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محددات إقتصاد المعرفة في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية

الدكتور عبداهلل فاضل الحيالي
مدرس /رئيس قسم الدراسات االقتصادية واالجتماعية/
مركز الدراسات اإلقليمية /جامعة الموصل

مستخلص البحث
أن التحووو ت العمي ووة والسووريعة التووي يت و دلا مجتم و المعرفووة فووي ال وورن الواحوود
والعترين تثبت أن ا قتصاد الذي سيسود لو اقتصاد المعرفة ،وينبغي على الحكوموات

فعالوة ،وحوكموة رتويدة ،فضوً
أن تتوافر على نظم مؤسسية كفوءة ،وحوواف اقتصوادية ّ
عوون نظووم التعلوويم واإلبووداع ،وت نيووة المعلومووات وا تصووا ت ،بغيووة ا سوو ام فووي حفوو
الخًقة .وأسفرت نتائج تحليل ال ياس ا قتصادي التطبي ي أن نظوام
النتاطات الريادية ّ
الحوووواف ا قتصوووادية ،وت نيوووة المعلوموووات وا تصوووا ت يحووودةدان وبمعنويوووة عاليوووة نحوووو
( )%99موون التغيورات الحاصوولة فووي دليوول اقتصوواد المعرفووة للوودول الخليجيووة العربيووة لعووام
 .2009ويجوودر ب ووذد الوودول بلووورة وعووي اقتصووادي وعلمووي سووتيعان ت نيووة المعلومووات
وا تصا ت وتوطيدلا ،واستنباط سياسات تنب مون الواقو علوى طريوك ا كتفواء الوذاتي
الت نووي .بمووا يح ووك توطيوود الت نيووة بوود موون اسووتيرادلا ،وا حتكووام الووى معووايير الجوودو
ا قتصووادية ،موون دون الوقووود عنوود قخوور حل ووات الت نيووة المتمثلووة با سووت ً  ،التووي
يعدلا المنطك ا قتصادي لد ار ماليا طائل منه.

الم دمة

مض ىىح ح ىىو ع ىىد عل ىىح ال ىىري الواح ىىد والع ى ىريي ،والع ىىالم ي ىىالد تحى ىوالت
عمي ة وسريعة عدة ،ح تالا ثورة المعلومات واالتصىاالت ،ي ى فىي يليعتالىا
ذلكىىم االاتمىىام الميىىرد لىىدور المعرفىىة فىىي الحيىىاة االقتصىىادية ،وقيىىام مجتم ى
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جديىىد ليلىىي عليىىع مجتم ى المعرفىىة ،والعصىىر الىىذر يمىىر بىىع عصىىر المعرفىىة،
والذر بدلت مالمحع تتبلور م ذ ِحدثاي الع د األخير مي ال ري الع ريي .ولي
االقتص ىىاد ال ىىذر سيس ىىود ف ىىي ال ىىري الح ىىالي ا ىىو إقتص ىىاد المعرف ىىة .ول ىىم تع ىىد
المعرفة اليوم ترفاً فكرياً ،بل لضحت لام ع صر مي ع اصر اإل تاج.
وقىىد لبا ىىت التجىىارر التاريخيىىة المعاص ىرة لي الىىدول التىىي تىىدعم المبىىادريي
مىىي ذور األفكىىار المبتكىرة والىىذيي يتمتعىىوي بجىرلة و ىىجاعة فىىي ت يىىذ لفكىىارام
الريادية ،اىي تلكىم الىدول التىي مىت وازداىرت ،فىي حىيي لتسىمت الىدول التىي
وضىىعت العوائىىي لمىىام مىىو وازداىىار اىىذا ال ىىو مىىي المبىىادرات بمسىىتويات مىىو
متد يىة ،وبغيىىة ت ىىجي ال ىىايات الرياديىىة ،ي بغىىي ايجىىاد م ىىار مسىىت ر وفعىىال
وقابل للتوق  ،يتوافر علح ب اء قا و ي صحيح ومسا دة حكومية ماليىة ،وفىتح
م ى ىىدارج الت ى ىىدرير عل ى ىىح الريادي ى ىىة ال ائم ى ىىة عل ى ىىح تص ى ىىميم بى ى ىرام للتي ى ىىوير(.)1
وتضيل الحكومات بمالمة تح يي ذلك ،با تراي لي تتىوافر علىح مىام فعىال
للح ىوافز االقتصىىادية ،و مىىام مسسسىىي يعمىىل فىىي مىىل حوكمىىة ر ىىيدة ،و مىىام
ك ء للتعليم ،و مام مح ىز لإلبىدا  ،وتوييىد ت يىة المعلومىات واالتصىاالت،
ومى ىىي ى ىىظي اى ىىذ ال ى ى مم لي تسى ىىالم فى ىىي ح ى ىىز ال ى ىىايات الرياديى ىىة واالرت ى ىىاء
باالقتصىىاد صىىور اقتصىىاد المعرفىىة وتبوئىىع الم ارتىىر العليىىا فىىي ضىىوء معيىىار
دليل إقتصاد المعرفة.
متووووووكلة البحووووووث ما ازل ى ىىت االقتص ى ىىادات الخليجي ى ىىة العربي ى ىىة توس ى ىىم بكو ال ى ىىا
إقتصادات ت ليدية ،بالرغم مي تبوئالا مراكز متوسية علح وفي دليىل اقتصىاد
المعرفىىة ،واىىي األفضىىل م ار ىةً م ى ب يىىة الىىدول العربيىىة .األمىىر الىىذر يتيلىىر
إجى ىراء تغيي ى ىرات جذري ىىة فى ىىي الب ى ىح االقتصى ىىادية والسياس ىىية وال ا و ي ىىة ب ص ىىد
فعىىال
التح لىول الىح إقتصىىاد المعرفىة الىىذر ي ىوم علىح لعمىىدة تتىوافر علىىح مىام ل
للتعلىىيم ،والح ىوافز االقتصىىادية ،والحوكمىىة ،و مىىام مسسسىىي ك ى ء ،واإلبىىدا ،
وت ية المعلومات واالتصاالت.

محددات اقتصاد المعرفة في دول..

د .عبداهلل فاضل الحيالي
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ألميووة البحووث تتجلىىح فىىي كي يىىة اكتسىىار الىىدول الخليجيىىة العربيىىة للمعرفىىة
وتويي ىىداا بعي ىىداً ع ىىي االس ىىتالالك ع ىىي يري ىىي ىىل الت ي ىىة ومحاكاتال ىىا لل ىىدول
المت دم ىىة معرفيى ىاً ،وتولي ىىد المعرف ىىة الجدي ىىدة ،إعتم ىىاداً عل ىىح البح ىىر والتي ىىوير
ودعم ايات الريادية علح المستوى الحكومي وال يا الخاص.
لوودد البحووث ت ىىخيص محىىددات اقتصىىاد المعرفىىة فىىي دول مجلىىس التعىىاوي
لىىدول الخلىىي العربىىي ،وقياسىىالا كمي ىاً ،وبيىىاي مىىدى إسىىالام اىىذ المحىىددات فىىي
تحويل تلكم االقتصادات إلح ما يعر باقتصاد المعرفة.
فرضووووية البحوووووث تى ىىسثر المتغي ى ىرات ( م ى ىام الح ى ىوافز االقتصى ىىادية ،والتعلى ىىيم،
واإلبىىدا  ،وت يىىة المعلومىىات واالتصىىاالت) وب سىىر مت اوتىىة فىىي دليىىل اقتصىىاد
المعرفة بحسر درجة لداء السياسات االقتصادية المتبعة في دول العي ة.
مووون ج البحوووث يعتمىىد البحىىر علىىح م ى ال التحليىىل الكمىىي ال ىىائم علىىح ب ىىاء
ا موذجات قياسية اقتصادية لعي ة الدراسة.
ي ى ى البح ىىر ف ىىي ثالث ىىة مباح ىىر ،يت ىىاول المبح ىىر األول التعريى ى بم ال ىىوم
التحول ،في حيي ي صر المبحر الثا ي
اقتصاد المعرفة وسماتع ومتيلبات
ل
الىىح تيىىور فكىىر اقتصىىاد المعرفىىة ،ويالىىتم المبحىىر الثالىىر بت ىىدير دالىىة إقتصىىاد
المعرف ى ىىة ف ى ىىي دول مجل ى ىىس التع ى ىىاوي ل ى ىىدول الخل ى ىىي العرب ى ىىي ،ويخ ى ىىتم البح ى ىىر
باالست تاجات والم ترحات.

التحول
المبحث األول مف وم اقتصاد المعرفة وسماته ومتطلبات
ّ
أو

مف وم اقتصاد المعرفة
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ل برى االقتصىاديوي والم ممىات االقتصىادية الدوليىة إلثىراء م الىوم إقتصىاد
المعرفة ،فالب ك الدولي َّ
عد إستخدام المعرفة الداخلية والخارجية وتوليداا ع د
الحاجة ع ص اًر مسث اًر في ت مية االقتصاد والمجتم ( .)2في حيي يرتكز م الوم
إقتص ى ىىاد المعرفىى ىىة بحس ى ىىر م مىى ىىور م مم ى ىىة التع ى ىىاوي والت مي ى ىىة االقتص ى ىىادية
( )OECDعلح المعرفىة والمعلومىات كو الىا مركىز الت ميىة االقتصىادية ،وي ىوم
اقتصاد المعرفة ب كل مبا ر علح إ تاج المعرفة وتوزيعالا واستخدامالا(.)3
وفىىي المع ىىح سىىع ،تىىرى م ممىىة التعىىاوي االقتصىىادر فسىىيا والباسىىي يك
( )APECلي إقتص ى ىىاد المعرف ى ىىة يض ى ىىيل بمالم ى ىىة إ ت ى ىىاج المعرف ى ىىة وتوزيعال ى ىىا
واسىىتخدامالا ،واىىو محىىرك لسىىاس لل مىىو االقتصىىادر ،وتوليىىد الثىىروة ،وتسىىت د
المعرفة علح المجتم المب ي علح المعرفة(.)4
ويىىرى بري كلىىي  Brinkleyلي اقتصىىاد المعرفىىة اىىو االقتصىىاد الىىذر تكىىوي
فيىىع المعرفىىة فىىي قلىىر ال يمىىة المضىىافة مىىي مثىىل الص ى اعات التحويليىىة عاليىىة
الت ي ىىة ،وت ي ىىة المعلوم ىىات واالتص ىىاالت ،ووالدة صى ى اعات جدي ىىدة (األجالى ىزة
والوسائي)(.)5
وفىىي معىىرل تحليلىىع لم الىىوم إقتصىىاد المعرفىىة ،يىىرى كيىىر سىىمر Keith
 Smithلي ثمى ىىة لربعى ىىة مى ىىداخل يمكى ىىي لي تي مى ىىر مى ىىي خاللالى ىىا إلى ىىح إقتصى ىىاد
المعرفىىة ،فال ىىاك مىىي يعت ىىد لي المعرفىىة اىىي لحىىد عوامىىل اإل تىىاج إلىىح جا ىىر
العم ى ى ىىل ورلس الم ى ى ىىال ،ويتب ى ى ىىح ا ى ى ىىذا الم ى ى ىىدخل  approachك ى ى ىىل م ى ى ىىي بيت ى ى ىىر
دروكى ىىر  Peter Drukerومعمى ىىم إقتصى ىىاديي م ممى ىىة التعى ىىاوي والت ميى ىىة
االقتصىىادية .ويىىرى رخىىروي لي المعرفىىة اىىي سىىلعة تم تجىىة ويتجسىىد ذلىىك فىىي
زيىىادة األ ىىكال الجديىىدة مىىي ال ىىايات التىىي تعتمىىد علىىح تجىىارة سىىل المعرفىىة.
في حيي لي ا اك مي يرى لي المعرفىة تتجسىد فىي المالىارات التىي تتعىد ا
مكو ىاً
مالم ىاً مىىي مكو ىىات اقتصىىاد المعرفىىة .ويىىرى المىىدخل األخيىىر لي المعرفىىة اىىي
ردي التيور في ت ية المعلومات واالتصاالت ،وتعمل األخيرة علح إحىدار
تغيرات مالمة في إ تاج المعلومات وتوزيعالا(.)6

محددات اقتصاد المعرفة في دول..

د .عبداهلل فاضل الحيالي
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للمعرفة

ثانيا سمات إقتصاد المعرفة

ثمة سمات تسم اقتصاد المعرفة يمكي إدراجالا علح ال حو افتي-:

 .1إذا كىاي علىم االقتصىاد تيع َّىر بظ ىع علىم ال ىدرة  Science of Scarcityفىظي
عر بظ ع علىم الىوفرة  Science of Abundanceذلكىم لي
إقتصاد المعرفة تي َّ
تمىدخلي المعرفىىة والمعلومىىات ي مىواي ع ىىد االسىتخدام ،علىىح عكىىس مىىا اىىي
عليى ىىع ح ى ىىال جميى ى ى المى ىىدخالت االقتص ى ىىادية األخ ى ىىرى التى ىىي تس ى ىىت د ع ى ىىد
االستخدام.
 .2يخض إقتصاد المعرفة ل ا وي تزايد الغلة ،لر لي زيىادة المىدخالت يىسدر
الىىح تح يىىي إ تىىاج معرفىىة ب سىىبة لعلىىح ،اعتمىىاداً علىىح لي المعرفىىة تراكميىىة
وباتج ىىا مت ازي ىىد ،إذ لي إ ت ىىاج معرف ىىة جدي ىىدة ي ىىسدر ال ىىح إمكا ىىات إل ت ىىاج
معرفة جديدة لخرى(.)7
 .3يعىىد رلس المىىال الب ىىرر المكى اىوي ال ىرئيس لل يمىىة فىىي الم ممىىة التىىي تعتمىىد
المعرف ىىة ،لر لي األخيى ىرة ا ىىي العام ىىل األس ىىاس لإل ت ىىاج ،وب ىىذلك يختلى ى
إقتص ىىاد المعرف ىىة ع ىىي االقتص ىىاد الز ارع ىىي ،واالقتص ىىاد الصى ى اعي .إذ لي
إقتصاد المعرفة يعتمد علح الجالىد ال كىرر الواحاللىع محىل الجالىد العضىلي،
وك ىىذلك إح ىىالل العم ىىل ال ك ىىرر ال ىىائم عل ىىح المعرف ىىة العلمي ىىة والعملي ىىة م ىىي
وعية لعلح محل العمل ال كرر مي وعية لد ىح ،وب ىكل مسىتمر ومت ازيىد
ومتسار  ،بما يت اسر والت يات المت دمة التي يتضم الا(.)8
 .4تعتم ىىد قيم ىىة المعرف ىىة وتس ىىعيراا عل ىىح المح ىىيي ال ىىذر تس ىىتخدم في ىىع ،إذ لي
المعلومىىات والمعرفىىة سىىالا تختلى قيمتالىىا وسىىعراا بىىاختال األ ىىخاص،
وكى ىىذلك ال ى ىىخص سى ىىع بى ىىاختال الى ىىزمي .بمع ى ىىح محى ىىدد ،لي معييى ىىات
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إقتصىاد المعرفىىة وت ياتىع تح ىىي عائىد مرت ى لالسىتثمار ،والتىىي تجعىل م ىىع
إقتص ى ىىاداً ال ت افس ى ىىياً بحك ى ىىم المى ى ىوارد واإلمكا ى ىىات الكبيى ى ىرة الت ى ىىي تحتاجال ى ىىا
ايات إقتصىاد المعرفىة ،وبالم ابىل يح ىي قيمىة مضىافة مرت عىة ،السىيما
لي مدخالت ىىع المادي ىىة الملموس ىىة تك ىىاد تخت ىىي ،وت تص ىىر عل ىىح الم ىىدخالت
المعرفية غير الملموسة(.)9
 .5ت ىىزداد قيم ىىة االتص ىىاالت تيج ىىة لت ىىدفي المعرف ىىة ،ويعتم ىىد اقتص ىىاد المعرف ىىة
علىىح ال ىىبكات فىىي إيصىىال المخرجىىات الىىح السىىوي عبىىر اسىىتخدام وسىىائل
االتصاالت الحديثة.
ولتس ىىليي الض ىىوء لكث ىىر ،ي م ىىر ال ىىح الج ىىدول ( )1ال ىىذر يب ىىيي م ار ىىة ب ىىيي
اقتصاد الص اعة واقتصاد المعرفة.
الجدول ( )1م ارنة بين اقتصاد الصناعة واقتصاد المعرفة
اقتصاد الصناعة
 إقليمي





ث ائي ى ىىة قيم ى ىىة الم ع ى ىىة وقيم ى ىىة
التبادل
لصول تحىت م ب يمتالىا واي لىم
تستبدل
ملكي ىىة مادي ىىة يس ىىالل حص ىىراا
وتوثي الا وحمايتالا
رلس الم ى ىىال الم ى ىىادر وس ى ىىيوة
لصحار رسوس األموال
اقتصاد الصناعة

 ال ىىدرة وقلىىة العىىرل تزيىىد مىىي
ال يمة
 التركيز علح جا ر العرل
 اقتصاد قائم علح يور اإل تاج

عنصر الم ارنة
اال ت ار

 عالمي


م الوم ال يمة



م الوم الملكية
عنصر الم ارنة



اقتصاد المعرفة

رباعي ىىة ممثل ىىة ف ىىي ا ىىذ الث ائيى ىىة
مضافاً إليالا ال يمة الرمزية وقيمة
المعلومات
لصول ت د قيمتالا إي لم تستخدم
ملكيى ىىة فكري ى ىىة يص ى ىىعر تحدي ى ىىداا
وحمايتالا
رلس المى ى ى ى ىىال الى ى ى ى ىىذا ي وسى ى ى ى ىىيوة
الرلسمالييي الذا ييي
اقتصاد المعرفة

 الى ىىوفرة وكث ى ىرة العى ىىرل تزيى ىىد مى ىىي
ال يمة
العرل واليلر
 التركيز علح جا ر اليلر
 اقتص ىىاد ق ىىائم عل ىىح ي ىىور إع ىىادة
عالقة الم ت

محددات اقتصاد المعرفة في دول..

 ض ىىور المى ىوارد المادي ىىة مى ى
زيادة االستالالك
 المستاللك لصيي بالم ت













علح لساس ال ائم بال عل
السعة اإل تاجية
م وم ى ى ىىات التوسى ى ى ى (خي ى ى ىىوي
إ تاج وم افذ بي )
إدارة مركزية ارمية
إ تاج جماايرر
زيادة ال درة الت افسية
مواد لولية ،رلس مال يبيعي
إ تاج كبير
رلس المال /العمل
ميكا يكية
قليل  ،متوسي
مست ر

 براعة لو مالارة لمرة واحدة
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بالمستاللك




ت ويم األداء
االقتصادر






مي اإلدارة
والت ميم



مصدر ال يمة



ت ميم اإل تاج
م تاح ال مو
الت ية
لامية البحر
الذوي

الحاجة الح
التعليم
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اإل تاج
مىىاء الم ىوارد المعرفيىىة م ى زيىىادة
االستالالك
االس ىىتالالك ع ىىي بع ىىد ،الخ ىىدمات
التي ت دم للمستخدم في موقعع
علح لساس المحتمل والممكي
الياقة المعرفية الكام ة
الب يى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىة التحتية( ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىبكات
المعلومات)
بكة دي امية
إ تاج ال كتلي
الت افس م التعاوي
رلس مال ب رر

 إ تاج مري





اإلبدا /المعرفة
رقمية
عالي
يتغير بسرعة

 التعلم مدى الحياة

المصدر -
( )1نبيل علي ونادية حجازي ،الفجوة الرقمية ،رؤية عربية جملتمع املعرفة ،سلسلة عامل املعرفة ،العددد (،)318
الكويت ،آب  ،2005ص .399
(2) Dian Coyle & Dany Quah, Getting Measure of the new Economy, Carlton House,
>>London, 2004, P.6. <<http://www.theworkfoundation.com

ثالثا متطلبات التحول نحو اقتصاد المعرفة

بغيىىة التحى لىول مىىي االقتصىىاد الت ليىىدر الىىح اقتصىىاد المعرفىىة ،ثمىىة متيلبىىات
ي بغي توافراا لتح يي ذلك ،تتمثل بافتي(-:)10

[]311

مركز الدراسات اإلقليمية

دراسات إقليمية )02( 6

 .1سياسىىات اقتصىىادية كليىىة مسىىت رة ،ت سىىح المجىىال للتخيىىيي يويىىل المىىدى
متضم ةً رلس المال ،واست رار العملة ،واست رار معدل الصر .
 .2سياسات االستخدام والتدرير ال لعال التي مي ظ الا لي ت ضي الح سرعة
تعلم األفراد ،وزيادة اكتسار المعرفة.
 .3سياسات م افسة ،واعتماد خ ل كل ة إ تاج الت ية ،وتحرير االتصاالت،
واال تاح التجارر ،وفسىح المجىال لىدخول االسىتثمار األج بىي الىذر يعتمىد
علح الت يات الحديثة.
 .4يعتمد إقتصاد المعرفة علح لربعة محددات اي اإلبدا واالبتكىار ،وت يىة
المعلوم ى ى ىىات واالتصىى ى ىىاالت ،والتعل ى ى ىىيم ورلس المى ى ى ىىال الب ى ى ىىرر  ،والح ى ى ىىافز
االقتصادر وال مام المسسسي والحوكمة.
 .5تىىسثر العولمىىة بمىىا ت ىىتمل عليىىع مىىي سىىالولة ا ت ىىال السىىل والخىىدمات بىىيي
الدول في اقتصاد المعرفة.
المبحث الثاني تطور فكر اقتصاد المعرفة
م ىىذ حىىو لربعىىة قىىروي عى َّىد (فر سىىيس بيكىىوي) (" )1626-1561لي المعرفىىة
ق ى ىىوة"( .)11وكا ى ىىت المعرف ى ىىة ت ال ى ىىم عل ى ىىح لس ى ىىاس م ى ىىدى إس ى ىىالامالا ف ى ىىي ال م ى ىىو
االقتصادر ،ويعد (ردم سمر) ( )1790-1723فىي يليعىة االقتصىادييي الىذيي
لدركوا لامية المعرفة ،مي خالل ت سىيم العمىل ،الىذر تع َّىد حجىر الزاويىة لل مىو
االقتصىىادر ،والسىىبر ال ىرئيس فىىي تحسىىيي الرفاايىىة االقتصىىادية .ول لكىىد (كىىارل
ماركس) ( )1883-1818لامية ال يمة المضافة في العمل ،كما و لكىد (جوزيى
ومبيتر) ( )1950-1883لاميىة االبتكىارات التىي تتمثىل فىي إدخىال الم تجىات
الجديىىدة ،لو إج ىراء تحسىىي ات مسىىتمرة علىىح الم تجىىات ،عبىىر اسىىتخدام ي ارئىىي
جديدة في اإل تاج ،لو إقامة م ممات ص اعية جديدة(.)12

محددات اقتصاد المعرفة في دول..
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ولضا (ال ريد مار ال) ( )1924-1842لي االقتصاد يتيور م تيور
الت ية ،ومسسسات السوي ،وت ضيالت ال اسَّ ،
وعد المعرفة محركاً قوياً
لإل تاجية.
كمىىا َّ
وكىىد (والىىت روسىىتو) ( )2003-1916لاميىىة قىىوى الت ىىدم والتحىىدير فىىي
االقتص ىىاد ،والت ىىي تت ىىوي عل ىىح العوائ ىىي المسسس ىىية واألفك ىىار الرجعي ىىة .وب ى لىيي
(روبرت سولو) ( ) -1924لي حو ( )50%مي ال مو االقتصادر تيعىزى الىح
المعرفى ىىة الخارجيى ىىة .وبى ىىيَّي كى ىىل مى ىىي (روبى ىىرت لوكى ىىاس) ( ،) -1937و(بى ىىاول
رومىىر) ( ،) -1955لي ال مىىو االقتصىىادر اىىو تيجىىة لزيىىادة العوائىىد المرتبيىىة
بالمعرفىىة الجديىىدة ،وبى لىيي لي المعرفىىة لالىىا سىىمات خاصىىة تختل ى عىىي السىىل
االقتصادية األخرى ،ولي ال درة علح ال مو االقتصادر بواسية زيادة المعرفىة
يولد ال رصىة لل مىو االقتصىادر غيىر المحىدود .كمىا بىيَّي (بىاول رومىر) ليضىاً
ل
لي دعم البحىر والتيىوير ،وزيىادة التعلىيم يسىالماي فىي ح ىز الرياديىة (االبىدا
واالبتكار) ،واالخيرة تعد ال وة الدافعة الجديدة لل مو االقتصادر(.)13
ويرى (فرايتس ماكلور) ( )1983-1902لي إقتصاد المعرفة يتضمي إ تاج
وتوزي واستخدام المعرفة والمعلومات .ول لكد عبر دراساتع لامية إ تاج
المعرفة ودوراا في ح ز ال مو االقتصادر في االقتصادات الحديثة.
ويعد (بيتر دروكر) ( )2005-1909الرائد في مضمار إقتصاد المعرفىة ،إذ
وص ى االخىىتال بىىيي العامىىل اليىىدور  Manual Workerوعامىىل المعرفىىة
 Knowledge Workerالىىذر ي ىىت لفكىىا اًر ومعلومىىات .وتوقل ى ا ت ىىال الب ىرية
الىىح عصىىر المعلومىىات ،وبى لىيي لي االقتصىىادات المت دمىىة التىىي ت ىىود االقتصىىاد
تحولت الح اقتصاد المعرفة ،و َّدد علح لي عمال المعرفة ام الىذيي
العالمي َّ
حرك ى ى ىوا افالت
سى ى ىىي ودوي االقتصى ى ىىاد بى ى ىىدالً مى ى ىىي عمى ى ىىال العضى ى ىىالت الى ى ىىذيي ل
والمص ىىا  .ورك ى لىزت د ارس ىىة الب ىىك ال ىىدوليِ ،عب ىىر ت ريرا ىىا الموس ىىوم (اقتص ىىاد
المعرف ىىة وم الجي ىىة ت ىىويم المعرف ىىة ،)2006 ،عل ىىح لي اس ىىتخدام المعرف ىىة يع ىىد
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م ت ى ىىاح لح ى ىىز ال م ى ىىو االقتص ى ىىادر ،وق ى ىىدم الت ري ى ىىر (دلي ى ىىل إقتص ى ىىاد المعرف ى ىىة)
 ،Knowledge Economy Indexو(دليىىل المعرفىىة) ،Knowledge Index
ويض ىىم ا ىىذيي ال ىىدليليي مجموع ىىة كبيى ىرة م ىىي المتغيى ىرات .وفيم ىىا يخ ىىص قي ىىاس
إقتصىىاد المعرفىىة ،ال يوجىىد ات ىىاي ميلىىي بىىيي الم ممىىات االقتصىىادية الدوليىىة
وف ىىي م ىىدمتالا الب ىىك ال ىىدولي ( ،)WBوم مم ىىة التع ىىاوي والت مي ىىة االقتص ىىادية
( ،)OECDوم مم ى ى ىىة التع ى ى ىىاوي االقتص ى ى ىىادر فس ى ى ىىيا والباس ى ى ىىي يك (.)APEC
وسىىيعتمد البحىىر صىىيغة الب ىىك الىىدولي فىىي قيىىاس دليىىل اقتصىىاد المعرفىىة* ،إذ
قام الب ك الدولي بت ميم بر ام (المعرفة مىي لجىل الت ميىة) ( ،)K4Dويالىد
الح توليد ال درة للدول علح اإلفادة مي ال رص الجديدة لثىورة المعرفىة ،والب ىاء
المسثر ألبعاد المعرفىة فىي سىتراتيجيات ال مىو والت ميىة االقتصىادية .وقىد يت اىور
بر ى ىىام ( )K4Dصى ىىيغة لمسى ىىاعدة الى ىىدول على ىىح تصى ىىميم سى ىىتراتيجيات بغيى ىىة
اال ت ى ىىال الى ىىح اقتصى ىىاد المعرفى ىىة ،وتضى ىىم اى ىىذ الصى ىىيغة مجموعى ىىة كبي ى ىرة مى ىىي
والكميى ى ى ىىة  Quantitativeوالب يويى ى ى ىىة
المتغي ى ى ى ىرات ال وعيى ى ى ىىة Qualitative
 ،Structuralتعي ىىي ص ىىورة ع ىىي كي ي ىىة م ار ىىة ال ىىدول مى ى بعض ىىالا ف ىىي ا ىىذا
المض ىىمار .وت ىىم تصى ى ي ا ىىذ المتغيى ىرات ف ىىي لربع ىىة مج ىىامي رئيس ىىة تمث ىىل
لعمدة  Pillarsاقتصاد المعرفة واي:
 -1الحى ىوافز االقتص ىىادية وال م ىىام المسسس ىىي والحوكم ىىة ،وتض ىىم ( )28متغيى ى اًر
إقتصادياً وقا و ياً وسياسياً.
 -2مام اإلبدا ويضم ( )24متغي اًر.
 -3مام التعليم ،ويضم مجموعتاي رئيستاي امىا :التعلىيم العىام ويضىم ()14
متغي اًر ،والج وسة  Genderويضم ( )5متغيرات.
 -4ت ية المعلومات واالتصاالت ويضم ( )12متغي اًر.
المبحووث الثالووث ت وودير دالووة إقتصوواد المعرفووة لوودول مجلووس التعوواون لوودول
الخليج العربية

د .عبداهلل فاضل الحيالي
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أو ت دير دالة إقتصاد المعرفة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
لعام 2009
إعتماداً علح معييات الجدول ( )2جرى ت دير دالة اقتصاد المعرفة لعي ة
الدراسة وعلح ال حو افتي-:
الجدول ( )2محددات اقتصاد المعرفة في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية لعام 2009

الدولة

دليل اقتصاد
المعرفة

نظام الحواف

ا قتصادية

اإلبداع

التعليم

INN

EDU

وا تصا ت

4.90

8.59
7.30

ت نية المعلومات

KEI

EIR

6.73

6.75

6.69

6.04

6.75

4.29

5.82

5.31

5.94

3.97

4.89

6.43

5.36

7.15

4.94

4.47

4.90

دولة الكويت

5.85

6.50

4.98

4.93

6.96

دولة قير

6.73

7.05

6.45

5.37

8.06

اإلمارات العربية
المتحدة

مملكة البحريي
المملكة العربية

السعودية

سلي ة تعماي

المصدر

ICT

<<>> http://info.Worldbank.org

بع ىىد لي ت ىىم إجى ىراء اختب ىىار  **Duncanل ي ىىاس ت ىىظثير مح ىىددات اقتص ىىاد
المعرف ىىة ف ىىي ال ىىدول الخليجي ىىة العربي ىىة والمتمثل ىىة ب م ىىام الحى ىوافز االقتص ىىادية
( )EIRواإلب ى ى ى ى ىىدا ( )INNوالتعل ى ى ى ى ىىيم ( )EDUولخيى ى ى ى ى ى اًر ت ي ى ى ى ى ىىة المعلوم ى ى ى ى ىىات
واالتصاالت ( )ICTوجد افتي:
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الجدول ( )3يبين قيم اختبار  Duncanلدالة اقتصاد المعرفة في الدول
الخليجية العربية لعام 2009

Duncan
Grouping

t

N

Mean

ICT

6

7.0450

EIR

6

6.6900

A
A
A

Inn

6

5.2200

Edu

6

5.0633

B
B
B

المصدر الجدول مي إعداد الباحر باالعتماد علح مخرجات الحاسر االلكترو ي.

يع ى ىىي ا ى ىىذا لي ت ي ى ىىة المعلوم ى ىىات واالتص ى ىىاالت ( )ICTو م ى ىىام الحى ى ىوافز
االقتصادية ( )EIRتظتي في المرتبة األولح مي حير التىظثير ،يع بالىا اإلبىدا
( )INNوالتعلىيم ( )EDUفىي المرتبىىة الثا يىة .وع ىد اعتمىىاد المتغيىريي لألولىىيي
(ت يى ىىة المعلومى ىىات واالتصى ىىاالت و مى ىىام الح ى ىوافز االقتصى ىىادية) فى ىىي ل م ى ىوذج
اال حىدار لتبيىاي لثرامىا فىىي اقتصىاد المعرفىة فىي الىىدول الخليجيىة العربيىة عىىام
 2009كا ت ال تائ كافتي:
ل ىىد تمىىت االسىىتعا ة بىىاأل موذج الخيىىي فىىي ت ىىدير اال حىىدار كو ىىع يعكىىس
يبيعة العالقة الح ي يىة بىيي المتغيىرات المسىت لة والمتغيىر التىاب المسىتخدميي
في اذا التحليل ،فضالً عي الحصول علح لفضل توفيي لأل موذج.

مىىي المتغيىرات المسىىت لة األربعىىة السىىتخدم المتغيىريي األكثىىر تىىظثي اًر فىىي
اى ىىذا األ مى ىىوذج ،بحيى ىىر اجت ى ىىاز اى ىىذاي المتغي ى ىراي اختبى ىىار المع ويى ىىة )(t
لمعلمات اذ المتغيرات ،لذلك فاي ت دير األ موذج جاء كما يظتي:

د .عبداهلل فاضل الحيالي
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Y  1.1115  0.60335 X1  0.43678 X 2

)(17.26

)(7.95

)(2.06

الجدول ( )4يبين ت دير دالة إقتصاد المعرفة في الدول الخليجية العربية
لعام 2009

أسماء المتغيرات

المتغيرات

Y

دليل اقتصاد المعرفة في الدول الخليجية العربية

X1

نظام الحواف ا قتصادية ()EIR

X2

ت نية المعلومات وا تصا ت ()ICT

مصفوفة ا رتباط

ا ختبارات
R2 =99.2%

X1
X2 0.009

R-2 =98.6%
F =179.30

درجات

اختبار

2

2.06

-1.1115

3

7.95

0.60335

X1

5

17.26

0.43678

X2

الحرية

()t

المعامًت

الم درات
Constant

DW=1.82

المصدر اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات احلاسب االلكرتوين.

إي قيمىىة معامىىل التحديىىد لالىىذا األ مىىوذج تبىىيي لي ( )%99.2مىىي التغي ىرات
الحاصلة في دليل اقتصاد المعرفة في الدول الخليجية العربية تعود إلح مام
الحى ى ىوافز االقتص ى ىىادية ( )EIRوت ي ى ىىة المعلوم ى ىىات واالتص ى ىىاالت ( ،)ICTواي
ال سبة المتب ية ( )%0.8تعود إلح تظثير متغيىرات لخىرى لىم تىدخل ضىمي اىذا
األ موذج تسمح عادة بالمتغير الع وائي.
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تبىىيي قيمىىة اختبىىار ) (Fالمحتسىىبة ع ىىد مسىىتوى مع ويىىة ( )0.05ودرجىىات
حرية ( )2.3مع وية األ موذج  ،لما اختبار ( )Kleinفا ع يسكد خلو األ موذج
مي م كلة االرتباي الخيي بيي المتغيريي المست ليي.
إي تىىائ الت ىىدير لالىىذا األ مىىوذج تبىىيي لي ا ىىاك عالقىىة يرديىىة ذات تىىظثير
مع ى ىىور كبيى ىىر بى ىىيي مى ىىام الح ى ىوافز االقتصى ىىادية ( ) EIRوت يى ىىة المعلومى ىىات
واالتصىىاالت ( )ICTمى دليىىل اقتصىىاد المعرفىىة فىىي الىىدول الخليجيىىة العربيىىة ،
واي اذا السلوك جاء متياب اً م الم يىي االقتصىادر .إذ ت ىير اىذ العالقىة
إلىىح لي تغي ى اًر فىىي مىىام الح ىوافز االقتصىىادية بم ىىدار وحىىدة واحىىدة م ى ثبىىات
العوامل األخرى ،سيسدر إلح تغير م ابل في دليل اقتصاد المعرفة في الدول
الخليجية العربية بم دار ( )0.60335وحدة.
إي الت ى ىىظثير المع ى ىىور األكب ى ىىر ج ى ىىاء م ى ىىي خ ى ىىالل ت ى ىىظثير ت ي ى ىىة المعلوم ى ىىات
واالتصىىاالت ( )ICTفىىي دول العي ىىة ،اىىذا مىىا لمالرتىىع تىىائ الت ىىدير الخاصىىة
بالذا األ موذج التي تبيي لي ا ىاك عالقىة يرديىة ذات تىظثير مع ىور بىيي اىذا
المتغيىىر و دليىىل اقتصىىاد المعرفىىة فىىي الىىدول الخليجيىىة العربيىىة .إذ تع ىىي اىىذ
العالقىىة إي تغي ى اًر فىىي ت يىىة المعلومىىات واالتصىىاالت بم ىىدار وحىىدة واحىىدة م ى
ثبات العوامل األخرى ،سيسدر إلح تغير م ابل في دليل اقتصاد المعرفىة فىي
الدول الخليجية العربية بم دار ( )0.43678وحدة.
ثانيووا ت وودير دالووة اقتصوواد المعرفووة لوودول مجلووس التعوواون لوودول الخلوويج
العربية لعام 2005
اعتم ىىادا عل ىىح معيي ىىات الج ىىدول ( )5ج ىىرى ت ىىدير دال ىىة اقتص ىىاد المعرف ىىة
لعي ة الدراسة وعلح ال حو افتي-:

د .عبداهلل فاضل الحيالي

محددات اقتصاد المعرفة في دول..
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وووددات إقتصوووواد المعرفوووووة لوووودول مجلووووس التعوووواون للوووودول
الجووووودول ( )5محو ّ
الخليجية العربية لعام 2005
دليل

الدولة

اقتصاد

نظام

الحواف

ت نية

اإلبداع
INN

التعليم
EDU

المعلومات

3.33

6.88
6.87

المعرفة
KEI

ا قتصادية
EIR

5.69

6.15

6.39

5.23

5.60

2.71

5.74

4.95

5.08

5.36

3.57

5.80

سلطنة عمان

4.08

4.88

3.19

3.78

4.48

دولة الكويت

5.85

7.02

5.17

5.19

6.85

دولة قطر

5.83

6.02

5.47

5.23

6.59

اإلمارات العربية

المتحدة

مملكة البحرين
المملكة العربية

السعودية

المصدر

وا تصا ت
ICT

<<>> http://info.Worldbank.org

بعىد لي تىم إجىراء اختبىار  Duncanل يىاس تىظثير محىددات اقتصىاد المعرفىة
فى ىىي الى ىىدول الخليجيى ىىة العربيى ىىة والمتمثلى ىىة ب مى ىىام الح ى ىوافز االقتصى ىىادية ()EIR
واإلبدا ( )INNوالتعليم ( )EDUوت ية المعلومات واالتصاالت ( )ICTوجد
افتي:
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الجدول ( )6يبين قيم اختبار  Duncanلدالة اقتصاد المعرفة في الدول
الخليجية العربية لعام 2005

t

N

Mean

ICT

6

6.2450

EIR

6

5.7917

INN

6

4.7150

EDU

6

4.4733

Duncan
Grouping
A
A
A
B
B
B

المصدر الجدول مي إعداد الباحر باالعتماد علح مخرجات الحاسر االلكترو ي.

يع ى ىىي اى ىىذا لي ت يى ىىة المعلومى ىىات واالتصى ىىاالت ( )ICTو مى ىىام الح ى ىوافز
االقتصادية ( )EIRتظتي في المرتبة األولح مي حير التىظثير ،يع بالىا اإلبىدا
( )INNوالتعلىيم ( )EDUفىي المرتبىىة الثا يىة .وع ىد اعتمىىاد المتغيىريي لألولىىيي
(ت ي ىىة المعلوم ىىات واالتص ىىاالت و م ىىام الحى ىوافز االقتص ىىادية) ف ىىي لت م ىىوذج
اال حىدار لتبيىاي لثرامىا فىىي اقتصىاد المعرفىة فىي الىىدول الخليجيىة العربيىة عىىام
 2005كا ت ال تائ كافتي:
ل د تمت االستعا ة باأل موذج اللوغارتمي في ت دير اال حدار كو ع يعكس
يبيعة العالقة الح ي يىة بىيي المتغيىرات المسىت لة والمتغيىر التىاب المسىتخدميي
في اذا التحليل ،فضالً عي الحصول علح لفضل توفيي لأل موذج.
مىىي المتغيىرات المسىىت لة األربعىىة اسىىتخدم المتغيىريي األكثىىر تىىظثي اًر فىىي اىىذا
األ مىى ىىوذج ،بحيىى ىىر اجتى ى ىىاز لحى ى ىىداما اختبىى ىىار المع ويى ى ىىة ) (tلمعلم ى ىىات اى ى ىىذ
المتغيرات  ،لذلك فاي ت دير األ موذج جاء كما يظتي:

د .عبداهلل فاضل الحيالي

محددات اقتصاد المعرفة في دول..
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ln Y  0.2615  ln 0.7653 X 2

)(0.70

)(3.40

الجدول ( )7يبين ت دير دالة اقتصاد المعرفة في الدول الخليجية العربية
لعام 2005

المتغيرات
Y
X1

X2
مصفوفة
ا رتباط

لسماء المتغيرات
دليل اقتصاد المعرفة في الدول الخليجية العربية
مام الحوافز االقتصادية ( ....)EIRاستبعد
ت ية المعلومات واالتصاالت ()ICT
درجات
الحرية

اختبار
()t

المعامًت

الم درات

R2 =88.3%

1

1.03

0.2615

Constant

R-2 =85.4%

4

5.49

0.7653

X2

F =30.19

5

ا ختبارات

DW=1.28
المصدر اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات احلاسب االلكرتوين.

إي قيمىىة معامىىل التحديىىد لالىىذا األ مىىوذج تبىىيي لي ( )%88.3مىىي التغي ىرات
الحاصلة في دليل اقتصاد المعرفة في الدول الخليجية العربية تعود إلح مام
ت يىىة المعلومىىات واالتصىىاالت ( ،)ICTواي ال سىىبة المتب يىىة ( )%11.7تعىىود
إلح تظثير متغيرات لخرى لم تدخل ضمي اذا األ موذج تسمح عادة بالمتغير
الع وائي.
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تبىىيي قيمىىة اختبىىار ) (Fالمحتسىىبة ع ىىد مسىىتوى مع ويىىة ( )0.05ودرجىىات
حريىىة ( )1.4مع ويىىة األ مىىوذج ،لمىىا قيمىىة اختبىىار ( )DWفإ الىىا ال تسكىىد وفىىي
الوقىىت سىىع ال ت ىىي وجىىود م ىىكلة االرتبىىاي الىىذاتي لكو الىىا واقعىىة فىىي م ي ىىة
عدم التظكد الموجبة.
إي تىىائ الت ىىدير لالىىذا األ مىىوذج تبىىيي لي ا ىىاك عالقىىة يرديىىة ذات تىىظثير
مع ىىور كبي ىىر ب ىىيي ت ي ىىة المعلوم ىىات واالتص ىىاالت ( )ICTمى ى دلي ىىل اقتص ىىاد
المعرف ىىة ف ىىي ال ىىدول الخليجي ىىة العربي ىىة ،واي ا ىىذا الس ىىلوك ج ىىاء متياب ى ىاً مى ى
الم ي ىىي االقتص ىىادر .إذ ت ىىير ا ىىذ العالق ىىة إل ىىح لي تغيى ى اًر س ىىبياً ف ىىي ت ي ىىة
المعلوم ى ىىات واالتص ى ىىاالت ( )ICTبم ى ىىدار وح ى ىىدة واح ى ىىدة مى ى ى ثب ى ىىات العوام ى ىىل
األخرى ،سيسدر إلح تغير سىبي م ابىل فىي دليىل اقتصىاد المعرفىة فىي الىدول
الخليجية العربية بم دار ( )0.7653وحدة.
ثالثا  -ت دير دالة ت نية المعلومات وا تصا ت لعام 2005

إعتمىىاداً عل ىىح معيي ىىات الجىىدول ( )8ج ىىرى ت ىىدير دالىىة ت ي ىىة المعلوم ىىات
واالتصاالت لعي ة الدراسة وعلح ال حو افتي-:

جدول ()1

محددات اقتصاد المعرفة في دول..

د .عبداهلل فاضل الحيالي
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بعد لي تم إجراء اختبىار  Duncanل يىاس تىظثير محىددات ت يىة المعلومىات
واالتص ىىاالت ( )ICTف ىىي ال ىىدول الخليجي ىىة العربي ىىة والمتمثل ىىة بالال ىىات (لك ىىل
 1.000س ىىمة) وخي ىىوي الال ىىات الرئيس ىىة (الالواتى ى األرض ىىية) (لك ىىل 1.000
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سىمة) وم ىتركو الالواتى الخلويىة (لكىل  1.000سىىمة) والحاسىر االلكترو ىىي
(لكل  1.000سمة) وحصة األسىر مىي التل ىاز ( )%وحزمىة اال تر ىت الدوليىة
(ب ىىت لك ىىل ىىخص) ومس ىىتخدمو اال تر ىىت (لك ىىل  1.000س ىىمة) وس ىىعر س ىىلة
اال تر ىىت (دوالر /ىىالر) وتىوافر خىىدمات الحكومىىة االلكترو يىىة ومىىدى اسىىتخدام
اال تر ت في األعمال ولخي اًر اإل اي علح ت ية المعلومات واالتصاالت سبة
مي ال ات المحلي اإلجمالي وجد افتي:
الجدول ( )9يبين قيم اختبار  Duncanلدالة ت نية المعلومات وا تصا ت
في الدول الخليجية العربية لعام 2005
t
الالات

(لكل  1.000سمة)

م تركو الالوات

الخلوية ( لكل  1.000سمة)

حزمة اال تر ت الدولية (بت لكل خص)

مستخدمو اال تر ت (لكل  1.000سمة)
الرئيسة (الالوات

األرضية) (لكل

خيوي الالات
 1.000سمة)
الحاسر االلكترو ي (لكل  1.000سمة)
حصة األسر مي التل از()%

سعر سلة اال تر ت (دوالر /الر)

توافر خدمات الحكومة االلكترو ية

مدى استخدام اال تر ت في األعمال
اإل ىىاي علىىح ت يىىة المعلومىىات واالتصىىاالت سىىبة
مي ال ات المحلي اإلجمالي

Duncan
Grouping

N

Mean

6

1035.13

6

824.30

6

505.27

A
B
C

6

210.83

D

6

208.07

D

6

182.17

6

90.75

6

19.64

6

2.64

6

2.45

D
D
D
D
D

6

1.22

D

المصدر اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات احلاسب االلكرتوين.

يع ىىي اىىذا لي الالىىات (لكىىل  1.000سىىمة) جىىاء بالمرتبىىة األولىىح مىىي
حيىىر التىىظثير يع بالىىا م ىىتركو الالوات ى الخلويىىة (لكىىل  1.000سىىمة) فىىي
المرتبة الثا يىة ،ومىي ثىم حزمىة اال تر ىت الدوليىة (بىت لكىل ىخص) فىي

د .عبداهلل فاضل الحيالي

محددات اقتصاد المعرفة في دول..
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المرتبة الثالثة ولخي اًر جاءت ب ية المتغيرات في المرتبة الرابعة وكمىا اىو
موضىىح فىىي الجىىدول ( ،)9وع ىىد اعتمىىاد المتغي ىرات الثالثىىة األولىىح فىىي
ل موذج اال حدار لتبياي لثراا في دالة ت ية المعلومات واالتصىاالت فىي
الدول الخليجية العربية عام  2005كا ت ال تائ كافتي:
ل ىىد تمىىت االسىىتعا ة بىىاأل موذج اللوغىىارتمي فىىي ت ىىدير اال حىىدار كو ىىع
يعكىس يبيعىىة العالقىىة الح ي يىىة بىيي المتغيىرات المسىىت لة والمتغيىىر التىىاب
المستخدميي في اىذا التحليىل ،فضىالً عىي الحصىول علىح لفضىل توفيىي
لأل موذج.
مي المتغيرات المست لة المذكورة ساب اً ا تخر م الا المتغيراي األكثر
تظثي اًر في اذا األ موذج ،لذلك فاي ت دير األ موذج جاء كما يظتي:
ln Y  37.387  9.498 ln X 2  12.317 ln X 3
)(2.96

)(4.13

)(4.10

الجدول ( )10يبين ت دير دالة ت نية المعلومات وا تصا ت في الدول
الخليجية العربية لعام 2005

المتغيرات

أسماء المتغيرات
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Y
X2

X3
مصفوفة ا رتباط

دراسات إقليمية )02( 6

دالة ت نية المعلومات وا تصا ت في الدول الخليجية العربية
متتركو ال واتد الخلوية (لكل  1.000نسمة)
ح مة ا نترنت الدولية (بت لكل تخص)
االختبارات
2

X2
X3 0.940

درجات الحرية

اختبار ()t

المعامالت

الم درات

R =89.1%

2

4.10

-37.387

Constant

R-2 =81.8%

3

4.13

9.498

X2

F = 12.21

5

2.96

-12.317

X3

DW 1.18

المصدر اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات احلاسب االلكرتوين.

إي قيمىىة معامىىل التحديىىد لالىىذا األ مىىوذج تبىىيي لي ( )%89.1مىىي التغي ىرات
الحاصلة في ت دير ت ية المعلومات واالتصاالت في الىدول الخليجيىة العربيىة
تعىىود إلىىح م ىىتركي الالوات ى الخلويىىة (لكىىل  1.000سىىمة) ،وحزمىىة اال تر ىىت
الدوليىىة (بىىت لكىىل ىىخص) ،واي ال سىىبة المتب يىىة ( )%10.9تعىىود إلىىح تىىظثير
متغي ىرات لخىىرى لىىم تىىدخل ضىىمي اىىذا األ مىىوذج تسىىمح عىىادة بمتغيىىر الخيىىظ
الع وائي.
تبىىيي قيمىىة اختبىىار ) (Fالمحتسىىبة ع ىىد مسىىتوى مع ويىىة ( )0.05ودرجىىات
حرية ( )2.3مع وية األ موذج ،لما اختبار ( )Kleinفا ع يسكد خلو األ موذج
مىىي م ىىكلة االرتبىىاي الخيىىي بىىيي المتغيىريي المسىىت ليي المسىىتخدميي فيىىع .لمىىا
قيمىة اختبىار ( )DWفا ىع ال يسكىد وفىي الوقىت سىع ال ي ىي خلىو األ مىىوذج
مي م كلة االرتباي الذاتي.
إي تىىائ الت ىىدير لالىىذا األ مىىوذج تبىىيي لي ا ىىاك عالقىىة يرديىىة ذات تىىظثير
مع ىىور كبيىىر بىىيي ت يىىة المعلومىىات واالتصىىاالت فىىي الىىدول الخليجيىىة العربيىىة
وم تركو الالوات الخلوية (لكل 1.000سمة) ،واي اذا السلوك جىاء متياب ىاً
م الم يي االقتصىادر ،ذلكىم لي خىدمات الالواتى الخلويىة تىوفر م ىاف عىدة

محددات اقتصاد المعرفة في دول..

د .عبداهلل فاضل الحيالي
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لمس ىىتخدميالا وبخاصىىىة م ىىا يتعلى ىىي بخ ىىىل تك ىىالي اإلج ى ىراءات والمعى ىىامالت
وتوسىي ىىبكة التجىىارة .وت ىىير اىىذ العالقىىة إلىىح لي تغيى اًر سىىبياً فىىي م ىىتركي
الالوات الخلوية(لكل  1.000سمة) في الدول الخليجيىة العربيىة بم ىدار وحىدة
واحىىدة مى ثبىىات العوامىىل األخىىرى ،سىىيسدر إلىىح تغيىىر سىىبي م ابىىل فىىي ت يىىة
المعلومات واالتصاالت في الدول الخليجية العربية بم دار( )9.498وحدة.
إي الت ى ىىظثير المع ى ىىور افخ ى ىىر ج ى ىىاء مىى ىىي خ ى ىىالل ت ى ىىظثير حزم ى ىىة اال تر ى ىىت
الدولية(بت لكىل ىخص) فىي الىدول الخليجيىة العربيىة ،اىذا مىا لمالرتىع تىائ
الت دير الخاصة بالذا األ موذج التي تبيي لي ا اك عالقة عكسىية ذات تىظثير
مع ور بيي اذا المتغير و ت ية المعلومىات واالتصىاالت فىي الىدول الخليجيىة
العربية .إذ تع ي اذ العالقة إي تغي اًر سبياً في حزمة اال تر ىت الدوليىة (بىت
لكىىل ىىخص) بم ىىدار وحىىدة واحىىدة م ى ثبىىات العوامىىل األخىىرى ،سىىيسدر إلىىح
تغيىىر سىىبي معىىاكس ف ىي ت يىىة المعلومىىات واالتصىىاالت فىىي الىىدول الخليجيىىة
العربية بم دار ( )-12.317وحدة ،واذا خال الم يي االقتصادر الذر يبيي
يبيعة العالقة الموجبة بيي اذيي المتغيريي ولعىل السىبر فىي ذلىك يكمىي فىي
عىىدم التجىىا س فىىي حزمىىة اال تر ىىت الدوليىىة(بت لكىىل ىىخص) فىىي دول العي ىىة
م مس ر ت ية المعلومات واالتصاالت فيالا .

رابعووا  -ت وودير دالووة نظووام الحووواف ا قتصووادية فووي الوودول الخليجيووة
العربية لعام 2005
اعتمى ىىادا على ىىح معييى ىىات الجى ىىدول ( )11جى ىىرى ت ى ىىدير مى ىىام الح ى ىوافز
االقتصادية لعي ة الدراسة وعلح ال حو افتي-:
جدول 11
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بعد لي تم إجراء اختبار  Duncanل ياس تظثير محددات مام الحوافز
االقتصى ىىادية فى ىىي ال ى ىىدول الخليجيى ىىة العربيى ىىة والمتمثل ى ىىة بال ى ىىات المحل ى ىىي
اإلجمالي لل رد (معادل ال وة ال رائية األميركي) والتومي في الخدمات
( سبة مئوية مي التومي الكلي) والتومي في الصى اعة ( سىبة مئويىة

د .عبداهلل فاضل الحيالي
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مي التومي الكلي) ومعدل (دليل ال ر الب رر) ومعدل البيالة ( سىبة
مي ال وى العاملة) وقيمة دليل الت مية الب رية وجد افتي:
الجدول ( )12يبين قيم اختبار  Duncanلدالة نظام الحواف ا قتصادية في
الدول الخليجية العربية لعام 2005
N

Mean

Duncan
Grouping

6

22.94

A

6

45

B

6

18

B

معدل (دليل ال ر الب رر) 2005

6

9

B

معدل البيالة ( سبة مي ال وى العاملة) للمدة
2005-1996

6

3

B

قيمة دليل الت مية الب رية 2005

6

1

B

t

ال ات المحلي اإلجمالي لل رد (معادل
ال وة ال رائية األميركي) 2005

التومي

في الخدمات ( سبة مئوية مي

التومي

الكلي) للمدة 2005-1996

التومي

في الص اعة ( سبة مئوية مي

التومي

الكلي) للمدة 2005-1996

المصدر اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات احلاسب االلكرتوين.

يع ىىي اىىذا لي ال ىىات المحلىىي اإلجمىىالي لل ىىرد (معىىادل ال ىىوة ال ىرائية
األميركىىي  )2005جىىاء بالمرتبىىة األولىىح مىىي حيىىر التىىظثير ،تع بالىىا ب يىىة
المتغي ىرات فىىي المرتبىىة الثا يىىة .وع ىىد اعتمىىاد المتغي ىريي (التومي ى فىىي
الخىىدمات ( سىىبة مئويىىة مىىي التومي ى الكلىىي) والتومي ى فىىي الص ى اعة
( سىىبة مئويىىة مىىي التوميى الكلىىي) فىىي ل مىىوذج اال حىىدار لتبيىىاي لثرامىىا
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فىىي مىىام الح ىوافز االقتصىىادية فىىي الىىدول الخليجيىىة العربيىىة عىىام
كا ت ال تائ كافتي:

2005

ل ىىد تم ىىت االس ىىتعا ة ب ىىاأل موذج الخي ىىي ف ىىي ت ىىدير اال ح ىىدار كو ىىع
يعكىس يبيعىىة العالقىىة الح ي يىىة بىيي المتغيىرات المسىىت لة والمتغيىىر التىىاب
المستخدميي في اىذا التحليىل ،فضىالً عىي الحصىول علىح لفضىل توفيىي
لأل موذج.
مي المتغيرات المست لة الست اسىتخدمت المتغيىرات األكثىر تىظثي اًر فىي
اىىذا األ مىىوذج وعىىدداا ثالثىىة متغي ىرات ،لكىىي تىىم اسىىتبعاد اث ىىيي م المىىا،
وذلىىك لعىىدم اجتيازامىىا اختبىىار المع ويىىة ) (tلمعلمىىات المتغي ىرات ،لىىذلك
فاي ت دير األ موذج جاء كما يظتي:
Y  2.9913  0.00012703 X 1
)(3.68
)(3.53

الجوودول ( )13يبووين ت وودير دالووة نظووام الح وواف ا قتصووادية فووي الوودول
الخليجية العربية لعام
المتغيرات

2005
أسماء المتغيرات

محددات اقتصاد المعرفة في دول..

Y
X1
X2

X3
مص وفة
االرتباي
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نظام الحواف ا قتصادية في الدول الخليجية العربية
الناتج المحلي اإلجمالي للفرد (معادل ال وة الترائية األميركي )2005
التوظيد في الخدمات (نسبة مئوية من التوظيد الكلي) (أستبعد).
التوظيد في الصناعة (نسبة مئوية من التوظيد الكلوي) للموودة -1996
( 2005أستبعد)
االختبارات
R2 =75.7%
R-2 =69.7%
F =12.48
DW=2.77

درجات
الحرية
1
4
5

اختبار
( )t
3.68
3.53

المعامالت

الم درات

9913, 2
0.00012703

Constant

X1

المصدر الجدول مي إعداد الباحر باالعتماد علح مخرجات الحاسر االلكترو ي.

إي قيمىىة معامىىل التحديىىد لالىىذا األ مىىوذج تبىىيي لي ( )%75.7مىىي التغي ىرات
الحاصلة في مام الحوافز االقتصادية في الىدول الخليجيىة العربيىة تعىود إلىح
ال ىىات المحلىىي اإلجمىىالي لل ىىرد (معىىادل ال ىىوة ال ىرائية األميركىىي  ،)2005واي
ال سبة المتب ية ( )%24.3تعود إلح تظثير متغيرات لخرى لم تدخل ضمي اذا
األ موذج تسمح عادة بمتغير الخيظ الع وائي.

تبىىيي قيمىىة اختبىىار ) (Fالمحتسىىبة ع ىىد مسىىتوى مع ويىىة ( )0.05ودرجىىات
حري ىىة ( )1.4مع ويى ىىة األ مىىىوذج ،لمى ىىا قيم ىىة اختبى ىىار ( )DWفا ىىع يسك ىىد خل ىىو
األ موذج مي م كلة االرتباي الذاتي.

إي تىىائ الت ىىدير لالىىذا األ مىىوذج تبىىيي لي ا ىىاك عالقىىة يرديىىة ذات تىىظثير
مع ور كبير بيي مام الحىوافز االقتصىادية ( )EIRوال ىات المحلىي اإلجمىالي
لل رد (معادل ال وة ال رائية األميركي  )2005في الدول الخليجية العربية ،واي
اذا السلوك جاء متياب اً م الم يىي االقتصىادر .إذ ت ىير اىذ العالقىة إلىح
لي تغي ى ى ى اًر فى ى ىىي ال ى ى ىىات المحلى ى ىىي اإلجم ى ى ىىالي لل ى ى ىىرد (مع ى ى ىىادل ال ى ى ىىوة ال ى ى ىرائية
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األميركي )2005بم دار وحدة واحىدة مى ثبىات العوامىل األخىرى ،سىيسدر إلىح
تغير م ابل في مام الحوافز االقتصادية ( )EIRفىي الىدول الخليجيىة العربيىة
بم دار ( )0.00015703وحدة.
ا ستنتاجات والم ترحات

أو  /ا ستنتاجات

 .1لفصىىحت تىىائ ت ىىدير دالىىة إقتصىىاد المعرفىىة للىىدول الخليجيىىة العربيىىة
لع ىىام  2009ع ىىي معام ىىل تحدي ىىد م ىىدار ( )%99ب ىىيي المتغي ىىر الت ىىاب
(دلي ى ىىل إقتص ى ىىاد المعرف ى ىىة) ،والمتغيى ى ىريي المس ى ىىت ليي ( م ى ىىام الحى ى ىوافز
االقتصى ىىادية وت يى ىىة المعلومى ىىات واالتصى ىىاالت) .ولي العالقى ىىة يرديى ىىة
ومع ويىة ،كمىا لي تغيى ارً فىي مىىام الحىوافز االقتصىادية بم ىدار وحىىدة
واحىىدة ،مى ثبىىات العوامىىل األخىىرى ،يىىسدر الىىح تغيىىر م ابىىل فىىي دليىىل
اقتص ىىاد المعرف ىىة بم ىىدار ( )0.60335وح ىىدة .ولي تغيى ى اًر م ىىدار وح ىىدة
واحدة في ت ية المعلومات واالتصاالت ،مى ثبىات العوامىل األخىرى،
يىسدر الىح تغيىر م ابىل فىىي دليىل اقتصىىاد المعرفىة بم ىىدار ()0.43678
وحدة.
 .2لس ى رت تىىائ ت ىىدير دالىىة إقتصىىاد المعرفىىة للىىدول الخليجيىىة العربيىىة
لع ىىام  2005ع ىىي معام ىىل تحدي ىىد م ىىدار ( )%88ب ىىيي المتغي ىىر الت ىىاب
(دلي ى ىىل إقتص ى ىىاد المعرف ى ىىة) ،والمتغي ى ىىر المس ى ىىت ل (ت ي ى ىىة المعلوم ى ىىات
واالتصاالت) .ولي العالقة يردية وذات تظثير مع ىور كبيىر ،كمىا لي
تغي ارً سبياً في ت ية المعلومىات واالتصىاالت بم ىدار وحىدة واحىدة،
م ى ثبىىات العوامىىل األخىىرى ،يىىسدر الىىح تغيىىر سىىبي م ابىىل فىىي دليىىل
إقتصاد المعرفة بم دار ( )0.7653وحدة.

محددات اقتصاد المعرفة في دول..
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 .3بيلت تائ ت دير دالة ت ية المعلومات واالتصاالت للدول الخليجيىة
العربيىىة لعىىام  2005عىىي عالقىىة يرديىىة ومع ويىىة بىىيي المتغيىىر التىىاب
(ت ية المعلومات واالتصاالت) ،والمتغير المست ل (م تركو الالوات
الخلويىىة) ،بلىىم معامىىل التحديىىد ( .)%89كمىىا لي تغي ى اًر سىىبياً بم ىىدار
وحدة واحدة للمتغير المست ل ،م ثبىات العوامىل األخىرى ،يىسدر الىح
تغير سبي م ابل في ت ية المعلومىات واالتصىاالت بم ىدار ()9.498
وحدة.
 .4لدى م ار ة تائ تحليل الدوال الم درة لىدليل اقتصىاد المعرفىة للىدول
الخليجي ىىة العربي ىىة ف ىىي ع ىىامي  2005و  ،2009ج ىىد لي محى ى ادد ت ي ىىة
المعلومىىات واالتص ىىاالت يمىىارس ت ىىظثي اًر يرديى ىاً ومع وي ىاً ،وا ىىذا ي ىىدعم
مكا ة دول العي ة يب اً لدليل إقتصاد المعرفة العالمي ،وتبوئالا مرتبة
متوسية ،بيد ل الا تب ح دوالً مستاللكة فخر حل ات الت يىة ،وقيامالىا
بإ ىىاي ماليىىيي الىىدوالرات علىىح إسىىتيراد الت يىىة الحديثىىة لالتصىىاالت،
وعليىىع ي بغىىي تر ىىيد إسىىتيراد الت يىىة ،وت ى مسىىسولية ذلىىك علىىح عىىاتي
الحكومات وال يا الخاص وفي يليعتالا مسسسات البحر والتيىوير
بغية ل الت ية وتوييداا بدالً مي استيراداا.
ثانيا  /الم ترحات

 .1بلورة وعي خليجي عربىي السىتيعار لتسىس ثىورة المعلومىات واالتصىاالت،
وصوغ سياسات وي ية ابعة مي الواق  ،تعتمد علح الياقات واإلمكا ىات
المتوافرة بالد الت دم وبخيوات ثابتة علىح يريىي تح يىي االكت ىاء الىذاتي
الت ىىي ،وبمىىا يح ىىي ىىل الت يىىة وتوييىىداا علىىح المىىدى البعيىىد بىىدالً مىىي
إستيراداا(.)14
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 .2إقامىىة مىىام تعلىىيم ،يرتكىىز علىىح تيىىوير مخرجاتىىع ال وعيىىة ،وزيىىادة فىىرص
التىىدرير والتيىىوير والتعلىىيم مىىدى الحيىىاة والتعلىىيم عىىي بعىىد ،بمىىا يسىىالم فىىي
تي ىىور ال ىىدول الخليجي ىىة العربي ىىة ووص ىىولالا ال ىىح مص ىىا ال ىىدول المت دم ىىة
معرفياً علح وفي دليل إقتصاد المعرفة العالمي.
 .3ب ىىاء المعرف ىىة الجدي ىىدة م ىىي خ ىىالل االاتم ىىام ب ىىالبحور األساس ىىية ،وزي ىىادة
اإل ىىاي المخصىىص ل ىىايات البحىىر والتيىىوير ،و ىىل الت يىىة وتوييىىداا،
والتركي ىىز عل ىىح تح ي ىىي التكام ىىل ب ىىيي الجامع ىىات والمعاا ىىد المتخصص ىىة،
ومراكز البحور ،والمسسسات ،والتي تعد م اركىز لتوليىد المعرفىة والحصىول
علح الت ية.
 .4تيى ىىوير المسسسى ىىات وت ى ىىجيعالا لل ى ىىايات الرياديى ىىة ،الوابتكى ىىار الم تجى ىىات
الجديى ىىدة والمتيى ىىورة ،الوادخى ىىال عمليى ىىات إ تاجيى ىىة جديى ىىدة ومي ى ى لورة ،الواج ى ىراء
التحسي ات المستمرة وتيوير اإل تاجية في ال ياعات االقتصادية.
 .5صوغ سىتراتيجية خليجيىة عربيىة تالىتم بإ ىاء قواعىد المعلومىات للجامعىات
والمسسسات العلمية صور ب اء قاعدة وي ية للمعلومات ،تضيل بمالمىة
موحدة لمواصى ات ت يىة المعلومىات واالتصىاالت وت ييسىالا،
وض معايير
ل
وت ىىديم التسىىاليالت للعىىامليي فيالىىا ،مىىي خىىالل خ ىىل الض ىرائر والرسىىوم،
وت ديم م ح للمسسسات الراغبة في ت ديم خدمات في اذا الميداي(.)15
 .6إقامة الب ح التحتيىة لت يىة المعلومىات واالتصىاالت  ،وت عيىل دور ال يىا
الخ ىىاص ف ىىي رف ىىد إقتص ىىاد المعرف ىىة ،وتح ي ىىي الك ىىاءة ف ىىي مض ىىمار ىىل
الت يى ىىة ،وت ى ىىيي إ تى ىىاج المعرفى ىىة ،بمى ىىا يى ىىسدر الى ىىح توليى ىىد ت يى ىىات جديى ىىدة
وتومي الا بغية ح ز ال مو االقتصادر.
 .7ت ىىكل ال ىىدول الخليجي ىىة العربي ىىة كتل ىىة إقتص ىىادية وب ى ىرية ق ىىادرة عل ىىح لي
ت رل موقعاً ت اوضياً إيجابياً فيمىا لىو إتحىدت السىيما فىي مجىال اسىتيراد
الت ية ،فضالً عي ر ت ية المعلومات واالتصاالت فيما بي الا والتوس
في الربي االلكترو ي وتيبي اتع المتمثلىة بالحكومىة االلكترو يىة ،واألعمىال
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 بمىا يسىالم، والتوس فىي خدمىة اال تر ىت، والتجارة االلكترو ية،االلكترو ية
.في ب اء ال واعد المتي ة القتصاد المعرفة

Knowledge Economy Determinants in GCC
Countries

Dr. Abdullah Fadhil Al-Hayali
Lecturer/Head of Economic and Social Studies Dept./Regional
Studies Centre/Mosul University
Abstract
The deep and speed changes witnessed by knowledge society in the
21 century prove that the predominating economy will be knowledge
economy. Governments must possess efficient Institution systems,
active economic incentives. good governance. as well as systems of
education. innovation and information & communications to motivate
creative entrepreneurship. The applied econometrics analysis results
proved that economic incentives system. technology of information and
communications determine about (%99) of changes in knowledge
economy index of GCCS in 2009. These states must crystallize
economic and scientific awareness to comprehend and stabilize
technology of information and communications. concluding policies
that come from fact by technical self-sufficiency to stabilize technology
instead of importing and using economic feasibility standards without
stopping at the last chain of technology which is consumption deemed
by economic logic as of no use financial wasting.
th
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الجدول ( )8المتغيرات المؤثرة في ت نية المعلومات وا تصا ت لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2005

مدى
استخدام
االنرتنت
يف
األعمال
2006

االنفاق على
تقنية
املعلومات
واالتصاالت
نسبة من
الناتج احمللي
اإلمجالي
2006

1273.1

272.8

1000.3

115.7

85.9

0

923.2

308.2

13.07

5.01

4.1

3.6

1300.9

270.5

1030.4

169.0

95.4

0

579.4

213.3

30.23

3.54

3.3

0.0

739.7

164.4

575.3

353.9

98.7

0

33.3

70.4

21.33

0.0

0.0

2.3

سلي ة عماي

622.7

103.3

519.4

46.6

79.2

0

194.4

111.0

14.53

0.0

0.0

0.0

دولة الكويت

1139.9

201.3

938.6

236.6

95.4

0

347.9

276.1

22.22

2.23

3.6

1.4

دولة قير

1134.5

252.7

881.8

171.2

89.9

0

953.4

269.4

16.48

5.03

3.7

0.0

الدولة
اإلمارات
العربية
المتحدة
مملكة
البحريي
المملكة
العربية
السعودية

اهلاتف
(لكل
1.000
نسمة)
2005

خطوط
اهلاتف
الرئيسة
(اهلواتف
األرضية)
(لكل
1.000

مشرتكو
اهلواتف
اخللوية
(لكل
1.000
نسمة)
2005

احلاسب
االلكرتوني
(لكل
1.000
نسمة)
2005

حصة
األسر
من
التلفاز

()%

2005

الصحف
اليومية
(لكل
1.000
نسمة)
2006

حزمة
االنرتنت
الدولية
(بت لكل
شخص)
2005

مستخدمو
االنرتنت
(لكل
1.000
نسمة)
2005

سعر سلة
االنرتنت
(دوالر/
شهر)
2005

توافر
خدمات
احلكومة
االلكرتونية
2006

نسمة) 2005

المصدر << >> http://info.Worldbank.org
 جامع ىىة ال ىىدول العربي ىىة ورخ ىىروي ،الت ري ىىر االقتص ىىادر العرب ىىي الموح ىىد ،2009ص.266
 بر ىام األمىىم المتحىىدة اإل مىائي ،ت ريىىر الت ميىىة الب ىرية ،2008/2007الجى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىداول ( ،)121 ،14 ،13 ،3 ،1ص ص264- ،228-226 ، 220-217
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الجدول ( )11المتغيرات المؤثرة في نظام الحواف ا قتصادية لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية لعام 2005

الدولة

الناتج المحلي
اإلجمالوي
باألسعوار
الجارية (مليار
دو ر) 2006

نمو الناتج
المحلوي
اإلجمالوي
السنوي للمدة
2006-2002

الناتج المحلي
اإلجمالي للفرد
(معادل ال ووة
الترائية األميركي)

قيمة دليل
التنمية
البترية
2005

معودل (دليل
الف ر البتري)
2005

2005

معودل
الخطوورة
المركن
للمودة

معدل البطالة
(نسبة من ال و
العاملة) للمودة
2005-1996

2007-2006

التوظيد في
الصناعة (نسبة
مئوية من
التوظيد الكلي)
للمدة
2005-1996

التوظيد في
الخدمات
(نسبة مئوية
من التوظيد
الكلي) للمودة
2005-1996

اإلمارات
العربية

129.7

8.81

25513.6

0.868

8.4

84.25

2.3

33.4

58.6

المتحدة
مملكة
البحريي

12.9

6.20

21482

0.866

0.0

82.50

5.2

0.0

0.0

المملكة
العربية
السعودية

309.8

4.93

15711.4

0.812

14.9

81

5.2

21

74.2

24.3

2.07

15602

0.814

21.1

84.25

0.0

11.2

82.1

80.8

8.30

26320.7

0.891

0.0

86

1.1

0.0

0.0

42.5

9.38

27664

0.875

7.8

79

3.9

41

56

سلي ة
عماي

دولة
الكويت

دولة قير

المصدر

>> http://info.Worldbank.org<< -
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* لقددد اعتمدددت إحدددا الدراسددات احلدي دة والددج جددرا تطبيقلددا علددى تسددعة عرددر دولددة ددي ة و إ ددار البنددك
ال دددو ي قي ددات ددددات اقتص دداد املعرف ددة لر ددمول عل ددى ع دددد كب ددأل م ددن املت دألات ددمن األعم دددة األربع ددة
القتصاد املعرفة والج تتضمن ( )83مت ألاً .علماً ن دليل اقتصاد املعرفة الذي اعتمده البنك الدو  ،ترتاوح
قيمت بني ( )0و( ،)10وكلمدا كاندت الدولدة متقدمدة ي ادال اقتصداد املعرفدة سدتكون قيمدة الددليل قريبدة مدن
( ،)10وكلما كانت الدولة متأ رة ي اال اقتصاد املعرفة ستكون قريبة من (.)0
للم يد من اال الع يُنظر -:
م ددد ن دداد م ددود ،القي ددات االقتص ددادي للعوام ددل ا ددددة لالقتص دداد املع ددري دراس ددة ي عين ددة م ددن ال دددول،
روحة دكتوراه الفلسفة ي االقتصاد ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املو ل.2008 ،
** ب ية حتديد األمهية النسبية للمت ألات املستقلة ي منوذج القيات االقتصادي التطبيقي حبسب قدوة تأريألادا ي
املت أل املعتمد ،مت إجراء إ تبار دنكن Duncan's Multiple Range Test
الددذي ربتددع ايددع الفددرو املمكنددة بددني ايددع متوسددطات معددامالت املت دألات املسددتقلة الدا لددة ي األمنددوذج
بدقة وكفاءة عند مستوا املعنوية ا دد لال تبار.
للم يد من اال الع يُنظر-:
اشع مود الراوي وعبدالع ي مد ل  ،تصميم وحتليل التجارب ال راعية ،مديرية دار الكتب للطباعة
والنرر ،جامعة املو ل ،1980 ،ص.74
( )14رواء زكددي يددونط الطويددل ،مسددتقبل املعلوماتيددة والتنميددة للدددول الناميددة ي األلفيددة ال ال ددة ،الطبعددة األوى،
دار زاران ،عمان ،2010 ،ص ص .147-146
( )15املصدر السابق ،ص ص .145-144

