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 معوقات اندماج االقتصاد الجزائري في اقتصاد المعرفة

 د/ أوضايفية حدة  أ/ مخناش فتيحة
 الجزائر –سكيكدة  1955أوت  20جامعة 

  :الملخص

تهدف هذه الورقة البحثية اىل تسليط الضوء على واقع اقتصاد املعرفة يف اجلزائر من خالل 

حتليل أسباب ضعف قيام اقتصاد مبين على املعرفة رغم االمكانيات و املبالغ اليت سخرتها الدولة 

رد البشرية أي التعليم، أو االنفاق على البحث اجلزائرية سواء كان ذلك باإلنفاق على تكوين املوا

و تكنولوجيا االعالم           العلمي و التطوير، أو بناء املؤسسات املكلفة مبختلف انواع التكوين، االبتكار، أ

ذلك من خالل قراءة يف بعض املؤشرات، ففي الوقت الراهن أصبح االقتصاد واالتصال...اىل آخره،و

رفة هدفا اسرتاتيجيا ضمن اخلطط التنموية لكل االقتصادات، و بالنسبة للدول املبين على املع

ما خاصة يف ظل تراجع اسعار النفط و النامية     و منها اجلزائر أصبح هذا اهلدف حتديا حقيقيا

هلذه األخرية من انعكاسات على خمتلف مكونات االقتصاد، مما يعين ضرورة البحث عن قطاعات 

 دمتها االقتصاد املبين على املعرفة.بديلة و يف مق

 الكلمات املفتاحية: اقتصاد املعرفة، االقتصاد اجلزائري، املؤشرات،  املعوقات

  :مقدمة

 الشغل واالجتماعية االقتصادية التنمية عملية يف بفعالية املعرفة استخدام مسألة باتت
 موجة مواكبة على البلدان قدرات يف اكبري اتفاوت هناك أن إال ،عديدة جملتمعات الشاغل
 ،النامية والبلدان مةاملتقد البلدان بني ةالرقمي الفجوة ساعات ومع .وجيوالتكنول املعريف التغيِير

 مهددة باتت اليت النامية للمجتمعات احقيقي احتدٍي املعرفة اقتصاد حنو التوجه أصبح
 لوبطالة و مشاك فقر من ذلك على يرتتب قد وما ،االقتصادية هاوقدرات هاإنتاجيت برتاجع

خرىأة يو اجتماعاقتصادية 

(1)

. و اجلزائر واحدة من هذه االقتصاديات اليت مازالت غري جاهزة 

اجهها. و هذا ما يقود اىل طرح الندماج احلقيقي يف اقتصاد املعرفة نتيجة املعوقات اليت تول

 عرفة؟    ما هي املعوقات اليت حتد من اندماج االقتصاد اجلزائري يف اقتصاد امل ة:التالي شكاليةاإل

 الدراسة:  فرضية

 .بسبب املعوقات اليت يعاني منها من االندماج يف اقتصاد املعرفة مل يتمكن االقتصاد اجلزائري-
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تنبع اهمية املوضوع يف املكانة اليت وصلت اليها اقتصاديات العامل اليت استطاعت  أهمية الدراسة:

من ثورة يف ظل العوملة االقتصادية و ما عرفته هذه األخري خاصة أن تندمج يف اقتصاد املعرفة 

 تكنولوجية، و اليت أضافت عامل جديد اىل عوامل االنتاج و هو عامل املعرفة من خالل االبداع       

، و ما لعبته هذه األخرية من مساهمة فعلية يف و تنمية بشرية و االبتكار و براءات االخرتاع

 زيادة الطاقة االنتاجية، و الرفع من معدالت النمو االقتصادي، يف حني يبقى االقتصاد اجلزائري

تلف يتخبط يف التبعية االقتصادية مبخ حيتل املراتب األخرية يف مؤشرات اقتصاد املعرفة، و

للريع البرتولي اىل التبعية التقنية و ما جتر عنها من آثار يف ظل ضعف  أشكاهلا من تبعية

مردودية جل عوامل االنتاج رغم ما تزخر به اجلزائر من امكانيات و مقومات على مجيع 

 املستويات.

  أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة اىل :

 ؛ركائز اليت يقوم عليهاو أهم الالوقوف على ماهية اقتصاد املعرفة -

 تقييم واقع اقتصاد املعرفة يف اجلزائر من خالل قراءة يف بعض املؤشرات؛-

 حتليل أهم املعوقات و التحديات اليت حتول دون اندماج االقتصاد اجلزائري يف اقتصاد املعرفة.-

خالل التعرض ، نظرا لطبيعة املوضوع فقد مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي من املنهج املتبع

ملاهية اقتصاد املعرفة و اهم املعوقات لالندماج فيه بالنسبة لالقتصاد اجلزائري، بعد قراءة يف 

 بعض املؤشرات من خالل االرقام و االحصائيات.

 : و لإلجابة على االشكالية املطروحة مت تقسيم الدراسة للمحاور التالية

 ماهية اقتصاد املعرفة؛-أوال

 ؛اقتصاد املعرفة يف اجلزائرقراءة يف بعض مؤشرات -ثانيا

 .معوقات اندماج االقتصاد اجلزائري يف اقتصاد املعرفة-ثالثا

 : ماهية اقتصاد المعرفة -أوال

شهد العامل يف الوقت الراهن، تنامي مضطرد يف املعرفة واملعلومات، أدت إىل إحداث نقلة نوعية 

أدى التقدم العلمي والتكنولوجي إىل بروز دور املعرفة  وقد . يف مسات احلياة يف العصر احلالي

ويف دفع عجلة التقدم  بشكل جلي ، حبيث أصبحت احملرك الفاعل يف العملية اإلنتاجية ، 

 . والتطور يف مجيع اجملاالت وامليادين
والذي ميثل دعامة  Knowledge Economy من هنا برز ما يعرف مبصطلح اقتصاد املعرفة

ة عوامل اإلنتاج يف مجيع دول العامل اليت تسعى للنهوض واثبات تفوقها يف حقيقية لكاف

 (2).القرن احلادي والعشرين
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 ،املعرفة اقتصاد مفهوم توضيح حاولت اليت التعاريف أهم عرض ميكنوم اقتصاد املعرفة: مفه-1
 (3):احلصر ال املثال سبيل يلي، على ما يف ةعل مراد أوردها كما
 األساسي اإلنتاج عنصر والنوعي العلم الكيفي فيه ميثل اقتصادي نظام املعرفة اقتصاد 

 .الثروة إلنتاج والقوة  الدافعة

 -الطويل، املدى على مرتفع بشكل معدل اإلنتاج منِو زيادة على يعمل اقتصاد املعرفة اقتصاد 
 .واالتصال اإلعالِم تكنولوجيا استعمال بفضل

 من فرضته حزمة جديدة اقتصاد بأّنه االسرتاتيجي العربي التقرير عرفه اقتصاد املعرفة 
 .مالحمه أهم اإللكرتونية ومتثل التجارة ،املعلومات وتكنولوجيا باملعرفة األنشطة املرتبطة

 نطاقال الواسع االستخدام على قائم متطور اقتصادي منط هبأن فرع املعرفة اقتصاد 
 التجارة يف االقتصادي، وخباصة النشاط أوجه خمتلف يف اإلنرتنت للمعلوماتية وشبكة

 يتعلق ما ماسي وال ،التكنولوجي والتطور واإلبداع املعرفة على كثريا يرتكز كما ة؛اإللكرتوني
 . واالتصال اإلعالم بتكنولوجيا

 مبين اقتصاد هبأن االقتصادي يف امليدان والتنمية  التعاون منظمة عرفته املعرفة اقتصاد 
 . هاو استخدام هاونشر واملعلومات املعرفة إنتاج على أساسا

 هاوتوظيف هاوإنتاج املعرفة نشر هاإلمنائي بأن املتحدة األمِم برنامج فهعر املعرفة اقتصاد 
 واحلياة والسياسة ،املدني االقتصادي، واجملتمع اجملتمعي لنشاطا جماالت يف مجيع الكايف

األمر  ويتطلب. ةاإلنساني التنمية أي إقامة راد؛باط اإلنسانيِة احلالِة ترقية إىل اخلاصة، وصوال

 .اناجح اتوزيع ِةالقدرات البشري وتوزيع املمكنة، البشرية بناء القدرات
 فيها،  واملشاركة ،املعرفة على احلصول يدور حول الذي االقتصاد هبأن ملعرفة عرفا اقتصاد

خالل  من هاجماالت مجيع يفحتسني نوعية احلياة  بهدف ها،وابتكار هاوتوظيف هاواستخدام

 املال، كرأس البشري العقل متطورة، واستخدام تكنولوجية وتطبيقات ،ثرية خدمة معلوماتية
 الفضاء طبيعة يف التغيريات االسرتاتيجية من جمموعة إلحداث العلمي وتوظيف البحث

 املعلومات وتكنولوجيا حتديات العوملة مع اوانسجام استجابة أكثر وتنميته ليصبح ،االقتصادّي
 .املستدامة والتنمية املعرفة، وعاملية واالتصاالت

 أجل من للمعرفة فعاال ااستخدام حيقق اقتصاد ،الدولي البنك بتعريف املعرفة، اداقتص 
 ها،وتطبيق األجنبية املعارف جلب نيتضم ما وهو ة؛واالجتماعي ةاالقتصادِي التنمية حتقيق

  .ةاخلاص هاحتياجات تلبية أجِل من وتكويِنها هاوتكييف املعرفة توطني إىل باإلضافة

 هذه أن أي ة،الذكي جاتاملنت باقتصاد « املعرفة اقتصاد قرنيا تعريف ةمث أن ةعل مراد شريوي
 جهاز يف هاوتراكم املعلومات تكتل على القائم املعرفة اقتصاد مالمح بعض هي املنتجات

 معهاب يتناس مبا الواقع أحداث مع ليتعاطى وتنسيقها بتحليلها بَدوره يقوم الذي الكومبيوتر

 اقتصاد املعرفة قرني فإنه اآلخر التعريف اأم .الراشد اإلنسان معها يتعاطى كما ا،متام
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 كاحملر العنصر هي املعلوماِت فتكنولوجيا .االقتصاد هذا مفتاح دعت اليت واألفكار باملعلومات
 يف حدثت  اليت اهلائلة التطورات على للحفاظ ويستمَر ينهض أن جيب الذي وعنصر االستثمار

  .هاواستمرار العاملّي االقتصاد

 إنتاج فيه ليشك الذي االقتصاد” :هبأن رخمتص حنو على املعرفة اقتصاد دياب حممد فويعر
 وفرص الثروة قوخلل املستدام النمو لعملية الرئيس كاحملر ...هاواستخدام هاوتوزيع املعرفة

 و هامثار و استخدام اهخلق أياملعرفة  إنتاج أساس على يقوم إنه اجملاالت. كل يف التوظيف

  “ورفاهيته راملتطو اجملتمع لثروة ارئيس امصدر أنواعها بكِل املعرفة هذه لكشت حبيث إجنازاتها،
 نتجي الذي االقتصاد ذلك هو املعرفة اقتصاد أن التعريفات هذه خالل من ةعل مراد يستخلص

 يقوم االقتصادية العلوِم فروع من جديد فرع وهو الصناعي، العصر بعد املعلومات متقد « عن
 وهو اجملتمع، موتقد االقتصاد رتطو يف البشري املال ورأِس املعرفة ورلد جديد فهم على

 أساس على يقوم فهو املضافة، القيمة من األعظم اجلزء املعرفة فيه قحتق الذي االقتصاد
 الوحيد العنصر هي املعرفة أن أي له؛ االنطالق نقطة باعتبارها واالتصال املعلومات تكنولوجيا

 املعلومات وأن االقتصاد، هذا يف الوحيد املنتج هي علومات واملعرفةاملو أن  اإلنتاجية العملية يف

 ."تهاوجماال التسويق وفرص اإلنتاج أساليب دوحتّد  لتشّك هاوتكنولوجيات

:اقتصاد املعرفة خصائص-2

 

 

 (4) : من اخلصائصبعدد اقتصاد املعرفة يتميز 

اليت  : نظام فعال من الروابط التجارية مع املؤسسات االكادميية وغريها من املنظماتاالبتكار .أ 

 ؛واستيعابها وتكييفها مع االحتياجات احمللية ةاملتنامي ةتستطيع مواكبة ثورة املعرف
مات ان توفر اليد العاملة التنافسية االقتصادية. يتعني على احلكو أساسي لإلنتاجية و لتعليما .ب 

أو رأس املال البشري القادر على ادماج التكنولوجيات احلديثة يف العمل. وتنامى  ةواالبداعي ةاملاهر

يف املناهج  ةت االبداعياحلاجة إىل دمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فضال عن املهارا

 ؛ى احلياوبرامج التعلم مد ةالتعليمي
ل نشر وجتهيز املعلومات تسه البنية التحتية املبنية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ج 

 ؛.واملعارف وتكييفه مع االحتياجات احمللية
تستطيع توفري كل االطر القانونية والسياسية اليت  حوافز تقوم على اسس اقتصادية قوية .د 

تهدف إىل زيادة اإلنتاجية والنمو. وتشمل هذه السياسات اليت تهدف إىل جعل تكنولوجيا 

كنولوجيا على منتجات ت ةويسر، وختفيض التعريفات اجلمركي املعلومات واالتصاالت أكثر اتاحة

  .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ةوزيادة القدرة التنافسي
العوملة واقتصاد  : وعند وصف االقتصاد العاملي احلالي يتكرر استخدام مصطلحني أساسيني هما

سبب عدة عوامل من أهمها املعرفة. لقد ظل العامل يشهد تزايد عوملة الشؤون االقتصادية وذلك ب

ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وكذلك التخفيف من القيود التجارية على املستويني 

ً  ارتفاعا حادًا يف الكثافة املعرفية  الوطين والدولي. كما ظل العامل يشهد بالتوازي مع ذلك

http://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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ت وتسارع خطى التقدم باألنشطة االقتصادية مدفوعًا بثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاال

  .التكنولوجي
 ةالقدرة التنافسي اليت تؤدى إىل تغيري قواعد التجارة و الرئيسية ةالقوى الدافعوتوجد عدد من 

 (5) :الوطنية يف ظل اقتصاد املعرفة وهى

 العوملة Globalization أصبحت االسواق واملنتجات أكثر عاملية. 
 ثورة املعلومات Information Knowledge أصبحت تشكل كثافه عالية يف  ةاملعلومات / املعرف

يف املائة من  70اإلنتاج حبيث زاد عتماده بصورة واضحة على املعلومات واملعارف ؛ فنحو أكثر من 

عمال ؛ فالعديد من information workers  هم عمال معلومات املتقدمةالعمال يف االقتصادات 

 .م أكثر من ايديهمعقوهليستخدمون  املصانع صاروا
 انتشار الشبكات Computer networking  شبكات احلاسوب والربط بني التطورات مثل

  .االنرتنت جعل العلم مبثابة قرية واحدة أكثر من اي وقت مضى
نتيجة لذلك ازدادت احلاجة إىل تطوير السلع واخلدمات بصفة مستمرة، ويف كثري من احلاالت  و

تباع وتشرتى من خالل الشبكات االلكرتونية. وهو ما يعظم ضرورة اإلملام بتطبيقات أصبحت 

وقد ساهمت هذه القوى يف  التكنولوجيا اجلديدة حيث يتوقف عليها تلبية الطلب االقتصادي.

  :توسع اإلنتاج الدولي بتحفيز من العوامل التالية طويلة األمد
 ان، األمر الذي أفسح اجملال أمام كل أنواع االستثمار حترير السياسات وتالشى احلدود بني البلد

 .األجنيب املباشر والرتتيبات الرأمسالية املختلفة
  التغري التكنولوجي السريع واخنفاض تكاليف النقل واالتصاالت جعل من األوفر اقتصاديا

العامل حبثا عن  إجراء تكامل بني العمليات املتباعدة جغرافيًا ونقل املنتجات واملكونات عرب أرجاء

 .الكفاءة
  املنافسة املتزايدة أجربت الشركات على اكتشاف طرق جديدة لزيادة كفاءتها، مبا يف ذلك

 .استخدام أسواق جديدة وتغيري أماكن أنشطة إنتاجية معينة لتقليل التكاليف

 قراءة في بعض مؤشرات اقتصاد المعرفة في الجزائر:-ثانيا

قطاع التعليمعن : التنمية البشرية التعليم و-1

(6)

يعاني من مشاكل و صعوبات  يف اجلزائر يبقى 

       تواكب متطلبات سوق العمل، غياب سياسات  خمرجاته اليت ال  عديدة كتدني املستوى التعليمي و

و خطط للتكوين املهين، تسرب عدد كبري من التالميذ من التعليم العام مما يؤدي إىل عدم 

االجتماعي من  و ينعكس هذا سلبا على اجلانب االقتصادي و على اجلانب  لقابلية لالستخداما

  خالل تزايد البطالة خاصة يف صفوف الشباب الذين يشكلون أغلبية السكان يف هذه البالد.
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ملؤشر يعرف تطورا هذا ا أنتطور دليل التنمية البشرية تفيد بيانات اجلدول أدناه  إىلو بالنظر 

  2010سنة  0.677واىل  2000سنة  0.602 إىل 1990سنة  0.537سنة، حيث انتقل من  25مطردا على مدى 

 93مرتاجعة عن املرتبة السابقة لتحتل املرتبة  2012سنة  0.704ثم  2011سنة  0.698 إىللينتقل 

 . 2015سنة  0.745ليصل اىل 

 (%الوحدة)     (     2015-1990تطور مؤشر دليل التنمية البشرية يف اجلزائر): 1رقم دول ج

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2005 2000 1995 1990 السنة

دليل 

التنمية 

 البشرية

0.573 0.564 0.602 0.651 0.671 0.677 0.698 0.704 0.717 0.736 0.745 

-/  http://hdr.undp.org -http://www.wikipedia.orgمت اعداد بناء على: املصدر: 

http://www.marefa.org      

فإن  بنظام التدريب للنهوض اجلزائرية احلكومة طرف من املبذولة فيما يتعلق باجلهودأما 

 أين التدريبية و اخلدمات البحوث توفر مستوى حيث من األخرية املراتب حيتل األخري هذا
 تشوبه كما هو مبني يف اجلدول أدناه حيث مازالت 2011 إحصائياتحسب  105املرتبة جاء يف

 جنوب دول مثل أخرى دول باملقارنة مع العمل، من أمامه الكثري و الزال الكثري من النقائص
 إال حتقيقه يستبعد ال الذي األمر و هو املتعلق بالتدريب و التطوير البحث جمال يف آسيا شرق

و  منوه تعرتض اليت نقاط الضعف و تقليص القطاع هذا يف القوة نقاط تعزيز على اعتمد إذا

  .تطوره

 2011-2008: الرتتيب العاملي حسب توفر البحوث واخلدمات التدريبية يف اجلزائر2رقم  جدول

 2011-2010 2010-2009 2009-2008 البيانات األساسية السنوات

ترتيب اجلزائر من  

 دولة 139أصل 

حسب توفر البحوث 

 التدريبيةواخلدمات 
111 111 105 

حسب حجم تدريب 

 املوظفني
128 121 102 

املصدر: قطاف ليلى، دراسة تقييمية لدور الدولة يف جمال اعداد وتكوين العنصر البشري يف 

اجلزائر، امللتقى الدولي اجلزائر مخسون سنة من التجارب التنموية، على املوقع االلكرتوني: 

dz.org-http://www.cread ، 

 دول يف حاصل هو مبا اجلزائر مقارنة يف متاما خمتلفة األمور أن أعاله اجلدول من كما يتضح
 املركز حجم تدريب املوظفني يف اجلزائر يف ترتيب جاء أين آسيا، شرق جنوب -دول  مثل أخرى

على  النتيجة هذه تدل حيث الفرتة، لنفس 13 املرتبة يف جاءت فقد مثال مباليزيا مقارنة 102

 حيقق مل الزال احلكومة قبل من املبذولة اجلهود من بالرغم اجلزائر يف التدريب نظام أن
 .و املوظفني املؤسسات مجيع على و تعميمه و التكوين التدريب توفري املنشود و هو اهلدف

االتصال مؤشر تكنولوجيا االعالم و--2

(7)

 : 

http://www.cread-dz.org/
http://www.cread-dz.org/
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شهد سوق االتصاالت يف اجلزائر منوا كبريا وال سيما يف جمال : مؤشرات شبكة اهلاتف الثابت-أ

 .2000اهلاتف الثابت ، وهذا بتحسن جودة اخلدمة و االرتفاع املستمر لعدد املشرتكني منذ عام 
 : اجملال الواردة أدناهويتضح هذا النمو من خالل املؤشرات اإلحصائية األساسية املتعلقة يف هذا 

 جته تطور اهلاتف الثابت يف اجلزائر يف السنوات االخرية حنو ا: عدد مشرتكي اهلاتف الثابت

      ،االستقرار حبوالي ثالثة ماليني مشرتك وهي ظاهرة متت مالحظتها تقريبا يف العامل بأسره

 . ىأخر إىل سنة من اخنفاضا حياناأو يعرف عدد مشرتكي اهلاتف الثابت 
خدام لوحظ هذا االستقرار يف تطور عدد املشرتكني بالتوازي مع ظاهرة أخرى وهي اخنفاض است

 104.78حيث اخنفض املتوسط الشهري لعدد الدقائق لكل مشرتك إىل  ،2015اهلاتف الثابت يف عام 

 2012.دقيقة يف عام  109دقيقة يف حني كان حوالي 

 اهلاتف الثابت : تطور عدد املشرتكني يف شبكة1 شكل رقم

 

 املصدر: مؤشرات تكنولوجيا االعالم و االتصال و جمتمع املعلومات،
http://www.mpttn.gov.dz/ar/conten/ 

 -:الثابت اهلاتف شرتاكاتإ 2016يف سنة ظلت  اشرتاكات اهلاتف الثابت بني السكنية و املهنية 

 .إمجالي عدد املشرتكني من ٪87.16 اىل النسبة وصلت حيث العدد حيث من تهيمن السكنية
 اشرتاكات اهلاتف الثابت بني السكنية و املهنية: 2شكل رقم 
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 املصدر: مؤشرات تكنولوجيا االعالم و االتصال و جمتمع املعلومات،

http://www.mpttn.gov.dz/ar/conten/ 
 -يف األسر من حيث نسبة ولوج شبكة اهلاتف الثابت: سرولوج شبكة اهلاتف الثابت يف  األ     

من طرف الديوان الوطين  2015/12/31املصرح به يف  و باالعتماد على معدل عدد األسر

 اخرتاق معدل شهد الذي 2015 بعام مقارنة 2016 عام يف ٪3.39لإلحصائيات ، اخنفضت النسبة ب 

يرجع وبت، يستفيدون من خدمات اهلاتف الثا 100أشخاص من أصل  08يف اجلزائر جند أن . 41.65٪

 .السبب يف هذا اىل توجه املواطنني حنو تكنولوجيا اهلاتف النقال

 ولوج شبكة اهلاتف الثابت يف  االسر: 3شكل رقم 

 
 املصدر: مؤشرات تكنولوجيا االعالم و االتصال و جمتمع املعلومات،

http://www.mpttn.gov.dz/ar/content/  
 فتح سوق اهلاتف النقال للمنافسة باجلزائر إثر إصدار القانون : : متمؤشرات اهلاتف النقال-ب

احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت، وينشط  2000أوت  05املؤرخ يف  03-2000رقم 

 .متعاملني للهاتف النقال داخل السوق اجلزائرية 03حاليا 
يث جتاوزت نسبة تغطية السكان شهدت خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر حتسنا ملحوظا، ح

وهذا ما يفسر االرتفاع املستمر لعدد املشرتكني حيث وصل  2015% عام 99بشبكة اهلاتف النقال 
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%، و تشكل  5.26أي بزيادة قدرها  2016مليون مشرتك سنة  48وفاق  2015مليون مشرتك سنة  45إىل 

 .فئة االشرتاكات املسبقة الدفع احلصة األكرب

 عدد املشرتكني يف اهلاتف النقال : 4شكل رقم 

 
 املصدر: مؤشرات تكنولوجيا االعالم و االتصال و جمتمع املعلومات،

http://www.mpttn.gov.dz/ar/conten 
يف إطار عصرنة البنيات التحتية واخلدمات، تتواصل عمليات الربط بشبكة : شبكة االنرتنت-ج

بشبكة  1296بلدية من جمموع  84مت ربط  2015األلياف البصرية، ففي السداسي األول من عام 

  . األلياف البصرية

 تطور شبكة االنرتنت يف اجلزائر : 3رقم جدول

 )السداسي األول(2015 2014 2013 2012 املؤشرات

 66958 61556 50800 46231 طول األلياف البصرية)كلم(

 1296 1229 1081 1000 عدد البلديات املوصولة بااللياف البصرية

 1170000 348000 172021 130000 عرض نطاق االنرتنت الوطنية)ميغابايت/ثانية(

 357000 278000 166000 104448 عرض نطاق االنرتنت الدولية)ميغابايت/ثانية(

 28% 24% %19.65 - نسبة السكنات املتوفرة على االنرتنت

 املعلومات،املصدر: مؤشرات تكنولوجيا االعالم و االتصال و جمتمع 

http://www.mpttn.gov.dz/ar/conten 

لجزائريني و كذا تقديم خدمة ذات نوعية، مل لتلبية حاجيات مستخدمي االنرتنت  من أجلو 

 357حوالي  2015يتوقف النطاق الدولي عن التطور حبيث بلغ يف السداسي األول من عام 

 .جيجابايت/ثانية

 عرض نطاق األنرتنت الدولية: 5رقم  شكل
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 املصدر: مؤشرات تكنولوجيا االعالم و االتصال و جمتمع املعلومات،

http://www.mpttn.gov.dz/ar/conten 

فيما خيص  ، 2015% خالل السداسي األول من سنة 28لغت نسبة السكنات املتوفرة على االنرتنت ب

واحدة، شبكة االنرتنت يف اجلزائر، فقد تضاعف عدد املشرتكني أربع مرات يف ظرف سنة 

 .مشرتك يف اهلاتف النقال 8.231.905، من بينهم 2014نوفمرب  30مليون يف  10ليقارب 
لكن تطور هذه املؤشرات من سنة اىل أخرى، ال يعطي صورة حقيقية عن مكانة اجلزائر يف و    

مبجموعة من الدول مثل ما يوضح الشكل املوالي:هذا املؤشر اذا ما قورنت 

(8)

  

 2012حتليل مقارن ملؤشرات تكنولوجيا املعلومات و االتصال : 6شكل رقم 

 
احباث املصدر: حلمر خدجية، حتليل جاهزية االقتصاد اجلزائري لالندماج يف االقتصاد املعريف، 

 2015، ديسمرب18اقتصادية و ادارية، العدد

يتعد حتى املتوسط  يالحظ من الشكل أعاله أن اجلزائر حتتل املراتب األخرية يف هذا املؤشر اذ مل 

 يف توفري خدمة األنرتنت.

نامية تبحث عن  سواء كانت ذات دخل مرتفع أو دولمجيع الدول،  :و االبداع مؤشر االبتكار-3

النمو القائم على االبتكار من خالل اسرتاتيجيات خمتلفة، فهناك دول ُتحسن قدرتها على 

 االبتكار بنجاح كبري، وهناك أخرى ال زالت تناضل يف هذا الطريق. 
اقتصاًدا  45هناك فجوات كبرية بني الدول العربية وبعضها؛ فاإلمارات مثًلا ضمن قائمة الـ و 

يبني  واًرا يف العامل، بينما تقبع اليمن يف ُثبات عميق يف قاع التصنيف العاملي.األعلى ابتك
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، وترتيبها 2016 لسنة اجلدول التالي ترتيب الدول العربية فيما بينها يف مؤشر االبتكار العاملي

 .2016 وفًقا للمؤشر العاملي لعام

و ترتيبها وفقا  2016االبتكار العاملي ترتيب الدول العربية فيما بينها يف مؤشر : 4رقم دولج

 للمؤشر العاملي العام

 الدولة الرتتيب على مستوى الدول العربية

 الرتتيب يف املؤشر العام العاملي لالبتكار

2016 2017 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 االمارات

 السعودية

 قطر

 البحرين

 الكويت

 لبنان

 املغرب

 عمان

 تونس

 األردن

 مصر

 اجلزائر

 اليمن

41 

49 

50 

57 

67 

70 

72 

73 

77 

82 

107 

113 

125 

35 

55 

49 

66 

56 

81 

72 

77 

74 

83 

105 

108 

127 

و ترتيبها وفقا للمؤشر  2016املصدر: ترتيب الدول العربية فيما بينها يف مؤشر االبتكار العاملي 

  http://www.sasapost.com:  االلكرتوني العاملي العام، على املوقع

لت دولتان عربيتان يف املركز الثالث والرابع على مستوى القارة اإلفريقية وهما املغرب تحلقد ا    

 .على مستوى القارة السمراء 15لتصبح الدولة رقم  107، ثم جاءت مصر يف املرتبة  77وتونس  72

مؤشر  ؛ حيث حصلت يفحسب مستوى االبتكارتراجعت بقدر كبري أما بالنسبة للجزائر فقد     

، بالرغم من إمكانياتها ومواردها 2007يف العام  83، بعد أن كانت يف املركز 113على املركز  2016 العام

الطبيعية املهولة، إال أنها مل حتسن استغالل ذلك، ودفع نفسها ضمن املراكز املتقدمة، لدرجة أنها 

ة. يوضح اجلدول التالي واألخري 125؛ لتصبح الدولة رقم 2011احتلت قاع التصنيف يف العام 

 (9).2016عام  إىل 2007والرسم البياني وضع اجلزائر منذ العام 

 2016-2007ترتيب اجلزائر حسب مؤشر االبتكار العاملي للفرتة تطور : 5جدول رقم

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010-2009 2009-2008 2007 السنة

 113 126 133 138 124 125 128 118 83 املرتبة
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و ترتيبها وفقا للمؤشر  2016ترتيب الدول العربية فيما بينها يف مؤشر االبتكار العاملي   املصدر:

  http://www.sasapost.com:  العاملي العام، على املوقع االلكرتوني

 2016-2007تطور ترتيب اجلزائر حسب مؤشر االبتكار العاملي للفرتة : 6شكل رقم 

 

و ترتيبها وفقا للمؤشر  2016ترتيب الدول العربية فيما بينها يف مؤشر االبتكار العاملي   املصدر:

  http://www.sasapost.com:  العاملي العام، على املوقع االلكرتوني

، حوالي 2015-2001نشرت دول املغرب العربي يف السنوات اخلمس عشرة املاضية : البحوث املنشورة -2

العدد الكلي    ورقة حبثية، حيث بلغ 301.151من اإلنتاج العربي يف هذه الفرتة و البالغ  %28 

ورقة حبثية، و هو ما يقارب اإلنتاج املصري  84.293لألوراق العلمية املنشورة من دول املغرب جمتمعة 

ورقة و الذي يزيد عن 109,262ورقة، بينما يقل عن انتاج دول جملس التعاون اخلليجي  83.896

 .ورقة48.922ثلث اإلنتاج العربي، وبلغ انتاج باقي الدول العربية 
 2015-2001: عدد األوراق املنشورة من الوطن العربي للفرتة 7شكل رقم 

 

اجلزائر  -تونس  (2015-2001دول املغرب العربي )املصدر: موزة بنت حممد الربان، البحث العلمي يف 

  http://arsco.orgعلى املوقع االلكرتوني: (، املغرب –

باملئة  9.33من إنتاج بالد املغرب العربي و  30.62لبحث العلمي يف اجلزائر والذي ميثل بالنسبة ل   

عظم الدول العربية زيادة من اإلنتاج العربي يف هذه الفرتة، لقد شهد البحث يف اجلزائر أسوة مب

يبدو من خالل اإلحصائيات أن البحث يف مصر هو و  ملحوظة يف هذه السنوات العشر األخرية؛ 
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األعلى عربيا، ثم تليه دول اخلليج، أما يف اجلزائر فإن البحث العلمي بها هو املتوسط مغاربيا، 

 . ولكن بنسبة ضعيفة إذا ما قورن بالدول العربية املشرقية

 :تقريبا 2003يبني ذلك النمو البحثي اجلزائري منذ  1والرسم التوضيحي 

 
اجلزائر  -تونس  (2015-2001موزة بنت حممد الربان، البحث العلمي يف دول املغرب العربي ): املصدر

  http://arsco.orgعلى املوقع االلكرتوني: (، املغرب –

أفضل مما سبق واستمرت  2003من  البحثي ابتداءنتاجها اجلزائر زاد بدو حسب املنحنى أن اي

الزيادة حنو األعلى، ويرجع ذلك لكثرة عدد الباحثني وكذلك للطفرة التكنولوجية اليت شهدها 

العامل وتشهدها اجلزائر من خدمات لإلنرتنت، وكذلك للرتبصات العلمية بالداخل واخلارج 

والستعمال املخابر ألحدث التكنولوجيات  ولكثرة الندوات وامللتقيات ومشاريع البحث العلمية

 02وللمقارنة مع شقيقاتها من الدول املغاربية تونس واملغرب، فإن الشكل التوضيحي  .والوسائل

.زاد اإلنتاج اجلزائري عن نظريه املغربي، ولكنه يقل عن اإلنتاج التونسي 2006يبني أنه ومنذ 

(10) 

 2015-2001الفرتة : عدد األوراق املنشورة خالل 6رقم جدول

 املغرب اجلزائر تونس البلد

 21766 26935 36782 عدد األوراق املنشورة

، منظمة اجملتمع 2015-2006املصدر: موزة بنت عبد الربان، البحث العلمي يف دول املغرب العربي 

 31/8/2016تاريخ االطالع  arsco.org، على املوقع االلكرتوني: 2016العلمي العربي، ماي 

يف االنتاج العلمي اجلزائري مقارنة مع نظريه املغربي و يبني ذلك النمو  : 2الرسم التوضيحي 

 التونسي 
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 -تونس  (2015-2001موزة بنت حممد الربان، البحث العلمي يف دول املغرب العربي )املصدر:  

  http://arsco.orgعلى املوقع االلكرتوني: (، املغرب –اجلزائر 

 لرباءات اهلوية حتديد عملية العلمي والبحث العالي التعليم وزارة بدأت الخرتاع:براءات ا-4
 على الثالثة سنة ومراكز البحوث املؤسسات ( 95 ) وتسعون مخس إىل 2013 لعام االخرتاع

 (11) :ذلك يف مبا القطاعات، جلميع التوالي

 ؛(العليا الوطنية املدارس-األكادميية املراكز-)اجلامعات العالي التعليم مؤسسات ( 70 ) السبعني -

 .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة داخل البحث ووحدات مراكز ( 15 ) عشر مخسة - 
 .البحوث قطاع يعتمد العلمي والبحث العالي التعليم وزارة غري ومعاهد مراكز ( 10 ) عشر-
 2013براءات االخرتاع للباحثني الوطنيني  :7رقم جدول 

 املؤسسات و هيئات البحوث الرقم

عدد براءات 

 االخرتاع

 69 التعليم العالي و البحث العلمي 01

02 

ث داخل وزارة التعليم العالي و البحث ومراكز و وحدات البح

 العلمي

81 

 18 مراكز و معاهد البحوث خارج وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 03

جياللي، واقع جودة التعليم العالي يف اجلزائر من منظور املصدر: بن ونيسة ليلى، بن عبو 

 2015، 1التصنيفات الدولية، جملة الدراسات االقتصادية الكمية، عدد 

 اجملاالت التقنية التالية: ويركز الوطنيني للباحثني االخرتاع براءات من عدد أكرب مشاركة
 املتجددة الطاقة - الزراعة - امليكانيكية - -املعادن – األدوية وصناعة الصحة - املادية -
  عام بشكل والتكنولوجيا  املعلومات تكنولوجيا - هيدروليكية - واإللكرتونيات الكهرباء -
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 2013/ 2012/ 2011براءات اخرتاع املخرتعني الباحثني الوطنيني يف :  8 رقم جدول

 لرباءات االخرتاعالعدد االمجالي  عدد الباحثني املخرتعني براءات االخرتاع

2011 90 116 

2012 131 134 

2013 172 168 

املصدر: بن ونيسة ليلى، بن عبو جياللي، واقع جودة التعليم العالي يف اجلزائر من منظور 

 2015، 1التصنيفات الدولية، جملة الدراسات االقتصادية الكمية، عدد 

 ايضا يزيد ما هذا اخرى اىل سنة من يتزايد الباحثني عدد ان جند السابق اجلدول خالل من
 اإلبداع و العلمي البحث تدعم اجلزائر ان وخاصة اجلزائر يف االخرتاع براءات عدد زيادة من

 .التكنولوجي

  :المعوقات -ثالثا

 يف بالبشرية قفزت واليت اهلائلة العاملية العلمية التطورات مواكبة عن تتخلف اجلزائر مازالت
 على العاملي الرتكيز بفضل والرخاء والرقي التقدم من رحبة آفاق إىل وجيز عصر

 .املعرفة اقتصاد حنو املتدرج االسرتاتيجي والتحول واالتصال لإلعالم اجلديدة التكنولوجيات
 وبشكل بسرعة االندماج فعال قررت هي إن واملماطلة للرتدد جمال أي للجزائر يرتك ال مما

 االقتصاد هذا حنو االقتصادية العوملة ظل يف املتجهة العاملية االقتصادية القاطرة يف إجيابي
 (12) :يلي مبا منها يكتفى املرتقب، االندماج هذا حتقيق منعت معوقات عدة أن غري، اجلديد

 النامية، والدول املتقدمة الدول بني واالتصاالت املعلومات ثورة خلقتها اليت الرقمية الفجوة - 1
 ؛اجلديد االقتصاد هذا مبكونات املعرفة أسس توافر بدرجة تقاس واليت

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

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

 .بها اإلملام
 سلبية مواقف وتبين بل وتطبيقاتها خاصة التكنولوجيا بأهمية الوعي ضعف أو انعدام -5

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

 االهتمامات، قائمة آخر يف وهو إليه حاجة ال ترفا مسؤوليها أغلب
 االنتفاع من متكنها اليت التكنولوجية واخلربات واملادية البشرية للموارد اجلزائر افتقار -7

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

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

 .االنرتنت

كما توجد هناك عوامل أخرى ميكن تلخيصها يف اآلتي: 

(13)

  
 املالمح تطابق وعدم املستخدمة القطاعات بني التنسيق وضعف امليداني التدريس قلة-1

  النظرية
 .العمل يف املطلوب األداء مع تتناسب ال املهارة درجة أن كما الفعلية، املهن مع

  األمر التعليم، يطلبها أصبح اليت للتكلفة وذلك النوعي التكوين حساب على الكمي التكوين-2
 نفس للتعليم يبق مل حبيث اجملتمعية القيم منظومة تغري إىل إضافة الدولة، كاهل أثقل الذي

 .السابق يف بها حيظى كان اليت املرموقة املكانة
 يف للمساهمة لخالدا يف بقاءها وعدم اخلارج إىل اجلزائرية واألدمغة الكفاءات هجرة-3

 .حوافز وجود عدم بسبب البالد وتنمية والتأطري التكوين
  العلمي التطبيق بهدف منجزة حبوث وليست الشهادات، نيل أجل من هي املنجزة البحوث-4

 .التنموية العملية تفعيل يف مساهمته وعدم العلمي البحث فعالية من احلد إىل ىأد مما هلا،
  ملتطلبات تستجيب كفاءات إىل يفتقرون الذي اجلامعات متخرجي بني البطالة معدالت تنامي-5

 .السوق
 وفرة و املعرفية التنمية على االبتعاد ويعمق الفساد أثر من يضاعف مما  :السالبة الريعية-6

 نتيجة معا، الدولة ميزانية تغذية ويف احمللي الناتج يف نصيبها وارتفاع الريعية املوارد
 على يشجع الذي األمر الطبيعية الثروات واستغالل األولية املوارد تصدير على املتزايد االعتماد
 أحيانا تشجع كما إنتاجها، على العمل من دلب اجلاهزة والتقنيات اخلربة استرياد استسهال

 إىل حتتاج اليت احمللية التقنيات على اجلاهزة األجنبية والتقنيات اخلربة تفضيل على
 .األوىل الرعاية و االستثمار

 مبحاضن للنهوض الالزم واملعنوي املادي والدعم احلكومات، طرف من الكايف االهتمام غياب-7
 جامعة أية حصول عدم يفسر ما وهذا املالية، املخصصات يف الكبري النقص مع والبحث العلم

 العشر السنوات اللخ العاملي املستوى على جامعة  500أفضل تصنيف ضمن مرتبة على جزائرية
 .داجلدي القرن من ريةخاأل
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  :اتمةخ

 و اقتصاد املعرفة،دون استفادتها من املزايا اليت يوفرها  حالتتعاني اجلزائر من معوقات عدة 

للولوج اىل  ملزيد من الدعم و التشجيع و االصالحاتحتتاج اىل ا لتجاوز هذه العقبات فإنها

لكي تلحق بركاب الدول املتقدمة ألن اقتصاد اليوم ال يقاس  تكنولوجيا االعالم و االتصال، 

ا تعداها اىل دور املوارد البشرية املؤهلة اليت هي الثروة احلقيقية باملوارد الطبيعية فقط، و امن

و استغالل مردودها بكفء و فعالية، و هذا لن يتحقق اال اذا   لألمم اذا أحسن تدريبها و تأهيلها

 توفرت الشروط املناسبة لعمل هذه الكوادر و االستفادة منها حمليا و منع استنزافها اىل اخلارج. 
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