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 :ئمة االختصارات والمصطلحات التقنيةاق

المصطلح او  التعريف
 االختصار

al Subscriber LineAsymmetrical Digit ADSL 
 Audiotex املعلومات الصوتدية من جهاز اهلاتفإىل  خدمة تتديح الوصو : االستعالم الصويت

 Backbone مركز الشبكة، هي جمموع دعامات االسسا  والتبديل انطالقا من املبّد  اخلاص ابملشرتك

Economic and Social Commission for Western Asia ESCWA 
ويرتبط مزود خدمة  .اإلنرتنت شبكةإىل  الشركة اليت توفر لعمالئها إمكاندية الوصو : الدخو  لالنرتنت موفر

 اإلنرتنت بدياانت نظاماإلنرتنت بعمالئِه ابستخدام تقندية نقل البدياانت املناسبة لتوصديل حزم 

FAI 

كل منظومة للمواصالت السلكدية والالسلكدية عرب ( التصاالت الشخصدية العاملدية املتنقلة عرب األقماس االصطناعديةا
 كدية والالسلكدية مباشرة للمستعملني النهائدينيالساتل توفر خدمات املواصالت السل

GMPCS 

هو نظام اتصاالت شخصي يوفر تغطدية عرب الوطندية أو اإلقلديمدية أو العاملدية من كوكبة من األقماس الصناعدية ميكن 
 األسض إىل  سواء كانت أنظمة القمر الصناعي اثبتة ابلنسبة. الوصو  إلديها من خال  حمطات صغرية وسهلة النقل

، اثبتة أو متنقلة ، أو ذات نطاق عريض أو ضديق النطاق ، عاملدية أو إقلديمدية ،  األسض إىل  غري اثبتة ابلنسبة أو
وتشمل خدمات اتصاالت ثنائدية االجتاه . املستخدمني النهائدينيإىل  قادسة على تقدمي خدمات االتصاالت مباشرة

 .وفاكس وسسائل وبدياانت وحىت وسائط متعددة عريضة النطاق

GMPCS 

    GSM دية لالتصاالت النقالة، املخصصة لضمان اتصاالت نقالة ابستعما  تقنديات سقمدية خلويةاألسض املنظومة 

human resources in science and technology HRST 
Internet  Protocol IP 

International Standard Classification of Occupation ISCO 

صالت دائمة خمصصة لالستعما  احلصري من املستخدم توفر إمكاندية االنتقا  بني هي  لصالت املتخصصةا
 . نقطتني هناية حمددتني من الشبكة العامة

LS 

 MENA دول مشال افريقيا والشرق االوسط

 OCDE منظمة ذو  التعاون االقتصاذي

Organization for Economic Co-operation and Development OECD 

 Optical أسرع معد  نقل بدياانتهلا ألن  عن األسالك املعدندية بد تستخدم  نوعة من الزجاج النقيألدياف مص

Fiber 

 OTA اوساسكوم تديلديكوم اجلزائر، متعامل اهلاتف النقا 

Produit Intérieur Brut PIB 

Public Switched Telephone Network PSTN 

: public switched telephone network PSTN 

 UIT املتحدة والكائن مقرها جبنديف األمماالحتاد الدويل لالتصاالت، منظمة دولدية تعمل حتت لواء منظمة 
 United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 UPU االحتاد الربيدي الدويل

وابلتاىل ميكن ألى  .IP ق اإلنرتنتهووسديلة لربط احملاداثت الصوتدية عرب اإلنرتنت أوعرب أى شبكة تستخدم مديثا
 (IP)عدد من األشخاص متصلني سوايا بشبكة واحدة تستخدم 

VoIP  

ا لنقل البدياانت ضديقة النطاق على سبديل املثا  ، معامالت  ُتستخدم احملطات الطرفدية ذات الفتحات الصغرية جدا
 لتوفري الوصو )انت ، أو بدياانت النطاق العريض نقاط البديع ابستخدام بطاقات االئتمان ، أو بدياانت االقرتاع أو بديا

 .املواقع البعديدة إىل  اإلنرتنت عرب األقماس الصناعديةإىل 

VSAT 

 WiMAX إلنرتنت التدفق السريعليستعمل يف غالب األحديان كوسديلة إسسا  وصو  . هو معدياس لالتصاالت الالسلكدية

اتفاقية التوصيل  شروط التوصديل البديين بدينهماعقد قانوين خاص بني متعاملني لتحديد، حالة حبالة، 
 البيين

 األجهزة املطرفية (هاتف، فاكس، مودمي، إخل)عتاد يسمح للمستخدم إبسسا  ومعاجلة واستقبا  املعلومات 
بروتوكو  املواصالت السلكدية والالسلكدية املستخدم يف الشبكات اليت تعمل كدعامات لألنرتنت وتسمح بتقسديم 

ملوجهة لإلسسا  يف حزمات، توجديه خمتلف احلزمات، ونقلها بشكل مستقل عن بعضها البعض وإعادة املعلومات ا
 .صدياغة الرسالة األولدية عند الوصو 

بروتوكول 
 االنرتنت

 SIMبطاقة .اخلدماتإىل  وحدة الكرتوندية لتعريف املشرتك واليت تسمح ابلنفاذ

 التدقسرعة  .ددةكمدية البدياانت املتنقلة عرب الشبكة خال  فرتة حم
 الشبكة السلكية .شبكة تستخدم الكوابل املعدندية واأللدياف البصرية كدعامات

 الكثافة اهلاتفية ساكن 011عدد اخلطوط اهلاتفدية لكل 

جمموع الوسائل التقندية والبشرية جمتمعة يف نفس املكان على عدد هائل من املكاملات اهلاتفدية، مشكلة بذلك ما 
 يسمى مركز نداء

 مراكز النداء
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 :امللخص

ومن خالله حناو   ،قدسة االقتصاد اجلزائري للتحو  حنو اقتصاد املعرفة إدساك إىل  هتدف هذه الدساسة 
سكان كل ذلك يف ظل تلك األ  ،ظهاس وتبديان تلك الفرص اليت حياو  االقتصاد اجلزائري وما لزمه لذلك التحو إ

املعلومات  تتكنولوجديالة حتتدية ديبن ،ومتعلمة مؤهلة د عاملة يك الدو  نصاد املعرفة اليت حددها البسبعة القتاأل
ام بكل ديالقأجل  ، ومن عا  وسدياديفونظام اقتصاد ومؤسسايت  فعا  وقابل للتطبديق وتطويرحبث  ،واالتصاالت

على تلك الدعائم اليت حققها االقتصاد  الوقوفأجل  ذلك البد من حتلديل مؤشرات اقتصاد املعرفة يف اجلزائر ، من
 .اجلزائري وابملقابل نرى نقاط الضعف والتقصري واخللل

اقتصاد املعرفة ، النمو االقتصادي ، التنمدية االقتصادية ، مؤشر التنمدية البشرية ، تكنولوجديا : الكلمات املفتاحدية
 .املعلومات واالتصاالت 

Abstract 

This study aims at the ability of the Algerian economy to 

transform towards a knowledge economy, and through it we try to 

show and clarify those opportunities that the Algerian economy is 

trying and what is needed for that transformation, all of that in light of 

those four pillars of the knowledge economy defined by the country 

(workforce - qualified and educated) infrastructure) Information and 

communication technologies (research and development (effective and 

applicable) and an economic and institutional system (effective and 

sovereign), and in order to do all this, it is necessary to analyze the 

indicators of the knowledge economy in Algeria, in order to identify 

those pillars achieved by the Algerian economy and in return we see 

weaknesses, shortcomings and defects. 

Key words: knowledge economy, economic growth, economic 

development, human development index, information and 

communication technology. 
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 :مقدمة

للتكديف مع احملديط ، و مامه أصراعه مع الطبديعة واستكانتها  يفأظهر اتسيخ البشرية حماوالت االنسان 
عرب االنسان أن جند وحىت الكمالدية، و  والضروسيةاألساسدية  ها لتلبدية حاجاتهري وتسخ ، ظروفه املعديشديةنيوحتس

ما يربس  ،حا  فضلأل يلطبديعة، والرقل تهمواجه يف، يزد  أخرىمرحلة إىل  ةديخيمن مرحلة اتس  ةالتقنديطوس التاسيخ 
نتاجدية وظهوس الفوائض يف دة الطاقة اإلايتزاوج التطوس بني الرقي البشري والتطوس التقين ، لديظهر من خال  جتديد وز 

 .االنتاج، مما  نتج عنه التخصص وتقسديم العمل

سريعة ومذهلة على املديدان التكنولوجي  والتقين  تتطوساالعامل شهد خال   هناية القرن املاضي أن  الإ
واالستهالك عن سابقها  خال  الثوسة الصناعدية اليت حدثت اإلنتاج  مناطأهنا تغديري أوحىت املعلومايت ، كانت من ش

 والوظائف وحىت يف تغديري اجملتمع مناإلنتاج  تعديد النظر يف نظامأن هذه التطوسات  وساب ، كان من شأنأبداية يف 
 .واالستهالك والتسويق اإلنتاج  ساس نظمأ علىجمتمع معلومايت املعلومة إىل  جمتمع صناعي

وصاست املعرفة  ،ساسا على العلم واملعرفةأستند االعامل يتسم مبنحى تطوسي جديد  أيف هذا السدياق بد 
 ت املعرفة حمددأصبح إذات ،دساج املكتبأكادميدية مكانه أس جمرد حبوث ديول ،نتاج واقعي وجهد حقديقي حيكم العاملإ

امتالك  أصبحو  ،التحتدية ةوالبندي اآلالتيف شقديها التكويين للديد العاملة وجانبها التقين املتمثل يف اإلنتاج  لنموأكرب 
قوة امتالك املعرفة ، ابلرغم من إىل  ، فتحوست مع ذلك من القوة املادية امللموسةاألمماملعرفة مقدياس جديد لثروة 

س أالعمل وس )األساسدية  تساعد فقط العناصر ةاثنوياالقتصاد الكالسديكي ابملعرفة واعتربها متغريات عدم اعرتاف 
من خال   ستباقهاثة للنمو االقتصادي لصاحبها بو  سوماس ابيجاءت النظرية احلدأن إىل  يف عملدية النمو ، (املا 

 .كعامل مهم يف دالة االنتاج  يالتكنولوج املتغريدساج إ

هلا  ،نتاج ومنظمات عمل واحدةإيكون وفق نظم أن  جربت العاملأملتطلبات العوملة اليت  اإلشاسةكما جتدس 
وفق متطلبات  ةالسريوس أجل  لزاما على اجلزائر على غراس الدو  النامدية من أصبحفقد  ، ومتجانس متشابهمنط 

 السلعة املعرفدية واالقتداء ابلدو  املتقدمة ،وتثمنياإلنتاج  ة ، مبا فديها التباد  الدويل وانتقا  عواملديالسوق العامل
التحو  جملتمع يف شواطا كبرية أن ، تلك الدو  املتقدمة اليت قطعت يبتثمني املعرفة كسلعة واالهتمام ابلتعلديم والتكو 

تعزز  ة اليتداسيإال يستهان هبا ونظم قانوندية و  اليت ةالتحتدياملعرفة حتت شرط امتالكها لتلك الرتسانة املعرفدية والبندية 
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بداع واالبتكاس ومناخ اإلأجل  واملؤسسات من لألفراد، هذا كله خيدم املناخ املشجع اوالتكنولوجديخلق املعرفة من 
 .بداع الفردي  واجلماعي ونشرها وتعمديم استخدامهاحتو  دون اإل تنافسي يقوض كل الصعوابت اليت

 يةشكالاإل

 الفعا  للمعرفة يف تنمدية الدو  والقفز من الثوسة الصناعديةذكره يف التوطئة نرى الدوس  قما سبعلى ضوء 
طرح  كنمياإلنتاج  صراهم عنأك  يالتحلديل االقتصاد ، وصاست املعرفة العنصر اجلديد يف الثوسة املعرفديةإىل 

 :دية التالديةشكالاإل

 ؟يف اجلزائرحتقديق التنمدية االقتصادية أجل  من لهواقع اقتصاد املعرفة وماهي متطلبات التوجه  وما ه

 :التساؤالت الفرعدية كالتايلإىل  دية السابقة تستدعي منا جتزئتهشكالجابة على اإلاإلأجل  منو 

 ؟له التحو  تمتطلباماهي  وما املقصود ابقتصاد املعرفة .1

 مؤشرات اقتصاد املعرفة على املستوى النظري واملستوى الواقعي يف اجلزائر؟هي ما  .2

 القتصاد اجلزائر على مستوى التنمدية االقتصادية من هذا التحو  املنشود؟ماهي الفرص اليت ميكن ااتحتها  .3

 :فرضيات البحث

من صحتها من خال  منت  التأكديتم أن إىل  اجاابت مؤقتةأو  بعد طرح تلك التساؤالت البد من اقرتاح فرضديات
 :البحث واملتمثلة يف 

 ؛سد اقتصادي يف العملديات االقتصاديةمو أهم  وابلتايل صاستاإلنتاج  عنصر يفأهم  املعرفة تربعت .1

االستثماس صاس  ،فقد معنوي سأمسا منو اقتصادي مطرد بسبب كوهنا إىل  يؤدي التحو  حنو اقتصاد املعرفة .2
 ؛التقندية واخلدمات كثديفة املعرفة تنافسدية على الصناعات عالدية فديها حمدد مهديمن للنمو ومديزة
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للتحو  حنو االندماج يف هذا الوافد اجلديد من نقص الفعالدية لدى ابلرغم من اجلهود املضندية تعاين اجلزائر  .3
العام من ضعف على مستوى االستفادة و  على املستويني اخلاص يعايناإلنتاج  النظامأن  كما  احلكومة اجلزائرية

 .على املنظومة املعرفدية مبستوايهتا الرمسدية واملهنديةأالتطوير وعلى مستوى و  نشطة البحثأمن 

 :دراسةأهداف ال

 :النقاط التالديةإىل من خال  هذه الدساسة  هندف

  سهاماهتا يف مضماس اقتصاد املعرفة وتفسري احملددات اليت تساهم يف إبراز النظرية االقتصادية  وما هي إحماولة
 .النمو والتنمدية االقتصادية

 ر البحث والتطوي أمهديةبديان ودوس العوملة يف تكريس هذا املفهوم وت، مفهوم اقتصاد املعرفة ومؤشراته توضديح
 .يواالستثماس يف املوسد البشر 

 كما حناو  توضديح  ةالتحتديتوفري البندية من خالهلا اليت حاو  االقتصاد اجلزائري األساسدية  املقوماتستعراض إ 
 .يف اجلزائر القتصاد قائم على املعرفة التأسديساملعوقات اليت تعرقل أهم 

 تقوية بناء حمديط مناسب القتصاد املعرفة أجل  الالزمة للجزائر من ،تطلباتحبث واكتشاف الفرص الضائعة  وامل
من خال  عرض وحتلديل السدياسات املنتهجة من قبل الدولة اجلزائرية ، واستديضاح الثغرات اليت البد من تذلديلها ،

 .معاجلتها ألجل

  حتلديل مؤشرات اقتصاد املعرفة يف  تقديديم مدى تواجد اجلزائر يف  السباق حنو التحو  القتصاد املعرفة، من خال
 .لوقوف على ختطي وجتاوز مناحي الضعف والنقصوااجلزائر 

 :الدراسة أمهية

ابعتباسها هتتم بشكل حمدد للتنمدية  ،اجلزائر االقتصاد ن البحث يف هذا املديدان يعترب من املسائل املهمة يفإ
 وما همت أالوطندية ومتطلباهتا ، وتطويرها وصقلها على  املعرفدية ابألصو الوقوف علديها والعناية الفائقة أجل  ، من

لخروج من ذلك لالنهوض ابالقتصاد الوطين ،أجل  من ،تنمديتها وتوجديهها خلدمة العملدية االنتاجديةأجل  واجب من
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تنمدية تلك القدسات للولوج للتنمدية إىل  ابإلضافةلالقتصاد الريعي ،و  للدو  املتقدمة تنيحلقة التخلف والتبعدي
 :ملستدمية خاسج الريعا

 .مهديتني للدساسةأبراز إميكن  :أمهية الدراسة

 :علمية ةأكادميي أمهية

يتجلى ذلك يف مناقشة ،املواضديع اليت يستند علديها االقتصاد املعاصرأهم  حياو  حتلديل ودساسة اهذ ن حبثناإ
ه وتفرعاته ، تكنولوجديا أنواععريف امل سأمسا امللكدية الفكرية وحدودها وخصوصديتها ، كاملرتبطة به   األموسعديد 

سواء على  ،حتمدية على كل دولة أصبح اقتصاد معريفإىل  التحو أن  غريها، كماإىل  صنافهاأتها و دياملعلومات بن
 مع ما هو عاملي للتأقلمتكديديف انظمتها وقواندينها الداخلدية أجل  ، هذا من لياملدى العاملي او احمل

 :واقعية عملية أمهية

توجديه احلركة التنموية يف دولتنا أجل  املتاحة من البدائلتنوير الباحثني لتلك إىل  الدساسةترمي هذه 
الفهم الدقديق ملدلوالت أجل  نتاجدية منإملماسسة اقتصادية و  أفضلمصاف الدو  املتقدمة وترشديد إىل  للنهوض هبا

 .ومؤشرات التوجه اجلديد والتحو  املنشود القتصاد قائم على املعرفة

 :جية الدراسةمنه

يدينا ، أناهج متبعة يف دساسات اقتصادية مثل اليت بني م انتهاجالعمل يف هذه الدساسة البد من أجل  من
فرضديات للدساسة ،واالعتماد على املنهج التحلديلي املقاسن  اختباس صحةأجل  من ،حديث مت اتباع املنهج الوصفي

 ،املعرفة اخلاصة ابقتصادوتتبع تلك املؤشرات  د املعرفة،يف مضماس اقتصا الوقوف على نتائج  اجلزائرأجل  من
 .خرىبعض الدو  األإىل  اإلشاسةوتبديان تطوسها مع 

 :الدراسات السابقة

على  هاملعرفة وإسقاطاتموضوع اقتصاد  تناولتالدساسات اليت ،نذكر على سبديل املثا  ال احلصر 
  :يما يلدساسة ونذكر منها القتصادايت حمل اال
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سسالة ماجستري بعنوان تسديري املعرفة يف املؤسسات االقتصادية مع تطبديق عدينة  :2009نة الزهراء مآعدياد  •
 من املؤسسات اجلزائرية 

إىل  تطبديق اداسة املعرفة وتوصلت مهديةأل اجلزائريةحاولت من خال  البحث معرفة مدى ادساك املؤسسة االقتصادية 
 املعرفة داخل املؤسسة اجلزائرية سةإلدانتديجة  افتقاس تلك التطبديقات الفعلدية 

ة دكتوساه اقتصاد املعرفة يف اجلزائر الواقع ومتطلبات التحو  دساسة حتلديلدية أطروح 2015:مسري مسعي ، •
 4102-4102ن من جامعةأم البواقي املوسم اجلامعي مقاسنة لواقع اقتصاد املعرفة يف اجلزائر 

ما أهم  الوقوف علىإىل  ابإلضافةهم مؤشراته أاقتصاد املعرفة و  حاو  الباحث من خال  حبثه توضديح وحتلديل موضوع
االقتصاد اجلزائري يف هذا املضماس خاصة على مستوى البندية التحتدية والبحث والتطوير واالهتمام ابالبتكاس إلديه  توصل

 .قتصاد املعرفةعلى الوقوف ملقاسنة  اجلزائر مع بعض التجاسب العربدية يف مضماس التحو  ال ابإلضافةواالبداع 

 عدها الباحث للبنك العاملي بعنوانأدساسة  :2009عبد القادس جفالط ،  

Building   knowledge Economies for  job creatio،  increased  

Competitiveness  ، and balanced developmen 

سبعة  لدو  بنك الدويل األهم املؤشرات املتعاسف علديها لدى الأل،من خال  البحث قام بتقدمي  عرض  خمتصر 
MENA    وجود تباين ابسز بني دو  املنطقة فنجد الدو  الرائدة مالطا واالماسات العربدية   ج حبثهائنتحديث من
 .ضعف من سابقتها حسب كل املؤشرات أداء أالباقي من دو  املنطقة فتسجل  اواملتحدة  ، ام

 :مصادر الدراسة

من ،حتلديله أو اإلشاسة إلديه ذا ما يظهر يف الفصو  النظرية يف تبديان ما متت ه ،مت االعتماد على البحث املكتيب
وتنوعت تلك املصادس من   ،االقتصادية الباسزة يف الساحة املداسسالنظرايت على مستوى و  خال  الدساسات االكادميدية

وحىت اجملالت ،مدية جمموعة من الدساسات التطبديقدية والكإىل  وسسائل ومبختلف اللغات، إضافة اتأطروحكتب و 
بدولة  دية ويف اجلانب التطبديقي املتعلقالعامل الشبكةمن  احلاالت أغلباملتخصصة يف اقتصاد املعرفة املتحصل عنها على 
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اجلزائر ، مت االعتماد على التقاسير الدولدية خاصة من تقاسير البنك الدويل وخمتلف التقاسير الرمسدية ملختلف املؤسسات مثل 
 .املتحدة للتجاسة والتنمدية األممو  لدويل واجمللس الوطين واالجتماعي للجزائر ،صندوق النقد ا

 :حدود الدراسة

ك كان لذاأجل  ويصعب تغطدية مجديع ما يتعلق به من،متفرع و متشعب إال أنه اقتصاد املعرفة ة ابلرغم من حداث
 .دساسةدساسة يف احلدود الزماندية واملكاندية واملوضوعدية للالد و حدأتطري البد من 

 من  آلخروحسب توفرها من مؤشر   2020 غاية إىل  2010كتفي بدساسة فرتة زمندية من سنة نا احلدود الزماندية أم
 .حتلديلهأجل 

 والتنمدية االقتصادية مبا هإىل  ة انمدية تسعى للوصو لما احلدود املكاندية فاقتصرت يف  دولة اجلزائر ابعتباسها دو أ
 .لتنامتاح من مواسد  وابعتباسها دو 

 .ما احلدود املوضوعدية فتم حتديد املوضوع مبختلف اجلوانب املتعلقة ابقتصاد املعرفة ومؤشراتهأ

 صعوابت الدراسة جنملها يف النقاط التالية

 ؛اجلزائر يف العامل انهديك عن صعوبة قدياسه يف صعوبة قدياس اقتصاد املعرفة •

 ؛تمديديز بدينها  حسب توظديفهاوسود مصطلحات  ومفاهديم اقتصاد املعرفة مرتادفة يصعب ال •

 .م من حداثتهغاتساع وتشعب وتفرع اقتصاد املعرفة ابلر  •

 :مت تقسديم البحث إىل ما يلي :الدراسة اتقسيمت

مت  ،مت تقسديمه إىل ثالث مباحث اإلطاس النظري للنمو االقتصادي والنماذج املرتبطة ابملعرفة بعنواناألو   الفصل
حديث عرجنا إىل خمتلف املفاهديم النظرية للنمو االقتصادي ، النظري للنمو االقتصادي اإلطاساألو   املبحثالتطرق يف  

نفسرة للنمو االقتصادي تطرقنا إىل خمتلف النظرايت امل ، االقتصادي يف النظرايت التقلديديةالنمو  حو  املبحث الثاينأما ،
إذ قمنا ابلبحث النظري ، مبعايري اقتصاد املعرفةنظرايت ومناذج النمو االقتصادي  يدوس حو  ملبحث الثالثايف حني كان 

  .يف تلك النظرايت االقتصادية اليت تعترب اقتصاد املعرفة كأحد سكائز النمو االقتصادي
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 :تقسديمة إىل املباحث التالدية مت  دساسة نظرية القتصاد املعرفةالذي كان بعنوان الفصل الثاين خال   منأما 

املبحث  مث تاله ، فهم ماهدية اقتصاد املعرفة ه حماولةالذي قمنا من خالل .ة اقتصاد املعرفةماهدي حتت عنواناألو   املبحث
يف حني كان  ،االقتصاد من خال  التتبع التاسخيي لنشأة ظاهرة املعرفة يف .نشأة اقتصاد املعرفة فديه إىل ناالذي تطرق الثاين

وحماولة معرفة املقومات اليت بسببها التحو  حنو  .املعرفة مقومات التحو  حنو اقتصاد عاجلنا فديهالذي  املبحث الثالث
عرض خمتلف الذي قمنا فديه  .اطر وهتديدات اقتصاد املعرفةالذي كان بعنوان خم املبحث الرابعأما ، اقتصاد املعرفة 

 ضمها التحو  إىل اقتصاد املعرفةي السلبديات واملخاطر والتهديدات اليت

تعترب  الذي تطرقنا فديه إىل خمتلف املؤشرات اليت .مؤشرات اقتصاد املعرفةعنوان حتت لفصل الثالث يف حني كان ا
مؤشرات و .مؤشرات العلوم والتكنولوجديا و مؤشرات سأمسا  البشريهم الركائز يف قدياس اقتصاد املعرفة املتمثلة يف  أ

 .تكنولوجديا املعلومات واالتصاالت

النظام االقتصادي الذي قسم بدوسه إىل  . اجلزائر وحتمدية االندماجاالقتصاد املعريف يف األخري الذيلفصل اأما يف 
الرأمسا  البشري وموقعه يف تاله عنصر  مؤشرات تطوس تكنولوجديا املعلومات واالتصا  يف اجلزائرو  واملؤسسايت يف اجلزائر

 ؛ البحث العلمي يف اجلزائر ريخاألويف  برامج التنموية يف اجلزائر
 .عرض خمتلف النتائج واختباس الفرضديات وحىت التوصدياتخالهلا  من ة عامة قمناوختمنا دساستنا خبامت

 

 

 

 

 



 اإلشكالية

   
 

 

 

 الفصل األول

اإلطار النظري للنمو 

االقتصادي والنماذج المرتبطة 
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 :هيدمت

يعد موضوع النمو االقتصادي من املواضديع اليت تلقى اهتماما متزايدا من قبل املفكرين والباحثني على 
رفع املستوى املعديشي لحتقديق معدالت منو مرتفعة فمن أجل  ،الف توجهاهتم الفكرية واملداسس االقتصادية اخت

إىل  االقتصاديلنشاط عن طريق تطوير قطاعات االقتصاد الوطين من خال  الدفع ابإال يتم ذلك الو  ،ألفراد اجملتمع
 .سفع الدخل الفرديسفع الدخل الوطين اإلمجايل وابلتايل إىل  األعلى مما سديؤدي

وقد تزايد االهتمام ابلفكر التنموي خاصة بعد احلرب العاملدية الثاندية لدى العديد من االقتصاديني حديث  
 .ظرايت االقتصادية للنمو االقتصادي والنماذح املرتبطة ابملعرفةنرى فديما سديأيت أهم الن
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 .االقتصادي للنمو النظري طاراإل: المبحث األول

املبحث مفهوم النمو االقتصادي وأهم الفروقات بدينه وبني التنمدية االقتصادية والتقدم عاجل من خال  هذا ن
 .النظرايت االقتصادية اليت اهتمت ابلنمو االقتصاديأهم  االقتصادي كما حنلل فديه

 .مفهوم النمو والتنمية االقتصادية: المطلب األول

ات احمللدية من حديث مقداسه ؤشرات اليت تقديس مدى قوة وصالبة االقتصاداملأهم  يعترب مؤشر النمو االقتصادي من
 أبعد من ذلك فإن التنمدية االقتصادية اليت تعد أعمق من حديث التأثري والقدياس من املؤشر السابق، كماو  ،وتنوعه

 عامل الثالثالعمل على سفع معد  النمو االقتصادي أحد أهداف السدياسة االقتصادية ألي دولة من دو  من الأن 
 .السحري وسدكال، ومن أحد احملاوس األسبعة ملربع  العامل األو أو 

، التنمدية والتقدم االقتصادي من حديث مفهوم ية االختالف املفاهديمي بني النمويف هذا العنصر سنعرض يف البدا
 .ظرية االقتصاديةحمدداته وقدياسه، مث عرض خمتصر ملفهوم النمو يف إطاس الن النمو وتفسريه، عناصره،

 االختالف اللغوي: الفرع األول
من الصعب التمديديز بني مصطلح النمو االقتصادي وبعض املصطلحات املشاهبة له يف املعىن كالتطوس االقتصادي 

 .ونظرا هلذا االلتباس حناو  يف هذا اجلزء توضديح هذه املفاهديم والتقدم االقتصادي والتنمدية االقتصادية
مبعىن الزايدة " منـّى"من " التنمدية"، حديث يشتق لفظ التنمدية يف اللغة العربديةو  ي النموني مفهوميتضح االختالف ب

إىل  وإذا كان لفظ النمّو أقرب. ينمو مناء فإنه يعين الزايدة ومنه ينمو منواا" منا"من " النمو"أما لفظ . واالنتشاس

                                                           
  على الدو  اليت ال تنتمي إىل العامل األو ، وهي الدو  الصناعدية 1617مصطلح العامل الثالث أطلقه املفكر االقتصادي والسكاين ألفريد سوفديه، عام ،

أوت  16بتاسيخ " FRANCE OBSERVATEUR"مقا  نشره يف جملة الغربدية، أو إىل العامل الثاين، وقصد بو الدو  الشديوعدية سابقاا يف 
الذي " ابندونغ " ا مؤمتر ه،هذه التسمدية كرس TPOIS MONDE DANS UNE SEULE PLANETE حتت عنوان 1617

حد عامل يكافح للخروج من سدياسة التأجح اإلمنائي أ: "العامل الثالث أبنه" FRANZ FANON"، فقد عرف 1611أفريل  11انعقد يف 
ويف هذه التسمدية القطبني، واالبتعاد عن االنشغاالت احلربدية والعسكرية، واالنكباب على حتقديق االنطالقة االقتصادية والتنمدية االجتماعدية وقد استوحى س

 .من الفئة الثالثة يف اجملتمع الفرنسي أثناء النظام القدمي وقبل الثوسة الفرنسدية
 قدمة، أما العامل الثاين فديقصد به االحتاد السوفديايت سابقا، أما العامل الرابع يشري إىل فئات مهمشة ضمن بلداهنا أو إىل يقصد به الدو  املتاألو   العامل

 .فئات إثندية أو قومدية بدون دولة مثل الغجر

 ة نصديب الفرد من الدخل الوطينوهو اختباس ملدى كفاءة إداسة االقتصاد على املستوى الكلي وقدسته على زايدة وإاتحة فرص العمالة وزايد. 
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أن  فالنماء يعين. األوسويب يشوه اللفظ العريب االشتقاق العريب الصحديح، فإن إطالق هذا اللفظ على املفهوم
 .الشيء يزيد حاالا بعد حا  من نفسه، ال ابإلضافة إلديه

 التعريف ابلنمو االقتصادي الذي خيتلف عن مفهوم التنمدية االقتصادية، والعناصر اليت ينبين علديها فضلمن األ
 .1النمو وما هو وجه االختالف بني النمو والتنمدية والتقدم

 .مفهوم النمو االقتصادي: رع الثانيالف
إمجايل الدخل القومي مبا حيقق زايدة يف أو  يقصد ابلنمو االقتصادي حدوث زايدة يف إمجايل الناتج احمللي

 .متوسط نصديب الفرد من الدخل القومي

  : من التعريف السابق ميكن استنتاج ما يلي

يرتتب عن ذلك زايدة يف دخل الفرد أن  لناتج احمللي بل البدالنمو االقتصادي ال يعين فقط الزايدة يف إمجايل ا -
 :يفوق معد  النمو السكاين ومنه فانأن  معد  النمو البدأن  احلقديقي أي
 .معد  النمو السكاين –معد  منو الدخل القومي = معد  النمو االقتصادي  

تكون زايدة حقديقدية أي البد من أن  نيالزايدة اليت تتحقق يف دخل الفرد لديست زايدة نقدية فحسب بل يتعأن  -
 :استبعاد معد  التضخم وعلى ذلك فان

 معد  التضخم –معد  الزايدة يف دخل الفرد = معد  النمو االقتصادي احلقديقي
استبعاد ما يعرف ابلنمو العابر الذي )تكون هذه الزايدة يف الدخل على املدى البعديد ولديست زايدة مؤقتة أن  -

  .2ل عرضديةحيدث نتديجة عوام
كما ميكن تعريف النمو االقتصادي أبنه تزايد قابلدية اقتصاد ما على توفري السلع واخلدمات خال  فرتة زمندية 

 .3خاسجدياأو  وذلك مهما كان مصدس هذا التوفري حملديا

                                                           
كلدية العلوم اإلقتصادية وعلوم   ه ،دكتوسا، اإلقتصاد اجلزائري اإلنتقا  من اخلطة إىل السوق ومدى إجناز أهداف السدياسة اإلقتصادية عبد هللا بلوانس 1

 .424:ص3جامعة اجلزائر ،التسديري
ادية دساسات نظرية تطبديقدية، قسم االقتصاد كلدية التجاسة جبامعة االسكندسية، مصر، اميان عطدية انصف، التنمدية االقتص، دمحم عبد العزيز عجمدية 2

 40 – 17، ص7007
 267، ص7001معروف هوشدياس، حتلديل االقتصاد الكلي، داس الصفاء للنشر والتوزيع، األسدن  3
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 1".اتوسديع قدسة الدولة على إنتاج البضائع واخلدمات اليت يرغب فديها سكاهن:"بسط تعريف للنمو االقتصادي هوأو 
 :وميكن إعطاء تعريف شامل للنمو االقتصادي كما يلي

هو حدوث زايدة يف إمجايل الناتج احمللي من السلع واخلدمات اليت يرغب فديها السكان خال  فرتة زمندية 
 .معدينة مبا حيقق زايدة يف متوسط نصديب الفرد من الدخل احلقديقي

 .مفهوم التنمية االقتصادية والتقدم: الفرع الثالث

تلف التنمدية عن النمو االقتصادي اليت جتمع املنظوس الكمي والكديفي، وتربز على األجل الطويل معربة خت
مستوى املعديشة، التصنديع، مؤشرات : عن جمموع التغريات يف اهلدياكل االقتصادية واالجتماعدية املرافقة للنمو

 .هديلدميوغرافدية، التمدين، مستوى الرتبدية والتأ

تزيد يف الدخل القومي أن  من شأهنا تخذتُ  اليت جراءاتتعرب عن جمموعة من اإل التنمدية االقتصادية
إذا فهي عملدية متعددة اجلوانب، هلا سكائز . مبعد  أكثر من زايدة منو السكانفرتة زمندية معدينة احلقديقي خال 

القتصادية من خال  تلك وحىت ميكن حتقديق التنمدية ا". االقتصادية، واالجتماعدية، والثقافدية، والسدياسدية"متعددة 
املوجودة يف  املتضاسبة واملتكاملة واملتداخلة"واملشاكل والسدياسات والتوجهات  الركائز يلزم اإلملام ابملؤثرات

 . 2اجملتمع

فبالنسبة للمؤشرات . املؤشرات املستخدمةأو  وخيتلف مفهوم التنمدية االقتصادية حسب اختالف املعايري
زايدة سنوية يف االقتصادية قدسة االقتصاد القومي على حتقديق النمو االقتصادي، أي حتقديق  التقلديدية، تعين التنمدية

خر للتنمدية هو قدسة االقتصاد القومي على حتقديق معدات منو اآل مجايل؛ واملؤشر االقتصادي البديلالناتج القومي اإل
منو الدخل الفردي ابملعدياس احلقديقي هذا وتستخدم عادة معدات  **يف الدخل الفردي تفوق معدالت منو السكان

                                                           
 211ص،  1641وت،واالس يرتسون، الدخل والعمالة والنمو االقتصادي، مؤسسة فرنكلني للطباعة والنشر، بري  1
 جهاز إحصائي فعا  عادة ما تكون الفرتة الزمندية املدسوسة سنة،إال أنه يف البلدان اليت متتلك مكاتب التحلديل االقتصادي املتقدمة وذات اخلربة الواسعة و

 .أشهر 04الزمندية أقصر ،كما يف الوالايت املتحدة األمريكدية والدياابن  ، فتكون الفرتة
سدياق على سبديل املثا  ال احلصر سدياسيت مكافحة التضخم والبطالة مها سدياستني متضاسبتنينذكر يف هذا ال. 

العلوم  جنوحات فضديلة إشكالدية الديون اخلاسجدية وآاثسها على التنمدية االقتصادية يف الدو  العربدية حالة بعض الدو  املدينة أطروحة دكتوساه يف 2
 .71:ص ،7004االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

** ديةجاء هذا التصوس من النظرة التشاؤمدية ملالتوس حديث أن معد  منو السكان يتزايد وفق متتالدية هندسدية والنمو االقتصادي وفق متتالدية حساب. 
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بكمدية السلع واخلدمات املتاحة أو  ،أي ابستبعاد أثر التضخم النقدي كمقدياس مل حتسن االقتصادي للسكان،
 .1للفرد

التغريات اليت حتدث يف اجملاالت الثقافدية واالجتماعدية والسدياسدية " ويقصد أيضا ابلتنمدية االقتصادية تلك 
 2"يف البىن والقوة الفاعلة، وينتج عنديا حتقديق النمو االقتصادي للمجتمعوكذلك  والتكنولوجدية

 3:تعددت تعاسيف التنمدية، فمن املفكرين من يعرفها على أهنا

بداع، واالعتماد على الذات اسة، والكفاءة اإلنتاجدية، وحرية اإلحتسنا على املستوى الفردي يف مستوايت امله"
أبهنا العملدية اليت يتم مبقتضاها االنتقا  من حالة " خر من املفكرين البعض اآلا كما يعرفه  ."املسؤولديات وحتديد

هذا االنتقا  يقتضي إحداث العديد من التغريات اجلذسية واجلوهرية يف البنديان واهلديكل  .حالة التقدمإىل  التخلف
 ."االقتصادي

 تمع يسعى لتحقديق منو مدعم ذاتديا يف مدةجمموعة من التبادالت اليت حتدث يف اجمل"وتعرف التنمدية أيضا، أبهنا 
 4"قصرية من الزمن

 نتاجدية خاصة، وهذا يعتمد على أموسزايدة الطاقة اإلإىل  عملدية التنمدية االقتصادية تؤديأن  نستخلص مما سبق
مدية وهنا يتعني على القائمني بعملدية التنمدية اختدياس االسرتاتديجدية املالئمة للتن. عدة، أمهها زايدة االستثماس

 .5هداف املطلوبةعد على تطوير االقتصاد وحتقديق األتسا االقتصادية اليت

إذا كان النمو االقتصادي هو مقدياس كمي لزايدة السلع واخلدمات املنتجة يف فرتة معدينة مقاسنة ابلفرتة السابقة، فإن 
خل احلقديقي ومتوسط االستدياك ملتوسط الناتج احلقديقي، متوسط الد أخرىالتقدم واالقتصادي هو الزايدة بني فرتة و 

 .احلقديقي للسكان

                                                           
 71.2:ص، مرجع سبق ذكره، جنوحات فضديلة  1
 .12:ص 1611النشر، بريوت، يوسف عبد هللا صابغ، مقرسات التنمدية االقتصادية العربدية، املؤسسة العربدية للدساسات و  2
، القاهرة، الداس الدولدية للنشر 7أزمة التنمدية، دساسة حتلديلدية للواقع السدياسي واالقتصادي واالجتماعي لبلدان العامل الثالث، ط صبحي دمحم قنوص، 3

 .97 :، ص1666والتوزيع،
 .114، ص1661سدن، طاسق احلاج، علم االقتصاد ونظرايته، داس صفاء للنشر والتوزيع، عمان، اال 4
 .71:جنوحات فضديلة، مرجع سابق،ص 5
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، أي جمموع منو السكان منو املواسد املتاحة بنسبة تفوق" التقدم االقتصادي أبنه  R. Barre ويعرف 
 .1املديدان االقتصادي واالجتماعي املرافقة للنمو التحسدينات يف

تتحقق التنمدية املنشودة إذا أن  فال ميكن وبكل أتكديد فإن أساس التنمدية االقتصادية هو االعتماد على الذات، 
االعتماد الكمي على القطاع أو اإلنتاج  اتالدولة بشكل كمي على استرياد كامل للتكنولوجديا وأدو  اعتمدت

نتاجدية تعترب الطريق الرئديسي السلديم حنو التنمدية االقتصادية وتطوير السلع اإلفالقدسة على صناعة  . الريعي
 :املوايل اجلدو ميكن تبديان الفرق بني التنمدية االقتصادية والنمو االقتصادي يف  ومما سبق .احلقديقدية

 .الفرق بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية 11الجدول رقم

ختصص اقتصادايت املالدية والبنوك ، بعنوان السدياسة  مقدمة ضمن متطلبات نديل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية سسالةبناين فتديحة، : املصدس
 .6، ص، 7006-7001دساسة نظرية سنة  النقدية والنمو االقتصادي

 .التنمدية االقتصادية هي أوسع وأمشل من النمو االقتصاديأن  ومنه نستنتج

 الفرق بين النمو االقتصادي والتطور االقتصادي: الفرع الرابع

األمام يف جما  االقتصادي يعين تقدم اقتصاد ما حنو أهداف حمددة مسبقا إما  إىل  التطوس لغة هو احلركة
فالتطوس إذن يد  على التغديري واحلركة، وغالبا ما . للمداخديل داخل الدولة أفضليع نوعدية كتوز أو  كمدية كتزايد املنتج

                                                           
 .71:، ص7001سعديج عبد احلكديم الناتج الوطين والنمو االقتصادي، دساسة اقتصادية قدياسدية للنمو حالة اجلزائر سسالة ماجديسرت، جامعة اجلزائر، 1
 -القرن التاسع عشر، للداللة على الدخل املكتسب من األسض  استخدم هذا االصطالح االقتصاديون الربيطانديون يف -أو الريع االقتصادي البحت

جمموع ما هو معروض من األسض اثبت، والعائد املدفوع يدفع أي عامل الكمدية املعروضة منه اثبتة أي مدخالت هلا منحىن عرض مرن أو عمودي 
 .معظم الدو  العربدية ويقصد هنا ابالعتماد على الطاقة النفطدية يف

 التنمية االقتصادية النمو االقتصادي
يتم بدون اختاذ أية قراسات من شاهنا إحداث تغري هديكلي 

 للمجتمع
الكم الذي حيصل علديه الفرد أو  يركز على التغري يف حجم

 من السلع واخلدمات
 ال يهتم بشكل توزيع الدخل احلقديقي الكلي بني األفراد

 ال يهمه مصدس زايدة الدخل القومي

تغديري البنديان إىل  هتدف( خمططة)عملدية مقصودة 
 ألفراده أفضلاهلديكلي للمجتمع لتوفري حدياة 

صة هتتم بزايدة متوسط الدخل الفردي احلقديقي خا
 ابلنسبة للطبقة الفقرية

 هتتم مبصدس زايدة الدخل القومي وبتنويعه
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التطوس الصناعي أو  فنقو  مثال التطوس االقتصادي. لقطاع ماأو  يستعمل للداللة على احلالة االقتصادية لبلد ما
س يف جما  الصناعي بوترية يكون هناك تطو أن  ميكنأنه  لبلد ما خال  فرتة معدينة، وهو لديس مرادفا للنمو، إذ

يكون هناك تطوس أن  ميكنأنه  لديس مرادفا للتنمدية، إذأنه  فهنا ال يوجد منو كما. أخفض من تزايد السكان
ال توجد أنه  أي)يكون مصحواب بتغريات هديكلدية وذهندية تضمن استمراسية وانتظام هذا التطوس أن  اقتصادي دون

 1(.تنمدية

 .، ومعايير قياسهو االقتصاديالنممحددات  :المطلب الثاني

 من خال  هذا املطلب سنتطرقو  ن للنمو االقتصادي جمموعة من احملددات اليت من خالهلا ميكن قدياسهإ
 هذه احملدداتإىل أهم 

 .عناصر النمو االقتصادي: الفرع األول

من بلد آخر  ن حساب معد  منو الناتج احمللي اخلام املستخدم كمعدياس لقدياس النمو االقتصادي خيتلفإ
التمايز يف مستوى وكديفديات استخدام العناصر إىل  وما بني البلدان املصنعة والبلدان النامدية، ويرجع هذا االختالف

 .2عنصر العمل، عنصر سأس املا ، والتقدم التقين: يقوم علديها النمو االقتصادي وهي اليت

يستخدمها أن  دية اليت ميكن لإلنسانجمموعة القدسات الفديزايئدية والثقاف"يقصد به  :عنصر العمل -1-1

ويرتبط العمل ابلقوة العاملة النشطة وبعدد ساعات 3."تلبدية حاجدياتهأجل  من إلنتاج السلع واخلدمات الضروسية
اإلنتاج  ، فزايدة هذه األخرية تؤدي لزايدة حجم( جانب كديفي)، وإبنتاجدية عنصر العمل ( جانب كمي)العمل 

 .زايدة إنتاجدية العملإىل  ما يساهم حتسني وأتهديل العما  بشكل واسعك خرىعند ثبات العناصر األ

                                                           
أطروحة دكتوساه دولة يف العلوم االقتصادية،  ،، النمو االقتصادي واسرتاتديجديات التنمدية ابلرجوع إىل اقتصادايت دو  جنوب شرق أسديامصطـفى زيروين 1

 .11-10، ص 7000ختصص التحلديل االقتصادي، كلدية العلوم االقتصادية وعلوم التسديري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
 قط من خال  جمموعة من النماذج مثل منوذج سولو املطوس وشومبديرت وغريها كما متت إضافة التعلديم وسأس املا  البشري مت إدساج التقدم التقين حديثا ف

 .كما سنرى فديما أييت.وفق هذا العنصر
 .272:عبد هللا بلوانس مرجع سابق،ص2

3
 Longatte et Van Hove, économie générale, Paris, DUNOD, 2001,P:56 



 ملعرفةاإلطار النظري للنمو االقتصادي والنماذج املرتبطة اب                         األول  الفصل

9 
 

تعرف منوا  هناك زايدة يف طلب الديد العاملة يف الدو  اليتأن  مىت وأينتبني (OCDE 2002) لـ ويف دساسة
النمو منخفض يف الدو  اليت تعرف سكودا أن  مرتفعا لنصديب الفرد من الناتج الداخلي اخلام، وعلى العكس

 .1تراجعا يف الشغلو 

 :فإذا كانت اإلنتاجدية تقديس نوعدية الديد العاملة، فهي تتطوس بداللة ثالث مديزات للقوة العاملة النشطة وهي      

مستوى التأهديل والسن واجلنس، ويشكل قطاع التعلديم والتكوين مصدسا لنوعدية ومستوى التأهديل الذي تتلقاه الديد 
إنتاجدية املرأة منخفضة أن  مع التقدم يف السن، يف حني أثبت الواقع العملياإلنتاجدية عكسديا  العاملة، وترتبط

 .2ابلنسبة إلنتاجدية الرجل

 :وتقاس إنتاجدية العمل كما يلي

 ]العما  املشغلون/ القديمة املضافة [= ] حجم العمل املستخدم/ اإلنتاج  حجم[=إنتاجدية العمل 

متوسط مدة ×عدد العما /القديمة املضافة[=]حجم العمل املستخدم/ القديمة املضافة [= اإلنتاجدية الزمندية للعمل  

 ] العمل الفردية

 :عنصر رأس املال -1-2

و يشمل سأس املا  "3جمموع السلع اليت توجد يف وقت معني، يف اقتصاد معني" يعرف سأس املا  أبنه   
املستعملة إنتاج السلع اإلنتاج  جمموع وسائلإىل األو   يشري سأس املا  التقين وسأس املا  الثابت،: معنديني عادة

 جمموع وسائلإىل  واخلدمات، ويشمل جمموع الرأس املا  الثابت والرأس املا  املتداو  خمزون املواد ويشري الثاين

 4:الدائمة من آالت وتقاس إنتاجدية سأس املا  بـاإلنتاج 

 ]الرأس املا  الثابت/ القديمة املضافة [= إنتاجدية سأس املا   

                                                           
1
 Jean – Philippe Lotis, comprendre la croissance économique, Paris:OCDE,2004, P:10. 

 .272:عبد هللا بلوانس مرجع سابق،ص 2
3
 Longatte et Van Hove, op, cit, P 56. 

 .272:عبد هللا بلوانس مرجع سابق،ص 4
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 ]مدة استعما  التجهديزات× سأس املا  الثابت / القديمة املضافة  [=دية الزمندية لرأس املا اإلنتاج 

 التقدم التقين -1-3

 :التقدم التقين هو تنظديم جديد لإلنتاج يسمح بـ

 من السلع واخلدمات بنفس كمديات عناصر اإلنتاجأكرب  إنتاج كمدية. 
  امل اإلنتاجأو إنتاج نفس الكمدية من السلع واخلدمات بكمديات أقل من عو. 

 يف العملدية اإلنتاجدية وابلتايل حىت وإن بقديت كمدياتاإلنتاج  فالتقدم التقين يعين االستخدام األمثل لعناصر
 .وحتقديق النمو االقتصادياإلنتاج  زايدةإىل  على حاهلا وحدث تقدم تقين فذلك سديؤدي حتمااإلنتاج  عناصر

 :أبرز محددات النمو االقتصادي: الثانيالفرع 

ال زالت تراوح مكاهنا من  أخرىاملربس من وجود اقتصادايت معدينة تنمو بوترية عالدية، واقتصادايت  ما
السر وساء هذا االختالف، بوجود حمددات خاصة وأساسدية للنمو االقتصادي تتفاوت من دولة  حديث النمو؟ يعترب

  .ومن أمهها أخرى

 :الرتبية والتكوين -2-1

ودوسا مهما "هما املختلفة من مقومات التنمدية االقتصادية االجتماعدية نواعتعد الرتبدية والتكوين أبطواسمها أب
ت مطلبا حضاساي يف عصران احلاضر والتنمدية االجتماعدية تتطلب أصبحاليت . 1"يف التأثري على النمو االقتصادي

فرد من خال  هتديئة سأس إعداد ألخذ أبسباب التطوس احلضاسي والتكوين مها الوسديلة اليت هتديئ لل إعداد أفراد اجملتمع
أداء مهامه من  - عائد االستثماس يف الرتبدية والتكوين يفديد االقتصاد الوطين ككل والفردأن  املا  البشري، كما

                                                           
لة كلدية بغداد للعلوم ، جم مركز الدساسات الرتبوية واألحباث النفسدية، لعربديةالبلدان ا مسامهة التعلديم يف عملدية اإلمناء االقتصادي يف، عاد  جمديد العاديل 1

 .17:، ص7012 ،21العدد ، جامعة بغداد،االقتصادية 
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هذا  فندية بكفاءة عالدية يكون مردودها إضافة جديدة يف البناء العام للمجتمع الذي يعديش يفأو  املهام إداسية كانت
 .1 هذا اجملا  هلا آاثس موجبة أكثر دميومة على النمو االقتصادينفقات االستثماس يفو  ،الفرد

كما توجد عالقة وطديدة ما بني املستوى التكنولوجي والرتبدية وخاصة يف التعلديم العايل، فكلما كان التأهديل 
ومن جديدا كلما كان التحكم يف املستوى التكنولوجي أحسن، زايدة على سهولة استعما  التكنولوجديات اجلديدة، 

 .2لكل فرد وإمنا األثر املستمر والدائم على معد  النمو االقتصادياإلنتاج  مث لديس فقط زايدة

 :التجديد واالبتكار  -2-2

 معدات وآالت-سأس املا  : على ثالث مستوايتاإلنتاج  على املستوى الكلي يساهم التجديد واالبتكاس يف منو
يعكس أنه  على اإلنتاجدية حديث انالتجديد واالبتكاس يؤثر  ، امل، العمل واإلنتاجدية املتعددة العو  -جديدة مبتكرة

-عوامل تكنولوجدية وغري تكنولوجدية إىل  اإلنتاجدية يعود الكفاءة يف استعما  الديد العاملة وسأس املا ، والتحسن يف
قق منافع جديدة مبا حياإلنتاج  اإلداسي وفعالدية يف أحسن تطبديق لتقنديات التسديري، طرق مبتكرة يف التنظديم -تسديريية

 .3للمستهلكني

نفقات البحث والتطوير تعترب كاالستثماس يف املعرفة، وترتجم يف شكل تكنولوجديات جديدة أن  كما
وطرق أكثر فاعلدية يف استخدام املواسد املوجودة، ومنه فزايدة هذه النفقات يؤثر إجيااب على معد  النمو 

 4االقتصادي

 :االستثمار -2-3

ت اليت حتتل مكانة مهمة وأساسدية يف أولوايت الدساسات االقتصادية ومما الشك االستثماس من املوضوعا
يلعب دوسا   أصبح اخلاص يعد احملرك األساسي للنمو االقتصادي، فاالستثماس اخلاصأو  االستثماس العموميأن  فديه

يف الدو  أنه  مل، غريالتحو  حنو اقتصاد السوق يف التأثري على النمو االقتصادي ويف خلق فرص الع كبريا يف ظل
                                                           

سسالة ماجستري " ابلرويبة (CNVI) دوس التكوين يف سفع إنتاجدية املؤسسات مع دساسة حالة ملؤسسة وطندية مركب السدياسات الصناعدية"كما  طاطاي   1
 .77:،ص7007 التخطديط والتنمدية، جامعة اجلزائر،: علوم االقتصادية فرعيف ال

 .17.،ص  7004اقتصاد املعرفة، مركز الدساسات والبحوث، القاهرة، : أمحد عبد النويس، مدحت ايوب 2
تقنديات إنتاج جديدة أو إدخا   -7-جلب منتج جديد خمتلف جدا للسوق،  -1-تعبري ينسب بشكل خاص إىل جوزيف شومبديرت، الذي يعين منه  3
 )Invention عكس االخرتاع(فتح أسواق جديدة، -2 -

4 Jean Philippe Cotis, op, cit, p.37. 
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حماوالت إصالح اختال  األسواق فديها كان له أثرا سلبديا على االستثماس يف أن  حتو ، يالحظ اليت هي يف مرحلة
األجل القصري واملتوسط، وخاصة عملديات التحرير واالنفتاح على املنافسة، ويبقى دوس الدولة أساسديا يف خلق 

جنيب من خال  إصالح اإلطاس القانوين والتشريعي وسن التحفديزات اجلذابة واأل املناخ املالئم لالستثماس الوطين
هذه التطوسات صاحبها تطوس . اهلديكلدية اليت شهدهتا اجملتمعات املتقدمة املشجعة على االستثماس ومواكبة التطوسات

  عملديةمماثل يف دساسة االستثماس وجماالته املختلفة وخاصة االستثماس يف اجملاالت املعرفدية وال

  استقرار االقتصاد الكلي -2-4

سدياسات االقتصاد الكلي املشجعة الستقراسه، هلا آاثسا أن  OCDE- 7001أثبتت دساسات قامت هبا 
 :1إجيابدية على النمو االقتصادي، وأساسا جيب األخذ بعني االعتباس ثالث عناصر أساسدية

 اإلبقاء على معد  تضخم منخفض ومستقر. 
 ي على االستثماس اخلاصآاثس العجز العموم. 
 قطاع عام عريض يرتكز على ضرائب عالدية لتمويل اإلنفاق العام مياسس آاثسا سلبدية على النمو. 

فالتضخم يعترب ضريبة على االستثماس، وكلما كان منخفضا اخنفضت دسجة عدم الديقني يف االقتصاد، وكانت 
عجز املالدية العمومدية املمو  ابلضرائب أن  ، كماالبديئة مشجعة اختاذ قراس االستثماس من طرف القطاع اخلاص

 .املرتفعة ال يشجع القطاع اخلاص على االستثماس

 قياس النمو االقتصادي: الفرع الثالث
 احلديةتقندية تستخدم لتقدير مسامهة خمتلف العوامل يف التنمدية االقتصادية وابستخدام نظرية اإلنتاجدية 

وسأس املا   األسض عناصرها األولدية من منو يف العمالة وإىل  املخرجاتحيمل النمو يف أن  النمو ميكن حلساب
فالنمو االقتصادي يقتضي الزايدة يف الناتج احلقديقي، ويف  ،.2أخرىوالتعلديم واملعاسف التكنولوجدية، ومواسد متنوعة 

الفرد من الدخل متوسط دخل الفرد، وابلتايل فإن قدياس هذا النمو يتم من خال  قدياس منو الناتج ومنو نصديب 
 .الفردي

                                                           
 .776:عبد هللا بلوانس مرجع سابق، ص1
 .777:، ص7ترمجة هشام عبد هللا، األهلدية للنشر والتوزيع، األسدن، عمان، ط" االقتصاد"نوسدهاوس .بو  ساموالسون، ويلديام د 2
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هو مقدياس حلصديلة النشاط اإلنتاجي، وحساب معد  منوه هو ما يصطلح علديه مبعد  : الناتج الوطين 3-7
الوطين حبساب الناتج احملقق يف البلد وتقديديمه بعملة ذلك البلد، مث مقاسنته بنتائج  النمو، وميكن حساب الناتج

هذه الطريقة تعد نقدية وال أتخذ ابالعتباس أثر التضخم، لذلك أن  ريالفرتة السابقة ومعرفة معد  النمو احملقق، غ
 .جيب استبعاد أثر التضخم ملعرفة معد  النمو ابلقديم احلقديقدية

وتطوس اإلنتاج  قدياس منو الدخل الفردي ميكن من معرفة العالقة بني منوأن  :الدخل الفردي 3-0
 .احملقق على مستوى كل فرد من حديث زايدة ما ينفقه ويعترب هذا املقدياس عديين للنمو، أي يقديس النموالسكان،

كما ميكن أيضا قدياس النمو من خال  قدياس القدسة الشرائدية لدوالس واحد يف بلد ما ومقاسنتها ابلقدسة الشرائدية   
 .1قدسة شرائديةأكرب  ببقدية الدو ، ومن مث ترتديب الدو  األكثر منوا وفق لنفس الدوالس

 :لنمو والتنميةتصنيف الدول وفق معيار ا  3-3

 التصنديف وفق خصائص عوامل: تستخدم على املستوى الدويل عدة تصنديفات جملموعة الدو  املختلفة منها 
التصنديف وفق خصائص النشاط االقتصادي، التصنديف حسب اإلمكاانت البشرية والطبديعدية املتاحة لكل اإلنتاج 

 :املشاس إلديها أسفله املتحدة األممتصنديفات البنك الدويل و إىل  بلد، ابإلضافة

 

 

 : تصنيف البنك الدويل -3-3-1

وهو تصنديف بسديط يعتمد على معدياس الدخل الفردي للفصل بني بلد متخلف وآخر متقدم، حبديث إذا 
سائر يف طريق التنمدية، ومن مث أنه  البلد متخلف وإذا تعداها نقو أن  بلغ متوسط الدخل احلقديقي قديمة معدينة نقو 

 :ثالث جمموعاتإىل  يل الدو يقسم البنك الدو 

 جمموعة االقتصادايت منخفضة الدخل. 
 الدخل األعلى –األدىن  جمموعات االقتصادايت متوسطة الدخل. 

                                                           
 .71:سعديج عبد احلكديم، مرجع سابق، ص 1
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 جمموعة االقتصادايت مرتفعة الدخل. 

 املتحدة األممتصنيف  -3-3-2

مشاكل الصحة والتعلديم املتحدة حماولة لتفسري التنمدية من جانبديا االجتماعي واإلنساين،  األمميعترب تصنديف  
ثالث إىل  ومستوى الدخل احلقديقي، وحتديد معدياس أيخذ بعني االعتباس هذه اجلوانب، ويتم وفقه تصنديف الدو 

 :جمموعات

وتقع جمموعة الدو   0.1-1اجملموعة األوىل ذات التنمدية البشرية العالدية، واليت يرتاوح مقدياس التنمدية فديها ما بني  
 .لدو داخل هذه ا املتقدمة

 .0.1-0.76اجملموعة الثاندية ذات التنمدية البشرية املتوسطة، اليت يرتاوح مؤشر التنمدية البشرية هبا ما بني  

 .0.1اجملموعة الثالثة ذات التنمدية البشرية املنخفضة، وهي الدو  اليت يقل مؤشر التنمدية البشرية هبا عن  

 يمعايري وصعوابت قياس النمو االقتصاد :الرابعالفرع 
مقايديس النمو االقتصادي هي خمتلف الوسائل واملعايري اليت من خالهلا نستطديع التعريف على ما حققه 

 .اجملتمع من منو اقتصادي
 
 
 
 

 معايري قياس النمو االقتصادي 6-1
الكمديات الفعلدية من السلع واخلدمات املنتجة مقومة ابألسعاس الثابتة، وهو أساس إىل  يشري:الناتج احلقيقيأ 
هذا األخري الذي ميثل التغديري يف الناتج احلقديقي بني فرتتني مقسوما على الناتج .لقدياس ملعد  النمو االقتصاديا

 1.املنسوب إلديها القدياساألساسدية  اإلمجايل للقرتة

                                                           
 .77، ص 7001دمحم انجي حسن خلديفة، النمو االقتصادي، النظرية واملفهوم، داس القاهرة، مصر  1
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 :الدخل القومي الكلي املتوقع-ب

كون لدى الدولة مواسد  فقد ي. يقرتح البعض قدياس النمو االقتصادي على أساس الدخل املتوقع ولديس الفعلي
 .كامنة وتتوافر هلا اإلمكانديات املختلفة الستغال  هذه املواسد كالتقدم التقين مثال

 (:الدخل الفردي)متوسط الدخل -ج 

يعترب هذا املعدياس األكثر استخداما وصدقا لقدياس النمو االقتصادي يف معظم دو  العامل لكن يف الدو  
 .1ل الفردي بسبب نقص دقة إحصائديات السكان واألفرادالنامدية هناك صعوابت لقدياس الدخ

هناك طريقتان لقدياس معد  النمو على املستوى الفردي،األو  يسمى معد  النمو البسديط والثاين معد  
 .النمو املركب

، وتتمثل 2خرىيقديس معد  التغديري يف متوسط الدخل احلقديقي من السنة لأل :معدل النمو البسيط  -
 :صديغته فديما يلي

 
 :حديث

𝑪𝑴s  النمو املتوسط، معد 

 ،tمتوسط الدخل احلقديقي يف السنة  
  1متوسط الدخل احلقديقي يف السنة  

يقديس معد  النمو السنوي يف الدخل كمتوسط خال  فرتة زمندية طويلة نسبديا وتوجد :معدل النمو املركب-ب
 .3قطتني وطريقة االحنداسطريقتان حلسابه، طريقة الن

 :قا لطريقة النقطتني لدينا الصديغةووف
                                                           

، ص،  7010،مصر، الداس اجلامعدية للطباعة والنشر والتوزيع بني النظرية والتطبديق، دمحم عبد العزيز عجديمدية، اميان عطدية انصف، التنمدية االقتصادية 1
77  

 .776،ص 7001دمحم عبد القادس عطدية، سمضان دمحم أمحد مقلد، النظرية االقتصادية الكلدية، كلدية االقتصاد جامعة اإلسكندسية، مصر،  2
 .710دمحم عبد القادس عطدية، سمضان امحد مقلد، النظرية االقتصادية، املرجع السابق، ص  3 
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-1 

 :حديـث

Mc𝑴 معد  النمو املركب، 

N وأخر سنة يف الفرتة األو   فرق عدد السنوات بني، 

₀Y  الدخل احلقديقي لسنة األساس، 

 ،(N)الدخل احلقديقي ألخر الفرتة 

 :ها كما يليأما طريقة االحنداس فصديغت

=A+  = 

 :حديـث

 ،الزمن t ؛(t)معد  منو املركب يف السنة  ،اثبت A  ،(t)اللوغاسيتم الطبديعي للدخل يف السنة 

 :املعايري االجتماعية -6

ت اخلاصة بنوعدية اخلدمات اليت تعايش احلدياة الديومدية ألفراد يقصد ابملعايري االجتماعدية العديد من املؤشرا
 1.يعرب هبا من تغريات، فهناك اجلوانب الصحدية واجلوانب اخلاصة ابلتغذية واجلوانب التعلديمدية والثقافدية اجملتمع وما

 :معيار الصحة .أ -

 :من بني املعايري اليت تستخدم لقدياس مدى التقدم الصحي

 ف من السكان عدد الوفديات لكل ألف من السكان فاستفاع عدد الوفديات لكل أل -
 .الوفديات يعين عدم كفاية اخلدمات الصحدية وسوء التغذية وكل هذا من عالمات التخلف -

                                                           
 .61 -61ص  ص ،مرجع سابق ،"التنمدية االقتصادية"ف إميان عطدية انص ،دمحم عبد العزيز عجديمدية 1
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متوسط عمر الفرد فكلما زاد د  على دسجة التقدم االقتصادي وكلما اخنفض د  على دسجة التخلف  -
 .االقتصادي

 .األفراد لكل سرير ابملستشفدياتكر من بدينها عدد األفراد لكل طبديب وعددنذ  أخرىوكذلك توجد مؤشرات  -

 :معيار التعليم.ب -

 :من بني املعايري املستخدمة

 .نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من األفراد -
 .معنسبة املسجلني يف مرحلة التعلديم األساسي وكذلك نسبة املسجلني يف التعلديم الثانوي من أفراد اجملت -
 .إمجايل اإلنفاق احلكوميإىل  إمجايل الناتج احمللى وكذلكإىل  نسبة اإلنفاق على التعلديم جبمديع مراحله -
 :معيار التغذية.ج-

سوء التغذية أو  نقصإىل  إن العديد من الدو  النامدية غري قادسة على توفري الغذاء األساسي لسكاهنا مما يعرضها
 .نتاجدية ومن مث اخنفاض مستوايت الدخو  فديهاواليت يرتتب علديها ضعف قدسهتا اإل

 :معيار نوعية احلياة املادية.د  -

 :هو معدياس مركب أي يعتمد على أكثر من جانب من جوانب احلدياة ويتكون من 

 .توقع احلدياة عند املديالد -

 .مؤشر صحي للكباس -

 .معد  الوفديات بني األطفا  -

 .مؤشر صحي للصغاس -

 .والكتابةاملعرفة ابلقراءة  -

 .مؤشر تعلديمي للكباس -

 (:معيار التقدم البشري)دليل التنمية البشرية  .-ه
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ويعترب هذا املعدياس حماولة الربط بني مفردات معدياس نوعدية احلدياة املادية والناتج القومي املعد  ابلقوة الشرائدية ويركز  
 :هذا املعدياس على ثالث متغريات

 .توقع احلدياة عند املديالد -

 :دياس التحصديل العلمي ويتكون من جزئدينيمع -

 .معرفة القراءة والكتابة متوسط عدد سنوات الدساسة يف املؤسسات التعلديمدية

 .متوسط نصديب الفرد من الدخل املعد  ابلقوة الشرائدية -

 :املعايري اهليكلية -5

االجتاه حنو التصنديع وذلك إحداث تغريات هديكلدية يف بديئاهتا االقتصادية عن طريق إىل  اجتهت الدو  النامدية 
 .حتقديق زايدة يف الدخل وسفع مستوايت املعديشةإىل  وتنويعه إضافةاإلنتاج  لتوسديع قاعدة

ابلنسبة لقطاعات االقتصاد املختلفة كما أثر ذلك على هديكل  مهديةيرتتب على هذا االجتاه تغريات واضحة يف األ 
 .توزيع السكان بني الريف واحلضر الصادسات والواسدات وعلى فرص العمل املختلفة وعلى

تلك أهم  ولعل. كل هذه املتغريات ميكن اختاذها كمؤشرات للداللة على وجود النمو والتقدم االقتصادي
 :املؤشرات

 .إمجايل الناتج احملليإىل  النسبدية لإلنتاج الصناعي مهديةاأل -

 .ساتإمجايل الصادإىل  النسبدية للصادسات من السلع الصناعدية مهديةاأل -

 .إمجايل العمالةإىل  نسبة العمالة يف القطاع الصناعي -

 كما يؤدي. زايدة إمجايل الناتج احمللي نتديجة إلسهام الصناعات اجلديدةإىل  يؤديأن  التصنديع ال بدأن  وال شك 
 1.زايدة الصادسات وزايدة فرص العملإىل 

 صعوابت قياس النمو االقتصادي : اثنيا -

                                                           

 .101مرجع سابق ص " التنمدية االقتصادية"إميان عطدية انصف . دمحم عبد العزيز عجديمدية 1



 ملعرفةاإلطار النظري للنمو االقتصادي والنماذج املرتبطة اب                         األول  الفصل

19 
 

امللفت إال أن أكثر املعايري استخداما لقدياس مستوى النمو االقتصادي القتصاد دولة ما،تعترب معايري الدخل  
اختاذ معدياس الدخل كمؤثر لقدياس مستوى التطوس، تعرتضه مجلة من املشاكل تتعلق أساسا حبساب أن  لالنتباه هو

 1.الناتج احمللي اخلام

 :ية دمج السلع غري املسوقةإشكال 1-

ة االستهالك الذايت واإلنتاج الذي ال مير ابلسوق حديث يتم قدياس الناتج الكلي وفقا وتتعلق أساسا مبشكل 
للصفقات اليت عقدت ذاتديا خاصة يف قطاع الزساعة حديث يستهلك املزاسعون جزء كبري من احملاصديل اليت ينتجوهنا 

اإلمجايل يصبح مقدسا أبقل من الناتج أن  مما يوحي. وال ميكن تقدمي تقدير دقديق هلذا اجلزء من االستهالك الذايت
ذلك االنتشاس الرهديب لظاهرة األسواق املوازية اليت حتتوي على العديد من املنتجات إىل  قديمته احلقديقدية ابإلضافة

أن  اخلدمات املقدمة من قبل سابت البديوت يف منازهلم فرغمإىل  ابإلضافة. غري املدسجة عند حساب القديم املضافة
 .لديس هلا قديمة نقديةإال أنه نتاجا حقديقدياهذه اخلدمات تعترب إ

 :ية تقييم الرتفيهإشكال 2-

األفراد ال ينتفعون من السلع أن  تتمثل أساسا يف كون أخرىتقدير حجم الناتج الوطين تعرتضه مشكلة أن  
لفراغ فال تشمل حساابت الدخل الوطين مقابال ألوقات ا. واخلدمات فقط وإمنا أيضا من أوقات الراحة والفراغ

سديزيد، اإلنتاج  عندما يتمتع العما  واملوظفون بفرتات ساحة أطو  فإن حجمأنه  حديث أثبتت الدساسات احلديثة
تقديديمنا للناتج ابلطريقة التقلديدية يهمل جانبا معتربا وهو الرتفديه وبذلك يعكس قديمة انقصة عن أن  من هنا ندسك
 .قديمته احلقديقدية

يتم تقدمي الناتج احمللي اإلمجايل عادة إما ابألسعاس   :الناتج احلقيقيإىل  االمسيية االنتقال من الناتج إشكال 3-
 .ابألسعاس احلقديقدية وهذا ما يعكس القديمة احلقديقديةأو  اجلاسية وهذا ما يعكس القديمة االمسدية

النتقا  من ففي دساسة النمو االقتصادي يهمنا فقط السعر يف الكمديات، وال يهمنا التغري يف األسعاس، وعند ا 
القديم احلقديقدية تستخدم عادة األسقام القدياسدية وأحسن مقدياس لذلك هو مكمش الناتج احمللي اخلام إىل  القديم االمسدية

 :وفق العالقة الرايضدية التالدية
                                                           

 .67.61مرجع سابق ص  7006-1666عزوز علي الضغط الضرييب وأثره على النمو االقتصادي دساسة حالة اجلزائر خال  الفرتة 1
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 ميثل الناتج احمللي: و .ميثل الناتج احمللي احلقديقي:  :حديث أن

deflateur du PIB :ثل مكمش الناتج احمللي اخلاممي. 

اليت تعتمد فقط على األسقام . هي عدم توفر البدياانت اإلحصائدية يف الدو  النامدية واملتخلفةاألساسدية  لكن املشكلة
 .القدياسدية ألسعاس االستهالك

 ومصادر النمو االقتصادي أنواع: المطلب الثالث -

مو االقتصادي يتمثل يف الزايدة احلقديقدية للناتج الوطين إذا كان الن .النمو االقتصادي أنواع: الفرع األول
 :من النمو 1أنواعالفردي خال  فرتة زمندية معتربة، فإنه يتوجب علدينا التمديديز بني ثالثة 

جمتمع الرأمسالدية، يف مساسات إىل  وهو النمو الذي حدث اتسخيديا ابالنتقا  من جمتمع اإلقطاع :النمو الطبيعي -1
 التقسديم االجتماعي للعمل، الرتاكم األويل لرأس املا ، سديادة: دت عرب عملديات موضوعدية إىلاتسخيدية اجتماعدية قا

 .السلعي بغرض املبادلة، تكوين السوق الداخلدية حبديث يصبح لكل منتج سوق فديها عرض وفديها طلباإلنتاج 
انجتا عن ظروف طاسئة، هو منو ال ميلك صفة االستمراسية، وإمنا يتصف بكونه :غري املستقرأو  النمو العابر -7

وميثل هذا النمط للنمو حالة الدو  . تزو  ويزو  معها النمو الذي أحدثتهأن  عادة ما تكون خاسجدية ال تلبث
هو حيصل يف إطاس بين اجتماعدية وثقافدية  النامدية حديث أييت استجابة لتطوسات مفاجئة ومراقبة يف جتاسهتا اخلاسجدية

                                                           

الذي ).the actual grawth rate)معد  النمو الفعلي : منهمااألو   منوذجه بني ثالثة تصوسات ملعد  النمو أطلق على بدينما مديز هاسود يف1
 theو املرغوب يتحدد استنادا إىل كل من نسبدية االدخاس، ونسبدية سأس املا  إىل الناتج، أي معامل سأس املا ، وأطلق على الثاين معد  النمو املضمون أ

warranted rate of grawth) ) والذي يستخدم كامل خمزون سأس املا  والذي حيقق توفري االستثماسات الالزمة لضمان معد  النمو
وحجم  ،وهو أقصى معد  منو تسمح به التطوسات الفندية (the Natural rate of grawth)املستهدف، وأطلق على الثالث معدال لنمو الطبديعي

 سجة التفضديل بني العمل ووقت الفراغالسكان والرتاكم الرأمسايل، ود
 .1666دمحم مدحت مصطفى وسهري عبد الظاهر أمحد، النماذج الرايضدية، مكتبة وطبعة اإلشعاع الفندية، اإلسكندسية،: ملزيد من تفاصديل، أنظرا
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منو بال إىل  ق الكثري من أاثس املضاعف واملعجل ويؤدي يف أحسن حاالتهجامدة لذلك جنده غري قادس على خل
 .1تنمدية

قوته أن  غري. هو النمو الذي حصل نتديجة لعملديات ختطديط شامل ملواسد اجملتمع ومتطلباته :النمو املخطط 3
واملتابعة، وتفاعل املواطنني مع  التنفديذ وفعالديته ترتبط استباطا وثديقا بقدسة املخططني، وبواقعدية اخلطط املرسومة وفعالدية

منو مضطرد وبتايل إىل  وهو منو ذايت احلركة إذا استمر خال  فرتة طويلة تزيد عن بضعة عقود يتحو . تلك اخلطط
 .تنمدية اقتصاديةإىل  يتحو 

 مصادر النمو االقتصادي: الفرع الثاني
القرن العشرين منصبا بصوسة أساسدية على املسائل  لقد كان اهتمام العامل االقتصادي خال  األسبعة عقود األخرية من

الفقرية، الرأمسالدية أو  اليت ميكن من خالهلا اإلسراع مبعد  منو الدخل الوطين، سواء كان ذلك ابلنسبة للدو  الغندية
فشل أي حكومة على مدى ما حتققه أو  االهتمام ابلنمو طريقة حدياة، حديث يتوقف جناح أصبحمنها واالشرتاكدية، ف

وختتلف دو  العامل الفقرية فديما بدينها يف الكثري من الوجوه، نشأهنا يف ذلك شأن الدو  الغندية، . ن منو اقتصاديم
لذلك يصبح من املفديد معرفة . فبعضها حيقق معدالت منو مرتفعة والبعض األخر متوسطة،وأخر يستمر يف الركود

فالدياابن . املواسد الطبديعدية لديست مسؤولة عن ذلكأن  أمر صعب إذ من الواضحأن  مع. األسباب الثامنة وساء ذلك
لديها مواسد طبديعدية قلديلة وتستوسد كل احتدياجاهتا الصناعدية من الطاقة، وهونغ كونغ لديس لديها مواسد خام وقلديل جدا 

و من الرتبة اخلصبة، وال توجد لديها مصادس حملدية للطاقة،ومع ذلك فهما تصنفان يف دسجات متقدمة من حديث النم
املواسد تعترب عدمية اجلدوى أن  أهنا فقرية، وهو ما يعينإال والتنمدية،وعلى النقديض من ذلك، هناك دو  غندية ابملواسد

 .بدون التنظديم واملهاسات وسأس املا  الالزم لتطويرها

ا منها، ميكن معرفة بعضال أنه ومع كل ما سبق، فإنه لديس ابإلمكان الفهم التام لكل مقومات النمو االقتصادإي 
 :2وأمهها

                                                           
1
االقتصادية وعلوم  ، ختصص العلوم االقتصادية، كلدية العلوم، أطروحة دكتوسه"حدود التنمدية املستدامة يف االستجابة لتحدايت احلاضر واملستقبل"حمي الدين محدان ، 

 . 2، 8،ص ص  0222التسديري، جامعة اجلزائر، اجلزائر ، 

االقتصاد الكلي، االختباس العام واخلاص، ترمجة عبد الفتاح عبد الرمحن وعبد العظديم دمحم، داس املريخ، الرايض، : مجديس جوا تديين وسيتشاسد سرتوب2
 .111ص  ،1666السعودية،
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 :االستثمار يف رأس املال املادي والبشري -1
-1640)إن الدوس احلاسم لإلنتاجدية تؤكده دساسات إمجايل أداء النمو عرب البلدان فخال  الفرتة 

سأس أو  تراكم سأس املا  املادي%( 60-10)مل يكن يفسر معظم االختالفات يف النمو بني البلدان ( 7000
يفهم أبنه يشمل أكثر من جمرد االختالفات يف أن  الذي ميكناإلنتاج  مجايل إنتاجدية عناصراملا  البشري، بل إ

حيسن أن  التكنولوجديا فالبديئة األوسع اليت تعمل فديها الشركات هلا أمهديتها أيضا ومناخ لالستثماس اجلديد ميكن
وفر سأس املا  البشري دوال من وقد مكن ت.1لإلنتاجدية مباشرة من خال  تقلديل التكالديف واملخاطر غري املربسة

التقدم سغم ما كانت تعاين منه من قلة سأس املا  املادي، مثلما حدث يف كل من أملانديا والدياابن بعد احلرب العاملدية 
 .الثاندية

 :التقدم التكنولوجي -7

يف زايدة اإلنتاج  إذ مل يعد خافديا على أحد يف زماننا احلاضر ما تساهم به االبتكاسات احلديثة يف أسالديب
ابستخدام نفس الكمدية اإلنتاج  زايدة كمديةإىل  املتاح، إذ يؤدياإلنتاج  يف تعزيز مستويأو  اإلمكانديات اإلنتاجدية،

ابلنسبة اإلنتاج  سسائل إنتاج حديثة ميكن من خالهلا زايدةأو  من املواسد، فهو يعين إدخا  أسالديب تقندية جديدة
إدخا  طرق جديدة ملزج املواد األولدية، وهي املهام اليت يقوم هبا أو  اتجتديد املنتجأو  لكل وحدة من املدخالت

املنظم حسب التعبري الشومبديرتي، وحيدث التطوس التكنولوجي من خال  التكوين الرأمسايل واالستثماس يف جماالت 
 .البحث والتطوير

إال أنه يف حتسني التقدم املادي، التقدم التكنولوجي قد لعب دوسا هاماأن  فاالبتكاسات العلمدية احلديثة، ومع
ألن  لديس شرفا كافديا الستمراس النمو االقتصادي، إذ لو كان كذلك لتمكنت كل الدو  من حتقديق منو سريع،

 .يف متناو  مجديع الدو  7التكنولوجديا ما  عام 

 :النمو السكاين-3

                                                           

، 71، ص 7001، مركز األهرام للرتمجة والنشر، القاهرة، 7001تقرير عن التنمدية يف العامل : البنك الدويل، حتسني مناخ االستثماس من أجل اجلمديع 1
20.  
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موجبا تقلديداي يف حث النمو تايل الزايدة النهائدية يف القوة العمل،عامال ليعترب النمو السكاين، واب
انحدية،وزايدة القوة الشرائدية من خال   يف عدد العما  املنتجني منأكرب  االقتصادي،فزايدة قوة العمل تعين زايدة
هناك خالفا على ما إذا كان النمو السكاين املتزايد له أتثري أن  ،معأخرىزايدة حجم األسواق احمللدية من انحدية 

و االقتصادي يف دولة تعاين من فائض يف عنصر العمل،حديث يتوقف أتثري النمو موجب أم سالب على النم
السكاين على قدسة النظام االقتصادي على استديعاب وتوظديف العمالة اإلضافدية،وتتوقف هذه القدسة بصوسة كبرية 

 .2على معد  ونوع الرتاكم الرأمسايل،ومدى توافر العوامل املرتبطة مثل اإلداسة وتنظديم

 :نظيم االقتصادي الكفءالت-4

الدولة اليت تتمكن من حتسني كفاءة استخدام مواسدها،تتمكن من حتقديق مستوايت أعلى لإلنتاج،وأن أن  إذ
يقتضي استخدام مواسد السلع ترفع معد  منوها االقتصادي،مما يعين ضروسة توفر الكفاءة وجتنب اإلسراف الذي 

يكون للسوق دوس موزع للمواسد على القطاعات االقتصادية أن  ضروسة مات اليت حيتاجها املواطنون،مما يعينواخلد
بعديدا عن تدخل الدو  يف توجديه القراسات االقتصادية،مما ينجم عنه زايدة الكفاءة االقتصادية حتت ضبط الدوافع 

 .الشخصدية والتحفديزات املدعمة للسلوك اإلنتاجدية االستخدام األمثل للمواهب اإلنساندية
 .فوائد وتكاليف النمو االقتصادي: رابعالمطلب ال -

اليت يتمتع هبا والفوائد اليت تعود على  مهديةهتتم كل دو  العامل بتحقديق نسب أعلى للنمو االقتصادي نظرا لأل
فما . نتحمل أعباء وتكالديف للوصو  إلديهأن  لتحقديق أي هدف خاصة إذا كان مهما علديناأنه  شعوهبا، واألكديد

 تصادي وماهي تكالديفه؟هي فوائد النمو االق

 فوائد النمو االقتصادي :األول  الفرع

 :الفوائد اليت تنجم عن النمو االقتصادي هيأهم  من

 زايدة الكمديات املتاحة ألبناء اجملتمع من السلع واخلدمات؛ .1
 ؛خرىوالرفع يف معدالت األجوس واألسابح والدخو  األاإلنتاج  زايدة سفاه الشعب عن طريق زايدة .7
 لى القضاء على الفقر وحيسن من املستوى الصحي والتعلديمي للسكان؛يساعد ع .2
زايدة الدخل القومي يسمح بزايدة مواسد الدولة ويعزز قدسهتا على القديام جبمديع مسؤولدياهتا كتوفري  .6

 ؛ األمن،الصحة،التعلديم،بناء املنشآت القاعدية والتوزيع األمثل للدخل القومي،
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 .التخفديف من مشكلة البطالة .1

 النمو االقتصادي( تكاليف)أعباء : فرع الثانيال

 :يف إطاس حتمل بعض األعباء والتضحديات أمههاال ال يتحقق النمو االقتصادإي

إنتاج السلع سأمسالدية أكثر وتوجديه املواسد واالستثماسات إىل  كلما زاد معد  النمو االقتصادي زادت معه احلاجة-1
وهذا ما يتوجب التضحدية ببعض السلع االستهالكدية يف ، التدسيب والتعلديم ة االستثماس يفزايدإىل  ابإلضافة.إلديها

 .1يف املستقبلاإلنتاج  زايدةأجل  الوقت احلاضر من
زايدة التلوث البديئي والقضاء على الثروات الطبديعدية إىل  النمو االقتصادي يف الدو  املتقدمة وحىت النامدية يؤدي -7

 وازدحام املدن،
تصادي بسبب التقلبات يف الفعالديات االقتصادية كالبطالة اجلزئدية والتكنولوجديا ويرجع نقص االستقراس االق -2

 .2عملدية النمو االقتصادي حتدث بصوسة غري منتظمة وغري مستقرةأن إىل  السبب يف ذلك
 .3تمعكلما زاد معد  النمو االقتصادي، زاد معه التقدم املادي وطغى على اجلوانب الروحدية واألخالقدية يف اجمل-6

 .النمو االقتصادي في النظريات التقليدية: المبحث الثاني

نمو االقتصادي من وجهة نظر مصطلحات النمو االقتصادي من املواضديع العامة، وفديما أييت بديان ملفهوم ال تعد
 .هات والنظرايت االقتصاديةالتوج

 .المدرسة التجارية :المطلب األول

السابع عشر على صعديد الفكر االقتصادي، ظهوس إىل  امس عشردت الفرتة املمتدة بني القرنني اخلهش
الذي مكن من اكتشاف السوق العاملدية  1اليت عربت عن منوذج توسع سأس املا  التجاسي "املركانتديلدية" االفكاس

                                                           
 .677، ص 7004عبد املطلب عبد احلمديد، النظرية االقتصادية، الداس اجلامعدية، مصر، 1
ي واسرتاتديجديات التنمدية ابلرجوع ايل اقتصادايت دو  جنوب شرق اسديا، أطروحة دكتوساه دولة يف العلوم االقتصادية، مصطفي زيروين، النمو االقتصاد 2

 21، ص،7001ختصص التحلديل القتصادي، كلدية العلوم االقتصادية وعلوم التسديري، جامعة اجلزائر، 

 677املرجع السابق، ص، النظرية االقتصادية، عبد املطلب عبد احلمديد،-2
  1710اىل 1610التجاسيون أو املركانتديلديون يطلق على أنصاس ومفكري تلك االيديولوجدية اليت سادت الدو  االوسوبدية مدة ثالثة قرون كاملة من ،

ة وبندية اقتصادية وآفاق واليت كانت تعمل على تركديز السلطة امللكدية وقوة الدولة، وقد عرفت املركانتديلدية عدة اجتاهات فكرية تعرب كل منها عن فرتة اتسخيدي
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اسد تمثل يف حتصديل املو تلثروة أن  كما اعتقد التجاسيون  .الرأمسالدية الصناعدية يف مرحلة الحقة اليت ستلزم لنمو
الفكرة اليت كانت أن  أي الثروة يف مظهرها النقدي وحديث. 2النفديسة االقتصادية املتوفرة، واليت تتجسد يف املعادن

 يتمأن  معطاة علي الصعديد العاملي، فإن اغتناء أمة ما ال ميكن مجالدية للثروة هياملواسد اإلأن  سائجة آنذاك تتمثل يف
أجل  وسوبدية منالدو  األ تنافسا وحشديا وحرواب ضاسية بني التجاسيةقد شديدت املرحلة  ،أخرىسوى على حساب 

 .3املغامن عرب البحاس واملزيد من االستدياء على املستعمرات

من اإلنتاج  فائض يف خلقإىل  وهكذا ميكن القو  أبن مفهوم التنمدية عند التجاسيني يتمثل يف نظرهتم
 :جراءات من أمههاط مبجموعة من السدياسات واإلاملرتبخال  الرتكديز على التداو  الذي حيقق ذلك و 

 هتالتصدير وترسديخ قو لألنشطة االقتصادية تشجديع ابتحقديق عملدية التنمدية لتدخل الدولة اقتصاداي وسدياسديا  .1
 .ونفوذها السدياسي

 .لدولةليتوقف على القوة العاملة اإلنتاج  ومنألن  للنمو ومصدس قوة اقتصادية امساعد منو السكان عامال .7
الوطين   لالقتصادني حمركنيعمل على توفري الظروف املالئمة إلجناح التصنديع وازدهاس التجاسة ابعتباسمها قطاعال .2

 .من خال  التباد  التجاسي واالهتمام ابلعالقات االقتصادية الدولدية وحتفديز سجا  األعما  والصناعديني

 تجتاوز  غم من أهنا ولدت سديال مستمرا من املعاسفمفهوما حمددا ومتكامال للتنمدية ابلر "املركانتديلدية "ال جند يف 
ال ميكن ف.4االشرتاكديةإىل  حرية العمل مديع مظاهرها من مبدأجبوبشرت ابلنظرية االقتصادية السدياسدية  الظروف

 5.التنمدية االقتصادية يتعلق مبااهل بعض آساء التجاسيني، اليت تلتقي مع ما اندى به بعض املعاصرين، جت

                                                                                                                                                                                      

دية اليت تنمدية اقتصادية معدينة، أكثر مما تعرب عن نظرية ومذهب ابملعىن الصحديح لكل منهما، حديث تقوم أفكاس التجاسيني على بعض التعمديمات العمل
 :وكان من أهم مفكري هذا االجتاه كل من". أنطوان دي مونكريتديان"وضع أسسها 

Ortiz, Olivarez, Duc Cafra, Louis Bodin, A.De Monchretien, Tomas Man, William Petty. 
وما  171ص 1611مبادئ االقتصاد السدياسي، الشركة الوطندية للنشر والتوزيع، اجلزائر : حو  مفهوم وتطوس سأس املا  التجاسي، أنظر، دمحم دويداس1

  .بعدها
دمحم : فديقولون أن الثروة تتمثل يف إنتاج األسض والعمل والصناعة، أنظر يف هذا أما األواخر هذه الفكرة وجدت يف كتاابت األوائل من التجاسيني2 

 .167- 166، صصدويداس، 
. دساسة يف أثر نظام النقد الدويل على التكون التاسخيي للتخلف بدو  العامل الثالث .سمزي زكي، التاسيخ النقدي للتخلف: ملزيد من التفاصديل أنظر3 

 .61 26، ص1617، إصداس اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، أكتوبرسلسلة كتب عامل املعرفة
 .26:ق ذكره، صبالتاسيخ النقدي للتخلف، سمزي زكي، مرجع س 4
 .17، ص1973 اتسيخ الفكر االقتصادي من التجاسيني إىل هناية التقلديديني، داس النهضة العربدية، بريوت: سعديد النجاس: لتفاصديل أكثر، أنظر 5
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 .المدرسة الطبيعية :الثاني المطلب

 اليت طرحها الطبديعديون فديما يتعلق ابلبنديان االقتصادي، تتمثل يف زماهنم يف كديفديةاألساسدية  لقد كانت املسألة
دية التنمدية عندهم تقوم على إشكالميكننا القو  أبن  كزايدة الدخل الوطين يف بلد متخلف مثل فرنسا آنذا

 :1فكرتني

نتاج، قد استخدمت يف عملدية اإل عن تلك اليت تكوناإلنتاج  يف كمديات ئضالفاأو  فكرة الناتج الصايف .1
حبثوا يف الشروط  ذلك هو قوام الثروة ومنبع الرفاهدية االقتصادية، ولذلكأن  فقد قام حتلديلهم على أساس

 .انتج صايف ممكن وضاع اليت حتقق أقصىواأل
الفائض، حبديث ميكن استمراسية العملدية لفرتات اليت يتم من خالهلا إعادة إنتاج اإلنتاج  فكرة دوسية عملدية .7

  .متوالدية

عنده  نتاج، فا  االقتصاديأسالديب اإلخمتلف عاجل  ". Quesnay Françoisفرنسوا كديين"وجند عند 
 تغديري وضع اقتصادي قائم، حديث كان هدف الطبديعديني حتقديق تنمديةإىل  ميثل أداة تسمح بتقدير سدياسة هتدف

الزساعدية  اقتصاد تعوض فديه املساحاتإىل  اقتصاد صناعي بلإىل  تصاد الزساعي لفرنسا لديستحويل االقباقتصادية 
 .نتاجديةة اإلالتطوس التقين املساحات الصغرية القلديلإىل  الكبرية اليت تتطلب سؤوس أموا  ضخمة، وتدفع

 كان التوسع يف القطاع غري  إذاإال فإن التنمدية االقتصادية تتم طبديعديا وبوترية سريعة نسبديا،" لكديىن"وابلنسبة 
 ."املصدس الوحديد للثروة" الزساعي يستجديب لتوسع سابق علديه يف القطاع الزساعي 

                                                           
، وسديطر على الطبديعديون أو الفديزيوقراطديون، يطلق على أتباع ذلك التدياس الفكري اللديربايل الذي ظهر كرد فعل ضد أفكاس املدسسة الرأمسالدية التجاسية 1

ويعترب  1716نسدية سنة واىل غاية الثوسة الفر  1711للطبديب الفرنسي فرنسوا كديين سنة " اجلداو  االقتصادية " صدوس كتاب  االفكاس االقتصادية منذ
 F.Quesnay, Pierre.البشري، وقد اندوا بعدم تقديديد حرية التجاسة والعمل، ومن أهم منظريهم الطبديعديون أن االسض والطبديعة مصدس التقدم

Dupont de Nemours 
  القتصاد السدياسي، إىل أن وضعوا أو  ومع أنه مل يهتمإال استثنائديا اب 11طبديب وجراح أو  مللك فرنسا لويس  -1461-1771-فر انسوا كديين

، مكنه من زعامة 1711سنة  - Tableau Economique- االقتصادي الوطين، من خال  جدوله االقتصادي الشهري حماولة حلصر النشاط
 ".دعه يعمل، دعه مير " القو  الشهري  املدسسة الفلسفدية واالقتصادية للطبديعديني، وهو صاحب
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 -الكالسيكية-المدرسة التقليدية  :الثالث المطلب

 .البحث عن أسباب منو الدخل الوطين على املدى البعديد وآلديات عملدية النمو ساسي للتقلديدينياأل اهلدف

 .درسة التقليديةامل :الفرع األول

تركز النظرية الكالسديكدية واليت تشمل آساء كل من مسديث وديفديد سيكاسدو حو  النمو، وآساء ستديواست مديل 
، على سدياسة احلرية االقتصادية وأن التكوين الرأمسايل مفتاح التقدم من مث دوس السكان وسوبرت مالتديس حو 

إسهامات أساسدية يف عملدية النمو االقتصادي، كما افرتض الرأمسالديني يف حتقديق املدخرات وابلتايل تقدمي 
الكالسديك حدوث بعض النمو ولكن يف شكل اثبت ومستمر كحالة منو األشجاس، والنتديجة النهائدية للتنمدية 

ألسابح حنو الرتاجع بسبب املنافسة، وما يرتتب على  حسب الكالسديك هي الركود الذي ينتج عن املديل الطبديعي
التكوين الرأمسايل ويستقر عدد السكان  ى تراكم سأس املا ، وعندما حيدث هذا فسوف يتوقفذلك من قديود عل

 .وتسود حالة من السكون

يف مفهوم األساسدية  األسس تقسديم العمل وتراكم سأس املا  وحجم السوق، تشكلأن  جند" مسديث "فعند 
أي الفاسق  ،نتاجالناجتة عن فائض اإل"  موا سؤوس األ"أساس التنمدية االقتصادية هو تراكم أن  ، حبديث يرى1النمو

فإذا ما توفر . يستعمل هذا الرتاكم يف استثماسات جديدةأن  ، على أساساألولدية والتكالديف بني الدخل الناتج
والتخصص أيخذان مكانتهما مما يتمخض عن تزايد يف الدخو ، ويرتتب على  السوق الكايف، فإن تقسديم العمل

يشجع املبادالت " مسديث " ذلك فإن أجل  ، فضاعف تزايد االدخاس واالستثماس، ومنذلك توسديع حجم السوق
للعمل أكرب  لتقسديم ميديدكل ذلك . للتقدم االقتصادي التجاسة اخلاسجدية تعد مصدسا مهماأن  التجاسية ويري

                                                           
 لكُن " .آدم مسديث"ة التقلديدية أوجمموعة االفكاس االقتصادية اليت أسسى مبادئها وساهم يف تطويرها االب الروحي للكالسديك إن وسود اصطالح النظري

ابلرغم " املدسسة التقلديدية " ،وهو من أطلق علديها اسم " كاس  ماسكس " هي أو  من مجع الفكر الكالسديكي على مستوى فكري واحد " الكالسديكدية 
ويعترب آدم مسديث مؤسسها  .مع ذلك فلسفتها السدياسدية متفقة إىل حد كبري- -اليت تعرضوا هلا، ولكن تبقى ونوا على سأي واحد يف املسائلمن أهنم مل يك

 من جان ابتست ساي ، ومالتس ، ودافديد سيكاسدو ، وأما جوف ستديواست مديل فديعترب: بدون منازع ومن سعديلها األو ، أما اجلديل الثاين األكثر ثراء فديضم
ويؤكد أنصاس هذه املدسسة  .أبناء جديلها الثالث الذي عرف بتحلديله الفكري اجلامعي،وقد سديطرت على اتسيخ الفكر االقتصادي ملدة ثالثة أسابع قرن،

 . على املصلحة الشخصدية وحرية املؤسسات والصفقات التجاسية ابعتباس ذلك هو احملرك جململ احلدياة االقتصادية يف اجملتمع
التنمدية االقتصادية، مفهومها، نظرايهتا، سدياساهتا مؤسسة شباب اجلامعة، : دمحم على اللديثي/ دمحم عبد العزيز عجمدية : يد من التفاصديل، ساجعملز  1

 ..17: ص.1664االسكندسية،
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حلدود اليت يسمح اإىل  أما عندما يصل االقتصاد. عملدية التنمدية تصبح متجددة ذاتدياأن  وكذلك لنمو الدخل، أي
  .حالة من الركودإىل  هبا االستخدام الكامل ألسض املتوفرة فإن هذا النمو ينتهي

دافديد  -، فقد ظهر بعده "مسديث"حالة الركود تلك، مل يكن واضحا عند إىل  الوصو أن  وحديث
أو  ركودلديوضح مبوجب نظرية بسديطة وشاملة كديف يتم الوصو  إيل حالة ال David Ricardo - سيكاسدو

الذين يوجهون عملدية التنمدية عن طريق االدخاس من أسابحهم،  الرأمسالدينيأن  أوضح سيكاسدو االستقراس تلك
من خال  استخدام أسصدهتم اإلنتاج  يف توسديع زادت معدات الربح حدودا معدينة، ويستثمرون يقومون بذلك طاملا

معدات أن  طاملا ، وذلكوبشراء معدات إضافدية من العما أكرب  وبتشغديل عدد جودأ الرأمسالدية يف استخدام أساضي
وعندما  استمراس هذه العملدية عدم توفر األساضي اخلصبة يصبح عائقا أمامأن  ، غريتقرتب من الصفر سابح ملاأل

 . تقرتب من الصفر تسود حالة الركودأو  سابحاألتنعدم 

الركود، فإنه يكون يف أو  حالة السكون إىل االقتصاد عندما يصلأن  فريى - جون ستديواست مل -أما 
االقتصاديني أن  وابلرغم من اليت سادت يف عصره وضع ينطوي بصفة عامة على تقدم كبري، ابلنسبة ألحوا 

حالة الركود، فإهنم مل يستطديعوا التنبؤ ابلثوسة إىل  التقلديديني، كانوا دائما يقرتحون وسائل هامة لتأخري الوصو 
يف البلدان األكثر تقدما، ومت التمكن بفضلها من  16وخال  القرن  11ظهرت يف أواخر القرن اليت  التكنولوجدية

ت أصبح، اليت أاثست اهتماما واسعا يف فكر التقلديديني، مما  الطبديعدية وآاثس تناقص الغلة التغلب على ندسة املواسد
 . 1النمو يف الدو  املتقدمة االقتصادية غري منطقدية يف حتلديل معه النظرية التقلديدية يف التنمدية

                                                           
  مبادئ "أهم مؤلفاته  من أصل هولندي، كان مصرفديا انجحا، عمل ابلبوسصة، وكان عضوا مبجلس العموم، من -1777-1171-دافديد سيكاسدو

، أوضح فديه كديفدية توزيع اإلنتاج الوطين بني املالكني العقاسيني وأصحاب سؤوس االموا  والعما ، وقد قاده 1117سنة " والضرائب االقتصاد السدياسي
 .االقتصادية ذلك إىل وضع نظرية يف التنمدية

  الرأمسالديون،العما  ،أصحاب األساضي:ث فئات سئديسدية هييتشكل من ثال" سيكاسدو"جتدس االشاسة إىل أن اجملتمع يف منوذج 

  كان عضوا يف جملس العلوم الربيطاين، له كتاب يف "جديمس مديل " ابن الفديلسوف واالقتصادي  - 1104 -1172-جون ستديواست مديل ، "
 .، قدم فديه أفكاسه وأفكاس التقلديديني1848 سنة" االقتصاد السدياسي 

 ص 1612مقدمة يف علم االقتصاد، داس النهضة العربدية، بريوت : مدحت دمحم العقاد/ صبحي اتدسس قريصة : قص الغلة طالعحو  قانون تزايد وتنا ،
 .146 110:ص
  :مالتس، سيكاسدو، سديسمو ندى، ساجع: لتفاصديل أكثر حو  مفهوم وآساء املفكرين التقلديديني يف التنمدية، مثل 1
 Abdelkader Sid Ahmed, op .cit. Chapitre2, pp. 35-79. 
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 املدرسة التقليدية اجلديدة :الفرع الثاين

 متمثلة يف العمل وسأس املا اإلنتاج  منو عناصرالنمو االقتصادي يتحقق من خال  أن  تقرس هذه املدسسة
 .1بل احلكومةالسوق احلر قادس على توجديه هذه العناصر استخداماهتا املثلى دون تدخل من قأن  والتكنولوجديا كما

حديان وتدعمها الوفوسات اخلاسجدية طة يف غالب األفالتنمدية أتخذ مكاهنا يف خطوات بسديطة مستمرة ومرتاب 
والداخلدية اليت تتحقق من عملديات التوسع املستمرة داخل املؤسسة وخاسجها وهي الوفوسات اليت تتمثل يف الزايدة 

 .نتاجاإل يف متوسط تكالديفاالخنفاض الذي حيدث أو  نتاجديةيف اإل اليت حتدث

هذا التأيديد أن  وأما املنافسة احلرة بصفة عامة فهي السدياسة األكثر كفاءة لدعم عملدية التنمدية ويالحظ
تشابك االستثماسات أن  لسدياسة احلرية واليت أوصى هبا من قبلهم التقلديديون كان حائال دون قبوهلم حقديقة القوي

التقلديديون اجلدد وابألساس منهم أن  مثل للفرص األكثر سحبدية، ذلكاأل الستغال مركزية إذا ما أسيد ا يتطلب إداسة
من نتائج التدخل احلكومي الواسع سوء ختصديص املواسد وخطأ أن  بديرت ابوس، هاسي جونسون، اب ابالسا يرون

لذلك فإن  االداسيتصادي وانتشاس الفساد سدياسات التسعري وانعدام احلوافز االقتصادية وتدىن مستوى األداء االق
التنمدية تتحقق فديها أن  التخطديط االقتصادي يف سأيهم يقدم حال ملعضلة التخلف االقتصادي ابلبلدان املتخلفة، بل

                                                           
 رير الذي املدسسة التقلديدية اجلديدة أو النديوكالسديكدية وتعرف أيضا حتت مصطلح املدسسة احلدية، وكان ظهوسها نتاجا للصراع االجتماعي والفكري امل

رت هذه املدسسة على اخلصوص يف ثالث االوسوبدية بعد دخوهلا مرحلة الثوسة الصناعدية، وخصوصا عقب االزمات املتكرسة، ولقد ظه شهدته دو  القاسة
يف النمسا،  -KARL MANGER1160-1671-كاس  منجر : عن طريق ثالثة من االقتصاديني1171جامعات يف آن واحد سنة 

 LEON-1126-بكامربدج إبجنلرتا ،وفالراس يف لوزإن بسويسرا  -STANLY JEVONS1117-1121-وستانلي جديفنز 
WALRAS1610- 1167-سشا  ويعترب ألفريد ما- -A.MARSHALL 1676 -  أنضج احلديني على االطالق ، إذ استطاع أن

 .جيمع يف بوتقة واحدة ما جاء به الكالسديكديون واحلديون
-سنة-SWAN-تتألف نظرية النمو يف النموذج الكالسديكي احلديث بصوسة أساسدية من النموذج الذي مت توضديحه وتطويره من قبل سوان  1

-1641-وكاس  -KOOPMANS -1641-وكومبانس RAMSY-1647-وسامسي SOLOW-1614-وسولو -1614
CASSاملا ، سأس املا  البشري متمثال يف التعلديم واخلربة والصحة، وسغم إدساك منظرو النمو أن  وقد مت توسديع النموذج لديشمل ضمن مفهوم سأس

حديث تنبئوا أنه يف حالة غدياب حتسدينات مستمرة يف التكنولوجديا، فابد أن النموذج الكالسديكي احلديث يفتقد أمرا جوهراي وهو التقدم التكنولوجي، 
، -LUCAS-1611-لوكاس :يتوقف النمو ملفرد الواحد يف هناية املطاف فظهرت توسديعات يف النظرايت اجلديدة لتشمل انتشاس التكنولوجديا

 -ابسو وساال SERGIO REBELO-1661-سريجديو 
-1667 BARRO et SALA- االقتصادي، دساسة جتريبدية عرب البلدان، ترمجة اندس إدسيس التل،  النمو/ سوبرت ابسو: التفاصديل ساجع وملزيد من

 .1- 7، الفصل األو ، ص1661داس الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، عمان، االسدن 



 ملعرفةاإلطار النظري للنمو االقتصادي والنماذج املرتبطة اب                         األول  الفصل

30 
 

سعاس يف سوق بعملدية ختصديص املواسد وحتديد األ وترك آلدياته لتقوم من خال  التحو  اجلاد حنو اقتصاد السوق
  1النموس اآلسديوية جتربةإىل  ذلك املنافسة تبعا حلافز الربح، مشريين يف

االعتقاد إىل  يف تفاؤله أبنه ال يوجد سبب جوهري يؤدي ألفريد ماسشا "لقد أيد التقلديديون اجلدد 
 :ابقرتاب حالة الركود، واستندوا يف تفاؤهلم هذا على عاملني هامني

 لى أية ضغوط قد تفرضها ندسة املواسديتعلق ابلتقدم التكنولوجي الذي أيخذ مكانه بسرعة كافدية للقضاء ع: األو 
 .الطبديعدية

 أي اخنفاضأن  سصدة االستثماسية كبرية حبديثمرونة الطلب على األأن  ذ اعتربوايتعلق مبرونة الطلب، إ: الثاين
ضئديل يف معد  الفائدة يتمخض عن جعل عدد كبري جدا من الفرص االستثماسية كبرية مرحبة وهذا كله جيعل 

 .وحىت يف غدياب أي تقدم تكنولوجي الركود يتطلب وقتا طويال حالةإىل  الوصو 

فقد سكز على دوس املنظم املبتكر يف دفع عجلة النمو االقتصادي بتقدمي  Schumpeterأما شومبتري
جديدة، وينطلق شومبتري يف نظريته من افرتاض وجود اقتصاد يتمديز ابملنافسة الكاملة، ولكنه يف حالة  ابتكاسات

 الدائري الراكد، ويستطديع املنظم كسر هذا التدفق الدائري من خال  االبتكاس الذي خيلق التدفقأو  توازن ساكد
حالة من الرواج مصحوبة ابالكتشافات، وملا إىل  فعل ذلك، ويصل االقتصادإىل  خريناآل سابح ويدفع املنظمنياأل

بعض املنظمني يف عرض ابتكاسات جديدة،  وضع السكون، ويبدأإىل  تنتهي هذه املوجة من الرواج يعود االقتصاد
 .ويربز االزدهاس من جديد

 النمو االقتصادي في النظريات الحديثة: المطلب الرابع

تعترب النظرايت احلديثة للنمو من النظرايت اليت سامهت حبد كبري يف حتديد معامل النمو االقتصادي يف العصر 
 .احلدي وذلك مع بداايت القران املاضي

                                                           
ن العربدية، داس حافظ للنشر والتوزيع، جدة العربدية عبد الوهاب األمني، التنمدية االقتصادية، املشكالت والسدياسات املقرتحة مع إشاسة إىل البلدا 1

 .77-71:، ص ص7000. 1السعودية، ط
  يعترب زعديم مدسسة كامربدج أو 1160اقتصادي االجنلديزي صاحب مؤلف الشهري مبادئ االقتصاد السدياسي سنة  1676-1167الفريد ماسشا ،

 .نظرية التوازف اجلزئي
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 .المدرسة الماركسية: ألولالفرع ا
بعد املرحلة التنافسدية للنظام االقتصادي الرأمسايل وما ينتج عن ذلك من أنه  أما النظرية املاسكسدية فرتى

تتدخل الدولة لتمتص هذا الفائض االقتصادي بفضل أن  زايدة الفائض احملقق لدى الرأمسالدية االحتكاسية ،البد
أمسالديني عن دة وإاتحة فرص مواتدية الستثماس الفائض احملقق من طرف الر نفقاته العامة وفتح مناصب عمل جدي

 وهو ما يقود اجملتمع ،ائض فإهنم يستعملون سالح البطالةوحىت حيقق الرأمسالديني أعلى ف ،طريق إقامة مستعمرات
 .القتصاديويقصد به ماسكس الرقي الذي يشمل يف طدياته التطوس والنمو ا ،التطوسمرحلة جديدة من مراحل إىل 

الفلسفدية واالقتصادية  1161منذ إصداسه للبديان الشديوعي سنة  ميكننا القو  أبن كتاابت كاس  ماسكس
 :من ثالثة أجزاء سئديسدية هي نيتكو  ،عرف ابملاسكسدية تشكل بناء

 .-الدايلكتديك  -أ الفلسفة اجلدلدية 

 . ديةمن خال  املادية التاسخي -االقتصاد السدياسي  -ب العلوم االجتماعدية

 .ج التحلديل املتعلق ابلنظام الرأمسايل

" ماسكس" من غري املمكن عرض أية قضدية من القضااي االقتصادية واالجتماعدية اليت تناوهلا أنه  ،واجلدير ابملالحظة
 .توضع يف إطاسها التحلديلي الواسع الذي يراعي هذه األجزاء الثالثةأن  دون

يف حتلديل قوانني النمو واحلركة للمجتمعات  ،التاسخيدية واالقتصاد السدياسيدية لقد استخدم ماسكس الدايلكتديك واملا
 .البشرية مع الرتكديز بصفة أساسدية على النظام الرأمسايل

النظام االقتصادي أن  تقوم النظرية املاسكسدية يف النمو االقتصادي على فكرة التفسري املادي للتاسيخ اليت تتلخص يف
فلقد تعاقبت على االنساندية عدة نظم اقتصادية هلا  ليت مرت على العامل منذ بدايتها هو أساس النظم االجتماعدية

 . خصائص متمديزة ختتلف عن بعضها البعض وتعكس مراحل التطوس االقتصادي

                                                           
  1111كاس  ماسكس Karl Marx1112 عائلة برجوازية أملاندية وكان من النشطني سدياسديا ،فطرد إىل إجنلرتا ،حديث لعب دوسا مهما يف احلرية  من

 .وحيتل ماسكس مكانة هامة يف اتسيخ الفكر االقتصادي العمالدية والثوسية يف عصره،
 نظرية املاسكسديةاالشرتاكدية وهذا طبقا لل -الرأمسالدية  –االقطاع  –العصوس القدمية  -العصر البدائي: وهي. 
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حيتوي على كل أنه  الذي يرى ،فهو النظام الرأمسايل أما النظام االجتماعي الذي سكز ماسكس اهتمامه علديه
عل عملدية التنمدية ذاهتا بل جت ،ظله دون حتقديق عملدية تنمدية انجحةت الداخلدية واليت حتو  يف املتناقضا أنواع

والرتاكم يف اإلنتاج  قوم على حتلديل انتقادي لعملديةومن هنا تظهر نظرية يف التطوس الرأمسايل عند ماسكس ت ،مستحديلة
 .1هذا النظام

أن  حبديث ،لة واتفهةلنظرية التقلديدية يف النمو ضئدياأن  فقد اعترب كاس  ماسكس وأتباعه أخرىومن انحدية 
أو  د  التقدم التكنولوجيالعوامل اليت قدمتها لتفسري أسباب املشاكل اليت تواجهها عملدية التنمدية مثل اخنفاض مع

 عواملالتعرف على الأجل  ومن ،باب الظاهرية هلذه املشاكلساألإال ما هدياملواسد الطبديعدية إىل  االفتقاسأو  ،انعدامه
اليت تشكل التنمدية ويؤكد ماسكس واملاسكسديون على ضروسة دساسة طبديعة النظام االقتصادي الذي أيخذ األساسدية 

 .النتاج يف ظله

املنطق االقتصادي أن إىل  إضافة ،تعلقة ابهندياس النظام الرأمسايلوحديث أثبت التاسيخ عدم حتقديق تنبؤات ماسكس امل
 2حيتوي على العديد من النقائص والتناقضاتمنوذج ماسكس يف النمو أن  أثبت

أجوس العما  الديوم يف الدو  املتقدمة تتزايد ومل يؤثر أن  وتلقت النظرية املاسكسدية كذلك انتقادات منها
 .االشرتاكدية هي اليت زالت ولديست الرأمسالديةأن  كما ،ماسكسإلديه  ئض احملقق عكس ما ذهبذلك على الفا

 كينزيةالمدرسة ال :الفرع الثاني
  املفمهوم الكينزي  -2-1

لديربالدية اليت تقو  أبن آلديات ظهوس قطديعة مع مرحلة سديطرت خالديا األفكاس ال لقد شكل التحلديل الكدينزي
وأن التنمدية هي تغريات  ،ث تستخدم وفقا أكثر مثالدية ممكنةحبدي ،نتاجدية ألمةسد اإلسعاس تعمل على توجديه املوااأل

                                                           
 .717:مبادئ االقتصاد السدياسي ،ص: ملزيد من التفاصديل أنظر ،دمحم دويداس 1
 لتنمدية تعرب عن آساءهم ميكن القو  أن منوذج التبعدية الستعماس اجلديد ومنوذج املفهوم اخلاطئ للتنمدية ميثالن االجتاه املاسكسي اجلديد وحماولة بناء نظرية ل

عبد الوهاب األمني التنمدية االقتصادية ،املشكالت والسدياسات املقرتحة ،مع إشاسة للبلدان العربدية ،داس :   هذا املوضوع ساجعملزيد من التفاصديل حو 
 .41-70:ص 7000 1حافظ للنشر والتوزيع ،ط

 .70:، صذكره دمحم عبد العزيز عجمدية ودمحم علي اللديثي، التنمدية االقتصادية، مرجع سبق 2
  1112-1664كدينز   دس انجون مدي"نسبة إىل- John Maynard Keynes-  إبن أحد صغاس الفالحني من أتباع املدسسة التقلديدية ،وهو

س وفد بالده جوف نديفل كدينز ،دسس االقتصاد يف جامعة كمربدج على يد أستاذه ماسشا  ،مث حقق أمله يف التدسيس ،اهتم كثريا بدساسة نظرية النقود ،ترأ
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مع الدوس احلاسم الذي " اليت ال تتعاسض عند كدينز ،كرب قدس من املبادسة الفرديةل أبتتم فجأة حديثما تسمح اهلدياك
تلعبه الدولة لتحقديق االستخدام الكامل من خال  الرتكديز على االستثماس فتنتعش املؤسسات ويتحقق االزدهاس 

 .االقتصادي

يقل إبمكاهنا االستثماس حديث  إذ ،ال اقتصاداي ال ميكن التغاضي عنهسأى يف الدولة عام" كدينز " لذلك فإن 
كما أهنا حتصل على دخل وتقوم ابإلنفاق ومتاسس االدخاس واالستثماس ومن مث فإنه  ،احلافز والتفاؤ  لدى األفراد

نفاق والتدابري الالزمة للزايدة من اإلتستعمل الوسائل أن  عملديا مواجهة مشكل البطالة وقلة الطلب ولذلك البد
 . 1ويرتفع مستوى االستخدام حىت يزيد الطلب الفعا 

وهناك تناسب طردي بني  ،ذي هو دالة اتبعة ملستوى التشغديلفقد سكزت النظرية الكدينزية على الدخل الكلي ال
أما حجم التشغديل فديتوقف على مستوى الطلب الكلي الفعا  الذي جيمع ما بني  ،الكليحجم التشغديل والدخل 

 .ومتثل الفجوة ما بني الدخل واالستدياك االستثماس ،ثماساالستهالك والطلب على االست الطلب على

 .ويعتمد الدخل والتشغديل أساسا على مستوى االستثماس والذي يتحدد ابلكفاية احلدية لرأس املا 

  :وتتحدث النظرية الكدينزية عن مضاعف االستثماس والذي يتحدد ابلعالقة التالدية

 .الزايدة يف االستثماس: ،       املضاعف :      يف الدخلالتغري:   :حديث 

إىل  وخلص كدينز ،ستثماساتمن االأكرب  حتقديق زايدات كبرية يف الدخل والتشغديل البد من ضخ دفعاتأجل  ومن
جتنب احلروب  ،ينلى التحكم يف معد  النمو السكاالقدسة ع: حصر الشروط الضروسية للنمو االقتصادي يف

 .معد  الرتاكم ،اإلصراس على التقدم العلمي ،مهديةاأل

                                                                                                                                                                                      

والذي أسفر عن اتفاقديتني دولديتني " بريتون وودز"دولة يف  66،وحضره ممثلو  1666/07/01دي ألمم املتحدة الذي انعقد يف يف املؤمتر املايل والنق
النظرية "أحدث كدينز ثوسة يف الدساسات االقتصادية عندما أصدس كتابه الشهري . ،اختصتا إبنشاء صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري

 .1624سنة"لعمالة والفائدة والنقودالعامة ل
 .167 112 :،ص1676اتسيخ الفكر االقتصادي ،داس النهضة العربدية بريوت: عاد  أمحد حشديش 1
 سه قراس الكفاية احلدية لرأس املا ، اليت تعرب عن نسبة العائد املتوقع من سأس املا  إىل سعر قرض سأس املا ، وهو املعدياس الذي حيدد على أسا

 .ماس من طرف املقاولنياالستث
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تقديديم تطبديقه على "نشري هنا أبن النطاق والظروف اليت ظهر فديها التحلديل الكدينزي أن  لكننا جيب
طريق تلك اليت ال تزا  يف أو  وال يستوعب اقتصادايت الدو  املتخلفة ،ت الرأمسالدية الصناعدية املتقدمةاالقتصاداي

 1"التنمدية االقتصادية 

فهذه األخرية ال تتوافر لديها نفس العوامل وال توجد يف نفس الظروف اليت توفرت لتلك االقتصادايت 
مبادئ سيكاسدية إىل  استند ،فكاس الكدينزيةإحداث تغري جذسي يف األإىل  ع أدىإدساك هذا الواقأن  األوىل؛ ويبدو

فعملوا على توسديع حتلديل النظرية العامة لديشمل نطاقا  ،الكدينزية فشلت الثوسةأن   اجلددحديث سأى الكدينزيني
 .اقتصاداي منفتحا تبعا للظروف التاسخيدية ولديس متاشديا مع املبادئ النظرية للتوازن

حديث حاولوا زسع  ،تلك الثوسة يف األفكاس الكدينزية ويعترب مفكري مدسسة كمربدج اجلديدة حاملي لواء
؛ ويعد   Kalickiسيكاسدو وماسكس وكالديشكي: كدينزي ضمن نظرايت النمو والتوزيع عندبعض عناصر التحلديل ال

 .Lوابمسديندييت  P. Sraffaوسرافا  J. Robinsonوجوان سوبنسون  N. Kaldorكالدوس"كل من 
Passinetti وهو يف  ،لتوزيع على األمد البعديدإذ هذه املدسسة اليت عملت أبمل على تطوير مسائل النمو وا

و أتخذ إجنازهم مناذج للنمإىل  ونشري هنا ،ي القتصاديني الكدينزيني اجملددينالوقت ما يربس التصنديف النوعنفس 
 . 2-نظرية ابسديندييت-للعما  أخرىوابختدياس دالة ادخاس للرأمسالديني و  ،أبولوية االستثماس كدينزاي

اليت ينتمي بعض  -من املداخل أو-مناذج النمو الداخلي ،"لقد جتسدت آساؤهم بشأن النمو يف ما يسمى ب  
-هاسود املفكر الكالسديكي اجلديد مثل "وقد حاو   -Romerوبعضهم للفكر النديوكدينزي مثل سومر -سوادها 
 . "Harrodهاسود - Lucasلوكاس 

                                                           
 .412:مرجع سابق، ص: عاد  أمحد حشديش 1

2 Alain Samuelson: Les grands courants de la pensée économique, concepts de base et 

questions essentielles،quatrième édition, presses universitaires de grenoble1995, p 508-510. 

 //:http: ونظريته للنمو املتوازن والتوزيع ،ومنوذج اجملموعتني االجتماعديتني ،على املوقع" لويغي ابسديندييت" كما جند كذلك تعريفا ب

decitre.Fr/search/ fiche détaillée. 
 اقتصادي االجنلديزي من مقالته:  -1600-1671-هاسود سوي فوبر "An Essay on Dynamique Theory  " والذي إعتمد يف إجنازه،

 -1616-أفكاس النظرية العام للعمل لكدينز ،وبعد الشهرة اليت عرفها حتلديل هذا األخري مت سبط اسم هذا األخري ابالقتصادي األمريكي افسي دوماسعلى 
 .دوماس أو بنموذج كدينز للنمو-،ومن مثة مسديا منوذج هاسود
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تان األوىل الفرضدي -مثال حتديد الشروط اليت يتحقق ضمنها النمو املتوازن وذلك يف إطاس من املعطديات الكدينزية 
فقد عملت على إدماج األهم من التحلديل الكدينزي  J.Robinsonأما جوان سوبنسون ،-لثاندية يف منوذجه وا

ساال "والذي استكمله فديما بعد مع  1660يف " Barroابسو"نعترب منوذج أن  والتحلديل املاسكسي؛ وميكن
1667 "Sala،  يل " مث معLee " ليت تتمحوس حو  هو اإلطاس األساسي هلذه النظرية ا 7000و1662يف

 2"نتاجدية احلدية لرأس املا  اخلاصمن شأنه الرفع من اإلاألساسدية  أن توفري البىن" 1فكرة أساسدية مضموهنا

 :نوعني من التغريات إىل  ،للفرد/زو معد  النمو احلقديقي وعلديه فإهنا تغ 

يتجسد يف  -م سأس املا  البشري وحج ،لعامة مثل حجم سأس املا  الطبديعياملستوايت األولدية للمتغريات ا: األوىل
 .مستويي التعمديم والصحة

مثل : متغريات انجتة عن السدياسات احمللديةإىل  تنقسم بدوسهاأن  واليت ميكن ،البديئديةأو  التغريات الرقابدية: الثاندية
أو  اسيتاح التجاالنفأو  ختفديض التمويلأو  االستهالك احلكوميأو  التضخمأو  االختال  يف سعر الصرف احلقديقي

القالقل أو  احلروبأو  الصدمات املناخديةأو  ،مثل الصدمات اخلاسجدية: اخلاسجدية نتديجة العواملأو  االستثماس احمللي
 . السدياسدية

ال تستطديع خلق بديئة مواتدية للقطاع اخلاص دون وجود جهاز إداسي مؤهل وفعا  " ،ولكن الدولة يف نظر البعض
 3"صنا كذلك من السديطرة السدياسدية املباشرة علديهوأن يكون حم ،لتهومتأهب الضطالع برسا

اقتصاد السوق ولكي يعمل جديدا إىل  وهو أمر يعد ضروساي أكثر ابلنسبة للبلدان املتخلفة حىت يكتمل التحو 
خصوصا وأن املبدأ املوجه يف اقتصاد السوق كما يذكر  ،طراف مبراعاة قواعد السوقوذلك يتطلب إلزام كل األ

 . 'شيء مسموح به ما مل يتم منعه صراحةكل ' دعاته هو 

                                                           
 .121ص ،1666نمدية االقتصادية،مكتبة ومطبعة االشعاع الفندية،مصرالنماذج الرايضدية للتخطديط والت: سهري عبد الظاهر أمحد/ دمحم مدحت مصطفى 1
مقالة االستاذ زكان أمحد ،ضمن فعالديات امللتقى العلمي الدويل الثاين حو  إشكالدية النمو االقتصادي يف بلدان : لالطالع على تفاصديل أكثر ساجع 2

 :،واملقالة بعنوان 7001نوفمرب 11و16وعلوم التسديري ،جامعة اجلزائر يف الفرتة الشرق االوسط ومشا  إفريقديا ،الذي نظمته كلدية العلوم االقتصادية 
 Dépenses publiques productivités et dynamique de croissance, Approches théorique et 

empirique appliqué au cas de l’Algérie 
نشرة منتدى البحوث االقتصادية للدو  العربدية وتركديا ،العدد " الندوة"لنمو الصادسات ،يف فعالدية االصالح اهلديكلي كإسرتاتديجدية : إبراهديم أمحد البدوي 3

 .16:القاهرة ،ص 1661فرباير 1666الرابع ،ديسمرب
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ساس الذي أقديمت علديه نظرايت التنمدية االقتصادية ل يف تطوس مفهوم التنمدية كانت األال شك وأن هذه املراح
 .خال  املنتصف الثاين من القرن املاضي العشرين واليت احتلت مكاان ابسزا يف الدساسات االقتصادية

 :توازن والغير متوازنالنمو الم ةنظري :الفرع الثالث
دفعة القوية   اليت تعترب امتدادا وتطوسا طبديعديا لنظرية ال -" ساجناس نريكس"وتدعو نظرية النمو املتوازن  

االستثماس الواسع واملتزامن يف مجديع القطاعات االقتصادية وموازنة إىل  -"فرانسوا بريو"و ،"سوزنتشاين سودان"
ووفق هذه  ،ق تنفديذ قدس كبري من االستثماساتم توسديع نطاق السوق عن طريويت ،لدية والزساعةالصناعة التحوي

ازف مناسب بني الصناعات تو إىل  النظرية جيب حتقديق منو متزامن جلمديع قطاعات االقتصاد الوطين ملوصو 
للدو   وقد واجهت هذه النظرية انتقادات منها استفاع تكلفة االستثماس الواسع وضعف القدسة املالدية ،والزساعة

 .النامدية لتحقديق هذه القفزة التنموية النوعدية

واسعة ال طاقة للدو  النمو املتوازن يتطلب استثماسات أن  بدينما ترى نظرية النمو غري املتوازن هريمشان
بدينما وفق نظرية النمو غري املتوازن جيب ختصديص  ،ح ملعاجلة مشاكل الدولة املتقدمةلذلك قد تسم ،النامدية هبا

 أي اختدياس االستثماس يف ،على مجديع قطاعات االقتصاد الوطينماسات لقطاعات معدينة بدا من توزيعها االستث
واليت هذه االختالالت ختلق املزيد من احلوافز على إنشاء استثماسات جديدة  ،صناعات معدينة ويف قطاعات حمددة

ة حتفز على جناح استثماسات وفرات خاسجديوجود استثماسات سائدة ينتج عنها أن  أي ،ختلق بدوسها ال توازن جديد
  متعمد القتصاد طبقا ن وسديلة لتحقديق النمو هو خلق اختالهريمشان يقرتح كأحسأن  واخلاصة ،جديدة

أكرب  إسرتاتديجدية مرسومة من خال  دفعة كبرية من الصناعات يف القطاعات االسرتاتديجدية اليت تولد وفرات خاسجدية
 .من الرحبدية احملققة منها

ازف قد يكبح عدم التو  ،إمكاندية التعرض ملوجات التضخم: اد تعرضت هذه النظرية انتقادات منهوق
فقد بدأ يتبلوس مفهوم التنمدية عقب استقا  جمموعة كبرية من الدو  املتخلفة خال  عقدي عملدية التنمدية ذاتديا 

مما أفرز  ،عديا االقتصادي واالجتماعيديري واقاخلمسدينات والستدينات من خال  مشروع حكوماهتا يف اختاذ ما يلزم لتغ
 :1على الصعديد الفكري جمموعة تصوسات ملفهوم التنمدية ميكننا تصنديفها ضمن ثالث فئات

                                                           
 .722:، مرجع سابق، ص "التنمدية االقتصادية"دمحم عبد العزيز عجديمدية، إميان عطدية انصف  1
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 .التجربة التاسخيديةإىل  تصوس مفهوما للتنمدية استنادا: الفئة األوىل

 . تصديغ مفهوما للتنمدية يعترب التصنديع أساسا لتحقديقها: الفئة الثاندية

 .إحداث تغديري يف اهلدياكلأو  وتتناو  مفهوما للتنمدية يتحدد من خال  التأثري على املؤشرات املختلفة: ةالفئة الثالث

التجربة التاسخيدية اليت ساست عملديا الدو  املتقدمة ابعتباسها النموذج إىل  وتصوس مفهوم التنمدية استنادا: الفئة األوىل
" ومن هنا تربز ،لغرب من خال  إعادة إنتاج جتربتهتقدم ا املثايل والوحديد للقضاء على التخلف وحتقديق مستوى

 "نظرية والت سوستو القائلة أبنه على دسب النمو االقتصادي متر كل اجملتمعات إبحدى املراحل اخلمس التالدية

 .مرحلة االستهالك. التطوس حنو النضج. قالعاإل. قالعشروط اإل. اجملتمع التقلديدي 
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لروستو مراحل النمو: الفرع الرابع
1

 : 
من أشهر االقتصاديني الذين قدموا إنتاجا علمديا يف النمو االقتصادي والتنمدية االقتصادية والتخطديط االقتصادي  
" و" كند لبجر" و" كنرتوفتش "و" كانرت"و" بنت هانسف "و ،"موسيس دوب " و" شاس  بتمديامي" و" ابلدومي "

 . 2وغريهم من كتاب النمو االقتصادي" جاف تنربجن"و" والت وايتمان سوستو "و ،"يس ولديام آسثر لو 

 املفكر  كمربدج جبامعة االقتصادي التاسيخ أستاذإىل  وبديانه املفهوم هذا حتلديل يف الفضل يرجع

w.w. Rostow الدو  هبا متر حتمدية ظاهرة التنمديةأن  فديه اعترب الذي " االقتصادي النمو مراحل" كتابه يف 
 .للتنمدية اخلطي السدياق يف خرىاأل قبل بدأت دو  هناك أن فقط واملسألة مرحلديا،

وهي  ،تصادها ابلطابع الزساعي التقلديديحديث تكون الدولة شديدة التخلف ويتسم اق ،مرحلة اجملتمع التقلديدي
تمع التقلديدي ومرحلة االنطالق مث مرحلة التهديؤ لالنطالق وهي فرتة انتقالدية بني مرحلة اجمل ،مرحلة طويلة نسبديا

فديفة جبانب الزساعة وظهوس التقلديدية وقديام صناعات خاإلنتاج  ها كسر التخلف واستبعاد وسائلاو  الدولة فديحت
                                                           

 األملان أمثا  االقتصاديني بعض سبقه إىل ذلك فقد "النمو مراحل" فكرة طرح من أو  يعترب ال سوستو اإلشاسة إىل أن جتدس william Roscher 
 بوشر كاس  Karl Bucher لديست فردسيك Friedrich Listبراند، هديلد Hilde Brand سوشر ، ولديم

  هي مراحل خبمس مير االقتصاد أن "لديست" بني فمثال .، وغريهم
 التاسخيي، تطوسه يبدأ اإلنسان اليت وهي :الرببرية الوحشدية املرحلة -
 أغراضه أجل من احلديواانت بعض ابستخدام اإلنسان يبدأ وفديها السابقة، املرحلة تعقب وهي :الوعي مرحلة -

 واإلنتاجدية، احلدياتدية
 من اإلنتاج ابإلنتاج النمط هذا تباد ، ويعرفابل القديام دون اهتمنتوجا واستهالك األسض فالحة يف اإلنسان بشروع املرحلة هذه تتمديز :الزساعدية املرحلة -

 الطبديعي،
 تشابك خال  من االقتصاد على حتو  تدسجيي ويطرأ الزساعي، االقتصاد ابلنمو إىل جانب الصناعي االقتصاد فديها وأيخذ :الصناعدية الزساعدية املرحلة -

 .اخلامسة لالنتقا  إىل املرحلة يهيء مما أفراد اجملتمع، وعي على االستثماسي الفكر وهديمنة االقتصادية، القطاعات
 .التقدم من عا  مبستوى والتجاسة والصناعة الزساعة فديها وتتمديز :اخلامسة املرحلة -
 :مراحل إىل ثالث "الصناعي النمو " كتابه يف النمو مراحل قسم فقد بوشر كاس  أما
 تباد ، وجود نتاج وعدمضآلة اإل مع الزساعة، على أساسا املرتكز :الريفي االقتصاد مرحلة -
 املدن، وتطوس التجاسة واخلدمات ازدهاس مع واملستهلكني، املنتجني بني واخلدمات السلع تباد  بقديام املتمديز :املدين االقتصاد مرحلة -
 من الداخلي الفائض استثماس يف متجسدا االقتصادي، نشاطال يف الدويل التعاون على القائم العاملي االقتصاد مرحلة وتعين :القومي االقتصاد مرحلة -

  .ابخلاسج والتجاسة الصناعة قطاع يف املا  سأس
1
 Walt. W.Rostow : les étapes de la croissance économique, Paris ; Seuil, p13 . 

، متوز 111ز دساسات الوحدة العربدية ،العدد عبد السالم الطرابلسي حتت عنوان التصنديع العريب واملفهوم التغرييب للتنمدية، املستقبل العريب، إصداس مرك 2
 .71مقالة، ص 1667يولديو 
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ويف مرحلة االنطاق وفديها تسعى الدولة بكل جدية للقضاء على أسباب التخلف واالنطاق حنو النمو  ،مفكرين
ويكون معد   ...اخلدمات ،الزساعة ،صناعات ثقديلةإنشاء  ،والتوزيعاإلنتاج  بزايدة مواسدها وتغديري أسالديبوالتقدم 

وهذه املرحلة تكون قصرية نسبديا يتحو  خالهلا االقتصاد الوطين حتوال   ،من معد  النمو السكاينأكرب  ثماساالست
مرحلة النضوج حبديث تكون قد استكملت منو كل القطاعات إىل  وتصل الدولة ،كبريا جيعل النمو يتم بصوسة آلدية

 كاحلديد والصلب،األساسدية   ومن مظاهرها قديام الصناعات ،ن وزايدة االستثماس عن االستهالكز بشكل متوا
ويف مرحلة االستهالك  ،وفنديا وتطوس مستوى الدخل الفردي ازدهاس حركة التجاسة اخلاسجدية ونضوج اجملتمع فكراي

لعادي وزايدة ط استهالك الفرد االوفري تكون الدولة قد بلغت مستوى كبري من الرخاء االقتصادي واستفاع متوس
ويف املرحلة الثالثة  ،حلة األوىل والثاندية تكون متخلفةالدولة يف املر أن إىل  وخيلص سوستو ،متوسط الدخل الفردي

 .ويف املرحلة الرابعة واخلامسة تكون متقدمة مع اختالف دسجة التقدم ،تكون متوسطة
 

 النمو حسب روستو مراحل  1 رقم شكل

 

 

 الداس القومدية للطباعة والنشر، 1اجلزء . ، ترمجة دمحم حممود االمامW.W. Rostowبقلم والت ويتمان سوستو / مراحل النمو االقتصادى : املصدس
 61:،صالقاهرة 
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 أن اللحاق بركب احلضاسة الغربدية: "مما الشك فديه وأن هذا املفهوم حيتوي على مغالطات كثرية أمهها
الدو  املتخلفة توجد حالديا يف وضعدية مماثلة لليت كانت عملديا الدو  املتقدمة الديوم عشدية انطاق التصنديع أن  يفرتض

 1".يف سبوعها

مما يفرز مفاسقات  ،منهمااألو   والتنمدية ويركز على خذ هبذا املفهوم خيلط بني كل من مفهومي النموإن األ
ذلك  2شك فديه هو وجود اختالف بني املفهومني،إذ مما ال ،منهمانكشف عند الفهم السلديم لكل وتناقضات ت

يدة تتعمق أساسا عد أخرىولكنها تتضمن اعتباسات  ،التنمدية لديست مرادفة جملرد النموأن  أن املسلم به عموما هو"
 3"ومن هذه االعتباسات ما هو ثقايف وما هو سوحي وما هو مادي ،برفاهدية االنسان

أن  مفادها فرضدية أساسدية علىاألو   منوذجه كالدوس يف اعتمد:4 األول  كالدور منوذج: الفرع اخلامس
 .دسجة النمو على املؤثرة املتغريات ضمن أساسي متغري( الدخل/االدخاس) نسبة

 .الوطين الدخلإىل  الفوائد من نسبة تساوي االدخاس دالةأن إىل  واستند

 : الفرضيات -أ

  واألسابح جوساأل من الوطين والناتج الدخل يتكون .1
 للعما  لالدخاس احلدي املديل وعلديه املستثمرين، عند نظريه منأكرب  العما  عند لالستهالك احلدي املديل .7

  .لدى املستثمرين نظريه من أصغر
 .مستقل متغري ) الناتج / الستثماسا(نسبة .2
 .الكاملة العمالة نسبة ضمان مع التام واإلحتكاس الكاملة املنافسة وجود عدم .6

                                                           
 . 41ف ،ص .،م G.D.Bernisديستان دي برنديس  1
 : نذكر منها ميكن الرجوع إىل كثري من املؤلفات اليت عاجلت مفهومي النمو والتنمدية  2

 .61 62ص ، لبنان،1611، داس النهضة العربدية، بريوتيف اقتصادايت التنمدية والتخطديط: عبد النعديم دمحم مباسك/ حممود يونس دمحم
 .14 61:ص االسكندسية ،مصر،،1666التنمدية االقتصادية واالجتماعدية ومشكالهتا، الداس اجلامعدية: عبد الرمحن يسري أمحد/ دمحم عبد العزيز عجمدية

 . 11: االمم املتحدة، نديويوسك ، ص -1671ماي -نمدية تقرير اللجنة التحضريية ملؤمتر االمم املتحدة للعلوم والتكنولوجديا من أجل الت 3
 .17:، ص2014الثاين، اجمللد -السابع العدد-الوادي ،جامعة ةديواملال ةياالقتصاد الدساسات داتو ، مناذج النمو، جملةديمح الناصر دمحم 4
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  :نظرية التحوالت الهيكلية آلرثر لويس: رع السادسالف

من أشهر نظرايت التنمدية اليت ظهرت يف اخلمسدينديات، واليت تركز على الكديفدية اليت يتم بواسطتها حتويل 
الصناعة واخلدمات، لتصبح اقتصادايهتا أكثر مرونة إىل  اقتصادايت الدو  الفقرية من االعتماد احلاد على الزساعة

أو  من قدم منوذجاا للتنمدية، أساسه التحو  من " آسثر لويس"ى مواجهة تقلبات وتغريات الطلب، كان وقدسة عل
الصناعة بشكل مقصود ومنطقي، ويتعامل لويس مع اقتصاد مكون من إىل  من الزساعةأو  احلضر،إىل  الريف

 الصفر،إىل  ط إنتاجدية العمل فديهقطاع زساعي تقلديدي، أطلق علديه اسم قطاع الكفاف، يتمديز هببو : قطاعني، أوهلما
العمالة الرخديصة يف القطاع إلديه  قطاع صناعي؛ حديث ترتفع فديه اإلنتاجدية وتتحو : أعلى بقلديل، واثنديهماأو 

 :التقلديدي بشكل تدسجيي منتظم، وافرتض لويس يف حتديد نظريته ما يلي
ومنو العمالة يف هذا األخري متوقفة على زايدة  القطاع الصناعيإىل  عملدية حتو  العمالة من القطاع التقلديديأن  - 

 .إنتاج القطاع الصناعي والناتج عن زايدة الرتاكم الرأمسايل
 .الطبقة الرأمسالدية يف اجملتمع تعديد استثماس مجديع أسابحهاأن  - 
القطاع الصناعي حيتفظ مبستوى اثبت لألجوس عند مستوى أعلى من مستوى أجر الكفاف السائد يف أن  - 
القطاع الصناعي إىل  لتشكل حافزاا قوايا هلجرة تدسجيدية للعمالة( ابملائة 20أعلى بنسبة أنه  يفرتض)لقطاع الزساعي ا

 .عند زايدة إنتاج هذا األخري، وابلتايل زايدة الطلب على العمالة فديه
ثماسات والرتاكم وخلق فرص جديدة للعمل يف القطاع الصناعي تتحدد بنسبة االستاإلنتاج  الزايدة يفأن  - 

 .1الرأمسايل يف هذا القطاع
ها على العامل الغريب، فإنه يصعب انطباقسغم انسجام النظرية مع التجرِبة التاسخيدية اليت مرت هبا دو  : نقد النظرية

 :واقع الدو  النامدية ألسباب ثالثة، وهي
َخْلق فرص جديدة للعمل، والواقع يقو  افرتاض النظرية لكون الرتاكم الرأمسايل وإعادة االستثماس يعمل على  - 

واقع الدو  أن  أبنه إذا وجهت االستثماسات لشراء معدات سأمسالدية، فإن الطلب على العمل سدينخفض، كما
 .األسابح إمنا يعاد استثماسها خاسج البالد ألسباب اقتصادية وسدياسدية بدالا من استثماسها يف بالدهمأن  النامدية يبني

                                                           
 .54،54: عبلة عبداحلمديد خباسي، املرجع نفسه، ص 1
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املناطق احلضرية، بدينما يوضح واقع الدو  إىل  ة لوجود فائض عمل يف القطاع الريفي ميكن حتويلهافرتاض النظري - 
 .النامدية تزاحم املدن، واستفاع نسبة البطالة فديها

افرتاض وجود سوق عمل تنافسي يف القطاع الصناعي، مما يعمل على ثبات األجوس، ولكن كثري من الدو   - 
 .1احلقديقدية، لوجود النقاابت العمالدية ذات القوة التساومدية العالدية، حىت مع وجود بطالة النامدية ترتفع فديها األجوس

أن إىل  تشري هذه الدساسة(:النظرية التقليدية املنقحة للنمو االقتصادي) منوذج اندي روما -الفرع السابع
اإلنتاج  أن الزمن، كماا ابملعروض من الغذاء الذي يتناقص مبروس معد  منو السكان يكون بشكل أسي قدياس

 ا، مث ستنتشروالنفط أيض األسض عدندية يف ابطن الصناعي سوف ينخفض أيضاا نتديجة نضوب املواسد امل
 .اجملاعة بنهاية املائة سنة املقبلة 

هذا أن  وقد تعرضت هذه النظرية للعديد من االنتقادات؛ حديث إهنا افرتضت حمدودية التقدم التكنولوجي سغم
مو السكاين الذي افرتضته الدساسة ينمو بصوسة سريعة ميكن احلد منه طاملا النُ أن  و على حنو متزايد، كماينماملتغري 

ا لالقتصاد يف استخدام جهاز األمثان ابعتباسه حافز  أمهديةيزداد نصديب الفرد من الدخل، وأن النموذج يتجاهل 
 .2املواسد النادسة والبحث عن البدائل

 .قاربات الجديدة للنمو االقتصاديحدود الم :الثامنالفرع 

 Dani Rodrik et :لقد ظهرت مقاسابت جديدة لتحفديز النمو على غراس مقاسبة التشخديص اجلديد للنمو   

Andrés Velasco (2005) ، Ricardo Hausmann ومقاسبة إزاحة معوقات النمو لــ ، :Martin 

Baily et Diana Farrell (2005) ، مسامهة هاتني املقاسبتني يف تفسري النمو لذا حناو  معرفة مدى
 .ادي من الناحدية النظرية وحدودمهااالقتص

 .املقاربة القائمة على تشخيص النمو-1

                                                           
 .67: ، صاملرجع نفسه 1
 الذي يشري إىل أن االجتاهات احلالدية املتفاقمة لنمو السكان وتديّنِ إنتاج الغذاء وتلوث البديئة (1677)لنموذج بنموذج حدود النُّمو ويسمى هذا ا ،

ها اندي ة بدأونضوب املواسد ميكن أن جتعل معدالت النُّمو تصل إىل هنايتها خال  املائة سنة املقبلة، ويسمى النموذج بنموذج اندي سوما؛ ألن الدساس
 .MITسوما وأشرف علديها دينديس مديدوس يف معهد ماساشوسديتس للتكنولوجديا 

 .26: توفديق عباس عبد عون املسعودي، مرجع سابق، ص 2
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نتائج أن إىل  واليت توصلت 1قام البنك الدويل بعرض دساسة لتجاسب النمو يف التسعدينات من القرن املاضي
 7001 -1660اينة بصوسة غري عادية، وأوضحت جتربة الفرتة اليت طبقتها البلدان النامدية كانت متب 2السدياسات

آاثس هذه السدياسات كانت ضعديفة على النمو وعلى حتقديق أهداف التنمدية املتعلقة برفع مستوايت املعديشة أن 
 Hausmann etمما جعل البنك الدويل يتبىن مقاسبة ( أهداف األلفدية اإلمنائدية)وختفديض عدد الفقراء 

Andrés Velasco (2005) Dani Rodrik، Ricardo  اليت اقرتحوا فديها إطاسا جديدا لتشخديص
 .النمو

 .مضمون مقاربة تشخيص النمو: -1-1

اقرتحت مقاسبة تشخديص النمو هنجا جديدا لإلصالح يتوقف بقدس كبري على الظروف االقتصادية لكل   
ني األكثر أتثريا على منوها االقتصادي وحتاو  العائقأو  حتديد العائقإىل  هذه االقتصادات حباجةأن  اقتصاد، وترى

التخلص منه، فقد يواجه صانعو السدياسات االقتصادية قائمة ثقديلة من اإلصالحات الضروسية متس كل جوانب 
االقتصاد، وكثريا ما تعرتض اإلصالحات طريق بعضها البعض مما جيعل إصالحا يف جما  ما يسبب آاثس سلبدية غري 

عائق للنمو إلحراز جناح يف جهودها أكرب  ر مما يستدعي منها الرتكديز على اجملا  الذي ميثلمتوقعة يف جما  آخ
 .3اإلصالحدية

كما اقرتحت هذه املقاسبة منهج شجرة القراسات للمساعدة يف حتديد العوائق ابلنسبة لكل اقتصاد،   
ة لصانعي السدياسات ملواجهة معوقات والرتكديز على خمتلف الفرضديات البديلة املساعدة يف حتديد اخلدياسات املتاح

أهم  النمو يف األجل القصري دون جتاهل املعوقات اليت ستظهر يف األجل الطويل مما جيعلها وسديلة للتغلب على
عقبة تواجه منو اقتصادها أبقل قدس من جهود اإلصالح، فقامت كل من الصني وكوساي اجلنوبدية وفديتنام خال  

                                                           
، ولتفاصديل أكثر عن هذه الدساسة، 7001االستفادة من دسوس عقد من اإلصالح، البنك الدويل : النمو االقتصادي يف التسعدينات: عنوان الدساسة 1

 :أنظر
 Word Bank, Economic Growth in the 1990, Learning from a decade of reform, Washington. 

DC, 2005. 

 Roberto Zagha, Gobind Nankani et Indermit Gill, Repenser la Croissance, Finance et 

Développement, N° 1, IMF, Washington. DC, Mars 2006, pp 7- 11 
اليت طبقتها خاصة اقتصادات التحو  االقتصادي واليت تتضمن تنفديذ حقوق امللكدية، استقراس " توافق آساء واشنطن"السدياسات ابسم تعرف هذه  2

 .االقتصاد الكلي، اخلصخصة، االندماج يف االقتصاد العاملي وخلق مناخ أعما  سلديم
3
 Roberto Zagha, Gobind Nankani et Indermit Gill, op-cit, p 12. 
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تحديد املبكر للمعوقات اليت تعرتض النمو يف املستقبل، وعملت حكوماهتا على عالج ما العقود الثالثة املاضدية ابل
 .1يستجد منها آخذة بعني االعتباس التغريات يف الظروف االقتصادية اليت مرت هبا هذه االقتصادات

املباشرة على حجم أتثرياهتا إىل  ما ميديز هذه املقاسبة أهنا تعمل على حتديد أولوايت لإلصالح استناداأن  
النمو االقتصادي، وتساعد على التمديديز بني اإلصالحات اليت تعترب جوهرية للنمو واإلصالحات اليت تكون مرغوبة 
ولكن ال تتعلق ابلضروسة بشكل مباشر ابلنمو، كما تتمديز هذه املقاسبة ابملرونة سواء مبراعاهتا للظروف االقتصادية 

لديها عن األحكام املسبقة يف حتديد املعوقات وصدياغة احللو  املالئمة هلا، مما بتخأو  يف حتديد املعوقات وإزالتها،
النمو ينطوي على تعقديدات كبرية تفوق ما جاءت به النظرايت املفسرة له، كما تقدم هذه املقاسبة أن  يد  على

اذ قراسات موضوعدية يعديق النمو حىت يتسىن هلم اختأن  لصانعي السدياسات خمتلف الفرضديات البديلة حو  ما ميكن
 .2بشأن اسرتاتديجديات اإلصالح املناسبة

 . نتائج تطبيق مقاربة تشخيص النمو وانتقاداهتا -1-2

الكتشاف إمكانديات إطاس تشخديص النمو وإيضاح قوته وحدوده طبق اخلرباء االقتصاديون للبنك الدويل هذه  
توصدياهتم املتعلقة ابلسدياسات االقتصادية اليت الطريقة على اثىن عشر دولة حديث عرضوا نتائج دساستهم وقدموا 

ميكن إتباعها لدعم النمو يف بعض االقتصادات سغم اعرتافهم أبن هذا اإلطاس مل يطبق بنفس الصرامة والعمق يف كل 
 .هذه الدساسات وبقديت كثري من القضااي دون حل، فال يزا  الوقت مبكرا جدا إلجراء تقديديم قاطع هلذا اإلطاس

هذا األخري يساير أن  يعرتف واضعوا هذا اإلطاس بصعوبته ألنه ينطوي على عدة حتدايت منها بلويف املقا
تقدمي املشوسة اجلديدة بشأن السدياسات االقتصادية اجلديدة مرتبط أن  التطوسات االقتصادية ويستجديب هلا ابعتباس

تكون أن  اختاذ القراسات االقتصاديةابلظروف االقتصادية، وتكمن صعوبته أيضا يف كونه يتطلب من القائمني على 
أن  هذا اإلطاس يقدم خمتلف الفرضديات حو  ما ميكنألن  لديهم قدسات كبرية ومماسسة وخربة طويلة يف هذا اجملا 

                                                           
1
 Danny Leipziger et Roberto Zagha, Sortir de l'ornière, Finance et Développement, N° 1, 

IMF, Washington, Mars 2006, p 17.  
 ، أطروحة7010 -1660دساسة حالة دو  مشا  إفريقديا خال  الفرتة  -طديبة عبد العزيز، أثر االنفتاح االقتصادي على النمو االقتصادي املستدمي  2

 .16، ص7017-7011دكتوساه يف العلوم االقتصادية ختصص نقود ومالدية، جامعة اجلزائر، 
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سفض أو  من تلك املتوفرة حالديا حىت ميكن قبو  أفضلتعمديم تطبديق هذا املنهج يتطلب بدياانت أن  يعديق النمو، كما
 .1يستدعي االستخدام املتكرس هلذا اإلطاس اجلديد للتحقق من إمكانديات جناحه يف املستقبلفرضديات معدينة مما 

 .مقاربة إلغاء حواجز النمو -2-2

استبطت هذه املقاسبة مبعظم االقتصادات األوسبدية املتقدمة والدياابن، فقد شهدت هذه االقتصادات يف العقد املاضي  
ت الذي استفعت فديه تكالديف املعاشات والرعاية الصحدية بسبب استفاع تباطؤ يف النمو االقتصادي يف نفس الوق

معدالت األعماس يف هذه البلدان، وقد أوصى بعض االقتصاديني إبلغاء القديود املفروضة على املنافسة يف كثري من 
ممن مثل هذه التحركات تلقى سفضا إال أن القطاعات اليت ال تزا  فديها قديود وإصالح تشريعات سوق العمل،

استفاع يف معدالت البطالة وخسائر لشبكات الضمان االجتماعي، بدينما أوصى آخرون بزايدة إىل  تؤديأن  خيشون
ملهام ذات القديمة االستثماس يف عملديات البحث والتطوير والتعلديم لتزويد العما  ابملهاسات اليت متكنهم من أداء ا

 .املضافة األعلى

 .هاشروط جناح املقاربة وحدود -2-2-2

وضع أطر سدياسدية تشجع املنافسة حىت إىل  االقتصادات األوسبدية حباجة أوالأن  ترى مقاسبة إلغاء حواجز النمو 
احلواجز اليت تعرتض النمو كالتنظديمات املقديدة يف أسواق أهم  تتمكن من سفع معدالت منوها وذلك يعين إلغاء

فديف القديود املفروضة على استخدام العقاسات، وتشجديع املنتجات مبا ميّكن الشركات من حتقديق وفوسات احلجم، وخت
املنافسة يف قطاع اخلدمات، وإلغاء القديود على سوق العمل إبضفاء املزيد من املرونة علديه، وهلذا السبب تتبىن هذه 

نمو االقتصادي الدساسة املقاسبة القائمة على إلغاء احلواجز اليت ذكرانها سابقا واليت تعرتض منو اإلنتاجدية وابلتايل ال
 .يف االقتصادات املتقدمة

تعزيز النمو االقتصادي يف أوساب والدياابن يبدأ مبزيد من تشجديع املنافسة وأن االستثماس أن إىل  وتنتهي هذه املقاسبة 
ت هذه املقاسبة تواجهها عدة حتدايإال أن يف التكنولوجديا والبحث والتطوير والتعلديم يساعد على زايدة منو اإلنتاجدية،

أوساب لديها التزامات كبرية فديما يتعلق بربامج الرعاية الصحدية والرفاهدية االجتماعدية وتقلديص أن  تتمثل أساسا يف
حد بعديد بني احملافظة على اقتصاد إىل  حجم البطالة والتأمني االجتماعي ومحاية البديئة، فمن الصعب التوفديق

                                                           
 .11طديبة عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص 1
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دا للمنافسة وبني تلك االلتزامات سابقة الذكر لتعزيز النمو تنافسي منفتح به أسواق عمل مرنة وتنظديمات أقل تقديدي
 .1يف هذه االقتصادات

 .االقتصادية التنمية نظرايت تصنيف: اخلامس املطلب

 واخلمسدينديات يف األسبعدينديات ابلتنمدية املهتمني أوساط يف متداولة كانت اليت األفكاسأهم  أن على االتفاق ميكن
 وحو  املتخلفة الدو  لظروف احلديثة االقتصادية التقلديدية النظرية مالئمة حو  متحوست قد العشرين القرن من

 تطوير مت ذلك، أساس وعلى ،أخرى جهة من املتقدمة جهة والدو  من املتخلفة الدو  بني متبادلة منافع وجود
 2:التنمدية نظرايت لتصنديف معدياسين

 التقلديدية االقتصادية مالئمة النظرية مبعىن ) االقتصادية ةالنظري عاملدية مقرتح سفضأو  قبو  وهو :األو  املعدياس -
 .األوقات كل ويف املناطق كل يف للتطبديق احلديثة

 املتقدمة الدو  بني التجاسي الدويل التباد  إطاس يف متبادلة منافع وجود مقرتح سفضأو  قبو  وهو :الثاين املعدياس -
 :التايل حنو على أنواع أسبعة يف االقتصادية التنمدية نظرايت تصديف مت املعدياسين، هذين وابستخدام النامدية والدو 

 تنميةلتصنيف نظرايت ا 14 اجلدول رقم

 الدول بني متبادلة منافع وجود مقرتح قبول الدول بني متبادلة منافع وجود مقرتح رفض التصنيف أسس
 التنمدية اقتصادايت نظرية اجلديدة سكسديةاملا االقتصادية التنمدية النظرية االقتصادية النظرية مشولدية مقرتح سفض
 للتنمدية احلديثة التقلديدية النظرية املاسكسدية النظرية االقتصادية النظرية مشولدية مقرتح قبو 

Source: Hirschman، The Rise and Decline of Development Economics; in Essays in 

Trespassing، Cambridge University Press، Cambridge، UK. (1981) 

 

                                                           
1
 Martin Neil Baily et Diana Farrell, Comment éliminer les obstacles à la croissance, op-cit, p 

22. 
 :حو  الوطين النامدية، امللتقى الدو  أداء اقتصادايت على وأتثريها التنموي االقتصادي الفكر يف احلديثة تطوساتقروف، ال كرمي الباقي، دمحم عبد سوابح 2

 .2:، ص200 ديسمرب 13و 12 يومي التنمدية يف حديثة قراءات :اجلزائري االقتصاد
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نظريات ونماذج النمو االقتصادي بمعايير اقتصاد المعرفة: الثالثالمبحث 

. 

تمت بدوس معايري اقتصاد النماذج املوجودة يف الفكر االقتصادي اليت اهإىل  نتطرقأن  سنحاو  فديما يلي
 "والبحث العلمي( سأس املا  البشري)،التعلديم، التكوين التنمدية البشرية (سأس املا  املادي)التقدم التقين "املعرفة 

حمددات النمو  النظرايت اجلديدة اليت حاولت فهم وتفسريأو  النديوكالسديكأو  سواء كانت نظرايت الكالسديك
 .مل تتوصل إلديها النظرايت والنماذج اليت سبقتهاأو  االقتصادي واليت أغفلت عنها

 .المعرفة والنظريات التقليدية :المطلب األول

غري أهنا مل جتد االهتمام الذي  ت املعرفة منذ القدمي دوسا كبريا يف خلق الثروة وحتسني جودة احلدياة،لقد لعب
 وهنا تساء  كل من فالكالسديكديني مثال مل يعطوها االهتمام الالزم وال حىت للتغريات التكنولوجدية، تشهده الديوم،

Kline et Resenberg الكالسديكديني أن  ر مستغرب حدينما جتدألم" أنه  بشكل واضح عن هذا حدينما قاال
 1"مل يبدوا اهتماما للتغريات التكنولوجدية

آلدم مسديث اقرتب كثريا من احلديث عن التغريات التكنولوجدية حدينما  األمميف الفصو  األوىل لكتاب ثروة 
لى منفعدية مسديث اعتمد عأن  كما،2"الفالسفة الذين يكرسون جهودهم لتحسني التقنديات يف الصناعة" حتدث عن

 .تراكم سأس املا  املاديإىل  تقسديم العمل وعلى توسع السوق ،إضافة

كان له اهتمام ابملكننة فديما يتعلق بتأثرياهتا يف االستخدام كمقابل لعنصر العمل ريكاردو يف املقابل 
 التأثريات طويلة األمد،اكتفى بدساسة التأثري قصري املدى للتكنولوجديا ومل خيترب هلا أنه  أي ولديس كمصدس لإلنتاجدية،

 .كما أعطاها الدوس السليب يف عملدية النمو االقتصادي

،أما األسض العمل وسأس املا  و: وة ينشأ من ثالث عوامل أساسدية هيخلق الثر أن  واعترب الكالسديكديون
 .املعرفة والتقندية فلم يعتربوها كعوامل إنتاجدية 

                                                           
  والنظرايت اليت سنتطرق هلا سواءا كانت التكنولوجديا او التعلديم او كل ما من شأنه يقصد به املعرفة خال  النماذج " مبعايري املعرفة"يقصد هنا مبصطلح

 .االبتكاس او سأس املا  البشري او التقدم التكنولوجي أو حىت تراكم املعرفة
1
Frédéric Duvinage : Economie basée sur la onnaissance et gouvernance territoriale de la 

connaissance, doctorat en science de gestion. 

http://www.unice.fr/recemap/contenusiteinternet/Forum/ThesesSoutenues, P.20. 
2
Idem 

http://www.unice.fr/recemap/contenusiteinternet/Forum/ThesesSoutenues
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من القلة الذين اعتربوا أنه  حديث لتقين كمصدس إنتاجدية،جيعل التطوس اأنه  مث يف حتلديل كاس  ماسكس جند
حدينما  أخرىوافقه مرة  ع يف حتلديله آساء سيكاسدو، لكنهاتبأنه  سغم 1(endogène)التكنولوجديا كعامل داخلي

 .أعطى التقدم التقين الدوس السليب يف النمو االقتصادي

النظام أن  لكالسديكي اليت تعتربلالقتصاد اجلزئي ااألساسدية  حدينما نتحدث عن أحد الفرضديات
الذين  ،...(املستهلك ،املنتج ،) االقتصادي مبين على االختدياسات العقالندية من طرف الفاعلني االقتصاديني 

لكن هذه الفرضديات مل تدم طويال ،إذ انتقدت من ( .توفر املعلومات الكاملة)يكونون على دساية كاملة ابختدياساهتم 
لتفتح اباب جديدا ساهم  وغريمها، 1667سنة  وهاربرت سيمون 1627هايك ن من أمثا  قبل الكثري من املفكري

دية املعرفة يف مقالتني إشكالهايك حديث عاجل : «. مفاهديم اقتصادية جديدةإىل  بشكل واضح يف بداية التحو 
نشرت (  economics and knowledge)األوىل " تعتربان اآلن املرجع لكثري من مقاالت وكتاابت الديوم 

إىل  أشاس يف األوىل ،1661اليت نشرت عام ( use of knowledge in society)الثاندية و  ،1627 عام
يف املقالة الثاندية عاجل أكثر دية سريوسة التنسديق إشكالالرواتب و دية ثبات املخصصات و إشكالالتناقض املوجود بني 

غري كاملة،  معاسف ومعلومات جمزأة،إال ماألفراد لديس لديهأن  مشكلة ظهوس طلب اقتصادي عقالين يف حالة
 London school of وبعد فريديريك هايك الذي دّسس خال  عشرين سنة يف ومتناقضة كثريا

economics  أو  من وضع بشكل أدواس اجلهالةles rôles de l'ignorance2 

ن ختصديص املشكل االقتصادي للمؤسسة لديس أكثر مأن  عن فكرةHayekضمن نفس املقا  يدافع 
هذه النظرة  لكن اليت متكن من التكديف مع املتغريات السريعة يف احلاالت اخلاصة للزمان واملكان، مصادس للبدياانت،

واملعرفة االقتصادية اليت ختص حاالت  اليت حتفز بشكل واضح للتمديديز بني املعرفة العلمدية اليت ختص قوانني عامة،
 3الزمان واملكان

                                                           
1
Frédéric Duvinage ،op cit, p.21. 

من فرضدياهتا األساسدية توفر املعلومات والعقالندية الكاملة هنا ينتقد هايك النظرية الكالسديكدية التب. 
2
Alain Bienaymé:Y a-t-il une nouvelleéconomie ،Réalités Industrielles, ABI/INFORM Global 

,Aug 4112. p.36. 
3
Voir: Dominique Foray:l'économie de la connaissance, édition LA DECOUVERTE, 

Paris 4111 ، p.6-7. 
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قد ال تكون هي القراسات املثلى اليت ميكن اختاذها  ذة يف حالة املعلومات الناقصة،القراسات املتخأن  حديث
 .ت هلا قديمة تعاد  الفرق بني تكلفيت القراسينأصبحهلذا فإن املعلومات  ،(حا  التأكد)يف حا  املعلومات الكاملة 

اليت  ،(املعرفة اجلديدة)كاس حني حتدث عن االبتجوزيف شومبيرتكذلك جند صاحب النظرية اليت قلبت املوازين 
الذي يستمر منذ إدخاله للسوق وحىت حلاق أو  منافس  ستحقق للمحتكر سحبا احتكاساي عالديا هو سبح املبتكر،

األو   حديث قدم شومبديرت نظريته املتكاملة عن اإلبداع يف النصف سبح احملتكر،إال ال سحبأنه  هلذا يرى شومبديرت به،
 زالت متثل مرتكزا مهما يف تفسري االبتكاس ودوسه يف التطوس االقتصادي وزايدة اإلنتاجدية اليت ال من القرن املاضي،

 .حديث كان يتحدث بشكل أساسي عن االبتكاسات التكنولوجدية وحتسني دخل الفرد،

الكبرية لإلبداع التكنولوجي يف التقدم  مهديةاعرتف االقتصاديون ابأل: "Christopher Freemanيقو  
يغوص بصوسة سريعة يف الكالم عن التحسدينات  Adam Smithلـ  األمممن ثروة األو   الفصل ،االقتصادي
لالقتصاد الرأمسايل ينسب الدوس  Marx منوذج وأبي طريقة يرقي تقسديم العمل االخرتاعات املختصة، يف اآلالت،

 وصف املعرفة ابآللة الرئديسدية مل يرتدد يف Marshallمـاسشا   اإلبداع التقين يف السلع الرأمسالدية،إىل  الرئديسي
  ".للتقدم يف االقتصاد

البالغة اليت أعطاها علماء  مهديةاألو  من هنا يتجلى الدوس الرئديسي الذي يلعبه التقدم التكنولوجي يف تطوس البلد،
لتقدم العالقة بني التكنولوجديا وا"أن  االقتصاد لدساسة العالقة بني التكنولوجديا واالقتصاد وعموما ميكن القو 

سغم أهنا غري معروفة بكديفدية دقديقة، وهلذه العالقة أوجه خمتلفة هامة ميكن شرحها   االقتصادي قائمة ال حمالة،
 :كالتايل

 متكن اإلسراع فديها وكذلك إتقاهنا،و  إن للتكنولوجديا يف شكل آالت وجتهديزات ووسائل تقندية تسهل األعما ،-

 اخلدمات ة متكن من تطوير خمتلف الصناعات، القطاعات،إن التكنولوجديا يف شكل معاسف تقندية وعلمدي- 
 غريها،و  النشاطات االقتصادية،و 

هو الذي يتمثل يف إجياد احللو  الناجحة للمشاكل املختلفة اليت جتابه  أمهديةلكن األثر اإلجيايب األكثر - 
  .حتسدينهأو  أي احملافظة على مستوى معني من اإلنتاجدية العملدية اإلنتاجدية،

                                                           
صاحب نظرية املقاو ، سديأيت تفصديل نظرية شومبديرت وتفسريه للنمو االقتصادي من خال  ما سديأيت خال  هذا الفصل. 
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تدقق احلساابت وابلتايل تساهم يف اختاذ القراس االقتصادي و  كنولوجديا تسهل انتقا  املعلومة بسرعة،الت- 
 املناسب يف الوقت املناسب،

أبهنا  OECDمنتجات التكنولوجديا العالدية هي تلك املنتجات اليت عرفتها )صناعات التكنولوجديا العالدية أن  كما
آالت كهرابئدية  ،، أجهزة كمبديوتجتهديزات مكتبدية دية وهي العقاقري واألدوية،منتجات ذات الكثافة التكنولوجديا العال

منافع قومدية يف اإلنتاجدية وتطوير التكنولوجديا وخلق إىل  يؤدي ،(طريان وفضاء أجهزة علمدية مكوانت إلكرتوندية،
 .سدية القومديةعلى ذلك تعترب هذه الصناعات عناصر أساسدية يف بناء القدسة التنافو  فرص عمل مرتفعة األجر،

حيصل على إيراد جديد مقابل أن  ابلتايل ميكن لبلد ماو  القديمة املالدية للمنتجات التكنولوجدية جّد معتربة،أن  كما
 حنو 1666اخللديج وصلت سنة إىل  فمثال الصادسات اهلندية التكنولوجدية تصديره لبعض منتجات التكنولوجديا،

  ".7000ملديون دوالس سنة 67.7و ملديون دوالس، 20.7

 نظريات النمو االقتصادي المرتبطة بالمعرفة: المطلب الثاني

اقتصاد أن  النظرايت االقتصادية اليت هلا عالقة مباشرة ابقتصاد املعرفة اليت اعتربتأهم  نرى من خال  هذا املطلب
 .املعرفة هو احملرك الرئديسي للنمو االقتصادي ، على املستوى البشري وساس املا 

 .يف النمو االقتصادي نظرية شومبرت "الفرع األول

 للنمو االقتصادي،" شومبديرت" يلعب االبتكاس دوس أساسي يف حتلديل   دور االبتكارات التكنولوجية -1
مما يسمح هلذه األخرية من  كلديهما،أو   اكتشاف مواسد جديدةأو  حديث تتمثل هذه االبتكاسات يف التقدم الفين

 1:مخسة أصناف من االبتكاسات"شومبديرت" زايدة الناتج الكلي، وميديديز إىل  وسها تؤديواليت بداإلنتاج  تغديري يف دالة

 .إنتاج سلعة جديدة -1

 .اإلنتاج  يف إدخا  وسديلة جديدة  -7

 . التوسع عن طريق إدساج أسواق جديدة  -2
                                                           

ولد ابلنمسا وتويف يف الوالايت املتحدة، ويعترب من االقتصاديني املشهوسين، ويعترب سائد مدسسة فدينا، وبعد تدسيسه يف  :1610-1112جوزف شومبرت
 .متكن من احلصو  على شهرة دولدية Harvardجامعة هاسفاد

 .64فايز إبراهديم احلبديب، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 .احلصو  على مواد أولدية جديدة   -6

 .إقامة تنظديم جديد يف الصناعة -1

 التدمير الخالق :-1-2
 

يتحقق عن طريق سلسلة من أنه  حديث ولكنه يتبع تطوس االبتكاسات التقندية، النمو ظاهرة خطدية،ال يعترب  
بفضل دفع نشاط املقاو  أنه  أي وذلك بصفة دوسية، تتمثل يف الكساد يف فرتة معدينة مث االزدهاس، التغريات،

نتشر االبتكاسات يف وحيدث عكس ذلك ملا ت ينحرف االقتصاد من وضعدية التوازن ومنه يتحقق االزدهاس،
وبتايل يصبح من الصعب توقع بصفة حمددة للتكالديف واإليرادات  مما يشكل هلا عدم التوازن، القطاعات املهمة،

تقريب االقتصاد من إىل  والذي يؤدي بدوسه ذلك اخنفاض نسبة االبتكاسات مما ينتج عنه كساد،إىل  ابإلضافة
ومستوى لألسعاس  دة لإلنتاج وانتج إمجايل مرتفع ذات هديكل خمتلف،يتمديز بدالة جدي وضعدية جديدة من التوازن،

ذلك فإن حسب هذا األخري فإن كل دوسة متثل يف إنشاء جمموعة من االبتكاسات إىل  وابإلضافة منخفض،
املتمثل يف  كوندستدياف" املسماة بدوسات  سنة لالبتكاسات،10 -60كذلك يف تفسري الفرتات الطويلة  ويذهب

:1 

 1167-1710 ابلنسبة لسنوات احلديد واآلالت البخاسية، ن،القط -

 .1167-1167السكك احلديدية ابلنسبة لسنوات   -

 .1161اليت تبدأ من السنة  الكديمدياء والسدياسة، الكهرابء،  -

نظرية شومبيتر:-1-3
2 

العام للنمو  النظام الرأمسايل هو اإلطاسأن  ابملدسسة النديوكالسديكدية يف اعتباسه Schumpeterشومبديرتأتثر 
فهو ميقت الشديوعدية ومع ذلك ال  وأتثر أيضا أبفكاس مالتس فديما خيص تناقضات النظام الرأمسايل، االقتصادي،

                                                           
 اقتصادي سوسي ، وهو معروف عن طريق حتلديله للدوسة االقتصادية يف املدى الطويل: 1671-1167 نديكوالي دميرتيش كوندستدياف  
 Jean Arrous, op cit , p30-31: للمزيد من التفصديل أنظر1
 .21:احلمديد خباسي، التنمدية والتخطديط االقتصادي نظرايت النمو والتنمدية االقتصادية، ص عبلة عبد 2
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 ه النظام االشرتاكي ولديس الشديوعيإمنا تنبأ ابهندياس النظام الرأمسايل لريث حمل يدعو إللغاء الرأمسالدية وال ينحاز إلديها،
كملها يف كتاب له عن الدوسات يف و  ،1611عام " نظرية التنمدية االقتصادية"به وقد ظهرت أفكاس شومبديرت يف كتا

 :أفكاسه يف اآليتأهم  لرتكز ،1626

أن التطوس يف ظل النظام الرأمسايل حيدث يف صوسة قفزات متقطعة واندفاعات غري متسقة تصاحبها فرتات من  - أ
 واالبتكاسات وذلك بسبب التجديدات الكساد والرواج قصرية األجل متعاقبة،

 .ودفع عجلة النمواإلنتاج  واليت من شأهنا زايدة اليت حيدثها املنظمون، - ب
والثاين هو االئتمان املصريف الذي يقدم للمنظم إمكانديات  هو املنظم،األو   يتوقف النمو على عاملني أساسديني - ت

 .التجديد واالبتكاس
 .احملرك لعجلة التنمدية" لديناموا"أو  خاصة ووصفه أبنه مفتاح التنمدية أمهديةإعطاء املنظم  - ث
بعض أو  أتخذ أحدأن  واليت ميكن التطوسات اليت حيدثها املنظم تؤثر يف العادات والتقالديد وأذواق املستهلكني، - ج

 :الصوس التالدية

 .استغال  مواسد جديدة• 

 .استحداث سلع جديدة• 

 .استحداث أسالديب إنتاج جديدة• 

 .فتح أسواق جديدة• 

 .بعض الصناعاتإعادة تنظديم • 

 :كل األسباب التالديةأو   اهندياس الرأمسالدية قد حيدث نتديجة أحدأن  -ح

 .(نتديجة سوتديندية االبتكاس والتجديد وقديام اخلرباء والباحثني هبا) بواس وظديفة املنظم• 

 .(االحتكاس والكاستالت) زوا  اإلطاس التنظديمي للمجتمع الرأمسايل• 

 .كانت حتمديهااحنال  الطبقة السدياسدية اليت  • 

 .العداء النشط املستحكم ضد الرأمسالدية من جانب املثقفني والعما • 
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 :وفديما يلي نعرض منوذج شومبديرت 

O = f ( L، K، Q، T ) …… (1 )اإلنتاج  دالة -1  

S = S ( W، R، r ) ……....(2 )املدخرات تتوقف على األجوس واألسابح وسعر الفائدة  -7  

  I = Ii + Ia …………….…. (3)  حمفوز وتلقائياالستثماس يتكون من جزئني-2

 حديث

Ii : استثماس حمفوز يتم نتديجة زايدة الدخل واإلنتاج واألسابح 

Ia :استثماس تلقائي يتولد نتديجة اعتباسات طويلة األجل من أمهها التقدم التكنولوجي. 

 :االستثماس احملفوز يتوقف على األسابح وسعر الفائدة والرتاكم الرأمسايل -6

Ii = Ii ( R، r، Q ) ….. (6)  

 :االستثماس التلقائي يتوقف على اكتشاف مواسد جديدة وتقدم تكنولوجي -1

Ia = Ia( K، T ) …… (1)  

 :التقدم التكنولوجي ومعد  اكتشاف مواسد جديدة يتوقف على عرض املنظمني 4 -

T = T ( E ) ……. (4)  

K = K ( E ) ……. (7)  

عرض التنظديم إمنا أن  ملقرس ملعد  النمو االقتصادي لدى شومبديرت كان البد من افرتاضوملا كان املنظم هو العامل ا
 البديئة االجتماعديةإىل  ترمز Xأن  وحديث يعتمد على معد  األسابح والبديئة االجتماعدية،

 E=E(R ،X)……………………………………………………….…..(8) 

 :الستثماس واملضاعفالناتج القومي اإلمجايل يتوقف على العالقة بني االدخاس وا -7

O = M ( I - S ) …………………………………………………….. (9( 
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 . عن الفجوة بني االستثماس واالدخاس I – Sاملضاعف، تعرب إىل  Mحديث ترمز 

 W=W(I)…………………………….….(10) األجوس تتوقف على مستوى االستثماس -1

  X=X(R/W)…………………..…..(11)االجتماعدية للمنظمي البديئةتوزيع الدخل يعكس  -6

وبناء على ما سبق يبدأ شومبديرت حتلديله لعملدية النمو االقتصادي ابفرتاض سديادة املنافسة والعمالة الكاملة القتصاد 
حديث يقوم املنظم إبجياد  زايدة سكاندية،أو  يف حالة توازن ساكن يكرس نفسه دائما دون وجود صايف استثماس

فديتم تشغديل  موجة من االستثماسات نتديجة التجديد واالبتكاس، الفرص املرحبة لتمويل استثماسات جديدة فتتولد
 ة يفتبدأ موجة من االزدهاس تغذيها زايدة االئتمان املصريف زايد سواقاألإىل  مصانع جديدة وجتد السلع طريقها

لى تعمل زايدة السلع على اخنفاض األسعاس وتصبح املنشآت القدمية غري قادسة ع والدخل ويعم الرواجاإلنتاج 
 وتسود حالة من التشاؤم لدى املنظمني فتتعثر حركة التجديد فتغلق هذه األخرية أبواهبا، منافسة املنشآت اجلديدة،

التحسن اببتكاسات جديدة إىل  األموسفرتة وجديزة لتعود إال ال يلبث الكساد واالبتكاس وتسود حالة من الكساد
 .اط االقتصادي وهكذااستثماس وتوسع للنش أفضلواستحداث أسالديب إنتاجدية 

 نظريته ال تعترب متكاملةإال أن كانت إضافات شومبديرت للفكر االقتصادي واضحة، .نقد النظرية-2

 :لعدة أسباب من أمهها

 .حديث تفقد وظديفة هذا األخري مكانتها مع بزوغ مجاعات اخلرباء واملتخصصني مبالغ فديها للمنظم، أمهديةإعطاء  -1

 .هذه العالقة الزا  الغموض يكتنف جوانبهاأن  عر الفائدة سغمافرتاضه لتأثر االدخاس بس -7

لكن القروض طويلة األجل يف الدو  الرأمسالدية ال تقدمها البنوك و  افرتاض التمويل عن طريق االئتمان املصريف، -2
 .إصداس األسهم والسنداتأو  إمنا يتم متويل االستثماسات طويلة األجل عن طريق األسابح احملتجزة

تعرقل من عملدية النمو كالزايدة السكاندية وتناقص الغلة وغريها من أن  عدم التعرض للعقبات اليت ميكن -6
 .العقبات اليت تعاين منها معظم الدو  األقل منوا

زوا  مهمة إىل  زوا  النظام الرأمسايل ،وهذا نظرا" شومبتري"إىل  ما سبق من االنتقادات املوجهةإىل  ضافةابإل
عمل أن  بفضل هذا األخري يتم الوقوف أمام العقبات اليت تعديق التطوس االقتصادي،ولكن كون املنظمني،حديث
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كاس  " وهذا ما يشبه توقع  حيل حملها النظام االشرتاكي،و  زوا  الرأمسالدية،إىل  املنظم يصبح سوتني هذا ما يؤدي
الظلم االجتماعي املصاحب  األخري، زوا  الرأمسالدية ختتلف،حديث عند هذاإىل  ولكن األسباب اليت تؤدي ماسكس

 1.زوالهإىل  للنظام الرأمسايل هو الذي سديؤدي

، فإن التطوسات اليت قدمها هذا األخري فديما خيص النمو تبقى "شومبديرت" سغم اخلطأ يف التوقع الذي وقع فديه  
ولديس  مه االبتكاس،صاحلة يف يومنا احلاضر،حديث حسب هذا األخري فإن النمو أييت عن طريق الدافع الذي يقد

وبفضل هذا التحلديل فتح اجملا   وهذا الدافع أييت كذلك عن طريق التطوسات دوسية، عدد السكان وسأس املا ،
 .2لنظرايت النمو يف القرن العشرين

 .االهتمامات باالستثمار في رأس المال البشري كمصدر للمعرفة: الفرع الثاني
للداللة على التحو  اجلذسي الذي حيدث يف خمتلف " املعرفة  عما " تعبري Peter Druckerأدخل دساكر 

بل املسلحون ابملعرفة من  املهاسات الديدوية،أو  سكديزة النجاح لديس من يستخدمون السلطةأن  جماالت العمل، حديث
ونتديجة هلذا فقد زادت نسبة املشتغلني أصحاب املعرفة يف  يوظفوهنا لتحقديق أهداف منظماهتم ابحثني وخرباء

 .خمتلف املنظمات من غريهم

 .وهي املصدس احلقديقي للقدسة التنافسدية األنشطة املعرفدية، Quinوهؤالء من يباشرون ما يسمديه كديني 

جمتمع ما بعد الرأمسالدية سوف يتمديز أبن املوسد الرئديسي فديه هو املعرفة أن  Druckerويف هذا الصدد يشري دسكر 
تمع اجلديد يضم طبقات جديدة ختتلف مبا كان سائدا يف اجملتمع الرأمسايل وهذا اجمل اخلدمات،أو  ولديس سأس املا 

عما  :أما جمتمع املعرفة فديتكون من طبقتني أساسديتني مها  الرأمسالديون، العما ،: 3توجد طبقتاناألو   ففي اجملتمع
 .عما  اخلدمات املعرفة،

                                                           
األساسديات يف نقد االقتصاد السدياسي "أملاين من مؤلفاته مصدس الفكر الشديوعي فديلسوف واقتصادي اشرتاكي : 1112-1111كاس  ماسكس

 ". والرأمسالدية
 .12-11فايز إبراهديم احلبديب، مرجع سبق ذكره، ص  1

2
 JeanArrous, op cit , p32 

، 7006ماسس  01-06بوزاين عثمان،اقتصاد املعرفة مفاهديم واجتاهات ، امللتقى الدويل حو  التنمدية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة، أايم 3
 .767:جامعة وسقلة، اجلزائر، ص
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 1:ديرت دساكريقو  ب 1600التغريات احلاصلة يف االقتصاد منذ إىل  ويف إشاسة

سنواي % 1إن حجم العمل البشري املطلوب إلنتاج وحدة إضافدية من املخرجات اإلنتاجدية بدأ ينخفض بنسبة  .1
 .ت حمل القوى العضلديةأصبحاملاكدينات أن  ذلك 1600منذ بداية 

ة بدأ يقل عند بعد احلرب العاملدية الثاندية فإن حجم املواد اخلام املطلوبة لزايدة املخرجات اإلنتاجدية وحدة إضافدي .7
 .سنواي1%

 .نفس املعد   بدأت الطاقة اإلنتاجدية املطلوبة إلنتاج وحدة إضافدية يف اخنفاض عن 1610منذ بداية  .2
 %.1زاد حجم العمالة املتعلمة خال  القرن العشرين عند نفس النسبة السابقة  .6

 (learning by doingالتعلم ابملمارسة مفهوم  1692يف سنة  Arrowيف جما  التعلم التنظديمي أدخل 
l'apprentissage par la pratique) 

 2savoir-faire ويعد النواة احلقديقدية لظهوس هذا النوع من التعلم الذي يتعلق بزايدة كفاءة اإلنتاج،

يف الستدينات واليت حصل على إثرها  Sholtezأعما  شولتز إىل  إن مفاهديم الرأس املا  البشري متتد جذوسها
اليت خاضت  Puckerلتأيت بعده أحباث بديكر  واليت استبطت مبدلوالت التعلديم، 1666العام  على جائزة نوبل

قد دفع االهتمام و  ،1662 يف مواضديع االستثماس يف التدسيب واليت حصل مبوجبها بدوسه على جائزة نوبل العام
املرتتبة على االستثماس يف التعلديم حماولة قدياس التكلفة واملنفعة االقتصادية إىل  مينسرمبفاهديم االستثماس البشري 

 .والتدسيب

 لقد بىن شولتز مفهومه لرأس املا  البشري على ثالث فروض أساسدية ،:نظرية رأس املال البشري لشولتز  -1
 :3وهي

 ،الزايدة يف املخزون إىل  يرجع أساسا النمو االقتصادي الذي ال ميكن تفسريه ابلزايدة يف املدخالت املادية
 .رأس املا  البشرياملرتاكم ل

                                                           
 .67:، ص7004ظمات األعما  العصرية، مطبعة العشري، القاهرة، سديد دمحم جاد الرب، إداسة املواسد الفكرية واملعرفدية يف من1

2
Frédéric Duvinage, op cit, p. 39. 

 .766:بوزاين عثمان، مرجع سابق، ص3
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 ،وفقا لالختالف يف مقداس سأس املا  البشري املستثمر يف األفراد ميكن تفسري االختالف يف اإليرادات. 
 سأس ما  تقلديديإىل  ميكن حتقديق العدالة يف الدخل من خال  زايدة نسبة سأس املا  البشري. 

ماس البشري من تعلديم، وهجرة وسعاية صحدية االستث إشكا سكز بديكر يف أحباثه على عوامل و :إسهامات بيكر  -2
تدسيب عام وتدسيب متخصص فاألو  يفديد  :نوعنيإىل  ي فرقه بديكرالذو  مع الرتكديز أكثر على عنصر التدسيب،

كما  ،أخرىأما الثاين فديفديد املنظمة املدسبة أكثر مما قد يفديد منظمات  املنظمة املدسبة كما يفديد ابقي املنظمات،
 .عالقة معد  دوسات العمل وتكلفة نوعي التدسيبإىل  تطرق بديكر

 تفسري االحنرافات يف توزيع اإليرادات،إىل  بناء منوذج يهدفمينسر جتسدت إسهامات :إسهامات مينسر  -3
 .قد حدد مدينسر ثالثة أهداف ينبغي حتقديقها من خال  األحباث يف جما  االستثماس البشريو 

 .حتديد حجم املواسد املخصصة للتدسيب -
 .حتديد معد  العائد على االستثماس يف التدسيب -
حتديد مدى منفعة املرتبة على حتديد التكلفة والعائد على التدسيب يف تفسري بعض خصائص سلوك  -

 .األفراد

حمفظة املواسد أو  مبفاهديم نظرية الرأس املا  البشري لبناء مصفوفةأوديورن لقد استعان  :1إسهامات أوديورن -4
حماولة جتمع إىل  املنظمة هتدفأن  القائمة على أساسو  للتحلديل االسرتاتديجي واالقتصادي املصريف،البشرية كأداة 

 التولديفة املثلى من املواسد البشرية ذات اخلصائص املتمديزة لتحقديق أقصى عائد ممكن من استثماسها يف هذه املواسد،
 .ولديفة أصوهلا البشريةجتمديعها يف تإىل  من ضمن اخلصائص املتمديزة اليت هتدف املنظمةو 

 .مستوى عايل من األداء وفقا ألهداف املنظمة*

 .للبقاء يف املنظمة احتما  عا *

 .ومتنوع من املهاسات والقدسات مستوى عا *

 .للنمو على املستوى الفردي احتما  عا *
                                                           

منشوسة، جامعة غري  مساليل حيضدية، أثر التسديري االسرتاتديجي للمواسد البشرية وتنمدية الكفاءات على املديزة التنافسدية للمؤسسة االقتصادية، أطروحة دكتوساه1
 .112:، ص7001اجلزائر، كلدية العلوم االقتصادية،
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االقتصاد يف استعما  إىل  هبذه اإلسهامات ألوديوسن ومدينسر وبديكر لنظرية سأس املا  البشري لشولتز كانت هتدف
صاس قدياس األنشطة املتعلقة ابملواسد البشرية ممكنا بل ميكن أيضا أن  خاصة بعد مؤهالت ومعاسف املواسد البشرية،

 ...تقسديم املواسد البشرية وفقا لقديمتها االقتصادية للمنظمة

بدساسة النمو ( Abramovitz)براموفيتز"سأس املا  البشري قام  أمهديةولتقدمي جتربة تطبديقدية على تزايد 
اجتاه  التقدم التكنولوجي متحديزا بشدة يفأن  والعشرين، فوجد ،ايت املتحدة يف القرن التاسع عشاالقتصادي للوال

اجتاه استخدام سأس املا  غري امللموس إىل  أما يف القرن العشرين فإن هذا التحديز حتو  استخدام سأس املا  املادي
مكافآت كل من سأس املا  والعمل أن  كما مما ساهم بشكل كبري يف منو اإلنتاجدية،( فةواملعر  سأس املا  البشري،)

فإن عوائد التعلديم والتدسيب  سأس املا  غري امللموس،إىل  يف ذلك القرن وإن كانت تشمل عناصر من العوائد تعود
طريق البحث والتطوير  عوائد املعرفة املكتسبة عنأن  يف حني تشكل جزءا كبريا من مكاسب العمل واألداء،

 1.تشكل أجزاء كبرية من العوائد على سأس املا 

 :سببني هامنيإىل  يعود الرتكديز على دوس سأس املا  البشري والفكري يف تعجديل ظهوس االقتصاد اجلديد إذن

 .االعتماد على البشر كمصدس لألفكاس  أصبح التقلديدية حبديثاإلنتاج  عناصر أمهديةتناقص  -

 .قوة يف بند التحو  حو  سأس املا  الفكريأهم  نولوجديا احلديثةوفرت التك -

 (.اعتبار المعرفة عامل إنتاجي)االتجاه نحو نظرية اقتصادية جديدة : الفرع الثالث

كان يف اخلمسدينديات عندما ،  ألو  مرة االقتصاد اجلديد كان أو  ظهوس ملصطلح   املبحث السابقكما ذكران يف 
ي التطوس التصاعدي لقطاعات جديدة يف الدو  املتقدمة صناعدياا على حساب قطاعبدأ الباحثون يالحظون 

كما أطلق علديها يف ذلك الوقت أو   هذه القطاعات اجلديدة وصفت حدينها ابلنواة القتصاد جديد الزساعة والصناعة
 .مرحلة ما بعد الصناعة"مبصطلح 

كان أو  من حاو  Machlup 1692ماشلوب  ابخلدمات"الدساسات األولدية وصفت هذه القطاعات 
 .ابالقتصاد املبين على املعرفةدساسة هذه احلالة ووصفها 

                                                           
 .111:مساليل حيضدية، مرجع سابق، ص1



 ملعرفةاإلطار النظري للنمو االقتصادي والنماذج املرتبطة اب                         األول  الفصل

59 
 

أبت "هذا االقتصاد آنذاك هناك الدساسة اليت قام هبا  أمهديةمن احملاوالت احلديثة أيضاا لقدياس حجم و 
 % 64نسبة هذا القطاع اجلديد كانت تشكل أن  تد  هذه الدساسة على 7004Nath Apte et وانت

 1667يف عام %  42إىل  واستفعت النسبة لتصل 1647املنتوج احمللي األمريكي العام يف سنة  PNBمن 

 précurseurs بال شك السباقني Hayek،Simon،Machlup أنForay اعترب فوراي
.les grands  لمدية مل ختتص كتاابهتم فقط يف جما  املعرفة العالذين )الذين كتبوا يف االقتصاد العام للمعاسف

 Nelson Arrow 1656-1692 1والتقندية كأمثا  

أعماله الكثرية أدت  كمساهم فاعل يف اقتصادايت التكنولوجديا واملعلومات،  Simonيعترب أن  ميكن
يف  lamémorisation به للتحدث عن املعرفة وإثراء مواضديعها مثال حدينما نتكلم عن دوس االستظهاس

 . عملديات التعلم

 مما أدى ،1616 سنة« اقتصاد املعلومة » وير مفهوم اقتصاد املعرفة خاصة يف تط Machlupحبث 
 دمج يف حقل اقتصاد املعرفة لديس فقط حتلديل القطاعات والصناعات واملعلومات ولكن أيضا اختدياس نشاطاتإىل 

 .االقتصاديةيف النمو االقتصادي اجلديد ودساسة آلديات اكتساب املعرفة ونقلها للتجمديع بني القطاعات اإلنتاج 

حضوس املعرفة واملعلومة أو  القراس اإلنساين هو قلب اهتمام علم االقتصاد وأن غديابأن  على كل يرى هؤالء الثالثة
 «2يقرس الشروط اليت من خالهلا توضع القراسات

واستأنفت من قبل العديد من  Eliasson، Lundvall،Forayقدمت بعض األعما  حديثا من طرف 
 :املعرفة عند االقتصاديني أمهديةأعطى دفعا جديدا العتباس الباحثني ،مما 

يركز يف كل النشاطات االقتصادية ويتضمن أن  مهام إنتاج املعرفة ومعاجلة املعلومات جيبأن  Elissonاعترب  –
الذي منح  Machlupخيتلف معأنه  وهنا يالحظ ذلك أيضا القطاعات ذات االستخدام التكنولوجي الضعديف،

مما ميثل مرحلة حامسة يف ازدايد الوعي  ولة عن نشاطات إنتاج املعرفة ومعاجلة املعلومات،صة مسؤ قطاعات خا
 .إبنتاج املعرفة جملموع االقتصاديني ككل

                                                           
1
 Dominique Foray, op. cit. ,p.06. 

2
Idem, p.27. 
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 مهديةانعكاسا على األ 0994سنة  1(أنظمة اإلبداع) اجتاها آخر عندما حتدث عن  Lundvallاجته  -
وسكز على عملدية التعلم ودوسها يف إنتاج املعرفة، بدءا من  للمعرفة، خرىأكما اقرتح تصنديفات  االقتصادية للمعرفة،

 The)املسمى Johnson حديث صرح يف كتابه مع دافع عن فكرة وجود اقتصاد املعرفة، 1666سنة 

learning economy)  واليت تعلمها العملدية  املعرفة هي املصدس األساسي ضمن اقتصادايتنا املعاصرة،أن
 2أمهديةاألكثر 

فإن خصائص االقتصاد املرتكز على املعرفة تتمثل يف جمموعة من العناصر خلصت يف بعض  Lundvallحسب 
 :النقاط منها

 .لديس اقتصاد خمطط أنه  كما اقتصاد املبين على املعرفة لديس اقتصاد سوق حر، -

 .يف مثل هذا االقتصاد القطاع العام وسدياساته تلعب الدوس األساسي  -

 interactive)االقتصاد ال حمدودية التطوس ختلق بديئة ملماسسة التعلم التفاعلي من اإلنتاج مؤسسات هذا -
learning-by-production )وعملدية التعلم التفاعلي ابلبحث (interactivelearning-by-

searching )ومقدمة للمعرفة يف اقتصادايتنااألساسدية  اليت متثل اآللديات. 

اليت زادت من املصادر  قتصاد احلايل هو نتيجة الهتمامات طويلة األمد،فإن االدومدينديك فوساي حسب 
ويفرق بني مفهومي اقتصاد  NTIC وحتويل املعارف وأتثري تكنولوجيا اإلعالم واالتصالاإلنتاج  املكرسة يف

 :املعرفة واقتصاد املعلومة كما يلي

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

»في كتابه .  Towards a Théorie of Innovation and Interactive Learning National Systems of 

Innovation 
2
Dominique Foray ،op cit, p.07 
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 معلومات اقتصاد المعرفة  حسب فورايمفهوم افتصاد ال 2 رقم شكل 

 
 

1. Source :Dominique Foray:l'économie de la connaissance, édition LA DECOUVERTE, 

Paris4111 ، .p.08. 

بني تطوسات  هناك انقطاعاأن  هؤالء االقتصاديني يقرتحون فكرة دفاعا عن فكرة االقتصاد املبين على املعاسف،
ما حيدث اآلن أن  ويدافعون عن فكرة وبني نظرياهتا يف الفرتات السابقة، ت لالقتصاد احلايل،النمو وأمناط التنظديما

 إنتاج، املعرفة كعامللذلك اقرتحوا تطوير النظرية اليت أتخذ ابحلسبان  يفسر ابلنظرايت الكالسديكدية،أن  ال ميكن
أن  يد وأن النظرية العامة لالقتصاد ميكنوكأن إداسة املعرفة مل أتت جبد وهذا ما قوبل ابلشك عند النديوكالسديك،

 1.تفسر ما حيدث من حتوالت

 :اليت اعتربت املعرفة وخاصة التكنولوجديا عامل أساسي يف النمو نظرية النمو اجلديدةRomerقدم

 سأس املا ، إشكا املعرفة شكل أساسي من • 

 يبىن النمو االقتصادي على تراكم املعرفة،• 

 ة منطلق لسلسلة من االبتكاسات اليت تؤدي لتزايد معدالت النمو،التكنولوجديات اجلديد• 

 ،التكنولوجديا تزيد من عائد االستثماس وهذا يؤدي الستدامة النمو• 

 ،(عكس النظرية التقلديدية)وابلتايل هناك منو مستدام االستثماس يزيد من منو التكنولوجديا وابلعكس،• 

                                                           
1
Dominique Foray ،op cit, p.25. 

  بدال من أن تزداد األسعاس فإن  اجلديد حديث كل واحد يعرف سعر كل ابئع آخر، فإن كل شيء ميديل لالخنفاض،حني حتدث دساكر عن االقتصاد
 .دث يف العصر الصناعيالنمو االقتصادي حيث على خفض األسعاس، وهذا ابلتأكديد شيء جديد ابملقاسنة مع ما كان حي
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عكس النظرية التقلديدية اليت تؤمن )النمو إىل  وابلتايل R&D Iاس يف االستثمإىل  حقوق امللكدية الفكرية تؤدي• 
 (.التنافسدية املثالدية الكاملة)بـ 

 :نماذج النمو االقتصادي المرتبطة بالمعرفة :المطلب الثالث

مت تسمديت هذا املطلب بنماذج النمو االقتصادي املرتبطة ابملعرفة على اعتباسها مناذج وصديغ سايضدية  أكثر منها 
 .نظرية تعتمد على املالحظة كما سأينا يف املطلب السابق

 johnvonNeumanنموذج فون نيومان -الفرع األول

أو  من قام بدساسة مشكل النمو يف إطاس منوذج خطي ذات " فون نديومان " يعترب : عرض النموذج  -1-1
املخطط يبحث على أن  كون  ويتمثل منوذجه يف معامالت تقندية اثبتة ،حديث كل فائض يستثمر يف كل فرتة،

تفسر مساسات األسعاس  حبديث يف هذا النمو، مقداس للنمو،أكرب  أحسن ختصديص للمواسد يف إطاس منو أمثلي أي
وهي مستنتجة من هذه األخرية  املستثمرة مرة اثندية،أو  املستهلكة عن طريق الربانمج الثنائي للكمديات املنتجة،

 1.دياس األفرادولكنها ال تعترب كمصدس لتنسديق اخت

 2:من خصوصديات النموذج ما يلي  

- n تكون مدخالتأن  سلعة، حبديث ميكنInput  خمرجاتأوoutput . 

- m التقنديات ممثلة مبصفوفتني عموديتني ذات أن  احلصو  على أعلى منو، حبديثأجل  التقندية املوجودة منn 
وهي على التوايل  bjخرجات هي ومصفوفة امل ajفإن مصفوفة املدخالت هي  jكل تقندية أجل   ومن عنصر،

 .A،Bوأن اإلمكانديات التقندية لالقتصاد ممثلة ابلزوج غري معدومة،

 .عنصر  mذات  Xمن الشعاع  xjممثلة عن طريق العنصر  jاستعما  التقندية  حدة -

                                                           
 هندسة فون "امريكي اجلنسدية وهو يعترب من خمرتعي احلاسوب، حبديث أن اهلندسة احلالدية للحاسوب تسمى بـ : 1617-1602جون فون نديومان

 .1627وهذا يف سنة "  A Model of General Equilibrium" أما يف مديدان نظرية النمو اإلقتصادي فان من أشهر كتابته " نديومان
1
Bernard Guerrien, Dictionnaire d’analyse économique, Troisième édition, Paris, Edition1996, 

p126. La Découverte. 
2
Jean Arrous, op cit , p85. 



 ملعرفةاإلطار النظري للنمو االقتصادي والنماذج املرتبطة اب                         األول  الفصل

63 
 

هو على األقل يساوي ما هو  BXأي كل ما هو منتج  AX≤BX إذا كان وعلديه يعترب االقتصاد منتج، 
سلعة، ونظرا خلطدية تقنديات  nينتج فائض لـ أن  جيب على االقتصاد ،وحىت يكون هناك منو ،AX مستهلك
 gAX≤BX+1 :يستلزم على املرتاجحة السابقة مايلي  g فإن منو االقتصاد اإلنتاج،

 :نتائج النموذج -1-2

، وبوضع فرضديات على rلـ  *rواليت توافق قديمة النمو العظمى  *X*، rيبني وجود زوج أن  استطاع فون نديومان 
املتمثل يف إجياد نظام  Programme dual، وقد قام بربط النظام السابق بربانمج ثنائي Bو Aاملصفوفة 
وهذا ما  معدوم،أو  أصغري حبديث الربح املرافق لإلنتاج لكل سلعة هو سالب فائدةأو  пومعد  الربح  Pلألسعاس 

*programme primalXكل حل للربانمج ابتدائي أن   يستلزم
، r*  يرافقها حل لربانمج ثنائيP*،п

* ،
пحبديث معد  النمو األعظمي يرافق معد  الربح األصغري

وتعترب هذه النتديجة مكافئة للنتديجة اليت حتصل علديها  ،*
 1.لسلعة واحدة ج سولوذ منو 

 .مع الرقي التقني "سولو" نموذج :الفرع الثاني

ففي املدى الزمين الطويل عندما  يستطديع تفسري حقديقة منو دخل الفرد، النموذج الأن  ما سبق نالحظإىل  استناداا
يظل اثبتاا عند احلالة املستقرة التوازندية ولتولديد و  احلالة املستقرة فإن متوسط دخل الفرد ال ينمو،إىل  يصل االقتصاد

 علىاإلنتاج  نموذج فإذا دالةمنو يف متوسط دخل الفرد يف املدى البعديد مت إدخا  مفهوم الرقي التقدم التقين يف ال
الشكل العام  f L التقدم التقينإىل  فإنه ميكن النظر A زايدة يف الناتج احمللي اإلمجايل املتأتدية من خمتلفأنه 

  2وهناك عدة تقسديمات للتقدم التقين نلخصها فديما يلي أتثريات التقدم التقين،

  :ونكتب "هاسود" لتقدم حديادايا من وجهة نظرالتقدم التقين الذي يدعم إنتاجدية العمل ويسمى هذا ا

Y = f )K ،AL) 

  :ونكتب "سولو" ويسمى هذا التقدم حديادايا من وجهة نظر التقدم التقين الذي يدعم إنتاجدية سأس املا ،
                                                           

1
Jean Arrous, op cit ,  p87. 

 منتدى االقتصاديني املغاسبة،مداخلة مقدمة يف  ،-زائريحالة االقتصاد اجل-قدياس أثر التطوس التكنولوجي على النمو االقتصادي البشري عبد الكرمي،2
 .10:ص
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Y = f (AK، L) 

Y = A. f (K، L)                                        :التقدم التقين من وجهة نظر هديكس وأيخذ الشكل 

 وعلديه أتخذ دالة وعادة ما يتم األخذ ابلتقدم التقين الذي يدعم إنتاجدية العمل لدساسة النمو يف األجل الطويل،
 :الشكل التايلاإلنتاج 

 
 :مبعد  اثبت حديث A كمتغري خاسجي يوافق زايدة ويعد التقدم التقين يف منوذج سولو

حديث لدينا تراكم سأس املا  ال يتغري  املدعوم ابلتقدم التقين، "سولو" منوذج وسنقوم اآلن إبجياد معد  النمو يف
  :بشكل أساسي ونكتب حدينئذ

   

 :الفردية فديمكن إجياد صديغتها على النحو التايلاإلنتاج  أما دالة

 

 
 :نفرتض أن

 
 :الفردية على الشكل التايلاإلنتاج  وعلديه تصبح دالة
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تعريف احلالة املستقرة يف املدى الزمين الطويل على أساس متغري جديد مت احلصو  علديه ابلتعبري عن ومنه ميكن 
وحتت هذا الفرض ميكن كتابة الشرط وهو يعرب عن نسبة الناتج الفردي للتقدم الفين ، Aالنموذج بداللة

  :التايل

 

 
 :حديث لدينا

 
 :لدينا أخرىمن جهة 

 
 :ومنه فإن

 
 :يصبح لدينااألساسدية  يف املعادلة مكان  وبتعويض

 
 :وابلتايل يصبح لدينا حديث لدينا يف احلالة املستقرة
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نفس يف املدى الزمين الطويل، وهي أتخذ  وهذه املعادلة تقدم تعبري صريح لنسبة سأس املا  الفردي للتقدم التقين

كما نالحظ  يساوي الصفر، gالقاعدي إذا كان معد  منو التقدم التقين  –شكل املعادلة يف النموذج البسديط 
اإلنتاج  اثبتة ،مبعىن أهنا ال تتغري مع الزمن وذلك لثبات املعامالت على ميني املعادلة كذلك ميكن إجياد قديمةأن

 Aالفردي ابلنسبة للتقدم التقين 

 
  :النحو التايل على

وهذه املعادلة تعطي تفسرياا أكثر قديمة للفاسق يف الغىن والفقر بني خمتلف البلدان،حديث تعطدينا املعادلة نتديجة 
 أن  مفادها

 مخطط النمو لنموذج سولو 03 الشكل رقم  

 
Source: Robert.J.Barro، Xavier Sala .I.Martin «La croissance Economique» Ediscience 

International ،France،1996،p21. 
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أو /وغندية وذلك ألهنا تتمتع مبعد  استثماس لرأس املا  مرتفع وتكنولوجديا ومعرفديا بعض البلدان متطوسة 
والعكس نقوله ابلنسبة للدو  الفقرية فإن أسباب الفقر يف هذه  أو سقي تقين قوي،/معد  منو دميوغرايف ضعديف و

 .أو ضعف التقدم التقين/أوزايدة مفرطة يف معد  النمو الدميوغرايف و/الستثماس واخنفاض معد  اإىل  الدو  يرجع

أفرز عن إال أنه أكثر أو  لكن هذا النموذج سغم فائدته التحلديلدية اليت قدمه النظرية النمو االقتصادي لعقد يدينز منديني
تلك املسائل اليت أتخذ  بعض السلبديات اليت جعلت معظم االقتصاديني يشككون يف صحة تفسرياته، ومن بني

علديه مسألة تناقص معد  النمو يف املدى الطويل وهذا األخري انتج عن فرضدية تناقص اإلنتاجدية احلدية الفردية اليت 
اعتباسه التقدم الفين يف إىل  ابإلضافة اعتمد علديها سولو يف بناء منوذجه واليت أخذها من أفكاس الكالسديكديني،

ه املشاكل التحلديلدية اليت أفرزها منوذج سولو حاو  بعض االقتصاديني االستفادة منها وهذ منوذجه كمتغري خاسجي،
 .أكثر تطوساا وأكثر فائدة حتلديلدية، وهي ما تعاسف على تسمديتها فديما بعد مناذج النمو الداخلي أخرىيف بناء مناذج 

 AKمنوذج  -الفرع الثالث

 لنماذج النمو الداخلي، ويعود األساسدية  اخلصائصمن  Kيعترب انعدام عدم تناقص مردود ية سأس املا  

 Y=AK 1:كما يلي   AKالعام لنموذج أس املا  البشري، ويعطى النموذج الر إىل  غدياب تناقص هذه األخرية

 .متثل اثبت موجب ملستوى التكنولوجدية A: حبديث

ط واحلدية لرأس املا  اثبتة ، واإلنتاجدية املتوسy=A kواإلنتاج الفردي ميثل عن طريق سأس املا  الفردي بـ  
 gk =sA -n+λ :لنموذج سولو نتحصل على bيف املعادلة  fk/k=A، وبتعويض Aومساوية لـ

 . gkفان معد  منو للناتج واالستهالك الفردي هي مساوية لـ  ،c= 1-syو y=Akومادام 

ي موجب مستقل عن التقدم يكون هلا معد  منو فردأن  ميكن AKوعلديه فإن االقتصاد ذو منوذج ذو تكنولوجدية  
معد  النمو مرتبط مبعد  االدخاس ومعد  منو السكان، وعلى عكس النموذج النديو  أن إىل  ابإلضافة التقين،

كل املستوايت أجل   وهذا من gy/y∂= 0حديث  شرطي،أو  كالسديكي فإن هذا النموذج ال يتنبأ بتقاسب مطلق
 . yلـ 

                                                           
 -.Robert J.Barro, Xavier Sala-I-Martin, op cit p44-47 :للمزيد من التفصديل أنظر 1
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 :ليمناذج نظرية النمو الداخ: املطلب الرابع

  نموذج رومر آثر الخبرة وانتشار المعرفة -الفرع األول

وهذا عن طريق الفرضدية املتمثلة يف  للنظرية النديوكالسكدية، من إعطاء نـََفٌس جديد Romer 1986مَتَكن سومر 
 املؤسسة اليت ترفع من سأس ماهلا املادي تتعلم يف نفس الوقت منأن  حبديث إدخا  عامل التعلم عن طريق التمرن،

إىل  ابإلضافة يوصف ابلتمرن عن طريق االستثماس، وهذا األثر اإلجيايب للخربة على اإلنتاجدية، أبكثر فعالدية،اإلنتاج 
ميكن متثديل أنه  املعرفة املكتشفة تنتشر آنديا يف كل االقتصاد،وعلديه إذا اعتربانأن  ذلك فإن الفرضدية الثاندية متمثلة يف

ميثل التعلم الكلي لالقتصاد،والذي بدوسه  dAi/dtالتغري أن  هذا يعينAIؤشر ابمل Iاملعرفة املتوفرة يف املؤسسة 
 1:هياإلنتاج  ملخزون سأس املا ،ومنه دالة Kiيتناسب مع التغري يف 

Yi= FKi، KLi 

 :حتقق اخلصائص النديوكالسكدية،متمثلة يف F: حبديث

 احلدي لكل عامل متناقص،اإلنتاج  أن .1

 وفرات احلجم اثبتة،  .7

س املا  والعمل ما الهناية ملا كل من سأإىل  تؤو العمل أو  س املا اإلنتاجدية احلدية لرأأن إىل  ضافةابإل .2
 .ما الهنايةإىل  الصفر ملا يؤوالنإىل  الصفر ،و تؤو إىل  يؤوالن

كما هو مالحظ يف منوذج   Kiمردودية متناقصة لـ إىل  اثبتة ،كل مؤسسة هي معرضة L iو Kإذا كانت كل من  
، Kو Kiمتجانسة من الدسجة واحد يف اإلنتاج  فإن دالة ،Li قديمة معطاة لـأجل  منأنه إىل  ابإلضافة سولو،

ابالستعانة اإلنتاج  وبتحديد دالة وابلتايل فإن مصدس النمو الداخلي هو ثبات املردودية االجتماعدية لرأس املا ،
 2:بدالة كوب دوقالص

                                                           

Jean Arrous ,op cit. , p 193.
1

 
 .Robert J.Barro, Xavier Sala-I-Martin, op cit p165-170-: للمزيد من التفصديل أنظر 2

  1)()( iii KLKAY
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     )1()()/1( /)1(/1 LAg

 α<1>0:حديث 

 : ،الناتج املتوسط هو ki/kو yi=y، مث بوضع فديما بعد k= K/L، وyi=Yi/Li  ،ki=Ki/Li وبوضع

  

نتحصل  ki=k، وبتعويض Lو Kبتثبديت  Ki ميكن حتديد الناتج احلدي اخلاص لرأس املا  ابالشتقاق ابلنسبة لـ 
 :على

مرن وانتشاس ، وعلديه فإن التعلم عن طريق التk، وهو غري مرتبط بـLومنه فإن الناتج اخلاص لرأس املا  يرتفع مع  
 . α<1>0 املعرفة يلغي املديو  حنو تناقص املردودية ،وهو أقل من الناتج املتوسط وهذا لكون

 :ذ قديد املديزاندية للعائلة التايلوأبخ

 متثل مردودية األصل  rمتثل األصو  للفرد،  aمتثل األجر و w: حديث 

ريق التعظديم الدينامديكي الناتج عن احلساب حتت قديد املديزاندية عن ط Uدالة املنفعة  وعلديه فإن مشكل تعظديم

 :يعطى ابلعالقة التالدية اهلامديلتوين،

 :ابستخدام دالة املنفعة املسماة مبرونة اإلحال  غري زمندية 

مرونة اإلحال  لدالة املنفعة معطاة و  فإن العائالت تنحرف عن االستهالك النظامي يف الزمن، θحديث عندما ترتفع 

 :دالة املنفعة تكتب كما يلي مبا سبق فإن، وابالستعانة θ/1بـ
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 :نتحصل على معد  النمو لالقتصاد غري املمركز AαL1-α-δاملتمثلة يف  rوبتعويض قديمة 

 : التعظديم االجتماعي ابألخذ بعني االعتباس الناتج املتوسط نتحصل على معد  النمو احملدد من طرف املخطط

 .gc<gcpأن  ، فهذا يعينα<1أن  ومع العلم

عن طريق ضريبة  -α1ميكن احلصو  على األعظمدية االجتماعدية إذا قمنا بتدعديم االستثماس مبعد   
من تكلفته، املردودية اخلاصة لرأس املا   α، إذ دفع احلاصلني على سأس املا  جزء قديمته forfaitaireجزافدية

 . تساوي املردودية االجتماعدية

 اخليالتقدم التقني والنمو الد :الفرع الثاني

1يمكن تلخيص هذه النظرية فيما يلي
 

 السلع املنتجة  أنواعتوسيع  -2-1

:2الشكل التايل العديد من الدساسات منذ السبعدينات، وهي أتخذإىل  ذات عدة سلعاإلنتاج  يعود استعما  دالة  
  

 هو الناتج،Yi:حديث 

Li  العمل 

Xij  متثل الكمدية املستعملة من النوعj لعة الوسديطة،من الس 

                                                           
 ،7004 أطروحة دكتوساه، كلدية العلوم االقتصادية وعلوم التسديري، جامعة اجلزائر، النمو والتجاسة الدولدية يف الدو  النامدية، لديلي صدس الدين، صوا1

 .21:ص
2
 Jean Arrous,op.cit. , p 205-206. 

))(/1(/  


rcc

))(/1( 1    ALgcp

))(/1( 1    LAgc
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ويعين الشكل  وهلما وفوسات حجم اثبتة، هلما إنتاجدية حدية متناقصة،Liو Xijاإلنتاج  وكل من عوامل دالة
Xijالتجمديعي املنفصل 

α  الناتج احلدي للسلعة الوسديطةأن j  مستقلة عن الكمدية املستعملة من السلعةj/ وهذا ،
 .نتوج املوجودإمها  املإىل  اكتشاف منتوج جديد ال يؤديأن  يعين

السلع أن  ، نفرتضNعدد السلع الوسديطة، وحىت يتسىن لنا دساسة أثر الزايدة لـ Nيسمح التقدم التقين من سفع 
وهو حمقق يف حالة  Xij=Xjالوسديطة تقاس عن طريق وحدة قدياس موحدة، وأهنا مستعملة بكمديات متساوية 

 :كما يلياإلنتاج   وعلديه تصبح دالةالتوازن، 

 
قديم أجل  ، وكذلك منNيزداد مع  YIأن  يبنيN1-α، فإن احلد NXIو LIقديم معطاة لـ أجل  من وعلديه 

تناقص إىل  ال يؤدي معطاة، Xiو Nعلى شكل زايدة يف  NXiفإن الزايدة للسلع الوسديطة  LIمعطاة لـ 
 .وبفضل هذه اخلاصدية يظهر مصدس النمو الداخلي يف دالة اإلنتاج املردودية،

ملنتوج  تكلفة االخرتاعإىل  د  النمو عن طريق اختدياسات العائالت ومستوى التكنولوجدية، ابإلضافةيتم حتديد مع 
أن  آثر احلجم، أيإىل  جديد، حبديث اخنفاض تكلفة االخرتاع ترفع من املردودية ومنه زايدة معد  النمو، ابإلضافة

 .1زايدة كمدية العمل ترفع من معد  النمو

 .2تحتسني نوعية املنتجا -2-2

اعتباس تنويع املنتجات لنمط معني كبدائل تقرتب من املنتجات السابقة،حديث إىل  يتم يف هذا النوع من النماذج 
أي  املنتوج السابق،أو  القضاء على التقنديةإىل  فإن الطريقة اجلديدة تؤدي منتوج معني،أو  إذا قمنا بتحسني تقندية

وعلديه فإن هذا النوع من التطوس يشبه  يوع احملتكرين السابقني،تسمح من استبعاد س  إجياد سلع ذات نوعدية أحسن،
 .3عن طريق التدمري اخلالق" شومبرت"التطوس الذي عرضه 

                                                           
 .Robert J.Barro, Xavier Sala-I-Martin, op cit p238-252- :للمزيد من التفصديل أنظر 1
 .27:ص صوايل بدسالدين، مرجع سابق،2

3 Jean Arrous, op cit., p 212-213. 
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 وكل نوع من السلع يسجل يف سلم نوعدية معني، صنف من العوامل الوسديطة، Nيستعمل منتجي السلع النهائدية  
ديهم احلق املطلق يف استعما  السلع الوسديطة اليت قاموا وعلديه ل حتسدينات انجتة عن جمهودات الباحثني،أن  حبديث

وعلديه بفضل الوضعدية االحتكاسية  يوجد أسلوب وحديد لتولديد منتوج ذات نوعدية عظمى،أنه  وابفرتاض بتحسدينها،
ل لديهم نفس العوامل اليت تدخأنه  غري خيتلف النموذج تنويع املنتجات عن النموذج احلايل، املؤقتة حبوزة املخرتع،

ويتغري بصفة معاكسة بنسبة  يزداد عن طريق نسبة االدخاس ومستوى التكنولوجدية،أنه  حديث يف حتديد معد  النمو،
املمثلة بكمديات اثبتة كالعمل غري املؤهل والرأمسا   والنموذجني يتنبأن كذلك أثر احلجم، تكالديف البحث والتطوير،

 .1البشري

 .عيننموذج النمو الداخلي لقطا :الفرع الثالث

 Uzawa-Lucas 1988لوكاس-منوذج وزاوى -3-1

البشري لرأس ما   ، عندما ال حيتاج إنتاج الرأس املا Rebeloيتوافق منوذج هذا األخري مع منوذج 
 2: تعطى ابلعالقة التالديةاإلنتاج  وعلديه فإن دوا  η=0أن  مادي أي

 

 
 gcاحلصو  على معد  النمو  ، وابالستعانة ابلتعظديم الدينامديكي ميكنΧ=C/Kو w=K/H بوضع

 : uلـ  guلالستهالك ومعد  منو 

 

 

                                                           
1
 Idem , p 214. 

 .Robert J.Barro, Xavier Sala-I-Martin, op cit p202-220 :للمزيد من التفصديل أنظر 2
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، Y ،C ،Kومعد  منو مشرتك لكل منها  هلما قديم اثبتة، u ،w ،Xويف احلالة النظامدية فإن كل من املتغريات 
H هو:  

 :التالدية uوالرأس املا  البشري موزع ما بني القطاعني بقديمة 

 

 (Rebelo1991سوبديلو) لوجيا لإلنتاج والتعليماختالف التكنو  -3-2

الدوس االعتباس ال أيخذ بعني  إن االفرتاض املتمثل يف كون كل من السلع املادية والتعلديم هلا نفس دالة اإلنتاج،
من استعما   Rebelo1991وهلذا قام سوبديلو والذي يتطلب موظفني مؤهلني كعامل إنتاج، األساسي للتعلديم،

 1:لـ كوب دوقالص دالتني لإلنتاج

 

 
 :حديث 

1. Y االستهالكدية والرأمسا  املادي،  متثل إنتاج السلع 

 تكنولوجديان،  مها عامالن A،B>0و  .7

 ، 1و 0هي حمصوسة بني و  ميثالن نسبة الرأمسا  املادي املستعمل يف كل قطاع، α ،ηو كل من  .2

أن  ابفرتاضو  دية يف إنتاج السلع،ميثالن نسبة سأس املا  املادي وسأس املا  البشري الكل vو uوكل من  .6
α<η  فإن قطاع التعلديم هو كثديف نسبديا يف سأس املا  البشري وإنتاج السلع هو نسبديا كثديف يف سأس املا
 .املادي

 Kهناك وفوسات احلجم اثبتة ابلنسبة لكمديات العوامل الداخلة يف اإلنتاجأن  يستلزم شكل املعادالت السابقة 
ويف احلالة النظامدية   عة يف النموذج ذو قطاع واحد،يصبح النموذج مصدس لنمو الداخلي،وبنفس الطريقة املتب، Hو

                                                           
 .Robert J.Barro, Xavier Sala-I-Martin , op cit p199-203- :للمزيد من التفصديل أنظر 1
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، ابستعما  تقندية التعظديم الدينامديكي ،نتحصل *gتنمو بنفس املعد   Yو C ،K ،Hاثبتة و vو uكل من
 :على معد  النمو لالستهالك

 
لصايف للرأس املا  املادي والذي يرافق الناتج احلدي ا يف هذا النموذج احلد

 . rيساوي معد  املردودية 

العالقة ما إىل  لقطاعني وهذه الشروط تؤدياوالرأس املا  املادي هي نفسها يف  مردودية الرأس املا  البشريأن  
uبني  و  v:  

 1. نتاجاملخصصة لإل HوKعن طريق الزايدة اآلندية لكل من نسبة اإلنتاج  وعلديه حتدث الزايدة يف

 

 :الثاين كالدور منوذج :الفرع الرابع

 مع هلاسود املدخل الدينامديكي نفس من االقتصادي النمو لدساسة املخصص الثاين منوذجه يف كالدوس انطلق
 .2املا  سأس الفين وتراكم التقدم بني العالقة يف وحبث الكنزية، التحلديل أدوات استخدام

 : الفرضيات -أ

 على التقدم التكنولوجي واعتماد واخلدمات، للسلع الكلي العرض مرونة وضعف التام التشغديل حتقديق .1
 .املا  سأس معد 

  .الدخل مكوانت من االستقطاعات ميثل واالدخاس واألسابح األجوس من يتكون لدخلا .7
 .لالستثماس دالة هو الدخل إمجايل من األسابح من اخلاص اجلزء .2
املا   سأس سبح يف التغري دالة من وجزء الناتج التغري دالة من جزء فرتة ألي من االستثماس جتعل الدالة هذه .6

  .الفرتة لنفس

                                                           
1

 Jean Arrous ,opcit. , p 202. 
 .17:، ص2014محديداتو، مرجع سبق ذكره،  الناصر دمحم 2
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 .احلادث الفين والتقدم املا  سأس تراكم على يعتمد املناسبة التقندية اختدياس .1

 : السكان زايدة حالة يف النموذج -ب

 منو معد  للسكان حديث تسمال نظرية من انطالقا الدخل ومنو السكان منو بني العالقة دساسة كالدوس حاو 
 : وافرتض 1ةللحديااألساسدية  احلاجات منو مبعد  دالة هو السكان

 استفاع مدى عن بغض النظر أدىن حد ) السكاندية للزايدة النسيب املعد  يتعدىأن  ميكن ال( خصوبة معد  لكل
 .احلقديقي الدخل

 .أقصاه يصل مث زمندية فرتة خال  ابعتدا  السكاين النمو معد  يرتفع

 املعد  أتثري قوة مدىإىل  استنادا الطويل املدى على الدخل يف متوازن منوإىل  يقودأن  ميكن السكان منو وعلديه
 وبفرض اإلنتاجدية  يف معنوية نسبة زايدة حيقق الذي التكنولوجي التقدم معد  واىل السكان لزايدة األقصى

 .املا  سأس من الفرد ونصديب السكان منو من كل ثبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .260 ص ،2006 للنشر، الرايض، املريخ الرزاق، داس عبد حممود حامد ودمحم حسين حسن حممود ترمجة االقتصادية توداسو، التنمدية بـ مديشديل 1
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 :خالصة

تفسري أجل  النظرية االقتصادية دائما يف تطوس منأن األو   يف الفصلإلديه  الحظنا من خال  ما تطرقنا
التصوسات االقتصادية يف كل عصر فنجد مثال جند أم و  ظاهرة النمو االقتصادي، وقد سايرت خمتلف التطوسات

النفديسة واغتناء  االقتصادية املتوفرة، واليت تتجسد يف املعادنأساس الثروة يتمثل يف حتصديل املواسد أن  التجاسيني يرون
النظرية الطبديعدية ترجئ النمو االقتصادي يف املوجودات  ، أماأخرىيتم سوى على حساب أن  أمة ما ال ميكن

وسع سابق الزساعي يستجديب لت إذا كان التوسع يف القطاع غريإال الطبديعدية وما النمو يتم طبديعديا وبوترية سريعة نسبديا،
 .املصدس الوحديد للثروة" علديه يف القطاع الزساعي 

الديد 'النمو االقتصادي حيدث بسبب عاملني أن  وتطوس النظرية حىت على مستوى حمددات النمو االقتصادي فنجد
مو عنصر للنأهم  العامل البشري يعتربو  عامل املعرفةأن  لكن جند يف النظرايت املتأخرة سأت" سأس املا و  العاملة

 . االقتصادي
 



 

2 
 

 

 الفصل الثاني

دراسة نظرية 

القتصاد المعرفة
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 : متهيد

،وقد مهد بناء االقتصاد القائم على املعرفةيعد عصران احلايل عصر معلوماتدية والتكنولوجديا اليت تعد جوهر 
من أو  ،حتةالب ةالتقندي من الناحديةسواء هو يف تطوسات مستمرة وواسعة التاسيخ اإلنساين، و  صوب لطرق جديدة

 .الواقعيف هي بصوسة واضحة العمديقة اليت  اهلديكلديةالتغريات  انحدية

يف اجملتمع واإلداسة  بنديوية جذسية تطوساتأحدثت  واضحة لوحظت تغريات املاضيهناية القرن  يف
 ن عشر والتاسعالقرنني الثاميف  برزت أنذاكالثوسة الصناعدية اليت  هذه التغريات احلادثة مماثلة لتغريات واالقتصاد،

، فاألوىل ثوسة صناعدية والثاندية ومتديزت هاتني املرحلتني مبا يعرف ابلتقدم يف اجملا  الصناعي واجملا  التكنولوجي ،عشر
اآللة مهدت هلا فاألوىل  ،تظهر التقندية املالئمة لكل منهما وما كان هلاتني املرحلتني الظهوس لو مل ثوسة املعلومات،
التكنولوجي والبحث  التطوسللثاندية، بضعها أسس  مهدتاألوىل أن  واألهماحلاسوب  الثانديةسة الثو البخاسية أما يف 

 .نوعدية يف مديدان املعرفة العلمي، وحققت قفزة

ا يضع أمامها للبلدان النامدية، خاصة الدو  العربدية وهذا م دائمة التجديدفرصاا  عطياملعرفة ي فمجا 
 جما يف  االستعما  األمثليف  وفقتنصديبها من االقتصاد العاملي، فإذا  اللحاق ابلركب، ابحلصو  علىإمكاندية 

 .استدامة لشعوهبا احلدياة املثالدية واألكثرعلى مستوى  سدينعكسفإن ذلك  املعرفة،

 :إىل  من خال  ماسبق قسم هذا الفصل

 .ماهدية اقتصاد املعرفة: األو املبحث 

  .اقتصاد املعرفة نشأة: الثايناملبحث 

 .مقومات التحو  حنو اقتصاد املعرفة: الثالثاملبحث 

 .خماطر وهتديدات اقتصاد املعرفة: الرابعاملبحث 
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 .ماهية اقتصاد املعرفة: األول  املبحث

االقتصاد ،  يفدوس املعرفة واملعلومات  يفمنذ قدوم القرن احلادي والعشرين شهد العامل تطوس ال سابق له 
االعتماد على املعلومات والبدياانت والتكنولوجديا  أصبحو  تاج والنمو االقتصادي،فصاست املعرفة احملرك الرئديسي لإلن

" جمتمع املعلومات"ونتج عن ذلك بروز مصطلحات جديد، مثل . االقتصادات احلديثة يفالعوامل أهم  من
 ".اقتصاد املعرفة"و" الرقمياالقتصاد "و" اقتصاد التعلديم"و

 . رفةاقتصاد املعإىل  مدخل: األول  املطلب

الوسائط الرقمدية وما أحدثه من حتوير يف  واستخدامالسريع يف وسائط تكنولوجديا املعلومات  االنتشاسيعد 
بروز نوع إىل  ،أدى ذلكة تغديري يف آلديات ووسائل األنشطة االقتصاديإىل  أسالديب حدياة البشرية أدى بشكل مباشر

 .املعرفة  اقتصادأو " يابالقتصاد الرقم"علديه  قما يطلوهو  االقتصادمستحدث يف 

 .المعلومات والبيانات، الفرق بين المعرفة: األول  الفرع 

 مفهوم كل من املعرفة والبدياانتهناك عالقة تداخل بني أن إىل  العديد من الدساسات بدّينت
حقائق  تغطي التحديد نفس الشيء مع أهنّ عمل غالبا ستتو  فديما بدينها متقاسبة املفرداتهذه أن  إذ ،و املعلومات

 .1ةخمتلف

 :الفرق بين البيانات والمعلومات:وال أ

وابلتايل تصف جزءا ملا  ،األحداث جمموعة من احلقائق املوضوعدية غري املرتابطة عنهنا أّ تعرف البدياانت على 
 .فإهنا ال خترب عما جيب فعله بناءا علديهو  ،قواعد للعملأو  تفسرياتأو  حدث وال تقدم أحكاما

 .2خام املفاهديم اليت جتمع وختزن يف شكلو  األفكاسو  هي عباسة عن احلقائق: ضاوميكن تعريفها أي

 لديست ذات قديمة أولدية خامةفالبدياانت هي مواد وحقائق  ،بعد تعاجلاليت مل األساسدية  اللبنة يفه ةا البديانمّ أ
 .1ذات نفعو  سهلة اإلدساكمعلومات إىل  ترتجمهذا ما مل  اخلامبشكلها 

                                                           
1
 Gille balmise، gestion de connaissances : outils et application du knowledge management، 

Vuibert، paris، p 11  
 .127،ص 1ط 2009ث وداس جداس للكتاب العاملي، األسدن، ،يس، إداسة املعرفة، عامل الكتاب احلده الظاميهم إبرادينع 2
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 الذاتدية، البدياانت هي بنود الطاقة املعلومةمنها  ؤخذاليت ت األوىل، وهي املعطديات اخلامدة فالبدياانت هي املا
النماذج، وقراءات أجهزة القدياس، واإلشاسات اليت تنبعث من أجهزة اإلسسا  وتلتقطها أجهزة  امتامومادة 

 . االستقبا 

 .2"بناء معلومةأجل  قديمة مضافة من بديان مرتجم مبعىن أخر إعطاء معىن لبديان خبلق" :هناأب وتعرف أيضا

أنه  ويوضح حمددةمشكلة أو  حمدداحقائق وبدياانت منظمة تصف موقفا " :املعلومات أبهنا wigيعرف 
تنظديم هلا ميكن متديديزه   هذه البدياانت يف سدياق مع وجود هدف ومعميتقدتوجب تصبح البدياانت معلومات  لكي

 .3"وإدساكه

معىن  متنححبديث  مالئمة مزدوجةمن البدياانت املنظمة املنسقة بطريقة  عدداملعلومات هي أن  يف حني
 .4واكتشافها املعرفة يستفديد مناإلنسان  جتعلوتركديبة متجانسة من األفكاس  خاص

تشري إلديه، أو  هذه البدياانت، تويهما حت نتاجمعاجلة البدياانت، حتلديالا وتركديباا، الستهي حصديلة املعلومات ف
ت ومقاسانت وكلديات وموازانت ومعدالت وغريها، من خال  تطبديق العملديات احلسابدية من مؤشرات وعالقا

 .النماذج وما شابه وضعمن خال  أو  والطرق اإلحصائدية والرايضدية واملنطقدية،

، وهو ما خلصه تتغديري سلوك وفكر األفراد واختاذ القراساإىل  تلك اليت تؤدي" :أبهنا تعرف املعلوماتكما 
 .5"اختالفإىل  أي اختالف يؤدي هياملعلومات أن  إذ قا " جرجيوسي بديتسون"نثروبولوجي الفديلسوف اال

املتغري  تعترب، واملعلومات يتجدداملتغري املستقل الذي ال  تعترباملعلومات،  أساسوابلتايل فالبدياانت هي 
علديها سابقاا، تصبح هذه صلوا حت املعلومات اليتسب حب يغريوهناوعندما حيصل الناس على البدياانت و  .التابع

                                                                                                                                                                                      
 . 27ص2008ع ، عمان ، ،يان ، إداسة املعرفة ، داس صفاء للنشر والتوز ديسحبي مصطفى عل 1

2
 Gille Balmisse، opcit، p 12 

 .16ص2005.، األهلدية للنشر والتوزيع، عمان، ،-مدخل نظري-هديثم علي حجازي ، إداسة املعرفة 3
 .112،ص2006العلي عبد الستاس وآخرون، املدخل إىل إداسة املعرفة ، داس املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان، ، 4
 .61-67، ص(1666)الكويت، . 116املعرفة العدد العرب وعصر املعلومات، عامل . علي، نبديل 5
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وهكذا عندما نقرأ الئحة أسعاس األسهم يف الصحديفة، فإننا حنصل على معلومات عن خمتلف  .البدياانت معلومات
 .1الشركات

 :جمموعة من اخلصائص املهمة للمعلومات وهي كاآليتإىل  جيب التطرق

دوسة معاجلتها  خال ستفديدين تكون متالئمة مع الزمن الستعماالت املأن  فاملعلومات جيب: التوقيت -1
الالزم لدوسة مديزة الوقت املالئم للمعلومات فإنه من الضروسي تدندية الوقت إىل  وللوصو . واحلصو  علديها

للحصو  على معلومات دقديقة ومالئمة الحتدياجات  ابستعما  احلاسوبإال وهذا ال ميكن حتقديقهاملعاجلة 
 .املستفديدين يف توقديت مناسب

 .تكون خالدية من الشوائب واألخطاءأن  جيب على املعلوماتأنه  همعناو :  الدقة -7
الدقة هي نسبة املعلومات  نّ ميكن القو  أبو  أي دسجة غدياب األخطاء من املعلومات الناجتة: معاجلة البياانت   -2

 .جمموع املعلومات الناجتة يف خال  فرتة زمندية معدينةإىل  الصحديحة
 ة الوثديقة لقدياس كديفدية مالءمة نظام املعلومات الحتدياجاتصالحدية املعلومات هي الصل :الصالحية -6

يعمل هبا نظام  بدسجة الوضوح اليتأو  وهذه اخلاصدية ميكن قدياسها بشمو  املعلومات. املستفديدين بصوسة جديدة
 .االستفساس

ومات اليت فاملعل املستفديدين لجل املتنوعةاملعلومات وتسهديلها لتلبدية االحتدياجات  تغديريهي قابلدية  :املرونة -1
مرونة من املعلومات اليت ميكن  تكون أكثر خمتلفةني يف تطبديقات مدخمن املست كثريال من قبل عماهلاميكن است

 .ا يف تطبديق واحدهلاعماست
أو  ومنسقة فديما بدينها دون تعاسضوأن تكون واضحة املعلومات الغموض ال يتخلل أن  مبعناه جيب :الوضوح -4

 .تناقض
فان  تعديل ما يؤثر يف املستفديدين مبعىن آخرأو  اخلاصدية غدياب القصد من تغديري تعين هذه :عدم التحيز -7

سغبات أو  أهداف تغديري املعلومات اليت تتوافق معأو  تغديري حمتوى املعلومات يصبح مؤثرا على املستفديدين
 .املستفديدين

                                                           
 .26، ص (7001)الرايض  –شادن الديايف، العبديكان : ترمجة. حتويل املعلومات إىل معرفة: اإلنسان واملعرفة يف عصر املعلومات. دفلن، كديث 1
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للخدمات  جابة النظامزمن استإىل  هي سهولة وسرعة احلصو  على املعلومات اليت تشري: إمكانية الوصول -1
 إمكاندية زايدة على ذلك من املعلوماتكبريا استجابة متوسطة ومقداسا   رتكوالنظام الذي ي عما املتاحة لالست

كمدية أن   .قلأإمكاندية وصو   يكون من الطبديعي أكثر قديمة وأعلى تكلفة من النظام الذي يعطي عما االست
 .تاملعلوما سها عالقة تناسب بني قديمة وتكلفةمطلقا ولكن ميكن اعتبا مؤشرااملعلومات لديست 

هذه اخلاصدية تعين إمكاندية القدياس الكمي للمعلومات الرمسدية الناجتة عن نظام املعلومات : قابلية القياس -6
  .الرمسي وتستعديد من هذه اخلاصدية املعلومات غري الرمسدية

كاملة  ني حبديث تكون بصوسةمدخوهو الدسجة اليت يغطي هبا نظام املعلومات احتدياجات املست: الشمول -10
املعلومات أن  حديث متغريات اقتصاديةإىل  دون إجياز يفقدها معناها ويتحو  الشمو  أيضاو  دون تفصديل زائد

 .1الكاملة أكثر قديمة وفائدة من املعلومات غري الكاملة

 :الفرق بين المعلومات والمعرفة:ثانيا  

 .2منها، نسمي هذه املعلومة معرفة ستفادةاال ميكنهأنه  حدّ إىل  يف ذاته املعلومات لفردا كتمعندما ي

يف  وتكراس التطبديق ،معرفة بعد استديعاهبا وفهمها تسبحتو نتائج معاجلة البدياانت : وتعرف املعرفة على أهنا
 .3احلكمةإىل  اخلربة اليت تقودإىل  املماسسات تؤدي

 ضمن سلسلة متكاملة تبدأ همةاملالعناصر هي من املعرفة أن  Hendersonو harrisويرى كل من 
 .4هي أساس االبتكاس احلكمة وهذه األخريةإىل  املعلومات مث املعرفة مثإىل  البدياانت مثإىل  ابإلشاسات وتتدسج

اإلنسان  مكاندياتإب تصلالكامل واملكثف للمعلومات والبدياانت اليت ت عما تكمن يف االست املعرفة
البدياانت  إلدساك والتصوس والفهم من املعلومات اليت يتم التوصل إلديها عن طريقواملكتسبة، حبديث توفر له ا األصلدية

 .1ددجما  حمأو  معضلة حمددةأو  ظاهرةأو  اخلاصة حبالة

                                                           
 .11-61ص ص. مرجع سبق ذكره . ان ، إداسة املعرفةديسحبي مصطفى عل 1
 .21حتويل املعلومات إىل معرفة، مرجع سبق ذكره ، ص : عرفة يف عصر املعلوماتاإلنسان وامل ،دفلن، كديث 2
 .17ص . مرجع سبق ذكره . ان ، إداسة املعرفةديسحبي مصطفى عل 3
 .16ص2005.، األهلدية للنشر والتوزيع، عمان، ،-مدخل نظري-هديثم علي حجازي ، إداسة املعرفة 4
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:" املعرفة مبا يلي( Working Knowledge)وحيدد توماس دافنبوست ولوسنس بروساك يف كتاهبما 
جتاسب  طبقمات سدياقدية، وبصرية انفذة تزود أبساس يقوم ويوقديم ومعلو  معدينةمن جتاسب  مزيجاملعرفة هي سائل 

هذه املعرفة يف الواثئق واملخازن  زنختأحدياان يف املنظمات  يف عقو  العاسفني سدوجت لقومعلومات جديدة، املعرفة خت
 .2يف نُظُم الربامج الفرعدية واملعاجلات واملزاولة واملعايري ختزن أيضاو 

 :تكتب وبشكل معادالت فهوم اثن  ومب

 .املعىن+ البياانت = املعلومات 

 .القدرة على استعمال املعلومات+ املعلومات املختزنة = املعرفة 

 .هي عباسة عن تدفق، أما املعرفة فهي خمزونإذ واملعلومات ، لحقائقل صوسةالبدياانت  وميكننا القو  أبنّ 

الذهندية اليت ة خمتلف املنتجات الفكريجمموعة املعلومات واألفكاس و هي املعرفة أن  جندمن خال  ما سبق 
يف  داخلدية توضح كانتأو   ظاهرة قابلة للتداو  والتقلديد واضحةمناذج سواء كانت أو  عالقاتأو  تعرب عن حقائق

إذ تكون . بدينهما خلديطأو  مديداندية مماسسات وجتاسبأو  تكون نتديجة لتفكري ذهينو شكل تصرفات وسلوك األفراد 
املعلومات والعلم والتقندية واهلندسة واخلربة  يفمكوانهتا تكنولوجدية وتتمثل أو  علمديةاف هدأل  اعمقابلة لالست

 .3البشرية

 :هي هامةعلى ثالث فرضديات تقوم املعرفة  Polanyiوحسب 

 .اخلواسزمدياتأو  سلسلة القواعد املوضوعةفقط من خال  حتديدها أو  املعرفةإىل  أنه ال ميكن الوصو  .1
 .نفس الوقتعامة وشخصدية يف املعرفة  أنه تعترب .7

                                                                                                                                                                                      
 .6، ص2007لكتاب العاملي، عمان، األسدن، ،فلديح حسن خلف، اقتصاد املعرفة، جداسا ل 1

2
Davenport، T. & Prusak، LWorking knowledge: How Organizations Manage What They 

Know. Cambridge، MA: Harvard University Press. (1998). p.5 
يف  ضمن امللتقى الدويل املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها عبد اهللا قلش ، تكنولوجديا املعلومات واالتصا  واقتصاد املعرفة ، مداخلة مقدمة 3

 .7007نوفمرب، جامعة الشلف،27، 28تكوين املزااي التنافسدية للبلدان العربدية، 
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 وهي موجودة ضروسية ومهمة للغايةعلى األكديد أهنا تصنف أبهنا معرفة مكتوبة صرحية أو  إن املعرفة اليت حتدد .2
 .1تنبع من املعرفة الضمنديةأن  أو ضمندية املعرفة الصرحية تكون إماأن  أيدائما ابملعرفة الضمندية، 

 : والمعرفة الفرق بين البيانات والمعلومات:ثالثا 

جمموعة منظمة  هيبدينما املعلومات  األولدية، احلقائق يف هذه املفاهديم، فالبدياانت هي ظاهرة يوجد فواسق
الفهم والوعي املكتسب من خال  أو  على أهنا املعلومات ذات الداللةتدسك املعرفة أن  حديثمن البدياانت، 

 ( :1)يف   مبنيالزمن كما هو  ع مروساملكتسبة ماخلربة اليت أو  الدساسة والتفسري واملالحظة

 مراحل االرتقاء املعريف  04  الشكل رقم

 
 .71، ص7004املفاهديم واملماسسات، الوساق للنشر والتوزيع، عمان، : إبراهديم اخللوف امللكاوي، إداسة املعرفة : املصدس

فرع العلمي بضمان ويهتم هذا ال شرف على الشديوع والتنظديم،يكاد حقل علمي  فإداسة املعلومات هي 
، ملن هو حباجة إلديها وتوصديلها هااألمان والسرية للمعلومات، ونقلضمان املعلومات، و إىل  تؤدياملداخل اليت 

 وسائل عما وإداسة املعلومات هي العملدية اليت تتضمن است. كذلك ختزينها واسرتجاعها فوس الطلب علديها جمدداو 
 املنظمة،أو  اجملتمع، لفائدة الواسدةفاعلدية وكفاءة لكل املعلومات  ذودام استخ لضمان اإلعالم واالتصا تكنولوجديا 

لواثئق، وبرجمديات احلاسوب، واملعلومات عموما ابوتتعامل إداسة املعلومات . بلوغ مبتغاهمأجل  مناألفراد أو 

                                                           
 .37 ، ص 2007املفاهديم النظم والتقنديات، داس املناهج للنشر والتوزيع، عمان، ، :إداسة املعرفة :سعد غالب ايسني 1
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ها، ودقتها، وسرعة املعلومات، وحداثت جناعةاهتمام إداسة املعلومات حو   حوسويتم. وغريهاالصوتدية والصوسية، 
 .1واسرتجاعها ختزينهاجتهديزها، وكلفتها، و 

العملديات اليت وإمنا تتعداها لغاية إداسهتا إبداسة األصو  املعرفدية فقط،  غري متعلقةإداسة املعرفة أن  حديث
شاسكة يف تطوير املعرفة، واحلفاظ على املعرفة، واستخدام املعرفة، وامل: تويوهذه العملديات حت. جتري على األصو 

 .املعرفة

 اليتأو  ابلسوق واملنتجات والتكنولوجديات واملنظمات اليت متتلكها املتعلقةوتتضمن األصو  املعرفدية املعرفة 
 .2األسابح وخلق قديمة مضافةيف زايدة  وهذا ما حيققيف أعما  املنظمة  الزايدةإىل  تؤديإذ متالكها ال هي حباجة

 .فةتعريف اقتصاد المعر: الفرع الثاني

اجلديد ما  االقتصادكتسمديات خمتلفة  مسديت بحنو توجهات جديدة  تسرياقتصادايت دو  العامل  تأصبح
واالفرتاضي، واالقتصاد  بعد الصناعي، واقتصاد املعلومات، واقتصاد اإلنرتنت، واالقتصاد الرقمي، والسرباين،

منطاا متطوساا عن  تربيع املعرفة الذي اداقتص رهاخآقتصاد الالملموس، و الااللكرتوين، واالقتصاد الشبكي، وا
 كبريةفديه مساحة  تستحوذ يف خلق الثروة، و  ابسزا املعرفة دوساا  تلعب فديهالسابقة، وهو االقتصاد الذي  شكا األ

 .يف االقتصادهام دوس للمعرفة  أصبح قدف االقتصاد السابقة، أمناطيف ت علديه وأكثر عمقاا مما كان

 حتتوياملعرفة الصرحية اليت  ذي يشملللمعرفة ال شاملفة يف سدياق املفهوم الميكن تعريف اقتصاد املعر 
وعالقاهتم وتفاعالهتم  األفراد خبرباهتم املمثلة يفقواعد البدياانت واملعلومات والربجمديات وغريها، واملعرفة الضمندية 

التعلم،  التقاسم، شاء والتحسديس،اإلن الثروة من خال  عملديات وخدمات املعرفة خيلقأبنه االقتصاد الذي  السدياقدية
 حبسبو  (املعنويةعلى األصو  البشرية و  استنادا تنوعةامل االتيف اجمل) هانواعللمعرفة أب عما التطبديق واالست

 .3ةخصائص وقواعد جديد

                                                           
1
Skyrme، J.David (1999).Knowledge Management: Making It Work. [Available at: 

http://dev.skyrme.com/pubs/lawlib99.htm] 
2
 Macintosh، Ann، Knowledge Management available at: 

http://www.aiai.ed.ac.uk/~alm/kam.html 
 . 117، ص2008لوساق للنشر والتوزيع ،عمان ،األسدن، الطبعة الثاندية،، ا-املفاهديم واالسرتاتديجديات –جنم عبود جنم ، إداسة املعرفة 3
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حتسني  ألجل، وابتكاسها استخدامهااالقتصاد الذي يدوس حو  احلصو  على املعرفة و  أبنّهكما يعرف 
 ، وتطبديقات تكنولوجدية متطوسة،ثريةمن خال  اإلفادة من خدمة معلوماتدية  املختلفةمبجاالهتا احلدياة جودة 

يف طبديعة  تقنديةال جمموعة من التغريات إلحداثالبشري كرأس للما ، وتوظديف البحث العلمي  الذكاء غال واست
كنولوجديا االتصاالت وعاملدية املعرفة العوملة وت مع حتدايت اتساقاأكثر استجابة و  كوناحملديط االقتصادي وتنظديمه لدي

 .1والتنمدية املستدامة

  :عدة تعاسيف القتصاد املعرفة ومنها يوجد

مازا  االعتماد علديها نظرية عن االبتكاس اليت أنه  على J.A. schumpete:تعريف جوزيف شومبديرت  .1
  .ني دخل الفرديف تفسري دوس االبتكاس يف االقتصاد والتطوير وزايدة االنتاجدية وحتسمتواصال 

 اقتصاد املعرفة أبنه دساسة وفهم عملدية تراكم املعرفة وحوافز األفرادM.Parken كما يعرف ابسكني .7
 .2تعلم املعرفة واحلصو  على ما يعرفه اآلخرون الكتشاف،

املعاسف، هو  إنتاجو  اقتصاد جديد يظهر يتمديز بتباد  املعرفة: على أنهZackladو Grundsteinعرفه   .2
 3.سأس ما  معريفإىل  الالمادايت يف هذا االقتصاد سأس املا  حتو  تدسجيااقتصاد 

ختصص فرعي من االقتصاد يهتم أساسا ابملعرفة من جهة : "هأبنّ Dominique Forayكما يعرفه   .6
 يعترب ظاهرة اقتصادية حديثة تتمديز بتغري سري االقتصادايت من حديث النمو وتنظديم النشاطات أخرىومنجهة 
 .4"يةاالقتصاد

قواعد البدياانت واملعلومات والربجمديات وغريها،  تتضمناملتضمن للمعرفة الصرحية اليت أنه  :تعريف جنم عبود .1
شاء، نالثوسة من خال  املعرفة وخدماهتا اال خيلقه االقتصاد الذي وأبنّ  ،دواملعرفة الضمندية اليت ميثلها األفرا

                                                           
 12.، ص2004،األسدن، 1 دد،ع43مىن مؤمتن، دوس النظام الرتبوي األسدين يف التقدم حنو االقتصاد املعريف ،جملد  1
 .717ص . مرجع سبق ذكره . ان ، إداسة املعرفةديسحبي مصطفى عل 2

3 Manuel Zacklad ، Michel Grundstein ، Management des connaissances: modèles d`entreprise 

et applications، Hermès sciences publications، Paris، 2001، p 15 
 رصبوطالب قويدس، بوطديبة فديصل، االندماج يف اقتصاد املعرفة الفرص والتحدايت، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حو  التنمدية البشرية وف 4

 .12:ص.ماسس09-10االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية،جامعة وسقلة، 
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ابالعتماد على األصو   اجملاالت املتعددة يف هانواعللمعرفة أب عما التحسني، التقاسم والتعلديم، التطبديق واالست
  .1ةالبشرية والالملموسة وفق خصائص وقواعد جديد

اليت اقتصاد املعرفة يتمثل ىف إنتاج السلع واخلدمات أن إىل  K، Spellman W، Powellيذهب  .4
 مرتكزا يف ذلك ،وجديا والتقدم العلمىتسريع التكنولعملدية ىف  تساعدعلى نشاطات املعرفة املكثفة الىت  تعتمد
 جهود التحسني ىف كل مرحلة من عملديات مزجمع  ،بدالا من الثروات املادية والطبديعدية ذهنديةال الطاقاتعلى 

الناتج احمللى  استفاعجيابا على ابإل تعودعن طريق البحوث والتطوير والعالقة مع العمالء الىت اإلنتاج 
 .2اإلمجاىل

 ادية،األفكاس واملعرفة ولديس املواسد امل كمهاالقتصاد الذى حت" :هاقتصاد املعرفة أبنّ ( APEC، 2000)تعريف  .7
من الثروة والتوظديف  إنشاءللنمو و  برزاملعرفة فهى احملركات األ ا معفهو اقتصاد قائم على إنتاج وتوزيع واست

 .3"الصناعات خال  مجديع
املعلومات بعد  تطوس ناشئ من خال هو االقتصاد ال اقتصاد املعرفةأن  نستطديع القو من خال  ما سبق، 

املعرفة وسأس املا   مهديةألعلى فهم جديد  عتمدالعصر الصناعي، وهو فرع جديد من فروع العلوم االقتصادية ي
من القديمة املضافة،  على شطرا كبريافديه املعرفة  حتتوياجملتمع، وهو االقتصاد الذي  ازدهاساالقتصاد و  منوالبشري يف 
املعرفة هي العنصر الوحديد يف أن  مبعىناالنطالق له،  بؤسة كوهناواالتصا    اإلعالمعلى أساس تكنولوجديا فهو قائم 

العملدية اإلنتاجدية واملعلومات واملعرفة هي املنتج الوحديد يف هذا االقتصاد، وأن املعلومات وتكنولوجدياهتا تشكل 
 .وفرم التسويق وجماالهتااإلنتاج  طرقوحتدد 

                                                           
عمان، ص 2010مجا  يوسف بدير، االجتاهات احلديثة يف إداسة املعرفة واملعلومات، داس كنوز املعرفة العلمدية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ، 1

  150 – 151.ص
2
Water W. Powell Kaisa Spellman، The knowledge Economy، Annual Review of sociology، 

Vol. 30، 2004، pp. 200-201.  
 3 Asia – Pacific Economic Cooperation. Available at: www.apec.org/ Meeting- papers / 

leaders- declaration / 2000-aclm- aspx. 

http://www.apec.org/
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 :بني االقتصاد املعريف واالقتصاد املبين على املعرفة الفرق: طلب الثاين امل

قام  إذ Fritz Machlupاخلمسدينديات علي يّد االقتصادي  سنواتإىل  ترجع نشأة االقتصاد املعريف
اقتصرت ا مل تتناو  اقتصاد املعرفة وإمنالدساسات السابقة اليت قام هبا االقتصاديون فبدساسات على إنتاج املعرفة، 

الزساعدية والفوالذية واآللدية والبرتولدية والكديماوية وغريها من املنتجات املادية : من املنتجات مثل أخرى أنواععلى 
 Robert Solowو Joseph Schumpeter: أمثا وقد توجه اهتمام بعض االقتصاديني . خرىاأل

  .قتصادمعتمدا علديها يف تنمدية اال أصبح القتصاد املعرفة لكوهنا وآخرون

على املعرفة، ولكن حبكم  قائماالقتصاد الأو  االقتصاد املعريف هواقتصاد املعرفة أبّن االقتصاديني  سأى بعض
بني  فرقةعادة النظر والتإلبعض الباحثني االقتصاديني  جلأتساسع التحوالت االقتصادية والتطوسات التكنولوجدية 

  .1للمصطلح هذين املعنديني املختلفني

تحسني سفاهدية األفراد، واملنظمات، واجملتمع ل إذ يطمحالعلوم األساسدية، وع فر  تصاد املعرفة فرعا منيُعد اق
 جانب أويلومن . لتطوير هذه النظم الزمةتنفديذ التدخالت الب القديامدساسة نظم إنتاج وتصمديم املعرفة مث بواسطة 

فهو يطوس األدوات العملدية والتقندية اليت  آخرجانب ومن . هذا الفرع مناذج نظرية من خال  البحث العلمي خيلق
 .2مباشرة على العامل الواقعي نفديذهاميكن ت

وعملديات البحث والتطوير،  ، أي إنتاج وصناعة املعرفةنفسهاابقتصادايت عملديات املعرفة  رتبطهو ما ي و
إداسة األعما   الديفتكأو  تكالديف العملدية املعرفدية مثل تكالديف البحث والتطوير كان ذلك من انحديةسواء  

عملدية اقتصادية  كوهنا اإليرادات من هذه العملديةأو  ، وبني العائدجانبمن  كوينهماخلرباء وت حتضريأو  االستشاسة
 .3انحدية اثنديةغريها من أو  الفندقديةأو  جمردة مثلها مثل اقتصادايت اخلدمة السدياحدية

                                                           
 .4، ص7014ودوسه يف حتقديق التنمدية االقتصادية واالجتماعدية، املعهد العايل للتنمدية اإلداسية، دمشق، لشديخ، االقتصاد املعريفخالد ايسني ا 1

2
Swanstrom، Edward(2002). Economics-based Knowledge Management.[Available at: 

www.gkec.org/knowledgeeconomics/econkmframework/kmeconomics1.7.pdf] 
 .7، صمرجع سبق ذكره ودوسه يف حتقديق التنمدية االقتصادية واالجتماعدية،  خالد ايسني الشديخ، االقتصاد املعريف 3
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 تحقديق سفاهديةيويل اهتمامه لعلم االقتصاد الذي  هو ذلك الفرع منفالقتصاد املعرفة  عطىامل املفهومما أ
تطويرها  واجباإلجراءات ال سديددساسة نظم تصمديم وإنتاج املعرفة مث جت حتضريته يف شاسكمن خال  م اجملتمع

 .1وحتديثها

 : االقتصاد املعريف يهتم مبا يليأن  ابلتايل

 ملعرفةا حفظو  خذامواست توزيعو  حديازةو  خلقتشتمل على : إنتاج املعرفة . 
 الرتبدية والتدسيب واالستشاسات واملؤمترات واملطبوعات والكتابة والبحث والتطوير أن  :صناعة املعرفة

R&D ا الصناعات املعرفديةهب تمهي أمثلة عن األنشطة اليت هت. 
أجل  ذا منوهة إبداسة املعرفة متعلقُتَطوس برامج  دانلبوال ؤسساتالنمو االقتصادي فإنَّ األفراد وامل مراسوالست

 أخرىمعاسف من مصادس خاسجدية، و  إلنتاج حيتاجحتسني املعرفة أن  .الفعالدية والكفاءة يف أنظمتهم املعرفديةحتسني 
 .2املعرفة  اعمواست حفظو  توزيعا من مصادس داخلدية من خال  اكتساهبيتم 

 االقتصاد المبني على المعرفة: المطلب الثالث

 جماالتحجم  معانديها يف ملحبديث حت قبوالو  شديوعامعىن أكثر إىل  توجهي" فةعلى املعر  بيناالقتصاد امل" مفهوم
والتكنولوجديا يف األنشطة  املعرفة انغماساملعرفة واملعلومات واالستثماسات داخل نسي االقتصاد، وكذلك مدى 

 .3اإلنتاجدية

يف ي مكانة لديس ابجلديدة عنها وه للمعرفة مكانة ابسزة يف إنشاء الثروة ابلنسبة لالقتصاد القائم على املعرفة،
 واسعة ابتت يف هذا االقتصاد حديثآلت إلديها املعرفة  اكتسحتهااالقتصاد لكن اجلديد هو حجم املساحة اليت 

 .4وأكثر عمقاا مما كانت علديه من قبل

واالستفادة فمثالا العمل على إنتاج بذوس حُمّسنة  ،االقتصادية واالجتماعدية يف جمتمع معلومايت العملديات العديد
بني تكنولوجديا املعلومات مع  زجاالستفادة من امل أيضاهندسة اجلدينات، و زساعة األنسجة النباتدية  عملدياتمن 

                                                           
 .4، ص 2005موسى سمحاين، حنو توظديف إنساين ملنتوج املعرفة ، امللتقى الدويل حو  اقتصاد املعرفة، كلدية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، ، 1

Solow،
 
Robert (1988). Economic Growth Theory: An Exposition. Oxford University

 
Press

 2
 

 .7ص ،مرجع سبق ذكره ،ودوسه يف حتقديق التنمدية االقتصادية واالجتماعدية خالد ايسني الشديخ، االقتصاد املعريف 3
 .4موسى سمحاين، حنو توظديف إنساين ملنتوج املعرفة ، مرجع سبق ذكره، ص 4
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االستشعاس عن بعد، تشخديص األمراض عن بعد، إجراء العلمديات اجلراحدية عن ) كاالتصاالت مثالا جماالت متنوعة  
 .1على املعرفة والعلم مرتكزااالقتصاد أن  تثبتها ، كل(عن بعد، عقد املؤمترات عن بعداإلنتاج  بعد،

ما بعد "ما يعرف مبرحلة أو  مرحلة االقتصاد القائم على املعرفةإىل  لقد وصلت الدو  الصناعدية الكربى
هلا  خلقتيف صناعات  توظديفهاو وذلك عقب استفادهتا من اجنازات الثوسة العلمدية والتكنولوجدية " االقتصاد املعريفي

إنتاج املعرفة من  الدو  اليت تبحث عنأن  يف حني. اسرتاتديجديات متقدمةو  مستحدثةومكتشفات  كتسباتم
 ".ةاقتصاد املعرف" مرحلةيف  فال تزا للمعرفة  حفظو  خدامابتكاس واكتساب ونشر واست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 7، ص 7006،جامعة الزيتونة ،األسدن ،"إداسة املعرفة يف العامل العريب:"ري، متطلبات التحوُّ  حنو االقتصاد املعريف، املؤمتر العلمي الرابعحمّمد خض 1
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 .اقتصاد املعرفة نشأة: ينملبحث الثاا

 عن جتاسب معايشة حدياتدية جتةجمتمعات اخلربة النا من عن كل تجحديوي انمستخلص امتزاج املعرفة  تربتع
أو  ،بلد معنيأو  ،ونتاج معامل وحبوث ودساسات يف الوقت ذاته، وهي ال تقف على أمة واحدةواقعدية وفعلدية، 
  .1كللل معدودةقومدية، بل هي أو  وال حتكمها جنسدية، مشروعأو  ال حمسوبة على مؤسسة معدينةنظاماا بذاته، و 

 .التطور التارخيي للتحول املعريف:  األول املطلب

خال  ثالثدينديات القرن املاضي ومع انتشاس فكر العوملة وانفتاح األسواق على بعضعها البعض، تطوسا 
ملحوظا وسريع االنتشاس يف اسرتاتديجديات املعلومات واليت يقصد هبا ذلك اخللديط من اسرتاتديجديات االلكرتونديات 

ت أصبحواسرتايتجديات االتصاالت وختزين املعلومات ومعاجلتها ونقلها وتوزيعها،  الدقديقة واسرتاتديجديات احلاسبات
اجملتمعات تعرف مبجتمعات املعلوماتدية، إذ ابت اقتصادها يرتكز بدسجة كبرية على اسرتاتديجديات املعلوماتفي حتقديق 

 .سفاهدية شعوهبا وخلق الثروات، حديث غزت املعلوماتدية جل اجملاالت والقطاعات

قاعدة معلومات يف  300 أكثر من حيوز –على سبديل املثا   –لقواعد املعلومات  Dialog "م فالنظا
البحوث  بدياانت ببلوغرافدية كاملة عنيوجد قاعدة معلومات يف كل و  ،املعرفة من علوم طبديعدية وإنساندية فروع خمتلف

من البدياانت  كثريوال دة العلمدية،املا الذي استوفت منه، وملخصات تفصديلدية هلا، واملصدس قطاعاملنشوسة يف كل 
 .2خرىالوصفدية األ

جما   االستثماس يف ابتمن املواسد االقتصادية، و  مهم وقاعديثوسة املعلومات املعرفة موسد  جعلتوقد 
يف املعلوماتدية واملعرفة  صاست فرص العمل، حىتو اإلنتاجدية  يرفع مناملعلومات والتقندية أحد عوامل اإلنتاج، فهو 

 .3العامل جل أسجاءنمدية للتطوس االقتصادي يف التأساس 

 

                                                           
 . 16ص 2009. مجا  داود سلديمان، اقتصاد املعرفة، داس الديازوسي للنشر والتوزيع، عمان، األسدن ، 1
 .10،ص 2000مع املعلومايت، املكتبة األكادميدية، القاهرة، مصر ،دمحم مجا  دسويش، التخطديط للمجت 2
 .14ص2007عبد الرمحن اهلامشي وفائزة دمحم العزاوي، املنهج واالقتصاد املعريف، داس املسرية للنشر، عمان، األسدن، ، 3
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سنة   هايك فريدسيك على يدحبث مكتوب علم االقتصاد يف يف أو  مرة  كمفهومملعرفة  ا لقد مت تداو 
فرتز ماكلوب كان السباق إال أن .املعرفة كسلعةإىل  قد أشاس البحثو  ،"استخدام املعرفة يف اجملتمع"بعنوان 1945

كتاب لفديكوزلو إىل   الذي اعترب كمصدس مرجعي، إضافة" إنتاج املعرفة"كسلعة من خال  كتابه للبحث يف املعرفة  
 وقد أيقن من خاللهاملعرفة هي يف األصل وعلى الغالب سلعة، أن  ، الذي وضح فديه"أسس نظرية املعرفة" خومالو

ومع حتديدها حاو  " نو "اها فقد حدد وحدة للمعرفة وأمس علديهحُتدد، و أن  ينبغيسلعة  املعرفةلكي تكون أنه 
 غري صائبة هي الفاسطتسعدينديات القرن  هنايةقدياس املعرفة يف  أسادتالنظرايت اليت  كلأن   يف نظرهقدياس املعرفة، و 
 .1على افرتاضات خاطئ كوهنا استندت

يف حني ة، املعرفة البشري على رتكزنظام جديد ي يقفز حنواالقتصاد العاملي بدأ أن  القو  نستطديع ابلتايلو 
 إذمسرياا بواسطة املاكدينة املعرفدية، ابت اآلن على القوة البدندية واآلالت الصناعدية واملواد اخلام  عتمديكان سابقا 

املعرفة مهمة يف سفع القديمة بعد أن  وأنه صاس واجبا صدياغة نظرية جديدة تؤكدالقديمة فديه ابملعرفة ال ابجلهد،  رتفعت
 .2سكديزة القديمة هي العملأن  تؤكد املاضييف االقتصادية  النظريةكانت 

 اقتصاد المعرفةإلى  مراحل التحول: المطلب الثاني 

اقتصاد "لفهم نشأة و  خمتلف التطوسات،على العلم واملعرفة والتكنولوجديا لقائم االقتصاد ا لقد سبق بروز
اصطالحاا  يعرفما أو  البشرية تاليت مدّيزت تطوس اجملتمعا اخلطواتتلك إىل  ملزما علدينا التطرق أصبح "املعرفة

 .اجملتمع املعريفإىل  الصناعي وصوالا  اجملتمعإىل  ، فمن اجملتمع الزساعيّ"التحوالت الثالث" ت مسمىحت

                                                           
 جائزة تقاسم  .اللديربالدية الكالسديكدية منساوي بريطاين معروف بدفاعه عن وعامل اقتصاد فديلسوف ،هو1667 -1166   فريدسيش أوغوست فون هايك

 يةوالتقلبات االقتصاد النقديةالنظرية  لعمله الرائد يف جما »تكرمياا  غوانس مريد  مع 1974  لعام نوبل يف العلوم االقتصادية

1 
 .022:ص142.العدد سوريا، والقانوندية،  تصاديةالقلة جامعة دمشق للعلوم اجم أنس ، اجتاهات اقتصاد املعرفة يف البلدان العربدية، دمحمامات شأبو ال 
 . 117،ص 2010سحبي مطفى علديان، اقتصاد املعلومات، داس صفا للنشر والتوزيع، عمان، األسدن ، 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
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 (.اقتصاد الطبيعة)المجتمع الزراعى  -األول  التحول: األول  الفرع

جتمعات سكندية كبرية  نشوء معو  على الزساعةستكز الفرد إذا ا اإلنسان،ىف حدياة  التحوالتأهم  يعترب من
 .1ملستوى تطوس اجملتمع البشرى ىف تلك املرحلة ناسبتنظديم إداسى وسدياسى مظهر نسبدياا 

حسب علم التاسيخ البشري فإّن االنتقا  للمرحلة الزساعدية لديس حتوال وإمّنا هو اتساع طبديعي وانتج فطري 
واعتماده أساسا على الطبديعة ومواسدها بشكل آيل، أّما  األسض إىل  للسلوك اإلنساين، كون اإلنسان ومنذ هبوطه

التعداد السكاين أن  إذ يرى أخرىمعايري إىل  حبسب التاسيخ االقتصادي فإنه حيمل وصفا آخرا هلذه املرحلة مستندا
ي كان ، وابلتايل فإّن النشاط االقتصاداألسض ومنذ زمن بعديد كان ضعديفا والتمركز له مبعثرا يف مناطق خمتلفة من 

 .منعدما وال يتعدى حدود االكتفاء الذايت، والثوسة الزساعدية أنتجت جمتمعا زساعدية واعتربت التحو  األو 

على ضفاف األهناس الكربى  هي األماكن املتواجدةالثوسة إّن أوىل املناطق اليت كانت سباقة لنهوض هذه 
 أين تتواجد –والنهر األصفر  جة والفرات واإلندوس واجلانهنر النديل ودجل - يف املنطقة القريبة من املنطقة االستوائدية

مع وصف اجملتمع الزساعي وهي  عوامل متناسبة عمومااجملتمعات  هناك توفرت لتلكالرتبة اخلصبة واملتجددة، و 
آالف  10املؤسخون بثوسة العصر احلجري احلديث واليت دامت على مدى آالف السنني منذ العام  لقبهااليت  فرتةال
 .2دبل املديالق

 (.لة اقتصاد اآل)المجتمع الصناعي  -التحول الثاني : الفرع الثاني 

لقد كانت بداية الشراسة لقديام الثوسة الصناعدية بدءاا من النصف الثاين من القرن الثامن عشر يف اجنلرتا، 
 .3سوسديا ىف وقت  الحقمث يف  ،عشر ىف أوسواب الشمالدية والغربدية ومشا  أمريكا والدياابنوانتشرت خال  القرن التاسع 

                                                           
1
 Hana's A. Cadre، The Evolutions of the Knowledge Economy، The journal of Regional 

Analysis policy، 2008، pp. 118:119 avoidable at: www.jrap-journal.org/ past 

volumes/2000/203.pdf 
 002عالم الفكر، العدد  3حتى الوقت الحاضر ،  78التكنولوجيا واإلنسان منذ القرن : شوقي جالل، اآللة قوة وسلطة : آر إيه بوكانان، تعريب 2

 .00: واآلداب، الكويت، ص ،المجلس الوطني للثقافة والفنون
3
 Robert C. Allen، The British industrial Revolution in Global Perspective: How commerce 

Growth- The industrial Rev: lotion and Modern Economic Growth، Department of economics 

and Nuffield college، oxford university، 2001، pp. 2:5، available at: 

www.nuff.ox.ac.uk/users/allen unpuplished/econivent-3 pdf 

http://www.jrap-journal.org/
http://www.nuff.ox.ac.uk/users/allen%20unpuplished/econivent-3
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هذا التقدم  احتوىوقد  ابقي أحناء العامل، مث ،فديها ظهرتالىت  دو ىف ال مهد التطوسالثوسة الصناعدية  عتربوتُ 
من  العديد تزعم ،1فروع النشاط االقتصادى كافة كالصناعة والزساعة والنقل واملواصالت والتجاسة واملصاسف وغريها

 :متحوس أمهها حو  لعواملمن ا جلملةنتاجاا طبديعدياا كان   الصناعةإىل  من الزساعة مرحلة التحو أن  التاسخيدية بحوثال

  .السكان يف املناطق اآلهلة نسبة استفاع .1
 .العديش عدم قدسهتا على تلبدية كافة متطلباتالطبديعدية و  واسدامل قلة .7
  .كائنةالطبديعدية ال مديزاتللمناطق اآلهلة من حديث امل كبريال ختالفاال .2
  .مل يكن الناس حيس هبا من قبل أخرىتعقد أمناط احلدياة وبرود سغبات  .6
 .اكتشاف مواسد طاقوية جديدة .1

الزساعة اجلانب الصناعي عوض االعتماد على  االعتماد على، ساكين تلك الفرتات الزمديةعلى لزاما كان 
شيء يف عملدية أهم  لة، فاآللةمبفهوم اآل وجب إقرانه أمهديةذو التصنديع ولكي يكون استخدام مصطلح والصديد، 

الصناعة، والصناعة حتدد معدالت ومستوايت التصنديع، والتصنديع  سكديزةواملصنع التنصديع وأهم عنصر يف املصنع، 
 .2بني طدياته اقتصاده املديكانديكي حيملجمتمعه الصناعي الذي  أنشأ

 (.اقتصاد المعرفة )المجتمع المعرفي  -التحول الثالث : الفرع الثالث 

بصمة واضحة التحو  األكرب والذى كان له  ع هناية الربع األخري من القرن العشرين ظهرت عالماتم
 نتجوما  الواسع التطوسذات ثوسة العلوم والتكنولوجديا وقد ظهرت صوس ها التحو  يف  ،اتسيخ البشرية على تغديري

بل املوسد  ،من املواسد االقتصادية صدسا سئديسدياماملعلومات واملعرفة  إذ ابتت ،عنها من ثوسة ىف املعلومات واالتصاالت
 .على املعرفة القائميعرف ابالقتصاد  أصبح الذى ،يف االقتصاد اجلديد قديمة وطلبااألكثر 

 عديدال بديلت ، فقد تسببت يفالعامل ككليف مسرية  نعطافنقطة امبثابة احلرب العاملدية الثاندية  كانتلقد  
نقطة التحو  الثالث، والذي متثل يف الثوسة يعتربوهنا املختصني  لكثري منفاتصادايا اقأما ومظاهر العامل،  أحداثمن 

 :ن ابقي التحوالت مايليهذا التحو  ع ما مديز برزومن أ. املعرفديةأو  التكنولوجديةأو  العلمدية
                                                           

1
 Nicholas crafts، productivity Growth in the industrial Revolution: A New Growth 

Accounting perspective، London School of Economics، January 2002، pp. 3:5. Available at: 

www.frbsf.org/ economic-research/ Files/ crafts.pdf. 
 .02: ، ص،مرجع سابق شوقي جالل: آر إيه بوكانان، تعريب 2

http://www.frbsf.org/


 دساسة نظرية القتصاد املعرفة                                                    :  الثاينالفصل 

95 
 

 .قوة منتجةإىل  وحتو  املعرفةاإلنتاج  اندماج العلوم يف منظومات .1
كان الفاسق الزمين بني أن   فبعد :ععلى أسض الواق سديدهاالخرتاع وجت زمن املسافة الفاصلة بني صغر حجم  .7

نشوء االخرتاع وتطبديقه على أسض الواقع يستغرق مدة طويلة، ابت ال يتجاوز بضع سنوات فقط يف ظل نشوء 
أن  حديثصناعديا، انتشر استخدامه الرتانزستوس حىت  خرتاعا لىسنوات ع سوى مخسة ميضيفلم الثوسة املعرفدية، 
 اجملا ويف هذا  ،واحلدياة العامة للناساإلنتاج  سوق غزوسنوات لت ثلثال مل حتتج سوى خرىهي األالداسة املتكاملة 

 معرفةتكنولوجي جديد وبني  بني اكتشاف مبتكر الفرتةمتوسط طو  أن  :يقو  1647عام " دانديديل بديل"كتب 
 سنةما بني  سنة14إىل  تناقصمث  1616و 1110 املدة املمتدة بنييف  سنةإمكانديته التجاسية كان ثالثني 

 .سنوات 6إىل  مث 1661و 1616
اجلماعي اإلنتاج  عهدإىل 19و 11اإلبداع الفردي خال  القرنني  فرتةالعلمي والتقين، من اإلنتاج  يفتحو  ال  .2

االخرتاع واالبتكاس،  مصدساألفراد هم  والثاين كاناألو   التحولني أثناءأنه  مبعىن: واملؤسسايت خال  القرن العشرين
اخل هي الرائدة يف إنتاج ... العلمدية واجلامعات واجلمعديات ابتت املنظماتالتحو  الثالث فقد  خال أما 

 .بتكاسية والتكنولوجديةالصناعات اإل
يف جما  اإلنتاج  يف ابدئ األمر كانت معدات: ت اإلنتاجأدواطغديان الطابع األوتوماتديكي على وسائل و   .6

مبصادس الطاقة  شتغلت آالت ضخمةإىل  الصناعة حتولت تلك األدوات جمرد أدوات بسديطة، ومع ظهوس الزساعة
 طلق علديهما ي ضفت علديهاتلك اآلالت وأقامت بتطوير الثوسة املعرفدية بقدوم ، و ...التقلديدية كالفحم والبخاس

جهد كبري كما  إىل  ديا دون احلاجةنظام تشغديلها أوتوماتديك وصاسلة ابلعقو  اإللكرتوندية ضمن نظام تشغديل اآل
 .كانت يف السابق

 :فقد مكنت التكنولوجديا من التحكم يف ثاّلث ال متناهديات هي: الالمتناهديات الثالثة التحكم يف .1
يف الطبديعة احلدية  أو  اخل،...سواء يف الطبديعة اجلامدة كالذسة واإللكرتون: الالمتناهديات يف الصغر يف التحكم -

 .اخل... لشفرات الوساثديةكاخللدية واجلدينات وا
 .اخل...األقماس الصناعدية فديه مثل غزو الفضاء،: على الالمتناهديات يف الكرب ستحواذاال -
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عن اإلنتاج  ويقصد هبا السديطرة الذاتدية الكاملة على اآلالت ودوسات: على الالمتناهديات يف التعقديد االستحواذ -
 .1على التفاعالت اخل، وكذلك السديطرة...طريق األوتوماتديكدية واحلواسديب

 خصائص عصر المعلومات: المطلب الثالث

 :واملوضح فديما يلي(: 1)وعلديه ميكن تبديان خصائص العصوس الثالثة من خال   سقم 
 خصائص عصر املعلومات والعصور السابقة 13اجلدول رقم

 املعلومات الصناعة الزراعة العصر
 الديومإىل  1617 1617 - 1100 1100ما قبل  الفرتة الزمندية

 العاملون ىف املعرفة عما  مصانع فالحني طبديعة العما 
 أفراد/أفراد  آلة/ أفراد أسض/أفراد الشراكة

 .60ص ،1661، األسدن   ،عمان ،علم املعلومات، داس الثقافة للنشر والتوزيع ،عماد عبد الوهاب صباغ: املصدس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1، صمرجع سبق ذكره حتقديق التنمدية االقتصادية واالجتماعدية، ودوسه يف خالد ايسني الشديخ، االقتصاد املعريف 1
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 .عرفةمقومات التحول نحو اقتصاد الم: الثالثالمبحث 

 أمهديةاملنظمات واحلكومات  إذ عرفت، ايليف العامل احل منحا مهماعلى املعرفة  بيناالقتصاد امل ابتلقد 
متديديزها وتثمدينها بوصفها مصدس إىل  ،عاديةأدوات إنتاجدية  كوهناإعادة النظر يف أصوهلا البشرية واملعرفدية، من جمرد  

 إنشاءبذلك بناء و  صاس، فدائمةهلا منوا ومزااي تنافسدية  حتققاليت  املعرفة واإلبداع والتمديز واحللو  لصنعمستجدا 
 . سدية وعاجلة للحكوماتأساة هلذا النمط اجلديد مهمة ناسبالبديئة االقتصادية امل

 .مسات وخصائص االقتصاد املعريف مقارنة ابالقتصاد التقليدي: األول  املطلب

 عتربآخر القدسة على االبتكاس، إذ ال ي مبفهومأو  املعرفة، عما واست خلقاقتصاد املعرفة ابلقدسة على  مديزيت
ة جناعلتحقديق  داة الرئديسديةاملديزة النسبدية املكتسبة يف االقتصاد اجلديد، فاملعرفة هي األ سكديزةللثروة، وإمنا  هماملصدس امل
ة سواء ابلنسبة تنوعت املواخلدما وفرم االختدياس بني السلعاإلنتاج  ةونسبيع وحتسني نوعدية ز والتو اإلنتاج  عملديات

 :ابآليت على املعرفةقائم االقتصاد ال تازاملنتجني، وبشكل عام ميأو  للمستهلكني

 حجنا أو  التعلديمأو  االتصا أو  عائق أمام عملدية التنمدية االقتصاديةال تعترب أبعادها  تكان  مهمااملسافات  إنّ  .1
 .االندماج الكامل يف اجملتمع بشكل عامأو  املشروعات

واالجتماعدية مبا  املعرفة متاحة بشكل متزايد لكافة األفراد ويتم توفريها بصوسة تتوافق واالحتدياجات الفرديةأن   .7
  .ميكن كل فرد من اختاذ القراسات بصوسة أكثر حكمة يف كافة جماالت احلدياة

 .الفرد ال يعترب مستهلك فقط للمعلومات، وإمنا يعد منتج ومبدع هلا أيضا .2
أو  مل يساهمأن  واحتكاس املعرفة يستطديع إنشاءال يوجد اقتصاد كونه ،  ككل  ملعرفة اقتصاٌد العاملاقتصاد ايغزو 

على املعرفة  قائمال املناخ االقتصادي على املستوى الكلي يف االقتصادأن  ، كماغرياملعاسف اجلديدة من ال شرتيي
ضمان ألن  ،مهديةاأل ابلغأمر يف  االبتكاس، وهو وإمكانديةاا لالستثماس يف املعرفة واملعلومات دعميكون مأن  جيب

يف املستقبل، والذي قد تكون معدالت  االستثماس دعديمت يستلزم وجوبعلى املعرفة  لقائماالقتصاد ا استمراسية
دعم السدياسة االقتصادية يف الدو  اليت إىل  حباجةمثل هذه اجملاالت  ابلتايل فإنّ حمدودة، و أو  تدنديةعلديه م سابحاأل

 .على املعرفة لقائمى حنو حتقديق االقتصاد اتسع
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خال   ، ومنقدميعن االقتصاد ال جتعله خمتلفااليت  خرىوخصائص األ بعدة ممديزاتاقتصاد املعرفة  تازويتم
 :التالدية ال خيرج عن الصفاتأنه إىل  خلصناوخصائص اقتصاد املعرفة، و  ممديزات احتوتمراجعتنا لألدبديات اليت 

 .سأس املا  املعريف والفكري كوهناعلى االستثماس يف املواسد البشرية   عتمداملعرفة ي كثريأنه   .1
 .ة يف التقنديات اجلديدةبري ة واخلكونواملالكفأة لقوى العاملة ااالعتماد على  .7
حتّد  للعاملني مواكبة التطوسات اليت الذي يكفلوإعادة التدسيب،  تواصلنيالتعلم والتدسيب املعلى  االستكاز .2

  .ملعرفةا جماالتيف 
  .سريع دقديق وفعا نظام معلومايت  تأسديسل تأثريابل مديزواالتصا  توظديفا يت اإلعالمتوظديف تكنولوجديا  .6
 .املعرفدية السلعإنتاج وصناعة إىل  السلع املاديةالنشاط االقتصادي من إنتاج  حتو  .1
  .للتغديري والتنمدية كمحوسعملديات البحث والتطوير   طبديقت .4
 .وخرباهتممؤهالهتم  زادت كفاءاهتم وتعددترفة كلما الدخل لصناع املع زايدة .7
إذ ابالنفتاح واملنافسة العاملدية  تصف، ويمتطلبات متجددةأنه مرن شديد السرعة والتغري، يتطوس لتلبدية  .1

 .اقتصاد املعرفة، بل هو اقتصاد مفتوحإىل  الولوجحواجز  تنعدم
 .سابقااألسواق  تدخلمل  مستجدةدية منتجات فكرية معرف خلقاالبتكاس وإجياد و  لديه إمكاندية  .6

الذاتدية  ةس االخرتاع واملبادسة واملباد مهديةاستباطه ابلذكاء وابلقدسة االبتكاسية وابخلديا ، وابلوعي اإلدساكي أب  
 .1االحتدياجات تلبديةيف  أفضلاألداء، و  نوعديةكم وأكثر أكرب   كل ذلك إلنتاج  نشديط، وتفضلاألواجلماعدية لتحقديق 

 :واالقتصاد القدمي وفقا جملموعة من املعايري األساسدية االختالف متا بني االقتصاد اجلديد أوجهأهم  ومن

. موجودة مبا يكفياملعرفدية  املنتجاتأن  إذمن مشكلة الندسة ال يعاين االقتصاد اجلديد أن  إذ: ةمشكلة الندر  -
أسعاس الرقائق  مديو ف. نتجات املعرفديةأسعاس امل تدنئةانتشاس التقنديات اإلنتاجدية القادسة على إىل  وهذا ما أدى
املكثف لتلك  ا معلالست االقتصادي دافعال سفعخال  السنوات املاضدية يف  ساهم حنو السالباإللديكرتوندية 

ديكون اقتصاد املعرفة س ظلففي  أخرىانحدية من . املزيد من التقدم االقتصادي والتقين قود اجتاهالشرائح مما سدي
 .الناضبة والسلع ولديةبدائل للعديد من املواد األ العامل إجياد ابستطاعة

                                                           
االقتصادية العماندية، مسقط،  للجمعديةاألو   املؤمتر السنوي: دمحم عبد العا  صاحل، موجهات التنمدية الصناعدية يف االقتصاد اجلديد، مداخلة مقدمة إىل 1

 . 7001-10-7،2:يومي



 دساسة نظرية القتصاد املعرفة                                                    :  الثاينالفصل 

99 
 

من األصو  اهلامة يف والذكاء، واملعلومات، وسأس املا  البشري،  املعرفة الفندية، واإلبداع،تعترب : ةأساس الثرو  -
 الثروة يف إنشاءلإلنتاج و  املهمةوسأس املا ، العوامل الثالث  ، والعمالة،األسض متثل  االقتصاد احلديث، بدينما

 .تقلديدياالقتصاد ال
الذي  يف االقتصاد التقلديدي عكس ذلكالغلة مع احلجم  ابستفاعاالقتصاد اجلديد  يتصف :اقتصادايت احلجم -

يوجد حجم اقتصادي أمثل  كمديات اإلنتاج، كما ال  استفاعمع  ترتفع األسابح، ففي املقابل يتمديز بنقص الغلة
 .يةوإىل ما ال هنا أي حجم ، ألنه يف اقتصاد املعرفة ميكن إنتاجأةللمنش

يف  مثل ما هوخطديا  لديس مبعناهألعلى حنو االنمو يف االقتصاد املعريف هو منو حلزوين  :النمو االقتصادي -
 .قدمياالقتصاد ال

متكدينها يف أو  على املعرفة لقائمةالنسبدية للصناعات ا تزداد املشاسكة :النسبية للقطاعات االقتصادية مهيةاأل -
ذات التقنديات املتوسطة والرفديعة، مثل اخلدمات املالدية  يف الصناعات أكثر األحديان، وتتمثل يف يثداالقتصاد احل

 . وخدمات األعما
 يتعلقففي اقتصاد املعرفة  .قدميمنط السلعة يف االقتصاد املعريف مقاسنة ابالقتصاد ال خيتلف: ةمنط السلع -

 قديمة زايدةعند انتقا  العامل، ما يعين  ؤسسةامل جخاس إىل  حتويلهأي ميكن  ؤسسةولديس امل وظفابمل املنتج
القائمة على  املنتجات، فقدميالقتصاد الا عكس ذلك يفو . األعما  املوهبة البشرية واستقالهلا يف عامل

 .فقط ةولديس قديمة استعمالدي ةستعمالدياالو  تبادلديةال تنيقديمابمتالك ال تتمديزاملعرفة 
وهو مدى ملكدية املنشأة للمعرفة، مقابل مقدياس إال ءة االقتصاديةجديد للكفا برز مؤشر :معيار الكفاءة -

التايل الفروقات ما بني االقتصاد  اجلدو يف هذا السدياق، يلخص  .اإلنتاجدية املستخدم يف االقتصاد القدمي
 االقتصادية األساسدية، وبديئة األعما ، سماتمن حديث ال تقلديدياملعرفة واالقتصاد الى عل بيناجلديد امل

 .1ق العمل، وأدواس احلكوماتوسو 

                                                           
 .77،ص7016، صندوق النقد العريب ،11العددجملة دساسات اقتصادية ،وسقة إطاسية، : املعرفة سفديان قعلو ، اقتصاد. هبة عبد املنعم 1
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 خصائص اقتصاد المعرفة بالمقارنة مع االقتصاد القديم 04 رقم  الجدول
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 .71ص، 7016، صندوق النقد العريب ،11العدد، جملة دساسات اقتصادية ،وسقة إطاسية: اقتصاد املعرفة ،سفديان قعلو . هبة عبد املنعم: املصدس

 :ليكما اقتصاد املعرفة يتمديز مبا ي

ويف كل وظديفة  والرغبة والطلب على منتجاته املعرفدية اليت تدخل يف كل نشاط، ويف كل عمل،إلديه  جتدد احلاجة .1
 .دسجة ميكن القو  ابستحالة قديام نشاط ما بدون املعرفةإىل  وبشكل متصاعد

الزمن وتعدد  مبروس ابالحتفاظ، بلأو  ازدايدها وعدم نضوجها سواء ابالستعما و  جتدد املصادس املعرفدية ومنوها .7
 .االستخدام تزداد املصادس املعرفدية وترتاكم جماالهتا

السمات اليت يتمديز هبا االقتصاد أهم  استخالصأن  ومسات اقتصاد املعرفة، ميكننا ومن خال  استعراض خصائص 
 :التايل  اجلدو من خال  عرض  - أخرىيف وجه مقاسنة  -املعريف عن االقتصاد التقلديدي 
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 خصائص االقتصاد املعريف ابملقارنة مع االقتصاد التقليدي 05 رقم  اجلدول

 

 
ة أطروحاملعرفة،  علي بن حسفن يعن هللا القرين، متطلبات التحو  الرتبوي يف مداسس املستقبل الثانوية ابململكة العربدية السعودية يف ضوء حتدايت اقتصاد: املصدس

 .66،ص7006ة السعودية، ،دكتوساه ، جامعة أم القرى، اململكة العربدي

 . متطلبات ودعائم التحول املعريف: املطلب الثاين 

 ، وميكن القو وظديفهاقتصاد املعرفة وتإىل  شاملالتحو  الأجل  من احملددات واألسس الالزمة منيوجد الكثري 
 :1مايليالقتصاد املعرفة  جيبأهم  أن

                                                           
 .24، صمرجع سبق ذكرهودوسه يف حتقديق التنمدية االقتصادية واالجتماعدية،  خالد ايسني الشديخ، االقتصاد املعريف 1
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الثانوية إىل  بدءا من املرحلة التمهديدية ،للتعلديم واملعرفةالذي يوجه اإلنفاق العام النظر يف تكالديف  إعادةجيب  .1
 .مع توجديه اهتمام مركز للبحث العلمي

إنشاء جو مالئم الدولة  إذ ينبغي على، ودة مرتفعةخلق وتطوير سأس املا  البشري جب جيب االشتغا  على .7
 .من عناصر اإلنتاجأساسي عنصر  ألهنا قد ابتتللمعرفة، 

من  شطريف متويل  تشاسكالشركات العاملدية الكربى أن  إذاقتصاد املعرفة،  مهديةأبلشركات املستثمرين وا يقني .2
من استثماساهتا للبحث العلمي  وتضع شطرا مهمامستوى تدسيبهم وكفاءهتم،  زايدةالعاملني لديها و  تكوين

  .واالبتكاس
لثقافة إنشاء  يث، وأن يتمتفرض ذهندية وسلوك مؤسسي حد جديدةبندية مؤسسدية  خلقالعمل على  استلزامدية .6

 .واالدخاس وحسن االستثماس ديدةالنوعدية واجلودة وثقافة اإلنتاجدية اجل
اقتصاد السوق  ظليف  نشطةولة و ؤ ضروسة إجناد مهام البناء القانوين واإلجرائي ملؤسسات اقتصادية ومالدية مس .1

 .واألجنيب الستثماس احملليل فزالبديئة التمكديندية القتصاد دينامديكي وحم تويأبن حتتستحق االجتماعي 
بني األجهزة احلكومدية  االجتماعيالتنمدية والتطوس  تكالديفتحمل لشراكة وتنسديق  قامةضروسة التأسديس إل .4

 .واملواطنني املديناملركزية واحمللدية والقطاع اخلام واملنظمات غري احلكومدية واجملتمع 
يتطلب تسلديح  الذي بعديدال للمدىملعرفة، وذلك ضروسة الربجمة والتخطديط لالنتقا  لالقتصاد القائم على ا .7

املعلومة وحل املشكالت  مع التفاعلوحرية التعبري والقدسة على  االستقاللديةجديدة قائمة على  بعقلديةاملواطن 
 .تنافسدية عالدية هلاوالتمتع مبهاسات 

للمحدثني  حديثةومة قديم مبنظ لخروجلاالجتماعدية والرتبوية،  التنمديةثقافة العمل احلر كجزء من  غرسضروسة  .1
 .االقتصاديني ولقديم االدخاس واالستثماس والثقة

6.
جيري تصمديم نظم  العام واخلاص، وأنيف القطاعني اإلنتاجدية واخلدمدية  املنظمةاالستقاء مبستوى املوسد البشري يف  

 واملوجهةعلى املنافسة  قدسهتاو  عملدياهتا والتزامها ابلتدسيب مبقايديس اجلودة العاملدية يف إنتاج السلع احمللدية لتحديني
 1 .للتصدير

                                                           
 .27، صمرجع سبق ذكرهية واالجتماعدية، ودوسه يف حتقديق التنمدية االقتصاد خالد ايسني الشديخ، االقتصاد املعريف 1
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أبهنم  كل الطالب األساتذة والفنديني ابجلامعات ومراكز التدسيب واملعاهد العلديا ومراكز األحباثّ   اعتباس .10
 االجتماعي العمل اجلماعي فديما بدينهم، فذكاء الفرد وحده ال يكفي ومطلوب ذكاء حسو  وبعثشركاء يف اإلبداع، 

.  
 كتساب وتطوير املعرفة،ال  هام وسكن سئديسيعنصر  أصبح التخصصات والعلومكل ل بني  التكامل والتداخ .11
املعرفة،  ظهوس جماالت جديدة مثل التقنديات احلديوية، أنظمة التخديل واحملاكاة، اهلندسة الوساثدية، إداسةإىل  أدىمما 

 مل تعد العلوم ة القدسات الذاتدية، وابلتايلإداسة التقندية، اإلداسة اإللكرتوندية، اهلندسة الطبدية، التخطديط العقلي وتنمدي
  .ضوالتطبديقدية مفصولة عن بعضها البعاألساسدية 

املقاسنة املرجعدية  زايدة التنافسدية االقتصادية العاملدية املبندية على املعرفة واملبادسة والسبق الزمين، واتباع أسالديب .17
 .حملدياا ودولدياا كعنصر أساسي يف ذلك

عن بعد  والتدسيب اخلام واستخدام املعلوماتدية يف ذلك، من خال  التعلديم والتدسيبالتوسع يف نشر التعلديم  .12
 .مؤسسة 14000أكثر من إىل  واجلامعات املفتوحة، حديث وصل عدد اجلامعات ومراكز التدسيب

مثل ) متكاملة، زايدة دوس املؤسسات االقتصادية الكبرية يف إنشاء مؤسسات املعرفة من خال  برامج تنمدية .16
  (.مؤسسة 6000)اليت خلفت مدن وقرى وحدائق تقندية كربى و  ..(،.سونغ ، أمازون ، مديكروسوفتسام
أن  ابعتباس عناصر تنمدية االقتصاد الوطين واستدامته،أهم  زايدة االعتماد على املواسد البشرية ابعتباسها .11

السبل  بداعاته وتوفرت لهكلما دادت إاإلنتاج   على دايدةأكرب  العقل البشري مدته أطو  وله القدسة بشكل
 .واإلمكانديات

ظهوس أنظمة ومنظمات وهديئات سعاية املبدعني واملبادسين وأصحاب االبتكاس، وسبطها أبنظمة ومنظمات  .14
يسمى حاضنات  وهديئات الرعاية واحتضان تكوين املشروعات ومؤسسات األعما  الصغرى واملتوسطة وهي ما

 .عما  واالبتكاس التقيناألعما ، احلاضنات التقندية وحاضنات األ
القطاعات  توفري معطديات موضوعدية لتتبع التطوس العمراين يف العامل العريب، وتسريع تنافسدية املدن يف .17

وتسريع القطاعات  االقتصادية واالجتماعدية من خال  مؤشرات املعرفة، وهي تطوير التنافسدية من خال  املقاسانت
 .قتصاديةاملعرفدية وقطاعات اخلدمات واجملاالت اال

سفع احلصة املخصصة لتقنديات املعلومات واالتصا  يف مديزاندية الدولة، تعاون دويل ثنائي ومتعدد األطراف،  .11
توعدية املواطنني  شراكات بني القطاع العام واخلام، ودوس الدو  متعدد مثل القديام بتأمني وضمان منافسة شريفة،
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ا ، تنظديم ساب خمتلف قطاعات اإلداسة ابلشبكة، تطوير وتشجديع استعما  تقنديات اإلعالم واالتص مهديةواملقاوالت أب
لتقنديات اإلعالم واالتصا ،  شبكات املعلومات اخلاصة، سرعة إعداد بديئة مالئمة لتطوير صناعة وطندية فعالة

 احلفاظ على تعبئة شراكة عمومدية وخاصة متفق بشأهنا وتدشني مشاسيع طموحة
تصبح املعرفة لابملداسس واجلامعات،  من حتدايت البد من البدء كلمةمبعىن القتصاد املعرفة اللالنتقا   .16

  .1يهي أساس النظام التعلديم والوسائل اليت تدعم حتصديلها واحلفاظ علديها ويف النهاية ختلديقها
واملقومات   ركائزمن ال عدد يستلزم وجوداقتصاد املعرفة  ابجتاه ؤثروامل اجلديد التحو أن  يؤكد البنك العاملي

هدياكل وقواعد املعلومات، واألهم من كل هذا  ديداالبتكاسية لألفراد، جت طاقاتستثماس يف التعلديم، تطوير الكاال
 .2بديئة مؤسساتدية تبعث على حرية النشاط االقتصادي وجودهو 

 .نظام فعال لإلبداع لتكنولوجي: األول  الفرع

الرؤى  برسمتتكفل  مؤسساتو  ةمتدينبديئة تنظديمدية  وجودمنو قطاع تكنولوجديا املعلومات  توجبي
وتكنولوجديا املعلومات  يف وزاسة لالتصاالت اجلكومي، ويتمثل الكديان التنمديةفرص  شجديعوالسدياسات الكفديلة بت

والرفع من املنافسة ومحاية املستهلك،  شجديعبت اهلادفةالسدياسات  برسماملؤسسات ، وتقوم خمتلف ابلتعاون مع  تمهت
سفع االستثماسات، و  عزيزطريق حترير السوق وتعن إال ال يتمالقومي،  يف الدخل عالماإلتكنولوجديا مضافة ل قديمة

واالتصا   اإلعالمدمات وتطبديقات تكنولوجديا خ عما الست واجبةالقوانني الوضع يف السوق، و  ؤسساتاملنشاط 
 .3بشكل آمن للمواطنني

منوذج ما  ع، وابست7002سنة  Lederman  &Maloneyكل من   قامإحصائي  حبثففي 
الفرتة زمندية، امتدت  12احمللي اإلمجايل ألكثر من  الدخل تطوسالبحث والتطوير، وبني  عما بني أ صلاحنداس ي

الناتج احمللي اإلمجايل تزيد إىل  يف مؤشر البحث والتطوير% 1زايدة أن  لوحظ، 7000غاية إىل  1671من سنة 
 %. 0. 71من معد  منو هذا األخري بنسبة 

                                                           
 .21اإللكرتوندية،  النادي العريب للمعلومات، ص 2000تكنولوجديا املعلومات والتعريب، جملة العربدية : دمحم مرااييت، اقتصاد املعرفة 1

2
 Derek H C and Carl J Dahlman، the Knowledge economy the KAM methodology and world 

Bank Operations، The World Bank، Washington DC، USA، 2005، p.4 
 .61.االسكوا، تعزيز قطاع تكنولوجديا املعلومات واالتصاالت ملواجهة حتدايت اقتصاد املعرفة، مكتبة دمحم ساشد آ  مكتوم االلكرتوندية، ص 3
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عن  قصىتي 7001سنة  Van Pottelsbergheو Guellecكل من   آخر قام بهحبث ويف 
أحباث عامة، أحباث متعلقة ابألعما  وأحباث أجنبدية )أمناط أنشطة البحث والتطوير  لعدد مناآلاثس طويلة األجل 

 .عالقة إجيابدية قوية بني املتغريين لوحظ، (على مستوى اإلنتاجدية

ملختلف اجملاالت العلمدية  دونةالعلمدية امل جملموعة من الدساسات Adams ندفقد است 1660 يف عامأما 
بنسبة   تشاسك سرتاتديجديةاملعرفة االأن إىل  صلعلى خمزون املعرفة، لديشاسة لإل 1610غاية إىل  1612من سنة 

 .للصناعات اإلنتاجدية يف الوالايت املتحدة األمريكديةاإلنتاج  وسائلمردودية كبرية يف زايدة 

إذ  ،سرتاتديجديةاملعرفة اال خللقوحديد كمصدس  احمللي اإلبداع التكنولوجيدان النامدية ال تعتمد على البل نّ إ
يف حني إذ ما حاجاهتا احمللدية، و لتناسب وإعدادها الداخل إىل  حتويلهاملعرفة التقندية األجنبدية، و اب ميكنها االستعانة

قاعدة املعرفة العاملدية اآلخذة إىل  نسب الطرق للدخو سوى ابتكاس أخاصة هبا، فما علديها  أسادت خلق اسرتاتديجدية
 .اإلبداعدية احمللدية طاقاهتا وظف، وأن تقرس مىت وكديف تالتقدميف 

تم مستقلة هت وزاسة أتسديساالقتصاد املعريف يف  صوب نتقا لال تقندياتوتتمثل اخلطوة األوىل لوضع 
 نتقا تقود اال وجود اهلديئة التنظديمدية املتمثلة يف وزاسةأن  ميكن القو علديه و  ،طويرهاواالتصا  وت إلعالمبتكنولوجديا ا

 :1املعريف يسمح بتحقديق األهداف التالدية

مجديع األطراف  تعمل على وضع القوانني والتشريعات الالزمة لضمان محاية حقديبة وزاسية استحداث .1
 .الرقمياملتعاملة يف العامل 

والبعديد  ة عمل وسؤية واضحة على املدى املتوسطخلق وزاسة خاصة ابالقتصاد الرقمي يسمح بوضع خط  .7
 .لتحقديق التحو  الرقمي املطلوب

تسمح  لالقتصاد الرقمي يف العامل وخاصة يف الدو  املتقدمة توفر بواابت إلكرتوندية ذات االستباطكل الوزاسات  .2
تقدمي معلومات إىل  ة، ابإلضاف...(طلب واثئق، تسديد فواتري، تقدمي شكاوي) بتقدمي خدمات خمتلفة للمواطنني

  .االقتصاد الرقمي متقدمة حو  وضع البلد ابلنسبة للخطط واملؤشرات املوضوعة للتحو  حنو
                                                           

 1641 إلداسة ، بروكسل ، بلجديكاوهو أستاذ متفرغ يف كلدية سولفاي بروكسل لالقتصاد وا. خبري اقتصادي بلجديكي . 
جامعة عبد احلمديد مهري، قسنطدينة، . تنديو كنزة، دوس التحو  حنو االقتصاد الرقمي يف حتقديق التنمدية االقتصادية دساسة حالة اجلزائر، اطروحة دكتوساه 1

 .166،ص 7016
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املختلفة، ومنها  يسمح وجود وزاسة خاصة ابالقتصاد الرقمي مبتابعة سوق االتصاالت واإلنرتنت والشبكات .6
  .متطلبات تسهديل التحو  الرقمي وغريها منالتدخل لضبط األسعاس وحتسني جودة االتصا  والزايدة يف سرعته 

جما  التقنديات  ت احلاصلة على املستوى العاملي، وخاصة يفاتواكب اهلديئة التنظديمدية لالقتصاد الرقمي التطوس  .1
الرقمدية، مما يسمح هلا بولوج االقتصاد العاملي واالنفتاح على الدو  وخاصة تلك اليت جنحت يف حتقديق التحو  

 .الرقمي

 .توافر قواعد هيكلية للمعلومات: لثاني الفرع ا

، (بعث)توجديه  عربهاشبكات املعلومات واالتصاالت اليت يتم من إىل  هدياكل املعلومات واالتصاالت بنيت
تكون شبكات وقد فديما بدينها،  صلةمتأو  ،(داخلدية)هذه الشبكات مستقلة  قد تكوناملعلومات، و  استالم، و حفظ
على  سجلةإذا كانت م( مغلقة)خاصة أو  املعلومات من أي مصدس، بعث طاعتهاستإذا كان اب( مفتوحة)عامة 
 زايدة علىخمتلف الشبكات،  املستخدمنيمن  كثري األوقاتهذه اهلدياكل يف   تويوحت. نيلمعمن املست حمددعدد 

خدمات الشبكات املتخصصة كمزودي خدمات اإلنرتنت شركات استضافة املواقع، ومراكز البدياانت ذلك 
 .1ةتنوعامل

 طويريف ت مؤثرحنو  على شاسكت إذيف العصر احلايل،  طوسالت أساسواالتصا   عالمتكنولوجديا اإل تربتع
تكنولوجديا  عرفتوقد  ،املعرفة ابقتصاد يسمىعلى ما  رتكزة اليت تطوس املت دو من ال كثرياقتصادايت ال إنشاءو 

بشكل إجيايب  شاسكمما وهذا ة، لمعواألدوات املست امجوالرب  عداتوامل التيف اآل طوسا ملحوظاواالتصا  ت عالماإل
 .2نمديتهاوت ت االقتصادية والصحدية والتعلديمديةاالاجمل تطويريف 

 قاعديةالبندية الإذ تعد االقتصاد املعريف  نشوءيف  سئديسيواالتصا  عامل  عالمتكنولوجديا اإل نمديةت إنّ 
 القائمالقتصاد العاملي ل لتحو على ا معرفة طاقاتهيف  سيرئديما العامل ال دولةواالتصا  ل عالملتكنولوجديات اإل

 عما احلواسديب الشخصدية ومدى است وانتشاس -الثابتة واملنقولة –تشكل كثافة اخلطوط اهلاتفدية  إذعلى املعرفة 
 .القاعديةهلذه البندية  رئديسديةاالنرتنت املؤشرات ال

                                                           
1
 e-strategies : monitoring and evaluation toolkit، the world bank، 2005، p25 

 .164،ص 7016تنديو كنزة، دوس التحو  حنو االقتصاد الرقمي يف حتقديق التنمدية االقتصادية دساسة حالة اجلزائر،مرجع سبق ذكره،  2
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 خدمةأو  سلعةلتصمديم ولتصنديع  واجبةملهاسات الجمموع املعاسف واخلربات وا: "ميثلالتكنولوجيا  فردإن م
 .1دفمشروع هلذا اهل خلقعدة منتجات و أو 

قديمة  واليت هلا احلاصل علديهاأكثر نفعا للفرد  وضعيف  ريلتص جتهديزهاالبدياانت اليت مت " فهياملعلومات أما 
 .يف القراسات اليت يتم اختاذها ستقبلياملأو  ضراحلا ا معيف االست عروفةم

 ستوجبخر، تشخص آلمعلومات من أو  سأيوجهة أو  أفكاس حتويل ضمنهو عملدية ت :تصالاالو
أفكاس  نقلب أحدهمقديام  حتتوي تواصلةعملدية م:" هوأو  االتصا  عرب أدواتوالرسالة إلديه  واملرسل املرسل

 .2"آخرإىل  اتصا أداة  حتو  بواسطةة دونمأو  ديةهسسالة شفإىل  حمددةومعلومات 

إعداد وسسم وتصمديم وتنفديذ  تتمثل يفصناعة إبداعدية إبتكاسية : ا عة الربجمديات على أهنا وتعرف صنا
أعما   كي يقوم بعدةأوامر وتعلديمات للحاسب ل على عدة حيتويوالذي وب برانمج تشغديل للحاس واختدياس

 :ايليهذه الصناعة مب تازنتديجة معدينة ومت بلوغأجل  من ابطةمرت 

 .لدسجة األوىلري ابالبش ذهنعلى الاستكازها  .1
 .ال ختضع يف إنتاجها لعاملي الزمان واملكان، أي ال ترتبط ال مبكان وال بزمن حمددين سابقا  .7
 .منظومة تسويقدية متكاملة حتكمها .2
 3.عاملديةومنافستها لألسواق ال الزايدة املستمرة يف إيراداهتا .6

 .العمالة المؤهلة والماهرة: الفرع الثالث 

مع املعاسف  تواصلبشكل م قدساهتاحتسن وأتقلم أن  إبمكاهنااليت و  اليت متديز ابإلتقانترب الديد العاملة تع
، إنشاء، متالكيف اقتصاد املعرفة، وذلك من خال  مساحها إب متديازمن شروط اال مهماواملتعلمة شرطا  بتكرة،امل

                                                           
 46مجا  داود سلديمان ، اقتصاد املعرفة ، مرجع سابق ، ص 1
يف  مللتقى الدويل املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتهاعبد اهللا قلش ، تكنولوجديا املعلومات واالتصا  واقتصاد املعرفة ، مداخلة مقدمة ضمن ا 2

 11نوفمرب، جامعة الشلف، ص27، 28تكوين املزااي التنافسدية للبلدان العربدية، 
 رصبوطالب قويدس، بوطديبة فديصل، االندماج يف اقتصاد املعرفة الفرص والتحدايت، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حو  التنمدية البشرية وف 3

 .717ص 2004. ماسس09-10االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية،جامعة وسقلة، 
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الكلدية اإلنتاج  إنتاجدية عوامل لرفع تطمحابلنشاط االقتصادي احمللي، اليت  اليت ترتبطاملعاسف  عما نشر، واست
 :1مايليسأمسا  البشري يف حتقديق النمو االقتصادي  دوس بنياليت ت الدساساتالنمو االقتصادي، ومن  نسبوحتسني 

إىل  1640من  للمدة املمتدة بلد 61بدياانت  تضمن 1661سنة  Barro حبث إحصائي قام بهيف  -1
وهي . الناتج احمللي الفردي احلقديقيو التسجديل املدسسي عالقة إحصائدية موجبة بني معدالت  استخلص، 1611

مها متوسط سنوات الدساسة ومعد   7001 عام Sotoو Cohenكل من توصل إلديها  النتديجة اليت  ذات
 .النمو االقتصادي

وجود عالقة إىل  فتوصال 7000 عام Hanushek  &Kimkoكل من   البحث الذي قام بهأما  -7
على  عدياسكمعاملدية  ال ختباساال على نقاطيف ذلك  عملنيتوى النمو االقتصادي، مستمسو نوعدية التعلديم طردية بني 

 .نوعدية وجودة األنظمة التعلديمدية
 :2أساسديةثالث مستوايت إىل  من حديث دسجة تعلديمها الديد املتفاندية يف العملويقسم البنك العاملي 

 .املعلومات ا عمعلى التعلم واست شخاصقدسة األ رفعل مهموهو : التعلديم األساسي -1
معه ب اجلهاز اإلنتاجي احمللي، وجي وسطالتكنولوجديا  إدماجعملديات ل مهموهو : لتعلديم التقين الثانويا -7

للبديئة اإلنتاجدية ناسب وتكديديف ما هو م وضعاالجتاهات التكنولوجدية العاملدية و واكبة ألجل مراقبة وم كوينالت
 .احمللدية

للتحفديز  الزمأبنشطة التعلديم العايل والبحث والتطوير، وهو  هممبشكل  تصلوهو تعلديم ي: والتعلديم العايل -2
 .ددةخصائص اقتصادية حم الئممعاسف جديدة وتكديديفها لت خلقاإلبداع التقين، و على 

خمابر البحث  جتمعاملنظومة العلمدية واليت  دوسمنظمة التعاون والتنمدية االقتصادية على ثبت دساسات كما ت
تضم يف شكل أوسع كال من وزاسات العلوم وجمالس أن  عايل، هذه املنظمة اليت ميكنالتعلديم ال نشآتوم يملالع

معاسف األفراد، وهذا من  طويريف أتهديل وت أمهديتهاو  ،اخلاصة وبعض اهلدياكل واهلديئات الداعمة نشآتالبحث، امل
 :3خال  قديامها ابلوظائف الرئديسدية اآلتدية

                                                           
1
 Carl Dahlman، the knowledge economy: concepts، trends، benchmarking، the world bank 

institute، February، 2002 ، op.cit. 
2
 Carl Dahlman،2002، op.cit. 

3
 OCDE، the knowledge based economy، Paris، 1996، p.21 
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 .ملعرفةنقل ا - ؛إسسا  املعرفة - ؛إنتاج املعرفة -
 (:تطوير وتقديم معارف جديدة)إنتاج المعرفة  -أوال

للمعاسف اجلديدة خاصة من خال  البحث األساسي يف األو   املنظمة املعرفدية منطدية أبهنا املنتج دتع
 .اجلامعات وخمابر البحث

 (:تعليم وتأهيل الموارد البشرية) إرسال المعرفة  -ثانيا 
، يف ظل اقتصاد شخاصسسا  املعرفة خاصة عن طريق تعلديم وتدسيب األيف إ عامل مهمالنظام العلمي هو 

ما لوحظ إال أنه واجملتمعات واالقتصادايت، شخاصيف سفاهدية األ عامال مهما وسئديسديااملعرفة، أين يكون التعلديم 
 :1سنيأسادوس اجلامعات يف إسسا  املعرفة السببني  اخنفاضهو  الديوم

 .فاق العام املوجه للجامعاتيف االنالتمويل وتراجع  اخنفاض .1
على وهذا ما انعكس ابلسلب ، علديهاالضغط حجم الطلبة املنتسبني للجامعة وهذا ما أدى لزايدة  استفاع .7

الباحثني، واملؤهالت اليت متديز عرض  عددفجوة مؤخرا بني حاجات السوق ل زايدة على ذلك ظهوسنوعدية التعلديم، 
يف موضح هو  جند وكما إذاملسرية العلمدية،  اجتاهانتباه الشباب  لفتيف مشكل اثبت ويتمثل  جانبإىل  الباحثني،

خطوسة  ما حيمل ملسرية العلمدية، وهذاابالباحثني الشباب  جمموعة منالشباب و  التحاق تناقص يفيل واامل اجلدو 
 . يف املستقبللديس فقط على إعداد الباحثنيو  على وعي وإدساك اجملتمع بضروسة العلم والتكنولوجديا يف االقتصاد

 تطور متوسط منو عدد الباحثني يف دول خمتارة 60 اجلدول رقم

 )%(معد  النمو السنوي  البلد
1985-1981 1989-1985 

 3.6 3.9 أ.م.الو
 4.2 4. 1 كندا

 4.7 5.2 الدياابن
 7.3 6.3 اسرتالديا

 3.6 4.0 مشا  أمريكا
 4.1 1.5 (دولة 11) اإلحتاد األوسيب

 OCDE 3.4 4.1دو  
 :Source : OCDE، the knowledge based economy، Paris، 1996، p42 

                                                           
1
 Idem، 1996، p.23 
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 ( :نشر المعرفة وتقديم المدخالت لحل المشاكل) نقل المعرفة : ثالثا

ال تويل تركديزها على إنشاء املعرفة وتواترها، وإمنا تركز أن  املعرفة صادعلى املنظومة العلمدية يف اقت يتوجب
قطاع األعما   على وجه اخلصوص و  عرفة يف االقتصاد وكذلك عدد من األعوان االقتصاديني،على وظديفة توزيع امل

البحث واملنظمة االقتصادية،  نشآتبني م االستباطتقوية ذلك من خال  هلذه املعرفة، و األو   عملاملست كونه
 .املعرفة واألنظمة الوطندية لإلبداع نشراالهتمام بشبكات  الرفع منو 

 .توافر نظام اقتصادي ومؤسساتي : الفرع الرابع 

يف السوق  نشطةكل الوحدات االقتصادية ال  على حيتويعام  برانمجالنظام االقتصادي واملؤسسايت املمكن هو  
 :جمموعة من الشروط، نذكر منها وجود ستلزماملعرفة، وهذا ي عما واست إنشاءأجل  من املشجعة

نظام مفتوح اليكون  كأنعدد ممكن من تشوهات األسعاس،   دىنأالنظام االقتصادي للدولة على إلزامدية مشو   .1
مع سوح الشراكة،  يشجعاملنافسة و  حيفزائدية، األمر الذي بالسدياسديات اجلأن ال ختلله على التجاسة اخلاسجدية، و 

 . ابلشفافدية والتنظديم احملكم تازهذه اإلجراءات يف ظل سدياسة اقتصادية كلدية مت وجود كلوجوب  
، تدنديةوم مستقرةالتضخم  نسب، و اثبتاحلكومي مدسوس، والعجز يف املوازنة العامة  نفاقاإلتكون أن  جيب .7
 رتجموي اثبتيكون أن  لرقابة، وسعر الصرف جيبل وال ختضع مستقلةتكون األسعاس الداخلدية أن  أيضاجيب و 

األمثل للمواسد حنو الفرص  تدياسعلى االخ املقدسةاجلهاز املايل واملصريف أن يكون إبمكان ة للعملة، و صلديالقديمة األ
 . لناجحةاملؤسسات اإىل  ملفلسةتوزيع األصو  من املؤسسات ا إمكانديةة، و الئماالستثماسية امل

للتجاسة األساسدية  د القواعدسانونظام قانوين يجيب وجود جهاز حكومي نشط ومسؤو  لديس به فساد،  .2
 .لصحافة واالستقراس السدياسيسديادة القانون وحرية ا جانبإىل  حقوق امللكدية، افظوحي

 . التوجه العاملي حنو اقتصاد املعرفة:  الثالثاملطلب 
 اخلططإعداد اجلديد، وإمنا اجلديد  مرالعلم واملعرفة لديس ابأل احلصو  على صوب بلدان العاملتوجه الإّن 

املعرفدية منذ الربع  ثغرةال إلخفاءو  بني الد تنافسفقد بدأ ال. الوطندية املتكاملة ذات الربامج الزمندية واألهداف احملددة
، 2000خطة لتصوس اجملتمع الدياابين حبلو  عام تسطري ب 1971 سنةالدياابن  إذ قامت ،األخري من القرن املاضي
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بعنوان  كانتالدولدية،   من وزاسة الصناعة والتجاسة عتمادمعهد تطوير استخدامات احلاسبات يف الدياابن اب أجراها
 .20001 "هدف وطين لعام ، –يت خطة جملتمع معلوما"

 املعلوماتدية ولديس على الصناعاتلى االعتماد عاالقتصاد الدياابين وجب على  2000 سنةحبلو  و 
على قواعد رتكز املعرفة اليت ت منتجاتمن قبل  واضحةى الثروة الوطندية بصوسة لتقلديدية، وأن تُغذِّ نتجات اامل

 إلجياد سعى، تاحلايلالقرن  هبا للدخو  يف تد خطوط عريضة يس سطرتذلك  بغدية جتسديدوقود هلا، و  املعلومات
اخلطة " حتت مسمىخطة وطندية للمعلوماتدية  سطرت ويف اتيوان ،فديض من اإلبداع الفكري اإلنساين يف اجملتمع

ة يف التخطديط كومدوس احلل أولت اهتماما أين 1980سنة ، وذلك "العشرية لصناعة املعلومات يف اتيوان
احملافظة على القدسة  كفلالصناعات املعلوماتدية مبا ي سو تطل و املالئماجل أتسديسيتم  أيندية يف اجملتمع املعلومات

منهج لتقندية "وثديقة بعنوان عن طريق 1982 سنةونشرت بريطانديا خطتها الوطندية ، يف األسواق دولديةالتنافسدية ال
 إلنتاج اجلديل اخلامس من ادفالدياابن اهلالرد على مشروع  وذلك بغديةALFAتقرير جلنة  :ةمتقدم معلوماتدية

 صناعةوهذا ما سديعرض جهداا مقابالا من الوالايت املتحدة األمريكدية،  سدينتج عنه حتمااحلاسبات الذي 
 .2 للخطر ديةالدولاملعلومات الربيطاندية وقدسهتا على املنافسة يف األسواق 

مل اليت سكزت على التطبديقات العلمدية واملعرفدية من تعترب الوالايت املتحدة األمريكدية أوىل املناطق يف العاو 
مثاندينديات القرن  حاضنة يف 20عددها قرابة  إذ بلغ ،1959 حاضنات األعما  منذ عام إنشاءخال  جتربة 

 .التسعدينديات وبداية األلفنيحاضنة مع هناية  800قرابة  صللدي استفع، و الفاسط

 القرن املنصرم، مثانديندياترجع حلقبة واليت ت يف فرنسااألوسويب يف بلدان االحتاد  يف حني تعترب أقدم التجاسب
اليت  أنتديبولديس احلديقة التكنولوجدية صوفدياأن  ، مع العلمعشرينحاضنة مع هناية القرن ال 200ت فديها قرابة أأُنش إذ
وايل ح مشلتقد ، 1969عام  نشأتأ من أقدم حدائق التكنولوجديا يف فرنسا واألقدم يف أوسواب حديث تربتع

اليت  ويف الصني2000 .وإداسي مع هناية عام  بني مهندس وابحث عامل 20530 حوايل شغلتشركة 1164
 .ابلبحث العلمي تعلقةعملدية حتو  وإعادة هديكلة للسدياسات املب قامت

                                                           
سوساي  -، العدد األو 28اجمللد  دمحم أنس أبو الشامات ، اجتاهات اقتصاد املعرفة يف البلدان العربدية، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانوندية ، 1
 .166،ص7017،
 .16،11:،ص ص7000املكتبة األكادميدية، القاهرة، مصر، دمحم مجا  دسويش، التخطديط للمجتمع املعلومايت،  2
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 تطبديقات يف الصناعة واالقتصاد،إىل  البحوث العلمدية النظرية مساسات غديريتأجل  ومن 1985 سنةمنذ 
إىل  البدياانت اإلحصائدية وُتشريTorch1 "، "قومي مركزي يعرف ب  خمطط وضعيف 1988 سنة ابشرتفقد 
 وفق، كما العشرين تسعدينديات من القرنأثناء حديقة تكنولوجدية  54 إنشاءإىل  قد أدىخطط اهلادف هذا املأن 
 20796إىل  ديهاف نشأتاليت أُ ؤسسات عدد امل بلغ 2002 سنةحاضنة تكنولوجدية حىت  465قرابة  نشاءيف إ

 أصحابمن  أكثرهم فرد ملديون 2.51 فديها قرابة ويشتغلتكنولوجديا،  ذات جودةمن الشركات اليت تُنتج منتجات 
 .2العالدية كفاءاتال

، ثريةاقتصاد املعرفة كانت  صوب الولوج والنامدية يف زدهرةامل بلدانال معظمهبا  قامتالتجاسب اليت  إن
اليت  ربامجوعن ال بلد،كل لإلطالع على جتربة  واملقاالت املتخصصة  البحوث ماموهذا ما وفر العديد من الفرص أ

 .العلم واملعرفة سلم على للنجاحعلديها  العتمادمت ا

من  عدداقتصاد املعرفة يف  صوبمؤشرات التوجه  عدد من وضحالذي ي السابقاجلدو  يف مثال إننا جند ف
 3.5 % بلغالبحث والتطوير من الناتج احمللي اإلمجايل جملا   خصصاملاإلنفاق  معد أن  ة والنامديةطوس املت دو ال

كوساي اجلنوبدية وتلديها  الدياابن  لتتبعها، حمل الدساسةيف جمموعة الدو  و املعد  األكرب وه، 2007سنة فنلندة  بدولة
 الحظ كذلكلديزاي، كما ناهلند وتركديا وإيران وماأما املعد  األقل فسجل يف كل من الوالايت املتحدة، مث  اأيسلندمث 
 لكل ملديون موظف 7382بلغ  إذفنلندة  سجل أيضا بنسبة مرتفعة يفيف جما  البحث والتطوير  مالةالع عددأن 

نسبة العمالة األقل سجلت يف أن  سنغافوسة، يف حني خرىلتلديها هي األأيسلندة  حلقت هبا، 2007سنة نسمة 
أو  معاسف جديدة خلقأو  بتكوينذين يقومون هم املتخصصون ال ظفونو فريقديا ومالديزاي واهلند، وهؤالء املإجنوب 
ة، ويشمل طلبة الدساسات العلديا قصودوإداسة املشاسيع امل – برامجأو  ،سبلأو  عملديات،أو  أدوات،أو  منتجات

 اسية للدوالسابألسعاس اجل( طوسةأما صادسات التكنولوجديا املت .عملدية البحث والتطوير لدسجة الدكتوساه املشاسكني يف
اجلوي، وأجهزة  والبحوث مثل جما  الفضاء بتكاسالعالدية من حديث اال ودةوهي املنتجات ذات اجل( األمريكي

الصني صدست أن  هو واضحفكما  .ةاحلاسوب، واملنتجات الصديدالندية، واألدوات العلمدية، واألجهزة الكهرابئدي

                                                           
 

1
 .022:ص 7مجلد  8، العدد  تنمية الموارد البشرية،مجلة ودورها في دعم ومرافقة المشاريع الناشئة حاضنات األعمال التقنية، زايدي عبدالسالم

2
 www . isesco.org.ma 0207-20-22اطلع علديه يوم     

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/183
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ملدياس 229صدست الوالايت املتحدة  يف حني 2007سنة ملدياس دوالس من صادسات التكنولوجديا  337 حوايل
 .1ملدياس دوالس121قرابة  ملدياس دوالس والدياابن156دوالس وأملانديا 

 4114مؤشرات التوجه حنو اقتصاد املعرفة يف جمموعة من الدول املتقدمة والنامية عام  07 اجلدول رقم 

 
، سوساي -العدد األو  ،28اجمللد  ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانوندية ،لبلدان العربديةاجتاهات اقتصاد املعرفة يف ا ،دمحم أنس أبو الشامات :املصدس

 .407ص، 7017

اثنتا  هناك اجلدو اليت ذكرت يف  ومن بني العشرين بلدأنه  لنا ضحيت اجلدو الواسدة يف هذا  بدياانتمن خال  ال 
فبالتايل هي ، دة والدياابن وأملانديا وكوسية اجلنوبدية وسنغافوسةأعلى املؤشرات تضم الوالايت املتح عشرة دولة حققت
البلدان أن  يف حني ميكننا القو . فديها سديطرالنمط االقتصادي امل اقتصاد املعرفة هو نعتربأن  البلدان اليت ميكن

ت تقدما ملحوظا أحرز الصني أن  اإلشاسةكبرياا على املعرفة، ومع ذلك ال بد من   يرتكز بشكلاقتصادها أن  املتبقدية
 .طوسةتنافس الدو  املت إذ صاستخال  العشرين سنة األخرية 

                                                           
، سوساي -العدد األو  ،28اجمللد  ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانوندية ،اجتاهات اقتصاد املعرفة يف البلدان العربدية ،دمحم أنس أبو الشامات 1

 .401ص، 7017
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 .خماطر وهتديدات اقتصاد املعرفة: رابعاملبحث ال

القدسات الفديزايئدية، وتطبديق  عوضا عناألفكاس واملعاسف  استغال اقتصاد املعرفة بشكل كبري على  عتمدي
الطلب بشكل كبري يف سوق  استفاعأن  لكل هذا متوقعةة، وكنتديجة حتويل املواد األولدي عوضا عنالتقنديات املتقدمة 

يف الطلب على  واضح اخنفاض، وصاحب هذا التوجه هائلةتقندية  قدسات لديهااليت  الديد العاملة اخلبريةالعمل على 
القائم على  البطالة بني أوساط هذه الفئة من العمالة حتت سقف االقتصاد ظهوسإىل  أدىالبسديطة، مما  ديد العاملةال

 .1املعرفة

حضاسته، ومن  توىقديم هذا اجملتمع وحم هلا، ككلعملدية تطوسية اتسخيدية حلضاسة جمتمع   نتاجإن املعرفة هي 
مدسوس من  استريادها على  تميأن  ينبغياجملتمع املستوسد، وإمنا مما قد يهدد  بديهي بشكلاستريادها  بمث ال جي

املستقبل، وتستجديب للبىن االجتماعدية  مجتمعالتنموية لل املخططات الئمها لتوتكديديف هتديئتها، وأن تتم كل اجلوانب
 .2واالقتصادية املمديزة هلذا األخرية

 سابحمنتجها كل األ ميتلكأن  لديس من الضروسيعام  منتجملعرفة اأن  إذسوق املعرفة هو سوق غري كامل؛ 
 دافعا، ونتديجة هلذا يؤدي الضعف النسيب لاهلمعاست أحد منها منع اآلخرين من حصو على  نتجمنها، وال ي ةاملتأتدي

يف الدو  النامدية عن  خاصةاملشروع الرحبي  امتناعإىل  املعرفة، حلصو  علىالربح يف نظام السوق احلر يف مضماس ا
الربح على خطر قلة إنتاج  لدافعاملعرفة  حلصو  علىاملعرفة، وعلى هذا ينطوي ترك منظومة ا صنعاالستثماس يف 

 .3اكتساهباعرفة، وحرمان األضعف نسبديا من امل

ء ابلنسبة للزبون، فتوسع األسواق عرب فاالو تسبب يف زوا  املنافسة الشديدة والتنوع املتزايد يف السوق  إنّ 
وفعالدية أكرب، فبفضل النمط االقتصادي اجلديد فائقة التسوق بسرعة  قدسة فديدالتجاسة اإللكرتوندية أعطى املست

                                                           
 222حسن مظفر الرزو، مرجع سبق ذكره، ص  1
الثوسة العلمدية والتكنولوجدية خال  القرنني القادمني، ترمجة شوقي جال ، سلسلة عامل املعرفة، اجمللس الوطين : ، العلم بعد مائيت عام هريمان كان وآخرين 2

 71. ، ص1660للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
 26.، ص7002تقرير التنمدية اإلنساندية العربدية،  3
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للحفاظ على قاعدة  عمل جبدعلى سجا  األعما  الابت من الضروسي املستهلك، و  لفائدةسوق قواعد ال صاست
 .1زابئنه

ودقديقة حو   متعددةمعلومات  كبرية تشملقواعد بدياانت   على إنشاءاملنظمات يف اقتصاد املعرفة  عملت
حو  من ميتلكها  كثريةتساؤالت   حد يثريإىل  هاتعاجلقوم مبها وتعملالعمالء، فهي جتمع املعلومات وتشرتيها وتست

 . 2وخصوصديتها

 :محاية حقوق امللكية الفكرية: األول  املطلب

نشطة البحث لدسايتها أب ضروساياحرتام حقوق امللكدية الفكرية شرطاا فإّن لشركات الدولدية ابلنسبة ل
 شطرالأن إىل  فبالنظر ،مديةالنادو  يف ال أمر لديس ابهلنيمحاية هذه احلقوق إال أن .املضديفة دو والتطوير يف ال

 دو تشكل هذه الإذ املتقدمة النمو،  دو يف ال يقامكرب من البحث والتطوير العاملني يف جما  العلم والتكنولوجديا األ
متاسس ما يشبه االحتكاس من حديث دو  املشاس إلديها الأن إىل  والسبب يف ذلك. أقوى نصري حلماية حقوق امللكدية

إنفاقها  لضعف ويعود هذايف هذا اجملا  ال تتمتع هبذه احلقوق النامدية فهي  دو أما ال. اعالتحكم برباءات االخرت 
احلّد من تدفق إىل  يصلأن  محاية حقوق امللكدية الفكرية ميكنأن  طراخل من حجم ومما يزيد. على البحث والتطوير

يف سر من تضديديق احلماية، خت عنديةامل إّن الدولةذلك فإىل  إضافة ،املناطق النامديةإىل  التكنولوجديا يف املناطق املتقدمة
 .3جديداملنشأ بوضع  الدولة حني تتمتع

اعتباس املعرفة كملكدية  ينتج عن. قانون امللكدية الفكرية املعرفة واملعلومات هي نوع من امللكديةل ابلنسبة
ات الفاخل ظهرفت. حثة يف حمركات البلمعمثالا تشرتي إحدى الشركات االبتكاسات املست. مقلقة نتائجخاصة 
تّدعي إحدى . تعويضأو  ترخديصأحد املواقع على شبكة االنرتنت مبوقع آخر بدون  وصلمت أن  القانوندية

 .4منذ ألف سنة نجاعةها الناس احمللديني بلمعالشركات الكديمديائدية حقوق التألديف للشديفرة الوساثدية للنبااتت اليت است

                                                           
 - 77.، ص7006ازوسي للنشر والتوزيع، عمان، مجا  داود سلديمان، اقتصاد املعرفة، الدي 1

 202.، ، ص7006سأمسا  الفكري، ترمجة عال أمحد إصالح، الداس الدولدية لالستثماسات الثقافدية، مصر، : ، توماس ستديواست، ، ثروة املعرفة 2 
 11-10ص. اجلزء الثاين. 7007 -7001مسح التطوسات االقتصادية واالجتماعدية يف منطقة اسكوا . االسكوا  3

4
  Dorbolo،Jon. Economics Epistemology. Newsletter on Philosophy and Computer، vol.97. 

(Fall 1997) 
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الت احمللدية  عضللم ذكديةحلوالا  صنعضمرة يف املعاسف الشعبدية تمن التقنديات املالعديد أن  معروفا أصبح
ت الغربدية ندياالعربدية الصحراوية الذي يفضل عن التق ناطقجذوع النخل يف تدعديم املباين واألسطح يف امل  اعماستك

 املناخ الصحراوي القاسي مبا ال يقاس، ويف وصفات الطب الشعيب يف العامل ظروفة واجهاحلديثة خاصة يف م
معاسف إىل  مثل هذه املعاسف وحتوهلا لحصو ل سابقتتأن  اجلنسديات متعددةالثالث األمر الذي أدى ابلشركات 

 .1مالكها األصلديني حترمها منحمتكرة حتمديها براءات اخرتاع 

على األسعاس يف  أثريف براءات االخرتاع اصة حقوق امللكدية الفكرية، وخ جسديديكون لتأن  وابإلمكان
أن  الصديدلدية يف اهلند وادأثر محاية براءات االخرتاع يف صناعة امل خلص أحد البحوث يفوقد . لنامديةالبلدان ا

، بشكل كبري على األسعاس ميكنها التأثري اليف األصل و  كان موجودانوع جديد من دواء  إال ماهدياألدوية اجلديدة 
املستوايت اليت تكون  تفوق مثان ابهضةأب سواقتعرض يف األاألدوية اجلديدة اليت متثل فتوحات يف جما  الطب بدينما

 .2بدولة الرعاية فادحةخسائر مما قد يسبب عندها قادسة على املنافسة، 

اليت  كل االمتديازاتلرغم من  اباحلماية امللكدية الفكرية،  نظماتعلى م واضحاقتصاد املعرفة بشكل  رتكزي
مستوى الريع  فباستفاع لة امللكدية العامة للمعرفة،عضبه مل عرتفا، بكوهنا حال بديهي وعملدية ومتكرينللمب تعطديها

احلقوق ه هلذ وضعهاالرباءة بأن  الصعوبة يف ظهرنتاج املعرفة، وتإبلالستثماس اخلاص  على دفعتعمل  بداعاخلاص لإل
ائدة ف حيصلون علىأن  من احملتملأولئك الذين  طرفاملعرفة واستثماسها من   اعمستاعملدية  عرقل مناحلصرية ت

 . منه

 أفضلهنا ال يكونون ابلضروسة يف موقع وزو الذين حي شخاصاألأن  اخلطوسة يف املعرفة اخلاصة يف إذ تظهر
 .اهلاعمالست

نظام حمكم حلماية امللكدية الفكرية  على بلد الذي ال حيتويالأن إىل  وضوعيف نفس امل Drahosويشري 
نظام محاية  الذي جيسد بلدوالبحث على مستوى مثايل، والاإلبداع  فز، حيواسده بشكل مؤثرصص مخيال  هو بلد

                                                           
 24ص. األسدن  -عمان. UNDP. حنو إقامة جمتمع املعرفة(. 7002)تقرير التنمدية اإلنساندية العربدية  1
 17ص . بقمسح التطوسات االقتصادية واالجتماعدية، مرجع سا. االسكوا  2
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يف  بنيهو م ثل ما، م 1العوائد منأكرب  املدى البعديد من تكالديف لىعديواجه ، سصاسممللكدية الفكرية بشكل ا
 .التايلالشكل 

 عالقة قوة احلماية الفكرية مبستوى الرفاهية االجتماعية 10  الشكل رقم 

 
Source : Peter Drahos،  intellectual property rights in the knowledge economy، knowledge economy 

handbook، edited by David Rooney and other، Edward Elgar، UK، 2005، p.139 

 .اإلرهاب املعلومايت:  املطلب الثاين

 تظهر اذت مالحمهأخ قد مساوئ خرىلتكنولوجديات األمثلما لكنولوجديا املعلومات لتأن  ال سيب يف
ختتلف كثريا عن املعلومات وإسهابه وقد اختذ صوساا  أضراس زمننسمع عن  ناأصبحيوماا بعد يوم، و بشكل ابسز 

من حديث  كل هذاوسائل التصدي، واألهم من   من حديثأو  األسالديب انحديةمن كان ذلك سواء   الصوس السابقة،
وعلى اختالف . اجملتمع اإلنساين بصفة عامةأو  بصفة خاصة آاثسمها، املباشرة وغري املباشرة، سواء على الفرد

 سيب كوهنا، واملعلومات بال حيتاجهاالقوة على من قوم به من ميتلك مظاهره ومستوايته، يكون العنف سلوكاا ي
للقوة من أمضى أسلحة العصر، و قد رمبا لالشهرية، و يف مقولته كما خلصها لنا فرنسديس بديكون " املعرفة قوة"مصدسا ا

                                                           
1
 - Peter Drahos، intellectual property rights in the knowledge economy، knowledge economy 

handbook، edited by David Rooney and other، Edward Elgar، UK، 2005، p.139 
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يسود، أن  املعرفة هي القوة اليت متكن العاقل من: "مقولتهيف سبقه إلديها آبالف السنني إمرباطوس الصني صان تسو 
 ".ما يعجز عنه اآلخرون قومبال إساقة دماء، وأن ي فوزيهاجم بال خماطر، وأن يأن  والقائد من

أن  مامثل، فاملذكوسة سابقابديكون من تطوسات قلبت سأساا على عقب مقولة  حيدث يف زمننا هذاإنَّ ما 
القوى السدياسدية أن  ذلكومصقده من ذلك مديشديل فوكو، إىل  مثلما توصل، "القوة أيضاا معرفة"ف " املعرفة قوة"

 مصاحلهاخطاب معريف خيدم  خلقواالقتصادية والعسكرية واأليديولوجدية تعمل بصوسة مباشرة وغري مباشرة على 
 يعرفما  شكلتت اجلديدة اليت لبدياانإن اف ، وعلديهت سلطاهنا وأتمني مصاحلهاتثبديأجل  منألفكاسها  روجوي
 نستطديع حتويله منما  سبما منلك من معرفة، وحب قّوم حبسبالقوة تأن  إذالعامل اآلن،  سريالذي ي ةقتصاد املعرفاب

عامل العريب مرهوانا مستقبل التعلديم يف ال وضعتخدمات يف اجملتمع، أو  تقندياتأو  منتجاتإىل  تلك املعاسف
العلوم االجتماعدية  خمتلفة يف تنوعيف اجملاالت العلمدية امل قدميف العامل من ت جيريعلى متابعة ما  مكانديتهإب

منجزاهتا،  جتسديدإىل  واإلنساندية والبحثدية والتطبديقدية، من خال  إدماجها يف املناهج التعلديمدية، واستديعاهبا، والسعي
علدينا مسؤولدية البحث عن طريقة  يوجبوهذا . د من خال  البحث العلمي وتنمدية التقنديةمث اإلضافة إلديها فديما بع

 .1قدس اإلمكانالفجوة املعرفدية بديننا وبني العامل  بسطت

 : 2 العنف املعلومايت نذكر منها على سبديل املثا  ال احلصر فاهديممن م كثريقاموس العصر ابل تمتعي

يت، الفجوة الرقمدية، التجويع املعريف، العصف ابلعقو ، تزيديف العقو  عن بعد، العنف الرمزي، االستغال  املعلوما 
 .اإلمربايلدية الرقمدية

عن  أساسااليت ختتلف " القوى الرمزية اللدينة" يسمىصفة عامة مياسس العنف املعلومايت من خال  ما ب
لغة ختاطب العقو   عملديب، وتستالقوى التقلديدية الصلدة، فهي تعمل ابجلذب ال ابلضغط، وابلرتغديب ال ابلرته

أجل  اإلسادة اجلماعدية ال السالح وامللكدية، ومن أخذأجل  ، ومناألسض ال  فكاساأل حديازةأجل  والقلوب، من
عنف املعلومات تكمن يف طبديعة  خطوسةأن  .فرض احلصاس وزساعة األلغام عن عوضافرض املواقف وزسع اآلساء 

                                                           
 77، ص 7006،جامعة الزيتونة ،األسدن ،"املعرفة يف العامل العريبإداسة :"حمّمد خضري، متطلبات التحوُّ  حنو االقتصاد املعريف، املؤمتر العلمي الرابع 1
 .17،ص  7007، 174العدد  -جملة العريب. وإسهاهبا.عنف املعلومات. على، نبديل 2
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ها اجلديوش واألجهزة البولديسدية تزداد ضراوة لمعالصلدة التقلديدية اليت تست القوى اللدينة، فعلى العكس من القوى
 .القوى اللدينة كلما استرتت وخفتت فديها نربة القوة وفجاجتها

يف تكنولوجديا املعلومات،  فائقة ومتخصصونخربة  ذوي م أشخاصاهلاكرز، هإىل  اإلشاسة جتدسوهنا 
قصة  ظهرتو . لومات وكسر شفرات احملافظة على سرية البدياانتة يف اخرتاق شبكات املعائلوا قدسهتم اهلفرض

املربجمون األوائل أهنم الفاحتون اجلدد لصفحة جديدة من اتسيخ  إذ عرفهناية مخسدينديات للوجود يف اهلاكرز 
مفتوح ، وشكلوا خنبة تتعامل مع هذا العامل املعقد بتعاون وثديق و "املربجمون احلقديقديون"أنفسهم  لقبواالبشرية، حديث 

 :1هياألساسدية  مبادئ مديثاق شرف اهلاكرزأهم  ومن. تطويرأو  فال جما  الستئثاس أحد مبعلومة جديدة

 .مهما كانت املربسات عراقديلمن يريدها من دون أي كل  يدتكون يف أن  بأنَّ املعرفة واملعلومات جي -1
عرتف أبي عراقديل تعة كبرية، وال يم متنحهللمعرفة اليت  عطشابلفضو  الشديد وال تمتعأن اهلاكر احلقديقي ي -7

إىل  حة، ومن مث فالدخو تاتكون مأن  ببدينه وبني التعلم من أي مصدس، فكل املصادس جيتقف 
املعرفة، ويف  لىع صو احل طموحهما دام  مستحسنأمر  خرىالشبكات االلكرتوندية وأجهزة الكمبديوتر األ

 .ميتلكاملعرفة مما أو  يطلب منه املساعدة حاا ملنتامصدساا م يكون ذاته خرتقاملقابل فإنَّ امل
 .كان مصدسهامهما  يف السلطات  ثقال ي قملخرت أنَّ ا -2

الخرتاق فرقاا متخصصة من ا متتلك وكالة املخابرات األمريكدية ومكتب التحقديقات الفدسايلأن  لوممن املع
خري ، و استلزم األمرأن  بكات الغرياخرتاق شإىل  وإمنا تتعداهامحاية شبكات معلوماهتم احلديوية  لديس فقطمهمتها 

عسفدية ت مواقع اإلنرتنت اخلاصة ابجلمعديات واجلماعات العربدية واإلسالمدية من أعما  أصابدلديالا على ذلك ما 
على  جوم األمريكياهل أثناءبعض املواقع اإلخباسية العربدية ب حلقما  زايدة على ذلكاحلادي عشر من سبتمرب،  أثناء
 .2اقالعر 

يتصدون الحتكاس  حديث أهنم، أهنم متمسكون هبدف نبديلإال ،ن التنمر الذي يتعرض له املخرتقونمرغم ابل
عرضوهنا يأو  ها أصحاهبا،تقوس علدياملعرفة اليت يإىل  وصو وإاتحة فرص الدون مقابل املعرفة إباتحتهم الربامج، 

عصر املعلومات الذي " سوبني هود"م البعض على أهنراهم اقتنائها، بل وي وال يتاح للجمديع للبديع أسعاس ابهضة
                                                           

 .177،ص 7007 ، 116العدد  -جملة العريب . اهلاكرز، ثواس أم إسهابديون. جريس حنا 1
2

 .66ق ،ص مرجع ساب. عنف املعلومات وإسهاهبا. على، نبديل 
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الثغرة اليت  غلقابإلسهاب ل طلق علديهفرصة اهلجوم على ما ي نتهازويتم اآلن ا ،احملرومني منحمن األغندياء لدي سرقي
وهو التخرييب، للقضاء على  إال جلزء األصغر من نشاط اهلاكرز،ايتسرب منها فائض القديمة املعرفدية، ويتم استغال  

تكنولوجديا املعلومات، فقد مت   اعمابست خرتقفديه امل شاسكتجاج االجتماعي والسدياسي الذي ياالح إشكا كل 
اجملتمع الدويل للحرب القادمة على اإلسهاب  هتديئةالقوانني و  إعدادوجاس " إسهاب الفضاء االلكرتوين"سك التعبري 

القوة  ردةدية يف اجلنوب الفقري وإعالنه مناطق جماجملاعة اإللكرتوندية واملعرف استفاعيعين  دفوجناح هذا اهل. اإللكرتوين
 عديدتكنولوجديا املعلومات يف  ختاذالرقمدية وا لثغرةا صغريعلى الدو  النامدية يف ت عراقديل أحدثاإللكرتوندية، مما 

 1.الفعالديات

 .خماطر عامة: الثالث املطلب

مزااي وخصائص متمديزة، نح املنعدمة، ميإن اقتصاد املعرفة أبصوله الالملموسة، وسقمدياته ذات التكلفة احلدية 
، ومع ذلك احملاذير اليت يشري إلديها االقتصاديون، مبادئهأهم  زيلاالقتصاد التقلديدي وت تبديلعلى  تقوموعناصر قوة 

 :2التالديةيف النقاط  ابختصاسها قومواليت سن

األسعاس، وابلتايل  تدينإىل  ييؤدحتما جدا  ضعديفةمستوايت إىل  التكلفة احلدية للمنتجات املعرفدية نقصإن  .1
ها فرصة التفرد املعريف فرض الربح نحللمعرفة اجلديدة اليت مت املنشأةالشركات إال وال يستثىن من هذا) العوائد تدين

 . لبحث واإلبداعا نفقة علىاألموا  امل نقص علديهو ( احملتكر ولو لفرتة قصرية
املعلومات وبرجمديات التطبديق، فإن األصو  املعرفدية هي ابلنسبة للمعرفة الصرحية وقواعد  مرهو األ مثلما .7

اقتصاد املعرفة سديكون أكثر عرضة أن  ة تعينصفهذه الأن  للنسخ، والواقع قابلة بشكل كبريمعرفدية  نتجاتم
 دوافعأن  ومعىن هذا، (خاصة مع تكنولوجديا املعلومات والتشبديك)معرفة عامة إىل  لتحو  املعرفة اخلاصة

 يستوجب، عكس املنتجات التقلديدية املادية اليت راقديللمزيد من العتعرض لتطوير معرفة جديدة سدياالستثماس يف 
واالستثناء ختضع للحماية القانوندية وهذا ما جيعل منها أقل قابلدية للتقلديد، ، كما أهنا ضخمةتقلديدها استثماسات 

ابطن األفراد، وهي األصل الوحديد الغري قابل يف  ةالوحديد ابلنسبة هلذه النقطة يكمن يف املعرفة الضمندية احملتوا

                                                           
 .72، ص 7006،جامعة الزيتونة ،األسدن ،"إداسة املعرفة يف العامل العريب:"حمّمد خضري، متطلبات التحوُّ  حنو االقتصاد املعريف، املؤمتر العلمي الرابع 1

 771.، ، ص7001، الوساق للنشر، عمان، األسدن، 1املفاهديم واالسرتاتديجديات والعملديات، ط: جنم عبود جنم، إداسة املعرفة - 2
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، وهي ضمانة املنظمة الوحديدة يف استمراس معرفتها كمعرفة خاصة، (على األقل يصعب تقلديده)للنسخ والتقلديد 
 . التمديز على منافسديهاأجل  من

النسخ اجملاندية، مما يعين تبين إىل  إن تزايد العوائد جراء التكلفة احلدية املنخفضة، يدفع ابملنشآت املعرفدية الرقمدية .2
ما ينطبق على حقوق امللكدية يف العصر الصناعي مل يعد مالئما أن  التخلي التدسجيي عن حقوق امللكدية، أي

 . لعصر املعرفة
إن املعرفة يف توزيعاهتا املختلفة من جهة، واملعرفة اجلديدة اليت أتيت ابملنتجات واخلدمات اجلديدة والعملديات  .6

إىل  إنشاء فرص أعما  جديدة بشكل كبري، ولكنها ابملقابل ستؤديإىل  ، تؤديأخرىاجلديدة من جهة 
حتل املعرفة الرقمدية أن  تقويض الكثري من األعما  التقلديدية القائمة واستثماساهتا، خاصة تلك األعما  اليت ميكن

 . حملها
ض العوائق اليت يسمديها البعض أبمراض سوق املعرفة ال يزا  يواجه بعإال أن على الرغم من إمكاندية نشر املعرفة، .1

االستحواذ احلصري للمعرفة واالستفادة من إىل  سوق املعرفة كاالحتكاسات مثال، حديث متديل بعض املنشآت
 . سيعها بد  من بديعها حىت ولو بسعر مرتفع حىت متنع مشاسكة املعرفة

ابملعىن احملاسيب، فإذا كان  أصوالأو  يعد األفراد مستثمرون، فهم ال يعتربون عمااليف االقتصاد املعريف 
املسامهون يستثمرون أمواهلم يف املؤسسة، فإن املوظفني يستثمرون الوقت والطاقة والذكاء، ويدفعون بذلك تكلفة 

، ومقابل هذا (أخرىفالعامل عند عمله يف مؤسسة معدينة، فهو ال ميكنه العمل مع مؤسسة ) فرصة بديلة 
دة، األمر الذي أحدث تشوشه يف االجتاهات الفكرية، وحقديقة الفرق بني العمل االستثماس فهم يتوقعون عائ

 01سقم  اجلدو تقلديص مدة العمل لدى مستخدم واحد مثلما هو موضح يف إىل  وسأمسا ، وأدى

ات ديإنتاج املعرفة والتقن استفاعمن  حصل علديهااملت اإليراداتأن  املتحدة للتنمدية من األممحتذس منظمة 
إىل  هي حباجةالفروقات يف النمو االقتصادي بني الدو  الصناعدية والدو  اليت وسديع يف ت اعدسست، اجلديدة

كانت الثروة املكتسبة هي أن   فبعدية الالزمة لالستثماس يف اقتصاد املعرفة العاملي، قاعداخلربات، واملصادس والبىن ال
مصطلح الفجوة ستعما  تقسديمة سقمدية ابعامل مقسما املقدياس الذي ميديز الدو  الغندية عن الدو  الفقرية، ابت ال

 .1املعرفدية كمؤشر ملدى أتخر الدو  النامدية

                                                           
1 Hans dieter evers، knowledge society and the knowledge gap، august، Malaysia، 2002 
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 (مع مستخدم واحد)تطور متوسط العمر يف وظيفة واحدة  10 اجلدول رقم

 1669  1661 1691 1693 الفئات العمرية 
34-25 3.0 2.9 2.9 2.8 
44-35 5.2 5.5 5.4 8.3 
54-45 9.5 8.8 8.9 8.3 
64-55 12.2 11.6 11.1 10.2 

 266.، ص7006سأمسا  الفكري، ترمجة عال أمحد إصالح، الداس الدولدية لالستثماسات الثقافدية، مصر، : توماس ستديواست، ، ثروة املعرفة: املصدس 
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 :صةخال

إىل  الصناعي، إضافةإن اخلصائص املعنوية للمعرفة مقابل اخلصائص املادية امللموسة لعناصر االقتصاد 
 العوائد احلدية املرتفعة لالستثماسات املعرفدية جتعل من الضروسي على احلكومات والدو  التحو  من اقتصاد صناعي

قائمة على املعرفة، وهذا ما أدسكته الدو  املتطوسة اليت وجهت غالبدية استثماساهتا حنو اجملاالت الكثديفة  اقتصاداتإىل 
نفهم ونؤطر مفهوم اقتصاد املعرفة، وانقشنا خمتلف وجهات النظر، وخمتلف أن   هذا الفصللقد حاولنا يف. املعرفة

الدعامات واألسس هلذا االقتصاد الناشئ، كما حتدثنا أيضا عن االجتاه املتزايد لرتمديز املعرفة، وتطوس استخدام 
 .من االقتصاد الصناعي هذا التحو  أبعاد أهم  تكنولوجديات املعلومات واالتصاالت، كما قمنا بتحديد
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 : متهيد

اإلنتاج  يف االقتصاد، إذ صاست املعرفة هي أساس ةيلحظ العامل استفاعا حمسوسا لدوس املعرفة واملعلوم
تصاد احلديث، ومع والنمو االقتصادي، وصاس مبدأ االهتمام ابملعلومات والتكنولوجديا من العوامل الرئديسدية يف االق

 يرفع من اإلنتاجدية، إذاإلنتاج  أبرز عواملزايدة استغال  املعرفة واملعلومات والتكنولوجديا صاس االستثماس يف املعرفة 
 .إمكانديات معرفدية أكثر من متلكنسب مرتفعة يف النمو االقتصادي هي  أحرزتفرص العمل، فالبلدان اليت و 

االقتصاد  بنديةت من خال  الدوس الباسز الذى تلعبه املعرفة يف حتديد املعرفة وأثبتاقتصاد  أمهديةوظهرت 
واألسالديب والتقنديات املستعملة يف هذه النشاطات ويف انتشاسها ويف ما تبتكره ويف ما  العواملونشاطاته ويف حتديد 

ومبا حيقق  يوفره من متطلبات وما تقدمه من خدمات ومدى ما حتققه من عوائد وفوائد لألشخاص واملؤسسات،
اقتصاد املعرفة هو التطوس الواضح للمعرفة وبروز إىل  لالقتصاد من تقدم وازدهاس، ومما سفع من أسباب االنتقا 

احلاجة لوضع إىل  وهذا االنتقا  أدى علمدية حديثة انهديك عن بروز تكنولوجديات ومنتجات حديثة، تشعبات
موعة من البلدان من حتديد مؤشرات لقدياس االقتصاد مؤشرات لقدياس ذلك االقتصاد، وهلذا قامت جمأو  معايري

 .املبين على املعرفة
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 .مؤشرات رأمسال البشري: املبحث األول

البشر عامل أن  لقد اعترب عدد من املفكرين واملنظرين وعلى سأسهم االقتصادي املعروف ألفرد ماسيشا ،
يستغل يف عملدية االستثماس، وأطلق أن  عترب سأس ما  ينبغيمهم من عوامل العملدية االنتاجدية فبالنسبة هلم البشر ي

واالبتكاس  لإلستفادة من قدساته وإبداعاته للبقاء واالكتشاف والتحلديل وإعادة الرتكديز على ذلك سأس املا  البشري
ري الطبديعي واملادي والبش سؤوس األموا  تتكون من سأس املا ألن  واإلبداع يف استثماس ابقي سوؤس األموا ،
 .1وأضديف نوع سابع وهو سأس املا  االجتماعي

 : حتدد كالتايلأن  سؤوس األموا  ميكن وابلتايل فإن
سأس املا  الطبديعي وميثل يف خمتلف املواسد الطبديعدية اليت تزخر هبا البديئة كاملقالع والثروات البرتولدية وينابديع  .1

 .األسض املدياه والسواحل و
تاجا عن االستفاع يف القدسة التصديرية للحكومة مبا يعود بفائض على سأس املا  االعتديادي الذي يكون ن .7

 . خرىمديزان املدفوعات إذ ميكن استغال  هذا الفائض يف العديد من االستثماسات األ
ويعترب مفتاح اإلداسة االسرتاجتدية احملدودة للتنمدية وعند حدوث ضعف يف سأس املا  : سأس املا  البشري .2

أجل  موا  فال بد من توجديه النظر والرتكديز على العامل البشري متكدينا وتكوينا منالبشري وابقي سؤوس األ
السهل واملديسوس سفع القدسة يف  سفع الكفاءة ودعما للقدسة اإلداسية وحني يتكامل اإلعداد البشري يصري من

ة يصري أمامها استعماال أمثل وعلديه فإن الدولة الناشطة يف جما  التنمدي خرىاستعما  سؤوس األموا  األ
 .هدف اسرتاتديجي هو تطوير سأس املا  البشري

 .وهو موجودات تعكس خباصة العالقات االجتماعدية: سأس املا  االجتماعي  .6

 .مفهوم الرأمسال البشري: األول  املطلب

 ،"ضروب سأس املا  هو ما يستثمر يف البشر أن أمثن"ملاسشا  مفادها ( مبادئ علم االقتصاد)يف كتابة 
منحى انتاجديته يرتفع بنفس أن  ، وهيخرىابقي سؤوس األموا  األ سأس املا  البشري ميتاز خباصدية ال جندها يفألن 

                                                           
،  2001الشام للطباعة ،  ،دمشق، ، حديدس دمحم امني ط سابديشي، غطرسة االقتصاد املتسلط االقتصاد الرتمديزي األعلى، داس الرضا للنشر،مركز نوس 1

 .1ص
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ال أنه  بتوقف عمره الزمين أيال املعنوي يزداد مع تغريات العصر ولن يزوإل اجتاه منحى خرباته وكفاءاته وأن عمره
 .لقانون املنفعة املتناقصة خيضع

يتكون من املعاسف واملهاسات واإلمكانديات الصحدية اليت جتتمع "س املا  البشري أبنه يرى البنك الدويل سأ
املوايل  الشكلو . 1"لدى األفراد طوا  فرتة حدياهتم مبا ميكِّنهم من استغال  قدساهتم كأشخاص منتجني يف اجملتمع

 .يبني املصادس املتنوعة لرأس املا  البشري
 لرأمسا  البشرياملصادس املتنوعة ل 22  الشكل سقم

   

 .72: ص 7014املتحدة االقتصادية ألوسواب، مؤمتر اإلحصائديني األوسوبديني،  األممجلنة : املصدس

اليت ميكن   عدد القدسات البشرية: "سأس املا  البشري على كونهTheodor & Schultzرف ويع
كمي والنوعي من الطاقة البشرية املوجودة يف وميثل اجملموع الكلي وال( استعماهلا يف استغال  جل املواسد االقتصادية

                                                           
1
 https://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy-policy_brief_18_ar.pdf 

-06.07اطلع علديه يوم   7070اير ين 14: بتاسيخ 11: البشري اجمللة االلكرتوندية  مركز صنعاء للدساسات االسرتاتديجدية اصداس سقمتنمدية سأس املا  
7071 

https://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy-policy_brief_18_ar.pdf
https://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy-policy_brief_18_ar.pdf
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اجملتمع، فإذا كانت ميثل اخلربات الذهندية واملستوايت العلمدية للسكان فديتم حتديده من خال  املستوى التعلديمي 
 .1املتصل ابخلربة واملعرفة، أما اذا كان الكلي فديحتسب من خال  اجملتمع الكلي للسكان

األصحاء، املتعلمني،  ة ـ وهو ما يقصد حرفديا، خمزوهنا من السكانلألم" املا  البشرى"ويعترب سأس 
االقتصادي وتعزيز التنمدية البشرية، وتبدأ عملدية  األكفاء واملنتجني ـ عامال أساسديا ىف تقرير قدساهتا من جانب النمو

فقط، وإمنا إعداد ظروف معديشدية للفرد، لديس جمرد البقاء على قديد احلدياة  أفضلتطوير سأس املا  البشرى بتوفري 
 .2لكى يبذ  كل ما إبمكانه الظروف املناسبة لكل شخص

 Amsden)  )  إّن دوس سأمسا  البشري بوصفه حامال للتكنولوجديا يعترب متمما لرأس املا  املادي ويقو 
ايت األساسي يف التنوع يف مستو  للنمو هي تراكم سأس املا  البشري يف املعرفة وأن املصدساألساسدية  اآللةأن 

سأس املا  يلعب دوسا مهما، ولكن اثنواي بدون شك أمام أن  البشري، املعديشة بني البلدان هي التنوع يف سأس املا 
 .3الذي حيدث يف املداسس واجلامعات ومراكز البحث والتطوس تراكم سأس املا  البشري

من النمو ومستدمية مثل  الدو  اليت لديها سأس ما  بشري عا   حتقق نسب عالديةأن إىل  وتشري األحباث
الدو  أن  يف حني. التقندية منطدياا تقود النمو وهي حباجة لوجود سأس املا  البشريألن  الصني والدياابن واهلند، وذلك

 .4الستفاعات يف اإلنتاجدية والنمو التقندية واملواسد البشرية ال ختضعإىل  اليت تفتقر

 صاد املعرفة واملفتاح الرئديس لتحقديق التنمدية الشاملةالقتاألساسدية  ويعترب سأس املا  البشري الدعامة
احلصو  على املستوايت املرجوة من أجل  املستدامة وما تزا  اجملتمعات تسعى جاهدة لتحقديق النمو والتنمدية من

النمو االقتصادي واالجتماعي، وابخلصوص اجملتمعات املصنفة ضمن الدو  النامدية، ومما ُيشهد على وضعدية الدو  
توفري سؤوس األموا  من إىل  امدية يف حماوالهتا التنموية، اليت حاولت جتسديد األفكاس دون الوسائل وساسعتالن

                                                           
للتنمدية البشرية ،اإلداسية،  طرق قدياسه وأسالديب احملافظة علديه، املنظمة العربدية –عاد  حرحوش أملفرجي ،امحد علي صالح، ساس املاا  الفكري  1

 .4ص2003 .القاهرة، مصر،،
 وقع امل، على . ا  البشريس املأالديونديساف،الطفولة املبكاسة ختلق س  7070-01-01اطلع علديه يوم 2

www.unicef.org/arabic/whatwedo/index.html 
 ة عبد الغفوس حسن كنعاع ،التقدم التكنولوجي يف ظل العوملة وااثسها على النمو االقتصادي يف الدو  النامدية  دساسة يف الصناعات االسديوي 3

 .41ص2005. ، املوصل27. اجمللد ، 80العدد  .،صل، جملة تنمدية الرافدين ،كلديةإال داسة  واالقتصاد، جامعة املو 
4
 www.arab- api.org/cl4-first.htm        7070-01-01اطلع علديه يوم  
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اخلاسج، فلم تبلغ النتديجة املرجوة، وهذا بسبب اعتماد االستثماس املايل كأداة يف عملدية التنمدية وإمها  علماء 
 .األفكاس لديس من طبديعتها احلديادأن  متجاهلني يف ذلكاالقتصاد ملدلو  املعادلة االجتماعدية والرتاكديب الذهندية 

 .نظرايت الرأمسال البشري: املطلب الثاين 

 لقد جاء الرتكديز املنهجي على إمكانديات اإلنسان من خال  أحباث االقتصادي األمريكي ثديودوس
ملهاسات املكتسبة بوصفها اليت حتوزها اخلربة وا مهديةشولتز يف اخلمسدينات والستدينات حدينما اكتشف على هامشها األ

املتأيت اإلنتاج  عامالا مستقالا يف استفاع إنتاجدية العمل، وهي ما صاس يسمى الحقا برأس املا  البشري، أي استفاع
املوظف، وأدى هذا التطوس العلمي أو  من املؤسسات والربامج التعلديمدية وغريها اليت تشاسك برفع إنتاجدية العامل

الرتكديز على اإلنسان وطاقاته، ولكن من منظوس دوسه يف خدمة إىل  د يف علم االقتصادضمن سدياق االجتاه السائ
هذا االهتمام برأس املا  البشري على الصعديد األكادميي جاء يف أن  العملدية اإلنتاجدية ولديس العكس، وال سيب

رة متخصصة ومن استثماس سأمسايل التكنولوجديا املتقدمة وما حتتاجه من يد عاملة ماهإىل  الصناعة تزامنا مع االنتقا 
فمنذ اخلمسدينات، صاس االستثماس يف البلدان املتطوسة يف سأس املا  البشري . مكثف يف تنمدية القدسات البشرية

من االستثماس يف سأس املا  املادي مثل اآلالت واملعدات واألبندية وما شابه، وهو ما شكل أكرب  هإشكالمبختلف 
 .1التكنولوجيأو  ا  حنو ما يسمى الديوم ابالقتصاد املعريفاملقدمة الضروسية لالنتق

إن جانباا من عرض العمل املتعلم يرتكز على مفهوم االستثماس اخلاص يف التعلديم واألسس النظرية عديدة 
  :منها

دو  حساب معدالت العائد حبسب مستوايت التعلديم يف الأن  التعلديم يزيد من اإلنتاجدية، :نظرية االستثمار: أوال 
 (. واجتماعدية معدالت فردية)املتطوسة والنامدية 

ولقد شاب القصوس  .والضريبة الدخل مدى احلدياة، وتوقعات البطالة، واخلربة،: وتدخل يف احلساب عناصر مثل  
 :يف نظرية سأس املا  البشري مبجموعة من النواحي منها

 .ألجوساأو  افرتاض كما  السوق، وهي عكس ذلك سواء من جانب املنافسة .1
 .التعلديم يزيد من اإلنتاجدية وأن اإلنتاجدية خاصدية العاملأن  افرتاض .7

                                                           
1 www.jordander net.org/shd/article.php         7070-01-01اطلع علديه يوم            
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 .على تفسري متغريات الدخل بشكل كاف( التعلديم واخلربة)عدم قدسة متغريات سأس املا  البشري  .2
 …اختالف الدخو  حبسب العرق واجلنس واخللفدية العائلدية ومنصب العمل .6
 .للتعلديم غري اقتصادية أخرىوجود أهداف  .1

 :وترى هذه النظرية أن: نظرية املصفاة: اثنيا 
 .التعلديم ال يزيد من اإلنتاجدية بل يكشف عنها لرب العمل .1
 .داخلهأو  التعلديم يلعب دوس املصفاة على بوابة سوق العمل .7

 :وقد نشأت عن هذه النظرية جمموعة من األسئلة منها
 هل تكشف املصفاة اإلنتاجدية؟ -
 كشوف عنها ابملصفاة؟ما أسباب فروق اإلنتاجدية امل -
 إن كان التعلديم سبباا ألجزاء من هذه الفروق فكم نسبة هذه اإلجزاء؟ -
 وأخرياا هل التعلديم مصفاة القدسات ؟ -

 .اليت من خالهلا يستطديع سب العمل من حتديد األجر قبل معرفته اإلنتاجدية :واملؤشرات اإلشارةنظرية : اثلثا
 .سيب واخلربةقابلة للتغديري ابلتعلديم والتد: اإلشاسة -1
 .ذاتدية ودائمة كالعرق واجلنس: املؤشرات -7

 .التعلديم ابلنسبة لإلنتاجدية أمهديةأهّنا مل تربز لنا ال أعطت النظرية تفسرياا ملكافأة هذه اإلشاسات واملؤشراإت

 :وتفرتض هذه النظرية : نظرية التنافس على العمل: رابعا 
 .دولديس الفر ( التكنولوجديا)اإلنتاجدية خاصدية العمل  -1
 .التعلديم يبني قدسات املتعلم على التأقلم والتعلم  -7
 (.السوق الداخلدية)سب العمل متأهب لتكوين العاملني عنده للقديام ابألعما  الالزمة له  -2
 .(التكوين اخلاص)سب العمل جاهز لدفع أجر مرتفع ألصحاب املهاسات لكي ال خيسرهم  -6
 .احلصو  على وظديفة جديدةجل أ يقبل العامل على البقاء يف خط االنتظاس وهذا من -1

 :افرتاض واختباس وجود عدة أسواق عمل منفصلة منهاأنه  :نظرايت جتزئ سوق العمل :خامسا 
 (.فديها دوسان للعاملني: )سوق عمل أولدية مستقلة يف أطر القديادة .1
 .تتمديز بثبات نسيب يفتقر لإلبداع: سوق عمل أولدية اتبعة أطر اإلداسة واإلنتاج  .7
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 .فديها دوسان ألهنا هامشدية: ية للعما  األقل مهاسةسوق عمل اثنو   .2
 .التكنولوجديا حتدد األعما  ومن مث خصائص العاملني املطلوبني لشغلها  .6

وسغبة أسابب العمل ( وأسابب عمل -عما  )التجزئة يف السوق سببها الصراع الطبقي أن  ويف تطوس كلي عرض
 .1"جتزئ السوق وال ختلق تلك التجزئة، ولديس التكنولوجديا اإلستغال ، التقانة تعمق أجل  بقسمة سوق العمل من

على شروط الدو  املتطوسة وجناح املشاسيع يف إال فقد بقديت اخلطط التنموية لدى الشعوب املتخلفة ال تطبق
 الدو  املتخلفة غري مرتبط ومشروط حبجج املا  الذي متنحه البلدان املتطوسة فقط على قدس ما هو مشروط بتغديريه

 .أداة عمل بني األيدي اليت حتركها إسادة البقاء كما وقع يف أملانديا والصني والدياابن إىل

للدو  النامدية لديست قضدية إمكاندية مالدية بقدس ما هي تعبئة للطاقات االجتماعدية، إىل  فالقضدية إذاا ابلنسبة
االستثماس املايل أجل  منفاإلمكان االجتماعي هو الذي حيدد مصري الشعوب، فالدو  اليت وضعت خطط تنموية 

فشلت، يف حني جنحت الصني اقتصاداي وهذا لتطبديقها مبدأ االعتماد على الذات أي االستثماس االجتماعي الذي 
يتمثل يف التنمدية البشرية، وهذا ما غطى الضعف يف االستثماس املايل، وهذا ما نلتمسه يف جتربة الصني اليت استندت 

 .2جتماعي، وجعلها ذلك جتربة سائدة يف طريقة توظديف العنصر البشرييعرف ابالستثماس اال على ما

 .عالقة التنمية البشرية ابقتصاد املعرفة: املطلب الثالث  

تؤدي ثقافة أفراد اجملتمع وإدساكهم بضروسة املعلومات دوساا ابسزا يف توضديح فكرة جمتمع املعلومات، فالثقافة 
يوجد استباط بني دسجة انتشاس استعما  تكنولوجديا أنه  لى سبديل املثا  جندفع. عوامل التغديري يف اجملتمعأهم  هي

املعلومات وبني حدوث تبعات ثقافدية قد يظهر عائدها يف أسالديب التفكري واألداء العملي يف بديئة استعما  سوافد 
ر هذا الوعي لدى أفراد يتم تطويأن  تبدأ هذه الثقافة للتفكري املعلومايت منذ الصغر أيأن  ، وجيبأخرىمعلوماتدية 

 .اجملتمع بداية من املراحل التعلديمدية األويل وهذا لكونه استثماس دائم غري قابل للزوا 

                                                           
1 www.arba-api.org/courselu/clu-3.htm 
2 ن ابلتنمدية البشرية والنمو االقتصادي يف ظل املعرفة ،موقع الشهاب لالعالم شعديب شنوف ، عالقة االنسا  www.chihab.net  ، 2004 .10،ص    



 املعرفة اقتصاد مؤشرات                                                :  الثالثالفصل 

134 
 

تتبناه اجملتمعات هو إستثماس يف إمكانديات وكفاءات أفرادها ألنه أن  لذا فإن أعظم وأقوى إستثماس جيب
لتضاؤ  قديمته، فمثالا أو  ديكون معرضاا لالنتهاءإستثماس مستمر ابستمراس هذه احلدياة وأي إستثماس خالفا له س

إخل، وعلديه فإن أو  مرحلة يقوم هبا اجملتمع حنو االنتقا  جملتمع ... املواسد الطبديعدية تنتهي وتنخفض قديمتها 
 .1تبدأ من الرتبدية والتعلديمأن  املعلومات جيب

اخلاصدية املمديزة أن  ث سأايحدي  ("Jerry" جريي)و ("Steinfield" سنت فديلد)ويف العرض الذي قدماه 
جملتمع املعلومات تتمثل يف بديئته االقتصادية أي يف طبديعة إقتصاد املعلومات واستدال يف ذلك على الدساسات اليت 

الصناعات أن  لديربهن هبا تطوس قطاع املعرفة يف أمريكا الذي أكد بتحلديله 1647عام " ماكلوب"قام هبا العامل 
قد   "Knowledge Industries" ج املعرفة ونشرها واليت مساها بصناعات املعرفةاليت تويل اهتماما إبنتا 

يف بداية الستدينديات وتزداد بنسب مرتفعة من قطاع الصناعة ويف %  60شاسكت يف الناتج القومي بنسبة حوايل 
جمتمع أو  فةبروز جمتمع املعر إىل  صناعات املعرفة هذه تؤديأن  "ماكلوب"هذا التوقديت املبكر جداا افرتض 

 .2املعلومات

أو  االبتكاسات التقندية واملواصالتإىل  االعتقاد أبن إمكاندية األشخاص للوصو  ففي الغالب ما يطغى
ابتكاسات تقندية  االنرتنت ترتفع ابستفاع الدخل وهذا أمر حقديقي فالنمو االقتصادي أييت ابلفرص إلجيادأو  اهلاتف

التقندية مثل االستثماس يف التعلديم  حتدث بشكل مغاير فاالستثماس يفأن  كنذات نفع وتوزيعها ولكن هذه العملدية مي
إنتاجديتهم وسفاهديتهم ومن مث تصري التقندية وسديلة  مما يساهم يف الرفع من أفضليزود األشخاص أبدوات أن  ميكن

 .3نتديجة للنمو والتنمديةأو  ولديست جمرد مكافأة

 .وابفرتاض وجود ثالثة قطاعات يف اقتصاد ما

                                                           
 .110ص،العراق ، 14جملة أهل البديت علديهم السالم العدد  ،التنمدية البشرية املستدامة وبناء جمتمع املعرفة ، حسني أمحد دخديل السرحان  1
 كان من أوائل . 1676إىل  1671من  الرابطة االقتصادية الدولدية كان سئديس   أمريكي- اقتصادي النمساوي 1612 -1607ريتز ماكلوب؛ ف

 .جمتمع املعلومات ويعود الفضل يف تعمديم مفهوم ،كموسد اقتصادي  املعرفه فحصوا االقتصاديني الذين

، (76)م للدساسات السدياسدية واالسرتاتديجدية، العددحسناء حممود حمجوب، الطريق إىل جمتمع املعرفة، سلسلة قضااي، القاهرة، مركز االهرا 2
 .11، ص7004، (أيلو )ديسمرب

 .2ص 2001نديويوسك ،،  2001 تقرير التنمدية البشرية لعام،، برانمج االم املتحدة  3

https://abu.edu.iq/research/researchers/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://abu.edu.iq/research/researchers/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://abu.edu.iq/research/journals/ahl-al-bayt/issues/16
https://abu.edu.iq/research/journals/ahl-al-bayt/issues/16
https://ar.vvikipedla.com/wiki/Austria
https://ar.vvikipedla.com/wiki/Economist
https://ar.vvikipedla.com/wiki/United_States_of_America
https://ar.vvikipedla.com/wiki/United_States_of_America
https://ar.vvikipedla.com/wiki/International_Economic_Association
https://ar.vvikipedla.com/wiki/International_Economic_Association
https://ar.vvikipedla.com/wiki/Knowledge
https://ar.vvikipedla.com/wiki/Knowledge
https://ar.vvikipedla.com/wiki/Information_society
https://ar.vvikipedla.com/wiki/Information_society
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 يستعمل البحث والتطوير ومواسد بشرية عالدية املهاسة إلنتاج سلع ذات تقانة :القطاع االول .1
 .عالدية 

إلنتاج سلع هلا وال حيتاج تشغديلها يداا األو   تقانة متدندية تستعمل تقاانت مت تطويرها يف القطاع: القطاع الثاين .7
  .عاملة مرتفعة املهاسة

 تستعمل املواسد املتوفرة يف الدولة وتستلزم أايدي عاملة غريينتج سلعاا تقلديدية  :القطاع الثالث .2
املهاسات فإن   التجاسة بني دولتني من هديكل إنتاجي متشابه وخمتلف من حديثأن  ماهرة، فإذا كان من املعروف

 .1الذي له فديه وفرة نسبديةاإلنتاج  التخصص يف إنتاج السلع اليت تستخدم بكثرة عاملإىل  كل دولة متديل

، صاس مبدأ التنمدية البشرية البديل األهم لرؤية التنمدية اليت 1660دوس تقرير التنمدية البشرية بعد ص
التخلص من الفقر ابت نشاط خمتلف أن  ويوجد جهود هلذا التغديري تتوضح يف. تتساوى مع النمو االقتصادي

الصحة، وتدين التعلديم واحلرمان من  حاجة للرفاهدية املادية، بل يفأو  من اعتباسه قلةأكرب  فالفقر يعترب. األبعاد
لذا تقوم تقنديات املعلومات واملعرفة بدوس واضح . املعرفة واالتصا ، والعجز عن مماسسة احلقوق االنساندية والسدياسدية

 .2يف هذا املفهوم الواسع للفقر، فهي توفر األدوات والوسائل لتحسني الصحة والتعلديم

ة البشرية املستدامة، فهي وسديلة لتوسديع خدياسات البشر وإمكاندياهتم أن املعرفة هي حجر الزاوية يف التنمدي
قد صاست  –انتاجاا وتوظديفاا  –املعرفة أن  كما. ولتمكدينهم من التغلب على احلرمان املادي وبناء جمتمعات مزدهرة

 .يف مطلع القرن احلادي والعشرين األداة الكفديلة لتحقديق تنمدية بشرية مستدامة يف جل مديادينها
هو مبدأ متكني البلدان  7002أن من املبادئ اليت أقرهتا القمة العاملدية حو  جمتمع املعلومات يف جنديف 

 .واجملتمعات لتأسديس جمتمع معرفة جامع وذي توجه تنموي ويوجه اهتماماته حنو االنسان
تمع يستطديع كل جمتمع املعرفة هدفه األشخاص ويتجه صوب تنمديتهم، فهو جمأن  وهذه الرؤية تنشأ من معرفة

شخص فديه جتديد املعلومات واملعاسف والوصو  إلديها واستعماهلا وتشاسكها حبديث ميكن األشخاص واجملتمعات 
 .3والشعوب من توظديف كل قدساهتم يف النهوض ابلتنمدية الشاملة ويف حتسني منط حدياهتم

                                                           
1 www.arab-api.org/courselu/clu-3.html   16:00على الساعة  -01-02موقع املعهد العريب للتخطديط اطلع علديه يوم 

 .211، ص7006، 1عديم ابراهديم الظاهر، أداسة املعرفة، عمان، عامل الكتب احلديثة للنشر والتوزيع، طن 2
 .10حممود حمجوب، الطريق إىل جمتمع املعرفة، مصدس سبق ذكره، ص   حسناء 3
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عن الطاقات البشرية واملستوايت األعلى فالتنمدية البشرية أداة ضروسية للتنمدية التقندية واالبتكاس التقين تعبري 
من العلماء يقومون ابلبحث أكرب  ات قوية بشكل خاص خللق التقندية ونشرها عند أعدادشاسكللتعلديم تعطي م

يتعلموا ويربعوا ويستخدموا التقنديات أن  تعلديما الذين ميكن فضلوالتطوير، ومن الفالحني وعما  املصانع األ
 تصنع مجديعهاذ إاملواد املادية إىل  عن احلرية االجتماعدية والسدياسدية واملشاسكة للوصو  دةا زايكثر وفعالدية، أبسهوله 

 .1بداععلى اإل الناس فزجواء حتأ

توسديع  من شخاصحامسة يف متكني األ تربيف التنمدية البشرية، وهو املعرفة اليت تُع واضحاابعداا  يوجد
على املعرفة وهي  بىنة اليت تتطوس امل سدية للمجتمعاترئديابألدوات الاختدياساهتم وتقنديات املعلومات واالتصا   مديادين
هبما من مهاسات  رتبطالبدياانت واملعلومات وما ي توزعإىل  واملادية الا مهماا يف استغال  املواسد الطبديعديةانتقامتثل 

 .ابلتحلديل واملعاجلة متعلقة

علديها وما يتزامن  الطابع التجاسي تغلديباملعرفة و  مواسدقوي حنو خصخصة  توجهبها واكهذه التنمدية يو 
حقوق امللكدية أجل  من قائمال دويلال النظامأن  ذلك مع فرض إجراءات قانوندية حلماية امللكدية الفكرية اخلاصة،

عتباسات املصلحة اب يهتمثر مما أكعلى اجلوانب االقتصادية حلماية حقوق امللكدية الفكرية  يتجه حنو الرتكديزالفكرية 
 .2العامة

 .االبتكار والتنمية البشرية: املطلب الرابع

 : يؤثر االبتكاس التقين يف التنمدية البشرية بطريقتني

للمزاسعني يف  النبااتت املقاومة للجفاف أنواعو  متعددةمنتجات  ات البشرية مباشرة،طاقال رفعيأن  ستطديعي: أوالا 
االنرتنت للمعلومات إىل  وجللطبخ والول اقة النظديفةجواء غري موثوق هبا واللقاحات لألمراض الوابئدية ومصادس الطأ

من قابلدية الناس كما ترفع   ةمالئمة ومناسبومستوايت معديشة  واالتصاالت وحتسني صحة الناس والتغذية واملعرفة
 .واالقتصادية والسدياسدية يف اجملتمع يف احلدياة االجتماعدية كبرية بنشاط  سامهللم

                                                           
 .71ص 2001نديويوسك ،،  2001 تقرير التنمدية البشرية لعام،، برانمج االم املتحدة  1
،اقتصاد املعرفة يف جمتمع املعلومات، حبث مقدم إىل ندوة املعلومات اخلامسة، دوس التعريب واملعلومات  يف بناء جمتمع املعلومات  حسانة حمي الدين 2

   www.arabcih.net\areen\areen.htm على موقع ا نرتنت ، 2002/7/4،النادي العريب للمعلومات،

http://www.arabcih.net/areen/areen.htm
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، ينشأ عنهي ذاالنتاجي ال ردودبشرية بسبب أتثريه يف النمو االقتصادي من خال  املللتنمدية ال أداةاالبتكاس : اثنيا
 أييتو. مقدمي اخلدمات واملشاسيع الصغريةمهاسة من انتاجدية احملاصديل للمزاسعني، وإنتاج عما  املصانع و  يزيدفهو 

النمو االقتصادي وخلق  يفسامهة واضحة نشطة وصناعات جديدة مثل تقندية املعلومات واالتصاالت ومأبأيضا 
 .الوظائف

 :يف الشكل التايل  بنيكما هو م
 العالقة بني التقندية والتنمدية البشرية 07  الشكل سقم 

 
 28.ص 2001 ،نديويوسك2001 ،الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة ،تقرير التنمدية البشرية : املصدس

الزساعه ،والطب، والطاقة،  فاالبتكاسات التقندية يفبعضهما البعض،  يكمالنفالتنمدية البشرية والتقدم التقين 
 تخلصيف التنمدية البشرية وال اإليرادات خلف_ مل تكن الوحديدةأن  هذاو _  أساسديةوالصناعة، كانت دائماا عوامل 
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 األموسسهلت و  املؤسسدية، عراقديلالأو  ةضعديفال حواجز التقدم مثل الدخو  حطمتالفقر، فاالبتكاسات  من
 .1بشكل أسرع ألسابحالحصو  على ل

من براثن اجلوع واملرض  اختفتاملعديشة، فقد  يف مستوايت تطوسا ملحوظاشهد القرن احلادي والعشرون 
دلديل وضح وي. فوق احلد األدىن ملعديشة الكفاف  الذين قفزوا أحناء العامل عدد غري مسبوق من الناس، والفقر يف

 كبرية يف أبعاد مثل متوسط العمر املتوقع عند الوالدة، عكس حتسديناتيف املتوسط، ما ي تقدما سائعاالتنمدية البشرية 
 .ات حادة يف معدالت وفديات الرضعتدنديتدفعها 

أوجه عدم املساواة منتشرة عرب  ظلتمن الناس، و  كما هائال بعدهامع ذلك، خلفت هذه اإلجنازات 
ابحلصو  على املعرفة وعلى  يتعلق ومنها ماوالبعض  مبسائل حدياة وموتمنها ما يرتبط اإلمكاانت مجديعا، 

 .التكنولوجديات اليت تغري منط احلدياة

 التنمدية ودو ة تدنديالتنمدية البشرية امل دو  املتوقع عند الوالدة بني سنفاسق ال ابلرغم من صغر
العمر ففاسق  املتوقع عند األعماس مجديعا سنفاسق يف طو  ال يوجدو . سنة19ال يزا  يبلغ أنه  غري كبريةلبشرية الا

 دو البتدائي من البالغني يف ا على التعلديم ئزيننسبة احلا صلوت. نواتس مخس تصل قرابةاملتوقع عند سن السبعني 
مستوايت  فواسق يف هناكو . جدا عالديةالتنمدية البشرية ال دو   يف % 94مقابل  % 42 حنو املتدندية التنمدية البشرية

ة ابملقاسنة تدنديلتنمدية البشرية املادو  يف  %3.2لديم العايل من البالغني لتعاعلى  ئزيننسبة احلا تصلو  .كلهاالتعلديم  
 .دو  املتطوسةيف ال  29%مع 

من  100لكل  67نسبة االشرتاكات يف اهلاتف النقا  تصللتكنولوجديا، ا ابحلصو  على يرتبطويف ما 
سبة ن تصل يف حنيجدا،  لديةعاالتنمدية البشرية ال دو ما يف  ما يقاسب نصفالنامدية، أي  لدو السكان يف ا

ة ابملقاسنة تدنديامل التنمدية البشرية دو من السكان يف 100واحد لكل  أقل من واسعاالشرتاك يف إنرتنت النطاق ال
 .ل التايلالشكيف   بنيكما هو م.  2جدا عالديةالتنمدية البشرية ال دو من السكان يف 100لكل  28مع 

                                                           
 28.ص 2001 ,نديويوسك2001 ,تقرير التنمدية البشرية ،الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة  1
، نديويوسك ، أوجه عدم املساواة يف القرن احلادي والعشرين :ما وساء الدخل واملتوسط واحلاضر،   2019لعام  تقرير التنمدية البشرية، اإلمنائي  األمم املتحدة برانمج 2

 .7ص، 7016
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 واملعززة ال تزا  عمديقة اجلذوس بني بلدان العاملاألساسدية  المكاانتأوجه عدم املساوات يف ا 08  الشكل سقم

 
أوجه عدم املساواة يف القرن احلادي  :ما وساء الدخل واملتوسط واحلاضر،   2019لعام  اإلمنائي ، تقرير التنمدية البشرية املتحدة األمم برانمج :املصدس 

 .1، ص7016والعشرين، نديويوسك ، 
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 غلبلدي فقر مدقع بسبب الدخل، ويقفز الرقم انون منيزالون يع ال فردملديون 600حرمان  متومن احملرومني أ
أو  االبتدائدية ملديون طفل خاسج املداسس 262 ما يقاسبوال يزا   12األبعاد نوعملدياس مبقدياس دلديل الفقر املت 1.2

فرص احلصو  على  استفاعغم وس . اخلمس األوىل من العمر عواماأل بلوغ ملديون طفل قبل 5.4الثانوية، وميوت 
العامل، وتوجد  دو ة يف أفقر األسر يف أفقر عالديوفديات األطفا   نسبتزا   التحصني والعالج بكلفة معقولة، ال

وفديات  تتعاد  نسبفقد . دو ضمن ال كبريةفواسق  إال أنه ،واملتدنديةالتنمدية البشرية املتوسطة  دو يف  النسبأعلى 
التنمدية دولة منوذجدية من دو  يف  هذه النسبةالبشرية املتوسطة مع  التنمدية دو بعض  يف % 20األطفا  بني أفقر 

 .1ةتدنديالبشرية امل

(( التنمديةأجل  املعرفة من)) بعنوان 1998عن التنمدية يف العامل عام " البنك الدويل"ومن هنا أييت تقرير 
 ثبتكما ي. للتنمدية همالعامل امل وهي لككاجملتمع   حديزوإمنا على  شخصال حديزاملعرفة لديست على أن  ثبتلدي

 عثراألسواق وت عرقلاملعلومات اليت ت ومعضالتوداخلها  الدو املعرفة ما بني مواجهة ثغرات  ضروسةالتقرير 
يف ذلك  األبرزفقراا وهي السبب  األكثر الدو هي أكثر حدة يف  الثغراتهذه أن  اإلجراءات احلكومدية علما

دوالسات يف الديوم أبسعاس 3 تعديش على األسض ملدياسات نسمة على  3 يوجد حوايله أن التقرير ويثبتالفقر، 
 .2فقراء العامل يف شرق وجنوب آسديا أغلبويقطن يف الوالايت املتحدة  1997

الرتدي البديئي وحتسن  الدخل، وتقلل تزيدمن النمو االقتصادي و  ترفعيف املعرفة اليت  تصغري الثغرةوميكن 
 طريقنوعدية احلدياة عن 

 .للمعلومات قاعديةبندية  إعداد   .1
 .تطوير القوانني واألنظمة اخلاصة هبا .7
 .حتديث الربامج التعلديمدية .2
 .دعم االبتكاس .6
 . تنسديق اجلهود بني القطاع العام واخلاص .1

                                                           
أوجه عدم املساواة يف القرن احلادي  :ما وساء الدخل واملتوسط واحلاضر،   2019لعام  تقرير التنمدية البشرية، اإلمنائي  األمم املتحدة الربانمج 1

 .7ص، 7016، نديويوسك ، والعشرين
سة، دوس التعريب واملعلومات  يف بناء جمتمع املعلومات حسانة حمي الدين ،اقتصاد املعرفة يف جمتمع املعلومات، حبث مقدم إىل ندوة املعلومات اخلام 2

 .6ص   www.arabcih.net\areen\areen.htmنرتنت ،العلى موقع ا 2002/7/4،النادي العريب للمعلومات،

http://www.arabcih.net/areen/areen.htm
http://www.arabcih.net/areen/areen.htm
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اد املستوسدة وإجي املعرفة عوإجياد املعرفة احمللدية وتطوي امتالكهاو  توزيعهاانتاج املعرفة العاملدية و  التحفديز على .4
 .ي املديزة النسبدية للمعرفةأ العاملياحلصو  علديها على الصعديد  ميكناملعرفة اليت ال 

أجل  النشاط البشري من بقطاعات التصاهلاوذلك لشمولديتها و  وقتيف هذا ال مهديةدوس ابلغ األإّن للمعلومات 
اعتمادا املادية واملعنوية  سغباتهإشباع  اجملتمع الذاتدية على إمكاندية وجيب سفعيف اجملتمع،  دميومتهااحلدياة و  استمراسية

 للبلدان أمر البد منه ابتاجملتمعات  تطويرو  -استمراسيتهاسنة احلدياة وعنوان  فالتغري -التطوسات والتغريات على
اجلهود تطوير قدس من االستثماس و أكرب  تحقديقل تسعىهي اليت  التطويريةالتخلف، فاحلركة  تعاين منالنامدية اليت 

قدسهتا، وفاعلديتها على التفكري  برفعتحسني نوعدية تلك اجلهود ب االهتماممع  دميومتهايف اجملتمع وأتكديد  البشرية
عملدية أن  كمااالقتصادية واالجتماعدية يف اجملتمع   يف احلركة اإلحساس أبمهتهم سفعوالتخطديط والتنظديم فضالا عن 

 1.املتنوعة أوجه ومرافق احلدياة واسعة لكلالتنمدية عملدية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   ماتدية ،اجمللة العربدية ،النادي العريب للمعلوماتدية،التقانة املعلو .جعفر سعد عباد النيب، وجديهة اثبت العاين  1

www.arabcin.net/arabiaall/1-2000htm 
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 .مؤشرات العلوم والتكنولوجيا: املبحث الثاين

القرون  إابن. استعماهلا جناعةابملعرفة و  متعلقامسالك احلدياة  خمتلفيف  التطوسعرب اتسيخ اإلنساندية، كان 
ذسوهتا يف النصف األخري من  إذ وصلت على اهتمام سائعاملعرفة العلمدية والتكنولوجدية  حصلت، السابقةالثالثة 

لعناصر ا وبقديتتعد وال حتصى، و  بطرق متعددة الاجملتمعات  غرّيت، مع تدفق االكتشافات اليت املاضين القر 
يف املؤسسـات، بل واألفراد  إمكانديةكامنة تقلديدايا يف   تعدللقدسة الوطندية العلمدية والتكنولوجدية واالبتكاسية  اهلامة

تسـتهدف منتجات  دساساتوالتكنولوجدية، وعلى إجراء القوى العاملة العلمدية  تكوين، على تعلديم و بعض املرات
 .وعملديات إنتاج جديدة

خطـي بـدءاا مـن التصوس  تطوسجمرد  يعداالبتكاس  املاضي بقيوحىت اخلمسدينات والستدينات من القرن 
 قدياملل الفردإلديه  فعلي، وكل ما حيتاج بتجسديدالتعبري عنها إىل  الدساسة القاعديةلفكرة عند مستوى لاألويل 

اليت األموا  واملواسد البشرية  وخاصةمن املدخالت،  كبريواالحتفاظ مبخزون   ،الضغوطاتابالبتكاس هـو تقلديـل 
 .1لبحث والتطويرا حيتاجها

طوا   كبرية أمهدية االبداعديةالوطندية العلمدية والتكنولوجدية و  مكاندياتاإل التطوس احملقق يف قلقسصد  حصد
، العشرين، يف النصف األخديـر مـن القرن أعطتهااإلجيابدية اليت  للمشاسكاتدساك املعزز واإل. العقود القلديلة املاضدية

، كان فعاالا يف العاملديةوالقدسة التنافسـدية  التطوس، للتنمدية و واستعماهلا املبدعاملعرفة العلمدية والتكنولوجدية  مشاسكات
ي توطـدها ابسـتمراس حماوالت لقدياس القدسات الوطندية الرتويج جلملة من مقايديس العلم والتكنولوجديا التقلديديـة والتـ

 .االبداعدية

 سأس املا  البشري إقامةعلى املعرفة من خال   مبندية تنمدية إقامةإىل  العامل الديوم تطمح الكثري من بلدان
يف عام  مثال، كوساي اجلنوبدية  قامتفقد . النمو االقتصادياإلبداع لتشجديع العلوم والتكنولوجديا و تطبديق تقنديات و 

 تقندياتابستخذام ومالديزاي  الربازيل وجنوب أفريقدياك أخرى وقامت بلدان وزاسة اقتصاد املعرفة،ابنشاء ، 2008
اقتصاد  خطط لالنتقا  صوب من وضع بدينما استطاعت بعض البلدان. املعرفة على مبندية تطويريةوسدياسات 

                                                           
1 .Vonortas, N. “Science, technology and innovation indicators”. George Washington 
University, USA, 2002 
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من  اخلطوات االبتدائديةيف  أخرى بلدانال تزا  بدينما ا لالبتكاس واستثماس التكنولوجديمالئمة بديئة  متكنياملعرفة و 
 1.على املعرفة املبيناالقتصاد  إقامةعملدية 

 مؤشرإقتصاد املعرفة حسب البنك الدويل 22  الشكل سقم

 
Source: 4141_14_12اطلع عايه يوم                  

 Knowledge Economy Index(KEI)2012Ranking: http//:www.worlbank.org/kam. 

يرتكز ، ابستعما  أسالديب متنوعةوكان الدعم االجتماعي للنشاط العلمي والتكنولوجي يقاس تقلديدايا 
ويف الستدينات والسبعدينات، . للتعلديم العايل والبحث العلمي العموميالقطاع  مينحهااليت  ها على املشاسكاتأغلب

النشاط العلمي والتكنولوجي وكذلك  نتديجةا وعلى تقديديم أنظمة العلم والتكنولوجدي عمل مراقبةاالهتمام على  توجه
السبعدينات ويف الثماندينات،  هنايةيف  برزعلى املنشوسات، وبدسجة أقل على براءات االخرتاع، وأويل اهتمام كبري، 

على ذلك  حيتاج .ةيف منتجات وعملديـات جديـد تتمثلمبدخالت العلم والتكنولوجديا اليت  املرتبطةللمؤشرات 
مؤشـرات العلـم والتكنولوجديا التقلديدية  تتعلق خرىأبأو  وبطريقة. تشابكاأكثر  مقايديس جتسديداستنباط و  كديداأل

 .منها وبعض املؤشرات غري التقلديدية بفكرة النظام الوطين للعلم والتكنولوجديا واالبتكاس

                                                           
آفاق واعدة يف املنطقة العربدية لعام  االبتكاس والتكنولوجديا من أجل التنمدية املستدامة،  ادياللجنة االقتصادية واالجتماعدية لغريب آس، برانمج االمم املتحدة  1

 .14ص، 7016،بريوت ،7020
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تعمـل عبـر شـبكة متشعبة  تلفةخمانجتاا من أنشطة  كونهحتلديل االبتكاس  إىل  على احلاجةاخلرباء الديوم  يؤكدو 
تطبديق إال ماهو فالتعريف التقلديدي يقو  أبن االبتكاس . من تطوس تعريف االبتكاس يظهرمن التوصديالت، وهذا ما 

 .حمّسننيأو  خلدمة جديدينأو  للمعرفة التكنولوجدية وتولديد ملنتج

 النواحيدية االبتكاسية تشمل يف العمل أخرى نواحييف احلسبان  يضع التعريف احلديث لالبتكاس يف حني
النظر داخل أنظمة االبتكاس الوطندية ودساسة الوسائل اليت إىل  على احلاجة يوجه األنظاسالتشريعدية والتنظديمدية، وهذا 

 .تقوى وتدعم ابلعملدية االبتكاسية

مدية ألطر مفاهدي ا، وفقخمتلفةأصناف أو  ميكن تصنديف مؤشرات العلوم والتكنولوجديا واالبتكاس يف فئات
فـي العلـم والتكنولوجديـا واالبتكاس  الفاعلةاملواسد البشرية  تتضمنمؤشرات  حتتويفئة هامة  فمثال يوجد. متنوعة

لتعزيز كفاءة هذه  يرتكز علديها، ومنها عدد الباحثني والتعلديم وأنشطة التدسيب اليت العالقةوأنشطة التطوير ذات 
على البحث والتطوير،  العاممؤشرات منها اإلنفـاق  تتضمنو نشاط البحث والتطوير،  تتضمناملواسد؛ وفئة 

وغريها  هكذا منشآتبني  املوجودةالِصالت  جناعةواملخرجات اليت تنتجها مؤسسات البحث والتطوير الوطندية، و 
داخل  موقعها وفقتصنديف املؤشرات  وابإلمكان كذلك .خمرجات البحث والتطوير املنشآت املتعلقة ابستخداممن 
. الوصلعملديات وصالت أو  خمرجاتأو  مؤشرا مدخالت كوهنام الوطين للعلم والتكنولوجديا واالبتكـاس،  النظا

عدد الباحثني واإلنفاق املايل على البحث والتطوير؛ ومؤشرات املخرجات  متسأن  فمؤشرات املدخالت ميكن
 متسأن  عملديات وِصالت الربط ميكنأوساق البحث املنشوسة؛ ومؤشرات الأو  عـدد بـراءات االخرتاع متسأن  ميكن

أتثري نشـاط العلـم والتكنولوجديـا  تتضمنالنشـاط البحثـي املشرتك واملنشوسات املشرتكة وعقود البحث؛ واملؤشرات اليت 
نسـبة أو  التكنولوجديـا العالديـة مؤسسات حترزهااملداخديل اليت  متسأن  واالبتكاس يف األداء االقتصادي ميكن

 .جمموع الصادساتإىل  منتجات التكنولوجديا العالديةالصادسات من 

اليت تتأثر مباشرة  ابلقاعاتتتديح اإلملام  أساسديةنقاطـاا  كوهناوتعمل مؤشرات املدخالت والعملديات  
وجتري حديثاا دساسة مدخالت النظام . مؤشـرات املخرجـات بنوعدية النظام وصلميكن  يف حنيابلسدياسة العامة، 

نظر نوعدية، ومع إبقاء هذا فـي االعتباس، ميكن تصنديف مؤشرات العلم والتكنولوجديا يف فئات وخمرجاته من وجهة 
هذه املؤشرات،  تتضمنها العملدية اليت مستوايتإىل  أو النوعدية،أو  طبديعتها األصـلدية، أي الكمديـة اعتمادا على
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 وفقاأنظمة فرعدية إىل  ولوجدياأنظمة العلم والتكن تقسمما غالبا و  .تاملدخالت واملخرجات والعملديا خاصةو 
 .امتالكهاأو  العايل، والبحث والتطوير، ونقل التكنولوجدياأو  ، أي التعلديم العاماألساسديةلوظائفها 

حو  حتسني  على املعرفة مبينجمتمع  إنشاءأجل  منالدو   واخلطط اليت تضعهاالتقنديات  أغلبترتكز و 
شامل  وإحراز تقدم القطاع اخلاص؛ لتنمديةثماسات األجنبدية وجذب االست األعما ؛ حمديطإداسة احلكم لتحسني 

حتفديز سايدة األعما ؛ و  تشجديعو  الطبديعدية؛ املصادسالبديئدية حلماية  الدميومةوضمان  للحد من الفقر وعدم املساواة؛
 املعرفة لقخمن  األفرادالتعلديم لتمكني  تنمديةو  للمعرفة والتكنولوجديا؛ حديثةنظم  وخلق املتوفرة املعرفة استعما 

 املتطلباتمع هتديئتها االستفادة من خمزون املعرفة العاملدية و  يوفر ؛ ووضع نظام وطين لالبتكاسوتوزيعها واستعماهلا
 .1احمللدية

لتعلديم أهل  الواجبةسس والتنظديمات من كل األ تتكونأبهنا  وغالبا ما تعرف منظومة العلوم والتكنولوجديا
 .العلم والتكنولوجديا وتوزيع وجتسديدللقدياس،  اليت تقبلهر الكون مظا حصاء الذى يقديساالأو  العلم،

 2: فديما يليبتكاس واال العلم والتكنولوجديا دوس إجيازوميكن 
السدياسات  لبنديتها، ولتأثري أفضلفتمكن من إجياد فهم  تساعد ىف وصف منظومة العلوم والتكنولوجديا .1

 .اجملتمع واالقتصادوالتكنولوجديا على  ، ولتأثري العلوماوالربامج علديه
  .أنشطة العلوم والتكنولوجديا واالبتكاس ىف تنمدية املواسد البشرية  تشاسك .7
الصحة والتعلديم ) »االجتماعدية احلديوية«حتسن البندية التحتدية أو  أنشطة العلوم والتكنولوجديا واالبتكاس تعزز .2

 (املعلومات واالتصاالت، والقطاع اخلاص  والزساعة والطاقة وتكنولوجديا
 ( االصديلة (من وضوح الرؤية للمعرفة وتزيد( غري الرمسي (تساعد ىف حتديث االقتصاد  .6
  .كومديةالوكاالت احل طرفالســدياسات بصفة عامة، من  املراقبة، والتخطديط وتكوينأجل  من تستعمل .1
وعلم العلوم  حمللي السدياسات ، ستشاسيناال ،الباحثني ىف البحث وحتلديل السدياسات من قبل تستعمل .4

 .احلكومدية الوكاالت حتتاجهاأو  تستعملها أحدياان السدياسدية، والدساسات الىت

                                                           
عام آفاق واعدة يف املنطقة العربدية ل االبتكاس والتكنولوجديا من أجل التنمدية املستدامة،  االلجنة االقتصادية واالجتماعدية لغريب آسدي، برانمج االمم املتحدة  1

 .14ص، 7016،بريوت ،7020
 .4ص، 7001،مصر، األو   االصداس، وزاسة البحث العلمى، مؤشرات العلم والتكنولوجديا، نوسا عاد  واخرون  2
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مؤشرات املدخالت الكمدية أكثر من مؤشرات إىل  كان التوجه العام دائما ىف تقديديم البحث والتطوير ميديل  
ض املؤشرات بع استخدامالتوسع ىف إىل  ىف تقدير خمرجات البحث والتطوير دعا التشابك املوجودال أن املخرجاإت

 :منها

 مؤشرات البحث والتطوير :األول  المطلب

وكـان التوجه . أبنشطة ابتكاسية مباشرة بنشاط البحث والتطـوير الـوطين الدساية واملعرفةالقدسة على  تتعلق
التشديد على مؤشرات املدخالت الكمديـة أكثـر مـن مؤشرات  يستند علىالعام دائماا يف تقديديم البحث التطوير 

بعض  استخدامالتوسـع فـي  أوجبيف تقدير خمرجات البحث والتطوير  التشابك الواضحأن  غري. خرجاتامل
البحـث والتطـوير، وعـدد مشاسيع البحث والتطوير  عاملي املؤشرات، ومنها اإلنفاق على البحث والتطوير، وعدد

 .قطاع حمدديف 

الفئة أن  العلوم والتكنولوجديا، حديثتعملي مسالبحث والتطوير و  مستعمليكما جيب التفريق أيضا بني 
يف مبني هو  كما،  (البحث والتطوير مستعملي) من الفئة األوىل  أوسعأعم و ( العلوم والتكنولوجديا مستعملي)الثاندية 

 : الشكل التايل 
 مستخدمي البحث والتطوير ومستخدمي العلوم والتكنولوجديا 10  الشكل سقم 

 
Source: OECD، Canberra manual، op.cit، p.73 
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  .حجم نفقات البحث والتطوير:  األول  الفرع
 .لقدياس القدسة على االبتكاس وتعزيز القدسة التنافسدية كمــؤشر  انتشاساكثر نفقات البحـث والتــطوير هي األ

الوطندية، ومعاهد البحوث واجلامعات  املؤسسات وتتكون من امجايل النفاق على البحث والتطوير من قبل
 .يف اخلاسج نشاطهااحمللدية ولكن  املؤسساتنفقات البحث والتطوير املموله من قبل  ال تعدملختربات احلكومدية، و وا
والبحوث التطبديقدية والتطوير األساسدية  البحوث نشطه البحث والتطوير وعادة ما تكونأمن  متنوعة أنواعهناك و 

 .1ابتكاس منتجات جديدة، والعملديات واخلدماتإىل  تؤدي اليت

، الواسعلعجلة التنمدية مبفهومها  احملركةمل تكن هي القوة أن  التنمدية، عناصرمن  عنصرا هاماأنشطة البحث  تعترب   
منتجات وخدمات إىل  دساساهتمتتحو  أفكاسهم ونتائج أن  والبحوث هي الفرصة املثالدية للباحثني والعلماء ألجل

 .2جديدة

أنشطة البحث بشكل تشاسك حديث : لبحث والتطوير هو أتثري مضاعفالتأثري االقتصادي ألنشطة اأن  كما    
% 60 يقدس بـما أن إىل  تشري دساسات وأحباث اللجنة األوسبدية إذسأمسا  والعمالة،  عامليإنتاجدية  سفعمباشر يف 

 زيدسدي% 1مبقداس  آخرنفقات البحث والتطوير، وأن أي استثماس إىل  يعودمن النمو يف إنتاجدية الديد العمالة 
 3.%.0.11اإلنتاجدية مبقداس 

،  املديدانفـي هـذا  العملللبحث والتطوير وعـن  دولة معدينةن املؤشرات املصممة لتوفري املعلومات عن دعم إ
 :ابإلنفـاق الـوطين اإلمجـايل علـى البحـث والتطوير ترتبط" قطاعات"ضمن  مشاسكاتإىل  كثرياا ما تشري

حساابت املسامهات اليت أتيت للبحث والتطـوير مـن  يتضمن: إنفاق الشركات عل البحث والتطوير .1
اجلمهوس العام، إىل  وخدمات تباع منتجاتاألو   واملنظمات واملعاهد اليت تنتج يف املقام املؤسسات

املسـامهات التـي  كذلكوتشمل هذه الفئة  . حتصد إيراداتاليت ختدمها وال القطاع اخلاص  شركاتوكـذلك 
 .نشاط البحث والتطويرإىل  القطاع العام شركاتتـأيت مـن 

                                                           
 ،1ص، 7001،مصر، األو   االصداس، وزاسة البحث العلمى، مؤشرات العلم والتكنولوجديا، نوسا عاد  واخرون 1

 7004حث العلمي والتطوير التقاين ومؤشرات األداء، املؤمتر الوطين للبحث العلمي والتطوير التقاين، دمشق، هديام بشوس وسفديع جربة، خمرجات الب 2
3
 - jean luis Sangaré, investir dans la recherche pour doper la croissance européenne, document 

de travail consultable sur : www.strategie.gouv.fr (dans notes de veilles) 
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النفقات على البحث والتطوير من الوكاالت واملكاتـب  يشمل: اإلنفاق احلكومي على البحث والتطوير .7
وخدمات عامة، وكذلك من الكدياانت التـي تشـرف علـى  منتجاتاليت تقدم  خرىوالكدياانت األ

هذا املؤشر النفقات  يضم، و املتعلقني هبااجملتمع أو  ولةللدالسدياسـات احلكومدية االقتصادية واالجتماعدية 
 .الدولة تسريهااليت متوهلا و  حتص سبحاليت  الشركاتالتـي تـأيت مـن 

حساابت اإلنفاق على البحث والتطوير من مؤسسات  يضم :إنفاق التعليم العايل على البحث والتطوير .2
ظر عن مصادس متويلها، وعن دسجة تبعديتهـا للسدياسـة الن بغضالتعلديم العايل، ومنها اجلامعات والكلديات، 

االختبـاس والعديـادات  أماكنمن مراكز البحث و  املتأتديةالنفقات  ويضم كذلك. مالحمها القانونديةأو  العامة
 .مثل هذه املؤسساتإىل  املنتسبةأو  اليت تعمل برعاية مؤسسات التعلديم العايل

مـن  أتيتالنفقات اليت  يضمو  :ح على البحث والتطويرإنفاق املؤسسات خلاصة اليت تتوخى الرب .6
اإلنفاق من املاحنني األفراد علـى البحـث  ويضم أيضاالربح وختدم القطاع العام،  تتوقعاملؤسسات اليت ال 

 .والتطوير
حدود املقديمـني خـاسج  املؤسسات واألشخاصهبا مسامهات  يعينو : املسامهات الواردة من خارج الوطن .1

تنشـرها هـذه أن  أنشطة مادية ميكنأو  وأي أصو  عاملديةهذه الفئة منظمات  تضمأن  وميكن ، الدولة
 .املنظمات داخل احلدود الوطندية

االقتصادية  املنشآت عوائدمن  ترفعخاسجدية  أسابحااالستثماس يف البحث والتطوير  خيلقومن جانب آخر 
جة هلذا فإن معد  العائد االقتصادي واالجتماعي للبحث االقتصادية يف شكل شراكات اقتصادية، وكنتدي اجملاالتو 

أوسو يف  0. 6أوسو يتم استثماسه يف البحث والتطوير ينتج  1كل أن   األوسبدية البحوثتشري  إذ، جد عا   والتطوير 
إىل  يف حني تشري التقديرات األكثر حتفظ%)  60: متوسط يقدس ب مردودالناتج احمللي اإلمجايل أي ما ميثل 

 %(.20ئد عوا

جلمديع  حتضردية اليت األسض  كوهنامؤشرات اقتصاد املعرفة،   أبرزأحد  تعتربابلبحث  املرتبطةفإن البدياانت  وعلديه
البلدان وتوجه  انغماسيف معرفة مدى  مهديةدوسا ابلغ األكان لقدياس أنشطة البحث والتطوير   ، وعلديهاإلبداعات

يف تقدير خمرجات البحث والتطوير، جعل االجتاه العام الغالب هلذه الصعوبة والتعقديد إال أن اقتصاد املعرفة، صوب
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ملؤشرات الكمدية للمدخالت، كحجم اإلنفاق على البحث والتطوير، وعدد املوظفني املشتغلني اب يهتمالقدياسات 
 :التايل اجلدو  يف  كما هو مبني. 1ابلبحث

 4114مؤشرات البحث والتطوير لدول خمتارة  10 اجلدول رقم

 أمجايل الناتجإىل  نسبة اإلنفاق على البحث ابحث لكل مليون  لدالب
 2.7 4279.5 أمريكا الشمالدية
 1.8 2438.9 االحتاد األوسيب

 0.2 159.4 الدو  العربدية اإلفريقدية
 0.1 93.5 الدو  العربدية األسديوية

 1.2 633.0 الصني
 0.7 112.1 اهلند

 3.1 5084.5 الدياابن
 4.9 1395.2 اسرتالديا

Source: UNCTAD، information economy report، United Nations، New York، 4109 p.6 

األعما   مشاسكات جما ، وإجراء مزيد من التحالديل املفصلة عـن املتشابكةأنظمة املؤشرات  تنمديةومن املمكن 
 :2منها أخرىوالقطاع احلكومي يف البحث والتطوير، إذا أتديحت بدياانت إضافدية عن مسائل 

 ؛من قبل أجنزعلى حبـث  مبينجمرد تطوير أو  تطبديقيأو  مهمالبحث الذي ينفق علديه، هل هو حبث  منط .1
العلـوم الطبديعدية أم الرايضديات أو  علـوم احلديـاة وخاصةالتكنولوجي موضوع البحـث، أو  مديدان النشاط العلمي .7

 غريها؛أو  علوم البديئة،أو  أم علوم احلاسوب
 .ات التفصديلدية عن طبديعة مصدس التمويلمزيد من املعلوم .2

اجلهات  تعطديهماوالعناية اليت  الرتكديزيعرب حجم اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير بشكل مباشر عن مدى 
يكون إبمكاننا اجملتمع ملثل هذه األنشطة، وحىت  مينحهنشطة البحث، ويعكس مدى الدعم الذي ألاحلكومدية 

                                                           
1
 OCDE, The measurement of scientific and technological activities, Proposed standard 

practice for surveys of research and experimental development Frascati Manual, Paris, 2002, 

p.20 
2
 .Vonortas, N. “Science, technology and innovation indicators”. George Washington 

University, USA, 2002P;29. 
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 يستعملتبويبها يف أقسام معدينة، ويف هذا الصدد أو  يتوجبشطة البحث والتطوير، املبالغ املنفقة على أن حتديد
 :1لتصنديف أنشطة البحث والتطوير مها مهمتنيل فراسكايت مقاسبتني ديدل

 :املقاربة املؤسساتية: أوال 

إىل  يقةتشري هذه الطر  إذعلى أنشطة البحث والتطوير،  املبنديةابجلهة اهتماما املقاسبة املؤسساتدية تقدم 
 :2أبنشطة البحث والتطوير، هي متني استباطعلى  مذكوسة سابقا مهمةمخسة قطاعات  تعطديهااليت  املشاسكات

  ،إنفاق مؤسسات األعما  على البحث والتطوير 
  ،اإلنفاق احلكومي على البحث والتطوير 
  ،إنفاق مؤسسات التعلديم العايل على البحث والتطوير 
  دية على البحث والتطوير،إنفاق املؤسسات غري الرحب 
  اإلنفاق اخلاسجي على البحث والتطوير. 

تصنديفا للقطاعات الصناعدية حبسب كثافتها  OCDE تعطيمن نفقات البحث والتطوير  بدءاو 
التقندية،  مرتفعةإىل  ، صناعات متوسطةذات تقندية مرتفعةصناعات : 3أسبعة جمموعات أساسدية إىل  ابلبحث

 .4التقندية منخفضةالتقندية، وصناعات  ةمتدنديإىل  صناعات متوسطة

نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير حبسب اجلهات املمولة ألكرب اقتصادايت يبني والشكل  التايل 
OCDE  7001لسنة. 

                                                           
1
 ESCWA, new indicators for science technology and innovation in the knowledge based 

society, United Nations, New York, 2003, p.6 3  
2
 -ibid, p.7 

، بعدها مت اعتماد (نفقات البحث والتطوير كنسبة مؤوية إىل القديمة املضافة) ث استند هذا التقسديم على الكثافة املباشرة للبح 1666حىت سنة  3
السلع الوسديطة والسلع  الكثافة اإلمجالدية أي احتساب الكثافة املباشر وغري املباشرة الكثافة غري املباشرة أتخذ ابالعتباس نفقات البحث والتطوير املدجمة يف

 الرأمسالدية املستخدمة يف القطاع
 07:مزيد من التفصديل حو  تصنديف القطاعات االقتصادية حبسب كثافتها املعرفدية يرجى االطالع على امللحق سقم لل 4
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 0272الناتج احمللي حبسب القطاعات لدو  خمتاسة إىل  أنشطة البحث والتطوير نسبة اإلنفاق على11الشكل سقم

 
 4114 غاية سنةإىل  ابالعتماد على املوقع خال 0207-20-20لديه يوم طلع ع :املصدس

 https://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 

 .املقاربة الوظيفية  :اثنيا 

يف تصنديف األنشطة الرمسدية للبحث والتطوير فهي املقاسبة الوظديفدية، واليت تقسم  املستعملةما الطريقة الثاندية أ
سئديسدية  أنواعميديز الدلديل بني ثالث  إذ طبديعة وخصائص البحث يف حد ذاته، اعتمادا علىشطة البحث والتطوير أن

 :1للبحث هي
معرفة  احلصو  علىجترييب يستخدم أولديا ألجل أو  هو عمل نظري الرئديسيالبحث  :البحث األساسي  .1

 . يف الواقع استعما أو  حمددجديدة، دون أي تطبديق 
معرفة  احلصو  علىألجل  يستعملالبحث التطبديقي هو حبث أصلي هو اآلخر : بيقيالبحث التط  .7

 . حمددهدف تطبديقي  ابألصل صوبحبث موجه  هذا عن كونهجديدة، 

                                                           
1
 OCDE, The measurement of scientific and technological activities:Proposed standard 

practice for surveys of research and experimental development Frascati Manual, Paris, 2002, 

p.77 

 قطاع التعليم العالي

 قطاع الحكومي

 القطاع الخاص
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من البحث  احلاصل عنهاالتطوير التجرييب هو عمل نظامي يتم بصفة آلدية عن املعرفة : التطوير التجرييب .2
 .القدمية املواد واألسالديبحتسني أو  ،حديثة أسالديبو  سلع والتجربة العملدية، ويوجه ألجل إنتاج

الكبرية  إمكانديتهاو  مرتفعة،ذات مصداقدية  معلوماتهي  سبق وذكرانالبحث والتطوير كما  معلوماتإن 
كمؤشر لكثافة املعرفة يف االقتصاد،   املعلوماتهذه  استعما إال أن ،جتعل منها بدياانت ذات فائدة كبريةللمقاسنة 

ابجلانب الرمسي إال تتعلقهذه األسقام ال ألن  املعرفة؛ تولديدالدفع التكنولوجي يف  حلافزالتقدير املفرط إىل  ينهي
داخل وسشات العمل  تصنعألنشطة البحث، فهي ال تغطي أنشطة اإلبداع واالبتكاس غري املهديكلة والظرفدية اليت 

مرتني ضعف نفقات  تصلأن  نفقات اإلبداع ميكنأن  التحقديقات املديداندية حو  اإلبداع تلمح إذاإلنتاجدية، 
 1البحث والتطوير

 .العاملون فى مجال البحث والتطوير :الفرع الثاني 

، تطوير، خبلق ترتبطمنظمة  الديونسكو أنشطة العلوم والتكنولوجديا على أهنا أنشطة نظامدية تعرف كما 
 .علوم والتكنولوجديااملعرفة العلمدية والتكنولوجدية يف كافة حقو  ال جتسديد، و توزيع

 تعطيعن تلك اليت  زايدةالبحث والتطوير،  بشكل مباشر على يشتغلونالذين  األشخاصمجديع  يضم
 .2(والكتبه املديرين واالداسين(مثل البحث والتطوير  ةاملباشر  اخلدمات

بشكل مباشر يف  أشخاص يسامهونالعلوم والتكنولوجديا على أهنم  مستعمليتعرف منظمة الديونسكو 
هذه  وتشملخدماهتم،  مقابل حصوهلم على عوائد، وهذا مقابل املؤسسةأنشطة العلوم والتكنولوجديا داخل 

 .3املساعدين املستعملنياجملموعة كال من العلماء املهندسني، التقنديني، و 

 

األشخاص أبهنم  HRSTابلعلوم والتكنولوجديا  املتعلقةفديعرف املواسد البشرية  1أما دلديل كانبريا 
 : 2التالدينيفديهم أحد الشرطني  يتوفرالذين  ستعملنيوامل

                                                           
1
 Sandrine Paillard, Les indicateurs de l'économie de la connaissance, Document de travail, 

commissariat général du plan p.10 
 .1ص، 7001،مصر، األو   االصداس، وزاسة البحث العلمى، مؤشرات العلم والتكنولوجديا، نوسا عاد  واخرون 2

3 OECD, the measurement of scientific and technological activities : manual of the 

measurement of human resources devoted to S&T "Canberra manual", Paris, 1995, p. 28 
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  دساستهم العلمدية والتكنولوجدية مديادينتعلديمهم اجلامعي بنجاح يف  أشخاص أمتواهم . 
  ابلعلوم  مرتبطةيف وظائف  يعملون أهنمإال مؤهلني كالفئة السابقة، أشخاص غريهم

 .املؤهالت السابقة مطلوبة ميتلكونوالتكنولوجديا، أين 
ابلبحث والتطوير، أما الطريقة األوىل  املعنديةالبشرية  املصادسطريقتني ألجل تصنديف  استعما تم وي

، وأما 3سئديسديةستة فئات إىل  ابلبحث والتطوير حبسب مستوى املؤهل الرمسي املتعلقةالبشرية  املصادسفتصنف 
 قاسبة الوظديفدية، ممثلة يف التصنديف النمطييف األوساط العلمدية فهي امل استعماالو  انتشاساالطريقة الثاندية واألكثر 

أسبعة فئات إىل  يف البحث والتطوير مشاسكتهاالبشرية حبسب طبديعة  املصادس، والذي يصنف 4الدويل للوظائف
 :5، هيسئديسدية

 ؛الباحثني 
 ؛فنيي البحث واملوظفون املمثائلون 
  موظفو الدعم. 

 :6طريقتني استعما ما يتم  غالباولقدياس هذه املواسد البشرية 

 املستعملنيلكل من املخزون والتدفق، وذلك عن طريق إما حساب عدد  مهمةوهي طريقة  :عدد األفراد .1
 . خال  السنة للمستعملنيالعدد الكلي أو  ،األعواماملتوسط السنوي خال  جمموعة من أو  ،حمددةيف حلظة 

تعمل لعدة أو  ،اتمبدوام  تشتغلال كبريا من هذه الفئة العلمدية   شطراأن  وذلك: معادلة الدوام الكلي .7
كمؤشر   احلقديقديةمتوسط ساعات العمل أو  احتساب ساعات العمل، املهم، فإنه من الوقت نفسهجهات يف 

 .للعلوم والتكنولوجديا

                                                                                                                                                                                      
شرتاك مع عدد من املؤسسات ابال 1666وهو كتديب أصدسته منظمة التعاون والتنمدية واالقتصادية سنة  :Canberra manual دلديل كانبريا 1

 .الدولدية، واخلرباء الدولديني، يهتم بقدياس املواسد البشرية املهتمة ابلعلوم والتكنولوجديا
2
 OECD, Canberra manual , 2005, op.cit, p.16 

ايت التعلديم اليت ميكن أن دسجات معدياسية سئديسدية ملستو ( 04)ستة  OCDEاملقرتح من طرف  inscedيقدم التصنديف الدويل النمطي للتعلديم  - 3
 إىل مستوى حاملي شهادة ( 1دسجة ) يبلغها الفرد، بدءا من املستوى التحضريي 

4
 ISCO : international standard classification of occupation 

5
 OCDE, Frascati Manual, 2002, p.92 
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يف  مبنيهو  كمابني املخزون والتدفقات،   التفريق جيبابلعلوم والتكنولوجديا  املعنديةالبشرية  املصادسعند قدياس 
قديمة خمزون إىل  ، على عكس التدفق اليت يشريحمددةيقدم املخزون قديمة ستاتديكدية عند حلظة زمندية  يتاألالشكل 

 .1زمندية تكون يف الغالب سنة فرتة، وهذا يف الصادسةو  الواسدة التدفقاتإىل  مع توجديه النظرسأمسا  البشري، 

خال   املستعملنيعن عدد الدكاترة  يرمغا حمددةفعلى سبديل املثا  عدد الدكاترة املسجلني يف حلظة زمندية 
 .سنة

 املخزون والتدفق الوطين للمواسد البشرية املشتغلة ابلعلوم والتكنولوجديا 12  الشكل سقم

 
 .من إعداد الباحث ابالعتماد على املعطديات السابقة: املصدس

لوجديـة على مستوى الكثافة التكنو "يف حتديد مفهوم  يستعملنشاط البحث والتطوير أن  واجلدير ابلذكر
 تطوسداللة على  جما فـي أو  مؤسسةملبذولة داخل ااجلهود التكنولوجدية  استعما وميكن . املديادينأو  املؤسسات

 .العاملياإلنتاجدية وعلى القدسة التنافسدية على الصعديد 

 لعودةعامة اب الدو وتتمايز . أخرىإىل  من صناعة تتنوعالكثافـة التكنولوجدية أن  ومن املسلم بـه عمومـاا 
 ترتكز على الدولة، هل الصناعة يف الدولةالنشاط الصناعي يف  يستند علديهمستوى التكنولوجديـا الـذي إىل 

فتعريف صناعة . يعتلديه شك وسيبوهذا التصنديف، على بساطته، . املتدنديةأو  أم املتوسـطة املرتفعةالتكنولوجديـا 
على كثافة الواسدات من التكنولوجديا  تستند املعندية كانت الدولةأن   بوضوح، مـثالا، ميديز املرتفعة اجلودةالتكنولوجديا 

ينتج حقاا أو  على املعرفة املكثفة، والطرق املنبنديةالتكنولوجديا  حتويلإىل  ، فديعمـد ابلتايليستعملهااليت  املرتفعة اجلودة
ُكتدّيب   حيتويالبحث والتطوير،  يمبستخدم يرتبطوفديما  .املرتفعة اجلودة اليت يستعملهامدخالت التكنولوجديا 

                                                           
1 OECD, Canberra manual, op.cit, p.29 
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الذين يقدمون خدمات مباشرة،  األشخاصمباشـرة يف البحث والتطوير، و  يشتغلونالذين  كل األشخاصفراسكايت  
 .ومنهم املديرون واإلداسيـون وغديـرهم مـن موظفي أقسام البحث والتطوير

ءات االختـراع الصـادسة، ومؤشرات ومن مؤشرات خمرجات البحث والتطوير الشائعة أعداد املنشوسات وبرا
عـدد مـوظفي البحـث والتطوير، هي إىل  من السكان عموماا وابلنسـبة شخصبراءات االخرتاع الصادسة لكل 

الكمي ميكن قدياس خمرجات  اجلانبومن . الوطندية واملؤسسدية" كثافة البحث"عادة يف تقدير  تستخدممؤشرات 
يف االكتشافات العلمدية واالبتكاسات التكنولوجدية املنشوسة، وكذلك من  تتمثل البحث والتطوير بتقدير املعرفة اليت

من أنشطة  ختلقاملعرفة اليت  خلققدياس إال أن .املعلومـات التـي تفصِّـل تقـاسير البحـث والرباءات املنشوسة مواسد
 للتأكداملعين،  القطاع خرباء يف مبساعدةألدبديات ا تضممسوح  حتضرياملهم  البحث والتطوير يكون أصعب، ومـن

  1.قدميالكتشاف  حتلديلإعادة أو  جمرد إعادة صدياغةأو  جديداالكتشاف املطـروح هو اكتشاف أن  من

وأحـد املؤشرات . منشـوسات البحـث بتفسريابلتنمدية الوطندية  عالقتهأو  نشاط حبثي تطويري أمهديةوتقاس 
أو  ذاته القطاعاملتخصصة فـي  القادمةيف املنشوسات  حمددةسة هو التواتر الذي تذكر به منشو  املتداو  استخدامها

من قواعد البدياانت اخلاصة ابملراجع لتوثديق مقـاالت البحث املنشوسة يف  جمموعة حضرو . القطاعات املرتبطة بهيف 
قدسة ابحثديها، على  انفعمؤشراا  بكوهنافـي املنشـوسات العاملديـة  األممحصة إحـدى إىل  وينظر. جمالت دولدية حمّكمة

مؤشراا   الدولديةمتثل احلصة من خمرجات املنشوسات  يف حني. املستقبلدية على التدسيب والتطوير الفين لقدساهتاومقدياساا 
 .على نوعدية البحث اإلشاسةيف  انفعامـن املواد احملّكمة منه مؤشراا  عدد شاسعواقع صدوسه عن  يضعكمدياا، 

 .ملراجعخلاصة ابااملقاييس :املطلب الثاين  

نتاج علمي يف  توسديعدساسة حجم و أجل  منسايضي وإحصائي للمنشوسات العلمدية وضع تفسري ميكن 
وتركز مؤشرات املقايديس املصدسية عموماا . األشخاصأو  الشركاتمن املشاسكات املعدينة ، وكذلك القطاعاتأحد 

حث العامـة، وتعاجل الكمدية والنوعدية يف مثل به يف خصوصاا اجلامعة ومعاهد الب هتتمعلى نتاج النشاط البحثي الذي 
 استعما ويقوم  .املقاسانت قطاعيف إال هدفمن املؤشـرات، لـديس هلـا  كغريهاوهذه املؤشرات هي  . هذا النشاط

                                                           

 - 91األكادمديدية للدساسات اإلجتماعدية واإلنساندية العدد   الواقع ومستلزمات التطوير: البحث العلمي والتطوير يف اجلزائرالبدية المدية حروش ، دمحم طو  1 
 40 :ص.  8192جانفي 



 املعرفة اقتصاد مؤشرات                                                :  الثالثالفصل 

156 
 

يف األدبديات ذات  يتمثلللجهود العلمدية هو إنتاج املعرفة، وهذا  األهماهلدف أن  بدياانت مقايديس املراجع على
 .العالقة

مؤشرات هذه املقايديس  فبالرغم من استخدامهذه املقايديس،  استعما يف  الرئديسديةهي نقطة الضعف  وهذه
 :يف تقديديم النتاج العلمي، تنطوي على بعض نقاط الضعف منها بكثرة

 دولةحتدث بني  الفروقاتبعض أن  ، كمامتنوعةأبسالديب  قدميةعما  أب تستد جماالت علمدية و  توزع .1
 ؛أخرىو 

 الدو عن العمل مع صحف وجمالت خمتاسة، وهذا ينطبق خصوصـاا على  انجتةت لغوية احنرافا تظهر .7
العربدية  الدو و . التعلـديم واالتصـا  العلميو العمل  يفاللغة اإلنكلديزية  تستعملاليت  خاصة الدو النامدية، 
 ضمن هذه الفئة؛ أكد تصنف

 ؛املسلماتجزءاا من  تتابعن االستشهاد بنواتج علمدية قديِّمة، ألهنا  االستغناءميكن  .2
 واالعرتاف احلقديقي بقديمتها؛ حصديلة حمددةفرتات طويلة من الزمن بني تقدمي  متضيكثرياا ما  .6
االبتكاسات  تضعالتجريبدية املنتجـة، و أو  األعما  املخربيةإىل  االهتمام إمااألساسدية  اجملالت الدوسية توجه .1

 .1الربجمدياتأو  واسديب، منها تطوير احلجانبا اليت حتدث يف جماالت هامة

 الدو خمططاا مكـتمالا مـن املنشـوسات، مصنفة حسب  غالبا كوهنامؤشرات املقايديس اخلاصة ابملراجع  تستخدمو 
 دمج مؤشرات وكذلك ميكن ،وقد هتتم أحدياانا بتوزيع اجملالت الدوسية داخل جماالت علمديـة خمتلفـة. املناطقأو 

 :ابلطرق اآلتديةذلـك  ساعد جتسديد، تشابكالة أكثر االستشهاد يف أد فعالديةختص  خمتلفة
العلمديـة املتخصصة  املديادينيف  الدولديةمن املنشوسات  الدو أحد  مسامهة يوضح :دليل التخصص النسيب .1

 ؛املديادين كليف   مسامهتهإىل  ابلنسبة
يف  خمتلفنيمؤلفني  عن طريق اجلمع بني املتنوعةبني املناطق اجلغرافدية  يربز الوصل :االشرتاك يف التأليف .7

 منشوسة واحدة؛
 تقديس إنتاجدية فرادى املنظمات؛ :اإلنتاجية العلمية .2
اإلحـاالت إلديهـا من أو  تقدس كمدياا االستشهادات إبحدى املقـاالت :مؤشرات قائمة على االستشهاد .6

 .معدينةزمندية  أثناء مدة أخرىمقاالت 

                                                           

 
 44 :ص.  مرحع سابقالمدية حروش ، دمحم طوالبدية 1
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 .مؤشرات امللكية الفكرية: املطلب الثالث 

 تبعاو  لفرتة معدينةابتكاسه ينشر أن  علىمخرتع للالدولة  تعطديهرتاع هو حق احتكاس مؤقت براءة االخ
بدياانت  ابستعما  أّما فديما يتعلق. لالستغال  التجاسي لالبتكاس حالديةللمبتكر حقوق  مينح، فهو  1حمددةشروط ل

، يتمديز مبجموعة من اخلصائص موضوعما، فهو  بلدبراءات االخرتاع كمؤشرات للمستوى العلمي والتكنولوجي يف 
مؤسسات حكومدية، ولفرتات زمندية طويلة، ومن  قبلوبصفة سمسدية من  انظامدي تدوينهاهي بدياانت يتم جانب فمن 

 نتائج أنشطة البحث يف املخرب تعينفهي عباسة عن خمرجات مباشرة لعملدية اإلبداع واالبتكاس، وال  جانب آخر
 .فقط

رتكون يف نشاط ابتكاسي بطلبات للحصو  علـى بـراءات االختـراع املش األشخاص واملؤسساتيتقدم 
 العائدمحاية االخرتاعات من االستغال  التجاسي واالستفادة من أجل  منوحقوق النشر والعالمات التجاسية 

 .حترزهاالقتصادي الذي 

املصرح هلا اإلقلديمدية من املكاتب احمللدية و  فديوجد الكثريبراءات االخرتاع  املعندية بتدوينأما عن اجلهات 
 غندياو  يعترب موسدا سئديسديااملكتب األمريكي للرباءات والعالمات التجاسية، والذي  أبرزها، إبجناز هذه العملدية

 تتضمنبراءة اخرتاع  أيأن  هي املرتفعةهذه املصداقدية  خلف والعامل األساسيبرباءات االخرتاع،  املرتبطةللبدياانت 
عدد  استفاعيكون مؤشرا عاملديا حديث أن إىل  ميديلأنه  املفصلة حو  االبتكاس، كما من املعلومات جمموعة كبرية

يشمل و  ،7001سنة % 64 ما يقاسبإىل  1640سنة %  70براءات االخرتاع املمنوحة لألجانب من 
النشاط اإلبداعي لديس فقط يف  مرتفعفإن أسقام هذا املكتب تعكس بشكل  وهلذا. 2بلد 104مبتكرين من 

ماليني براءة اخرتاع، مع  04منوحة الستة خمزون براءات االخرتاع امل اآلن يفوق، و ككليف العامل   وإمّناأ، .م.الو
 يرجعاتسيخ أتسديس هذا املكتب أن  زايدة عن ذلكبراءة اخرتاع،  110 000 ما يزيد عنمتوسط تدفق سنوي 

 .سنة من البدياانت املوثقة 100أكثر من  تضمنه، ما يعين 1170سنة إىل 

                                                           
1 sandrine, op.cit, p.10 
2
 Derek H. C. Chen et al, Knowledge and Development: A Cross-Section Approach 2004, p. 

22 
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للحصـو  علـى  األشخاصأحد أو  املؤسساتحلماية حقوق إحدى  الوسديلة املبدئديةوبراءة االخرتاع هي 
 خيلقهاالبـراءات التـي  نتديجةو . على مفهوم ابتكاسي القائمةواخلدمات اإلنتاج  جعاالت حقوق النشر على أنشطة

 النتديجةلتقديـديم  يستخدمالتكنولوجدية، وهـو  الوضعديةمؤشراا إمجالدياا على  متثلنظام وطين للعلم والتكنولوجديا 
لباحثني يف لأو  جما  حمدد ملؤسسة حمددةويفديد عدد الرباءات املمنوحة يف . خرىاأل الدو إىل  والتخصص ابلنسبة

. هذا الفرعأو  املديدانيف االبتكاس يف هذا  الشركات واألفرادعلى إسهام  كونه مقدياسامن التخصص،   حمددفرع 
 استخدام، و القطاعفـي هذا  احلقديقيكثافة االبتكاس   يؤكد قطاع حمددللطلبات يف  اليت أعطديتت وعدد الرباءا

وجود  يف بعض األحديانأنه  منهـا فجواتعلى خمرجات البحث والتطوير ينطوي على  مقدياسابراءات االخرتاع 
االخرتاعات  عدد من يوازيها الرباءات اليت عدد منبراءات اخرتاع، وأن يكون هناك أن  ال يقابلهااالبتكاسات 

 .جد ضعديفةاقتصادية  نتديجة تعطي

 :عراقديلدون  ميضيبدياانت براءات االخرتاع لقدياس مستوى اإلبداع ال  استعما أن  إال

براءة اخرتاع  تستفديد مناالبتكاسات و لديس كل اإلبداعات، أنه  هذا املؤشر هو أتثريمشكل حيد من  أبرز
 :لعاملني مها
 إذاملكتب،  قبلمن  املطلوبةاملعايري و  تتوافقاالبتكاسات  كللديس  أن  وبكل بساطةأنه  وه: السبب األول 

أن  الثاين، و novelأصالة االبتكاس األو   :سئديسنييشرتط املكتب األمريكي يف منح الرباءة شرطني 
االبتكاسات ابلضروسة على  تستفديد كل، فال commercial applicationيكون له تطبديق جتاسي 

 .التقين اجلانباءة اخرتاع من بر 
 لعدد من امللحةيف الرغبة  يتمثلاالبتكاسات،  كلسبب آخر حيو  دون إحصاء  : السبب الثاين 

. مضاعفة االخرتاعوهذا كي ال تقوم املؤسسات املنافسة من على سرية ابتكاساهتم،  احلفاظاملبتكرين يف 
 :اا لناتج العلم والتكنولوجديا واالبتكاس منهاالرباءات قدياسإىل  تثين عن اللجوء أخرى أسبابوهناك 

 ؛ الدو أنظمة الرباءات بني  الفواسق يف .1
 الرباءات؛  اجملاالت والشركات اجتاهالتعاسض بسبب اختالف مديو    .7
 تلجأ إلعطاء املؤسساتبعـض ألن  ،حمددجغرايف  ملكانأو  لدولة حمددةيف ختصديص الرباءات  العرقلة .2

 ينشأالنظـر عـن املوقـع اجلغرايف الذي  بغض، مواقعها األصلديةطلباهتا من  تعرضالرباءة صفة مركزية، أي 
 فديه االخرتاع؛ 
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يف القدسة مشاسكة فعلدية يكون هلا  وعلديهالتسويق التجاسي،  مستوىإىل  الرباءات عدد كبري منعدم وصو   .6
  التنافسدية واإلنتاجدية؛

منتجات  غالباالثقافدية، و  ابألخصاءات االخرتاع، و برب  ال تتمتع حبقوق احلماية املهمةبعض االخرتاعات  .1
 .احلدياة اجلديدة إشكا اجلدينومدية مثل  /الربجمديات وبعض املنتجات اإلحديائدية التكنولوجدية

حو   بدياانتاملكتب أي  ميتلكال  وهلذااحلصو  على براءة اخرتاع، أجل  من يتوجهون للتدوينوابلتايل ال 
 .املدونةاالبتكاسات غري 

 :عن طلب براءات االخرتاع، هي المتناع الشركات أخرىأسبع أسباب  يوجدذين السبني هلزايدة 

 جدا فديما بدينها،  متفاوتةومنتجات  جماالتإىل  موحدة من احلقوق إشكاالمنظمات امللكدية الفكرية  تعطي
الختالف يف ا موازيمن احلماية وآلديات احلماية الفكرية  متعددمستوى  املستحل إنشاءمن أنه إىل  فنظرة

منظومة  املستحديل توقعفمن وعلديه . والرتابط ستتضح أكديد التأقلمواألنشطة، فإن حالة من عدم  املديادين
 .من الصناعات الكثريمع  ضعديفة التأقلمتكون  املنشأةأن  احلقديقة، و مناسبة لكل الظروف والوضعديات

  معرفةاحلق  فإنّه جيب على مالك، قابلمتنحها بدون ماملنظومة لديست آلدية وال  متنحهاإن احلماية اليت 
اجلهات القضائدية املختصة، األمر الذي  يقدم قضديته ويعرضها أمام، وأن املنهتك حلقهواإلبالغ عن 
التسهديالت  زايدة على ذلك وجودتنظديمدية،  أخرىتقندية و  قدساتسقابدية و  إمكانديات يستلزم وجود

 .القضائدية

  وكذلك للتقاسب أخرىإىل  تتعدد وتتنوع من دولةديئة القانوندية اليت الب لنمطبقوة  ترضخ جناعة املنظمةإن ،
تكون مضمونة، وهذه أن  بعديدة من الزالت النجاعة، وهذه الدو يف املماسسات القضائدية واإلداسية بني 

 . الثقة يف املؤسسةمن  وعلديه ختفضاملخاطر القانوندية،  ترفع من حدةيف النوعدية واملماسسة  االختالفات

  بعضهم يتواصلون مع مبدعني ومبتكرين  حتدث من قبل صاست يوما عن يومعملدية االبتكاس الفكري إن
 (.مشرتكشبكات ابتكاس )البعض 
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على  معايريعلى خمرجـات االبتكـاس، بـل هـي  معدياساءات لديست االرب  معلوماتأن  ُكتدّيب أوسلو على  يربزو 
إىل  استخالصاالرباءات،  االستفادة مننشاط طلبات  تتضمن عمواضديدساسة  ضروسةإىل  وتوجديه األنظاساالخرتاع، 

 .1هبا اإلحاطةلسهولة  مستغلة بكثرة املعلوماتهذه إال أن لعملدية االبتكاس  إدساك معمق

حصراا  معتمدحمللو األعما  واالقتصاد، هو حتلديل  غالبا ما يقوم بهالرباءات الذي  لبدياانتوالتحلديل التفصديلي 
  :حتتويمن وثديقة براءة االخرتاع اليت  أو  وسقةيف  كوسةاملذ  البدياانتعلى 
  العنوان الكامل لالخرتاع؛ 
   منحه؛ أو  جتسديدهسنة 
   أو املنظمات اليت تطالب حبق امللكدية؛/األفراد ( مواقع)وموقع ( أمساء)اسم 
   يف الرباءة؛ املذكوسةقائمة املطالبات 
   لالخرتاع؛ ( اجملاالت)اجملا  التكنولوجي 
 هبا يف طلب احلصو  على الرباءة؛ القدمية املستد مة الرباءات واملنشوسات العلمدية قائ 
  ؛ املعتمد علديهااملنشوسات  لكل هبا، واجملا  العلمـي املستد الرباءات  لكلاجملا  التكنولوجي 
  املقصوداالخرتاع  خمتصر ملضمونوصف. 

 األسالديبما تطبق إحدى  كثرياراءة االخرتاع، و ب وفعالدية جودةبراءة االخرتاع بتقديديم  مضمونيسمح حتلديل 
 :2األسبعة اآلتدية 

 برباءة االخرتاع ختصتعداد االقتباسات براءة االخرتاع يف نصوص سابقة : االستشهادات. 
 الرباءة الضرائب  مالك يسدد أثنائهااليت  السنواتوعدد  التكلفة الكلدية تتضمن: األقساط السنوية

 .الرباءةإىل  لقديمة االقتصادية املعزاةاب بدياانت تتعلقاءة قديد التنفديذ الرب  للمحافظة علىالسنوية 
 الرباءة أماكن استخدامعن  مينح دلديالإيداع الرباءة إلديها  فديها زايدةاليت مت  البلدانعدد : عائلة الرباءة. 
 االبتكاسات يف وثديقة براءة االخرتاع مجديعيف  املوجودةعدد املطالبات  :املطالبات. 

                                                           

1 Organization for Economic Co-operation and Development. Oslo Manual, "The 

measurement of Scientific and  technological activities: proposed guidelines for collecting and 

interpreting technological innovation data”. Paris, OECD, 1997 

 72.، ص7004ان، مؤشرات اقتصاد املعرفة وموقع املرأة من تطوسها، املعهد العريب للتدسيب والبحوث اإلحصائدية، ديمرا  توتل 2
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 . مؤشرات التعليم العايل: ب الرابع املطل

اليت مت نشرها العلمدية والتقندية  للدساساتالعدد السنوي  يتمثل يفلقدياس مستوى اإلبداع احمللي  معدياس اثن  
يف القدياس  اليت وضعت اجملاالت، أما عن القاطنني يف الدولة قبل األشخاصاجملالت العلمدية املتخصصة من  يف

الطب العديادي، األحباث شبه الطبدية، اهلندسة  ،الرايضديات ،البديولوجديا، الكديمدياءالفديزايء، : على فتنطوي
 .والفضاء األسض والتكنولوجديا، علوم 

 نشاط تشمل، و على مساحة شاسعة تستخدممدخالت العلم والتكنولوجديا،  مقايديسمن  عددهي 
وقد . السهلة يف دولة مااملا  الفكري  وسأساخلبرية البشرية  املصادس مجعيف  مشاسكتهامؤسسات التعلديم العايل و 

اجلامعات واملداسس الفندية  خرجييأن  مبعىن، املنشآتهذه  عوائد تفرقوضعت إحصاءات مصنفة حسب اجلنسني، 
الشهادة وسنة التخرج أو  التخصـص والدسجة العلمدية قطاع املقايديسيف هـذه  املعلومات املذكوسة تتضمنواملهندية، و 

االلتحاق  من بدينها، أخرى متنوعةعوامل  حتتوي، كمـا هؤالء اخلرجينيلمؤسسة التعلديمدية وجنسديات واملوقع اجلغرايف ل
 .مبختلف مستوايت النظام الوطين للتعلديم العايل

وهي  ؛عايريامل جمموعة منعلى  البلد موضع البحثيف تصنديفه للتعلديم العايل والتدسيب يف يستند املعدياس 
نظام التعلديم،  نوعدية حيددالتعلديم، والذي  نوعديةااللتحاق ابلتعلديم العايل والثانوي، و  نسبة يربزوالذي : التعلديم مقداس

زايدة على ، داخلهااإلنرتنت  توفريالتعلديمدية و  اهلدياكلإداسة املداسس و  نوعديةتعلديم الرايضديات والعلوم، و  نوعدية ومنطو 
 .العاملنيتدسيب  مقداسسيب املتخصصة، و احمللدية خلدمات التد التهديئة يربزالتدسيب الوظديفي، الذي  ذلك

سبعة، يف إىل  رتاوح من واحدي مستوى كلييضع  وبعضهاعلى ِحدة،  مؤشرلكل  مستوى املقدياسويضع 
 اقرتب املستوى الكلي، فكلما دسجةأكرب  ، وسبعةدسجة أقلميثل واحد أن  التعلديم العايل والتدسيب، على دسجة
 والعكس صحديح، بشكل إجيايب، املقدياسيف تصنديف  رتفع ترتديب هذا البلديمن السبعة  علديه البلدصل حي الذي

 1.فكلما كان املستوى الكلي متناقص كلما اخنفض ترتديب البلد يف تصنديف املقدياس بشكل سليب

التعلديم  جما للجامعات و  النشاطقدياس  مقايديس أغلب التعلديم العايل واجلامعات مقايديسيُغطي نظام قدياس 
لقدياس  املالئماحلل  جيعل منهيف النظام مما  موضحة سابقااألكادميي  العمللقدياس  مقدياس 10ن العايل أبكثر م

                                                           
 7070-17-17اطلع علديه يوم  7017مؤشر جودة التعلديم اجلامعي . اخللديج يف الصداسة العربدية. امحد دمحم 1

. https://www.sasapost.com/higher-education-index-2017-wef/  
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نظمة مع األ التوافق وهذا من جانب إمكانديةاملرونة  أبسلوب يضمنقد مت تطوير النظام . اجلامعات فعالدية ونشاط
عادة إلدون احلاجة آلديا النظام  يتطلبها اليت ميكن من احلصو  على املعلوماتالتعلديمدية وهذا  املنشآتاملتاحة لدي 

 الفرتاض تفاداي وهذايدوايا  إلدساج املعلوماتوقد مت تطوير شاشة . يدوايا  املعلومات بطريقة تقلديدية أي إدساج
يف حالة عدم أو  سديئةعلى تكنولوجديا  استنادهبسبب  للتوافق مع األنظمة املتاحة ابملؤسساتنظام غري قابل  تواجد

بدياانت  تربزمن البطاقات اليت  بعددالنظام  يتمديز. املنشأة من األو يف  املعلوماتام سقمي لبعض وجود نظ
عن طريق  مقدياسابخلوض يف تفاصديل كل  أبسلوب سهل ومبسطاألداء  مقايسمن  مقدياسومعلومات عن كل 

 drill through..1 وخاصدية drill down خاصدية
فـي احلسـبان عناصر  واضعااابلتعلديم العايل والتدسيب املهين،  لقةالبدياانت املتعحتلديل  وغالبا ما يقامو 

التعلديم العايل اليت  جودةإىل  هي تلك اليت تشريو الا تداو أقل  مقايديساملدخالت واملخرجات على حد سواء، وهناك 
 .احلالديةحصر الرتكديـز علـى سوق العمل  عوضاآلفاق الواسعة للتعلم مدى احلدياة، إىل  نظرة تقديديمها حيتاج

مؤشرات املدخالت اإلنفاق على التعلديم العايل، وعدد الطالب امللتحقني مبختلـف مراحـل وجماالت  تضمو 
اإلنفاق على التعلديم العايل من الناتج  معد عدد األساتذة واملساعدين، و إىل  عدد الطالب معد التخصص، و 

املتوفرة احلواسـديب  كمديةواملرافق العلمدية و  العتاد ودةجو  كمديةكل طالب منه، و   مقداس ما حيظى بهاحمللي اإلمجايل، و 
وجودهتا بشبكة اإلنرتنـت  ستباطاال سهولةاملؤشرات  تضممدخالت املعرفة واملعلومات،  خبصوصو  يف املنشآت،

ؤشرات مب يعىنما  غالباو  ،البدياانت مواسدواملكتبات اإللكرتوندية ومراكز  العاملدية املعلومات، وقواعد ونسبة استغالهلا
تقاس يف حني فـي خمتلـف جمـاالت التخصص،  احلاصلني على شهادات علديااملخرجات يف التعلديم العايل عدد 

النجاح يف احلصو   نسبالدوسات الدساسدية يف فـروع التخصـص وجماالته، و  بنسب إمتامنظام التعلديم العايل  جودة
وعلى  الرائدةاالقتصادية العامة  األوضاعمهـا مؤشر عل  بتنيوهاتني النسدوسات التعلديم العايل،  بعد إمتام وظديفةعلى 

 .حمددالعرض والطلب على املهنديني املختصني يف اقتصـاد 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 https://it-blocks.com/ar/Universities_KPIs_ar.aspx 
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 مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: المبحث الثالث

 عن االحتاد الدويل لالتصاالت يف تقرير سنوي يهتم يصدس مؤشر تنمدية تكنولوجديا اإلعالم واالتصا 
بقدياس جمتمع املعلومات، ويعد مقدياسا مركبا يضم أحد عشر مقدياسا فرعديا، يسعى لرتقب ومقاسنة التطوسات يف 

العملدية  النواحيمؤشرات تغطي خمتلف  على يرتكزتكنولوجديا اإلعالم واالتصا  بني الدو  ومع مروس الزمن، و 
 .1اإلعالم واالتصا تكنولوجديا  تطوسلقدياس 

أبهنا  االعالم واالتصا ميكن تعريف تكنولوجديا   االعالم واالتصالتكنولوجيا معيار :املطلب االول
توصديلها بعد ذلك  وأيضا، استعادهتاومعاجلتها ومن مث  حفظ البدياانتعملدية  تؤمنجمموعة األدوات واألجهزة الىت 

 .2ىف العاملي موقع جغرايف أاستقباهلا من أو  ىف العامل، سقعة جغرافديةأى إىل  املتنوعةأجهزة االتصاالت  من خال 
اليت  للبلدانيف حتقديق التنمدية االقتصادية واالجتماعدية  ابسزبشكل  اإلعالم واالتصا تكنولوجديا  تشاسك

 النامدية من للبلدان متكن، كثريةوفرص   كبريةعامل الشبكات حتدايت   إذ يتضمنحتاو  اللحاق بركب اقتصاد املعرفة، 
علديها مثل  تقتصراالقتصادية واالجتماعدية اهلائلة اليت  مهديةاأل تتطلبصاد العاملي، و وتعزيز آفاقها يف االقت الولوج

لتقديديم اجلهود املبذولة يف بناء  أسالديبوضع املساسعة لمن املنظمات اإلمنائدية  الكثريهذه التكنولوجديات، على 
 .مثل هذه التكنولوجديات استعما الوطندية على  اإلمكانديات
االقتصاد  جيتمعميثل الركديزة الثالثة القتصاد املعرفة  الصددعلى هذا  عالم واالتصا اإلتكنولوجديا  مقدياسو 

النشاطات املكثفة ىف املعرفة  تطوسبني  مزدوج اهتمامإىل  يوديمما  مناسبةعلى املعرفة بقاعدة تكنولوجدية  املعتمد
 .3احلديثةالتكنولوجديا  توزيعواإلنتاج و 
 جانبثنني على األقل، فمن ايف اقتصاد املعرفة، وهذا لسببني  فعا ا دوس  اإلعالم واالتصا تكنولوجديا ل

مثل هذه التكنولوجديات هي  جانب آخرشديدة اإلبداع، ومن  جماالتفإن مثل هذه التكنولوجديات مت إنتاجها يف 

                                                           
 :متوفر على الرابط11،. ملخص تنفديذي، ص2015:االحتاد الدويل لالتصاالت، تقرير قدياس جمتمع املعلومات  1

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-ES-

A.pdf 
2
 Vector Kuo, Basic Concepts of information and Communication Technology, 2011, pp. 

11:15. Available at: www.itdesk.info.  
3
 Philip Ein Dor and Michael Muers, information Technology industry Development and The 

Knowledge Economy: A four Country study, 2008, p.p 1:2. Available at: www.igi-

global.com.  

http://www.itdesk.info/
http://www.igi-global.com/
http://www.igi-global.com/
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كذلك الدوس ،  العام القتصادلابلنسبة  األسالديبيف املنتجات و  حديثةبداعات إب خللق واجمليء مهديةوسديلة ابلغة األ
 .تشفريهااملعرفة و  توزيعالذي تلعبه يف  الباسز

يف  احلكومة واألشخاصلتتبع مدى اندماج  اإعالم واالتصا  يعترب أمرا مهمافإن قدياس تكنولوجديا  وهلذا
 أساسديةأسبعة قدياسات  UNCTADاملتحدة للتجاسة والتنمدية  األمممؤمتر  السدياق يرىالرقمي، ويف هذا  العامل

 :1تتمثل يف اإلعالم واالتصا لتكنولوجديا  قاعديةالللبىن 
 .االستعما ابلسدياسة، مؤشرات  ترتبطاملؤشرات  ،االندماجأو  مؤشرات الولوج مؤشرات الربط،

لالحتاد  اإلعالم واالتصا املؤشرات الفرعدية اليت يتكون منها مؤشر تنمدية تكنولوجديا  يوجزوفديما يلي  
 مؤشر تنمية تكنولوجيا املعومات واالتصاالت 11 اجلدول رقم  .الدويل لالتصاالت

 %60واالتصاالت  تكنولوجديا املعلوماتإىل  النفاذ
 نسمة 100عدد االشرتاكات يف خدمة اهلاتف الثابت لكل  7
 نسمة100عدد االشرتاكات يف خدمةاهلاتفاخللوي لكل   0
 لكل مستعمل انرتنت( اثندية/ بنة )عرض النطاق الدويل لالنرتنت  3
 ؤوية لعدد االسر اليت لديها حاسوب النسبة امل 2
 األنرتنت إىل  تتمتع ابلنفاذ النسبة املئوية لألسر اليت 0

 %60استعما  تكنولوجديا املعلومات واالتصاالت 
 النسبة املئوية لعدداالفراد الذين يستعملون األنرتنت 7
 نسمة 100النطاق العريض السلكي الثابت لكل  عدد االشرتاكات يف خدمة 0
 نسمة 100رتاكات يف خدمة النطاق العريض الالسلكي لكل عدداالش 3

 %70املهاسات يف تكنولوجديا املعلوماتواالتصاالت 
 معد  اإلملام ابلقراءة والكتابة لدى البالغني

 املعد  االمجايل لاللتحاق ابملداسس الثانوية 
 املعد  اإلمجايل لاللتحاق مبؤسسات التعلديم العايل 

 .167ملخص تنفديذي، ص2015:ويل لالتصاالت، تقرير قدياس جمتمع املعلومات االحتاد الد :املصدس

                                                           
1
 UNCTAD, information and communication technologies Development Indices, United 

Nations, New York, 2003, p.9 
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 :اآليت اجلدو يف  مبدينةمن القدياسات الفرعدية وهي  عدد يشملوكل مؤشر من هذه املؤشرات  
 مؤشرات هدياكل تكنولوجديا املعلومات واالتصاالتأهم  11 اجلدو  سقم 

 مصدس البدياانت املؤشرات موضوع القدياس
 بطدسجة الر 

 
Connectivity 

  ،عدد مستضديفي اإلنرتنديت 
  ،عدد احلواسديب الشخصدية 
  ،عدد اخلطوط اهلاتفدية الرئديسدية 
  عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف النقا. 

ITU 
 

 Accessالولوج 
 

  ،عدد مستخدمي اإلنرتنديت 
  ،معد  معرفة القاسة والكتابة كنسبة من اجملتمع 
  ،الدخل الفردي 
 لديةتكلفة املكاملات احمل. 

ITU  
UNSD 
World 

bank 
ITU 

 Policyالسدياسة 
 

  ،وجود التباد  لإلنرتنديتinternet exchange  
  ،املنافسة يف سوق االتصاالت احمللدية 
 املنافسة يف سوق مزودي خدمة اإلنرتنديت 

UNCTAD 
ITU 
ITU 

 usageاالستخدام 
 

  (دقديقة لكل فرد) االتصاالت الدولدية الداخلة ، 
 (.دقديقة لكل فرد) ولدية اخلاسجة االتصاالت الد 

ITU 
 

.Source: UNCTAD، ، information economy report، United Nations، New York، 2003 ، p.9 

ها السعودية ، لديها سصديد ال أبس به من االتصاالت بدين العربدية ومن الكثري البلدانوعلى أية حا ، فإن 
  .اقتصاد املعرفة حنوعلديها لالنطالق  اداالعتم وتكنولوجديا املعلومات، والىت ميكن

 .مؤشرات الربط: الثاني املطلب

يتم  لكي الواجب توفرهااملادية  الظروفمن  قلاأل املستوىنه أبالربط  UNCTADتعرف منظمة 
وغريها ... بذلك على أجهزة احلواسديب، اخلطوط اهلاتفدية لتحتوي، 1اإلعالم واالتصا تكنولوجديات  االندماج يف

                                                           
1
 UNCTAD UNCTAD, information economy report, United Nations, New York, ,2003, , p.10 
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 املساندةأو  القاعدية الثانويةهذه الفئة البين  وسط تدسج، وال املستحقة لتحقديق االندماجاملادية  القاعديةبين من ال
الربط حبسب هذا  مستوىفإن  وعلديه، الشاسعةاحلزمة إىل  االندماجتولديد الطاقة، ومعدات  كوسائل ومعدات

ينتج عنه تدين يف مستوى  الظروفلقة من هذه أي ح نقصجمموعة متكاملة من التكنولوجديات، وأن  واملفهوم ه
 .االقتصادي هلذه التكنولوجديات االستخدام

 :ذلك اآليت يربز دو واحل
 4112مؤشرات الربط لعدد من الدول املختلفة  12 اجلدول رقم

 دسجة الربط اهلاتف النقا  اهلاتف احلواسديب مستضديفي اإلنرتنت البلد
 0.0209 0.0033  0.0686 0.0115 0.0001 اجلزائر
 0.0512 0.0416 0.1243 0.0386 0.0001 تونس
 0.0564 0.1604 0.0441 0.0211 0.0002 املغرب
 0.0433 0.0414 0.1083 0.0233 0.0001 مصر

 0.0883 0.1510 0.1471 0.0541 0.0012 األسدن  
 0.0134 0.0057 0.0381 0.0094 0.0002 اهلند

 0.4596 0.6179 0.6442 0.5404 0.0357 فرنسا
 0.4918 0.5847 0.6717 0.5601 0.1505 الدياابن

Source : UNCTAD، 2007، op.cit، p.64 

 وأحهزة الحاسوب عدد مستضيفي اإلنترنتمؤشر : الثالث المطلب

 الدخو ما على  دولةعلى قدسة  كدلديلإلنرتنت  يستعمل عدد مستضديفي ا :عدد مستضيفي أوال
 .1"خاص به IPعنوان بروتوكو  إنرتنت  لهعمل  جما كل   : "ملستضديف على أنهتعرف شبكة ويزاس ا إذلإلنرتنت، 

أما مديدان العمل فقد يكون أي نظام إلكرتوين جهاز كمبديوتر على األسجح على اتصا  ابإلنرتنت، 
هلذا فهي أجهزة كمبديوتر دائمة الربط  وكحوصلة، (هاتفيأو  االتصا  دائم، مؤقت، مباشر منطالنظر عن  بصرف

                                                           
1 UNCTAD, 2003, op.cit, p.10 
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مؤشر عدد مستضديفي اإلنرتنديت لكل  السدياق يستعملويف هذا (. هلا عناوين اثبتة موصولة ابإلنرتنديت)إلنرتنديت اب
 .دولةالربط يف أي  مستوىكمؤشر على   فرد 10000

 أجهزة احلاسوب: اثنيا

 مؤشر على شخص 1000لكل ( اخلاص لالستعما املخصصة ) اخلاصةميثل عدد أجهزة الكمبديوتر 
نظرة عامة عن هدياكل تكنولوجديا  يربزكمي بسديط، مقدياس  ، وهو بلدديئة الرقمدية واملعلوماتدية يف أي الب منومدى 

االتصا  ابإلنرتنت،  زايدة نسبةمن شأنه  الكمبديوترات نسبة شراء استفاعأن  يف االقتصاد، ذلكاإلعالم واالتصا  
قتصاد على اللحاق بركب االقتصاد العاملي اجملتمع واال إمكانديةموثوق لقدياس  مؤشرهو  املقدياسفإن هذا  وعلديه

 .وتعزيز شبكة االتصا  ابالنرتنت

 .اخلطوط اهلاتفية الرئيسية: الرابع املطلب

بني املستهلك النهائي، ومنفذ الشبكة اهلاتفدية التبديلدية  يربطنه خط أب األساسييعرف اخلط اهلاتفي 
اإلعالم لتكنولوجديا  القاعديةلقدياس البين  مهما عامالاألساسدية  اخلطوط اهلاتفدية تعترب، و PSTNالعمومدية 

عدد اخلطوط اهلاتفدية أن  ، ومن الواضح عملديةخرىلباقي الشبكات األاألساسدية  الزاويةتشكل  واالتصا  ابعتباسها
 .الرئديسدية لعدد من مناطق العامل عدد اخلطوط اهلاتفدية يربزالتايل  والشكل. 1مع شبكة اإلنرتنت متوافق عامل

 0272فرد مناطق خمتاسة  722اخلطوط اهلاتفدية الرئديسدية لكل  13 سقم  الشكل 

 
 www . itu . comمن إعداد الباحث ابالعتماد على بدياانت موقع االحتاد الدويل لالتصاالت : املصدس

                                                           
1
 ESCWA, 2003, op.cit, P.45 



 املعرفة اقتصاد مؤشرات                                                :  الثالثالفصل 

168 
 

أي  مينحهذا ال إال أن ابإلنرتنت، الرفع من نسب الوصلمن شأنه األساسدية  اخلطوط اهلاتفدية الرفع منإن 
وجود بعض املتغريات  ينبغي معرفةأنه  حديثمهما،  تعد أمرااتكلفة االتصا  اليت أو  سرعة ومة عن مدىمعل

فالدخل الوطين  وابلتايل، ضخمة مشاسيع تستوجبشبكات اهلاتف نظرية أن  إذ، املقدياس بداخل هذا الداخلدية
التوزيع أن  ، كماالداخليعلى الصعديد  الوصل دسجةحموسية يف حتديد  أمهديةتؤدايت  املتواجدةاحلكومدية املصادس و 

 .شبكات اهلاتف النتشاس عوامل مهمةهي أيضا  املناطق النائديةبني املدينة و  نسب التوزعالسكاين، و 

 . عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف النقال: اخلامس املطلب

ي خدمة اهلاتف لدى أحد مزود املقديديناهلاتف النقا   مستعمليعدد إىل  يشري عدد اهلواتف النقالة
العام لشبكة اهلاتف  الناقلإىل  إمكاندية الدخو  املهاحل تتديح خطديةلتكنولوجديا  املستعملةالنقا  العام، و 

PSTN. 

إال احلاسوب، آلةعلى تطبديقات  تستند أساسايف االتصا  ابإلنرتنت  املرتكز علديهااحلالدية  األسالديبإن 
حة بشكل كبري أمام اهلاتف النقا ، خاصة مع انتشاس تكنولوجديا آفاق االتصا  ابالنرتنت يف املستقبل مفتو أن 

 املنتسبنيتطوس عدد  اآليت يربزوا  . يف أجهزة النقا  املوجودة، والتطبديقات املتطوسة WAP ،2Gاجلديل الثالث 
 .املختاسةالبلدان من  لعدديف خدمة اهلاتف النقا  

 شخص 111ل لكل تطور عدد املشرتكني يف اهلاتف النقا 13 اجلدول رقم

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 105.18 99.49 101.03 103.19 105.73 106.92 107.30 102.67 96.85 87.92 العالم العربي

 200.63 208.50 208.98 212.64 193.70 182.53 174.64 150.69 131.08 127.79 اإلمارات 

 115.79 133.34 158.26 210.05 183.62 174.32 168.07 163.38 132.51 126.28 البحرين

 109.36 111.66 110.77 116.00 108.81 111.24 103.61 100.38 97.15 91.11 الجزائر

 94.97 95.29 106.76 103.54 101.70 105.41 112.78 112.01 98.69 85.38 مصر 

 110.61 108.36 106.44 104.49 103.46 101.92 99.11 97.95 94.61 91.90 فرنسا

 127.95 124.17 123.42 118.18 124.28 129.02 125.83 117.37 111.51 98.88 المغرب

 126.31 127.71 125.37 126.35 130.55 129.11 116.06 118.41 115.32 104.50 تونس

https://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?locations=DZ موقع البنك الدويل اطلع
12:00على الساعة  01/01/7070علديه يوم   

https://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?locations=DZموقع
https://data.albankaldawli.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?locations=DZموقع
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، بلد 126ؤشر اجلاهزية الشبكدية، نتائجمب يتعلقفديما 7014 تقرير املنتدى االقتصادي العاملي لسنة مشل
متفاوت بني  العربدية فكان البلدانكال من فنلندا والسويد، أما أداء   حلقت هبا وىل، املرتبة األ يف سنغافوسة تصدسته

اجلاهزية الشبكدية لسنة  العربدية يف مؤشر البلداناجلزائر وابقي دولة اجلديد واملتوسط، والضعديف جدا، وفديمايلي أداء 
ملؤشر اجلاهزية  آخر تقرير صادس حلد اآلن من طرف املنتدى االقتصادي العاملي ابلنسبة7014)

 4114ترتيب الدول العربية يف مؤشر اجلاهزية الشبكية لسنة  14 اجلدول رقم 1(.الشبكدية

 
Source : World Economic Forum، The Global Information Technology Report2018 ،P.16، 

Available on: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf، 

ها كال ، تالبلد139من بني  26 املركز الـعربديا و األو   يف املركزاالماسات العربدية املتحدة  جاء تصنديف
 وبدينت هذه الدو الثالثة جديدة وقريبة املستوى وبفواسق بسديطة جدا،  الدو من قطر والبحرين، وكانت نتائج 
تكنولوجديا  وزايدة استعما لتوفر البديئة التكنولوجدية العربدية، ابإلضافة  البلدانجاهزية سقمدية عالدية مقاسنة بباقي 

تبين  سببهبصفة عامة  اخللديج بلدان متكن علديهو األشخاص واملنشآت والدولة، على مستوى  اإلعالم واالتصا 
أما أداء . البلدانابقي  ما مل تتمتع بهواحلكومات للتحو  الرقمي والعمل على جناحه، وهذا  األشخاصاجملتمع و 

 استنتاجه يف السابقما مت  يبنّي وهو ما  وما قبل األخرية عربديا، دولديا117 إذ احتلت املركز الـ األدىنفكان  اجلزائر
ائر يف ز أداء اجلأن  غرياجملهودات املبذولة  كل  من وعلى الرغم. العربدية ابلبلدانابلنسبة للتأخر الكبري للجزائر مقاسنة 

                                                           
قسنطدينة ، عة عبد احلمديد مهريجام، أطروحة دكتوساه ، دساسة حالة اجلزائر دوس التحو  حنو االقتصاد الرقمي يف حتقديق التنمدية االقتصادية ،تنديو كنزة 1
 .777ص،7070،
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من خال  االطالع على أداء اجلزائر يف هذا املؤشر يف أو  العربدية، انمقاسنة ابلبلد، سواء يتطوسهذا املؤشر مل 
 1املختلفة، األعوام

 0272-0270للفرتة ( اجلاهزية الشبكدية)أداء اجلزائر يف مؤشر الربط  15 اجلدو  سقم 

 
World Economy Forum، The Networked Readiness Index Historical Dataset ،2012- 2016، 
Available on: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report- 2016/ 

downloads/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قسنطدينة ، جامعة عبد احلمديد مهري، أطروحة دكتوساه ، دساسة حالة اجلزائر دوس التحو  حنو االقتصاد الرقمي يف حتقديق التنمدية االقتصادية ،تنديو كنزة 1
 .772ص،7070،

http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-%202016/
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 :صةخال

ا مرتبطة مبؤشرات بشرية وتقندية من خال  ما مت التطرق له يف الفصل الثالث مؤشرات اقتصاد املعرفة كوهن
خاصة ابلتقندية املعلوماتدية وما خيصها من بندية حتتدية تسهل الولوج القتصاد املعرفة إال أن تلك املؤشرات تتوقف على 

مبالغ ضخمة من أجل إنشاء تلك البىن إىل  مدى تطوس الدو  يف صناعة التكنولوجديا العالدية الدقة وأيضا حتتاج
بطة ابلتقندية العالدية اليت تعتمد على التخصص الدقديق يف مديدان تكنولوجديا املعلومات واالتصاالت التحتدية ألهنا مرت

إىل  ، ويبقى أكثر املؤشرات حساسدية وأكر صعوبة يف اإلنشاء هو املؤشرات املرتبطة الرأمسا  البشري كونه حيتاج
املؤشر األخري  لدو  يف هذا املضماس ، ويعترب هذافرتات زمندية طرويلة من أجل تقديديم ومتثني اجلهود املبذولة من قبل ا

 .الذكر  من أسقى وأاصعب املؤشرات حتققا

 

 



 

2 
 

 

  الفصل الرابع

االقتصاد المعرفي 

في الجزائر وحتمية 

 االندماج
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 :متهيد
من خال  هذا الفصل اخلاص بدساسة حالة اجلزائر حناو  جاهدين سؤية ذلك الدوس الكبري 

ديقاته على خمتلف املؤشرات اهلامة، كمؤشر التنمدية البشرية ومؤشر تكنولوجديا القتصاد املعرفة وتطب
املعلومات واالتصا  والبحث العلمي واالبداع، كل ذلك من خال  مسامهات الدولة اليت ال 
يستهان هبا يف هذا املديدان، وكذلك نقف على مدى قدسة اجلزائر على ولوج والتحو  حنو اقتصاد 

 :ك مت تقسديم هذا الفصل ألسبعة مباحث كالتايلذلأجل  املعرفة، من
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 المؤسساتي في الجزائرو النظام االقتصادي: المبحث األول
املنظمات و  دوس الدولةو  املؤسسايت  يف اي اقتصاد يتمثل يف بديئة االعما  العامة  ،و  النظام االقتصادي أن  

من هذا املنطلق فان تنمدية اقتصاد و  املعرفدية يف االقتصاد ،اجملتمع املدين ، وهو شرط اساسي حلديوية املنظومة 
لتعرف على اخلطوط العريضة لالقتصاد اجلزائري مؤسساتدية سلديمة ولو  بديئة اقتصاديةقائم على  املعرفة يستوجب 

 :املؤشرات الكلدية  االتديةإىل  ، سنتطرق

 .الناتج احمللي االمجايل: املطلب األول-
٪ يف 7.0٪ يف العام السابق ، واستمر عند 7.2، مقاسنة بـ  0278٪ يف 7.0إلمجايل بلغ منو الناتج احمللي ا

 والربع 0278٪ يف 2.2و ٪2.0، حديث تقلص النشاط االقتصادي بنسبة 0272من عام األو   الربع
 1.على التوايل 0272من األو  

-272)الوحدة  0202-0222 يوضح تطوس قديمة الناتج احمللي االمجايل يف اجلزائر الفرتة 16 اجلدو  سقم 
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  0272www.ons.dzغاية سنة إىل  ابالعتماد على املوقع خال 0207-20-20اطلع علديه يوم : املصدس
 موقع  0202- 0278أما 

ankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CN?locations=DZhttps://data.alb 
  www.worldbank.org.2020-92-01بدياانت البنك العاملي اطلع علديه يوم : املصدس

 .الداخلي اخلام يف اجلزائراإلنتاج  يف املنحىن التايل الذي يوضح تطوسإىل  ميكن حتويل القديم

                                                           
1 www.worldbank.org    0202-70-70موقع البنك العاملي اطلع علديه يوم 

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CN?locations=DZ
http://www.worldbank.org/
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 0202-0222تطوس الناتج احمللي االمجايل يف اجلزائر خال  الفرتة  72  الشكل سقم

 

 .السابقاجلدو  ابالعتماد على : املصدس

 : التجارة الخارجية: المطلب الثاني

ملدياسات  2.24ملدياسات دوالس صعودا من  1.00عجزا بلغ  4109سجلت التجاسة اخلاسجدية للجزائر خال  
  .4108دوالس يف 

تراجع مستوايت أسعاس النفط، الذي ميثل املوسد األساسي للدخل إىل  رجع تفاقم العجز التجاسي اجلزائريوي
ملدياس  42.84صادسات اجلزائر بلغت أن إىل  وأشاست إداسة اجلماسك .القومي، مقاسنة مبستوايهتا العام املاضي

أما ،ابملائة 02.49قدس بـ برتاجع 4108ملدياس دوالس هناية  20.29، نزوال من 4109دوالس خال  
ملدياس دوالس ملدياس دوالس بنهاية ديسمرب كانون  21.44ملدياس دوالس، مقابل  20.94الواسدات فقد بلغت 

ووفقا لنفس البدياانت، فإن الصادسات اجلزائرية يف  .ابملائة 9.29، مسجلة بذلك اخنفاضا نسبته 4108الثاين 
ومثلت احملروقات  .4108ابملائة يف  91.44ملائة، مقابل اب 82.24، غطت فاتوسة الواسدات بنسبة 4109

 48.82ملدياس دوالس مقابل  33.24ابملائة؛ حديث ُقدست بـ  94.81حصة األسد من صادسات البالد بـ 
وخبصوص الشركاء التجاسيني للجزائر، حلت فرنسا يف ،املائة 02.28، برتاجع 4108ملدياس دوالس خال  

وصدست اجلزائر ما قديمته  .ائرية، واحتفظت الصني على مكانتها كأو  موسدصداسة زابئن الصادسات اجلز 
 4.99ملدياسات دوالس، مث إسبانديا يف املركز الثالث بـ 2.14فرنسا، تلتها ايطالديا بـإىل  ملدياسات دوالس 2.12

  .ملدياسات دوالس
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ملدياسات دوالس،  7.65لد وحافظت الصني على مركزها كأكرب موسد للجزائر؛ حديث بلغت واسداهتا من هذا الب
  .ملدياسات دوالس 4.20ملدياسات دوالس، وإيطالديا بـ 2.42تلديها فرنسا بـ

 0272-0220املنتجات املستوسدة يف اجلزائر خال  الفرتة أهم  تطوس 17  اجلدو  سقم
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 2018 الوكالة الوطندية لرتقدية التجاسة اخلاسجدية:  املصدس
 0272-0227ت التجاسية للجزائر خال  الفرتة تطوس حجم املبادال 78 اجلدو  سقم 
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 الوحدة ملديون ديناس جزائري 0272-0227تطوس حجم املبادالت التجاسية للجزائر خال  الفرتة  16 الشكل سقم 

0

1

2

3

4

5

6

الصادرات

الواردات

 
 من اعداد الباحث ابالعتماد على: املصدس

-Evolution des echanges extérieurs de marchandises de 2001-2012، la direction tecgnique 

chargée de la comptabilité nationale alger، ONS، mars 2014، 

 - Evolution des echanges extérieurs de marchandises de 2004-2014، la direction tecgnique 

chargée de la comptabilité nationale alger، ONS، octobre 2015 

 - Statistiques de commerce extérieur de l’Algérie : période onze premies moi 2016، centre 

nationale d’informatique et des statistiques، DGD، www.douane.gov.dz. 

 :تحليل تطور حجم الصادرات الجزائرية 1-

 2001، حديث كانت تقدس سنة  صادسات اجلزائر يف تزايد مستمرأن  نالحظ من خال  املنحىن ادانه
الزايدة إىل  هذا ساجع و  ،2008ج سنة .د 0.220.272إىل  ج،استفعت.ملديون د 7.282.330ب

 16،33جل صادسات اجلزائر من احملروقات ، حديث استفع سعر النفط من  أن  املستمرة السعاس النفط ابعتباس
نالحظ اخنفاض 2009     ، اما سنة 2008دوالس للربمديل عام 94،45 إىل  2001دوالس للربمديل سنة 

دوالس للربمديل، ونظرا لزايدة الطلب العاملي على  61،06إىل  قديمة الصادسات بسسب اخنفاض اسعاس النفط
حديث  2012ابلتايل استفعت قديمة الصادسات لتبلغ اقصى قديمة هلا سنةو  طاعة عادت اسعاس النفط لالستفاع

مة الصادسات لتنخفض جمددا حديث بلغت ادىن قديمة هلا ج، مث عادت قدي.د  ملديون 0.282.322بلغت 
 .ج.ملديون د 161.344. 3حوايل  2016 سنة 
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 :حتلديل تطوس الواسدات اجلزائرية 2-
ملديون  222.820ب  2001ونالحظ ابلنسبة لواسدات اجلزائر اهنا يف استفاع مستمر ، حديث قدست سنة 

الواسدات استفعت بنسبة أن  ، كما نالحظ 2015ملديون ديناس جزائري سنة  0.723.222ىلإديناس لتصل 
القمح : االستفاع اخلديايل يف اسعاس مخس اغذية اساسديةو  ازمة الغذاء العاملديةإىل  هذا ساجعو  2009كبرية سنة 

مشتقات احللديب ، كما و  استفاع اسعاس اللحوم،البديضإىل  ابإلضافةو  ،2008االسز سنةو  ، الذسة،الصواي
تزايدا ملحوظا، حبديث وصلت اعلى قديمة هلا ( 2009-2016)ة املمتدةشهدت الواسدات يف القرت 

 :إىل  هذا ساجعو  ملديون ديناس جزائري ،5.115.135قدست ب و  2016و2015سنيت

 احللديبو  مستوسدي القمحأكرب  اجلزائرتعترب منألن  استفاع اسعر املواد الغذائدية ،-

 2001برامج االستثماسات العامة الضخمة املعتمدة منذ سنة-

 عجزه عن تلبدية احلاجات املتزايدةو  ضعف القطاع الفالحيو  زايدة الطلب نتديجة زايدة السكان ،-

 . املالية الوطنية: املطلب الثالث-

 االجتماعدية للمجتمعو  داة جوهرية تؤثر يف عملدية التنمدية االقتصاديةأاملوازنة العامة هي عباسة عن 

الوحدة مليون دينار  0273- 0227الجزائر خالل الفترة  تطورالميزانية العامة في 17 الشكل رقم  

 جزائري
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من خال  حتلديل املنحىن نالحظ تفوق حصة انفقات علة حصة االيرادات، ابلرغم من االموا  اليت جتىن من 
يقوم على اساس سعر  2010اعداد املديزاندية العامة كان قبل عام أن  أخرىمن جهة و  اجلباية البرتولدية ،

 الفرق بني السعر احلقديقيو  دوالس، 37يقوم هذا السعر على  أصبح مث بعد ذلك  دوالس 19مرجعي هو
املرجعي هو الفوائد اليت تصب يف صندوق ضبط االيرادات تشمل مواسده يف متويل عجز املديزاندية العامة ، زايدة و 

 .اخلاسجديةو  على تسديد مبالغ الديوندية الداخلدية

 :سعارمستوايت األ: ملطلب الرابعا-

 تسعى احلكومة اجلزائرية للمحافظة على استقراس االسعاس، حىت تتمكن من االستفادة من معد  صرف اثبت
 .ن تستفديد من التخفديضات يف نسب الفائدة االمسديةإو  قدياسي و 

 8181-8191خال  الفرتة  تطوس معد  التضخم يف اجلزائر 78  الشكل سقم

 
source : rapport de presentation du projet de la loi de finances pour 2020 

، ومن خال  البدياانت  0202-0272يعكس معد  التضخم االستفاع املستمر لألسعاس خال  الفرتة 
-0222مستمر خال  الفرتة  زايدةللموضحة يف اجلدو  اعاله نالحظ أن مؤشر األسعاس العام عرف 

، وخال  0220سنة  % 1.38و 0227سنة % 4.20 بني تعدالت تراوحامل تلك غري أن ،  0220
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، وتراوحت   % 3.7 مبعد  وسطي % 22.22 عرف هذا املؤشر استفاع نسبته 0272 - 0220الفرتة 
ستفاع الهذا االستفاع  يرحع 0228و سنة  0222سنة  بني  % 5.7 و % 0.3بني  معدالت التضخم ما

لرتبدية و الثقافة السلع ذات العالقة ابوأسعاس  % 7.88 مواد اخرى ب و% 8.03اسعاس املواد الغذائدية ب 
سنة  131.10 عرف مؤشر األسعاس استفاع كبري منفقذ ( 0272-0272)الفرتة  أماو  .% 6.03 ب

استفاع معدالت  نالحظ، و  % 47.95بـ  معد  استفاع کلیك 0272سنة  723.22إىل  0272
 ب 0270سنة   دمععلى أل ديسجمت تحديث . 0272سنة   5.59 إىل  0272سنة  3.2التضخم من 

و مواد  % 12.22 ستفاع اسعاس املواد الغذائدية بالابلدسجة األوىل ه الزايدة هذسبب ويرجع  %  8.89
كان نتديجة   0272ة ن، كما أن استفاع التضخم لس 5.77 املالبس و االحذية ب و 73.20%أخرى ب 

 % 11.74 النقل و االتصا  بنسبةاملواصالت و وأسعاس  % 13.74 استفاع اسعاس املالبس واالحذية ب

ما أ  .% 3.39 يف حني سجلت أسعاس املواد الغذائدية استفاعا طفديفا%  72.82واسعاس مواد متنوعة ب 
اخنفاض أسعاس جمموعة الرتبدية و  بسببالرتاجع نتح هذا و  % 5.59  بلغ معد  التضخمقذ ف 0272سنة 

كان   0272كما أن استفاع التضخم لسنة  % 5.77 املالبس و االحذية ب وجمموعة 73.20%الثقافة و 
واسعاس   % 11.74 واسعاس النقل و االتصا  بنسبة % 13.74 نتديجة استفاع اسعاس املالبس واالحذية ب

اما سنة  .% 3.39ضئديال يف حني سجلت أسعاس املواد الغذائدية استفاعا %  72.82مواد متنوعة ب 
السلع ذات العالقة وكان هذا الرتاجع انتج عن اخنفاض أسعاس   % 5.59 لتضخمفبلغ معد  ا 0272

عرفت تذبذاب كبريا يف معدالت  0272-0222يد  هذا على أن الفرتة  لرتبدية و الثقافة و النشاطاتاب
عجز كبري  نتح عنهوهذا ما  ريعيرادات الإخنفاض ال سحع ذلك 0272خاصة بعد  ةنسبدي بزايدة متديزالتضخم 

 التضخمديةاألساسدية  سعاس للموادر على القدسة الشرائدية واستفاع األأث

 :التقييم الدولي القتصاد المعرفة في الجزائر: الخامس المطلب

اي اقل من  ،6027، خال  سنة KEIمن مؤشر املعرفة  37،5حتصل على عالمة أن  استطاعت اجلزائر
على الرغم من حتسن ترتديبها العاملي و  ،1عاملديا 103احتلت املرتبة و  ،4،7متوسط دو  العامل الذي يقدس ب 

 اهنا التزا  يف موضع ضعف كبري مقاسنة ابمكاندياهتا اهلائلة اليت تتوفر علديها ،إال مبرتبتني ، 2009منذ سنة 
 .الشكل ادانه يوضح تطوس قديم خمتلف مؤشرات املعرفة يف اجلزائر مقاسنة مع عدد من دو  مشا  افريقديا و 

 
                                                           

1www .worldbank.org ابالعتماد على بدياانت موقع البنك العاملي  
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 0202-7220تطوس مؤشرات اقتصاد املعرفة لدو  مشا  إفريقدياخال  الفرتة  72 اجلدو  سقم

https://www.knowledge4all.com/ar/HeatMap من اعداد الباحث ابالعتماد على: املصدس   

 :السابق يف الرسم التوضديحي التايلاجلدو   ميكن ترمجة

 0202-7220تطوس مؤشر اقتصاد املعرفة للجزائر تونس ومصر خال  الفرتة  19  الشكل سقم
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 https://www.knowledge4all.com/ar/HeatMapمن اعداد الباحث ابالعتماد على بدياانت موقع: املصدس 

 مصر تونس اجلزائر 
1995 3،09 4،14 4،7 
2007 3،07 4،52 3،93 
2008 3،5 4،7 4،52 
2009 3،22 4،42 4،08 
2017 3،9 4،2 3،96 
2018 3،8 4،3 3،9 
2019 3،71 4،31 4،2 
2020 3،75 4،27 4،5 

https://www.knowledge4all.com/ar/HeatMap
https://www.knowledge4all.com/ar/HeatMap
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 ة حمل املقاسنة يوضح الشكل التأخر الكبري للجزائر فديما خيص مؤشر اقتصاد املعرفة ، مقاسنة ابجملموع

 KEIيف مؤشر 5.4استطاعت مصر احلصو  على العالمة 2020ابخلصوص يف السنوات االخرية حبديث سنة
 .75.3خري متحصلة على عالمة لتايت اجلزائر يف األ4، 27، مث تلديها  تونس بعالمة

 :المؤسسات في الجزائرو مكونات نظام االقتصادأهم  :سدساالمطلب ال
نشر املعرفة، من ابرز العوامل املساعدة يف التحو  حنو و  دية واملؤسساتدية املساعدة على خلقتعد البديئة االقتصا

 عالمة EIRاملئسسايت و  يف هذا الصدد سجلت اجلزائر يف سكديزة النظاما القتصاديو  اقتصاد املعرفة،

 .دور الحكومة: الفرع األول-

ي للنمو االقتصادي، على الرغم من االصالحات الزالت اجلزائر هي تعتمد على قطاع احملروقات كمحرك اساس
النهوض ابقتصاد السوق ، فالدولة اجلزائرية حالديا و  تفعديل دوس القطاع اخلاصأجل  املتعددة اليت اتبعتها من

يف هذا الصدد يؤكد خرباء البنك العلمي و  االندماج السريع يف اقتصاد املعرفة االخذ يف التنامي،إىل  تسعى
 :هي و  تواحد ثالث حتدايتاجلزائر أن  على

 توظديفها خلدمة التنمديةو  االستغال  االمثل ملواسدها الطاقوية ،-

 تنمدية اقتصاد وكين منتج و  ختفديف االعتماد على احملروقات-

 (الصحة و  خاصة التعلديم) حتسني مستوى اخلدمات االجنماعدية -

 . االستثمار االجنبي المباشر: الفرع الثاني

، حديث (االجنبديةو  احمللدية)جمهود كبري لتهديئة مناخ االستثماسي جاذب لالستثماساتقامت اجلزائر ببذ  
،  819أشهر األوىل من سنة ( 1)ملدياس ديناس من االستثماسات سجلت خال  تسعة   سجلت اكثر من

ملدياس ديناس سجلت خال  الفرتة ما  5 ،  9.4   تعاد   جمموع االستثماسات احمللدية واألجنبدية أن  حديث 
 8195ملدياس ديناس خال  نفس الفرتة من عام    9.894،3مقابل    819هناية سبتمرب و  يناير  نيب

( 1)األشهر التسعة    مشروع خال  8 3.1تسجديل   ابملائة،و قد مكن هذا املبلع من  81بزايدة قدسها 
% 89أي ابخنفاض قدسه  8195   مشروع خال  الفرتة نفسها من 4 1. مقابل   819األوىل من 

املشاسيع املعلنة توضح   يف عدد املشاسيع، وابملناسبة فان الزايدة يف حجم متويل االستثماسات وتناقص عدد
حنو االستثماس يف اجلزائر هو يف تزايد أكثر    التوجهأن  حتسنا يف نوعدية االستثماسات املسجلة يف ما يعين

 999.811  وظديفة مقابل 981.559د أما ابلنسبة لعدد فرص العمل املستحدثة فهي يف حدو .فأكثر 
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ان االستثماسات املسجلة لديست %. 9بزايدة قدسها حوايل  8195فرصة عمل خال  نفس الفرتة من عام 
  أيضا مع احد األهداف الرئديسدية لقانون تشجديع االستثماس الذي حيفز عمل  تتوافق  بل  جبودة عالدية فحسب

خاصة ابلنسبة  أمهديةابلتايل فإن القطاعات ذات األولوية اليت هلا و  املشاسيع وفقا لألهداف التنموية للبالد،
 .االستثماسات  هي اليت جتذب معظم( الزساعة والصناعة والسدياحة على وجه اخلصوص)الوطين   لالقتصاد

من   مشروع 3.863  مت اطالق   819من جمموع االستثماسات املسجلة خال  الفرتة بني يناير وسبتمرب 
 9.913ي وذلك مببلغ يقاسب   من إمجايل عدد املشاسيع املسجلة%  1طندية ما ميثل طرف شركات و 

 من  1  منصب شغل وتشمل هذه املشاسيع   52. 99  مرشحة الستحداثو  ملدياس ديناس

ملدياس  4 ،9.993مشروع أي جمموع / ديناس   ملديون  500يفوتأو  املشاسيع كربى ذات مبلغ يساوي
 1.ظديفةو  513. 5ديناس مع إنشاء 

 :السوق املالدية: الفرع الثالث
و مرت ابملراحل ،1988ظهرت فكرة انشاء بوسصة اجلزائر مع برانمج االصالح االقتصادي الذي بدأ سنة 

املرحلة ،.170/91املرسوم التنفديذي 101/90+املرسوم التنفديذي 199/.1992:ملرحلةاألوىل:التايل
إىل يومنا حديث شهدت الفرتة عدة اصداسات :96 لثالثةاملرحلة ا08/93املرسوم التنفديذي96/92:الثاندية

سايض سطديف كما مت إداج بعض الشركات مثل بديوفاسم، صديدا  ، األوساسي، و  مثل سوانطراك)أدوات دين)
 .سويبة شركةو  ألديانس للتأمدينات

                                                           
1 www.andi.dz موقع الوكالة الوطندية لتطوير االستثماس   
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 0202مؤشرات بوسصة اجلزائر ديسمرب  02 اجلددو  سقم 

 

Source : bourse d'Algérie ، rapport d'activité،decembre،2020 

 4141مؤشرات أسعار بورصة اجلزائرديسمرب 21 اجلدول رقم 

 
Source : bourse d'Algérie ، rapport d'activité،decembre،2020 
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 م السندات املتداولةجتطوس قديمة وح 22 اجلدو  سقم 

 

Source : bourse d'Algérie ، rapport d'activité،decembre،2020 

حجم التداو  وحىت عدد الصفقات يف حجم السندات متداولة ضئديلة أن  أعالهاجلدو  من خال  نالحظ 
 .جدا مقاسنة مع أي بوسصة يف الدو  املتقدمة وحىت دو  املغرب العريب

 (حجم التداو )شاط الوسطاء يف عملديات البوسصة ن 23 اجلدو  سقم 

 

Source : bourse d'Algérie ، rapport d'activité،decembre،2020 
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 (قديمة التداو  دج)نشاط الوسطاء يف عملدية البوسصة  24 اجلدو  سقم 

 

Source : bourse d'Algérie ، rapport d'activité،decembre،2020 
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 في الجزائر واالتصالمؤشرات تطور تكنولوجيا المعلومات : المبحث الثاني

داة مهمة يف االستقاء مبستوى املؤسسات االقتصادية، سواء  تعترب تكنولوجديا املعلومات واالتصا  أ
اىل املستوى املطلوب، عن طريق تسهديل وتسريع تقدمي ...خدماتديةأو  كانت حكومدية، سدياسدية، انتاجدية

خدماهتا لألفراد وجبودة عالدية، ويف الوقت الذي أضحت فديه تكنولوجديا املعلومات واالتصا  احملرك االقتصادي 
لزاما  أصبحدو ، ال تزا  اجلزائر تعاين من أتخر كبري يف جما  االستثماس يف التكنولوجديا احلديثة، فللعديد من ال

على توفري البندية التحتدية الالزمة واهلدياكل القاعدية العصرية ملماسسة األو   على الدولة اجلزائرية ابعتباسها املسؤو 
تكوين وتدسيب الكفاءات اجلزائرية إىل  احلاصلة، إضافة املؤسسات ألعماهلا مبا يتماشى والتطوسات التكنولوجدية

 .TICللعمل يف جما  

 مؤشرات تطور الهاتف الثابت في الجزائر: المطلب األول

غاية يومنا هذا ولكن هذا التطوس إىل  7001عرف تطوس شبكة اهلاتف الثابت تطوسا تدسجيديا من سنة 
ت الديوم هي األكثر استعماال يف الوسط اجلزائري نظرا صبحأكان يصاحبه تطوسا يف شبكة اهلاتف النقا  اليت 

لتوفرها واخنفاض أسعاسها مقاسنة ابلثابت وكذا معد  نفاذ األنرتنت هبا واخلدمات اليت توفرها جعلت من شبكة 
 .اهلاتف الثابت ترتاجع نوعا ما والشكل التايل يوضح ذلك

 0272-0227يف اجلزائر خال  الفرتة تطوس اخرتاق اهلاتف النقا  والثابت  20  الشكل سقم 

 
Source: www.arpt.dz/ rapport annuel 2017. موقع سطلة الضبط الربيد واالتصاالت االلكرتوندية ،اجلزائر اطلع علديه يوم

01-04-4141   

http://www.arpt.dz/
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عا مقاسنة بتطوس اهلاتف الثابت نالحظ تطوس اهلاتف النقا  يف اجلزائر كان سريأن  من الشكل أعاله
من جمموع  %0،2كان استعماله ال يتعدى   7001ابلرغم من أتخر استعماله يف اجلزائر فنالحظ يف 

 7006غاية إىل  ،مىتمن جمموع املشرتكني  %4،10املشرتكني يف حني كان استعما  اهلاتف الثابت ميثل 
بة متثل تقريبا ضعف مشرتكي اهلاتف الثابت اليت مل وهي نس  %11،2إىل  عرف تطوس اهلاتف النقا  استفاعا

  %106إىل  حديث وصل 7017غاية إىل  ، وواصل اخرتاق سوق اهلاتف النقا  استفاعه%7،40تتعدى 
 .%6يف حني مشرتكي شبكة اهلاتف الثابت مل يتعدى 

 خرية املوايل يوضح مشرتكي اهلاتف الثابت والنقا  يف اجلزائر للسنوات الثالث األ دو واجل

 0272-0278-0272مشرتكي اهلاتف النقا  والثابت للسنوات  25 اجلدو  سقم

 7016 7011 7017 حظرية املشرتكني
 4348154 %1   6011240 مشرتكو شبكة اهلاتف الثابت

 8% 
4461310 
  8.44% 

 45845665 مشرتكو شبكة اهلاتف النقا 
92% 

47154264 
92% 

45502412 
91.56% 

بكة الثابت جمموع مشرتكي ش
 وشبكة النقا 

49897025 51502418 50041843 

rapport annuel 2019 consulté le 4/  www.arpce.dz:  Source17/7070a 22H      
 ابمللديون مشرتك  7016  - 7001يعرب عن تطوس مشرتكي اهلاتف الثابت اجلزائر خال   71سقم  الشكل

Source : https://www.arpce.dz/ar/doc/pub/raa/raa_2019.pdf. 

 التقرير السنوي لسلطة الضبط للربيد وتكنولوجديا االنرتنت

http://www.arpce.dz/
https://www.arpce.dz/ar/doc/pub/raa/raa_2019.pdf
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  7016اىل 7001من نالحظ تزايدا كبريا يف عدد مشرتكي اهلاتف الثابت يف اجلزائر ، السابقمن الشكل 
إىل  ملديون مشرتك لديتصاعد تدسجيديا 1،11 7001فديما بلغ عدد مشرتكي اهلاتف الثابت عام أنه  فنالحظ

ملديون مشرتك عام  7،11إىل  ، ولكن نالحظ إخنفاض عدد املشرتكني7001ملديون مشرتك عام  2،07
غاية إىل  7010ايد جمددا عام التز إىل  التطوس الكبري يف شبكة اهلاتف النقا ، لديعودإىل  وهذا ساجع 7006
 .ملديون مشرتك 6،47أين بلغ عدد مشرتكديه  7016

 مشرتكي اهلاتف الثابت حسب نوع االشرتاك: الفرع األول

االشرتاك السكين مبعىن املشرتكني الذين يعتمدون على األو   قسمنيإىل  ينقسم االشرتاك ابهلاتف الثابت
هين أي استعما  اهلاتف الثابت يف خمتلف املهن كاإلداسات اهلاتف الثابت يف مساكنهم، واالشرتاك امل

خاصة، وا  املوايل يوضح عدد املشرتكني للهاتف الثابت حسب نوع االشرتاك من أو  عمومدية كانت
حسب أخر إحصائديات وزاسة الربيد واملواصالت السلكدية والالسلكدية  7011غاية إىل  7010السنوات 

 والتكنولوجديات والرقمنة 

 عدد مشرتكي اهلاتف الثابت حسب نوع االشرتاك  74 دو  سقم اجل

 Sourceموقع اتصاالت اجلزائرأو  التقرير السنويconsulté le  https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/ :

03/01/2021 a 14 :27h 

من االشرتاك املهين  من سنة أكرب  االشرتاك السكين لشبكة اهلاتف الثابتأن  أعاله نالحظ اجلدو من 
 وهذه اإلحصائديات مبدينة أكثر يف الشكل املوايل 7011سنة إىل  7010

 

 

https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
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 07 الشكل سقم 

 

 

  

 

 
 

https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/ : Source 

بلغ  7011، ففي عام  املهين االشرتاكمنه يف أكرب  السكين للهاتف الثابت االشرتاكأن  من الشكل نالحظ
من إمجايل املشرتكني،  %76،66ملديون مشرتك أي بنسبة  20عدد مشرتكي اهلاتف الثابت السكين أكثر من 

، ولكن %77ماليني مشرتك أي أقل من 10يف حني االشرتاك املهين للهاتف الثابت لنفس السنة مل يتعدى 
، من 7011سنة إىل  7017هين من سنة يف نفس الوقت نالحظ تطوس يف استعما  اهلاتف الثابت امل

 .٪  117.11وهذا االستفاع  بنسبة   1047141إىل    616767 من   7017

 .ولوج شبكة اهلاتف الثابت لألسرة : الفرع الثاين

استفع ولوج شبكة اهلاتف الثابت لألسر اجلزائرية فبالرغم من تطوس شبكات اهلاتف النقا  يف اجلزائر واخرتاق 
يبقى اعتماد األسر اجلزائرية على اهلاتف الثابت معتربا واملؤشرات إال أنه الثالث للسوق اجلزائرية املتعاملني

 .األسر اجلزائريةإىل  املوايل يعرب عن نسبة لولوج شبكة اهلاتف الثابت دو األخرية توضح ذلك، واجل

 رةنسبة ولوج شبكة اهلاتف الثابت لألس 1 اجلدول رقم

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 7011 7010 املؤشر 
 41. 51 53.45 45.74 45.61 43.58 44.86 48.15 45.83 44.68 ولوج النسبة 

Source: https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/consulté le 03/01/2020 a 14 :27h 

 عدد المشتركين المهني عدد المشتركين السكني

https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/
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حديث كان ميثل  0272ائرية يف استفاع من سنة نسبة ولوج اهلاتف الثابت لألسر اجلز أن  نالحظ اجلدو  من
وجند الشكل . %07،27بلغ  0278، أما سنة %03.20حديث بلغ  0272غاية إىل  22.28%

 املوايل يعرب أيضا نسبة ولوج شبكة اهلاتف الثابت لألسر

 تطوس نسبة ولوج شبكة اهلاتف الثابت لألسرة اجلزائرية 00  الشكل سقم

 

 أعاله اجلدو معطديات على  ابالعتماد: املصدس
أي أكثر  %11.61جند نسبة  7011نالحظ من الشكل استفاع يف نسبة ولوج اهلاتف الثابت لألسرة ففي 

 .من نصف األسر اجلزائرية مشرتكة يف خطوط اهلاتف الثابت
 0272-0227تطوس عدد مشرتكي اهلاتف الثابت ابلنظر لنوع التكنولوجديا للفرتة  23  الشكل سقم

 
rapport annuel 2017. www.arpt.dz/e: Sourc  موقع سطلة الضبط الربيد واالتصاالت االلكرتوندية ،اجلزائر اطلع علديه يوم

01-17-7070   

http://www.arpt.dz/
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يوضح الشكل البدياين تطوس مشرتكي اهلاتف الثابت يف اجلزائر خال  الفرتة األخرية ، حديث يبقى مشرتكي 
احلصو  على أجل  يف اهلاتف الثابت من االشرتاك الشرتاطيعود يف األصل و  الثابت يف تطوس مستمر،اهلاتف 

يف اجلديل الرابع  االشرتاكاألنرتنت خلط هاتف اثبت، بدينما يبقى  اقتناءاألنرتنت، أي ضروسة حصو  الراغب يف 
هذا التطوس يبقى ضئديال جدا لكن و  اتسيخ عرضه يف السوق الوطين 7016يف تطوس هو اآلخر بدءا من سنة 

شبكة التغطدية و  اخلدمات املرتبطة ابجلديل الرابعإىل  ميكن إسجاع هذا  العزوفو  مقاسنة مبشرتكي اهلاتف الثابت،
حمدودية الكمدية املتحصل علديها من ذلك إىل  على مجديع الرتاب الوطين ضف %100اليت مل تصل حلد 

 .األنرتنت مقابل أسصدة التعبئة
 (ملدياس ديناس جزائري)تطوس سقم االعما  لسوق اهلاتف الثابت  24  الشكل سقم

 
rapport annuel 2017. www.arpt.dz/Source:   موقع سطلة الضبط الربيد واالتصاالت االلكرتوندية ،اجلزائر اطلع علديه يوم

01-17-7070 
ملدياس دج يف سنة  41.1بت يبقى يف تطوس ملحوظ حديث كان سقم أعما  السوق الثاأن  من املالحظ

 .ملدياس دج 61الرقم إىل  7017، لديصل يف سنة  7011ملدياس دج يف سنة  62إىل  استفع، مث  7011

 مؤشرات تطور الهاتف النقال في الجزائر: المطلب الثاني

، ابلتزامن مع تطوس شبكة 7000ة إن تطوس سوق اهلاتف النقا  يف اجلزائر يعرف تطوسا ملحوظا، بداية من سن
، 7007، 7001اهلاتف الثابت اليت كانت يف البداية هي األكثر سديطرة يف السوق اجلزائرية يف بداية 

اجلزائر بقوة، وعرفت تطوسا سريعا مقاسنة بتطوس إىل  دخلت سوق اهلاتف النقا  7006ولكن بعد 7002
إىل هذا التاسيخ 7016ملديون مشرتك عام  1ا ومل تتعدى ا شبكة اهلاتف الثابت اليت بقديت اثبتة التطوس نوع

ملديون  64إىل  من جمموع املشرتكني، يف حني عرف اهلاتف النقا  تطوسا وصوال %6أي ما يقاسب نسبته 
والشكل املوايل يوضح تطوس عدد املشرتكني يف اهلاتف النقا  من . 7016ملديون مشرتك سنة  61مشرتك عام 

 .7016سنة إىل  7000سنة 

http://www.arpt.dz/
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 يف اجلزائر 0272-0222تطوس عدد مشرتكي اهلاتف النقا  من سنة  00  الشكل سقم

 
 7070-17-17تقرير سلطة الضبط مت حتمديل امللف يوم 

Source : https://www.arpce.dz/ar/doc/pub/raa/raa_2019.pdf.  

، (، اجلديل الثالث واجلديل الرابعGSM)كل نالحظ استفاع متزايد لعدد مشرتكي اهلاتف النقا  مبا فديه من الش
اجلزائر مبتعاملديه الثالث إىل  وكما ذكران سابقا دخل اهلاتف النقا  7006وبداية سنة  7002ففي هناية سنة 

فبلغ عدد املشرتكني  7011ملديون مشرتك، أما سنة  22إىل  7010ملديون مشرتك لديصل يف  1فكان ميثل
 .ملديون مشرتك 61إىل  7016ملديون مشرتك لديرتاجع هذا العدد عام  67

دخلت خدمة جديدة يف اجلزائر وهي خدمة اجلديل الثالث ولكنها مل تكن معممة فظهرت  7012مع بداية 
ابهلاتف النقا   من الوطن، ولكنها زادت من إقبا  املستهلك اجلزائري على االشرتاك خرىيف والايت دون األ

موبديلديس، )املتعاملني الثالث يف اجلزائر  حبكم احلصو  على تدفق عا  لألنرتنت، فتوزع عدد املشرتكني ما بني
وا  التايل . 7014، ومع بداية إدخا  اخلدمة اجلديل الرابع أيضا تطوس عدد املشرتكني مع بداية (جازي وجنمة

واجلديل الثالث  GSMاملتعاملني الثالث يف اجلزائر جمموعة بنييبني توزيع عدد مشرتكي اهلاتف النقا  بني 
 .7016و 7011واجلديل الرابع لسنيت 

https://www.arpce.dz/ar/doc/pub/raa/raa_2019.pdf
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 0272-0278عدد مشرتكي اهلاتف النقا  حسب نوع التكنولوجديا لسنيت  08 اجلدو  سقم 

 التكنولوجديا 7011 7016
8514105                 18.74% 10811663 GSM 

 اجلديل الثالث واجلديل الرابع 36342601 81.26%                36911428
 اجملموع 47154264 45425533

 /https://www.arpce.dz/ar: 7070-17-17اطلع علديه   2019ابالعتماد على موقع سلطة الضبط التقرير السنوي: املصدس

أقل من مشرتكي اهلاتف النقا  لشبكيت اجلديل  GSMمشرتكي اهلاتف النقا  أن  ه نالحظأعال اجلدو من 
ملديون  67من  7011الثالث واجلديل الرابع، كما نالحظ اخنفاض يف جمموع مشرتكي اهلاتف النقا  من سنة 

أما خدميت  %11،7مثلت نسبة   GSMأما خدمة  ،ملديون مشرتك  61إىل  7016سنة إىل  مشرتك
وهذا حسب اخر إحصائديا سلطة الضبط السلكدية  %81.26الثالث واجلديل الرابع مثلت ما نسبته اجلديل 

 . 7016والالسلكدية سنة 

 وتوزيعه عرب املتعاملني النشطاء الثالث ابجلزائر( ابملليون)تطور عدد مشرتكي اهلاتف النقال 

سنة مع اجلديل الرابع الذي يبقى حديث يبقى تطوس مشرتكي اجلديل الثالث يف اهلاتف النقا  حيتل الصداسة مقا 
 . العهد

 (موبديلديس)تطوس عدد مشرتكي مؤسسة اتصاالت اجلزائر  02  الشكل سقم

 
وسنة  7011سنة www.arpt.dz   7070-17-01موقع سطلة الضبط الربيد واالتصاالت االلكرتوندية ،اجلزائر اطلع علديه يوم : املصدس

7017. 

https://www.arpce.dz/ar/doc/pub/raa/raa_2019.pdf
https://www.arpce.dz/ar/doc/pub/raa/raa_2019.pdf
http://www.arpt.dz/
http://www.arpt.dz/
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-7016 من الشكل نالحظ تطوس عدد مشرتكي اهلاتف النقا  ملؤسسة اتصاالت اجلزائر، يف السنوات ما بني
 16.27إىل  استفع 7011ملديون مشرتك، ويف  12.07بلغ عدد املشرتكني مبوبديلديس  7016، ففي 7017

ملديون مشرتك،  11.27إىل  7017مشرتك لديصل يف  ملديون 14.16إىل  استفع 7014ملديون مشرتك، ويف 
 .خمتلف اخلدمات والعروض اليت تقدمها املؤسسة إىل  وذلك نظرا
 .0272-0272خال  الفرتة  عدد مشرتكي مؤسسة جازي غي اجلزائرتطوس  27  الشكل سقم

 
وسنة  7011سنة www.arpt.dz   7070-17-10موقع سطلة الضبط الربيد واالتصاالت االلكرتوندية ،اجلزائر اطلع علديه يوم : املصدس

7017 
، 2017-2014 ما بني للسنوات تديلديكوم أوساسكوم مؤسسة مشرتكي تطوس  ويف املقابل يوضح لنا الشكل

، لديرتاجع 7011عام  ملديون مشرتك 14.41إىل  مشرتك لدينخفض ملديون2014 18.61حبديث كان سنة 
 .7017ملديون مشرتك عام  16.61إىل  يف األخري

 WTAتطور عدد مشرتكي اهلاتف النقال ملؤسسة الوطنية لالتصاالت جنمة  -3
 WTAتطوس عدد مشرتكي اهلاتف النقا  مؤسسة جنمة  08  الشكل سقم

 
 7017 7011سنة www.arpt.dz   7070-17-01وم موقع سطلة الضبط الربيد واالتصاالت االلكرتوندية ، اطلع علديه ي: املصدس

http://www.arpt.dz/
http://www.arpt.dz/
http://www.arpt.dz/
http://www.arpt.dz/
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ويف األخري جند املتعامل الثالث للهاتف النقا  يف اجلزائر مؤسسة الوطندية لالتصاالت نالحظ أهنا أقل مقاسنة 
مشرتك عام ملديون  17.2إىل  ملديون مشرتك، لريتفع 11.44بلغ عدد مشرتكديها  7016بسابقتديها، ففي 

 .ملديون مشرتك  17.17إىل  7014، ويواصل االستفاع عام 7011

 11.27مؤسسة موبديلديس احتلت الصداسة ب 7017يف سنة أنه  الثالث األخرية جند شكا من خال  األ
 .ملديون مشرتك 17.12ملديون مشرتك، ويف األخري جند جنمة ب 16.61ملديون مشرتك، تلديها جازي ب 

حسب  7017-7016 املوايل يوضح احلصة السوقدية لكل متعامل للسنوات ما بنيتتمة لذلك جاء الشكل 
 عدد املشرتكني

 (موبديلديس جازي واوسيدو)توزيع احلصة السوقدية للمتعاملني يف اهلاتف النقا   02 الشكل سقم

 
  7017 7011سنة www.arpt.dz   7070-17-01موقع سطلة الضبط الربيد واالتصاالت االلكرتوندية ،اجلزائر اطلع علديه يوم 

تعرب احلصة السوقدية عن النسبة املئوية ملبديعات املؤسسة ابلنسبة حلجم املبديعات الكلي لنفس القطاع، 
استفاع إىل  وذلك ساجع %67.66كانت مؤسسة أوساسكوم تديلديكوم حتتل املرتبة األوىل بنسبة   7016ففي 

من إمجايل   %20.01مقاسنة مبنافسديها، أتيت بعد ذلك مؤسسة اتصاالت اجلزائر بنسبة  عدد املشرتكني هبا
واصلت  7011ومثلت أقل نسبة ، ويف  %74.66املبديعات، ويف األخري مؤسسة الوطندية لالتصاالت بنسبة 

قابل ، وابمل7016نسبة مبديعات اخنفض مقاسنة بسنة أن  ابلرغم  %21.62أوساسكوم تديلديكوم تقدمها بنسبة 
، مع استفاع يف احلصة  %22.17زادت مبديعات شركة اتصاالت اجلزائر فزادت حصتها السوقدية بنسبة 

اتصاالت اجلزائر تعرف تزايدا ملبديعاهتا أن  ، ومن املالحظ%71.61بنسبة بلغت   wtaالسوقدية ملؤسسة 
 إىل مث %21.71إىل  OTAمع اخنفاض يف نسبة مبديعات مؤسسة  7017وسنة  7014لسنة 

 .%60.04على التوايل لتحتل بذلك مؤسسة اتصاالت اجلزائر الصداسة حبة سوقدية قدست ب  27.40%
التايل يوضح تطوس عدد مشرتكي اهلاتف  اجلدو اجملمعة أعاله جاء  تويف نفس السدياق وكتكملة لإلحصائديا

  7016و 7011النقا  للمتعاملني الثالث لسنة 

http://www.arpt.dz/
http://www.arpt.dz/
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 0272-0278هلاتف النقا  للمتعاملني الثالث لسنيت تطوس عدد مشرتكي ا  29 اجلدو  سقم 

 حصص السوق 2018 2019
 اتصاالت اجلزائر للهاتف النقا  40.52% 41.02%
 اوبديتمديوم تديلكوم 33.61% 32.38%
 الوطندية لالتصاالت  اجلزائر 25.87 26.60%

 www.arpt.dz:  Source7070-17-01ط الربيد واالتصاالت االلكرتوندية ،اجلزائر اطلع علديه يوم موقع سطلة الضب   

 .األنترنت في الجزائرتطور الربط ب:المطلب الثالث

كل املعطديات املذكوسة سابقا سنالحظ تطوسا فديما خيص عدد مشرتكي اهلاتف الثابت إىل   إذا نظران
لومات واالتصا ، فقد عرف تطوس األنرتنت هو اآلخر والنقا  يف اجلزائر وأيضا تطوسا ملؤشرات تكنولوجديا املع

ت املؤسسات اجلزائرية تدخل هذه التقندية يف أصبحتطوسا ملحوظا يف السنوات األخرية، فزاد عدد مستعملديها و 
مماسسة أنشطتها التسويقدية بصفة عامة واألنشطة االتصالدية بصفة خاصة، فاملؤسسات اليت ال تبديع عرب األنرتنت 

الذي يشهد هو اآلخر تطوسا كبريا و  من الرتويج على الشبكة خاصة اإلعالن عرب األنرتنت متاسس نوعا
 .7017-7010 ابملؤسسات اجلزائرية، وا  التايل ميثل تطوس استعما  األنرتنت يف اجلزائر للسنوات ما بني

 7017-7010تطوس عدد مستعملي األنرتنت يف اجلزائر الفرتة   30 اجلدو  سقم 
 النسبة من عدد السكان د املستعملني عد السنة 

7010 4،700،000 13.6 % 
7017 5،230،000 14.0 % 
7012 6،404،264 16.5 % 
7016 6،669،927 17.2 % 
7011 11،000،000 27.8 % 
7014 15،000،000 37.3 % 
7017 18،580،000 45.2 % 

 https://www.internetworldstats.com/af/dz.htm Source : 

تزايد يف عدد السكان، فبعدما  ابل مقاسنةعدد مستخدمي األنرتنت يف اجلزائر يف تزايد مستمر أن  نالحظ السابق اجلدو من 
 .7017عام  %61إىل  ، لديتعداها بعد ذلك7014سنة  %27.2 أصبح ، 7010سنة% 12.4يتعدىن الكا

http://www.arpt.dz/
https://www.internetworldstats.com/af/dz.htm
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الالسلكدية لسنة و  قدمت اجلزائر بتسع مراتب يف تصنديف االحتاد الدويل لالتصاالت السلكديةقد تأنه  اكم
سنة ) 117هكذا انتقلت اجلزائر من املرتبة و  .االتصا و  بناء على مؤشر تطوير تكنولوجديات اإلعالم 7014
نقاط  6.60  يساوي االتصاو  مبؤشر تطوير تكنولوجديات اإلعالم  7014سنة 102املرتبة إىل  (7011

  .دية حو  تقديديم جمتمع املعلوماتاألمموفق ما وسد يف تقرير املنظمة 
الثالث عاملديا من حديث دينامديكدية تطوير تكنولوجديات اإلعالم ، كما   وحسب هذا التقرير تعد اجلزائر البلد

 االتصا ، ابإلضافةو  صنفت اجلزائر ضمن البلدان اليت حققت تقدما جوهراي يف تطوير تكنولوجديات اإلعالم
 ، والشكل التايل يوضح ذلك7014عام  لألنرتنتدو  إفريقدية استعماالت  10 أفضلصنفت ضمن  أهناإىل 

 عشر دول افريقية استعماال لألنرتنت أفضل 30 الشكل رقم  

 
Source : https://www.internetworldstats.com/af/dz.htm consulté le 8/00/4140 à 14 :30h 

الدو  استعماال  أفضليف ترتديب  ة  اجلزائر غائبة عن املراتب األوىل مع  العديد من الدو  اإلفريقديالتزا
 املغرب،و  خلف جنوب إفريقديا 04لألنرتنت حديث بقديت نديجرياي سائدة الرتتديب ، بدينما سست اجلزائر للمرتبة 

اإلداسات لضبط اسرتاتديجدية و  ؤسساتاسرتاتديجدية جدية من الفاعلني يف املو  هو إمنا يظهر تؤخرا حيتاج لرؤيةو 
 املالديةو  املواسد البشريةو  إقلديمديا ابلنظر  جململ اإلمكاانتو  مكانة اجلزائر دولدياو  واعدة ترفعنا ملراتب متقدمة تتوافق

 .غريهاو  التقنديةو 
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  0272خال  سنة  خرىاجلزائر مقاسنة ابلدو  االفريقدية األ  31اجلدو  

ملي عدد مستع عدد السكان الدولة
 األنرتنت

نسبة مستخدمي 
األنرتنت من عدد 

 السكان

عدد الواجلني على شبكة 
 االجتماعيالتواصل 

Facebook 
 19.000.000 %16.4 71.671.116 67.476.011 اجلزائر
 35.000.000 %48.7 493..49.231 101.168.745 مصر 

 3.500.000 %57.8 3.800.000 864..6.569 لديبديا
 6.400.000 %67 7.898.534 11.783.168 تونس
 15.000.000 %64.8 23.739.581 36.635.156 املغرب
 620.000 %62 1.307.641 2.109.099 الغابون

 7.000.000 %89.8 46.870.422 52.214.791 كدينديا
 17.000.000 %60.9 122.292.079 200.962.417 نديجرياي

 1.500.000 %63.4 12.480.176 19.689.140 مايل
 61.000 %70.1 67.119 95.702 سديشل 

https://www.internetworldstats.com/stats1.htm consulté le 12/08/2019 a 22:38 : Source 

أهنا تبقى متأخرة نوعا إال ام األنرتنت يف اجلزائر وتوسديع نطاقها،ابلرغم من تزايد استخدالسابق  اجلدو حسب 
من عدد السكان اإلمجايل   % 16.4فقد بلغ عدد مستخدمي األنرتنت  خرىما مقاسنة ابلدو  اإلفريقدية األ

ملديون مستعمل لشبكة التواص االجتماعي فديسبوك اليت تعترب من أكثر املواقع  16، و7011يف هناية 
ملديون  21إلعالن وحىت التسويق عرب الشبكة، يف حني عدد مستعملي الفاسبوك يف مصر بلغ استعماال ل

من عدد السكان  %47عدد مستعملي األنرتنت يف تونس أحسن منه يف اجلزائر فبلغ أن  مشرتك، نالحظ
اجلزائر على استخداما لألنرتنت من أ خرىمالين مشرتك فقط يف الفاسبوك، املغرب هي األ 4مقابل أكثر من 

لديبديا، الغابون، مايل، السديشل، كدينديا )أعلى من اجلزائر  خرى، وحىت الدو  اإلفريقدية األ%46.1بنسبة 
 .، نستطديع القو  من اواخر الدو  اإلفريقدية استعماال لألنرتنت(ونديجراي

تلف خمو  إن هذه اإلحصائديات جتعلنا نتطلع ملزيد من اإلصالحات للرقي ابستعما  التكنولوجديا احلديثة
 .املنظماتو  تعمديمه على كل القطر الوطين لديكون يف متناو  األفرادو  شبكات التواصل االجتماعي

https://www.internetworldstats.com/stats1.htm%20consulté%20le%2012/08/2019%20a%2022:38
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  0278يف اجلزائر مقاسنة بدو  املغرب العريب سنة  سرعة التدفق  30  اجلدو  سقم
 

 

 

 

 

، مداخلة guiddini.comللتسويق اإللكرتوين يف اجلزائر األو   املوقعإىل  اإلشاسةحبوص نسديمة، واقع التسويق اإللكرتوين يف اجلزائر : املصدس 
 .17، جامعة تديسمسديلت، ص7016فديفري  77 ضمن الديوم الدساسي فعالدية االسرتاتديجديات التسويقدية يف ظل التحدايت الراهنة، يوم

اجلزائر حتتل املراتب األخرية يف تصنديف الدو  من حديث سرعة تدفق األنرتنت أن  نالحظ السابق اجلدو من 
مديغاابيت يف الثاندية، فديما كانت  1.71إىل  دولة بسرعة تدفق تصل 700من بني  171حديت احتلت املرتبة 

وهذه تعترب من بني األسباب . ، لتسبقها يف ذلك كل من املغرب، تونس، لديبديا141حتتل السنة املاضدية املرتبة 
    .الرئديسدية اليت أتخر يف تطوس التسويق اإللكرتوين يف اجلزائر 

 اليت حتتاج ملزيد من اإلصالحات التقنديةو  سبب وساء ذلك يعود للشبكات الناقلة لكوابل األنرتنت أهم  و لعل
مواكبة ملا هو حاصل يف الدو  املتقدمة للرفع من و  استعما  األحدث تطوسا حىتو  التجديد يف الشبكاتو 

اليت من شاهنا تعمديم االستعما  يف خمتلف و  اجلنوبدية،و  القرى الداخلديةو  سهولة التوصديل للمدنو  سرعة التدفق 
  .التعلديمديةو  الرتبويةو  املالديةو  التسويقديةو  األنشطة االقتصادية

 0272-0270يف اجلزائر خال  الفرتة  كي االنرتنتحضرية مشرت  33 اجلدو  سقم

 7011 7014 7017 
 ADSL 1 838 492 2 083 114 2 246 918مشرتكو 
 099 921 771767 280 423 الثابت 4Gمشرتكي 

 3G  16 319 027 25 214 732 21 592 863مشرتكو األنرتنت للهاتف النقا  
 4G / 1 464 811 9 867 671مشرتكو األنرتنت النقا  

 - Wimax (AT) 233 251مشرتكو 
 26.471.111 700 538 29 11.111.027 جمموع عدد مشرتكي األنرتنت

observation du marché de l’internet en Algérie année 2017. www.arpt.dz:  Source 

 الثاندية/سرعة التدفق ابملديغاابيت الرتتديب الدولة 
-  101 املغرب
 2.74 117 تونس

 1.67 147 لديبديا
 1.71 171 اجلزائر

 0.70 161 موسيتانديا

http://www.arpt.dz/
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 اليتهي الثالث خدمة اجلديل أن  س مستمر، نالحظإن تطوس عدد مشرتكي األنرتنت يف اجلزائر يف تطو 
، أما عن العدد اإلمجايل ملشرتكي األنرتنت فقد استفع من حتتل الصداسة من حديث زايدة عدد مشرتكديها

إىل  لديصل 7014ملديون ونصف مشرتك سنة  76أكثر من إىل  7011ملديون مشرتك عام  11111027
 . 7017ملديون ونصف مشرتك عام  26أزيد من 

تطوسا هو و  املتزايد من شأنه توضديح الرؤية يف هذا القطاع الذي يشهد منواو  ن هذا التطوس املستمرإ
منظمات حياولون مواكبة التطوسات احلاصلة فديه من تطوس للجديل و  هو ما جيعل املشرتكني فديه من أفرادو  اآلخر

 اتف يف اجلزائر استغال  هذا الشغفمتعاملي اهلو  هبذا على الدولة أوالو  مستقبال، 1حىت اجلديل و  6اجلديل و  2
 . الرفع من سرعة التدفق لكسب سضا هاته الشرائحو  احلرص بتجديد شبكات األنرتنتو 

 7017-7011حضرية مشرتكي األنرتنت يف اجلزائر خال  الفرتة  31  الشكل سقم

 
 أعاله جلدو امن إعداد الباحث ابالعتماد على معطديات : املصدس

ومشرتكو  ADSLمشرتكو  األنرتنت يف اجلزائر توزعوا ما بني يمشرتكأن  السابق نالحظمن الشكل 
قبل دخو  أنرتنت اجلديل الرابع النقا ، ومشرتكو األنرتنت للهاتف  7014هذا قبل  6Gاهلاتف الثابت 

بقى مشرتكو اهلاتف ، ولكن يwimax AT، وكذا مشرتكو 4G، ومشرتكو األنرتنت النقا  2Gالنقا  
إىل  ، تطوس7016ملديون مشرتك عام  14فبعدما كان أزيد من  خرىالنقا  مرتفعا مقاسنة ابالشرتاكات األ

0270 

0272 

0272 



 صاد املعريف يف اجلزائر وحتمية االندماجاالقت                        :              الفصل الرابع

203 
 

إىل  ملديون مشرتك وهذا بعد توجه األفراد 71إىل  7017لدينخفض عام 7014ملديون مشرتك عام   71
 .7014يف  4Gخدمة 

التقدم احلاصل يف و  ات االتصالدية يتطلعون ملواكبة العصرنةمشرتكي هاته اخلدمأن  و ابلتايل نستطديع القو 
 .6مث تطوسا آخر ال يقل عن سابقه ابالنتقا  للجديل  2هلذا شهدان تطوسا كبريا يف اجلديل و  قطاع األنرتنت

 مشرتكي األنرتنت الثابت عدد

قى ضئديلة مقاسنة تطوس شبكة اهلاتف الثابت يف تزايد مستمر ابلرغم من أهنا تبأن  كما سبق وأن ذكران
 بشبكة اهلاتف النقا ، وهذا التطوس كان مقرتان بتطوس يف عدد مشرتكي األنرتنت اهلاتف الثابت  

 7011-7017ال  الفرتة خعدد مشرتكي االنرتنت الثابت   34 جدو 

 
 www.arpt.dz:  Source7070-17-01اللكرتوندية ،اجلزائر اطلع علديه يوم موقع سطلة الضبط الربيد واالتصاالت ا   

أن  ميكننا القو إال أنه أعاله، اجلدو ابلرغم من عدم توفر الكثري من املعطديات حسب ما هو ظاهر يف 
يعود و  7011و 7017مشرتكي اهلاتف الثابت شهد هو اآلخر تطوسا جداي السديما يف السنتني األخريتني 

هذا التطوس إال أن التطوس يف األلدياف البصرية،و  حتسدينات يف شبكات النقل ذلك ملا شهده هذا القطاع من
 نقلة نوعدية يف مجلة األهدافإىل  املرتقب هلذا القطاع الواحد الذي حيتاج هو اآلخرو  يبقى بعديدا عن املأمو 

 .منافسته لشبكات متعاملي اهلاتف احملمو و األساسدية  الرؤى املسطرة للرقي به حنو مكانتهو 

http://www.arpt.dz/
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 مشرتكي االنرتنت هاتف النقا  35 دو  سقم اجل

 
 www.arpt.dz:  Source 7070-17-01موقع سطلة الضبط الربيد واالتصاالت االلكرتوندية ،اجلزائر اطلع علديه يوم   

أين بلغ مشرتكي  7014مشرتكي اهلاتف الثابت يف تطوس متزايد لغاية سنة أن  السابق نالحظ اجلدو من 
 6الذي يعوز لظهوس شبكة اجلديل  ضاالخنفاو  ملديون مشرتك مث بدأ يف التناقص 76الذسوة مبا يفوق  2اجلديل 

نصف امللديون مشرتك، لديقفز و  ما يقاسب امللديون 7014اليت شهدت تطوسا أبضعاف كبرية حديث بلغ سنة و 
 .ملديون مشرتك 70والدية ألكثر من لديصل يف السنة املو  أكثر من تسعة ماليني ،إىل  7017سنة 

املشرتكني يف شبكات اهلاتف النقا  حياولون مواكبة التطوسات أن  بصفة قطعديةو  إن هذه املعطديات لتؤكد
هلذا نرى االخنفاض يف عدد املشرتكني يف جديل معني يغطديه التطوس الكبري يف مشرتكي اجلديل الذي و  احلاصلة

 .الذي يطرح يف السوقو  يلديه

املنظمات للتعامل مع كل ما توفر من تكنولوجديا و  ا السبب يؤكد ما ذكر سابقا يف شغف األفرادو لعل هذ
 . مزاايها املتعددةو  احلصو  على ما توفره هلم خدمات األنرتانت و  حديثة يف السوق

 0278-0273تطوس عدد مشرتكي االنرتنت اهلاتف النقا  خال  الفرتة  30  الشكل سقم 

 
 www.arpt.dz:  Source 7070-17-01موقع سطلة الضبط الربيد واالتصاالت االلكرتوندية ،اجلزائر اطلع علديه يوم   

3G 

4G 

http://www.arpt.dz/
http://www.arpt.dz/
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اليت تعطي للقاسئ صوسة و  إن الشكل أعاله يوضح املعطديات السابقة على شكل منحنديات بدياندية
يف اجلزائر حديث نرى تطوسا متزايدا يف مشرتكي اجلديل  أوضح جململ التطوسات احلاصلة يف سوق اهلاتف النقا 

ملديون مشرتك مث يلي هذا اخنفاضا حمسوسا يف  76أين بلغ الذسوة أبكثر من  7014الثالث لغاية سنة 
ملديون مشرتك سنة  16حوايل و  7017ملديون مشرتك سنة  71السنتني املوالديتني حديث وصل أكثر من 

صادفه تطوس بشكل ملفت للنظر يف مشرتكي  7011 ، 7017يت هذا االخنفاض يف سنألن  إال،7011
ماليني مشرتك سنة  6أكثر من إىل  لديقفز 7014اجلديل الرابع حديث بدأ من أكثر من ملديون مشرتك سنة 

 (.7011)ملديون السنة املوالدية  70لديقفز ملراتب خديالدية وصلت ألكثر من و  7017
لكن أبرز هاته األسباب هو ما و  الثقافديةو  االجتماعديةو  و يعود هذا التطوس لعديد األسباب االقتصادية

املطروحة السوق و  املنظمات حتاو  مواكبة التطوسات احلاصلة يف األنرتنتو  األفرادأن  مت إيضاحه سابقا يف
 .التكنولوجديا احلديثة هذهخدمات و  هذا سغبة منهم يف االستفادة من مزاايو  الوطندية من خمتلف املتعاملني،

  خمتلف اخلدمات اليت املتوفرة عرب خدمات اهلاتف 24 قم اجلدو  س 

 
 www.arpt.dz:  Source 7070-17-01موقع سطلة الضبط الربيد واالتصاالت االلكرتوندية ،اجلزائر اطلع علديه يوم   
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النقا  ابجلزائر حديث و  ف الثابتأعاله تعطي لنا صوسة أدق عن إحصائديات قطاع اهلات اجلدو إن معطديات 
 7011سنة  46إىل  لديصل 7016سنة  146يالحظ تناقص يف عدد مراكز النداء حديث تناقص العدد من 

 .14عند  7017سنة و  7014لديستقر يف سنيت و 

لديبقى متعامل واحد حيتكر السوق الوطندية للهاتف و  يف االستعالم الصويت، 01بدينما يالحظ ثبات العدد 
هو متعامل و  متعاملني للهاتف النقا  يتقامسون احلصة اإلمجالدية للمشرتكني 02ستقر العدد عند يو  الثابت

 .كذا متعامل أوسيدوو  متعامل جديزيو  وطين موبديلديس

 التجارة اإللكترونية في الجزائر :المطلب الرابع

وسع استخدامها تو  األخرية فديما خيص سرعة تدفق األنرتنت اآلونةإن التقدم الذي عرفته اجلزائر يف 
ال ترد إحصائديات وأسقام دقديقة حو  أنه  على ظهوس بوادس التسويق اإللكرتوين، ابلرغم من إجياابانعكس 

يهتم كثريا لإلعالانت االلكرتوندية وكذا النشر االلكرتوين الذي حل حمل  أصبح املستهلك اجلزائريإال أن ذلك
وندية على اختالف اهتماماهتا بل ولقديت اهتماما عمديقا من النشر التقلديدي، فظهرت العديد من املواقع االلكرت 

يقدم خدمات متمديزة، تتمثل بصمديم ouedkniss.comمستخدمي االنرتنت يف اجلزائر مثل موقع  قبل
اخلدمات، كما يوفر أو  ها، توفري فرص اإلعالن اجملاين لكل من يريد عرض صنف من السلعنواعاملواقع أب

، Elkhabar.com ،Elhaddaf.com املؤسسات وجند أيضا موقعمساحات إشهاسية لكثري من 

Djelfa.info،Ennaharonline.com ،Echoroukonline.com ، وهي تعترب من أكثر املواقع زايسة
ذلك جند إىل  الرتتديب وهي مواقع إعالانت ونشر الكرتوين ال غري، إضافة من طرف املستخدم اجلزائري على

تفرض أن  أي هي عباسة عن مؤسسات جتاسية الكرتوندية استطاعت ةااللكرتوندي سةتجاظهوس العديد من مواقع ال
نفسها يف الوسط اجلزائري ابلرغم من وجود العديد من العراقديل سواء من انحدية التشريعات القانوندية اليت حلد 

اجلزائري الذي ال من انحدية ذهندية املستهلك أو  الساعة مل توجد قانون حيمي التجاسة االلكرتوندية يف اجلزائر،
 .1يضع ثقته يف مثل هذا النوع من املعامالت

    www.ouedkniss.com :موقع واد كنديس  -1
سوق  إغالقنتاجا على  7004مواقع التسوق اإللكرتوين يف اجلزائر، أتسس عام أهم  يعترب واد كنديس إحدى
 إطالقاصمة يف شاسع يسمى واد كنديس لديتبىن مجديل الدين ديب وزمالؤه اخلمسة فكرة شعبدية بنواحي القبة ابلع

اين 7007غاية إىل  ة العشرات فقط،س منصة بديلة افرتاضدية عن السوق الشعبدية، كانت االنطالقة بسديطة بزاي
                                                           

 .0272، 20حبوص نسديمة، أثر األنرتنت على اإلتصاالت التسويقدية، جملة شعاع للدساسات اإلقتصادية، جامعة تديسمسديلت، العدد   1

http://www.ouedkniss.com/
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قع على مكانته  مؤمتر للتسويق اإللكرتوين يف اجلزائر ومت دعوة فريق واد كنديس للحضوس، وحافظ املو أو  أقديم
حسب املوقع األمريكي املتخصص يف تصنديف شعبدية مواقع الواب حسب و  كأو  موقع إعالن على االنرتنت

، مل يتمكن أي موقع جزائري أخر منافسة واد كنديس الذي أحكم سديطرة الشبه مطلقة  alexa.comالبلدان
 7000اكثر من إىل  وح عدد االعالانتعلى سوق اإلعالانت التجاسية على شبكة االنرتنت يف اجلزائر، وترتا

 الف زائر يومديا ، كما قامت الشركة إبطالق كل من موقع 100إىل  إعالن يومديا كما وصل عدد زواسه
autobip املستعملة ، إضافة ملوقعو  شراء السدياسات اجلديدةو  اخلاص ببديعCVite   اخلاص ابلباحثني عن

 . أسابب العملو  العمل
  www.dirlaffaire.com   1موقع ديرالفاس   -7

جوان 20جزائري أنشئ يف 100%موقع دير الفاس يقوم على نفس مبدأ موقع واد كنديس، فهو موقع 
عقاسات، سدياسات، أاثث، هواتف، فرص ( يقوم ابستقبا  وبث عروض اإلعالانت مبوبة وحملدية 2008،

، كما مينح فرصة الختدياس وشراء املنتج األمثل وكذا إمتام الصفقات ...)، تربصاتالعمل، مالبس، جموهرات
 .بكل أمان وسرعة

مقره والية 2008موقع سوق اجلزائر هو موقع مزاد إلكرتوين ، أتسس يف منتصف  2:موقع سوق اجلزائر -2
كة االنرتنت، يوفر كأو  مزاد إلكرتوين جزائري على شب2008/08/20بدأ نشاطه التجرييب يف و  املسديلة

الكثري من اخلدمات اليت هدفها إىل  الفرنسدية، ابإلضافةو  خدمة البديع والشراء عرب نظام املزاد ابللغتني العربدية
حديث يلعب موقع سوق اجلزائر دوس الوسديط بني البائع واملشرتي، فدينظم . تطوير التجاسة اإللكرتوندية يف اجلزائر

ضمان توفري احلماية إذ يضمن موقع سوق اجلزائر للبائع دفع املشرتي لقديمة  كافة العملديات الالزمة بدينهما مع
 .يستلم املشرتي سلعتهأن  بعدإال يدفع للبائعال يستلمها كما يضمن للمشرتإيأن  السلعة قبل

  www.batolis.com : موقع ابطولديس -6
من قبل شركة مامس بروس من أتسديس  7011جزائري، مت إنشاؤه عام  %100هو موقع للبديع عرب األنرتنت 

، يوفر لزابئنه تشكديلة واسعة من املنتجات واخلدمات، 7011جوان  1مسري بوعزة وبدأت عملها بداية من
فع والية من اجلزائر، وتتعدد طرق الدفع لدى املوقع الد 61وجلمديع الفئات العمرية كما أهنا تقوم ابلتوزيع على 

                                                           
ة اإللكرتوندية يف اجلزائر يف ظل استخدام تكنولوجديا املعلومات واالتصا ، جملة علوم االقتصاد والتسديري والتجاسة، العدد أيت مباسك سامدية، التجاس   1

 .67، ص 7014، 22
 .67مرجع سابق ص  أيت مباسك سامدية، التجاسة اإللكرتوندية يف اجلزائر يف ظل استخدام تكنولوجديا املعلومات واالتصا ،  2

http://www.dirlaffaire.com/
http://www.dirlaffaire.com/
http://www.batolis.com/
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 صاد املعريف يف اجلزائر وحتمية االندماجاالقت                        :              الفصل الرابع

208 
 

التحويل البنكي، قسديمة شراء يوفرها املوقع يتم استخدامها مرة واحدة أو  نقدا عند وصو  الطلبدية، عرب الربيد
 .فقط، بطاقات اهلدااي أيضا يوفرها املوقع

 E-PAIMENTالف عملدية بعد 100
من قبل فريق جزائري والذي كان يسمى من  7011موقع أتسس عام :    idealforme.dzموقع  -1

وهو وموقع خاص ببديع منتجات خاصة ابملرأة انطالقا من الصحة والراحة والعناية ابجلسم،  dzboomقبل 
الدفع نقدا عند التسلديم، قسديمة شراء تصدس : أبسعاس متدندية عن السوق التقلديدية، مع توفري طريقتني للدفع

أايم ابلنسبة للمناطق البعديدة عن العاصمة، مع احتساب مبلغ  10اىل 1م من عن مدة االستال أماعن املوقع، 
 .دج حسب املنطقة600-600إضايف للمسافة يرتواح 

 www.Guiddini.com  1موقع قديديين  -4
ائر، واليت أتسست منذ أكتوبر للتسويق اإللكرتوين يف اجلز األو   موقع قديديين والذي يسمى أيضا ابملوقع

تكوين يف قانون األعما ، إىل  ، على يد مراد مشتة الذي دسس اختصاص علم املعلومات ، إضافة7006
وقبل دخوله يف هذا املشروع قام يف إنشاء  املواقع االلكرتوندية جبامعة اجلزائر العاصمة،  ITFCوتكوين 

مطبقا الديوم عرب موقع  أصبح والذي ،Elmismar biblotheque en ligne مبشروع امسه 
www.elmismar.com  واألقراص املضغوطة عرب  هاأنواعاليت تقوم برتويج وبديع الكتب بشىت

 Borne de Wifi dans les sociétés)وهو إال مراد مشتة فكرة ملشروع االنرتنت،  وبعدها قدم
Algerienne )،مل يلقى دعما كبريا من طرف الدولةإال أنه ، أين أخذ علدية براءة االخرتاع. 

كان مقر مؤسسة قديديين أوال يف والية برج بوعريريج، ولكن مقرها احلايل اجلزائر العاصمة، حتصلت على اجلائزة 
زبون دائم،  200موسد،  17إىل  كأو  موقع للتسويق اإللكرتوين يف اجلزائر، واليت وصلت  7017عام األوىل 
 . منتوج مباع 712إىل  زائر يف الديوم إضافة 100

يف السوق   guiddiniمنافسي مؤسسة أهم  إحدى .jumiaوتعد مؤسسة: Jumia مؤسسة 
واليت تنشط عرب عدة دو  إفريقدية، أتسست  7017االفرتاضدية اجلزائرية، مؤسسة جومديا واليت أتسست عام 

 africa internet"وايل كانت تسمى   jérémy Hodara، sacha poignonnecمن قبل 
groupe "واليت تنشط الديوم حتت اسم جومديا واليت مقرها األصلي نديجرياي. 

                                                           
 .12رجع سابق، صمحبوص نسديمة،   1

https://idealforme.dz/
http://www.guiddini.com/
http://www.elmismar.com/?fbclid=IwAR30kG_cGxLDpTXfPE_d7cZs3PCzrFCAMJqJCugipGQCxrEQJRvOzu8kpe8
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 الصادسات للسلع تكنولوجديا املعلومات واالتصاالت 33  الشكل سقم 

 
 السابق توضح التزايد املستمر يف تطوس الصادسات للسلع اخلاصة بتكنولوجديا اإلعالم اجلدو  طدياتإن مع

بنسب قدياسدية ، مث يلي ذلك معدات و  اإلتصا  حديث تبقى املعدات اإللكرتوندية كثرية اإلستهالك يف الصداسةو 
بنسب متدندية ابقي األجهزة و  خرييف األو  األجهزة املرافقة لهو  اإلتصا  املكوانت اإللكرتوندية مث الكمبديوتر

  .خرىاأل
 0272-0272امجايل الواسدات للسلع تكنولوجديا املعلومات واالتصاالت خال  الفرتة  34  الشكل سقم

 www.arpt.dz:  Source  7070-17-10موقع سطلة الضبط الربيد واالتصاالت االلكرتوندية ،اجلزائر اطلع علديه يوم   

االتصا  ابلديناس اجلزائري حديث بلغ مراتب و  أعاله فديوضح تزايد واسدات تكنولوجديا املعلومات الشكلأما 
 اليت ترجع لعديد األسباب السدياسديةو  ،7017سنة و  7014، مث بدأ يف التناقص سنة 7011قدياسدية سنة 

كذا توجه الدولة و  وازن مديزان املدفوعات ،لعل أمهها عزم الدولة على تقلديل الواسدات ألجل تو  االقتصاديةو 
تشجديع االستثماس و  ابلتايل دعم املنتوج احملليو  سقاقات إلكرتونديةو  لسدياسدية التصنديع احمللي من أجهزة إلكرتوندية

املتوسطة، السديما ما ظهر جلديا يف تشجديع مشاسيع و  املشاسيع الصغريةو  الداخلي يف مثل هاته املنشآت
 .الطموحاملقاوالتدية للشباب 

 

 الكمبيوتر واألجهزة المرافقة له

 معدات االتصاالت

ت االلكترونية كثيرة االستهالك المعدا  

 المكونات االلكترونية

 أخرى

http://www.arpt.dz/
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 الرأسمال البشري وموقعه في برامج التنموية في الجزائر: لمبحث الثالثا

حناو  من خال  هذا املبحث تسلديط الضوء على خمتلف الربامج التنموية واليت مت سصد مبالغ ال 
زائر يف ظهر اهتماما اجلالنهوض ابلرأمسا  البشري يف اجلزائر حديث أأجل  يستهان هبا اليت اعتمدهتا اجلزائر من

إىل  2001 سنة منذ ، االقتصادية التنموية الربامج خال  عديد من البشري املا  سأس بناءأجل  من التخطديط 
-2001) للفرتة  االقتصادي االنتعاش دعم تنموية بداية من خمطط  خمططات أسبعة تطبديق مت فقد غاية الديوم

 مت كما ،(2009-2004) دي خال  الفرتة االقتصا االنتعاش لدعم التكمديلي الربانمج بعدها  ،(2004
 اجلديد اخلماسي التنمدية برانمج وختامها ،(2014-2010) اخلماسي خال  الفرتة  التنمدية بربانمج تثمدينها

 :املخطط التايل ابرازها  وما مت سصده هلا من اعتمادات مالدية يف  وميكن ،(2015-2019)

 0272-0227مج التنموية خال  الفرتة حجم االعتمادات املالدية للربسا 35  الشكل سقم

 
 WWW .ONS.DZالباحث اعتمادا على موقع الديوان الوطين لإلحصاء  إعداد من :املصدس

ذلك الطوس الذي  هو هنا يهمنا وما واإلنساندية، واالجتماعدية االقتصادية التنمدية التنموية املخططات مشلت
 العام أساسدية للتنمدية اليت قد اوكلت للقطاع  هو سكديزة الوقت ذات الغاية ويف يعترب الذي يهتم جبانب االنسان 

 التنموية املخططات هذه من هلا املخصص للجزء بالبد من التطرق اجلزائر يف البشري املا  سأس تطويرأجل  من

 .2019 - 2001خال  الفرتة  

 االنعاش دعم مخطط من البشري المال رأس نصيب : المطلب األول
 . 2004 -2001االقتصادي

 :التايل اجلدو ميكن تلخديص توجه احلكومة يف قطاع التنمدية البشرية من خال  
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للفرتة  االقتصادي االنعاش دعم خمططحجم االعتمادات املالدية املخصصة حسب القطاعات خال   32 اجلدو  سقم
 الوحدة ملدياس ديناس جزائري 0227-0222

 النسبة اجملموع القطاعات
 22،7 072،0 ديةأشغا  كربى وهدياكل قاع

 38،2 022،0 تنمدية حملدية وبشرية
 70،2 20،3 دعم قطاع الفالحة والصديد البحري

 8،2 20،2 دعم االصالحات
 722 000،2 اجملموع

  الفرتة زكراي مسعودي ، تقديديم أداء برامج تعمديق االصالحات االقتصادية ابجلزائر من خال  مربع كالدوس السحري دساسة حالة اجلزائر خال: املصدس

 .072:، ص0272، جوان 22، اجمللة اجلزائرية للتنمدية االقتصادية، جامعة وسقلة ، العدد  0227-0272

 :التايل االشكلالسابق من خال   اجلدو ميكن ترمجة 

للفرتة  االقتصادي االنعاش دعم خمططحجم االعتمادات املالدية املخصصة حسب القطاعات خال   37  الشكل سقم
0227-0222 

أشغال كبرى و ياكل 
41.9  قاعدية

  تنمية محلية وبشرية
32.1

2.5  دعم االصالحات

دعم قطاع الفالحة والصيد 
98.4  البحري

 

  املبلغ هذا قدس الذي البشرية  التنمدية تعزيزأجل  من البشريةاحمللدية و  لتنمدية معترب مايل مبلغ مت ختصديص

من حجم %   38،2بنسبة  ديناس، ملدياس 525 ب املقدس اإلمجايل املبلغ جمموع من ديناس ملدياس 022،0 ب
 1الربانمج ككل

                                                           
1
 Consulaire  General d’algerie  A Montréal, " Programme De Soutien A La Relance 

Economique ACourt Et Moyen Termes 2001/2004 ",A Partir Delien Web 

http://consulatalgeriemontreal.com/src/formulaires/economie/PROGRAMME_DE_SOUTI

EN.pdf 
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 االقتصادي االنعاش دعم خمطط خال  من بشري  ما  سأس بناء ألجل ثري من االبعادابلك االهتمام مت كما 

 .الديندية الشؤون ، االتصا -الثقافة ، الشباب والرايضة ، ، الصحة املهين التكوين ، التعلديم قطاع : وهي

 :مبا يلي االهتمام مت هذا القطاع  ترقدية وألجل : التعلديم قطاع  - أ

 يف الالزمة املداسس االبتدائدية مبختلف اإلمكانديات برز ذلك يف تزويد االبتدائي لتعلديماب االلتحاق نسبة زايدة 
  .املرتفعة السكاندية الكثافة ذات ومناطق الظل مناطق

  .التعلديمدية املؤسسات وجتهديز أتهديل وترمديم إعادة 

  .وااليواء ابإلطعام املتمثلة التحتدية البندية مشاسيع اولدية 

 واالجتماعي االقتصادي النمو انعاش عملدية يف البشري املوسد إلشراك بديئة مالئمة وخلق العلمي البحث تطوير

 .والتصنديع والتطوير البحث قدسات على مبن خال  لرتكديز

 مساس التعلديم  من وتكوين الشباب الذين مت استبعادهم  لتأهديل يسعى املخطط هذا:املهين  التكوين  - ب

 العمل فرص خلقأجل  من  أفضل مهين املهين واندماج ديلالتأه على للحصو  مساعدهتم من خال 

 املعدات يف العجز من احلد من خال  االقتصادي االنعاش دعم املخطط على  عمل قد كأولوية الذايت،

 .اكرب قدساتأجل  من مؤسسات التكوين املهين بعض وجتهديز صديانة وإعادة واملهندية  التقندية

 :الصحة   - ت

 ، وقاية )بشىت فروعها  الصحة مستلزمات كافة على السهر من خال  هذا ترقدية أجل داب هذا الربانمج  من
املتنقلة خاصة عرب املناطق الريفدية  الطبدية خمتلف الفرق نشاط بتعزيز ، واالهتمام ( وتدسيب وإقامة سعاية،

 البندية أتهديل   وإعادةخاصة من خال  النائدية واجلنوبدية خمتلف املناطق يف الصحدية االولدية  الرعاية لتقدمي والدأب

ملعاجلة ما يربو  املتخصصة الرعاية حتت السرطان معاجلة مرضى  مراكز الطبدية وتشديديد  املرافق من جتديد التحتدية
 منطقة طويلة ومكلفة يف ومسافة لفرتة والسفر االنتظاس فرتة لتقلديل ابلنسبة نفسه مريض والشيء 2000 عن

 1.جنوب

 :  الشباب والرايضة - ث

                                                           
1
 A Montréal, General d'algerie Consulaire,ibid,p.29. 
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 هذا يف الشباب حاجات تلبديةأجل  من املتوفرة  اهلدياكل من املثلى االستفادة على املديدان هذا يف ديزالرتك مت

 .والدولدية الوطندية الرايضدية املناسبات استقبا من خال    املديدان

 :االتصا -الثقافة - ج

 تتطلب اليت واملواقع اهلدياكل الكثري من تطوير وترمديم وجتديد وإعداد على الرتكديز هبذا اجلانب هو يتعلق فديما 

 خاصة يف مناطق  والتلفزيوين ياإلذاع تغطدية البث  وتوسديع الرتاث، على حلفاظاأجل  السريع ممن التدخل

 .للجنوب

 : الديندية والشؤون

  1املساجد بعض أتهديل ةإعادأو  لتوفري ديناس ملدياس 7،0خصص مت  الديندية الشؤون بربانمج يتعلق فديما 

 : 2خال  من البشري املا  سأس تثمني  على عمل االقتصادي االنعاش دعم خمطط أن استنتاجه   ميكن ما

 مسكن  222222من خال  بناء ما يقاسب  السكان مقتضديات األبعاد وتلبدية املتشعبة القدسات بناء
  ؛ قد االجناز 002222و
 ؛الشبابضروسية  احتدياجاتاليت تعترب  والرتفديهدية الرايضدية ألنشطةاالهتمام اب  
 عوائدهم من االستفادةأجل  من مؤسساتدية بين يف البشري املا  سأس توظديفب دية التشغديل فرصال حةاات 

  ؛ القدسات وتوسديع واملستثمرين اخلاصللقطاع  اجملا  فتحمع  ،جديد كلبش
 ؛لالنتعاش الفعا  الدعم من خال  سدياساتوالتقندية  العلمدية اإلمكاانت تعزيز  
 الريفدية املهجوسة ، خال  فرتة العشرية  املناطق يف الناس عودة شجديعوت الظل مناطق استهداف اجراءات

  السوداء؛
 التدفقات بقديود يتعلق فديما وخاصة هبا، التنبؤ ميكن اليت للضغوطات العكسدية اآلاثس من التخفديف 

 .املقبلة االكادميدية للجامعات النقدية

  ؛ 03،3إىل  02،3منصب شغل ومنه اخنفاض البطالة من  7722222توفري اكثر من 

  مطعم نصف  332داخلدية ،  722قسم ابتدائي  72022متوسطة ،   023اثنوية ،  030بناء
 داخلي؛

                                                           
1
  . A Montréal, General d'algerie Consulaire,ibid, p 30 

، جملة مناء لالقتصاد والتجاسة عدد  0272-0227بوقجان وسام ، التنمدية املستدامة يف اجلزائر من خال  الربامج التنموية –عقون شراف  2
 .0202:،ص0278أفريل،  20خاص ، اجمللد سقم 
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  مقعد بديداغوجي؛ 02222معهد ومركز تكون مهين بقدسة تكويندية    782تشديديد حوايل 

  سرير لإليواء اجلامعي؛ 22222يف التعلم العايل و يمقعد بديداغوج 032222استحداث حوايل 

 قاعة عالج  028عديادة متعددة اخلدمات الصحة ابإلضافة    70مستشفديات و 8د ما يربو تشديدي
 منتشرة عرب خمتلف  املناطق الظل واحلضرية؛

  مركب سايضي؛ 022ملعب جديد وحوايل  722بناء 

 لدعم التكميلي البرنامج خالل من البشرية القدرات بناء: المطلب الثاني
 .2009-2004 االقتصادي االنعاش

 العمومدية السلطات طرحته الذي العمومدية االستثماسات برانمج هو االقتصادي النمو لدعم التكمديلي الربانمج

 الذكر، السابق الربانمج مع بدأ الذي العمومي لإلنفاق الكبرية الربامج مواصلة إطاس يف 2005 أفريل 7 يوم

 :يما يل  تضمن وقد
الوحدة ملدياس ديناس  0222-0222عاش االقتصادي فرتة الربانمج التكمديلي لدعم االن 38 اجلدو  سقم

 جزائري

 النسبة املخصصة  املبلغ  الربانمج
السكن الرتبدية التعلديم العايل ، التكوين املهين ، )حتسني ظروف معديشة السكان 

 .....(تزويد السكان ابملدياه والكهرابء والغاز 
7228،0 20،0 

 22،0 7223،7 (ة ، النقل ، املدياه ، التنمدية العمرانديةاالشغا  العمومدي)تطوير البندية التحتة 
دعم التنمدية االقتصادية ملختلف القطاعات الفالحة الصديد البحري الصناعة  

 االستثماس واملؤسسات الصغرية واملتوسطة واحلرف
332،7 8 

 2،8 023،2 الداخلدية ، العدالة  ، االداسات العمومدية ، الربيد )تطوير اخلدمة العمومدية 
 7،0 02 تكنولوجا االعالم واالتصا  احلديثة

 7ة دكتوساه ، جامعة ابتنة أطروحمجديلة معلم ، جتاسب التنمدية يف الدو  املغاسبدية واالسرتاتديجديات البديلة دساسة مقاسنة بني اجلزائر واملغرب ، : املصدس
 .700: ،ص0272اجلزائر ، 

 :ميكن ترمجة السابق يف الدائرة النسبدية التالدية
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 0222-0222الربانمج التكمديلي لدعم االنعاش االقتصادي  32  الشكل سقم

تحسين  روف 
   معيشة السكان 

4 . 
   تطوير البنية التحتة 

41. 

دعم التنمية 
2  االقتصادية 

تطوير الخدمة 
4.2  العمومية 

تكنولوجا االعالم 
واالتصال 

9.8  الحديثة

 
قد تضاعف حوايل مثاين أنه  االعتمادات املالدية هلذا الربانمج مقاسنة مع سابقهأن  ما يالحظ  

 شكلاملبني يف ال ملدياس دج  كما تضمن الربانمج 000ملدياس ديناس جزائري مقابل  2023مرات قدس ب 
 املعديشدية الظروف حتسني برانمج " وهو اجملتمعي املا  سأس ببناء املعين البعد بدينها من أبعادأعاله مخسة 

 بناء تعزيزأجل  من الربانمج مبلغ نصف يقاسب ما أي ،ديناس ملدياس 5 ،1908  له خصص والذي "للسكان

 ...والثقافدية  تعلديمديةوال الصحدية اجلوانب كافة يف البشري املا  سأس قدسات

 املتمثلني يف البشري املا  سأس بناء يف يسامهانو  أساسديني قطاعني ضمن املبتغات  لألهداف نتطرقفما يلي 

 .والصحة التعلديم

 :مايل يف املخطط  الربانمج هذا تضمن : العلمي والبحث العايل التعلديم

  مقعد بديداغوجي 000 . 231 انشاء. 
 ابملديلة جديد جامعي مرکز إجناز 
 سرير للطلبة اجلامعديني 000 . 185 انشاء 
 االجتماعدية اخلدمات مديرايت مقر 30 تشديديد 
 جامعي مطعم 26 انشاء 
 البحث ومراكز للمخابر مرافق إجناز. 

  دج ملدياس 141 ب الفرتة هلذه ابلنسبة إجنازه الربانمج هذا لتمويل املبالغ املالدية املرصودة تقدس و  
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 : 1الفرتة فقد قدست اجنازات هذه  ديةالوطن الرتبدية قطاعاما 

 955 .6 عددها توسعدية شكل يف أقسام 
 929 عددها املتوسطة املداسس 

 434 عددها الثانوايت  
 098 .1 عددها املدسسدية املطاعم 500 عددها الرايضدية املنشآت  
 املؤسسات أتهديل إعادة 
 املدسسي واألاثث ةالتعلديمدي التجهديزات جتديد 635 عددها الداخلي النصف النظام مرافق 

 تعلديمدية جتهديزات اقتناء / 165 عددها الداخلي النظام مرافق 

 اثنوية 17و أساسدية مدسسة 58 ابتدائدية، مدسسة 177 تعويض . 

 .اجناز الفرتة هلذه ابلنسبة قدست :والسكان الصحة

 72 ىمستشف 
 02  ابحلروق املصابني ملعاجلة مركز  
 02  العظام حةراجب املتخصصة االستشفائدية مؤسسة  
 05  العجزة مراكز  
 55  اخلدمات املتعددة عديادة  
 113  الصحة والوالدة مركز  
 02  السرطان مكافحة مركز  
  05  األطفا  - األمهات " مركبات"  
 02  لألطفا  القلبدية واجلراحة القلب أمراض مركز  
 01  السرطان معهد 
 01  الكلى معهد  
 06  احلدود يف الصحدية املراقبة مركز 
 01 اإلفريقي الطيب شبه التكوين معهد. 

                                                           
، اجمللة 0272-0227شعديب قماز ، مساعي بناء ساس املا  البشري يف اجلزائر وفق مضامني املخططات التنموية االقتصادية  –نصرية صاحلي  1

 .722:، ص0272، جويلدية 70، العدد28اجلزائرية لالمن والتنمدية ، اجمللد 
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  جزائري ديناس ملدياس 0 ،85 مببلغ الربانمجهذا  لتمويل املقرسة االسصدة املالدية  تقدس  

 التنمية برنامجفي ظل  اإلنسانية والتنمية البشري المال رأس: المطلب الثالث
 .2014-2010 الخماسي

 املا  رأسمرموقة هبا لل مكانة وضعب خال  تلك الفرتة ماسياخل التنمدية برامج إطاس يف اجلزائرية الدولة دأبت

وإذ سصدت مبالغ مالدية ضخمة  الوطين، اإلعماس إعادة لسريوسة األهم الركن اابعتباسه اإلنساندية والتنمدية البشري
 ختلفمباالويل   التعلديم مستوايت بتعزيز االهتمامو  دوالس ملدياس 286 بة قدس امل العمومدية االستثماسات ربانمجل

ميكن .الطاقوية واملواسد ابملدياه وتزويد املواطن من سكن  ظروف وحتسني الصحي ابإلضافة للتكفل  ،مراحله
 :اسفله اجلدو اجياز الربانمج واالعتمادات املالدية يف 

 0272-0272برانمج التنمدية اخلماسي للفرتة  39 اجلدو  سقم

 النسبة ملدياس دج  القطاعات
رتبدية الوطندية ، التعلديم العايل ، التكوين املهين ، الصحة والسكان ، ال)التنمدية البشرية 

الطاقة ، قطاع املاه ، التضامن الوطين ، الشباب والرايضة ،الثقافة ،  الشؤون الديندية 
 (واالتصا 

72700 22،02 

 (ماالشغا  العمومدية ، النقل ، التهديئة اإلقلدي)األساسدية  املنشآت
 .(اجلماعات احمللدية ، االمن الوطين ، احلماية املدندية ، املالدية )حتسني اخلدمات العمومدية 

2228 37،02 

الفالحة والصديد البحري ، املؤسسات الصغرة واملتوسطة ، حتديث )التنمدية االقتصادية 
 ..منطقة صناعة ، ومناطق النشاط 82، العمومدية  ، حتديث  ةاملؤسسات  االقتصادي

7222 8،72 

ادماج حاملي شهادات التعلديم العايل والتكوين املهن ، استحداث ) مكافحة البطالة 
 (مؤسسات مصغرة

7022 7،22 

تطوير البحث العلمي ، التجهديزات )البحث العلمي والتكنولوجي اجلديد لالتصا  
املوجهة لتعمديم االعالم االيل يف كل اطواس املنظومة الوطندية للرتبدية الوطندية  والتعلديم 

 (احلكومة االلكرتوندية والتكوين ن اقامة

002 7،00 

 722 02270 جمموع الربانمج اخلماسي 
يف حتقديق وتنويع االقتصاد اجلزائري ، دساسة حتلديلدية  0272- 0227ملصدس خاطر طاسق واخرون ، دوس برامج االنعاش االقتصاد خال  الفرتة ا

االقتصادي يف الدو  املغاسبدية بني اخلدياسات والبدائل املتاحة، جامعة الشهديد محه  وتقديديمدية ، امللتقى العلمي الدويل السادس حل بدائل النمو والتنويع
 .22:خلضر ، الوادي ، اجلزائر ،ص
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 :من خال  الشكل التايل اجلدو ميكن توضديح ما مت ذكره يف 

 0272-0272  الربانمج التنمدية اخلماسي 38  الشكل سقم

   التنمية البشرية 
41. 1

  المنش ت االساسية 
39. 1

تحسين الخدمات 
52.   العمومية 

  التنمية االقتصادية
2.95

    مكافحة البطالة
9. 5

البحث العلمي 
   والتكنولوجي 

9.88

 
 السابق اجلدو ماد على معطديات ابالعت: املصدس

 تفعديلإىل  هتدف اليت جماال عدة ختصديص على 2014-2010 العمومدية االستثماسات برانمج وفق مت العمل

  :جند ومنهاملدياس دوالس  72700حديث خصصت هلا مديلغ  اإلنساندية التنمدية حتقديق مؤشرات

 مرآب  45مستشفى و 172 زإجنا أجل  من دج ملدياس 619 له حوايل خصص  :الصحة قطاع أتمني

 الشبه للتكوين مدسسة 17عالج و قاعة 1000اإلختصاصات و متعددة عديادة 377الصحة و يف متخصص

 املعاقني لفائدة متخصصة مؤسسة 70 من طيب وأكثر

 250 من أكثر للتنمدية العمومي الربانمج صديصخت مت  :واالتصا  اإلعالم مستوى وسفع العلمي البحث ترقدية

 املوجهة اجلديدة  للتجهديزات دج ملدياس 50العلمي و البحث لتطوير دج ملدياس 100 ختصديص ومت دج، ملدياس

 الطرق حنو ةلتهديئ دج ملدياس 100والتكوين و التعلديم الرتبوية يتمنظوممن  كل ضمن اآليل اإلعالم تعلديم لتعمديم

 .ةاإللكرتوندي احلكامة

 اخلدمة حتسنيأجل  من العدالة لقطاع دج ملدياس 3790 حوايل خصصفقد  :العمومدية اخلدمة حتسني 

 حماكم عشرة حوايل وتشديد اعادة الرتبدية مؤسسة 120 من وأزيد قضاء، جملس 110 إنشاء مت فقد العمومدية،

  .إداسية

 السدياس الطريق شبكة مامكإل  ديناس ملدياس 100 .3 عن أزيد خصص فقد :الطرق شبكة وإنشاء العزلةفك 

 مطاسات ثالث تعزيزابإلضافة ب البحري للصديد ناءديم 20 ايلحو  وحتديث وإجناز غرب، -شرق
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 ملدياس 286اسصدة مالة تقدس ب الربانمج خصص :اجلاسية املشاسيع واستكما  للشرب الصاحلة املدياه التزويد 

 املدياه لتحويل نظام 25و سدا، 35 وإجناز ابلري، خاصة قاعدية منشأة ستني إلنشاء دوالس

 إبجناز أيضا األمر السكن ويتعلق لقطاع دج ملدياس 3700 من أكثر صدمت س  :السكن نيوحتس توفري

 موجهة من سكندية وحدة  300000ترقويديه و سكندية وحدة  500000و يةإجياس  سكندية وحدة 500000
 من وغريها ،ها ملناطق الظلأغلبة  موجهة سيفدي سكندية وحدة  770000و اهلش السكن امتصاصأجل 

 ) السكندية املشاسيع

 الخماسي التنمية برنامج في البشري المال رأس نيمضام: الرابعالمطلب 
 .2019-2015 الجديد

 سنة   مع ابملائة 7ب تقدس واقتصادي سنوية نسبة ابستهدافدوالس ،  ملدياس 262 صديصيف هذا مت خت

رفع ب االهتمام خال  من الربانمج من خال  البشري ما  رأساهتمام الدولة اجلزائرية ابل برزت وقد ،2019
 وتعمديق فديه، والتحكم املتمديز التكوين جما  يف الدولة احتدياجات تلبديةل التعلديمدية والتكوندية املنظومة مردودء و أدا

 مع احلواس وتعزيز القاعدية واملنشآت التجهديزات وتطوير التمدسس ظروف حتسني خال  من التعلديم دمقرطة

 تطوير سديتم كما الوطندية، الرتبدية قطاع يف واألساتذة املوظفني ومعديشة العمل ظروف حو  االجتماعديني الشركاء

 .1لالبتكاس دعامة ابعتباسه دوسه وتعزيز العلمي والبحث العايل التعلديم لقطاع والتنظديمدية اهلديكلدية االمكانديات

 تطوير من خال  ، املهين التكوينخال  هذا الربانمج االهتمام ابلكم والنوع يف قطاع  سديتم ،ابإلضافة لذلك

 سدياسة تنفديذ االستمراس يفو  اخلاصة، االحتدياجات ذوي اجملتمع مبا فديها شرائح ختلفمل التكوين صصاتخت

 اإلداسية اهلدياكل وإدماج احلضري التجديد عملديات ونلمس ذلك يف املعديشةلتحسني ظروف  ملدينةا جتديد

 اخلالقة القطاعات يف ستثماساال على تقوية الدولةستعمل  كما والرتفديهدية، والثقافدية العمومدية والتجهديزات

 اواملتوسطة مب الصغرية املؤسسة تطوير وتشجديع  واخلدمات السدياحدية والصناعة كقطاع الفالحة  الشغل ملناصب
ومتكدينهم من دخو   البنكي القرض على للحصو  تسهديالت خال  من الصغاس املقاولون يف ذلك مرافقة

 الصفقات العمومدية 

 سغبتهم يف حتقديق عند الشهادات حاملي الشباب لفائدة شجديعديةت آلديات وضع ،فضال عن ذلك

 األولوية على ذلك متنح الدولة ،احلديثة والتكنولوجديات املعرفة على تعتمد اليت النشاطات خاصة منها نشاطاهتم

                                                           
 .770:نصرية صاحلي، مرجع سبق ذكره ص 1
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 وتتمحوس العالج، عملديات تنظديمو  املتنقلة األمراض مكافحة ، الوقاية جما  يف ابملواطنني الصحي للتكفل

 على االستقبا  ظروف حتسنيو  اجلديد ابملرضى والتكفلمع  واملرضى املمرضني بني العالقات أنسنة حو  جلهودا

 خدمات تقدم كانت اليت صحديةال الدولة يف تشديديد املؤسسات ةواصلوم االستشفائدية، اهلدياكل خمتلف مستوى

 وتزويدها السرطان، مكافحة ومراكز عديةاجلام االستشفائدية املراكز السديما املتخصصة املؤسساتأو  أساسدية طبدية

  مالئمة ووسائل مبستخدمني

 رأس تنمية في االقتصادية التنموية البرامج فعالية تقييم :المطلب الخامس
 .البشري المال
 املا  سأس تنشديط يف املنجرة التطوسات كافة ملعرفة البشرية لتنمديةل التقديديمدية العملديةإىل  املطلب هذا يف لنا يتسىن

 املا  سأس تعزيز يف احملقق للتقدم الفعلي التقديديمأجل  من ،2014 التقاسير على من خال  الرتكديز بشري،ال

 .بذلك املرتبطة والنتائج األسباب اخللفديات، وحتلديل ، اجلزائر يف البشري

 1.اجلزائر يف املدقع واجلوع الفقر على القضاء -7

 الفقر بدلديل التغينإىل  سنة كل دوسي بشكل املتحدة األمم مةمنظ عن الصادسة اإلنساندية التنمدية تقاسير تلجأ

 يف كائن هو وما له ينظر ما بني شاسع البون جيعل الذي اإلحصائدية العملديات يف املستعمل األبعاد املتعدد
 يتم ملا خاصة املؤشر هذا مصداقدية ملدى املصاحبة الشكوك عن انهديك له، معريف بتحلديل قمنا إذا الواقع

 يكون حىت ةاألسر أو  املرء حيتاجه الذي الدخل من مستوى أدىن ":عن يعرب الذي الفقر خط عن احلديث

 :في الجزائرالبشرية مؤشر التنمية 
املتحدة  األممحيسب برانمج و  نوعدية حدياة فضليصنف مؤشر التنمدية البشرية البلد الذي يتمتع فديه السكان أب

 . العامل ويصنف الدو  وفقاا للنتديجة اليت مت احلصو  علديهامؤشر التنمدية البشرية لكل دولة يف  للتنمدية

 العمرإىل جانب نصديب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل ، أيخذ مؤشر التنمدية البشرية يف احلسبان متوسط 
التايل يوضح خمتلف املؤشرات ذات العالقة مبؤشر سأمسا   دو واجل .الشباب تعلديم ومستوى الوالدة عند املتوقع

 البشري يف اجلزائر

                                                           
1
جملة الباحث يف  .واقع وآفاق حتقديق املساواة بني اجلنسني والقضاء على الفقر املدقع و اجلوع يف البعد االجتماعي للتنمدية املستدامة لدى سكان اجلزائر،  فضديل عبد الكرمي 

 .22:، ص0272حوان  02عدد ، الاالجتماعديةالعلوم اإلنساندية و 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/46631#51595
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/46631#51595
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/119
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/119
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/119
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  0272-7222ذات العالقة مبؤشر التنمدية البشرية يف اجلزائر خال  الفرتة  خمتلف املؤشرات 22اجلدو  

متوسط العمر عند  
 الوالدة

سنوات الدساسة 
 املتوقعة

متوسط سنوات 
 الدساسة

نصديب الفرد 
 PIBمن 

مؤشر التنمدية 
 البشرية

7222 66.7 9.6 3.6 9.910 0.557 

7220 68.1 9.8 4.7 8.841 0.600 
0222 70.3 10.9 5.9 9.637 0.644 
0220 72.8 12.3 6.9 11.537 0.692 
0272 74.7 14.0 7.1 12.876 0.729 
0270 75.9 14.3 7.9 13.338 0.749 
0272 76.1 14.3 8.0 13.809 0.752 
0272 76.3 14.3 8.0 13.802 0.754 
2019 76.9 14.6 8.0 11.174 2.228 

 الرابط  77:22على الساعة  0207-20-20املتحدة للتنمدية اطلع علديه يوم  األممعلى املوقع برانمج : ملصدسا

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/DZA#%20le11/02/2019. 

مقاسنة ابلعام . بلدا 782من بني أكثر من  2.228برصديد   27اجلزائر يف املرتبة  جاءت، 2019سنة 
 .0272مقاسنة مع سنة  مراكز يف الرتتديب 2، خسرت اجلزائر املاضي 

 مع تقدمها على دو  اجلواساجلزائر يف فئة البلدان ذات التنمدية البشرية املرتفعة  إذ بقديت،  22مع املرتبة الـ 
نة س تاجلزائر أحرز إال أن .772مصر املرتبة الـو  707،املغرب املرتبة  20مثل تونس اليت احتلت املرتبة الـ 

 املرتبةرتفعة ويف امليف فئة التنمدية البشري ها يف دلديل التنمدية البشري ما يضع كمؤشر 2.202.على 0272
 .دولة وإقلديم 700من بني  00

يف ترتديب البلدان ذات أعلى   (اليت احتلت املرتبة االوىل هذا العام) النرويج وسويسرا وأيرلندا كل من  تتصدس
 .مؤشر للتنمدية البشرية

 العمرشر التنمدية البشرية يف احلسبان متوسط إىل جانب نصديب الفرد من الدخل القومي اإلمجايل ، أيخذ مؤ 
 .الشباب تعلديم ومستوى الوالدة عند املتوقع

 

 

https://algerie360.com/ar/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/?fbclid=IwAR04005yRqq55U3k3WuQyPDyI48rJAshitTn_IpkfcjifquIvs46Sczl0yw
https://algerie360.com/ar/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/?fbclid=IwAR04005yRqq55U3k3WuQyPDyI48rJAshitTn_IpkfcjifquIvs46Sczl0yw
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 :البحث العلمي في الجزائر: المبحث الرابع 

املعايري اليت هلا انعكاس مباشر على خمتلف املؤشرات التنمدية االقتصادية وخاصة أهم  يعترب البحث العلمي من
 .ه املتمثل يف مؤشر اقتصاد املعرفة من خال  تفاعله املباشر مع العنصر البشريعلى املؤشر الذي حناو  دساست

 :واقع البحث العلمي في الجزائر: المطلب األول

كانت نشاطات البحث العلمي يف اجلزائر للفرتة ما قبل االستقال  تعتمد على فئتني من املؤسسات مها 
متمثلة يف املركز الوطين للبحث العلمي، وحمافظة  البحث تاملؤسسات املتخصصة واجلامعات، وكانت هديئا

الطاقة الذسية، واملركز الوطين للدساسات الفضائدية وديوان البحث العلمي والتقين لفي ما وساء البحاس، وكان 
البحث العلمي متمركز يف جامعة اجلزائر فقط، وكان ينضوي حتتها جمموعة من املعاهد مثل معهد الدساسات 

، 3391ومعهد علم االعراق البشرية  3391ومعهد الدساسات الفلسفدية  3311مت انشاؤه عام الشرقدية الذي 
 دولة لتأسديس مباشرة سعت عن فرنسا استقالهلا انلتأن  بعد اجلزائرأن  وبعد33111ومعهد البحث الصحراوي 

 اجلامعات تسديري وإعادة اتواجلامع التكوين ومراكز املداسس لبناء عمدت هلذا والتحديث، املعرفة مبندية على حديثة

 الثوسة مشاسيع ترويج مبهمة تقوم إطاسات لتكوين السبعدينات إابن الدولة سعت وهلذا املستعمر، عن املوسوثة

 طالبدية معاسضة ظهوس يف متثلت اضطراابت الثماندينات فرتة يف شهدت آنذاك، كما البالد تبنتها اليت االشرتاكدية

 كما السوداء، العشرية خملفات من خرىاأل هي اجلزائرية اجلامعة عانت التسعدينات رتةف ويف وبربرية، وإسالمدية يساسية

 بعوملة مسي ما وابلتحديد اجلديد الدويل والنظام العوملة يف واملتمثلة العامل عرفها اليت التغديريات مواكبة علديها لزاماا كان

 .إلديه آلت مما اجلامعة إلخراج إبصالحات للقديام الوزاسة دفع ما وهذا اجلامعات

لقد مت تعلديق آفاق البحث العلمي بعد مغادسة االساتذة الباحثني الفرنسديني ابعداد كبرية وبصوسة عاجلة وكان 
الشغل الشاغل ابلنسبة لألساتذة اجلزائريني هو ضمان التعلديم وكذا التسديري االداسي للجامعة وكانت اعادة بعث 

اقتصرت ، 2من عمل بعض االشخاص فقط 3311دءا من سنة النشاط البحثي يف اجلامعة وملء الفراغ ب
أنشطة البحث العلمي على املشاسيع البحثدية اليت أطلقتها مؤسسات فرنسدية يف إطاس التعاون اجلزائري 

 (.جملس البحث العلمي)  3311الفرنسي

                                                           
جملة الدساسات التاسخيدية و االجتماعدية،جامعة صاحل حسني، البحث العلمي يف اجلزائر جمرد تقلديد ملا هو موجود، أم هو ختطديط ملا هو مفقود،  1

 37) 32، العدد 0278اجمللد .دية و االجتماعدية و نشر الرتاث كلدية اآلداب و العلوم اإلنسانديةنواكشوط فريق حبث املعاسف للدساسات التاسخي
 .772:، ص(0278ديسمرب 

 .777: صاحل حسني مرجع سبق ذكره ، ص 2
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ودا الذي بقي نشاطه حمد OCSمن خال  إنشاء هديئة التعاون العلمي  3311مث تبعه بروتوكو  عام 
حاولت اجلزائر إنشاء منظومة حبثدية وطندية  3311ويف  .ملدة اسبع سنوات فقط بتعالديم فرنسدية مطبقة يف اجلزائر

الربط بني البحث العلمي والتعلديم إىل  اليت تعمد MESRSمن خال  إنشاء وزاسة التعلديم العايل والبحث العلمي
 ONRSوالديوان الوطين للبحث العلمي  CPRSلميالعايل، تالها بعد ذلك إنشاء اجمللس املؤقت للبحث الع

 .، الذي اقتصر على التأهديل والتدسيب على البحث فقط3311سنة 

 ابعد ذلك مت وضع برانمج يعترب  البحث العلمي عامال أساسديا يف منو واستقال  التكنولوجديا مسدي
ي والتطبديقي والبحث سكز جهوده على البحث األساس PNRSTابلربانمج الوطين للبحث العلمي والتقين

هذا املشروع تكبده الفشل بسبب عقبات متحوست حو  غدياب الباحثني ونقص املخابر إال أن والتطوير،
 العلمي للبحث األعلى بعد حّل اجمللس.1جانب غدياب التحفديز املادي واملعنويإىل  العلمدية اجملهزة

 :2ويرجع ذلك لألسباب التالديةالذي مل يتمكن من أداء وظديفته وحتقديق اهدافه  ، CSRSTوالتقين

  التكوين الفسديفسائي غري املتعاد  ألعضاء اجمللس، فباإلضافة للباحثني اجلامعديني هناك مدساء
 .للوزساء، واعضاء من احلزب

 بعضا من أن  يتمكن من مواصلة مهامه خاسج الدوسات العادية واالستثنائدية اليت يعقدها، بل
 .فتتاح واالختتامجبلسات االإال اعضائه مل يكن يهتم

 تنظديم إعادة من واملؤسسايت، الوظديفي االختال  من طويلة مرحلة اجلزائر يف البحث العلمي دخلهبذا و  

 خال ( 3339 سنة غايةإىل  احلالة هذه استمرت حديث الوصدية، وللجهات واملهام تغديري لألمساء مستمرة، وهديكلة

 انتداب مت 3331 سنة ، ويف)وصدية وزاسات 1من أكثر ئراجلزا يف العلمي البحث عرف 3339-3331الفرتة  هذه

 إنشائها، من سنة بعد حّلها لديتم البديئة، محاية مهامها بني من كان ، MDRTوالتكنولوجديا ابلبحث مكّلفة وزاسة

 لرتقدية برجمة القطاعات متعددة جلنة إنشاء ذلك بعد وتبعها ،3333 سنة  SERللبحث الدولة أبمانة وتعويضها

 .احلكومة سئديس يرأسه والتقين العلمي للبحث وطين وجملس والتقين، العلمي البحث وتقديديم

 أبقلّ  وبعدها الوطندية، الرتبدية وزاسة وصاية حتت SERS العلمي للبحث الدولة أمانة إنشاء متّ  3331 سنة ويف  

 وهيال أالقدمية، لصديغةاإىل  الرجوع متّ  3331 سنة ويف ، MDURوالبحث للجامعات منتدبة وزاسة إنشاء مت سنة من

                                                           
  225-220ص اجلزائر، يف العلمي البحث لواقع اتسخيدية حتلديلدية اجلزائر، دساسة يف والتطوير البحث مسعي، منظومة بريكة ومسري السعديد 1

 .773: صاحل حسني مرجع سبق ذكره، ص 2
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 مبهمة تقوم 3339 سنة DCR البحث تنسديق مديرية إنشاء متّ  أين ، MESRSالعلمي والبحث العايل التعلديم وزاسة

 ابلبحث مكلفة منتدبة وزاسة إنشاء مت 1111 سنة وأخرياا  الوطين، املستوى على البحث أنشطة وتوجديه تنسديق

 1والبحث العلمي عايلال التعلديم وزاسة وصاية حتت MDRS العلمي

سنة  من بدءا اخلماسي املخطط مشروع يف هذا ظهر فقد التكنولوجديا وتطوير العلمي البحث جانب خيص فديما
ا وكذا املذكوس القطاع وضعدية لتحسني اهلادف 2002 غايةإىل  1998 املؤسخ : 31/33سقم القانون ملقرسات جتسديدا

الالزمة  واإلمكانديات الوسائل بتوفري االهتمام على سكز ديثح الصادس يف اجلريدة الرمسدية، 1998/08/22يف 
اجلانب، ولضمان  هبذا املتعلقة املشاسيع بدعم الدولة وتكفل نتائجه وتتمني والتكنولوجي العلمي البحث لتطوير

وزاسة  لدى منتدب وزير بتعديني احلكومة قامت آنفا املذكوس القانون أهداف لتحقديق الرامي املخطط تطبديق هذا
 2 :مبا يليإلديه  عهد وقد 2000 أوت شهر يف وذلك العلمي ابلبحث مكلف والبحث العلمي العايل التعلديم

 مع ابلتنسديق وذلك تنفديذها على والعمل التكنولوجي والتطوير العلمي البحث جما  يف وطندية سدياسة إعداد 
 .خرىاأل والقطاعات اهلديئات

 التمويالت وتصريف التكنولوجي ويروالتط العلمي للبحث املالدية املديزاندية إعداد. 

 والتطوير للبحوث الوطندية للوسائل احلسن لالستعما  خطة إعداد. 

 العلمي للبحث الوطين اجمللس على وعرضه العلمي البحث نشاطات حصديلة عن سنوي تقرير إعداد 
 .والتقين

 حبثا 20 منها خصص التطبديقدية للبحوث وطندياا برانجماا 30 ختصديص القانون هذا من الثالثة املادة تضمنت كما
 :3مبا يلي لالهتمام الربامج هذه وجاءت الوطندية، التنمدية خدمةأجل  من والتكنولوجديا العلوم لرعاية

 واالتصا ، الثقافة البديئة، األساسدية، العلوم التنقديب، كالزساعة، :القطاعات بني فديما للبحث وطندية برامج 

 .اخل ... العمراندية التهديئة

 والالسلكي  الفضاء، اإلعالم، تكنولوجديا النووية، الطاقة جماالت يشمل :املتخصص للبحث ةوطندي برامج
 اخل...

                                                           
 .222: مرجع سبق ذكره، ص مسعي، بريكة ومسري السعديد 1
، 2065، سبتمرب64واالجتماعدية، العدد  اإلنسانديةحتدايت وآفاق، جملة العلوم  :العلمي البحث اجلزائرية ومسرية كباس عبد هللا، اجلامعة   2

 .204ص
 .322: بق، صاملرجع السابريكة  السعديد 3
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، الذي حيدد قواعد انشاء خمرب 3333اكتوبر 13املؤسخ يف  111/3333: كما صدس املرسوم التنفديذي سقم
لدية البحث العلمي، ومن القديام بعمأجل  البحث وتنظديمه وتسديريه، وهذا ابعتباسه احد الوسائل املستخدمة من

 :مهام املخرب هو القديام ابلبحث يف خمتلف اجملاالت نذكر هذه املهام على النحو التايل

 حبث تكويين 

 حبث اساسي 

 حبث تطبديقي 

  البحث التطويري 

 ترقدية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

 ندية ابلبحث سد االعتباس لوظديفة البحث داخل املؤسسات اجلامعدية وكذا املؤسسات املع 

 1حتفديز عملدية تثمني نتائج البحث 

خمرب   1564حوايل إىل  لديصل  2003سنة لغاية  542الوطن جامعات مستوى على البحث خمابر بلغ عدد
  11.319يقاسب ما هبا ويعمل 0202لسنة  خمرب حبث امتدياز 30منها  حبث متواجد على املستوى الوطين

 خصصت املعندية الوزاسةأن  كما  أسضدية تكنولوجدية 51ؤسسات اجلامعدية وحاضنة ابمل 02حوايل و  ابحثاا، أستاذا

 :2مهامها ومن التكنولوجي والتطوير العلمي البحث مبديرية واملسماة مديرايت 09 بني من مديرية

 ابلبحث اخلاصة األولوية ذات الوطندية الربامج واقرتاح حتديد. 

 التكنولوجي للتطوير ةاملستدمي املتابعة وضمان إستشرافدية بدساسات القديام. 

 أمانته سري وضمان العلمي للبحث الوطين اجمللس توصديات تنفديذ. 

 التكنولوجي والتطوير العلمي البحث لنشاطات مستمر بتقديديم القديام. 

 التكنولوجي والتطوير العلمي للبحث الوطندية املديزاندية إعداد. 

 البحث نتائج لتثمني حتفديزية تدابري اقرتاح. 

 العلمي البحث لنشاطات القطاعات بني ما التنسديق ضمان 

                                                           
،العدد 0272عطاهلل امحد وآخرون، واقع البحث العلمي يف اجلزائر، اجمللة العلمدية لعلوم وتقنديات االنشطة البدندية والرايضدية، جامعة مستغامن،  1

 .00:السابع، ص
 .204كباس عبد هللا، مرجع سابق، ص   2
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 نص على دسرتة حرية البحث العلمي يف اجلزائر وسفعها 11يف مادته  1131التعديل الدستوسي لعام أن  كما
أبن حرية االبتكاس الفكري والعلمي  11مصاف احلرايت االساسدية، ومن هذه احلرايت ما جاء يف املادة إىل 

أي وسديلة أو  تسجديلأو  ف يضمنها القانون كما ال جيوز حجز  أي مطبوعمضمونة للمواطنوان جقوق املؤل
احلرايت االكادميدية وحرية البحث العلمي أن  مبقتضى امر قضائي، كماإال من وسائل االعالم والتبلديغ أخرى

 1مضمونة ومتاسس يف اطاس القانون

 تحديات وعوائق البحث العلمي في الجزائر: المطلب الثاني

من العقبات والصعوابت اليت تواجه البحث العلمي االجتماعي واالنساين يف اجلامعة اجلزائرية  هناك العديد
 :وميكن امجاهلا يف النقاط التالدية

وتتمثل أساسا يف عدم االهتمام ابلباحث اجلزائري وعدم اتمني مستلزماته :التقلديل من قديمة البحث العلمي -
بعض أو  ال تزا  اجلامعة اجلزائريةكما   2ن الروتني والبريوقراطديةللعديش الكرمي وعدم توفري جو علمي بعديد ع

االداسات فديها ال تعي قديمة البحث العلمي ،وابلتايل ال تعمل جاهدة على متكني البحث العلمي وتديسري أموسه 
علمي ولديس هناك داعي إلضاعة املا  والوقت على البحوث العلمدية ،وهذه أو  ترف فكريأنه  ،فهي ترى

 .3كثرية يف اجراءات البحث العلمي  أخرىدية تنعكس على نقاط الشكاإل

االعتمادات املالدية أن  من الناتج احمللي للبحوث العلمدية فقط، وسغم% 1.11ختصص اجلزائر : نقص التمويل* 
نسبة ضعديفة مقاسنة مع إال أنه مما كانت علديه، أفضلت أصبحاملخصصة للبحوث العلمدية يف السنوات األخرية 

 ، املتقدمة الدو 

 

 

                                                           
بل مماسسةوتطوير البحث العلمي يف اجلزائر، جملة املفكر للدساسات القانوندية عمام مكي وعنرت هواسي، أثر دسرتة حرية البحث العلمي على مستق  1

 .07: ، ص0278والسدياسدية، جامعة اجلدياليل بونعامة، مخديس ملديانة، 
 .02: ، ص0278، اجلزائر، 72مجا  بلبكاي، البحث العلمي يف اجلامعات العربدية، جملة االنسان واجملا ،  العدد  2
، https//manifest.univ-ouargla.dz:، يفاملشكالت اليت تواجه البحث العلمي يف الوطن العريب، ، بوزغاية سامدية عزيز، ابية- 3

22-66-2067،65:45. 
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 0272الدو  لسنة  ضنسبة االنفاق على البحث والتطوير من امجايل الناتج احمللي االمجايل لبع 27 اجلدو  سقم 

 

 .اعتمادا على بدياانت البنك الدويل: املصدس

مجايل يف اجلزائر خال  الفرتة إللي امجايل الناتج احملإ نسبة االنفاق على البحث والتطوير من 42 اجلدو  سقم 
1113-1131 

 السنة النسبة % التغري النسيب

721.37 % 0.5 2017 

-59.63 % 0.1 2005 

-16.64 % 0.2 2004 

-46.44 % 0.2 2003 

59.11 % 0.4 2002 

 0.2 2001 

 .اعتمادا على بدياانت البنك الدويل: املصدس

واضحة للتنمدية، وعدم فهم  اسرتاتديجديةوعلديه ضعف التمويل املايل للبحث العلمي هو نتديجة لعدم وجود خطة 
حمفزة على النمو املوجود يف و  ة، فال ميكن تقدمي أموا  كافديةوحتديد لدوس البحث العلمي يف هذه اإلسرتاتديجدي

 النسبة من الناتج احمللي اإلمجايل الدولة
 %0.05 عراقال

 %0857 االماسات العربدية
 %0842 تونس
 %072 مصر

 % 0807 اجلزائر
 %2872 ديةالوالايت املتحدة األمريك

 %2.55 أملانديا
 %2806 الدامناسك
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ال يوجد هناك استثماس يف جما  البحث العلمي، مبعىن ميكن من استثماس األحباث أنه  حديث 1الدو  املتقدمة
يف  العنفأو  املنافسة الشديدةإىل  القابلة للتطبديق يف جماالت النظم يف األسواق احمللدية والعاملدية، وحيظى ذلك

ال وجود لتشجديع استثماس سمسي وغري سمسي يف اجلامعات والشركات على األحباث أنه  تسويق األحباث، كما
 2اخلاسجدية األجنبدية يف جماالت تقندية املعلومات والنظم

يالحظ تفشي ظاهرة الفساد االداسي يف كثري من القطاعات الرمسدية اليت لديها مديزانديات : الفساد االداسي* 
فريق البحث على سغم عدم إىل  شراك بعض منتسيب تلك القطاعاتإإىل  حديث يضطر الباحثللبحوث، 

 . حيصل على متويل البحثأن  حاجته الديهم، وذلك لضمان

اقتطاع جزء من مديزاندية البحث لرشوة بعض املسؤولني، ومن ألوان : تتمثل يف أخرى إشكا وقد أيخذ الفساد 
كومدية ومؤسسات التمويل ابلطلب من الباحثني تقدمي مقرتحات حبثدية، الفساد الشائع قديام بعض اجلهات احل

وبعد طو  انتظاس يفاجئ إال أنه يقوم الباحث بعد ذلك بتقدمي تصوس مقرتح للبحث ويعد له مديزاندية متقنة،
لإلفادة منها، ويعد ذلك نوع من الفساد املتمثل  أخرىالباحث أبن أفكاسه قد مت اعطائها جملموعة حبثدية 

 .حملسوبدية وعدم النزاهة العلمديةاب

ت قضدية السرقة العلمدية حمل للنقاش واجلدا  بني االوساط العلمدية أصبح:ةتفشي ظاهرة السرقة العلمدي* 
 واألكادميدية كوهنا ظاهرة عاملدية متفشدية يف اجلامعات ومراكز البحوث والدساسات، ساهم التطوس التكنولوجي

اهتا السلبدية على اجملتمع أبكمله كونه جعل  من عامل قرية كوندية مفتوحة تقين يف اتساع سقعتها  وزايدة أتثري و 
املعلومة متوفرة بكم هائل دون سقابة يف كثري من االحديان ما زاد من نسبة السرقات العلمدية، وبرجع و  احلدود

 :مجلة من األسباب نذكر بعضهاإىل  انتشاس هذه الظاهرة يف اجلامعات اجلزائرية

                                                           

جملة جديل  1139، 33-31جناة عبو،معوقات البحث العلمي األكادميي يف اجلامعات اجلزائرية، أعما  املؤمتر الدويل التاسع، اجلزائر، اغسطس 1 
 .11ن، ص حقوق اإلنسا

ديع املعرفة، ولديد محد الرويب، معوقات البحث العلمي يف نظم املعلومات اإلداسية وتكنولوجديا املعلومات من وجهة نظر الباحثني واملهتمني، جملة جمام 2
 .11، ص 1131، 11عدد
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تفتقر اجلهات اإلداسية احلالدية يف : ات إداسية سقابدية فاعلة على مؤسسات البحث العلميعدم توافر جه -
وجود منظومة قادسة على املتابعة واملراقبة العلمدية إىل  العديد من اجلامعات واملؤسسات البحثدية األكادميدية

 .1لعلمي والبحثيسكود متواصل يف اجملا  اإىل  للجامعديني اثناء العملدية البحثدية، هذا يؤدي حتما

 املهين، هذا الذي جيعله يتوجه بسهولةو  الضمري العلميو  عدم امتالك الباحث اخالقديات البحاث العلمي -
السرقة العلمدية، اليت من املفروض على الباحثني ومؤلفي األوساق العلمدية اتباع القواعد األخالقدية إىل 

ان الصدق من كل مؤلف و  مبادئ الصدق والنزاهة، خاصة إىلاألو   للمماسسات العلمدية، اليت تستند يف املقام
 .2ت سكديزة للعلم جديرة ابلثقةأصبح

احاطة األسقام واالحصاءات الرمسدية بسرية غري مربسة، وعدم تزويد الباحث هبا حتت غطاء أهنا : سرية األسقام* 
 .معلومات أمندية يف الوقت الذي ميكن احلصو  على تلك املعلومات من جهات أجنبدية

تكون أن  معظم البحوث اليت يقوم هبا أساتذة اجلامعات تتم هبدف الرتقدية العلمدية دون:هدف البحث* 
 .ابلضروسة حبوث جادة، كما أهنا ال تالمس الواقع املعديشي واحلاجة العلمدية احلقديقدية

وضعها على معظم البحوث وخصوصا األكادميدية اليتم االفادة منها ابلشكل املطلوب ويتم : حبوث للرفوف* 
 .اجلهد الذي بذ  يف البحث والدساسة يذهب هباءأن  الرفوف، ما يعين

لإلحباطات اليت يواجهوهنا، وابلتايل أو  عدم جدية بعض الباحثني، إما خللل يف ذواهتم: احباطات الباحث* 
قد خيل ابلبحث  اليتم االهتمام بشكل كبري يف اجراء البحث وتطبديقه، وقد يتم اسناده لباحثني من الباطن مما

وقديمته العلمدية، وهذا مايؤدي يف كثري من االحديان لالعتماد على السرقات العلمدية واليت متثل هي أيضا حتدي 
 .يواجه البحوث يف اجلامعة اجلزائرية

 :فضال عما سبق ميكننا إضافة املعديقات التالدية

سئديس )،حديث يقو  األستاذ دمحم هبلو   لعل أمهها بريوقراطدية التسديري اليت حتو  دون حتقديق نتائج البحث -
،أن البحث العلمي ال يعاين من قلة املواسد املالدية بل من التسديري البريوقراطي لإلداسة (معهد املواسد البشرية بوهران

                                                           
 .667، ص4،4/04/2064هة العلمدية،جامعة االمام دمحم بن سعود االسالمدية، وثديقة منتدى الشراكة اجملتمعدية يف جما  البحث النزا -1

2-Izet Masic، PLAGIARISM IN SCIENTIFIC PUBLISHING ،41 /00/2017, 14 :15in : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3558294/,  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masic%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23378684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masic%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23378684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3558294/
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ابملئة من مديزاندية البحث العلمي ،والباقي ينفق على البحث التكويين ولديس البحث  11اليت أتخذ أكثر من 
 .هلذا السبب فان النتائج البحث العلمي مازالت ضعديفةاالستكشايف ،و 

 قلة عدد الباحثني، 1ذلك عدم تسديري البحث العلمي وفق املعايري العاملدية يف مراكز البحوثإىل  يضاف  -
اهتمام تكوين الباحثني يف اللغات و  ندسة تكوين فرق حبثدية متكاملة، وإمها  التكوين املستمر هلمو  املختصني،و 

اخلاسج إىل  عدم التخطديط اجلديد للبعثات العلمدية واإليفادو  ويف جما  استعما  التكنولوجديات احلديثة األجنبدية
عدم توافر املناخ العلمي احملفز واملشجع للبحث و  يف هذا الصدد اجلزائر سغم التكالديف الكبرية اليت تتحملها 

د حركة أكادميدية كافدية كتلك اليت يتمتع هبا عدم وجو د و العلمي واستثماس القدسات اإلبداعدية واالبتكاس لألفرا
 2. البحث العلمي يف الدو  الغربدية

 :الهياكل والتجهيزات الكبرى الخاصة بالبحث العلمي: المطلب الثالث

هدياكل قاعدية وجتهديزات كربى خاصة ابلبحث وذلك بتسطري وإجناز ست  بتشديديد 1131-1111الفرتة  متديزت
تمثل يف جمموعات خمابر ومراكز ووحدات البحث وأقطاب علمدية للتمديز داخل أصناف من اهلدياكل القاعدية ت

الكربى  املشاسيع وأيضامؤسسات التعلديم العايل والبحث واملنشآت العلمدية ما بني اجلامعات واألقطاب التقندية، 
 .الفضاء والبديوتكنولوجديا واجملا  النووي مديدانيف  خاصةاملرتبطة بربامج التعبئة 

من  املخططةمرتبط ابألهداف العلمدية ويتكفل بكل األعما   1131-1111لبحث العلمي للفرتة إن متويل ا
القاعدية والتجهديزات  البىنحمديط البحث وتنظديمه وإجناز  ودعمحديث الربجمة والتقديديم والتثمني االقتصادي 

والتقندية، وحدد الغالف  الكربى اخلاصة ابلبحث والتعاون العلمي وكذا اجلوانب املتعلقة ابملعلومات العلمدية
ملدياس ديناس جزائري، وينبغي وبشكل متواز مع هذا  311ما يقاسب إىل  املايل املخصص للخمس سنوات

اهلدف لتمويل البحث العلمي جيري اختاذ كافة اإلجراءات التشريعدية إلعفاء التجهديزات القادمة من السوق 
والتطوير التكنولوجي من الرسوم اجلمركدية والرسم على  املستوسدة املوجهة لنشاطات البحث العلميأو  احمللي

 .القديمة املضافة

                                                           
-http//manifest.univ-ouargla.dz  ،20: ، يف السدياسة البحثدية يف اجلزائر اآللديات والعوائقغندية شلديغم ،كاوجة دمحم الصغري،  -1

66-2067 ،62:45 
اجلزائر ومعوقاته، دساسة مقاسنة مع تونس واملغرب، جملة املعدياس املركز اجلامعي امحد بن حيي الونشريسي،  عاد  سضوان، واقع البحث العلمي يف 2

 .131 :، ص1131، جوان 31تديسمسديلت، العدد 
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ولتنفديذ هذا الربانمج اهلام توجب إحداث إداسة متفرغة كلديا ألعما  الربجمة والتقديديم والتنظديم وتطوير املواسد 
 .البشرية والتخطديط وكذا التعاون العلمي والتمويل

تكنولوجي يف جمموع قطاعات النشاط حىت يسمح ابلتكفل ولقد مت إدساج البحث العلمي والتطوير ال
استغال  أو  ابلتعديالت اليت أمالها ظهوس وضعديات جديدة سواء أحدثها التطوس االقتصادي واالجتماعي

تعكس التقدم أو  نتائج البحث العلمي والتطوس التكنولوجي وسواء كانت هذه النتائج حصديلة البحث الوطين
 .يف العامل

نشاطات البحث والتطوير ال تزا  موجهة كأولوية حنو مسائل التطوير االقتصادي واالجتماعي  وهكذا فإن
ستة إىل  والثقايف للبالد واليت من بدينها التكوين عن طريق البحث، أي وحدات البحث اليت تتكون من ثالثة

 :خمابر البحث اليت هتدف إىلىل إ أعضاء على األكثر وتعد اجلامعة اجلزائرية عددا كبريا يف هذا اإلطاس ابإلضافة

  ،حتقديق أهداف البحث العلمي والتنمدية التكنولوجدية يف جما  علمي معني 

  ،تنفديذ دساسات وأعما  البحث ذات العالقة مع موضوع البحث 

 ،املشاسكة يف حتصديل معاسف علمدية وتكنولوجدية جديدة والتحكم فديها وتطويرها  

  وكذا املواد واألمالك واخلدمات، اإلنتاج  طوير تقنديات وطرائقيف حتسني وت( على مستواها)املشاسكة 

  ،املشاسكة يف التكوين ابلبحث وللبحث 

  ،ترقدية نتائج البحث ونشرها 

 1 املسامهة يف إسساء شبكات حبث مالئمة 

 اجلزائر يف والتطوير العلمي البحث ترقية وحمفزات شروط: املطلب الرابع

 يتوجب املتقدمة الدو  بركب للحاق تسعى اليت الدو  كبقدية بالدان يف ميالعل البحث بواقع النهوضأجل  من
 اليت اإلصالحدية لسدياستها املراجعات من جبملة القديام( املعندية الوزاسة) الوصاية وابخلصوص القراس أصحاب على

أو  عربديا حملديا، واءس املفقودة وهديبتها مكانتها للجامعة ويعديد الوطين االقتصاد خيدم مبا وذلك ابلفعل فديها شرعت

                                                           
  .غندية شلديغم وكاوجة دمحم الصغري  السدياسة البحثدية يف اجلزائر اآللديات والعوائق  1

https://manifest.univ-ouargla.dz/.../Archive%20Faculte%20des%20..  

https://manifest.univ-ouargla.dz/.../Archive%20Faculte%20des
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 من جمموعة بفضل املكانة هذه تبوأت إمنا الصديت ذائعة بسمعة تتمتع اليت اجلامعات فإن معروف هو وكما دولدياا،
 :1يلي فديما واملتمثلة الشروط

 العلمي والتطوير ابلبحث املكلفني طاقمها أفراد وعدد نوعدية. 

 إدامتها على والقدسة والتقين العلمي البحث وعتاد وسائل وفرة مدى. 

 والتقين العلمي للبحث املخصصة املالدية األغلفة حجم. 

 واالبتكاس لإلبداع مالئم علمي مناخ توافر مدى. 

 تفرغهم ومدى اجلامعات يف الباحثني األساتذة عاتق على امللقاة التدسيس ساعات عدد. 

 لعلمديةا واملؤمترات امللتقديات يف للمشاسكة والباحثني لألساتذة مشجعة ظروف وجود. 

 علديهم يعود مبا اخلالقة واملنافسة االجتهاد على الباحثني لتشجديع احملفزات من نظام تواجد مدى 

 .واملعنوية ابملنافع املادية
 1131-1111خال  الفرتة  ISIتطوسعدد األوساق البحثدية يف اجلزائر يف قاعدة  43 اجلدو  سقم

عدد  اجملا  األكثر نشرا م
 األوساق

 اجلزائر 
 وع اجملم

الكلي 
11311 

عدد  املؤسسات األكثر إنتاجا
 االوساق

 9119 جامعة هواسي بومدين 1111 اللكرتونديةاهلندسة الكهرابئدية وا 3
 1933 جامعة ابجي خمتاس عنابة 1131 علوم املواد 1
 1111 جامعة قسنطدينة 1111 الفديزايء التطبديقدية 1
 1111 فجامعة فرحات عباس سطدي 1911 الطاقة والوقود 1
 1111 جامعة جدياليل الديابس سديدي بلعباس 3339 علم احلاسوب النظرية والتطبديق 9

 138946للمقاالت العلمدية حويل دية الوطندية األسض املنشوسة على االت قيف حني بلغ اجملموع الكلي للم

عايري مت وهذا الكم اهلائل من املقاالت يرجع لعدة م 8189-18- 1بتاسيخ  جملة 531مقالة من بني 
ة الدكتوسات وكذلك ملف أطروحوضعها الجل ذلك  املتمثل عدد املقاالت املوجودة يف شروط مناقشة 

 . 2الرتقدية لدسجة االستاذيةإىل  التأهديل اجلامعي ابإلضافة

                                                           
 2065، سبتمرب64حتدايت وآفاق، جملة العلوم االنساندية واالجتماعدية، العدد  :العلمي البحث اجلزائرية ومسرية كباس عبد هللا، اجلامعة   1

  204ص
 صفحة الواجهة ملوقع االسضدية الوطندية للمقاالت العلمدية اجلزائر 0207-20-20م اطلع علديه يو 2

 https://www.asjp.cerist.dz/  

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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 :1يف اجلزائرواملؤسسات العلمية خصائص البحث العلمي : املطلب اخلامس

 بلوغ مراتب عالدية يف مؤشرات مهمة كمؤشر البحث ةالتطوير يعتربس البحث العلمي من اللبنات ملممة يف
 والتنمدية البشرية

 :ميكن تلخديص جممل خصائص البحث العلمي يف النقاط التالدية :خصائص البحث العلمي:الفرع األول

 التعاون ونقص التنسديق وغدياب األحباث تشتت. 

 األدمغة هجرة. 

 الوظديفة وازدواجدية االحرتافدية غدياب. 

 البحث ألجهزة حقديقدية سديادة وغدياب املؤسسايت تقراساالس عدد. 

 للبحث متناسقة وطندية سدياسة غدياب. 

 البحث نتائج تثمني غدياب. 

 غدياب التوجه التقين 

 ضعف التمويل وقلة عدد الباحثني. 

 خصائص المؤسسات العلمية الجزائرية :الفرع الثاني

 العلمي والبحث العايل التعلديم وزاسة إنشاء مع كان الفعلي ومابملفه اجلامعة اجلزائرية ظهوسأن إىل  أوال اإلشاسة جتدس

 التنمدية منوذج متطلبات فكانت. 3313سنة  الكربى العايل التعلديم إصالح إطالق عملدية ومع. 3311سنة 

 هديكلة إعادة تفرض. 3311سنة األو   الثالثي خمطط إطالق من ابتداء تنفديذه يف مت الشروع الذي االقتصادية

مت  الذي التصنديع خمطط فإن خاص، وابلفعل بشكل العايل والتعلديم عام بشكل والتكوين نظومة الرتبديةمل عمديقة
إىل  أوكلت جديدة مهام حتديد مت مث سامدية، ومن إلطاسات ملحة حاجة عنه نتج قد الوطين االقتصاد لتنمدية تصمديمه
 :سئديسدية وسحما أسبعة وفق هذه اهلديكلة إعادة متت العايل، حديث التعلديم منظومة

 .كلي بشكل التكوين برامج صدياغة إعادة-3
 .للدساسة جديد بديداغوجي تنظديم-1
 .2اجلامعدية للهدياكل شامل تنظديم إعادة-1

                                                           
 .224مسعي، مرجع سابق، ص بريكة ومسري السعديد  1
 .20اجلامعدية، صطبوعات م ديوان :اجلزائر اجلزائر، يف ميالعل والبحث العايل التعلديم العلمي، والبحث العايل التعلديم وزاسة 2
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 تبقى اإلصالحات هذهأن  غري العايل، التعلديم منظومة يف إطاس واإلصالحات القوانني من العديد بعدها وتوالت

ترتديب  ذيل مشاكلها، واحتالهلا عن فضال اجلزائرية، اجلامعة شريح واقعفت املطلوب، املستوىإىل  ترقى ال هديكلدية
 انطالقا من االقتصادية  التنمدية أهداف بلوغ يف اإلصالحات هذه فشل بوضوح يعكس إمنا العامل يف اجلامعات

تسديري مؤسساهتا  أتخذ هبا احلكومة يف اليت املقاسبة إطاس عن خترج ال اجلزائر كوهنا يف العلمي البحث منظومة تطوير
 يف التعلديمدية السدياسة العامة مرتكزات فهم خال  من جلدية بصفة ذلك اجلامعة، ويظهر بدينها التعلديمدية،  ومن

 اجلزائر يف االقتصادية ومشاسيع التنمدية خمططات إطاس يف املتبعة . 1العلمي والبحث العايل التعلديم وسدياسة. اجلزائر

اجلزائر،  يف السدياسي النظام طبديعةإىل  كبرية بدسجة يعزى الذي األمر ، وهوهذا يومنا غايةإىل  االستقال  منذ
 :2ذلك يف االسرتاتديجدية، ويظهر القطاعات هذه مع التعامل يف وفلسفته

 .اجتماعدية مواقع احتال  من متكنهم كي شهادات على حيصلوا كي للشباب فرص إعطاء -
 .للدولة موظفني إبعداد تقوم كي للجامعات املايل الدعم تقدمي -
 .التدسيس عند مهمتهم تنتهي إداسيني موظفنيأو  مدسسني، جمرد األساتذة اعتباس -
 .إنتاجي قطاع ولديس للمتعلمني خدمايت قطاع اجلامعة اعتباس -
 اجلامعي، التعلديم وأساس عمود ميثل الذي والتألديف اجلامعي والنشر الكتاب وإمها  املادية، ابجلوانب االهتمام -

 .واالقتصادية االجتماعدية التنمدية مث ومن والطالب، ضعف املؤطر على انعكاساته مث ومن
 يف الفعالة من  املسامهة متكنها وظائفإىل  الكالسديكدية، الوظائف هذه يتخطىأن  بد ال اجلامعة دوسأن  حني يف

 تعوملا، زدادي عامل يف تواجها اليت يتماشى والتحدايت مبا خاسجديا، وتعزيزها داخلديا الدولة بناء
ابملائة يف النمو  19و19مابني  يساهم العلمي البحثأن  الدولدية التقاسير خمتلف كشفت فقد السدياق ذات ويف

 وهو.  1111-3331ابملائة كاجناز يف الفرتة   1211سوى  تسجديل من اجلزائر تتمكن مل االقتصادي، حبديث

 اجلزائر، حبديث يف العلمي والبحث العايل على التعلديم العام اإلنفاق حجم يعكس وال جدا ضعديف سقم احلا  بطبديعة

 .كل سنة للدولة العامة املديزاندية من معتربة حصة ذلك أيخذ
  1131-1111االنفاق على التعلديم العايل والبحث العلمي خال  الفرتة 

                                                           
 -88.دمحم  ، جامعة 22  اإلنساندية،العدد العلوم جملة ،"والنتائج األهداف :اجلزائر يف العلمي البحث سدياسة"دلديلة خدينش، :ذلك يف أنظر 1

 .73 ص ، 2011 جوان بسكرة،-خديضر
 إطاس يف مقدمة ، مداخلة"اقتصادية؟ حاجة أم سدياسي قراس التنمدية، يف اجلزائرية اجلامعة إسهام "فتديحة، فرقاين عبديكشي، سعديد القادس عبد 2

 ،"احمللدية التنمدية تطلعات ومواكبة الشغل سوق .ملتطلبات  االستجابة يف اجلزائرية اجلامعة دوس تقومي " :حو األو   الوطين امللتقى فعالديات
 31 ص ، 2010 ماي 20 األسبعاء ابجللفة، عاشوس زاين جامعة



 صاد املعريف يف اجلزائر وحتمية االندماجاالقت                        :              الفصل الرابع

235 
 

 

ايل يف اجلزائر خال  نسبة مديزاندية التعلديم العايل والبحث العلمي من امجايل الناتج احمللي االمج 44 اجلدو  سقم
 0202-0222الفرتة 

 امخلمن الناتج الداخلي ا يلنسبة مديزاندية التعلديم العا  يلمديزاندية التعلديم العا م اخلالناتج الداخلي ا السنة
2000 4123500000 38580667 94،0 
2001 4260800000 43591873 02،1 
2002 4537700000 58743195 29،1 
2003 5264200000 63494661 21،1 
2004 6150400000 66497092 08 ،1 
2005 7563600000 78381380 04،1 
2006 8514800000 85319925 00،1 

2007 9366600000 95689309 02،1 

2008 11090000000 118306406 07،1 

2009 10034300000 154632798 54،1 

2010 12049600000 173483802 44،1 

2011 14526600000 212830565 47،1 

2012 16115400000 277173918 72،1 

2013 16647600000 264582513 59،1 

2014 17228600000 270742002 57،1 

2015 16702100000 300333642 80،1 

2016 17406700000 312145998 79،1 

2017 18906600000 310791629 64،1 

0278 02200322222 336395815 64،1 

0272 02208322222 320222222 77،1 

0202 20440300000 380227222 87،1 
  0272www.ons.dzغاية سنة إىل  ابالعتماد على املوقع خال  0207-20-20اطلع علديه يوم 

 wli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CN?locations=DZhttps://data.albankaldaموقع 0202-0278أما

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CN?locations=DZ
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 القو  ميكنلكن ما  العايلمديزاندية التعلديم  مستمرة يف قديمة االنفاق يف زايدة نالحظ اجلدو  خال من 
 العايلالتعلديم  قطاع أمام تطوس العقبات وتذلديلو  البشري املوسدا ضروسية لتطوير هنأكافدية سغم   غري الزايدةهذه أن 

نسبة االنفاق على التعلديم العايل والبحث العلمي من  يعتربون اء البنك الدويلرب قابل خامل يفالعلمي، البحث و 
 لقطاع احملروقات الكاملةزائري من التبعدية قتصاد اجلروج اال كافدية خلريغو  نسبة ضعديفة الناتج احمللي االمجايل

واسد الرأمسا  مكون ضروسي لتنمدية املأن  اساعتبو  الدولدية ريتستجديب للمعاي الوهي نسبة % 7ب  اليت تبلغو 
نفاق إلات شاسة فإن معداللإلو  .العوامل لتطوير البحث العلميأهم  العامل البشري يبقى منأن  إال.البشرية 

% 2.0أكثر البلدان تطوسا من الناحدية التعلديمدية تبلغ  يف االمجايلكنسب مئوية من الناتج   يلعلى التعلديم العا
 .السويد يف% 0.7و اسكدامن% 2.7و ايمالديز  يف

االقتصادي  االنعاش برانمج ففي هامة، برامح من املخصصات هلذه اضافة العايل التعلديم قطاع استفاد كما
 حديث كربى أمهدية العلمي ابلبحث القسم املتعلق ملدياس دج، ومنح 3123العايل  للتعلديم ، منح(1113-1111)

-1119)االقتصادي  اإلنعاش لدعم التكمديلي طاس الربانمجإ يف ملدياس دج، وأما 31211حوايل  له خصص
اخلماسي  التنمدية برانمج ملدياس دج، ويف 391211معا  والبحث العلمي العايل التعلديم لقطاع ، ابلنسبة(1113

 .1ملدياس دج 311حوايل  وحده العلمي خصص للبحث( 1131-1131)
كافدية، فنسبة  غري تبقى علديه، كانت عما تطوست واليت لمي،الع للبحث املخصصة املالدية املواسد استفاع سغمأنه  إال
 تعاين من اجلزائر يف املالدية املصادسأن  ، كما% 1يبلغ  الدويل العام املعد  حديث العاملدية للمعايري تستجديب ال % 3

 كوماتمع احل متعددة مصادس تكاثف املتقدمة الدو  يف فنالحظ التمويل مصادس عن وأما. البريوقراطي التسديري

 نشاط وتنفديذ متويل مهم يف بدوس اخلاص القطاع يقوم كما والصناعة، األعما  قطاع مثل العلمي البحث لتمويل

 تتحمل زالت ال الدو أن  خاصة واجلزائر خصوصا عامة العربدية بصفة الدو  يف التمويل أما واقع والتطوير، البحث

 خال  من التمويل اخلاص، أما للقطاع ومدسوس واضح دعم غدياب يف ظل %31231 بنسبة كاملة التمويلدية األعباء

 .9.84% نسبة بلغ فقد جدا، حمدود واالقلديمدية الدولدية املؤسسات خال  من األجنيب القطاعات التنموية، والتمويل
 ىعل تنمدية أحدثت العلمي العايل والبحث التعلديم خال  من اجلزائر يف االقتصادية التنمديةأن  القو  ميكن ذلك ومع

 حتسني أمام أنفسنا جند قطاعات اجملتمع، حبديث يف كافة واملتوازنة الشاملة التنمديةإىل  تؤد ومل الفردي، املستوى

إىل  التنمدية فديه تنتقل مل تنموي سكود واالقتصادية، يقابله ملكانتهم االجتماعدية األفراد هؤالء وأدواس ملواقع واستقاء

                                                           
 07 العدد وإداسية، اقتصادية أحباث ، جملة2005-2006االقتصادي اإلنعاش برانمج خال  من اجلزائر يف املستدامة التنمدية" زسمان، كرمي 1
 .202،ص 2010 جوان اجلامعي، املركز :خنشلة -اجلزائر ،
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فبعدما كان اجلامعي له   العمل، سوق يف واملكونني اجلامعديني ديعابعلى است عاجزا ظل الذي اجملتمع الشامل
يف ظل سدياسة التشغديل املعتمدة  أصبح االولوية يف احلصو  على منصب عمل أبجر عاد  ومحاية اجتماعدية،

يعديش قديود عديدة تظهر يف مؤشر البطالة لدى فئة اجلامعديني املتخرجني والذي ال ميكنه احلصو  عمل يناسب 
 1133سنة %13إىل  لتصل 3333سنة  %1ته، وهو ما يؤكد اختال  سوق العمل، حديث انتقلت من مؤهال

 .11311سنة  %31إىل  مث ترتاجع
الشهادة اجلامعدية مل أن  ان استفاع البطالة يف وسط اجلامعديني هبذا الشكل خطر على استقراس السوق مما يفسر

. ذي حيصل علديه يف اجلامعة يف خمتلف التخصصاتتعد حتمي صاحبها من شبح البطالة سغم التكوين ال
نوعدية املناصب املعروضة من طرف املؤسسات االقتصادية واليت ال تتماشى إىل  وهناك حتالديل ترجع السبب

ونوعدية التخصص والذي يدخل ضمن فكرة عدم تطابق التكوين للتشغديل وهو احد املواضديع الشائكة يف عامل 
 .الشغل

                                                           
، مداخلة الندوة العلمدية املشرتكة بني اجلزائر وتونس  حو  االدماج بلغديث سلطان، دوس سدياسة التشغديل يف احلد من مشكلة البطالة يف اجلزائر 1

 .66/66/2062-60املهين حلملة الشهادات اجلامعدية ،
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 :خالصة

اجلزائر حاولت من خال  أن  ا سبق ذكره يف الفصل األخري من دساسة حالة اجلزائر نرىمن خال  م 
اقتصاد املعرفة ونلمس ذلك من إىل  خمتلف الربامج التنموية وصب اعتمادات مالدية الابس هبا يف جما  الولوج

نمدية الرأمسا  البشري وجند اليت كانت هلا االولوية األوىل يف اهلتمام يف ت 7001خال الربامج التنموية منذ سنة 
أيضا تلك الندية يف الولوج والتحو  حنو اقتصاد املعرفة يف توسعة شبكة االنرتنت على كامل الرتاب الوطين 

الدولة عازمة على هذا أن  خاصة مبا فديها الدياف البصرية اليت تسمح يف سفع سرعة تدفق االنرتنت كما نالحظ
ة الدفع االلكرتوين لدى كل املتاجر واحملالت لبديع خمتلف السلع املديدان من خال  توسديع استعما  وسديل

 دلديل على اهتمام الدولة يف تسهديل وسزع ثقافة التجاسة االلكرتوينة بني املواطننيإىل  واخلدمات وما ذلك

كما يظهر ذلك املساس والتحو  يف اعتماد احلكومة االلكرتوندية بني احلكومة واملواطن من خال  العديد من 
شهادة املديالد، عقد الزواج )الجراءات والتسهديالت نذكر على سبديل املثا  استخراج واثئق احلالة املدندية ا

عرب منصة وزاسة الداخلدية ، وكذلك يف استخراج شهادة اجلنسدية والسوابق العدلدية عرب منصة ( ،وشهادة الوفاة 
منقبل واستخراج شهادة التسجديل من وزاسة العد  ، وكذلك تسهديل التسجسديالت اجلامعدية كما الحظناها 

 .لطلبة اجلدد يف اجامعاتت امنصة خاصة لتسجديال

ابلرغم من اجملهودات املبذولة نرى اهنا الزات غري كافدية ووجب تظافر اجلهود من دولة ومواطني ومجعديات 
 .فادة من مزااي اقتصاد املعرفةتمع املدين من اجل الولوج واالستاجمل
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 : خامتة

ألن  تصاد املعرفة يرى بوضوح استباط كلديهما ابألخرقإن الداسس ملوضوعي النمو االقتصادي و ا
و  لداحملرك األساسي للنمو االقتصادي خال  املوجة اجلديدة لالقتصاد، لكن يبقى على ا أصبح اقتصاد املعرفة

ألن  اقتصاد املعرفة ،إىل  ولوج والتحو البحث وجبدية لل ،اليت ترغب يف تطوير اقتصادها وتنويع مصادسه
ديها يف الدسجة األوىل االهتمام مبوسدها لانضب وال يدوم مع الزمن ، فكان ع ،األسض االعتماد على ماهو هبة 

هتتم إبنشاء البىن التحتدية اليت أن  علديها االبشري يف تكوينه وتطويره كونه سأمساهلا الذي اليزو  وال ينفذ واثندي
 .استخدامات اقتصاد املعرفة إىل  وتلجتسهل وتطبق 

 :اختبار الفرضيات

 :من خال  الدساسة النظرية والتطبديقة حناو  اختباس صحة من عدم صحة الفرضديات كما يلي

موسد اقتصادي يف أهم  وقد أضحت اإلنتاج  عنصر يفأهم  املعرفةألن  صحديحة،: الفرضدية األوىل .1
 .الفصل الثاين وهذا ما سأيناه يف االقتصادية النشاط

سأمسا  ألن  متساسعنمو اقتصادي ل نتديجة التحو  حنو اقتصاد املعرفة صحديحة ، يعترب: الفرضدية الثاندية  .2
على الصعديد العاملي وهذا ما سأيناه من خال  الفصل واملديزة التنافسدية  ،فديها صاس حمدد مهديمن للنمو البشري

  الرأمسا  البشري؛ تعلق مبؤشرات اقتصاد املعرفة خاصة يف مؤشرملا

اجلزائر من الدو  اليت  أينا يف معرض الفصل األخري تبني لنا أن صحديحة، كما س : الفرضدية الثالثة .3
مساهلا البشري وإنشاء البىن التحتدية أضعف فعالدية استثماساهتا يف س إىل  ضافةابإلتعتمد على االقتصاد الريعي ، 

 اخلاصة بتكنولوجديات املعلومات واالتصا ؛

أهنا تسعى اقتصاد املعرفة إال اجلزائر للتحو  حنو االندماج يف من تباطئ ابلرغم الفرضدية الرابعة خاطئة،  .2 
 .التحو  حنو اقتصاد مبين على املعرفةوخبطى اثتبة من أجل 

 :ومن بني النتائج اليت خلصنا إلديها يف هذا البحث مايلي 

 :رفة كاآليتاقتصاد املع من خال  الفصو  النظرية ،على مستوى
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االعرتاف ابلدوس احلاسم الذي تقوم به املعرفة يف العملدية االقتصادية، وزايدة حصة الصناعات املولدة للثروة اليت 
تعتمد على تكثديف املعرفة، مثل صناعة الوسائط، واملواد الصديدالندية، والتكنولوجديات املتطوسة، واخلدمات، هي  

 .أضعاف عما هو علديه يف الصناعات التقلديديةتنمو بسرعة تزيد عدة أن  كلها استطاعت

االنتقا  من العما  الديدويني ذوي الدياقات الزسقاء، الذين ميثلون الرمز البشري للثروة الصناعدية يف : اثنيا 
إىل  من وساء املكاتب، وإشرافديةالبداية، ومن مث األفراد ذوي الدياقات البديضاء الذين يقومون أبعما  إداسية 

وهم طبقة العما  اجلدد الذين يشتغلون ابملعرفة وميتلكون قدسات علمدية متمديزة  الدياقات الذهبديةاألفراد ذوي 
 .حتقق دخوال عالدية ملنظماهتم

زايدة يف قديمة األصو  غري امللموسة، فقديمة العديد من املنظمات كما تعكسها أسعاس أسهمها هي  
سأس إىل  الفرق يعود بشكل كبري. حلساابت املالديةعادة عشرة أضعاف أو أكثر من قديمة أصوهلا املسجلة يف ا

زايدة األصو  غري امللموسة، كالعالمة التجاسية وبراءات االخرتاع وحقوق إىل  املا  الفكري ، الذي يؤدي
 .األخرى من امللكدية الفكرية، واخلربات العلمدية  شكا التألديف واأل

 : يما يلإىل  عات خلصت دساسة خمتلف القطاأن  من خال  الفصل التطبديقي نالحظو 

 :على مستوى القطاع املؤسسايت اجلزائري

دوس و  عما  العامة ومدى موائمة املناخ االقتصادي يف تسهديل االستثماس  ،الذي يتمثل يف بديئة األ
 لكن ن،الدو  هلا ندية يف هذا املديداأن  قتصاد املعريف فنرىاملنظمات اجملتمع املدين يف توسديع وتنمدية االو  الدولة

 .يبقى ذلك التقاعس من قبل اجملتمع املدين يف فعالديته املنشودة على مستوى القاعدة 

 على مستوى تنمية املوارد البشرية

قطعت اجلزائر شوطا كبريا يف هذا املديدان من خال  خمتلف الربامج التنموية اليت حققتها ، خاصة من 
خاصة تلك املتعلقة مبجاندية التعلديم وجماندية الصحة ،بقاء الكثري من السدياسات ذات الطابع االجتماعي إخال  

اصة يف وكذا حتسني ظروف العديش لدى املواطن، ونرى ذلك خ،اليت هلا الدوس الباسز يف تنمدية املوسد البشري 
 .الوصو  ألعمق نقطة وتنمدية املوسد البشريأجل  ولت اهتماما مبناطق الظل منتلك الربامج األخرية اليت أ

 :النتائج اليت توصلنا إلديها من خال  حبثنا هذا نقسمها مستوينيأهم  من بني: نتائج الدراسة
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 :اقتصاد املعرفةإىل  على مستوى الولوج

سراع يف إلاأجل  لكن ابلرغم من تلك املبالغ املرصودة من،يبقى هذا املؤشر األكثر تركديزا يف حبثنا هذا 
ال زالت متأخرة مقاسنة مبا تبذله من جمهودات وما ترصد له  اجلزائرإال أن ، الولوج والتحو  حنو اقتصاد املعرفة

 :العديد من األسباب نذكر منهاإىل  من مبالغ ضخمة ويف اعتقادي يرجع هذا التأخر والفجوة

 يومنا هذا؛إىل  التأخر يف إمتام برامج البندية التحتدية ، كشبكة األلدياف البصرية اليت ال تزا  يف أتخر

اخر عطاب واألعطا  ملا جيعلها أتألنشاء فديها الكثري من اتبقى فعالدية اإلمن بىن حتتدية لكن  ابلرغم مبا مت إنشاؤه
 نشاء ؛الصديانة وإعادة اإلأجل  من

قوم إبعادة تعدم كفاءة الكثري من املقاوالت املتخصصة يف مديدان تكنولوجديا االتصا  مما جيعلها 
 .اهنا ترتك املشروع على حالهأمل نقل أن  اإلنشاء

 :لى مستوى البحث والتطويرع

ت خطى اثبتة لتثمني واالستفادة منه ونلمس ذلك من خال  طالدولة خأن  نلحظ يف هذا القطاع
 :ت الصلة نذكر يف هذا السدياقذا الكثري من املشاسيع

زايدة عددها وخلق مواضديع حبثدية ختدم هذا املديدان كفرق البحث و  االهتمام مبخابر البحث
 واملوضوعاتدية؛

عادة دساسة نفس إ ات ما يساهم يف إثراء املكتبات الوطندية وتفاديطروحدية الوطندية للبحث يف األاألسض خلق 
 املواضديع وتكراسها وتفادي السرقات العلمدية؛

وضع حديز التنفديذ أجل  خمتلف مؤسسات التعلديم العايل والبحث العلمي، منإىل  سسا  تعلديماتإ
تفادي الوقوع يف السرقة أجل  ات الدكتوساه ومذكرات املاسرت منأطروحخمتلف الربامج اليت تقوم بتمحديص 

 العلمدية؛

إعادة النظر يف الكثري من املشاسيع البديداغوجدية والتعلديمدية املوجه يف أجل  تنشديط مديادين التكوين من
 املؤسسات اجلامعدية؛
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واالستفادة منها  دية الوطندية للمجالت وذاك ما يساهم يف نشر  البحوث العلمدية وتثمدينهااألسض خلق 
 .تطوير البحوث العلمديةأجل  من

 على مستوى التجارة االلكرتونية

من أد  ذلك ،ظهرت أهتمديتها أ ظهر الدوس الباسز هلذا املستوى من خال  جائحة كوسوان األخرية اليت
 من ـلتقنديةجهزة الدفع االلكرتوندية على كل التجاس وإجباسهم على استعما  هذه اأ مت توسديع استخدامأنه  نرى

هذا االجراء حىت إال أنه عن طريق االوساق النقدية والنقود املساعدة ، ،تفادي التالمس بني الزبون والتاجرأجل 
ينقص جانب الثقة ودعم ثقافة استعما  الدفع االكرتوين لدى الزابئن إال أنه  %722تم تعمديمه مل بن وإ
 .لف شرائح اجملتمعكما نعلم هناك ثقة مفقودة وثقافة انقصة ولدى خمت،

تقوم الدولة بتشريع التجاسة االلكرتوندية أن  تبقي التجاسة االلكرتوندية يف اجلزائر تراوح مكاهنا دون
من  وذلك ما يسهل ويشجع التباد  اإللكرتوين ،خاصة يف جما  محاية املعامالت التجاسية النقدية االلكرتوندية

املشكل املطروح على هذا املستوى هو أن  دى الزبون كماوخلق عالقة الثقة خاصة ل ،الزبونإىل  املؤسسة
 .خاصة ما يطرأ على مستوى تغطدية االنرتنت وسرعة التدفق،تثبديت البىن التحتدية املسهلة للتباد  االلكرتوين 

 :التوصيات واملقرتحات

 :ميكن سرد جمموعة من التوصديات ملختلف الفاعلني على مستوى اقتصاد املعرفة

 :رادعلى مستوى األف

على األفراد التحلي بروح املبادسة والنظر ملسقبل األمة فال ينتظرون الريع واالتكا  على الدولة الراعدية 
فهذا الزمن قد وىل ، واالعتماد على الذات وتطوير ذواهتم يف خمتلف املديادين وأخص ابلذكر العلم والتعلم 

 .ت سالح ملن لديس له سالحأصبحوامتالك املعرفة فقد 

 :توى اجملتمع املدينعلى مس

خمتلف الفاعلني يف مديدان اجملتمع املدين يف نشر ثقافة الرقمنة واستخدام التكنولوجات اجلديدة من 
 .أجل تسهديل التواصل بني االفراد والسلطة وتذلديل العراقديل يف هذه  العالقة 
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 :على مستوى الدولة

نها، يف استخدام الطاقات املتجددة ولن أبعد مإىل  اخلروج من التبعدية للممداخديل النفطدية والذهاب
من خال  اكتساب املعاسف والتكنولوجديا احلديثة واملتقدمة وال يكون ذلك إال من خال  إىل  يتأتى ذلك

 .مشاسكة القطاع اخلاص ، ومرافقته يف هذا املضماس

 :آفاق البحث

لديل كل جوانبها اليت كل حبث يعرتيه النقص وإغفا  جمالت ميكن هلا أن تكمل لبنة الدساسة يف حت
 :جتعل منها دساسة متكاملة وأقرتح  بعض املواضديع آلفاق حبوث جديدة

 اقتصاد املعرفة ودوه يف أنسنة العالقات االقتصادية العاملدية؛ 

 األمن املعلومايت يف ظل االقتصاد اجلديد؛ 

 حماذير تطبديقات اقتصاد املعرفة وطرق عالجها؛ 

 الك يف ظل اقتصاد املعرفةالعوملة الثقافدية وتنمديط االسته. 
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