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  :ملخص
تبعها من ثورة  ود الفرازات الثورة ادلعلوماتية وماضليا يف ىذا العصر مرحلة جديدة ابرز مالزلها االستخدام واسع النطاق وغَت ادلشه           

الرئيسية ، بل   معرفية اثرت على  كافة القطاعات ، وحىت العقود االخَتة دل تكن التكنولوجيا وادلعرفة وادلواد غَت ادللموسة ىي من زلددات النمو
فا كبَتا يف السنوات االخَتة حيث بدا االىتمام بشكل كبَت ادللموسة، اال ان ذلك اختلف اختال واألصولكان االعتماد على االصول ادلادية 

 .باقتصاداهتا والنهوض دخلهم لتحقيق التنمية ادلنشودة وزيادة زلاوالت أىم من واحدة ، بوصفهاومتسارع بادلوارد غَت ادللموسة ادلتمثلة بادلعرفة 

الكبَت الذي يلعبو اقتصاد ادلعرفة باعتباره ظلوذجا اقتصاديا حديثا يف وعلى ىذا األساس فقد حاولنا من خالل ىذه الورقة إبراز الدور        
 . )والدخل والتعليم الصحة( تفعيل مؤشرات التنمية البشرية باجلزائر

 مؤشرات اقتصاد ادلعرفة –التنمية البشرية  -: اقتصاد ادلعرفة الكلمات المفتاحية

Abstract:  

            In this era, we have witnessed a new phase whose most prominent feature is the 

widespread and unrecognized use of the information revolution and the subsequent 

knowledge revolution that affected all sectors. Until recent decades, technology, 

knowledge and intangible materials were not the main determinants of growth. , But this 

has differed significantly in recent years as the interest in the vast and accelerating 

interest in intangible resources of knowledge, as one of the most important attempts to 

achieve the desired development and increase their income and the advancement of their 

economies. 

             This paper is trying, we have tried to highlight the great role played by the 

knowledge economy as a modern economic model in activating human development 

indicators in Algeria (health, education and income). 
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I. :اإلطار النظري للدراسة 
 مقدمة .1

 تكنولوجّية ، معريف ،وثورةٍ  انفجارٍ ’ من أحَدثو وما األخَتة الّسنوات البشريُّة يف عرفتو الذي والّتكنولوجي   العلمي   الّتطّورَ  إنّ         
َدولّيٍة  منافسةٍ  من أوجَدتو وما الَعْوَلَمة ظاىرةِ  إذل جانب احلياة، مناحي مجيع ويف اإلنتاج ووسائلِ  أظلاط الّتفكَت يف جوىريّة وربّوالتٍ 

 دبدى مآذُلا كبَتة يرتبط ربّدياتٍ  أمام العربية، البلدان بينها ومن بلداَن العادل، وضع ادلعرفة، اقتصادات رلال يف مسبوقةٍ  غَتِ 
 ذكّيةٍ  تنميةٍ  إذل والطّبيعّية ادلاديّةِ  على ادلوارد القائمةِ  الّتنميةِ  منظور من التحّول على ُمكوِّناهتا، والقدرةِ  وضْبطِ  ادلعرفة يف الّتحّكمِ 

دل  إذ الّتنميِة البشرية ، مشروع يف اجلوىريّة من القضايا اليوَم قد غدا  ادلعرفةِ  وعلى ىذا األساس  موضوعُ  .ادلعرفّية على ادلوارد قائمةٍ 
 ماديّةٍ  مواردَ  لديها من دبا رُبد د العادل بلدان مقّدراتُ  تَ ُعد ودل بَضْعف الد خل، يُقاس والتخّلف الرُّقيِّ  بُت الفصل معيارُ  يُعدْ 

       فيها. والّتحّكم وتطويرِىا ادلعرفة بقدرهتا  على إنتاج وإظّلا العسكريّة، قّوهِتا حجمِ  أو عدِد سّكاهنا، أو دبساحِتها أو وطبيعّيٍة،
مؤشرات التنمية البشرية خاصة يف رلال التعليم دبختلف مراحلو  وعلى مستوى اجلزائر يلعب اقتصاد ادلعرفة دورا كبَتا يف ربسُت

)االبتدائي ،ادلتوسط ،الثانوي والتعليم العارل (،اضافة اذل ربسُت األوضاع الصحية )من خالل زبفيض من نسبة الوفيات ،تقليص 
لة وربسُت من مستوى من معدل األمراض...اخل(،اضافة اذل تقليص من ظاىرة الفقر من خالل احلد من ظاىرة البطا

ادلعرفية  الفجوات رْدم على االنكباب إذل اجلزائر أكثر من أي وقت مضى  ربتاج اذلاّم ، التارؼليِّ  ادلنعطف ىذا الدخل.وضْمنَ 
 ادلدخلَ و  ادلفتاحَ  الّتنميَة البشرية ،باعتبارىا خصوًصا أشكاذلا، دبختلف ِوَرِش التّنمية وفتحِ  والقصور، اخللل َموطن على والّتغلبِ 

  .احلياة وجودةِ  اإلنسا لرفاه األساسيّ 

ان الًتكيز العادلي على اقتصاد ادلعرفة كإحدى سبل تفعيل مؤشرات التنمية البشرية ال يًتك للجزائر أي رلال . مشكلة الدراسة: 2
ل العودلة االقتصادية ضلو اقتصاد بشكل إغلايب يف القاطرة االقتصادية العادلية ادلتجهة يف ظو للًتدد وادلماطلة يف االندماج بسرعة 

الى أي مدى يؤثر اقتصاد المعرفة في تفعيل مؤشرات بالتارل اإلشكالية ادلطروحة للبحث النقاش تتعلق بالتساؤل التارل:و ادلعرفة.
 التنمية البشرية بالجزائر؟

لنسبة للدول العربية وىو اقتصاد ادلعرفة تكمن أعلية الدراسة يف أهنا تتناول موضوعا حيويا وحديثا خصوصا با. أهمية الدراسة: 3
تسلط الدراسة الضوء  كماالبشرية.التنمية  مؤشرات تطوير إذل الدول وتتجلى أعلية اقتصاد ادلعرفة يف أنو ظلوذج مثارل تسعى من خاللو

 يف ميدان ادلعرفة واإلبداع.على اجلزائر باعتبارىا دولة نامية تسعى إذل مواكبة التطور احلاصل الذي تشهده معظم الدول ادلتقدمة 

ينطلق البحث من فرضية مفادىا أن ىناك عالقة وثيقة بُت بُت اقتصاد ادلعرفة والتنمية البشرية ،فاقتصاد . فرضيات البحث:5 
 ادلعرفة يلعب دورا كبَتا يف تفعيل مؤشرات التنمية البشرية يف اجلزائر ،خاصة التعليم ،الصحة ومكافحة الفقر.
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يف ظل فرضية البحث اعتمدنا يف ىذه الدراسة على ادلنهج التحليلي الوصفي الذي يقوم بتحليلي سلتلف بحث:منهجية ال .6
الدراسات واألحباث حول اقتصاد ادلعرفة ،وتطبيقي حيث أننا سنحاول اسقاط ادلفاىيم اليت مت التطرق اليها يف الدراسة النظرية 

 على اجلزائر.

IIسية. اقتصاد المعرفة: مفاهيم أسا 

 :"1"ىناك تعاريف عديدة للمعرفة كل حسب توجهو وزبصصو، ولذلك سوف نقدم تعريفُت شاملُت للمعرفة.تعريف المعرفة: 1

  يعرفهاDavenport وPrusak  (1999،على أهنا " مزيج من اخلربة ادلؤطرة، القيم، معلومات ذات سياق )  وكذلك 
دمج اخلربات وادلعلومات اجلديدة، حيث أهنا تصبح جزءا ال يتجزأ من الروتينات البصَتة واحلدس، والذي يوفر بيئة وإطار لتقييم و 

 التنظيمية والعمليات وادلمارسات والقواعد".
  ويعرفهاAlavi  وLeidner (1002) فراد  فهي معلومات شخصية مرتبطةعلى أهنا " ادلعلومات الكامنة يف عقول األ 

 ت، األفكار، وكذلك ادلشاىدات واألحكام".باحلقائق، اإلجراءات، ادلفاىيم، التفسَتا
 القدًن، االقتصاد يف األساسية لإلنتاج الثالثة العوامل ىي ادلال ورأس والعمالة، األرض، كانت لقد تعريف اقتصاد المعرفة: -2

ب رامج  يف ادلتجس د ءوص ار لل ذكا وادلعلوم ات وال ذكاء، واإلب داع، الفني ة، ى ي ادلعرف ة اجلدي د االقتص اد يف ادلهم ة األصول وأصبحت
 أن ادلتح دة األم م وتق در العمال ة، أو ادل واد ادل ال، أو رأس أعلي ة تف وق أعلي ة ادلنتجات من واسع نطاق عرب والتكنولوجيا الكمبيوتر

 50 %أن  بال ذكر وج دير س نويا،ً   %10 دبع دل وتنم و الع ادلي اإلمج ارل احملل ي الن اتج من   %7 اآلن تستأثر ادلعرفة اقتصاديات
 ظ ل يفو ، "2"  واالتص االت ادلعلوم ات وإنت اج تكنولوجي ا الس تخدام مباش رة ى و نتيج ة م ثال األورويب االرب اد يف اإلنتاجي ة ظل و م ن

 األعم ال منظم ات أص بحت التكنولوجي ة، وت َتة اإلب داعات وتس ارع العودلة ضلو اخليارات عدًن والتوجو ادلعرفة على ادلبٍت االقتصاد
الرئيس ي. وعل ى  االقتص ادي ادل ورد ادلعرف ة في و أص بحت وق ت يف والتط وير التغي َت ضل و أح داث متزاي دة غوطًاض  تواج و ادلهن وأغلب

ىذا األساس فقد استخدمت ع دة تس ميات لت دل عل ى اقتص اد ادلعرف ة كاقتص اد ادلعلوم ات، واقتص اد االنًتن ت واالقتص اد الرقم ي، 
الشبكي واقتصاد الالملموسات...اخل، وكل ىذه التسميات إظلا تشَت يف كليتها  االقتصاد االفًتاضي، القتصاد االلكًتوين،االقتصاد

إذل اقتص  اد ادلعرف  ة. ويف الغال  ب  تس  تخدم بطريق  ة متبادل  ة، شل  ا يب  ُت أن مس  الة ربدي  د تعري  ف ج  امع م  انع ذل  ذا االقتص  اد دل تلق  ى 
 التعاريف على سبيل ادلثال ال احلصر ما يلي:إمجاعاً بعد بُت أوساط الباحثُت وادلنظرين، وعليو سنحاول عرض أىم تلك 

 وىو يرتكز على ادلعرفةبأن :"اقتصاد ادلعرفة يعد فرعا جديدا من فروع العلوم االقتصادية   Alvin tofflerيرى ألفن توفلر 
 ."3"وعلى رأس ادلال البشري يف تطور االقتصاد وتطور اجملتمعات البشرية

 ق للمعلوماتية وشبكة االنًتنت يفط اقتصادي متطور قائم على االستخدام الواسع النطاأما سادلي مجال فقد عرفو بأنو : "ظل 
سلتلف أوجو النشاط االقتصادي وخاصة يف التجارة اإللكًتوني ة، مرتك زاً بق وة عل ى ادلعرف ة واإلب داع والتط ور التكنول وجي خاص ة م ا 

 "4."يتعلق بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال
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 دمات القائمة على ادلعرفة واليتاقتصاد ادلعرفة بأنو :" اإلنتاج واخل Snellmanو Powell (2004)ويعرف كل من  
تتميز بكثافة النشاطات ادلساعلة يف تسارع وتَتة التطور التكنولوجي والعلمي، فضال عن االىتالك السريع ذلا، فادلكونات األساسية 

درات الفكرية بدال من ادلوارد الطبيعية أو ادلادية، إضافة إذل اجلهود ادلبذولة القتصاد ادلعرفة تتمثل أساسا يف زيادة االعتماد على الق
م  ن أج  ل إدخ  ال التحس  ينات ادلس  تمرة يف ك  ل  مراح  ل اإلنت  اج انطالق  ا م  ن سل  ابر البح  ث والتط  وير إذل الورش  ات إذل غاي  ة وص  وذلا 

 للعمالء".
 على إنتاج ونشر واستخدام ادلعرفةاالقتصاد ادلبٍت أساساً التعاون والتنمية االقتصادية فعرفتو بأنو :" ذلك  أما منظمة 

 " 5.""وادلعلومات
 أساسا على إنتاج ادلعرفة ونشرىا أما اجملموعة االقتصادية آلسيا واحمليط اذلادي:"االقتصاد ادلعريف ىو  االقتصاد ادلبٍت 

        قتصادية كافة" .واستخدامها كمحرك أساسي للتطور وربصيل الثروات والعمالة عرب القطاعات اال
 وتوظيفها بكفاية يف مجيع رلاالت وقد عرف برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي االقتصاد ادلعريف بأنو:" نشر ادلعرفة وإنتاجها 

اإلنس انية النشاط اجملتمعي، أالقتصادي واجملتمع ادلدين، والسياسة، واحلياة اخلاصة وصواًل لًتقية احلالة اإلنسانية   أي إقام ة التنمي ة 
باطراد، ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية ادلمكنة والتوزيع الن اجح للق درات البش رية عل ى سلتل ف القطاع ات اإلنتاجي ة. أم ا فيم ا 
يتعل  ق دبحف  زات االقتص  اد ادلع  ريف فتتمث  ل يف العودل  ة وانتش  ار الش  بكات شل  ا أدى إذل زي  ادة انتق  ال ادلعلوم  ات بش  كل أس  رع وإتاحت  و 

 للجميع".
 : "6"شلا سبق ؽلكن ابراز خصائص  االقتصاد ادلبٍت على ادلعرفة يف ما يلي 

  أو التعليم أو صلاح ادلشروعات أوال سبثل ادلسافات أياً كان أبعادىا أي عائق أمام عملية التنمية االقتصادية أو االتصال 
 االندماج الكامل يف اجملتمع بشكل عام.

 دية واالجتماعية دبا ؽلكن كلفراد ويتم توفَتىا بصورة تتوافق واالحتياجات الفر ادلعرفة متاحة بشكل متزايد لكافة األ 
 من ازباذ القرارات بصورة أكثر حكمة يف كافة رلاالت احلياة.فرد
 .إن كل فرد يف اجملتمع ليس رلرد مستهلك للمعلومات، ولكنو أيضاً صانع أو مبتكر ذلا 

ب  أن اقتص  اد ادلعرف  ة اقتص  اٌد منف  تح عل  ى الع  ادل، ألن  و ال يوج  د اقتص  اد ؽلكن  و خل  ق  اذن م  ن خ  الل النق  اط الس  ابقة يتأك  د لن  ا     
واحتك   ار ادلعرف   ة دون أن يش   ارك أو يس   تورد ادلع   ارف اجلدي   دة م   ن اآلخ   رين، كم   ا أن ادلن   اخ االقتص   ادي عل   ى ادلس   توى الكل   ي يف 

وادلعلوم  ات والق   درة عل  ى االبتك  ار، وى   و أم  ر يف غاي   ة االقتص  اد ادلب  ٍت عل   ى ادلعرف  ة غل  ب أن يك   ون مش  جعاً لالس   تثمار يف ادلعرف  ة 
األعلية، ألن ضمان دؽلومة االقتصاد ادلبٍت عل ى ادلعرف ة يقتض ي ض رورة تش جيع االس تثمار يف ادلس تقبل، وال ذي ق د تك ون مع دالت 

ل ال  يت تس  عى ضل  و ربقي  ق العائ  د علي  و منخفض  ة أو زل  دودة، ول  ذا ربت  اج مث  ل ى  ذه اجمل  االت إذل دع  م السياس  ة االقتص  ادية يف ال  دو 
 ".7" االقتصاد ادلبٍت على ادلعرفة
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II.  :مؤشرات اقتصاد المعرفة وعالقتها بالتنمية البشرية 
تع  د ادلعرف  ة ومكون  ات اقتص  اد ادلعرف  ة األخ  رى م  ن ادل  واد غ  َت ادللموس  ة ل  ذلك ب  ات م  ن الص  عب   .مؤشرررات اقتصرراد المعرفررة:1

 K4D (Knowledge assessment "منهجية تقي  يم اقتص  اد ادلعرف  ة" قياس  ها  ول  ذلك أنش  أ البن  ك ال  دورل م  ا يع  رف ب  
Methodology)  وىي عبارة عن مؤشرات اذلدف منها مساعدة الدول على ربديد الفرص والتحديات يف عملية التحول إذل
 يف ادلنافسة على قدرهتا يف دولة 146  تقييمها مع طريق عن وذلك والرفاه، النمو من وربسن تنافسية أكثر اقتصاد ادلعرفة  لتصبح

 . "8" (Economic Incentive Regime)، واالبتكار اإلبداع ادلعرفة، على القائم العادلي االقتصاد

أس س أو رك ائز لقي اس أداء ال دول يف رل ال اقتص اد ادلعرف ة،  4مؤشرا )أو متغ َتا( مقس ما عل ى  109تضم ىذه ادلنهجية           
(، فكلم ا اق ًتب ادلؤش ر م ن العش رة ك ان ذل ك دل يال عل ى مس توى 10( إذل درج ة العش رة )0فر )ىذا ادلقي اس ؽلت د م ن درج ة الص 

أفضل من اقتصاد ادلعرفة ويبُت على أن الدولة يف الطريق الصحيح من التحّول إذل اقتص اد ادلعرف ة ،وكلم ا اق ًتب ادلؤش ر م ن الص فر  
( ح  االت لع  رض وربلي  ل ى  ذه النت  ائج لكنن  ا س  نذكر 06اك س  ت )". وىن  9ك  ان ذل  ك دل  يال عل  ى الدول  ة مازال  ت يف بداي  ة الطري  ق"

مؤش را أساس يا،  14: ربت وي عل ى (Basic scorecard)حالتُت رئيسيتُت مع تفصيلنا للحالة األى م: بطاق ة النت ائج األساس ية 
ادلع دل األساس ي ال ذي يعط ي  (KI)حيث أن كل أساس من أسس اقتصاد ادلعرفة ل و ث الث مؤش رات باإلض افة إذل مؤش ر ادلعرف ة 

ال  ذي  (KEI)ألداء ادلؤش رات الرئيس ية الثالث  ة )التعل يم، اإلب داع وتكنولوجي  ات اإلع الم واإلتص  ال( وك ذلك مؤش ر إقتص  اد ادلعرف ة 
 ."10يقيس أداء كل ادلؤشرات الرئيسية"

د مدى اندماج التفصيلية اليت ربد 109: وػلتوي على كل ادلؤشرات (Custom scorecard)بطاقة النتائج ادلتخصصة 
 الدول يف اقتصاد ادلعرفة.أما بالنسبة للقيمة ادلعيارية للمؤشر فتحسب كما يلي: 

 .10 *= )عدد الدول االدىن ترتيبا / رلموع الدول ادلشمولة بادلقياس (القيمة المعيارية للمؤشر
 البياين ادلوارل يوضح ذلك بأكثر تفصيل:لتوضيح الركائز األساسية اليت وضعها البنك الدورل القتصاد ادلعرفة،التمثيل و      

 مؤشرات اقتصاد المعرفة(: 10الشكل )

 
 .Knowledge Assessment Methodology( KAM 2012لبنك الدولي  )ا المصدر: بيانات 
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 Four) بع   ة رك   ائز م   ن خ   الل الش   كل الب   اين يتض   ح أن االقتص   اد ادلع   ريف يس   تند  يف أساس   و عل   ى أر             
pillars)11"وىي على النحو التارل": 

 وغَتىا من ادلنظمات اليت تستطيع (:وىو نظام فعال من الروابط التجارية مع ادلؤسسات االكادؽليواالبتكار)البحث والتطوير -1
 مواكبة ثورة ادلعرفة ادلتنامية واستيعاهبا وتكييفها مع االحتياجات احمللية.

 ى احلكومات أن توفر اليد العاملةحتياجات األساسية لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية. حيث يتعُت علوىو من اال التعليم: -2
 ادلاىرة واإلبداعية أو رأس ادلال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات احلديثة يف العمل. 

 ز ادلعلومات وادلعارف وتكييفو معذبهياليت تسهل نشر و البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:  -3
 االحتياجات احمللية، لدعم النشاط االقتصادي وربفيز ادلشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية.

 ة والسياسية اليت هتدف إذل زيادة: واليت تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفَت كل األطر القانونيالحاكمية الرشيدة -4
ل ى  ذه السياس  ات ال  يت هت  دف إذل جع  ل تكنولوجي  ا ادلعلوم  ات واالتص  االت أكث  ر إتاح  ة ويس  ر، وزبف  يض اإلنتاجي  ة والنم  و. وتش  م

 التعريفات اجلمركية على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة.
( 10( إذل العشرة )0تد من درجة  الصفر)( فيتضمن ىذا ادلقياس وحدات قياس سب K4Dأما بالنسبة للمؤشرات الفرعية ل  )     

حيث يشَت مركزه إذل الصفر واحمليط اخلارجي يشَت إذل العشرة وكلما اقًتب ادلؤشر إذل احمليط يعٍت انو يف وضع أفضل من حيث 
 ":12درجة ادلعرفة واقتصاد ادلعرفة،كما ىو موضح يف الشكل ادلوارل"

 رفةاقتصاد المعالفرعية  مؤشرات ( :ال22الشكل )

 
  Knowledge Assessment Methodology (KAM 2012لبنك الدولي  )ا المصدر: بيانات 

اإلظلائي  فقد اتو  بعض اخلرباء  ادلتحدة األمم ،واستنادا اذل  برنامجاضافة اذل مؤشر البنك الدورل لقياس االقتصاد ادلعريف         
"،والذي كان اذلدف من خالذلا 13" 2015بناء مؤشر عريب لقياس الوضع ادلعريف يف االقطار العربية سنة االقتصاديُت العرب ارل 

ىو اقامة رلتمع يقوم على مركزية ادلعرفة ادلبدعة واخلالقة كقاطرة للتنمية ومستثمرة للمكاسب اليت ركمتها التجارب السابقة يف ىذا 
رفة وتعدد رلاالهتا ،واعتبارا لواقع البلدان العربية ومتطلباهتا التنموية الراىنة ،اذبو االختيار يف اجملال وذلك ووعيا بالطبيعة ادلركبة للمع

 بناء ىذا ادلؤشر علي  ستة مكونات حيوية سبثل رافعات التنمية يف البلدان العربية وىي :
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 النمو ويف ىذا ادلنطلق يعترب و ػلقق صانع التنمية ؽلثل التعليم ادلكون األم يف منظومة نشر ادلعرفة ،وىو التعليم ما قبل الجامعي
التعليم والتنمية وجهُت لعملية واحدة يركزان كالعلا على رأس مال البشري.حبيث أنو  ويف ظل االقتصاد العادلي اجلديد القائم على 

 ادلعرفة صار القدر الذي يتمتع بو أي شعب من التعليم أفضل سبيل لتأمُت مستقبلو.

أكثرىا إحلاحا من خالل تزويد الفرد بادلعارف و لقد أصبحت قضية تنمية الكفاءات البشرية من أىم القضايا  : اليالتعليم الع
ذلك باعتبار أن التعليم من الدعائم و اليت من شأهنا أن تزيد من طاقاتو يف عملية اإلنتاج،  و الفلسفات و ادلبادئ و ادلعلومات و 

 ".14شأهنا صقل ىذه الكفاءات"األساسية وادلقومات الرئيسية اليت من 

التعليم العارل ادلرتبط بالبحث العلمي ىو بوابة لتحضَت الشعوب لدخول اذل  وعلى ىذا األساس ؽلكن اعتبار أن          
 العارل، ساُت الّتعليمفمؤسّ  .باإلنسان وَترقى الّتنميةَ  رُبسِّن ادلعرفة اليت ادلبٍتِّ على اجلديدِ  االقتصاد إذل اجملتمعات  اجلديدة ادلتحوِّلةِ 

 حامسًا عاماًل  ويُعترب العمل وسوقُ  الّتنميُة الشاملة تتطل بو الذي البشريِّ  ادلالِ  لرأس ادلنِتجُ  الثالث ىي ادلعرفة تقرير يف وَرد كما
 رلتمع،وذلك من خالل الًتكيز على ادلؤشرات التالية:  أي يف واالجتماعيّ  االقتصاديِّ  يف التقدم ورئيسيٍّا

 االقتصاديّةِ  احلياةِ  دّفة تسيَت دْوٌر يف ادلِْهٍتِّ  والتدريبِ  الفٍتِّ  الّتعليمِ  لعامل أصبح التدريب المهني:و التعليم التقني 
 ضلٍو مباشرٍ  على العاملُ  ىذا يُؤثِّر وال .الفقر دلكافحة أىمِّ األسلحة وأحدُ  الوطنية الكوادرِ  إعداد يف أساسيُّ  رافدٌ  واالجتماعّية،ألنو

 التنموية اخلططُ  تتَمحَور حوَلو الذي ادلَِحك   أيًضا ُيكوِّن بل فحْسب، ومستوى  ادلعيشةِ  الفردِ  دْخل ودعمِ  البطالة زلاربة يف
 ادلصاِحبةِ  ادلتسارِعة، التحوُّالتِ  طبيعة مع التكيُّف السريعِ  عن ادلسؤولُ  أنو كما للشباب  وادلْهٍت باإلعداد الت ِّْقٍت ادلتعلقة ألىدافها

 اأُلخرى العارل الّتعليمِ  مع  مؤّسسات جْنبٍ  إذل جْنًبا وادلعلومات، الت ِّْقنّية لثوَرتَ 

  البلدان سُبّيز اقتصادياتِ  اليت األساسّية الّسمات من واالبتكار العلميُّ والتطويرُ  البحثُ  يعد:االبتكارو التطوير و البحث 
والبحوِث  العلوم تطوير إذل العربية البلدان واعتبارًا  حلاجة .وادلقتِدرة ادلبتِكرة فةادلعر  على النامية ادلرتكزة نظَتاهتا عن ادلتقّدمة

 والتطويرِ  مؤشر للبحث بناء ضلو التوّجوُ  كان مبتِكر، رلتمعٍ  وإقامةِ  21القرن  يف ادلعرفة رلتمعٍ  لدعم كقاعدةٍ  والتكنولوجيا
َيوية ،كما  البيئيةِ  ادلتغَّتات من ومع رلموعةٍ  بينها ما يف الثالث الركائزِ  ذهى بُت العالقة التفاعلية ُيربز حبيثُ  ُيصم م واالبتكار والبن ْ

 ىو موضح يف الشكل ادلوارل:

ال تزال دون ادلستوى  واالبتكار العلميُّ والتطويرُ  على الرغم من توفر ادلوارد ادلادية يف اجلزائر اذل أن عملية البحثُ            
رات اإلحصائية العادلية احتالل اجلامعة اجلزائرية ذيل الًتتيب من بُت ترتيب أفضل اجلامعات على تبُت ادلؤشادلطلوب،حيث 

جامعة وال مرة من مطلع التسعينات إذل  500ادلستوى العادلي واإلقليمي، كما أهنا دل تدخل ضمن سلم ترتيب أحسن أو أفضل 
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 2756افريقيا وادلرتبة  29ادلرتبة  2012/2013ي بومدين( سنة يومنا، حيث احتلت اجلامعة األوذل يف اجلزائر )جامعة ىورا
 عادليا،وىي مرتبة غَت مشرفة للتعليم العارل والبحث العلمي يف اجلزائر. 

 
Source :office national de statistique (ONS) 

إذل  1990براءة اخًتاع سنة  235 تبُت معطيات الشكل البياين أعاله أن حجم براءات االخًتاع اطلفض يف اجلزائر من         
براءة اخًتاع  159، وينخفض إذل 1996براءة اخًتاع سنة  200، لَتتفع ىذا العدد رلددا إذل 1992براءة اخًتاع سنة  174
.ال كن و على الرغم من ذلك ؽلكن 2013براءة اخًتاع سنة  840و 2003براءة اخًتاع سنة  326  ليصبح 2000سنة 

الزالت من البلدان ادلستوردة للمعرفة العلمية واألفكار واخلربات ادلعرفية وذلك باعتبار أن اجلامعة والتعليم العارل ال  اعتبار أن اجلزائر
 تصب يف مصلحة البحث العلمي وادلعريف.

سلتلف مية يفالتّن جهودَ  ُتواجو اليت ادلشكالت معظمَ  ألنّ  احلياِة اليوم، عصبُ  ىو االقتصادَ  أنّ  يف شكٍّ  من : مااالقتصاد 
 ُمقوِّماهِتا وتوفَتِ  الّتنَمويّة وجو ادلشاريعِ  يف ادلعوِّقات من فالعديدُ  .مباشر غَتِ  بشكلٍ  مباشرًة أو االقتصاد بنواحي َترتبط األقطارِ 

الفرعّية   ادلؤّشرات نم عددٍ  إذل رئيسّيٍة تتفرّع ركائزَ  ثالثِ  االقتصاد على مؤّشرُ  السائد. يَنبٍت االقتصاديِّ  ترتبط بالوضع األساسّية
 كما يلي:

 األنشطة كلّ  مباشر يف ضلوٍ  على تأثَته إذل نظرًا شديدة القطاع خبصوصيةٍ  ىذا يتمّيزاالتصال: و تكنلوجيا المعلومات 
 اسيٍّ أس كمرتكزٍ  ادلعرفةَ  تستهدف اليت اسًتاتيجيّات البلدانِ  ىف القلب مكانَ  ػلتلّ  أصبح الد ولة،حبيث قطاعات جلميع واخلدمات
كوِّنةِ  القطاعاتِ  جبودة شديدٍ  ضلوٍ  على ىذا القطاع عناصرُ  تتأث ر نفِسو، الوقت يف .ادلستقبلية يف رؤيِتها

ُ
 دلنظومة اأُلخرى ادل

 ادلعرفة،وذلك من خالل التفاعل الديناميكي بُت العناصر األساسية التالية:

ىو األمر الذي ؽليزه عن و اد ادلعرفة من العناصر األساسية لإلنتاج يعترب اقتص.العالقة بين اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية:2
 االقتصاد التقليدي الذي يعتمد على العناصر التقليدية الثالثة لإلنتاج)األرض ،العمل ،رأس ادلال(.

ن ؽلثل تكلفة ليس من ادلعروف سابقا أن االنفاق على رأس ادلال البشري )كالتعليم مثال( يف ظل االقتصاد التقليدي كا         
فقد تأكد للدول ادلتقدمة أن تنمية ادلوارد البشرية يف كافة اجملاالت أمرا  1995منذ اعالن برشلونة و ذلا أي عوائد اقتصادية، لكن 
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ثابتا يف كافة األنشطة ، إذ غلب أن ػلل زلل النموذج احلارل ظلوذجا آخر يقوم على أساس النمو ادلستدام والعادل  مرتكزا على 
التعليمية بشكل أكرب دلتطلبات االقتصاد ادلستدام، -ربسُت احلكامة بشكل مستمر، ومالئمة النظم التدريبية :"15"احملاور التالية

وتنمية البحوث واالبتكارات، وتطوير تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ، والوساطة، كأسلوب حلل الصراعات، وتبٍت قيم ادلشاركة 
 اجلهات االجتماعية.   والتعاون من قبل كافة

إغفال  اذل كبَت يعود حلد العربية( باألخص الدولو منو ) تعاين الذي احلارل التنموي أما بالنسبة للدول النامية فادلأزق         
 من ما ؼلصص بُت العكسية والتغذية ادلتبادل التأثَت وعالقات الديناميكية لألبعاد الدول تلك يف ادلطبقة التنموية السياسات
 البشري ادلال راس استثمارات لبناء من ؼلصص وما ، االقتصادي يكلھال يف االختالل تصحيح ألغراض مادية استثمارات

 ادلؤشرات يف ظلو من ربقق ما بُت عميقة وواسعة فجوة بشكل مالھاإل ذلك أنعكس ،وقد اإلنسانية ادلقدرة وتعزيز والثقايف
وعلى . "16"اإلنسانية التنمية مؤشرات اھمقدمت ويف يكليةھادلؤشرات ال دتوھش الذي تمرادلس الًتاجع وبُت ، الكمية االقتصادية

عكس ذلك اذ اثبتت ذبارب البلدان ادلتقدمة أن االنفاق على رأس ادلال البشري يعد انفاق استثماريا.وكي يتحقق رلتمع ادلعرفة 
مها لكي عملية التنفيذ.وما ال شك فيو أن اقتصاد ادلعرفة يتطلب فال بد من هتيأت الظروف من أجل اغلاد ادلعرفة واستيعاهبا وتنظي

 قاعدة عريضة من ادلعلومات.

ولتحقيق ىذا اذلدف فقد دعت األمم ادلتحدة اذل تعميم كل ادلبادرات العلمية والتكنولوجية اليت هتدف اذل اجلمع بُت           
سياسات التصنيع وسياسات الًتويج التجاري للسلع واخلدمات وقد أطلق  ادلعرفة العلمية واخلربة التكنولوجية ،وتعمل على تشجيع

.وتعرف مدن التكنولوجيا بأهنا مبادرة تقوم على أساس ادللكية العقارية اليت ذلا صلة "17على ىذه ادلبادرة اسم )ادلدينة التكنولوجية("
"بأن اقتصاد ادلعرفة Alvin Tofflerفن توفلر"وطيدة باجلامعات وغَتىا من ادلؤسسات البحثية.وعلى ىذا االساس يشَت أل

 يلعب دورا كبَتا هبذه ادلدن  واليت ؽلكن أن تصبح مركزا ىاما القتصاديات العادل.

من الناتج احمللي اإلمجارل الذي يتحقق يف البلدان ادلتقدمة اظلا  يعتمد على اقتصاد  %50ىذا ويشَت االقتصاديون أن           
حفز البحث العلمي والتطوير إذل رغبة سياسية جادة يف توطُت العلم ، وتأسيس البنية التحتية الالزمة لو ، وىو  ادلعرفة. لكن ػلتاج

أمر ػلتاج إذل سلصصات مالية عالية ، وىذه ادلخصصات صلد نسبتها تتفاوت من بلد آلخر ، وللمقارنة صلد أن النسب يف البلدان 
%( 50إذل أن ذلك اإلنفاق يأت من قطاعات إنتاجية وخدماتية بنسب تزيد عن )%( إضافة 5 -%2,5ادلتقدمة تًتاوح بُت )

يف الدول ادلتقدمة.وتدين سبويل البحث العلمي من قبل القطاعات اإلنتاجية واخلدمية كما ىو يف البلدان العربية يفسر إذل حد ما 
% من رلمل التمويل يستهلك 89كومي تصل قيمتو زلدودية النشاط االبتكاري خصوصًا إذا أخذنا يف االعتبار أن التمويل احل

     ."18"معظمو يف تغطية رواتب العاملُت
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III. مؤشرات التنمية البشرية في الجزائ 
مستويات عالية و  ربقيق مستويات ىامة من التنميةأجل االجتماعية من و لقد أعطت اجلزائر أولوية واضحة للتنمية البشرية          

تتسم بفقر  كانتوقد كانت وتَتة التطور سريعة خاصة وأن ظروف السكان االجتماعية واالقتصادية   من الرفاىية للمواطنُت 
قد عملت على تلبية معظم و ،بنسبة متفاقمة يف ادلناطق القرويةو مية يف األوساط ادلختلفة األو ظروف صحية مزرية  ،شديد وبطالة 
 التنميةؤشرات مربسنت حيث  ةإغلابيستعمارية  شلا أدى إذل ربقيق نتائج دلعاجلة التأخر الذي ساير ادلرحلة اإلسكان احتياجات ال

التنمية  ، دليل( IDHالتنمية البشرية " دليل التنمية البشرية ) لقياس أربع مؤشرات سلتلفةمت اعتماد قد و  رفاىية الطفولةو   البشرية
 (".IPHؤشر الفقر البشري )مأخَتا و ( ، IPF( ، مؤشر مشاركة النساء )ISDHالبشرية اخلاص باجلنس )

 :(IDH) تطور دليل التنمية البشرية -1
بعض كان أقل سرعة من مؤشر   تطوره لكن ، 1960لتنمية البشرية يف اجلزائر ارتفاعا مستمرا منذ سنة القد سجل مؤشر         

هبذا ادلعدل صنفت و  0,717دبعدل و دولة  182من أصل  93من حيث  التصنيف  الدورل  فاحتلت ادلرتبة  أماالبلدان اجملاورة، 
مع ذلك يعد ىذا الًتتيب إذا ما قورن مع اجملهودات ادلبذولة ال يزال دون و  2013من بُت الدول ذات الدخل ادلرتفع سنة 

 .ادلستوى ادلطلوب
 .3102-0551في الجزائر خالل الفترة   لمركبة له(: تطور مؤشر التنمية البشرية والمؤشرات ا10الجدول رقم )

 التقارير الدولية للتنمية البشرية.و االجتماعي في الجزائر ،و عن المجلس الوطني االقتصادي تقارير لسنوات مختلفة صادرة  -المصدر:

 2008 3113 3112 3111 3112 3112 3113 3111 0555 0554 0551 السنوات
 14242 14322 0,760 0,761 0,750 14312 14333 0,705 0,695 0,689 14223 مؤشر التنمية البشرية

مؤشر معدل الحياة عند 
 الوالدة

14312 0,778 0,783 0,792 14413 1431 0,830 0,827 0,845 14334 14441 

تج الداخلي مؤشر النا
الخام بالنسبة  للقدرة 

 الشرائية

14221 0,651 0,661 0,666 1422 1425 0,708 0,726 14305 14300 14202 

 14153 14300 0,715 0,730 0,711 1425 14240 0,659 0,659 0,643 \ مؤشر مستوى التعليم
       3102 3103 3100 3101 3115 السنوات

  14303 14302 14254 19699 14240 مؤشر التنمية البشرية
مؤشر معدل الحياة عند 

 الوالدة
14434 14445 14423 14423 14412 

مؤشر الناتج الداخلي 
الخام بالنسبة  للقدرة 

 الشرائية

14152 14202 14230 14203 14253 

 14242 14233 14224 14232 14212 مؤشر مستوى التعليم



 -اقتصاد المعرفة ودوره في تفعيل مؤشرات التنمية البشرية في الجزائر  -د.نشاد حكيم، أ.بن قرين جمال، 

  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     255

ظاىرا إذل حد الساعة و ال يزال ىذا التطور متواصال و لقد عرفت مؤشرات التنمية البشرية منذ سنوات التسعينيات ربسنا  معتربا     
كان ىذا ناذبا عن السياسات حىت بعض  الدول ادلغاربية  و  ان يفوق،إال أن ادلؤشر ظل زلافظا على مراتب ال بأس هبا، بل ك

دبعدل و دولة   174من أصل  107احتلت مرتبة و  لفًتة  ادلرافقة لإلصالحات االقتصادية ادلتبعة خالل او االجتماعية ادلنتهجة 
إذل غاية  2000ة من سنة ، إال أهنا تراجعت يف الًتتيب بداي0,693دبعدل  1999سنة  100رتبة مو ،  1998سنة  0,683
 .0,717دبعدل و دولة  182من أصل  93فاحتلت ادلرتبة  ،2002

بلدا، وبقيمة مؤشر التنمية  150من أصل 106اجلزائر يف ادلرتبة  2002صنف التقرير العادلي حول التنمية البشرية لسنة    
بالنسبة لسنة  0,693فقد منح اجلزائر قيمة قدرىا  2001،أما التقرير العادلي لسنة 2000بالنسبة لسنة  0,697البشرية قدرىا 

، ويعود ىذا 2000ؤشر التنمية البشرية خالل سنة دل تراجعت مرتبة اجلزائر إال أنومن حيث الًتتيب. 100وادلرتبة  1999
 0,500 بلدان ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية ادلتوسطة )يًتاوح مؤشر تنميتها البشرية بُت دخالالًتاجع إذل إ

  .(.دل تكن موجودة يف التقارير السابقة واليت يتجاوز مستوى تنميتها البشرية مستوى اجلزائر0,799و

أي بارتفاع قدره  1005سنة  08445إذل  2665سنة  08350انتقل ادلؤشر الوطٍت للتنمية البشرية الوطٍت من          
 خالل ىذه الفًتة نتيجة ربسن عناصره الثالثة. 20%

 مؤشر األمل في الحياة عند الوالدة: -2

للتنمية يف آن واحد كما يدل على مدى فعالية و يعترب العمر ادلتوقع عند الوالدة مؤشرا ىاما  للوضعية الصحية للسكان،             
ات التنمية البشرية أنظمة الوقاية واالىتمام ادلخصص  لصحة األم والطفل لذلك اعتمده برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي كأحد مؤشر 

 67,8، مث إذل 1981سنة يف  61,6مث إذل  1970سنة يف  53,5إذل  1962سنة يف  47من حوارل  العمر عليو  انتقلو 
ومن ادلالحظ أن العمر ادلتوقع عند ادليالد أعلى عند  ،سنة 12سنوات يف غصون  6,2، أي دبعدل تطور قدره 1993سنة يف 

 1991سنة  عام   67,3سنتُت يف غالب األحوال، ارتفع من  ل ويقدر الفرق بُت الصنفُت بسنة أعليو عند الرجا والنساء شلا ى
 72,1سنوات لصاحل النساء، دبعٌت  2,7. ويقدر الفرق بُت العمر ادلتوقع بُت الرجال والنساء  ب  : 2001سنة عام  70,7إذل 

 20ن قد ربصلنا على ربح يف العمر البشري أكثر من وهبذا نكو  2002سنة عام  73سنة للرجال، فاق  69,4سنة للنساء و
سنة للرجال فقدر معدل األمل  5,6وسنة للنساء  6,6سنة منها  6,1وخالل عشرية حقق ربح يقدر 1970سنة بالنسبة لسنة 

للنساء مقارنة بالرجال  1,9وهبذا يكون فارق العمر  2002سنة  للنساء سنة 74,4سنة عند الرجال و 72,5يف احلياة 
هبذا يكون و سنة  1,8سنة الرجال أي بفارق  75,6و سنة  77,4قدر عمر النساء  منو   2011سنة عام  76,5بلغ و ،"19"
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سنة  4,1وسنوات يف عمر النساء  4سنوات ،  4قدره   2011إذل  2000ر السكان خالل الفًتة من قد سجل رحبا يف عم
 للرجال.
إذل  1995نقطة مئوية بُت الفًتة   1,03دبا يقارب   gainحقق  رحبا أما معدل"مؤشر" العمر ادلتوقع عند الوالدة         
، مقابل   2006سنة  0,845سنوات  كما بلغ ىذا ادلؤشر  7,3أي ما يعادل  0,827إذل   0,704، إذ انتقل من  2005
 ،"20"سنة خالل الفًتة 3,2ىنا قد سجل رحبا حبوارل و ، حُت أن زادت مدة احلياة  2000يف  0,792و 1995يف  0,704

ومعدل تزايد سنوي يقارب نسبة  ℅9، أي بنسبة ارتفاع قدرىا 2008سنة  0,847إذل  1998سنة  0,778انتقل من 
ما سجل األمل يف احلياة عند الوالدة زيادات معتربة حيث بلغ قيمة من بُت القيم ادلرتفعة اليت سجلتها بلدان منطقة ك  ،℅1

سنوات بالنسبة للجنسُت  04وأدى ذلك إذل ارتفاع يف امتداد العمر يفوق ،(MENAالشرق األوسط وبلدان مشال إفريقيا )
وعليو  أشهر سنويا تقريبا 2أي دبعدل  ،سنوات بالنسبة للنساء 3ال وسنوات ونصف بالنسبة للرج 4( أي 1998سنة  72)

 ."21"عداد البلدان اليت تعرف مستوى تنمية بشرية مرتفعا يف 2008سنة عام  76تصنف اجلزائر اليت بلغ األمل يف احلياة لديها 
% سنويا خالل العشرية 7ىو ما ؽلثل معدل ظلو و  0,878قيمة  2009سجل سنة و  0,889بلغ  2010يف سنة و        

 ."22"سنوات 3,7ما يعادل ربح يف  العمر البشري دبقدار و  2010إذل 2000

أن  إذلوكل ىذه ادلعطيات السالفة الذكر  تشَت  بعدة عوامل ،وذبدر اإلشارة إذل أن العمر ادلتوقع عند ادليالد مرتبط ارتباطا وثيقا 
معدل الوفيات عند الوالدة وعند األطفال ، مع اطلفاض معدل الوفاة عند النساء  ربسن معدل احلياة عند الوالدة راجع إذل اطلفاض

الربط بقنوات الصرف و بعض اخلدمات األساسية ادلكملة لربامج الرعاية الصحية مثل التزود بادلياه الصاحلة للشرب  ربسُتو احلوامل 
النساء  و تعميم خدمات التلقيح بالنسبة لألطفال  و تنظيم الوالدات من خالل انتشار استعمال وسائل  منع احلمل، و الصحي 
متابعتهن،باإلضافة إذل تطور مستوى التعليم ، والًتبية للذكور واإلناث ، تراجع سن الزواج  دخول ادلرأة إذل عادل و احلوامل 

 اخل.الشغل...
 2213 -1995خالل الفترة  (:تطور العمر المتوقع عند الوالدة22الجدول رقم )

: office national des statistiques Source 

 2227 2226 2225 2224 2223 2222 2221 2222 1999 1998 1997 1996 1995 البيان
 ,77, 796, 776, 799, 779, 796, 799, 796, 79,, 70,5 6,76 6698 6699 الرجال
 678, ,69, 676, 698, 779, 797, 796, 797, 779, 72,9 77,, 6897 6,98 النساء

 ,69, ,69, 796, 798, 779, 797, 799, 796, ,77, 71,7 6879 ,6,9 6,97 المجموع
        7,77 7,77 7,77 ,7,7 9,,7 8,,7 البيان
        \ \ 676, 676, ,77, 779, الرجال
        \ \ 77,, ,, 677, ,67, النساء

        7, 777, 676, 677, 676, ,67, المجموع
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 فرد من الناتج المحلي":مؤشر الدخل،"نصيب ال-.3

 يتمّ  الدخل أقل وتوزيع الدؽلوغرايف النمو معدلّ  يكون أن شريطة االجتماعي الرفاه زيادة يف البالغ األثر لو االقتصادي النمو إن         

 ذلك على يًتتبو  أخرى إذل سنة يتحسن من اإلمجارل اإلنتاج من الواحد الفرد حصة فإن الشرطان ىذان ربققا لو ،عادل بشكل

 (جهة من الفقراءو  األغنياء دخول بُت الفجوة منها ىذا اذلدف ربقيق دون ربول أخرى عوائق توجد لكن ادلعيشي، ادلستوى ارتفاع

 الدخول بُت كبَتة فجوة ىناك فطادلا .أخرى جهة من األسعار وارتفاع )منحٌت لورنزو  جيٍت دبؤشر باالستعانة الفجوة قياس ؽلكن

 اطلفاض إذل يؤدي األسعار تضخم أن كما الفقَتة، الفئة أقل بدرجةو  الغنية الفئة ينفع االقتصادي والنم فإن الدنيا الدخولو  العالية

خالل فًتة و ،"23"االمسية القيم بدل احلقيقية بالقيم نعمل ادلشكل ىذا لتاليفو  ،الوطٍت الدخل من الفرد الشرائية لنصيب القدرة
ولية من زيادة الناتج الداخلي اخلام يف اجلزائر نتيجة لزيادة حجم االستثمارات ادلنفدة خالل البًت  اإليراداتالسبعينات ساعلت 
اليت أثرت سلبا على حجم و يف سنوات الثمانينات شهد الناتج الداخلي اخلام تراجعا نتيجة لألزمة النفطية و تلك الفًتة، إال أنو 

اذليكلية على االقتصاد الوطٍت سنوات التسعينيات بالتعاون مع  اإلصالحاتادلداخيل ادلتأتية من قطاع احملروقات، إال أن تطبيق 
بدأت معدالت النمو و صندوق النقد الدورل حفزت معدل النمو احلقيقي خاصة من خالل مساعلة القطاعات اإلقتصادية ، 

% يف 30ثمانينيات بنسبة يساىم قطاع احملروقات، منذ أواسط ال ،"24"1995االقتصادي يف تسجيل نتائج إجابية منذ سنة 
 .% يف تصدير السلع95% من مداخيل ادليزانية، كما يساىم بنسبة 60إمجارل الناتج الداخلي ويضمن 

 بُت سنيت%، 21,6دوالر، أي باطلفاض قدره  2.278دوالر إذل  2.906تراجع الناتج الداخلي اإلمجارل للفرد الواحد من 
وكان يفوق  مرتفعا نسبيا 1995اجع ، ظل مؤشر التنمية البشرية يف سنة الًت ىذا وعلى الرغم من  ،"25"1996و 1987

 .مستوى مؤشر البلدان ادلغاربية األخرى

% خالل الفًتة 2,9ظلو سنوي قدره  هبذا يكون قدو  2000مليار دينار يف عام  4.000بلغ إمجارل الناتج الداخلي كما 
% إذ أن مستوى الناتج 5إذل ربسن معدل دخل الفرد الواحد بنسبة  ية العادلي للتنمية البشر  أشار التقرير كما،1998-2000

( يف سنة PPA)  5.063مقابل  2000يف سنة  5.308( الشرائية بلغ PPAالداخلي اخلام للفرد الواحد دبقارنة القدرة )
، 2008الر عام مليار دو  170إذل ما يقارب  1999مليار دوالر عام  49بثالث أضعاف، منتقال من  رتفعا قدو ، 1999

% 4,9خالذلا تو واليت بلغت نسب 2008بشكل عام نتائج النمو اليت أحرزهتا اجلزائر يف سنة   أيد البنك العادلي  ومن جهتو
% خارج احملروقات، السيما يف قطاع البناء 6النمو ليقارب ىذا ، بينما تواصلت وتَتة ارتفاع 2007% سنة 3,1مقابل 

، فيما عرف مؤشر الناتج الداخلي اخلام بتكافؤ القدرة الشرائية  "26"ت ذات الصلة دبشاريع ادلنشآتواألشغال العمومية واخلدما
ويف الواقع ربسنت الوضعية االقتصادية لألسر بشكل ملحوظ ،1005و 2665خالل الفًتة ادلمتدة بُت  ℅21ارتفاعا قدره 
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% 25النفقات االجتماعية للدولة اليت سجلت معدل ظلو قدره التحويالت االجتماعية اذلامة، و اليت سايرهتا بفضل عودة النمو 
 ."14"2665ربسن ادلداخيل، فيما يعرف معدل الفقر العام تراجعا مستمرا منذ سنة  وخالل ىذه الفًتة صلم عن

سنة  0,747ليصل إذل  2007سنة  0,728إذل  2006سنة  0,719انتقل مؤشر دخل الفرد بتعادل القوة الشرائية من و 
 كما قيمتو ادلتوسطة خالل   2006% منذ سنة 1,86هبذا يكون قد سجل معدل ظلو و  2008

% بُت سنيت 2,5و، 2007و  2006% بُت سنيت 1أي بزيادة أكثر من  0,697ب     2006إذل  2000الفًتة 
 2007 جاءت تطورات ىذا ادلؤشر تزامنا مع التحسنات اليت شهدىا الناتج الداخلي اخلام بُت سنيتو ، 2008و2007

نتيجة لألزمة  2008استقر  يف ىذه النسبة سنة و  2007% سنة 3و 2006% سنة 2حيث عرف معدل ظلو يفوق  2008و
 2007$ سنة 3.936العادلية اليت كانت سببا يف تراجع االقتصاد العادلي، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج الداخلي اخلام  

مليار 138.146مع العلم أنو بلغت قيمة  الناتج الداخلي اخلام "28"%28أي دبعدل زيادة قدره  2008$ سنة  5.034و
، نصيب الفرد من الدخل الوطٍت اخلام  ىو اآلخر  2010مليار دوالر، سنة  161.975ارتفعت إذل و  2009دوالر  سنة 

دوالر  8.816ذل إ 2009دوالر بتعادل القوة الشرائية سنة  7837شهد زيادة زلسوسة خالل السنتُت كذلك  حيث انتقل من 
أسعار يف كانت سبب ىذه الزيادات ادلعتربة إذل اإلرتفاع و % ، 12ىو ما ؽلثل معدل ظلو و ،  2010بتعادل القدرة الشرائية سنة

% خال سنة 3أي سجل نسبة تطور  0,614و 2009سنة  0,596، بلغ مؤشر الدخل 2005خاصة منذ سنة و النفط 
، 2009% سنة 3، مث بعدىا تراجع ب    2007مقارنة بسنة  2008% سنة 3,7ي واحدة ،ىذا األخَت شهد معدل زيادة سنو 

ىذا كان نتيجة الرتفاع سعر برميل النفط بنسبة و % 3قدر معدل التطور و  2010مث بعدىا اسًتجاع ىذا االطلفاض سنة 
معطيات  تشَت و ، 2010% خالل سنة 29,7لَتتفع بنسبة و ،2009% سنة 38، مث اطلفض بنسبة 2008% سنة 33,4

  2000% خالل فًتة 4و% 1الدخل الوطٍت اخلام يًتاوح بُت و الديوان الوطٍت لإلحصاء أن الفرق بُت الناتج الداخلي اخلام 
 ."29"2010و

 2213-1985تطور نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بتعادل القوة الشرائية خالل الفترة (:24الشكل رقم )
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  Source :World Bank: http://databank.worldbank.org, (WDI).ث 
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 مؤشر مستوى التعليم"المعرفة":.2

 24إذل  6ادلعدل اإلمجارل للتمدرس للفئة من  1/3يتكون مؤشر مستوى ادلعرفة من مؤشرين فرعيُت فهو يضم ثلث           
إن ربسن قيمة ىذا ادلؤشر يدخل بادلوازاة  ضمن أىداف األلفية للتنمية  ، سنة فأكثر 15بالنسبة حملو األمية لفئة  2/3ثلثي و سنة، 

ادلدعوم من طرف اذليئات الدولية ادلتخصصة يف ميدان االسًتاتيجيات التنموية  الطويل ادلدى والذي يعترب أحد ادلتغَتات لقياس أثر 
 السياسات العمومية العمومية 

سنة  0,715قدر ىذا ادلؤشر ب   و يف ادلتوسط  السنوي، %2زيادة تفوق  2005ذل إ 1995فقد عرف خالل الفًتة ادلمتدة من 
من ادلالحظ أيضا أن و ، 2002و          1998نقطة بُت سنيت   0,081ونقطة  0,034قد سجل ارتفاع بقيمة و ، 2006

بعدما كان  2006سنة  0,659إذل  2002سنة   0,617مؤشر ادلعرفة لدى الفتيات سجل ارتفاعا منتظما فارتفع من 
يبقى الفارق مستمرا  حيث بلغ و رغم ذلك يبقى دوما اقل من القيم ادلسجلة عند الذكور  ،1998سنة  0,548يساوي 
ىذا راجع نتيجة إذل التحسنات و  2006نقطة سنة  0,112و، 2002نقطة سنة  0,127و 1998نقطة سنة  0,155

نقطة  0,91ونقطة  1,23لقرائية لدى الكبار الذي عرف تطورا بنسبة او زلو األمية و نسب التمدرس اإلمجالية   احلاصلة يف
 ℅17مسجال ارتفاعا قدره  2008سنة  0,740إذل  1998سنة  0,643انتقل ادلؤشر من و ،"30"2006و    1998خالل الفًتة 

استفادة السكان من التعليم  وتدل ىذه األرقام على التقدم الكبَت، واجملهود اجلبار ادلبذول يف سبيل، ℅2ومعدل ظلو سنوي قدره 
 2010سنة  0,178قد سجل ادلؤشر رحبا قدره و ، "31"عرب سلتلف مناطق الوطن،باإلضافة ارتفاع يف نسب مشاركة الفتيات 

قد ارتفع ادلؤشر  2010و  2009%، أما بُت  سنيت 3أي دبعدل تطور سنوي يف ادلتوسط قدره  1998مقارنة بسنة 
هبذه القيم ُصنِّفت اجلزائر يف فئة الدول اليت ذلا و % 4ارتفاع ما يعادل و  0,626إذل  0,603من  نقطة حيث انتقل 0,023ب    

 مستوى متوسط من التعليم.

 ، بفضل اإلصالحات ادلنجزة يف ميدان 1976من سنة  منذ لقد ربسنت معدالت التمدرس خاصة  :نسب التمدرس 
سنة، شلا ساىم يف تطوير نسبة  15و 6ل الذين تًتاوح أعمارىم بُت ورلاين جلميع األطفا يإجباريو التعليم من خالل جعل

 التمدرس سواء تعلق األمر بالذكور أو اإلناث.
%، أي 81,6التمدرس، حيث قدر ادلعدل اإلمجارل للتمدرس خالل تلك السنة  نسبسجل تباطؤ يف  1998يف سنة            

-نسبة سبدرس الذكور ب  يف ل اطلفاض يسجمت ت األخطر من ذلكو ، 1987% بادلقارنة مع سنة 1,7+ قدره ارتفاعايعادل  ما
ارق بُت و %  ونتج عن ذلك تقلص الف7,6+نسبة ب  بعرفت ارتفاعا  حيث، فتم تسجيل العكس % أما بالنسبة لإلناث3,7

 الل ال سن وات وخ ،"32"1987% سنة 16,1 بعدما كان% 4,8ب        نسبة سبدرس اإلناث والذكور فقد أصبح الفارق يقدر
نقطة،  وذلك، ما يعادل زيادة بطيئة مرتُت عند الذكور  2,45زيادة العدد اإلمجارل للتالميذ ب    شهدت، 2001-1998األرب ع 
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% يف التعليم 46,82،حيث بلغت نسبة مشاركة الفتيات نقطة 3,84ب : % مقابل تلك ادلسجلة عند اإلناث 1,73+ 
 ."33"يف التعليم الثانوي %56,15م ادلتوسط ويف التعلي %48,06و   االبتدائي

كانت نسبة اإلرتفاع لدى الفتيات أكثر من الذكور و % 1,2ظلوا قدره [ 24-6]كما سجل معدل التمدرس للفئة العمرية       
هبذا يكون قد  و لَتتفع  1998سنة  59,1%مقابل  71,25%بلغ 2006يف و % على الًتتيب،  0,9و% 2,3فكانت النسبة 

وىذا ادلعدل ازداد  2002وبادلقارنة بنسبة        نقطة سنويا  1,23نقطة خالل ىذه الفًتة أي دبعدل زيادة  9,86بح كلي كسب ر 
سنوات  13,4سنوات قدر  6، باإلضافة إذل كل ىذا العمر ادلتوقع الدراسي  لدى األطفال البالغُت من العمر "34"نقطة 4,36ب 

 2009بُت سنيت و ،  1998سنة مقارنة بسنة  3,9رحبا يف العمر الدراسي قدره  وأ هبذا يكون قد سجل مكسباو  2010سنة 
ىذا  2013سنة عام  14و 2012سنة  13,6بلغ ىذا العمر و أشهر  8العمر ادلتوقع للتمدرس عرف ربسنا بأكثر من  2010و

سنة عام  7,2سنة يف اجلزائر  25من من جهة أخرى كانت مدة ادلتوسطة دلستوى ادلعرفة لألفراد الذين يبلغون أكثر و من جهة 
اكتسبت ربح شهرين   2010و  2009بُت سنيت و  1998سنة مقارنة بسنة  2هبذا تكون ادلدة عرفت رحبا قدره و  2010

 . "35"فقط

 69,44%مث   2002يف  64,5%لتزداد إذل   1998يف  55,89%أما من حيث  اجلنس ، فقد بلغت النسبة عند اإلناث        

 .نقطة  على التوارل 0,94ونقطة ،  -0,48نقطة  أي تراجع ب     1,87اإلناث ليصبحو ، كما تراجع الفارق ينب الذكور 2006يف 

يف حُت تؤثر العديد من  ،وتبقى نسبة التمدرس كما يف ادلاضي أعلى يف ادلناطق احلضرية عما ىي عليو يف ادلناطق الريفية       
إطلفاض ادلداخيل،  النزوح الريفي ادلتفاقم بسبب اذلروب من اإلرىاب، ونتج عن "سب التمدرس العوامل يف ادلناطق الريفية على ن

 ."ذلك بصفة عامة غلق ادلدارس يف ادلناطق الريفية اليت يصعب الوصول إليها

 ،وقالسكان البالغُت سن العاشرة فما فمن سبس ثالثة أرباع  1966كانت األمية يف سنة األمية و تعليم الكبار:و مح 
% 85,40% بالنسبة للرجال و62,30قدرت ب  ف ،ومشلت ظاىرة األمية الرجال والنساء على حد سواء بنسب جد عالية

ذلذا واستمر اإلطلفاض  ،بدرجة أقل عند النساء تكان  اًتاجع تدرغليا فيما بعد رغم أهنيف الىذه  النسبة بدأت بالنسبة للنساء، و 
من  لدى النساء بنسبة أسرعوكانت نسبة اإلطلفاض  .1995ما بعد سنة و  1995و 1992دلعدل يف الفًتة ادلمتدة بُت سنة 

يف ادلناطق  بكثرة ةنتشر مظاىرة ال وكانت ، 1998و1987% خالل الفًتة ادلمتدة بُت 16,40 -قدرىا النسبة عند الرجال 
% من 25,7نسبة ،و % 34,9وية التجمعات السكنية الثانيف و يف ادلناطق القوية % 51,5حيث قدرت نسبتها   ادلعزولة

سنة 24-15 عمريةفئة الالسجلت  1998وحسب معطيات اإلحصاء العام للسكان والسكن لسنة  األميُت يف ادلراكز احلضرية 
 ."03"%87نسبة زلو األمية قدرىا 
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نقطة من  7,3ورت ب   حيث تط  %72,8 2006سنة عام   15قدرت نسبة زلو األمية  لألفراد البالغُت من العمر أكثر من        
يعترب معدل النمو دلستوى زلو األمية و  نقطة  2,9سجلت رحبا قدره  2002مقارنة بسنة و ، 2006 -1998ادلائة خالل الفًتة 

نقطة يف السنة .وىذا ادلعدل الكلي ال يتماشى على ضلو مالئم مع اجلهود الًتبوية ادلبذولة منذ  0,91ضعيفا بتغَت سنوي 
 االستقالل. 

وحسب اجلنس، إن معدل زلو األمية عند النساء ازداد بأكثر من ضعفُت مقارنة بتطور معدل زلو األمية عند الرجال خالل        
فقد  [24-6]وىذه النسبة تبقى ضعيفة وغَت كافية بالنظر إذل التطور احملقق يف نسبة التمدرس للشرػلة  2006 -1998الفًتة 

وبالنسبة للذكور  2006يف  64,1%وبلغت  2002يف  60,3%لتصل إذل  1998يف  54,3%بلغت نسبة النساء ادلتعلمات 
 . 2006يف  814%و 1998يف  %75,7

أي شهد ارتفاع سنوي بنقطة  6.108.000بلغ عدد األميون حوارل  2008كان سنة سبو اإلحصاء العام لل أفادحسب ما      
سنة  74,9أخَتا نسبة و  2007% سنة 73,8إذل   2006% سنة 72,8إذ انتقل من  2008و 2006واحدة بُت سنيت 

نقطة سنة  17,3و 2008نقطة سنة  15,2بفارق قدره  األوذلالفوارق  بُت اجلنسُت دائما النساء يف ادلرتبة  أما، 2008
قد و % للرجال، 15,5النساء مقابل  أوساط% يف 28,9% منها 22,1 األميةقدرت نسبة  اإلحصاءحسب نفس و ،"37"2006
القضاء  عليها يف أفق و الثانية استئصاذلا و  2012يف أفق  اجلزائر إسًتاتيجيتُت  حملو األمية ،األوذل تتمثل يف زبفيض النصف اتبعت 
2016"38".   

 لالميُت احلارل العدد خفض إرل يرمي الذي الدورل قبل اجملتمع من احملددة األىداف ضمن األمية حملو الوطنية اإلسًتاتيجية تندرجو   

 الضرورية البشريةو  ادلالية ادلادية، ادلوارد تنوي تكريس كما هنائيا األمية زلو إذل اجلزائر تطمح عليوو  2012 سنة غاية إذل  50% ةبنسب

 :"39"التالية الكيفيات على تطبيقها، يف شرع اليت العمل خطة ترتكزو .2016 سنة غاية إذل اآلن مناآلفة، ىذه على للقضاء

 من بد ال ، 50 %بنسبة  لالميُت احلارل خفض العدد يف ابتغاءو  مليون، 6,2 :  ب 2005 سنة جلزائرا يف األميُت عدد قدر  -
 إذل تطمح اجلزائر اليت طرف من ربقيقها غلب اليت الدنيا النتيجة وىي ، 2012 سنة غاية اآلن إذل من أميا 3.100.000  تعليم

 .2016ة سن غاية إذل اآلن من األمية زلو
 كل يف األمية زلو مسؤولية توسيع مبدأ األميُت على تعليم إسًتاتيجية تقوم وجو، أكمل على الواسعة دلهمةا هبذه للقيام ‾
 دبؤىالت تتمتع اليت الوزارات ونقصد بذلك الدولة، مؤسسات يف الرئيسيون الشركاء ويتمثل .ادلدين واجملتمع للدولة ادلعنية القطاعات

 .بالطريقة ذاهتا ومهارات بشرية موارد منشآت، من ادلبذولة اجلهود وتعزيز  ألميةزلو ا عمليات تأطَت أو الستقبال خاصة
 التجهيزات،و  بالوثائق التزويد الفنية، ادلعونةو  اخلربة :مثل متعددة بأشكال يكون قد ادلتدخلة العوامل سلتلف تقدًن أن كما -
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 .األمية زلو برامج وتطبيق التصرف، استقبال ربت احملالت وضع
 .األولوية ىي سنة 49و 15 بُت العمر ادلوجودة فئة تبقى حبيث األميُت، مجيع تعليم إذل األمية زلو لياتعم هتدف -
 الذين سيستفيدون الريفية ادلناطق سكانو  من النساء كبَتا، اىتماما األمية من أكثر بشكل ادلتضررين السكان إيالء يتم -

  .افيةوالثق االجتماعية ظروفهم ومكيفة مع مالئمة برامج من
 برامج إعداد حبيث سيتم البدويُت،و ادلساجُت  ادلعاقُت، مثل ادلعوزة، االجتماعية الطبقات العملية، ىذه كما ستشمل -
 .اجلهم من خاصة

 .ادلقام األول يف األمية من أكثر ادلتضررة الواليات األمية زلو عمليات تستهدف -

 3114 -0551ل الفترة خال  "INT(:  تطور مؤشر مستوى المعرفة "12الجدول رقم )

 0551 0554 0555 3111 3113 3112 3111 3112 3113 3114 

 32452 30433 71,25 22432 24452 64,60 21421 14414 59,10 14435 (32-2المعدل المشترك الصافي )

 32434 30400 71,48 21414 24411 64,02 22453 15401 57,76 12432 الذكور

 32400 30423 71,02 22453 25422 64,50 21435 13430 55,89 14435 اإلناث

 32451 32442 72,80 32421 33441 69,90 32411 22421 65,50 \ سنة فما فوق 01معدل محو األمية  

 43411 40451 81,40 42411 40421 79,60 41411 33421 76,50 \ الذكور

 23421 21424 64,10 24411 22401 60,30 22411 11431 54,30 \ اإلناث

 INI" \ 0,634 14225 14300 0,681 14301 \ 0,723 14321 14322مؤشر مستوى المعرفة "

 14352 14442 0,781 \ 14330 0,744 14322 14302 0,703 \ الذكور

 14252 14232 0,664 \ 14215 0,617 14225 14123 0,548 \ اإلناث

Source: - Rapport national sur le développement humain « RNDH » de CNES, réalisé en      

               coopération avec PNUD, Algérie, ANNEE  2003 ; JUILLET, 2004p :102 

- Rapport national sur le développement humain « RNDH » de CNES, réalisé en coopération avec 

PNUD, Algérie, ANNEE  2006 ,:84 

- Rapport national sur le développement humain « RNDH » de CNES, réalisé en coopération avec 

PNUD, Algérie, ANNEE  2008, p :52 
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 الخاتمة:

لقد تبُت لنا من خالل ىذه الورقة البحثية بعد ربليل ادلعلومات مدى أعلية اقتصاد ادلعرفة يف ربسُت مؤشرات التنمية          
،الصحة)كأمل احلياة عند الوالدة...اخل(،الفقر،واليت سبثل وسيلة بيد االنسان الستمرار عيشو .وعلى ىذا األساس كالتعليم البشرية 

 ىذا ما يتطلب على الفاعلُت إعادة النظر يف السياسات ادلنتهجة هبذه القطاعات .و  تبقى التنمية البشرية الغاية ادلنشودة

الذي و أكثر على التجارب العادلية اليت حققت تقدما زلرزا يف رلال اقتصاد ادلعرفة  من جهة أخرى يتوجب على اجلزائر االنفتاحو 
 . وعلى ىذا االساس فقد توصل الباحثان من خالل ىذه الدراسة اذل ما يلي:ىو أساس ربسُت مؤشرات التنمية البشرية باجلزائر

 خالل من وتبُت اجملتمع، افراد عقلية بلورة يف بالغة أعلية لو ذيال التقٍت، والتطور ادلعرفة وتَتة تسارع على قائم ادلعرفة اقتصاد نا 

 البشرية التنمية على ادلعرفة توثر حيث اخرى، جهة من البشرية جهة،والتنمية من ادلعرفة اقتصاد بُت تبادلية عالقة وجود الدراسة

 .صحيح والعكس عالية بشرية تنمية مستويات ربققت ادلعرفة درجة ارتفعت فكلما
  تطويره دبتطلبات تنهض اليت ادلالية ادلخصصات وتوفَت التعليمي النظام كفاءة بُت اقًتان وجود الدراسة ايضا   نتائج هرتأظ 

 ربط يف االنًتنت استخدام يف والتعليم الًتبية على الًتكيز يف يكمن اجلنوبية كوريا مقدمتها ويف اآلسيوية النمور تقدم سر أن صلد

 األخرى الدول يف واجلامعات بادلدارس ربطها مث ومن االنًتنت طريق عن واجلامعات والثانوية وادلتوسطة ئياالبتدا التعليم مدارس

 دايديوك" مدينة تأسيس بعد والتنمية األحباث يف العاملُت وادلهندسُت العلماء عدد زيادة على والعمل األمريكية وخاصة

 ."العلمية
برفع التحدي يف ظل تسارع الدول ضلو تطوير قطاعاهتا ادلبنية على أساس اقتصاد معريف اذن ىذه النتائج تبُت أن اجلزائر ملزمة 

 وذلك من خالل:

 اجلزائر. يف العاملة ادلؤسسات كافة يف وتفعيلها ذلا أرضية اغلاد خالل من ادلعرفة اقتصاد دبنظومة االىتمام 
 األعمال أنشطة وتشجيع واالتصاالت اتادلعلوم تكنولوجيا يف واالستثمار ادلعرفة بتدفق تسمح بيئة إنشاء 

 .ادلعرفة اقتصاد تيار يف للسَت سبهد والتدريب التنمية على يساعد دبا

 وعالقة العادلي ادلستوى على ادلعلومات قطاع ظلو ظل يف النوعية وربسُت متكاملة تعليمية السًتاتيجية مسار رسم على العمل 

 واإلبتكار. اإلبداع نظام دعم تيار يف يصب الذي البشرية بالتنمية ادلعلومات تلك
 كوريا اجلنوبية،  ذبربة واالتصاالت ونذكر ادلعلومات وتكنولوجيا ادلعرفة اقتصاد رلال يف العادلية التجارب على اإلنفتاح ضرورة . 

 . البشرية يةالتنم تفعيل يف ما لو من ودورو باجلزائر   ادلعرفة اقتصاد برامج تطوير يف التجارب ىذه خربات من واإلفادة
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