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 ملخص

أصبح من اجللي أن منطًا جديدًا من االقتصاد قائم على املعرفة بدأ بالظهور على املستوى العاملي 

مع بداية األلفية اجلديدة سواء يف الدول املتقدمة أو النامية. األمر الذي ال ينف وجود املعرفة 

احلياة االقتصادية  حجم تأثريها يفيف النشاط االقتصادي، وإمنا اجلديد يكمن يف 

هو اجتاه متنام واالجتماعية ويف منط حياة اإلنسان عمومًا، حيث أن االقتصاد املبين على املعرفة 

العاملي، متجه إىل اقتصاد عاملي مفتوح وذلك بفضل ثورة املعلومات واالتصاالت.  حنو آفاق التكامل

ر ولكنه حيمل فرًصا جديدة من طياته خماط لعاملي حيمل يفكما وأن االنفتاح على االقتصاد ا

 هذه حتاول .شأنها رفع مستوى األداء االقتصادي وأن تستثمر تكنولوجيا املعلومات بصورة جيدة
 بعد خاصة ،آليات اقتصاد املعرفة يف حتقيق النمو االقتصادي يف اجلزائر حتليل الدراسة

 دفعت اليت واالتصال اإلعالم يف اجلديدة التكنولوجيات يف اهلائلة العاملية العلمية التطورات
 حموري إنتاج كعنصر املعرفة اعتماد إىل املتقدمة الدول يف االقتصادية املؤسسات مسريي أغلب

 يف اجلزائر اندماج وتسريع لتيسري السبل بعض املقال هذا يقرتح ذلك، إىل إضافة. جديد
 (،االنرتنت) للمعلومات العنكبوتية العاملية الشبكة مستخدمي كزيادة اجلديد االقتصاد هذا

 بالتّعلم االهتمام الفكري، املال لرأس أكرب أهمية إعطاء واالبتكار، والبحث التعليم نظم تطوير
 مع اجلزائريني الفقراء تعداد تقليص والنساء، الرجال بني املعرفية ةاهلو ردم احلياة، مدى

 االستثمارات وتشجيع النظامي التعليم دور تثمني االجتماعية، العدالة من األدنى احلد تأمني
 .واالتصال لإلعالم اجلديدة التكنولوجيات يف األجنبية

 : الكلمات املفتاحية

 اقتصاد املعرفة، املعلومات، التكنولوجيا، االتصال.
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Abstract 

 It has become clear that a new type of knowledge-based economy has begun to 

emerge globally at the beginning of the new millennium, both in developed and 

developing countries. The knowledge-based economy is a growing trend towards 

global integration, oriented towards an open global economy thanks to the 

information and communication revolution. Openness to the global economy carries 

risks, but presents new opportunities to boost economic performance and to invest 

information technology well. This study attempts to analyze the mechanisms of the 

knowledge economy in achieving economic growth in Algeria, especially after the 

tremendous global scientific developments in the new information and 

communication technologies that have driven most economic institutions in 

developed countries to adopt knowledge as a new pivotal production element. Some 

ways to facilitate and accelerate Algeria's integration into this new economy, such as 

increasing users of the Internet, developing education, research and innovation 

systems, giving greater importance to intellectual capital, interest in lifelong learning, 

bridging the gap The reduction of the Algerian poor population while ensuring 

minimum social justice, valuing the role of formal education and encouraging foreign 

investment in new information and communication technologies. 

Keywords: Knowledge Economy, Information, Technology, Communication. 

I. مقدمة 

 إ عناصر من أساسيًا وعنصرًا االقتصادية املوارد من مورد Knowledge املعرفة أصبحت لقد 
 بشكل وتساهم بل واخلدمية، السلعية والقطاعات اجملاالت كافة يف تطبيقاتها تستخدم لنتاج

 وفرص ةسيالتناف املزايا ودعم والدول لألفراد الثروات وتكوين املعيشة مستوى سنيحت يف هام
 االقتصادي النمو زيادة ثم ومن االنتاجية حتسني يف كبري دور تلعب أصبحت وبالتالي العمل،
 منذ KE (Knowledge Economy) املعرفة اقتصاد“ صطلحم يظهر أبد هنا ومن .املختلفة للدول

 حتقيقه إىل الدول من الكثري تسعى عامليًا توجهًا صبحأو العشرين القرن من التسعينيات
 النطاق عن بعيدًا التحول إىل يؤدي أنه يف املعريف االقتصاد أهمية وتكمن .منه واالستفادة

 املاهرة غري والعمالة املادي املال سورأ الطبيعية املوارد على يعتمد الذي للدول التقليدي
 والتطوير البحوث على تعتمد اليت باالبتكارات املتعلقة األنشطة إىل الثقيلة والصناعات

 املعرفة يف االستثمار جتاوز حبيث التكنولوجيا، عالية والصناعات املؤهلة البشرية واملوارد
 أوضحت وقد Brinkley, 2006, P.3).) العامل دول من العديد يف املادي املال رأس يف االستثمار
 من العديد يف االقتصادي للنمو هام مصدر هو باملعرفة املرتبط املال رأس أن احلديثة الدراسات

 كذلك .(Hulten,2013, p.3) الدخل من الفرد نصيب مبتوسط إجيابيًا ويرتبط املتقدمة الدول
 مدى -وماليزيا إندونيسيا اهلند، الصني، مثل – اآلسيوية الدول من الكثري جتارب أوضحت

 من العاملي الناتج يف مساهمتها رفع استطاعت اليت الدول خاصة اجملال هذا من االستفادة
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 رفع الصاعدة اآلسيوية الدول بعض استطاعت ماك 2012 عام  38% إىل 1980 عام  %21
 2017عام  30% إىل تصل أن املتوقع ومن بل الفرتة لنفس  26% إىل 8 % من مساهمتها

.(Asian Development Bank, 2014, p.1).  
 البحث وضرورة له احملفزة والسياسات االقتصادي النمو معدل زيادة حنو والسعى الدائم اجلدل إن

 ظل يف خاصة خلرية، ألا السنوات يف أهمية األكثر األمور من يدعمه جديد هو ما كل عن
 وكذلك النامية،ة والدول املتقدمة الدول بني واملعرفية “ Digital Divide ” الرقمية الفجوة تزايد

 متفاوت بشكل ولكن املعرفة باقتصاد املتعلقة واملزايا اخلصائص من املزيد واتضاح ظهور مع
 النامية الدول يف النمو تواجه اليت التحديات أهم من جيعله الذي األمر املختلفة، الدول بني

 تساهم أن ميكن مدى أى إىل :التالي السؤال إجابة عن البحث يتعني ثم اجلزائر. ومن ومنها
 حماولة الدراسة . تعد؟اجلزائر يف االقتصادي النمو دعم يف املعرفة القتصاد املختلفة اجلوانب
 يف خاصة االقتصادي النمو حتقيق يف ودوره املعرفة اقتصاد حول القائم اجلدل يف لإلسهام

 املتقدمة، الدول على اجملال هذا يف التطبيقية الدراسات معظم ترتكز حيث ي،اجلزائر االقتصاد
 ترتكز دراسات ومعظمها فقط، املعرفة القتصاد املختلفة اجلوانب بأحد اهتمامها إىل ضافةباإل
 للقياس تتطرق أن دون الدراسة حمل الدول يف املعرفة ادصالقت النسبية االوضاع تقييم على

 واحدة لدولة تعرضت اليت والدراسات الدول، من جمموعة على ركزت أنها إىل ضافةباإل .الكمي
 مثل اجملال هذا يف تقدم حققت اليت األسيوية الدول بعض أو املتحدة الواليات يف كانت

 مدى اختبار إىل الدراسة تهدف .اجلزائري لالقتصاد التحليل من املزيد دون واهلند، الصني
 يف ثم ومن نتاجإلا لعوامل الكلية اإلنتاجية يف املعرفة القتصاد األساسية اجلوانب مساهمة

 املفاهيم على التعرف  :مايلي خالل من ذلك و اجلزائر. يف األجل طويل االقتصادي النمو
 على التعرف؛ ومؤشراته املعرفة القتصاد األساسية اجلوانب حتديد ؛املعرفة القتصاد املختلفة

 يف التحليلي الوصفي لوبساأل على الدراسة تعتمد .االقتصادي والنمو املعرفة بني العالقة أبعاد
 إىل ضافةباإل سينيرئي جزئيني إىل الدراسة تنقسم الدراسة، حمل املتغريات بني العالقة شرح

 املعرفة القتصاد املختلفة واجلوانب املفاهيم استعراض إىل اجلزء األول يذهب .واخلالصة املقدمة
 واالقتصاد التقليدي االقتصاد بني الفرق توضيح حماولة مع عنه، تعرب اليت املؤشرات وأهم

 النمو ثم ومن الكلية نتاجيةاإلو املعرفة بني للعالقة النظرية اخللفية إىل التطرق ومت .املعريف
 إىل املعرفة اقتصاد جوانب من جانب كل من األثر إنتقال وكيفية املرتبطة النظريات إطار يف

 الثاني اجلزء ثم .الدراسة مبوضوع املتعلقة السابقة الدراسات أهم عرضمع  .صادياالقت النمو
 الدول من مبجموعة مقارنة اجلزائر يف املعرفة القتصاد النسيب الوضع حتليل حاول الذي

 .والنتائج اخلالصة يليه العربية،
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II. اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 اإلطار النظري .1

 من الكثري حاولت اليت التعريفات من عدد إمنا و املعرفة، القتصاد موحد تعريف يوجد ال
 رأسها على االقتصادية، أهميته تزايد ظل يف وضعها املختلفة الدولية واملنظمات الدراسات

 لدول االقتصادي التعاون ومنظمة OECD والتنمية االقتصادي التعاون ومنظمة الدولي البنك
 أنه على KE املعرفة اقتصاد بتعريف OECD منظمة قامت حيثAPEC.  اهلادى واحمليط آسيا

 ثم ومن ،واملعلومات املعرفة واستخدام توزيع و إنتاج على أساسى بشكل يعتمد اليت االقتصاد
 ,OECD) املرتفعة املهارة ذات والعمالة التكنولوجيا عالية والصناعات االستثمارات حنو االجتاه

1996,pp.1-3; Census and Statistics Department (C&SD), 2004, pp.1-3; 
Smith,2000, p.2).  املختلفة اآلثار أو اجلوانب يوضح ال عامًا تعريفًا التعريف هذا ويعد 

 االقتصاد“أنه على التعريف يف النهج نفس  APEC بيكاأل منظمة واجتهت .املعرفة القتصاد
 وخلق االقتصادي للنمو الرئيسى احملرك هو املعرفة واستخدام وتوزيع إنتاج فيه يكون الذي

 Department Census and)االقتصادي والقطاعات األنشطة كافة يف التوظف ودعم الثروة
Statistics C&SD, 2004, p.3)، جاء كما .املعرفة اقتصاد آثار حضيو نطاقًا أوسع تعريف وهو 

 اجلوانب توضيح خالل من املعرفة اقتصاد عن تفصياًل أكثر بشكل معربًا الدولي البنك تعريف
 الرئيسى احملرك املعرفة فيه تكون الذي االقتصاد أنه على عليها يعتمد اليت املختلفة والدعائم

 املعلومات تكنولوجيا االبتكار، التعليم، يف املتواصل االستثمار خالل من االقتصادي للنمو
 املعرفة واستخدام إنتاج من املزيد على يعمل مبا واملؤسسية االقتصادية والبيئة واالتصاالت

  (Chen & Dahlman, 2005, p.1)املتواصل االقتصادي والنمو التنمية لدعم كفاءة أكثر بشكل

 وأكثر مشواًل األكثر التعريف باعتباره الدراسة عليه تعتمد التيسوف التعريف هو وهذا

 تعريف مت كذلك .األربعة املعرفة جوانب من فقط واحد جانب على يركز وال استخدامًا
 ثم ومن منها، القائمة حتديث أو اجلديدة للصناعات األساسي املصدر أنه على املعريف االقتصاد

 تعريفة مت وأيضًا.  (Ghoneim & Mandour2008, P.5) االقتصادية والرفاهية التنافسية زيادة
 ,Brinkley, 2006).) املضافة القيمة من األكرب اجلزء املعرفة فيه حتقق الذي االقتصاد أنه على
p.4 املعرفة كثيفة احلديثة الصناعات يف فقط يوجد ال املعرفة اقتصاد أن مماسبق يتضح 

 كافة يف يدخل إمنا و منه، جزء متثل اليت Knowledge Intensive Industries والتكنولوجيا

 باملصطلحات مقارنة مشواًل املصطلحات أكثر من أنه كما .واخلدمية السلعية االقتصاد قطاعات

 من معني جانب على تركز واليت والرقمي اإلنرتنت اقتصاد املعلومات، اقتصاد مثل األخرى

 االستثمارات تشمل ساسيةأ عناصر املعرفة اقتصاد حنو التحول يتضمن .املعرفة اقتصاد جوانب
 للمعلومات األساسية البنية وحتديثاإلبتكارية  القدرات وتطوير التعليم يفاألجل  طويلة
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 املعربه واملؤشرات املعرفة اقتصاد جوانب أهم وتتمثل .مناسبة اقتصادية وبيئة واالتصاالت
 : (Asian Development Bank, 2014, p.3)فيمايلي عنها

 البشرى املال رأس Human Capital : يف يساهم الذي والتدريب التعليم ستوىم يف متمثاًل 

 .كفاءة أكثر بشكل املعرفة واستخدام خلق يف املشاركة من تتمكن ومؤهلة ماهرة عمالة توفري
 للكبار، والكتابة بالقراءة اإلملام معدل منها، املؤشرات من بعدد اجلانب هذا عن التعبري ويتم

 املؤشر وهذا الثانوي بالتعليم اإلمجالي االلتحاق ومعدل الفعلية الدراسة سنوات عدد متوسط

 .الدراسة تستخدمه سوف ما هو األخري
 التكنولوجيا وتبنى لإلبتكار كفء نظام Innovations : املؤسسات من شبكة توافر به يقصد 

 إنتاج و بإكتساب الدولة خالهلا من تقوم اليت الكيفية على تؤثر اليت واإلجراءات والقواعد

 البحوث لدعم املناسبة البيئة توفري على يساعد الذي النظام وهو .املعرفة وإستخدام ونشر

 واملؤسسات واجلامعات األحباث ومراكز الشركات بني روابط توافر وحيقق R&D والتطوير
 تكنولوجيا خلق خالل من املعرفة رصيد زيادة يف يساهم مبا والعامة، صةاخلا األكادمية

 االحتياجات مع يتناسب مبا وتطويعها العاملية التكنولوجيا غاللستوا اكتساب أو جديدة
 على االنفاق نسبة العلمية، اجملالت يف املقاالت بعدد اجلانب هذا عن التعبري وميكن .احمللية
 اإلخرتاع براءات وعدد املباشر األجنيب االستثمار تدفقات وكذلك الناتج من والتطوير البحوث

 .الدراسة عليهما تعتمد سوف اللذان املؤشران وهما
 واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا اسيةساأل البنية ICT : ونشر نتاجإو تدفق من يسهل مبا 

 أيضًاو اإلنرتنت، مستخدمى عدد عنها املعربه راتشاملؤ ومن .بكفاءة واملعارف املعلومات تخدامسوا
 .الدراسة عليهما اعتمدت اللذان املؤشران وهما واحملمول الثابت اهلاتف خطوط عدد
 واملؤسسي االقتصادي النظام ( Economic and Institutional Regime ) EIR يوفر الذي 

 زيادة إىل تهدف اليت والسياسية القانونية واألطر والتجارية االقتصادية والسياسات احلوافز
 تشريعات التعريفية، وغري التعريفية القيود خالل من عنه التعبري وميكن .والنمو اإلنتاجية

 عليه تعتمد الذي املؤشر وهو التجاري االنفتاح ودرجة الفكرية امللكية حقوق محاية املنافسة،
 .الدراسة

 بتطوير (WB) الدولي البنك اهتم فقد املعرفة، القتصاد اإلمجالية باملؤشرات يتعلق وفيما 

 عن يعرب KEI (Knowledge Economy Index) سابقةال ركائز األربعة من مركب رقمى مؤشر
 ,Naser & Lawrey, 2012). متفرقة لسنوات وذلك املعرفة القتصاد الدولة استعداد مدى

pp.1-2; Chen & Dahlman, 2005, pp.9, 12) أهمية على التأكيد من املزيد إطار ويف 

 العوائد (بعنوان 2016 لعام العامل يف التنمية عن الدولي البنك تقرير أوضح املعرفة اقتصاد
 التطور من االستفادة ضرورة World Development Report: Digital Dividends )الرقمية



 اقتصاد المعرفة في تحقيق النمو االقتصادي آليات
 

 

670 

 أكرب قدر وتوفري سريع اقتصادى منو شكل يف الرقمية العوائد وحتقيق السريع التكنولوجى
 Technology التكنولوجيا تبنى مفهوم توضيح مت كما .أفضل خدمات وتوفري العمل فرص من

Adoption  املعرفة اقتصاد مؤشر عن خيتلف والذي التقرير، هذا عليه يركز الذي KEI أنه يف 
 لتكنولوجيا األساسية البنية جانب وهو األربعة املعرفة اقتصاد جوانب من واحد جانب يوضح

 بالنسبة الرقمية العوائد حتقيق يف اإلنرتنت دور على والرتكيز ICT واالتصاالت املعلومات

 Internet  اإلنرتنت واستخدام تبنى معدل  :هما أساسيني مؤشرين باستخدام املختلفة للدول
Adoption Rateاحملمول اهلاتف تبنى ومعدل Mobile Phone Adoption Rate .(World Bank, 

 يعكس مركب مؤشر بإصدار  The Economist Intelligence Unit (EIU) قامت كما (2016
 2010  عام وحتى 2002 عام منذ املختلفة جبوانبها والتكنولوجيا للمعرفة املتزايد التأثري

 املختلفة للدول E-readiness ranking اإللكرتونية اجلاهزية أو االستعداد مدى لتقييم وذلك

.(Economist Intelligence Unit, “E- readiness ranking”, Various Years) .حرص كذلك 
 ICT مركب مؤشر إصدار على (ITU) األخرية السنوات يف لالتصاالت الدولي االحتاد

Development Index (IDI)  من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف التطور مدى عن يعرب 
 نقاط أهم الدراسة ملحق يف( 01)  رقم جدول ويوضح .واملهارات واالستخدام اإلنتاجية حيث

 .السابقة املؤشرات بني التفرقة
 ولكن القدم منذ احلياة جوانب كافة يف تدخل فاملعرفة باجلديد، ليس املعرفة مفهوم إن 

 يف تطبيقاتها واستخدام االقتصادي النشاط جوانب كافة على اهلائل تأثريها مدى هو اجلديد
 -Kenaway &Abd) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بفضل وانتشارها القطاعات كافة

ElGhany 2012, p.34)، املعرفة على القائم االقتصاد أو املعرفة اقتصاد مصطلح ظهور ثم ومن 
. Knowledge-based Economy .توضح اليت النقاط أهم يوضح (01) رقم التالي واجلدول 

 .التقليدي االقتصاد و املعرفة اقتصاد بني االختالف
 املعرفة واقتصاد التقليدي االقتصاد بني التفرفة نقاط أهم (:01) رقم جدول

 اقتصاد املعرفة االقتصاد التقليدي أوجه املقارنة

 .رأس املال املادي والعمل احملور األساسي للنمو

االبتكارات والتكنولوجيا واملعلومات )رأس املال 

 .املعريف(

 .السلع الرقمية .السلع املادية امللموسة املنتجات

 منط االقتصاد

ة املوارد اقتصاد صناعي يعتمد على وفر

الطبيعية واملواد اخلام وبالتالي هو 

 .اقتصاد يتسم بالندرة النسبية

اقتصاد رقمي يعتمد على وفرة املعارف 

واملعلومات وبالتالي فهو اقتصاد يتسم 

 .بالوفرة

 االستثمار يف الصناعات عالية التكنولوجيا .االستثمار يف الصناعات الثقيلة االستثمارات

 .ضيق نطاق السوق ومقيد بالزمان واملكان السوق

غري مقيد بالزمان اتساع نطاق السوق و

 .واملكان

 .عاملية متزايدة .حملية مستقرة نطاق املنافسة
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مصادر امليزة 

 التنافسية

اقتصاديات  اخنفاض التكاليف وحتقيق

 .احلجم واتساع نطاق السوق

تعتمد على االبتكار واجلودة والسرعة 

 .واملرونة

 .عمالة ماهرة ومدربة .عمالة غري ماهرة العمالة

 القيمة

 اليت املادية يف األصول القيمة تكمن

 تتزايد أو نسبيًا ثابتة قيمتها تظل

 استغالهلا يتم مل لو حتى الزمن عرب

 .واستثمارها

 فيما املعرفية األصول يف القيمة تكمن
 إىل باإلضافة ومعلومات معارف من تتضمنه
 صفة إضفاء يف تتمثل رمزية قيمة
 وتتضاءل والتكنولوجيا، العلم يف التحضر

 االستخدام عدم ظل يف نسبيًا القيمة هذه
 .تقدمًا أكثر تكنولوجيا ظهور مع وختتفي

العالقة بني الطلب 

 والعرض

 متاح هو ما أساس على يتحدد الطلب

 قد اجملتمع احتياجات وبالتالي ومعروض
 .اإلنتاجية القدرة تتعدى

 أكثر و أكرب املنتجات من العرض أصبح

 قد مبا اجلودة حيث من أفضل و تنوعًا

 .أحيانًا االحتياجات عن يزيد

 التكلفة

 وتتعرض إرتفاعا أقل ثابتة تكاليف
 حيث الغلة تناقص حالة لسريان السلع

 ثم حمدد مستوى عند العائد يتزايد
 .التناقص يف يبدأ

 الوحدات إلنتاج مرتفعة ثابتة تكاليف

 تكلفة ثم املعرفية املنتجات من األوىل
 من املزيد إنتاج إلعادة جدًا منخفضة حدية

 .الصفر من تقرتب تكاد املنتجات

أهمية البحوث 

 والتطوير

 .مرتفعة بدرجة كبرية .منخفضة إىل حد ما

Source : Hulten, C. (2013), “Stimulating Economic Growth through Knowledge-

Based Investment”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 

2013/02, OECD Publishing, p.5. 

 فئة إىل Adam Smith  أشار فقد باجلديدة، ليست واالقتصاد املعرفة بني العالقة إن 
 كما .االقتصادية املعرفة إنتاج يف هامة بإسهامات يقوموا أن ميكن املتخصصني من جديدة

 تعتمد املعرفة وأن االقتصادي، والنمو التنمية جوهر هي االبتكارات أن Schumpeter أوضح
 Solow أوضح وقد(OECD, 1996, p.11; Barro, 1996, p.7) .  والتطوير البحوث نشاط على

 عوامل يف النمو عن ينتج االقتصادي النمو أن النيوكالسيكية النمو مناذج إطار يف (1956)
 يف بالزيادة تفسريه يتم ال الذي االقتصادي النمو من واجلزء املال، سأرو العمل من اإلنتاج

 إليه ويشار خارجيًا، متغريًا يعد الذي التكنولوجى أو الفنى التقدم يف متمثاًل املدخالت
 كافة تعكس وهي.   Solow Residual سولو متبقى أو TFP اإلنتاج لعوامل الكلية باالنتاجية

 يالبشر املال رأس أهمها من التقليدية، املدخالت غري النمو يف املؤثرة األخرى املتغريات
 مل الثمانينات، فرتة نهاية حتى أنة إال .احلكومية السياسة متغريات جانب إىل والتكنولوجيا

 اإلنتاجية على التكنولوجيا يف لالستثمار اإلجيابى األثر على الكايف الدليل الدراسات جتد
 أن ميكن هأن أوضح الذي سولو لغز أو Productivity Paradox  اإلنتاجية لغز عليه أطلق فيما
 فرتة منتصف مع أنه إال  .اإلنتاجية إحصاءات يف ماعدا مكان كل يف الكمبيوتر أثر ترى

 ومنو التكنولوجيا يف االستثمار بني قوية إجيابية عالقة الدراسات أوضحت التسعينيات
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 اجلديد باالقتصاد ةمسي فيما األمريكى االقتصاد يف جديدة طفرة وظهرت العمل إنتاجية
New Economy حتسن يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لقطاعات اهلام الدور إىل مشريًا 

 ,Powell & Snellman, 2004, pp.206-207 ; Brynjolfsson & Yang) االقتصادي األداء
1996, pp.1-2) .احلديثة النمو نظريات إطار ويف «New Growth Theory» املعرفة ضمني مت 

 Romer ,) من كل أوضحا حيث النمو، عملية يف داخلى كمتغري اإلنتاج دوال يف مباشر بشكل
 البحوث يف تتمثل التكنولوجيا يف تتجسد اليت املعرفة أهمية Lucas (1988 و  1990) 1986)

 ،لإلنتاج أساسية كمدخالت واخلربة والتدريب التعليم يف متمثاًل البشرى املال أسور والتطوير،
 والندرة الغلة تناقص حالة سريان على إعتمدت اليت النماذج من العكس على أنه حيث

 النمو ثم ومن (TFP) حيفز مبا الزمن عرب تتزايد أن ميكن النمو معدالت إنف للموارد النسبية
 بني خالف يوجد ال احلني ذلك ومنذ OECD, 1996, pp.7-9-11) .) األجل طويل االقتصادي

 اقتصاد جوانب من األول اجلانب – البشرى املال رأس يف االستثمار أهمية على االقتصاديني
 كفاءتهم زيادة ثم ومناألفراد  ومهارات خربات زيادة يف ًاهامًا دور التعليم يلعب حيث املعرفة،

 خاصة التعليم من مرتفعة مستويات على حصلت اليت املاهرة العمالة تعد كما .ةاإلنتاجي
 النمو، إلحداث الالزمة املعرفة إنتاج و واستخدام إلستيعاب ضرورى شرط واجلامعى الثانوي

 حيفز مبا املتقدمة السلع على الطلب زيادة وكذلك حمليًا، األجنبية التكنولوجيا وتطويع
 ,Chen & Dahlman, 2005, p.5; Cohen & Soto) والتجديد االبتكار من املزيد على الشركات

2001, pp.6, 9) .والتطوير والبحوث باالبتكارات يتعلق وفيما  R&D - من الثاني اجلانب 
 مباشر أثر هلا أن جند حيث االقتصادي، للنمو الرئيسى احملور فهي - املعرفة اقتصاد جوانب

 السلع إنتاج تكاليف ختفيض منها عديدة طرق خالل من العلمية املعرفة رصيد تراكم على
 جديدة وخدمات سلع إضافة وكذلك اجلودة حتسني واسع، نطاق على واستخدامها القائمة

 ,Powell & Snellman, 2004, p.202 ; OECD, 2001, p.105; OECD) جديدة إنتاج وطرق
2013, pp.1-2) .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وتؤثر ICT - جوانب من الثالث اجلانب 

 ICT وخدمات لسلع اإلنتاج هما قناتني خالل من االقتصادي النمو على - املعرفة اقتصاد
 االقتصادية القطاعات يف واستخدامها ،)العرض جانب) املضافة القيمة توليد يف تساهم

 حيث .العائلى والقطاع اخلاص القطاع أو احلكومات جانب من سواء )الطلب جانب( املختلفة
 املسافات على والتغلب وسهولة بسرعة واملعارف املعلومات تدفق يف ICT ستخدام ا يساهم

 وزيادة حجمها وزيادة تكاليفها واخنفاض االقتصادية املعامالت كفاءة زيادةو اجلغرافية واحلدود
 ,OECD, 2008 pp.8-12; Chen & Dahlman) واإلنتاجية الناتج زيادة ثم ومن التنافسية

2005, pp.7-8)  . الناتج منو على إجيابيًا أثرًا بني ما املختلفة الدول بني األثر يتفاوت ولكن 
 واإلنتاجية العمل فرص على الصايف األثر وفقًا أخرى دول يف سلبيًا أو الدول من الكثري يف

 واملؤسسي االقتصادي النظام يوفر كذلك. (Mahboub & Salman, 2008, pp.3-4)  واملنافسة
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 ويوفر كفاءة أكثر بشكل املعرفة واستخدام إلنتاج الالزمة احلوافز املعرفة القتصاد كجانب
 تدوين سهولة على يعمل مبا العادلة واملنافسة بالشفافية تتسم اليت االقتصادية البيئة
 كما . (Chen & Dahlman2005, pp.8-9) واسع نطاق على واستخدامها اجلديدة املعارف

 اجلديدة التكنولوجيا على احلصول إمكانية اخلارجى العامل على االنفتاح درجة زيادة يتضمن
 .اإلنتاجية الكفاءة زيادة ثم ومن اإلنتاج جمال يف احلديثة التطورات ومسايرة

 الدراسة مبوضوع املتعلقة السابقة الدراسات .2

 والنمو املعرفة اقتصاد بني للعالقة تعرضت اليت السابقة الدراسات أهم اجلزء هذا يستعرض 
 ككل، املعريف االقتصاد أثر قياس أو حتليل تناولت اليت بالدراسات البدء يتم وسوف االقتصادي،

 النقاط يف به جاءت اليت الرتتيب بنفس منفرد بشكل له املختلفة اجلوانب تناولت اليت ثم

 .السابقة
 اقتصاد أوضاع لتحليل حماولة Crisculio & Martin (2004) دراسة تضمنت لقدبداية  

 عن الصادرة املؤشرات من جمموعة باستخدام (2000 – 1990) الفرتة خالل الصني يف املعرفة

 جلوانب الكبري الدور إىل وتوصلت ، ( OECD Database) والتنمية االقتصادي التعاون منظمة

 اخلارجية والتجارة التعليم، يف متمثاًل املرتفع االقتصادي النمو على التأثري يف املعرفة اقتصاد

 والتطوير البحوث على االنفاق تزايد وكذلك العالية، التكنولوجيا ذات السلع يف خاصة
 ,Naser دراسة هدفت كما 2005عام بعد اإلمجالي احمللي الناتج من  1.5% ليتعدى بسرعة

M. & Lawrey, R (2012) شرق جنوب دول جمموعة تكتل يف املعرفة اقتصاد أوضاع حبث إىل 
 البنك جانب من وضعها مت اليت التقييم منهجية باستخدام ، 2010 عام (ASEAN) آسيا

 املناطق أكثر من أنها إىل وتوصلت Knowledge Assessment Methodology (KAM) الدولي
 معدالت واخنفاض النمو معدالت ارتفاع حيث من اجلديد االقتصاد خبصائص تتسم اليت

 واجتهت. املعرفة واستخدام وإنتاج إكتساب درجة حيث من بينها فيما ختتلف ولكنها التضخم،
 يف ودورها تنزانيا يف املعرفة اقتصاد أوضاع ببحث االجتاه نفس Utz, A. (2006) دراسة

 .والتنافسيةباإلنتاجية  اإلسراع
 لتحليل مقارن وصفي منهج على باالعتماد Nour,S.S.O.M.(2013) دراسة قامت كذلك 

 1995)للفرتة KEI املعرفة مؤشر وتطور العربية املنطقة يف املعرفة اقتصاد مقومات توافر مدى
 وجود مع يتزامن العربية الدول يف املعرفة اقتصاد مقومات توافر إىل وتوصلت ، (2012 –

 يف املعرفة مؤشر يف وبطيء ضعيف تقدم يوجد حيث العامل، بدول مقارنة معرفية فجوة

 بتحليل االجتاه نفس يف Mehrara,M. & Rezaei, A. (2015)  دراسة اجتهت وقد .الدول هذه

 باستخدام العربية املنطقة يف دولة 21 من مبجموعة مقارنة إيران يف املعرفة اقتصاد أوضاع
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 يف حتسن وأوضحت (2012 – 2000) الفرتة خالل املعرفة القتصاد الدولي البنك مؤشر
 األكثر التقدم حتقيق السعودية العربية اململكة إستطاعت ولكن الفرتة، خالل إيران تنافسية
 .املنطقة يف وضوحًا

 املصري االقتصاد أداء حتليل إىل Ghoneim, A. & Mandour, D. (2008) دراسة وهدفت 
 القوة نقاط لتحديد MENA إفريقيا ومشال األوسط الشرق بدول مقارنة معريف كاقتصاد

 ألداء النسيب الوضع تدهور وأوضحت 2007 – 2000 الفرتة خالل اجملال هذا يف والضعف

 .معريف كاقتصاد املصري االقتصاد
 االقتصادي النمو على املعرفة أثر قياس Derek, H. & Carl, J. (2004) دراسة تضمنت وقد 

 92 حوالي بلغت الدول من جمموعة يف اإلنتاج لعوامل الكلية اإلنتاجية على األثر خالل من
 حتليل باستخدام دوجالس -كوب اإلنتاج دالة على باالعتماد  2000 – 1960 للفرتة دولة

 .االقتصادي للنمو هام حمدد هي املختلفة جبوانبها املعرفة أن وتبني ، OLSاإلحندار
 Technologicalللدول التكنولوجية القدرات توافر أن إىل Brach, J. (2010) دراسة وتوصلت 

Readiness وذلك .الناتج من الفرد نصيب متوسط يف التغريات من 50% من أكثر يفسر 
 منها  2005عام خالل دولة 77 من مقطعية جمموعة لبيانات OLS اإلحندار حتليل باستخدام

  .املصري االقتصاد ألوضاع التحليل من املزيد حنو االجتاه مع MENA دول
 ب التعليم دور حتليل على دراسته يف Weber, A. (2011) ركز التعليم، جبانب يتعلق وفيما 

 يف التفاوت موضحًا إفريقيا مشال و العربى اخلليج دول يف املعرفة اقتصاد دعائم أحد اعتباره
 استطاعت قد العربى اخلليج دول وأن الدول، هذه يف واملهارات بالتعليم االهتمام مؤشرات

 التحديات من العديد تواجه مازالت اليت إفريقيا مشال دول من وضوحًا أكثر تقدم حتقيق
 .العقول وهجرة التعليمية باملراحل االلتحاق ونسبة األمية مبعدل يتعلق فيما خاصة

 البشرى املال رأس أثر بقياس Amin, M. & Matto, A. (2008) دراسة قامت السياق نفس ويف 
 األنشطة على اجلامعى التعليم يف املقيدين عدد مؤشر باستخدام التعليم يف متمثاًل

 باستخدام 2000 – 1980 للفرتة اهلند يف والية 14 يف املختلفة االقتصادية
 للعمالة االجيابى األثر من وحتققت ، Generalized Method of Moments (GMM)طريقة
 ذلك وأرجعت والزراعى الصناعى القطاعني يف منه أكثر اخلدمى بالقطاع الناتج على املاهرة

 Skill Intensive. املاهرة العمالة كثيف اخلدمى القطاع كون إىل
 البشرى املال لرأس اإلجيابى األثر بتوضيح قامت اليت Barro & Lee (2010) دراسة وكذلك 

 على دولة 146 يف الدراسة سنوات عدد متوسط عن بيانات حتديث خالل من الناتج على
-Random-effects and Fixed. باستخدام 2010 – 1950 الزمنية الفرتة خالل العامل مستوى

effects Models 



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

675 

 إجيابى أثر إىل OECD (2001) دراسة توصلت باالبتكار، املتعلق الثاني للجانب وبالنسبة 

 واألجنيب واخلاص احلكومى االنفاق مستوى على وذلك االنتاجية على R&D والتطوير للبحوث

-كوب اإلنتاج دالة على باالعتماد 1998 – 1980   الفرتة خالل OECD دول من دولة 16 يف
 أكدت ما وهذا.  Error Correction Model (ECM)اخلطأ تصحيح منوذج باستخدام دوجالس

 على القائم املال سأر ألثر حتلياًل تضمنت اليت Hulten, C. (2013) دراسة عليه
 البحوث على يعتمد الذي االبتكار يف مثمثاًل  Knowledge-Based Capital (KBC)املعرفة

 عالية املادية السلع وكذلك Intangible Capital املادية غري السلع يف واالستثمار والتطوير
 يف IT Capital املعلومات وتكنولوجيا ، High-Technology Tangible Capitalالتكنولوجيا

 الناتج يف النمو نصف حوالي أن وأوضحت 2011 - 1990. الفرتة خالل األمريكى االقتصاد
 & .Ang, J. B .دراسة توصلت كذلك .املعرفة اقتصاد إىل التحول إىل يرجع عامل لكل

Madesen, JB(2011)  يف النمو خالل من االقتصادي النمو على والتطوير للبحوث اهلام الدور 
 دول 6 يف وذلك ، Cointegrationاملشرتك التكامل حتليل باستخدام  TFPالكلية اإلنتاجية

  2006 – 1953. الزمنية الفرتة خالل اآلسيوية املعجزة دول متثل
 Salman, M. (2008) & دراسة إهتمت واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا جبانب يتعلق وفيما 

  Mahboub, A يف النمو تأثري بقياس ICT على تأثريها خالل من االقتصادي األداء على 
 ونامية متقدمة دول تشمل دولة 107 عن بيانات باستخدام وذلك األسواق يف التنافسية

 Two Stages Least Squares (SLS)االحندار حتليل باستخدام 2004 - 1995 الفرتة خالل

خالل  من وذلك لالقتصاد الكلي األداء على إجيابيًا تؤثر ICT خدمات زيادة أن إىل وخلصت

  .األسواق يف الكلية التنافسية درجة حتسن درجة على التوقف
 على  ICTومعنوي سالب أثر وجود Hassan, M. (2003) دراسة أوضحت قد العكس على ولكن 

 مصر ومنهم األوسط والشرق إفريقيا مشال يف دول 8 منهم دولة 95 يف االقتصادي النمو
 أكدته ما وهذا . Generalized Least Square (GLS) باستخدام 2001 – 1980 الفرتة خالل
 احملتملة والسلبية اإلجيابية اآلثار من كل بتحليل قامت اليت Nour, S.S.O.M (2002) دراسة

 .العربية الدول يف االقتصادية التنمية على ICT النتشار
 فقط اجلزائري صاداالقت على تركز أنها يف السابقة الدراسات عن احلالية الدراسة وختتلف 

 يف احلال هو كما النامية، أو املتقدمة الدول من جمموعة وليس زمنية سلسلة بيانات باستخدام
 كافة احلالية الدراسة تتناول األخرى، الدراسات معظم خالف على ذلكك .األخرى الدراسات
؛ واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا؛ االبتكار ؛البشرى املال رأس( املعرفة القتصاد املختلفة اجلوانب
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 زمنية فرتة أحدث يف وذلك فقط واحد جانب على الرتكيز دون( واملؤسسي االقتصادي النظام
 السابقة. دراسات عن ختتلف جيعلها ما وهذا .ممكنة

III. الجزائر في المعرفة القتصاد النسبي الوضع تحليل 

 مدى ثم ومن اجلزائر، يف املعرفة اقتصاد توافر ملدى النسيب الوضع التالي اجلزء يعرض 
 على التحليل يعتمد وسوف .االقتصادي النمو لدعم وتوظيفها املعرفة ونشر تبنى على قدرته

 بإعتبارها إليها اإلشارة السابق IDI و  E-readiness ،KEI املعرفة القتصاد اإلمجالية املؤشرات
 يعرب قيمته ارتفعت كلما حبيث 10 و الصفر بني قيمتها وترتاوح واستخدامًا، مشواًل األكثر

  .املختلفة اجلوانب عن تعرب اليت الفرعية املؤشرات ثم للدولة، أفضل أداء عن

 الجزائر في E-readiness اإللكترونية الجاهزية أو االستعداد مؤشر تطور .1

 حيث الفرتة، خالل اجلزائري االقتصاد أداء يف تذبذب وجود (02) رقم اجلدول من يتضح 
 و 2009 و 2008 خالل االخنفاض حنو اجته ثم ،2007 وحتى 2003 الفرتة خالل املؤشر قيمة ترتفع

 حنو اجته ولكنه ، 2008العاملية املالية باألزمة التأثر إىل ذلك يرجع أن وميكن. 2011و  2010
ي ال تتماشى مع التطورات يف مؤشر ونالحظ أن التطورات يف النمو االقتصاد .ذلك بعد االرتفاع

، وذلك لكون أن االقتصاد اجلزائري هو اقتصاد ريعي، يعتمد االستعداد )اجلاهزية اإللكرتونية(

القطاعات  جنده يتأثر بنسب معتربة منال ى مورد وحيد وهو احملروقات، هلذا عل

األخرى.ومقارنًة بالدول األخرى جند أن اجلزائر ضعيفة من ناحية اجلاهزية اإللكرتونية وهذا ما 

  ( بالنسبة هلذا املؤشر.114حتتل املراتب األخرية )جيعلها 
 اجلزائر يف E-readiness اإللكرتونية اجلاهزية أو االستعداد مؤشر تطور (:02) رقم جدول

(2002-2013) 

 INDEX 

 (E-readiness) 

RANK PIB 

% 

2002 2.7 58 5.6 

2003 2.56 58 7.2 

2004 2.63 61 4.3 

2005 2.94 63 5.9 

2006 3.32 63 1.7 

2007 3.63 66 3.4 

2008 3.61 67 2 

2009 3.46 67 1.6 

2010 3.31 68 3.6 
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2011 2.98 104 2.8 

2012 3.3 114 3.3 

2013 3.42 114 2.7 

Source: - Economist Intelligence Unit, “E- readiness Ranking”, 2002-2010. 

 في الجزائر nowledge Economy Index (KEI)المعرفة  اقتصاد مؤشرتطور  .2

 قيمة ترتفع حيث حتسن يف مؤشر اقتصاد املعرفة، وجود (03) رقم اجلدول من يتضح 
بالنسبة للرتتيب العاملي  وحتى ،2012يف سنة  3.79إىل  1995سنة  1.98الفرتة من  خالل املؤشر

ألخرى حيث أن اجلزائر احتلت ن ترتيب اجلزائر يف حتسن من فرتة للدول يف هذا املؤشر نالحظ أ

 ذلك يرجع أن وميكن ،على التوالي 2000و  1995يف سنة  110و  108عوض الرتبة  2012يف  96الرتبة 
مت بها احلكومة اجلزائرية يف هذه الفرتة، كذلك االستثماراث األجنبية اإلصالحات اليت قا إىل

  .حتسن مستوى اقتصاد املعرفة فيهاالواردة إىل اجلزائر وهذا ما أدى 
 يف اجلزائر nowledge Economy Index (KEI)املعرفة اقتصاد (: تطور مؤشر 03جدول رقم )

(1995-2012)  
  INDEX (KEI) RANK PIB % 

1995 1.98 108 3.8 

2000 2.85 110 2.2 

2008 3.25 96 2 

2012 3.79 96 3.3 

Source: World Bank, Knowledge Assessment Methodology, “Knowledge Economy 

).www.worldbank.org/kamIndex (KEI) Rankings”, Various Years, ( 

في  ICT Development Index (IDI) واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مؤشر تطور .3
 الجزائر

 حيث ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتحتسن يف مؤشر  وجود (04) رقم اجلدول من يتضح 
وحتى بالنسبة للرتتيب  ،2016يف سنة  4.4إىل  2010سنة  2.86الفرتة من  خالل املؤشر قيمة ترتفع

حيث أن اجلزائر احتلت  2016يف حتسن ا املؤشر نالحظ أن ترتيب اجلزائر يف هذ العاملي للدول

 إىل ذلك يرجع أن وميكن ،2016السنوات ما قبل يف  114و  113عوض الرتبة  2016يف  103الرتبة 
بية اإلصالحات اليت قامت بها احلكومة اجلزائرية يف هذه الفرتة، كذلك االستثماراث األجن

، وكذلك تطور وسائل أدى حتسن مستوى اقتصاد املعرفة فيهاالواردة إىل اجلزائر وهذا ما 

 .التكنولوجيا واالتصاالت وإسرتادها إىل اجلزائر

http://www.worldbank.org/kam
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 ICT Development Index (IDI) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا(: تطور مؤشر 04جدول رقم )

 يف اجلزائر

 (2010-2016) 

 Index (IDI) RANK PIB % 

2010 2.86 103 3.6 

2011 2.98 104 2.8 

2012 3.30 114 3.3 

2013 3.42 114 2.7 

2014 3.71 114 3.8 

2015 3.74 113 3.9 

2016 4.4 103 3.5 

Source : ITU, “Measuring the Information Society Report” 2012-2014. 

 العلمية التطورات مواكبة عن تتخلف اجلزائر مازالت االحنطاط، عصور بداية منذ كعادتها 
 والرقي التقدم من رحبة آفاق إىل وجيز عصر يف بالبشرية قفزت واليت اهلائلة العاملية

 والتحول واالتصال لإلعالم اجلديدة التكنولوجيات على العاملي الرتكيز بفضل والرخاء

 إن واملماطلة للرتدد جمال أي للجزائر يرتك ال مما املعرفة اقتصاد حنو املتدرج االسرتاتيجي
 يف املتجهة العاملية االقتصادية القاطرة يف إجيابي وبشكل بسرعة االندماج فعال قررت هي
 . اجلديد االقتصاد هذا حنو االقتصادية العوملة ظل

)ساملي مجال،  يلي مبا منها نكتفي ،املرتقب االندماج هذا حتقيق منعت معوقات عدة أن غري 

 : (9-8، ص2005
 النامية، والدول املتقدمة الدول بني واالتصاالت املعلومات ثورة خلقتها اليت الرقمية الفجوة -1

 اليت املتقدمة فالدول اجلديد، االقتصاد هذا مبكونات املعرفة أسس توافر بدرجة تقاس واليت
 بينما االنرتنت مستخدمي من 88% حوالي على تستحوذ العامل سكان من  15%حنو يقطنها

 سكان من 20% حنو يقطنها اليت آسيا جنوب دول يف االنرتنت يف املشرتكني نسبة تبلغ
 عدد فان العامل سكان من12%  يقطنها اليت إفريقيا يف أما فقط 1% نسبته ما العامل

 عدد من أقل أي) فقط هاتف خط مليون 14 ومتتلك شخص مليون حنو يبلغ املشرتكني
  ؛(نيويورك مبدينة مانهاتن حي يف أو وحدها طوكيو يف اخلطوط

 البرتولي الريع على أالتكالي اعتماده استمرار نتيجة اجلزائري لالقتصاد اهليكلي التخلف -2
 ؛دوليا عليها املتعارف للمعايري خاضع حقيقي إنتاج اقتصاد بناء وعدم

 خاصة باالنرتنت االتصال بعمليات للقيام الالزمة التحتية البنى من املطلوب املستوى غياب -3
 ؛النقالة واهلواتف الصناعية واألقمار الالسلكية بالتكنولوجيا يتعلق ما
 ضعف مع مواقعها من 80% على االنكليزية اللغة واستحواذ االنرتنت استخدام كلفة ارتفاع -4

 ؛بها اإلملام



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

679 

 سلبية مواقف وتبين بل وتطبيقاتها خاصة التكنولوجيا بأهمية الوعي ضعف أو انعدام -5
 ؛األحيان بعض يف منها

 ومياه كهرباء من األساسية االحتياجات توفري إىل املتعاقبة احلكومات انشغال انصراف -6
 نظر يف املعرفة واقتصاد االنرتنت مسائل لتبقى والطمأنينة، األمن واستعادة وتعليم وصحة

 القناعة انتشار مع خاصة االهتمامات، قائمة آخر يف وهو إليه حاجة ال رفاط مسؤوليها أغلب
 ؛األفواه يف الطعام تضع ال االنرتنت أن
 االنتفاع من متكنها اليت التكنولوجية واخلربات واملادية البشرية للموارد اجلزائر افتقار -7

 ؛واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا من اقتصاديا
 التوقيع اعتماد انتشار وعدم االنرتنت، عرب والسداد املعامالت بإجراء الثقة انعدام -8

 ؛والسرية األمان بضمان االنرتنت عرب تبادهلا يتم اليت الوثائق ومصداقية االلكرتوني
 وانتشار األسواق انفتاح ظل يف االلكرتونية املعامالت ينظم الذي التشريعي اإلطار غياب -9

 ؛االنرتنت
 ومستوى الصحية والرعاية الشرائية القدرة وتدهور اجلزائريني غالبية معيشة مستوى تدني -10

 .التعليم

IV. الخاتمة 

 يف األجل طويل االقتصادي النمو على املعرفه اقتصاد أثر توضيح الدراسة هذه استهدفت 

 املعرفة القتصاد املختلفة باملفاهيم التعريف مت اهلدف هذا ولتحقيق اجلزائري، االقتصاد
 االقتصادي والنمو املعرفة بني للعالقة النظرية اخللفية ثم األساسية ومؤشراته وجوانبه
 حتليل مع السابقة، االقتصادية األدبيات يف تناوله وكيفية الكلية، لإلنتاجية األثر وإنتقال
 للنمو هام حمدد هو املعرفة اقتصاد أن الدراسة وتستخلص .اجلزائر يف له النسيب الوضع

 يف االستمراراجلزائر و يف النمو من املزيد دعم يتطلب وبالتالي .األجل طويل االقتصادي
 .املعرفة القتصاد املختلفة اجلوانب يف االستثمار زيادة

 :يف الدراسة توصيات أهم تتمثل أن ميكن ماسبق على وبناء 
 ضرورى أمر املختلفة جبوانبه املعرفة اقتصاد يف االستثمار لدعم قومية خطة وضع يعد 

 واملعرفية الرقمية الفجوة وتقليل لجزائرل النسيب الوضع لتحسني احلاىل الوقت يف خاصة وهام

 من املزيد احلكومة من ويتطلب كايف غري الوقت نفس يف ولكنه األخرى، والدول اجلزائر بني
 امللكية وحقوق واملنافسة األسواق بتنظيم املتعلقة مثل املناسبة والتشريعية املؤسسية األطر

 اإلنتاجية لدعم اهلامة احملددات من وغريها التجاري التبادل حترير من واملزيد الفكرية،
 ؛والنمو
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 إجيابيات من االستفادة من ميكن مبا وتطويرها التعليمية العملية جلودة خاصة أهمية منح 

 يف العمل لسوق املعاصرة واالحتياجات يتناسب مبا العمالة مهارات وتنمية التكنولوجية، الثورة
 ؛ICT  ثورة عصر
 وتنمية العاملية املعارف استغالل على يعمل مبا والتطوير بالبحوث الواسع االهتمام من البد 

 األفكار بتبنى ختتص مؤسسات إنشاء ضرورة مع احمللية، والتكنولوجية االبتكارية القدرات
 ؛وخدمات سلع شكل يف منها واإلستفادة الفعلى التطبيق ملرحلة تصل حتى وتطويرها اجلديدة

 االستثمار مع وتكامله املباشر األجنيب تثمارساال وكفاءة نوعية حتسني على العمل ضرورة 

 لالستثمار اإلجيابى األثر إن حيث االقتصادي، للنمو احملفزة القطاعات حنو وتوجيهه احمللي
 ؛فقط حجمه زيادة على الرتكيز مبجرد اليتحقق األجنيب

 األساسية البنية دعم ICT رفع على يعمل مبا هلا األفضل االستخدامات حنو وتوجيهها 

 من االستفادة حماولة مع KEI املعرفة اقتصاد مؤشر يف النسبية مساهمتها وزيادة اإلنتاجية
 هي الربجميات أو املعلوماتية صناعة أن حيث -اهلند مثل– اجملال هذا يف األخرى الدول جتارب

 .االستثمار على العائد يف واألسرع االستثمارية التكاليف يف واألقل للعمالة استيعابًاألكثر ا
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VI. المالحق 

 املعرفة القتصاد اإلمجالية املؤشرات أهم (:01) رقم جدول

 املؤشر

 مؤشر اقتصاد املعرفة
Knowledge Economy (KEI) 

مؤشر االستعداد أو اجلاهزية 

 اإللكرتونية
E-readiness (EIU) 

مؤشر التطور يف تكنولوجيا 

 املعلومات واإلتصاالت

Itc Development Index 
(IDI) 

اجلهة اليت 

تصدر 

 املؤشر

 (WB)البنك الدولي 
وحدة الذكاء االقتصادي 

Economist Intelligence 
Unit (EIU) 

االحتاد الدولي لإلتصاالت 

(ITU) 

السنوات 

 املتاحة

وحتى  1995بدأ امِلشر من عام 

غطي فرتات زمنية وي 2012

 متفرقة وليست سلسلة متصلة

وبالتحديد  2000بدأ من عام 

بالنسبة للجزائر  2002من عام 

 2013حتى عام 

 2016وحتى  2010منذ عام 

 عدد الدول

 145دولة ليشمل  140بدأ حبوالي 

 2012دولة يف 

دولة يف السنوات  70حوالي 

 األخرية

 2013دولة يف  166

 قيمة املؤشر

 الصفر بني ترتاوح املؤشر قيمة
 ارتفعت كلما حبيث والعشرة،

 أداء عن تعرب املؤشر قيمة
 عمل ويتم .للدولة أفضل
 وفقًا للدول Ranking  ترتيب

 األعلى الرتتيب يكون حبيث له،
 .األسوأ هو

 بني ترتاوح املؤشر قيمة

 كلما حبيث والعشرة، الصفر

 عن تعرب املؤشر قيمة ارتفعت
 عمل ويتم .للدولة أفضل أداء

 وفقًا للدول Ranking ترتيب 
 الرتتيب يكون حبيث له،

 .األسوأ هو األعلى

 بني ترتاوح املؤشر قيمة

 كلما حبيث والعشرة، الصفر

 تعرب املؤشر قيمة ارتفعت

 ويتم .للدولة أفضل أداء عن

 Ranking ترتيب  عمل

 يكون حبيث له، وفقًا للدول

 .األسوأ هو األعلى الرتتيب

جوانب 

املعريف اليت 

 يتضمنها

 األربعة اجلوانب يتضمن

 :املعرفة القتصاد األساسية
 .التعليم-
 .االبتكار-

 لتكنولوجيا األساسية البنية-
 واالتصاالت املعلومات

.(ICT) 

 األساسية البنية -
 لتكنولوجيا

 (ICT). واالتصاالت املعلومات
 .األعمال بيئة -

 االجتماعية البيئة -
 .والثقافية

 املتاحة األساسية البنية -
 املعلومات لتكنولوجيا

 ICTAccess. واالتصاالت
 لتكنولوجيا االستخدام -

 ICT واالتصاالت املعلومات
. Use 
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  واملؤسسي االقتصادي النظام-
(EIR) 

 .القانونية البيئة -
 .احلكومية والرؤية السياسة -
 العائلى القطاع تبنى مدى -

 ICT والشركات

 مع للتعامل املؤهلة املهارات-
 املعلومات تكنولوجيا

 ICT Skill . واالتصاالت

أهم 

املؤشرات 

الفرعية 

املستخدمة 

يف كل 

جانب 

 للمؤشر

 .الكبار تعليم معدل-
 اإلمحالي االلتحاق نسبة-

 .واجلامعى الثانوي بالتعليم
 وعدد االخرتاع، براءات عدد-

 وتدفقات العلمية، املقاالت
 املباشر األجنيب االستثمار

 GDP. من كنسبة
 الثابت اهلاتف مشرتكى عدد-

 وعدد نسمة، 100 لكل واحملمول
 .اإلنرتنت مستخدمى

 من اخلارجية التجارة نسبة-
GDP ، التكوين ونسبة 

 GDP.من اإلمجالي الرأمساىل

 اهلاتف إخرتاق معدل-

 واإلنرتنت واحملمول الثابت

 .الشخصى واحلاسب
 األجنيب االستثمار سياسات-

 .اخلارجية والتجارة
 واملهارات التعليم مستوى-

 .العاملة للقوى التكنولوجية
 املنظمة التشريعات-

 .اإلنرتنت عرب للمعامالت
 احلكومات إنفاق نسبة-

 والقطاع اخلاص والقطاع

 الناتج من ICT على العائلى
 اإلمجالي احمللي

 اهلاتف شرتكىم عدد-
 الثابت

 نسمة 100 لكل واحملمول

 للقطاع املتاحة واحلاسبات

 .العائلى
 .اإلنرتنت مستخدمى عدد-

 .الكبار تعليم معدل-
 اإلمجالي االلتحاق نسبة-

 .واجلامعى الثانوي بالتعليم
 

Source: - World Bank, Knowledge Assessment Methodology, “Knowledge Economy 

Index (KEI) Rankings”, Various Years, Available at: www.worldbank.org/kam. 

- Economist Intelligence Unit, “E- readiness ranking”, Various Years, Available at: 

www.eiu.com 

- International Telecommunications Union, Available at: www.itu.net 

 


