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Abstract                                                                                          

The GCC countries have achieved high indicators in the Knowledge Economy Index as the United 

Arab Emirates has advanced ranks in axes of institutions, infrastructure, health, basic education, 

market efficiency, and the development of financial markets compared with the rest of the GCC 

countries in 2017. There are other countries have succeeded in the transformation towards the 

knowledge economy like Singapore which has achieved advanced indicators in the areas of 

infrastructure, higher education, training, market efficiency, work efficiency, the development of 

financial markets and technological readiness, as well as South Korea, Finland and Malaysia which 

have achieved the highest indicators in the knowledge economy of the  same year .                                                                                                                                    

Keywords: knowledge economy, indicators, challenges, economic development.                                                                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A R T I C L E  I N F O 

Article history: 

Received  20/09/2018 

Received in revised form 

25/09/2018 
Accepted 21/12/2018 

Available online 15/1/2019 

Keywords:  



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

41 
 
 

 الملخص 

  العربية حتلت دولة االماراأذ إيف دليل االقتصررررررراد املعريف  مؤشررررررررا  عليا حققت دول جملس التعاون اخلليجي      

يف حماور املؤسرررررسرررررا  والبةية التحتية والصرررررحة والتعليف االسررررراسررررري وحم ر ك ا ة السررررر ق وك ا ة  مراتب متقدمةاملتحدة 

خرى أ، وهةاك دول  2017سرررررررررررررر اق املالية مقار ة م  باقي دول جملس التعاون اخلليجي لعا  العمل وحم ر تط ر األ

ية والتعليف العايل يف حماور البةية التحت مؤشررررا  متقدمةاد املعريف مةها سرررةواة رة حققت قتصرررجنحت يف التح ل حن  األ

 بية سررررر اق املالية وحم ر اةاهلية التجة ل جية ، وايوررررران ك ريا اةةوالتدريب وك ا ة السررررر ق وك ا ة العمل وحم ر تط ر األ

 .   سه  املذك ر للعا   تصاد املعريفقعلى املؤشرا  يف دليل األأوةةلةدا وماليليا حققت 

     الجلما  امل تاحية : اقتصاد املعرةة ، مؤشرا  ، التحديا  ، التةمية االقتصادية .
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 المقدمة : 
متحتك أن أ سرررراين ، إذ مهل خحتقا  ققت   ال  عميقة يف كل   احي ا ياة ، كما متثل املعرةة الصرررر ة األسرررراسررررية املميلة للمجتم  األ

وحيازة وسرررررررراةل املعرةة بشررررررررجل م جه وبررررررررحيل وأسررررررررتثمارها بج ا ة وةعالية مهل خحتل دما املهارا  وأدوا  املعرةة ال ةية واألبتجارية 

مدة على خلليجي أعلى معدل  سرررررر للحريا  األقتصرررررادية معت، ولقد حققت دول جملس التعاون ام  بعورررررها البع  والتقةية املتط رة 

دليل التةاةسرررية العاملي الصرررادر عهل املةتدى األقتصررراديف العاملي يف داة ا ويرتجل الدليل على املؤشررررا  األقتصرررادية ، وجمم عة حم لا  

صاد املعريف اون اخلليجي يف التح ل حن  االقتالج ا ة وجمم عة ع امل االبتجار والتط ير ، وهةاك جمم عة مهل التحديا  ت اجه دول التع

كاةة هارا  البشرررية املؤهلة  ملباوهي الةقص يف عدد املؤسررسررا  التعليمية واملراكل التقةية واملهةية القادرة على تليية الب السرر ق وتلويد  

 إىلميجهل أن تؤديف  الج ا ا  ال اةية واليت جل تةمية رأا املال البشريف ةهذا يتطلب تط ير املةظ مة التعليمية وت ةري قاعدة مهلأومهل ، 

حدى قيف الع ملة أ تاج واأل تاجية و سررررررني القدرة التةاةسررررررية ل قتصرررررراد ال اه إذ أن التةاةسررررررية هي  قيق الةم  األقتصرررررراديف وزيادة األ

 ليجي.  ساسية للتةمية األقتصادية املستدامة يف دول جملس التعاون اخلوأقتصاد املعرةة وأحدى املق ما  األ

ماه  ال اق  ا ايل ملؤشرا  دليل االقتصاد املعريف لبع  دول جملس التعاون اخلليجي ودورة  - طرح السؤال االيت :: مشكلة البحث 

   يف  قيق التةمية االقتصادية ةيها ؟ 

هدف البحث :  بيان االيت :-  م ه   اقتصاد املعرةة ومرتجلاتة ، مؤشرا  دليل االقتصاد املعريف يف دول جملس التعاون اخلليجي ، 

التح ل حن  االقتصاد املعريف يف دول جملس التعاون اخلليجي مابني التحديا  وا ل ل ، جتارب دول   لت إىل االقتصاد املعريف مةها 

ةدا ، سةواة رة ، ماليليا . دول ك ريا اةة بية ، ةةل  

فرضية البحث  : هةاك آثار اجيابية ل قتصاد املعريف وتسعى أقتصادا  دول العامل للتح ل ألية مهل خحتل تطبيق مرتجلاته ، وسةتةاول 

 يف البحث :

قتصاد املعرةة ومرتجلاته .أاألول : م ه   املبحث   

دول جملس التعاون اخلليجي . الثاين : مؤشرا  دليل األقتصاد املعريف يف املبحث  

.  التح ل حن  االقتصاد املعريف يف دول جملس التعاون اخلليجي مابني التحديا  وا ل لالثالث :  املبحث  
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قتصاد املعريف مةها دول ) ك ريا اةة بية ، ةةلةدا ، سةواة رة ، ماليليا ( .ىل األإالراب  : جتارب دول   لت  املبحث  

 

 المبحث األول 
 مفهوم أقتصاد المعرفة ومرتكزاته

يطلق عليه تسمية أقتصاد خللق الثروة و  ييُعرف أقتصاد املعرةة بأ ه األقتصاد الذيف يؤديف ةيه ت ليد املعرةة وت ظي ها الدور األساس     

أ  اع  ة( هةاك ثحتث61، 2009قتصرررررررراد املعرةة ، إذ بني ) د. عبد ا  ، أوحدة رأا املال هي األسرررررررراا يف  وتُعداملعل ما  أو الرقمي 

ا ية جرمهل م راهيف رأا املرال األجتمراعي واملعريف والثقرايف ويُعرد م ه   رأا املرال املعريف على قيمرة املعل مرة والتقةيرة واملهرارة وال جرة وإم

دوا  قياا األدا  أ مهلجديدة  ةداأىل إ  ل م ه   رأا املال البشرررررريف ذ إيف تعليل الةم  والتةمية  تسرررررهفىل ثروة وق ة إ  يل كل ذلك 

 )ثروة الق مية للدول وحيدد مركلها الةسرررررررر ومدى اسرررررررتعدادها ألقتصررررررراد املعرةة . أما  د. جري  لل كمقياااملعريف والتةم يف للدول وه   

                                   -( أبررررررررررررررز تأثري املعرةة يف األقتصاد كاآليت :63-62 د.  ،

  مل . للمعل ما  وتداول املعرةة يف كل احنا  العا ومةخ   التجاليفىل  قل سري  إد  أتط ر تقةية املعل ما  واالتصاال   -1

أدى التةاةس الدويل اىل خت ي  التجل ة . -2  

ىل زيادة الةم  املعريف .إأدى التط ر العلمي والتقه  -3  

التقةية الرقمية على خت ي  كلف ومعاةة خلن وأستحصال املعل ما  بسرعة عالية .ساعد   -4  

ىل زيادة الطلب على مةتجا  أقتصاد املعرةة .إاألةراد وتويري أذواقهف أد   دخلزيادة  -5  

األستشارا  الذهةية داخل ويُعد األقتصاد املعريف هذا املعىن أكثر أتساعان  ورحابة حبيث يشمل حجف قطاعا  املعرةة واملعل ما  و  

( 2د.  ،ذلك حبسب ) علة ، و  قديان .   خدميان أ   سيا األقتصاد س ا ان كان  شااان سلعيان أ  

 (34-33، 2010حبسب )د. اقامشي ود. العلاويف ،  -أما أهف مرتجلا   ظا  األقتصاد املعرةررررررررري ةهي كاآليت :      

ومةها برا ا  األخرتاع والعحتقا  التجارية واألسرار التجارية وحق ق الطب  ملهل بذل اةهد  أعطا  هذ  ا ق ق -ملجية املعرةة : -1

 ألبتجارها دون غري  مهل الةاا وذلك لت ةري ا اةل لبذل هذا اةهد .
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 مبثابة العقل املدبر الذيف يدير إقتصاد املعرةة . الرةيسةيعد الةظا  املايل ومؤسساته  -األس اق املالية :  -2

لجي يتف  قل الق ى العاملة مهل الصرررررررررررةاعا  املتورية اىل الصرررررررررررةاعا  ال اعدة )الةامية( حبيث تتمت   -:ب عمال املعرةة تدري -3

 زمة لل ظاةف اةديدة . كساهبا املهارا  الأجل أأس اق العمل مبرو ة كاةية وزيادة العمالة مهل 

حبيث أببل قطاع  يديف املستهلجنيأوضعت يف  -:ع امل  امجيعهو رير التجارة يف الت ابل العةجب تية  أتساع دور الشبجة -4

 األعمال مطالبان بأرضا  اللباةهل ويتطلب ذلك معرةة دقيقة بجل مستهلك وبجل أساليب ا  اظ على قيادة املةاةسة .

أبرربحت الرتبية و أثةا  حياة األ سرران العملية يف سرريج ن التعليف مطلبان اسرراسرريان ومسررتمران  -:ا اجة للتعليف وظاهرة الت ظيف  -5

 لبل رة البةية الثقاةية وجناحها داخل أيف جمتم  . سيني األسانيوالتج يهل املستمر الشرا

 قتصاد التقليديف .أل( يبني خصاةص األقتصاد املعريف باملقار ة م  ا1وملحق اةدول )             

 
 المبحث الثاني 

 الخليجيمؤشرات دليل األقتصاد المعرفي في دول مجلس التعاون 
حققت دول جملس التعاون اخلليجي أعلى معدل  سررررررررر للحريا  األقتصررررررررادية ب وررررررررل سررررررررياسررررررررة األ  تاح األقتصرررررررراديف وجذب      

جشرررف دليل التةاةسرررية ي إذاألسرررتثمارا  األجةبية و ديث للبةية التحتية وأعطا  دور أكأ وأوسررر  للقطاع اخلاص يف الدورة األ تاجية ، 

ةتدى األقتصررررررررراديف العاملي ترب  دول جملس التعاون اخلليجي يف مركل متقد  على الدول العربية األخرى وكما ه  العاملي الصرررررررررادر عهل امل

 -( ويرتجل هذا الدليل على ما يلي :2م ضل يف ملحق جدول )

 -املؤشرا  األقتصادية ويتومهل ما يلي : -أ

لشركا  وه  عبارة عهل البيئة التةاةسية  اليت تت اعل ةيه األةراد واويعجس هذا احمل ر ادا  القطاع العا  واخلاص  -:حم ر املؤسسا   -1

مقار ة  اط(  ق5 ,9ا ج مية مهل أجل زيادة الدخل الق مي وتعليل األقتصرررررررررررررراد إذ بلد هذا املؤشررررررررررررررر يف دولة األمارا  العربية املتحدة )

 . 2017يف عا   جملس التعاون اخلليجيبباقي دول 

حدة ه  مدى ت اةر البةية التحتية يف خمتلف مةااق الدولة حيث بلد هذا املؤشر يف دولة األمارا  العربية املت -:حم ر البةية التحتية  -2

 . للعا    سه جملس التعاون اخلليجيمقار ة بباقي دول  اط(  ق6 ,3)
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ويؤديف ي  ى األقتصاد الجلدا  الدولة وسياستها على مستإإذ يعجس واق   -:قتصاد الجلي حم ر مدى األستقرار على مست ى األ -3

التعاون اخلليجي للعا  لس جممقار ة بباقي دول  اط(  ق5 ,9يف القدرة التةاةسرررية للدولة إذ بلد هذا املؤشرررر يف دولة قطر ) ان سررراسررريأ دوران 

 .   سه

لس جم ة بباقي دول مقار  اط(  ق6 ,3بلد هذا املؤشررررررررر يف دولة األمارا  العربية املتحدة ) -:حم ر الصررررررررحة والتعليف األسرررررررراسرررررررري  -4

 . التعاون اخلليجي للعا    سه

 -جمم عة حم لا  الج ا ة وتتومهل مايلي : -ب

ويقيس هذا احمل ر معدال  األلتحاق باملرحلة الثا  ية واةامعية ةورررررررررررررررحتن عهل ج دة و  عية التعليف  -:حم ر التعليف العايل والتدريب  -1

 . التعاون اخلليجي للعا    سهلس جممقار ة بباقي دول اط (  ق5 ,0مارا  والبحريهل )وخمرجاته إذ بلد هذا املؤشر يف دولة قطر واأل

ويعجس هذا احمل ر مدى ت اةر املةاةسة الصحيحة بني الشركا  احمللية ودور الدولة يف اجياد تسهيحت  حىت  -:حم ر ك ا ة الس ق  -2

مقار ةن بباقي دول  اط(  ق5 ,6بلد هذا املؤشرررر يف دولة األمارا  )تتمجهل السرررل  واخلدما  مهل ال بررر ل اىل  األسررر اق العاملية وحيث 

 . للعا    سه جملس التعاون اخلليجي

يف  ذويف اخلأة والج ا ة ومرو ة س ق العمل املديريهليعجس هذا احمل ر ةعالية الق ى العاملة ومدى ت اةر  -:حم ر ك ا ة العمل  -3

جملس التعاون مقار ة بباقي دول اط (  ق5 , 2بلد هذا املؤشر يف دولة األمارا  )ذ كاةة إ  ت زي  هذ  على القطاعا  األقتصادية

 .للعا    سه  اخلليجي

ة يعجس هذا احمل ر ك ا ة الةظا  املايل يف ت جيه املدخرا  احمللية اىل اكثر األستثمارا  إ تاجية وةعالي -:س اق املالية حم ر تط ر األ -4

مقار ةن  اط(  ق4 ,8ألوراق املالية ومدى محايتها  ق ق املسررررررتثمريهل وبلد هذا املؤشررررررر يف دولة األمارا  )التشررررررريعا  اليت تةظف تبادل ا

 . التعاون اخلليجي للعا    سهلس جمبباقي دول 

 ويعجس مدى قدرة الدولة على  قيق مسررررررررررررررت يا  مرت عة يف األ تاجية  والةم  األقتصرررررررررررررراديف وعلى -:حم ر اةاهلية التجة ل جية  -5

ج إذ ر مدى اةاهلية التجة ل جية اليت متتلجها الدولة واألسررت ادة مهل التط را  ا ديثة اليت يتف ا صرر ل عليها حمليان أو اسررتريادها مهل اخلا

 . التعاون اخلليجي للعا    سهلس جممقار ةن بباقي دول  اط(  ق5 ,8بلد هذا املؤشر يف دولة االمارا  )
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 -تط ير وتتومهل مايلي :جمم عة ع امل األبتجار وال -ج

اج عمال املتخصرررررررررصرررررررررة يف الدولة واليت قا دور ةاعل يف إ تيعجس هذا احمل ر تط ر جمتمعا  األ -:عمال حم ر مدى تط ر بيئة األ -1

جملس مقار ةن بباقي دول اط (  ق5 ,4سرررررررررررل  متط رة عأ آليا  أ تاج متقدمة وحيث بلد هذا املؤشرررررررررررر يف اململجة العربية السرررررررررررع دية )

 . للعا    سه التعاون اخلليجي

يئة املعريف املتميل وخلق أ تاجية مسررررررتدامة ويعجس هذا احمل ر الب  ه  الركيلة األسرررررراسررررررية لل برررررر ل اىل االقتصرررررراد  -: حم ر االبتجار -2

ني لق ا سرررررررررررررر ا  كا ت عامة أ  خابررررررررررررررة ومراكل البحث والتط ير وت اةر العلما  وةعالية ا، الداعمة ل بتجار مهل مؤسررررررررررررررسررررررررررررررا  واةية 

جملس مقار ةن بباقي دول  اط(  ق5 ,3والتشريعا  اليت  مي حق ق امللجية ال جرية وبلد هذا املؤشر يف دولة االمارا  العربية املتحدة )

    . للعا    سه التعاون اخلليجي

 المبحث الثالث
 ل    والتحول نحو االقتصاد المعرفي في دول مجلس التعاون الخليجي مابين التحديات والحل

هةاك جمم عة مهل التحديا  اليت ت اجه دول جملس التعاون اخلليجي يف أن ( 14، 2012)أوضرررررررررررررررل د. الطحتةحة ود. باا يل      

 -التح ل حن  األقتصاد املعريف وهي كاآليت :

 الصةاعا  البرتوكيمياوية . عداوج د تقةية واسعة تتجسد يف ضعف قة ا  اال تاج يف دول اخلليا العريب  -1

 وج د ةج ة مابني خمرجا  املؤسسا  التعليمية وس ق العمل . -2

 تدين  سب األ  اق على البحث العلمي والتط ير يف هذ  الدول . -3

األهتما  بالقطاع  ومةها كاةة  املسررررررررررررررت يا على سرررررررررررررررتاتيجيا  لتح يل األقتصرررررررررررررراد املعريف أهةاك املذك رة أ  ان ومل اجهة التحديا       

 )وأمتحتك وت اني التجة ل جيرا ، حبسررررررررررررررررب مرا أورد عةرد د. الطحتةحرة ود. براا يل كراةرة العلمي يف اة ا رب  التعليمي وتط ير البحرث 

ت اني  -( االول :  24،  2014حسب تقرير املعرةة العريب ) -ويتحقق  ظا  متجني الشباب مهل خحتل عاملني مها :( 16، 2012

لعلمية والشررررررراكا   قل املعرةة وأ تاجها يتف عهل اريق األحباث ا -بيئية ، والثاين : املعرةة العلمية والسررررررياسررررررية واالقتصررررررادية والثقاةية وال
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ي وتعليل واحملت ى الرقمي للةشرر واألبردار  اليت سرتق د مجيعها إىل  قيق ال اعلية األقتصرادية واملعرةية والثقاةية واأل  تاح واأل دماج العامل

 القيف واأل تما  .

مؤشرررررررا  قطاعية مركبة هدةها تسررررررليا الورررررر   على العحتقة مابني   ة( بأن هةاك سررررررت10،  2016 ) العريب وبني تقرير مؤشررررررر املعرةة 

ربرردان دقيقان الختحتال  ااملعرةة والتةمية ويسررتخد  هذا املؤشررر يف دول ذا  مسررت يا  تةم ية خمتل ة لربررد املعامل البارزة مهل املةجلا  و 

 واملهه ، األقتصاد ، البحث التقه  ير ويتومهل هذا املؤشر التعليف ماقبل اةامعة ، والتعليفقابحتن للت ظيف يف عمليا  التخطيا والتط

ية ويُعرف االبتجار ه  تطبيق املعرةة اةديدة على ا تاج السررررل  واخلدما  وهذا يعه  سررررني ج دة املةتا وتعليل ةعالوالتط ير واألبتجار 

، التعليف العايل ( BIs,2011.p.7اهية وأرت اع الدخ ل ا قيقية وامل ارد للحج مة )العملية ويعتأ املصررررررررررررررردر االسررررررررررررررراا لتحقيق الرة

 ولتشررررررررجي  جه د االبتجار يف دول جملس التعاون اخلليجي ةلقد أسررررررررتثمر  مبالد كبرية يف خريان تجة ل جيا املعل ما  واألتصرررررررراال  .أو 

عرةة ، أذ سررررامهة يف تعليل االبتجار لحتقتصررررادا  املتقدمة القاةمة على املالتعليف العايل حيث كان يةظر إلية واحد مهل الع امل الرةيسررررة امل

مت أ شرررررررا  ةروع للجامعا  الدولية ةيها وسرررررررعت  إىل العمل ألجياد ودعف امل اهب وتقدت اخلأة واملهارا  للخرجني ة ي دولة االمارا  

 2007سررت عا  أ مةطقة حرة يف العامل خمصررصررة للتعليف العايل تأسررالعربية املتحدة مت تأسرريس االكادميية العاملية يف مديةة ديب وهي اك

جةسرررية خمتل ة ح ل العامل وهةاك مؤسرررسرررسرررة أهلية غري رحبية تعمل على دعف البحث العلمي  145االب مهل  24000وتسرررتوررريف 

واالقتصررررررررررراد و قل املعرةة  وكان هدةها بةا  جمتم  املعرةة 2000واالبتجار التجةل ل جي مقرها يف مديةة الشرررررررررررارقة تأسرررررررررررسرررررررررررت يف عا  

مهل قبل  1997( ،  أما يف قطر ةقد مت تأسرررررررررريس املديةة التعليمية عا   (Aljawareen,2017,53والت ظيف والعمل يف الدولة  

مؤسرررررررررسرررررررررة قطر وادف إىل دعف وتشرررررررررويل الأاما يف ثحتث جماال  هي التعليف والعل   واالحباث وتط ير ا تم  ، وهةاك واحة العل   

هل مجي  أحنا  العامل وحاضرررررررةة للشرررررررركا  وهي م اهل للشرررررررركا  القاةمة على التجةل جيا م 2009والتجةل جيا اليت تأسرررررررسرررررررت يف عا  

ويرتجل  2006الةاشرررررئة ، أما يف اململجة العربية السرررررع دية مت أ شرررررا  بر اما بادر  اضرررررةا  التجةل جيا يف مديةة امللك عبد العليل عا  

لتجة ل جي وريادة االعمال ار االأ اما على دعف ال ظاةف القاةمة على التط ير التقه ومشاري  ةةية وتسعى بادر إىل تعليل ودعف االبتج

 مهل خحتل براما واةية ومبادرا  شاملة تدعف ريادة االعمال بالتعاون م  اةها  ا ج مية والقطاع اخلاص واةامعا  
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 بر اجما ) إبتجار التحديف ( بالتعاون م  كلية كامأيدج لحتعمال ويقد  kfasأما يف الج يت مت أ شررا  مؤسررسررة الج يت للتقد  العلمي 

شررررركا  ك يتية ةربررررة لتط ير قدرااف االبتجارية مهل خحتل شارسررررة ورم عمل التعليف القاةف على ةريق ومشرررراري  االبتجار  10الأ اما 

والت جية ، ويف سلطةة ُعمان أسس جملس البحث العلمي مشروع واحة االبتجار ويهدف مهل أ شاةه خلق بيئة مؤهلة لحتبتجار ا تمعي 

ملي ن دوالر وكذلك أ شرررررررررررأ   16لية يف خمتلف ا اال  بالتةسررررررررررريق م  القطاع العا  واخلاص وتبلد قيمة املشرررررررررررروع وبةا  القدرا  احمل

لدة  االبتجار يف  Trcوه  ةرع مهل مشرررروع حم ر االبتجار الذيف برررممه جملس البح ث  Aiapبر اما املسررراعدة االكادميية لحتبتجار 

اةقت جامعة السرررررلطان قاب ا على أسرررررتوررررراةة الأ اما االول وجتريبة للمسررررراعدة يف ادخال املعاهد االكادميية يف سرررررلطةة ُعمان ولقد و 

د  ببراما شاثلة يف املؤسرررررسرررررا  االكادميية العليا ، أما يف شلجة البحريهل ةلقد أعلهل بةك البحريهل للتةمية وهيئة ا ج مة االلجرتو ية عهل 

وه  بر اما شرررررررررررررررامل االقتة ا ج مة االلجرتو ية هبدف دعف  Bahrain Technoprneurأعماقا يف الدةعة االوىل مهل بر اما 

وتيسري من  تجةل جيا املعل ما  واالتصاال  ويقد  خدما  البحاب املشاري  ويرتجل على بةا  القدرا  والتدريب واالرشاد والتم يل 

 .Aljawareen, 2017,54) (   

 
 المبحث الرابع                                   

 تجارب دول تحولت الى األقتصاد المعرفي منها دول 
 )كوريا الجنوبية ، وفنلندا ، وسنغاورة ، وماليزيا (

  : تجربة كوريا الجنوبية -
ىل واحدة مهل أهف األقتصررررادا  املعرةية على مسررررت ى العامل وواحدة مهل أسرررررع الدول من ان مهل حيث إمهل دولة ةقرية امل ارد    لت     

 ليد ذلك اىل األجتا  حن  خلق أقتصاد قاةف على الصةاعا  املعرةية ومعتمد على التجة ل جيا يف ت ويعلامت سا  صيب ال رد مهل الةاتا 

ية يف   أقتصررررررررراد املعرةة يف السررررررررربعيةا  مهل القرن املاضررررررررري حيث بني تقرير جتارب عاملاةل  األكأ مهل الةاتا والتشرررررررررويل وبد    قا حن

( بأن ك ريا اةة بية خحتل تلك ال رتة أتبعت سررررررياسررررررا  األسررررررتدا ة واألقرتا  اخلارجي لتم يل 9،  د.  )اقتصرررررراد املعرةة  إىل التح ل

لقد سرراعد اق واسرر  واألجتا  حن  تجثيف الصررةاعا  عالية التقةية و عمليا  األسررتثمار يف رأا املال البشررريف و قل التجة ل جيا على  ط

لت أيورررران على أتباع . ولقد عمذلك على ارت اع األ تاجية الجلية لعةابررررر األ تاج وجعلها تت  ق على الجثري مهل األقتصررررادا  املتقدمة 
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ليميان أسررررررري يان وت ةري التةاةسرررررررية بني اةامعا  ذا  كمحاولة لتج ن مركلان تع  2000سرررررررياسرررررررة التدويل يف تعليمها العايل مةذ أواةل عا  

 لالسرررررمعة العاملية املرم قة واملقصررررر د بالتدويل ه  اال  تاح وااللتقا  بني االعمال والتجارة واال شرررررطة االقتصرررررادية بني دول العامل وتشرررررم

ر الشررركا  الدولية الطحتب وامل ظ ني وتط يسررياسررة التدويل أسرررتاتيجيا  ومبادرا  ترتاوح مهل ت ظيف الطحتب الدوليني وبراما تبادل 

يف جمال التدريس والبح ث العلمية وتعتأ ك ريا اةة بية  اجحة يف جمال التدويل وذلك مهل خحتل  قيق االرت اع السري  ملركل التصةيف 

ليف العايل على الدول تاح س ق التعالعاملي ةامعااا يف البحتد حيث أ شأ  ا ج مة ةةة االبحتح الرتب يف و  ذ  سياستان االوىل أ  

مت الرتكيل ةيها على زيادة عدد الطحتب الدوليني يف ك ريا اةة بية حيث هدةت إىل  1995االجةبية والثا ية خطة ابررررررحتح التعليف عا  

 ( (Dewi, 2018, 65-73خلق أقتصاد قاةف على املعرةة و سني ج دة التعليف وتجثيف البح ث العلمية 

  فنلنداتجربة  -
 التح ل ذلك وةقان لتقرير جتارب عاملية يفأعتمد  على األبتجار والبحث والتط ير مهل خحتل الشراكة م  القطاع العا  واخلاص و      

خلق  ظا  عادل يؤمهل العلف ةمي  ابقا  ا تم  و قيق التعاون الذيف بني أن ةةلةدا أعتمد  على   ( 3إىل اقتصاد املعرةة )د.  ، 

  يل الصحت   إىلىل أقتصاد املعرةة والذيف أستةد إالشركا  واةامعا  ومؤسسا  البح ث ومسامهة القطاع اخلاص يف ال ب ل مابني 

ةاعا  املختل ة  ، وأبررررررررررررررربل من ها يرتجل على مةتجا  التجة ل جيا العالية م  الرتكيل على ت ريد العمال املهرة بني القطاعا  والصررررررررررررررر

االت حيث لعبت واالتص  اال  اخلابررة  تيجة لليادة التخصررص يف أرت اع قطاع تجة ل جيا املعل ما  خصرر برران يف جمال معدا  االتصرر

 ( Blomstrom,Kokko,Sjoholm,2002,24نوكيا دور محرك لهذة المجموعة )

 تجربة سنغافورة    -

 يفيف جمال أقتصاد املعرةة كان التعليف امل تاح ا قيقي ل  تقال حن  العامل األول واملةاةسة األقتصادية العاملية مهل خحتل األستثمار      

 اةية وك ا ة ، وبني  ألعحتمي بشادارة  ظامها املايل و أستقطاب الشركا  العاملية للعمل يف سةواة رة ةوحتن عهل أامل ارد البشرية حيث مت 

لليادة  سررترياد احدث التط را  التجة ل جية العامليةا -:سرررتاتيجيتني األوىل أعتمد  على أ( أن سررةواة رة 3 ،2015هاين الحتم ين ، )

إ تاجية رأا املال والعمالة مهل خحتل تشرررررررررجي  األسرررررررررتثمارا  األجةبية املباشررررررررررة وت ظيف امل اهب األجةبية ك سررررررررريلة لةقل املعرةة ، أما 

ل خلق جماال  ل بتجار جأرتجل  على ت ةري البيئة القا   ية وال جرية للةم  ورعاية امل اهب املجتسرررررررررررررربة مهل ا -:الثا ية األسرررررررررررررررتاتيجية 
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لاولة أ شطة األعمال قتصاد قاةف على املعرةة وج دة مألتصادية االقوالتقد  التجة ل جي وأحتلت سةواة رة املرتبة األوىل يف  ظا  ا  اةل 

أعتمادها الق يف  . وهةاك ميلة رةيسرررة للتةمية االقتصرررادية ه مل مهل حيث األبتجار يف مؤشرررر أقتصررراد املعرةة للبةك الدويل والرابعة يف العا

على االس اق الدولية حيث أختار  التصةي  مهل إجل التصدير إىل اخلارج وليس مهل خحتل أستبدال ال اردا  وعلى األستثمار االجةر 

 (Blomstrom,Kokko,Sjoholm,2002,47احمللي )املباشر بدالن مهل األستثمار 

 :تجربـة ماليزيا  -

يف األقتصاد املعريف إذ أببحت الدولة الصةاعية األوىل يف جمال الصادرا  وال اردا  يف جة ب شرقي آسيا ومتجةت مهل تأسيس      

تعليف وتأسررريس والة ا والسرررياحة وتط ير آليا  الرتبية والبةية  تية متط رة وتة ي  مصرررادر الدخل الق مي مهل الصرررةاعة واللراعة واملعادن 

معاهد حب ث علمية ومؤسرسرا  تدريب مهةية ولقد اعتمد  ماليليا على سرياسرة التصرةي  ال اسرعة وةتحتها أما  األسرتثمارا  اخلارجية 

. ولقد تعددة اللوا  ة املاهرة ةةيان واملأقتصرررررررراد م جه بالسرررررررر ق ومأما ل  تاج يت اعل بني الق ة العاملإىل  املباشرررررررررة و  لت ب عل ذلك

وضرررررعت ماليليا جمم عة مهل أبرررررحتحا  السرررررياسرررررة التجميلية اليت تسررررراعدها على  سرررررني ك ا    ظا  األبتجار ال اه والذيف سرررررتلعب 

رتايف مقرها حاةامعا  ةية دوران رةيسرررريان يف مت يل البح ث بشررررجل تةاةسرررري وأ تقاةي وأ شررررا  مجاتب تسرررر يق تجة ل جية مدارة بشررررجل أ

جامعا  خمتارة وأشرررررررراك اةامعا  يف جه د التةمية األقليمية وتق ية الروابا ما بني اةامعا  والصرررررررةاعة وتط ير دورا  ريادة األعمال 

 وأخريان تط ير بر اما وسيا للتجة ل جيا 

(Bank,2007,25 The world ) 

 إذ 2017املؤشررررررا  ذا  الصرررررلة باألقتصررررراد املعريف لدول ك ريا اةة بية وةةلةدا وسرررررةواة رة وماليليا لعا  بني ( 3وملحق جدول )     

رررال الصحة والتعليف   قاط( 6 , 2بلوت )  إذ   يف جمال حم ر املؤسساتعد االعلى  دولة ةةلةدا  أن  حتحظ مهل خحتله ر ر ر ر ر وكذلك يف جمر

( 6 ,5لوت )ب إذاألعلى يف جمال حم ر البةية التحتية  سرررةواة رة ن أةم  باقي دول املقار ة .  مقار ةن  قاط ( 6 ,9بلوت ) إذاألسررراسررري 

، أما يف جمال ك ا ة السررررررررررررر ق وك ا ة العمل وحم ر   قاط( 6 ,3بلوت ) إذوكذلك األعلى يف جمال حم ر التعليف العايل والتدريب   قاط

( 5 ,8( ، ) 5 ,8بلوت بالرتتيب ) إذل جية هي األعلى مقار ةن م  باقي دول املقار ة تط ر األس اق املالية وكذلك حم ر اةاهلية التجة  

مقار ةن   قاط( 5 ,1بلوت )  إذ.  أما يف جمال مدى تط ر بيئة األعمال واألبتجار ةماليليا كا ت األعلى   قاط( 6 ,1( ، )5 ,7، )
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 ذإتقرار على مسرررررت ى األقتصررررراد الجلي ةدولة ك ريا اةة بية كا ت األعلى م  باقي  دول العامل املقار ة .  أما يف جمال حم ر مدى األسررررر

 مقار ةن م  دول العامل املقار ة .  قاط( 6 ,6بلوت )

 األستنتاجات والتوصيات

 

 األستنتاجات  -

يا حيث يشمل قطاعا  املعرةة واملعل ما  واألستشارا  الذهةية داخل  س يُعد األقتصاد املعريف هذا املعىن اكثر أتساعان ورحابةن      

 ، ومهل أهف مرتجلا  األقتصاد املعريف هي ملجية املعرةة واألس اق املالية وتدريب ان أو  قدي ان أو خدمي ان سلعي ان األقتصاد س ا ان كان  شاا

عمال املعرةة وأرضا  اللباةهل وا اجة للتعليف وظاهرة الت ظيف ، وحققت دول جملس التعاون اخلليجي أعلى املؤشرا  يف دليل األقتصاد 

( وحم ر الصررحة 6 ,3، وحم ر البةية التحتية )  قاط( 5 , 9 ر املؤسرررسرررا  )أحتلت دولة االمارا  العربية املتحدة يف جمال حم إذاملعريف 

حتلت ةيه دولة إذ اوحم ر ك ا ة العمل   قاط( 5 ,6، أما يف جمال حم ر ك ا ة السرررررررررر ق احتلت )  قاط( 6 ,3والتعليف األسرررررررررراسرررررررررري )

مقار ةن م  باقي دول جملس   قاط( 4 ,8را  ) وكذلك حم ر تط ر األسررررررررررررررر اق املالية وأحتلت ةيه دولة األما  قاط( 5 ,2األمارا  )

ما يف جمال دول العامل اليت لديها جتارب يف التح ل حن  أقتصرررررررررراد املعرةة ةةحتحظ دولة سررررررررررةواة رة كا ت األعلى يف أالتعاون اخلليجي ، 

 إذررررررررة التجة ل جية تط ر األس اق املالية وحم ر اةاهليرررر جمال حم ر البةية التحتية والتعليف العايل والتدريب وك ا ة الس ق والعمل وحمرررررررررررررررر ر

 ذإجا ت األعلى يف جمال تط ير بيئة االعمال واألبتجار ة، أما ماليليا   قاط( 6 ,1(، )5 ,7(،)5 ,8(،)5 ,8بلوررررررررررررررررررررررررررررررت بالرتتيب )

( 6 ,2بلوت بالرتتيب ) إذوالتعليف األسرررررراسرررررري جا ت األعلى يف حم ر املؤسررررررسررررررا  والصررررررحة ة، أما دولة ةةلةدا  قاط ( 5 ,1بلوت )

( 6 ,6لوت )ب إذ، أما يف جمال حم ر مدى األسررررررتقرار على مسررررررت ى األقتصرررررراد الجلي ةأحتلت ك ريا اةة بية األعلى   قاط(  6 ,9،)

 .  قاط

وأخريان هةاك جمم عة مهل التحديا  ت اجه دول ا لس يف التح ل حن  األقتصاد املعريف مةها وج د ةج ة مابني خمرجا  املؤسسا       

التعليمية وسررررررررر ق العمل وتدين  سرررررررررب األ  اق على البحث العلمي والتط ير يف دول جملس التعاون اخلليجي ومل اجهة هذ  التحديا  

 وأمترررررررحتك وت اني التجة ل جيا . كاةة اة ا ب  يف قطاع التعليمي وتط ير البحث العلمي يستلل  األهتما  بال
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 التوصيات  -

العمل على خلق رأا املال البشرررررررررررررررريف وتط ير  بة عية عالية وقدرا  كبرية وذلك مهل خحتل التدريب والتط ير إذ يعد رأا املال  -1

 هل جهة ودعامة تط ر املؤسسة األقتصادية ومن ها وجناحها مهل جهة أخرى .البشريف حجر اللاوية لبةا  جمتم  املعل ما  م

ت ةري تجة ل جيا املعل ما  واألتصررراال  ومتجني األةراد مهل ال بررر ل اليها يف أيف وقت ومجان بسررره لة ويسرررر وختصررريص جل  مهف  -2

 مهل أستثمارااا للبحث العلمي واألبتجار .

 ق ومج  ا  املعرةة .اةية لتمجيةهف على األاحتع املستمر ملا يستجد مهل ار العمل على تعليف السجان اللوا  ا  -3

بل رة وعي خليجي عريب ألسررررررتيعاب أسررررررس ث رة املعل ما  واألتصرررررراال  وبررررررياغة سررررررياسررررررا  واةية  ابعة مهل ال اق  تعتمد على  -4

قل التقةية وت ايدها على الذايت التقه ومبا حيقق  الطاقا  واألمجا ا  املت ةرة هبدف التقد  وخبط ا  ثابته على اريق  قيق األكت ا  

 املدى البعيد بدالن مهل أستريادها .

بةا  املعرةة اةديدة مهل خحتل األهتما  بالبح ث األسرررراسررررية وزيادة األ  اق املخصررررص لةشررررااا  البحث العلمي والتط ير و قيق  -5

 ة .واملؤسسا  واليت تعد مراكل لت ليد املعرةة وا ص ل على التقةي التجامل ما بني اةامعا  واملعاهد املتخصصة ومراكل  البح ث
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 (1جدول ملحق ) 
 

 األقتصاد المعرفي األقتصاد التقليدي
 أستثمار يف رأا املال املعريف أستثمار يف رأا املال املاديف

 يعتمد على اةهد ال جريف بدرجة اساسية يعتمد على اةهد العولي بدرجة أساسية 
 ديةاميجية األس اق وتعمل يف ظل تةاةسية م ت حة أستقرار األس اق يف ظل مةاةسة تتحجف ةيها البريوقرااية السلط ية

 املعريفالرقمية احملرك األساسي ل قتصاد  اآللة احملرك األساسي ل قتصاد الصةاعي
وض  قيمة حقيقية ل ج ر والت س  يف استخدا   الق ى العاملة ذا  املهارا   الت ظيف الجامل للق ى العاملة دون  ديد مهارا  ألدا  العمل

 العالية اليت تت اعل م  التعليف والتدريب املستمر 
 املعرةة بجثرة األستخدا  أقتصاد وةرة حيث تلداد م ارد  أقتصاد  درة تةوب م ارد  بجثرة األستخدا  

خو ع األقتصاد اللراعي لقا  ن تةاقص الع اةد واألقتصاد الصةاعي لقا  ن ثبا  
 الع اةد م  األستمرار يف األستخدا  

 خو ع األقتصاد املعريف لقا  ن تلايد الع اةد م  األستمرار يف األستخدا  

 العحتقا  بني األدارة والق ى العاملة تتسف بعد  األستقرار   العحتقا  بني األدارة والق ى العاملة تتسف باألستقرار
العحتقا  بني قطاعا  األعمال والدولة غري متجاةئة أذ ت ر  الدولة سيطراا 

 وتصدر أوامرها ابقان ملتطلبا  الدولة وت جهااا األقتصادية 
 العحتقا  بني قطاعا  األعمال والدولة قاةمة على التحالف والتعاون

قتصررراد املعرةة ، رسرررالة ا: علي حسرررهل يعهل القرين ، متطلبا  التح ل الرتب يف يف مدارا املسرررتقبل الثا  ية باململجة العربية السرررع دية يف ضررر    ديا  صررردر امل
 . 49، ص 2009السع دية ،  دكت را  مقدمة اىل األدارة الرتب ية والتخطيا ، قسف األدارة والتخطيا ، كلية الرتبية ، جامعة ا  القرى ، اململجة العربية

 

 (2ملحق جدول )
  2017المؤشرات ذات الصلة باألقتصاد المعرفي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 

 األمارات السعودية قطر ُعمان الكويت البحرين المؤشرات األقتصادية
 حم ر املؤسسا  -1
 حم ر البةية التحتية  -2
األقتصرراد مسررت ى  حم ر مدى األسررتقرار على -3

 الجلي
 األساسي حم ر الصحة والتعليف  -4

0, 5 
1, 5 
0, 4 

 
2, 6 

0, 4 
3, 4 
6, 5 

 
6, 5 

0, 5 
9, 4 
7, 4 

 
9, 5 

6, 5 
8, 5 
9, 5 

 
2, 6 

0, 5 
2, 5 
9, 4 

 
0, 6 

9, 5 
3, 6 
6, 5 

 
3, 6 

 جمم عة حم لا  الج ا ة :
 حم ر التعليف العايل والتدريب-5
 حم ر ك ا ة الس ق -6
 ك ا ة العمل  حم ر -7
 حم ر تط ر األس اق املالية -8
 حم ر اةاهلية التجة ل جية -9

 
0, 5 
0, 5 
6, 4 
3, 4 
6, 5 

 

 
9, 3 
2, 4 
6, 3 
1, 4 
3, 4 

 
4, 4 
5, 4 
5, 3 
2, 4 
5, 4 

 

 
0, 5 
2, 5 
9, 4 
7, 4 
4, 5 

 

 
9, 4 
6, 4 
1, 4 
2, 4 
9, 4 

 

 
0, 5 
6, 5 
2, 5 
8, 4 
8, 5 

 
 والتط ير:جمم عة ع امل االبتجار 

 حم ر مدى تط ر بيئة األعمال -10
 حم ر األبتجار -11

 
3, 3 
5, 4 

 
4, 4 
0, 4 

 
1, 4 
0, 4 

 
4, 4 
0, 5 

 
4, 5 
5, 4 

 
9, 4 
3, 5 
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 3 ,6 التعاون -12
 

0, 3 
 

3, 3 
 

7, 4 
 

7, 3 
 

6, 4 
 

Source : The Gobal competitveness Report , 2017 – 2018 . 
 
 
 

 (3ملحق جدول )
  2017المؤشرات ذات الصلة باألقتصاد المعرفي لدول كوريا الجنوبية وفنلندا وسنغافورة وماليزيا لعام 

 ماليزيا سنغافورة فنلندا كوريا الجنوبية المؤشرات األقتصادية
 حم ر املؤسسا  -1
 حم ر البةية التحتية  -2
حم ر مدى األسررررررررتقرار على مسررررررررت ى األقتصرررررررراد  -3

 الجلي
 األساسي حم ر الصحة والتعليف  -4

0, 4 
1, 6 
6, 6 

 
3, 6 

2, 6 
4, 5 
5, 5 

 
9, 6 

1, 6 
5, 6 
0, 6 

 
8, 6 

0, 5 
5, 5 
4, 5 

 
3, 6 

 جمم عة حم لا  الج ا ة :
 حم ر التعليف العايل والتدريب-5
 حم ر ك ا ة الس ق -6
 حم ر ك ا ة العمل -7
 حم ر تط ر األس اق املالية -8
 اةاهلية التجة ل جيةحم ر  -9

 
3, 5 
0, 5 
2, 4 
9, 3 
6, 5 

 
2, 6 
2, 5 
8, 4 
5, 5 
0, 6 

 
3, 6 
8, 5 
8, 5 
7, 5 
1, 6 

 
9, 4 
1, 5 
7, 4 
0, 5 
9, 4 

 جمم عة ع امل األبتجار والتط ير:
 حم ر مدى تط ر بيئة األعمال -10
 حم ر األبتجار -11
 التعاون -12

 
5, 5 
9, 4 
8, 4 

 
2, 4 
3, 5 
7, 5 

 
8, 4 
2, 5 
3, 5 

 
1, 5 
1, 5 
7, 4 

Source : The Gobal competitveness Report , 2017 – 2018 . 
 

 


