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       Abstract 

 The world is witnessing a rapid and growing development towards the 

acquisition of the latest information and communication technology (ICT) 

mechanisms and the transition from the various material industries to the intellectual 

industry, the so-called knowledge economy. The latter have seen an active role in 

accelerating the levels of cognitive development, for their money has a proven role 

in supporting and developing economic development in its overall concept. 

 

 The knowledge economy is measured from a set of specific indicators and 

criteria that help to give the optimal model that helps create added value in the levels 

of economic development. 

 Our study of this subject indicates that there are a significant number of 

indicators and that many of them are difficult to measure precisely because they are 

based on a qualitative qualitative concept rather than a quantitative one, and a 

comprehensive standard can not be found for all components of the knowledge 

economy, which we seek to define. In this paper, we will attempt to present some of 

the criteria for measuring the knowledge economy and how to use it (moving the 

qualitative criterion to a quantified criterion), with refer.ence to some models that 

contribute to raising the level of cognitive and economic development (KAM 

model). 

 Keywords  
 Knowledge Economy, Economic Development, Quantitative Standard, 

Indicator Measurement, KAM Model. 
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 الملخص 
أحدث آليات تكنولوجيا املعلومات واالتصال واالنتقال  يشهد العامل حديثا تطورا متسارعا ومتزايدا حنو اكتساب 

من الصناعات املادية مبختلف مدخالهتا، إىل الصناعة الفكرية واليت يطلق عليها مصطلح اقتصاد املعرفة. هذه األخرية 
ية يف ية املعرفية، ملاهلا من دورا مشهودا يف دعم وتطوير التنمية االقتصادشهدت دورا فعاال يف تسريع مستويات التنم

 مفهومها الكلي.
يتم قياس االقتصاد املعريف انطالقا من جمموعة مؤشرات ومعايري حمددة تساعد يف إعطاء النموذج األمثل الذي  

 يساعد يف خلق قيمة مضافة يف مستويات التنمية االقتصادية.
املوضوع تشري إىل أن هناك عدد معترب من املؤشرات وأن العديد منها يصعب قياسها  دراستنا هلذا  

بدقة كوهنا يرتكز على مفهوم كيفي سلوكي أكثر مما هو كمي، كما أنه ال ميكن اجياد معيار شامل جلميع مكونات 
 االقتصاد املعريف، وهو األمر الذي نسعى إىل حتديد معامله. 

بحثية سنحاول عرض بعض معايري قياس االقتصاد املعريف وطريقة استخدامها)االنتقال من خالل هذه الورقة ال 
باملعيار الكيفي إىل معيار مقاس كميا(، مع اإلشارة إىل بعض النماذج املسامهة يف الرفع من مستويات التنمية املعرفية 

 .) KAMمنوذج (واالقتصادية 
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 المقدمة
 حاليا مرحلة جديدة ابرز مالحمها االستخدام الواسع النطاق الفرازات الثورة املعلوماتيةتعيش اجملتمعات االنسانية  

والتكنولوجية وما يتبعها من ثورات معرفية الحمدودة باملقارنة مع املوارد االقتصادية احملدودة ملختلف الدول يف العامل. وال 
ميا واقتصاديا، باجملتمعات يف مصف الدول املتطورة عل شك يف ان املعرفة مبختلف مدخالهتا هي القلب النابض للنهوض

االمر الذي اضفى اهتماما واسعا ودقيقا القتصاد املعرفة، باعتبارها العنصر االنتاجي االكثر فعالية واحملدد الرئيسي يف 
 تطوير الكفاءات واملؤهالت البشرية والقاعدة االساسية حنو التطور والرقي.

ان عرفة لي  باألمر السهل، فاملعرفة متيري كيفي نابع من االطار السيكولوجي عند االنسوحنن نعترب أن قياس امل 
وتزداد صعوبة القياس كلما صعب اجياد مقياس حمدد وشامل هلذا اليرض،األمر الذي أثار بعض التساؤالت يف شرح 

 ف اجملتمعات.قتصادية ملختلوقياس هذا املفهوم الذي بات أهم عنصري يف حتقيق مستويات عالية يف التنمية اال
 من هذا املنطلق جاءت هذه الورقة العلمية لإلجابة على التساؤالت التالية:

 إشكالية الدراسة 
 كيف يساهم االقتصاد المعرفي في تحقيق التنمية االقتصادية على الصعيد العربي واإلسالمي والدولي؟

 تتفرع عن هذا السؤال الرئيسي اسئلة جزئية كالتالي:
  املقصود باالقتصاد املعريف وماهية خصائصه؟ما 
 ماهي معايري قياس مستوى فعالية االقتصاد املعريف وأين تكمن أمهيتها؟ 
 كيف ميكن تطبيق هذه املعايري وكيف يتم قياسها؟ 
 كيف تساعد هذه املعايري يف الرفع من معدالت التنمية االقتصادية؟ 
 ن أمهية االقتصاد املعريف الذي تزايد االهتمام به بعد الثورة تكتسي هذه الدراسة أمهيتها م: أمهية الدراسة

زة ومن الدور الواضح القتصاد املعريف يف تطوير اقتصادت الدول ورفع قيم نواجتها االمجالية وحتقيق مي املعلوماتية
 تنافسية على الصعيد الدويل.

  :يري دف من خالل هذا البحث إىل شرح متعى ضوء االشكالية السابقة واألمهية املبتياة هناهلدف من الدراسة
االقتصاد املعريف شرحا كيفيا وكميا من خالل عرض معايري قياسه و كيفية تطبيقه على بعض الدول العربية 
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واإلسالمية واألجنبية، مع االشارة إىل صعوبة حتديد مقياسا منوذجيا وشامال لكل املعايري احملددة القتصاد 
 املعرفة.

 اخلصائص، حماور رئيسية، حيث تناولنا يف احملور األول املفاهيم و  اربعة نا بتقسيم البحث إىل: قممنهجية البحث
 ،وأشرنا يف احملور الثاين إىل حمددات قياس االقتصاد املعريف والركائز االربعة الرئيسية اليت جاء هبا البنك الدويل

نهجية منا منوذج استعرض ، ويف املبحث األخريقراءة يف مؤشرات قياس االقتصاد املعريف مشلأما احملور الثالث 
الذي قدمه البنك الدويل، ومتت الدراسة مبنهج وصفي حتليلي الذي خيدم  KAM2012االقتصاد املعريف 

 اليرض من هذا العمل.
 
 

 ماهية اقتصاد المعرفة وخصائصهالفصل األول: ل
لذي اعتمد تاسع عشر ظهر النظام الرأمسايل يف االقتصاد اتلعب املعرفة دورا حموريا يف خلق الثروة،  ففي القرن ال      

على تطبيق املعرفة يف األدوات والعمليات واملنتجات كمرحلة أوىل, مث ممارساهتا يف املصانع. مث جاءت املرحلة الثانية 
رفة كان مدفوعا لدرجة  علتطبيق املعرفة يف العمل اآلدمي يف خطوات اإلنتاج واملكننة يف املؤسسة، هذا التطور يف تطبيق امل

 كبرية بالرغبة يف زيادة القدرة اإلنتاجية االقتصادية. 
 تعريف اقتصاد المعرفة المبحث األول: 

يف هذه الدراسة ينطوي اقتصاد املعرفة على ذلك االقتصاد الذي تلعب فيه املعرفة واإلبداع دورا رئيسا  (2
لى املعرفة، أهم عوامل النمو يف االقتصاديات املبنية عومتناميا يف إحداث النمو واستدامته، وتعترب املعرفة 

بل أن املعرفة تعترب سلعة قائمة بذاهتا. كما يعرف اقتصاد املعرفة :" باالقتصاد الذي يدور حول احلصول 
على املعرفة، واستخدامها، وتوظيفها، وإبداعها وابتكاراها ، هبدف حتسني نوعية احلياة مبجاالهتا كافة  

ستفادة من التطبيقات التكنولوجية املتطورة، واستخدام العقل البشري كرأس للمال املعريف، من اجل اال
   1إلحداث جمموعة من التييريات االسرتاتيجية يف طبيعة احمليط االقتصادي"

                                                           
 12ص،  2007، والتوزيع للنشر املسرية دار ، األوىل بعةالط ، املعريف واالقتصاد املنهج ، العزاوي حممد فائز اهلامشي، الرمحان عبد  1
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 يفاقتصاد املعرفة هو منط اقتصادي متطور قائم على استخدام واسع النطاق للمعلوماتية وشبكات االنرتنت واحلاسوب 
خمتلف أوجه النشاط االقتصادي ,وخاصة يف التجارة االلكرتونية مما جعل العلم مبثابة قرية واحدة ، مرتكزا بقوة على 

 اإلعالم واالتصال. املعرفة واإلبداع والتطور التكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا 
 : 2اية مؤهلة تتصف مبزايا رئيسية أمههوللقيام بكل األدوار سالفة الذكر، يتطلب اقتصاد املعرفة موارد بشر   
 مستوى عال من التعليم و التدريب.  -
 درجة عالية من التمكني.  -
 احلرص على النمو املهين والتعلم الذايت املستمر.  -
 القدرة على التواصل واإلبداع وحل املشكالت واختاذ القرارات.  -
 املرونة والقدرة على التحول من مهنة إىل أخرى.  -
 القدرة على التعامل مع احلاسوب وتوظيف التقنية بنجاح.  -

 خصائص اقتصاد المعرفة المطلب األول: 
حتديد خصائص االقتصاد املعريف، يتم من خالل وصف التحوالت االجتماعية واالقتصادية اليت ترتتب إن            

اإلضافة  إىل  داعات يف مجيع قطاعات االقتصاد، بعلى التقدم التكنولوجي املعريف، وما يرتتب عليه من ابتكارات وإب
وصف مكونات القطاع االقتصادي من قيمة مضافة وهيكل اقتصادي املتكامل ، وكلتا الزاويتني تشرتكان معا يف تكوين 

   3اإلطار العام لالقتصاد املعريف.
 :4ومن أهم املميزات األساسية القتصاد املعرفة نذكر ما يلي

 عام وزيادة ما خيصص للمعرفة ال سيما يف جماالت التعليم والبحث والتطوير واإلبداع، بالشكل الذي ترشيد األنفاق ال
 يزيد من القدرة التنافسية وحيقق االستدامة الالزمة. 

                                                           
 .080، ص1002رحبي مصطفى عليان إدارة املعرفة، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن،  2

ية، كلية االقتصاد دراسات وحبوث الدول النام جملة اقتصاد املعرفة، مركز أمري الفون  عريان، حسام الدين حممد، اقتصاد املعرفة وعالقته باالقتصاد اجلديد، 3
 12، ص1002القاهرة،  –والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، اجليزة 

 ق، األمم املتحدة، بريوت،االسرتاتيجيات وطرائق التطبي اللجنة االقتصادية واالجتماعية ليريب آسيا ، حنو جمتمع متكامل قائم على املعرفة يف الدول العربية: 4
 .21نان، صلب
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  مسامهة املؤسسات والشركات والعائالت يف خلق رأس مال إنساين مفيد للمجتمع، وجيب أن تنصب اجلهود األساسية
 على التعليم بدءا من االبتدائي إىل األعلى.  على األعداد أي

  إعادة النظر يف مناهج التعليم والتدريب والرتبية وعلى كل املستويات, مبا يضمن مواكبة التيريات الكبرية واملستجدات
 العاملية والتأقلم معها.

 ملعنية، ؤسسات العامة واخلاصة اال بد من إنشاء جسور فكرية بني ركائز املعرفة، أي املدارس واجلامعات والشركات وامل
حبيث تتفاعل خلدمة اجملتمع واالقتصاد فاملعرفة الكاملة املستمرة هي مشروع اجتماعي متكامل يبين تدرجييا مبشاركة 

 اجلميع. 
 هناك عدة خصائص متيز اقتصاد املعرفة عن االقتصاد التقليدي وهي كاآليت : و

الستخدام التحليلي القدمي بل هو اقتصاد موارد اليت ميكن باستمرار زيادهتا عرب ا اقتصاد ال يعاين من مشكل الندرة باملعىن
 املتزايد للمعلومات واملعرفة. 

جوهر اقتصاد املعرفة يعين أن قمة املعرفة ذاهتا تكون أكرب حينما ختل يف حيز التشييل ونضم اإلنتاج وباملقابل فان     
 قول أصحاهبا.قيمتها تصبح صفرا حينما تضل حبيسة يف ع

وقد ينعك  ذلك على إنشاء حاجة غري مربرة لتوفري متطلبات تطبيق املعرفة املنقولة منها احلاجة إىل احلصول على      
كلفة تصريح بالتطبيق، وإىل خربات أو معدات رأمسالية ال تتوافر حمليا فتأيت حصيلة نقل التقنية متواضعة بسبب ارتفاع ت

ة لكفيلة بتعظيم االستفادة من اخلربات احمللية املتطورة أو املستوردة، وجند أن املنفعة من املعرفاملعامالت وغياب النظم ا
ال تتوقف على مضموهنا اجملرد وإمنا على مدى إسهام هذا املضمون يف إجياد حلول لقضايا هامة يف جمتمع معني ويف 

 .( يبني ذلك2وقت معني. واجلدول املوايل رقم)
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 القديم االقتصاد مع بالمقارنة المعرفة اقتصاد (: خصائص0رقم) الجدول
 االقتصاد القديم 

P-economy 
 اقتصاد المعرفة

K-economy 

ص
صائ

الخ
 

مية
نظي

الت
 

 عاملية وطنية المنافسة: مجال 

 متقلبة مستقرة األسواق:
 مرتفع متوسط /منخفض  األعمال: حركة
 ة، السياسات التجارية،التحتي البنية :جتهيزي العام: القطاع دور

 املفيدة الصناعات
ملنظمة  االنضمام اخلصخصة، :توجيهي
 اإلقليمية، الشراكة التكتالت العاملية، التجارة
 اخلاص القطاع مع

ص
صائ

خ
 

مالة
الع

 
يف

توظ
وال

 

 مشرتكة  /تضامنية تنافسية العمل: سوق عالقات
 شامل تعلم الوظائف حسب حمددة مهارات المطلوبة: المهارات

 احلياة مدى مستمر تعلم املهام حسب حمدد الالزم: التنظيم
 باملمارسة تعلم

 املرتفعة الدخول  /األجور التوظيف فرص إحداث السياسات: أهداف

ص
صائ

خ
 

تاج
اإلن

 
 والتعاون االحتاد مستقلة خماطر  /ميامرات األخرى: المنشآت مع العالقة 

 النوعية اجلودة، التجديد، يةاالقتصاد الكتل التنافسية: الميزة مصادر
 الرقمية املكنة لإلنتاجية: الرئيسي المصدر
 واملعرفة االخرتاع، التجديد، االبتكار، املال( رأس العمل،( العوامل  مدخالت النمو: موجهات

 
 التعليم اقتصاديات"بعنوان الوطين امللتقى، مداخلة مقدمة يف المعرفة اقتصاد نحو التحول في التعليم دور : بالل بومجعة،المصدر
، 2015أبريل 09-08يومي اجلزائر،-، جبامعة أدرارالتسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية تنظيم من، "التكلفة و العائد بني
ألول للجمعية ا ، نقال عن: حممد عبد العال صاحل، موجهات التنمية الصناعية يف االقتصاد اجلديد، ورقه مقدمة إىل: املؤمتر السنوي2ص

 .1002أكتوبر  00–01 االقتصادية العمانية, مسقط,
 مفهوم أساليب ومؤشرات قياس االقتصاد المعرفي ، أهميتها وأهم التحديات في قياسهاالمبحث الثاني: 

 أسلوب قياس االقتصاد المعرفي ومؤشراته فهومالمطلب األول: م
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ملعريف لديها، تتخذها املؤسسة كخيار يف قياس مستوى اقتصاد ايقصد باألسلوب يف اقتصاد املعرفة الطريقة اليت  
 اي الكيفية اليت حتدد هبا القيمة االقتصادية للموجودات غري املادية لديها.

أما املؤشرات فهي الداللة االحصائية والبيانات الرقمية اليت تصاغ من معادالت رياضية وقيم بيانية يف صورهتا  
 األداة املساعدة على وصف التطور احلاصل يف االقتصاد املعريف لدى مؤسسة ما. الرقمية،  وهي بذلك متثل

 قياس االقتصاد المعرفي أهمية .0
 االقتصاد املعريف لعدة مربرات أمهها ما يلي:ترجع أمهية قياس 

 بتكاري، ظهور أساليب حديثة يف القياس ختتلق عن تلك التقليدية، حيث تقي  عدة معطيات مثل رأس املال البشري واال
الرضا عند الزبون، عوائد املعرفة ووظيفتها يف األداء االقتصادي على املدى املتوسط واالسرتاتيجي، مثل قياس العوائد 
االقتصادية واالجتماعية من االستثمار يف التعليم والبحث العلمي، وحىت قياس خمزون املعارف اليت تدخل ضمن الدورة 

 نة.االقتصادية خالل فرتة زمنية معي
  حتديد قيمة عناصر رأس املال الفكري القابلة للتداول بيرض إعداد القوائم املالية لألصول غري مادية، لتحديد قيمتها

 ودعم املزايا لتنافسية للمؤسسة.
  بالقياس تتمكن املؤسسة من رفع كفاءة وفعالية األداء للموارد البشرية املؤهلة لديها، مع إعطاء أمهية إلعادة التنظيم
حتفيز االبتكار وبراءات االخرتاع مبا يسمح هلا من التكيف مع احمليط الداخلي واخلارجي ملختلف عناصر البيئة احمليطة و 
 هبا.
  إن القياس يف حمال االقتصاد املعريف يساعد عى إدرار تدفقات نقدية حالية ومستقبليه، من خالل ما يضيفه من قيم

 ذي يؤدي إىل الرفع من تنافسية املؤسسة وزيادة حصصها السوقية.مضافة على الصعيد االسرتاتيجي األمر ال
  احملافظة على رأس املال الفكري من خالل حتديد نقاط القوة والضعف يف األداء، مبا يساهم يف يف وضع خطط لتطوير

 5الكفاءة ومحاية اخلربات من التقادم.
 6ا الفكري تواجه بالضرورة تكلفة رأس مال أعلى.تشري الدراسات إىل أنه املؤسسات اليت تقلل من قيمة رأس ماهل 

                                                           
 .81، ص1000املفرجي عادل حرحوش، رأس املال الفكري طرق قياسه وأساليب احملافظة عليه، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 5
 .22، ص1001جنم عبود جنم، االدارة االلكرتونية االسرتاتيجية والوظائف واملشكالت، دار املريخ، الرياض،  6
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 صعوبات قياس االقتصاد المعرفي .8
إن من الصفات األساسية القتصاد املعرفة هو الالملموسية األصول، وعلية فإذا كان قياس األصول امللموسة  

 ية.األساس فمن الصعوبة قياس أصوله الالملموسة اليت تعترب ركيزتههلذا النوع من االقتصاد أمرا سهال 
نعتقد أن أساس هذا التحدي هو يتعدى كل من حداثته و صعوبة حتديد قيم مدخالت مؤشر املعلوماتية  

ومتيرياهتا، باإلضافة إىل تباين هذه القيم من جمتمع آلخر ومن نشاط إىل نشاط...وحىت لوجود مستويات فكرية متباينة، 
ادية مع وجود عمليات عديدة الستخالص املعايري واملؤشرات االقتصضف إىل ذلك إجراءات فنية يف عملية قياس حمتواه، 

 واالجتماعية.
كما نشري يف هذا الصدد إىل أهم التحديات اليت تواجه عملية قياس وتقييم االقتصاد املعريف على النحو الدقيق  

 وليت من بينها:
 جناح االستثمار يف  وكذلك صعوبة قياس احتمال صعوبة الربط املباشر يف حاالت كثرية بني التكلفة والقيمة يف املعرفة

 7الرأس املال الفكري واالقتصاد املعريف عموما.
 .عدم التوافق العالقات يف العالقة بني مدخالت وخمرجات عملية إنتاج االقتصاد املعريف 

من خالل ما سبق عرضه نستخلص أنه من الصعب أن يستقر الرأي العلمي عن مؤشر عام حمدد ويكون  
ثابة مقياس شامل يعتد به يف مجيع احلالت وخمتلف األوضاع، كما أنه مع استمرار التطور التكنولوجي واستخداماته مب

 الالمتناهية تنشأ احلاجة إىل معايري جديدة تكون مبثابة مرجعية يف القياس.
 قراءة في مؤشرات قياس االقتصاد المعرفيالمبحث الثالث: 

، مكتب APEC ولية كالبنك الدويل، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، مؤشرات تشري تقارير بعض اهليئات الد
اد وغريها إىل جمموعة مؤشرات اليت متكن من تقييم مدى فعالية تطبيق االقتص االحصاء االسرتايل،  االحتاد االورويب، 

 املعريف يف دولة ما ويف هذه املساحة حناول تلخيص حمتواها فيما يلي:
 
 

                                                           
aluation of intangible WIPO,On line:www.WIPO.INT,pdf(17/09/2013),p 16.Guruditt N,Joishy,V 7    
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 بنك الدوليمؤشر ال
 (Knowledge Assessment منهجية تقييم المعرفة حاول البنك الدويل تطوير أداة وتقدميها باسم 

Methodology ( واملعرفة باملختصر KAM ،تكون ، وهي تلقياس مدى قدرة الدول على إنتاج وتبين ونشر املعرفة
ياس مقسم من س تلك املتيريات بناءا على سلم قمؤشر متت صياغته لقياس أربعة حماور رئيسية، حبيث يتم قيا 81من 
،وسيتم اتفصيل يف هذا املقياس يف احملور (KAM 2012) مع مقارنة الدول مع الدولة موضع املقارنة   20إىل  00

 الالحق.
 المطلب األول: مؤشر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 :مؤشرات أساسية وهي حسب الشكل التايل 02حور يف االقتصادي والتنمية بوضع مقياس يتم منظمة التعاونقامت 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مؤشر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية : نموذج 0شكل رقم 
Source : Ehdaa Salah,Indicators of Measuring Knowledge- Based Economy : A comparative study 

with reference to Egypt’s situation in turning to knowledge economy,Cyberians Journal, VOL 44, 

December 2016, PP11,13. 

 التعاون االقتصادي آسيا والمحيط الهادئدول  مؤشراتالمطلب الثاني: 
من خالل اجملموعة االقتصادية لدول أسيا واحمليط اهلادئ، وهو يقوم  APECمن خالل مشروع مسي ب مت تطويره 

 حمور يتكون من جمموعة مؤشرات نستعرضها على النحو التايل:على أربعة حماور كل 
 
 

االقتصاد القائم على 
 المعرفة

تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

سياسات العلوم 
 والتقنيات

 رالتأثيو المخرجات  العولمة
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APEC 2000 :8 جدول رقم   
 

Source : Ehdaa Salah,Indicators of Measuring Knowledge- Based Economy : A comparative study 

with reference to Egypt’s situation in turning to knowledge economy,Cyberians Journal, VOL 44,  

December 2016, PP14,15. 

 
 

 المؤشرات المحاور
 بيئة االعمال
 
 
 
 

القيمة اليت تضيفها الصناعات القائمة على املعرفة كنسبة مئوية من الناتج 
 احمللي االمجايل

 صادرات التكنولوجيا
 الشفافية احلكومية
 سياسة املنافسة

 االتلومات واالتصبيئة تكنولوجيا المع
 
 
 

 نسمة من السكان 2000عدد اهلواتف النقالة املستخدمة لكل 
 نسمة من السكان 2000عدد أجهزة احلاسوب املستخدمة لكل 

 نسمة من السكان 2000إمجايل عدد مضيفي االنرتنت لكل 
 

 تنمية الموارد البشرية
 
 

 االلتحاق بالطور الثانوي
ندسني يف جمال البحوث والتطوير لكل مليون إمجايل عدد العلماء وامله

 نسمة من السكان عدد العاملني يف جمال املعرفة من إمجايل القوة العاملة
مؤشر التنمية البشرية وهو قائم على ثالثة مؤشرات وسيطة :العمر، إحراز 

 التعليم، مستوى املعيشة
ن حوث والتطوير لكل مليو إمجايل عدد العلماء واملهندسني يف جمال الب نظام االبتكار

 نسمة من السكان
 إمجايل االنفاق على البحوث والتطوير
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 ABS Australian bureau of statisticsالمطلب الثالث: مؤشرات مكتب االحصاء االسترالي 
اعتمد هذا املؤشر يف اجملتمع االسرتايل حث قام الباحثني بتطويره وإعداده ليشكل قاعدة قياس هامة لالقتصاد   

 ، وهو قائم على مخسة أبعاد منها ثالثة أساسية وبعدين داعمني هلا.املعريف
 وميكننا عرض هذه االبعاد على النحو التايل: 

 سية هي: ااألبعاد األس 
 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، رأس املال البشري ،االبتكار وريادة األعمال

 :البعدين الداعمني ومها 
 . ونستعرض هذه املؤشرات وفق الشكل التايل:جتماعيادي واالصالسياق، والتأثري االقت

 
 
 
 
 
 
 

 CO

NTEXT            

  
 
 
 

 أبعاد قياس االقتصاد القائم على املعرفة يف اجملتمع االسرتايل  :8شكل رقم 

Information and 

communications 

technology 

Human Capital 

Innovation & 

Entrepreneur ship 

Economic and Social impact Context Influance 
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Source :Tocan,M. C,Knowledge Based Economy Assessment, Journal of 

Knowledge Management, Economics &informations Technology, (Issue 5, 

October, 2012. Retrieved Dec 29,2014, p 68 

 المطلب الرابع: مؤشرات االقتصاد المعرفي حسب االتحاد االوروبي 
، من خالله مت حتديد جمموعة من املؤشرات وعددها ثالثة 1008وهو مشروع مت تقدميه من قبل االحتاد االورويب سنة 

 8ي كالتايل:وه
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

                                                           
8 22.-Ehdaa Salah, OP CIT, pp 18  

 الخصائصالمجموعة األولى 
 والدوافع

. الموارد البشرية 2

و  والمهارات

 االبداع

إنتاج المعرفة .2

 ونشرها

االبتكار وريادة .2

 األعمال

 األثر االقتصادي

 لقطع التكنولوجيا

 استخدام االنترنت

 من قبل األفراد

 االنترنت استخدام

 من قبل الشركات

 استخدام االنترنت

 من قبل الحكومة

التعليم العام 

 

 العاملين في تعليم

العلوم قطاع 

 والتكنولوجيا

 

المهارات 

 

المرونة 

 بيئة البحوث

 والتطوير

براءات االختراع 

تدفق المعرفة 

 إجمالي االستثمار

 في   

 األصول غير مادية

       المقاوالتية

 مال(يادة األع)ر

 

 الطلب على

 منتجات إبداعية

 سوق مخرجات

 االبداع

إنتاج ونشر .0
 تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت
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 مؤشرات االقتصاد المعرفي حسب االتحاد االوروبي : 4شكل رقم 
Source : European Commission ,Indicators for the knowledge-Based Economy : 

Summary Report,2008, PP38-44. 

 أوجه التشابه واالختالف بين المؤشرات السابقة قراءة في

المجموعة الثانية:المخرجات، األداء 

االقتصادي،المجتمع واالقتصاد القائم على 

 المعرفة

 األداء االجتماعي. 2 المخرجات االقتصادية.1

الدخل 

االنتاجية 

التوظيف 

البيئة المحيطة 

 التوظيف والرخاء

 االقتصادي

 العولمةالثة: المجموعة الث

 . المواردالبشرية2 إنتاج المعرفة ونشرها.2 التجارة.1
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للمؤشرات السابقة جند أهنا تشرتك مجيعها يف طريقة التحليل لبيئة االقتصاد  من خالل التحليل األويل      
 القائم على املعرفة، وقد احتل مؤشر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال حمورا رئيسيا يف معظم املؤشرات.

االحصاء االسرتايل إىل أمهية العوامل االجتماعية واآلثار االجيابية والسلبية لعدم توفري قسط يشري مؤشر مكتب     
 وافر من املعرفة ملختلف الطبقات االجتماعية.9 

 على االبتكار يف تقييم املعرفة.  APECكما اقتصر مؤشر     
ددات بيض النظر عن باقي حم و نشري إىل انه يف العموم قامت الدول بصياغة مؤشراهتا حسب احتياجاهتا 

 املعرفة املتفق عليها دوليا، األمر الذي أوجد بعض القصور فيها نذكر على سبيل املثال مايلي:
  ال يوجد اتفاق عام من طرف الدول السابقة حول معيار شامل يتم من خالله قياس مستوى اقتصاد املعرفة يف كل

 الظروف واألوقات.
 ا يف إعداد تلك املؤشرات على املتيري التكنولوجي أكثر من باقي املتيريات.ركزت الدول السابقة جمهوداهت 
 .مل هتتم تلك املؤشرات باجلانب اخلدمايت والثقايف اللذان نعتربمها قطاعان هامان يف خلق قيمة مضافة لالقتصاد املعريف 

 
 KAMحسب نموذج قياس مستوى فعالية اقتصاد المعرفة الفصل الثاني: 

The Knowledge Assessment Methodology – World Bank 2012 
تلعب مؤشرات اقتصاد املعرفة دورا كبري يف قياس مستوى فعالية اقتصاد املعرفة يف خمتلف الدول. فحسب  

 )Knowledge واليت عرفت باسم منهجية قياس املعرفة ،10اليت أعدها البنك الدويلقياس املعرفة الدراسة املتعلقة ب
Assessment Methodology: KAM 2012)  تقيم املعرفة هبدف قياس وحتليل اقتصاد  ، اعتمدت على

 تنمية املوارد البشرية،و  املعرفة، وتقوم هذه املنهجية على افرتاض أن اقتصاد املعرفة يتضمن أربع ركائز أساسية هي: التعليم
استخدام برنامج  حيث يتم والنظام املؤسسي، واحلافز االقتصادي ،علوماتيةاملوالبنية  )البحث والتطوير(، واالبتكار

                                                           
9 based economy: A Emerging Trends and  -for the knowledge Chaudhry A S ,& Fen, Validating the indicators 

challenges in information Technology Management, 2006, Retrieved Feb 20.2015, P26.  
10 Measuring The Knowledge in The World Economy, Knowledge Assessment and Knowledge World bank,  

Index, 200 Economy2,available at: www.worldbank. 
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 هيكلي ونوعي، مت استخدام ألول مرة هذا املقياس  11مؤشرا 81تفاعلي شبكي طور ألجل هذا اليرض باستحدام 
 12دولة لقياس الركائز األربعة السابقة الذكر، وتعتمد الطريقة على معيارين مها: 210يف 
  معيار اقتصاد املعرفة(KEI) س مدى اهتمام البلد باستخدام املعرفة من أجل التنمية االقتصادية.يعتين بقيا 
  ( معيار املعرفةKI.الذي يقي  قدرة البلد على توليد، تبين ونشر املعرفة ) 

 فيما يلي شرح خمتصر للركائز األربعة القتصاد املعرفة 
 المبحث األول: الركائز األربعة القتصاد المعرفة

 
 (Innovation)االبتكار املطلب األول: 

نظام فعال من الروابط االقتصادية مع املؤسسات األكادميية، وغريها من املنظمات اليت تستطيع مواكبة ثورة املعرفة    
 املتنامية واستيعاهبا وتكييفها مع االحتياجات الوطنية يف ضوء املتيريات البيئية العاملية.

 تطوير لنجاح الالزمة املالية و التجارية و الفنية و العلمية اخلطوات وعجمم هو االبتكار التنمية و التعاون منظمة وتعريف
 حمسنة أو جديدة معدات أو وعمليات ألساليب التجاري االستخدام و حمسنة، أو جديدة صناعية منتجات تسويق و
 13واتاخلط هذه من واحدة خطوة إال والتطوير البحث ولي  االجتماعية، اخلدمة يف جديدة طريقة إدخال أو

 : 14( من أهم مكوناهتاComplex Ability(أو قدرة عقلية مركبة ) Aptitudeاالبتكار مبثابة استعداد )
 ( وتتمثل يف غزارة األفكار.  Fluencyالطالقة) -
 ( وتتمثل يف تنوع األفكار.Flexibilityاملرونة)  -
 ( وتتمثل يف ندرة األفكار.Originalityاألصالة)  -

                                                           
دراسة تحليلية   World Bank KAM 2012برنامج  التفاعلي تحليل مؤشرات المعرفة واالقتصاد المعرفي بحسب الحامد كريم الحدراوي،   11

 .22، ص 2012القاهرة مقارنة، 
 .22، ص2012، 12المجلة االقتصادية السعودية، العدد اقتصاد المعرفة في الدول العربية، نور الدين علي،  12
 لة مقدمة يفبالدول النامية " مداخ االقتصاديةء اإلبداعي يف املؤسسات : دراسة األولويات للرفع من األدالإلبداعبالل بومجعة، " أقطاب النظام الوطين   13

 L’innovation ou l’imitation:levier de croissance des entreprise dans les pays en voie  de»  الملتقى الدولي حول  
développement» UNIVERSITE DE SIDI BEL ABBES ;23 et24 Juin 2009.P6 

 122ص ، 2002 د، قياس وتطوير اداء المؤسسات العربية، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، الطبعة األولى،رضا السي 14
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يلة وحتتاج خربات طويلة وموارد مالية. فهو يبدأ برغبة املؤسسات على حتقيق منتج حقيقي حيقق االبتكار عملية طو 
 15عائد جمزي إذا جرت من خالل اخلطوات التنفيذية السليمة حىت تصل إىل األسواق، وأهم خصائص االبتكار ما يلي:

 ان ال يكون لدى املخرتع علم أو معرفة( شيء أساسي يف اإلبداع أو االبتكار ألنه يف معظم األحيRiskاملخاطرة )
مبا سيتوصل إليه يف املستقبل. ولكن يف معظم األحيان إذا توصل املخرتع إىل شيء جديد ومفيد قابل للتسويق يكون 

ولذلك جيب املوازنة بني  العائد جمزي, ويف كثري من األحيان يكون الفشل يف الوصول إىل شيء جديد هو الواقع،
 .ل إىل أفضل وانسب احللول لإلبداعالخرتاع وبني دراسة املخاطرة للتوصالبحوث للتوصل ل

 
 (Education) التعليم المطلب الثاني:

العاملة املاهرة على احلكومات أن توفر اليد  أساسي لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية، وبالتايل يتعني التعليم           
أو رأس املال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات احلديثة يف العمل، عالوة على استقطاب الكفاءات من العاملني 

 االقتصاديات يف العمال من املائة يف  20من أكثر فنحواإلبداع الالزمني لتحقيق التنمية االقتصادية. ذوي املعرفة، و 
 يستخدمون صاروا املصانع عمال من (، فالعديدinformation workers )   معلومات عمال هم املتقدمة
ل تلعبه املنظومة التعليمية وبشك كما أكدت عدد من الدراسات واألحباث على األثر الذي  أيديهم. من أكثر رؤوسهم

قوي على اإلنتاجية سواء للفرد أو للمجتمع، حيث أن مظاهر التطور االقتصادي والتقين للبلد تكمن وراء جهود 
 16العلماء ولباحثني، واملنظومة التعليمية يف جمال املعرفة واملعلومات.

 لقضايا هامة حلول إجياد يف إسهامها مدى على مناوإ اجملرد مضموهنا على تتوقف ال املعرفة من املنفعة أن كما 
 متقدمة دول إليها اليت توصلت املعارف بعض نقل بسبب عانت مثال النامية فالدول معني، وقت ويف معني جمتمع يف
 نسبيا نادرة موارد إهدار يف أو املعارف، دام هذهتاس جدوى إنقاص يف تسبب مما اقتصاداهتا، طبيعة مع تكييفها دون

                                                           
بالل بوجمعة ، شريف شكيب أنور ، تفعيل عملية االبتكار والتطوير في المؤسسات االقتصادية الجزائرية: أمام التحديات  15

 12و  12لمؤسسة االقتصادية الجزائرية و االبتكـار في ظل األلفية الثالثة يومي: الراهنة  الملتقى العلمي الدولي حول: ا

 .2، جامعة قالمـة، ص2002نوفمبر 
 .2املعرفة، مرجع سابق، ص اقتصاد حنو التحول يف التعليم بالل بومجعة، دور 16

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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 املهارات تنمية يف يساهم املستمر التعليم فان وبالتايل .للدول املتقدمة متاح هو ما إىل بالقياس النامية الدول ىلد
 17.لذلك الالزمة
 واضحا انعكاسا إال مطرد، اقتصادي منو لتحقق تكون مل املاليزية التجربة أن املثال، سبيل عل اإلشارة وجتدر 
 املاهرة، العمل قوة من احلاجة على تلبية ساعدها قوي تعليمي نظام تأسي  يف جنحت البشرية، قد للموارد الستثمارها

 حديث، صناعي قطاع إىل زراعي تقليدي من قطاع االقتصادي التحول عملية يف بفعالية النظام هذا ساهم كما
 فنجاح .واالتصاالت املعلومات تقنية على القائم املعريف مرحلة االقتصاد لبلوغ حامسة كأداة اليوم التعليم ُويوظف
 التنمية عمود هو البشري الذي املال رأس من كبريًا تراكًما االقتصاد حيقق أن إىل أدى ماليزيا يف التعليمية السياسات
 .والتنافسية اقتصادي للدفع بالنمو املعرفة اقتصاد إىل التحول هدف املاليزية احلكومة وضعت وقد وجوهرها،

 
(  Information and Communicationنولوجيا املعلومات واالتصاالت تكاملطلب الثالث: 

(Technology 
وهي اليت تسهل نشر وجتهيز املعلومات واملعارف وتكييفه مع االحتياجات احمللية لدعم النشاط االقتصادي      

الزم لالنتقال إىل اقتصاد ييري الوحتفيز املشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية، وتعد هذه البنية عنصرا هاما يف إحداث الت
املعرفة، لكوهنا األداة األساسية اليت من خالهلا يستطيع األفراد يف جمتمع املعرفة أن يتصلوا  بكل ما هو جديد من 

تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت، على قدر كبري من األمهية ملا تنطوي على عدد من التفاصيل  املعارف. تعد مؤشرات
ط بالتكنولوجيا و اجلانب االقتصادي يف الوقت نفسه . ومع ظهور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة اليت ترتب

التقى االقتصاد املرتكز على املعرفة بقاعة تكنولوجية مالئمة مما أدى إىل تعزيز مشرتك بني ازدهار النشاطات املكثفة يف 
   18هلذه األخري ثالثة تأثريات يف االقتصاد:املعرفة و اإلنتاج و نشر التكنولوجيا التجديد و 

                                                           
 .2نف  املرجع، ص 17
 ملعريف وانعكاساته على التنمية البشرية)نظرية وحتليل يف دول عربية خمتارة(، دار جريرهدى زوير خملف الدعمي، عدنان داود حممد العذاري، االقتصاد ا 18

 ,12، عمان األردن، ص1020للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 
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  أهنا تسمح بدر أرباح إنتاجية خاصة يف جمال املعاجلة و التخزين و تبادل املعلومات فقد  استطاعت  الشركات اليت
تعمل ضمن هذا النشاط أن حتقق مستويات عالية من األرباح وأصبحت هلا أسواق خاصة واخرتقت األسواق الدولية 

 العالية التقنية اليت يزداد اإلقبال عليها بشكل كبري يوما بعد آخر. باملنتجات 
  تعزز التكنولوجيا املعلومات و االتصاالت اجلديدة ظهور و ازدهار صناعات جديدة وقد ولدت هذه الصناعات طلبا

 يانات. ة بعلى اخلدمات املرافقة هلذه الصناعات نظرا ملا تشتمل عليه هذه الصناعات من خدمات برجمة ومعاجل
   ظهور وظائف جديدة و االستعاضة هبا عن سابقاهتا القدمية أو جعلها مساعدة هلا فمثال خدمة التعلم عن بعد و

كذلك احلكومة اإللكرتونية والتجارة االلكرتونية والصحة كل تلك الوظائف املستحدثة اليت جنمت عن التطور 
 ا. فئات عن الوظائف الروتينية والوظائف اليت تقدم من خالهلالتكنولوجي واملعلومايت الكبري أغنت العديد من ال

 
( Economic Incentive and Institutionalاحلافز االقتصادي والنظام املؤسسي:املطلب الرابع: 

(Regime 
هتدف إىل جعل تكنولوجيا  والذي تتجسد أمهيته يف وضع القوانني والسياسات الالزمة للعمل باقتصاد املعرفة اليت 

املعلومات واالتصاالت أكثر إتاحة ويسر، وتشمل هذه السياسات دعم براءات االخرتاع، ومحاية امللكية الفكرية و 
 التعريفات اجلمركية على املنتجات التكنولوجيا. ختفيض
 19وفيما يلي شكل  يوضح  العناصر الفرعية للمرتكزات قياس االقتصاد املعريف: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
19 World KAM 2012. 
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   شرات اقتصاد المعرفة حسب ماجاء به برنامج القياس للبنك الدوليالعناصر الفرعية لمؤ :  5شكل رقم
KAM    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )(KAM 2012ن إعداد الباحثني باالعتماد على م :المصدر
وقد أسفرت حسابات البنك الدويل عن أربعة مستويات لقيم كل من مؤشر املعرفة ومؤشر اقتصاد املعرفة  

 مناطق العامل وهي كالتايل:على مستوى خمتلف 
  :وفق مقياس الدليلني  وتتميز البلدان وفق هذا   02و  20تكون فيه قيمة الدليل ما بني مستوى مرتفع

الرتتيب مبستوى رصني و بسيادة أنشطة اقتصاد املعرفة  مع البدا يف ترسيخ جذور جمتمع املعرفة، وتقع ضمن 
 أمريكا الشمالية وأوروبا اليربية .هذا املستوى الدول الصناعية السبعة ودول 

البنية  التعليم والتدريب البحث والتطوير

 المعلوماتية
البنية 

 األساسية

تصدير التقنية العالية 
كنسبة من التصدير 

 الصناعي

عدد العلماء والباحثين 
العاملين في مجال البحث 

 والتطوير

إجمالي االنفاق على 
 البحث والتطوير

سنوي لعدد المتوسط ال
 براءات االختراع 

االصدارات العلمية 
 والتقنية

 

إجمالي االنفاق على التعليم 

 لكل فرد

معدل معرفة القراءة والكتابة 

 للبالغين

نسبة الطلبة المسجلين 

والمتمدرسين في الطور 

 االبتدائي و الثانوي، 

نسبة االلتحاق بالتعليم 

 األساسي التعليم جودة  العالي

 الرياضيات   تعليم   جودة  

 لوموالع

 المتصلة المدارس   نسبة  

 تباإلنترن

 التقنِي   بالتعليم االلتحاق   معّدل  

 التعليميّ  النظام   جودة  

  الجامعيّ 

 في العاملين تدريب   درجة

 الجامعات

 

مقدار االستثمار في 
 وسائل االتصاالت
نسبة االشتراك في 
الخطوط الهاتفية 

 المحمولة
 في المعرفي التكنولوجي   التبادل  

 االقتصاد

 الدوريات الصحفية
وتكلفة   والعلمية

 المكالمة الدولية
ة استخدام واإلطالع نسب

على المواقع 
االلكترونية التعليمية 

)استخدام جيد 
 لالنترنت(

 لالقتصاد الرقمي التمكينية البيئة  

النمو السنوي للناتج 
 المحلي االجمالي

 مؤشر التنمية البشرية

القيود الجمركية 
 وغير الجمركية

 جودة التنظيم

 سيادة القانون

 الخارجي العالم على نفتاح  اال

 لالقتصاد المؤسسي   التنظيم  

 لالقتصاد المؤسسي   التمكين  
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  :وتتميز بلدان هذه املرتبة مبستوى مقبول يف ميدان  02و  02ترتاوح فيه قيمة الدليلني بني مستوى جيد
اقتصاد املعرفة، مع البدا يف التحول من جمتمع املعلومات حنو جمتمع املعرفة، وتشمل كل من دول اوروبا وأسيا 

 الوسطى وشرق أسيا.
 و تشمل البلدان اليت جنحت يف توسيع اقتصاد  02و  02ترتاوح فيه قيمة الدليلني ما بني توسط: مستوى م

املعلومات، وبدأت يف ارساء اللبنات األساسية القتصاد املعرفة مع توفر مقومات جمتمع املعرفة، وهذه الفئة 
 تشمل دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا.

 وتشمل البلدان اليت ال تزال تسعى للوصول إىل جمتمع  02ين عن : تقل فيه قيمة املؤشر مستوى منخفض
 املعلومات متهيدا للوصول إىل جمتمع املعرفة، وتشمل دول أمريكا الالتينية وإفريقيا وجنوب أسيا.

  
 ؟حساب بيانات برنامج البنك الدولي لقياس المعرفةاآلن كيف يتم نتساءل المبحث الثاني: 

 INSEAD and WIPO 2014/2015) )20ث للربنامج  يف احلقيقة يف آخر حتدي 
مؤشرا، يتم من خالهلا قياس املعامالت عن طريق دليل رقمي يسمى دليل  201اشتملت املنهجية على 
( ويتم حساب الدليل من  KI  INDEX (( ودليل املعرفةKAM  INDEX اقتصاد املعرفة   ) 
من املرتكزات األربعة السابقة الذكر، وحلساب الدليل منها واحد  00مؤشرا ميثل كل  21بيانات متوفرة عن 

حتول املؤشرات إىل قيم معيارية، مث يتم القياس من خالل حتديد بدقة ترتيب البلد بالنسبة للمؤشر باعتبار أن 
 وهكذا.... 1والثاين على  2البلد األفضل حيصل على الرتتيب 

اليت متثل  يب البسيط لقيم املؤشرات الثالثةحيسب دليل كل مرتكز باعتباره يساوي املتوسط احلسا 
املرتكز،مث حيسب دليل اقتصاد املعرفة باعتباره يساوي املتوسط احلسايب البسيط لقيم املرتكزات األربعة حيث 

 تقع قيمة كل دليل بني الصفر والعشرة وهي متثل نسبة موقع الدولة باملقارنة مع باقي الدول.
اول تقدمي مؤشر البنك الدويل على عينة من الدول بعضها أجنيب والبعض دويل اسالمي  هذه املساحة العلمية سنحيف

 عريب واليت توفرت فيها معطيات  رقمية اليت ختدم اليرض من هذا البحث.
                                                           

 ) بتصرف(.22حامد كريم الحدراوي ، مرجع سابق، 20
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 املطلب األول: الدول العربية
مل دولة يف العا 212(  إىل ترتيب الدول العربية ضمن KAM1021) تشري دراسة مؤشر البنك الدويل 

من املؤشر  2.2، حيث تكون أفضل جمموعة اليت يبلغ دليلها 20و  0وذلك من خالل سلم معياري يرتاوح ما بني 
، وتليها اجملموعة الثالثة يف الرتتيب اليت يكون مؤشرها ما 2.2و  2العام، تليها اجملموعة الثانية اليت يبلغ دليلها ما بني 

 .1.2اليت يشري دليلها إىل ما دون ، وأخريا اجملموعة الرابعة 1.2و  2بني 
 21نستعرض يف اجلدول املوايل بعض الدول العربية املرتبة ترتيبا تنازليا وهو كالتايل: 

 : مؤشرات قياس المعرفة في بعض الدول العربية8جدول رقم 
 KI    مؤشر المعرفة KEIمؤشر اقتصاد المعرفة الترتيب البلد

 االمارات العربية المتحدة
 البحرين

 سلطنة عمان
 المملكة العربية السعودية

 قطر
 الكويت
 االردن
 تونس
 لبنان

 الجزائر
 مصر

 المغرب
 سوريا
 اليمن

 موريطانيا
 السودان

11 
10 
12 
20 
21 
21 
22 
80 
82 
12 
12 
201 
222 
212 
200 
202 

2.11 
2.10 
2.21 
2.12 
2.81 
2.00 
1.12 
1.22 
1.22 
0.21 
0.28 
0.22 
1.22 
2.11 
2.22 
2.18 

2.01 
2.18 
2.82 
2.02 
2.20 
2.22 
1.22 
1.80 
1.22 
1.18 
0.21 
0.12 
0.02 
2.28 
2.21 
2.81 

 KAM  8108البنك الدولي المصدر: 

                                                           
.KAM 2012bank .org/  WWW.World 21 

http://www.world/
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 من إعداد الباحثين باالعتماد على البيانات الجدولية السابقةالمصدر: 
 2و  2.2) ما بني نالحظ أن دول جمل  التعاون اخلليجي الستة مرتبة يف اجملموعة الثانية خالل املخطط  من

(  2و  1.2(،وتليها يف اجملموعة الثالثة كل من االردن، تون ، لبنان، اجلزائر، مصر، امليرب، سوريا مبؤشر ) مابني 
 .1.2وباقي الدول جاءت يف ذيل الرتتيب مبؤشر أقل من 

  
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

مؤشر المعرفة

مؤشر اقتصاد المعرفة



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

222 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 لي:فيما يلي المؤشرات الفرعية للمعرفة في المنطقة العربية نستعرضها في الجدول التا
 : مؤشرات االبداع، التعليم والتدريب والتقانة المعلومة واالتصال في المنطقة العربية14جدول رقم 

 مؤشر تقانة المعلومة واالتصال مؤشر التعليم والتدريب مؤشر االبداع البلد
 االمارات العربية املتحدة

 البحرين
 سلطنة عمان

 اململكة العربية السعودية
 قطر
 الكويت
 االردن
 ن تو 

 لبنان
 اجلزائر
 مصر
 امليرب
 سوريا
 اليمن
 موريطانيا
 السودان

  1.12 
1.22 
2.88 
1.21 
2.11 
2.11 
1.02 
1.12 
1.82 
0.21 
1.22 
0.22 
0.02 
2.12 
2.28 
2.11 

8.20 
2.28 
2.10 
2.22 
0.12 
0.20 
2.22 
1.22 
2.22 
2.12 
0.02 
1.02 
1.10 
2.21 

.0.22 
0.81 

8.22 
1.21 
2.11 
8.02 
2.22 
2.20 
1.21 
1.81 
0.28 
1.01 
0.21 
1.01 
0.22 
2.22 
1.28 
0.22 

 يمكننا توضيح هذه البيانات وفق المخطط التالي .KAM 8108المصدر: البنك الدولي 
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 المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على البيانات الجدولية

 كل بة األوىل عربيا يفمن خالل البيانات السابقة نالحظ أن دولة األمارات العربية املتحدة حتتل املرت 
املؤشرات املدروسة وتليها البحرين والسعودية مبؤشر متوسط خبصوص االبداع والتعليم والتدريب وتأيت باقي الدول 

 22العربية يف ترتيب متتايل حسب ما هو موضح سابقا.
بتكار لثالثة الباالضافة إىل البيانات السابقة تشري تقارير بعض الدراسات اجلزئية اليت تناولت  مؤشر ا 

(، جند أن االمارات العربية املتحدة  INSEAD and WIPO 2014 /1022سنوات وبدراسة مقارنة ) 
تتصدر قائمة الدول وتليها قطر، بينما جاء ترتيب باقي الدول العربية ترتيبا ضعيفا، كما يشري التقرير إىل وجود فجوة 

 23ع باقي دول العامل املتطورة.حادة يف مؤشرات االبتكار هلذه الدول باملقارنة م
                                                           

 اإلقليمي واملكتب مكتوم آل راشد بن حممد مؤسسة من إعداد  ،8105العربي  مؤشر المعرفةللمزيد من المعلومات يمكن االطالع على المرجع:   2222
لرابط التايل ، دار اليرير للطباعة و النشر، ديب االمارات العربية املتحدة، املتاح على ااإلمنائي املتحدة األمم برنامج /العربية للدول

www.knowledge4all.com/ar 
23  : The Human Factor In Innovation, ITHACA  CornellUniversity, INSEAD and WIPO, The global Innovation Index 

and GENEVA , 2104, p 163. 
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كما تشري العديد من الدراسات العلمية و التقارير الدولية اليت أجنزت للبحث كميا يف مستوى اقتصاد املعرفة عربيا 
يف  ودوليا أن املؤشرات التفسريية للركائز األربعة القتصاد التنمية تفصح جليا بأن املنطقة العربية ترتاوح القيم التفسريية

وتليها كل من  البحرين وقطر  24العربية املتحدة  ( وهو كأعلى مقياس جاءت به دولة االمارات2.11توسط ب )امل
 وسلطنة عمان و اململكة العربية السعودية.

 
 املطلب الثاين: بعض الدول االسالمية

ركيا وسلطنة عمان يا وتبالنسبة للدول االسالمية جند تناف  ما بني االمارات العربية املتحدة و البحرين وماليز  
( حيث احتلت البحرين الصدارة حيث حصلت على KAM  1021حسب ما أشار إليه تقرير البنك الدويل )

لتحتل االمارات العربية املتحدة  1021و تراجعت إىل سبعة مراتب يف سنة  2112املرتبة األوىل عربيا وإسالميا سنة 
 دوليا . 11املرتبة األوىل عربيا و 

، 2112عامليا يف سنة   22طنة عمان فقد كانت يف الرتتيب السابع عربيا والتاسع إسالميا و اما سل 
. وهذا املؤشر جيد 1021يف سنة  2.21دوليا مبؤشر قدره  12وأصبحت حتتل الرتتيب الثالث إسالميا والرتتيب 

 يشري إىل أن عمان قذ بذلت جهودا عالية للرفع من مستوى مؤشراهتا املعرفية.
فيما يلي نستعرض بعض البيانات الرقمية يف مؤشر اقتصاد املعرفة لبعض دول العامل مبا يف ذلك الدول العربية 

 واالسالمية.
 
 
 
 
 

                                                           
24  Knowledge economy Orient Planet PR & Marketing Communication, MADAR Resaerch & Devolopment, Arab  

report, DUBAI , UAE, P 24. 
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سنة  KEI مؤشر الدولة
2112 

الرتبة سنة 
2112 

 KEI مؤشر  
 قيمة التييري 1021الرتبة سنة  1021سنة 

 الواليات املتحدة االمريكية
 بريطانيا
 بية املتحدةاالمارات العر 
 ماليزيا
 تركيا

 اململكة العربية السعودية

1.20 
1.01 
2.01 
2.12 
2.12 
2.01 
 

2 
22 
12 
12 
21 
28 

 8.22 
8.22 
2.11 
2.02 
2.22 
2.12 

21 
21 
11 
18 
21 
20 

-0.22 
0.00- 
0.22+ 
.12- 

0.00- 
0.11+ 

 8108لسنة : مؤشر اقتصاد المعرفة لبعض دول العالم حسب تقرير البنك الدولي13جدول رقم  

 
 

كل من االمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية سجلتا ارتفاعا يف أن   الحظمن خالل البيانات السابقة ن
مستوى اقتصاد املعرفة باملقارنة مع باقي دول العينة يف كل من املؤشر والرتبة، األمر الذي أكده مؤشر املعرفة العريب 
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 املتحدة األمم برنامج /العربية للدول اإلقليمي واملكتب مكتوم آل راشد بن حممد ةمؤسسواملنجز من طرف  1022
 . اإلمنائي

 
 خاتمة
تناولت هذه الدراسة االرتباط الوثيق بني االقتصاد املعريف ومستوى التنمية االقتصادية ملختلف الدول يف العامل  

الشيل عترب تم املعرفة بفعالية واالهتمام برأس املال الفكري مسألة استخدا خلصت إىل أنو  واألجنيبالعريب واإلسالمي 
ية يف ضوء املتنامية واستيعاهبا وتكييفها مع االحتياجات الوطن مواكبة ثورة املعرفة الشاغل ملختلف اجملتمعات بيية 

 املتيريات البيئية العاملية.
ات قة ملؤشر بيانات معرفية و قياسات دقيأن تطوير االقتصاد املعريف يتم وفق توفري قاعدة إىل خلصنا كما  

 .حةاملتا همواردحمددة حسب طبيعة كل اقتصاد و 
من بني أهم االستنتاجات اليت توصلنا إليها هي أن التنمية االقتصادية وبناء جمتمع املعرفة يف املنطقة العربية  

ؤشر تحقق منه من خالل عرض تطور ميعتربان من أكرب التحديات اليت حتاول هذه االخرية  جتاوزها وهذا ما مت ال
 املعرفة يف دولة االمارات العربية املتحدة واملراتب املتقدمة اليت احتلتها يف الوسط العريب.

 لكن بالرغم من اجملهودات املبذولة لتحقيق تنمية مستدامة على املستوى العريب اال  
جاوز تزال قائمة وهو ما اشار اليه مقدار املؤشر الذي مل يت ان الفجوة بني البلدان العربية وباقي دول العامل املتطور ال

، حيث أن التحول حنو االقتصاد اجلديد يتطلب تقييم وتطوير الركائز األربعة اليت جاء هبا البنك 20من  2.11
 الدويل.
نهوض لكما أشرنا إىل بعض الدول االسالمية مثل ماليزيا والتطور املشهود يف تطوير رأس املال الفكري وا 

باالقتصاد يف مصف االقتصاديات املتطورة، وذلك من خالل تأسي  بعد جوهري قوامه تطوير املوارد الفكرية البشرية 
 ومواكبة التحوالت التكنولوجية املتسارعة على الصعيد العاملي.

فكري لوأخريا نشري إىل أن هناك على العموم  ضعف اسرتاتيجية عربية يف صناعة وتأهيل الراس املال ا 
 ي ودفع عملية التطوير واالبتكار.والبشري، وكل ما يساهم يف تطوير الشراكة يف صناعة االقتصاد الفكر 
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 قائمة المراجع باللغة العربية حسب ترتيبها في البحث
 للنشر املسرية دار ، األوىل الطبعة ، المعرفي واالقتصاد المنهج ، العزاوي حممد فائز اهلامشي، الرمحان عبد .2

 .2007 ، لتوزيعوا
 برنامج /العربية للدول اإلقليمي واملكتب مكتوم آل راشد بن حممد مؤسسة،8105مؤشر المعرفة العربي  .1

 ، ديب االمارات العربية املتحدة.اإلمنائي املتحدة األمم
 .1002، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، إدارة المعرفة ،رحبي مصطفى عليان .0

صاد املعرفة، ،جملة اقتاقتصاد المعرفة وعالقته باالقتصاد الجديدري الفون  عريان، حسام الدين حممد، أم .1
لقاهرة، ا –مركز دراسات وحبوث الدول النامية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، اجليزة 

1002. 

امل قائم على المعرفة في الدول نحو مجتمع متكاللجنة االقتصادية واالجتماعية ليريب آسيا ،  .2
 .، لبنانق التطبيق، األمم املتحدة، بريوت:االسرتاتيجيات وطرائالعربية

 الوطين امللتقى، مداخلة مقدمة يف المعرفة اقتصاد نحو التحول في التعليم دور بالل بومجعة، .2
، التسيري وعلوم والتجارية تصاديةاالق العلوم كلية تنظيم من، "التكلفة و العائد بني التعليم اقتصاديات"بعنوان

، نقال عن: حممد عبد العال صاحل، موجهات التنمية 2، ص2015أبريل 09-08يومي اجلزائر،-جبامعة أدرار
 الصناعية يف االقتصاد اجلديد، ورقه مقدمة إىل: املؤمتر السنوي األول للجمعية االقتصادية العمانية, مسقط,

 .1002أكتوبر  00–01
ة للتنمية ، املنظمة العربيرأس المال الفكري طرق قياسه وأساليب المحافظة عليهحرحوش،  املفرجي عادل .2

 .1000اإلدارية، القاهرة،
 .1001، دار املريخ، الرياض، االدارة االلكترونية االستراتيجية والوظائف والمشكالتجنم عبود جنم،  .8
 في بحسب البرنامج  التفاعلي تحليل مؤشرات المعرفة واالقتصاد المعر حامد كرمي احلدراوي،   .1

World Bank KAM 2012 22، ص 1021، القاهرة دراسة تحليلية مقارنة. 
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، 22تصادية السعودية، العدد ، اجمللة االقاقتصاد المعرفة في الدول العربيةنور الدين علي،  .20
1021. 

 ء اإلبداعي فيأقطاب النظام الوطني لالبداع: دراسة األولويات للرفع من األدابالل بومجعة، "  .22
 L’innovation»  " مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل حول   المؤسسات اإلقتصادية بالدول النامية

ou l’imitation:levier de croissance des entreprise dans les pays en voie  de 
développement» UNIVERSITE DE SIDI BEL ABBES ;23 et24 Juin 2009. 

 ،ياس وتطوير اداء المؤسسات العربية، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريداتقرضا السيد،  .21
 .1002الطبعة األوىل، 

تفعيل عملية االبتكار والتطوير في المؤسسات االقتصادية بالل بومجعة ، شريف شكيب أنور ،  .20
االبتكـار  تصادية اجلزائرية وامللتقى العلمي الدويل حول: املؤسسة االق  ،الجزائرية: أمام التحديات الراهنة

 .، جامعة قاملـة1008نوفمرب  22و  22يف ظل األلفية الثالثة يومي: 
االقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمية هدى زوير خملف الدعمي، عدنان داود حممد العذاري،  .21

، عمان 1020 وىل، دار جرير للنشر والتوزيع، الطبعة األالبشرية)نظرية وتحليل في دول عربية مختارة(
 .األردن

 للدول اإلقليمي واملكتب مكتوم آل راشد بن حممد مؤسسة من إعداد  ،8105العربي  مؤشر المعرفة .22
  ، دار اليرير للطباعة و النشر، ديب االمارات العربية املتحدةاإلمنائي املتحدة األمم برنامج /العربية
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