المستدامة
تأثير اقتصاديات المعرفة في تحقيق التنمية ُ

(دراسة استطالعية لعينة من موظفي كمية اإلدارة واالقتصاد-جامعة بغداد)

األستاذ الدكتور سعدون حمود جثير
كمية االدارة واالقتصاد  -جامعة بغداد

المدرس الدكتور رائد فاضل جميل الشيخمي
تدريسي ومستشار بكمية اإلسراء الجامعة سابقا
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تأثٍر اقتصبدٌبث انمؼرفت.......

المستخمص:
ُ

تعد اقتصاديات المعرفة النتيجة الحتمية الفاعمة لمتراكـ المعرفي المكتسب لعمميات توظيؼ فاعمة عمى

صعيد تكنولوجيا االتصاالت أو ثورة المعمومات ،سواء كاف لممنظمة أو الجماعات أو االفراد ،وتمتاز ىذه

االقتصاديات بالتعميـ واالنتشار لممنافع الناجمة مف استعماليا ،ونتيجة لذلؾ كانت ىذه االقتصاديات المنطمؽ

األساسي لتحقيؽ التنمية المستدامة.

ومف الجدير بالذكر انو ومنذ تسعينيات القرف الماضي تغيرت النظرة إلى مفاىيـ التنمية وظيرت بشكؿ

ابتداء مف قمة ريودي جانيرو بالب ارزيؿ ،إذ ظير فيو مفيوـ األبعاد البيئية
واضح وجمي مفاىيـ التنمية المستدامة
ً
وكيفية مساىمتو ودخولو في عمميات التنمية وعمى وفؽ التحوؿ نحو االستدامة ،وقد كاف التأكيد في القمة أعاله
عمى عوامؿ التنمية اإلنسانية ،وأصبحت عالمياً محط أنظار المجتمع العالمي عاـ  ٥٩٩١مف خالؿ عدـ إلحاؽ أي

أذى باألجياؿ القادمة والناجمة عف استنزاؼ الموارد الطبيعية أو مصادر وعوامؿ التموث البيئي نتيجة عوامؿ عدة قد

تكوف (سياسية ،الحروب ،اقتصادية ،اجتماعية).

فضالً غف اف التقنية في اقتصاديات المعرفة تمثؿ القاعدة األساس لتحقيؽ تنمية مستدامة فريدة مف نوعيا

وتطور منشود ،وىذا يتطمب مف المجتمع بأجمعو تظافر الجيود ومؤسسات المجتمع العممية والثقافية والتربوية
لتحقيؽ التنمية المستدامة.

كما أف لثورة المعمومات الدور األكبر في مضاعفة المعرفة اإلنسانية وتراكميا واسقاط حواجز الزماف

والمكاف والتدفؽ الفوري لممعمومات بأشكاليا المختمفة والتي أعطت الضوء األخضر لمتحوؿ في االقتصاد العالمي
إلى اقتصاد يعتمد أساساً عمى اقصاد المعرفة العالمية ،ولذا تعد قدرة أي دولة تتجسد في رصيدىا المعرفي ،إذ تقدر
المعرفة العممية والتكنولوجية ألي دولة تعادؿ ثمانوف بالمائة ،مع العرض أف المعرفة تنجز القدر األكبر مف عمميات
القيمة المضافة ،ومف المالحظ أف اقتصاديات المعرفة أو االنتقاؿ أو التغييرات المستمرة ليو يمثؿ المنطمؽ وليس

االستثناء لموصوؿ إلى تحقيؽ التنمية المستدامة ،وتتميز اقتصاديات المعرفة بكونيا عابرة لمقارات والثقافات

وتختصر األزمنة واألمكنة وتعتمد عمى اآلفاؽ غير الشخصية وتعتمد عمى البنية المعرفية األفقية الرأسية ،مع
اعتمادىا عمى التعمـ المستمر فضالً عف ظيور فجوات عدة منيا الفجوة الرقمية الناجمة عف عمميات الموائمة بيف
العقوؿ البشرية والرقمية والتي ربما تتطور إلى الفجوة الكمية ،وصاحبيا ما يسمى بظيور نظرية الفوضى أو عمـ
المفاجأة ،وييدؼ ىذا البحث الموسوـ بعنواف (تأثير اقتصاديات المعرفة في تحقيؽ التنمية المستدامة) إلى التعرؼ

عمى دور عمميات المعرفة المتمثمة بػ(االستقطاب ،توليد المعرفة ،االستدامة ،المشاركة بالمعرفة وتطبيؽ المعرفة)

والتي تمثؿ المتغير المستقؿ ،وبيف تأثيرىا في التنمية المستدامة والمتمثمة في عوامميا الداخمية الفرعية)

ويتكوف البحث مف مباحث عدة تتناوؿ (المفيوـ القتصاديات المعرفة والتنمية المستدامة منظورىما الفمسفي،

ومتغيراتيما الفرعية والترابط بيف متغيرات البحث ومف ثـ الجانب العممي لمبحث وأخي اًر االستنتاجات والتوصيات).

وقد تـ وضع فرضيتيف رئيسيتيف لما بيف متغيرات البحث فضالً عف استخداـ عدد مف الوسائؿ اإلحصائية،

وتوصؿ الباحث إلى وجود عالقة إيجابية معنوية بيف متغيرات البحث ،والتوصؿ لمجموعة مف االستنتاجات

والتوصيات التي تعزز مف دور وتأثير اقتصاديات المعرفة في تحقيؽ التنمية المستدامة .أما الكممات االفتتاحية فيي
(اقتصاديات المعرفة والتنمية المستدامة) ).(Knowledge Economies and sustainable Development
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Abstract
The knowledge Economies was the real result for knowledge accumulation for the
active processes of the communication Technology or information revolution for the
organizations, Groups, individuals.
These Economies were famous of spreading and whole that was the chief cause
for achieving sustainable development, from the other hand the period of 1990s was
witnessed changing the view according the concept above from the summit of Brazil
which concentrated on environmental dimensions and Humanitarian development.
Also the concept of knowledge Economies represents the chief base for the
sustainable development, this point requires collecting many efforts to achieve the
Goals of development.
At the same time the information revolution played vital role in doubling the
Human know. and dropping the time and place borders and ensure the immediate flow
for the information, which gave the green light to transfer from the traditional
economics into Global economics to achieve the added value. Also the appearance of
Numeric Gaps which appeared by the harmony between humans minds and numeric
minds.
Therefore this research try to know the impact of knowledge Economies on the
principles of sustainable development. The (opening words are knowledge economies
and sustainable development).
المقدمة:

عدة منيا اشباع حاجاتو المتعددة والتي
يمتاز اإلنساف بشكؿ عاـ بامتالكو
وعاء معرفياً واسعاً وذلؾ ألىداؼ ّ
ً
وصفيا ماسمو بػ(الحاجات الفيزيولوجية ،حاجات األمف ،الحاجات االجتماعية ،حاجات المكانة ،وحاجات إدراؾ
الذات) والمتمثمة بنتاجاتو الفكرية والعقمية والنمطية السموكية في التعامؿ مع عالمو الخارجي والداخمي وفيـ البيئة

عدة وميارات وخبرات وعمميات التأقمـ مع ظروفو
التي يسكف فييا ويمارس نشاطاتو فييا الكتساب مزايا معرفية ّ
الخاصة والعامة التي تواجيو.

ولذا كاف مف الطبيعي أف ترتبط حياتو بتطور انظمة المعرفة والعموـ وبما يسمح لو بمحاكاة تطور أنماط الحياة

ومسالكيا وتعقيداتيا ،وعمى ىذا األساس ،فقد ذكر كال مف العالميف ) (Shumpeter, Romerأىمية تأثيرات

المعرفة االنسانية في صياغة التقدـ المعرفي مف أوسع أبوابو وبناء تاريخ األمـ نظ اًر ألف المعرفة ىي العصب الذي
يغذي الحياة البشرية.
كما أف اقتصاد المعرفة يعد النتيجة الحتمية المترتبة عمى التراكـ المعرفي المكتسب مف عمميات توظيؼ

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بمختمؼ اشكاليا سواء عمى مستوى األفراد ،الجماعات ،المنظمات أو الدوؿ
جميعاً ،إضافة إلى أف المعرفة قد وىبت بمختمؼ اقتصادياتيا االىتماـ بالتنمية المستدامة ومبادئيا إلى جانب
االىتماـ بالتنمية االقتصادية وذلؾ انطالقاً مف أىمية التنمية المستدامة في زيادة قيمة وتنظيـ الحياة البشرية لدى

مختمؼ البشر والمنظمات والدوؿ.

ولذا فإف ىذا البحث الموسوـ بعنواف (تأثير اقتصاديات المعرفة في تحقيؽ التنمية المستدامة) يسعى لمعرفة دور

وتأثير اقتصاديات المعرفة والمتمثمة بمؤشراتيا في تحقيؽ التنمية المستدامة ،وفي الواقع فإف ىذا البحث يتكوف مف
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مباحث عدة تتناوؿ في حيثياتيا (نظرة فمسفية لمتغيرات البحث الرئيسة ومؤشرات كؿ منيا ،وتأثيراتيا ،والجانب
العممي لمبحث ،وأخي ار االستنتاجات والتوصيات)

منهجية البحث
 .١مشكمة البحث:

لما كانت الرؤى الفمسفية التي تناولت تأثير اقتصاديات المعرفة في تحقيؽ التنمية المستدامة ىي مختمفة
ّ
ومتداخمة مف حيث تأثير مؤشرات اقتصاديات المعرفة في مبادئ التنمية المستدامة ،لذا فإف ىذا البحث يسعى
لمعرفة التأثير القتصاديات المعرفة في تحقيؽ التنمية المستدامة ،وباإلمكاف طرح التساؤالت االتية التي تشكؿ

مشكمة البحث وىي كما يأتي:
 .1ما ىي طبيعة العالقة ما بيف اقتصاديات المعرفة والتنمية المستدامة؟

 .2ما ىي تأثيرات مؤشرات اقتصاديات المعرفة في خمؽ وتكويف تنمية مستدامة شاممة واستراتيجية؟
 .3كيؼ يمكف تعزيز العالقة ما بيف اقتصاديات المعرفة والتنمية المستدامة؟

 .4ماىي التحديات التي تواجو العالقة ما بيف اقتصاديات المعرفة والتنمية المستدامة
 .٢أهمية البحث:

شيد العالـ توجياً شامالً نحو مفيوـ اقتصاديات المعرفة ونحو التنمية المستدامة سواء كاف عمى مستوى

الدولة أو الجماعات أو األفراد والتي اتسمت بالشمولية لممنافع الناجمة عف تطبيؽ واستخداـ اقتصاديات المعرفة
وصوالً لتحقيؽ التنمية المستدامة ،السيما بعد فترة التسعينيات بالنسبة القتصاديات المعرفة ومنذ فترة ما بعد األلفيف
بالنسبة لمتنمية المستدامة ،لذا تتجمى أىمية البحث في معرفة تأثيرات مؤشرات اقتصاديات المعرفة في كيفية تحقيؽ
التنمية المستدامة.
.٣أهداف البحث:

وتتجسد أىداؼ البحث باآلتي:
أ .مواكبة التطورات العممية المتعمقة بمفيوـ متغيرات البحث.

ب .عرض النتائج العممية بشيء مف الفمسفة الفكرية عف متغيرات البحث الرئيسة والفرعية.
ج .محاولة تقديـ اجابات موضوعية لمتساؤالت المقدمة في مشكمة البحث.

د .تحميؿ عممي لتأثير اقتصاديات المعرفة ومتغيراتيا في التنمية المستدامة.
.٤فرضية البحث:

وتتضمف الفرضية الرئيسة وىي:
(تؤثر اقتصاديات المعرفة تأثي اًر إيجابياً في تحقيؽ التنمية المستدامة) ،وتتفرع منيا الفرضيات الفرعية اآلتية وىي:
أ .يؤثر األداء التنظيمي تأثي اًر إيجابياً في مبادئ التنمية المستدامة.

ب .يؤثر اإلبداع تأثي اًر إيجابياً في مبادئ التنمية المستدامة.
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ج .تؤثر إدارة الموارد البشرية تأثي اًر إيجابياً في التنمية المستدامة.

د .تؤثر تكنولوجيا المعمومات تأثي اًر إيجابياً في التنمية المستدامة.
 .٥الحدود المكانية والزمانية لمبحث:

تمثمت الحدود المكانية لمبحث مف خالؿ عينة مف موظفي كمية اإلدارة واالقتصاد بجامعة بغداد والتي تـ

اختيارىا بشكؿ عشوائي ،أما األبعاد الزمانية لمبحث فقد تـ البدء بالبحث في مطمع شير كانوف األوؿ عاـ ٨١٥٢ـ

واالنتياء منو في مطمع شير شباط عاـ ٨١٥٩ـ.
.٦المراجع العممية المستخدمة:

تـ استخداـ العديد مف المراجع العربية واألجنبية مف (كتب ،مقاالت ،بحوث).

.٧عينة البحث:

تـ استخداـ العينة العشوائية البسيطة بالنسبة لمجانب العممي مف البحث ،وتـ سحب عينة قواميا عشرة موظفيف ،
Krejcie, Robert &V., Morgan, &W, Daryle, (1970). Determining Sample size for
research activities, Educational and Psychological Measurement.

.٨الخصائص العامة لعينة البحث:
انجىس
انحبنت االجتمبػٍت
انمؤهم انؼهمً
سىواث انخذمت

ركر

أَثٗ

5

5

يخسٔج

أػسة

يطهك

أريم

8

1

1

0

ئػذادٚت

دبهٕو

بكبنٕرٕٚش

يبخطخٛر

دكخٕراِ

2

2

6

0

0

ألم يٍ  5ضُٕاث

يٍ  10-5ضُٕاث

يٍ  15-10ضُت

يٍ  20-15ضُت

 25ضُت فأكثر

0

4

3

0

2

.٩المخطط الفرضي لمبحث:
مؤشراث اقتصبدٌبث انمؼرفت
(األداء انتىظٍمً,اإلبذاع,إدارة
انموارد انبشرٌت,تكىونوجٍب
انمؼهومبث)

مببدئ انتىمٍت انمستذامت
(انؼهمٍت ,انمؼىوٌت ,األخالقٍت,
انتؼهٍمٍت ,االقتصبدٌت ,انسهوكٍت,
انتبرٌخٍت ,االجتمبػٍت ,انصحٍت)
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 .١١الدراسات السابقة:

 .1العطية ،منعـ دحاـ .)٨١٥٥( .اقتصاد المعرفة ودوره في تفعيؿ مؤشرات التنمية البشرية في العراؽ-دراسة
تحميمية وتقويمية ،سعى البحث إلى دراسة العالقة بيف اقتصاديات المعرفة والتنمية البشرية ومؤشراتيا في
العراؽ ،مع إجراء تحميؿ إحصائي لموصوؿ إلى نتائج واقعية تعكس العالقة بيف متغيرات البحث الرئيسة.
 .2عباس ،محسف خضير .)٨١٥٢( .دور اقتصاد المعرفة في تحقيؽ التنمية البشرية ،تناوؿ البحث معرفة تأثير
بعدىا أخد روفد التنمية االقتصادية في عممية تحقيؽ التنمية المستدامة.
اقتصاديات المعرفة ّ

 .3حروش ،المية .)٨١٥١( .دور مجتمع المعرفة في تحقيؽ التنمية المستدامة في الجزائر ،وقد استعرض البحث
أىمية مجتمع المعرفة في احداث نقمة نوعية تضمف لو االندماج في عمميات تحقيؽ التنمية المستدامة.

 .4خورشيد ،معتز .)٨١٥٢( .اقتصاد المعرفة مف أجؿ التنمية المستدامة ،وسعى البحث إلى إيجاد آليات معرفية
واضحة مف أجؿ تحقيؽ عمميات التنمية المستدامة.

 .5الرىيمي ،سعد خضير .)٨١٥٨( .االقتصاد المعرفي أساس التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدوؿ العربية،
وتناولت الدراسة االرتباط الوثيؽ بيف التطمعات نحو التنمية العربية الشاممة في تعجيميا مع تناوؿ العناصر
المتوقعة إلنجاز مكونات االقتصاد المعرفي.

المبحث االول -نظرة فمسفية في اقتصاديات المعرفة:

عمى خطوات متسارعة ظير اقتصاد آخر بمفيوـ حديث يعتمد عمى المعرفة الوفيرة وبشكؿ مغاير لالقتصاد

القديـ الذي يعتمد عمى الندرة ،ذلؾ ىو اقتصاد المعرفة الذي تعود نشأتو إلى القرف العشريف وتحديدا في فترة

الخمسينيات مف القرف الماضي السيما بعد تطور ونمو قطاع الصناعة عمى حساب قطاع الزراعة والذي ُسمي فيما
بعد بعصر ما بعد الصناعة( .مرواف)٨ :٨١٥٢ ،
كما أنو في سنة  ٥٩٩٩عمى يد المستشار في حقؿ التنظيـ اإلداري األمريكي (بيتر دروكر) والذي قاـ بإجراء
دراسات حديثة ساعدتو في صياغة األفكار األولى لما يسمى باقتصاديات المعرفة ودورىا في دعـ القطاعات

االقتصادية كافة( .الشمري)٩٩ :٨١٥٥ ،

وىذا ال يعني أف المعرفة غير موجودة أو مستخدمة في األنشطة كافة ومنيا االقتصادية وانما الجديد فييا
يتجمى في حجـ تأثيرىا في النشاط االقتصادي واالجتماعي لمحياة االنسانية كافة بشكميا العاـ ،والتي تجسدت في
مجيودات الدوؿ التي اختارت سمـ التقدـ لردـ الفجوة المعرفية( .أبو الشامات)١٩ :٨١٥٨ ،

وأوؿ إشارة لممعرفة كمصطمح كانت مف قبؿ فريدريؾ ىايؾ سنة  ٥٩٩١تحت عنواف استخداـ المعرفة كقوة،

وكذلؾ ما ذكره الفيمسوؼ اإلنكميزي فرنسيس بيكوف مف أف المعرفة ىي القوة أيضاً وقبؿ أربعمائة سنة ،وما قالو
الفريد مارشاؿ سنة  ٥٢٩١في كتابو مبادئ االقتصاد مف أف المعرفة ىي األداة األكثر قوة في اإلنتاج ،ىذا وقد

أصبح مصطمح اقتصاديات المعرفة الرافد الحديد عمى صعيد المعرفة النظرية والعممية الممنيجة واإلشارة الواضحة
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المحورية لقياس مدى تقدـ الدوؿ وأخذىا بأسباب االنفتاح العممي كناصية لمقومات النجاح االستراتيجي وتسريع
خطط التنمية الشاممة( .عمّة)٢ :٨١٥٨ ،

وتـ بناء القطاعات الحديثة اقتصاديا عمى وفؽ فكرة المعرفة وعمميات التكامؿ المعموماتي والتكنولوجي

واالتصاالت ،وأصبح كالً مف النفط والذىب ال يمتمكاف تمؾ األىمية التي كانا يتمتعاف بيا سابقاً في الصناعة
التقميدية ،وانما أصبح التوجو نحو برامج المعموماتية الحديثة والتي تعتمد عمى عوامؿ عدة منيا الذكاء واإلبداع

والمعمومات.
وىنا وجب التمييز ما بيف اقتصاديات المعرفة واالقتصاد المبني عمى المعرفة ،إذ يشير المفيوـ االوؿ إلى

(اقتصاديات عمميات المعرفة مف حيث تكاليفيا المعرفية أو الذىنية وتكاليؼ البحوث والتطوير أو االستشارات أو
الخبراء) ،بينما يشير المفيوـ الثاني إلى حجـ القطاعات المعرفية والمعموماتية واالستشارات الذىنية داخؿ نسيج
االقتصاد السمعي أو الخدمي( .فاروؽ)١ :٨١١١ ،
عدة القتصاديات المعرفة منيا (المعرفة الصريحة التي تتكوف مف المعمومات وقواعد
وقد وردت تعريفات ّ
البيانات والبرامجيات ،وغيرىا ،وكذلؾ المعرفة الضمنية التي يمثميا األفراد عبر مياراتيـ ،خبراتيـ ،عالقاتيـ
التفاعمية)( .نجـ)٥٢٢ :٨١١٢ ،

بينما ذكر (مؤتمف )٥٨ :٨١١٩ ،بأنيا (االقتصاد الذي يتناوؿ الحصوؿ عمى المعرفة وتوظيفيا وابتكارىا
بيدؼ تحسيف نوعية الحياة بمجاالتيا كميا عبر اإلفادة مف خدمة معموماتية متميزة وتكنولوجيا فريدة).
أو ىي (فرع مف فروع العموـ اإلنسانية ييدؼ لتحسيف رفاىية األفراد والمنظمات والمجتمع عف طريؽ دراسة

نظـ وانتاج المعمومات وتعزيز المعرفة واجراء تنفيذ التدخالت الضرورية لتطوير ىذه النظـ وينتج عنو نماذج نظرية
عبر البحث العممي مف جية وتطوير العممية التقنية التي يمكف تطبيقيا مباشرة مف خالؿ العالـ الواقعي مف جية
أخرى)( .الموصمي)٥ :٨١١٩ ،
وأما (عمي وحجازي )٩ :٨١١١ ،فقد ذك ار بأف المفيوـ يعني (االقتصاد الذي صاغ لنفسو مفاىيمو
وتصوراتو).

ومف الجدير بالذكر أف اإلطار العاـ لتحديد مفيوـ اقتصاديات المعرفة يتداخؿ مع اإلطار العممي لدراسة

مفيوـ مجتمع المعرفة ،فكؿ منيما جزء مف اآلخر ،فال اقتصاد بدوف مجتمع ،وال مجتمع بدوف اقتصاد ،ولذا فإف
مجتمع المعرفة ىو (ذلؾ المجتمع الذي يقوـ عمى أساس نشر المعرفة وانتاجيا وتوظيفيا بكفاءة في جميع مجاالت
النشاط المجتمعي ،وفي االقتصاد والحياة الخاصة وصوالً لترقية الحالة اإلنسانية ،أي التنمية االنسانية)( .برنامج
األمـ المتحدة اإلنساني)٩١ :٨١١٢ ،
أهمية اقتصاديات المعرفة:

يتضح مما سبؽ اف القتصاديات المعرفة أىمية كبيرة يمكف إيجازىا باآلتي:
 .1تعد اقتصاديات المعرفة مؤش اًر ميما لمتطورات االقتصادية التدريجية التي تشير إلى أىمية المعرفة في عمميات
اإلنتاج.
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 .2أسبقية وأفضمية الجانب المعرفي :لكوف المعرفة تعد حالياً أفضؿ موارد اإلنتاج ،بؿ ىي ركف أساس لمتنافس
المعتمد عمى اإلبداع.

 .3إنتاج ونشر المعرفة.

 .4التنفيذ الشامؿ لممعرفة في أنظمة اإلنتاج.

 .5يقوـ أيضا عمى ما مفاده التكامؿ الرئيس لعمميات المعرفة( .مسعي)٩٢ :٨١٥١ ،
خصائص اقتصاديات المعرفة:

تتصؼ اقتصاديات المعرفة بمجموعة مف الخصائص يمكف إيجازىا باآلتي:
 .1األىمية الفريدة لممعرفة :وتكمف في أىمية المعرفة في عمميات اإلنتاج ،وبخالفو تكوف أىميتيا مفقودة إذا بقيت
في عقوؿ األفراد.

 .2المعرفة الوفيرة :وىي تعمؿ بشكؿ معاكس لالقتصاد الكالسيكي القائـ عمى الندرة.

 .3االتساع في تقديـ الخدمات التكنولوجية :وىي تمؾ الخدمات القائمة عمى التوسع المعرفي.

 .4االعتماد عمى التعميـ الديناميكي المستمر :نتيجة التسارع في تقديـ الخدمات المعتمدة عمى الميارات والخبرات
التكنولوجية لتحسيف الكفاءات الفردية،

 .5تنامي التنظيمات ذات المرونة :وذلؾ بيدؼ زيادة اإلنتاج وتقميؿ خسائر عممياتو.
 .6االعتمادية المستمرة عمى الخبرات والميارات.
 .7اعتماده عمى الموارد الضخمة.

 .8اعتماده عمى رأس الماؿ الفكري واستثماره.

 .9قدراتو في التكيؼ مع متغيرات المجتمع( .عباس)٥٢ :٨١٥١ ،

 .11ظيور عوامؿ ساىمت في نموه منيا كثافة المعرفة ،العولمة ،اإلبداع التكنولوجي.
 .11تغيير النماذج الخطية لإلبداع.

 .12تسارع شبكات المعرفة ،وىي تمؾ الناتجة عف نشر واستخداـ المعرفة( ،مسعي)٩٢ :٨١٥١ ،
أما مف وجية نظر ) (Don Trapscott, 2014فإف خصائص اقتصاديات المعرفة ىي:

 .1المعرفة ىي عامؿ اإلنتاج الرئيس.

 .2اقتصاديات المعرفة ىي االقتصاد الرقمي.

 .3العامؿ االفتراضي ودوره في اقتصاديات المعرفة.

بينما كاف ) (Karlsson et al., 2009لو وجية نظره الخاصة في موضوع خصائص اقتصاديات المعرفة وكما
يأتي:
 .1الزيادة المستمرة في استثمار المعرفة مثؿ إنتاج المعرفة وعمميات التعمـ.

 .2الطمب الكبير عمى المعرفة في عمميات البحث والتطوير واإلنتاج والتوزيع واستخداـ السمع والخدمات.
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وبالنسبة إلى وجية نظر ) (White et al., 2012فقد ذكر خصائص اقتصاديات المعرفة باآلتي:
 .1اإلبداع االنفتاحي.
 .2التعميـ المستمر.
 .3إدارة المعرفة.

 .4جاذبية المعرفة.

فضالً عف ما ذكره ) (Wallin and Van Krough, 2010مف تأثير عامؿ التعميـ في دعـ خصائص

اقتصاديات المعرفة عبر اآلتي:

 .1تحديد المعرفة اإلبداعية.

 .2اختيار آليات التكامؿ اإلبداعي.
 .3خمؽ آليات الحوكمة الفاعمة.
 .4التوازف بيف الحوافز والرقابة.
عمميات المعرفة:

إف االتفاؽ عمى كوف المعرفة موضوعاً لإلدارة يشير بوضوح إلى قبوؿ اسـ وفكرة العممية القائـ عمى تشخيص

ماىية المعرفة وأىدافيا كافة وتوليدىا ومف ثـ تطبيقيا( .بسماف)٨٥ :٨١١٩ ،

وقد أشار ) (Burk, 1999: 26إلى أف عمميات إدارة المعرفة تتضمف (الخمؽ واالبتكار ،التنظيـ ،المشاركة،
االستعماؿ واعادة االستعماؿ) .بينما أشار( الياسري وحسيف )٨٩٢ :٨١٥٢ ،نقالً عف (Mertines et al.,

) 2001: 24عف وجود عمميات عدة إلدارة المعرفة وىي (توليد المعرفة ،خزف المعرفة ،توزيع المعرفة ،تطبيؽ
المعرفة) ،في حيف ذكر ) (Grosbois, 2002: 16أف عمميات إدارة المعرفة تتمثؿ بػ(تحويؿ ،نقؿ ،خزف ،تمثيؿ

المعرفة)( .السبعاوي )٥٢٨ :٨١٥١ ،نقالً عف(Nasa KM. Management, 2002: 16):

أما ) (Janzon, 2003: 46فقد حدد عمميات المعرفة (تشخيص المعرفة ،تحديد أىدافيا ،توليدىا وخزنيا

وتطبيقيا) ويرى الباحثاف أف أغمب كتّاب اإلدارة قد اتفقوا عمى أساسيات عمميات المعرفة المتمثمة بػ(توليد المعرفة،
خزنيا ،توزيعيا ،تطبيقيا) لشموليتيا وترتيب تنظيميا وتعاقبيا العممياتي .وسيتـ ايجاز العمميات أعاله بشيء مف
التفصيؿ وكما يأتي:

 .1توليد المعرفة:

أشار (الكبيسي )٩٩ :٨١١١ ،أف توليد المعرفة يمكف أف يعبر عف (االستحواذ عمى أو خمؽ ،أو اكتشاؼ،

أو امتصاص المعرفة ،ويشير إلى قدرة المنظمة في تصنيؼ المعمومات مف البيئتيف الداخمية والخارجية ومف خالؿ
عمميات االختيار والتعييف لألفراد وتوجيات الزبوف والتجربة.
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 .2خزن المعرفة:

ويعني االحتفاظ ،اإلدامة ،البحث ،الوصوؿ ،االسترجاع ،مكاف الخزف ،كما وتشير إلى أىمية الذاكرة

التنظيمية ،فالمنظمات تواجو خط اًر كبي اًر أحياناً نتيجة فقدانيا الكثير مف المعرفة التي يحمميا أفرادىا الذيف يغادروف

لسبب أو آلخر( .العتيبي)٨ :٨١٥١ ،
 .3توزيع المعرفة:

وىي العممية التي تساعد المنظمات في إدامة األنشطة وفي عمميات التخطيط والتطور المنظماتي ودعـ

االتصاالت المباشرة والمياـ الفاعمة(Kirikova, 1995: 139) .
 .4تطبيق المعرفة:

وىو مف أبرز عمميات المعرفة ويشير إلى االستعماؿ واعادة االستعماؿ والتطبيؽ( .الكبيسي)٢٩ :٨١١٨ ،

وىذه العممية تتضمف خطوات عدة منيا (التقييـ الستراتيجي ،التدفؽ ،المحاذاة االستراتيجية ،اختيار فريؽ المعرفة،

تقييـ تكنولوجيا المعمومات ،إدارة تغيير استراتيجية المنظمة ،استراتيجية تكنولوجيا المعمومات ،انتشار أنظمة
المعرفة ،أنظمة المقياس).
مؤشرات اقتصاديات المعرفة:

تعد المعرفة ومكونات االقتصاد المعرفي األخرى مف الموارد غير الممموسة ،وأصبح مف الصعب قياسيا،

وقد طور البنؾ الدولي مؤشرات لقياس اقتصاديات المعرفة لقياس فاعميتيا وكفاءتيا ،ويتكوف مف المؤشرات اآلتية:
(األداء المنظمي ،اإلبداع ،الموارد البشرية ،تكنولوجيا المعمومات)( .الشمراوي والحدراوي)٥٩١ :٨١٥١ ،
وفيما يمي شرح موجز لكؿ مؤشر:
 .1األداء المنظمي:أشار ) (Daft, 1988: 120بأف ىذا المصطمح يعني (قدرة المنظمة عمى تحقيؽ أىدافيا عبر
االستخداـ األمثؿ لمموارد المتاحة) بشكؿ فاعؿ وكفوء ،لتحديد نقاط القوة والضعؼ ومعالجة المعوقات.

 .2اإلبداع:وىو تفاعؿ لعدة عوامؿ عقمية واجتماعية وبيئية وشخصية ،وينتج ىذا التفاعؿ بحموؿ جديدة تـ ابتكارىا
لممواقؼ العممية أو النظرية في أي مف المجاالت العممية أو الحياتية ،وما يميزىا الحداثة واألصالة والقيمة

االجتماعية المؤثرة ،ويؤدي اإلبداع إلى تطور نتاجات تتصؼ بالحداثة والجدية مف خالؿ تمويؿ أشياء في بيئة
اإلنساف ،أما دوافع اإلبداع فيي (ذاتية داخمية ،بيئة خارجية ،مادية ومعنوية ،دوافع خاصة بالعمؿ اإلبداعي).
(عيسى)١ :٨١١٩ ،
 .3إدارة الموارد البشرية:وىي القمب النابض لإلدارة الحديثة ألنيا تضطمع بوظائؼ ومياـ تعزز مكانتيا في الييكؿ
التنظيمي لممنظمة ،وتجعميا وسيمة مف وسائؿ البقاء والديمومة في النشاط والنجاح ،وتكمف أىميتيا في االىتماـ

بالعامميف وتطوير خبراتيـ وتنميتيـ وتحفيزىـ وىياكؿ أجور وأنظمة حوافز فاعمة( .الصغير وأحمد:٨١١٢ ،
)٥٨
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عرؼ ) (Robbey, 1986: 516المفيوـ بكونو (أنظمة البرمجيات والحواسب واألجيزة
 .4تكنولوجيا المعموماتّ :
التقنية) .أما ) (Hellriegel et al., 1999: 4فقد وضح المفيوـ بكونو (نظـ مصممة عمى الحاسوب
والمعدات ّ
تساعد المنظمة ومواردىا البشرية في جمع البيانات وخزنيا واسترجاعيا)(Pdffactory.com) .

ويرى الباحثاف أف ىذه المؤشرات تتسـ بالشمولية والترابط المعرفي فضالً عف اعتماديتيا دولياً مف قبؿ البنؾ

الدولي ،لذا باإلمكاف اعتمادىا في المخطط الفرضي لمبحث وبالتالي في الجانب العممي لمبحث.

المبحث الثاني  -التنمية المستدامة
في ظؿ المنافسة العالمية بيف دوؿ العالـ كافة وبكؿ قطاعاتيا وتحت مسمى اكتساب الميزة التنافسية في
األسواؽ الدولية والتمكف مف النيوض في ساحة التنافس العالمي ،وأصبح مفيوـ التنمية المستدامة أساساً لتمكيف
الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً وديمغرافياً ،وتسعى الدوؿ إلى تحقيؽ التنمية المستدامة الداخمية لنفسيا

بيدؼ الحفاظ عمى مواردىا الداخمية وضماف حوكمتيا ،ومنع نفوذ الدوؿ المييمنة مف التحكـ بيا ومحاولة استنزافيا،
وبما جعؿ قطاع التنمية أساساً لحياة حرة وكريمة لمشعوب كافة.

ويمكف القوؿ أف التنمية المستدامة بمفيوميا الشامؿ الخاص والعاـ تعد نشاط ًا شامالً لمقطاعات كافة ولمختمؼ

الدوؿ وما فييا مف أفراد أو جماعات ،لذا يسعى ىذا المبحث إلى دراسة أحواؿ الماضي وفيـ تجاربو ومحاولة فيـ
الواقع واستغالؿ المعطيات وتغييره نحو األفضؿ عبر التخطيط الفريد لممستقبؿ مع االستغالؿ األمثؿ لمموارد
المختمفة المتاحة ،بما فييا الموارد البشرية والمادية وامتالؾ معمومات وبيانات فريدة مف قبؿ القائميف عمى عممية
التنمية( .صالح)٢ :٨١٥٢ ،

ووما تجدر اإلشارة إليو أنو منذ تسعينيات القرف الماضي تغيرت النظرة إلى مفيوـ التنمية وذلؾ عبر إعالف
جوىانسبرغ ،وظير بشكؿ فريد وواضح مفيوـ التنمية المستدامة ،وبدأ مف قمة األرض األولى في الب ارزيؿ (ريودي
جانيرو) عاـ ،٥٩٩٨فقد بدأ الحديث عف األبعاد البيئية وكيفية تضمينيا في التنمية ،كي تكوف تنمية مستدامة،
وحؽ األجياؿ القادمة في الحصوؿ عمى بيئة نظيفة مستدامة والذي يعني التركيز عمى بيئة خالية مف العوامؿ
الخاصة بالتموث العديدة مثؿ تموث المياه والغالؼ الغازي وثاني أوكسيد الكربوف وظاىرة التصحر ،ثـ تال ذلؾ

تقرير التنمية اإلنسانية العالمي عاـ  ٥٩٩١والذي أكد عمى (عنصر االستدامة وعدـ استنزاؼ الموارد الطبيعية)
وتموث البيئة وأىمية عدـ وجود الديوف العامة التي تتحمميا األجياؿ القادمة ،وىناؾ مف يرى أف أوؿ استخداـ لمتنمية
المستدامة كانت في أواخر الثمانينيات مف القرف الماضي وتمت اإلشارة إليو رسمياً مف خالؿ تقرير (مستقبمنا

المشترؾ) الصادر عف المجنة العالمية لمتنمية والبيئة عاـ  ،٥٩٢٢والتي تشكمت بقرار مف الجمعية العامة لألمـ
المتحدة في شير ديسمبر عاـ  ،٥٩٢٢برئاسة برونتالند رئيس وزراء النرويج وعضوية اثناف وعشروف شخصية مف
النخب كافة بيدؼ مواصمة النمو االقتصادي العالمي دوف الحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية في بنية النظاـ
االقتصادي العالمي( .الجواريف)١ :٨١٥١ ،

30

أ.د.سؼذون حمود  ,و.د .رائذ فبضم

تأثٍر اقتصبدٌبث انمؼرفت.......

ويمكف تعريؼ التنمية المستدامة بػ(رسـ الخطط واالست ارتيجيات لتطوير مختمؼ القطاعات اإلنتاجية في منطقة
محددة لتحقيؽ تنمية اجتماعية وصحية ومجتمعية وتحسبف مستوى الحياة)( .الدويكات)٥٢ :٨١٥٩ ،
أما األمـ المتحدة فقد عرفت المفيوـ بكونو (مصطمح اممي ييدؼ لتطوير موارد الكوكب الطبيعية والبشرية
والتأكيد عمى التماثؿ االقتصادي-االجتماعي شريطة أف تؤدي الحاضر دوف المساس بقدرة األجياؿ القادمة عمى
تمبية حاجاتيا الخاصة)( .بشارة)٩ :٨١٥١ ،

أما ) (WCED, 1987: 843فقد حدد المفيوـ بكونو (السعي الدائـ لتطوير نوعية الحياة اإلنسانية واألخذ في
االعتبار قدرات النظاـ البيئي)
منظمة األغذية والزراعة العالمية كاف ليا تعريفيا الخاص بيا لممفيوـ (إدارة قاعدة الموارد وصونيا وتوجيو

عممية التغيير البيولوجي والمؤسسي ،عمى نحو يضمف إشباع الحاجات اإلنسانية لألجياؿ الحاضرة والمقبمة بصورة
مستمرة بحيث ال تؤدي إلى تدىور البيئة وتتسـ بالفناء والقبوؿ)( .الحسف)٩ :٨١٥٥ ،
ولذا يرى الباحثاف أنو باإلمكاف صياغة التعريؼ اآلتي لمتنمية المستدامة وىو (عممية تطوير الحياة اإلنسانية
بالتزامف مع مقدرات وقابميات أنظمة البيئة الثابتة والمتغيرة).
خصائص التنمية المستدامة:

لما كانت التنمية المستدامة تتمتع بأىمية بالغة ،لذا فإنيا تمتاز بخصائص عدة منيا اآلتي:

 .1التنمية المستدامة تنمية طويمة األمد تأخذ بعيف االعتبار حقوؽ األجياؿ القادمة في موارد األرض وتسعى
لحمايتيا.

 .2تمبي حاجات الفرد األساسية والضرورية في الغذاء والدواء والصحة والتعميـ لتحسيف األوضاع البشرية العامة.
 .3تحافظ عمى عناصر البيئة الحيوية ومركباتيا األساسية.

 .4تعتمد عمى التنسيؽ بيف سمبيات استخداـ الموارد واالتجاىات العامة لالستثمار.
مبادئ التنمية المستدامة:

يمكف إيجاز ىذه المبادئ باآلتي:
 .1تعتمد عمى التخطيط بشكؿ رئيس وجيد.

 .2تعتمد عمى مشاركات المجتمع المحمي عند وضع ركائز التخطيط واستراتيجياتو.
 .3العدالة.

 .4التوافؽ.

 .5التطبيؽ.

 .6االبتكار البيئي( .الدويكات)٢ :٨١٥٩ ،

بينما يرى ) (Vargas, 2016: 5أف مبادئ التنمية المستدامة ىي:
 .1األفكار.
 .2العمؿ الجاد.
 .3التغيير.
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في حيف حدد ) (bohothe, blogspot.comأف ىذه المبادئ تتمثؿ باآلتي:
 .1النمو التراكمي ،مثؿ القضاء عمى الفقر وتحسيف البيئة المحيطة.

 .2النمو االقتصادي النظيؼ ،تعني أقؿ قدر مف الطاقة المركزة اجتماعياً واقتصادياً وبشرياً.
 .3توليد الوظائؼ وفرص العمؿ ،عبر ترشيد االستيالؾ وتقميؿ اليدر.
 .4معدؿ منتظـ مف زيادات السكاف.
 .5زيادة اإلنتاج كبير الحجـ.

 .6إعادة توجيو التكنولوجيا وادارة المخاطر.

 .7زيادة دور المدراء في تحقيؽ التنمية المستدامة.
ولكف كاف لمجمس االستشارات األوروبي البيئي رأي آخر في ىذا السياؽ ،إذ حدد مبادئ التنمية المستدامة باآلتي:
 .1العممية.

 .2المعنوية.

 .3األخالقية.
 .4التعميمية.

 .5االقتصادية.

 .6الصحية(Environmental Advisory Council, 2013: 4) .
أبعاد التنمية المستدامة:

حدد (أبو جودة )٥٢ :٨١٥٥ ،ثالثة أبعاد لمتنمية المستدامة وتتمثؿ باآلتي:
 .1البعد االجتماعي (القضاء عمى الفقر ،دعـ العمالة ،المساواة بيف الرجؿ والم أرة ،البيئة االقتصادية السميمة
وفرص تعميـ متساوية).

 .2البعد االقتصادي (شمولية التنمية ،زيادات في متوسط الدخؿ ،تحسيف نوعية السمع ،االستثمار األجنبي
المباشر).

 .3البعد البيئي (مدى كفاءة النظاـ البيئي ،التوزيع األمثؿ لمموارد).
مؤشرات التنمية المستدامة:

حددت األمـ المتحدة عدة مؤشرات لمتنمية المستدامة وىي كما يمي:
 .1القضاء عمى الفقر :تكوف حسب النسبة المئوية لمسكاف المؤىميف الذيف تشمميـ برامج الحماية االجتماعية:
 .2تحقيق األمن الغذائي :عدد العامميف بمجاؿ اإلرشاد الزراعي لكؿ ألؼ مزارع.
 .3الحياة الصحية السميمة :وفيات حوادث الطرؽ لكؿ مائة ألؼ مف السكاف.
 .4جودة التعميم :معدالت االلتحاؽ بالتعميـ العالي لمرجاؿ والنساء.
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 .5المساواة بين الرجال والنساء :النسبة المئوية لمنساء المواتي أعمارىف بيف ( )٨٩-٨١سنة.

 .6إدارة مستدامة لممياه والصرؼ الصحي :النسبة المئوية لمياه الصرؼ الصحي التي تتـ معالجتيا.
 .7مستويات طاقة معقولة :معدؿ تحسف الطاقة األولية.
 .8تعزيز النمو االقتصادي :معدؿ توظيؼ الشباب حسب القطاعات الرسمية.
 .9بيئة تحتية مرنة :إجمالي انبعاثات الغازات ذات الصمة بالصناعة.

 .11المساواة في الدخل :النسبة المئوية لألسر التي يقؿ دخميا عف خمسوف بالمئة في متوسط الدخؿ( .برنامج
األمـ المتحدة)٨١٥١ ،

المبحث الثالث  -الجانب العممي والتطبيقي

سيتـ مف خالؿ ىذا المبحث عرض وتحميؿ نتائج البحث (تأثير اقتصاديات المعرفة في تحقيؽ التنمية
المستدامة) دراسة استطالعية لعينة مف موظفي كمية اإلدارة واالقتصاد بجامعة بغداد ،وذلؾ مف خالؿ عرض
األوساط الحسابية لتشخيص اإلجابات لمعينة واالنحرافات المعيارية لتقدير مدى التشتت في اإلجابات واالنحرافات
المعيارية ومعامؿ االختالؼ لتحديد درجة التجانس في اإلجابات وترتيب فقرات البحث وترتيب األسبقية وبما يساعد
في عمميات التحميؿ والوصوؿ إلى االستنتاجات والتوصيات لمعرفة درجة اىتمامات العينة المبحوثة عمى المستوى
العاـ والفرعي لمتغيرات البحث ،وتـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي ومحصو اًر ما بيف ( )١-٥في إجابات أفراد
العينة وعمى خمسة مستويات وعمى وفؽ الفئات ،وتكوف الفئات عمى النحو اآلتي:
الفئة األولى مف  1779-1وتمثؿ إجابة غير متفؽ تماماً.
الفئة الثانية مف  2759-178وتمثؿ إجابة غير متفؽ.
الفئة الثالثة مف  3739-276وتمثؿ إجابة متفؽ لحد ما.
الفئة الرابعة مف  4719-374وتمثؿ إجابة متفؽ.
الفئة الخامسة مف  5-472وتمثؿ إجابة متفؽ تماماً.
أوالا  :وصف وتشخيص متغيرات البحث
تـ احتساب قيمة الوسط الفرضػي عبػر جمػع أقػؿ قيمػة لممقيػاس مػع أعمػى مقيػاس ( )1+5ومػف ثػـ تقسػيـ النػاتج
عمى ( )2ليكوف الناتج الوسط الفرضػي البػال ( ،)3ىػذا وقػد تػـ اسػتخداـ الوسػط الحسػابي لقيػاس توجػو إجابػة العينػة
المبحوثػة واالنحػراؼ المعيػػاري لتحديػد مسػتوى التشػػتت ومعامػؿ االخػتالؼ لتحديػػد أسػبقية األبعػاد .وقػػد اعتمػاد أربعػػة
أبعاد القتصاديات المعرفة ،أما التنمية المستدامة فقد تـ اعتماده كبعد أحادي وكما موضح أدناه:
جدول ( )1الوصف والتشخيص لممتغير المستقل
أبعاد اقتصاديات المعرفة
األداء التنظيمي
اإلبداع
إدارة الموارد البشرية
تكنولوجيا المعلومات
المجموع

الوسط الحسابي
984.4
989.4
983.6
9860.
98640

االنحراف المعياري
786.0
78...
78663
78.30
78.46

المصدر  :إعداد الباحثاف باعتماد مخرجات (.)SPSS V20
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معامل االختالف
0.131
0.118
0.152
0.114
784..

األسبقية
الثالث
الثاني
الرابع
األول
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يتضح مف الجدوؿ ( )1أف أعمى وسط حسابي كاف لبعد األداء التنظيمي وقد بم ( )4.989أي أعمى مف
الوسط الفرضي البال ( )3و بانحراؼ معياري ( )7.657أي بمستوى تشتت منخفض ،أما أقؿ وسط حسابي فقد
كاف لبعد إدارة الموارد البشرية إذ بم ( ،)4.356وقد تجاوز الوسط الفرضي البال ( )3وبانحراؼ معياري
( )7.663ومعامؿ اختالؼ ( ،)7.152أما إجمالي اقتصاديات المعرفة فقد بمغت ( )4.617وبانحراؼ معياري
( )7.596ومعامؿ اختالؼ ( )7.128وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ اىتماـ عالي مف العينة المبحوثة باقتصاديات
المعرفة.
جدول ( )2الوصف والتشخيص لممتغير التابع
أسئهت انتىمٍت انمستذامت
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
انمجموع

االوحراف انمؼٍبري
00656
00688
00532
00757
00758
00538
00811
00542
00559
00649

انوسط انحسببً
40005
40358
40258
30986
40331
30887
40689
40368
40358
40248

مؼبمم االختالف
0.163
0.157
0.124
0.189
0.175
0.138
0.172
0.125
0.128
00152

األسبقٍت
انطبدش
انخبيص
األٔل
انخبضغ
انثبيٍ
انرابغ
انطببغ
انثبَٙ
انثبنث

المصدر :إعداد الباحثاف باعتماد مخرجات (0)SPSS V20
يتضح مف الجدوؿ ( )2الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االختالؼ لمفقرات التي جرى بموجبيا
قياس المتغير التابع بفقراتو ،ويتبيف أف الفقرة ( )Y6قد حصمت عمى أدنى وسط حسابي ،إذ بم ()3.887
وبانحراؼ معياري ( )7.538ومعامؿ اختالؼ ( ،)7.138أما اعمى وسط حسابي كاف لمفقرة ( )Y7وقد بم
( )4.689وبانحراؼ معياري ( )7.811ومعامؿ اختالؼ ( ،)7.172أما إجمالي التنمية المستدامة فقد بم الوسط
الحسابي ليا ( )4.248وبانحراؼ معياري ( )7.649ومعامؿ اختالؼ ( )7.152وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ توجو

واىتماـ مف العينة المبحوثة بالتنمية المستدامة.
ثانيا :اختبار االرتباط بين المتغير المستقل والمتغير التابع

تـ اختبار فرضية االرتباط بيف المتغير المستقؿ والتابع عبر برنامج ( )SPSS V 20وقد تـ اختبار

االرتباط عند مستوى المعنوية البال

( )7.771وكما تـ اعتماد معامؿ ارتباط (Pearson correlation

) coefficientبيف أبعاد المتغير المستقؿ وىي (األداء التنظيمي ،واإلبداع ،وادارة الموارد البشرية ،وتكنولوجية

المعمومات) والمتغير التابع التنمية المستدامة بعده متغير أحادي وكما موضح أدناه:
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جدول ( )3ارتباط المتغير المستقل بالتابع
أبؼبد اقتصبدٌبث انمؼرفت
األداء انتىظٍمً
اإلبذاع
إدارة انموارد انبشرٌت
تكىونوجٍب انمؼهومبث
اإلجمبنً

انتىمٍت انمستذامت
Pearson correlation coefficient
Sig
Pearson correlation coefficient
Sig
Pearson correlation coefficient
Sig
Pearson correlation coefficient
Sig
Pearson correlation coefficient
Sig

0.620
0.000
0.593
0.000
0.711
0.000
0.468
0.000
0.537
0.000

المصدر :إعداد الباحثاف باعتماد مخرجات (0)SPSS V20
يتضح مف الجدوؿ ( )3أف كؿ أبعاد اقتصاد المعرفة يرتبط إيجابياً بداللة إحصائية مع التنمية المستدامة ،إذ

كاف كؿ معامؿ االرتباط عند مستوى معنوية ( ،)7.777كما ويتبيف أف إجمالي االرتباط بيف اقتصاديات المعرفة و
التنمية المستدامة قد بمغت ( )7.537عند مستوى معنوية (.)7.777

ثالثا :اختبار التأثير بين المتغير المستقل عمى المتغير التابع

تـ اختبار فرضية التأثير لممتغير المستقؿ عمى التابع عبر برنامج ( )SPSS V 20وقد تـ اختبار االرتباط عند
مستوى المعنوية البال ( )7.771وكما تـ اعتماد معامؿ التأثير ( )Bومعامؿ التفسير ( )R2و قيمة ( )Fبالمقارنة
مع قيمة ( )Fالجدولية البالغة ( )1.96بيف أبعاد المتغير المستقؿ وىي (األداء التنظيمي ،واإلبداع ،وادارة الموارد
البشرية ،وتكنولوجية المعمومات) والمتغير التابع التنمية المستدامة بعده متغير أحادي وكما موضح أدناه:
جذول ( )4تأثٍر انمتغٍر انمستقم ػهى انمتغٍر انتببغ
انتىمٍت انمستذامت
أبؼبد اقتصبدٌبث انمؼرفت
0.656
B
األداء انتىظٍمً
0.452
R2
3.546
F
0.588
B
اإلبذاع
0.449
R2
4.338
F
0.635
B
إدارة انموارد انبشرٌت
0.563
R2
4.694
F
0.573
B
تكىونوجٍب انمؼهومبث
0.410
R2
6.541
F
0.559
B
اإلجمبنً
0.473
R2
5.329
F

المصدر :إعداد الباحثاف باعتماد مخرجات (.)SPSS V20
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يتضح مف الجدوؿ ( )4اف كؿ اقتصاد المعرفة بأبعاده تؤثر بداللة إحصائية مع التنمية المستدامة ،إذ
كانت كؿ قيـ ( )Fالمحسوبة أعمى مف قيمة ( )Fالجدولية البالغة ( ،)1.96كما ويتبيف أف إجمالي التأثير بيف
اقتصاديات المعرفة والتنمية المستدامة قد بمغت ( )7.559وأف معامؿ التفسير ( )R2قد بم ( ،)7.473أي أف

( )%47.3مف التنمية المستدامة جاء مف اقتصاديات المعرفة ،وأف قيمة ( )Fالمحسوبة قد بمغت ( )5.329وىي
أعمى مف قيمة ( )Fالجدولية البالغة ( ،)1.96وىذا يدؿ عمى وجود تأثير القتصاديات المعرفة عمى التنمية
المستدامة.
االستنتاجات والتوصيات

 .1االستنتاجات

تـ التوصؿ إلى االستنتاجات اآلتية:

 .1تبيف وجود اىتماـ لمعينة المبحوثة بمؤشر تكنولوجيا المعمومات كأحد مؤشرات اقتصاديات المعرفة ،إذ حصؿ
ىذا المؤشر عمى الترتيب األوؿ في األسبقية بوسط حسابي قدره  47672وبانحراؼ معياري قدره 77537

ومعامؿ اختالؼ قدره  ،77114ثـ تاله مؤشر اإلبداع في الترتيب الثاني في األسبقية وبوسط حسابي قدره
 47451وانحراؼ معياري قدره  77528ومعامؿ اختالؼ  ،77118ويعزى ذلؾ إلى دور كالً مف تكنولوجيا
المعمومات واإلبداع في قياس اقتصاديات المعرفة مف حيث األجيزة واآلالت والحواسيب واالتصاالت

والمعمومات والبيانات ،عالوة عمى دور عمميات اإلبداع المعرفي في ىذا السياؽ ،ثـ تالىما كؿ مف األداء
التنظيمي ،الذي حصؿ عمى الترتيب الثالث في األسبقية ،أما إدارة الموارد البشرية فقد حصمت عمى األسبقية

الرابعة.

 .2تأشر وجود اىتماـ عاؿ وكبير لمعينة المبحوثة بكؿ مؤشرات اقتصاديات المعرفة ،إذ بم إجمالي الوسط
الحسابي ليذه المؤشرات ما مقداره  47617وانحراؼ معياري  77596ومعامؿ اختالؼ .77128

 .3اتضح وجود اىتماـ بال األىمية لمعينة المبحوثة بمبادئ التنمية المستدامة وتحديداً مبدأ (األخالقية) إذ حصؿ
عمى الترتيب األوؿ في األسبقية وبوسط حسابي قدره  47258وانحراؼ معياري  77532ومعامؿ اختالؼ
 ،77124ويعود ذلؾ إلى أىمية المنظومة األخالقية في توفير القاعدة األساس لتحقيؽ التنمية المستدامة لما

تحممو مف قيـ ومبادئ عميا ىي األساس لممدونة األخالقية الكفيمة بتحقيؽ أسرع لمتنمية المستدامة .وتمتيا في
األىمية مبدأ الجوانب الصحية في ترتيب األسبقية لما يحممو ىذا الجانب مف قيـ عميا في تقديـ خدمات صحية
متميزة وبنى تحتية فريدة مف نوعيا تسيـ في تكامؿ التنمية المستدامة وذلؾ بوسط حسابي قدره 47368
وانحراؼ معياري قدره  77542ومعامؿ اختالؼ قدره .77125

 .4لوحظ أيضاً أف أفراد العينة المبحوثة كانوا ذوي اىتماـ عاؿ بمبدأ السموكية كأحد مبادئ التنمية المستدامة ،إذ
حصؿ عمى الترتيب الرابع في األسبقية بوسط حسابي قدره  37887وانحراؼ  77538ومعامؿ اختالؼ ،77138
وعنصر فاعالً مف عناصر وجودىا،
إذ يشكؿ السموؾ القويـ والصحيح ركناً فاعالً لتكامؿ التنمية المستدامة
اً

وتمتيا مبدأ المعنوية في ترتيب األسبقية ،إذ حصؿ عمى التسمسؿ الخامس وبوسط حسابي قدره  47358وانحراؼ
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معياري قدره  77688واختالؼ  ،77157وتمتيا بالمرتبة السادسة (العممية) بترتيب األسبقية في تواجد التنمية
المستدامة وذلؾ بوسط حسابي  47775وانحراؼ  77656ومعامؿ اختالؼ قدره .77163
 .5بم الوسط الحسابي لتوجيات واىتمامات العينة المبحوثة بالتنمية المستدامة وذلؾ بوسط حسابي قدره 4724
وانحراؼ قدره  ،77649وىذا يدؿ عمى االىتماـ العالي بالتنمية المستدامة.

 .6تبيف مف النتائج أف كؿ مؤشرات اقتصاديات المعرفة ترتبط إيجابياً ومعنوياً مع مبادئ التنمية المستدامة ،وقد
بمغت قيمة االرتباط  77537وىي قيمة عميا معنوياً.

 .7أما تأثيرات اقتصاديات المعرفة في مبادئ التنمية المستدامة فقد كانت شديدة التأثير ،إذ كانت قيمة  Fالمحسوبة
أعمى مف قيمة  Fالجدولية وبمقدار  ،1796وبمغت قيمة التأثير  ،7755ومعامؿ التفسير كاف قد بم ،77473
أي أف ما مقداره  ٪4773مف مبادئ التنمية المستدامة ىي مف تأثيرات اقتصاديات المعرفة ،وىذا يؤكد صحة
الفرضية الرئيسة لمبحث التي تنص عمى (تؤثر اقتصاديات المعرفة تأثي اًر إيجابياً ومعنوياً في تحقيؽ التنمية
المستدامة).

 .2التوصيات

يوصي الباحثاف بما يأتي:
أ .يتوجب عمى اإلدارات العميا لممنظمات أفراد وجماعات االىتماـ الكبير بمؤشر تكنولوجيا المعمومات نظ اًر لما
يقدمو مف مزايا متعددة في مجاؿ أنظمة المعمومات والدعـ اإلداري وتقديـ التقارير المالية في غضوف ثواف

معدودة وتقميؿ الخسائر واألضرار مما يزيد مف اإليرادات المتحققة ،إضافة إلى أنيا تحقؽ وفرة في الموارد
التعميمية مف مستمزمات مرئية وصوتية في التعميـ والتعمـ عف بعد ،ودورىا كذلؾ في قطاع الصحة عبر تسجيؿ
بيانات المرضى وتحميميا واعداد نظاـ غذائي ليـ وتحقيؽ العدالة الصحية وتأثير ذلؾ في الجوانب السموكية
واألخالقية والعممية لتحقيؽ االستدامة.
ب .تثقيؼ اإلدارات العميا والوسطى لممنظمات بدور اإلبداع وأنواعو في إيجاد أفضؿ الحموؿ لممشكالت كافة ذات
الطابع المجتمعي والمنظمي والفردي والجماعي عبر التأكيد عمى أنواع اإلبداع المختمفة والمتمثمة باآلتي:

 )1اإلبداع الشخصي :ويكوف اإلبداع ىنا حالة تقاس عمى الحالة الفردية.
 )2اإلبداع الجماعي :مرتبط بعمؿ الجماعات.

 )3اإلبداع المنظمي :ناجـ عف وجود بيئة المنظمات التي تحاوؿ اخراج الطاقات اإلبداعية الدفينة لدى األفراد لكي
يتـ تحويؿ ذلؾ إلى عمؿ منظمي.

ج .عمى إدارات المنظمات والدوؿ إعطاء أىمية لألداء التنظيمي كأحد مؤشرات اقتصاديات المعرفة لكي تتمكف
المنظمات مف إحداث قفزة نوعية متكاممة في اقتصاديات المعرفة وصوالً لتحقيؽ التنمية المستدامة بشكميا
الريادي والفريد.

د .ىناؾ توجو عاـ لالىتماـ بمؤشرات اقتصاديات المعرفة كونيا سمسمة مف حمقات متكاممة لقياس مدى نجاح
المنظمات في امتالؾ اقتصاديات المعرفة ،وعمى المنظمات االستفادة المثمى مف المنظمات الرائدة في مسايرة
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اقتصاديات المعرفة واستخداـ المقارنات المرجعية لموصوؿ إلى مستوى متقدـ في اقتصاديات المعرفة وبالتالي
وصوليا ألبرز النتائج في استخداـ مؤشرات اقتصاديات المعرفة لقياس مدى تقدميا.
ه .عمى إدارات المنظمات دعـ الجوانب األخالقية لدييا كونو القاعدة األساس لتحقيؽ التنمية المستدامة لما تحممو
المنظومة األخالقية مف قيـ ومبادئ عميا ،مع إمكانية إقامة ندوات ،حمقات ،ورش عمؿ ،ندوات تدريبية لدعـ
المنظومة األخالقية في المنظمات كونيا الركف األساس لتحقيؽ وامتالؾ التنمية المستدامة.
و .عمى اإلدارات العميا لممنظمات توفير الدعـ الضروري لقطاع الصحة مف حيث الخدمات الصحية المتميزة والبنى
التحتية وصناعات األدوية المتميزة لموصوؿ إلى حالة التكامؿ مبادئ التنمية المستدامة المنشودة ،وىذا يتطمب

رصد المبال الضخمة ونفقات عالية في الموازنة العامة لمدوؿ لدعـ ىذا القطاع وبما يحقؽ التنمية المثمى.

ز .ضرورة إنشاء مؤسسات تدريبية ومعاىد متقدمة قادرة عمى مواكبة المعاىد العالمية والدولية لدعـ برامج التنمية
المستدامة والوصوؿ بيا لمتميز األمثؿ.
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المصادر
.1

أبٕ انشبيبث ،يحًذ أَص ،)٢١٠٢( ،احدبْبث الخصبد انًؼرفت ف ٙانبهذاٌ انؼربٛت ،كهٛت االلخصبد-خبيؼت ديشك ،يدهت
خبيؼت ديشك نهؼهٕو االلخصبدٚت ٔانمبََٕٛت ،انؼذد رلى0٠

.2

أبٕ خٕدة ،انٛبش ،)٢١٠٠( ،انخًُٛت انًطخذايت ٔأبؼبدْب االخخًبػٛت ٔااللخصبدٚت ٔانبٛئٛت ،ئصذاراث انذفبع انٕطُٙ
انهبُبَٛت ،بٛرٔث0

.3

ئصذاراث األيى انًخحذة ،)٢١٠٢( ،أْذاف انخًُٛت انًطخذايت ،يإحًر لًت األيى انًخحذة ،يركس أَببء األيى انًخحذة،
َٕٕٚٛرن0

.4

برَبيح األيى انًخحذة اإلَطبَ ،)٢١١٢( ،ٙحمرٚر انخًُٛت اإلَطبَٛت انؼربٛت0

.5

بشبرة ،أحًذ ،)٢١٠٢( ،انخًُٛت انًطخذايت ،يفٕٓيٓب ،أبؼبدْب ،يإشراحٓب ،يمبل ػهٗ انشبكت انذٔنٛت0

.6

اندٕار ،ٍٚػذَبٌ ،)٢١٠٢( ،انخًُٛت انًطخذايت ف ٙانؼراق ،انٕالغ ٔانخحذٚبث ،يركس انؼراق نهذراضبث ،خبيؼت انبصرة0

.7

انحطٍ ،ػبذ انرحًٍ يحًذ )٢١٠٠( ،انخًُٛت انًطخذايت ٔيخطهببث ححمٛمٓب ،خبيؼت بخج انرضب ،انخرطٕو0

.8

انذٔٚكبث ،براء ،)٢١٠٢( ،خصبئص انخًُٛت انًطخذايت ،انشبكت انذٔنٛت (يٕضٕع)0

.9

انطبؼبٔ٘ ،يحًذ َٕٚص يحًذ ،)٢١٠٢( ،ئضٓبو خبْسٚت انثمبفت انخُظًٛٛت ف ٙحطبٛك ئدارة انًؼرفت ،دراضت اضخطالػٛت
ٜراء ػُٛت يٍ يٕظف ٙدائرة صحت ٔكٓرببء َ ،ُٖٕٛخبيؼت حكرٚج ،يدهت كهٛت اإلدارة ٔااللخصبد ،انًدهذ  ،٠٠انؼذد
0٢٢

 .11انشًر٘ ،يحًذ خببر ٔانحذرأ٘ ،حبيذ كرٚى ،)٢١٠٢( ،الخصبد انًؼرفت ،كهٛت اإلدارة ٔااللخصبد-خبيؼت انكٕفت ،يدهت
انغر٘ االلخصبدٚت ٔاإلدارٚت0
 .11انصغٛر ،لرأ٘ أحًذ ٔأحًذ ابراْ ،)٢١١٢( ،ًٙٛئدارة انًٕارد انبشرٚت ،كهٛت انؼهٕو االلخصبدٚت ٔػهٕو انخطٛٛر-خبيؼت
يحًذ بٕضٛبف ،اندسائر0
 .12صالذ ،رزاٌ ،)٢١٠٢( ،يفٕٓو انخًُٛت انًطخذايت ،انشبكت انذٔنٛت (يٕضٕع)0
 .13طبْر ،يحًذ خببر ،)٢١٠٠( ،دٔر الخصبد انًؼرفت ف ٙححمٛك انًُٕ االلخصبد٘ ،كهٛت اإلدارة ٔااللخصبد-خبيؼت انكٕفت0
 .14ػببش ،يحطٍ خضٛر ،)٢١٠٢( ،دٔر ئدارة انًؼرفت ف ٙححمٛك انخًُٛت انبشرٚت ،كهٛت اإلدارة ٔااللخصبد-خبيؼت ٔاضظ0
 .15انؼخٛب ،ٙضؼذ يرزٔق ،)٢١٠١( ،خسٌ انًؼرفت ،يركس انًذُٚت انًُٕرة نهؼهٕو انُٓذضٛت ،انرٚبض0
 .16ػهّت ،يراد ،)٢١٠٢( ،خبْسٚت انذٔل انؼربٛت نالَذيبج ف ٙالخصبد انًؼرفت ،دراضت َظرٚت-ححهٛهٛت ،كهٛت انؼهٕو
االلخصبدٚت ٔانخطٛٛر-خبيؼت اندسائر0
 .17ػهَ ،ٙبٛم ٔحدبز٘ َبدٚت ،)٢١١٢( ،انفدٕة انرلًٛت ،رؤٚت ػربٛت نًدخًغ انًؼرفت ،انؼذد 0٢٠٢
 .18ػٛطٗ ،حطٍ أحًذ ،)٢١١٢( ،ضبٚكٕنٕخٛت اإلبذاع ب ٍٛانُظرٚت ٔانخطبٛك ،دار انفكر َبشرٌٔ ٔيٕزػٌٕ ،ػًبٌ0
 .19فبرٔق ،رؤٔف ػبذانخبنك ،)٢١١٢( ،الخصبد انًؼرفت ف ٙانؼبنى انؼرب ،ٙيشكالحّ ٔآفبق حطٕرِ ،شركت أبٕظبٙ
نهطببػت ٔانُشر ،أبٕظب0ٙ
 .21انكبٛط ،ٙصالذ انذ ،)٢١١٢( ،ٍٚئدارة انًؼرفت ،انًُظًت انؼربٛت نهخًُٛت اإلدارٚت ،خبيؼت انذٔل انؼربٛت ،انمبْرة0
 .21انكبٛط ،ٙصالذ انذٔ ،ٍٚػٕاد كرٚى ،)٢١١٢( ،ئدارة انًؼرفت ٔأثرْب ف ٙاإلبذاع انخُظ ،ًٙٛأطرٔحت دكخٕراِ غٛر
يُشٕرة ،كهٛت االدارة ٔااللخصبد-اندبيؼت انًطخُصرٚت ،بغذاد0
 .22يرٔاٌ ،يحًذ ،)٢١٠٢( ،حؼرٚف الخصبد انًؼرفت ،شبكت يٕضٕع انؼربٛت انذٔنٛت0
 .23يطؼ ،ٙضًٛر ،)٢١٠٢( ،الخصبد انًؼرفت ف ٙاندسائر ،أطرٔحت دكخٕراِ ف ٙانًؼرفت ،كهٛت انؼهٕو االلخصبدٚت ٔانخدبرٚت
ٔػهٕو انخطٛٛر-خبيؼت انؼرب ٙبٍ يؼٛذ٘ ،اندسائر0
 .24يإحًٍ ،يُٗ ،)٢١١٢( ،دٔر انُظبو انخربٕ٘ األردَ ٙف ٙانخمذو َحٕ االلخصبد انًؼرف ،ٙػًبٌ0
 .25انًٕصه ،ٙيحًذ ٔنٛذ ،)٢١١٢( ،الخصبد انًؼرفت ،يدهت االلخصبد٘ ،انؼذد 0٢٢٢
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