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ملخص:
تعترب املعرفة أهم املكتسبات لالقتصاد واجملتمع على حد سواء ،حيث أن إمتالك وسائل املعرفة
واستثمارها بكفاءة وفعالية ،يشكل إضافة حقيقية لالقتصاد ،وقاعدة لالنطالق والتحول حنو إقتصاد املعرفة،
حيث كانت أهداف هذا البحث التعرف على املركز التنافسي لالقتصاد اجلزائري واقتصادايت الدول العربية،
ودور إقتصاد املعرفة يف حتسني تنافسيته ،ومعرفة أثر التحول على زايدة كفاءة أداء االقتصاد.
كانت أهم النتائج أن البلدان العربية متتلك املوارد الكافية للتوجه حنو إقتصاد املعرفة إذا استطاعت
توجيه جزء من املوارد اليت تستخدمها يف مشاريع البناءات العالية والسياحة والرايضة من اجل ذلك ،كما أن
اإلنفاق على البحث العلمي يف اجلزائر ال يليب احلد األدىن لبناء بنية حتتية للبحث العلمي ،حيث أثر سلبا
على خمرجات املعرفة إنتاجا ونشرا وتوظيفا يف اإلقتصاد.
كلمات مفتاحية :املعرفة ،اقتصاد املعرفة ،التنافسية ،اجلزائر.
تصنيفات O55. ،L41 ،D8 :JEL
Abstract:
Having knowledge and investing it efficiently and effectively is a real
addition to the economy and a base for launching and transforming into a
knowledge economy. The objectives of this research were to identify the
competitive position of the Algerian economy and the economies of the Arab
countries, increasing the efficiency of the economy performance.
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The most important results The expenditure on scientific research in
Algeria does not meet the minimum requirements for building scientific
research infrastructure. Has negatively affected the outputs of knowledge
production and dissemination and employment in the economy.
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 .1مقدمة:
منذ بداية القرن احلادي والعشرين يتجه االقتصاد العاملي أكثر فأكثر حنو اقتصاد املعرفة الذي يعتمد
اعتماداً أساسياً على تكنولوجيا املعلومات ،كما يشهد العام ازدايداً مضطرداً لدور املعرفة واملعلومات يف
االقتصاد ،فاملعرفة أصبحت حمرك اإلنتاج والنمو االقتصادي كما أصبح مبدأ الرتكيز على املعلومات
والتكنولوجيا كعامل من العوامل األساسية يف االقتصاد من األمور املسلم هبا.
ظهرت ابلفعل العديد من املؤشرات اليت حتاول قياس املعرفة واالقتصاد املبين عليها من خالل العديد
من التقارير اليت تتبىن بدورها العديد من املؤشرات واملقاييس لتصنيف الدول ،حيث أصبحت املعرفة يف هذا
االقتصاد الصاعد ،احملرك األساسي للمنافسة االقتصادية والنجاح ،حيث أضافت قيم هائلة للمنتجات
االقتصادية من خالل زايدة اإلنتاجية والطلب على التقنيات اجلديدة واألفكار اجلديدة -اليت أتيت على
شكل اخرتاعات جديدة وأيضاً من خالل طلب جديد على املعرفة املوجودة -وقد واكبت هذه املنتجات
فعلياً التغريات الثورية يف كل األسواق والقطاعات.
على ضوء خمتلف املؤشرات املعتمدة لقياس اقتصاد املعرفة :سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية
اإلجابة على اإلشكالية التالية:
ما هو دور التحول حنو اقتصاد املعرفة يف زايدة تنافسية االقتصاد؟ وما هي معوقاته؟
تندرج حتت هذا السؤال الرئيسي ،أسئلة فرعية تسمح ابلوصول إىل نتائج ختدم البحث وهي:
 ما هو مفهوم اقتصاد املعرفة؟ ما هو مفهوم التنافسية؟ ما هي مؤشرات قياس اقتصاد املعرفة؟أين وصلت اجلزائر خبصوص إقتصاد املعرفة؟534
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 ما هي اآلفاق املستقبلية القتصاد املعرفة يف اجلزائر ،وأثره على التنمية االقتصادية؟ فرضيات الدراسة :تستند فرضيات اإلثبات هلذا البحث إىل العالقة الطردية بني التحول القتصاد املعرفةودورها اإلجيايب يف زايدة تنافسية االقتصاد على النحو التايل:
الفرضية الرئيسية :التحول حنو إقتصاد املعرفة يساهم يف زايدة تنافسية االقتصاد
بدورها تنقسم الفرضية الرئيسية إىل فرضيات فرعية كما يلي:
أوالً :حتسني التنمية البشرية يساهم يف تسريع االندماج يف اقتصاد املعرفة؛
اثنياً :التحول ايل اقتصاد املعرفة تقف أمامه جمموعة من العوائق والتحدايت.
 أمهية البحث: ترتكز أمهية البحث يف معرفة موقع الدول العربية واجلزائر من التوجه العاملي اجلديد حنو إقتصاد املعرفة؛ دور اقتصاد املعرفة يف حتول دول انمية إىل مصاف الدول املتقدمة مثل اهلند وماليزاي؛ احلاجة للتحول إىل القتصاد املعرفة ملواجهة التحدايت اليت تواجهها املؤسسات اإلقتصادية ،وخاصةاملنافسة الشرسة من قبل املؤسسات واملنتجات األجنبية ،نتيجة العوملة واتفاقيات التجارة العاملية.
 أهداف البحث: التعرف على أداء االقتصادايت العربية يف جماالت إقتصاد املعرفة وفق مؤشر املعرفة العريب؛ التعرف على املركز التنافسي لالقتصاد اجلزائري ،على املستوى الدويل ودور إقتصاد املعرفة يف حتسنيتنافسيته؛
 معرفة أثر التحول إىل إقتصاد املعرفة على زايدة فعالية وكفاءة األداء وخمرجات اإلقتصاد ،مما ينعكسإجيااب على تنافسية اإلقتصاد الوطين.
 منهجية البحث :تعتمد منهجية هذه الدراسة على إستخدام األسلوب التحليلي املقارن ،من خالل حتليلالبياانت ومؤشرات إقتصاد املعرفة والتنافسية وفق أخر اإلحصائيات املتاحة 2017/2015

 .2إطار مفاهيمي حول إقتصاد املعرفة والتنافسية
أطلقت العديد من التسميات على إقتصاد املعرفة مثل :إقتصاد املعلومات ،واالقتصاد املبين على
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املعرفة ،واالقتصاد الرقمي ،واالقتصاد االلكرتوين ،واالقتصاد الشبكي ،واقتصاد األنرتانت ،ويف ما يلي عرض
ألهم التعريفات:
منط جديد من االقتصاد خيتلف يف كثري من السمات عن االقتصاد التقليدي ،ال سيما وقد حتولت
فيه املعلومات إىل أهم سلعة يف اجملتمع ،وأصبح تنظيم املعلومات وخدماهتا من أهم العناصر األساسية هلذا
االقتصاد(.البارودي ،2012 ،صفحة )68

عرف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إقتصاد املعرفة أبنه نشر املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية يف مجيع
جماالت النشاط اجملتمعي االقتصادي واجملتمع املدين والسياسة ،واحلياة اخلاصة وصوال لرتقية احلالة اإلنسانية
إبطراد ،أي إقامة احلالة اإلنسانية إبطراد ،وما يتطلبه ذلك من بناء القدرات البشرية املمكنة ،وتوزيعها الدقيق
على خمتلف القطاعات اإلنتاجية(.حممد ،2012 ،صفحة )105

يرى البعض األخر أن االقتصاد املعريف هو إحداث جمموعة من التغيريات اإلسرتاتيجية يف طبيعة احمليط
االقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاما مع حتدايت العوملة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وعاملية املعرفة ،والتنمية املستدامة مبفهومها الشمويل التكاملي(.الليثي ،2008 ،صفحة )14

ميكن تعريفه أبنه منط اقتصادي متطور قائم على االستخدام الواسع النطاق للمعلوماتية وشبكات
األنرتانت يف خمتلف أوجه النشاط االقتصادي وخباصة يف التجارة االلكرتونية ،مرتكزا بقوة على اإلبداع
والتطور التكنولوجي(.الدعمي ،2010 ،صفحة )65

أما اجملموعة االقتصادية آلسيا واحمليط اهلادي "االقتصاد املعريف هو االقتصاد املبين أساسا على إنتاج
املعرفة ونشرها واستخدامها كمحرك أساسي للتطور وحتصيل الثروات والعمالة عرب القطاعات االقتصادية
كافة"(.العزاوي ،2007 ،صفحة )26

أما يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي " 2003أن االقتصاد املعريف هو نشر املعرفة وإنتاجها وتوظيفها
بكفاية يف مجيع جماالت النشاط اجملتمعي ،االقتصاد واجملتمع املدين والسياسية واحلياة اخلاصة وصوال لرتفيه
حياة الناس أي إقامة التنمية اإلنسانية ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية املمكنة والتوزيع الناجح للقدرات
البشرية.
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 1.2مؤشرات قياس إقتصاد املعرفة:
تسمح املؤشرات االقتصادية بتلخيص أداء النظام االقتصادي عموما ،وخبصوص قياس كفاءة اقتصاد
املعرفة فإن العملية أكثر صعوبة ،فهناك عراقيل نظامية تعرتض التسجيل احملاسيب لرأس املال الفكري ،إذ
يصعب يف اقتصاد املعرفة حساب وتقدير املعرفة يف حد ذاهتا ،ذلك أن مقاييس ومؤشرات منو رأس املال
املعريف املوجودة هي مقاييس ومؤشرات غري مباشرة وجزئية بشكل كبري.
أوال :قياس املعرفة
ليست املعرفة كغريها من املدخالت الكالسيكية (العمل ،الفوالذ...إخل) ،إذ ميكن التنبؤ بتأثري
املدخالت الكالسيكية بداللة النماذج الكالسيكية لدالة اإلنتاج ،فزايدة كمية الفوالذ تزيد من إنتاج السيارات
بكمية متوقعة حسب طرق التصنيع املطبقة ،يف مقابل ذلك فإن معارف جديدة تؤثر على األداء االقتصادي
بتغري النماذج حبد ذاهتا ،حبيث ختلق خيارات مل تكن موجودة من قبل خبصوص املنتجات وطرق اإلنتاج.
وإذا كانت املعارف اجلديدة تؤثر عموما بزايدة إمكانيات اإلنتاج فإنه ال ميكن التنبؤ بكمية ونوعية التأثري
مسبقا ،فال توجد دالة إنتاج أو منوذج  :مدخل/خمرج ميسح ابلتنبؤ ولو تقريبيا بتأثري ''وحدة'' من املعرفة على
كفاءة وأداء االقتصاد ،كما أنه من الصعوبة مبا كان حتديد سعر العلوم واملعارف وتظهر صعوبة إنشاء
مؤشرات جديدة يف حد ذاهتا ت ّفرد اقتصاد املعرفة ،فهل جيب تغري النظام الكالسيكي للمحاسبة الوطنية
جذراي ،أم أن بعض اإلضافات تكفي ،وعلى العموم جيب حتسني مؤشرات لتطبيقها على اقتصاد املعرفة من
أجل:
أ -قياس املسامهات اجلديدة يف العلوم (املدخالت ) :ال يزال الرتكيز يف اقتصاد املعرفة يتم على خلق
املعارف واملسامهات اجلديدة يف العلوم ،وهبذا اخلصوص تتمثل املؤشرات كما أوردهتا OCDE

):(ECONOMIQUE, 1996, p. 32
 تكاليف البحث والتطوير :تظهر املؤشرات هنا اجلهد املبذول املوجه حنو توسيع قاعدة املعارف واملسامهاتالعلمية ،وتعطي املؤشرات املتعلقة ابلباحثني فكرة عن كمية املشاكل اليت مت حلها واليت حتتاج إلنتاج العلوم.
 عدد املهندسني والتقنيني :ويشري إىل عدد العمال املؤهلني علميا وتقنيا حسب الدرجة العلمية واملهنية537
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كخرجي اجلامعات يف امليادين التقنية ،وخرجيي معاهد التكوين.
 براءات االخرتاع :نظرا ألهنا جتسد أفكارا فهي األقرب للمؤشرات املباشرة خللق العلوم واملعارف ،ومتتلكمعظم الدول أنظمة وطنية إليداع براءات االخرتاع تتمحور حول قاعدة بياانت مركزية ،وتغطي البياانت
أغلب احلقول التكنولوجية ،وحتتوي الواثئق حول االخرتاعات ،التكنولوجيا ،املخرتعني....
 ميزان املدفوعات الدويل املتعلق ابلتكنولوجيا :يسمح بقياس احلركة الدولية للمعارف التقنية عن طريقدفع حقوق الرخص و"املشرتايت" األخرى املباشرة للعلوم واملعارف بعض هذه النشاطات تصنف حسب
القوة املنظمة أو مصدر التمويل (الدولة أو الصناعة) أو حسب حقل النشاط (الدولة ،الصناعة ،اجلامعة).
وقد مت الرتكيز خاصة على قياس النفقات املخصصة للبحث والتطوير RDواملوارد البشرية على مستوى
املدخالت.
ب -قياس خمزوانت وتدفقات املعارف :ميكن احلصول على تقدير ملخزوانت االبتكارات ابالعتماد على
املعطيات املتعلقة ابالستعمال احلصري للرباءات وكذا مدة استغالهلا .إضافة إىل العاملني يف البحث والتطوير
وتطور عدد الباحثني يف كل ميدان ،وأصعب من ذلك قياس تدفقات املعارف أو قيمة خمزوانت املعارف اليت
تدخل الدورة االقتصادية يف مدة معينة ،ويتم عادة استخدام مؤشرين:
انتشار املعارف املدجمة :ويعين طرق إنتاج اآلالت املواد واملكوانت اليت حتتوي تكنولوجيات جديدة.انتشار العلوم غري املدجمة :كاخلربات التقنية ،والتكنولوجيا على شكل براءات اخرتاع ،رخص ،أو مهاراتفنية .(ECONOMIQUE, 1996, pp. 33-36).
ج -قياس شبكات املعرفة :ال ميكن تتبع خمزوانت وتدفقات األشكال الضمنية للعلوم واملعارف كالتعلم
الناتج عن املناقشات ،االستنباطات والرباهني ،املالحظة ابملؤشرات العادية ،لذلك جيب إعداد مؤشرات
جديدة لتتبع عملية االخرتاع ،ونشر املعارف بني األعوان واملؤسسات(اهليئات)الفاعلة يف االقتصاد .مما يفرض
قياس ''األنظمة الوطنية لإلبداع'' خاصة القدرة على نشر العلوم يف البلدان واألنظمة املوجودة بني خمتلف
األعوان ،واهليئات .ويتم ذلك أساسا عن طريق التحقيقات خبصوص اإلبداع واليت بواسطتها أصبح ميكن
ولو جزئيا تكوين خرائط األنظمة الوطنية لإلبداع والقدرة على نشر معارف االقتصادايت ،بفضل حتليل
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نوعني من التدفقات:
 نشر العلوم بني اجلامعات ،اهليئات العمومية للبحث ،الصناعات. نشر العلوم (خاصة األساسية اليت تنتقل بني الباحثني) يف سوق يضم املمونني واملستعملني.اثنيا :الصعود القوي لـ ـ ـ ـ  TICكوسيلة للمعرفة
ينشأ اقتصاد املعرفة ويتطور أبساليب تعتمد على تكنولوجيا املعلومات ويسعى إىل إدارة كفوءة
للمعلومات حبيث تصبح معها الصناعات املعتمدة على املعرفة أساساً للقطاع االقتصادي .وهو ما يقودان
بدوره إىل دراسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأحد أهم أسس االقتصاد املؤسس على املعرفة ،وقد
أصبحت هذه األخرية مرتبطة بتطور اجملتمعات يف عصران احلاضر ،وتعد الوسيلة األكثر أمهية لنقل اجملتمعات
النامية إىل جمتمعات أكثر تطّورا .فهي تساهم بطريقة مباشرة يف بناء جمتمع جديد يعتمد على خدمات
معلوماتية إلكرتونية ذات صلة خبدمات االتصال واإلنتاج والتعليم (مراييت ،2002 ،صفحة .)32
اثلثا :دور شبكات االتصاالت واملعلومات
ميكن التمييز بني عدة أنواع من انحية أاثر تكنولوجيا املعلومات على خلق املعارف كما يلي (سدي،

 ،2007صفحة :)10
أ -خلق كمية كبرية من املعلومات اليت قد تؤدي إىل ثورة حقيقية؛
ب -ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن حتل مشكلة التجاور املكاين أثناء تبادل املعارف
والتعاون املثمر ،حىت وإن بقيت العديد من العراقيل موجودة ،وأصبح التعلم والتعليم عن بعد وكذا التعاون
بني األفراد واجملموعات املتباعدة جغرافيا تطبيقا مستعمال وفعاال؛
ج -تعد  TICيف حد ذاهتا جمموعة من األدوات املنتجة للعلوم املتزايدة الفعالية ،وتسمح ابلصعود القوي
للتفاعل اخلالق ،كما تفتح  TICإمكانيات جديدة للمعاجلة بواسطة التكنولوجيات احلديثة اليت تتميز
بقاعدة بياانت واسعة ،مما ميثل حبد ذاته نظاما قواي لتقدم العلوم.
رابعا :تكنولوجيا املعلومات
يش ـ ـ ــري مص ـ ـ ــطلح تكنولوجي ـ ـ ــا املعلوم ـ ـ ــات إىل جمموع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن العناص ـ ـ ــر والقدرات اليت تستخدم يف
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مجـع البيانـات واملعلومـات وختزينهـا ونشـرها ابسـتخدام تكنولوجيـا احلاسـبات واالتصـاالت بسرعة عالية وكفاءة
إلحداث كل ما من شأنه أن يساعد على تطور اجملتمعات.
 2.2مفهوم ومضمون االقتصاد التنافسي والتنافسية الدولية
ميكن أن يعترب اقتصاداً ما تنافسياً إذا متكن من النمو دون قيد على ميزان املدفوعات ،ويكون أداؤه
جيداً إذا منا بسرعة أعلى من االقتصادايت األخرى .كما أنه هناك اختالف يف نتائج املنافسة على مستوى
الشركة ومستوى االقتصاد ،إن مضمون املنافسة على مستوى الشركة يعين وجود راحبون وخاسرون ،أما على
مستوى االقتصاد فإن جناح بلد يف السوق العاملية ال يعين ابلضرورة فشل بلدان أخرى ،ألن منو الصادرات
حيدث طلباً على الواردات (توفيق ،1999 ،صفحة .)32
أوال :تعريف التنافسية
نظراً لتعقد أوجه التنافسية وتعددها فليس هناك مفهوم حمدد هلا ،مما جنم عنه العديد من التعاريف
ومؤشرات القياس ،ومن أبرز التعاريف املتداولة ما يلي( :للتخطيط ،2003 ،صفحة )21

 املنتدى االقتصادي العاملي" :التنافسية هي القدرة على توفري البيئة املالئمة لتحقيق معدَّالت منو مرتفعةومستدامة" .ويف نص آخر عرف املنتدى التنافسية على أهنا "مقدرة االقتصاد الوطين على التوصل إىل
معدَّالت مستدامة من النمو االقتصادي حمسوبة مبعدالت التغري السنوي لدخل الفرد".
 املعهد الدويل للتنمية اإلدارية" :التنافسية هي مقدرة البلد على توليد القيم املضافة ،ومن مث زايدة الثروةالوطنية عن طريق إدارة األصول والعمليات وابجلاذبية واهلجومية ،وابلعوملة واالقرتاب ،ويربط هذه العالقات
يف منوذج اقتصادي اجتماعي قادر على حتقيق هذه األهداف" .ويربط هذا التعريف حتقيق النمو مبقدرة البلد
على إدارة أصوله بطريقة فعالة تسمح له ابلتفوق يف األسواق الدولية.
 جملس التنافسية الصناعية األمريكي :التنافسية هي "قدرة البلد على إنتاج السلع واخلدمات اليت تستويفشروط األسواق الدولية ويف الوقت نفسه تسمح بتنمية املداخيل احلقيقية" .ويعكس هذا التعريف الرمسي
رؤية الدول املتقدمة للتنافسية ابعتبارها وسيلة لتحقيق رفاهية السكان والتنافس فقط يف اجملاالت اليت حتقق
ذلك.
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 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :التنافسية الدولية هي" :املقدرة على توليد املداخيل من عواملإنتاج قد تكون مرتفعة نسبياً ابإلضافة إىل توليد مستوايت عمالة مستدامة لعوامل اإلنتاج ويف الوقت نفسه
املقدرة على التعرض للمنافسة الدولية" .كما تعرفها املنظمة يف وثيقة أخرى على أهنا "القدرة على إنتاج
السلع واخلدمات اليت تواجه اختبار املزامحة اخلارجية يف الوقت الذي حتافظ فيه على توسيع الدخل احمللي
احلقيقي .كما تعرف التنافسية على أهنا "قدرة البلد على توسيع حصصه يف األسواق احمللية والدولية".
اثنيا :أنواع التنافسية
متيز الكثري من األدبيات بني عدة أنواع من التنافسية نذكر منها (عدانن ،2003 ،صفحة :)07
أ -تنافسية التكلفة أو السعر :فالبلد ذو التكاليف األرخص يتمكن من تصدير السلع إىل األسواق اخلارجية
بصورة أفضل (الصني).
ب -التنافسية غري السعرية ،وتشمل - :التنافسية النوعية :وتشمل إضافة إىل النوعية واملالئمة وتسهيالت
التقدمي ،عنصر اإلبتكارية ،فالبلد ذو املنتجات املبتكرة وذات النوعية ،واألكثر مالئمة للمستهلك ،يتمكن
من تصدير سلعه حىت ولو كانت أعلى سعراً من سلع منافسيه (الياابن وسويسرا).
 -التنافسية التقنية :حيث تتنافس املشروعات من خالل النوعية يف صناعات عالية التقنية Hi-tech

(الوالايت املتحدة األمريكية).
حيث أن التنافسية األساسية الظرفية أو اجلارية ،تركز على مناخ العمال وعمليات الشركات
واسرتاتيجياهتا ،بينما تركز التنافسية املستدامة أو الكامنة على االبتكار ورأس املال البشري والفكري.
 .3واقع االقتصاد املعريف للدول العربية واجلزائر
لقياس مؤشرات إقتصاد املعرفة والتنافسية االقتصادية للجزائر والدول العربية ،سيتم االعتماد يف هذه
الدراسة على نتائج أحدث التقارير الصادرة عن هيئات دولية ،وهي برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،واملنتدى
االقتصادي الدويل.
 1.3مؤشر املعرفة العريب ،برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 2016
للحديث عن اقتصاد املعرفة يف اجلزائر والدول العربية ،فإهنا تتفاوت فيما بينها تفاوات نسبيا يف دليل
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إقتصاد املعرفة( ،اإلمنائي ،تقرير مؤشر املعرفة العريب لسنة  ،2016 ،2016صفحة  )86ترتاوح بني  84لإلمارات
العربية املتحدة و 17للصومال ،بينما اجلزائر كانت القيمة  38وهبذا فإن ترتيب الدول العربية ضمن دول
العامل بني ترتيب  16لإلمارات العربية املتحدة واجلزائر 87إىل  138لليمن وهو الرتتيب األخري يف العامل.
الشكل  :1نتائج الدول العربية يف مؤشر إقتصاد املعرفة لسنة .2016
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املصدر :تقرير مؤشر املعرفة العريب لسنة  ،)2016( ،2016برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،دار الغرير للطباعة والنشر،
ديب ،اإلمارات العربية املتحدة ،ص .86

يظهر الشكل أعاله تقدم اإلمارات عن الدول العربية األخرى يف مؤشر املعرفة العريب ،ويتبني أن
اجلزائر مازالت متأخرة جدا على مستوى هذا املؤشر ،فنجدها متأخرة عن دول أخـرى كاملغرب واألردن،
رغم أفضليتها على مستوى الدخل القومي اإلمجايل ،كما نالحظ أيضا ،أن كـل الدول العربية مبا فيها دول
املقارنة ال تزال متأخرة يف جماالت عديدة ،خاصة جماالت تكنولوجيا املعلومات ،وجماالت التعليم ،والبحث
والتطوير.
 2.3حماور مؤشر املعرفة العريب ،برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 2015
تشهد اجلزائر والدول العربية العديد من العوامل والظروف االجتماعيّة والثقافية واالقتصادية
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والسياسية اليت أعاقت وال تزال تعيق توليد املعرفة وإنتاجها واستثمارها وتبادهلا يف إطار نسيج وشبكة فعالني،
وهذا ما يُفسر اتساع الفجوة املعرفيٍة إىل درجة تكون معها عقبة كبرية يف طريق تراكم املعرفة وتدبري اقتصادها،

مبا خيدم أغراض التنمية ،كما هو مبني يف اجلدول أدانه (اإلمنائي ،تقرير مؤشر املعرفة العريب لسنة .)2016 ،2015
الشكل  :2نتائج الدول العربية يف حماور مؤشر إقتصاد املعرفة لسنة 2015
املؤشر
إقتصاد
املعرفة
الدولة

تكنولوجيا

البحث

املعلومات

والتطوير

واالتصال

واالبتكار

التعليم
التعليم العايل

التعليم ما قبل

التقين

اجلامعي

والتدريب
املهين

اجلزائر

31.2116

25.5801

22.1686

44.6055

56.0375

54.9069

البحرين

62.116

69.1276

36.2828

28.6784

66.5157

51.5194

مصر

43.7266

40.7283

27.1003

57.5091

55.3537

54.3804

العراق

*

*

24.5616

27.5271

48.4891

28.6367

األردن

85.8527

55.5981

39.5303

59.0592

55.2599

58.9916

الكويت

42.754

56.2088

36.6207

49.4085

63.0288

55.2794

لبنان

47.5878

43.4605

35.2897

57.861

56.3348

60.8629

ليبيا

27.5946

*

22.9993

*

26.5388

*

املغرب

58.1551

45.6484

39.0253

40.8068

50.3478

63.695

عمان

56.2569

55.0992

39.0238

49.6663

57.3922

48.9543

فلسطني

*

*

18.18

43.8774

52.1434

33.1741

قطر

75.5844

76.22

40.4508

59.4145

66.2285

59.3249

السعودية

64.7218

69.5848

56.843

62.43

67.3942

56.0078

الصومال

*

*

*

9.7493

27.5367

*

السودان

*

*

16.1018

34.1549

41.2605

35.7107

سوراي

*

*

21.5654

26.379

41.4071

38.355
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تونس

44.7182

46.1664

49.0249

49.3712

43.0464

68.7902

اإلمارات

77.5948

77.477

50.0765

72.5581

68.555

60.79

اليمن

28.111

23.99

13.1583

16.7384

40.407

30.6229

املصدر :تقرير مؤشر املعرفة العريب لسنة  ،)2016( ،2015برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،دار الغرير للطباعة والنشر،
ديب ،اإلمارات العربية املتحدة ،ص.166-124

إذا ما أردان احلديث عن حماور مؤشرات اقتصاد املعرفة يف اجلزائر والدول العربية ،فإهنا تتفاوت فيما
بينها تفاوات نسبيا يف دليل إقتصاد املعرفة لسنة  ،2015من خالل اجلدول يالحظ إن قيمة دليل مؤشر
إقتصاد املعرفة لسنة  2015ترتاوح بني  77.5948لإلمارات العربية املتحدة و 28.111للصومال ،بينما
اجلزائر كانت القيمة  ،31.2116أما فيما خيص مؤشر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،فإن أعلى قيمة كانت
لدولة اإلمارات مقدرة بـ ـ ـ  ،77.477أما أقل قيمة كانت  ،23.99وابلنسبة للجزائر القيمة ،25.5801
وهذا يبني أن اجلزائر متأخرة كثريا يف جمال إستخدام التكنولوجيات احلديثة ،وخبصوص مؤشر البحث والتطوير
واالبتكار فكانت القيمة  ،22.1686وهذا دليل على حاجة اجلزائر لبذل جمهودات كبرية يف هذا اجملال.
فيما خيص مؤشرات التعليم العلي والتعليم ما قبل اجلامعي ،والتعليم التقين والتدريب املهين ،كانت أعلى قيمة
على التوايل  72.7384لإلمارات ،و 68.555لإلمارات ،و 68.7902لتونس ،وأدىن قيم على التوايل كانت
 9.7493للصومال 26.5388 ،لليبيا 15.0566 ،ملوريتانيا ،أما اجلزائر فكانت القيم علي التوايل
 44.6055نقطة و 56.0375و ،54.9069وهي نتائج مقبولة وتبني اجملهودات اليت بذلتها الدولة يف جمال
ترقية وتعميم التعليم.
 3.3تقرير التنافسية العاملية ،املنتدى اإلقتصادي العاملي 2017-2016
يبني اجلدول ( )3اهليكل العام ملؤشــر التنافســية العاملية ) ،(forum, 2017, pp. 60-61الذي
تبناه املنتدى االقتصــادي العاملي ،إذ ينقســم إىل ثالثة مؤشـرات أســاســية ،هي املتطلبات األســاســية القتصــاد
املعرفة ،ومعززات الكفاءة ،وعوامل اإلبتكار والتطور ،وكل من املؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات مكون من مؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات فرعية أو
عوامل أساسية مكونة بدورها من مؤشرات أولية كما يلي:
 مؤش ــر املتطلبات األس ــاس ــية القتص ــاد املعرفة ينقس ــم إىل :مؤشـ ـرات البنية التحتية ،واملؤسـ ـس ــات ،وبيئة544
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اإلقتصاد الكلي ،والصحة والتعليم األساسي.
 مؤشر تعزيز الكفاءة ينقسم إىل :مؤشرات التعليم العايل والتدريب ،وكفاءة سوق السلع ،كفاءة السوقاملايل ،إستخدام التكنولوجيا ،حجم األسواق.
 مؤشر عوامل اإلبتكار والتطور ينقسم إىل :مؤشرات تطور األعمال ،واالبتكار. كل مؤشر يقيم على  7نقاط والرتتيب يتم ابلنسبة إىل  138دولة.اجلدول  :3مراكز الدول العربية حسب مؤشرات التنافسية العاملية 2017/2016
الدولة

املتطلبات األساسية

معززات الكفاءة

عوامل االبتكار والتطور

اجلزائر

4.33

3.55

3.12

اإلمارات العربية املتحدة

5.90

5.22

4.91

قطر

6.09

5.00

5.04

السعودية

5.21

4.74

4.10

الكويت

5.10

4.08

3.49

األردن

4.56

4.13

4.05

عمان

4.99

4.17

3.60

املغرب

4.80

3.87

3.46

تونس

4.41

3.65

3.32

مصر

3.79

3.67

3.23

اليمن

2.74

2.74

2.67

االقتصاد

(Source : the globale competitiveness report 2016-2017.)2017
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يبني تقرير التنافسـ ـ ــية الدولة  ،2017-2016الصـ ـ ــادر عن املنتدى االقتصـ ـ ــادي الدويل ،أن األقطار
العربية ذات الدخل املرتفع اس ـ ــتطاعت أن حتقق مراتب مرموقة من حيث تنافس ـ ــيتها وهذا ما يؤهلها إىل أن
حت ّس ـ ـن من الفجوة األكرب يف تنافسـ ــيتها اجلارية والسـ ــيما من خالل النهوض ابإلنتاجية والكفاءة ،وابملقابل
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جند األقطار العربية األقل دخالً ،تعاين تدهوراً يف تنافس ـ ـ ـ ـ ـ ــيتها ،كما هو مبني يف اجلدول ((forum, )4

).2017, pp. 60-61
جدول  :4ترتيب الدول حسب املؤشر العام للتنافسية الدولية 2017/2016
الدولة

املرتبة من  138دولة

اجلزائر

87

اإلمارات العربية املتحدة

16

قطر

18

السعودية

29

الكويت

38

البحرين

48

األردن

63

عمان

66

املغرب

70

تونس

95

مصر

115

Source: the globale competitiveness report 2016-2017.)2017( World
economic forum. P 60-61.

يبني اجلدول رقم ( )4اهليكل العام ملؤشر التنافسية العاملية ،الذي تبناه املنتدى االقتصادي العاملي،
إذ ينقسم إىل مؤشرين أساسني ،مها التنافسية اجلارية والتنافسية الكامنة .وكال املؤشرين مكون من مؤشرات
فرعية أو عوامل أساسية مكونة بدورها من مؤشرات أولية.
تعاين معظم الدول العربية ضعفاً شديداً يف قدرهتا التنافسية املتعلقة ابلتنافسية احلالية أو اجلارية،
وكذلك املتعلقة ابلتنافسية الكامنة أو املستقبلية .وإذا كان القصد من التنافسية اجلارية قياس ورفع إجناز البلد
اآلين يف العديد من ميادين املنافسة ،فإن النظرة بعيدة األمد تقتضي االهتمام ابلعناصر اليت تشكل أسس
جناح التنافسية املستدامة ،ويقصد هبا البنية التحتية متعددة األوجه :بشرية وعلمية وتقنية وتنظيمية.
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 .4حتدايت ومعيقات التحول ايل إقتصاد املعرفة
أدركت دول عدة أن ختلفها عن اللحاق بعصر املعرفة واملعلوماتية يعين أهنا ستنظم إىل اندي الدول
الفقرية واملتخلفة ،وكما حدث يف عصر الثورة الصناعية ،سيحدث يف عصر الثورة املعلوماتية ،وليس ذلك
فقط بل ستكون منعزلة عامليا ،إال أن هذا اإلدراك اصطدم مبجموعة من املعوقات أمهها شح اإلمكانيات
املتاحة لألفراد واألسر واملنظمات والتضييق عن أنشطتها ،وكان من نتائج ذلك قصور فعالية هذه اجملاالت
يف هتيئة املناخ املعريف واجملتمعي الالزمني إلنتاج املعرفة (بشري ،2012 ،صفحة .)82
 1.4حتدايت االنتقال إىل االقتصاد املعريف :ميكن حصر حتدايت االنتقال إىل االقتصاد املعريف يف:
أ .نشر املعرفة يف الوطن العريب :لكي يتخذ العلم واملعرفة يف البلد وطنا أصيال أو دائما البد من التخلص
من بعض العوامل اليت أعاقت توطني العلم واملعرفة ،واملتمثلة يف:
 االكتفاء ابسترياد منتجات العلم على صورة سلع وخدمات؛ عدم جدوى البحث يف العلوم يف البلدان العربية أو عدم قدرة هذه البالد على إجناز يعتمد عليه؛ شح اإلمكانيات املتاحة لألفراد واألسر واملنظمات والتضييق على أنشطتها؛ضعف البىن التنظيمية الكتساب املعرفة الالزمة لنقل التقنية وتوظيفها ،واالعتماد على استريادها واالستفادةمنها لفرتة من الوقت ،دون اإلهتمام بتوظيف رأس املال املعريف يف إنتاج التقنية نفسها وتوظيفها يف عملية
النمو اإلقتصادي ودخول سوق املنافسة العاملية بقوة (اهلادي ،2007 ،صفحة )132؛
ب .الفجوة الرقمية واملعرفية :تزداد أمهية إنتاجية املعرفة كعامل حاسم يف حتديد القدرة التنافسية ألي بلد
أو منظمة ،فامليزة الوحيدة اليت ميكن حتقيقها هي الكم املعريف الذي ميكن احلصول عليه من املعرفة العاملية
املتاحة بفضل التكنولوجيا واالنرتنت من أجل القدرة على استخدام هذه املعرفة هبدف جعلها منتجة ،وهذا
ما يهدد الدول العربية وإقصاءها من إقتصاد املعرفة واالقتصاد العاملي ،وبذلك تزداد الفجوة اتساعا نظرا لعدم
توفر اإلمكانيات املادية والتكنولوجية واالستثمارات الضخمة اخلاصة إبنشاء وتطوير تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،ابإلضافة إىل غياب إسرتاتيجية إلعداد املوارد الفكرية ذات الطابع اإلبداعي واإلبتكاري ،وعدم
االستخدام األوسع لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ،حيث نسب املشرتكني يف شبكة األنرتانت وعدد
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مستخدميها وحجم اإلنفاق على املعلوماتية ومالكني أجهزة اهلاتف النقال ومالكني أجهزة احلاسوب
الشخصية هي ضئيلة جدا مقارنة ابلدول املتقدمة أو ابلدول السارية حنو إقتصاد املعرفة (لالستثمار،2006 ،

صفحة .)06
ج .محاية حقوق امللكية الفكرية :لقد أدى التطور يف ميدان حقوق امللكية الفكرية إىل تغيري نظرة حقوق
املؤلف ،فبعدما كانت حقوقاً تكتسب أمهية دولية ،سواء على الصعيد السياسي أو االقتصادي ،حيث
أصبحت هذه احلقوق اآلن ،أداة فعالة يف التنمية االقتصادية ،وذلك بسبب القيمة االقتصادية اهلامة
لالبتكارات واالخرتاعات ،ومع تزايد أمهية اإلبداعات واالبتكارات ،جعل التنافس يف احمليط التجاري املعاصر
قائماً على املعارف واملعلومات واألفكار ،فقد حتولت الطاقة اإلبداعية واالبتكار واملعارف واملعلومات إىل
ثروات اقتصادية مثينة ،يقوم على أساسها اقتصاد املعرفة ،مما استوجب توفري متطلبات جديدة حلماية هذه
احلقوق ابلشكل الكايف ،على الصعيد الوطين والدويل ،ونظراً هلذه األمهية املتزايدة حلقوق امللكية الفكرية على
املستوى االقتصادي فقد أصبح عدم توفري احلماية للملكية الفكرية من معوقات االستثمار الوطين واألجنيب.
د -القرصنة اإللكرتونية :أصبح الولوج إىل عامل "اهلاكرز" حلماً يسعى إليه الكثري من الشباب ،وأصبحت
مواضيع التجسس اإللكرتوين تستحوذ على اهتمامهم معتقدين يف ذلك أهنم عباقرة إال أهنا انتهاك
للخصوصية ،كما أن مبدأهم هو أن املعرفة ينبغي أن تكون يف متناول من يريدها من دون أي قيود مهما
كانت املربرات ،وأصبحت شبكة اإلنرتنت ميداانً لصراعات من نوع جديد محلت كل أدوات التدمري
اإللكرتوين كالتجسس واالخرتاق وتدمري املواقع اإللكرتونية احلكومية وغري احلكومية ،والتحكم يف تغيري قواعد
بياانت قد تصل يف خطورهتا إىل هتديد األمن الوطين لبعض الدول ،مما دفع بعض خرباء اإلنرتنت لالعتقاد
أن الشبكة العنكبوتية أصبحت على حافة االهنيار.
و -بناء القدرات البشرية :هناك احتياج ملح لبناء القدرات البشرية يف مجيع املستوايت ،وىف جماالت طرق
استخدام املعلومات واالتصال للتعامل مع البنية األساسية والسياسات واملعايري الدولية لتكنولوجيا املعلومات،
فبناء القدرات البشرية أصبح أحد أهم املوارد اإلقتصادية اليت تساهم يف العملية اإلنتاجية ،ويف زايدة مستوى
الرفاه اإلقتصادي للمواطن ،ملا يقوم به هذا العنصر من دور مهم ورئيسي كمنظم الستخدام واستغالل أمثل
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لعوامل اإلنتاج من جهة ،وكمساهم مباشر يف العملية اإلنتاجية من جهة أخرى.
قد بني "شولز" أن اإلستثمار البشري يتضمن بعض النشاطات اليت حتسن القدرات البشرية مثل:
 حتسني نوعية التعليم النظامي ،والتعليم مدى احلياة؛ التدريب أثناء العمل؛ لتسهيالت الصحية واخلدمية؛ي .التحدايت الثقافية واالجتماعية :إن العقل العريب املعاصر مل يساهم يف بلورة احلداثة يف القرنيني التاسع
عشر والعشرون فإن كل الفتوحات العلمية واإلجنازات احلضارية والتكنولوجية قد حتقق من دون أي مشاركة
فعلية للعقل العريب ،عكس مسامهات أجدادان اليت كانت حامسة ومهمة يف بناء وتطوير النهضة األوروبية
والغربية ،ولذلك حنن مضطرين كما يقول حممد أركون إىل أتسيس مركز حبث علمي لنقل املعرفة العلمية
الغربية كخطوة أولية البد منها الستزراع واستنبات هذه املعرفة يف بيتنا ،كما جيب أن خيرج العرب من السجن
الذايت للذات ،ومن العصر اإليديولوجي إىل العصر املعريف (ايسني ،2007 ،صفحة .)345
 2.4حتدايت االنتقال إىل االقتصاد املعريف (الرقمي)
تعاين اجلزائر كدولة متوسطة من عدة نقائص تقف يف وجه أية حماولة لبناء اإلقتصاد املعريف أو
اإلقتصاد الرقمي منها (بشري ،2012 ،صفحة :)94
 الفجوة الرقية اليت خلقتها ثورة املعلومات واالتصاالت بني الدول املتقدمة والدول النامية؛ التخلف اهليكلي لالقتصاد اجلزائري نتيجة استمرار اعتماده الكلي على الريع البرتويل وعدم بناء اقتصادإنتاج حقيقي خاضع للمعايري املتعارف عليها دوليا؛
 غياب املستوى املطلوب من البىن التحتية الالزمة للقيام بعمليات االتصال ابالنرتنت خاصة ما يتعلقابلتكنولوجيا خاصة الالسلكية ،واألقمار االصطناعية ،واهلواتف النقالة.
 ارتفاع تكلفة استخدام االنرتنت واستحواذ اللغة اإلجنليزية على  % 80من مواقعها مع ضعف االهتمامهبا؛
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 انعدام أو ضعف الوعي أبمهية التكنولوجيا خاصة واالحتياجات الرئيسية من كهرابء ومياه وصحةوتعليم واستعادة األمن والطمأنينة مازلت من األولوايت ،لتبقى مسائل االنرتنت واقتصاد املعرفة يف نظر
أغلب مسئولينا ترفا ال حاجة إليه وهو يف أخر قائمة االهتمامات ،خاصة مع انتشار القناعة أن االنرتنت ال
تضع الطعام يف األفواه؛
 افتقار اجلزائر للموارد البشرية واخلربات التكنولوجية اليت متكنها من االنتفاع اقتصاداي من تكنولوجيااملعلومات واالتصاالت؛
 تدين مستوى معيشة غالبية اجلزائريني وتدهور القدرة الشرائية والرعاية الصحية ومستوى التعليمي؛ انعدام الثقة إبجراء املعامالت والسداد عرب االنرتنت وعدم انتشار اعتماد التوقيع اإللكرتوين ومصداقيةالواثئق اليت يتم تبادهلا عرب األنرتانت مع ضمان األمان والسرية؛
 غياب اإلطار التشريعي الذي ينظم املعامالت اإللكرتونية يف ظل انفتاح األسواق وانتشار االنرتنت. .5خامتة:
متر الدول العربية حبقبة اقتصادية عاملية جديدة ،تتميز بثورة معرفية ومتغريات متصارعة وحتوالت
جذرية ،على عدة جوانب أمهها ،طرق وأساليب اإلنتاج ،وأساليب االتصال والتواصـل وتبـاد ل املعلومات
واملعارف ،تقود هذه التغريات التقنيات احلديثة على رأسها تكنولوجيا املعلومـات واالتصاالت وبقدر ما متثل
هذه التحوالت من حتدايت حقيقية أمام الدول العربية ،فهي متثل كذلك فرصة للتنمية الشاملة والتخلص
من التبعية املعرفية للخارج ،وارتباط اقتصاد بشكل عضوي أبسعار النفط واملوارد الناضبة وغـري املتجددة،
هذا إذا ما استطاعت هذه الدول استثمار مواردها وخاصة البشرية منها ،وهتيئتها لالندماج يف مـا أصبح
يعرف ابملوجة الثالثة لالقتصاد العاملي ( اقتصاد املعرفة).
 1.5النتائج:
أ – إن اقتصاد املعرفة هو منط اقتصادي جديد متطور عن االقتصاد الذي يعتمد على املعلومات ،حيث
تُشكل املعرفة حجر األساس فيه والعنصر األهم من عناصر اإلنتاج؛
ب -إن اإلنفاق على البحث العلمي يف اجلزائر ال يفي مبتطلبات احلد األدىن املطلوبة لبناء بيئة حتتيـة للبحث
550

دور التحول إىل إقتصاد املعرفة يف زايدة تنافسية االقتصادايت العربية :حالة اإلقتصاد اجلزائري

العلمي ،وأن تدين اإلنفاق على التعليم يف مراحله كافة ساهم سلبا يف خمرجات املعرفة إنتاجـا ونشـرا وتوظيفا
وأثر يف االقتصاد؛
ج – بدأت الدول املتقدمة بتوجيه االقتصاد فيها حنو االعتماد على املعرفة منذ أربعة عقود من الزمن ،أما
الدول النامية الصاعدة فقد جاء توجهها إليه منذ ربع قرن ،وذلك من خالل خطط إسرتاتيجية وطنية ذات
أهداف زمنية حمددة؛
د  -بدأت الدول العربية إبعداد اخلطط اجلدية للتوجه حنو اقتصاد املعرفة منذ عشر سنوات مع انتشار
استخدام املنتجات املعرفية فيها انتشاراً واسعاً؛
ه – بلغت نسبة الباحثني العاملني يف جمال البحث والتطوير لكل مليون نسمة يف بعض الدول العربية
مستوى أعلى من نسبة العاملني يف بعض الدول النامية الصاعدة؛
و  -مع أن بعض الدول العربية قد حققت مستوايت تنمية بشرية أعلى من بعض الدول النامية الصاعدة
إال أنه ال ميكن عد النشاط االقتصادي فيها يعتمد على املعرفة؛
ي  -يتطلب التوجه حنو اقتصاد املعرفة توفر بنية أساسية أييت على رأسها ،بنية قوية لتكنولوجيا املعلومـات
واالتصاالت ،ونظام تعليمي ذو جودة عالية ومنتجا ملخرجات قادرة على اإلبداع ،ونظام اقتصادي ومؤسسي
شفاف وحمفز لقيام أنشطة اقتصاد املعرفة.
 2.5إختبار الفرضيات:
بعد اإلحاطة ابملوضوع ،ويف ضوء النتائج املتحصل عليها ،تكمنا من قبول فرضيات الدراسة وذلك على
النحو التايل:
أ -الفرضية الرئيسية :يف ضوء ما جاء يف الدراسة والنتائج املستنبطة ،يتم قبول الفرضية واليت تقول ،يساهم
التحول حنو اقتصاد املعرفة يف زايدة تنافسية االقتصاد.
ب -الفرضية الفرعية األوىل :يف ضوء ما جاء يف الدراسة والنتائج املستنبطة ،يتم قبول الفرضية ،واليت تقول
حتسني التنمية البشرية يساهم يف تسريع االندماج يف اقتصاد املعرفة.
ج -الفرضية الفرعية الثانية :يف ضوء ما جاء يف الدراسة والنتائج املستنبطة ،يتم قبول الفرضية ،واليت تقول
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التحول ايل اقتصاد املعرفة تقف أمامه جمموعة من العوائق والتحدايت.
.3.5املقرتحات:
أ – وضع اخلطط اإلسرتاتيجية الوطنية ذات األهداف الزمنية احملددة هبدف التوجه حنو اقتصاد املعرفة؛
ب– توجيه املوارد االقتصادية حنو الصناعات املعرفية مبا يوازي حجم املوارد املوجهة حنو االستثمارات يف
قطاعات البناء والسياحة والرايضة والرتفيه؛
ج -دعم البحث العلمي والباحثني يف جمال التقنيات املعرفية وزايدة حجم اإلنفاق على البحث العلمي
حبيث يشكل نسبة جيدة من الناتج القومي اإلمجايل؛
د– االستفادة من جتارب الدول النامية الصاعدة يف هذا اجملال والتعاون معها على املستوى املعريف والتقين.
أظهرت النتائج واملقرتحات أننا منتلك املوارد واإلمكانيات والكفاءات الالزمة ملواجهة التحدايت
االقتصادية والتنموية اليت تواجه اقتصادايتنا ،مما يدفعنا للرتكيز على بعض التحدايت ،وإمكانية مواجهتها يف
إطار اقتصاد املعرفة يف البحوث القادمة
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