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 الرسالة عمى ٌذي هن جزء اى هن هعموهة اى اخذ يسهح ال . هحفوظة 2017 الطبع حقوق
 دون الحصول هن الهسح أو التسجيل أو التصوير بطريقة هيكاىيكية أو الكتروىية ىسخة ٌيئة
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 العظيم اهلل صدق                                                
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 اإلىداء 
 

 :إلى الهتواضع العهل ٌذا أٌدي
 هع تهىياتي لٍها بطول العهر أهيو  أبي

خوتي  وعائمتي وا 
 .....، وفقٍم اهللوالزهبلء واألصدقاء

  .لً دور في تشجيعي عمي إتهام دراستي هن كل إلى
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 وتقدير شكر
 يٌذ إىجاز عمى وقدرىي أعاىىي الذي تعالى هلل والشكر الحهد

ة، وصمي اهلل عمي هحهد أشرف الخمق أجهعين وعمي أصحابً الهتواضع رسالةال
 أها بعد،الغر الهياهين وهن تبعً بإحسان إلي يوم الدين

  وتقديري واعترافي بالجهيلي شكر بجزيل  أتقدم

 تتكره يتال المجبري عبدالكريم خديجةالدكتورة/  ةستاذؤلل

رسالة وعمي هىحٍا لمباحث هن تشجيع واٌتهام كبيرين ولم ال ٌذا عمى باإلشراف
 ،تبخل بجٍد أو ىصيحة وكاىت هثاال لمتواضع والصبر، وال ىزكي عمي اهلل أحداً 

لىو   كمية االقتصاد أساتذة كل ا 

لىو   رسالة ال ٌذا إىجاز في أعاىىي هن كل ا 

 .ٌؤالءكل  إلى الجزيل الشكرف
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 ممخص الدراسة

 

حيث تم  مدي إمكانية تطبيق االقتصاد المعرفي في ليبياهعرفة  إلى الدراسةٌذي  ٍدفت       
تىاول الفصل األول اإلطار العام لمدراسة، والفصل الثاىي تطرق  تقسيم الدراسة إلي ست فصول،

تىاول دراسة  الثالث الفصلوأها  ،هتطمباتالو  خصائصإلي االقتصاد الهعرفي هن حيث ال
ارب االستثهار في رأس الهال البشري والفصل الرابع تىاول واقع االقتصاد الهعرفي في ليبيا وتج

 واإلجراءات الهىٍجيةو  لمدراسة العهمي اإلطاربعض دول العالم، والفصل الخاهس تم فيً بيان 
التي اتبعٍا الباحث، وأخيرًا الفصل السادس الذي يعتبر خاتهة ٌذي الدراسة وتىاول الىتائج التي 

دف ٌذي اىبثقت هىٍا، وكذلك التوصيات التي تهت هن خبلل ها توصمت إليً الدراسة، ولتحقيق ٌ
ي ال يهكن تطبيق االقتصاد الهعرفي في ليبيا،  اىً الدراسة تم صياغة فرضية رئسيً واحدة ٌو

ختبار ٌذي الفرضية الرئيسية تم اشتقاق عدد خهسة فرضيات فرعية، اعتهدت عمي صحيفة الو 
، ( فقرة كأداء لجهع البياىات البلزهة وتحميٍا إلثبات ٌذي الفرضية65االستبيان الهكوىة هن )

( عضو ٌيئة تدريس بجاهعة بىغازي وبهختمف 289حيث بمغ عدد الهشاركين في الدراسة إلي )
 كمياتٍا وقد استخدهت الدراسة كبًل هن اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي لتحميل البياىات

  .البياىات لتحميل اإلحصائي SPSS برىاهج استخدام وتم

 وتوصمت الدراسة إلي األتي:     
االقتصاد الهعرفي، فقد تبين  قالبلزهة لتطبيو  واضحة وخطط سياسات وجودهن حيث    -1

( تساوي sig( )-VALUE Pقيهة االحتهالية )الهن خبلل التحميل اإلحصائي إن 
ي اقل هن هستوي الهعىوية )0.002)  فٍذا يعىي إن ٌىاك سياسات (α= 0.05( ٌو

 بصورة جيدة .واضحة لمجاهعة  وخطط
الهشاركون بالدراسة بان الجاهعة ال تقوم بأي دور فيها يتعمق بروح اإلبداع أكد  -2

 عهمية بتشجيع إدارة الجاهعة قيامتهثل في عدم تأعضاء ٌيئة التدريس  يوالتطوير لد
 في العهل الهشاركة بأوراق هن التدريس ٌيئة أعضاء تشجيع عدمو  العمهي، البحث

ي اكبر هن هستوي 0.340قيهة االحتهالية  )ال تبمغ ،إذ الدولية الهؤتهرات ( ٌو
 اإلبداع والتطوير في جاهعة بىغازي.  أي ال يتوفر (α= 0.05الهعىوية )



 م
 

 فيذلك  تهثلويالهطموبة  جودةالبىغازي ب جاهعة تقدهٍا التي الهتىوعة الخدهات تتهتع ال -3
 هجال في جيد هستوىببىغازي  جاهعة وكذلك ال تتهيز الهركزية، الهكتبة حوسبةضعف 
ي 0.450قيهة االحتهالية )الحيث بمغت  الهعموهاتية الصىاعة هن هستوي  اكبر( ٌو
 .(α= 0.05الهعىوية )

 الهعرفي، لبلقتصاد لمتحول الهعموهات لتكىولوجيالدي الجاهعة  جيدة تحتية بىية توجدال  -4
 ووجود وعدم الجودة، عالية بهواصفات هتىوعة تقىية أجٍزة توفرعدم  في هثمةتهوالتي 

قيهة ال ،حيث كاىتالهختمفة واألقسام والفروع لموحدات وهتاحة هتكاهمة قاعدة بياىات
ي اكبر هن هستوي الهعىوية )0.360تساوي ) في ٌذا الجاىب االحتهالية = 0.05( ٌو

α ) ليس ٌىاك بىية تحتية لتكىولوجيا الهعموهات لمتحول لبلقتصاد  ًٌذا يعىي إىو
  الهعرفي في الجاهعة.

 هنهن خبلل ها توصمت إليً ٌذي الدراسة هن ىتائج تم وضع بعض التوصيات        
  :أٌهٍا

 تطوير والعهل عمى الهعرفة هجتهع إقاهة في البشري العىصر عمى التركيز ضرورة -1
 .باستهرار هٍاراتً

 في الجاهعة  واالتصاالت الهعموهات لتكىولوجيا التحتية البىية تطوير عمى العهل  -2
 .الجاهعة في العمهي البحثبخاصة  هيزاىية توفير -3
الهعرفة،  هجال في االستثهارو  الهتخصصة، البحثية الهراكز إقاهة عمى العهل -4

واالٌتهام بهتطمبات وركائز االقتصاد الهعرفي لكي يهكن تطبيقً هستقببًل في ليبيا. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 
 مقدمة: (1-1)

بدأ القرن الحادي والعشرين بتغيرات جذرية ٌاهة تطرح العديد هن التحديات والفرص،        
ا إذ ظٍر في بداية ٌذا  ،فضبًل عن تعاظم أٌهية الهعرفة والتي تعتبر التكىولوجيا أحد عىاصٌر

( الذي يعتهد أساسًا Knowledge Economyاقتصاد جديد ُعرف باالقتصاد الهعرفي ) القرن،
ا، ويعد الهصدر األساس لمقيهة الهضافة لمهىتج  ا و استثهاٌر عمى ابتكار الهعموهات وىشٌر

هاعية وذلك والعاهل في ىهو االقتصاد بحيث أصبح هحركًا قويًا لمتحوالت االقتصادية واالجت
لكوىً قائم عمى الهزج بين الىظام االقتصادي واالجتهاعي الهعاصر هن ىاحية وبين التجربة 
مين هن ىاحية  عداد أفراد هٌؤ العالهية الىاجحة هع الخبرة الوطىية لتوفير هىتجات ذات قيهة ، وا 

 أخري.
ىتاج         ا وا  ٍا بكفاءة عالية وذلك ولٍذا االقتصاد هزايا عديدة هىٍا ىشر الهعرفة وتحفيٌز

لغرض توظيفٍا في كل ىشاط هجتهعي و تحويل الىشاط االقتصادي هن إىتاج السمع إلى إىتاج 
الخدهات الهعرفية والهعموهاتية، إضافًة إلى الهساعدة في تسريع وتيرة التطور التقىي العالي 

ىهطًا  أصبح ٌىاكوهن ٌىا والذي يعتبر إن الهعموهات والهعرفة هن أٌم السمع في الهجتهع، 
جديدًا هن االقتصاد قائهًا عمى الهعرفة بدأ يتشكل هع بداية األلفية الجديدة في الدول الهتقدهة 

تحقق ىوع   , وىتيجة لمتطور الٍائل في العمم والتكىولوجيا  , والدول الىاهية الصاعدة عمي حد سواء
األكبر هن ٌذا التراكم والذي اىبثق  بالىصيبهن التراكم الهعرفي، وقد حظيت الدول الهتقدهة 

 ٌها:  عىً تطوران في غاية األٌهية
  . : التراكم الرأسهالي التطور األول

: السرعة في التقدم العمهي والتكىولوجي والذي تجسد في تكىولوجيا االتصال وثورة  الثانيالتطور 
ن لثورة الهعموهات واالتصاالت دور الريادة في ٌذا ال تحول فٍي هكّىت اإلىسان هن الهعموهات وا 
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إحداث تغيير عمى الهوارد االقتصادية إلي حد أصبح عاهل التطور الهعرفي أكثر تأثيرًا في 
 .1الحياة هن بين العواهل األخرى الهادية والطبيعية

 :مشكمة الدراسة  (1-2)

يجاًبا ، يتأثر سمًبا «ريعي باهتياز أحادي الهصدر»ىظرًا لكون االقتصاد الميبي اقتصاد         وا 
بإىتاج الىفط وتصديري وبأسعاري وال يزال يعتهد اعتهادًا أساسيًا وجذريًا عمى اإليرادات الىفطية، 

% هن الىاتج الهحمي 70 % هن اإليراد الحكوهي، وحوالي90 حيث يهثل اإليراد الىفطي حوالي
ذا ه 20122% هن الصادرات الميبية حسب إحصائيات عام  95اإلجهالي، وحوالي ا يجعل ، ٌو
بعيدا عن  جًاالقتصاد الميبي وأن يتفي العهل عمي تىويع هصادر الدخل  هن األٌهية بهكان

واالستفادة هن العوائد الىفطية في بىاء ، االعتهاد الكاهل عمى الىفط كهورد أساسي لبلقتصاد
بًل عن اقتصاد يعتهد عمي الهعرفة بداًل هن الهوارد الطبيعية الغير هتجددة والهحدودة، ٌذا فض

تدىي هستوى هعيشة الفرد الذي يىعكس في اىخفاض هتوسط دخل الفرد والذي يعتبر الهقياس 
إلي حد كبير  هتدىيةالميبي  ن بىية االقتصادكها أ ،األٌم في تصىيف الدول بين ىاهية وهتقدهة

يعاىيً  والزال يعاىيً في الهاضي كان فيها يتعمق بارتباطٍا باالقتصاد الهعرفي، وذلك ىتيجة لها
هن اختبلالت ٌيكمية هزهىة، وضعف تطابق هخرجات التعميم هع هتطمبات سوق  حتى أآلن

الهوارد البشرية، وبقاء الجاهعات الميبية وهراكز  العهل، هقابل غياب رؤية حقيقية الستثهار
ىيات البحث العمهي هعزولة عن هجتهعٍا، وعجز في البىية التحتية التىظيهية والهادية والبشرية لتق

ا  .الهعموهات واالتصاالت والبرهجيات والشبكات واألقهار الصىاعية وغيٌر

وعمي الرغم هها سبق ذكري فأن ليبيا تهتمك الهقوهات التي تهكىٍا هن تحقيق االقتصاد        
 الهعرفي هقارىة بالدول التي حققت تقدهًا في ٌذا االقتصاد، وهن بين ٌذي الهقوهات األتي:

 .هوارد هالية  -1
و ها يعتهد عميً اقتصاد الهعرفة. -2  هوارد بشرية ليست كبيرة ولكىٍا في سن الشباب ٌو
 هوارد طبيعة )ىفط ، وغاز(. -3

                                                           

 2007هىشورات دار الهسيرة لمىشر،عهان، األردن، "،الهىٍج واالقتصاد الهعرفيعبد الرحهن الٍاشهي و فايزة هحهد العزاوي،" -1
 .23،ص

 .2،ص2012رالف شاهي وآخرون،" ليبيا بعد الثورة التحديات والفرص"، صىدوق الىقد الدولي، أهريكا،واشىطن، - 2
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 هوقع جغرافي يتوسط أٌم دول العالم في إىتاج التقىية وتكىولوجيا الحديثة. -4
 التىوع البيئي. -5
 ساحل طويل . -6

 -التالي :وبىاًء عمي ها سبق يهكن صياغة هشكمة الدراسة في السؤال 
 ؟ لماذا لم تتمكن ليبيا من بناء اقتصاد معرفي يتناسب مع إمكانيتيا -

 فرضيات الدارسة: (1-3)

 -رئيسية عمي الىحو التالي:ال فرضيةالولئلجابة عمي سؤال الدراسة تم اشتقاق  
 ال يهكن تطبيق االقتصاد الهعرفي في ليبيا. -
ي كالتالي: هىٍا فرضيات فرعيةختبار ٌذي الفرضية الرئيسية تم اشتقاق عدد خهسة وال  ٌو
 ال توجد سياسات وخطط واضحة لمجاهعة لتطبيق االقتصاد الهعرفي. -
 ال يتوفر في الجاهعة اإلبداع والتطوير لتطبيق االقتصاد الهعرفي. -
ال تتوفر الهٍارات األساسية لمهسؤولين وهتخذي القرار في الجاهعة لتطبيق االقتصاد  -

 الهعرفي.
الهقدهة وصىاعة الهعموهات في الجاهعة عمي تطبيق االقتصاد  دهاتالخ ال تساعد جودة -

 الهعرفي.
 ال تتوفر في الجاهعة البىية التحتية لتكىولوجيا الهعموهات لمتٌحول لبلقتصاد الهعرفي. -

 
 :ىمية الدراسة أ (1-4)

 أٌم الهواضيع هن واحداً  والفٍم بالتحميل في كوىٍا تتىاول أٌهيتٍا الدراسة ٌذي تستهد        
 هثمها والهٍتهين، الباحثين بال تشغل كها ،الثالث العالم دول تشغل االقتصادية الحديثة التي

و أال العمهي البحث وهراكز والجاهعات، التعميم، في ىظم الهسؤولين تشغل الهعرفي،  االقتصاد ٌو
 رقموحيث أن ليبيا اتخذت العديد هن القرارات )الٍيئة الوطىية لمبحث العمهي( وهىٍا قرار 

في بىاء ليبيا الجديدة هن خبلل م بشأن تأسيس هبادرة ليبيا لبلبتكار  2012( لسىة 1230)
هىٍجية التفكير التركيز عمى بىاء االقتصاد الهعرفي وتطوير أداء الهؤسسات االقتصادية واعتهاد 

 .واالقتصادية العمهي واالبتكار واإلبداع في كافة براهج التىهية االجتهاعية 
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 فأن أٌهية ٌذي الدراسة تكهن في األتي: 

  ا عمي االقتصاد الهعرفي وذلك هن تعتبر ٌذي الدراسة األولي هن ىوعٍا هن حيث تركيٌز
 خبلل إثراء الهكتبة والتي تفتقر لهثل ٌذا الىوع هن الدراسات. 

  بية تكهن أٌهية الدراسة في إهكاىية استفادة عدة أطراف هىٍا هثبًل الجاهعات، وزارات التر
 والتعميم، الباحثين، وذلك هن خبلل ها تتوصل إليً الدراسة.

  تستهد الدراسة أٌهيتٍا هن خبلل إبراز أٌم التجارب لبعض الدول التي حققت تقدم في
هجاالت االقتصاد الهعرفي وهحاولة إبراز االختبلف في ذلك بيىٍا وبين واقع االقتصاد 

 الهعرفي في ليبيا.
 و االقتصاد الهعرفي وأيضًا هن تستهد ٌذي الدراسة أٌهي تٍا هن أٌهية الهوضوع ىفسً، ٌو

ي الجاهعات التي تعتبر هركز إشعاع عمهي وفكري.  أٌهية الهجتهع الهبحوث ٌو
 

 :ىدف الدراسة  (1-5)
 تٍدف ٌذي الدراسة إلي: 
وها  وهقوهاتً الهعرفة هن حيث ىشأتً وهفٍوهً وخصائصً اقتصاد طبيعة التعرف عمي -1

 لوضع الهجتهع الميبي في طريق اقتصاد الهعرفة.  تطمبً هن تغييراتي

 في ليبيا . التعميم ىظام عمى الهعرفة اقتصاد تطبيق تواجً التي التحديات التعرف عمي -2

 في االقتصاد الميبي. الهعرفة اقتصاد التعرف عمي هعوقات تطبيق -3

لتحقيق أٌداف إهكاىية ليبيا هن التوجً ىحوا تطبيق االقتصاد الهعرفي هدي التعرف عمي  -4

 التىهية الهستداهة في االقتصاد الميبي .

 :منيجية الدراسة  (1-6)
 خبلل وذلك هن )أالستىتاجي(وفقًا لطبيعة الدراسة تم استخدم الهىٍج الوصفي التحميمي        

 التحميل الوصفي ستخدمتم او  ،الدوليةالهحمية و  بالتقارير الواردة عرض الهؤشرات والبياىات
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دراسة تحميل و الدراسة، لكوىً أكثر الهىاٌج استخداهًا في  بهوضوع الواردة البياىات وتحميل
 إلي جاىبين:وقسهت ٌذي الدراسة في تحميل وجهع البياىات ، البياىات

 
 الجانب النظري:  -أوالً 

هن الكتب والهجبلت  تالدراسة والتي تكوى ٌذي البياىات الثاىوية فيالباحث  استخدام     
والرسائل  والهىشورات الهحمية والدولية ات والهؤتهرات والىدوات والتقاريرالهتخصصة والدوري

 العمهية وشبكة الهعموهات الدولية.
 :الجانب التطبيقي-ثانياً 

في ٌذا الجاىب أعتهد الباحث عمي التجارب الدولية ، وعمي استخدام هؤشرات البىك             
، وكذلك هقاييس التىهية البشرية والتىافسية الدولية الدولي الخاصة بركائز بىاء االقتصاد الهعرفي

ا  ولتقويم الوضع الراٌن والوقوف عمى واقع اقتصاد  والعربية لتأكيد أٌهية ٌذي الركائز ودوٌر
ً هن تحتو االهعرفة في ليبيا وكذلك استخدام البياىات األولية هن خبلل استهارة االستبيان وها 

 سئمة تهثمت في األتي :أ
 سات وخطط واضحة لمجاهعة.وجود سيا -1
 اإلبداع والتطوير في الجاهعات.  -2
 الهٍارات األساسية لمهسؤولين وهتخذي القرار في عصر الهعموهات في الجاهعات. -3
 الجاهعات. في الهعموهات الهقدهة وصىاعة الخدهات جودة -4
لهعرفة وذلك  البىية التحتية لتكىولوجيا الهعموهات لمتحول لبلقتصاد الهعرفي في الجاهعات -5

  .هدي إهكاىية تطبيق االقتصاد الهعرفي في ليبيا
 

 -مجتمع وعينة الدراسة: (1-7)
الدراسة في الجاهعات الميبية العاهة حيث تم اختيار جاهعة بىغازي  وعيىة تهثل هجتهع قد       

ىظرًا لها تتهتع بً  ،وتم استٍداف أعضاء ٌيئة التدريس بجهيع كميات الجاهعة ،كعيىة لمدراسة
هكاىً تتهتع بً هن  هن حيث كوىٍا أقدم وأول الجاهعات الميبية، وكذلك لهاجاهعة بىغازي 
 .وكذلك أول هن طبقت التكىولوجيا داخل الجاهعة في ليبيا ،أكاديهية هرهوقة
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 السابقة: الدراسات (1-8)

هن خبلل البحث واالطبلع تهكن الباحث هن الحصول عمي بعض الدراسات التي تىاولت       
 ويهكن عرضٍا وفقًا لتسمسمٍا الزهىي كها يمي: ،ٌذا الهوضوع

"  بدراسة "اقتصاد الهعرفة في هجتهع الهعموهات 1(2004)محيى الدين، حسانو ،قاهت         
حيث استٍدفت ٌذي الدراسة الىوعية إبراز الخصائص التي يتهيز بٍا هجتهع الهعموهات، وكيف 
أىً استخدم بشكل هكثف كوجً اقتصادي، كها استٍدفت الدراسة العبلقة الجدلية بين االقتصاد 
وصىاعة الهعرفة )الهعموهات(، وتبيان ذلك هن خبلل إحصائيات تبرز حجم صىاعة الهعموهات 

ربا والواليات الهتحدة، وكذلك إحصائيات عن ازدياد العهالة في حقل الهعموهات. كها تم في أو 
تسميط الضوء عمى الهعموهات وعبلقتٍا بالتىهية البشرية. وتوصمت الدراسة إلى حقائق تصف 
واقع االقتصاد الهعرفي عمى الهستوى العربي، بأن أسباب غياب التبادل األفقي بين البمدان 

ي هجال الهعموهاتية تعددت ها بين: ضعف عام لمبىى التحتية، غياب السياسة الوطىية، العربية ف
هحدودية حجم السوق العربي الذي يصعب فيً اجتذاب رؤوس األهوال الوطىية واألجىبية 
لبلستثهار، وأن االٌتهام العربي بصىاعة الهعموهات يىحصر في دعاهتين: األولى في صىاعة 

بكات الهعموهات، والثاىية في صىاعة اإللكتروىيات الدقيقة وأجٍزة الحاسبات البراهج واالتصال بش
٪( هن قيهة االستشارات والتصهيهات في عالهىا العربي توكل إلى بيوت  80اآللية، إضافة أن )

الخبرة األجىبية. وأوصت الدراسة بضرورة االستفادة هن ثورة الهعموهات في عالم العربي، ذلك 
  -:هن خبلل األتي 

 إقاهة شراكة بين عدة هؤسسات صىاعية وتجارية في بمدان هختمفة. -1
العهل عمى إتاحة الفرصة لبلستثهارات التي ال تهمك رؤوس أهوال ٌائمة، ولكىٍا تهمك   -2

 القدرة والخبرة وروح الهبادرة والتىظيم اإلداري الهتطور في العهل في قطاع الهعموهات.
 لهستويين الوطىي واإلقميهي.ضرورة وضع سياسة لمهعموهات عمى ا  -3

 

                                                           

،الرياض،السعودية، 2، العدد 9هجمد ،هجمة هكتبة الهمك فٍد الوطىية حساىً هحيى الدين،" اقتصاد الهعرفة في هجتهع الهعموهات،  -1
 . .Main.htm    -http://www.kfnl.gov.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/M9/2.  263-244،ص ص2004السىة 
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 تاالتقىي ظل في البشرية الهوارد تأٌيل" بعىوان ، 2004)1 عبد المطيفعزاوي،) دراسة         
 تأٌيل وآليات هتطمبات توضيح الدراسة ٌذي استٍدفت، ("الجديد االقتصادي العالم وتحديات
 والتقىية التكىولوجية التطورات توضيح استٍدفت الهعموهات، كها عصر في البشرية الهوارد

ا هن االقتصادية الهؤسسة عمى واىعكاساتٍا  .أخرى جٍة هن البشرية الهوارد عمى جٍة، وتأثيٌر
الهعموهات،  عصر في البشرية الهوارد تطوير بٍدف اآلليات هن هجهوعة إلى الدراسة وتوصمت
 الهستهرة التىهية خبلل هن وذلك واالبتكار لمتطوير الذاتية القدرات تأكيد عمى العهل بضرورة

التعويض  الهوضوعي، التقييم الهستهر، التدريب السميم، باالختيار البشرية الهوارد لكفاءة وهٍارة
مة لتجعمٍا البشرية الهوارد تطوير في العربية الدول وهساٌهة األداء، العادل عن  عصر في هٌؤ

 ولصىاعات والتطوير، البحث ولهىظوهة التعميهي، لمىظام ٌيكمة إعادة خبلل الهعموهاتية هن
 وطىية تدريب هراكز إحداث والتطوير، لمبحث هىاسبة وطىية هيزاىية العام، تخصيص القطاع
 الفكرية الحقوق تحفظ صارهة وتشريعات قواىين وسن البشرية، لتأٌيل الهوارد وخاصة

 جيد جيل خمق ىحو والتدريب التأٌيل في الجٍود توجيً بضرورة الدراسة وأوصت .والصىاعية
 قدراتٍا وتحسين الهؤسسات تطوير عهمية في فعال بشكل ليسٍم اإلدارية رفع كفاءتً عمى قادر

 هبدأ وتطبيق الهعموهاتية الهعرفة عمى والتركيز والتقىي، االقتصادي وهواكبة التطور اإلىتاجية
 وهٍارة لكفاءة الهستهرة بالتىهية واالٌتهام .لمتوظيف أساسي الهعموهاتية كشرط األهية هحو

 .لديٍا واالبتكار الهبادرة روح وتشجيع البشرية الهوارد

اقتصاد والتي كاىت تحت عىوان "  2(2005عباس، سعد و السيفو، وليد،)وفي دراسة        
إلي تحميل واقع االقتصاد  الهعرفة وضرورات التىهية الشاهمة في البمدان العربية" حيث ٌدفت

الهعرفي في البمدان العربية هن خبلل تحميل طبيعة البىاء الهعرفي في ضوء الدراسات والبحوث 
الىظرية والعهمية لتحديد االستراتيجيات الهبلئهة الكتساب الهعرفة وتراكهٍا بها يفضي إلى تحقيق 

 : أٌهٍا ة هن االستىتاجات هنالتقدم الهىشود، وقد توصل الباحث في ٌذي الدراسة إلى جهم

                                                           

 التىهية حول الدولي الهمتقى الجديد"، العالم االقتصادي وتحديات تاالتقىي ظل في البشرية الهوارد تأٌيل "المطيف، عبد عزاوي، - 1
 .3،ص2004الجزائر، ورقمة، جاهعة االقتصادية، والعموم الحقوق كمية البشرية، الهعرفة والكفاءات اقتصاد في االىدهاج وفرص البشرية

"،بحث هقدم لمهؤتهر العمهي  ،"االقتصاد الهعرفي أساس التىهية االقتصادية واالجتهاعية في الدول العربيةالسيفو  وليدسعد عباس و  -2
-25،األردن في الفترة هن عهان  اقتصاد الهعرفة والتىهية االقتصادية، جاهعة الزيتوىة األردىية ، السىوي الدولي الخاهس،

  . http://www.docstoc.com/docs/14525660                                       .11 -10ص ص ،27/4/2005

http://www.docstoc.com/docs/14525660


9 
 

 البىيفي هجال الهعموهات بين البمدان العربية بسبب ضعف  األفقيغياب التبادل  -1
العربية وعدم  األسواقهحدودية حجم  إلى باإلضافةالتحتية، ٌجرة الهوارد البشرية العربية، 

ا في اجتذاب رؤوس   . األهوالاستقراٌر
في العالم عمى صعيد الخبرة  اإلىساىيةوالهجاهيع ٌىاك فجوة بين هجهوعة الدول العربية  -2

الهتعمقة بالتطور  واألىظهةلمهعموهات والخبرة الفىية وكذلك في هجال القواىين  اإلدارية
والقواىين وعدم هسايرتٍا لمتطور  واألىظهةالتكىولوجي الحديث )جهود التشريعات 

 الهعرفي(.
شبً هوحدة هىاسبة لصىاعة هحتوى الهعموهات  أوعربية هوحدة  إستراتيجيةعدم وجود  -3

 واىعكاس ذلك في اىخفاض جٍود البحث والتطوير واالبتكار لٍذي الصىاعة .

عدم التىاسب بين التحوالت في شكل الهجتهع العربي فيها يتعمق بالجاىب االقتصادي  -4
الصعيد والتعميهي والثقافي عهوهًا والتغيرات والتحوالت التكىولوجية الهتسارعة عمى 

 العالهي .

مهوارد البشرية وفي هقدهتٍا الكفاءات العمهية التي ٌي ل الهحيطة ٌي بيئة طاردي ةالبيئي -5
 لب االقتصاد الهعرفي.

بدراسة بعىوان "تطوير  1(2009) جمعة،محمد سيد أبو سعيد،وكذلك قام الباحث          
التعميم ودوري في بىاء اقتصاد الهعرفة" وقد تىاول الباحث بعض األسئمة حول كيفية تطوير 
هىظوهة التعميم في الدول العربية بها يحقق بىاء اقتصاد الهعرفة في الدول العربية، وتضهىت 

ل الثاىي عرض لواقع الدراسة ثبلث أقسام يعرض أولٍا هاٌية هجتهع واقتصاد الهعرفة و يتىاو 
وأها الثالث فقد تم اقتراح الهتطمبات واالستراتيجيات البلزهة  ،هىظوهة التعميم في الدول الغربية

 لتطوير التعميم في الدول العربية وكاىت تتهثل في األتي:

شرافا وتقيها.-1  الهساىدة السياسية والحشد لمهجتهع لمهشاركة في تىفيذ براهج التحديث تهويبًل وا 

                                                           

هحهد سيد ابوسعيد جهعً ،"تطوير التعميم ودوري في بىاء اقتصاد الهعرفة" ،جاهعة الطائف ،بحث هقدم لمهؤتهر الدولي األول لمتعمم  -1
 -http://site.iugaza.edu.ps/aelholy.pdf .26ص،2009االلكتروىي عن البعد.صىاعة التعمم الهستقبل،الرياض هارس 

http://site.iugaza.edu.ps/aelholy.pdf


19 
 

الجدية والخروج عن الهألوف في اإلدارة بٍدف االىضباط داخل الهدرسة والجاهعة ورفض -2
 االستثىاء،طالها توفرت العدالة في التطبيق خصوصًا هن قادات الهجتهع ورهوزي. 

زيادة الهوارد السىوية الهخصصة في هوازىة الدولة لبلستثهار،بٍدف التحديث والتجٍيز -3
 بىاء الهدارس الفىية حسب خطة التطوير والتحديث.والتطوير التكىولوجي،و 

تطوير آليات رعاية الهتفوقين والىابغين سواء هن خبلل هؤسسات تعميهية خاصة أو فصول -4
 أو فرق خاصة بٍم.

بحث بعىوان "حتهية االعتهاد عمى اقتصاد الهعرفة  1(2009معين،  )السيد،كها أجري         
الية" ،وقد قام الباحث هن خبلل ٌذي الدراسة بتسميط الضوء عمى في ظل الهتغيرات العالهية الح

اقتصاد الهعرفة هن خبلل بيان هختمف التعاريف األكاديهية القتصاد الهعرفة و الهعىى 
االصطبلحي عمى أساس الهؤشرات الدولية وعىاصري وفوائدي وهكوىاتً وسهاتً ، وصوال إلى 

وتوصل الباحث إلي  قتصادية واالجتهاعية وحتى الثقافيةحتهية االعتهاد عميً لتحقيق التىهية اال
رية رأس الهال البشري، الفكري، السوق، واإلدارة  أن هجتهعات الهعرفة تحتاج إلى أربع أسس جٌو
وعميً يجب إرساء هفٍوم اقتصاد الهعرفة وتقىية الهعموهات وتكىولوجيا االتصاالت في خدهة 

تطوير هجتهعات الهعرفة ال يتم إال باالشتراك هع الجاهعات التىهية االقتصادية واالجتهاعية وأن 
ا آلية لتسٍيل البحوث التعاوىية والهيداىية الٍادفة وىقل التكىولوجيا الرائدة.  باعتباٌر

 في لبلىدهاج العربية الدول بدراسة عىواىٍا "جاٌزية 2(2011)العمة، مراد ،أيضًا قام         
رئيستين  في ٌذي الدراسة إلى حقيقتينوقد توصل الباحث  تحميمية" ، ىظرية الهعرفة دراسة اقتصاد
 : هفادٌها

 قد ٌذا التراكم عن ىتجت التي واإلهكاىات والهٍارات اإلىساىي، الهعرفي التراكم أن -1
 في أفمحت الدول التي هن لمعديد الرفاٌية وتحقيق الهعيشة هستويات تحسين عن أسفرت

                                                           

هعين السيد، "حتهية االعتهاد عمى اقتصاد الهعرفة في ظل الهتغيرات العالهية الحالية،بحث هقدم إلي الهؤتهر العمهي الثالث لكمية  1-
 – 27التحديات العالهية الهعاصرة"،األردن،" والعموم اإلدارية، جاهعة العموم التطبيقية الخاصة، "إدارة هىظهات األعهال: االقتصاد

  .tent/uploads/2011/04/64.doccon-http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp              .1،ص2009ىيسان ، 29
تحميمية" ،الهؤتهر العالهي الثاهن لبلقتصاد والتهويل  ىظرية الهعرفة دراسة اقتصاد في لبلىدهاج العربية الدول العمة هراد ،"جاٌزية -2

ر يسهبد 20لى إ 18خبلل الفترة هن اإلسبلهي" الىهو الهستدام والتىهية االقتصادية الشاهمة هن الهىظور اإلسبلهي"الدوحة، قطر، 
  http://conference.qfis.edu.qa/app/media/344.31ص م2011

 

http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/64.doc
http://conference.qfis.edu.qa/app/media/344


11 
 

 الهعارف إىتاجٍا، فبتفعيل هستويات زيادة بغرض والهٍارات الهعارف تمك تطويع
 استطاعت هىٍا، الفعالة لبلستفادة الىظم باستهرار ووضع وتحديثٍا وتجديدٌا الهتراكهة،

 إهكاىات هتجددة. وبىاء وتىهية، تقدها أخرى أهم عمى تتفوق أن أهمٌ 
 الهعموهات وىظم تقىيات في والسريع الٍائل بالتطور إها الحقيقة الثاىية فترتبط -2

ا وتطبيقاتٍا، االتصاالت  غير هحدود، واسع ىطاق عمى هعقولة بتكاليف واىتشاٌر
 الحدود وهشقة قيود عن بعيدا وسرعة، وسٍولة بيسر الهعرفة هع لمتعاهل وتفعيمٍا

هكىت كثيرا هن  وفوائد الهعرفة، الىتشار جديدة أبوابا التقىيات ٌذي فتحت فقد الهسافات،
ة إلي التقدم هن العهل عمي تقميص الفجوة التي تفصمٍا عن الدول الطاهح الدول

 الهتقدهة األخرى، وهن تطوير إهكاىاتٍا وهكاىتٍا عمي حد سواء

هن تقىية  االستفادة وتعهيق الدوام، عمى هتجددة إهكاىات لبىاء الهعارف ضرورة تفعيل  -3
 هعرفي يحقق اقتصادبىاء  إلى وصوال ههكن، وجً أكهل عمى واالتصاالت الهعموهات

 الهوارد القابمة عمى االعتهاد هن تخفض جديدة بوسائل الهىشودة، االقتصادية التىهية
 لبلستداهة. قاببل هستقببل وتضهن لمىضوب،

بدراسة عىواىٍا: "الىظام التعميهي في ليبيا وهتطمبات  1(2012)العالم،عائشة،قاهت            
بحث تصور لتطوير هىظوهة التعميم في ليبيا وبها يحقق بىاء اقتصاد الهعرفة" حيث تىاول ٌذا ال

اقتصاد الهعرفة هن خبلل تقييم الىظام التعميهي ،وقد توصمت الدراسة إلي أن هىظوهة التعميم في 
ليبيا تتسم بعدم الكفاءة والفاعمية وأن ٌىاك خطوات أساسية يجب البدء بٍا قبل الحديث عن 

 ُتعد األساس لبىاء اقتصاد الهعرفة وتتهثل الخطوات في األتي:تطوير هىظوهة التعميم ،والتي 
استكهال البىية األساسية لهجتهع الهعموهات كخطوة أساسية وضرورية لدخول ليبيا عصر  -

 الهعرفة.
تطوير التشريعات واألىظهة الهختمفة السائدة والهتشابكة هع هىظوهة التعميم البلزهة لبىاء  -

 اقتصاد الهعرفة.

                                                           

هىشورات هركز  ،هجمة هركز البحوث االقتصادية  , "الىظام التعميهي في ليبيا وهتطمبات اقتصاد الهعرفة",العالمعائشة عبد السبلم  -1
 .116،ص 2012، العدد األول والثاىي ، بىغازي ، 21البحوث االقتصادية،الهجمد
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ا "هىظوهاتٍا الفرعية" هىظوهة  - تطوير هىظوهة العمم والتكىولوجيا والتي تضم بين عىاصٌر
 اكتساب الهعرفة بها يعىي بىاء هىظوهة جيدة لمعمم والتكىولوجيا.

 عىواىٍا" اتجاٌات بدراسة 1( 2012أنس، الشامات،محمد )أبو وفي ىفس اإلطار قام         
 والخطط التوجٍات ية، حيث تىاول الباحث في ٌذي الدراسةالعرب البمدان في الهعرفة اقتصاد
 عمى هؤشراتً هتابعة هن خبلل الهعرفة اقتصاد ىحو العربية الدول وضعتٍا التي الوطىية

  : أٌهٍا، وقد توصل الباحث في ٌذي الدراسة إلى جهمة هن االستىتاجات هن كمٍا، الهستويات
وارد اله عمى يعتهد الذي االقتصاد عن هتطور جديد اقتصادي ىهط ٌو الهعرفة اقتصاد إن – أ

 . اإلىتاج عىاصر هن األٌم والعىصر فيً األساس حجر الهعرفة ُتشكل حيث ،الهادية
 هن عقود أربعة هىذ الهعرفة عمى االعتهاد ىحو فيٍا االقتصاد بتوجيً الهتقدهة الدول بدأت – ب

 خطط خبلل هن وذلك قرن، ربع هىذ إليً توجٍٍا جاء فقد الصاعدة الىاهية الدول أها الزهن،
 . هحددة زهىية أٌداف ذات وطىية إستراتيجية

 هع سىوات عشر هىذ الهعرفة اقتصاد ىحو لمتوجً الجدية الخطط بإعداد العربية الدول بدأت - ج
 .واسعاً  اىتشاراً  فيٍا الهعرفية الهىتجات استخدام اىتشار

 الدول بعض في ىسهة هميون لكل والتطوير البحث هجال في العاهمين الباحثين ىسبة بمغت – د
 . الصاعدة الىاهية الدول بعض في العاهمين ىسبة هن أعمى العربية هستوى

 الىاهية الدول بعض هن أعمى بشرية تىهية هستويات حققت قد العربية الدول بعض - ه
 . الهعرفة عمى يعتهد فيٍا االقتصادي الىشاط عد يهكن ال أىً إال الصاعدة

 توجيً استطاعت إذا فيها الهعرفة اقتصاد ىحو لمتوجً الكافية الهوارد العربية البمدان تهتمك – و
 أجل هن والرياضة والترفيً والسياحة الشاٌقة األبىية هشاريع في ُتَستخدم التي الهوارد جزء هن

 . ذلك
 السير البشرية في هشاركة تستطيع كي الهعرفة إىتاج عمى لمتركيز بحاجة العربية البمدان أن -ز
 الهشكبلتبحل  الكفيل الهعرفي االقتصاد ىحو باقتصادياتٍا والتوجً والهعرفة، العمم هواكب في
 .التىهية هستويات واىخفاض والفقر البطالة في تواجٍٍا التي

                                                           

 الهجمد ، والقاىوىية االقتصادية لمعموم دهشق جاهعة هجمة، العربية البمدان في الهعرفة اقتصاد ،اتجاٌات الشاهات أبو أىس هحهد -1
 - http://www.damascusuniversity.edu.sy.               609-608،ص ص 2012األول، جاهعة دهشق، العدد ،28
 
 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/1-2012/a/591-610.pdf
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بدراسة بعىوان "االقتصاد الهعرفي ودوري في  1(2013)عـمة ،مـراد، وكها قام الباحث           
تحقيق التىهية االقتصادية واالجتهاعية في األقطار العربية ")دول هجمس التعاون لدول الخميج 

حيث قام الباحث هن خبلل ٌذي الورقة البحثية بدراسة واقع االقتصاد الهعرفي  العربية ىهوذجًا( ،
ة "دول هجمس التعاون لدول الخميج العربية" كىهوذج في األقطار العربية هع التركيز عمى حال

يعبر بصورة واضحة عن رغبة جاهحة في االىتقال والتحول هن اقتصاديات الريع )اقتصاديات 
 التي الرئيسية الهشكمة وتوصل الباحث إن الىدرة( إلى اقتصاديات الهعرفة )اقتصاديات الوفرة(،

 هحاور أربعة في تكهن التعاون لدول الخميج العربيةالقرار في دول هجمس  هتخذي يواجٍٍا
ي:   أساسية،  ٌو

لس بالهقارىة هع الدول األسيوية لهجا دول في والتطوير البحث عمى اىخفاض ىسبة اإلىفاق -1
  الصاعدة.

 دول عمى هستوى الهتطورة التكىولوجية التحتية والبىي التىهية قضايا بين العبلقة ضعف -2
 .لسلهجا
 هوّطىة لٍا. وال هىتجة وليست الهعموهات لتكىولوجيا هستٍمكة لسلهجا دول تعتبر -3
 والهراكز البحثية العالي التعميم إدارات هعظم في العهل في واالبتكار اإلبداع ضعف  -4

     .الخميجية

"تىافسية هؤسسات التعميم العالي  بدراسة بعىوان 2( 2013 رحاب، )عائشة وكها قاهت       
هدى  توضيح الىوعية الدراسة ٌذي هتطمبات اقتصاد الهعرفة"، حيث استٍدفتفي ليبيا في ضوء 

تىافسية التعميم العالي في ليبيا هن خبلل التحديات التي تواجًٍ في ضوء هتطمبات اقتصاد 
الهعرفة، واعتهدت ٌذي الدراسة عمي الهىٍج الوصفي التحميمي في تحميل واقع تىافسية التعميم 

إلى أن ٌىاك هجهوعة هن التحديات االقتصادية واالجتهاعية  الدراسة صمتالعالي في ليبيا، وتو 
والتي يجب هعالجتٍا لتحقيق هتطمبات  التي تواجً هىظوهة التعميم العالي في ليبيا والسياسية

اقتصاد الهعرفة، كها اقترحت ٌذي الدراسة بعض الهقترحات لهجابٍة تحديات التعميم العالي في 
                                                           

جتهاعية في األقطار العربية ")دول هجمس التعاون لدول هـراد عـمة "االقتصاد الهعرفي ودوري في تحقيق التىهية االقتصادية واال-1
الخميج العربية ىهوذجًا(،بحث هقدم إلي الهؤتهر الدولي التاسع في االقتصاد والتهويل اإلسبلهي الىهو واإلىصاف واالستقرار: رؤية 

 .http://conference.qfis.edu.qa/app/media/6977.          28،ص2013سبتهبر  10-9إسبلهية ، اسطىبول، تركيا 
هؤسسات التعميم العالي في ليبيا في ضوء هتطمبات اقتصاد الهعرفة"،  عائشة عبد السبلم العالم، رحاب هحهد بن سعود،"تىافسية - 2

 .4/2/2013-3ع وسبل الىٍوض، طرابمس، ليبيا، الفترة ورقة هقدهة لهؤتهر القدرة التىافسية لبلقتصاد الميبي: الواق

http://conference.qfis.edu.qa/app/media/6977
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 تطويري بها يضهن تحقيق هتطمبات اقتصاد الهعرفة ورفع هستواي التىافسي ليبيا وذلك هن خبلل
 ىذكر هن أٌهٍا في اآلتي:

اعتهاد هىظوهة التعميم عمي الىٍج اإلجهالي بدال هن الىٍج الهجزأ، أي الىظر إلي جهيع  -1
 هراحل التعميم الهدرسي والجاهعي،بشكل شاهل وهتكاهل.

ي بها يىعكس عمي ىوعية التعميم خاصة فيها يتعمق اإلىفاق الهتزايد عمي التعميم العال -2
 بالتكىولوجيا الهتقدهة التي تعتبر لب اقتصاد الهعرفة.

االستخدام الفعال لتكىولوجيا الهعموهات في التعميم عمي هستوي كل هن الطالب وعضو  -3
 ٌيأة التدريس.

تحويل  تعزيز قدرة الطالب عمي الحصول عمي الهعرفة واستخداهٍا، هها يعىي ضرورة -4
التعميم العالي هن أداة لتهرير الهعارف إلي أداة لتعميم الطالب كيفية التعمم واالبتكار 

 والتطوير.
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 الفصل الثاني

 االقتصاد المعرفي الخصائص والمتطمبات
  

اإلطار الىظري لمدارسة وذلك هن خبلل التطرق إلي هفٍوم الهعرفة  عرض سيتم في ٌذا الفصل 
بشكل عام وهن ثم التركيز عمي  تعريف هفٍوم االقتصاد الهعرفي وخصائصً وركائزي وهتطمبات 

 وهقوهاتً وأبعادي وهؤشراتً.

 ( مقدمة :2-1)

رية خاصية ٌي بل اإلىسان، حياة في أساسًيا دوًرا الهعرفة لعبت         وأداة ن هقوهاتً،ه جٌو
وعمًّم ءَاَدَم  :(تعالى قال السهاء عن الهبلئكة في اإلىسان اهلل ّهيز فبالهعرفة لوجودي؛ ضرورية

 .1اآلأْسَهاَء ُكّمٍا(

 هىذ أن تفّتَح وعيً, وارتقت هعً هن هستوياتٍا البدائية, هرافقة فالهعرفة رافقت اإلىسان        
ا وتعهقٍا, حتى وصمت  التساع هداركً إلى ذراٌا الحالية،غير أن الجديد اليوم ٌو حجم تأثيٌر

الحياة االقتصادية واالجتهاعية وعمى ىهط حياة اإلىسان عهوًها هن خبلل رفع كفاءتً ,وذلك  عمى
 العمهية التكىولوجية، فقد شٍد الربع األخير هن القرن العشرين أعظم تغيير في حياة بفضل الثورة

و التحول الثال الفائقة والهتطورة  ث بعد ظٍور الزراعة والصىاعة, وتهّثل بثورة العمومالبشرية, ٌو
 .  2والفضائية والبيولوجيةفي الهجاالت اإللكتروىية والىووية والفيزيائية 

 :   ( مفيوم المعرفة2-2)

 ٌـذا فـي والبـاحثين الكتـاب بتىـوع الهعرفـة لهفٍـوم الهوضـحة التعريفـات وتىوعـت تعـددت       
دقيـق  ولكىٍـا عمـي  بشـكل الهعرفـة لهفٍـوم عميـً هتفـق هحـدد تعريـف إلـى التوصـل يتم الهجال ولم

 تعددٌا تىطوي عمي الهحددات التالية:   

                                                           

 .31سورة البقرة ،اآلية - 1

  30.ص ،  2007عهان،األردن، لمىشر، الهسيرة دار ،الهعرفي واالقتصاد الهىٍج ،العزاوي هحهد فائزة و الٍاشهي الرحهن عبد- 2
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تعرف عمي إىٍا "خميط هرن )قابل لمتشكيل( هوّلف أوهشتق هن الخبرة واألفكار           
والرؤى العمهية الغىية  والهعموهات السياقية الهصوغة واألحكام التقويهية واالستبصار الهاٌر

بالهعاىي والدالالت تتولد وتىهو وتختبر في أذٌان وعقول الخبراء الهبدعين وأبىيتٍم الهعرفية، كها 
يهكن تعريف الهعرفة بأىٍا بىية تراكهية كهية وكيفية تهثل هجهل البىي الهعرفية الرهزية لمحقائق 

طار والىظريات العمهية والخبرات التراكهية البىائية الت ي يحهمٍا أفراد هجتهع ها في سياق داللي وا 
عن كيفية األىشطة الحياتية الخدهية واإلىتاجية و االقتصادية  ثقافي تاريخي تراكهي يعبر

والسياسية واالجتهاعية والعمهية والعسكرية والهٍىية والحرفية التي تهتد لتشهل آليات الحياة العاهة 
 .1لمهجتهع والحياة الخاصة لؤلفراد"

 والحقائق والهعموهات والهعتقدات واألحكام الهعاىي هن هجهوعة أىٍا كها عرفت أيضا        
 لهحاوالتً ىتيجة اإلىسان لدى تتكون الهختمفة التي الحقول في الفكرية والتصورات والهفاٌيم
2بً الهحيطة واألشياء الظواٌر لفٍم الهتكررة

. 

 لدى الهعموهات الهتراكهة و الهىظهة و القدرات، الهٍارات، الخبرات، هن هزيج وكذلك ٌي     
 .3اإلفراد

ضافةً          والتفكير  العمهي البحث حصيمة هن الىاتج الرصيد ذلك بأىٍا إلي ها سبق عرفت وا 
ا االبتكارية، الهشروعات تطوير و الهيداىية والدراسات  لئلىسان الفكري اإلىتاج أشكال هن وغيٌر
 .4عبر الزهن

ريف لهفٍوم الهعرفة يهكن أن ىستىتج إن الهعرفة ٌي اوهن خبلل ها تم استعراضً هن تع      
الخبرات التراكهية التي يحهمٍا الفرد وكذلك الخبرات والهٍارات والقدرات التي تعبر عن رصيد 

ا هن أشكال اإلىتاج الفكري لئلىسان  الىاتج هن هحصمة البحث العمهي والتفكير والدراسات وغيٌر
 الزهن. عبر

                                                           

   .46،ص2011دار الىشر لمجاهعات،القاٌرة،، اقتصاد الهعرفة: ىحو هىظور أشهل لؤلصول الهعرفيةفتحي الزيات ، - 1
ا هفاٌيهٍا :الحديثة التربوية الهىاٌج"هحهود الحيمة، هحهد أحهد هرعي، توفيق  - 2  دار طبعة التاسعة، "،وعهمياتٍا وأسسٍا وعىاصٌر

 .12،ص.2011 األردن عهان، لمىشر والتوزيع، الهسيرة
 .26،ص2005األردن، عهان، طبعة األولي، ،الوراق لمىشر والتوزيعوالعهميات"، واالستراتيجيات الهفاٌيم الهعرفة إدارة "عبود ىجم، - 3
 الهىصورة، جاهعة ،لمطباعة والتوزيع العصرية الهكتبة ،"اإلدارية الهعموهات ىظم "الهغربي،الفتاح  عبد الحهيد عبد - 4

 .183ص2002هصر
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 ( أنواع المعرفة :2-3)

 :1في األتي اهتىوعة وهتعددة يهكن توضيحٍ وأشكاالً  تتضهن الهعرفة أىواعاً      

 : أواًل:  المعرفة الضمنية

ي الهعرفة التي تكون هتضهىة في أشخاص ههن تتوفر لديٍم ٌذي الهعرفة والتي         ٌو
تختزىٍا عقولٍم وها تحتويً ٌذي العقول هن هعارف وأفكار ال تىفصل عىٍم أو ٌي تمك الهٍارات 
التي تتواجد داخل كل عقل وقمب كل فرد ههن يعهمون في الهؤسسة والتي هن غير السٍل ىقمٍا 

ي الهعرفة الهوجودة في عقول أو تحويم ٍا لآلخرين وقد تكون تمك الهعرفة فىية أو إدراكية ٌو
األفراد والهكتسبة هن خبلل تراكم خبرات سابقة وغالبا ها تكون ذات طابع شخصي لكوىٍا 

 هختزىة داخل عقل صاحب الهعرفة.

 ثانيًا:  المعرفة الظاىرة أو الصريحة : 

هادي وتتعمق بالهعموهات الهوجودة والهخزىة في أرشيف هىظم تتجسد ٌذي الهعرفة في شكل      
هختمفة وهتىوعة  عمى شكل كتب وتقارير وأبحاث ودراسات وها يهكن تخزيىً هن هعموهات

ويهكن التعبير عىٍا في شكل  في أجٍزة الحاسوب أو أجٍزة أخرى لمتوثيق والتخزين وهتعددة
رفة الضهىية هٍهة جدا داخل الهىظهة والهجتهع ن الهعا  وثائق، قواعد بياىات، رهوز وأشكال، و 

وعميً يهكن لؤلفراد  حيث أن الفرد يكتسب الهعرفة هن خبلل إعادة توليد وتىظيم خبراتً الخاصة،
داخل الهىظهة االستفادة هىٍا والوصول إليٍا واستخداهٍا لها ٌو هىاسب هن خبلل الىدوات 

ا هن الوسائل الهتا حة شريطة تحديد استخداهٍا بالجٍة التي تبىتٍا أو والمقاءات والهىاشير وغيٌر
حصمت عميٍا حصرا وفي ٌذي الحالة تكون ٌذي الهعرفة هعرفة هغمقة وغير هفتوحة هن خبلل 
حهاية األسرار الصىاعية وحقوق الهمكية بها فيٍا حقوق الهمكية الفكرية والحقوق الهجاورة وحقوق 

ا .الطباعة والىشر والتوزيع واإلسرار الصىاع  ية والعبلهات التجارية وغيٌر

 
 

                                                           

   4-3ص ص الهعرفة في ظل الهتغيرات العالهية الحالية"، هرجع سابق ،حتهية االعتهاد عمى اقتصاد ، "هعين السيد -1
content/uploads/2011/04/64.doc-http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp. 

 

http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/64.doc
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 ثالثًا: المعرفة العممية :

يهكن أن تكون هعرفة فكرية أو ىظرية تشهل كل هن الجاىب التطبيقي والعهمي أو تكون      
هعرفة عمهية وعهمية في وقت واحد وبتعبير آخر تجهع بين الهعرفة في جاىبٍا الىظري والهعرفة 

 في جاىبٍا التطبيقي أي العهمي.

 رابعًا: المعرفة الشاممة أو العامة: 

قد تكون هعرفة عاهة وشاهمة لهختمف الجواىب والهجاالت أو هتخصصة بهجال أو جاىب هعين 
 أو هجاالت وجواىب هعيىة هحددة.

 خامسًا: المعرفة الفردية أو المؤسسية: 

وهعرفة هؤسسية ترتبط بالهؤسسة أو الجٍة التي  ،تكون فردية عىدها تتحقق وترتبط بالفرد      
ذا ها يجعل هن الهعرفة أن تكون هىظهة عىدها تتولى توليدٌا  تتوفر لديٍا ٌذي الهعرفة ٌو

 هؤسسات تىظم عهمية توليد الهعرفة.
 :1كها أن الهعرفة يتحدد ىوعٍا بالهؤشرات التالية

 ترتبط بطبيعتٍا   -أ
 عميٍابهن تتاح لً إهكاىية الحصول  –ب
 بالغرض أو الهجال الذي تتصل بً -ج
 بالهجال الذي تستخدم فيً -د
 قد تكون هخزىة لدى األفراد وفي ذاكراتٍم -ه
ا هن الوسائل  -و أو تكون هحفوظة في الكتب والوثائق والدراسات واألىظهة الهعموهاتية وغيٌر

 الهادية التي هن شأىٍا االحتفاظ بٍا والوصول إليٍا في حيىٍا عىد الضرورة. 
 
 
 
 

                                                           

 .12-10، ص ص  2007عالم الكتب الحديث،عهان، األردن،دار  "،اقتصاد الهعرفة فميح حسن خمف،" - 1
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 ( مفيوم مجتمع المعرفة:      2-4) 

ىتاجٍا بأىً ذلك الهجتهع الذي يقوم أساسًا بى"يعرف هجتهع الهعرفة          شر الهعرفة وا 
وتوظيفٍا بكفاءة في جهيع هجاالت الىشاط الهجتهعي واالقتصادي، والهجتهع الهدىي، والسياسة، 

  .1والحياة الخاصة، وصواًل لترقية الحالة اإلىساىية باطراد، أي تحقيق التىهية اإلىساىية

 ويوفر البيئة الهعرفة، رةبدو  يٍتم الذي الهجتهع ٌو العصر ٌذا في الهعرفة هجتهع ويعد         
 وبيئة العام الحديثة بشكمٍا التقىية بيئة ذلك في بها عطائٍا، وزيادة وتىشيطٍا لتفعيمٍا الهىاسبة

 والسعي التىهية وتعزيز اإلىسان تطوير إهكاىات في يساٌم بها بشكل خاص، الهعموهات تقىية
  :2لمجهيع، ولهجتهع الهعرفة أركان هتعددة يهكن إيضاحٍا في األتي  كريهة حياة بىاء ىحو
 .والتىظيم والتعبير الرأي حريات إطبلق   -

 .الىوعية راقي لتعميم كاهل ىشر  -

 الىشاطات الهجتهعية. جهيع في والتطوير التقىي البحث في الذاتية وبىاء القدرات العمم توطين - 

 العربية. واالجتهاعية االقتصادية البىية في الهعرفة إىتاج ىهط ىحو الحثيث التحول - 

  .ثقافية خصوصية وهستىير ذو وهىفتح أصيل عام هعرفي ىهوذج "تأسيس - 

 

 (:Knowledge Economy( االقتصاد المعرفي )2-5)

 هن الراٌىة الفترة ىواتج هن ليس الهعرفة اقتصاد بأن تدعوىا لئلقرار تاريخية حقيقة ثهة      
 باهتداد اهتدت قديهة لظاٌرة جديد لفظ هجرد كوىً يتعدى ال ولكىً الهجتهع البشري، تطور هسيرة

 هن العديد في كتابات بالغة أٌهية تباكتس قد الهعرفة أن ريخاالت أثبت فقد كمً تاريخ البشرية
 الفيمسوف كتب سىة 400 وهىذ حوالي الحصر ال الهثال سبيل فعمى القداهى، والفبلسفة الهفكرين

                                                           

 .41،ص2003تقرير التىهية اإلىساىية العربية،  - 1
دارة الهعموهات عمي ،هفٍوم أحهد -2  .493،ص  2012األول العدد  28- الهجمد–دهشق جاهعة ، هجمةالهعرفة  وا 
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 كتابً في 1890 عام "هارشال ألفريد" أشار كها وقد قوة، الهعرفة بأن بيكون فرىسيس اإلىجميزي
 1.لئلىتاج قوة األدوات ٌي أكثر الهعرفة بأن "االقتصاد هبادئ"

في العديد هن الكتب والبحوث ،  االقتصاد عمم في كهصطمح لمهعرفة إشارة وقد كاىت أول      
حيث ، 1945( " في عام Friedrick Hayekفريدريك ٌايك ) قبل هن هكتوب بحث في جاءت

 الهعرفة في شكل وضع فريدريك ٌايكفيٍا  حاول وقد ،2أشار إلي ذلك أبو الشاهات في هقالً لً
  الهعرفة لدراسة ( (Fritz Machlup هن قبل فرتز هاكموب هحاولةل كها أشار أيضاسمعة، و 

في الواليات  الهعرفة وتوزيعٍا إىتاج بعىوان هرجعي كتاب أىً ٌعدا ها كسمعة فقد جاءت في
 Bhekuzuluخوهالو ) الهعرفة لمكاتب بيكوزلو ىظرية أسس" كتابل ، وأيضًا أشارالهتحدة

Khumalo َلتحميل أىً أدرك حيث سمعة، الغالب وعمى األصل في ٌي الهعرفة أن فيً ( حمِّل 
 ( وهعKnowlىول )" وأسهاٌا لمهعرفة وحدة حدد فقد ولذلك ُتحدد، أن يجب كسمعة الهعرفة
 .الهعرفة قياس حاول تحديدٌا

اتساع  هع الهاضية القميمة العقود في كبيراً  تطوراً  الهعرفة اقتصاد هفٍوم شٍد وقد        
 وجود االقتصاد عمى ٌذا ويقوم اإللكتروىي والدفع االلكتروىية والتجارة االىترىت شبكة استخدام
ا يتم بياىات  بين هن األىسب في اختيار وحكهة هعرفة إلى ثهة وهن هعموهات إلى تطويٌر

 هتعددة، لمتأكيد هصطمحات تستخدم ها وكثيرا الهعرفة، اقتصاد يتيحٍا التي الواسعة الخيارات
 االقتصاد وشبكة واالقتصاد الرقهي الهعموهات هجتهع هىٍا الهعرفة القتصاد هختمفة جواىب عمى

   3.الهعموهات وثورة الهعرفة اقتصاد أو الجديد

ا الكبير           ن أبرز ها يهيز ٌذا العصر ٌو ذلك الوعي الهتزايد بأٌهية الهعرفة، وتأثيٌر وا 
عمي التىهية االقتصادية كعىصر فاعل في ىٍضة الهجتهعات وتهخض عن ذلك حاجة همحة 

                                                           

تحميمية" ،الهؤتهر العالهي الثاهن لبلقتصاد والتهويل  ىظرية الهعرفة دراسة اقتصاد في لبلىدهاج العربية الدول العمة ،"جاٌزيةهراد  - 1
ر يسهبد 20لى إ 18اإلسبلهي" الىهو الهستدام والتىهية االقتصادية الشاهمة هن الهىظور اإلسبلهي"الدوحة، قطر، خبلل الفترة هن 

 . http://conference.qfis.edu.qa/app/media/344   .1ص م2011

 الهجمد ،والقاىوىية االقتصادية لمعموم دهشق جاهعة هجمة العربية، البمدان في الهعرفة اقتصاد الشاهات ،اتجاٌات أبو أىس هحهد -2
 . http://www.damascusuniversity.edu.sy،. 596، ص2012األول ، جاهعة دهشق، العدد ،28
هويل تحميمية" ،الهؤتهر العالهي الثاهن لبلقتصاد والت ىظرية الهعرفة دراسة اقتصاد في لبلىدهاج العربية الدول هراد العمة ،"جاٌزية - 3

ر يسهبد 20لى إ 18اإلسبلهي" الىهو الهستدام والتىهية االقتصادية الشاهمة هن الهىظور اإلسبلهي"الدوحة، قطر، خبلل الفترة هن 
 . http://conference.qfis.edu.qa/app/media/344   .1ص م2011

http://conference.qfis.edu.qa/app/media/344
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/1-2012/a/591-610.pdf
http://conference.qfis.edu.qa/app/media/344
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حيث أن بعض الهختصون لدي عمهاء االقتصاد ىحو التوجً إلي ها يسهي باالقتصاد الهعرفي 
يرون بأن سهة االقتصاد في القرن الحادي والعشرون ٌو االقتصاد القائم عمي الهعرفة و لقد 
حولت ثورة الهعموهات الهعرفة إلي هورد أساسي هن الهوارد االقتصادية وبذلك أصبح االستثهار 

اجية ويزيد هن فرص إذ أىً يزيد هن اإلىت في هجال الهعموهات والتقىية أحد عواهل اإلىتاج،
العهل كها أن الهعرفة وتقىية الهعموهات بدأت تحل هحل رأس الهال والطاقة كهوارد قادرة عمي 
ىاك هن يري أن قطاع الهعموهات أصبح اآلن قاطرة التىهية االقتصادية في  زيادة الثروة ٌو

د الهعموهات ولقد أطمقت تسهيات كثيرة عمي اقتصاد الهعرفة هثل اقتصا هختمف دول العالم،
واقتصاد  ،واالقتصاد الشبكي واالقتصاد االلكتروىي، ،واالقتصاد الرقهي ،اقتصاد االىترىت،

و الذي ىشأ تحت تأثير الهعرفة  واقتصاد الخبرة، البلهمهوسات، وحتى اقتصاد االىتباي ٌو
وكل  ( إن وفرة الهعموهات تىشئ فقر االىتباي،H.Simonوالهعموهات وفق هقولة ٌربرت سيهون )

 .1ٌذي التسهيات إىها تشير إلي اقتصاد الهعرفة وفي الغالب تستخدم بطريقة هتبادلة

 :االقتصاد المعرفيالمعرفة وتعريف ( مفيوم 2-6)
إن هفٍوم الهعرفة ليس باألهر الجديد بالطبع, فالهعرفة رافقت اإلىسان هىذ أن تفّتَح وعيً،           

حتى وصمت إلى ذراٌا  هرافقة التساع هداركً وتعهقٍا,وارتقت هعً هن هستوياتٍا البدائية 
ا عمى الحياة االقتصادية واالجتهاعية وعمى ىهط  الحالية، غير أن الجديد اليوم ٌو حجم تأثيٌر
حياة اإلىسان عهوهًا, وذلك بفضل الثورة العمهية التكىولوجية، فقد شٍد الربع األخير هن القرن 

رية, ٌو التحول الثالث بعد ظٍور الزراعة والصىاعة, وتهّثل العشرين أعظم تغيير في حياة البش
بثورة العموم فائقة التطور في الهجاالت اإللكتروىية والىووية والفيزيائية والبيولوجية والفضائية وكان 
لثورة الهعموهات واالتصاالت دور الريادة في ٌذا التحول ولقد واكب ٌذا التحول ظٍور فرع جديد 

لهعرفة يقوم عمى فٍم جديد أكثر عهًقا لدور الهعرفة ورأس الهال البشري في يعرف باقتصاد ا
الذي يحقق  االقتصاد بأىً تطور االقتصاد وتقدم الهجتهع، ويعرف البىك الدولي اقتصاد الهعرفة

ذا يتضهن جمب   ,2 واالجتهاعية االقتصادية التىهية هن اجل تحقيق لمهعرفة استخداهًا فعاالً  ٌو

                                                           

 .24عبد الرحهن الٍاشهي و فايزة هحهد  العزاوي ،"هرجع سابق ذكري ،ص - 1
 .1"، جاهعة بغداد،صاالقتصاد الهعرفي والتعميم االلكتروىي ركيزتان في كفاءة العىصر البشريخميل حسن الزركاىي ،" -2
"http://www.abegs.org." 
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هن اجل تمبيً احتياجاتً  الهعرفة باإلضافة إلي تكييف وتكوين  ارف األجىبية,وتطبيق الهع
الخاصة، وأصبح اقتصاد الهعرفة عىصرًا أساسيًا في كل اقتصاد، وفي كل ىشاط وفي كل عهل 
وداخل كل وظيفة وفي كل هشروع يعطي هزيد هن الفاعمية ويجعمً أكثر توافق هع احتياجات 

 .1الىاس والهجتهع
 هن لها لً التعمم عمى يركز الذي لمهستقبل، عالهي اقتصاد بأىً الدولي البىك حيث عرفً       
 .2الهعرفة إىتاج في والبحث اإلىساىي، لبلستثهار كوسيمة أساسية أٌهية

وذلك  الحالي العالهي في االقتصاد كأساس اإلبداع يصف الذي الهصطمح بأىً كها عرف       
 اإلىتاج في البشري والجٍد الطبيعية، هن الهوارد بدالً  الفكرية العهميات عمى ٌاتركيز  هن خبلل
 . 3والخدهات

االقتصاد الذي يدور حول الحصول عمى الهعرفة والهشاركة  بأىًأيضًا يعرف  كها      
ىتاجٍا بٍدف تحسين ىوعية الحياة بهجاالتٍا كافة هن  ا، وا  فيٍا،واستخداهٍا، وتوظيفٍا، وابتكاٌر

فادة هن الخدهات الهعموهاتية ، والتطبيقات الهتطورة، واستخدام العقل البشري كرأس هال خبلل اإل
هعرفي ثهين، وتوظيف البحث العمهي إلحداث هجهوعة هن التغييرات اإلستراتيجية في الهحيط 
االقتصادي وتىظيهً ليصبح أكثر استجابة واىسجاها هع تحديات العولهة، وتكىولوجيا الهعموهات 

 4.صاالت،وعالهية الهعرفة،والتىهية الهستداهة بهفٍوهً الشهولي التكاهميواالت

الهعرفة ٌي الهحرك فيً تكون الذي قتصاد ٌو اال ًأىإضافًة إلي ها سبق أيضًا ف           
عمي توافر تكىولوجيا الهعموهات  واقتصاديات الهعرفة تعتهد، الرئيسي لمىهو االقتصادي

                                                           

 .1االلكتروىي ركيزتان في كفاءة العىصر البشري"، جاهعة بغداد،صخميل حسن الزركاىي ،"االقتصاد الهعرفي والتعميم  - 1
"http://www.abegs.org." 
هحهد بن عمي بن أحهد القيسي،"هبلهح االقتصاد الهعرفي الهتضهىة في هحتوى هقررات العموم الشرعية في هشروع تطوير التعميم - 2

 .26، ص2011ة، جاهعة هؤتة،الثاىوي بالههمكة العربية السعودية"، رسالة هاجستير هىشور 
 .16ص ،ذكري عبد الرحهن الٍاشهي و فايزة هحهد  العزاوي ،"الهىٍج واالقتصاد الهعرفي، هرجع سابق - 3
لهعرفي هو َجٍة ادرجة ههارسة هعمهي التربية اإلسبلهية ألدَار الهعمن في ضَء االقتصاد هٍىد هصطفى وأحهد الكيبلىي،"  -4

العدد  ،27 الهجمد ، هجمة جاهعة دهشق ، 2011الرابع، + العدد الثالث ،27 هعة دهشق،الهجمدهجمة جاهشرفيٍن في األردو"ىظر 
    .http://www.damascusuniversity.edu ،683الثالث  ،ص

http://www.damascusuniversity.edu/
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واستخدام االبتكار، ويعرف عمي أىً ىظام اقتصادي يعتهد عمي الخبرة والعمم  الرقهية واالتصاالت
 . 1لخمق اقتصاد ال يعتهد كثير عمي الهادة والطاقة ورأس الهال

، بأىً االقتصاد الذي يعتبر إىتاج وتوزيع (OECD)كها عرفتً هىظهة التعاون والتىهية           
وخمق الثروة وفرص التوظف عبر كافة  ة الىهو،واستخدام الهعرفة الهحرك األساسي لعهمي

 جٍة هن بالهعرفة أساساً  يٍتم االقتصاد هن فرعي تخصص بأىً أيضاً  يعرف كها ،2الصىاعات
 و الىهو حيث هن االقتصاديات سير بتغير تتهيز حديثة اقتصادية ظاٌرة يعتبر أخرى جٍة وهن
 .3االقتصادية الىشاطات تىظيم

 ، الصىاعي العصر بعد الهعموهات تقدم عن يىتج الذي االقتصاد ذلك بأىً تعريفً يهكن كها     
و  البشري الهال ورأس الهعرفة لدور جديد فٍم عمى يقوم االقتصادية العموم فروع جديد هن فرع ٌو
و. الهجتهع تقدم االقتصاد و تطوير في  هن األعظم الجزء الهعرفة فيً تحقق الذي االقتصاد ٌو

 .4الثروة خمق في دورا الهعرفة فيً تمعب و ، الهضافة القيهة

تدور حول اعتهاد  الباحث إن جهيع ٌذي التعاريف وهن خبلل التعاريف السابقة الحظ       
االقتصاد الهعرفة عمي األفكار والهعرفة ولتوضيح أكثر هفٍوم االقتصاد الهعرفي ىورد هثااًل 

ذات الصيت التقىي الهتهيز، والتي تعد أكبر شركة هن حيث القيهة السوقية في « أبل»لشركة 
 سىةسطس لهميار دوالر خبلل أغ 623التاريخ الصىاعي الحديث، حيث تجاوزت قيهة أسٍهٍا 

في سوق الهال األهيركية )وول ستريت(، هتخطية بذلك كبرى شركات العالم في هجاالت  2012
الىفط والغاز والسيارات والعقارات، فالثروة الهعرفية هن اختراعات وابتكارات أثبتت وبكل جدارة 

ا، لذلك ىجد أن أجٍزة الٍواتف الذكية عمى س بيل الهثال أىٍا أغمى هن الثروات الطبيعية وغيٌر
في حين أن قيهة الهواد الخام الهصىوعة هىٍا ٌذي الٍواتف هثل الزجاج  َدنَانٌرتباع بآالف 

، وهن ثم فإن القيهة الحقيقية تكون في الهعرفة والتقىية التي تشغل َدنَانٌر والببلستيك تقدر ببضعة
  .الجٍاز وليس الهواد الخام

                                                           

 .84،ص2011اإلسكىدرية، ، دار الجاهعية لمىشر، االقتصاد الهعرفيعبد الهطمب عبد الحهيد،  - 1
 .105عائشة عبد السبلم العالم، "الىظام التعميهي في ليبيا وهتطمبات اقتصاد الهعرفة", هرجع سابق ،ص - 2
 حول الدولي الهمتقى ضهن هقدهة بحث  التحديات"، و الفرص الهعرفة اقتصاد في االىدهاج "فيصل، بوطيبة قويدر، بوطالب - 3

 .235ص ، 10-3-2004ورقمة، البشرية،جاهعة الكفاءات و الهعرفة اقتصاد في االىدهاجفرص  و البشرية التىهية
 .278ص ،  2008، عهان ، التوزيع و لمىشر صفاء دار ، الهعرفة إدارة ، عميان هصطفى ربحي - 4
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 ( خصائص اقتصاد المعرفة :2-7)
 يتهتع ٌذا االقتصاد بعدد هن الخصائص التي تهيزي عن االقتصاد التقميدي، لعل هن          
 :1أٌهٍا هايمي

 لتهيز هصادر أٌم ُتشكل التي الهعرفة ٌو فيً الرئيسي الهال ورأس األساسي الهورد -
 .والسمطة الثروة تغيير عمى يعهل جديداً  اقتصادياً  ىهطاً  تجعمً بخصائص الهعرفة اقتصاد

 ويدفع الٍائمة، التقىية التطورات بفضل هفتوح، عالهي اقتصاد خبلل هن يعهل  العالهية -
 . العالهي االقتصادي ىحو التكاهل

 احتكار وبدأ الجهيع، قبل هن الهعرفة عمى اإلطبلع الحديثة التقىية إْذ أتاحت االىتشار -
 . الشركات الكبرى بداًل هن األفراد لصالح

األفراد  شرائح هختمف حاجات ُتمبي الهتىوعة الهىتجات هن وكثيفاً  ٌائبلً  طيفاً  يوفر التىوع  -
 تصهيم هن ُيسرع وبها فقط، الكبرى الشرائح ُتَستٍدفُ  كاىت أن بعد ورغباتٍا، والشركات

ىتاجً  . التخزين حجم ويقمص األخطاء، وتجاوز الهىتج وا 
 وهطموبًا، طبيعياً  أهراً  الهعرفة إلىتاج األفراد هع وحتى الشركات تعاون أصبح االىفتاح -

 . الضيقة الهركزية والعقمية الحدود تتخطى شراكة ضهن إطار
 خبلل هن وتعهل هستهر، بشكل لمتطور وقابمة عالية وخبرات بهٍارات تتهتع عهل قوة -

 هبلحظاتً واقتراحاتً، يبدي أن هرحمة أي في فيً فرد كل يستطيع هتكاهل فريق عهل
ىها بٍا يعهل التي الهرحمة إلى بالىسبة فقط ليس  أيضًا.      األخرى لمهراحل وا 

 أو أو االتصال االقتصادية التىهية عهمية أهام عائق أي ٌبعدٌا كان أيا الهسافات تهثل ال -
 2 .عام الهجتهع بشكل في الكاهل االىدهاج أو الهشروعات ىجاح أو التعميم

ا ويتم األفراد لكافة هتزايد بشكل هتاحة الهعرفة إن -  تتوافق واالحتياجات بصورة توفيٌر
 كافة في حكهة أكثر القرارات بصورة اتخاذ هن فرد كل يهكن بها واالجتهاعية الفردية
 .الحياة هجاالت

 لٍا، أو هبتكر صاىع أيضاً  ولكىً لمهعموهات، هستٍمك هجرد ليس الهجتهع في فرد كل إن -
 خمق واحتكار يهكىً اقتصاد يوجد ال ألىً العالم، عمى هىفتح اقتصادٌ  الهعرفة اقتصاد إن

                                                           

 .45-44 ص صسابق، العزاوي، هرجع هحهد فائزة و الٍاشهي الرحهن عبد - 1
 .13-11، هرجع سابق،  ص ص تحميمية ىظرية دراسة الهعرفة، اقتصاد في لبلىدهاج العربية الدول  هراد عمة ، جاٌزية - 2
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 أن الهىاخ كها اآلخرين، هن الجديدة الهعارف يستورد أو يشارك أن دون الهعرفة
 هشجعا أن يكون يجب الهعرفة عمى الهبىي االقتصاد في الكمي الهستوى عمى االقتصادي
 . الهعرفة في لبلستثهار

ا البشرية الهوارد في االستثهار عمى يرتكز الهعرفة كثيف أىً " -  و الهعرفي الهال رأس باعتباٌر
 الفكري.

مة العاهمة القوى عمى االعتهاد -  .التقىيات الجديدة في الهتخصصة و الهدربة و الهٌؤ
 التطورات هواكبة لمعاهمين تضهن التي التدريب، إعادة و الهستهرين التدريب و التعمم اعتهاد -

 .الهعرفة هيادين في تحدث التي
 و هعموهاتي لبىاء ىظام بالفعالية، يتصف توظيفاً  واالتصاالت الهعموهات تكىولوجيا توظيف -

 .واالستجابة والدقة السرعة فائقة اتصاالتي
 .الهعرفية صىاعة الخدهات و إىتاج إلى السمع صىاعة و إىتاج هن االقتصادي الىشاط اىتقال -
  .التىهية و لمتغيير كهحرك التطوير و البحث عهميات تفعيل -
بلتٍم ارتفعت كمها الهعرفة لصىاع الدخل ارتفاع -  .كفاءاتٍم وخبراتٍم تىوعت و هٌؤ
 الهىافسة و ويهتاز باالىفتاح هتغيرة، احتياجات لتمبية يتطور التغير، و السرعة شديد هرن أىً -

 .بالكاهل هفتوح اقتصاد ٌو الهعرفة، بل اقتصاد إلى لمدخول حواجز توجد ال العالهية، إذ
يجاد االبتكار عمى القدرة يهمك -  تعرفٍا األسواق تكن لم جديدة هعرفية فكرية هىتجات توليد و وا 
 .1"قبل هن
ذا يعىي تهركز هخرجاتً بالخدهات أكثر " - إىً يركز عمي البلهمهوسات بداًل هن الهمهوسات ٌو

والخبرات بداًل هن األرض هن السمع أها هداخبلتً فتهثل بالبلهمهوسات كاألفكار والهٍارات 
 .2واآلالت والهخزون والهوجودات الهادية

إن االقتصاد الهعرفي الجديد ذو طابع خاص، ال يستهد خصوصيتً فقط هن اعتبارات   -
 .3الحاضر أو الهاضي ولكن هن خصوصية دوري الذي سيقوم بً في الهستقبل

 

                                                           

 .74-62،ص ص 2004الهتحدة، العربية دبي،اإلهارات لؤلبحاث، الخميج ،"هركزلمهعرفة االستراتيجي البعدرشيد،" سمهان سمهان، - 1
 .86عبد الهطمب عبد الحهيد ، هرجع سابق، ص - 2
 .27الرحهن الٍاشهي  و فايزة هحهد العزاوي ، هرجع سابق، صعبد  -3
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 أغمب الهوارد عكس وعمى ألىً ىدرة، اقتصاد كوىً هن أكثر وفرة اقتصاد ٌو الهعرفة اقتصاد -
 . 1باالستخدام الهعرفة تزداد االستٍبلك، جراء هن تىضب التي االقتصادية

يجاد و توليد هىتجات فكرية هعرفية جديدة لم تكن األسواق تعرفٍا " - يهمك القدرة عمى االبتكار وا 
 .2هن قبل

      وبالوعي اإلدراكي بأٌهية االختراع والخمقارتباطً بالذكاء وبالقدرة االبتكارية وبالخيال، " -
الهبادرة الذاتية والجهاعية لتحقيق ها ٌو أفضل، وتفعيل ذلك كمً إلىتاج أكبر في الكم وأكثر في و 

 جودة األداء، وأفضل في تحقيق اإلشباع.
 في هىظوهتي اإلىتاج سريعوقدرة االىتشار الهعرفي بشكل  ،يد أٌهية هىظوهة االبتكاراتز  -

 والتوزيع.
القيهة هقارىة بحجم الهواد الهعرفية الهىتجة التي تختمف عن السمع الهادية  زيادة عىصر -

 .التقميدية 
ا وازديادٌا وعدم ىضوبٍا سواًء باالستعهال أو باالحتفاظ، بل  - تجدد الهصادر الهعرفية وىهٌو

 .3"تٍابهرور الزهن وتعدد االستخدام تزداد الهصادر الهعرفية وتتراكم هجاال

لخصائص وسهات اقتصاد الهعرفة، يهكىىا أن ىمخص  السابق ستعراضالوهن خبلل ا        
أٌم السهات التي تيهز االقتصاد الهعرفي عن االقتصاد التقميدي في وجً هقارىة أخرى هن خبلل 

 وخصائصً، الهعرفة اقتصاد اتجاي جيدة بصورة الفٍم ، وذلك لتعهيق4عرض الجدول التالي
 التقميدي. واالقتصاد الهعرفي بين االقتصاد ( هقارىة1-2الجدول ) يوضح

 
 

 
 

                                                           

حسن الهظفر الرزو،"هقوهات االقتصاد الرقهي وهدخل في اقتصاديات االىترىت"، هعٍد اإلدارة العاهة، هكتبة الهمك فٍد، الرياض،  - 1
 .6، ص2006السعودية ،

 .7صادية واالجتهاعية في األقطار العربية"، هرجع سابق ،ص هراد عمة، "االقتصاد الهعرفي ودوري في تحقيق التىهية االقت - 2
 .6،ص رجع سابق ذكريدخل في اقتصاديات االىترىت"،هحسن الهظفر الرزو،"هقوهات االقتصاد الرقهي وه - 3
 العهاىية، االقتصادية لمجهعية األول لمهؤتهر السىوي هقدهة ورقة الجديد"، االقتصاد في التىهية العال صالح،"هوجٍات هحهد عبد - 4

 10/ 2005 ./2-3عهان، يوهي هسقط،
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 (1-2الجدول رقم )
 االقتصاد التقميدي مع بالمقارنة المعرفة اقتصاد خصائص

 االقتصادية لمجهعية األول لمهؤتهر السىوي هقدهة ورقة ،"الجديد االقتصاد في التنمية موجياتالعال صالح،" هحهد عبد -المصدر
 10/ 2005 ./2-3عهان، يوهي هسقط، العهاىية،

 
 
 
 

 

  الخصائص

 

 العواهل
 االقتصاد التقميدي 
P-economy 

 اقتصاد المعرفة
K-economy 

هية
ىظي

 الت
ص

صائ
الخ
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 عالهية. - وطىية. - الهىافسة: هجال

 هتقمبة. - هستقرة. - :األسواق
 هرتفع. - هتوسط. /هىخفض - :األعهال حركة
التحتيـــة، السياســـات  البىيـــة تجٍيـــزي: - العام: القطاع دور

 الهفيدة. الصىاعات التجارية،
لهىظهـة  االىضـهام توجيٍي : الخصخصـة، -

 الشـراكة اإلقميهيـة، التكتبلت العالهية، التجارة
 الخاص. القطاع هع

ص
صائ

خ
 

هالة
الع

 
يف
وظ
والت

 

 هشتركة.  /تضاهىية - تىافسية. - :العهل سوق عبلقات
 .شاهل تعمم - الوظائف. حسب هحددة هٍارات - الهطموبة: الهٍارات
 .الحياة هدى هستهر تعمم - الهٍام. حسب هحدد - البلزم: التىظيم

 بالههارسة. تعمم -
 الهرتفعة. الدخول /األجور - التوظيف. فرص إحداث - السياسات: أٌداف

ص
صائ

خ
 

تاج
اإلى

 
 

 الهىشــآت هــع العبلقــة
 األخرى:

 والتعاون. االتحاد - هستقمة. هخاطر /هغاهرات -

 الىوعية. الجودة، التجديد، - االقتصادية. الكتل - التىافسية: الهيزة هصادر
 الهصدر الرئيسي

 لئلىتاجية:
 الرقهية. - .الهكىة -

 رأس )العهــل، العواهــل هـدخبلت - الىهو: هوجٍات
 الهال(.

 والهعرفة. االختراع، التجديد، االبتكار، -
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وكها يتهيز االقتصاد الهعرفي عن االقتصاد التقميدي  في وجً هقارىة أخرى هن خبلل عرض  

 (2-2)الجدول رقم  :             ( التالي2-2الجدول رقم )
 خصائص االقتصاد المعرفي مقارنة باالقتصاد التقميدي

 االقتصاد المعرفي : االقتصاد التقميدي :
 االستثهار في رأس البشري. - الهادي.االستثهار في رأس الهال  -
االعتهاد عل الجٍد العضمي )الهمهوسات( بدرجة أساسية  -

 في االقتصاد التقميدي.
االعتهاد عمى الجٍد الفكري )البلهمهوسات( بدرجة أساسية  -

 في االقتصاد الهعرفي.
 -غالبًا  -استقرار األسواق في ظل هىافسة تتحكم فيٍا  -

 السمطوية.البيروقراطية 
 ديىاهيكية األسواق و التي تعهل في ظل تىافسية هفتوحة. -

ٌي الهحرك األساسي  Mechanisationالهيكىة  -
 لبلقتصاد الصىاعي.

ٌي الهحرك األساسي لبلقتصاد  Digitizationالرقهية  -
 الهعرفي. 

يٍدف االقتصاد التقميدي إلى التوظيف الكاهل لمقوى  -
 هٍارات ههيزة ألداء العهل.العاهمة دون تحديد 

يٍدف االقتصاد الهعرفي إلى وضع قيهة حقيقية لؤلجور   -
والتوسع في استخدام العاهمة ذات الهٍارات العالية التي تتفاعل 

 هع التعميم و التدريب الهستهر.
)الهعرفة( بكثرة  أىً اقتصاد وفرة، حيث تزداد هواردي - أىً اقتصاد ىدرة، حيث تىضب هواردي بكثرة االستخدام. -

 االستخدام.
خضوع االقتصاد الزراعي لقاىون تىاقص العوائد )تزايد  -

التكاليف(، واالقتصاد الصىاعي لقاىون ثبات العوائد )ثبات 
 التكاليف( هع االستهرار في االستخدام.

خضوع االقتصاد الهعرفي لقاىون تزايد العوائد )تىاقص  -
 خدام.التكاليف( هع االستهرار في االست

العبلقات بين اإلدارة و القوى العاهمة في االقتصاد  -
 التقميدي تتسم باالستقرار.

العبلقات بين اإلدارة و القوى العاهمة في االقتصاد الهعرفي  -
 تتسم بعدم االستقرار، إذ يىتفي هبدأ التوظيف هدى الحياة.

العبلقة بين قطاعات األعهال و الدولة غير هتكافئة، إذ  -
ا طبقا لهتطمبات  تفرض الدولة سيطرتٍا و تصدر أواهٌر

 الدولة و توجٍاتٍا االقتصادية. 

العبلقة بين قطاعات األعهال و الدولة في االقتصاد  -
 الهعرفي قائهة عمى التحالف والتعاون.

 بزهان أو هكان.ليس هقيدًا  - هقيد بزهان و هكان. -
متطمبات التحول التربوي في مدارس المستقبل الثانوية بالمممكة العربية السعودية في ضوء : عمي بن حسن يعن اهلل القرىي، المصدر

ههمكة ، رسالة دكتوراي في اإلدارة التربوية والتخطيط، قسم اإلدارة والتخطيط، كمية التربية، جاهعة أم القرى، التحديات اقتصاد المعرفة
 .49، ص 2009العربية السعودية، 
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 ( ركائز االقتصاد المعرفي:2-8)

ي عمى الىحو      يستىد االقتصاد الهعرفي في أساسً عمى أربعة ركائز حددٌا البىك الدولي ٌو
 :1التالي

وال بد أن توجد كياىات تأخذ عمى عاتقٍا إىتاج الهعرفة التي  :االبتكار)البحث والتطوير( أواًل :
تحتاجٍا الهجتهعات. فوجود هراكز البحث العمهية التي تتواصل هع احتياجات هجتهعٍا 
واحتياجات الصىاعة ووجود هراكز التطوير ووجود أىظهٍة وقواىيٍن لئلبداع واالبتكار ُتشجع 
الهبدعين وتحهي إىتاجٍم والسعي عمى ترجهة ٌذي اإلبداعات إلى تقىيٍة تساٌم في العهمية 

 قي الهجتهع.اإلىتاجية ورُ 

وأيضًا  الهدرسة والجاهعة كيان رئيس في هجتهٍع يعتهد الهعرفة أساسًا القتصادي  ثانيًا : التعميم:
الصىاعة تحتاج أن تكون شريكا رئيسيا في عهمية اإلبداع واالختراعات في الجاهعة والبحث 

ىا  والصىاعة والجاهعة بحاجة الن تكون لٍا عبلقة هع هحيطٍا وتشارك في تىهيتً الهعرفية. ٌو
 تبرز الحاجة إلى وجود هراكز البحوث التطبيقية .

: التي تسٍل ىشر وتجٍيز ثالثا: البنية التحتية المبنية عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
الهعموهات والهعارف وتكييفً هع االحتياجات الهحمية، لدعم الىشاط االقتصادي وتحفيز الهشاريع 

 عالية. عمى إىتاج قيم هضافة

: وتقوم عمى أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل األطر القاىوىية رابًعا:الحاكيمة الرشيدة
والسياسية التي تٍدف إلى زيادة اإلىتاجية والىهو، وتشهل ٌذي السياسات التي تٍدف إلى جعل 

هىتجات تكىولوجيا الهعموهات واالتصاالت أكثر إتاحة ويسر، وتخفيض التعريفات الجهركية عمى 
 و زيادة القدرة التىافسية لمهؤسسات الصغيرة و الهتوسطة. تكىولوجيا

 

 

                                                           

 .88،89ص ص ،2011دار الجاهعية لمىشر، اإلسكىدرية،  ،االقتصاد الهعرفيعبد الهطمب عبد الحهيد  ، - 1
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 :المعرفة اقتصاد ( متطمبات2-9) 

ا لبىاء       : 1الجديد وىذكر هىٍا األتي االقتصاد ٌىاك خطوات وشروط  يجب توافٌر

جراء زيادة حاسهة في أواًل: الهخصص لتعزيز اإلىفاق  إعادة ٌيكمة اإلىفاق العام وترشيدي وا 
الجاهعي, هع توجيً اٌتهام هركز لمبحث  الهعرفة, ابتداء هن الهدرسة االبتدائية وصواًل إلى التعميم

في هيدان البحث العمهي يزيد عمى  الدول الهتقدهةإىفاق  اإلشارة ٌىا إلى أن العمهي، وتجدر
 .العالم  رًا فيتطو  أكثر ٌذي الدول ا يساٌم في جعل اقتصاده, هالىاهية إىفاق الدول 

، و خمق الهىاخ الهىاسب لمهعرفة، فالهعرفة  العهل عمى خمق وتطوير رأس الهال البشري ثانًيا:
 فكرًيا, بل أصبحت أٌم عىصر هن عىاصر اإلىتاج. اليوم ليست ترًفا

الشركات العالهية  إدراك الهستثهرين والشركات أٌهية اقتصاد الهعرفة، والهبلحظ أن ثالثًا: 
العاهمين لديٍا ورفع هستوى  العابرة القارات خصوًصا تساٌم في تهويل جزء هن تعميم الكبرى

 العمهي واالبتكار. تدريبٍم وكفاءتٍم, وتخصص جزءًا هٍها هن استثهاراتٍا لمبحث
اعتهاد سياسة التىهية البشرية الهستداهة التي تؤهن زيادة القدرات والكفاءات والهٍارات  رابعًا:

ىية عىد أفراد الهجتهع ، وتطوير البىية التحتية في هجال الهعرفة والهعموهات واستيعاب التق
 والبحث العمهي ،وذلك هن خبلل تبىي ىهوذج التعميم والتدريب هدي الحياة.

تطوير سبل االستثهار البشري الهتىوع، هع االٌتهام بقضايا البحث العمهي والتطوير بها  خامسًا:
ا هن الهجاالت التي ترفع هن ىوعية الفرد يخدم السياسة التعميهية وسي اسة االستخدام وغيٌر
 ورفع إىتاجيتً. ،وىوعية العهل الذي يؤديً،

التركيز عمي الدور التربوي لمهؤسسات التعميهية ،خصوصًا في هرحمة التعميم األساسي  سادسًا:
ا هحوريا في هسألة التىشئة االجتهاعية،وفي تىهية وعي  األطفال والىاشئين حيث يعتبر دوٌر

م وهشكبلتً ،وغرس  بٍويتٍم العربية واإلسبلهية واىتهائٍم الوطىي ،وفي إدراكٍم لقضايا عصٌر
 حب العمم والتعمم في ىفوسٍم .

                                                           

، هقالة هىشورة "، جاهعة بغداد"االقتصاد الهعرفي والتعميم االلكتروىي ركيزتان في كفاءة العىصر البشريخميل حسن الزركاىي ،  -1
 ". http://www.abegs.org" 4-3عمي االىترىت. ص ص 
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تحديث هىاٌج التعميم العام والتقىي والعالي وربطٍا بهتطمبات العصر وبها يمبي حاجة  سابعًا:
 .القطاعات االقتصادية السمعية والخدهية 

ىشاء هراكز البحوث العمهية، عمي أسس عمهية سميهة بعيدًا عن االرتجالية والقفز عمي  إثامنًا:
الهراحل ، وبها يتىاسب هع الواقع وحاجة االقتصاد ،وبها يؤدي إلي زيادة االستثهار في البحث 

لتعميهية العمهي وبراهج ىقل وتوطين التقىية ،والربط الحقيقي الفعال هع الجاهعات والهؤسسات ا
 .1وهراكز البحوث

استكهال البىية األساسية لهجتهع الهعموهات كخطوة أساسية وضرورية لدخول عصر  تاسعًا:
 الهعرفة.

تطوير التشريعات واألىظهة الهختمفة السائدة والهتشابكة هع هىظوهة التعميم البلزهة لبىاء  عاشرًا:
 اقتصاد الهعرفة.

ا "هىظوهاتٍا الفرعية" : تطوير هىظوهة العمم إحدى عشر   والتكىولوجية والتي تضم بين عىاصٌر
 .2هىظوهة اكتساب الهعرفة بها يعىي بىاء هىظوهة فعالة لمعمم والتكىولوجيا"

 المعرفة: اقتصاد ( مؤشرات2-10) 

 الىجاح هدى عمى وتدل ها، اقتصاد في السائد الىهط أىًَّ تقرر هؤشرات الهعرفة القتصاد        
 االقتصادي التطور هستوى لتحديد الدول بين الهقارىات إجراء هن يهكن هها ىحوي،التوجً  في

ا وشبكاتٍا وهخزوىٍا الهعرفة هدخبلت تقيس التي الهؤشرات إليً، وتشهل وصمت الذي  وىشٌر
دارتٍا،وهىٍا ها يمي وهخرجاتٍا  : 3وا 

 .والهىتجات والخدهات السمع ثهن في الهعرفي الهكون ىسبة -

                                                           

 عبد اهلل اهحهد شاهية ،"سوق العهل في االقتصاد الميبي هتطمبات االقتصاد الهعرفي"، ورقة هقدهة إلي :تخطيط التعميم والتدريب - 1
 .17،ص2008،هعٍد التخطيط طرابمس ،

دوري في بىاء اقتصاد الهعرفة في هصر"،هركز دراسات وأبحاث الدول الىاهية، القاٌرة هحهد سويمم جودة سعيد،" تطوير التعميم و -2
 .220،ص 2006،

 األهم آسيا،اآلسكوا، لغربي واالجتهاعية االقتصادية المجىة ،3 العدد آسيا، غربي في لمتىهية واالتصاالت الهعموهات تكىولوجيا ىشرة - 3
 .38ص ، 2004ىيويورك، الهتحدة،
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 الهعرفية( بها والواردات الهعرفية )الصادرات الهعرفة بتجارة يتعمق فيها لمدولة التجاري الهيزان -
 .التكىولوجيا ىوع حسب التكىولوجي الهدفوعات هيزان ذلك في

 )ٌواتف، األساسية البىية هؤشرات هثل الهعموهات عهجته ىحوم التوجً هؤشرات- 
 تكىولوجيا تطبيقات تىفيذ في التقدم وهدى الرقهي، والهحتوى اإلىترىت( وهىٍا حواسيب،شبكات

 .والتعميم والحكوهة التجارة هجاالت في الهعموهات واالتصاالت

 .التجارية العبلهات فيٍا بها الفكرية الهمكية وحقوق االختراع براءات عدد –  

 .الفرد عهر إلى بالىسبة والتدريب الدراسة سىوات عدد -  

 إلى بالىسبة الباحثين وعدد اإلجهالي، الهحمي الىاتج هن والتطوير البحث عمى اإلىفاق ىسبة  -  
 عدد السكان.

 التكىولوجيا. حاضىات وعدد العمم أو البحث أو التكىولوجيا هراكز عدد -  
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 الفصل الثالث  

 االستثمار في رأس المال البشري
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 الفصل الثالث

 البشرياالستثمار في رأس المال 
 

 ( مقدمة:3-1)

 ٌذا آن إال الهستداهة التىهية تحقيق في الهٍهة العىاصر هن البشري الهال رأس يعد         
 خبلل هن اكتسابٍا يتٌم التي والهٍارة والخبرة اكتساب الهعرفة دون فاعل يٌكون آن يٌهكن ال الدور
االستثهار في رأس الهال البشري باعتباري أٌهية  1و لقد أكد االقتصادي "الفريد هارشال" التعميم

استثهارًا وطىيًا، حيث أشار إلى أن أفضل أىواع رأس الهال قيهة ٌو رأس الهال الذي يستثهر في 
ذو قيهة هحدودة إن لم يستغل في  اإلىسان، فٍو هفتاح تقّدم األهم والشعوب واالقتصاد ذاتً 

هوارد البشرية التي تحّول الثروات هن هجرد سبيل دفع عجمة التقّدم، وذلك هن خبلل تىهية ال
كهيات ىوعية إلى طاقات إبداعية وتكىولوجية ذات إسٍاهات فاعمة هتىّوعة في تحقيق التقدم 
الهىشود. واألهثمة عمى تأثير االستثهار في رأس الهال البشري في تحقيق التقدم والىهو 

ها هن دول جىوب االقتصادي واالجتهاعي هتعّددة، كها ٌو الحال في الياب ان والصين وغيٌر
شرق آسيا التي تهكىت هن تحقيق هعدالت عالية لمىهو االقتصادي، واستطاعت أن تتخطى 
حاجز التخمف وتتبوأ هكاىة هتقّدهة بين دول العالم اعتهادًا عمى ها تهتمكً هن هوارد بشرية 

لم اآلن هن تطّور عمهي، حرصت عمى تأٌيمٍا وتىهية هٍاراتٍا وقدراتٍا، كها أن ها يشٍدي العا
خاصة في هجال تقىية الهعموهات واالتصاالت، إىها يعود في الهقام األول إلى ها تم تأٌيمً هن 

 قدرات وكفاءات عالية .

 ( مفيوم رأس المال البشري:                                                                          3-2)

آية هها يدل عمي تفضيل اهلل لبىي  (28( سورة و)21ُذكر في القران الكريم هصطمح البشر في ) 
ولقد اٌتم الكثير هن االقتصاديين برأس الهال  البشر عمي سائر الهخموقات بالعقل والتفكير،

أس البشري ألىً ٌو القادر عمي استغبلل بقية الهورد االقتصادية وهن أٌم التعاريف الهتعمقة بر 
 الهال البشري ىذكر هىٍا األتي:                      

                                                           
1
 -http://www.riyadhchamber.com/doc/Asthtmar.doc  
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بأن رأس الهال البشري "ٌو الىواة الصمبة  2003"تعريف تقرير التىهية اإلىساىية العربية سىة 
 .1ىسبيًا لبلقتصاد الهعرفي"

يّعرف أيضًا برىاهج األهم الهتحدة اإلىهائي بأن رأس الهال البشري ٌو"كل ها يزيد هن       
 إىتاجية العهال والهوظفين هن خبلل الهٍارات الهعرفية التي يكتسبوىٍا هن خبلل العمم والخبرة.

ىاك عدة تعاريف لهؤلفين بأن رأس الهال البشري ٌو"هجهوعة القدرات والخبرات         ٌو
 .2رات والهعارف البشرية الهكتسبة خبلل هراحل الحياة"والهٍا

كها أشار العديد هن الباحثين إلي هفٍوم رأس الهال البشري بأىً هخزون الهعرفة و         
والهٍارات والقدرات الهوجودة لدي اإلفراد الىاتجة عن االستثهار الداخمي لمثقافة والتدريب 

ة والهٍارات التي يهتمكٍا العاهمون ويأخذوىٍا أيىها عمي اىً الهعرف أيضاً  عرف، ويوالخبرات
 .3يذٌبون وأن بعض الهعرفة تكون في شكل فردي وبعضٍا يكون بشكل عام

ويشير هفٍوم رأس الهال البشري إلي هوجودات وقدرات ستىتج هردوًدا أو دخبًل في                
دي في عهمية إىتاج الهىافع .إن الهستقبل والعىصر البشري ال يقل أٌهية عن رأس الهال الها

ضي اهستقبل البشرية ال يعتهد عمي الهدى الهكاىي أو الزهاىي وال عمي الطاقة وال عمي األر 
ىها عمي تىظيم ٌذا الهستقبل الكاهن في الذكاء اإلىساىي وتقدم الهعرفة  .4الههكن زراعتٍا وا 

مهوسة هن الهٍارات التي تتجسد ويعرف أيضا رأس الهال البشري بأىً األسٍم الغير ه         
في العاهمين في عصر التكىولوجيا والهعموهات أصبحت األصول البشرية ٌي الهصدر الرئيسي 

إن قيهة رأس الهال البشري عبارة القيهة الحالية لمتدفقات الىقدية  ،لتحقيق قيهً هضافة لمشركات
 . 5رأس الهال البشري الهستقبمية الهتهثمة في دخل الشركة الىاجم عن االستثهار في

                                                           

 90 .ص ، 2003 لعام العربية اإلىساىية التىهية تقرير :اإلىهائي الهتحدة األهم برىاهج- 1
الٍام،يحياوي واخرون،"قياس عائد االستثهار في رأس الهال البشري في ظل اقتصاد الهعرفة"، بحث هقدم لمهؤتهر العمهي الدولي - 2

 .249،ص2013ابريل،  25-22السىوي الثاىي عشر،جاهعة الزيتوىة، األردن،
لشاهمة"، بحث هقدم لمهؤتهر العمهي الدولي هحفوظ حهدون عبد الصواف،"دور الهورد البشري في تحقيق جوائز إدارة الجودة ا- 3

 .195،ص 2013ابريل،  25-22السىوي الثاىي عشر،جاهعة الزيتوىة، األردن،
فر يدكوتل وخرون،"رأس الهال البشري كأداة لتفعيل عهمية االبتكار في الىشاط التسويقي"،"،بحث هقدم لمهؤتهر العمهي الدولي - 4

 .217،ص 2013ابريل،  25-22، األردن،السىوي الثاىي عشر،جاهعة الزيتوىة
عبد اهلل عمي القرشي ،"االستثهار في رأس الهال البشري هن هىظور هالي "،بحث هقدم لمهؤتهر العمهي الدولي السىوي الثاىي - 5

 .140،ص 2013ابريل،  25-22عشر،جاهعة الزيتوىة، األردن،
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وقد اختمفت وتعددت التعريفات التي تىاولت ٌذا الهفٍوم بتعدد االقتصاديين الذين اٌتهوا        
بٍذا الهوضوع وتىاولوي بالدراسة والتحميل كها يعرف أيضًا بأىً هجهوعة الىاس الذين يهتمكون 

أىً هجهوع القدرات والخبرات  أو هٍارات وهعارف تسٍم في زيادة القيهة االقتصادية لمهىظهات،
والهٍارات البشرية الهتبايىة في هستوي أدائٍا العاهمة في الهىظهة حاليًا أو التي ستٍيأ لمعهل 
هستقببًل أو الهعطمة هىٍا بسبب الحوادث أو إصابات العهل والتي يىطبق عميٍا الحد األدىى عمي 

 .1لمهىظهة أقل تقدير وتقع عميٍا هسؤولية تىفيذ األٌداف العاهة 
وهن التعريفات واسعة االىتشار لهصطمح رأس الهال البشري ذلك التعريف الذي تتبىاي      

هىظهة اليوىيسيف، والذي يرى " أىً الهخزون الذي تهتمكً الدولة هن السكان األصحاء الهتعمهين 
و االقتصادي األكفاء والهىتجين، والذي يعد عاهبًل رئيسيًا في تقدير إهكاىياتٍا هن حيث الىه

 .2وتعزيز التىهية البشرية " 

وهها تقدم يهكن القول بأن هفٍوم رأس الهال البشري ٌو هفٍوم ديىاهيكي هتعدد األبعاد،      
يتسم بعبلقات تشابكيً قوية هع العديد هن الهفاٌيم الٍاهة األخرى هثل رأس الهال االجتهاعي 

ً يركز عمي العىصر البشري باعتباري فقط أحد والتىهية البشرية، إال اىً يتهايز عىٍم في كوى
 الهحددات الرئيسية لعهمية الىهو االقتصادي ، خاصة في ظل اقتصاد الهعرفة.                               

( مفيوم االستثمار في رأس المال البشري:3-3)  
لمحصول عمي يعرف هفٍوم االستثهار هن ىاحية اقتصادية  بأىً تخصيص رأس الهال       

.  واالستثهار 3وسائل إىتاجية جديدة أو لتطوير الوسائل الهوجودة بٍدف زيادة الطاقة  اإلىتاجية
في رأس الهال البشري لً عدة تعاريف أٌهٍا ٌو اإلىفاق عمي تطوير قدرات وهٍارات الفرد لزيادة 

تطوير قدرات ً، ويعرف أيضا ٌو استخدم جزء هن هدخرات الهجتهع أو اإلفراد في تإىتاجي
وهٍارات وهعموهات وسموكيات الفرد بٍدف رفع قدراتً اإلىتاجية، وبالتالي طاقة الهجتهع، وهن 

                                                           
وبىاء ىظم إدارة الهعرفة إلىجاح االستثهار في رأس الهال البشري"، بحث  ة(هعين أهين السيد، "دور إعادة ٌىدسة العهميات )الٍىدر  - 1

 .243،ص2013ابريل،  25-22هقدم لمهؤتهر العمهي الدولي السىوي الثاىي عشر،جاهعة الزيتوىة، األردن،
2
،" الماهرة :  التصادٌة عربٌةمجلة بحوث الوضع النسبً ،  –المٌاس  -اشرف العربً ، رأس المال البشرى فً مصر : المفهوم - 

 . 55، ص.  2997، صٌف 39الجمعٌة العربٌة للبحوث االلتصادٌة ، العدد

العراق، بغداد ، ،،الطبعة األوليبيت الحكهة "،"االستثهار األجىبي الهباشر والتجارة الدولية:الصين أىهوذجا.ٌىاء عبد الغفار، 3-
 .13ص
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جزء هن  أو استخدام إىفاقخبلل التعريفين يهكن القول أن االستثهار في رأس الهال البشري ٌو 
 .1ىتاجيةالهدخرات في تطوير القدرات الهٍارات والهعموهات والسموكات لمفرد لزيادة اإل

( بأىً عبارة عن Ecsoco) فقد عرفً الهجمس االقتصادي واالجتهاعي لؤلهم الهتحدة      
عهمية تىهية هٍارات وهعارف وقدرات أفراد الجىس البشري الذين يساٌهون في التىهية االقتصادية 

لسكان واالجتهاعية لبمد ها أو يهكىٍم أن يساٌهوا فيٍا عمي أال يقتصر ٌؤالء اإلفراد عمي ا
العاهمين بل يهتد إلي االشتراك الفعمي أو الهىتظر أو الحصول عميً هن األشخاص اآلخرين في 

 .2عهمية التىهية االقتصادية واالجتهاعية

أىً "عهمية تكوين رأس هال البشري هن خبلل خمق أصول في شكل هعارف بف كها ٌعرّ       
و ال يىطبق عمي  وهٍارات وخبرات تؤدي إلي زيادة الكفاءة اإلىتاجية لمعىصر البشري ٌو

ىها يىطبق أيضا عمي أية أىشطة ت دي لزيادة ىوعية وكفاءة ؤ االستثهار في التعميم والتدريب وا 
رد البشرية والقوي العاهمة في الهجتهع والتي تعىي ارتفاع هستويات الدخل هستقبميا ولذلك االهو 
 . 3صحة والتغذية والتدريب والتعميم "ن أٌم هجاالت االستثهار البشري ٌي اإلىفاق عمي الإف

ويعرف االستثهار في رأس الهال البشري بأىً اإلىفاق عمي تطوير قدرات وهٍارات         
وهواٌب اإلىسان عمي ىحو يهكىً هن زيادة إىتاجية عىصر العهل، وكها يعرف بأىً هجهوعة 

صر األداء هن جٍة ثاىية الهفاٌيم والهعارف والهعموهات هن جٍة والهٍارات والخبرات وعىا
واالتجاٌات والسموكيات والهثل والقيم هن جٍة ثالثة التي يحصل عميٍا اإلىسان عن طريق ىظم 
التعمم الىظاهية وغير الىظاهية والتي تساٌم في تحسين إلىتاجية وتزيد بالتالي هن الهىافع والفوائد 

شري بأىً عهمية إىفاق هالي حالي الىاجهة هن عهمً، وأيضا يعرف االستثهار في رأس الهال الب
عمي تكوين وتعميم الهورد البشري يىتج عىٍا إضافة قيهة هضافة عن طريق التهيز واالبتكار في 

 .    4اإلىتاج أو تقديم لخدهات

 

                                                           
 .251يحياوي وآخرون،"هرجع سابق،ص الٍام، - 1
"، "دور الهوارد البشرية في تهويل التىهية بين الىظام الهالي اإلسبلهي والىظام الهالي الوضعي :دراسة هقارىةٌاشم هصطفي الجهل، - 2

 .193،ص 2006دار الفكر الجاهعي، االسكىدارية، هصر، 
 .243،244هعين أهين السيد، هرجع سابق ،ص ص - 3
 .141عبد اهلل عمي القرشي،هرجع سابق ،ص- 4
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 ( نظريات االستثمار في رأس المال البشري:                                       3-4)

 تىقسم ىظريات االستثهار في رأس الهال البشري إلي ىظريات كبلسيكية وىظريات حديثة: 

 النظريات الكالسيكية لالستثمار في رأس المال البشري: (3-4-1)

تمك الخاصة  تىقسم ٌذي الىظريات الهفسرة لبلستثهار في رأس الهال البشري إلي ىوعين :    
ي تتهثل في إسٍاهات كبل هن شولتز وبيكر زهيىسر ىبالتعميم واالخر   .1الهتعمقة بالتدريب ٌو

  أ( نظرية االستثمار في التعميم رأس المال البشري ل شولتز:-3-4-1)

ركز شولتز اٌتهاهً عمي التعميم باعتباري عىصر أساسي لتىهية الهوارد البشرية ويعد     
 هة هىتجة ذات قيهة اقتصادية. شكبل هن أشكال رأس الهال لطالها أىً يحقق خد

ي:  وقد حدد شولتز ىوعين هن الهوارد التي تدخل في التعميم ٌو
 *اإليرادات الضائعة لمفرد.

ىً هن إ*الهوارد البلزهة إلتهام عهمية التعميم ذاتٍا كالهدارس و أجور الهدرسين لذا ف
هن التكمفة واإليرادات الهرتبطة بالتعميم.ويهكن هن خبلل هفاٌيم ٌذي  الضروري دراسة كلٌ 

جرة العهالة والزيادة  الىظرية تفسير عديد هن الظواٌر هثل االختبلف في هستوي أجور اإلفراد ٌو
 لمدول الىاهية. ضعيففي اإليرادات الهحققة لمفرد وأيضا تفسير الىهو ال

ي:ولقد بىي شولتز هفٍوهً لرأس ال        هال البشري عمي ثبلث فروض أساسية ٌو
*الىهو االقتصادي الذي ال يهكن تفسيري بالزيادة في الهدخبلت الهادية يرجع أساسا إلي زيادة 

 في الهخزون الهتراكم لرأس الهال البشري الهستثهر.
*يهكن تفسير االختبلف في اإليرادات وفقا لبلختبلف في هقدار رأس الهال البشري الهستثهر 

 ي اإلفراد.ف
*يهكن تحقيق العدالة في الدخل هن خبلل زيادة ىسبة رأس الهال البشري إلي رأس الهال 

 .1التقميدي

                                                           
،ص 2002هصر،  ، الدار الجاهعية، الطبعة األولي ،اإلسكىدرية، هدخل استراتيجي لتخطيط وتىهية الهوارد البشريةراوية حسين، - 1

 .59-65ص 
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 :2ب( نظريات االستثمار في تدريب رأس المال البشري من بيكر ومينسر-3-4-1)

ركز كبل هن بيكر وهيىسر عمي عهمية التدريب عىد االستثهار في رأس الهال البشري 
 اهات كبلٌها كها يمي:وسىوضح إسٍ

 ج( إسيامات بيكر:-3-4-1)
ركز بيكر في أبحاثً عمي عواهل وأشكال االستثهار البشري هن تعميم، ٌجرة ورعاية صحية   

هع التركيز أكثر عمي عىصر التدريب والذي قسهً بيكر إلي ىوعين ٌها: تدريب عام وتدريب 
الهىظهات أها الثاىي فيفيد باقي الهىظهة هتخصص فاألول يفيد الهىظهة الهدربة كها يفيد باقي 

الهدربة أكثر هها قد يفيد هىظهات أخري كها تطرق بيكر إلي عبلقة هعدل دوران العهل وتكمفة 
 ىوعية التدريب.

 د( إسيامات مينسر:-3-4-1)
تجسدت إسٍاهات هيىسر في بىاء ىهوذج يٍدف إلي تفسير االىحرافات في توزيع اإليرادات. 

 هيىسر ثبلثة أٌداف يىبغي تحقيقٍا هن خبلل األبحاث في هجال االستثهار البشري:وقد حدد 
 تحديد حجم الهوارد الهتخصصة لمتدريب. -
 تحديد هعدل العائد عمي االستثهار في التدريب. -
تحديد هدي هىفعة الهرتبة عمي تحديد التكمفة والعائد عمي التدريب في تفسير بعض  -

هفٍوم هىيسر لمتدريب إضافة لها سبق التدريب  خصائص سموك اإلفراد. وقد شهل
الرسهي والتعميم بالخبرة وقد توصل هن خبلل دراسة اثر االستثهار في التدريب عمي 

 دخل وسموك اإلفراد إلي ها يمي:
كمها زادت هستويات الفرد التعميهية كمها زادت احتهاالت حصولً عمي هزيد هن التدريب في 

 .هلهجال الع
 هعدل دوران العهل كمها زادت تكمفة االستثهار في التدريب.كمها زاد -

                                                                                                                                                                      

يبً، عبد الحهيد ستي "رأس الهال الفكري )البشري،االجتهاعي والتىظيهي في هىظهات  -1 اإلعهال(،بحث هقدم في همتقي سرج ٌو
حول رأس الهال الفكري في الهىظهات اإلعهال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة ، جاهعة الشمف ،الجزائر،يوهي  الدولي الخاهس،

 .8-7،ص ص   2011ديسهبر، 13-14
 .244الٍام، يحياوي وآخرون،"هرجع سابق،ص - 2
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كمها زاد االستثهار في التدريب خاصة الهتخصصين كمها زادت احتهاالت بقاء في الهىظهة -
 واحتهاالت استقرار العهالة.

 
 :1النظريات الحديثة لالستثمار في رأس المال البشري (3-4-2) 

االقتصاديين وخصوصًا الذين قاهوا بدراسات هيداىية إن الىظريات الحديثة حسب أراء جهيع 
كمٍا اىتقدت ها توصل إليً الكتاب السابقون حول اإلىفاق عمي التعميم وسىوضح بعض 

 اإلسٍاهات الحديثة كها يمي:

 أ( مساىمة فيشر:-3-4-2)
 ( إلي ها يمي:1994( هن خبلل دراستً في عام )Fisherتوصل فيشر)

 الدخل الهرتبطة بهستوي التعميم الشخصي كبيرة.إن االختبلف في هستويات 
يتأثر هستوي الدخل الهرتبط هع الهستوي التعميهي بعدة عواهل هثل الهستوي االجتهاعي 

 والجىس والعرق.....الخ.
يىبغي إضافة سن العاهل وهدة العهل لتفسير جزء هن االختبلفات في هستوي الدخل إذ إن 

ال يحقق هردودة إال بعد فترة هن الزهن وكمها زاد عهر  االستثهار في التعميم طويل الهدى
 اإلىسان قل اإلىفاق عمي التعميم.

 ب( مساىمة يورغنسون وغريميشيز:-3-4-2)
( 1969( بدراسة هيداىية عام )Yorgenson&Grillichesقام يورغىسون وغريميشيز )    

ن التأثير وتوصبل إلي أن العاهل الهتبقي ربها كان هردي عدم الدقة في قيا س لهدخبلت اإلىتاج وا 
 غير الهباشر لتقدم االقتصادي ال وجود لً أي أىٍم يرفضون ىظرية العاهل الهتبقي.

 ج( إسيامات جينتس:-3-4-2)
جاءت ىظرية الهواقف ل)جيىتس( والتي تىص عمي أن الهدرسة تحسن هن إىتاجية الفرد ال    

ظي بتقدير الهؤسسات اإلىتاجية  وتتهثل بها تقدهً هن هعرفة بل تىهي هن سموك وهواقف تح

                                                           
ليمي بو حديد واخروان ،ىظرية االستثهار في رأس الهال البشري "، بحث هقدم لمهؤتهر العمهي الدولي السىوي الثاىي عشر،جاهعة   - 1

 . .253،ص2013ابريل،  25-22الزيتوىة، األردن،
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ٌذي الهواقف باالهتثال والطاعة والقبول بالعهل داخل هجهوعة خاضعة لمىظام التسمسمي حيث 
 يجد كل فرد فيً هكاىً.

الدراسات بأن تأثير ىفقات التعميم عمي الىهو االقتصادي قميل جدا وعمي  إحدىوقد وجدت    
تج القوهي عمي ىفقات التعميم كان قويا جدا حيث أن الىاتج العكس هن ذلك وجدت بأن أثر الىا

القوهي يوزع عمي التعميم والصحة والدفاع ....إلخ فكمها زاد الىاتج القوهي زاد  اإلىفاق عمي 
 .1التعميم"
 

 ( مؤشرات االستثمار في رأس المال البشري :3-5)

إن الحقائق الهعروفة هىذ ظٍور االقتصادي آدم سهيث )أن العهال الهٍرة يحصمون عمى       
م( وقد أصبحت تمك الحقيقة في ستيىيات القرن العشرين أساًسا ُبىيت عميً  أجور أعمى هن غيٌر
 ىظرية رأس الهال البشري وطبًقا لٍذي الىظرية، يوجد ىوع هن رأس الهال يتجسد في اإلىسان ذاتً،
و ىوع هن رأس الهال يهكن تىهيتً باالستثهار الهىظم هثمً في ذلك هثل رأس الهال غير  ٌو

 البشري ويكشف الىهو عن ىفسً في ٌذي الحالة بزيادة الدخل.

إن تكوين رأس الهال البشري ٌو عهمية ىهو في شكل هٍارات وهعارف أو ىوعية راقية هن    
العهل البشري. وكها ٌو الحال بالىسبة لرأس الهال الهادي أو غير البشري، يكون ىهو الرصيد 
ًىا باالستثهار في أصول جديدة ال في أصول هوجودة هن ذي قبل. وبطبيعة الحال فرأس الهال  ٌر

ي لً خصائصً الههيزة والفريدة، وأواًل وقبل كل شيء يتهيز ٌذا الىوع هن رأس الهال بأىً البشر 
قد يزداد بالتعميم هن خبلل العهل الذي يمعب حين ذاك دور هضاعف األصول، كها قد يكون ببل 
ثهن، وألن ٌذا الىوع هن رأس الهال غير قابل لمتداول في السوق فإن االستثهار في أصولً 

ة هن ذي قبل سوف يتخذ صورة خاصة تتهثل في تغيير الهكان أو الىشاط الذي تستخدم الهوجود
فيً تمك األصول وباإلضافة لذلك، فتكوين رأس الهال البشري ٌو عهمية تاريخية تخضع لقيود 

 هن خارج الىظام االقتصادي.

                                                           
 .250،251الٍام، يحياوي وآخرون،"هرجع سابق،ص ص  -1
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 عمى اإلىفاق الهعرفة،حجم اقتصاد ىحو البمد توجً عمى تدل التي الهؤشرات أٌم هن        
الجارية  الىفقات هجهوع يهثل الذي اإلجهالي الهحمي الىاتج هن كىسبة البحث والتطوير

 بطريقة هىٍجية تجري التي اإلبداعية األعهال والخاص عمى العام القطاعين في والرأسهالية
 مواستخداوالهجتهعية،  والثقافية اإلىساىية الهعارف ذلك في بها بالهعارف، االرتقاء بغرض
يتم االستثهار لدى العاهل هن خبلل فعالية التدريب وكفاءة التعميم جديدة  تطبيقات في الهعرفة
 .1كها يمي:

، وتستىد كفاءة التعميم إلى هؤشر القدرات التعميهية والذي بدوري يعتهد (: كفاءة التعميم3-5-1)
يكتسبٍا الطبلب لدى تخرجٍم، عمى الىظام التعميهي والذي تىقصً الجودة وكفاية الهٍارات التي 

وكذلك عدم قدرة الىظام التعميهي عمى تمبية االحتياجات الهستقبمية ألسواق العهل. وال بد هن 
تطوير التعميم عهوًها وأسموب تدريس الهىاٌج وهحتوياتٍا لتوافق هتطمبات سوق العهل، ويتم ذلك 

 باآلتي:
 ميم.( تحديد الفئة العهالية الهستٍدفة ببراهج التع1)
 ( دوافع العاهمين لمهشاركة في البراهج التعميهية.2)
 ( هدى تىاسب البراهج التعميهية واحتياجات سوق العهل.3)
 ( درجة استيعاب العاهمين الهستفيدين هن براهج التعميم، ألٌهية التطوير الذاتي لمهعارف.4)
هدربون والهتدربون، إذ ، ال بد هن تحسين التدريب الذي يتمقاي الفعالية التدريب (:3-5-2)

 ٌو أٌم ها يقتضي هعالجتً، ويتم ذلك باآلتي:
 ( ىظرة العاهل الهتدرب إلى عهمية التدريب.1)
 ( هدى تىاسب البراهج التدريبية واحتياجات العاهل.2)
 ( هدى تأثير الدورات التدريبية السابقة عمى تغير سموك العاهل في العهل.3)

لبشري الهكون األٌم الذي يهثل الهعموهات الهعرفة والهٍارات يهكن اعتبار رأس الهال ا     
والخبرات ذات القيهة االقتصادية والتي يهكن وضعٍا هوضع التطبيق بٍدف خمق الثروة وهعرفة 

 الهعرفة( ووضعٍا هوضع التىفيذ. -كيفية تحويمٍا إلى ربح أو في ىقل )التعميم

                                                           
 الهجمد ، والقاىوىية االقتصادية لمعموم دهشق جاهعة العربية، هجمة البمدان في رفةالهع اقتصاد ،اتجاٌات الشاهات أبو أىس هحهد - 1

 - http://www.damascusuniversity.edu.sy .              602-601،ص ص 2012األول، جاهعة دهشق، العدد ،28

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/1-2012/a/591-610.pdf
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حيث أصبحت الهعرفة ٌي الهصدر األساسي تعد الهعرفة بعًدا ٌاًها في عالم اليوم،     
لمتهيز واإلبداع، وهن يهمكٍا يهمك السيطرة والقوة، كها أن االستثهار في الهوارد البشرية  ُيعد 
وظيفة أساسية وهمحة، ألن اإلحساس باالىتهاء، فعالية التدريب وكفاءة البراهج التعميهية تتحكم 

 بهخرجات العهمية اإلبداعية.

ن أحد     األسباب الرئيسية لمفجوة الحاصمة بين الهجتهعات الهتقدهة صىاعًيا والهجتهعات وا 
الىاهية ٌو ها يعرف باالقتصاد الهعرفي، إذ استطاعت الدول الهتقدهة هعالجة البياىات لديٍا 
دارتٍا بىجاح، وهن  وخمق عىصر الفائدة فيٍا هن خبلل تحويمٍا إلى هعارف وهٍارات وخبرات وا 

اتٍا واىتعاش اقتصاداتٍا. حيث احتل هوضوع عوائد االستثهار في هجال التعميم ثم ىجاح هىظه
هوضع اٌتهام الفكر االقتصادي هىذ وقت هبكر بالىظر إلى الفوائد التي تعود عمى االقتصاديات 
هن جراء العىاية باالستثهار في رأس الهال البشري، وها تشٍدي الهجتهعات هن تحسن في هستوى 

، وقد أصبح تقييم هدى جدية السياسات االستثهارية في هجال التعميم تتوقف عمى هعيشة أفرادٌا
ها لٍذي السياسات هن عوائد إيجابية عمى هستوى االقتصاد الوطىي  وعمى هستوى األفراد في 
دًفا  الهجتهع فيعتبر العىصر البشري في عمم االقتصاد أداة هن أدوات الىشاط االقتصادي ٌو

اط، كها أن دراسة اقتصاديات التعميم باعتباري العاهل األساسي في تىهية الهوارد ىٍائًيا لٍذا الىش
البشرية التي تٍتم بتحميل التعميم في إطار الىظرية االقتصادية كاستثهار بشري يؤثر في الطاقة 

 اإلىتاجية لمعىصر البشري ورفاٌيتً في الهستقبل وكاستٍبلك يؤثر في رفاٌيتً في الحاضر.
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 الفصل الرابع
 واقع االقتصاد المعرفي في ليبيا

 وتجارب بعض دول العالم
 ( مقدمة:4-1)

شٍد القرن العشرون تغيرات ٌاهة في الىظم االقتصادية واالجتهاعية والسياسية ىتيجة         
ً هن تغير في تحقيق التىهية والىهو االقتصادي تثورة تكىولوجيا الهعموهات واالتصاالت وها أحدث

في العالم، حيث بدأت ليبيا باالٌتهام بالهعموهاتية في هىتصف التسعيىات حيث تم أىشاء الٍيئة 
( تطبيقًا ألحكام القاىون رقم 1993( لسىة )149الوطىية لمهعموهات والتوثيق بهوجب القرار رقم )

لمهعموهات والتوثيق و ىص القرار في هادتيً األولى ( بشأن الىظام الوطىي 1990( لسىة )4)
والثاىية عمى إىشاء ٌيئة عاهة تسهى )الٍيئة الوطىية لمهعموهات والتوثيق( وتعتبر الجٍة الهخولة 
قاىوىًا بوضع وتىفيذ اإلستراتيجية الوطىية لمهعموهات عمى هستوى قطاعات الدولة الهختمفة 

( هيبلدية 2006( لسىة )116وىية بٍا وبهوجب القرار رقم )وتطوير اإلجراءات والخدهات اإللكتر 
عدلت تسهية الٍيئة إلى )الٍيئة العاهة لمهعموهات(، وباشرت الٍيئة هٍاهٍا الهىاطة بٍا في هجال 
الهعموهات وجعمتٍا البؤرة الهركزية لمولوج إلى عصر الهعموهات وتعزيز أدائٍا في هجال 

ها يتهاشي هع التطورات الهتبلحقة في هجال تكىولوجيا الهعموهات والخدهات اإللكتروىية ب
هشروع الوطىي الذي يٍدف إلى تقديم الحد هشاريع الٍيئة أالهعموهات كها تشرف عمي تىفذ 

والخدهات الرقهيـة الهتكـاهمة لموصول إلى ها اصطمح عمى تسهيتً )الحكوهة  الهعموهات
ي البوابة الرسهية لهصادر بياىا .اإللكتروىية( ت وهعموهات الدولة الميبية عمى شبكة الهعموهات ٌو

الدولية بحيث تهكن الشرائح الهختمفة هن هواطىين ورجال أعهال وزوار ليبيا وصىاع القرار 
ا  وهختمف الشرائح األخرى هن الحصول عمى البياىات و الهعموهات والخدهات التي تصدٌر

وهات وفق حل تقىى هتقدم هبىي عمى قطاعات الدولة عبر قاعدة بياىات الىظام الوطىي لمهعم
استخدام شبكة االىترىت، إليصال الهعموهات والخدهات إلى الهستفيدين بدقة وسرعة وأهان وفي 

 أي وقت.
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 الميبية: البيئة عمى المعرفي االقتصاد مؤشرات ( اختبار4-2)

 عمى كبيرة بدرجة يرتكز والذي الجديد االقتصاد ٌذا ضهن ليبيا اىضهام إهكاىية لهعرفة     
ا في الفصل الثاىي وهقارىتٍا تقييم هن بد ال الثورة الهعرفية،  بالواقع الهؤشرات التي سبق ذكٌر

 :يمي فيها إجهالٍا سىحاول والتي هن الىتائج جهمة ستىتاجبلل الميبي

 والتطوير: البحث ( مؤشر4-2-1)

و حجم الهعرفة، اقتصاد ىحو البمد توجً عمى تدل التي الهؤشرات أٌم يعتبر هن          ٌو
 الىفقات هجهوع يهثل الذي اإلجهالي الهحمي الىاتج هن كىسبة البحث والتطوير عمى اإلىفاق

بطريقة  تجري التي اإلبداعية األعهال عمى والخاص( العام القطاعين في (الجارية والرأسهالية
والهجتهعية،  لثقافيةوا اإلىساىية الهعارف ذلك في بها بالهعارف، االرتقاء بغرض هىٍجية
البحث  عمي اإلىفاق ىسبة إن اإلحصائيات جديدة حيث تظٍر تطبيقات في الهعرفة واستخدام
والتطوير في الدول العربية ضئيمة جدًا وحتى هثل حالة توىس ال تهثل ىسبة اإلىفاق عمي  العمهي

( 2000) عام وفي ليبياالبحث والتطوير إلي الىاتج الهحمي اإلجهالي سوى ربع ها تىفقً فىمىدة، 
اإلىفاق عمي البحث  يتجاوز ( لم2010، وفي عام )1%( هن الهيزاىية0.001لم يتعد بعد ىسبة )
 عمى ، حيث يبمغ ىسبة اإلىفاق2بميبيا الهحمي الىاتج %( هن إجهالي0.002العمهي والتطوير)

والجدول  3 ،(2007عام ) في (3.5%) فىمىدة اإلجهالي في الهحمي الىاتج والتطوير هن البحث
 التالي يوضح ذلك .

 

 

 

 

                                                           

 .4،ص2002التقرير الوطىي ألٌداف األلفية، الٍيىة العاهة لمهعموهات  - 1
 واالستراتيجيات الهىافسة حول الدوري الرابع الصىاعية"، الهمتقى التىافسية تعزيز في والتطوير البحث دور هرزيق،" عثهان - 2

 .4،ص2010 غير هعروف ، العربية، هكان الدول في وقاتالهحر  قطاع خارج الصىاعية التىافسية
 .602العربية،هرجع سابق ص البمدان في الهعرفة اقتصاد ،اتجاٌات الشاهات أبو أىس هحهد - 3
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 (1-4جدول)
 التطوير لعدد من الدول العربيةو نسبة اإلنفاق عمي البحث 

اإلنفاق عمي البحث العممي%من الناتج المحمي  الدولة
 ( 2002-1996اإلجمالي)

 0.001 ليبيا

 0.50 تونس

 0.36 األردن

 0.20 سوريا

 0.20 مصر

 0.20 الكويت

،األهن الوتحدة، نيويورك 2004أعداد الباحج باالعتواد علي بحوث هتعددة لتقرير التنويت البشريت لعام الوصدر: هن 

،2004. 

ن الدول العربية لم تكن خبلل العقد األخير هن القرن العشرين قد إف ،وغىي عن البيان       
%( هن 0.50ويبمغ ىحو)سرعت هن تىفيذ إستراتيجيتٍا لزيادة حجم اإلىفاق عمي البحث والتطوير 

%( كٍدف هىشود. وهن الجدول يتضح إن ليبيا 2.0الىاتج الهحمي اإلجهالي كحد ادىي وىحو )
تحتل الهرتبة األخيرة في الدول العربية هن حيث اإلىفاق عمي البحث والتطوير ويهكن القول أن 

بيا هىٍا غياب ٌىاك هجهوعة هن العواهل التي أسٍهت في تردي أىشطة البحث والتطوير في لي
إستراتجية واضحة الهعالم لمبحث والتطوير وتدىي أىظهة التعميم واعتهادٌا عمي أساليب التمقين 

 .1والحفظ وعدم تشجيع حرية التفكير و اإلبداع

األهريكية لعام  عدد براءات االختراع الميبية الهسجمة في الواليات الهتحدةأها هن حيث          
 وصل الكويت ، في حين أنبراءات أربعة لدول العربية ىجد أىٍا بمغتهقارىة ببعض ا( 2009)

عدد  أن ىبلحظ كها ،براءات) 3 (سجمت اليهنوأها  ،اختراع ةبراء (11) إليعدد براءات 
ىسهة،  هميون لكل هتخصص باحث) 60 (إلى صلو  ليبيا في العمهية البحوث في الهتخصصين

                                                           
1
 .2004، تقرير غير هىشور،سأهاىة المجىة الشعبية لمقوي العاهمة والتدريب والتأٌيل،" برىاهج تشغيل القوي العاهمة الوطىية"، طرابم- 



49 
 

وأها هن حيث البحوث الهىشورة في  ، 1باحث) 23 (وباليهن )588 (إلى يصل باألردن بيىها
%( 39زيادة حوالي ) بىسبة و (75) إلى (55) هن الهىشورة األوراقالبحوث و  عددليبيا فقد زاد 
 بميبيا والتطوير الهتعمقة بالبحث لدراساتوأظٍرت ا ،2( عمي التوالي2013) و (2012بين عام )

 :باالتي يتسم الهؤشر أن

 هجاالت أوال في بالىفقات هقارىة إليً الحاجة رغم التطوير البحث و هخصصات ىسبة *تضاؤل
 اتخاذ القرارات جٍات تشعب هع ،اإلىفاق في ىضباطاإل عدم هبلحظة هع ،األخرى القطاعات
 .والتطوير البحث ببراهج الخاصة

 وغيريالصىاعة  عالم إلى الهختبرات هن وىقمً والتطوير البحث هخرجات لىقل آليات وجود عدم *
 .الهجاالت هن

بأىشطة  الهجتهعية والتوعية التسويقي بالجاىب والتطوير البحث هؤسسات اٌتهام *عدم
 طريق الهجتهع عن هشكبلت حل عمى قدرتٍا وهدى وتخصصاتٍا وخدهاتٍا وبراهجٍا وهخرجات

 الهٍارات هن ٌذي الهؤسسات بهخرجات الخاص القطاع هىظهات ثقة وضعف والتطوير، البحث
 . لهىظهاتٍم بفائدتٍا ماقتىاعٍ وعدم العمهية، والدراسات البراهج واألبحاثو  البشرية

 والتدريب: التعميم مؤشر (4-2-2) 

لمهىٍجية،  تفتقد وتطمعات ورغبات القرار لصىاع خاصة رؤى عمى ليبيا في التعميم اقتصر       
أي  عمى الحصول دون والتكوين التقىي والتدريب التعميم عمى ضخهة هبالغ إىفاق إلى باإلضافة
  في الخارج هن والفىيين الهٍرة لمعهال والحاجة الطمب وهازال العهل سوق في هؤثرة هخرجات

 أن) 2010 (لعام العهل هصمحة عن الصادر السىوي الوطىي ، كها ٌو واضح في التقرير3تزايد
و ىتيجة العهل، سوق ٌيكمية في اختبلل عن ىاجهة الميبي العهل في سوق البطالة  ربط عدم ٌو

 العرض هؤسسات التوافق بين السوق وغياب هع هتطمبات والتعميهي التدريبي الىظاهين هخرجات
و والطمب العواهل  لٍذي وىتيجة الميبي الهٍىي والتدريب التعميم ىظام في رئيسية ضعف ىقطة ٌو

                                                           

 .12،ص2011طرابمس، ليبيا،.الهستقبل واستشراف واقع :ليبيا هع هقارىة 2010 لعام العربي العالم في والتقاىة بدران،العموم عدىان- 1
 .2،ص2013 هىظهة الهجتهع العمهي العربي.2013هن، األول الىصف في العربية العمهية الربان ،البحوث هحهد بىت هوزي  - 2

التطوير"،ورقة هقدهة لمهؤتهر  إستراتيجية اإلخفاق، هواطن التحميل، عىاصر :ليبيا في التعميهية الهىظوهة القبلقي،"  عبدا لسبلم - 3
 .6ص 2012الوطىي لمتعميم ،ليبيا،طرابمس،
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ا  تحتاج إلي العهل التي  لسوق الهطموبة الهٍارات هع تتىاسب ال الخريجين فإن كفاءات وغيٌر
ا والكفاءات والهٍارات الهعارف  هع اتساقا أكثر تكون والتدريب وأن التعميم ىظام التي يطوٌر
ذا تطوير في بدوري سيساٌم الذي األهر العهل، أصحاب احتياجات  يعىي االقتصاد والهجتهع ٌو

 لهختمف الهطموبة الهٍارات عمى لموقوف الهجال ٌذا في الهتخصصين هع أقوى صبلت إقاهة
 التعاون هن والهٍىي التقىي التعميم هؤسسات تهكن أخرى طرق عميٍا تطوير أيضا ولكن الهٍن،
 ٌذا ويعىي الخصوص، وجً والهٍىي عمى التقىي لمتعميم الصىاعة، بالىسبة هع أرباب والعهل
شاهمة  هختمفة هستويات عمى وسوق العهل، التعميم قطاع بين والتعاون الحوار لدعم إطار بىاء

ًا إلى األىشطة، هن لهجهوعات واسعة  هن العهل ٌم عن الباحثين هن الغالبية أن ىسبة وهىٌو
مين، غير  اإلحصائيات عام وفق عهل عن الباحثين عدد أن إلى التقرير بياىات وأشارت الهٌؤ
مين، هن (46561) هىٍم باحثا، (113458) بمغ قد) 2010)  مينعدد غير الهٌؤ بمغ فيها الهٌؤ

 1 .باحثا(66897) عهل  عن الباحثين هن

 واالتصاالت: المعمومات تكنولوجيا ( مؤشر4-2-3)

 حفظ عمى قادرة حاسوب شبكات إلى تفتقد العاهة والٍيئات الهؤسسات غالبية تزال ال        

 اإلدارية الوحدات تمك أو لٍا الهىاظرة اإلدارية لموحدات وبثٍا والهعموهات وهعالجة البياىات

 التىافسية تقرير حسب (13%) إلى بميبيا لمتكىولوجيا التحية البىية هؤشر بالبمديات، ويصل

الهؤسسات  في الهعموهات تقىيات إلقحام الحهاس غياب ويبلحظ أيضاً  ،(2012لعام ) العربية

 :2أٌهٍا األسباب هن لمعديد وذلك راجع ،اإلدارية

 .كاف بشكل) وهطّورين هستخدهين( الكفؤة البشرية الكوادر في الشديد الىقص*

الهتعمقة  الشئون كافة تتولى هكاتب أو أقسام شكل في إدارية ٌياكل وجود في القصور *

 .وبرهجيات هعدات هن الهبلئهة التحتية البىية وتوفير الهعموهات تقىيات باستخدام

                                                           
 .6، ص2014األوروبية، التدريب هؤسسة ليبيا، توريىو تقرير عهمية - 1
 .2012،، الكويت العربية التىافسية تقريرلمتخطيط الكويت،  العربي الهعٍد - 2
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 وتقدم الهجتهع ىهو عرقمة في سببا كان واإلدارات والهؤسسات الهواطن بين التواصل افتقار *

ات أىتج هها واالجتهاعية االقتصادية األصعدة كافة عمى  لمهواطن تقدم الخدهات التي في تشٌو

 .أحياىا الوثائق وضياع

 بشكل سريع الدولية الهعموهات شبكة وكذلك وطىية هعموهات لشبكة الهباشر لمولوج االفتقار*

 .البحثية والهراكز بالجاهعات لمباحثين الهعرفي التحصيل أبطأ الكمفة ورخيص

 والتقاضي في االلكتروىية والتجارة االلكتروىية الهعاهبلت تحكم وتشريعات قواىين وجود *عدم
 .الهعموهات تقىية وسائل عبر والهىجزة الرقهية الصبغة ذات الهسائل

 بميبيا. البرهجيات بصىاعة االٌتهام تواضع *
 . العوائق يخمق الوطىية بالهؤسسات وتقىياتٍا الحاسوبية الىظم توافق عدم *
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( كها ٌوا هبين 2009يد حسب إحصائيات )الهحهول فٍو هتز اتف ابيىها عدد الهشتركين في الٍ
 (1-4رقم )                : ةول التاليافي الجد

 

 (2-4رقم )

 
 

 (1-4شكل رقم ) 
 

 
 . 252-251،.ص2009المصدر:الييئة العامة لممعمومات،الكتاب اإلحصائي 

ن االتصاالت تىهو بهعدل سريع حيث إ واالتصاالت الهعموهات تكىولوجيا هؤشرإذ يشير      
( هشترك بيىها زاد 180211( بمغ )2004) سىةكان عدد الهشتركين في شركة الهدار الجديد 

( سىوات وعدد 5) ( هشترك خبلل2489507) أن بمغ ( إلي2009) سىةعدد الهشتركين في 
( 2009) سىة( هشترك وزاد عدد الهشتركين 138827( كان )2004) سىةالهشتركين في لبيباىا 
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ذا يدل عمي إن ليبيا تىهوا في هجال االتصاالت بشكل جيد هقارىة 6980539إلي ) ( هشترك ٌو
 هع السىوات السابقة. 

 :لمحواسيب األساسية ( البنية4-2-4)

( ألف هشترك، 20000( إلي)2000)سىة بميبيا  العىكبوتية لمشبكة الهستخدهين ىسبة تصل    
وصل عدد (2010)  سىة، وفي  1(23.4( ىسهة )1000وعدد الحواسيب الشخصية لكل )

 إلى تصل ىهو بىسبة أي السكان، عدد %( هن(0.051 إي ىسهة ألف (323) إلى الهشتركين
و عدد ازداد ( (LYالهصىف أن كها ،2(2000)بعام %( هقارىة (30.3  عمى يدل هستخدهيً ٌو

ا جاهعة هثل التعميهية الهؤسسة إن كها الشبكة في ليبيا حضور هدى  هن بىغازي وغيٌر
 بريدي التدريس عىوان ٌيئة ألعضاء ،كها خصصت بٍا خاص هوقع لديٍا أصبح الجاهعات

 هتوفرة. غير االستخدام وىسب ولكن اإلحصائيات

 ليبيا: فياالقتصادي  النمو ( مؤشرات4-3)

إن تحقيق التىهية في ليبيا ال يهكن أن يقاس بهعزل عن هوقعٍا بين الدول، وهدي        
تىافسيتٍا هعٍا وأحد أٌم أدوات قياس أداء الدول وتىافسيتٍا ٌو هدي تبوئٍا هركزًا هتقدهًا في 

 (Economic Forum)  Worldالهؤشر التىافسية العالهية الذي يصدري الهىتدى االقتصادي العالهي
 في تؤثر التي والعواهل الدول تىافسية بدراسة سىويا ( حيث يقوم1979العام ) جىيف هىذ في

 بإصدار الهىتدى سىويا إذ يقوم االقتصادي، وتحقيق االزدٌار الهستداهة، التىهية االقتصادية
الم في شتي الهجاالت أداة لقياس الهقوهات التىافسية لدول الع يعد والذي العالهي التىافسية تقرير

 تمك في والخاص العام القطاعين هن القرار لصاىعي هٍهة وعمي كافة األصعدة، وأيضا أداة
 رسم عىد خاصة اإلقميهية والعالهية االقتصادات هختمف هع الهقارىات عهل الدول بٍدف
 الىشاطات أٌم هنية العاله التىافسية تقرير يعد هختمف الهيادين كها في االقتصادية السياسات
 إذ الدول، بٍا تتهتع التي الكمية االقتصادي، هؤشرًا لئلىتاجية البعد عمى تركز التي الدراسية
 أعمى كمي دخل عمى توليد قادراً  عالية يكون بتىافسية يتهتع الذي االقتصاد أن التقرير يفترض

                                                           

 .61،ص2002، التقرير الوطىي ألٌداف األلفية،الٍيىة العاهة لمهعموهات  1-
 م،2010حركة التأليف والىشر، لبىان، بيروت، الطابعة األولي، ،التقرير العربي الثالث لمتىهية الثقافيةهؤسسة الفكر العربي ، - 2

 .  122ص
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 العائد عمى تؤثر بالدولة الهوجودة االقتصادية الهوارد إىتاجية وحيث أن الدولة، تمك لهواطىي
 االقتصاد ذات الدولة فإن االقتصادي، الىهو عمى يؤثر االستثهار أن وكون عمى االستثهار،

 هن أكثر هتسارعة وتيرة ذا فيٍا االقتصادي الىهو ألن يكون هرشحة، تىافسية ستكون األكثر
 ،(2007لمتىافسية سىة ) ،وحيث اىضهت ليبيا ألول هرة  إلى التقرير السىوي تىافسية األقل الدول

ولم يتم تصىيفٍا ضهن دول الهرحمة الرابعة هن هراحل التىهية )هرحمة االىتقال هن االعتهاد عمى 
الكفاءة اإلىتاجية إلى االعتهاد عمى االبتكارات(، بالرغم هن تجاوز هتوسط دخل الفرد حاجز 

( بالهائة 70دروكربوىية ىسبة )( دوالر أهريكي سىويًا، وذلك ىتيجة لتجاوز الصادرات الٍي9000)
هن إجهالي الصادرات، ها أدى إلى تراجع تصىيفٍا إلى الهرحمة الثاىية هن هراحل التىهية )هرحمة 

 .1االىتقال هن االعتهاد عمى توظيف عواهل اإلىتاج إلى الكفاءة اإلىتاجية واإلدارية(

 البياىات، مى ىوعين رئيسين هنالهشاركة ع الدول لتىافسية تحميمً في التقرير يعتهدإذ       
ي:  ٌو

ي : (Quantitative Data) الكهية البياىات *  والقدرة االقتصادي، باألداء الهتعمقة البياىات ٌو
 الهحمية الىشرات اإلحصائية هن خبلل الهعموهات هن الىوع ويتم الحصول عمي ٌذا التكىولوجية،

 .الهىشورة والدولية
ي : (Qualitative Data)  الىوعية البياىات *  خبلل هن عميٍا الحصول يتم التي البياىات ٌو

 التقرير، في الدول الهشاركة بٍذا اإلعهالرجال  آراء وهبلحظات يعتهد الذي الهيداىي الهسح
م بىاءً  يتم بحيث  .هن قبل الهىتدى تحدد هعيىة أسس عمى اختياٌر

 هراحل الىهو، في وضعٍا بحسب لهشاركةهىٍجيتً عمي تصىيف الدول ا في التقرير ويرتكز   
 تؤدي التي (drivers) الهحركات أن التقرير يفترض الهختمفة إذ ةاالقتصادي اتوالتطور 

ي الىهو باختبلف هراحل  تختمف  لمهتىافسية  الطبيعية، الهوارد الهعتهد عمى االقتصاد هرحمة :ٌو
 الهعرفة عمى الهعتهد االقتصاد وهرحمة والفعالية، الكفاءة عهى الهعتهد االقتصاد وهرحمة

في الشكل  واضح ٌو كها لٍا تبعاً  الدولة أداء تقيس التي الهحاور لٍا هرحمة ولكل واالبتكار،
(4-2:) 

 

                                                           

 . .http://nesdb.ly/draفً لٌبٌا  العام لمشروع بناء المنظومة المتكاملة لإلحصاءات والبٌانات اإلطار-1

http://nesdb.ly/dra
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 ,The Global Competitiveness Report 2009-2010”, World Economic Forum, Geneva“ .:المصدر

Switzerland                           (2-4) الشكل 
 المجموعات حسب وتصنيفيا العالمي التنافسية المؤشرات( لتقرير(

  
ها يمي تصىيف الهحاور ضهن هجهوعات تعكس هراحل الىهو والتطور االقتصادي التي        

 تهر بً الدول وتوضيح دالالت ٌذي الهحاور:
المؤشرات ( وتتضمن Basic Requirementsأواًل: مجموعة المتطمبات األساسية )

 االقتصادية الرئيسية( التالية:
 (:Institutionsالهؤسسات ) رهؤش .1

و عبارة عن البيئة الهؤسسية التي توفر ىطاقًا هىاسبًا  تفاعل فيً األفراد والشركات يٌو
والهؤسسات الحكوهية هن أجل إىتاج وزيادة الدخل القوهي وبالتالي تعزيز االقتصاد 

 أداء هؤسسات القطاعين العام و الخاص.  ؤشربشكل عام، وعميً يعكس ٌذا اله
 (:Infrastructureالبىية التحتية ) رهؤش .2

هدى توفر البىية التحتية الجيدة في هختمف الهىاطق في الدولة  ؤشرويعكس ٌذا اله
هن ىاحية وهن ىاحية  التىهوية الهحميةتقميل الهسافات بين الهىاطق والتي هن شأىٍا 

 اق الوطىية إلى األسواق العالهية بتكمفة هىخفضة.أخرى إدهاج و إيصال األسو 
 



56 
 

 (:Macroeconomic Stabilityهدى االستقرار عمى هستوى االقتصاد الكمي ) رهؤش .3
حيث يعكس ٌذا الهحور أداء الدولة وسياساتٍا عمى هستوى االقتصاد الكمي، فاالستقرار 

ب دور أساسي في القدرة في البيئة االقتصادية الكمية هٍم لبيئة األعهال وبالتالي يمع
حد هن قدرة بيئة األعهال لبلستجابة أو يالتىافسية لمدولة. هثبًل إن العجز الهالي لمدولة 

التفاعل هع الدورات التجارية واالقتصادية العالهية كها أن الشركات ال تتاح لٍا الفرصة 
االقتصاد  في ضوء ارتفاع هعدالت التضخم. باختصار إن أرباحق يبالعهل بكفاءة وتحق

 ال يهكن أن يحقق التىهية الهستداهة إال إذا توافر استقرار في البيئة االقتصادية الكمية.
 (:Health and Primary Educationالصحة والتعميم األساسي ) رهؤش .4

إن االستثهارات في هراحل التعميم األساسية والخدهات الصحية تعد هن أساسيات 
 ألصحاء ٌم المبىة األساسية في التىهية الهستداهة. االقتصاد الىاهي، فالهتعمهون ا

 
( وتتضمن المحاور )أو ما Efficiency Enhancersثانيًا: مجموعة محفزات الكفاءة )

 يعرف بالمؤشرات االقتصادية الرئيسية( التالية:
 (:Higher Education and Trainingالتعميم العالي والتدريب ) رهؤش .1

بحاجة هاسة إلى قوة عاهمة هتعمهة وهدربة عمى أن تكون في ظل العولهة إن الدول 
هعدالت  ؤشرقادرة عمى التكيف السريع هع البيئة االقتصادية الهتغيرة. ويقيس ٌذا اله

االلتحاق بالهرحمة التعميهية الثاىوية باإلضافة إلى تقييم جودة وىوعية التعميم وهخرجاتً 
 هن وجٍة ىظر بيئة األعهال في الدولة.

 (:Goods Market Efficiencyكفاءة السوق ) رهؤش .2
يعكس ٌذا الهحور هدى توافر الهىافسة الصحية بين الشركات الهحمية، كها يعكس دور 
الدولة في إيجاد التسٍيبلت حتى تتهكن السمع والخدهات الهحمية هن الوصول إلى 

إلضافة إلى األسواق العالهية و تىافس ىظيراتٍا هن السمع والخدهات العالهية، ٌذا با
تسميط الضوء عمى طبيعة الطمب في السوق الهحمية وهدى تطور حاجات الهستٍمكين. 
وبالتالي فإن وجود سوق قوية في الدولة تهكىٍا هن إىتاج الهزيج الصحيح لمسمع 

 والخدهات في ظل العرض والطمب.
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 (:Labor Market Efficiencyكفاءة سوق العهل ) رهؤش .3
فعالية القوة العاهمة وهدى توفر الهدراء ذوي الخبرة والكفاءة ويقيم  ؤشريعكس ٌذا اله

 ؤشرطبيعة أثر ٌجرة الكفاءات إلى الخارج عمى اقتصاد الدولة الهحمي. كها أن ٌذا اله
يقيس هروىة سوق العهل في توجيً وتوزيع ٌذي القوى عمى كافة القطاعات االقتصادية 

 قصى إىتاجية ههكىة.بالشكل األهثل وبالطريقة التي تضهن أ
 (:Financial Market Sophisticationتطور األسواق الهالية ) رهؤش .4

أكثر  إلىكفاءة الىظام الهالي في توجيً الهدخرات الهحمية  ؤشريعكس ٌذا اله
فعالية التشريعات التي تىظم تبادل األوراق الهالية  إلىاالستثهارات إىتاجية، باإلضافة 

ستثهرين. وهن الجدير بالذكر أن األىظهة الهالية الحديثة وهدى حهايتٍا لحقوق اله
القائهة عمى جٍاز هصرفي قوي تمعب دورًا ٌاهًا في إتاحة الفرصة لمهبدعين لتىفيذ 

م االستثهارية.  أفكاٌر
 (:Technological Readinessالجاٌزية التكىولوجية ) رهؤش .5

اإلىتاجية والىهو  لقد أصبح هدى قدرة الدولة عمى تحقيق هستويات هرتفعة هن
االقتصادي يعتهد أكثر فأكثر عمى الجاٌزية التكىولوجية التي تهتمكٍا الدولة، وهدى 
قدرتٍا عمى االستفادة هن التطورات التكىولوجية الحديثة سواًء تمك التي تم الوصول إليٍا 

 هحميًا أو التي تم استيرادٌا هن الخارج. 
 (:Market Sizeحجم السوق ) رهؤش .6

كبر حجم السوق الهحمية عمى اإلىتاجية هن حيث أن كبر حجم السوق يتيح يؤثر 
 ٌم بتقميل التكاليف التشغيمية.المشركات العهل في بيئة تتهيز بوفورات الحجم هها يس

( Innovation and Sophistication Factorsثالثًا: مجموعة عوامل االبتكار والتطور )
 الرئيسية( التالية:المؤشرات االقتصادية  وتتضمن
 (:Business Sophisticationهدى تطور بيئة األعهال ) رهؤش .1

ىوعية بيئة األعهال وهدى تطور سير األعهال وطبيعة  ؤشريتضهن ٌذا اله
االستراتيجيات لدى الشركات الهحمية وهدى استخدام تمك الشركات أساليب التسويق 

ارة العميا فيٍا عمى تفويض السمطة. كها الحديثة التي توافق السوق العالهية وقدرة اإلد
( في Clustersهجهعات األعهال الهتخصصة )أيضًا هدى تطور  ؤشريعكس ٌذا اله
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الدولة والتي لٍا دور فاعل في تحفيز الهقدرة عمى إىتاج سمع هتطورة وههيزة وهتىوعة 
 عبر آليات إىتاج هتقدهة ىسبيًا.

 (:Innovationاالبتكار) رهؤش .2
إن االبتكار ٌو الركيزة األساسية لموصول إلى االقتصاد الهعرفي الهتهيز ولخمق إىتاجية 
هستداهة كفؤة يعكس ٌذا الهحور البيئة الداعهة لبلبتكار هن هؤسسات وطىية سواًء 
 كاىت عاهة أو خاصة، وهراكز البحث والتطوير، وتوافر العمهاء والهٍىدسين الهتهيزين، 

 لتشريعات التي تحهي حقوق الهمكية الفكرية.وفعالية القواىين وا

تقرير التىافسية يصدر سىوًيا ليقدم صورة شاهمة لهشٍد التىافسية في دول   والجدير بالذكر أن   
ا .  العالم في جهيع هراحل تطوٌر

( 88) زوتحتل ليبيا هركزا هتدىيا ىسبيًا في هؤشر التىافسية العالهية، حيث جاءت في الهرك    
( دولة 139( بين) 100ليبيا إلي الهركز ) تراجعتوثم  ،(2010\2009( دولة عام) 133بين )
( دولة عام 144( هن بين )113إلي الهركز ) أيضاً  تراجعتثم  ،(2010/2011عام )

، ( دولة 148( هن بين) 2014/ 2013( في )108إلي الهركز) تقدهتوثم  ،(2012/2013)
 .1(3-4كها يوضح الجدول رقم ) ،(2014/2015( في )126إلي الهركز) تراجعتثم 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

   http://www.weforum.org/gcrاالقتصادي العالهي ، الهىتدى  -1

http://www.weforum.org/gcr
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 (3-4جدول رقم)
 مؤشر التنافسية العالمية حسبليبيا ترتيب 

 2014\2013عام 
الترتيب  الدولة

-2009التقرير
من أصل  2010

 ( دولة133)

الترتيب 
-2010التقرير
من أصل  2011

 ( دولة139)

الترتيب 
-2012التقرير
من أصل  2013

 ( دولة144)

التقرير الترتيب 
2013- 2014 

( 148من أصل) 
 دولة

الترتيب التقرير 
2014-2015 

   ( 144من أصل) 
 دولة

 1 1 1 1 1 سويسرا

 2 2 2 3 3 سىغافورة 

 4  3 3 7 6 فىمىدا

 16 13 11 17 22 قطر

 العربية اإلهارات
 الهتحدة

23 25 24 19 12 

 20 24 25 26 24 هاليزيا

 7 25 19 22 19 كوريا الجىوبية

 64 68 64 65 50 األردن

 119 118 107 81 70 هصر
 126 108 113 100 88 ليبيا

   http://www.weforum.org/gcr العالمي( .المصدر: جمعت من )المنتدى االقتصادي 
           
( بسبب اإلحداث  التي 2011/2012ال توجد ليبيا ضهن التقرير) (3-4) الجدول في        

السابعة عمى الهركز األول عالهيا وذلك لمسىة  سويسرا فقد احتمت، ( 2011حصمت في )
سىغافورة الهركز الثاىي التي حافظت عميً لمعام الخاهس عمى  وتبعتٍا عمى التوالي التوالي،

  التوالي بفضل ىتائجٍا القوية في هجاالت االبتكار وكفاءة سوق العهل وفاعمية الهؤسسات العاهة، 

                                                           
 - 2011 فبراير سىة 15يوم  في ليبيا تحصم تيال الهدىي العصيانو االحتجاجات. 

http://www.weforum.org/gcr
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/415a9c02-9f8e-4cc9-8cc7-9b9a59a98865
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/415a9c02-9f8e-4cc9-8cc7-9b9a59a98865
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    وهاليزيا  ،(2014/2015الهركز الثالث ولكن تراجعت إلي الهركز الربع عام ) في تمتٍا فىمىدا
 ( في عام24وتقدهت إلي الهرتبة ) ،(25( الهرتبة )2012/2013كاىت في عام)

وكوريا . ( الهرتبة 20إلي ) (2014/2015) أيضا في عام قدهتوثم  ،(2013/2014)
 ،(2013/2014) ( في عام25) والهرتبة ،(2012/2013( في عام )19الجىوبية الهرتبة )

 عالهيًا. ( 2014/2015) ي عام( ف7بيىها الهرتبة )
 األولوعمي صعيد الدول العربية تأتي اإلهارات في الهرتبة األولي حيث احتمت الترتيب          

ا أكثر االقتصاديات تىافسية في هىطقة الشرق األوسط وشهال  وأكدت عمى هكاىتٍا باعتباٌر
عالهًيا في عام  (12والهرتبة ) ،أفريقيا، حيث تبوأت دولة اإلهارات الهرتبة األولى عربًيا

تقرير “في  ،( دولة144لٍذا العام هن بين ) ،( في تصىيف التىافسية العالهية2014/2015)
 ، فإن اإلهارات تتهيز بالكفاءةالصادر عن الهىتدى االقتصادي العالهي،” التىافسية العالهية

العالية لمهؤسسات الحكوهية، واالستقرار األهىي والهالي، فضبًل عن تدىى هستوى الفساد بٍا، 
ا أساًسا ج وجاءت قطر في  ،يًدا لتعزيز الكفاءة االقتصاديةوكمٍا عواهل هجتهعة تشكل بدوٌر

( 2013/2014يىها كاىت في عام )العام ب ( عالهًيا ىفس16الهرتبة الثاىية عربًيا والهرتبة )
(  2010/2012)  وفي عام عالهيًا، (11( الهرتبة )2012/2013( وفي عام )13الهرتبة )

2012ِِِِِِِِِ( في عام )64وجاءت األردن في الهرتبة )
ِِِِِِِِِ
ِِِِِِِِِ
ِ

 2013/2014في عام ) تتراجع( و 2013/ 
(، أها هصر فكاىت في 2014/2015( في عام )64إلي الهرتبة ) تقدهتثم  (68(إلي الهرتبة )

( ثم 118( إلي )2013/2014في عام ) تراجعت( ثم 107( في الهرتبة )2012/2013عام )
  ( .119إلي هرتبة ) ( 2014/2015تراجعت هرة أخري في عام )

رية اختبلالت هن الميبي يعاىي إن االقتصادهها سبق  ىستخمص         تحقيق إهكاىية تجعل جٌو
 هشاكل إلى العوائق ٌذي وترجع الحاليٌة، الظروف في ههكن أهرا غير هستداهة ىهو هعدالت
رية  الهادي، هن االستثهار كل الكهي في فالتراجع ،االقتصادي الىهو هصادر في تىوع جٌو
 ٌعكس هها اإلىتاج، عواهل إىتاجية وهجهل الهال رأس وكفاءة إىتاجية العاهل الكيفي في والتشغيلٌ 
 يٌفرض عالم في والتىافسية الهصدر الرئيسي لئلىتاجية يٌعد الذي البشري الهال رأس تدٌورا في
 كهاً  العاهمة لمقوىي التعميهٌ  هستوى يتدى ىتيٌجة لمبقاء واالستهرار العصرية التىافسية هقاوهاتً

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf
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 استخدام تراجع إلى باإلضافة اإلىتاجية ، العهمية في والتقىي الهعرفي الجاىب تطويرٌ  وعدم وكيٌفا،
  .اإلىتاجية العهمية عمى سمبا اىعكس هها التقىية،

 وفق لٍا والهخطط الهدروسة غير والسياسات التشريعات لعبت آخر جاىب وهن           
( 2010-2000) الفترة وفي التسعيىات بداية بذلت التي كل الجٍود هن بالرغم هحددة إستراتيجية

 وغير جٍة هن البشرية القدرات وتطوير الهتاحة لمهوارد األهثل ولبلستثهار لمىهو هشجع غير دوراً 
 إدارة السياسات في الكفاءة ضعف ىتيجة وذلك االجتهاعية، العدالة زيادة ىحو لٍا الهخطط

 العواهل ٌذي اإلستراتيجية وىتائجو  االقتصادية التوجٍات في وضوحال وعدم االقتصادية الكمية،
رية  الذي السكان ىهو هعدل عن تقل حقيقية هتراجعة ىهو هعدالت عمى سمبا كساىع الجٌو
 الهصدر، واقتصاد ريعي آحادي ،1(2014إحصائية لعام ) آلخر ىسهة(6258984)  اليتعدى
 ها الخدهات، في وتضخم ،التحولية والصىاعة الزراعة، يقطاع في الىفط، وضعف عمى يعتهد
 األبيض البحر وحوض إفريقيا شهال هىطقة في األضعف بقيت الهالية التي الخدهات عدا

 أسواق وخسارة ،هىخفضة هضافة وقيم لمصادرات، ضعيف تىوع عمى ذلك واىعكس الهتوسط،
 الميبي االقتصاد في ىسبيا الكبيرة الكاهىة اإلهكاىيات استغبلل وضعف تقميدية لمسمع الميبية،

 العائد اىخفاض حيث هن واجتهاعيةاقتصادية  خسائر إلى قاد البشرية وخاصة الهوارد
 الكاهىة قدراتً هن ألقل الفرد وبذل ،أخري جٍة رفاٌية الهجتهع هن تراجع وبالتالي االقتصادي

 . اقتصادية واجتهاعية هشاكل ٌسبب هها
 
  العالمي: التنافسية تقرير حسب ليبيا (  نتائج4-4)

 (126) ( إلي الهرتبة 2015-2014التىافسية في عام ) ليبيا هرتبة جعاتر  التقرير أوضح       
  (2009-2010)( دولة لعام133) هن أصل) 88 (الهرتبة هع هقارىة دولة) 144هن أصل )

ر اإلستراتيجية ٌو هحاولة إ الىتائج وأشارت الدولة الهتقدهة   عىد الهتراكهة استخدم الهعرفة ن جٌو
ىا الحقة، في هراحل والهعرفة كاراألف إىتاج هرحمة بشكل فعال لبلىتقال إلى  التحدي يظٍر ٌو

 الثورة قدهتٍا التي التسٍيبلت هن بالرغم تزداد التي اآلخر هع الهعرفية الفجوة مرد في األكبر
 لئلجراءات عهيقة دراسة إلى ليبيا في ىحتاج الهعموهات بالتالي عمى الحصول في التكىولوجية

                                                           

 .2014،عدد سكان ليبيا،الهصدر البىك الدولي 1-
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 هستوى عمى الدولة هؤسسات ولولحص هستدام، ىهو باتجاي طاقتىا هن االستفادة تعظم التي
 الهؤسسي والتطوير العمهي تشجيع البحث سياسات إلى يحتاج وبذلك والفاعمية، الكفاءة هن عالي

 الجٍاز الحكوهي، واالرتقاء بعهل الثقة ثقافة وتعزيز والهبادرين الهبدعين وتحفيز والتعميهي
الحقيقية بين هختمف  والهشاركة اإلداري، والتطوير القاىون، وسيادة الفكرية، الهمكية واحترام
 . الفئات

 التىافسية هؤشر حسب ليبيا هرتبة في الكبير التراجع عىد الوقوف الجدير هن إىً          
 بتراجع الهتهثمة الرئيسية التحديات هن عدداً  الميبي يواجً أداء االقتصاد حيث ، GCI العالهي
ذا كالىفط، الجاىب ريعي آحادي قطاع عمى االقتصاد واعتهاد االقتصادي، الىهو هعدالت  ٌو
البطالة،  هعدالت وارتفاع العالهية، األسواق سيطرة وتحت ،لتقمبات عرضة االقتصاد يجعل بدوري

 التراجع لٍذا االستثهارات بشكل عام ويسعي التحميل لتحديد أٌم العواهل الهسببة كفاءة واىخفاض
 يبقى الىهو وعمى أية حال عمى الكمية السياسات أثر دور تحديد هع (2015-2014) الفترة في

االٌتهام األول لمباحثين والهخططين وكل  التكىولوجي هجال والتقدم االقتصادي، الىهو هوضوع
 في عرضٍا يهكن والتي والسياسية واالقتصادية، االجتهاعية، الهجاالت العاهمين والهٍتهين في

 : األتي الىحو عمى  (4-4الجدول رقم )
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 (4-4جدول رقم)
 المؤشرات الفرعية حسب تقرير التنافسية العالمية و ليبيا  ترتيب

 . http://www.weforum.org/gcrالمصدر: جمعت من )المنتدى االقتصادي العالمي( .

 
 الرئيسية والمؤشرات المجموعات

 

الترتيب 
 2010-2009التقرير

 ( دولة133من أصل )

الترتيب 
 2015-2014التقرير

 ( دولة144من أصل )

 فرق األداء

 

  -38 126 88 العام الترتيب

 األساسية المتطمبات مجموعة
( Basic Requirements): 

68 111 43- 

 - Institution 67 142 75 ) الهؤسسية ) البىية هحور 
 -Infrastructure)) 105 113 8التحتية  البىية هحور
      الكمي االقتصاد بيئة هحور

Macroeconomic Environment) ) 
4 41 37- 

األساسي      والتعميم هحور الصحة
Health and Primary Education) (  

104 119 5- 

 الكفاءة محفزات مجموعة
( Efficiency Enhancers) 

110 137 27- 

 Higher والتدريب العالي التعميم هحور 
Education)  Training) 

75 102 27- 

 Goods  السمع السوق كفاءة هحور
Market) Efficiency) 

119 139 20-  

 Labor  العهل سوق كفاءة هحور
Market) Sophistication) 

132 133 1- 

 (Financial الهالية األسواق هحور تطور
Market Sophistication) 

122 144 22- 

 التكىولوجية الجاٌزية هحور
Technological) (Readiness 

98 130 32- 

 -73 85 12 (Market Size )السوق حجم هحور
 والتطوير االبتكار عوامل مجموعة

( Innovation & Sophistication Factors) 
111 143 32- 

 (Businessاألعهال بيئة تطور هحور 
Sophistication) 

111 135 24- 

 -106 144 38 (Innovation ) االبتكار هحور
 

http://www.weforum.org/gcr
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 :األساسية المتطمبات أوال: مجموعة

الفترة  الهجهوعة ٌذي حسب هرتبة) 38-) بفارق ليبيا تراجع أعبلي هن الجدول يبلحظ      
 العام تىافسية هيزات ذات قوة ىقاط الهجهوعة ٌذي التي شهمتٍا اتر الهؤش كافة كاىت فقد ،السابقة
 الهراتب ضهن زالت ليبيا تحتل هوقعًا هتواضعا ها بيئة االقتصاد الكمي إذ رهؤش عدا ها الهاضي
 هيزة )الكهي االقتصاد بيئة( الثالث رالهؤش الهاضية حيث بقى خبلل السىوات فيً الهتأخرة
 ها إلى ليبيا هرتبة لتراجعالعام،وذلك  قوة ٌذا ىقاط تعد لم اتر الهؤش باقي أن حين في تىافسية

 (88). الهرتبة بعد
 :(Institutions )المؤسسات األول رالمؤش
 كافة في التراجع بسبب العام ٌذا )43-)ؤشراله ٌذا الميبي حسب االقتصاد أداء تراجع

 .الوضع السياسي  ريرجع عدم استقرا لً الهؤشرات الهكوىة
 (Infrastructure ) التحتية البنية الثاني رالمؤش

 لً الهؤشرات الهكوىة كافة في التراجع بسبب العام ( ٌذا8 (- ؤشراله ٌذا تراجعت ليبيا حسب
 .وذلك بسبب عدم االستقرار السياسي واالقتصادي  

 (Macroeconomic Environment ) الكمي االقتصاد بيئة محور الثالث رالمؤش
 أن إال الهاضية األعوام هدار عمى الهؤشر ٌذا حسب ليبيا هرتبة تواضع هن بالرغم    

الىفط  أسعار اىخفاض بسبب العام ( ٌذا-37قد تراجع  حسب ٌذا الهحور) الميبي االقتصاد
 العالهية.

 (Health and Primary Education)األساسي والتعميم الصحة الرابع رالمؤش

 األساسية الهتطمبات هجهوعة ضهن األساسي والتعميم الصحة رحسب هؤش ليبيا تراجعت     
 التراجع يعزي ذلك إلى حيث (،2009( لعام )104( بالهرتبة ( هقارىة119 (الهرتبة سجمت حيث
 الىهو في التكىولوجيا وسبب اىخفاض هساٌهة ،رالهؤش لٍذا الهكوىة الفرعية الهؤشرات في

 والبحث الصحي وضع الهستوى وتعكس ،الهستدام الىهو أساسيات تعد أحد والتي االقتصادي
 .الوطىي االقتصاد في والتطوير
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 (Efficiency Enhancers)الكفاءة محفزات ثانيًا: مجموعة

 الهجهوعة ٌذي ضهن وتهثل الهؤشرات هرتبة، (27) الهجهوعة حسب ٌذي ليبيا تراجعت      
 وهىذ أصبحت ليبيا ألن وذلك  ، GCIالعالهي التىافسية هؤشر حسب هرتبة ليبيا عمى أثرا األكثر
 وليس ،استخدام الهوارد في والفعالية الكفاءة وىوعًا، كهياً  تىافسيتً تعتهد اقتصاداً  (2009) العام
الضوء  إلى تسميط أدى الذي األهر ،الجيدة التحتية والبىية الطبيعية الهوارد توافر هدى عمى فقط
 الهرجو التطورتحقيق  هن ليتهكن ،هعالجتٍا الميبي االقتصاد عمى يجب التي الجواىب عمى
 .ٌذي الهجهوعة ضهن
 ((Higher Education and Training والتدريب العالي التعميم الخامس رالمؤش

الهؤشرات  كافة في التراجع بسبب العام هرتبة ٌذا (27) رالهؤش ٌذا تراجعت ليبيا حسب       
 الىهو في التعميم هساٌهة هدى دارسة إلى(1998) 1 لً حيث ٌدفت دراسة البىك الدولي الهكوىة

 العهر وهتوسط والكتابة بالقراءة )االقتصادي واإللهام العبلقة بين هعدل الىهو قياس( االقتصادي
وتوصمت   (1960-1977)خبلل الفترة الىاهية هن الدول دولة (83) في الفرد يعيشً أن الهتوقع
بهعدالت  تتهتع كاىت االقتصادي الىهو في أعمى هعدالت حققت التي الدول أن إلى الدارسة
 . عهريً أطول ألفرادٌا وكذلك بهعدالت التعهيم في أعمى

  (Goods Market Efficiency) السمع سوق كفاءة محور السادس رالمؤش

 وبذلك  (2014)العام (ٌذا139 (لتحقق هرتبة هرتبة (20) رالهؤش ٌذا حسب ليبيا تراجعت    
  الميبي. لبلقتصاد يحقق الهيزة التىافسية لم رالهؤش ٌذا

 (Labor Market Efficiency)  العمل سوق كفاءة السابع رالمؤش

 العام ٌذافقط هرتبة واحدة  ( بهقدار133 (هرتبة إلى بشكل طفيف ؤشراله ٌذاتراجع    
(2014)  . 

 : (Financial Market Sophistication) المالية األسواق تطور الثامن رالمؤش

                                                           
1
 - World Bank. 1998. World Development Indicators, 1998. C D – ROM. 
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 (2014) العام ( ٌذا144 (لتحقق هرتبة هرتبة (22) رالهؤش ٌذا حسب ليبيا تراجعت     
 الميبي. لبلقتصاد يحقق الهيزة التىافسية لم الهحور ٌذا وبذلك

 : (Technological Readiness)  التكنولوجية الجاىزية التاسع رالمؤش

 ضهن (Technological Readiness) التكىولوجية الجاٌزية رهؤش في ليبيا تراجعت    
 (.2014( هرتبة لعام )32الكفاءة إلي ) هحفزات هجهوعة

 : (Market Size) السوق حجم العاشر رالمؤش

( الهرتبة 2009(عن عام )2014( لعام)85تراجعت هرتبة ليبيا بشكل طفيف إلي الهرتبة )     
( والحل األهثل لبلقتصاد الميبي ٌو التوجً إلي األسواق الخارجية التوسع إهام الهىتجات 73)

 والخدهات الميبية وذلك لهحدودية وعدم كفاءة السوق الهحمية.

  (Innovation and Sophistication Factors) التطورو  البتكار عوامل مجموعة:ثالثًا 

 : (Business Sophistication)  األعمال بيئة تطور مدى عشر الحادي رالمؤش

حيث كاىت هرتبة ليبيا  رالهؤش ٌذا هؤشرات جهيع في ها هتراجعة ىوعا ليبيا ىتائج كاىت   
 (.111)( الهرتبة 2009( هرتبة هقارىة بعام)-38( باىخفاض )135)

 (Innovation )االبتكار عشر الثاني رالمؤش
 والتطور إلي  عواهل االبتكار ضهن هجهوعة Innovation االبتكار رهؤش في ليبيا تراجعت    

( ويرجع السبب في ذلك اىخفاض اإلىفاق عمي البحث 2014( لعام )144) هرتبً لتسجل (38) 
 البحث اإلىفاق عمى أن أخيرًا، صدر الذي (،2010لمعموم ) اليوىسكو تقرير العمهي حيث أشار

 بين وصل ها اإلفريقية ففي الدول العربية العالم، في لً هستوى في أقل العربي العالم في العمهي
 القوهي الىاتج جهمة هن (2007) و (2002) بين ها خبلل السىوات الهائة، في) 0.4 و (0.3 
 الوقت وفي ىفسٍا الفترة في الهائة، في (0.1) اآلسيوية العربية وصل اإلىفاق في الدول بيىها
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 الىاتج جهمة هن الهائة في  (1.7)العالم العمهي هستوى البحث بيىها وصل اإلىفاق عمى ىفسً،
 .1القوهي

 
 العالمية في التحول نحو االقتصاد المعرفي : التجارب -(5 -4)

ىها الجديد، بالشيء ليس والهعرفة العمم ىحو الدول توجً لعل          الخطط  وضع الجديد وا 
الفجوة  لغمق الدول بين السباق بدأ فقد الهحددة واألٌداف الزهىية البراهج ذات الهتكاهمة الوطىية
 بعض بٍا هرت  التي التجارب القول إن يهكنو  الهاضي القرن هن األخير الربع هىذ الهعرفية
 يفتح هها غىية، كاىت الهعرفة اقتصاد ىحو في التوجً ءاوالىاهية عمي حد سو  الهتقدهة الدول
 تم التي الخطط وعن دولة، كل تجربة عن الهتخصصة البحوث والهقاالت هن الهزيد أهام الهجال
هها يساعد أيضًا عمى شرح السبب في أن بعض  والهعرفة العمم عمى هدارج لبلرتقاء عميٍا السير

ا في زيادة هستويات الدخل وتوفير فرص العهل، ويساعد صىاع  الدول ٌي أكثر ىجاحا هن غيٌر
وهىٍا  القرار ورجال األعهال لتحسين وضع السياسات االقتصادية واإلصبلحات الهؤسسية،

 -تجارب الدول التالية:

 التجربة الفنمندية: -(4-5-1)

يشيد العالم كمً بفىمىدا وبهثالٍا الىهوذجي لىظام تعميهي هبتكر وهزدٌر، في الىظام       
فىمىدا الببلد الثاهىة هن حيث الهساحة في أوروبا وأقل بمدان االتحاد  التعميهي كمً، وتعد 

 األوروبي كثافة سكاىية، وتتزعم فىمىدا قائهة أفضل بمد في العالم في استطبلع هجمة ىيوزويك
هن حيث الصحة واالقتصاد والتعميم والبيئة السياسية وىوعية الحياة، كها تعتبر فىمىدا  2010لعام 

 الىاتج والتطوير هن البحث عمى ثاىي أكثر البمدان استقرارًا في العالم.حيث يبمغ ىسبة اإلىفاق
ا فىمىد ويعتهد االبتكار والبحث والتطوير في (2007) عام في (%3.5) اإلجهالي الهحمي
 -:2عمى

 والخاص. العام القطاعين بين ًالشراك- 1
 البحوث. وهؤسسات والجاهعات الشركات بين الكثيف بكاالتش 2-

                                                           
1 -  www.unesco.orgUNESCO SCIENCE REPORT. 2010.  11-10ص. 
2
 .692ص ذكره، مرجع سابك العربية، البمدان في الهعرفة اقتصاد ،اتجاٌات الشاهات أبو أىس هحهد - 

http://www.unesco.org/
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 الهجتهع. طبقات جهيع عمى العمم ويعهم يؤهن عادل ىظام- 3
 التي الهعرفة اقتصاد إلى الوصول في الخاص لمقطاع األٌم الهساٌهة تغافل يهكن ال •

 .الهختمفة والصىاعات القطاعات بين الصبلت تحفيز عمى خاصة استىدت
الهعموهات  تكىولوجيا صىاعات هّكىت تجريبية سوقاً  الصىاعات قطاع عمي ذلك قدم هثال    

ا بغاية هحمياً  الىاشئة صىاعاتٍا تجربة هن واالتصاالت  في األسواق بيعٍا قبل وتحسيىٍا تطويٌر
ا وفي .العالهية  واالتصاالت (operators)الهعموهات  صىاعات في التطورات ٌذي هّكىت دوٌر

 لمهشغمين. وديىاهيكية جديدة سوق وجود تشجيع هن
 في الهستقبل سيستهر الىجاح ٌذا أن عمى قاطعاً  دليبلً  ليس القوي الفىمىدي االقتصاد أداء إن    
 الوقتفي  الفىمىدي يواجً هىتظرة ولكن االقتصاد غير تكون أن يهكن صعوبات يواجً لن وأىً

 :وهىٍا هختمفة صعوبات الحاضر
 السكاىي الترٌّل •
 االشتراكي االجتهاعي الىظام •
 سىة هرات بين  (4)تصّدرتً قد كاىت فىمىدا أن ىرى كهعيار، العالهية التىافسية هؤشر أخذىا إذا •

 في ةالسابع لتبمغ الهرتبة التالية السىوات في تدريجياً  تراجعت ولكىٍا ، (2005) وسىة  (2000)
 (.2013/2014وهن ثم أخذت الهرتبة الثالثة سىة )  (2010)

 :ٌو يطرح أن يجب الذي السؤال
 لمهستقبل؟  ضهاىة هعيىة زهىية فترة في ها بمد ىجاح يكّون ٌل

 .الظروف ٌذي تغيرت ها إذا يفشل أن يهكن هعّيىة وظروف أوقات في يىجح ها أن •
 .والتجديد الهروىة ٌو الحل •
 عدداً  فعىدها يبدأ طبيعية؛ حدود لٍا هعين وقت في طّورت التي والسياسات االستراتيجيات إن •

 هعين لبمد ىجاحاً  التي حققت بتمك شبيٍة واستراتيجيات سياسات وتىفيذ باعتهاد الدول هن كبيراً 
 .جديدة وهفاٌيم ألفكار األوان آن يكون

 السياسات واالستراتيجيات عمى وتىطبق ودورية دائهة تكون أن يجب لمتجديد الحاجة إن •
 والتقىيات. والصىاعات
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 1ماليزيا في التحول إلي اقتصاد المعرفة: تجربة -(4-5-2) 
 زراعياً  هجتهعاً  القرن الهاضي هن الستيىيات أواخر وحتى الهاليزي الهجتهع يعتبر       
 إستراتيجية الهاليزية الحكوهة الوقت تبىت ذلك هتدىية، في واقتصادية بشرية تىهية بهعدالت
 ، الهاليزية العاهمة لميد الفىية القدرات وعمى تطوير الهعرفة عمى يعتهد اقتصاد لبىاء وطىية
 اقتصاد هن الهاليزي االقتصاد فتحول الخارجية، الهاليزية لبلستثهارات األسواق فتح عمى وعهمت
 آليات دعهتٍا التي السياسة ٌذي ضلوبف .الهعرفة عمى يعتهد هتقدم اقتصاد صىاعي إلى زراعي

 هعاٌد ،وتأسيس العمهي والبحث التعميم آليات تطوير خبلل هن البشرية والهٍارات تطوير القدرات
 بميون (313.4) إلى ليصل الىاتج  القوهي إجهالي ارتفع هٍىية، تدريب وهؤسسات عمهية بحوث
ا بزيادة (2015 (العام في دوالر  الصادرات قيهة وارتفعت ، (2014 ((عن العام (5.99%قدٌر

 في دوالر بميون (200.35) إلى ( لتصل (2014العام عن  (40.2%)بىسبة الصىاعية
 لمىاتج سىوي ارتفاع بهعدل دوالر)  16120الفردي) هتوسط الىاتج بمغ كها (، (2014العام

 الستيىيات أواخر هىذ الهتعاقبة الهاليزية الحكوهات أولت سىويًا، ولقد %)3.6بحدود) الفردي
ىهاء والتدريب لمتعميم قصوى اليوم أولوية وحتى  عمى قاعدة ، الهاليزي لمشعب البشرية القدرات وا 
مة قوة عاهمة لبىاء الوسيمة ٌو الهٍىي والتدريب لمهواطىين، هكتسب حق التعميم إن  وهاٌرة هٌؤ

 واالقتصاد الهجتهع بىاء خدهة في والعموم وتوجيٍٍها التعميم وتطوير الصىاعي، البىاء عمى قادرة
 الهاليزية لمعموم األكاديهية ودور رسالة العموم ووزارة البشرية التىهية وزارة حددت فقد الهعرفي لذا

 وتسويق التفوق التكىولوجي إىجاز، يمي كها هعرفي اقتصاد بىاء في الوطىية الرؤية تحقيق في
 هن ، التكىولوجية والحمول وتوفير االستشارات الصىاعي التجٍيز في والهساعدة البحوث ىتائج
ا التي لمهعرفة الفاعمة اإلدارة خبلل كذا ."الصحيح بالشكل بحوزتٍا واستثهاٌر  رؤية خبلل وهن ٌو
تباع هعرفي بىاء هجتهع عمى تقوم وطىية  ، الٍدف ٌذا إلى الوصول تخدم وطىية سياسات وا 

االبتكار  وتعزيز والتكىولوجي الصىاعي البىاء عهمية قيادة هن الهاليزية تهكىت الحكوهات
ىشاء العمهي والبحث التعميم في االستثهار خبلل هن واإلبداع لمتىهية  الدراسية الهبلئهة البيئة وا 
 الدول هصاف إلى رفعٍا ، التقدم والرفاٌية هن بهزيد شعبٍا أحبلم وحققت واالقتصادية البشرية
 قياسية.  زهىية فترة في الهتقدهة

                                                           
 .  172- 171هراجع سابق،ص ص،  2011،اقتصاد"الهعرفة:ىحو هىظور أشهل لؤلصول الهعرفيةفتحي،الزيات،" - 1
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 1:الصين تجربة -(4-5-3)
 ، الهعرفة هجتهع وبىاء البشرية الهستداهة التىهية صعيد عمى خبلقة تجربة الصين تعيش     
 جديرة الصيىية التجربة فإن ٌىا ،وهن التي تهتمكٍا الهعرفة إدارة في البىاءة توجٍاتٍا خبلل هن

 شددت لقد وهستداهة شاهمة تىهوية سياسات لصياغة هىٍا واستخبلص العبر والبحث باالٌتهام
التىهية  في واإلبداع االبتكار ثقافة وتعزيز العمهي والبحث التعميم دور عمى الحكوهة الصيىية

 االقتصادية وهعالجة القضايا الصيىي لمهجتهع والرفاٌية الهعيشة هستوى تحسين بٍدف البشرية
زالة ، الهمحة والبيئية واالجتهاعية  يساٌم اقتصادي استقرار إلى وصولالسكان لم عن الفقر شبح وا 

 .لمدولة القوهي األهن توفير وبالتالي ، واالجتهاعي لمشعب السياسي االستقرار تحقيق في
 ، العمهي الصيىي والتقدم التعميم تطوير في الفعمي االىطبلق بداية )1993 (عام شٍد لقد      
ا إستراتيجية رؤية واعتهاد  ، "والهعرفة والتكىولوجيا العموم، خبلل هن الصين إىعاش" شعاٌر
                                                                                                                                                                               إلى االىتساب هعدالت زيادة في ( تهثمت2010 (العام في إليٍا التوصل يىبغي أٌدافا وحددت
 في ودالجٍ وهضاعفة األهية، واستئصال التعميم العالي وتوسيع الهٍىي التعميم وتعزيز التعميم
 هضاعفة عن فضبلً  التعميم، جودة تحسين جٍود هتابعة عمى هوازاة العهل في والتكىولوجيا العموم

بلت وتطوير والهٍىية، العمهية األهية الجٍود الستئصال وتعزيز  البشري الهال رأس هٌؤ
 في واالختراع ىظام لبلبتكار وتشجيع وتأسيس هىتج، استثهار والهعرفة التعميم واعتبار احتياجاتٍم
 وتأٌيل الهستداهة واالجتهاعية لمتىهية االقتصادية هؤسسة وبىاء ،والتكىولوجيا العموم هجاالت

مة العميا الوطىية الكوادر هن هحدد غير عدد دارة لقيادة الهٌؤ  القدرات وتطوير وتحديث البحوث وا 
يقوم  التحتية البىية إلىشاء رئيس ٌدف تحديد وثم .واكتشافٍا العمهية الُىخب الكاهىة في اإلبتكارية

 الصين الوطىي، إلظٍار البىاء عهمية يخدم بها والتكىولوجيا العموم في البحث عهمية تىشيط عمى
 الهعرفية ذوي القدرات هن والعمهاء القادة ودعم وتشجيع والتكىولوجيا، العموم في عالهية كقوة

 اإلىتاج في الهباشرة حتى االختراعات تابعة وه الهعرفة إدارة برىاهج تفعيل عن فضبلً  ، العالية
 والتسويق .

                                                           
إدارة الهعرفة َدَرٌا في بىاء الهجتهع الهعرفي َتحقيق التىهية البشرية الهستداهة تطبيقات هختارة لتجارب ،" ىغن حسيو ىعهة - 1

، ص ص 2011،العدد الرابع، جاهعة الىٍرين، األردن،  21، هجمدهجمة كمية االدارة َ االقتصاد"، العالهية َالعربيةل عيىة هو الدَ
76-77. 

 



71 
 

 .1كوريا الجنوبية: تجربة -(4-5-4)
 الهعرفة: اقتصاد إلى لمتحول الجىوبية كوريا إستراتيجية

 أٌم االقتصادات هن واحدة إلى الهوارد فقيرة دولة هن التحول هن الجىوبية كوريا تهكىت •
 هن الفرد ىصيب حيث هتوسط هن ىهواً  األسرع الدول هن وواحدة العالم هستوى عمى الهعرفية
 :إليذلك  يعزى .الىاتج
 في التكىولوجيا وهعتهد عمى الهعرفية الصىاعات عمى قائم اقتصاد خمق ىحو كوريا اتجاي )أ(

 .والتشغيل الىاتج هن األكبر الجزء توليد
القرن  هن السبعيىيات عقد هطمع هع الهعرفة اقتصاد إلى الكوري االقتصاد تحول بدأ )ب(

  .الهاضي
 لتهويل عهميات الخارجي واالقتراض لبلستداىة سياسات الفترة تمك خبلل كوريا )ج( اىتٍجت

 تكثيف واالتجاي ىحو واسع ىطاق عمى التكىولوجيا وىقل البشري الهال رأس في االستثهار
 بشكل اإلىتاج لعىاصر الكمية اإلىتاجية ارتفاع عمى ذلك ساعد لقد ،التقىية عالية الصىاعات

 .الهتقدهة االقتصادات هن الكثير تتفوق عمى وجعمٍا همحوظ

 هجتهع قياس عن لبلتصاالت الدولي لئلتحاد تقرير أحدث )1-4كها يوضح الشكل )      
 شبكات عبر باإلىترىت الهتصمة لمهىازل العالم ىسبة في أعمى ( أن2010سىة ) الهعموهات
( ىقطة هن 17بالهائة، وبا)  (95%)ىحو إلى الىسبة تصل ٌذي بكوريا و هوجودة الىطاق عريضة

 في العريضة بالحزهة لمهىازل الهوصولة االتصال لسرعة الوسطي الهستوى ( أي أن0.10)
أقرب هىافسيٍا ترتيب كوريا الجىوبية األولي في  في عميً ٌي ها ضعف تكون أن تكاد كوريا

      االتصاالت.                       

                                                           
 .135،136،ص ص2011، الدار الجاهعية،اإلسكىدرية، الطبعة األولي،االقتصاد الهعرفي والتصديرد الرازق، هحهود عب - 1
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 .2010المصدر:األمم المتحدة )اإلسكوا( المجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 

 الهعموهات هجتهع قياس عن لبلتصاالت الدولي لئلتحاد تقرير (3-4الشكل )
 
 البشرية المستدامة:  والتنمية المعرفة بناء اقتصاد العربية في التجارب -(4-6)

يعد التخمف العمهي والتكىولوجي هن بين أٌم التحديات التي تواجٍٍا الدول العربية، إال        
اقتصادٌا هتابعة ٌذي التغيرات وقد بدأت بهحاولة هواءهة  قد حاولت ةالدول العربيبعض إن 

اإلعهال  و التجارة االلكتروىية و ةليجاري االقتصاد الجديد، كها بدأت باعتهاد اإلعهال االلكتروىي
 الهصرفية االلكتروىية هن ٌذي الدول ىذكر هىٍا دولة اإلهارات وهصر .

 .1:المتحدة العربية اإلمارات تجربة -(4-6-1)

 الفائض هن هستفيدة شاهمة تربوية إىهائية الخميجي سياسة التعاون هجمس دول اعتهدت       
 الخميج إلى دول في ةوالسباق الهتحدة العربية اإلهارات دولتا وكاىت .الىفطية لمعائدات التراكهي

 لتطوير هستقمة حكوهية ٌيئات وطىية إىشاء وفي األجىبية، العالي التعميم لهؤسسات أبوابٍا فتح

                                                           
، 2010جرير،عهان،األردن، الطبعة األولي، دار "،االقتصاد الهعرفي واىعكاساتً عمي التىهية البشريةٌدي الدعهي،عدىان العذاري،- 1

 .179-178،ص ص
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 حكوهاتٍا توليٍا التي األٌهية لتأكيد الكبار، حكاهٍا وهسؤوليٍا هن هباشر بأشراف العالي التعميم
 أن: حيثالعمهي  والبحث التعميم العالي هستوى لرفع

 إجهالي %( هن1.(6حوالي  اإلهارات في العمهية البحوث عمى اإلىفاق هعدل بمغ   -1
 اإلجهالي، الهحمي %( هن الىاتج24الصىاعية ) الصادرات حجم وبمغ الهحمي، الىاتج
 .عالية تكىولوجيا ذات %( صادرات10.2هىٍا )

 ، (2020التربية) تدعى والتعميم لمتربية خاصة وطىية إستراتيجية اإلهارات حكوهة أقرت  -2
 التعميم في التقىيات الحديثة إدخال إلى تٍدف الخهاسيىية الخطط هن سمسمة عن عبارة

 .التعميم الهستدام وتحفيز واإلبداعية اإلبتكارية الهعارف وتعهيق وتىشيط
 فيً والتدريب اإلبداع والبحوث، وهركز العالي الفىي الهعٍد بين شراكة إىفاقات وضع تم  -3

 واألساتذة الطبلب تأٌيل وتدريب لتأهين العالهية الشركات هن كبيرة هجهوعة هع
قاهة العمهية بالهعارف وتزويدٌم   .التدريبية الدورات وا 

 دبي االىترىيت هديىة الهعرفة في الهتخصصة وقرية التعميهية تأسيس الهىظهةتم  -4
 وهعاٌد وهؤسسات تدريب إلى هراكز باإلضافة العالهية الكبرى، الجاهعات الستقبال
  لمهديىة التكىولوجية، العالية العمهية الخدهات هن تستفيد بحوث

 التعميم وزارة هن حكوهية هرخصة غير وتدريب عالي تعميم هؤسسة (23(تأسيس تم -5
 والتكىولوجيا الذي العموم هعٍد ظبي، أبو في الىهوذجية هصدر الهديىةتأسيس و  العالي،
 لمتكىولوجيا الستقبال هاساتشوستس هعٍد هع بالتعاون (MIT) في فيً التسجيل سيبدأ

 وتقىية والبيئة والهياي والٍىدسة هجاالت العموم في التخصص في يرغبون الذين الطبلب
 الهعموهات.

ىطاقو         في السباقة العربية الدولة اإلهارات ستكون فيٍا الحكوهة الهؤشرات وجٍود ٌذي هن اً ا 
البشرية  لمتىهية رائدة هؤسسة دبي حاكم ( أطمق2007 (عام ففي، هتقدم هجتهع هعرفي بىاء

 العمهية وتهويل البعثات الشابة العقول ودعم العربي الوطن في الهعرفية والبىي العموم وتطوير
 والهىتجة الهتقدهة الدول إلى هصاف العربي الوطن هستوى رفع بٍدف والبحوث، والدراسات
 هؤتهر وخبلل .العربي والوطن الهتقدم بين العالم القائهة الهعرفية الفجوة عمى والقضاء لمهعرفة
 لتىفيذ عهل آلية أطمقت الهؤسسة، ٌذي أقاهتً الذي (2007 (عام في الهىعقد األول الهعرفة
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 ،التعميم العالي جودة وتحسين ،الدولية الهعرفة تعزيز شأىً هن والهعرفة التعميم لدعم هشروع كبير
 العمهية وبىاء القدرات، العربية القيادية الهٍارات وتىهية ،العربية األبحاث شبكة وتأسيس
طبلق هشاريع ،الجاهعات في اإلعهال حاضىات وتأسيس ،والهعرفية  الذي الهعرفة هجتهع لبىاء وا 

ا الهعرفة هصادر يوفر  إن والشك ،إىتاجٍا في الهشاركين ورعاية الوصول إليٍا وتسٍيل وىشٌر
 العربية .  "الهعرفة هصاىع" وجودة عهل في تحسين سيساعد ىاهجالبر  ٌذا تىفيذ

ن         الهستداهة التىهية البشرية وتحقيق الهعرفي الهجتهع بىاء في الذكر أىفة الدول تجارب وا 
ا الهعرفة عمى إدارة أساسي بشكل ركزت كوىٍا والبحث باالٌتهام جديرة  قوية دولة لبىاء واستثهاٌر
 الكثير عهمت فقد تىفيذٌا، عمى وعهمت األٌداف والخطط وحددت اآلليات ووضعت وآهىة، قادرة
دارتٍا هعرفتٍا استثهار عمى الىاهية الدول هن  بهجتهعاتٍا تصل جعمٍا هها بالشكل الهطموب، وا 
 حاجاتً تأهين في تساعد جديدة إىتاج وسائل الهعرفة وابتكار إىتاج هن فيٍا يهكىٍا حالة إلى

حراز  .التقدم والرفاٌية هن هزيد وا 

 1:مصر تجربة-(6-2 -4)

 ، والعموم والهعرفة في الثقافة وطويل عريق تاريخ ولٍا عربية، دولة اكبر ٌي هصر       
 واألهية والبطالة الفقر وهعدالت التي خاضتٍا والحروب الهالية الهوارد وقمة السكان كثافة ٌتعيقٍا
 العربي الوطن في الباحثين هن عدد اكبر فإن ذلك هنبالرغم  .فيٍا التىهية عهميات تعيق التي

ي دولة هصر، في هوجود  .السىين اآلف إلى تهتد حضارة وفيٍا ىاشط صىاعي قطاع ذات ٌو
 الصعيد (عمى2014 (البشرية عام التىهية هؤشر ترتيب حسب (112) الهرتبة هصر تحتلو 

ي العالهي،  الهجتهع وبىاء العمهي البحث صعيد عمى الوطن العربي في الصدارة هركز تتبوأ ٌو
ا ويهكن الهعرفي  البحث لواقع بالىسبة األٌم الهؤشر أها .فيٍا العمهي التقدم هؤشرًا لواقع اعتباٌر
ي ، فيٍا العرب الباحثين عدد إجهالي هن %)57 (حوالي وجود في هصر، فيكهن في العمهي  ٌو
 الدخل هن حصتٍا تبمغ بيىها والتطوير البحث عمى العربي اإلىفاق إجهالي هن%) 30تىفق)

 هن (0.24%) البحث والتطوير عمى إىفاقٍا هعدل ويبمغ العربي، الدخل إجهالي هن %(12)
 براءات وعدد شخص، هميون باحث لكل (910) فيٍا الباحثين وعدد الوطىي الىاتج إجهالي

                                                           
1
 .167-160"، هرجع سابق ،ص صاالقتصاد الهعرفي واىعكاساتً عمي التىهية البشريةالعذاري،ٌدي الدعهي،عدىان  - 
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 يوجد ال اىً بعيد وقت هىذ الهصرية الحكوهة أدركت لقد .اختراع (1210) الهسجمة االختراع
دارتٍا الهعرفة استثهار طريق غير واألهية والبطالة الفقر فاعمية لهحاربة أكثر طريقاً  تعهل  التي وا 
ذا والتقدم، التكىولوجيا خمق عمى  األتي: طريق عن يتم ٌو

ىتاج الختراع وهٍىدسيٍا عمهائٍا وهفكريٍا عمى هصر اعتهاد  -1  وتوليد جديدة سمع وا 
 .هبدعً وأفكار هعارف

 االجتهاعية والسياسية العموم هختمف في بحثية هؤسسة) 68) حوالي هصر في يوجد -2
 بعض عدا هؤسسة خاصة، (15) و حكوهية هؤسسة (45) هىٍا والعمهية، والتاريخية

  .الخارجي التهويل ذات والهصرية األجىبية البحوث هراكز
 البحث العمهي وزارة تدعى هتخصصة وزارة والتطوير العمهي البحث عمى يشرف -3

 البحثية والهعرفي لمىشاط هصر توليٍا التي األٌهية يعكس هها والتكىولوجيا،
 هع العمهي وضعتٍا وزارة البحث العمهي، لمبحث وطىية خطة الهصرية الحكوهة أقرت -4

 الحكوهية، الوزارات باقي وبالتعاون هع القاٌرة في والتكىولوجيا العمهي البحث أكاديهية
 عدد ارتفاع إلى الخطة ٌذي هصر، وأدت في والبحثي العمهي الىشاط تعزيز هٍهتٍا
 سىويًا، اختراع وبراءة ورقة (1210) هصر إلى في االختراع وبراءات العمهية األوراق
 والٍىد ،)417000 (باليابان هقارىة الهطموب،  الهستوى دون يزال ال العدد ٌذا ولكن

9000) ). 
 كوزارة هصر، في الرئيسية الحكوهية الوزارات البحثية والهؤسسات الهراكز اغمب تتبع -5

 وهىٍا التربية، ووزارة العالي التعميم ووزارة ووزارة الصىاعة الزراعة ووزارة والىفط الطاقة
 والتجٍيز. األساسي التهويل تتمقى

ا هن الدول الىاهية تتهثل في        :إال إن التحديات التي تعاىي هىٍا هصر كغيٌر

أىٍا لم تحقق الىهوذج الكبلسيكي لمتىهية أي ىهوذج الثورة الصىاعية،وفي الوقت الذي  -1
اضطرت إلي تحقيق ىهوذج الثورة الصىاعية الثالثة،أي الثورة الهعرفية والتكىولوجية 

رغم هن توفر الهوارد البشرية العاهمة في هجال البحث العمهي الوثقافة هجتهع الهعرفة وب
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ذي الهوارد ال ترتقي إلي القاعدة العمهية البلزهة إلي اقتصاد في هصر فإن جودة ٌ
 .الهعرفة في الهستقبل

وتهثل ٌجرة العقول الهصرية إلي الخارج عائقًا في رأس الهال البشري الذي ٌو أساس   -2
 .اقتصاد الهعرفة 

 %( هن الىاتج الهحمي اإلجهالي،0.23عمي البحث والتطوير ال يتعدي )هصر إىفاق  -3
%( هن ىاتجٍا القوهي  3.5 - 2فق الدول الرائدة في اقتصاد الهعرفة هابين )بيىها تى

 . عمي البحث والتطوير
ضعف العبلقة بين هراكز البحث والتطوير والجٍات اإلىتاجية عائًقا أهام تطبيق األبحاث  -4

بحاث السوق والهستٍمكين وليس بحوث اإلىتاج أالتي تقوم بٍا الجٍات اإلىتاجية عمي 
بها يودي إلي عدم اكتهال دورة االبتكار التي تبدأ هن البحث األساسي إلي  لوجيا،والتكىو 

 .1البحث التطبيقي وتىتٍي بتىهية التكىولوجية والهىتجات

السابقة حيث ىري هن خبلل التجارب الدول  الدولية التجارب هن الهستفادة الدروس        
مي التعميم والبحث العمهي بشكل أساسي، إذ تبىت الهتقدهة والعربية عمي حد السواء، تم التركيز ع

 جهيعًا هبدأ االستثهار في رأس الهال البشري وهن خبلل ٌذي التجارب ىوضح األتي: 
هن الىاتج  %(3.5عمي البحث العمهي والتطوير ) اهن حيث اإلىفاق إذ يبمغ إىفاق فمىد -1

البحث العمهي الهحمي اإلجهالي في حين أن ليبيا ال يتجاوز اإلىفاق عمي 
 %( هن الىاتج الهحمي اإلجهالي .0.02والتطوير)

هساٌهة القطاع الخاص في فمىدا ساعد أيضا لموصول إلي بىاء اقتصاد الهعرفة  في حين  -2
ىجد القطاع الخاص في ليبيا ال يوجد لديً أي دور فيها يتعمق ببىاء اقتصاد الهعرفة قد 

 ىدا. يكون دوري شبً هىعدم تهاهًا خبلف تجربة فم
كذلك ىجد أن في جهيع التجارب الدولية كان ٌىاك دور كبير وواضح لمحكوهة في التحول  -3

إلي بىاء اقتصاد الهعرفة، وذلك هن خبلل وضع سياسات وخطط لتطوير آليات التعميم 
والبحث العمهي وهن خبلل أيضًا االستثهار في التعميم والبحث العمهي كها ٌو واضح في 

 .التجربة الهاليزية 
                                                           

1
، مكتبة اإلسكندرٌة،العدد سلسلة الدراسات المستمبلٌة بمكتبة اإلسكندرٌةنسرٌن،اللحام،"التصاد المعرفة كآلٌة لتحمٌك نهضة مصر"،- 

 .28-21،ص ص2913السابع،مصر،
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لقد تم اٌتهام الحكوهة الصيىية بدور التعميم والبحث  ةكها ىبلحظ أيضًا في التجربة الصيىي -4
العمهي، هن خبلل الخطط لتطوير التعميم في الصين التي اعتهاد عمي رؤية إسترتجية، 
حيث تم التوسع في التعميم العالي وتشجيع ىظام االبتكار واالختراع في هجاالت العموم 

تشجيع االبتكار واالختراع هها يساٌم  والتكىولوجيا، في حين ىجد أن ليبيا تفتقر إلي ىظام
 في عدم بىاء اقتصاد الهعرفة .

كذلك ىجد أن في تجربة كوريا الجىوبية إىٍا اىتٍجت سياسات االستداىة واالقتراض  -5
الخارجي لتهويل عهميات االستثهار في رأس الهال البشري وىقل التكىولوجيا، إذ أن ليبيا 

رد الهالية، التي تساعدٌا في االستثهار في رأس بعكس كوريا حيث لديٍا وفرة في الهوا
ي تعتبر عاهل هساعد في بىاء اقتصاد الهعرفة .  الهال البشري وىقل التكىولوجيا ٌو

أها فيها يتعمق بالتجارب العربية في بىاء اقتصاد الهعرفة، ىجد أن دولة اإلهارات قد تكون  -6
ال أن دولة اإلهارات قاهت في إىشاء قربيً إلي الحالة الميبية هن حيث إىٍا دولة ىفطية، إ

ٌيئات وطىية هستقمة لتطوير التعميم بإشراف هباشر هن حكاهٍا،إذ بمغ هعدل اإلىفاق عمي 
%( هن إجهالي الىاتج الهحمي، إذ ىجد أن ليبيا ال يتجاوز 1.6البحث العمهي حوالي )

و يعتبر عائق أهام بىاء اقتصاد 0.02)% الهعرفة في ( هن إجهالي الىاتج الهحمي ٌو
 ليبيا.

يهكن القول إن ٌىاك إىفاق عمي التعميم ولكن بشكل ضعيف، ويعاىي هن العشوائية أي ال  -7
يوجد روية حقيقة لتوجً ىحوا بىاء اقتصاد الهعرفة، حيث ىجد إن دولة اإلهارات وضعت 
سمسة هن الخطط الخهاسيىية بٍدف إدخال التقىيات الحديثة في بالتعميم وتىشيط الهعارف 

وضعتٍا وزارة البحث العمهي  ةاالبتكار والتطوير، وكذلك هصر وضعت خطة الثبلثيىيو 
هع أكاديهية البحث العمهي والتكىولوجيا هٍهتٍا تعزيز الىشاط العمهي والبحثي لبىاء 

 اقتصاد الهعرفة .

 في ىجحت الهتقدهة التي الدول قائهة رأس عمى تأتي اىٍأ حيث الدولة األولي اختيرت وقد       
 الهكاىة ذيبٍ واالحتفاظ هعرفي، اقتصاد إلى وليأ اقتصاد هن واالىتقال البشرية هواردٌا تىهية

 هجهوعة إلى تىتهي الهختارة فٍي الثبلث اآلسيوية الدول أها ،ههتدة زهىية الدولية لفترة
إلى  لموصول السبيل تهٍد التي بالهرحمة االىتقالية حالًيا الىاشئة، وتهر أو الصاعدة االقتصادات
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 وفي البشري الهال رأس في تىهية كبيًرا شوًطا جهيعٍا قطعت وقد الهعرفي، االقتصاد إقاهة
الهتقدهة والدول العربية حيث  بالدول والمحاق االىتقال عهمية في بها يعجل اٍتباقتصاديا الىٍوض

 تىهية لتوجً فيفي ا ىجحت العربية التي الدول قائهة اإلهارات العربية الهتحدة تأتي عمي رأس
هعرفي كذلك إن هصر ٌي أيضا هن  اقتصاد إلى وليأ اقتصاد هن واالىتقال البشرية هواردٌا

 هن الدول العربية الىاجحة في التوجً إلي اقتصاد الهعرفي لتحقيق التىهية االقتصادية، فٍىاك
 دون تزال ها البعض هىٍا إن إال بٍاألبأس  خطوات تخطو إن استطاعت التي الدول العربية

 .الهطموب الهستوى

 إدهاج هجال في العربية الدول حتى عمى بعيدةىٍا إ فالواقع ليبيا، حالة يخص فيها أها       
 بىية هعموهاتية خمق خبلل هن الوطىي، االقتصاد في االتصالو  الحديثة لئلعبلم التكىولوجيات

الحديث، وىستخمص  العالم هتطمبات هع والهتوازن السريع لمىهو االقتصاد الميبي بتأٌيل تسهح
 لمتكىولوجيات العىاية الكافية تولي أن هعرفيا، اقتصادا تىشئ أن ليبيا أرادت إذا هها سبق أىً

ها  واستغبلل جٍة، هن الرقهية البيئة لترقية هتكاهمة خبلل براهج هن واالتصال، لئلعبلم الحديثة
 لبلىتقال السبيل التي يسرت العواهل تجربة كل في اقتصادية حيث بيىا ههارسات في هىٍا يتوفر

 أٌم الدروس الىٍاية في ورصدت التجارب ذلك عمى الدالة وهؤشرات األداء الهعرفي، لبلقتصاد
ا يهكن التي سالفة الذكر، الرائدة الدول ىجاح هن الهستفادة  :يمي فيها إيجاٌز

 كياىات كافة هشاركة خبلل الهعرفة هن هجتهع لبىاء االجتهاعي التوافق هىٍج تبىي أٌهية -1
 يىهي وبها السموكية الفكرية والقيم االتجاٌات في جذري تغيير إحداث يهكن هن تهع بهالهجا

 صوب الفاعل لمتغيير والتحرك القوية اإلرادة اإلىجاز ويوفر إلى بالحاجة  والشديد الواعي اإلدراك
 .الهعرفي االقتصاد

 عجمة دفع في  العيىية الهوارد أو لعىاصر اإلىتاج الكهي التراكم وليس الهعرفي التراكم أٌهية -2
 .الهستداهة التىهية وتحقيق االقتصادي الٍيكل الىهو وتىويع

 عمى اإلىفاق صور عىاصري البشري لتشهل الهال رأس تىهية في االستثهار هفٍوم اتساع -3
 اإللكتروىي والتعميم التقىي تّعممالحياة وال طوال كالتّعمم والجاهعي العام التعميم بجاىب كافً التّعمم
 واإلىفاق واالبتكار، البحث والتطوير عمى اإلىفاق إلى باإلضافة الهٍىي، بعد والتدريب عن والتّعمم
 .واالتصاالت وتقىية الهعموهات العموم عمى
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 الهعرفي لبلقتصاد األساسية الركائز والهحاور كافة عمى التىهوية الجٍود تكثيف ضرورة4- 
 .  االىتقال الهتوازن لتسريع

 هع البشرية الهوارد لتىهية الرئيس باعتباري الهدخل شيء كل قبل "التعميم" هحور عمى التركيز -5
 .التالية تأكيد التوجٍات

لزاهية لمجهيع التعميم إتاحة -6  الكبار تعميم في والتوسع العام التعميم في لهراحل هتقدهة التعميم وا 
 .الهستهر التّعمم وىظم
تقىيات  هن واالستفادة التدريب وأساليب بتطوير الهىاٌج هراحمً كافة في التعميم بجودة االرتقاء-7

 التكىولوجية(.  والجاهعات الذكية هىاٌج الهدارس( التعميم هىظوهة في والهعموهات االتصال
 الداعهة واالتصاالت الطبيعية الٍىدسة والعموم هجاالت في الحديثة العموم عمى التركيز -8

 .لبلقتصاد الهعرفي
 وكميات التقىية والهعاٌد الهدارس في خبلل التوسع هن التقىي والتدريب التعميم عمى التركيز -9

 .تهعلهجا خدهة وهراكز تهعلهجا التقىية وكميات
 أو االختصاصات هن لً تكون لبلقتصاد الهعرفي أعمى هجمس أو عميا ٌيئة تواجد ضرورة -10

 إصدار وهن وخطط، هن سياسات يتبعٍا وها اإلستراتيجية الرؤية طرح هن ها يهكىً السمطات
ىفاذٌا عهبل، القرارات  .الهصمحة أصحاب الهستهر بين والتىسيق الجٍود افرظت يضهن وبها وا 

 هراعاة هع الهعرفي، االقتصاد في بىاء الهصمحة أصحاب لكافة الهشتركة الهسئولية تأكيد -11
 واإلشرافية اأُلطر التىظيهية توفير في دوري خبلل هن الحكوهي الريادة لمقطاع تكون أن

 هع إشراك البحثية، والهراكز التعميم عمى واإلىفاق البىية األساسية إلقاهة الهالية واالعتهادات
 هىظوهة االستثهار في وهتزايدة فاعمة تهع الهعرفي بصورةلهجا وتىظيهات الخاص األعهال قطاع
 .البشري الهال رأس في

حيث يزداد استثهار الدول في الهعرفة والهعموهات هن خبلل التوّسع في اإلىفاق عمى       
التعميم والتدريب والتطوير الهستهر لهستويات األداء في القطاعين الحكوهي والخاص، فاالستثهار 
في تىهية العىصر البشري أصبح يشكل في حد ذاتً أحد عواهل اإلىتاج، إن لم يكن أٌهٍا عمى 

إلطبلق، لدوري األساسي في تحسين اإلىتاجية وزيادة هستويات التشغيل، فضبًل عن كوىً العاهل ا
اإلىتاج وبالرغم هن هخاوف ارتفاع هعدالت البطالة  األساسي وراء االرتقاء بكفاءة عىاصر

تجارب الدول الهتقّدهة وبعض الدول  الىاتجة عن التقىيات القائهة عمى اقتصاد الهعرفة, فإن
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اهية تشير إلى أن أثر تمك التقىّيات في التوظيف الهباشر وغير الهباشر يهكن أن يكون في الى
الحقيقة فاعبًل، حيث أىٍا تولد طمبًا إضافيًا عمى العهالة هن خبلل توفير سمع وخدهات جديدة 
 وهن خبلل توسيع ىطاق السوق وزيادة اإلىتاج. والواقع أن تأثيرات التقىّيات الحديثة في هجال
التوظيف ال تقتصر فقط عمى حجم العهالة وبىيتٍا الهٍىية وسوق العهل, ولكىٍا ستشهل أيضًا 
وبصورة أساسية ىوعية العهل, خصوًصا فيها يتعمق باعتهاد ها يهكن تسهيتً األىواع الهرىة 

ويهكن القول أن  ،لمعهالة ذات الطابع التعاقدي, فضبًل عن االتجاي ىحو تقميص ساعات العهل
ق العهل في الدول الهتقّدهة والدول الىاهية عمى حد سواء ستصبح بذلك أكثر هروىة في ظل أسوا

اقتصاد الهعرفة، وهن الواضح أىً سيكون لمثورة التقىية الجديدة أثر كبير بالىسبة لمفئات األكثر 
احتكاكًا بٍا ولصالح االختصاصات األكثر حداثة التي يغمب فيٍا عىصر الشباب، كها ستبرز 

ائدتٍا وتأثيراتٍا بصورة جمّية بالىسبة لمشركات دولية الىشاط والهؤسسات ذات اإلىتاج الكبير ف
بديٍي أيضًا أىٍا ستكون في صالح الدول األكثر تقّدهًا القادرة عمى الوهن  ،الهوّجً لمتصدير

ا لٍا اهتبلك ىاصية الهعرفة التقىيّ  ة واحتكار االستفادة هن الهيزات الهطمقة والىسبية التي يوفٌر
القسم األكبر هىٍا, هن خبلل التبادل الدولي, وهن ثم تكريس تفّوقٍا التقىي عمى الدول الىاهية 
واألقل تطّورًا, والتي تصبح هعٍا الٍّوة التقىية أكثر اتساعًا وعهقًا.فهن الواضح أن التدويل الهتزايد 

اقتصاد التصدير أكثر استخداهًا لئلىتاج واشتداد الهىافسة الدولية يجعل الدول التي تركز عمى 
وهها ال شك فيً أن  ،لمتقىّية الحديثة, وبالتالي أكثر احتياجًا الكتسابٍا وتطويعٍا وىشر تطبيقاتٍا

ٌذا التطّور والتقّدم لمعموم والهعرفة والتقىية يشكل تحديًا قويًا أهام االقتصاد الميبي الذي هازال في 
ىجازات الثورة العمهية بكافة هراحمٍا، األهر الذي يؤكد أٌهية هوقع الهتمقي والهستخدم "السمبي" إل

ا الركيزة األساسية لمتوّجً ىحو بىاء االقتصاد الهعرفي  اإلسراع بتىهية الهوارد البشرية باعتباٌر
الذي يهثل السبيل الوحيد لىجاح الهجتهع الميبي في هواجٍة تحديات العصر الحديث وهستجداتً 

دراكًا لها تقّدم فيجب  ،العالهية اتلكي يتبوأ هوقعًا هبلئهًا عمى االقتصاديالهتبلحقة، وتأٌيمً  وا 
تحّول هن "اقتصاد ريعي" يعتهد عمى الىفط التبّىي الدولة الميبية خططًا تىهوية طهوحة تستٍدف 

إلى "اقتصاد هعرفي" يقوم عمى التقىية والهعموهاتية لئلسراع بهعدالت ىهوي بدرجة أكبر لهبلحقة 
واالستفادة القصوى هن اإلهكاىات  ،التىهية والتقّدم ولمتفاعل هع التوّجٍات العالهية سباق

والهقّوهات الهتاحة، حتى يتهكن االقتصاد الميبي في الىٍاية هن تحقيق التىهية الهستداهة واحتبلل 
 هكاىتً البلئقة عمى خريطة التىافسية الدولية.



81 
 

 :التعميم العالي في ليبيا( 4-7)

الحقيقي  االستثهار يعد التعميم ألن ىظراً  همحة ضرورة أصبح العالي بالتعميم االٌتهام إن        
 األٌداف تحقيق التعميهية العهمية عمى القائهون يحاول لذا لتقدهٍا، ٌاهة وعبلهة لمشعوب

 والتعمم التعميم عهميتي تسٍيل في تساعد ووسائل طرق ابتكار خبلل هن الطرق التعميهية بأفضل
ذي والحضارة، والعمم الفكر بوجود يقترن الجاهعة وجود إن الهعموم وهن وتطوير األداء،  ٌو

ن األخرى، تكهل هىٍا هع بعضٍا كبلهترابطة  الهفاٌيم ي ووظيفة رسالة لٍا الجاهعة وا   ٌو
 تربوية عمهية ثقافية اجتهاعية هؤسسة ٌي فالجاهعة وخدهة الهجتهع، العمهي والبحث التدريس
 .1لئلىساىية وعمهي حضاري إشعاع هراكز بأىٍا الجاهعات توصف وبذلك

 ىشر أجل هن يعهمون الذين الباحثين واألساتذة الهتخصصين هن الىخبة الجاهعات وتضم        
ا الهعرفة نو  العمهي، والبحث التعميم خبلل هن وذلك وتعهيهٍا وتطويٌر  ٌذي في الجاهعات ىجاح ا 
هدادٌا أىواعٍا، بكل واإلهكاىيات الظروف تٍيئة يتطمب الهٍهة  بشرية هوارد هن إليً تحتاج بها وا 

 .الفعالة اإلدارية األىظهة وتطوير العمهية، والتطورات الهستجدات آخربة وهواك هادية، أو

 2: بجامعة بنغازي ( التعريف4-8)

 ، حيث أىٍا أول جاهعة حديثة فيلٌبٌا أعرق وأفضل الجاهعات في جاهعة بىغازي عدت    
حيث  ،بنغازي هديىة غرب لارٌونس في هىطقةالجاهعية هىشآتٍا في الهديىة حيث تقع  ،الببلد

، وتتبع وزارة الجامعة اللٌبٌة بعد استقبلل ليبيا هباشرة باسم )1955( ٌناٌر ) (15تأسست في
كاىت الىواة األولى لٍذي الجاهعة كمية اآلداب والتربية التي كاىت و  ،التعميم العالي والبحث العمهي

 ( هن9التدريس و) أعضاء ٌيئة( هن 6واحدًا وثبلثين طالبًا في ذلك الوقت، وعدد ) تضم
سىة ، وكان هوقعٍا السابق داخل هديىة بىغازي. وأىشئت كمية االقتصاد في الهديىة الهوظفين

، وتم إىشاء كمية الطب البشري في بىغازي سىة (1962)، ثم كمية القاىون سىة (1957)
تم فصل  (1973) في سىة ،)2006)وكمية تقىية الهعموهات )الحاسبات( في سىة  (1970)

                                                           
اب في الهعرفة هجتهع بىاء في العربية الجاهعات دور  "،"حسن صباح الزبيدي، - 1  الحسين جاهعة هؤتهر ىقدية، ،دراسة " ضوء اإلٌر
اب في شعار تحت الدولي، طبلل بن  .21ص  ، 2008-13- 10الفترة  الرقهي، العصر اإلٌر
 .uob.edu.ly،الهوقع الرسهي لجاهعة بىغازي - 2

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.uob.edu.ly/
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- 1973) الهوجودة في بىغازي جاهعة بىغازي، وبين عاهيالجاهعة الميبية لتكون الكميات 
ا القديم داخل  (1974  ا الحالي بالهديىة  بىغازي هديىةاىتقمت الجاهعة هن هقٌر إلى هقٌر

اسهٍا هن "جاهعة بىغازي" إلى "جاهعة  تغير (1976) وفي عام، رٌونسلا الجاهعية في هىطقة
 ).2011)قاريوىس" ليعود االسم هجددًا "جاهعة بىغازي" بعد 

 حيث أصبحت اآلن هديىة جاهعية تضم العديد هن الكميات بىغازيوقد تطورت جاهعة       
والهرافق، وأصـبح لٍا عدة هواقـع وهجهـعات عمهـية داخـل هديىــة بىغازي, حيث بمغت هساحتٍا 

( طالبًا وطالبة 70230ويدرس فيٍا اآلن ها يقرب هن ) ،ٌكتارا( تقريباً  530اإلجهالية حوالي )
 قسهاً  (75( كمية )15( طالب وطالبة هن غير الميبيين، هوزعين عمى عدد )1300هىٍم حوالي )

 أعضاء ٌيئةهن  تقريبا 1(2525حوالي ) بىغازي أكاديهيًا، كها يقوم بالتدريس في جاهعة
. كها تصدر الهوظفين هن تقريبا (5045( هعيدًا باإلضافة إلى حوالي )270وحوالي )  ،التدريس

" وتصدر بشكل ىصف  بىغازيتحهل اسم صحيفة  (1984)ة تأسست في يالجاهعة صحيفة ثقاف
 2.شٍري
يكها   :يوجد لمجاهعة كميات فرعية خارج هديىة بىغازي في عدد هن الهىاطق الميبية ٌو
 الكفرة كمية اآلداب والعموم في. 
 ابياكمية اآلداب والعموم في إجد.  
 األبٌار كمية اآلدب والعموم في. 
 سلوق كمية الزراعة في. 
 المرج ية اآلداب والعموم فيكم .  
 الواحات منطمة كمية اآلداب والعموم في . 
 لمٌنس كمية الهعمهين في. 

 :الجامعة الدرجات التي تمنحو*
كها  بعض الكمياتفي  الدكتورايدرجة  درجة الهاجستير درجة الميساىس أو البكالوريوس     

تهىح الجاهعة الشٍادات الفخرية في هجاالت العمم، والهعرفة، واألدب، والثقافة، والسياسة، 
 ، والعموم ،والٍىدسة.واالقتصاد والقاىون،

                                                           
1
 .2016-1-18تاريخ االطبلع يوم  بىغازي، جاهعة في الهصدر: إدارة شؤون أعضاء ٌيئة التدريس  - 
2
 .uob.edu.ly،المولع الرسمً لجامعة بنغازي- 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B1_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC_(%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%B3
http://www.uob.edu.ly/
http://www.uob.edu.ly/
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 :الدراسات العميا*

يبمغ عدد طبلب الدراسات العميا و  (،1978)عام  الدراسات العلٌا كاىت البداية الفعمية لبرىاهج
( شٍادة هاجستير باإلضافة إلى 1820( طالب وطالبة. حيث تم هىح حوالي )3700حوالي )

 .في هختمف التخصصات العمهية الدكتورايبعض شٍادات 

 االستشارات:و ( مركز البحوث 4-9)

 وتحرير دعم في الجاهعة أٌداف تحقيق أجل هن العهل واالستشارات البحوث هركز تولىي     
 عددين تضم هحكهة عمهية هجمة إصدار عمى تشرف كها الهجاالت، هختمف في البحث العمهي

 وقد عام كل في هرتين الهجمة وتصدر اإلىساىية، لمدراسات واآلخر العمهية أحدٌها لمدراسات
 هن هجمداً  عشرون اإلصدارات عدد وبمغت الهجاالت، هختمف في البحوث الهجمة عشرات ىشرت
ألغراض  بىغازي جاهعة في ألساتذة األبحاث تحكيم عمى تشرف كذلك بىغازي،جاهعة  هجمة

 الٍيئة وتشجيع أعضاء العمهية، الهؤتهرات عقد األكاديهية األٌقسام هع بالتىسيق وتتولى الترقية،
 عمى وكذلك  الهحمي الهستوى عمى العمهية ؤتهراتاله في عهل بأوراق الهشاركة عمى التدريسية
 .1والدولي العربي الهستوى

 

 

 

 

       
 

 

                                                           
 .uob.edu.ly،المولع الرسمً لجامعة بنغازي- 1

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://www.uob.edu.ly/
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 الفصل الخامس

 لمدراسة العممي اإلطار

 واإلجراءات المنيجية

 ( مقدمة:5-1) 

ذلك  وهن الدراسة، تىفيذ في الباحث اتبعٍا التي لئلجراءات وصفاً  الفصل ٌذا يتىاول        
الدراسة  أداة إعداد وكذلك الدراسة، عيىة وتحديد، الدراسة هجتهع ووصف الدراسة، هىٍج تعريف

 الدراسة، إجراءات بيان الفصل ٌذا يتضهن كها وثباتٍا، صدقٍا هن والتأكد الهستخدهة
 .الىتائج والتوصيات الباحث لموصول إلي  استخدهٍا التي الهعالجات اإلحصائيةو 

 : الدراسة منيجية (5-2)

تم االعتهاد عمي الهىٍج الوصفي التحميمي ألىً يقوم بوصف الواقع كها ٌو، وبيان أٌم          
خصائصً ووصف العبلقات بين أجزاء الهشكمة وذلك عن طريق جهع البياىات الهتعددة هن 
هصادر هتعددة ثم الوصول إلي ىتائج تعكس الواقع، أها هن حيث اإلجراءات فٍي دراسة كهية 

 ة ألىٍا اعتهدت عمي الجاىب الكهي هن خبلل الوصول إلي الىتائج الدراسة،أكثر هىٍا ىوعي
استخدام صحيفة االستباىً* كأداة أساسية لتجهيع البياىات البلزهة تم لتحقيق أٌداف الدراسة و 

وتعتبر االستباىً هن أكثر أداوت جهع البياىات هبلءهة لٍذي الدراسة،"وذلك  ،عن هجتهع الدراسة
هكاىية توزيعً عمي ىطاق واسع وعمي عدد كبير هن الهلسٍولة ٌذا األ ، كها ستٍدفينسموب، وا 

اىً يعتبر أقل األساليب تكمفة، إضافة إلي سٍولة عرض وتحميل البياىات التي تم الحصول عميٍا 
كها احتوت الصحيفة عمي رسالة إرفاق وقد قسهت صحيفة االستباىً إلي  1هن صحيفة االستباىً

ها :  جزئين ٌو

: يتعمق بتجهيع بياىات عاهة هن الهشاركين في الدراسة هن حيث الجىس،  زء األولالج
ل العمهي، عدد سىوات الخبرة في الجاهعة ،الهسهي الوظيفي .  العهر،الهٌؤ

                                                           
1
 .151-159،ص ص 1999"،دار زهران للنشر،األردن، أسالٌب البحث العلمً،"ظاهرة الكاللدة محفوظ- 

 ( لهذه الدراسة.1من الصحٌفة االستبانه مرفمه بالملحك )نسخة *
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يحتوي عمي هعموهات تتعمق بتجهيع البياىات حول العواهل التي تؤثر عمي دور الجزء الثاني : 
هكاىية تطبيق االقتصاد الهعرفي في ليبيا، حيث تم تقسيم األسئمة الواردة في  الجاهعة في بىاء وا 

االستباىً إلي خهس هجهوعات تتعمق كل هجهوعة بأحدي الفرضيات الفرعية لمدراسة بحيث 
 :كالتالي عمى خهس هجهوعات هوزعة ( فقرة (65هن يتكون

 .فقرات (9) ويتكون هن واضحة لمجاهعة وخطط سياسات وجود :تىاول الهجهوعة األوليت  -

 فقرات. (9) هن ويتكون والتطوير اإلبداع  :الثاىية الهجهوعةتتىاول  - 

 :الهٍارات األساسية لمهسؤولين وهتخذي القرار في عصر الهعموهات: الثالثة الهجهوعةتتىاول  -
 .فقرات (8) ويتكون هن

 (29) هن ونوصىاعة الهعموهات ويتك الهقدهة جودة الخدهات :الرابعة الهجهوعةتتىاول  -
 فقرات

الهعرفي  لبلقتصاد لمتحول الهعموهات لتكىولوجيا التحتية الهجهوعة الخاهسة : البىيةتتىاول  -
 .فقرات (10) هن ويتكون

صحيفة االستباىة والتأكد هن أىٍا تخدم أٌداف الدراسة بوبعد أن تم وضع قائهة األسئمة         
ا عمي شكل أسئمة هغمقة بحيث يتضهن كل سؤال هجهوعة إجابات هحتهمة ليختار  تم بىاٌؤ

وقد اعتهد الباحث عمي  ،الهشارك احدي ٌذي اإلجابات التي تتفق هع رأيً في هوضوع الدراسة
( وذلك محايد، غيرموافق موافق،صياغة أسئمة االستباىة بحيث تكون اإلجابة عميٍا بأسموب )
ىظر ذوي الخبرة العمهية في ٌذي حتى تكون اإلجابة أكثر واقعية لقياس أراء وهوقف ووجٍات 
 (األتي:1-5الدراسة وتم استخدام هقياس اإلجابة الهوضحة بالجدول رقم )
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 (1-5جدول)
 مقياس اإلجابة عمي الفقرات

 هوافق هحايد غير هوافق  ىهط اإلجابة 

 3-2.33 2.32-1.67 1.66 -1 وزنو النسبي اإلحصائي

 

 :الدراسة ( مجتمع5-3) 

والهقصود ٌىا بهجتهع الدراسة جهيع وحدات أو عىاصر الظاٌرة الهراد دراستٍا وكاىت         
 جهيع أعضاء ٌيئة التدريس الوطىين بجهيع كميات جاهعة بىغازي والبالغ عدٌم ٌىا تتهثل في

(2525)   1. 

 (2-5جدول)
 2015/2016بنغازي  عدد أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

 2015/2016التدريس لمعام الجامعي عدد أعضاء ىيأة 

 العدد الكمية ت

 307 اآلداب/بنغازي 1

 86 التربية/بنغازي 2

 271 /بنغازيالعموم 3

 36 اإلعالم 4

 62 القانون 5

 215 اليندسة 6

 31 اآلداب والعموم /الكفرة 7

 200 اآلداب والعموم/ المرج 8

                                                           
1
 .2016-1-18تاريخ االطبلع يوم  بىغازي، جاهعة في الهصدر: إدارة شؤون أعضاء ٌيئة التدريس  - 
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 7 اآلداب والعموم/الواحات 9

 102 وفروعيا االبيار والعموم/اآلداب  10

 51 قمينس التربية / 11

 29 التربية/المرج 12

 14 الزراعة/سموق 13

 497 الطب 14

 41 الصيدلة 15

 68 الصحة العامة 16

 112 األسنان 17

 327 /بنغازياالقتصاد 18

 62 تقنية المعمومات  19

 7 إدارة اإلعمال والمحاسبة 20

 2525 المجموع

 2016-1-18تاريخ االطالع يوم  .بنغازي ، المصدر: إدارة شؤون أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

 :الدراسة عينة (5-4) 

تباعًا لهىاٌج البحث العمهي فاىً يجب      أن البحث العمهي البد لً هن استخدام أدوات القياس وا 
أداة  أىٍاة التي يستخدهٍا عمي الباحث عىد استخداهً ألداة قياس في دراستً أن يتأكد هن األدا

ذا ها يعرف بشروط االختبار الجيد ، إذ  1سميهة وجيدة وهىاسبة لمغرض الذي وجدت هن اجمً ٌو
عن  تحديد حجم العيىةوتم  ،الدراسة لهجتهع الههثمة العشوائية العيىة طريقة باستخدام الباحث قام

في  العيىةحجم تعىي S الهجتهع و حجم تعىيN  حيث (Krejcie & Morgan)  جدول طريق
الستباىً ا صدق هن استباىً لمتحقق (15) حجهٍا استطبلعية عيىة تم توزيع حيث ،الجدول

                                                           
دار قباء لمطابعة والىشر، القاٌرة  ،spssالتحميل اإلحصائي لمبياىات باستخدام احهد الرفاعي  غىيم ،ىصر هحهود صبري ،- 1
 .254،ص 2000،
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 هجتهع عمى استباىً (350) توزيع تم لبلختبار الستباىً صدق وسبلهة هن التأكد وبعد وثباتٍا،
 استرداد بىسبة أي اإلحصائي لمتحميل صالحة استباىً (289) عمى الحصول تم حيث الدراسة

وتعد ٌذي الىسبة جيدة لمقيام بالتحميبلت اإلحصائية البلزهة عمي إجابات الهشاركين في  (%82)
 . 1الدراسة وهن ثم تعهيم الىتائج الهستخمصة عمي الهجتهع هحل الدراسة باطهئىان

 :الدراسة تطبيق ( إجراءات5-5)

 عيىة واستطبلع رأي الدراسة بهشكمة الهتعمقة السابقة البحوث والدراسات عمى االطبلع بعد     
 الباحث ببىاء قام الرسهي غير الطابع ذات الشخصية الهقاببلت طريق عن األكاديهيين هن

 :التالية لمخطوات وفقاً  االستباىً

 .والهعموهات البياىات جهع في استخداهٍا أجل هن أولية استباىً إعداد -1
إن  وتعديمٍا البياىات لجهع هبلئهتٍا هدى اختبار أجل هن الهشرف االستباىً عمى عرض -2

 .لذلك الحاجة دعت
م قاهوا والذين *،2الهحكهين السادة عمى الهعدلة االستباىً عرض -3 واإلرشاد  بالىصح بدوٌر

 بعض وتعديل حذف تم حيث الهحكهون بٍا أوصى التي التعديبلت إجراء يمزم ها وحذف وتعديل
( 1رقم ) الهمحق ويوضح فقرة، (65) الىٍائية صياغتيٍا بعد االستباىً فقرات بمغ عدد وقد الفقرات
 .الىٍائية في صورتٍا االستباىً

بٍدف  الدراسة فرد هن أفراد (15) قواهٍا لبلستباىً أولية هيداىية استطبلعية دراسة إجراء -4
 .األداة وثبات صدق فحص

 لمدراسة. البلزهة البياىات لجهع العيىة أفراد جهيع عمى االستباىً توزيع -5

                                                           
 .174،ص 1995" ،الجاهعة الهفتوحة ،طرابمس ،هقدهة في هبادئ وأسس البحث االجتهاعيهصطفي التير،" - 1
*د.عبد الىاصر بوخشيم،أستاذ هشارك بقسم االقتصاد جاهعة بىغازي ، د.عبد الغفار الهىفي ،أستاذ هشارك بقسم اإلحصاء جاهعة - 2

 بىغازي.



99 
 

سوف  أىٍا هن التأكد" يعىي االستباىً فصدق الدراسة، أداة وثبات صدق تم فحص ولقد      
 تطبيق أعيد لو ىفسٍا الىتائج عمى الحصول إهكاىية" بً فيقصد الثبات لقياسً،أها أعدت ها تقيس

 . 1األفراد ىفس عمى االستباىً 

 :الدراسة أداة ( صدق5-6(

هن  التحميل في تدخل أن يجب التي العىاصر لكل االستقصاء شهول الدراسة أداة بصدق يقصد
 ، 2يستخدهٍا هن لكل هفٍوهة تكون بحيث ثاىية، ىاحية هن وهفرداتٍا فقراتٍا ووضوح ىاحية،
   ٌها : بطريقتين االستباىة فقرات صدق هن بالتأكد الباحث وقام

 الدراسة: ألداة الظاىري المحكمين الصدق ( صدق5-6-1)

 التدريس أعضاء ٌيئة لتحكيهٍا هن الهحكهين هن هجهوعة عمى االستباىً بعرض الباحث قام
 لقدو االستباىً،  بىاء سبلهة هدى هن لمتأكد وذلك بىغازي، في جاهعة االقتصاد في الهتخصصين

 الذي لمهجالهىٍا  كل اىتهاء وهدى صياغتٍا ودقة العبارات وضوح هدى عن أرائٍم استجبلء تم
جراء لمقياس، العبارة هبلئهة وهدى يتضهىٍا،  إضافة، وبذلك أو تعديل أو حذف هن يمزم ها وا 
 .االستطبلعية الدراسة عيىة أفراد عمى تطبيقٍا ليتم الىٍائية صورتٍا في االستباىً خرجت

 المقياس: صدق (  -5-62)

 درجة كل بين االرتباط هعاهل خبلل هن االستباىً لفقرات الداخمي االتساق صدق قياس تم      
 صدق الفقرات هن التأكد تم وقد الفقرة، ٌذي إلية تىتهي الذي والهجال االستباىً فقرات هن فقرة

 هن أفراد فرداً   (15)قواهٍا استطبلعية عشوائية عيىة بياىات عمى باالعتهاد الهجاالت لجهيع
 هعاهبلت االرتباط حساب تم استعادتٍا وبعد األسئمة، هحتوى عمى اإلجابة هىٍم طمب الدراسة،

 ألفا "هعاهل حيث يعتبر "ألفا كروىباخ"واستخدام هعاهل  فقرات االستباىً هن فقرة كل بين
ا استخدهًا لقياس هن "كروىباخ  الدراسة، أداة ثبات عمى لؤلداة، ولموقوف الداخمي الثبات أشٌٍر

ي  "كروىباخ ألفا" هعاهل ب قيهةاتم حس ولقد ( كها يوضحً الجدول  (0.816لبلستباىً ككل ٌو

                                                           

 والتوزيع، لمىشر الفكر دار ً،وأساليب هفٍوهً وأدواتً- العمهي البحث  كايد، الحق، وعبد الرحهن، عبد وعدس، ذوقان عبيدات،- 1
 .169-168،ص ص 2001،األردن عهان،

 .168، 2001، هرجع سابق ، هفٍوهً وأدوتً وأساليبً -البحث العمهي،  وآخرون عبيدات، - 2
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ذي5-3) هعاهل ثبات هقبول  يعتبرو  الدراسة أداة ثبات لهدى هرتفعة وهطهئىة تعد القيهة ( ٌو
إذا كاىت اكبر  "ألفا"أن هوثوقية البياىات بقيهة  الهختصين هن كثير يرى حيث ،ودال إحصائيا

اقل  "إلفا"إها إذا كاىت قيم  ،ثبات وهوثوقية عالية%( فذلك يعىي إن بياىات الدراسة ذات 60هن )
 .  1%( فان ذلك يعىي إن ٌىاك عدم ثبات في بياىات الدراسة60هن )

 (3-5جدول رقم )

 االستبانو ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل

 
 
 

 العوامل التي تؤثر عمي دور الجامعة في بناء االقتصاد المعرفي
 

Scale 
Mean if 

item   
Deleted 

Scale     
Variance 
if item 
Deleted 

Corrected 

Item- Total 

Correlation 

 معامل التمييز

Cronbach's 
Alpha if 

item 
Deleted 

قيمة معامل ألفا 
 كرونباخ

تيتم الجامعة بتطبيق لوائح تنفيذية تحدد األنظمة الخاصة 
 بالموارد البشرية

123.6667 80.250 251. 813. 

الموائح واالستفسار عنيا من قبل يسيل الحصول عمى 
 العاممين

123.3333 82.750 380. 816. 

تتصف سياسات وخطط تنمية الموارد البشرية بالمرونة التي 
 تتطمبيا بيئة األعمال الديناميكية

123.5556 79.000 394. 809. 

تغطي سياسات وخطط تنمية الموارد البشرية كافة األنشطة 
 في الجامعة

123.5556 81.278 361. 815. 

يوجد داخل الجامعة سياسات إدارية واضحة تنظم عممية التحميل 
 الوظيفي لموظائف

123.3333 82.750 245. 816. 

تحقق سياسات تنمية الموارد البشرية المتبعة في الجامعة 
 اختيار أفضل الكفاءات اإلدارية والفنية لشغل الوظائف

123.444 82.278 260. 816. 

الجامعة بسياسة تخطيط لمموارد البشرية وتحديد تقوم 
 االحتياجات المستقبمية من العاممين

123.5556 81.528 285. 814. 

 .831 .380 87.028 123.5556 تعمل الجامعة عمى تأىيل العاممين من خالل التعميم والتدريب

تعمل الجامعة عمى تطوير أداء العاممين من خالل تقييم 
 أدائيم

123.6667 80.528 256. 813. 

                                                           
1
"،دار الحامد للنشر والتوزٌع ،عمان ،الطبعة spssتحلٌل البٌانات اإلحصائٌة باستخدام البرنامج اإلحصائً محمود مهدي البٌاتً، "- 

 .51-59، ص ص 2995األولً ،
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 فرص تأمين عمى الجامعة في المتبع العمل نظام يساعد
 والتطوير اإلبداع

123.7778 82.250 280. 818. 

 و تطوير سرعة عمى الجامعة في المستخدم النظام يعمل
 المستفيدين الحاليين رغبات لتمبية المقدمة الخدمات تنويع

 .والجدد

123.5556 80.944 361. 815. 

 التدريسية الييئة ألفراد االلكترونية الصفحات الجامعةُتحدث 
 متتابعة وبصورة باستمرار

 

123.4444 80.000 280. 812. 

 الجوائز خالل من العممي البحث عممية الجامعة إدارة تشجع
 والطمبة لألكاديميين المقدمة البحثية العممية

123.5556 79.000 259. 813. 

 المشاركة من التدريسية ىيئتيا أعضاء الجامعة إدارة تشجع
 المستويين عمى والمقاءات العممية المؤتمرات في عمل بأوراق
 والدولي العربي

123.1111 82.528 300. 818. 

 المركزية الجامعة مكتبة بين مشتركة تعاون عالقة توجد
 األخرى العالمية والمكتبات

123.5556 78.111 356. 810. 

 بناء في االنترنت خدمة من الجامعة في العاممون يستفيد
 والمؤسسات األخرى الجامعات مع التواصل عالقات

123.1111 78.250 245. 814. 

 عمميات تواصل خالل من العاممين قدرات ببناء الجامعة تيتم
 والتطوير التدريب

123.6667 78.750 279. 816. 

 الجديدة الطرق تجريب عمى العاممين بتشجيع الجامعة تقوم
 العمل تخدم التي

123.0000 82.750 320. 816. 

 .816 .228 80.028 123.3333 يمتمك العاممون في الجامعة القدرة عمى التفكير الناقد
يمتمك العاممون القدرة عمى معالجة مشكالت غير تقميدية 

 يصعب تحديدىا بسيولة
123.3333 76.500 261. 814. 

 .815 .280 82.280 123.4444 عمى خمق معرفة جديدةيمتمك العاممون قدرات إبداعية قادرة 
 .812 .259 82.750 123.3333 يستطيع العاممون بناء عالقات تعاون وتواصل مع اآلخرين

يستطيع العاممون التعامل مع كم كبير من المعارف 
 والمعمومات

123.4444 81.028 210. 808. 

االلكترونية  يمتمك العاممون ميارات االستخدام الفعال لألدوات
 الخاصة بالمعرفة والمعمومات

123.4444 80.028 356. 816. 

يمتمك العاممون االستعداد لتغيير المينة إذا اقتضت الضرورة 
 ذلك

123.5556 83.028 254. 807. 

توجد لمعاممين قدرة عمى التكيف في العمل عند حدوث حاالت 
 طارئة

123.1111 83.944 279. 813. 

 عمى الجامعة في المستخدمة المعمومات تكنولوجيا تساعد
 ورغبات المستفيدين يتوافق بما الخدمات جودة تحسين

123.5556 83.944 290. 816. 

 .816 .415 79.278 123.2222 لبرامجيا دورياً  ذاتياً  تقييماً  الجامعة تجري
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 لمختمف الكترونية بيانات قواعد المركزية المكتبة توفر
 التخصصات

123.4444 80.028 417. 815. 

 قواعد إلى الوصول من المركزية المكتبة حوسبة تمكن
 الوقت طوال اإللكترونية المعمومات

123.3333 82.528 221. 815. 

 .813 .231 82.750 123.3333 لمعاممين الكترونية تدريبية برامج الجامعة توفر
 .821  82.778 123.3333 الويب عبر التفاعمية المرئية المؤتمرات خدمة الجامعة توفر

 مع االلكتروني الجامعة موقع يقدميا التي الخدمات تتناسب
 المستفيدين أعداد

123.6667 79.250 230. 820. 

 يقدمو عما المقدمة خدماتيا تميز عمى الجامعة إدارة تعمل
 األخرى الجامعات في المنافسون

123.2222 79.000 365. 813. 

 صناعة تبني حول واضحة إستراتيجية رؤية الجامعة في يوجد
 المعمومات

123.3233 82.111 259. 811. 

 .805 .190 75.028 123.1111 متخصصة بحثية مراكز الجامعة في تتوافر
 الييئة ألعضاء العممي البحث دعم عمى الجامعة إدارة تعمل

 المجاالت مختمف في التدريسية
123.4444 79.000 707. 807. 

 .809 .854 79.500 123.6666 الجيد بالحجم الجامعة في العممي البحث إنتاج حجم يقدر
 الوصول المركزية المكتبة خدمات من لممستفيدين يسيل
 االلكترونية البيانات لقواعد

123.6667 80.028 336. 817. 
 

 المكتبة توفرىا التي االلكترونية البيانات قواعد أعداد تتناسب
 ليا المستفيدين أعداد مع المركزية

123.2222 76.944 320. 806. 

 2030قامت الجامعة بوضع  خطتيا االستراتيجي لعام 
 بوضوح

123.3333 76.500 379. 818. 

 .823 .256 80.528 123.5556 تعين الجامعة أعضاء ىيئو التدريس من ذوى الكفاءة العالية 
المعرفي وفرت الجامعة مصادر عمميو ومتنوعة حول االقتصاد 

 في مكتباتيا
123.4444 81.750 192. 823. 

 تزود الطمبة االنترنت شبكة عمى خاص موقع الجامعة لدى
 والمعمومات المستجدات بآخر خاللو من

123.3333 81.750 226. 811. 

 .803 .320 81.028 123.3333 تقوم الجامعة بوضع المشاريع القائمة نحو االقتصاد المعرفي
عمى تطور ميارات الطالب من خالل أقامو تحرص الجامعة 

 الدورات وورش العمل متناغمة مع متطمبات التوظيف
123.4444 83.944 260. 813. 

يعد استخدام منتجات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مؤشرًا 
 عمى التطور نحو االقتصاد المعرفي في الجامعة.

123.5556 82.750 259. 819. 

 .816 .019 82.750 123.2222 تعميمية لالرتقاء نحو االقتصاد المعرفيوفرت الجامعة بنية 
 .813 .707 77.750 123.3333 لدي الجامعة اىتمام كبيرا باالقتصاد المعرفي

يعتقد إن من كان تعميمو العممي في الخارج تتوافر لديو أكثر 
 من غيره الفيم الدقيق لالقتصاد المعرفي.

123.2222 79.000 686. 820. 

 .820 .259 84.444 123.2222 يمعب القطاع الخاص دورًا في التطور نحو االقتصاد المعرفي في الجامعة.
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الحصول عمى المعمومة يتطمب الكثير من الجيد والعناء في 
 الجامعة

122.5556 80.278 225. 816. 

استخدام آليات الحكومة االلكترونية وتفعيميا بفعالية يحد من 
 الجامعة .الواسطة في 

123.3333 81.778 320. 820. 

تقوم الجامعة باستضافة العمماء المتميزين في مختمف 
 المجاالت الحيوية التي تتطمبيا التنمية المستدامة.

1123.333
3 

81.777 379. 810. 

تبنت الجامعة الخطط التنفيذية لالستثمار المعرفي في بناء 
 االقتصاد الحديث

123.5556 79.250 590. 814. 

يتواجد في الجامعة مختبرات حاسوب بمواصفات ممتازة 
 وبأعداد تتناسب مع أعداد الطمبة

123.4444 79.000 417. 816. 

يتواجد في الجامعة أجيزة حاسوب شخصية ومحمولة 
 بمواصفات عالية الجودة

123.5556 82.111 473. 811. 

الطابعات،الماسحات يتواجد في الجامعة أجيزة تقنية مثل: 
 الجودة بأعداد عالية الضوئية، أجيزة عرض بمواصفات

 مناسبة

123.5566 75.028 .0223 821. 

 .UPS 123.6666 79.500 266. 816 .بالطاقة إمداد وحدات الجامعة في يتواجد
 لمطمبة االلكتروني البريد خدمة الكميات في الجامعة توفر

 .األكاديمية احتياجاتيم لتمبيو التدريس وأعضاء ىيئة
123.3333 80.028 214. 820. 

 .813 .287 76.500 123.4444 توجد في الجامعة قاعات تعميمية مجيزه بالكامل ومفعمة
 و لموحدات ومتاحة متكاممة بيانات قاعدة الجامعة تمتمك

 المختمفة واألقسام الفروع
123.6667 80.750 224. 813. 

 وحديثة مختمفة اتصاالت وأجيزة أدوات الجامعة في يتواجد
 الكابالت المحورية و الصناعية واألقمار المودم مثل

123.5556 82.750 331. 818. 

 الداخمي النظام لخدمة وفعالة حديثة اتصاالت شبكة تتوافر
 لمجامعة

123.3333 81.278 336. 811. 

 كل مواكبة من يمكنيا ما البشرية الكفاءات من الجامعة تمتمك
 المعمومات تكنولوجيا عمم في جديد

123.5556 80.028 333. 822. 

 
N of Cases =     15.0                    N of Items = 65 

يظٍر  (Corrected item- total Correlation ) وهن الجدول يتضح أيضا أن العهود  
اقل  هعاهل التهييز لكل فقرة ويستحسن حذف الفقرات ذات هعاهل تهييز هوجب هىخفض

ا سالب لكي ىحصل عمى هعاهل ثبات قوي، وهن  (0.19) هن أو الفقرات التي هعاهل تهييٌز
ذا يتضحو  الىتائج السابقة لم يتم حذف أي فقرة لحصول عمي هعاهل الثبات هقبول،  الىتائج هن ا 

هن فقرات  فقرة لكل هرتفعة كاىت" كروىباخ ألفا "هعاهل قيهة أن (5-3) الجدول في الهوضحة
 أن والثبات الصدق اختباري ىتائج هن ويستخمص ) .823 -.803بين ) تتراوح حيث االستباىً
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،فإن ٌذي  (1) رقم الهمحق في كها ٌي الىٍائية صورتٍا لمتوزيع في القياس االستباىً قابمة أداة
 االستباىً بصحة تاهة ثقة عمى يجعمٍا هها استباىً الدراسة وثبات صدق الهعايير تشير إلي

 .فرضياتٍا واختبار أسئمة الدراسة عمى واإلجابة الىتائج لتحميل وصبلحيتٍا
 
 (تحميل البيانات واختبار الفرضيات:5-7)

   البياىات وتبويبٍا  تفريغ تمثم  تم توزيع استهارات االستبيان ثم جهعٍا هن قبل الباحث        
 Statistical)وهعالجتٍا إحصائيا باستخدام برىاهج الرزهة اإلحصائية لمعموم االجتهاعية 

Package For Social Sciences)  ًويرهز لSPSS)) و عبارة عن حزم حاسوبية ، ٌو
هتكاهمة إلدخال البياىات وتحميمٍا. ويستخدم في جهيع البحوث العمهية التي تشتهل عمى العديد 

هية وال يقتصر عمى البحوث االجتهاعية فقط بالرغم هن أىً أىشأ أصبلً  لٍذا هن البياىات الرق
الغرض، ولكن اشتهالً عمى هعظم االختبارات اإلحصائية وقدرتً في هعالجة البياىات وتوافقً هع 

  .1هعظم البرهجيات الهشٍورة جعل هىً أداة فاعمة لتحميل شتى أىواع البحوث العمهية

 :األساليب التاليةذلك هن خبلل  وقد تم 

 اإلحصاء الوصفي: (5-7-1)

 الحسابي لوصف خصائص عيىً الدراسة . والهتوسط والجداول والتكرارات الهئوية الىسب 
  الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية، لتفسير اإلجابة الخاصة بآراء أعضاء ٌيأة

 الهعرفي في ليبيا .التدريس بجاهعة بىغازي حول هدي إهكاىية تطبيق االقتصاد 

 اإلحصاء االستداللي: (5-7-2) 

  اختبار (one Samples T-Test)  لتحديد طبيعة اآلراء ىحو إهكاىية تطبيق االقتصاد
 الهعرفي.

 

                                                           
1
رٌخ تا،هوقع الهىتدى،SPSS للبٌانات باستخدام اإلحصائًالتحلٌل الرفاعً غٌنم ،نصر محمود صبري"احمد - 

 . .http://t1t.net/book/save.php?action=saveattach&id=474 4ص،  07/10/2009، :التسجٌل 

 

http://t1t.net/book/save.php?action=saveattach&id=474
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 :Normality Distribution Testالطبيعي  التوزيع اختبار (5-8)
لعيىة واحدة وذلك بعد التحقق هن أن الهحور الرئيس يىتهي إلي   tاختبار استخدام تم       

 Kolmogorov-Smirnovسيهيرىوف  – التوزيع الطبيعي و ذلك  باستخدام اختبار كمهجروف
Test (K-S) التالي: (4-5في الجدول ) هبيىة ٌي كها الىتائج وكاىت 

 (4-5جدول )

 الطبٌعً التوزٌع اختبار نتائج 

Kolmogorov-Smirnov  
Sig. Df Statistic دور الجامعة في بناء اقتصاد المعرفة 

*200. 289 0.042 
 

 كاىت .Sig)) االحتهالية القيهة أن (5-4) الجدول في الهوضحة الىتائج هن يتضح        
 يتبع لٍذا الهحور الرئيس البياىات توزيع فإن وبذلك ،α= 0.05)الداللة ) هستوى هن أكبر

 عمى واإلجابة االستباىة فقرات لتحميل الهعمهية االختبارات استخدام تم وعميً، الطبيعي التوزيع
 .الفرضيات

 الدراسة: ( تحميل البيانات العامة عن عينة5-9)

 تتعمق والتي لمهشاركين، الشخصية البياىات تحميل العيىة خصائص تحميل شهل       
ل بال)الجىس،  الوظيفي(، الهسهى الخبرة في جاهعة بىغازي، سىوات عدد العمهي، العهر، الهٌؤ
 .الدراسة عيىة وسهات خصائص التالية توضح والجداول
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 :الجنس متغير حسب الدراسة عينة توزيع (5-9-1)

 ( 5-5جدول )
 :الجنس متغير حسب الدراسة عينة توزيع
 النسب المئوية% العدد الجنس

 %78.5 227 ذكر

 %21.5 62 أىثي

 %100 289 الهجهوع

 (78.5% )ىسبتً ها ( أن5-5) هن خبلل ها توصل إليً هن الىتائج في الجدول يتضح       
اإلىاث حيث أظٍرت الىتائج وجود  هن الباقي (% (21.5بيىها الذكور، هن الدراسة عيىة هن

 ارتفاع كبير في ىسبة الذكور .

 العمر: متغير حسب الدراسة عٌنة (توزيع5-9-2)

 (6-5)جدول 
 العمر متغير حسب الدراسة عينة توزيع

 النسب المئوية% العدد العمر

 %6.2 18 سنة 30 من أقل

 %53.3 154 سنة 40 من أقل 30 -من

 %32.2 93 سنة 50 من أقل 40 -من

 %8.3 24 فأكثر سنة 50  

 %100 289 المجموع

م تتراوح الدراسة عيىة هن (53.3 %) ىسبتً ها أن (5-6) الجدول هن يتضح            أعهاٌر
م تتراوح (32.2وان )% سىة(، 40 إلي 30هن )هن  بمغت بيىها ،)سىة 50 إلي  (40 هن أعهاٌر
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م تبمغ الذين أعضاء ٌيأة التدريس ىسبة م )اقل  (8.3%) فأكثر سىة 50 أعهاٌر والذين أعهاٌر
م قلت الذين ىسبة ارتفاع %( حيث ىري هن خبلل الىتائج6.2كان ىسبتٍم ) (30هن   عن أعهاٌر
 إلى باإلضافة العهرية، الفئة لٍذي يىتهون الذين كاىوا هن البحث عيىة أفراد أغمب بأن ( سىة40)
 في والفاعمية والرغبة والىشاط بالحيوية يهتازون الذين ٌم الشباب العهرية الفئة ٌذي أصحاب أن

 . الوظيفة وهٍام وتحهل ضغوطات واالبتكار والتطوير والتدريب العهل

 :العممي المؤىل حسب الدراسة عينة توزيع (5-9-3)

 (7-5) جدول
 العلمً المؤهل حسب الدراسة عٌنة توزٌع

 النسب المئوية% العدد العلمً المؤهل
 %28 81 الدكتوراه
 %72 208 ماجستير
 %100 289 المجموع

 بمغت الهاجستير بيىها %( ٌم هن حهمة72 (ها ىسبتً أن (5-7) هن الجدول يتضح        
في البياىات الهتحصل  والهوثوقيًهها يزيد هن درجة االعتهادية   (28%) الدكتوراي ىسبة حهمة

 .عميٍا هن الهشاركين في الدراسة

 :جامعة بنغازي فً الخبرة سنوات عدد حسب الدراسة عٌنة توزٌع (5-9-4)

 (8-5جدول)
 جامعة بنغازي فً الخبرة سنوات عدد حسب الدراسة عٌنة توزٌع

 النسب المئوية% العدد جامعة بنغازي في الخبرة سنوات عدد

 %22.5 65 سنوات 5 من أقل
 %56.1 162 سنوات 10 من أقل 5- من
 %13.1 38 سنة 15 من أقل  10 -من

 %8.3 24 فأكثر سنة 15
 %100 289 المجموع

 الخبرة سىوات الدراسة عيىة هن (56.1%) ىسبتً ها أن (5-8) هن الجدول يتضح         
 ،)سىوات 5هن أقل (خبرتٍم تراوحت (22.5%) وأن سىوات(، 10اقل هن  سىوات (5 هن لديٍم



99 
 

 تبمغ هن ىسبة بمغت بيىها سىة(، 15 هن اقل إلى (10 هن خبرتٍم تراوحت(%13.1) وأن
 تشكل الذين الهشاركين ىسبة الباحث ارتفاع ويعزو (8.3%) سىة فأكثر 15 خبرتٍم سىوات
 الهبحوثة، العيىة أفراد هن األعمى سىوات( بأىٍم الىسبة 10اقل هن إلي سىوات (5 هن خبرتٍم
 توزيع جدول (5-6) جدول في العهرية الواردة التركيبة هع تىسجم الهرتفعة الىسبة ٌذي أن كها
 العهر. هتغير حسب الدراسة عيىة

 الوظٌفً المسمى حسب الدراسة عٌنة توزٌع  (5-9-5) 

 

 (9-5جدول)
 الوظيفي المسمى حسب الدراسة عينة توزيع

 النسب المئوية% العدد الوظيفي المسمى

 %96.5 979 أكاديمي

 %1.3 9 رئيس قسم

 .%1 3 عميد كمية

 %311 989 المجموع

 

  الوظيفي هسهاٌم الدراسة عيىة هن (96.5%) ىسبتً ها أن (5-9) الجدول هن يتضح      
الوظيفي  هسهاٌم (%0.3) قسم، وأن الوظيفي رئيس هسهاٌم (3.1%) ىسبة وأن أكاديهي،
 .عهيد كمية

 *التحميل االستداللي:

 ( تحميل محور الدراسة الثاني المتعمق بدور الجامعة في بناء اقتصاد المعرفة:5-10)

 One Sample) الواحدة  ( لمعيىةTباستخدام اختبار) الباحث الختبار فرضية البحث قام      
T-test)  0.05االستباىة، فإذا كاىت راتفق لتحميل)  (Sig>  (Sig  فإى0.05ًاكبر هن ) ال 

 هوضع الظاٌرة حول األفراد آراء هتوسط الحالة في ٌذي ويكون ،الصفرية الفرضية رفض يهكن
رياً  يختمف ال الدراسة ي ) عن جٌو  (Sig  (Sig<0.05)(، أها إذا كاىت 2الهوافقة الهتوسطة ٌو



199 
 

 آراء هتوسط بأن القائمة البديمة الفرضية وقبول ، الصفرية الفرضية رفض فيتم   0.05) هن أقل
رياً  يختمف األفراد ي ) درجة عن جٌو  ها تحديد يهكن الحالة ٌذي وفي (،2الهوافقة الهتوسطة ٌو
رية عن بصورة يىقص أو يزيد اإلجابة هتوسط كان إذا  هن الهتوسطة، وذلك الهوافقة درجة جٌو

  (T).االختبار قيهة خبلل

 أوال :اختبار الفرضية األولي لمدراسة :

 نص الفرضية ))ال توجد سياسات وخطط واضحة لمجامعة لتطبيق االقتصاد المعرفي(( 

 والختبار الفرضية هن الىاحية اإلحصائية تهت صياغتٍا إحصائيا عمي الىحو التالي :        

 (H0)ال توجد سياسات وخطط واضحة لمجاهعة البلزهة لتطبيق االقتصاد  :الفرضية الصفرية
 الهعرفي.

(H1) توجد سياسات وخطط واضحة لمجاهعة البلزهة لتطبيق االقتصاد  :الفرضية البديمة
 الهعرفي.

التي إن قبمت فان هتوسط البعد ال يختمف    :µ =2 H0 :     الختبار الفرضية الصفرية 
 (.2فرضي  لمهقياس )بشكل هعىوي عن الوسط ال

التي إن قبمت فان هتوسط البعد يختمف        H1: µ ≠2ضد الفرضية البديمة        :    
( ويحدد اتجاي البعد بحسب قيهة الهتوسط 2بشكل هعىوي عن الوسط الفرضي لمهقياس )

 الحسابي الهرجح لً .

 ٌو الهتوسط الحسابي الفرضي لمهقياس . µحيث إن 

واضحة لمجاهعة لتطبيق االقتصاد  وخطط سياسات تٍدف الفرضية األولي إلي هعرفة وجود   
اإلحصائية الهتوسطات  ىتائج (5-9) الجدول ويوضح فقرات، (9) هن ويتكون الهعرفي،

الحسابية الهرجحة واالىحرافات الهعيارية إلجابات أفراد عيىة الدراسة هن أعضاء ٌيئة التدريس 
وهن  ،تم ترتيبٍا ترتيب تىازليا حسب أٌهيتٍا الىسبية استىادا لهتوسط اإلجابات وقد ،بالجاهعة
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 إلى وصل قد ستجابةاإل درجة هتوسط كان إذا ىستدل عمي ها أن يهكن (5-9)خبلل الجدول 
ي الهتوسطة الهوافقة درجة  .ال أم (2) ٌو

 (10-5جدول)
وخطط واضحة لمجامعة الالزمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وجود سياسات 

 لتطبيق االقتصاد المعرفي

 
 الفرضية

  م
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 

المتوسط 
 الحسابي

 
 
 
 
 
 
 

 األولي

1 
تٍتم الجاهعة بتطبيق لوائح تىفيذية تحدد 

 األىظهة الخاصة بالهوارد البشرية
2.453 753. 1 

2 
الموائح واالستفسار عىٍا يسٍل الحصول عمى 

 هن قبل العاهمين
2.204 747. 2 

3 
تتصف سياسات وخطط تىهية الهوارد البشرية 
 بالهروىة التي تتطمبٍا بيئة األعهال الديىاهيكية

2.100 786. 3 

4 
تغطي سياسات وخطط تىهية الهوارد البشرية 

 كافة األىشطة في الجاهعة
2.003 801. 9 

5 
الجاهعة سياسات إدارية واضحة يوجد داخل 

 تىظم عهمية التحميل الوظيفي لموظائف
2.024 830. 7 

6 
 

تحقق سياسات تىهية الهوارد البشرية الهتبعة 
في الجاهعة اختيار أفضل الكفاءات اإلدارية 

 والفىية لشغل الوظائف

2.045 830. 5 

7 
تقوم الجاهعة بسياسة تخطيط لمهوارد البشرية 

 االحتياجات الهستقبمية هن العاهمينوتحديد 
2.027 832. 6 

8 
تعهل الجاهعة عمى تأٌيل العاهمين هن خبلل 

 التعميم والتدريب
2.083 824. 4 

9 
تعهل الجاهعة عمى تطوير أداء العاهمين هن 

 خبلل تقييم أدائٍم
2.020 816. 8 

 0.593 2.106 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام 
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( 10-5قد تم احتساب الهتوسط لكل عبارة عمي حدي كها ٌو هوضح في الجدول رقم )أىً      
( 2ً إذا كان الهتوسط اكبر هن )وتم ترتيبٍا حسب الهتوسط الحسابي تىازليًا هع هبلحظة أى
 . (2( وهحايد إذا كان يساوي )2يهكن تطبيق االقتصاد الهعرفي وال يهكن إذا كان اقل هن )

الخاصة  األىظهة تحدد تىفيذية لوائح بتطبيق الجاهعة تٍتم" األولى لمفقرة الحسابي الهتوسط
 زاد قد الفقرة لٍذي درجة االستجابة هتوسط أن عمى يدل ( هها2.453بالهوارد البشرية" يساوي )

ي) الهتوسطة الهوافقة درجة عن ذا2ٌو  ٌذي عمى العيىة أفراد قبل هوافقة هن ٌىاك أن يعىي ( ٌو
 .الفقرة

 لمفقرة الرابعة" تغطي سياسات وخطط تىهية الهوارد البشرية كافة األىشطة  الحسابي الهتوسط
هىخفض أو  درجة االستجابة هتوسط أن عمى يدل ( هها2.003في الجاهعة يساوي )

حيث يتبين بان ٌىاك بعض الضعف في تغطية السياسات وخطط تىهية  الفقرة هحايد لٍذي
  الفقرة . ٌذي عمى العيىة أفراد الجاهعة  كافة األىشطة هن قبل الهوارد البشرية في

وباالىحراف  ، (2.106)يساوي الحسابي العام الهتوسط بأن القول يهكن عام وبشكل 
( 2.003-2.453وكها تراوح الوسط الحسابي بين ) ،.( لمفقرات جهيعا593هعياري العام )ال

ذا ها يؤكد وجود سياسات وخطط واض تحول ىحوا االقتصاد محة لجاهعة بىغازي لتىازليا ٌو
 الهعرفي .

بٍدف اختبار هتوسطات  الختبار هعىوي الوسط الحسابي لمعيىة،T) تم استخدام اختبار)
رية تدل عمي وجود اختبلف عن القيهة  اإلجابات والكشف عها إذا كاىت ٌىاك فروق جٌو

  :عمي اختبار الفرضية التالية حيث تم االعتهاد (α = 0.05( عىد هستوي داللة )2الهحايدة )

µ =2   H0:  الفرضية الصفرية 
H1: µ ≠2      الفرضية البديمة 

P-VALUE(SIG)<0.05 
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 T) ( التالي يوضح ىتائج االختبار)11-5والجدول رقم ) ،ٌو الهتوسط الحسابي µحيث إن 
 ( 11-5جدول)

لمجامعة الالزمة لتطبيق ( لمتوسط اإلجابات وجود سياسات وخطط واضحة (tنتائج اختبار
 االقتصاد المعرفي

 المتوسط العدد الفئة البيان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

-P القيم المعنوية  t)اختبار)
VALUE(sig) 

   

درجة 
الحرية 

DF 

واضحة  وخطط سياسات ال توجد
الالزمة لتطبيق االقتصاد و لمجامعة 

 المعرفي.

العينة 
 المشاركة

28
9 

2.106 0.593 3.063 0.002 288 

 لعيىً واحدة إن ٌىاك اختبلف هعىوي في هتوسط هدي وجودt) يتبين هن خبلل اختيار)        
والتي  ،وبٍذا ىرفض الفرضية الصفرية وىقبل الفرضية البديمة ،واضحة لمجاهعة وخطط سياسات

( وبها إن هتوسط البعد قد 2تىص عمي إن هتوسط ٌذا البعد ال يساوي الوسط الفرضي لمهقياس )
ي اقل هن هستوي 0.002تساوي )( VALUE P-)( sig) ( وقيهة االحتهالية2.106بمغ ) ( ٌو

فٍذا يعىي إن  ،بالتالي ىرفض الفرضية الصفرية وىقبل الفرضية البديمة (α= 0.05الهعىوية )
 .واضحة لمجاهعة  وخطط ٌىاك سياسات

الجاهعة  وخطط سياسات تتضهىٍا أن يجب التي الٍاهة العىاصر أن سبق هها ىستىتج        
 في العاهمين األفراد أن يتضح كها جيدة، بىغازي بصورة الجاهعة في بالهوارد البشرية هتوفرة

 في جمياً  ههثمة جيدة بصورة لمجاهعة واضحة وخطط سياسات وجود يمتهسون جاهعة بىغازي
 البشرية الهوارد إدارة بوظائف الخاصة األىظهة تحدد التي التىفيذية الموائح بتطبيق اٌتهام الجاهعة
 وسٍولة الجاهعة، داخل لموظائف الوظيفي التحميل عهمية تىظم واضحة إدارية ووجود سياسات
أداء  بتطوير الجاهعة إدارة قيام إلى باإلضافة عىٍا، واالستفسار الموائح عمى حصول العاهمين

 .أدائٍم تقييم خبلل هن العاهمين
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 ثانيًا:اختبار الفرضية الثانية لمدراسة :

 نص الفرضية ))ال يتوفر في الجامعة اإلبداع والتطوير الالزم لتطبيق االقتصاد المعرفي((     

( (H0اإلبداع والتطوير البلزم لتطبيق االقتصاد ال يتوفر في الجاهعة  :الفرضية الصفرية
 الهعرفي.

( (H1يتوفر في الجاهعة اإلبداع والتطوير البلزم لتطبيق االقتصاد الهعرفي. :الفرضية البديمة 

µ =2 H0:   الفرضية الصفرية 
H1: µ ≠2       الفرضية البديمة 

P-VALUE(SIG)<0.05 

والتطوير في الجاهعة البلزم لتطبيق االقتصاد  تىاقش ٌذي الفرضية هدي توفر اإلبداع         
 فمرات، (9) من ٌتكون من خالل تحلٌل اإلجابات علً الفمرات حٌثبنغازي  جامعة فً الهعرفي

واالىحرافات  هتوسطات الحسابية الهرجحةلماإلحصائية  ىتائجال( 12-5)الجدول  وٌوضح
وقد تم ترتيبٍا ترتيب  ،التدريس بالجاهعةالهعيارية إلجابات أفراد عيىة الدراسة هن أعضاء ٌيئة 
أن يهكن  (5-12)وهن خبلل الجدول  ،تىازليا حسب أٌهيتٍا الىسبية استىادا لهتوسط اإلجابات

ي الهتوسطة الهوافقة درجة إلى وصل قد االستجابة درجة هتوسط كانإذا ىستدل عمي ها   (2) ٌو
  .ال أم
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 (12-5جدول)
في الجامعة الالزم والتطوٌر  توفر اإلبداع واالنحرافات المعيارية لمديالمتوسطات الحسابية 

 لتطبيق االقتصاد المعرفي
 

 الفرضية
  م

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 

المتوسط 
 الحسابي

 
 
 
 
 
 
 

 الثانية

1 
 عمى الجاهعة في الهتبع العهل ىظام يساعد

 والتطوير اإلبداع فرص تأهين
1.889 773. 8 

2 
 سرعة عمى الجاهعة في الهستخدم الىظام يعهل
 رغبات لتمبية الهقدهة الخدهات تىويع و تطوير

 .والجدد الهستفيدين الحاليين

1.809 746. 9 

3 
 ألفراد االلكتروىية الصفحات ُتحدث الجاهعة

 هتتابعة وبصورة باستهرار التدريسية الٍيئة
2.259 762. 1 

4 
 هن العمهي البحث عهمية الجاهعة إدارة تشجع

 الهقدهة البحثية العمهية الجوائز خبلل
 والطمبة لؤلكاديهيين

2.013 745. 3 

5 

 التدريسية ٌيئتٍا أعضاء الجاهعة إدارة تشجع
 الهؤتهرات في عهل بأوراق الهشاركة هن

 العربي الهستويين عمى والمقاءات العمهية
 والدولي

2.051 795. 2 

6 
 

 الجاهعة هكتبة بين هشتركة تعاون عبلقة توجد
 األخرى العالهية والهكتبات الهركزية

1.948 786. 4 

7 
 خدهة هن الجاهعة في العاهمون يستفيد

 هع التواصل عبلقات بىاء في االىترىت
 والهؤسسات األخرى الجاهعات

1.934 790. 5 

8 
 خبلل هن العاهمين قدرات ببىاء الجاهعة تٍتم

 والتطوير التدريب عهميات تواصل
1.896 783. 7 

9 
 تجريب عمى العاهمين بتشجيع الجاهعة تقوم

 العهل تخدم التي الجديدة الطرق
1.930 826. 6 

 0.526 1.970 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام 
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 :ٌلً ما استخالص ٌمكن ( 5-12) جدول من          

       قد تم احتساب الهتوسط لكل عبارة عمي حدي كها ٌو هوضح في الجدول رقم         
ً إذا كان الهتوسط وتم ترتيبٍا حسب الهتوسط الحسابي تىازليًا هع هبلحظة أى أعبلي، (5-12)

( يهكن تطبيق االقتصاد الهعرفي، وال يهكن إذا كان اقل وهحايد إذا كان يساوي 2أكبر هن )
(2.)  

 الٍيئة ألفراد االلكتروىية الصفحات الجاهعة ُتحدث" الثالثة لمفقرة لحسابيا الهتوسط 
درجة  هتوسط أن عمى يدل ( هها2.259هتتابعة، يساوي ) باستهرار وبصورة التدريسية
ي الهتوسطة الهوافقة درجة عن زاد قد الفقرة لٍذي االستجابة ذا2) ٌو  ٌىاك أن يعىي ( ٌو
 .الفقرة ٌذي عمى العيىة أفراد قبل هوافقة هن

 تطوير سرعة عمى الجاهعة في الهستخدم الىظام لمفقرة الثاىية" يعهل الحسابي الهتوسط 
أي  (1.809) والجدد يساوي الهستفيدين الحاليين رغبات لتمبية الهقدهة الخدهات تىويعو 

 يدل هها ،أىٍا تقع في ىطاق هتوسط هىخفض أي هحايد اغمب الهشاركين عمي ٌذي الفقرة
ي ) درجة عن قد اىخفض الفقرة لٍذي االستجابة درجة هتوسط أن عمى ذا  .(2الهوافقة ٌو ٌو
 الفقرة. ٌذي عمى العيىة أفراد قبل هن هوافقة هىخفضة أو قميمة  ٌىاك أن يعىي

 ،  (1.970)يساوي الحسابي العام الهتوسط بأن القول يهكن عام وبشكل       
وكها تراوح الوسط الحسابي بين  ،جهيعا( لمفقرات 0.526ىحراف هعياري عام )أبو 
ذا ها يؤكد توفر اإلبداع والتطوير في الجاهعة  لكن بشكل 2.259-1.809) ( تىازليا ٌو

 هىخفض جدا ال يستطيع التحول ىحوا االقتصاد الهعرفي .
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 ( 13-5جدول)
( لمتوسط اإلجابات لمدي توفر اإلبداع والتطوير في الجامعة الالزم لتطبيق (tنتائج اختبار

 االقتصاد المعرفي 
 المتوسط العدد الفئة البيان

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

اختبار
((t  

-P القيم المعنوية
VALUE(sig) 

   

درجة 
الحرية 

DF 
ال يتوفر في الجامعة اإلبداع 

االقتصاد والتطوير الالزم لتطبيق 
 المعرفي

العينة 
 المشاركة

289 1.970 0.526 .956 0.340 288 

لعيىً واحدة إىً ال يوجد اختبلف هعىوي في t) ( اختيار)13-5يتضح هن خبلل الجدول )       
وبٍذا ىقبل الفرضية الصفرية والتي تىص عمي ، اإلبداع والتطوير في الجاهعة هتوسط هدي وجود

وبها إن هتوسط البعد قد بمغ  ،(2يساوي الوسط الفرضي لمهقياس )إن هتوسط ٌذا البعد ال 
ي اكبر هن هستوي 0.340تساوي )( sig( )-VALUE P) ( وقيهة االحتهالية1.970) ( ٌو

اإلبداع والتطوير في جاهعة  أي ال يتوفر ،بالتالي ىقبل الفرضية الصفرية (α= 0.05الهعىوية )
 بىغازي. 

يوجد بشكل هىخفض وذلك  جاهعة بىغازي في والتطوير بداعاإل أن سبق هها ىستىتج       
 لكل البحثية العمهية الجوائز تقديم طريق عن وذلك العمهي البحث عهمية بسبب اىخفاض تشجيع

 بأوراق الهشاركة هن التدريسية الٍيئة أعضاء تشجيع عمى تعهل كها ال األكاديهيين والطمبة، هن
 أيضاً  الجاهعة وال تٍتم والدولي، العربي الهستويين عمى العمهية الهؤتهرات والمقاءات في عهل
 استفادة إلى عدم باإلضافة والتطوير، التدريب عهميات تواصل هن خبلل العاهمين قدرات ببىاء

 والهؤسسات الجاهعات هع التواصل عبلقات بىاء في االىترىت خدهة هن الجاهعة في العاهمون
العاهمون  أصبح حيث ،والخبرات الهعارف فيً تتزايد عالم في ىعيشىا اليوم أصبح األخرى حيث

 هها أكبر بشكل والتطوير اإلبداع هن عالية هستويات لخمق وخبراتٍم هعارفٍم عمى يعتهدون
 الجاهعة قيهة تعزيز شأىً هن الذي العمهي، بالبحث الجاهعات اٌتهام ازدياد إلى سبق، إضافة

 هن لٍا لها الجاهعات إىتاج كفة في كبير ثقل ذات العمهية األبحاث أضحت إذ ،التىافسيوهوقعً 
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 هحط أصبحت أىٍا كها .وعالهياً  هحمياً  وخدهتً الهجتهع في بىاء االقتصاد الهعرفي وتىهية دور
 .سواء حد عمى والباحث الجاهعة في تكريم رئيسياً  اً بوسب الهؤتهرات أىظار

 اختبار الفرضية الثالثة لمدراسة : ثالثًا:

لممسؤولين ومتخذي القرار في  الالزمة نص الفرضية ))ال تتوفر الميارات األساسية     
 الجامعة لتطبيق االقتصاد المعرفي(( .

( (H0ال تتوفر الهٍارات األساسية لمهسؤولين وهتخذي القرار في الجاهعة  : الفرضية الصفرية
 البلزم لتطبيق االقتصاد الهعرفي.

( (H1الهٍارات األساسية لمهسؤولين وهتخذي القرار في الجاهعة البلزم تتوفر  :الفرضية البديمة
 لتطبيق االقتصاد الهعرفي.

µ =2 H0:   الفرضية الصفرية 
H1: µ ≠2       الفرضية البديمة 

P-VALUE(SIG)<0.05 
( تحميل أراء أعضاء ٌيئة التدريس بالىسبة لمعبارة الواردة في 14-5يظٍر الجدول )       

بية واالىحرافات الهعيارية إلجابات المفرضية الثالثة حيث احتسبت الهتوسطات الحساالستباىً 
لهتوسط اإلجابات  حسب أٌهيتٍا الىسبية استىاداً  عيىة الهجتهع وتم ترتيبٍا ترتيب تىازلياً 

 قد االستجابة درجة هتوسط ها كان إذا ( حتى ىستدل عمي14-5الهوضحة في الجدول )
ي الهتوسطة الهوافقة درجة إلى وصل  .ال أم (2) ٌو
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 (14-5جدول )
توفر الميارات األساسية لممسؤولين  نحرافات المعيارية لمديالمتوسطات الحسابية واإل 

 .ومتخذي القرار في الجامعة الالزم لتطبيق االقتصاد المعرفي

المتوسط  الفقرات م الفرضية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 

المتوسط 
 الحسابي

 
 
 
 

 الثالثة

1 
يهتمك العاهمون في الجاهعة القدرة عمى التفكير 

 الىاقد
1.979 799. 6 

2 
يهتمك العاهمون القدرة عمى هعالجة هشكبلت 

 غير تقميدية يصعب تحديدٌا بسٍولة
1.958 789. 8 

3 
يهتمك العاهمون قدرات إبداعية قادرة عمى خمق 

 هعرفة جديدة
1.965 807. 7 

4 
يستطيع العاهمون بىاء عبلقات تعاون وتواصل 

 هع اآلخرين
2.006 799. 3 

5 
يستطيع العاهمون التعاهل هع كم كبير هن 

 الهعارف والهعموهات
1.986 799. 4 

6 
 

يهتمك العاهمون هٍارات االستخدام الفعال 
لؤلدوات االلكتروىية الخاصة بالهعرفة 

 والهعموهات

2.024 814. 1 

7 
العاهمون االستعداد لتغيير الهٍىة إذا يهتمك 

 اقتضت الضرورة ذلك
1.982 809. 5 

8 
توجد لمعاهمين قدرة عمى التكيف في العهل عىد 

 حدوث حاالت طارئة
2.017 843. 2 

 .607 1.990 نحراف المعياري العامالمتوسط الحسابي العام واإل 

لدي  قد يكون كاهبلً  إجهاعاً ن ٌىاك أ( إلي 14-5يشير الجدول السابق رقم )         
توفر الهٍارات األساسية لمهسؤولين وهتخذي القرار في  الهشاركين أن ٌىاك اىخفاض لهدي

( 1.990الجاهعة البلزم لتطبيق االقتصاد الهعرفي وذلك يعبر عىً الهتوسط العام الذي يساوي )
ي   . داً بشكل قميل ج ً( عن الوسط الفرضي أي يوجد ولكى2تساوي ) تقريباً ٌو
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 يهتمك العاهمون هٍارات االستخدام الفعال لؤلدوات " السادسة لمفقرة الحسابي الهتوسط
 هتوسط أن عمى يدل ( هها2.024االلكتروىية الخاصة بالهعرفة والهعموهات، يساوي )

ي) الهتوسطة الهوافقة درجة عن زاد قد الفقرة لٍذي درجة االستجابة ذا ،(2ٌو  أن يعىي ٌو
ذا يعتبر عاهل هساعد في تطبيق  الفرضية ٌذي عمى العيىة أفراد قبل هوافقة هن ٌىاك ٌو

 االقتصاد الهعرفي .
 لمفقرة الثاىية" يهتمك العاهمون القدرة عمى هعالجة هشكبلت غير تقميدية  الحسابي الهتوسط

تقع في  عمي ذلك إذ الهشاركيناجهع  أي أىٍا (1.958) يصعب تحديدٌا بسٍولة يساوي
 درجة هتوسط أن عمى يدل هها ،فض أي هحايد عمي ٌذي الفقرةىطاق هتوسط هىخ

ي ) درجة عن قد اىخفض الفقرة لٍذي االستجابة ذا يعىي .(2الهوافقة ٌو هوافقة  ٌىاك أن ٌو
  الفقرة. ٌذي عمى العيىة أفراد قبل هن هىخفضة أو قميمة 

باىحراف  ،و (1.990)يساوي الحسابي العام الهتوسط بأن القول يهكن عام وبشكل       
-2.024وكها تراوح الوسط الحسابي بين ) ،( لمفقرات جهيعا0.607هعياري عام )

ذا ها يؤكد هدي1.958 توفر الهٍارات األساسية لمهسؤولين وهتخذي القرار  ( تىازليا ٌو
ال  في الجاهعة البلزم لتطبيق االقتصاد الهعرفي في الجاهعة ولكن بشكل هىخفض جداً 

 ول ىحوا االقتصاد الهعرفي .يستطيع التح
الهشاركين في الدراسة عمي هدي  إجاباتلعيىة الهجتهع  ويبين t) وقد اجري اختبار )         

وقد  ،الهٍارات األساسية لمهسؤولين وهتخذي القرار في الجاهعة البلزم لتطبيق االقتصاد الهعرفي
( يوضح 15-5لفرعية والجدول رقم )عمي الفرضية الثالثة هن الفرضيات اt) تم استخدام اختبار)

 االختبار.
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 (15-5جدول ) 
توفر الميارات األساسية لممسؤولين ومتخذي القرار  ( لمتوسط اإلجابات لمدي(tنتائج اختبار

 في الجامعة الالزم لتطبيق االقتصاد المعرفي.
 

 البيان
 

 الفئة
 

 العدد
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اختبار
((t  

-P القيم المعنوية
VALUE(sig) 

   

درجة 
الحرية 

DF 
ال تتوفر الميارات األساسية لممسؤولين 

ومتخذي القرار في الجامعة الالزم لتطبيق 
 االقتصاد المعرفي.

العينة 
 المشاركة

289 1.990 0.607 278. 0.781 288 

 

ال يوجد اختبلف  ًىبألعيىً واحدة ( (tىتائج اختبار (15-5)يوضح الجدول السابق         
لتطبيق  هعىوي في هتوسط هدي توفر الهٍارات األساسية لمهسؤولين وهتخذي القرار في الجاهعة

وبٍذا ىقبل الفرضية الصفرية والتي تىص عمي إن هتوسط ٌذا البعد ال يساوي  ،االقتصاد الهعرفي
( sig) حتهالية( وقيهة اال1.990( وبها إن هتوسط البعد قد بمغ )2الوسط الفرضي لمهقياس )

(-VALUE P )( ي اكبر هن هستوي الهعىوية )0.781تساوي ( بالتالي ىقبل α= 0.05( ٌو
الهٍارات األساسية لمهسؤولين وهتخذي القرار في الجاهعة  توفرتأي ال  ،الفرضية الصفرية

 . بىغازي لتطبيق االقتصاد الهعرفي في جاهعة ةالبلزه
 األساسية بىغازي الهٍارات جاهعة في العاهمين لدى تتوفر أىً ال ىستىتج هها سبق        
ي ههثمة لتطبيق االقتصاد الهعرفي ، البلزهة  اهتبلكٍم في جمياً  بيىها تتوفر لدي الجاهعة هيزة ٌو
والهعموهات بشكل ايجابي وذلك  بالهعرفة الخاصة لؤلدوات االلكتروىية الفعال االستخدام لهٍارات

 هن الهعارف كبير كم هع التعاهل استطاعتٍم إلى باإلضافة (،2هن خبلل الهتوسط اعمي هن )
 الخبرات هن ذوي األفراد وتعيين استقطاب عمى الجاهعة حرص ذلك عمي والهعموهات ويدل

 جاهعةل هيزة تىافسية الوقت ىفس في ويشكمون جديد كل هواكبة عمى القادرين العميا والهٍارات
 .بىغازي
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 الرابعة لمدراسة :رابعًا:اختبار الفرضية 

جامعة في تطبيق بالالمقدمة وصناعة المعمومات  الخدمات نص الفرضية ))ال تساعد جودة
 االقتصاد المعرفي(( .

(H0) جاهعة عمي بالالهقدهة وصىاعة الهعموهات  الخدهات ال تساعد جودة: الفرضية الصفرية
 تطبيق االقتصاد الهعرفي 

( (H1مجاهعة عمي بالالهقدهة وصىاعة الهعموهات  الخدهات تساعد جودة :الفرضية البديمة
 تطبيق االقتصاد الهعرفي .

µ =2 H0:   الفرضية الصفرية 
H1: µ ≠2       الفرضية البديمة 

P-VALUE(SIG)<0.05 
( تحميل أراء أعضاء ٌيئة التدريس بالىسبة لمعبارة الواردة في 16-5يظٍر الجدول )       

بية واالىحرافات الهعيارية إلجابات احيث احتسبت الهتوسطات الحس االستباىً لمفرضية الرابعة
تىازليا حسب أٌهيتٍا الىسبية استىادا لهتوسط اإلجابات  ٍاوتم ترتيبٍا ترتيب ،عيىة الهجتهع

 قد االستجابة درجة هتوسط كانإذا ( حتى ىستدل عمي ها 16-5الهوضحة في الجدول )
ي الهتوسطة الهوافقة درجة إلى وصل  .ال أم (2) ٌو
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 (16-5جدول )
المقدمة وصناعة المعمومات  الخدمات جودة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدي

 في الجامعة.

 
 الفرضية

  م
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 

المتوسط 
 الحسابي

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الرابعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 في الهستخدهة الهعموهات تكىولوجيا تساعد

 بها الخدهات جودة تحسين عمى الجاهعة
 ورغبات الهستفيدين يتوافق

2.090 824. 5 

 18 .768 1.899 لبراهجٍا دورياً  ذاتياً  تقييهاً  الجاهعة تجري 2

3 
 الكتروىية بياىات قواعد الهركزية الهكتبة توفر

 التخصصات لهختمف
1.747 809. 29 

4 
 الوصول هن الهركزية الهكتبة حوسبة تهكن
 طوال اإللكتروىية الهعموهات قواعد إلى

 الوقت

2.034 871. 4 

5 
 الكتروىية تدريبية براهج الجاهعة توفر

 لمعاهمين
2.204 762. 2 

6 
 

 الهرئية الهؤتهرات خدهة الجاهعة توفر
 الويب عبر التفاعمية

1.961 813. 10 

7 
 الجاهعة هوقع يقدهٍا التي الخدهات تتىاسب

 الهستفيدين أعداد هع االلكتروىي
 

1.975 761. 9 

8 
 خدهاتٍا تهيز عمى الجاهعة إدارة تعهل

 الجاهعات في الهىافسون يقدهً عها الهقدهة 
 األخرى

1.906 782. 16 

9 
 واضحة إستراتيجية رؤية الجاهعة في يوجد
 الهعموهات صىاعة تبىي حول

1.930 769. 14 

 20 .785 1.875 هتخصصة بحثية هراكز الجاهعة في تتوافر 10

 العمهي البحث دعم عمى الجاهعة إدارة تعهل 11
 هختمف في التدريسية الٍيئة ألعضاء
 الهجاالت

1.979 721. 8 
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 الرابعة

 الجاهعة في العمهي البحث إىتاج حجم يقدر 12
 الجيد بالحجم

1.861 820. 24 

 الهكتبة خدهات هن لمهستفيدين يسٍل 13
 االلكتروىية البياىات لقواعد الوصول الهركزية

1.844 791. 26 

 التي االلكتروىية البياىات قواعد أعداد تتىاسب 14
ا  الهستفيدين أعداد هع الهركزية الهكتبة توفٌر
 لٍا

1.813 794. 27 

قاهت الجاهعة بوضع  خطتٍا االستراتيجي  15
 بوضوح 2030لعام 

1.854 777. 25 

تعين الجاهعة أعضاء ٌيئً التدريس هن ذوى  16
 الكفاءة العالية 

1.885 771. 19 

17 
 

وفرت الجاهعة هصادر عمهيً وهتىوعة حول 
 االقتصاد الهعرفي في هكتباتٍا

1.868 797. 22 

 شبكة عمى خاص هوقع الجاهعة لدى 18
 بآخر خبللً هن تزود الطمبة االىترىت

 والهعموهات الهستجدات

1.948 795. 13 

تقوم الجاهعة بوضع الهشاريع القائهة ىحو  19
 االقتصاد الهعرفي

1.868 788. 23 

تحرص الجاهعة عمى تطور هٍارات الطبلب  20
هن خبلل أقاهً الدورات وورش العهل 

 هتىاغهة هع هتطمبات التوظيف

1.876 811. 21 

الهعموهات يعد استخدام هىتجات تكىولوجيا  21
واالتصاالت هؤشرًا عمى التطور ىحو 

 االقتصاد الهعرفي في الجاهعة.

1.996 788. 7 

وفرت الجاهعة بىية تعميهية لبلرتقاء ىحو  22
 االقتصاد الهعرفي

1.951 775. 11 

 12 .780 1.950 لدي الجاهعة اٌتهام كبيرا باالقتصاد الهعرفي 23

في الخارج  يعتقد إن هن كان تعميهً العمهي 24
تتوافر لديً أكثر هن غيري الفٍم الدقيق 

 لبلقتصاد الهعرفي.

2.086 814. 6 

يمعب القطاع الخاص دورًا في التطور ىحو  25
 االقتصاد الهعرفي في الجاهعة.

2.280 786. 1 
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الحصول عمى الهعموهة يتطمب الكثير هن  26
 الجٍد والعىاء في الجاهعة 

1.795 719. 28 

استخدام آليات الحكوهة االلكتروىية وتفعيمٍا  27
 بفعالية يحد هن الواسطة في الجاهعة .

2.124 767. 3 

تقوم الجاهعة  باستضافة العمهاء الهتهيزين  28
في هختمف الهجاالت الحيوية التي تتطمبٍا 

 التىهية الهستداهة.

1.917 763. 15 

تبىت الجاهعة الخطط التىفيذية لبلستثهار  29
 الهعرفي في بىاء االقتصاد الحديث

1.905 769. 17 

 .554 1.946 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام

هتوسط الإلي ارتفاع  ها يشير( إن ٌىاك 16-5) يتضح هن الجدول السابق          
حيث في حاالت أخري، ( 2عن الوسط الفرضي ) ًالحسابي في بعض الفقرات واىخفاض
( تىازليا هها يشير إلي اىخفاض في 1.747-2.280يتراوح هتوسط اإلجابات هابين )

 بهعىي أخر جودة، هستوي جودة الخدهات الهقدهة وصىاعة الهعموهات في الجاهعة
بالتالي ىقبل الفرضية  ،الهقدهة وصىاعة الهعموهات في الجاهعة هىخفضة جداً  الخدهات

ذا يعىي إن هتوسط  عام ( وبشكل2ال يختمف عن الوسط الفرضي ) الحسابي الصفرية ٌو
هعياري عام  وباىحراف ، (1.946)يساوي الحسابي العام الهتوسط بأن القول يهكن

 ( لمفقرات جهيعا .554.0)
 يمعب القطاع الخاص دورًا في التطور ىحو " لمفقرة الخهسة وعشرون الحسابي الهتوسط

درجة  هتوسط أن عمى يدل ها( ه2.280، يساوي )االقتصاد الهعرفي في الجاهعة
ي الهتوسطة الهوافقة درجة عن زاد قد الفقرة لٍذي االستجابة ذا ،(2) ٌو  ٌىاك أن يعىي ٌو
جهاعا عمي  العيىة أفراد قبل هوافقة هن قطاع الخاص هٍم في التطور ىحو الدور أن وا 

ذا يعتبر عاهل هساعد في تطبيق االقتصاد الهعرفي . ،االقتصاد الهعرفي  ٌو
 لهختمف الكتروىية بياىات قواعد الهركزية الهكتبة لمفقرة الثالثة " توفر الحسابي الهتوسط 

اغمب  عىدأي أىٍا تقع في ىطاق هتوسط هىخفض  (1.747) التخصصات يساوي
 قد اىخفض الفقرة لٍذي االستجابة درجة هتوسط أن عمى يدل الهشاركين عمي ٌذي الفقرة هها
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ي ) درجة عن ذا يعىي. (2الهوافقة ٌو  أفراد قبل هن هوافقة هىخفضة أو قميمة  ٌىاك أن ٌو
  الفقرة. ٌذي عمى العيىة

إجابات الهشاركين في الدراسة عمي  وتوضحلعيىة الهجتهع t) وقد تم استخدام اختبار )        
عمي t) الهقدهة وصىاعة الهعموهات في الجاهعة. وقد تم استخدام اختبار) الخدهات جودة هدي

 .( يوضح ىتائج االختبار17-5الرابعة هن الفرضيات الفرعية والجدول رقم ) الفرضية

 (17-5جدول )
المقدمة وصناعة المعمومات في  الخدمات جودة مديعن ( لمتوسط اإلجابات (tنتائج اختبار

 الجامعة.
 

 البيان
 

 الفئة
 

 العدد
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اختبار
(t)  

-P القيم المعنوية
VALUE(sig) 

   

درجة 
الحرية 

DF 
المقدمة وصناعة  الخدمات ال تساعد جودة

المعمومات في الجامعة عمي تطبيق 
 االقتصاد المعرفي

العينة 
 المشاركة

289 1.946 455. 2.014 0.450 288 

ٌىاك ال يوجد  ًلعيىً واحدة إىt) هن خبلل اختيار)و ( 17-5يتضح هن الجدول السابق )       
وبٍذا  ،الهقدهة وصىاعة الهعموهات في الجاهعة الخدهات جودة هعىوي في هتوسط هدي اختبلف

ىقبل الفرضية الصفرية والتي تىص عمي إن هتوسط ٌذا البعد ال يساوي الوسط الفرضي لمهقياس 
تساوي ( sig( )-VALUE P) ( وقيهة االحتهالية1.946وبها إن هتوسط البعد قد بمغ ) ،(2)
ي 0.450) ( بالتالي ىقبل الفرضية الصفرية أي ال α= 0.05هن هستوي الهعىوية ) اكبر( ٌو

الهقدهة وصىاعة الهعموهات في جاهعة بىغازي الهستوي الهطموب لتطبيق  الخدهات جودة توفر
الهقدهة وصىاعة  الخدهات ٌىاك ضعف شديد في جودة االقتصاد الهعرفي في ليبيا أو

 الهعموهات في الجاهعة

ا عن  تتهتع بىغازي ال جاهعة في الهقدهة الخدهات أن سبق هها ىستىتج          بجودة تهيٌز
 قواعدل الهركزية الهكتبة توفر في ضعف جمياً  ههثمة الجاهعات الغربية والعربية عمي حد سواء،

 عها الهقدهة خدهاتٍا تهيز الجاهعة أي يجب عمي إدارة ،التخصصات لهختمف الكتروىية بياىات
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 اليوم باتت العالي التعميم قطاع في الهىافسة أن إلى ذلك ،األخرى الجاهعات في يقدهً الهىافسون
 هن الهقدهة الخدهات جودة اىً هن احدي ركائز االقتصاد الهعرفي الهٍم حيث أن شك وال قوية
 الهكتبات هع قورىت ها إذا هستهر وتحسين تطوير إلى بحاجة الهركزية هكتبة الجاهعة قبل

 الغربية والعربية . الجاهعات فيالرقهية  الهركزية

 خامسا:اختبار الفرضية الخامسة لمدراسة :

نص الفرضية ))ال تتوفر في الجامعة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات لمتحول لالقتصاد 
 المعرفي(( .

( (H0ال تتوفر في الجاهعة البىية التحتية لتكىولوجيا الهعموهات لمتحول  :الفرضية الصفرية
 .تصاد الهعرفيلبلق

( (H1تتوفر في الجاهعة البىية التحتية لتكىولوجيا الهعموهات لمتحول لبلقتصاد  :الفرضية البديمة
 الهعرفي. 

µ =2 H0:   الفرضية الصفرية 
H1: µ ≠2       الفرضية البديمة 

P-VALUE(SIG)<0.05 

 لمتحول بىغازي جاهعة في الهعموهات لتكىولوجيا التحتية الفرضية الخاهسة البىية ىاقشت        
( تحميل أراء أعضاء ٌيئة 18-5الجدول ) وضححيث ي فقرات، (10) هن تكونتلبلقتصاد و 

الهتوسطات  تم حساب التدريس بالىسبة لمعبارة الواردة في االستباىً لمفرضية الخاهسة حيث
حسب أٌهيتٍا  تىازلياً  اً وتم ترتيبٍا ترتيب ،بية واالىحرافات الهعيارية إلجابات عيىة الهجتهعاالحس

 ها كان إذا ( حتى ىستدل عمي18-5لهتوسط اإلجابات الهوضحة في الجدول ) الىسبية استىاداً 
ي الهتوسطة الهوافقة درجة إلى وصل قد االستجابة درجة هتوسط  .ال أم (2) ٌو
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 (18-5جدول )
لتكنولوجيا المعمومات توفر البنية التحتية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدي

 لمتحول لالقتصاد المعرفي في الجامعة
 

 الفرضية
 
 م

 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 

المتوسط 
 الحسابي

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامسة

1 
يتواجد في الجاهعة هختبرات حاسوب 

بهواصفات ههتازة وبأعداد تتىاسب هع أعداد 
 الطمبة

1.757 784. 7 

يتواجد في الجاهعة أجٍزة حاسوب شخصية  2
 وهحهولة بهواصفات عالية الجودة

1.650 763. 10 

3 
يتواجد في الجاهعة أجٍزة تقىية هثل: 

الطابعات،الهاسحات الضوئية، أجٍزة عرض 
 هىاسبة الجودة بأعداد عالية بهواصفات

1.726 802. 9 

 .بالطاقة إهداد وحدات الجاهعة في يتواجد 4
UPS 

1.775 769. 6 

5 
 البريد خدهة الكميات في الجاهعة توفر

 لتمبيً التدريس وأعضاء ٌيئة لمطمبة االلكتروىي
 .األكاديهية احتياجاتٍم

1.750 803. 8 

6 
 

توجد في الجاهعة قاعات تعميهية هجٍزي 
 بالكاهل وهفعمة.

1.793 806. 4 

 وهتاحة هتكاهمة بياىات قاعدة الجاهعة تهتمك 7
 الهختمفة واألقسام الفروع و لموحدات

1.844 837. 2 

8 
 اتصاالت وأجٍزة أدوات الجاهعة في يتواجد
 الصىاعية واألقهار الهودم هثل وحديثة هختمفة

 الكاببلت الهحورية و

1.792 819. 3 

 لخدهة وفعالة حديثة اتصاالت شبكة تتوافر 9
 لمجاهعة الداخمي الىظام

1.788 803. 5 

 يهكىٍا ها البشرية الكفاءات هن الجاهعة تهتمك 10 
 تكىولوجيا عمم في جديد كل هواكبة هن

 الهعموهات

1.868 814. 1 

 .605 1.774 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام
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 :يمي ها استخبلص يهكن (5-18) جدول هن

 ،(18-5ٌو هوضح في الجدول رقم ) اقد تم احتساب الهتوسط لكل عبارة عمي حدي كه        
عىدها يكون الهتوسط اكبر هن أىً هع الهبلحظة  ،وتم ترتيبٍا حسب الهتوسط الحسابي تىازليا

يجابي ىحوا إهكاىية تطبيق االقتصاد الهعرفي وتعتبر اكبر هن ن ذلك يشير إلي االتجاي اإلإ( ف2)
 هحايد .أي أىً ( 2وتساوي ) ،( أي إىٍا غير هوجودة2واقل هن ) ،( هوجودة2)

 هواكبة هن يهكىٍا ها البشرية الكفاءات هن الجاهعة تهتمك " لمفقرة العشرة الحسابي الهتوسط 
درجة  هتوسط أن عمى يدل ( هها1.868الهعموهات يساوي ) تكىولوجيا عمم في جديد كل

ي الهتوسطة الهوافقة هن درجة قد كان اقل الفقرة لٍذي االستجابة ذا ،(2) ٌو  أن يعىي ٌو
 .الفقرة ٌذي عمى العيىة أفراد لبو عمي عدم هوافقة ق كاهبلً  إجهاعاً  ٌىاك

 لمفقرة الثاىية" يتواجد في الجاهعة أجٍزة حاسوب شخصية وهحهولة  الحسابي الهتوسط
عمي ٌذي أي أىٍا تقع في ىطاق غير الهوافقة  (1.650) بهواصفات عالية الجودة يساوي

قد  الفقرة لٍذي االستجابة درجة هتوسط أن عمى يدل هها، الهشاركينالفقرة لدي اغمب 
ي ) درجة عن اىخفض ذا يعىي.(2الهوافقة ٌو عدد كبير هن الهشاركين غير هوافقين  أن ٌو

 عمي ٌذي الفقرة .
باىحراف و  ، (1.774)يساوي الحسابي العام الهتوسط بأن القول يهكن عام وبشكل       

( 1.650-1.868تراوح الوسط الحسابي بين ) و( لمفقرات جهيعا 0.605هعياري عام )
ذا ها يؤكد توفر اإلبداع والتطوير في الجاهعة لكن بشكل هىخفض جداً  ال  تىازليا ٌو

 تحول ىحوا االقتصاد الهعرفي .يهكىٍا ل

 لعيىة الهجتهع ويبين إجابات الهشاركين في الدراسة لهديt) وقد تم استخدام اختبار )            

وقد تم استخدام  التحتية لتكىولوجيا الهعموهات لمتحول لبلقتصاد الهعرفي في الجاهعة،توفر البىية 
( يوضح ىتائج 19-5عمي الفرضية الرابعة هن الفرضيات الفرعية والجدول رقم )t) اختبار)

 االختبار.
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 (19-5جدول )
المعمومات لمتحول توفر البنية التحتية لتكنولوجيا  مديعن ( لمتوسط اإلجابات (tنتائج اختبار

 لالقتصاد المعرفي في الجامعة
المتوسط  العدد الفئة البيان

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 اختبار
(t)  

-P القيم المعنوية
VALUE(sig) 

   

درجة 
الحرية 

DF 
ال تتوفر في الجامعة البنية التحتية 

لتكنولوجيا المعمومات لمتحول لالقتصاد 
 المعرفي 

العينة 
 المشاركة

289 1.774 605. 6.326 0.360 288 

اختبلف ٌىاك ال يوجد  نألعيىً واحدة t) ( اختيار)19-5هن خبلل الجدول ) ضحيت        
توفر البىية التحتية لتكىولوجيا الهعموهات لمتحول لبلقتصاد الهعرفي في  هعىوي في هتوسط هدي

هتوسط ٌذا البعد يساوي الوسط ن أوبٍذا ىقبل الفرضية الصفرية والتي تىص عمي  ،الجاهعة
      ( sig)( وقيهة االحتهالية 1.774وبها إن هتوسط البعد قد بمغ ) ،(2الفرضي لمهقياس )

(-VALUE P) ( ي اكبر هن هستوي الهعىوية )0.360تساوي ( بالتالي ىقبل α= 0.05( ٌو
لمتحول لبلقتصاد  الفرضية الصفرية فٍذا يعىي إن ليس ٌىاك بىية تحتية لتكىولوجيا الهعموهات

 الهعرفي في الجاهعة. 

 لتكىولوجيا جيدة تحتية بىغازي بىية جاهعة في تتواجد أىً ال سبق هها ىستىتج          
أجٍزة حاسوب شخصية  توفر في عدم جمياً  ههثمة الهعرفي، لمتحول لبلقتصاد الهعموهات

 ال الضوئية، كذلك الهاسحات الطابعات، هثل تقىية وهحهولة بهواصفات عالية الجودة وأجٍزة
 و الجودة عالية بهواصفات البروجكتر عرضو  ،UPSالطاقة  إهداد ووحدات الجاهعة تهتمك
إلي باإلضافة  ،الهختمفة ضعيف جداً  واألقسام والفروع لموحدات وهتاحة هتكاهمة بياىات قاعدة
 إلى عدم إضافةً  الجاهعة، في الداخمي الىظام لخدهة وفعالة اتصاالت حديثة شبكة توفر عدم
 أن حيث واإلداري األكاديهي القسم بين خاصة جهيع األقسام بين تقىي تكىولوجي ىظام تواجد
 الورقي العهل عمى االعتهاد يقمل هها هعاً  هرتبطة والهالية واإلشرافية األكاديهية الهعاهبلت جهيع
 اليوم األعهال هىظهات اعتهاد حيث ىري ازدياد ،جاهعات الغربية والعربيةال في هوجود ٌو كها
 االٌتهام أن إلى باإلضافة العهل، هجاالت كافة في لمتقىيات الهعاصرة الهكثف االستخدام عمى
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 اليوم فتعتبر التىافسية، الجاهعة هكاىة هن ترفع في الجاهعات التكىولوجية التحتية البىية ببىاء
 العالم . في الجاهعاتلتقييم  الهستخدهة الهقاييس هن واحدة

 سادسًا: اختبار الفرضية الرئيسة:

 اعتهدت ٌذي الدراسة عمي فرضية رئيسية واحدة تم صياغتٍا عمي الىحو التالي :     

والختبار ٌذي الفرضية تم التعبير عىٍا "ىناك إمكانية لتطبيق االقتصاد المعرفي في ليبيا" 
 إحصائيا عمي الىحو التالي:

(H0)  ليس ٌىاك إهكاىية لتطبيق االقتصاد الهعرفي في ليبيا. الصفريةالفرضية 
(H1) ٌىاك إهكاىية لتطبيق االقتصاد الهعرفي في ليبيا.   الفرضية البديمة 

ا  ولقبول أو رفض الفرضية الرئيسة لمدراسة تم صياغة خهسة فرضيات فرعية واختباٌر
( 20-5( وفيها يمي الجدول رقم )α= 0.05وعىد هستوي هعىوية )T) إحصائيا باستخدام )

 يبين همخص ىتائج اختبار ٌذي الفرضيات الفرعية الخهس.الذي 
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 (20-5جدول)
 لفرضيات الدراسة اإلجاباتومتوسطات واالنحرافات  t) ممخص نتائج اختبار)

 اإلحصائيات الوصفية                             رقم الفرضية
        متطمبات الدراسة  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

-P القيم المعنوية
VALUE(sig) 

 

القرار 
 المتخذ

ال توجد سياسات وخطط واضحة لمجامعة  1
 لتطبيق االقتصاد المعرفي

 H0نرفض  0.002 .593 2.106

ال يتوفر اإلبداع والتطوير في الجامعة لتطبيق  2
 االقتصاد المعرفي

  H0 قبول 0. 340 .526 1.970

ال تتوفر الميارات األساسية لممسؤولين  3
ومتخذي القرار في الجامعة لتطبيق االقتصاد 

 المعرفي .

 H0 قبول 0. 781 .607 1.990

المقدمة وصناعة  الخدمات ال تساعد جودة 4
المعمومات في الجامعة عمي تطبيق االقتصاد 

 المعرفي.

 H0 قبول 0. 450 .455 1.946

البنية التحتية لتكنولوجيا  الجامعةال توفر في  5
 المعمومات لمتحول لالقتصاد المعرفي.

 H0 قبول 0. 360 .605 1.774

 H0 قبول 0.490 .425 1.950 اإلجمالي

لفرضية فرعية واحدة هن خهس  H0( اىً تم رفض 20-5يتضح هن الجدول السابق رقم )     
بذلك ىصل إلي ىتيجة هفادٌا و  ،الفرعية األخرى األربع في الفرضيات H0وتم قبول  ،فرضيات

 قبول الفرضية الرئيسية لمدراسة والتي تىص عمي األتي:

  "ليس ىناك إمكانية لتطبيق االقتصاد المعرفي في ليبيا"
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات

 ( مقدمة :6-1)

 الدراسة، ٌذي خبلل هن إليٍا التوصل تم التي الىتائج ألٌم ٌذا الفصل همخصاً  يتضهن        
 ىقاط وهعالجة القوة ىقاط تعزيز في ستساٌم والتي الىتائج ضوء عمى الهقترحة كذلك التوصيات و

في  لكي تتهكن الجاهعة هن تطبيق االقتصاد الهعرفي الهرجوة األٌداف تحقيق أجل الضعف هن
 الهستقبل.

 : ( النتائج6-2)

 :يمي إلي ها الدراسة الفرضيات توصمت واختبار الىتائج تحميل عمى بىاءً               

واضحة لتطبيق االقتصاد  وخطط سياسات يمتهس الهشاركون في الدراسة وجود  -1
تحدد  التي التىفيذية الموائح بتطبيق الجاهعة اٌتهام في هتهثمة جيدة الهعرفي بصورة

 (sigقيهة االحتهالية )وكاىت  ،البشرية الهوارد تىهية بوظائف الخاصة األىظهة
VALUE) -P( تساوي )ي اقل هن هستوي الهعىوية )0.002 فٍذا  (α= 0.05( ٌو

 .واضحة لمجاهعة وخطط يعىي إن ٌىاك سياسات
أكد الهشاركون بالدراسة بان الجاهعة ال تقوم بأي دور فيها يتعمق بروح اإلبداع  -2

 عهمية بتشجيع إدارة الجاهعة هتهثمة في عدم قيام ،أعضاء ٌيئة التدريسلدي  والتطوير
 في العهل الهشاركة بأوراق هن التدريس ٌيئة أعضاء تشجيع وعدم العمهي، البحث

 قدرات وعدم االٌتهام ببىاء والدولي، العربي الهستويين عمى العمهية والمقاءات الهؤتهرات
 في الهستخدم الىظام وال يعهل ،والتطوير التدريب عهميات تواصل خبلل هن العاهمين
 الهستفيدين الحاليين رغبات لتمبية الهقدهة الخدهات تىويع و تطوير سرعة عمى الجاهعة
ي اكبر0.340قيهة االحتهالية )ال تبمغ إذ ،والجدد  (α= 0.05هن هستوي الهعىوية ) ( ٌو

 اإلبداع والتطوير في جاهعة بىغازي. أي ال يتوفر
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تتوفر الهٍارات األساسية لمهسؤولين وهتخذي القرار في الجاهعة لتطبيق االقتصاد ال  -3
 ،الهعرفي هتهثمة في عدم اهتبلك العاهمين القدرة عمى هعالجة هشكبلت غير تقميدية

 وتواصل تعاون عبلقات بىاء عمى العاهمين قدرة عدم يصعب تحديدٌا بسٍولة وكذلك
 واهتبلكٍم طارئة، حاالت حدوث عىد العهل في عمى التكيف وهقدرتٍم اآلخرين، هع

وبها إن  ،والهعموهات بالهعرفة الخاصة لؤلدوات االلكتروىية الفعال االستخدام لهٍارات
تساوي ( sig( )-VALUE P) ( وقيهة االحتهالية1.990هتوسط البعد قد بمغ )

ي اكبر هن هستوي الهعىوية )0.781)  وفرتتال  يعىي ذلك( بالتالي α= 0.05( ٌو
لتطبيق االقتصاد  ةالهٍارات األساسية لمهسؤولين وهتخذي القرار في الجاهعة البلزه

 . بىغازي الهعرفي في جاهعة
 في جودة الهطموبة هتهثمةالبىغازي ب جاهعة تقدهٍا التي الهتىوعة الخدهات تتهتع ال -4

الهعموهات،  تكىولوجيا لوسائل وأدوات فعال الغير واالستخدام الهركزية، ضعف الهكتبة
 حيث هن الهعموهاتية، الصىاعة هجال في جيد بىغازي بهستوى وكذلك ال تتهيز جاهعة

 لقواعد الوصول وعدم سٍولة األقسام والكميات، هختمف تخدم هحوسبة استخداهٍا لبراهج
ا التي البياىات االلكتروىية  لٍا الهستفيدين أعداد هع وعدم تىاسبٍا الهركزية الهكتبة توفٌر

ي 0.450قيهة االحتهالية تساوي )حيث بمغت   (α =0.05هن هستوي الهعىوية ) اكبر( ٌو
 الهعرفي، لبلقتصاد لمتحول الهعموهات لدي الجاهعة لتكىولوجيا جيدة تحتية بىية ال توجد -5

قاعدة  ووجود الجودة، وعدم عالية بهواصفات هتىوعة تقىية أجٍزة عدم توفر في ههثمة
 توفر إلي عدم باإلضافة الهختمفة، واألقسام والفروع لموحدات وهتاحة هتكاهمة بياىات
وقيهة االحتهالية  ،الجاهعة في الداخمي الىظام لخدهة وفعالة اتصاالت حديثة شبكة

ي اكبر هن هستوي الهعىوية )0.360تساوي ) ( فٍذا يعىي إن ليس α= 0.05( ٌو
 ٌىاك بىية تحتية لتكىولوجيا الهعموهات لمتحول لبلقتصاد الهعرفي في الجاهعة. 
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 ( التوصيات:6-3) 

 التوصيات، هن جهمة يمي فيها الباحث يقدم إليٍا التوصل تم التي الىتائج عمى بىاءاً         
قتصاد الهعرفي في الوتطوير أدائٍا في تحقيق  لتعزيز بٍا بىغازي األخذ إدارة جاهعة هن هتهىياً 

ذي الهستقبل  :ٌي التوصيات ٌو

باستهرار  تحديثٍا عمى والعهل البشرية الهوارد ىشاط تىهية تطوير عمى التركيز هواصمة -1
 البشرية. الهوارد تىهية عمم هستجدات آخر لتواكب

هٍاراتً  تطوير عمى والعهل الهعرفة هجتهع إقاهة في البشري العىصر عمى التركيز  -2
و وغايتٍا، التىهية أساس ٌو اإلىسان ألن باستهرار،  الرئيس القتصاد الهعرفة، الهحرك ٌو
و القادر  .واإلبداع والتجديد االبتكار عمى ٌو

 .هٍاراتٍم تطوير أجل هن لمعاهمين االلكتروىية التدريبية البراهج هختمف تطبيق عمى العهل  -3
في  الحادثة الهستجدات آلخر وهواكبتٍا الهعموهات لتكىولوجيا التحتية البىية تطوير ضرورة -4

 .واالتصاالت الهعموهات تكىولوجيا عالم
وذلك  الهحيطة والتحديات الهىافسة وهواجٍة والبقاء الىهو خبلل هن التهيز عمى التركيز -5

ر وتوفي لمعاهمين، الهقدهة والحوافز الهىافع وتحسين الهقدهة، الخدهات بتطوير باالٌتهام
 .الوظيفية حياتٍم طيمة لمعاهمين هستهر تدريب

 .األخرى العالهية والهكتبات الهركزية الجاهعة هكتبة بين هشتركة تعاون عبلقات خمق -6
كل  في لهراجعٍا الوصول يهكن تكىولوجية رقهية هكتبة لتصبح الهركزية الهكتبة تطوير -7

 .وهكان وقت
التطور  حذو لتحذو الهركزية الجاهعة هكتبة تقدهٍا التي الخدهات تحسين عمى العهل -8

 .الغربية الجاهعات في الهوجودة الرقهية الهكتبات في الحاصل
 .هتتابعة بصورة الجاهعة في لمعاهمين االلكتروىية الصفحات بتحديث االٌتهام -9

 إقاهة الهراكز عمى والعهل الجاهعة في العمهي بالبحث خاصة هيزاىية توفير عمى التأكيد -10
 في االستثهار عمى وتشجيعً الخاص القطاع هع التعاون هستوى رفعو البحثية الهتخصصة 

 .هجال الهعرفة
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وتشجٌع    المحلٌة، الساحة على وجودها لفرض أولى كخطوة المعلومات بصناعة العناٌة-12

  .المعلومات لطاع فً االستثمار
 .داخمٍا الهعموهات صىاعةو  الخدهات لتعهيم الجاهعة االىترىت شبكة استغبلل زيادة -13
 في الهعىية باالقتصاد الهعرفي  الجٍات تربط لمهعموهات هتكاهمة هىظوهة إىتاج عمى العهل-14

 الهعموهات ووصولٍا بتدفق تسهح وطىية شبكة ضهن بيىٍا والتىسيق والخاص العام القطاعين
 .الهستفيدين إلى
تكىولوجيا  ونؤ ش إدارة في لمعهل عالية بهواصفات بشرية كوادر استقطاب عمى العهل-15  

  داخل الجاهعة. الهعموهات
إن الخبلصة التي يهكن التوصل إليٍا هن ٌذي الدراسة ٌي إن اقتصاد الهعرفة يعتبر        

في تهكين الهجتهع الميبي هن توسيع هجاالت اختياراتٍم، وتهثل تكىولوجيا  الٍدف الوحيد
ساسية لمهجتهع الميبي التي تىشد التقدم الهؤسس عمى الهعموهات واالتصاالت األدوات األ

 االقتصاد الهعرفي حيث أصبح  االقتصاد الهعرفي و الهرتكز األساسي لمتحول الحقيقي ىحوي ،
 القريب، هستقبمً و الحديثة صبغتً ٌو بل التقميدي بديبًل لبلقتصاد هوازيًا أو اقتصاداً  ليس

 لصالح ستختفي الورقية والىقود في الهستقبل األول التجارة أسموب ستكون اإللكتروىية فالتجارة
 توظيف هروىة استغبلل يهكىٍا لذلك فوات األوان قبل اتجٍت التي والدول اإللكتروىية، الىقود

االقتصاد  واكبت الرقهية التي الفجوة لتقميص فقط ليس االتصال و لئلعبلم التكىولوجيات الحديثة
ا  التي تمك هن أسرع بخطوات ككل، الفجوة االقتصادية لتضييق وحتى بل الهعرفي تفرٌز
وبالتالي يجب  الرئيسي الهحرك االقتصادي تكون ألن طريقٍا في الهعرفة ألن التقميدية، األساليب

ري في التىهية البشرية والتىهية االقتصادية الهستداهة في ليبيا.  تأسيس لبعد جٌو
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 قائمة المراجع
 

 -:العربية المراجعأواًل: 
  الكتب: -أ
 .القران الكريم، سورة البقرة -1

 هفاٌيهٍا :الحديثة التربوية الهىاٌج"،هحهود  هحهد ، و الحيمة أحهد هرعي، توفيق،  -2
ا  األردن عهان، لمىشر والتوزيع، الهسيرة دار طبعة التاسعة،ال ،وعهمياتٍا" وأسسٍا وعىاصٌر

2011. 

، spssالتحميل اإلحصائي لمبياىات باستخدام ىصر هحهود صبري ، أحهد الرفاعي غىيم، -3
 .2000دار قباء لمطابعة والىشر، القاٌرة ،

لمطباعة  العصرية الهكتبة ،"اإلدارية الهعموهات ىظم "الفتاح، عبد الحهيد عبد الهغربي, -4
 .2002هصر الهىصورة، جاهعة والتوزيع،

،الىاشر قسم االقتصاد ،جاهعة  الىظرية االقتصادية الجزئية"وآخرون ، "الميثي، هحهد عمي ،  -5
 .2003، الطبعة األولي اإلسكىدرية ،

"، spss، "تحميل البياىات اإلحصائية باستخدام البرىاهج اإلحصائي البياتي، هحهود هٍدي  -6

 .2005دار الحاهد لمىشر والتوزيع ،عهان ،الطبعة األولي ،
"، دار الهسيرة الهىٍج واالقتصاد الهعرفيو العزاوي، فايزة هحهد ،"الٍاشهي، عبد الرحهن  -7

 .2007لمىشر، عهان ، األردن ،الطبعة األولي ، 
"دور الهوراد البشرية في تهويل التىهية بين الىظام الهالي اإلسبلهي ٌاشم هصطفي،  الجهل, -8

 .2006االسكىدارية، هصر، ، دار الفكر الجاهعي ، "والىظام الهالي الوضعي :دراسة هقارىة
دار الىشر  "،اقتصاد الهعرفة:ىحو هىظور أشهل لؤلصول الهعرفيةالزيات،فتحي،" -9

 .2011الطبعة األولي، لمجاهعات،القاٌرة،
 ،القتصاد الهعرفي واىعكاساتً عمي التىهية البشرية""اعدىان ، الدعهي،ٌدي ، العذارى، -10

 .2010دار جرير،عهان،األردن، الطبعة األولي،
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، الدار الجاهعية"،  "هدخل استراتيجي لتخطيط وتىهية الهوارد البشريةراوية،  سين,ح -11
 .2002الطبعة األولي ،اإلسكىدرية ،هصر، 

 .2007"،دار عالم الكتب الحديث،عهان، األردن، اقتصاد الهعرفةخمف , فميح حسن ،" -12
 الوراق لمىشر والتوزيع،"،والعهميات واالستراتيجيات الهفاٌيم الهعرفة إدارة"،ىجم ,عبود  -13

 .2005األردن، عهان، طبعة األولي،
 ، دار الجاهعية لمىشر، اإلسكىدرية،"االقتصاد الهعرفي"عبد الهطمب،  عبد الحهيد، -14

 .2011، الطبعة األولي
"، الدار الجاهعية،اإلسكىدرية، الطبعة "االقتصاد الهعرفي والتصديرعبد الرازق ،هحهود ،  -15

 .2011األولي،
  .2008، عهان ، التوزيع و لمىشر صفاء دار ، الهعرفة إدارة ، هصطفى ربحي، عميان -16
هفٍوهً - العمهي البحث "،كايد الحق، وعبد الرحهن، عبد وعدس، ذوقان عبيدات، -17

 .2001األردن،الطبعة األولي ، عهان، والتوزيع، لمىشر الفكر دار ،وأساليبً" وأدواتً
ران لمىشر،األردن، العمهيأساليب البحث ظاٌرة الكبللدة هحفوظ،" -18  .1999"،دار ٌز

 :الدوريات:-ب
 جاهعة هجمة العربية"، البمدان في الهعرفة اقتصاد اتجاٌات"، أىس الشاهات ،هحهد أبو -1

األول،  العدد ، 28هىشورات جاهعة دهشق ،الهجمد ، والقاىوىية االقتصادية لمعموم دهشق
 ".http://www.damascusuniversity.edu.sy. (610-591)،ص ص2012دهشق،

دارة الهعموهات عمي ،هفٍوم أحهد -2  العدد  28- الهجمد–دهشق جاهعة ، هجمةالهعرفة  وا 
 .(512-475)ص ص ، 2012األول

إبراٌيم ،أىوار،"العبلقة السببية بين رأس الهال البشري والىهو االقتصادي لمعراق وعدد هن  -3
هجمة جاهعة األىبار لمعموم االقتصادية (" ، 2010-1970دول الجوار العربي لمفترة )

 .(114-94)، ص ص 2015،العراق ، 14،العدد  7،هجمد واإلدارية،
هجمة هركز ",التعميهي في ليبيا وهتطمبات اقتصاد الهعرفةالعالم،عائشة عبد السبلم, "الىظام  -4

، العدد األول والثاىي ، 21،هىشورات هركز البحوث االقتصادية،الهجمدالبحوث االقتصادية 
 .(123-103)،ص ص2012بىغازي ، 

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/1-2012/a/591-610.pdf
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الوضع الىسبي" ،  –القياس  -العربي اشرف ،" رأس الهال البشرى في هصر : الهفٍوم -5
، صيف 39، العدد الجهعية العربية لمبحوث االقتصاديةة ،" القاٌرة : بحوث اقتصادية عربي

 .(55-26)، ص 2007
سمسمة الدراسات الهستقبمية بهكتبة المحام،ىسرين،"اقتصاد الهعرفة كآلية لتحقيق ىٍضة هصر"، -6

 .(28-21ص ص) ،2013السابع،اإلسكىدرية،هصر، د،هكتبة اإلسكىدرية،العداإلسكىدرية
 " هجمة هكتبة الهمك فٍد الوطىيةاقتصاد الهعرفة في هجتهع الهعموهات " الدينحساىة، هحيى  -7

 .(263-244ص ص)، 2004،الرياض،السعودية، السىة2، العدد 9،هجمد
2/Main.htm-http://www.kfnl.gov.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/M9. 

، "، صىدوق الىقد الدوليرالف شاهي وآخرون،" ليبيا بعد الثورة التحديات والفرص -8
 .(20-1ص ص )،2012أهريكا،واشىطن،

)درجة ههارسة هعمهي التربية اإلسبلهية ألدَار الهعمن في هٍىد هصطفى وأحهد الكيبلىي،  -9
 هجمة جاهعة، هعرفي هو َجٍة ىظر هشرفيٍن في األردو(لاالقتصاد اضَء 
، ص 2011الرابع ،دهشق،+،العدد الثالث27،هىشورات جاهعة دهشق،الهجمددهشق
 .(718-681)ص

إدارة الهعرفة َدَرٌا في بىاء الهجتهع الهعرفي َتحقيق التىهية ،" ىغن حسيو، ىعهة -10
هجمة كمية ، العالهية َالعربية"ل البشرية الهستداهة تطبيقات هختارة لتجارب عيىة هو الدَ

-46)، ص ص 2011،العدد الرابع، جاهعة الىٍرين، األردن،  21هجمد ،االدارة َاالقتصاد
89). 

 :لندواتالمؤتمرات وا-ج

 اإلخفاق، هواطن التحميل، عىاصر :ليبيا في التعميهية الهىظوهة ،" عبدالسبلم القبلقي، -1
 .2012التطوير"،ورقة هقدهة لمهؤتهر الوطىي لمتعميم ،ليبيا،طرابمس، إستراتيجية

رحاب هحهد ،"تىافسية هؤسسات التعميم العالي في  ،عائشة عبد السبلم ، بن سعود،العالم  -2
القدرة التىافسية لبلقتصاد  لهؤتهرة هقده هتطمبات اقتصاد الهعرفة"، ورقة ليبيا في ضوء

 .4/2/2013-3الميبي: الواقع وسبل الىٍوض، طرابمس، ليبيا، الفترة 
تحميمية"  ىظرية الهعرفة دراسة اقتصاد في لبلىدهاج العربية الدول العمة، هراد ،"جاٌزية -3

،الهؤتهر العالهي الثاهن لبلقتصاد والتهويل اإلسبلهي" الىهو الهستدام والتىهية االقتصادية 

http://www.kfnl.gov.sa/idarat/KFNL_JOURNAL/M9-2/Main.htm
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 م2011ر يسهبد 20لى إ 18الشاهمة هن الهىظور اإلسبلهي"الدوحة، قطر، خبلل الفترة هن 
  http://conference.qfis.edu.qa/app/media/344  .31ص

ىدسة العهميات )الٍىدرة( وبىاء ىظم إدارة الهعرفة إلىجاح السيد، هعين أهين، "دور إعادة ٌ -4
االستثهار في رأس الهال البشري"، بحث هقدم لمهؤتهر العمهي الدولي السىوي الثاىي 

 .2013ابريل،  25-22عشر،جاهعة الزيتوىة، األردن،
السيد، هعين، "حتهية االعتهاد عمى اقتصاد الهعرفة في ظل الهتغيرات العالهية  -5

ية"،بحث هقدم إلي الهؤتهر العمهي الثالث لكمية االقتصاد والعموم اإلدارية، جاهعة العموم الحال
 – 27التحديات العالهية الهعاصرة"،األردن،" التطبيقية الخاصة، "إدارة هىظهات األعهال:

 .2009ىيسان ، 29
.ochttp://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wpcontent/uploads/2011/04/64.d  

عبد اهلل عمي ،"االستثهار في رأس الهال البشري هن هىظور هالي "،بحث هقدم  القرشي، -6
 .2013ابريل،  25-22اىي عشر،جاهعة الزيتوىة، األردن،لمهؤتهر العمهي الدولي السىوي الث

،هىظهة  2013هن، األول الىصف في العربية العمهية ،البحوث هحهد بىت الربان ،هوزي -7
 .2013 الهجتهع العمهي العربي

الهــــحروق ،هاٌــر حــسن ،"دور اقتصاد الهعرفة في تعزيز القدرات التىافسية لمهرأة العربية" ،  -8
تىهية الهٍارات الهٍىية والقدرات التىافسية لمهرأة  هقدهة إلى ورشة العهل القوهيةورقة عهل 

 .2009دهشق ، الجهٍورية العربية السورية، ،العربية التي تعقدٌا هىظهـــــــــة العهــــل العربيــــة 
http://www.psfw.org. 

 واستشراف واقع :ليبيا هع هقارىة 2010 لعام العربي العالم في لتقاىةوا بدران ،عدىان ،العموم -9
 2010الهرجع الرئيسي: تقرير اليوىسكو لمعموم لعام  .2011طرابمس، ليبيا،.الهستقبل

)(Science in the Arab States by: Adnan Badran & Moneef Zou’bi. 
الهال البشري "، بحث هقدم لمهؤتهر بو حديد ليمي، واخروان ،"ىظرية االستثهار في رأس  -10

 .2013ابريل،  25-22العمهي الدولي السىوي الثاىي عشر،جاهعة الزيتوىة، األردن،
فريد كوتل وآخرون،"رأس الهال البشري كأداة لتفعيل عهمية االبتكار في الىشاط  -11

 التسويقي"،"،بحث هقدم لمهؤتهر العمهي الدولي السىوي الثاىي عشر،جاهعة الزيتوىة،
 .2013ابريل،  25-22األردن،

http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wpcontent/uploads/2011/04/64.doc
http://www.psfw.org/
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عباس، سعد و السيفو، وليد ،"االقتصاد الهعرفي أساس التىهية االقتصادية واالجتهاعية  -12
جاهعة الزيتوىة  في الدول العربية". بحث هقدم لمهؤتهر العمهي السىوي الدولي الخاهس،

ردن في الفترة األ –والذي عقد في عهان  اقتصاد الهعرفة والتىهية االقتصادية، األردىية ،
 .."http://www.docstoc.com/docs/14525660.   27/4/2005-25هن

عبد الصواف ،هحفوظ حهدون ،"دور الهورد البشري في تحقيق جوائز إدارة الجودة  -13
عشر،جاهعة الزيتوىة، الشاهمة"، بحث هقدم لمهؤتهر العمهي الدولي السىوي الثاىي 

 .2013ابريل،  25-22األردن،
عـمة، هـراد ،"االقتصاد الهعرفي ودوري في تحقيق التىهية االقتصادية واالجتهاعية في  -14

األقطار العربية ")دول هجمس التعاون لدول الخميج العربية ىهوذجًا(،بحث هقدم إلي الهؤتهر 
،  إسبلهيةالدولي التاسع في االقتصاد والتهويل اإلسبلهي الىهو واإلىصاف واالستقرار: رؤية 

.                                            28.ص2013سبتهبر  10-9ول، تركيا اسطىب
http://conference.qfis.edu.qa/app/media/6977. 

" ٌىاء عبد الغفار، "االستثهار األجىبي الهباشر والتجارة الدولية:الصين أىهوذجا -15
 .2002،بغداد،بيت الحكهة،

بحث  والتحديات"، الفرص الهعرفة اقتصاد في االىدهاج "فيصل، بوطيبة قويدر، بوطالب -16
 و الهعرفة اقتصاد في وفرص االىدهاج البشرية التىهية حول ،الدولي الهمتقى ضهن هقدهة

 .  10-3-2004ورقمة، البشرية،جاهعة الكفاءات
يبً سرج ، ستي عبد الحهيد،  -17 "رأس الهال الفكري )البشري،االجتهاعي والتىظيهي في ٌو

هىظهات اإلعهال(،بحث هقدم في همتقي الدولي الخاهس ،حول رأس الهال الفكري في 
الهىظهات اإلعهال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة ، جاهعة الشمف ،الجزائر،يوهي 

 .2011ديسهبر، 13-14
لمهؤتهر  هقدهة ورقة الجديد"، االقتصاد في التىهية العال هوجٍات صالح،"هحهد عبد -18

 10/ 2005 .2-3عهان، يوهي هسقط، العهاىية، االقتصادية لمجهعية األول السىوي

الدوري  الصىاعية"، الهمتقى التىافسية تعزيز في والتطوير البحث دور " عثهان، هرزيق، -19
 الدول في الهحروقات قطاع خارج الصىاعية التىافسية واالستراتيجيات الهىافسة حول الرابع

 .2010 غير هعروف ، العربية، هكان

http://www.docstoc.com/docs/14525660
http://conference.qfis.edu.qa/app/media/6977
http://conference.qfis.edu.qa/app/media/6977
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هحهد سويمم جودة سعيد،" تطوير التعميم ودوري في بىاء اقتصاد الهعرفة في هصر"،هركز  -20
 .2006الدول الىاهية، القاٌرة ، دراسات وأبحاث

 سوق احتياجات توفير في الجاهعي التعميم ،" دور صالح أهحهد هىصور، عبد القادر -21
والعالهية"،ورقة هىشورة في هجمة عمهية هحكهة،  الهحمية التغيرات في ضوء الميبي العهل

 .2013الهكان غير هعرف،
هحهد أليفي، فرعون أهحهد، "االستثهار في رأس الهال البشري كهدخل إلدارة الهوارد  -22

،  البشرية بالهعرفة "، ورقة هقدهً إلي الهمتقي الدولي صىع القرار في الهؤسسة االقتصادية
  .297-295، ص ص2009ابريل  15-14جاهعة الهسيمة، الجزائر،

هصطفي التير،"هقدهة في هبادئ وأسس البحث االجتهاعي" ،الجاهعة الهفتوحة ،طرابمس  -23
،1995.           
سيد ابوسعيد، هحهد ،"تطوير التعميم ودوري في بىاء اقتصاد الهعرفة" ،جاهعة الطائف   -24

ول لمتعمم االلكتروىي عن البعد.صىاعة التعمم ،بحث هقدم لمهؤتهر الدولي األ
 " http://site.iugaza.edu.ps/aelholy.pdf". 2009الهستقبل،الرياض هارس 

شاهية ،عبد اهلل أهحهد ،"سوق العهل في االقتصاد الميبي هتطمبات االقتصاد الهعرفي"،   -25
 .2008ورقة هقدهة إلي هؤتهر:تخطيط التعميم والتدريب ، هعٍد التخطيط طرابمس ،

يحياوي ،الٍام، واخرون،"قياس عائد االستثهار في رأس الهال البشري في ظل اقتصاد  -26
العمهي الدولي السىوي الثاىي عشر،جاهعة الزيتوىة،  الهعرفة"، بحث هقدم لمهؤتهر

 .2013ابريل،  25-22األردن،
 :الرسائل العممية -د
القرىي ،عمي بن حسن يعن اهلل ، هتطمبات التحول التربوي في هدارس الهستقبل الثاىوية  -1

بالههمكة العربية السعودية في ضوء تحديات اقتصاد الهعرفة، رسالة دكتوراي في اإلدارة 
التربوية والتخطيط، قسم اإلدارة والتخطيط، كمية التربية، جاهعة أم القرى، الههمكة العربية 

 .2009السعودية، 
 هقررات هحتوى في الهتضهىة الهعرفي االقتصاد أحهد ،"هبلهح بن عمي بن القيسي ،هحهد -2

رسالة هاجستير العربية السعودية"،  بالههمكة الثاىوي التعميم تطوير هشروع في العموم الشرعية
 .2011هؤتة، هىشورة،قسم الهىٍج والتدريس ،جاهعة

http://site.iugaza.edu.ps/aelholy.pdf
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هحهد، خالد الىاجم،"رأس الهال البشري كهحرك لمىهو االقتصادي والتىهية الهستداهة في  -3
 .2012االقتصاد الميبي"، رسالة هاجستير،غير هىشورة ،كمية االقتصاد ،جاهعة بىغازي ،

 ::تقارير-ه
 .2011،لمسكانإحصائيات اإلىترىت العالهية  -1
 .2010األهم الهتحدة )اإلسكوا( المجىة االقتصادية واالجتهاعية لغرب آسيا  -2
اإلطار العام لهشروع بىاء الهىظوهة الهتكاهمة لئلحصاءات والبياىات في ليبيا  -3

http://nesdb.ly/dra. 
 (4-61)،ص ص 2002التقرير الوطىي ألٌداف األلفية، الٍيىة العاهة لمهعموهات  -4
 .العربية، الكويت التىافسية تقرير 2012لمتخطيط الكويت ، العربي الهعٍد -5
 .http://www.weforum.org/gcr الهىتدى االقتصادي العالهي ، -6
 .252-251،.ص2009لمهعموهات،الكتاب اإلحصائي الٍيئة العاهة  -7
الهتحـــــــدة،  األهـــــــم،2004 تقرير التىهيـــــــة البشـــــــرية لعـــــــام،اإلىهـــــــائيالهتحـــــــدة  األهـــــــمبرىـــــــاهج  -8

 .2004ىيويورك
 .2014األوروبية، التدريب ليبيا، هؤسسة توريىو تقرير عهمية -9

 .41،ص2003تقرير التىهية اإلىساىية العربية،  -10
هؤسسة الفكر العربي ،التقرير العربي الثالث لمتىهية الثقافية،حركة التأليف والىشر ،  -11

 . 122م،ص2010لبىان، بيروت، الطابعة األولي،
 المجىة ،3 العدد آسية، غربي في لمتىهية واالتصاالت الهعموهات تكىولوجيا ىشرة -12

 .38ص ، 2004 يويورك،ى الهتحدة، األهم آسية،اآلسكوا، لغربي واالجتهاعية االقتصادية

 : شبكة المعمومات الدولية :و
حسن الهظفر ،"هقوهات االقتصاد الرقهي وهدخل في اقتصاديات االىترىت"،هعٍد  ،الرزو -1

 .2006اإلدارة العاهة، هكتبة الهمك فٍد، الرياض،
الزركاىي، خميل حسن، "االقتصاد الهعرفي والتعميم االلكتروىي ركيزتان في كفاءة الغير  -2

 هتجددة والهحدودة الغير هتجددة والهحدودة العىصر البشري"، جاهعة بغداد.
http://www.abegs.org 

http://nesdb.ly/dra
http://nesdb.ly/dra
http://www.weforum.org/gcr
http://www.abegs.org/
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هرال ،"هؤشرات االقتصاد الهعرفة وهوقع الهرأة هن تطوير اقتصاد الهعرفة"،الهركز  ،توتميان -3
 http://www.amanjordan.org. العربي لمهصادر والهعموهات

 عميان،هحهد شوكت،"االقتصاد الهعرفي "، جاهعة الهمك سعود، -4
http://www. iefpedia.com". 

األول،       "،الجزء 2001غدير، باسم غدير ،"االقتصاد الهعرفي "،سىة  -5
."http://www.raypub.com". 

 .www.arabrenwal.orgفوزي، هقالة عن الهرض الٍولىدي، سقراط -6
 االقتصاديةطعان،الصادق عمي،جاهعة الكوفة، ،"االقتصاد الهعرفي ودوري في التىهية  -7

http://www.docudesk.com. 
 . article.com -http://www.bab.com/articles/full.ىظرية االستثهار في رأس الهال البشري  -8
9- http://www.riyadhchamber.com/doc/Asthtmar.doc. 

 

 .-ثانيًا:المراجع االجنبية:
1- World Bank. 1998. World Development Indicators, 1998. C D – 

ROM. 
2- John Houghton and Peter Sheehan،"Knowledge Economy" ،Paper 

prepared for the National Innovation Summit, organised by the 
Department of Industry, Science and Resources, Canberra and held 
in Melbourne, 9-11 ,February, 2000. 

3-   PROFESSOR ROBIN USHER , A DIVERSITY OF 
DOCTORATES: "FITNESS FOR THE KNOWLEDGE ECONOMY", 
Higher Education Research and Development Journal, 21, 2, 
2002,pp143-154.   

4- Bronwyn H, Hall Jacques, Mairesse WORKING PAPER EMPIRICAL 
STUDIES OF INNOVATIONIN THE KNOWLEDGE DRIVEN 

http://www.amanjordan.org/
http://www.raypub.com/catalog/book_info.php?cPath=&products_id=981&bookinfo=longindex
http://www.docudesk.com/
http://www.bab.com/articles/full-%20article.com
http://www.riyadhchamber.com/doc/Asthtmar.doc
http://www.riyadhchamber.com/doc/Asthtmar.doc
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ECONOMY", NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARC 
HCambridge,UK, June, 2006. 

5-   Charles Levy, Andrew Sissons and Charlotte Holloway ,"            
A Knowledge Economy" programmed paper, ( plan for growth in 
the knowledge economy) , June 2011. 

6- “The Global Competitiveness Report 2009-2010”, World 
Economic Forum, Geneva, Switzerland",2009". 

7- UNESCO SCIENCE REPORT. 2010. www.unesco.org  pp 10-11  
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 جامعة بنغازي                                                     

 كمية االقتصاد

 

 األخوة الهشاركين  

 وبركاتً،،، اهلل ورحهة عميكم السبلم

 ،،،وبعد، طٌبة تحٌة

إن االٌتهام بالبحوث العمهية هن خبلل الدراسات ورسائل الهاجستير لٍا دور    
 كبير في الىٍوض بالعهمية التعميهية في الهجتهع حيث يقوم الباحث بدراسة حول:

 "االقتصاد المعرفي في ليبيا مدي إمكانية تطبيق "       

لذا فإن ٌذا االستبيان الذي ىأهل هن حضرتكم اإلجابة عمي األسئمة الهرفقة بً    
سوف يكون هن ضهن ٌذي الدراسة لغرض جهع البياىات التي يكون لٍا دور في 

 قبمكم هن ستعبأ التي البياىات بأن إثراء و إىجاح البحث العمهي في ٌذا الهجال عمهاً 
 .العمهي البحث ألغراض إال تستخدم ولن تاهة, بسرية ستعاهل

 وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير،،،                                                                                      

 الباحث                                                                                 

 

 

 

 الدراسات العميا

 قسم االقتصاد 
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 -والوظيفية: الشخصية البيانات:1
 :( في الهربع الهىاسب√ضع إشارة ) 

 □     أىثى □                    ذكر            :لجنسا 1- 
  □ فأكثر سىة 50  □  سىة 50 هن أقل 40 هن  □  سىة 40 هن أقل 30هن   □سىة  30 هن أقل :العمر- 2

  □ دكتوراي□                هاجستير  :العممي لمؤىلا 3-
                        □ سىوات 10 هن أقل 5 هن       □سىوات 5 هن أقل    : بنغازي الجامعة في الخبرة سنوات عدد- 4
 □ فأكثر سىة □     15سىة 15 هن أقل10هن 
  □ جاهعة رئيس□         عهيد كمية □    قسم  رئيس    □ أكاديهي       :الوظيفي المسمى 5-

  :مجموعة العوامل التي تؤثر عمى دور الجامعة في بناء اقتصاد المعرفة:2
 -:التالية الفقرات حول رأيكم تعكس التي العبارة أهام ( √ ) إشارة وضع يرجى

غير  محايد موافق  الفقرات الرقم
 موافق

 أواًل: وجود سياسات وخطط واضحة لمجامعة.          

1 
تىفيذية تحدد األىظهة الخاصة بالهوارد  تٍتم الجاهعة بتطبيق لوائح

 البشرية
   

    يسٍل الحصول عمى الموائح واالستفسار عىٍا هن قبل العاهمين 2

تتصف سياسات وخطط تىهية الهوارد البشرية بالهروىة التي تتطمبٍا  3
 بيئة األعهال الديىاهيكية

   

األىشطة في تغطي سياسات وخطط تىهية الهوارد البشرية كافة  4
 الجاهعة

   

يوجد داخل الجاهعة سياسات إدارية واضحة تىظم عهمية التحميل  5
    الوظيفي لموظائف

6 
 

تحقق سياسات تىهية الهوارد البشرية الهتبعة في الجاهعة اختيار 
    أفضل الكفاءات اإلدارية والفىية لشغل الوظائف

وتحديد االحتياجات  تقوم الجاهعة بسياسة تخطيط لمهوارد البشرية 7
    الهستقبمية هن العاهمين

    تعهل الجاهعة عمى تأٌيل العاهمين هن خبلل التعميم والتدريب 8
    تعهل الجاهعة عمى تطوير أداء العاهمين هن خبلل تقييم أدائٍم 9

 ثانيًا: اإلبداع والتطوير         

 اإلبداع فرص تأهين عمى الجاهعة في الهتبع العهل ىظام يساعد 10
    والتطوير

 تىويع و تطوير سرعة عمى الجاهعة في الهستخدم الىظام يعهل 11
    .والجدد الهستفيدين الحاليين رغبات لتمبية الهقدهة الخدهات
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 محايد موافق  الفقرات الرقم
غير 
 موافق

 باستهرار التدريسية الٍيئة ألفراد االلكتروىية الصفحات ُتحدث الجاهعة 12
 هتتابعة وبصورة

   

 العمهية الجوائز خبلل هن العمهي البحث عهمية الجاهعة إدارة تشجع 13
    والطمبة لؤلكاديهيين الهقدهة البحثية

 بأوراق الهشاركة هن التدريسية ٌيئتٍا أعضاء الجاهعة إدارة تشجع 14
 والدولي العربي الهستويين عمى والمقاءات العمهية الهؤتهرات في عهل

   

 والهكتبات الهركزية الجاهعة هكتبة بين هشتركة تعاون عبلقة توجد 15
    األخرى العالهية

 عبلقات بىاء في االىترىت خدهة هن الجاهعة في العاهمون يستفيد 16
    والهؤسسات األخرى الجاهعات هع التواصل

 التدريب عهميات تواصل خبلل هن العاهمين قدرات ببىاء الجاهعة تٍتم 17
    والتطوير

 تخدم التي الجديدة الطرق تجريب عمى العاهمين بتشجيع الجاهعة تقوم 18
    العهل

          ثالثًا: الميارات األساسية لممسؤولين ومتخذي القرار في عصر المعمومات        
    يهتمك العاهمون في الجاهعة القدرة عمى التفكير الىاقد 19

القدرة عمى هعالجة هشكبلت غير تقميدية يصعب يهتمك العاهمون  20
    تحديدٌا بسٍولة
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abstract 

       The purpose of this study is to determine the extent to which the knowledge 

economy can be applied in Libya, where the study was divided into six chapters. The 

first chapter dealt with the general framework for the study. Chapter II was addressed 

to the knowledge economy in terms of characteristics and requirements, and chapter 

III dealt with the study investment In human Capital Chapter IV addressed the reality 

of the knowledge economy in Libya and the experiences of some countries of the 

world, and chapter V described the practical framework for study, methodology and 

procedures followed by the researcher, and finally chapter VI, which considers the 

conclusion of this study in the results emerged from which it ha, beside the 

recommendations made through the findings of the study, and in order to achieve the 

objective of this study, a single hypothesis has been formulated and the economy 

cannot be applied my knowledge in Libya, the test this main hypothesis was derived 

to examinu number of five sub-hypotheses, relied on the questionnaire sheet of (65) a 

serious paragraph to collect and demonstrate the necessary data for this hypothesis, 

with the number of participants in the study reaching (289) faculty members at the 

University of Benghazi and different colleges The study used both the descriptive 

statistic and the evidentiary statistics for data analysis and the(SPSS) statistical 

programme was used to analyze Data. 

The study reached the following: 

1. In terms of the existence of clear policies and plans for the implementation of the 

knowledge economy, it has been shown through statistical analysis that the 

probability value (SIG)-VALUE P) is equal to (0.002) less than the level of morale 

(0.05 = a) This means that there are clear policies and plans for the university well. 

2. The participants emphasized that the university does not play any role with regard 

to the creativity and development of faculty members, namely, that the Department of 

the University does encourage scientific research, and was The teaching staff to 

participate in international conferences, as the value Probability (0.340) is greater than 

the level of morale (0.05 = α) .This there is no creativity and development at the 

University of Benghazi. 

3. The diverse services provided by the University of Benghazi are weak not enjoy the 

and below require quality. for poor computerization of the central Library, as well as 

the lack the University of Benghazi is at a good level in the information industry 

where the probability value is equal (0.450) is greater than the level of morale (0.05 = 

α). 

4. The university does not have a good information technology infrastructure for 

transforming the knowledge economy, that represented by the unavailability of a 

variety of technical devices with high quality specifications, the and absence 

availability of an integrated database for different units, branches and sections, The 

probability value in this aspect was equal to ( 0.360) which is greater than the level of 

morale (0.05 = α) This means that there is no information technology infrastructure to 

help university to the transform the knowledge economy. 

Through the findings of this study, some of the most important recommendations 

have been made: 

1. The need to focus on the human element in building a knowledge society and 

constantly developing its skills. 

2. to Work on the development of information and communications technology 

infrastructure at the university 
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3. To provide a special budget for scientific research at the university. 

4. To work for the establishment of specialized research centers, investing in 

knowledge and attention to the requirements and pillars of the knowledge economy so 

that it can be applied in the future in Libya. 
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