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 أهمية االقتصاد المعرفي في تحقيق التنمية االقتصادية

 -دراسة حالة الجزائر -

  رمية بصرياالسم واللقب: أ/ / سالوتي حنان                               د االسم واللقب:

   3طالبة دكتوراه جبامعة اجلزائر                              2أستاذة حماضرة جبامعة البليدة 

          وأستاذة جبامعة البليدة                                                                                    

 الملخص:

يف ظل التغريات احلديثة اليت يعرفها العامل من عوملة ومنافسة شديدة بني املؤسسات يف إطار 

ملعرفة وهو ما يطلق عليه عدة تسميات جتارة السلع واخلدمات يتطلب وجود اقتصاد مبين على ا

 منها اقتصاد املعرفة، اقتصاد الرقمي، اقتصاد غري امللموس ...اخل.

وهناك عدة عوامل تعترب كقوى دافعة حنو التحول إىل اقتصاد املعرفة كظهور تكنولوجيا 

ة املعلومات واالتصال واليت ساهمت يف ظهور خدمات ومنتجات جديدة  من خالل استخدام شبك

 االنرتنت  .

واجلزائر من الدول النامية اليت تسعى إىل جعل اقتصادها اقتصادا مبين على املعرفة  وإتباع 

خمتلف السبل لتنميته وعلى هذا األساس سنحاول من خالل ورقتنا البحثية هذه الرتكيز على   

التطرق إىل أهمية اقتصاد املعرفة يف حتقيق التنمية االقتصادية  باجلزائر وهذا من خالل 

احملاور البحثية التالية بدءا بتناول اإلطار املفاهيمي املتعلق باقتصاد املعرفة وصوال إىل حتليل 

مؤشرات هذا األخري واملتمثلة أساسا يف اإلبداع، تكنولوجيا املعلومات واالتصال اليت ساهمت يف 

لة من التوصيات تبين االقتصاد الرقمي يف خمتلف القطاعات  باجلزائر، ختاما بعرض مج

 واملقرتحات اليت نراها ختدم هدف البحث وغايته.

 الكلمات المفتاحية: 

 اقتصاد املعرفة،  إبداع، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،التنمية االقتصادية . 

 :المقدمة 

 هي إحدى املكتسبات املهمة لالقتصاد واجملتمع على حد سواء، حيثف جملتمع بناء ا  املعرفة أساس

احملرك األساسي للمنافسة االقتصادية بإضافتها ملنتجات االقتصادية من خالل زيادة أصبحت 

 .مبدعة خصوصا يف اجلانب التكنولوجي على التقنيات واألفكار اجلديدةاحلصول  اإلنتاجية و
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، واستثمارها واستخدامها بصفة جيدة ومفيدة املعرفة وأدوات  كما أن امتالك وحيازة وسائل 

املتطورة، ال بد  نية ة وفعالية من خالل دمج املهارات وأدوات املعرفة الفنية واالبتكارية والتقبكفاء

وقاعدة لالنطالق حنو التحول إىل االقتصاد املبين  زائري وأن يشكل إضافة حقيقية لالقتصاد اجل

 على املعرفة. 

ها التنموية اتهودجمتواجه حتديات يف سبيل إرساء واجلزائر كغريها من الدول العربية  

 واقع االقتصاد املعريف يف توضيح    هذه املداخلة  االقتصادية واالجتماعية،. سنحاول من خالل 

اجلزائر وخمتلف مؤشراته وماهي أهم املعيقات  اليت تواجه الدولة اجلزائرية لبناء إقتصاد معريف 

 فعال  على ضوء ما سبق ميكن صياغة اإلشكالية التالية :

 مساهمة اإلقتصاد املعريف يف تنمية اإلقتصاد الوطين ؟ما مدى  

 ولإلجابة على هذه اإلشكالية تطرقنا إىل احملاول التالية :

 اإلطار املفاهيمي لالقتصاد املعرفة احملور األول :

 مؤشرات اقتصاد املعرفة يف اجلزائر احملور الثاني :

 يف اجلزائر  فعال  قتصاد املعرفةبناء ال واحللول املقرتحة  عوقاتامل احملور الثالث : 

 اإلطار املفاهيمي لالقتصاد املعرفة  :احملور األول

هذا  مسات وفوائدنتعرف على   ثممن خالل هذا احملور سنتطرق إىل ماهية اقتصاد املعرفة  

 مزايا ومتطلبات هذا األخري.االقتصاد بعد ذلك نتناول  

 ماهية اقتصاد المعرفة  :أوال

 طرق إىل مفهوم وخصائص اقتصاد املعرفة وأهميته.وفيما يلي سنت

 مفهوم اقتصاد المعرفة  -1

 اإلنرتنت، اقتصاد املعلومات، اقتصاد مثل املعرفة اقتصاد على لتدل كثرية تسميات أطلقت لقد

 ويب، ال اقتصاد واإللكرتوني، ، االفرتاضي واالقتصاد السرباني، االقتصاد الرقمي، االقتصاد

 إمنا التسميات هذه وكل .وغريها...اخلربة اقتصاد الالملموسات، اقتصاد الشبكي، االقتصاد

متبادلة بطريقة تستخدم الغالب ويف املعرفة اقتصاد إىل تشري

1

. 

  :وقد تعدد التعاريف اخلاصة باالقتصاد املعرفة نوجزها كما يلي

 النطاق واسع االستخدام على قائم متطور اقتصادي يعرف اقتصاد املعرفة  على انه "منط

 التجارة يف وخاصة االقتصادي النشاط أوجه خمتلف يف االنرتنت وشبكات للمعلوماتية

 يتعلق ما خاصة والتطور التكنولوجي واإلبداع املعرفة على بقوة مرتكزا االلكرتونية،

واالتصال" اإلعالم يف اجلديدة بالتكنولوجيات

2

. 

واستخدامها  ونشرها املعرفة إنتاج على ساأسا املبين االقتصاد انه" أيضا على انه  كما  يعرف

هذا  ظل كافة ويف االقتصادية القطاعات عرب والعمالة لثروات وحتصيال للتطور أساسي كمحرك

 للقيمة كمصدر املعرفية املدخالت على كبري بشكل منوه يعتمد االقتصاديات"فإن االقتصاد
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 مستوى على تنافسال قواعد تغري يف ذلك وينعكس االقتصادي، للنظام املضافة

واالقتصاديات" األفراد،املؤسسات

3

. 

 :االقتصادية األنشطة خمتلف يف املعرفة فيه توظف الذي ويعرف أيضا  "على انه االقتصاد

 مصدرا و الثروة خللق مصدر فيه املعرفة متثل حيث املالية، اإلدارة، التسويق، التنظيم، اإلنتاج،

املؤسسات" لتنافسية

4

. 

ه بأنه " االقتصاد الذي يدور حول احلصول على املعرفة وتوظيفها وابتكارها كما ميكن تعريف

بهدف حتسني نوعية احلياة مبجاالتها كافة من خالل اإلفادة من خدمة معلوماتية ثرية 

وتطبيقات تكنولوجية متطورة واستخدام العقل البشري كراس للمال وتوظيف البحث العلمي 

سرتاتيجية يف طبيعة احمليط االقتصادي وتنظيمه ليصبح ألحداث جمموعة من التغيريات اإل

أكثر استجابة وانسجاما مع حتديات العوملة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعاملية املعرفة 

والتنمية املستدامة"

5

. 

 وتوظيفها وإنتاجها املعرفة هو "نشر املعريف فاالقتصاد اإلمنائي املتحدة األمم برنامج وحسب

 واحلياة والسياسة املدني واجملتمع االقتصاد، اجملتمعي، النشاط جماالت مجيع يف بكفاية

 ويتطلب باطراد اإلنسانية التنمية إقامة أي باطراد، اإلنسانية احلالة لرتقية وصوال اخلاصة

البشرية" للقدرات الناجح والتوزيع املمكنة، البشرية القدرات بناء ذلك

6

. 

 أهمية اقتصاد المعرفة   -2

يلي فيما املعريف االقتصاد أهمية إبراز  ميكن     

7

: 

 التغريات تتضمن حبيث االقتصاد يف وملموسة واضحة هيكلية تغريات  يف حتقيق اإلسهام 

 هذه ما يلي اهليكلية

 املادي؛ باإلنتاج مقارنة املعريف لإلنتاج النسبية األهمية زيادة 

 املعريف؛ رأس املال كوينت ويف املعرفة، يف لالستثمار النسبية األهمية زيادة 

 املعرفية، املنتجات من للصادرات النسبية األهمية زيادة 

  العاملية، التنافسية ومواجهة التنافسية القدرة اكتساب يف اإلسهام 

 من املوارد بدال اإلنتاج يف مهما إنتاجيا موردا وعنصرا  تعترب والعملية العلمية أن املعرفة 

إزاء الطلب عليها فهي األساس املهم حاليا لتوليد الثورة املعرفية تتسم بالندرة  اليت الطبيعية

 وزيادها وتراكمها؛

  وختفيض  اإلنتاجية رفع من خالل املتميز األداء إىل الوصول حتى األداء حتسني يف اإلسهام

 وحتسني نوعيته؛ التكاليف

 يف يسهممبا  االقتصادية والتطور للنشاطات والتحديث  التجديد إحداث يف اإلسهام 

ومتزايد، وبالتالي حتقيق االستمرارية يف تطور  متسارع كبرية وبشكل بدرجة توسعها

 االقتصاد ومنوه.
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 خصائص اقتصاد المعرفة  -3

القتصاد املعرفة جمموعة من اخلصائص ميكن تلخيصها كما يلي   

8

:  

  املعرفة هي العامل الرئيسي يف اإلنتاج ؛ 

  العالمات التجارية بدال من اآلالت واملخزونات واألصول الرتكيز على الالملموس كاألفكار و

 املالية؛ 

   انه شبكي من خالل تطور وسائل االتصاالت اجلديدة؛ 

   انه رقمي وهذا ماله تأثري هائل على حجم وختزين ومعاجلة املعلومات؛ 

   انه افرتاضي وذلك من خالل االعتماد على االنرتنت؛ 

  خنفاض التكلفة مع تطور التكنولوجيات اجلديدة؛  تضاؤل قيود الزمان واملكان وا 

   االعتماد على األسواق االلكرتونية واليت متتاز بالسرعة يف تدفق املعلومات عن املنتجات

 وخاصة األسعار.

وميكن مقارنة خصائص االقتصاد التقليدي مع خصائص االقتصاد املعريف من خالل اجلدول     

  :املوالي

 قارنة بني خصائص االقتصاد التقليدي مع خصائص اقتصاد املعرفةم : (01اجلدول رقم )

 املعريف االقتصاد ييدالتقل االقتصاد

 املعريف يف رأس املال االستثمار االستثمار يف رأس املال املادي

 يف أساسية بدرجة العضلي اجلهد على االعتماد

 ديیالتقل االقتصاد

 يف ةیأساس بدرجة الفكري اجلهد على االعتماد

 املعريف االقتصاد

 هایف تتحكم منافسة ظل يف األسواق استقرار

 ةیالساطو البريوقراطية

 ةیتنافس ظل يف تعمل واليت األسواق ةیكینامید

 مفتوحة

 املعريف لالقتصاد األساسي احملرك هي ةیالرقم الصناعي لالقتصاد األساسي احملرك هي اآللة

        دیحتد دون العاملة للقوى الكامل التوظيف

 العمل ألداء زةیمم مهارات

 ةیقیحق مةیق وضع إىل املعريف االقتصاد هدفی

 املهارات ذات العاملة القوى استخدام يف والتوسع لألجور

 املستمر بیوالتدر میالتعل مع تتفاعل اليت ةیالعال

 االستخدام بكثرة موارده تنضب ندرة اقتصاد أنه

 ملعرفة(بكثرة)ا موارده تزداد ثیح وفرة اقتصاد انه

 االستخدام

 العوائد تناقص لقانون الزراعي االقتصاد خضوع

 لقانون الصناعي ( واالقتصادفی)تزايد التكال

 يف االستمرار مع (فیالعوائد)ثبات التكال ثبات

 االستخدام

 العوائد دیز ا ت لقانون املعريف االقتصاد خضوع

 االستخدام يف االستمرار ( معفیالتكال )تناقص

 تتسم العاملة والقوى اإلدارة نیب قاتالعال

 باالستقرار

 االقتصاد يف العاملة والقوى اإلدارة نیب العالقات

 االستقرار بعدم املعريف تتسم

 ریغ والدولة األعمال قطاعات نیب العالقات

 وتصدر طرتهایس الدولة تفرض إذ متكافئة،

 وتوجهاتها الدولة ملتطلبات طبقا أوامرها

 ةیاالقتصاد

 االقتصاد يف والدولة األعمال قطاعات نیب القةالع

 والتعاون التحالف على قائمة يف املعريف
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دور اقتصاديات التعليم واملعرفة يف حتقيق التنمية البشرية  ،بان علي حسني املشهداني  :املصدر 

 ،كر السنةدون ذ  ،30العدد  ،جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،لدول جملس التعاون اخلليجي

 .12ص 

 سمات وفوائد اقتصاد المعرفة  :ثانيا

 وفيما يلي سنتطرق إىل مسات اقتصاد املعرفة وفوائده.  

 سمات اقتصاد المعرفة  -1

يلي فيما إمجاهلا ميكن اليت املعريف االقتصاد بها يتميز اليت السمات من جمموعة هناك     

9

: 

 الذي الفكري املال راس باعتبارها البشرية رداملوا يف االستثمار على أساسية بصورة االعتماد 

 بها يقوم اليت التطبيقية والدراسات للبحوث واسع استخدام من فيها مبا املعريف مييز االقتصاد

 ذو كفاءات؛ خرباء 

 وهؤالء اجلديدة، التقنيات على واملدربة واملتخصصة املؤهلة العاملة القوى على االعتماد 

 ملموسة غري منتجات شكل على إلكرتونيا وينقلونها األفكار بتكرونوي املعرفة العمال ميلكون

 الكميات إىل وقت أي يف النفاذ بإمكانهم حيث املعريف، يف االقتصاد مبيزة خاصة يتميزون

 فئات أربع إىل هؤالء وينقسم املعرفة، خللق األولية املواد تشكل اليت من املعلومات حمدودة غري

 :فرعية

o وجامعيها( ؛ املعلومات )منشئي املعلومات منتجي 

o ويستخدمونها( ؛ املعلومات املعلومات )يستقبلون جمهزي 

o  املتلقي(. إىل املنشأ من املعلومات )ينقلون املعلومات موزعي 

   واخلدمات  املنتجات وصناعة إنتاج إىل السلع وصناعة إنتاج من االقتصادي النشاط انتقال

 .املعرفية

   ومواكبة التدريب من عالية مستويات للعاملني يضمنان اللذان والتدريب التعلم اعتماد 

 املعرفة؛ ميادين يف اليت حتدث التطورات

   على تأثري من له ملا بالفعالية يتسم توظيفا واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا توظيف 

 عام؛ بشكل االجتماعية واحلياة خاص بشكل جمريات االقتصاد

   كبري صدى من العمليات هلذه ملا والتنمية للتغيري كمحرك ويروالتط البحث عمليات تفعيل 

 لسري وبديلة جديدة طرق عن والبحث املعرفة جماالت يف التقدم خطى على يف التأثري

 يف كربى أهمية من له ملا والتطوير البحث على اإلنفاق حجم زيادة كذلك العمليات االقتصادية،

 البلد؛ داخل والتقدم عملية التطور سري
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 ما وهذا وكفاءاتهم وخرباتهم  مؤهالتهم وتنوعت ارتفعت كلما املعرفة لصناع الدخل ارتفاع 

 إمكاناتهم تطوير أجل من مستمر بشكل العمل إىل واخلربات الكفاءات أصحاب العديد من يدفع

 .مدخالتهم على يف النهاية ينعكس ما

 فوائد اقتصاد المعرفة  -2

املعرفة منها هناك جمموعة من فوائد القتصاد     

10

:  

  منذ للتعلم واالستعداد القوي للتأثري نظرًا املبكرة، الطفولة مرحلة يدعم املعريف االقتصاد 

 العمر؛ بداية

  املبكرة؛ الطفولة ملرحلة الضرورية اخلدمات نوعية حتسني 

  للمستقبل؛ وضرورية أساسية وحتسينات تغريات حتقيق 

  وجوهرية؛ مرغوبة تعليمية ونواتج خمرجات حتقيق 

  أوسع؛ وخيارات أكرب ثقة املستهلك يعطي 

  ؛ إلكرتونيًا التبادل حيقق 

  جديدة؛ وظائف ويستحدث القدمية، الوظائف يغري 

  وإنتاجها؛ وتوظيفها املعرفة نشر على يقوم 

  واالبتكار؛ التجديد على كافة املؤسسات يرغم 

  ت؛واملهارا والتوظيف، واإلنتاج، النمو، :حتديد يف أثر له 

 مزايا ومتطلبات اقتصاد المعرفة  :ثالثا

  وفيما يلي سنتطرق إىل مزايا اقتصاد املعرفة ومتطلباته.  

 مزايا اقتصاد المعرفة  -1

التالية املزايا املعرفة اقتصاد ويتيح      

11

: 

  عليها قام اليت املشكلة تلك املوارد، يف الندرة مشكلة على التغلب على املعريف االقتصاد قدرة 

 االقتصاد فإن املوارد، ندرة من تعاني اليت التقليدي االقتصاد أمناط فبخالف االقتصاد، لمع

 حكرا ليست فاملعرفة تراكمي، حنو على مورد متزايد هو بل ينضب، ال مورد على يقوم املعريف

 فاهيموامل واألفكار املعارف فإن ثم ومن عوائق، أو قيود دون متاح واالبتكار فاإلبداع ما، دولة على

 تنمو؛ بل باالستخدام تنقص ال

  فعن الصناعي، باالقتصاد املرتبطة  االختالالت من العديد معاجلة املعريف لالقتصاد ميكن 

 احلقول الزراعية متثل أن ميكن مثال، البيولوجية الطاقة يف التطور والبحث من املزيد طريق

 الغذائي األمن على ذلك يؤثر ندون أ منها طاقة توليد ميكن اليت األولية للمواد مصدرا
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 الناجتة عن العشوائية األحياء ظاهرة ومنع زراعية غري توفري وظائف إىل يؤدي مما للشعوب،

 املدن؛ إىل الريف من اهلجرة

  كأحد املعريف الوطين االقتصاد يعمل حيث العاملية، االقتصاديات مع التواصل سهولة 

القدرة  ينمي مما وإجيابا سلبا بها ويتأثر هامع يتفاعل اقتصادية عاملية منظومة عناصر

 االقتصادية؛ على األزمات التغلب يف املشاركة على الوطنية لالقتصاديات الذاتية

  املستمر التطور حنو ودفعها املعريف،  باالقتصاد العالقة ذات الوطنية املؤسسات أداء ارتفاع 

 داخل القطاعات االقتصادية من اوغريه املؤسسات هذه أداء بني من االنسجام نوع لتحقيق

 التحسني وهو أال املعريف االقتصاد حنو لنجاح التوجه اهلامة األسس أحد لتوفري اجملتمع

 والتدريب؛ التعليم يف نظم املستمر

  لألزمات التعرض جينبه مما الوطين، االقتصادي النشاط قطاعات يف التنوع فرص زيادة 

 يزيد هذا كما املوز، مجهوريات وحيد قطاع على تعتمد اليت يف الدول خصوصا واالضطرابات،

 النفاذ مقدورها يف يكن مل إىل أسواق والنفاذ الوطين لالقتصاد التنافسية القدرة من التنوع

 من هذه املنتجات يصاحب وما جديدة، معرفية ملنتجات جديدة وتوفري أسواق بل قبل، من إليها

 ومرونة؛ وفاعلية يفا وجتاوباتك أكثر تكون املشروعات من جديدة أمناط

  اإلنتاج زيادة يف سواء ,املعريف الرتاكم عن نتجت اليت اهلائلة التطورات من االستفادة 

 ,التشغيلية أو الرأمسالية التكاليف يف ختفيض أو جديدة منتجات وخدمات استحداث أو الوطين،

 بعيدا تعمل اليت بغريها رنةمقا االقتصاد املعريف، ظل يف تعمل اليت املشروعات أرباح وزيادة

 املعريف؛ االقتصاد مظلة عن

 واالرتقاء البطالة، معدالت من احلد على تساعد عالية نوعية ذات وظيفية فرص توفري 

  الوطين؛ البشري لرأس املال واإلبداعي املهاري باملستوي

  وثائق أي ودبوج االلكرتونية املعاملة ترتبط ال حيث :للمعامالت الورقية الوثائق اختفاء 

 للملفات؛ االلكرتوني التخزين تستخدم ألنها املعاملة؛ وذلك إجراء يف متبادلة ورقية

  أوامر أو املتوقعة الطلبات ليواجه اإلنتاج تنظيم ميكن حيث :البضائع من املخزون تقليل 

 كياتسلو مبختلف اإلحاطة يف املعلومات تكنولوجيا توفرها اليت السهولة إىل باإلضافة الشراء،

 .فيها احلاصلة التغريات وتوقع املستهلكني

 متطلبات اقتصاد المعرفة  -2

لكي يستمر عطاء اقتصاد املعرفة ويستمر بالنهوض هناك جمموعة من املستلزمات اليت        

جيب توافرها وأبرزها

12

:  

 اء زيادة وإجر ،من أول املتطلبات اليت هلا أهمية كبرية هي إعادة هيكلة اإلنفاق العام وترشيده

حامسة يف اإلنفاق املخصص لتعزيز املعرفة. فمن خالل هذا اإلنفاق ميكن إقامة املراكز اخلاصة 

ورفع مستوى اإلنتاج للمنظمات وجعله يضاهي املواصفات العاملية. إضافة إىل  ،بالبحث والتطوير
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توى العلمي أن الربط بني اجلامعات ومراكز البحث يؤدي إىل نتائج مثمرة مع االرتقاء باملس

وختريج أجيال من ذوي املهارات والقدرات على استيعاب التغريات احلديثة يف  ،والبحثي للطلبة

  ؛جمل االقتصاد

 وعلى الدول خلق املناخ املناسب  ،العمل على خلق وتطوير رأس املال البشري بنوعية عالية

ت عالقة أحادية بل عالقة حيث إن عالقة املعرفة ببيئة اجملتمع وثقافته وتراثه ليس ،للمعرفة

  ؛تفاعلية متعددة األبعاد

 واملالحظ إن منظمات األعمال  ،إدراك املستثمرين ومنظمات األعمال أهمية اقتصاد املعرفة

 ،ورفع مستوى تدريبهم وكفاءتهم ،العاملية الكربى تساهم يف متويل جزء من تعليم العاملني لديها

  ؛العلمي واإلبداع التكنولوجي وخنصص جزءا مهما من استثماراتها للبحث

 فاملعرفة واحلرية وجهان  ،إن البيئة التمكينية للمعرفة تتأسس بفضل وجود مناخ للحرية

لعملة واحدة. وتعترب حزمة احلريات السياسة واالقتصادية واالجتماعية أفضل حميط لإلنتاج 

 ا اإلنساني الواسع .واالستخدام األمثل للمعرفة. وهي أهم آلية حمفزة للتنمية يف مفهومه

 مؤشرات اقتصاد المعرفة في الجزائر  :المحور الثاني

 من خالل هذا احملور سنتعرف على مؤشرات اقتصاد املعرفة وسبلت طورها يف اجلزائر.

 القدرات البشرية والتعليم  :أوال 

 وفيما يلي نتعرف على التعليم وتطور املؤشر البشري.

 التعليم -1

املعرفة  ويعرف اليونسكو التعليم على انه حق  القتصاد األساسية املقومات نم التعليم يعترب      

إنساني أساسي وهام لتحقيق التنمية اإلنسانية ومعرفة القراءة والكتابة هي مكون أساسي من 

مكونات التعليم ومعرفة القراءة والكتابة واحلساب هي القدرة على التحديد والفهم والتفسري 

واحلساب باستخدام املواد املكتوبة واملطبوعة املرتبطة بسياقات خمتلفةواخللق واالتصال 

13
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  :وميكن توضيح مؤشر التعليم يف اجلزائر من خالل اجلدول التالي

 2013مؤشر التعليم يف اجلزائر لسنة  :( 02اجلدول رقم)

 

معدل اإلملام بالقراءة 

 15والكتابة ما فوق 

 (2010-2005سنة )

 النسبة

اإلمجالية 

 لاللتحاق

 بالتعليم

 نسبة الرضا مبستوى التعليم

 االبتدائي         الثانوي            العالي

 110.0 72.6 اجلزائر
95.0 30.8        67.1 
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جملة  ،حتليل جاهزية االقتصاد اجلزائري لالندماج يف اقتصاد املعرفة ،حلمر خدجية :املصدر   

 .245ص ،2015 ديسمرب ،08العدد  ،أحباث اقتصادية وإدارية

سنة فما فوق  15من خالل اجلدول السابق نالحظ أن نسبة حمو األمية لدى الفئة البالغ سنها     

يف التعليم االبتدائي وتقدر نسبة الرضا يف  5مع تسجيل نسبة تسرب مدرسي يقدر  72.6تقدر ب 

إال انه مبقارنة النسب  . ومع أن اهتمام اجلزائر بالتعليم بدا منذ االستقالل 67.1التعليم العالي 

 السابقة مع الدول اجملاورة جند أنها ال تزال متأخرة حتى من دول اجملاورة مثل تونس.

    تطور المؤشر البشري -2

عرفت  و .نسمة  مليون 39,5 2014 جانفي من األول يف اجلزائر يف املقيمني السكان عدد بلغ

 كما .الزواج حاالت عدد يف طفيفا واخنفاضا الوفيات عدد يف حمسوسا ارتفاعا السنة هذه

 املدنية احلالة مصاحل سجلت حيث الوالدات لعدد مثيل له يسبق مل بارتفاع  2014سنة  متيزت

 2013 سنة سجلت بينما اليوم يف حية والدة 2700 يعادل ما وهو والدة حية 1.014.000

 104 بلغت ذكورة ةنسب عن اجلنس حس الوالدات توزيع وُيدلي .اليوم يف والدة 2600 معدل

 ‰        25,93 إىل ‰ 25,14 من ارتفع فقد للوالدات اخلام املعدل أما أنثى، 100 لكل ذكر

 طفل 3,03 بلغ الذي الكلي اخلصوبة ملؤشر ارتفاعا 2014 سنة شهدت كما ، 2014 و 2013 مابني

 واليت ملعهودةا بالوترية االخنفاض يف يواصل فهو اإلجناب، عند العمر متوسط أما.امرأة لكل

سنة 31.3ليبغ  عام، كل يف سنة 0,1 بلغت

14

. 

 0.625من   حيث ارتفعت 2012و  2000وعرفت قيمة مؤشر التطور البشري يف اجلزائر حتسنا ما بني 

. ويوضح اجلدول املوالي تطور مؤشر 2012لتقع يف أعلى مستوى للتطور البشري سنة  0.713إىل  

  2012إىل  2000 التنمية البشرية يف اجلزائر من

 (2012-2000مؤشر تنمية البشرية يف اجلزائر خالل الفرتة )  : (03اجلدول رقم )                   

 

السن املتوقع 

 عند امليالد

عدد السنوات 

 التعليم

متوسط 

سنوات 

 التعليم

الناتج احمللي اإلمجالي لكل 

مواطن ) بالقوة الشرائية 

 املعادلة للدوالر(

قيمة مؤشر 

 نميةالت

2000 70.1 10.2 5.9 5.783 0.625 

2005 71.7 12.7 6.9 6.810 0.680 

2010 72.9 13.6 7.6 7.262 0.710 

2011 73.1 13.6 7.6 7.341 0.711 

2012 73.4 13.6 7.6 7.418 0.713 

 .243ص ،نفس املرجع السابق ،حلمر خدجية :املصدر      
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 التنمية مؤشر بني الفارق يف "املعترب اجعالرت" حس النامية الدول تصنيف خيص وفيما  

 هذه يف األوىل العشرين الدول قائمة يف اجلزائر الربنامج صنف القصوى قيمته و البشرية

 التنمية ملؤشر وفقا و . 1990 منذ %4,34 ب الفارق هذا ختفيض من متكنها خالل من الفئة

 و "عال" و "عال جد" مؤشرها يعد اليت الدول :فئات أربعة يف الدول الربنامج صنف البشرية

 ."ضعيف" و "متوسط

 ب يقدر مبؤشر 64 ال املرتبة احتلت اليت ليبيا وراء اجلزائر تأتي العربي املغرب وعلى مستوى

 يقدر مبؤشر 130 املرتبة يف املغرب و0.712 ب يقدر مبؤشر 94 املرتبة يف بتونس متبوعة 0.769

 احتلت اليت موريتانيا و "متوسطة" بشرية نميةت هلا اليت الدول ضمن صنف حيث  0.591ب

 بشرية تنمية هلا اليت الدول قائمة ضمن وردت حيث 467,0 ب يقدر  مبؤشر 155 املرتبة

 ."ضعيفة"

  االبتكار  :ثانيا

وهو مقياس ملستوى البحث والتطوير التقين الذي يعكس القدرة على االبتكار وتطبيق التقنيات 

ات العلمية وبراءات االخرتاع اليت ترتجم يف شكل سلع معرفية ذات اجلديدة من خالل املنشور

مردود اقتصادي وتكنولوجي مضاعف

15
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 المقاالت العلمية   -1

يعترب البحث العلمي عامال فعاال لالقتصاد وتكون دوما خمرجات هذا اجملهود االخرتاعات اليت 

نشرها يف اجملاالت ودوريات تتوج باإلبداعات التكنولوجية أو املقاالت العلمية اليت يتم 

متخصصة. تعترب هذه املقالت مؤشر لعملية البحث العلمي 

16

. وميكن توضيح عدد املقاالت 

  :( من خالل اجلدول املوالي2011-2005العلمية حسب التخصصات يف الفرتة )

 (2011-2005املقاالت العلمية يف اجلزائر ):( 04اجلدول رقم )

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 63 103 70 42 163 103 115 إعالم الي

 63 112 70 30 104 69 109 رياضيات

 68 76 86 28 82 40 79 فيزياء

 22 34 47 22 32 20 28 كيمياء

 05 07 08 03 03 02 03 اهلندية املعمارية
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 11 14 02 08 15 04 19 الكمياء الصناعية

 03 03 02 02 14 03 20 بناء

 13 19 13 09 13 04 22 األرض علوم

 35 34 37 22 77 38 83 الكرتونيات

 13 11 07 03 16 11 30 اهلندسة امليكانيكية

 30 44 42 21 72 42 27 علم األحياء

 17 16 02 03 07 07 08 اهلندسة املدنية

 151 85 14 149 48 36 89 الثقافة العامة

 26 47 28 02 24 05 15 الطب

 518 605 428 344 670 384 647 اجملموع

 ، -دراسة مقارنة –اقتصاد املعرفة وجودة التعليم العالي يف اجلزائر بن ونيسة ليلى،   :املصدر

أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة مصطفى 

 .195، ص2016اسطمبولي ، معسكر، 

 تطور عدد الباحثين -2

 باحث 480 اجلزائر يف نیالباحث عدد بلغ التكنولوجي التطور و العلمي لبحثا ریمد حسب   

 اليت بالدول مقارنة نیالباحث عدد قلة لنا وضحی ما ذاھو ، 2010 سنة نسمة ونیمل لكل

 لكل نیالباحث لعدد الدولي املتوسط أن ثیح املتقدمة الدول خصوصا ملحوظ تطور دھتش

 و ھ نسمة ونیمل
17

1080. 

 الختراعبراءات ا -3

 وفق حمدودة  زمنية ملدة اخرتاعه مقابل نشر ملخرتع احلكومة متنحه مؤقت احتكار حق هي  

   أحد أو شركات سواء كانوا الناشرين حلماية األوىل األداة االخرتاع براءات وتعد معينة، شروط

رىالبلدان األخ إىل بالنسبة والتخصص النجاح لتقييم يستعمل مؤشرا تشكل كما األفراد،

18

. 
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و يهدف إىل الرتكيز على  2013وقد تطور إنتاج براءات االخرتاع للباحثني الوطنيني يف سنة       

نشاط اإلبداع واالبتكار ووضعت مؤشرات موثوقة تسمح للقيام به املؤشرات العلمية لالبتكار 

بلة للتسويق. حددتها املديرية العامة للبحث العلمي لتويرها وحتويلها إىل منتجات صناعية والقا

هلذا الغرض هيأت له وزارة كل اإلمكانيات وهذا من خالل إنشاء

19

:  

 ؛ ( مؤسسة ) اجلامعات املراكز األكادميية املدارس الوطنية العليا (70سبعون ) -

  ؛( مراكز ووحدات حبث داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي15مخسة عشر ) -

 عتمد قطاع البحوث على متويلها.( مراكز ومعاهد غري وزارية ي10عشر ) -

 واجلدول التالي متثل مؤشرات براءات االخرتاع للباحثني الوطنيني           

 براءات اخرتاع املخرتعني الباحثني الوطنيني :(05اجلدول رقم )

 العدد اإلمجالي لرباءات االخرتاع عدد الباحثني املخرتعني براءات االخرتاع

 116 90 2011للباحثني  براءات االخرتاع الوطنية

 134 131 2012براءات االخرتاع الوطنية للباحثني 

 168 172 2013براءات االخرتاع الوطنية للباحثني 

 .194، ص نفس املرجع السابقبن ونيسة ليلى،   :املصدر

براءة اخرتاع سنة  116من خالل اجلدول السابق نالحظ تطور يف براءات االخرتاع حيث سجلت 

وهذا يدل على زيادة عدد الباحثني إضافة إىل أن  2013براءة اخرتاع سنة  168 أن وصلت إىل 2011

 اجلزائر تدعم البحث العلمي واإلبداع التكنولوجي.

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  :ثالثا

 عملية يف عليها االعتماد وأصبح احلياة مناحي كافة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا دخلت   

 حتسني إىل واخلاص العام القطاعني مؤسسات إىل دخوهلا أدى وقد يوم، بعد يوما يزداد تنميةال

 القتصاد األساسية الركائز إحدى تعترب كما للمواطنني، تقدمها اليت اخلدمة وحتسني أعماهلا

املتقدمة الدول يف حاليًا يسود الذي املعرفة

20

. 

 ترتبط اليت التفاصيل من عدد على ينطوي ملا األهمية من كبري قدر على املؤشر هذا يعد   

 املعلومات تكنولوجيا الدولي البنك ويعرف الوقت، نفس يف االقتصادي واجلانب بالتكنولوجيا

 بالوسائل وعرضها وإرساهلا املعلومات جتهيز تسهل األنشطة جمموعة من"نهابأ واالتصاالت

 "اإللكرتونية
21

. 

 املعرفة على املبين االقتصاد التقى اجلديدة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ظهور ومع   

 باملعرفة املكثفة النشاطات ازدهار بني مشرتك تعزيز إىل أدى مما مالئمة تكنولوجية بقاعدة

هي االقتصاد يف تأثريات ثالث األخرية وهلذه اجلديدة التكنولوجيا ونشر واإلنتاج

22

:  

 املعلومات؛ وتبادل والتخزين املعاجلة الجم يف خاصة إنتاجية أرباح جبلب تسمح نهاأ 
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 جديدة؛ خدمات صناعات وازدهار ظهور اجلديدة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تعزر 

 كخدمة هلا مساعدة جعلها أو القدمية سابقتها عن بها واالستعاضة جديدة وظائف ظهور 

 اإللكرتونية. والصحة اإللكرتونية التجارة اإللكرتونية، احلكومة بعد، عن التعلم

 الهاتف الثابت  -1

طريقة االتصال السمعي باستخدام شبكة من املوصالت وأن املستخدم يعترب اهلاتف الثابت بأنه 

يستخدم األجهزة وهي ثابتة حبيث ال ميكن إجراء االتصال والتحرك يف نفس الوقت ملسافة 

على اتصال مباشر بالشبكة  بعيدة لكون اهلاتف الثابت ال يعتمد على تغطية راديوية عادة بل

العامة عن طريق كيبل فإنه متوفر لالتصال واالستقبال على مدار الساعة دون التأثر بقوة 

 التغطية والظروف األخرى وذو كلفة أقل. 

( من خالل اجلدول 2013-2003زائر خالل الفرتة املمتدة )وميكن توضيح تطور اهلاتف الثابت يف اجل

 :املوالي 

 2013-2003تطور اهلاتف الثابت يف اجلزائر خالل الفرتة :( 06قم)اجلدول ر

 عدد اخلطوط اهلاتفية السنة
 %الكثافة اهلاتفية 

2003 2.147.000 
6.73 

2004 2.487.000 
7.68 

2005 2.572.000 
7.83 

2006 2.841.300 
8.52 

2007 3.068.400 
9.06 

2008 3.314.000 
9.64 

2009 2.576.200 
7.38 

2010 3.100.000 
8.88 

2011 4.500.000 
12.89 

2012 5.100.000 
14.61 

2013 6.000.000 
17.19 
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جملة االقتصاد  ،واقع اقتصاد املعرفة يف اجلزائر ،خالف خلضر ،بوخلوخ عيسى  :املصدر    

 .42ص  2016،ديسمرب  ،11العدد  ،الصناعي

 2003د تطور يف الفرتة املمتدة بني من خالل اجلدول السابق نالحظ أن سوق اهلاتف الثابت شه

مبعدل   2008مشرتك      لسنة  3.314.000أين بلغ عدد مشرتكي اهلاتف الثابت ب  2008إىل غاية 

  2.147.000ملشرتكي اهلاتف الثابت الذي بلغ  عددهم  2003مقابل ما سجلته سنة  9.64 %كثافة 

خدمات اليت يقدمها اهلاتف الثابت ويرجع سبب هذا التزايد لل 6.73 %مشرتك مبعدل كثافة 

 2008باإلضافة إىل اخنفاض تكلفة إذا ما قورن باهلاتف النقال. غري أن الفرتة املمتدة بني سنيت 

 2.576.000مشرتك إىل  3.314.000سجلت تراجع يف عدد مشرتكي شبكة اهلاتف الثابت من  2009و

ل نظرا للقيمة املضافة املقدمة يف مشرتك هذا ما يفسر بالتوجه املتزايد على اهلاتف النقا

 2010خدماته كخدمة االنرتنت وتقديم خدمة الرسائل القصرية .أما يف الفرتة املمتدة بني سنة 

يف حني كان عددهم  2013مشرتك سنة  6.000.000شهد تطور يف عدد مشرتكيه حيث بلغ  2013و

الزيادة خلدمة االنرتنت اليت  ويرجع سبب هذه 8.88 %مبعدل كثافة  2010مشرتك سنة  3.100.000

 تفرض على متعامليها االتصال بشكة اهلاتف الثابت لالستفادة من خدمة االنرتنت.

 الهاتف النقال -2

إن احد أهم التطورات التكنولوجية اليت عرفها العامل املعاصر هو اهلاتف النقال حيث بدا 

وسيلة متعددة االستخدامات بني  كتقنية اتصالية وكاكتشاف علمي مبهر لكنه ما لبث أن أصبح

أفراد اجملتمع و يف وقت قصري متكنت هذه الوسيلة من االنتشار بصورة مل حتحقها أي وسيلة 

أخرى حيث استطاع اهلاتف النقال يف زمن قياسي أن يغري الطريقة اليت يعيش البشر ويعملون 

ومات بل أصبحت تصل إليهم بها فلم يعودوا حباجة إىل التنقل أو االنتظار للحصول على املعل

أينما كانوا عن طريق هذا اجلهاز الصغري.ويطلق عليه عدة تسميات منها اهلاتف النقال اهلاتف 

اجلوال اهلاتف اخللوي اهلاتف احملمول

23

. 

ويعرف اهلاتف النقال على انه أداة اتصال السلكي تعتمد على شبكة أبراج بث موزعة ضمن    

لتتيح للمستخدم إمكانية التواصل الالسلكي الشخصي كما هو احلال مساحة معينة يتم تطويرها 

يف االتصال اهلاتفي او االتصال مبصادر املعلومات عرب شبكة االنرتنت وهي أداة تقنية اسبه 

حباسب آلي كفي ينظم املواعيد ويستقبل ويرسل الربيد املكتوب والصوتي ويتصفح االنرتنت كما 

ر وختزين ومعاجلة الصوراصب حاالن مزودا بأداة تصوي

24

. 

من خالل اجلدول  2013-2003وميكن توضيح منو مشرتكي اهلاتف النقال خالل الفرتة املمتدة بني  

  :املوالي

 2013-2003منو مشرتكي اهلاتف النقال يف اجلزائر  :(07اجلدول رقم)

 عدد اخلطوط اهلاتفية السنة
 %الكثافة اهلاتفية 

2003 1.446.900 
4.54 
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2004 4.882.400 
15.08 

2005 13.661.400 
41.58 

2006 20.998.000 
61.96 

2007 27.562.700 
81.41 

2008 31.871.000 
92.72 

2009 32.729.800 
93.79 

2010 32.780.165 
94.1 

2011 35.200.000 
97.4 

2012 37.510.000 
99.28 

2013 3.950.000 
102.11 

 .44ص  ،املرجع السابق   نفس  ،بوخلوخ عيسى :املصدر      

من خالل اجلدول السابق نالحظ أن خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر شهدت حتسنا ملحوظا     

 3.950.000أين بلغ عدد مشرتكي اهلاتف النقال ب  2013إىل غاية  2003يف الفرتة املمتدة بني 

شرتكي اهلاتف النقال مل 2003مقابل ما سجلته سنة   % 102.11مبعدل كثافة 2013مشرتك لسنة 

ويرجع سبب هذا التزايد من خالل    %4.54مشرتك مبعدل كثافة  1.446.900الذي بلغ  عددهم

تكنولوجيا اهلاتف النقال اليت أصبحت تليب بشكل كبري أفضل متطلبات السوق كتقديم خدمة 

يف السوق الرسائل القصرية خاصة بعد فتح السوق للمنافسة اليت تعرف وجود ثالث متعاملني 

إضافة  Oredooواليت حولت ملكيتها إىل جمموعة  Nedjmaو  Mobilis Djezzyاجلزائري وهم 

( وهذا ما أدى تزايد املواطنني التوجه 3Gاطالق خدمة اجليل الثالث )2013إىل ذلك فشهدت سنة 

اقع حنو اهلاتف النقال بسبب االستفادة من االنرتنت ومشاهدة الفيديوهات والتواصل عرب املو

 وغريها.Facebook      Instagramاالجتماعية مثل  

 االنترنت.3

يعترب استخدام االنرتنت من احد أهم مؤشرات على إمكانية التوصل إىل املعرفة حيث ميكن     

تسمح للناس باالتصال والتواصل  احلواسيب ة من الروابط بنيعاملي شبكة تعريفها على أنها 

بعضهم مع بعض واكتساب ونقل املعلومات من الشبكة املمتدة يف مجيع أرجاء العامل بوسائل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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ن توضيح تطور استخدام االنرتنت يف اجلزائر خالل وميك .بصرية وصوتية ونصية مكتوبة

  :( من خالل اجلدول املوالي2012-2003الفرتة املمتدة )

 (2012-2003تطور استخدام االنرتنت يف اجلزائر خالل الفرتة ) : (08اجلدول رقم)

 السنة
 عدد مستخدمي االنرتنت

2003 
700.000 

2004 
1.500.000 

2005 
1.920.000 

2006 
2.460.000 

2007 
3.500.000 

2008 
4.100.000 

2009 
4.700.000 

2010 
5.200.000 

2011 
6.400.000 

2012 
7.300.000 

 .33-32ص ص  ،نفس املرجع السابق   ،بوخلوخ عيسى :املصدر       

من خالل اجلدول السابق  يتضح لنا أن عدد مستخدمي االنرتنت يف اجلزائر يف تزايد مستمر 

م من مركزها الضعيف عامليا يف سرعة تدفق االنرتنت  حيث انتقل عدد املستخدمني على الرغ

ويرجع سبب هذا التزايد  2012مستخدم سنة  7.300.000إىل  2003مستخدم سنة  700.000االنرتنت من 

إىل تطوير يف تزويد الشركات سواء العمومية أو اخلاصة باالنرتنت  وكذا اجلامعات واملعاهد مراكز 

حث إضافة إىل استعمال املواطن اجلزائري تقنية اجليل الثالث لكونه يقدم خدمات االنرتنت الب

 وأيضا سهولة الولوج إليها هذا فضال عن وسائل املتنقلة من هواتف ذكية ولولئح الكرتونية.

 في الجزائر فعال  بناء اقتصاد المعرفةل والحلول المقترحة  معوقاتال :المحور الثالث

 ذا احملور سنتطرق إىل معوقات بناء اقتصاد املعرفة يف اجلزائر واحللول املقرتحة.من خالل ه

 معوقات بناء اقتصاد المعرفة في الجزائر  :أوال

  :يلي ما نذكر املعوقات أو التحديات هذه بني ومن   

 ية،النام والدول املتقدمة الدول بني تصاالتاالو املعلومات ثورة خلقتها اليت الرقمية الفجوة 

 اجلديد؛ االقتصاد هذا مبكونات املعرفة أسس توافر بدرجة تقاس واليت
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 بناء وعدم البرتولي الريع على اعتماده استمرار نتيجة اجلزائري لالقتصاد اهليكلي التخلف 

 دوليا؛ عليها املتعارف للمعايري خاضع حقيقي إنتاج اقتصاد

 خاصة باإلنرتنيت االتصال بعمليات يامللق الالزمة التحتية البنى من املطلوب املستوى غياب 

 النقالة؛ واهلواتف الصناعية واألقمار الالسلكية بالتكنولوجيا يتعلق ما

 سياسة ظل يف للمواطن الشرائية القدرة ضعف ظل يف اإلنرتنيت استخدام تكلفة ارتفاع 

 الدولة؛ طرف من املطبقة التقشف

 سلبية مواقف وتبين بل تطبيقاتهاو خاصة التكنولوجيا بأهمية الوعي ضعف أو انعدام 

 األساسية االحتياجات توفري إىل املتعاقبة احلكومات انشغال وانصراف األحيان؛ بعض يف منها

 ال األغلب نظر يف املعرفة واقتصاد اإلنرتنيت مسائل لتبقى وتعليم وصحة ومياه كهرباء من

 االهتمامات؛ قائمة أخر يف وهو إليه حاجة

 األجنبية، البلدان إىل األدمغة هجرة من عنه نتج وما البشرية كفاءاتوال اإلطارات تهميش 

 يف كبري بشكل عليها االعتماد املمكن من كان للجزائر كبرية خسارة مبثابة يعترب الذي األمر

 املعرفة؛ اقتصاد إىل والتحول التنمية

 وانتشار سواقاأل انفتاح ظل يف االلكرتونية املعامالت ينظم الذي التشريعي اإلطار غياب 

 االنرتنت؛

 الحلول المقترحة :ثانيا  

 اجلزائر متكن واليت السابقة املعوقات لتجاوزا كحلول اقرتاحها ميكن اليت النقاط أهم بني ومن   

 مواردها تنمية كذا و املعرفة اقتصاد يف ندماجالا بسبل يتعلق فيما خياراتها تنويع من

  :يلي ما نوجز البشرية،

  املؤسسات وكذا احلكومية األجهزة خمتل حث خالل من البشري املال لرأس أكرب أهمية إعطاء 

 متكن اليت الدعامة األوىل باعتباره عليه، واحملافظة وتنشيطه فيه االستثمار على االقتصادية

 التكنولوجيات جمتمع بناء إىل اآلجال جمال يف اهلائلة العاملية العلمية التطورات ومواكبة من

 خاصة املعرفة، على قائماآلجال إىل بناء جمتمع  أقرب يف والوصول واالتصال عالملإل اجلديدة

 والتقدم التخلف لقياس األول واملعيار اإلنتاج عناصر من عنصر كأهم اخلرية هذه بروز ظل يف

 الدول؛ بني

 على وتشجيعها املعلوماتية الربامج إنتاج جمال يف احمللية والكفاءات للمهارات الفرصة منح 

 إىل النفاذ منافع احمللية وتعظيم الصناعة بتطوير سيسمح مما وتنميتها أفكارها جتسيد

 بروز مع خاصة احملروقات لقطاع اجلزائري االقتصاد تبعية من اخلروج وبالتالي التكنولوجيا،

 التصدير إىل قريب عن والتوجه القطاع النهوض بهذا على القدرة هلا اليت املؤسسات بعض

 دعمها؛ الدولة على يستوجب ما ور،كوند كمؤسسة
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 يف خاصة األجنبية االستثمارات وتشجيع جذب أجل من اجلزائر يف االستثمار مناخ حتسني 

 من اجلزائرية اإلطارات تعظيم استفادة أجل من واالتصال، لإلعالم اجلديدة التكنولوجيات جمال

 التقليل وبالتالي التكنولوجيات ذههل املنتجة الدول من اجلزائر تصبح ال وملا األجنبية، اخلربات

 الواردات؛ فاتورة من

 السياسة تطبيق إطار يف والقطاعات اجملالت كافة يف باجلزائر االنرتنت استخدام تعميم 

 املتقادمة اهلاتفية اخلطوط وحتديث وإصالح شبكاتها توسيع ضرورة مع االلكرتونية، الوطنية

 من االتصال وتكنولوجيا االنرتنت مؤشر باعتبار اجلميع، متناوال يف لتكون أسعارها وختفيض

 اقتصاد املعرفة؛ يف لالندماج األوىل املتطلبات

 مراكز على أكثر الرتكيز مع اجلامعي، إىل االبتدائي من التعليم مستويات بكافة االهتمام 

 كافة توفري من البد حيث األدمغة، هجرة وتفادي البحث مستوى حتسني أجل من العلمي البحث

 ما استرياد إىل اللجوء من بدال حمليا طاقاتها تفجري على األخرية هذه تساعد اليت لظروفا

 اخلارج؛ من اجلزائرية الكفاءات أجنزته

 حث خالل من والعلمية، االقتصادية واملؤسسات اجلامعة بني للتعاون جسر خلق أهمية 

 للتنمية، خدمة لواقعا أرض على وجتسيدها االقتصادية للمؤسسة فكرته تقديم على الباحث

 القيام على الطلبة وحث العلمي، البحث لتطوير البشرية باملوارد التكفل ضرورة إىل باإلضافة

 واالجتماعي. االقتصادي للمجالني مضافة قيمة  تقديم شأنها من علمية بدراسات

 الخاتمة 

تشافات اجلديدة إن االقتصاد املعريف ذو طابع خاص كونه متعلق با لتطوير واالبتكار وباالك

لمؤسسات املعرفة أكثر األمور أهمية وحيوية لبإعتبار أن احلديثة وبظروف التحسني والتجديد و

تساهم يف  ،فإنها ترتبط باملنظومات التفاعلية اليت اإلقتصادية  وللموارد البشرية خاصة

 .حتقيق التنمية املستدامة 

اكبة دول املتقدمة من خالل تبنيها لوسائل واجلزائر كغريها من الدول العربية تعمل جاهدة ملو

 اإلقتصاد املعرفة وعلى ضوء ما سبق ميكن صياغة جمموعة من اإلستنتاجا ت :

 املعلومات تقنية نشر تساهم  الدولة  اجلزائر  جاهدة  يف تبين اإلقتصاد املعريف من خالل  -

 باحلكومة ملتمثلةا االلكرتوني وتطبيقاتها الربط والتوسع يف بينها فيما واالتصاالت

االنرتنت، مبا  خدمة يف والتوسع االلكرتونية، والتجارة واألعمال االلكرتونية، االلكرتونية،

 املعرفة القتصاد املتينة القواعد بناء يف يساهم

ال زلت الدولة اجلزائرية متأخرة يف هذا اجلانب مقارنة بنظرياتها  من الدول العربية  -

ستثمارات يف اجملال  التكنولوجي وعدم توفري البنية التحتية والغربية  نظرا لعدم وجود ا

 الالزمة لتبين هذه التكنولوجيا 

 من خالل اإلستنتاجات السابقة ميكن صياغة جمموعة من التوصيات  كما يلي :

  وضع خطط متناسقة للبنية التحتية العربية، وذلك فيما يتعلق بشبكات االتصال، واالعتماد
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قلة وموارد بشرية قادرة على الرتكيب والتشغيل ، مع االهتمام بتحقيق على تكنولوجيا مست

 درجة أعلى من األمان املعلوماتي والشبكي

  .تشجيع مبادرات وابتكارات القطاع اخلاص، تبين نهج التعاون وتبادل املعرفة 

 ة العاملية متكني املواطنني من اكتساب املهارات والقدرات وتبين املسارات اليت تتواصل مع املعرف 

  االستفادة من التجارب الرائدة يف تطبيقات االقتصاد املبين على املعرفة يف الدول املتقدمة يف

 هذا اجملال.

  اليت  الداعمة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خاصةات التشريعمراجعة القوانني و

 االقتصاد املعريف. تساهم يف بناء 

 قوانني محاية امللكية إنشاء  تهم يف إطار االقتصاد املعريف ودعم املبتكرين وتسويق مبتكرا

 الفكرية ووضع  آليات عمل لرباءات االخرتاع 

 والتطوير البحث لنشاطات املخصص اإلنفاق زيادة 
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،  رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة البشرية

 .57ص ،2012، 3اجلزائر

، دور إدارة املوارد البشرية يف صناعة املعلومات يف ظل اقتصاد املعرفةنداء حممد النجار،  -10

 . 52، ص 2012رسالة ماجستري، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، 

 ،دور اقتصاد املعرفة يف حتقيق التنمية املستدامة ،داني الكبري امعاشو  ،سحانني امليلود  -11

 .123ص  ،2017جانفي  ،09العدد   ،جلزائرية لالقتصاد واإلدارةجملة ا

جملة جديد   ،واقع وآفاق اقتصاد املعرفة يف اجلزائر ،مليكة حفيظ ،سعدان شبايكي  -12

 .43-42ص ص  ،2014ديسمرب  ،09العدد  ،االقتصاد

اث جملة أحب ،حتليل جاهزية االقتصاد اجلزائري لالندماج يف اقتصاد املعرفة ،حلمر خدجية -13

 . 244ص ،2015ديسمرب  ،08العدد  ،اقتصادية وإدارية

حتليل جاهزية االقتصاد  الوطين اجلزائري حنو تبين  ،بروش زين الدين ،دهيمي جابر  -14

 .169ص،  2016 ،02العدد  ،جملة نور للدراسات االقتصادية ،االقتصاد املعريف

 .242ص  ،مرجع سابق ،حلمر خدجية  -15

 ، -دراسة مقارنة –عرفة وجودة التعليم العالي يف اجلزائر اقتصاد املبن ونيسة ليلى،   -16

أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة مصطفى 

  .194، ص 2016اسطمبولي ، معسكر، 

منظومة التعليم يف اجلزائر ومساهمتها يف  ،الشارف بن عطية سفيان  ،قرييب ناصر الدين -17

 . 83ص ،2015 ،15العدد  ،جملة الباحث ،اقتصاد املعرفةبناء 

-دراسة حالة اجلزائر-دور االقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك عامر بشري ، -18

 .42، ص2011، أطروحة دكتوراه،  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

 .193،ص  مرجع سابقبن ونيسة ليلى،    -19

 .174ص ،مرجع سابق ،بروش زين الدين ،يمي جابرده -20

 .46، ص  مرجع سابقعامر بشري ،   -21

 .46، ص  نفس املرجع السابق  -22

 ،الشباب اجلزائري واستخدامات اهلاتف النقال مقاربة اتصالية واجتماعية ،بلعباس إبراهيم -23

 . 291ص 2016،ديسمرب  ،العدد الثالث ،متون العلوم االجتماعية

جملة آفاق  ،اهلاتف النقال وسيلة تقنية أم ظاهرة اجتماعية ،دكياس عبد الرشي -24

 .173ص،  2016 ،جامعة اجللفة، 05،العددالعلوم

جملة  ،واقع اقتصاد املعرفة ومعوقات تكوينه يف اجلزائر ،هرموش إميان ،مقيمح صربي -25

 .220ص  ،2017جوان ، جامعة سكيكدة  ،07العدد ،الباحث االقتصادي

 .222-221ص ص  ،نفس املرجع السابق -26


