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I. تمھید:  
شرین بتغیرات جذریة ھامة تطرح العدید من التحدیات و الفرص و لیس االقتصاد بدأ القرن الحادي و الع لقد

الجزائري بعیدا عن ھذه التغیرات، فضال عن تعاظم أھمیة المعرفة و التكنولوجیا إحدى أھم عناصرھا في االقتصاد، 
عتبر التعلیم من ، و ی)Knowledge – Based Economic(حیث أصبحت المعرفة سمة االقتصاد الحادي و العشرین 

العوامل األساسیة التي یقوم علیھا اقتصاد المعرفة و أھم مصادر تعزیز التنافس الدولي خاصة في مجتمع المعلومات، 
باعتبار أن التعلیم ھو مفتاح المرور لدخول عصر المعرفة وتطویر المجتمعات من خالل تنمیة حقیقیة لرأس المال 

لیمیة، بما یعني أن مجتمع و اقتصاد المعرفة مرتبط بمفھوم مجتمع التعلیم، حیث أن البشري الذي ھو محور العملیة التع
تحقیق الذات، بمعنى أن الفرد یتعلم كي یعرف و یتعلم كي یعمل و یتعلم كي یعیش مع  ھذا األخیر یعتبر أساس التقدم و

  : ، و لمعالجة ھذا الموضوع نطرح اإلشكالیة التالیةاآلخرین و یحقق ذاتھ
  مدى أھمیة و مساھمة منظومة التعلیم في الجزائر في بناء اقتصاد المعرفة ؟ما 

من غیر الممكن أن نبني  أھمیة الدراسة في كون أن المعرفة تتزاید بشكل سریع و تكمن : أھمیة الدراسة
من الناحیة  المالیة لم تعد كافیة لتحقیق مخرجات اإلنتاج الجدیدة سواء فالمواردمؤسسات قویة من دون المعرفة، 

معرفیة ھي التي تسیطر على  التي تملك أصوال ، و بالتالي فالمؤسسات المسیطرة والعلمیةاالقتصادیة أو من الناحیة 
  .صناعة المعرفة بما في ذلك التعلیم بكل مراحلھ

  :خالل دراستنا إلى  مننھدف  :أھداف الدراسة 
  ؛ة ركائزه األساسیة لغرض توفیر البنى التحتیة الالزمة لھإلقاء الضوء على االقتصاد المعرفي و أھمیتھ و معرف -
 .معرفة واقع المنظومة التعلیمیة في الجزائر و ما مدى مساھمتھا في ترقیة و تطویر أداء االقتصاد المعرفي -

اد تھ في بناء اقتصمن الدراسات السابقة التي اھتمت بموضوع التعلیم و مساھم العدیدھناك  :الدراسات السابقة 
  :سبیل المثال ال الحصر  ىالمعرفة نذكر منھا عل

، حیث حاول فیھا "سبل اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة: " بعنوان) 2005جوان (جمال سالمي  دراسة -
الباحث تحلیل معوقات اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة، و خلصت الدراسة إلى اقتراح بعض السبل لتیسیر  تسریع 

زائر في اقتصاد المعرفة كزیادة مستخدمي شبكة األنترنت، تطویر نظم التعلیم و البحث و االبتكار، و إعطاء اندماج الج
أھمیة أكبر لرأس المال الفكري، و كذا االھتمام بالتعلم مدى الحیاة، و تثمین دور التعلیم النظامي و تشجیع االستثمارات 

  . 1التصالاألجنبیة في التكنولوجیات الجدیدة لإلعالم و ا
نحو سیاسات : " بعنوان) 2006(یاسات االقتصادیة الفلسطیني معھد أبحاث السدراسة مقدمة من طرف  -

حیث تستعرض ھذه الدراسة اقتصاد المعرفة و أھمیتھ ، "تعلیم لتحفیز اقتصاد معرفة تنافسي في األراضي الفلسطینیة
إلى استنتاج  التعلیم الفلسطینیة، و خلصت ھذه الدراسة لمواكبة التحوالت االقتصادیة العالمیة، من خالل تحلیل منظومة

على أن تنافسیة الدراسة رئیسي مفاده أن رأس المال البشري الفلسطیني سیشكل القاطرة الرئیسیة للتنمیة، و أكدت 
من خالل االھتمام بالتعلیم في  و ذلك ،االقتصاد الفلسطیني ستتوقف باألساس علـى وفـرة وجـودة رأس المـال البشري

  .2جمیع مستویاتھ
_________________________________________ __  
eMail : (*) Nassireddinegribi@gmail.com &  (**) Cbhsofiane@gmail.com  

  
   ائر من خالل إبراز دور التعلیم في تدفق رأس  ھذه الدراسة إلى تحلیل واقع النظام التعلیمي في الجزتھدف

المال  البشري و في بناء  اقتصاد المعرفة، و الذي یستدعي من  الجزائر أن  تعمل على تنمیة رأس  المال   البشري و 
 خاصة على المستوى النوعي، بانتھاج المزید من اإلصالحات في قطاع التعلیم و ربطھ بسوق  العمل و رفع العائد منھ،

فالتعلیم الجید ھو السبیل الوحید لالرتقاء بالمجتمع، و ھو الذي یھیئ األرضیة الخصبة  و المالئمة  لتطویر االقتصاد 
الوطني و تحقیق  التنمیة المستدامة من خالل توفیر الید  العاملة  المؤھلة و التي تساھم  في رفع  اإلنتاجیة  و بالتالي 

  .ب أن یمیز المرحلة القادمةزیادة النمو، وھو التحدي الذي یج
  

 نظام تعلیمي، تعلیم، رأس المال البشري، اقتصاد المعرفة، تنمیة مستدامة. 
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دوره في بناء اقتصاد  تطویر التعلیم و" : بعنوان) 2009مارس (جمعة  السعودمحمد سید أبو  دراسة -
إطارا نظریا لبعض السیاسات الخاصة بتطویر منظومة التعلیم في الدول العربیة الباحث ث اقترح فیھا حی، "المعرفة

لبناء اقتصاد المعرفة، من خالل توظیف تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت، لما لھما من تأثیر على مخرجات االقتصاد 
 .3الحیاة االجتماعیة بشكل عام بشكل خاص و

-The Role Of Universities In Building A Knowledge " " : بعنوان) 2014( مام سالممحمد إ دراسة - 
Based Economy In Saudi Arabia   بینت  الدراسة الدور الھام الذي تلعبھ الجامعات في بناء اقتصاد قائم على حیث

بإجراء سیاسات التنمیة االقتصادیة، حیث قام الباحث  المعرفة من خالل االبتكار و تسویق البحوث و نقل التكنولوجیا و
تحقیق حول دور الجامعات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة في المملكة العربیة السعودیة، و أكدت الدراسة على أن 
المملكة العربیة السعودیة تولي اھتماما كبیرا بالجامعات و التي تعتبرھا كیانا مھما جدا بالنسبة لالقتصاد السعودي 

  4.لتحقیق النمو و التنمیة المستدامة
II. مفھوم مجتمع و اقتصاد المعرفة  

لقد ظھر مفھوم مجتمع المعرفة ألول مرة في منتصف الستینیات عندما كانت تحدث  :لمعرفة مفھوم مجتمع ا -1
مناقشات و جدال بخصوص العیوب و التناقضات أو العقبات التي كانت تواجھ المجتمع الصناعي مثل التناقضات 

، 5ركیز على المعرفة و وظیفتھاالخاصة بالموضة التي تناسب المجتمع الصناعي، و من ھنا بدأ المجتمع  الحدیث في الت
، و كلما مر الوقت دخلنا في )الصناعة و التكنولوجیا المعرفیة(و لقد شاع استخدام مفاھیم متصلة بمجتمع المعرفة مثل 

لمجتمع المعرفة یعود إلى أواخر التسعینات من القرن  -الفعلي-أكبر، فالمیالد المعرفي مجتمع المعرفة بصورة و عمق 
الماضي، خاصة بعد أن بذلت الیونسكو جھدا كبیرا في مجال التعریف بھ، فمجتمع المعرفة ھو حالة من االمتیاز الفكري 

المختصین على وصفھ بالثورة المتعددة و المعرفي و التقني، و من التقدم العلمي و البشري، األمر الذي شجع بعض 
أنھ ذلك المجتمع الذي یقوم أساسا :  ، و ھناك بعض المحاوالت لتعریف مجتمع المعرفة  منھا 6المعاني و االتجاھات

قتصاد، و المجتمع المدني، و السیاسة اال: بنشر المعرفة و  إنتاجھا و توظیفھا بكفاءة في جمیع مجاالت النشاط المجتمعي 
طراد، أي إقامة التنمیة اإلنسانیة، و بلغة االقتصاد تعني إقامة مجتمع باو الحیاة الخاصة، وصوال لترقیة الحالة  اإلنسانیة 

من المعرفة تأسیس نمط إنتاج المعرفة عوضا عن ھیمنة نمط االنتاج الریعي الذي تشتق القیمة االقتصادیة فیھ أساسا 
المواد الخام، القائم اآلن في معظم البلدان العربیة إما مباشرة في البلدان العربیة النفطیة أو اشتقاقا في غیرھا  نضوب

،  و بشكل عام یمكن القول أن مجتمع المعرفة ھو مجتمع 7نتیجة لالعتماد على المعونات و تحویالت العاملین من األولى
االجتماعي، و أنھ یتمیز بتبلور طبقة جدیدة من المشتغلین بمجاالت إنتاج و نشر تشكل فیھ المعرفة مطلبا أولیا في البناء 

  .8و  توظیف المعرفة، و أنھ یھتم بإعطاء قیمة اقتصادیة للمعرفة
إن بدایات االقتصاد المعرفي قد نشأت خالل الخمسینات على ید االقتصادي فیرتز  :مفھوم اقتصاد المعرفة  -2
، حیث قام بدراسات على إنتاج المعرفة، فالدراسات السابقة التي قام بھا االقتصادیون )Firtz Machlup(ماكلوب 

المنتجات الزراعیة و البترولیة و غیرھا، و كان االھتمام بمنتجات : ات مثل اقتصرت على أنواع أخرى من المنتج
على المعارف الجدیدة في النمو االقتصادي أصبح ، و مع زیادة االھتمام بمنتجات المعرفة باالعتماد 9المعرفة ضعیفا

االستثمار في رأس المال البشري أمرا بالغ األھمیة للنمو االقتصادي وخاصة من خالل التكنولوجیا الجدیدة و التي یتم 
، (Barro)، بارو (Lucas )، لوكاس )(Romerرومر : المحدثة من قبل االقتصادیین أمثال ،نشرھا عن طریق التعلیم

أساسي لبناء اقتصاد المعرفة جعل مختلف الدول النامیة منھا و  ، فأھمیة التعلیم كعامل10، و آخرون(Mankiw )نكیو ما
 .11المتطورة تنفق نسبا معتبرة من ناتجھا المحلي على التعلیم

صاد الذي یقوم على أساس إنتاج المعرفة و استخدام نتائجھا، و ثمارھا و و یعرف اقتصاد المعرفة بأنھ ذلك االقت 
و استھالكھا بالمعنى االقتصادي لمفھوم المستھلك، و بذلك تشكل المعرفة بمفھومھا الحدیث جزءا أساسیا من  إنجازاتھا

نھ االقتصاد المبني أساسا ثروة المجتمع المنظور و من رفاھیتھ االجتماعیة، و ھناك من یعرف اقتصاد المعرفة على أ
اد المعرفة یعني التحول من التركیز على المواد األولیة و فاقتص، 12على إنتاج و  نشر و استخدام المعرفة و المعلومات

و بشكل عام یمكن تعریف ، 13المعدات الرأسمالیة إلى التركیز على المعلومات و المعرفة و مراكز التعلیم و البحث
اقتصاد المعرفة بأنھ نمط اقتصادي متطور یقوم على االستخدام واسع النطاق للمعلوماتیة و شبكات االنترنت في مختلف 

لوجي، األنشطة االقتصادیة و بصفة خاصة في التجارة االلكترونیة، مرتكزا على المعرفة و اإلبداع و التطور التكنو
  .14خاصة ما یتعلق بالتكنولوجیات الجدیدة في اإلعالم و االتصال

III. محاور بناء مجتمع المعرفة  
  :تحدید المحاور الرئیسیة لبناء مجتمع المعرفة وفقا لآلتي  یمكن

  ؛ال خدمات االتصاالت لجمیع األطراف في جمیع أنحاء النظام المؤسسيالرقمي و الذي یعني إیص االستعداد -
اإللكترونیة و التي تھدف للعمل على تقدیم الخدمات لجمیع العاملین في مكان وجودھم بالسرعة و الكفاءة  اإلدارة -

  المطلوبة؛
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المحور یتم على عدة مراحل لكترونیة التي تھدف إلى بناء مجتمع معرفي ال ورقي، و العمل في ھذا اإل األعمال -
تشمل البیئة األساسیة ثم البیئة التشریعیة ثم البیئة التنظیمیة لتطبیقات األعمال االلكترونیة و أخیرا العمل على 

  التوعیة بأھمیة ھذه األعمال داخل النظام المؤسسي؛
لكترونیة التفاعلیة الحدیثة عبر اإلنظم لكتروني لرفع القدرات التنافسیة لقوة العمل المؤسسي، باستخدام الاإلالتعلیم  -

  شبكات المعلومات؛
تنمیة صناعة تكنولوجیا االتصاالت و المعلومات بھدف تعمیم خدمات تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت  -

  .15بالمؤسسة و جذب المؤسسات العالمیة لتطویر المعرفة و التكنولوجیا
  :كما و یقوم مجتمع المعرفة على أركان أساسیة و ھي 

  و التعبیر دعما للدیمقراطیة؛ الرأيحریة  -
  نشر و تعمیم و سد الفجوة المعلوماتیة؛ -
  ج المجتمعي؛و توظیفھا بكفاءة في النسی المعرفةإنتاج  -
  .معرفي ذو خصوصیة ثقافیة نموذجإبداع  -

و ال شك أن التعلیم ھو أھم أدوات الدخول إلى ھذا العصر و بناء مجتمع المعرفة و ھو ما یتطلب توافر مجموعة 
  :من األسس و األدوات أھمھا 

  .تعلیم راق و االعالم، ثقافة مجتمع المعرفة و علومھ و أركانھ، رأس مال بشري، مستوى االتصال -
و لتفعیل منظومة المعرفة داخل منظومات المجتمع یجب تفعیل عناصر اكتساب المعرفة و تتمثل في عدة 

  :  خطوات ھي
  النفاذ إلى مصادر المعرفة؛ -
  استیعاب المعرفة؛ -
  استخالص المعرفة و تنظیمھا؛ -
  توظیف المعرفة؛ -
  تولید المعرفة الجدیدة؛ -
  .16أو إحاللھا بالجدید المعرفة القدیمة إھالك -

و یمكن القول أن جھود الجزائر تتوقف عند مرحلة اقتناء المعرفة دون استیعابھا و توظیفھا و ھما أھم مراحل 
 .  اكتساب المعرفة

IV. ع النظام التعلیمي في الجزائر و دوره في بناء اقتصاد المعرفةواق  
لقد أولت الجزائر اھتماما متزایدا بقطاع التربیة و التعلیم منذ االستقالل مع بدایة البرامج اإلنمائیة إال أن االھتمام 

ق بدال من االھتمام بنوعیة بالنظام التعلیمي في الجزائر قد انحصر على نسبة اإلنفاق على التعلیم إلى إجمالي اإلنفا
، و رافق النسبي التعلیم، مع استمرار النظرة لإلنفاق شأنھ شأن اإلعانات في الموازنات الجاریة والذي یتمیز باالرتفاع

ذلك إھماال في تحسن نوعیة المدرسین و الكتب المدرسیة و المختبرات، و بالتالي كان من نتیجة ذلك اختالل ما بین 
و طلب سوق العمل و تفاقم مشكلة البطالة، باإلضافة إلى غیاب ) خاصة التعلیم(رأس المال البشري مخرجات مؤسسات 

  .النظرة التنمویة طویلة األجل لدور رأس المال البشري في تنظیم معدل النمو و في ردم فجوة سوء توزیع الدخل
ر التعلیم، بل إن المؤشر الحقیقي لتطویر و بالتالي فإن اإلنفاق على التعلیم ال یعتبر مؤشرا ذو داللة على تطوی

المال البشري ھو المحتوى العلمي للبرامج التعلیمیة، و یرجع سبب التراخي في بناء رأس المال  رأسالتعلیم و بالتالي 
 البحث عن الریع الذي ال یقابلھ إنتاج حقیقي و غیاب الرقابة: إلى عوامل عدیدة منھا) خاصة في قطاع التعلیم(البشري 

الحازمة و الحقیقیة على المؤسسات التعلیمیة و الصحیة و عدم وجود أنظمة لرصد و تقییم المخرجات التعلیمیة، حتى إن 
أولیاء األمور ال یھتمون بذلك ألنھم یرغبون في حصول أبنائھم على شھادات فقط لتمكنھم من الحصول على راتب 

، باإلضافة إلى عدم وجود الحافز للتعلیم الذي یعتبر في نظریة النمو الحدیثة من أھم محركات النمو 17شھري مغري
 .18المستدام و ھذا ما أكدتھ تجارب دول جنوب شرق آسیا

غیر أن التعلیم الجید ال یعني ضمان تحقیق التنمیة االقتصادیة، إذ تنتج عن وجود قوة عمل متعلمة في بیئة 
نمو عالیة و أجور مرتفعة، و بالتالي فإن توفر رأس المال بطالة عالیة ال تحقیق معدالت  معدالتاقتصادیة متخلفة 

البشري یھیئ اآللیة الخصبة و المالئمة لتطویر اقتصاد المعرفة و تحقیق النمو االقتصادي من خالل توفر الباحثین و الید 
  .19العاملة المؤھلة و التي تساھم في رفع اإلنتاجیة و بالتالي زیادة النمو المحقق

یجابیة ینتظر أن تساھم بإیجابیة في بناء و تطویر اقتصاد المعرفة، حیث إو تشھد الجزائر مؤخرا مؤشرات 
ن على رأس المال البشري كمورد للتنمیة عن طریق االستثمار بكثافة في التعلیم و مدارس أصبحت الجزائر اآلن تراھ

التكوین المھني لتطویر إنتاجیة العمال و تحسین مھاراتھم لمواكبة التطورات العالمیة، و ھكذا ارتفعت نسبة اإلنفاق على 
ملیون دوالر  8953لتصل إلى  1980مالي سنة من الناتج المحلي اإلج% 4.07ملیون دوالر و بنسبة  1726التعلیم من 

، كما 198020، حیث تضاعفت بأكثر من خمس مرات منذ سنة 2012من الناتج المحلي اإلجمالي سنة % 4.38و بنسبة 
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التدریب و التكوین المھني اھتماما كبیرا مع التركیز على العلوم و التكنولوجیا، و بلغ عدد  أولت الحكومة الجزائریة
من مجموع الطلبة، أما مؤشر الطاقة اإلبتكاریة % 51الطلبة الذین یتابعون دراساتھم في الشعب التقنیة و العلمیة حوالي 

، و عملت 21 2011دولة مدرجة في ھذا المؤشر سنة  30من بین  24وتحتل الجزائر المرتبة  0.16التقانة فبلغ  توطینو 
الدولة على ابتعاث عدد كبیر من الطلبة و الموظفین للدراسة و التدریب في الخارج، أما فیما یخص مؤشر التنمیة 

، 2012في سنة   0.713دولة و بقیمة  187من مجموع  93الجزائر فیما یخص ھذا المؤشر المرتبة البشریة فقد احتلت 
 .201222إلى 2000سنویا في الفترة من % 1.10و بلغ المتوسط السنوي لمعدل نمو دلیل التنمیة البشریة 

  :مؤشرات اقتصاد المعرفة في الجزائر ما یلي و من أھم 
دلیل :  یتم حساب مؤشر التنمیة البشریة باالعتماد على ثالث مؤشرات رئیسیة ھي: مؤشر التنمیة البشریة .1

  .كذلك دلیل الناتج الداخلي الخام و لتعلیمامتوسط العمر المتوقع عند الوالدة، دلیل 
تطور عدد السكان في الجزائر مع وجود ارتفاع  (1) نالحظ من الجدول :تطور عدد السكان في الجزائر 1.1.

 سنة في 77عند الوالدة حیث بلغ  المتوقعلمتوسط العمر  اطفیف اطفیف في معدل النمو الطبیعي، كما أن ھناك ارتفاع
االقتصادیة للمجتمع الجزائري على العموم،  و الصحیة مكن أن نفسره بتحسن الظروف االجتماعیة وھو ما ی ، و2013

سنة حیث أنھا تمثل أكثر  59 و 15یتمّیز المجتمع الجزائري بوجود طاقة شبابیة كبیرة والتي یتراوح أعمارھا ما بین  و
ھو ما یحتم على الدولة الجزائریة العمل على  و تشكل ھذه الفئة موردا بشریا ھاما من مجموع السكان، و 63.6%من 

یكون ذلك من خالل العمل على توفیر جمیع اإلمكانیات  االستغالل األمثل لھذه الفئة لتحقیق النمو االقتصادي المنشود، و
  .لتعلیمھا وتكوینھا

ي فقد عملت الدولة على الشابة في المجتمع الجزائر الفئةبغیة الرفع من كفاءة : تطور التعلیم في الجزائر 2.1.
تحسین أنظمة التعلیم، و ھذا ما یؤدي بنا إلى تحلیل وضعیة التعلیم في الجزائر، فقد ورثت الجزائر حالة كارثیة عن 

ھو ما حّتم على الحكومات الجزائریة المتعاقبة  ، و%95االستعمار الفرنسي حیث فاقت نسبة األمیة بعد االستقالل 
حیث أن نسبة  المعاھد، الجامعات و الل رفع نسبة التعلیم عن طریق إنشاء المدارس ومحاربة ھذه الظاھرة من خ

إلى تعداد السكان في الفئة  -بصرف النظر عن العمر- لتحاق اإلجمالي بالمدارس االبتدائیة ھي نسبة االلتحاق اإلجمالياال
المھارات  الكتابة و تدائي لألطفال أساسیات القراءة ویتیح التعلیم االب العمریة الموافقة رسمیًا لمرحلة التعلیم المبینة، و

 .الحسابیة
ھو ما نفسره على  و اتصاعدی منحنا، نالحظ أن نسبة االلتحاق بالمدارس االبتدائیة أخذت )1(من خالل الشكل 

ى جمیع أساس الجھود المبذولة من طرف الحكومة في القضاء على  األمیة من خالل فتح العدید من المدارس على مستو
مناطق الوطن، و نظرا ألھمیة التعلیم في بناء الدولة الجزائریة الحدیثة، فقد اتخذت الحكومة سیاسة مجانیة و إجباریة 

سنوات  6م كل أب ال یسمح البنھ البالغ ُیجّرفي السنوات األخیرة ُأقر قانون  سنوات، و 6التعلیم على كل طفل بلغ 
ث ساھمت ھذه اإلجراءات بشكل فعال في رفع نسبة المتمدرسین إلى أن وصلت بااللتحاق بالمدرسة االبتدائیة، حی

  .2011في سنة  98%إلى 
الثانوي في الجزائر قفزة نوعیة في عدد المتمدرسین بالثانویات الجزائریة، فبعد أن كان أدنى من  التعلیمكما شھد 

كما  ،2004سنة  %81لمعدل العربي إلى أن بلغ ، فإنھ ارتفع بعد ھذه السنة لیتجاوز ا1983المعدل العربي قبل سنة 
ھذا نتیجة  تلمیذ، و 1170645إلى  حوالي  2010و  2009وصل عدد التالمیذ المتمدرسین في الفترة الممتدة ما بین 

 . لإلجراءات السالفة الذكر
ي مختلف قطاع التعلیم العالي في الجزائر تطورا كبیرا سواء من حیث عدد الطلبة المسجلین ف عرفو قد 

سنة  %88، حیث بلغت نسبة الطلبة المسجلین )2(التخصصات أو من حیث عدد الجامعات والمعاھد و ھذا حسب الشكل 
مؤسسة ) 92(و تضّم الشبكة الجامعیة الجزائریة اثنان و تسعون ، %98ارتفعت خالل عشر سنوات إلى  و  2000

أستاذ، و  47000 و مركز بحث،) 30(ن م ثالثیتضمخبر بحث، و ) 1000(للتعلیم العالي، و أكثر من ألف 
 . 201223 سنةطالب و ھذا في  1.300.000
نالحظ تطورا ملحوظا للناتج الداخلي الخام، حیث ) 3(من خالل الشكل   :تطور مؤشر الناتج الداخلي الخام 3.1.

ملیار دینار  16569إلى ما یقارب  2013ثالث مرات خالل عشر سنوات حیث وصل في سنة بأكثر من تضاعف 
ل یقتصادي و االجتماعي للجزائر، و ھذا ناتج أساسا عن ارتفاع مداخجزائري و یرجع ذلك أساسا إلى تطور المحیط اال

الدولة من صادرات المحرقات التي عرفت طفرة في األسعار، أما نصیب كل فرد من الناتج الداخلي الخام في الجزائر و 
لحوظا حیث قد شھد تطورا م نصیب الفرد الجزائري من الناتج الداخلي الخام فإن ) 4(من خالل مالحظة الشكل 

و لیصل إلى  ، 2011دینار جزائري في  395637,1خالل عشر سنوات لیبلغ  تضاعف بحوالي ثالث مرات
و ذلك راجع لزیادة مداخیل األفراد نتیجة تحسن الظروف المعیشیة و ارتفاع ، 2013دینار جزائري سنة  432651,9

  .مداخیل الدولة
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  :الحافز االقتصادي والنظام المؤسساتي . 2
و ھو یعبر عن  ،تطور معدل النوعیة التنظیمیة في الجزائر) 5(الشكل  حیث یمثل :النوعیة التنظیمیة 1.2.

   .تنمیة القطاع الخاص التنظیمیة التي تسمح بتعزیز و السلیمة و السیاساتتنفیذ  تصورات لقدرة الحكومة على صیاغة و
انخفض إلى أدنى مستویاتھ سنة  و 2005سنة  %38حیث عرف ھذا المؤشر في الجزائر تذبذبا، حیث ارتفع إلى 

تفسیره بحالة عدم االستقرار بالنسبة لسیاسة الحكومة الجزائریة فیما یخص قدرتھا على  یمكنھو ما  ، و%8لیبلغ  2012
  .تنمیة القطاع الخاص تنفیذ سیاسات تنظیمیة و التي من شأنھا دعم و ضبط و

خاصة نوعیة  في االلتزام بالقواعد التي یضعھا المجتمع، و المتعاملین ثقة تتمثل في مدى: سیادة القانون 2.2.
 تنفیذ القرارات الصادرة عن المحاكم، فضال عن مؤشرات احتمال الجریمة و حمایة حقوق الملكیة و تنفیذ العقود و

  .العنف
ما نفسره من خالل  ھو إن كان طفیفا، و فیما یخص سیادة القانون، فقد عرف ھذا المؤشر في الجزائر تطورا و

تطویر أجھزة  كالعمل على تحریر السلطة القضائیة و اسعي الحكومة إلنشاء دولة القانون من خالل تطویر مؤسساتھ
  ).06(أنظر الشكل . أمن الدولة
 :االتصال  مؤشر تكنولوجیات اإلعالم و. 3

 التعلیمينظرا الرتفاع المستوى  :المحمول  عدد الخطوط الھاتفیة و تطور عدد مستخدمي الھاتف الثابت و1.3.
الثقافي للمجتمع الجزائري، فإن ذلك ساھم بشكل مباشر في ارتفاع اشتراكات الھاتف الثابت حیث أن مساھمات الدولة  و

مشترك إلى ما یقارب ثالث مالیین خالل  1761327المشتركین یرتفع من  عددفي بناء قاعدة تكنولوجیة متینة جعلت 
كما عرف قطاع االتصاالت الخلویة طفرة نوعیة من حیث االشتراكات رغم حداثة ھذا ). 7(الشكلأنظر . عشر سنوات

ضعف خالل عشر  400خالل فترة ال تتجاوز عشر سنوات تضاعف عدد المشتركین بمعدل قارب  القطاع حیث و
أنظر . 2010سنة  ملیون مشترك 33إلى ما یقارب  2000مشترك سنة  86.000سنوات أي انتقل عدد المشتركین من 

كذلك الرتفاع المستوى  الدولي و ھذا االرتفاع ھو نتیجة النفتاح الجزائر على القطاع الخاص الوطني و). 8(الشكل 
 . االجتماعي للدولة االقتصادي و
مرة  25نالحظ أن عدد مستعملي االنترنت تضاعف ) 2(الجدول  خاللمن  :تطور عدد مستعملي االنترنت 2.3.

نت من إیصال مكبناء قاعدة تكنولوجیة متینة التي  فيذلك نتیجة للجھود المبذولة من طرف الدولة  نوات، وخالل عشر س
ھو ما ساھم في تحسین المستوى الثقافي  الجامعات و خصوصا المدارس و التكنولوجیا إلى مختلف مناطق الوطن و

نھا فتح األبواب من أجل االندماج في اقتصاد لألفراد، كلھا عوامل ساعدت الحكومة على تبني خطوات عملیة من شأ
  . المعرفة

 :مؤشر نظام اإلبداع . 4
التطور  حسب مدیر البحث العلمي و الجزائرالباحثین في  عدد بلغ :عدد الباحثین لكل ملیون شخص 1.4.

ده معظم دول ، وھو رقم ضئیل مقارنة بالتطور الھائل الذي تشھ2010باحث لكل ملیون نسمة سنة  480التكنولوجي  
 .1080العالم خصوصا المتطورة منھا حیث أن المتوسط الدولي لعدد الباحثین لكل ملیون نسمة ھو 

أن عدد براءات االختراع في الجزائر ضعیف جدا حیث لم تتجاوز  (9)من الشكل نالحظ  :براءات االختراع 2.4.
ذلك بالرغم من الجھود  لفكریة في الجزائر، وھو ما یعني ضعف الطاقات اإلنتاجیة ا طلبا، و 6841سنة  13خالل 

  .المبذولة من طرف الحكومة من أجل تشجیع البحث العلمي من خالل زیادة عدد مخابر البحث
بلغ عدد المقاالت العلمیة المنجزة من طرف الباحثین الجزائریین خالل الفترة ما بین  :المقاالت العلمیة 3.4.

من  االنتاج  %9.33من إنتاج المغرب العربي  و   %30.62أي بنسبة  مقال، 15540حوالي  2012لى إ 2003
ذلك بسبب قلة المجالت المحكمة و المتخصصة،  ھي نسبة ضعیفة مقارنة بالدول الناشطة في ھذا المجال و ، و24العربي

إال أن ھناك بوادر لرغبة الجزائر في البروز في ھذا المیدان من خالل وضعھا لعدة مشاریع بحث تھدف إلى رفع 
  : من أھم ھذه المشاریع ید من المقاالت في مختلف المجاالت العلمیة، والقدرات على كتابة العد

، مشاریع فرق البحث (Projet d’Innovation)، مشاریع اإلبداع (PNR)الوطنیة للبحث  البرامج
(CNEPRU). 

دولة  30من بین  25فیما یخص مؤشر رأس المال البشري، فھي تحتل المرتبة  متأخرةو تحتل الجزائر مرتبة 
فھذا یستدعي من الجزائر أن تعمل على تنمیة رأس المال البشري و خاصة على  بالتالي، و 25درجة في ھذا المؤشرم

و دعم بناء  منھالعائد  بالجانب التعلیمي من خالل تحسین التعلیم و ربطھ بسوق العمل و رفع باالھتمامالمستوى النوعي 
و تنمیة روح المقاولتیة لدى الشباب لدعم  دعم األبحاث العلمیة و ترجمتھا إلى الواقع العمليالطاقة اإلبتكاریة الوطنیة، 

من أھم محركات النمو المستدام عن طریق إقامة و تنمیة الحافز على التعلیم و الذي یعتبر  ،التوسع في األنشطة اإلنتاجیة
  .كوینیة و تدریبیة في التنمیة البشریة لألساتذة و للطلبة على حد سواء من قبل خبراء و مختصین في ھذا المجالدورات ت



 _____________________________________________________________________________________________ منظومة التعلیم في الجزائر و مساھمتھا في بناء اقتصاد المعرفة

 

 
- 84 - 

V. التحدیات التي تواجھ التعلیم في الجزائر في ظل االقتصاد المبني على المعرفة  
یمي و یمكن تلخیص أھم من الدول العربیة مجموعة من التحدیات في مجال النظام التعل كغیرھاتواجھ الجزائر 
  :في ظل االقتصاد المبني على المعرفة فیما یلي الجزائر التحدیات التي تواجھھا 

التحدي األول الذي یواجھ نظام التعلیم في الدول العربیة و منھا الجزائر في توفیر عرض مناسب من  یمثل - -
ى المعرفة، و الحرص على االرتقاء بمستوى ھذا الخبرات و المھارات التي تتوافق مع متطلبات االقتصاد القائم عل

  العرض بصورة مستمرة؛
ذلك نتیجة  عدم توفر  الكفاءات و عدم بقائھا في الداخل للمساھمة في التأطیر و تكوین و تنمیة البالد، و ھجرة - -

  البیئة المالئمة لذلك؛
  التعلیمیة؛حل المشكالت األكادیمیة و اإلداریة التي تواجھ مؤسساتنا  كیفیة - -
تبني ھیاكل جدیدة للبرامج الدراسیة ذات محتوى یتناسب مع طبیعة المراحل المقبلة و یرتكز على تنمیة  ضرورة - -

  جوانب اإلبداع لدى التالمیذ مثل استخدام الوسائل الرقمیة الحدیثة؛
الوقت ذاتھ توفیر مستوى مرتفع توفیر الخدمة التعلیمیة على نطاق واسع لعدد متزاید من المواطنین و في  مشكلة - -

من التدریب و كذلك البحوث سواء على المستوى الجامعي أو الدراسات العلیا،  مثل االستعانة بالتعلیم المفتوح أو 
التعلیم عن بعد كبدیل و أحیانا كمكمل للدراسة التقلیدیة على اعتبارھما وسیلة اقتصادیة لنشر التعلیم و الذي نشھد 

  .ي بعض الجامعات الجزائریةتطبیقھ الیوم ف
  : و بالتالي فإن تطویر استراتیجیة مناسبة للمعرفة یتطلب ما یلي

  نظام اقتصادي و مؤسسي یوفر الحوافز المناسبة لالستخدام الكفء للمعرفة الحالیة و خلق معارف جدیدة؛ توافر -
  و نشر و المشاركة في استخدام المعرفة؛قوى بشریة ترتفع مستویاتھا التعلیمیة و مھاراتھا بما یمكنھا من خلق  -
  بنیة معلوماتیة دینامیكیة لتسھیل االنتقال الفعال و نشر و معالجة المعلومات بصورة مناسبة؛ -
یمكن أن یساعدا بشكل كبیر في تشكیل ثقافة مجتمع قادر  اللذان و مراكز البحث، وفعال لتشجیع االبتكار  نظام -

  .26و التقنیات الجدیدةمعرفة احتضان ال على تشجیع و
  :و لتطویر التعلیم ھناك ثالث توجھات استراتیجیة تتمثل باآلتي 

لزامیة، استحداث طالة مدتھ اإلإالنشر الكامل للتعلیم األساسي مع :  بناء رأس مال بشري راقي النوعیة من خالل - -
نسق مؤسسي لتعلیم الكبار مستمر مدى الحیاة فائق المرونة و مواكب للتطور، إیجاد وسائل داخل جمیع مراحل 

  مسار للحداثة و التمییز و اإلبداع؛ التعلیم تكفل ترقیة نوعیة التعلیم بما یؤدي إلى تبلور
عالقة تظافر قویة بین التعلیم و المنظومة االجتماعیة االقتصادیة و ھذا یستلزم زیادة كفاءة التخطیط و  صیاغة -

  الجھود التعاونیة بین قطاعات المجتمع كافة؛
  .27برنامج لتطویر التعلیم للموائمة بین التعلیم و العمل إقامة -
فكما غیرت التكنولوجیا القطاعات األخرى استطاعت وسائلھا إلى دور التكنولوجیا في تطویر التعلیم،  باإلضافة -

نولوجیا في و من أھم المظاھر التي أحدثتھا التك ،طریقة التعلم في العصر الحدیث المتنوعة تغییر دفة التعلیم و
 :میدان التعلیم ھي 

  و ھي التي حطمت الحواجز بین وسائط المعلومات و االتصال و اإلعالم المختلفة؛:  المتعددةالوسائط  
  و ھي التي حررت األفراد من قیود التواجد في مكان معین لالتصال و النفاذ إلى المعلومات : التكنولوجیا النقالة

  بإمكان األفراد في المناطق النائیة أن ینفذوا إلى أرقى المؤسسات التعلیمیة؛العلمیة و حیازتھا و جعلت 
  طالع على المعرفة؛االو ھي التي غیرت شروط التبادل بین األفراد و سھلت النفاذ إلى المعلومات و : األنترنت  
  كة معقدة مما یوفر و ھي التي تسمح بمواكبة أكبر فأكبر من المعلومات كل یوم عبر شب: ثورة االتصاالت

اإلمكانیة الواقعیة لنقل كمیة ھائلة من المعلومات، و من المعروف أن تقنیات المعلومات و صناعة االتصاالت 
المتقدمة ھي أساس اقتصاد المعرفة حیث یجب على العمال أن یكونوا قادرین على تجمیع و معالجة و تفسیر 

  .28المعطیات و المعلومات
و الجزائر قطعت شوطا كبیرا فیما یخص تكنولوجیا المعلومات حیث خصصت مبالغ مالیة ھامة لدعم اقتصاد 

ل تقنیة المعلومات و الطاقات اآلن تنفق لتطویر تكنولوجیات جدیدة و خصوصا في مجا المعرفة حیث أصبحت الجزائر
المتجددة و أضحت تولي اھتماما كبیرا بتطویر الجامعة نظرا لدورھا في تعزیز المعرفة ببرامج و أنشطة البحث و 

ج لتطویر اقتصاد .ملیار د 250، حیث خصصت الحكومة الجزائریة لذلك غالف مالي یقدر ب  (R&D)التطویر
  .29)2014-2010( المعرفة ضمن برنامج اإلنعاش الخماسي
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VI.  الخالصة:  
  :ا في بناء اقتصاد المعرفة تبین لنا ما یلي ھذه الدراسة المتعلقة بمنظومة التعلیم في الجزائر و مساھمتھ خاللمن 

إن بناء اقتصاد المعرفة  یعتبر ھدفا من أھداف السیاسة الحكومیة في أي بلد  و یمكن تحقیق ھذا الھدف من خالل  -
توافر مجتمع متعلم تتواجد فیھ الخدمات الصحیة المتطورة و القدرة على استیعاب األجیال القادمة في وظائف حیویة 

التحكم في الصناعة الرقمیة و صناعة (قطاعات ابتكاریھ عالیة اإلنتاجیة و االعتماد على المعرفة و التكنولوجیا  ضمن
لرفع القدرة اإلنتاجیة للمؤسسات و القطاعات باختالفھا، فاالقتصادیات المدفوعة باالبتكار تحقق أعلى ) المعرفة

  لدورھا في تعزیز المعرفة ببرامج و أنشطة البحث و التطویر؛مستویات االزدھار و ذلك باالھتمام بالجامعة نظرا 
لقد أكدت العدید من الدراسات الحدیثة حول التنمیة االقتصادیة بأن السبب في تزاید الفجوة بین الدول المتقدمة و الدول  -

احترام حقوق الملكیة النامیة و منھا الجزائر یعود إلى عدم توفر ھذه األخیرة على مؤسسات جیدة و دولة قویة تفرض 
الفكریة و حمایة المنافسة و انتھاج نظام تعلیمي و اقتصادي كفء یقوم على تنفیذ سیاسات مصممة لغرض تحقیق 

  التوازن بین مخرجات التعلیم و احتیاجات سوق العمل؛
طور مؤشر التنمیة فیما یخص اتجاه الجزائر نحو اقتصاد المعرفة، فإننا نالحظ أن ھناك تطورا ملحوظا بالنسبة لت -

ھذا من خالل ارتفاع عدد األبحاث  البشریة وھذا عن طریق التطور الملحوظ في التعلیم، كذلك مؤشر نظام االبداع  و
العلمیة المنشورة، و خصوصا التوسع الكبیر الستعمال تكنولوجیات اإلعالم و االتصال المتمثلة في ارتفاع عدد 

  االنترنت؛ مستعملي الھواتف و
ن القول أن منظومة التعلیم  في الجزائر قد أعطت نتیجة عن دورھا الفعال في بناء اقتصاد المعرفة، لكن ھذه یمك -

النتیجة لم تكن في المستوى المطلوب خصوصا في مجال المخرجات النوعیة لمنظومة التعلیم، و ھذا مقارنة مع 
  .تطور عدد الباحثین على المستوى العالمي

  : التوصیات
  :التوصیات المقترحة  و من أھم

المناھج الدراسیة في المراحل المختلفة لكي تتوافق و التحدیات الجدیدة و التطورات التي حدثت في اقتصاد  تطویر -
  المعرفة؛

زیادة الموارد السنویة المخصصة لتطویر منظومة التعلیم و اقتصاد المعرفة، بھدف تحدیث المدارس و الجامعات  -
  العتماد على التطویر التكنولوجي؛ بناءا و تجھیزا، وا

دور اإلعالم في مجال التوجیھ المھني و اإلرشاد النفسي و ھي خدمة أساسیة للمساھمة في توجیھ القبول لخدمة  تفعیل -
  التنمیة و المواءمة بین رغبات األفراد و احتیاجات المجتمع؛

و تشجیع  الل تخصیص مؤسسات تعلیمیة خاصة بھملمتفوقین و المتمیزین من الطلبة، من خاآلیات لرعایة  تطویر -
  ؛االبتكار

  بین التعلیم و التدریب و سوق العمل و ذلك للتأكد من وجود تناسب بین مناھج التعلیم و متطلبات سوق العمل؛ الربط -
معرفة، من االستراتیجیات المناسبة لتحویل الصناعات القائمة على األسالیب التقلیدیة إلى أسالیب اقتصاد ال وضع -

خالل تقدیم مساعدات للمؤسسات و الصناعات الوطنیة لتقارن بین قدراتھا الحالیة و ما طرأ من تطور في تكنولوجیا 
  .المعرفة، و من ثم كیفیة استفادة ھذه المؤسسات و الصناعات من ھذا التطور المعرفي

 
   : ملحق الجداول واألشكال البیانیة  -

  
  ي للسكان المقیمین و النمو الطبیعي بالجزائرالتطور الكل) : 01(الجدول 

 السنوات 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 )باأللف(عدد السكان  30416 34591 35268 35278 36717 37495 38297

 )باأللف(النمو الطبیعي  449 663 690 731 748 808 795
 %معدل النمو الطبیعي  1.48 1.92 1.96 2.03 2.04 2.16 2.07

  .(ONS - Démographie algérienne, 2015)الدیوان الوطني لإلحصاء بالجزائر  :المصدر
  

  نسبة  مستعملي االنترنت في الجزائر تطور) : 2(الجدول
 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

نسبة االفراد الذین 
 15.23 14.00 12.50 11.23 10.18 9.45 7.38 5.85 4.64 2.20 1.59 0.65 0.49 یستخدمون االنترنیت

  .2014من إعداد الباحثان باالعتماد على بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت،  :المصدر
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  لتعلیم االبتدائي في الجزائرتطور نسبة االلتحاق با) : 1(الشكل 

  
 .2015من إعداد الباحثان باالعتماد على بیانات البنك الدولي،  :المصدر

  
  تطور نسبة االلتحاق بالتعلیم العالي في الجزائر) : 2(الشكل 

  
  .2015لباحثان باالعتماد على بیانات البنك الدولي، من إعداد ا :المصدر

  
 تطور الناتج الداخلي الخام في الجزائر) : 3(الشكل 

  
  .2015من إعداد الباحثان اعتمادا على إحصائیات بنك الجزائر،  :المصدر 

 

  2013و  2000تطور نصیب الفرد من الناتج الداخلي الخام في الجزائر ما بین ) : 4(الشكل 

  
  .2015الدیوان الوطني لإلحصاء، الجزائر، من إعداد الباحثان اعتمادا على إحصائیات  :المصدر 
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  تطور معدل النوعیة التنظیمیة في الجزائر) : 5(الشكل 

  
 the World wide Governance Indicators, من إعداد الباحثان اعتمادا على احصائیات :المصدر 

2015.)#reportshttp://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx(   
  

  تطور معدل التحرر من الفساد في الجزائر ) : 6(الشكل 

  
  Heritage Foundation ،2015من اعداد الباحثان اعتمادا على إحصائیات : المصدر

 )http://www.heritage.org/index/explore(  
  

  تطور عدد مشتركي الھاتف الثابت في الجزائر) : 7(الشكل 

  
  .2014من إعداد الباحثان باالعتماد على بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت،  :المصدر
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  تطور عدد مشتركي الھاتف المحمول في الجزائر) : 8(الشكل 

  
  .2014من إعداد الباحثان باالعتماد على بیانات االتحاد الدولي لالتصاالت،  :المصدر

 

  2013و  2000إحصائیات طلبات براءة االختراع في الجزائر ما بین ) : 9(الشكل 

 
  .wipo ،2015من إعداد الباحثان اعتمادا على إحصائیات  :المصدر 

  
  :اإلحاالت والمراجع 

                                                                             
، مجلة العلوم اإلنسانیة، العدد الثامن، جامعة بسكرة، الجزائر، جوان "سبل اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة"جمال سالمي،  -1

 .2015أفریل  03: ، تاریخ التصفحwww.webreview.dz/IMG/pdf/7____-_.pdf: ،  متاح على الموقع 2005
نحو  سیاسات  تعلیم  لتحفیز اقتصاد معرفة  تنافسي  في  األراضي  "سات االقتصادیة الفلسطیني، معھد أبحاث السیا -2

 :متاح على الموقع التالي، 2006، فلسطین، رام اهللا ،"الفلسطینیة
http://www.wafainfo.ps/pdf/education_Policies_arabic.pdf 2015أفریل  03: ، تاریخ التصفح. 

، بحث مقدم للمؤتمر الدولي األول للتعلیم "تطویر التعلیم و دوره في بناء اقتصاد المعرفة"عود جمعة، محمد سید أبو الس -3
 .2009صناعة التعلم للمستقبل، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، مارس : االلكتروني والتعلم عن بعد 

4- Mohamed Imam Salem, "The Role Of Universities In Building A Knowledge-Based Economy In 
Saudi Arabia", International Business & Economics Research Journal – September/October , 
Volume 13, Number 5, 2014. 

 .04، مرجع سابق، ص"تطویر التعلیم و دوره في بناء اقتصاد المعرفة"محمد سید أبو السعود جمعة،  5-
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، ورقة مقدمة للمؤتمر الثالث و العشرین لالتحاد العربي للمكتبات و "مفاھیم أساسیة: مجتمع المعرفة "ربحي مصطفى علیان،  6-

 -arab: ع متاح على الموق. 32- 21، ص ص2012، الدوحة، قطر، 2012نوفمبر  20-18المعلومات، خالل الفترة 
afli.org/shared/emad/afli23/.../AFLI23-2012_Rabhy.pdf 2015أفریل  03: ، تاریخ التصفح. 

، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "العربیةنحو إقامة مجتمع المعرفة في البلدان "، 2003تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام  7-
  :متاح على الموقع . 40-39، ص2003

 http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=22015أفریل  03:  ، تاریخ التصفح.     
، ورقة مقدمة للملتقى العلمي "الواقع التطبیقي لنموذج مجتمع المعرفة و انعكاساتھ على البیئات العربیة"محمد بابكر عوض،  -8

، 2014أفریل  24-22مع المعرفة في الوطن العربي، الریاض، المملكة  العربیة  السعودیة، خالل الفترة حول مجت
 : متاح على الموقع. 04، ص2014الریاض،المملكة العربیة السعودیة،

 http://hdl.handle.net/123456789/56341  ،2015أفریل  03:  تصفحتاریخ ال. 
، دار صفاء للنشر و التوزیع، الطبعة األولى، عمان، األردن، "اتجاھات معاصرة في إدارة المعرفة" محمد عواد الزیات، -9

 .237، ص2008
10- World Bank Report, "Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy : Challenges for 
Developing Countries", The International Bank for Reconstruction and Development / The World 
Bank,Washington, 2003, p4. 
11  - André GAMBLIN ,"Images économiques du monde 2004", édition Armand colin, Paris, 
France, 2004, p.36. 
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