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ملخص:
جااا ا الضعاؾااة لتوااعػ لاُاام التللاافي اللااالب تااب ؿا متؼلباااا الاُت اااص اإلالغتااب ،خفاات تمدااوعا الضعاؾااة كاااأ ت فااان أ ااي
مٌاصا ُؼاااق التللاافي اللااالب مااب كااض جوانااا ؾااوا الجانااا اإلااااصي أل الجانااا ال شااغي ،لٓااظا الوُااوي كاااأ تغتف ااا كاااأ
اإلاؿااتوا اللااالمن ،مااب زااال٘ الاكتماااص كاااأ للااع مإملاغاا الت اانفٍ اإلالتمااض كاإلافااا ،لالوُااوي كاااأ أ ااي اللغاُفا ال اان
يل ااانه مق ااا ُؼ اااق التلل اافي الل ااالب ت ااب الجؼائ ااغ ،لال اان ٔ ااان كا ااأ عأؾ ااملا الٌ ،ااو الغُمف ااة با ا ن ال ااضل٘ اإلاتِضم ااة لاإلاتسلٌ ااة،
باإلطااًة ئلاأ طالٍ اللالُاة با ن الجاملاة لالِؼاكااا الانتاجفااة لطالٍ جاوص البداو له ع اأ ،ا اظا أصا ئلاأ تغاجاام
تغتيا الِؼاق التلالفي اللالب تب الجؼائغ كاإلافا.
الكلماث املفخاحيتُ :ؼاق التللفي اللالب ،الاُت اص اإلالغتب ،مإملغ اإلالغًة اللالمن.
جصييف A10 ، A23:JEL
Abstract:
The study aims to highlight the reality of higher education in light of the requirements
of the knowledge economy. The study focused on identifying the most important aspects of
the higher education sector in various aspects, both physical and human, as well as
standing on its ranking at the global level, And to identify the most important obstacles
facing the higher education sector in Algeria, which was headed by the gap between the
developed and backward countries, in addition to the weak relationship between the
university and productive sectors and poor quality of research and others, all this led to a
decline in the order of the sector dependency M high in Algeria globally.
Keywords: Higher Education Sector, Knowledge Economy, World Knowledge Index.
،Jel Classification Codes: A23 . A10
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 .1ملدمت:
يلانه ُؼاق التللفي اللالب ٓو عه مب الِؼاكاا اللامة تب الجؼائغ مب طلٍ الانتاجفة
لالتناًؿفة ،كاأ الغهي اللضيض مب الجملوص اإلابظللة لتؼويغ ظا الِؼاق ،ئال أن ُؼاق التللفي اللالب تب
الجؼائغ ال يؼا٘ للفض كب اإلاؿتوا اإلاؼلوب،؛ لأعجلت اللضيض مب الضعاؾاا طلٍ ظا اإلاؿتوا ئلأ
كضيض مب ال لوباا ،ال ن أزظا كض أللاص مب بفق ا البلض ال شغي لالبلض اإلااصي له ع ا مب ألاللاص
ال ن تٌاكلت ًفما بفق ا لتب ؿ هفاب اؾتعاتف،فة خِفِفة للق وض بِؼاق ما ؾا ي تب تغاجله
لاند اع صلع ُؼاق التللفي اللالب تب الجؼائغ تب أ ضاي طفِة.
مما ؾبّ ػغخه يمٕب صفاهة املٖالفة الضعاؾة ًفما ياب:
ما هو واكع الخعاليم العالي في الجشائز في ظل مؤشزاث الخصييف العامليت ؟ وما هي صعوباث
اهدماج كعاع الخعليم العالي في الاكخصاد املعزفي ؟
 .2إلاظار الىظزي الكخصاد املعزفت
ُب التؼغَ إلاستلٍ أجؼا الضعاؾة مب اإلاملي ابغاػ للع الجوانا النـغية الُت اص اإلالغًة،
لطلٗ مب زال٘ الوُوي كاأ تلغيٌه لئبغاػ للع النِاغ ال ن توضح ز ائ ه لعٔائؼه.
 1.2حعزيف اكخصاد املعزفت
ناْ اللضيض مب تلاعيٍ خو٘ الاُت اص اإلالغًة ،لمب ظه التلاعيٍ ن،ض:
حعزيف " :"Dominique Foreyيلغي اُت اص اإلالغًة كاأ أنه تس ص ًغعب مب اُت اص ي تي
أؾاؾا باإلالغًةٓ ،ما يلتوعه ؿا غ اُت اصية خضيثة تتم ز بتو ع ؾ ع الاُت اصياا مب خفت النمو
لتنـفي النشاػاا الاُت اصية ،لي ٍ الاُت اصي ن ظا الاُت اص كاأ أنه للفض تؼوع الغأؾمالفة لظا
ؾمى باالُت اص ما للض الغأؾمالفة (بب لنيؿة ،2014 ،صٌدة .)87
حعزيف البىك الدولي :و طلٗ الاُت اص الظي يدِّ اؾتسضاما ًلاال للملغًة مب أج تدِفّ
التنمفة الاُت اصية لالاجتماكفة ،ل ظا يتظمب جلا لتؼبفّ اإلالاعي ألاجن فة ،باإلطاًة ئلأ تٕففٍ
لتٖويب اإلالغًة مب أج تلبفة اختفاجاته الخاصة (الشمغي ل اللفثن ،2007 ،صٌدة .)15
حعزيف مىظمت الخعاون والخىميت الاكخصادًت ( :)OECDيلغي كاأ أنه الاُت اص اإلابنن كاأ
أؾاؽ انتاج لنشغ لاؾتسضام اإلالغًة لاإلاللوماا (الملاملمن ل كؼالي ،2007 ،صٌدة .)25
حعزيف بزهامج ألامم املخحدة الاهمائي  :2003يلغي اُت اص اإلالغًة كاأ أنه نشغ اإلالغًة
لانتاجملا لتوؿفٌملا بٌٕاية تب جمفم م،االا النشاغ اإلا،تمعب :الاُت اص لاإلا،تمم اإلاضنه لالؿفاؾة
لالخفا الخاصة لصوال لتعُفة الخالة الانؿانفة ،ليتؼلا طلٗ بنا الِضعاا ال شغية اإلامٕنة لالتوػيم
الناجح للِضعاا ال شغية (بب لنيؿة ،2014 ،صٌدة .)87
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يمٕب تلغيٍ اُت اص اإلالغًة ،كاأ أنه طلٗ الاُت اص الظي يلتمض تب انتاجفة ُؼاكته كاأ
اإلالغًة ،مب زال٘ اؾتسضام ٔاًة التِنفاا الخضيثة لتٕنولوجفاا اإلاللوماا لالات ا٘ اإلاتؼوع
لاإلابتٕغ .
 2.2خصائص اكخصاد املعزفت
يتم ز اُت اص اإلالغًة ببلع الخ ائص ،يمٕب خ غ ا ًفما ياب (مانم ل بوػيضي،2019 ،
صٌدة :)214
 الا تمام بالبدت الللمن لالابضاق لالابتٖاع مما يؿاكض تب تولفض اإلالغًة لنشغ ا مب زال٘ التللفي،التضعيا لالاكالم لوغض تٖويب موعص لشغي مإ .
 الاؾتسضام اإلإثٍ للملغًة الللمفة لاللملفة الخضيثة لاإلاتؼوع تب تؼويغ الاُت اص لتوؾم لنموه. الاكتماص كاأ تٕنولوجفا اإلاللوماا لملبٖاا الات ا٘ زاصة الانتعنت ،مما لؾم كملفة التشاعْاإلالغتب ب ن ألاًغاص مب جملة لاإلانـماا مب جملة أزغا.
 توؿفٍ اإلالغًة ٓمشغلق اجتماعب متٖام يبنى تضعي،فا بمشاعٓة الجمفم لي ضي تب ن اية اإلاؼاي ئلأللوج ك غ اإلاللوماا لبنا م،تمم ُائي كاأ اإلالغًة.
 الاكتماص ب وع أؾاؾفة كاأ الاؾتثماع تب اإلاوعص ال شغي باكتباعه عأؽ اإلاا٘ الٌٕغي لاإلالغتب الظييبنى كلفه ظا الاُت اص.
 3.2ركائش اكخصاد املعزفت :
لِض اؾتض٘ ململض البنٗ الضللب كام  1999كاأ لطم آلفة اإلاإملغاا لِفاؽ جا ؼية الضل٘
للتدو٘ ندو الاُت اص اإلالغتب ،لطلٗ مب زال٘ ُفاؽ حجي الاؾتثماع لؤلانٌاَ كاأ أعبلة عٔائؼ
أؾاؾفة آلاتفة (هوا٘ ل كضالة  ،2018 ،صٌدة :)70
إلاظار الاكخصادي واملؤضس ي :يِ ض به توً ع الاػاع الاُت اصي لالخواًؼ إلا،تمم ألاكما٘،
له ع ا مب الشغلغ ال ن تلم كاأ عًم اُت اص اإلالغًة باإلطاًة ئلأ ألاصا الٌلاب لالُت اص ،لطلٗ
مب أج طمان بيئة اُت اصية ٔلفة مؿتِغ لمناًؿة لؾوَ كم مغن لخماية اجتماكفة ٔاًفة.
هظم الخعليم :يت،ه التللفي إلخضا توف عاا ٓوعا كاأ ٔ اإلاؿتوياا لتب م،االا متنوكة
تتظمب اإلانهجفاا لُنواا التوػيمً ،التللفي لالتضعيا اإلاؿتمغ اإلالتمض كاأ التٕنولوجفا ما أٓثع
الخ ائص الغئيؿفة لبيئة اُت اص اإلالغًة.
هظم إلابداع :يِ ض ب ظه النـي التلالن الواؾم لالِوي ب ن ألاكما٘ الت،اعية لمغآؼ التٌٕ ع
مب أج تٖويب أل تؼبفّ اإلاٌا في ؤلابضاكفة لالؼغَ لالتٕنولوجفاا ال ن تلؼه اإلانت،اا لالخضماا
طاا م ز تناًؿفة ،مما يشاعْ تب تؼويغ لتدِفّ اُت اص اإلالغًة.
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البييت ألاضاضيت :يِ ض ب ا م،ا٘ تٕنولوجفا اإلاللوماا لالات االا لئلأ أي خض هب متِضمة
لمنتشغ لمتاخة ،للٕب مب اإلاٌملوم الواؾم تتظمب ٔ البنفة ألاؾاؾفة ال ن تضكي م،تمم اإلاللوماا
ً
ًلا٘ ،بدفت توًغ لٖ الناؽ امٖانفة الوصو٘ لشٖ ّ
ّ
ًلا٘ لمِبو٘ اُت اصيا للمللوماا لالات االا.
 .3واكع الجشائز ضمً مؤشز املعزفت العاملي
ُيلنى مإملغ اإلالغًة اللالمن بِفاؽ اإلالغًة ٓمٌملوم ملام لثفّ ال لة بمستلٍ أللاص الخفا
الانؿانفة اإلالاصغ  ،لتٕغيـ طلٗ تب ؾفاَ مِاعبة مٌا فمفة لمنهجفة متناؾِة تتم ز بما ياب:
الاؾتناص ئلأ عؤية ًٕغية مبنفة كاأ أصبفاا لتِاعيغ أممفة تإٓض تالػمفة اإلالغًة لالتنمفة،
لتتدو٘ بمِتظا ا اإلالاصلة مب منـوع التنمفة الِائمة كاأ اإلاواعص اإلااصية لالؼبفلفة ئلأ تنمفة طٓفة
ُائمة كاأ اإلاواعص اإلالغًفة ،لت بذ اإلالغًة تب ئػاع طلٗ أؾاؽ تدِفّ التنمفة الشاملة لاإلاؿتضامة.
اكتماص اإلاٌملوم الواؾم للملغًةٓ ،مظمون مغٓا متلضص ألاللاص ،يمٕب أن يت،اأ بأملٖا٘
مستلٌة كوع كضص مب الِؼاكاا اإلاتٖاملة هب التللفي ُب الجامعب ،التللفي التِنن لالتضعيا اإلانهن،
التللفي اللالب ،البدت لالتؼويغ لالابتٖاع ،تٕنولوجفا اإلاللوماا لالات االا لالاُت اص ،باإلطاًة ئلأ
البيئاا التمٕفنفة ،ل ظا مب ملأنه أن يٕغؽ نـغ نؿِفة تب التلام مم اإلالغًة تإصي ئلأ مِاعبة أٓثع
ً
كمِا تب ملالجة الٌ،واا اإلالغًفة ب ن الِؼاكاا لبضازلملا.
تٕغيـ التواص اإلالغتب مم الت،اعب الؿابِة ،لاإلانهج التشاعٔه الظي ي،ؿض تب تنـفي
اجتماكاا منتـمة ب ن أكظا الٌغيّ اإلاغٓؼي اإلاشغي كاأ بنا اإلاإملغاا الِؼاكفة إلاناُشة مستلٍ
الخفاعاا لطمان اتؿاُملا ،ئلأ جانا كِض لِا اا تشالعية مم زوعا زاعجف ن مب منـماا اُلفمفة
لصللفة تب ازت اصاا مت لة مباملغ بالِؼاكاا.
الجدول ركم ( :)01واكع الجشائز ضمً مؤشز املعزفت العاملي لعام 2018
البفان

التللفي
ُب
الجامعب

اإلاغتبة
الِفمة

85
50.6

التللفي
التِنن
لالتضعيا
اإلانهن
122
38

التللفي
اللالب
80
36.6

البدت تٕنولوجفا
البيئاا
لالتؼويغ اإلاللوماا الاُت اص
التمٕفنفة
لالابتٖاع لالات االا
58
24.8

107
37.2

115
36.1

117
47.4

اجملموع
104
39

املصدر :مإؾؿة مدمض بب عاملض آ٘ مٕتوم للملغًة ،مإملغ اإلالغًة اللالمن  ،2018ص .29
يب ن الجضل٘ ( ) 01التعتيا اإلاتضنه للجؼائغ طمب مإملغ اإلالغًة اللالمن للام  ،2018خفت
تد لت كاأ اإلاغتبة  104مب أص  134صللة لبِفمة  39لهب ُفمة طلفٌة مِاعنة بضللة ؾويؿغا
ال ن خِِت ُفمة  73لاختلت ب ا اإلاغتبة ألاللأ كاإلافا .كنض تدلف مٖانة الجؼائغ طمب ظا اإلاإملغ ،ن،ض
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أن ُؼاق البدت لالتؼويغ لالابتٖاع يلتوع أٓثع الِؼاكاا اإلاتؿ بة تب تضنه الِفمة ،خفت ُضعا ُفمته
ٓ ، 24.8ما أن ُؼاكاا ٔ مب الاُت اص ،التللفي اللالب ،تٕنولوجفا اإلاللوماا لالات االا ل التللفي
التِنن لالتضعيا اإلانهن ُفمت ي ٓظلٗ متضنفة ،مما انلٕـ بالؿلا كاأ الِفمة الاجمالفة طمب اإلاإملغ
اللالمن .أما ُؼاك ن اإلاتبِ ن ُفمت ما تلتوع متوؾؼة تدتاج ٓظلٗ تدؿفق ما مب أج اعتِا بمغتبة
الجؼائغ طمب مإملغ اإلالغًة اللالمن.
يؿمذ مإملغ اإلالغً ة اللالمن بالوُوي كاأ أ ي نِاغ الظلٍ ال ن يمٕب مب زاللملا اللم
كاأ تدؿق ا لوغض لطم ُاكض ملغًفة لتضكفي اُت اص اإلالغًة بالجؼائغ .ل و ما جا به مإملغ
اإلالغًة اللالمن لخالة الجؼائغ ،لال ن خللملا تب ُؼاكاته الؿبم اإلالتمض تب الت نفٍ؛ يمٕب خ غ أ ي
نِاغ الظلٍ ال ن أصا بتعاجم الجؼائغ طمب ظا اإلاإملغ ًفما ياب (مإؾؿة مدمض بب عاملض آ٘ مٕتوم
للملغًة ،2018 ،صٌدة :)30
 1.3كعاع الخعليم كبل الجامعي:
جا طلٍ نتف،ة طلٍ ُفمة عأؽ اإلاا٘ اإلالغتب ل و ما بفنته ُفمة  38.3لال ن تضز تب
اػاع ا مدالع عئيؿفة تتمث تب الالتداَ ،ؤلاتمام ل النواتج ،ظا الظلٍ تب عأؽ اإلاا٘ اإلالغتب ؾ به
تضنه نؿبة الالتداَ الاجمالب باإلاغخلة الللفا مب التللفي الثانوي خفت بلوت  ،%26.6باإلطاًة طلٍ
نواتج ُؼاق ُب الجامعب ل و ما جؿضه طلٍ ُفمة أصا الؼلبة ( 15كاما) تب الغياطفاا لالللوم
لالِغا ؛ ليمٕب اعجاق تغاجم ظا الِؼاق ٓظلٗ للضم اً اح كاأ للع النِاغ اإلاملمةٔ ،النِؼة
اإلاتمثلة تب ُفمة ألاػٌا٘ زاعج الضعاؾة تب ؾب اإلاغخلت ن ألاؾاس ن لالثانوي ،باإلطاًة كضم الٕشٍ
كاأ نؿبة الانٌاَ الخٖومه كاأ التللفي ألاؾاس ن لالثانوي ئلأ اجمالب الناتج اإلاداب له ع ا.
 2.3كعاع الخلني والخدريب املنهي:
يلوص ؾ ا تغاجم ظا الِؼاق لتعاجم ُفمة لعتبة التٖويب لالتضعيا اإلانهن  128ل  24.5كاأ
التوالب ،لالناتج بضلعه كب تغاجم مؿتوا تضعيا اللامل ن؛ ٓما أن بنفة التللفي التِنن منسٌظة اإلاغتبة
 125ل الِفمة  12.8ل ظا يلوص لظلٍ التداَ الؼلبة تب مغخلة الثانوية بوعامج التللفي اإلانهن ٔ .ظه
النِاغ له ع مب النِاغ ه ع م غح ب ا أصا لتعاجم تب تغتيا لُفمة ُؼاق التِنن لالتضعيا اإلانهن.
 3.3كعاع الخعليم العالي:
مب جانبه ظا الِؼاق يلانه مب التأزغ تب للع النِاغ الجملوعية ،لتي تلخف ملا تب مدوعيب
اإلاضزالا لاإلاسغجاا؛ ًمب جانا اإلاضزالا التللفي اللالب ال يؼا٘ ؤلانٌاَ الخٖومه كاأ التللفي اللالب
منسٌعٓ ،ما أن التداَ ػالبة بٖالوعيا ئلأ ػوع التلالفي اللالب ال يؼا٘ متعاجلا نوكا ما .أما ًفما
يتللّ باإلاواعص ال شغية ًن،ض متوؾؽ كضص الؼالبة لٖ مللي تب التللفي اللالب منسٌظة لاخت
الجؼائغ ًي ا اإلاغتبة  102لبِفمة .53.8
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أما جانا اإلاسغجاا التللفي اللالب لجوصته ًان أ ي النِاغ اإلاإصية ئلأ تغاجله و اللم
للض التسغج لٓظلٗ جوص التللفي الجاملاا ،خفت سجلت انسٌاض تب م،ا٘ التلالن ب ن الجاملاا
ً
لالِؼاكاا تب م،االا ألابدا لالتؼويغٓ ،ما أن نؿبة الالتداَ بالجاملاا اإلا نٌة كاإلافا طلفٌة
جضا..
 4.3كعاع البحث والخعويز والابخكار:
ُفمته متعاجلة نتف،ة لتعاجم تب ملـي مدالعه مب مسغجاا البدت لالتؼويغ مب متوؾؽ
الاؾتشملاصاا لٖ مؿتنض أل مغجم بدثن له ع آ ،ظلٗ ًفما يتللّ الابتٖاع تب الانتاج (ٔالتعاجم تب
الاؾتثماعاا ألاجن فة اإلاباملغ لنِ التٕنولوجفا) ،لٓظا التعاجم تب الابتٖاع اإلا،تمعب ( ٓؿملولة خماية
مؿتثمغي ألاُلفة له ع ا).
 5.3كعاع جكىولوحيا املعلوماث والاجصاالث
جا متأزغ مب خفت الغتبة ( )107لالِفمة ( ،)37.2ظا التعاجم يلوص للض نِاغ مق ا:
الظلٍ تب كضص الخواصم آلامنة لالت ا٘ باإلنتعنت لٖ ملفون نؿمة ،باإلطاًة لظلٍ تناًؿفة تب
ُؼاعب الانتعنت لالملاتٍٓ ،ما الِوان ن اإلاتللِة بتٕنولوجفا اإلاللوماا لالات االا ه ع مضكمة لملظا
الِؼاق ل و ما ألضخته الغتبة لالِفمة اإلاتأزغ تب ظا اإلا،ا٘  114ل  50كاأ التوالب .اطاًة إلاا ؾبّ
ناْ تغاجم تب نِاغ أزغا متللِة بمسغجاا تٕنولوجفا اإلاللوماا لالات االا مب طلٍ تب
اؾتسضام الانتعنت تب التلامالا ب ن ألاًغاص لالشغٔاا ،اؾتسضاماا الخٖومة لاإلاإؾؿاا ،التأث ع
التنموي له ع ا.
 6.3الاكخصاد:
كلي ا  ، 36.1خفت تٌاكلت تب
مإملغه طلفٍ ل و ما بفنته الغتبة  115ل الِفمة اإلاتد
تشٕف ظه الِفمة لالغتبة ثال مدالع عئيؿفة ٔلملا ململضا طلٍ مب خفت الغتبة لالِفمة كاأ
اإلاؿتوا اللالمنً ،ن،ض اإلادوع ألال٘ اإلاتللّ بالتناًؿفة اإلالغًفة خ كاأ عتبة  110لُفمة  46أصا
لتعاجم ظا اإلادوع كض كوام مب بفق ا طلٍ البنفة التدتفة الاُت اصية التناًؿفة ،تأث ع ُوان ن
ألاكما٘ كاأ الاؾتثماع ألاجنبن اإلاباملغ لطلٍ صاتب التضًِاا الواعص مب الاؾتثماع ألاجنبن اإلاباملغ (%
مب الناتج اإلاداب ؤلاجمالب).
أما ُفما يتللّ بمدوع الانٌتاح الاُت اصي ،ن،ض ناْ طلٍ تب الاُت اص ؤلابضاعب نتف،ة
تغاجم صاتب ال اصعاا كالفة التِنفة لٓظا الؿلم الابضاكفةٓ ،ما أن التباص٘ الت،اعي ل و ما كوعا
كلفه اللوائّ الجمغٓفة لنؿبة الت،اع ئلأ اجمالب الناتج اإلاداب .أما اإلادوع الثالت ًفتللّ بالتموي
لالِفمة اإلاظاًة لال ن تلتوع طلفٌة جضا (اإلاغتبة  123ل الِفمة  )22.6نتف،ة لتٌاك كوام متلضص
ٓظلٍ ؾالمة النـام اإلا غتب لالِفمة اإلاظاًة اإلادلفة له ع ا.
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 .4الاكخصاد املعزفي مً مىظور مؤشزاث الخعليم العالي في الجشائز:
 1.4الاصالحاث الهيكليت للعاع الخعليم العالي في الجشائز:
تي تأؾيـ أل٘ جاملة تب الجؼائغ ؾنة  1907لطمت ٔ 4لفاا ،لال ن ٔانت تدت ؾلؼة
الاؾتلماع الٌغنس ن ،لُض تي ئنشا لػاع التللفي اللالب لالبدت الللمن ؾنة  1970لتبضأ كملفة
الاصالح لملظا الِؼاق ٓ فاهة بغامج التٖويب لالتنـفي البفضاهوجب ٓ ،ما ملام للملفأ الللمفة
(الانتِا٘ مب مسؼؽ الٖلفاا ئلأ اإلالا ض الجاملفة ،ئط تس ص ٔ مق ا تب منهج كلمن موخض)
(سخنون ل بلوانمن ،ال ٌداا .)135-134
ٓما ُامت الجؼائغ باصالخاا أزغا زال٘ الٌتع اإلامتض مب  ،1998-1980لُض تبنت الجؼائغ
اللضيض مب الاؾتعاتف،فاآٌ ،تذ تس اا مللا جضيض زاصة تب الللوم لالتٕنولوجفا ،لتوؾلة
فأ الجاملاا ،باإلطاًة ئلأ تدضيض ازت اص نؿبن لٖ جاملة لطلٗ خؿا متؼلباا ٔ منؼِة
لت،نا ٓظلٗ تٕغاع التس اا ،لكملت الوػاع ئلأ الوصو٘ ئلأ خضلص  150000ػالا (كم ع ،
 ،2013ال ٌداا .)88-87
تب اػاع الاصالخاا ال ن ُامت ب ا الجؼائغ ،اصضعا الِانون  05-99اإلاإعر تب 1999/04/04
لاإلاتظمب الِانون التوجفهن للتللفي اللالب ،لالظي ز ص للن غ التٖويب ،تي تبنن للض ا نـام
ليؿانـ ،ماؾتع لصٓتوعاه موؾي  2005/2004ل ظا بنا ا كاأ توجي اا اللجنة الوػنفة إلصالح
اإلانـومة التعبوية  ،ئط ت ناه م،لـ الخٖومة ؾنة  2002لٔان ضًه الِفام باصالح كمفّ تب اإلاناهج
التضعيؿفة للؾائ التٖويب اإلاتبلة تب طلٗ ،لٔ ظا مب أج مؿايغ التؼوعاا اللاإلافة لخغٓفة
التللفي اللالب (ٔاهب ،2016 ،صٌدة . )672
 2.4جحليل املؤشزاث الزئيطيت للعاع الخعليم العالي:
 1.2.4جزجيب الجامعاث الجشائزيت حطب جلاريز أداء الخعليم العالي
أ .مؤشز كيو إص للخعليم العالي :اؾتلم بضاية مب ؾنة  2004لي تي بأعبم جوانا مملمة تب م،ا٘
التللفي اللالب (البدت الللمن ،الِابلفة للتوؿفٍ ،الٌٕا التللفمفة ،اللاإلافة) ،للي يتظمب أي
جاملة جؼائغية مب أص  500جاملة تب تِغيغه ال اصع ؾنة QS World University Rankings ( 2018
.)by Subject
ب .مؤشز جاًمش للخعليم العالي :يلم كاأ ت نفٍ أًظ الجاملاا اللاإلافة لطلٗ بنا كاأ أعبم
مإملغاا أؾاؾفة ل 13مإملغ ثانوي ،لُض ٔانت جاملة أبو بٕغ بلِايض بتلمؿان ٓأخؿب جاملة
جؼائغية ئط اختلت اإلاغتبة ما ب ن ٓ 250-201أًظ الجاملاا الشابة لبتعتيا كام اختلت اإلاغتبة
 1257كاإلافا  tdتب تِغيغه ال اصع ؾنة .)Global subject rankings ( 2018

66

واكع كعاع الخعليم العالي في ظل مخعلباث ارضاء معالم الاكخصاد املعزفي

ج .مؤشز ويبوماجزكظ :و كباع كب مإملغ كالمن ي ضع تِففمه ٔ  6أململغ ،ليلتمض كاأ اللضيض مب
اإلاإملغاا أ مملا الوجوص الشبٖه لالانٌتاح باإلطاًة ئلأ كضص ألالعاَ الأاصيمفة اإلانشوع تب اإلا،الا
اإلا نٌة ،ل و ي ضع كب مسوع  cybermetricsالتالم إلؾبانفا ،لاختلت جاملة منتوعي بِؿنؼفنة 01
اإلاغتبة  ،1792لاإلاغتبة  20طمب أًظ الجاملاا اللغبفة ل 28اًغيِفا ،لجاملة الللوم لالتٕنولوجفا
واعي بومضيب اإلاغتبة  2316كاإلافا ل 38كغبفا ل 45اًغيِفا ،ل ظا تب تِغيغه ال اصع تب يولفو 2018
(.)webometrics
ص .مؤشز شىغهاي :لالظي بضأ اللم به بضاية مب  2002ليلتمض كاأ  4مإملغاا عئيؿفة (جوص فئة
التضعيـ ،جوص التللفي ،ن يا الٌغص مب الانتاجفة لمسغجاا البدت) ،لتب أزغ تِغيغ صاصع ؾنة
 2018كب ظا اإلاوُم ًلي ت نٍ أي جاملة جؼائغية طمب أًظ  500جاملة.
 2.2.4حجم شبكت املؤضطاث الجامعيت في الجشائز:
لِض تؼوع كضص الجاملاا الجؼائغية للتللفي اللالب مب جاملة لاخض ؾنة  1907لهب جاملة الجؼائغ
لف اللضص ئلأ  106مإؾؿة جاملفة مب جاملاا لمغآؼ لملخِاا جاملفة ،باإلطاًة ئلأ اإلاضاعؽ
الللفا بمستلٍ أنواكملا ،لالجضل٘ التالب يوضح كضص اإلاإؾؿاا الجاملفة تب الجؼائغ مم بضاية اإلاوؾي
الجامعب .2019/2018
الجدول ركم  :01عدد املؤضطاث الجامعيت في الجشائز 2018
املجموع
الجامعاث

العدد
50

املزاكش الجامعيت

13

املدارص الوظىيت العليا
املدارص العليا لألضاجذة
املدارص العليا
امللحلاث الجامعيت
املجموع

20
11
10
02
106

Source: www.mesrs.dz/ar//universites
 3.2.4عدد أضاجذة الخعليم العالي وألاضاجذة املحاضزيً :ئن كضص الاؾاتظ ململض تؼوع ملخوؾ لطلٗ
منظ الاؾتِال٘ ئلأ يومنا ظا ،لالظي يلتوع مب أ ي اإلاإملغاا ال ن تِيـ تؼوع البدت الللمن ،
لالجضل٘ التالب يوضح كضص اؾاتظ التللفي اللالب لالاؾاتظ اإلاداطغيب خ ى موؾي .2015/2014
الجدول ركم  :02جعور عدد أضاجذة الخعليم العالي وألاضاجذة املحاضزيً في الجشائز ()2015-1962
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املصدر :ػموعي ٓما٘ ،مغصالي ٓما٘ ،منـومة البدت الللمن لالتؼويغ التٕنولوجب تب الجؼائغ-الوطم الغا ب
لاؾتعاتف،فاا التؼويغ ،م،لة مفالي للبدو لالضعاؾاا ،اإلاغٓؼ الجامعب مفلة ،اللضص  ،5جوان  ،2017ص
633

مب زال٘ الجضل٘ أكاله نالخف أن تلضاص فئة التضعيـ هضا الاؾتِال٘ ٔان  298ل و عُي
طئف جضا ،لؿ ا الاؾتِال٘ الخضيت للجؼائغ لال ن ٔانت تدتوي كاأ جاملة لاخض  ،لفتؼوع ظا
الغُي نتف،ة الاصالخاا ال ن ململض ا الِؼاق لف اللضص ئلأ  53622أؾتاط ،مق ي  5346أؾتاط تللفي
كالب ل 12310أؾتاط مداطغ ،أما الاؾاتظ اإلاؿاكضيب ًِض ٔان  35663اؾتاط ،أي ما يمث %66.51
ل ظا يوضح الاكتماص كاأ الاؾاتظ اإلاؿاكضيب لتوؼفة النِص اإلالخوؾ ألؾاتظ التللفي اللالب
لاإلاداطغيب.
 4.2.4عدد العلبت املسجلين في الجامعاث الجشائزيت :للض أن تؼغُنا ئلأ كضص فئة التضعيـ تب
الجاملة الجؼائغية ،ؾنظٓغ كضص الؼلبة لتؼوعه ،لطلٗ ئما زال٘ التضعج الللمن أل ما للض التضعج
الللمن ،لالظي يمث أ ي مِوماا البدت الللمن ،لالجضل٘ التالب يب ن طلٗ.
الجدول ركم  :03جعور عدد العلبت املسجلين في الخدرج وما بعد الخدرج (-1963/1962
)2015/2014
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املصدر :ػموعي ٓما٘ ،مغصالي ٓما٘ ،اإلاغجم الؿابّ ،ص 632

يب ن الجضل٘ أكاله تؼايض مؿتمغ تب كضص الؼلبة (تب التضعج أل ما للض التضعج) تب الجاملة
الجؼائغية زال٘ الٌتع ( )2015/2014-1962خفت سج ظا الاعتٌاق مب  2725تب التضعج ؾنة 1962
ئلأ أٓثع مب  1.1ملفون ػالا موؾي  ،2015/2014بينما اعتٌم كضص الؼلبة اإلاسجل ن ما للض التضعج
مب  156ؾنة  1962ئلأ  76510ػالا موؾي .2015/2014
ليمٕننا ؤلاملاع ب وع موجؼ ئلأ أن الخواع خو٘ تلضاص الؼلبة بِؼاق التللفي اللالب يإؾـ
خؿا لجملة نـغ منهجفة ،كاأ ثالثة أنواق مب اإلاِاعباا ال تلاعض بفق ا ًاألللأ نِ ض بظلٗ أؾاؾا
"تٖويب الفض اللاملة خؿا الؼلا" ،لتدضيض الخاجة ئلأ ؤلاػاعاا تب ٔ اإلاؿتوياا خؿا متؼلباا
النمو الاُت اصي الشام مب زال٘ (الناتج الضازاب الخام) ،لالنمو خؿا الِؼاكاا ،لنؿا التأػ ع
تب اللم  ،ثي تِضيغ ما ين،ؼ كب ظه الخاجة مب ػاُاا تب التٖويب.
أما الثانفة ًن،غي "كملفة تِويي لؼلا اإلا،تمم كاأ ُؼاق التللفي اللالب" ،خؿا ًغطفاا
تؼويغ التللفي الثانوي ،لنسلص ئلأ تدضيض ػاُاا التٖويب ال ن ي،ا ئكضاص ا .لالثالثة يتي "ئجغا
اإلاِاعنة ب ن م،تملنا ب ن م،تملاا مماثلة لنا".
 5.2.4الاهخاج العلمي للجشائز وبعض الدول العزبيت :إلكؼا نـغ خو٘ الانتاج الللمن للجؼائغ ،ؾيتي
التؼغَ لبلع النِاغ ال ن توعػ لاُم الانتاج الللمن تب الجؼائغ ٓألعاَ الللمفة اإلانشوع لٖ ملفون
نؿمة ،لتؼوع الانتاج الللمن لضل٘ اإلاوغب اللغبه ،لالتلالن الللمن ب ن صل٘ اإلاوغب اللغبه.
أ .ألاوراق العلميت امليشورة لكل مليون وطمت عبر الوظً العزبي :نشغا صل٘ اإلاوغب اللغبه تب
الؿنواا الخمـ كشغ اإلااطفة  2015-2001خوالب  %28مب الانتاج اللغبه تب ظه الٌتع لالبالى
 301.151لعُة بدثفة ،خفت بلى اللضص الٕاب لأللعاَ الللمفة اإلانشوع مب صل٘ اإلاوغب م،تملة
 84.293لعُة بدثفة ،ل و ما يِاعب الانتاج اإلا غي  83.896لعُة ،بينما يِ كب انتاج صل٘ م،لـ
التلالن الخلفجب  109.262لعُة لالظي يؼيض كب ثلت الانتاج اللغبه ،لبلى انتاج باقب الضل٘ اللغبفة
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 48.922لعُة .ل ناْ للع التضاز تب اللضص لالنؿا مب خفت ألالعاَ اإلاشتعٓة (موػ ،2016 ،
صٌدة .)03
بلى كضص ؾٖان اإلاوغب اللغبه ؾنة  2014خوالب  83.852.137نؿمة خؿا ئخ ائفاا البنٗ
اللالمن ،لُض بلى اإلالض٘ تب الجؼائغ  8444لعُة كلمفة لٖ ملفون نؿمة .ليب ن اإلاشٖ اإلاوالب كضص
ألالعاَ الللمفة اإلانشوع لٖ ملفون نؿمة كوع اإلاناػّ الثال .
الشكل ركم :01عدد ألاوراق العلميت امليشورة لكل مليون وطمت عبر الوظً العزبي خالل
ضىت 2014

املصدر :موػ بنت مدمض الغيان ،البدت الللمن تب صل٘ اإلاوغب اللغبه ( 2015-2001تونـ ،الجؼائغ ،اإلاوغب)،
منـمة اإلا،تمم الللمن اللغبه ،2016 ،ص.2

ٓما بلى كضص ألالعاَ البدثفة اإلانشوع مب صل٘ اإلاوغب اللغبه زال٘ الٌتع  2015-2001ما
م،موكه  84.293لعُة ،خفت ُضع ألابدا اإلانشوع تب الجؼائغ  26.935بدت مِاب  36.782بدت تب
اإلاوغب ل 21.766بدت تب تونـ ،لال ن ت،الػا الجؼائغ بأعبم أطلاي لكاأ اإلاوغب بدوالب ؾتة
أطلاي ،ليمٕب تٌؿ ع تٌوَ تونـ تب ظا اإلاإملغ بِلة تلضاص ا الؿٖانه.
ب .جعور الاهخاج العلمي لدول املغزب العزبي خالل الفترة  :2015-2001الشٖ اإلاوالب يب ن تؼوع
الانتاج مم ملنة النشغ ،لنالخف تٌوَ تونـ كاأ اإلاوغب منظ مؼلم ؾنة  ،2004ثي تٌوَ الجؼائغ كاأ
اإلاوغب منظ كام ٓ ، 2006ما نالخف أن النمو البدثن تب ٔ مب تونـ لالجؼائغ يؼيض كب نـ عه اإلاوغبه،
ليـملغ الانسٌاض النؿبن لإلنتاج اإلاواعبه تب الؿنت ن ألاز عت نٓ ،ما ململضا أيظا ؾنة  2010انسٌاطا
تب ملض٘ النمو.
الشكل ركم  :02جعور الاهخاج العلمي خالل الفترة 2015-2001

70

واكع كعاع الخعليم العالي في ظل مخعلباث ارضاء معالم الاكخصاد املعزفي

املصدر :موػ بنت مدمض الغيان ،مغجم ؾابّ ،ص4

ج .الخعاون العلمي بين دول املغزب العزبي :مب ب ن  84.293لعُة كلمفة صاصع كب صل٘ اإلاوغب
الثال زال٘ الٌتع  2015-2001ناْ  88لعُة مشتعٓة بفق ا ،تمث خوالب  %041مب اإلا،موق الٕاب
لهب نؿبة طئفلة جضآ ،ما أن ملـي التلالن الللمن ينضعج تب ئػاع البدو الؼبفة ،لت،ضع ؤلاملاع
أيظا ئلأ أن ظه الضل٘ سجلت  53بدثا مشتعٔا مم ًغنؿا ،ل  20بدثا مم م غ ل 17بدثا مم ئيؼالفا،
ل 16بدت مم ئؾبانفا.
 6.2.4بزاءاث الاختراع :أػلِت اإلاضيغية اللامة للبدت الللمن لالتؼويغ التٕنولوجب الؼبلة الخامؿة
لوعا اا الازتعاق لال ن ملاعْ ًي ا خوالب  95مإؾؿة بدثفة زال٘ مب بفق ا ( ،MESRS, DGRSDT
 ،2016صٌدة :)04
  53مإؾؿة تللفي كالب (جاملة ،مغٓؼ جامعب ،مضعؾة لػنفة كلفا).  10مغآؼ بدت تاللة لوػاع التللفي اللالب لالبدت الللمن.  10ملا ض بدت ه ع تاللة لوػاع التللفي اللالب لالبدت الللمن.لالجضل٘ اإلاوالب يوضح تؼوع كضص بغا اا الازتعاق خؿا نمؽ اإلاإؾؿة البدثفة.
الجدول ركم  :04جوسع بزاءاث الاختراع حطب همغ املؤضطاث خالل الفترة 2015
مؤضطاث الخعليم والخكويً العالي ومزاكش البحث
مؤضطاث الخعليم العالي والبحث العلمي
مزاكش البحث الخابعت للوسارة
مزاكش البحث غير الخابعت للوسارة
وكاالث البحث الخبعت للوسارة
املجموع
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Source: Éléments sur la Propriété Intellectuelle en Algérie & Recueil des brevets
d’invention 2015 - 2016, MESRS, DGRSDT, Direction du Développement
Technologique et de l’Innovation, 2016, P

مب زال٘ اإلالؼفاا الؿابِة يتطح أن مإؾؿاا التللفي اللالب خاػا كاأ أٓوع خ ة مب بغا اا
الازتعاق با  91بغا  ،تلي ا تب اإلاغٓؼ الثانه مغآؼ البدت التاللة لوػاع التللفي اللالب لالبدت الللمن با
 80بغا ً ،فما اختلت مغآؼ البدت ه ع التاللة لوػاع التللفي اللالب لالبدت الللمن للٔاا بدت
الوػاع تب اإلاغٓؼيب الثالت لالغالم للضص ُضع با  26ل 3بغا اا ازتعاق كاأ التوالب.
لتب نٌـ الؿفاَ ًِض تؼوع كضص بغا اا الازتعاق مب  90بغا ؾنة  2011ئلأ  200بغا زال٘ ؾنة
 2015بملض٘ ػياص يِضع با .%122
الشكل ركم  :03جعور بزاءاث الاختراع خالل الفترة 2015-2011

Source: DGRSDT, Op. Cit, P8.

لبدؿا ت غيذ مضيغ اللام للململض الجؼائغي للملٕفة ال ناكفةً ،ان كضص بغا اا الازتعاق
اإلاسجلة ؾنة ٔ 2017انت  145بغا ازتعاق لأهل ا تب م،ا٘ ال ناكاا اإلافٖانفٕفة ،الالٕتعلنفة
لال فضالنفة ،لنالخف أن ناْ تغاجم تب كضص بغا اا الازتعاق اإلاسجلة ؾنة  2015ل ظا با .55
 7.2.4الاهفاق الحكومي على كعاع الخعليم العالي :ئن اإلالؼفاا الٕمفة ال ن تلٕـ تؼوع الِؼاق
جا ا نتف،ة للوعامج الاؾتثماعية ال ن ز ت ا الضللة للِؼاق ،لمب أبغػ ظه الوعامج "اإلاسؼؽ
الخماس ن  2014-2010الظي ؾمذ للِؼاق مب الاؾتٌاص مب بغامج اؾتثماعية ؾمدت له بتلؼيؼ
ُضعاا اؾتِباله لمب تس فص الت،مل زاا التللفمفة ل الللمفة الالػمة" .ل و ما ؾمذ أيظا "بسلّ
أُؼاب جاملفة جضيض موػكة كاأ مؿتوا الِؼغ الوػنن لبوطم فأ الضكي البفضاهوجب بما يؿمذ
بتدؿ ن ؤلاػاع اإلاليش ن للؼالا ؾوا تب اإلا،مم البفضاهوجب أل صاز ؤلاُامة الجاملفة.
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الشكل رقم  :04ميزانية التعليم العالي في الجزائر (-2011
)2018
400
200
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املصدر :مب ئكضاص الباخث ن باالكتماص كاأ الجغائض الغؾمفة الجؼائغية مب اإلاوُمwww.joradp.dz :

لُض كؼػ الوعنامج الخماس ن الثانه  2019-2015ؾابِه ليؿمذ بمواصلة ظه الجملوص لبتوً ع
ٔ الـغلي اإلااصية لال شغية الالػمة الؾتِبا٘ التلضاصاا الؼالبفة الواًض لال ن مب اإلانتـغ أن ت
تب آًاَ الؿنواا الِاصمة ئلأ خوالب ملفونه ػالا.
لت،ضع ؤلاملاع ئلأ أن م زانفة التللفي اللالب لالبدت الللمن بلوت  310479ملفاع صج ل313433
ملفاع صج زال٘ ؾن ن  2017ل ،2018لبنؿبة  %6476ل %6483مب اإلا زانفة الاجمالفة كاأ التعتيا.
 3.4مؤشزاث دوليت حول اكخصاد املعزفت في الجشائز
بدؿا تِغيغ اإلانـمة ألاممفة خو٘ تِففي م،تمم اإلاللوماا ًِض اعتِت الجؼائغ زال٘ ؾنة
 2016تؿلة مغاتا مِاعنة لؿنة ( 2015مب اإلاغٓؼ  112ئلأ اإلاغٓؼ  )103بمإملغ تؼويغ تٕنولوجفاا
ؤلاكالم لالات ا٘ يؿالي  4.40نِؼةٓ ،ما تي ت نفٍ الجؼائغ ٓثالت أخؿب بلض كاإلافا مب خفت
صينامفٕفة تؼويغ البنفة التدتفة لتٕنولوجفا اإلاللوماا لالات ا٘.
ٓما ُض أًصح تِ غيغ التناًؿفة الٖونفة ال اصع كب اإلانتضا الاُت اصي اللالمن زال٘ ؾنة
 2017أن الجؼائغ ُض اختلت مغاتا متضنفة تب ئؾملاماا التللفي اللالب ،التِضم التٕنولوجب لالابتٖاع تب
تناًؿفة الاُت اص اإلالغتب.
 1.3.4مؤشز الخعليم العالي :سجلت الجؼائغ ملض٘ الالتداَ بالتللفي اللالب ٓأخؿب اإلاإملغ أصا خفت
جا ا تب اإلاغتبة ً ، 74فما سجلت باقب اإلاإملغاا مغآؼ جض متأزغ  ،ل و ما يض٘ كاأ طلٍ اإلاِوماا
ألاؾاؾفة إلن،اح البنفة التدتفة لِؼاق التللفي اللالب لتٌلف صلعه تب صًم لت ع التنمفة الاُت اصية ال
ؾفما الجؼ اإلاغتٕؼ كاأ كن غ اإلالغًة.
 2.3.4مؤشز الخلدم الخكىولوجي :تظيلت الجؼائغ تب ظا اإلاإملغ أيظا آزغ اإلاغآؼ مب خفت صعجة
اؾتفلاب الشغٔاا اإلادلفة للتٕنولوجفا ،لٓظا توًغ التِنفاا اإلاتِضمة تب نشاػاا الانتاج ،ؤلاصاع
لالتؿويّ ،ئطاًة ئلأ طلٍ صلع الاؾتثماع ألاجنبن تب نِ التٕنولوجفا اإلاتِضمة ،لهب تب ملٖلملا اللام
صالالا ُوية كاأ طلٍ البيئة التمٕفنفة لتض وع مغتٕؼاا ُفام اُت اص ملغتب تب الجؼائغ.
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 3.3.4مؤشز الابخكارٓ :شٍ التِغيغ أن أٓوع كائّ للق وض بم،ا٘ الابتٖاع و طلٍ التلالن ب ن
الجاملاا لمغآؼ البدت مب جملة لالِؼاق ال ناعب مب جملة أزغا ،ئطاًة ئلأ اند اع الغؤا
الاؾتعاتف،فة لطلٍ الِضع كاأ تولفض ألاًٖاع لٓظا تضنه نؿبة التس ف اا اإلاالفة للشغٔاا كاأ
البدت لالتؼويغ.
الجدول ركم  :05مؤشزاث الخعليم العالي والخلدم الخكىولوجي وإلابخكار لطىت 2017
مؤشز الخعليم العالي
معدل الالخحاق
بالخعليم العالي

املزكش
74

مؤشز الخلدم
الخكىولوجي
توًغ أخض التِنفاا

املزكش
119

مؤشز الابخكار
الِضع كاأ الابتٖاع

املزكش
111

مإؾؿاا
جوص
121
اؾتفلاب التٕنولوجفا
حودة هظام الخعليم 97
البدت الللمن
ئنٌاَ الشغٓة كاأ
الاؾتثماع ألاجنبن لنِ
حودة حعليم
104
114
92
البدت لالتؼويغ
التٕنولوجفا
الزياضياث والعلوم
التلالن ب ن الجاملة
125
90
مؿتسضمو ؤلانتعنت
حودة إدارة املدارص 112
لال ناكة
الللما
تواًغ
النؼاَ
املتعأاا
83
80
إلاهترهت في املدارص 114
لاإلاملنضؾ ن
اللغيع
95
بغا اا الازتعاق
كغض النؼاَ التعصصي 81
هعاق جدريب املوظفين 129
Source: Klaus Schwab, Global Competitiveness Report 2017-2018,World Economic Forum, Geneva,
Switzerland, P45.
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 4.4معوكاث اهدماج مؤضطاث الخعليم العالي الجشائزيت في اكخصاد املعزفت
ناْ اللضيض مب اللِباا ال ن تٍِ أمام انضماج الجاملة الجؼائغية تب اُت اص اإلالغًة لمب
أبغػ ا (ػموعي ل مغصالي ،2014 ،ال ٌداا :)649-648
 كضم عهبة اإلاإؾؿاا ال ناكفة باإلاشاعٓة تب تٖالفٍ اإلاشاعيم البدثفة. طلٍ اللالُة ب ن الجاملاا لُؼاق ال ناكة لؿ ا كضم لجوص تنؿفّ لتلالن بفق ما ،ئط التثّ ٓث عا اإلاإؾؿاا ال ناكفة تب ألابدا الجاملفة لالخوعاا الوػنفة.
 انشوا٘ الجاملاا بالتضعيـ لكضم الا تمام باجغا بدو تؼبفِفة تلالج مشٕالا اإلا،تممبمستلٍ ُؼاكاته.
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 كضم اعتباغ اإلاناهج التللفمفة بالواُم الخالب للِؼاكاا ال ناكفة لما تواجمله مب مشٕالالملوُاا ،لالآتٌا بالجانا النـغي صلن التؼبفِه تب اإلانهج الللمن.
ليوجض ٓظلٗ تدضياا أزغا لال ن ال بض للجؼائغ أن تت،الػ ا خ ى تتمٕب مب ئُامة م،تمم
ملغتب لمب أ مملا (بغٔاا ،مدبوب ،ل بب صالح ،2008 ،صٌدة :)19
 الٌ،و الغُمفة ال ن زلِت ا ثوع اإلاللوماا لالات االا ب ن الضل٘ اإلاتِضمة لالضل٘ النامفة . التسلٍ الملفٕاب لالُت اص الجؼائغي نتف،ة اؾتمغاع اكتماصه الٕاب كاأ الغبذ البتعللب ل كضم بنااُت اص ئنتاج خِفِه زاطم للملاي ع اإلاتلاعي كلي ا صللفا.
 هفاب اإلاؿتوا اإلاؼلوب مب البنى التدتفة ألاػمة للِفام للملفاا الات ا٘ باألنتعنيت زاصة مايتللّ بالتٕنولوجفا الالؾلٕفة لألاُماع ال ناكفة لالملواتٍ النِالة .
 اعتٌاق تٖلٌة اؾتسضام ألانتعنيت لاؾتدواط اللوة ؤلان،ل زية كاأ  %80مب مواُلملا مم طلٍالا تمام ب ا .
 انلضام لطلٍ الوعب بأ مفة التٕنولوجفا لالاختفاجاا الغئيؿفة مب ٓملغبا لمفاه لصخة لتللفيلألامب ،لتبِى مؿائ ألانتعنيت لاُت اص اإلالغًة تب نـغ أهلا مؿإللي ا تب أزغ ُائمة
الا تماماا،
 اًتِاع الجؼائغ للمواعص ال شغية لاإلااصية لالخوعاا التٕنولوجفة ال ن تمٕق ا مب الانٌتاح اُت اصيا. باإلطاًة ئلأ أن الجؼائغ أل٘ صللة كغبفة ػاعص للٖواصع الللمفة ندو الخاعج خفت صنٌت ا جاملةالضل٘ اللغبفة تب كاأ عأؽ ُائمة الضل٘ اللغبفة اإلا ضع للٌٕا اا الللمفة لألاصموة ندو الخاعج
تلي ا اإلاوغب لم غ تب اإلاغتبة الثالثة.
 تضنه مؿتوا مليشة هالبفة الجؼائغي ن لتض وع الِضع الشغائفة لالغكاية الصخفة لمؿتواالتللفي أصا ئلأ التمغٓؼ تب مؿتوا متوؾؽ للتنمفة ال شغية بمغتبة  83مب أص  188صللة
زال٘ ؾنة  2016مت،الػ ٔ صل٘ اإلاوغب اللغبه (بغنامج ألامي اإلاتدض الانمائه. )2016 ،
 .5خاجمت:
يلتوع التللفي اللالب مب أ ي لأن،م الغٔائؼ الغئيؿفة إلعؾا بنفة تدتفة لتلؼيؼ اإلاِوماا
الؼبفلفة لالتِنفة لبنا اُت اص اإلالغًة تب أي بلض ،ئال أنه للًِا للملؼفاا الغا نة ًِض باا انضماج
الجؼائغ تب ظه اإلانـومة أمغا كؿ عا ال ؾفما تب ؿ اند اع لؿائٍ الجاملاا الوػنفة تب ملٖلملا
التِلفضي ،لتض وع جوص التللفي لهفاب التِنفاا الخضيثة تب التضعيـ لصِ اإلالاعي كاأ الغهي مب
التزايض اإلاؼغص تب كضص الؼلبة لالباخث ن لاإلاإؾؿاا الللمفة ،ألامغ الظي انلٕـ ؾلبا كاأ شاملة
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اللالُة ب ن م،ا٘ البدت لالتؼويغ لالِؼاق الاُت اصيً ،ظال كب نِص أل ؾو اؾتوال٘ مسغجاا
الضعاؾاا لألابدا الللمفة تب توف ع أنماغ الانتاج لتغُفة النشاػاا الوؿفٌفة للشغٔاا ،نا فٗ كب
تضنه مؿتوا الابضاق لالابتٖاع لطلٍ الِضع كاأ تولفض ألاًٖاع ل و ما أجملت كلفه مستلٍ التِاعيغ
الضلعية الضللفة لالاُلفمفة مب تظي الجؼا ئغ الت نفٍ تب م،ا٘ التٕنولوجفا لالات االا لالملفٖ
التناًس ن لالُت اص الوػنن له ع ا.
هخائج الدراضت:
 طلٍ مِوماا التللفي اللالب لنِص ٌٓا اإلاواعص ال شغية ،ئطاًة ئلأ طلٍ الت،مل زااالتِنفة لكضم لطوح الاؾتعاتف،فاا الخٖومفة تب الجؼائغ أصا ئلأ تٌاُي تدضياا انضماجملا تب
اُت اص اإلالغًة؛
 ئن اعتٌاق اإلاإملغاا اإلاتللِة للضص الباخث ن لالخغي ،ن لاإلاإؾؿاا الللمفة لي يإا مٌلولهمِاب اؾتمغاع تضنه جوص التللفي اللالب لتضنه ٌٓا نـي التضعيـ اإلادلفة مِاعنة بالضل٘
اإلاتِضمة ئطاًة ئلأ تضنه كضص بغا اا الازتعاق ال ن تؿا ي ب ا اإلاإؾؿاا لاإلاغآؼ الللمفة؛
 تلانه الجؼائغ مب طلٍ حجي لنوكفة اإلانشوعاا الللمفة لنِص اؾتوال٘ اإلاؿ عيب لصناقالِغاع مب نتائج الضعاؾاا لألابدا اإلاتوص ئلي ا تب تؼويغ آلفاا النشاغ الاُت اصي؛
 ئن اؾتعاتف،فة تدضيض التس ف اا اإلاالفة اإلاوجملة لِؼاق التللفي اللالب لالبدت الللمن أصا ئلأطلٍ الِضعاا الابتٖاعية لاختوا الؼاُاا الابضاكفة لشٖ يشجم كاأ هجغ الٌٕا اا اإلادلفة
ئلأ اللالي الخاعجب؛
ّ
تظي الجؼائغ التعتيا اللالمن تب التللفي اللالب ،التناًؿفة ،التِضم التٕنولوجب ،ؤلابضاق لالابتٖاع
لم،تمم اإلالغًة يوحب للضم جا ؼيت ا الُتدام اُت اصياا اإلالغًةٓ ،ما يب ن مب جملة أزغا
حجي الخل لكضم التٖام الظي تلانه منه اإلانـومة الوػنفة ب ٌة كامة؛
 هفاب التلالن اللغبه تب م،ا٘ ألابدا الللمفة خفت ٓشٌت ؤلاخ ائفاا أن ظا اإلاإملغ بلىخوالب  %041مب م،موق ألالعاَ الللمفة اإلانشوع تب صل٘ اإلاوغب اللغبهٓ ،ما أن ملـي ظه
ألابدا تغتٕؼ تب م،ا٘ الؼا بضعجة كالفة.
الخوصياث وامللترحاث:
 ئصالح ُؼاق التللفي لعبؼه بِؼاق التٕنولوجفا ،لتلؼيؼ ابتٖاعاا تِنفاا التللفي اللالب لالتللفيً
بال خضلص ،زاصة تب البلضان اللغبفة ال ن تلانه ألطاكا ئنؿانفة لأمنفة.
 طمان موآبة مسغجاا التللفي اللالب لتدِفّ عؤية الاُت اص الِائي كاأ اإلالغًة ،لتوجفهالنـام التللفمن ندو ئنتاج كما٘ اإلالغًة طلي ٌٓا اا لمملاعاا كلمفة لًنفة متِضمة.
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 ت فئة بيئة مالئمة للللما لاإلابتٕغيب لعجا٘ ألاكما٘ ،لزلّ م،موكاا ُاصع كاأ عبؽ ألاًٖاعاإلابتٕغ لمسغجاا ألاب دا اإلالتمض  ،لب ن اإلانت،اا لالخضماا اإلالغًفة لالتٕنولوجفة.
 تشجفم لتوً ع الخواًؼ للِؼاق الخاص لالؾتثماع تب م،ا٘ البدت لالتؼويغ ،لتغٓ ز الانشواالالبنا عأؽ اإلاا٘ ال شغي.
 ػياص صاصعاا التٕنولوجفا اللالفة ٓنؿبة مئوية مب ئجمالب ال اصعاا ال ناكفة تب الجؼائغز وصا لتب الضل٘ اللغبفة كموما ،لاؾت ضاي ألاؾواَ ؤلاُلفمفة لتٕثفٍ الت،اع البفنفة
باإلانت،اا لالخضماا ٓثفٌة اإلالغًة.
 ئنشا الضل٘ اللغبفة تٕتالا ئُلفمفة لل ناكاا ٓثفٌة اإلالغًة كابغ للِاعاا ،ت تي بالبدتلالتؼويغ تب اإلا،االا التالفة :التٕنولوجفا ،الات االا ،الٌظا  ،الؼاُة اإلات،ضص .
 الاؾتثماع لشٖ أٓوع تب م،ا٘ البدت لالتؼويغ لالابتٖاع ،للطم أ ضاي لاُلفة لؼياص ؤلانٌاَكاأ البدت لالتؼويغ لالابتٖاع ٓنؿبة مئوية مب الناتج اإلاداب ؤلاجمالب.
 اإلاؿا مة تب تأؾيـ منت،لاا للاخاا كلمفة ،مغآؼ ابتٖاعية ،لخاطناا تٕنولوجفة كاأاإلاؿتوا اإلاداب لؤلاُلفمن.
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