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 اقتصاد املعرفة يف اجلزائر: تتبع مسار وحتليل واقع 

 )دراسة مقارنة مع الدول العربية(

 أ: بوالقدرة نزيهة

 جامعة باجي خمتار عنابة، اجلزائر

 ملخص:

عصر املعرفة قائم على جمتمع واقتصاد املعرفة، يتميز عما سبقه من عصور يف أسس بنائه 

ويف نوعية العمالة فيه، ويف نوعية التعليم فيه،  وخصائص اقتصاده، ويف مصادر ثروته وقوته،

واملؤسسات أو بني اجملتمعات والدول،  دويف أساليب احلياة، ويف طبيعة العالقات سواء بني األفرا

 كما أن املعرفة أصبحت معيارا لتقدم االقتصادات، وقوة ناعمة، وسالحا اقتصاديا بيد من ميتلكها. 

اهيم حتديد مقاييس التنمية للدول من الرتكيز على املوارد وبتغري مصادر الثروة تغريت مف

اآلالت والطاقة( إىل الرتكيز على املوارد احلديثة )املعرفة(، وغدت املعرفة انتاجا )التقليدية 

والتفوق على كل املستويات،  اإلنتاجيةواكتسابا وتوظيفا املسار الذي حيقق التقدم، ومفتاح 

ختلق ميزة تنافسية، وعلى مستوى األسواق توفر املنافسة، وعلى فاملعرفة على مستوى املنتج 

 مستوى الدول تعزز التنافسية واالجناز االقتصادي.  

االقتصاد املعريف باتت الدول تنقسم إىل دواًل معرفية واستهالكية وأخرى  انتشاريف ظل اتساع و

خاص ومقارنته مع الدول وهو ما يدفع لتتبع مسار اقتصاد املعرفة يف اجلزائر بشكل ، ساكنة

ومدى قدرتها يف  زائراجل لكهاملعرفة حجم وقوة وفاعلية وكثافة وجودة املعرفة اليت متتالعربية، 

ل، مع التعرف على واقع اجلزائر والدول لألموا نتجةحتويل هذه املعارف إىل ثروات وأصول م

 نك الدولي. العربية ضمن اقتصادات القائمة على املعرفة بناءا على مؤشرات الب

دون تقدم حتول  توصلت الدراسة إىل األسباب الكامنة اليت واملقارن يومن خالل املنهج الوصف

وهي بشكل أساسي راجعة لغياب الرؤية  اجلزائر والدول العربية يف اعتماد اقتصاد املعرفة

ذلك، دون  ، وأشارت النتائج إىل أسباب أخرى حتولالسياسية واجملتمعية واإلرادةاالسرتاتيجية 

االهتمام بتعزيز مقومات النجاح يف تطبيق مفاهيم  إيالءبعدة توصيات أهمها  أوصت الدراسةو

 هذا االقتصاد.

 كلمات مفتاحية: 

 اقتصاد املعرفة، الفجوة املعرفية، مؤشرات اقتصاد املعرفة، اجلزائر.
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The Knowledge Economy in Algeria: Tracking the Path and analyzing the 
reality (A comparative study with the Arab countries) 

 
The abstract: 
   The era of knowledge is based on the society and the knowledge economy, 
it is distinguished from the previous ages in the foundations of its construction 
and the characteristics of its economy, in the sources of its wealth and 
strength, in the quality of its employment, the quality of education, the ways of 
life, the nature of relations between individuals and institutions. The 
Knowledge has become a standard for the progress of economies, a soft 
power, and an economic weapon in the hands of those who own it. 
   By changing the sources of wealth, the concepts of determining the 
development measures of countries have changed from focusing on 
traditional resources (machinery and energy) to focusing on modern 
resources (knowledge). The knowledge has become the production, the 
acquisition and the employment, the path to progress, the key to productivity 
and excel at all levels. The Knowledge at the product level creates a 
competitive advantage, at the level of markets providing competition, and at 
the level of countries that promote competitiveness and economic 
achievement. 
   As the knowledge economy expands, countries are divided into 
knowledgeable consuming countries and static countries. This leads to the 
continuation of the knowledge economy in Algeria in particular in comparison 
with the Arab countries to know the size, the strength, the effectiveness, the 
density and the quality of knowledge possessed by Algeria and its ability to 
transform this knowledge into wealth and productive assets. With the 
recognition of the reality of Algeria and the Arab countries within the 
knowledge-based economies based on World Bank indicators. 
    Through the descriptive and comparative approach, the study found that 
the causes that prevent the progress of Algeria and the Arab countries in 
adopting the knowledge economy lie mainly due to the lack of the strategic 
vision, the political and the community will. 
   The results indicated other reasons that prevent this and the study 
recommended a number of recommendations the most important one is to 
pay attention to strengthening the elements of success in the application of 
the concepts of this economy. 
Key Words: The knowledge economy, the knowledge gap, the knowledge 
economy indicators, Algeria. 
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 مقدمة:

شهد االقتصاد العاملي يف السنوات األخرية من بداية القرن الواحد والعشرين تغريات سريعة 

ومتالحقة انعكست آثارها على احمليط االقتصادي واليت متثلت يف زيادة حدة التنافسية العاملية 

ة وثورة املعلومات وزوال القيود واحلواجز التجارية واملكانية والزمانية بفعل منظمة التجارة العاملي

واالتصاالت، وهو األمر الذي يدفع باالقتصاد اجلزائري إىل ضرورة إجراء تعديالت هيكلية يف 

 أساليب استخدام وتوظيف موارده وخاصة املعرفية ملواجهة هذه التحديات.

هو اقتصاد االقتصاد اجلزائري جزء من املنظومة االقتصادية الدولية فهو يؤثر ويتأثر بها، و

املصدر الطبيعي ، ومن املعروف أن هذا تمد قوته الدافعة من صناعة النفط واملوارد الطبيعيةيس

هو عرضة لتقلبات أو  ،عاجاًل أم أجاًل ذمستدام وقابال للنفا ومصدرًا غري هو ثروة ناضبة للدخل

التكنولوجي  نتيجة التقدم-بنسب متفاوتة-األسعار واخنفاضها، أو هو عرضة لالستغناء عنه 

. وبالتالي عليها أن تستغل عوائدها الريعية والعلمي يف جماالت علوم الطاقة البديلة واملستدامة

ا باإلعتماد على ثروة ال تنضب قائمة على مصادر متجددة وتطوره تهالبناء نهض أمثال استغالال

 متمثلة يف املعرفة.

التحول باالقتصاد  مشاريع2014وقد استهدفت خطة التنمية يف برنامج النعاش االقتصادي 

اجلزائري من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط إىل إقتصاد معريف يعتمد على التقنية واملعلوماتية 

، وملا كانت .لإلسراع مبعدالت منوه للحاق مبسار التنمية والتقدم والتفاعل مع التوجهات العاملية

املنطق الصحيح يتطلب ضرورة التنمية تعتمد حاليا على  تطبيق منوذج االقتصاد املعريف، فإن 

اإلسراع مبعدالت بناء ومنو وتنمية أركانه كما ونوعا وذلك من أجل جين مثار التحول إلقتصاد 

املعرفة مع تعظيم اإلستفادة من العوائد البرتولية الراهنة قبل أن يتالشى مردودها من جراء نفاذ 

ية على التحول حنو هذا النموذج من املخزون الطبيعي أو اخنفاض أسعاره، واليت ختلف آثار سلب

خالل فقدان املورد املالي املمول هلذا التحول، وهذا التوجه هو صوب احتالل االقتصاد اجلزائري 

 مكانة الئقة على خريطة  املعرفية التنافسية العاملية.

العالقة  املعرفة، فإن الواقع واملؤشرات ذات واقتصاد تمعيف جم ندماجاال اجلزائر إىلفيما تسعى و

يدعوان إىل املزيد من القلق. وتبّين مؤشرات املعرفة واقتصادها اليت يعدها البنك الدولي، تواضع 

و الدول العربية من جهة ودول العامل  اجلزائرحدة الفجوة بني  أداء اجلزائر واستمرار التطور يف

وعلى  .2012و 2000مي يف مؤشري املعرفة واقتصاد املعرفة خالل الفرتة ما بني عا من جهة أخرى

يف بعض مؤشرات املعرفة، فإّن مؤشر اقتصاد املعرفة للعام  اجلزائرالرغم من التقدم الذي حققته 

وتبّين جممل البيانات املتوفرة أن تقدم  كثريا عن مؤشر اقتصاد املعرفة لدول العامل. م يقل2012

يرافق ذلك من متطلبات  مع ماضئيال، الفجوة املعرفية ما زال  تقليصاملعرفة و حنو اقتصاد اجلزائر

 وحتديات وطموحات.
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حتقيق نهضتها    سبيل اجلزائر إليه يف تصبواوبناء عليه، فإن الدور الرئيس الذي ُيمكن أن 

حتى  دراسةالهذه ، كان أساس والتقدم يف مسريتها التنموية هو االندماج يف اقتصاد املعرفة

لتحقيق  (KEجهيز مرتكزات )ترتقاء باستعداد اتها للجزائر يف االلسار م ميكن  متابعة تطور

 .KE)) إلدماج يفلحرك املطلوب الت

 مشكلة البحث: 

 من خالل ما سبق تظهر مشكلة البحث احلالي يف السؤال الرئيسي: 

اجلزائري والدول العربية للتحول حنو اقتصاد املعرفة؟ وما مدى التقدم  "ما واقع استعداد االقتصاد

 سرية حتوله، مع حتديد مقدار الفجوة املعرفية للجزائر باملقارنة مع الدول العربية؟ احلاصل يف م

 على التساؤالت اآلتية: اإلجابة اإلشكاليةوحتاول هذه الدراسة من خالل هذه 

I. وما أهم مرتكزات التحول حنو االقتصاد  ؟املضامني الفكرية احملتضنة القتصاد املعرفة ما هي

 املعريف يف اجلزائر؟

II.  ما هو موقع تطور اقتصاد اجلزائر والدول العربية يف مؤشرات اقتصاد املعرفة مقارنة بدول

 العربية فيما بينها؟

 فرضيات الدراسة:

 :التالية الفرضيات يتم ادراج الفرعية والتساؤالت الرئيسي التساؤل عن لإلجابة

 ن هذا االقتصاد.مرتبط مبدى توفر أركا (KEتقدم اجلزائر والدول العربية  يف مسار  ) -

( بتطور جمموعة مرتكزات أساسية KEيتأثر تطور اقتصاد اجلزائري  والدول العربية باجتاه ) -

 بشكل متزامن ومتوازن.

 أهمية البحث:

إال السري يف طريق  للجزائر  والدول العربية أنه ال يوجد خياريف  البحثأهمية هذا ترتكز  

ه على غرار رؤية مستقبلية لتحقيقم من بناء ووضع هم ال بد هلأن ، وتأسيس االقتصاد املعريف

الدول الناشئة اليت أثبت التجارب أن العامل األساسي يف حتقيق نهضتها هو اندماجها بشكل 

الدول املتقدمة قد استكملت عملية التحول إىل جمتمع  فعال يف هذا االقتصاد، فضال عن أن

لعشرين، ورغبة يف االستفادة من جتربة الدول واقتصاد املعرفة خالل الربع األخري من القرن ا

السابقة يف هذا االنتقال، جتتهد اجلزائر  والدول العربية لتغيري سياساتهم االقتصادية 

لتحقيق هذا التوجه، مدركني  أن هذا التحول أصبح ضرورة، متليها متطلبات النمو والتطورات 

ليصبح قائما على أساس املعرفة بدال من املزايا الدولية اليت تغري فيها مفهوم التنافسية العاملية 

 التفاضلية.
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 أهداف الدراسة:

تستهدف هذه الدراسة تقويم وحتليل مسار تطور االقتصاد اجلزائري واقتصاديات الدول العربية 

يف جمال اقتصاد املعرفة، ويتضمن ذلك ضرورة التعّرف على مدى تطورها واستعدادها يف جماالت 

احلوافز االقتصادية واالبداع والتعليم واملوارد البشرية تقنية املعلومات، وهي  عديدة تتمثل يف

 مبعنى آخر تدور حول أركانه األساسية.

 منهجية الدراسة: 

استخدام األسلوب التحليلي لتحليل البيانات اخلاّصة مبتغّيرات ومؤشرات املعرفة واالقتصاد 

م(. كما مت 2012-م2000ل العربية للفرتة الزمنية)املعريف واملؤشرات الفرعية يف اجلزائر والدو

االستعانة باألسلوب املقارن لتعّرف على وضع اجلزائر مع اقتصاديات الدول العربية وفقا 

للبيانات املتاحة للبنك الدولي. مع االعتماد على منهج البنك الدولي احملّدد إلطار اقتصاد املعرفة 

مالئم. وكذلك مت استخدام املصادر الثانوية املتمثلة يف على أساس أّنه منهج متكامل اىل حّد 

 املعلومات اليت ثم احلصول عليها من الكتب واجملالت واملواقع االلكرتونية.

 :الدراسة حدود

  (KEتقويم مدى التقدم يف )– واقتصاديات الدول العربية اجلزائري االقتصاد :املكانية احلدود . أ

    (KEو أركان )

 م كآخر اصدار للبنك الدولي.2012م إىل  1995 :الزمانية احلدود . ب

 االطار النظري: –أوال 

 املضامني املعرفية احملتضنة القتصاد املعرفة 

ميثل موضوع اقتصاد املعرفة رافدا معرفيا جديدا، سواء على صعيد النظرية االقتصادية واألطر 

جديدة يف التاريخ اإلنساني،  اقتصاد يشق طرقًافهو  الفكرية، أو على مستوى التطبيقات العلمية،

ويقدم كل يوم تطورات مذهلة سواء على الصعيد التقين الصرف، أو على صعيد التغريات 

 البنيوية العميقة اليت تظهر وتتبلور كل يوم.

ففي أغلب فرتات القرن العشرين كان هناك شكل جديد من الرأمسالية الذي تطور ببطء وجتاوز 

دم هذا اجلزء أهم املضامني الفكرية احملتضنة القتصاد املعرفة، فضال الرأمسالية الصناعية، ويق

 عن التعريف باقتصاد املعرفة.
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 مفهوم اقتصاد املعرفة: -1

 والنامية الدول املتقدمة معظم يف للتنمية الفعالة اإلسرتاتيجية مبثابة املعرفة اقتصاد أصبح
كبري نسبيًا،  بشكل االقتصاد بهذا الصلة ذات األكادميية األدبيات سواء، وانتشرت حًد على

  املعرفة. على القائم لالقتصاد واسع نطاق على مقبول تعريف يوجد ال هذا من وبالرغم

 امللموسة غري األصول على املعرفة اقتصاد ظل يف متزايد بشكل االقتصادي النجاح يستند
 املعلومات أن ية، ويعتربتنافس مليزة كمورد رئيسي املبتكرة واإلمكانات واملهارات املعارف مثل

للمهارات حيوي مصدر فهي وبالتالي والتنمية النمو اإلقتصادي صلب يف هي واملعرفة

(1)

. 
على  الوقوف البداية يف جيب املعرفة اقتصاد مصطلح يوضح شامل تعريف على للوقوف

 ايةالبد يف تدرس أن لالقتصاديني الضروري (منSmith)مسيث  قال ذاتها كما املعرفة مفهوم
املعرفة اقتصاد يف املعرفة هي ما مسألة وبعناية

(2)

. 

 عرب متخصص قطاع طرف من إنتاجها يتم اليت :" تلك أنها على املعرفة تعرف هذا وعلى
 إنتاجية وظيفة

 يف تداوهلا يتم اليت املعلومات يف يتمثل القطاع هذا ناتج وأن املال برأس املؤهل العمل متزج
(3)."السوق

 

 أو مؤسسة أو فرد معينة كينونة إليها تصل اليت واملفاهيم األفكار بتلك" فتعر أنها كما
 حاصل" أيضًا الكينونة"، وهي أهداف حتقيق حنو فعال سلوك الختاذ تستخدم واليت جمتمع؛

 والعمليات للعالقات .الكامل واإلدراك واملمارسات واملهارات واخلربات واملعلومات البيانات مجع
. "واإلبداعات

 (4) 

 ونشرها املعرفة إنتاج من املتمكن االقتصاد" بأنه:  املعرفة على القائم االقتصاد بينما ُيعرَّف
 والتوظيف يف الثروة وتكوين النمو يف الرئيس العامل املعرفة فيه تكون الذي وهو واستخدامها

 بداعواإل لالبتكار األساسية ركيزته البشري املال رأس ويشكل التنموية، القطاعات خمتلف
(5)" مساعدة كأداة واالتصاالت املعلومات تقنية على باالعتماد وذلك اجلديدة، األفكار وتوليد

. 

وهو أيضا: 

(6)

 ونشرها املعرفة على إنشاء القائم اإلقتصادي النظام لتحديد يستخدم الذي "النظام
 املعرفة شرإىل ن التوصل أجل من واجملتمع واألفراد واملؤسسات الشركات قبل من واستخدامها

 وتوظيفها " نتاجهإ  وا

أيضًا: وهو

اجملتمعي،  النشاط جماالت مجيع وتوظيفها بكفاية يف وانتاجها املعرفة نشر" (7) 

 اإلنسانية احلالة لرتقية اخلاصة وصواًل واحلياة والسياسة، املدني، واجملتمع واالقتصادي،
 والتوزيع البشرية املمكنة قدراتال بناء ذلك ويتطلب اإلنسانية، التنمية إقامة أي باطراد،
 مبحفزات االقتصاد يتعلق فيما اإلنتاجية، أما القطاعات خمتلف على البشرية للقدرات الناجح
أسرع  بشكل املعلومات انتقال زيادة إىل أدى مما الشبكات وانتشار العوملة يف فتتمثل املعريف

 . "للجميع تاحتهٕ  وا
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 على املعتمدة واخلدمات السلع إنتاج تصاد الذي يتم فيهاملعرفة على أنه االق يقدم اقتصادو
 على العلمي، اعتمادًا التكنولوجيا والتقدم تسريع يف تساهم اليت املكثفة املعرفة نشاطات
 من مرحلة كل التحسني يف جهود دمج والطبيعية، مع املادية الثروات من بدال الفكرية القدرات
 إجيابيًا على تنعكس اليت الزبائن مع والعالقة ويروالتط البحث طريق عن اإلنتاج عمليات

اإلمجالي احمللي الناتج تزايد

(8)

 

 خصائص اقتصاد املعرفة: -2

اعتباره فرع جديد من فروع العلوم االقتصادية يقوم على إىل إىل "اقتصاد املعرفة"  يتم االشارة

تمع، وهو االقتصاد الذي فهم جديد لدور املعرفة ورأس املال البشري يف تطور االقتصاد وتقدم اجمل

للنمو االقتصادي، ويعتمد على توافر تكنولوجيا املعلومات  الرئيسيتكون فيه املعرفة هي احملرك 

 والرقمنة. واالتصال، واستخدام االبتكار 

وُبناًء عليه، يتسم "اقتصاد املعرفة" مبجموعة من اخلصائص، لعل من أهمها

(9)

: 

ستثمار يف املوارد البشرية باعتبارها رأس املال املعريف أنه كثيف املعرفة ويرتكز على اال . أ

 ؛والفكري

اعتماد التعلم والتدريب املستمرين، مبا يضمن للعاملني مواكبة التطورات اليت حتدث يف  . ب

 ؛ميادين املعرفة

توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل فعَّال، لبناء نظام معلوماتي فائق السرعة  . ت

 ؛جابةوالدقة واالست

 ؛انتقال النشاط االقتصادي من إنتاج وصناعة السلع إىل إنتاج وصناعة اخلدمات املعرفية . ث

تفعيل عمليات البحث والتطوير كمحرك للتغيري والتنمية، وكذلك ارتباط اقتصاد املعرفة  . ج

 بالذكاء وبالقدرة االبتكارية واخليال، وبالوعي اإلدراكي بأهمية االخرتاع واملبادرة لتحقيق ما

 هو أفضل.
أن خصائص املعرفة تتمثل فيما يلي Galbreath)ويرى كالربيث ) 

(10)

: 

 أوجد تينرتناال لككذ ،ن سوق العمل مل يعد مقصورا داخل البلد بعينهأ تعين اليتالعوملة:  . أ
 لساعات األدنى احلد وأصبح الساعة مدار لىع مرامستمل الع إيقاع حدود،أصبح الب اقتصاد

 م؛يوال يف عةسا 24مل الع
 ؤسسات املبني التنافسية بامليزة يرتبط يعد مل ذاهون: الزبائ رغبات ملوافقة املوسع يفالتك  . ب

 يل؛العم باحتياجات يفي الذي املنتج ىلع الرتكيز نولك
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 ئفالوظا نم العديد هناك احلالي االقتصادي النمو ضوء: يف البشرية هاراتوامل الكوادر قصن . ت
 ما دلب يف املتوفرة غري هاراتامل حيثمل الع قسو نفتاحا بليتط ذاهو لهايشغ نم جتد ال

 ؛االلكرتونية الشبكاتالل خ نم لكوذ آخر دلب يف اهإجياد نميك
 إمكانية وزيادة، التجارة وحترير واالنرتنت، العاملي، التنافس نإهلك: املست خدمة ىلع الرتكيز . ث

هلكون املست أصبح حيث هلكستامل يد يف قوة ملعوا أصبحت نياملوزع وتعدد ومات،لملع ولالوص

 نالقر يف الشركات سيميز الذي وه املستهلكني خدمة مبدأ علجي وهذارار والرأي الق أصحاب هم
 ؛احلالي

ت تطبيقا هي جدوى واألكثر نالزبائ خلدمة ئلالوسا: من أفضل الذاتية اخلدمات خدمة . ج

 نالزبو يستطيع  واليت يةالعنكبوت والشبكات الضوئية االستجابة أنظمة ثلم الذاتية اخلدمة(
 ؛ هلنفس اخلدمة متقدي اهلخال نم
 االلكرتونية بالتجارة دلتستب يديةلالتق البيع اتليوعم اخلدمات بدأت :اإللكرتونية التجارة . ح
 تقنية يفهارات م بلتتط اليت ئفالوظا إىل يديةلالتق املواقع يفالتوظ جماالت غري ذاهو

 ؛واملؤسسات الشركات بيف ذاتية خدمات أصبحت اهغالبيت يف اخلدمات نأل وماتلاملع
 يةلاملستقب املؤسسات نأ يعين ما وه و: )واحد يف مؤسسة (احلياة مدى يفالتوظ رةهظا اءهنتا . خ

 ىلع املؤسسات اعتماد آخر مبعنى األساسية راتواإلدا املوظفنين م حمدود عدد نم نستكو

 ؛بعد نع ملالع
 ريةهجو باتلمتط بني املستمر ملوالتع رتبيةلل جةاحلان ستكو :احلياة مدى ملتعاحلاجة لل . د
 .منتجةمل ع كقوة لهعم يف بقاءلل الفرد قدرة ىلع حفاظلل

 الظاهر املالزمة لالقتصاديات املرتكزة على املعرفة: -3

تتكون من ظاهرة مزدوجة وهي 

(11)

 : 

قلها) تعليم، الظاهرة األوىل: نزعة طويلة مرتبطة بزيادة املوارد املخصصة إلنتاج املعارف و ن

تدريب، أحباث وتنمية، تنسيق اقتصادي(، حيث كان ميثل منو رأس املال املادي يف ساعة العمل ثلثي 

منو إنتاجية العمل خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر بينما هو فقط بني ربع ومخس 

يب، نشاطات االبتكار  هذا النمو يف القرن العشرين والباقي لصاحل الرأمسال غري املادي)تعليم، تدر

 إخل( من بني عوامل اإلنتاج.

بروز وانتشار تكنولوجيا املعلومات -: واملتمثل يف احلدث التكنولوجي اهلام جداالظاهرة الثانية

واالتصاالت اجلديدة، تعزز ازدها النشاطات املكثفة يف جمال املعرفة من خالل تأثرياتها الرئيسية 

 الثالثة يف االقتصاد:

كنولوجيا اجلديدة تسمح بدر أرباح مهمة يف اإلنتاجية يف جمال معاجلة املعارف هذه الت . أ

 املرمزة وختزينها و تبادهلا؛
 إنها تعزز توليد نشاطات جديدة كوسائل اإلعالم املتعددة، والتجارة االلكرتونية والربجميات؛ . ب
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للمعلومات ) من إنها حتث على اعتماد مناذج تنظيمية جديدة مرتكزة على االستغالل األفضل  . ت

 حيث التوزيع والنشر(.
عدة ظواهر أخرى ميكن مجعها يف أ يضا ظواهر االقتصاد املبين على املعرفةومن 

(12)

: 
 ؛سرعة توليد ونشر واستثمار املعرفة . أ

 ؛زيادة يف البيئة التنافسية العاملية . ب
 ؛زيادة أهمية ودور املعرفة واالبتكار يف األداء االقتصادي ويف تراكم الثروة . ت
 ؛وتزايد نسبة التكنولوجيا يف الصادرات ،حترير التجارة . ث
 ؛عوملة االنتاج . ج
 .زيادة دور التعليم والتدريب . ح

 عناصر اقتصاد املعرفة: -4

اقتصاد  ولكنه فقط املعرفية القاعدة على ليس مبنيًا املعرفة اقتصاد بأن سبق مما يتضح

 من يتكون فإنه لذا املية،الع السوق واملتغريات يف املتطلبات مع األوىل بالدرجة يتجاوب
أبرزها مرتابطة متكاملة عناصر أساسية

(13)

: 
 هلذه املعرفة، املستهلك فهو املعرفة اقتصاد لدعم أكرب قاعدة هو قوة بشرية مؤيدة: اجملتمع . أ

واستحسانه  الفوائد هذه على اجملتمع تأكيد كلما كان ولذلك مثراتها من املستفيد وهو

 .والتطور واإلبداع ناحية التقدم من إجيابيًا نسيكو مردودها فإن لنتائجها،
 مسؤولية األفراد املعرفة فعلى اقتصاد لنمو البيئات أفضل يعد وجود جمتمع تعلمي: اجملتمع . ب

 سيبقى اقتصاد املعرفة فإن التعلم فرص لألفراد تتهيأ مل والتقدم، وإذا واإلبداع التطوير
 .املرجو التطور عن متأخرًا

املتطلبات  أحد يشكل املتقدمة املنظومة وتطوير فاعلة: أن توافر هذهتوافر منظومة حبث  . ت

 .والتطوير والتقويم والتوجيه غياب التخطيط يعين بغريها ألنه املعرفة القتصاد الضرورية
واالبتكار  والربط التساؤل على وقدرة معرفة لديهم يكون تهيئة عمال معرفة وصناعها: أن . ث

 .املعريف اجملال يف
اقتصاد  مفهوم بروز وأن انتقال وسائل إىل بط االلكرتوني الواسع: أن املعرفة حتتاجإجياد الر . ج

 حتققت ذلك كل حتقق فإذا إليه االتصال والوصول وسهولة باإلنرتنت وجوده ارتبط املعرفة
 .اقتصاد املعرفة عصر متطلبات تنفيذ حنو أوىل اخلطوات
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 اآلخرين يف مع بالتواصل أوثق وتعددًا أكرب مصداقية املعرفة: حيث تأخذ املعرفة مصداقية . ح
ألن  املختلفة اجملتمعية املؤسسات يف فكرًا وتطبيقًا املتعلم اجملتمع ثقافة لنشر العامل أحناء

 .وتأصيلها وتنميتها املعلومات واستخدامها تفاعل هي كينونتها يف املعرفة

 مرتكزات ومؤشرات اقتصاد املعرفة: –ثانيا 

املعرفة قتصادال الرئيسة الركائز-1

(14)

: 

إىل  حتّوهلا حيث من املختلفة، االقتصادات أداء وتقويم لقياس متكاماًل إطارًا الدولي البنك قّدم

 بناء حنو الدولة تقّدم مدى على الوقوف ضوئها يف ُيمكن املعرفة، على القائم االقتصاد
 هي أساسية، ركائز عأرب على اإلطار هذا اشتمل وقد .األخرى بالدول قياسًا اقتصاد املعرفة

 البحث أي (والتجديد االبتكار منظومة واالتصاالت، للمعلومات التحتية والتدريب، البنية التعليم
 (.WB، 2011) االقتصادية واحلوافز والنظام املؤسسي ،)والتطوير

متعّلمة  بشرية قوة وجود إىل املعريف االقتصاد يف احلاجة تنشأ حيث :والتدريب التعليم . أ

 التعليم الركيزة هذه وتشمل .املعرفة استخدام ونشر توليد أجل من عالية اراتمه وذات
 .املستمر والتعليم العالي، والتعليم اإللكرتوني، والتعّلم املهين، والتدريب االبتدائي والثانوي

للمعلومات  متطّورة أساسية بنية وجود إىل وتنصرف :واالتصاالت للمعلومات التحتية البنية . ب

 وأجهزة املعلومات وتقنية واإلنرتنت اآللي احلاسب إمكانات استخدام فيها يتم تواالتصاال
 أحناء كافة من واملعارف املعلومات إىل الوصول من والباحثني األفراد ُيمكن مما االتصال احلديثة

 واستخدامها واالتصاالت املعلومات تقنية لبناء املطلوبة االستثمارات الركيزة هذه وتشمل .العامل
 والتجارة اإللكرتونية، احلكومة مثل اإللكرتونية، التطبيقات خال من االقتصاد نواحي يف شيت

 .إخل ... اإللكرتوني اإللكرتونية، والتعليم
اخلاصة  والشركات واجلامعات، األحباث، مراكز من شبكة وجود يف والتجديد: ويتمثل االبتكار . ت

 لالحتياجات وفقًا وتطويعها العاملية املعارف من واالستفادة جديدة، ومعارف تقنّيات البتكار
 لنشر ومؤسسية حتتية بنية ووجود والعلوم، لالبتكار عام دعم وجود ذلك ويتطلب .احمللية

ما  وجود بنجاح الركيزة هذه تطبيق يقتضي كما املتقّدمة، البحثية وتدعيم األنشطة التقنية

 املختلفة على واملؤسسات املنظمات إطارها يف تتفاعل واليت لالبتكار، الوطنية باملنظومة ُيسّمي
 دافعة جتارية تطبيقات إىل البحوث وُيحّول االبتكاري النشاط تنفيذ فاعلية ُيعزز الذي النحو

 للنمو االقتصادي.
الركائز  عليه تقوم الذي األساس الركيزة هذه ُتعد :االقتصادية واحلوافز املؤسسي النظام . ث

 وُتدعِّم املعرفة، بتدفق تسمح وتنظيمية اقتصادية بيئة وجود يف وتتمثل الثالثة السابقة. 
 .اجلديدة املشاريع وأفكار االستثمارات وُتشّجع واالتصاالت، املعلومات تقنية االستثمار يف

 التجارة وتنظيم الكلي، االقتصادي باإلطار املتعلقة السياسات من واسعة ذلك جمموعة ويشمل
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 بتكلفة ُيعرف ما أو األعمال ممارسة سهولة ودرجة القضائي، موالنظا العمل، والتمويل، وسوق
 اجلّيدة، باحلوكمة اخلاصة املتغّيرات أيضًا الركيزة هذه تشمل كما وغريها، األعمال  أداء

 واالستقرار املساءلة ودرجة احلكومة، وفاعلية القوانني، واحرتام جودة التشريعات، يف وتتمثل
 لتيسري يلزم ما أيضًا السياسات هذه ومن اإلعالم. وحرية د،الفسا والسيطرة على السياسي،

 القدرة وزيادة منتجاتها، على اجلمركية التعريفات وخلفض املعلومات واالتصاالت تقنية إتاحة
 .التنافسية األنشطة هذه يف العاملة والصغرية للمؤسسات املتوسطة التنافسية

 مؤشرات اقتصاد املعرفة: -2

 Knowledge assessment)ما يعرف ب"منهجية تقييم اقتصاد املعرفة"   أنشأ البنك الدولي
Methodology)( (KAM  وهي عبارة عن مؤشرات اهلدف منها مساعدة الدول على حتديد الفرص

مؤشرا )أو متغريا(  109والتحديات يف عملية التحول إىل اقتصاد املعرفة، وتضم هذه املنهجية 

الدول يف جمال اقتصاد املعرفة، هذا املقياس ميتد من درجة  ركائز لقياس أداء 4مقسما على 

(، فكلما اقرتب املؤشر من العشرة كان ذلك دليال على مستوى أفضل 10( إىل درجة العشرة )0الصفر )

من اقتصاد املعرفة ويبني على أن الدولة يف الطريق الصحيح من التحّول إىل اقتصاد املعرفة وكلما 

فر كان ذلك دليال على الدولة مازالت يف بداية الطريقاقرتب املؤشر من الص

(15)

. 

وهناك ست حاالت لعرض وحتليل نتائج هذه املؤشرات واملتمثلة يف

(16)

:) حامد كريم احلداوي، :

 ( 118-117: ص ص 2013سجاد حممد عطية اجلنابي،

ن كل أساس مؤشرا أساسيا، حيث أ 14: حتتوي على (Basic scorecard)بطاقة النتائج األساسية  . أ

الذي يعطي املعدل  (KI)من أسس اقتصاد املعرفة له ثالث مؤشرات، باإلضافة إىل مؤشر املعرفة 

تقنية  البشرية، واملوارد التعليم ،األساسي ألداء املؤشرات الرئيسية الثالثة )االبتكار والتجديد

كل املؤشرات الرئيسية. الذي يقيس أداء  (KEI)املعلومات واالتصاالت وكذلك مؤشر إقتصاد املعرفة 

 مبعنى:
(KI)=(KEI)  مؤشر احلوافز االقتصادية والنظم املؤسسية؛ + 

(KI)تقنية املعلومات  البشرية + مؤشر +مؤشر التعليم واملوارد = مؤشر االبتكار والتجديد

 واالتصاالت.

 هأعال املذكورة الركائز على بناء املعرفة اقتصاد جمال يف الدول أداء لقياس يستعملو
 م1995 ألساسا سنة مع باملقارنة ويسمح املعرفة اقتصاد ومؤشر املعرفة مؤشري والحتساب

وحيتوي على كل املؤشرات اليت حتدد مدى  :(Custom scorecard)بطاقة النتائج املتخصصة  . ب

 ومقارنة الفرعية املتغريات من أي باختيار املقياس هذا يسمحو اندماج الدول يف اقتصاد املعرفة.
 ةاملعرف ملؤشرات متوفرة سنة أحدث بيانات باستخدام احد،و آن يف دول ثثال على يزيد ال ما
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 جمموعة منها كل من وينبثق مؤشرات ستة الرئيسية املؤشرات جمموع ويبلغ املعرفة، واقتصاد
 .فرعية مؤشرات

 من لالدو تطور مقدار الزمنية املقارنة تظهر (Overtime-comparaison ):الزمنية املقارنة . ت
 للمقارنة خط وتضع باستمرار بياناتها حتديث ويتم متوفرة سنة أحدث إىل ساساأل سنة
 فوق تقع اليت أماد، جي غري أدائها نأب اخلط هذا حتت تقع اليت الدول تكون درجة 45من

 مقارنة جدول ويعطي جمموعة أو دولة 15 عن يزيد ال ما اختيار ويتم .جيد أدائها فان اخلط
 اجلدول هذا يف املعرفية الفجوة مقدار استخراج يضاأ ويتم .متوفرة فرتة وأحدث1995 سنة بني
 .اخنفاضه او املؤشر ارتفاع مدى ملعرفة بينهما الفرق وهو الفرتتني بني

 عن يزيد ال ما اختيار يتم املقياس هذا يف (Cross-country comparaison): دولية مقارنة . ث
 سنة مع للمقارنة ويسمح اأو مجيعه األربعة املرتكزات لبعض بينها مقارنة إلجراء دولة 20

 .متوفرة مقارنة سنة أحدث مع 1995 األساس
 واقتصاد املعرفة مؤشرات على حيتوي كامال جدوال الربنامج يوفر(: KEI(و)KI)العام املؤشر . ج

 ،وفهرستها فرزها مت للربنامج البيانات قاعدة يف الدوالملتوفرة جلميع عام بشكل املعرفة
 لتلك املؤشرات احتساب يتم فال معينة لدولة املرتكزات من أي عن معلومات فقدان حالة يفو

 .الدولة
 هذه أداء يعكس لون كل خمتلفة بألوان الدول أمساء توجد املقياس هذا العامل: يف خارطة . ح

 طريق عن املعرفة واقتصاد للمعرفة العام االستعداد حتديد يف منها كل ومساهمة الدولة
 واستعدادها الدول هذه وضع منها لون كل يعكس ألوان بستة ترميزها مت العامل لدول خارطة

 مستوى اقل إىل الصفر ويشري ،متوفرة سنة أحدث إىلم 1995من املعرفة القتصاد بالنسبة
 .مستوى أعلى إىل والعشرة

لدولة  املعرفة اقتصاد مؤشر ومقارنة معرفة املطلوب يكون عندمات،ث،ج،ح ()الطرق  وتستخدم

 تفاصيل معرفة املطلوب كان إذا أما ،ةالفرعي تفاصيله يف اخلوض دون عام بشكل معينة
 االفضل هي لتبقى والثانية األوىل الطريقتني إحدى باستخدام ذلك فيتم وقياسها املؤشرات

 .الدقيقة املقارنات اجراء يف

 لعربية: اإلطار التحليلي القتصاد املعرفة يف اجلزائر مع الدول ا –ثانيا 

 تتبع تطور وحتليل واقع:

ميكن تتبع تطور وحتليل واقع اقتصاد املعرفة يف اجلزائر والدول العربية من خالل تطور  

مؤشرات اجلزائر يف اقتصاد املعرفة ومعرفة تصنيف اجلزائر والبلدان العربية يف مؤشر اقتصاد 

تطورية ملسار مؤشرات اجلزائر والدول املعرفة ومؤشر املعرفة واملؤشرات الفرعية، فضال عن متابعة 

 م( وهي على هذا النحو2012م/2000العربية للفرتة )
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 م:2012-2000-1995تطور مؤشرات اجلزائر يف اقتصاد املعرفة لسنوات -1

م أربعة مراتب لتحتل املرتبة  2012و2000تقدم ترتيب اجلزائر يف مؤشر اقتصاد املعرفة بني عامي 

م 1995-2000)األفضل(. يف حني أنه بني عامي -1-0درجة مبقياس  3,79ؤشر ، وبلغت قيمة امل96/145

، وهذا تزامنا مع 108بينما كانت يف املركز  110شهد ترتبها تأخر برتبتني لترتاجع اىل املركز 

م.  وينب الشكل التالي 2000درجة يف سنة  2,85م إىل 1995درجة يف سنة  3,5تراجع يف قيمته من 

 اقتصاد املعرفة واملعرفة وترتيب اجلزائر يف اقتصاد املعرفةرقم )( مؤشرات 

 ( : مؤشرات اقتصاد املعرفة واملعرفة وترتيب اجلزائر يف اقتصاد املعرفة1الشكل رقم )

 

 

 Source :https://knoema.com/okfysj/moving-towards-knowledge- 

economy?indicator=Economic%20Incentive%20Regime%20Index 

تصنيف اجلزائر والبلدان العربية يف مؤشر اقتصاد املعرفة ومؤشر املعرفة واملؤشرات الفرعية  -2

 م:2012لسنة 

( ل KAMمن األشكال واجلداول أسفله، واعتمادا على معلومات البنك الدولي وفق منهجية )

مرتكزاته، ( وKEيتضح مستوى وتصنيف كل دولة عربية يف مسارها حنو االستعداد ل) م2012سنة

 وبناءا عليه ميكن تصنيف الدول كالتالي:

درجة 6,40(، وKE)درجة بالنسبة  6,00تزيد قيمة الدليلني فيه على وفيه املستوى األول مرتفع  . أ

من أنشطة اقتصاد املعرفة، مع البدء  متفوقاملرتبة بسيادة مستوى  هتتميز بلدان هذو (Kبالنسبة)

 .جمتمع املعرفة سيمبرت

(، KE)درجة بالنسبة 3,70-6,00ترتاوح فيه قيمة الدليلني بني اني متوسط: وفيه املستوى الث . ب

تتميز بلدان هذه املرتبة مبستوى مقبول (، وK) درجة بالنسبة 3,60-6,40بينما هي حمصورة بني 

يف  يف ميدان اقتصاد املعرفة، مع بدء التحول من جمتمع املعلومات باجتاه جمتمع املعرفة.

تشمل البلدان اليت جنحت يف توسيع اقتصاد أما املستوى املنخفض منها يف  مستواها األعلى
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املعلومات، وبدأت بالتحول حنو إرساء اللبنات األساسية القتصاد املعرفة، مع توفر مقومات جمتمع 

  املعلومات.
درجة يف حني ينحصر قيمة  3,70عنوتقل 0,90 عن(KE) قيمة دليله تزيد فياملستوى منخفض:  . ت

للوصول  سعىما زالت تتنتمي هلذا اجملال أنها  البلدان اليتدرجة، وتعترب  3,60 -0,84(بني K)دليل 

يف مستواها األعلى يف حني املستوى  إىل جمتمع املعلومات متهيدا للوصول إىل اقتصاد املعرفة

 األسفل من هذا التصنيف فهي بلدان غري مصنفة وال زالت بعيدة عن جمتمع املعلومات.

 م:2012البلدان العربية يف مؤشر اقتصاد املعرفة لسنة نيف تص -2-1

 (1(: واجلدول رقم)2شكل )

 م يف خريطة العامل ويف جدول2012تصنيف البلدان العربية يف مؤشر اقتصاد املعرفة لسنة 

 

 

 قيمة املؤشر الدولة 

 م(2012)

 مرتفع

6,00-9,50 

 6,94 االمارات

 6,90 البحرين

 6,14 عمان

 متوسط

3,70-6,00 

 5,96 السعودية

 5,84 قطر

 5,33 الكويت

 4,95 األردن

 4,56 تونس

 4,56 لبنان

 3,79 اجلزائر

 3,78 مصر

 منخفض

0,90-3,70 

 3,61 املغرب

 2,77 سوريا

 1,92 اليمن

 1,65 موريتانيا

 1,48 السودان

 1,34 جيبوتي
 

 البيانات الواردة يف:املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على 

Source: Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 - knoema.com.from: https 
https://knoema.com/aomssce/knowledge-economy-index. ,(03/  09 /2016) 

ينب اجلدول والشكل السابق أن هناك ثالث دول فقط تنتمي ملستوى اقتصاد معريف مرتفع وهي 

والي االمارات، البحرين وعمان، يف حني صنف يف املستوى املتوسط مثان دول تبدأ من على الت

األعلى إىل األسفل من السعودية، قطر، الكويت، األردن، تونس، لبنان، اجلزائر، مصر كآخر دولة 

مصنفة يف املستوى املتوسط، بينما مشل التصنيف املنخفض ست دول هي من األعلى إىل األسفل 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP85jnjNbUAhXCdpoKHT5vCYcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fknoema.fr%2FWBKEI2013%2Fknowledge-economy-index-world-bank-2012&usg=AFQjCNEknCx-NKgCa6uiYQJkdevj5_ijoQ
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لي: املغرب، سوريا، اليمن، موريتانيا، السودان، جيبوتي كآخر دولة مصنفة يف املستوى عل التوا

 املنخفض.

وعليه، فاجلزائر تصنف ضمن مرحلة جمتمع واقتصاد املعلومات متهيدا للوصول إىل جمتمع 

 واقتصاد املعرفة.

 م:2012تصنيف البلدان العربية يف مؤشر املعرفة لسنة -2-2

 (2رقم)(: واجلدول 3شكل )

 م يف خريطة العامل ويف جدول2012تصنيف البلدان العربية يف مؤشر املعرفة لسنة 

 

 

 قيمة املؤشر الدولة 

 م(2012)

 مرتفع

6,40-9,40 

 7,09 االمارات

 6,98 البحرين

 متوسط

3,60-6,40 

 6,05 السعودية

 5,87 عمان

 5,50 قطر

 5,15 الكويت

 4,80 تونس

 4,71 األردن

 4,65 بنانل

 4,28 اجلزائر

 منخفض

0,84-3,60 

 3,54 مصر

 3,25 املغرب

 3,01 سوريا

 1,82 السودان

 1,58 اليمن

 1,52 موريتانيا

 1,17 جيبوتي
 

 املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات الواردة يف:

Source: Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 - knoema.com.from: https 
https://knoema.com/aomssce/knowledge-economy-index. ,(03/  09 /2016) 

ينب اجلدول والشكل أعاله، أن هناك دولتني فقط تنتمي ملستوى معريف مرتفع وهي على التوالي 

االمارات، البحرين، يف حني صنف يف املستوى املتوسط مثان دول تبدأ من األعلى إىل األسفل من 

ى السعودية، وعمان، قطر، الكويت، تونس، األردن، لبنان، اجلزائر كآخر دولة مصنفة يف املستو

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP85jnjNbUAhXCdpoKHT5vCYcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fknoema.fr%2FWBKEI2013%2Fknowledge-economy-index-world-bank-2012&usg=AFQjCNEknCx-NKgCa6uiYQJkdevj5_ijoQ
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املتوسط، بينما مشل التصنيف املنخفض سبع دول هي من األعلى إىل األسفل عل التوالي: مصر، 

 املغرب، سوريا، السودان، اليمن، موريتانيا، جيبوتي كآخر دولة مصنفة يف املستوى املنخفض.

 م:2012تصنيف البلدان العربية يف مؤشر نظام التحفيز االقتصادي لسنة -2-3

 (3رقم ) (: واجلدول4شكل )

 م2012تصنيف البلدان العربية يف مؤشر نظام التحفيز االقتصادي لسنة 

 يف خريطة العامل ويف جدول

 

 

 قيمة املؤشر الدولة 

 م(2012)

 مرتفع

6,00-9,70 

 6,96 عمان

 6,86 قطر

 6,69 البحرين

 6,50 االمارات

 متوسط

3,5-6,00 

 5,86 الكويت

 5,68 السعودية

 5,65 األردن

 4,66 املغرب

 4,50 مصر

 4,28 لبنان

 3,81 تونس

 منخفض

0,12-3,5 

 2,91 اليمن

 2,33 اجلزائر

 2,05 موريتانيا

 2,04 سوريا

 1,85 جيبوتي

 0,48 السودان
 

 املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات الواردة يف:

Source: Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 - knoema.com.from: https 
https://knoema.com/aomssce/knowledge-economy-index. ,(03/  09 /2016) 

ينب اجلدول والشكل أعاله، أن هناك دول أربعة تنتمي ملستوى مرتفع يف مؤشر نظام التحفيز 

االقتصادي وهي على التوالي عمان، قطر، البحرين، االمارات، يف حني صنف يف املستوى املتوسط 

ب، هلذا املؤشر الفرعي سبع دول تبدأ من األعلى إىل األسفل من الكويت، السعودية، األردن، املغر

مصر، لبنان، تونس كآخر دولة مصنفة يف املستوى املتوسط، بينما مشل التصنيف املنخفض ست 

دول هي من األعلى إىل األسفل عل التوالي: اليمن، اجلزائر، موريتانيا، سوريا، جيبوتي، السودان، 

 كآخر دولة مصنفة يف املستوى املنخفض.

 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP85jnjNbUAhXCdpoKHT5vCYcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fknoema.fr%2FWBKEI2013%2Fknowledge-economy-index-world-bank-2012&usg=AFQjCNEknCx-NKgCa6uiYQJkdevj5_ijoQ
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 م:2012داع لسنة تصنيف البلدان العربية يف مؤشر نظام االب-2-4

 (4(: واجلدول رقم )5شكل )

 م2012تصنيف البلدان العربية يف مؤشر االبداع لسنة 

 يف خريطة العامل ويف جدول

 

 

 قيمة املؤشر الدولة 

 م(2012)

 مرتفع

6,20-9,90 

 6,60 االمارات

 6,42 قطر

 متوسط

3,60-6,20 

 5,88 عمان

 5,22 الكويت

 4,97 تونس

 4,86 لبنان

 4,61 البحرين

 4,14 السعودية

 4,11 مصر

 4,05 األردن

 3,67 املغرب

 منخفض

1,10-3,60 

 3,54 اجلزائر

 3,07 سوريا

 1,96 اليمن

 1,68 موريتانيا

 1,44 السودان

 1,44 جيبوتي
 

 املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات الواردة يف:

Source: Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 - knoema.com.from: https 
https://knoema.com/aomssce/knowledge-economy-index. ,(03/  09 /2016) 

ينب اجلدول والشكل أعاله، أن هناك دولتني فقط تنتمي ملستوى مرتفع يف مؤشر االبداع وهي 

على التوالي االمارات، قطر يف حني صنف يف املستوى املتوسط هلذا املؤشر الفرعي تسع دول تبدأ 

غرب من األعلى إىل األسفل من عمان، الكويت، تونس، لبنان، البحرين، السعودية، مصر، األردن، امل

كآخر دولة مصنفة يف املستوى املتوسط، بينما مشل التصنيف املنخفض ست دول هي من األعلى 

إىل األسفل عل التوالي: اجلزائر، سوريا، اليمن، موريتانيا، السودان، جيبوتي، كآخر دولة مصنفة 

 يف املستوى املنخفض.

 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP85jnjNbUAhXCdpoKHT5vCYcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fknoema.fr%2FWBKEI2013%2Fknowledge-economy-index-world-bank-2012&usg=AFQjCNEknCx-NKgCa6uiYQJkdevj5_ijoQ
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 م:2012تصنيف البلدان العربية يف مؤشر التعليم لسنة -2-5

 (5(: واجلدول رقم)6شكل )

 م يف خريطة العامل ويف جدول2012تصنيف البلدان العربية يف مؤشر التعليم لسنة 

 

 

 قيمة املؤشر الدولة 

 م(2012)

 مرتفع

6,30-9,90 

 6,78 البحرين

 متوسط

3,60-6,30 

 5,80 االمارات

 5,65 السعودية

 5,55 األردن

 5,51 لبنان

 5,27 اجلزائر

 5,23 عمان

 4,55 تونس

 3,70 الكويت

 منخفض

0,17-3,60 

 3,41 قطر

 3,37 مصر

 2,40 سوريا

 2,07 املغرب

 1,62 اليمن

 0,84 السودان

 0,73 جيبوتي

 0,71 موريتانيا
 

 املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات الواردة يف:

Source: Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 - knoema.com.from: https 
https://knoema.com/aomssce/knowledge-economy-index. ,(03/  06 /2017) 

ينب اجلدول والشكل أعاله، أن هناك دولة واحدة فقط تنتمي ملستوى مرتفع يف مؤشر التعليم 

دأ من األعلى وهي البحرين، يف حني صنف يف املستوى املتوسط هلذا املؤشر الفرعي مثان دول تب

إىل األسفل من االمارات، السعودية، األردن، لبنان، اجلزائر، عمان، تونس، الكويت كآخر دولة 

مصنفة يف املستوى املتوسط، بينما مشل التصنيف املنخفض مثان دول هي من األعلى إىل 

آخر دولة األسفل عل التوالي: قطر، مصر، سوريا، املغرب اليمن، السودان، جيبوتي، موريتانيا ك

 مصنفة يف املستوى املنخفض.

 

 

 

 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP85jnjNbUAhXCdpoKHT5vCYcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fknoema.fr%2FWBKEI2013%2Fknowledge-economy-index-world-bank-2012&usg=AFQjCNEknCx-NKgCa6uiYQJkdevj5_ijoQ
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 م:2012تصنيف البلدان العربية يف مؤشر تقنية املعلومات لسنة -2-6

 (6(: واجلدول رقم )7شكل )

 م2012تصنيف البلدان العربية يف مؤشر تقنية املعلومات لسنة 

 يف خريطة العامل ويف جدول

 

 

 قيمة املؤشر الدولة 

 م(2012)

 مرتفع

6,70-9,60 

 9,54 بحرينال

 8,88 االمارات

 8,37 السعودية

 متوسط

3,80-6,70 

 6,65 قطر

 6,53 الكويت

 6,49 عمان

 4,89 تونس

 4,54 األردن

 4,04 اجلزائر

 4,02 املغرب

 منخفض

0,32-3,80 

 3,58 لبنان

 3,55 سوريا

 3,16 السودان

 3,12 مصر

 2,18 موريتانيا

 1,33 جيبوتي

 1,17 اليمن
 

 املصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات الواردة يف:

Source: Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 - knoema.com.from: https 
https://knoema.com/aomssce/knowledge-economy-index. ,(03/  09 /2016) 

بية تنتمي للمستوى املرتفع يف مؤشر تقنية ينب اجلدول والشكل أعاله، أن هناك ثالث دول عر

املعلومات وهي على التوالي البحرين، االمارات، السعودية يف حني صنف يف املستوى املتوسط هلذا 

املؤشر الفرعي سبع دول تبدأ من األعلى إىل األسفل من قطر، الكويت، عمان، تونس، األردن، 

املتوسط، بينما مشل التصنيف املنخفض سبع دول اجلزائر، املغرب كآخر دولة مصنفة يف املستوى 

هي من األعلى إىل األسفل عل التوالي: لبنان، سوريا، السودان، مصر، موريتانيا ، جيبوتي، اليمن  

 كآخر دولة مصنفة يف املستوى املنخفض.

 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP85jnjNbUAhXCdpoKHT5vCYcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fknoema.fr%2FWBKEI2013%2Fknowledge-economy-index-world-bank-2012&usg=AFQjCNEknCx-NKgCa6uiYQJkdevj5_ijoQ
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 م(:2012م/2000متابعة تطورية ملسار مؤشرات اجلزائر والدول العربية للفرتة )-3

الدول يف تطبيق اقتصاد املعرفة فإن القياس  استعداداسات اليت أجريت حول مدى من خالل الدر

يف اجلزائر  هذه املؤشرات ، ومن خالل اجلداول التالية يتم تتبع تطوراألفضل هو(KI)و(KEI)عام ل ال

 م(.2012-م2000والدول العربية خالل الفرتة )

 م(:2012م/2000العربية للفرتة )تطور مؤشر اقتصاد املعرفة يف اجلزائر مع الدول -3-1

  (: مرتكز اقتصاد املعرفة7جدول رقم)

 الدولة

 قيمة املؤشر

 م(2012)

الرتتيب 

 العربي

 م(2012)

 قيمة

 املؤشر

 م(2000)

 الرتتيب

 العربي

 م(2000)

الرتتيب 

العاملي 

 م(2000)

الرتتيب 

العاملي 

 م(2012)

التغري 

 باملؤشر

التغري 

يف 

الرتتيب 

 العاملي

 +13 0,94 96 109 12 2,85 10 3,79 اجلزائر

 +6 0,89 42 48 3 6,05 1 6,94 االمارات

 -2 0,05 43 41 1 6,85 2 6,90 البحرين

 +18 0,86 47 65 6 5,28 3 6,14 عمان

 +26 1,36 50 76 8 4,60 4 5,96 السعودية

 -5 -0,17 54 49 4 6,01 5 5,84 قطر

 -18 -0,83 64 46 2 6,16 6 5,33 الكويت

 -18 -0,63 75 57 5 5,58 7 4,95 ألردنا

 +9 0,41 80 89 10 4,15 8 4,56 تونس

 -13 -0,39 81 68 7 4,95 9 4,56 لبنان

 -9 -0,51 97 88 9 4,29 11 3,78 مصر

 -10 -0,13 102 92 11 3,74 12 3,61 املغرب

 -1 -0,08 111 110 12 2,85 13 2,77 سوريا

 +6 -0,06 121 127 14 1,98 14 1,92 اليمن

 -11 -0,44 133 122 13 2,09 15 1,65 موريتانيا

 +1 0,13 137 138 16 1,35 16 1,48 السودان

 -3 -0,25 138 135 15 1,59 17 1,34 جيبوتي

 املصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على البيانات الواردة يف تقرير:

 2014(:تقرير املعرفة العربي لعام 2014)،اإلمنائياملتحدة  األمممؤسسة بن راشد آل مكتوم وبرنامج 

 .250بعنوان الشباب وتوطني املعرفة،دار الغرير للطباعة والنشر: دبي، االمارات العربية املتحدة، ص 

Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 - knoema.com.from: https 
https://knoema.com/aomssce/knowledge-economy-index. ,(03/  07 /2017) 

بالنظر إىل اجلدول أعاله، يتضح أن مخس دول عربية ومنها اجلزائر حققت تقدم يف ترتيبها 

دولة داخلة يف التصنيف، وكان أحسن أداء متجلى يف أداء  145العاملي ملؤشر اقتصاد املعرفة من بني 

( ، ثم 47/65رتبة) 18(، ثم عمان بتقدم 50/76رتبة ) 26اململكة العربية السعودية بتقدم يقدر ب

 (.137/138(، ثم السودان مبرتبة واحدة)127/121رتبة) 13اجلزائر بتقدم 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP85jnjNbUAhXCdpoKHT5vCYcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fknoema.fr%2FWBKEI2013%2Fknowledge-economy-index-world-bank-2012&usg=AFQjCNEknCx-NKgCa6uiYQJkdevj5_ijoQ
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دولة داخلة  145دولة عربية يف ترتيبها العاملي ملؤشر اقتصاد املعرفة من بني  10فيما كان تأخر 

(، وأقل 57/75)(، 46/64رتبة على التوالي ) 18يف التصنيف، وكان أسوء أداء لكل من الكويت واألردن ب 

 (.110/111قيمة شهدتها سوريا بتأخر مرتبة واحدة )

دولة عربية داخلة يف  17أما يف الرتتيب على املستوى العربي فتحتل االمارات املرتبة األوىل بني 

درجة . أما  1,34درجة وآخرها جيبوتي بقيمة  6,90درجة تليها البحرين  6,94التصنيف بقيمة 

 كأقصى قيمة.  10درجة من  3,79( وبقيمة 10/17برتبة ) األخرياىل النصف اجلزائر فانها تنتمي 

 ( عامليا.135/145عربيا حتتل املرتبة) واألخرية(عامليا 48/145واألوىل عربيا فهي حتتل املرتبة )

 م(:2012م/2000تطور مؤشر املعرفة يف اجلزائر مع الدول العربية للفرتة )-3-2

 م(2012م/2000عرفة يف اجلزائر مع الدول العربية للفرتة )(: تطور مؤشر امل8جدول رقم)

 الدولة

 قيمة املؤشر

 م(2012)

الرتتيب 

 العربي

 م(2012)

 قيمة

 املؤشر

 م(2000)

 الرتتيب

 العربي

 م(2000)

الرتتيب 

 العاملي

 م(2012)

التغري 

 باملؤشر

التغري 

 بالرتتيب

 العاملي

 - 0,84 95 10 3,44 10 4,28 اجلزائر

 +5 1,53 41 6 5,56 1 7,09 االمارات

 -1 0,32 42 1 6,66 2 6,98 البحرين

 +4 1,38 55 7 4,67 3 6,05 السعودية

 +4 1,34 57 8 4,53 4 5,87 عمان

 -2 -0,31 61 3 5,81 5 5,50 قطر

 -4 -0,73 68 2 5,88 6 5,15 الكويت

 +4 0,56 80 11 4,24 7 4,80 تونس

 -4 -0,97 81 4 5,68 8 4,71 األردن

 -4 -0,93 82 5 5,58 9 4,65 لبنان

 -2 -0,95 100 9 4,49 11 3,54 مصر

 - -0,08 105 12 3,33 12 3,25 املغرب

 - -0,22 106 13 3,23 13 3,01 سوريا

 +2 0,20 122 16 1,62 14 1,82 السودان

 -1 -0,37 126 14 1,95 15 1,58 اليمن

 -1 -0,37 133 15 1,89 16 1,52 موريتانيا

 - -0,26 139 17 1,43 17 1,17 جيبوتي

 املصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على البيانات الواردة يف تقرير:

 2014(:تقرير املعرفة العربي لعام 2014،)اإلمنائياملتحدة  األمممؤسسة بن راشد آل مكتوم وبرنامج 

 .250ت العربية املتحدة، ص بعنوان الشباب وتوطني املعرفة،دار الغرير للطباعة والنشر: دبي، االمارا
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Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 - knoema.com.from: https 
https://knoema.com/aomssce/knowledge-economy-index. ,(03/  07 /2017) 

بالنظر إىل اجلدول أعاله، يتضح أن مخس دول عربية ومنها اجلزائر حققت تقدم يف ترتيبها 

دولة داخلة يف التصنيف، وكان أحسن أداء متجلى يف أداء  17شر املعريف من بني العربي ملؤ

( مع أكرب زيادة يف تغري احلاصل يف قيمة املؤشراملعريف  يقدر 1/6رتب ) 5االمارات بتقدم يقدر ب

( و السودان 7/11(،)4/8( ،)3/7رتب على الرتتيب) 4+ درجة ، ثم السعودية وعمان وتونس  بتقدم 1,53ب

 (.  14/16رتب ) 2تقدم ب

دولة داخلة يف  17دولة عربية يف ترتيبها العربي ملؤشر املعريف من بني 8فيما كان تأخر 

(مع 9/5( ،)8/4( ،)6/2رتبة على التوالي ) 4التصنيف، وكان أسوء أداء لكل من الكويت واألردن ولبنان ب 

درجة ، وأقل تأخر شهدته  -0,97درأكرب تأخر يف تغري احلاصل يف قيمة املؤشراملعريف لألردن يق

(. مع مالحظة حمافظة 16/15(،)15/14(،)2/1البحرين واليمن وموريتانيا مبرتبة واحدة على التوالي)

 .17، 13، 12، 10كل من اجلزائرواملغرب وسوريا و جيبوتي على مراتبها على الرتتيب

دولة عربية داخلة يف  17وىل بني أما يف الرتتيب على املستوى العربي فتحتل االمارات املرتبة األ

( عامليا 41/145درجة وبرتبة ) 6,98درجة تليها البحرين  7,09( عامليا بقيمة 41/145التصنيف و)

(. أما اجلزائر فإنها تنتمي اىل النصف 139/145درجة وبرتتيب ) 1,17وآخرها جيبوتي بقيمة 

 ( عامليا.95/145ة. وبرتبة )كأقصى قيم 10درجة من  4,28( وبقيمة 10/17برتبة ) األخري

 م(:2012م/2000تطور املؤشر الفرعية القتصاد املعرفة يف اجلزائر مع الدول العربية للفرتة )-3-3

( املعربة عن KE( يتم تتبع تطور مسار املؤشرات الفرعية ل)KEمن خالل التحليل اجلزئي ملكونات )

التالي التطور احلاصل يف املؤشر الفرعي  املستوى الكلي للمرتكزات الدول العربية، على الرتتيب

 ملرتكز احلوافز االقتصادية، االبداع، التعليم ، وتقنية املعلومات.

 م(:2012م/2000تطور املؤشر الفرعي احلوافز االقتصادية للجزائر مع الدول العربية للفرتة ) - أ

 م(:2012م/2000(: تطور مرتكز احلوافز االقتصادية للدول العربية للفرتة )9جدول رقم )

 الدولة

قيمة 

 املؤشر

 م(2012)

الرتتيب 

 العربي

 م(2012)

 قيمة املؤشر

 م(2000)

 الرتتيب

 العربي

 م(2000)

الرتتيب 

العاملي 

 م(2012)

التغري 

 باملؤشر

التغري يف 

الرتتيب 

 العربي

 +3 1,24 115 16 1,09 13 2,33 اجلزائر

 - -0,55 44 1 7,51 1 6,96 عمان

 +3 0,22 45 5 6,64 2 6,86 قطر

 - -0,76 48 3 7,45 3 6,69 البحرين

 -3 -1,01 50 1 7,51 4 6,50 االمارات

 -1 -1,14 54 4 7,00 5 5,86 الكويت

 +2 1,28 60 8 4,40 6 5,68 السعودية

 -1 0,37 62 6 5,28 7 5,65 األردن

 -1 -0,33 72 7 4,99 8 4,66 املغرب

 +1 0,82 73 10 3,68 9 4,50 مصر

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP85jnjNbUAhXCdpoKHT5vCYcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fknoema.fr%2FWBKEI2013%2Fknowledge-economy-index-world-bank-2012&usg=AFQjCNEknCx-NKgCa6uiYQJkdevj5_ijoQ
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 م(:2012م/2000(: تطور مرتكز احلوافز االقتصادية للدول العربية للفرتة )9جدول رقم )

 الدولة

قيمة 

 املؤشر

 م(2012)

الرتتيب 

 العربي

 م(2012)

 قيمة املؤشر

 م(2000)

 الرتتيب

 العربي

 م(2000)

الرتتيب 

العاملي 

 م(2012)

التغري 

 باملؤشر

التغري يف 

الرتتيب 

 العربي

 +1 1,24 79 11 3,04 10 4,28 لبنان

 -2 -0,08 96 9 3,89 11 3,81 تونس

 +1 0,84 107 13 2,07 12 2,91 اليمن

 -2 -0,67 205 12 2,72 14 2,05 موريتانيا

 - 0,32 121 15 1,72 15 2,04 سوريا

 -3 -0,22 124 13 2,07 16 1,85 جيبوتي

 - -0,06 142 17 0,54 17 0,48 السودان

 عداد الباحثة باالعتماد على البيانات الواردة يف تقرير:املصدر: من ا

 2014(:تقرير املعرفة العربي لعام 2014،)اإلمنائياملتحدة  األمممؤسسة بن راشد آل مكتوم وبرنامج 

 250بعنوان الشباب وتوطني املعرفة،دار الغرير للطباعة والنشر: دبي، االمارات العربية املتحدة، ص 

Source: Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 - knoema.com.from: https 
https://knoema.com/aomssce/knowledge-economy-index. ,(03/  09 /2016) 

بالنظر إىل اجلدول أعاله، يتضح أن ست دول عربية ومنها اجلزائر حققت تقدم يف ترتيبها 

دولة داخلة يف التصنيف، وكان أحسن أداء  17العربي ملؤشر الفرعي احلوافز االقتصادية من بني 

( ، مع أكرب زيادة يف تغري احلاصل يف قيمة 13/16رتب ) 3متجلى يف أداء اجلزائر بتقدم يقدر ب

+ درجة لصاحل السعودية . وشاركت قطر اجلزائر 1,28املؤشرالفرعي احلوافز االقتصادية يقدر ب

(، وتشاركت كل من مصر 6/8مرتبة) 2تقدم ب ( ، يف حني حققت السعودية 2/5مراتب ) 3بتقدم 

 (12/13(،)10/11(،)9/10ولبنان واليمن يف صورة تقدم مبرتبة واحدة على الرتتيب التالي)

 17دول عربية يف ترتيبها العربي املؤشرالفرعي احلوافز االقتصادية من بني 6فيما كان تأخر 

( 4/1رتب على التوالي ) 3ات وجيبوتي ب دولة داخلة يف التصنيف، وكان أسوء أداء لكل من االمار

(مع أكرب تأخر يف تغري احلاصل يف قيمة املؤشرالفرعي لنظام احلوافز االقتصادية 16/13،)

درجة ، وأقل تأخر شهدته الكويت، األردن، املغرب مبرتبة واحدة على  -1,14للكويت يقدر

يتانيا مبرتبتني ، وحمافظة كل من (. مع مالحظة  تأخر كل من تونس ومور8/7(،)7/6(،)5/4التوالي)

 .17، 13، 12، 10اجلزائرواملغرب وسوريا و جيبوتي على مراتبها على الرتتيب

دولة عربية داخلة يف  17أما يف الرتتيب على املستوى العربي فتحتل عمان املرتبة األوىل بني 

( عامليا وآخرها 45/145ة )درجة وبرتب 6,86درجة تليها قطر ب 6,96( عامليا بقيمة 44/145التصنيف و)

 األخري(. أما اجلزائر فإنها تنتمي اىل النصف 142/145درجة وبرتتيب عاملي ) 0,48السودان بقيمة 

( عامليا. وبالتالي فهو اسوء 115/145كأقصى قيمة. وبرتبة ) 10درجة من 2,33( وبقيمة 13/17برتبة )

 .(KEاحملققة يف املؤشرات الفرعية ل) اإلجنازات

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP85jnjNbUAhXCdpoKHT5vCYcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fknoema.fr%2FWBKEI2013%2Fknowledge-economy-index-world-bank-2012&usg=AFQjCNEknCx-NKgCa6uiYQJkdevj5_ijoQ
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 م(:2012م/2000ور املؤشر الفرعي االبداع  للجزائر مع الدول العربية للفرتة )تط - ب

 (: مرتكز نظم االبداع10جدول رقم )

 الدولة

قيمة 

 املؤشر

 م(2012)

الرتتيب 

 العربي

 م(2012)

 قيمة املؤشر

 م(2000)

 الرتتيب

 العربي

 م(2000)

الرتتيب 

العاملي 

 م(2012)

التغري 

 باملؤشر

التغري يف 

 الرتتيب

 العربي

 - 0,29 88 12 3,25 12 3,54 اجلزائر

 +6 2,28 46 7 4,32 1 6,60 االمارات

 +1 0,91 70 3 5,51 2 6,42 قطر

 +5 1,63 57 8 4,25 3 5,88 عمان

 - -0,16 71 4 5,38 4 5,22 الكويت

 -4 0,73 84 9 4,24 5 4,97 تونس

 - 0,39 85 6 4,47 6 4,86 لبنان

 -6 -1,76 49 1 6,37 7 4,61 البحرين

 +1 -0,10 64 9 4,24 8 4,14 السعودية

 -4 -0,92 96 5 5,03 9 4,11 مصر

 -8 -2,15 75 2 6,20 10 4,05 األردن

 - -0,37 99 11 4,04 11 3,67 املغرب

 -1 -0,46 107 12 3,53 13 3,07 سوريا

 - 0,38 126 14 1,58 14 1,96 اليمن

 -2 0,02 136 13 1,66 15 1,68 موريتانيا

 - 0,01 141 16 1,34 16 1,44 جيبوتي

 -1 0,06 142 15 1,38 16 1,44 السودان

 املصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على البيانات الواردة يف تقرير:

 2014(:تقرير املعرفة العربي لعام 2014،)اإلمنائياملتحدة  األمممؤسسة بن راشد آل مكتوم وبرنامج  -

ملعرفة،دار الغرير للطباعة والنشر: دبي، االمارات العربية املتحدة، ص بعنوان الشباب وتوطني ا

251.- 

 Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 - knoema.com.from: https 
https://knoema.com/aomssce/knowledge-economy-index. ,(03/  09 /2016) 

بية حققت تقدم يف ترتيبها العربي ملؤشر بالنظر إىل اجلدول أعاله، يتضح أن أربع دول عر

دولة داخلة يف التصنيف، وكان أحسن أداء متجلى يف أداء االمارات  17الفرعي لالبداع  من بني 

( ، مع أكرب زيادة يف تغري احلاصل يف قيمة املؤشرالفرعي االبداع  1/17رتب ) 6بتقدم يقدر ب

( ، يف حني تشاركت كل من 3/8مراتب ) 5م ب+ درجة لصاحلها. بينما عمان حققت تقد2,28يقدر ب

 (. 8/9( ، )2/3مرتبة على الرتتيب) 1قطر والسعودية بتقدم ب 

دولة داخلة  17دول عربية يف ترتيبها العربي ملؤشر الفرعي االبداع  من بني 7فيما كان تأخر 

قيمة رتب مع أكرب تأخر يف تغري احلاصل يف  8يف التصنيف، وكان أسوء أداء لالردن  ب 

درجة ، وأقل تأخر شهدته سوريا،السودان مبرتبة واحدة  -2,15املؤشرالفرعي لالبداع هلا  مبقدار 

(،  9/5مراتب) 4(  ومصر ب7/1مراتب ) 6(. مع مالحظة  تأخر البحرين ب 16/15(،)13/12على التوالي)

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP85jnjNbUAhXCdpoKHT5vCYcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fknoema.fr%2FWBKEI2013%2Fknowledge-economy-index-world-bank-2012&usg=AFQjCNEknCx-NKgCa6uiYQJkdevj5_ijoQ
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اليمن وجيبوتي  (، وحمافظة كل من اجلزائروالكويت واملغرب و15/13مرتبة ) 2وموريتانيا بتأخر 

 .16،  14، 11، 4، 12على مراتبها على الرتتيب

دولة عربية داخلة يف  17أما يف الرتتيب على املستوى العربي فتحتل االمارات املرتبة األوىل بني 

( عامليا وآخرها 70/145درجة وبرتبة ) 6,42درجة تليها قطر ب 6,60( عامليا بقيمة 46/145التصنيف و)

 األخري(. أما اجلزائر فإنها تنتمي اىل النصف 142/145درجة وبرتتيب عاملي )1,44السودان بقيمة 

( عامليا. وبالتالي فهو ثاني 88/145كأقصى قيمة. وبرتبة ) 10درجة من 3,54( وبقيمة 12/17برتبة )

 .(KEاحملققة يف املؤشرات الفرعية ل) اإلجنازاتاسوء 

 م(:2012م/2000ل العربية للفرتة )تطور املؤشر الفرعي التعليم للجزائر مع الدو - ت

 (:مرتكز التعليم واملوارد البشرية11جدول رقم )

 م(2012) الدولة

الرتتيب 

 العربي

 م(2012)

 م(2000)

 الرتتيب

 العربي

 م(2000)

الرتتيب 

العاملي 

 م(2012)

التغري 

 باملؤشر

التغري يف 

الرتتيب 

 العربي

 +5 1,31 71 11 3,96 6 5,27 اجلزائر

 - 0,44 45 1 6,34 1 6,78 البحرين

 +5 1,36 55 7 4,44 2 5,80 االمارات

 +5 1,37 58 8 4,28 3 5,65 السعودية

 -1 -0,07 63 3 5,62 4 5,55 األردن

 -3 -0,26 64 2 5,77 5 5,51 لبنان

 +2 1,01 74 9 4,22 7 5,23 عمان

 +2 0,63 89 10 3,92 8 4,55 تونس

 -5 -1,47 98 4 5,17 9 3,70 الكويت

 -5 -1,44 101 5 4,85 10 3,41 قطر

 -5 -1,29 102 6 4,66 11 3,37 مصر

 - -0,17 109 12 2,57 12 2,40 سوريا

 - 0,05 115 13 2,02 13 2,07 املغرب

 - -0,34 124 14 1,96 14 1,62 اليمن

 - -0,54 134 15 1,38 15 0,84 السودان

 +1 0,38 137 17 0,35 16 0,73 جيبوتي

 -1 -0,48 138 16 1,19 17 0,71 موريتانيا

 املصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على البيانات الواردة يف تقرير:

 2014(:تقرير املعرفة العربي لعام 2014،)اإلمنائياملتحدة  األمممؤسسة بن راشد آل مكتوم وبرنامج 

 .251ت العربية املتحدة، ص بعنوان الشباب وتوطني املعرفة،دار الغرير للطباعة والنشر: دبي، االمارا

Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 - knoema.com.from: https 
https://knoema.com/aomssce/knowledge-economy-index. ,(03/  09 /2016) 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP85jnjNbUAhXCdpoKHT5vCYcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fknoema.fr%2FWBKEI2013%2Fknowledge-economy-index-world-bank-2012&usg=AFQjCNEknCx-NKgCa6uiYQJkdevj5_ijoQ


 )دراسة مقارنة مع الدول العربية( اقتصاد املعرفة يف اجلزائر: تتبع مسار وحتليل واقع 

 

 

214 

بالنظر إىل اجلدول أعاله، يتضح أن ست دول عربية حققت تقدم يف ترتيبها العربي ملؤشر 

دولة داخلة يف التصنيف، وكان أحسن أداء متجلى مشاركة  يف أداء كل  17يم من بني الفرعي التعل

(، مع أكرب 3/8(،)2/7( ،)6/11رتب على الرتتيب ) 5من اجلزائر و االمارات  والسعودية بتقدم يقدر ب

+ درجة لصاحل السعودية. 1,37زيادة يف تغري احلاصل يف قيمة املؤشرالفرعي التعلم  يقدر ب 

(، يف حني 8/10(،)7/9مراتب على الرتتيب) 2ا تشاركت كل من عمان وتونس يف حتقيق تقدم ببينم

 ( .16/17مرتبة على ) 1حققت جيبوتي تقدم ب 

دولة داخلة  17فيما كان تأخر ست دول عربية يف ترتيبها العربي ملؤشر الفرعي التعليم  من بني 

رتب   على  5ي الكويت ، قطر، مصر  ب دول وه 3يف التصنيف، وكان أسوء أداء مشاركة بني 

( مع أكرب تأخر يف تغري احلاصل يف قيمة املؤشرالفرعي للتعليم  10/5(،)10/5(،)9/4الرتتيب التالي )

وموريتانيا مبرتبة واحدة على  األردندرجة  لصاحل الكويت، وأقل تأخر شهدته بني -1,47مبقدار 

(  . وحمافظة كل من البحرين وسوريا 5/2مراتب ) 3نان ب (. مع مالحظة  تأخر لب17/16( ،)4/1التوالي)

 .16، 15، 14، 12، 1واملغرب واليمن والسودان على مراتبها على الرتتيب

دولة عربية داخلة يف  17أما يف الرتتيب على املستوى العربي فتحتل البحرين املرتبة األوىل بني 

( 55/145درجة وبرتبة ) 5,80تليها االمارات ب درجة 6,78( عامليا وبقيمة 45/145التصنيف وبرتتيب )

(. أما اجلزائر فإنها تنتمي اىل 138/145درجة وبرتتيب عاملي )0,71عامليا وآخرها موريتانيا بقيمة 

( عامليا. 71/145كأقصى قيمة. وبرتبة ) 10درجة من 5,27( وبقيمة 6/17النصف األول برتبة )

 .(KEاملؤشرات الفرعية ل) احملققة يف اإلجنازاتوبالتالي فهو أفضل 

 م(:2012م/2000تطور املؤشر الفرعي تقنية املعلومات للجزائر مع الدول العربية للفرتة ) - ث

 (: مرتكز تقنية املعلومات12جدول رقم )

 الدولة

قيمة 

 املؤشر

 م(2012)

الرتتيب 

 العربي

 م(2012)

 قيمة

 املؤشر

 م(2000)

 الرتتيب

 العربي

 م(2000)

الرتتيب 

العاملي 

 م(2012)

التغري 

 باملؤشر

التغري يف 

 الرتتيب

 

 +4 0,93 89 13 3,11 9 4,04 اجلزائر

 +1 2,28 1 2 7,26 1 9,54 البحرين

 -1 0,96 12 1 7,92 2 8,88 االمارات

 +3 2,88 21 6 5,49 3 8,37 السعودية

 - -0,40 51 4 7,05 4 6,65 قطر

 -2 -0,56 54 3 7,09 5 6,53 الكويت

 +2 1,37 55 8 5,12 6 6,49 عمان

 +2 0,35 79 9 4,54 7 4,89 تونس

 -1 -0,68 87 7 5,22 8 4,54 األردن

 - 0,09 90 10 3,93 10 4,02 املغرب

 -6 -2,91 99 5 6,49 11 3,58 لبنان

 - -0,03 100 12 3,58 12 3,55 سوريا

 +4 1,06 104 17 2,1 13 3,16 السودان

 -3 -0,65 106 11 3,77 14 3,12 مصر

 -1 -0,63 117 14 2,81 15 2,18 موريتانيا
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 -1 -1,27 129 15 2,6 16 1,33 جيبوتي

 -1 -1,13 132 16 2,3 17 1,17 اليمن

 املصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على البيانات الواردة يف تقرير:

 2014بي لعام (:تقرير املعرفة العر2014،)اإلمنائياملتحدة  األمممؤسسة بن راشد آل مكتوم وبرنامج 

 .251بعنوان الشباب وتوطني املعرفة،دار الغرير للطباعة والنشر: دبي، االمارات العربية املتحدة، ص 

Source: Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 - knoema.com.from: https 
https://knoema.com/aomssce/knowledge-economy-index. ,(03/  09 /2016) 

دول عربية حققت تقدم يف ترتيبها العربي ملؤشر  6نظر إىل اجلدول أعاله، يتضح أن بال

دولة داخلة يف التصنيف، وكان أحسن أداء متجلى مشاركة  يف  17الفرعي لتقنية املعلومات بني 

( مع أكرب زيادة يف 13/17(،)9/13رتب على الرتتيب ) 4أداء كل من اجلزائر و السودان بتقدم يقدر ب

+ درجة لصاحل السعودية.  2,88 احلاصل يف قيمة املؤشرالفرعي لتقنية املعلومات  يقدر ب تغري

 2(، بينما تشاركت كل من عمان وتونس يف حتقيق تقدم ب3/6مراتب ) 3وهي اليت حققت تقدم ب

 (.1/2مرتبة ) 1(، يف حني حققت البحرين تقدم ب 7/9(،)6/8مراتب على الرتتيب)

 17دول عربية يف ترتيبها العربي ملؤشر الفرعي لتقنية املعلومات من بني فيما كان تأخر مثان 

( مع أكرب تأخر يف تغري 11/5رتب   ) 6دولة داخلة يف التصنيف، وكان أسوء أداء للبنان   بتأخر 

درجة  لصاحلها، وأقل تأخر -2,91احلاصل يف قيمة املؤشرالفرعي لتقنية املعلومات  مبقدار 

وموريتانيا جيبوتي واليمن مبرتبة واحدة على  األردنول االمارات ، د 5شهدته مشاركة 

(  . وحمافظة كل 14/11مراتب ) 3( ،مع مالحظة  تأخر مصر ب 17/16(،)16/15(، )15/14(،)8/7(،)2/1التوالي)

 .12، 10، 4قطر ولبنان وسوريا على مراتبها على الرتتيب

دولة عربية داخلة يف  17رين املرتبة األوىل بني أما يف الرتتيب على املستوى العربي فتحتل البح

درجة وهو أفضل اجناز عربي على مستوى كل 9,54( عامليا وبقيمة 1/145التصنيف وبرتتيب )

( عامليا وآخرها اليمن بقيمة 12/145درجة وبرتبة ) 8,88املؤشرات الفرعية، تليها االمارات ب 

( 9/17ئر فإنها تنتمي اىل النصف األول برتبة )(. أما اجلزا132/145درجة وبرتتيب عاملي )1,17

 اإلجنازات( عامليا. وبالتالي فهو ثاني أفضل 89/145كأقصى قيمة. وبرتبة ) 10درجة من 5,27وبقيمة 

 .(KEاحملققة يف املؤشرات الفرعية ل)

 خالصة واستنتاجات:

ة واملؤشرات الفرعية من خالل الدراسة التحليلية التطورية ملؤشر اقتصاد املعرفة ومؤشر املعرف

القتصاد املعرفة يالحظ تباين مستويات الدول العربية يف مسريتها التطورية وفروق شاسعة 

تدعو ملزيد من القلق نظرا لتخلفها الشديد ما يلزم وقت أكرب لتعديل وضعيتها مما يفقدها 

 وقت يزيد من ختلفها وابتعادها عن ركب الدول الناشئة سريعة النمو.

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP85jnjNbUAhXCdpoKHT5vCYcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fknoema.fr%2FWBKEI2013%2Fknowledge-economy-index-world-bank-2012&usg=AFQjCNEknCx-NKgCa6uiYQJkdevj5_ijoQ
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وى املؤشرات الفرعية يالحظ عدم تزامن وتوافق يف التطور واالستعداد وهذا له تأثري وعلى مست

سليب ، مع وجود فارق مسافة أو فجوة معرفية بني الدول العربية فيما بينها وكذلك بني األوىل 

 عامليا. وهو ما يستدعي تعديل الوضع يف اقرب وقت لتفعيل املسرية التطورية.

 املراجع واملصادر:

1 - Ian Brinkley, (2006), Defining the knowledge economy, Knowledge economy 

programmed, report. ,p: 6,  

from:http://www.theworkfoundation.com/assets/docs/publications/65_defining%20k

nowledge%20economy.pdf, at valuable(12\06\2012).2 

 :املعرفة اقتصاد وحتقيق واالتصال اإلعالم هجري(: تكنولوجيا1437-م2016سلطان، ) سيد حممد -2

السنوي السابع، الرياض، اململكة العربية  اإلعالمياملعريف، املنتدى  النمو ومتطلبات اإلندماج آليات

-https://samc.ksu.edu.sa/sites/samc.ksu.edu.../bhth ، متوفر على املوقع :9السعودية، ص 

mhmd_syd.pdf(12/01/2017،  مت االطالع عليه بتاريخ .) 
3

، التاسعة التنمية خطة ،المعرفة على مالقائ االقتصاد(: 2014-2010والتخطيط، ) االقتصاد وزارة-

 وقع:، متوفر على امل75، اململكة العربية السعودية، ص5الفصل

https://www.mep.gov.sa/ar/AdditionalDocuments/Plans/9th/%D8%AE%D8%B7%D8
%A9%20%D8%A7%D 

 (.15/06/6201، مت االطالع عليه بتاريخ)

-4- Ismail Seki, (2008), The Importance of ICT for the Knowledge Economy: A Total 

Factor Productivity Analysis for Selected OECD Countries, International Conference 

on Emerging Economic Issues in a Globalizing World, Izmir, Turkey , p73 . 

 (.15/06/6201، مت االطالع عليه بتاريخ)
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وموقع املرأة من تطويرها، املعهد العربي للتطوير (: مؤشرات اقتصاد املعرفة 2006مرال توليان،) -9

 .10والبحوث اإلحصائية، ص 

ماهية االقتصاد )االقتصاد اجلديد : االقتصاد املبين على املعرفة(: 2005،)حممد مراياتي -10

بالتعاون مع اإلسكوا  و  جامعة السلطان  املؤمتر األول للجمعية االقتصادية العمانية(، اجلديد

.5ص: ، 2005تشرين األول/ أكتوبر  3-2، عمان: مسقط ،غرفة جتارة وصناعة قابوس   و  

 مصر/االقتصادي النمو حتقيق يف املعرفة اقتصاد (: دور2008الشمري،) طاهر جبار حممد-11

 .7-6ص:-، ص10، العدد 02واإلدارية، الكوفة: العراق، جملد  االقتصادية للعلوم جملة الغري -أمنوذجًا

 وُمحّفز كُمحّرك املعلومات تقنية قطاع تطوير دراسة (: 2015)اض االقتصادي،منتدى الري-12

السعودية، الدورة السابعة بعنوان: حنو  العربية اململكة يف املعرفة اقتصاد إىل والتحّول للتنمية

 .30-29تنمية اقتصادية مستدامة، الرياض: اململكة العربية السعودية، ص ص 

دور اقتصاد املعرفة يف احلد من البطالة: حالة اجلزائر، املؤمتر  (:2013)العشعاشي عبد احلق، -13

النمو والعدالة واالستقرار من منظور (ICIEF)العاملي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي 

 :سبتمرب، اسطنبول، تركيا. متوفر على املوقع 10-9اسالمي

9icief.sesric.org/.../Session4/6%20-%20131-%20Abdelheq%20Lac. ( ،

02/06/2016) .  

لفجوة املعرفية بني الدول العربية  :2013حامد كريم احلداوي، سجاد حممد عطية اجلنابي، -41

 :، متوفر على املوقع126-109ص ص ( KAM)واألجنبية حبسب منهجية تقييم املعرفة

www.iasj.net/iasj?func=article&aId=76892( ،08/06/2016) . 

 :https://knoema.com/okfysj/moving-towards-knowledge- 15-

economy?indicator=Economic%20Incentive%20Regime%20Index 

16- Knowledge Economy Index (World Bank), 2012 - knoema.com.from: https 

https://knoema.com/aomssce/knowledge-economy-index. ,(03/  06 /2017)  

(:تقرير املعرفة العربي لعام 2014،)اإلمنائياملتحدة  األممشد آل مكتوم وبرنامج مؤسسة بن را -17

بعنوان الشباب وتوطني املعرفة،دار الغرير للطباعة والنشر: دبي، االمارات العربية املتحدة، ص  2014

251. 

 
                                                           

1 - Ian Brinkley, (2006), Defining the knowledge economy, Knowledge economy programmed, 

report. ,p: 6, 

from:http://www.theworkfoundation.com/assets/docs/publications/65_defining%20knowled 

ge%20economy.pdf, at valuable(12\06\2012). 
 :املعرفة اقتصاد وحتقيق واالتصال اإلعالم هجري(: تكنولوجيا1437-م2016سلطان، ) سيد حممد -2

السنوي السابع، الرياض، اململكة العربية  اإلعالمياملعريف، املنتدى  النمو باتومتطل اإلندماج آليات
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5

، 5الفصل، التاسعة التنمية خطة ،المعرفة على مالقائ االقتصاد(: 2014-2010والتخطيط، ) االقتصاد وزاية -

 ، متوفر على املوقع:75السعودية، ص اململكة العربية
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