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   :الملخص 
وى العـالمي ساهم التطور التقني والعلمـي واالسـتخدام المكثـف لتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـال علـى المسـت لقد    

فــي ظهــور نمــط اقتصــادي جديــد وهــو مــا يعــرف باقتصــاد المعرفــة، الــذي يعتمــد فــي هيكلــه اإلنتــاجي علــى البعــد غيــر 
المادي لرأس المال ممثال أساسا في المعرفة التي أصبحت تشكل جزءا مهما في خلـق القيمـة المضـافة وتوليـد الثـروة 

  .حرك األساسي للنمو االقتصاديفي االقتصاد، كما أن تراكمها يعتبر الدافع والم
إن التحول نحو اقتصاد المعرفة يتطلب وجود بيئة معرفية يتم من خاللها إنتاج، اكتساب، نشر، وتوظيـف المعرفـة     

بكفاءة في جميع األنشـطة االقتصـادية، حيـث تحتـل تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـال مكانـة مركزيـة فيهـا، إضـافة إلـى 
وعي بـدال مـن الكمـي، دعـم عمليـات البحـث والتطـوير، تشـجيع عمليـات اإلبـداع واالبتكـار والتـي االهتمام بالتعلم الن

  .تشكل في مجموعها المقومات األساسية لالندماج في اقتصاد المعرفة
  .المعرفة، متطلبات اقتصاد المعرفة ات اقتصاداقتصاد المعرفة، مؤشر : الكلمات المفتاحية

  Abstract: 
     the technical and scientific development has contributed to the intensive use of 
information and communication technology at the global level in the emergence of a new 
economic pattern, which is known as the knowledge economy, which depends on the 
productive structure of the non-material dimension of capital represented mainly in 
knowledge, which has become an important part in the creation of value added and the 
generation of wealth in the economy, and the accumulation is the motive of the main 
engine of economic growth. 
     The shift toward knowledge economy requires a knowledge environment in which the 
production, acquisition, deployment, and employing knowledge efficiently in all 
economic activities, where information and communication technology occupies a 
central place, in addition to the interest in qualitative rather than quantitative learning, 
support for research and development, and the promotion of creativity and innovation, 
which constitute the basic ingredients for integration in the knowledge economy. 
Keywords: Knowledge Economy, indicators of the knowledge economy, the 
requirements of the knowledge economy. 
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  :مقدمة
لقد صاحب تطور الفكر االقتصـادي اخـتالف مسـتمر فـي عامـل اإلنتـاج األساسـي، فبعـدما كانـت األرض فـي االقتصـاد     

الثورة الصناعية تزايـد التوجـه العـالمي نحـو االقتصـاد الصـناعي والـذي  مع ظهورالزراعي هي عامل اإلنتاج األساسي، ولكن و 
ـــادة معـــدالت النمـــو  ـــي تســـاهم وبشـــكل فعـــال فـــي زي ـــاج األساســـية الت ـــه كـــل مـــن رأس المـــال والعمـــل عوامـــل اإلنت ـــل في يمث

علومــات واالتصــال تكنولوجيــا المبعــد ذلــك حــدثت طفــرت تكنولوجيــة كبيــرة خاصــة فــي قطــاع االقتصــادي وتحقيــق الثــروة، 
الــذي شــهد تطــورا كبيــرا ومعــدالت نمــو كبيــرة، األمــر الــذي فســر انتقــال الكثيــر مــن االســتثمارات إليــه وبالتــالي ظهــور نمــط 

الثالــث أو الثــورة الثالــث  ، والــذي يمكــن اعتبــاره التحــولاقتصــادي جديــد وهــو مــا أصــطلح علــى تســميته باقتصــاد المعرفــة
  .للتطور االقتصادي للمجتمعات

الذي تمثل فيه المعرفة عنصر اإلنتاج األساسـي والقـوة الدافعـة لتكـوين الثـروة حيـث  االقتصاداقتصاد المعرفة هو ذلك      
ينتقــل فيــه مركــز الثقــل مــن التركيــز علــى المــواد األوليــة والمعــدات الرأســمالية إلــى التركيــز علــى المعرفــة والمعلومــات ومراكــز 

يـــات اإلبـــداع واالبتكـــار، ويمتـــاز اقتصـــاد المعرفـــة مقارنـــة باالقتصـــاد الصـــناعي بكونـــه البحـــث العلمـــي والتطـــوير وتنميـــة عمل
اقتصــاد وفــرة غيــر محكــوم بالعقبــات الزمانيــة والمكانيــة أكثــر منــه اقتصــاد نــدرة، ذلــك أن أغلــب المــوارد االقتصــادية تنفــذ 

كة، هـذا مـا ســاعد بـدوره علـى إقبـال معظــم وتهتلـك باالسـتهالك فيمـا تــزداد المعرفـة بالممارسـة واالسـتخدام وتنتشــر بالمشـار 
دول العالم سواء المتقدمة منها أو حتى النامية على االندماج والتحـول نحـو اقتصـاد المعرفـة والـذي يحمـل فـي طياتـه فـرص  
كبيــرة تســاعدها علــى تحســين وانتعــاش اقتصــادياتها، إال أنــه فــي المقابــل قــد ال يخلــو اقتصــاد المعرفــة مــن بعــض التحــديات 

ما يتعلق منها بالجرائم المعلوماتية والتي تشـكل خطـرا كبيـرا يهـدد كـل مـن حقـوق الملكيـة الفكريـة وعمليـات البحـث  خاصة
    .العلمي والتطوير واللذان يعتبران السمة األساسية لهذا االقتصاد

حجـم تأثيرهـا الـراهن  أن مفهوم المعرفة ليس بالمفهوم الجديـد فـي النشـاط االقتصـادي، ولكـن الجديـد الجدير بالذكرو      
ـــاة االقتصـــادية، حيـــث أصـــبحت المعرفـــة مـــوردا أساســـيا مـــن المـــوارد االقتصـــادية يـــتم إنتاجهـــا  علـــى مختلـــف نـــواحي الحي

فهي عبارة عن رأس مال في حـد ذاتهـا تقـوم علـى األفكـار والخبـرات  ،واالستثمار فيها وتداولها بما يحقق النمو االقتصادي
يؤكـد بـأن حجـم المسـاحة التـي تحتلهـا المعرفـة فـي ظـل هـذا االقتصـاد أصـبحت أكثـر وأكبـر والممارسات األفضل، وهو ما 

  .عمقا عما كانت عليه من قبل في ظل االقتصاد الصناعي
  :تأسيسا على ما سبق تعالج هذه الورقة البحثية االشكاليــــــــة التالية     
  هي متطلبات ومؤشرات قياس االندماج في اقتصاد المعرفة؟ما 
 :تستخدم هذه الدراسة األسلوب الوصفي التحليلـي، وتستمد معلوماتهـا وبياناتهـا من مصدرين متكاملين هما    
 تتمثل في مختلف المراجع والمقتنيات المكتبية، بما في ذلك الكتب والدوريات: مصادر أولية. 
 العلمية المقاالتات والمؤتمرات العلمية و تتمثل في مختلف الندوات والملتقي: مصادر ثانوية. 
إلـى ثـالث محـاور رئيسـة علـى غية االجابـة على اإلشكالية المطروحة فقد ارتأينا تقسـيم الدراسـة ث، وبونظرا ألهمية البح    

 :النحو التالي
 



 

 

510 
 

  JFBE 2018   

 هوم المعرفة وعملية االرتقاء المعرفيمف: المحور األول. 
 التأصيل النظري القتصاد المعرفة: المحور الثاني. 
  مؤشرات قياس، والتحديات: متطلبات اقتصاد المعرفة: الثالثالمحور.  

  مفهوم المعرفة وعملية االرتقاء المعرفي: المحور األول
أصبحت المنظمات في الوقت الحالي أكثر اعتمادا استيعابا واسـتخداما للمعرفـة باعتبارهـا أحـدث عوامـل اإلنتـاج الـذي     

، بمـا أدى إلـى نولوجيـة المتزايـدةافة، خاصـة فـي ظـل التغيـرات والتطـورات التكأساسي لتحقيق القيمة المض ديعترف به كمور 
  .إلخ.... اإلنتاجية، التسويقية، اإلدارية: ارتفاع معدل إنتاجية المعرفة وانتشارها في جميع مجاالت عمل المنظمات منها

ألرض، فقــد خلـق اهللا سـبحانه وتعــالى يرجــع ظهـور معرفـة إلــى بـديات ظهـور اإلنســان علـى وجـه ا: المعرفـة وتطـور نشـأة: أوال
َ ُكلََّهــا ﴿ ســيدنا آدم ليكــون خليفتــه فــي األرض وأحاطــه علمــا بمســميات األشــياء التــي حولــه لقولــه تعــالى اء ــمَ آَدمَ اْألَْســمَ لَّ عَ وَ

ه ارتبطــت المعرفــة بوجــود اإلنســان علــى هــذه األرض، فقــد وظــف اإلنســان عقلــه وحواســ ســورة البقــرة، وعليــه فقــد 31اآليــة﴾
لمعرفــة ذاتـــه ومــا حولـــه مــن كائنـــات حيــة وأشـــياء، فالمعرفـــة قديمــة قـــدم اإلنســان ويتجلـــى ذلــك فـــي أوجــه ازدهـــار وعظمـــة 

  .الحضارات القديمة والتي حصل فيها تراكم معرفي مكن اإلنسان من تحقيق انجازات كبرى
ة التعلــيم حيــث أنشــأ أول مدرســة فــي ففـي حضــارة بــالد الرافــدين كــان حمــورابي أول حــاكم فــي التــاريخ يهتــدي إلــى أهميــ   

إن المعرفـة : "قبل الميالد، ثم جدد الفيلسوف الصيني كونفوشـيوس الـدعوة إلـى نشـر المعرفـة حيـث قـال 2000حدود عام 
، أما الفيلسوف أفالطون فقد أعطى دفعة قوية ألهمية المعرفـة مـن "هي الطريق الوحيد للتقدم والنجاح الدنيوي على األرض

بـــدون المعرفـــة لـــن يكـــون : "إلقامـــة المدينـــة الفاضـــلة التـــي يحكمهـــا الفالســـفة وعشـــاق المعرفـــة، فهـــو القائـــل خـــالل دعوتـــه
 )1(".اإلنسان قادرا على معرفة ذاته، وأن حامل المعرفة هو القادر على فهم عالمه المحيط به والمتمثل بالوجود

تخــرج عـــن كونهـــا خبــرات متوارثـــة لــم تخضـــع للتجربـــة  أنهــا لـــم إال أن أهــم مـــا يميــز المعرفـــة فــي الحضـــارات القديمـــة     
والبرهان وعدم تأطير هذه المعرفة المتراكمة بنظريات علمية، حيث بني الكثير من هـذا التـراكم المعرفـي علـى األسـاطير بمـا 

الفلســفية  يســمح بتســمية هــذه المعرفــة بالمعرفــة األســطورية، مــن ثــم انتقلــت المعرفــة عنــد البــابليين إلــى مــا يســمى بالمعرفــة
والتي انصرفت إلى معرفة األشـياء ومعرفـة كيفيـة عمـل األشـياء حيـث اعتبـرت المعرفـة شـيئا موجـودا ومـا علـى العقـل البشـري 
سوى أن يتأملها كمـا هـي، ولكنهـا لـم تحـظ بالتحليـل العقلـي ولـم تـأطر نظريـا إال عنـد اليونـان والـذين صـاغو مفهـوم المعرفـة 

  )2(.التحليلية وتمكنوا من تدوينها النظرية التي امتازت بالقدرات
أن جــاء الــدين اإلســالمي وحــث علــى طلــب العلــم، حيــث   إلــى آخــر قــد توالــت األجيــال فــي نقــل المعرفــة مــن جيــل إلــى    

ـــِذيكانــت أولـــى األوامـــر فــي الـــدين اإلســـالمي هــي القـــراءة لقولـــه تعـــالى﴿ بِّـــَك الَّ ْأ بِاْســِم رَ ــَق  اقـْرَ ـــْن )1(  َخَل ـــَق اإلنســـان مِ  َخَل
َلقٍ  م)2( عَ بَُّك اْألَْكرَ رَ ْأ وَ لَّمَ بِاْلَقَلمِ )3( اقـْرَ ْعَلْم )4(  الَِّذي عَ ا َلْم يـَ لَّمَ اإلنسان مَ  .سورة العلق 5-1اآليات﴾5)( عَ
فقد جعل اإلسالم القراءة أساس المعرفة ونقطة االنطالق لكسب المعرفة، كما أن اإلسالم كرم العلم والعلمـاء ورفـع مـن     

وأصبح طلب العلم فريضة على كـل مسـلم ومسـلمة بعـد أن كانـت المعرفـة حكـرا علـى الفالسـفة وتالميـذهم، فبـرع مراتبهم، 
العــرب المســلمون فــي نقــل معــارف الحضــارات األخــرى فــي محاولــة جــادة إلخضــاعها للتجربــة والبرهــان ولــم يقتصــر دورهــم 

روبـا وظهـر و أ رفة، من ثم انتقل مركز توليد المعرفة إلـىعلى الترجمة والنسخ فقط بل كان لهم إسهامات جادة في توليد المع
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مــا يســمى بالمعرفــة العلميــة التــي تســتخدم أســاليب فكريــة وعقليــة جديــدة تختلــف عــن أســاليب الفلســفة النظريــة ودائمــا مــا 
 )3(.تخضع للتجربة والبرهان

عبــر مراحــل تطويريــة  20دايات القــرن الـــ أمــا فــي الوقــت المعاصــر فتؤكــد األدبيــات علــى تنــامي االهتمــام بالمعرفــة منــذ بــ    
حيـث ظهـر عصـر  20بالمجتمع الزراعي من ثم المجتمع الصناعي والـذي اسـتمر إلـى حـدود منتصـف القـرن الــ  عديدة بداء

الـنظم اإللكترونيـة  آخر هو العصر المعلوماتي الذي يعتمد على المعلومات حيث تحولت القيادة من الماكنة أو اآلالت إلـى
حكم باآللة والمصنع ككل وبكل مجاالت الحياة التي يديرها من يمتلك الـذكاء وأدوات تكنولوجيـا المعلومـات وهـم التي تت

  .القادرون على السيطرة على األجهزة اإللكترونية والبرمجة واألنظمة المعلوماتية والذين يطلق عليهم اسم عمال المعرفة
عرفـة تعنـي اإلدراك الجزئـي أو البسـيط، فـي حـين أن العلـم يقـال لـإلدراك الكلـي الم من الناحية اللغويـة: مفهوم المعرفة :ثانيا

أو المركــب، وقــد اقترنــت المعرفــة فــي اللغــة العربيــة بــالعلم، فتطلــق كلمــة المعرفــة ويــراد بهــا العلــم وذلــك كمــا فــي قولــه عــز 
ــ﴿وجل نَ ــوَن أَبـْ ْعِرُف ـا يـَ ــهُ َكمَ وَن ْعِرُف ــاَب يـَ تَ ــاُهُم اْلكِ نَ يـْ ـِذيَن آتـَ ُهْم الَّ َ ــوَن﴾ ۖ◌ اء ْعَلمُ ُهــْم يـَ ـوَن اْلَحــقَّ وَ ْكتُمُ َ ُهْم َلي ــنـْ ِريًقــا مِ إِنَّ َف  146اآليــة  وَ

ــَن اْلَحــقِّ  ســورة البقــرة، وكــذا فــي قولــه تعــالى ــوا مِ ُف ــا عَرَ مَّ ــاِهِديَن﴾ ۖ◌ ﴿مِ ــَع الشَّ ــا مَ نَ بـْ اْكتُ نَّــا َف ــا آمَ بـَّنَ ُقولُــوَن رَ ســـورة  83اآليــة  يـَ
  .العلم ام المعرفة والمعرفة مقامالمائدة، فقد أقام العلم مق

أما من الناحية االصطالحية فإن المعرفة هي منهج متشابك وبهدف توضيح واسـتكمال الرؤيـة الشـاملة لمفهـوم المعرفـة،     
  :يمكن استعراض ذلك وفقا للمداخل التعريفية التالية

اســي لخلــق القيمــة، فالمعرفــة هــي رأس ينظــر للمعرفــة ضــمن هــذا المــدخل علــى أنهــا المــورد األس :المــدخل االقتصــادي .1
المـال الفكـري والقيمــة المضـافة للمنظمـة، ولكنهــا ال تعـد ذلـك إال إذا اكتشــفت واسـتثمرت مـن قبــل المنظمـة وتـم تحويلهــا 

رأس المـال : "لمعرفـة علـى أنهـاا T. Stewart إلى قيمة لخلـق الثـروة مـن خـالل التطبيـق العملـي، وفـي هـذا السـياق يعـرف
يمة المضافة التـي تتحقـق مـن خـالل اسـتثمارها الفعلـي، وهـي تعتمـد بالدرجـة األولـى علـى األفكـار والممارسـات الفكري والق

 )4(".والخبرات بمعنى أن القابليات البشرية هي أساس المعرفة
ومـن  يرى في المعرفة القـدرة علـى التعامـل مـع البيانـات ومعالجتهـا وتوظيفهـا لتتحـول إلـى معلومـات :المدخل المعلوماتي .2

: علـى أنهــاالمعرفـة  P. Druckerثـم ترجمـة هـذه المعلومـات إلـى أداء لتحقيـق مهمـة محــددة، ضـمن هـذا المـدخل يعـرف 
القدرة على ترجمة المعلومات إلى أداء لتحقيق مهمة محددة أو إيجاد شيء محـدد، وهـذه القـدرة ال تكـون إال عنـد البشـر "

 )5(".من ذوي العقول والمهارات الفكرية
مــن الناحيــة اإلداريــة تعتبــر المعرفــة أحــد الموجــودات الكليــة فــي المنظمــة والتــي تســتخدم فــي إنتــاج  :اإلداري المــدخل .3

ـــالي علـــى إدارة المنظمـــة أن تتعامـــل معهـــا فـــي ســـعيها للتطـــوير، فـــي هـــذا الصـــدد يعـــرف  الســـلع والخـــدمات المختلفـــة، بالت
Zeithmal قــدرة علــى تحويــل التقنيــة مــن مرحلــة البحــث إلــى مرحلــة موجــودات المنظمــة والتــي لهــا ال: "المعرفــة علــى أنهــا

 )6(".التطبيق إلنتاج السلع والخدمات
وفقا لهذا المدخل فإن المعرفة تشـمل الخبـرة الواسـعة وأسـلوب اإلدارة المتميـز والثقافـة المتراكمـة  :المدخل االجتماعي .4

لـذي يـتعلم فيـه، لـذا يـزداد فهـم المعرفـة بوصـفها للمنظمات، وعليه فإن مفهوم المعرفة يرتبط بالموقع والشـخص والمحـيط ا
بنيـة اجتماعيـة، وهـذا مـا يعنـي بالضــرورة توظيـف أعضـاء هـذه البنيـة االجتماعيـة لتحقيــق أهـداف المنظمـة، مـن هـذا المنطلــق 
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المعرفـــة تعبـــر عـــن قـــدرة األفـــراد داخـــل المنظمـــة، وبالتـــالي قـــدرة المنظمـــة ككـــل علـــى الفهـــم : "إلـــى أن Lucier  يشـــير
 )7(".تصرف، أي إنجاز العمل بطريقة فاعلة في بيئة العملوال
يعتبــر هــذا المــدخل بــأن المعرفــة هــي وظيفــة تجعــل منهــا قــوة تمكــن المنظمــة مــن مواجهــة تحــدياتها  :المــدخل الــوظيفي .5

تتميـز  وتحقيق التميز، وهذا ما يعني أن المعرفة تشكل ميـزة تنافسـية تمكـن المنظمـة مـن تعزيـز قـدرتها الخاصـة فـي ظـل بيئـة
األصــل الجديـد وهــي أحـدث عوامــل اإلنتـاج الــذي : "بـالتغير المسـتمر، وفــي هـذا الســياق يعرفهـا نجــم عبـود نجــم علـى أنهـا

 )8(".يعترف به كمورد أساسي إلنشاء الثروة في االقتصاد وهي مصدر أساسي للميزة التنافسية
لمعرفـــة وهمـــا المعرفـــة الضـــمنية والمعرفـــة الظـــاهرة تتولـــد المعرفـــة مـــن زاويـــة التفاعـــل بـــين نـــوعين مـــن ا :المـــدخل الثنـــائي .6
التفاعـل مـا بـين المعرفـة الضـمنية ومـا تحويـه مـن خبـرات، مهـارات، : "بأنهـا Nonakaهذا المنطلق يعرفها  ، من)الصريحة(

 )9(".أفكار يكتسبها الفرد، والمعرفة الظاهرة والناتجة عن التفاعل مع البيئة الخارجية
يمكــن القــول بــأن المعرفــة هــي توليفــة مــن كــل المــداخل الســابقة علــى هــذا األســاس يمكــن تعريــف ســبق  بنــاء علــى مــا      

توليفـــة مـــن األفكـــار، القـــيم، المفـــاهيم، األســـاليب، الخبـــرات، المهـــارات المتأصـــلة فـــي عقـــول المـــوارد : المعرفـــة علـــى أنهـــا
لمـال الفكـري الـذي يمتلـك القـدرة علـى البشـرية علـى مسـتوى المنظمـات، حيـث يسـاعد االسـتثمار فيهـا علـى تكـوين رأس ا

، ممـا يعطـي للمنظمـة مـوردا تنافسـيا يميزهـا عـن غيرهـا )تترجم في شكل سلع وخدمات(تطوير وتوليد أفكارا إبداعية جديدة 
من المنظمات األخرى يسهم فـي تحسـين األداء وتحقيـق قيمـة مضـافة، وعليـه تعتبـر المعرفـة مـن أهـم موجـودات المنظمـات 

  . التوجه نحو اقتصاد المعرفةخاصة في ظل 
جملــــة مـــن الخصــــائص التــــي تميزهـــا عــــن غيرهـــا مــــن المــــوارد التنظيميـــة علــــى مســــتوى  للمعرفــــة: المعرفـــة خصــــائص: ثالثـــا

  )10(:يلي المنظمات، ويمكن إبراز هذه الخصائص كما
 ويــتم ذلـك مــن خــالل حيــث يمكـن إيجــاد المعرفـة مــن خــالل االسـتنباط واالســتقراء والتحليـل، ؛ المعرفـة يمكــن أن تولـد

البحــث العلمــي، فالمنظمــات ذات الكفــاءات الذهنيــة لهــا القــدرة علــى االبتكــار وتوليــد المعــارف الجديــدة بواســطة األفــراد 
 المبتكرين؛

 المعرفــة تمــوت مــع مــوت حاملهــا إذا لــم يــتم تســجيلها وتوثيقهــا، كمــا يعنــي مــوت  ذلــك أن؛ المعرفــة يمكــن أن تمــوت
 عارف جديدة؛المعرفة أيضا إحاللها بم

 أي الحصـول علـى المعرفـة مـن قبـل األفـراد مـن خـالل التعلـيم، كمـا يمكـن تحويـل المعرفـة إلـى ؛ المعرفة يمكن امتالكها
 براءات اختراع وأسرار تجارية تتمتع بالحماية القانونية مثل الموجودات المادية؛

 إللكترونية بما يسهل الوصول إليها؛أي حفظ المعرفة سواء على الورق أو الوسائل ا؛ المعرفة يمكن أن تخزن 
 شبكة األنترنيت؛: من خالل الوسائل المتوفرة خصوصا اإللكترونية منها مثل؛ المعرفة يمكن أن تنشر 
 المعرفـــة الضــمنية والمعرفـــة : فقــد تــم تصـــنيف المعرفــة إلـــى عــدة تصــنيفات يتمثـــل أهمهــا فــي؛ المعرفــة يمكــن تصـــنيفها

 الصريحة؛
 بل تتولد المعرفة وتتطور وتزداد باستخدامها؛؛ ستخدامال تستهلك باال المعرفة 
 وغير ملموسة وأنها توجد كمنتج معرفي بمعزل عن المنتجات المادية األخرى؛؛ المعرفة مجردة وأثيرية 
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 ليســت كــل معرفــة المنظمــة هــي معرفــة صــريحة ومنظــورة، إذ أن هنــاك الكثيــر مــن ؛ المعرفــة متجــذرة فــي عقــول األفــراد
  .حتفظ بها بشكل خالق في عقول األفراد وهي قابلة للتحول إلى معرفة صريحةالمعرفة التي ي

للمعرفــة هــرم قمتــه الحكمــة وقاعدتــه البيانــات وهــذه الهرميــة تمثــل مراحــل : )هرميــة المعرفــة(عمليــة االرتقــاء المعرفــي  :رابعــا
أن  إلـى Henderson et Harrisالتطـور واالرتقـاء مـن األدنـى إلـى األعلـى فـي المعرفـة، فـي هـذا الصـدد يشـير كـل مـن 

المعرفة تشكل أحد العناصر األساسية ضمن سلسلة متكاملة تبدأ بالبيانات وتتدرج إلى المعلومات ومن ثـم إلـى المعرفـة ثـم 
إلى الحكمة والتي تعد أساسا فاعال في عملية االبتكار، وعليه فإن المعرفة الفاعلـة والسـليمة هـي جـوهر الحكمـة واإلبـداع، 

  .تاليمكن توضحه من خالل الشكل الهذا ما ي
  .عملية االرتقاء المعرفي): 01(الشكل رقم

  
  .136 :، ص2010، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اقتصاد المعلوماتربحي مصطفي عليان،  :المصدر

مة في سياق عملية االرتقاء التميز بين كل من البيانات والمعلومات والمعرفة وصوال إلى الحك يمكناستقراءا للشكل أعاله 
  )11(:المعرفي على النحو التالي

تعرف البيانات على أنها مالحظات غير مفهومة وحقائق غير مصقولة تظهر في أشكال مختلفة قد تكون  :البيانــــــــــات .1
 ؛أرقام، حروف، كلمات، إشارات، صور دون أي سياق أو تنظيم لها

، إذن "هــــي بيانــــات تــــرتبط ضــــمنيا بســــياق وهــــدف علــــى أنهــــا Drucker فهــــاإن المعلومــــات كمــــا يعر  :المعلومـــــــات .2
: فالمعلومات هي عبارة عن البيانات التي تمـت معالجتهـا وتحويلهـا إلـى شـكل لـه معنـى، وتعـرف المعلومـات أيضـا علـى أنهـا

، التــي تمكـــن مجموعــة البيانــات المنظمـــة والمنســقة بحيــث تعطـــي معنــي خــاص وتركيبـــة متجانســة مــن األفكـــار والمفــاهيم"
 ؛اإلنسان من االستفادة منها للوصول إلى المعرفة واكتشافها

ـــة .3 هــي معلومــات ممتزجــة بالتجربــة والخبــرة والحقــائق والقــيم التــي تعمــل مــع بعضــها الــبعض، فهــي تركيبــة فريــدة  :المعرفـــــ
حصيلة مهمـة السـتخدام واسـتثمار  فإن المعرفة هي التغيير بالتاليتسمح لألفراد والمنظمات من خلق أوضاع جديدة وإدارة 

  .أفراد أو منظمات المعلومات بما يعطي ميزة اقتصادية لمستخدميها سواء كانوا
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اسـتخدام المعرفـة مــن أجـل الوصـول إلـى اتخـاذ القــرارات  هـي قمـة الهـرم المعرفـي، تعــرف الحكمـة علـى أنهـا :الحكمــــــــة .4
الصـعبة والحرجـة، بالتـالي الوصـول إلـى تحقيـق قـرارات إبداعيـة تعطـي صائبة، ومن ثم استخدام هذه القـرارات فـي المواقـف 

 .نتائج متميزة مقارنة باآلخرين
  القتصاد المعرفة التأصيل النظري: الثاني حورالم
فـي تغييـر العديــد مـن المفـاهيم واألسـس االقتصــادية،  لقـد سـاهم التطـور الهائـل فــي تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت    

فــي ظــل  األرض، العمالــة، رأس المــال العوامــل األساســية المســاهمة والمــؤثرة فــي العمليــة اإلنتاجيــة: انــت كــل مــنفبينمــا ك
االقتصـاد الصـناعي، بـرزت المعرفــة كمـورد أساسـي فــي النشـاط االقتصـادي فــي ظـل اقتصـاد المعرفــة، والـذي تتمثـل أنشــطته 

االسـتثمار فـي المـوارد البشـرية بمـا يسـاهم فـي تكـون رأس المـال  األساسية فـي توليـد المعرفـة تقاسـمها وإدارتهـا، إضـافة إلـى
مــع بيئتهــا  الفكــري، واالســتخدام المكثــف لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت باعتبارهــا أداة تفاعــل للمنظمــات االقتصــادية

  . الداخلية والخارجية
قيــق  تح بمــا يســاعد فــيتوليــد واســتخدام المعرفــة يتميــز اقتصــاد المعرفــة عمومــا بالقــدرة علــى : *ةمفهـوم اقتصــاد المعرفــ :أوال

لقـد تعـددت التعـاريف المقدمـة القتصـاد المعرفـة، وإن  ، و كفاءة عمليات اإلنتاج والتوزيع وكـذا تحسـين نوعيـة وكميـة اإلنتـاج
  .كانت في مجملها تشترك في المضمون العام والغاية النهائية لهذا النمط االقتصادي

ــ: "اقتصــاد المعرفــة هــو     اإلنشــاء، التحســين، التقاســم، (ك االقتصــاد الــذي ينشــئ الثــروة مــن خــالل عمليــات المعرفــة ذل
فــي القطاعــات المختلفــة باالعتمــاد ) المعرفــة الضــمنية، المعرفــة الصـريحة(االســتخدام للمعرفــة بأشــكالها المختلفـة ) التطبيـق

  )12(".على األصول البشرية والالملموسة وفق قواعد وخصائص جديدة
االقتصـاد الـذي يـتم فيـه إنتـاج السـلع والخـدمات باالعتمـاد علـى عمليـات المعرفـة وكـذا القـدرات : "صـاد المعرفـة هـواقت    

الفكرية بدال من الثروات المادية والطبيعية مع دمـج جهـود التحسـين فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل العمليـة اإلنتاجيـة عـن طريـق 
  )13(".الناتج المحلي اإلجمالي البحث والتطوير بما ينعكس إيجابا على تزايد حجم

االقتصـاد الـذي تحقـق فيـه المعرفـة الجـزء األعظـم مـن القيمـة المضـافة، بمعنـى أن : "يعرف أيضا اقتصاد المعرفة على أنـه   
المعرفة تشكل موردا أساسيا في العملية اإلنتاجية كما في التسويق، وأن النمـو يـزداد بازديـاد هـذا المكـون القـائم علـى تقنيـة 

  )14(".معلومات واالتصاالت باعتبارها قاعدة انطالق هذا االقتصادال

  :بناء على جملة التعريف السابقة يمكن القول بأن اقتصاد المعرفة عموما يهتم بـ    
  ،نشر، استعمال، تخزين المعرفة؛اكتسابإنتاج المعرفة من خالل االعتماد على االبتكار ، 
 التدريب، التعليم، االستشارات، المؤتمرات، البحث والتطويرمن خالل االعتماد على  صناعة المعرفة.  
  :في ذات السياق البد من التمييز فيما بين    

كما سبق تعريفه بأنه االقتصاد الذي تشكل فيه المعرفة العنصر األساسي فـي العمليـة اإلنتاجيـة، كمـا أن   :اقتصاد المعرفة .1
 ؛التسويق ومجاالته اليب اإلنتاج وفرصتكنولوجيا المعلومات واالتصال هي التي تحدد أس

يعتبــــر مرحلــــة متقدمــــة مـــن اقتصــــاد المعرفــــة، ينبــــع أساســــا مــــن إدراك مكانــــة المعرفــــة  :االقتصـــاد المبنــــي علــــى المعرفــــة .2
والتكنولوجيا والعمـل علـى تطبيقهـا فـي األنشـطة اإلنتاجيـة، أي أنـه يعتمـد علـى تطبيـق أسـاليب اقتصـاد المعرفـة وقواعـده فـي 



 

 

515 
 

  JFBE 2018   

نشـطة االقتصـادية واالجتماعيــة فـي إطـار مجتمــع المعرفـة، بالتـالي فــإن االقتصـاد المبنـي علــى المعرفـة تـؤدي فيــه مختلـف األ
المعرفـة دورا بـارزا فــي خلـق الثــروة، وهـذا دور قـديم ضــلت المعرفـة تؤديــه فـي االقتصـاد ولكــن الجديـد هــو حجـم المســاحة 

 .وأكبر عمقا عما كانت عليه من قبلالتي تحتلها المعرفة في هذا االقتصاد حيث أصبحت أكثر 
بالتـالي فـإن االقتصــاد المبنـي علـى المعرفــة يمثـل مرحلـة النضــج والتطـور القتصـاد المعرفــة والـذي يركـز أكثــر علـى قيمــة      

القــدرات الفكريـــة والمعرفيـــة لـــدى األفــراد وينظـــر لإلنســـان بوصـــفه منتجــا للمعرفـــة، بمعنـــى أنـــه لــم يعـــد هنـــاك حـــدود لـــدور 
ــــل المــــوارد المتاحــــة إلــــى خلــــق مــــوارد جديــــدة المعرفــــة معلومــــات، خبــــرات، بحــــوث، (، إذ تعــــدت مــــن دورهــــا فــــي تحوي

، وعلــى الــرغم مــن هــذا االخــتالف فيمــا بــين اقتصــاد المعرفــة واالقتصــاد المبنــي علــى المعرفــة إال أنهمــا .......)تكنولوجيــا
أن كالهمـا يعكـس طبيعـة المكـون  بـرات، إضـافة إلـىيشتركان في ضرورة توافر رأس المـال البشـري مـن ذوي المهـارات والخ

  .المعرفي وإن كان بنسب متفاوتة
بعــد االطــالع علــى العديــد مــن األدبيــات فــي هــذا المجــال يمكــن تلخــيص أهــم خصــائص : ةاقتصــاد المعرفــ خصــائص: ثانيــا

  )15(:اقتصاد المعرفة على النحو التالي
  نشاطاته وتوسعه ونموه؛االستخدام الكثيف للمعرفة في عمل االقتصاد وأداء 
  المــوارد الضــخمة واإلمكانيــات الكبيــرة التــي يــتم اســتخدامها فــي المجــاالت المعرفيــة ســواء مــا يتعلــق بــالبحوث العلميــة

 والتطور التكنولوجي أو ما يتعلق باالستثمار في المعرفة من خالل تكوين رأس المال الفكري؛
  بمعنــى أن زيــادة مــدخالت اإلنتــاج المعرفــي يحقــق )اقص التكــاليفتنــ(خضــوع اقتصــاد المعرفــة لقــانون تزايــد العوائــد ،

إنتاجا معرفيا أعلى، وذلك على اعتبار أن المعرفة تراكمية وباتجـاه متزايـد ومتصـاعد حيـث أن إنتـاج معرفـة جديـدة يقـود إلـى 
 إمكانيات إلنتاج معرفة جديدة أخرى؛

 علـــق بتقنياتـــه، حيـــث تـــرتبط هـــذه التغيـــرات بإنتـــاج منتجـــات التغيـــرات المتســـارعة فـــي اقتصـــاد المعرفـــة وبالـــذات فيمـــا يت
 حاللها محل ما هو موجود؛إووسائل وأساليب معرفية يتم 

  االعتمــاد علــى التعلــيم والتــدريب وإعــادة التأهيــل باســتمرار بمــا يضــمن للعــاملين مســتويات عاليــة مــن التــدريب ومواكبــة
 التطورات التي تحدث في مجاالت المعرفة؛ 

 إنتاج وصناعة الخدمات المعرفية؛ شاط االقتصادي من إنتاج السلع إلىانتقال الن 
  توظيـف تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت توظيفـا يتسـم بالفعاليــة لبنـاء نظـام معلومـات واتصـاالت فـائق السـرعة، الدقــة

 واالستجابة؛
 تفعيل عمليات البحث والتطوير كمحرك أساسي لتحقيق التنمية االقتصادية؛ 
  الدخل بالنسبة لصناع المعرفة كلما ارتفعت وتنوعت مؤهالتهم وخبراتهم وكفاءتهم؛ارتفاع 
  يعتمد اقتصـاد المعرفـة علـى القـدرة علـى التجديـد واإلبـداع والتطـوير بالتـالي ال توجـد حـواجز للـدخول إليـه فهـو اقتصـاد

 مفتوح؛
  أن تسـتمر وتتجـدد عبـر االسـتخدام المتزايـد هو اقتصاد ال يعاني من مشكلة الندرة، بل هو اقتصـاد المـوارد التـي يمكـن

 للمعلومات والمعرفة؛
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  تتعدد وتتنوع مجاالت إيجاد القيمة المضافة في اقتصاد المعرفـة، وذلـك بتوليـد منتجـات وخـدمات معرفيـة وغيـر معرفيـة
 جديدة أكثر إشباعا لحاجات المستهلكين؛

  األصـول الماديـة(أكثر من االستثمار فـي نـواتج المعرفـة  )األصول البشرية(تصاعد أهمية االستثمار في مصادر المعرفة (
 لرأس المال البشري بنوعية عالية؛

  تتوقـف قيمــة المعرفــة فـي اقتصــاد المعرفــة علـى دخولهــا حيــز التشـغيل ونظــم اإلنتــاج، وبالمقابـل تصــبح قيمتهــا صــفرا إذا
 بقيت حبيسة في عقول أصحابها؛

 ة حيث تتقلص فيه أهمية وتأثير الموقع نتيجة االستخدام الفعال للتقنيةتغير مفهوم األسواق في ظل اقتصاد المعرف.  
لقـد سـاهم اقتصـاد المعرفـة فـي تغييـر العديـد مـن المفـاهيم المتعلقـة : بـين االقتصـاد الصـناعي واقتصـاد المعرفـة التمييز: ثالثا

عليــه فـإن اقتصــاد المعرفــة يقــوم علــى مفــاهيم  الــخ،....المــواد األوليــة، القــدرة، القيمـة، االســتخدام، اإلنتــاج: باالقتصـاد مثــل
وأســس تختلــف عــن تلــك التــي يقــوم عليهــا االقتصــاد الصــناعي، وبهــدف اســتكمال وتوضــيح الرؤيــة حــول خصــائص اقتصــاد 

  .يتالمن خالل الجدول ال ة سنحاول مقارنته مع االقتصاد الصناعيالمعرف
  .واقتصاد المعرفة) الصناعي(ليديمعايير المقارنة ما بين االقتصاد التق): 01(الجدول رقم 

  اقتصاد المعرفة  االقتصاد الصناعي  معيار المقارنة
  
  
  هيكل
  القيمة

  االستعمال؛ االستبدال؛: ثنائية القيمة -
نهائية؛ ثابتة؛ تستهلك : األصول مادية-

  باالستخدام؛
  يسهل تحديد قيمة األصول؛-
  أصول ملموسة؛-

  ؛ القيمة الرقمية؛ قيمة المعرفة؛االستعمال؛ االستبدال: رباعية القيمة-
  النهائية؛ متغيرة؛ ال تستهلك باالستخدام؛: أصول معرفية -
  من الصعب تحديد قيمتها؛ -
  أصول غير ملموسة؛-

  
  هيكل

  التكلفة والعوائد

  قانون تناقص العوائد؛ -
  تزايد التكلفة الثابتة؛ -
  تزايد التكاليف المتغيرة؛ -
  العائد على االستثمار؛ -

  انون تزايد العوائد؛ق -
  تناقص التكاليف الثابتة؛ -
  ثبات التكاليف المتغيرة؛ -
  العائد على المعرفة؛-

  
  هيكل
  الملكية

يسهل تحديدها؛ توثيقها؛  : ملكية فردية -
  حمايتها؛

  ملكية رأس المال المادي؛ -
  سيطرة الرأسماليون الصناعيون؛ -
  رأسمالية صناعية؛ -

  دها؛ توثيقها وحمايتها؛يصعب تحدي: ملكية فردية -
  ملكية رأس المال الفكري؛ -
  سيطرة الرأسماليون المعرفيون؛ -
  رأسمالية رقمية؛ -

  
  هيكل

  الطلب والعرض

  التركيز على جانب العرض؛-
  الندرة وقلة العرض؛ -
  منتجات مادية؛-
  اقتصاديات الحجم؛ -
  خدمات مادية؛ -

  التركيز على جانب الطلب؛ -
  لعرض؛الوفرة وزيادة ا -
  منتجات رقمية مجردة؛ -
  اقتصاديات النطاق؛ -
  مادية؛ معرفية؛ معلوماتية؛: خدمات متنوعة -

  
  هيكل

  اإلدارة والتنظيم

  إدارة هرمية؛ ساكنة؛-
  تنظيمات فعلية؛ مركزية؛ -
  جودة السلعة لزيادة القدرة التنافسية؛ -

  إدارة مسطحة؛ ديناميكية؛-
  تنظيمات افتراضية؛ ال مركزية؛ -
  واالبتكار أساس الميزة التنافسية؛ اإلبداع -
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  إدارة وتنظيم اإلنتاج؛ -
  العمل الفردي قليل المرونة؛ -
  س المال المادي عامل اإلنتاج الرئيسي؛رأ -

  التدفق المعرفي لزيادة اإلنتاج؛ -
  العمل الجماعي؛ األكثر مرونة؛ -
  رأس المال الفكري عامل اإلنتاج الرئيسي؛ -

  األداء هيكل
  لنمو االقتصاديوا

  اقتصاد قائم على اإلنتاج؛-
  نضوب الموارد األولية مع زيادة االستهالك؛ -
  .طاقة إنتاجية -

  اقتصاد قائم على إعادة اإلنتاج؛ -
  نمو الموارد المعرفية مع زيادة االستهالك؛ -
  .طاقة معرفية -

دار  ،-التجارية األسس النظرية والتطبيقية في المصارف-عرفةاقتصاد المثريا عبد الرحيم الخرزجي، شيرين بدري البارودي،  :المصدر
  .86-85: ، ص ص2012الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

بـــأن اقتصـــاد المعرفـــة يتميـــز بجملـــة مـــن الخصـــائص التـــي تجعلـــه يختلـــف عـــن  بنــاء علـــى الجـــدول الســـابق يمكـــن القـــول   
استخدام القدرات المعرفيـة بـدال مـن اسـتخدام القـدرات الماديـة، وعلـى االقتصاد الصناعي، فهو يعتمد بصورة أساسية على 

تطبيـق التكنولوجيـا واالعتمـاد علـى رأس المـال الفكـري بـدال مـن تحويـل المـواد األوليـة واسـتخدام األيـدي العاملـة البســيطة، 
بـذلك يـزداد االهتمـام ببنـاء حيث يعتبر العنصر البشري في اقتصاد المعرفة المكون الرئيسـي فـي قيمـة السـلع والخـدمات، و 

  .القدرات وتنمية المهارات ويضع التعليم على رأس أولوياته
كما أن دورة اإلنتاج في اقتصاد المعرفة أقصر والحاجة إلى االبتكار واإلبداع أكبر وأوسع، يتميـز بـالوفرة ولـيس النـدرة      

ن المعرفــي، ويـرتبط فيــه العمــال بشـكل مباشــر أو غيــر تتنـاقص فيــه أهميـة المكــان وتتعــاظم فيـه قيمــة المنتجــات ذات المكـو 
 .مباشر بأنشطة لها عالقة بالمعلومات واالتصال

  )16( :تتجلى أهمية اقتصاد المعرفة في جملة النقاط التالية: معرفةاقتصاد ال أهمية: رابعا
  المبتكـر أسـاس توليـد الثـروة فـي  التـي يتضـمنها اقتصـاد المعرفـة والفكـر الخـالق المبـدع) العلمية، العملية(تعتبر المعرفة

 االقتصاد وزيادتها وتراكمها مصدرا لتحقيق القوة االقتصادية؛
 أحدث اقتصاد المعرفة تغيرات هيكلية واضحة وملموسة في االقتصاد، وتتمثل أهم هذه التغيرات فيما يلي: 
 تصاعد استخدام مضامين المعرفة ومعطياتها في كافة مجاالت األعمال؛ 
 ة اإلنتاج المعرفي؛تزايد أهمي 
 تزايد األهمية النسبية لالستثمار وتكوين رأس المال الفكري؛ 
 تزايد حجم الصادرات من المنتجات المعرفية؛ 
 نمو مستمر في المؤسسات والمشروعات التي تعمل في مجال المعرفة توليدا، إنتاجا، استخدما. 
  أهميــة األفكــار، العالمــات التجاريــة، بــراءات االختــراع  يرفــع اقتصــاد المعرفــة مــن قيمــة األصــول غيــر الملموســة بزيــادة

 كمدخالت، وأهمية الخدمات كمخرجات؛
  يعمل اقتصاد المعرفة على إعادة استخدام المعرفة الجديـدة بمـا يقلـل مـن التكلفـة ويسـرع مـن عمليـة طـرح المنتجـات

 في األسواق وتحقيق العوائد بما يضمن ميزة تنافسية لمدة أطول للمنظمة؛
 م اقتصـــاد المعرفـــة فـــي تنـــامي العائـــد االســـتثماري بـــالتوازي مـــع تزايـــد حجـــم النفقـــات المصـــاحبة للتقـــدم التقنـــي يســـاه

والعلمي، بما يؤدي إلى تحول قانون تناقص الغلة اإلنتاجية عند زيادة عناصر اإلنتاج التقليدية إلى تزايـد العوائـد عنـد إضـافة 
 عنصر المعرفة في العملية اإلنتاجية؛
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 ح اقتصاد المعرفة مكانا محوريا لنظم التعليم والتدريب المستمرين بما ينمي خبرات العمالة، ومـا يتطلـب ذلـك مـن يمن
 أساليب جديدة في التفكير ووضع السياسات والخطط؛

  خفـــف اقتصـــاد المعرفـــة مـــن قيـــود المـــوارد التقليديـــة وخاصـــة الطبيعيـــة منهـــا، بتحويـــل المعرفـــة والمعلومـــات إلـــى مـــورد
 ي متجدد، بما يقلل من ندرة الموارد ويضمن التوسع في األنشطة االقتصادية؛اقتصاد
  يساهم اقتصـاد المعرفـة فـي تحسـين األداء والرفـع مـن اإلنتاجيـة وتخفـيض حجـم تكـاليف اإلنتـاج وتحسـين نوعيتـه مـن

 وه بسرعة؛خالل استخدام األساليب التقنية المتطورة بما يحقق بدوره االستمرارية في تطور االقتصاد ونم
  يساهم اقتصاد المعرفة في توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة خصوصا في المجاالت التي يتم فيهـا اسـتخدام التقنيـات

المتقدمة، وهـي تـرتبط بالدرجـة األولـى بمـن يتـوفر لـديهم المهـارات والقـدرات المتخصصـة عاليـة المسـتوى بمـا يتناسـب مـع 
 استخدام هذه التقنيات المتقدمة؛

 تصاد المعرفة في زيـادة النـاتج المحلـي والـدخل القـومي بزيـادة الـدخل والعوائـد التـي تحققهـا المعرفـة، وزيـادة يساهم اق
 .دخول األفراد الذين ترتبط نشاطاتهم بالمعرفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

 التحدياتمؤشرات القياس و : اقتصاد المعرفةمتطلبات : الثالث حورالم
معرفـــة علـــى المعرفـــة كمحـــرك أساســـي لتحقيــق النمـــو االقتصـــادي، بـــذلك فـــإن تحقيـــق عمليـــة تنمويـــة يســتند اقتصـــاد ال     

أساســها المعرفــة يقتضــي ضــرورة تــوفر مجموعــة مــن المتطلبــات األساســية لتحقيــق التحــول واالنــدماج فيــه، فــي المقابــل قــد 
  .دماج فيه خاصة فيما يتعلق بالدول الناميةقد تؤثر سلبا على عملية االن يواجه اقتصاد المعرفة جملة من التحديات التي

غيــر (إلــى اقتصــاد المعرفــة)المـادي(إن عمليـة التحــول مــن االقتصــاد التقليــدي: االنــدماج فــي اقتصــاد المعرفــة لبـاتمتط: أوال
 ذات شـقين يكمـل كـل منهمـا إسـتراتيجيةوالقـائم بالدرجـة األولـى علـى المعرفـة ورأس المـال البشـري، يقتضـي تبنـي ) المـادي

علـى المـدى الطويـل كـالتعليم، التـدريب، البحـث والتطـوير هـذا مـن  اآلخر، من خالل الزيادة في مصادر إنتاج ونقل المعرفة
جهة، من جهة أخرى تطور تكنولوجي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصـال، بمعنـى أن االنـدماج فـي اقتصـاد المعرفـة 

تكنولوجية متطورة واالستثمار في رأس المال البشـري، ويمكـن التفصـيل أكثـر  إقامة بنى: يتطلب توفر شرطين أساسين وهما
  :في متطلبات االندماج في اقتصاد المعرفة على النحو التالي

تشييد البنى التحتية في إطار اقتصاد المعرفة يكـون أساسـا مـن خـالل  :البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .1
، بمــا يحــتم علــى اآللــي اإلعــالمصــناعة البرمجيــات صــناعة معــدات : ا المعلومــات واالتصــاالت مثــلاالســتثمار فــي تكنولوجيــ

واالتصال كي تندمج في اقتصاد المعرفة ذلك أن االسـتثمار فـي هـذه األخيـرة  اإلعالمأن تركز على جانب تكنولوجيا  الدول
  )17( .يكون أقل تكلفة من عدم االستثمار فيها

معلومات واالتصال إلى تيسير التواصل الفعال ونشر المعلومات ومعالجتهـا، كمـا سـاهمت فـي ترميـز تهدف تكنولوجيا ال    
المعرفة بما يجعل من عملية مشاركتها وتحويلها أسهل، وتجنيب ازدواجية البحث عن المعرفة مـن جديـد بمـا يسـاهم إيجابـا 

صــاالت األكثــر قــدرة علــى المحافظــة علــى المعرفــة  واالت فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي، حيــث تعتبــر تكنولوجيــا المعلومــات
ـــه الصـــريح والمحـــدد مـــثال ـــات، أنظمـــة : كرصـــيد أو كرأســـمال معرفـــي فـــي جانب ـــراع، قواعـــد البيان ـــراءات االخت فـــي شـــكل ب

  )18( .المعلومات
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ـــم .2 ــ: التعليــــــ ري لتقــدم لكــل ينظــر إلــى التعلــيم علــى أنــه عمليــة إنتاجيــة تنمويــة واســتثمار طويــل األجــل، يمثــل العمــود الفق
مجتمــع، باإلضــافة إلــى كونــه الوســيلة الرئيســية لتأهيــل المــوارد البشــرية، فمســتوى أداء المنظمــات عمومــا يتوقــف فــي نهايــة 
المطاف على كفاءة القائمين عليها، حيث يساهم التعليم في رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية ملكاته الفكريـة وقدرتـه علـى 

 .ت الحديثة بما يجعل من عملية اإلنفاق على التعليم ضرورة حتمية يتطلبها اقتصاد المعرفةاستيعاب المعارف والتقنيا
في المقابل تعتمـد قـدرة دولـة مـا علـى االسـتفادة مـن اقتصـاد المعرفـة علـى مـدى السـرعة التـي يمكـن مـن خاللهـا التحـول    

 .روة بحسب قدرتهم على التعلم ومشاركة اإلبداعإلى اقتصاد تعليمي، حيث يكون األفراد والشركات قادرين على إنتاج الث
آخر، وهـو مـا  إن أولويات التعليم في ظل اقتصاد المعرفة تتعدد وتتنوع كما أنها تختلف في مدى أهميتها من اقتصاد إلى  

ـــة األهـــداف المـــراد تحقيقهـــا علـــى ضـــوء المـــوارد  ـــات بمـــا يضـــمن مراعـــاة أهمي ـــد هـــذه األولوي ـــالي ضـــرورة تحدي يفـــرض بالت
المتاحة في كل اقتصاد، وبشكل عام يمكن القول بأن أولويات التعليم في ظل اقتصاد المعرفـة خاصـة بالنسـبة  اإلمكانياتو 

  )19(:للدول النامية تتمثل فيما يلي
  تحديد معدالت النمو والتطوير في أنواع التعليم المختلفة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليميـة علـى مختلـف

دولة، واالتجاه إلى اإللزاميـة التعلـيم مـن أجـل تـدعيم وتوسـيع مشـاركة جميـع أفـراد المجتمـع فـي الحيـاة االقتصـادية أقاليم ال
 أن يزيد من مهارات ومعارف وإنتاجية أفراد المجتمع؛ واالجتماعية والسياسية والثقافية، وهذا من شأنه

  الكمــي للتعلــيم، بحيــث يكــون االهتمــام والتركيــز علــى يفــرض اقتصــاد المعرفــة ضــرورة مــنح األولويــة للتطــوير النــوعي ال
تطوير مضامين التعليم ومحتوياته وأساليبه وطرقه من خالل استغالل التقنيات الحديثة فـي مجـال التعلـيم واالسـتثمار األمثـل 

 التعليم اإللكتروني، التعليم عن بعد؛: مثل لتكنولوجيا التعليم والمعلومات لالرتقاء بنوعية التعليم
 عطاء األولوية لتحقيق الترابط ما بين المراحل التعليمية المختلفـة، ألن ارتفـاع مسـتوى التعلـيم فـي مرحلـة معينـة يـؤدي إ

 إلى ارتفاع المستوى في المراحل األخرى؛
 الطـابع العملـي والتطبيقـي التــي تخـدم النشـاطات عمومـا وبـاألخص النشـاطات االقتصــادية  التركيـز علـى الجوانـب ذات

 ية منها؛واإلنتاج
  إعطــاء األولويــة لعمليــة التــدريب بحكــم ارتباطهــا بالجوانــب العلميــة والتطبيقيــة، بالشــكل الــذي يجعــل التــدريب أكثــر

 ارتباطا بالتقنيات المتقدمة التي يتضمنها اقتصاد المعرفة؛
 ـــز علـــى المتابعـــة والتعلـــيم الـــذاتي، ذلـــك أن التعلـــيم والتـــدريب ال يحققـــان كامـــل أهـــدافهما بـــد ون تـــوفر شـــرط التركي

االستمرارية، والتي تتحقق بدورها من خالل المتابعة الذاتية لألفراد والتعلـيم مـدى الحيـاة وتطـوير المعـارف العلميـة والعمليـة 
 .للمجتمع عموما بما يجعله قادرا على توليد التقنيات وأكثر قدرة على استخدامها وبكفاءة أعلى

االندماج في اقتصاد المعرفة تقتضي بالضـرورة توجيـه االهتمـام نحـو البحـث إن عملية  :عمليات البحث العلمي والتطوير .3
العلمـي وتحقيـق التطــور التكنولـوجي مــن خـالل االهتمــام بمراكـز البحـث العلمــي وزيـادة نســبة اإلنفـاق علــى مشـاريع البحــث 

  .العلمي، إضافة إلى االستخدام األمثل لنتائجه في الواقع العملي
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مجموعة األنشـطة التـي تعتمـد علـى المعـارف والخبـرات واألفكـار كمـدخالت، وتكـون مخرجاتهـا  يقصد بالبحث العلمي    
معرفـة جديـدة، أو توسـيع المعرفـة القائمـة، بالتـالي فنشـاط البحـث العلمـي يسـعى إلـى زيـادة حجـم المعرفـة العلميـة وتطبيقهــا 

  )20( :في الواقع العملي، وينقسم البحث العلمي عموما إلى
هــي تلــك البحــوث التــي تتجــه نحــو تحقيــق إضــافة للمعرفــة العلميــة، أي اإلضــافة للعلــم فــي جوانبــه  :ساســيةالبحــوث األ )أ

النظريــة ذلــك أن معظــم المفــاهيم العلميــة غيــر ثابتــة وتتطــور بتطــور المعرفــة، بــذلك تســاهم البحــوث العلميــة األساســية فــي 
  .إثرائها وتطورها

يــتم مــن خاللهــا تطبيــق نتــائج البحــوث األساســية فــي المجــاالت العلميــة، تلــك البحــوث التــي  هــي :التطبيقيــةالبحــوث  )ب
بالتالي هي البحوث التي تحقق االنتفاع من البحـوث العلميـة ونتائجهـا، بمـا يحقـق زيـادة اإلنتـاج وتحسـين نوعيتـه مـن خـالل 

ذه البحــوث اكتشــاف ســلع الوسـائل واألســاليب الجديــدة التــي تـم التوصــل إليهــا مــن خـالل البحــوث التطبيقيــة، كمــا تتـيح هــ
وخـدمات جديـدة وتحسـين مـا هـو موجــود منهـا أو اكتشـاف أسـواق جديـدة للمــواد ومسـتلزمات اإلنتـاج بالشـكل الـذي يبــرر 

 .اإلنفاق الضخم على البحث العلمي
ث أو أمـا التطــوير فهــو نشــاط منهجـي يعتمــد علــى المعــارف العلميـة الموجــودة والتــي يــتم التوصـل إليهــا عــن طريــق البحــ     

الخبرة العلمية، والذي يكون الهدف األساسي منه هو إنتاج مواد جديدة أو منتجات وآالت تستعمل فـي عمليـات جديـدة، 
  .إدخال التحسينات المطلوبة على المنتجات واآلالت واألنظمة المستعملة ثم

وتطويرهــا، وتطــوير المعرفــة التقنيــة تتجلــى أهميــة البحــث العلمــي والتطــوير فــي كونــه يســاهم فــي زيــادة المعرفــة العلميــة     
المستندة إلى البحث العلمـي، التـي يـتم اسـتخدامها فـي مختلـف المجـاالت السـيما المجـالت االقتصـادية واإلنتاجيـة منهـا، 
بالشــكل الــذي يــؤدي إلــى زيــادة إنتاجيــة االقتصــاد وتحســين اإلنتــاج وزيــادة القــدرة التنافســية، إضــافة إلــى تطــوير نوعيــة رأس 

البشـري وقـدرات العـاملين خاصـة فـي المجـاالت غيـر الماديـة كالمعلومـات والبرمجيـات، ومـن أجـل أن يـؤدي البحـث المال 
العلمـي والتطـوير الـدور المنـوط بـه علـى أكمـل وجـه البـد مــن تـوفر بعـض المقومـات األساسـية التـي يمكـن إبرازهـا فـي جملــة 

  )21(:النقاط التالية
  للبحــث العلمــي األساســي منــه والتطبيقــي تحــدد مجاالتــه وأهدافــه بالشــكل  واضــحة ومحــددة مســبقا إســتراتيجيةوجــود

 ، بما يجعل نشاطات البحث العلمي أكثر نفعا ومردودا؛وإمكانياتهالذي يراعي فيها أولويات المجتمع ظروفه 
  بـة بمــا وجـود مؤسسـات فاعلــة تتـولى مهمــة البحـث العلمــي والتطـور التكنولــوجي، بحيـث تتــوفر لهـا اإلمكانيــات المطلو

 والكفاءة؛ يجعلها قادرة على القيام بمهام البحث العلمي بشكل واسع وعلى قدر أكبر من الفاعلية
  تـوفر األطـر التـي تــنظم نشـاطات البحـث العلمــي والتطـوير التكنولـوجي بالشــكل الـذي يتـيح دعمــه وتشـجيعه فـي ضــوء

 التي تنظمه وتوجهه؛ اإلستراتيجيةاألولويات التي تحددها 
 يئة المالئمة والتي تضمن الوعي المجتمعي بأهمية البحت العلمي والتطوير؛توفر الب 
 ربط نتائج البحث العلمي والتطوير بالواقع العملي بما يحقق نتائج نافعة وملموسة؛ 
  ـــة تطـــوير التعلـــيم كمـــا ونوعـــا بمـــا يشـــجع عمليـــات البحـــث والتطـــوير التكنولـــوجي خاصـــة مـــا يـــرتبط بالمجـــاالت التقني

 ي يتضمنها اقتصاد المعرفة؛المتقدمة الت
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 توفير الحوافز المادية واالعتبارية للعاملين في مجال البحث العلمي والتطوير؛ 
  تيسير سـبل االطـالع علـى المعلومـات ونشـاطات البحـث العلمـي والتطـور التكنولـوجي التـي تتحقـق فـي العـالم، وذلـك

 يح ذلك؛من خالل توفير البنية التحتية وكل األجهزة والوسائل التي تت
  تحقيــق التعــاون الــدولي فــي مجــال البحــث العلمــي والتطــوير التكنولــوجي وتطــوير االتصــاالت والبنيــة التحتيــة وتــوفير

 .القدرات البشرية والفنية والمادية والمالية للقيام بنشاطات البحث العلمي والتطوير
اد المعرفـة بالنسـبة لبلـد مـا البـد مـن قيـاس هـذا من أجل معرفة حجم التقدم في اقتصـ: اقتصاد المعرفة قياس مؤشرات: ثانيا

التقــدم باســتخدام عــدة مؤشــرات تــرتبط بالدرجــة األولــى بحجــم االعتمــاد علــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، تشــجيع 
ه ال وعلى الرغم من أن هنـاك اهتمـام متزايـد بتطـوير تلـك المؤشـرات إال انـعمليات البحث والتطوير، تنمية الموارد البشرية، 

يوجد اتفاق دولي على مؤشر محدد بذاته ومن جملـة هـذه المؤشـرات نسـتعرض المؤشـرات التاليـة حسـب التسلسـل الزمنـي  
  :كالتالي

فقـد عمـل معهـد البنـك : Knowledge Assessement Methodology (KAM 1995(مؤشـر البنـك الـدولي  .1
مــدى قــدرة الــدول علــى إنتــاج وتبنــي ونشــر المعرفــة، الـدولي علــى تطــوير مؤشــر تحــت مســمى منهجيــة تقيــيم المعرفــة لقيـاس 

تعتبـر  KAMمقارنة بالدول األخـرى موضـع المقارنـة، وببسـاطة فـإن  10-0 ويتم قياس تلك المتغيرات بناء على مقياس من
 :يأداة تفاعلية إلنتاج مؤشر القتصاد المعرفة من خالل ستة أنماط رئيسية لقياسه تمكن توضيحها من خالل الجدول التال

  .منهجية تقييم المعرفة وفقا للبنك الدولي): 02(الجدول رقم 
  الشرح  النمط
  

  بطاقة األداء األساسية
Basic Scorecard  

متغير أساسي كمؤشرات للتعرف على األداء  14التي تستخدم أربعة ركائز أساسية تتضمن 
رفة، وهذه الركائز االقتصادي للدولة وموقعها في طريق تحويل اقتصادها نحو اقتصاد المع

، التعليم، البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات )البحث والتطوير(االبتكار : األربعة هي
  .واالتصاالت، الحاكمية الرشيدة

  بطاقات أداء خاصة
Custom Scorecard  

تسمح باختيار أي مجموعة من المتغيرات ومقارنة ما ال يزيد على ثالث دول في وقت 
  .واحد

  
  
  
  

  رات المعرفةمؤش
Knowledge Indexes  

  :KI(The knowledge Index( مؤشر المعرفة
يهدف إلى قياس قدرة الدولة على توليد المعرفة وتبنيها ونشرها بحيث تشكل نمطا جوهريا 

التعليم والتدريب، تكنولوجيا : في نظمها االقتصادية، ويتألف من ثالث مؤشرات وهي
  .المعلومات واالتصاالت، االبتكار

  مؤشر اقتصاد المعرفة
)KEI(The knowledge Economy Index  

الذي يسعى إلى قياس مدى جاهزية البيئة والمجتمعات الستخدام المعرفة كمقوم اقتصادي 
في نظمها االقتصادية، وهو بذلك يعتبر مؤشر تجميعي بين متغيرات المعرفة وبين المتغيرات 

ف على الحالة الراهنة لالقتصاد الدولة الموجه نحو االقتصادية التقليدية بما يمكن من الوقو 
نظام : اقتصاد المعرفة، ويتألف من أربعة مؤشرات والتي تمثل ركائز اقتصاد المعرفة وهي

الحافز االقتصادي والمؤسسي، التعليم والتدريب، نظام االبتكار، تكنولوجيا المعلومات 
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  واالتصاالت
  المقارنة الزمنية

Overtime-Comparison  
إلى أحدث سنة  1995والتي تسمح بعرض تطور الدول في ركائز اقتصاد المعرفة من العام 

  متوفرة؛
  المقارنة بين الدول

Cross-Country Comparison  
  دولة في مؤشرات المعرفة؛ 20يسمح بالمقارنة من خالل الرسوم البيانية بين أكثر من 

  خريطة العالم
World Map  

  .رة العالمية القتصاد المعرفةيوفر خريطة مرمزة للنظ

  :من إعداد الباحثين باالعتماد على :المصدر
Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 retrieved https://knoema.com/WBKEI2013/knowledge-
economy-index-world-bank-2012 

قــوم ي: European Commission Knowledge Economy Indicator) 2008( مؤشــر االتحــاد األوربــي .2
علــى ثــالث مجموعــات أساســية كــل منهــا يشــمل  2008مؤشــر قيــاس اقتصــاد المقــدم مــن قبــل االتحــاد األوربــي فــي عــام 

   : متغيرات فرعية نلخصها في الجدول التالي

  .مؤشر االتحاد األوربي لقياس اقتصاد المعرفة): 03(الجدول رقم 

  الخصائص والدوافع: المجموعة األولى
  

  إنتاج ونشر تكنولوجيا
  المعلومات واالتصاالت

  .األثر االقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  .استخدام االنترنيت من قبل الشركات

  .استخدام االنترنيت من قبل األفراد
  .خدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل الحكومةاست

  
  الموارد البشرية

  .والمهارات واإلبداع

  التعليم العام
  تعليم العاملين في قطاع التكنولوجيا 

  .المهارات
  .المرونة

  
  .إنتاج المعرفة ونشرها

  .بيئة البحوث والتطوير
  .براءات االختراع

  .تدفق المعرفة
  .الستثمار في األصول غير الماديةإجمالي ا

  
  االبتكار

  .وريادة األعمال

  .ريادة األعمال
  .الطلب على المنتجات إبداعية

  .سوق مخرجات اإلبداع
  .مؤشرات تنظيمية

  .األداء االقتصادي، والمجتمع واالقتصاد القائم على المعرفة–المخرجات : المجموعة الثانية
  

  .المخرجات االقتصادية
  .خلالد

  .اإلنتاجية
  .التوظيف

  .البنية المحيطة  .األداء االجتماعي

https://knoema.com/WBKEI2013/knowledge-
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  .التوظيف والرخاء االجتماعي
  العولمة: المجموعة الثالثة

  .التجارة
  .إنتاج المعرفة

  .الموارد البشرية
  .19- 18: صالح ناجي محمد، مرجع سبق ذكره، ص ص: من إعداد الباحثين باالعتماد على :المصدر

وهــو مبــادرة مشــتركة بــين برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي ومؤسســة محمــد بــن راشــد آل  :2015عرفــة العربــي مؤشــر الم .3
مكتـوم، مــن أجـل تطــوير فكـر لقيــاس المعرفـة فــي المنطقــة العربيـة عبــر بنـاء مؤشــر اسـتداللي للبلــدان العربيـة يوضــح مكانتهــا 

علــيم العــالي؛ التعلــيم التقنــي والتــدريب المهنــي، البحـــث العلــيم مــا قبـــل الجــامعي؛ الت: المعرفيــة ضــمن مجــالت ســتة وهــي
 .والتطوير واالبتكار والتنمية؛ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واالقتصاد

أمـا مؤشــر االقتصـاد فيحــاول قيــاس أهميـة قيــاس مؤشــر المعرفـة فــي إطــار العمليـة االقتصــادية فــي إطـار اقتصــاد المعرفــة،     
 :اد أساسية يوضحها الشكل التاليوالذي يتكون من أربعة أبع

  
مؤشرات قياس اقتصاد المعرفة وفقا لمؤشر المعرفة ): 02(الشكل رقم

الع

  
  :عن موقع  90:، ص2015تقرير مؤشر المعرفة العربي : المصدر 

http://www.knowledge4all.com/uploads/files/AKI2015/PDFAr/AKI2015_Full_Ar.pdf 

مؤشـرات أن تقـدم التحليـل األساسـي لبيئـة اقتصـاد المعرفـة، حيـث تشـترك كـل هـذه المؤشـرات فـي لقد حاولت كل هذه ال  
  :النقاط التالية

http://www.knowledge4all.com/uploads/files/AKI2015/PDFAr/AKI2015_Full_Ar.pdf
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  التأكد على قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت واعتبرتـه محـورا رئيسـيا، بمـا يؤكـد علـى أن اقتصـاد المعرفـة يقـوم
 يا المعلومات واالتصاالت في كافة القطاعات في المجتمع؛في األساس على االستثمار اإلمكانيات المتعلقة بتكنولوج

  كذلك األمر بالنسـبة لـرأس المـال الفكـري، بمـا يؤكـد علـى أهميـة االسـتثمار فـي رأس المـال البشـري توليـد رأس المـال
 الفكري باتجاه التحول نحو اقتصاد المعرفة؛

 ساسية في اقتصاد المعرفةالتركيز على عمليات اإلبداع واالبتكار باعتبارها من السمات األ. 
في المقابل قد تتولد العديد مـن الصـعوبات فـي سـبيل وضـع مؤشـرات اقتصـادية دقيقـة لقيـاس اقتصـاد المعرفـة هـذا مـن      

جهــة، ومــن جهــة أخــرى هنــاك العديــد مــن الصــعوبات والتــي تتعلــق ببنــاء المؤشــرات مــن حيــث تــوفر البيانــات والمعلومــات 
مـدى دقتهـا، وعمومـا يمكـن تلخـيص الصـعوبات المتعلقـة ببنـاء مؤشـر قيـاس اقتصـاد المعرفـة فـي المتعلقة بذلك وكـذا حـول 

   :)22(جملة النقاط التالية
 تأثر المعلومات باألبعاد السياسية وعالقات الدول؛ 
 عمليات التجميل التي قد تجريها بعض الدول على المعلومات قبل اإلفصاح عنها؛ 
  في بعض الدول والتي سيبنى عليها المؤشر اقتصاد المعرفة؛إمكانية عدم توفر بعض المؤشرات 
 تفاوت اإلمكانيات بين الدول بما يجعل عملية المقارنة صعبة؛ 
  قضــية الملكيــة الفكريــة التــي قــد تحــول دون اإلفصــاح الحقيقــي عــن بعــض المؤشــرات خاصــة تلــك المتعلقــة بــالبحوث

  والتكنولوجيا
هنـاك العديـد مـن التحـديات والصـعوبات : اقتصـاد المعرفـة اميـة فـي ظـل التحـول نحـوالـدول الن تواجـه التـي التحديات: ثالثا

التــي تواجــه الــدول خاصــة الناميــة منهــا، للــدخول واالنــدماج فــي اقتصــاد المعرفــة، خاصــة فــي ظــل الطبيعــة الخاصــة القتصــاد 
ـــة اإلنتاجيـــة ، بمـــا يســـتلزم بالمقابـــل ضـــرورة المعرفـــة الـــذي يعتمـــد بالدرجـــة األولـــى علـــى المعرفـــة كمـــورد أساســـي فـــي العملي

أهـــم  االســـتثمار المســـتمر فـــي المـــوارد البشـــرية وتطـــوير البنـــى التحتيـــة لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت، ويمكـــن إبـــراز
  :التحديات التي تواجه الدول في سبيل االندماج في اقتصاد المعرفة فيما يلي

ية يعتبر المعرفة والمعلومات نوعا من أنواع الملكيـة الفكريـة التـي إن قانون الملكية الفكر  :حماية حقوق الملكية الفكرية .1
حيـث تـرى المنظمــات الخالقـة للمعرفـة فــي احتـرام حقـوق الملكيــة الفكريـة شـرطا أساســيا  يترتـب عليهـا مسـؤوليات قانونيــة،

  .الضطالعها بأنشطة البحث والتطوير، ومن أجل أيضا المحافظة على مكتسباتها واحتكارها للمنتجات
أن القسم األكبر من أنشطة البحث والتطوير على المستوى العالمي يكون في الدول المتقدمة بما يـؤدي إلـى  بالنظر إلى   

، بمـا يـؤدي )23(احتكار هذه األخيرة لبراءات االختراع بالتالي الحد من تدفق المعرفة من الدول المتقدمة إلـى الـدول الناميـة
بينهما، كما أن تطبيق حقوق الملكية الفكرية خاصة ما يتعلق ببراءات االختراع لـه أثـر كبيـر  إلى تعميق الفجوة المعرفية فيما

  .على أسعار هذه المنتجات في الدول النامية
لقــد رافــق التطــور التكنولــوجي والتقنــي الــذي يشــهده اقتصــاد المعرفــة ظهــور مــا : )القرصــنة التقنيــة(اإلرهــاب المعلومــاتي  .2

تي، والــذي اتخــذ صـورا متعــددة ســواء مــن حيــث األســاليب أو حتـى مــن حيــث صــور التصــدي لــه، يعـرف باإلرهــاب المعلومــا
  .وبصفة عامة يمارس اإلرهاب المعلوماتي من خالل ما يطلق عليه القوى الرمزية اللينة على عكس القوى التقليدية الصلبة
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د المعرفـة، إذ أنـه يمثـل انتهاكـا لحقـوق الغيـر يشكل اإلرهاب المعلوماتي خطرا كبيرا يهدد الملكية الفكريـة فـي ظـل اقتصـا  
ويلحــق الضــرر بهــم ويمــنعهم مــن اســتيفاء كامــل حقــوقهم، فهــو يســتخدم نفــس الوســائل التــي يقــوم عليهــا اقتصــاد المعرفــة 
والمتمثلــة فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، حيــث أنــه مــن الســهل حمايــة ملكيــة األشــياء مثــل المعــدات واألدوات 

،فقـــد اســـتطاع المختصـــون وأصـــحاب الخبــــرة  الطبيعيـــة لكـــن األمـــر أكثـــر تعقيـــدا فيمـــا يتعلـــق بالملكيـــة الفكريـــة والمـــوارد
بالتكنولوجيا اختراق شبكة المعلومات وكسر شفرات المحافظـة علـى سـرية المعلومـات علـى اعتبـار أساسـي فـي ذلـك مفـاده 

  )24(.ون قيد أو شرطأنه يجب أن تكون المعرفة في متناول الجميع وكذا المعلومات د

تمثــل ظــاهرة هجـرة األدمغــة مشــكال أساســيا يكبـد البلــد األصــلي خســائر اقتصـادية جــد معتبــرة، ذلــك أن : هجـرة األدمغــة .3
النفقات الطائلة التي خصصت لالستثمار فـي رأس المـال البشـري لـم يجنـي منهـا االقتصـاد المحلـى العائـد المنتظـر، خاصـة 

على رأس المال البشري فهو بالتالي مهـدد بشـكل مباشـر بظـاهرة هجـرة األدمغـة خاصـة فـي وأن اقتصاد المعرفة يقوم أساسا 
مجــال التكنولوجيــا، بالتــالي البــد علــى الــدول الناميــة خاصــة اتخــاذ اإلجــراءات والقــرارات المناســبة الســترجاع تلــك العقــول 

  )25(.ة للعمل واإلبداعالمهاجرة والحفاظ على العقول التي لم تهاجر من خالل توفير البيئة المناسب
فــي اقتصــاد المعرفــة عامــل اســـتقطاب  إســتراتيجيتهاعلــى عكــس الــدول الناميــة نجــد أن الــدول المتقدمــة تــدرج ضــمن     

المــوارد البشــرية المتميــزة مــن الخــارج خاصــة مــن الــدول الناميــة مــن خــالل تــوفير أحســن وأفضــل االمتيــازات لــذلك، وقــد 
مناســبة  إســتراتيجيةعجــز الــدول الناميــة التــي تنطلــق منهــا هــذه العقــول علــى وضــع نجحــت فــي ذلــك إلــى حــد كبيــر بينمــا ت

لالحتفــاظ بهــذه المــوارد البشــرية، فــإذا كــان مــن المتطلبــات األساســية لالنــدماج فــي اقتصــاد المعرفــة االســتثمار فــي المــوارد 
  .ل تقليص من ظاهرة هجرة األدمغةتعمل على منع أو على األق إستراتيجيةالبشرية فإنه يجب على الدول النامية تبني 

إن التحدي الذي يواجه الدول الناميـة فـي سـعيها لالنـدماج فـي اقتصـاد المعرفـة ال يتمثـل فـي قلـة أو  :ضعف المعلوماتية .4
وفـرة المعرفــة بقــدر مــا يتمثـل فــي عــدم كفــاءة انتشـار واســتخدام هــذه المعرفــة، ذلـك أن تــدفق األفكــار والمعلومــات وانتقــال 

ا التــي أصـبحت جــزءا أصــيال مـن اقتصــاد المعرفــة بمـا يجعلهــا قــوة دافعـة نحــو االرتقــاء باإلنتاجيـة ورفــع القــدرات التكنولوجيـ
  )26(:التنافسية لالقتصاديات، ويمكن إرجاع ضعف المعلوماتية في الدول النامية إلى جملة العوامل التالية

 د أدى غيـاب التمويـل الكـافي لصـناعة البرمجيـات التمويل غير الكافي لبحوث تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت، فقـ
 االعتماد المتزايد على الخبراء األجانب؛ إلى
 البطء الشديد في وضع القوانين الحاكمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 
  ضــعف اإلمكانيــات المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت علــى المســتوى المحلــي فمعظــم التقنيــات واألدوات

 لمتعلقة بها مستوردة من الخارج؛ا
 نقص الكفاءات البشرية المؤهلة والقادرة على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 
  بما يؤثر على التجارة اإللكترونية االنترنيتتعاني غالبية الدول النامية من انخفاض االرتباط بشبكة.  

  :خاتمة
فـي تغييـر العديـد مــن المفـاهيم واألسـس االقتصــادية،  جيـا المعلومـات واالتصــاالتلقـد سـاهم التطـور الهائــل فـي تكنولو      

فــي ظــل  األرض، العمالــة، رأس المــال العوامــل األساســية المســاهمة والمــؤثرة فــي العمليــة اإلنتاجيــة: فبينمــا كانــت كــل مــن
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لمعرفــة، والـذي تتمثـل أنشــطته االقتصـاد الصـناعي، بـرزت المعرفــة كمـورد أساسـي فــي النشـاط االقتصـادي فــي ظـل اقتصـاد ا
األساسية فـي توليـد المعرفـة تقاسـمها وإدارتهـا، إضـافة إلـى االسـتثمار فـي المـوارد البشـرية بمـا يسـاهم فـي تكـون رأس المـال 

أو حتـى علـى ) المؤسسـات(سواء على المسـتوى الجزئـيالفكري، واالستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  :، وكخالصة للقول ندرج النتائج التالية)الدول(المستوى الكلي 

  يعتمــد اقتصـــاد المعرفــة فـــي هيكلـــه اإلنتــاجي علـــى البعـــد غيــر المـــادي لـــرأس المــال ممـــثال أساســـا فــي المعرفـــة والتـــي
 أصبحت تشكل جزءا مهما في خلق القيمة المضافة وتوليد الثروة؛

 دأ بالبيانات وتتدرج إلى معلومات ومن ثم إلـى المعرفـة تشكل المعرفة أحد العناصر األساسية ضمن سلسلة متكاملة تب
 وصوال إلى الحكمة التي تعتبر عنصرا فاعال في عملية اإلبداع؛

  خفـف اقتصــاد المعرفــة مــن قيــود المــوارد التقليديــة خاصــة المـوارد الطبيعيــة منهــا، بتحويــل المعرفــة إلــى مــورد اقتصــادي
 وضمان التوسع في األنشطة االقتصادية؛متجدد بما ساهم في التقليل من ندرة الموارد 

  إن التحول نحو اقتصاد المعرفة يتطلب وجود بيئة معرفية يتم من خاللها إنتاج واكتساب وتوظيف المعرفـة بكفـاءة فـي
المســتوى (أو حتــى علــى مســتوى الــدول ) المســتوى الجزئــي(مختلــف األنشــطة االقتصــادية ســواء علــى مســتوى المنظمــات 

 ؛)الكلي
 ندماج في اقتصاد المعرفة ضرورة االعتمـاد علـى تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـال، االهتمـام بـالتعليم النـوعي يتطلب اال

 بدال من التعليم الكمي، دعم البحث العلمي والتطوير، تشجيع عميات اإلبداع واالبتكار؛
 هـا االقتصـادية، وعلـى وضعت عدة مؤشرات بهدف قيـاس مـدى اعتمـاد الـدول علـى المعرفـة واقتصـاد المعرفـة فـي نظم

تكنولوجيـا المعلومـات، رأس : الرغم من اختالف هذه المؤشرات إال أنهـا تشـترك فـي التركيـز علـى ثـالث نقـاط أساسـية وهـي
 .المال الفكري، اإلبداع واالبتكار

  :الهوامش والمراجع
                                                             

: لي حــولمداخلــة ضــمن الملتقــى الــدو االقتصــاد العربــي أمــام تحــديات اقتصــاد وإدارة المعرفــة، عبــد الوهــاب بــوقجي، عبــد اهللا ابراهيمــي،  :)1(
: ، ص2005نـوفمبر  12/13: المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسـات واالقتصـاديات، جامعـة محمـد خيضـر، بسـكرة، يـومي

423   
   .04: ، ص2005، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، إدارة المعرفةصالح الدين الكبيسي،  :)2(
   . 06: المرجع نفسه، ص :)3(

(4) :T .Stewart, Intellectual Capital-The New Wealth Of Organization, New Yourk, 1999, P: 58.  
   10-9: صالح الدين الكبيسي، مرجع سبق ذكره، ص ص :)5(
   .9: المرجع نفسه، ص :)6(
   .34: ، ص2006التوزيع، عمان، األردن، ، دار الوراق للنشر و إدارة المعرفة الممارسات والمفاهيمإبراهيم الخلوف الملكاوي،  :)7(
: ، ص2008، دار الــوراق للنشــر والتوزيــع، عمــان، األردن، 2ط ،-المفــاهيم واالســتراتيجيات العمليــات-إدارة المعرفــةنجــم عبــود نجــم،  :)8(

21.   
، دار الـوراق للنشـر -في المصارف التجاريةاألسس النظرية والتطبيقية –اقتصاد المعرفة ثريا عبد الرحيم الخزرجي، شيرين بدري البارودي،  :)9(

   .35: ، ص2012والتوزيع، عمان، األردن، 



 

 

527 
 

  JFBE 2018   

                                                                                                                                                                                              
ــة والتطبیــق-إدارة المعرفــة محمــد تركــي البطاینــة، زیــاد محمــد المشــاقبة،  :)10( ــین النظری ، دار جلــیس الزمــان للنشــر والتوزیــع، عمــان، األردن، -ب

   ).بتصرف( 29-28: ، ص ص2010
  دراســة حالــة بنـك الفالحــة والتنميــة الريفيــة – ت البنــوك التجاريــة لتعزيــز قــدرتها التنافسـية فــي ظــل اقتصــاد المعرفــةمتطلبــاكنيـدة زليخــة، :)11(

نقـود وتمويـل، جامعـة محمـد خيضـر، بســكرة، : ، أطروحـة دكتـوراه علـوم فـي العلـوم االقتصـادية، تخصـص-ميلـة–المجمـع الجهـوي لالسـتغالل 
  . 10-9: ، ص ص2017/ 2016

فـي كتابـه المعنـون  Peter Druckerاقتصاد المعرفـة هـو العـالم االقتصـادي األمريكـي : أن أول من استخدم مصطلح شارة إلىتجدر اإل *
اقتصـاد المعلومـات، اقتصـاد : ، ولقـد اسـتخدمت فيمـا بعـد عـدة تسـميات للداللـة علـى اقتصـاد المعرفـة مثـل1969عصر التوقـف فـي العـام : بـ

االقتصاد االفتراضي، اقتصاد الـواب، االقتصـاد الشـبكي، االقتصـاد اإللكترونـي، اقتصـاد الالملموسـيات وكـل هـذه  األنترنيت، االقتصاد الرقمي،
  .التسميات إنما تشير إلى اقتصاد المعرفة في الغالب وتستخدم بطريقة متبادلة

  .377: ص ،2008،  دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، إدارة المعرفةربحي مصطفي عليان،  :)12(
: )13( Walter Powell ,The knowledge Economy , Annual Revieu of Sociology ,Vol 30, 2004, P :201 

: ، ص2014، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة، عمــان، األردن، اقتصــاد المعرفــة واتجاهــات تطويريــةأحمــد علــي الحــاج محمــد،  :)14(
106.  

  .19-18: ، ص صكنيدة زليخة، مرجع سبق ذكره:)15(
  ).بتصرف( 110-107: أحمد على الحاج محمد، مرجع سبق ذكره، ص ص :)16(
، مجلــة اقتصــاديات شــمال انــدماج اقتصــاديات البلــدان العربيــة فــي اقتصــاد المعرفــة المقومــات والعوائــقكمــال منصــوري، عيســي خليفــة،  :)17(

  .52: ص، 2006، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جوان 04إفريقيا، العدد 
  .55: نجم عبود نجم، مرجع سبق ذكره، ص ص: )18(
  ).بتصرف( 113-105: فليح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص ص :)19(
  .126-125: المرجع نفسه، ص ص :)20(
  ).بتصرف( 139-134: المرجع نفسه، ص ص :)21(
  .96: ، ص2015تقرير المعرفة العربي  :)22(
-256: ، ص2008دار صــفاء لطباعــة والنشــر والتوزيــع، عمــان، األردن،  فــي إدارة المعرفـة، اتجاهــات معاصــرةمحمـد عــواد الزيــادات،  :)23(

257.  
، 2009دار كنـوز المعرفـة العلميـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، األردن،  اتجاهات حديثـة فـي إدارة المعرفـة والمعلومـات،جمال يوسف بدير،  :)24(

  )بتصرف( 167: ص
  .65: جع سبق ذكره، صكمال منصوري، عيسى خليفة، مر  :)25(
 .65- 64: المرجع نفسه، ص ص :)26(

  
 
  


