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دراسة   -اقتصاد المعرفة و تأثيراته على معدل النمو االقتصادي في الجزائر
 –(  1990/2015خال الفترة )  طريقة التحليل التمييزيقياسيه باستعمال  

 الدكتور : سايح حمزة   المركز الجامعي نور البشير البيض / الجزائر

 الملخص : 

، و الذي ي القوى األساسية احملركة لالقتصاد املعريف إن الرأس املال الفكري و تكنولوجيا املعلومات ه

، و قد حاولت هذه الورقة البحثية  القوى االقتصادية للنمو االقتصادي يف العصر احلديث أصبح 

التعمق يف حيثيات اقتصاد املعرفة يف اجلزائر و تأثريه على معدالت النمو االقتصادي ،  من 

اإلنفاق على التعليم ، صادرات رفة متمثلة يف )خالل إدراج بعض مدخالت اقتصاد املع

 االخرتاع براءاتطلب  ،التكنولوجيا املتقدمة  ، عدد األفراد املستعملون لالنرتنيت من السكان 

و  البحث يف عالقتها مع النمو االقتصادي يف اجلزائر ، و قد امتدت فرتة الدراسة ما  املسجلة ( 

و قد خلصت   SPSSقة التحليل التمييزي باستعمال برنامج (  ، مستخدمني طري2015/ 1990بني ) 

الدراسة بان املتغري الوحيد الذي له تأثري على معدالت النمو االقتصادي متثل يف طلب براءات 

، على عكس املتغريات األخرى اليت تبني بان تأثريها معدوم على متغري النمو  االخرتاع 

 ائر . االقتصادي  خالل فرتة الدراسة يف اجلز

 الكلمات املفتاحية : اقتصاد املعرفة ، النمو االقتصادي ، التحليل التمييزي .

 : المقدمة 

العامل اليوم يشهد ازديادا كبريا لدور املعرفة و املعلومات يف االقتصاد ، ذلك أن املعرفة أصبحت  إن

علومات و التكنولوجيا الرتكيز على امل أعنصرا مهما يف عمليه اإلنتاج و النمو االقتصادي ، و بد

 knowledge)  ةكمحددات  مهمة يف االقتصاد احلديث ، الذي أصبح يسمى حاليا باقتصاد املعرف
economy صارت فيه املعرفه حمصله مزج و تكامل بني تقنيات عاليه و خربه  الذي( ، هذا األخري

 ر أالقتصاديهإنسانيه متقدمه ، تولد عنها غزاره يف املعرفة و توسع كبري يف األدوا

 االجتماعية.و

لقد أصبح اقتصاد املعرفة حيتل الصدارة يف اهتمامات االقتصاديني كونه يتميز يف ابرز 

خصائصه و خاصة يف ظل التكنولوجيا الرقمية مبصطلح الوفرة على عكس االقتصاد التقليدي 

مية إىل تطوير ( األمر الذي دفع كثري من الدول الناscarity scienceيتميز بالندرة ) الذي

منظومتها التعليمية  سواء يف جامعاتها أو مراكز حبثها بغيه حتقيق معدالت منو اقتصاديه 
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كبريه ، و اجلزائر من بني  هذه الدول اليت تسعى بإمكاناتها احلالية للولوج إىل اقتصاد املعرفة 

ووصوال إىل معدالت و بني الدول املتقدمة  هدفها يف دلك تقليص فجوه املعرفة القائمة بينها 

 منو اقتصادي اجيابيه . 

قياسا ملا سبق فان هذا البحث يبحث يف  اإلجابة عن اإلشكالية التالية :  هل هناك عالقة و 

 تبادلية بني  مدخالت اقتصاد املعرفة املدروسة و النمو االقتصادي يف اجلزائر ؟ 

 التالية :  الفرضيات تتبنى الراهنة الدارسة فإن اإلشكالية الرئيسي  تساؤل حتليل إىل وللوصول

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني معدل النمو االقتصادي  و اإلنفاق  على التعليم . -

 صادرات التكنولوجيا املتقدمة .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني معدل النمو  االقتصادي و  -

عدد األفراد  املستعملون قتصادي  وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني معدل النمو  اال -

 لالنرتنيت .

 .االخرتاع املسجلة براءات طلباتية بني معدل النمو االقتصادي وئتوجد عالقة ذات داللة إحصا -

و يستهدف موضوع البحث بشكل دقيق  إبراز العالقة التبادلية  بني اقتصاد املعرفة من جهة  

اق على التعليم ، صادرات التكنولوجيا املتقدمة ، عدد األفراد  متمثال يف املدخالت التالية ) اإلنف

املستعملون لالنرتنيت  طلبات االخرتاع املسجلة ( و الناتج احمللي اإلمجالي ) النمو االقتصادي (  

الدراسة  خالل من،  2015-1990خال الفرتة املمتدة ما بني  من جهة أخرى يف دوله اجلزائر

  SPSSنت استعمال طريقة التحليل التمييزي باستعمال برنامج التحليل التطبيقية و اليت تضم
بني  و االنعدام  اإلجياب أو السلب مابني اليت ترتاوح األحكام صحة من التحقق وبالتالي  ،

 متغريات الدراسة التابعة و املستقلة .  

 ية : و بهدف اإلملام بالعناصر املتعلقة  بهذا البحث  سنتناول  احملاور التال

 السابقة  الدراسات -

 املفاهيمي  القتصاد املعرفة و النمو االقتصادي . اإلطار -

 القياسية  الدراسة -

 السابقة الدراسات :األول المحور

( إىل حماولة قياس مؤشرات اقتصاد املعرفة يف اجلزائر و توصلت  2007هدفت دراسة سيدي علي )  -

االقتصاد اجلزائري قد اظهر التأخر الكبري يف العديد من الدراسة إىل أن اقتصاد املعرفة  ضمن 

امليادين األساسية خاصة يف جمال التعليم العالي و التكوين     و البين التحتية املتعلقة 

باالتصاالت و تكنولوجيا املعلومات و البحث و التطوير  ، األمر الذي حدى يف منع يف خلق مزايا 

ن االقتصاد داخل اجلزائر . تنافسية على مستوى هذا النوع م

1

  

( إىل البحث يف أفاق اقتصاد املعرفة يف اجلزائر يف ظل 2014و هدفت دراسة سعدان شبايكي )

بيئته وواقعه احلالي و اتضح من خالل هذه الدراسة بان دولة اجلزائر تعاني من فجوة عميقة 

لك أن النظام التعليمي ال يؤدي بني االستثمارات املنفقة على التعليم و درجة كفاءة خمرجاته ، ذ

إىل تكوين رأس املال املعريف النوعي الذي حتتاجه البالد للدخول إىل اقتصاد املعرفة و املشاركة 

الفعالة يف جمتمع املعرفة. 

2
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( ، حاولت هذه الدراسة البحث يف براءة االخرتاع كمؤشر تنافسية 2006أما دراسة إبراهيم خبيت ) 

ر و الدول العربية ، و قد توصل هذا البحث إىل نتيجة مفادها تدني تعداد االقتصاديات اجلزائ

ضعيتها الوطن العربي مقارنة بدول كانت واملمنوحة يف كل وبراءات االخرتاع املطلوبة 

االقتصادية و التعليمية تشابه أو تتطابق مع وضعية الدول العربية مثل الربتغال ، ماليزيا ، 

ما فيما خيص دولة اجلزائر فقد أفضت الدراسة إىل تأخرها يف جمال براءة ايرلندا ، سنغافورة ، أ

االخرتاع وضعف إقبال املتعاملني األجانب على محاية اخرتاعاتهم يف اجلزائر .

3

 

( التعمق يف إشكالية الدول العربية لتحقيق التنمية 2012/2013وحاولت دراسة بولصباع رياض) 

اقتصاد املعرفة و قد ضمت الدراسة الدول العربية التالية ) البشرية املستدامة والتوجه حنو 

اإلمارات العربية املتحدة و اجلزائر إضافة إىل اليمن ( ، و قد توصلت الدراسة بان النمو االقتصادي 

احملقق يف الدول الثالثة يعتمد على صادرات احملروقات و املواد األولوية بنسبة كبرية ، ما يعترب 

ام للنمو األمر الذي ساهم يف تأخر توجه دول كاجلزائر و اليمن حنو اقتصاد مصدرا غري مستد

املعرفة ، إضافة إىل أن عدم تنويع مصادر النمو يشكل حتديا كبريا أمام الدول الثالثة من اجل 

حتقيق النمو االقتصادي  و اقتصاد املعرفة ، ومن جهة أخرى فان اإلنفاق على البحث العلمي يف 

ية ال يعين متطلبات احلد األدنى املطلوبة لبناء بيئة حتتية للبحث العلمي ، و إن الدول العرب

تدني اإلنفاق على التعليم يف مجيع مراحله كافة ساهم بشكل سليب يف خمرجات املعرفة .

4

 

( ، فقد حبثت يف يف إبراز دور اقتصاد املعرفة يف 2008و فيما يتعلق بدراسة جبار الطهر الشمري )  

النمو االقتصادي ، مسلطا الضوء على دولة مصر منوذجا كدولة  نامية يف اقتصاد املعرفة حتقيق 

، و قد توصلت الدراسة إىل أن احلكومة املصرية سعت من اجل إدخال مصر يف خضم التطورات 

التكنولوجية احلاصلةو إبعادها عن العزلة اليت تالحظ يف جل الدول العربية ، األمر الذي أدى إىل 

يق مستويات عالية من الناتج احمللي اإلمجالي ، كما قامت احلكومة املصرية بتطوير الكوادر حتق

اليت لديها و ختريج العديد من الدفعات يف الكليات القادرة على إدارة و تسيري العملية اإلنتاجية 

على  و قف األطر اجلديدة اليت فرضها االجتاه حنو اقتصاد املعرفة . 

5

 

( ، فقد هدفت  إىل قياس العالقة التبادلية بني التعليم 2009اهلل بن حممد  املالكي )  أما دراسة عبد

 simultaneous équationقد استخدم الباحث منوذج قياسي أني )يف اململكة العربية السعودية ، و
model  ة ( الختبار مدى التداخل بني املتغريات التعليمية  و النمو االقتصادي و حتديد العالق

التبادلية بني التعليم و النمو االقتصادي و قد بينت الدراسة بان زيادة اإلنفاق التعليمي تؤدي إىل 

زيادة الناتج احمللي اإلمجالي احلقيقي للقطاع غري النفطي ، وزيادة الناتج احمللي اإلمجالي 

ادة أعداد املدرجني احلقيقي عري  النفطي ينتج عنها زيادة يف أعداد املدرجني بالتعليم العام و زي

يف التعليم العام ينتج عنها زيادة يف اإلنفاق التعليمي أي ال يوجد عالقة تبادلية طردية 

مباشرة بني التعليم و النمو االقتصادي يف اململكة العربية السعودية ، إال من خالل  وجود  

احمللي اإلمجالي  اإلنفاق احلكومي على التعليم ، كما توصلت النتيجة بان النمو يف الناتج
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احلقيقي غري النفطي يف األجل القصري ناتج عن النمو يف أعداد املدرجني يف التعليم العام أو 

املخرجات التعليمية.  

6

  

 المحور الثاني : اإلطار المفاهيمي القتصاد المعرفة و النمو االقتصادي

لومات هي القوى األساسية احملركة أوال: اقتصاد املعرفة : إن الرأس املال الفكري و تكنولوجيا املع

 la)  ( ضمن القرن احلالي ، حيث أصبحت املعرفةÉconomie du savoirلالقتصاد املعريف )
connaissance( و املعلومات )les informations هي القوى االقتصادية للنمو االقتصادي يف   )

وبرت سولو ( ، حيث وضح بان أهم عوامل النمو العصر احلديث . و هدا ما أكد عليه االقتصادي ) ر

( من النمو االقتصادي يتعلق  ℅ 50االقتصادي هو ابتكار و نشر معارف جديدة و يوضح بان ) 

( من النمو االقتصادي الناتج  16( تعود إىل منو العرف اجلديدة و يضاف إليها )  34باملعرفة  منها ) 

ن خالل عملية التعليم . عن االستثمار يف رأس املال اإلنساني م

7

و عليه ميكن أن نعرف اقتصاد   

املعرفة بأنه ذلك االقتصاد الذي يعترب إنتاج   و توزيع  و استخدام املعرفة احملرك األساسي يف 

و فرص التوظيف عرب كافة الصناعات ، كما يعترب ذلك    عملية النمو االقتصادي و خلق الثروة 

و الذي يقوم على الفهم اجلديد و األكثر عمقا  لدور املعرفة و رأس الفرع من العلوم االقتصادية 

املال البشري يف تكوين االقتصاد و تقدم اجملتمع .  

8

بتعبري أعمق يعترب اقتصاد املعرفة ،  و 

ابتكارها بغية حتسني احلصول على املعرفة و توظيفها و بأنه ذلك االقتصاد الذي يدور حول

تطبيقات تكنولوجية فادة من خدمة معلوماتية ثرية ، وخالل االستنوعية احلياة كافة من 

و استخدام  العقل البشري كراس للمال و استغالل البحث العلمي إلحداث جمموعة من    متطورة

التغريات اإلسرتاتيجية يف طبيعة احمليط االقتصادي ليصبح اكرت انسجاما مع حتديات العوملة و 

و التنمية املستدامة .  تصالتكنولوجيا املعلومات و اال

9

ومن جهة أخرى ميكن اعتبار اقتصاد   

املعرفة ذلك  النمط االقتصادي املتطور القائم على االستخدام الواسع النطاق للمعلوماتية و 

شبكات االنرتنيت يف خمتلف أوجه النشاط االقتصادي ، و خاصة يف التجارة االلكرتونية  مرتكزا 

إلبداع و التطور التكنولوجي خاصة ما تعلق بالتكنولوجيا اجلديدة يف اإلعالم    على املعرفة و ا

 و االتصال .

10

، و بناءا على التعريفات السابقة ميكن أن حندد اقتصاد املعرفة بأنه ذلك االقتصاد 

الذي يرتكز كلية و بشكل مباشر على مصطلح املعرفة و املعلوماتية بكل أنواعها معتمدا على 

 ير التكنولوجي للوصول إىل زيادة معدل منو اقتصادي بشكل مرتفع يف املدى الطويل التطو

 ثانيا : خصائص اقتصاد املعرفة 

 ميكن أن حندد أهم خصائص اقتصاد املعرفة يف النقاط التالية : 

 درات إعطاء األولوية املطلقة لتكوين اإلنسان السوي القوي ذي املهارات العالية و العلم الغزير  و الق

اإلبداعية اخلالقة ، عن طريق ترشيد اإلنفاق العام لزيادة القسم املخصص للمعرفة بدءا من 

 املدارس إىل اجلامعات . 
  يعترب اقتصاد املعرفة قائم على ذاته و قائم على عالقاته مع االقتصاديات األخرى ، و هو يف

 أصحاب العقول اخلالقة . ملواهب ودائم البحث عن أصحاب ااته و ارتباطاته دائم احلركة ، وعالق
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  يقوم اقتصاد املعرفة بتوظيف املعرفة كمشروع اجتماعي متكامل يبنى تدرجييا على مشاركة

و يهدف يف أخر املطاف إىل الولوج إىل عصر املعلومات و بناء جمتمع قائم على     اجلميع 

 .   ) ( société basée sur la connaissanceاملعرفة 
 اد املعرفة القدرة على االبتكار و إجياد توليد منتجات فكرية و معرفية جديدة مل تكن ميلك اقتص

نتجات األكثر إشباعا للمستهلك  تعرفها األسواق من قبل األمر الذي ساعد على خلق و إجياد امل

املنتج . و

11

   
 ( يعترب علم اقتصا د املعرفة بأنه علم الوفرةConnaissance de l'abondanceعل ) ى عكس علم

( ذلك أن مدخالت  Science de la pénurieاالقتصاد التقليدي الذي يعرف بأنه علم الندرة ) 

اقتصاد املعرفة تنمو عند االستخدام  على عكس ما هي عليه مجيع املدخالت االقتصادية 

 األخرى اليت تستنفذ عند االستخدام .  
 زيادة املدخالت  يؤدي إىل حتقيق إنتاج املعرفة  خيضع اقتصاد املعرفة لقانون تزايد الغلة ، أي أن

إمكانية إنتاج معرفة  الرتاكمية و باجتاه متزايد ، و يعين ذلك أن إنتاج معرفة جديدة سيؤدي إىل

. جديدة أخرى

12

  
 ثالثا: متطلبات الولوج إىل اقتصاد املعرفة   

 فة لعل أبرزها :هناك عدة متطلبات ينبغي توفرها لتحقيق الولوج إىل اقتصاد املعر

  سياسة اقتصادية كلية مستقرة خاصة يف جمال استقرار العملة و استقرار معدل الصرف اهلدف

 من ذلك فسح اجملال للتخطيط طويل املدى . 

 . سرعة تعلم األفراد ، وزيادة اكتساب املعرفة عن طريق سياسات االستخدام و التدريب الفعال 

 اري ،  فسح اجملال لدخول االستثمار األجنيب الذي يرتكز  على حترير  االتصاالت ، االنفتاح التج

 التقنيات احلديثة . 

  يرتكز اقتصاد املعرفة على احملددات التالية ) اإلبداع ، االبتكار ، التعليم و رأس املال البشري  تقنية

املعلومات و االتصاالت ، احلافز االقتصادي و النظام املؤسسي و احلوكمة (. 

13

 

: مؤشرات اقتصاد املعرفة : ملعرفة مدى التقدم حنو اقتصاد املعرفة ألي بلد كان ال بد من رابعا 

استخدام بعض املؤشرات و اليت تعترب كمعيار قياس التحول حنو هذا االقتصاد و اليت سنحاول 

 إمجاهلا يف النقاط التالية : 

    شرات األساسية القتصاد املعرفة مؤشرات البحث و التطوير : تشكل بيانات األحباث و التطوير املؤ (1

 إذ يتم استخدام مؤشرين هامني يف ذلك هما : 

( النفقات املخصصة لألحباث و التطوير : حيث ختضع هذه األحباث منذ مدة طويلة لعملية 1-1

 مجع منظمة و معيارية للبيانات مما يسمح بإجراء حتاليل ديناميكية و مقارنات دولية . 

التدريب  متثل مؤشرات مهمة لتقييم إن البيانات املتعلقة بالتعليم والتدريب : م و( مؤشر التعلي1-2

يتم مجع  سبة خالل عملية التعليم الرمسي واملكت -الرأس املال البشري  -املعارف و املهارات 

إحصاءات التعليم على قاعدة دولية من قبل منظمة التعاون و التنمية االقتصادية و اليونسكو 
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ارة اإلحصاء يف اجملموعة األوروبية و هي تتوافر عادة لعدة أعوام ، و يعد مؤشر التعليم  على إدو

و إثارة قوى املتعلم  و نشاطه الذاتي و توفري  درجة عالية من التدريب كونه يعترب عملية حتفيز

وامل الداخلية اإلمكانيات املالئمة اليت تساعد املتعلم على القيام بتغيري سلوكه الناتج عن الع

اخلارجية ، كما متكن اهميتة من جهة أخرى يف التأثري املباشر على ثورة التكنولوجيا و املعرفة و

 من حيث نسبة املتعلمني املتخصصني يف جماالت املعرفة املتغرية ومن مثة زيادة اإلنتاجية . 

ا املعلومات  و االتصاالت ( مؤشر نشر التكنولوجيا املعلومات و االتصال : يعترب ظهور تكنولوجي2

اجلديدة نقطة وصل هامة ما بني االقتصاد املرتكز على املعرفة من جهة   و القاعدة التكنولوجيا 

املالئمة من جهة أخرى ، و جند أن لتكنولوجيا املعلومات  و االتصال اجلديدة عدة تأثريات على 

 االقتصاد أهمها : 

عات جديدة كوسائل اإلعالم املتعددة ،  التجارة ( تسمح بظهور و ازدهار و تطور صنا 2-1

 االلكرتونية  الصناعة القاءمة على الشبكات اهلاتف ...اخل 

 ( تسمح بكثافة األرباح اإلنتاجية خاصة يف جمال املعاجلة ، التخزين و تبادل املعلومات 2-2

لعالقة بعدد أجهزة ( مؤشر البنية األساسية للحواسيب : و يضم هذا املؤشر كل العمليات ذات ا3

 احلاسوب يف كل ألف نسمة من الشبكات و مستخدمي الشبكة العنكبوتية . 

( مؤشر العلم و التكنولوجيا : تندرج ضمن هذا املؤشر البيانات املتعلقة باألحباث و التنمية و 4

ات نشر إحصائيات براءات االخرتاع و املنشورات العلمية ، و ميزان املدفوعات التكنولوجية و مؤشر

و االتصاالت .   املعلومات

14

  

 :  تتعدد تعاريف النمو االقتصادي : تعريف النمو االقتصاديرابعا 

 و ميكن أن حنصرها فيما يلي :

" يقصد بالنمو االقتصادي على انه تلك الزيادة يف إمجالي الناتج احمللي أو إمجالي الدخل  

ة يف نصيب الفرد من الدخل احلقيقي  "  و اليت حتقق زياد القومي

15

 

يعرف النمو على انه " ظاهرة كمية ، تعرب  عن الزيادة املستمرة للدخل القومي و الفردي "  

16

 

 خامسا :  محددات النمو االقتصادي : 

 تتمثل هذه احملددات يف العوامل االقتصادية و الغري اقتصادية 

 ا يلي : ميكن حصرها في( العوامل االقتصادية : 1

( املوارد الطبيعية : حيث تعرف املوارد الطبيعية بأنها العناصر األصلية املتمثلة يف هبات 1-1

 األرض الطبيعية ، إذ تشكل احد العوامل الرئيسية لكي توثر على النمو االقتصادي ألي بلد .  

قتصادي و اليت تفسر  ( العوامل البشرية : تلعب املوارد البشرية دورا هاما يف عملية النمو اال1-2

اليت تدخل كمستخدم أساسي يف العملية ملهارات و املعرفة لدى األفراد وبالقدرات  املواهب ، ا

 اإلنتاجية . 
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(  عنصر رأس املال : يتمثل عنصر العمل يف جمموع السلع اليت تتواجد يف وقت معني و يف  1-3

باقي األصول املادية اليت تدخل يف العملية اقتصاد معني ، مثل اآلالت و التجهيزات و املباني و 

 اإلنتاجية . 

(  التقدم التكنولوجي : حيظى عنصر التقدم  التكنولوجي بأهمية كبرية يف عملية النمو 1-4

االقتصادي  إذ تتمثل هذه األخرية يف استعمال أو استخدام املعارف العقالنية العملية أو التقنية  

ن طريق خلق و توزيع و تسيري املنافع و اخلدمات األمر الذي بغية االستجابة لالحتياجات ع

 يؤدي إىل االستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج يف العملية اإلنتاجية لتخفيف النمو االقتصادي .   

 (  العوامل الغري اقتصادية : ميكن توضيحها يف النقاط التالية : 2

لنمو االقتصادي ، كون أن االستثمار يف التعليم ال ( التعليم : يعترب التعليم حمرك أساسي يف ا2-1

حيقق فقط إنتاجية عالية ، و لكن ينتج عنه أيضا زيادة العوائد من جهة و خلق لرأس املال 

 البشري و التقدم اإلنتاجي من جهة أخرى .

عامالن ( العوامل األساسية : يعترب االستقرار السياسي و اإلدارة القوية ضمن البيئة السياسية ك2-2

مهمان للنمو االقتصادي ، كونها يؤثران على فعالية القرارات املتخذة يف اجلانب االقتصادي من 

جهة   و حتفيز االستثمار من جهة أخرى داخل االقتصاد احمللي ، و هو ما يؤدي إىل حتقيق النمو 

االقتصادي املأمول .  

17

 

املواقف و السلوكيات ، القيم   تمثلة يف( العوامل االجتماعية : إن العوامل االجتماعية م2-3 

املؤسسات االجتماعية  هذه  العوامل اليت تتغري و تتأثر و تتوسع انطالقا من عملية انتشار و

التعليم  و انتقال الثقافات من جمتمع إىل أخر .

18

  

 :  النمو االقتصادي ضمن النظريات االقتصادية سادسا 

واسع يف الفكر االقتصادي و مت التطرق إليه من طرف لقد حظي النمو االقتصادي باهتمام 

العديد من املفكرين االقتصاديني ، األمر الذي جعل مفهوم النمو االقتصادي يتغري بتغري أفكار 

املدارس االقتصادية  فنجد أن رواد املدرسة الكالسيكية و يف مقدمتهم االقتصادي ادم مسيث 

Adam Smith   (1776 قد اعترب أن الع )تقسيمه هو السبيل األمثل لزيادة مل مصدر لثروة األمة و

اإلنتاجية ، كما تطرق إىل ضرورة الرتاكم الرأمسالي والذي يعرب عن رغبة األفراد يف االدخار 

بدال من االستهالك ، أي ختصيص جزء من املوارد اإلنتاجية اليت ميتلكونها ، من اجل إنتاج السلع 

الرفع من ، بهدف التوسع يف تقسيم العمل و سلع االستهالكيةاإلنتاجية بدال من إنتاج ال

بالتالي زيادة نصيب الفرد من الدخل احلقيقي ، أما ابرز  معوقات النمو االقتصادي .  واإلنتاج

 حسب ادم مسيث فيتمثل يف حمدودية املوارد الطبيعية للدولة .

(  فقد أكد على مكانة Thomas Robert Malthus()1791 ) توماس روبرت مالتوس ( ) أما االقتصادي

و بني يف نظريته املتعلقة بالسكان على أهمية الطلب ب يف التأثري على حجم اإلنتاج ، الطل
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الفعال بالنسبة للنمو . كما وضح  ضرورة احلد من االدخار عند مستوى معني حتى ال ينخفض 

ستثمار والنتيجة احلد من النمو مستوى الطلب الفعال على االستهالك ، األمر الذي سيعيق اال

االقتصادي. 

19

        

كما ابرز ) توماس روبرت مالتوس (  اثر النمو السكاني على النمو االقتصادي مبينا و جوب أن 

و يفوق منو الناتج يف االقتصاد احمللي نظريه من عدد السكان ، حتى يتحقق النمو يتعدى 

جمرد النمو الظاهري.  و ليس  االجيابي احلقيق

20

 

( ، فقد اعترب أن النمو االقتصادي  David Ricardo ( )1772-1823) دافيد ريكاردو( ( )  االقتصادي أما

يتوقف على االزدهار يف القطاع الزراعي ، و أن تطور الصناعات يتوقف على الفائض احملقق يف 

س الوظائف الرئيسية لثالث هذا القطاع ، كما وضح بان النمو االقتصادي يقوم على أسا

) الرأمساليون ، العمال ، الزراعيون و مالك األراضي ( ، ذلك أن دور الرأمساليون   جمموعات هم

يكمن يف أن معظم االدخارات تتحقق من األرباح اليت جتنيها الطبقة الرأمسالية ، و تقوم هذه 

دة تراكم رأس املال أما الفئة الثانية املتمثلة يف و بالتالي زيا الطبقة عادة باستثمار أرباحها

العمال الزراعيون  و الذين ميثلون األغلبية من السكان ، فأنهم يعتمدون على األجور املدفوعة من 

) اجر الكفاف ( ، فإذا     الطبقة الرأمسالية  ، و أن عدد هؤالء العمال يتحدد و فق مستوى األجور 

انعكس باإلجياب على عدد السكان  األمر الذي يؤدي إىل زيادة عرض  كان معدل األجور كافبا ،

العمل و اخنفاض األجور إىل مستوى الكفاف ، و النتيجة هناك عالقة طردية بني معدل اجلور و 

عدد السكان.  أما فئة مالك األراضي فيحصلون على دخوهلم عن طريق الربح لقاء استخدام 

  األراضي اخلصبة اململوكة هلم .

و قد ركز دافيد ريكاردو من جانب أخر على أهمية التجارة احلرة ) التجارة اخلارجية ( ، ألهميتها  

يف احلفاظ على معدالت ارباح عالية يف الزراعة باعتبارها مصدرا مهما من مصادر تراكم رأس 

املال من جهة ، و منع الركود االقتصادي من جهة أخرى .  

21

 

اخلاصة بالنمو االقتصادي ضمن املدرسة الكينزية فتتمثل يف منوذج  أما أهم النماذج الكمية 

، و يعد هذا النموذج أقدم حماولة لنمذجة النمو االقتصادي  (( Harrod- Domar )دومار ( -)هارد 

. Harrodو   Domerيف  ظـــل الفروض الكينزية و الذي يعود إىل العمل املشرتك لكي من الباحثني

22

 هذا النموذج أن االدخار و رأس املال أساس عملية النمو االقتصادي ، و هذا األمر و قد اعترب 

يستوجب على كل بلد ادخار نسبة معينة من الناتج القومي اإلمجالي كحد ادني سنويا بغية  

استبدال رأس املال الثابت ) املعدات ، األبنية الطرق ، اجلسور ...( و الغاية من ذلك احملافظة على 

توى الناتج الوطين ، ومن جهة أخرى  و بغرض الوصول إىل زيادة صافية يف الناتج القومي ) من مس

خالل زيادة معدل النمو االقتصادي ( ال بد من زيادة االستثمارات الكلية ) الزيادة يف رأس املال (  

در بنسبة اعلي من النسبة املطلوبة إلغراض االمتالك ، و يعترب عنصر االدخار أهم مصا

االستثمارات و بالتالي فهو احملرك األساسي لعملية النمو االقتصادي و لإلشارة فان هذا النموذج 

يقوم على عدة فرضيات لعل أبرزها أن النظام االقتصادي السائد مغلق ) عدم و جود جتارة 

عام لألسعار فورية ) بدون تدخل الدولة ( ، املدى الاقتصادي بأحكام و قرارات آلية و خارجية ، نظام

 ثابت ( .

23
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( و الذي قدم من خالل حبثه " مساهمات يف نظرية  Robert Solowأما االقتصادي ) روبرت سولو ( )

( منوذج للنمو على املدى الطويل ، و ارجع التوازن يف النمو على املدى الطويل إىل  1956النمو " ) 

و العمل ( ، حيث قدم دالة اإلنتاج ضمن   التغيري يف التوليفة  حلصص عناصر اإلنتاج ) رأس املال

   L(t)   ) , A  K (t  Y(t)=F .( t)منوذجه بالعالقة التالية :
ميثل العمل و لكي تتحقق دالة اإلنتاج هناك  Lميثل التقدم التقين و  Aميثل رأس املال ،  Kحيث  

ة إىل اإلنتاجية احلدية بعض الفرضيات و املتمثلة يف إمكانية اإلحالل بني عناصر اإلنتاج إضاف

لعناصر اإلنتاج موجبة و متناقصة ، و أن دالة اإلنتاج حتقق التجانس بني عوامل اإلنتاج من 

الدرجة األوىل .  

24

 

و قد ارجع سولو أن عوامل النمو االقتصادي تتغري مع الزمن حسب معدل منو السكان ، و معدل 

منوذجه بان تواجد األداء االقتصادي عند مستوى  استنبط من خالمعدل االدخار ، وواالمتالك 

تقل فيه نسبة رأس املال بالنسبة للعامل عن مستوى حالة االستقرار يستمر يف التحسن مضيفا 

مبقدار الرتاكم يف رأس املال مبعدل يفوق معدل منو السكان إىل غاية الوصول إىل حالة االستقرار 

بأداء اقتصادي مبالغ فيه، أي يف حالة  أن نسبة رأس املال ، بينما يف  احلالة العكسية اليت تتصف 

تفوق نسبة رأس املال تفوق نسبة رأس املال بالنسبة لعامل باملقدار التوازني ،  فسريجع معدل 

النمو االقتصادي إىل غاية الوصول إىل حالة االستقرار ، و يف حالة االستقرار االقتصادي فان 

عوامل التباطؤ للنمو االقتصادي فقد أرجعها االقتصادي سولو إىل انه دخل الفرد يبقى ثابتا . أما 

كلما كانت معدالت االدخار مرتفعة كلما كان  االدخار مرتفعة كلما كان البلد غنيا نسبيا و يف 

حالة كان معدل السكان مرتفعا كان البلد فقريا . 

25

 

اد منشأ للنمو االقتصادي من أما نظرية النمو احلديثة فقد حاول كثري من االقتصاديني إجي

 pawlخالهلا  أمسوه بنظرية النمو الداخلي و يف مقدمة هؤالء االقتصاديني )بول رومر (  )
Romer   ( عام  )( متبوعا ) بروبرت لو كاس  ( )1986Robert lucas   ( يف عام )(  و) روبرت بارو  1988

 ( )Ropet Barro  بان هناك  أربعة عوامل أساسية لزيادة النمو ، و قد أشار هذا التيار  1991( ستة

 و املتمثلة يف الرأمسال الطبيعي ، التكنولوجيا ، الرأمسال البشري  و الرأمسال العمومي .  االقتصادي

و قد اعترب بول رومر بان احملدد األساسي لنمو مستدام على املدى الطويل يكون بسبب 

  االستثمار يف التكنولوجيا اجلديدة

26

، و أن التقدم التكنولوجي يف الصناعة يتطلب نشاطا  

مجاعيا بغية الربح مؤلفا من املنتجات اليت ميكن تسجيل براءات اخرتاعاتها إلبعاد  الشركات 

املنافسة باإلضافة إىل عنصر املعرفة ، ذلك أن اليد العاملة و رأس املال غري كافيان إلبداع 

مر تفاعل رأس مال بشري منتج مع خمزون املعرفة ، حبيث كلما تصاميم جديدة ، و إمنا يتطلب األ

ازدادت املعرفة أصبحت جهود البحث و التطوير املعتمدة على رأس املال البشري منتجة أكثر ، و ما 

ميكن استنباطه أن منوذج رومر للنمو االقتصادي كرس لدور اتساع املعرفة يف اغناء البحث  

نتاجية . العلمي  و إمكانيات زيادة اإل

27
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 ) Aghion , Howth ,  ,  1992( و )  ,Grossm , Helpman) 1991كما اعترب كال من االقتصادي    
أن التقدم التقين يعترب متغري  داخلي  مهم يف النمو االقتصادي و قد ركز ت نظرية النمو   

راد أكثر إنتاجية و على الداخلي على مفهوم رأس املال البشري كاملهارات و املعارف اليت جتعل األف

عكس رأس املال املادي فان رأس املال البشري يتميز بتزايد معدالت العوائد ، حبيث ال يتباطأ 

النموعند تراكم رأس املال البشري )التعليم(. 

28

  

 احملور الثالث :  الدراسة التطبيقية

و قد  ضمت هذه  2015إىل  1990مت اختبار عينة الدراسات للسنوات املمتدة من  (  عينة الدراسة :1

العينة أربعة متغريات مستقلة متمثلة يف طلبات براءات االخرتاع و النسبة املئوية لعدد األفراد 

النسبة املئوية لصادرات التكنولوجيا املتقدمة  و ن لالنرتنيت من جمموع السكان ، واملستعملو

لقومي ،  و متغري واحد مستقل  متمثل النسبة املئوية اإلنفاق على التعليم  من إمجالي الدخل ا

و املالحظ من خالل عينة الدراسة و جود قيم مفقودة ملتغري  يف معدل الناتج احمللي اإلمجالي .

النسبة املئوية لعدد األفراد املستعملون لالنرتنيت من جمموع السكان ، األمر الذي يتطلب معاجلة 

 وسط احلسابي قبل بداية التحليل هذه القيم املفقودة و تعويضها باملت

تتمثل مصادر البيانات يف :( مصادر البيانات2

 

 :إحصائيات البنك الدولي على املوقع
http://www.albankaldawli.org  

 : األدوات اإلحصائية  -

 املتوسطات  -

قات املتواجدة التحليل التميزي : الذي ميثل احد تقنيات حتليل البيانات و الغاية منه دراسة العال -

 بني املتغريات النوعية ) التابعة ( و املتغريات  الكمية ) املفسرة ( و يستعمل فيما يلي : 

 حتديد املتغريات  املفسرة األكثر قدرة على التمييز بني اجملموعات .   -

 حتديد اجملموعة اليت تنسب إليها املفردة اإلحصائية انطالقا من خصائص هذه املفردة .    -

 تقديم التصنيف املفردات اإلحصائية .  -

يعترب أسلوب التحليل التمييزي احد أساليب التحاليل :  ( مفهوم األسلوب التحليل التميزي3

اإلحصائية متعددة املتغريات و الذي يهدف إىل تكوين منوذج إحصائي يصور العالقة املتبادلة 

تعود أهمية التحليل التميزي بصفة مدققة ، ولة املتغريات املستقبني املتغريات التابعة النوعية و

إىل الفعالية يف التمييز بني املشاهدات باستعمال العديد من املتغريات يطلق عليها   املتغريات 

 التمييزية .

و يعتمد النموذج التحليل التمييزي للوصول إىل الدالة  التمييزية اليت تعمل على تعظيم الفروق 

و تقليل تشابه األخطاء و التطبيق يف الوقت ذاته ، و هذا من خالل  بني متوسط اجملموعات

إجياد جتميعات خطية جملموعة من املتغريات .

29

 

 ( وصف السلسلة اإلحصائية : 4

 ( قراءة معطيات  املتغريات التابعة : 4-1

خاصة ذلك  ( اإلنفاق على التعليم : يتبني من اجلدول  أدناه بان اجلزائر أولت للتعليم أهمية4-1-1

أن اإلنفاق على التعليم يف اجلزائر يعترب جزاءا هاما من الناتج احمللي اخلام منذ التسعينات و إىل 



 

 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات

 م  2017توبر أك 11- 10يف الفرتة من 

 

 

 

261 

غاية الوقت احلاضر نتيجة التطور يف أعداد املتمدرسني  . و قد حدد متوسط نسبة اإلنفاق على 

( ، األمر الذي  يربهن  2015-1990احمللي املتوسط للفرتة )  من إمجالي الناتج ℅  4.98التعليم ب  

اجملهودات الكبرية املتواصلة لدولة اجلزائر يف سبيل إصالح و تطوير نظامها التعليمي بالرغم 

من أن السياسة التعليمية املنتهجة ترتكز على التوسع الكمي على حساب النوعية ، و قد 

ر يف تكوين الرأس املال البشري مبالغ كبرية خاصة يف التعليم استثمرت اجلزائر  و ما زالت تستثم

( اخلاص مبخطط  2010/2014)        اإلجباري و هذا ما توضح من خالل الربنامج اخلماسي للفرتة 

منه كموارد  لتحسني  ℅ 40مليار دوالر خصصت   286دعم اإلنعاش االقتصادي و الذي رصدت له 

 10مليار دينار ، كما خصصت مبلغ  852ع الرتبية حصة تقدر ب كان لقطا  التنمية البشرية .

مليار دينار لتحديد األثاث  8.4ماليري دينار إلعادة تأهيل ألف مؤسسة مدرسية ، فيما حددت 

املدرسي و التجهيزات .

30

و جند أن هذه االستثمارات التعليمية العمومية تغطي جانب النفقات   

 80أن حصة األسد كانت من نصيب نفقات التسيري بواقع  حنو  التسيري و نفقات التجهيز ، رغم

من ميزانية قطاع الرتبية الوطنية ، و اليت تغطي يف معظمها أجور و مرتبات املوظفني و   ℅

من  ℅ 20الباقي يوجه لتغطية الشؤون ذات  الطابع االجتماعي ، الثقايف و الرياضي و تبقى 

عليه اثر هزيال على النمو االقتصادي يف األخري. نصيب نفقات التجهيز، وهو ما سيرتتب 

31

  

 ( : ميثل باإلنفاق على التعليم من إمجالي الدخل القومي ) النسبة املئوية ( .01اجلدول رقم )

 ى املوقع :املصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على إحصائيات البنك الدولي عل
http://www.albankaldawli.org 

ُتصفح معطيات اجلدول  التالي أن  طلبات براءة االخرتاع املسجلة ( طلبات براءات االخرتاع : 4-1-2

، بان معدل  2015إىل  1990يف اجلزائر للمقيمني داخل الوطن و خارجه خالل الفرتة املمتدة من 

طلب بالنسبة  355لكل سنة بالنسبة للمقيمني و طلب  54اإليداع السنوي يساوي بالتقريب 

للمقيمني يف اخلارج ، مع مالحظة أن فرتة التسعينات قد سجلت تذبذب  كبري يف إيداعات 

( 1999-1990الطلب سواءا للمقيمني أو غري املقيمني  إذ يقدر املعدل  السنوي خالل فرتة التسعينات ) 

طلب  لغري املقيمني  و هذا راجع إىل الظروف  182طلب سنوي لطلبات إيداع للمقيمني و  24ب 

األمنية هلذه الفرتة  إضافة إىل تراجع النمو االقتصادي ) معدل الناتج احمللي اخلام و الذي يقدر  

% فقط خالل الفرتة (.  1.57ب 

32

% بالتقريب  86و ميثل إيداع طلبات املودعة من طرف األجانب  

 السنوات 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

 القيم 4.9 4.6 5.2 5.8 5.3 5.00 4.4 4.47 4.47 4.47

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 القيم 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47

 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015    

 القيم 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47 4.47    
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ني  ضعف إيداع املقيمني  ، إن مل نقل  انعدامه يف كامل من جممل اإليداعات و هي نسبة تب

سنوات الدراسة خاصة يف بداية سنوات التسعينات  ذلك أن طلبات إيداع براءة االخرتاع بلغت 

 للمقيمني يف اجلزائر . 1415تعود للمقيمني خارج اجلزائر و  8533طلب براءة اخرتاع منها  9948

و      % بالتقريب من اجملموع الكلي  51طلب أي نسبة  5054موعه على ما جم 2015-2010حتوز الفرتة 

تفسر هذه الوضعية ، أن هذه الفرتة تعترب الفرتة اليت عرف فيها االقتصاد اجلزائري انتعاش 

% و هذا باملقارنة بالفرتة اليت سبقتها ، و اليت   3.33كبري إذ بلغ معدل الناتج احمللي اإلمجالي 

%  و هذا األمر مرده إىل املبلغ املالي املخصص  3.20تج احمللي اإلمجالي ب حدد فيها معدل النا

مليار دوالر   287و املقدر ب  2014-2010لربنامج دعم االنتعاش االقتصادي خالل الربنامج اخلماسي 

 و الذي اثر على الناتج احمللي القومي خالل فرتة  الدراسة .

 االخرتاع( : ميثل  طلبات براءات 02اجلدول رقم )

 السنوات اجلزائر
 //////////// اإلمجالي الوطين األجنيب

229 6 235 1990 
170 6 176 1991 
164 10 174 1992 
138 8 146 1993 
118 27 145 1994 
134 28 162 1995 
150 50 200 1996 
207 34 241 1997 
267 42 309 1998 
248 36 284 1999 
127 32 159 2000 
94 51 145 2001 

291 43 334 2002 
296 30 326 2003 
334 58 392 2004 
465 59 524 2005 
611 58 669 2006 
275 84 359 2007 

/ 76  / 2008 
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/ 94 / 2009 
730 76 806 2010 
803 94 897 2011 
781 112 893 2012 
722 118 840 2013 
719 94 813 2014 
716 89 805 2015 

 

 داد الباحث باالعتماد على إحصائيات البنك الدولي على املوقع :املصدر : من إع
http://www.albankaldawli.org 

إن  قراءة معطيات صادرات التكنولوجيا املتقدمة من خالل  ( : صادرات التكنولوجيا املتقدمة :4-1-3

وعة ، و هذا اجلدول أدناه  توحي بالنسبة الضعيفة هلذه األخرية من جمموع صادرات السلع املصن

% من اإلنتاج الغري النفطي  للسلع  4ما يتضح أكثر من خالل النسبة اليت ال تتعدى يف متوسطها 

%     حيث  96.51املصنوعة . كون أن  الصادرات النفطية بلغت يف  متوسطها خالل السنوات الدراسة 

%    و فيما يتعلق  98.03ب  2005% و اكرب نسبة  هلا يف  92.05بنسبة  1992سجلت اصغر نسبة عام 

%  4.44ب     2000و  1999بصادرات التكنولوجيا املتقدمة ، فقد شهدت اكرب نسبة هلا خالل سنيت 

% من صادرات السلع املصنوعة  على التوالي . 4.17و

33

و هذا مرده إىل القفزة النوعية ألسعار   

دوالر للربميل يف  27.60و  1999سنة دوالر أمريكي  17.50البرتول ابتداء من هذه الفرتة  إذ قدر ب 

. 2000سنة 

34

 

% من صادرات  0.15ب  2015أما اضعف نسبة شهدتها صادرات التكنولوجيا املتقدمة فكان سنة  

السلع املصنوعة  ، هذه السنة شهدت اخنفاض أسعار البرتول ، إذ قدر متوسط هذا األخري يف عام 

.   2014دوالر يف عام  96.29وسط سعر الربميل يقدر ب دوالر للربميل بعدما كان مت  51.06ب  2015

35

 

 سلع املصنوعه ئوية  من صادرات ال( : ميثل صادرات التكنولوجيا املتقدمة )النسبه امل03اجلدول رقم )

 السنوات 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

 القيم / / 1.27 1.62 0.82 0.48 0.37 1.17 0.89 4.44

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 القيم 4.17 0.62 1.06 2.29 1.05 1.48 1.62 0.72 0.66 0.63

 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015    

 القيم 0.50 0.16 0.13 0.19 0.16 0.15    



 اقتصاد المعرفة و تأثيراته على معدل النمو االقتصادي في الجزائر

 

 

264 

 البنك الدولي على املوقع : املصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على إحصائيات
http://www.albankaldawli.org 

إن  معطيات اجلدول أدناه توضح  عدد األفراد املستعملون لالنرتنيت من جمموع السكان : -( 4-1-4

(   و قد  1996 -1990بان عدد األفراد املستعملون لالنرتنيت معدوم خالل الفرتة املمتدة ما بني ) 

%من إمجالي  0.01بنسبة مقدرة ب  1997ي لالنرتنيت يظهر ابتداء من سنة بدا االستعمال الفعل

من جمموع السكان و املقدر خالل هذه السنة                           ب  2988.683السكان ) أي حوالي 

29886839.00 )

36

. و املالحظ أن عدد األفراد  املستعملون لالنرتنيت يتزايد بوترية متزايدة و  

، أي انه تضاعف  2005%من جمموع السكان يف  5.84طردية مع عدد السكان إذ بلغ حوالي بعالقة 

-2012، هذه الوترية قد تضاعفت بشكل سريع خالل الفرتة )  1997مرة مقارنة بسنة  584حوالي 

  2015يف سنة  15.230.923.696ي ( ، ذلك أن عدد األفراد املستعملني لالنرتنيت قد بلغ حوال2015

و  2014% يف  25.00%(  من جمموع السكان خالل هذه السنة ، بعدما كان ميثل   38.20ي قدر ب ) الذو

. أما عدد املرات اليت تضاعف فيها عدد األفراد املستعملني لالنرتنيت خالل سنة  2013يف % 16.50

هذا إن دل فإمنا (  ، و 1997مرة مقارنة مع بداية استعمال شبكة االنرتنيت )  3820فقد بلغ  2015

يدل على التزايد السريع لوترية استعمال االنرتنيت خالل فرتة الدراسة .

37

 

 ( :عدد األفراد املستعملون لالنرتنيت من جمموع السكان )النسبة املئوية (  04اجلدول رقم ) 

 السنوات 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

 القيم 00 00 00 00 00 00 00 0.01 0.02 0.20

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 القيم 0.49 0.65 1.59 2.20 4.63 5.84 7.38 9.45 10.28 11.23

 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015    

 القيم 12.50 14.00 15.23 16.50 25.00 38.20    

 باالعتماد على إحصائيات البنك الدولي على املوقع :   املصدر : من إعداد الباحث
http://www.albankaldawli.org   

إن  معطيات اجلدول أعاله توضح بان عدد األفراد املستعملون لالنرتنيت معدوم خالل الفرتة 

 1997( ، و قد بدا االستعمال الفعلي لالنرتنيت يظهر ابتداء من سنة  1996 -1990املمتدة ما بني ) 

من جمموع السكان و املقدر خالل  2988.683%من إمجالي السكان ) أي حوالي  0.01بنسبة مقدرة ب 

( . 29886839.00هذه السنة ب 

38

 

و املالحظ أن عدد األفراد  املستعملون لالنرتنيت يتزايد بوترية متزايدة و بعالقة طردية مع 

مرة  584، أي انه تضاعف حوالي  2005%من جمموع السكان يف  5.84عدد السكان إذ بلغ حوالي 

( ، ذلك أن 2015-2012، هذه الوترية قد تضاعفت بشكل سريع خالل الفرتة )  1997مقارنة بسنة 

و الذي قدر                   2015يف سنة  15.230.923.696عدد األفراد املستعملني لالنرتنيت قد بلغ حوالي 

%  يف  16.50و  2014% يف  25.00ه السنة ، بعدما كان ميثل  %(  من جمموع السكان خالل هذ 38.20ب ) 

فقد  2015. أما عدد املرات اليت تضاعف فيها عدد األفراد املستعملني لالنرتنيت خالل سنة  2013
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(  ، و هذا إن دل فإمنا يدل على 1997مرة مقارنة مع بداية استعمال شبكة االنرتنيت )  3820بلغ 

ترية استعمال االنرتنيت خالل فرتة الدراسة .  التزايد السريع لو

39

 

 ( : حتديد اجملموعات ووصفها 5

مت تقسيم السلة  x=2.86) %بناءا على املتوسط النمو االقتصادي لفرتة الدراسة و املقدر ب )  

 اإلحصائية املدروسة إىل ثالثة فرتات أو جمموعات ، و هذا ما يوضحه  من خالل اجلدول التالي : 

 ( : ميثل متوسط النمو الناتج احمللي اإلمجالي للفرتة املدروسة05ل رقم ) اجلدو

Statistiques 
 منو الناتج احمللي

N Valide 26 
Manquante 0 

Moyenne 2,8665 
 SPPS   ،V22املصدر : خمرجات 

من اجملموعة األوىل : تضم السنوات اليت حتقق فيها معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي أعلى 

 سنة .  15متوسط السلسلة و عددها 

اجملموعة الثانية : تضم السنوات اليت حتقق فيها معدل منو يساوي متوسط السلسلة و عددها  

 سنة       واحدة . 

 8اجملموعة الثالثة: تضم السنوات اليت حتقق فيها معدل منو اقل من متوسط السلسلة و عددها 

 سنوات 

 ف العينة( : ميثل وص 06اجلدول رقم )

Statistiques de groupe 
Moyen متوسط منو الناتج احمللي

ne 
Ecart-

type 
N valide (liste) 
Non 

pondérées 
Pondéré

es 
أعلى من 

 املتوسط
(SMEAN صادرات)

التكنولوجيا 

 املستعملة

1,234
0 

1,3705
8 

15 15,000 

طلب براءات 

 االخرتاع
4,246

7 
1,1914

9 
15 15,000 

فراد نسبة األ

املستعملني 

7,733 11,110 15 15,000 
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 78 3 لالنرتنيت
4,500 اإلنفاق على التعليم

7 
,13931 15 15,000 

يساوي 

 املتوسط
(SMEAN صادرات)

التكنولوجيا 

 املستعملة

,1600 .a 1 1,000 

طلب براءات 

 االخرتاع
2,890

0 
.a 1 1,000 

نسبة األفراد 

املستعملني 

 لالنرتنيت

14,00
00 

.a 1 1,000 

4,470 اإلنفاق على التعليم
0 

.a 1 1,000 

اقل من 

 املتوسط
(SMEAN صادرات)

التكنولوجيا 

 املستعملة

,9975 ,50872 8 8,000 

طلب براءات 

 االخرتاع
1,042

5 
1,6774

7 
8 8,000 

نسبة األفراد 

املستعملني 

 لالنرتنيت

5,675
0 

6,5559
2 

8 8,000 

4,831 اإلنفاق على التعليم
3 

,52735 8 8,000 

Total (SMEAN صادرات)

التكنولوجيا 

 املستعملة

1,110
4 

1,1295
4 

24 24,000 

طلب براءات 

 االخرتاع
3,122

1 
2,0129

4 
24 24,000 

نسبة األفراد 

املستعملني 

 لالنرتنيت

7,308
3 

9,5507
4 

24 24,000 
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4,609 اإلنفاق على التعليم
6 

,34947 24 24,000 

a. Données insuffisantes 
 SPPS   ،V22املصدر : خمرجات 

( متغريات الدراسة : من خالل اجلدول التالي نالحظ أن معدل الداللة ملتغريات اإلنفاق على 6

( و متوسط صادرات   X3و نسبة األفراد املستعملون لالنرتنيت من جمموع السكان )  ( X2التعليم )

خلطأ املقبول ( ، وعليه تقبل الفرضية الصفرية % ) مستوى ا 5( اعلي من  X5التكنولوجيا  املتقدمة )

و نرفض الفرضية البديلة أي أن املتغريات ليست أساس للفصل بني اجملموعات يف حني أن معدل 

% و بالتالي املتغرية هي أساس الفصل بني  5(  اقل من  X4الداللة ملتغري طلبات براءات االخرتاع )

 اجملموعات .  

 ثل  اختبار تساوي متوسطات اجملموعات( : مي 07اجلدول رقم ) 

Tests d'égalité des moyennes des groupes 
 Lambda 

de Wilks 
F ddl1 ddl2 Signification 

SMEAN   صادرات

 X5التكنولوجيا املتقدمة 
,958 ,461 2 21 ,637 

 X4 ,425 14,228 2 21 ,000طلب طلبات االخرتاع 
عدد األفراد املستعملون 

 ت من جمموع السكانلالنرتني
X3 

,967 ,356 2 21 ,705 

 X2 ,790 2,795 2 21 ,084اإلنفاق على التعليم 
 SPPS   ،V22املصدر : خمرجات 

            (  اختيار الداللة التمييزية : مبا انه لدينا ثالثة جمموعات إذا التحليل التمييزي يقرتح دالتني  7

 ملؤشرات التالية : و لالختيار بينهما يتم االستعانة با

  بينما الدالة الثانية تباينها هو        96.80نسبة التباين : نالحظ آن نسبة تباين الدالة األوىل %

 %  96.8% أي أن الدالة األوىل تفسر الظاهرة  املدروسة بنسبة  3.2

 ( معامل االرتباط القانوني : نالحظ أن هذا املعاملR= 0.771 بالنسبة للداللة األ  )   وىل          

( بالنسبة للدالة الثانية ، حيث أن معامل االرتباط القانوني يعرب على درجة R = 0.215و يساوي )
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االرتباط بني املتغريات  املستخدمة  و اجملموعات املكونة و عليه  ميكن  االعتماد على الدالة 

 التميزية األوىل . 

 ( معامل التحديدR2=0.5944و يعرب عن قيمة ا )  ملتغرية التابعة املشروحة من خالل املتغريات

  %  و هذا من خالل اجلدول التالي . 59.44املستقلة و املقدرة ب 
 ( ميثل:   قيمة اجملموعات 08اجلدول رقم ) 

Valeurs propres 

Fonction Valeur propre % de la variance % cumulé Corrélation 
canonique 

1 1,464a 96,8 96,8 ,771 
2 ,048a 3,2 100,0 ,215 

 SPPS   ،V22املصدر : خمرجات 

     Landa wilks =0.387نالحظ  من خالل اجلدول أن معامل   :( شروط صحة الدالة التمييزية  8

 .و هي تؤول إىل الصفر إذا و جود اجملموعات مربر 

 ( ميثل : شروط صحة الدالة التمييزية 09اجلدول رقم ) 

Lambda de Wilks 

Test de la ou des fonctions 
Lambda de 

Wilks 
Khi-
deux 

ddl Signification 

de 1 à 2 ,387 18,509 8 ,018 
2 ,954 ,921 3 ,820 

 SPPS   ،V22املصدر : خمرجات                                        
االرتباط بني طلبات براءات ( : مبا أن معدل   Matrice de structure(  املعامالت اهليكلية )9

 إذا يوجد ارتباط قوي بني املتغريين .  0.962االخرتاع  و معدل منو الناتج احمللي يساوي 

 ( : املعامالت اهليكلية10اجلدول رقم ) 

Matrice de structure 

 
Fonction 

1 2 
 X4 ,962* -,144طلب طلبات االخرتاع 

SMEAN صادرات التكنولوجيا املتقدمةX5 ,093 ,804* 
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عدد األفراد املستعملون لالنرتنيت من جمموع 

 *X3 ,079 -,717 السكان

 *X2 -,413 ,572اإلنفاق على التعليم 
 SPPS   ،V22املصدر : خمرجات                                 

ثانية ، إذا يتم ( الدالة التمييزية : مبا أن الدالة التميزية األوىل أحسن من الدالة التميزية ال10

 االعتماد على هذه الدالة يف الدراسة  و اليت ميكن كتابتها من اجلدول كما يلي : 

 ( : إحداثيات الدالة التمييزية .11اجلدول رقم )

Coefficients des fonctions discriminantes canoniques 

 
Fonction 

1 2 
SMEAN  صادرات التكنولوجيا املتقدمةX5 ,163 ,562 

 X4 ,825 ,148طلب طلبات االخرتاع 
عدد األفراد املستعملون لالنرتنيت من 

 X3 ,023 -,025 جمموع السكان

 X2 ,926 1,759اإلنفاق على التعليم 
(Constante) -7,193 -9,010 

Coefficients non standardisés 
 SPPS   ،V22املصدر : خمرجات 

   
 

( مقارنة ببقية املتغريات  0.926اإلنفاق على التعليم كان مبعامل كبري )  من خالل الدالة نالحظ أن

األمر الذي يدل على اإلنفاق على التعليم مرتفع يف اجلزائر ، إال أن اإلنفاق على التعليم ال 

خيتلف من فرتة إىل أخرى أي ما بني فرتة الرواج ) أعلى من متوسط النمو ( و الفرتة العادية ) فرتة 

) اقل من املتوسط ( و بالتالي ميكن القول أن املتغري الوحيد    متوسط النمو ( و فرتة الركود  تساوي

(  و  0.825الذي يؤثر على معدل منو الناتج احمللي اإلمجالي هو براءات االخرتاع مبعامل يساوي ) 

 هو خيتلف من فرتة إىل أخرى . 

أن الدالة قد أعادت التصنيف بشكل جيد ( اختبار جودة التصنيف : من خالل اجلدول يتضح 11

مشاهدة ، أما اجملموعة  15مشاهدات من  9% أي  60للمجموعة األوىل )أعلى من متوسط النمو( بنسبة 

D= -7.193 + 0.926X2 + 0.163 x2 +0.023x3 + 0.825 x4  
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و احدة (  % ) مشاهدة 100الثانية )فرتة تساوي متوسط النمو ( فأعادت التصنيف بشكل جيد بنسبة 

 8% و هو تصنيف جيد أي  80(  فقد سجلت نسبة  يف حني أن اجملموعة الثالثة )اقل من املتوسط

% و الذي يعترب  69.2وعليه إمجاال فان الدالة  أصابت إعادة التصنيف بنسبة  10مشاهدات من 

 قيمة جيدة و منه ميكن االعتماد على الدالة التميزية املستخرجة . 

 (  ميثل : نتائج التصنيف12اجلدول رقم ) 

Résultats du classementa 
  

متوسط منو 

 الناتج احمللي

Classe(s) d'affectation prévue(s) 
Total 

أعلى من   

 املتوسط
يساوي 

 املتوسط
اقل من 

 املتوسط

Original 

Effectif 
 15 0 6 9 أعلى من املتوسط
 1 0 1 0 يساوي املتوسط
 10 8 2 0 اقل من املتوسط

% 
 100,0 0, 40,0 60,0 أعلى من املتوسط
 100,0 0, 100,0 0, يساوي املتوسط
 100,0 80,0 20,0 0, اقل من املتوسط

a. 69,2% des observations originales classées correctement. 
 SPPS   ،V22املصدر : خمرجات                                 

 نيف العشوائي : و لكن ال بد من التأكد من  أن التصنيف من خالل الدالة أحسن من التص 

 بالفرضيات التالية :  Khi-deuxهذه الدالة اإلحصائية تتبع توزيع 

 : QPRESSحساب 

 

ميثل عدد  pمتثل عدد الوحدات املصنفة بكل جيد ،  ncمتثل حجم العينة ،  nحبيث :  

 اجملموعات 

 X2= ( 25-18x3)2 /25(3-1) = 16.82) ,    X2 = 16.82  
H0حسن من تصنيف الدالة .: التصنيف العشوائي أ 

H1.  تصنيف الدالة أحسن من التصنيف العشوائي : 

Q2مبا أن 
) تصنيف الدالة أحسن من  h1و نقبل  h0احملسوبة اكرب من اجملدولة إذا نرفض  

  التصنيف العشوائي ما يتثبت صحة التحليل التمييزي ( .

 

QPRESS = ( n-nc*p)2  /n(p-1) 
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 الخاتمة : 

املعرفة يف اجلزائر متمثال يف املدخالت التالية )  لقد هدفت الدراسة  إىل إبراز أهمية اقتصاد 

اإلنفاق على التعليم ، صادرات التكنولوجيا املتقدمة  ، عدد األفراد املستعملون لالنرتنيت من 

( يف التأثري على النمو االقتصادي ) معدل النمو الناتج  املسجلة االخرتاع  براءاتالسكان  طلب 

 ( ، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية : 2015-1990)   ما بني احمللي ( خالل الفرتة املمتدة

   فيما يتعلق مبتغري األنفاق على التعليم  ، فان هذا األخري مل يتغري ملدة طويلة امتدت

( ، األمر الذي جعل تأثريه على النمو االقتصادي يكون معدوم أثناء فرتة  2015-1998)  خالل الفرتة

 راسة . الد

 النسبة ملتغري صادرات التكنولوجيا املتقدمة ، فان تأثريه ال يظهر و هذا نتيجة النسبة ب

%  من  1.04الضعيفة  املالحظه هلذا املتغري خالل فرته الدراسة و اليت ال تتعدها يف متوسطها  

%   4مل تتجاوز  السلع  املصنوعة ) الصادرات الغري نفطية (  ، هذه األخرية نسبتها ضعيفة كذلك إذ

 %   .  96خالل مدة الدراسة   كون أن الصادرات النفطية حتتل الصادرة مبعدل يفوق 

  انعدام النسبة املئوية ملتغري عدد األفراد املستعملني لالنرتنيت خالل بداية سنوات الدراسة و

الفرتة جعل هذا  و الزيادة الطفيفة هلذه النسبة يف السنوات اليت تلت هذه 1990/1998املمتدة من 

 املتغري معدوم التأثري على متغري النمو االقتصادي أثناء فرتة الدراسة. 

   فيما يتعلق  بالطلب على براءات االخرتاع فان املالحظ من خالل اختبار تساوي اجملموعات

نمو بأنه املتغري الوحيد من جمموع املتغريات املأخوذة يف الدراسة ،  الذي له تأثري على متغري ال

االقتصادي     و هذا ما يتضح أكثر من خالل االرتباط القوي بني متغري طلبات براءات االخرتاع و 

. كما يتبني هذا التأثري من خالل جدول وصف العينة و الذي   % 96النمو االقتصادي بنسبة تفوق 

ري النمو يف الفرتة اليت جتاوز فيها متغ % 4يوضح بان متوسط طلب براءات االخرتاع جتاوز 

العكسية "، الفرتة اليت بلغ فيها متوسط النمو  'يف الفرتة "  % 1.04و بلغ نسبة   %2.86االقتصادي 

 براءات طلبو هذا ما يربهن على العالقة الطردية  الواضحة بني  % 2.86االقتصادي  اقل من 

 و متغري النمو االقتصادي خالل الفرتة املأخوذة يف الدراسة .  االخرتاع

 : الهوامش 

                                      

1
محاولة قياس مؤشرات اقتصاد المعرفة في الجزائر الملتقى الدولي حول المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي سيدي علي ،   - 

 .02/09/2017لوحظ يوم    12/2007/ 05، 04،  جامعة شلف ،الجزائر   و مساهمتها  في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية
2
، ديسمبر  09العدد مجلة جديد االقتصاد ، فيظ ، واقع و أفاق  اقتصاد المعرفة في الجزائر ، سعدان شبايكي ، مليكة ح - 

 ، الجزائر . 2014
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3
  ، على الموقع :  العربية والدول الجزائر : االقتصاديات لتنافسية مؤشر االختراع براءةإبراهيم بختي ،  - 

http://www.kantakji.com/economics/  العربية-والدول-الجزائر-االقتصاديات-لتنافسية-مؤشر-االختراع-براءة     .aspx 

 
4
التنمية البشرية المستدامة و  اقتصاد المعرفة في الدول العربية  ، الواقع و التحديات ، دراسة مقارنة بولصباع رياض ،  -  

اه في العلوم االقتصادية     و علوم ، مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراإلمارات العربية المتخذة ، الجزائر ، اليمن 
 .  2012/2013التسيير ، جامعة فرحات عباس سطيف ، الجزائر،  

5
مجلة الفري للعلوم محمد جبار طاهر الشمري ، دور اقتصاد المعرفة في تحقيق النمو االقتصادي / مصر نموذجا ،   - 

 اق .،  العر 2008،   10، الكوفة ،  العدد  االقتصادية و اإلدارية
6
 -          لتعليم والنمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية . أحمد بن سليمان بن عبيدعيد اهلل بن محمد المالكي ،   - 

،  30،  مجلس النشر العلمي  ، المجلد  مجلة دراسات الخليج  الجزيرة العربية ،   - دراسة قياسيـة باستخدام المعادالت اآلنية
 ، جامعة الكويت .    2004 114العدد 

7
كمدخل ريادي في ظل اقتصاد المعرفة ، دراسة مقارنة بين الجزائر و  اإلبداععلي فالح الزعبي ، العوامل المؤثرة في  - 

 . 15،  ص  2011العدد العاشر ، ديسمبر   األردن ، ، جامعة الزرقاء ،  إداريةاقتصادية و  أبحاث،  األردن
8
البشرية المستدامة و  اقتصاد المعرفة في الدول العربية  ، الواقع و التحديات ، دراسة مقارنة  التنميةرياض ع بولصبا - 

  مرجع سابق .  ،اإلمارات العربية المتخذة ، الجزائر ، اليمن 
9
 ، مرجع سابق .  محمد جبار الطاهر الشمري ،  دور اقتصاد المعرفة في تحقيق النمو االقتصادي ، مصر نموذجا -  

10
، جامعة محمد خيضر ، عنابة  الجزائر ،  مجلة العلوم اإلنسانيةسالمي جمال  ، سبل اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة ،  - 
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