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 محددات إقتصاد المعرفة في دول مجلس التعاون
 لدول الخليج العربية

 

 يعبداهلل فاضل الحيال الدكتور
 /قسم الدراسات االقتصادية واالجتماعيةرئيس  مدرس/

 جامعة الموصل /اإلقليميةمركز الدراسات 
 

 مستخلص البحث
أن التحووو ت العمي ووة والسووريعة التووي يتوو دلا مجتموو  المعرفووة فووي ال وورن الواحوود 

وينبغي على الحكوموات ، المعرفة اقتصادوالعترين تثبت أن ا قتصاد الذي سيسود لو 
ً  ، وحوكموة رتويدة، فّعالوة اقتصواديةوحوواف  ، أن تتوافر على نظم مؤسسية كفوءة فضو

بغيووة ا سوو ام فووي حفوو  ، وت نيووة المعلومووات وا تصووا ت، داعواإلبووعوون نظووم التعلوويم 
قة. وأسفرت نتائج تحليل ال ياس ا قتصادي التطبي ي أن نظوام  النتاطات الريادية الخًّ

وت نيوووة المعلوموووات وا تصوووا ت يحووودةدان وبمعنويوووة عاليوووة نحوووو ، الحوووواف  ا قتصوووادية
المعرفووة للوودول الخليجيووة العربيووة لعووام  اقتصوواد( موون التغيوورات الحاصوولة فووي دليوول 99%)

وعلمووي  سووتيعان ت نيووة المعلومووات  اقتصووادي. ويجوودر ب ووذد الوودول بلووورة وعووي 2009
سياسات تنب  مون الواقو  علوى طريوك ا كتفواء الوذاتي  واستنباط، وا تصا ت وتوطيدلا

ير الجوودو  الووى معوواي وا حتكووام، اسووتيرادلاالت نووي. بمووا يح ووك توطيوود الت نيووة بوود    موون 
التووي ، موون دون الوقووود عنوود قخوور حل ووات الت نيووة المتمثلووة با سووت ً ، ا قتصووادية

 يعدلا المنطك ا قتصادي لدرا   ماليا     طائل منه.
 

  الم دمة
والعىىىالم ي ىىىالد تحىىىوالت ، مضىىىح  حىىىو ع ىىىد علىىىح ال ىىىري الواحىىىد والع ىىىريي

ي ى  فىي يليعتالىا ، ح  تالا ثورة المعلومات واالتصىاالت، عمي ة وسريعة عدة
وقيىىىام مجتمىىى  ، ذلكىىىم االاتمىىىام الميىىىرد لىىىدور المعرفىىىة فىىىي الحيىىىاة االقتصىىىادية
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، والعصىىر الىىذر يمىىر بىىع عصىىر المعرفىىة، جديىىد ليلىىي عليىىع مجتمىى  المعرفىىة
ولي  والذر بدلت مالمحع تتبلور م ذ ِحدثاي الع د األخير مي ال ري الع ريي.

ولىىىم تعىىىىد  قتصىىىاد المعرفىىىة.االقتصىىىاد الىىىذر سيسىىىود فىىىي ال ىىىري الحىىىىالي اىىىو إ
 .اإل تاجبل لضحت لام ع صر مي ع اصر ، المعرفة اليوم ترفاً  فكرياً 

وقىىد لبا ىىت التجىىارر التاريخيىىة المعاصىىرة لي الىىدول التىىي تىىدعم المبىىادريي 
المبتكىىرة والىىذيي يتمتعىىوي بجىىرلة و ىىجاعة فىىي ت  يىىذ لفكىىارام  األفكىىارمىىي ذور 

فىي حىيي لتسىمت الىدول التىي ، وازداىرتاىي تلكىم الىدول التىي  مىت ، الريادية
اىىذا ال ىىو  مىىي المبىىادرات بمسىىتويات  مىىو  وازداىىاروضىىعت العوائىىي لمىىام  مىىو 

ي بغىىي ايجىىاد م ىىار مسىىت ر وفعىىال ، وبغيىىة ت ىىجي  ال  ىىايات الرياديىىة، متد يىة
وفىتح ، يتوافر علح ب اء قا و ي صحيح ومسا دة حكومية ماليىة، وقابل للتوق 

 .(1)رياديىىىىىة ال ائمىىىىىة علىىىىىح تصىىىىىميم بىىىىىرام  للتيىىىىىويرمىىىىىدارج التىىىىىدرير علىىىىىح ال
لي تتىوافر علىح  مىام فعىال  با تراي، وتضيل  الحكومات بمالمة تح يي ذلك

و مىىام ، و مىىام مسسسىىي يعمىىل فىىي مىىل حوكمىىة ر ىىيدة، للحىىوافز االقتصىىادية
، وتوييىد ت  يىة المعلومىات واالتصىاالت، لإلبىدا و مام مح ىز ، ك ء للتعليم

لي تسىىىىىالم فىىىىىي ح ىىىىىز ال  ىىىىىايات الرياديىىىىىة واالرت ىىىىىاء ومىىىىىي  ىىىىىظي اىىىىىذ  الىىىىى مم 
باالقتصىىىاد صىىىور اقتصىىىاد المعرفىىىة وتبوئىىىع المراتىىىر العليىىىا فىىىي ضىىىوء معيىىىار 

 دليل إقتصاد المعرفة.
 

مازالىىىىىىت االقتصىىىىىىادات الخليجيىىىىىىة العربيىىىىىىة توسىىىىىىم بكو الىىىىىىا  متووووووكلة البحووووووث 
 بالرغم مي تبوئالا مراكز متوسية علح وفي دليىل اقتصىاد، إقتصادات ت ليدية

األمىىر الىىذر يتيلىىر  م ار ىىًة مىى  ب يىىة الىىدول العربيىىة. األفضىىلواىىي ، المعرفىىة
االقتصىىىىادية والسياسىىىىية وال ا و يىىىىة ب صىىىىد  حإجىىىىراء تغييىىىىرات جذريىىىىة فىىىىي الب ىىىى

ل الىح إقتصىىاد المعرفىة الىىذر ي ىوم علىح لعمىىدة تتىوافر علىىح  مىام فعلىىال  التحىول
، واإلبىىدا ، كىى ءو مىىام مسسسىىي ، والحوكمىىة، والحىىوافز االقتصىىادية، للتعلىىيم

 وت  ية المعلومات واالتصاالت.
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تتجلىىح فىىي كي يىىة اكتسىىار الىىدول الخليجيىىة العربيىىة للمعرفىىىة  ألميووة البحووث 

وتوييىىىداا بعيىىىدًا عىىىي االسىىىتالالك عىىىي يريىىىي   ىىىل الت  يىىىة ومحاكاتالىىىا للىىىدول 
إعتمىىىادًا علىىىح البحىىىر والتيىىىوير ، وتوليىىىد المعرفىىىة الجديىىىدة، المت دمىىىة معرفيىىىاً 

 ت الريادية علح المستوى الحكومي وال يا  الخاص.ودعم   ايا
 

المعرفىىة فىىي دول مجلىىس التعىىاوي  اقتصىىادت ىىخيص محىىددات  لوودد البحووث 
اىىذ  المحىىددات فىىي  إسىىالاموبيىىاي مىىدى ، وقياسىىالا كميىىاً ، لىىدول الخلىىي  العربىىي

 ما يعر  باقتصاد المعرفة. إلحتحويل تلكم االقتصادات 
 

، والتعلىىىىىيم، ام الحىىىىىوافز االقتصىىىىادية) مىىىى تىىىىسثر المتغيىىىىىرات فرضووووية البحوووووث 
 اقتصىىادوب سىىر مت اوتىىة فىىي دليىىل  وت  يىىة المعلومىىات واالتصىىاالت(، واإلبىىدا 

 المعرفة بحسر درجة لداء السياسات االقتصادية المتبعة في دول العي ة.
 

يعتمىىىد البحىىىر علىىىح مىىى ال  التحليىىىل الكمىىىي ال ىىىائم علىىىح ب ىىىاء  مووون ج البحوووث 
 ا موذجات قياسية اقتصادية لعي ة الدراسة. 

التعريىىى  بم الىىىوم  األوليت ىىىاول المبحىىىر ، ي ىىى  البحىىىر فىىىي ثالثىىىة مباحىىىر
ل في حيي ي صر  المبحر الثا ي ، اقتصاد المعرفة وسماتع ومتيلبات التحول

المبحىىر الثالىىر بت ىىدير دالىىة إقتصىىاد ويالىىتم ، الىىح تيىىور فكىىر اقتصىىاد المعرفىىة
ويخىىىىىتم البحىىىىىر ، المعرفىىىىىة فىىىىىي دول مجلىىىىىس التعىىىىىاوي لىىىىىدول الخلىىىىىي  العربىىىىىي

 باالست تاجات والم ترحات.
 
 

 المبحث األول  مف وم اقتصاد المعرفة وسماته ومتطلبات التحّول
 أو     مف وم اقتصاد المعرفة
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إلثىراء م الىوم إقتصىاد ل برى االقتصىاديوي والم ممىات االقتصىادية الدوليىة 
فالب ك الدولي عدَّ إستخدام المعرفة الداخلية والخارجية وتوليداا ع د ، المعرفة

في حيي يرتكز م الوم  .(2)الحاجة ع صرًا مسثرًا في ت مية االقتصاد والمجتم 
 إقتصىىىىىىاد المعرفىىىىىىة بحسىىىىىىر م مىىىىىىور م ممىىىىىىة التعىىىىىىاوي والت ميىىىىىىة االقتصىىىىىىادية

(OECD) وي ىوم ، كو الىا مركىز الت ميىة االقتصىادية علح المعرفىة والمعلومىات
 .(3)المعرفة وتوزيعالا واستخدامالا إ تاجاقتصاد المعرفة ب كل مبا ر علح 

 تىىىرى م ممىىىة التعىىىاوي االقتصىىىادر فسىىىيا والباسىىىي يك، وفىىىي المع ىىىح   سىىىع
(APEC)  لي إقتصىىىىىىاد المعرفىىىىىىة يضىىىىىىيل  بمالمىىىىىىة إ تىىىىىىاج المعرفىىىىىىة وتوزيعالىىىىىىا

وتسىىىت د ، وتوليىىىد الثىىىروة،  مىىىو االقتصىىىادرواىىىو محىىىرك لسىىىاس لل، واسىىىتخدامالا
 .(4)المعرفة علح المجتم  المب ي علح المعرفة

المعرفىىىة اىىىو االقتصىىاد الىىىذر تكىىىوي  اقتصىىادلي  Brinkley ويىىرى بري كلىىىي
فيىىع المعرفىىة فىىي قلىىر ال يمىىة المضىىافة مىىي مثىىل الصىى اعات التحويليىىة عاليىىة 

 األجالىىىزةعات جديىىىدة )ووالدة صىىى ا، وت  يىىىة المعلومىىىات واالتصىىىاالت، الت  يىىىة
 .(5)والوسائي(

 Keithيىىرى كيىىر سىىمر، وفىىي معىىرل تحليلىىع لم الىىوم إقتصىىاد المعرفىىة

Smith  لي ثمىىىىىة لربعىىىىىة مىىىىىداخل يمكىىىىىي لي يت مىىىىىر مىىىىىي خاللالىىىىىا إلىىىىىح إقتصىىىىىاد
إلىىح جا ىىر  اإل تىىاجفال ىىاك مىىي يعت ىىد لي المعرفىىة اىىي لحىىد عوامىىل ، المعرفىىة

كىىىىىىىىل مىىىىىىىىي بيتىىىىىىىىر  approach ويتب ىىىىىىىىح اىىىىىىىىذا المىىىىىىىىدخل، العمىىىىىىىىل ورلس المىىىىىىىىال
م ممىىىىىة التعىىىىىاوي والت ميىىىىىة  يومعمىىىىىم إقتصىىىىىادي  Peter Drukerدروكىىىىىر

ويىىرى رخىىروي لي المعرفىىة اىىي سىىلعة مت تجىىة ويتجسىىد ذلىىك فىىىي  االقتصىىادية.
زيىىادة األ ىىكال الجديىىدة مىىي ال  ىىايات التىىي تعتمىىد علىىح تجىىارة سىىل  المعرفىىة. 

ات التىي تتعىد مكوا ىًا حيي لي ا اك مي يرى لي المعرفىة تتجسىد فىي المالىار في 
لي المعرفىىة اىىي  األخيىىرويىىرى المىىدخل  المعرفىىة. اقتصىىادمالمىىًا مىىي مكو ىىات 

علح إحىدار  األخيرةوتعمل ، ردي  التيور في ت  ية المعلومات واالتصاالت
 .(6)تغيرات مالمة في إ تاج المعلومات وتوزيعالا
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المعرفة االستخدام الكثي  للمعرفة  اقتصاديع ي ، مي حاصل ما ت دم ر  اً 
 بغية ال يام بال  ايات االقتصادية وتوسيعالا و مواا وتيويراا.

 
 ثانيا   سمات إقتصاد المعرفة

 -المعرفة يمكي إدراجالا علح ال حو افتي: اقتصادثمة سمات تسم 
فىظي  Science of Scarcity إذا كىاي علىم االقتصىاد يتعىرَّ  بظ ىع علىم ال ىدرة .1

ذلكىم لي  Science of Abundance إقتصاد المعرفة يتعرَّ  بظ ع علىم الىوفرة
علىىح عكىىس مىىا اىىي ، متىدخلي المعرفىىة والمعلومىىات ي مىىواي ع ىىد االسىتخدام

التىىىىىي تسىىىىىت  د ع ىىىىىد  األخىىىىىرىعليىىىىىع حىىىىىال جميىىىىى  المىىىىىدخالت االقتصىىىىىادية 
 االستخدام.

دخالت يىسدر لر لي زيىادة المى، يخض  إقتصاد المعرفة ل ا وي تزايد الغلة .2
علىىح لي المعرفىىة تراكميىىة  اعتمىىاداً ، الىىح تح يىىي إ تىىاج معرفىىة ب سىىبة لعلىىح

 إل تىىىىاجإذ لي إ تىىىاج معرفىىىة جديىىىدة يىىىسدر الىىىح إمكا ىىىات ، متزايىىىد وباتجىىىا 
  .(7)لخرىمعرفة جديدة 

ي الىىرئيس لل يمىىة فىىي الم ممىىة التىىي تعتمىىد  .3 يعىىد رلس المىىال الب ىىرر المكىىوا
وبىىىىذلك يختلىىىى  ، لإل تىىىىاج األسىىىىاسلر لي األخيىىىىرة اىىىىي العامىىىىل ، المعرفىىىىة

واالقتصىىىىاد الصىىىى اعي. إذ لي ، إقتصىىىىاد المعرفىىىىة عىىىىي االقتصىىىىاد الزراعىىىىي
حاللىع محىل الجالىد العضىلي ، إقتصاد المعرفة يعتمد علح الجالىد ال كىرر واال

وكىىىذلك إحىىىالل العمىىىل ال كىىىرر ال ىىىائم علىىىح المعرفىىىة العلميىىىة والعمليىىىة مىىىي 
وب ىكل مسىتمر ومتزايىد ، العمل ال كرر مي  وعية لد ىح وعية لعلح محل 

 .(8)بما يت اسر والت  يات المت دمة التي يتضم الا، ومتسار 
إذ لي ، تعتمىىىد قيمىىىة المعرفىىىة وتسىىىعيراا علىىىح المحىىىيي الىىىذر تسىىىتخدم فيىىىع .4

، األ ىىخاصالمعلومىىات والمعرفىىة   سىىالا تختلىى  قيمتالىىا وسىىعراا بىىاختال  
لي معييىىىىات ، بمع ىىىىح محىىىىدد الىىىىزمي.وكىىىىذلك ال ىىىىخص   سىىىىع بىىىىاختال  



 

 
 
 

 [341] (02) 6دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

والتىىي تجعىل م ىىع ، إقتصىاد المعرفىىة وت  ياتىع تح ىىي عائىد مرت ىى  لالسىتثمار
الكبيىىىىىرة التىىىىىي تحتاجالىىىىىا  واإلمكا ىىىىىاتإقتصىىىىىادًا ال ت افسىىىىىيًا بحكىىىىىم المىىىىىوارد 

السىيما ، وبالم ابىل يح ىي قيمىة مضىافة مرت عىة،   ايات إقتصىاد المعرفىة
وت تصىىىر علىىىح المىىىدخالت ، د تخت ىىىيلي مدخالتىىىع الماديىىىة الملموسىىىة تكىىىا

 .(9)المعرفية غير الملموسة
ويعتمىىىد اقتصىىىاد المعرفىىىة ، تىىىزداد قيمىىىة االتصىىىاالت  تيجىىىة لتىىىدفي المعرفىىىة .5

وسىىائل  اسىىتخدامعلىىح ال ىىبكات فىىي إيصىىال المخرجىىات الىىح السىىوي عبىىر 
 االتصاالت الحديثة.

بىىىيي ( الىىىذر يبىىىيي م ار ىىىة 1) ي مىىىر الىىىح الجىىىدول، ولتسىىىليي الضىىىوء لكثىىىر
 اقتصاد الص اعة واقتصاد المعرفة.

 
 م ارنة بين اقتصاد الصناعة واقتصاد المعرفة (1)الجدول 

 اقتصاد المعرفة عنصر الم ارنة اقتصاد الصناعة

 اال ت ار إقليمي  يعالم 

  ث ائيىىىىىة قيمىىىىىة الم  عىىىىىة وقيمىىىىىة
 التبادل

 تحىت م ب يمتالىا واي لىم  لصول
 تستبدل

 م الوم ال يمة

  رباعيىىىىة ممثلىىىىة فىىىىي اىىىىذ  الث ائيىىىىة
ال يمة الرمزية وقيمة  إليالامضافًا 

 المعلومات
 ت  د قيمتالا إي لم تستخدم لصول 

  ملكيىىىة ماديىىىة يسىىىالل حصىىىراا
 وتوثي الا وحمايتالا

  رلس المىىىىىال المىىىىىادر وسىىىىىيوة
 األموالرسوس  لصحار

 م الوم الملكية

  ملكيىىىىىة فكريىىىىىة يصىىىىىعر تحديىىىىىداا
 وحمايتالا

  وسىىىىىىىىىىيوة رلس المىىىىىىىىىىال الىىىىىىىىىىذا ي
 الرلسمالييي الذا ييي

 اقتصاد المعرفة عنصر الم ارنة اقتصاد الصناعة

  ال ىىدرة وقلىىة العىىرل تزيىىد مىىي
 ال يمة

 التركيز علح جا ر العرل 

 العرل واليلر

  الىىىىوفرة وكثىىىىرة العىىىىرل تزيىىىىد مىىىىي
 ال يمة

 التركيز علح جا ر اليلر 

  عالقة الم ت  اإل تاجاقتصاد قائم علح يور   اقتصىىىىاد قىىىىائم علىىىىح يىىىىور إعىىىىادة



 
  

 يعبداهلل فاضل الحيال د.                                    ..محددات اقتصاد المعرفة في دول
  

[341]  

   ضىىىىور المىىىىوارد الماديىىىىة مىىىى 
 زيادة االستالالك

  المستاللك لصيي بالم ت 

 اإل تاج بالمستاللك
  مىىىاء المىىىوارد المعرفيىىىة مىىى  زيىىىادة 

 االستالالك

  االسىىىىتالالك عىىىىي بعىىىىد، الخىىىىدمات
 التي ت دم للمستخدم في موقعع

 علح لساس ال ائم بال عل 
  اإل تاجيةالسعة 

  خيىىىىىىىىوي  م ومىىىىىىىىات التوسىىىىىىىى(
 وم افذ بي ( إ تاج

 األداءت ويم 
 االقتصادر

 علح لساس المحتمل والممكي 
 الياقة المعرفية الكام ة 

  الب يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة التحتية) ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبكات
 المعلومات(

 مركزية ارمية إدارة 
 جماايرر إ تاج 

 زيادة ال درة الت افسية 

 اإلدارة مي 
 والت ميم

 بكة دي امية  
 ال كتلي إ تاج 

 الت افس م  التعاوي 

  ،مصدر ال يمة رلس مال يبيعيمواد لولية  رلس مال ب رر 

 اإل تاجت ميم  إ تاج كبير  إ تاج مري 

 م تاح ال مو رلس المال /العمل   المعرفة اإلبدا/ 

 الت  ية ميكا يكية  رقمية 

 لامية البحر قليل ، متوسي  عالي 

 الذوي مست ر  يتغير بسرعة 

 الحاجة الح  براعة لو مالارة لمرة واحدة
 التعليم

  مدى الحياةالتعلم 

 -المصدر 
، (318) العددد، سلسلة عامل املعرفة، رؤية عربية جملتمع املعرفة، الفجوة الرقمية، نبيل علي ونادية حجازي (1)

 .399ص ، 2005آب ، الكويت
(2) Dian Coyle & Dany Quah, Getting Measure of the new Economy,  Carlton House, 

London, 2004,  P.6. <<http://www.theworkfoundation.com>> 
 المعرفة اقتصادمتطلبات التحول نحو  ثالثا  

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

http://www/
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للتخيىىيي يويىىل المىىدى  ت سىىح المجىىال، كليىىة مسىىت رة اقتصىىاديةسياسىىات  .1
 الصر . معدلواست رار ، العملة واست رار، متضم ًة رلس المال

سياسات االستخدام والتدرير ال علال التي مي  ظ الا لي ت ضي الح سرعة  .2
 المعرفة. اكتساروزيادة ، األفرادتعللم 

، وتحرير االتصاالت، واعتماد خ ل كل ة إ تاج الت  ية، سياسات م افسة .3
وفسىح المجىال لىدخول االسىتثمار األج بىي الىذر يعتمىد ،  تاح التجاررواال 

 علح الت  يات الحديثة.
وت  يىة ، واالبتكىار اإلبدا يعتمد إقتصاد المعرفة علح لربعة محددات اي  .4

والحىىىىىىىىافز ، والتعلىىىىىىىىيم ورلس المىىىىىىىىال الب ىىىىىىىىرر ، المعلومىىىىىىىىات واالتصىىىىىىىىاالت
 االقتصادر وال مام المسسسي والحوكمة.

السىىل  والخىىدمات بىىيي  ا ت ىىالالعولمىىة بمىىا ت ىىتمل عليىىع مىىي سىىالولة تىىسثر  .5
 المعرفة. اقتصادالدول في 

 
 المعرفة اقتصادالمبحث الثاني  تطور فكر 

ىىدَّ  ( "لي المعرفىىة 1561-1626) )فر سىىيس بيكىىوي( م ىىذ  حىىو لربعىىة قىىروي ع 
وكا ىىىىىىت المعرفىىىىىة ت الىىىىىىم علىىىىىح لسىىىىىىاس مىىىىىدى إسىىىىىىالامالا فىىىىىي ال مىىىىىىو  .(11)قىىىىىوة"

( فىي يليعىة االقتصىادييي الىذيي 1723-1790) )ردم سمر( ويعد، االقتصادر
الىذر عتىدَّ حجىر الزاويىة لل مىو ، مي خالل ت سىيم العمىل، لدركوا لامية المعرفة

كلىىد )كىىارل لوالسىىبر الىىرئيس فىىي تحسىىيي الرفاايىىة االقتصىىادية. و ، االقتصىىادر
وزيى  كما وكلىد )ج، ( لامية ال يمة المضافة في العمل1818-1883) ماركس(

( لاميىة االبتكىارات التىي تتمثىل فىي إدخىال الم تجىات 1883-1950)  ومبيتر(
يرائىىي  اسىىتخدامعبىىر ، لو إجىىراء تحسىىي ات مسىىتمرة علىىح الم تجىىات، الجديىىدة

 .(12)لو إقامة م ممات ص اعية جديدة، اإل تاججديدة في 
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( لي االقتصاد يتيور م  تيور 1842-1924) ولضا  )ال ريد مار ال(
وعدَّ المعرفة محركًا قويًا ، وت ضيالت ال اس، ومسسسات السوي، الت  ية

 .لإل تاجية
( لاميىىة قىىوى الت ىىدم والتحىىدير فىىي 1916-2003) كمىىا وكَّىىد )والىىت روسىىتو(

والتىىىي تت ىىىوي علىىىح العوائىىىي المسسسىىىية واألفكىىىار الرجعيىىىة. وبىىىيلي ، االقتصىىىاد
ر يتعىزى الىح ( مي ال مو االقتصاد%50) لي  حو (1924-   ) )روبرت سولو(

و)بىىىىاول ، (  1937-) وبىىىىيَّي كىىىىل مىىىىي )روبىىىىرت لوكىىىىاس( المعرفىىىىة الخارجيىىىىة.
لي ال مىىو االقتصىىادر اىىو  تيجىىة لزيىىادة العوائىىد المرتبيىىة ، (  1955-رومىىر( )

وبىىىيلي لي المعرفىىىة لالىىىا سىىىمات خاصىىىة تختلىىى  عىىىي السىىىل  ، بالمعرفىىىة الجديىىىدة
االقتصادر بواسية زيادة المعرفىة ولي ال درة علح ال مو ، االقتصادية األخرى

لد ال رصىة لل مىو االقتصىادر غيىر المحىدود. كمىا بىيَّي )بىاول رومىر( ليضىًا  يول
التعلىيم يسىالماي فىي ح ىز الرياديىة )االبىدا   ةوزيىاد، لي دعم البحىر والتيىوير

 .(13)واالخيرة تعد ال وة الدافعة الجديدة لل مو االقتصادر، واالبتكار(
( لي إقتصاد المعرفة يتضمي إ تاج 1902-1983ور( )ويرى )فرايتس ماكل

كلد عبر دراساتع لامية إ تاج لوتوزي  واستخدام المعرفة والمعلومات. و 
 المعرفة ودوراا في ح ز ال مو االقتصادر في االقتصادات الحديثة.

إذ ، الرائد في مضمار إقتصاد المعرفىة (1909-2005) )بيتر دروكر( ويعد
 وعامىىل المعرفىىىةManual Worker ر العامىىل اليىىدو وصىى  االخىىتال  بىىيي 
Knowledge Worker .الب ىىرية  ا ت ىىالوتوقلىى   الىىذر ي ىىت  لفكىىارًا ومعلومىىات
وبىىيلي لي االقتصىىادات المت دمىىة التىىي ت ىىود االقتصىىاد ، الىىح عصىىر المعلومىىات

لت الح اقتصاد المعرفة و دَّد علح لي عمال المعرفة ام الىذيي ، العالمي تحوَّ
كىىىىىىوا   افالتسىىىىىىي ودوي االقتصىىىىىىاد بىىىىىىدالً  مىىىىىىي عمىىىىىىال العضىىىىىىالت الىىىىىىذيي حرل

 اقتصىىىىاد) ِعبىىىىر  ت ريراىىىا الموسىىىىوم، والمصىىىا  . وركىىىىزلت دراسىىىىة الب ىىىك الىىىىدولي
المعرفىىىىة يعىىىىد  اسىىىىتخدامعلىىىىح لي ، (2006، المعرفىىىىة وم الجيىىىىة ت ىىىىويم المعرفىىىىة
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 وقىىىىىدم الت ريىىىىىر )دليىىىىىل إقتصىىىىىاد المعرفىىىىىة(، م تىىىىىاح لح ىىىىىز ال مىىىىىو االقتصىىىىىادر
Knowledge Economy Index ،)و)دليىىل المعرفىىة Knowledge Index ،

وفيمىىىا يخىىىص قيىىىاس  ويضىىىم اىىىذيي الىىىدليليي مجموعىىىة كبيىىىرة مىىىي المتغيىىىرات.
ميلىىىي بىىىيي الم ممىىات االقتصىىىادية الدوليىىىة  ات ىىايال يوجىىىد ، إقتصىىاد المعرفىىىة

 مىىىة التعىىىاوي والت ميىىىة االقتصىىىاديةوم م، (WB) وفىىىي م ىىىدمتالا الب ىىىك الىىىدولي
(OECD) ،وم ممىىىىىىىىة التعىىىىىىىىاوي االقتصىىىىىىىىادر فسىىىىىىىىيا والباسىىىىىىىىي يك (APEC .)

إذ ، *ولي فىىي قيىىاس دليىىل اقتصىىاد المعرفىىةوسىىيعتمد البحىىر صىىيغة الب ىىك الىىد
ويالىد  ، (K4D) )المعرفة مىي لجىل الت ميىة( قام الب ك الدولي بت ميم بر ام 

والب ىاء ، ة مي ال رص الجديدة لثىورة المعرفىةالح توليد ال درة للدول علح اإلفاد
المسثر ألبعاد المعرفىة فىي سىتراتيجيات ال مىو والت ميىة االقتصىادية. وقىد يتىوار 

صىىىىىيغة لمسىىىىىاعدة الىىىىىدول علىىىىىح تصىىىىىميم سىىىىىتراتيجيات بغيىىىىىة  (K4D) بر ىىىىىام 
وتضىىىىم اىىىىذ  الصىىىىيغة مجموعىىىىة كبيىىىىرة مىىىىي ، المعرفىىىىة اقتصىىىىاداال ت ىىىىال الىىىىح 

والب يويىىىىىىىىىة  Quantitative والكميىىىىىىىىة Qualitative  المتغيىىىىىىىىرات ال وعيىىىىىىىىة
Structural ، تعيىىىي صىىىورة عىىىي كي يىىىة م ار ىىىة الىىىدول مىىى  بعضىىىالا فىىىي اىىىذا

المضىىىىمار. وتىىىىم تصىىىى ي  اىىىىذ  المتغيىىىىرات فىىىىي لربعىىىىة مجىىىىامي  رئيسىىىىة تمثىىىىل 
 المعرفة واي: اقتصاد  Pillarsلعمدة

متغيىىىرًا ( 28) وتضىىىم، الحىىىوافز االقتصىىىادية وال مىىىام المسسسىىىي والحوكمىىىة -1
 إقتصاديًا وقا و يًا وسياسيًا.

 ( متغيرًا.24ويضم ) اإلبدا  مام  -2
( 14التعلىيم العىام ويضىم ) ويضم مجموعتاي رئيستاي امىا:،  مام التعليم -3

 ( متغيرات.5ويضم ) Gender والج وسة، متغيراً 
 ( متغيرًا.12ت  ية المعلومات واالتصاالت ويضم ) -4

دالووة إقتصوواد المعرفووة لوودول مجلووس التعوواون لوودول المبحووث الثالووث  ت وودير 
 الخليج العربية
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ت دير دالة إقتصاد المعرفة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  أو   
  2009لعام

المعرفة لعي ة  اقتصادجرى ت دير دالة  (2) إعتمادًا علح معييات الجدول
 -الدراسة وعلح ال حو افتي:

 محددات اقتصاد المعرفة في دول مجلس التعاون (2) الجدول
  2009لدول الخليج العربية لعام

 الدولة

دليل اقتصاد 
المعرفة 

KEI 

نظام الحواف  
ا قتصادية 

EIR 

  اإلبداع
INN 

 التعليم
EDU 

 ت نية المعلومات
 ICT وا تصا ت

العربية  اإلمارات
 المتحدة

6.73 6.75 6.69 4.90 8.59 

 7.30 5.82 4.29 6.75 6.04 مملكة البحريي

المملكة العربية 
 السعودية

5.31 5.94 3.97 4.89 6.43 

 4.90 4.47 4.94 7.15 5.36 سلي ة عتماي

 6.96 4.93 4.98 6.50 5.85 دولة الكويت

 8.06 5.37 6.45 7.05 6.73 دولة قير

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

ل يىىىاس تىىىظثير محىىىددات اقتصىىىاد   Duncan**بعىىىد لي تىىىم إجىىىراء اختبىىىار
المعرفىىىة فىىىي الىىىدول الخليجيىىىة العربيىىىة والمتمثلىىىة ب مىىىام الحىىىوافز االقتصىىىادية 

(EIR(  واإلبىىىىىىىىىىىدا )INN( والتعلىىىىىىىىىىىىيم )EDU ولخيىىىىىىىىىىىرًا ت  يىىىىىىىىىىىىة المعلومىىىىىىىىىىىىات )
 ( وجد افتي:ICTواالتصاالت )

http://info.worldbank.org/
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في الدول  اقتصاد المعرفةلدالة  Duncanيبين قيم اختبار  (3الجدول )
 2009 الخليجية العربية لعام

t N Mean 
Duncan 

Grouping 

ICT 6 7.0450 A 
A 

A EIR 6 6.6900 

Inn 6 5.2200 B 
B 

B Edu 6 5.0633 

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

   

( و مىىىىىام الحىىىىىىوافز ICTاىىىىىذا لي ت  يىىىىىىة المعلومىىىىىات واالتصىىىىىىاالت )يع ىىىىىي 
يع بالىا اإلبىدا  ، ( تظتي في المرتبة األولح مي حير التىظثيرEIRاالقتصادية )

(INN( والتعلىيم )EDU فىي المرتبىىة الثا يىة. وع ىد اعتمىىاد المتغيىريي لألولىىيي )
وذج )ت  يىىىىة المعلومىىىىات واالتصىىىىاالت و مىىىىام الحىىىىوافز االقتصىىىىادية( فىىىىي ل مىىىى

اال حىدار لتبيىاي لثرامىا فىىي اقتصىاد المعرفىة فىي الىىدول الخليجيىة العربيىة عىىام 
 كا ت ال تائ  كافتي:  2009

ل ىىد تمىىت االسىىتعا ة بىىاأل موذج الخيىىي فىىي ت ىىدير اال حىىدار كو ىىع يعكىىس 
يبيعة العالقة الح ي يىة بىيي المتغيىرات المسىت لة والمتغيىر التىاب  المسىتخدميي 

 فضاًل عي الحصول علح لفضل توفيي لأل موذج.، في اذا التحليل
مىىي المتغيىىرات المسىىت لة األربعىىة السىىتخدم المتغيىىريي األكثىىر تىىظثيرًا فىىي 

 (t)بحيىىىىىر اجتىىىىىاز اىىىىىذاي المتغيىىىىىراي اختبىىىىىار المع ويىىىىىة ، اىىىىىذا األ مىىىىىوذج
 لذلك فاي ت دير األ موذج جاء كما يظتي:، لمعلمات اذ  المتغيرات
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243678.0160335.01115.1 XXY    
    (2.06)     (7.95)        (17.26)                                                   

 
في الدول الخليجية العربية  إقتصاد المعرفةيبين ت دير دالة  (4الجدول )

 2009لعام 

 أسماء المتغيرات المتغيرات

Y 
1X 

2X 

 في الدول الخليجية العربية اقتصاد المعرفةدليل 
 (EIRنظام الحواف  ا قتصادية )

 (ICTت نية المعلومات وا تصا ت )

 ا ختبارات مصفوفة ا رتباط
درجات 
 الحرية

اختبار 
(t) الم درات المعامًت 

X1 
X2 0.009 

 

=99.2% R
2

 2 2.06 -1.1115 Constant 
=98.6% R

-2
 3 7.95 0.60335 

1X 

179.30= F 5 17.26 0.43678 
2X 

DW=1.82     

 .اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات احلاسب االلكرتوين المصدر 

 
%( مىىي التغيىىرات 99.2إي قيمىىة معامىىل التحديىىد لالىىذا األ مىىوذج تبىىيي لي )

 مام في الدول الخليجية العربية تعود إلح  المعرفةاقتصاد الحاصلة في دليل 
واي ، (ICTت  يىىىىىة المعلومىىىىىات واالتصىىىىىىاالت )( و EIRالحىىىىىوافز االقتصىىىىىادية )

%( تعود إلح تظثير متغيىرات لخىرى لىم تىدخل ضىمي اىذا 0.8ال سبة المتب ية )
 األ موذج تسمح عادة بالمتغير الع وائي.
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( ودرجىىات 0.05مسىىتوى مع ويىىة )المحتسىىبة ع ىىد  (F)  تبىىيي قيمىىة اختبىىار
 موذج يسكد خلو األ( فا ع Klein)لما اختبار ،  موذج ( مع وية األ2.3حرية )

 مي م كلة االرتباي الخيي بيي المتغيريي المست ليي.
تبىىيي لي ا ىىاك عالقىىة يرديىىة ذات تىىظثير   مىىوذجإي  تىىائ  الت ىىدير لالىىذا األ

ت  يىىىىىة المعلومىىىىىات ( و  EIR مىىىىىام الحىىىىىوافز االقتصىىىىىادية )مع ىىىىىور كبيىىىىىر بىىىىىيي 
، فىىي الىىدول الخليجيىىة العربيىىة  اقتصىىاد المعرفىىةمىى  دليىىل  (ICTواالتصىىاالت )

 اىذ  العالقىة إذ ت ىيرواي اذا السلوك جاء متياب ًا م  الم يىي االقتصىادر. 
بم ىىىدار وحىىىدة واحىىىدة مىىى  ثبىىىات  مىىىام الحىىىوافز االقتصىىىادية لي تغيىىىرًا فىىىي  إلىىىح

في الدول  اقتصاد المعرفة ابل في دليل سيسدر إلح تغير م، العوامل األخرى
 ( وحدة.0.60335الخليجية العربية بم دار )

تىىىىىظثير ت  يىىىىىة المعلومىىىىىات إي التىىىىىظثير المع ىىىىىور األكبىىىىىر جىىىىىاء مىىىىىي خىىىىىالل 
اىىذا مىىا لمالرتىىع  تىىائ  الت ىىدير الخاصىىة ، فىىي دول العي ىىة( ICTواالتصىىاالت )
ر مع ىور بىيي اىذا تبيي لي ا ىاك عالقىة يرديىة ذات تىظثي التيبالذا األ موذج 

إذ تع ىىي اىىذ   .فىىي الىىدول الخليجيىىة العربيىىة اقتصىىاد المعرفىىةالمتغيىىر و دليىىل 
بم ىىدار وحىىدة واحىىدة مىى   ت  يىىة المعلومىىات واالتصىىاالت العالقىىة إي تغيىىرًا فىىي
فىي  دليل اقتصاد المعرفىةسيسدر إلح تغير م ابل في ، ثبات العوامل األخرى

 ( وحدة.0.43678الدول الخليجية العربية بم دار )
 

المعرفووة لوودول مجلووس التعوواون لوودول الخلوويج  اقتصووادت وودير دالووة  ثانيووا  
  2005العربية لعام
المعرفىىىة  اقتصىىىاد( جىىىرى ت ىىىدير دالىىىة 5) علىىىح معييىىىات الجىىىدول اعتمىىىادا

 -لعي ة الدراسة وعلح ال حو افتي:
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ة لوووودول مجلووووس التعوووواون للوووودول ومحووووّددات إقتصوووواد المعرفوووو (5) دولوالجوووو
 2005الخليجية العربية لعام 

 الدولة

دليل 
اقتصاد 
المعرفة 

KEI 

نظام 
 الحواف 
 ا قتصادية

EIR 

 اإلبداع

INN 

  التعليم

EDU 

ت نية 
المعلومات 
  وا تصا ت

ICT 

العربية  اإلمارات
 المتحدة

5.69 6.15 6.39 3.33 6.88 

 6.87 5.74 2.71 5.60 5.23 مملكة البحرين

المملكة العربية 
 السعودية

4.95 5.08 5.36 3.57 5.80 

 4.48 3.78 3.19 4.88 4.08 سلطنة عمان

 6.85 5.19 5.17 7.02 5.85 دولة الكويت

 6.59 5.23 5.47 6.02 5.83 دولة قطر

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

 
ل يىاس تىظثير محىددات اقتصىاد المعرفىة   Duncanتىم إجىراء اختبىاربعىد لي 

( EIRفىىىىي الىىىىدول الخليجيىىىىة العربيىىىىة والمتمثلىىىىة ب مىىىىام الحىىىىوافز االقتصىىىىادية )
( وجد ICTوت  ية المعلومات واالتصاالت ) (EDU( والتعليم )INNواإلبدا  )

 افتي:
 
 
 
 

http://info.worldbank.org/
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في الدول  المعرفةاقتصاد لدالة  Duncanيبين قيم اختبار  (6)الجدول 
 2005الخليجية العربية لعام 

t N Mean 
Duncan 

Grouping 

ICT 6 6.2450 A 
A 

A 
EIR 6 5.7917 

INN 6 4.7150 B 
B 

B 
EDU 6 4.4733 

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

و  مىىىىىام الحىىىىىوافز  (ICTيع ىىىىىي اىىىىىذا لي ت  يىىىىىة المعلومىىىىىات واالتصىىىىىاالت )
يع بالىا اإلبىدا  ، ( تظتي في المرتبة األولح مي حير التىظثيرEIRاالقتصادية )

(INN( والتعلىيم )EDU فىي المرتبىىة الثا يىة. وع ىد اعتمىىاد المتغيىريي لألولىىيي )
)ت  يىىىة المعلومىىىات واالتصىىىاالت و  مىىىىام الحىىىوافز االقتصىىىادية( فىىىي لت مىىىىوذج 

المعرفىة فىي الىىدول الخليجيىة العربيىة عىىام  اال حىدار لتبيىاي لثرامىا فىىي اقتصىاد
 كا ت ال تائ  كافتي:  2005

ل د تمت االستعا ة باأل موذج اللوغارتمي في ت دير اال حدار كو ع يعكس 
يبيعة العالقة الح ي يىة بىيي المتغيىرات المسىت لة والمتغيىر التىاب  المسىتخدميي 

  موذج.فضاًل عي الحصول علح لفضل توفيي لأل، في اذا التحليل
مىىي المتغيىىرات المسىىت لة األربعىىة اسىىتخدم المتغيىىريي األكثىىر تىىظثيرًا فىىي اىىذا 

لمعلمىىىىىىات اىىىىىىذ   (t)بحيىىىىىىر  اجتىىىىىىاز لحىىىىىىداما اختبىىىىىىار المع ويىىىىىىة ، األ مىىىىىىوذج
 لذلك فاي ت دير األ موذج جاء كما يظتي:، المتغيرات 
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27653.0ln2615.0ln XY  
              (0.70)         (3.40)   

 
دول الخليجية العربية الفي  اقتصاد المعرفةيبين ت دير دالة  (7)الجدول 

 2005لعام 
 لسماء المتغيرات المتغيرات

Y 
1X 

2X 

  

 في الدول الخليجية العربية اقتصاد المعرفةدليل 
 استبعد ....(EIR مام الحوافز االقتصادية )

 (  ICTت  ية المعلومات واالتصاالت )
مصفوفة  

 ا رتباط
 ا ختبارات

درجات 
 الحرية

 اختبار
(t) 

 الم درات المعامًت

                  
 

=88.3% R
2

 1 1.03 0.2615 Constant 

=85.4% R
-2

 4 5.49 0.7653 2X 

30.19= F 5    

DW=1.28      

 .اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات احلاسب االلكرتوين المصدر 

    
%( مىىي التغيىىىرات 88.3إي قيمىىة معامىىل التحديىىد لالىىذا األ مىىوذج تبىىيي لي )

 مام في الدول الخليجية العربية تعود إلح  دليل اقتصاد المعرفةالحاصلة في 
%( تعىىىود 11.7) واي ال سىىىبة المتب يىىىة، (ICTت  يىىىة المعلومىىىات واالتصىىىاالت )

إلح تظثير متغيرات لخرى لم تدخل ضمي اذا األ موذج تسمح عادة بالمتغير 
 الع وائي.
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( ودرجىىات 0.05المحتسىىبة ع ىىد مسىىتوى مع ويىىة ) (F) تبىىيي قيمىىة اختبىىار
ال تسكىىد وفىىي  فإ الىىا( DW) لمىىا قيمىىة اختبىىار،  مىىوذج( مع ويىىة األ1.4حريىىة )

ي الىىذاتي لكو الىىا واقعىىة فىىي م ي ىىة الوقىىت   سىىع ال ت  ىىي وجىىود م ىىكلة االرتبىىا
 عدم التظكد الموجبة.

تبىىيي لي ا ىىاك عالقىىة يرديىىة ذات تىىظثير   مىىوذجإي  تىىائ  الت ىىدير لالىىذا األ
اقتصىىىاد مىىى  دليىىىل  (ICTت  يىىىة المعلومىىىات واالتصىىىاالت )مع ىىىور كبيىىىر بىىىيي 

واي اىىىىذا السىىىىلوك جىىىىاء متياب ىىىىًا مىىىى  ، فىىىىي الىىىىدول الخليجيىىىىة العربيىىىىة المعرفىىىىة
ت  يىىىة لي تغيىىىرًا  سىىىبيًا فىىىي  إلىىىح اىىىذ  العالقىىىة إذ ت ىىىيرقتصىىىادر. الم يىىىي اال

بم ىىىىىدار وحىىىىىدة واحىىىىىدة مىىىىى  ثبىىىىىات العوامىىىىىل ( ICTالمعلومىىىىىات واالتصىىىىىاالت )
فىي الىدول  اقتصىاد المعرفىةسيسدر إلح تغير  سىبي م ابىل فىي دليىل ، األخرى

 ( وحدة.0.7653الخليجية العربية بم دار )
 

 2005ومات وا تصا ت لعام ت دير دالة ت نية المعل -ثالثا  
ت  يىىىة المعلومىىىات ( جىىىرى ت ىىىدير دالىىىة 8) إعتمىىىادًا علىىىح معييىىىات الجىىىدول

 -لعي ة الدراسة وعلح ال حو افتي: واالتصاالت
 
 
 
 

 
 

 (1جدول )
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ل يىاس تىظثير محىددات ت  يىة المعلومىات   Duncanبعد لي تم إجراء اختبىار
 )لكىىىىل الخليجيىىىىة العربيىىىىة والمتمثلىىىىة بالالىىىىات ( فىىىىي الىىىىدول ICT) واالتصىىىىاالت

 1.000  سىىىمة( وخيىىىىوي الالىىىىات  الرئيسىىىىة )الالواتىىىى  األرضىىىىية( )لكىىىىل 1.000
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 سىىمة( والحاسىر االلكترو ىىي  1.000 سىمة( وم ىتركو الالواتىى  الخلويىة )لكىل 
 )%( وحزمىة اال تر ىت الدوليىة  سمة( وحصة األسىر مىي التل ىاز 1.000)لكل 

 سىىىىمة( وسىىىىعر سىىىىلة 1.000 )لكىىىىل اال تر ىىىىت)بىىىىت لكىىىىل  ىىىىخص( ومسىىىىتخدمو 
اال تر ىىت )دوالر/ ىىالر( وتىىوافر خىىدمات الحكومىىة االلكترو يىىة ومىىدى اسىىتخدام 

علح ت  ية المعلومات واالتصاالت  سبة  اإل  اياال تر ت في األعمال ولخيرًا 
 مي ال ات  المحلي اإلجمالي وجد افتي: 

 
ة المعلومات وا تصا ت ت نيلدالة  Duncanيبين قيم اختبار  (9)الجدول 

  2005في الدول الخليجية العربية لعام 
t N Mean 

Duncan 

Grouping 

 A 1035.13 6  سمة( 1.000 )لكل الالات 

 B 824.30 6  سمة( 1.000 لكل ) م تركو الالوات  الخلوية

 C 505.27 6 )بت لكل  خص( حزمة اال تر ت الدولية

 D 210.83 6  سمة( 1.000 )لكل مستخدمو اال تر ت

 )لكل  األرضية( )الالوات  خيوي الالات  الرئيسة
  سمة(1.000 

6 208.07 D 

 D 182.17 6  سمة( 1.000)لكل  الحاسر االلكترو ي

 D 90.75 6 حصة األسر مي التل از)%(

 D 19.64 6  الر( )دوالر/ سعر سلة اال تر ت

 D 2.64 6 توافر خدمات الحكومة االلكترو ية

 D 2.45 6 استخدام اال تر ت في األعمالمدى 

علىىح ت  يىىة المعلومىىات واالتصىىاالت  سىىبة اإل  ىىاي 
 مي ال ات  المحلي اإلجمالي

6 1.22 D 

 .اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات احلاسب االلكرتوين المصدر 

 سىىمة( جىىاء بالمرتبىىة األولىىح مىىي  1.000 )لكىىل يع ىىي اىىذا لي الالىىات 
 سىىمة( فىىي  1.000 )لكىىل حيىىر التىىظثير يع بالىىا م ىىتركو الالواتىى  الخلويىىة

ومىي ثىم حزمىة اال تر ىت الدوليىة )بىت لكىل  ىخص( فىي ، المرتبة الثا يىة
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المرتبة الثالثة ولخيرًا جاءت ب ية المتغيرات في المرتبة الرابعة وكمىا اىو 
المتغيىىىرات الثالثىىىة األولىىىح فىىىي  وع ىىىد اعتمىىىاد، (9موضىىىح فىىىي الجىىىدول )

ت  ية المعلومات واالتصىاالت فىي دالة ل موذج اال حدار لتبياي لثراا في 
 كا ت ال تائ  كافتي:  2005الدول الخليجية العربية عام 

ل ىىد تمىىت االسىىتعا ة بىىاأل موذج اللوغىىارتمي فىىي ت ىىدير اال حىىدار كو ىىع 
مسىىت لة والمتغيىىر التىىاب  يعكىس يبيعىىة العالقىىة الح ي يىىة بىيي المتغيىىرات ال

فضىاًل عىي الحصىول علىح لفضىل توفيىي ، المستخدميي في اىذا التحليىل
 لأل موذج.

مي المتغيرات المست لة  المذكورة ساب ًا ا تخر م الا المتغيراي األكثر 
  لذلك فاي ت دير األ موذج جاء كما يظتي:، تظثيرًا في اذا األ موذج

3
ln317.12

2
ln498.9387.37ln XXY  

             (4.10)        (4.13)          (2.96)  

 

 
 
 
 

 

 

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

 أسماء المتغيرات المتغيرات
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Y 
2X 
3X 

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

 الم درات المعامالت (tاختبار ) درجات الحرية االختبارات مصفوفة ا رتباط

X2  

X3 0.940 
 

 

=89.1% R
2

 2 4.10 -37.387 Constant 

=81.8% R
-2

 3 4.13 9.498 X2 

12.21   F  = 5 2.96 -12.317 X3 

DW 1.18  

 اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات احلاسب االلكرتوين. المصدر 

    
%( مىىي التغيىىرات 89.1إي قيمىىة معامىىل التحديىىد لالىىذا األ مىىوذج تبىىيي لي )

 دول الخليجيىة العربيىةالىفي ت  ية المعلومات واالتصاالت  الحاصلة في ت دير
وحزمىىة اال تر ىىت ،  سىىمة( 1.000 م ىىتركي الالواتىى  الخلويىىة )لكىىلتعىىود إلىىح 

%( تعىىود إلىىح تىىظثير 10.9واي ال سىىبة المتب يىىة )، )بىىت لكىىل  ىىخص( الدوليىىة
متغيىىرات لخىىرى لىىم تىىدخل ضىىمي اىىذا األ مىىوذج تسىىمح عىىادة بمتغيىىر الخيىىظ 

 الع وائي.
( ودرجىىات 0.05ع ىىد مسىىتوى مع ويىىة ) المحتسىىبة (F) تبىىيي قيمىىة اختبىىار

 موذج يسكد خلو األ( فا ع Klein)لما اختبار ،  موذج(  مع وية األ2.3حرية )
مىىي م ىىكلة االرتبىىاي الخيىىي بىىيي المتغيىىريي المسىىت ليي المسىىتخدميي فيىىع. لمىىا 

 مىىوذج ال يسكىد  وفىي الوقىت   سىع ال ي  ىي خلىو األ( فا ىع DW)قيمىة اختبىار 
 الذاتي.مي م كلة االرتباي 

تبىىيي لي ا ىىاك عالقىىة يرديىىة ذات تىىظثير   مىىوذجإي  تىىائ  الت ىىدير لالىىذا األ
 فىىي الىىدول الخليجيىىة العربيىىةت  يىىة المعلومىىات واالتصىىاالت مع ىىور كبيىىر بىىيي 

واي اذا السلوك جىاء متياب ىًا ،  سمة( 1.000)لكل م تركو الالوات  الخلويةو 
خلويىة تىوفر م ىاف  عىدة ذلكىم لي خىدمات الالواتى  ال، م  الم يي االقتصىادر



 
  

 يعبداهلل فاضل الحيال د.                                    ..محددات اقتصاد المعرفة في دول
  

[311]  

لمسىىىىتخدميالا وبخاصىىىىة مىىىىا يتعلىىىىي بخ ىىىىل تكىىىىالي  اإلجىىىىراءات والمعىىىىامالت 
م ىىتركي لي تغيىىرًا  سىىبيًا فىىي  إلىىح اىىذ  العالقىىة وت ىىيروتوسىي   ىىبكة التجىىارة. 

دول الخليجيىة العربيىة بم ىدار وحىدة الفي   سمة( 1.000 الالوات  الخلوية)لكل
ت  يىىة إلىىح تغيىىر  سىىبي م ابىىل فىىي  سىىيسدر، واحىىدة مىى  ثبىىات العوامىىل األخىىرى

 ( وحدة.9.498بم دار) في الدول الخليجية العربيةالمعلومات واالتصاالت 
تىىىىىىظثير حزمىىىىىىة اال تر ىىىىىىت  إي التىىىىىىظثير المع ىىىىىىور افخىىىىىىر جىىىىىىاء مىىىىىىي خىىىىىىالل

اىذا مىا لمالرتىع  تىائ  ، فىي الىدول الخليجيىة العربيىةالدولية)بت لكىل  ىخص( 
بيي لي ا اك عالقة عكسىية ذات تىظثير ت التيالت دير الخاصة بالذا األ موذج 

فىي الىدول الخليجيىة ت  ية المعلومىات واالتصىاالت مع ور بيي اذا المتغير و 
)بىت  حزمة اال تر ىت الدوليىة إذ تع ي اذ  العالقة إي تغيرًا  سبيًا في .العربية

سىىيسدر إلىىح ، بم ىىدار وحىىدة واحىىدة مىى  ثبىىات العوامىىل األخىىرى لكىىل  ىىخص(
فىىي الىىدول الخليجيىىة ت  يىىة المعلومىىات واالتصىىاالت ي تغيىىر  سىىبي معىىاكس فىى

واذا خال  الم يي االقتصادر الذر يبيي ، ( وحدة12.317-العربية بم دار )
يبيعة العالقة الموجبة بيي اذيي المتغيريي ولعىل السىبر فىي ذلىك يكمىي فىي 

فىىي دول العي ىىة  حزمىىة اال تر ىىت الدوليىىة)بت لكىىل  ىىخص(عىىدم التجىىا س فىىي 
 . ت  ية المعلومات واالتصاالت فيالام  مس ر 

 
ت وودير دالووة نظووام الحووواف  ا قتصووادية فووي الوودول الخليجيووة  -رابعووا  

 2005العربية لعام 

جىىىىرى ت ىىىىدير  مىىىىام الحىىىىوافز  (11) علىىىىح معييىىىىات الجىىىىدول اعتمىىىىادا
 -االقتصادية لعي ة الدراسة وعلح ال حو افتي:

 11جدول 
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ل ياس تظثير محددات  مام الحوافز   Duncanإجراء اختباربعد لي تم 
االقتصىىىىىادية فىىىىىي الىىىىىدول الخليجيىىىىىة العربيىىىىىة والمتمثلىىىىىة بال ىىىىىات  المحلىىىىىي 
 اإلجمالي لل رد )معادل ال وة ال رائية األميركي( والتومي  في الخدمات

) سىبة مئويىة  ) سبة مئوية مي التومي  الكلي( والتومي  في الصى اعة
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كلي( ومعدل )دليل ال  ر الب رر( ومعدل البيالة ) سىبة مي التومي  ال
 مي ال وى العاملة( وقيمة دليل الت مية الب رية وجد افتي: 

 
في نظام الحواف  ا قتصادية لدالة  Duncanيبين قيم اختبار  (12)الجدول 

 2005دول الخليجية العربية لعام ال
 

t N Mean 
Duncan 

Grouping 

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

6 22.94 A 

) سبة مئوية مي  التومي  في الخدمات
 1996-2005  التومي  الكلي( للمدة

6 45 B 

) سبة مئوية مي  التومي  في الص اعة
 1996-2005 التومي  الكلي( للمدة

6 18 B 

 B 9 6 2005 معدل )دليل ال  ر الب رر(

 البيالة ) سبة مي ال وى العاملة( للمدةمعدل 
2005-1996 

6 3 B 

 B 1 6 2005 قيمة دليل الت مية الب رية

 اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات احلاسب االلكرتوين. لمصدر ا    

يع ىىي اىىذا لي ال ىىات  المحلىىي اإلجمىىالي لل ىىرد )معىىادل ال ىىوة ال ىىرائية 
تع بالىىىا ب يىىىة ، بالمرتبىىىة األولىىىح مىىىي حيىىىر التىىىظثير( جىىىاء 2005 األميركىىي

المتغيىىىرات فىىىي المرتبىىىة الثا يىىىة. وع ىىىد اعتمىىىاد المتغيىىىريي )التوميىىى  فىىىي 
 والتوميىى  فىىي الصىى اعة ) سىىبة مئويىىة مىىي التوميىى  الكلىىي( الخىىدمات

) سىىبة مئويىىة مىىي التوميىى  الكلىىي( فىىي ل مىىوذج اال حىىدار لتبيىىاي لثرامىىا 
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 2005فىىىي الىىىدول الخليجيىىىة العربيىىىة عىىىام فىىىي  مىىىام الحىىىوافز االقتصىىىادية 
 كا ت ال تائ  كافتي: 

ل ىىىد تمىىىت االسىىىتعا ة بىىىاأل موذج الخيىىىي فىىىي ت ىىىدير اال حىىىدار كو ىىىع 
يعكىس يبيعىىة العالقىىة الح ي يىىة بىيي المتغيىىرات المسىىت لة والمتغيىىر التىىاب  

فضىاًل عىي الحصىول علىح لفضىل توفيىي ، المستخدميي في اىذا التحليىل
 لأل موذج.
اسىتخدمت المتغيىرات األكثىر تىظثيرًا فىي  غيرات المست لة الستمي المت

، لكىىي تىىم اسىىتبعاد اث ىىيي م المىىىا، اىىذا األ مىىوذج وعىىدداا ثالثىىة متغيىىىرات
لىىىذلك ، لمعلمىىىات المتغيىىىرات (t)وذلىىىك لعىىىدم اجتيازامىىىا اختبىىىار المع ويىىىة 

 فاي ت دير األ موذج جاء كما يظتي:
100012703.09913.2 XY  

        (3.68)         (3.53) 
 
 
 
 
 

فووي الوودول  نظووام الحووواف  ا قتصووادية يبووين ت وودير دالووة (13) الجوودول
 2005 الخليجية العربية لعام

 أسماء المتغيرات المتغيرات
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Y 
1X 

2X 

3X 

 في الدول الخليجية العربيةنظام الحواف  ا قتصادية 
 (2005 الناتج المحلي اإلجمالي للفرد )معادل ال وة الترائية األميركي

 .)أستبعد( )نسبة مئوية من التوظيد الكلي( التوظيد في الخدمات
-1996 دةو)نسبة مئوية من التوظيد الكلوي( للمو التوظيد في الصناعة

 )أستبعد( 2005

مص وفة 
 االرتباي

 االختبارات
درجات 
 الحرية

اختبار 
(t) 

 الم درات المعامالت

     
 

=75.7% R
2

 1 3.68 2 9913, Constant 

=69.7% R
-2

 4 3.53 0.00012703 1X 

12.48= F 5    

DW=2.77   

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

%( مىىي التغيىىرات 75.7إي قيمىىة معامىىل التحديىىد لالىىذا األ مىىوذج تبىىيي لي )
في الىدول الخليجيىة العربيىة تعىود إلىح   مام الحوافز االقتصادية الحاصلة في

واي ، (2005 ال ىىات  المحلىىي اإلجمىىالي لل ىىرد )معىىادل ال ىىوة ال ىىرائية األميركىىي
متغيرات لخرى لم تدخل ضمي اذا %( تعود إلح تظثير 24.3ال سبة المتب ية )

 األ موذج تسمح عادة بمتغير الخيظ الع وائي.
( ودرجىىات 0.05المحتسىىبة ع ىىد مسىىتوى مع ويىىة )  (F)تبىىيي قيمىىة اختبىىار

يسكىىىىد خلىىىىو ( فا ىىىىع DW)لمىىىىا قيمىىىىة اختبىىىىار ،  مىىىىوذج( مع ويىىىىة األ1.4حريىىىىة )
  موذج مي م كلة االرتباي الذاتي.األ

تبىىيي لي ا ىىاك عالقىىة يرديىىة ذات تىىظثير   مىىوذجإي  تىىائ  الت ىىدير لالىىذا األ
ال ىات  المحلىي اإلجمىالي ( و EIR مام الحىوافز االقتصىادية )مع ور كبير بيي 

واي ، في الدول الخليجية العربية (2005 لل رد )معادل ال وة ال رائية األميركي
 إلىح اىذ  العالقىة إذ ت ىيراذا السلوك جاء متياب ًا م  الم يىي االقتصىادر. 

ال ىىىىىىىات  المحلىىىىىىىي اإلجمىىىىىىىالي لل ىىىىىىىرد )معىىىىىىىادل ال ىىىىىىىوة ال ىىىىىىىرائية تغيىىىىىىىرًا فىىىىىىىي  لي
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سىيسدر إلىح ، بم دار وحدة واحىدة مى  ثبىات العوامىل األخىرى( 2005األميركي
( فىي الىدول الخليجيىة العربيىة EIR مام الحوافز االقتصادية )تغير م ابل في 

 .( وحدة0.00015703بم دار )
 

 ا ستنتاجات والم ترحات
 ا ستنتاجات أو    /

لفصىىحت  تىىائ  ت ىىدير دالىىة إقتصىىاد المعرفىىة للىىدول الخليجيىىة العربيىىة  .1
 ( بىىىىيي المتغيىىىىر التىىىىاب %99) عىىىىي معامىىىىل تحديىىىىد م ىىىىدار  2009لعىىىىام 

) مىىىىىام الحىىىىىوافز  والمتغيىىىىىريي المسىىىىىت ليي، )دليىىىىىل إقتصىىىىىاد المعرفىىىىىة(
االقتصىىىىادية وت  يىىىىة المعلومىىىىات واالتصىىىىاالت(. ولي العالقىىىىة يرديىىىىة 

كمىا لي تغيىراً  فىي  مىىام الحىوافز االقتصىادية بم ىدار وحىىدة ، ومع ويىة
يىىسدر الىىح تغيىىر م ابىىل فىىي دليىىل ، األخىىرىمىى  ثبىىات العوامىىل ، واحىىدة

ولي تغيىىىرًا م ىىىدار  وحىىىدة  وحىىىدة. (0.60335) اقتصىىىاد المعرفىىىة بم ىىىدار
، األخىرىمى  ثبىات العوامىل ، واحدة في ت  ية المعلومات واالتصاالت

 (0.43678) المعرفىة بم ىىدار اقتصىىادر م ابىل فىىي دليىل يىسدر الىح تغيىى
 وحدة.

لسىى رت  تىىائ  ت ىىىدير دالىىة إقتصىىاد المعرفىىىة للىىدول الخليجيىىة العربيىىىة  .2
بىىىىيي المتغيىىىىر التىىىىاب   (%88) عىىىىي معامىىىىل تحديىىىىد م ىىىىدار  2005لعىىىىام 

)ت  يىىىىىىة المعلومىىىىىىات  والمتغيىىىىىىر المسىىىىىىت ل، )دليىىىىىىل إقتصىىىىىىاد المعرفىىىىىىة(
كمىا لي ، يردية وذات تظثير مع ىور كبيىر ولي العالقة واالتصاالت(.

، تغيراً   سبياً  في ت  ية المعلومىات واالتصىاالت بم ىدار وحىدة واحىدة
يىىسدر الىىح تغيىىر  سىىبي م ابىىل فىىي دليىىل ، األخىىرىمىى  ثبىىات العوامىىل 

 وحدة. (0.7653) إقتصاد المعرفة بم دار
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لخليجيىة بي لت  تائ  ت دير دالة ت  ية المعلومات واالتصاالت للدول ا .3
 عىىي عالقىىة يرديىىة ومع ويىىة بىىيي المتغيىىر التىىاب  2005العربيىىة لعىىام 

)م تركو الالوات   والمتغير المست ل، )ت  ية المعلومات واالتصاالت(
(. كمىىا لي تغيىىرًا  سىىبياً  بم ىىدار %89) بلىىم معامىىل التحديىىد، الخلويىىة(

يىسدر الىح ، األخىرىم  ثبىات العوامىل ، للمتغير المست ل وحدة واحدة
 (9.498تغير  سبي م ابل في ت  ية المعلومىات واالتصىاالت بم ىدار )

 وحدة.
لدى م ار ة  تائ  تحليل الدوال الم درة لىدليل اقتصىاد المعرفىة للىدول  .4

 جىىىىد لي محىىىىداد ت  يىىىىة ، 2009و  2005الخليجيىىىىة العربيىىىىة فىىىىي عىىىىامي 
واىىىذا يىىىدعم ، المعلومىىىات واالتصىىىاالت يمىىىارس تىىىظثيرًا يرديىىىًا ومع ويىىىاً 

وتبوئالا مرتبة ، كا ة دول العي ة يب ًا لدليل إقتصاد المعرفة العالميم
وقيامالىا ، بيد ل الا تب ح دوالً  مستاللكة فخر حل ات الت  يىة، متوسية

، بإ  ىىاي ماليىىيي الىىدوالرات علىىح إسىىتيراد الت  يىىة الحديثىىة لالتصىىاالت
وت ىى  مسىىسولية ذلىىك علىىح عىىاتي ، وعليىىع ي بغىىي تر ىىيد إسىىتيراد الت  يىىة

لحكومات وال يا  الخاص وفي يليعتالا مسسسات البحر والتيىوير ا
 .استيراداابغية   ل الت  ية وتوييداا بدالً  مي 

 
 / الم ترحات ثانيا  

، واالتصىاالتلتسىس ثىورة المعلومىات  السىتيعاربلورة وعي خليجي عربىي  .1
 واإلمكا ىاتتعتمد علح الياقات ، وصوغ سياسات وي ية  ابعة مي الواق 

المتوافرة بالد  الت دم وبخيوات ثابتة علىح يريىي تح يىي االكت ىاء الىذاتي 
وبمىىا يح ىىي   ىىل الت  يىىة وتوييىىداا علىىح المىىدى البعيىىد بىىدالً  مىىي ، الت  ىىي

 .(14)إستيراداا
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وزيىىادة فىىرص ، يرتكىىز علىىح تيىىوير مخرجاتىىع ال وعيىىة، إقامىىة  مىىام تعلىىيم .2
بمىىا يسىىالم فىىي ، والتعلىىيم عىىي بعىىدالتىىدرير والتيىىوير والتعلىىيم مىىدى الحيىىاة 

ا الىىىح مصىىىا  الىىىدول المت دمىىىة تيىىىور الىىىدول الخليجيىىىة العربيىىىة ووصىىىولال
 علح وفي دليل إقتصاد المعرفة العالمي. اً معرفي

وزيىىىىادة ، ب ىىىىاء المعرفىىىىة الجديىىىىدة مىىىىي خىىىىالل االاتمىىىىام بىىىىالبحور األساسىىىىية .3
، يىىدااو  ىىل الت  يىىة وتوي، المخصىىص ل  ىىايات البحىىر والتيىىوير اإل  ىىاي

، والتركيىىىىز علىىىىح تح يىىىىي التكامىىىىل بىىىىيي الجامعىىىىات والمعااىىىىد المتخصصىىىىة
والتي تعد مراكىز لتوليىد المعرفىة والحصىول ، والمسسسات، ومراكز البحور

 علح الت  ية.
بتكىىىىار الم تجىىىىىات ، تيىىىىوير المسسسىىىىات وت ىىىىجيعالا لل  ىىىىىايات الرياديىىىىة .4 واال

دخىىىىال عمليىىىىات إ تاجيىىىىة جديىىىىدة وميىىىى، الجديىىىىدة والمتيىىىىورة جىىىىراء، ولرةواال  واال
 في ال ياعات االقتصادية. اإل تاجيةالتحسي ات المستمرة وتيوير 

صوغ سىتراتيجية خليجيىة عربيىة تالىتم بإ  ىاء قواعىد المعلومىات للجامعىات  .5
تضيل  بمالمىة ، والمسسسات العلمية صور ب اء قاعدة وي ية للمعلومات

، وت ييسىالاوض  معايير موحدلة لمواصى ات ت  يىة المعلومىات واالتصىاالت 
، مىىي خىىالل خ ىىل الضىىرائر والرسىىوم، وت ىىديم التسىىاليالت للعىىامليي فيالىىا

 .(15)وت ديم م ح للمسسسات الراغبة في ت ديم خدمات في اذا الميداي
وت عيىل دور ال يىا  ، إقامة الب ح التحتيىة لت  يىة المعلومىات واالتصىاالت  .6

مضىىىىمار   ىىىىل وتح يىىىىي الك ىىىىاءة فىىىىي ، الخىىىىاص فىىىىي رفىىىىد إقتصىىىىاد المعرفىىىىة
بمىىىىا يىىىىسدر الىىىىح توليىىىىد ت  يىىىىات جديىىىىدة ، وت  ىىىىيي إ تىىىىاج المعرفىىىىة، الت  يىىىىة

 وتومي الا بغية ح ز ال مو االقتصادر.
ت ىىىىكل الىىىىدول الخليجيىىىىة العربيىىىىة كتلىىىىة إقتصىىىىادية وب ىىىىرية قىىىىادرة علىىىىح لي  .7

ت رل موقعاً  ت اوضيًا إيجابيًا فيمىا لىو إتحىدت السىيما فىي مجىال اسىتيراد 
عي   ر ت  ية المعلومات واالتصاالت فيما بي الا والتوس   فضال ً ، الت  ية

 واألعمىال، في الربي االلكترو ي وتيبي اتع المتمثلىة بالحكومىة االلكترو يىة
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بمىا يسىالم ، والتوس  فىي خدمىة اال تر ىت، والتجارة االلكترو ية، االلكترو ية
 في ب اء ال واعد المتي ة القتصاد المعرفة.
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Abstract 
The deep and speed changes witnessed by knowledge society in the 

21
th
 century prove that the predominating economy will be knowledge 

economy. Governments must possess efficient Institution systems, 
active economic incentives. good governance. as well as systems of 

education. innovation and information & communications to motivate 

creative entrepreneurship. The applied econometrics analysis results 

proved that economic incentives system. technology of information and 

communications determine about (%99) of changes in knowledge 

economy index of GCCS in 2009. These states must crystallize 

economic and scientific awareness to comprehend and stabilize 

technology of information and communications. concluding policies 

that come from fact by technical self-sufficiency to stabilize technology 

instead of importing and using economic feasibility standards without 

stopping at the last chain of technology which is consumption deemed 

by economic logic as of no use financial wasting. 
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لدول  ( المتغيرات المؤثرة في ت نية المعلومات وا تصا ت8الجدول )
 2005مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 
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نسمة( 

2005 

حصة 

األسر 

من 

 التلفاز

)%(

2005 

الصحف 

 اليومية

)لكل

1.000 

نسمة(

2006 

حزمة 

االنرتنت 

 الدولية

)بت لكل 

شخص(

2005 

مستخدمو 

 االنرتنت

 )لكل

1.000 

نسمة(

2005 

سعر سلة 

 االنرتنت

 )دوالر/

شهر(

2005 

توافر 

خدمات 

احلكومة 

 االلكرتونية

2006 

مدى 

استخدام 

االنرتنت 

يف 

األعمال

2006 

االنفاق على 

تقنية 

املعلومات 

واالتصاالت 

نسبة من 

الناتج احمللي 

اإلمجالي

2006 

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

 

1273.1 272.8 1000.3 115.7 85.9 0 923.2 308.2 13.07 5.01 4.1 3.6 

مملكة 
 البحريي

1300.9 270.5 1030.4 169.0 95.4 0 579.4 213.3 30.23 3.54 3.3 0.0 

المملكة 
العربية 

 السعودية

739.7 164.4 575.3 353.9 98.7 0 33.3 70.4 21.33 0.0 0.0 2.3 

 0.0 0.0 0.0 14.53 111.0 194.4 0 79.2 46.6 519.4 103.3 622.7 سلي ة عماي

 1.4 3.6 2.23 22.22 276.1 347.9 0 95.4 236.6 938.6 201.3 1139.9 دولة الكويت

 0.0 3.7 5.03 16.48 269.4 953.4 0 89.9 171.2 881.8 252.7 1134.5 دولة قير

                        
 << http://info.Worldbank.org >> المصدر                                   
جامعىىىة الىىىدول العربيىىىة ورخىىىروي، الت ريىىىر االقتصىىىادر العربىىىي الموحىىىد  -        
 .266، ص2009

، 2008/2007بر ىام  األمىىم المتحىىدة اإل مىائي، ت ريىىر الت ميىىة الب ىىرية  -         
-264، 226-228،  217-220(، ص ص121، 14، 13، 3، 1الجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداول )

261 ،268-265، 

              289-287. 
 

http://info.worldbank.org/
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المتغيرات المؤثرة في نظام الحواف  ا قتصادية لدول مجلس  (11)الجدول 
  2005الخليج العربية لعامالتعاون لدول 

 

 الدولة

الناتج المحلي 
اإلجمالوي 
باألسعوار 

الجارية )مليار 
 2006دو ر( 

 نمو الناتج
المحلوي 
اإلجمالوي 

السنوي للمدة 
2006-2002 

 الناتج المحلي
 اإلجمالي للفرد
 )معادل ال ووة

 الترائية األميركي(
2005 

 قيمة دليل
التنمية 
 البترية

2005 

 معودل )دليل
 الف ر البتري(

2005 

معودل 
الخطوورة 
المركن 
 للمودة

2007-2006 

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

 التوظيد في
الصناعة )نسبة 

 مئوية من
التوظيد الكلي( 

 للمدة
2005-1996 

 التوظيد في
 الخدمات

)نسبة مئوية 
من التوظيد 
 الكلي( للمودة
2005-1996 

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

 

129.7 8.81 25513.6 0.868 8.4 84.25 2.3 33.4 58.6 

مملكة 
 البحريي

12.9 6.20 21482 0.866 0.0 82.50 5.2 0.0 0.0 

المملكة 
العربية 

 السعودية

309.8 4.93 15711.4 0.812 14.9 81 5.2 21 74.2 

سلي ة 
 عماي

24.3 2.07 15602 0.814 21.1 84.25 0.0 11.2 82.1 

دولة 
 الكويت

80.8 8.30 26320.7 0.891 0.0 86 1.1 0.0 0.0 

 56 41 3.9 79 7.8 0.875 27664 9.38 42.5 دولة قير

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

http://info.worldbank.org/
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 لوامش البحث ومصادرد

سلسدلة دراسدات ، مركد  املردروعات الدوليدة اةا دة، الرياديدة، ( جون د. سوليفان والكسندر شكولينكوف1)
 .5-9ص ص، 2004تررين األول ، االقتصادي اإل الح

   <<,http://www.cipe.org>> << <<www.cipe.arabia.org  لإلست ادة ينظر كذلك:     
 (2( World Bank, "The Knowledge Economy And Knowledge Assesment  

Methodology", Washington  DC., 2006, P.2. 

(3)  Derek H.C. Chen & Carl J. Dahlman, "The Knowledge Economy, the KAM 

Methodology and World Bank Operations", World Bank, Washington D.C. 

2006, P.4. 

(4) Stephen K.C. Leung, STATISTICS to Measure the Knowledge Based 

Economy: the Case of Hong Kong, China, Asia Pacific Technical Meeting on 

Information & Communication Technology (ICT) Statistics. Wellington. 2004, 
P.3. 

(5)  Ian Brinkley , Defining Knowledge Economy, The Work Foundation, 2006. 

      <<http://www.theworkfoundation.com>>  

(6) Keith smith, "What is Knowledge Economy? Knowledge Intensity and 

Distribution Knowledge Bases", The United Nations. University and Institute 

For New Technology, Maastricht, The Netherlands, 2002, PP.7-8. 

 ص ص ،2007 ،إربدددددد  ،عددددامل الكتددددب احلددددديث ،الطبعددددة األوى ،اقتصدددداد املعرفددددة ،( فلددددين حسددددن  لدددد 7)
21-20. 

 . 18ص ،( املصدر السابق8)
 .19-20ص ص  ،( املصدر السابق9)

(10) Berglind Asgeirsdottir, OECD Work on Knowledge and the Knowledge 

Economy, OECD Conference on Advancing Knowledge & Knowledge 

Economy, National Academies. Washington DC., 2005, pp.3-9. 
(11) Joel Mokyr, The Knowledge Economy, Agenda Vol. 11, No.4, Princton 

University Press, London, 2002, P.363. 

(12) Hebdrik van Den Berg, Economic Growth and Development, McGraw-Hill, 
Singapore, 2001, PP .191-192. 

       <<http://www.mhhe.com>>   
(13) Joseph Core right & Impresa Inc, New Growth Theory, Technology and 

Learning A Practitioners Guides, Reviews of Economic Development 

http://www.cipe.org/
http://www.cipe.arabia.org/
http://www.theworkfoundation.com/
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Literature and Practice, No.4, Economic Development Administration, eda, 
USA, 2001, P. ii. 

ة والددج جددرا تطبيقلددا علددى تسددعة عرددر دولددة  ددي ة  و إ ددار البنددك دي ددلقددد اعتمدددت إحدددا الدراسددات احل *
اقتصددداد املعرفدددة لردددمول  علدددى عددددد كبدددأل مدددن املت دددألات  دددمن األعمددددة األربعدددة  الددددو  ي قيدددات  دددددات

ترتاوح ، علماً  ن دليل اقتصاد املعرفة الذي اعتمده البنك الدو  مت ألاً. (83القتصاد املعرفة والج تتضمن )
ليل قريبدة مدن وكلمدا كاندت الدولدة متقدمدة ي ادال اقتصداد املعرفدة سدتكون قيمدة الدد ،(10( و)0) قيمت  بني

 (.0وكلما كانت الدولة متأ رة ي اال اقتصاد املعرفة ستكون قريبة من ) ،(10)

 -للم يد من اال الع يُنظر :   
 ،املعدددري دراسدددة ي عيندددة مدددن الددددول لالقتصدددادالقيدددات االقتصدددادي للعوامدددل ا دددددة  ، مدددد نددداد   مدددود

 .2008 ،جامعة املو ل ،واالقتصاد اإلدارةكلية  ،  روحة دكتوراه الفلسفة ي االقتصاد
ب ية حتديد األمهية النسبية للمت ألات املستقلة ي  منوذج القيات االقتصادي التطبيقي حبسب قدوة تأريألادا ي ** 

 Duncan's Multiple Range Testمت إجراء إ تبار دنكن  ،املت أل املعتمد
الت املت ددألات املسددتقلة الدا لددة ي األمنددوذج الددذي ربتددع ايددع الفددرو  املمكنددة بددني ايددع متوسددطات معددام

 بدقة وكفاءة عند مستوا املعنوية ا دد لال تبار.

 -للم يد من اال الع يُنظر:   
مديرية دار الكتب للطباعة  ،تصميم وحتليل التجارب ال راعية ، اشع  مود الراوي وعبدالع ي   مد  ل 

 .74ص ،1980 ،جامعة املو ل ،والنرر
 ،الطبعددة األوى ،مسددتقبل املعلوماتيددة والتنميددة للدددول الناميددة ي األلفيددة ال ال ددة ،رواء زكددي يددونط الطويددل( 14) 

 .146-147ص ص  ،2010 ،عمان ،دار زاران
 .144-145ص ص  ،( املصدر السابق15)


