين 
   2888اقت اد المعلومات اانظر ربد اليادي   

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 :
طيياع واىمييا  ل يير   وىييذا مييا حييدب فعييً  : تينيي  التطييوير الميييزوخ  ون  ييد بييو تطييوير قاالول

رنييدما توييييت البليييدان العربييية نحيييو العناييية بالت يينيع واىميييا  ال طيياع الزرارييي    ممييا ادى الييين 
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حدوب  ل  اقت ادي   وايتمار    فادا الري  مناطق طرد  بينما افحت المدن تعل باالرداد 
 ية حييب تنعيد  ال بير  والمييار  الواسعة من ال  حين المييايرين والبياحثين رين فيرص رمي  ر ي

فيييييييا  ل يييييد  دى ىيييييذا الييييين ان  ييييياض االييييييور وحيييييدوب البطالييييية وال  ييييير وبييييياق  مظييييياىر الت لييييي  
 االيتمار  

: ام انية ان  ا  االطار المعرف  رين الت نوليوي   وىيذا مين اىي  ميا يميزمنتييات اقت ياد الثاني
رن الشق الت نولوي   وىيو توييو المعرفة رن ليرىا   حيب ىنا  ام انية ل    الشق المعرف  

يديييد  وممييا يييدر  ىييذه ال  يير  ان  ل يية انتيياق المعرفيية سييت   ب فيي  ت نولوييييا المعلومييات  رليين  
ر س ما يحدب بالنسبة إلرت اع  ل ة الشق الت نولوي  لتحوي  ىيذه المعرفية الين منتييات فعليية   

يسياىموا معرفييًا دون ان ينشيالوا  ان ىذا يعط  فر ة للعلماخ والميندسيين في  اليدو  العربيية  ي 
باليان  الت نولوي    فعلن سبي  المثا  يم ن ت مي  الدوا ر االل ترونية للشيرا ا السييل ونية ثي  
ت ليييي  مسييياب  ت ييينيع ىيييذه الشيييرا ا بإنتييياق الت يييامي  فييي   يييورتيا الماديييية  ان ىيييذا ال يعنييي  

طبي اتيو العمليية وانميا ىيو تيوازي لليييدين االىتما  باالنتياق العلمي  واىميا  يوانبيو الت نولوييية وت
    ف  الح ي ية  ىنيا  اىميية  بيير  إلرطياخ 1004العلم  والت نولوي  اانظر نبي  رل    لذار 

موفيييوع تطيييوير بنيييية تحتيييية ترت يييز الييين ت نولويييييا المعلوميييات  حييييب ان قطييياع المعلوميييات ىيييو 
ففيييً  رييين السيييلع المطلوبييية لييييذه ال طييياع اليييذي يشيييم   ييي  االنشيييطة المعلوماتيييية فييي  االقت ييياد 

االنشييييطة   ف طيييياع المعلومييييات ىييييو  يييينارات المعرفيييية التيييي  تفيييي  التعلييييي    البحييييوب والتنمييييية  
االت االت ولالت المعلومات و دمات المعلومات   ومن ىنا ينبا  النظر الن اقسيا  المعلوميات 

 ااتية :
 :     Information content نارة محتوى المعلومات  -
با محتوى المعلومات ىو التحدي الح ي   ال اد    فيو اىي  م وميات ميتميع المعلوميات بي  ا  

منييازع   ف يييد ان ييي  التر ييييز اان رلييين ارسييياخ البنييية التحتيييية االساسيييية لميتميييع المعلوميييات فييي  
 Content is the"البلدان العربية  وىذا ما دفع الد تور نبي  رل  لل و  : "المحتوى ىو المل " 

King"    وتييدر االشيار  ىنيا الين   32  ص  1003ف  اقت ياد المعرفية اد  محميد  فيري    
ان  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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النتييياق التييي  تق يييذ المل يييية ال  ريييية ال يييا  وتييزىيييا بطيييرق م تل ييية ثييي  توزرييييا وتبيعييييا وشييير ات ا
 لمستيل   المعلومات 

: ان ىيييذا ال سييي  مييين  ييينارة  Information Delivery ييينارة تسيييلي  ابيييب المعلوميييات   -
المعلوميييات ىيييو م يييتص بانشييياخ وادار  شييير ات االت يييا  والبيييب التييي  ييييت  مييين   لييييا تو يييي  

ت   الشر ات الت  تيدير شيب ات التل زييون و يذل  المؤسسيات التي  تتيولن توزييع محتيوى المعلوما
 المعلومات  با ع  ال ت  والناشرين  

:  وت يييو  ىيييذه ال ييينارة رلييين  Information Processing ييينارة معاليييية المعلوميييات  -
 منتي  االييز  ومنتي  البرمييات 

 الخالصة واالستنتاجات
 خالصة الدراسة:

بيير المعرفيية بالنسييبة للميتمعييات التيي  تسييعن لتح يييق التنمييية الشيياملة مسييقلة حاسييمة  وتمثيي  تعت 
ت نولوييييييا المعلومييييات واالت يييياالت االدوات االساسييييية لتح يييييق الت ييييد  المؤسييييس رليييين االقت يييياد 
المعرفيي  نحييو التحييو  الح ي يي  بقتييياه اسييتا   المييوارد الطبيعييية والمادييية  وبالتييال  فييقن التقسيييس 

د ييييوىري قواميييو االقت ييياد المعرفييي  فييي  التنميييية البشيييرية فييي  البليييدان العربيييية يمثييي  المرت يييز لبعييي
 االساس  ف  التنمية االيتمارية واالقت ادية المنشود  

 الدراسة: استنتاجات
 وقد تو لت الدراسة الن يملة من االستنتايات   اىميا :                                                  

ليييييا  التبيييياد  االف يييي  فيييي  ميييييا  المعلومييييات بييييين البلييييدان العربييييية بسييييب  فييييع  البنيييين  -2
التحتييية  ىييير  المييوارد البشييرية العربييية    باالفييافة اليين محدودييية حييي  االسييواق العربييية ورييد  

 است رارىا ف  ايتذا  رؤوس االموا   
فيي  العييال  رليين  ييعيد ال بيير  ىنييا  فيييو  بييين ميموريية الييدو  العربييية والمييياميع االنسييانية  -1

االداريييييية للمعلوميييييات وال بييييير  ال نيييييية و يييييذل  فييييي  مييييييا  ال يييييوانين واالنظمييييية المتعل ييييية بيييييالتطور 
 الت نولوي  الحديب ايمود التشريعات واالنظمة وال وانين ورد  مسايرتيا للتطور المعرف   

تييوى المعلومييات رييد  ويييود اسييتراتييية رربييية اموحييد  او شييبو موحييد   مناسييبة ل يينارة مح -2
 وانع اس ذل  ف  ان  اض ييود البحب والتطوير واالبت ار ليذه ال نارة  
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ريييد  التناسييي  بيييين التحيييوالت فييي  شييي   الميتميييع العربييي  فيميييا يتعليييق باليانييي  االقت يييادي  -3
 والتعليم  والث اف  رمومًا والتايرات والتحوالت الت نولويية المتساررة رلن ال عيد العالم   

 ن االستنتايات الت  تو لت الييا الدراسة يم ن  يالة التو يات ااتية :وبناًخ رل
 توصيات الدراسة:

ارطاخ االىمية ال  وى لموفوع اراد  ىي لة التعليي  و ب افية مراحليو وت ويية البحيب العلمي   -2
 والتطوير والحب رلن االبت ار من      طط وطنية مدرومة بات اقيات اقليمية ودولية 

ايييييييرات الت نولوييييييية المتسييييياررة إلسيييييتيعاب  التطيييييورات المسيييييتمر  فييييي  ت نولويييييييا موا بييييية الت -1
 المعلومات واالت االت وب ية المعار   االنسانية  ومحاولة ممارستيا ميدانيًا 

العميي  رليين ايييياد بي يية مناسييبة لبنيياخ  يينارة رربييية المحتييوى متناسيي ة وم مليية لل يينارات  -2
 العالمية ومطور  ليا  

  ال يييييو  الرقمييييية ميييين  يييي   العميييي  رليييين انتشييييار ا النترنييييت وزييييياد  ارييييداد العميييي  رليييين رد -3
 مست دميو ورلن ا ت   مستوياتي  

العم  رلن تعلي  الس ان للاات الحية لتم يني  رلن االط ع المسيتمر لميا يسيتيد مين طيرق  -4
 وم ونات المعرفة  

حسين مستواى  المعاشي  زياد  االىتما  بالعلماخ والباحثين وليميع اال ت  ات من     ت -5
وتم يييني  رليين التوا يي  العلميي  فيي  بلييداني  والعميي  رليين يييذ  الماتييربين مييني  ب لييق االيييواخ 

 المناسبة لي  والعم  رلن رود  الع و  وال  اخات الن الوطن العرب  
 مصادر الدراسة

 اواًل : المصادر بالمغة العربية :
ة رلييين ادار  المعرفييية"   ميلييية الرابطييية   ريييدد د  لالييي  ريييوض  "اط لييية ا اديميييي ,الرفيييار   -2

   1003  تشرين الثان    3و 2 اص   الميلد الرابع  العددان 
د  لال  ريوض   " حيي  االسيتثمار األمثي  في  ظي  ر يد اليدين : ميد   إشيارات  ,الرفار   -1

ردنيية   السوق وادار  المعرفو  ميلة الزيتونو للدراسيات والبحيوب العلميية   يامعية الزيتونيو اال
  1002    تموز  2   العدد ا 1الميلد ا 
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د  را   ناي    "اثر الت نولويييا في  ت امي  االقت ياديات العربي  في  ظي  العولمية  ,حلوش -2
  1004االقت ادية"   ميلة الرابطة  الميلد ال امس  العدد االو   لذار  

لميو   الميلية العلميية د  ربد النا ر محمد رل  : حر ية انت ا  العم  في  ظي  العو  ,حمود  -3
 .  السنو العشرون 1002ل لية التيار    يامعة لسيوط   العدد الرابع والث ثون   يونيو 

د  ريييدنان : العليييو  والت نولويييييا فييي  العيييال  المعا ييير   نيييدو  العليييو  والت نولويييييا فييي   ,ناي يييو -4
حيييد الموافيييق اليييوطن العربييي  : الواقيييع والطميييوح   مؤسسييية ربيييد الحمييييد شيييومان   السيييبت واال

    12/20/1002و10
ربد اليادي   محمد فتح    " سيس ميتميع المعلوميات ور يا ز االسيتراتييية العربيية في  ظي   -5

رييييييال  متاييييييير "  ارمييييييا  المييييييؤتمر التاسييييييع لإلتحيييييياد العربيييييي  للم تبييييييات والمعلومييييييات حييييييو  
المنظميية     2887االسييتراتييية العربييية الموحييد  للمعلومييات فيي  ر يير االنترنييت اا تييوبر / 

 العربية للتربية والث افة والعلو   
  "   الميليييس اليييوطن  237نبيييي    رلييي    "العييير  ور ييير المعلوميييات فييي  رلييي  المعرفييية ا -6

   2883للث افة وال نون واادا   
نبي    رل    "ت نولوييا المعلومات المعلومات وتطور العل  : منظور ررب  "  يرييد  الير ي  -7

   21504  العدد  1004 لذار 15االردنية  السبت 
سليمان    د  يما  داود  "المعرفة العربية و التنمية "  ميلة الرابطة  الميلد الرابع  العيددان  -8

   1003 تشرين الثان    3و  2
 فييييري  د  محمييييد  متطلبييييات التحييييو  نحييييو االقت يييياد المعرف  ميليييية الرابطة الميلييييد     -20

   1003 تشرين الثان  3و  2الرابع العددان 
 ثانيًا : المصادر بالمغة الفرنسية :

22- le Crosnier, Herve l'Economie de l'information dans le contexte des 

http://www.altavist.comnouvelles technologies. (1997) 11p  

21- Martinet, Bruno; Marti, Yves-Michel L'intelligence economieque; 

les yeux et les oreilles de l'entreprise. Paris. Les editions 

d'Organization, 1995. 244p. 

22- Miege, Bernard. La pensee communicationnelle. Grenoble.  Presses 

Universitaires de Grenoble, 1995, 118p. 

http://www.altavist.com/
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 : المصادر بالمغة االنكميزية:لثاثا
14-Bradfard De long, L. and Summers L. ( 1991 ) " Equipment 

investment and         economic growth " , Quarterly Journal of 

Economics , 106 ( 2 ) May . 

15-Gadrey jean, and Gallouj Faiz( 2002 ) , Productivity , Innovation and 

knowledge in Services " Edward Elgar publishing  , Inc. 

16- Lucas . R ( 1988 ) "on the mechanics of economic  development, 

Journal of Monetary  Economics , 22(1) July . 

17-Romer . P. ( 1990 ) " Endogenous technical change," Journal of 

political Economy , 98 .  

18-Roller  L . and Waverman L.( 1996 ), "The impact of 

telecommunication  infrastructures on economic development" , in 

Howit P , The implications of knowledge based growth for 

microeconomic policies industry Canada Research Series, 

University of Calgary press. 

19- http:// www. Arabcin.net /Arabic /5nadweh /print / pivot-

4economics-   

       knowledge.htm.  



لحادي عشراأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد   
 

 

180 

 


