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 المؤتمــــــر:  ةكلمـــــــــــــــــــــة رئيــــــــــــــــــس

 :بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعات، وعمداء الكليات، ورؤساء ألاقسام العلمية، والاساتذة وطالب الدراست العليا،حضرة رؤساء ال

 وكافة أفراد املركز الديمقراطي العربي، وجميع من يتابعنا اليوم،

 السالم عليكم جميًعا ورحمة اهلل وبركاته......

اء معنا اليوم في هذا املؤتمر أسمحوا لي بداًية بعد الشكر هلل عز وجل، أن أتوجه بالشكر الى كافة الشرك

، واملركز متعدد التخصصات للبحث في حسن ألاداء والتنافسية اليمن – إبجامعة لى إالجامعة الاسالمية في لبنان، و 

 العراق. –جامعة املوصل  –للعلوم إلانسانية  التربية وكلية، املغرب-الرباط –بجامعة محمد الخامس 

 ن العلمية والتنظيمية ملا بذلوه في سبيل انجاح فعاليات هذا املؤتمر،والشكر موصول أيًضا الى اللجنتي

نحن نسعى في املركز الديمقراطي العربي على أّن يبقى التواصل العلمي بين كافة أفراد الوطن العربي قائًما، 

افة أنحاء ة من كمن خالل الباحثين وطالب الدراسات العليا الفرصة للمشاركة في املؤتمرات العلمية وتبادل املعرف

 العالم من خالل إعداد للمؤتمرات واملحاضرات وورش التدريب العلمية القيمة.

والتي تعتبر واجهة مشرقة  مجاالتها.ال يخفى على أحد أهمية إقامة هذه النشاطات العلمية بمختلف كما  

 لتقدم الدول ووسيلة أكيدة لالرتقاء بمختلف العلوم والتواصل املنهي على
ً
ؤتمرات ففي هذه امل مستوى.أعلى  ورمزا

يلتقي العلماء واملمارسون من بلدان مختلفة سواء كان اللقاء افتراضًيا أو حضورًيا بهدف تبادل التجارب وزيادة 

 املعارف والخبرات املهنية والبحثية.

ا جديدة، وفي ذلك توا
ً
 وتوصيات جديدة الستكمال أبحاث

ً
 للبفتبادل املعرفة والخبرات يعطي أفكارا

ً
حث صال

العلمي ينعكس باإليجاب على بناء املجتمعات وتطورها وتطوير أيًضا البرامج الدراسية في املدارس والجامعات بما 

 يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين من إكساب الخبرات واملهارات الالزمة.

قدم شكري وتقديري لكل من يساهم في إبراز العلم 
ُ
 أ

ً
 في إنجاح مثل هذه امللتقيات وي وتوثيقه.أخيرا

ً
بذل جهدا

العلمية التي تعكس حضارة الشعوب، فمن لبنان ومن معظم دول العالم نحن اليوم في هذا اللقاء الافتراض ي نسعى 

حاكي مواجهة ألازمات التي نعيشها ونرسم سيناريوهات جديدة ملواجهة ألا ألى إ
ُ
زمات ن ننهي مؤتمرنا هذا بتوصيات ت

 صدى لها بكل ما نملك من معرفة وعلم وخبرة.القادمة كي نت

 ودمتم جميًعا ساملين

 رئيسة المؤتمر:

تالديمقراطي العربي، لبنان، بيرو   د. فيوال مخزوم، مديرة المركز  
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 ديباجة املؤتمر: 

نتيجة ملا يمتاز به القرن الحادي والعشرون بتطّورات عّدة في جميع جوانب الحياة إلانسانّية، من الناحية 

 عن مهارات الحياة جاءت فكرة هذا املؤتمرامل
ً

 .عرفّية، والّتكنولوجّية، والّتعليمّية، فضال

فالعالم يعيش اليوم في عصر املعرفة واملنافسة الاقتصادّية والّتكنولوجّية بين الدول، وهذا يؤّدي إلى حاجة 

نهم من العمل والحياة مًعا، و
ّ
فين يمتلكون مهاراٍت تمك

ّ
مات إلى موظ

ّ
 الاعتماد في الّتواصل مع آلاخرين على الّتقنياتاملنظ

الحديثة. وهو ما ُيسّمى بمهارات القرن الحادي والعشرين، إذ تواجه البشرّية في هذا القرن تحّديات كثيرة، سواًء في 

ات ر حيث نشهد أيًضا تغيّ  ،املجتمع كالّتغّيرات املناخية، وظهور بعض ألامراض وألاوبئة الجديدة، أو في الاقتصاد

خصّية، وأهّمها إمكانّية 
ّ

 عن التحّديات على املستويات الش
ً

كاالبتكارات، والاختراعات، واملنتجات الجديدة، فضال

حاكي طموح الفرد وتساهم في حصوله على الّسعادة والاستقرار مًعا
ُ
تي ت

ّ
 .الحصول على الوظيفة ال

 وملواكبة هذه البيئة الّسريعة الّتغّير والكثيرة التعقيد، ه
ّ
تي تتيح ملالكها الّتعامل مع كاف

ّ
ة ناك عدد من املهارات ال

تي سبق ذكرها، علًما أن هذه املهارات ليست وليدة هذا القرن فحسب، بل هي امتداد للمهارات ألاساس 
ّ
الّتحّوالت ال

تي كان يمتلكها الفرد في املاض ي، وذلك بسبب عدم إغفال مهارات القرن الحادي والعشرين للمهارات 
ّ
، ال بل القديمةال

ن الفرد من العيش بصورة أكثر كفاءة في زمٍن أصبح كثير املطالب من املهارات والكفايات املتجّددة
ّ
ضيف إليها ما ُيمك

ُ
 .أ

ذين يمتلكون املهارت 
ّ
مين ال

ّ
ُب إعداد أجياٍل من املتعل

ّ
ذي يعتمد على املعرفة واقتصادها، يتطل

ّ
إّن هذا القرن ال

زمة الكتشافها، و 
ّ

 من خالل املؤّسسات الّتعليمّية. الال
ّ

استعمالها، واملشاركة فيها، وإلاضافة إليها، وذلك ال يتحّقق إال

بات، أمام تحّدياٍت كبيرة، ال سيما استيعاب العلوم والّتكنولوجيا ورفع 
ّ
لذلك، فإّن الّتعليم، وفي ظّل كّل هذه املتطل

ن من الّتنافس في سوق العمل العاملّية، املهارات والكفايات املهنّية وتطوير املجتمع ليصبح م
ّ
جتمًعا للمعرفة حّتى يتّمك

تي ال بديل عنها للجميع
ّ
م املستمّر مدى الحياة هو الّصيغة املطلوبة ال

ّ
 .كما أّن الّتعل

 
ّ
تي تُضخُّ في سوق العمل عدًدا من العمالة ال

ّ
ه من أهّم الوسائل ألاساسّية ال

ّ
ي توالتي يرتبط بها اقتصاد البالد ألن

ريقة املطلوبة ملواكبة مهارات القرن الواحد والعشرين، وألّن الّتعليم مؤّسسة تجتمع فيها 
ّ
ِعّدت بالط

ُ
من املفترض أّنها أ

ة فروع العلوم، واملهن، 
ّ
الخبرات واملعارف واملهارات، فهو يتحّمل مسؤولّية إعداد ألاجيال لخدمة املجتمع في كاف

ية، واملعهد الجامعيواملهارات، ونشر املعرفة املتخّصص
ّ
  ة وتطويرها، إذ تتنّوع مؤّسساته لتشمل الجامعة، والكل

 إلاشكالية:

صال، والّتغّيرات املتسارعة للبيئة الخارجّية، أصبح 
ّ
 الّتحّوالت الّضخمة في مجاالت الّتقنية والات

ً
نتيجة

الببحاجة ملّحة إلى تطوير برامج الّتعليم بما يتناسب مع مواكبة التطوّ  العالم 
ّ
ن الط

ّ
 رات والّتغّيرات املتسارعة ليتّمك

من دخول سوق العمل واملشاركة في صنع املستقبل؛ وقد استدعى ازدياد الّتنافس وتنامي حّدة التحّديات العاملّية، مثل 
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اني، تنمية ه
ّ
م السك

ّ
ملهارات ذه االانهيارات املالّية، وارتفاع حرارة ألارض، والحروب، والّتهديدات ألاخرى لألمن، والتضخ

ف هذه 
ّ
لبة لكيال تكون أمامهم فجوة واسعة ما بين العالم داخل البيئة التعليمية والعالم خارجها، حيث تكل

ّ
لدى الط

فين الجدد، ال سّيما أّن عصر املعرفة 
ّ
 إليجاد العمالة املاهرة وإعادة تأهيل املوظ

ً
الفجوة قطاع ألاعمال مبالغ كبيرة

ب إمداًدا ثابًتا بالع
ّ
ذين يستخدمون القدرات العقلّية وألادوات الرقمّية ويطّبقونها في حياتهم يتطل

ّ
 ال

ً
ّمال املدّربين جّيدا

 .اليومّية

مات امتالك رأس ماٍل بشرّي وكفاءات ذات معارف 
ّ
ة أشكال املنظ

ّ
تفِرُض ُمتغّيرات العصر الحالّية على كاف

كل ومهارات وقدرات متمّيزة، وعلى مستوى عاٍل من إلابداع وال
ّ

بات الّتغيير، وبالش
ّ
قدرة على الاستجابة الّسريعة ملتطل

تي 
ّ
ذي يضمن للمؤّسسات الّتعليمية البقاء، والاستمرار، واملنافسة من خالل التّميز في ألاداء والبرامج الّتعليمّية ال

ّ
ال

بات القرن الواحد والعشرين. من هنا، وجب على مؤّسسات الّتعليم الع
ّ
قدّمها وتحاكي متطل

ُ
رق املثلى ت

ّ
الي إيجاد الط

ق واعتماد 
ّ

الستثمار العقل البشري وتنميته، واستغالل هذه الطاقات البشرّية نحو الوصول إلى إلابداع والابتكار الخال

 .الّتكنولوجيا املتطّورة

ف
ّ
كل

ُ
تي سوف ت

ّ
 لقد بدأت فكرة إلاشكالّية تتبلور من خالل مالحظة فجوة مهارات القرن الحادي والعشرين وال

فين الجدد للوصول إلى املستوى 
ّ
قطاع ألاعمال مبالغ مالّية كبيرة إليجاد العمالة املاهرة، وتوظيفها، وإعادة تأهيل املوظ

 
ّ

املطلوب من خالل برامج تدريبّية مكلفة، علًما أّن تعزيز كفاءات القرن الحادي والعشرين عملّية تدريجّية ال تتحّقق إال

 .من خالل نظم تعليٍم متطّورة

ا مّما سبق، تتحّدد مسألة الّبحث في تحّوالت القرن الحادي والعشرين وما تفرضه من الّسيطرة الرقمّية 
ً
انطالق

 باكتساب عدٍد من املهارات والكفايات الضرورّية لألفراد، ليتسّنى 
ّ

تي ال يمكن الّتعامل معها الا
ّ
على كل مناحي الحياة، وال

عليم في إكساب والّتغّير، وهذا ما دفعنا إلى الّبحث لهم املشاركة في مجتمٍع سريع الحركة 
ّ
ذي يؤّديه الت

ّ
عن الّدور ال

بات القرن الحادي والعشرين
ّ
 .الطالب املهارات والكفايات تبًعا ملتطل

 املؤتمر:أهداف 

  من خالل املناهج التعليمّية 12إلاضاءة على آلية إكساب الطالب مهارات القرن. 

 ة وحلول للقضايا وإلاشكاليات التربوية املعاصرة الناتجة عن جائحة كوروناتقديم دراسات وبرامج وأنظم. 

 مناقشة املشكالت املجتمعية والتربوية والنفسية الناجمة عن جائحة كورونا وكيفية مواجهتها. 

 ءتنمية مهارات املختصين في مجال العمل التربوي والبحثي واملعلوماتي لتمكينهم من املساهمة الفاعلة في بنا 

 .أنظمة تربوية وقيادية رصينة

 صياغة رؤى استشرافية ومداخل فعالة في عملية إلاصالح والتجديد التربوي في ضوء مستجدات العصر. 

 دراسات آثار مستجدات العصر على ميدان العمل التربوي والتعليمي. 
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 رصد أبرز التحديات التي تواجه منظومة العمل التربوي في ضوء مستجدات العصر. 

 ادة من الاتجاهات العاملية املعاصرة وتطبيقاتها التربوية في العملية التعليميةإلاف. 

  أنشطة وتقنيات( -طرائق تدريس  – محتوى  –البحث في ُسبل تطوير عناصر العملية التربوية الحديثة )أهداف

ح بالتعليم والتفكير إلابداعي
ّ
 .بما يؤدي إلى بناء جيل مسل

 ليمية والدولية في مجال الدراسات التربوية املعاصرةتبادل الخبرات املحلية وإلاق. 

 :محاور املؤتمر

 :في العملية التعليمية 21املحور ألاول: مهارات القرن 

 إلابداع إلاداري وتميز ألاداء التدريس ي وإلاشرافي. 

 التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه املنظومة التربوية املعاصرة. 

  ضوء عصر املعلوماتية والتقنيةتطوير كفايات املعلم في. 

 الاعالم الرقمي وأثره على العملية العليمية. 

  12تطوير الوسائل التعليمية بما يتناسب مع إكساب الطالب مهارات القرن. 

  12كيفية إكساب الطالب مهارات القرن. 

  12تطوير البرامج التربوية بما يتناسب مع متطلبات القرن. 

 :ّسات التعليمّية في إدارة ألازماتاملحور الثاني: دور املؤس

 املؤسسات التعليمية ودورها التربوي في ظل ألازمات العاملية املؤدية إلى الفقر والبطالة. 

 برامج التواصل وتقنيات التعليم والتعليم عن ُبعد ودورها في تثقيف املجتمع وتحصينه في مواجهة ألازمات. 

  جهين واملشرفين في مجال التربية وإدارة املجتمع خالل ألازماتالبرامج التدريبية إلعداد املعلمين واملو. 

 ذوي الاحتياجات الخاصة ومهارات تعليمهم ودعمهم باستثمار أحدث الوسائل والنظريات التربوية. 

 السياسات التعليمية ودور التعليم الجامعي في تهيئة إلانسان ملواجهة مستجدات العصر. 

 :لوجيةاملحور الثالث: التربية التكنو 

 الثورة التكنولوجية وأثرها على العلوم التربوية. 

 توظيف التكنولوجيا في تعليم ذوي الحاجات الخاصة. 

 الاتجاهات والاستراتيجيات الحديثة في التعليم الالكتروني. 

 التحديات التي تواجه التعليم الالكتروني، وضوابط ومعايير الجودة في هذا التعليم. 

 طناعي في إعداد البرامج التعليمية وإنتاج البرمجياتاستخدامات الذكاء الاص. 

 اتجاهات حديثة في إعداد وتصميم الوسائل والتقنيات التعليمية. 

 التنمية املهنية إلالكترونية للمعلمين في ضوء معطيات العصر الرقمي. 

 استراتيجيات التعليم الرقمي وتصميم املقررات الكترونًيا. 
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 :تربوية املعاصرةاملحور الرابع: القيادة ال

 الاتجاهات والخطط الحديثة في الفكر إلاداري التربوي املعاصر. 

  أنظمة ومعايير التعليم عن ُبعد بين الواقع واملأمول. 

 تجارب وخبرات معاصرة في تحقيق الجودة الشاملة في التعليم. 

 الاتجاهات العاملية املعاصرة في بناء املناهج وتطويرها. 

 وتقويمها آليات تحليل املناهج. 

 ريادة ألاعمال واملناهج التعليمية. 

 إلادارات التربوية واملجتمعية في عصر الحكمة وأهمية التقنيات الرقمية في تطوير أعمالها وتوسيع خدماتها. 

 التنمية املستدامة للقيادات التربوية وإلادارية في ضوء الثورة الرقمية. 
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 فهرس املحتويات

 الباحث املداخلة عنوان الصفحة

11 
الحادي دور الجامعة الجزائرية في تكوين رأس مال بشري مؤهل في القرن 

 : أقسام علم املكتبات والتوثيق الجزائرية نموذجاوالعشرين
 ط.د.نادية دراجي

90 

ذوي الاحتياجات ومهارات تعلمهم ودعمهم باستثمار أحدث الوسائل 

 والنظريات التربوية

 

 ط.د.حنان زرقان

.حورية جميلة تقريند  

 دور التعليم الجامعي في تنمّية رأس املال البشري في الجامعات اليمنية 64

 ثابت قائد ط.د.عبد الخالق

 الرعدي

 علي حسين هيلين  ط.د.

 ألاديمي

 ألاديمي علي حسين ط.د.مليس

46 
وفرص التحول الرقمي في  10تحديات التعليم من ُبعد خالل جائحة كوفيد 

 وجيا الحديثةظل التكنول

 د. غّسان عبد الحسين جابر

 يوسف عبد ألامير طباجةد.

 فاطمة رحال د.

 

 حسن الدمانط.د. .عي بقدرة عالية على الصمود الترابيادور الجامعة في بناء عقل جم 01

104 

الرأس املال البشري كعنصر أساس ي للتنمية البشرية، دراسة لواقع 

دوره الفعلي في التنمية  :العربي تربويا الاهتمام وبرعاية الرأس مال البشري 

 الاقتصادية

 عمر حسيني.د

  د. زهرة شوشان

 

 الاتجاهات والخطط الحديثة في الفكر إلاداري التربوي املعاصر 114
 شنة د. محمد رضا

 محمد الجموعي سراوي  ط.د.

192 
 هارات العملية التعليمية في القرن الحادي والعشرينم

 حديات والصعوباتدراسة نظرية في الت -
 د.نسرين سيفي

161 

واقع التعليم الجامعي عن بعد عبر الانترنت في ظل جائحة كورونا: دراسة 

 ميدانية على عينة من الطلبة بالجامعات الجزائرية(

 ط.د.نيسة زغود

 د. صورية بطوش 

114 
 تحديات التعليم إلالكترونى في ظل أزمة كورونا وما بعدها في الوطن العربي

 سة وصفية لواقع التعليم إلالكترونى في الجامعة العربيةدرا
  ط.د. سناء نحال

م في ضوء عصر املعلوماتية والتقنّية 141
ّ
 د.نعم أحمد جوني تطوير كفايات املعل

140 
ضرورية الاهتمام بمخرجات التعليم املحاسبي خطوة نحو الارتقاء بعمل 

 ديوان الرقابة املالية الاتحادي
 موديد.هشام عمر ح
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180 
دور املواكبة التربوية في تجويد املشاريع الشخصية للمتعلمين بالسلك 

 الثانوية التأهيلي: املديرية إلاقليمية موالي رشيد )املغرب(

 ط.د.محمد فتحي

ف بشرط.د. محمد أشر   

 ط.د. نبيل مسري 

100 
ري اأهمية الكفاية التكنولوجية لدى القائد التربوي في الارتقاء بالتدبير إلاد

 باملؤسسة التعليمية باملغرب

 ط.د.نجيب مزوار

 جميلة عباوي  د.

204 
التربية البيئية في املناهج اللبنانية وأثرها في تكوين التنمية املستدامة 

 للمتعلم

 هنا علي.أ

 د. منى مارتينوس

298 
 
ّ
 دات القتصاد املعرفةحّد كُم  ة ورأس املال البشري بتكاريّ نمية الا الت
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 د.فاطمة عز الدين
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L’innovation pédagogique durant la crise sanitaire (covid 19) en 

Algérie par l’introduction de l’enseignement à distance   

Dr.Kahina Ait Hatrit 

Dr.Amina Mansour 
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ّ
 دات القتصاد املعرفةحّد كُم  ة ورأس املال البشري بتكاريّ نمية الا الت

 "نماذج مختارة"

Innovative Development and Human Capital As Determinants of Knowledge Economy 

« Examples »  
 لبنان اللبنانية، بيروت/ الجامعة /فاطمة عز الديند.

Dr.Fatima Ezzeddine/ Lebanese University, Beirut /Lebanon 

 

 ملخص الدراسة: 

مات والهيئات الّدولية، خاصة مع تفاقم أزمات الفقر والجهل 
ّ
لت الّتنمية املستدامة هاجًسا ُمستمًرا للكثير من الّدول واملنظ

ّ
شك

ف والفساد وإلارهاب في الكثير من الّدو 
ُّ
الت النزوح والهجرة، ما دفع حكومات الدول الفقيرة والّنامية إلى وألاوبئة والتخل ل، وزيادة ُمعدَّ

ة وتطوير آ الت ألاميَّ الت التنمية البشرية، وتحديد الّسياسات آلايلة إلى تخفيض ُمعدَّ ّيات لاملباشرة بوضع الخطط آلايلة إلى تحسين ُمعدَّ

مّوه، وبنائه الّتعليم والعلوم بهدف بناء مجتمع َمْعِرفي يقوم 
ُ
الت ن على تعزيز ثقافة الابتكار وإلابداع كمنطلق لتطوير الاقتصاد، وتحسين ُمعدَّ

عوب.
ّ

 على أسس متينة وثابتة تسمح باالستقرار الاقتصادي والّسياس ي للش

علها ج والتطوير، ماكار كما أ حت املعرفة ثروة دائمة ألاثر والّتطوير، ال تنضب ما دام العقل البشري قادًرا على إلابداع الابت   

ف إنتا
ّ
 في بناء اقتصادات الّدول ملا تضيفه من قيم للمنتجات الاقتصادّية التي تخضع للمسات الّتطوير، وبالّتالي، يتوق

ً
 فاعال

ً
هذه  جعامال

ب عليه ظهور مصطلحات 
ّ
روة على قدرة العقول على ابتكارها، وتجديدها، وتحسينها، واستثمارها، وهذا ما ترت

ّ
ورأس  الّتنمية الابتكاريةالث

تبيان أهمّية وضرورة الاستثمار في رأس املال البشري، وتوسيع معارفه وقدرته املال البشري واقتصاد املعرفة. من هنا، يهدف هذا البحث إلى 

ساِعدة في بن وسنحاول فيه إلاجابة على إلاشكالّية الّتالية: ما هي أهّم إلى مجتمع املعرفة،  والابتكار للوصول على إلابداع 
ُ
اء إلانسان العوامل امل

وسنعرض تجارب عدد من الّدول في مجال التنمية الابتكارّية للوصول إلى مجتمع املعرفة وتحقيق مستويات متقدمة في الّتنمية املستدامة؟ 

ربية والّتعليم والّتدريب، وكيف استطاعت بناء مجتمع املعرفة 
ّ
 مة.وتحقيق تنمية مستداوالاستثمار في الت

 مؤشر الابتكار، اقتصاد املعرفة. الّتنمية الابتكارّية، الّتنمية املستدامة، رأس املال البشري، الكلمات املفتاحية:

Abstruct : 

Sustainable development has remained a serious concern for many countries, international organizations and 

agencies, especially after the exacerbating of poverty, ignorance, epidemics, underdevelopments, corruption, and terrorism 

in several countries which lead to further accelerating of migration and exodus.  

Therefore, the governments of poor and developing countries have directly created plans to improving Human 

Development rates, and have defined policies to reduce illiteracy rates, and develop Education and sciences mechanisms, in 

order to build a knowledge society based on promoting a culture of innovation and ingenuity as a platform for developing 

and straightening the Economy and improving its growth rates to achieve further Economic and political stability.    

Knowledge has become a lasting wealth with daily impact and development, unlimited as Human brain is still able to 

create, innovate and improve, which made it an effective factor in building the economies of countries because of the values 
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it adds to economic products that are subject to development. Hence, the production of this wealth depends on the ability to 

invent it, to renew it, to improve it, and to invest it. This resulted in the emergence of the terms such as innovative 

development, human capital and knowledge economy.  

Hence, this research aims to show the importance and necessity of investing in human capital and expanding its 

knowledge and its ability to innovate and create to reach the knowledge society. 

We will try to answer the following problematic : What are the most important factors that help developing people to 

reach the knowledge society and achieve advanced levels of sustainable development ?  

We will also present experiences from several countries in the field of innovative development and investment in 

education and training, and how they were able to build a knowledge society and achieve sustainable development. 

Keywords: Innovative Development, Sustainable Development, Human Capital, Innovation Index, Knowledge Economy. 

 مقدمة: 

ة دور املعرفة وإلابداع في الاقتصاد إلانتاجي يبرز تدريجًيا مع نهاية بدأ اهتمام علماء الاقتصاد وإدراكهم ألهميّ    

ن من أمثال "ألفرد مارشال" و"جوزيف شومبيتر". وقد أشار يع عشر وبداية القرن العشرين، مع اقتصاديّ اسالقرن التّ 

ِ ئيسة القتصاد السوق هي قدرته على الابتكار، مُ امليزة الرّ  ّن إلى أ"شومبيتر"، منذ حوالي قرٍن من الزمن، 
ّ
املنافسة  ًدا أّن ؤك

م ار والتّ بتكاعتماد منظوٍر لال  وأضاف أّن بتكار، التي تدفع باتجاه الا وق" هي املنافسة "في الّس  توق" وليس"على الّس 
ّ
عل

 
ّ
ز على الكفاءة القصيرة املدى، وهذا ما ينطبق بشكل قليديّ ياسات التّ ويل ال يتناسب مع الّس على املدى الط

ّ
ة التي ترك

. ويعود الظهور ألاول ملفهوم (Joseph E. Stiglitz، 2014) شئة في عصرنا هذااامية وألاسواق النّ خا  على البلدان النّ 

ز الاتينيّ "اقتصاد املعرفة" إلى أوائل الّس 
ّ
قتصاديون، من أمثال "فريتز ماشلوب" الذي قّدم مفهوم صناعة ات، حيث رك

على صعود صناعات جديدة قائمة على العلم واملعرفة ومّيز بين خمسة ميادين لهذا القطاع،  ،2511املعرفة في العام 

 .(Cader, Hanas A., 2008)املعرفة ات املعلومات، وخدمات طوير، وإلاعالم، وتقنيّ ليم، والبحوث والتّ عهي: التّ 

 وهي بوابة العبور إلى مســــــــتويات التّ  ،نميةاملعرفة هي عماد التّ    
ّ
لى تنعكس ع إذ إّنهاتي نشــــــــهدها جميًعا، قدم ال

ًرا العصـــور دو  دىقد لعبت على م. و كافة اط إلانســانيوعلى جوانب النشـــ، ياســـة واملجتمع بأســرهر الاقتصــاد والســّ تطوّ 

  ،اليومو  هات الحاضر واملستقبل. حاسًما في صعود ألامم وهبوطها وصياغة توّج 
ُ
 باتت املعرفة واملعلومات ت

َ
 ش

ّ
ل عنصًرا ك

ا من عناصـر التّ  ات ر مات إلى تغيّ علو تصاالت واملريع في تكنولوجيا الام السـّ قّد نمية. ويقود الفهم العلمي املتزايد والتّ رئيسـً

امية حالًيا فرصــــة اســــتغالل ثورة املعلومات للمســــاعدة ول النّ نتاج املعرفة ونشــــرها. وتمتلك الّد إال ســــابق لها في كيفية 

 تخفيف وطأة الفقر وتعزيز التّ  على
ُ
  عن طريقدامة من خالل الاستثمار في رأس املال البشري ستَ نمية امل

ّ
 عليمبية والتّ ر الت

دريــــب وا  على الابتكــــاروالتــــّ
ّ

 أصــــــــــــــبح التّ كمــــا . لحــــث
ُ
 تَ عليم اليوم يتطلــــب تنميــــة قــــدرة امل

ّ
 حــــّل و  الابتكــــار م على إلابــــداع وعل

 والا  ،فكير العلميدريـب على التّ املشــــــــــــــكالت من خالل التّـ 
ُ
طورات التّ  وفي ظّل .عـةنوّ تَ ســــــــــــــتخـدام ألامثـل ملصــــــــــــــادر املعرفـة امل

 ساد إلاجماع ي كمعيار لنمو الدول وتفوقها، و ر املفهوم املادي واملالتغيّ  ،ةة والعامليّ العلميّ 
ّ
ة تكمن قيّ روة الحقيعلى أن الث

وم ياق، ال يمكننا اليالعلم واملعرفة بمثابة العناصـــــــر ألاســـــــاس لقياســـــــها.   وفي هذا الســـــــّ  وأّن ة، في قدرة ألافراد إلابداعيّ 

 من ر بلوغ هذه ألاهداف تصوّ 
ّ
ة مويّ نط العضوي بين املعرفة والحاجات التّ لالرتبا نظًراجوء إلى مكاسب املعرفة، دون الل
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ى ة جديدة للمجتمعات من خالل هندسـة نسـق مجتمعيّ 
ّ
ئيسـة في ظهور مجتمع املعرفة خدمة للمشروع سـمتها الرّ تتجل

 نموي املستدام.  التّ 

 :  املنهجية

 عـدد اهتم 
ّ
ــــتالتربة بالبحث في دور وليّ ة والّد ة وإلاقليميّ مات املحليّ من البـاحثين واملنظ ــ ــ ــ ــ ثمار في ية والتعليم والاســ

 يّ وبَ نمية. بتكار في تحقيق التّ رأس املال البشــــري في اقتصــــاد املعرفة ودور الا 
َ
 ت الّد ن

ُ
نمية ين التّ فة العالقة بلِ ختَ راســــات امل

ة كاريّ بتنمية الا عرف على مفاهيم التّ راسة إلى التّ تسعى هذه الّد في هذا إلاطار، ال البشري، وامل ستثمار في رأسة الا وأهميّ 

 ورأس املال البشـــــــــري واقتصـــــــــاد املعرفة وتحليل بعض املؤشـــــــــرات في بعض الّد 
ُ
ــــتثمار ف ،ختارةول امل ــ ــ ي وتبيان أهمية الاسـ

ـــــان  املدرّ  إلانســ
ُ
 ، عبِد ب امل

ّ
ا أســـــــاســـــــبَ عتَ ذي يُ وال

ً
الي وبالتّ  ،كنولوجيةنموية والتّ ة والتّ هضـــــــة الاقتصـــــــاديّ ا لتحقيق النّ يً ر شـــــــرط

 الوصول إلى مجتمع املعرفة.

ل     
ّ
ات دحّد نمية الابتكارية ورأس املال البشـــــري كُم لجهة الحديث عن التّ  ،املدخل ألاســــاســــ ي لهذه الورقةيتمث

ؤشـــرات الاقتصـــاد املعرفي ورأس املال البشـــري في إلقاء الضـــوء على مفهوم وُم  ،القتصـــاد املعرفة على املســـتوى النظري 

ــــة نمية الابتكاريّ ودور التّ  ــــايا الفعليمية والصــــــّ ة والخدمات التّ القدرات البشــــــريّ  تنمية على مســــــتوى ة، وخاصــ قر حة وقضـــ

 
ُ
 والبيئة وتوسيع شبكة ألامان الاجتماعي وغيرها من امل

ّ
 ؤش

ُ
 ة. ختارة ملا تقوم به لبناء مجتمع املعرفرات لبعض الدول امل

ة و  عالقــة وجودة تنطلق هــذه الــدراســــــــــــــة من فرضــــــــــــــيّــ و          اء مجتمع املعرفــة لــة بين بنــلــة ومتــداِخ تبــادَ ُم إيجــابيــّ

ن ضـــــــّم تية، من خالل الاســـــــتثمار في رأس املال البشـــــــري، فبناء مجتمع املعرفة يدامة حقيقســـــــتَ ة ُم وتحقيق تنمية بشـــــــريّ 

ي الوبالتّ  ،يةقدراته املعرفاستثمار كنولوجيا وتمكين إلانسان و ستخدام الواسع للتّ ة والا توسيع املعارف والقدرات البشريّ 

  ر الاستثمار الحقيقي في العصر الحديث.بَ عتَ وهذا يُ  بتكار وإلابداع،حليل والا قدرته على التّ 

 ، ســـــــنعرض في هذه الّد لذلك
ّ

 رات التّ راســـــــة أهم مؤشـــــــ
ُ
ن يســـــــتدامة وبناء اقتصـــــــاد املعرفة في تجارب الصـــــــّ نمية امل

 ال : ما هي أهّم الّتاليةة إلاشـــــكاليّ  لىوســـــنحاول إلاجابة عة، ة وســـــنغافور واليابان وكوريا الجنوبيّ 
ُ
بناء  دة فيســـــاعِ عوامل امل

 إلانســـــان للوصـــــول إلى مجتمع املعرفة وتحقيق مســـــتويات ُم 
َ
 مة في التّ ّد تق

ُ
ـــان الخيار بيد إلانبما أّن دامة؟ و ســـــتَ نمية امل ســ

 ، وأّي مجتمعات يبني؟يبتكراملعاصر وحده، فماذا يكون، وماذا يفعل، وماذا 

 
ّ
: في مفهوم الت

ً
   ةبتكاريّ نمية الا أوال

 ل إنتــاجيــّ رفع معــّد في  ةنميــة الابتكــاريــّ تّ جوهر اليكمن 
ُ
 ، دةتعــّد ة العوامــل امل

ّ
 ةذي يقيس كفــاءة مــدخالت عمليــّ الــ

ة إلانتاج
ّ
ل أهم  بتكار الا  ة، ألّن نمية الاقتصـــــــــــاديّ ة املرتبة ألاولى في املفهوم الجديد للتّ نمية الابتكاريّ التّ  . وتحتّل كاف

ّ
ك

َ
ُيشـــــــــــ

 ة هي الجوهر واملرشـد ملفهوم التّ ريّ نمية الابتكانمية. والتّ هة للتّ ّج وَ قوة ُم 
ّ

تكار اليوم الاب وقد أصــَبحخاصـة ، املنمية الشــ

  ال ضرورة 
ُ
 خياًرا للحكومات وامل

ّ
 .طور مو والتّ رات ومواصلة النّ يّ مات ملواكبة املتغنظ

ذي يلعبه الابتكار في تعزيز ال يخفى و 
ّ
ــــادي و النّ الّدور ال ــ ــ ــ على  دةاعواملســـــــــــاملزيد من فر  العمل  توفير مو الاقتصـ

اظ على والحف ،ةغيرات املناخيّ والتّ  عن ألاوبئةجمة احديات النّ غلب على التّ نظيمية، والتّ ة والتّ حل املشـــــاكل الاجتماعيّ 

 قمي للُم بتكار الرّ أّن الا  كما .البيئة وتعزيز ألامن
ّ
طاق ن قمية في تجريبات الرّ كنولوجيّ على تســــــخير قوة التّ  يعمل ماتنظ

 لع والخدمات.أثير في جودة الّس للتّ  هوتوسيع همكانات العالية وتسريعألافكار املبتكرة ذات إلا 
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دبتكارة الا إلى أهميّ  العالم الاقتصادي "روبرت سولو" ويشير 
ّ
ك

َ
مية هو نمو الاقتصادّي والتّ أّن أهّم عامل للنّ  ، فُيؤ

 نّ من ال %20ة ونشـــرها، وإنتاج معارف جديدة ونشـــرها، ويقول إّن ابتكار املعرفة الحاليّ 
ّ
ق باملعرفة، مّو الاقتصـــادّي يتعل

ذي مو الاقتصــــادّي، من النّ  %21يضــــاف إليها و منها، يعود إلى نمو معارف جديدة،  %02و
ّ
ينتج عن الاســــتثمار في رأس ال

 .(22  .، 1022)الزعبي،  عليم والتدريباملال إلانساني من خالل التّ 

 :بتكارالعالقة بين إلابداع والا .1

بين  مييز التّ  أّن والـــّدارســــــــــــــين  بعض البـــاحثينعتبر او  ،بتكـــاررادف لال ُم ككثير من ألابحـــاث  إلابـــداع في اســــــــــــــُتخـــِدم

هم ، لكن البعض آلاخر من(22  .، 1000)أيوب،  تالف الجوهري بينهماخعبير عنهما أكثر من الا املصـــــطلحين يرتبط بالتّ 

ز بين إلابداع والا  لو  ،نةعيّ تكار من زوايا ُم بميَّ
ّ
ك

َ
ش

ُ
ا على الرغم من ف اعتبر أنها ت

ً
 . نينبين إلاث كامليةالتّ  العالقةروق

عالقة تكاملية كما  (Creativityبتكار )والا  (Innovationالعالقة بين إلابداع ) إلى أّن  (2000) وقد أشــار بيتر كوك

 َبّينـة هي ُم 
ّ

 هنـاك مـُ إذ إّن (، 2كـل رقم )في الشــــــــــــــ
ّ
ـــــتمـل على )ألافكـار، والعامليمـة املبـِد دخالت للمنظ ــ ــ ــ ، ن، والتمويل(عـة تشـــ

 ة.في إلانتاج وتحقيق املكاسب املاديّ  تواصلةحسينات املتؤدي إلى إلابتكار من خالل التّ و 

 

 ة(: مدخالت ومخرجات املنظمة إلابداعيّ 01شكل رقم )

 

                                                                                                                                                                                Ideas ألافكار  

 Creativityبتكار الا 

  النمو                                                                                                                                                                     Employeeالعاملون 

Growth 

العائد                                                                                                                                                                        Financeمويل التّ 

  Return in على إلاستثمار

 

اجح طبيق النّ تكار/ التّ بالا                                  إلابداع/إلاتيان بأفكار جديدة                                                  

 ةلألفكار إلابداعيّ 

       Creativity                                                                                                                                           Innovation            

لة لبعضــــــــــــــها بالعالقة بين إلابداع والا ( أّن Amabile, 1988, p.123" )بيلا"أم وترى  البعض، تكار هي عالقة مكّمِ

ـــ يء والا  لكّن  ــ ـــــ يء آخر، إلابداع شـ  إذ إّن بتكار شــ
َّ
 خال

ٌ
 عقلية

ٌ
 تأتي بأفكار مفيدةإلابداع عملية

ٌ
جديدة وغير مألوفة من و  قة

 
ّ
 عن  تكار ناش ئبسوًيا، بينما الا تي تعمل قبل الفرد أو املجموعة ال

ُ
 بِد ألافكار امل

ّ
 عة ال

ُ
ة س في العمليّ كيزة وألاساالرّ  ر بَ عتَ تي ت

َعّرف ، يهاومبني عل ةبتكاريّ الا 
ُ
 الا وهي ت

ّ
 ه عملية تطبيق ناجح لألفكابتكار إلاداري على أن

ُ
 عة.بِد ر امل

كثير من الــدراســــــــــــــات لم ُيَمّيز و  ،بتكــارداخــل والعالقــة مــا بين إلابــداع والا ضــــــــــــــُح مــدى التّــ يتّ  ،مومن خالل مــا تقــّد 

ــــطلحي إلابداع  ــ ــ   اســــــــــُتخِدما والابتكار، وقدوألابحاث بين مصــ
َ
ين حكمصــــــــــطلحين مترادفين. وهناك من ينظر إلى املصـــــــــــطل

ـــــبق مرحلــة الا بــأوجــه مختلفـــة على اعتبــار أنَّ إلابــداع مر  ــ ــ ــ بتكـــار، ويعتبرون أنَّ إلابــداع هو عمليــة توليــد وإيجـــاد حلـــة تســـ

 ألافكــار الجــديــدة وغير املــألوفــة، أمــا الا 
ّ
 يحملــهملــا  ،طبيق العمليا نحو التّ هــً ّج وَ ركيز ُم بتكــار فهو العمليــة التي يكون فيهــا الت

 عملية تكميلية لإلبداع.تكار هي بعملية الا  إلابداع من أفكاٍر وآراء وطرق وأساليب، بمعنى أّن 
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 راســـــات وألابحاث العلميّ معظم الّد وقد أجَمَعت 
ّ
 يســـــةئين يشـــــتركان في العناصـــــر الرّ ربوية على أن املصـــــطلَح ة والت

  نفســــها
ّ
س املشــــكالت وإدراك طبيعتها، وامليل القة والبراعة، وســــعة الخيال، واملرونة وألاصــــالة، والقدرة على تحســــّ كالط

 . (01  .، 1022)خصاونة،  خالصها بمظهر مبدعستاإلى إبراز التفاصيل و 

2. 
ّ
 الت

ّ
 :بتكاراريخي لإلبداع والا طور الت

ت البشــــريّ  منذ أْن  قديمة برزتإلابداع ظاهرة  وإلانســــاُن ُيبدع ويخترع كما ، على ألارض، ومنذ بدء الخليقة ةدبَّ

 
ُ
ا في الجماعة وامل  هو الحال أيضــــــــً

ّ
اًء من بتداة  حصــــــــر لها على إلابداعات البشــــــــريّ اريُخ مليء بأمثلة ال مة واملجتمع، والتّ نظ

ـــيد و  ــ ــ ــ ــ ـــــاناأداة الصـ ــ ــ ــ ـــــاف النار التي ابتدعها إلانســ ــ ــ ــ  كنولوجية الّد نتهاًء باإلبداعات التّ ، وليس اكتشــ
ُ
 قيقة التي ت

ّ
  لمث

َ
ظاهرة

 إلابداع البشري الحديث املنتشر في كافة أنحاء املعمورة.

 عصـــــوٍر تاريخيٍة لتطوّ وقد تم 
َ
  .، 1001)جلدة وعبوي،  بتكار من خالل إلانســـــاناع والا ر إلابدتحديد خمســـــة

 وهي:  (11

2.  
ّ
 روة هي القدرة على الصيد.العصر البدائي: وهو العصُر الذي كانت فيه قاعدة الث

ورمزها املحراث  ،راعةراعي: وهو العصـــــــــــُر الذي كانت فيه قاعدة الثروة في املجتمع هي ألارض والزّ العصـــــــــــر الزّ  .1

 راعي.الزّ 

 العصـــر التّ  .0
ّ
ارة جلع أو التّ روة فيه هي عملية املقايضـــة وتبادل الســـّ جاري: وهو العصـــر الذي كانت فيه قاعدة الث

 
ّ
 ال

ّ
 تي تتحك

ّ
 جارية.ركات التّ م بها الش

 العصر الصّ  .2
ّ
  ،ل باألرض والعمل ورأس املالناعي: وهو العصر الذي كانت فيه قاعدة الثروة تتمث

ُ
ك رّ حورمزها امل

 البخاري.

ل هو العصُر الذي عصر املعلومات: و  .2
ّ
 تتمث

ّ
روة والقوة باملعلومات واملعرفة والقدرة على تكوينها وتراكمها فيه الث

  ،وتقاسمها واستخدامها بكفاءة عالية
ُ
 ورمزها املعلومات امل

َ
 عال

ّ
 جة بالش

ُ
 بة واملليئة باملعرفة.وَس َح ركات امل

  وءتسليط الضّ ، ال بد من بتكاروعند الحديث عن تاريخ إلابداع أو الا  .1
ُ
لبارزين اعين واملبتكرين بِد على بعض امل

زداد ، توشـــــيًئا فشـــــيًئا ة.فاه للبشـــــريّ موه من إضـــــافات ســـــاهمت بشـــــكل مباشـــــر في تحقيق الرّ (، نظًرا ملا قّد 2جدول رقم )

 بتكارات التي لم نكن لنتخيلها يوًما.نسبة الاختراعات والا 

 ةتكاريّ بن أبرز العلماء في املجاالت الا يّ ب  يُ  :(01الجدول رقم )
 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 بتكارتاريخ الا  بتكارإسم الا  اسم العالم/ املبتكر

 1804 املصباح الكهربائي توماس أديسون  1

 1810 الطائرة خوان رايتألا  2

 1489 البالون  مونتو غولفر 9

 1101 املجهر ليفين هوك 6
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 Ebtekar.8k.com- metro.htm املرجع: مترو، فيصل إبراهيم )بال(. مخترعون ومبتكرون سجلهم التاريخ.

 

صوقد  ِ
صــــــــّ

ُ
ـــــاد إلابداعي الاح بتكار، وتّم لإلبداع والا  اعامليً ا من نيســــــــان يوًم  12يوم  خ ــ  بعد عام منتفال باالقتصـ

إليه ألامم املتحدة  ســــعتا تقدير الاقتصـــاد إلابداعي. وذلك ما ، حيث أصـــبح لزاًم 25 -عمليات إلاغالق بســـبب جائحة كوفيد 

 ولية لالقتصـــــــــاد إلابداعي من أجل التّ نة الّد بالســـــــــّ  1012عام الباحتفالها في 
ُ
 ةإلابداعيّ ناعات الصـــــــــّ  دامة. إيماًنا بأّن ســـــــــتَ نمية امل

 ألجنـدة التّ  ةضــــــــــــروريّـ 
ُ
 نميـة امل

ُ
نويع، وهي عـامل مهم في قطاع الخدمات املزدهر، وتدعم ريادة ز الابتكـار والتّ ّف َح ســــــــــــتـدامـة، فهي ت

ـــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال، وتســ ــ ــ ـــمــ ــ ــ  م فـــــــــي الـــــــــتـــــــــّ هـــــــــألاعــ
ّ

ـــينـــــــــوع الـــــــــثـــــــــ ــ ــ ـــافــ ــ ــ ـــار) قــ ــ ــ ـــــكـــ ــ ــــتـــ ــ ــ ـــــداع والابـ ــ ـــإلبـــ ــ ــ ــــي لـــ ــ ــ ـــمــ ــ ــ ـــــالـــ ــ ـــعـــ ــ ــ ــــوم الــ ــ ــ ــــيــ ــ ــ ــــدة ،الــ ــ ــ ــــحــ ــ ــ ــــتــ ــ ــ ـــم املــ ــ ــ ، ألامــ

1010،https://www.un.org/ar/observances/creativity-and-innovation-dayبتكار وإلابداع من الا  صـــــبح كّل ( ، إذ أ

 
ّ

الن خص ي والجمعي على املستويين الش
ّ
 ُيشك

ّ
 .ة لألمم في القرن الحادي والعشرينروة الحقيقيّ الث

  :تكار العامليبمؤشر الا .9

مات نمية املستدامة عن طريق توفير خدفي تحقيق أهداف التّ  املنظمة العاملية للملكية الفكرية "الويبو" تساهم

تحقيق  ة وإلابداع من أجلنافســيّ ة في دفع قاطرة الابتكار والتّ ة الفكريّ ول ألاعضــاء، كي تســتخدم نظام امللكيّ ّد لمتقنة ل

 أهداف التّ 
ُ
مية نّفز حاسم لالبتكار وإلابداع، وهما بدورهما مفتاح نجاح أهداف التّ َح ة ُم ة الفكريّ وامللكيّ  دامة.ستَ نمية امل

 
ُ
 .ةحديات العامليّ وحدها براعة العقل البشـــــــــري كفيلة بتطوير حلول جديدة من أجل مواجهة ألازمات والتّ و دامة. ســـــــــتَ امل

 "الويبو" بشــــــــــــــــأن التّ  جنـــدةأل و 
ّ
ـــــبحــــت 1001عـــام ال. إذ منـــذ اعتمـــادهـــا في 1000ة نميـــة دور جوهري في تنفيـــذ خطـــ ــ ــ ــ ، أصـــ

 1469 البارومتر تورتشلي 1

 1001 الراديو ماركوني 4

 1844 التلفون  جراهام بل 4

 1400 التلسكوب جاليليوا 8

 1404 السيارة البخارية كوينو 0

 1441 آلالة البخارية جيمس واط 10

 1480 إلانسان آلالي جاك دي فوكاتسون  11

 1011 مكيف الهواء كارير 12

 1806 الغواصة اليك 19

 1694 ماكينة الطباعة يوهان غوتنبرغ 16

 1484 السفينة البخارية فنتش 11

 1888 آلالة الحاسبة بوروس 14

https://www.un.org/ar/observances/creativity-and-innovation-day
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/
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ع البعد إلانمائي ألنشـــطتها ومداوالتها توســـّ نمية جزًءا ال يتجزّ اعتبارات التّ  ر الابتكار أث)ًعا كبيًرا أ من عمل "الويبو" وتوســّ

 .(1012(wipo.int)املستدامة وأهداف التنمية  الويبو -

ـــــر الا فًقا و  يتبّين لنا أنه،اس ومصـــــــــــــادر رزقهم، على النّ  25 -كوفيد غم من ألاثر الهائل لجائحة وعلى الرّ  ــ ــ ــ تكار بملؤشــ

 ال ســـــــيّ  ،مودعلى الصـــــــّ تها قدر  تأظهر أّن عّدة قطاعات  ، العالمي
ّ
 ما تلك ال

ّ
ار. وفي بتككنولوجيا والا والتّ قمنة ت الرّ تي تبن

 
ّ
دي صــــــــــــــمور التي ال غنى عنهـــا في التّ أحـــد ألا  الابتكـــار هو أن  دِركنتعـــاش من الجـــائحـــة، نـــع العـــالم اليوم إلى الا حين يتطل

 للتّ 
ُ
ـــــر الا  ،هناكة التي تواِج شــــــــــــترَ حديات امل ــ ــ ــ ـــــل. ومؤشـ ــ ــ ــ ــــــتقبل أفضـ ــ ــ تكار العالمي هو أداة فريدة إلرشــــــــــــاد واضــــــــــــعي بوبناء مســ

 ياسات والالّس 
ّ

بتكار العالمي د مؤشر الا ّس َج نكون أقوى عند خروجنا من الجائحة. ويُ  ركات في رسم خطط لضمان أْن ش

 ة. تكار العامليّ بأحدث اتجاهات الا ، ويتتّبع اقتصاًدا 201لـ أداء النظام إلايكولوجي لالبتكار  1012

 2021ي للعام بتكار العاملول وفق مؤشر الا ألاولى للّد راتب ن امليّ ب  يُ  :(02جدول رقم )

 .2021بتكار العاملي، الويبو، بيانات الخاصة بمؤشر الا الاملصدر: قاعدة 

 

 

  

 الدرجة قتصادالا الترتيب

 41.1 سويسرا 1

 49.1 السويد 2

 41.9 الواليات املتحدة ألامريكية 9

 10.8 اململكة املتحدة 6

 10.9 جمهورية كوريا 1

 18.4 هولندا 4

 18.6 فنلندا 4

 14.8 سنغافورة 8

 14.9 الدانمرك 0

 14.9 أملانيا 10

 11.0 فرنسا 11

 16.8 الصين 12

 16.1 اليابان 19

 19.4 هونغ كونغ، الصين 16

https://www.wipo.int/sdgs/ar/story.html
https://www.wipo.int/sdgs/ar/story.html
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 ثانًيا: في مفهوم رأس املال البشري 

 
ُ
 من اتيّ تينات والســـّ الخمســـينيّ في ذاع صـــيتها ، وقد ظريات الوظيفيةنظرية رأس املال البشـــري من أشـــهر النّ  ّد عَ ت

ل نمية كانمحور التّ  ، وذلك ألّن القرن املاضـــــــــــ ي
ّ
ك

َ
  ُيشـــــــــــ

ّ
ا وطنًيا لبلدان العالم الث رها واســـــــــــتقاللها الث عقب تحرّ هاجســـــــــــً

ى ّم ســــــــــــَ ة أو ما يُ نمية الاقتصــــــــــــاديّ ة التّ عليم في عمليّ ة التّ أدرك رجال الاقتصــــــــــــاد أهميّ  ،اتياســــــــــــ ي. ومنذ الخمســــــــــــينيّ الســــــــــــّ 

ئيس ر الرّ و نمية بالّد ة التّ ة رجال الاقتصـــــــــاد عن عمليّ البناء املنطقي لنظريّ ف ، ويعتر "الاســـــــــتثمار في رأس املال البشـــــــــري"

  ،ألارض ورأس املالو العمل ووه ،ةلكن إلانفاق العادي في العملية إلانتاجيّ  ،عليمللتّ 
َ
شكلة د تقريًبا أي بحث في مبعَ است

 .(022-022  .، 2550)بدران،  ةوسع في املوارد البشريّ التّ 

 ة الاســــتثمار البشــــري لم تتبلور كنظريّ نظريّ  أّن  نم غمرّ وعلى ال
ّ
مال ذي الحظ إهة إال بأبحاث "تيودور شــــولتز" ال

 
ّ
 نَ تحليــل ُم  ب أّي ة، وتجنـــّ روة البشــــــــــــــريـــّ البــاحثين للث

ّ
 ظم لهــذه الث

َّ
ليم ععلى تحليــل العالقــة بين التّ عملــه  ز فيروة، وقــد رك

 والنّ 
ّ
 ربوي والنُّ ظــام الت

ُ
نــاقش مخرجــات ومــدخالت التعليم وإعــداده للقوى العــاملــة واعتبــار م الاجتمــاعيــة ألاخرى، كمــا ظ

ا وهرً ة وجة والاجتماعيّ نمية الاقتصــــاديّ ت التّ امن عمليّ  اجزءً  ســــتثمار الاقتصــــادي، أو اعتبارها ككّل التعليم نوًعا من الا 

 ة التّ عمليّ ل
ّ

 نمية الشـــــ
ُ
. وقد (200-210  .، 2550حمن، )عبد الر اميةول النّ مة أو في الّد تقّد املة ســـــواء في املجتمعات امل

ــــ "ة الاستثمار البشري أثارت مفاهيم نظريّ  ــ ــ ــ ــ تطبيق  ةشولتز" عدًدا من الباحثين في مجال الاقتصاد ملعرفة مدى إمكانيّ لــ

 دريب.ها التّ وأهّم  ،ظرية في بعض مجاالت الاستثمار البشري هذه النّ 

ذ إهم إلاســـــــــهامات في مجال الاســـــــــتثمار البشـــــــــري، دريب من أوقد كانت أبحاث "بيكر" في مجال الاســـــــــتثمار في التّ 

ل 
ّ
دريب إلى عام ومتخصــــــــــــــص، ودرس العالقة بين الاســــــــــــــتثمار في م التّ قســــــــــــــّ ، فدريب"بيكر" الجـانب الاقتصــــــــــــــادي للتّ حلـ

  ،دريـب وإيرادات الفردالتّـ 
ُ
ا عالقـة دوران عمـل ألافراد امل ب الذي دريدريـب، والتّـ بين وتكلفـة الاســــــــــــــتثمـار في التّـ درّ تَـ وأيضــــــــــــــً

ات ســؤوليّ م تضــع على عاتقهة هذه الوضــعيّ  غيير،ة التّ في قلب عمليّ ، فيضــعه يمكن أن يكون كاســتثمار في الفرد وذكائه

دريب بمنطق الاســــــــتثمار. وقد دفع الاهتمام بمفاهيم الاســــــــتثمار البشــــــــري بعض الباحثين يتعامل مع التّ  ذلكجديدة، ل

ــــر" ومنهم ــ ــ ــ ــ   "مينســ
ّ
 الاقتصــــــــــــــاديّ  لفـة واملنفعـةإلى محـاولـة قيـاس التك

ُ
 ة امل
َ
بة ت ِ

ّ
د ريب، وحّد دعليم والتّ عن الاســــــــــــــتثمار في التّ رت

لتراسات في مجال الاستثمار البشري "مينسر" ثالثة أهداف ينبغي تحقيقها من خالل ألابحاث والّد 
ّ
 في: تمث

  
ُ
 تحديد حجم املوارد امل

َ
 ، دريبصة للتّ صّ خ

  دريبتحديد معدل العائد على الاستثمار في التّ وأيًضا، 

  
ُ
 وأخيًرا تحديد مدى املنفعة امل
َ
بةت ِ

ّ
لوك دريب في تفسير بعض خصائص سكلفة والعائد على التّ على تحديد التّ  رت

 . (215  .، 2502)الشيباني،  القوى العاملة

ا: في مفهوم اقتصاد املعرفة 
ً
 ثالث

رنســــــــــــــيس بيكون" قبل ة املعرفـة. فقـد كتـب "فة العلم وقوّ أدرك املفكرون والفالســــــــــــــفـة منـذ وقـت طويـل أهميّـ    

طور الحضـــــــــــــــــاري لـــــت بمــــا يتنـــــاســـــــــــــــــب والتّ قليـــــدي تحوّ القوة بمعنـــــاهــــا التّ إذ إّن  "املعرفـــــة قوة"، أربعـــــة قرون أّن  حوالي

هي  ةة الاقتصاديّ ة هي الحاسمة في عصر الزراعة، أصبحت القوّ ة العسكريّ القوّ  حين كانت، وفي ةللمجتمعات إلانسـانيّ 

 
ُ
 ناعة، و نة في عصــــــــر الصــــــــّ يمِ هَ امل

ّ
ــــــتقبليات" أن تتوق ة هر القوّ كنولوجية أبرز مظااملعرفة وتطبيقاتها التّ  كون ع علماء "املســ



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءدورمؤسسات التعليم في بنا      

 الحادي والعشرين 

 

 246 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

 مع التّ 
ّ
ـــــر املعرفة أو مجتمع املعلومات. وهكذاحول الـ ــ ــ ــ ـــهـدناه في بداية عصـــ ــ ــ ــ ــ ـــــبحذي شـــ ــ ــ ــ ـــــان الفاعل في النظام  ، أصـــ ــ ــ ــ إلانســـ

  ائم، ألامر الــذيعلم الــّد على التّ  ااملهــارات وقـادرً  متعــددَ  االجـديــد إنســــــــــــــانًــ 
ّ
ت بــدال أقلم مع التّ كيف والتّـ ب ســــــــــــــرعــة التّ يتطلــ

 تجـة ارة النّـ املتواتِ 
ّ
 ، كنولوجيـاحويليـة للتّ ة والتّ بيعـة الاقتحـاميّـ عن الط

ّ
 وال

ُ
 تي ت
َ
 ؤ
ّ
ة م الاجتماعيّ ظر بشــــــــــــــكـل ملموس على النّ ث

 
ّ
 .ة، وطرق العيش، وعادات الاستهالك، ومعنى العمل ومكانتهقافيّ والث

  1000عام لفي تقرير برنامج ألامم املتحدة إلانمائي ل عرفةتعريف مجتمع امل وقد ورد      
ّ
ه: "ذلك املجتمع على أن

 
ّ
ا على نشـــــــــــــر املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجاالت الن ـــــاط املجتمعي: الاالذي يقوم أســـــــــــــاســــــــــــــً ــ ــ ــ ـــــادشـــ ــ ــ ــ ، قتصـــ

 ياســـة والحياة الخاصـــّ املجتمع املدني والســـّ و 
ً

 ة،انيّ نمية إلانســـأي إقامة التّ  ،بإطراد ةرقية الحالة إلانســـانيّ إلى تة، وصـــوال

 
ّ
 ب ألامر بناء القدرات البشريّ ويتطل

ُ
  .(2،   1022)علة، ة"اجح للقدرات البشريّ وزيع النّ نة، والتّ مِك ة امل

ســــــــــــــتخــَد    
ُ
ا، مجتمع املعلومــات هو املجتمع الــذي ت

ً
  صــــــــــــــبَح تُ م فيــه املعلومــات بكثــافــة، لِ إذ

ُ
اة ئيس للحيــه الرّ وجــّ امل

 والاجتماعيّ  ةالاقتصـــــــــاديّ 
ّ
عَ قافية والســـــــــّ ة والث

ُ
ل خســـــــــتراتيجًيا، ومصــــــــــدًرا للّد اد مورًدا اســـــــــتثمارًيا ياســـــــــية، فاملعرفة هنا ت

 لتشــــــــــــــغيـــــل القوى العـــــاملــــة
ً

، لكن يجـــــب أن نمّيز بين مجتمع املعلومـــــات  (0-1  .، 1002)فريحـــــات، القومي، ومجـــــاال

املجتمع الذي لديه قدرات على إنتاج املعلومات ومعالجتها  هو "فته اليونسكو رَّ فمجتمع املعرفة كما عَ  ،ومجتمع املعرفة

ــــانية ــ ـــتخدامها من أجل التنمية إلانســ ــ   ، (UNESCO, 2005, p.27) "ونقلها واســـ
ّ
ـــهد آلان مرحلة ويعتقد بعضــــــــهم أن ــ نا نشـــ

 انتقـــال من مجتمع املعلومـــات إلى مجتمع املعرفـــة، فـــالجيـــل ألاول من مجتمع املعلومـــات هو املجتمع الـــذي يســــــــــــــتعمـــل

 ات املعلومات والابكثافة تكنولوجيّ 
ّ
 ت

ّ
مع ة، أما الجيل الثاني فيهدف إلى تشــــييد مجتشــــاطات البشــــريّ صــــال في مختلف الن

 مبدع ومبتكر من خالل التّ 
ّ

ــــواء عة والفكريّ ة والعوامل البشـــــــــــــريّ كنولوجيّ بكي، يمزج بين العوامل التّ فاعل الشـــــــــــــ ــ ــ ــ ــ لى ة، سـ

 .(1 .، 1000بد الهادي، )عاملستوى الفردي أو على املستوى الاجتماعي

 وقد نشـــــأ مفهوم اقتصـــــاد املعرفة على أســـــاس تشـــــابك البعد البشـــــري والبعد التّ 
ُ
ي. ســـــتدام والبعد التقننموي امل

 خلق وتوزيع املعرفة، على أربع دعائم: ى معايير البنك الدولي، يقوم هذا الاقتصاد الذي يتول ّ وبموجب 

 
ً

  نظام :أوال
ّ
 جٍد. توزيع واستخدام املعرفة بشكٍل ُم ي يقّدم حوافز لخلق و اتسسمؤ

 
ُ
مة وماهرة. كّون من قوّ ثانًيا: رأس املال البشري امل

ّ
 ة عاملة متعل

ا
ً
 تصاالت. بنية معلوماتية كثيفة وحديثة قائمة على تكنولوجيا املعلومات والا :ثالث

 .(1001عمير والتنمية، )البنك الدولي إلعادة الت طوير يقوم على البحث والتّ  اعلنظام ابتكاٍر ف :رابًعا

1. 
ّ

 :رات اقتصاد املعرفةمؤش

      
ّ

ستخَد املعرفة اقتصادبرات املرتبطة توَجد مجموعة من املؤش
ُ
ه النّ م للّد ، وت

ّ
 اللة على أن

ُ
م ضمن خَد ستَ مط امل

 ، ول ضمن هذا الاقتصاد الجديدإمكانية انضمام الّد  الاقتصاد؛ ملعرفة
َ
 ِك والذي يرت

ّ
ة، عرفيّ ورة املز بدرجة كبيرة على الث

 لي وفي ما ي
ّ

 أهم املؤش
ُ
  :(20  .، 1002)إسماعيل، قياس املعرفةفي مة خَد ستَ رات امل

  ّمؤشر البحث والت 
ُ
 طوير: ت

َ
 ش

ّ
 ل بيانات ألابحاث والتّ ك

ّ
 ة القتصاد املعرفة، إذ يتّم رات ألاساسيّ طوير املؤش

 استخدام ُم 
َ
 ؤ

ّ
  فقاتن هما: النّ رين أساسييّ ش

ُ
 امل

َ
 صة لألبحاث والتّ صّ خ

ُ
م ألعمال ألابحاث خَد ستَ طوير وفريق العمل امل

 طوير.والتّ 

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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ّ

 ة أهميّ ملوارد البشريّ تمتلك ادريب: عليم والتّ ر التّ مؤش
ّ
ها وتطويرها ة وتنميتشاطات الاقتصاديّ ة كبرى في عمل الن

 مة، إال أن تقّد ات ُم نه من تقنيّ اقتصاد املعرفة، وما يتضّم  خاصة في ظّل 
ّ

ا لدراسة هذا البعد من املؤش رات املعروفة جدًّ

تزال قليلة، وذلك يعود من جهة إلى نقص ألاعمال في هذا املجال، ومن جهة أخرى إلى صعوبة قياس  ال اقتصاد املعرفة 

تعلقة ت امللبياناا ألاهمية، وهيعلى قدر كبير من  مصادر رئيسة. وملؤشرات املوارد البشرية بشكل مباشر كفاءات ألافراد

 دريب، والبيانات املتعلقة بالكفاءات أو بمهن العمال. عليم والتّ بالتّ 

  
ّ

 مؤش
ّ
 صاالت: ُيعَ ر تكنولوجيا املعلومات والات

ّ
 د مؤش

ّ
من  صاالت على قدر كبير ر نشر تكنولوجيا املعلومات والات

إلى  ىولوجية مالئمة، وهذا ما أدّ ة بخاصة مع تزامن الوقائع، إذ التقى الاقتصاد القائم على املعرفة بقاعدة تكنألاهميّ 

 
ّ
 تعزيز مشترك بين ازدهار الن

ُ
 شاطات امل

َ
 ك
ّ
 كنولوجيا الجديدة.فة في املعرفة وإلانتاج ونشر التّ ث

  
ّ

العمليات ذات العالقة بالحواسيب، خاصة  كافة دخل ضمن هذا املؤشر تة للحواسيب: ر البنية ألاساسيّ مؤش

  في حال
ّ
 خِد ستَ كان ومُ لكّل ألف نسمة من الّس ق ألامر بعدد أجهزة الحاسوب تعل

ّ
 ة.بكة العنكبوتيّ مي الش

 
ّ
 نمية البشريّ رابًعا: دور الت

ُ
 ة امل

 
 دامة في بناء مجتمع املعرفةست

 تتجـّ    
ُ
 مـة والـّد تقــّد ه دول العــالم امل

ّ
ـــــتمرار من قـدم نحو تعزيز بُ امحـة للتّ ول الطــ ــ ــ ــ نى مجتمع املعرفــة وتطويرهــا بـاســـ

 أجل الاســــتفادة من ُم 
َ
 ياســــيّ ة والســــَ ة والاقتصــــاديَ ة والاجتماعيَ إلانســــانيَ ياتها عط

ّ
ة حول نى مجتمع املعرفز بُ ة؛ بحيث تترك

 التي تتضّم  "دورة املعرفة"ـعى بْد ما يُ 
ّ
 ات رئيسة تشتمل على: ن ثالث محط

  بتكار، "توليد املعرفة" من خالل البحث العلمي وإلابداع والا 

  ّدريب وإلاعالم، عليم والتّ "نشر املعرفة" بالت 

  ـــ"توظيف املعرفة" والا ــ  جّد تَ جات ُم نتَ تفادة منها في تقديم خدمات وُم ســ
ُ
 ســـــــهِ دة ت

ُ
ـــرَ م في توفير ف ــ ادر   عمل ومصــ

 نمية وتحقيق استدامتها. ي إلى تعزيز التّ دخل جديدة تؤدّ 

 ويتبع ألاثر إلايجابي لدورة املعرفة بمدى تفعيلها بشكل متناغم يؤدّ   
ّ
ستفادة ق املعرفة في املجتمع والا ي إلى تدف

 منها. 
ّ
هما ، و قد وإلابداعيافكير النّ ما التّ فكير بكل أنواعه، ال ســــــــيّ ة تنمية التّ ب توليد املعرفة في املجتمعات املعرفيّ ويتطل

 
ّ
ا  تطّور ت ،وبتنمية مهارات التفكير إلابداعي .ابقة وبناء وتوليد معارف جديدةان لنقد املعرفة الســــّ بان أســــاســــيّ متطل أيضــــً

كثر ة، ما يؤدي إلى خلق أفراد أتخاذ إجراءات عقالنيّ اتنتهي ب، و افعار بالنّ اسـتبدال الضّ  لتصـل إلىمع قدرات أفراد املجت

ا وأ ا وتوازنـــــً  ةات التي تحصــــــــــــــــــل في مختلف الجوانـــــب الاقتصــــــــــــــــــاديـــــّ غيرّ رات والتّ طوّ كيف مع التّ على التّ  كثر قـــــدرةإبـــــداعـــــً

 ياسيّ ة والّس والاجتماعيّ 
ّ
 ة.قافيّ ة والث

ـــــر املعرفــةلمكن وفي املقــابـل، ي    ــ ــ ــ ســــــــــــــِهم عمليــة نشـــ
ُ
 في تعزيز التّ  أن ت

ُ
 مجتمعــات كون دامـة من خالل ســــــــــــــتَــ نميــة امل

  ،ةاملعرفة، باعتبارها مجتمعات شــــــــبكيّ 
ُ
 رورة وعًيا أفضــــــــل باملشــــــــِك ع بالضــــــــّ شــــــــّج ت

ُ
ـــــرار بالبيئة واملخليّ الت الك ــ اطر ة، فاإلضـ

إتاحة  ّن ة، كما أولي واملشــاركة العلميّ عاون الّد عبر التّ يمكن معالجته بشــكل أفضــل ة التكنولوجية وألازمات الاقتصــاديّ 

ـــــاهمانراســــــات وتيســــــير الوصــــــول إليها بدرجة كبيرة املعارف واملعلومات والبحوث والّد    يسـ
ّ
 م املبنيّ ليخاذ القرار الســـــــّ في ات

 ليم.أي الفكري الّس ات، ثم بناء الرّ ات وإيجابيّ على استطالع كامل لعناصر املوقف من سلبيّ 
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ل    
ّ
ك

َ
 تُيشـ

ً
إلى بلورة دورة حياة املعرفة إلى إنتاج معرفي ليستفيد منه الجميع،  وظيف واسـتخدام املعرفة سـبيال

، دامســــــــــــــتَ اقتصــــــــــــــادي ُم  من أجل تحقيق نموٍّ  حاســــــــــــــٌم  قـدرة مجتمع مـا على إنتـاج املعرفـة وتكييفهـا وتوظيفهـا أمرٌ  ّن إإذ 

 نمية الاقتصــــاديّ التّ في العامل ألاهم املعرفة باتت إذ إّن تحســـين مســــتوى املعيشــــة، و 
ُ
طاعات قدم في قالتّ و دامة، ســــتَ ة امل

ليم عن مســــــــــــــتويـات التّ عاتجـة بتكـارات النّــ حـة والبيئــة بوجـه خـا  يعتمـد بقوة على تطبيق املعــارف والا راعـة والصــــــــــــــّ الزّ 

 
ُ
 حسينات النّ مة والتّ عاِظ تَ امل

ُ
 ، و كنولوجيا الجديدةتيح استعمال التّ وعية التي ت

ّ
 ة.نتاجيّ تي من شأنها تعزيز إلا ال

دامة، فهي أداة لتوســـــــيع خيارات ة املســـــــتَ نمية البشـــــــريّ اوية في التّ حجر الزّ  هي-وتوظيًفاإنتاًجا -املعرفة  كما أّن    

 وبناء مجتمعات مزدهرة.  ،غلب على الحرمان املاديهم من التّ ولتمكينِ  ،البشر وقدراتهم

او 
ً
 ة، أي أّن د رئيس وأســاســ ي لإلنتاجيّ ّد َح وُم  ،اجاملعرفة عنصــر جوهري من عناصــر إلانت أّن  كذلك أضـحى معروف

 ضاة في املجتمع. ويزداد هذا التّ كتساب املعرفة والقدرة إلانتاجيّ افًرا قوًيا بين ضاهناك ت
ّ
 ةات إلانتاجيّ شاطفر قوة في الن

ضــــــــــــــافـة املرتفعـة، و 
ُ
 ذات القيمـة امل

ّ
ـــارع للمتي تقوم بـدرجـة متزايـدة على كثـافـة املعرفة والتّ ال ــ ــ ــ ــ قدرات. عارف والقدم املتســـ

 
ّ
ـــــتقبلنافســـــــــية على الصـــــــــّ شـــــــــاطات هي معقل القدرة التّ وهذه الن ــ ــــة في املســ ــ ــ ــــانية) عيد العالمي خاصـ ــ ــ  تقرير التنمية إلانسـ

 .(10  .، 1000العربية، 

  2090خامًسا: أجندة العام 
ّ
 للت

ُ
 نمية امل

 
 دامةست

   
ً
 للتّ  مواكبة

ُ
 ، صاغ املجتمع الدولياقتصادية-وسـيوالسـحوالت ر، وخاصـة التّ عاصـِ حوالت التي شـهدها العالم امل

 1000أجنـدة العـام 
ّ
ــــمـل ســــــــــــــتَـ ُم  نميـة ببعـٍد ت مفهوم التّ . وهي خـارطـة طريق عـامليـة تبنـ ــ ــ ــ ــ ا 21دام يشــ

ً
  هـدفـ

ُ
زهـا طبيعتهــا يّ َم ت

ا ملفهوم التّ عَــ ة. ويُ بعيــًدا من الانتقــائيــّ  عــاطي مع كــل هــدٍف املترابطــة التي تســــــــــــــتوجــب التّ  ة ميــنّد هــذا في ذاتــه تطوًرا فكريــًّ

ــــه،  ــ  صـــــــبِ تُ لِ نفسـ
ّ
ة، فهي خارطة طريق للقضـــــــاء على الفقر وحماية كوكبنا نمية ألاعلى طموًحا في تاريخ البشـــــــريّ ة التّ ح خط

 الم والرّ وضــــــــــمان حياة ملؤها الســـــــــــّ 
ّ

ـــــان ببعده الوجودي، مع وعي أكبر  عوب.خاء لجميع الشـــــــــــ ــ ــ فهذه ألاجندة هدفها إلانســ

 
ّ
 بيعيـــــةلضــــــــــــــرورة تنـــــاغم هـــــذا الوجود مع البيئـــــة الط

ُ
 ة بشــــــــــــــكـــــٍل قبليـــــّ ســــــــــــــتَ ، القـــــادرة وحـــــدهـــــا على ضــــــــــــــمـــــان ديمومتـــــه امل

 .  (The Sustainable Development Goals, 2020)دامستَ ُم 
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يث ال ًما، حعلى البلدان ألاكثر تقّد  كنولوجيا والابتكارعقود طويلة، اقتصـــــــر تقدم وتطور العلوم والتّ  دىعلى م

 يزال الاســــــــــــــتثمـــار في مجـــال البحـــث والتّ 
ّ
ى مع وجود أشــــــــــــــخـــا  ذوي قـــدرات حتّ و اميـــة. موح في البلـــدان النـــّ طوير دون الط

ق و فاعل مع حاجات الســـــّ ين في نطاق املختبرات فقط، بعيًدا عن التّ محصـــــوَر  طويرومواهب بارزة، ال يزال البحث والتّ 

ـــــتمر الحال كذلك    ةإلاجراءات والخطوات الجماعيّ  كوِن لواملجتمع. ولكن ليس من املمكن أن يســ
ُ
د عيى الصـــــــّ خذة علتّ امل

 غيير العالمي.ة نحو التّ املحلي هي ألادوات ألاساسيّ 

  نميــةللتّ  العــامليــة ألاهــداف وال تعمــل 
ُ
ة نمويــوء على الابتكــار كــأحــد ألاهــداف التّ على تســــــــــــــليط الضــــــــــــــّ  دامــةســــــــــــــتَــ امل

 سواء عملنا من خالل الابتكار و ة الكبيرة لالبتكار من أجل تحقيق ألاهداف ألاخرى. ا على ألاهميّ ضـً فحسـب، بل تؤكد أي

 الّتعليم لتحدّياتصـدي كنولوجيا على التّ والتّ 
ّ
 غيير املناخي، أو الفقر أو بناء املجتمعات؛ ال حة، أو التّ اقة، أو الّص ، أو الط

 بتكارقد يكون تعزيز الا  ة.بأســــــــلوب تشــــــــاركي شــــــــمولي لضــــــــمان املنفعة العاّم كنولوجيا والابتكار من تناول العلوم والتّ  بّد 

 الوصــفة الســّ  ماعلى املســتوى املحلي هه وتحفيز 
ّ
تي تؤدي إلى التقدم في مجال تحقيق أهداف التنمية املســتدامة حرية ال

  في حال
ّ
 رت جميع املكوّ توف

ّ
 زمة لذلك. نات الال

  ول إلى أن القطــاعّد د من الــتشــــــــــــــير تجــارب عــد
ُ
ـــــركـــات  إذئيس لالبتكــار. ك الرّ رّ ّح العــام قــد ال يكون امل ــ ــ ــ تلعــب الشـــ

  ،وتيرة الابتكار الخاصــــــــــــة دوًرا هاًما في تســــــــــــريع
ّ
 مكينه لم يتّم تســــــــــــواء كانت من فئة املســــــــــــتثمرين أو املســــــــــــتهلكين. إال أن

 زات الحقيقيّ املحّف 
ُ
 ةات البحثيّ ســالجامعات واملؤســّ قع على عاتق وت دام وتفعيلها بالشــكل املطلوب بعد. ســتَ ة لالبتكار امل

ماتومراكز  والفكرّية
ّ
ـــــاك بة ة مســـــــــؤوليّ غير الحكوميّ  الّدراســـــــــات واملنظ ــ  عملية تحديد الاحتياجات املبادرة فيزمام إلامســ

 ة وتعزيز الرّ املحليــّ 
ّ

 من ين. وللقيــام بهــذا الــدور، البــد ئيســــــــــــــيّ عبين الرّ وابط بين الال
ُ
 َم أن ن

ّ
ــــات من فن هــذه املؤســــــــــــــّ ك ــ ــ ــ ــ هم ســـ

 .(1010)شاويش،  ة وتحويلها إلى فر  لالبتكار نمية املحليّ ات التّ تحديّ 

 ألاساسية والابتكار والهياكل: الصناعة 2090الهدف التاسع من أجندة العام .1

 
ُ
 َم ت

ّ
مية. نمو الاقتصــــــــــــــادي والتّ ة للنّ ألاهميّ  بالغةة والابتكار عوامل حتيّـ نـاعـة والبنيـة التّ ل الاســــــــــــــتثمـارات في الصــــــــــــــّ ثـ

  أكثر منولكون 
ّ
 ة النّ ت أهميّــ ان العــالم يعيشــــــــــــــون اليوم في املــدن، ازدادّ نصــــــــــــــف ســــــــــــــكــ

ّ
 قـل الجمـاعي، والطــ

ُ
دة، جــّد تَ اقـة امل

 
ّ
فوق ناعات الجديدة الصّ  صاالت وكذلك نموّ وتكنولوجيا املعلومات والات

َ
 .وقت مض ى أّي بنسبة ت

مل ة، مثل توفير فر  عة والبيئيّ حديات الاقتصـــــــاديّ إليجاد حلول دائمة للتّ  اكنولوجي أســـــــاســـــــيً م التّ قّد التّ  ّد عَ يُ و 

لجديدة وتعزيز كفاءة اسـتخدام الطاقة. 
ّ
ك

َ
 تعزيز الصّ  كما ُيش

ُ
 دامة، والاستثمار في البحث العلمي والابتكارستَ ناعات امل

 
ً
 ة لتعزيز التّ هاّم  اطرق

ُ
ل ة أن الابتكار دامة خاصـــــــّ ســـــــتَ نمية امل

ّ
 22و 0و 1و 1و 0و 1ة لتحقيق ألاهداف ضـــــــرورة حتميّ ُيَمث

 .(1012)برنامج ألامم املتحدة إلانمائي في الدول العربية،  1000من أجندة العام  20و

خطيط لتّ على ا، إذ إّنها تقوم ة دور في تحقيق أهداف التنمية ونشر ثقافتها واستدامة عوائدهايادة الابتكاريّ لقِ ولِ 

ة، ســيّ مؤســّ  يز والكفاءة واتخاذ قراراتدريب والتّم والتّ  مكينقدير والتّ حفيز والتّ وجيه والتّ حليل وإلابداع والابتكار والتّ والتّ 

 بتَ وتقــديم حلول ومبــادرات ُم 
َ
 رة لتنويع مصــــــــــــــادر الــّد ك

ّ
، وتوفير فر  عمــل، هــاوتوطين اقــة وجــذب الاســــــــــــــتثمــاراتخــل والطــ

 عليم بهدف تحقيق أهداف التّ رجات التّ خوالاهتمام بجودة ُم 
ّ

ـــــتدامة ال  ة ضــــــــــــماٌن القيادة الابتكاريّ  إّن  .املةنمية الشــــــــــــ ــ ــ ــ سـ

 .(1025)التركي، سات نمية في الحكومات واملؤّس التّ 
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نميةال البشري في امل أسر : دور اسادًس 
ّ
  توفير الت

ُ
 امل

 
 كرةبت

 تعتمد عملية التّ 
ُ
ا على التربية، وخاصــــة الجانب الرّ ســــتَ نمية امل  ةفي إعداد املوارد البشــــريّ  ،ســــمي منهادامة أســــاســــً

 
ُ
ـــــر. فلة لتحقيق أهدافها على املدى ؤّه امل ــ ــ ــ ـــوء طبيعة العصـــ ــ ــ ــ ــ  عليم والتّ التّ يعمل البعيد في ضـــ

ُ
 دريب وما ت
َ
 ّد ق

ّ
بية من ر مه الت

 الت إلانتاج وكفاءته النّ ما يزيد من معّد ، بحوث ومعارف وابتكارات على تحســــــين ظروف العمل
ّ
بية ر وعية. كما تعمل الت

 كنولوجيا.عامل مع التّ على رفع املستوى الفكري ألفراد املجتمع وزيادة وعيهم البييي وقدرتهم في التّ 

 
ّ
 تحقيق أهداف التّ في ربية وال يقتصـــــــــــر دور الت

ُ
 ســـــــــــتَ نمية امل

ّ
ي ألفراد قافدامة على نشـــــــــــر املعرفة ورفع املســــــــــــتوى الث

 املجتمع واســــــــــــتخدام التّ 
ّ
 كنولوجيا ال

ّ
 إلى تأكيد وتدعيم القيم والا بها عصــــــــــــر العوملة، بل يمتّد تي يتطل

ّ
 جاهات ات

ُ
دة ســــــــــــانِ مل

 للعمل وإلانتاج و 
ّ
 حسن ات

ّ
 خصية.خاذ القرارات في العمل وفي حياتهم الش

 غم من املســــؤوليّ الرّ على و 
َ
كبر الجزء ألا ّن أنمية، إال ســــمية والخاصــــة في تحقيق أهداف التّ بية الرّ ركة للترّ ة املشــــت

  منها يقع على عاتق
ّ
ـــمية. ربية الرّ الت ــ ــ ــ  إذ يجعل سـ

ُ
ـــــات و حّد تحديد أهدافها ووضــــــــــوحها وما ت ــ ــ ـــــياسـ ــ ــ ـــتراتيجاده من ســ ــ ــ ــ ات يّ ســ

ة ة تقييم أدائها وا حمسؤوليّ ف، ومناهج وأساليب ووسائل لتحقيق أهدافها، وقيام متخصصين بتحقيق هذه ألاهدا

 .(20 .، 1002)السيد،  ونتائجها قابلة للتقييم، دةحّد وُم 

ا بعــد يوم،  د ألاهميّــ يومــً
ّ

  الّتقني-املعرفية للبعــد ســــــــــــــتراتيجيّــ ة الا تتــأكــ
ّ
ـــدر  رتكز ابعــة. وينــاعيــة الرّ ورة الصــــــــــــــّ للث ــ ــ ــ ــ ــ املصـ

ة نيكثر من أي وقت مضـــ ى، من جوهر البُ أال يتجزأ، ا اقتصـــاد املعرفة بات جزءً  ة على حقيقة أّن ألاســـاســـ ي لهذه ألاهميّ 

وّجه ا التّ عّزز هذة. وما يُ راعيّ ة، والزّ ة، والخدماتيّ ناعيّ رة لالقتصاد العالمي بمجاالته كافة: الصّ تية الحديثة واملتطوّ حالتّ 

 مو وإلانتاج، والتّ قمي أن يلعبه في تطوير عناصر النّ الرّ -يمكن لالقتصاد املعرفيور الذي هو الّد 
ّ

 املنمية الش
ُ
امة دستَ ة وامل

 
ُ
 ستَ وامل

ّ
 قل

ّ
 ط بينها وتكاملها.بسية، والرّ عليمية، والحوكمة املؤّس التّ -ربويةة، والحداثة الت

ــــاء نظام تعلبَ في مرحلة الانتقال إلى الاقتصــــــــــــاد املعرفي، ُيعتَ و ــ ــ ــ مد مبدأ يعت، عيد الوطنيعلى الصــــــــــــّ اعل يٍم فر إنشــ

م مدى الحياةالتّ 
ّ
 هامة في إرســــــــاء أســـــــــس اقتصـــــــــاد املعرفة. كما تســـــــــاهم ممارســـــــــات اقتصـــــــــاد املعرفة في تغذية  ،عل

ً
لبنة

 د الحضاري.جّد دريب املنهي وتطوير املهارات، وتحفيز التّ طوير والتّ ات البحث والتّ بتكار، وتعزيز آليّ الا 

 
ّ
 ينة في الصّ ية الابتكاريّ نمسابًعا: الت

ـــ ي جين بينغ" ــ ــ ــ ــ ه 1021) قال الرئيس "شــ
ّ
ــــلة نمية الوطنيّ ة للتّ "يجب وضـــــــــــــع الابتكار في مكانة جوهريّ ( إن ــ ــ ــ ــ ة ومواصـ

 ظـــامي والابتكـــار التّ ظري والابتكـــار النّ تعزيز الابتكـــار النّ 
ّ
ة، بمـــا كـــاريـــّ قـــافي، وغيرهـــا من املجـــاالت الابتكنولوجي والابتكـــار الث

 ولة وتياًرا رئيًسا في املجتمع".جزًءا من أعمال الحزب والّد  يجعل الابتكار 

 ع نفـــاد القوّ وم
ُ
 نميـــة في النّ كـــة للتّ حرّ ة امل

ّ
 حول من القوّ ة التّ نميـــة الاقتصـــــــــــــــاديـــّ ب التّ مط القـــديم، تتطلــ

ُ
كـــة حرّ ة امل

ـــــناعرّ َح ة ُم القديمة إلى قوّ  ــ ـــــاف عوامل جديدة وصـــ ــ ـــــتكشـــ ــ ـــــرعة، وهذا يعتمد على اســـ ــ ات جديدة كة جديدة بانتظام وبســ

ـــكل أســـــاســــ ي.وخلق نمط جديد وفتح أســــواق جديدة، وكل ذلك يتوقف على ارتفاع قوّ  يذ تنفوال ُيســـــاعد  ة الابتكار بشــ

 نمية الســــــّ مفهوم التنمية الابتكارية في دفع التّ 
ُ
ـــــبيني فة لالقتصــــــاد الصــــــّ قرّ ســــــتَ ليمة وامل ــــب أهمحسـ ة كبيرة يّ ، بل يكتســ

 
ّ
 سبة للتّ بالن

ُ
 نمية امل

َ
 والعالم. ينركة بين الصّ شت
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 م الاقتصـــــــــــاد العالمي الرّ يتســـــــــــّ 
ّ
ــــطرابات تتراكم فيها  ه يمرّ اهن بثالث خصـــــــــــائص: ألاولى، أن ــ ــ ــ بمرحلة تعديالت واضـ

 
ّ
 باشـــــرة.ينية أن تواجهه مة الصـــــّ ة الاقتصـــــاديّ نمية الابتكاريّ رف الخارجي الذي ينبغي للتّ املخاطر املختلفة، وهذا هو الظ

 و 
ّ
  هي انيةالث

ّ
وجيا ريع لتكنولقدم الســـــــــّ قنيات الجديدة والتّ يدة، التي تشـــــــــمل اندماج وتكامل التّ ناعية الجدورة الصـــــــــّ الث

 و ر أسلوب إنتاج وحياة الناس وطريقة تفكيرهم بشكل شامل. تغيّ و املعلومات، 
ّ
ه  الثةالث

ّ
ناشئة  تم تشكيل اقتصاداتأن

  .(1021)يا في،  العوملة الاقتصادية في ظّل 

ـــتهرت  ــ ــ ين اشــ  و اتها واختراعاتها التي تركت أثًرا كبيًرا على العالم، م بإبداعَد القِ  منذالصـــــــــّ
ّ
اعة، بمنها صـــــــــناعة الورق، والط

قني التّ  ا في املجالزً ول ألاكثر تميّ ين قائمة الّد ر الصــّ تتصــّد  ،رت هذه الاختراعات وجه العالم، واليوموالبوصــلة والبارود. وقد غيّ 

ـــومن أجل تحقيق تنمية اقتصـــــــاديّ ناعي. والعلمي والصــــــّ  ــ  أن تبني نســـــــقها ة، كان على الصــــــّ ريعة وســــــليمة وعلميّ ة سـ
ً

ين أوال

 كدولة مبتكرة في سبيل توفير الزّ 
ّ

 مو الّس زم للنّ خم الال
ُ
ئدام، ما يُ ستَ ليم وامل ِ

ة، ائص صينيّ صنيع بخصطريًقا جديدة للتّ  يَهّ

 عبر دعم علمي وابتكار مســـــــــــــتقل. لذا تشـــــــــــــهد الصـــــــــــــّ 
ّ
ة يّ روف لتعزيز تنميتها العلمين حالًيا تطوًرا مســـــــــــــتمًرا في البيئة والظ

ا في ميدان الا ســــتَ ًرا ُم يشـــــهد هذا املجال تطوّ  ،ة، وفي الوقت نفســــهكنولوجيّ والتّ 
ً
ـــ، بتكاراتمًرا وراســـــخ ين فقد باتت الصــ

 
ُ
 وَ م إســــــــــــــهـــامـــات للعــالم في هـــذا املجـــال. وممــا ال شـــــــــــــــك فيــه أن التقـــدم العلمي والتكنولوجي يُ قــّد ت

ّ
ا للتنميـــة ف ا قويـــً ر دعمـــً

 على دعم ألامن الوطني.  ،ةالاقتصادي
ً
 عالوة

  لحظات القرن املاضــــــ ي يين منذ تســــــعينيّ ل في نهضــــــة الصــــــّ واملتأّم 
ّ
ت، وقد ذكر ى املجاال ركيز على الابتكار في شــــــتّ الت

"الابتكار: قوة الدفع  بعنوان 1021يني "وو ســــــــــ ي كه" في مقال نشــــــــــرته مجلة "الصــــــــــين اليوم" في عدد آذار الكاتب الصــــــــــّ 

ـــاد الصـــــيني ما يالدائمة لنمو الا   ّن إال أيني كبير، حجم الاقتصـــــاد الصـــــّ  غم من أّن ي: "على الرّ لقتصــ
ّ
نها  ـــــخم اعدد ســـــك

  ،ومتوســــط
ّ
 نمية التّ نمط التّ  بيعية قليل. ال يمكن أن يســــتمرّ فنصــــيب الفرد من مواردها الط

ُ
ألارض  د علىمِ عتَ قليدي امل

 .كنولوجي"تكار، وخصوًصا الابتكار التّ ين على الابوالعمالة ورأس املال، بل ينبغي أن تعتمد الصّ 

وتعمل الصــين على الاعتناء بتخريج ألاكفاء في مختلف املجاالت والاعتناء بهم؛ باعتبارهم أحد أهم املوارد لدفع 

ألاكفاء : “( 1021ذاته )يا في،  في املصــدر « وو ســ ي كه»يقول الباحث الصــيني  ،ين، وحول هذا ألامرنمية بالصــّ عجلة التّ 

 
ُ
الابتكــار يعتمـد على ألاكفــاء في النهـايــة، لـذا ينبغي رفع  ة، إذ إّن نميـة الابتكـاريّــ صــــــــــــــون هم املورد ألاول لـدعم التّ صــــــــــــــّ تخامل

 
ُ
ا لجذب امل

ً
 ميّ تَ نوعية العلماء وتنفيذ ســــياســـــة أكثر نشـــــاط

ّ
 زين في الابتكار، وخاصـــــة الت

ّ
اب املبتكرين بركيز على تدريب الشـــــ

 .(1011)عبد الحميد،  كنولوجيا"زين في مجاالت العلوم والتّ واملتميّ 

ز بوظائفه يتميّ وهو ، 1021 في العام لي مؤهـّ ل روبوت طبّ كنولوجيـا أوّ ين في مجـال التّ ومن أعظم ابتكـارات الصــــــــــــــّ 

 وتيّ الصّ 
ّ
 ة وقدرته على التّ كيّ ة الذ

ّ
 علم الذ

ُ
 ر الصّ بَ عتَ اتي. وت

ّ
 وطإذ إّنها مدة، اقة املتجّد ين أكبر مستثمر في الط

ّ
ة ن ألكبر محط

تم افتتاح أول بنك صيني تديره  ،، وفي العام نفسه1021والتي بدأ العمل بها في العام  ،ة عائمة في العالمطاقة شمسيّ 

 تم إطالق أوّ  ،1021 وبوتــات. وفي العــامالرّ 
ّ
ا "للويبو"من اب ل طــائرة ركــ ـــدر الصــــــــــــــّ ، كــانــت دون طيــار، ووفقــً ــ ــ ــ ــ ــ ين أكبر مصــ

 .1025العالم في العام  ة على مستوى وليّ لطلبات براءة الاختراع الّد 
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ُ
 ت
َ
 ؤ
ّ
 تحقيق التّ  نمية على أّن ة إلى التّ ظرة العلميّـ د النّ كـ

ّ
ـــــانطور الشــــــــــــــ ــ ــ ــ هو جوهرها وهدفها  ،ملواطناأي  ،امل لإلنســـ

 وهي تجعل تحقيق الرّ  ،هائيالنّ 
ّ

ا أســــاســــفاهية ألبناء الشــــ
ً
 ســــبَ ا ُم يً عب شــــرط

ً
ا وتمنَ  ًقا وقاعدة

ً
 ومعنًى.ُح وهدف

ً
 و  ه قيمة

ُ
 ت
َ
 ؤ
ّ
د ك

 من منظور ســـــياســـــ ي إلى التّ  ةالعلميّ ظرة النّ 
ّ
ـــه يتعيّ نمية أن ــــيانة املصـــــالح ألاســـــاســ  لغالبيّ  يةن علينا صـ

ّ
واحترام  عب،ة الشـــــ

ـــمان الا وضــــــعهم في الحياة الســــــّ  ـــالحهم، وضـــ ـــاح املجال أمام إبداعاتهم وحماية حقوقهم ومصـــ ـــية للبالد، وإفســـ زدهار ياســـ

 
ُ
ـــــر ركز هذه النّ للجميع. ومن منظور اقتصـــــــــــادي، ت ــ ــ ة من ة وإلانتاجيّ ورة انطالق جميع ألانشـــــــــــطة الاقتصـــــــــــاديّ ظرة على ضــ

 
ُ
ـــــاد، ةدة إلى الحضـــــــارة املاديّ تزايِ احتياجات املواطنين وســـــــالمتهم وأمنهم، وتلبية حاجتهم امل ـــالحهم الاقتصــ ــ ة يّ وحماية مصــ

 والاجتماعيّ 
ّ
 ة.ة والبدنيّ قافيّ ة والث

ـــــادر في مجـــال البحوث  اليوم أحـــد أهّم  وهيكنولوجيـــا. ة في مجـــال العلوم والتّ ين بموارد غنيـــّ ع الصــــــــــــــّ وتتمتّ  ــ ــ ــ ــ املصـــ

ـــــبحـتطوير في العـالم. و والتّ  ــ ــ ــ ا ألرقى املعـايير العـامليّـ هّ َج ين ُم ة في الصــــــــــــــّ املختبرات الوطنيّـ  أصـــ  زة وفقـً
ّ
ت من حيث لـة، وتشــــــــــــــك

افة إلى ، إضـــــــــــاتهاة ومواردها وأدواتها وتقنيّ جارب العلميّ وللتّ  ،ةكنولوجيّ ة والتّ ألاســـــــــــاس منظومة متكاملة للبحوث العلميّ 

 التّ 
ُ
 وثيق العلمي للمعارف وامل

َ
مستواها  وافقصاالت يترة للمعلومات والاة متطوّ ين شبكة وطنيّ يات. وقد أكملت الصّ عط

 ة.أرقى املعايير العامليّ 

ا كبيًراين تقــّد قــت الصــــــــــــــّ ة، حّق بتكــاريــّ ة والا ســـــــــــــــائــل العلميــّ وفي مجــال ألاطروحــات والرّ   كنولوجيــا،وفي مجــال التّ  .مــً

 ة الفكريّ من حقوق امللكيّ عدًدا لت ين اختراقات كبيرة في مجاالت رئيســــة، وســــّج الصــــّ قت حّق 
ّ
جال. ة في هذا املة املســــتقل

 وظهر عـدد كبير من املنتجات القائمة على الا 
ّ
 اتي املســــــــــــــتَ بتكار الذ

ُ
ن ّج هقل، ومنها على ســــــــــــــبيل املثال ال الحصــــــــــــــر: ألاُرز امل

ـــــاء املأهولة، و  عاليال ــ ـــــاالتكامل الواســــــــــعة النّ داء، وأجهزة التّ الكمبيوترات العالية ألا الجودة، ومركبة الفضــ ــ  طاق، واتصـــ

مة على املســـــــــــــتوى العالمي. وقد أســـــــــــــهمت هذه ة متقّد ات دفاعيّ الهاتف املحمول من الجيل الحديث، إضـــــــــــــافة إلى معّد 

 في توفير الـــّد  والكثير غيرهـــاإلانجـــازات 
ّ

هـــا وعلى رأســــــــــــــ ،في البالد ةمن املشــــــــــــــروعـــات الحيويـــّ  عـــددزم لتطوير عم القوي الال

 
ُ
 املشاريع املائية والزراعية وامل

َ
 آت املتعلقة بالطاقة.نش

 
ّ
ين في مجال إلابداع العلمي بإطالق ناجح لســـلســـة مركبات فضـــائية معروفة باســـم "شـــنتشـــو". لت جهود الصـــّ تكل

 ين تقّد قت الصــــّ وحّق 
ّ
عت الصــــَو و حية. عاية الصــــّ بي والرّ ًما وا ــــًحا في مجال العالج الط ين تعاونها في هذه املجاالت مع ســــَّ

 بَ كما رته، العالم وطوّ 
ْ
 قنيّ ة والتّ ت شبكة تعاون عاملية كبيرة في مختلف املجاالت العلميّ َر وَ ل

ّ
 ة. حيّ ة والّص بيّ ة والط

ــــعيد النانو وعالم الا و  طوير في تقنية النانو عندما رحلة البحث والتّ  2505ين منذ العام تكار، بدأت الصــــــّ بعلى صــ

ـــــاء تّم  ــ ــ ــ ــ ذان ُيعــّدان فقي، وال"مضـــــــــــــــاعف القوة الــذريــة" وأعقبــه مجهر املســــــــــــــح النّ  إنشــ
ّ
ـــــة ألبحــاث هــذه ألادوات الرّ لــ ــ ــ ــ ــ ئيســ

 . (tomar, 2015, P.25)التقني

 :ليما يتضـــــــــــّمن ة النانو، تة لتقنيّ ة صــــــــــينيّ ة ســــــــــبعة تطبيقات عســـــــــــكريّ نشــــــــــرت مقالة صـــــــــــينيّ ، 1001ومنذ العام 

 
ُ
ـــعتها التخزين ّد عَ أســــــطوانة النانو التي ت  ســـ

ُ
أقوى  ّد عَ ية أكبر مليون مرة من أجهزة الكمبيوتر الحالية، وهياكل النانو التي ت

ع بالقدرة على امتصـــــا  موجات الرادار ة، وســـــترات رقيقة تتمتّ مرة من الفوالذ، والقدرة على صـــــنع أســـــلحة جينيّ  200

 بهدف التّ 
ّ
 صــطناعيّ غيرة، وألاقمار الا ســلل، وصــنع ألاســلحة الصــّ خفي والت

ُ
الجنود.  اتغر )النانوية(، ومعّد ية الصــّ ناهتَ ة امل
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ُ
مليار دوالر خالل  222بقيمة تقدر بنحو  ،ة النانو ألاســـــــــــــرع نمًوا في العالمين واحدة من أســـــــــــــواق تقنيّ الصـــــــــــــّ  ّد عَ وعليه، ت

  .1022عام ال

ـــــركة وكان مركز "فريزون" ــ  تصـــــــــاالت والتّ ائدة في حلول وخدمات الار ة عامليّ ، وهو شــ
ُ
 بتَ قنية امل

َ
تقرير  بر، فياعت، رةك

ـــدر  ــ ــ ــ ــ ــ من  %52ختراق إلالكتروني، فقــد قــامــت بنحو كبر فــاعــل خــارجي في مجــال الا أين "الصــــــــــــــّ أّن ، 1020عــام في ال لــه صــ

ّدم إلى الهيئـــة التشــــــــــــــريعيـــة 1020عـــام الول". كمـــا أشـــــــــــــــار تقرير للبنتـــاغون في ة التي ترعـــاهـــا الـــّد الهجمـــات إلالكترونيـــّ 
ُ
، قـــ

 من أنظمة الحاســب آلالي فيض عدد ين، إلى اســتمرار تعرّ ة للصــّ ة وألامنيّ العســكريّ طورات ألاميركية )الكونغرس( عن التّ 

 ،. وكـــذلــــك(Henry, 2018) ختراقات الا اململوكـــة للحكومـــة ألاميركيـــة، إلى عمليـــّ  تلـــك جميع أنحـــاء العـــالم، بمـــا في ذلـــك

 
ّ
ا على عدينية من دون طيار تقّد ة الصــــــــّ ائرات العســــــــكريّ شــــــــهدت الط

ً
ـــــرة نواتســــــــّ لبهات خالل اجد من الًما ملحوظ ــ  العشــ

 ألاخيرة.

ا: 
ً
 اليابان الابتكار واقتصادثامن

اعية إلى ول اللّد تمتلك ا  ة على العلوم والتّ ة مبنيّ حلول اقتصـــــاديّ ســـــّ
ً
ـــعى  ةاقتصـــــاديّ  اكنولوجيا والابتكار خطط تســ

ت صـــــــر البشـــــــري، وقد عملدام مبني على املعرفة باســـــــتثمار العقول والتركيز على العنســـــــتَ خلق اقتصـــــــاد ُم إلى من خاللها 

في تطوير وتحويل الاقتصـــــاد من اقتصـــــاد اســــــتهالكي )ريعي( إلى  وتأهيله وتدريبه،اليابان على اســـــتثمار العنصـــــر البشــــــري 

ـــــج.  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اقـــ

ـــــاد اليـــابـــاني عـــَ يُ و  ــ ــ ــ ــ  النـــاعـــة في العـــالم، فهي دولـــة فقيرة بـــأقوى الاقتصـــــــــــــــادات التي تعتمـــد على الصــــــــــــــّ من د الاقتصــ
ّ
ت رواث

 
ّ
إلى ون كدون الرّ من اســــتثمرت في إلانســــان. وصــــنعت ما تحتاجه وما يحتاجه العالم بأيدي اليابانيين لذلك ، و بيعيةالط

 ا
ّ
 لث

ّ
عودية تســـــتورد من الســــــ الّتكنولوجي، فهيواســـــتطاعت تحقيق الّريادة في مجال الّتصــــــنيع والّتطوير  بيعية،روات الط

 %2من الكويت، و %1من قطر، و %22من روســـــــــــــيا، و %25من إلامارات العربية املتحدة، و %12فط، ومن النّ  02%

 
ُ
 فط بطريقة غير ُم ل هذا النّ وّ ّح من إيران، وت

َ
 رة إلى منتجات صـــــــــناعيّ باشـــــــــ

ُ
ي ول التالّد ، بما في ذلك رها إلى العالمّد صـــــــــَ ة ت

 ة صـــــــناعيّ ة عقليّ ة اليابانيّ العقليّ . (1020)مكة،  فطالنّ  اســـــــتوردت منها
ُ
 َف ة ت

ّ
ني. قنهي وتِ ومِ  رفيدام ِح مســــــــتَ  ر في اقتصـــــــاٍد ك

 .ياراتخاصة الّس و لع، جة ألجود أنواع الّس نتِ ون حريصون على سمعتهم في كونهم أكبر دولة ُم اليابانيّ 

ا في القدرة على الابتكار، ولكنها ألاولى في نســـــبة براءات الاختراع، والرابعة بعد الاتحاد اليابان ألاولى عامليً ليســـــت 

ـــــــــــــــــاملرتبة التحّل في طوير، و بحث والتّ ألاوروبي في إلانفاق الحكومي على ال في ناعة، وعاون بين الجامعات والصـــــّ في التّ  21 ـ

 .(1020)مكة،  في القدرة على الابتكار 22املرتبة الـ 

 ة بــاالعتمــاد على الصــــــــــــــّ ت اليــابــان مكــانتهــا الاقتصـــــــــــــــاديــّ لقــد اســــــــــــــتمــّد 
ّ
وعلى تحويــل املواد ألاوليــة  ،قيلــةنــاعــات الث

 
ُ
ـــــنوَر ســــــتَ امل ـــــركات عامليةة، فهي تمتلك أفضــــــل أربع عالمات تجاريّ اعيّ دة إلى منتجات صـ ــــوني، فو وهي "ت ة وشـ جي ويوتا، ســ

من إلانتاج  % 20م بــــ وتساِه ، لبيارات في العالم وأول منتج للحديد والصّ للّس املنِتج ألاّول  ها، كما أنّ "فيلم، باناسونيك

 .(1020)علو،  العالمي للسفن

 
ّ
 الحرب نم هاخروج، فبعد يقي هو اســـتثمار العنصـــر البشـــري وتأهيله وتدريبهمتنا اليابان أن الاســـتثمار الحقعل

  العاملية
ّ
ـــها وجدت انية،الث ــ ــ ــ ــ ــــاتها بناء إعادةب ُملَزمة نفســـ ــ ــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ ــ  يهف عليها يجب كان الذي الوقت نفس في ناعيةالصــــــــــــــّ  أســـ
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  ةالغربيّ  ناعةالصّ  مواكبة
ّ
  ولكنها آنذاك، مةقّد تَ ُم  كانت تيال

ّ
 غمالرّ  علىو  .الجذري  الابتكار  على بعد قادرة تكن لم بعبالط

  حسـينالتّ  سـياسـة انتهجت بل ،تسـتسـلم لم ،ذلك من
ُ
  بأّن  ون اليابانيّ  آمن فقد نتجات،للُم  ر مِ سـتَ امل

ّ
 تحسين لىع ركيز الت

ـــــنيعالتّ  عمليات ــ  ســــــــــيُ  صــ
َ

 شـــــــــ
ّ
 اتجخرَ ُم  على ادائًم  تنطوي  ةحســــــــــينيّ التّ  اتالعمليّ  إّن  إذ ،الياباني وق للســــــــــّ  ةحقيقيّ  قوة لك

 مثلما هامصانع في لتستخدمها القديمة آلاالت ألامريكية الشركات من تستورد وكانت أقصـر، أوقات في أفضـل اجيةإنت

ـــــركة فعلت ــ ـــــان" شـ ــ ـــتقدم كانت كما ،"نيسـ ــ ــ ـــين وخبراء مســــــــتشــــــــارين تسـ ــ ــ ــــغيل أمريكيين ومهندسـ ــ  بوتدري آلاالت هذه لتشــ

ـــتخدامها. على اليابانيين ــ ـــــافةوباإل  اســ ـــــل كانت ،ذلك إلى ضــ  كانت لتيا املتحدة الواليات إلى ةوتدريبيّ  ةدراســـــــيّ  بعثات ترســ

ل
ّ
َمث

ُ
  ت

ّ
  موذجلنّ ا لليابانيين سبةبالن

ُ
  ألافضل. ةوالجود ألاعلى إلانتاجية وصاحبة وإلادارة والاقتصاد الحرب في ق وّ َف تَ امل

ـــين عمليات على القائم ،الياباني الابتكار  نموذج على الوحيد لبيالســــــــــــــّ  املأخذ وكـان ــ ــ ــ ــ   التحســـ
ُ
 واجهةم في ر مِ تســــــــــــــْ امل

  لم اليابان أن هو  ،)الاختراق( الجذري  الابتكار  على القائم ألامريكي موذجالنّ 
ُ
 اتينيّ الخمس طيلة مهًما جديًدا ًجانتَ ُم  جنتِ ت

ه إنتاجها كان بل ات،تينيّـ والســــــــــــــّ 
ّ
  على كًزارتم كل

ُ
  نةســــــــــــــّ َح ُم  خســــــــــــــَ ن

ُ
ــــباب كانت ومهما ة.غربيّ  جاتنتَ مل ــ ــ ــ ــ  ذجمو النّ  ودوافع أســ

ـــينالتّ  حو ن اليــابــاني ــ ــ ــ ــ ه إال  الابتكــاري، حســـ
ّ
 قــةالث منحهــا قــد املجــال هــذا في اليــابــان نجــاح أّن  على اختالف هنــاك ليس أنــ

 إلالكترونيات. صناعة في إلانتاجي لالبتكار  قائدة لتكون 

حول ة واتاسًعا: كوريا الجنوبيّ 
ّ
 لمعرفةد اقتصاالى إلت

الفقر املدقع، نظًرا  من ة تقريًبا يعانون جنوبيّ املنصــــــــــرم، كان نصــــــــــف ســــــــــكان كوريا ال ســــــــــتينّيات القرن خالل    

  ،نقص املوارد. في تلك الفترةل
ُ
ي العام ف ر البوريك )الشـــــعر املســـــتعار( لجميع دول العالم، ثّم ّد صـــــَ كانت كوريا الجنوبية ت

ــــوجات، وفي العارَ ، صـــــــــّد 2510 ــ ـــــملت 1000م ت املنســـ ــ تدخل "الت من الصـــــــــادرات الكورية أشـــــــــباه موصـــــــــِ  %00نحو  ، شــ

 هزة والتّ جفي جميع ألا  "أشباه املوصالت"خدامات است
ُ
 ر أساس الحياة املعاصرة وتشكل جزًءابَ عتَ قنيات الحديثة، حيث ت

 لتقنيات مثل إلا 
ً

ا من صــــــــــناعة الحواســــــــــيب، والهواتف النقالة، واملركبات والطائرات، وصــــــــــوال رفة ينترنت، والصــــــــــّ رئيســــــــــً

 .(11  .، 1022)جونجي،  كنولوجياجات قائمة على التّ تَ ُمنو  "من، واملطارات وغيرهالكترونية، وأنظمة ألا إلا

مسـتقبل كوريا الجنوبية سيكون في الاقتصاد  ئيس الكوري "كيم داي جونغ"، أّن ، أعلن الرّ 2550وفي العام     

، 1022)جونجي،  ك للنمورّ َح وكُم  ،من آثار برامج إلاصالح الاقتصادي القاس ي القائم على املعرفة، بغرض الحاجة للحّد 

. 11).  
ّ
 ة الكوريّـ وحملـت الخطـ

ّ
ـــعـار ة الط ــ ــ ــ ــ كوريـا إلى الاقتصــــــــــــــاد القـائم على  تحويـل-املعرفـة من أجـل العمـل "موحـة شـــ

 2550، وبــدأ العمــل عليهــا في العــام "املعرفــة
َ
ا من عشــــــــــــــر حــاويــات فكريــة ت الحكومــة فريق عمــل مكوّ . أنشــــــــــــــأ بيوت أي "نــً

اون عبت الحكومة الكورية املشـــــــــــــورة من البنك الدولي ومن منظمة التّ نمية. وقد طلبرئاســــــــــــة املعهد الكوري للتّ  "الخبرة

 (OECDوالتنمية )الاقتصـــادي 
ّ
حول إلى املجتمع املعرفي، الذي كان الثة في وضـــع اســـتراتيجية التّ ، واشـــتركت ألاطراف الث

 في ذلـــــك الوقـــــت مجرد توجـــــّ 
ّ
ي طبيق الفعلالتّ  ة. بـــــدأتـــــه الحقيقيـــــّ ت بعـــــد فـــــاعليّ ثبـــــِ تـــــه بعض الـــــدول، ولم يُ ه تنموي تبن

 كانت ُم وهي ، 1000حول املعرفي في بداية العام الستراتيجية التّ 
َ
  00نة من وّ ك

ّ
لت خطة عمل في خمس مناطق حيوية تمث

قضـــاء وأخيًرا مســـعى ال ،كنولوجياالعلوم والتّ و ناعات القائمة على املعرفة، الصـــّ و ة، املوارد البشـــريّ و في قطاع املعلومات، 

 مركز أبحاث 21وزارة حكومية و 25ة بإدارة خمس فرق عمل، تشــــــــــــتمل على الاســــــــــــتراتيجيّ وكانت . ةعلى الفجوة الرقميّ 

 .(1022)اللحام، 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءدورمؤسسات التعليم في بنا      

 الحادي والعشرين 

 

 255 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

نــــت    
ّ
ا لجنوبيةكوريــــا اوقـــد تمك دات القتصاأهم امن ة حدوالى ارد إلموة الة فقيردومن ل حولتّامن  أيضــــــــــــــــً

لك يعود ذو اتج. لنّامن د لفراث متوسط نصيب من حيا نموًع ألسرول الدّامن ة حد، ووالعالمى اة على مستولمعرفيّا

من كبر ء ألالجزاكنولوجيا في توليد لتّاعلى  مدٍعتَمُ، وةلمعرفيّت اناعالصّاقائم على د قتصاانحو خلق كوريا  توّجهلى إ

في  رالستثمات ااجي لتمويل عمليّرلخااض االقتروانة الالستدت سياساة لفتراتلك  فيكوريا نتهجت اشغيل. لتّوااتج لنّا

 لتقنية. اعالية ت لصناعاانحو تكثيف ، والّتوجه سعق واكنولوجيا على نطالتّانقل و ،يلبشرل المارأس ا

في  لدرجة أّنهااقتصاد المعرفة  أهدافى السنين لتحقيق مد واستراتيجيات علىكوريا سياسات  لقد اعتمدت   

ـــمغيّرت  1000العام  ــ ـــافة إلى وزارة اقتصاد المعرفة. اقة إلى ناعة والطّجارة والصّوزارة التّ اســ ــ ارتفاع مســـــــتوى باإلضــ

صـــــــــــاالت.  والعلم والّتعليم ووعي ودعم الحكومة الكورية ملشــــــــــاريع تكنولوجيا املعلومات 
ّ
 ورياك مت اســـــــــــتراتيجّيةقاوالات

 : (ESCWA, 2018) الّتاليةالعناصر على  بشكٍل رئيسإلى اقتصاد المعرفة ل حوللتّ ميةالقو

  ة قــائم على أســــــــــــــاس تحفيز أنشــــــــــــــطــة البحــث والّتطوير وعمليــات خلق املعرفــة  تبني نظــام للحوافز الاقتصــــــــــــــاديــّ

 وبراءات الاختراع. 

  .إصالح نظام الّتعليم ليتواءم مع احتياجات الّتحّول لالقتصاد املعرفي 

  .سق مع احتياجات الاقتصاد املعرفي
ّ
 تطوير بنية أساسّية ومعلوماتّية بشكٍل يت

 الّتكنولوجي وجعلها أكثر كفاءة من خالل تشجيع مستويات الّتفاعل ما بين املؤّسسات  إصالح منظومة إلابداع

صــــــــــات تمويل البحث العلمي وإصــــــــــالح منظومة الابتكار الحكومي وتحفيز  ناعات املختلفة، وزيادة مخصــــــــــّ العلمّية والصــــــــــّ

ركات على البحث والّتطوير. 
ّ

 الش

 ـــتراتيجيــة في تحقيق أهــدافهــا من خالل إطــار م ــ ــ ــ ــ ن املشـــــــــــــــاركــة الفــاِعلــة مــا بين الحكومــة والقطــاع الخــا  الاســـ

عبّية على نطاق واسع. 
ّ

مات املجتمع املدني، بل وألاهم، املشاركة الش
ّ
 ومنظ

  ة زت على تطوير البنيـــة ألاســــــــــــــــاســــــــــــــيـــّ
ّ
ة، ورك ة لتحقيق هـــذه الاســــــــــــــتراتيجيـــّ ا تنفيـــذيـــّ

ً
ت الحكومـــة خططـــ

ّ
لقـــد تبنـــ

البشري  املال وتطوير رأساع الّتكنولوجي، ورقَمَنة الّصناعات القائمة واملعلوماتّية وتحسين مستوى جودة أنشطة إلابد

 .ليتالءم مع احتياجات الاقتصاد املعرفي

ـــتثمر ما مجموعه كوريا الجنوبيّ قارير إلى أن ات الحديثة، تشـــــير التّ على الاســـــتراتيجيّ  وكمثاٍل  مليار  022.5ة ســـــتســ

رة، مثــل قميــة املتطوّ قنيــات الرّ في املشـــــــــــــــاريع التي تســــــــــــــتغــل التّ  1110عــام المليون دوالر أمريكي( خالل  152.2أي وون )

 مشروع امليتافيرس )العوالم الافتراضية( والبيانات الّض 
ّ
 .(2022 ،الوئام الالكترونية ( صحيفةالاصطناعيكاء خمة والذ

عت باب التي دفســــــــــنمية من خالل تطوير التعليم من أهم ألا ة كمورد للتّ كان الاســــــــــتثمار في املوارد البشــــــــــريّ وقد  

ــــاء عليم، و ة، من خالل الاســــــــــــــتثمــار الكبير في التّ مــام، فقــد عملــت على تنميــة املوارد البشــــــــــــــريّــ إلى ألا كوريــا الجنوبيــة  ــ ــ ــ ــ إنشــ

 عليم العام والتّ ة في جميع مراحل التّ عليميّ ة، وتطوير املواد التّ ة واملهنيّ عليميّ ســــــــات التّ املؤســــــــّ 
ّ
ي تواكب تعليم الجامعي، ال

ـــــافــة إلى ة، ة الاقتصـــــــــــــــاديــّ نميــة التّ عمليــّ  ــ ــ ــ ــ  بــاإلضــ
ّ

  بــث
ّ
عــاملــة متميزة، وإداريين  علم، مــا أّدى إلى توفير أيــاٍد موح للتّ روح الط

 
ّ
ـــارفين حكوميّ وريـاديين متميزين، وموظ ــ ــ ــ ــ دة كوريـا الجنوبية تعبيًرا عن إالرافي فقـد جـاءت املعجزة  ،ين مؤهلين، وبـاختصـــ

 .(1022)اللحام،  الشعب الكوري بذلهاة والجهود العظيمة التي القويّ 
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ولة د ول، فال يمكن ألّي قدم في الّد ة للتّ عليم هو القاعدة ألاســــــــــاســــــــــيّ التّ  بة أّن ة املتعاقِ أيقنت الحكومات الكوريّ و 

وري عليمي الكظام التّ م في املجاالت كافة، وهو ما قام عليه النّ قّد هوض من دون الاهتمـام وإعداد الكوادر لتدعيم التّ النّ 

عي و طوير النّ ة، كما اهتم بالتّ بإكســــــــاب املهارات، وتعزيز القدرات ألاســــــــاســــــــيّ  اعلةإذ اهتم بصــــــــورة فالذي كان حكومًيا، 

 
ّ
 ربية العلميّ للت

ّ
 ة، ووضــع الث

ُ
، من خالل بناء نميةرة نصــب عينيه، واملشــاركة بدور كبير في عملية التّ تطوّ قافة الحديثة امل

 إلانسان الواعي املبدع امللتزم بالعمل وألاخالق.

ـــــأت د أصـــــــــــدرت الحكومات الكوريّ لق   ــ ــ ـــــجيع البحث العلمي، وأنشــ ــ ــ ــــانة من القوانين لتشــ ــ ــ ــ من املكاتب  عدًداة ترسـ

والهيئات لتنســـــيق البحوث، وأنفق كل من القطاع الخا  والعام موارد مالية  ــــــخمة لجعل كوريا ترتقي إلى مســــــتوى 

 
ُ
ـــــبحـتوهي مـة، قـّد تَ الـدول امل ــ ــ ــ   آلان أصـــ

ُ
ـــــةقـدم، خـحقيق املزيـد من التّ ق لتطوير تكنولوجيـا جـديـدة وتنفِ ت ــ ــ ــ ت في مجــاال  اصـــ

 رة عاملًيا.ة متطوّ ة تكنولوجيّ كنولوجيا الحديثة للحفاظ على مكانتها كقوّ ة املعلومات والتّ تقنيّ 

 وضع ُم    
َ
 خ

ّ
ى ة ورفع كفاءة القو ة موضوع تعزيز قدرات الفرد الكوري املعرفيّ نمية في الحكومات الكوريّ طو التّ ط

 عليم في العــاملــة بــالتّ 
ّ
ا عليم، مــدعور البــارز في الاهتمــام بتعميم التّ ولــة الــّد م اهتمــامــاتهم، وكــان للــّد أولى درجــات ســــــــــــــل ومــً

 بمسـاهمة كبيرة من ألاسـرة الكوريّ 
ُ
 ة التي ت

َ
 تها لتعليم أبنائها، معتقدة اعتقاًدا قاطًعا أنص القســم ألاكبر من ميزانيّ صـّ خ

ــــتثمار في مســـــتقبل ألاســـــرة، ــــتثمار في التعليم هو اسـ ت كوريا ز ميّ ت ،ويمكن القول إنه في لحظة انطالقها الاقتصـــــادي الاسـ

عليم منــذ العهــد ة بمســــــــــــــتواهــا العــالي من رأس املــال البشــــــــــــــري، هــذا املســــــــــــــتوى الــذي يجــد جــذوره في تعميم التّ الجنوبيّــ 

لى قرابة ألاربع إ نواتمن الطلبة إذ وصل عدد الجامعات وفًقا لنظام الّس  كثير عليم العالي منارة للالاستعماري، وصار التّ 

مراكز يًضا ، وأات املجتمعقنية وكليّ عليم العالي ألاخرى، مثل املعاهد التّ مؤسـسات التّ باإلضـافة إلى املئتين جامعة، هذا 

 .(12  .، 1002)الشيبي،  البحوث والتنمية

ة، ي كوريا الجنوبية فنمية الاقتصاديّ من املصادر التي تضافرت مًعا من أجل إدارة التّ  وُيضـاف إلى ما سبق عدد

 :(22  .، 1001ها )الصو ، ومن أهم

  ّـــــاديمجلس الت ــ ــ ــ ــ تــأســــــــــــــيســــــــــــــه في عهــد الرئيس الكوري  الــذي تّم ، Board Planning Economic خطيط الاقتصـ

 "بارك".

  البيروقراطيون Bureaucrats ، لون و
ّ
ا، وهي التي  ةالجمـــاعـــ موه ،في موظفي الحكومـــةيتمث ألاكثر ذكـــاء وتنظيمـــً

 
ُ
 ة للُم ة تستند إلى القدرة إالداريّ الحكومة، فقد تراكمت لديهم معرفة مهنيّ  ذ سياساتّف نَ ت

ّ
 ة.مات الحكوميّ نظ

 ـــــاتذة الجامعات  وهم النّ  ،أسـ
ّ
تي درســــــتة كيّ خبة الذ

ّ
ـــكل كبير في الواليات املتحدة  ،في الجامعات الغربية ال ــ وبشــ

 صات متعددة. ة، وهم خبراء في تخصّ كية، ولديهم معرفة مهنيّ يألامر 

 نميةئيســــــــــــــة التي تســــــــــــــاهم في التّ رأس املال البشــــــــــــــري أحد العوامل الرّ  ة أّن ة الجنوبيّ الحكومات الكوريّ  رأتلقـد 

 ة في كوريا الجنوبيّ الاقتصــاديّ 
ُ
نمية إلانســـان هو جوهر التّ  ك لباقي عناصــر إالنتاج، كما أّن حرّ ة، فالعنصــر البشـــري هو امل

 .لكورية الجنوبيةالحكومة ا أدركتهة ومبتغاها، وهذا ما الاقتصاديّ 
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 و  طوير،والتّ  والبحث قنيالتّ  طور التّ  صــــعيد على    
ُ
حكومة ت القنية، اهتّم ة املعرفة والتّ ر ألهميّ بِك مع إلادراك امل

ـــــنيعة التّ تكون النتائج في صـــــــــالح عمليّ لطوير ة بالبحث والتّ الكوريّ  ــ ــــة، تعتثم إنشـــــــــاء معاهد بحوث متخصـــــــــّ  ،صــ ــ ــ مد في صـ

 مويل على القطاع الخا  نفسه.الجانب ألاكبر من مصادر التّ 

مليار دوالر أميركي  52,1اتج املحلي بقيمة من إجمالي النّ  %2,1طوير وقد بلغت نســــــــبة إلانفاق على البحث والتّ    

  1021في العـــام 
ّ
ــــبـــةوالن ــ ــ ــ ــ مليـــار دوالر. وكـــان من أبرز نتـــائج تلـــك البحوث مجموعـــة من  12بقيمـــة  1021للعـــام  ذاتهـــا ســ

 قنيات التي شملت التّ 
ّ
 إلانسان الذ

ّ
 أة، و قميّ اشات الرّ كي، والش

ّ
ة زليّ رائح وشرائح الناتو( وألادوات املنشباه املوصالت )الش

 الحديثة والذكيّ 
ّ
 اريّ ة، وبط

ّ
 ة.ناعيّ ة وألاعضاء الصّ رائح الحيويّ ات الجيل القادم، والش

ـــتثمار، ودعم جة، و نتِ ة ُم وهنا يبرز دور الجامعات واملراكز البحثية في إقامة بيئة معرفيّ      ــ ــ تطوير ألاعمال والاســ

ات قنيـة؛ تـدعم القــدر ة إلى منتجـات وخـدمــات عـاليـة التّ ة إلابـداعيّـ ة واملعرفيّــ الابتكـار وإلابـداع، وتحويـل الجوانـب العلميّـ 

 نافسيّ التّ 
ُ
 .(20،   1021)البنا،  ة القائمة على املعرفةم في بناء الاقتصادات الوطنيّ سهِ ة لقطاعات ألاعمال، وت

سات ؤّس سواء في امل، ة العامليناستطاعت كوريا الجنوبية أن ترفع مستوى إنتاجيّ  ة،د املراكز التدريبيّ على صعي

كفاءة عالية، تعمل على رفع مهارات  مهنّية ذاتســــات تدريب ة أو القطاع الخا ، من خالل تخصـــيص مؤســـّ الحكوميّ 

ـــيّ نمو العاملين وقدراتهم ليكونوا املحور وألاســـــــاس في الانطالقة التّ  ــ ــــودة. لذلك أنشــ ة ريبيّ دمن املراكز التّ  عدًدات أة املنشـــ

 طويريّ والتّ 
ّ
كنولوجيا بها قواعد املعرفة وتة بهدف إدامة تأهيل رأس املال البشري وتطويره في ضوء الاحتياجات التي تتطل

 املعلومات من خالل برامج ُم 
َ
 ك
ّ
ات بحوث لتطوير سياسومعاهد  ،طورات الحديثةفة لتغيير إلادارة وأنماطها في ضوء التّ ث

  :(12  .، 1002)الشيبي،  دريب في كوريا الجنوبيةة، ومن أشهر مراكز التّ الاقتصاد وإلادارة الكوريّ 

 املوظفين الحكوميين املركزي  معهد تدريب COTI. 

   معهد التطوير الكوري لإلدارة والسياسات الحكوميةKDI School. 

  معهد كوريا للعلوم التقنيةKIST. 

 ألجهزة الرّ نسبة ة بأعلى ع كوريا الجنوبيّ تتمتّ  وبوتات،د صـناعة الرّ على صـعي
ُ
اعات في نمة في الصّ خَد ستَ وبوت امل

 آلًيا في قطاع الصـــــــــّ  102، إذ يوجد العالم
ً

 عامال
ّ
حاد ناعة، من بين كل عشـــــــــرة آالف موظف بشـــــــــري، بحســـــــــب تقرير لالت

وظًفا آلًيا من بين كل عشـــرة آالف موظف بشـــري. ودفع م 1222وبوت، وفي قطاع املركبات، هناك العالمي لصـــناعة الرّ 

 ذلـك إلى الحـاجـة إلى تطوير الاختراعـات إلا
ُ
مة، وخلق قوى عاملة ذات مهارات عالية، وهو ما ســــــــــــــاعد في قـّد تَ لكترونيـة امل

 
ّ
 ذي ُيصــــــــــنّ نجاح اقتصــــــــــاد كوريا الجنوبية اليوم، وال

ّ
ق في الســــــــــّ ف عاملًيا بأن

ّ
رة على يخألا  ةنوات ألاربعه أكثر اقتصــــــــــاد خال

 سب مؤشر بلومبيرغ لالبتكار. بحوالي، التّ 

ـــجيع على إلابداع والابتكار     ــ ين عاون بة على اســــــــتحداث برامج لتعزيز التّ عملت الحكومة الكوريّ ، وبهدف التشـــ

تدابير إلى جانب بعض ألاطر من ال اتخاذ عددة من خالل ســـــــــــــات ألاكاديميّ طة واملؤســـــــــــــّ غيرة واملتوســـــــــــــّ ناعات الصـــــــــــــّ الصـــــــــــــّ 

 طة. غيرة واملتوّس ومنح حوافز وإعفاءات ضريبية لتنمية املشاريع الصّ  ،نظيميةالتّ 
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 عاشًرا: سنغافورة والاقتصاد املبني على املعرفة

م هاملجتمع، فاملجتمع الذي ُيحســـن تعليم أبنائه وتأهيلهم يســـافي نمية ُيعد التعليم من أهم روافد عملية التّ    

  ،نمية وإدارتها، من هناقادرة على تشـــــــغيل عناصــــــر التّ توفير املوارد البشــــــرية الفي 
ّ
ة لبشـــــــريّ كيز على تطوير املوارد ار بدأ الت

 مرّ و ة قصـــــــــوى، كأولويّ 
ّ
 بيعيّ ة أخرى في بلد شـــــــــديد الفقر من جهة املوارد الط

ّ
 ة ومصـــــــــادر الط

ّ
ات باقة وغير ذلك من املتطل

 ةنغافوري، وعلى الاســــــــــــتثمار بكثافة وقوّ واطن الســــــــــــّ هان على املمو الاقتصــــــــــــادي، فكان الرّ ة للنّ روريّ ة والضــــــــــــّ ألاســــــــــــاســــــــــــيّ 

 ة في رأس املال البشري.واستمراريّ 

ت    
َ
ذ خـِ

بعض إلاجراءات التي ســــــــــــــاهمـت في رفع كفاءة قطاع التعليم مثل الاعتماد على املنشــــــــــــــآت التعليمية واتُّ

نية عليمية البريطاعلى املناهج التّ الاعتماد  التي أنشـــأها الاســــتعمار مثل "جامعة ســـنغافورة" و"مؤســــســــة رافلز"، كما تّم 

 مع التّ 
ّ
زيـــادة  تة؛ وتمــّ عليميــّ ة التّ خبراء أجــانـــب للمســـــــــــــــاهمــة في تطوير العمليـــّ  ، اســــــــــــــُتقــِدم؛ وبعــد فترةفيهــا فيفغيير الط

 
ّ
 مرت

ّ
لـــب منهم التّ بـــات املعل

ُ
فرغ فقط لتربيـــة أجيـــال قـــادرة على رفع رايـــة ســــــــــــــنغـــافورة؛ وتم إعـــداد نظـــام عـــادل في مين وط

 مسألة 
ّ
علفي مظر ة، وإنما على الكفاءة من دون النّ رقي ال يعتمد على ألاقدميّ الت

ُ
َص كذلك  م.دة خدمة امل ّصِ

ُ
ير جزء كب خ

ر لمراحل التعليمية كافة مع تشــــــــجيع ألاطفال على الانتظام في الدراســــــــة؛ لمن ميزانية الدولة إلنشــــــــاء املدارس 
ُ
توأ

َ
ل  ســــــــِ

 الخارج مع اختيافي راســـــــــــة بعثات تعليمية للّد 
ّ
ه هدف إلى ة، ي املناصـــــــــــب القياديّ ر ألاكفأ منهم لتول

ّ
تثمار في ســـــــــــالا وهذا كل

 .(21، 22  .، 1002)كاكاو،  رأس املال البشري 

تم اعتمـــاد  ،حتى آلان 2551ومنـــذ العـــام ، ة مراحـــلعليمي في ســــــــــــــنغـــافورة بعـــّد ظـــام التّ إلاصــــــــــــــالحـــات في النّ  مّرت

 ، و الاقتصــاد املبني على املعرفة
ّ
 ال

ُ
عمل اعتماد منهج قياســ ي نموذجي ي كما تّم ، ةعليميّ ة التّ م ألاصــول في العمليّ أه ّد عَ تي ت

 .ات كل طفل وطالبعلى رؤية قدرات وإمكانيّ 

    
ّ
، باملشــاركة كثيرينوســمحت لل ،غييرياســات وإلاجراءات للتّ من الســّ  عدًداة نغافوريّ خذت الوزارات الســّ وقد ات

ِمح ،يتعلق بالطالب ففيما  ملجموعات من ال ســُ
ّ
َمتالب باملشــاركة في تصــميم املناهج، كما ط ّمِ

  صــُ
ّ
الب مناهج خاصــة للط

معالقــدرات التّ بين فريق اعتمــاد التّ  وتّم  ،علمســــــــــــــريعي التّ 
ّ
دت فيمــا اعتمــَ  .ة واملهــارات لكــل طــالــب وملجموعــات الطالبيّــ ل

 ة لتقـابـل الاحتيـاجـات الفكريّـ عليميّـ املرحلـة الثـانيـة على تصــــــــــــــميم املنـاهج التّ 
ّ
وكذلك م، هوالاعتمـاد على تفـاعل ،البة للط

 سهم ويثير اهتمامهم، وهذا ما يُ ّم َح تقديم ما يُ 
ّ
 (Boon, 2016) .      ةل املفتاح ألاساس ي لنجاح إلاصالحات املدرسيّ مث

ا بين معظم املواطنين تجاه أهميّ ونلحظ 
ً
عليم، وهو مرتبط بالشـــــــــــــعور ة التّ في ســـــــــــــنغافورة وعًيا جماعًيا مشـــــــــــــترك

ة والقيم عرقيّ ة العدديّ وتحترم التّ  ،جانس الاجتماعيفاهية والتّ ع بالرّ ة تتمتّ ة تجاه بناء دولة قويّ ة القوميّ يّ العام باملسؤول

 القوميّ 
ّ
 ة. فاآلباء والط

ُ
 الب وامل

ّ
 عل

ُ
لفردي، عليم على املســــتوى اة التّ عون يشــــتركون جميًعا في رؤيتهم تجاه أهميّ شــــرّ مون وامل

 يّتصف و 
ّ
 الب بااللتزام وامعظم الط

ّ
 داخل الفصول. في اعة لط

"يسـتدعي تضـافر جهود اليدين والفكر والقلب".  ًياتعليما كنولوجي نموذًج عليم التّ طّور معهد سـنغافورة للتّ وقد 

ةويفترض هــذا النّ    ،موذج على وجــه الخصــــــــــــــو  ثبــات الهــدف في كــافــة أرجــاء الكليــّ
ّ
ميــة نركيز على التّ على مّر الزمن، والت

 
ّ

 الشـــ
ّ
 ويســـع ب.ال املة للط

ّ
وســـاط عاية في أمّيز والرّ زاهة والعمل الجماعي والتّ ى املعهد إلى تطوير ثقافة تســـتند إلى مبادئ الن

  كّل 
ّ
 حّد سواء.على الب واملوظفين من الط

 ووفًقا لتقرير منظمة "الاقتصــــــــــــاد والتعاون والتنمية العاملية" حول جودة التّ    
ّ
ــــنغافو عليم العالي، احتل ــ ــ ــ رة ت ســ

عليم العالي للجامعات العاملية ت جامعة ســــــــــــــنغافورة الوطنية تصــــــــــــــنيف مجلة تايمز للتّ ر ا، كما تصــــــــــــــّد ل عـامليً املركز ألاوّ 
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ــــيوية للعام  ــ ــ ــ ـــل الجامعات آلاســ ــ ــ ــ ــ ـــــفها أفضـ ــ ــ ــ ـــنيف عن مجلة )يصــــــــــــدر التّ و ، 1021للعام الثاني على التوالي، بوصـ ــ ــ ــ ــ  Timeصـ

Higher Education) ، تي تقارن فيه
ّ
 دولة آسيوية. 10جامعة في  000بين ال

 وا   
ّ
، الذي 1021بتكار العالمي للعام ادس ضـــمن قائمة العشـــر ألاوائل في مؤشـــر الا ت ســـنغافورة املركز الســـّ حتل

 . (1021)تقرير البعثة الصــــناعية،  ُيراعي في تقييمه عدد الجامعات وألابحاث العلمية وبراءات الاختراع الدولية
ُ
 وت

َ
 شـــــ

ّ
ل ك

ييز د يكمن في تحديد وتمالحكم الجيّ  سرّ  يقول "لي كوان يو" إّن و ي، ياس ة في نظام سنغافورة الّس املوهبة قاعدة منطقيّ 

دعى "املوهبــــة"، وإن إيجــــاد هؤالء وإعطــــاءهم 
ُ
ا تــــ أولئـــك النــــاس الــــذين لــــديهم مؤهالت مميزة موروثــــة وملموســــــــــــــــة تقريبــــً

 .السلطة هو مفتاح الحكم الجيد

 1020العامين ون دوالر لهذا الغرض بين ملي 225صـــت ة، وقد خصـــّ عليميّ ة ألابحاث التّ تؤمن ســـنغافورة بأهميّ و 

 افّية، وخاصةالاحتر دريب وتنمية املهارات عليم من خالل برامج التّ نظام التّ في كثيًرا برفع كفاءة العاملين  ، وتهتّم 1021و

 . (1021)أرقام،  للمعلمين ومدراء املدارس

ل
ّ
ار املعرفة طريق ســـنغافورة في تحقيق الابتكقليدي الى الاقتصـــاد املبني على حول من الاقتصــاد التّ التّ  وقد شــك

دفها أن هنموية الجديدة بؤية التّ صنيع للقرن الحادي والعشرين عن الرّ ة التّ وأفصـحت اسـتراتيجيّ  نمية املسـتدامة.والتّ 

ا من هذه الرّ "
ً
جية يؤية الجديدة، استندت استراتتصبح سنغافورة مركًزا رائًدا لألنشطة القائمة على املعرفة". وانطالق

 نمية إلى ثالث ركائز أساسية:التّ 

: تنميـة القـدرات الابتكـاريّـ 
ً

 أوال
ُ
ـــاركـة الفـاعلـة لّجهـة للبحـث والتّ وَ ة من خالل زيـادة الاعتمـادات امل ــ ــ ــ ــ افة كطوير، وتعزيز املشـــ

 طراف ذات املصلحة في الجهود الابتكاريّ ألا 
ّ

 تركات ألاجنبية املة، وخاصة الش
ّ
 نة في سنغافورة. وط

ا: تطوي  نافســــــــــــــيّ ة املعلومـات لتدعيم مزاياها التّ ات وتقنيّـ ر صــــــــــــــنـاعـات إلالكترونيّـ ثـانيـً
ّ

من  طر ألاعظمة بتخصــــــــــــــيص الشــــــــــــــ

 من هذه الا  %12طوير )نحو اعتمادات البحث والتّ 
ّ

 ةة على توطين فروعها إلانتاجيّ ركات ألاجنبيّ عتمادات(، وتحفيز الشـــــــــــ

 في سنغافورة. 

ا: الارتقاء بجودة التّ 
ً
 در بشــــــرية ذات مهارات ُمتمّيزة تتّ عليم لتوفير كواثالث

ّ
ـــــطة الوليدة عالية افق ومتطل لتقنية بات ألانشــ

 واملعرفة.  

    
ّ
ــــادي العالمي ويؤك ــ ــ الفة ســـــــــــّ ة الكائز الثالثنجاح ســـــــــــنغافورة في تدعيم فاعلية الرّ  1022د تقرير منتدى الاقتصـــ

 
ّ
 ةفة الاســـــــتخدام للمعرفة، ومن حيث الجهوزيّ كر، إذ يشـــــــير إلى احتالل ســـــــنغافورة املركز الثاني عاملًيا من حيث كثاالذ

ألعمال عة لقنية بعد فنلندا. باإلضــــــــــافة إلى احتالل ســــــــــنغافورة املركز ألاول لســــــــــنوات متتالية كأفضــــــــــل بيئة ُمشــــــــــّج التّ 

مجمــل القول، صـــــــــــــــارت ســــــــــــــنغــافورة اليوم من أكثر دول العــالم تحّرًرا وابتكـــاًرا وب.  1022و 1022والابتكــار في العــامين 

 ة الحديثة.قنيّ ًيا لألعمال القائمة على املعرفة والتّ وتنافس

 ة لالتصـــــــاالت، والتّ ة قويّ وحرصـــــــت الحكومة على إنشـــــــاء بنية أســـــــاســـــــيّ 
ّ

املة للمناطق كافة، وفي إقامة غطية الشـــــــ

ديم وجــه لتطوير ُمنتجــات القطــاع وتقــ. والتّ B2Bو  B2C ةة إلالكترونيــّ ة، وتحفيز املعــامالت التجــاريــّ الحكومــة إلالكترونيــّ 

ـــير هذا امل حابيةخدمات الحوســــبة الســــّ  أبرزهاخدمات جديدة،  املصــــادر وألانظمة الحاســــوبية املتوافرة  إلىصــــطلح )يشـ

 
ّ
 تحت الط

ّ
  ،بكةلب عبر الش

ّ
رد املحلية قيد باملوادون التّ من تي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية املتكاملة وال

 وتشـــمل تلك  ،يســير على املســتخدمبهدف التّ 
ّ
كما  ،تيةااملوارد مســاحة لتخزين البيانات والنســـخ إلاحتياطي واملزامنة الذ

 
ّ
ـــــتخدم عند تشـــــــــمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد إلالكتروني والط ــ ــــتطيع املســ ــ ــ باعة عن بعد، ويسـ
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ّ

ط وتتجاهل البكة التّ اتصـــــــــــاله بالشـــــــــــ َبســـــــــــّ
ُ
ـــــيحكم في هذه املوارد عن طريق واجهة برمجية بســـــــــــيطة ت ــ ــ ل كثير من التفاصــ

 .وغيرها ومعالجة البيانات الكبيرة وإنترنت ألاشياء والذكاء الاصطناعي (ات الداخليةوالعمليّ 

  ،مة في البحث العلميرت سـنغافورة أن تكون إحدى الدول املتقّد وعندما قرّ    
ّ
زت على ثالثة مجاالت رئيسـة رك

وائيــــة(، نــــاعــــات الــــّد وم الحيــــاة )البيوتكنولوجي والصــــــــــــــّ علو طوير العســــــــــــــكري، فقط، بــــاإلضـــــــــــــــــافــــة إلى مجــــال البحــــث والتّ 

 ظيفة، والرقمية، وأنشــأت مراكز البحوث واملدن العلميّ كنولوجيا النّ والتّ 
ّ

 زمة لتطوير هذه املجاالت. فنشـــأت مدينةة الال

 آالف باحث يحملون درجة الّد  1بها أكثر من 
ّ
 ركيز على علوم الحياة، وأصـــــــــــبح العائد في َم كتوراه للت

َ
وجي )البيوتكنول يجال

ـــــناعات الدوائية( يعادل نحو  ــ ــ ــ ـــــناعية  1021نغافوري في العام من قيمة الاقتصــــــــــــاد الســــــــــــّ  %10والصـ ــ ــ ــ )تقرير البعثة الصـ

اتج املحلي في العام نفسه من إجمالي النّ  %1طوير بنسبة التّ و . وقد أنفقت سنغافورة على البحث (1021السنغافورية، 

اتج املحلي من النّ  % 2 عند  (R & D)طويرزام مســــتمر بالحفاظ على إنفاق البحث والتّ لديها التو  مليار دوالر. 0,1بقيمة 

ـــار دوالر أمريكي( في البحـــــث العلمي  22مليـــــار دوالر ســــــــــــــنغــــافوري )حوالي  25مؤخًرا بـــــاســــــــــــــتثمــــار  دتوتعهـــــّ . إلاجمــــالي مليــ

ة  كنولوجي كجزء من ابتكـارهـا البحثي ومشــــــــــــــاريعهـاوالتّ 
ّ
ــــاء عـدد من الجهات الحكومية  كمـا تّم   .(RIE 2020)وخطـ ــ ــ ــ ــ إنشــ

تشـــــمل و   ة والابتكار.املعايير وإلانتاجيّ  ومجلس ) (EDBةنمية الاقتصـــــاديّ لدعم ألاعمال الجديدة، بما في ذلك مجلس التّ 

يمقراطي نظاًما مركزًيا لتحديد ى املعهد الوطني الّد ، وســـيتبنّ  (NDI)ةقمية الوطنيّ ة الرّ الابتكارات الحديثة مشـــروع الهويّ 

ســنغافورة وتحتل  .(1010)عودة،  نغافوريينوســيحتوي على معلومات بيومترية من املواطنين الســّ  ،ةقياســات الحيويّ ال

 .1010عام الة وفًقا لتقديرات نمية البشريّ حسب دليل التّ  22 املرتبة

 يُ 
َ
ة اديّ مته الاقتصــة من حيث قيأهميّ ها ر أكثر بَ عتَ بل يُ  ،ل العنصـر البشــري عنصـًرا أســاسـًيا من عناصــر إلانتاجمث

 والاجتماعيّ 
ّ
 ة في العصـــــــــــــر الحديث ال

ّ
  "ألفرد مارشـــــــــــــال"كنولوجي الهائل. ويرى قدم املعرفي والتّ ســـــــــــــم بالتّ ذي يت

ّ
 إمكانه بأن

ـــــان عن طريق العلم واملعرفة والكفاءة في العمل ــ ــ يطرة على الســــــــــــّ  ،الخلق وإلابداعو  الّتفكير وإلانتاج وقدرته على ،إلانســـ

 
ّ
 الث

ّ
عليم من معرفة ومهارات وقيم ما اكتسبه من خالل التّ  ًما كّل خِد مستَ ، ي مجتمعه وحسـن استثمارهاة فبيعيّ روة الط

 وإلانتاج. بةجر ة مرتبطة بالعمل والبحث والتّ واتجاهات ومعايير اجتماعيّ 

 إ ًرا وتقدًمام املجتمعات وتطويرها، فال يمكن إصـــــــالح أي مجتمع وجعله أكثر تحضــــــــّ عليم في تقّد يســـــــاهم التّ    
ّ

 ال

ـــــاس على تعليم أفرادها، التّ بـ ــ ــ ــ   إذ إّن عليم، وتعتمـد ثقـافـة أي مجتمع بـاألســـ
ّ
ا ألهميّ ألافراد املتعل

ً
خلص التّ  ةمين أكثر إدراك

 قـاليـد مطيـة، والتّ من القواعـد النّ 
ُ
ـــــخا  نميـة والتّ رة من أجـل تحقيق التّ ّر بَ غير امل ــ ــ ــ ـــــاهم ألاشـــ ــ ــ ــ قدم للمجتمعات، كما يســـ

 
ّ
ل للوصـــــول إلى بية عظيمة لنشـــــر الخير في املجتمعات، وهو الســـــّ عليم قوّ التّ ، ُيَعّد وبالتالي م املجتمعات،مين في تقّد املتعل

 فائدة أكبر.وجني عمل أفضل 

ا على ة فقط، بل أيضــــــــــــــً ة في يومنا هذا على وفرة املوارد الطبيعية أو وفرة املوارد املاديّ نمويّ املعـادلة التّ  ال تعتمـد

ـــار في ا ــــتثمـ ــ ــ ــ ــ ـــار والاســ روف  لكفـــــاءات واملهـــــارات،املعرفــــة والابتكـ
ّ
التي تمتــــاز بــــاملرونـــــة في العمــــل والّتكيف مع مختلف الظ

 وذلك من خالل التّ واملجاالت، 
ُ
ـــــال درة إلى اقتصـــــــــــــاد وفرة وإســـــــــــــهام عامل انفجار تكنولوجيا الاحول من اقتصـــــــــــــاد ن ــ ــ ــ تصــ

 ة لالقتصاد العالمي الحديث.ات ألاساسيّ كالحديثة وعوملة الاقتصاد بين املحرّ 

ـــــبحنـــا ةات الجـــذريـــّ ر غيّ هـــذه التّ  وإزاء    ــ ــ ــ د في مـــِ غير املجتمعي، يعتَ طور والتّ اليوم أمـــام شــــــــــــــكـــل جـــديـــد من التّ ، أصـــ

 
ّ
في  ،اأثًرا وتأثيرً ت ،ره، وأكثر املفاصــل حســاســـيةيّ ة في بنائه ونمط تغمه في املعرفة كركيزة أســاســـيّ صــيرورته على مدى تحك
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 ةمع حســــــــــــــن الاســــــــــــــتفادة منها في عمليّ  ،البشــــــــــــــري  رأس املال إعدادفي  اعلملـا لهـا من دور فـ ،منظومـة إلانتـاج الاجتمـاعي

 التّ 
ُ
 لِ دامة، ستَ نمية امل

َ
هنمية وأدائهاتّ ا للون إلانسان بطاقاته وقدراته منطلًق ك

ّ
  هدفها النهائي وغايتها. ، كما أن

ـــح  رأس املال املادي والعوامل ال "هاربســــون" دور العنصــــر البشــــري في ثروة ألامم، إذ يرى أّن  ويو ـ
ّ
 بيعيّ ط

ُ
 مة ت

ّ
ل ث

 يُ  في حينعوامل كامنة لإلنتاج، 
َ
ـــــر  ل العنصــــــــــر البشــــــــــري مث ــ ــ َحّرك لإلنتاجالعنصـ

ُ
. فاإلنســــــــــان هو الذي يجمع رأس املال امل

 
ّ
مية. ولذلك نة، ويقوم بعملية التّ ة والاقتصاديّ سات الاجتماعيّ ئ املؤّس نش ِ ة، ويُ بيعيّ املادي، ويستغل ويستثمر املوارد الط

 يرى أن الّد 
ّ
 تي تعجز عن تنمية مواردها البشـــــــــــــريّ ولة ال

ُ
 ة بدرجة ت

ّ
 حاجة اقتصـــــــــــــادها ال يمكنها تحقيق أّي  نها من ســـــــــــــّد مك

 تنمية.

ـــــبحت ين نجد أن الصــــــّ هذه، البحثّية  وفي ورقتنا   ، دولة مبتكرةأصـ
ً
له في ألاهداف العامة  اوهذا ما كان مخطط

تالكها اتها وامتها وإمكانيّ قوّ  على مستوى  عمة، وتتوّس قّد تَ ين إلى مرحلة ابتكار وإبداع ُم تصـل الصـّ ول، 1010بحلول العام 

ـــــادية وأمنها الوطني؛ كان عللناصـــــــية العلوم والتّ  ـــــمان تنميتها الاقتصـــ ـــاعدها على تعزيز وضــ ــ  أْن ها يكنولوجيا على نحو يســ

 
ُ
ا في قوّ ق تطوّ ّق َح ت  تهـــا البحثيـــّ ًرا ملموســـــــــــــــً

ّ
َفعـــّ ن أة عـــاليـــة؛ و ة وتقنيـــّ املـــة في مجــاالت علميـــّ ة الشــــــــــــــ

ُ
 ةنتـــائج بحوث علميـــّ  لت

مية نطور والابتكار املســـــــتقل هما أســـــــاس التّ التّ  ل هذه البحوث إلى واقع ملموس. إّن ة عاملية املســـــــتوى وتحوّ وتكنولوجيّ 

 فين أن تواجـه التّ وضــــــــــــــمـانتهـا، ومن دونهمـا ال يمكن للصــــــــــــــّ 
ً
ة، وال يمكن لها أن اعلنـافس املحموم في عـالم اليوم مواجهـة

ــــــــــــــــاحتلت املرتبة ال ،وهكذا ة.ة حســـاســــّ ة في مجاالت وطنيّ ة املهّم ئيســــة الحيويّ قنيات الرّ لتّ تشـــتري باملال وحده ا على  21 ـ

ـــــر الا  ــ ـــعيد مؤشـ ــ ــلت إلى املرتبة  وقد. 1012بتكار العالمي صـــ ــ ــ ة وفًقا لتقديرات عام نمية البشــــــــريّ حســــــــب دليل التّ ب 02وصــ

صــنَّ 1012وبحســب مؤشــر املعرفة العالمي للعام  .1010
ُ
املعرفة  مؤشــر  (عاملًيا 222أصــل  من 02في املرتبة ين ف الصــّ ، ت

 .(1012العالمي 

  املقـاييس،دة بكـل أن التجربـة اليـابـانيــة تجربـة متفرّ  ال شــــــــــــــّك و 
ّ

عـب اليـابـاني الــذي وعلى جميع ألاصــــــــــــــعــدة. فـالشــــــــــــــ

ـــــتفـاق ــ ــ ــ ـــيما ون 2522عام من الأوائل آب  في اســـ ــ ــ ــ ــ ــــاة هيروشـــ ــ ــ ــ ــ   ،عزيمته زاكي املرعبة، لم تنثِن اغاعلى مأســ
ّ
 فترةفي  نبل تمك

 ة التي تفصـــله عن الغرب، وأحَد كنولوجيّ ة والتّ ة املعرفيّ من ردم الهوّ  ةوجيز 
َ

ريخ اة فريدة من نوعها في التّ نقلة حضـــاريّ  ث

 الرّ  ون أّن الحديث. لقد أدرك اليابانيّ 
َ
  ،هد املعرفي، وتأهيل املورد البشري د على الُج نِ يادة في القرن العشـرين تسـت

ّ
 تفتبن

برنامًجا إلصـــــــــــالح التعليم يهدف إلى توفير نظام تعليمي مرن وقابل الســـــــــــتيعاب معطيات  2521 العام منذ أواخر  اليابان

ـــية اليابانية.غريب والانســــــــــــالخ عن مقوّ دون الوقوع في فخ التّ من العلوم الحديثة وتطويرها،  ــ ــ ــ ـــــخصـــ ــ ــ ـــــب مات الشـــ ــ ــ  وبحســـ

صــنّ 1012مؤشــر املعرفة العالمي للعام 
ُ
 ).1012املعرفة العالمي  ( مؤشـــر عاملًيا 222ل أصــ من 10ف اليابان في املرتبة ، ت

ـــل  20وفي املرتبة  ــ ــ ــ ــ ـــــر الابتكار العالمي ) 1012بتكار عاملًيا للعام من حيث الا  201من أصــ ــ ــ ــ ــــلت إلى . (1012مؤشــ ــ ــ ــ ــ حتى وصــ

 .1010حسب دليل التنمية البشرية وفًقا لتقديرات عام ب 25املرتبة 

ـــــبح حجمقنيّ ناعات التّ بفعل الصــــــــــّ فقد نما  ،الاقتصـــــــــاد الكوري أما ــ  حجم الاقتصــــــــــاديّ فوق يه ة، وأصـــ
ُ
 ةليّ ات الك

 ناعات الحديثة والصّ ة مجتمعة من خالل الصّ ول العربيّ للّد 
ُ
 ادرات ذات القيمة امل

َ
هناك عوامل  كما أّن ة املرتفعة.  ضاف

ع اريووعي ودعم الحكومــة ملشــــــــــــــ ،عليمرتفــاع مســــــــــــــتوى العلم والتّ اأخرى ســــــــــــــاهمـت في بنــاء اقتصــــــــــــــاد كوريــا املعرفي مثــل 

 تكنولوجيــا املعلومــات والا
ّ
ـــــاالتت ــ ــ ــ ــ  أوائــل الــّد  إحــدىكــانــت كوريــا ، إذ صـ

ّ
الــث لخــدمــة ول التي اعتمــدت تقنيــات الجيــل الثــ
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ــــطلح)يعني "البرودبـانــد"  ــ ــ ــ ــ ــــة" أو "النطــاق العريض" Broadband برودبــانــد مصــ ــ ــ ــ ــ ـــير إلى طريقــة  ،"املوجــة العريضــ ــ ــ ــ ــ وهو يشـــ

 الاتصاالت التى تتضّم 
ّ
عة. متنوّ  دتقسيمها إلى قنوات تردّ  يمكن أن يتّم  يى نطاق واسع، والترددات علن أو تتعامل مع الت

ــــعة حمل املعلومات أكب، أوســـــــــع يطاق الترددوكلما كان النّ  ــ ـــال باإلنترنت، ولهذا  تزدادوبالتالي ر، كانت ســـ ــ ــ ـــــرعة الاتصــ ــ ســ

)تقرير  من عدد السكان %10أكثر من  إلى ووصل عدد املشتركين في هذه الخدمة( ا إلانترنت فائق السرعةنسميه أحيانً 

                                                               .(1021التنمية البشرية 

 ي الســـّ ة وتبنّ ة وقانونيّ ولة على إيجاد بيئة تشــــريعيّ كما حرصـــت الّد   
ّ
 ياســــات ال

ُ
 تي ت

َ
 ع على جذب الاســــتثماراتّج شـــ

كان لهذه العوامل دور رئيس في إنجاح وقد طة، غيرة واملتوســــــــــــــّ ة، وتقديم رعاية ودعم شـــــــــــــامل للمشـــــــــــــاريع الصـــــــــــــّ جنبيّ ألا 

نمية البشرية وفًقا لتقديرات حسب دليل التّ ب 10حتى وصلت إلى املرتبة  .نموية لكوريا الجنوبيةة التّ جربة الاقتصاديّ التّ 

ـــــر الابتكار العالمي  2 ــــــــــــــــــــــت كوريا إلى املراتب الوقد انضــــــــّم . 1010عام  ــ ـــــر ) 1012ام في الع ولىللمرة ألا ألاولى في مؤشـ ــ مؤشـ

 .(1012الابتكار العالمي 

 ا ة، كما أّن جربة الكوريّ ة في التّ نمية الاقتصـــــــــاديّ مفتاح التّ  يأهمية الاســـــــــتثمار في رأس املال البشـــــــــري ه إّن 
ّ
كيز ر لت

ّد ثروة قوميّـ  ا وُم ة مهمـّ على العنصــــــــــــــر البشــــــــــــــري الـذي ُيعـَ ا وفـرّ َح ة جـدًّ ا رئيســــــــــــــً
ً
 كـ

ً
ــــيص نمية بأبعادها للتّ اعال ــ ــ ــ ــ كافة، وتخصــ

ب دريــعليم والتّــ تهم، وربط التّ كفــاءة عــاليــة تعمــل على رفع مهــاراتهم ومســــــــــــــتوى إنتــاجيّ ذات ســــــــــــــات تــدريــب مهنيــة مؤســــــــــــــّ 

ـــــر املعرفـة العــالمي للعـام خطيط لالحتيـاجــات من القوى العــاملـة. بـالتّ  ــ ــ ــ ـــب مؤشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر املعرفـة العــالمي، ) 1012وبحسـ ــ ــ ــ مؤشـــ

صنَّ  ،(1012
ُ
 عاملًيا. 222من أصل  12ف كوريا في املرتبة ت

ل من جزيرة فقيرة معدومة املوارد عاًما أن تتحوّ  20فقد اســـــتطاعت في أقل من  ،أما ســـــنغافورة املدينة الدولة

ـــن  ،كانة من الســـــّ قطنها غالبية أميّ ، تالطبيعية ــــتهم نظ، يضـــــاهي مســـــتوى مليون نســـــمة 2.1إلى بلد يحتضــ في ائره معيشـ

ة وخامس أغنى دول 1021مركز مالي في العالم للعام  رت سنغافورة رابع أهّم ناعية ألاكثر تطوًرا.  وهكذا صاول الصـّ الّد 

عّد دولة سياحية بامتياز.  في
ُ
 العالم من حيث احتياطات العملة الصعبة، ثالث أكبر مصدر للعملة ألاجنبية، وكما وت

 لّد ًما في اا متقّد ومن خالل اسـتراتيجية اقتصــاد املعرفة صــنعت ســنغافورة لنفســها مكانً     
ُ
آســيا  رة فيّد صــَ ول امل

ـــــمل ، مليار دوالر 110.0 قيمة صـــــــادرات ســـــــنغافورة بلغت ،1020والعالم، فخالل الفترة من كانون الثاني حتى آب  وتشــ

 هذه الصـــّ  غالبّية
ُ
 درّ ادرات املواد التى تعتمد في صـــناعتها على العقل البشـــري امل

ُ
 ب وامل

َ
  ،ن وّ ك

َ
ة أو ما اكميَ ر وعلى املعرفة الت

ـــاد املعرفةاقتبيعرف   (1020)محمود،  صـ
ّ
ـــــــــــــــــت ســــنغافورة على صــــعيد الابتكار املرتبة ال. وقد احتل ة في املراتب العشــــر  0 ـ

 1012وبحسب مؤشر املعرفة العالمي للعام  .(1012 ،مؤشر الابتكار العالمي) اقتصـاد على صـعيد العالم 201 ـــــــــــــــألاولى ل

صنَّ  ،(1012مؤشر املعرفة العالمي، )
ُ
 عاملًيا. 222أصل  من 1رتبة ف سنغافورة في املت

 وهكــذا نجــد من خالل تجــارب الــّد 
ُ
 ول امل

ْ
ا في عمليّــ  تــارة أّن خ نميــة وإنمــاء املعــارف ة التّ "التعليم" لعــب دوًرا مركزيــً

 
ّ
 حليل والنّ التّ  فية اتيّ ألاســــــاســـــــية للبشـــــــر وتطوير علومهم وبناء قدراتهم الذ

ّ
 لقد ومواجهة املشــــــاكل التي تعترضـــــــهم، وشـــــــك

نمية بجميع أشـــــــكالها. كما لعبت "العلوم" بمختلف فروعها من رياضـــــــيات ات التّ ت عليها آليّ ة التي ُبنيَ ســـــــاســـــــيّ كيزة ألا الرّ 

ى طوير الاقتصـــادي، وســـاهمت في بلوغ هذا املســـتو بتكار وإلابداع والتّ دوًرا بارًزا في عملية الا ها وفيزياء وتكنولوجيا وغير 
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ـــــاالت وامن التّ  ــ ــ ــ ــ ـــــافــ، وغزو الفضــــــــــــــاءو ملعلومــات، إلى ثورة في علم الجينــات، قــدم العلمي في تكنولوجيــا إلاتصـ ــ ــ ــ ــ ات إلاكتشـ

 .(21 .، 1000)الحسيني، واملرض  مقاومة الجوع والفقر  وأخيًرا وليس آخًراالطبية، 

ه  
ّ
ة هــذا كلــ د حتميــّ

ّ
 ات العلميــّ حول نحو مــا تفرضــــــــــــــه املســــــــــــــتجــّد التّ  يؤكــ

ّ
ـــــبح من ورة التّ ة والث ــ ــ ــ كنولوجيــة، إذ أصـــ

  حول نحو روري التّ الضــــــــــــــّ 
ّ
  ،ة في هـــــذا البنـــــاءروة الحقيقيــــــّ الث

ّ
ور املتعــــــاظم للعلم للــــــّد  نظًراة، وذلـــــك روة املعرفيـــــّ وهي الث

ـــــذي تراجعــــــت فيــــــه ألا  ـــــة الـ ـــــر املعرفـ ــ ــ ــ ــــات في عصـــ ـــات وبرزت فيــــــه التّ يــــــديولوجيــــــّ والتكنولوجيــــــا في تطوير املجتمعــ ــ ات قنيـ

ا للتّ كنولوجيّـ والتّ 
ً
 من مية نات، إذ لم يعـد بـإمكـان املجتمعـات اليوم أن تضــــــــــــــع خطط

ّ
ة في بتكار واملعرفجوء إلى الا دون الل

ات تواجه عدة تحديّ وعلى الّرغم من وجود   ة.ة والعامليّ إلاقليميّـ وة، ى ألاصــــــــــــــعـدة الوطنيّـ مختلف ألانشــــــــــــــطـة وعلى شــــــــــــــتّ 

 ستفادة من طاقات الأهمها: عدم الا  وبناء مجتمع املعرفة والتي يجب التغلب عليها ومواجهتها، بتكاريةنمية الا التّ 
ّ

باب ش

 
ُ
ف، قطاع اقتصــــــــــادي غير منافس، الحلقة املفقودة بين الجامعة والقطاع الاقتصــــــــــادي، نقص ســــــــــياســــــــــات ترويج ثّق امل

 ونقص املؤسسات الداعمة لالبتكار.  بتكاروعية باال قص التّ نبتكار، البحث العلمي والا 

وهي  ،عصب الّتقدم في شّتى املجاالتوالابتكار  قني القائم على إلابداعبذراعها التّ وبما أّن املعرفة أ حت اليوم 

 
ُ
ل العامل الحاسم في تحديد تقّدم املجتمعات من أجل تحقيق التّ ت

ّ
 شك

ّ
نها امتالك املعرفة واحتضا، أصبح املةنمية الش

 هًيا ال بّد من خوضــــــــــــــِ عـة تحّد رة ومبـِد كـامـل بين بنـاء نظـاٍم تعليمي حـديـث وتوفير بيئـة أعمـاٍل متطوّ من خالل تحقيق التّ 

املية كصــياغة هذه العالقة التّ  ، وبالّتالي، من شــأنماس الاجتماعية والتّ ة املدنيّ جاح الاقتصــادي واملســؤوليّ ق النّ لتحقي

  تضـــــــمَن  أْن 
ُ
 تحقيق أكبر قدر من املصـــــــالح امل

َ
 أكالي تحقيق فرٍ  اقتصـــــــادية بشـــــــكٍل وق، وبالتّ كة لقوى الســـــــّ رَ شـــــــت

ً
ثر عدال

، وهو رأسى العنصــر لعبر البناء عوشـمولّية واســتدامة 
ً
ال البشــري، من أجل ضــمان عمالٍة منتجٍة امل ألاكثر اســتراتيجية

ــــؤال في بيئٍة تنافســــــــيٍة عاملية. ــ بتكار والا  املعرفة وظيفملاذا ال نســــــــتفيد من هذه التجارب التي اســــــــتطاعت ت :ويبقى الســ

ـــاد اكان كنولوجي لتنمية مهارات الســــــــّ غيير التّ ة التّ ة وقوّ والاســــــــتثمار في املوارد البشــــــــريّ  ــ ــ ــــة في حلبة الاقتصـ ــ ولي لّد واملنافســ

 ة العالمي؟نمية البشريّ مة جًدا وفًقا لدليل التّ الت متقّد وتحقيق معّد 

 املراجع:قائمة 

 الكتب باللغة العربية:

اقتصاد املعرفة من منظور رياض ي: الدولة العربية حالة للدراسة، املجلة  ،(1002إسماعيل، علي نور الدين، ) (2

 ة، العدد السابع عشر، باالعتماد على تقرير البنك الدولي.الاقتصادية السعودي

العوامل املؤثرة على السلوك إلاداري الابتكاري لدى املديرين في قطاع البنوك  ،(1000) أيوب، ناديا حبيب، (1

 12، العدد 20التجارية السعودية، مجلة إلادارة العامة، املجلد 

 تربية، دار املعرفة الجامعية، إلاسكندرية، أسس ال2550بدران، شبل أحمد محفوظ، فاروق،  (0

 ، تقرير التنمية إلانسانية العربية(1000)برنامج ألامم املتحدة إلانمائي،  (2

 عمان، دار كنوز للنشر والتوزيع. وإلابتكار،، إدارة إلابداع (1001)جلدة، سليم بطرس، وعبوي، زيد منير،  (2
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لجنوبية لإلنتقال إلى اقتصاد معرفي، املعهد الكوري ، دراسة حالة التجربة الكورية ا(1022)جونجي، سو،  (1

 (، جدة، اململكة العربية السعوديةKDIللتنمية )

البشرية وبناء مجتمع املعرفة "قراءة في تجارب الدول العربية  (، التنمية1000) الحسيني، عبد الحسن، (1

 ، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت 2وإسرائيل والصين وماليزيا"، ط

، إدارة إلابداع وإلابتكار في منظمات ألاعمال، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية (1022)صاونة، عاكف لطفي، خ (0

 الحصن الجامعية

"العوامل املؤثرة على إلابداع كمدخل ريادي في ظل اقتصاد املعرفة" )دراسة  ،(1022) فالح،الزعبي، علي  (5
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