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طضخصػاضدرادظ ػ
يعتبر الموضوع الذي تـ التطرؽ إليو في ىذه الدراسة حديث العيد ،نتيجة االىتماـ المتزايد بمسائؿ
المعرفة .إذ يعد الحصوؿ عمى المعرفة في ىذا العصر أىـ مف الحصوؿ عمى اليبات الوقتية والمساعدات

الخارجية لتخطي الفقر والحاجة؛ فالعبلقة بيف المعرفة والتنمية اإلنسانية متشابكة وبالغة األىمية .

تشيد البشرية نمطاً اقتصادياً جديداً قائماً عمى المعرفة واالبتكار والتكنولوجيا ,مختمفاً عف االقتصاد
التقميدي الذي ظير بعد الثورة الصناعية .ييتـ اقتصاد المعرفة بالمعمومات والمعرفة ,بوصفيا سمعة ىامة

في ا لمجتمع ,وأصبح تنظيـ المعمومات وخدمات المعمومات وتسويقيا مف أىـ العناصر األساسية في
اقتصاد المعرفة .لقد تحولت المعرفة إلى مورد ىاـ مف الموارد االقتصادية ,وأصبحت قوة الدولة ومصادر
ثرواتيا مف إنتاج العقوؿ  .بؿ صارت المعرفة في مجتمع واقتصاد المعرفة نسقاً مف إتاحة المعمومات

لمجميع ,وىذا يعني شفافية أكثر وسيطرة أوسع عمى الفساد واالنحراؼ .وىي مفارقة موجعة ففي حيف أف

اء ووفرةً وأقؿ فساداً اقتصادياً ,نجد النقيض في مجتمع غياب المعرفة موغبلً في
مجتمع المعرفة أكثر ثر ً
الفساد وتذبذب األداء االقتصادي ,وتدىور الوضع االجتماعي .
إف اقتصاد المعرفة ،أصبح مثار جدؿ في اآلونة األخيرة لدى أصحاب الفكر االقتصادي واالجتماعي ،إذ

أف في رأي البعض أف المعرفة ىي الباب الوحيد نحو تعظيـ التنافسية ،بيد أف اآلخريف يروف في سمبيات

وفرة المعرفة ما يمكف أف يؤدي إلى غير ذلؾ.
ومف ىنا حاولت ىذه الدراسة أف تبيف تأثير اقتصاد المعرفة عمى

التنمية التكنولوجية واالقتصادية

والبشرية في سورية موضحة اإليجابيات والسمبيات في إطار نظري مدلبلً أحياناً ،ومعتمداً عمى حاالت

دوؿ بعينيا أحياناً أخرى.

وقد توصمت ىذه الدراسة إلى نتيجة مفادىا أف التوجو نحو بناء اقتصاد المعرفة يشكؿ خيا اًر لسورية يمكف
أف يساعدىا عمى تخفيؼ حدة مشكبلتيا االقتصادية خاصة في ظؿ األزمة الراىنة التي تشيدىا الببلد منذ

عاـ  2011التي ألحقت دما اُر كبي اُر في بنية االقتصاد السوري عمى مدى أربع سنوات ؛ حيث تعد سورية
مف الدوؿ التي تحاوؿ أف تخطو نحو مجتمع واقتصاد المعرفة وتجسير الفجوة التي تتسع يوماً بعد يوـ
عف الدوؿ المتقدمة  .لذلؾ يكتسب التوجو نحو إقامة مجتمع واقتصاد المعرفة أىمية قصوى في سورية

كونو يتوجو بشكؿ مباشر نحو أساس التنمية ،ويقصد بو اإلنساف ,الثروة البشرية التي البد مف العناية

بتنشئتيا وتوجيييا نحو العمـ والمعرفة والعمؿ واإلبداع في عصر العولمة وتكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت والتقدـ التكنولوجي اليائؿ في كافة المجاالت .

و

تبيف مف خبلؿ الدراسة وجود عبلقة تبادلية بيف البنى االقتصادية واالجتماعية مف جية ,ومستوى المعرفة

المتاحة مف جية أخرى ,حيث تؤثر المعرفة عمى حاؿ التنمية االقتصادية ,فكمما ارتفعت درجة المعرفة

تحققت مستويات تنمية بشرية عالية ،والعكس بالعكس ,ألف نوعية التعميـ ومستوى التطور التقني ونمط
اإلنتاج المستخدـ ومستوى االستثمار في العمـ والتكنولوجيا والنشاط المعرفي ومستوى الثقافة ألفراد

المجتمع ليا أىمية بالغة في بمورة عقمية أفراد المجتمع ومستوى التنمية االقتصادية ,ومستوى النشاط
االقتصادي يعكس حجـ ونوعية الطمب عمى المعرفة .
كما توصمت الدراسة إلى أف تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات ىي مف أىـ الممكنات لتغيير البنية

االقتصادية في سورية لمتحوؿ نحو اقتصاد المعرفة واكتساب المعرفة ونقؿ التقانة واستيعابيا في المجتمع
مف أجؿ تنشيط االستثمارات في مجاؿ إنتاج المعرفة  .وال يعتمد النجاح في ذلؾ عمى التكنولوجيا وحدىا,

بؿ وعمى وجود رأس الماؿ المعرفي القادر عمى التفاعؿ معيا ,واإلدارة الكفوءة والنظاـ التعميمي المتطور .

ص
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 1.1مقدمة
بابا مغمقًا ال يرغب الكثيروف في فتحو حتى بدايات النصؼ الثاني مف
ظؿ اقتصاد المعرفة ً
القرف العشريف  ،وكاف ىذا االقتصاد أقؿ الجوانب حظًا مف حيث التناوؿ بالبحث والدراسة والتحميؿ ،وأقؿ
أيضا مف حيث الفيـ كؿ ذلؾ حتى وقت قريب .إف اقتصاد المعرفة ،ىو اقتصاد جديد وذو طابع
حظًا ً
خاص ،حيث يستمد خصوصيتو مف الدور الذي سيقوـ بو في المستقبؿ ،فيو اقتصاد يرتبط باقتصاديات
العرض والطمب ،والتوازنات الحركية آلليات السوؽ ،وبالدوافع المحركة لمتطوير واالبتكار ،وىي مرتبطة
باالكتشافات الحديثة وبظروؼ التحسيف والتجديد .إف الصراع العالمي في عالـ ما بعد اتفاقية الجات،

عالـ منظمة التجارة العالمية ،عالـ المعرفة ،عالـ األلفية الثالثة ،لف يكوف صراعاً عمى رأس الماؿ ،أو

اعا عمى المعرفة ،ألف
المواد الرخيصة ،أو األسواؽ المفتوحة فحسب  ،بؿ أنو وسيستمر لفترة طويمة ،صر ً
المعرفة ىي التي ستصنع القوة ،وتوفر الماؿ ،وتخمؽ المواد الخاـ ،وتفتح األسواؽ ،بؿ أف المعرفة سوؼ
جديدا في كافة المجاالت وسوؼ تكوف دائمة التطور واالرتقاء .فعبلً وحقيقة  ،نحف نعيش
اقتصادا
تشكؿ
ً
ً
عصر المعمومات ،عصر القرف الحادي والعشريف عصر خبلصتو أف "المعرفة" ىي مفتاح النمو
االقتصادي ،وأساس قاعدي متيف إليجاد المزايا التنافسية ،وفتح األسواؽ ،وما أحوج سورية اليوـ إلى

دائما في إطار
أمر ليس
الدخوؿ إلى ىذا العصر .إف ىذا كمو ًا
ً
صعبا ،كما أنو ليس مستحيبلً  ..بؿ إنو ً
الممكف وما يجب أف يكوف .
فمف الطب ع أف نتساءؿ :ما ىو موقع سور ة مف اقتصاد المعرفة ؟
أماـ ىذه التغيرات  ،واألحداث التي تشيدىا الببلد منذ  ، 2011فإف سورية مدعوة لتحسيف قدراتيا
المعرفية ،موالى السعي نحو اقتصاد المعرفة بالمعنى الدقيؽ لممصطمح ليس عمى المستوى الشكمي ولكف
ِ
المدمرة واالنطبلؽ نحو التنمية
عمى مستوى الواقع وذلؾ بغية اإلسراع بإعادة إعمار ما خمفتو األزمة

الشاممة.

وتأتي ىذه الدراسة كمحاولة لتشخيص الحالة المعرفية الراىنة لسورية في ظؿ األزمة التي تشيدىا  ,وأيف

موقعنا وموضعنا مف اقتصاد المعرفة وتقديـ بعض التصورات لخمؽ بنية معرفية تسمح بتأىيؿ وترميـ
االقتصاد السوري لمنمو السريع و المتوازف مع متطمبات مرحمة إعادة اإلعمار.
 2.1مشولة البحث
إف اقتصاد المعرفة يرتبط ارتباطاً عضوياً بالمنظومة الوطنية لمعمـ والتكنولوجيا و االبتكار

فالبنية القوية والمتطورة ليذه المنظومة تنعكس بشكؿ مباشر عمى اقتصاد المعرفة لمبمد .وبناء عمى ذلؾ
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يمكف القوؿ بأف االقتصاد السوري تحوؿ إلى اقتصاد ىامشي تابع القتصاديات المعرفة في الدوؿ
الصناعية المتقدمة .وىو يواجو تحديات ومشاكؿ عديدة مرتبطة بمنظومة العمـ والتكنولوجيا يذكر منيا:

 استمرار النظاـ التعميمي ،الذي يمكف اعتباره كأساس لبناء اقتصاد المعرفة ،عمى بنيتو القديمة شكبلً
ومضموناً ،لدرجة أنو أمسى عبئاً ثقيبلً عمى التنمية.

 بقاء الجامعات ومراكز البحث العممي كجزر معزولة عف المجتمع ،وغرقيا في نسخ األفكار العممية
المنقولة مف ىنا وىناؾ ،وعدـ قدرتيا انتاج المعرفة التي يمكف اف تساىـ بتحسيف اوضاع وأدوار تمؾ

الجامعات والمراكز.

 جمود حركة الترجمة والتأليؼ في العموـ الحديثة إال ما ندر.
 ضعؼ شديد في مجاؿ التعاوف والعبلقات الدولية لدعـ النظاـ التعميمي والبحثي.

 عدـ وجود روابط قوية ،بؿ ويمكف أف توصؼ بعدميا بيف البحث العممي وقطاع الصناعة.
جاءت االنعكاسات الخطيرة لؤلزمة الحالية بتأثيرىا عمى البنية التحتية التنظيمية والمادية والبشرية

لتقنيات المعمومات واالتصاالت ،والبرمجيات والشبكات .وقد يشير ذلؾ إلى أف استجابة سورية لتحديات
اقتصاد المعرفة ضعيفة نسبيا؛ وقد يرى البعض إف وضع استراتيجيات لتطوير نظـ التعميـ ىو دليؿ

التوجو نحو بناء رأس الماؿ البشري أو المعرفي كخطوة أولى لدخوؿ اقتصاد المعرفة .وقد يكوف الشطر
األوؿ مف ىذا القوؿ صحيحاً ،ولكف الشطر الثاني منو غير صحيح أو غير دقيؽ؛ ألف ىذه
االستراتيجيات ،عمى كثرتيا ػجاءت منفصمة عف بعضيا البعض ،وال يجمعيا إطار مرجعي واحد؛ ألف

كؿ منيا انطمؽ مف رؤية معينة عكست وجية نظر القائميف عمييا ،واتخذت أساليب مواجراءات خاصة بيا
وفقاً لظروؼ ىذا التعميـ ،أو ذاؾ ،وما ىو متاح ليا مف موارد مادية وبشرية .لذلؾ تباينت الرؤى
وتناقضت األساليب واإلجراءات ،وبالتالي تضاربت النتائج .أما فيما يخص تكويف رأس الماؿ المعرفي
ونضج الظروؼ وما شابو ذلؾ لدخوؿ اقتصاد المعرفة ،فيبدو مف فحص كؿ استراتيجيات تطوير نظـ

التعميـ في سورية ،خموىا مف تنظيـ التعميـ لتكويف رأس الماؿ المعرفي في اتجاه اقتصاد المعرفة وخاصة

التعميـ العالي.

تأس ساً على ما سبؽ موف ص اغة إشوال ة الدراسة ف التساؤات التال ة:

س :1ما طبيعة اقتصاد المعرفة ،مقومات وخصائص ،أىمية وفوائد ،فك اًر وتطبيقاً؟

س :2ما ىي نقاط الضعؼ والقوة في االقتصاد السوري  ،وماىي الفرص والتحديات مف منظور اقتصاد
المعرفة ؟

س :3ما ىي منظومة المعرفة المطموبة لتكويف اقتصاد المعرفة في سورية في ظؿ األزمة؟
س :4ما ىي معوقات تكويف منظومة اقتصاد المعرفة في سورية؟
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 3.1أىم ة البحث
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أنيا ستتناوؿ بالتحميؿ والتفسير واحداً مف أىـ المواضيع الجديدة

التي تشغؿ دوؿ العالـ ،والمنظمات الدولية اإلقميمية المتخصصة ،كما تشغؿ باؿ الباحثيف والميتميف في
مؤسسات التعميـ ،والجامعات ،ومراكز البحث العممي ،أال وىو اقتصاد المعرفة وعبلقتو الوثيقة بالتعميـ
والبحث العممي ،وذلؾ بتقديـ حقائؽ ومعمومات عف طبيعة اقتصاد المعرفة ومتطمبات تكوينو مف خبلؿ

توفير بيئة مناسبة لمنظومة المعرفة إنتاجاً وتطبيقاً؛ بما يمكف المسؤوليف ومتخذي القرار في الجميورية
العربية السورية مف تكويف خمفية نظرية وعممية تساعدىـ عمى التعامؿ الواقعي مع اقتصاد المعرفة في

ظؿ الظروؼ التي تعيشيا الببلد واالستجابة لتحدياتو وكذلؾ رصد معوقات تكويف اقتصاد المعرفة في

سورية ،بغية االنطبلؽ بخطوات ثابتة نحو مجتمع المعرفة .
 4.1أىداؼ البحث
تخص صاً لما سبؽ ،تسعى الدراسة الحال ة إلى تحق ؽ األىداؼ التال ة :

 -1تحميؿ وتفسير طبيعة اقتصاد المعرفة ،أىميتو وفوائده ،ومقومات بنائو.

 -2رصد وتقصي التحديات التي يمقييا اقتصاد المعرفة العالمي عمى النظـ التعميمية ،وعمى جيود
التنمية الحالية والمستقبمية ،وما يحمؿ في طياتو مف إمكانيات ىائمة أماـ التنمية في سورية.

 -3التعرؼ عمى منظومة المعرفة وما تتطمبو مف تغيرات لوضع المجتمع السوري في طريؽ اقتصاد
المعرفة في المرحمة المقبمة .

 -4ػتقديـ حقائؽ وأفكار ،أساليب وعمميات تمكف متخذي القرار والمسؤوليف في سورية مف االستجابة
لتحديات ومتطمبات اقتصاد المعرفة .

 -5ػرصد العوائؽ والمشكبلت التي تحوؿ دوف وضع سورية في طريؽ اقتصاد المعرفة .
 5.1فرض ات البحث
قوـ البحث بشوؿ أساس على الفرض ات التال ة:
 .1توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الحافز االقتصادي والنظاـ المؤسسي ومؤشرات التنمية
التكنولوجية واالقتصادية والبشرية في سورية في ظؿ اقتصاد المعرفة.
 .2توجد عبل قة ذات داللة إحصائية بيف التعميـ والتدريب ومؤشرات التنمية التكنولوجية واالقتصادية
والبشرية في سورية في ظؿ اقتصاد المعرفة .
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 .3توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف اإلبداع و االبتكار وتبني التقانة ومؤشرات التنمية التكنولوجية
واالقتصادية والبشرية في سورية في ظؿ اقتصاد المعرفة.

 .4توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ومؤشرات
التنمية التكنولوجية واالقتصادية والبشرية في سورية في ظؿ اقتصاد المعرفة.
 6.1منية ة البحث
تـ استخداـ الدراسات والمراةع السابقة في التأطير النظري لمدراسة لموقوؼ عمى المفاىيـ النظرية
لممعرفة و مجتمع المعرفة والمقومات األساسية لبناء اقتصاد المعرفة ،وكذلؾ مفيوـ اقتصاد المعرفة
وعبلقة اقتصاد المعرفة باإلنتاج المعرفي والعبلقة القوية بيف اقتصاد المعرفة والحافز االقتصادي والنظاـ

المؤسسي ،االبداع واالبتكار ،التعميـ والتدريب وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .

نـ تـ استخداـ المنيج الوصف مف خالؿ دراسة واقع بنية االقتصادي السوري في ضوء المفاىيـ

النظرية القتصاد المعرفة  ،نـ اانتقاؿ إلى المنيج التحل ل

لحصر أىـ المشكبلت التي تعيؽ إقامة

االنتقاؿ القتصاد المعرفة في سورية في ظؿ األزمة .وأخ ارً تـ استخداـ المنيج الترو ب لوضع تصور

العتماد اآلليات لتجاوز المشكبلت السابقة وتسمح بإعادة تشكيؿ الواقع  ،مواحداث تغير في البنية
االقتصادية السورية باتجاه اقتصاد المعرفة.

 7.1مةتمع و ع نة البحث
 مةتمع البحث
المراكز البحثية واألكاديمية والو ازرات والمؤسسات والجيات العامة .

 ع نة البحث

ضمت عينة البحث بعض النماذج المؤسساتية نحو تحقيؽ االندماج اإليجابي لسورية في اقتصاد المعرفة
وتـ تقسيميا إلى ثبلثة أقساـ بحسب مساىمتيا في التنمية التكنولوجية واالقتصادية والبشرية.

 حدود البحث

اقتصر نطاؽ البحث عمى الجيات الحكومية ومؤسسات القطاع العاـ الذي يعتبر القائد نحو عممية
التغيير االقتصادي  ،ولمحدودية مساىمة القطاع الخاص في مجتمع المعرفة في سورية .في محافظة

دمشؽ لؤلسباب التالية :

 كونيا العاصمة و ىي تضـ المراكز األساسية لمجيات العامة والمؤسسات والو ازرات والجيات البحثيةذات الصمة .

 ضعؼ الضرر الذي لحؽ بمؤسسات وجيات القطاع العاـ (بحثية موادارية واقتصادية )...في مدينةدمشؽ مقارنة ببقية المدف السورية األخرى.
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 سيولة الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات البلزمة لمدراسة  ،موامكانية إجراء المقاببلت الشخصية معالمسؤوليف وصناع القرار.

 -صعوبة الوصوؿ إلى بعض المناطؽ والمدف السورية بسبب الظروؼ األمنية الراىنة.

 أدوات البحث

 -1االستبانة ،حيث سيتـ تنظيـ استبانة خاصة لغرض البحث المتمثؿ في معرفة مدى توفر و مستوى
الركائز األساسية القتصاد المعرفة في سورية وذلؾ مف خبلؿ توزيع االستبانة عمى عدد مف الجيات

العامة والحكومية والو ازرات والمؤسسات البحثية واألكاديمية التي مف الممكف أف تقود عممية التغيير نحو

اقتصاد المعرفة في المستقبؿ .

 -2المقاببلت الشخصية مع عدد مف األكاديمييف واإلدارييف في مختمؼ المستويات الوظيفية .
 -3الزيارات الميدانية لمجيات العممية والبحثية واالقتصادية والصناعية ذات العبلقة بموضوع البحث.
 -4جمع البيانات عبر المشاركة في المؤتمرات والندوات ذات العبلقة بموضوع البحث.
 7.1طر قة تنف ذ البحث (فورة عامة)
كانت خطة العمؿ كما يمي
الدراسة النظر ة

تتضمف رؤية عامة حوؿ اقتصاد المعرفة ،تحميؿ الواقع االقتصادي السوري الحالي في ظؿ األزمة

الراىنة  ،مواسقاط نتائج الدراسة العممية عمى الدراسة النظرية وصوال إلى نموذج يقود عممية التغيير في
البنية االقتصادية السورية باتجاه اقتصاد المعرفة.

الدراسة العمل ة

تـ توزيع استبانة عمى عينة البحث ،تتضمف أسئمة حوؿ أىداؼ وفرضيات البحث ,ومف ثـ تحميؿ

البيانات لموصوؿ إلى النتائج  ،كذلؾ تـ إجراء المقاببلت الشخصية وجمع البيانات مف قبؿ بعض
المسؤوليف واإلدارييف في الجيات الحكومية التي شكمت مجتمع البحث وتـ حضور  5فعاليات عممية مف

مؤتمرات وورشات عمؿ تتعمؽ بدور المؤسسات العممية والبحثية في مرحمة إعادة اإلعمار وربطيا
بحاجات المجتمع وىي :

-1مؤتمر "دور المؤسسات العممية والحثية في إعادة اإلعمار" وقد نظمتو الييئة العميا لمبحث العممي
بتاريخ 2014/10/23

 -2ورشة عمؿ "ربط األنشطة البحثية في جامعة دمشؽ بحاجات المجتمع وتطمعاتو" وقد نوقش فيو 400
مشروع عممي بحثي في مختمؼ القطاعات .

 -3ثبلث ورشات عمؿ بكمية االقتصاد بجامعة دمشؽ صيؼ  2014حوؿ الترتيبات المتعمقة بإعادة
اإلعمار.
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معالةة الب انات
تمت معالجة البيانات التي تـ جمعيا مف خبلؿ االستبانة

و تحميميا باستخداـ برنامج الحزمة

اإلحصائية لمعموـ االجتماعية لمعالجة البيانات إحصائيا ( Statistical Package For Social

 )Sciencesويرمز لو باالختصار  SPSSبيدؼ الوصوؿ لدالالت ومؤشرات ذات قيمة داعمة
لموضوع الدراسة عف طريؽ حساب النسب واستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة.

 8.1بن ة الرسالة
تـ تقسيـ البحث إلى خمسة فصوؿ كما يمي:


الفصؿ األوؿ (اإلطار العاـ للبحث(

ويضـ المقدمة العامة  ،مشكمة البحث وأىميتو  ،اىدافو وفرضياتو  ،مجتمع البحث وعينتو وحدوده ،
وفكرة عامة لطريقة تنفيذ البحث  ،وأخي اًر بنية الرسالة التي تتضمف فكرة موجزة عف مضموف كؿ فصؿ مف

فصوؿ الرسالة.


-

الفصؿ النان (األساس النظري للبحث)
تناوؿ ىذا الفصؿ في المبحث األوؿ المفاىيـ النظرية لممعرفة و مجتمع المعرفة وواقع المعرفة
بالدوؿ العربية ومدى عبلقة التاريخ العربي بمجتمع المعرفة .وتناوؿ أيضاً مفيوـ اقتصاد المعرفة،

والمقومات األساسية لبناء اقتصاد المعرفة إضافة لمركائز األساسية التي اعتمدىا البنؾ الدولي

كمؤشرات أساسية القتصاد المعرفة.
 المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ تناوؿ العبلقة التبادلية بيف اقتصاد المعرفة والتنمية التكنولوجيةواالقتصادية والبشرية عمى الصعيد العالمي مف خبلؿ تحميؿ لبعض األمثمة التي تشير إلى تأثير

وتأثر المعرفة بالتنمية .
 المبحث الثالث تناوؿ توصيؼ وتحميؿ واقع بنية االقتصاد السوري و أىـ المشاكؿ التي تعيؽ إقامةمجتمع واقتصاد المعرفة في سورية في ظؿ األزمة الحالية  .وتـ توضيح مدى توفر مقومات اقتصاد
المعرفة في سورية واعتماد اآلليات التي يمكف أف تساىـ بإحداث تغير في البنية االقتصادية السورية

باتجاه اقتصاد المعرفة.



الفصؿ النالث(الدراسات السابقة)

تضمف ىذا الفصؿ بعض الدراسات السابقة المشابية لموضوع البحث  ،والنتائج التي توصمت إلييا

لبلستفادة منيا  ،واألسموب المتبع في معالجة البيانات التي تـ جمعيا .


الفصؿ الرابع(تحل ؿ نتائج البحث والمناقشة)
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تـ تخصيص ىذ الفصؿ لتحميؿ نتائج البحث التي تـ التوصؿ إلييا ومناقشتيا


الفصؿ الخامس واألخ ر(الخالصة والمقترحات)

تضمف ىذا الفصؿ خبلصة البحث التي تحتوي عمى فكرة عامة حوؿ جميع فصوؿ الرسالة إضافة لبعض

الرؤى واألفكار والمقترحات التي يمكف أف تساعد في تسريع اندماج االقتصاد السوري بمجتمع المعرفة ،
وصوالً لرفع مستوى التنمية التكنولوجية واالقتصادية والبشرية.
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الفصؿ النان

األساس النظري للبحث
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 oالمبحث األوؿ :المعرفة واقتصاد المعرفة
 oالمبحث النان  :العالقة التبادل ة ب ف اقتصاد المعرفة والتنم ة التونولوة ة
وااقتصاد ة والبشر ة.
 oالمبحث النالث :البن ة ااقتصاد ة السور ة مواموان ة تغ رىا
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المبحث األوؿ
المعرفة و اقتصاد المعرفة
 1.1.2مقدمة
 2.1.2مفيوـ المعرفة
 3.1.2التطور التار خ لعصر المعلومات وبزوغ مةتمع المعرفة
 4.1.2المعرفة ف الحضارة العرب ة واإلسالم ة
 5.1.2اقتصاد المعرفة والمفاى ـ المرتبطة بو
 6.1.2سمات وخصائص ااقتصاد المعرف
 7.1.2مؤشرات اقتصاد المعرفة
 8.1.2ةيود الدوؿ العرب ة لاللتحاؽ باقتصاد المعرفة
 9.1.2مشاوؿ اقتصاد المعرفة ف الدوؿ العرب ة
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 1.1.2مقدمة
إف العصر الذي نعيشو ىو عصر الثورة التكنولوجية ،وعصر التغير المتسارع ،وعصر االنفتاح

الثقافي الحضاري العالمي ،وعصر تغيير األىمية النسبية لقوى وعبلقات اإلنتاج .إف الثورة المعموماتية

التي ىي مف أىـ خواص القرف الذي نعيش فيو ىي ثورة تعتمد عمى المعرفة العممية المتقدمة واالستخداـ
األجدى لممعمومات المتدفقة بمعدالت سريعة .ويقدر خبراء الدراسات المستقبمية أف مقدار المعرفة

سيتضاعؼ كؿ سبع سنوات أي أف حجـ التراكـ مف ىذه المعرفة خبلؿ السنوات القادمة ستكوف مساوية

أو تزيد عمى ما تراكـ مف معرفة إنسانية منذ بدء التاريخ البشري المسجؿ .لذا تسعى المجتمعات جاىدة

نحو التطوير ،والنماء ،والتميز في كؿ مياديف الحياة .ذلؾ أف حالة الحراؾ العممي والتكنولوجي التي تأخذ

مدى واسعاً في العصر تفرض عمى الجميع أفرادًا ومؤسسات ومجتمعات االنخراط في خضـ ىذا

الحراؾ(.)7

والشؾ أف المعمومات تعد صناعةً أو ثروةً وطنية ،ودعامةً أساسيةً لمتقدـ ،وىي ال تقؿ أىمية عف
الموارد األخرى الطبيعية والبشرية .وأصبح معيار القوة لمدوؿ في الوقت الراىف ىو قدرتيا عمى التفوؽ في
مجاؿ التصنيع المعموماتي .ولذا فقد تزايد اىتماـ الدوؿ المتقدمة باستثمار ىذه الثروة باعتبارىا وسيمة نحو
تحقيؽ متطمبات التنمية ،وعممت جاىدة عمى تبني مؤسسات المعمومات التي أخذت عمى عاتقيا مسؤولية

تجييز المعرفة ،وتوفير المصادر الحديثة ،وتصميـ قواعد المعمومات ،واستخداـ التقنيات الحديثة،
وتزويدىا بالمتخصصيف القادريف عمى توظيؼ تمؾ التقنيات لصالح المجتمع.

 2.1.2مفيوـ المعرفة
يرتبط مفيوـ المعرفة بوجود اإلنساف ارتباطاً وثيقاً ،لفيػـ األمػور واألشػياء مػف حولػو ،وليتفاعػؿ معيػا

بمػػا يجػػب وبشػػكؿ صػػحيح ،وعنػػدما خمػػؽ المػػولى عػػز وجػػؿ هدـ عميػػو السػػبلـ عممػػو األسػػماء كميػػا فقػػاؿ فػػي
ُ ُ
ُ
َس م م َُل َ م م َ ل ُ َ
َس م م َُل َ
ه ممَ ْ
هلَّ َثم ممُ ضَ م م َّ عَ َى َ
ام م َمث ْ عَلَم مما ا ْ َبَئوَم ممِ سَمَم ممُالَ إَن َُُ م م ن ُ ْ
محكػ ػػـ تنزيمػ ػػوَ ( :وعَلَّم م َ آدَمَ األ ْ
ص ُ
مُدُِن َ )( ،)8وىػذه بدايػة وجػود المعرفػة لػدى اإلنسػاف .ولكػوف اإلنسػاف يخػرج مػف بطػف أمػو ال يعمػـ شػػيئاً
َ
فقد ىيأه اهلل تبارؾ وتعالى لتمقي المعرفة والعمـ واالسػتزادة ممػا ىػو جديػد وتعمػـ مػا لػـ يكػف يعمػـ .ومػع كثػرة

البشػػر ووجػػود األحػػداث والمتغيػرات ومضػػي الػػزمف أصػػبح البحػػث فػػي المعرفػػة ىػػدفاً ميمػاً وأصػػبح السػؤاؿ:

«ما ىي المعرفة؟» سؤاالً ممحاً يحتاج لجواب عمى مر العصور.

) )7انٓبشً ،ٙػجذ انشؽًٍ ٔ ،انؼضأ٘ ،فبئضح يؾًذ ،انًُٓظ ٔااللزصبد انًؼشف -ٙداس انًغٛشح نهُشش ٔانزٕصٚغ ،ػًبٌ
،األسدٌ2000 ،
)(8انمشآٌ انكشٚى  -عٕسح انجمشح  ،اٜٚخ .31
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يشػير  HARRISو  HENDESONإلػى أف المعرفػة تشػكؿ أحػد العناصػر األساسػية ضػمف سمسػمة

متكاممػػة تبػػدأ باإلشػػارات  Signalsوتػػدرج إلػػى بيان ػػات  Dataثػػـ إلػػى معمومػػات  Informationثػػـ إل ػػى

معرفة  Knowledgeثـ إلى حكمة .)9( Wisdom

فالب انات  :يعرفيا  Laudon and Laudonبأنيا عبارة عف أرقػاـ أو وقػائع أو حػروؼ لػيس ليػا معنػى

إال بعد إجراء عممية المعالجة عمييا واالستفادة منيا(.)10

أمػا المعلومػات فقػد عرفػت بأنيػا مجموعػة مػف البيانػات المنظمػة والمنسػقة بطريقػة توليفيػة مناسػبة ،بحيػث
تعطي معنى خاص ،وتركيبة متجانسة مف األفكار والمفاىيـ ،تمكف اإلنساف مف االستفادة منيا في الوصػوؿ

إلى المعرفة واكتشافيا(.)11

أما المعرفة فقد عرفت بأنيا مزيج مف الخبرات ،الميارات ،القدرات ،و المعمومػات السػياقية المتراكمػة لػدى
العامميف والمنظمة (.)12

ومػا عرفػت بأنيػا ذلػؾ الرصػيد النػاتج مػف حصػيمة البحػث العممػي والتفكيػر والد ارسػات الميدانيػة و تطػوير

المشروعات االبتكارية ،وغيرىا مف أشكاؿ اإلنتاج الفكري لئلنساف عبر الزمف(.)13

ونبلحػظ دخػوؿ العنصػر ال اربػع (الحومػة) فػي ىػذا التمثيػؿ ،فيػ ببسػاطة شػديدة تتضػمف توظيفػاً منطقيػاً

مناسب لممعارؼ البشرية المتوافرة في المجتمع .و فيما قبؿ اعتبرت المعمومات أنيا عمـ ال بد مف التحقؽ

مػف وجػوده أوالً ،وال بػد مػف اإلحاطػة بمػدى اكتسػابو صػفة العمميػة  ،ثػـ إف وجػود العمػـ يتحقػؽ مػف خػبلؿ

أمور كثيرة مثؿ عدد المختصيف في مجاالتو ورصيده مف اإلنتاج الفكري كمػاً ونوعػاً ومؤسسػاتو األكاديميػة
والمينية ،ونشاطاتو العممية.

ويمكف النظر إلى رباعية البيانات  ،المعمومات  ،المعرفة والحكمة عمى أنيا تتصؿ مع بعضيا بعضاً
يقود كؿ منيا اآلخر ،كما في الشكؿ( )1.2الذي يمثؿ ىرـ المعرفة.

(9)Harris, J. , Hendeson, A .What Your Strategy For Managing Knowledge? ,Harvard
Business Review 1999, p 92 .
(10)Laudon K.C. , Laudon, J.P. Essentials and Management Information Systems. Prentice
Hall. Inc. upper saddle river, New Jersey,2000.
) (11لُذٚهغ ،ٙػبيش إثشاْٛى ٔ انغُبث ،ٙػالء انذ ٍٚػجذ انمبدسَ ،ظى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ ٔ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد .داس
انًغٛشح نهُشش ٔ انزٕصٚغ  ،غ ، 1ػًبٌ ،األسدٌ 2005،ص .29
)َ(12غىَ ،غى ػجٕد ،إداسح انًؼشفخ انًفبْٛى ٔاالعزشارٛغٛبد ٔانؼًهٛبد .انٕساق نهُشش ٔانزٕصٚغ ،غ ، 1ػًـبٌ األسدٌ،
 ، 2005ص .26
()13انًغشث ،ٙػجذ انؾًٛذ ػجذ انفزبػَ ،ظى انًؼهٕيبد اإلداسٚخ .انًكزجخ انؼصشٚخ نهطجبػخ ٔانزٕصٚغ ،عبيؼخ انًُصٕسح،
يصش 2002 ،ص .182
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الشكؿ ( )1.2ىرـ المعرفة

عبد المطيؼ  ،محمود مطر( ،)2007إدارة المعرفة والمعمومات ،كنوز المعرفة ،عماف
الطبعة األولى.

وبناء على ما سبؽ فإنو موف اعتبار بالمعرفة أنيا مجموع الخبرات والتجارب والمعمومات الممزوجة

ٍ
معاف ومفاىيـ ورؤى ،وما أكتشفو مف عبلقات،
بمدركات الفرد الحسية وقدراتو العقمية ،وما استخمصو مف
وقررات ،تشكؿ معاً األصوؿ الفكرية لؤلفراد المنخرطيف في مياـ وأعماؿ ..وما
وما توصؿ إليو مف نتائج ا
يممكو الفرد مف ثروة معرفية أو رأس ماؿ فكري يعتبر ثروة لمفرد ،وثروة لممؤسسة أو الشركة التي ينتمي
إلييا ،ثـ ثروة لممجتمع الذي ينتمي إليو الفرد والشركة .ويمكف أف تكوف ثروة ىذا الفرد ثروة لمنظمة أو

مجتمع هخر إذا انتقؿ أو ىاجر إليو.

 3.1.2التطور التار خ لعصر المعلومات وبزوغ مةتمع المعرفة
يقسـ العمماء المسيرة البشرية إلى ثبلث مراحؿ أساسية ىي:
أواً :مرحلة عصر الزراعة

تعتبر ىذه المرحمة مف أوائؿ المراحؿ البدائية التي عرفيا اإلنساف خبلؿ سعيو المستمر إلشباع حاجاتو

حيث اعتمد عمى الخيرات الطبيعية التي توفرىا لو األرض ،وجيده العضمي وكانت قيمة الفرد تقاس
بمقدار ما يممكو مف أرض زراعية .فمف ال يممؾ يعتبر أجي اًر ويعامؿ كممكية خاصة لصاحب األرض

الزراعية ،أضؼ إلى ذلؾ اعتماد المجتمع عمى الموارد األولية والطاقة الطبيعية مثؿ الريح ،الماء
والحيوانات والجيد البشري.
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وعل و موف ذور أىـ خصائص ىذه الفترة عمى النحو التالي:
 االعتماد المباشر عمى األرض والخيرات الطبيعية كمورد أساسي في تشكيؿ الثروة. -االعتماد عمى الجيد العضمي لئلنساف.

 -طبيعة األنشطة الممارسة بسيطة الميارات وتتطمب الجيد البشري الكبير()14

نان اً :مرحلة عصر الصناعة

تعد ىذه المرحمة نقمة نوعية في الحياة البشرية ،والتي بدأت منذ اكتشاؼ اآللة البخارية التي حمت مكاف

الجيد العضمي ،وبيذا أصبحت التكنولوجيا ىي الموضوع الرئيس بداية مف الثورة الصناعية فكاف اليدؼ
ىو الوصوؿ إلى كفاءة اآلالت .

ووضح  Peter Druckerأنو خبلؿ ىذه الفترة كاف المدخؿ التكنولوجي ىو المسيطر عمى األعماؿ

والفكر ،أي تطبيؽ العمـ والمعرفة في أداء األعماؿ .وكاف الرائد ليذا التوجو ىو  F.W Taylorكبير
ٍ
حينئذ ،وىو أوؿ مف طبؽ المعرفة في دراسة وتحميؿ ىندسة العمؿ (.)15
العماؿ في مصنع الصمب
و موف تم ز أىـ خصائص ىذه المرحلة

 االعتماد عمى الجيد الميكانيكي في تنفيذ األنشطة.

 المنيج العممي (تطبيؽ المعرفة والعموـ في األعماؿ( .
 بداية االىتماـ بالمعرفة كعنصر أساسي لئلنتاجية.
نالناً :مرحلة عصر المعلومات

تعتبر ىذه المرحمة أحدث ما عاشتو البشرية مف تطور ،وذلؾ بداية مف النصؼ الثاني مف القرف

العشريف حتى يومنا ىذا ،وىي الفترة التي يعتمد المجتمع فييا لمتطور عمى المعمومات بشكؿ أساسي وذلؾ
باالستغبلؿ الفعاؿ لتكنولوجيا المعمومات ،وما تتيحو مف فرص الكتساب واستغبلؿ المعمومات لتوليد

المعرفة .فيذه المرحمة لـ تنشأ فجأة ،بؿ كانت موجودة طواؿ تاريخ البشرية ،ولكف لـ تأخذ حظيا مف

الرعاية إال مؤخ اًر .فالفترة التي نعيشيا ىي فترة بداية مجتمع المعمومات فمـ تعد األرض ىي األساس ،ولـ
يعد رأس الماؿ كما كاف عميو الحاؿ في المجتمع الصناعي ،موانما أصبحت المعمومات ىي األساس.
ولقد شاع وصؼ ىذه المرحمة بعصر المعمومات نظ ارً لما تتم ز بو مف:

 سيطرة المعمومات عمى مختمؼ مجاالت الحياة وبروز صناعة المعمومات باعتبارىا الركيزة
األساسية في بناء االقتصاد القوي.

()14ػجذ انٓبد٘ ،يؾًذ فزؾ ،ٙانًؼهٕيبد ٔركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ػهٗ أػزبة لشٌ عذٚذ  .يكزجخ انذاس انؼشثٛخ نهكزبة،
انمبْشح ،يصش  ،2000ص .19
)(15انؼزٛج ،ٙيؾًذ انفبرؼ ػجذ انْٕبة ٔ،سلخ ػًم يمذيخ إنَ ٙذٔح رطٕٚش لطبع انًؼهٕيبد انصُبػٛخ ف ٙانذٔل انؼشثٛخ،
رؾذ شؼبس أؽذاس ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔآصبسْب ػهٗ رطٕٚش انًُزغبد انصُبػٛخ انؼشثٛخ  ،ص .11
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 بروز الخدمات باعتبارىا الجانب األىـ في النشاط االقتصادي.

 بروز األنشطة الفكرية في تأثيرىا الواضح عمى منظمات األعماؿ.
 تزايد جرعة المعمومات في تكويف السمع والخدمات.

 االستثمار المكثؼ لنتاج الفكر اإلنساني المتمثؿ في البحوث والدراسات والتحميبلت الفكرية.
 المبتكرات المستحدثة في مختمؼ هليات معالجة متطمبات الحياة.

 االستثمار المكثؼ لتقنيات الحاسب اآللي واالتصاالت وااللكترونيات.

 التطوير المتسارع في المكونات البرمجية وتيسير التعامؿ بالحاسب اآللي.

 اإلنتاج الكبير المتسارع لممعمومات ،وارتباط إنتاجيا بالمستخدميف ليا في شبكات محمية مواقميمية
وعالمية ىي في ذاتيا متشابكة(.)16

فيما بعد بدأ مجتمع المعمومات يتحوؿ تدريجياً إلى مجتمع المعرفة ،كما ىو مبيف في الشكؿ ()2.2

ابتداء بعصر الصناعة ،ووصوالً إلى مجتمع المعرفة.
الذي يمثؿ التطور المعرفي
ً

الشكؿ ( )2.2التطور المعرفي
المصدر  :دياب  ،هصؼ (2014ـ)  ،المرجع السابؽ

إف العبلقة بيف االقتصاد والمعرفة تأصمت بشكؿ ممحوظ في اآلونة األخيرة  ،فمـ يعد اعتماده
مقتص اًر عمى المعمومات وحدىا بؿ أصبح يعتمد بشكؿ أكثر عمى الخبرة واالبتكار والعقبلنية  ،أي أنو
بعبارة أخرى يعتمد عمى المعرفة  .وىناؾ رغبة جادة لدى كثير مف الدوؿ بالتحوؿ نحو مجتمع المعرفة بما

في ذلؾ الدوؿ النامية  .والمةتمع المعرف

أوسع نطاقاً مف المجتمع المعموماتي ألنو يضـ جميع

المصادر التي ينتج عنيا معرفة  .ومف المبلحظ أيضاً أف اعتماد المجتمع عمى تقنية المعمومات
واالتصاالت يؤدي إلى تقدـ معرفي  ،وأف إنتاج المعمومات يضع المبنة األساسية لبناء مجتمع معرفي.

)(16انغهً ،ٙػه ،ٙإداسح انًٕاسد انجششٚخ االعزشارٛغٛخ .داس غشٚت نهطجبػخ ٔانُشش ٔانزٕصٚغ ،انمبْشح يصش، 2001،
ص ,53
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ويعد التقدـ المعرفي أكثر دقة في الحكـ عمى تطور المجتمع  ،حيث تعتمد كفاءتو عمى النشاطات

المعرفية التي تقوـ بيا مختمؼ المؤسسات المعنية بالمعرفة بما في ذلؾ مؤسسات البحث العممي  ،والتعميـ

والتدريب  ،والتوعية واإلعبلـ ،ومؤسسات المعمومات بمختمؼ أنماطيا  ،حيث أصبحت المعمومات مف
أىـ معالـ المجتمع المعرفي ومف أبرز مقومات اقتصاد المعرفة  .ويمكف أف يضاؼ إلى تمؾ القنوات

الترجمة والسياحة والمتاحؼ  ،واالنفتاح عمى الثقافات العالمية  ،والفضائيات  ،والبعثات الخارجية التي

تعد مف أىـ سبؿ كسب المعرفة ،وىذا ما توحي بو تجارب الدوؿ األخرى مثؿ الياباف والصيف واليند
وسنغافورة وماليزيا وكوريا  ،حيث استطاعت المحاؽ بالركب مف خبلؿ كسب المعرفة األجنبية  ،وتوظيفيا

لصالح تمؾ البمداف .

موف القوؿ بأف مةتمع المعرفة يقوـ أساساً عمى نشر المعرفة موانتاجيا وتوظيفيا بكفاءة في
مجاالت النشاط المجتمعي جميعيا :االقتصاد والمجتمع المدني والسياسة والحياة الخاصة وصوالً إلى

االرتقاء بالحالة اإلنسانية باطراد أي تحقيؽ التنمية اإلنسانية.
وأرواف مةتمع المعرفة ى :

 حرية الرأي والتعبير والتنظيـ.
 نشر تعميـ راقي النوعية.
 توطيف العمـ.

 التحوؿ نحو نمط إنتاج المعرفة في البيئة االجتماعية واالقتصادية.
مواذا حاولنا وضع تصور منطقي بسيط لتسمسؿ دورة المعرفة فإننا نجد أف ليذه الدورة ثبلث محطات
رئيسية تبدأ مف محطة (تول د المعرفة) حيث تنطمؽ المعرفة مف التفاعؿ بيف الحقائؽ والمعارؼ المتوافرة
مف جية وبيف عقؿ اإلنساف وقدرتو عمى التفكير واإلبداع مف جية أخرى ،وال شؾ أف العطاء المعرفي

ليذا التفاعؿ محكوـ بالبيئة المحيطة بو ،فالبحث العممي الذي يعد مف األمثمة الميمة ليذا التفاعؿ يحتاج
إلى بيئة عممية مناسبة كي يعطي العطاء المعرفي المأموؿ وينطبؽ ىذا أيضاً عمى نواحي اإلبداع

المعرفي المختمفة األخرى  ،أما المحطة الثانية في دورة المعرفة فيي محطة (نشر المعرفة) المتوافرة،
وكما يحتاج جسـ اإلنساف إلى الغذاء بمختمؼ أصنافو فإف عقؿ اإلنساف يحتاج إلى المعرفة بشتى

أنواعيا ،وعمى ذلؾ فإف ضرورة اكتساب المعرفة بالنسبة إلى اإلنساف تماثؿ ضرورة الحصوؿ عمى الغذاء
بؿ إف الحصوؿ عمى الغذاء بات مرتبطاً باكتساب المعرفة واستخداميا في الميف المختمفة واالستفادة منيا

في تأميف الدخؿ مف أجؿ الحصوؿ عمى المتطمبات .وىنا نأتي إلى المحطة الثالثة مف محطات دورة

المعرفة أال وىي محطة (استخداـ المعرفة) ،فبقدر استخداـ المعرفة في تنظيـ األعماؿ وتسخير الوسائؿ
وحؿ المشكبلت تكوف كفاءة األعماؿ ويكوف مردودىا وفوائدىا المرجوة ،فقوة المعرفة تأتي مف توظيفيا

بكفاءة في شؤوف الحياة ،فدوف ىذا التوظيؼ تبقى المعرفة شكبلً جميبلً تنقصو الروح التي تبث بو الحياة.
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وتغذي محطات دورة المعرفة بعضيا بعضاً ،فنشر المعرفة وكذلؾ استخداميا ،يؤدياف إلى ظيور مصادر

جديدة لتوليدىا ،وتوليد المعرفة يتطمب نشرىا واالستفادة منيا ،كما أف توظيؼ المعرفة واالستفادة منيا
عمى نطاؽ واسع ال يتـ دوف نشرىا وجعميا متاحة لمجميع.

وأخ ارً موف اعتبار مةتمع المعرفة في ىذا العصر بأنو المجتمع الذي ييتـ بدورة المعرفة ويوفر

البيئة المناسبة لتفعيميا وتنشيطيا وزيادة عطائيا ،بما في ذلؾ البيئة التقنية الحديثة بشكميا العاـ وبيئة
تقنيات المعمومات عمى وجو الخصوص ،بما يسيـ في تطوير إمكانات اإلنساف وتعزيز التنمية .

 3.1.2المعرفة ف الحضارة العرب ة واإلسالم ة

إف تاريخ المعرفة جزء مف التاريخ اإلنساني العاـ الذى أسيمت في صنعو جميع األمـ عمى مر

العصور .إلدراؾ أىميتيا في صنع التقدـ وفيـ حقائؽ األشياء .ومف يق أر تاريخ العمـ بطريقة موضوعية،

يجد أنو وثيؽ االرتباط في تقدمو وتعثره بمراحؿ ازدىار حضارات اإلنساف وانحطاطيا ،منذ عصور
الحضارات القديمة ،ومرو ار بعصر الحضارة العربية اإلسبلمية فعصر النيضة األوروبية الحديثة ،وصوال
إلى حضارة التكنولوجيا المعاصرة .كما يجد أف فمسفة العمـ والتكنولوجيا معنية بتتبع نمو المفاىيـ واألفكار

العممية والتكنولوجية وتطورىا عبر تمؾ المراحؿ وميتمة بما قدـ العمماء والتقنيوف مف نظريات أو حموؿ
لمختمؼ القضايا العممية والتكنولوجية وفؽ منيج تحميمي مقارف ييدؼ إلى وضع الحقائؽ في نصابيا

المقبوؿ والممكف تاريخياً.

انطمقت الحضارة العربية واإلسبلمية في إنجازاتيا المعرفية العظيمة في القروف  10-7ـ مف ترجمة

العموـ القديمة مف ىندية وفارسية ويونانية مف المغات السريانية والفارسية والسنسكريتية واليونانية إلى
العربية وذلؾ بشكؿ منظـ ومخطط لو عمى مستوى الدولة .كما أف النيضة األوروبية قامت عمى

اإلنجازات المعرفية في العموـ العربية واليونانية .

بدأت حركة الترجمة والنقؿ في العصر األموي  .ثـ بمغت ذروتيا في العصر العباسي وخاصة في

عيد الخميفة ىاروف الرشيد  ،وعند ولديو األميف والمأموف .ومف أشير المترجميف حنيف بف اسحؽ  860ـ

وابنو اسحؽ أما بيت الحكمة التي أسسيا الخميفة المأموف فكاف أوؿ مدرسة صحيحة لمترجمة في العالـ

العربي سنة  832ـ وقد ورثت مدارس عممية كبرى مثؿ مدرسة اإلسكندرية ومدرسة نصيبيف في تركيا

قرة وابنو سناف
ومدرسة الرىا شماؿ العراؽ ومدرسة قنسريف و أنطاكية و حراف شماؿ سوريا وكاف ثابت بف ّ
السرياف السورييف والييود إال أف
بف ثابت قد اشتيروا فييا وقد كاف معظـ ىؤالء المترجميف األوائؿ مف ّ
العموـ التي نقموىا كتبت بالعربية ونقمت إلى العالـ كمو بعد أف استفاد منيا العرب وأضافوا عمييا إبداعيـ

الخاص وفيما بعد في القرف  10أصبح المترجموف مف العرب والمسمميف .فقد ترجـ العرب مئات الكتب

السريانية والعبرية واليونانية (.)17
مف المغات الفارسية و اليندية و ّ

)(17عبسرٌٕ  ،عٕسط ، )1976)،ربسٚخ انؼهى ،انزشعًخ انؼشثٛخ ،داس انًؼبسف ثًصش.

19

الشكؿ ( )3.2شكؿ توضيحي إلسيامات الحضارة العربية واإلسبلمية في التقدـ المعرفي
المصدر :دياب  ،هصؼ ( ، )2014مرجع سابؽ

لقد كاف النفتاح العرب عمى الثقافات المجاورة و توافد معارؼ جديدة أف تن ّشط العقؿ و ازدىرت
حركة الترجمة مف الفكر اليوناني عموما و فمسفة فتراكمت المعارؼ مما احتاج معو العالـ العربي المسمـ
إلى تدخؿ العقؿ لمزيد تفعيؿ الوافد العممي و الفمسفي .و لـ يقتصر عمؿ العالـ العربي عمى االقتباس بؿ
كانت اإلضافة مرحمة ىامة في تاريخ الحضارة العربية اإلسبلمية عمبل بقوؿ الجاحظ " :نبغ أف ووف

سب لنا لمف بعدنا وسب ؿ مف واف قبلنا ف نا"(.)18

مف ناحية أخرى ،إذا كانت الثقافة الغربية تروج لمقولة إف التقنية ال يمكف إال أف تكوف إبداعاً

غربيا ،فإف "فقو مصطمح التقانة" يقتضي التأصيؿ ليا بإظيار إسيامات عمماء الحضارة العربية

والحضارات األػخرى في تطوير واستحداث تقنيات عديدة ،شممت اآلالت والتجييزات الميكانيكية التي
تعتمد عمى حركة اليواء ،أو حركة السوائؿ واتزانيا ،والصمامات اآللية ذات التشغيؿ المتباطئ ،واألنظمة

التي تعمؿ عف بعد بطريقة التحكـ اآللي ،واألجيزة واألدوات العممية ،والجسور والقناطر المائية واليندسات

والزخارؼ المعمارية ،وغيرىا .ويكفي اإلشارة ىنا إلى بعض التقنيات اليندسية الميكانيكية التي تمثؿ

الجانب التقني المتقدـ في عموـ الحضارة اإلسبلمية وكانت تعرؼ باسـ "الحيؿ النافعة" ،حيث كاف

الميندسوف والتقنيوف يقوموف بتطبيؽ معارفيـ النظرية لئلفادة منيا تقنياً في كؿ ما يخدـ الديف ويحقؽ

)(18انغبؽع ،ػًشٔ ثٍ ثؾش ثٍ يؾجٕة  ،)1978( ،انؾٕٛاٌ ،غجؼخ ثٛشٔد.
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مظاىر المدنية واإلعمار .وقد جعموا الغاية مف ىذا العمـ (الحصوؿ عمى الفعؿ الكبير مف الجيد اليسير).

ويقصد بو استعماؿ الحيمة مكاف القوى ،والعقؿ مكاف العضبلت ،واآللة بدؿ البدف(.)19

موف القوؿ أف اانةازات العرب ة ف العلـ والمعرفة ةزء ا نفصـ مف التراوـ المعرف الذي أدى

إلى ظيور العلـ الحد ث بعد اف أنةز نقلة نوع ة ف العلـ والمعرفة.

) )19فٛضَ، ّٛعٕاٌ 1994(،و) ،اإلَغبصاد انًٛكبَٛكٛخ ف ٙانغشة اإلعالي ،ٙيغهخ انؼهٕو األيشٚكٛخ ،انزشعًخ انؼشثٛخ،
انكٕٚذ ،ط10
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 4.1.2اقتصاد المعرفة والمفاى ـ المرتبطة بو
 1.4.1.2ماى ة اقتصاد المعرفة

يعد اقتصاد المعرفة فرعاً جديداً مف العموـ االقتصادية ،يقوـ عمى فيـ جديد أكثر عمقاً لممعرفة

ودورىا في تكويف بنية االقتصاد المعاصر ،حؿ محؿ االقتصاد التقميدي ،وما يحممو مف إمكانات ال حدود

ليا أماـ النيضة الحضارية القادمة.

يتضمف اقتصاد المعرفة مصطمحيف في المغة اإلنجميزية ىما:

 Knowledge Economyويشير

إلى االقتصاد المعتمد عمى المعرفة بشكؿ كمي ،في حيف يشير اآلخر Knowledge – Based
 Economyإلى االقتصاد المعتمد عمى المعرفة بصورة شبو كمية .إال إف المصطمحيف ُيعرفاف عمى وجو
اإلجماؿ في المغة العربية باسـ اقتصاد المعرفة ،أو االقتصاد المعرفي ،أو اقتصاد المعمومات كمصطمح

يستخدمو البعض كمرادؼ القتصاد المعرفة.

مف المبلحظ أف استخداـ أو تطبيؽ المعمومات يولد معمومات ،واستخداـ المعرفة يولد معرفة إضافية،

كما أف المعمومات تتحوؿ إلى معرفة ،وبالمثؿ تتحوؿ المعرفة إلى معمومات تمعب دو اًر ميماً في اقتصاد
المعرفة؛ بفضؿ الثورة التقنية الحديثة .والعبلقة بيف ىذه المصطمحات ،جعؿ البعض يرادؼ بيف اقتصاد

المعرفة واقتصاد المعمومات ،وكأنيما يحمبلف نفس المعنى والمغزى مع أف كبل االقتصاديف قائماف في

دوؿ العالـ ،والتفريؽ بينيما يمكف مف تحديد اقتصاديات ىذه الدوؿ مف خبلؿ ترميز المعرفة مواعطائيا
قيمة اقتصادية (.)20

وبناء
ويقصد بترميز المعرفة مدى السيطرة عمى األشكاؿ المختمفة لممعمومات وتوظيفيا في تحقيؽ منفعة.
ً
عمى ترميز المعرفة تصنؼ العرفة وفؽ أربعة أبعاد ،ىي(:)21
 معرفة المعلومة المتمثمة في المعمومات التقميدية الموروثة.

 معرفة العلة المتمثمة في معرفة األسباب الكامنة وراء الظواىر التي يمكف استثمارىا لخدمة
اإلنساف ،وتؤخذ مف الكتب ومؤسسات التعميـ والبحث العممي وقواعد المعمومات وتقؼ ىذه

المعرفة وراء التقدـ العممي والتقني والتطور الصناعي موانتاج السمع.
 معرفة الو ف ة المتمثمة في الخبرة والميارة إلدارة األفراد وتشغيؿ العمميات ،وتشغيؿ األجيزة
واستخداـ التقنيات المختمفة وعادة ما تكوف ىذه المعرفة ممكاً لمشركات ومؤسسات األعماؿ

واإلنتاج .والحصوؿ عمى بعضيا يحتاج إلى هليات معقدة ومكمفة.

 معرفة المتخصص ف المتمثمة إمكانية تنفيذ األعماؿ بشكؿ سميـ واقتصادي.

(  )20عبد العظيم ،سالمة ( )2007إدارة املعرفة كمدخل لتحسني جودة التعليم اجلامعي ،رؤية مستقبلية ،املرجع سابق ،ص.104
(  )21يشٚبر ،ٙيؾًذ ( )2006الزصبد انًؼشفخ ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔانزؼشٚت ،اإلعكٕا ،ثٛشٔد ،ص.87
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يمكف القوؿ بأف السيطرة عمى النوعيف األوليف لممعرفة تعني أف اقتصاد أي بمد ىو في طور اقتصاد

المعمومات ،أي أنو ما زاؿ يعتمد عمى استيبلؾ المعمومات ،وتوظيؼ ما يحصؿ عميو مف معمومات في
أغراض اقتصادية .أما السيطرة عمى النوعيف اآلخريف ،فتعني أف ىذا البمد دخؿ اقتصاد المعرفة ،أو في
طريقة إلرساء قواعد اقتصاد المعرفة ويشير واقع الحاؿ ،أف توافر المعمومات عمى شكؿ كتب ،ومجبلت،

ومراجع ،وفيارس ،وصور ،وأفبلـ ،ورسومات ..الخ وتعمميا عبر شبكات المعمومات ،و جعميا وسيمة
لتحقيؽ أو تسييؿ معامبلت اقتصادية ،ال يعني أف اقتصاد ىذا البمد ىو في طور اقتصاد المعرفة ،ألف

توظيؼ المعمومات في أغراض اقتصادية واستخداميا في توليد معمومات جديدة ،أو تبادليا عبر شبكات

اإلنترنت؛ ال يمكف لو وحده أف يقيـ قواعد اقتصاد المعرفة ،إال إذا كانت المعمومات فعبلً وسيمة لممعرفة

إنتاجاً وتوظيفاً؛ ألف المعمومات أصبحت أحد عوامؿ اإلنتاج لزيادة اإلنتاج وتحسيف اإلنتاجية ،وتوفير

فرص عمؿ .ولكف ىذا ليس دليبلً كامبلً عمى تكوف اقتصاد المعرفة؛ كوف المعمومات ثمرة الثورة التقنية
الحديثة التي مكنت مف نشر المعمومات وسرعة تبادليا وتسويقيا ،وتخزينيا ،واسترجاعيا دوف أف يكوف

ليذا البمد دور في إنتاجيا واستخداميا اقتصاديا(.ً)22

إف تقنية المعمومات واالتصاالت تمكف مف تحويؿ المعرفة إلى معمومات لجعميا في متناوؿ الدوؿ

واألفراد ،وتحويميا إلى معمومات رقمية في صورة سمع تزداد تنوعاً يوماً بعد يوـ وبالتالي يزداد دورىا في

االقتصاد الوطني  .عندىا يمكف القوؿ أف اقتصاد ىذا البمد مف ىذه الزاوية ىو اقتصاد المعرفة ،أي أف

المعمومات في اقتصاد المعرفة ليا طابعيا أو تأثيرىا الدولي ،عمى حيف أف اقتصاد المعمومات لو طابعو
المحمي ،باعتبار ىذا المجتمع مستيمكاً لممعرفة ،وليس منتجاً ليا .وىنا فالذي يميز اقتصاد المعرفة ليس
ىو الحصوؿ عمى المعمومات وتوليد معمومات جديدة لتسييؿ أغراض اقتصادية؛ موانما إنتاج المعرفة
وتوظيفيا وتحويؿ المعمومات إلى معرفة ،ونشرىا وتسويقيا؛ بما يمكف ىذا البمد مف التقدـ والمنافسة

والييمنة.

يرى البعض ،أف تقانات المعمومات واالتصاالت ىي التي تقوـ بالدور الميـ في اقتصاد المعرفة

وبالتالي فبل اقتصاد معرفة بدونيا .وىذا يبدو ظاىرياً صحيح إلى حد كبير .ولكف ال يمكف أف تكوف ىذه

التقانة ىي أساس قياـ اقتصاد المعرفة؛ ألف ما يميز اقتصاد المعرفة ىو إنتاج المعرفة واستخداميا .أما

تقانات المعمومات واالتصاالت فيي أحد صوره أو هلية قيامو بعممياتو ،موارساء قواعد نموه ،فضبلً عف أف
ىذه التقانة ال تؤدي ىذا الدور بمفردىا ،وال تؤديو كامبلً إال إذا وقؼ خمفيا وتضافر معيا العقوؿ البشرية
المفكرة والمنتجة ليا والمبدعة فييا؛ ألف التقانة ال تعدو أف تكوف أداة لوضع المعرفة في متناوؿ العالـ
عبر الشبكات الرقمية العالمية حتى غدا االقتصاد العالمي يدار بواسطة سمسمة ىرمية مف شبكات

المعرفة التي تتدفؽ فييا المعمومات بمعدالت سريعة ،وبالتالي فميست ىذه التقانة أساس قياـ اقتصاد

المعرفة (.)23

) )22رمشٚش انَٕٛغكٕ نؼبو ( )2005ص.73
) )23يؾًذ يشٚبَ )2006( ٙالزصبد انًؼشفخ  ..يشعغ عبثك ،ص.18
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وإلعطاء المعرفة قيمة اقتصادية في السوؽ ،فإف اقتصاد المعرفة يركز عمى معالجة المعرفة مف أربعة

جوانب رئيسية(:)24

األوؿ :معالجة المحتوى المعرفي الذي يمثؿ موارد لتصنيع المعمومات.

والنان يعالج المعرفة باعتبارىا تمثؿ أدوات إنتاج المعرفة موادارتيا.

والنالث معالجة شبكات االتصاؿ التي تمثؿ قنوات التوزيع لمزبائف.

والرابع :إدماج المعرفة في السمع والخدمات التقميدية وفي أدوات إنتاجيا.

ويمكف اعتبار المحتوى المعرف أىـ المقومات في صناعة المعرفة ،ويتمثؿ في التراث اإلنساني الذي

يمكف استثماره في إبداع محتوى معرفي جديد ،يمكف توظيفو إلنتاج أو تحقيؽ عائد اقتصادي ،وذلؾ
بمعرفة تكمفة المادة المعرفية الجديدة التي يمكف احتسابيا مف خبلؿ تكمفة جمع المعمومات مف مصادرىا

المنتشرة في نظـ المعمومات ،وطبيعة األىداؼ المرسومة لخطط استثمارىا(.)25

تجدر اإلشارة إلى أف اقتصاد المعرفة اقترف بما يسمى باقتصاد الةودة ،كمجاؿ تطبيقي يتولى ربط

الجودة بالتكمفة وما يتحقؽ مكاسب مادية وفوائد اجتماعية .ففي التعميـ مثبلً حمؿ واتشتؿ وسولوموف
العبلقة بيف الجودة والمكاسب الحياتية في التعميـ مف خبلؿ النظر إلى جودة أية مؤسسة في ضوء التكمفة
والعائد التي يجنييا المجتمع والفرد ،وذلؾ بربط جودة المنتج عمى النفقات المصروفة عمي التعميـ ،متخذيف

مف متوسط اإلنفاؽ لكؿ طالب مؤش اًر لمحكـ عمى الجودة ،ومقدميف عدة معايير لقياس تمؾ الجودة (.)26
2.4.1.2المفاى ـ المرتبطة باقتصاد المعرفة

ظيرت في سياؽ تكوف اقتصاد المعرفة وتطوره مفاىيـ وأساليب مرتبطة بو تفسره ،وتوضح مرتكزاتو

وتحمؿ مضاميف عممياتو ،وتبيف هليات عممو نحو النتائج أو الغايات المتوخاه منو ،أبرزىا" ،رأس الماؿ
المعرفي" ،و"إدارة المعرفة وفيما يمي محاولة لشرح ليذيف المفيوميف:
 -1رأس الماؿ المعرف

شاع منذ تسعينات القرف الماضي استخداـ مفيوـ "رأس الماؿ الرمزي" ،و"رأس الماؿ البشري"،
و"رأس الماؿ االجتماعي" ،و"رأس الماؿ الفكري" ،و"رأس الماؿ المعرفي" ،وكميا مصطمحات لمعنى أو

مضموف يكاد يكوف واحداً .ولكف يمكف اعتبار أف مصطمح "رأس الماؿ المعرفي" ىو المصطمح األكثر

شيوعا واستخداماً؛ كونو األكثر تعبي اًر وداللة عمى اقتصاد المعرفة .وىو االقتصاد الذي جاء نتيجة لتطور

الفكر التنموي الرأسمالي ،مؤسساً لبنية اقتصادية جديدة ،تعتمد عمى البحث العممي موانتاج المعرفة
وتوظيفيا ،والتطور التقني ،واإلبداع واالبتكار ،حيث غدا فيو مبلؾ الرأسمالية الجديدة ىـ مف يممكوف
)( )24ف )ٙيٓش٘ رٚبة َٔغٕٖ عًبل انذ )2007( ٍٚيشعغ عبثك ،ص .66 ، 65
(25) Tuomi.I (2002) The future of knowledge management, lifelong learning in Europe, Vol.
Vll,Issue 2. .
) )26انششذاٌ ،ػجذ هللا  ،)2005(،ف ٙالزصبدٚبد انزؼهٛى ،انشٚبض ،داس ٔائم نهُشش ،ص .476
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العمـ والمعرفة إنتاجاً واستخداماً ،توزيعيا وتسويقا مف خبلؿ ممكيتيـ لمتقنية الحديثة ونظـ المعمومات
واالتصاالت واإلعبلـ ،و ما يممكونو مف كفاءات عممية ومينية وقد ارت إبداعية عالية المستوى ،وتقوـ ىذه

البنية االقتصادية عمى(:)27

 دمج اقتصاد ات العالـ وتحويميا إلى سوؽ عالمي واحد خاضع لسيطرة الشركات العابرة لمقارات ،أو
متعددة الجنسيات ،تتحكـ في السمع والمنتجات وكتؿ األمواؿ واألسيـ والسندات ،وتتقاسـ أسواؽ

العالـ ،معتمدة في ذلؾ عمى هليات السوؽ ،والتنافس الضاري بيف الشركات .


احتوار المعرفة والييمنة عمى االتصاالت وتقنيات المعمومات واإلعبلـ ،وفرض قيود شديدة عمى

السياسات الوطنية االقتصادية والسياسية لمدوؿ األخرى.

موف القوؿ بأف رأس الماؿ المعرفي  ،أصبح رأس الماؿ الحقيقي الذي يممكو المجتمع أو المنظمة

واألفراد في ظؿ اقتصاد المعرفة  ،ذلؾ أف الثروة لـ تعد تعبر عف موجودات كاألرض والمواد الخاـ

والمصانع ،موانما القدرات المعرفية الموجودة في عقوؿ البشر واإلجراءات التي تتخذىا الدوؿ ،والشركات
وأفراد المجتمع لتطبيقيا واالستفادة منيا ..وبالتالي فالغني اليوـ أكاف فرداً أو مجتمعاً أو شركة ،ليس ىو
مف يممؾ األمواؿ والمصانع فقط ،بؿ يممؾ المعرفة ويدمجيا في إنتاج سمع وخدمات ،والفقير ليس ىو مف

دخمو محدوداً ،موانما الفقير بالمعمومات والمعرفة .وما دؿ عمى ذلؾ أف التبايف في إنتاجية ونمو أي بمد مف
ببلد العالـ ال يتأثر كثي اًر بنقص الموارد الطبيعية؛ بقدر ما يتأثر بما يممكو ىذا البمد مف رأس ماؿ معرفي،

وما يبذؿ لتحسيف نوعيتو موانتاج معرفة جديدة ،واستخداميا في منافع جديدة .وثمة ما يؤكد ذلؾ ،أف حصة
االستثمارات في رأس الماؿ المعرفي فاقت كثي اًر حصة االستثما ارت في رأس الماؿ المادي ،حيث
تضاعفت االستثمارات المخصصة إلنتاج ونشر المعرفة ،أي في التعميـ والتدريب والبحث العممي وتقنية

المعمومات ،كما تزايدت االستثمارات المخصصة لئلبقاء عمى الحالة المادية التي تحافظ عمى رأس الماؿ

المعرفي .فمثبلً تراوحت استثمارات الدوؿ الصناعية الكبرى بيف  %50إلى  %60مف ناتجيا القومي عمى

صناعة المعمومات( ،)28كما أف  %70مف حجـ القوى العاممة في كندا ،والواليات المتحدة ،والياباف
تعمؿ في ميداف المعمومات والخدمات(.)29

وبما أف المصدر الحقيقي لرأس الماؿ المعرفي ىـ البشر؛ فإف ما يممكونو مف معارؼ وميارات وقدرات

إبداعية وحموؿ مبتكرة يمثؿ رأس الماؿ الحقيقي الذي يممكو المجتمع أو المنظمة أو الشركة؛ كونو أصبح
يمثؿ الجزء األىـ واألعظـ مف القيمة السوقية ،مقارنة بما تتضمنو حساباتيا الختامية مف أصوؿ قابمة

لمقياس؛ ألف رأس الماؿ المعرفي يتحوؿ إلى قيمة سوقية فيو يتكوف مف عنصريف :

) )27صجش٘ ػجذ هللا ،إعًبػٛم ( )1997انكٕكجخ :انشأعًبنٛخ انؼبنًٛخ ف ٙيشؽهخ يب ثؼذ االيجشٚبنٛخ سعًٛخ انًغزمجم
انؼشث ،ٙانؼذد  222أغغطظ 1997و ،ص .21 ،20
) )28أكشو أثٕ ؽالٔح ( )2006أ ٍٚانؼشة يٍ رؾذٚبد انًؼشفخ ،يشعغ عبثك.
) )29كبكٕ  ،يٛزش ، ) 2001( ٕٛسؤٚخ يغزمجهٛخ ،كٛف عٛغجش انؼهى ؽٛبرُب ف ٙانمشٌ انؾبد٘ ٔانؼشش ،ٍٚرشعًخ عشٔس
انذ ٍٚخشفبٌ ،عهغهخ ػبو انًؼشفخ انؼذد  ،270انكٕٚذ2001 ،و.
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األوؿ :المعرفة المتخصصة المحفوظة في ذىف الفرد العامؿ ،أي التي يمتمكيا الفرد وليس الشركة أو
المجتمع.

أما النان  :فيو المعرفة التي يستخدميا ذلؾ العامؿ في الشركة أو المجتمع ،باعتباره عضواً فييا ،وبالتالي
تمتمكيا ىذه الشركة؛ كونيا تمثؿ األصوؿ الفكرية ليا.

وما دامت األصوؿ الفكرية فاقت في أىميتيا األصوؿ المادية؛ فقد تزايد اعتماد اقتصاد المعرفة عمى قوة

العمؿ المؤىمة والمتخصصة في مختمؼ أنشطة المجتمع وشتى مجاالت الحياة مف ذوي الميا ارت المتعددة
و القادريف عمى التعمـ الدائـ ،والتكيؼ مع التحوالت المتسارعة في مجاالت العمؿ ،والتقنية الجديدة .و
لذلؾ فإف الدوؿ والشركات تستقطب أفضؿ الكفاءات ذوي القدرات المعرفية والميارات اإلبداعية ،وتعمؿ
عمى حفز األفراد عمى التعمـ المستمر إلنمائيا واكتساب ميارات وقدرات جديدة مف خبلؿ التعرؼ عمى

البنية الداخمية والخارجية ،والتعرؼ أكثر عمى الرصيد المعرفي المخزوف لدى العامميف؛ لتحويميا إلى
أصوؿ فكرية ممموكة لمشركة أو المنظمة أي تحويميا إلى رأس ماؿ معرفي لو قيمة سوقية ،تدعـ قدراتيا
التنافسية .وبقدر ما يقترب العمؿ الذي يقوـ بو األفراد والعماؿ مف العمبلء أو ابتعادىـ عنيـ؛ تتحدد

القيمة المضافة التي ينتجيا ىؤالء األفراد ،وبالتالي تتحدد قيمة ما يمثمو رأس الماؿ المعرفي .ولكف المعرفة

ال تؤدي الدور كامبلً ،إال إذا رافقيا استخداـ الطفرة التقنية والثورة المعموماتية التي أتاحت المعرفة لمجميع
كي يتعمموا كيفية اإلفادة منيا وتوظيفيا وحسف إدارتيا ،وأف يتضافر معيا وجود المناخ الثقافي واإلنساني

المناسب إلنتاجيا ،ووجود عبلقات اجتماعية داعمة.
 -2إدارة المعرفة

طالما أف المعرفة كمورد اقتصادي متجدد  ،وصارت عامؿ اإلنتاج الرئيسي ،وطاقة التنمية ،ومصدر

الثروة والقوة؛ فإف المعرفة ال تقوـ بيذه األدوار بنفسيا ،وال يمكف أف تنتج نفسيا بنفسيا ،موانتاجيا ال يعني
أف ليا قيمة سوقية ،كما أف توظيفيا في سياقيا االقتصادي واالجتماعي ال يتـ تمقائياً ..وىذا عن أنو ال

بد أف يسبؽ إنتاج المعرفة ويرافؽ توظيفيا ومتابعة نتائجيا ،ثـ تجديدىا إنتاجاً واستخداماً ،تسويقاً

انتياء ،حتى تصبح المعرفة
واستيبلكاً؛ بوجود إدارة المعرفة بتنظيـ محكـ ،يتناوؿ منظومة المعرفة
ابتداء و ً
ً
 فعبلً – أساس قياـ اقتصاد المعرفة.ىناؾ العديد مف التعريفات إلدارة المعرفة بمنظورات مختمفة ،اقتصادية وتجارية وتعميمية إال إنو

يمكف عرض بعض التعاريؼ األكثر شموالً إلدارة المعرفة :

عرفيا سوا رـ بأنيا اإلدارة النظامية والواضحة لممعرفة والعمميات المرتبطة بيا ،والخاصة باستحداثيا

وتجميعيا وتنظيميا ونشرىا واستخداميا واستغبلليا ،وىي تتطمب تحويؿ المعرفة الشخصية إلى معرفة
تعاونية يمكف تقاسميا بشكؿ واضح مف خبلؿ المنظمة"(.)30
) )30انججالٔ٘ ،ؽغٍ ٔ ؽغ، ٍٛعاليخ ( :)2007يشعغ عبثك ،ص.84
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وما عرفيا ف ر ستوف "بأنيا تمؾ العممية التي يتـ مف خبلليا تحويؿ المعمومات والتراث الفكري الخاص
بالمؤسسة التي قيـ وأفكار وسياسات وقوانيف تربط األفراد العامميف بالمعرفة التي يحتاجونيا مف أجؿ

إنجاز األعماؿ المختمفة"(.)31

 5.1.2سمات وخصائص ااقتصاد المعرف
يتسـ اقتصاد المعرفة بالقدرة عمى توليد واستخداـ المعرفة ،أو بمعنى هخر القدرة عمى االبتكار ،إذ

ال يمثؿ فقط المصدر األساسي لمثروة ،موانما ُيعد أساس الميزة النسبية المكتسبة في االقتصاد الجديد،
فالمعرفة ىي الوسيمة األساسية لتحقيؽ كفاءة عمميات اإلنتاج والتوزيع وتحسيف نوعية وكمية اإلنتاج

اء بالنسبة لممستيمكيف أو المنتجيف ،وبشوؿ عاـ تم ز
وفرص االختيار بيف السمع والخدمات المختمفة سو ً
ااقتصاد المبن على المعرفة باآلت (:)32
 -1ال تمثؿ المسافات أياً كاف أبعادىا أي عائؽ أماـ عممية التنمية االقتصادية أو االتصاؿ أو التعميـ أو
نجاح المشروعات أو االندماج الكامؿ في المجتمع بشكؿ عاـ.

 -2إف المعرفة متاحة بشكؿ متزايد لكافة األفراد مواف كاف ىناؾ احتكار لممعمومات في نوعيتيا أحياناً
فتتوفر بصورة تتوافؽ واالحتياجات الفردية واالجتماعية بما يمكف كؿ فرد مف اتخاذ الق اررات بصورة
أكثر حكمة في كافة مجاالت الحياة وبما يتناسب مع مصداقية ىذه المعمومات.

 -3إف كؿ فرد في المجتمع ليس مجرد مستيمؾ لممعمومات ،ولكنو أيضاً صانع أو مبتكر ليا.

اقتصاد منفتح عمى العالـ ،ألنو ال يوجد اقتصاد يمكنو خمؽ واحتكار المعرفة
إف اقتصاد المعرفة
ٌ
دوف أف يشارؾ أو يستورد المعارؼ الجديدة مف اآلخريف فيما عدا المعمومات النوعية التي تحتكر ألسباب
تتعمؽ بالخصوصية والممكية ،كما أف المناخ االقتصادي عمى المستوى الكمي في االقتصاد المبني عمى

المعرفة يجب أف يكوف مشجعاً لبلستثمار في المعرفة والمعمومات والقدرة عمى االبتكار ،وىو أمر في
غاية األىمية ،ألف ضماف ديمومة االقتصاد المبني عمى المعرفة يقتضي ضرورة تشجيع االستثمار في

المستقبؿ ،والذي قد تكوف معدالت العائد عميو منخفضة أو محدودة ،ولذا تحتاج مثؿ ىذه المجاالت إلى

دعـ السياسة االقتصادية في الدوؿ التي تسعى نحو تحقيؽ االقتصاد المبني عمى المعرفة (.)33

وما تم ز اقتصاد المعرفة بمجموعة مف السمات والخصائص األخرى التي تميزه عف االقتصاد

التقميدي ،و مف خبلؿ البحث في المراجع التي تناولت سمات وخصائص اقتصاد المعرفة ،يمكف القوؿ
بأنو يتسـ بالصفات التالية (:)34

) )31عاليخ  ،ػجذ انؼظٛى ،يشعغ عبثك ،ص.107
)(32اإلثشاْٛىٕٚ ،عف ؽًذ (2004و)  ،انزؼهٛى ٔ رًُٛخ انًٕاسد انجششٚخ ف ٙااللزصبد انًجُ ٙػهٗ انًؼشفخ ،يشكض اإليبساد
نهذساعبد ٔ انجؾٕس االعزشارٛغٛخ ،أثٕ ظج ، ،ٙص.103-102 :
)(33عهًٛبٌ ،عًبل دأد (2009و) ،الزصبد انًؼشفخ ،انطجؼخ األٔنٗ ،داس انٛبصٔس٘ نهُشش ٔانزٕصٚغ ،ػًبٌ ،األسدٌ ،ص:
( .24-19ثزصشف).
)(34انشًشْ٘ ،بشى ٔ انهٛضَ ،ٙبدٚب2008( ،و)  ،االلزصبد انًؼشف ،ٙانطجؼخ األٔنٗ ،داس صفبء نهُشش ٔانزٕصٚغ ،ػًبٌ،
األسدٌ ، ،ص( .22 :ثزصشف).
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 أنو كثيؼ المعرفة يرتكز عمى االستثمار في الموارد البشرية باعتبارىا رأس الماؿ المعرفي و الفكري.
 االعتماد عمى القوى العاممة المؤىمة و المدربة و المتخصصة في التقنيات الجديدة.

 اعتماد التعمـ و التدريب المستمريف مواعادة التدريب ،التي تضمف لمعامميف مواكبة التطورات التي
تحدث في مياديف المعرفة.
 توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت توظيفا يتصؼ بالفعالية لبناء نظاـ معموماتي فائقة السرعة
و الدقة واالستجابة.

 انتقاؿ النشاط االقتصادي مف إنتاج و صناعة السمع إلى إنتاج وصناعة الخدمات المعرفية.
 تفعيؿ عمميات البحث و التطوير كمحرؾ لمتغيير و التنمية.

 ارتفاع الدخؿ لصناع المعرفة كمما ارتفعت مؤىبلتيـ و تنوعت كفاياتيـ وخبراتيـ.

 أنو مرف شديد السرعة و التغير ،يتطور لتمبية احتياجات متغيرة ،و يمتاز باالنفتاح و المنافسة
العالمية؛ إذ ال توجد حواجز لمدخوؿ إلى اقتصاد المعرفة ،بؿ ىو اقتصاد مفتوح بالكامؿ.

 يممؾ القدرة عمى االبتكار موايجاد و توليد منتجات فكرية معرفية جديدة لـ تكف األسواؽ تعرفيا مف
قبؿ.

 ارتباطو بالذكاء و بالقدرة االبتكارية وبالخياؿ ،وبالوعي اإلدراكي بأىمية االختراع و الخمؽ والمبادرة

والمبادأة الذاتية والجماعية لتحقيؽ ما ىو أفضؿ ،وتفعيؿ ذلؾ كمو إلنتاج أكبر في الكـ وأكثر في

جودة األداء ،وأفضؿ في تحقيؽ اإلشباع .والجدوؿ اآلتي يمثؿ مقارنة بيف ما اُصطمح عميو باالقتصاد

القديـ و اقتصاد المعرفة.

الةدوؿ رقـ ()1.2
خصائص اقتصاد المعرفة بالمقارنة مع ااقتصاد القد ـ
ااقتصاد القد ـ

اقتصاد المعرفة

P-economy

K-economy

ص التنظ م ة

صائ

الخصائص التنظ م ة

مةاؿ المنافسة

 -وطن ة.

 -عالم ة.

األسواؽ

 -مستقرة(تخضع للعرض والطلب)

 -متقلبة.

حروة األعماؿ

 -منخفض /متوسط.

 -مرتفع.

دور القطاع العاـ

 -تةي زي :البن ة التحت ة،

-توة ي  :الخصخصة،

الس اسات التةار ة ،الصناعات

المف دة.

اانضماـ لمنظمة التةارة

العالم ة ،التوتالت اإلقل م ة،

الشراوة مع القطاع الخاص.

والتوظ ؼ

خصائص العمالة

عالقات سوؽ العمؿ

 -تنافس ة.

 -تضامن ة  /مشتروة.

الميارات المطلوبة

 -ميارات محددة حسب الوظائؼ.

 -تعلـ شامؿ.

التنظ ـ الالزـ

 -محدد حسب المياـ.

 -تعلـ مستمر مدى الح اة.
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 -تعلـ بالممارسة.

أىداؼ الس اسات

 -إحداث فرص التوظ ؼ.

 -األةور /الدخوؿ المرتفعة.

العالقة مع المنشآت

 -مغامرات /مخاطر مستقلة.

 -ااتحاد والتعاوف.

خصائص اإلنتاج

األخرى
مصادر الم زة التنافس ة

 -الوتؿ ااقتصاد ة.

 -التةد د ،الةودة ،النوع ة.

المصدر الرئ س لإلنتاة ة

 -المونة.

 -الرقم ة.

موةيات النمو

 -مدخالت العوامؿ (العمؿ ،رأس

 -اابتوار ،التةد د ،ااختراع،

والمعرفة.

الماؿ) +أسال ب اإلدارة.

المصدر :محمد عبد العاؿ صالح) 2005ـ(  ،موجيات التنمية الصناعية في االقتصاد الجديد ،مداخمة مقدمة إلى:
المؤتمر السنوي األوؿ لمجمعية االقتصادية العمانية ،مسقط ،يومي./10/03–02 :

أما  Galbreathفيرى أف خصائص اقتصاد المعرفة تتمثؿ فيما يمي(:)35
 العولمة Globalization

 التكيؼ الموسع لموافقة رغبات الزبائف Mass Customization
 نقص الكوادر و الميارات Staff/Skill Shortage

 التركيز عمى خدمة المستيمؾ Customer Services Emphasis
 خدمة "الخدمة الذاتية" Service Self-Service
 التجارة اإللكترونية Electronic Commerce

ويرى "الخض ري" أف اقتصاد المعرفة يتميز بما يمي(:)36

 تجدد الحاجة إليو والرغبة والطمب عمى منتجاتو المعرفية التي تدخؿ في كؿ نشاط ،وفي كؿ عمؿ،
وفي كؿ وظيفة وبشكؿ متصاعد إلى درجة يمكف القوؿ باستحالة قياـ نشاط ما بدوف المعرفة.

اء باالستعماؿ أو باالحتفاظ بؿ بمرور الزمف وتعدد
 تجدد المصادر المعرفية ونموىا و ازديادىا سو ً
االستخداـ تزداد المصادر المعرفية وتتراكـ مجاالتيا .ومف خبلؿ استعراض الخصائص وسمات
اقتصاد المعرفة ،يمكف تمخيص أىـ السمات التي تميز االقتصاد المعرفي عف االقتصاد التقميدي -

في وجو مقارنة أخرى  -مف خبلؿ عرض الجدوؿ التالي:
الةدوؿ رقـ ()2.2

خصائص ااقتصاد المعرف مقارنة بااقتصاد التقل دي
ااقتصاد المعرف

ااقتصاد التقل دي
 -االستثمار في رأس الماؿ المادي.

 -االستثمار في رأس الماؿ المعرفي.

 -االعتماد عؿ الجيد العضمي بدرجة أساسية

 -االعتماد عمى الجيد الفكري بدرجة أساسية في

) )35سثؾ ٙيصطفٗ ػهٛبٌ ،إداسح انًؼشفخ ،انطجؼخ األٔنٗ ،داس صفبء نهُشش ٔانزٕصٚغ ،ػًبٌ ،األسدٌ ،2008 ،ص:
.389-358
) )36انخعٛش٘ ،يؾغٍ أؽًذ 2001( ،و) ،الزصبد انًؼشفخ ،يغًٕػخ انُٛم انؼشثٛخ ،انمبْشح ، ،ص.48 :
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في االقتصاد التقميدي.

االقتصاد المعرفي.

 -استقرار األسواؽ في ظؿ منافسة تتحكـ فييا

 -ديناميكية األسواؽ و التي تعمؿ في ظؿ تنافسية

 -الميكنة  Mechanizationىي المحرؾ

 -الرقمية  Digitizationىي المحرؾ األساسي لبلقتصاد

األساسي لبلقتصاد الصناعي.

المعرفي.

 -ييدؼ االقتصاد التقميدي إلى التوظيؼ

 -ييدؼ االقتصاد المعرفي إلى وضع قيمة حقيقية

الكامؿ لمقوى العاممة دوف تحديد ميارات مميزة

لؤلجور والتوسع في استخداـ العاممة ذات الميارات

ألداء العمؿ.

العالية التي تتفاعؿ مع التعميـ و التدريب المستمر.

 -أنو اقتصاد ندرة ،حيث تنضب موارده بكثرة

 -أنو اقتصاد وفرة ،حيث تزداد موارده (المعرفة) بكثرة

 -خضوع االقتصاد الزراعي لقانوف تناقص

 -خضوع االقتصاد المعرفي لقانوف تزايد العوائد (تناقص

العوائد (تزايد التكاليؼ) ،واالقتصاد الصناعي

التكاليؼ) مع االستمرار في االستخداـ.

 -غالباً  -البيروقراطية السمطوية.

االستخداـ.

مفتوحة.

االستخداـ.

لقانوف ثبات العوائد (ثبات التكاليؼ) مع
االستمرار في االستخداـ.
 -العبلقات بيف اإلدارة و القوى العاممة في

االقتصاد التقميدي تتسـ باالستقرار.

 -العبلقات بيف اإلدارة و القوى العاممة في االقتصاد

المعرفي تتسـ بعدـ االستقرار ،إذ ينتفي مبدأ التوظيؼ

مدى الحياة.
 -العبلقة بيف قطاعات األعماؿ و الدولة غير

 -العبلقة بيف قطاعات األعماؿ و الدولة في االقتصاد

متكافئة ،إذ تفرض الدولة سيطرتيا و تصدر

المعرفي قائمة عمى التحالؼ والتعاوف.

أوامرىا طبقا لمتطمبات الدولة و توجياتيا

االقتصادية.

 -مقيد بزماف و مكاف.

 -ليس مقيداً بزماف أو مكاف.

المصدر :القرني  ،عمي (2009ـ)  ،متطمبات التحوؿ التربوي في مدارس المستقبؿ الثانوية بالمممكة العربية السعودية في
ضوء تحديات اقتصاد المعرفة ،رسالة دكتوراه في اإلدارة التربوية والتخطيط ،قسـ اإلدارة والتخطيط كمية التربية ،جامعة أـ
القرى ،المممكة العربية السعودية ، ،ص.49 :

 6.1.2مؤشرات اقتصاد المعرفة
لمعرفة إمكانية انضماـ الدوؿ ضمف ىذا االقتصاد الجديد والذي يرتكز بدرجة كبيرة عمى الثورة المعرفية،
ال بد مف التطرؽ إلى بعض المؤشرات وىذه محاولة إلجماليا فيما يمي (:)37
1.6.1.2مؤشر البحث والتطو ر

))37رٕرهٛبٌ  ،يشال (2006و) ،يؤششاد الزصبد انًؼشفخ ٔيٕلغ انًشأح يٍ رطٕسْب ،يُشٕساد انًؼٓذ انؼشث ٙنهزذسٚت
ٔانجؾٕس اإلؽصبئٛخ ،نجُبٌ ، ،ص.22-21 :
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يمثؿ البحث العلم مجموعة النشاطات التي تعتمد المعارؼ والخبرات واألفكار كمدخبلت ،وتحكميا
منيجيات وأساليب تستخدـ وسائط تنفيذية ،تشمؿ المرافؽ واألجيزة والمعدات واألطر البشرية المدربة
والمراجع ،وتكوف مخرجاتيا أو نتاجيا معرفة جديدة ،أو ىي توسيع لمعرفة قائمة أو تقنية أو تطوير لمنتج

أو لنظاـ متداوؿ ،أو اكتشاؼ جديد ،أو مجموعة مف ىذه المخرجات .

أما التطو ر فيو أي نشاط منيجي يعتمد عمى المعارؼ العممية الموجودة والتي تـ التوصؿ إلييا عف

طريؽ البحث أو الخبرة العممية ،والذي يكوف اليدؼ منو إنتاج مواد جديدة أو منتجات وهالت تستعمؿ في
عمميات جديدة ،أو إدخاؿ تحسينات عمى المنتجات واآلالت واألنظمة المستعممة .
وتجدر اإلشارة إلى أف البحث العممي يقسـ إلى نوعيف ىما :

-البحوث األساس ة :وىي التي تتجو نحو تحقيؽ إضافة لممعرفة العممية ،أي اإلضافة إلى العمـ في

جوانبو النظرية ،والذي يتحقؽ في مجاالت المعرفة اإلنسانية لمعموـ ذات الطبيعة النظرية البحتة.

-البحوث التطب ق ة :وىي البحوث التي مف خبلليا يتـ تطبيؽ نتائج البحوث العممية األساسية في

المجاالت العممية ،بحيث تخدـ ممارسة اإلنساف لجوانب حياتو المختمفة.

وىنا ابد مف توض ح أىم ة البحث والتطو ر ومتطلباتو ف ظؿ اقتصاد المعرفة :

أواً :أىم ة البحث والتطو ر

تتأتى أىمية البحث العممي مف كونو يسيـ في زيادة المعرفة العممية وتطويرىا ،وتطوير المعرفة التقنية

المستندة إلى البحث العممي والتي يتـ استخداميا في مجاالت الحياة المختمفة وبالذات االقتصادية منيا

اإلنتاجية والخدمية ،وغيرىا مف مضاميف اقتصاد المعرفة ،وبالشكؿ الذي يقود إلى زيادة ثروة المجتمع

موانتاجية االقتصاد ونوعية اإلنتاج وتحسيف القدرة التنافسية سواء لممؤسسات أو الدولة.وتطوير نوعية رأس
الماؿ البشري وقدرات العامميف وخاصة في الحاالت غير المادية كالمعمومات والبرمجيات واالتصاالت
والمنتجات األخرى القتصاد المعرفة التي تزداد وتتعدد وتتحقؽ بشكؿ متسارع ،وبالشكؿ الذي يجعميا

المحرؾ األساسي لمنمو في اقتصاد المعرفة.

نان اً :متطلبات البحث والتطو ر ف اقتصاد المعرفة

إف البحث العممي والتطوير يقتضي توفر العديد مف المقومات والمتطمبات التي تتمثؿ فيما يمي:

 وجود استراتيجية واضحة ومدروسة مسبقا لمبحث العممي بنوعيو ،تحدد مجاالتو وأىدافو وأولويات
المجتمع موامكاناتو.

 وجود المؤسسات الفاعمة التي تتولى ميمة البحث العممي والتطوير ،ودعميا باإلمكانات المادية
والكوادر البشرية.
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 توفر األطر التي تنظـ نشاطات البحث العممي والتطوير بالشكؿ الذي يتيح دعمو وتشجيعو وتوفر
االستقبللية والحرية لمقياـ بو دوف قيود.

 توفر البيئة العامة والتي تضمف الوعي المجتمعي بأىمية البحث والتطوير.
 ربط البحث العممي والتطوير التكنولوجي بحيث تتحقؽ نتائج نافعة وممموسة مف نتائجو.

 تطوير التعميـ والتدريب كما ونوعا ،وخاصة في الجوانب التطبيقية بالشكؿ الذي يساىـ في تطوير
البحث والتطوير.

 تحفيز العمميف في مجاؿ البحث والتطوير.

 تيسير سبؿ االطبلع عمى المعمومات ،وعمى نشاطات البحث العممي والتطوير التكنولوجي التي
تتحقؽ في العالـ وبشكؿ واسع ،وذلؾ مف خبلؿ توفير البنية التحتية واألجيزة والوسائؿ التي تتيح

ذلؾ.

 التعاوف الدولي بالشكؿ الذي يتيح المعمومات وتطوير االتصاالت والبنية التحتية ،وتوفير القدرات
البشرية والفنية والمادية والمالية لمقياـ بنشاطات البحث والتطوير.

 ضرورة التركيز عمى كافة أنواع البحوث وبالشكؿ الذي يتناسب مع أىميتيا وأولويتيا.
2.6.1.2مؤشر التعل ـ والتدر ب
إف لمموارد البشرية أىمية كبرى في عمؿ النشاطات االقتصادية وتنميتيا وتطويرىا خاصة في ظؿ
اقتصاد المعرفة وما يتضمنو مف تقنيات متقدمة ،إال أف مف المؤشرات المعروفة جداً لدراسة ىذا البعد مف

اقتصاد المعرفة ما تزاؿ قميمة وذلؾ يعود مف جية إلى نقص األعماؿ في ىذا المجاؿ ومف جية أخرى إلى
صعوبة قياس كفاءات األفراد مباشرة ولمؤشرات الموارد البشرية مصدراف رئيسياف عمى قدر كبير مف

األىمية وىي البيانات المتعمقة بالتعميـ و التدريب .والبيانات المتعمقة بالكفاءات أو بميف العماؿ.

وتسمح المؤشرات القائمة عمى البيانات المتعمقة بالتعميـ والتدريب بتقييـ المعارؼ والميارات أو (الرأسماؿ

البشري) المكتسبة خبلؿ العممية الرسمية لمتعميـ ،وتسمح ىذه المؤشرات أيضا بتقييـ المخزوف واالستثمار

في الرأسماؿ البشري .تجمع إحصاءات التعمـ عمى قاعدة دولية مف قبؿ منظمة التعاوف والتنمية

االقتصادية واليونسكو موادارة اإلحصاء في المجموعة األوروبية ،وىي تتوافر عادة لبضع أعواـ ،ويعد ىذا
المؤشر عمى درجة عالية مف األىمية لما لو مف تأثير مباشر عمى ثورة التكنولوجيا والمعرفة مف حيث
زيادة نسبة المتخصصيف في مجاالت المعرفة المختمفة وبالتالي زيادة اإلنتاجية ،كما أف مؤشر التعميـ و

التدريب يسمح بتقديـ المخزوف واالستثمار في رأسماؿ البشري.
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أوا :أىم ة التعل ـ والتدر ب
يحتؿ التعميـ أىمية كبيرة في خدمة المجتمع واالقتصاد وتطورىما ،ذلؾ إلسيامو في كافة الجوانب

االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية ،إذ يسيـ التعميـ في رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية ممكاتو

الفكرية وقدرتو عمى استيعاب المعارؼ والتقنيات الحديثة ،ويجعؿ بالتالي اإلنفاؽ عمى التعميـ استثما ار

بشريا يدر عائدا عمى الفرد والمجتمع كما ينظر اليوـ إلى التعميـ عمى أنو عممية إنتاجية تنموية ،واستثما ار

طوؿ األجؿ ،ويمثؿ العمود الفقري لتقدـ أي مجتمع وباإلضافة إلى كونو الوسيمة الرئيسية لتأىيؿ الموارد

البشرية ،فمستوى أداء جميع المؤسسات والييئات الحكومية وغير الحكومية ،يتوقؼ في نياية األمر عمى
كفاءة القائميف عميو ،فالتعميـ اليوـ أصبح ضرورة ميمة تفرضيا احتياجات المستقبؿ لمواجية تحديات

القرف الواحد والعشريف فالتنمية البشرية ىي تنمية اإلنساف التي تركز عمى قدراتو وبنائيا وتعزيزىا.

لقد أدى االتجاه المتزايد نحو التخصص في أداء األعماؿ وضرورة التكيؼ مع التقنيات الحديثة

والظروؼ المتغيرة والمتبلحقة في مجاؿ اإلعماؿ .إلى زيادة الحاجة إلى تدريب الموظفيف موالى بروز
التدريب ليكوف واحدا مف أىـ الوظائؼ التي تسيـ في توفير مستويات متطورة مف القدرة الفاعمة لؤلداء بما

يمبي احتياجات األجيزة الحكومية لتحقيؽ غاياتيا والتكيؼ مع التغيرات السريعة في الميارات المطموبة,

والتدفؽ اليائؿ في المعارؼ والمعمومات وربط األفراد بكؿ جديد في مجاؿ أعماليـ .
والحقيقة فإف التدريب الفاعؿ يعد استثما ار في الموارد البشرية ،يعود بالكثير مف المنافع عمى المنظمة

والموظؼ في المدى القصير والطويؿ ،فيو عممية تعميمية يمكف أف تسيـ في زيادة ميارات حؿ
المشكبلت ،وتنمية القدرات الفكرية والتحميمية لدى الموظؼ ،وزيادة ميارات التعامؿ مع الزمبلء والرؤساء

والجميور األمر الذي يعني زيادة قدرات الموظفيف لمتكيؼ مع التغيرات التنظيمية واالجتماعية

والتكنولوجية مواتقاف األعماؿ والتقميؿ مف األخطاء والحد مف عمميات الرقابة واإلشراؼ عمى الموظفيف
لمتابعة أعماليـ ومف ثـ تقميؿ التكاليؼ واكتسابيـ لمميارات التي تؤىميـ لمترقي وتقمد مناصب قيادية ذات
مسؤوليات أكبر ورفع الروح المعنوية وزيادة اإلحساس بالرضا لدييـ وتحقيؽ االستقرار في المنظمة بالحد

مف تسرب الموظفيف األمر الذي ينعكس في نياية المطاؼ عمى مستوى أداء المنظمة وتحسيف خدماتيا

بشكؿ عاـ.

نان اً :أولو ات التعل ـ والتدر ب ف اقتصاد المعرفة

تتعدد وتتنوع أولويات التعميـ في اقتصاد المعرفة ،كما تختمؼ في مدى أىميتيا وأولويتيا مف مجتمع

آلخر ومف وقت آلخر ،وىذا يفرض ضرورة تحديد األولويات بالشكؿ الذي يراعى فيو أىمية األىداؼ التي
يراد الوصوؿ إلييا ،والتي تمبي أكثر االحتياجات التعميمية أىميةً لمفرد والمجتمع ،في ضوء اإلمكانات

والموارد المتاحة ،إذ أف حاجة مجتمع معيف قد تستدعي إعطاء األولوية ألىداؼ يسعى االقتصاد إلى
تحقيقيا .وبشكؿ عاـ يمكف أف تتضمف ىذه األولويات وبالذات في الدوؿ النامية ما يمي:
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 تحديد معدالت النمو والتطوير في أنواع ومستويات التعميـ المختمفة ،في جوانبيا الكمية والنوعية ،مفأجؿ تحقيؽ األىداؼ االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والتي تمثؿ أىداؼ التنمية ،مع

إعطاء األولوية في عممية التطوير الكمي والنوعي لمتعميـ لممناطؽ الريفية وتحقيؽ العدالة في توزيع
الخدمات التعميمية ،والدفع باتجاه إلزامية التعميـ وتعميـ اإلناث ومحو أمية الكبار ،مف أجؿ توسيع

مشاركتيـ في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية ،وىذا مف شأنو أف يزيد مف معارؼ
وميارات موانتاجية الفرد و المجتمع.

 اقتصاد المعرفة يفرض ضرورة منح األولوية لمتطوير النوعي ال الكمي لمتعميـ ،بحيث يكوف االىتماـوالتركيز عمى تطوير مضاميف التعميـ ومحتوياتو وأساليبو وطرقو ،ومواكبة لمتطور التكنولوجي الواسع

والمتسارع مف ناحية ،وتطور النشاط االقتصادي مف ناحية أخرى.

 إعطاء األولوية لتحقيؽ الترابط بيف مراحؿ التعميـ المختمفة ،ألف ارتفاع مستوى التعميـ في مرحمة-

معينة يؤدي إلى ارتفاع المستوى في المراحؿ األخرى.

التركيز عمى الجوانب ذات الطابع العممي والتطبيقي والذي يخدـ النشاطات عموما ،وباألخص

االقتصادية منيا ،وبالذات اإلنتاجية.

 إعطاء األىمية لعممية التدريب بحكـ ارتباطو بالجوانب المينية بدرجة أكبر وبالشكؿ الذي يجعموأكثر ارتباطا بالتقنيات المتقدمة التي يتضمنيا اقتصاد المعرفة.

 -المتابعة الذاتية والتعمـ الذاتي :تعتبر المتابعة الذاتية ركنا ىاما في تنمية الموارد البشرية ،ذلؾ أف

التعميـ والتدريب ال يحققاف كامؿ أىدافيما بدوف توفر االستم اررية ،والتي تتحقؽ مف خبلؿ المتابعة
الذاتية لؤلفراد والتعمـ مدى الحياة ،وىذا ما يحقؽ مصمحة الفرد والمجتمع ،وتطوير المعارؼ العممية

والعممية لممجتمع باستمرار ،ويجعمو قاد ار عمى توليد التقنيات وأكثر قدرة عمى استخداميا وبكفاءة

أكبر.

 اقتصاد المعرفة يركز عمى استغبلؿ التقنيات الحديثة في مجاؿ التعميـ ،واالستثمار األمثؿ لتكنولوجياالتعميـ والمعمومات لبلرتقاء بنوعية التعميـ ،وتحقيؽ مبدأي تعميـ المعرفة وديمقراطية التعميـ،
واستكشاؼ واستخداـ طرؽ جديدة لمتعميـ مثؿ التعميـ االلكتروني ،التعميـ عف بعد.

 تعاوف الدولة والقطاعيف العاـ والخاص والمجتمع المدني مع منظومة التعميـ في تحديد أىدافيا وسبؿتحقيقيا ،وباألخص في حؿ مشكبلت التمويؿ ،سواء بزيادة الموارد أو بتقميؿ اإلنفاؽ.

 3.6.1.2مؤشر تونولوة ا المعلومات وااتصاات
ُيعد مؤشر نشر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى قدر كبير مف األىمية خاصة مع تزامف
الوقائع ،حيث التقى االقتصاد القائـ عمى المعرفة بقاعدة تكنولوجية مبلئمة وىذا ما أدى إلى تعزيز مشترؾ
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بيف ازدىار النشاطات المكثفة في المعرفة واإلنتاج ونشر التكنولوجيا الجديدة ،وليذه األخيرة ثبلث تأثيرات

في االقتصاد ،وىي:

 أنيا تسمح بدر أرباح إنتاجية خاصة في مجاؿ المعالجة ،التخزيف وتبادؿ المعمومات.
 تعزز تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الجديدة ظيور وازدىار صناعات جديدة مثبل :وسائؿ اإلعبلـ
المتعددة ،التجارة اإللكترونية ،الجداوؿ اإللكترونية...الخ.

 أنيا تحث عمى اعتماد نماذج تنظيمية أصمية بيدؼ استخداـ أفضؿ لئلمكانيات الجديدة لتوزيع ونشر
المعمومات.

وقد وضع مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،مجموعة مف
بناء القدرات في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بيف البمداف ،وىذا استناداً إلى مجموعة
المؤشرات تتيح ً
مف المعايير التي بموجبيا تتيح لصانعي القرار والسياسة استنباط سياسات مناسبة ومبلئمة لوضع خطط
عمؿ مستقبمية كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي.
الةدوؿ رقـ ()3.2

مؤش ارت تونولوة ا المعلومات وااتصاات حسب تصن ؼ األونوتاد
الدل ؿ  /البعد

المصادر

المؤشرات
 -عدد مصنف اانترنت لوؿ فرد.

 عدد الحواس ب الشخص ة لوؿ فرد.التوص ؿ

للفرد.

لوؿ فرد.

الياتؼ النقاؿ

 -عدد مستقبل اانترنت لوؿ فرد.

الس اسة

و الالسلو ة.

 عدد الخطوط الياتف ة الرئ س ة -عدد المشترو ف ف

النفاذ

 -ااتحاد الدول لال تصاات السلو ة

 -ااتحاد الدول لالتصاات السلو ة

 -األم ة ،النسبة المئو ة مف السواف.

والالسلو ة.

اإلةمال .

 -ااتحاد الدول لالتصاات السلو ة

 -وةود بدالة انترنت.

 -مؤتمر األمـ المتحدة للتةارة و

 -التنافس ف ااتصاات المحل ة.

التنم ة

 -نص ب الفرد مف الناتج المحل

و الالسلو ة.

 التنافس ف الخطوط المحل ة. -التنافس ف

اانترنت.

 -الشعبة اإلحصائ ة باألمـ المتحدة.

سوؽ مروة

 -ااتحاد الدول لالتصاات السلو ة

خدمة والالسلو ة.

 -ااتحاد الدول لالتصاات السلو ة

والالسلو ة.
استخداـ حروة
ااتصاات

 -الحروة الدول ة الداخل ة.

-حروة ااتصاات الدول ة الخارة ة.
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 -ااتحاد الدول لالتصاات السلو ة

والالسلو ة.

 -ااتحاد الدول لالتصاات السلو ة

والالسلو ة.

المصدر :االسكوا2003( ،ـ)  ،مؤشرات العمـ والتكنولوجيا واالبتكار في المجتمع المبني عمى المعرفة ،األمـ المتحدة،
نيويورؾ ، ،ص.23 :

 مؤشر البن ة األساس ة للحواس ب
ويدخؿ ضمف ىذا المؤشر كؿ العمميات ذات العبلقة بالحواسيب خاصة إذا ما تعمؽ األمر بعدد

أجيزة الحاسوب في كؿ ألؼ نسمة مف السكاف ومستخدمي الشبكة العنكبوتية ،إذ يعبر عدد مصنفي
االنترنت عف مدى حضور البمد في االنترنت و المصنؼ ىو اسـ مجاؿ لو عنواف مسجؿ في بروتوكوؿ

االنترنت مرتبط بو فاالسـ ( )USيدؿ عمى أف المضيؼ مف الواليات المتحدة إال انو في كثير مف

األحياف تنتيي باألسماء ( )COM. NETوفي اغمب مجاالت االنترنت تنتيي بػ  )EDU( :داللة عمى
أف الموقع تعميمي أو يتصؿ بمؤسسة تعميمية.

وعموماً يمكف تمخيص حزمة ىذه المؤشرات في صيغة الجدوؿ اآلتي
الةدوؿ رقـ ()4.2

العناصر الفرع ة الموونة لمؤشر اقتصاد المعرفة
المؤشرات المطلوبة للعنصر

العنصر الرئ س

 .1تصد ر التقن ة العال ة ونسبة مف التصد ر

* ىو مق اس لمستوى

 .2إةمال العامل ف ف البحث والتطو ر على

الذي عوس القدرة على

 .3إةمال اإلنفاؽ على البحث والتطو ر ونسبة مف

الةد دة.

الصناع .

البحث والتطو ر
Research and
Development

مفيوـ العنصر

المستوى الوطن ونسبة للسواف.
الناتج الوطن اإلةمال .

البحث والتطو ر التقن

اابتوار وتطب ؽ التقن ات

 .4المتوسط السنوي ألعداد ب ارءات ااختراعات
الممنوحة.

 .5ما تـ إنفاقو على البحث و التطو ر مف رةاؿ
األعماؿ للفرد.

 .1إةمال اإلنفاؽ على التعل ـ لوؿ فرد.
التعل ـ والتدر ب
Education and
Training

 .2معدؿ معرفة القراءة و الوتابة.

 .3نسبة الطالب  /المدرس ف المرحلة اابتدائ ة.
 .4نسبة الطالب  /المدرس ف المرحلة النانو ة.
 .5التسة ؿ ف المرحلة النانو ة.

* ُعد المدخؿ األساس
لالقتصاد المبن على

المعرفة ،و ىو روز على
الموارد البشر ة.

 .6التسة ؿ ف المرحلة الةامع ة.
البن ة المعلومات ة
IT infrastructure

 .1اليواتؼ العاملة المستخدمة لوؿ ألؼ مف السواف.
 .2اشتراوات الياتؼ المحموؿ لوؿ ألؼ مف السواف.
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ىو عنصر شمؿ وؿ ما

تعلؽ بالةوانب المتعلقة

 .3التلفونات العاملة لوؿ ألؼ مف السواف.

 .4التلفز وف و الراد و لوؿ ألؼ مف السواف.
 .5أةيزة الفاوس لوؿ ألؼ مف السواف.

بنشر المعلومات عبر
وسائؿ ااتصاات

واإلعالـ.

 .6تولفة الموالمة الدول ة.

 .7الدور ات و الصحؼ ال وم ة لوؿ ألؼ مف السواف.
 .1نسبة المشاروة الدول ة ف الحاسوب.
البن ة األساس ة
للحاسوب

Computer
Infrastructure

* عوس ىذا العنصر

 .2أعداد أةيزة الحاسوب لوؿ ألؼ مف السواف.

مدى توافر الحاسوب

 .3نسبة المشاروة الدول ة ف البن ة األساس ة

بوصفو أداة لتقو ـ

للحاسوب بالنان ة.

 .4طاقة الحاسوب لوؿ فرد.

القاعدة المعلومات ة.

 .5أعداد مستخدم اإلنترنت لوؿ ألؼ نسمة مف
السواف.

 .6مواقع اإلنترنت لوؿ عشرة آاؼ نسمة مف السواف.
المصدر :إسماعيؿ ،عمي نور الديف 2004( ،ـ) ،اقتصاد المعرفة مف منظور رياضي :الدولة العربية حالة لمدراسة ،المجمة
االقتصادية السعودية ،العدد السابع عشر .ص .43 :باالعتماد عمى تقرير البنؾ الدولي.

 7.1.2ةيود الدوؿ العرب ة لاللتحاؽ بااقتصاد المعرف
تحاوؿ الدوؿ العربية أف توجو اقتصاداتيا نحو النموذج الجديد وذلؾ مف خبلؿ بناء التكنولوجيا

موانشاء مؤسسات البحث والتطوير ،و رفع مستوى الوعي بالمعموماتية لدى حكومات العالـ العربي
وخططيا االستراتيجية في ىذا المجاؿ ،والمبلحظ أف ىناؾ مستويات متفاوتة مف الوعي واالىتماـ
اء عمى مستوى االستراتيجيات أو النجاح الفعمي في
بالمعموماتية واالتصاالت لدى الدوؿ العربية ،سو ً
تنفيذىا ،وفيما يمي تفصيؿ في بعض ىذه المجاالت الميمة.
 األطر القانون ة والتشر ع ة للملو ة الفور ة :حصمت معظـ الدوؿ العربية عمى العضوية في منظمة

التجارة العالمية والمنظمة العالمية لمممكية الفكرية ،فضبلً عف وجود قوانيف داخمية لحماية الممكية الفكرية.
وليذا قامت بتعديؿ أطرىا القانونية والتشريعية لتتبلءـ مع العبلمات التجارية وحقوؽ الممكية الفكرية

وحمايتيا.

 العمؿ على خلؽ ب ئة مشةعة للبحث :أبدت الدوؿ العربية اىتماماً ممي اًز بالمبادرات التكنولوجية رغـ
ضعؼ مخصصات الموازنة لمبحث العممي ،والمؤكد أف توفير بيئة لمبحث والتنمية بمساعدة الحكومات

والقطاع الخاص سوؼ يؤدى إلى تشجيع نشر التكنولوجيا ،وخمؽ فرص عمؿ جديدة وتحسيف انتقاؿ

ال تكنولوجيا بيف القطاعيف العاـ والخاص ،وتأكيد الشراكة بيف الحكومة والقطاع الخاص ،وتنشيط دور
الجامعات والبيئة السياسية عمى السواء.
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 استنمار الوفاءات العلم ة ف

الدوؿ العرب ة :تسعى بعض الدوؿ العربية إليجاد المنظومات

والمؤسسات الكفيمة بتنشيط البحث العممي في مجاالت مختمفة ،موافساح الفرص أماـ الباحثيف الوطنييف

لمعمؿ والحصوؿ عمى المخصصات المناسبة ،وىناؾ دوؿ عربية تعمؿ عمى تشغيؿ مراكز تكنولوجية
لتطوير البحوث التكنولوجية .ففي السعودية ىناؾ مدينة الممؾ عبد العزيز لمعموـ والتكنولوجيا والتي

توسعت مف دراسة البحوث في مجاؿ البتروؿ فقط لتشمؿ الطاقة الذرية والفمؾ والكمبيوتر واإلليكترونيات

والفضاء ،أما األردف فمو خطة جديدة لكنيا ذات نطاؽ أضيؽ نظ اًر لمنقص الموجود في تمويؿ البحوث

التطبيقية مثبلً...

 اىتماـ الحوومات العرب ة بػتونولوة ا ااتصاؿ والمعلومات :أصبح في العديد مف الدوؿ العربية سرعة
مناسبة في الدخوؿ إلى منافذ الشبكة الدولية لممعمومات ،وىى تتزايد مع توافر األدوات المساعدة .وتقدـ
دوؿ الخميج مستويات مرتفعة في انتشار المعموماتية واالتصاالت ،وفي سرعة النفاذ إلى الشبكة الدولية

لممعمومات مقارنة ببعض الدوؿ األوربية نفسيا ،فدولة اإلمارات تممؾ معدؿ نفاذ لئلنترنت أعمى مف

المعدؿ األوربي ،ويقصد بمعدؿ النفاذ لئلنترنت عدد مستخدمي الشبكة الدولية لممعمومات كنسبة مئوية مف
السكاف.

 توظ ؼ التونولوة ا ف المؤسسات والمنظمات  :قامت بعض البنوؾ المركزية العربية بوضع األسس
لتشغيؿ البنوؾ وفؽ النظـ اإللكترونية والدفع عبر الياتؼ ،ولكف يبلحظ وجود مستوى منخفض في

معدالت انتشار بطاقات االئتماف في مجمؿ المنطقة العربية.

 تطور الحوومة اإللوترون ة ف

الدوؿ العرب ة :بالرغـ مف محدودية انتشار األنشطة اإللكترونية

كالتجارة اإللكترونية واألعماؿ اإللكترونية والحكومة اإللكترونية التي ال تتجاوز نسبة  %0.2مف مجموع
المبادالت التجارية اإللكترونية العالمية ،إال أف بعض الحكومات العربية تتحرؾ لتحقيؽ التعامؿ عبر

استخداـ وسائؿ التكنولوجيا الحديثة مواقامة ما يطمؽ عميو الحكومة اإللكترونية ،والتي يتـ مف خبلليا توفير
الخدمات اإلدارية وخدمة العممية التنموية بيا ،والتحكـ في تكمفة زيادة التشغيؿ لؤلجيزة الحكومية تحقيقاً

لمزيد مف االندماج في االقتصاد العالمي.

 8.1.2مشاوؿ اقتصاد المعرفة ف الدوؿ العرب ة
لـ تعد المعرفة كما كانت في السابؽ قضية فكرية بحتة ،فيي اآلف قضية اقتصادية وسياسية

واجتماعية ،وفي خضـ ىذه التحوالت نجد أنو مف الصعب تحقيؽ النيضة المعرفية العربية ،وذلؾ
لؤلسباب التالية(:)38

 روود اانتاج العلم

العرب

ف

عصر اانفةار المعرف  :تشير معظـ المصادر إلى أف المنطقة

العربية ىي مف بيف أكثر المستويات انخفاضاً في تمويؿ البحث العممي في العالـ و ىذا ما أدى إلى:
()38ثٕغبنت لٕٚذس ،ثٕغٛجخ فٛصم ،)2004( ،االَذيبط ف ٙالزصبد انًؼشفخ :انفشص ٔانزؾذٚبد ،انًهزمٗ انذٔن ٙؽٕل
انزًُٛخ انجششٚخ ٔفشص االَذيبط ف ٙالزصبد انًؼشفخ ٔانكفبءاد انجششٚخ ،عبيؼخ ٔسلهخ 09،يبسط.2004
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 تدىور نوعية التعميـ في البمداف العربية نتيجة تدني التحصيؿ المعرفي وضعؼ القدرات التحميمية
واالبتكارية.

 وجود خمؿ سياسي بيف سوؽ العمؿ ومستوى التنمية مف ناحية وبيف ناتج التعميـ مف ناحية أخرى ،مما
انعكس عمى وضع إنتاجية العمالة ،وضعؼ العائد االقتصادي واالجتماعي عمى التعميـ في البمداف

العربية.

 اتجاه االنتاج المعرفي العربي نحو الديف واألدب حيث توجد غ ازرة كبيرة في كتب الديف والشعر والنقد

والسياسة  ،وفي المقابؿ فإف االنتاج في العموـ الحديثة والتكنولوجيا يعتبر ضعيفاً جداً وخاصة عند

مقارنتو بالمستوى العالمي .

 تدني نصيب اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير حيث ال يزيد عف  %0,5مف إجمالي اإلنفاؽ العالمي و
 %0,2مف الناتج اإلجمالي ،مقارنة بنسبة  %3بالبمداف المتقدمة.

 البن ة المؤسس ة لقطاع تونولوة ا المعلومات وااتصاات
عدد مف الو ازرات المعنية بالتنمية التكنولوجية واالقتصادية والبشرية في عدة دوؿ عربية مثؿ
ىناؾ ٌ
صناعة التنمية التكنولوجية ،وو ازرة االتصاالت والتقانة ،وو ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،و أكاديميات

البحث العممي والتكنولوجي  ،والييئة العميا لمبحث العممي التي أنشأت في كثير مف الدوؿ العربية لمتكويف
وىي بمثابة مؤسسات رائدة لمعمؿ العممي والبحثي والتكنولوجي ويتبع ليا اآلف عشرات مف المعاىد و

المراكز العممية.

و موف القوؿ بأف الدوؿ العرب ة تمتلؾ بن ة تحت ة ا بأس بيا لالندماج ف

اقتصاد المعرفة ولونيا

تفتقر إلى التوامؿ  ،وما أف األىداؼ المشتروة وآل ات التنف ذ الةادة لتحق ؽ أىداؼ استرات ة ة مازاؿ

غائباً حتى اآلف.

 دور المؤسسات الحووم ة ف التنم ة التونولوة ة وااقتصاد ة والبشر ة
تكمف نقطة الضعؼ األساسية في األداء التنموي العربي في عجز األليات واألجيزة اإلدارية عمى
إدارة الموارد و اإلمكانيات بكفاءة وفاعمية ورشادة ،ويبدو عمؽ ىذا األثر في المجاؿ العممي والتكنولوجي،

حيث تغيب الرؤية االستراتيجية المتكاممة والسياسات العممية المنسقة وهليات التنفيذ المتزامنة ،وأخي اًر كيفية
نقؿ نتائج ىذا الجيد إلى مجاالت الحياة العممية والتطبيقية(.)39

) (39خهٛف ٙػٛغٗ  ،يُصٕس٘ ،كًبل  ،انجُٛخ انزؾزٛخ اللزصبد انًؼبسف ف ٙانٕغٍ انؼشث :ٙانـٕالـغ ٔ اٜفـبق انًهزمٗ
انذٔن ٙؽٕل رغٛٛش انًؤعغبد :انًؼشفخ انشكٛضح انغذٚذح ٔانزؾذ٘ انزُبفغ ٙنهًؤعغبد االلزصبدٚبد كهٛخ انؼهٕو
االلزصبدٚخ ٔػهٕو انزغٛٛش عبيؼخ يؾًذ خٛعش ثغكشح،انغضائشَٕ13-12فًجش .2005
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المبحث النان
العالقة التبادل ة ب ف اقتصاد المعرفة والتنم ة التونولوة ة وااقتصاد ة والبشر ة
على الصع د العالم
 1.2.2تمي د
 2.2.2العالقة التبادل ة ب ف اقتصاد المعرفة والتنم ة التونولوة ة
 3.2.2العالقة التبادل ة ب ف اقتصاد المعرفة والتنم ة البشر ة
 4.2.2العالقة التبادل ة ب ف اقتصاد المعرفة والتنم ة ااقتصاد ة

01

 1.2.2تمي د
إف مصطمح االقتصاد المبني عمى المعرفة ينتج عف اإلدراؾ التاـ لدور المعرفة والتكنولوجيا في النمو

االقتصادي .

وتعتمد اقتصاديات دوؿ  OECDعمى استخداـ المعرفة .إذ وصمت مساىمة الصناعات العالية
التكنولوجيا في اإلنتاج الصناعي والتصدير حوالي  %25 – 20أما قطاع الخدمات كثيؼ المعرفة

 Knowledge – intensive serviceمثؿ التعميـ ،االتصاالت والمعمومات ،أصبح ينمو بسرعة أكبر.

في الحقيقة فإف أكثر مف  %50مف الناتج المحمي اإلجمالي ( )GDPفي اقتصاديات دوؿ OECD

الرئيسية تعتمد عمى المعرفة(.)41(،)40

والشكؿ التالي يوضح عبلقة تخطيطية بيف اقتصاد المعرفة و التنمية التكنولوجية ،التنمية االقتصادية

التنمية البشرية.

شكؿ ()4.2
-

انتطوٌش
فً
يجاالخ
انصحح
االتصاالخ
انضساعح
انطاقح
انتصنٍع 

انتنًٍحانثششٌح 
ؽٛبح أغٕل صؾخ أفعم
نهؾصٕل ػهٗ انًؼشفخ نزًُٛخ لذسح االثزكبس
نزؾمٛك يغزٕٖ أفعم نهًؼٛشخ
نهًشبسكخ ف ٙانؾٛبح االعزًبػٛخ ٔااللزصبدٚخ ٔانغٛبعٛخ نهًغزًغ

تطوووووٌش
انًعشفح

يصادسانتعهٍى

انصححاالتصاالخ
انتوظٍف 

انتنًٍحاالقتصادٌح 
يصادسنهتطوس
انتكنونوجً 

يكاسووووووة
إنتاجٍح 
انتنًٍحانتكنونوجٍح 

المصدر :برنامج األمـ المتحدة لمتنمية – تقرير التنمية البشري – عاـ .)42( 2001

)40( Organization

for Economic Co-operation and development (OECD), The Knowledge base
Economy, op. cit. p9
(34) OECD, Science and Innovation for the 21st Century, meeting of the OECD, Committee
for Scientific and Technology Policy at Ministerial Level, (29-30 January 2004).
)42( United Nations development program, Human development Report,
Today’s
Technology Transformation – Cresting the Network Age,(2001) p28.
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 2.2.2العالقة التفاعل ة ب ف اقتصاد المعرفة والتنم ة والتونولوة ة
أ -تونولوة ا التعل ـ والتعل ـ التونولوة

يعتبر التطور في تكنولوجيا التعميـ وكذلؾ في التعميـ التكنولوجي ىو المحور األساسي لدفع التقدـ

التكنولوجي لمدوؿ )43(.حيث يعتبر اإلنساف المحرؾ الرئيسي لمتقدـ العممي والتكنولوجي فاالستثمار في
تنمية القدرات اإلنسانية والموارد البشرية مف خبلؿ التعميـ والتدريب والتوجيو لتنمية قدرات االبتكار

واالختراع والتنظيـ والمعرفة ىي في الحقيقة بمثابة دفع لعجمة التنمية التكنولوجية وبالتالي دفع لمنمو

اال قتصادي واالجتماعي .وقد فطنت الدوؿ إلى العائد المباشر لبلستثمار في التعميـ واتجيت الدوؿ
المتقدمة مثؿ أمريكا والياباف وألمانيا إلى استحداث أساليب جديدة لمتعميـ تتماشى مع التطور التكنولوجي

وتدعمو .فمثبلً تقوـ الواليات المتحدة األمريكية بدعـ برامج بحوث تطوير التعميـ وكذلؾ برامج لتشجيع
نشر التكنولوجيا مف خبلؿ منح لتعميـ التكنولوجيا لمساعدة مواطنييا عمى استيعاب تكنولوجيا القرف

الحادي والعشريف.

وفي الورقة البيضاء عف العموـ والتكنولوجيا( )44في جميورية الصيف أبرزت تايواف أىمية المدف العممية

والصناعية  Scienceوالتي تحتوي عمى مراكز تعميمية متقدمة ،وذلؾ لئلسراع في تنمية الصناعات
المتقدمة تكنولوجياً.
ب -تونولوة ا اإلدارة موادارة التونولوة ا

أدى التقدـ في تكنولوجيا المعالج الدقيؽ  Microprocessorوالحاسب اآللي ونظـ المعمومات

واالتصاالت والمعرفة إلى إعادة شاممة ألساليب العمؿ والتوظيؼ واإلدارة في المنشآت االقتصادية

والصناعية.

وقد دخمت أساليب نظـ المعمومات اإلدارية  Management Information Systemلتحقؽ ثورة إدارية

داخؿ المنشآت االقتصادية والصناعية والبنوؾ .وأدت تمؾ الثورة إلى اختصار المسافات بيف وظائؼ

اإلدارة العميا والموظفيف )45( .وانحصرت وظائؼ اإلدارة الوسطى المباشرة وضعؼ دورىا .فقد أدى

إدخاؿ البيانات إلى الكمبيوتر عمى مستوى الموظؼ إلى إمكانية إطبلع كؿ المستويات اإلدارية عمى ىذه

البيانات مباشرة.

)43( United states of America. National Science and Technology Council, Ensuring a strong
U.S Scientific, Technical and Engineering work force in the 21st Century, (April 2000).
)44( Republic of China, National Science Council, White paper on Science and Technology,
An Execution Summary, (1997).
)45( OECD, Policy Brief: The significance of Knowledge Management in the Business
Sector, (August 2004).
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وفي المنشآت الصناعية واالقتصادية استخدـ الحاسب اآللي لرفع جودة اداء العمؿ وذلؾ باستخداـ

النماذج اإلحصائية والرياضة مواعطاء تقارير فورية لممستويات اإلدارية المتعددة.

كما أف استخداـ شبكات الحاسب اآللي وشبكات االتصاالت ونظـ المعمومات والمعرفة اإلدارية مكنت
اإلدارات مف السيطرة عمى األنشطة المتعددة لممؤسسات االقتصادية سواء كانت مؤسسات صناعية أو

مالية أو تجارية إضافة لئلسياـ الكبير الذي برز بشكؿ واضح في األسواؽ المالية .

كذلؾ فقد أدى استخداـ الحاسبات اآللية ونظـ المعمومات والمعرفة المصرفية والتطور في االتصاالت

واإلنترنت إلى تحسف جوىري في أداء األعماؿ المصرفية وسبؿ إدارتيا(.)46

وعمى سبيؿ المثاؿ  ،أمكف دعـ عمميات التشغيؿ اليومية  ،ودعـ عمميات اتخاذ القرار كنتيجة لتوافر
المعمومات  ،ودعـ الميزة التنافسية االستراتيجية لمبنوؾ كنتيجة لزيادة الدقة في التنبؤ بالمتغيرات المستقبمية
مف خبلؿ تحميؿ المعمومات  .أيضاً تعتمد البنوؾ في إجراء التحويبلت المالية عبر العالـ عمى شبكة

التحويبلت المالية المعروفة باسـ  SWIFTويقدر حجـ التحويبلت التي تتـ يومياً بأكثر مف تريميوف

دوالر.

وقد أدى التطور التكنولوجي إلى التحسف في أداء وظائؼ اإلدارة(( )47التخطيط – التنظيـ – الرقابة) .

كنتيجة لبلعتماد عمى توفر المعمومات والمعرفة موامكانية تحميميا.
وفي تطور هخر أصبح مف المعتاد في المنشآت االقتصادية الصناعية والتجارية االستفادة السريعة بخبرات
متعددة أخرى مف خارج ىذه المنشآت وبدوف الحاجة إلى تواجد الخبراء داخؿ المنشأة.

وقد ساعدت المعرفة التي أتت بيا الثورة الصناعية الثالثة عمى انتشار الشركات الصناعية والمؤسسات
المالية والتجارية المتعددة الجنسيات .وأدى التحسف في المعمومات والمعرفة الى تحقيؽ عوائد اقتصادية
أعمى وذلؾ باالستفادة مف عوامؿ طبيعية أفضؿ أو أيدي عاممة أرخص أو خبرات نوعية محددة أو

لمحصوؿ عمػى تكنولوجيا ومعمومات غير متوفرة محمياً أو إيجاد أسواؽ أكبر أو لتحقيؽ أىداؼ أخرى.

 3.2.2العالقة التفاعل ة ب ف اقتصاد المعرفة والتنم ة البشر ة
تعتبر التنمية البشرية ميمة لمتنمية التكنولوجية والمعرفة .وتشمؿ التنمية البشرية الصحة والتغذية التعميـ
التدريب ،الحصوؿ عمى المعرفة لتنمية قدرة االبتكار واإلبداع ،تحقيؽ مستوى أفضؿ لممعيشة ،المشاركة
في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية لممجتمع ،التوظيؼ ،القضاء عمى الفقر.

()46غّ ،غبسق إداسح انجُٕن َٔظى انًؼهٕيبد انًصشفٛخ ،داس انكزت ،انمبْشح ،ػبو  ،2000ص  ، 513ص .582
)47( Jones H. Sonnelly, JR., James L. Gibson, Fundamental of Management,
(8th
Edition, Irwin, 1992) p8,9.
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أ -الصحة والتغذ ة
أف تطور المعرفة والتكنولوجيا في مجاؿ التكنولوجيا الحيوية واليندسة الوراثية كاف لو تأثير كبير عمى

صحة اإلنساف وبنا عمى ذلؾ فمف الضروري أف يكوف البحث العممي والتطبيؽ التكنولوجي كاشفاً لفوائد

البحث ومخاطره بحيث يمكف تحديد نقطة التوازف بيف إمكانية استخدامو لفوائده أو رفضو لمخاطره.
ب-التعل ـ

كذلؾ فإف اقتصاد المعرفة يتميز بأنو في حاجة دائمة إلى تطوير ذاتو  ،وىذا التطوير ال يتـ إال مف خبلؿ
التعميـ.

فمع انتشار الحاسب اآللي واإلنترنت وظيور التعميـ عف بعد والتعميـ مف خبلؿ الشبكات التميفزيونية

أصبحت قدرة األفراد عمى التعمـ أسيؿ مف قبؿ بكثير .وأصبح الحصوؿ عمى المعمومة ال يحتاج إلى وقت
كبير كما كاف في الماضي.

ولـ يقتصر التعميـ في االقتصاد المبني عمى المعرفة عمى التعميـ اإللزامي ولكف تطور إلى "التعميـ بالعمؿ

 ،"Learning by doingوالتعميـ بالعمؿ ال يشمؿ فقط التعميـ اإللزامي ولكنو يشمؿ قدرة الفرد عمى

الحصوؿ وتطبيؽ المعرفة النظرية والتحميمية الحديثة والتي يستطيع مف خبلليا تنمية قدراتو وخبراتو

ومياراتو (.)48

ج-التوظ ؼ والبطالة
إف اقتصاد المعرفة يتميز بزيادة الطمب عمى العمالة عالية الميارة ،والتي تتمتع بدخوؿ أكبر فالدراسات
في بعض الدوؿ أوضحت أف كمما زاد الحاجة إلى إنتاج كثيؼ المعرفة كما في تكنولوجيا المعمومات زاد

الطمب عمى العمالة عالية الميارة.

وأضافت دراسات أخرى ،أف ىناؾ عبلقة طردية قائمة بيف الوظائؼ كثيفة المعرفة وبيف أجود العمالة التي

تشغؿ تمؾ الوظائؼ.

أما عف اآلثار السمبية ،فقد أوضحت بعض الدراسات أف وفرة المعرفة قد أثرت سمبياً عمى العمالة ذات
الميارات المتدنية بحيث أصبحوا في عداد البطالة  ،كما ىو مبيف في الجدوؿ ()5.2

– )48( Organization for Economic Co., Operation and development (OECD), The Knowledge
based Economy, (1996), p16.
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ةدوؿ رقـ ()5.2

تطور وظائؼ التونولوة ا المتقدمة الناتج عف المعرفة ف الوا ات المتحدة األمر و ة
التونولوة ا المتقدمة

عدد الوظائؼ باأللؼ

التكنولوجيا الحيوية

79

الكمبيوتر

479

االتصاالت

366

البرمجيات

450

تكنولوجيا الفضاء

895

أشباه المواصبلت

317

تكنولوجيا البيئة

1000

Source: United Stets of America, White House, Technology and Economic Growth, Report
)(2006

وتحتاج ىذه الوظائؼ إلى ميارات وقدرات فنية أعمى وكانت األجور في ىذه الوظائؼ أكبر بمقدار %60

عف الوظائؼ األخرى في المتوسط.

 4.2.2العالقة التفاعل ة ب ف اقتصاد المعرفة والتنم ة ااقتصاد ة
ىناؾ عدد مف الدراسات النظرية الجارية عف أثر التطور التكنولوجي والمعرفي عمى النمو
االقتصادي .وتشمؿ ىذه الدراسات عبلقة التكنولوجيا والمعرفة بكؿ مف األجور( )49والميارات( )50وكذلؾ

أثر التكنولوجيا والمعرفة عمى التوظؼ والدورات االقتصادية( )51والناتج واإلنتاجية( )52والقدرة
التنافسية( )53وكذلؾ تشمؿ أثر التكنولوجيا والمعرفة عمى النمو االقتصادي وذلؾ كعنصر ومتغير خارجي

( )Exogenousأو كعنصر داخمي يرتبط بالمتغيرات األخرى (.)Endogenous
أ -عالقة اقتصاد المعرفة والتغ رات التونولوة ة بالز ادة ف اإلنتاة ة والنمو

تعتبر الزيادة في اإلنتاجية مف أىـ أىداؼ تطوير المعرفة والتكنولوجيا ،والزيادة في اإلنتاجية ىي

الزيادة في فعالية وكفاءة استخداـ المواد في عممية اإلنتاج .وتؤدي الزيادة في اإلنتاجية وكفاءة استخداـ

(42) Oded Golor and Daimler Tsiddon, “Technological Progress, Mobility and Economy
Grail”, The American Economies Review, Vol 87, No3, June 1997).
(43) Frances Carelli, “Technological Revolutions”, The American Economic Review, Vol. 9
No1, (March 1999).
(44) Jodi Gali, “Technology, Employment and Bowies Cycle, Do Technology slosh explain
Aggregate fluctuation”, The American Review, Vol. 89 No1 (March 1999).
( )46د انؾًبل ًٍٚ ،ٙيؾًذ "انذسٔط انًغزفبدح يٍ ًَٕرط انزًُٛخ األعٕٚٛخ" ،يشعغ عبثك ،ص .103
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الم وارد إلى النمو في المخرجات كما تؤثر في عدد مف العوامؿ االقتصادية المتشابكة أىميا زيادة القدرة
التنافسية والنمو.

ب -التغ رات ف الي اوؿ الصناع ة
أدى التطور المعرفي والتكنولوجي في مجاالت الكمبيوتر واالتصاالت إلى فيض مف المعمومات
والمعرفة موالى إمكانية اختصار الزمف واختزاؿ المسافات .مما شجع الشركات عمى تحسيف أداءىا وذلؾ
لزيادة قدراتيا التنافسية وبالتالي إلى تغيرات متعددة في اليياكؿ الصناعية كما يمي:
 -ظيور الشروات العمالقة بااندماج ب ف الشروات وبشراء الشروات الصغ رة.

نتيجة لمتطور المعرفي والتكنولوجي اتجيت عدد مف الشركات الكبرى إلى االندماج لتحسيف

قدراتيا .كذلؾ اتجيت الشركات األكبر إلى شراء الشركات الصغيرة الناجحة وتيدؼ عمميات االندماج
والشراء إلى االستفادة مف التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة ولتحسيف القدرات االقتصادية وذلؾ لدعـ البحوث

والتطوير وتحسيف أساليب التصنيع .فمثبلً في عاـ  2000قامت كؿ مف شركة بوينج وشركة لوكييد

مارتف كذلؾ حدث اندماج في عاـ  1997بيف شركة بوينج وماكدوناؿ دوجبلس بمغ قيمتو  16.3بميوف

دوالر أمريكي( .)54مما يبيف الحجـ اليائؿ لمشركات التي حدث بينيا االندماج.
 -انتشار الشروات الصناع ة المتعددة الةنس ات

أدى تحسف االتصاالت إلى اختزاؿ المسافات عبر العالـ وأمكف لمشركات الصناعية نقؿ أجزاء مف

نشاطاتيا إلى دوؿ أخرى مف العالـ لبلستفادة مف وجود ميزات أفضؿ مثؿ وجود تكنولوجيات( )55ومعرفة
أفضؿ أو ظروؼ أفضؿ لبلستثمار والتسويؽ أو األيدي العاممة المدربة أو األرخص.
-

ازد اد ااعتماد على األتومات و ة

وقد لحؽ بالتطور في أتوماتيكية التصنيع تطور هخر مع انتشار شبكات اإلنترنت عرؼ بالتجارة عبر

اإلنترنت  E-Commerceفي التسعينيات ثـ لحؽ بيا التصنيع عبر اإلنترنت )56(E-Manufacturing

والتمويؿ عبر اإلنترنت  E-Financingلمبلحقة التطورات في التصنيع وفي االحتياجات التمويمية

لممشروعات.

ج -اقتصاد المعرفة و التغ رات والتحوات الةذر ة ف ااقتصاد الدول
أدى تطور المعرفة والتكنولوجيا إلى تغيرات وتحوالت عديدة في االقتصاد الدولي نذكر منيا ما يمي:

The Boeing Company, “Boeing Completes McDonnell Douglas Merger”,
(www.Bocing.com/news/releases/1997).
rd
)55( Steven Hunted, Michael Mealier, International Economies, (3 Edition, Harper Collins
college publishers, 1995), PP 296 – 297.
)56( John Teresho, “The Dawn of E- Manufacturing”, Industry week. Com (Feb. 2000).
()54
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 زيادة تقسيـ العمؿ الدولي حيث تقوـ الدوؿ بتصنيع وتصدير منتجاتيا مف الصناعات المتقدمة فيالكمبيوتر والماكينات ووسائؿ النقؿ والطيراف وغيرىا بينما تقوـ الدوؿ النامية بتصنيع وتصدير المواد

األولية.

 زيادة حركة رؤوس األمواؿ خاصة مع انتشار الشركات متعددة الجنسيات مما كاف لو أكبر األثر فينقؿ المعرفة والتكنولوجيا مف الدوؿ المتقدمة إلى الدوؿ األقؿ تقدماً.

 -نمو التجارة الدولية ويرجع ذلؾ إلى:

( )1تأثير المعرفة والتكنولوجيا عمى تخفيض أسعار السمع وتقديـ منتجات أفضؿ.

( )2تأثير المعرفة عمى التقدـ التكنولوجي في االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مما
سيؿ عمميات البيع والشراء.

 ظيور اتفاقيات حقوؽ الممكية الفكرية وقد كاف ليذه االتفاقية تأثير كبير عمى انتقاؿ المعرفةوالتكنولوجيا ،حيث أف العديد مف الشركات في الدوؿ المتقدمة ال تقوـ باالستثمار في الدوؿ التي ال

يوجد بيا قوانيف تحمي الممكية الفكرية أو توجد بيا قوانيف ضعيفة ،وأيضاً تمجأ بعض الشركات إلى
استخداـ تكنولوجيا قديمة عندما تقوـ باالستثمار في الدوؿ التي ال توجد بيا قوانيف لحماية الممكية

الفكرية.
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المبحث النالث
البن ة ااقتصاد ة السور ة ف ظؿ األزمة الحال ة مواموان ة ااندماج باقتصاد المعرفة
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 1.3.2مقدمة
إذا كانت النظرة العممية تبدأ مف تحميؿ واقع االقتصاد السوري ،كي يتـ التعرؼ عمى نقاط قوتو

لتعزيزىا وعمى نقاط ضعفو لتجاوزىا وعمى إمكاناتو الميدورة كي تستغؿ بالشكؿ األمثؿ حتى تكوف قادرة

عمى وضع حموؿ قابمة لمتنفيذ ،فإف اإلدارة االقتصادية السورية ما زالت تعاني مف ضعؼ معرفتيا وضعؼ

تعرفيا عمى الواقع االقتصادي عمى نحو عممي صحيح ،فميس لدييا تقاليد جيدة لمبحث الميداني
هلية ّ
والدراسة والتحميؿ العممييف ،حيث تفتقد لمعاىد الدراسات واالستشارات في مختمؼ القطاعات ،والجامعات
معزولة عف المجتمع ،ورغـ كثرة األرقاـ والمعمومات والوقائع التي تتوفر لدييا ،فيي ال تقوـ بدراستيا

منيجياً وتحميميا عممياً.

وربما تحتاج سورية لتأسيس ىيئات تدرس الواقع وتحممو باستمرار ،كما تحتاج أيضاً لتعزيز تقاليد الدراسة
والتحميؿ العممييف لدى مختمؼ أجيزتيا ،فالمعمومة الصحيحة تصنع ق ار اًر صحيحاً والعكس بالعكس.

 2.3.2تحل ؿ  SWOTلواقع ااقتصاد السوري ف الوضع الراىف

يمكف تطبيؽ التحميؿ المعروؼ ب " ،"SWOTوىي الحروؼ األربعة مف الكممات اإلنكميزية
Opportunities, Threats

 ،Strengths, Weaknessesوىذا الجيد يحتاج لفريؽ ولعدد مف

األشير ،ولكف يمكف اإلشارة إلى أىـ النقاط باختصار :
أواً :نقاط القوة ف ااقتصاد السوري

لبلقتصاد السوري ميزات ىامة ،أىميا أنو اقتصاد متنوع ،يعتمد عمى صناعة استخراجية وصناعة

تحويمية وزارعة وسياحة وموقع جغرافي يقدـ العديد مف المزايا ،وقوة عمؿ متعممة وماىرة في العديد مف

القطاعات ،ورجاؿ أعماؿ مشيود ببراعتيـ .وال تعاني سورية مف مديونية ترىؽ اقتصادىا ،وتجبرىا عمى
اتباع وصفات تفرضيا الجيات الدائنة ،وىذا يمنحيا مرونة كبيرة في تحديد خياراتيا ..كؿ ذلؾ يتعزز

باستقرار سياسي طويؿ األمد يحقؽ شرطاً ىاماً لمنمو االقتصادي.

تتركز نقاط القوة لمؤشرات استدامة تنافسية االقتصاد السوري التي يمكف االعتماد عمييا لمنيوض

باالقتصاد السوري بمؤشرات األمف والصحة واالقتصاد الكمي باإلضافة الى بعض مؤشرات كفاءة أسواؽ
العمؿ والسمع (.)57

( )57فشْٕد  ،يؾًذ عؼٛذ ( )2006انجُٛخ االلزصبدٚخ نهغًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انغٕسٚخ ٔعجم رؾغُٓٛب  ،ثؾش ػهً ٙيمذو
نغًؼٛخ انؼهٕو االلزصبدٚخ انغٕسٚخ ص .22
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نان اً :نقاط الضعؼ ف ااقتصاد السوري
-1

يمكف اإلشارة إلى أىـ نقاط الضعؼ التي تميز االقتصاد السوري وىي :

ضعؼ القدرة التكنولوجية الوطنية ،ولعميا أبرز نقاط الضعؼ ،فالعمـ والتكنولوجيا قاطرة التقدـ.

وي تمثؿ الضعؼ في اعتماد شبو كمي عمى استيراد التكنولوجيا ،دوف أية نجاحات تذكر في نقميا

وتوطينيا .وانعكس ىذا الضعؼ في سيادة صناعات تحويمية ذات قيمة مضافة ضئيمة ،ودخؿ وطني

منخفض ،وانخفاض متوسط دخؿ الفرد ومستوى المعيشة(.)58

 -2ضعؼ مردود مؤسسات البحث العممي الحكومي ،وغيابو نسبياَ عف نشاط القطاع الخاص وضعؼ

مستويات التأىيؿ والتعميـ الجامعي ،وعدـ ارتباطو الجيد باحتياجات االقتصاد الوطني ،وعزلة

الجامعات عف المجتمع.

 -3تخصص سورية جزءاً كبي اًر مف دخميا ،وتحتفظ بعدد كبير مف قوة العمؿ في خدمة العمـ لمواجية
تيديدات إسرائيمية مستمرة عمى مدى أكثر مف نصؼ قرف .و بسبب مواقفيا الوطنية والقومية تحممت

سورية وتتحمؿ الكثير مف السياسات غير الودية مف الدوؿ الغربية الكبرى وخاصة الواليات المتحدة،

والتي حرمتيا وتحرميا الكثير مف المنافع االقتصادية منذ الستينات وحتى اليوـ(.)59

توجو جميع النشاطات باتجاه أىداؼ مرسومة وبأدوات
 -4غياب برنامج استراتيجي عاـ وبرامج قطّاعية ّ
مدروسة ،مما جعؿ معالجة المشاكؿ أقرب إلدارة األزمات منو إلى اإلدارة االستراتيجية العممية ،بحيث
أصبحت المشاكؿ التي تنتج كؿ يوـ أكثر مف المشاكؿ التي يجري حميا(.)60

يحمؿ اقتصادىا الكثير مف األعباء ،التي تُقتَطَع مف مخصصات التراكـ.
 -5تزايد سكاني غير مناسبّ ،
حتى اآلف لـ تتجو الدولة بقوة لمواجية ىذه المشكمة ،وال تممؾ برنامج معمف ،غير أف السنوات األخيرة
تظير أف معدؿ التزايد بدأ بالتراجع ،وىذه ظاىرة إيجابية(.)61

 -6ضعؼ في اإلدارة عمى مختمؼ المستويات ،فاإلدارة الحسنة تنتج الكثير مف القميؿ ،وتحوؿ الضعؼ
إلى قوة ،والعكس بالعكس ،ويتمثؿ ىذا الضعؼ في الجوانب التالية:

 -7قدـ التشريعات واألنظمة واإلجراءات وتعقيدىا وارتفاع التكاليؼ وبعدىا عف أنماط اإلدارة العصرية
الحديثة(.)62

 -8ضعؼ تأىيؿ الكادر اإلداري وتدني كفاءتو ،بسبب تدني مستوى الجامعات والمعاىد وضعؼ التدريب
وغياب مراكزه ،وتمعب مستويات الرواتب واألجور المنخفضة دو اًر سمبياً حاسماً.
) (58رمشٚش انزًُٛخ اإلَغبَٛخ انؼشثٛخ نهؼبو 2002
) (59انؾًش ،يُٛش ( ، )2006االلزصبد ٔانًمبٔيخ ٔ ،سلخ لذيذ نٕسشخ ػًم ف ٙعًؼٛخ انؼهٕو االلزصبدٚخ انغٕسٚخ.
) (60ػبثذٚ ، ٍٚغبس (َ )2007ظشٚبد انزًُٛخ االلزصبدٚخ  ،دساعخ ٔالغ انزًُٛخ ف ٙعٕسٚب ف ٙظٕء ْزِ انُظشٚبد ،عبيؼخ
ديشك  ،كهٛخ انُٓذعخ انًؼًبسٚخ ص .22
) )61صطٕف ،يصطفٗ ؽغ ،)2006( ٍٛرطٕس انغٛبعخ انغكبَٛخ ف ٙعٕسٚخ  ،يغهخ عبيؼخ رشش ٍٚنهذساعبد ٔانجؾٕس
انؼهًٛخ  -عهغهخ انؼهٕو االلزصبدٚخ ٔانمبََٕٛخ انًغهذ ( )28انؼذد (.)3
))62غشاثهغ، ٙػذَبٌ خعش( ،)2006رمٕٚى فؼبنٛخ رغبسة انزًُٛخ ٔاإلصالػ اإلداس٘ ف ٙعٕسٚب ٔنجُبٌ(،سعبنخ دكزٕساِ
غٛش يُشٕسح) عبيؼخ ديشك ،ص 149
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 -9أنماط القيادات غير المناسبة ،وعدـ توفر أعداد كافية مف الكوادر المتميزة بكفاءتيا ونزاىتيا .إف
مجمؿ الييكؿ اإلداري القائـ في القطاع الحكومي اآلف يتسـ بانتشار الفساد اإلداري إلى حد غير
مقبوؿ.

-10تضخـ في اإلدارة الحكومية وتضخـ في نفقاتيا ،مع مردود ال يتناسب وىذا اإلنفاؽ.

-11ساىمت األزمة التي تعيشيا سورية في ضعؼ التجييزات المكتبية الحديثة ،وخاصة البنية التحتية و
شبكات الحاسوب ،وتدني مستوى االستفادة مف المتوفر منيا.

-12تعدد المراكز التي تتدخؿ في صياغة القرار الحكومي وىذا يسبب إرباكاً ليس في صياغة السياسات

العامة لمدولة وحسب ،فقد يكوف ىذا مبر اًر ،بؿ تتدخؿ في أدؽ تفاصيؿ التنفيذ فقدرة وزارة المالية عمى

سبيؿ المثاؿ عمى استخداـ "الفيتو" عمى الكثير مف السياسات والق اررات.

-13تأثير السمات الشخصية عمى مؤسسات الدولة ،وطبعيا بطابع مف يتولى إدارتيا ،ولكف عمى نحو
سمبي وليس إيجابي ،في حالة مف االرتجالية في اتخاذ الق اررات في غياب التخطيط االستراتيجي
والمحاسبة عمى النتائج فيما إذا القت نجاحاً أـ فشبلً(.)63

 -14ضعؼ القدرة التنافسية لبلقتصاد السوري ىي المحصمة المنطقية لنقاط الضعؼ السابقة-15 .
والمحصمة االقتصادية لكؿ ذلؾ ىي انخفاض معدالت االدخار ومعدالت االستثمار ومعدالت النمو إلى

ما دوف معدالت تزايد السكاف ،مما يعني نمو سمبي ،وخاصة في السنوات األخيرة.
موف القوؿ بأف القدرة على تول د الدخؿ الوطن

ا ترقى لمواةية وؿ ىذه األعباء ،ونقاط الضعؼ

تع ؽ رفع قدرة ااقتصاد الوطن  ،وأف ىذا الوضع ل س طارئا ،بؿ ملؾ الون ر مف مقومات الد مومة،

مما ستدع ةيداً مبرمةاً وب ارً للتغلب عل و.
نالنا :الفرص المتاحة أماـ ااقتصاد السوري

الفرص متاحة ،ولكنيا دائماً مشروطة بالجيد الصائب الكتشافيا واالنتفاع بيا ،بؿ لخمقيا عبر

خمؽ ظروؼ وشروط تحققيا .وأوؿ ىذه الشروط ىي الوعي واإلرادة ،ثـ تأتي دراسة نقاط القوة لتعزيرىا،
ودراسة نقاط الضعؼ إلضعافيا ،عبر العبلقة مع المحيط الدولي القريب والبعيد .ومف ىذه الفرص:

 -1إمكانية رفع القدرة التنافسية لبلقتصاد السوري بإجراءات تشريعية وتنظيمية وروتينية ومالية وتنفيذية
متاحة غير مكمفة ،وتحسيف الصادرات وتنويعيا.

 -2إمكانية تحسيف السياحة عبر تطوير الترويج الخارجي ليا ،وىذا يتطمب ميزانية وافية ،موامكانية تطوير
صناعات طميعية منتقاة تتوفر سورية عمى مزاياىا النسبية والتنافسية ،مثؿ صناعة الخدمات التي

) )63انفبسط  ،عهًٛبٌ ( ، )2010رمٛٛى األداء ف ٙيؤعغبد انمطبع انؼبو ف ٙانغًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انغٕسٚخ ثؾش ػهً ٙيمذو
نٕسشخ ػًم ؽٕل اإلداسح انؼبيخ ف ٙعٕسٚب ثغبيؼخ ديشك .
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تمعب فييا القوة البشرية دور حاسـ مثؿ صناعات البرمجة و التصاميـ اليندسية وما شابييا ،وأيضاً

رفع القيمة المضافة في الزراعة ،وتطوير تجارة الترانزيت و غيرىا.

 -3التعاوف مع دوؿ أخرى مف خارج الدوؿ السبع الكبرى تممؾ قدرات تكنولوجية مناسبة ،مثؿ بعض
نمور هسيا والصيف واليند وبعض دوؿ أوروبا الصغيرة ،وىذا يحتاج لبرنامج واضح يحدد ما تريده مف

عبلقتيا مع كؿ دولة أو مجموعة ،بحيث تعوض ما فقدت مف عبلقاتيا االقتصادية مع دوؿ أخرى
بما فييا الدوؿ السبع الكبار.

إف الزمف فرصة ،والفرصة المتوفرة ال وـ قد ا تتوفر ف الغد ،فالعصر عصر السرعة ،لذا فالقاعدة
السابقة "الوب ر لتيـ الصغ ر" تستبدؿ ال وـ بقاعدة "السر ع لتيـ البط ء" ،وف الواقع فإف "الوب ر

والسر ع لتيـ الصغ ر والبط ء".

نالناً :التحد ات الت تواةو ااقتصاد السوري
ىذه التحديات ليست قميمة ومف أىميا :

 -1اآلثار االقتصادية لؤلزمة التي تعيشيا الببلد وما يترتب عمى ذلؾ مف ضرورة حشد كؿ اإلمكانات
المادية والبشرية والتكنولوجية واالقتصادية لمرحمة إعادة اإلعمار.

-2اآلثار االقتصادية التي يتركيا التحدي اإلسرائيمي ،إضافة لموضع األمني القائـ حالياً وحؿ مشكمة
الصراع مع اسرائيؿ والمشاكؿ اإلقميمية في المنطقة عمى أسس عادلة.

 -3إقامة عبلقة متوازنة مع الدوؿ الكبرى ،تحقؽ المصالح الوطنية لسورية.

 -4تحديد نمط االقتصاد البديؿ الذي تسعى إليو سورية ،ورسـ سماتو ومساره ،دوف الوقوع في أزمات
طاحنة عمى نمط ما جرى في بمداف عدة.

 -5نقص المياه ،سواء بما يتركو مف هثار عمى الحياة االقتصادية واالجتماعية أو ما يتطمبو مف تكاليؼ
كبيرة لمواجية المشكمة ،أو حتى التوترات المحتممة مع دوؿ الجوار ،وخاصة تركيا.

-6الفساد وتكاليفو ،وال تقتصر خطورتو عمى مبالغ الخسائر التي يسببيا ،بؿ األخطر ىو تعطيؿ قدرة

أجيزة الدولة والمجتمع عف القياـ بأعماليا ووظائفيا عمى النحو المطموب ،والتخريب الذي يسببو في
النفوس وقتؿ الروح الوطنية وقدرتيا عمى اإلنتاج في مختمؼ المياديف .مف أخطر هثار الفساد أنو يعيؽ

القدرة عمى اإلصبلح.

-7تحدي التناقض بيف ضرورات متطمبات برنامج التطوير والتحديث الشامؿ ،وبيف محدودية قدرة أجيزة
الدولة عمى االستجابة وتمبية متطمباتو ،سواء كاف بسبب العطالة الذاتية أو بسبب المصالح.

-8التيميش ،إذا ما فشمت سورية في االندماج الفاعؿ في عالـ اليوـ ،وأماميا عقد قادـ مف الزمف ،عمييا

أف تستغمو جيداً ،وأالّ تدعو يمضي ،دوف أف تمؤله بإنجازات تضعيا في نيايتو عمى أعتاب مرحمة

انطبلؽ جديدة.

51

 -9الموائمة بيف متطمبات اقتصاد السوؽ وشروطو وضغوط المنافسة لتقديـ مزايا لرأس الماؿ لتشجيع

االستثمار ،وبيف الطابع االجتماعي التقدمي لسورية التي تسعى لمحفاظ عمى حقوؽ العمؿ والعامميف
وشبكة الضماف االجتماعي وسياسات إعادة توزيع الدخؿ ودور الدولة ،واإلصرار عمى أف يكوف النمو

بجانبيف ،اقتصادي واجتماعي ،وليس اقتصادياً فقط.

-10الزمف فالعصر عصر السرعة ،يمتيـ فيو السريع البطيء ،ومرحمة العولمة تخمؽ فرص كما تخمؽ
تحديات ،ومف يصؿ السوؽ أوالً يحصؿ عمى البضاعة األفضؿ ،وكمما أبطأت سورية زادت المسافة التي
تفصميا عف المتقدميف ويصبح استدراكيا أصعب ،وتزداد تكاليفيا.

موف القوؿ بأف إف وضع ااقتصاد السوري ظير أف إمواناتو غ ر مستغلة على نحو رش د ب نما

موف ليذا ااقتصاد أف عط نتائج أفضؿ بون ر ،و خلؽ مستوى رفاه اةتماع أعلى ف ما لو تـ تأم ف

الشروط التشر ع ة المناسبة والبن ة التنظ م ة المطابقة واإلدارة الحسنة.
 3.3.2تحل ؿ  STEPلالقتصاد السوري (المح ط الخارة )

عادة يعزز تحميؿ " "SWOTبتحميؿ هخر ىو تحميؿ " "STEPوىي أيضاً كممة تتشكؿ مف

األحرؼ األولى مف أربعة كممات إنكميزية ىي Sociological, Technological, Economical,
 ،Political,أي تحميؿ المحيط االجتماعي والتقني واالقتصادي والسياسي المؤثر في العممية االقتصادية

عمى المستوى الداخمي ،أو الخارجي العربي والشرؽ أوسطي والعالمي .وسيتـ التركيز عمى تأثير األوضاع
الدولية باختصار.

تسود الوضع العالمي مجموعة تناقضات ذات تأثير مباشر عمى االقتصاد السوري:

 -1مف جية يتقدـ العمـ والمعرفة بخطوات ىائمة ،وترتفع اإلنتاجية إلى ذرى غير مسبوقة ،وتتجمع
رساميؿ ىائمة تضيؽ بيا أسواؽ بمداف الشماؿ ،وكؿ ىذا يجبر الدوؿ المتقدمة عمى التخمي عف أجزاء

أقؿ نفعاً مف عموميا وصناعاتيا ورساميميا ،واالحتفاظ باألجزاء األكثر نفعاً ليا ،وىذا يخمؽ حراكاً
عممياً وتكنولوجياً عمى صعيد العالـ ،يتيح نقؿ العموـ والتكنولوجيا ورؤوس األمواؿ والخبرات ،و يتيح

فرصاً لدوؿ العالـ الثالث ،لتحقيؽ تنمية عممية وصناعية(.)64

 -2مف جية أخرى يشتد إحكاـ قبضة السوؽ والمؤسسات الدولييف والقوى العظمى المتحكمة بيا وخاصة
الثبلثي( ،صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي ومنظمة التجارة العالمية) ،عمى حركة االقتصاد

المتجمع في أيدي الشركات الكبرى ،مما يجعؿ تحقيؽ النمو أصعب
العالمي ،وتشتد وطأة االحتكار
ّ
ويتطمب جيداً أكبر في ظؿ تأثيرات العولمة).)65

) )64ؽغبَ ، ٙػجذ انشصاق ( )2013انغٛبعخ انًبنٛخ انشاُْخ ف ٙظم األصيخ انشاُْخ ف ٙعٕسٚخ ،يغهخ عبيؼخ ديشك نهؼهٕو
االلزصبدٚخ ٔانمبََٕٛخ  ،انًغهذ  ،29انؼذد انضبنش .
) (65كُغٕ  ،كُغٕ ( )2008انزًٕٚم انذٔن ،ٙيُشٕساد عبيؼخ ؽهت  -يذٚشٚخ انكزت ٔانًطجٕػبد انغبيؼٛخ ص .94

51

 -3الدوؿ األكثر ديناميكية ومبادرة ،مف بيف دوؿ العالـ الثالث ،والتي تتعرؼ عمى ىذا الواقع العالمي

جيداً ،وتعرؼ كيؼ تستفيد منو ،ىي مف سيترجـ الفرص إلى واقع ،وىي مف سيحصد الحصة األكبر
أما الدوؿ األخرى فستحصد التيميش والتخمؼ(.)66

 -4تمعب العبلقات السياسية واالقتصادية الدولية ،وضمف ىذه األوضاع ،دو اًر ىاماً في تحفيز النمو أو
إعاقتو ،وخاصة العبلقة مع الدوؿ الكبرى الحاكمة ،والمؤسسات الدولية الخاضعة لسيطرتيا ،وقد
تشكؿ ىذه صعوبة خاصة أماـ سورية ،بحكـ التوتر الذي أدى لتدىور كبير في العبلقات خبلؿ

السنوات األخيرة  ،وىي حتى اآلف ليست بالعبلقات الجيدة ،وتأثير إسرائيؿ كبير ،لذا تحتاج ىذه

العبلقات إلعادة تقييـ وىيكمة جديدة بما يناسب المصالح الوطنية واألمف االقتصادي(.)67

 -5ف ي ظؿ وجود تكتبلت اقتصادية عالمية عمبلقة ،وظروؼ األزمة الخانقة التي تعيشيا سورية تأتي
األىمية الكبيرة لتطوير وتفعيؿ العبلقات مع دوؿ (البريكس موايراف) لمكثير مف األسباب أىميا(:)68
 تنويع أسواؽ التصدير واالستيراد وفتح أسواؽ ومصادر جديدة أماـ التجارة السورية لتبلفي هثار
العقوبات والحصار االقتصادي.

 إيجاد شركاء جدد لمشاريع االستثمار مف القطاعيف الحكومي والخاص ،والعمؿ معاً عمى إنشاء
شراكات استراتيجية.



توطيد العبلقات االقتصادية مع مزيد مف الدوؿ الصديقة لدعـ عممية االعمار.



تأسيس شراكات لمجالس رجاؿ األعماؿ في ىذه الدوؿ وتفعيؿ القائـ منيا مع القطاع العاـ والخاص

والمشترؾ في سورية.

 -6يمكف اإلشارة إلى نقطة ىامة وىي التداعيات االقتصادية اإلقميمية لؤلزمة السورية عمى دوؿ الجوار
حيث ال يمكف ليذه الدوؿ أف تغفؿ ىذه التداعيات  ،وىذا يرغـ حكوماتيا عمى السير بالمنحى

اإليجابي الذي يخفؼ مف حدة األزمة .ويمكف لسورية أف تأخذ ذلؾ بعيف االعتبار عند وضع الخطط
والسياسات المتعمقة بالتعاوف االقتصادي اإلقميمي .
العوامؿ المؤنرة ف إقامة مةتمع المعرفة ف سور ة ف ظؿ األزمة
تتأثر سورية بعدد مف العوامؿ التي تؤثر بدورىا عمى انتقالو إلى مجتمع معرفي ومف أىـ ىذه العوامؿ
التي ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ فصميا عف تداعيات األزمة الراىنة:

أواً :عوامؿ البن ة التحت ة :وتتمنؿ ف النقاط التال ة:

“World Investment Report 2004, The Shift towards Services”, United
Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva.
) (67غضانخ  ،ػٓذ ٔسلخ ػهًٛخ يمذيخ نغًؼٛخ انؼهٕو االلزصبدٚخ انغٕسٚخ .2012/7/30 ،
) (68انخطٛت  ،دسٚذ ( )2010انزكزالد االلزصبدٚخ انذٔنٛخ  ،يُشٕساد عبيؼخ ؽهت ص .112
(66)UNCTAD (2011),
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 حاجة شبكات االتصاالت في سورية إلى ترميـ وتطوير وخاصة في مرحمة إعادة اإلعمار بعد الدمار
الذي تعرضت لو جراء األحداث التي تعاني منيا الببلد منذ عاـ  2011لكي تتمكف مف تعامؿ بكفاءة
مع التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

 انقطاع خطوط الياتؼ عف عدد كبير مف المواطنيف في سورية بعد التخريب في ظؿ األزمة.

 انخفاض عدد مستخدمي االنترنت في سورية  ،وذلؾ بسبب غياب الخدمة عف كثير مف المناطؽ
السورية بسبب العطؿ الحاصؿ في الشبكات .

 دمار ىائؿ في األبنية والجسور والسكؾ الحديدية وشبكات الصرؼ الصحي وأبراج الكيرباء وخطوط
النقؿ الكيربائي حيث لـ تتوفر أي إحصاءات دقيقة عف الخسائر في الممتمكات العامة والخاصة

بسبب الدمار الذي تسببت بو األزمة  ،ولكنيا تتراوح بيف  200-150مميار دوالر كحد أدنى وفؽ

اإلحصاءات الدولية  ،ومف المتوقع أف يصؿ حجـ الخسائر إلى  237مميار دوالر نياية عاـ 2015
(.)69

نان اً :العوامؿ ااقتصاد ة :وتتمنؿ ف النقاط التال ة:

 انخفاض مستوى الدخؿ لدى شريحة كبيرة مف السورييف ،بعد تدني مستوى صرؼ الميرة السوريةبالرغـ مف الجيود الكبيرة لمصرؼ سورية المركزي ،حيث انخفض سعر الصرؼ الرسمي بنسبة

 ، %70وفي السوؽ السوداء بنسبة  %100وىذا أدى بالمحصمة إلى تدني نصيب الفرد مف الناتج
المحمي اإلجمالي وارتفاع ىائؿ في أسعار السمع والمواد األساسية(. )70

 انعكس األثر االقتصادي لؤلزمة بشكؿ متفاوت عمى مكونات الناتج المحمي اإلجمالي مف جانباإلنفاؽ إذ أف التقديرات تشير إلى تراجع االستيبلؾ الخاص المحمي والذي شكؿ المكوف األكبر 63
%مف خسارة الناتج  ،بالمقابؿ ازداد االستيبلؾ العاـ في 2011نتيجة لزيادة األجور ومعدالت

التوظيؼ العاـ ،وانخفض قميبلً في عاـ ،2012ومف المتوقع أف تكوف الحكومة غير قادرة عمى

االستمرار في التوسع باإلنفاؽ الجاري لمواجية تراجع الناتج ،بسبب النقص الحاد في اإليرادات

العامة.

 زيادة نسبة البطالة لتصؿ إلى مستوى خطير جداً وصؿ إلى  %60بعد خسارة االقتصاد السوري-

 1968ألؼ فرصة عمؿ حتى نياية .2014

نالناً :العوامؿ التربو ة والتعل م ة وااةتماع ة :وتتمنؿ ف النقاط التال ة:

) (69رمشٚش صبدس ػٍ يُظًخ انهغُخ االلزصبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ نغشث ٙآعٛب (االعكٕا) انزبثؼخ نأليى انًزؾذح ،ثزبسٚخ
. 2014/9/10
) )70خعٕس  ،سعالٌ (ٔ ، )2014سلخ ػًم يمذيخ نٕسشخ ػًم ؽٕل إػبدح انجُبء ٔانزًُٛخ ف ٙعٕسٚخ – كهٛخ االلزصبد
ثغبيؼخ ديشك.2014/3/26.
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اء
 انخفاض مستوى التعميـ بدرجة متواصمة خبلؿ األزمة الحالية وذلؾ في مختمؼ مراحؿ التعميـ سو ً
عمى المستوى المدرسي أو عمى المستوى التعميـ العالي ،وحرماف عدد كبير مف التبلميذ في مرحمة
التعميـ األساسي مف التعميـ بسبب الظروؼ القاسية والنزوح مف منطقة إلى أخرى.

 ضعؼ في تدريس المعموماتية وعموـ الحاسوب خبلؿ األزمة في كثير مف المناطؽ السورية بسبب
اقتصار و ازرة التربية عمى تعميـ العموـ األساسية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والمغات في بعض
المناطؽ التي ازداد فييا عدد التبلميذ والطمبة نتيجة انخفاض عدد ساعات الدواـ المدرسي الذي قسـ

لعدة فترات لزيادة االستيعاب.

 معرفة الغالبية العظمى مف المجتمع السوري بالمغات األجنبية وخاصة المغة االنجميزية ال تزاؿ قاصرة
عمماً أنيا تشكؿ تقريباً مف  %80مف الناتج الفكري العالمي.

 أثرت األزمة بشكؿ مأساوي في الوضع اإلنساني واالجتماعي لمسورييف ،بالرغـ مف تنامي دورالمجتمع المدني ،إال أف األزمة أدت إلى تدىور في العبلقات االجتماعية وانتشار لمتطرؼ والتعصب.
وتأجيج أفكار وسموكيات االنتقاـ مف اآلخر تسبب كؿ ذلؾ في خسارة كبيرة في االنسجاـ والتضامف

االجتماعي ورأس الماؿ االجتماعي والثقافي والذي يصعب تعويضو.

 انعكست هثار األزمة أيضاً في تقديرات دليؿ التنمية البشرية الذي انخفض بسبب األزمة ليصؿ فينياية عاـ  2012إلى مستوى أقؿ مما كاف عميو عاـ  ،1993أي أف الببلد خسرت إنجازات عقديف

مف التنمية عاكساً التدىور في مؤشرات الدخؿ والتعميـ والصحة.

 كما أثرت األزمة في معدؿ النمو السكاني مف خبلؿ ارتفاع معدؿ الوفيات عاـ  2012إضافة لزيادةعدد البلجئيف والمياجريف إلى األراضي السورية ويؤدي لمعدؿ نمو سكاني سالب وصؿ إلى .%2.5

 زيادة الفقر المادي في سورية بشكؿ كبير نتيجة لؤلزمة حيث دخؿ  3.1مميوف شخص دائرة الفقرالعاـ منيـ  1.5مميوف دخموا دائرة الفقر الشديد(.)71

ومف خالؿ عرض سر ع إلدارة الحوومة مف الناح ة ااقتصاد ة وااةتماع ة خالؿ األزمة موف القوؿ

بأف الحوومة افتقدت إلى استرات ة ة استةابة وطن ة فعالة لألزمة ،ولـ تتعامؿ بفاعل ة مع آنار األزمة

خاصة ف

المناطؽ الساخنة  ،وذلؾ بسبب عدـ وضوح الرؤ ة الحووم ة  ،بما ف

ذلؾ غ اب

استرات ة ة اقتصاد ة اةتماع ة متواملة ،وأخذت أغلب ىذه الس اسات صفة ردات الفعؿ .إضافة إلى
ذلؾ ،لـ تستطع الحوومة خالؿ فترة األزمة مف إعادة النقة المفقودة مع المواطن ف وذلؾ بسب التناقض

ب ف الق اررات المتخذة ،وضعؼ االتزاـ بيا ،إلى ةانب غ اب الشفاف ة والمحاسبة عف أغلب المؤسسات.

 5.3.2مؤشر اقتصاد المعرفة ف سور ة

بدأت سورية في الفترة السابقة بمبادرات إيجابية لدخوؿ اقتصادىا مجتمع المعرفة  ،إال أف األزمة
التي تمر بيا في السنوات األخيرة تسببت بالتأخير في ىذا الدخوؿ ،وألقت بثقميا عمى الواقع االقتصادي
) (71رمشٚش انًشكض انغٕس٘ نجؾٕس انغٛبعبد  ،كبٌَٕ األٔل .2014

56

الذي انعكس سمباً عمى أغراض التنمية في وقت تتسـ فيو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بالسرعة

الفائقة لتطور االبتكارات وانتشار التطبيقات وتحفيز بعضيا البعض ،كما أدى البطء في وتيرة بناء البنى
التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في سورية واعتماد التطبيقات المناسبة ،إلى زيادة اتساع

"الفاصؿ الرقمي "القائـ،وىذا يتطمب إجراءات حكومية فاعمة وسريعة بشكؿ مباشر لصياغة وتنفيذ سياسات
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مرحمة إعادة اإلعمار.

ويبيف تقرير مؤشرات المعرفة في سورية الذي أصدره المرصد الوطني لمتنافسية  ،تراجع ترتيب سورية في

مؤشر المعرفة بيف عامي  2000و 2012مرتبة واحدة لتحتؿ المركز  112بيف  145دولة وبمغت قيمة

المؤشر  2.77بمقياس بيف ( 10-0األفضؿ) وذلؾ حسب منيجية تقييـ المعرفة التي يعدىا البنؾ الدولي
كما ىو موضح في الجدوؿ التالي.

ةدوؿ ()6.2

بعض المؤشرات الفرع ة اقتصاد المعرفة ف سور ة
ترت ب سور ة عالم اً

المؤشػػػػػر
مؤشر القدرة عمى االبتكار

131/97

مؤشر تبني واستخداـ تقانة المعمومات واالتصاالت

131/89

مؤشر جودة النظاـ التعميمي

142/96

مؤشر جودة تعميـ الرياضيات والعموـ

142/62

مؤشر الجاىزية الشبكية

142/129

مؤشر بيئة األعماؿ واالبتكار

142/92

مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية

190/128

المصدر  :تقرير المرصد الوطني لمتنافسية حوؿ مؤشرات اقتصاد المعرفة في سورية لمعاـ 2012

ويمثّؿ "مؤشر اقتصاد المعرفة" وفقاً لمبنؾ الدولي متوسطاً حسابياً بسيطاً ألربعة مؤشرات فرعية تمثؿ

وتبني
العناصر األربعة القتصاد المعرفة ،تتجسد في الحوافز االقتصادية والنظاـ
المؤسساتي ،االبتكار ّ
ّ
التكنولوجيا ،التعميـ والتدريب ،بنية تحتية تكنولوجية حديثة لممعمومات واالتصاالت.
وعميو يمكف قياس فاعمية تحوؿ سورية إلى اقتصاد المعرفة مف خبلؿ أربع روائز أساس ة لوةود مؤشر

اقتصاد المعرفة حددىا معيد البنؾ الدول حتى عمؿ بشوؿ فعاؿ ،وى على النحو التال (:)72

 72لبعمممى ،خبنمممذ يصمممطفٗ( ، )2010دٔس اعمممزشارٛغٛخ االلزصمممبد انًؼشفمممٔ ٙرمُٛمممبد انُمممبَٕ فممم ٙرؾمٛمممك انزًُٛمممخ انًغمممزذايخ
نهصمممُبػبد انًؼشفٛمممخ انؼشثٛمممخ ،األكبدًٛٚمممخ انؼشثٛمممخ نهؼهمممٕو ٔانزكُٕنٕعٛمممب ٔانُممممم انجؾمممش٘ ،اإلعمممكُذسٚخ ،عبيؼمممـخ انمممذٔل
انؼشثٛـخ ،ص.14-13 :
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 رو زة الحافز ااقتصادي والنظاـ المؤسس
Regime
تقوـ ىذه الركيزة عمى أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كؿ األطر القانونية والسياسية التي تيدؼ

Economic Incentive and Institutional

إلى زيادة اإلنتاجية والنمو .وتشتمؿ ىذه السياسات التي تيدؼ إلى جعؿ تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت أكثر إتاحة ويسر ،وتخفيض التعريفات الجمركية عمى منتجات التكنولوجيا وزيادة القدرة
التنافسية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتعتبر ىذه الركيزة بالنسبة لبلقتصاد السوري ىي األضعؼ في مؤشرات اقتصاد المعرفة

ق مة مؤشر نظاـ الحوافز ااقتصاد ة األقؿ ف ما ب نيا حسب تقر ر المرصد الوطن

صدر عاـ .2013

ح ث وانت

للتنافس ة الذي

تعمؿ بيئة االعماؿ مف خبلؿ التشريعات و الموائح التي تنظـ أنشطة االعماؿ المختمفة وذلؾ خبلؿ
المراحؿ المختمفة مف دورة حياة المشروع  ،و تحتاج سورية لمعمؿ عمى تطوير بيئة االعماؿ في ضوء

السياسة الوطنية لمعموـ والتقانة واالبتكار .

و موف أف نستنتج بأف بناء ااقتصاد المعرف ف سور ة وفقاً ليذا الرو زة تطلب ما ل :

 .1وجود تشريعات حاكمة لبيئة االعماؿ و خاصة تشريعات حقوؽ الممكية الفكرية ،باإلضافة الى
مؤسسات فعالة قادرة عمى تشجيع االستثمار في االنشطة التكنولوجية المتنوعة و دفع االستثمار في

البحث العممي و التطوير.

 .2تطوير بيئة االعماؿ و االستثمار بما يؤدي إلى مواكبة التطورات الحديثة وتحسيف الخدمات لمجتمع
األعماؿ والوصوؿ ؿ إلى بيئة أعماؿ مشجعة تتسـ بالمرونة وسيولة اإلجراءات.

 .3دعـ جيود الترويج لبلستثمار االجنبي و جذب الشركات متعددة الجنسية لبلستثمار في إعادة
اإلعمار .

 .4وضع الية لتحفيز القطاع الخاص السوري لبلستثمار في البحث العممي و التطوير.
 .5زيادة االىتماـ بحماية حقوؽ الممكية الفكرية و تشجيع الشركات المحمية عمى دعـ براءات االختراع و
العبلمات التجارية داخؿ سورية.

 رو زة التعل ـ والتدر ب Education and training
وىو مف االحتياجات األساسية لئلنتاجية والتنافسية االقتصادية ،حيث يتعيف عمى الحكومات أف توفر
األيدي العاممة الماىرة واإلبداعية أو رأس الماؿ البشري القادر عمى إدماج التكنولوجيات الحديثة في

العمؿ ،وتنامي الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،فضبلً عف الميارات اإلبداعية في

المناىج التعميمية وبرامج التعمـ.

تعتمد قدرة أي دولة عمى االستفادة مف اقتصاد المعرفة عمى مدى السرعة التي يمكف مف خبلليا

التحوؿ إلى اقتصاد تعميمي ،حيث يكوف مدى قدرة األفراد والشركات عمى إنتاج الثروة حسب قدرتيـ عمى
التعمـ ومشاركة اإلبداع ،ولذلؾ فقد أصبح التعميـ ضرورة حتمية القتصاد المعرفة.
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كما يعتبر رأس الماؿ البشري مف أىـ محددات التنافسية واستدامتيا ،ويعد التعميـ والتدريب مف أىـ

العوامؿ التي تؤدي إلى االرتقاء برأس الماؿ البشري .ذلؾ أف التعميـ الجيد يرفع مف كفاءة األفراد ويزيد مف
إنتاجيتيـ ،في حيف أف انخفاض مستوى التعميـ يؤدي إلى صعوبة تكيؼ اليد العاممة في المراحؿ اإلنتاجية

المعقدة ،مما يعيؽ نمو قطاع األعماؿ وقدرة الشركات عمى تطوير سمسمة اإلنتاج لدييا).(73

وتعتبر جودة التعميـ والتدريب مف العوامؿ اليامة لبلقتصادات الراغبة في إنتاج السمع عالية التقانة

ذات القيمة المضافة العالية ،والتي تحتاج إلى عمميات إنتاجية معقدة ،وىذا يتطمب توفر كوادر بشرية

مؤىمة ومدربة جيداً ،وقادرة عمى التكيؼ مع التحوالت المستمرة في االقتصاد العالمي(.)74

تمتمؾ سورية  8جامعات حكومية و 18جامعة خاصة ،إال أنيا لـ تصؿ بعد لممستوى المأموؿ

وتحتاج لتطبيؽ معايير الج ػ ػودة واالعتماديػ ػة بشكؿ أفض ػػؿ.

حسب موق ػع  )75)Webmetricsالشيير والذي يقوـ بترتيب الجامعات العالمية باالستناد إلى أربعة
مؤشرات وىي العدد اإلجمالي لصفحات الجامعة والروابط والظيور العالمي وحجـ الممفات وأوراؽ البحث

العممي ،احتمت جامعة دمشؽ المركز  5398عالمياً ،والجامعة االفتراضية السورية المركز ،8448
وجامعة البعث المركز  ،9058وجامعة تشريف المركز  ،10002واحتمت الجامعات الخاصة مراتب أدنى

مف ذلؾ ومتأخرة جداً.

 تعل ـ المعلومات ة ف سور ةيعتبر خريجو المعموماتية والبرمجيات مف أىـ الخريجيف في يومنا ىذا ألنيـ مؤىموف لمعمؿ بمشاريع

تطوير مختمفة تعتبر مف أىـ المشاريع الوطنية ألنيا تساعد عمى تطوير وتوطيف الثورة المعرفية .وعمى

الرغـ مف أف سورية تممؾ نسبة كبيرة مف الخريجيف في ىذا المجاؿ إال أنيا مازالت تعاني مف نقص كبير
في الكوادر البشرية المؤىمة لمتطمبات سوؽ العمؿ مف الناحية الكمية والنوعية سواء عمى مستوى التعميـ

الجامعي أو مستوى المعيد المتوسط.

تدرس المعموماتية في سورية بمستويات مختمفة أكاديمية (دبموـ متوسط ،بكالوريوس ،ماجستير

دكتوراه) ومينية وذلؾ إما كاختصاص رئيس مواما كاختصاص داعـ أو بيني.
أوؿ دفعة تـ تخريجيا مف ميندسي المعموماتية في العالـ كانت منذ عقود ،وأوؿ دفعة تـ تخريجيا مف

جامعة دمشؽ في اختصاص ىندسة المعموماتية ىي عاـ  ،2002و بمغ عدد الخريجيف في ىذا
االختصاص منذ ذلؾ الحيف إلى اآلف مف جامعة دمشؽ إلى الفصؿ األوؿ لمعاـ الدراسي 2009-2008
))73اإلثشاْٛى ٕٚ ،عف ؽًذ ( ،)2004انزؼهٛى ٔ رًُٛخ انًٕاسد انجششٚخ ف ٙااللزصبد انًجُ ٙػهٗ انًؼشفخ ،يشكض اإليبساد
نهذساعبد ٔ انجؾٕس االعزشارٛغٛخ ،أثٕ ظج.ٙ
) (74انغبيشائ ،ٙعهٕٖ أي ، )2008(ٍٛسؤٚخ رشخٛصٛخ نهًغزًغ انًؼشف ٙف ٙظم الزصبد انًؼشفخ ،يغهخ انؼهٕو
االلزصبدٚخ ٔاإلداسٚخ ،عبيؼخ اإلعشاء انخبصخ ،كهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ ،لغى َظى انًهٕيبد اإلداسٚخ ،انًغهذ ،14
انؼشاق.
) ، www.webometrics.info )75ربسٚخ انضٚبسح .2013/12/21
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ىو  1278ميندساً في ثبلث اختصاصات ىي النظـ والشبكات الحاسوبية  537خريجاً وىندسة
البرمجيات ونظـ المعمومات  516خريجاً والذكاء الصنعي  223خريجاً .أوؿ قبوؿ في درجة الماجستير

الوطني في االختصاصات (النظـ والشبكات الحاسوبية  -ىندسة البرمجيات ونظـ المعمومات  -الذكاء

الصنعي) منذ حوالي  4سنوات ،وعدد الحاصميف عمى درجة الماجستير حتى 2010ىـ 10خريجيف (أوؿ
شيادة ماجستير في ىندسة البرمجيات عاـ  ،2009وماجستير في مجاؿ الذكاء الصنعي عاـ .)2010

عمماً بأف درجة الدكتوراه في المعموماتية قد تـ استحداثيا في هذار مف عاـ .)76(2010

إف ىذا العدد مف الخريجيف ال يكفي السوؽ البرمجية في سوريا ،ولكف ىناؾ خريجوف سوريوف ممف

كانوا يدرسوف خارج الببلد ،وهخروف ممف تخرجوا مف الجامعات الخاصة والجامعة االفتراضية يمكف أف
يغطوا في المستقبؿ ىذا النقص .عند مقارنة سوريا بالدوؿ النامية التي وضعت نصب أعينيا التقدـ في

مجاؿ تطوير صناعة البرمجيات أنو يجب عمينا مضاعفة عدد الخريجيف مف كميات المعموماتية بكافة
االختصاصات والمستويات (ميندس مساعد – ميندس – درجة الدبموـ – درجة الماجستير – درجة

الدكتوراه) فاليند مثبلً تفخر بإدخاؿ  75,000مبرمج سنوياً إلى سوؽ العمؿ وىذا رقـ كبير جداً إذا ما

تمت مقارنتو مع معدؿ الخريجيف مف الكميات السورية المعموماتية ،طبعاً مع وجود الفرؽ في الكثافة

السكانية ،ولكف الفجوة تظؿ كبيرة رغـ ذلؾ.
 -التدر ب على المعلومات ة ف سور ة

مرت سورية كغيرىا مف الدوؿ النامية والعربية ،بمراحؿ مختمفة مف التدريب عمى البرمجيات في
البداية كاف منصبا عمى البرمجة ولغاتيا وأنظمة التشغيؿ ،ومنذ نياية الثمانينات وبداية التسعينات حدثت

نقمة نوعية باالىتماـ بالمعمومات وأصبح االىتماـ منصبا عمى تطبيقات المعمومات واتخذ التدريب طابع

المدربيف غير المحترفيف وأحيانا غير المختصيف ،أي أف يكوف ىناؾ ميندس مدني أو خريج تجارة أو
غيرىا ييتـ ببرمجيات التصميـ واإلعبلني أو المحاسبة أو الرسـ اليندسي أو المونتاج أو الشبكات(.)77

وخبلؿ فترة التسعينات اتسمت المعموماتية في سورية مثؿ باقي دوؿ العالـ بثورة كبيرة مف االىتماـ

الشعبي ،جعؿ المدربيف ييتموف بالتدرب عمى الحاسوب أيا كاف اختصاصيـ وينوعوف في االختصاصات

والتطبيقات عميا تفيدىـ في الحصوؿ عمى وظائؼ .وكثي ار ما كاف ىذا التدريب محوال لمجاؿ اختصاص

الشخص ،بحيث تكوف التطبيقات المعمومات ىي مجاؿ عممو الرئيسي بعد التدريب .ولكف السقوط المالي
لشركات المعموماتية في أمريكا  2000 -1999وتعقد المناىج في مجاالت التدريب ،تطور مجاؿ
التدريب في سورية باتجاه التخصص ،وخاصة بعد أف أصبحت الحواسب الشخصية بمتناوؿ األسرة

السورية  ،وأصبح المتدربوف ييتموف بشكؿ المركز ونوعية التجييزات وبالشيادات الدولية المعتمدة التي
))76يمبثهخ يغ ػًٛذ كهٛخ انُٓذعخ انًؼهٕيبرٛخ أ.د صالػ انذٔع ٙػهٗ ْبيش انًغبثمخ انٕغُٛخ انجشيغٛخ نهكهٛبد انغبيؼٛخ
ديشك – لبػخ سظب عؼٛذ نهًؤرًشاد – رشش ٍٚاألٔل .2014
) (77أثٕ صُٚخ ٔ ،عٛى  ،صشاع انزخصصبد انًؼهٕيبرٛخ ٔانؾبعٕثٛخ  ،دساعخ خبصخ ف ٙعٕسٚخ ،يغهخ انؼبنى انشلًٙ
 ، 2012انؼذد . 3
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تؤىميـ لمعمؿ في الخميج حسب تخصصات المعموماتية .وىنا أصبح المتدرب متخصصا أكثر بمعنى أف

الميتـ بشيادة ميندس شبكات ىو شخص معموماتي أكاديمي والميتـ بالشيادات المعتمدة لمتصميـ
اإلعبلني ىو شخص فناف وخريج فنوف جميمة ،والميتـ بالبرمجة والشيادات الدولية ،ىو معموماتي أيضا

والميتـ بالتطبيقات اليندسية ىو ميندس بالضرورة.

مف حيث منيجية التدريب فقد كاف المدرب يعتمد عمى خبرتو الخاصة و منيجيتو الخاصة فكثي ار ما

يختصر عدد الساعات والتفاصيؿ ويعطي فقط بعضا مما عنده ،وكثي ار ما تحولت الدورات إلى دورات
سطحية جدا متنافسة عبر المراكز بتخفيض الكمفة إلى الخمس أو العشر أحيانا بأجيزة قديمة أو مستيمكة

بحجة التنافس في نشر المعموماتية .وكثي ار ما تحوؿ المتدربوف أنفسيـ إلى مدربيف خبلؿ أشير معدودة أو
أياـ مف تمقييـ الدورات التي يقوموف بيا(.)78

أما مف حيث الجيات الوصائية والمشرفة فقد كاف دور جمعية مراكز تدريب الميف والحرؼ في

سورية ،دو ار تنظيميا عاما وكثي ار ما تنازعت و ازرة التربية ىذا الدور ،في محاولة اإلشراؼ عمى ىذه

المعاىد ،أما الجمعية العممية السورية لممعموماتية ،فقد اشتركت في العممية التدريبية مف خبلؿ برنامجيا
في نشر المعموماتية وبعض الدورات التخصصية التي تقدميا الجيات العامة وبنفس المنيجية السائدة.

وعند دخوؿ مفيوـ الشيادات المعتمدة والشيادات التدريبية الدولية وقفت جمعية مراكز تدريب الميف

والحرؼ موقفا سمبيا منيا عمى أساس أف الشيادة الوطنية تغني ،ومع التطور وثبوت أف الشيادات الدولية
أىـ وأكثر مصداقية ،وأفضؿ منيجيا ،حاولت الكثير مف المراكز الحصوؿ عمى تراخيص أو وسائؿ لتقديـ

ىذه الشيادات ،ولكف توقؼ جزء ىاـ مف ىذه الجيود نتيجة الحظر االقتصادي الذي تقوـ بو الواليات

المتحدة األمريكية وحميفاتيا عمى سورية خصوصاً بعد عاـ .)79(2011

وعمى العموـ يؤخذ عمى سورية أنيا ال تدرب في الخارج وىذه نقطة ضعؼ .فأىمية التدريب في الخارج
في مراكز ذات معايير عالمية أو التدريب االفتراضي عبر أحد برامج التدريب االفتراضية وتقديـ االمتحاف

افتراضياً أو فيزيائياً في إحدى الدوؿ القريبة والحصوؿ عمى شيادة يمنح ثقة ومصداقية تساعد في توسيع
الطمب عمى البرمجيات السورية .ومف المفيد أف تبادر الحكومة لفتح فروع لبعض ىذه المعاىد في سورية

التي تعتمد معايير عالمية وتمنح شيادات ذات اعتراؼ عالمي .مثؿ ىذه الشيادات تخمؽ ثقة أكبر مف
“Information

قبؿ الزبائف .مواحدى ىذه الشيادات في أوروبا التي تنتشر اليوـ مثؿ ITIL
” Technology Infrastructure Libraryوموقعيا عمى اإلنترنت ) (http://www.itil.co.ukومقرىا
بريطانيا .ويمكف لسورية أف تسعى لبلستفادة مف برامج الدعـ الفني مف جيات مانحة مثؿ االتحاد

األوروبي  EU-AIDو الجايكا اليابانية  JICAوبرنامج األمـ المتحدة لمتنمية .UNDP

) )78يمبثهخ يغ يؼبٌٔ ٔصٚش انزشثٛخ  ،د .ػجذ انؾكٛى انؾًبد خالل انٕسشخ انًشكضٚخ نًذسث ٙديظ انزكُٕنٕعٛب ثبنزؼهٛى
أٚهٕل .2014
( )79يمبثهخ يغ انًُغك انٕغُ ٙنًششٔع ديظ انزكُٕنٕعٛب ثبنزؼهٛى ثٕصاسح انزشثٛخٔ ،نٛذ انشبنؼ خالل انٕسشخ انًشكضٚخ
نًذسث ٙديظ انزكُٕنٕعٛب ثبنزؼهٛى أٚهٕل .2014
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يشير تقرير التنافسية العالمية  2012-2011إلى أف التعميـ والتدريب يؤثر بحوالي  %14عمى

تنافسية االقتصاد السوري ،ويبمغ إجمالي معدؿ االلتحاؽ في التعميـ العالي في سورية  %27.4مف الفئة

العمرية بيف  24-18سنة ،في حيف بمغ أكثر مف 98%في كوريا الجنوبية و %64في سنغافورة(عمى
سبيؿ المقارنة) .كما تعاني سورية مف ضعؼ النظاـ التعميمي ،حيث تحتؿ مرتبة متأخرة ،142/96
وتبوأت سويس ار وسنغافورة وفنمندا المراكز األولى في جودة النظاـ التعميمي .كما احتمت سورية مراتب
متأخرة في مؤشرات التدريب ،حيث جاءت في المركز  142/110في مؤشر توفر خدمات التدريب

المتخصصة ذات الجودة العالية ،كما احتمت المركز  142/140في مؤشر مدى تدريب الموظفيف ،نظ اًر

لضعؼ االستثمار في تدريب الموظفيف وتنمية مياراتيـ والمحافظة عمييـ.

كما أكد تقرير حالة السكاف في سورية زيادة بطالة الحاصميف عمى التعميـ الجامعي مف  %2.6عاـ

 2004إلى % 6.7عاـ  ،2009وزيادة بطالة الفئات ذات التعميـ المتوسط ولعؿ أىـ أسباب ارتفاع

معدات البطالة ىو عدـ توافؽ مخرجات التعميـ مع احتياجات سوؽ العمؿ ،وىذا يتطمب تطوير الفروع
التعميمية والمناىج التربوية بشكؿ مستمر ،وربطيا مع احتياجات سوؽ العمؿ ،وتوسيع برامج التدريب
المتخصصة المقدمة عمى مستوى عالي واالستثمار في برامج تدريب جديدة يراعى فييا الميارات الذىنية

والشخصية والعممية بما يتناسب والتقدـ العالمي الحاصؿ عمى صعيد اإلدارة واإلنتاج (.)80
موف تفس ر تراةع مستوى التعل ـ ف

سور ة مف خالؿ مةموعة عوامؿ مف أىميا تأثير

األزمة وحالة العنؼ المستمرة في الببلد خبلؿ األربع سنوات الماضية أض ار اًر جسيمة بقطاع التعميـ .حيث

بمغت القيمة اإلجمالية لؤلضرار المباشرة التي لحقت بمباني وتجييزات و ازرة التعميـ العالي ،حتى الربع
األوؿ مف عاـ  2013حوالي  326مميوف ليرة سورية  ،فضبل عف األضرار الكبيرة التي ال يمكف حصرىا
لوجودىا في مناطؽ متوترة ال يمكف الوصوؿ إلييا والتي تفوؽ  5مميارات ليرة سورية  ،ومف المتوقع أف
يتـ تقميص اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ إلى أكثر مف النصؼ في العاـ  2015مقارنة بما تـ إنفاقو عاـ

 .2010إضافة إلى ذلؾ ،فقد طاؿ الصراع الدائر أساتذة الجامعات إذ تـ توثيؽ  53حالة وفاة و52
إصابة و 4حاالت خطؼ عبلوة عمى حاالت التيديد واالبتزاز .ووجود عدد غير محدد أعضاء ىيئة
التدريس الذيف غادروا سوريا بعد اندالع األزمة(.)81

كما دفعت الصعوبات المالية وارتفاع مصاريؼ الدراسة والمخاوؼ األمنية وموقع الجامعة إلى عدـ التحاؽ
عدد كبير مف الطبلب بالجامعات ووقؼ تسجيميـ ،وااللتحاؽ بسوؽ العمؿ مف أجؿ إعالة عائبلتيـ بعد

تردي أوضاعيـ االقتصادية .وقامت بعض الجامعات بوقؼ الدواـ لفترة محدودة موالغاء فصؿ التعميـ
الصيفي نتيجة صعوبة الوصوؿ إلى مقراتيا الرئيسية لقربيا مف أماكف االشتباكات.
موف التوصؿ خالؿ العرض السابؽ إلى ما ل :

) (80انٓٛئخ انٕغُٛخ نشؤٌٔ األعشح ٔ  -)2012( UNDPرمشٚش ؽبنخ انغكبٌ ف ٙعٕسٚخ.
) )81يمبثهخ يغ انذكزٕسح سًٚب صكشٚب يذٚش انًكزت انصؾف ٙثٕصاسح انزشثٛخ .2013/11/25 ،
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 .1إف انخفاض مؤشر التعميـ والتدريب في سورية يعود إلى عوامؿ كثيرة  ،فالمشكبلت االقتصادية
والسياسية واالجتماعية تمعب دو اًر أساسياً في زيادة مشاكؿ التعميـ .وخاصة خبلؿ األزمة.

 .2يحتاج نظاـ التعميـ في سورية إلي إصبلحات عاجمة لمواجية مشكمة البطالة وغيرىا مف التحديات
االقتصادية.

 .3توجد فجوات كبيرة بيف ما حققتو سورية حتى اآلف مف مخرجات تعميـ وتدريب ،وبيف ما تحتاجو في
عممية التنمية االقتصادية.

 .4إ ف أحد أسباب ضعؼ العبلقة بيف التعميـ وضعؼ النمو االقتصادي ىو انخفاض مستوى التعميـ
بشكؿ كبير.

 .5برغـ كؿ الجيود السابقة التي بذلتيا سورية لمقضاء عمى األمية ،فإف األزمة أعادت معدؿ األمية
(في بعض المناطؽ الجغرافية)إلى مستوى خطير يماثؿ المعدؿ في دوؿ شرؽ هسيا وأمريكا البلتينية.

والخالصة :إف سور ة تحتاج إلى مسارات ةد دة ف

إصالح نظاميا التعل م ؛ مف أةؿ الحوافز

والمساءلة العامة ،إلى ةانب اتخاذ اإلةراءات الفاعلة لتحس ف مستو ات المخرةات التعل م ة إلى سوؽ

العمؿ .وتحق ؽ متطلبات اا ندماج الفاعؿ ف اقتصاد المعرفة.

 رو زة اإلبداع واابتوار وتبن التقانة

تمثؿ ىذه الركيزة نظاماً فعاالً مف الروابط االقتصادية مع المؤسسات األكاديمية وغيرىا مف

المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابيا وتكييفيا مع االحتياجات الوطنية في
ضوء المتغيرات البيئية العالمية(.)82

لعبت األزمة التي تعيشيا الببلد منذ  2011دو اًر كبي اًر في تراجع مستوى سورية في مؤشرات

اإلبداع واالبتكار والبحث والتطوير  ،و يبيف تقرير المرصد الوطني لمتنافسية لعاـ  2013تراجع سورية

مرتبتيف في مؤشر االبتكار العالمي وحصمت عمى المركز  134مف أصؿ  142دولة وحصمت عمى
المرتبة  127بيف  142دولة في مؤشر ترابط المعرفة ،والمركز  142/113في مؤشر مستوردات التقانة
العالية .والمركز  142/59في مؤشر براءات االختراع لممقيميف والمركز  142/127في مؤشر عدد
المقاالت العممية والتقنية ،والمركز  142/114في مؤشر شيادات الجودة، ISO 9001والمركز

 142/93في مؤشر صافي الصادرات عالية التقانة.

و ظير تحل ؿ منظومة العلوـ والتقانة واابتوار ف سور ة حسب تقرير المرصد الوطني لمتنافسية

لمعاـ  2013عدداً مف نقاط القوة أىميا:




وجود العديد مف الييئات البحثية المستقمة مالياً موادارياً

سرعة انتشار المؤسسات التعميمية
توافر موارد بشرية مؤىمة

) (82يبكجشاٚشر ،ٙفُغٛذ ٔانضثٛش ،يؾًذ  ،)2004( ،ػًبٌ ؽعبسح ػشٚمخ :دٔنخ ؽذٚضخ َؾٕ الزصبد يجُ ٙػهٗ انًؼشفخ
ٔانخذيبد .يؤعغخ ثٛذ انضثٛش :يغمػ ص .24-22

61

أما نقاط الضعؼ فتتروز على :




غياب الرؤية االستراتيجية وتخطيط السياسات لوضع القدرات المتاحة قيد االستثمار

تدني الميارات والتخمؼ التقاني في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية

اتساع الفجوة بيف المجتمع العممي والقطاعات االقتصادية واالجتماعية وضعؼ التنسيؽ بيف الييئات

البحثية


ىيكمية األجور الجامدة ال تحفز عمى التطوير واالبتكار



الثورة اليائمة في تقنيات االتصاؿ وتدفؽ المعمومات

وما ب ف التقر ر العد د مف الفرص الت




موف ااستفادة منيا:

وجود سوؽ محمي واعد لبلستثمار بالتقانات العالية

وجود توجو لدعـ البحث العممي والتطوير التقاني في الجامعات والييئات البحثية األخرى

زيادة تبمور القناعة لدى قطاعات اإلنتاج والخدمات بأىمية العمـ والتقانة واالبتكار موامكانية االستفادة
مف فرص التعاوف الدولي بيذا المجاؿ.ويبيف الشكؿ التالي الوضع الراىف لالقتصاد السوري مف ح ث

ااعتماد على العلوـ والتقانة واابتوار

)دونحينتجحنهتقانح(يثتكشج)

)دونحيستوسدجنهتقانح(غٍشيثتكشج)

سوسٌح

اقتصاديثنًعهى
االستثًاسفًانثحث
وانتطوٌش

اقتصاديثنًعهىانًواسد
انطثٍعٍح

اقتصاديثنًعهىاالتتكاس

سوسٌح

دونحراخدخم
ينخفض

دونحراخدخميشتفع
دونحراخدخم
يتوسط

سوسٌح

اقتصادقائىعهى
انًعشفح

اقتصادقائىعهى
انًواسدانطثٍعٍح

الشكؿ ( )5.2حالة االقتصاد السوري مف حيث االعتماد عمى التقانة واالبتكار
المصدر :دياب  ،هصؼ ( ، )2012التقرير السنوي المقدـ لممجمس األعمى لمييئة العميا لمبحث العممي2012
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موف القوؿ بأف عمل ة اإلنماء التونولوة وااقتصادي وااةتماع تتطلب أف أخذ العلـ والتقانة

دورىما ف المةتمع السوري وذلؾ عف طر ؽ البحث العلم  ،لذلؾ فإف الدخوؿ ف اقتصاد المعرفة

تطلب ااىتماـ بمراوز البحث والتطو ر ،وز ادة اإلنفاؽ عل يا ،وخلؽ منظومة وطن ة سور ة لإلبداع

تةمع ب ف الباحن ف وأصحاب األعماؿ ف

تطب قات تةار ة للعلوـ والتونولوة ا ،و قصد بيذه النظـ

التعاوف الواسع ب ف األعماؿ التةار ة ومراوز التفو ر مف أةؿ تطب ؽ المفاى ـ اإلبداع ة والتونولوة ة
الت تعط المنتةات والخدمات الم زة التنافس ة ،مما ساعد ف تحق ؽ اقتصاد المعرفة.
سور ة تحتاج ف

إطار التخط ط لبناء مةتمع واقتصاد المعرفة إلى النظر إل و نظرة شاملة وفؽ

منظومة العلـ والتقانة ل صبح نظاماً وطن اً لالبتوار والتةد د  ،موا ةاد المناخ المناسب للمعرفة موا ةاد
الب ئة العلم ة وحاضنات األعماؿ الت موف أف تةلى ف يا اإلبداع واابتوار.
 رو زة تونولوة ا المعلومات وااتصاات
Technology
يعد مؤشر تقانة المعمومات واالتصاالت في سورية األكبر بيف مجمؿ مؤشرات اقتصاد

Information and Communication

المعرفة لعاـ  ،)83(2013حيث بمغ عدد اليواتؼ الثابتة والنقالة  817لكؿ  1,000شخص عاـ ،2011
وعدد الحواسيب الشخصية  37لكؿ  1,000شخص وعدد مستخدمي اإلنترنت  70لكؿ  1,000شخص.

وذلؾ حسب بيانات البنؾ الدولي.

عمى مدى الخمسيف عاماً الماضية شيد قطاع االتصاالت نمو متسارعاً وخاصة في حقبة التسعينات

وبداية األلفية الجديدة .وارتفعت الكثافة الياتفية مف  ٪0.97عاـ  1963إلى  ٪2.74سنة  1980موالى

 1990 ٪4.10و ٪ 9.50عاـ  1998و ٪10.21سنة  ..2000و ٪16عاـ  2005موالى  19.7سنة

. 2010

كما بمغ إجمالي عدد المشتركيف بالشبوة الياتف ة النابتة ما مجموعو  4.428مبلييف مشترؾ لغاية

مطمع العاـ  .2013ووصؿ معدؿ النمو في العدد إلى  ٪6بيف عامي  2006و 2012وكاف عدد

المشتركيف  2005ما مجموعو  2.903مميوف مشترؾ.

وبمغ إجمالي عدد المراكز الياتفية العاممة إلى  726مرك اًز هلياً لغاية العاـ  2010وبزيادة قدرىا 22

مرك اًز عف العاـ  2006حيث كاف العدد  704مراكز فقط وارتفع إلى  731مرك اًز لغاية . 2012/1/1

تقدـ خدمة الياتؼ الخلوي شركتاف مف القطاع الخاص بإشراؼ الييئة الناظمة لقطاع االتصاالت

لبلتصاالت ىما شركة  Syriatelوشركة  MTNوتعمبلف عمى أساس عقود التنفيذ والتشغيؿ وتحويؿ
الممكية  BOTوتقدماف العديد مف الخدمات المضافة.

) )83انًشصذ انٕغُ ٙنهزُبفغٛخ -رمشٚش انزُبفغٛخ نؼبو  -2013ديشك .
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وصؿ إجمالي عدد المشتركيف بالشبكة الخميوية إلى  11.696مميوف مشترؾ  2010منيـ 10.681

مبلييف مشترؾ مسبؽ الدفع ويشكموف نسبة  ٪91مف اإلجمالي العاـ وبمغت كثافة الشبكة  ٪56.7وبنسبة

نمو سنوي  ٪22.7وارتفع العدد إلى  12.917مميوف مشترؾ لغاية  2012/1/1ومنذ عاـ  2008بدأت
شركتا الخميوي بتقديـ خدمات األنترنت وتشغيؿ خدمة الجيؿ الثالث ونشر محطات جديدة ووصؿ عدد

مشتركي ىذه الخدمات إلى  103هالؼ مشترؾ و 2.5مميوف مشترؾ بخدمات  GPRSالعاـ . 2010

وسجمت الحركة  11689مميوف دقيقة مف خميوي إلى خميوي و 281مميوناً مف خميوي إلى ثابت وسجمت

حركة الخميوي الدولي الصادر  316مميوف دقيقة.

وتراجعت نسبة حركة الياتؼ الثابت إلى إجمالي حركة الثابت والخموي مف  ٪79عاـ  2006إلى ٪68

عاـ  2010وبالمقابؿ نمت حركة الياتؼ المحموؿ إلى اإلجمالي مف  ٪21عاـ 2006إلى  ٪32سنة

.)84(2010

أدت األحداث الراىنة إلى إلحاؽ أضرار فادحة بشبكة االتصاالت في جميع أنحاء سورية مما أدى توقؼ

العديد مف المراكز الياتفية نتيجة التخريب ،كما أف انقطاع الكيرباء عف المراكز والوحدات الياتفية

المرتبطة بيا ما يؤدي إلى خروجيا أحياناً عف الخدمة ،وصعوبة وصوؿ كادر الشركة إلى بعض المناطؽ
إلصبلح األعطاؿ ،مع صعوبة التعاقد الخارجي وتأميف المستمزمات مف قطع تبديؿ وأيضاً إحجاـ

المتعاقديف عف التعاقد (.)85

وقد تضمنت الخطة االستثمارية لمشركة السورية لبلتصاالت والتي تحولت مف مؤسسة إلى شركة بعد

صدور قانوف االتصاالت الجديد لعاـ  2010مجموعة مف اإلجراءات اإلسعافية خبلؿ عاـ  2014حيث

سيتـ بالنسبة لمياتؼ الثابت استكماؿ تنفيذ تركيب  475ألؼ خط ىاتفي مف أصؿ  600ألؼ خط متبقية

مف مشروع الػ 3مبلييف خط .واستكماؿ المشروع الريفي لتركيب  434ألؼ خط( ،ليكوف المجموع 900
ألؼ خط جديد في  )2014إضافة إلى تخديـ  1200موقع وخصوصاً فيما يتعمؽ بتمديد الكاببلت،
إضافة إلى مشاريع توسيع الشبكات الياتفية الرئيسية والفرعية ،واستكماؿ تأميف تنفيذ  400ألؼ بوابة

انترنت ، ADSLومشروع تحديث الشبكة الذكية.86

تشكؿ شبكة اإلنترنت وخدماتيا الجزء األىـ في مكونات البنية التحتية التي تؤثر بشكؿ مباشر في
صناعة البرمجيات ىو االتصاالت واإلنترنت ،حيث تعتبر االنترنت الطريؽ الرئيسي لبلتصاؿ بالشركات
الخارجية سواء أكانت تمؾ الشركات شركات مستخدمة لمبرمجيات أو شركات تصنع برمجياتيا أو جزءاً

منيا في شركات برمجية أخرى أو ما يدعى  outsourcingكمثاؿ أمريكا واليند حيث تصنع أمريكا كثي اًر

مف برمجياتيا في اليند.

) ) 84لغى انزخطٛػ ٔاإلؽصبء  ،انششكخ انغٕسٚخ نالرصبالد خالل صٚبسح يٛذاَٛخ ٔيمبثهخ يغ انًذٚش انؼبو أ .ثكش ثكش .
) (85يمبثهخ يغ األعزبر َبظى ثؾصبص ،يذٚش انٓٛئخ انُبظًخ نمطبع االرصبالد .2012/7/18
) )86لغى انزخطٛػ ٔاإلؽصبء  ،انششكخ انغٕسٚخ نالرصبالد  ،يشعغ عجك ركشِ.
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بمغ عدد المشتركيف في خدمة النطاؽ الضيؽ سنة  1999ما مجموعو  37الفا .وارتفع الى  42الفا

سنة  2000والى  309االؼ مشترؾ عاـ  2006ووصؿ العدد سنة  2010الى  844الؼ مشترؾ
وبنسبة نمو .%28.6

اما عدد مشتركي نطاؽ الحزمة العريضة  ADSLفبمغ  5218عاـ  2006وارتفع الى  69817مشتركا

سنة  2010وبنسبة نمو  %91.3فيما بمغت كثافة االنترنت بالياتؼ الثابت لنفس الفترة  .%28.3وفي
العاـ  2011وصؿ اجمالي المشتركيف باإلنترنت الى  121340مشتركا وارتفع العدد الى 242154

مطمع العاـ  )87( 2013ويمكف أف تفسر الزيادة باستقرار الوضع األمني وعودة الخدمات في بعض

المناطؽ.

ولـ يكف قطاع االنترنت بمنأى عف األحداث التي تشيدىا الببلد  ،إذ تضررت البنية التحتية لقطاع

االنترنت بصورة كبيرة لتنخفض نسبة النمو إلى  %4فيما يتعمؽ بعدد المشتركيف في عاـ .2014
استنمارات الشروة السور ة لالتصاات ف البن ة التحت ة

تعد الشركة السورية لبلتصاالت الجية الرئيسية في إنشاء وامتبلؾ البنية التحتية .ويعد إنفاقيا

االستثماري ىو اإلنفاؽ األىـ .فقد بمغ إنفاقيا االستثماري المتراكـ حتى غاية عاـ  2009نحو  100مميار
ليرة سورية .وبمغ اإلنفاؽ المخطط لعاـ  2011بنحو  10.5مميار ليرة .وقد بمغ المعدؿ السنوي الوسطي

لزيادة اإلنفاؽ االستثماري خبلؿ الفترة ( )2010،2005بنحو .%50

موف القوؿ بأف سور ة قطعت قبؿ األزمة الراىنة الت تع شيا شوطاً مقبواً ف مةاؿ تطو ر

البنى التحت ة ،وخاصة ف مةاؿ خدمات ااتصاات ف ةم ع المناطؽ و موف اعتبار الةيود الت

بذلتيا سور ة لترق ة قطاع تونولوة ات اإلعالـ وااتصاؿ الحد نة أىـ معالـ التنم ة ااقتصاد ة البارزة
خاصة وأف سور ة ستنفتح على أسواؽ ةد دة ف
المةيودات الت

تبذليا الدولة والت

تتمنؿ ف

المرحلة المقبلة مف إعادة اإلعمار .ح ث تبرز

مشار ع وتنظ مات تيدؼ إلى ترق ة قطاع تونولوة ا

المعلومات وااتصاؿ الحد نة لما تملوو الدولة مف وفاءات ف ىذا المةاؿ ،ووذلؾ دورىا ومحرؾ للتنم ة
ااقتصاد ة .ورغـ وؿ ىذه المعط ات الت

توشؼ مدى ااىتماـ الحووم

والمؤسسات

بمةاؿ

المعلومات ة فإف ما خلفتو األزمة أسفر عف تأخر وب ر ىذه الوسائؿ .ووذلؾ غ اب الرقابة الفعالة ،

وونرة وتشعب اإلةراءات اإلدار ة الحووم ة ،وانت األسباب الرئ س ة ف

المرةوة مف ااسترات ة ات المخططة.

) (87انًصذس انغبثك َفغّ
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عدـ الوصوؿ إلى األىداؼ

 6.3.2األطر التشر ع ة والقانون ة اقتصاد المعرفة ف سور ة
يعتبر تحسيف البيئة التشريعية لؤلعماؿ واالستثمار في سورية بصفة عامة سيكوف لو انعكاسات

إيجابية حوؿ تكويف و تحفيز اقتصاد المعرفة وحيث أنو مف غير المتصور أف تنصرؼ ىذه الدراسة إلى

فحص جميع األىداؼ ذات الصمة المباشرة وغير المباشرة باقتصاد المعرفة ،ومف الطبيعي اف ينصرؼ

االىتماـ إلى بحث دور وتأثير التشريعات الرئيسة ذات التأثير المباشر في اقتصاد المعرفة والتي يمكف أف
تمعب دو اًر في إيجاد إمكانية حقيقية وممموسة الستغبلؿ المعرفة اقتصادياً

 1.6.3.2اإلطار التشر ع لحقوؽ الملو ة الفور ة ف سور ة
يؤمف ذلؾ
ت ّ
عد الحماية القانونية لمممكية الفكرية الركيزة األساسية في تشجيع اإلبداع واالبتكار ،إذ ّ
لممبدعيف ظروفا تنافسية وحوافز متجددة إلبداعاتيـ واختراعاتيـ ،ما مف شانو أف يصب في نياية المطاؼ
في خانة تشجيع االستثمار وتفعيؿ األنشطة االقتصادية وتحقيؽ نسب عالية مف الجدوى االقتصادية
وتزداد األىمية التي تولييا الدوؿ حاليا لمجاؿ الممكية الفكرية انطبلقا مف الدور الذي مف الممكف ليا أف

تمعبو في مختمؼ المياديف.
أوا :المبادرات واإلةراءات المتخذة مف قبؿ الحوومة السور ة خالؿ السنوات السابقة
شيد واقع الممكية الفكرية في الجميورية العربية السورية تطو ار كبي ار خبلؿ الفت ػرة الماضيػة منذ عاـ
 2003أدت إلى تطويػػر في الظروؼ المبلئمػ ػػة لتشجيع النشاط االبتكاري والنيوض بحماية الممكية
الفكرية وىناؾ طموحات يت ػػـ العمؿ عمى ترجمتيا إلى مشاريع ممموسػػة تؤدي في النياية إلى تنمية

مستدامة .وقد قامت الحكومة السورية بمجموعة مف المبادرات واإلجراءات خبلؿ السنوات السابقة لتحسيف
القوانيف والتشريعات المتعمقة بالممكية الفكرية ،وف ما ل أىميا:

 التركيز عمى تطوير البنية التشريعية حيث صدر القانوف رقـ  8لعاـ  2007المتعمؽ بحمايػة العبلمات
الفارقػة والرسوـ والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية والمنافسة غير المشروعة

 االنضماـ الى المعاىدات الدولية المتعمقة بالتسجيؿ الدولي وىي معاىدة التعاوف بشأف البراءات لعاـ

1970بتاريخ  26حزيراف  2003وتتيح ىذه المعاىدة لممخترع السوري تسجيؿ طمبو عالميا
وبتخفيضات كبيرة حيث تبمغ نسبة التخفيض عمى الرسوـ المعتمدة الى  % 90وىو تخفيض يطبؽ
عمى جميع مواطني الدوؿ النامية وتتميز المعاىدة بأنيا تعتمد الفحص الدولي الموحد عوضا عف

الفحص في كؿ دولة وفؽ اتفاقية باريس  ،وعمى التوازي يؤدي االنضماـ الى المعاىدة الى زيادة

الطمبات الدولية التي يريد اصحابيا حماية حقوقيـ في سوريا مما ينعكس ايجابيا عمى القطر مف

حيث اتاحة الفرصة لمزيد مف االستثمارات الخارجية في سورية .
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 االنضماـ الى تفاؽ مدريد بشأف التسجيؿ الدولي لمعبلمات لع ػ ػاـ  1891وبروتوكوؿ اتفاؽ مدريد لعاـ
1989بتاريخ  2004/8/5ويتيح ىذا االنضماـ مزايا عديػدة لممواطف السوري حيث يمكنو تسجيؿ

عبلمتو عالميا وفي الدوؿ المنضمة لبلتفاؽ .وتكوف الرسوـ اقؿ بكثير فيما لو قػاـ بتقديـ طمب تسجيؿ

عبلمتو في كؿ بمد عمى حدى ،حيث يتطمب ذلؾ دفع رسـ فحص ورسـ تسجيؿ في كؿ بمد وايض ػا
يتيح االنضماـ عممية تسييؿ تسجيؿ الطمبات الواردة مف خارج القطر في سورية وعف طريؽ المكتب

الدولي في منظمة الوايبو ويوجد اقباؿ كبير عمى تقديـ ىذه الطمبات مما يحقؽ عائدات تسجيؿ لمقطر

وفرص لمزيد مف االستثمارات االجنبية في سوريػة .

 االنضماـ إلى اتفاؽ نيس بشأف التصنيؼ الدولي لمسم ػ ػ ػع والخدمات لعاـ  1997بتاريخ 2005/3/28
وييدؼ االتفاؽ إلى تسييؿ إجراءات تسجيؿ العبلمات باعتماد تصنيؼ موحد في مختمؼ دوؿ العالـ

 ،وفي مجاؿ حػ ػؽ المؤلؼ انضمت سورية الى اتفاؽ برف لحماية المؤلفات والمصنفات األدبية لعاـ
 1886بتاريخ  2004/6/11وتتـ متابعتيا مف قبؿ و ازرة الثقافة.

 االنضماـ الى وثيقة جينيؼ التفاؽ الىاي بشأف التسجيؿ الدولي لمرسوـ والنماذج الصناعية لعاـ

.1999وذلؾ بتاريخ 2008 /3/ 7وىو نظاـ شبيو بنظاـ مدريد ويطيؽ عمى الرسوـ والنماذج
الصناعية ويتيح عممية تسييؿ الرسوـ والنماذج الصناعية السورية في الخارج وأيضا عممية تسييؿ

الرسوـ والنماذج الصناعية األجنبية في سورية.

 صدر المرسوـ التشريعي رقـ  62لمعاـ  2013القاضي بتطبيؽ أحكاـ قانوف حماية حقوؽ المؤلؼ
والحقوؽ المجاورة ،وقد تـ إعداد قانوف العبلمات ومشروع قانوف البراءات باالعتماد عمى الخبرات
واالستشارات المقدمة مف المنظمة العالمية لمممكية الفكرية (الوايبو).

 -7 تطوير منظومة البراءات لبلستفادة مف المعمومات التقنية التي تحتوييا براءات االختراع ونشرىا
عف طريؽ موقع البراءات عمى االنترنت(.)88

 افتتاح مكتبة البراءات التي توفر مجموعة مف الوثائؽ لممخترعيف والمبدعيف والباحثيف والفعاليات
المختمفة وتوفر المكتبة امكانية البحث عف وثائؽ براءات االختراع في قواعد البيانات العالمية .

 إحداث مكتب وطني لتسييؿ تسجيؿ حقوؽ الممكية الصناعية ،وقد تـ االنتياء مف إعداد مشروع
إحداث ىيئة عامة لمممكية الصناعية تعنى بتطويػػر أداء خدمات الممكية الصناعية مواقامة مركز
خدمات إعبلمية والعمؿ عمى تعزيػز الشراكة بيف القطاع العاـ والقطاع الخاص في سبيؿ التشجيع
عمى االنتفاع اكسر بنظاـ الممكية الفكرية لكي تصبح أداة فعالة في التنمية االجتماعية واالقتصادية.

 إطبلؽ مشروع إعداد االستراتيجية الوطنية لمممكية الفكرية ،لتييئة الظروؼ المناسبة والبنية التحتية
لدعـ اإلبداع واالختراع وصوال إلى صناعات جديدة وتطوير لمصناعات القائمة باالعتماد عمى

االستفادة مف التقنيات  ،وتحاوؿ ىذه االستراتيجية أف تكوف البنية التحتية لممكية الفكرية أداة فعالة
) ، www.spo.gov.sy )88يٕلغ ثشاءاد االخزشاع انغٕس٘ ػهٗ االَزشَذ  ،ربسٚخ انضٚبسح .2014/7/23
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لدعـ التطور كونيا احد المحاور األساسية في نقؿ التكنولوجيا ،و تسخير الممكية الفكرية بشكؿ فعاؿ

في تعزيز التنمية بكافة جوانبيا وتقميص اليوة المعرفية ويكوف تعزيز البنية التحتية معتمدا عمى الجمع
بيف نظاـ فعاؿ لمممكية الفكرية وسياسات وطنية تحفز اإلبداع وذلؾ مف خبلؿ :

 -1قوانيف وطنية حديثة متكيفة مع الواقع العالمي ومراعية لمظروؼ الوطنية

 -2االنضماـ إلى مجموعة مف االتفاقيات والمعاىدات األساسية في مجاؿ الممكية الفكرية وقد أصبحت
سوريا عضوا في االتفاقيات الدولية التالية المتعمقة بالتسجيؿ الدولي:

 oمعاىدة التعاوف بشاف البراءات .

 oاتفاؽ الىاي بشاف التسجيؿ الدولي لمنماذج والرسوـ الصناعية .
 oاتفاؽ باريس لحماية حقوؽ الممكية الصناعية .

 oاتفاقية إنشاء المنظمة العالمية لمممكية الفكرية .
 oاتفاؽ نيس بشاف التصنيؼ الدولي لمعبلمات.
نان اً :اإلشوال ات الت تواةو حما ة حقوؽ الملو ة الفور ة ف سور ة

يمكف اختصار اإلشكاليات التي تواجو حماية حقوؽ الممكية في سورية

بشكؿ عاـ بثبلث

مستويات:
 .1المستوى األوؿ :تعقيدات اإلجراءات اإلدارية ويتضمف ىذا المستوى تعدد الجيات الرقابية وما ينتج
عنو مف تضارب نتيجة عدـ التكامؿ الوظيفي في األداء وانعداـ التنسيؽ ،التعارض في االختصاصات
وىو ما يصب في نفس اإلطار ،قصور في فيـ القائميف عمى التطبيؽ مف اليدؼ الحقيقي لحماية الممكية

الفكرية ،إلى جانب صعوبات أخرى في مجاؿ مبلحقة واتخاذ اإلجراءات البلزمة لمتصدي لمخروقات.
 .2المستوى النان  :سمبيات بيئة العمؿ ويتضمف ىذا المستوى قمة الخبرة القانونية في مجاؿ الممكية
الفكرية وما يتعمؽ أو يتّصؿ بيا ،قمة الوعي بأىمية الحماية والتسجيؿ ،عدـ وجود عقود قانونية نموذجية،
عدـ وجود جيات استشارية فاعمة ،قمّة اإلحصائياًت والبيانات ،عدـ متابعة القضايا ،مشاكؿ في التمويؿ.
 .3المستوى النالث :دور التكنولوجيا إذ أصبح مف المعقّد جدا ىذه األياـ ضماف حماية حقوؽ الممكية
الفكرية والصناعية في ظؿ التكنولوجيا المتطورة التي يمجا ليا أولئؾ الذيف يخرقوف حقوقيا سواء عمى
صعيد خطوط اإلنتاج أو خطوط النقؿ والتوزيع.

موف القوؿ بأف سور ة سعت ألف تشمؿ التشر عات مختلؼ فروع الملو ة الفور ة ،ح ث شيدت ىذه

التشر عات زخما قو ا ف فترات ومراحؿ مختلفة على مدى السنوات الماض ة وعلى الرغـ مف تحسف
مناخ التعر ؼ بحقوؽ الملو ة الفور ة والعمؿ على حما تيا وسف القوان ف المتعلقة بالمعاقبة على
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انتياويا ،لوف الواقع الحال

بخصوص العمؿ على تطب ؽ ىذه القوان ف بشوؿ فعاؿ وسل ـ ا واوب

التقدـ الحاصؿ عالم ا ،وىناؾ حاةة للعمؿ على تحد نيا بما تالءـ وحةـ اانتياوات الحاصلة،

فبعضيا ضع ؼ و تضمف نغرات واآلخر ا واوب التطور و عان مف قصور أو مف خلؿ ف التطب ؽ أو

تساىؿ ف العقوبات وىو ما لق بظاللو على النمو ااقتصادي وحروة اإلبداع ف سور ة  ،وا غ ر

مف ةوىر ذلؾ التطورات اإل ةاب ة الت شيدتيا .فمف المعروؼ للةم ع أف عدـ توف ر ىذه الحما ة
بشوؿ واؼ ا شةع المبدع ف بسبب ضعؼ المردود المادي والمعنوي إلنتاةيـ (العلم أو الصناع

أو الفن ) على ضوء سرقتيا والتعدي عل يا .وما أف أي معالةة آن ة لمنؿ ىذه المشاوؿ المتعلقة
بحقوؽ الملو ة الفور ة ا تووف الب ئة التشر ع ة أساسا لالنطالؽ بيا ستفشؿ حتماً.

 2.6.3.2اإلطار التنظ م لالتصاات الوطن ة
أواً :وزارة ااتصاات والتقانة

تحولت و ازرة المواصبلت في الجميورية العربية السورية إلى و ازرة االتصاالت والتقانة بموجب

المرسوـ رقـ  62لعاـ  .2003وحدد المرسوـ التشريعي رقـ  35لعاـ  2004مياـ الو ازرة باستشراؼ

التقانة الحديثة المبلئمة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية واقتراح السياسات واالستراتيجيات العامة لمدولة
المتعمقة بحيازة ىذه التقانات وتوطينيا وتطويرىا ،واإلسياـ في تنمية الموارد البشرية ،واإلشراؼ عمى قطاع
االتصاالت بشقيو العاـ والخاص وتنظيـ ىذا القطاع .وترتبط بوزير االتصاالت الشركة السورية

لبلتصاالت والمؤسسة العامة لمبريد والييئة العامة لبلستشعار عف بعد(.)89

وتقوـ الو ازرة بمياـ استشراؼ التقانة الحديثة المبلئمة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية واقتراح السياسات

واالستراتيجيات العامة لمدولة المتعمقة بحيازة ىذه التقانات وتوطينيا وتطويرىا واإلسياـ في تنمية الموارد

البشرية ،مف خبلؿ كؿ مف مديرية الدراسات والمشاريع ومديرية تقانة المعمومات.

تتولى مديرية تقانة المعمومات في الو ازرة القياـ بالمياـ المتعمقة بتوفير الظروؼ والشروط البلزمة لتطور
مينة المعموماتية ووضع قواعد عامة لممارستيا ،وكذلؾ تحسيف أساليب استخداـ تقانة المعمومات في

سورية لتدعـ التنمية االقتصادية واالجتماعية فييا ،ومف أىـ ىذه المياـ:

 -1اقتراح القواعد األساسية لمزاولة مينة المعموماتية بمستوياتيا المختمفة بما يتوافؽ مع المعايير المتبعة
عالمياً وبالتعاوف مع الجيات األخرى الوطنية المختصة كالجمعية العممية السورية لممعموماتية

()89انًشعٕو انزششٚؼ ٙسلى  35نؼبو .2004
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والنقابات ،ومتابعة إجراءات ىذه القواعد بعد اعتمادىا مف قبؿ الو ازرة والتأكد باستمرار مف حسف

االلتزاـ بيا ،وتطوير ىذه القواعد دورياً مع تطور المينة.

 -2اقتراح قواعد االعتمادية لممؤسسات واألفراد والمنتجات في مجاؿ تقانة المعمومات وفقاً لما ىو معموؿ
بو عالمياً مع األخذ بالحسباف الواقع السوري ،وذلؾ بالتعاوف مع الجيات الوطنية األخرى المختصة،
ومتابعة اإلجراءات المتعمقة بيذه القواعد بعد اعتمادىا مف قبؿ الو ازرة والتأكد باستمرار مف حسف

االلتزاـ بيا.

 -3المساىمة في اقتراح التشريعات البلزمة لتقانة المعمومات وخاصة فيما يتعمؽ بسرية المعمومات وأمنيا
وقواعد تبادليا ،وحقوؽ المؤلفيف وصناعة البرمجيات والتوقيع اإللكتروني واقتراح تحديث ىذه

التشريعات باستمرار لمتوافؽ مع التطورات في تقانات المعمومات.

 -4اقتراح الوسائؿ واآلليات التي تعزز تطوير صناعة معموماتية متقدمة وتشجع عمى االستثمار فييا
وخاصة في مجاؿ البرمجيات في سورية ،عمى غرار الحاضنات والقروض الميسرة والتشريعات

المحفزة لبلستثمار.

 -5اقتراح الوسائؿ واإلجراءات البلزمة إلعداد المجتمع السوري باتجاه تطويره نحو مجتمع المعمومات
والمعرفة .والمشاركة في متابعة تنفيذ ىذه الوسائؿ واإلجراءات بالتعاوف مع الجيات المعنية األخرى.

ولعؿ دور و ازرة االتصاالت والتقانة مف أكثر األدوار أىمية وحيوية في التحوؿ لمجتمع المعمومات فيي
منظـ ىاـ لقطاع االتصاالت والمعمومات ووضع أسس نموىا مف جية ،وىي تقوـ بدور المحفز لمجيات

الحكومية بتبنييا لمشاريع المعموماتية .
نان اً :الشروة السور ة لالتصاات

ينظـ القانوف رقـ  18لعاـ  2010االتصاالت في الجميورية العربية السورية ،وتعتبر الشركة

السورية لبلتصاالت ىي المشغؿ الوحيد لمشبكة الياتفية في القطر ،وىذه الشركة ترتبط بوزير االتصاالت
وتتمتع بحؽ الحصر لبلتصاالت السمكية والبلسمكية وما في حكميا في أراضي سورية وفي أجوائيا

وفضائيا الخارجي ومياىيا اإلقميمية.

تحتكر الشركة حتى اليوـ الشبكة الفقارية وىي الييكؿ العظمي لخدمات االتصاالت والمعموماتية

ِّ
المخدـ السوري الرئيسي وىي المقدـ الرئيسي لخدمات الحزمة العريضة.
في سورية .وىي تدير

عرفت سورية أوؿ اتصاؿ ىاتفي مع إنشاء خط برقي مرافؽ لمخط الحديدي الحجازي بيف دمشؽ

والمدينة المنورة عاـ  ،1900واحدثت ادارة البرؽ والبريد عاـ  1946تحت مسمى المفتشية العامة لمبريد

والبرؽ وفي العاـ  1953فصمت االذاعة عف البريد والبرؽ والياتؼ ،وحولت المديرية العامة لمبريد
والياتؼ سنة  1961الى المؤسسة العامة لمبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية ،ثـ فصمت مؤسسة البريد

عف المؤسسة العامة لممواصبلت السمكية والبلسمكية عاـ  /1975/بموجب المرسوـ التشريعي .135وفي
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سنة  2005اعتبرت المؤسسة العامة لبلتصاالت ذات طابع اقتصادي وتتمتع بالشخصية االعتبارية
واالستقبلؿ المالي واإلداري بموجب المرسوـ  2وفي حزيراف  2010تـ تشكيؿ الييئة الناظمة لقطاع

االتصاالت لوضع األسس والنواظـ والضوابط الكفيمة بتنظيـ قطاع االتصاالت وفؽ أحكاـ قانوف
االتصاالت والسياسات والتوجيات العامة التي تضعيا الو ازرة ،مواصدار الق اررات البلزمة ليذا الغرض.
ويدخؿ في ذلؾ :دراسة أسواؽ االتصاالت وتحميميا ،وتحديد مستوى التنظيـ فييا؛ مواجراءات منح
التراخيص؛ موادارة واستخداـ الطيؼ الترددي الراديوي المدني ،والترقيـ ،وموارد االتصاالت األخرى؛
المرخص ليـ؛ والربط البيني ،والدخوؿ إلى منشآت االتصاالت؛ وتقديـ
مواجراءات الفصؿ المحاسبي لدى
ّ

الخدمة الشاممة وتسعير الخدمات؛ وتشجيع المنافسة؛ وحماية المستيمؾ؛ ووضع المواصفات التقنية؛
واعتماد األنواع مواجراءات فض النزاعات بيف األطراؼ العاممة في سوؽ االتصاالت(. )90
كما تحويؿ المؤسسة السورية لبلتصاالت إلى شركة مساىمة ممموكة بالكامؿ لمخزينة العامة بموجب
أحكاـ قانوف االتصاالت /18/تحت مسمى الشركة السورية لبلتصاالت ،وتحولت بالكامؿ إلى شركة في
حزيراف  2012مع انتياء المدة القانونية بعد انجاز أنظمتيا اإلدارية والمالية والتشغيمية والتعاقدية.
نالناً :الي ئة الوطن ة لخدمات الشبوة

تـ إحداثيا بموجب القانوف رقـ  /4/تاريخ  2009/2/25بيدؼ تنظيـ وتنسيؽ وتسييؿ العمؿ عمى

الشبكة المعموماتية.وتعمؿ الييئة بشكؿ أساسي عمى تنظيـ خدمات التوقيع اإللكتروني ،موادارة أسماء
النطاقات عمى االنترنت تحت النطاقيف العموييف السورييف( . syسورية) وتنظيـ استخداـ عناويف اإلنترنت

الرقمية ) (IPsلمشبكات الحاسوبية في سورية.وعمى كؿ ما مف شأنو توفير بيئة تمكينية لتقديـ خدمات
إلكترونية متقدمة تساىـ في نمو االقتصاد الوطني.

 7.3.2عوائؽ اندماج ااقتصاد السوري باقتصاد المعرفة ف ظؿ األزمة
إف السمات األساسية لسورية وما أفرزتو األزمة التي تمر بيا مف نتائج أدت إلى ضعؼ قدرة
اقتصادىا عمى االنتفاع االيجابي مف مضاميف اقتصاد المعرفة ومعطياتو ،بؿ أسيمت في العديد مف
الحاالت بإف ارزات سمبية أدت إلى اتساع اليوة وذلؾ نتيجة أسباب عديدة مف بينيا:

 -1أسيمت األزمة في زيادة ضعؼ إمكانيات البحث والتطوير العممي والتكنولوجي فييا والتي تتصؿ
بقدرات البحث األساسي منو والتطبيقي بالذات نتيجة ضعؼ االىتماـ بالبحوث العممية والتكنولوجية

النظرية منيا والعممية وضعؼ اإلنفاؽ عمييا بالنسبة إلجمالي الناتج القومي.

) )90انمبٌَٕ  18نؼبو . 2010
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 -2عدـ توفر البيئة االجتماعية المناسبة والمشجعة لتوليد التقنيات المتقدمة ،واستخداميا بكفاءة نظ ار
لضعؼ الحوافز االجتماعية ،وضعؼ التقدير واالعتبار االجتماعي التي يقدميا المجتمع سواء
لمعامميف في نشاطات البحث العممي والتطور التكنولوجي أو لمستخدمييا(.)91

 -3الغياب الواضح لممؤسسات الرسمية ،ذات العبلقة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ومف المعروؼ
أف الدوؿ العربية تعاني مف ضعؼ البنية المؤسسية الحكومية المتمثمة في البيروقراطية والروتيف
وتعقيد المعامبلت واإلجراءات( .)92وقد زادت الظروؼ الحالية في سورية مف عمؽ غياب ىذه

المؤسسات.

 -4توظيؼ تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ في سورية توظيفا ترفيييا استيبلكياً ال توظيفا تنموياً وعمى

سبيؿ المثاؿ مازالت االنترنت وىي احدث التكنولوجيات ،تستخدـ في الوطف العربي في الغالب

استخدامات ترفييية ،واقتصار استخداـ تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ عمى المدف الكبرى( .)93وال
يمكف اعتبار سورية أحسف حاالً مف مثيبلتيا مف الدوؿ األخرى في ىذا اإلطار.

 -5ىجرة االدمغة و الكفاءات :حيث لعبت األزمة الراىنة تمثؿ نزيفا حقيقيا يكبد سورية خسائر اقتصادية
كبيرة حيث إف النفقات الطائمة التي خصت لبلستثمار في الرأسماؿ البشري human capitalلـ
تحقؽ منيا سورية العائد المنتظر .والف اقتصاد المعرفة يقوـ أساسا عمى الرأسماؿ البشري فيو ميدد

بشكؿ مباشر بظاىرة ىجرة األدمغة خاصة في مجاؿ التكنولوجيا ،وىو بذلؾ يواجو بذاتو تحديا صعبا

ال مناص مف اتخاذ ق اررات عممية السترجاع تمؾ العقوؿ المياجرة والحفاظ عمى العقوؿ التي لـ

تياجر ،وذلؾ مف خبلؿ توفير الظروؼ المبلئمة التي تييا ليذه الطاقات البيئة المبلئمة لمعمؿ
واإلبداع(.)94

 -6زيادة ضعؼ اإلنتاج العممي في سورية  ،خاصة في مجاؿ العموـ الحديثة والتكنولوجيا في مقابؿ زيادة

ىائمة في اآلداب والسياسة والديف وىذا ما كرستو انعكاسات األزمة الثقافية عمى المجتمع السوري

بشكؿ خاص.

 -7انعداـ التشبيؾ بيف مخرجات البحث العممي وسياساتو في سورية مع القطاعات التنفيذية في الصناعة
والتجارة و الزراعة و الخدمات وىذا يعود لسبب أساسي وىو قمة المؤسسات الوسيطة والداعمة

والحاضنات التقانية .

 -8عمى الرغـ مف االىتماـ بالتعميـ الميني في قطاع التعميـ مواحداث كميات تطبيقية لطبلب التعميـ
الميني مؤخ اًر  ،إال أف ىذا القطاع ال زاؿ يعاني مف ضعؼ الرعاية الكافية مف حيث ترجمة مخرجاتو
إلى سوؽ العمؿ  ،وال يمكف تجاىؿ أىمية ىذا القطاع في عممية التنمية مواعادة اإلعمار.

)(91فهٛؼ ،ؽغٍ خهف ( )2008الزصبد انًؼشفخ ،ػبنى انكزت انؾذٚش ،اسثذ ،انطجؼخ األٔنٗ،،ص.238
) (92سثؾ، ٙيصطفٗ انؼهٛبٌ،)2008(،إداسح انًؼشفخ ،داس انصفبء ،ػًبٌ ،انطجؼخ األٔنٗ،ص.359
) )93ػجذ انطٛف يؾًٕد يطش(،)2007إداسح انًؼشفخ ٔانًؼهٕيبد ،كُٕص انًؼشفخ ،ػًبٌ ،انطجؼخ األٔنٗ،،ص.140
) )94ثٕغبنت لٕٚذس ،ثٕغٛجخ فٛصم ،)2004( ،االَذيبط ف ٙالزصبد انًؼشفخ :انفشص ٔانزؾذٚبد ،انًهزمٗ انذٔن ٙؽٕل
انزًُٛخ انجششٚخ ٔفشص االَذيبط ف ٙالزصبد انًؼشفخ ٔانكفبءاد انجششٚخ ،عبيؼخ ٔسلهخ 09،يبسط.2004ص258
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 -9قدـ واىتبلؾ التشريعات والقوانيف المتعمقة باالستثمار واالبداع واالبتكار والبحث العممي والتطوير
التقاني.

-10

غياب اإلرادة الجادة لمتوجو نحو االقتصاد الجديد مف قبؿ اإلدارات الحكومية  ،ويمكف تفسير ذلؾ

بالتشكيؾ في قدرة المؤسسات العممية والبحثية في تحقيؽ العائد المتوقع مف رأس الماؿ المخاطر في

مجاؿ اإلنفاؽ عمى البحث العممي  ،إضافة لمبيروقراطية والفساد.

 8.3.2نماذج مؤسسات ة سور ة نحو تحق ؽ ااندماج باقتصاد المعرفة
تمتمؾ سورية عدداً مف المؤسسات والمراكز العممية والبحثية والتربوية إضافة لممبادرات والمؤتمرات الوطنية
والتي يمكف االعتماد عمييا كبنية أساسية لمتحقيؽ االندماج باقتصاد المعرفة ويمكف تصنيفيا حسب

مساىمتيا في عممية التنمية التكنولوجية واالقتصادية والبشرية .
 1.8.3.2نماذج مؤسسات ة داعمة للتنم ة التونولوة ة ف سور ة
أواً:مروز الدراسات والبحوث العلم ة

يعتبر مركز الدراسات والبحوث العممية المؤسسة العممية الجية البحثية األكبر في سورية وأكثرىا

نجاحاً (ضمف المقاييس السورية) .وقد نجح مركز الدراسات والبحوث العممية في أف يصبح بمثابة مركز

امتياز ومرجعاً عممياً عمى الساحة السورية وتمكف مف إدخاؿ تقانات حديثة والسيطرة عمييا وتدريب
العممييف والتقانييف السورييف عمى تمؾ التقانات .كما نجح المركز في أف يواصؿ سياسة منتظمة
ومضطردة في تأىيؿ الموارد البشرية المختصة بشتى فروع العموـ التقانية .ولـ يكتؼ بإجراء البحوث

العممية النظرية أو حتى القابمة لمتطبيؽ الفعمي إنما ربط بحوثو التطبيقية بعمميات تطوير المنتجات وربما
يكوف النجاح الذي حققو في دورة تطوير المنتج مف البحث والتطوير وصوالً إلى التصنيع ىو األكثر
أىمية في مسيرة المركز العممية .كما نجح المركز في تجربتو الرائدة عمى الصعيد العربي بربط التعميـ

العالي بالبحث العممي وتطوير التقانة مف حيث السياسات والمفاىيـ وبذلؾ أصبح اوؿ مدينة عممية عربية

لمتطوير والتصنيع والتعميـ(.)95
الي ئة العل ا للبحث العلم

صدر المرسوـ التشريعي رقـ /68/لمعاـ  2005القاضي بإحداث ىيئة عامة عممية ذات طابع
إداري تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقبلؿ المالي واإلداري تسمى الييئة العميا لمبحث العممي مقرىا

دمشؽ وترتبط برئيس مجمس الوزراء وتيدؼ الييئة الى رسـ السياسة الوطنية الشاممة لمبحث العممي
) )95يمبثهخ يغ انذكزٕس أ ًٍٚعٕاػ  ،يذٚش انزؼبٌٔ انؼهًٔ ٙانزٕصٛك ٔاإلػالو ف ٙانًؼٓذ انؼبن ٙنهؼهٕو انزطجٛمٛخ.
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والتطوير التقاني واستراتيجياتيما بما يمبي متطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة والتنسيؽ

بيف الييئات العممية البحثية تنسيقاً كامبلً ودعـ الييئات العممية البحثية لتحقيؽ أغراضيا عمى جميع

الصعد.

و يمكف تمخيص المياـ الرئيسية التي تعمؿ عمييا الييئة لبلرتقاء بقطاع البحث العممي والتطوير التقاني
بما يمي(:)96

 تدعيـ التنسيؽ بيف مختمؼ مكونات المنظومة الوطنية لمعموـ والتقانة واالبتكار ،بغية خمؽ الترابط
والتكامؿ الضروري مف أجؿ توظيؼ القدرات البشرية واإلمكانيات المالية ،الموضوعة تحت تصرؼ
بشكؿ ٍ
ٍ
مجد.
الييئات العممية والمراكز البحثية وذلؾ

 استكماؿ بنى المنظومة الوطنية لمعموـ والتقانة واالبتكار عبر إعادة ىيكمة الييئات العممية البحثية
ومواصمة عممية إنشاء مؤسسات وسيطة وبعث كيانات بحث عممي وتطوير تقاني في مختمؼ

المؤسسات التي ليا أنشطة بحث وتطوير بما فييا المنشآت الصناعية.

 تنمية رأس الماؿ الفكري باعتباره عامبلً أساسياً لتدعيـ المنظومة الوطنية لمعموـ والتقانة واالبتكار
والوسيمة األنجع لضماف التجديد وتبادؿ الخبرات العممية والتقانية.

 العمؿ عمى تحقيؽ رفع تدريجي لئلنفاؽ المخصص لقطاع البحث ،ليبمغ نسبة  %1مف الناتج المحمّي
اإلجمالي خبلؿ الخمس سنوات القادمة (ىذا اليدؼ كاف مف بيف األىداؼ التي حددتيا الخطة

الخمسية العاشرة) ،والعمؿ عمى تنويع مصادر التمويؿ بيدؼ التخفيض التدريجي في مساىمة الدولة
وتدعيـ مساىمة المؤسسات االقتصادية والتعاوف الدولي.

 تبسيط عمميات تنفيذ برامج البحث في الييئات والمراكز العممية البحثية ،مف خبلؿ إدخاؿ مزيد مف
المرونة عمى اإلجراءات اإلدارية والمالية الستعماؿ الموارد المخصصة لؤلنشطة العممية.

 النيوض بالتجديد واالبتكار والتطوير التقاني ،مف خبلؿ دعـ المؤسسات االقتصادية المجددة ،وتقييـ
نتائج البحث وتدعيـ الشراكة بيف مؤسسات البحث العممي والمؤسسات االقتصادية موانجاز برنامج
طموح لبعث األقطاب التقانية والحاضنات وسائر البنى الوسيطة بيف العرض والطمب في سوؽ البحث

العممي.

 تدعيـ المتابعة والتقييـ ألنشطة والبنى الييكمية والتنظيمية لمبحث العممي والتطوير التقاني.

 تطوير اإلعبلـ والثقافة العممية والتقانية مف خبلؿ تنمية شبكات تبادؿ المعمومات والنفاذ إلى بنوؾ
المعطيات ومراكز التوثيؽ عمى المستوى الوطني.

 دفع التعاوف الدولي عمى المستوى الثنائي ومتعدد األطراؼ ،وذلؾ بيدؼ تمكيف فرؽ البحث العممي

السورية مف تبادؿ تجاربيا مع شركاء هخريف ،والنفاذ إلى مراكز االمتياز العممية عمى المستوى

الدولي ،واالستفادة مف التمويبلت الدولية لمبحث العممي.
) )96يمبثهخ يغ أ.د غغبٌ ػبص ، ٙسئٛظ انٓٛئخ انؼهٛب نهجؾش انؼهً ، ٙديشك .2014/4/12
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نان ا :ى ئة الطاقة الذر ة
أحدثت ىيئة الطاقة الذرية السورية في عاـ  1976وبدأت ممارسة نشاطيا المؤسساتي في عاـ

 1981كجية حكومية مسؤولة عف شؤوف الطاقة الذرية وتطبيقاتيا في المجاالت السممية.

أقامت الييئة منذ ذلؾ الوقت المخابر والمنشآت البلزمة إلجراء البحوث األساسية والدراسات التطبيقية
لمطاقة الذرية ،كما أىمت الكادر الفني والعممي المتخصص والمتدرب في مختمؼ الفروع العممية األساسية

والتطبيقية فأصبحت مركز خدمة فنية متميز في القطر عمى مختمؼ األصعدة.

تتعاوف الييئة مع جامعات القطر ومراكزه البحثية المختمفة التابعة لمو ازرات والييئات العامة في إجراء

البحوث والدراسات والتجارب وعقدت مع العديد مف المنظمات العربية واإلقميمية اتفاقيات تعاوف وتبادؿ

خبرات عممية .

وتمثؿ الييئة الجميورية العربية السورية في المحافؿ االقميمية والدولية الخاصة بالطاقة الذرية حيث

انضمت إلى أعضاء الوكالة الدولية لمطاقة الذرية  IAEAومقرىا فيننا بالنمسا عاـ  1963ووقعت عاـ
 1967عمى المعاىدة الدولية لمحد مف انتشار األسمحة النووية .تضطمع الييئة بالعديد مف النشاطات

الرقابية في المجاليف اإلشعاعي والنووي.

وتعتبر الييئة عضواً بار اًز في الييئة العربية لمطاقة الذرية  AAEAومقرىا تونس وتعاونت مع العديد في

الجيات العربية والدولية في إقامة الدورات التدريبية وورشات العمؿ .ويربط الييئة والمركز الدولي لمفيزياء

النظرية  ICTPومركزه تريستا إيطاليا اتفاقية تعاوف عممي سنوية يقوـ بموجبيا عدد مف الفنييف والعممييف
السورييف بالتدرب عمى أحدث التقانات النظرية والتطبيقية(.)97

كما يتبع لمييئة المروز التدر ب للعلوـ و التقانات النووي ويمبي الخطط واالحتياجات التدريبية في مجاؿ
العموـ النووية .وبما في ذلؾ الوقاية اإلشعاعية وذلؾ عمى المستوى الوطني واإلقميمي والعالمي .ولقد
اعتمد المركز عمى استخداـ خطط قصيرة ومتوسطة األجؿ إلعداد األطر والكوادر الوطنية والعربية
والدولية ونشر المعرفة في مختمؼ االختصاصات العممية المتصمة بالعموـ و التقانات النووية .ويقوـ

المركز بنشر برنامجو التدريبي السنوي في بداية كؿ عاـ عمى موقع الييئة(.)98
نالناً :الي ئة العامة للتقانة الح و ة

أحدثت في عاـ  2002ومقرىا في مدينة دمشؽ ،وتيدؼ إلى تطوير الخبرات الوطنية المعنية ببحوث

التقانة الحيوية وتعزيزىا ،مواجراء بحوث في التقانة الحيوية وتطبيقاتيا وتعد مف المؤسسات اليامة التي
تعمؿ عمى النيوض بالبحث العممي في سورية مف خبلؿ أبحاث ذات صمة وثيقة بالغطاء النباتي والثروة
الحيوانية وكيفية الحفاظ عمييما واالستفادة مف عناصرىما في تحقيؽ سبلمة البيئة والغذاء.

) (97يمبثهخ يغ انذكزٕس اثشاْٛى ػضًبٌ  ،انًذٚش انؼبو نٓٛئخ انطبلخ انزسٚخ انغٕسٚخ (.)2012/11/7
)َ )98ششح صبدسح ػٍ ْٛئخ انطبلخ انزسٚخ انغٕسٚخ رصذس ػٍ لغى انٕلبٚخ ٔاأليبٌ(. )10/2012
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وتعمؿ الييئة بالتنسيؽ مع الجيات المعنية عمى بحوث التقانة الحيوية واعداد الموارد البشرية في ىذا

المجاؿ وتنميتيا وتطبيؽ التقانات الخضراء والحمراء وفقاً لمحاجات واألولويات الوطنية واجراء بحوث في
التقانة الحيوية وتطبيقاتيا الزراعية والصحية والبيطرية والغذائية والبيئية واالسياـ في المحافظة عمى التنوع
الحيوي والنباتي والحيواني واستثماره اضافة إلى تطوير الخبرات الوطنية وتوفير التسييبلت لبحوث

الماجستير والدكتوراه والتعاوف مع الجامعات ومراكز البحوث المحمية والعربية والدولية .

رابعاً :الي ئة العامة لالستشعار عف بعد

أحدثت الييئة العامة لبلستشعار عف بعد عاـ  1986بموجب المرسوـ التشريعي رقـ  8وحمت بذلؾ

محؿ المركز الوطني لبلستشعار عف بعد الذي كاف قد أسس عاـ  1980عف طريؽ لجنة انجاز خاصة .

و قد أنيطت بالييئة أعماؿ المسح الفضائي و الجوي و االرضي الخاص بتقنيات االستشعار عف بعد و

تحميؿ المعطيات الناتجة عنيا بيدؼ االستفادة منيا في مجاالت استكشاؼ و استثمار الموارد الطبيعية و

الدراسات المتعمقة بالبيئة في الجميورية العربية السورية  .و حددت مياميا بما يمي:

 -1إ عداد و تدريب االختصاصييف في مختمؼ الفروع العممية المتصمة بتقنيات االستشعار عف بعد ,داخؿ
القطر و خارجو .

 -2اقامة المراكز و المنشآت البلزمة لمتدريب و البحوث و التطبيقات و االستخدامات العممية و العممية
لتقنيات االستشعار عف بعد .

 -3اجراء الدراسات و البحوث العممية و التجارب المتصمة بتقنيات االستشعار عف بعد و تقديـ االعانات
و المكافأة المالية و العينية البلزمة لذلؾ .

 -4تتولى الييئة االشراؼ عمى تأميف و تداوؿ معطيات االستشعار عف بعد و التنسيؽ بيف الجيات
العامة في ىذا المجاؿ و اقتراحات التشريعات البلزمة و مراقبة تنفيذىا و اصدار الموائح و التعميمات

بيذا الصدد .

 -5متابعة النشاط الدولي في شؤوف االستشعار عف بعد بما يحقؽ رعاية المصالح الوطنية و مسايرة
التقدـ العممي و تمثيؿ الجميورية العربية السورية في الييئات و المؤتمرات و الندوات الخاصة

باالستشعار عف بعد .

 -6اقتراح المشروعات و االجراءات التي تؤدي الى االستفادة مف تقنيات االستشعار عف بعد و دراستيا و
العمؿ عمى تنفيذىا.

تسعى الييئة العامة لبلستشعار عف بعد إلى مواكبة تحديات العصر في تبني التقنيات الحديثة ونقميا
وتوطينيا لدى الفنييف العامميف في ىذا المجاؿ بما يتبلءـ مع البيئة والجغرافية السورية والحاجات التنموية

واإلفادة منيا في عممية التنمية المستمرة الشاممة التي تعتمد عمى البحث العممي التطبيقي وما يتطمبو مف
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توافر المعمومات الدقيقة والشاممة بشكؿ مستمر وىذا ما يتميز بو االستشعار وتقنياتو الرافدة كنظاـ

المعمومات الجغرافي ونظاـ تحديد المواقع الشامؿ مف دقة متناىية في نقؿ المعطيات واإلحصائياًت
واالرقاـ.

خامساً :المروز الوطن لبحوث الطاقة

أحدث المركز بالقانوف رقـ  8لعاـ  2003وىو ىيئة عامة ذات طابع عممي مركزه الرئيسي في

مدينة دمشؽ و يعتبر مسؤوالً عف اجراء الدراسات والبحوث العممية والتطبيقية وتنفيذ المشاريع الريادية

التجريبية التي تساعد عمى وضع السياسات واعتماد االستراتيجيات المبلئمة مف قبؿ الجيات الوصائية

ذات العبلقة لتحقيؽ االستفادة المثمى مف مصادر الطاقة المتاحة وتنمية استخدامات مصادر الطاقات

الجديدة والمتجددة وتطويرىا وتحسيف كفاءة استخداـ الطاقة وترشيد استيبلكيا فى القطاعات المختمفة.
ويعمؿ المركز عمى تحقيؽ أىداؼ أساسية يمكف تمخيصيا بما يمي(: )99

 -1تحسيف الطرؽ والحوافز والخدمات في مجاؿ كفاءة استخداـ الطاقة وذلؾ لتقميؿ كمفة الطاقة الكمية في
سورية وحماية البيئة المحمية.

 -2تثقيؼ الميندسيف والفنييف وتدريبيـ وذلؾ عف طريؽ عقد دورات تدريبية وورشات عمؿ وندوات
متخصصة وذلؾ لتعزيز وتطوير الكفاءات المحمية واإلقميمية البلزمة الستخداـ الطاقات الجديدة

والمتجددة باإلضافة إلى كفاءة الطاقة.

 -3توثيؽ المعمومات البلزمة في مجاؿ الطاقة وذلؾ عف طريؽ المساعدة في مجاؿ األبحاث والدراسات،
وتقديميا لجيات أخرى تمتقي أىدافيا مع أىداؼ المركز الوطني لبحوث الطاقة.

 -4التعاوف مع الجيات المحمية واإلقميمية والدولية في مجاؿ تعزيز قدرات المركز الوطني لبحوث الطاقة
وذلؾ مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجوة.

 -5إ جراء دراسات وأبحاث ومشاريع تجريبية في مجاؿ استخداـ الطاقات الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح،
الطاقة الشمسية وذلؾ لزيادة مساىمة ىذه األشكاؿ مف الطاقة في سد حاجات سورية مف الطاقة.

سادساً :الي ئة العامة للبحوث العلم ة الزراع ة

أحدثت بالمرسوـ التشريعي رقـ  24لمعاـ  2012مقرىا مدينة دمشؽ وتقوـ بوضع السياسة العامة

لمبحوث العممية الزراعية وتحديد أولوياتيا أو تنفيذىا بما يخدـ خطط التنمية الزراعية والمساىمة في
حصر المشاكؿ الزراعية مواجراء البحوث الزراعية بكافة اختصاصاتيا ويمكف تمخيص مياميا الرئيسية بما

يمي:

) )99صٚبسح يٛذاَٛخ نهًشكض انٕغُ ٙنجؾٕس انطبلخ ثزبسٚخ . 2014/3/22

79

 -1المساىمة في حصر المشاكؿ الزراعية التي تعيؽ تطور اإلنتاج الزراعي ووضع الخطط والبرامج
الكفيمة بحميا .

 -2إجراء البحوث الزراعية بكافة اختصاصاتيا والتركيز عمى األبحاث التطبيقية ذات األثر المباشر في
تطوير الزراعة وزيادة وتحسيف اإلنتاج وخفض تكاليفو وصيانة الموارد الطبيعية الزراعية .

 -3تدريب وتأىيؿ العامميف في مختمؼ المجاالت العممية والعممية .
 -4عقد المؤتمرات والندوات العممية وورشات العمؿ التخصصية .

 -5التعاوف مع الجيات المعنية في مجاؿ البحوث العممية الزراعية والبيئية وتنفيذ البحوث والدراسات
المشتركة معيا بناء عمى مذكرات تفاىـ او برامج بحثية محددة .

 -6تزويد أجيزة اإلرشاد الزراعي بنتائج البحوث الزراعية والتعاوف معيا لتعميميا وتطبيقيا .
 -7توثيؽ نتائج البحوث العممية الزراعية مواصدار النشرات الدورية .

سابعاً :الةمع ة العلم ة السور ة للمعلومات ة

تأسست الجمعية العممية السورية لممعموماتية عاـ  ،1989يزيد عدد أعضاء الجمعية عف  6000عضو

عامؿ ،و 8959عضو مؤازر .يدير الجمعية مجمس إدارة منتخب كؿ سنتيف.

تيدؼ الجمعية إلى نشر الثقافة المعموماتية في المجتمع السوري ،والمساعدة في تشجيع وتنظيـ سوؽ تقانة

المعمومات واالتصاالت في القطر .وتسعى الجمعية إلى إدخاؿ تقانة المعمومات واالتصاالت في مختمؼ
القطاعات االقتصادية في سورية؛ كما تيدؼ إلى نشر الثقافة المعموماتية عف طريؽ تنظيـ مؤتمرات

وندوات ومحاضرات ومعارض ،إضافة إلى إنتاج برامج تمفزيونية مواصدار منشورات في مجاؿ تقانة
المعمومات .كما تعمؿ عمى االرتقاء بقطاع المعموماتية والقطاعات المرتبطة بو في سورية ،وذلؾ مف
النواحي العممية والتقنية والثقافية والمينية ،وصوالً إلى مجتمع المعرفة الرقمي .تتبنى الجمعية البحوث
واألنشطة التي تفيد في التعريب والتقييس وتوحيد المصطمحات المعموماتية ،وفي استخداـ الحاسوب في

المسانيات ،وفي تطوير البرامج التطبيقية العربية.

وبمبادرة مف الجمعية تأسس في دمشؽ منتدى صناعة البرمجيات عاـ  ،2003بيدؼ تمكيف شركات
البرمجيات المحمية مف المنافسة ،وتوسيع مساىمة ىذه الصناعة في الدخؿ القومي وجذب االستثمارات في

ىذا القطاع ،مف خبلؿ قيامو بتمثيؿ كافة الشركات العاممة في صناعة البرمجيات أماـ الجيات الحكومية
واإلدارية مف أجؿ الحصوؿ عمى الدعـ والتسييبلت المناسبة ليذه الصناعة ،وبمساعدة الشركات عمى

التطوير اإلداري والعممي ،وبالدفاع عف الشركات ومساعدتيا في حؿ مشاكميا التعاقدية .غير أف الجمعية
قامت بحمو أواخر عاـ  ،2010عمى الرغـ مف كونو أوؿ تجمع مف نوعو ضـ نحو أربعيف شركة تمثؿ

معظـ قطاع صناعة البرمجيات في سورية.
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ولمجمعية بما تضـ مف خبرات متميزة دور كبير في مساعدة الجيات الحكومية عمى تحديد احتياجاتيا مف

البرامج ،وفي طرح مشاريعيا عمى قواعد صحيحة بالتعاوف مع و ازرة االتصاالت مما يؤدي إلى تمكيف
صناعة البرمجيات مف التطور والتوسع.

نامناً :حاضنة تقانات المعلومات وااتصاات-دمشؽ

تتبع لمجمعية العممية السورية لممعموماتية وتوفر الحاضنة مكاناً لمجموعة مف الشركات المبتدئة كما توفر
لتمؾ الشركات التجييزات المطموبة مثؿ المكاتب وأجيزة الحاسوب والطابعات و مف خبلؿ زيارة الحاضنة
تبيف دورىا الكبير في تبني وتشجيع الشركات البرمجية الناشئة ،فيي تقدـ التسييبلت المالية والمعنوية

والتدريبية والضريبية لتمؾ الشركات مف خبلؿ احتضانيا في مكاتبيا المجيزة بوسائؿ االتصاؿ والتجييزات

مف حواسب وشبكات وطابعات ،ومف خبلؿ تقديـ الخدمات التدريبية لعناصرىا ،والتعاوف مع شركات
ومؤسسات سورية وأجنبية لتقديـ الدعـ البلزـ والذي يمكف تمخيصو بالخدمات التالية:

 تقوـ الحاضنة بإجراء مسابقة لمطبلب الخريجيف حديثاً مف كمية المعموماتية ،وتتبنى مجموعة منيـ
لمدة سنتيف أو أكثر حتى يستطيع الطالب أو مجموعة مف الطبلب النيوض بشركة حيث تؤمف لكؿ

شركة مكتباً صغي اًر داخميا وتعطيو بعض الدعـ مثؿ التجييزات البلزمة وتعفيو مف دفع فواتير الياتؼ
والكيرباء والماء والضرائب األخرى ،وتوفر لو الحجز في المعارض المتخصصة.

 تختار الحاضنة الطبلب الوافديف بآليات دقيقة ووفؽ معايير نوعية لتحقيؽ األىداؼ التي أنشئت مف
أجميا.

 تتعاوف الحاضنة مع شركات محمي وعالمية مثؿ شركة  Shellالعالمية .وأىـ نقاط الدعـ التي تقدميا
الحاضنة ىي المكاف المناسب لمشركات والتجييزات المطموبة واإلعفاء الضريبي كما تقدـ دعـ مادي

مباشر مف الجمعية لؤلوائؿ حيث يقدـ مبمغ  250ألؼ –  200ألؼ –  150ألؼ لممشاريع الثبلثة
األولى عمى التوالي .ودورات مجانية بالتعاوف مع شركة  Shellوتقدـ دورات لمشركات كي تتعمـ طرؽ
الترويج ألعماليا بشكؿ فضؿ وتدعـ المشاركة بالمعارض مثؿ معرض شاـ لتكنولوجيا المعمومات

،ومف اإلنجازات المميزة لمشركات المحتضنة أف قامت إحدى الشركات المختصة  Voalaبتنفيذ

العديد مف األفبلـ الثبلثية األبعاد لمقنوات الفضائية لؤلطفاؿ .كما قامت شركة  4Shamبإنشاء موقع

خدمة إلكتروني باسـ .Academia

 تتوسع الحاضنة في نشاطيا حيث تـ افتتاح حاضنة جديدة في حمص تتسع ألربع أو خمس شركات
صغيرة .كما تـ افتتاح حاضنة جديدة في البلذقية ،وتتوجو الحاضنة إلنشاء دعـ افتراضي لشركات

صغيرة ومتوسطة ناشئة حيث تقوـ الحاضنة توفير الدعـ لكف دوف إعطاء المكاف .غير أف نشاط

الحضانة أقؿ مف احتياجات السوؽ ومف الضروري إنشاء ودعـ حاضنات جديدة(.)100

) (100يمبثهخ يغ انغٛذ ٔعٛى عؼذ (أٚهٕل  ،)2014يذٚش انًشاكض انزذسٚجٛخ ف ٙانغًؼٛخ انؼهًٛخ انغٕسٚخ نهًؼهٕيبرٛخ خالل
رمشٚش خبص ؽٕل ؽبظُخ رمبَخ انًؼهٕيبد ٔاالرصبالد رى إػذادِ ألخجبس انزهفض ٌٕٚانؼشث ٙانغٕس٘.
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 2.8.3.2نماذج مؤسسات ة داعمة للتنم ة ااقتصاد ة ف سور ة
أواً :ى ئة ااستنمار السور ة

تـ إحداث ىيئة االستثمار السورية كخطوة في إطار تطوير قطاع االستثمار وتحسيف المناخ االستثماري

في سورية ولعؿ مف أىـ ما تيدؼ إليو الييئة ىو تنفيذ سياسات االستثمار الوطنية وتنمية البيئة
االستثمارية وذلؾ مف خبلؿ(:)101

 -1إعداد الخارطة االستثمارية بالتنسيؽ مع الجيات صاحبة العبلقة ضمف أولويات الحكومة واالقتصاد
الوطني.

 -2المساىمة في خمؽ الفرص االستثمارية الحقيقية بالتعاوف مع الجيات المعنية لعرضيا عمى
المستثمريف بشكؿ متكامؿ وجاىز.

 -3تقديـ المشورة وتوفير المعمومات والبيانات البلزمة لممستثمريف.

 -4القياـ بتتبع تنفيذ المشاريع االستثمارية بيدؼ حؿ العقوبات التي تعترضيا.

 -5الترويج لبيئة االستثمار في سورية داخمياً وخارجياً عف طريؽ وسائؿ الترويج المختمفة مف ندوات
ومؤتمرات وورش عمؿ ومعارض وزيارات ولقاءات وحمبلت إعبلنية.

إف كؿ ما سبؽ مف إجراءات تقوـ بو ىيئة االستثمار السورية إضافة إلى استقبلليا المالي واإلداري

وتبعيتيا لرئاسة مجمس الوزراء يأتي لضماف تدفؽ االستثمارات األجنبية والعربية والمحمية إلى سورية

بشكؿ أفضؿ مف حيث الكـ والنوع وذلؾ بصفتيا تمتمؾ البيئة والمناخ المناسب الستقطاب ىذه

االستثمارات.

نان اً :المؤسسة العامة للمناطؽ الحرة
تػأتي أىميػة المنػاطؽ الحػرة ،مػف كونيػا إحػدى األدوات االقتصػادية ،التػي تسػاىـ فػي تنميػة االقتصػػاد

القػػومي ،مػػف خػػبلؿ إقامػػة صػػناعات تصػػديرية وجمػػب التكنولوجيػػا الحديثػػة ،وتػػوفير فػػرص لمعمالػػة ،وتعظػػيـ
الموارد مف النقد األجنبي ،وذلؾ في سياؽ ما تتمتع بو المناطؽ الحرة مف م ازيػا وحػوافز مواعفػاءات جمركيػة
وضريبة.
وبمعنػى أخػر ،فػإف المنػػاطؽ الحػرة ىػ إحػدى أوجػو التنميػػة الداعمػة لعمميػة التنميػة الشػاممة ذاتيػػا،
وذلؾ مف خبلؿ الترابطات األمامية والخمفية التي تخمقيا ىذه المنػاطؽ ،واسػتناداً الػى الفمسػفة التػي تتمحػور

حػػوؿ تحريػػر التجػػارة واالنفتػػاح االقتصػػادي وتقػػديـ التسػػييبلت واإلعفػػاءات السػػيما ،اف العػػالـ يشػػيد تسػػارعاً

فػػي حركػػة المتغي ػرات االقتصػػادية لجيػػة المزيػػد مػػف تحريػػر التجػػارة والتػػي كػػاف ليػػا األثػػر األكبػػر فػػي تحديػػد

ربسٚخ انضٚبسح (101) http://www.syriainvestmentmap.org2014/8/5
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تعد المناطؽ الحرة ىنا كبوابات عبػور لبلقتصػاد العػالمي ،ونوافػذ تصػدير
مسارات المستقبؿ العالمي ،حيث ّ
المتحاف قدرة البمد التصديرية وفقاً القتصاد السوؽ(.)102
إف المتغي ػرات والمسػػتجدات العالميػػة أدت الػػى تح ػوالت عميقػػة فػػي االقتصػػاد العػػالمي وذلػػؾ بتػػدويؿ

اإلنتاج ودمج األسواؽ كتجميات لمعولمة ،والتي تتطمب إزالة الحواجز في وجو تدفؽ السمع ورؤوس األمػواؿ
والخدمات في إطار االتفاقات والمنظمات الدولية ،مثؿ الشراكة األوربية ومنظمة التجارة العالمية.
تشيد المناطؽ الحرة في سورية تطو اًر متزايداً خبلؿ العقديف الماضييف وتحديداً منذ عاـ  ،1999مواف

كانػػت تعػػود بػػداياتيا إلػػى الخمسػػينيات لكػػف ىػػذه المنػػاطؽ وفػػي ظػػؿ المتغي ػرات االقتصػػادية العالميػػة التػػي

تكرس التوجو نحو مزيد مف تحرير التجارة تش ّكؿ بوابات عبور االقتصاد الوطني نحو االنفتاح االقتصػادي
وتطبيػػؽ سياسػػات التحػػرر والتعامػػؿ مػػع االسػواؽ واألنمػػاط االقتصػػادية المتعػػددة ،مسػػتثمرة الموقػػع الجغ ارفػػي
واالس ػػتراتيجي لس ػػورية ب ػػيف الق ػػارات ال ػػثبلث أس ػػيا وأوروب ػػا موافريقي ػػا بغي ػػة تش ػػكيؿ ناف ػػذة لمتج ػػارة والتص ػػنيع

والتصدير بيف ىذه القارات.

موف القوؿ بأف الفكرة االساسية لتطوير عمؿ المناطؽ الحرة مستقببلً (بعد انتياء الظػروؼ الراىنػة) تمكػف

في محاولة الخروج مف مفيوـ تعامميا مع السمع فقط سواء في االنتاج أو التخزيف والتركيػز عمػى الخػدمات
النوعية سيكوف ىو مفتاح المستقبؿ لعمؿ المناطؽ الحرة في ظؿ انفتاح الحدود موالغاء الجمارؾ .مف ناحية
اخػرى فػػإف منظمػػة التجػػارة العالميػػة كانػػت الػػدافع إلقامػػة منػػاطؽ تجػػارة حػرة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ احػػدى القواعػػد
الرئيسة لمنظمة التجارة العالمية (الدولة األولى بالرعاية) وبالنظر الى اىداؼ المناطؽ الحرة فيػي منسػجمة
مع اىداؼ منظمة التجارة العالمية الداعية الى تحريػر التجػارة واألسػواؽ مػف كافػة القيػود القانونيػة واإلداريػة

والماليػػة وبالتػػالي فيػػي مع ػػززة إلنش ػاء منػػاطؽ ح ػرة و بالق ػػدر الػػذي ال ت ػزاؿ فيػػو ىنال ػػؾ الكثيػػر مػػف القي ػػود

فإف المناطؽ الحرة
المفروضة عمى حرية التبادؿ التجاري بيف الدوؿ االعضاء في منظمة التجارة العالميةّ ،
كانت ،االسبؽ وتظؿ نسبياً تتمتػع بم ازيػا تنافسػية لجيػة التحريػر مػف القيػود عمػى التبػادؿ التجػاري .مػع ذلػؾ

يمكف لممناطؽ الحرة السورية إعادة ىيكمة دورىا وفقاً لما يمي()103

 التركيز عمى الصناعات ذات التقنية العالية.
 تقديـ تسييبلت ادارية ومالية تميز المناطؽ الحرة عف غيرىا ومحاولة تنميتيا في ظؿ التحرر الكامؿ
لمصناعات والتجارة والخدمات( .مدف اعبلمية خدمية).
 احداث تغير نوعي في انتاج المناطؽ الحرة بحيث تتجو إلنتاج الخدمات بدالً مف السمع.
) (102انغًبٌ  ،يؾًذ يشٔاٌ ( )2013دٔس رششٚؼبد انًُبغك انؾشح ف ٙرشغٛغ االعزضًبس  ،داس انُٓعخ نهطجبػخ ٔانزٕصٚغ
ٔانُشش  ،ػًبٌ ص.4
) (103يمبثهخ يغ انغٛذ يؾًذ أؽًذ كزكٕد يذٚش ػبو انًُبغك انؾشح ف ٙعٕسٚخ ثزبسٚخ .2014/1/18
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 االىتماـ بحركة رأس الماؿ التي تعتبر اىـ بكثير مف حركة البضائع.
 يمكف اف تكوف المناطؽ الحرة اداة التجارة االلكترونية.
نالناً :ى ئة التخط ط والتعاوف الدول

جياز فني تابع لرئاسة مجمس الوز ارء ىدفو دعـ و تمكيف المجمس األعمى لمتخطيط مف تمبية حاجات
التنمية االقتصادية واالجتماعية في القطر مف حيث إعداد خطط التنمية الطويمة والمتوسطة والقصيرة

األجؿ الشاممة منيا والقطاعية واإلشراؼ عمييا ومتابعة تنفيذىا ،وتحقيؽ التعاوف الدولي البلزـ والكافي

لدعـ تنفيذ خطط التنمية ،وتقديـ المساعدة التقنية لمحكومة فيما يتعمؽ بمسائؿ التنمية االقتصادية وتعمؿ
الييئة عمى:

 -1عمى دراسة وتحميؿ األوضاع االقتصادية واالجتماعية في القطر.

 -2استغبلؿ الموارد البشرية مف كافة االختصاصات اإلدارية والعممية التي تمكنو مف االستثمار األمثؿ
لمموارد المتاحة.

 -3تقديـ هراء استشارية لمدولة تساعدىا في اتخاذ القرار ورسـ سياساتيا االقتصادية.
 -4رصد صورة واضحة لموضع االقتصادي واالجتماعي الحالي ،و وضع تصور واضح لموضع
المستقبمي.

 -5متابعة ،لسير الخطط السنوية والخمسية الموضوعة مف قبؿ الدولة.
حدد المرسوـ  86لعاـ  1968ميمة الييئة الرئيسية في ( إعداد خطط التنمية االقتصادية) وتأميف ما يمزـ

لتحقيؽ ذلؾ مف موارد داخمية وخارجية .وعمى ىذا األساس تقوـ الييئة بأعماؿ متابعة مواشراؼ وتنظيـ
وتنسيؽ ودعـ مع |و لكافة الجيات ذات العبلقة ضمف إطار العمؿ المنوط بيا والمسؤوليات المحددة

الواردة في ذلؾ المرسوـ.

رابعاً :ى ئة األوراؽ واألسواؽ المال ة السور ة SCFMS

وعرفت الييئة عمى أنيا ىيئة ناظمة
تـ إنشاء ىيئة األوراؽ المالية السورية وفقاً لمقانوف  22لعاـ ّ 2005
لعمؿ األسواؽ المالية ،ترتبط برئيس مجمس الوزراء وتتمتع بالشخصية االعتبارية وباالستقبلؿ المالي
واإلداري ،وليا جميع الصبلحيات البلزمة لمقياـ بالمياـ والوظائؼ المنوطة بيا ،وبما يحقؽ أىدافيا(.)104

تعمؿ الييئة عمى تحقيؽ األىداؼ األساسية التالية:

 -1تعظيـ وتطوير األسواؽ المالية واألنشطة والفعاليات الممحقة بيا ،وذلؾ بما يضمف تحقيؽ العدالة
والكفاءة والشفافية ويساىـ في الحد مف المخاطر المرتبطة بمعامبلت األوراؽ المالية.

 - 104عٕق ديشك نألٔساق انًبنٛخ .دنٍمانًستثًش.ديشك.2009 ,
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 -2حماية المواطنيف والمستثمريف في األوراؽ المالية عف الممارسات غير العادلة أو غير السميمة ،أو
التي تنطوي عمى احتياؿ أو غش أو تدليس أو تبلعب.

 -3تشجيع النشاط االدخاري واالستثماري بما يخدـ مصمحة االقتصاد الوطني.
خامساً :سوؽ دمشؽ لألوراؽ المال ة

عرؼ المرسوـ رقـ  22سوؽ األوراؽ المالية عمى أنيا سوؽ عادية تشبع حاجة معينة مف خبلؿ المقاء بيف

البائع والمشتري مباشرة أو مف يمثميما أو عبر التجارة االلكترونية(.)105

وسوؽ دمشؽ لؤلوراؽ المالية ىي مؤسسة ذات استقبلؿ مالي مواداري تتمتع بالشخصية االعتبارية ،وىي
السوؽ الثانوية التي يتـ فييا تداوؿ أوراؽ مالية تـ إصدارىا سابقاً في السوؽ األولي ،وتيدؼ سوؽ دمشؽ
لؤلوراؽ المالية إلى توفير المناخ المناسب لتسييؿ عممية استثمار األمواؿ وتوظيفيا وتأميف رؤوس األمواؿ

البلزمة لتوسيع النشاط االقتصادي مف خبلؿ ترسيخ أسس التداوؿ السميـ والعادؿ لؤلوراؽ المالية"."106

بدأ سوؽ دمشؽ أعمالو الفعمية في تاريخ  10هذار  2009بعد حوالي الشيريف مف العمؿ التجريبي وبعد
تأجيؿ استمر حوالي السنتيف ,إذ كاف مف المقرر أف يباشر السوؽ عممو في عاـ  2007ولكف تـ تأجيؿ

انطبلقة العمؿ عدة مرات وألسباب منيا عدـ وجود مبنى مناسب لمسوؽ ,كما أف الضغوط األمريكية
سببت بعض المشاكؿ ,إذ بعد أف تـ االستحواذ عمى شركة  OMXالسويدية مف قبؿ  NASDAQوالتي
كانت المورد األساسي لمتكنولوجيا والبرمجيات المطموبة إلدارة السوؽ ،أجبرت الشركة عمى التخمي عف

عقدىا مع الحكومة السورية في بداية عاـ  2008لتحصؿ عمى العقد شركة أخرى في أواخر

.)107(2008

ومف مياـ سوؽ دمشؽ لؤلوراؽ المالية(:)108

 .1وضع إجراءات وأساليب عمؿ كفيمة بضماف تداوؿ كؼء وشفاؼ.
 .2وضع معايير مينية لشركات الخدمات والوساطة المالية.

 .3التحقؽ مف قوة ومتانة األوضاع المحمية لشركات الخدمات والوساطة المالية.

 .4توفير قواعد مواجراءات سميمة وسريعة وذات كفاية مف أجؿ نقؿ ممكية األوراؽ المالية وبالتالي القدرة
الكبيرة عمى بيع وشراء األوراؽ المالية بسرعة كبيرة.
تراجع أداء السوؽ في العاـ  2011نتيجة لمرور الببلد بأزمة اقتصادية خانقة ،اشتدت هثارىا في العاـ
 2012لتنعكس عمى االقتصاد السوري بصورة سمبية كبيرة بما فييا سوؽ األوراؽ المالية

 - 105ؽٛبٌ عهًبٌ .يشعغ عجك ركشِ.
)(106عٕق ديشك نألٔساق انًبنٛخ .دنٍمانًستثًش .يشعغ عٛك ركشِ.
(107(Oxford Business Group. The Report (Syria 2009). London: Oxford Business Group,
2009.
) )108عٕق ديشك نألٔساق انًبنٛخ .دنٍمانًستثًش .يشعغ عٛك ركشِ.
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فانخفاض السيولة بيد المستثمريف ،وتخوؼ جزء كبير منيـ ،وانتشار حمى البيع ،واإلحجاـ عف الشراء إلى

جانب انخفاض القوة الشرائية لميرة السورية ،وارتفاع أسعار صرؼ العمبلت األجنبية وغيرىا مف العوامؿ

ساىمت بشكؿ كبير في تراجع أداء سوؽ دمشؽ لؤلوراؽ المالية.
موف القوؿ بأف ىناؾ تراةعاً وب ارً ف

أداء سوؽ دمشؽ لألوراؽ المال ة خالؿ العاـ 2012

سببو الرئ س اشتداد األ زمة الذي انعوست بشوؿ مباشر على ااستنمار ف سوؽ الماؿ .إا أف عدـ

وةود إحصائ اًت حد نة عف الوضع النقدي ف سور ة صادرة عف مصرؼ سور ة المروزي تب ف حةـ
الس ولة المتواةدة ف البالد مع نيا ة العاـ  ،2013والسرعة الالزمة لنقؿ الوضع المال والنقدي لدى

الةياز المصرف ف سور ة ،لعبا دو ارً وب ارً ف عدـ التوصؿ إلى التحل ؿ السل ـ ألسباب تراةع أداء
سوؽ دمشؽ لألوراؽ المال ة ،فوما ىو معروؼ ح نما تنخفض وتلة النقد تتراةع التداوات ف

أي

سوؽ مال  ،إلى ةانب ما تلعبو األزمات ااقتصاد ة مف تخبط وعدـ استقرار تةعؿ الصورة غ ر

واضحة لدى المستنمر ف المحتمل ف الذ ف نتظروف على الدواـ استقرار األحواؿ الس اس ة وااقتصاد ة
ل وونوا على قدر ٍ
واؼ مف المعرفة لما ىو محتمؿ مف ظروؼ اقتصاد ة تساعدىـ على الدخوؿ ف
فرص استنمار ة متنوعة وعلى رأسيا ااستنمار ف أسواؽ الماؿ.

 3.8.3.2نماذج مؤسسات ة داعمة للتنم ة البشر ة ف سور ة
أواً :الةامعة اافتراض ة السور ة

أحدثت الجامعة االفتراضية السورية بالمرسوـ التشريعي رقـ  25لعاـ  2003وتعتبر سوريا السباقة

إلى اعتماد التعميـ االفتراضي في الشرؽ األوسط بقرار مف و ازرة التعميـ العالي.

تيدؼ الجامعة االفتراضية السورية إلى توفير إمكانية تحصيؿ الدراسات الجامعية والدراسات العميا بجودة
عالية مف خبلؿ البرامج التي تقدميا الجامعة أو التي تمنحيا الجامعات األجنبية الشريكة ،وىي بذلؾ تتيح

لمطبلب التحصيؿ العممي في أماكف إقامتيـ ضمف بيئة تعميمية متكاممة تستثمر فييا أحدث التقانات

التعميمية عبر االنترنت بما في ذلؾ توفير الصفوؼ االفتراضية والمكتبة االلكترونية والخدمات الطبلبية
االلكترونية وذلؾ عمى اساس مناىج ذات محتوى الكتروني محدث باستمرار وقابؿ لمنشر عمى الشبكة
العالمية لممعمومات حيث تقود ىذه المناىج الى اختصاصات جامعية تخد ـ عممية التنمية االقتصادية

واال جتماعية وتمبي احتياجات االستراتيجية الوطنية لمعمـ و التقانة واستراتيجية تنمية الموارد البشرية
واستراتيجية شبكة الترابط مع فروع االقتصاد الوطني والخدمات في سورية.

تعمؿ الجامعة أيضاً عمى ترسيخ مبدأ التعميـ مدى الحياة مف خبلؿ تأميف برامج تأىيؿ وتدريب عمى

ال تقنيات المتطورة في مجاالت متعددة لمموظفيف والعامميف في القطاعيف العاـ والخاص.و تسعى إلى
توفير تعميـ عالي المستوى ومف أجؿ الوصوؿ إلى أكبر عدد مف الطبلب اعتمدت الجامعة تطبيؽ
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المناىج التعميمية بالمغة العربية أو تعريب بعض البرامج مف الجامعات األجنبية وتتبع برامجيا أحد
الخياريف:


برامج عالمية توفرىا الجامعات األجنبية الشريكة يناؿ الطالب الذي ينيييا بنجاح شيادتيف األولى مف

الجامعة االفتراضية معتمدة ومصادؽ عمييا مف قبؿ و ازرة التعميـ العالي والثانية مف الجامعة األجنبية

التي درس فييا.


برامج توفرىا الجامعة االفتراضية السورية تكوف الجامعة مسؤولة عف إعدادىا موادارتيا وتقديميا يناؿ
بعدىا الطالب شيادة معتمدة مف و ازرة التعميـ العالي في سورية.

تتسـ الدراسة في الجامعة االفتراضية السورية بميزات عديدة إذ ال حاجة لمسفر وتحمؿ مشاؽ

اإلقامة في الخارج في حاؿ الرغبة بمتابعة الدراسة في الجامعات األجنبية إضافة
إلمكانية الجمع بيف العمؿ والدراسة في الوقت ذاتو .وتعتمد الجامعة عمى توفير مجموعة متكاممة مف
الخدمات لتشجيع الطبلب عمى االنتساب إلييا ومنيا :

 .1الووادر العلم ة :أسست الجامعة االفتراضية السورية تجمعات افتراضية تضـ جماعة مف األساتذة
والخبراء عمى اطبلع واسع بأحدث االختصاصات المطموبة عالمياً.

 .2أسلوب التدر س :يتـ تنظيـ الطبلب المنتسبيف إلى الجامعة االفتراضية السورية في صفوؼ افتراضية
حيث باستطاعة كؿ طالب الدخوؿ إلى صفو االفتراضي لحضور محاضراتو في وقت محدد وفي يوـ

محدد مف األسبوع والمشاركة في المناقشات التي تتـ مباشرة عبر االنترنيت وىذا ما يؤدي إلى تحسيف
التفاعؿ بشكؿ غني وبناء ويساعد عمى التقدـ في الدراسة مف خبلؿ التواصؿ والمناظرات بيف

المجموعات

 .3مراوز النفاذ :أنشأت الجامعة االفتراضية السورية حالياً  13مرك اًز مجانياً لمنفاذ منتش اًر في أغمب
المحافظات السورية ،وبشكؿ خاص في المناطؽ النائية لتوفير فرص متساوية لجميع الطبلب

السورييف الراغبيف باالنتساب إلى الجامعة االفتراضية السورية ،وىي بمثابة مراكز امتحانية معتمدة

باإلضافة إلى ذلؾ افتتحت الجامعة االفتراضية مكاتب تمثيؿ ليا منتشرة جغرافياً في عدة دوؿ كدولة

مركز امتحاف معتمدة إلجراء
اإلمارات العربية المتحدة والسعودية وتركيا والكويت ولبناف وتعتبر بمثابة ا
االمتحانات وذلؾ كمساىمة مف الجامعة لمحد مف اآلثار السمبية لظروؼ األزمة الراىنة التي أدت
النتقاؿ الكثير مف الطبلب خارج مراكز إقامتيـ األساسية .

 .4يتواجد فريؽ الدعـ التقني دائماً عبر االتصاؿ باإلنترنت أو فيزيائيا لمطبلب الذيف يواجيوف أي مشكمة
تقنية وذلؾ في كافة المراكز المنتشرة في المحافظات السورية.
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 .5المكتبة اإللكترونية:توفر الجامعة االفتراضية السورية لطبلبيا مكتبة إلكترونية تجمع الموارد التابعة

ألفضؿ المراجع اإللكترونية حالياً .وىي تحتوي عمى مقاالت مختصة ببرامج تكنولوجيا المعمومات و

إدارة األعماؿ ،والمحاسبة ،باستطاعة أي طالب الوصوؿ إلييا مجاناً.

 .6قامت الجامعة االفتراضية بعقد اتفاقيات مع العديد مف الجامعات والمنظمات كجامعة غرينتش

وجامعتي حمب و دمشؽ والجمعية العممية السورية

 Greenwichو جامعة Bellevue

لممعموماتية .وشركة الخميج لمتدريب و التعميـ وشركة  Edexcelالبريطانية ومنظمة التعاوف األورو

هسيوي.

الت

تعان الةامعة مف بعض الصعوبات والعوائؽ المرتبطة بالروت ف والب روقراط ة اإلدار ة المفرطة

تحتاج لمعالةتيا مف قبؿ الةيات الحووم ة مف خالؿ تعد ؿ الصؾ التشر ع

الصعوبات بالنظاـ المال

إلحدانيا وتتعلؽ

واإلداري للةامعة وأةور األساتذة والعامل ف  ،ح ث تحتاج الةامعة لووادر

إدار ة دائمة لضماف تطو ر الخبرات والوفاءات والحفاظ عل يا إذ أف غالب ة العامل ف ف يا مع نوف

بعقود سنو ة  ،إضافة لضرورة رفع الحوافز الماد ة والمعنو ة للعامل ف واألساتذة أسوة بالمؤسسات

الناشئة حد ناً والمدرسة اإللوترون ة السور ة ،وذلؾ ألىم ة المخرةات الت تقدميا الةامعة على صع د
التنم ة التونولوة ة وااقتصاد ة والبشر ة(. )109

نان اً :معيد التخط ط للتنم ة ااقتصاد ة وااةتماع ة بدمشؽ

أنشئ عاـ  1966بالتعاوف مع األمـ المتحدة ويعتبر المعيد الوحيد في سوريا لمتخطيط مف أصؿ 3

معاىد في الوطف العربي ككؿ ،أحدىا في مصر واآلخر في الكويت .والمعيد أكاديمي بحثي استشاري
تدريسي وتدريبي ،يستقبؿ خريجي الجامعات لمدة عاـ 18شي اًر تتضمف  27مقرر و 5حمقات بحث
ورسالة تخرج تتمحور حوؿ حاالت تطبيقية ميدانية بحثية منيجية لمبحث العممي في مجاؿ التخطيط

والتنمية االقتصادية واالجتماعية  .ويمنح الخريج في نياية دراستو عمى شيادة الماجستير في

التخطيط(.)110

ومف خبلؿ زيارة المعيد الذي يقع بمدينة التؿ واالستماع إلى هراء األساتذة وطبلب المعيد تبيف أف المعيد
يعاني مف ضعؼ التجييزات والمستمزمات والدعـ المادي والحوافز المعنوية لمعامميف والطبلب ،والتطورات

االقتصادية األخيرة تدفع إلى أف ينطمؽ المعيد إلى موقع أكثر تطو اًر ،فواقع سورية تغير وال بد مف
االستفادة مف قدرة معيد التخطيط في الوقت الذي يفتقر فيو البمد إلى مراكز الدراسات والمعاىد

البحثية.إضافة إلى ضرورة االستفادة مف المعيد في إعداد الدراسات التي يمكف أف تخدـ أكثر مف جية
خالل صٚبسح يٛذاَٛخ نهغبيؼخ

( )109يمبثهخ يغ انذكزٕس خهٛم ػغًَ ٙبئت سئٛظ انغبيؼخ االفزشاظٛخ انغٕسٚخ
.2014/11/8
) (110صٚبسح يٛذاَٛخ نًؼٓذ انزخطٛػ نهزًُٛخ االلزصبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ثًذُٚخ انزم ثذيشك ثزبسٚخ 2013/6/22
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في سورية تتعدى ىيئة تخطيط الدولة إلى رئاسة الوزراء وحتى مجمس الشعب ،إضافةً إلى كؿ جية تعنى
بالدراسات االستراتيجية والتطبيقات االجتماعية واالقتصادية.

نالناً :المعيد العال للتنم ة اإلدار ة

أُحدث بموجب المرسوـ رقـ 1283عاـ 1979ليكوف معيداً عالياً متخصصاً في التنمية اإلدارية في

جامعة دمشؽ(.)111

ييدؼ المعيد إلى إعداد المجازيف مف جميع االختصاصات إعداداً عممياً وعممياً بما يحقؽ االرتقاء
بمستوى اإلدارة والكفاءة اإلنتاجية وذلؾ عف طريؽ الدراسة المتخصصة في المعيد والتي تنتيي بالحصوؿ

عمى شيادة الدكتوراه في اإلدارة.

كما يقوـ بالبحوث العممية في مجاؿ التنمية اإلدارية وتوثيؽ المعمومات المتعمقة فييا وتقديـ االستشارات
في القضايا اإلدارية واإلنتاجية لسائر الجيات العامة والمشتركة والخاصة.

تنظيـ دورات تدريب وتأىيؿ مختمفة لمعامميف في الو ازرات ومؤسسات الدولة والقطاعات :العامة والخاصة

والمشتركة.

رابعاُ :المعيد الوطن لإلدارة العامة

أحدث المعيد الوطني لئلدارة العامة ) (INAبموجب المرسوـ التشريعي  27لعاـ  2002بيدؼ إعداد

وتأىيؿ أطر إدارية تأىيبلً رفيع المستوى لدعـ خطط تطوير وتحديث اإلدارات العامة في الدولة.
وجاء إحداث المعيد ثمرة لتعاوف سوري فرنسي توج بتوقيع اتفاقية بيف وزير التعميـ في سورية ووزير

الوظيفة العامة في فرنسا إباف زيارة السيد الرئيس بشار األسد إلى فرنسا بتاريخ .2001/6/26

ورغـ أف المعيد الوطني لئلدارة حديث العيد ،إال أنو قطع أشواطاً كبيرة لدرجة جعمت نوعية التأىيؿ التي
يقدميا تضاىي مثيميا في مدارس ومعاىد مشابية عريقة وقديمة .والدليؿ عمى ذلؾ أف المدرسة الوطنية
لئلدارة في فرنسا راحت تنصح الدوؿ النامية التي تفكر بتأسيس معاىد إدارة عامة بالذىاب إلى سورية

واالطبلع عمى تجربة معيدىا (وكاف هخر ىذه الدوؿ إثيوبيا) .كما أف فرنسا تعتبر المعيد الوطني لئلدارة

العامة مف أنجح مشاريع تعاونيا مع سورية(.)112

يؤدي المعيد الوطني لئلدارة العامة دوره في تحديث اإلدارة العامة مف خبلؿ محور ف رئ س ف :

 -1التأى ؿ والتدر ب ،والذي ينقسـ بدوره إلى نوعيف :


التأىيؿ األساسي ،ويقصد بو تأىيؿ الطبلب المقبوليف لبلنتساب إلى المعيد (تأىيؿ في اإلدارة العامة
لمدة سنتيف ثـ تعييف الخريجيف في الجيات العامة أو نقميـ إلييا بقرار مف الحكومة.

(111) http://damascusuniversity.edu.sy/ins/hiad
ربسٚخ انضٚبسح2012/9/4
) (112يمبثهخ يغ انذكزٕس ػمجخ انشظب ػًٛذ انًؼٓذ انٕغُ ٙنإلداسح انؼبيخ خالل صٚبسح يٛذاَٛخ نهًؼٓذ ثزبسٚخ .2012/7/5
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التأىيؿ المستمر ،ويقصد بو دورات في مواضيع مختمفة تخص اإلدارات العامة (قانوف العامميف

عقود الجيات العامة ،توصيؼ الوظائؼ ،القيادة االستراتيجية ،أو أي موضوع تطمبو الجيات العامة).

 – 2اإلشراؼ على برامج محل ة وبرامج تعاوف دول متنوعة تتعمؽ بالتحديث اإلداري وتقديـ المشورة
وتنظيـ المؤتمرات والمشاركة في فرؽ العمؿ ،لكف تحقيؽ اليدؼ الذي أنشأ مف أجمو المعيد ال يتوقؼ فقط
عمى تأىيؿ الكوادر ،بؿ عمى توزيعيا ومتابعتيا بعد تخرجيا ،وليذا فإنو مطموب مف األطراؼ الفاعمة

األخرى ،خاصة الحكومة ،مزيداً مف االىتماـ في توزيع الخريجيف ومتابعتيـ لترجمة اإلرادة السياسية إلى

إجراءات ووقائع ممموسة  ،كما أف نسبة الطبلب الذيف يتـ قبوليـ تعتبر قميمة نظ اًر لشروط القبوؿ وتعدد
مراحمو  ،في الوقت الذي تحتاج فيو سورية إلى تحديث اإلدارة العامة بكافة مستوياتيا.

خامساً :المعيد العال إلدارة األعماؿ HIBA

أحدث بموجب القانوف رقـ  / 40 /تاريخ  ،2001/6/23وىو أوؿ جامعة حكومية تخصصية في إدارة

األعماؿ في سورية؛ أنشأ بيدؼ اإلسياـ في تنمية الموارد البشرية في القطاعييف العاـ والخاص .بدأ
بتدريس مرحمة الدراسة الجامعية اعتبا اًر مف العاـ الدراسي  ،2002 / 2001ومرحمة الدراسات العميا في

العاـ  2004وقد صنؼ المعيد ،حديثاً ،ضمف قائمة األلؼ األولى لجامعات اإلدارة عمى مستوى العالـ
وذلؾ استناداً إلى مؤسسة توجيو الطبلب في فرنسا ، SMBGوحصؿ مف منظمة  Eduniversalعمى

ريشتيف لمعاميف  2008ػ  2009ليضارع بذلؾ الجامعات العالمية العريقة في مجاؿ اإلدارة.

ييدؼ المعيد ل تخريج كوادر إدارية ترفد قطاع األعماؿ باختصاصات اإلدارة بما يتناسب مع متطمبات
العولمة ،كما يسيـ المعيد في المسؤولية االجتماعية لمتنمية البشرية ويكرس أخبلقيات األعماؿ (.)113

سادساً  :المعيد العال للعلوـ التطب ق ة والتونولوة ا HIAST
ِ
مؤىمة لمبحث العممي والتقاني في جميع مياديف العموـ
أحدث عاـ  1983و ييدؼ إلى إعداد أطر ّ
التطبيقية
ّ

اليندسي
مجاالت

االقتصادية في القطر و يش ّكؿ التأىيؿ
العممية و
عممية التنمية
بفعالية في
والتكنولوجيا لتساىـ
ّ
ّ
ّ
ّ
لمتقدـ في
عممية إعداد األطر والكوادر
في المعيد جوىر
جيدة ّ
المتخصصة حيث يتيح فرصاً ّ
ّ
ّ
التخصص ودراسة الماجستير
التطبيقية مف خبلؿ الدراسة في دبمومات التأىيؿ و
البحوث
ّ
ّ

وتحضير الدكتوراه.

نوعية عالية مف التأىيؿ والتكويف اليندسي والمتخصص لمكوادر
العممية التي تمعب دو اًر ريادياً
ّ
يقدـ المعيد ّ
يوسع المعيد مف طيؼ
في مختمؼ جوانب عمميا كالصناعة والخدمات ،وفي الحياة
ّ
األكاديمية كما ّ

العممية التي يقوـ بيا بالتعاوف مع العديد مف جيات القطاع العاـ والخاص في القطر ،إضافة
التطبيقات
ّ
لتنفيذ مشاريع مشتركة عمى المستوييف اإلقميمي والدولي بيدؼ نقؿ التكنولوجيا وتبادؿ الخبرات.
) )113صٚبسح يٛذاَٛخ نهًؼٓذ انؼبن ٙإلداسح األػًبل ثذيشك .2014/11/18
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وقد تبيف مف خبلؿ زيارة المعيد واالستماع إلى أراء األساتذة والعامميف والطبلب أنو بحاجة لمدعـ

الحكومي مف ناحية تبني واستثمار المشاريع العممية التي يقدميا المعيد كمخرجات تشكؿ أىمية كبيرة في

عممية التنمية التكنولوجية واالقتصادية والبشرية

يقوـ المعيد العالي إلدارة األعماؿ في دمشؽ مف خبلؿ برامج مرحمة الدراسات العميا في المعيد العالي

إلدارة األعماؿ ،ومنيا مثبلً ماجستير إدارة األعماؿ  MBAوماجستير إدارة األعماؿ لممدراء التنفيذييف

 ،EMBAبإعداد المدراء الحالييف لمواجية التحديات المستقبمية .وييدؼ برنامج الماجستير في إدارة
األعماؿ إلى إعداد طبلب متدربيف يتمتعوف بالميارات والكفاءات التي يحتاجيا قطاع األعماؿ السوري

حيث يعمؿ البرنامج عمى تطوير القدرات اإلدارية لممشاركيف لمعمؿ في أية شركة مف شركات القطاع العاـ
أو الخاص في سوريا أو في الخارج .كما يتبع برنامج الماجستير في إدارة األعماؿ في المعيد العالي
نظاـ تعميـ يعطي القدرة عمى تحقيؽ التقدـ نحو تحقيؽ الميارات التي يحتاجيا مدراء اليوـ .ىذا البرنامج

مصمـ خصيصاً لتزويد سوريا بالكوادر المبلئمة لنجاح عممية االصبلح االقتصادي التي تخوضيا(.)114
سادساً :المروز الوطن للمتم ز ف

أحدث المركز الوطني لممتميزيف بموجب المرسوـ التشريعي رقـ  45لعاـ  2008بيدؼ رعاية الطمبة
المتميزيف في الجميورية العربية السورية وتنمية مواىبيـ وقدراتيـ في المجاالت المعرفية والبحثية وتحفيزىـ

لمتعبير عف إبداعاتيـ العممية والتقانية وتمكينيـ مف اكتساب ميارات التفكير العممي واالبتكاري كطاقة
بشرية وطنية وخمؽ كوادر محترفة عالية األداء ضمف بيئة ترعى التميز وتعزز المستوى العممي وتنمي
الميارات القادرة عمى اإلبداع والتمييز ويسعى الستقطاب ورعاية الطاقات ،وفتح فرص اإلبداع أماـ

الشباب لمنيوض بالمجتمع وتمبية حاجات التنمية .ويمكف تمخيص أىدافو بما يمي()115

 .1صناعة ثروة وطنية مبدعة تكوف نواة تساىـ في تحقيؽ التنمية عمى كافة المستويات ،تكوف قادرة عمى
سد النقص في الخبرات والميارات التي لـ تتمكف قطاعات التعميـ األخرى مف إيصاليا إلى الغاية

المطموبة.

 .2توفير البيئة التعميمية والنفسية والمادية والتربوية التي تمكف مف التعمـ الفعاؿ ،وتنمية الميارات في

المجاالت المعرفية والبحثية

 .3تعزيز اإلحساس بالمسؤولية المجتمعية ضمف إطار االلتزاـ بنقؿ المعرفة والخبرة المكتسبة.

مدة الدراسة في المركز ثبلث سنوات بعد شيادة التعميـ األساسي ،ويحصؿ الطالب بعد نجاحو في

الصؼ الثالث الثانوي عمى شيادة الدراسة الثانوية العامة لممتميزيف  .ويعد المركز مناىج خاصة لمسنيف

الدراسية الثبلث تتميز عف مناىج الثانوية العامة مف حيث المحتوى والخطط الدرسية واالمتحانات

()114صٚبسح يٛذاَٛخ نهًؼٓذ انؼبن ٙنهؼهٕو انزطجٛمٛخ ٔانزكُٕنٕعٛب ثذيشك ثزبسٚخ 2014/9/26
) )115يمبثهخ يغ انذكزٕس ْضٔاٌ انٕص ٔصٚش انزشثٛخ خالل رؾعٛش فٛهى ٔصبئم ٙنهزهفض ٌٕٚانؼشث ٙانغٕس٘ ثؼُٕاٌ
اعزشارٛغٛبد انزًُٛخ ٔانصًٕد 2014/7/25
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االنتقالية والنيائية يقوـ بإعدادىا لجاف متخصصة عممياً وتربوياً تشمؿ مختصيف مف و ازرة التربية ومف

الجامعات السورية ومراكز البحوث وخبراء مف دوؿ عربية وأجنبية ,استناداً إلى المبادئ األساسية لمسياسة

التربوية والتعميمية في سورية ,وأىداؼ المركز والتجارب العالمية والدولية في مجاؿ رعاية المتميزيف وتنمية
قدراتيـ ومياراتيـ الفكرية والعممية والبحثية واإلبداعية.يراعى في إعداد المناىج الدراسية لممركز األسس

والخصائص اآلتية :

 -1تعميؽ اتجاه الحداثة العممية في محتوى المناىج ,ال ّسيما في مجاالت الرياضيات والفيزياء والكيمياء
وعمـ األحياء والمعموماتية .
 -2تحقيؽ الترابط المنطقي بيف موضوعات المقرر الواحد والتناسؽ مع محتوى المقررات األخرى وتعميؽ
وظيفة ىذه المعارؼ و تتابعيتيا.

 -3ت حديد عدد مف الموضوعات العممية لكؿ مادة تشكؿ مشروعات عممية وبحثية تستند إلى المدخؿ
التكاممي في منياج المادة الواحدة موالى عمؿ الفريؽ في البحث واالكتشاؼ مف خبلؿ مجموعات مف

الطمبة يعمموف عمى إنجازىا مواعداد تقارير حوليا تعرض وتناقش في المركز وفؽ برنامج زمني محدد.

 -4المرونة في محتوى ىذه المناىج بحيث تسمح لممعمـ والمتعمـ معاً بتنفيذ بعض األنشطة والتطبيقات
التي يقتضييا تنفيذ المشاريع والتجارب ,تمشياً مع المستجدات العممية والتقانية.

الدرسية مف خبلؿ تخصيص عدد مف الحصص الدراسية في كؿ
 -5تعميؽ االتجاه التطبيقي في المناىج
ً
صؼ لمتطبيقات والتجارب العممية ,ومناقشة المشروعات البحثية التي ينجزىا الطمبة داخؿ المركز أو
خارجو ,إضافة لمخطة الدرسية لممواد النظرية.

ويمتزـ خريجو المركز بمتابعة دراساتيـ العممية العميا عمى نفقة الدولة وفؽ الحاجات التي تقتضييا
المصمحة العامة في إحدى الجامعات أو المعاىد العميا أو ضمف اإليفاد والبعثات الداخمية أو الخارجية.
سابعاً :المدرسة اإللوترون ة السور ة

صدر المرسوـ التشريعي رقـ  34لعاـ  2014القاضي بإحداث ىيئة عامة باسـ المدرسة

االلكترونية السورية تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقبلؿ المالي واالداري مقرىا دمشؽ وترتبط بوزير

التربية.

توفر المدرسة التي سيتـ افتتاحيا خبلؿ الفترة القريبة المقبمة تدريساً الكترونيا عف بعد بجميع مستمزماتو

لممراحؿ الدراسية مف الصؼ االوؿ االساسي وحتى نياية المرحمة الثانوية مف خبلؿ استخداـ أحدث

الوسائؿ التقنية وتوفير المكتبة االلكترونية والخدمات الطبلبية االلكترونية والدعـ التقني المباشر عبر
مراكز النفاذ التعميمية والعمؿ عمى استحداث قاعدة بيانات ومعمومات محدثة باستمرار.

ويعتبر إحداث المدرسة االلكترونية السورية خطوة ىامة لضرورات إتاحة التعميـ لجميع أفراد المجتمع

وخاصة في ظؿ الوضع الراىف الذي جعؿ الكثير الطمبة يعانوف مف صعوبة التعمـ في المؤسسات
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األساسية إضافة إلى توظيؼ تقانة المعمومات مواكبة لمعصر وألساليب العمؿ في الدوؿ المتطورة في ىذا

المجاؿ(.)116

بعد ىذا العرض ألىـ المؤسسات الداعمة لعمل ة التنم ة التونولوة ة وااقتصاد ة والبشر ة ف سور ة

موف القوؿ بأنيا مواف وانت لـ تصؿ بعد إلى ما ىو مأموؿ منيا  ،إا أنيا تشوؿ دعامة أساس ة
لعمل ة ااند ماج ف اقتصاد المعرفة  ،لوف ذلؾ ا شوؿ سوى الخطوة األولى الت تحتاج إلى المز د
مف العمؿ المتواصؿ والسع

لتحو ؿ مخرةات ىذه المؤسسات إلى واقع ملموس عبر ترةمتيا مف

خالؿ التشر عات والقوان ف وتحد نيا باستمرار  ،وما تحتاج إلى تشب ويا بالقطاعات األساس ة للتنم ة
عبر توف ر الدعـ مف خالؿ توف ر المؤسسات الوس طة والداعمة  ،إضافة إلى توف ر نظاـ فعاؿ مف

الحوافز ااقتصاد ة والمعنو ة للباحن ف والمبتور ف ورعا تيـ وتشة عيـ  ،موازالة وؿ العوائؽ اإلدار ة
والماد ة أماـ العنصر البشري وخاصة العامل ف ف مةاؿ البحث العلم مف أساتذة وباحن ف وطالب
دراسات عل ا ف المؤسسات األواد م ة والمراوز العلم ة والبحن ة والةامعات والمعاىد العل ا .

ىذا وا موف بأي حاؿ مف األحواؿ إغفاؿ قض ة أساس ة ف عمل ة التنم ة على صع د المؤسسات

باعتبارىا تشوؿ المشولة األساس ة الت تقؼ أماـ أي تحوؿ إ ةاب نحو اقتصاد المعرفة  ،وى الفساد

اإلداري ح ث شوؿ ظاىرة مرض ة خط رة  ،ازدادت وتفاقمت خالؿ األزمة الت تعصؼ بالبالد  ،وىنا ا
بد مف توفر اإلرادة الحق ق ة لموافحتو عبر إعادة ى ولة األةيزة الرقاب ة بوؿ قوان نيا وتحر ر عمليا

مف الروت ف والب روقراط ة واخت ار ووادر نز ية و وفوءة ليذه المؤسسات اليامة أو استحداث أةيزة

ةد دة وفقاً لمعا ر ةد دة وتوف ر وؿ الدعـ المادي والمعنوي ليا ،والةياز المروزي للرقابة المال ة
والي ئة المروز ة للرقابة والتفت ش.

) (116يمبثهخ يغ انذكزٕس ٚبعش َٕػ يذٚش انًؼهٕيبرٛخ ثٕصاسح انزشثٛخ ،2014/10/3 ،ػهٗ ْبيش انزؾعٛش نهٕسشخ انٕغُٛخ
نزطٕٚش انًُبْظ
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الفصؿ النالث
الدراسات السابقة
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في ىذا الفصؿ تـ تناوؿ بعض الدراسات التي تعرضت لمدور الذي يمعبو االقتصاد المعرفي في
التأثير عمى التنمية مع مراعاة زمف إجراء البحث :

 -1دراسة للباحث أ .د فاروؽ نور الد ف عضو ةمع ة العلوـ ااقتصاد ة ف حلب بعنواف "سبؿ تحري

التنم ة ااقتصاد ة ف بعض البلداف العرب ة  -المنؿ سور ة ( )2005دراسة الةدوى ف اقتصاد

المعرفة ومؤشر لتحق ؽ الق مة المضافة األوبر(.)117

ىدفت الدراسة إلى:

 تحديد متطمبات االندماج اإليجابي لسورية في االقتصاد العالمي الجديد و المقومات المتوفرة في
االقتصاد السوري لتحقيؽ ىذا االندماج .

 تقييـ واقع االقتصاد السوري في ضوء الحديث عف االنفتاح االقتصادي ومدى فاعمية التشريعات
الحكومية لمتحوؿ مف االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوؽ.

 تقييـ واقع البحث العممي والتطوير التقاني ومنظومة االستثمار في سورية وتحديد القيمة المضافة مف
االنتقاؿ إلى اقتصاد المعرفة .

 تحديد سبؿ التنمية في سورية مف خبلؿ االعتماد عمى االقتصاد المعرفة .
وقد توصؿ البحث إلى ةملة مف ااستنتاةات والتوص ات ،أىميا :

 تشجيع البحث العممي المؤدي لئلبداع واالبتكار ،واالختراع القابؿ لمتطبيؽ ميدانياً.
 ضرورة تشجيع انتشار الصناعة والتصنيع وباستخداـ واسع لمتكنولوجيا.

 رفع مستوى الطموح والتطبيقات فيما يتعمؽ بالمكانة االجتماعية وبالمقتنيات.

 تيسير االتجاىات التي تؤكد عمى أىمية المشاركة المعرفية بأنواعيا ولمجميع.
 االعتماد عمى تقوية اإلدارة باألىداؼ وتزويدىما بالوسائؿ العممية واألدوات المعرفية وتزويدىا بالعمـ
واشتراؾ العمماء والتقنيف في التشريع والقرار.

َّمة للمؤتمر العلم الدول
 -2دراسة (الدوتور سعد خض ر عباس والدوتور ول د الس فو -األردف) المقد َ
السنوي الخامس بعنواف "اقتصاد المعرفة والتنم ػػة ااقتصاد ػػة" (.)118
ىدفت الدراسة إلى :

 تحديد المتطمبات االنتقاؿ نحو اقتصاد المعرفة لمدوؿ العربية.


تحديد الك يفية التي تتمكف مف خبلليا االقتصادات العربية تكويف المحتوى المعرفي المناسب عمى

الصعيد االقتصادي واالجتماعي والثقافي والذي يتمكف مف استيعاب التطور التكنولوجي في مختمؼ
المياديف العممية ،ال سيما في مجاؿ التطبيقات العممية كالتطبيقات البرمجية ،واإلنتاج اإلعبلمي

والفني ،وفي مجاؿ االتصاالت والمعمومات  ...الخ .

وقد توصؿ البحث إلى ةملة مف ااستنتاةات والتوص ات  ،أىميا :
) (117فبسٔق َٕس انذ :ٍٚعجم رؾش٘ انزًُٛخ االلزصبدٚخ ف ٙثؼط انجهذاٌ انؼشثٛخ ،يغهخ ثؾٕس عبيؼخ ؽهت – آراس 2005
ربسٚخ انضٚبسح )118)http://www.zuj.edu.jo/Arabic/index2013/12/1
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 -1عدـ التناسب بيف التحوالت في شكؿ المجتمع العربي فيما يتعمؽ بالجانب االقتصادي والتعميمي
والثقافي عموماً والتغيرات والتحوالت التكنولوجية المتسارعة عمى الصعيد العالمي.

 -2ضرورة إعطاء األىمية القصوى لموضوع إعادة ىيكمة التعميـ و بكافة مراحمو وتقوية البحث العممي
والتطوير والحث عمى االبتكار مف خبلؿ خطط وطنية مدعومة باتفاقيات إقميمية ودولية.

 -3ضرورة مواكبة التغييرات التكنولوجية المتسارعة الستيعاب التطورات المستمرة في تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت وبقية المعارؼ اإلنسانية ،ومحاولة ممارستيا ميدانياً.

 -4العمؿ عمى إيجاد بيئة مناسبة لبناء صناعة عربية المحتوى متناسقة ومكممة لمصناعات العالمية
ومطورة ليا .

– ول ة القانوف بةامعة بابؿ ) بعنواف "ااقتصاد

 -3دراسة (الدوتور سعد خض ر عباس الرى م

المعرف أساس التنم ة ااقتصاد ة وااةتماع ة ف الدوؿ العرب ة" (.)119

تناولت ىذه الدراسة االرتباط الوثيؽ بيف التطمعات نحو التنمية العربية الشاممة في تعجيميا .وقد

تناولت العناصر المتوقعة إلنجاز مكونات االقتصاد المعرفي في البمداف العربية وىدفت إلى :

 تحديد األطر النظرية في كيفية اكتساب المعرفة وفي كيفية تراكميا.

 تحديد طبيعة ىيكؿ االقتصاد المعرفي القائـ في الدوؿ العربية و معوقات استخداـ أدوات ومستمزمات
ودور االقتصاد المعرفي.

 الكشؼ عف االستراتيجية العربية المناسبة وكيفية اختيارىا إلنجاز االقتصاد المعرفي.
وقد توصؿ البحث إلى ةملة مف ااستنتاةات و التوص ات ،أىميا:

 االنخفاض المستمر بمستوى التعميـ وتدني مستوى البحث والتطوير وظيور الطابع البيروقراطي عمى
ما ىو مستخدـ منيا.

 غياب التبادؿ األفقي في مجاؿ المعمومات فيما بيف البمداف العربية وطرد الموارد البشرية وفي
مقدمتيا الكفاءات العممية التي ىي لب االقتصاد المعرفي.

 غياب استراتيجية صناعة محتوى المعمومات التي تعتبر أىـ مقومات مجتمع المعمومات عندما
ينصب التركيز كما ىو جاري اآلف في البمداف العربية عمى إرساء البنية التحتية األساسية لمجتمع

المعمومات مف جانب أخر.



إعطاء األىمية القصوى إلعادة ىيكمة التعميـ بكافة مراحمو.

العمؿ عمى إيجاد البيئة العربية المناسبة لبناء صناعة عربية لممحتوى المعرفي يشترؾ في انجازىا
القطاعيف العاـ والخاص متناسقة ومتماشية مع صناعة المحتوى المعرفي في الدوؿ المتطورة.

 التعق ب على الدراسات السابقة وااستفادة منيا :

ربسٚخ انضٚبسح (119)www.uobabylon.edu.iq2013/9/7
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احتوت الدراسات السابقة عمى عدد مف األفكار التي يمكف أف تساعد مشروع البحث الحالي ببعض النقاط

اليامة :

 .1إف امتبلؾ وسائؿ المعرفة بشكؿ موجو وصحيح واستثمارىا بأبعادىا العممية الدقيقة مف خبلؿ
االستخداـ الكثيؼ لمميارات وأدوات المعرفة الفنية و االبتكارية والتكنولوجيا المتطورة ال بد واف يشكؿ
إضافة حقيقية لبلقتصاد الوطني وقاعدة لبلنطبلؽ نحو التحوؿ إلى االقتصاد المبني عمى المعرفة

. Knowledge Based Economy

 .2إف اقتصاد المعرفة باعتباره سمة أساسية مف سمات العصر الراىف  ،يعتبر الحؿ الجذري لمشاكؿ
التنمية  ،والبد مف اعتماده كقاعدة أساسية لمتغيير االقتصادي.

 .3إف التحوؿ نحو اقتصاد المعرفة ،يستمزـ مجموعة مف اإلجراءات الواجب اتباعيا مف قبؿ الدوؿ
والمؤسسات وىذا يرتبط بتوافر اإلرادة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

 تتشابو الدراسة الحال ة مع الدراسات السابقة في أنيا ستتناوؿ اقتصاد المعرفة كماىية ومفيوـ
وأىمية،

 استفادت الدراسة الحال ة مف الدراسات السابقة مف خبلؿ :
 .Aالمراجع الواردة فييا.

 .Bالتوصيات والنتائج الواردة فييا وذلؾ مف خبلؿ تحميميا ومقارنتيا مع نتائج الدراسة الحالية.

 .Cاختلفت الدراسة الحال ة عف الدراسات السابقة في أنيا تناولت المسألة بخصوصية أكبر بما
يتناسب والواقع االقتصادي السوري وكونيا تربط بيف تحديات التنمية واالندماج باالقتصاد المعرفي

مف ناحية و التطورات الحاصمة في سورية منذ عاـ  2011وأدت إلى كثير مف التغيرات السمبية
في مختمؼ جوانب التنمية  ،وأساس ىذا الربط ىو مدى حاجة سورية إلى تخطي النموذج التنموي

السائد حاليا ،لتجاوز التحديات التي تواجييا في سعييا لتحقيؽ ذلؾ.
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الفصؿ الرابع
مراحؿ وخطوات تنف ذ البحث
(الدراسة العمل ة)
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 oالمبحث األوؿ :اإلطار العاـ للدراسة العمل ة
 oالمبحث النان  :صالح ة ومونوق ة أداة الدراسة
 oالمبحث النالث :تحل ؿ الب انات

 oالمبحث الرابع :اختبار الفرض ات
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المبحث األوؿ

اإلطار العاـ للدراسة العمل ة

 1.1.4مقدمة
 2.1.4منية ة الدراسة العمل ة
 3.1.4مةتمع الدراسة
 4.1.4ع نة الدراسة العمل ة
 5.1.4أدوات الدراسة
 6.1.4المعالةات اإلحصائ ة
 7.1.4إةراءات تنف ذ الدراسة العمل ة
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 1.1.4مقدمة
يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفا تفصيميا لئلجراءات التي أتبعت في تنفيذ الدراسة ،مف خبلؿ تعريؼ منيج

الدراسة ووصؼ مجتمعيا  ،وتحديد العينة مواعداد أداة الدراسة والتأكد مف صبلحيتيا وموثوقيتيا كما
يتضمف بياف اإلجرائيات اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج.
 2.1.4منية ة الدراسة العمل ة
استخدـ المنيج الوصفي التحميمي لكونو مف أكثر المناىج استخداما في الدراسات االجتماعية واإلنسانية،

وىذا المنيج ساعد في وصؼ أثر اقتصاد المعرفة في التنمية التكنولوجية واالقتصادية والبشرية في
سورية ،وتحديد مختمؼ الجوانب التي تكتنؼ ىذا األثر ،ومف ثـ استخبلص النتائج وتقييميا واختبار

الفرضيات ،و أخي اًر الخروج بمجموعة مف التوصيات.

ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة ،اعتمدت ثبلثة مصادر لمبيانات

 1.2.1.4المصادر األول ة
جمعت البيانات و المعمومات األولية مف خبلؿ تصميـ استبانة (تعتبر األداة الرئيسية لمدراسة) و توزيعيا
عمى عينة الدراسة ومف ثـ تحميميا باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية لمعالجة

البيانات إحصائياً ) (Statistical Package For Social Sciencesويرمز لو باالختصار SPSS
بيدؼ الوصوؿ لدالالت ومؤشرات ذات قيمة داعمة لموضوع الدراسة عف طريؽ حساب النسب واستخداـ

االختبارات اإلحصائية المناسبة.
 2.2.1.4المصادر النانو ة

استخدمت المصادر الثانوية في معالجة اإلطار النظري لمدراسة فمقد ساعدت مراجعة الكتب والمراجع

العربية واألجنبية ذات العبلقة والمجبلت العممية والدوريات والمنشورات الخاصة والرسائؿ الجامعية
والتقارير والمقاالت المتعمقة بالموضوع قيد الدراسة  ،باإلضافة إلى عمميات البحث والمطالعة عبر العديد

مف قواعد البيانات االلكترونية عمى التعرؼ عمى الطرؽ واألسس العممية السميمة في كتابة الرسائؿ بعد

التعرؼ عمى مناىج البحث العممي المستخدمة فييا ،إضافة إلى التوصؿ إلى تصور عاـ عف هخر

المستجدات التي حدثت في مجاؿ موضوع الدراسة.
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 3.2.1.4المقابالت الشخص ة والز ارات الم دان ة
بغرض التعرؼ عف قرب عمى واقع سورية ومعرفة تأثير اقتصاد المعرفة في التنمية التكنولوجية

واالقتصادية والبشرية فييا ،أجريت زيارات ميدانية و مقاببلت شخصية مع عدد مف مديري المؤسسات

والجيات العامة ذات الطابع اإلداري واالقتصادي والبحثي واألكاديمي في العاصمة دمشؽ لكونيا تشمؿ

الحجـ األكبر مف المؤسسات والو ازرات والجيات ذات العبلقة بموضوع الدراسة ،وقد تـ تقسيـ ىذه
المؤسسات مف حيث دورىا في التنمية إلى ثبلث فئات (اقتصادية – تكنولوجية – بشرية).

 3.1.4مةتمع الدراسة العمل ة
يتكوف مجتمع الدراسة مف مجموعة مف الموظفيف األكاديمييف والعامميف اإلدارييف في المؤسسات والجيات

ذات العبلقة بموضوع الدراسة الذيف يمكف أف يساىموا بمؿء استبانات الدراسة وتـ استثناء العامميف في
األقساـ الخدمية لعدـ وجود تأثير مباشر عمى موضوع الدراسة.
 4.1.4ع نة الدراسة العمل ة

استخدمت طريقة العينة االستطبلعية الممثمة لمجتمع الدراسة ،ففي البداية لمتحقؽ مف (إقرار صبلحية)

االستبانة وموثوقيتيا تـ توزيع عينة استطبلعية حجميا  30استبانة .وبعد التأكد مف صبلحيتيا وسبلمتيا
لبلختبار تـ توزيع  300استبانة عمى مجتمع الدراسة .تـ الحصوؿ عمى  274وقد تـ استبعاد  6لعدـ
جدية اإلجابة مف قبؿ المبحوثيف وعدـ اإلجابة عمى جميع األسئمة الموجودة داخميا ليصؿ العدد النيائي

لبلستبانات المستممة  268استبانة صالحة لمتحميؿ اإلحصائي أي بنسبة استرداد  %89.3والجدوؿ التالي
يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة:

الةدوؿ ( :)1.4مةتمع وع نة الدراسة

فئة الوظ فة

مةتمع الدراسة

الع نة

النسبة المئو ة

أواد م

392

122

%46

إداري

461

143

%54

الول

853

265

%100

المصدر :مديريات الشؤوف اإلدارية في المؤسسات ذات العبلقة2013/

 5.1.4أدوات الدراسة العمل ة
تـ إعداد استبانة الدراسة لتغطي الجانب الميداني لمبحث ،وتكونت مف قسميف كالتالي:

 القسـ األوؿ :يتكوف مف سبع فقرات تشكؿ الخصائص العامة لمجتمع الدراسة وىي:
 متغير الجنس
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 متغير العمر

 متغير المؤىؿ العممي

 متغير عدد سنوات الخبرة
 متغير المسمى الوظيفي
 متغير دائرة العمؿ

 متغير فئة الوظيفة
 القسـ النان  :يتكوف مف  32فقرة لجمع المعمومات حوؿ تأثير اقتصاد المعرفة في التنمية التكنولوجية
واالقتصادية والبشرية  ،موزعة عمى أربع مجاالت كالتالي:

 المةاؿ األوؿ :يتناوؿ ركيزة الحافز االقتصادي والنظاـ المؤسسي ويتكوف مف 8فقرات.
 المةاؿ النان  :يتناوؿ ركيزة التعميـ والتدريب ويتكوف مف  8فقرات.

 المةاؿ النالث :يتناوؿ ركيزة البحث والتطوير واالبتكار وتبني التكنولوجيا ويتكوف مف  8فقرات.
 المةاؿ الرابع :يتناوؿ اإلبداع واالبتكار ويتكوف مف  8فقرات.

ولقد تـ إعطاء وزف مدرج إلجابة كؿ فقرة وفؽ سمـ ليكرت مف 2إلى10درجات ،حيث تعني الدرجة

10موافؽ بشدة ،والدرجة  2غ ر موافؽ بشدة.
6.1.4المعالةات اإلحصائ ة

باعتبار أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،تـ استخداـ مجموعة االختبارات اإلحصائية التالية:
 النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي تستخدـ بشكؿ أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات
متغير ما وتفيد في وصؼ عينة الدراسة.

 اختبار ألفا كرونباخ ) (Cronbach's Alphaواختبار التجزئة النصفية) (Split Halfلمعرفة
موثوقية فقرات االستبانة ).(Method

 معامؿ ارتباط بيرسوف ) (Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط التي توضح
العبلقة بيف متغيريف .وقد استخدـ لحساب االتساؽ الداخمي والصدؽ البنائي واختبار بعض

الفرضيات.

 اختبار كولومجروؼ -سمرنوؼ ) )1- Sample K-Sلمعرفة فيما إذا كانت البيانات تتوزع طبيعياً أـ
ال.

 اختبار (T-Test) Tحالة عينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلي
الدرجة المتوسطة وىي  6زادت أو قمت عف ذلؾ وقد تـ استخدامو لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة

مف فقرات االستبانة.
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7.1.4إةراءات ةمع المعلومات
بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة واستطبلع رأي عينة مف األكاديمييف عف

طريؽ المقاببلت الشخصية تـ بناء االستبانة وفقاً لمخطوات التالية :

 إعداد استبانة أولية مف أجؿ استخداميا في جمع البيانات والمعمومات.

 عرض االستبانة عمى األستاذ المشرؼ مف أجؿ اختبار مدى مبلءمتيا لجمع البيانات وتعديميا إف
دعت الحاجة لذلؾ ويوضح الممحؽ رقـ ( )1االستبانة في صورتيا النيائية.

 إجراء دراسة استطبلعية ميدانية أولية لبلستبانة قواميا  30فرداً مف أفراد الدراسة بيدؼ فحص
صبلحية وموثوقية األداة.

 توزيع االستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة.

110

المبحث النان
صالح ة ومونوق ة أداة الدراسة

1.2.4مقدمة

2.2.4صالح ة ااستبانة
3.2.4مونوق ة فقرات ااستبانة
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1.2.4مقدمة
يتناوؿ ىذا المبحث فحص صبلحية وموثوقية أداة الدراسة ،فصبلحية االستبانة يعني التأكد مف أنيا سوؼ
تقيس ما أعدت لقياسو ،أما الموثوقية فيقصد بو إمكانية الحصوؿ عمى النتائج نفسيا لو أعيد تطبيؽ

االستبانة عمى نفس األفراد.

2.2.4صالح ة أداة الدراسة
يقصد بصبلحية أداة الدراسة شموؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية
ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا وتـ التأكد مف صبلحية

فقرات االستبانة بطريقة صبلحية المقياس ،وىي تقسـ إلى:

 صالح ة ااتساؽ الداخل لفقرات ااستبانة Internal Validity
تـ قياس صبلحية االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة مف خبلؿ معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف
فقرات االستبانة والمجاؿ الذي تنتمي إلية ىذه الفقرة ،وقد تـ التأكد مف صبلحية الفقرات لجميع المجاالت

باالعتماد عمى بيانات عينة عشوائية استطبلعية قواميا 30فرداً مف أفراد الدراسة طمب منيـ اإلجابة عمى
محتوى األسئمة ،وبعد استعادتيا تـ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة

والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو .وىنا ابد مف إدراج بعض التوض حات المتعلقة بااختبارات المستخدمة:

معامؿ اارتباط ب رسوف Person Correlation

يستخدـ ىذا االمر لمعرفة العبلقة بيف المتغيريف أو اكثر ويرمز لو بالرمز  rوتكوف العبلقة اما

طردية أو عكسية أو تامة وتكوف قيـ معامؿ االرتباط محصورة بيف  1  r  1

الق مة ااحتمال ة Sig

وتشير إلى احتماؿ الحصوؿ عمى قيمة (أكبر مف أو تساوي) أو (أقؿ مف أو تساوي) إحصائية

االختبار المحسوبة مف بيانات العينة أخذاً في االعتبار توزيع إحصائية االختبار بافتراض صحة فرض

العدـ وطبيعة الفرض البديؿ  .ويتـ استخداـ القيمة االحتمالية التخاذ قرار حياؿ فرض العدـ.
الفرضية الصفرية  :ال يوجد ارتباط ذو داللة معنوية بيف المتغيرات   0
الفرضية البديمة  :يوجد ارتباط ذو داللة معنوية بيف المتغيرات   0

مستوى المعنو ة أو مستوى ااحتماؿ
وىي درجة االحتماؿ الذي نرفض بو فرضية العدـ  p 0عندما تكوف صحيحة أو ىو احتماؿ الوقوع في

الخطأ مف النوع األوؿ ويرمز لو بالرمز  ، وىي يحددىا الباحث لنفسو منذ البداية وفي معظـ العموـ

التطبيقية نختار  مساوية  0.01أو  0.05عمى األكثر .وف ىذه الدراسة تـ اعتماد مستوى معنو ة

0.05
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صالح ة ااتساؽ الداخل لفقرات المةاؿ األوؿ
يوضح الجدوؿ ( )2.4معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األوؿ
ةدوؿ ((2.4

(معامالت اارتباط لرو زة الحافز ااقتصادي والنظاـ المؤسس )
الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

معامؿ اارتباط ب رسوف

الق مة ااحتمال ة )(.sig

0.796

*0.000

0.728

*0.000

0.719

*0.000

0.767

*0.000

تخصص المؤسسة جزءاً مف مواردىا لتشجيع
العامميف الذيف يقوموف بأعماؿ متميزة.

تساعد الثقافة التنظيمية المتبعة في المؤسسة
عمى اإلرتقاء الوظيفي.
يتـ ترفيع العامميف في المؤسسة وفقاً لمعايير
مدروسة وصحيحة مع مراعاة تكافؤ الفرص.

تسعى المؤسسة لمتعرؼ عمى نقاط الضعؼ

والقوة لدى العامميف لتحسيف األداء.

يتوفر حوافز مادية و معنوية لؤلفراد الذيف
0.760

يأخذوف عمى عاتقيـ مسئولية تنفيذ مشاريع

*0.000

متميزة.
يتـ تحديث األنظمة والموائح الداخمية في
0.765

المؤسسة بما يتناسب مع التطورات في

المحيط الخارجي .

*0.000

تبرـ المؤسسة اتفاقيات تعاوف مع مؤسسات
0.516

أخرى محمية و دولية يوسع مف الكفاءة

*0.001

وفاعمية العمؿ لدى المؤسسة.
تيتـ إدارة المؤسسة بالمبادرات التي يقدميا

0.631

العامموف بما يخدـ مصمحة العمؿ.

*0.000

*االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوى داللة معنوية   0.05

يوضح الجدوؿ  2.4أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األوؿ -الحافز ااقتصادي
والنظاـ المؤسس  -والدرجة الكمية لفقراتو تنحصر بيف القيمتيف0.796-0.516عند مستوى داللة

معنوية    0.05وىذا يدؿ عمى أف فقرات المجاؿ الثاني صادقة لما وضعت لقياسو.
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صالح ة ااتساؽ الداخل لفقرات المةاؿ النان
يوضح الجدوؿ ( )3.4معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني.
ةدوؿ )(3.4

(معامالت اارتباط لرو زة التعل ـ والتدر ب)
الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

معامؿ اارتباط ب رسوف

الق مة ااحتمال ة )(.sig

0.744

*0.000

0.728

*0.000

تقوـ المؤسسة بتطوير معارؼ العامميف عف
طريؽ التعميـ المستمر.
يمتمؾ العامموف قدرات إبداعية تقدر عمى خمؽ
معرفة جديدة.
تقوـ المؤسسة بتدريب العامميف عمى الميارات

0.719

الجديدة عبر برامج مدروسة.

*0.000

يوظؼ األفراد المعارؼ التي تعمموىا أثناء
دراستيـ في تطوير أدائيـ في األعماؿ

المكمفيف بيا.

تتناسب األعماؿ التي يكمؼ بيا العامميف مع
اختصاصيـ العممي.

0.767

*0.000

0.760

*0.000

يمتمؾ العامموف ميارات االستخداـ الفعاؿ
لؤلدوات االلكترونية الخاصة بالمعرفة

والمعمومات.

تيتـ المؤسسة بتدريب العامميف لدييا عمى
البرمجيات البلزمة لتطوير األعماؿ .
يستطيع العامموف التعامؿ مع كـ كبير مف
المعارؼ و المعمومات.

0.765

*0.000

0.504

*0.001

0.631

*0.000

يوضح الجدوؿ  3.4أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني -التعل ـ والتدر ب -
والدرجة الكمية لفقراتو تنحصر بيف القيمتيف  0.567-0.504عند مستوى داللة معنوية    0.05وىذا
يدؿ عمى أف فقرات المجاؿ الثاني صادقة لما وضعت لقياسو.
صالح ة ااتساؽ الداخل لفقرات المةاؿ النالث
يوضح الجدوؿ ( )4.4معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث.
ةدوؿ )(4.4
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(معامالت اارتباط لرو زة اابداع واابتوار وتبن التقانة)
الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

معامؿ اارتباط ب رسوف

الق مة ااحتمال ة )(.sig

0.533

*0.001

تقوـ إدارة المؤسسة بوضع الخطط البلزمة
لتنفيذ وتطبيؽ األفكار والمشاريع الجديدة.
يمتمؾ العامموف في القدرة عمى بناء عبلقات

0.509

التواصؿ والتفكير الناقد في التعامؿ مع

*0.002

المشكبلت.
يتـ وضع السياسات البلزمة داخؿ المؤسسة

0.511

لتسييؿ تنفيذ وتطبيؽ األفكار الجديدة بكفاءة

*0.002

وفاعمية.
تيتـ المؤسسة بمعرفة طرؽ نشر االبتكار و
0.573

األفكار الجديدة التي تقدميا المؤسسات

*0.001

المماثمة.
يساعد نظاـ العمؿ المتبع في المؤسسة عمى
تأميف فرص البحث والتطوير.
تحدث الصفحات اإللكترونية لمعامميف في
المؤسسة باستمرار وبصورة متتابعة.

0.396

*0.014

0.668

*0.000

تشجع المؤسسة موظفييا عمى المشاركة
بأوراؽ عمؿ في المؤتمرات والمقاءات العممية
عمى المستوييف العربي والدولي.

يتـ دعـ األبحاث المتميزة مف خبلؿ تقديـ
الدعـ المالي المناسب

0.619

*0.000

0.522

*0.002

يوضح الجدوؿ 4.4أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث -اإلبداع واابتوار وتبن

التقانة والدرجة الكمية لفقراتو تنحصر بيف القيمتيف  0.668-0.396عند مستوى داللة معنوية   0.05

وىذا يدؿ عمى أف فقرات المجاؿ الرابع صادقة لما وضعت لقياسو.
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صالح ة ااتساؽ الداخل لفقرات المةاؿ الرابع
يوضح الجدوؿ ( )5.4معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الرابع
ةدوؿ)(5.4

(معامالت اارتباط لرو زة البن ة التحت ة لتونولوة ا المعلومات وااتصاات)
الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

معامؿ اارتباط ب رسوف

الق مة ااحتمال ة )(.sig

0.796

*0.000

0.811

*0.000

تستخدـ المؤسسة أجيزة و برمجيات حاسوبية
متطورة.
تتوافر شبكة اتصاالت حديثة و فعالة لخدمة
العامميف في داخؿ المؤسسة.
يتواجد في المؤسسة أجيزة تقنية مثؿ

0.876

الطابعات ،الماسحات الضوئية ،جياز عرض

*0.000

ضوئي بمواصفات عالية الجودة.
تعمؿ المؤسسة عمى تحديث و تطوير األجيزة

0.750

والبرمجيات الخاصة بتكنولوجيا المعمومات

*0.000

باستمرار.
يتـ تدريب العامميف في المؤسسة عمى

0.914

استخداـ التكنولوجيا الحديثة و التعامؿ معيا.

*0.000

يتواجد في المؤسسة أدوات وأجيزة اتصاالت
مختمفة وحديثة مثؿ المودـ و الكاببلت
المحورية والبصرية .

يتواجد في المؤسسة وحدات إمداد بالطاقة
UPSبأعداد مناسبة.

0.843

*0.000

0.776

*0.000

تمتمؾ المؤسسة مف الكفاءات البشرية ما
0.619

يمكنيا مف مواكبة كؿ جديد في عمـ تكنولوجيا
المعمومات.

*0.000

يوضح الجدوؿ  5.4أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث -البن ة التحت ة

لتونولوة ا المعلومات وااتصاات -والدرجة الكمية لفقراتو تنحصر بيف القيمتيف  0.914-0.619عند
مستوى داللة معنوية    0.05وىذا يدؿ عمى أف فقرات المجاؿ الثالث صادقة لما وضعت لقياسو.
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 الصدؽ البنائ

Structure Validity

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صبلحية االستبانة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد االستبانة

الوصوؿ إلييا ،ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة حيث تـ

استخداـ العينة العشوائية االستطبلعية ذات الحجـ )  ( 30فرد والتي سبؽ استخداميا في قياس مدى
االتساؽ الداخمي.
ةدوؿ ()6.4

معامؿ اارتباط ب ف درةة وؿ مةاؿ مف مةاات ااستبانة والدرةة الول ة لالستبانة
الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

معامؿ اارتباط ب رسوف

الق مة ااحتمال ة

رو زة الحافز ااقتصادي والنظاـ المؤسس

0.762

*0.000

رو زة التعل ـ والتدر ب

0.569

*0.000

رو زة اإلبداع واابتوار وتبن التقانة

0.778

*0.000

0.866

*0.000

رو زة البن ة التحت ة لتونولوة ا المعلومات
وااتصاات

)(.sig

يوضح الجدوؿ  6.4أف معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة والدرجة الكمية

لبلستبانة تنحصر بيف القيمتيف  0.866-0.569عند مستوى داللة معنوية    0.05وىذا يدؿ عمى أف
مجاالت الدراسة صادقة لما وضعت لقياسو.
 3.2.4مونوق ة ااستبانة Reliability
يشير الموثوقية إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا ،أو ما ىي درجة

اتساقو وانسجامو واستم ارريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة عمى أفراد عينة هخريف .أما طرؽ
تقدير موثوقية أداة الدراسة فأبرزىا طريقة الموثوقية الداخمي بيف بنود االستبانة ،وىذه

الطريقة تعتمد عمي تطبيؽ األداة مرة واحدة عمى مجموعة معينة مف األفراد ،ثـ تقدير الموثوقية باستخداـ

إحدى المعادالت اإلحصائية.وقد تـ التحقؽ مف موثوقية استبانة الدراسة باستخداـ طريقتيف وذلؾ كما يمي:
1.3.2.4معامؿ ألفا ورونباخ Cronbach's Alpha Coefficient
يعتبر معامؿ ألفا كرونباخ مف أشير المعادالت المستخدمة لقياس الموثوقية الداخمي لؤلداة ،ولموقوؼ عمى

موثوقية أداة الدراسة تـ استخداـ العينة العشوائية االستطبلعية ذات الحجـ

 30فرداَ ،والتي سبؽ

استخداميا في قياس مدى االتساؽ الداخمي والصدؽ البنائي في حساب معامؿ ألفا كرونباخ ،وقد تبيف أف
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قيمة معامؿ ألفا كرونباخ لبلستبانة ككؿ  0.912وىذه القيمة تعد مرتفعة ومطمئنة لمدى موثوقية أداة

الدراسة حيث يرى كثير مف المختصيف أف المحؾ لمحكـ عمى كفاية معامؿ ألفا كرونباخ ىو ، 0.5
األمر الذي يشير إلى موثوقية النتائج الذي يمكف أف تسفر عنيا أداة الدراسة عند تطبيقيا.
ةدوؿ) )7.4

المونوق ة الداخل ألداة الدراسة باستخداـ معامؿ إلفا ورونباخ
المةاؿ

عدد الفقرات

معامؿ إلفا ورونباخ

رو زة الحافز ااقتصادي والنظاـ المؤسس

8

0.633

رو زة التعل ـ والتدر ب

8

0.804

رو زة اإلبداع واابتوار وتبن التقانة

8

0.914

8

0.742

32

0.912

رو زة البن ة التحت ة لتونولوة ا المعلومات
وااتصاات

المةاات السابقة معا

يتضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ  7.4أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكؿ مجاؿ مف
مجاالت االستبانة حيث تتراوح بيف  0.914- 0.633كذلؾ كانت قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات

االستبانة وبمغت . 0.912

2.3.2.4طر قة التةزئة النصف ة Split Half Method

تـ التأكد مف موثوقية االستبانة باستخداـ طريقة التجزئة النصفية حيث تـ تجزئة فقرات االختبار إلي

جزأيف( األسئمة ذات األرقاـ الفردية ،واألسئمة ذات األرقاـ الزوجية ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف

درجات األسئمة الفردية ودرجات األسئمة الزوجية وبعد ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سيبرماف
براوف Spearman Brown
2r
معامؿ االرتباط المعدؿ = 1  r

حيث  rمعامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية ودرجات األسئمة الزوجية .وتـ الحصوؿ عمى النتائج

الموضحة كما يمي:
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ةدوؿ ))8.4

اختبار التةزئة النصف ة لق اس مونوق ة ااستبانة
المةاؿ

عدد الفقرات

معامؿ اارتباط

معامؿ اارتباط المعدؿ

رو زة الحافز ااقتصادي والنظاـ المؤسس

8

0.940

0.970

رو زة التعل ـ والتدر ب

8

0.667

0.803

رو زة اإلبداع واابتوار وتبن التقانة

8

0.880

0.936

8

0.644

0.784

32

0.934

0.966

رو زة البن ة التحت ة لتونولوة ا المعلومات
وااتصاات

المجاالت السابقة معا

يتضح مف الجدوؿ  8.4أف معامبلت االرتباط المعدؿ تنحصر بيف  0.970-0.784وبمغ معامؿ

االرتباط المعدؿ لجميع الفقرات  0.966مما يدؿ عمى تمتع فقرات االستبانة بمعامؿ ارتباط معدؿ مرتفع
وداؿ إحصائياً.ويستخمص مف نتائج اختباري الصبلحية والموثوقية أف أداة القياس (االستبانة) في صورتيا

النيائية كما ىي في الممحؽ رقـ( )1قابمة لمتوزيع ،وبذلؾ فقد التأكد مف صبلحية وموثوقية استبانة الدراسة
وبالتالي صحة االستبانة وصبلحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
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المبحث النالث
تحل ؿ الب انات

 1.3.4مقدمة
2.3.4اختبار التوز ع الطب ع
 3.3.4تحل ؿ خصائص الع نة
 4.3.4تحل ؿ فقرات الدراسة
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 1.3.4مقدمة
يتضمف ىذا المبحث تحميبلً تفصيمياً لمبيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف

أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا والوقوؼ

عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخبرة ،المسمى

الوظيفي ،دائرة العمؿ ،فئة الوظيفة) ،لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة

الدراسة ،،إذ تـ استخداـ برنامج  SPSSلمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا
الفصؿ.
 2.3.4اختبار التوز ع الطب ع Normality Distribution Test
تـ استخداـ اختبار كولمجوروؼ – سمرنوؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test (K-Sالختبار ما إذا
كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو ،وكانت النتائج كمايمي:
جدوؿ ((9.4

نتائج اختبار التوز ع الطب ع
الق مة ااحتمال ة

المةاؿ
رو زة الحافز ااقتصادي والنظاـ
المؤسس

0.116

رو زة التعل ـ والتدر ب

0.065

رو زة اإلبداع واابتوار وتبن التقانة

0.400

رو زة البن ة التحت ة لتونولوة ا
المعلومات وااتصاات

المةاات السابقة معا

0.543
0.266

يتضح مف النتائج الموضحة في الجدوؿ ( )9.4أف القيمة االحتمالية ) (Sig.لجميع مجاالت الدراسة

كانت أكبر مف مستوى الداللة  a  0.05وبذلؾ فإف توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي
وعميو تـ استخداـ االختبارات المعممية لتحميؿ فقرات االستبانة واإلجابة عمى الفرضيات.

 3.3.4تحل ؿ خصائص الع نة
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شمؿ تحميؿ خصائص العينة تحميؿ البيانات الشخصية لعناصر العينة ،والتي تتعمؽ بػ (الجنس ،العمر،

المؤىؿ العممي ،عدد سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي ،دائرة العمؿ ،فئة الوظيفة) والجداوؿ التالية توضح
خصائص وسمات عينة الدراسة.

 1.3.3.4توز ع ع نة الدراسة حسب متغ ر الةنس
جدوؿ ()10.4

توز ع ع نة الدراسة حسب متغ ر الةنس
الةنس

العدد

النسبة المئو ة

ذور

136

%51

اننى

132

%49

الول

268

%100

يتضح مف الجدوؿ ( )10.4أف ما نسبتو  %51مف عينة الدراسة مف الذكور ،بينما الباقي  %48مف
اإلناث ويعود السبب في ىذه النسبة المتجانسة بأنيا تنسجـ مع حجـ القوى العاممة في المجتمع السوري

والذي يوصؼ بانو مجتمع متجانس وذلؾ لؤلسباب التالية :

 المساواة في فرص العمؿ بيف الذكور واإلناث مع زيادة بسيطة لصالح الذكور
 تزايد المجاالت التي يمكف لممرأة العمؿ بيا

 يشكؿ االنفتاح الثقافي سبباً رئيسيا في زيادة نسبة مشاركة النساء في سوؽ العمؿ والمتمثؿ في وجود
تقدير مجتمعي كبير لعمؿ المرأة في سورية بشكؿ عاـ.

وقد اوضحت إحصاءات المكتب المركزي لئلحصاء في سورية بازدياد مشاركة المرأة في القوة العاممة
خبلؿ العقد األخير وتعتبر الفجوة بيف القوة العاممة مف الذكور والنساء بسيطة نسبياً(.)120

 2.3.3.4توز ع ع نة الدراسة حسب متغ ر العمر

جدوؿ ()11.4

توز ع ع نة الدراسة حسب متغ ر العمر
الةنس

العدد

النسبة المئو ة

أقؿ مف  30سنة

104

38.8

مف  30إلى أقؿ مف  40سنة

85

31.7

مف  40إلى أقؿ مف  50سنة

52

19.4

ربسٚخ انضٚبسح2014/10/17
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116

 50سنة فأونر

27

10.1

المةموع

268

%100

يتضح مف جدوؿ ( )11.4أف ما نسبتو  %38.8مف عينة الدراسة أعمارىـ تقؿ عف  30سنة ،وأف
 %31.7تتراوح أعمارىـ مف -30أقؿ مف  40سنة ،وأف  %19.4تتراوح أعمارىـ مف -40أقؿ مف 50

سنة ،بينما بمغت نسبة الموظفيف الذيف تبمغ أعمارىـ  50سنة فأكثر%10.1

ويعود السبب في ارتفاع

نسبة الموظفيف الذيف تقؿ أعمارىـ عف  30سنة بأف اغمب افراد عينة البحث كانوا مف الموظفيف الذيف
ينتموف ليذه الفئة العمرية  ،باإلضافة إلى أف أصحاب ىذه الفئة ىـ الشباب الذيف يمتازوف بالحيوية

والنشاط والرغبة والفاعمية في العمؿ والتطوير وتحمؿ ضغوطات ومياـ الوظيفة ،كما يعكس حقيقة
المجتمع السوري الذي يوصؼ بأنو مجتمع شاب فتي ،حيث قدر المكتب المركزي لئلحصاء نسبة األفراد

الذيف لـ يتجاوز عمرىـ  30عاماً  %73.4مف إجمالي عدد السكاف.

 3.3.3.4توز ع ع نة الدراسة حسب متغ ر المؤىؿ العلم

جدوؿ ()12.4

توز ع ع نة الدراسة حسب متغ ر المؤىؿ العلم
المؤىؿ العلم

العدد

النسبة المئو ة

دبلوـ فما دوف

38

14.2

بوالور وس

111

41.4

ماةست ر

69

25.7

دوتوراه

50

18.7

المةموع

268

%100

يتضح مف جدوؿ ( )12.4أف نسبة حممة الدبموـ فما دوف بمغت  %14.2مف عينة الدراسة ونسبة حممة
البكالوريوس  ، %41.4وبمغت نسبة حممة الماجستير  ، %25.7أما نسبة حممة الدكتوراه فبمغت

 . % 18.7ويعود السبب في ارتفاع نسبة حممة البكالوريوس إلى توفر كوادر عممية ذات معرفة مناسبة
بمجاؿ عمميا ،كما أف الشريحة األكبر مف خريجي الجامعات في سوؽ العمؿ ىي مف حممة البكالوريوس
وىذا يشمؿ جميع القطاعات بصفة عامة  ،كما يبلحظ مف الجدوؿ ( )12.4أف نسبة الموظفيف مف حممة

البكالوريوس فأعمى شكمت  %85.8مما يدؿ عمى ارتفاع المستوى العممي ألفراد العينة وحرص الجيات

العامة والمؤسسات الرسمية عمى اختيار كوادر مؤىمة عممياً قادرة عمى مواكبة التطور التكنولوجي
الحاصؿ ،كما تعتبر إشارة لتوجو أفراد المجتمع السوري لمحصوؿ عمى شيادات عميا كالماجستير
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والدكتوراه بشكؿ أساسي  ،وىا يتطابؽ مع تقديرات المكتب المركزي لئلحصاء في الجميورية العربية

ا لسورية الذي وصؼ الشعب السوري بأنو مف أقؿ الشعوب العربية امية  ،حيث بمغت نسبة األمية فييا
حوالي  %5عمى الرغـ مف تأثير األزمة األخيرة عمى قطاع التعميـ بشكؿ عاـ.

 4.3.3.4توز ع ع نة الدراسة حسب متغ ر سنوات الخبرة

جدوؿ ()13.4

توز ع ع نة الدراسة حسب متغ ر سنوات الخبرة
عدد سنوات الخبرة

العدد

النسبة المئو ة

أقؿ مف  5سنوات

86

32.1

مف  5إلى أقؿ مف  10سنوات

73

27.2

مف  10إلى أقؿ مف  15سنة

69

25.7

 15سنة فأونر

40

14.9

المةموع

268

%100

يتضح مف الجدوؿ ( )13.4أف ما نسبتو  %32.1مف عينة الدراسة سنوات الخبرة لدييـ اقؿ مف خمس
سنوات  ،وأف  % 27.2تراوحت خبرتيـ مف  5إلى أقؿ مف  10سنوات  ،وأف  %25.7تراوحت خبرتيـ

مف  10إلى أقؿ مف  15سنة  ،بينما بمغت نسبة مف تبمغ سنوات خبرتيـ  15سنة فاكثر .%14.9
ويعود السبب في ارتفاع نسبة الموظفيف الذيف تشكؿ خبرتيـ اقؿ مف  5سنوات بأنيـ النسبة األعمى مف

أفراد العينة

المبحوثة  ،كما اف ىذه النسبة المرتفعة تنسجـ مع التركيبة العمرية الواردة في

الجدوؿ(. )11.4

 5.3.3.4توز ع ع نة الدراسة حسب متغ ر المسمى الوظ ف
جدوؿ ()14.4

توز ع ع نة الدراسة حسب متغ ر المسمى الوظ ف
المسمى الوظ ف

العدد

النسبة المئو ة

وز ر

5

1.9

مد ر عاـ

5

1.9

مد ر

21

7.8

رئ س دائرة

28

10.4

أواد م

32

11.9
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إداري

139

51.93

غ ر ذلؾ

38

14.17

المةموع

268

%100

يتضح مف الجدوؿ ( )14.4أف ما نسبتو  %1.9مف عينة الدراسة مسماىـ الوظيفي وزير و %1.9
مدير عاـ  ،و  %7.8مدير  ،و % 10.4رئيس دائرة  ،و % 11.9أكاديمي  ،و  51.9إداري

و %16غير ذلؾ وقد تـ تحديد ىذه النسبة مف أفراد مجتمع الدراسة بػ (فني – مبرمج – ميندس) .ويعود
السبب في ارتفاع نسبة اإلدارييف في عينة لدراسة لكوف العمؿ الحكومي يرتكز عمى ىذه الفئة في أغمب

مفاصمو مف خبلؿ تقديـ الخدمات اإلدارية والفنية واإللكترونية والدعـ الموجيستي .

 6.3.3.4توز ع ع نة الدراسة حسب متغ ر دائرة العمؿ

جدوؿ ()15.4

توز ع ع نة الدراسة حسب متغ ر دائرة العمؿ
دائرة العمؿ

العدد

النسبة المئو ة

مد ر ة التخط ط

77

28.7

مد ر ة الشؤوف اإلدار ة

48

17.9

مد ر ة الةودة

9

3.4

أخرى

134

50

المةموع

268

%100

يتضح مف الجدوؿ ( )15.4أف  %28.7مف أفراد عينة الدراسة يعمموف في شؤوف التخطيط  ،و
 %17.9يعمموف في الشؤوف اإلدارية  % 3.4 ،يعمموف في دائرة الجودة  ،بينما بمغت نسبة العامميف في

المديريات األخرى  %50مف أفراد عينة الد ارسة وقد تـ حصر ىذه النسبة مف العامميف في مديريات

(العبلقات العامة – الشؤوف المالية – تكنولوجيا المعمومات -المكتبة).
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 7.3.3.4توز ع ع نة الدراسة حسب فئة الوظ فة

جدوؿ ()16.4

توز ع ع نة الدراسة حسب متغ ر فئة الوظ فة
فئة الوظ فة

العدد

النسبة المئو ة

أواد م

53

19.8

إداري

145

54.1

أواد م إداري

70

26.1

المةموع

268

%100

يتضح مف الجدوؿ ( )16.4أف  %19.8مف أفراد عينة الدراسة مف األكاديمييف  ،و  %54.1مف
العامميف اإلدارييف  ،بينما  %26.1يعمموف كإدارييف وأكاديمييف في نفس الوقت وذلؾ بحسب استجابة

أفراد العي نة  ،ويعود السبب في انخفاض نسبة األكاديمييف إلى ضغط العمؿ الكبير الممقى عمى عاتقيـ
فيما ترتفع نسبة اإلدارييف بسبب أىمية العمؿ اإلداري في المؤسسات الحكومية بشكؿ عاـ وتتفؽ ىذه

النسبة مع الجدوؿ ( )14.4الخاص بالمسمى الوظيفي.
 4.3.4تحل ؿ فقرات ااستبانة

تـ استخداـ اختبار  Tلمعينة الواحدة ) (One Sample T-testلتحميؿ فقرات االستبانة  ،فإذا كانت
 sig  0.05فإنو ال يمكف رفض الفرضية الصفرية ويكوف في ىذه الحالة متوسط هراء األفراد حوؿ

الظاىرة موضع الدراسة ال يختمؼ جوىرياً عف الموافقة المتوسطة وىي  ، 6أما إذا كانت  sig  0.05فيتـ
رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متوسط هراء األفراد يختمؼ جوىرياً عف درجة

الموافقة المتوسطة  ،وفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة
جوىرية عف درجة الموافقة المتوسطة وذلؾ مف خبلؿ قيمة االختبار فإذا كانت قيمة االختبار موجبة

فمعناه أف المتوسط الحسابي لئلجابة يزيد عف درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.
 1.4.3.4تحل ؿ فقرات المةاؿ األوؿ

يناقش المجاؿ األوؿ حالة الحافز االقتصادي والنظاـ المؤسسي في العينة المدروسة  ،ويوضح الجدوؿ

(  )17.4نتائج استخداـ اختبار  Tلمعرفة فيما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قذ وصمت إلى درجة
الموافقة المتوسطة وىي  6أـ ال .
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(ةدوؿ (17.4

تحل ؿ فقرات المةاؿ األوؿ (الحافز ااقتصادي والنظاـ المؤسس )
المتوسط الحساب

الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة
تخصص المؤسسة جزءاً مف
لتشجيع

مواردىا

العامميف

5.43

ق مة ااختبار
-0.17

sig
*0.476

الرتبة
6

الذيف يقوموف بأعماؿ متميزة.
تساعد

التنظيمية

الثقافة

المتبعة في المؤسسة عمى

5.32

-0.19

*0.482

7

االرتقاء الوظيفي.
يتـ

ترفيع

العامميف

وفقاً

المؤسسة

في

لمعايير

مدروسة وصحيحة مع مراعاة

5.13

-0.23

*0.491

8

تكافؤ الفرص.
تسعى المؤسسة لمتعرؼ عمى
نقاط الضعؼ والقوة لدى
العامميف لتحسيف األداء.

6.68

4.96

*0.000

4

يتوفر حوافز مادية و معنوية
لؤلفراد الذيف يأخذوف عمى
عاتقيـ مسئولية تنفيذ مشاريع

5.98

-0.15

*0.442

5

متميزة.
يتـ تحديث األنظمة والموائح
الداخمية في المؤسسة بما

يتناسب مع التطورات في

7.25

10.54

*0.000

2

المحيط الخارجي .
تبرـ المؤسسة اتفاقيات تعاوف
مع مؤسسات أخرى محمية و
دولية

يوسع

مف

الكفاءة

7.38

10.68

*0.000

1

وفاعمية العمؿ لدى المؤسسة.
تيتـ إدارة المؤسسة بالمبادرات
التي يقدميا العامموف بما يخدـ

7.04

8.06

*0.000

مصمحة العمؿ.
ةم ع فقرات المةاؿ

6.97

10.26

*0.000

*المتوسط الحساب داؿ إحصائ اً عند مستوى دالة معنو ة   0.05
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3

مف الجدوؿ ( )17.4يمكف استخبلص ما يمي:

 المتوسط الحسابي لمفقرة األولى " تخصص المؤسسة جزءاً مف مواردىا لتشجيع العامميف الذيفيقوموف بأعماؿ متميزة " يساوي 5.43
االؽزًبنٛخ

(الدرجة الكمية مف ، % )10قيمة االختبار -0.17والقيمة

 sig  0.476لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة   0.05

مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ال يختمؼ جوىرياً عف درجة الموافقة المتوسطة
وىي  6وىذا يعني أف ىناؾ موافقة ضعيفة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 -المتوسط الحسابي لمفقرة الخامسة " يتوفر حوافز مادية و معنوية لؤلفراد الذيف يأخذوف عمى عاتقيـ

مسئولية تنفيذ مشاريع متميزة " .يساوي  ،5.98قيمة االختبار  ،-0.15والقيمة االحتمالية
 sig  0.442لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة    0.05مما يدؿ عمى

أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة يختمؼ جوىرياً عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  6وىذا يعني
أف ىناؾ موافقة ضعيفة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 -نستنتج مما سبؽ وةود حالة مف الضعؼ الواضح للحوافز ااقتصاد ة للعامل ف ف

مؤسسات

القطاع العاـ  ،وىذا ما فسره انتشار الفساد اإلداري  ،وغ اب مبدأ توافؤ الفرص وعدـ وةود
معا ر واضحة ودق قة وموضوع ة لترق ة العامل ف  ،ولذلؾ فإف اقتصاد المعرفة ا توافؽ مع

الحالة السائدة  ،و ةب العمؿ على ص اغة قوان ف وتشر عات تحد مف الفساد والمحسوب ات ،
ووضع نظاـ متم ز للتق ـ والترق ة  ،واستبداؿ األنظمة الداخل ة للمؤسسات والةيات العامة بأخرى

تراع الميارات والوفاءات المتوفرة لدى العامل ف .
 2.4.3.4تحل ؿ فقرات المةاؿ النان

يناقش المجاؿ الثاني حالة التعميـ والتدريب في العينة المدروسة مف خبلؿ استخداـ اختبار  Tلمعرفة فيما
إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة وىي  6أـ ال .
( ةدوؿ ( 18.4

تحل ؿ فقرات المةاؿ النان (رو زة التعل ـ والتدر ب)
الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

المتوسط الحساب

ق مة ااختبار

sig

الرتبة

تقوـ المؤسسة بتطوير معارؼ
العامميف عف طريؽ التعميـ

7.36

11.76

*0.000

1

المستمر.
يمتمؾ العامموف قدرات إبداعية
تقدر عمى خمؽ معرفة جديدة.

7.16
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9.78

*0.000

2

تقوـ

المؤسسة

بتدريب

عمى

الميارات

العامميف

الجديدة عبر برامج مدروسة.

6.56

5.11

*0.000

7

يوظؼ األفراد المعارؼ التي
تعمموىا أثناء دراستيـ في
تطوير أدائيـ في األعماؿ

6.82

6.50

*0.000

5

المكمفيف بيا.
تتناسب األعماؿ التي يكمؼ
بيا العامميف مع اختصاصيـ

5.43

-0.17

*0.476

8

العممي.
يمتمؾ العامموف ميارات
االستخداـ الفعاؿ لؤلدوات

االلكترونية الخاصة بالمعرفة

7.05

8.88

*0.000

3

والمعمومات.
تيتـ

المؤسسة

بتدريب

العامميف لدييا عمى البرمجيات

6.85

6.88

*0.000

4

البلزمة لتطوير األعماؿ .
يستطيع العامموف التعامؿ مع

كـ كبير مف المعارؼ و

6.91

6.26

*0.000

6

المعمومات.
ةم ع فقرات المةاؿ

7.11

8.42

*0.000

*المتوسط الحساب داؿ إحصائ اً عند مستوى دالة معنو ة   0.05

مف الجدوؿ ( )18.4يمكف استخبلص ما يمي:
 -المتوسط الحسابي لمفقرة األولى

" تقوـ المؤسسة بتطوير معارؼ العامميف عف طريؽ التعميـ

المستمر ".يساوي ( 7.36الدرجة الكمية مف  ، )10قيمة االختبار  ،11.76والقيمة االحتمالية
 sig  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة    0.05مما يدؿ عمى أف

متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  6وىذا يعني أف ىناؾ

موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 المتوسط الحسابي لمفقرة الثامنة " تتناسب األعماؿ التي يكمؼ بيا العامميف مع اختصاصيـ العممي".يساوي  ،5.98قيمة االختبار  ،-0.15والقيمة االحتمالية

 sig  0.442لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير

دالة إحصائياً عند مستوى داللة    0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة

111

يختمؼ جوىرياً عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  6وىذا يعني أف ىناؾ موافقة ضعيفة مف قبؿ أفراد

العينة عمى ىذه الفقرة.

 ووفقاً لممعطيات السابقة معاً يمكف القوؿ بأف المجاؿ الثاني داؿ إحصائياً عند مستوى داللة a  0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ عف درجة الموافقة

المتوسطة وىي  6وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف افراد العينة عمى ىذه الفقرة .

نستنتج مما سبؽ اف حالة التعل ـ والتدر ب ف سور ة تحتاج لرسـ خطط واسترات ة ات ةد دة تأخذ
بع ف ااعتبار التقدـ العلم والتونولوة الحاصؿ على المستوى العالم  ،وىذا تطلب إعادة النظر

بالمناىج الدراس ة بوافة المراحؿ  ،وتوة و مخرةات التعل ـ والتدر ب نحو حاةات سوؽ العمؿ  ،إف

ىناؾ ما برر وةود حالة شد دة مف البطالة المقنعة وخاصة ف مؤسسات القطاع العاـ  ،وىذا األمر

لو انعواساتو السلب ة المباشرة على حالة التنم ة التونولوة ة وااقتصاد ة والبشر ة .
 3.4.3.4تحل ؿ فقرات المةاؿ النالث

يناقش المجاؿ الثالث مدى حالة اإلبداع واالبتكار وتبني التقانة في العينة المدروسة كما في الجدوؿ

التالي:

( ةدوؿ ( 19.4

تحل ؿ فقرات المةاؿ النالث(رو زة اإلبداع واابتوار وتبن التقانة)
المتوسط الحساب

الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة
تقوـ إدارة المؤسسة بوضع

الخطط البلزمة لتنفيذ وتطبيؽ

6.97

ق مة ااختبار
19.74

sig
*0.000

الرتبة
1

األفكار والمشاريع الجديدة.
يمتمؾ العامموف في القدرة عمى
بناء عبلقات التواصؿ والتفكير
الناقد

التعامؿ

في

المشكبلت.

مع

7.12

10.28

*0.000

4

يتـ وضع السياسات البلزمة
داخؿ المؤسسة لتسييؿ تنفيذ
وتطبيؽ

األفكار

الجديدة

6.56

4.40

*0.000

7

بكفاءة وفاعمية.
تيتـ المؤسسة بمعرفة طرؽ

نشر

الجديدة

االبتكار

و

التي

األفكار
تقدميا

7.78

المؤسسات المماثمة.
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15.44

*0.000

2

يساعد نظاـ العمؿ المتبع في
المؤسسة عمى تأميف فرص

البحث والتطوير.

7.74

14.13

*0.000

3

تحدث الصفحات اإللكترونية
لمعامميف

في

المؤسسة

6.76

5.71

*0.000

6

باستمرار وبصورة متتابعة.
تشجع المؤسسة موظفييا عمى
المشاركة بأوراؽ عمؿ في

المؤتمرات والمقاءات العممية
عمى

المستوييف

7.17

9.69

*0.000

5

العربي

والدولي.
يتـ دعـ األبحاث المتميزة مف

خبلؿ تقديـ الدعـ المالي

5.98

-0.15

*0.000

8

المناسب.
ةم ع فقرات المةاؿ

6.75

6.48

*0.000

*المتوسط الحساب داؿ إحصائ اً عند مستوى دالة معنو ة   0.05

مف الجدوؿ ( )19.4يمكف استخبلص ما يمي:
 -المتوسط الحسابي لمفقرة السادسة " تحدث الصفحات اإللكترونية لمعامميف في المؤسسة باستمرار

وبصورة متتابعة " .يساوي (6.76الدرجة الكمية مف  ، )10قيمة االختبار  5.71والقيمة االحتمالية
 sig  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة    0.05مما يدؿ عمى أف

متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  6وىذا يعني أف ىناؾ

موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 المتوسط الحسابي لمفقرة التاسعة " يتـ دعـ األبحاث المتميزة مف خبلؿ تقديـ الدعـ المالي المناسب.يساوي  ،5.98قيمة االختبار  ،6.48والقيمة االحتمالية

 sig  0.001لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة

إحصائياً عند مستوى داللة    0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد

عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  6وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 ووفقاً لبيانات الجدوؿ السابؽ معاً يمكف القوؿ بأف المجاؿ الرابع داؿ إحصائياً عند مستوى داللة a  0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ عف درجة الموافقة

المتوسطة وىي  6وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف افراد العينة عمى ىذه الفقرة .

 نستنتج مما سبؽ أف مؤشر اإلبداع واابتوار ب ف وةود حالة بس طة نسب اً ف مؤسسات وةياتالقطاع العاـ ف

سور ة  ،و عود ذلؾ لووف منظمات األعماؿ ال وـ تع ش ف
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عالـ تت از د ف و

المعارؼ و الخبرات ح ث أصبح العاملوف عتمدوف على معارفيـ و خبراتيـ لخلؽ مستو ات عال ة
مف اإلبداع و التطو ر بشوؿ أوبر مما سبؽ  ،وما أف اىتماـ الحوومة بالبحث العلم مف شأنو
تعز ز ق مة مؤسسات القطاع العاـ ومروزىا التنافس  ،إذ أضحت األبحاث العلم ة ذات نقؿ وب ر ف

وفة اإلنتاج على مختلؼ القطاعات ااقتصاد ة والتونولوة ة والمعرف ة لما ليا مف دور ف تنم ة

اقتصاد المعرفة تطلب مضاعفة ااىتماـ

المةتمع وخدمتو محل اً وعالم اً .ولوف ااندماج ف

بالبحث العلم مف خالؿ الدعـ المناسب للباحن ف والمبدع ف وأساتذة الةامعات وطلبة الدراسات
العل ا وعناصر ميمة ف عمل ة التنم ة وز ادة ااىتماـ بوضعيـ المع ش وااقتصادي  ،وتطو ر

التشر عات الت مف شانيا ترةمة اإلنتاج العلم إلى واقع ملموس ل نعوس إ ةابا مختلؼ قطاعات

التنم ة ف سور ة ،و موف اإلشارة إلى أف المسؤول ة تقع ف ةزء منيا على الباحن ف  ،إذ ةب

عل يـ الق اـ بأبحاث ذات ق مة مضافة وتتناسب مع احت اةات التنم ة لنقؿ البحث العلم مف حالة

"ترؼ وترف و" إلى واقع ةدي ومساىـ بشوؿ مباشر ف التنم ة التونولوة ة وااقتصاد ة والبشر ة.
 3.4.3.4تحل ؿ فقرات المةاؿ الرابع

يناقش المجاؿ الرابع حالة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العينة المدروسة كما

في الجدوؿ التالي

( ةدوؿ ( 20.4

تحل ؿ فقرات المةاؿ الرابع (رو زة البن ة التح ة لتونولوة ا المعلومات وااتصاات)
الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة
تستخدـ المؤسسة أجيزة و
برمجيات حاسوبية متطورة.

المتوسط الحساب

ق مة ااختبار

sig

الرتبة

7.25

9.86

*0.000

6

تتوافر شبكة اتصاالت حديثة
و فعالة لخدمة العامميف في

7.46

11.81

*0.000

4

داخؿ المؤسسة.
يتواجد في المؤسسة أجيزة
تقنية

مثؿ

:الطابعات

الماسحات الضوئية ،أجيزة
عرض ضوئي

8.13

24.14

*0.000

1

بمواصفات

عالية الجودة.
تعمؿ المؤسسة عمى تحديث و
تطوير األجيزة والبرمجيات

الخاصة بتكنولوجيا المعمومات

7.97

باستمرار.
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18.29

*0.000

2

يتـ تدريب العامميف في
المؤسسة

عمى

استخداـ

التكنولوجيا الحديثة و التعامؿ

13.49

7.68

*0.000

3

معيا.
يتواجد في المؤسسة أدوات
وأجيزة اتصاالت مختمفة
وحديثة مثؿ المودـ و

7.29

6.99

*0.000

7

الكاببلت المحورية.

يتواجد في المؤسسة وحدات
إمداد بالطاقة  UPSبأعداد

10.44

7.48

*0.000

4

مناسبة.
تمتمؾ المؤسسة مف الكفاءات
البشرية ما يمكنيا مف مواكبة

كؿ جديد في عمـ تكنولوجيا

10.94

7.43

*0.000

5

المعمومات.
جميع فقرات المجاؿ معػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًا

17.29

7.55

*0.000

*المتوسط الحساب داؿ إحصائ اً عند مستوى دالة معنو ة   0.05

مف الجدوؿ ( )20.4يمكف استخبلص ما يمي:
 -المتوسط الحسابي لمفقرة الثالثة

" يتواجد في المؤسسة أجيزة تقنية مثؿ :الطابعات ،الماسحات

الضوئية ،أجيزة عرض ضوئي بمواصفات عالية الجودة " يساوي (8.13الدرجة الكمية مف ، )10
قيمة االختبار  ،24.14والقيمة االحتمالية

 sig  0.000لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند

مستوى داللة    0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة
الموافقة المتوسطة وىي  6وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

 المتوسط الحسابي لمفقرة السادسة " يتواجد في المؤسسة أدوات وأجيزة اتصاالت مختمفة وحديثة مثؿالمودـ و الكاببلت المحورية" يساوي  ،6.99والقيمة االحتمالية

 sig  0.001لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة

دالة إحصائياً عند مستوى داللة    0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد
زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  6وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه

الفقرة.

 ووفقاً لممعطيات السابقة معاً يمكف القوؿ بأف المجاؿ الثالث داؿ إحصائياً عند مستوى داللة a  0.05مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ عف درجة الموافقة

المتوسطة وىي  6وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف افراد العينة عمى ىذه الفقرة .
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نستنتج مما سبؽ أف البن ة التحت ة الالزمة للتحوؿ نحو ااقتصاد المعرف

تتوفر ف

بعض

مؤسسات وةيات القطاع العاـ ف سور ة  ،ممنلة ةل اً توفر أةيزة تقن ة منؿ الطابعات الماسحات

الضوئ ة،قواعد الب انات  ،أةيزة ااتصاات الحد نة  ،أةيزة العرض و موف تفس ر ذلؾ إلى

ازد اد اعتماد منظمات األعماؿ ال وـ على ااستخداـ المونؼ للتقن ات المعاصرة ف وافة مةاات

العمؿ ،باإلضافة إلى أف ااىتماـ ببناء البن ة التحت ة التونولوة ة ترفع مف الموانة التنافس ة

فتعتبر ال وـ واحدة مف المقا س المستخدمة لتق ـ عمؿ المؤسسات  .ولوف نبغ مالحظة أف

النت ةة السابقة تختلؼ نسب ا بحسب المحافظات السور ة  ،خاصة وأف العاصمة دمشؽ الت
ضمت أغلب المؤسسات الت

شملتيا ع نة الدراسة تعتبر مف اقؿ المناطؽ الت

تأنرت بفعؿ

األعماؿ التخر ب ة الناتةة عف األحداث الت شيدتيا البالد منذ العاـ  2011والت أحدنت دما ارً

ىائال ف البن ة التحت ة وممتلوات القطاع العاـ .
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المبحث الرابع
اختبار الفرض ات
1.4.4مقدمة
2.4.4اختبار الفرض ة األولى

3.4.4اختبار الفرض ة النان ة
4.4.4اختبار الفرض ة النالنة
5.4.4اختبار الفرض ة الرابعة
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1.4.4مقدمة
تناولت ىذه الدراسة عدة فرضيات تـ مف خبلليا التركيز عمى المدخبلت و المخرجات التي يمكف

اعتبارىا عناصر أساسية في االندماج باقتصاد المعرفة في محاولة التعرؼ عمى تأثيره في التنمية

التكنولوجية واالقتصادية والبشرية في سورية وقد تـ التركيز عمى القطاع العاـ ومؤسساتو المختمفة لكونو

يمارس دور القائد في االندماج باالقتصاد الجديد  ،وىذه الفرضيات ىي :

 .1توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الحافز االقتصادي والنظاـ المؤسسي ومؤشرات التنمية
التكنولوجية واالقتصادية والبشرية في سورية في ظؿ اقتصاد المعرفة عند مستوى داللة إحصائية

. 0.05

 .2توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التعميـ والتدريب ومؤشرات التنمية التكنولوجية واالقتصادية
والبشرية في سورية في ظؿ اقتصاد المعرفة عند مستوى داللة إحصائية .0.05

 .3توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف اإلبداع و االبتكار وتبني التقانة ومؤشرات التنمية التكنولوجية
واالقتصادية والبشرية في سورية في ظؿ اقتصاد المعرفة عند مستوى داللة إحصائية . 0.05

 .4توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ومؤشرات

التنمية التكنولوجية واالقتصادية والبشرية في سورية في ظؿ اقتصاد المعرفة عند مستوى داللة

إحصائية . 0.05

والختبار فرضيات الدراسة تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف ،ألنو األنسب لكوف البيانات تتبع التوزيع
الطبيعي .والختبار الفرضيات حوؿ متغيريف مف متغيرات الدراسة سيتـ اختبار الفرضية اإلحصائية التالية

:

 -1الفرض ة الصفر ة  :ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.
 -2الفرض ة البد لة  :توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات الدراسة.

إذا كانت القيمة االحتمالية أكبر مف مستوى الداللة ( a  0.05حسب نتائج برنامج  )SPSSفإنو ال
يمكف رفض الفرضية الصفرية وبالتالي فإنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات

الدراسة ،أما إذا كانت القيمة االحتمالية أقؿ مف مستوى الداللة  a  0.05فإنو سيتـ رفض الفرضية
الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بوجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغيرات

الدراسة .

في الفقرات التالية تـ إجراء التحميبلت اإلحصائية البلزمة الختبار صحة تمؾ الفرضيات :
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الفرض ة األولى  :توةد عالقة ذات دالة إحصائ ة ب ف الحافز ااقتصادي والنظاـ المؤسس ومؤشرات
التنم ة التونولوة ة وااقتصاد ة والبشر ة ف

إحصائ ة  0.05وما ىو مب ف ف الةدوؿ التال

سور ة ف

ظؿ اقتصاد المعرفة عند مستوى دالة

( ةدوؿ (21.4

معامؿ اارتباط ب ف الحافز ااقتصادي والنظاـ المؤسس ومؤشرات التنم ة
الفرض ة

معامؿ ارتباط ب رسوف

الق مة ااحتمال ة sig

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الحافز
االقتصادي والنظاـ المؤسسي ومؤشرات التنمية

0.642

التكنولوجية واالقتصادية والبشرية في سورية في

*0.000

ظؿ اقتصاد المعرفة عند مستوى داللة إحصائية
0.05

تـ قبوؿ ىذه الفرض ة و موف تفس ر ىذا اارتباط بأف الحوافز تلعب دو ارً ىاماً ف

حفز

العامل ف على العمؿ وتحس ف أدائيـ وز ادة إنتاةيـ مف ح ث النوع ة والوم ة ،وتحس ف أداء العامل ف

وز ادة إنتاة تيـ توقؼ على مدى توافر عدة شروط ،منيا :
 معرفة مستوى قدرة العامؿ على العمؿ ووفاءتو .

 وةود حافز عند العامل ف لتحف زىـ على العمؿ والنشاط .

 عدـ ظيور التعب على العامؿ والذي مف شأنو إنقاص وم ة اإلنتاج ونوع تو .
 تدر ب العامؿ لز ادة معلوماتو وقدرتو ووفاءتو.

وعل و فإنو مف األىم ة بمواف أف ووف الفرد قاد ارً على العمؿ ،ولوف األىـ ىو أف ووف متحمساً ألداء

العمؿ وراغباً ف و لذلؾ ازداد ااىتماـ بتحف ز العامل ف وخلؽ رغبة لد يـ للعمؿ التعاون
وفؿ اإلنةاز ااقتصادي ألىداؼ المنظمة.

الفعاؿ بما

وذلؾ تعتبر الحوافز أداةً طب ع ًة وميمة ف أ دي الق ادات اإلدار ة والمشرف ف اإلدار ف ف أي منظمة؛
ح ث موف استخداميا لتؤدي وظ ف ًة ح و ًة ف تنظ ـ سلوؾ العامل ف نحو أنفسيـ ونحو غ رىـ ،ونحو

المنظمة وأىدافيا وطموحاتيا موادارتيا ،ونحو اإلنتاة ة وعمل اتيا .فح ف ننظر أمامنا نةد ون ارً مف
الشروات والمؤسسات والمنظمات الناةحة ف أعماليا والت تحقؽ مواسباً وفائدةً وب رة ةداً ،و عود ىذا
النةاح الوب ر وتحق ؽ األىداؼ المرادة ووةود إنتاة ة عال ة إلى عدة أسباب منيا :

 اإلنتاة ة العال ة للموظف ف .
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 تقد ـ وافة قدرات الموظف ف إلنةاز موانةاح العمؿ الذ ف قوموف بو مواتمامو على أومؿ وةو وح ف
ننظر لسبب حب وعطاء الموظف ف للشروة أو المؤسسة الت

العمؿ المر حة والمناسبة المتوفرة للموظف ف .

عملوف بيا ووف السبب دائماً ب ئة

 نظاـ الحوافز الذي قوـ على تنش ط ودفع الموظف ف إلى تقد ـ وافة إموان اتيـ وخبراتيـ بوؿ صد ٍ
ؽ
وأمانة للمشروع الذ ف عملوف بو .

وعند الحد ث عف ىذه الرو زة نةد أف سور ة بحاةة وب رة ةداً لتطو ر التشر عات والقوان ف واألنظمة
للوصوؿ إلى مستو ات مناسبة ف

مةاؿ الحوافز ااقتصاد ة للعامل ف ف

المؤسسات والمنظمات

خاصة وأنيا تحتؿ مراتب متأخرة ةداً ف ىذا اإلطار مف خالؿ ما تـ التوصؿ إل و عبر نتائج الدراسة
العمل ة  ،ألف ىذا العنصر عتبر الرو زة األولى وااىـ لالندماج ف اقتصاد المعرفة.

الفرض ة النان ة  :توةد عالقة ذات دالة إحصائ ة ب ف حالة التعل ـ والتدر ب ومؤشرات التنم ة
التونولوة ة و ااقتصاد ة والبشر ة ف سور ة ف ظؿ اقتصاد المعرفة عند مستوى دالة إحصائ ة

 0.05وما ىو مب ف ف الةدوؿ التال

( ةدوؿ (22.4

معامؿ اارتباط ب ف حالة التعل ـ والتدر ب ومؤشرات التنم ة
الفرض ة

معامؿ ارتباط ب رسوف

الق مة ااحتمال ة sig

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف حالة التعميـ
والتدريب ومؤشرات التنمية التكنولوجية و

0.721

االقتصادية والبشرية في سورية في ظؿ اقتصاد

*0.000

المعرفة عند مستوى داللة إحصائية 0.05

تـ قبوؿ ىذه الفرض ة و موف تفس ر ىذا اارتباط بأف الموارد البشر ة تعتبر النروة األساس ة لألمـ

والمنظمات فرأس الماؿ المادي والموارد الطب ع ة رغـ أىم تيما وضرورتيما إا أنيما بدوف العنصر

البشري الوؼء والمدرب والمعد تعل م اً إعداداً ة داً لف ووف ليا ق مة ،وذلؾ ألف البشر ىـ القادروف

على استخداـ ىذه الموارد وتسخ رىا ف العمل ات اإلنتاة ة للحصوؿ على أقصى إشباع مموف وصواً
إلى تحق ؽ الرفاى ة ،فالعنصر البشري موف أف قير ندرة الموارد الطب ع ة و وسع مف إموان ات

المةتمع اإلنتاة ة وما ىو موةود ف ال اباف منالً .ولذلؾ فال بد لسور ة ليا أف تول عنا ًة خاصة

بالموارد البشر ة استةاب ًة للتحوات المستمرة الت تواةييا  ،مف خالؿ تعز ز مياراتو العلم ة مف خالؿ
تحد ث المناىج التعل م ة والدراس ة والعمؿ على تطو رىا ف

ضوء ما تفرضو متطلبات عصر

التونولوة ا والمعلومات ة ال وـ ،خصوصاً إذا وانت ىذه الموارد تستخدـ إلنتاج وصناعة المعلومات،
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فالميارات البشر ة ل ست نابتة بؿ متغ رة تبعاً احت اةات العمؿ ،إضافة إلى ضرورة توظ ؼ مخرةات
التعل ـ بما تناسب مع احت اةات سوؽ العمؿ وتدر ب الخر ة ف وتأى ليـ اوتساب الميارات الالزمة

للعمؿ ف منظمات األعماؿ المؤسسات.

إذاً ،تطلب اقتصاد المعرفة ةيوداً أوبر ف

التعل ـ والتدر ب  .فعدد العامل ف ف

مةاات التعل ـ والتدر ب وما تطلب نوعاً ةد داً مف

مةاؿ المعلومات زداد باضطراد وىذا تطلب توو ف العلم ف

والعامل ف ف ىذا المةاؿ وف مةاات تونولوة ا المعلومات أدنى مما ةب وأقؿ مف الحاةة  ،فاألم ة

المعلومات ة أصبحت مف الظواىر المع قة للتقدـ  .مف ةية أخرى فاف تطور المعرفة السر ع تطلب
التدر ب مدى الح اة  ،وما تطلب مستوى علم

وتونولوة

للعمالة أعلى مف السابؽ والحاةة

اوتساب ملوة التعل ـ أصبحت حاةة ماسة للعامل ف  .وستتةو األةور األعلى نحو العامل ف القادر ف

على التعامؿ مع المعلومات والمعرفة التونولوة ة اونر مف اتةاىيا نحو العمؿ ال دوي أو الةيد
الةسدي مف ةية أخرى فاف الحصوؿ على المعرفة اصبح أسيؿ وأقؿ تولفة مف السابؽ بوةود شبوات

المعرفة ولوف ىذا تطلب معرفة اللغات األةنب ة وخاصة اإلنول ز ة وما تطلب ةيوداً ف التعر ب.

الفرض ة النالنة  :توةد عالقة ذات دالة إحصائ ة ب ف حالة اإلبداع واابتوار وتبن التقانة ومؤشرات
التنم ة التونولوة ة وااقتصاد ة والبشر ة ف

إحصائ ة  0.05وما ىو مب ف ف الةدوؿ التال

سور ة ف

ظؿ اقتصاد المعرفة عند مستوى دالة

( ةدوؿ ( 23.4

معامؿ اارتباط ب ف اإلبداع واابتوار وتبن التقانة ومؤشرات التنم ة
الفرض ة

معامؿ ارتباط ب رسوف

الق مة ااحتمال ة sig

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف اإلبداع و
االبتكار وتبني التقانة ومؤشرات التنمية التكنولوجية

0.745

واالقتصادية والبشرية في سورية في ظؿ اقتصاد

*0.000

المعرفة عند مستوى داللة إحصائية 0.05

*اارتباط داؿ إحصائ اً عند مستوى دالة معنو ة   0.05

تـ قبوؿ ىذه الفرض ة و موف تفس ر قوة ىذا اارتباط باعتبار اإلبداع واابتوار ف مفيوميما

الشامؿ ،ىو سلوؾ المنظمة ف تبن واستخداـ األفوار واألسال ب الةد دة لغرض تقد ـ خدمة ةد دة

تحقؽ أىدافيا ف النمو والتو ؼ وأخرى تةعليا أونر قدرة على المنافسة ،فتبن منظمات األعماؿ ال وـ
لإلبداع والتطو ر باعتبارىما أحد الوسائؿ األساس ة لبناء ونمو المنظمات ووذلؾ لمواةية مشوالت
وتحد ات مستقبل ة ،عمؿ على تنش ط وتعز ز أداء المنظمة بشوؿ عاـ بما ضمف ليا النةاح و مونيا
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مف ااحتفاظ بم زة تنافس ة .ومما اشؾ ف و أف اإلبداع واابتوار موف ااعتماد عل يما وبدرةة عال ة
ف ةم ع القطاعات والصناعة والزراعة والصحة والتعل ـ وااتصاات والطاقة والخدمات .

وذلؾ فإف طب عة عصر المعرفة تفرض على المؤسسات والمنظمات ف سور ة أف تأخذ بع ف ااعتبار
تقد ـ المنتج أو الخدمة الت

تتم ز بةودة ذات سو ة عال ة ف

وافة القطاعات  ،و موف التماس

خطوات ةد ة ف ىذا ااتةاه مف خالؿ استوشاؼ المؤسسات الت حرصت على تحق ؽ معا ر الةودة

العالم ة رغـ أنيا لـ تصؿ إلى ما ىو مطلوب والتعل ـ بوؿ مراحلو  ،والصناعات الدوائ ة والو م ائ ة
واألغذ ة وصناعة األلبسة والنس ج والزراعة  ،وف

المقابؿ نةد أف ىناؾ بعض القصور ف

بعض

القطاعات األخرى والطاقات المتةددة و النقؿ واإلسواف والنروة المائ ة والشبوات و ختلؼ التق ـ ولما

نظرنا بخصوص ة أوبر لوؿ قطاع .

وعل و فإنو مف المموف تحس ف ةودة المخرةات التونولوة ة وااقتصاد ة والبشر ة ف

سور ة عبر

تحق ؽ الب ئة الالزمة ألف نمو ااقتصاد على أساس البحث العلم والمعرف  .ىذه الس اسات ةب اف
تدعـ ااستنمار ف

اابحاث والتعل ـ وتحدد برامج استغالؿ النتائج .ومف الميـ اعادة ى ولة

ااستنمارات المحل ة على تول د المعرفة بدا مف ااستنمار ف البناء والعقار أو الخدمات الس اح ة.

عالوة على ذلؾ  ،فإف اقتناء ونشر المعرفة ا تتوقؼ على مةرد شراء وتمو ؿ اابحاث  ،ولوف
ااتصاات المباشرة والمناقشات ب ف الخبراء وحر ة الحروة ىـ العوامؿ الرئ س ة الت

تقوـ بنشر

المعرفة والعلـ وذلؾ اف المعرفة تتواةد بعقوؿ العلماء ول ست باألةيزة التونولوة ة المستوردة.

وباإلضافة لذلؾ  ،موف أف تتضمف الس اسات ل س فقط اوتساب المعرفة والتونولوة ا وانما ا ضا

تخص ص الموارد إلدارة اابتوارات والمشار ع البحن ة .و موف للحوومة السور ة ز ادة اانفاؽ
وااستنمار ف التعل ـ والبحث العلم للوصوؿ الى مخرةات بشر ة وتونولوة ة واقتصاد ة ذات ةودة
عال ة ف إطار التنم ة المستدامة .اضافة إلموان ة تنف ذ برامج نقؿ التونولوة ا ف الةامعات ومعاىد

البحوث استغالؿ نتائج البحوث وربطيا بالصناعات المحل ة السور ة.

موف اإلشارة إلى وةود بعض التشر عات الت صدرت ف السنوات األخ رة ف سور ة لتعز ز حقوؽ

الملو ة والفور ة  ،لوف ذلؾ بقى ف

إطار الحما ة  ،وابد مف وةود س اسة وطن ة لدعـ اإلبداع

واابتوار  ،فيذا الدعـ قتصر على بعض المراوز المتخصصة ف قطاع التعل ـ بشوؿ خاص  ،دوف أف
نصرؼ ذلؾ على بق ة القطاعات اليامة األخرى.

إف نةاح التةارب الدول ة ف تبن اقتصاد المعرفة وأساس للتنم ة  ،وونيا تعتمد على اإلبداع اابتوار

ورو زة أساس ة للتطو ر التونولوة

وااقتصادي  ،عبر س اسات وخطط وطن ة واضحة لدعـ ىذ ف

العنصر ف  ،وا بد لسور ة أف تس ر ف ىذا ااتةاه مف خالؿ الق اس على ىذه التةارب الناةحة وبما
تالءـ مع خصوص ة وطب عة مواموانات ااقتصاد السوري .
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الفرض ة الرابعة  :توةد عالقة ذات دالة إحصائ ة ب ف حالة البن ة التحت ة لتونولوة ا المعلومات

وااتصاات ومؤشرات التنم ة التونولوة ة وااقتصاد ة والبشر ة ف

عند مستوى دالة إحصائ ة  0.05وما ىو مب ف ف الةدوؿ التال

سور ة ف

ظؿ اقتصاد المعرفة

( ةدوؿ ( 24.4

معامؿ اارتباط ب ف البن ة التحت ة لتونولوة ا المعلومات وااتصاات ومؤشرات التنم ة
الفرض ة

معامؿ ارتباط ب رسوف

الق مة ااحتمال ة sig

توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف حالة البنية
التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

ومؤشرات التنمية التكنولوجية واالقتصادية والبشرية

*0.000

0.697

في سورية في ظؿ اقتصاد المعرفة عند مستوى
داللة إحصائية 0.05

*اارتباط داؿ إحصائ اً عند مستوى دالة معنو ة   0.05

تـ قبوؿ ىذه الفرض ة و موف تفس ر ىذا اارتباط بأف استخداـ تونولوة ا المعلومات وااتصاات

بات مف أىـ األنشطة ألي منظمة أعماؿ تر د ااستمرار و النةاح ف األسواؽ ،وتسعى اوتشاؼ طرؽ

ةد دة أونر فعال ة مف تلؾ المستعملة مف قبؿ المنافس ف ،لذلؾ موف القوؿ بأف البن ة التحت ة
لتونولوة ا تعد القلب النابض لمنظمات األعماؿ الحد نة ف

عصر تس طر عل و نورة المعلومات

وااتصاات .و ىنا تبرز أىم ة التةي ز السل ـ واإلعداد القوي لتونولوة ا المعلومات الحد نة

والمتطورة ،مف ح ث توفر األةيزة التقن ة الحد نة والبرامج المحوسبة والتطب قات البرمة ة واستمرار

عمل ات الدعـ الفن لو تسيـ مةتمع ًة ف عمل ة صناعة المعلومات ف ظؿ اقتصاد معرف  ،أصبحت

المعلومات ف و سلعتو األساس ة.

إف التحد ات المقبلة الت تواةييا سور ة ف مرحلة إعادة اإلعمار تحتـ عل يا ااىتماـ بشوؿ وب ر

بتأس س بن ة تحت ة تونولوة ة متطورة قادرة على اإلسراع ف عمل ة التنم ة وتةاوز النتائج السلب ة

الت عوستيا السنوات األخ رة مف األزمة مواف واف ذلؾ تطلب ز ادة اإلنفاؽ ألف العوائد الت ستتحقؽ
على المدى المنظور و البع د موف أف تعوض الخسائر وتساىـ ف تول د عوائد أخرى تنعوس على

التنم ة ف سور ة بشوؿ عاـ .
إف ااىتماـ الحووم

بالبن ة التحت ة التونولوة ة ظير ةل ا ف

قطاعات ميمة والتعل ـ والصحة

وااتصاات مواف لـ صؿ بعد إلى المستوى المأموؿ  ،إا أف بق ة القطاعات تتطلب ز ادة اإلنفاؽ على
البن ة التونولوة ة بشوؿ أوبر وأوسع وخاصة ف مةاؿ الصناعة و النقؿ والطاقة واإلسواف عف طر ؽ

فتح باب ااستنمار ف البن ة التحت ة بشوؿ ةدي مف خالؿ العمؿ على تذل ؿ العوائؽ أماـ المستنمر ف
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عبر س اسات اقتصاد ة وضر ب ة ةد دة وطرؽ أسيؿ ف

التعامؿ والحوومة اإللوترون ة

أسال ب إدار ة أونر مرونة مف المتبعة حال ا ف المعامالت الحووم ة.
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موا ةاد

الفصؿ الخامس
عرض النتائج ومناقشتيا
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اعتمادا على األساس النظري للبحث و مناقشة و تحل ؿ الب انات و متغ رات الدراسة موف استخالص
ً
النتائج اآلت ة:-
 .1تعد المعرفة قوة مؤثرة و فاعمة تتحكـ في مختمؼ نواحي الحياة وفي كؿ المؤسسات حيث تتغمغؿ
المعمومات في جميع عممياتيا وأنشطتيا و تعتبر تكنولوجيا المعمومات الشرياف الذي يغذي جميع

أجزاء ىا بيذه المعمومات و بالتالي تمكيف المسؤوليف و العامميف مف اتخاذ الق اررات الفعالة.

 .2إف البحث العممي يعتبر قاعدة أساسية تنطمؽ منيا مبادرات التنمية الصناعية واالجتماعية
واالقتصادية وىو مقياس تقدـ الدوؿ ،كما وأف التفاوت الواضح بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية

يرجع بشكؿ أساسي إلى االستثمار في البحث العممي وتطبيؽ نتائجو في كافة القطاعات التنموية.
ولذلؾ فقد أدى ضعؼ اإلنفاؽ عمى البحث العممي والتطوير في سورية إلى تراجع عممي وتقني بالغ

باإلضافة إلى عدـ إيجاد التنمية المنشودة .وقد ضاعفت األزمة شح الموارد المالية المتاحة لمنظومة
العموـ والتقانة في سورية مف جية ،والمتطمبات الكبيرة لتفعيميا مف جية ثانية.

 .3يشكؿ التصدي لتحدي األداء المعرفي الضعيؼ في سورية أحد المحاور األساسية لئلستراتيجية سواء

لمقطاع الحكومي أـ لممؤسسات الوطنية .فعمى النطاؽ الحكومي ،يفيد بناء المعارؼ في حماية
مصالح الدولة عمى األصعدة كافة سواء األمنية أو الصحية أو الثقافية والبيئية .أما عمى مستوى

المؤسسات بمختمؼ أنواعيا ،فيسيـ توليد المعارؼ موايجاد تطبيقات تجارية ليا في رفع القدرات
االبتكارية ليذه المؤسسات وتحسيف مزاياىا التنافسية .ومف المعروؼ أف االبتكار يؤدي إلى منتجات

جديدة ومحسنة ،ورفع مبيعات المؤسسات الصناعية في الدوؿ المتقدمة بنسبة  . %30وسورية التي

ىي عمى أبواب مرحمة جديدة مف االنفتاح االقتصادي عند االنتياء مف األزمة الراىنة ستواجو
صناعتيا الناشئة تحديات كبرى ليا عبلقة برفع اإلنتاجية وتعزيز قدراتيا التنافسية لمتصدي لمشركات

العالمية التي قد تغزو األسواؽ المحمية ،مما يقضي بذؿ جيود كبيرة عف طريؽ االبتكار لمواجية ىذه

التحديات وتنمية روح المبادرة عند األفراد والمقاوليف.

 .4ضعؼ شديد في البنية التحتية المادية لتقنية المعمومات واالتصاالت لدى منظومة المعرفة خاصة في

المناطؽ المتضررة بسبب الدمار والتخريب سواء وجود شبكة داخمية داخؿ كؿ نظاـ مف منظومة
المعرفة ،أو وجود شبكة داخمية بيف منظومة المعرفة ،أو وجود شبكة خارجية تربط بيف أجزاء منظومة
المعرفة ،أو وجود الحواسيب والبرمجيات بحدىا األدنى واستخداميا الكفؤ.

 .5إف التطورات الكبيرة التي أحدثتيا العولمة االقتصادية والتقانية وعمى رأسيا تقانة المعمومات
واالتصاالت  ،تفرز تشريعات وضوابط جديدة عمى النطاؽ العالمي .وسورية ال تزاؿ تحتاج إلى
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مواءمة تشريعاتيا العممية والتقانية الوطنية بما يتناسب مع مصالحيا مف جية وكذلؾ األخذ بعيف

االعتبار األضرار اليائمة في البنية التحتية التي شيدتيا الببلد خبلؿ األحداث منذ عاـ .2011

 .6أف النجاح العممي والتقاني في سورية مرىوف بالعناصر البشرية وما تتمتع بو مف كفاءة وقدرات عممية
و تقانية  ،وقد تسببت األزمة في إعادة سورية إلى مراتب متأخرة في ىذا الجانب نتيجة النخفاض
نسبة التعميـ بكافة مراحمو  ،وىجرة الكفاءات والعقوؿ  ،وال بد مف رسـ استراتيجية واضحة المعالـ فيما

يتعمؽ بالتعميـ والتدريب واستقطاب العقوؿ المياجرة .

 .7تعاني سورية مف ضعؼ شديد في توفر ركائز الربط بيف مراكز البحوث والتطوير الحكومية مف جية
والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية مف جية ثانية عمى الرغـ مف بعض المحاوالت الخجولة خبلؿ السنة

األخيرة  2014كمؤتمر دور المؤسسات العممية والبحثية في إعادة اإلعمار الذي أقيـ برعاية مف
رئيس مجمس الوزراء وأقمتو الييئة العميا لمبحث العممي ،وورشات العمؿ األخرى التي أقامتيا بعض

الجامعات  ،وىذه الركائز ىي التي يمكف أف تشكؿ أحد المحاور اليامة في مرحمة إعادة اإلعمار في

المرحمة المقبمة ؛ ومف المفترض أنيا ستحدث تغيي اًر في تنظيمات وثقافة ىذه المراكز لتستجيب بشكؿ
أكبر وأسرع لمقضايا التي تواجييا ىذه المؤسسات دوف االنجراؼ التاـ نحو البحوث قصيرة المدى

ذات الطابع التجاري .ىذا باإلضافة إلى تعزيز ثقة المؤسسات اإلنتاجية والخدمية بالمراكز الوطنية
لمبحوث والتطوير في قدرتيا عمى حؿ المشاكؿ التقانية.

 .8انطبلقاً مف الوضع الراىف لممنظومة الوطنية لمعموـ والتقانة المفتقرة لعنصر االبتكار ،فإف األزمة
التي تشيدىا الببلد تسببت في تأخير تطوير سبؿ وأساليب تنظيـ االبتكار في المؤسسات وساىمت

في تعقيد إجراءات وسبؿ إنشاء المؤسسات المبتكرة لبلستفادة مف الطاقات االبتكارية الكامنة.

 .9تعاني المؤسسات البحثية والعممية و مؤسسات العموـ والتقانة في سورية مف البيروقراطية اإلدارية التي
تكبؿ تمؾ المؤسسات وتخنقيا ،وقد زادت األزمة مف الطوؽ المفروض عمى ىذه المؤسسات بسبب

التناقص المستمر في الدعـ واإلداري لممشاريع البحثية.

 .10إف الوضع الحالي لمبحث العممي والتطوير التقاني في سورية فيما يتعمؽ بخدمة أغراض التنمية
الشاممة يعاني مف حمة متردية جداُ مف ناحية

التشريعات واألنظمة  ،بسبب الغياب شبو التاـ

لمكفاءات العممية واإلدارية في صياغة التشريعات الناظمة لعمؿ المؤسسات العممية والبحثية.

 .11أسيمت األحداث الحالية في زيادة حالة الفقر في مراكز لممعمومات ،والمختبرات المزودة بالتجييزات
والفنييف ،والمؤسسات الوسيطة كمراكز نقؿ التقانة والمراكز التقانية ،والمدف العممية والحاضنات
التقانية ،والمؤسسات المالية ذات رأس الماؿ المخاطر الداعمة لمعموـ والتقانة .وىذه المراكز

والمؤسسات ىي أحد المتطمبات االساسية لبلندماج في اقتصاد المعرفة.
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 .12ساىمت األزمة الراىنة في زيادة الحظر المفروض عمى بعض التقانات اليامة واألساسية وال تزاؿ

ؽ مختمؼ أوجو التعاوف سواء أكاف ثنائياً أـ متعدد
سورية في حاجة لمتعاوف عمى المستويات كافة وطَ ْر َ
األطراؼ وكذلؾ الدخوؿ في تحالفات استراتيجية بما يخدـ استراتيجية البحث والتطوير في سورية.

 .13إف أي محاولة اندماج باقتصاد المعرفة ال بد أف تقترف بمحاربة الفساد اإلداري  ،وىو السبب الكامف

في تردي مستوى التنمية التكنولوجية واالقتصادية والبشرية  ،وقد أصبح ىذا الفيروس خط اًر كبي اًر
ييدد كؿ المؤسسات في سورية  ،وال يمكف تجاىؿ حقيقة انتشاره في كافة مفاصؿ اإلدارة العامة  ،وقد

أسيمت األزمة في تفاقـ ىذه الحالة.

 .14اعتماد الجامعات السورية والييئات العممية والبحثية عمى إعادة استنساخ ونشر المعرفة الجاىزة
المنتجة في الدوؿ المتقدمة صناعياً ،والمنقولة عبر وسائط نشر المعرفة والشبكة العالمية ،واستيبلكيا
دوف االستفادة منيا في إنتاج معرفة جديدة ،باستثناءات محدودة.

 .15وجود اختبلالت حادة بيف مخرجات نظـ التعميـ واحتياجات التنمية وسوؽ العمؿ في سورية كماً وكيفاً.
وىذا ما يفسر مستوى البطالة الذي ارتفع إلى  %54حسب التقرير األخير في شير أيار لئلسكوا ،وال

يمكف إغفاؿ دور األزمة في رفع مستوى البطالة والفقر.

 .16غياب الحوافز واالمتيازات لمقدرات العممية والكفاءات المينية والتقنية المتميزة  ،وتحتؿ سورية مرتبة
متأخرة جداً في حالة الحافز االقتصادي والنظاـ المؤسسي  ،وىذا المؤشر مف أىـ احتياجات الدخوؿ

في اقتصاد المعرفة.

 .17يمكف وصؼ بيئة االستثمار الحالية بالمناخ الطارد لبلستثمار  ،بسبب غياب السياسات الضريبية
الناجحة إضافة لؤلوضاع األمنية والسياسية غير المستقرة.

 .18ضعؼ وجود خمفية معرفية متكاممة عف التغيرات المستقبمية المتوقعة في سورية بسبب ضبابية
المشيد المستقبمي لمحالة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وما تحممو مف مخاطر جسيمة تقوض

وجودىا.

تلؾ ى أبرز النتائج الت تب ف حالة ااقتصاد السوري على صع د الخطوة األولى ف طر ؽ اقتصاد

المعرفة ،و الحظ أف ىذه النتائج غلب عليا الطابع السلب  ،وبالتال ا موف نقؿ المةتمع السوري
إلى اقتصاد المعرفة؛ إا إذا تـ التعامؿ مع ىذه النتائج ،ومواةية ما نشأ مف عوائؽ وتحد ات أخرى
مما قد تفرزه األزمة ،دوف التذرع بعدـ توافر الشروط الطب ع ة والدوافع المنطق ة الت تحوؿ دوف ذلؾ.

ولوف إذا توافرت إرادة صلبة ،موارادة قو ة ،وتـ استنمار الطاقات والموارد ،وسخرت وؿ السبؿ والوسائؿ
المتاحة  ،فال بد مف تحق ؽ ما صبوا إل و أي مةتمع واألمنلة على ذلؾ ون رة أبلغيا تةارب الدوؿ
الت

نيضت مف الدمار وأصبحت مف أقوى الدوؿ الصناع ة والتةربة األلمان ة بعد الحرب العالم ة
و موف اقتراح بعض النقاط الت

النان ة  ،وتةربة مال ز ا موا رلندا .
ااندماج السوري باقتصاد المعرفة ف الفصؿ التال .
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موف أف تساىـ ف

تحق ؽ

الفصؿ السادس
الخالصة والمقترحات
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كاف اليدؼ مف ىذا البحث التشخيص الدقيؽ لموضع و لمحالة المعرفية الراىنة لسورية وأيف موقعيا

مف اقتصاد المعرفة في ظؿ األزمة التي تمر بيا ,وقد تبيف مف خبلؿ العديد مف المؤشرات الكمية التي

تمت اإلشارة إلييا أنيا ال تزاؿ بعيدة حتى عمى الدوؿ العربية في مجاؿ ادماج التقانات الحديثة في

االقتصاد الوطني لخمؽ بنية معرفية تسمح بتأىيؿ االقتصاد السوري لمنمو السريع و المتوازف مع متطمبات

العالـ الحديث.

لطالما لعبت المعرفة دو اًر كبي اًر في تحقيؽ التنمية ،وتمحورت معظـ السياسات االقتصادية حوؿ سبؿ

تعظيـ استغبلؿ الموارد الطبيعية والبشرية ،ومع انتشار وسيطرة تقنيات االتصاالت والمعمومات واندماجيا
في عمميات اإلنتاج ،غدت المعرفة الرافعة األساسية لمنمو االقتصادي في الدوؿ المتقدمة والنامية عمى

السواء …في عصرنا الحالي ،أسيمت ثورة المعمومات واالتصاالت في تغيير نمط الحياة االقتصادية

واالجتماعية والثقافية ،وأ ّدت إلى تغيير جذري وعميؽ في المجتمعات مستندة إلى النظـ التعميمية العالية
الجودة والبنى التحتية القوية في االتصاالت والتقنيات ،وأصبح توفر المعمومة حاؿ طمبيا ومف خبلؿ

وسائؿ مختمفة مف مزايا حياتنا اليوـ.

وكاف السؤاؿ المطروح في ىذه الدراسة :ىؿ الحديث عف اقتصاد المعرفة في ىذه الظروؼ الصعبة يعتبر
مف قبيؿ الترؼ الفكري أـ ىو حاجة ممحة تفرضيا المشاكؿ الجمة التي تعتري االقتصاد السوري اليوـ؟!
توصمت ىذه الدراسة إلى أف تحسيف مستوى التنمية التكنولوجية واالقتصادية والبشرية في سورية في

المرحمة الراىنة يعتمد بشكؿ أكيد عمى تحقيؽ متطمبات االندماج باقتصاد المعرفة و لعؿ مف أىـ ىذه
المتطمبات  ،ىي االستثمار في اإلنساف وديناميكية أكثر في الحوافز االقتصادية والنظـ المؤسسية  ،و
تشريعات جديدة تراعي مستوى التطور الحاصؿ في مجاؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والثورة

المعرفية  ،إضافة إليجاد بيئة مبلئمة لمبحث والتطوير وصوالً لئلبداع واالبتكار  ،و خطط وسياسات

تعميمية وتربوية تأخذ بعيف االعتبار التطورات اليائمة في مجاالت العموـ والتقانة .وقد بدأت سورية فعمياً
بالخطوات األولى لتحقيؽ االندماج باقتصاد المعرفة خبلؿ العقد األخير  ،ولكف األحداث التي شيدتيا

الببلد خبلؿ السنوات األربع األخيرة تسببت في إضعاؼ القدرة عمى تحقيؽ ىذا االندماج بسبب عمميات
الدمار اليائمة في البنية التحتية وانخفاض المؤشرات األساسية لمتنمية التكنولوجية واالقتصادية والبشرية ،

ولكف يبقى اقتصاد المعرفة ىو الحؿ األمثؿ لمتخمص مف الحالة السائدة لبلقتصاد السوري ورفع األضرار
اليائمة التي تسببت بيا األزمة عمى صعيد التنمية.

األىـ في إرساء صناعات المعرفة ىو عدـ وجود سياسات
كما توصمت ىذه الدراسة إلى أف العائؽ
ّ
حكومية تجعؿ االستثمار في الموارد البشرية واستغبلليا بالشكؿ األمثؿ أولوية وطنية ،تضاؼ إلى ذلؾ

التردد ىو األكثر حضو اًر في ق اررات الحكومة،
الق اررات الغارقة في البيروقراطية واآلليات النمطية ،حيث ّ
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فقد سمعنا عف القرى الذكية إلقامة صناعات كثيفة المعرفة وغيرىا مف المشاريع ،ولكنيا بقيت حبيسة

األدراج ،ثـ تأتي العقوبات الدولية عمى سورية في المرتبة األخيرة.

مف جانب هخر توصمت الدراسة إلى أف التعامؿ مع إرساء صناعات اقتصاد المعرفة كقضية واعدة

يتـ
واستراتيجية لتحفيز النمو االقتصادي وتوفير فرص العمؿ ورفع الناتج المحمي اإلجمالي ،ال يمكف أف ّ
ومترددة .مواف تنمية اإلنتاجية وزيادة الناتج وطرؽ العمؿ خبلؿ مرحمة إعادة
مف خبلؿ خطوات خجولة
ّ

اإلعمار في سورية يجب أف تُبنى عمى أساس التطور التكنولوجي وتنمية المصادر البشرية .وبالتالي
فالسياسات والتشريعات يجب اف تكوف محفزة لتوسيع االستثمار في رأس الماؿ البشري والتكنولوجيا
واإلبداع وشبكات المعمومات .فالحكومة الكفؤة ىي التي تكوف قادرة عمى فيـ ىذا النوع مف االقتصاد
وتشجع التحوؿ إليو ،ؼ "األوائؿ ىـ الفائزوف واألواخر ىـ الخاسروف".

نخلص مما سبؽ أف ىناؾ تحوات ةذر ة تحدث ف بن ة المةتمع السوري ف ظؿ األزمة الت تمر بيا

البالد ،تنعوس آنارىا على البن ة ااةتماع ة وااقتصاد ة ،و زداد األمر تعق داً ف ظؿ تحوات تتمنؿ ف

شوؿ مةتمع عالم للمعرفة ،ولذلؾ فإف ىذه األخ رة أداة قو ة تلعب دو ار ةوىر اً وحاف ازً لدفع عةلة

التنم ة ف

سور ة  ،و موف القوؿ بأف األزمة الت

عاشتيا سور ة  ،مف شأنيا أف تغ ر أولو ات

التنم ة الت وانت قائمة على األسس الت وانت بمنابة تحص ؿ حاصؿ ،عادت لتحتؿ الصدارة على
سلـ أولو ات إعادة اإلقالع بالتنم ة وىنا تومف أىم ة ااستنمار ف البن ة التحت ة .

وقد تـ التوصؿ إلى مةموعة مف المقترحات موف عرضيا مف خالؿ النقاط التال ة:

أواً  :على الصع د العاـ

 -1وضع وتبن س اسات محددة حوؿ اقتصاد المعرفة والصناعات المرتبطة بو ،وةعليا أولو ة على
مستوى ااقتصاد الوطن  ،واتخاذ خطوات واضحة المعالـ والنتائج.

-آل ة تنف ذ المقترح

إنشاء ىيئة وطنية عميا ذات صبلحيات تنفيذية ورقابية واسعة تتبع لرئاسة الجميورية ،تضـ مجموعة مف
الخبراء و الم ختصيف وأساتذة الجامعات والميندسيف وغرؼ الصناعة والتجارة المفرغيف في مجاؿ التربية
والتعميـ واإلدارة واالقتصاد واالتصاالت والصحة والصناعة و التقانات الحيوية والزراعية وفي كافة

المجاالت  ،ميمتيا صياغة التشريعات والقوانيف والسياسات البلزمة لدخوؿ سورية إلى اقتصاد المعرفة،
ومتابعة تنفيذىا بمفاصميا الدقيقة وتكوف ق ارراتيا ذات طابع إلزامي لمو ازرات والمؤسسات والجيات العامة .

 -2وضع آل ة محددة المعالـ لمحاربة الفساد اإلداري الذي وصؿ إلى مرحلة مزمنة  ،ف ظؿ غ اب
شبو تاـ لدور األةيزة الرقاب ة الت

تعمؿ حال اً ،والي ئة المروز ة للرقابة والتفت ش والةياز

المروزي للرقابة المال ة  ،بؿ و موف وصؼ عمؿ ىذه األةيزة بالمعرقؿ أح اناً لون ر مف الي ئات
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والمؤسسات  ،ألف اانتقاؿ إلى نقافة اإلبداع ومةتمع المعرفة ا موف أف تـ إا مف خالؿ القضاء

على الفساد وتفع ؿ العمؿ المؤسسات  ،الذي ىو لألسؼ متأخر ةدا حتى بالمقارنة مع دوؿ

مةاورة لنا.

 آل ة تنف ذ المقترح إنشاء جياز خاص يتبع لمسمطة التشريعية (مجمس الشعب) أو رئاسة الجميورية  ،عمى أف تكوف لو
صبلحيات تنفيذية واسعة مف حيث المحاسبة والتفتيش عمى أف يراعى في مايمي:

 يتـ اختيار الكوادر البشرية في الجياز وفؽ معايير و قواعد صارمة حيث يراعى في ذلؾ السيرة
الذاتية والمؤىؿ العممي والخبرة والنزاىة والكفاءة مواتقاف المغات .
 يتمتع الجياز المذكور بنظاـ داخمي يتـ وضعو مف قبؿ خبراء مختصيف  ،ويمنح فيو المفتشوف
صبلحيات وميزات وظيفية جيدة تراعي أوضاعيـ المعيشية والمادية كي يستطيعوا ممارسة عمميـ

بشفافية ونزاىة .

 إلغاء العمؿ باألجيزة الرقابية الحالية واختيار المتميزيف مف الكوادر البشرية فييا مواعادة الكوادر
المتبقية لمجيات العامة بحسب االختصاص .

 منح الجياز المذكور موازنة مالية مستقمة لمقياـ بميامو بالشكؿ األمثؿ ويكوف لو فروع في كافة
المحافظات والمناطؽ وكافة مفاصؿ الجيات العامة.

 إلغاء العمؿ بالرقابة الداخمية في الجيات العامة لثبوت عدـ جدواىا إال في حاالت بسيطة.
 -3مباشرة العمؿ بشوؿ ةدي إلطالؽ الحوومة اإللوترون ة و إنشاء فعال ة إلدارة ومتابعة مبادرة

الحوومة اإللوترون ة  ،بعد غ اب شبو تاـ خالؿ سنوات األزمة  ،ح ث أف الحوومة اإللوترون ة
ستلغ

الون ر مف المشاوؿ والروت ف والفساد ومشاوؿ المواطن ف  ،وتؤدي لتحق ؽ الون ر مف

الم زات الت

توفر التولفة والةيد والوقت  ،وا تزاؿ الحوومة اإللوترون ة ف

ضع ؼ األداء.

سور ة مشروعاً

 -آل ة تنف ذ المقترح

 استكماؿ إدخاؿ الخدمات عمى الموقع االلكتروني  ، egov.syوالطمب إلى جميع الجيات العامة
والفعاليات الحكومية والمدارس والجامعات إدخاؿ بياناتيا عمى برامج حاسوبية يتـ إنشاؤىا خصيصاً

ليذا الغرض عمى أف يكوف ذلؾ وفؽ جدوؿ زمني محدد.

 استكماؿ البنية التحتية والبرمجية ليذا الغرض مع شركات مف دوؿ صديقة في حاؿ عدـ توفر
اإلمكانيات عمى المستوى الوطني.

 اعطاء األولوية القصوى لمشاريع بناء بنوؾ المعمومات الوطنية.
 اإلسراع بتقديـ الخدمات األساسية بشكؿ الكتروني.
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 -4تفع ؿ دور اإلعالـ السوري ل لعب دو ارً ميماً وصح حاً ف

تور س نقافة اإلبداع والمعرفة إذ أف

أغلب ة البرامج الحال ة الت تقدميا وسائؿ اإلعالـ الحال ة ى برامج خدم ة تعالج قضا ا آن ة وا

تروز على البعد ااسترات ة والفوري

 -آل ة تنف ذ المقترح

 إعادة تقييـ الكوادر اإلعبلمية العاممة في اإلعداد والتقديـ واإلخراج والنواحي الفنية في اإلعبلـ
السوري المرئي والمسموع والمقروء عبر إجراء اختبارات دقيقة مف قبؿ لجاف مستقمة مف الجيات

األكاديمية .

 تضميف الخطط البرامجية لموسائؿ اإلعبلمية البرامج العممية والمعرفية التفاعمية  ،التي تأخذ بعيف
االعتبار مبادرات المجتمع والجيات العممية والبحثية وتسميط الضوء عمييا لتأخذ طريقيا لمتطبيؽ كما

يؤدي ذلؾ لمنح أصحابيا الحافز المعنوي لبلستمرار .

 إعادة ىيكمة عمؿ الجيات العاممة في إدارة اإلعبلـ السوري  ،حيث توجد عدة جيات كالمجمس
الوطني لئلعبلـ وو ازرة اإلعبلـ والمؤسسات اإلعبلمية  ،وىذه الجيات تتنازع الصبلحيات فيما بينيا و

البعض منيا غير فاعؿ كمياً  ،ويمكف توحيد عمؿ ىذه األجيزة في مؤسسة واحدة ىي و ازرة اإلعبلـ
لتستطيع ممارسة دورىا الصحيح بالشكؿ األمثؿ.

نان اً :على صع د الحافز ااقتصادي والنظاـ المؤسس
 -1تطو ر ب ئة األعماؿ ف

سور ة بما ؤدي لمواوبة التطورات الحد نة وتحس ف الخدمات لمةتمع

األعماؿ والوصوؿ إلى ب ئة أعماؿ مشةعة تتسـ بالمرونة وسيولة اإلةراءات

 -آل ة تنف ذ المقترح

 استبداؿ القانوف األساسي لمعامميف في الدولة رقـ  50لعاـ  ،2004وقانوف العمؿ الحالي بقانوف جديد
يتميز بمعايير مختمفة كمياً عف المعايير المستخدمة في القوانيف الحالية وخاصة في أصوؿ التعييف
والترفيع والترقية والحوافز والصبلحيات والمسابقات وحقوؽ العامميف وأوضاع العامميف .

 رفع الحد األدنى لمرواتب واألجور بنسبة بما يتناسب مع انخفاض القوة الشرائية لميرة السورية وظروؼ
الغبلء والمعيشة  ،ويمكف ذلؾ عف طريؽ إلغاء النفقات اليائمة التي تتسبب في اليدر في الماؿ العاـ

( مثؿ نفقات الدعاية والضيافة واإلعبلف والمؤتمرات غير المجدية)

 وضع سمـ جديد لممراتب والدرجات الوظيفية العامة يستند لممؤىؿ العممي والكفاءة والخبرة واإلنجازات
الوظيفية .

 تحسيف أوضاع العامميف المتميزيف مف خبلؿ منحيـ أراض مف أمبلؾ الدولة وبناء مساكف تؤمف ليـ
الحياة الكريمة مف خبلؿ إطبلؽ برامج التعاوف السكني الحكومية .
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 إزالة التضارب الشديد بيف األنظمة الداخمية لمجيات العامة  ،كونو سبب رئيسي لعدـ استقرار الخبرات

وضعؼ أداء وانتاجية بعض القطاعات  ،بسبب قدـ واىتبلؾ األنظمة الداخمية سيما وأف بعض

األنظمة الداخمية لمجيات العامة لـ يعدؿ منذ إق ارره ألوؿ مرة .

 -5المراةعة الدور ة للب ئة التشر ع ة لالستنمار واقتراح التعد الت الالزمة على قانوف تشة ع

ااستنمار وتي ئة الظروؼ الموات ة إلصدار تشر ع موحد نظـ ةم ع القطاعات مواتاحة الفرصة
إل ةاد ةية واحدة لرعا تو.

 آنٍحتنفٍزانًقتشح  إعادة النظر في ىيكمية التعرفة الجمركية باتجاه تخفيض الرسوـ الجمركية المفروضة عمى استيراد

مستمزمات اإلنتاج الداخمة في الصناعة والزراعة و إعفاء المستمزمات المستوردة مف قبؿ المشاريع

التي تصدر كؿ إنتاجيا مف الرسوـ الجمركية.

 وضع خارطة استثمارية شاممة لكافة المشروعات القائمة)العامة والخاصة والمشتركة(وطاقتيا اإلنتاجية
وموقعيا  ،بما يوضح الرؤية أماـ المستثمريف الجدد مف حيث طبيعة وموقع المشروعات الجديدة ،

فضبل عف توضيح إمكانيات التكامؿ بينيا وبيف المشروعات القائمة.

 االستثمار في البنى األساسية القتصاد المعرفة بالتعاوف مع الشركات العربية واألجنبية في قطاع
االتصاالت واإلنترنت.
نالناً :على صع د التعل ـ والتدر ب

 -1وضع س اسة تعل م ة عال ة الترو ز على التقن ات الحد نة الالزمة والمستخدمة ف
الون فة المعرفة ،لتخر ج ووادر وفوءة مف الةامعات.

الصناعات

آل ة تنف ذ المقترح

 -ف مرحلة التعل ـ ما قبؿ الةامع

 تكميؼ المركز الوطني لتطوير المناىج الذي يتبع لو ازرة التربية باعتماد مناىج جديدة ترتكز عمى
استخداـ التقانة في التعميـ مف خبلؿ لجاف مختصة تضـ ممثميف مف المدرسيف ومندوبيف مف الكميات

ذات العبلقة في الجامعات السورية  ،ويمكف ليذه المجاف اعتماد نماذج ناجحة مف دوؿ أخرى

الختصار الوقت عمى أف تتشابو ظروفيا مع الواقع السوري ،مع مراعاة اإلمكانات الحالية.

 تعديؿ النظاـ الداخمي لو ازرة التربية كمياً بسبب عدـ توافقو مع الوظائؼ الحديثة في المجاؿ التربوي ،
خاصة مشروع دمج التكنولوجيا بالتعميـ الذي بدأت بو الو ازرة عاـ .2005

 وضع معايير جديدة تستند لمحوافز المادية والمعنوية لتشجيع المدرسيف عمى ممارسة دور فعاؿ في
عممية التعميـ والتعمـ .
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 تغيير أسموب االمتحانات الحالي واعتماد أساليب ذات وثوقية أكثر تعتمد عمى قياس ميارات التفكير
العميا لدى الطالب وتراعي أنماط التعمـ والتفكير وعبر التقويـ المرحمي واالمتحانات االلكترونية

المؤتمتة .

 وضع معايير جديدة النتقاء المدرسيف والموجييف والمدربيف  ،عمى أف ال تتدخؿ اإلدارة إال في إصدار
الصكوؾ البلزمة لتنفيذ النتائج المتحصمة مف ىذه المعايير.

 إتماـ الربط الشبكي بيف اإلدارات والمؤسسات والمراكز والمدارس  ،خاصة وأف تجربة و ازرة التربية
أثبتت نجاحيا في ىذا المجاؿ عبر السنوات األخيرة.

 توسيع خطة إدراج مادة المعموماتية في كافة مراحؿ التعميـ وزيادة عدد ساعاتيا وتأميف الكوادر
والخبرات في مجاؿ وضع المناىج ،كما في مجاؿ تدريس تمؾ المناىج لمبلييف الطبلب في جميع
أرجاء القطر بما فييا المدف والقرى والمناطؽ النائية وشبو النائية.

 تطوير تدريس الفيزياء والرياضيات في الجامعات السورية كونيا الخمفية األساسية لصناعة المعموماتية
والبرمجيات كما لغيرىا مف االختصاصات.

 ف مرحلة التعل ـ العال والدراسات العل ا اعتماد مناىج جديدة في التعميـ العالي  ،بسبب قدـ مفردات المناىج الحالية في معظميا ويمكف
القياس عمى مناىج عالمية رائدة  ،واعتماد أسس لمتقييـ العممي والنشر ال تستند لميدؼ المادي.

 إلغاء العمؿ بالقبوؿ في الكميات الجامعية وفؽ أسموب المفاضمة الجامعية عمى أساس معدؿ الدرجات
في الثانوية العامة واستبدالو بالفحوص المعيارية التي تعتمد قياس الميارات لثبوت عدـ جدوى معايير

القبوؿ الحالية  ،وينطبؽ ذلؾ تماماً عمى أساس القبوؿ بالدراسات العميا.

 دعـ األشكاؿ الجديدة لمتعميـ مثؿ التعميـ االلكتروني والمفتوح واالفتراضي ألنيا تشكؿ أساساً قويا في
اقتصاد المعرفة ورفع العوائؽ والصعوبات المتمثمة بالبيروقراطية والصعوبات المالية وعدـ المساواة في

االعتمادية  ،خاصة وأف ليذه األشكاؿ مزايا كبيرة تفوؽ ما يقدمو التعميـ التقميدي  ،كما وأنيا تحؿ

مشاكؿ كثيرة إذا ما قورنت بالتعميـ التقميدي (كالجودة و الوثوقية والسرعة).

 دعـ استقبللية الكميات والمجالس الجامعية المختصة في اتخاذ الق اررات البلزمة لرفع كفاءة مخرجاتيا
واتخاذ الق اررات المناسبة بالسرعة المطموبة  ،موالغاء مركزية الق اررات المتمثمة بمجمس التعميـ العالي.
 إعادة النظر باختيار المعيديف وأعضاء الييئة التدريسية باالستناد إلى معايير متعددة وواضحة  ،إذ
ال يمكف اعتماد المعدؿ الجامعي أساساً لبلختيار .

 فتح الباب لمقبوؿ بالدراسات العميا في كافة االختصاصات  ،إذ ال يمكف تقييد البحث العممي بق اررات
تحدد عدد الرسائؿ التي يشرؼ عمييا عضو الييئة التدريسية  ،بؿ يمكف إيجاد حموؿ أكثر مبلئمة

لمعالجة المشكمة .
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 منح أعضاء الييئتيف التدريسية والفنية الوقت الكافي لمبحث العممي عبر تخفيؼ عدد ساعات التدريس

والتصحيح وما شابو  ،ودعـ األبحاث ذات الجودة العالية مادياً ومعنوياً  ،واعتماد مبدأ التقييـ الدقيؽ
والمحاسبة في تقييـ األبحاث.

 اختيار األبحاث العممية مف خبلؿ الطمب إلى المؤسسات والو ازرات والجيات العامة لمعرفة احتياجاتيا
ومشاكميا وتوجيو األبحاث العممية لحؿ مشاكؿ دقيقة بعينيا ،وبما يخدـ إعادة اإلعمار وبما يساىـ

مباشرة في رفع مستوى التنمية  ،موالزاـ المؤسسات االقتصادية بترجمة مخرجات ىذه األبحاث عبر
ق اررات حكومية خاصة تصدر عف رئاسة مجمس الوزراء أو الييئة الوطنية المذكورة أعبله.

رابعاً :على صع د اابداع واابتوار وتبن التقانة

 -1ز ادة اإلنفاؽ على البحث العلم والتطو ر التقان عبر اوتشاؼ مصادر تمو ؿ ةد دة ألنو المفتاح
األساس لإلبداع واابتوار

آل ة تنف ذ المقترح
 يمكف وضع هلية في مجاؿ إحداث صناديؽ خاصة لدعـ عممية تمويؿ البحث والتطوير وتمقي
اإليرادات مف مختمؼ مصادرىا ورفع القيود المفروضة مف و ازرة المالية أو الجياز المركزي لمرقابة
المالية عف الصرؼ إال فيما يتعمؽ بحسف اإلنفاؽ .ومع أخذ " الييئة " المستحدثة موقعيا عمى أرض

الواقع سيمكف ذلؾ مف تطوير هليات التمويؿ واإلنفاؽ.

ومناؿ ذلؾ :

 صناديؽ ممولة مف القطاع الخاص ( مثاؿ الصندوؽ الكويتي لمتقدـ العممي )
 صناديؽ تمويؿ حكومية ( كما في الواليات المتحدة األمريكية ( NIH , NSF , DOE ) :

ويوجد في سورية صندوؽ واحد لدى و ازرة التعميـ العالي ىو صندوؽ دعـ البحث العممي والتطوير التقاني

ويتوفر فيو حالياً  290مميوف ليرة سورية.

 صناديؽ تمويؿ إقميمية

مع اإلشارة إلى أف التمويؿ في ىذه الصناديؽ يخضع لممنافسة في ضوء جدوى الطرح ومدى قابمية

التنفيذ.

كذلؾ يمكف تنفيذ برامج تعاوف إقميمية .

 برامج بحث وتطوير تعاونية دولية(.مع دوؿ روسيا والصيف موايراف ودوؿ أمريكا الجنوبية)
 تمويؿ دولي أو ثنائي أو إقميمي (.المنظمات الدولية – الدوؿ الصديقة)

 قروض  /منح ثنائية (يمكف المجوء ليذا الخيار ولكف بعد استنفاذ فرص الحصوؿ عمى مصادر
التمويؿ ).

108

 يمكف المجوء إلى جمع إيرادات بيذا الشأف مف خبلؿ تحميؿ شركات ومؤسسات ومشاريع بدفع مبالغ
محسوبة عمى حجـ أعماليا ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :

 مبيعات شركات إنتاج األدوية في القطر.

 نسبة مف إيرادات الييئة العامة لمضرائب والرسوـ.
 إيرادات شركات الياتؼ الخموي.
 مؤسسات التأميف.

 قيمة العقود المبرمة فيما بيف المؤسسات والشركات مف جية ومؤسسات القطاع العاـ مف جية ثانية.
 شركات توزيع المحروقات والكازيات .

 الوفر الناتج عف تفعيؿ نظاـ البطاقة الذكية لآلليات الحكومية بدالً مف العمؿ بنظاـ القسائـ ،ويمكف
حساب الوفر الناتج بطريقة المقارنة بيف السنوات.

 -2اتباع س اسة شراء التونولوة ا غ ر مصحوبة بحقوؽ الملو ة قدر اإلمواف .وىذا س قلؿ مف الق ود
المفروضة على نقؿ وتوط ف التقانة ف مختلؼ المةاات  ،و تحس ف القد ارت التفاوض ة ف نقؿ

التونولوة ا مف خالؿ تدر ب خبراء متخصص ف ف إبراـ عقود است راد التونولوة ا  ،و سف قوان ف
ضماف نقؿ التونولوة ا ف

للتونولوة ا المستوردة .

عقود ااستنمار ،مع إموان ة ضماف توفر الص انة وقطع الغ ار

آل ة تنف ذ المقترح

 إصدار قانوف خاص بنقؿ وتوطيف التقانة وعقود شراء التكنولوجيا يتضمف في تفصيبلتو أسس عقود
شراء التكنولوجيا  ،بحيث يتضمف كؿ التفصيبلت البلزمة خاصة فيما يتعمؽ بقطع التبديؿ والصيانة

وتدريب العمالة  ،موامكانية تصنيع ىذه التقانة مستقببلً بأيادي وطنية ،وبما يسيـ في خدمة االقتصاد
الوطني عف طريؽ تدريب العمالة عمى استخداـ ىذه التقانات ومعرفة تفاصيؿ أجزائيا.

 تضميف مناىج التعميـ العالي في كافة االختصاصات العممية والتطبيقية أسس شراء التكنولوجيا مواعداد
دراسات الجدوى االقتصادية  ،وأسس التفاوض لشراء التكنولوجيا البلزمة مع مراعاة ضرورة إمكانية

نقؿ وتوطيف ىذه التقانات إلى سورية.

 -3حتى تغلب منطؽ التطو ر واإلنماء ااقتصادي  ،مف الضروري تبن آل ات ضر ب ة ةد دة
على غرار الدوؿ األخرى لتشة ع اابتوار على مستوى الشروات الصناع ة .
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آل ة تنف ذ المقترح

 إعفػاء المصػاريؼ المنفقػة مف طرؼ الشركات الصناعية عمى أنشطة البحث والتطوير
واالبتكار مف الضرائب .عمى أف يتـ وضع هلية لمرقابة الدقيقة أثناء اإلنفاؽ عمى ذلؾ.

 إنشػاء احتياطات لمتطػويػر التكنولػوجػي مف طرؼ الشركات الصناعية والتجارية (%2مف رقـ
األعماؿ مثبلً).

 إعفػاء الشركات مف الضريبة المستحقة عمى أجور الخبراء والتقنييف األجانب الذيف يمجأ إلييـ
لتقديـ إعانات تتعمؽ بأنشطة البحث واالبتكار.

 اإلعفػاء الكمي لآلالت ،التجييػزات ،المنػتجػات الكيميػائيػة والػوثػائػؽ التقنػيػة المستوردة ألغراض
البحث والتطوير مف الحقوؽ والرسوـ الجمركية.

 اإلعػفػاء الكمي لآلالت ،التجييػزات ،المنتجػات الكيميػائيػة والوثػائػؽ التقػنػيػة التي يتـ اقتناؤىا
محمياً ألغراض البحث والتطوير مف الضرائب والرسوـ ،ومستمزمات القطع األجنبي.

 -4رفع مساىمة القطاع الخاص والمؤسسات الوس طة والداعمة ف

توة يات خط التنم ة

المتعاقبة لدوره الفعاؿ ف استغالؿ الموارد ااقتصاد ة المحل ة واستنمارىا بيدؼ ز ادة وتنوع
مصادر الدخؿ الوطن وتوس ع القاعدة ااقتصاد ة ونمو الناتج المحل اإلةمال .
 آل ة تنف ذ المقترح إنشػػاء شػػبكات معموماتيػػة متكاممػػة لتبػػادؿ المعمومػػات ونتػػائج البحػػوث العمميػػة وفػػرص االسػػتثمار
بيف الجيات الحكومية والبحثية و الغرؼ التجارية والصناعية والجيػات الوسػيطة والداعمػة وكػؿ

فعاليات المجتمع .

 يمكف أف تقوـ المنشآت الصناعية المتشابية في مجاؿ صناعي واحد بأبحاث مشتركة لتتوزع
الكمفة وتعـ الفائدة مف نتائج البحث العممي عمى الجميع.

 دعـ وتشجيع إنشاء األشكاؿ المتعددة لمبادرات بناء القدرات العممية والتكنولوجية التي ظيرت
خبلؿ السنوات الثبلثيف الماضية وذلؾ بالقياس عمى تجارب رائدة لكثير مف الدوؿ ومف ىذه

األشكاؿ:



حدائؽ التقانة
مدف التقانة
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حدائؽ العمـ  /البحث والمدف العممية

الحاضنات التقانية

التجمعات المعتمدة عمى التقانة الرفيعة المستوى

شبكات االبتكار التقاني



مراكز البحوث التقانية االفتراضية



األقطاب التقانية .



واحات التقانة

خامساً :على صع د تونولوة ا المعلومات وااتصاات
.1

تنف ذ الحلوؿ السر عة والمتقدمة لتأى ؿ البن ة التحت ة لالتصاات ف المناطؽ المتضررة

 أل ة تنف ذ المقترح:المخدمة بالخدمة الياتفية
 اعتماد وحدات النفاذ الضوئية والبلسمكية لتخديـ المناطؽ غير
ً
وبخدمة االنترنت.
 إنشاء مركز أبحاث لبلتصاالت مف ميامو األساسية إيجاد الحموؿ التقنية لتأىيؿ وترميـ البنى
التحتية.

 التركيز عمى شبكات االتصاؿ البلسمكي لكونيا تتسـ بالسرعة في نقؿ البيانات وتتجاوز مشاكؿ
الشبكات السمكية.

 إنشاء مركز لمحوسبة عالية األداء (بنية إدارية ،شبكة موزعة).

 إنشاء مركز موارد مفتوحة المصدر ( )Open Sourceلتشجيع صناعة البرمجيات لمف
يرغب مف الخبراء والدارسيف والطمبة وذوي االختصاص في مجاؿ المعموماتية لتوجيو

التطبيقات في مجاؿ األتمتة في المنظمات و الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية
وكذلؾ دعـ الحكومة اإللكترونية.
وف الختاـ ا بد مف التأو د بأف التنم ة التونولوة ة وااقتصاد ة والبشر ة ا موف أف تتـ إا عندما

تصبح العلوـ والتقانة ةزءاً ا تة أز مف النقافة وأنظمة الق ـ الت تحوـ مةتمعنا ،إا أننا نحتاج ف

سور ة أف نعط منظومة العلوـ والتقانة الموانة الت تستحقيا  ،نظ ارُ لعدـ توفر المتطلبات الت ذورت

ف ىذه الدراسة بشوؿ واؼ وى تعتبر وحاةات أساس ة للدخوؿ إلى اقتصاد المعرفة.

151

وما موف اإلشارة إلى بعض األبحاث المستقبل ة الت

موف أف تشوؿ روافد رئ س ة ليذه الدراسة :

 -1أثر توافؽ التخطيط االستراتيجي وتخطيط الموارد البشرية عمى أداء العامميف في القطاع العاـ
في سورية.
 -2أثر بيئة العمؿ عمى اإلبداع واالبتكار ،دراسة تطبيقية عمى إحدى شركات القطاع العاـ.

 -3أثر التدريب عمى مستوى أداء المدراء في القطاع العاـ في سورية.
 -4التخطيط االستراتيجي في سورية وأثرة في تخطي األزمة الراىنة.
 -5األفاؽ المستقبمية ألداء مؤسسات القطاع العاـ في ظؿ مؤشرات الحكومة اإللكترونية.
 -6الحكومة اإللكترونية وتأثيراتيا في مكافحة الفساد المالي واإلداري في سورية.
 -7البنية التشريعية لنقؿ وتوطيف التقانة في سورية وسبؿ تحسينيا.
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المبلحؽ

الةميور ة العرب ة السور ة

Syrian Arab Republic

وزارة التعل ـ العال

Ministry of Higher Education

الةامعة اافتراض ة السور ة

Syrian Virtual University

ملحؽ رقـ /1/

استبانة الدراسة


األخ الكريـ.....األخت الكريمة

السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
تح ة ط بة و بعد،،،

أقوـ حالياً بدراسة حوؿ" اقتصاد المعرفة وتأثيره في التنمية التكنولوجية واالقتصادية والبشرية في سورية " ذلؾ
استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة التقانة بالجامعة االفتراضية السورية.

عمما أف المعمومات التي
يرجى قراءة فقرات االستبانة المرفقة و اختيار اإلجابة التي تعكس الواقع الفعمي ً .
ستعبأ مف قبمكـ تعامؿ بسرية تامة ،و لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

و تقبموا فائؽ االحتراـ و التقدير،،،

الطالب

عدي سلطاف

مبحظِ:
يمكف تعريؼ اقتصاد المعرفة بانو

" االقتصاد المبني أساسا عمى إنتاج ونشر واستخداـ المعرفة والمحرؾ األساسي لعممية النمو وخمؽ الثروة

وفرص التوظيؼ عبر كافة الصناعات"

B

أوا  :الب انات الشخص ة والوظ ف ة
الرجاء وضع إشارة

في المربع المناسب:

 -1الةنس
ذكر
 -1العمر

أنثى

أقؿ مف  30سنة

مف  30حتى أقؿ مف  40سنة

مف  40حتى أقؿ مف  50سنة

 50سنة فأكثر

 -1المؤىؿ العلم

معيد متوسط

ثانوية فما دوف
إجازة جامعية (ليسانس)

ماجستير فأعمى (ماجستيرأو دكتوراه)

هداب وعموـ إنسانية

ىندسة

تكنولوجيا المعمومات

أخرى

 -0التخصص العلم

عموـ تطبيقية

اقتصاد موادارة

 -5مدة الخدمة
مف  5حتى  10سنوات

أقؿ مف  5سنوات

مف  10حتى أقؿ  15سنة

 15سنة فاكثر

مدير

رئيس قسـ

 -6المسمى الوظ ف

باحث

موظؼ إداري

عامؿ عادي

موظؼ تنفيذي

 -7مدة الخدمة ف مةاؿ الدراسة

مف  5حتى  10سنوات

أقؿ مف  5سنوات

 15سنة فاكثر

مف  10حتى أقؿ  15سنة

C

نان ا :الب انات المتعلقة بالمؤسسة
 -1نوع المؤسسة

تعميمية  /تربوية

بحثية

وسيطة (حاضنات – دعـ)

اقتصاد وماؿ

زراعية

خدمات

الصحة

االتصاالت و المعمومات
 -1تصن ؼ المؤسسة
عامة (حكومية)

خاصة

القطاع المشترؾ

دولية

 -1عمر المؤسسة
20-10سنة

 9 -2سنوات

30-21سنة
الرجاء وضع إشارة

يزيد عف  30سنة

أماـ العبارة التي تعكس رأيكـ حوؿ العبارات التالية:
موافؽ بشدة

الرقـ
الوظيفي.

3

يتـ ترفيع العامميف في المؤسسة وفقاً لمعايير مدروسة وصحيحة

4

تسعى المؤسسة لمتعرؼ عمى نقاط الضعؼ والقوة لدى العامميف

مع مراعاة تكافؤ الفرص.
لتحسيف األداء.

5

يتوفر حوافز مادية و معنوية لؤلفراد الذيف يأخذوف عمى عاتقيـ
مسئولية تنفيذ مشاريع متميزة.

D

موافؽ

2

تساعد الثقافة التنظيمية المتبعة في المؤسسة عمى االرتقاء

يقوموف بأعماؿ متميزة.

محايد

1

تخصص المؤسسة جزءاً مف مواردىا لتشجيع العامميف الذيف

غير موافؽ

ركيزة الحافز االقتصادي والنظاـ المؤسسي

غير موافؽ بشدة

الفق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة

6

يتـ تحديث األنظمة والموائح الداخمية في المؤسسة بما يتناسب مع
التطورات في المحيط الخارجي .

7

تبرـ المؤسسة اتفاقيات تعاوف مع مؤسسات أخرى محمية و دولية
يوسع مف الكفاءة وفاعمية العمؿ لدى المؤسسة.

8

تيتـ إدارة المؤسسة بالمبادرات التي يقدميا العامموف بما يخدـ
مصمحة العمؿ.

ركيزة التعميـ والتدريب
9

تقوـ المؤسسة بتطوير معارؼ العامميف عف طريؽ التعميـ
المستمر.

 10يمتمؾ العامموف قدرات إبداعية تقدر عمى خمؽ معرفة جديدة.
 11تقوـ المؤسسة بتدريب العامميف عمى الميارات الجديدة عبر برامج
مدروسة.
 12يوظؼ األفراد المعارؼ التي تعمموىا أثناء دراستيـ في تطوير
أدائيـ في األعماؿ المكمفيف بيا.
 13تتناسب األعماؿ التي يكمؼ بيا العامميف مع اختصاصيـ العممي.
 14يمتمؾ العامموف ميارات االستخداـ الفعاؿ لؤلدوات االلكترونية
الخاصة بالمعرفة والمعمومات.
 15تيتـ المؤسسة بتدريب العامميف لدييا عمى البرمجيات البلزمة
لتطوير األعماؿ .
 16يستطيع العامموف التعامؿ مع كـ كبير مف المعارؼ و المعمومات.

ركيزة اإلبداع واالبتكار وتبني التقانة
 17تقوـ إدارة المؤسسة بوضع الخطط البلزمة لتنفيذ وتطبيؽ األفكار
والمشاريع الجديدة.
 18يمتمؾ العامموف في القدرة عمى بناء عبلقات التواصؿ والتفكير
الناقد في التعامؿ مع المشكبلت.
 19يتـ وضع السياسات البلزمة داخؿ المؤسسة لتسييؿ تنفيذ وتطبيؽ
األفكار الجديدة بكفاءة وفاعمية.
 20تيتـ المؤسسة بمعرفة طرؽ نشر االبتكار و األفكار الجديدة التي
تقدميا المؤسسات المماثمة.
 21يساعد نظاـ العمؿ المتبع في المؤسسة عمى تأميف فرص البحث
والتطوير.
 22تحدث الصفحات اإللكترونية لمعامميف في المؤسسة باستمرار
وبصورة متتابعة.

E

 23تشجع المؤسسة موظفييا عمى المشاركة بأوراؽ عمؿ في
المؤتمرات والمقاءات العممية عمى المستوييف العربي والدولي.
 24يتـ دعـ األبحاث المتميزة مف خبلؿ تقديـ الدعـ المالي المناسب.

ركيزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
 25تستخدـ المؤسسة أجيزة و برمجيات حاسوبية متطورة.
 26تتوافر شبكة اتصاالت حديثة و فعالة لخدمة العامميف في داخؿ
المؤسسة.
 27يتواجد في المؤسسة أجيزة تقنية مثؿ :الطابعات الماسحات
الضوئية ،أجيزة عرض ضوئي بمواصفات عالية الجودة.
 28تعمؿ المؤسسة عمى تحديث و تطوير األجيزة والبرمجيات الخاصة
بتكنولوجيا المعمومات باستمرار.
 29يتـ تدريب العامميف في المؤسسة عمى استخداـ التكنولوجيا الحديثة
و التعامؿ معيا .
 30يتواجد في المؤسسة أدوات وأجيزة اتصاالت مختمفة وحديثة مثؿ
المودـ و الكاببلت المحورية.
 31يتواجد في المؤسسة وحدات إمداد بالطاقة  UPSبأعداد
مناسبة.
 32تمتمؾ المؤسسة مف الكفاءات البشرية ما يمكنيا مف مواكبة
كؿ جديد في عمـ تكنولوجيا المعمومات.

شو ار لحسف تعاونوـ

F

ػ
ػ

ملحؽ رقـ ()2
ػ
شائطظػببطضػأدطاءػاضدادةػاضذغنػأجرغتػططؼمػطػابالتػذخصغظػضجطدػبغاظاتػحولػاضدرادظ ػ
المنصب الوظ ف

ااسـ
د .محمد عامر مارديني

وزير التعميـ العالي

د .حساف النوري

وزير التنمية اإلدارية

د .محمد وليد غزاؿ

وزير اإلسكاف والتنمية العمرانية

د .ىزواف الوز

وزير التربية

د .اسماعيؿ اسماعيؿ

وزير المالية

د .محمد العموري

رئيس الجياز المركزي لمرقابة المالية

د .غساف عاصي

مدير عاـ الييئة العميا لمبحث العممي

عبد الحكيـ الحماد

معاوف وزير التربية

د .يسار عابديف

عميد كمية اليندسة المعمارية بجامعة دمشؽ

د .محمد قرضاب

عميد كمية اليندسة الكيربائية والميكانيكية بجامعة دمشؽ

ناظـ بحصاص

مدير عاـ الييئة الناظمة لقطاع االتصاالت

ـ .محمد ىيفا

مدير المعموماتية في الشركة العامة لمبناء

فؤاد عبدالمجيد ببلط

نائب رئيس المجمس الوطني لئلعبلـ

د .زىير صندوؽ

أستاذ الذكاء الصنعي بجامعة دمشؽ

د .صبلح الدوجي

عميد كمية اليندسة المعموماتية بجامعة دمشؽ

د ,أحمد باسؿ خشي

معاوف وزير االتصاالت

د .جمعة الزىوري

عميد كمية الصيدلة بجامعة دمشؽ

د .ماىر سميماف

مدير المعيد العالي لمعموـ التطبيقية والتكنولوجيا

محمد أبو نظاـ

مدير الشؤوف اإلدارية والمالية برئاسة مجمس الوزراء

وليد الشالح

المنسؽ الوطني لمشروع دمج التكنولوجيا بالتعميـ بو ازرة التربية

د .ياسر نوح

مدير المعموماتية بو ازرة التربية

ابراىيـ الصوالح

مدير التعميـ الثانوي بو ازرة التربية

د .حسف حزوري
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Abstract
As a result of the growing interest in knowledge and information issues,
the addressed topic in this study is relatively modern. Nowadays, Acquiring
knowledge is more important than obtaining temporal donations and foreign aid
to overcome poverty and need. And the relationship between knowledge and
human development is vital and extremely important.
Humanity witnesses new economical pattern based on knowledge, Innovation
and technology, which differs from the traditional economy that appeared after
the industrial revolution.
The knowledge-based economy focuses on information and knowledge,
considering them the most important commodity in the society. Information
management and information services with their marketing issues became the
most essential elements in the knowledge economy.
Knowledge turned into a fundamental resource of economic resources, and the
state power and its wealth resources became production of minds.
In knowledge-based economy and society information are available for
everybody. This means more transparency and wider control on perversion and
corruption.
It is a painful paradox that while the knowledge society is richer, more abundant
and less economically corrupted, corruption, fluctuation of economic
performance and the deterioration of social status are found in lack of
knowledge society.
Recently, knowledge-based economy became a controversial issue among
economists. As many of them consider knowledge to be the only way to
maximize competitiveness, others see that knowledge has negative impacts,
which would lead to other than that.
This study attempted to show the impact of knowledge on technology and
economic and human development in Syria. Pointing out the positives and
negatives in a theoretical framework. sometimes, demonstrating and sometimes,
depending on the situations of certain other countries.
It was concluded that the trend towards building a knowledge-based economy is
a vital choice for Syria, trying to bridge the gap widening day after day form the
developed countries. That Could help to alleviate its economic problems.
Especially under the current crisis, suffering since 2011, which caused serious

damage in the structure of Syrian economy. This trend directly focuses on the
basis of development, the human Capital, which has to be carefully educated and
directed towards science, knowledge, work and creativity in the era of
globalization and the tremendous technological progress in all fields.
The mutual relation between knowledge and economy and society structures
was confirmed. Knowledge affects directly economic development situation.
The higher the level of knowledge degree, the higher the levels of human
development. Because education quality, technological development level,
Investment size in science and technology, knowledge activities and cultural
level of community members significantly affect the formation of community
mentality and economic development level. As well as, the economic activity
level defines the size and quality of demand for knowledge.
Finally, it was suggested that information and communication technologies
could be a possible approach to change the economic structure in Syria to be
shifted towards knowledge economy and technology transfer and assimilation to
revitalize investments in the field of knowledge production. Success does not
depend only on the technology itself, but also on the efficient management,
advanced educational system and the knowledge capital capable of interaction
with it.

B

Syrian Arab Republic
Ministry of Higher Education
Syrian Virtual University
Master of Technology Management

Knowledge Economy and its Impact on
 ػTechnological, Economic and Human Development in Syria
Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements
for a Master Degree in Technology Management

By
UDAY SULTAN

Supervisor

Dr. ADEL ALKAFRI

 ػ5102

