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 �ال أو  لھلِ �ا��مد         
َ
      ب�لك�ا��مد�ا�ر فضلھ�تتم�الصا��ات�،يي�بِ ،ا��مد���الذ�اخر و�آ

  �ب��ا�ينا�لك�ا��مد�كم�َ ا�ر ي����ء م����ّل �و ��رض�و �ماواتم���الّس           

  ...كانل�وج�ك�و�عظيم�سلطال��                            

 �عا��ھ�عد�حمد�اللِ          
َ
         بالفضل�أل�لھناء�عليھ�بما��و�أ�لھ�،واع��افا���و�الث

  يد�املساعدة�ولو�ب�لمة�طيبة�إلنجاز��ذا�العمل�أمد�لناقدم��بالشكر�ا��ز�ل�إ���من�نت

ذي�ناملتواضع،�� 
ّ
  " "  ااملشرف����ستاذ�و�ح��امكن�لھ��ّل�التقدير�إ���ال

  . �دار�ة�ا�شغاالتھبمساعدتھ�ونصائحھ�القيمة�رغم��علينا� للم�يبخ�الذي        

  ع����ذا�البحث�منذ�ال��ظة��و���ح���خرج���ذا�ا��ال،و�الذي�تفضل�باإلشراف�   

  حيث�لم�يّدخر�ج�دا����ن��نا��و�توج��نا�و�إرشادنا�            

  .ح���استوى�الزرع�ع���سوقھ                         

تحليــل�اقتصــادي����������������،تخصــص��اقتصــادية�طلبــة�قســم�ســنة�ثانيــة�ماســ���علــوم��ســاتذة�و تحيــة�خاصــة�� 

   و�اس�شراف�

   بمعلومة،بمرجع،بمالحظة  وا����ل�من�سا�م����انجاز��ذا�العمل�من�قر�ب�أو��عيد�ممن�أفادونا�

  .أو�ب�لمة�طيبة

  

  



  

  

  

وال���ارضعت���ا��ب�أ�دي�ثمرة�ج�دي�إ���أعز�ما�أملك�ال���ح��ا�غمر�ي�بال�حدود���

ص���هللا�عليھ�" ال���قال�ف��ا���الرسول وا��نان��ا����سمة�ا��ياة�وسر�الوجود�ا���

   : وسلم

  .أمـــــــــــــــــــــــــي�حفض�ا�هللا�� "أمك�ثم�أمك�ثم�أمك"                    

     يوما��عطائھ��إ���من�فتح����درب�العلم�وأنار����طر�قھ�،إ���الذي�رعا�ي�ولم�يبخل�عليا

ــ        ــــــــــــي�الغا���حفضھ�هللا���������إليك�يا�أعز�أب�أبــــــــــــــــ  

           "عبد�القادر�،�عبد�ا��بار�،�عبد�الواحد�،و�عبد�ا��ليل�" عزاء� �و�يخاإ���

لھ�بالنصائح�ا��د�قيمة�حيث��ان��لم�يبخل���الذي�"ديلمي�عبد�ال�ادي�"�ستاذ��إ��

  دورا�أساسيا�خالل�املسار�الدرا���

   . افرحة�عم����ذأ�ديك���                             

إ�ــ���خــوات�اللــوا�ي�لــم�تلــد�ن�أمــي�إ�ــ��مــن�تحلــوا�باإليخــاء�وتم�ــ�وا�بالوفــاء�والعطــاء�إ�ــ��   

ينابيع�الصدق�الصا���،إ���من�مع�ـم�سـعدت�و�ـرفق��م��ـ��دروب�ا��يـاة�ا��لـوة�وا��ز�نـة�

الطر�ق�أمامي�للوصول�إ���ذروة�العلم�إ�ـ��رفيقـا�ي�در�ـي��اإ���من��انوا�م���وم�دو . سرت�

نــوال�،�تاز�ــا�،�ســمية� :حــــــــــــــــــــــــــــــب�بات�قل�ــ��: قلــوب�الطيبــة�والنوايــا�الصــادقة�إ�ــ��صــاحبات�ال

  .. ،�أمينة�،فاطيمة�صور�ة�،شا�يناز

ــــــــــــــــــــــر�إ����  ـــــز�ـ ـــــــــــــــ .صدقاء�الذين�ساعدو�ي����تحطيم�الشوك�ألصـــــــــــــــــل�إ���الـــــــــ  
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  العامة��املقدمة

                  � ��� �التطور �و��ستخدام�إن �و�العل�� �التق�� �التطور �ع�� �أساسا �مرتكزا �أصبح �القرن �ذا

�باالقتصاد� �عرف ��و�ما �جديد �مف�وم �ظ�ور �إ�� �أدى �،قد �و�املعلومات ��تصال �لتكنولوجيا املكثف

املعر��،�حيث�تلعب�دورا�محور�ا����توليد�ال��وة�،�و����تمثل�الش�ل��سا����لرأس�املال�،�كما�أن�

� ��و �تراكم�ا ��قتصادي �للنمو �الدافع �و �العملية�املحرك �م�ونات ��� �املعرفة �كثافة �زادت �ف�لما ،

  .�نتاجية�زاد�النمو��قتصادي�

      � �املعر�� ��قتصاد �بناء ��� ��ساسية �القاعدة �تمثل �و�توظيفا �و�إنتاجا ��شرا �نتاج�و�املعرفة ��� ،

يوفر��ل�ا�الب�ئة�املناسبة�لتفعيل�ا�و�ت�شيط�ا�،��ذه�ملجتمع�املعرفة�،�و��و�املجتمع�الذي���تم�باملعرفة�و�

الب�ئة�تحتل�التقنيات�ا��ديثة��ش�ل�عام�و�تقنيات�املعلومات�و�ا��اسوب�و��ن��نت�ع���ا��صوص�

م�انة�مركز�ة�ف��ا�،�و��ساعد�ع���توليد�املعارف�من�خالل���تمام�بالبحث�العل���و��بداع�و��بت�ار�

  .عارف�من�خالل�التعليم�و�التدر�ب�و�التأ�يل�و�العمل�ع����شر�امل

ثب�ت�الدراسات�السابقة�أن�النمو�التكنولو���يؤدي�إ���ز�ادة�النمو��قتصادي�و�خلق�املز�د�                   

من�فرص�العمل�ال���تزداد��لما�زادت�الكثافة�ال�س�ية�للبحث�و�التطو�ر�،�لذا�فإن���ع�اس�املباشر�

�و�ا �العلماء �باستقطاب �مباشرة �ي��جم �النمو��قتصادي �ع�� �التكنولو��       لتكنولوجي�ن�لنمو�املستوى

�الز�ادة� �إ�� ��خ��ة �العقود ��� �العالم �عرفھ �الكب���الذي �التكنولو�� �التطور �،و��عزى ��موال و�رؤوس

الكب��ة����وت��ة��بت�ار�،�و�قد�مست��ل�منا���ا��ياة�،�و��بت�ار��و�نتاج�للبحث�و�التطو�ر�،�و��و�

تكنولو���،�و��لما�امتلكت�مؤسسة�أو�دولة�قدرة�بذلك�أحد�الوسائل�املستعملة����عملية�التطو�ر�ال

،�و�امتلكت�مع�ا�مزايا�تنافسية�ع���املستوى�أك���ع����بت�ار��لما�زاد�تحكم�ا�و�توليد�ا�للتكنولوجيا�

��قتصادية� �املؤسسة �لتطو�ر �بال�سبة �م�مة �أداة ��بت�ار ��عت�� �لذا ،� ��قتصادي �أو                     الصنا��

يات�الدول����آن�واحد�،�ملا�ي��تب�ع���القيام�بھ�من�فوائد��عدة�سواء�للمؤسسة�أو�املس��لك�و�اقتصاد

�للمنافسة�باعتباره�عامال�حاسما� ،�فلھ�آثار�اقتصادية��امة�ع���عملية�التصدير�و�ي������عدا�جديدا

�عند �ف��ا �نفس�ا �تجد �ال�� ،� ��حت�ار�ة �الوضعية �استغالل �من �تطبقھ �ال�� �للمؤسسة إخراج���سمح

و��عت����بت�ار�مؤشرا�جيدا�لتنافسية�املؤسسات�و�الدول�و�مرآة�عاكسة�ملدى�ابت�ار�جديد�إ���السوق�،�

إنفاق�ا�ع���البحث�و�التطو�ر��،�إضافة�لدوره����املسا�مة�و�ترشيد�النمو��قتصادي��غية�املحافظة�

بالتنمية�املستدامة�،�و��عت���بذلك��ع���الب�ئة�و��ستغالل�العقال�ي�لل��وات�الطبيعية�ضمن�ما��س��
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�كث��ا�بقدرة��مة�ع���حيازة�و�اس�يعاب�و��شر� �للتنمية��قتصادية�،�و�نجاحھ�مرتبطا �بت�ار�محر�ا

�،� ��و�� �و�التكنولو�� �الصنا�� �للتطور �طبيعية �ن�يجة �العلم �أن �إ�� �إضافة ،� �ا��ديثة التكنولوجيات

ية�شرط�مسبق�ل�ذا�التطور�،�فاملؤسسات�ال�تقوم�باالبت�ار�بالعكس�فمستوى�مع�ن�من�القدرة�العلم

� �آخرون �فاعلون ��شارك�ا �بل ،� �محيط�ا �عن �معزولة �،�( بكيفية �بنوك ،� �البحث �معا�د ،� ا��امعات

،�و�تختلف�طبيعة�العالقات�فيما�بي��م�و�يتمايز�دور��ل�واحد�م��م����عملية�) ا���....�يئات�ح�ومية�

  .�بت�ار�

أظ�رت�الدراسات�ا��ديثة�و�خصوصا�التقار�ر�الدولية�امل�تمة�بالشأن�التكنولو���و��بت�ار��                   

�وفقا� �برامجھ �و �خططھ �إعداد ��� �بلد ��ل �خصوصية �بلغت �م�ما �و ،� �الصعو�ات ��انت �م�ما أنھ

� �املتاحة � �و�املادية �ال�شر�ة �فرق. لإلم�انيات �تحدث �أن �أو�استطاعت �ن��ت �ال�� �الدول ��ل ����فإن ا

ث��عا����ذه�ي،�بحاتجاه�التحس�ن،�اعتمدت�مبدأ�املنظومات�عند�معا��ة�قضايا�البحث�و�التطو�ر�

�مور�ال�امة�تحت�منظومة�العلم�و�التكنولوجيا�و��بت�ار�أو�ما��س���اصطالحا�بالنظام�الوط���لالبت�ار�

لسياسة�لتجميع�و�توحيد�ج�ود�،�لذا�فانھ�ال�يمكن�للدول�النامية�سوى�العمل�وفق��ذه�ا)  �بداع�( 

  .البحث�و�التطو�ر�من�املوارد�ال�شر�ة�و�املالية�و�مختلف�ال�يا�ل�املتدخلة�من�أجل�تحقيق��دف�واحد�

������������������� �السياسات �من �العديد �جر�ت �فقد �قوي �اقتصاد �بناء �استقالل�ا �ا��زائر�منذ تحاول

ية�مب�ية�ع���أساس�مجانية�التعليم���ميع�أبناء�مجال�التص�يع�و�الزراعة�،�و�انت��ت�سياسة��عليم

�الوطن�،�و�حاولت�كذلك�إرساء�منظومة�بحث�عل���و�رثت�جزءا�من��يا�ل�ا�من�ا��قبة��ستعمار�ة�،

  .فيما��عد�و�أ�شأت�العديد�من�املراكز�البحث�

للدولة����مجال�البحث�يبقى��بت�ار�غاية�يصعب�الوصول�إل��ا�بدون�توفر�سياسة�وا��ة�                 

�ن �إرساء ��� �السياسة ��ذه �و�ت��جم ،� ���ما �يرتبط �ما ��بت�ار�و��ل �و�التطو�ر�و�كذا �وط���ظالعل�� ام

� ،� �مستقبلية �ذو�أ�داف �ي�ون ��طراف��أ�م�الإلبداع �جميع ��بت�ار�و����يع ��عملية �و�ال��وض

وان�ن��س�ل�ممارسة��ذا�ال�شاط�من�املسا�مة�فيھ�من�خالل�توف���محفزات�نقدية�و�غ���نقدية�،�و�ق

خالل�صياغة�رزنامة�قانونية�تحدد�طبيعة�العالقات�ب�ن�مختلف�القطاعات�املرتبطة��عملية��بت�ار�،�

و��سا�م�ماليا����عملية�تمو�لھ�عن�طر�ق����يع��طراف�املسا�مة���مامو��ساعد�ع���الدفع�بھ�إ���

  .تطو�ر�ة�فيھ�ع���امل����قدما����تجسيد�املشار�ع�ال
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سنحاول�����ذا�البحث�القيام��عملية�ف�م�النظام�الوط���لإلبداع�ع���دراسة�نظر�ة�شملت��قتصاد�

�اقتصاد� �إ�� ��شارة �،مع ��قتصادية �التنمية ��� �و�دوره �النظام ��ذا �و�م�ونات ،� �املعرفة �ع�� املب��

ذا�النظام�ع���ا��زائر�من�خالل�ا��زائر�و��ي�لة�التعليم�العا���و�البحث�العل���،�و�أخ��ا����يص��

  .نظام�المعرفة�عملية��بت�ار�إن��انت�تجري�وفق�

�خالل� �ا��زائر�من ��� �لإلبداع �الوط�� �النظام �وضعية �دراسة �محاولة �إ�� �البحث ��ذا �خالل �من �س��

  :ع���إش�الية��بت�ار����ا��زائر�املتمثلة����السؤال�الرئ�����التا����جابة�

  ومة�الوطنية�لإلبداع����ا��زائر�؟ما�و��واقع�املنظ

،و�تتأثر��عوامل�مختلة�) علمية�،�اقتصادية�،صناعية�( و��ون�عملية��بت�ار��ذات�أ�عاد�كث��ة�������������

  :فإن��ش�ال�املطروح�يقودنا�إ���طرح��سئلة�الفرعية�التالية�

 ما�و�اقتصاد�املعرفة�؟ -

 ما�و�النظام�الوط���لإلبداع�؟ -

 ؟ع���ماذا��عتمد�اقتصاد�ا��زائر� -

  :الفرضيات�

 .اقتصاد�املعرفة��و�ذلك��قتصاد�الذي�تحقق�فيھ�املعرفة�ا��زء��عظم�من�القيمة�املضافة -

 .إطارا�م�ما�لتطو�ر��شاطات�البحث�العل���و��بت�ار����أي�دولة� إلبداعلالنظام�الوط����عت���  -

 ) .اقتصاد�ر����( �عتمد�اقتصاد�ا��زائر�ع���املحروقات� -

  :حدود�البحث�

  .���ا��زائر��لإلبداع�س����ذا�البحث�إ���دراسة�واقع�النظام�الوط���

  :أ�مية�البحث�

�عرضت�العديد�من�الدراسات�السابقة�لعملية��بت�ار�من�ناحية�جزئية�كدراسة��بت�ار�و�دوره�*

فقط�أو�املؤسسات�،�لذا�تكمن����املؤسسة�،�و��ناك�دراسات�تناولت�البحث�العل������ا��امعات�

ييم�وفق�نظرة��لية�و�شاملة�لعملية���محاولة�القيام�بالدراسة�و�التق��مية��و���ل�ذا�البحث��

  . �بت�ار����ا��زائر
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محاولة�معرفة��طراف�املتدخلة����النظام�الوط���لإلبداع�و�تحديد�دور��ل�م��ا����س��ورة�عملية�*

  .�بت�ار���

  .قة�الوطيدة�ب�ن��طراف�املتدخلة����عملية��بت�ار�توضيح�العال*

  :أ�داف�البحث�

�ذا�البحث�إ���محاولة�دراسة�النظام�الوط���لإلبداع����ا��زائر�،�ع���إجراء�عملية����يص���دف�

  :و�تقييم�لھ�و�ذلك�من�خالل�

 تقييم�وضعية��بت�ار����ا��زائر�. 

 التعليم�العا���و�البحث�العل���تقييم�وضعية�البحث�و�التطو�ر�،و�كذا�. 

 تحديد�وضعية�النظام�الوط���لالبت�ار����ا��زائر�بال�سبة�ألنظمة��بت�ار�الدولية�.  

  :املن���املتبع�

�ـــذا�البحـــث�ع�ـــ��املـــن���الوصـــفي�ملحاولـــة�تحليـــل�وضـــعية��بت�ـــار�و�البحـــث�و��إعـــداداعتمـــدنا��ـــ��              

،كمـــا���أنـــا�ألســـلوب�املقارنـــة�الوصـــفي���حصـــاءالتطـــو�ر��ـــ��ا��زائـــر�،�مســـتخدم�ن��ـــ��ذلـــك��عـــض�أدوات�

  .إلبراز�وضعية�ا��زائر�مقارنة�بالدول�املجاورة

  :م��رات�اختيار�املوضوع�

اســــــــــة���ــــــــــ�يص�و�تقيــــــــــيم�النظــــــــــام�الــــــــــوط���لالبت�ــــــــــار��ــــــــــ��ا��زائــــــــــر�لدر �عــــــــــزى�اختيارنــــــــــا�ل�ــــــــــذا�املوضــــــــــوع�

و�أيضـــــــــــا���داثـــــــــــة�املف�ـــــــــــوم�و�تجـــــــــــدد�. مقنعـــــــــــا��ـــــــــــ��حـــــــــــد�ذاتـــــــــــھ�م�ـــــــــــ�ر���عت�ـــــــــــ� كموضـــــــــــوع�بحـــــــــــث�،�حيـــــــــــث�

   .التنمية��قتصادية�عواملاملوضوع�و��ونھ�عامل�من�

  :دراسات�سابقة�

 

  

  

 



  

 الفصل�  

 �ول�
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  مقدمة�الفصل

أدركت�العديد�من�الدول�و�خاصة�املتطورة�أ�مية�و�دور��بت�ار�البحث�و�التطو�ر�����التنمية�                

� �أظ�رت �،فقد �ع����حصائيات�قتصادية �اقتصاد�ا ��� ��عتمد �الدول �أن �املعرفة��الدولية         اقتصاد

عناية�عيد�الدو���،و�تب�ن�كذلك�أن��ذه�الدول�تو���ع���الص��و��قد�صنفت����املراتب�،��بت�ار�و�

�و�التطو�ر�و�تقوم�ع������يع�ا�و�دعم�ا�من�خالل�توف���الظروف�املالئمة� �البحث خاصة�ل�شاطات�

��ذه �و�توطيد� ملمارسة �تحس�ن �ع�� �العمل �إ�� �إضافة ،� �لذلك �الضرور�ة �و�������املوارد ��شطة

  .تدخلة����عملية��بت�ار�عالقات�التعاون�ب�ن�مختلف��طراف�امل

�وا                �العل�� �التطور �يقدم �أخرى �ج�ة �المن �لتطو�ر �كب��ة
ً
�فرصا �التنافسية�لتكنولو�� قدرة

يتم��ذا�من�خالل�تطو�ر�منظومة�. للمؤسسات�وللدول�ولز�ادة��م�انيات�الوطنية�للتنمية�املستدامة

 
ً
  National Innovation إ���نظام�وط���لالبت�ار�أو��بداع�العلم�والتكنولوجيا�الوطنية�وتحو�ل�ا�تدر�جيا

System (NIS)     .  و� لتنفيذ��إس��اتيجية إن�تفعيل�منظومة�العلم�والتكنولوجيا�ع���تب���سياسة�ل�ا

اد�نظام�وط����ذه�السياسة،�وع���تقو�ة�الروابط�وا��سور�ب�ن�مركبات��ذه�املنظومة،�يؤدي�إ���إيج

  .���الوقت�الرا�ن� قدرة�التنافسية�و�حقق�التنمية�املستدامة�الالزمة�للوطناللإلبداع�يز�د�من�

اقتصاد�املعرفة�بما�فيھ� ،�املبحث��ول�درسنا�فيھحيث�قمنا�بتجزئة��ذا�الفصل�إ���مبحث�ن�               

دوره����التعار�ف�خصائص�و�سماتھ�و�أيضا�مؤشراتھ�،�و����املبحث�الثا�ي�النظام�الوط���لإلبداع�و�

  .عملية�التنمية��قتصادية�
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  .اقتصاد�املعرفة� عموميات�حول :املبحث��ول�

من�منتصف�القرن�املا����ثورة�كب��ة����املعلومات�و�املعلوماتية�و�ذلك�ش�د�العالم�إبتداءا�لقد� 

و�شبكة���س�ب�التطور�السر�ع�و�ال�ائل�لتكنولوجيات��عالم�و��تصال،�و�خصوصا�أج�زة�ال�ومبيوتر 

ا�سع�استخدام�ما����ش���مجاالت�و�نوا���ا��ياة،�و��ذا�ما�قاد�إ����غ���العديد�من��ن��نت�اللذين�

�الرئ�سية� ��دوات �املال �و�رأس �الثقيلة �و��الت �املعدات ��عد �فلم ،� ��قتصادية �و��سس املفا�يم

�أصبح �ال�� �املعرفة �محل�ا �حلت �إذ �سابقا ��انت �كما ��قتصادي �لل�شاط�لل�شاط ��سا��� �املحرك ت

� �املعرفة �باقتصاد ��س�� �ما �و��ذا �و� �قتصادي �املعرفة �مف�وم �إ�� �نتطرق �سوف �املبحث ��ذا و���

  .مؤشرات�اقتصاد�املعرفة� سمات�و اقتصاد�املعرفة�،�و�كذلك

  .مف�وم�املعرفة�و�اقتصاد�املعرفة�: املطلب��ول�

  .مف�وم�املعرفة�: أوال�

���ا�املع                �امل�ني�ن ��فراد �قبل �من ��س�يعاب �و �الف�م �و �للتواصل �قابلة �معلومات ��� رفة

Information may be communicated and understood by recipient .فإنھ�إذا�لم�تخضع�املعلومات�لالستخدام�و� لذا�

�ت� �أن �ال�يكفي �املعلومات �فإن �املنطلق ��ذا �و�من ،� �معرفة �ت�ون �لن �فإ��ا �إ��ا�التطبيق �بل �مفيدة ون

  .   need to be applied use fully   but,Information not only need to be useful ي�ب���أن��ستخدم��ش�ل�مفيد

أن�املعرفة�أحد�العناصر��ساسية�ضمن�)  5�،2004أبو�فارة�،(   Henderson و  Harrisو�يرى��ل�من� 

ثم�إ���  Information  ثم�إ���املعلومات�Dataدرج�إ���البيانات�و�تت  Signals سلسلة�مت�املة�تبدأ�باإلشارات�

  1.���أساس��بت�ار���خ��ةو��ذه��Wisddomثم�إ���ا��كمة��Knowledgeاملعرفة�

  

  

                                                 
  .43/ 36،ص��1433-��2012عمان�،�الطبعة��و��–ر����مصطفى�عليان�،�اقتصاد�املعرفة�،�دار�الصفا�لل�شر�و�التوز�ع�:  1
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  :أنواع�املعرفة�

ا���ــ�ة�،التفك�ــ��و�:"�ــ��املعرفــة�املك�ســبة�عــن�طر�ــق�العمليــات�الفرديــة�الداخليــة�مثــل�:املعرفــة�الضــمنية�

،فــال�يمكـن�نقــل�ملوا�ـب�ال��صــية�،و�بالتـا���ال�يــتم�إدار��ـا�بــنفس�الطر�قـة�املعرفــة�الصـر�حة�اسـ�يعاب�ا

املعرفـــــة�الضـــــمنية�عـــــن�طر�ـــــق�املحاضـــــرات�أو�مراجع��ـــــا��ـــــ��قواعـــــد�البيانـــــات�،الكتـــــب�و�امل�شـــــورات،ف���

،و��الـــــتعلم�،�الشــــب�ات�،التفاعـــــل�و��تصــــال�املباشـــــر : تقت�ــــ���اســـــ�يعا��ا��ــــ��العقـــــل�ال�شــــري�مـــــن�خــــالل�

  .مشارك��ا����نطاق�العمل�يمنح�املنظمة�قيمة�أك��

�ح�ـام�و�التوقعـات�و�الفرضــيات�����������إذن�،تتـألف�املعرفـة�الضـمنية�مـن�ا��قـائق�وج�ــات�النظـر�و�املفـا�يم�و�

و�امل�ـــ�ة�الفرديـــة�ل�ـــذه�املعرفـــة�تجعـــل�مـــن�مشـــارك��ا�بـــ�ن��فـــراد�يحتـــاج�إ�ـــ��ثقافـــة���ـــ�ع�"و�املعتقـــدات�،�

  .ت��جم�املف�وم�العم���للتضامن�ب�ن�املستخدم�ن���شر�ا�و 

  

و�املــدونات�و�التقـــار�ر�و�ـــ��املعرفــة�املكتو�ـــة�أو�املرمــزة�ال�ــ��تحتو��ـــا�املراجــع�و�الكتـــب� :املعرفــة�الصــر�حة�

ووســــائط�تخــــز�ن�املعلومــــات�الرقميــــة�،لــــذلك�ف�ــــ��ســــ�لة�الوصــــف�و�التحديــــد�و�قابلــــة�لل��م�ــــ��،�و�يمكــــن�

ج�ــــا���و�تخز���ــــا�و�اســــ��جاع�ا�،و�املعرفــــة�الصــــر�حة��ــــ��املعــــادل�املوضــــو���للمعرفــــة�إعــــادة�قراء��ــــا�و�إنتا

،�أمــــــا�املعرفــــــة�) معرفــــــة���ســــــان�( الضــــــمنية�؛حيــــــث�أن�املعرفــــــة�الضــــــمنية��ــــــ��معرفــــــة�الــــــذات�العاقلــــــة�

،أي�أ��ـــا�تحو�ـــل�الفكـــر�مـــن�مجـــرد�تصـــورات�فكر�ـــة�إ�ـــ��)�عقيـــل�للواقـــع�(الصـــر�حة��ـــ��املعرفـــة�باملوضـــوع�

  .معر���و�إ�سا�ي�ملموس�و�مكتوب��إنتاج

مــع�إطـــالق�:"و�املثـــال�التــا���يبــ�ن�ذلـــك ال�يفيـــد�املؤسســة�مــن�ا��انـــب�التناف�ــ���،لكــن��عتمــاد�عل��ـــا��ليــا�

�سـتعانة�بمصــادر�خارجيـة��ـ��تصـ�يع�جميــع��IBM،�اختـارت�شـركة�1981حاسـو��ا�ال���ـ����ول��ـ��عــام�

و�تحصــــــلت�ع�ــــــ��ال�ــــــ�خيص�لنظــــــام�،��Infelمــــــن� micro processorفاشــــــ��ت�املعا��ــــــات�  ،الرئ�ســــــيةامل�ونــــــات�

و�عـــالوة�ع�ـــ��ذلـــك�اســـتعانت��ـــ��التوز�ـــع�بقنـــوات�خارجيـــة�لعـــدد�كب�ـــ��مـــن�تجـــار�  ،��Microsoftال�شـــغيل�مـــن�

شـــ�را��15التجزئـــة�،و�قـــد�ســـمحت��ـــذه�التعبئـــة�ا��ارجيـــة�بتمكـــ�ن�الســـوق�مـــن�تصـــ�يع�ج�ـــاز�كمبيـــوتر��ـــ��

أن��ســــتعانة��IBMرائـــدة��ـــ��الســـوق�،�و�لكــــن�بمـــرور�الوقـــت�،�تيقنـــت�الشـــركة�ال Apple فقـــط�و�منافســـة

و�ا��ــدمات�،ألن���نتــاجباملعرفــة�الصــر�حة�مــن�خــالل�مصــادر�خارجيــة�يمثــل�خطــر�ع�ــ��تطــور�مســتو�ات�

تصـــــبح�مفتوحـــــة�أمـــــام�املنافســـــ�ن�الســـــتعمال�نفــــس�الطر�قـــــة�،�حيـــــث�يمكـــــن�شـــــراء�نفـــــس�نظـــــام���ســــواق

الكث�ـــ��مـــن�م����ـــا� IBMام�قنـــوات�التوز�ـــع�نفســـ�ا�،و�ن�يجـــة�لـــذلك�فقـــدت�و�اســـتخد�Microsoftال�شـــغيل�مـــن�

  1".التنافسية�فضال�عن�عدم�تمك��ا�من�التحكم�����ندسة�ال�ومبيوتر�

  

  

                                                 
،أطروحة�مقدمة�لنيل�ش�ادة�الدكتوراه����العلوم�"الر�ان�ا��ديد�إلدارة�املوارد�ال�شر�ة�: إنتاج�و�مشاركة�املعرفة����املؤسسة�" بلقوم�فر�د�،:  1

  . 43- 42: ،ص�2012/2013تخصص��سي���،�سنة�: �قتصادية
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  :عموما�،ما�يندمج�ضمن��ذين�النوع�ن�من�املعرفة�تص�يف�حسب�الغرض��شمل� 

 معرفــــة�الكيــــف��أو و����جرائيــــةاملعرفــــة�)How-Know(:العمليــــة�ال�ــــ��تتعلــــق�بمعرفــــة��و��ــــ��املعرفــــة�

 .أو�القيام���ا�و����تطابق�املعرفة�الشا�عة���شياءكيفية�عمل�

 أو�معرفــة�مــاذا���دراكيــةاملعرفــة�) what-( Know  :إ�ــ��مــا��عــد�امل�ــارات��ساســية و�ــ��ال�ــ��تتوجــھ�     �

 .و�تحقيق�ا����ة��ع������معرفة�املوضوع�و�نطاق�املش�لة�

 ة�أو�معرفــــة�ملــــاذا�املعرفــــة�الســــب�ي)why-Know(:و��ــــ��املعرفــــة�ال�ــــ��تتطلــــب�ف�ــــم�عميــــق�للعالقــــات���

البي�ية�ع���مجاالت�املعرفة�،و��ذه�املعرفة�تتطلـب�منظـور�للـنظم�و�بنـاء�إطـار�ل�ـا�يمكـن��عتمـاد�

 .عليھ����اتخاذ�القرارات�و���شطة�و�السياقات�املعقدة�و�غ���املؤكدة�

 بلمــــــاذا�معرفــــــة��غــــــراض�أو���تمــــــام�why )-Care :(مجموعــــــة�ســــــياقية�و��ــــــذه�املعرفــــــة�تتطلــــــب���

اجتماعيـــــة�توجـــــھ��شـــــ�ل�مباشـــــر�أو�خفـــــي��ـــــ��املـــــدى�القر�ـــــب�أو�البعيـــــد�ا��يـــــارات��ســـــ��اتيجية�و�

  1 .مبادالت�الت�لفة�و�العائد�املرتبط���ا�

 

  : املعرفة��اقتصادمف�وم�: ثانيا�

من�ال��ك���ع���املواد��ولية�و�املعدات�الرأسمالية�إ���ال��ك����اقتصاد�املعرفة��ع���التحول �                 

�و�البحث�و��عرف�بارك�ن�  ع���املعلومات �و�مراكز�التعليم اقتصاد�املعرفة�بأنھ�)   M.Parken( و�املعرفة

دراسة�و�ف�م�عملية�تراكم�املعرفة�و�حوافز�و�حوافز��فراد�،�الك�شاف�،��علم�املعرفة�،�و�ا��صول�

  2.ما��عرفھ��خرون��ع��

�قتصاد�الذي�تحقق�فيھ�املعرفة�ا��زء��عظم�من�القيمة�" املعرفة�ع���أنھ��اقتصاد�عرف�     

�ااملضافة ��ش�ل �أصبحت ��قتصاد ��ذا �ظل ��� �املعرفة �أن �ذلك �مع�� �ملختلف�،و ��سا��� مل�ون

  3 . "و�ال�سو�قية�إذ�أصبح�النمو�يزداد�بز�اد��ا����نتاجيةالعمليات�

  

                                                 
  . 43بلقوم�فر�د�،مرجع�سبق�ذكره�،ص:  1
  .  149:،��ص2010/ 1431:يوسف�بدير�،�اتجا�ات�حديثة����إدارة�املعرفة�و�املعلومات�،�ردن�عمان�،�دار�كنوز�املعرفة��الطبعة��و����جمال:  2
��امس�مداخلة�مقدمة�إ���امللتقى�الدو���ا�"رأس�املال�الفكري����منظمات��عمال�العر�ية����ظل��قتصاديات�ا��ديثة�: " و�آخرونمحمد�السعيد : 3

 ،��2011م���د�س��13/14: الشلف�أيام���–املنعقد�ب�لية�العلوم��قتصادية�و�التجار�ة�و�علوم�ال�سي���،�بجامعة�حس�بة�بن�بوع���
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��دف�تحس�ن��نوعية�ا��ياة����جميع�ا�صول�ع����املعرفة�واستخدام�ا��حول�اقتصاد�يدور�     

  1.ال�شري�وتوظيف�البحث�العل��� املجاالت،�من�خالل��استخدام�العقل�

نمط�اقتصادي�متطور�قائم�ع����ستخدام�واسع�" و�يمكن��عر�ف�اقتصاد�املعرفة�أيضا�بأنھ�    

�للمعلوماتي �املطاق �و�خاصة ��قتصادي �ال�شاط �أوجھ �مختلف ��� ��ن��نت �و�شب�ات �التجارة�ة ��

�بتكنولوجيات� �يتعلق �ما �خاصة �التكنولو�� �و�التطور �و��بداع �املعرفة �ع�� �بقوة �،مرتكزا �لك��ونية

  2" .�عالم�و��تصال

  

  .املعرفة�اقتصاد�و�خصائص�سمات: املطلب�الثا�ي�

رفة�بمضامينھ�،�و�معطياتھ�،�و�تقنياتھ�ي�سم�بالعديد�من�ا��صائص�و�السمات�إن�اقتصاد�املع�            

  3:�ساسية�و�ال���م��ا�ماي��

�ال��� :�بت�ار�-1 �املنظمات �من �وغ���ا ���اديمية �املؤسسات �مع �التجار�ة �الروابط �من �فعال نظام

  .اجات�املحليةواس�يعا��ا�وتكييف�ا�مع��حتي  �ستطيع�مواكبة�ثورة�املعرفة�املتنامية

2-� ��قتصادية�:التعليم �والتنافسية �لإلنتاجية �العاملة�. أسا��� �توفر�اليد �أن �ا���ومات �ع�� يتع�ن

وتنامي�. إدماج�التكنولوجيات�ا��ديثة����العمل��و��بداعية��أو�رأس�املال�ال�شري�القادر�عل� املا�رة

� �فضال�عن �و�تصاالت �املعلومات �تكنولوجيا �دمج �إ�� �التعليمية�ا��اجة �املنا�� ��� ��بداعيھ امل�ارات

  .و�رامج�التعلم�مدى�ا��ياة

                                                 
قات�،�دور�اقتصاد�املعرفة����تطو�ر�ا��امعات�السعودية�و�معي�2009أيلول���–) 09(،العدد�) 02(املجلة�الدولية�ال��بو�ة�املتخصصة�،�املجلد�:  1

  . 843تفعيلھ�من�وج�ة�نظر�رؤساء��قسام�،�ص�
مجلة�اقتصاديات�شمال�" اندماج�إ�اقتصاديات�البلدان�العر�ية����اقتصاد�املعرفة�،�املقومات�و�العوائق" خليفي�ج،�،��.أ،ع�+ك�،منصوري�:  2

  . 53: ا��زائر�،�ص-جامعة��سكرة�، 04إفر�قياالعدد

                                                                                                                                                                                                                       http://www.marefa 3   

  .pdf 18:00ساعة�جانفي�ع���ال�07يوم�
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واملعارف�صاالت��س�ل��شر�وتج����املعلومات��ت الب�ية�التحتية�املب�ية�ع���تكنولوجيا�املعلومات�و -3 

  .وتكييفھ�مع��حتياجات�املح��

نونية�والسياسية�ال�����دف�إ���حوافز�تقوم�ع���أسس�اقتصادية�قو�ة��ستطيع�توف����ل��طر�القا�-4

و�شمل��ذه�السياسات�ال�����دف�إ���جعل�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت�. ز�ادة��نتاجية�والنمو

�التنافسية�  أك�� �القدرة �وز�ادة �تكنولوجيا �منتجات �ع�� �ا��مركية �التعر�فات �وتخفيض �و�سر، إتاحة

  .للمؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة

  

املعلومات�واملعرفة����من�املالمح��ساسية�القتصاد�املعرفة�باعتبار�ا�من�أ�م�املوارد��و�نرى�أن        

� النمو��قتصادي�ومن�أ�م��الستدامة�قتصادية�ا��ديثة�وتحاول�املنظمات�والدول��ستفادة�م��ما

  1: د�ما�ي���سمات��قتصاد�ا��دي

1-� ��لك��ونية �عمليات��باختصار��ش�� :  E – Commerceالتجارة �مجمل �إ�� ��لك��ونية �التجارة مف�وم

البيع�والشراء�وال�سو�ق�وا��دمات�املختلفة�للسلع�واملنتجات�وا��دمات�املتنوعة�ع���شبكة�معلوماتية�

يتمثل�من�خالل�القيام�بال�شاطات�التجار�ة��(E- C)حاسو�ية��ائلة�،�و�طار�العام�للتجارة��لك��ونية�

�با �املختلفة ��قتصادية �ا��واس�ب ،� ��ن��ن�ت �أي ،� �ا��ديثة ��لك��ونية �الوسائل �،��…ستخدام ا��

� �الز�ائن �وخدمات �املصر�� �التعامل �س�تم �والشراء��و�عالناتو�كذا �البيع �بخدمات �يتعلق �ما و�ل

بوسائل�تقنية�الك��ونية�حديثة�و�ذا�يتطلب�قدرات�عقلية�تتم���بمستو�ات�عالية�معتمدة�ع���املعرفة�

  .طو�ر�ا�وكيفية�ت

  

و�ــ��جميــع�مجــاالت�ا��ــدمات�) و�مــانالنوعيــة�(�ــو�مــا�يحفــظ�حــق�الز�ــون��ــ��:  Consumerisimالز�ائ�يــة�-2

العامـــــة�واملنتجـــــات�الســـــلعية�و�ـــــذه�أ�ـــــم�مم�ـــــ�ات�مجتمعنـــــا�املعر�ـــــ��ا��ديـــــد�الـــــذي��عتمـــــد�ع�ـــــ��اقتصـــــاد�

��ابت�ار و  إلنتاجاملعرفة�وذا�خصوصية�البحث�عن��س�ثمار����رأس�املال�املعر���
ً
أشـياء�جديـدة�تل�ـ��دائمـا

�رغبات�الز�ائن�
ً
  .وأبدا

  

و�ــ��الظــا�رة�ال�ــ��حولــت�اقتصــاد�العــالم�إ�ــ��ســوق�اقتصــادية�واحــدة�،�و�ــدأت�:  Globalizationالعوملــة�-3

أدوات�العوملــة�وأذرع�ــا�امل�مــة��ــ��إزالــة�العوائــق�وا��ــدود�ع�ــ���افــة�املســتو�ات�والوصــول�إ�ــ��أوســع�مــدى�

��لتكنولوجيــاامــن�خــالل�تطــور�
ً
خاصــة��ــ��مجــال�املعلومــات�و�تصــاالت�،�و�كــذا�أوجــد��ن��ن�ــت�اقتصــادا

�بال�حدود��عمل�ع���مدار�الساعة�
ً
  .عامليا

  

                                                 
 25 -العراق  -الرصافة ، هيئة التعليم التقين/  اإلدارةمعهد ، حبث مقدم للمؤمتر العلمي اخلامس، ))اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادية (( شريين بدري البارودي : 1

  .2005نيسان  27-
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إن�مــن�أفضــل�الوســائل���دمــة�الز�ــائن�و�ك�ــ��جــدوى��ــ��تطبيقــات�:  Self Services ا��ــدمات�الذاتيــة�-4

ئية�والشـب�ات�العنكبوتيـة�وال�ـ���سـتطيع�الز�ـون�مـن�مثل�أنظمـة��سـتجابة�الضـو ) S -Sا��دمة�الذاتية�(

  .خالل�ا�تقديم�ا��دمة�لنفسھ�

  

إن�مـــن�أ�ـــم�م�ـــ�ات�اقتصـــادنا�املعر�ـــ��ا��ـــديث�اقتصـــاد�:  Skill – Staff Shortageقلـــة�ال�ـــادر�وامل�ـــارة���-5

ع�تكنولوجيـا����قلة�ال�وادر�املحلية�واملوا�ب�والطاقـات�املؤ�لـة�للوظـائف�الشـاغرة��ـ��قطـا�IEاملعلومات�

  1.املعلومات��و�القطاع���م����اقتصادنا�املعاصر�

   

  : متطلبات�و�مؤشرات�اقتصاد�املعرفة�:  املطلب�الثالث�

  

  :اقتصاد�املعرفة�متطلبات��:  والأ

  

  2: إن�القتصاد�املعرفة�مجموعة�من�املتطلبات�الواجب�توافر�ا�للنجاح�و����������������

 م�و�ترشـــــيده�و�إجـــــراء�ز�ـــــادة�حاســـــمة��ـــــ���نفـــــاق�املخصـــــص�لتعز�ـــــز�املعرفـــــة�،�إعــــادة��ي�لـــــة��نفـــــاق�العـــــا

 .إبتداءا�من�املدرسة��بتدائية�وصوال�إ���التعليم�ا��ام���مع�توجيھ�ا�تمام�مركز�إ���البحث�العل���

 العمــل�ع�ــ��خلــق�و�تطــو�ر�رأس�املــال�ال�شــري�بنوعيــة�عاليــة�و�ع�ــ��الدولــة�خلــق�املنــاخ�املناســب�للمعرفــة�

  .���أ�م�عنصر�من�عناصر��نتاج�،ف

 إدراك�املســـ�ثمر�ن�و�املنظمـــات�أ�ميـــة�اقتصـــاد�املعرفـــة�و�مســـا�مة�املنظمـــات��ـــ��تمو�ـــل�جـــزء�مـــن��علـــيم�

و�رفـــــع�مســـــتوى�تـــــدر���م�و�كفـــــاءا��م�و�تخصـــــيص�جـــــزءا�م�مـــــا�مـــــن�اســـــ�ثمارا��ا�للبحـــــث��    العـــــامل�ن�لـــــد��ا

 .العل���و��بت�ار�

 نــــاخ�عــــام�يضــــمن�حر�ــــة�و�شــــفافية��املــــة��ــــ��تــــداول�و�تــــدو�ر�املعلومــــات�بــــال�ب�ئــــة�قانونيــــة�و��شــــر�عية�و�م

باإلضـــــافة�إ�ـــــ��ب�يـــــة�اتصــــاالت�قو�ـــــة��ســـــمح�بتـــــدفق�البيانــــات��ســـــرعة�و�ســـــ�ولة�،�و�إدارة�تتصـــــف�.عوائــــق�

�ن��نــــت��و��عمــــال��لك��ونيــــة�: باملرونــــة�،�مــــع�انفتــــاح��امــــل�ع�ــــ��أدوات�التعامــــل�مــــع�املعلومــــات�و��ــــ���

 .علومات�ب�ل�أش�ال�ا�املعاصرةامل�ونظم

  

  

  

  

  

                                                 
  .مرجع سبق ذكره شريين بدري البارودي : 1
 . 146، 145: ص بق ذكره مرجع سربحي مصطفى علیان ، :  2
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  :مؤشرات�اقتصاد�املعرفة�: ثانيا�

  

انضمام�الدول�ضمن��ذا��قتصاد�ا��ديد�و�الذي�يرتكز�بدرجة�كب��ة�ع���الثورة�ملعرفة�������������

  1: املعرفية�،�البد�من�التطرق�إ����عض�املؤشرات�و�ال���سنحاول�إجمال�ا�فيما�ي���

 ر�مؤشر�البحث�و�التطو�:  

اســـتخدام� حيـــث�يـــتم،القتصـــاد�املعرفـــة �شـــ�ل�بيانـــات��بحـــاث�و�التطـــو�ر��املؤشـــرات��ساســـية������������

النفقـــــات�املخصصـــــة�لألبحـــــاث�و�التطـــــو�ر�و�فر�ـــــق�العمـــــل�املســـــتخدم�ألعمـــــال�: مؤشـــــر�ن�أساســـــي�ن��مـــــا�

ة�للبيانــات�ممــا��بحــاث�و�التطــو�ر،��ــذه��بحــاث�تخضــع�منــذ�مــدة�طو�لــة�لعمليــة�جمــع�منظمــة�و�معيار�ــ

  .و�مقارنات�دولية�� �سمح�بإجراء�تحاليل�ديناميكية

 مؤشر�التعليم�و�التدر�ب�:  

إن�للموارد�ال�شر�ة�أ�مية�ك��ى����عمل�ال�شاطات��قتصادية�وتنمي��ا�وتطو�ر�ا�خاصة����ظل�           

�املعروفة �املؤشرات �من �إال�أن �متقدمة، �تقنيات �من �يتضمنھ �وما �املعرفة ��ذا��اقتصاد �لدراسة
ً
جدا

�ومن� �املجال ��ذا ��� ��عمال �نقص �إ�� �ج�ة �من ��عود �وذلك �قليلة �تزال �ما �املعرفة �اقتصاد �من البعد

ج�ة�أخرى�إ���صعو�ة�قياس�كفاءات��فراد�مباشرة��وملؤشرات�املوارد�ال�شر�ة�مصدران�رئ�سيان�ع���

والبيانات�املتعلقة�بالكفاءات�أو�بم�ن�. بقدر�كب���من���مية�و���البيانات�املتعلقة�بالتعليم�و�التدر�

  . العمال

و�سمح�املؤشرات�القائمة�ع���البيانات�املتعلقة�بالتعليم�والتدر�ب�بتقييم�املعارف�وامل�ارات�أو������������

�ال�شري ( �بتقييم�) الرأسمال �أيضا �املؤشرات ��ذه �و�سمح �للتعليم، �الرسمية �العملية �خالل املتكسبة

�و�س�ثما �منظمة�. ر����الرأسمال�ال�شري املخزون �ع���قاعدة�دولية�من�قبل تجمع�إحصاءات�التعلم

��حص �واليو�س�و�وإدارة ��قتصادية �والتنمية �تتوافر�عادة�ضالتعاون �و�� ��ورو�ية، �املجموعة ��� اء

�ثورة� �ع�� �مباشر �تأث�� �من �لھ �ملا ���مية �من �عالية �درجة �ع�� �املؤشر ��ذا �و�عد �أعوام، لبضع

�ز�ادة�التكنول �و�التا�� �املختلفة �املعرفة �مجاالت ��� �املتخصص�ن ��سبة �ز�ادة �حيث �من �واملعرفة وجيا

  .�نتاجية،�كما�أن�مؤشر�التعليم�و�التدر�ب��سمح�بتقديم�املخزون�و�س�ثمار����رأسمال�ال�شري 

  

                                                 
  08ص،ا��زائر�/ ،جامعة�ز�ان�عاشور�ا��لفة� "�قتصاد�املعر���ودوره����تحقيق�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�����قطار�العر�ية� " مـراد�عـلة. : 1

.  
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 مؤشر�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت:  

�و�تصاالت �املعلومات �مؤشر��شر�تكنولوجيا �تزامن��ُ�عد �مع �خاصة ���مية �قدر�كب���من ع��

�أدى�إ����عز�ز� �ما �و�ذا �تكنولوجية�مالئمة ��قتصاد�القائم�ع���املعرفة�بقاعدة الوقا�ع،�حيث�التقى

��خ��ة� �ول�ذه �ا��ديدة، �و�شر�التكنولوجيا �و�نتاج �املعرفة ��� �املكثفة �ازد�ار�ال�شاطات �ب�ن مش��ك

  :ثالث�تأث��ات�����قتصاد،�و��

 أ��ا��سمح�بدر�أر�اح�إنتاجية�خاصة����مجال�املعا��ة،�التخز�ن�وتبادل�املعلومات.  

 مثال� �جديدة �وازد�ار�صناعات �ظ�ور �ا��ديدة �و�تصاالت �املعلومات �تكنولوجيا وسائل�: �عزز

  .ا��...�عالم�املتعددة،�التجارة��لك��ونية،�ا��داول��لك��ونية

 تنظي� �نماذج �اعتماد �ع�� �تحث �ا��ديدة�أ��ا �لإلم�انيات �أفضل �استخدام ���دف �أصلية مية

 .لتوز�ع�و�شر�املعلومات

�من� �مجموعة �و�تصاالت، �املعلومات �لتكنولوجيا �والتنمية �للتجارة �املتحدة �مؤتمر��مم �وضع وقد

�إ���
ً
�اس�نادا �و�ذا �البلدان، �ب�ن �و�تصاالت �املعلومات �تكنولوجيا ��� �القدرات �بناًء �ت�يح املؤشرات

�سياسات�مناسبة�ومالئمة�مجموع �ت�يح�لصا����القرار�والسياسة�است�باط �بموج��ا �من�املعاي���ال�� ة

  .لوضع�خطط�عمل�مستقبلية

  

 مؤشر�الب�ية��ساسية�ل��واس�ب:   

و�دخل�ضمن��ذا�املؤشر��ـل�العمليـات�ذات�العالقـة�با��واسـ�ب�خاصـة�إذا�مـا��علـق��مـر��عـدد�             

ألـف��سـمة�مـن�السـ�ان�ومسـتخدمي�الشـبكة�العنكبوتيـة،�إذ��ع�ـ��عـدد�مصـنفي��أج�زة�ا��اسـوب��ـ���ـل

�ن��نــت�عــن�مــدى�حضــور�البلــد��ــ���ن��نــت�و�املصــنف��ــو�اســم�مجــال�لــھ�عنــوان�م�ــ�ل��ــ��بروتو�ــول�

يــدل�ع�ــ��أن�املضــيف�مــن�الواليــات�املتحــدة�إال�انــھ��ــ��كث�ــ��مــن��حيــان�) US(�ن��نــت�مــرتبط�بــھ�فاالســم�

داللــة�ع�ــ��أن�املوقــع��علي�ــ��أو�) EDU: (و�ــ��اغلــب�مجــاالت��ن��نــت�ت�ت�ــ��بـــ�) COM. NET(   ســماء�ت�ت�ــ��باأل 

  1.يتصل�بمؤسسة��عليمية

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .10-09مرجع�سبق�ذكره�ص مـراد�عـلة�: 1
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  .عموميات�حول�النظام�الوط���لإلبداع�: املبحث�الثا�ي�

  

ف�النظام��عر عد�ا�إ����عر�ف��بداع�و��بت�ار�و�الفرق�بي��ما�،��نتطرق �����ذا�املبحث                 

  .و�دوره����التنمية��قتصادية�الوط���لالبت�ار�مع�ذكر�خصائصھ�و�م�وناتھ�و�مؤشراتھ�

  . النظام�الوط���لإلبداع�و� �بت�ارو���بداعحول��عار�ف�: املطلب��ول�

  

  :  �بداع�عر�ف�

�ســــتعدادات�و�ا��صــــائص���بــــداع�مــــز�ج�مــــن�القــــدرات�و :   gowan) جــــوان�( حســــب��عر�ــــف�العــــالم�        

ال��صـــية�ال�ـــ��إذا�وجـــدت�ب�ئـــة�مناســـبة�يمكـــن�أن�تر�ـــ��بالعمليـــات�العقليـــة�لتـــؤدي�إ�ـــ��نتـــائج�أصـــلية�و�

  .أو�الشركة�أو�املجتمع�أو�العامل�  مفيدة�للفرد�

�عطــي�قيمــة�أو��بــداع��ــو�التم�ــ���ــ��العمــل�أو��نجــاز�بصــورة��شــ�ل�إضــافة�إ�ــ��املوجــود��بطر�قــة���������

  1.ائدة�إضافية�ف

  

  :�عر�ف��بت�ار�

أي�اخ��اع�جديـد�أو�طر�قـة�محسـنة��ـ��إنتـاج�سـلعة�و�كـذلك��ـو�أي��غي�ـ��" �عرف��بت�ار�ع���أنھ����������

  2".���طرق��نتاج�و�ال����عطي�املنتج�أفضلية�عن�املنافس�ن����تحقيق�احت�ار�مؤقت�

  

  :و��بت�ار���بداعالفرق�ب�ن�

  

ل�مـا�نفــس�املع�ـ��،إال�أن��عــض�الكتــاب�ا�مــا�تـدل��دبيــات��ع�ـ��أن�مصــط����بت�ـار�و��بــداع�غالبـ           

املختصـــ�ن�يميلـــون�إ�ـــ��التفر�ـــق�بـــ�ن�املصـــط���ن�،�فاالبت�ـــار�يتعلـــق�باك�شـــاف�فكـــرة�جديـــدة��مم�ـــ�ة��أمـــا�

ا�املؤسسـة��ذه�الفكرة�موضع�التنفيذ�ع���شـ�ل�عمليـة�أو�سـلعة�أو�خدمـة�تقـدم�فيتعلق�بوضع���بداع

  .لز�ائ��ا�

             و�إذا��ــــــان��بت�ــــــار�عــــــام�متعلــــــق�باأل�ــــــ�اص�فــــــإن��بــــــداع�يتعلــــــق�باملؤسســــــة�و�ب�شــــــاط�ا��نتــــــا���          

مـــن��ـــذا�املنطلـــق�نقـــول�أن�معظـــم���ـــ�اص�يمكـــن�أن�ي�ونـــوا�مبتكـــر�ن�إذا�تـــوفرت��عـــض�.و�ال�ســـو�قي�

  .الظروف�املناسبة�لذلك�

  

   يمكـن��علمـھ�و�التـدر�ب�عليـھ�،��أالبت�ـاري ب�ن�الفروق�املوجودة�بـ�ن�املصـط���ن�أن�التفك�ـ��و�من�              

  1.ط�نجاحھو�يقف�كأحد�شرو ��بداعو��و�بصفة�عامة��سبق�
                                                 

  .  7-  6:  عمان ، ص  –شر و التوزیع  األردن جمال خیر هللا ، اإلبداع اإلداري ، دار أسامة للن:  1
 . 74: ، ص  2004مدحت أبو النصر ، تنمیة القدرات االبتكاریة  لدى الفرد و المؤسسة ، مجموعة النیل العربیة ، مصر ،:  2
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  :  لإلبداع�مف�وم�النظام�الوط���

  

اصـــــــة�ع�ـــــــ��أنـــــــھ�مجموعـــــــة�املؤسســـــــات�العامـــــــة�و�ا�� ) �بت�ـــــــار�(لإلبـــــــداع��عـــــــرف�النظـــــــام�الـــــــوط������������

الشـــــر�ات�،�مراكـــــز�البحـــــث�العل�ـــــ��و�التطـــــو�ر�التكنولـــــو���،�املؤسســـــات�املاليـــــة�،�مؤسســـــات�التنظـــــيم�و�(

املشاركة��ـ��تحقيـق�عمليـة��بت�ـار�ع�ـ��الصـعيد�الـوط��،�و�املرتبطـة��ـ��مـا�بي��ـا�ع�ـ��...) الرقابة�ا���ومية�

قات�املاليــة�و�املعلوماتيــة�و�حركــة�معــامالت�تجار�ــة�و�غ�ــ��تجار�ــة�،�رســمية�و�غ�ــ��رســمية،�مــن�خــالل�التــدف

،�حيـــث�ت�ـــون�معبـــأة�) العلمـــاء�و�امل�ندســـون�و�العمــال��ـــ��امل�ـــارات�����و�الكفـــاءات��ل�ــا�" ( عمــال�املعرفـــة�"

مـــن��–باعتبار�ـــا�فـــاعل�ن�أساســـي�ن��ـــ��تحصـــيل�القيمـــة�املضـــافة��ـــ���قتصـــاد��–�ليـــا�لتمكـــ�ن�الشـــر�ات�

  2.وس�أموال�ا�و�إنتاج�ا�و�أسواق�ا�و��شاطا��ا�التجار�ة�نتاجية�جديدة�لتجديد�رؤ تحقيق�ترت�بات�إ

  

ف�و�مجموعة�من�م�ونات�منظومة�العلم�والتقنية�يضاف�إل��ا�) �بداع� (النظام�الوط���لالبت�ار             

�تفاعل �عالقات �ًأو� وجود
ً
��س�ثمر�اقتصاديا �جديدة �معرفة �و�شر�واستعمال �توليد �إ�� �تؤدي �بي��ا فيما

�أو  �الوطن�دفاعيا �حدود �ضمن
ً
� ، اجتماعيا �(و�ب�ن �العلم�) 01(ش�ل �منظومة �من �لالنتقال

ً
�رمز�ا

ً
تمثيال

  .مثل��ذا��نتقال والتقنية�إ���النظام�الوط���لالبت�ار،�و�ب�ن�املخرجات�أو�النتائج�ال���تتأ�ى�عن

  

            � �العالقات �إطار�يفعل �بدون �يوجد �أن �لالبت�ار�ال�يمكن �الوط�� �مركبات�والنظام �ب�ن والروابط

. و�ذا��طار��و�ما��س���بالسياسة�الوطنية�للعلم�والتقنية. منظومة�العلم�والتقنية�الوطنية�والعاملية

�تحكم�ا� �والتقنية، �للعلم �وطنية �منظومة �لوجود �تجسيد �لالبت�ار��و�ب�ساطة �الوط�� �النظام �أن أي

  تم�تنفيذ�ا�من�خالل�اس��اتيجيات�أ�داف�محددة�وأولو�ات�معلنة،�ي سياسة�وطنية�وا��ة،�ذات

�تضمن �املنظومة مدروسة ��ذه �مركبات �ب�ن �الفعالة �والعالقات �الروابط �  .وجود �(و�ب�ن ) 02(الش�ل

�ل�ذا�املف�وم
ً
  3: ت�سيطا

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                         
 . 246،ص�1984،�،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية�،ا��زائر ) فر�����إنجل��ي�،عر�ي�(مصطفى����،�م��م�املصط��ات��قتصادية�:  1
،�املركز�العر�ي�لألبحاث�و�دراسة�" النمو��قتصادي�و�التنمية�املستدامة����الدول�العر�ية���عاد��قتصادية"،�و�آخرون�أنطوان�زحالن�:  2

  . 294،�ص��2013يناير�/ السياسات،�الطبعة��و����ب��وت�،��انون�الثا�ي�
،سلسلة�دراسات�يصدر�ا�مركز��نتاج��عالمي�،�جامعة�امللك�"عليم�العا������نقل�التقنية�و�توطي��ا�دور�مؤسسات�الت"،أسامة�بن�صادق�طيب�،:  3

 . 126: عبد�العز�ز�ف�د�،��صدار�ا��ادي�و�العشر�ن،�ص�
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  .�نتقال�من�منظومة�العلم�و�التقنية�إ���النظام�الوط���لإلبداع��) : 1-1(الش�ل�

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .،مرجع�سبق�ذكره�نفس�الصفحة�"دور�مؤسسات�التعليم�العا������نقل�التقنية�و�توطي��ا�"أ�د�أسامة�بن�صادق�طيب�،�:املصدر�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 منظومة العلم و التقنیة

 نظام االبتكار الوطني

 ھدف

  ترابط عالقات

  وجود مكونات منظومة العلم 
 و التقنیة 

 عالقات ترابط

 ھدف
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  .منظومة�وطنية�فعالة�تؤدي�إ���نظام�ابت�ار�وط����) :2- 1 (الش�ل�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  . 127: ،�مرجع�سبق�ذكره�،�ص�"م�العا������نقل�التقنية�و�توطي��ا�دور�مؤسسات�التعلي"أ�د�أسامة�بن�صادق�طيب�،:املصدر��

       

     

 � �القطاعات� Freeman �1891عرف �داخل �املؤسسات �مجموع �أنھ �لالبت�ار�ع�� �الوط�� النظام

�و�شر� ��عديل ،� �وجلب �بدأ �من �والتفاعالت ���شطة �مجموع �ع�� ��عتمد �حيث �وا��اصة، العامة

املتمثل�����شراف�ع��� ا�ا��ديدة،�حيث�أن��ذه�املؤسسات�باإلضافة�إ����شاط�ا�الرئ����التكنولوجي

سواء��ان�ذلك�ع���) ال�شر�ة� – املالية�( أ�شطة�البحث�والتطو�ر�تقوم�أيضا�ب�نظيم�وتوجيھ�املوارد�

  1.مستوى�املؤسسة�أو�ع���مستوى�الدولة

  

  

  

  

  

                                                 
، المجلد أ  2015جوان —43عدد ، 02مجلة العلوم اإلنسانیة ،جامعة قسنطینة ، " األنظمة الوطنیة لالبتكار " ،بوعشة مبارك –زردویدي أمینة :  1

  . 145: ،ص 

المنظومة العلمیة للعلم 

 البحث والتطویر

 التقییس 

 

 التسویق

 

الخدمات االستشاریة 

 والتكنولوجیا
 المعلومات

 

 النشر واإلعالم

 

اإلنتاج 

 والخدمات

التعلیم والتكوین 

 المستمر
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  :خصائص��نظمة�الوطنية�لالبت�ار�

 

إن�وجود�ب�يات�تحتية�للمعارف�ووضع�قواعد���ماية�حقوق�امللكية�الفكر�ة،� Lundvall حسب           

شب�ات�علمية�وتكنولوجية�ذات�مؤ�الت�عالية��سمح�بوجود�قاعدة�لنظام�فعال�ألعمال�البحث� إ�شاء

 1 :وعليھ�من�ا��صائص�ال���تم���النظام�الوط���نجد. والتطو�ر

  .لكفاءات��ساسيةضعف�القاعدة�التحتية�ل   -

 

مقارنة�باألنظمة�الوطنية�لالبت�ار�املتطورة�والنا��ة�ذات�التفاعل��يجا�ي�ماب�ن�ال�يئات�الرسمية�

 :والغ���الرسمية�بإم�اننا�تحديد�امل�ونات��ساسية�ل�ذه�القاعدة

 .توف���الب�يات�التحتية�ال�افية�والالزمة�للمعارف�العلمية�والتكنولوجية -  

 .��ا��ماية���قوق�امللكية�الفكر�ة�بما�ف��ا�حماية�براءات��خ��اعتوف� -  

 .توف���شب�ات�فعالة�للكفاءات�بال�سبة�لل�يئات�الرسمية   -

 .توف���درجات�عالية�من�الثقة�خاصة�ماب�ن�ال�يئات�غ���الرسمية -  

ل����ع��ض�تطو�ر�آليات�تكثيف�الدعم�املا���للبحث�العل���و�التطو�ر�الصنا��،�مع�إزالة�العقبات�ا -  

للدعم�التقليدي�للبحث� السوق��كرأس�املال�املخاطر�الذي�من�شأنھ�تمو�ل��بت�ار،�كبديل�أو�مكمل

 .العل���و�التطو�ر

 �س�يل�إ�شاء�مؤسسات��عليمية�جديدة�عن�طر�ق�التقليل�من�العقبات�ع���مستوى�القوان�ن -  

  .و�عالم�والتمو�ل

  

  .لنظام�الوط���لإلبداعا�مكونات�و �مؤشرات:املطلب�الثا�ي�

  

  2.مؤشرات�النظام�الوط���لإلبداع�: أوال�

  

و�التطــو�ر�ع�ــ��البحــث���جمــا��منبــع�عمليــة�إنتــاج�املعــارف�،��ــو��نفــاق�املح�ــ��  مــن�ج�ــة:   املؤشــر��ول 

  .بال�سبة�إ���الناتج�املح����جما���

  

  .يتعلق��عدد�الباحث�ن��: املؤشر�الثا�ي�

                                                 
1   : Beddek fatiha (2011) : « Essai sur le système national d’innovation algerien et ses déterminants » , 

Mémoire de magistére en sciences économiques, université d’Oran-Es senia, p 49. 

 
  . 301/ 297: ذكره ص  ، مرجع سبقو آخرون أنطوان زحالن :  2
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  ) .�بحاث�امل�شورة����املجالت�العلمية�املحكمة�( يتعلق�ب��م�امل�شورات�العلمية�:ثالث�املؤشر�ال

  .�ذا�الفقر�املعر���املدقع��خ��اع��ش�ل�أك���حدة��ب��اءاتمرتبط��:املؤشر�الرا�ع�

  

  .لالبت�ار�ام�الوط��نظمكونات�ال:ثانيا�

 

  1 :ر�عة�أقطاب�أساسية�تتمثل����شتمل�النظام�الوط���لالبت�ار�ع���أ                 

 

�ساعد�وجود��شر�عات�تنظم�عقود�اك�ساب�التكنولوجيا،�وعقود�شراء�وسائل� :القطب�ال�شر���

 �نتاج�

ضامنا�لنقل��عض�املعرفة�للوطن�ولو�بصفة�جزئية،�كما�تؤدي�وجود��شر�عات�خاصة�بضبط�ا��ودة�

 كر�ة�من�ترجمة�وتأليف�و�شر،لكية�الفواملواصفات�واملقاي�س،�وال�شر�عات�ا��اصة�بحماية�امل

  .بدا���بالكيفية�وا��ودة�املطلو�ةمحفزات�لدى��فراد�واملؤسسات�للقيام�بال�شاط�� 

 

�ال�شري  �العل��� :القطب �املحيط �توف�� �س�يل �ففي �ال�شر�ة، �املوارد �بت�و�ن �القطب ��ذا و�رتبط

ال�شر�ة�املؤ�لة،��س���الدول�إ����عتناء��والتكنولو���املالئم�للمؤسسة�و�غطية�احتياجا��ا�من�املوارد

�العلمية �املجاالت ��� �با��امعات �العليا �بالدراسات ���تمام �توسيع �وكذا �تمو�لھ �طر�ق �عن                         بالتدر�ب،

  .يةو�التكنولوج

 

�املا�� ��س :القطب �وا��اص، �العام �للقطاع �واملا�� �التحف���الضر��� ��� �القطب ��ذا �ثمار����يتمثل

� �والتطو�ر، ��س�يالت��وإدخالالبحث �ومنح �وا��دمية، ��نتاجية �القطاعات ��� �ا��ديثة التكنولوجيا

ل���يع�بروز�الصناعات�ذات�التكنولوجيا�العالية،وترتكز�جوانب��ذا�القطب����ز�ادة��نفاق� جمركية

كنولوجيا،�و�نا�تلعب�البنوك�ع���البحث�والتطو�ر،�وتحس�ن�الوضع�املا���للعامل�ن����مجال�العلم�والت

�املؤسسات� ��ستطيع �ل�ي �الالزمة �توف����موال �خالل �من �القطب، ��ذا �كب����� �دور �املالية وال�يئات

  .عمليات�إنتاجية�جديدة��ستفادة�من��ف�ار�املبدعة�وتطبيق�ا����ش�ل�منتجات�أو�

  

  

 ر��ـ��القطـاع�ن�العـام�وا��ـاص،تطـو�و�دخل�ضمن��ذا��طار�مؤسسات�البحث�وال : القطب�املؤسسا�ي

 والت�ســيق�فيمــا�بي��ــا�عــن�طر�ــق�روابــط�فعاليــات��نتــاج�وا��ــدمات،�وتمثــل�إقامــة�املؤسســات�ال�ــ��تــدفع

                                                 
،ملتقى دولي حول المؤسسة االقتصادیة »دور المؤسسة االقتصادیة في بناء نظام وطني لإلبداع« :بن مویزة مسعود وحساب محمد لمین   :  1

  .101، ص )2008()قالمة 1845ماي 8جامعة :الجزائر(لفیة الثالثة، الجزائریة واالبتكار في ظل األ
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 �قتصــادي�وا��امعـة�أ�ميـة�بالغـة��ــ��إقامـة�نظـام�وط�ـ��لالبت�ــار�فعـال�قـادر�ع�ـ��بالعالقـة�بـ�ن�القطـاع�

 العـام�للعلـم�واملعرفـة��ا�ـ��إذن�معـات�واملعا�ـد��شـ�لللمؤسسات،�ل�ون�ا��ا ارت��بداعيةتدعيم�القد

  1.والتكنولو�� ومن�ثم�دفع���لة�التقدم�الصنا���الدول،

 

  : و�مكن�وضع�صورة�م�سطة�للنظام�الوط���لالبت�ار�من�خالل�الش�ل�املوا��

  

  .صورة�م�سطة�للنظام�الوط���لإلبداع�):  3-1( الش�ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .101مرجع�سبق�ذكره،�ص�) : 2008(بن�مو�زة�مسعود�وحساب�محمد�مل�ن�: املصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  101مرجع�سبق�ذكره،�ص�،ساب�محمد�مل�ن�بن�مو�زة�مسعود�وح :  1

  :المعرفة 
  

  رأس المال ، 
  

المورد 
 البشري 

 ة للعلم و التكنولوجیایبیئة السیاسال

 المؤسسات

 الحكومة

 تعاملینم

 مراكز

 السوق

 الجامعات

 الصناعة
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  .النظام�الوط���لإلبداع��معوقات:املطلب�الثالث�

  

  1:ي��� ماخمسة�عوائق�رئ�سية�و�ال���تكمن�فيس�تطرق�����ذا�ا��انب�إ���

  :الذا�ي�ل�ل�عنصر�من�عناصر�النظام�الوط���لالبت�ار�ع���حدة��الضعف – 1

   :قصور�النظام�التعليمي� - 1 – 1

بـــــــــأمس�ا��اجـــــــــة�إ�ـــــــــ��فئـــــــــات�خر��ـــــــــ��الشـــــــــ�ادات�املتوســـــــــطة�و��لالبت�ـــــــــار الـــــــــنظم�الوطنيـــــــــة�العر�يـــــــــة�           

إ�ـــــ��حــــــد�العليـــــا�،��ـــــ��حـــــ�ن�تظــــــل�وضـــــعية�التعلـــــيم�مزر�ــــــة��ـــــ��معظـــــم�الــــــدول�العر�يـــــة�ال�ـــــ��لــــــم��ســـــتطيع�

ن�امل�ــــــــ�ن�و�املتمــــــــرس�و�الشــــــــغوف�بــــــــالعلم�اليــــــــوم�أن�تنظــــــــر�إ�ــــــــ��التعلــــــــيم�باعتبــــــــاره�مجــــــــاال�لتحر�ــــــــر�املــــــــواط

و�املعرفـــــــــــــــــة�،�و�امل�ســـــــــــــــــم�بـــــــــــــــــروح�املبـــــــــــــــــادرة��يجابيـــــــــــــــــة�و�التنـــــــــــــــــافس�الشـــــــــــــــــر�ف�،�أو�باعتبـــــــــــــــــاره��شـــــــــــــــــاطا�

مـــــــــــن��نـــــــــــا�تظـــــــــــل�إخفاقـــــــــــات�التعلـــــــــــيم��ـــــــــــ��الـــــــــــوطن�العر�ـــــــــــي�. اســـــــــــ�ثمار�ا�منتجـــــــــــا�لـــــــــــرأس�املـــــــــــال�ال�شـــــــــــري�

كــــــــــرس�مــــــــــن�خــــــــــالل�التعلــــــــــيم�مرتبطــــــــــة�ارتباطــــــــــا�وثيقــــــــــا�بطبيعــــــــــة��نظمــــــــــة�السياســــــــــية�الشــــــــــمولية�ال�ــــــــــ��ت

  .عدم�املساواة�و�الفروق��جتماعية�بدال�من�ت��يح�ا�

  

  :عوائق�نظام�البحث�و�التطو�ر��– 2 – 1

. ر�مـــــــــن�نـــــــــار�ع�ـــــــــ��علـــــــــم�ضـــــــــعف��ســـــــــب�اســـــــــ�ثمار�البحـــــــــث�و�التطـــــــــو�ر��ـــــــــ��الـــــــــوطن�العر�ي،�ـــــــــو�أشـــــــــ�          

القطـــــــــاع�ا��ـــــــــاص�،�و��الســــــــ�ب��ـــــــــ��ذلـــــــــك��ـــــــــو�ال�يـــــــــزال�البحـــــــــث�و�التطــــــــو�ر�مف�ومـــــــــا�م��مـــــــــا�بال�ســـــــــبة�إ�ـــــــــ�

مــــــــن�ج�ــــــــة�أخــــــــرى�،�يظــــــــل�تمو�لــــــــھ��ــــــــ��القطــــــــاع�العــــــــام�محــــــــدودا�جــــــــدا�،و�غ�ــــــــ��مــــــــرتبط�بنظــــــــام�تحف�ــــــــ�ي�

  .فاعل�

  

ــــا���– 2 منــــــــــذ�تراجــــــــــع�دور�القطــــــــــاع�العمــــــــــومي��ــــــــــ��ظــــــــــل��صــــــــــالحات�الب�يو�ــــــــــة�: نقــــــــــائص�النظــــــــــام��نتــــــ

مــــــــن�ذلــــــــك،�بــــــــل�ع�ــــــــ��العكــــــــس�. بدايــــــــة�الثمان�نــــــــات�،�لــــــــم�يــــــــتم��عو�ضــــــــھ�بــــــــدور�أك�ــــــــ��للقطــــــــاع�ا��ــــــــاص�

محدوديـــــــــــة���ـــــــــــم�القطـــــــــــاع�ا��ــــــــــــاص�الراكـــــــــــد�،وقصـــــــــــور�أدائـــــــــــھ�ال�تــــــــــــزال�ت�ـــــــــــ�امن�مـــــــــــع�ســـــــــــيادة�ثقافــــــــــــة�

مقاولــــــــة��مب�يــــــــة�ع�ــــــــ��الر�ــــــــع�و�لــــــــ�س��ســــــــ�ثمار�،مــــــــا�يــــــــنعكس�ســــــــلبا�ع�ــــــــ��مبــــــــادرات�الشــــــــر�ات��ــــــــ��خلــــــــق�

ـــــــــ��أن� فـــــــــرص�العمـــــــــل�،و�ع�ـــــــــ��مســـــــــتو�ات��ســـــــــ�ثمار�الالزمـــــــــة��ـــــــــ��ظـــــــــل�ثقافـــــــــات�تنظـــــــــر��شـــــــــ�ل�م���ـــــــــ��إ�

و�يــــــــؤدي�غيــــــــاب�ثقافــــــــة�. ة�الوطنيــــــــة��ــــــــ��مــــــــن��ختصــــــــاص�ا��صــــــــري�للمجــــــــال�العمــــــــومي�قاعــــــــدة�املعرفــــــــ

�شـــــــــــارك�الشـــــــــــر�ات�ســـــــــــواء�ا��امعـــــــــــات�������و�معا�ـــــــــــد�البحـــــــــــوث�أم�مـــــــــــع��عضـــــــــــ�ا��عضـــــــــــا�،�حتميـــــــــــا�إ�ـــــــــــ��

  .ضعف�الروابط�املؤسسة�للنظم�الوطنية�لالبت�ار�
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�قتصــــــــــادية��مــــــــــة�نظســــــــــلكت�أغلبيــــــــــة�: ضــــــــــعف�الت�ســــــــــيق��قتصــــــــــادي�و�ا��ــــــــــوافز�العموميــــــــــة��– 3

،�ســـــــــــ�يل�التحر�ـــــــــــر��قتصـــــــــــادي�،�مـــــــــــن�دون�أن���خ�ـــــــــــ�ةالعر�يـــــــــــة�،�إن�لـــــــــــم�تكـــــــــــن�جل�ـــــــــــا�،��ـــــــــــ��العقـــــــــــود�

،�و��ــــــــ��مقــــــــدم�ا�ضــــــــمان�التنافســــــــية�الشــــــــر�فة�عــــــــن�طر�ــــــــق�مجــــــــالس��نجــــــــا�ع��ــــــــاتــــــــوفر�للســــــــوق�شــــــــروط�

لألنظمــــــــــــــــة�"املزعــــــــــــــــوم"�ــــــــــــــــذا�التوجــــــــــــــــھ��الليب��ا�ــــــــــــــــ��. تنافســــــــــــــــية�مســــــــــــــــتقلة�عــــــــــــــــن�الســــــــــــــــلطة�السياســــــــــــــــية�

�ــــــــــــ��ظــــــــــــل�عالقــــــــــــات�الرشــــــــــــوة�و�املحســــــــــــو�ية�و�الز�ونيــــــــــــة�و�اســــــــــــتغالل�ية�العر�يــــــــــــة�،�ال��ع�ــــــــــــ����قتصــــــــــــاد

و�ابت�ــــــــــار�و���بــــــــــادرةمــــــــــن�روح�مالنفــــــــــوذ�،�ســــــــــوى�الفســــــــــاد�و�لــــــــــم��عــــــــــن�أبــــــــــدا�إطــــــــــالق�ا��ر�ــــــــــات�الفرديــــــــــة�

  .إبداع�

ـــــــ��ذلـــــــك�،ي�ســـــــم��قتصـــــــاد�العر�ـــــــي��ـــــــ��مجملـــــــھ�بطا�عـــــــھ�الر��ـــــــ��                  لـــــــذا�نجـــــــد�جـــــــورج�. إضـــــــافة�إ�

قــــــــــرم��عرفــــــــــھ�باعتبــــــــــاره�اقتصــــــــــادا�قائمــــــــــا�باألســــــــــاس�ع�ــــــــــ��ر�ــــــــــع�اســــــــــتخراج�و�بيــــــــــع�الــــــــــنفط�،و�ع�ــــــــــ��ر�ــــــــــع�

املضــــــار�ة��ــــــ��قطاعــــــات�أخــــــرى�مثــــــل�العقــــــار�،�بــــــال��امن�مــــــع�التبــــــادل�غ�ــــــ��املت�ــــــا���املفــــــروض�مــــــن�القــــــوى�

  .العظ���

ـــات�الوســـــــــيطة��– 4 خصوصـــــــــا��ـــــــــ��مـــــــــا�يتعلـــــــــق�بالـــــــــدور�الـــــــــرئ�س�املف�ـــــــــ�ض�أن�تقـــــــــوم��: ضـــــــــعف�املؤسســــــ

عـــــــادة�مـــــــا�.  (Venture Capital)��عمليـــــــة��بت�ـــــــار�بمجـــــــال�التمو�ـــــــل�عـــــــن�طر�ـــــــق�رأس�املـــــــال�املجـــــــازف�بـــــــھ��ـــــــ

ت�ـــــــــون�الشـــــــــر�ات�الصـــــــــغ��ة�،�و�تلـــــــــك�ال�ـــــــــ��يجـــــــــري�إ�شـــــــــاؤ�ا�حـــــــــديثا�،��مثـــــــــل�لتحمـــــــــل�مخـــــــــاطر�عمليـــــــــة�

  .�بت�ار�

مــــــــن�رأس�املــــــــال�و��ــــــــ��البلــــــــدان�املتقدمــــــــة��ل�ــــــــا�،�غالبــــــــا�مــــــــا�يــــــــتم�تمو�ــــــــل�مثــــــــل��ــــــــذه�الشــــــــر�ات�                

لــــــــــــذا�مـــــــــــن�الصــــــــــــعب�جــــــــــــدا�القيـــــــــــام�بــــــــــــدور�الوســـــــــــاطة��قتصــــــــــــادية��ــــــــــــذا��ـــــــــــ��غيــــــــــــاب��ــــــــــــذه�. املجـــــــــــازف�

  .ت�تقص�دينامية��بت�ار�الوطنية�تبعا�لذلك�املؤسسات�،�و�من�البدي���أن�

ـــــة�– 5 ــات�الفاعلــــــ ع�ـــــــــــ��ســـــــــــ�يل�املثـــــــــــال�،�ا��امعـــــــــــة�و�:  ضـــــــــــعف�الـــــــــــروابط�ا��امعـــــــــــة�بـــــــــــ�ن��ـــــــــــذه�ا���ـــــــــ

طـــــــــور�شـــــــــرا�ات�و�ت��عمـــــــــال،��ـــــــــ��شـــــــــبھ�منقطعـــــــــة�مـــــــــن�عـــــــــالم�الصـــــــــناعة�و��نظـــــــــام�التعلـــــــــيم�و�التـــــــــدر�ب

  1.قليلة�جدا�مع�الشر�ات

  

  .دور�و�أ�مية�النظام�الوط���لإلبداع����عملية�التنمية��قتصادية�:  الرا�ع��املطلب

  

عليم�يتمثل�الدور�املحوري�للنظام�الوط���لالبت�ار����تجميع�ج�ود�وعمل��ل�من�منظومة�الت               

�واك�سا��ا� �املعرفة �إنتاج ���م �ز�ادة �إ�� ���ا �الوصول ��غية �الصناعية، �واملنظومة �البحث ومنظومة

�منظومة� �طرف �من ��شر�ا �ع�� �والعمل �ا��ديدة �املعرفة �فإنتاج �؛ �املنجزة ��بت�ارات �عدد ��� والز�ادة

  2التطبيقي�والتطو�ر��التعليم�ومنظومة�البحث�يوفر�املادة�ا��ام�للباحث�ن�واملؤسسات�للقيام�بالبحث
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ممــــــــــــــــا�يمك��ــــــــــــــــا�مــــــــــــــــن�إنجــــــــــــــــاز�ابت�ــــــــــــــــارات�جديــــــــــــــــدة،�ت�ــــــــــــــــون�أداة�لز�ــــــــــــــــادة�تنافســــــــــــــــية��ــــــــــــــــذه�املؤسســــــــــــــــات�

��ــــــــــــــــــ��الف�ــــــــــــــــــ�ة��و�ــــــــــــــــــ��املواليــــــــــــــــــة�
ً
وم��ــــــــــــــــــا�ز�ــــــــــــــــــادة���ــــــــــــــــــم�مبيعا��ــــــــــــــــــا�وحصــــــــــــــــــ��ا�الســــــــــــــــــوقية،�خصوصــــــــــــــــــا

  . لطرح��بت�ار����السوق�وما�يمنحھ�من�احت�ار�للمؤسسة����السوق 

تمتـــــــــــــــــ�ن�عالقـــــــــــــــــات�التعـــــــــــــــــاون�و�تصـــــــــــــــــال�بـــــــــــــــــ�ن�املنظومـــــــــــــــــات���ســـــــــــــــــ�ب�الســـــــــــــــــبق�؛�و�ســـــــــــــــــاعد�كـــــــــــــــــذلك�

الــــــــــــــــــــثالث�و�توحيــــــــــــــــــــد�ج�ود�ــــــــــــــــــــا��ــــــــــــــــــــ��تطــــــــــــــــــــو�ر�و�تحســــــــــــــــــــ�ن��داء�التكنولــــــــــــــــــــو���للمؤسســــــــــــــــــــات�،�ممــــــــــــــــــــا�

 .ل�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� �قتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي �ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�م�بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��تحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن�و�تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ر��داء

  

�اك�ساب������������ �وتطور �السوق ��� �جديدة �ابت�ارات �طرح �مع �للمؤسسات ��قتصادي ��داء تحسن

من�طرف��ل�الفاعل�ن����مجال�البحث�والتطو�ر�و�بت�ار،��ل�ا�عوامل��سا�م�بصفة�مباشرة� ملعرفةا

��مر�كية� �املتحدة �والواليات �كأملانيا �الدول �من �العديد �تجارب �أثب�ت �م�م، �نمو�اقتصادي �تحقيق ��

�املجا ��ذا ��� �وطنية �سياسة ��بت�ار�وتطبيق�ا �الكب���بمجال �ا�تمام�ا �أن ����واليابان �أساسا �تمثلت ل

�لالبت�ار �الوطنية �نظم�ا �لالبت�ار�. �عز�ز�عمل �الوط�� �النظام �نموذج ��سي����بت�ار�وفق �مقار�ة تلقى

،�فقد�أحست�العديد�من�الدول�ضرورة���تمام�ب�شاطات�البحث�والتطو�ر�و�بت�ار،�
ً
�م��ايدا

ً
نجاحا

�املتدخل�ن �مختلف �لدعم �املث�� ��س��اتيجيات �إلعداد �توف���الب�ئة��فعمدت �وكذا ���شطة، ��ذه ��

  واملحيط�املناسب�ن،�وإذا��انت�املؤسسات�الك��ى�تملك��م�انيات�املادية�الضرور�ة�

  

�للقيا �بإ�شاء�باالبت�ارم �الدول �من �العديد �قامت �لذا �ل�ا، �تفتقد ��خرى �املؤسسات �من �العديد �فإن ،

  .ح�للمؤسسات�باالنخراط����عملية��بت�ارآليات�لدعم��ذه��خ��ة،�و���عبارة�عن�ب���تحتية��سم

  

  :�ليات�املستعملة�لدعم�وتطو�ر��بت�ار

�وقد� ��بت�ار، �ع�� �مؤسسا��ا �و���يع �لدعم �مختلف �سياسات �الصناعية �الدول �معظم  انت��ت

�ب��ترك �إ�شاء �ع�� �السياسات ��ذه �معظم �العديد��زت �تواجھ �ال�� �الصعو�ات �ع�� �للتغلب  مستحدثة

�مؤسسا�� �ال�يا�ل�من �كفاية ��و�عدم �السياسات ��ذه �إ�� �ال��وء �س�ب �و�ان �لالبت�ار، �الس�� ���  ا

�ابت�ار�وطنية� �منظومة �بناء ��� �وكذلك �الصنا��، �الوسط ��� �واملعرفة ��شر�التكنولوجيا ���  التقليدية

� �ال�يا�ل ��ذه �ب�ن �العالقات �ضعف ��س�ب �و�ذا �( قو�ة، �ومراكز�البحوث  واملؤسسات�) ا��امعات

  1ادية�؛�أول�دور�محوري�و�ام�ل�ذه�الب���ل�ي�تلعبھ،�وتمثل����التقر�ب�ب�ن�منت���املعرفة��قتص
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�والتعاون� ��تصال �صعو�ات �وتذليل �التعاون �أواصر ��عز�ز �خالل �من �ومستخدم��ا،  والتكنولوجيا

��شرط �ا��لول، �ان�� �من �ح���جغرا�� �أو�تخصيص �واحد �م�ان ��� ��ثن�ن �ب�ن �ا��مع �و�ان  بي��ما،

  .توفر��ذه�الب���ع���الب�ئة�والعوامل�امل��عة�ع����بت�ار

  

�معظم                  �تجميع���س�� �محاولة ��بت�ار�إ�� ����يع �مجال�ُب�� ��� �العالم ��� �املنت��ة النماذج

معظم�املتدخل�ن����عملية��بت�ار����م�ان�واحد�وت�سيق�ج�ود�م،�و�ؤالء�الفاعلون�عادة�ما�يتمثلون�

�مر  �بوصف�ا��� �ما �ملنطقة �املحلية �ا��امعية �ال�يا�ل �أو �وا��امعات �والتطو�ر �البحث �و�يا�ل  اكز

�أو�ورشات� �صغ��ة �ومؤسسات �باملنطقة ��نتاجية �للمؤسسات �إضافة �املعرفة، �بإنتاج �القائم الطرف

�يضاف� ��بت�ار، ��� �مس�ثمرة �بوصف�ا �الك�ر�اء، �أو ��املي�انيك �التكنولوجية �الفروع ���  مختصة

�التقنية�إ� �واملعايرة �بالتقي�س �تقوم �مؤسسات �ع�� �الب�� ��ذه �تحتوي �أن �ضرورة ��طراف ��ذه � 

�التكنولوجيا،� �مجاالت ��� ��س�شارات �تقديم �ع�� ��س�ر �ل�يئات �إضافة �التقنية، �التجارب  ومخابر

�واملؤت �توفر��ذه�الب���ع����يا�ل�للت�و�ن�وأماكن�إقامة�الندوات �والقانونية�؛�و�جب وما��مراتاملالية

�و�تصاالت �للمعلومات �ا��ديثة �التقنيات ��خص �وع�� �املجاالت، �ش�� ��� �خدمات �من  .يصاح��ا

�الغايات� �ذات �أ�م�ُالب�� �بحصر �دول �من �العديد �طرف �من �املتبعة �والتجارب �النماذج  �سمح

  1:التكنولوجية،�وال�ادفة�لتطو�ر�و�شر�التكنولوجيا�و�بت�ار�����ش�ال�التالية�

 . اضنات�التكنولوجيةا���-

 . technopolesأقطاب�التكنولوجيا� -

 .حدائق�البحوث -

  .املراكز�التقنية�الصنا�� -

  

النظام�الوط���لالبت�ار��سا�م�بقوة�عملية�التنمية��قتصادية�،�و��أن)   04أ�( ي��ز�كذلك�الش�ل�

ملتوقع�لھ�و�املخرجات�ا��داءفكرة�عن�يمكن�توضيح�الدور�ا��يوي�ل�ذا�النظام�من�خالل�إعطاء�

�قتصادي�،�و��باألداءالناتجة�عنھ،و�أثر��ذه�املخرجات����تحر�ض�املؤشرات�التنمو�ة�ال��ائية�املتعلقة�

والتنافسية�و�ال�شغيل�،�فتطو�ر�التكنولوجيا�من�خالل���نتاجية���معدل�النمو��قتصادي�و�

من�معدال��ا����جميع�القطاعات��قتصادية�،��و�الرفع��نتاجية�بت�ارات�ا��ديدة��س�م�����تحس�ن�

و�ينعكس�ذلك�مباشرة�ع���تحقيق�معدالت�نمو�����قتصاد�جيدة�،���ح�ن�رعاية�املؤسسات�املبتكرة�

ال����سمح�ل�ا�بالتطور�و�النمو������م�ا�و�توسع��شاط�ا�،�و�ينعكس��ذا�و�توف���ل�ا�الظروف�املناسبة�

  2. رص�عمل�جديدة�مباشرة�����قدر��ا�ع���توف���ف

                                                 
  . 08:مرجع سبق ذكره ص رابح شریط و آخرون :  1
، أطروحة مقدمة لنیل شھاة " 2009 1996محاولة تشخیص و تقییم النظام الوطني لالبتكار في الجزائرخالل الفترة "دویس محمد الطیب:  2

  .  152، ص  2012-  2011ه في العلوم االقتصادیة سنة الدكتورا
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  1:مية��قتصادية����الش�ل�التا��و�يمكن�ت��يص�دورو�أ�مية�النظام�الوط���لإلبداع����التن

  

  .الدور��قتصادي�للنظام�الوط���لإلبداع�) :  4-1(الش�ل�

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 
 . 153: مرجع سبق ذكره ،ص،دویس محمد الطیب : 1

 إطار عمل  المؤسساتي

النظام الوطني 
 لإلبداع

منظومة 
 التعلیم

منظومة 
المنظومة  البحث

 الصناعیة

 األداء التكنولوجي

 األداء االقتصادي

 نمواقتصادي

  ابتكارات
 اكتساب المعرفة
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  خالصة�الفصل

  

أك�ـــــــــــــــ��مــــــــــــــن�أي�وقـــــــــــــــت�م�ـــــــــــــــ����ـــــــــــــــ���ــــــــــــــذا�الوقـــــــــــــــت�شـــــــــــــــر�ة��عتمــــــــــــــد�التنميـــــــــــــــة��قتصــــــــــــــادية�وال�          

واســــــــــــــــتعمال�ا��ــــــــــــــــ���ــــــــــــــــذه�) �قتصــــــــــــــــاد�املب�ــــــــــــــــ��ع�ــــــــــــــــ��املعرفــــــــــــــــة�( ملعرفــــــــــــــــة�و�اقتصــــــــــــــــاد�املعرفــــــــــــــــة�ع�ــــــــــــــــ��ا

�تنفـــــــــــــــــــــالتن
ً
�ســـــــــــــــــــــ�ند�إ�ـــــــــــــــــــــ��مبـــــــــــــــــــــادرات��إســـــــــــــــــــــ��اتيجيةذ�ا�ميـــــــــــــــــــــة�وفـــــــــــــــــــــق�سياســـــــــــــــــــــة�معتمـــــــــــــــــــــدة�رســـــــــــــــــــــميا

إن��ــــــــــــــــــــــذا�الــــــــــــــــــــــنمط�. والتكنولوجيــــــــــــــــــــــا��ــــــــــــــــــــــ��أ�ــــــــــــــــــــــم�عناصــــــــــــــــــــــر��ــــــــــــــــــــــذه�املعرفــــــــــــــــــــــة،ومشــــــــــــــــــــــار�ع�وطنيــــــــــــــــــــــة�

  .نافسةو�بالتا���امل إبداع�و�ابت�ار�وي��و�الذي�سيقودنا�إ���التنم

  

،�Know-whatكمعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم�واملعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــات�عامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة� :املعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�بأنواع�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا             

،�أو�معرفـــــــــــــــــــــــــــة��ســـــــــــــــــــــــــــباب�والعلـــــــــــــــــــــــــــل�Know-Howوكمعرفـــــــــــــــــــــــــــة�الكيفيـــــــــــــــــــــــــــة�أو�ا���ـــــــــــــــــــــــــــ�ات�العلميـــــــــــــــــــــــــــة�

Know-whyومعرفــــــــــــــــــــــــــة�أ�ــــــــــــــــــــــــــ�اب�العلــــــــــــــــــــــــــوم�وامل�ــــــــــــــــــــــــــن�والتكنولوجيــــــــــــــــــــــــــات��،Know-who .وكــــــــــــــــــــــــــذلك�

وتوثيـــــــــــــــــق�املعرفـــــــــــــــــة�ثـــــــــــــــــم��Knowledge Productionكتوليـــــــــــــــــد�املعرفـــــــــــــــــة� :العمليـــــــــــــــــات�املعرفيـــــــــــــــــة

�اســـــــــــــــــــتعمال�ا�وتطبيق�ــــــــــــــــــــا
ً
�ـــــــــــــــــــل��ــــــــــــــــــــذا�يحتـــــــــــــــــــاج��لوجــــــــــــــــــــود�نظـــــــــــــــــــام�وط�ــــــــــــــــــــ��. �شـــــــــــــــــــر�املعرفـــــــــــــــــــة�وأخ�ــــــــــــــــــــ�ا

  .لالبت�ار

  

تظ�ــــــــــــــــــــر�أ�ميــــــــــــــــــــة�دراســــــــــــــــــــة�النظــــــــــــــــــــام�و�الــــــــــــــــــــوط���لإلبــــــــــــــــــــداع����ــــــــــــــــــــ��تــــــــــــــــــــوف���الب�ئــــــــــــــــــــة�املناســــــــــــــــــــبة�

،بـــــــــــــــــرزت�الظـــــــــــــــــروف�املناســـــــــــــــــبة�ل�ـــــــــــــــــل�املتـــــــــــــــــدخل�ن��ـــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــذا�النظـــــــــــــــــام��لالبت�ـــــــــــــــــار�و�تـــــــــــــــــوف���مختلـــــــــــــــــف

أيضــــــــــــــــــــا�أ�ميــــــــــــــــــــة�العمــــــــــــــــــــل�املشــــــــــــــــــــ��ك�ل�ــــــــــــــــــــل�ال�يئــــــــــــــــــــات�ال�ــــــــــــــــــــ��ل�ــــــــــــــــــــا�عالقــــــــــــــــــــة�مباشــــــــــــــــــــرة�باالبت�ــــــــــــــــــــار�،�

خصوصــــــــــــــــــــا�ا��امعــــــــــــــــــــات�بصــــــــــــــــــــف��ا��يئــــــــــــــــــــات�م�لفــــــــــــــــــــة�بإنتــــــــــــــــــــاج�و�توز�ــــــــــــــــــــع�املعرفــــــــــــــــــــة�،�و�املؤسســــــــــــــــــــات�

�ــــــــــــــم�املمارســــــــــــــ�ن�ب�و��ــــــــــــــا�أحــــــــــــــد�املســــــــــــــتفيدين�مــــــــــــــن��بت�ــــــــــــــار�و�أ�ــــــــــــــم�املمــــــــــــــول�ن�لــــــــــــــھ�و�كــــــــــــــذلك�أحــــــــــــــد�أ

ل�ــــــــــــــــذا�ال�شــــــــــــــــاط�،�فيمــــــــــــــــا�مراكــــــــــــــــز�البحــــــــــــــــث�تبقــــــــــــــــى�تلعــــــــــــــــب�دورا�محور�ــــــــــــــــا��ــــــــــــــــ���شــــــــــــــــاطات�البحــــــــــــــــث�و�

دور�الدولـــــــــــــة�بصــــــــــــــف��ا�ا���ــــــــــــــة�ال�ـــــــــــــ��يقــــــــــــــع�ع�ــــــــــــــ��عاتق�ـــــــــــــا��ســــــــــــــط���ا��طــــــــــــــط��إبــــــــــــــراز التطـــــــــــــو�ر�،�و�تــــــــــــــم�

و�ال�ــــــــــــــــــــــ�امج�لتطــــــــــــــــــــــو�ر��شــــــــــــــــــــــاطات�البحــــــــــــــــــــــث�و�التطــــــــــــــــــــــو�ر�و��بت�ــــــــــــــــــــــار�،�و�تــــــــــــــــــــــوف���الب�ئــــــــــــــــــــــة�املناســــــــــــــــــــــبة�

���املجــــــــــــــــــاالت�،�الب�يــــــــــــــــــة�التحتيــــــــــــــــــة�الضــــــــــــــــــرور�ة�،�التحف�ــــــــــــــــــ�ات�ات��ــــــــــــــــــ��شــــــــــــــــــملزاولــــــــــــــــــة��ــــــــــــــــــذه�ال�شــــــــــــــــــاط

النقديـــــــــــــــــــــة�و�غ�ــــــــــــــــــــــ��النقديـــــــــــــــــــــة�،�التمو�ــــــــــــــــــــــل�املـــــــــــــــــــــا���الضــــــــــــــــــــــروري�لتغطيـــــــــــــــــــــة��ــــــــــــــــــــــذه�ال�شـــــــــــــــــــــاطات��ــــــــــــــــــــــ��

 .القطاع�ا���ومي�و����قطاع�التعليم�العا���



  

 الفصل�  

  ثا�ي�ال
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  :مقدمة�الفصل�

إن�الصـــــــــــــــراع�بـــــــــــــــ�ن��طـــــــــــــــراف�الفاعلـــــــــــــــة��ـــــــــــــــ��العالقـــــــــــــــات�الدوليـــــــــــــــة�إلعـــــــــــــــادة�رســـــــــــــــم�خر�طـــــــــــــــة�املصـــــــــــــــا���

اســـــــتعمال�ســـــــالح�أســـــــعار�الب�ـــــــ�ول��إ�ـــــــ�ا��ديـــــــدة�قـــــــد�انتقـــــــل��منـــــــاطق�النفـــــــوذ�عيو�توســـــــ   �ســـــــ��اتيجية�،

  . ال���حاولت�التفلت�من�ساحات�الصراع�و�التبعية��لالحتواء�املزدوج�و�املتعدد�أحيانا�للدول 

إن��زمـــــــة�ا��اليـــــــة�النخفـــــــاض�أســـــــعار�الب�ـــــــ�ول��عـــــــد�مـــــــن�بـــــــ�ن�أك�ـــــــ���زمـــــــات�ال�ـــــــ��تظ�ـــــــر�ف��ـــــــا��طـــــــراف�

حيــــــــث�.  الضــــــــعيفة�املتــــــــأثرة���ــــــــا��اســــــــتفادة�م��ـــــــا�،�و��طــــــــراف��ك�ــــــــ� املســـــــ��ة�لالزمــــــــة�و��طــــــــراف�القو�ــــــــة�

�عـــــــــد�ا��زائـــــــــر�مـــــــــن�الـــــــــدول�املتـــــــــأثرة���ـــــــــذه��زمـــــــــة�و�ال�ـــــــــ��تـــــــــزداد�خطور��ـــــــــا�ع�ـــــــــ��املســـــــــتوى�السيا�ـــــــــ���و�

ذلــــــــك�أن�ال�ــــــــ�وة�الب��وليــــــــة�و�الغاز�ــــــــة��ــــــــ��ا��زائــــــــر��ســــــــا�م�بــــــــأك���مــــــــن�. �جتمــــــــا����مــــــــن��قتصــــــــادي�

  .���الثلث����الناتج�املح����جما

�عــــــــد�التعلــــــــيم�العــــــــا���قمــــــــة�ال�ــــــــرم��ــــــــ��مؤسســــــــات�التعلــــــــيم،�تطــــــــور�بتطــــــــور�املجتمــــــــع���ســــــــا�ي�وتوســــــــع�

بتوســــــع�معارفـــــــھ�وثقافاتــــــھ�وصـــــــوال�إ�ــــــ��ظ�ـــــــور�ا��امعــــــة��وحـــــــدة�اجتماعيــــــة�إدار�ـــــــة�منظمــــــة�تتـــــــألف�مـــــــن�

مجموعـــــــة�مـــــــن��فـــــــراد�الـــــــذين�تـــــــر�ط�م�عالقـــــــة�منظمـــــــة�مـــــــع��عضـــــــ�م�الـــــــبعض،�ووفـــــــق��ي�ـــــــل�تنظي�ـــــــ��

وال�ـــــــــل��ســـــــــ���ف��ـــــــــا�إ�ـــــــــ��تحقيـــــــــق�و�لـــــــــوغ�أ�ـــــــــداف�ا�املحـــــــــددة�عـــــــــن�طر�ـــــــــق�تفاعل�ـــــــــا�مـــــــــع�وا�ـــــــــ��وم�ســـــــــق�

أ�ــــــ�ت�بــــــذلك�ا��امعــــــة��ــــــ��الوقــــــت�ا��ــــــا����ســــــ���إ�ــــــ��.تفاعل�ــــــا�مــــــع�الب�ئــــــة�املحيطــــــة�.الب�ئــــــة�املحيطــــــة

 تحقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق�أ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف�متم�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ة��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��خدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة�املجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع�

صصــــــــــة��ــــــــــ��حقــــــــــول�املح�ــــــــــ��و�ــــــــــ��تطــــــــــو�ر�البحــــــــــث�العل�ــــــــــ�،�وإعــــــــــداد�ال�ــــــــــوادر�ال�شــــــــــر�ة�املؤ�لــــــــــة�واملتخ

���اديميــــــــــةاملعرفــــــــــة�املتنوعــــــــــة�ال�ــــــــــ��تل�ــــــــــ��حاجــــــــــات�املجتمــــــــــع�املح�ــــــــــ�،�كمــــــــــا��ســــــــــ���إ�ــــــــــ��تــــــــــوف���الب�ئــــــــــة�

 .والنفســــــــــــــــــــية�و�جتماعيــــــــــــــــــــة�الداعمــــــــــــــــــــة�لإلبــــــــــــــــــــداع�والتم�ــــــــــــــــــــ��و�بت�ــــــــــــــــــــار�وتنميــــــــــــــــــــة�وصــــــــــــــــــــقل�املوا�ــــــــــــــــــــب

  

�ــــــــــذا�الفصــــــــــل�قمنــــــــــا�بتجز�ئــــــــــھ�إ�ــــــــــ��جــــــــــزئ�ن�و��مــــــــــا�املبحــــــــــث��ول�شــــــــــمل�نظــــــــــرة�عامــــــــــة�حــــــــــول������������

  .�ي�لة�قطاع�البحث�العل���و�التعليم�العا���قتصاد�ا��زائري�أما�املبحث�الثا�ي�تضمن�
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  .عموميات�حول��قتصاد�ا��زائري : املبحث��ول�

س�تطرق�����ذا�املبحث�إ���نظرة�عامة�حول�أبرز�النقاط�لالقتصاد�الوط���و�ال���تتمثل������������

  . و�ع���ماذا�يرتكز�النموو��عض�املؤشرات��الب�ية��قتصادية�

  .نظرة�حول��قتصاد�ا��زائري   : �ول�املطلب�

و�مصدره��سا����املحروقـات�ممـا�نـتج�عنـھ��ـ��ب�يـة�)  Economie de rente( �قتصاد�ا��زائري�ر����               

�قتصــاد�ا��زائــري�باســت�ناء�ا��صــة��يجابيــة�ع�ــ��مســتوى�عائــدات�الــنفط،�و��ــذا�التخلــف��ــ��الب�يــة�

و�التـــأخر�امل�ـــ�ل��ـــ��مجـــال�القطـــاع�) مـــن�النـــاتج�الـــداخ���ا��ـــام��% 25 % 20(راجـــع�إ�ـــ��الســـوق�املواز�ـــة�

يــزال��شــ�ل�نقطــة�ســوداء��ــ���قتصــاد�ا��زائــري�،�ممــا��ع�ــ��ضــعف�جاذبيــة�البن�ــي�و�املصــر���الــذي�ال�

القــوة�ال�ــ���عرف�ــا�ا��زائــر�،�فــإ���جانــب�إم�انيــة�اختفــاء�العديــد�بن�تــھ�لالســ�ثمارات��جن�يــة��رغــم�نقــاط�

مـــن�القطاعـــات��نتاجيـــة�ا��زائر�ـــة�فوجـــب�ت�ـــ�يح��خـــتالالت�امل�ـــ�لة�و���ـــ�يع�الشـــفافية�و�عصـــرنھ�

و�امل�شآت�،�فتحر�ر��قتصاد��ـ���ـذا�الوضـع�سـيؤدي�إ�ـ��تجميـع�ال�ـ�وات�و�القطاعـات��ا��يو�ـة�ال�يا�ل�

  1.���عدد�قليل�من��حت�ارات�

و�ال��ك�ــ��ع�ــ��إصـــالح�املنظومــة�البنكيـــة�ال�ــ��تمثـــل�نقطــة�ضـــعف��ــ���قتصـــاد�ا��زائــري�،�و��شـــيد�           

نحـو�ا��ـارج�،فتقـدر���دمغـةا����اء��قتصاديون�ا��زائر�ون�ع���ضرورة�وقـف�نز�ـف��طـارت�و��ـروب�

  .مالي���دوالر�جراء��ذا�ال��يف��08خسائر�ا��زائر�بأك���من�

ملســـــتجدات��ســـــ���ا��زائـــــر�إ�ـــــ��وضـــــع�إســـــ��اتيجية�اقتصـــــادية�و�اجتماعيـــــة�و��ـــــذا�ففـــــي�ظـــــل��ـــــذه�ا          

  .بالتعاون�مع�البنك�العل���ع���املدى�املتوسط�

اتحـاد�املغـرب�العر�ـي�أو�السـوق�العر�يـة�املشـ��كة��يطـار افا��زائر�مطالبة�بالتكتل�إقليميا�،�سواء����          

،�قصـــد�ت�ـــو�ن�قـــوة�تـــوازن�اقتصـــادية�و�سياســـية�مســـتقبال�،�فـــالنموذج��ورو�ـــي�خ�ـــ��مثـــال�ع�ـــ��التكتـــل�

  2م�اعت���املجلس��2003سنة��% 68:�قتصادي�فرغم�تحقيق��قتصاد�ا��زائري��سبة�نمو�تقدر�ب

  

                                                           
. 02، ص  1982إلى  1962من " تجربة التنمیة و التخطیط في الجزائر " عبد اللطیف بن اشنھو :    

1
  

.08:دیوان المطبوعات الجزائریة ، ص" اقتصاد الجزائر المستقلة " أحمد ھني  :     
2
  



التعلیم العالي و البحث العلمي في الجزائر  ، الفصل الثاني           االقتصاد الوطني  

 

 
27 

ه�ال�ســـــــبة��عـــــــد�اســـــــت�نائية�و�ـــــــذه��خ�ـــــــ�ة��انـــــــت�وراء�تـــــــدعيم�الـــــــوط����قتصـــــــادي�و��جتمـــــــا���أن��ـــــــذ

        �ســــعار�و�إ�عــــاش�ســــوق�العمــــل�ممــــا��ع�ــــ��أن��ــــذا��قتصــــاد��شــــ�ل�خطــــرا��التوازنــــات�الك�ــــ�ى�و�اســــتقرار 

و�مساما�باالقتصاد�الوط���و�أو����بضرورة�وضع�مخطط�ع�ـ��املـدى�املتوسـط�لـدعم�النمـو��قتصـادي�

ت�الك�ــ�ى��لألشــغال�العموميــة�و�تنفــذ��صــطالحات�ح�ــ��ال�تضــيع�الديناميكيــة�و�إعــادة�ت�شــيط�الــو�رشــا

  .و�برنامج���عاش��قتصادي�ألفال��ال���تولدت�عن�برنامج�الدعم�

تحـول��قتصـاد�ا��زائـري�إ�ـ��اقتصـاد�تصـديري�خاصـة�( ان��اج�النموذج�التصـديري�فاليوم�أصبح�           

سيؤدي�إ���تحقيق�التنمية�املسـتدامة�مـن�خـالل�الوصـول� �س��ان�بھ�،و��ذا�ماأمر�ال�) قطاع�املحروقات�

و�ا��فــاظ�ع�ــ���ســبة�نمــو�اقتصــادي�عــا���ع�ــ��املــدى�الطو�ــل�مــن�خــالل��عتمــاد�ع�ــ��املعرفــة�العلميــة�و�

  1.التقنية�

  

  .�شأة�و�تطور��قتصاد�ا��زائري�: املطلب�الثا�ي�

�ــــ���غي�ــــ��املفــــا�يم�و�عــــرف��قتصــــاد�ا��زائــــري�منــــذ��ســــتقالل��غ�ــــ�ات�عــــدة�ســــا�مت��شــــ�ل�كب�ــــ��          

�يديولوجيــــــة�و�كــــــذا��ســــــ��اتيجية�و�بالتــــــا����غ�ــــــ��القــــــرارات�و��نظمــــــة�،�و��عت�ــــــ��املؤسســــــة��قتصــــــادية�

ال�زالــت�مخت�ــ�ا��ا��زائر�ــة�بمختلــف�قطاعا��ــا�القلــب�النــابض�لالقتصــاد�الــوط���،�بــالرغم�مــن�أ��ــا��انــت�و 

  .للعديد�من�التجارب�و��نظمة�املستوردة�

إن�الواقــــــع�ا��ــــــا���لل�ســــــي����ــــــ���قتصــــــاد�ا��زائــــــري�يلــــــزم�علينــــــا�الرجــــــوع�إ�ــــــ��ا��قيقــــــة�التار�خيــــــة��           

املتواصــــلة�إل��ــــا�حاليــــا�،�لــــذا�ســــنحاول�مــــن�خــــالل�مــــداخالتنا�أن�نتطــــرق�إ�ــــ�� الوضــــعية�املاضــــية�لتفســــ���

  2: ليةاملحاور�التا

   ا��زائري لالقتصاد��مرحلة�ال�سي���الذا�ي���ول الفرع�

�بــاإلدارةم�واقتصـاد�ا�شـبھ�مـدمر�فبعــد��سـتقالل�غـادر�العـامل�ن��1962مـن�ا��ــرب��ا��زائـر خرجـت�           

  م�ملة�حيث�غادرة��و�داراتك�ن�املؤسسات�تار ) معمر�ن�وأجانب���% 90(مناص��م� واملراكز�ا��ساسة

                                                           
.08، مرجع سبق ذكره ص"اقتصاد الجزائر المستقلة " أحمد ھني      :

1
  

،  1999الجزائرالجزء الثاني ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، "سیاسة تخطیط التنمیة و إعادة تنظیمھا في الجزائر"محمد بلقاسم حسن بھلول،:  2
. 96ص     
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�ا��زائر�ــةب�خلــق�مشــا�ل�أمــام�الدولــة��ــ�ص�و�ــان�القصــد�مــن�وراء��ــذا�ال�ــرو ألــف� 800 أشــ�ر� 6 خــالل

ا�ــ��الفقـــر�)    70 %تفــوق (طالــة�املســتقلة�حــديثا�إضــافة�إ�ــ��املشــا�ل�املوضــوعية�ال�ــ���انــت�تــواج��م��الب

ضـــــعف�القطاعـــــات�الصـــــناعية�الزراعـــــة�والتجـــــارة�شـــــبھ�مـــــدمرة�إن�نمـــــط�)....  %  98(         ال��مـــــ�ش��ميـــــة�

تمامـــات�قـــادة��ســـي����قتصـــاد�الـــوط���وإســـ��اتيجية�التنميـــة��قتصـــادية�ال�ـــ��يجـــب�إتباع�ـــا�كإحـــدى�ا�

ال�ــ�وة�بــالرغم�مــن�التوجــھ�والصــورة�ال�ــ��لــم�تكــن�وا�ــ�ة�حــول�نمــوذج�التنميــة�لكــن��ــ��مــؤتمر�طــرابلس�

النموذج��سي���نحو�التوجھ�إلعطاء��ولو�ة�لقطاع�الفالحة�واعتبـاره�محـرك�القطاعـات�بدأت�مالمح��ذا�

امللكيـــة�ا��اصـــة�و��ـــ�يع�الشـــ�ل�التعـــاو�ي�ى،�ـــذه�ا��طـــوة�تأكيـــد�لـــنمط�ال�ســـي����خـــرى�وكـــذا�تقلـــيص�

  1.�ش��ا�ي�لالقتصاد�الوط���

ســـ��ين�وقـــدرا��م�مـــلء�الفـــراغ�الـــذي�تركـــھ�امل�فئـــا��مخـــالل��ـــذا�الوقـــت�حـــاول�العمـــال�ع�ـــ��اخـــتالف�         

جانـــــب���ـــــدف�حمايـــــة��قتصـــــاد�الـــــوط���ومواصـــــلة�العمليـــــة��نتاجيـــــة���ـــــ��املؤسســـــات�قصـــــد�مواج�ـــــة�� 

  .ذا�ي�لالقتصاداحتياجات�املجتمع�،و�ذا�التجاوب�من�طرف�العمال�تجسيد�ال�سي���ال

،و�إنمــــــا��انــــــت�اســــــتجابة�عفو�ــــــة�لظــــــروف��إن�فكــــــرة�ال�ســــــي���الــــــذا�ي�لــــــم�تكــــــن�وليــــــدة�تفك�ــــــ��عميــــــق         

اقتصــــــادية�سياســـــــية�و�اجتماعيــــــة�معينـــــــة�فرضــــــت�العمـــــــل���ــــــذا�الـــــــنمط�حيــــــث�وصـــــــل�عــــــدد�املؤسســـــــات�

إن�. مؤسســة��انــت��ســ���ذاتيــا،�و�أغلبيــة��ــذه�املؤسســات�تتم�ــ����م�ــا 413م�إ�ــ���1964الصــناعية��ــ��ســنة�

تقليـــل�مـــن�ان�شـــاره�و�مـــا�قـــرارات�التـــأم�ن�إال�م��ـــاج�ال�ســـي���الـــذا�ي�لـــم��عـــد�طـــو�ال�ح�ـــ��بـــدأ�العمـــل�ع�ـــ��ال

م��غي�ـــ�ا�حقيقيـــا�حيـــث�بـــدأ��ا�بمرحلـــة�1965جـــوان� 19تأكيـــد�ع�ـــ��ذلـــك�،�و�قـــد�عرفـــت�ا��زائـــر��عـــد�تـــار�خ�

م�قطـــــــاع�1970م�و�1966م�قطـــــــاع�املؤسســـــــات�مـــــــاب�ن�1966التأميمـــــــات�لقطـــــــاع�البنـــــــوك�و�املنـــــــاجم��ـــــــ��ســـــــنة�

  . 1971ف��اير�24املحروقات�

م�مـثال�1965تزامنا�مع�مرحلة�التأميمـات�بـدأ�متخـذو�القـرار��ـ��التفك�ـ���ـ��حلـق�شـر�ات�وطنيـة�،�ففـي�          

الشـــــركة�ا��زائر�ـــــة�ل��ديـــــد�و�الصـــــلب�،�الشـــــركة�تأسســـــت��ـــــل�مـــــن�الشـــــركة�الوطنيـــــة�للـــــنفط�و�الغـــــاز�،�

نــــذاك�الوطنيــــة�للصــــناعات�ال�ســــيجية�،الشــــركة�الوطنيــــة�للتــــأم�ن�،إن��ــــذه�الشــــر�ات�و�غ���ــــا�اعت�ــــ�ت�آ

  2كأدوات�أساسية�لتحقيق�إس��اتيجية�التنمية�و�خالل�ف��ة�أصبحت��ذه�الشر�ات�ال��ستطيع�حصر�

  

                                                           
. 165:ص  2005دار الجامعة الجدیدة ،مصر " العالقات االقتصادیة الدولیة "عادل أحمد حشیش ،مجدي محمود شھاب     :

1
  

. 2008جامعة بسكرة الجزائر " محاضرات في االقتصاد الكلي المعمق"محمد العربي ساكر  :  
2
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أ�ـــــداف�ا�و�ال�ـــــ���انـــــت�محـــــددة�ومســـــطرة�مـــــن�قبـــــل�ا���ـــــاز�املركـــــزي�و�الوصـــــاية�ألن��نـــــاك�أ�ـــــداف�أخـــــرى�

  : تتعارض�و�طبيعة��شاط�ا��س�ب�عوامل�عدة�من�بي��ا�

  .قلة��طارت�و�نقص�ا����ة-

  .تلبية�املطالب��جتماعية�-

  .خلق�شروط��ستقرار�السيا�����-

و�����ذه�املرحلة��انت�أ�داف��قتصاد�الوط���غ���محددة�حسـب�قـانون�العـرض�و�الطلـب�و�إنمـا�          

حســــب�منطــــق�ا��طــــة��قتصــــادية�املوضــــوعية�،�و��ــــذا�مــــا�جعــــل�الــــتحكم��ــــ��عمليــــة�التصــــ�يع�و�اتخــــاذ�

دفـــع�بالســلطة�إ�ـــ���غي�ـــ��نمـــط� لشـــر�ات�الوطنيــة�مـــن�قبـــل�ا���ـــاز�املركــزي�و��ـــذا�مـــاالقــرارات��يـــتم�خـــارج�ا

  1.آخر�لل�سي��

   .مرحلة�ال�سي����ش��ا�ي�لالقتصاد�ا��زائري :الفرع�الثا�ي�

جــاءت�مرحلــة�ال�ســي����شــ��ا�ي�لالقتصــاد�و�ال�ــ���عتمــد�ع�ــ��أســاس�النظــام��شــ��ا�ي�الــذي�يرتكــز�           

ع�ـــ��امللكيـــة�العامـــة�لوســـائل��نتـــاج�و�تـــدخل�الدولـــة�،�و�التخطـــيط�املركـــزي�و�تحقيـــق�املصـــ��ة�العامـــة�،�

مــــل�يتمتــــع�بصــــفة�أن�ي�ــــون�العمــــال�طرفــــا�م�مــــا��ــــ���ســــي���و�مراقبــــة��ــــذه�الشــــر�ات�،و�بالتــــا���أصــــبح�العا

املســ���،املنــتج�أن�ال��ــز�املــا����جمــا���الــذي�عرفتــھ�املؤسســات��شــ��اكية�خــالل��ــذه�الف�ــ�ة�وا�ـــ��إذا�

و�منــــھ�يظ�ـــــر�ا�ســـــاع�ال��ــــز�،حســـــب��ـــــذا��1978دج��ـــــ���880إ�ـــــ��مليــــار�و��1973دج�ســـــنة��408انــــھ�ارتفـــــع�مــــن�

يصـــدم�التطـــور� كيـــة�عـــادة�مـــانك�شـــف�بـــأن�املؤسســـة�ال��عـــ�ش�بفـــائض�مـــا���محقـــق�و�لكـــن�بكشـــوفات�بن

  .ال���تحدد�من�إنتاج�املوارد�ال�سيطة�كمواد�البناء��قتصادي�بندرة�املوارد�املالية��

�ـــذا�مـــا�يو�ـــ��لنـــا�أن�تطـــور��نتـــاج�ي�ـــون�مـــرتبط�با���ـــد�املبـــذول�مـــن�طـــرف�جماعـــة�م�مـــا�تكـــن�            

  %60 م���ـ��مـاب�ن1980مرفقة�ب��ايد�إنتاجيـة�العامـل�إذ�أن�معـدل�اسـتعمال�القـدرات�املوضـوعية��ـ��سـنة�

ك�ب�ســاوي��ـ���سـ�ان��سـ�ب�تطـور�ارتفـاع��نتـاج�مـاب�ن�الشـ�% 50و�� % �40ـ��الصـناعة�و�بـ�ن���% 70و�

ال�سي����ش��ا�ي�و�ال��ايد�����نتاج�أي�أن��سي���املؤسسات�لم�يكن���م�نمط�ال�سي���السـليم�مـن�أجـل�

  2فنتائج�تطبيق��ذا��سلوب�تظ�ر�أ��ا�ل�ست�م��عة�الن�القرارات��انت�و�الزالت����يد�. ز�ادة��ر�اح�

                                                           
. مرجع سبق ذكره  ،محمد العربي ساكر:   
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  .�وقراطية�و�انت����ذا�النظام�بالفشل�و�ان�شار�الب� ا���ات�الوصية

  :لالقتصاد�ا��زائري�) ا��ر�( مرحلة�ال�سي���الرأسما���: الفرع�الثالث�

و�ال�ــ���انــت�ظــا�رة�خط�ــ�ة�ع�ــ���قتصــاد�الــوط����1986ال�ــ��عاشــ�ا��قتصــاد�ا��زائــري�ســنة��إن��زمــة

�ـذه�حيث�اخفض�سعر�برميل�الب��ول�و�تد�ورت�قيمتھ�باالظافـة�إ�ـ��ال�سـي���السـ����للمؤسسـة�و�ألجـل�

النتــــائج�ســــعت�ا��زائــــر�إ�ــــ��البحــــث�ع�ــــ��أحســــن�الســــبل�لبنــــاء�اقتصــــاد�وط�ــــ��عصــــري�و�إخــــراج�املؤسســــة�

�      و�إعطا��ــــا�ا��ر�ــــة�الالزمــــة�إلصــــدار�قرارا��ــــا�ا��اصــــة�ل�ســــي���موارد�ــــا�املاليــــة� الوطنيــــة�مــــن�الب��وقراطيــــة

�1988ملؤسســــة�،و��ــــ��بدايــــة�و�مــــن�ثمــــة�تــــم�مناقشــــة�قضــــية�النظــــام�الرأســــما���أي�اســــتقاللية�ا و�املاديــــة�

  .بدأت�مرحلة�التطبيق��عد�دراسة�مشار�ع�و�قوان�ن�حددت�ا���ومة�شروط�ا�و�مخططا��ا�

عرفت�العشـر�ة��خ�ـ�ة�مـن�القـرن�املا�ـ��،�مرحلـة�خط�ـ�ة�لـم��عـرف�أبـدا�الـبالد�:مرحلة�اقتصاد�السوق�

صـورة�ســلبية�ع�ــ���ــل��وضــاع�انـزال�قــات�خــالل��ــذه�ا��قبــة�،�فاألوضـاع�السياســية�غ�ــ��املســتقرة�أتــت�ب

  .و��جتماعية�   �قتصادية

�  ا��ــاص�بــالقرض�و�النقــد�و�بموجبــھ�أ��ــ���مجلــس�النقــد�90/10الدولــة�قــانون��أصــدرت 1990و��ــ��ســنة�

�ــــان�أول�قــــانون�صــــدر��ــــ��تلــــك�(و�القــــروض�و�الــــذي��عت�ــــ��مجلــــس�إدارة�البنــــك�فمــــن�خــــالل��ــــذا�القــــانون�

نتقــــــال�إ�ــــــ��تحر�ــــــر��ــــــو�� �باقتصــــــاد�اال�ســــــي����فضــــــل�للتنميــــــة�و�ال��ــــــوض��أنأدركــــــت�الدولــــــة�) املرحلــــــة�

         �قتصــــاد�الــــوط���بإتبــــاع�سياســــة�الســــوق�ا��ــــرة�و�رفــــع�يــــد�الدولــــة�عــــن�العديــــد�مــــن��مــــور��قتصــــادية�

�      و�الـــذي��ســ�ند�إ�ـــ��مبـــدأ�كمـــال�الســـوق " اقتصـــاد�الســـوق "نيـــة�توج��ـــا�السيا�ـــ���نحـــو�مــا��ســـ���ب و�إبــراز�

و�مف�ومــھ�يختلــف�مــن�.و��ــذا�املبــدأ�مفــاده�سياســة�ا��الــة�الطبيعيــة�للســوق�و��ع�ــ����ــا�املنافســة�ال�املــة

  1.بلد�آلخر�

�و�املباد �لاملنافسة �ا��رة �الوط���: ة �املستو��ن �ع�� �تمارس �و��� �بالديناميكية ��سمح �املنافسة             إن

دولية�مت�افئة�،�أما�املبادرة�ا��رة�ف�سمح��و�الدو���حيث��عرض�رجال��عمال�و�املؤسسات�منافسة

�و��رتقاء �و�أمامھ� بالتفتح �الثانية ��لفية ��� �تقدما �ا��زائري ��قتصاد �حقق ��بداع �قدرات و�تن��

�2مليون   630 إ����تحديات�كب��ة����مجال��قتصاد�رغم�أن�ارتفاع�الصادرات�خارج�املحروقات�وصلت

إضافة�إ���عوامل��1998برامج�التعديل�ال�يك���لسنة��%2.6ي�ال�يتعدى�دينار�جزائري�،�النمو��قتصاد
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أخرى�أ�م�ا�شدة��رتباط��قتصاد�ا��زائري�بالب��ول�و�مستورد�كب���للمواد��الغذائية�و�مصدر�كب���

�لذا� ��قتصادية ��صالحات �بفعل �حدة �ازدادت �لك��ا �غ���جديدة �ا��اصية ��ذه �أن �و�رغم ،� للب��ول

�ا� �و�وجب�ع�� �الوط���ك�ل ��قتصاد ملواج�ة�الر�انات�املقبل����ي�تھ�زائر�وضع�إس��اتيجية�التأ�يل

التنفيذ����املستقبل��شراكة��ورو��متوسطية�و�دخول�ا�ح�� ��اتفاقيةعل��ا�خصوصا��عد�التوقيع�ع���

�باإلضافة ��القر�ب �املرتقب ��نضمام �إ�� �تال��� �و�تم �للتجارة �العاملية �املنظمة �و�ال����ر �ثاإ�� السلبية

  : ي��كز�ع���ثالثة�محاور�رئ�سية�و����

تأ�يــــــــــل�املؤسســــــــــات��قتصــــــــــادية�ا��زائر�ــــــــــة�و�با��صــــــــــوص�مؤسســــــــــات�القطــــــــــاع�الصــــــــــنا���باعتبار�ــــــــــا�-

  .املؤسسات�املعنية�بالدرجة��و���بمنطقة�التبادل�ا��ر��ورو�متوسطية�ا��اصة�باملنتجات�الصناعية�

ليـا�أو�أجن�يـا�إضـافة�العمـل�ع�ـ��ال��قيـة�و�تطـو�ر�الشـراكة�بـ�ن�املؤسسـات�ترقية��س�ثمار�سواء��ـان�مح-

  .ا��زائر�ة�فيما�بي��ا�و�ب�ن�نض����ا��جن�ية

  1.تأ�يل�و�ترقية�قطاع�املؤسسات�الصغ��ة�و�املتوسطة�-

تأ�يــــل��قتصــــاد�ا��زائــــري�لالنــــدماج�ضــــمن��قتصــــاد�العــــال���مكنــــت��صــــالحات�ا��زائر�ــــة�مــــن���        

تحقيق��عض�التوازنات�ع���مستوى��قتصـاد�الك�ـ��ع�ـ��صـعيد�النمـو�و��سـ�ثمار�،�حيـث�لـم�يـؤدي�إ�ـ��

��قـــدرة�قتصـــاد�الـــوط���و�مــن�ثـــم��انـــت��ــذه��جـــراءات�محـــدودة��ثــر�ع�ـــالالتنافســية�لتحســ�ن�القـــدرات�

لــــذلك�فــــإن�إدراك�طبيعــــة�تحــــديات�ال�ــــ��تفرضــــ�ا�العوملــــة�بمختلــــف�.�قتصــــاد�ا��زائــــري�ع�ــــ��التكييــــف�

و��يا�ل�ــــــــا�،�و�مــــــــن�ثــــــــم�إدراك�طبيعــــــــة�الوســــــــائل�الكفيلــــــــة�اقتصــــــــاديا�بمواج�ــــــــة�فعالــــــــة�ل�ــــــــذه�مظا�ر�ــــــــا��

أ��ا�تحضــــ���و�التحـــديات�و�ذلـــك�بصـــياغة�البـــدائل�الفعالـــة�،و�إعــــداد��ســـ��اتيجيات�الفعالـــة�ال�ـــ��مـــن�شـــ

تأ�يــل��قتصــاد�ا��زائــري�لالنــدماج��ــ���قتصــاد�الــدو���و�فــق�املســتجدات��خ�ــ�ة�بأحســن�كيفيــة�و�بمــا�

ذات��عـد�إقلي�ـ��فـإن�مواقف�ـا�تفـرض�أن��عض�التحـديات�ال�ـ��يفرضـ�ا�النظـام�ا��ديـد�للتجـارة�الدوليـة�

تالت��قتصـــــــادية�و�التجار�ـــــــة�أن�ت�ـــــــون�السياســـــــة��قتصـــــــادية�ذات��عـــــــد�إقلي�ـــــــ��و�ذلـــــــك�بان�شـــــــار�التكـــــــ

�مــر�الــذي�يمكــن��ــذه�الــدول�مــن�ز�ــادة�التجــارة�فيمــا�ا���و�ــة��اإلتحــاد�املغــار�ي�،�اتحــاد�الــدول�العر�يــة�

بي��ا�و�خلـق�الت�امـل��قتصـادي�بي��ـا��شـروط�تفضـيلية�ال�تتـوفر��ـ��ظـل�انضـمام��ـل�بلـد�ع�ـ��انفـراد�إ�ـ��

  2.املنظمة�العاملية�للتجارة�

                                                           
.مجلة االقتصاد و األعمال ،مرجع سبق ذكره :  
1
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 :الرئ�����مصدر�الدخل�

إ�ـ���2014العاملية�منذ�منتصف�عـام��هأدى�انخفاض�أسعار �عت���النفط�و�الغاز�أول�مصدر�للدخل��و�لكن�

��2014ـ��املائـة��ـ�� �4.1ـ��املائـة�مـن� 2.9،تراجـع�معـدل�النمـو�إ�ـ���2015و�ـ��عـام�. مواز�ن��قتصاد�الك�ـ��تـد�ور 

وحســـــــب�. 2015لل��ميـــــــل��ـــــــ���دوالرا 59 إ�ـــــــ��2014لل��ميـــــــل��ـــــــ���دوالر  ��100بـــــــوط�متوســـــــط�ســـــــعر�الـــــــنفط�مـــــــن�

دى�عـدم�ضـبط�أوضـاع�املاليـة�العامـة�إ�ـ��طـو�البـأن��بـوط�أسـعار�الـنفط�لـن��سـتمر���وليـةالتوقعـات�
َّ
،�أ

إ�ـ���وزاد���ز�م�ـ�ان�ا��سـاب�ا��ـاري  . 2015من�إجما���الناتج�املح�������% 15.9تضاعف���ز�امل��انية�إ���

مـن�ِ�مجمـوع� % 95 ل�صـادرات�املحروقـات�و�عـاد .2015  من�إجمـا���النـاتج�املح�ـ���ـ�� % 15.2ثالثة�أمثال�إ����

 % 36وتراجعــت�صــادرات�املحروقــات�مــن�ذرو��ــا�البالغـــة�. الصــادرات،�وتــدر�نحــو�ثل�ــ��العائــدات�ا���وميــة

املحروقات�مـن�وانخفضت�عائدات� ،�����2015إال�جما��من� % 19إ��� 2011ام�من�إجما���الناتج�املح������ع

و�ســ�ب�عمليــات�ال�ــ�ب�الكب�ــ�ة،�انخفــض�. �جمــا��مــن� % 14مــن�إجمــا���النــاتج�املح�ــ��إ�ــ��   %27.4 ذروة

مــــن� % 16.2إ�ــــ���2014مــــن�إجمــــا���النــــاتج�املح�ــــ���ــــ�� % 25.6النفطيــــة�مــــن���يــــرادات��ــــم�صــــندوق�ضــــبط�

شـــ�را�مـــن��28عنـــد�مســـتو�ات�مرتفعـــة،�إذ��عـــادل�ت�ـــاليف���جن�ـــ�ال�احتياطيـــات�النقـــد��تـــز ال و   .�جمـــا��

وع�ــ��الــرغم�مــن��شــديد�السياســة�النقديــة،�ارتفــع�معــدل�الت�ــ�م�إ�ــ��. الــواردات،�لك��ــا�ت�نــاقص��ســرعة

،�تمثـــل�% 20غ�ـــ��املباشـــرة���فـــض�اســـ���لقيمـــة�العملـــة�الـــدينار�ب�ســـبة��لآلثـــار ،�وذلـــك�ن�يجـــة�جزئيـــة�% 8.4

،�و�ـان�% 09وارتفع�معـدل�البطالـة�إ�ـ��أك�ـ��مـن�. ا��ارجية�املعامالت��ان�م�اختاللال�دف�منھ����ت��يح�

  1.قو�ا����صفوف�ال�ساء�والشباب

لعبـــــت�حصـــــيلة�صـــــادرات�قطـــــاع�املحروقـــــات�دورا�أساســـــيا��ـــــ��القـــــرارات�ا��اصـــــة�بالساســـــة�: الصـــــادرات�

عوائــد��ــذا�القطــاع��انــت�و�ال�ال�ــ��انت����ــا�ا��زائــر�خــالل�و�إ�ــ��يومنــا��ــذا�و�ذلــك�بــالنظر�إ�ــ���قتصــادية�

تــزال��ســا�م��شــ�ل�كب�ــ��و�مباشــر��ــ��تمو�ــل�ال�ــ�امج��قتصــادية��غــض�النظــر�عــن�توج�ا��ــا�و�ن��صــ�ا��ــ��

  :مراحل�رئ�سية�و����

  2.حيث��ان�التطبيق�سمتھ�ال��اجع�بمجرد�عودة�أسعار�النفط�إ����رتفاع�: 1993-1986املرحلة��و���

  

                                                           
. 2016 لإلقتصاد الجزائري تقریر البنك الدولي :   

1
  

أطروحة دكتوراه دولة في العلوم "الجزائري االنتقال من الخطة إلى السوق ومدى انجاز أھداف السیاسة االقتصادیة االقتصاد "عبد هللا بلوناس : 2
. 15: ص 2005-2004االقتصادیة ، تخصص نقود و مالیة ، السنة الجامعیة         
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خـــالل��ـــذه�الف�ـــ�ة�تب�ـــ��سياســـة�ت�ـــ�يحية�عميقـــة�وجـــاءت���ـــدف�معا��ـــة��: 1998-1994:املرحلـــة�الثانيـــة�

�خــــــتالالت�ال�ي�ليــــــة�باعتمــــــاد�أدوات�السياســــــة��قتصــــــادية�و�عــــــدم�ترقــــــب�وضــــــعية�أســــــعار�الب�ــــــ�ول��ــــــ��

  .السوق�النفطية�

�شــــ�د�ف�ــــ�ة�اقتصــــادية��امــــة�لعــــب�ف��ــــا�قــــرارات�ارتفــــاع�و�انخفــــاض�أســــعار��: 2011-2000:املرحلــــة�الثالثــــة�

و�تب�ــ��سياســة�اقتصــادية� 2007الــنفط�دورا�أساســيا�حيــث��ــان�مــن�أبرز�ــا�ال�ســديد�املســبق�للــدين�ســنة�

بمجــــــرد�تقلــــــص�عوائــــــد�الصــــــادرات�النفطيــــــة�ن�يجــــــة�ال��اجــــــع�الكب�ــــــ��ألســــــعار�الــــــنفط��2009حمائيــــــة�ســــــنة�

و�ع�ـ��العمـوم�إن�قطـاع�املحروقـات�بقـى�يحتـل�مرتبـة�تفوقـھ��ـ��النمـو� 2008املية�سنة��عد�زمة�املالية�الع

مــــن�مجمــــل��% 92.1مــــن�إجمــــا���القيمــــة�املضــــافة�خاصــــة�أنــــھ�يمثــــل��ســــبة��%�46قتصــــادي�مســــا�ما�ب�

  1.امل��انية��إيراداتمن� 2/3الصادرات�و�

  . ل��زائر�املؤشرات��قتصادية�ال�لية� :  الثالث�املطلب�

�قتصــادية�ال�ليــة�للف�ــ�ة�املمتــدة��عــض�املؤشــرات�و�تحليــل��ــ���ــذا�ا��ــزء�ســوف�نقــوم�بدراســة�                

  : و�ال���تتمثل�فيماي�����2015-2007ماب�ن�

  :)دوالر��مر��ي�مليار  القيمة�ا��الية( ا��ام��إجما���الناتج�املح��  ) : 1- 1(ا��دول���

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات�

املح���� الناتج

  ا��ام�

134,977  171.211  137,211  161.209  200,013  209,047  209,703  213,518  166,838  

�إجما�� نمو

املح���� الناتج

  )%(ا��ام�

3.4  2.4  1.6  3.6  2.9  3.4  2.8  3.8  3.9  

  . 2016معطيات�البنك�الدو���: املصدر�

قد�ش�د��عض�التقلبات�فقد�ش�د�انخفاضا���جما��الناتج�املح����أن� أعالهيت���لنا�من�الش�ل�                    

  ا��ال��غ����أن إال  أمر��يمليار�دوالر��137,211و���134,977قدر�ع���التوا���ب��2009و�سنة��2007سنة�

                                                           
. .،مرجع سبق ذكره، نفس الصفحة عبد هللا بلوناس:  1   



التعلیم العالي و البحث العلمي في الجزائر  ، الفصل الثاني           االقتصاد الوطني  

 

 
34 

مليار�دوالر� إ�� 2010سنة�� أمر��يمليار�دوالر��161,207من���جما��حيث�انتقل�الناتج�املح����2010مع�حلول�

و��ذا�راجع�� 2015سنة�� أمر��يمليار�دوالر� 166,838ب��� ليعرف�تراجعا�قدر�  2014 سنة��213,518  أمر��ي

  .الرتفاع�و�انخفاض�أسعار�الب��ول�

�فقدر��أما             � % 3.4بمعدل النمو��قتصادي ��2007سنة �إ�� �% 2.4لينخفض �عرف��2008سنة حيث

  . 2015سنة��%3.9تذبذب����ال�سب�ليصل�إ���

 :( %)معدل�البطالة) :  2- 1(جدول��رقم�

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنة�

  11.2  9.8  9.8  11  10  10  10.2  11.3  13.8  ) %(معدل�البطالة�

  . 2016 تم�إعداده�وفقا�لبيانات�الديوان�الوط���لإلحصائيات: املصدر�

حيث�بلغت��2014إ����2007أن�معدل�البطالة����انخفاض�مستمر��من�نالحظ�من�ا��دول�                

و��ذا�دليل�ع���أننا��قطعنا�شوطا�م��وظا�للقضاء�ع���البطالة�� % 9.8و���% 13.8ال�سبة�ع���التوا���

� �كسنة �سابقة �سنوات �بمعدالت ��ذا �قارنا �ما ��2002إذا �البطالة �معدل �بلغ ،و��ذا��% 28.9حيث

� �السنوات ��� �تطبيق�ا �تم �ال�� �املتبعة �ال��قيعية �ال�شغيل �سياسات �إ�� �راجع ��خ��ة�نخفاض حيث��

  .قبل�ال�شغيل� نجد�أغلب�مناصب�الشغل�مؤقتة�و�ل�ست�دائمة��غلب�عل��ا�عقود�ما
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  :ا��اممسا�مة�قطاع�الزراعة�،�الصناعة�و�ا��دمات�����الناتج�املح���) : 1-2( الش�ل

  

  .2016باالعتماد�ع���بيانات�البنك�الدو���ةالطالب�إعدادمن��:املصدر�

  

                   �� �نجد �الش�ل �خالل �من �املح�� �الناتج ��� �الزراعة �الف��ة���جما��حصة ��امل �خالل � �م��وظ ارتفاع

  . 40%بز�ادة�قدر�ا��أي 2015سنة�% 13.05و�2007سنة��% 7.69،�تراوحت�ماب�ن��2015-  2007

زراعية�واسعة�وكدا��أرا���القطاعات�املنتجة�ملا�تحتو�ھ�البلد�من��أ�م�عد�القطاع�الزرا���من�ب�ن�             

الزال��ش�د��ألفال��ورغم��ل��دا�فان�نمو�القطاع��أن إ��تنوع�منا���،بحيث��ساعد�ع���تنوع�املحاصيل�،�

  الداخ���ا��ام�تبقى�ض�يلةب�وا���و�كدا�مسا�متھ����الناتج�ذبذت

  مسا�مة�القطاع�الصنا������الناتج�املح���ا��ام

                � �مالحظة �لم��أنال�يمكن �ا��ام �الداخ�� �الناتج ��� �املحروقات �خارج �الصناعة �قطاع �مسا�مة �سبة

،�وعموما�فان��2014سنة�% 39.03و��2007سنة�%  58.57تكن�كب��ة�،�لك��ا��انت�مستقرة�و�تراوح�مدا�ا�ب�ن�

دالة��املستوى�العام�ملسا�مة�الصناعة�خارج�املحروقات����عبارة�عن�أنال�سبة�الظا�رة�����ذا�التحليل����

�ده�املسا�مة�بدأت����التناقص�ع���طول�مدة�الدراسة�،�و�ذا�يظ�ر�التأخر�الوا����أن أيذات�ميل�سالب�

  مسا�متھ�جد�ض�يلة�أن إ�����القطاع�الصنا���رغم�العادات�الكب��ة�للدولة�

  مسا�مة�قطاع�ا��دمات����الناتج�املح���ا��ام

من�سنة��%47.91ا����%33.73ا��ام�ارتفاع�م��وظ�من�ش�دت��سبة�مسا�مة�ا��دمات����الناتج�الداخ���

  .و��ذا�راجع�ملدى���تمام���ذا�القطاع�كجانب��تصاالت� 2015 ا���2007
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  .و�التعليم�العا����العلمي��ي�لة�قطاع�البحث: املبحث�الثا�ي�

              � �اس�ثمار�بالغ �بلد �ألي �بال�سبة �العل�� �والبحث �العا�� ��ل��عت���التعليم ��غطي ��ونھ ��مية

امليادين�باملعارف�العلمية�والتقنية،�أضف�إ���ذلك�إن��ع��اف�الدو���بمستوى��نتاج�املعر���والعل���

ألي�دولة��عت���من�املعطيات�ال���ال��س��ان���ا�و�نا�يكمن�دور�التعليم�العا������إنتاج�املعرفة�وانجاز�

  .البحوث�العلمية

�ساســية�ال�ــ��عرف�ــا�قطــاع�التعلــيم�العــا���والبحــث�العلمــي�و�أ�ــم�مؤشــراتھ��������النقــاط�: املطلــب��ول�

  .���ا��زائر

النقـــــاط��ساســـــية�ال�ـــــ��عرف�ـــــا�قطـــــاع�التعلـــــيم�العـــــا���والبحـــــث�العل�ـــــ��و�أ�ـــــم�قبـــــل�التطـــــرق�إ�ـــــ��             

  .تصر�الشديدباملخيجب�التطرق�إ����ي�ل�التعليم�العا���و�البحث�العل�������ا��زائر  مؤشراتھ

  .التعليم�العا���و�البحث�العلمي���ي�ل:) 2-2:(الش�ل�

  

  

  

  

  

                                          

  

  

  

  

  

ع�ــــــ��الســــــاعة��2017مــــــاي��15يــــــوم�التصــــــفح� 2017 موقــــــع�تــــــا�ع�لــــــوزارة�التعلــــــيم�العــــــا���و�البحــــــث�العلمــــــي���/http://www.dgrsdt.dz: املصــــــدر�

  .مساءا18:00

  

      العلمي� ر�للبحث�والتطو  املدير�ة�العامة

و�التكنولو��     

 �يا�ل�البحث

دليل�مخابر��

  .       �بحاث�

 

الوحدات�

.          البحثية�

       

مراكز�البحوث�

 و�التنمية�����

مراكز�البحوث�

                      

مناصب�

 التكنولوجيا
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ــم�النقــــاط��ساســــية�ال�ــــ��عرف�ــــا�قطــــاع�التعلــــيم�العــــا���والبحــــث�العلمــــي��ــــ��ا��زائــــر�مــــن�ف�ــــ�ة� - 1 أ�ــ

  :2013التأس�س�إ���غاية�

يمكن����يص�أ�م�النقاط��ساسية�ال���عرف�ا�قطاع�التعليم�العا���والبحث�العل���خالل��������

1:كما�ي��) 2013-1962(الف��ة�  

):1971- 1962(العا������ا��زائر�خالل�الف��ة�املرحلة���و���للتعليم�  -1-1  

�عــــــــود�ظ�ــــــــور�التعلــــــــيم�العــــــــا����ــــــــ��ا��زائــــــــر�إ�ــــــــ��تــــــــار�خ�تأســــــــ�س�أول�جامعــــــــة��ــــــــ��ا��زائــــــــر�و�ــــــــ��                  

،�و�عت�ــــــــ���ــــــــذه�ا��امعــــــــة�بمثابــــــــة�أول�جامعــــــــة�عر�يــــــــة،�حيــــــــث��انــــــــت��ســــــــ���1907ســــــــنة�' جامعــــــــة�ا��زائــــــــر'

يــــــــن�اســــــــتحدثت�جامعــــــــات�أخــــــــرى�جديــــــــدة،�ولقــــــــد��عــــــــززت�مــــــــن�قبــــــــل�املســــــــتعمر�إ�ــــــــ��غايــــــــة�الســــــــت�نات�أ

،�حيـــــــــث��انـــــــــت�1970  م�انــــــــة��ـــــــــذه�ا��امعـــــــــة�مـــــــــع�إ�شــــــــاء�وزارة�التعلـــــــــيم�العـــــــــا���والبحـــــــــث�العل�ــــــــ��ســـــــــنة�

�ليـــــــــة��داب�والعلـــــــــوم���ســـــــــانية،��ليـــــــــة�العلـــــــــوم،��ليـــــــــة�الطـــــــــب�: تضـــــــــم�جامعـــــــــة�ا��زائـــــــــر�أر�ـــــــــع��ليـــــــــات

�صــــــــــالح�الك�ــــــــــ�ى�للتعلــــــــــيم�العــــــــــا����ــــــــــ���و�ليــــــــــة�ا��قــــــــــوق�والعلــــــــــوم��قتصــــــــــادية،�ومــــــــــع�إطــــــــــالق�عمليــــــــــة

أي��عــــــــــد�إ�شـــــــــــاء�وزارة�التعلــــــــــيم�العــــــــــا���والبحــــــــــث�العل�ـــــــــــ�،�عــــــــــرف��ــــــــــذا�القطـــــــــــاع� �1971ا��زائــــــــــر�ســــــــــنة�

�ـــــــ��ا��زائـــــــر�نمـــــــوا�وتطـــــــورا�م��وظـــــــا�عمـــــــا��ـــــــان�عليـــــــھ�ســـــــابقا،�ومـــــــن�) التعلـــــــيم�العـــــــا���والبحـــــــث�العل�ـــــــ�(

  .العل������ا��زائر� ث�نا�تم�بناء�أساس�أو�الب�ية�القاعدية�للتعليم�الع���والبح

ـــــة�التعلـــــــــيم�العـــــــــا���والبحـــــــــث�العلمـــــــــي��ـــــــــ��ا��زائـــــــــر�خـــــــــالل�الف�ـــــــــ�ة�  . 2- 1 مختلـــــــــف�إصـــــــــالحات�منظومــــ

)1972-2003:( 

لقد�عرف�قطاع�التعليم�العا������ا��زائر�إصالحات�كث��ة�خالل��ذه�الف��ة���دف��ذه��صالحات� �    

� �و�ي�لتھ �توج��ھ �وإعادة �القطاع ��ذا �تنمية �تلك�إ�� �بنود �أ�م ����يص �يمكن �حيث ��و�� بالدرجة

  :�صالحات�كما�ي��

  .تنو�ع،�تخصص،�اح��افية: وتكمن����الثالثية��تية: إعادة�صياغة�برامج�الت�و�ن��ش�ل�ك��� -

حيث�يتمثل��ذا�التنظيم����التنظيم�حسب�السداسيات�: إعداد�تنظيم�بيداغو���جديد�للدراسة� -

  .ة�ول�س�ع���أساس�املعدل�السنوي وفقا�للمقاي�س�املك�سب

                                                           
مجلة دوریة محكمة تعنى  cybrarians journal، "يم�العا���وإش�الية�تطو�ر�وإنتاجاملعرفة�العلمية����ا��زائرالتعل" و آخرون، عادل مستوى :1

- 17یوم التصفح    http://www.journal.cybrarians.info:على الرابط التالي  2015، دیسمبر  40علومات ،العدد بمجال المكتبات و الم
  مسائا  16:00:على الساعة   04-2017
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  .تكثيف�نماء�التعليم�العا���بتمك�ن�اك���ممكن�من�الشباب�لبلوغ�املستو�ات�العليا� -

املعا�د� إ�� لل�ليات التقليدي املخطط نل�م�نتقا �� وتمثلت: ا��امعية لل�يا�ل شامل تنظيم إعادة�  -

 تنظيم إعادة من الرئ���� ال�دف و�كمن موحد عل�� مجال �� م��ا واحد �ل تخصص حيث ا��امعية

  .التكنولوجيا إدراج �� ل��امعة ال�يا�ل��دار�ة

� و العا�� التعليم منظومة تدعيم  - �التوجي�� �للقانون �وفقا �وذلك �  05-99عقلن��ا �افر�ل ���  1999املؤرخ

�خالصة �أيضا �يمثل �حيث ،� �العا�� �التعليم �لتطو�ر�منظمة �و�امة �فارقة ���ظة �يمثل �ما��والذي �ل

  .استحدث�منذ��ستقالل

  ):2013-2004(التعليم�العا������ا��زائر�من�النظام�القديم�إ���النظام�ا��ديد� �3-1

�ا��زائر� لقد         ��� �العا�� �للتعليم �القديم �النظام �الكالسي�ي(ش�د �من�) النظام �السابقة �الف��ة خالل

�  الناحية ومن للمؤسسات التنظيمية أو ال�ي�لية الناحية من سواء نقائص عدة ،) 2003-1962(الدراسة

�ا��ام��،خاصة املقدم للت�و�ن والعلمية البيداغوجية  وعملية والتوجيھ �ستقبال مجال �� للطالب

  1:التالية النقاط �� نورد�ا وال�� الطلبة، تدرج

  .الدخول�إ���ا��امعة�املعتمد�ع���التوجيھ�املركزي � -

- � �الكالسي�ي �النظام �قدرات�يقوم �مع �غ���مالئم �أو�� �توجيھ ��س�ب �ومتأزم �صعب، �التدرج �نظام ع��

  .الطالب،�مما�ي�تج�عنھ��سبة�الرسوب�كب��ة

��ش�ل��- �املستحدثة �التعليمية �ال��امج �تطبيق �ع�� �ال��ساعد �الكالسي�ي �بنظام �ا��اص �التقييم نظام

  .جيد�و�س��

  .الب�الور�ا�ا��ديدةعروض�الت�و�ن�ال���يحوز�ا�ال�ت�ناسب�مع�شعب�� -

�جعلت�ا��زائر�تطبق��          �النظام�الكالسي�ي�للتعليم�العا�� إن��ذه�املشا�ل�والعوائق�ال���واج��ا

د�وذلك��غية�تطو�ره،�حيث�يندرج�.م.و�و�نظام�ال�2004نظام�جديد�و�ي�لة�جديدة�ل�ذا�التعليم�سنة�

�ون��ذا�النظام�من�ثالث�أطوار�أساسية�وفيما��ذا�النظام�ا��ديد����إطار�إصالح�التعليم�العا��،�و�ت

  :)أطواره(ي���مختلف�م�وناتھ�

                                                           
.مرجع سبق ذكره ، و آخرون عادل مستوى: 
1
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�الل�سا�س *  �من�  :طور �عدد �ع�� �موزعة �التعليمية �الوحدات �من �مجموعة �الطور ��ذا �شمل

� �ست �من �الطور ��ذا �يت�ون �حيث �ت�و�ن�) 06(التخصصات، ��� �أوال�ما �مرحلت�ن �تضمن سداسيا

�ثان �وتتمثل �التخصصات �متعدد �الغاية�قاعدي �غايت�ن، �ضمن �ذلك �متخصص،و�ندرج �ت�و�ن ��� ��ما

�ف��� �الثانية �الغاية �أما �الشغل، �عالم �املباشر��� ��ندماج �من �الطالب �تمكن �م�� �طا�ع �ذات �و��

 .أ�اديمية�تمكن�الطالب�من�مواصلة�الدراسة�ع���مستوى�املاس��

�املاس��  *  �التعليم :طور �الوحدات �من �مجموعة �الطور ��ذا ��شمل �أر�ع �ع�� �موزعة ) 04(ية

) ش�ادة�الل�سا�س(سداسيات،و�و�طور�مفتوح�ل�ل�الطلبة�ا��امعي�ن�ا��اصل�ن�ع���ش�ادة�أ�اديمية�

��و�التمك�ن�من�اك�ساب�تخصص�دقيق����حقل�معر��� �الت�و�ن ���ذلك�التخصص،�ومن�م�ام��ذا

  .محدد،�بما��سمح�باملرور�إ���مستو�ات�عالية�من��داء�وامل�ارة

�الدكتوراهط   * �: ور �ست �الطور ��ذا ��شمل �حيث �الدراسة �من ��خ��ة �أو�املرحلة ) 06(و�و�الطور

�م�امھ �ومن ����:سداسيات �املعارف ��عميق �البحث، �أجل �ومن �البحث، �طر�ق �عن �مستوى تحس�ن

       1   .تخصص�محدد

  ):2016 -1990(�عض�املؤشرات�حول�التعليم�العا���خالل�الف��ة� 2 -

لقد�تطور���م�شبكة��ي�ل�مؤسسات�التعليم� :املؤسسات�ا��امعية����ا��زائرعدد�أو���م�  1- 2

مؤسسة�جامعية���اية��106إ���غاية��1907العا������ا��زائر�من�جامعة�وحيدة�و���جامعة�ا��زائر�سنة�

  2016.2 ،�وفيما�ي���شبكة�مؤسسات�التعليم�العا������ا��زائر�أواخر�سنة2016سنة�

  .املؤسسات�ا��امعية����ا��زائر�عدد�) :3- 1(ا��دول�

  العدد  املؤسسة�

  50 ا��امعات

  13 املراكز�ا��امعية

  20 املدارس�الوطنية�العليا

  10 املدارس�العليا

  11 املدارس�العليا�لألساتذة

                                                           
.، مرجع سبق ذكرهو آخرون عادل مستوى :  

1
  

.  : https://www.mesrs.dz/ar  23/04/2017موقع وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي تاریخ االطالع :  
2
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  02 املدارس�التحض��ية

  106 املجموع�

  .23/04/2017:تار�خ��طالع : https://www.mesrs.dz/ar   من�إعداد�الطالبة��باالعتماد�ع���موقع�وزارة�التعليم�العا���والبحث�العل��� : املصدر

  : 2017-2016الطلبة�ا��امعي�ن�امل��ل�ن�لسنة��إجما��� 2- 2

� �موسم �ا��ام�� �الدخول �ان �الطا�ر���ار، �العل�� �والبحث �العا�� �وز�ر�التعليم عرف��2017-2016أكد

� ألف��613باملئة�مقارنة�باملوسم�املا���،�و�ذلك��عدد�يقدر�بمليون�و��12ز�ادة�للطلبة�امل��ل�ن�تقدر�بـ

  1.ألف�أستاذ����جميع�ا��امعات�ع���الوطن�60طر�م�قرابة�ؤ طالب�ي

  

�عت�����م�أو�عدد��ساتذة�  : 2012-2005تطور�عدد��ساتذة�الباحث�ن����ا��زائر�خالل�الف��ة��3- 2

والباحث�ن�مؤشر�حقيقي�لقياس�تطور�البحث�العل���حيث�أن���م��ذه�ال�يئة��عكس�طاقة�البحث�

�الف ���م��ذه�ال�يئة�العل���خالل �ألي�بلد،�ففي�ا��زائر�لقد�تطور - 2005(��ة�العل���والتعليم�العا��

  :كما�ي��) 2012

  .تطور�عدد��ساتذة�الباحث�ن����ا��زائر�) : 4-1( ا��دول�

  /السنوات�

  الباحثون�
2005  2008  2009  2010  2011  2012  

��ساتذة

  الباحثون�

3720  14720  18863  25079  26579  28079  

��ساتذة

  الدائمون�

1500  2100  2700  3300  3900  4500  

  32579  30479  28379  21563  16820  5220  املجموع�

  .321،�ص�IACQA2013رتقاء�بجودة�البحث�العل������ميدان�التعليم�العا������الوطن�العر�ي،�جامعة�الز�تونة��ردنية، جمال�مرزاقة، :املصدر

�و�ساتذة���������� �الدائمون �الباحث�ن �عدد ��� �وم��ايد ��ائل �تطور ��ناك �انھ �السابق �ا��دول ب�ن

،�و�ذا�مؤشر�حقيقي��ع���عن�توسع���م�الطاقة�البحثية�)2012-2005(الباحثون����ا��زائر�خالل�الف��ة�

  .���ا��زائر�خالل��ذه�الف��ة

  

  

                                                           
.وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي   

1
  

https://www.mesrs.dz/ar
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 :2011-1990تطور���م�ال��قيات�من�فئة�أساتذة�التعليم�العا���و�ساتذة�املحاضر�ن�من�سنة�� 2-4

      � � � � �و�األخص�� �ا��زائري �العا�� �التعليم ���لت �أين �ال�سعينات �و�داية �الثمان�نات �سنوات �عد

�1989ية�سنة�ا��امعة�ا��زائر�ة�انفتاح�ا�ع���املحيط�الدو��،�و���ضل�تأس�س�ال��نة�ا��امعية�الوطن

عرفت��يئة�التدر�س����ا��امعة�ا��زائر�ة�ترقيات�كث��ة�لألساتذة�ا��امعي�ن�من�فئة�أساتذة�التعليم�

� �الت) بروف�سور (العا�� �وقدرات �مستوى �من �لرفع �من �و�ذا �محاضر�ن �ا��امعة�أوأساتذة ��� ط��

  .2011-1991تطور�مجموع��ذه�ال��قيات�خالل�الف��ة�و�ا��دول�التا���يب�ن�ا��زائر�ة،

  .تطور�مجموع�ال��قيات��: ) 5- 1(�دول ا�

  املجموع�  2011  2006  2001  1996  1991  الرتبة�
أستاذالتعليم�

  العا���

7  231  405  1042  1699  3384  

  2804  *  702  1278  795  29  أستاذ�محاضر�

  6188  1699  1744  1683  1026  36  املجموع�

،�مجلة�حوليات�جامعة��شار����2012إ����1962سنة����خدمة�التنمية�من��50التعليم�العا������ا��زائر�بلغان���ن�يلة،� ��نون�جمال�الدين،:املصدر

  .140،�ص)2014( -أ-15العلوم��قتصادية،�العدد�

 :2013-1995تطور�عدد�الطلبة�امل��ل�ن����ا��امعات�ا��زائر�ة�خالل�الف��ة�  5 – 2

�ن����ا��امعات�ا��زائر�ة�أ�م�مقومات�أو�مدخالت��نتاج�يمثل���م�أو�عدد�الطلبة�امل��ل�������      

والبحث�العل������ا��زائر،�ولقد�بي�ت��حصائيات�املتعلقة�بوزارة�التعليم�العا���والبحث�العل������

بوت��ة�م��ايدة�وا��دول�املوا���) 2017-1990(ا��زائر�تزايد�عدد�الطلبة�ا��امعي�ن����ا��زائر�خالل�الف��ة�

  :ذلكيب�ن�

  تطور�عدد�الطلبة�امل��ل�ن����ا��امعات�ا��زائر�ة�) : 6-1( ا��دول�

  عدد�الطلبة السنة
1989-1990 195317  

1999-2000 428841  

2006-2007 864122  

2012-2013 1304627  

2016-2017  1613000  

 2017-04-26من�إعداد�الطالبة�اعتمادا�ع���معطيات�وزارة�التعليم�العا���و�البحث�العل���تار�خ��طالع��:املصدر�

ministere.etudient;jsessionid-https://www.mesrs.dz/ar/le،   

https://www.mesrs.dz/ar/le-ministere.etudient;jsessionid
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         � �أعاله �ا��دول �يب�ن �الف��ة �خالل �ا��زائر�ة �ا��امعة ��� �الطلبة �عدد �مستمر��� ) 2017-1990(تزايد

  .2017سنة��1613000إ����1990  سنة 195317حيث���ل��ذا��رتفاع�من�

 :���ا��امعة�ا��زائر�ة مؤشر�التأط���  6- 2

�و��ز�وا����       �نقص �ا��زائر�ة �وا��امعة �العا�� �التعاليم �حول �ا��الية �واملؤشرات �املعطيات تب�ن

��عض��حيان� �ال��ز��� ��ذا �يفوق ،�من�ج�ة�أخرى�% 40ومستمر����عدد��ساتذة�ا��امعي�ن�حيث

طالب�يقابل��ل�أستاذ،�و�و�مؤشر��عكس�ضعف�التأط������ا��امعة�ا��زائر�ة،���70ش���املعطيات�إ���

و�مكن�إرجاع��ذا�ال��ز����التأط���إ���ال��ايد�املتفاوت����عدد�الطلبة�ا��امعي�ن����ا��زائر�بوت��ة�اك���

عات�من���م��يئة�التدر�س�السيما�أساتذة�التعليم�العا��،�كما�يمكن�إرجاع�ضعف�التأط������ا��ام

  1:ا��زائر�ة�إ����عض�النقاط�التالية

  .نقص�التأ�يل�ا��ام���       -

  .تراجع��م�انات�البحثية�بفعل�سياسات�ا��د�من��نفاق�وعدم�استقاللية�الباحث�ن�       -

  .ضعف�الت�و�ن����الدراسات�العليا�       -

�املتفو �       - �الطلبة �و��رة �ا��ارج، �إ�� �ا��امعي�ن ��ساتذة ������رة �حدا �نز�فا �و�و�يمثل �أيضا ق�ن

  .ا��امعة�ا��زائر�ة�والتأخر����رجوع��ساتذة�امل�ون�ن�با��ارج�مع���رة�الكفاءات�العالية

�بال�       - �امللتحق�ن �من ��ائلة �أعداد �عنھ �نتج �العا�� �التعليم �الكب����� �ال�ت�ناسب�التوسع �العا�� تعليم

  .طر�نوعدد�املأ

  

  

  

  

                                                           

إصالحات التعليم العايل والتعليم العام : د يف اجلزائر، أعمال اليوم الدراسي.م.وعقبات تواجه إصالح التعليم العايل ونظام ل تحدیات تواتي عبد القادر،. ا:   1  

  .72،73اجلزائر، ص/، خمرب املمارسات اللغوية يف اجلزائر، جامعة البويرة 2013افريل  22الراهن واألفاق، يوم 
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  .اق�ا��كومي�ع���التعليم�العا������ا��زائر��نف: املطلب�الثا�ي�

�ال�شري،�           �املال �رأس �ت�و�ن �إ�� �املؤدية �العصر�و�� �مسايرة �مفتاح ��� �ال�شر�ة �املوارد �تنمية إن

�املصدر�الوحيد� �ا���ومي �و�عت����نفاق ���سان، ��� ��عت���اس�ثمارا �التعليمية �العملية �ع�� فاإلنفاق

  1.العا������ا��زائر���دف�ال��وض�بالقطاع�وز�ادة�إنتاجيتھلتمو�ل�قطاع�التعليم�

يب�ن�ا��دول�املوا���تطور�م��انية�ال�سي���ل�ذا� :�عتمادات�املخصصة�لقطاع�التعليم�العا�� - 1

 2014.إ���غاية��2000القطاع�من�سنة�

                         الف��ةحصص��نفاق�ع���قطاع�التعليم�العا���من�م��انية�الدولة�خالل�: ) 1-7( ا��دول 

  ) .دج(الوحدة�)    2014 – 2000( 

 %ال�سبة  املخصصة�للقطاع��عتمادات  م��انية��سي���الدولة  السنة�

2000  965.328.164.000 38.580.667.000 4.00%  

2001  836.294.176.000  43.591873.000  5.21%  

2002  1.050.166.167.000  58.743.195.000  5.59%  

2003  1.097.385.900.000  63.494.661.000  5.78%  

2004  1.200.000.000.000  66.497.092.000  5.54%  

2005  1.200.000.000.000  78.381.380.000  6.53%  

2006  1.283.446.977.000  85.319.925.000  6.64%  

2007  1.574.943.361.000 95.689.309.000  6.07% 

2008  2.017.969.196.000  118.306.406.000  5.86%  

2009  2.593.741.485.000  154.632.798.000  5.96%  

2010  2.837.999.823.000  173.483.802.000  6.11%  

2011  3.434. 306.634.000  212.830.565.000  6.19%  

2012  4.608. 250.475.000  277.173.918.000 6.01%  

2013  4.335.614.484.000  264.582.513.000  6.10%  

2014  4.714.452.366.000  270.742.002.000  5.74%  

  .2014إ���غاية��2000قوان�ن�املالية�ا��زائر�ة�من�سنة� :املصدر

                                                           
1
مجلة البحوث االقتصادیة و المالیة ، "دراسة استكشافیة  –خرجات التعلیم العالي لسوق العمل في الجزائر موائمة م"،  ناصر الدین قریبي :     

   .  153، 152ص  الجزائر ،/  02، جامعة وھران  2015العدد الرابع دیسمبر 
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�للدولة�              �العامة �امل��انية �مع �العا�� ��سي���التعليم �م��انية �مقارنة �وعند �أعاله �ا��دول �خالل من

� �استخالص ��� �كب��ة �داللة �ل�ا �مؤشرات ��ناك �أن �الدولةي�ب�ن �تبذلھ �الذي �ل���د �وا��ة  صورة

�سياسة� ��� �ظ�ر�جليا �حيث ��خ��ة، �مر�السنوات �ع�� �العا�� �التعليم �قطاع �ترقية �أجل �من ا��زائر�ة

ا���ومة�ال��ك���الكب���ع���قطاع�التعليم�العا���و�البحث�العل���من�خالل�املبالغ�ال��مة�ال���صرفت�

�م��انية �قيمة �وصلت �فقد �القطاع، ��ذا ��ع�� �لسنة ��عادل�2014القطاع دج�  270.742.002.000 ما

�مع�سنة�% 5.74ب�سبة��عادل �مقارنة �م��انية�الدولة، �يقارب��2000من �القطاع�ما و�ال���خصت�ل�ذا

38.580.667.000.� �ب�سبة �أي �ج �العا���% 4د �التعليم �قطاع �م��انية �ش�دت �و �الدولة، �م��انية من

��عتمادات،�و�تفسر��ذه�الز�ادة�املستمرة����2014إ���غاية��2000معدالت�نمو�موجبة�خالل�الف��ة�

�العا��� ��ك:املوج�ة�إ���قطاع�التعليم �ا��زء �وال�يئة�التدر�سية�ال����ش�ل ���إ���ارتفاع�أجور�العمال

�مخابر�البحث �عدد �ارتفاع �القطا،ع �م��انية �،�من �ا��امعات ��� �البحث �الطلبة� و�أ�شطة �عدد ارتفاع

�و� ،� �ا��امعية �ل��دمات �املخصصة �النفقات �حصة �من �يز�د �ما ����املقيم�ن �امل��ل�ن �عدد ارتفاع

  .ا��امعات

   :نص�ب��ل�طالب�من��نفاق�ع���قطاع�التعليم�العا��

نالحظ�أن�م��انية�قطاع�التعليم�العا������ا��زائر����تطور�مستمر،�حيث��03()من�خالل�ا��دول�رقم�

� �بحوا�� ��7تضاعفت �سنة �منذ ��2000مرات �غاية �بقطاع�2014إ�� �الدولة �ا�تمام �يو�� �ما �و�ذا ،

�الطلبة� �عدد �تطور �كذلك �ونالحظ �الدولة �ل�سي�� �املؤ�لة �الكفاءات �منبع �باعتباره �العا�� التعليم

ا�القطاع�و�أيضا�نص�ب��ل�طالب�من��عتمادات�املخصصة،�حيث�تضاعف�نص�ب�امل��ل�ن�����ذ

� �سنة �منذ �القطاع �ل�ذا �املخصصة ��عتمادات �حصة �من �� 90.007من�2000الطالب ليصل�دج

�� 212.014إ�� �سنة �ج �من�2014د �املجتمع �احتياجات �النظر�إ�� �دون �باإلنفاق ���تمام �أن �إال ،

�إ �أدى ��خرى �الفنية �املطلوب�التخصصات �ا��د �عن �املؤ�الت �ذوي �من �ا��ر�ج�ن �أعداد �ز�ادة ��

لعدم�للمجتمع�وارتفاع�معدالت�البطالة،�فالواقع�يؤكد�ارتفاع�بطالة�فئة�ا��ر�ج�ن�ا��امع�ن،�وذلك�

�تو  ��عض�وجود ��� �فائض �وجود �يالحظ �حيث �العمل، �سوق �طلب �و �التعليم �مخرجات �ب�ن ازن

�ت �حيث ��خر، ��عض�ا �و��ز��� �الشبابالتخصصات �يتلقاه �ما �ب�ن �كب��ة �فجوة �و��وجد �التعليم من

  1.التدر�ب�و�ب�ن�احتياجات�سوق�العمل�و�متطلباتھ�

                                                           
. 155- 154، مرجع سبق ذكره ، صناصر الدین قریبي   :  

1
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                               ع���قطاع�التعليم�العا���خالل�الف��ة��نفاقنص�ب��ل�طالب�من�: ) 8-1( ا��دول 

  ) .دج(الوحدة� )  2014- 2000 (

  *نص�ب��ل�طالب��دج  عدد�الطلبة�امل��ل�ن  للقطاع�عتمادات�املخصصة�  السنة�

2000  38.580.667.000 428.641 90.007 

2001  43.591873.000  488.617  89.215  

2002  58.743.195.000  569.903  103.076  

2003  63.494.661.000  616.572  102.980  

2004  66.497.092.000  716.500  92.808  

2005  78.381.380.000 815.100  96.162  

2006  85.319.925.000  840.600  101.499  

2007  95.689.309.000  929.100  102.991  

2008  118.306.406.000  1073200  110237  

2009  154.632.798.000  1.184.700  130525  

2010  173.483.802.000 1.173.700  147.809  

2011  212.830.565.000  1.217.900  174.752  

2012  277.173.918.000  1.210.272  229.018  

2013  264.582.513.000  1.141.661  231.752 

2014  270.742.002.000  1.277.000  212.014  

  .من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���قوان�ن�املالية،�الديوان�الوط���لإلحصاء،�وزارة�التعليم�العا��:املصدر

  1:ا��زائر�مالحظة�حول��نفاق�ع���البحث�العلمي����

����ونة��خ��ة،�ثمة�تقدم�أحرزه�قطاع�البحث�العل���با��زائر،��عد�تأخر�ومراوحة�لردح�من�����������

   .الزمن؛��س�ب�ال�زال�الذي�أصاب�منظومتھ

�%0.28ل����ناك�ِجد�متواضعة،�إذ�لم�يخصص�لھ�سوى�ع�انت�موازنة�البحث�ال 2008قبل�عام��          

من�إجما���الناتج�املح��،�فاع��ى�القطاع�السوء،�وتج����ذا�ع���س�يل�املثال����ضعف�املنتج�العل���

�التعاون� �ضعف �وكذلك �الباحث�ن، �ِقَبل �من �امل��لة ��خ��اع �و�راءات �العلمية �امل�شورات �قلة من

                                                           
. 2017- 04- 24یوم االطالع " اإلنفاق على البحث العلمي بالجزائر و تمویلھ "توفیق بوقاعدة ، مقال اقتصادي حول :  
 1

   
.                              مساءا  16:00على الساعة     http://www.scidev.net            
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��قتص �والقطاع�ن �ج�ة، �من �أبحاث �ومراكز �جامعات �من �البحثية �ا���ات �ب�ن ادي�وال�ش�يك

   .و�جتما������الدولة�من�أخرى 

����������� �عام �بدايات �خاصة�2009ومع �ا��زائر�إس��اتيجية �وضعت �عندما �العافية، ��شارات �الحت ،

   .2017لالرتقاء�بمستوى�البحث�العل���وال��وض�بھ�ح���عام�

ا�بالطبع�نرى�أن�تد�ي��نفاق�ع���البحث�العل����و�الس�ب����تردي�أحوالھ�         
ً
�ان�التمو�ل�معوق

كب�ً�ا،�وحال�كث�ً�ا�دون�إحراز�التقدم����مجاالتھ،�إال�أن��ي�لية�البحث�العل��،�لم�تكن�جيدة،�أو�

�عبارة�أخرى�لم��سمح�بن�تھ�التحتية�بإنتاج�املعرفة�وتطو�ر�التكنولوجيا،�فمررنا��عد�ذلك�بمرحلة�

  .2008ضعف�وا���ح���عام�

،�و���املرحلة�2012وح�����2008ي�ا��ما����للبحث�العل���املمتد�من��عد��ذا�تم�إصدار�القانون�الثا

،�وتركزت�م�ام�ا�حول����2009 املدير�ة�العامة�للبحث�العل���والتطو�ر�التكنولو�� ال���ش�دت�إ�شاء

العلمية�والتكنولوجية�للبالد،�وتحديد�الوسائل�الضرور�ة�ضمان�ترقية�البحث�العل���بتدعيم�القواعد�

للبحث�والتطو�ر�وتوف���ا،�والعمل�ع���تثم�ن�نتائج��ذا�البحث،�ودعم�تمو�ل�الدولة�ل�ل���شطة�

  .املتعلقة�بالبحث�والتطو�ر

 1.ح��من�إجما���الناتج�امل% 0.5و�ل��ذا�يطلب�ال���ء�الكث���لإلنفاق�ع���القطاع،�وقد�وصل��ن�إ���

  

انجاز�البحوث�العلمية�وخلق�� دور�ا��امعة�ا��زائر�ة�ومخابر�البحث�العلمي���: املطلب�الثالث�

  .املعرفة�العلمية

      � � � � � �العلمية،�� �املعارف �بخلق �تقوم �ال�� �املؤسسات �أ�م �من �العل�� �ومخابر�البحث �عت���ا��امعة

�املعارف، �إنتاج ��� �ل��امعة ��ساسية �امل�مة �تكمن �تطو�ر��حيث �إ�� �إضافة �أخرى تطو�ر�وتحديث

�البحث� ��� �ومؤسساتھ �العا�� �التعليم �مسا�امات �ي�� �وفيما �العل��، �التطور �لبلوغ �والقدرات امل�ارات

�ا��امعة� �تقييم �العلمية، �املعارف �وإنتاج �العل�� �تطو�ر�البحث ��� �العل�� �مخابر�البحث �دور العل��،

  :ا�ي��ومخرجات�البحث�العل������ا��زائر�وذلك�كم

  

                                                           
.، مرجع سبق ذكره " اإلنفاق على البحث العلمي بالجزائر و تمویلھ "، مقال اقتصادي حول توفیق بوقاعدة :  
1
  

https://www.mesrs.dz/ar/unites-de-recherche
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 :مسا�مات�التعليم�العا���ومؤسساتھ����البحث�العلمي   -1

�سا�م�التعليم�العا���من�خالل�ا��امعات�وال�ليات�واملعا�د�واملدارس�العليا����خدمة�البحث��       

  :العل����ش�ل�مطلق�ووا���وذلك�من�خالل�ما�ي��

و�شره�ونقل�املعارف�العلمية��تنمية�البحث�العل���والتكنولو��،�واك�ساب�العلم�وتطو�ره�  -

  .وموضوعي��ا

  .رفع�املستوى�العل���والثقا���وامل���للمواطن�عن�طر�ق��شر�الثقافة�و�عالم�العل���والتق���  -

  .التنمية��قتصادية�و��جتماعية�و�الثقافية�لألمة�ا��زائر�ة�عن�طر�ق�ت�و�ن�إطارات�����ل�امليادين�  -

بضمان��ساوي�ا��ظوظ�لاللتحاق�باألش�ال��ك���تطورا�من�العلوم�و�ال��قية��جتماعية�   -

  .التكنولوجيا�ل�ل�من�تتوفر�ف��م�املؤ�الت�الالزمة

�س�ر�التعليم�العا������مجال�البحث�ع���تطو�ر�البحث�العل���و�التكنولو���وتثمينھ�����ل�� -

  .التخصصات

العل���والتطو�ر�التكنولو���و��قتصادي���سا�م�التعليم�العا������السياسة�الوطنية�للبحث�  -

كما�يضمن�التعليم�العا���العالقة�الضرور�ة�ب�ن��شاطات�.و�جتما���و�عمل�ع���تجسيد�أ�داف�ا

  .التعليم�و�شاطات�البحث�،�و�يمنح�الوسائل�الالزمة�للت�و�ن�بالبحث�وللبحث

 ال�� الدولية و الوطنية مع�ال�يئات الش��اكبا الوطنية العلمية لطاقات �عز�زا ع�� العا�� التعليم �عمل� -

  .مختلفة �عاون  عالقات مع�ا يوطد

 جميعا مع التطو�ر�التكنولو�� و العل�� البحث مجال �� وطيدة �عاون  سياسة العا�� التعليم �عتمد � -

  .�قتصادية� �جتماعية لقطاعات

 و�عالم البحث املعارف�ونتائج �شر �� �سا�م كما �شر�ا و الثقافة تطو�ر �� العا�� التعليم �سا�م  -

  1.الوط���وتثمي��ا الثقا�� ال��اث و التار�خ دراسة و وإبراز.  والتق�� العل��

                                                           
عل������مؤسسات�التعليم�العا���املنتجة�كمدخل�للشراكة�ب�ن�ا��امعة�واملؤسسة��نتاجية،�امللتقى�الوط���حول�آفاق�الدراسات�العليا�والبحث�ال:  1

    .279.،�ص2012افر�ل��26-25-24-23ا��امعة�ا��زائر�ة�أيام�
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  .الر�اضية والتقنيات�وال�شاطات العلوم و و�داب الفنون  ميدان �� �خ��اع و �بت�ار يحفز�  -

  .املعارف�وتالحق�ا تبادل قصد ا��ضارات و الثقافات والتقاء مناقشة��ف�ار �� العا�� التعليم �سا�م � -

  ).نظام�ا��امعة�املنتجة. (والش�ل�البيا�ي�املوا���يب�ن�مسار��نتاج�العل������ا��امعات�املنتجة

  .نظام�ا��امعة�املنتجة يب�ن�:الش�ل�البيا�ي�

  .279: صمرجع�سبق�ذكره�،مؤسسات�التعليم�العا���املنتجة�كمدخل�للشراكة�ب�ن�ا��امعة�واملؤسسة��نتاجية،�: املصدر

 

 :العلمي�وإنتاج�املعارف�العلمية����ا��زائر البحث تطو�ر �� العلمي البحث مخابر  دور �- 2 

  � � � � � � �فعال � �بدور �ا��زائر�ة �ا��امعات ��� �املخابر�العلمية �ج�ة��تقوم �من �العل�� �تطو�ر�البحث ��

�الداخلية� �امل�ام �ي�� �وفيما �أخرى �ج�ة �من �والبيداغو�� �الثقا�� �والت�شيط �العلمية �املعارف وإنتاج

  :وا��ارجية�ملخابر�البحث����ا��امعات�وفق�دور�ا�السابق�

� :ا��امعة �� الداخلية امل�ام  -2-1 �ا��زائر�ة �ا��امعات ��� �املخابر�العلمية �أوجدت �جامعة�لقد أو�أي

للقيام�بدور�جاد����البحث����قضايا�البحث�العل��،�واق��اح�البدائل�النوعية،�وا��لول��ست��الية�

  1ومن�ب�ن�الدور�وامل�ام��ساسية�ملخابر�البحث�العل���داخل�ا��امعات

                                                           
1
 /http://www.journal.cybrarians.info، على الرابط  عادل مستوى و آخرون مرجع سبق ذكره  : 

 
-05- 07، تاریخ االطالع   

2017 .  
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  :نذكر

املعرفة����جميع�تطو�ر�البحث�العل���حيث�أن�البحث�العل����شاط�عل���م�������دف�إ���إنتاج��  -

  .املجاالت،�ومن��نا�يمكن�اعتبار�البحث�العل���ع���انھ�ز�ادة�معارف���سان�العلمية

�أو�عتاد��  - �أج�زة �ل�س �انھ �اعتبار�املخ���ع�� �يمكن �حيث �واملعر�� ��طار�العل�� ��� �الثقا�� الت�شيط

�ا��ا �واملعرفية��� �ا��ركة�العلمية�والثقافية ��و�آليات �بقدر�ما �فعن�طر�ق�الفرق�امل�ون�ومكتب معة،

�والفعاليات� �امللتقيات �بإحياء �ا��امعة �داخل �واملعر�� �والثقا�� �العل�� �ا��راك �املخت����� ��س�م م��ا

  .ا��...واملؤتمرات�والندوات

الت�شيط�البيداغو���باعتبار�املخ���مكتب�دراسات�متنقل�إذن�ف�و�ي�ون����مستوى�معا��ة�القضايا�  -

فية�ال���تحتاج�إ���عالج،�و���كث��ة�جدا�فعن�تفعيل�املنا���أو�البحث�يمكن�معا��ة�التعليمية�واملعر 

  .وغ���ا....قضايا�التدر�س�واملعرفة�العلمية�

سابقات�و�شر��عض�املعارف�العلمية�املشاركة�����عض�التقييمات�والتقو�مات�وا��وائز�الوطنية�وامل� -

  .ا��...والعملية

���ل� - �وذلك �الباحث�ن �تطو�ر����يع �لز�ادة �حقيقي �و�و�دافع �والباحث�ن �الطلبة �ب�ن �تناف��� �مناخ ق

  .و�شر�املعرفة�العلمية،�وز�ادة�التنافسية����امللتقيات�و�بحاث�الوطنية�والدولية�وغ���ا

باعتبار�املخابر�العلمية�ا��امعية�منتجا�لألف�ار�واملعارف�العلمية،��ان�عل��ا�أن� :امل�ام�ا��ارجية  -2-2

محيط�ا��امعة�حيث��شارك����الفعاليات�الوطنية�والدولية�ال���تخص�ا�و���تخصص�ا،�وذلك��تتجاوز 

  :بتقديم�مشار�ع�وطنية�ودولية�وفيما�ي����عض�امل�ام�ا��ارجية�ل�ا����تطو�ر�البحث�العل���واملعر��

�تقد�: تقديم�املشار�ع� - �الوطنية�أو��جن�ية��� �مع�املؤسسات يم�مشار�ع�����سا�م�املخابر�ا��امعية

وفتح�املشار�ع�الوطنية�) املاجست���والدكتوراه(اختصاصھ�مثل�مشار�ع�البحث�العل���والدراسات�العليا�

  1.للبحث�وتقديم��س�شارات�����ختصاص����الداخل�أو�خارج�الوطن

  

  

                                                           
1
  .،مرجع سبق ذكره عادل مستوى و آخرون :  



التعلیم العالي و البحث العلمي في الجزائر  ، الفصل الثاني           االقتصاد الوطني  

 

 
50 

�والدولية�- �الوطنية �امللتقيات ��� �فع��: املسا�مة ��ش�ل �ا��امعات ��� �املخابر�العلمية �����سا�م �

  .تنظيم�وإعداد�امللتقيات�العلمية�الوطنية�والدولية�و�نا�يكمن�دور�ا����إنتاج�املعرفة

�بالشراكة  - �النجاز�امللتقيات �إش�اليات �كب�������: تقديم ��ش�ل �ا��امعات ��� �املخابر�العلمية �سا�م

تقديم�العديد�من��ش�اليات����داخل�وخارج�الوطن،�ذلك�من�خالل�اجتماع�فرق�البحث�واملختصون�

  .ملعاجلة�ذلك

�ا��وائز�العلمية� - ��� �العاملية��: املشاركة �املناقصات ��� �التباري �باب �فتح �خالل �املخابر�من �شارك

ة،�فيعمل��عضاء�ع���تقديم�مشار�ا��م�داخل�املخ���أوال،�وملا�تنال�تزكية�املخ���يقدم�وا��وائز�الدولي

  .عملھ�ل���ة�ال���يرغب�نيل�جائز��ا

 : )2013-1990(ا��زائر�خالل�الف��ة�تقييم�ا��امعة�ومخرجات�البحث�العلمي����     -3

ووظيفيا�حيث�تحولت�من�مؤسسات�نقل�لقد�أحدثت�جامعات�البلدان�املتطورة�تحوال�نوعيا،�كميا��      

املعرفة�العلمية�إ���مؤسسات�صنع�املعرفة�العلمية،�و�ذلك�أصبحت��ذه�املؤسسات�ار���ا��امعات�

�ذا����الوقت�الذي�نرى�فيھ�جامعات�. و�عززت�م�ان��ا�من�وقت�ألخر�السيما����ا��انب�العل���واملعر��

إنتاج�وتطو�ر�العلم�واملعرفة�العلمية،�إضافة�إ���تد�ي�ومؤسسات�التعليم�العا������ا��زائر�عاجزة�عن�

�السيما� ��خرى �بالقطاعات �ارتباط�ا �وضعف �موسما، ��عد �جامعيا �موسما �ملخرجا��ا �العل�� املستوى

�والسياحة �والفالحة �الصناعة �إصدار�البحوث�...قطاع ���م �تطور �يب�ن �املوا�� �البيا�ي �والش�ل ا��،

�ا��زائر� ��� �ال(العلمية �العا��مؤسسات �) تعليم �الف��ة �خالل �البلدان �ببعض �كما�1)2011-1996(مقارنة ،

  :يب�نھ�الش�ل�املوا���

البحوث�العلمية����ا��زائر�مقارنة�ببعض�البلدان�خالل�الف��ة����إصدار تطور�:  )3-2(الش�ل�البيا�ي�

)1996-2011 :( 

  

                                                           
1
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  ).2017 03-25: تار�خ��طالع(.https://ar.wikipedia.org  :انظر�املوقع: علوم�وتقنية����ا��زائر��:املصدر

بحث�عل����368تب�ن�معطيات�الش�ل�البيا�ي�أعاله�أن���م�البحوث�العلمية����ا��زائر�تطور���                

��عكس�نمو�مستوى�إنتاج�فرغم��ذا�التطور�إال�انھ�ال . 2011بحث�عل���سنة��3264إ����1996سنة�
املعرفة�العلمية����ا��زائر،�حيث�أن��ذا�املؤشر�يمثل�عدد�صغ���جدا�إمام�إصدارات��عض�البلدان�1

  .  )2011بحث�عل���سنة��36803إيران�(

و����ذا�السياق�تب�ن�املؤشرات��حصائية�العاملية�احتالل�ا��امعة�ا��زائر�ة�ذيل�ال��ت�ب�من�����������

�ترت�ب� �سلم �ضمن �تدخل �لم �أ��ا �كما �و�قلي��، �العال�� �املستوى �ع�� �ا��امعات �أفضل �ترت�ب ب�ن

�امعة��و������جامعة�وال�مرة�من�مطلع�ال�سعينات�إ���يومنا،�حيث�احتلت�ا��500أحسن�أو�أفضل�

عامليا،�و���مرتبة��2756إفر�قيا�واملرتبة��29املرتبة��2012/2013سنة�) جامعة��وراي�بومدين(ا��زائر�

  .غ���مشرفة�للتعليم�العا���والبحث�العل������ا��زائر

  

  

  

  

                                                           
1
  ،مرجع سبق ذكره عادل مستوى و آخرون  :  

https://ar.wikipedia.org./
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  الفصلخالصة�

عتمد�بصفة�كب��ه�ع���املحروقات�الذي���ر دراسة�اقتصاد�ا��زائر� من�خالل��ذا�الفصلحاولنا�             

 محمل�ا��دية�ع��  من�إجما���الصادرات�و�ل�ذا�يجب�أن�تؤخذ��ذه��مور � % 98حيث�بلغت�أك���من�

  . �االعتناء�بقطاع�الزراعة�و�السياحة��و�إيجاد�ا��لول�أو�البدائل�ا��ذر�ة�ل�ا�

�الثا�ي� �املبحث �با��زائر�ضمن �العل�� �و�البحث �العا�� �التعليم �منظومة �ع�� �تمت �ال�� �الدراسة بي�ت

بمستوى�مقبول�من�ا��انب�الك���،�فشبكة�التعليم�العا������ا��زائر�تضم�عددا�كب��ا�من�ا��امعات�و�

لب����ح�ن�زاد��عداد�املراكز�ا��امعية�و�املدارس�الوطنية�،�و�عدد�الطلبة�ا��امعي�ن�فاق�املليون�طا

�يئة�التدر�س�أك����من�ست�ن�ألف�أستاذ�جام���،�مما��سمح�ل��امعة�بالقيام�بوظيف��ا�التعليمية�،�

لكن�وظيفة�البحث�العل���ل��امعات�تبقى�موضع��ساؤل��س�ب�تد�ي���م��نتاج�العل���لألساتذة�

�امل� �ميدان ��� �خصوصا ،� �أخرى �دول ��� �بنظرا��م �مقارنة �و��و�مقياس�ا��امعي�ن � �الدولية شورات

  ل�شاط�البحث��سا�����،�

�اقتصاد� �بناء ��� �الفعال �دور�ا �عن �ن�یجة �أعطت �ا��زائر�قد ��� �التعلیم �منظومة �أن �القول یمكن

املعرفة،�لكن��ذه�الن�یجة�لم�تكن����املستوى�املطلوب�خصوصا����مجال�املخرجات�النوعیة�ملنظومة�

  .دد�الباحث�ن�ع���املستوى�العال��التعلیم،�و��ذا�مقارنة�مع�تطور�ع

  



  

 الفصل�  

   لثثاال
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  :مقدمة�الفصل�

 إ��ا��عتمد�نظمة�الوطنية�لالبت�ار����البلدان�النامية�تختلف�عن�تلك�املتبعة����البلدان�الناشئة�،�

 .التار����و�الثقا���باتجا��اع���مف�وم�واسع�مؤسسا�ي�و�تنظي���خاص�

 :،�لوضع�عالقة�لثالثة�دوائر (lundvall1985) ���مقار�ة�مندمجة فاألنظمة�الوطنية�لالبت�ار�جاءت      

 .). و�ال�ي�ل�الصنا����قتصاديا��انب��(دائرة��نتاج�-

 .). الت�و�ن�وجودة�املوارد�ال�شر�ة�(دائرة�الت�و�ن�-

  .) التعاون�ب�ن�الشر�ات�و�املؤسسات�العمومية�للبحث�(دائرة�البحث� -

 سنة�،�من�خالل�وسيلة�حقيقية�للسياسة�30ظ�ر�منذ�حوا����لالبت�ار إن�مف�وم��نظمة�الوطنية� 

يجب� لالبت�ارالغر�ية�،�و�البحوث�حول��نظمة�الوطنية���قتصادياتالعمومية�،�ووجد�التجا�س����

مجموعة�ا��صائص�ل�ل�دولة�محل�الدراسة�ففي�البلدان�املتقدمة�تطور�مف�وم���بت�ار أن�تأخذ����

كآلية�للسياسة��بت�ار�ة�أما����الدول�النامية�وم��ا�املغار�ية�فإنھ�تطور�كآلية��لالبت�ار �نظمة�الوطنية�

  .�قتصاديللتنمية�و�النمو�

  بتجزيء�الفصل�إ���ثالث�مباحث�حاولنا�����ذا�الفصل�تطبيق��ذا�النظام�ع���ا��زائر�حيث�قمنا

  طبيعة�العالقات�املوجودة�ب�ن�الفاعل�ن����النظام�الوط���لالبت�ار����ا��زائر

  نظرة�حول�النظام�الوط���لإلبداع����الدول�النامية�و�الدول�املتقدمة

  .و�أخ��ا�تطبيق��ذا�النظام�ع���ا��زائر�وفقا�ملؤشرات��بت�ار�العاليمة�
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  :طبيعة�العالقات�املوجودة�ب�ن�الفاعل�ن����النظام�الوط���لالبت�ار����ا��زائر: املبحث��ول��

 

�وقو��ا،�                   �الفاعل�ن �ب�ن �املوجودة �العالقات �بطبيعة �أداءه ��� �لالبت�ار �الوط�� �النظام يتأثر

طر�وا��ة�لل
ُ
تبادل�املعر���والتكنولو������مجال�فالتدفقات�املعرفية�ب�ن�الفاعل�ن�ال�تتم�إال�بوجود�أ

�الوطنية� �النظم �وعمل �دور �لتفعيل �الدول �من �العديد �سعت �لذلك �؛ �و�بت�ارات �العلمية البحوث

�التعامل� �و�س�يل �الفاعل�ن �مختلف �ب�ن �العالقات �توضيح ��غية �أطر�وقوان�ن �وضع �خالل لالبت�ار�من

�املوجودة �العالقات �حالة �ع�� �الوقوف �يمكن �؛ �بي��م �الوط����فيما �النظام ��� �الفاعل�ن �مختلف ب�ن

�خاصة� ��ساس�ن، �الفاعل�ن �ب�ن �القائمة �العالقات، ��ذه �نوعية �تقييم �خالل �ا��زائر�من لالبت�ار���

  .) 1ج(الش�ل�رقم) �بت�ارات(العالقات�املباشرة�ألن�تجسيد�ا�يتمثل����التدفقات�املعرفية�واملادية�

�بالتخطيط����������� �يقوم �الذي �الطرف �بوصف�ا �لالبت�ار، �الوط�� �النظام ���
ً
��اما �فاعال �عت���الدولة

ووضع��س��اتجيات�الضرور�ة����املجال�العل���والبحث�و�بت�ار،�وكذلك��عت���املمول���م�إن�لم�

����م��موال�املخصصة�ل��امج�البحث�ا
ً
 ملختلفة،�و��ستطيع�حصر�نقل�الوحيد����حالة�ا��زائر،�نظرا

  :العالقات�ال���تر�ط�الدولة�بالفاعل�ن��خر�ن����النظام�الوط���لالبت�ار����النقاط�التالية

الدولة�تقوم�بوضع�ال�شر�عات�وتحديد�السياسات�املستقبلية�للتعليم�العا��،�مع�توف���املوارد�املالية� -

 .الضرور�ة�ل�شاط�ا��امعات

با���ومة����تجسيد�سياس��ا�التعليمية�وت�و�ن�وتوف���الكفاءات�العلمية��يقتصر�عالقة�ا��امعات -

الالزمة�ملختلف�قطاعات�الدولة�واملجتمع،�واملشاركة����إنجاز�مشار�ع�البحث�العل���امل��مجة����

  .مخططات�التنمية�املختلفة

 م�انيـــــات�املاديـــــة�عالقـــــة�ا���ومـــــة�بمراكـــــز�البحـــــث�تتمثـــــل��ـــــ���ســـــط���ال�ـــــ�امج�و��ـــــداف،�مـــــع�تـــــوف���� �-

  .وال�شر�ة�الضرور�ة�لعمل��ذه�املراكز،�وتحيد�ا��طوط�العر�ضة�ل��نامج�البحث�الوط���

  1.تقوم�مراكز�البحث�بتجسيد�سياسة�ا���ومة����مجال�البحث�العل���والتطو�ر�التكنولو����-

  

                                                           
1
  . 20، مرجع سبق ذكره ،ص شریط رابح و آخرون :  
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 تقتصــــر�العالقــــة�بــــ�ن�ا���ومــــة�واملؤسســــات��قتصــــادية�ع�ــــ��املؤسســــات�العموميــــة،�وتتمثــــل��ــــ��إعــــداد�-

  .�س��اتيجية�الصناعية�وتوف����موال�الالزمة�ملزاولة��شاط�ا�

ــــذ��- ــ ــ ــــنا��،�وتنفيـ ــ ـــــال�الصـــ ــ ـــ��املجــ ــ ــ ــــة��ــ ــ ـــــة�الدولـــ ــ ــــيد�سياســ ــ ــ ـــام�بتجسـ ــ ــ ـــــاع�العــ ــ ــــة�للقطــ ــ ـــــادية�التا�عـــ ــ ـــات��قتصــ ــ ــ ـــوم�املؤسســ ــ ــ  تقــ

  1.العل���والتطو�ر�التكنولو���امل��مجة����مخططات�البحث�العل���الوطنية�سياسة�البحث

  .العالقات�املوجودة�ب�ن�الفاعل�ن����النظام�الوط���لالبت�ار����ا��زائر ) :1-3(  الش�ل

  

                

      

  

  

          

  . 281ص،�مرجع�سبق�ذكره�،1996"محاولة�تقييم�النظام�الوط���لالبت�ار����ا��زائر�خالل�الف��ة�»محمد�الطيب�دو�س�،�: املصدر

   

��خر�ن��              �بالفاعل�ن �ا���ومة �تر�ط �ل�و��ا �وصاية، �عالقات �ب�و��ا �السابقة �العالقات تم��

�ل�ذه� �الرئ���� �املمول �الدولة �ت�ون �أن �الطبي�� �ومن �سلط��ا، �تحت �وتقع �ل�ا �تا�عة ��يئات بوصف�م

�وم �وتنفيذ�ا، �إتباع�ا �ال�يئات ��ذه �ع�� �يجب �ال�� �و�س��اتجيات �ا��طط �تضع �ال�� �و��  ن�ال�يئات،

الطبي���أن�ت�ون��ذه�العالقات�موجودة�وال�يئات�مج��ة�ع���العمل�وفق�ا،�رغم�ما�يمكن�إبدائھ�من�

�ما� �وكذلك �ا���ومة، �سياسة �وتنفيذ �تجسيد ��� �الفاعل�ن �لعمل �والنو�� �الك�� �التقييم  حيث

�وتوف��� �املا�� �التمو�ل �حيث �من �خاصة ��خر�ن �الفاعل�ن �إزاء �الدولة �قيام �حول �مالحظتھ  يمكن

  2.�م�انيات�املادية�وال�شر�ة�ملمارسات��شاطات�البحث�العل���والتطو�ر�التكنولو��

                                                           
1
  . 21: ، مرجع سبق ذكره ،ص شریط رابح و آخرون  :  
2
  ، مرجع سبق ذكره ، نفس الصفحة " 2009- 1996"محاولة�تقييم�النظام�الوط���لالبت�ار����ا��زائر�خالل�الف��ة�»الطيب�دو�س�،� : 

 الحكومة 

 مراكز البحث  المؤسسات 

 الجامعات 

3 

4 

5 

6 

8 

7 

9 

10

1 2 

11 

12 
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�و� ��                �العل�� �البحث �اتجاه �ني��ا �ع�� �أف��ت �قد �ا��زائر�ة �الدولة �أن �القول بت�ار،��ستطيع

�القوان�ن� خصوصا �من �حزمة �س��ا ��� �ذلك �تجسد �حيث �املا��� �القرن �من �ال�سعي�يات �ف��ة ��

�وكذلك� �ا��امعات، �مستوى �أو�ع�� �املستقلة �العل�� �البحث ��يا�ل �من �للعديد �وخلق�ا وال�شر�عات،

�الو  عالرف �للوصول�لفاعلية�النظام �ال�شاط،�لكن��ذا�ال�يكفي ���م�نفقا��ا�املخصصة�ل�ذا ط���من

� ��خر�ن �الفاعل�ن �عمل �ونوعية ���م ��خر�ع�� �جز��ا ��� �مرتبطة �ل�و��ا  مراكز�البحث،�(لالبت�ار،

  .)ا��امعات�والصناعة

 تتم�ـ��العالقــة�بـ�ن�ا��امعــات�ومراكـز�البحــث�بمحـدودي��ا،�ف�ــ��ال�تتعـدى�املســتوى�التقليـدي�مــن������������

،�رغــــم�تــــوفر�الظــــروف�ل�ــــي�ت�ــــون��ــــذه�العالقــــات�
ً
 7العالقــــات�) بــــ�ن�املســــتو�ات�الســــبعة�املــــذ�ورة�ســــابقا

املسـتو�ات� �ـ��مسـتو�ات�أخـرى��املسـتوى�الثـا�ي�أو�الثالـث،�مـع�مالحظـة�عـدم�تـوفر�الظـروف�لتطبيـق 8 و�

  �ر�عـــــــــــة�الباقيـــــــــــة،�فا��امعـــــــــــات�بوصـــــــــــف�ا�تتـــــــــــوفر�ع�ـــــــــــ��مخـــــــــــزون��شـــــــــــري��ـــــــــــام�مـــــــــــن��ســـــــــــاتذة�وطلبـــــــــــة

 الدراســـــات�العليـــــا�املمارســـــ�ن�ل�شـــــاطات�البحـــــث�العل�ـــــ��والتطـــــو�ر�التكنولـــــو��،�يمكـــــن�أن�ت�ـــــون�املمـــــون�

  .ل�ذه�املراكز�باملورد�ال�شري�والشر�ك��قرب�����شاطات�البحث�العل���والتطو�ر�التكنولو��

������������ �الصناعة �عالقة �(تمثل �9العالقات ،10� �للنظام��12و11، �السوداء �النقطة �الفاعل�ن ��ذين

� �التص�يع �سياسات �ف�س�ب �ا��زائر، ��� �لالبت�ار �اليد" الوط�� ��� �السبعي�يات�" املفتاح �ف��ة ��

والثماني�يات�من�القرن�املا���،�وسياسة�ا��وصصة�املتبعة�من�طرف�ا��زائر�منذ��سعي�يات�وسياسة�

السوق�املنت��ة�،�وجدت�الصناعة�ا��زائر�ة�نفس�ا����حالة�تقلص�عددي�ومنافسة�حادة�من� اقتصاد

طرف�الشر�ات��جن�ية،�لم��سمح�ل�ا�بالتكيف�مع��ذا�الوضع�ز�ادة�ع���ضعف�إن�لم�نقل�الغياب�

�منذ� �العل�� �البحث ��يا�ل �تقلص �ي��زه �و�و�ما �والتطو�ر�التكنولو�� �العل�� �البحث �لثقافة  الك��

�ووصايةثم �إس��اتيجية �والتغ���املستمر��� �املؤسسات، �من �العديد �حل ��س�ب �املا��� �القرن  اني�يات

�ا��زائر� ��� �الصناعة �ب�ن �العالقات �حصرت �السابقة �العوامل ��ل �؛ ��خرى �املؤسسات �من  العديد

�ا��امعية،� �الش�ادات �حام�� �ال�شري �باملورد �القطاع �ل�ذا �ممونة ��و�� ��ون �ع��                         وا��امعات

���� ��عمال ��ذه �من ��ستفادة �دون �لطلبة، �التخرج �وأطروحات �مذكرات �إلعداد �م�ان �الثانية  و

  1.تحس�ن�وضعية�املؤسسة�أو�محاولة�حل�مشا�ل�ا

  

                                                           
1
  .282:مرجع سبق ذكره ص الطيب�دو�س�،� : 
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 تــــــــــــد�ور�نوعيــــــــــــة�العالقــــــــــــة�بــــــــــــ�ن�الصــــــــــــناعة�ا��زائر�ــــــــــــة�وا��امعــــــــــــات�ومراكــــــــــــز��ســــــــــــ�ب���أن�عتقــــــــــــد�         

  :عوامل،�ذكر�أ�م�ا�فيما�ي��البحث�يرجع�إ���عدة�

ضعف�ال�ي�ل�الصنا������ا��زائر،��س�ب�اعتماد�ا���ومة�ع���النفط�كمورد�ما���أسا����ل��ز�نة� -

 .العمومية،�وتفضيل�ا��س�ثمارات�����ذا�القطاع�

سياسة��عتماد�ع���الشر�ات��جن�ية����إنجاز�املشار�ع�وإنجاز�الدراسات،�املنت��ة�منذ�مدة�مما� -

  .ترك�آثار�مباشرة�ع���القطا���الصنا��

 .ضعف�ثقافة�البحث�العل���والتطو�ر�التكنولو���لدى�العديد�من�مس��ي�املؤسسات�الوطنية�  -

الطا�ع�العائ���ألغلبية�مؤسسات�القطاع�ا��اص،�ومحدودية�ثقافة�ال�سي���لدى�مس����ا،�و�األخص� - 

 .���مجال�البحث�العل���و�بت�ار�

  1.ا��امعة�ع���نفس�ا،�وعدم���تمام�لنوعية��بحاثا�غالق�  -

  : لدول�النامية�و�الدول�املتقدمة����اإلبداع�ل�نظرة�حول�النظام�الوط��

�ـ��النظـام�الـوط���لالبت�ـار��ـ��ا��زائـر�،ز�ـادة���ساسـي�ني��ز�تقييم�وضعية�العالقات�ب�ن�الفـاعل�ن�           

تموقــــع�الصــــناعة�بمعــــزل�عــــن�بقيــــة�الفــــاعل�ن��خــــر�ن�،�و��ــــ��أحســــن� ع�ــــ��املحــــيط�الــــداخ���و�ا��ــــار���،

ل�ــون�الصـناعة�ا��زائر�ــة�تبحـث�عــن�التكنولوجيـا�ا��ديثــة�ا��ـاالت�نجـد�ا�أقــرب�إ�ـ��الصــناعة�العامليـة�،

كيفية�تحس�ن�أدا��ـا�عنـد�الشـر�ات�العامليـة�،�و�عـادة�مـا�ت�ـون�الن�يجـة��ـ��شـراء�التكنولوجيـا�أو�لدراسة�

لك�ا�و�دون�التحكم�ف��ا�،نظرا�لغياب��رادة�و�الرغبة�لد��ا�مـن�ج�ـة�،�و�عـدم�توفر�ـا�ع�ـ��جا�زة�دون�تم

�)  2ج�الشـــ�ل�( �ي�ــل�يقـــوم���ـــذه�العمليـــة�و��ســـ�ر�عل��ـــا�كمركـــز�بحـــث�و�تطـــو�ر�تـــا�ع�ل�ـــا�،�و��ـــذا�مـــا�ي�ـــ�زه

تقدمــة�و��ــ��أغلــب�املتعلــق�بطبيعــة�العالقــات�بــ�ن�مختلــف�الفــاعل�ن�للنظــام�الــوط���لالبت�ــار��ــ��الــدول�امل

�نــاك�تفـــاعال�تامــا�بــ�ن�الصــناعة�و��ـــل��طــراف��خــرى��ـــ���أنالــدول�الناميــة�،�ففــي�الـــدول�الناميــة�نجــد�

النظام�،فالصـناعة��سـتفيد�مـن�عالق��ـا�مـع�مراكـز�البحـث�الوطنيـة�و��جن�يـة�،�و�كـذلك�مـع�ا��امعـات�و�

  2بمعزل�عن� ئر�إحدا�ا�،��عمل�الصناعةمع�الشر�ات�العاملية�،����ح�ن�أغلب�الدول�النامية�و�ا��زا

  

                                                           
1
  . 283سبق ذكره ص  الطيب�دو�س�،� : 
2
،مداخلة�ألقيت����"الواقع�و�متطلبات�تطو�ره�:العامة�و�ا��اصة�البحث�و�التطو�ر�التقا�ي��بت�ار����املؤسسات��نتاجية�"أكرم�ناصر�و�آخرون�:  

  .08،�ص2006آيار��26-24املؤتمر�الوط���للبحث�العل���و�التطو�ر�التقا�ي�،�دمشق�
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�ــؤالء�البــاحث�ن�باســت�ناء�الشــر�ات�العامليــة�،�حيــث�ت�ــون�العالقــة��ــ��شــراء�التكنولوجيــا�و�لــ�س�العمــل��

  .املش��ك�ع���تطو�ر�ا�

  .العالقة�ب�ن�مختلف�الفاعل�ن����النظم�الوطنية�لالبت�ار�: )  2-3(الش�ل�

  

  

  

  

  

  

  

الواقع�و�متطلبات�:ا��اصة�البحث�و�التطو�ر�التقا�ي��بت�ار����املؤسسات��نتاجية�العامة�و�"أكرم�ناصر�و�آخرون�:املصدر�

  . 12مرجع�سبق�ذكره�ص�،�"تطو�ره

  

  :ترت�ب�ا��زائر����مؤشر��بت�ار�العاملي�

ا�2016ترت�ب�ا��زائر�ب�ن�الدول�العر�ية����مؤشر��بت�ار�العاملي�:  ) 1-2(ا��دول�
ً

،�وترتي��ا�وفق

  .للمؤشر�العاملي�العام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تفاعل الفاعلین في النظم الوطنیة لالبتكار للدول النامیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تفاعل الفاعلین في النظم الوطنیة لالبتكار للدول المتطورة 

مراكز 

مراكز  البحث 

البحوث 

 العالمیة 

 الجامعات 

براءات 

 االختراع 
الصناعة 

 العالمیة 

الصناعة 

 المحلیة 

الصناعة 

 الوطنیة 

مراكز التجدید و 

 االبداع 

 الجامعات 

مراكز 

البحوث 

 العالمیة 

مراكز البحوث 

 الوطنیة 
الصناعة 

 العالمیة 
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  . 2016مؤشر��بت�ار�العال����:املصدر�

ا��زائر�من�الدول�ال���لم�تطور�من�مستو�ات��بت�ار�ف��ا،�وإنما�تراجعت�بقدر�كب���؛�حيث�        

بالرغم�من��،���2007العام� 83،��عد�أن��انت����املركز�113حصلت����مؤشر��ذا�العام�ع���املركز�

املراكز��إم�انيا��ا�وموارد�ا�الطبيعية�امل�ولة،�إال�أ��ا�لم�تحسن�استغالل�ذلك،�ودفع�نفس�ا�ضمن

يو���. و�خ��ة�125؛�لتصبح�الدولة�رقم�2011املتقدمة،�لدرجة�أ��ا�احتلت�قاع�التص�يف����العام�

  .إ���العام�ا��ا���2007ا��دول�التا���والرسم�البيا�ي�وضع�ا��زائر�منذ�العام�

  .2016إ���  2007ترت�ب�ا��زائر����الدول�العر�ية�وفقا�ملؤشر��بت�ار�العاملي�من�:  ) 2-2( ا��دول�

  

  . 2016مؤشر��بت�ار�العال����:املصدر�
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  :تقييم�أداء�النظام�الوط���لإلبداع����ا��زائر�: الثا�ي� املبحث

ال�يمكن�القيام�بالتقييم�الك���و�النو���ألداء�و�عمل�النظام�الوط������ا��زائر�دون�توفر�البيانات�          

العالقات�املوجودة�بي��م�و�بصفة�دور�ة�و�منظمة�،�إال�أن�واج�تنا�الالزمة�عن��ل�الفاعل�ن�و�لطبيعة�

العديد�من�العقبات�����ذا�املجال�،�لذا�سوف�يقع�اختيارنا�ع���مقار�ة��عتمد�ع���التقييم�الك���و�

  النو���ل�ل�فاعل�داخل�النظام�بصفة�منعزلة

 : كماي����ع���أرض�الواقعنقوم���ذا�التقييم�وفقا�ملؤشرات�النظام�الوط���لإلبداع�و�تطبيقھ�

  :من�حيث��نفاق�ع���أعمال�البحث�والتطو�ر� -1

     تظ�ر�بيانات�مع�د�اليو�س�و�لإلحصاء�أن�البلدان����جميع�مستو�ات�التنمية�والشر�ات�ا��اصة           

�والصغ��ة–  �م��ا �تخصص��-الكب��ة �املتوسط، �والتطو�ر��� �البحث �مجال ��� ��ائلة �باس�ثمارات تقوم

من�الناتج�املح����جما���للبحث�والتطو�ر�لكن�يتجاوز�%  2.5إ���%  1.5البلدان�الصناعية�ما��عادل�

البحث�والتطو�ر�������املقابل�ال�يتجاوز��س�ثمار����مجال�%  4اس�ثمار�دول�مثل��ور�ا�املعدل�يفوق�

من�الناتج�املح����جما���لكن�رغم��ذه��رقام�فإن�العديد�من�البلدان�ال�تزال�غ���%  1البلدان�النامية

قادرة�ع���تقديم�معلومات�دقيقة�عن��س�ثمارات����مجال�البحث�والتطو�ر�التجر����رغم��ون��ذه�

  .املعلومات�ضرور�ة�لصنع�السياسات

 غرب�العر�يمعدل��نفاق�ع���البحث�والتطو�ر�من�إجما���الناتج�املح���لدول�امل : )  3-2( ا��دول 

  .)  %الوحدة�(  2013 – 2005مقارنة�ببعض�الدول�الناشئة�ما�ب�ن�

�املح���  الدولة� �الناتج �من �و�التطو�ر�ك�سبة �البحث �ع�� �نفاق

  �جما���

  0.07  ا��زائر�

  1.10  تو�س

  0.73  املغرب�

  3.74  �ور�ا�ا��نو�ية�

  1.16  ال��از�ل�

  0.76  ال�ند�

  . 2016مؤشرات�التنمية�العاملية�للعلوم�والتكنولوجيا،�البنك�الدو���،�سنة�: املصدر



 يف اجلزائر لإلبداعالفصل الثالث                                              واقع النظام الوطين 

 

  
 
 

61 

�عد��ور�ا�ا��نو�ية�من�ب�ن�أك���الدول�ال���تخصص��سبة�مرتفعة�لإلنفاق�ع���أعمال�البحث�فمن�

من�الناتج�املح����جما���وذلك�ما��% 3.74خالل�ا��دول�نجد�أ��ا�أنفقت�ع���البحث�والتطو�ر��سبة�

،����ح�ن�تتقدم�تو�س�ع���دول�املغرب�العر�ي� PIB من% 1.16لتل��ا�ال��از�ل�ب�سبة� 2013و� 2005 ب�ن�

 .2013إ��� 2005خالل�الف��ة�%  0.07و�عود�املرتبة��خ��ة�ل��زائر�ب�سبة� PIB من% 1.10وذلك�ب�سبة�

 قامت�ا��زائر�بالعديد�من�املج�ودات�����ذا�املجال�لتحسن��سبة��نفاق�ع���أعمال�البحث��:مالحظة

�%1.6والتطو�ر�من�الناتج�املح����جما���فمن�خالل�املؤشر�العال���لالبت�ار�نجد�أن�ا��زائر�خصصت�

  .و�الذي��عد�تقدما�م��وظا����املجال��2014لسنة��

  

  : من�حيث�عدد�املقاالت�امل�شورة�العلمية�والتكنولوجية - 2

�عدد�املقاالت�العلمية�والتكنولوجية�امل�شورة����ا��زائر�مقارنة�مع�املغرب�و�تو�س�:)  4-2(  جدول 

  . 2014سنة

  عدد�املقاالت�امل�شورة�  البلد�

  599  ا��زائر�

  1016  تو�س�

  386  املغرب�

  .2015مؤشرات�التنمية�العاملية�للعلوم�والتكنولوجيا،�البنك�الدو���،�سنة�: املصدر

مقال��1016ح�ن�قامت�تو�س�ب�شر� بال�سبة�لعدد�املقاالت�امل�شورة�العلمية�والتكنولوجية�لسنة������

�ا��زائر��2014عل���سنة� �وذلك�ع���صعيد�دول�املغرب�العر�ي�لتقوم�املغرب�أخ��ا��599لتل��ا مقال

  .مقال�خالل�نفس�السنة 386ب�شر�

  :من�حيث�عدد��وراق�العلمية�امل�شورة� - 3

  .عدد��وراق�العلمية�امل�شورة�من�ا��زائر�مع�سنة�ال�شر:  ) 03-3( الش�ل
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  . 14:00ع���الساعة��2017-03-24منظمة�املجتمع�العل���العر�ي�،يوم��طالع� :املصدر

ورقـــــــــــــة��2400حـــــــــــــوا����2014إ�ـــــــــــــ�� �2000وراق�العلميـــــــــــــة�تطـــــــــــــورا�م��وظـــــــــــــا�منـــــــــــــذ�ســـــــــــــنة��تلقـــــــــــــد�شـــــــــــــ�د

    .علمية

شـــــــقيقا��ا�مـــــــن�الـــــــدول�املغار�يـــــــة�تـــــــو�س�و�املغـــــــرب،�فـــــــإن�الشـــــــ�ل�التوضـــــــي����يبـــــــ�ن�أنـــــــھ�و�للمقارنـــــــة�مـــــــع�

  .زاد��نتاج�ا��زائري�عن�نظ��ه�املغر�ي�و�لكنھ�يقل�عن��نتاج�التو�����2006و�منذ�

  

النمو�����نتاج�العل���ا��زائري�مقارنة�مع� عدد��وراق�امل�شورة�مع�سنة�ال�شر��: ) 4-3( الش�ل

  .املغر�ي�����و�التو����نظ��ه�

  



 يف اجلزائر لإلبداعالفصل الثالث                                              واقع النظام الوطين 

 

  
 
 

63 

  

  . 14:00ع���الساعة��2017-03-24منظمة�املجتمع�العل���العر�ي�،يوم��طالع� :املصدر

  

  :من�حيث�مؤشر��بت�ار�العاملي - 04

عن��لية�إدارة��عمال�العاملية،�وقد�صدر��2007يصدر�مؤشر��بت�ار�العال���سنو�ا�منذ�عام�               

� �مؤشر��2014التقر�ر�لعام �وال���تم ��ورنيل، �وجامعة �الفكر�ة �للملكية �العاملية �املنظمة �مع باالش��اك

�سياسات� املدخالت����عمليات��بت�ار�فقط،�بل��ع���بصفة�عامة �بت�ار�العال���بقياس�املخرجات�و

� �مجموعات �وت�و�ن �والعلم �الصناعة �ب�ن �ال�شارك �مدى �تب�ن �وابت�ار�ھ�بت�ار�ال�� . املعرفة ان�شار ،

و�تمثل�ذلك�ع���س�يل�املثال����عدد�املشار�ع�املش��كة،�ومجاالت��خ��اع�املرتبطة�بمخ��ع�ن�محلي�ن�

  . وعاملي�ن

املدخالت�واملخرجات،�و�ش���: مؤشر��بت�ار�العام�يقوم�ع���مؤشر�ن�فرعي�ن�أساسي�ن��ما�نإ�����������

�وال�شر  ��قتصادية �املؤسسات �إ�� �التعليم�مؤشر�املدخالت �مثل �ال�شري �املال �أرس �ومؤسسات �عية،

العا���والبحث�والتطو�ر�والب�ية�التحتية�للتكنولوجيا،�والب�ئة�املحفزة�لالبت�ار�و�سواق�ومناخ� والتعليم

أما�. و�شابك�قطاع��عمال�من�حيث�عمال�املعرفة�والروابط��بداعية�واس�يعاب�املعرفة �س�ثمار،
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�الثا�ي �وال�شر��املؤشر�الفر�� ��نتاج �حيث �من �والتكنولوجيا �املعرفة �ف�شمل و�و�مؤشر�املخرجات،

�الشب�ات �ع�� �واملعلومات �املعرفة �وخدمات �ومنتجات �التكنولوجيا �ومنتجات و�و���. والتأث���املعر��،

� �للعام �تظ�ر�����2014مؤشر��بت�ار�العال�� �ال�� �املعرفة ��بت�ار�ومؤشرات �مؤشرات ��� �الفجوة حدة

وترتي��ا�وتطور�ا����املنطقة�العر�ية�عامة�ودول�املغرب�العر�ي�خاصة�" �بت�ار�العال��"مؤشرات� قيمة

  .مقارنة�بمناطق�العالم��خرى 

  :ل��زائر�كماي���انطالقا�مما�تقدم�سنحاول�تحليل�مؤشر��بت�ار����������

   2014ت�ار�العاملي�ل��زائر�لسنة�مؤشر��ب�ي�لة�:  )5- 2( جدول 

  املرتبة�  أو�القيمة�)  100-0(الن�يجة�  ا��زائر�

  133  24.2  مؤشر��بت�ار�العال��

  132  16.7  مؤشر�فر���ملخرجات��بت�ار�

  122  31.7  مؤشر�فر���ملدخالت��بت�ار�

  130  0.5  �سبة�فاعلية��بت�ار�

  /  /  مدخالت��بت�ار�: املؤشر�الفر���

  118  47.2  املؤسسات�

  123  40.8  الب�ية�السياسية�

  113  50.5  الب�ية�التنظيمية�

  117  50.2  ب�ئة��عمال�

  82  25.5  املال�ال�شري�و�البحوث��رأس

  66  44.1  التعليم�

  77  30.6  التعليم�العا��

  111  1.6  البحث�و�التطو�ر�

  86  32.2  ة�التحتية�الب�ي

  116  18.4  تكنولوجيا�املعلومات�و��تصاالت�

  23  45.9  الب�ية�التحتية�العامة�

  82  32.4  �ستدامة�البي�ية�

  138  36.2  التطور����السوق�

  115  23.5  قرض�
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  75  33.4  �س�ثمار�

  140  51.6  التجارة�و�التنافسية�

  137  17.2   �عمالتطور�ب�ئة�

  122  20.5  العامل�ن����مجال�املعرفة�

  131  19.0  روابط��بت�ار�

  135  21.1  اس�يعاب�املعرفة�

  /  /  مخرجات��بت�ار�: املؤشر�الفر���

  114  19.5  مخرجات�املعرفة�و�التكنولوجيا�

  108  5.5  خلق�املعرفة�

  93  32.4  تأث���املعرفة�

  129  20.5  �شر�املعرفة�

  138  14.0  مخرجات�إبداعية�

  137  19.7  النواتج��بداعية�غ���امللموسة�

  114  4.0   �بداعيةالسلع�و�ا��دمات�

  84  12.5  ع���شبكة��ن��نت���بتداع

Source: Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2014). The Global Innovation Index 2014: The Human Factor In innovation, Fontainebleau, 

Ithaca, and Geneva, p 141. 

  :طلبات�براءة��خ��اع� - 5

  :2015إ����2000طلبات�براءة��خ��اع����ا��زائر�ماب�ن� ) :6-2( ا��دول 

  الطلبات��جمالية�  السنة�  الطلبات��جمالية�  السنة�

2000  159  2007  849  

2001  145  2010  806  

2002  334  2011  897  

2003  326  2012  900  

2004  392  2013  840  

2005  524  2014  813  

2006  669  2015  805  
  . wipo��،2016من�إعداد�الطالبة�اعتمادا�ع���إحصائيات�: املصدر�
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�ا���ومة�من�أجل : براءات��خ��اع �من�طرف  نالحظ�من�الش�ل�أن�بالرغم�من�السیاسات�املسطرة

���إال�أن�عدد�براءات��خ��اع�. ال��وض�بقطاع�البحث�العل���وذلك�من�خالل�ز�ادة�عدد�مخابر�البحث

طلبا،�و��و�ما��ع���لنا�ضعف�الطاقات� 8459سنة�2015ا��زائر�ضعیف�جدا�حیث�لم�تتجاوز�خالل�

  .الفكر�ة����ا��زائر�أو��روب��دمغة�إ���ا��ارج �نتاجیة�

  .نتائج�و�توصيات�: املبحث�الثالث�

�مجموعة���������������� �إ�� �توصلت �و�التطبيقي �النظري �ا��انب ��� �قمت �ال�� �الدراسة �خالل �من��من

  :النتائج�و�التوصيات�تكمن����

  : ي��� من�أ�م�النتائج�ما

  .نقص�كب�������نفاق�ع���أعمال�البحث�والتطو�ر -

  .إ�شاء�أنظمة��بت�ار��لق�قيم�املعرفة�و�التا���دم�وجود�سياسة�وا��ة�من�طرف�الدولة�ع -

يؤثر�ع���عملية�التنمية�من�خالل��ثار�املباشرة�ع����زائر����ا��لالبت�ار إن�ضعف��نظمة�الوطنية� -

  .تحو�ل�وخلق�التكنولوجيا�و�التا���خلق�فرص�جديدة�للتوظيف

  .�قتصاد�ا��زائري�اقتصاد�مب���ع���الر�ع� -

  .املؤسسات��قتصادية�عدم�توفر�مراكز�بحث�و�تطو�ر���� -

  .بال�سبة�لل��ت�ب�وفق�الدول�العر�ية��12عامليا�و��113ترت�ب�ا��زائر����مؤشر��بت�ار�العال����-

  الثقة�.ال�يوجد�ترابط�ب�ن�الفاعل�ن�للنظام�الوط���لإلبداع����ا��زائر� -

   : و�من�أ�م�التوصیات�املق��حة

املختلفة�ل�ي�تتوافق�و�التحدیات�ا��دیدة�و�التطورات�ال���حدثت�تطو�ر�املنا���الدراسیة����املراحل� -

  .���اقتصاد�املعرفة

ز�ادة�املوارد�السنو�ة�املخصصة�لتطو�ر�منظومة�التعلیم�و�اقتصاد�املعرفة،���دف�تحدیث�املدارس�و� -  

  .ا��امعات�بناءا�و�تج���ا،�و�عتماد�ع���التطو�ر�التكنولو��
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املتفوق�ن�و�املتم��ین�من�الطلبة،�من�خالل�تخصیص�مؤسسات��علیمیة�خاصة�تطو�ر�آلیات�لرعایة� - 

  .��م�و����یع��بت�ار

�و� - �التعلیم �منا�� �ب�ن �تناسب �وجود �من �للتأكد �و�ذلك �العمل �و�سوق �و�التدر�ب �التعلیم �ب�ن الر�ط

  .متطلبات�سوق�العمل

  - � �ع�� �القائمة �الصناعات �لتحو�ل �املناسبة ��س��اتیجیات �أسالیب�وضع �إ�� �التقلیدیة �سالیب

�قدرا� �ب�ن �لتقارن �الوطنیة �و�الصناعات �للمؤسسات �مساعدات �تقدیم �خالل �من �املعرفة، ا��اقتصاد

� �استفادة �كیفیة �ثم �من �و �املعرفة، �تكنولوجیا ��� �تطور �من �طرأ �ما �و �و��ا��الیة �املؤسسات ذه

  .ذا�التطور�املعر���الصناعات�من�

 قيــــــق�الت�ســــــيق�واملســــــا�مة��ــــــ��بــــــرامج�البحــــــث�الوطنيــــــة،�والعمــــــل�ع�ــــــ��ضــــــرورة�العمــــــل�ع�ــــــ��ضــــــمان�تح�-

 .تفعيــــــــــــــــــــــــــــــل�وتثمــــــــــــــــــــــــــــــ�ن�نتــــــــــــــــــــــــــــــائج�البحــــــــــــــــــــــــــــــث�العل�ــــــــــــــــــــــــــــــ��لتفعيــــــــــــــــــــــــــــــل�النظــــــــــــــــــــــــــــــام�الــــــــــــــــــــــــــــــوط���لالبت�ــــــــــــــــــــــــــــــار�

 ضـــــــرورة��ســـــــراع�بإ�شـــــــاء�املراكـــــــز�التقنيـــــــة�الصـــــــناعية��ـــــــ��القطاعـــــــات،�ذات�الكثافـــــــة�مـــــــن�حيـــــــث�عـــــــدد�-

  .ثال�قطاع�الصناعات�الغذائيةاملؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة،�و��مية��قتصادية،�م

كز�تقنية�لدعم��بت�ار�ع���مستوى�ا��امعات،�وتقر�ب�خدمات��ذه�املراكز�من�جميع�مرا�إ�شاء��-

 .املؤسسات�ع���املستوى�الوط��

 تفعيل�النظام�الوط���لالبت�ار�من�خالل�إعادة�بناء�اس��اتيجيات�وطنية�جديدة�للبحث�والتطو�ر - 

 .والتعاون�املتبادل�ب�ن�املؤسسات�البحثية�والقطاع�الصنا��قائمة�ع���الشراكة�

ا��يل�الثالث�من�ا��امعات�و��ع���بھ��إ��التدر�س�التقليدي��أسلوبعات�من�مضرورة�تحول�ا��ا -

  .  spin off و� start upف�ب�بما��عر ��عتناء(  ا��امعة�املقاولتية

  

  

  

  

  



 يف اجلزائر لإلبداعالفصل الثالث                                              واقع النظام الوطين 
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  الفصلخالصة�

الدراســــــــــــــــة�أن�نمــــــــــــــــط�العالقــــــــــــــــات�الســــــــــــــــائدة�بــــــــــــــــ�ن�مختلــــــــــــــــف�الفــــــــــــــــاعل�ن��ــــــــــــــــ��النظــــــــــــــــام�أظ�ــــــــــــــــرت�           

الـــــــــــــــــوط���لإلبـــــــــــــــــداع��ـــــــــــــــــ��ا��زائـــــــــــــــــر�محدوديـــــــــــــــــة��ـــــــــــــــــذه�العالقـــــــــــــــــات�و�اقتصـــــــــــــــــاد�ا�ا��انـــــــــــــــــب�التقليـــــــــــــــــدي�

،فعالقـــــــــــــــة�ا��امعـــــــــــــــات�و�املؤسســـــــــــــــات�تقتصـــــــــــــــر��ـــــــــــــــ��غالـــــــــــــــب��حيـــــــــــــــان�ع�ـــــــــــــــ��عمليـــــــــــــــة�إعـــــــــــــــداد�بحـــــــــــــــوث�

فادة��ــــــــــــــــذه��خ�ــــــــــــــــ�ة�م��ــــــــــــــــا�و�أطروحـــــــــــــــات�التخــــــــــــــــرج�لطلبــــــــــــــــة�ا��امعــــــــــــــــات��ــــــــــــــــ��املؤسســــــــــــــــات�مــــــــــــــــن�اســــــــــــــــت

            ،�و��ـــــــــــــــــــــذا��ســـــــــــــــــــــ�ب�وضـــــــــــــــــــــعية�البحـــــــــــــــــــــث�و�التطـــــــــــــــــــــو�ر��ـــــــــــــــــــــ��املؤسســـــــــــــــــــــات�و�عـــــــــــــــــــــدم�وجـــــــــــــــــــــود�قـــــــــــــــــــــوان�ن�

  .و�آليات�تحدد�و�تحفز�الطرف�ن�ع���إقامة��ذه�العالقات�

مقارنــــــــــــــــة�مــــــــــــــــع�الــــــــــــــــدول�ا��زائــــــــــــــــر�تحتــــــــــــــــل�املراتــــــــــــــــب��خ�ــــــــــــــــ�ة�وفــــــــــــــــق�مؤشــــــــــــــــر��بت�ــــــــــــــــار�العــــــــــــــــال���              

  .املغرب��و   املغار�ية�كتو�س�

�و�أيضـــــــــــــــــــا�توصـــــــــــــــــــلنا�أن�النظـــــــــــــــــــام�الـــــــــــــــــــوط���لإلبـــــــــــــــــــداع��ـــــــــــــــــــ��ا��زائـــــــــــــــــــر�شـــــــــــــــــــبھ�معـــــــــــــــــــدوم��ســـــــــــــــــــ�ب             

عـــــــــــــــــدم�وجــــــــــــــــــود�وكـــــــــــــــــذلك� ترت�ـــــــــــــــــب�ا��زائـــــــــــــــــر�مـــــــــــــــــن�خـــــــــــــــــالل�تطبيـــــــــــــــــق�مؤشــــــــــــــــــراتھ�ع�ـــــــــــــــــ��أرض�الواقـــــــــــــــــع�

  .����ذا�النظام�عالقات�ب�ن�الفاعل�ن�

 



  

ا��اتمة�  

  العامة�
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 العامة  الخاتمة

،�أك�ـــ��مـــن�أي�وقـــت�م�ـــ����،القـــرن�ا��ـــادي�والعشـــر�ن�ـــ���عتمـــد�التنميـــة��قتصـــادية�وال�شـــر�ة�               

�تنفـــع�ـــ��املعرفـــة�واســـتعمال�ا��ـــ���ـــذه�التن
ً
�ســـ�ند�إ�ـــ���إســـ��اتيجيةذ�ا�ميـــة�وفـــق�سياســـة�معتمـــدة�رســـميا

  . مبادرات�ومشار�ع�وطنية�والتكنولوجيا

،�وكمعرفـــــة�الكيفيـــــة�أو�ا���ـــــ�ات�Know-whatكمعرفـــــة�العلـــــوم�واملعلومـــــات�عامـــــة�: املعرفـــــة�بأنواع�ـــــا

،�ومعرفـــــــــة�أ�ـــــــــ�اب�العلـــــــــوم�وامل�ـــــــــن�Know-why،�أو�معرفـــــــــة��ســـــــــباب�والعلـــــــــل�Know-Howالعلميـــــــــة�

�Knowledge Productionكتوليــــد�املعرفــــة�: العمليــــات�املعرفيــــةوكــــذلك�. Know-whoوالتكنولوجيــــات�

�استعمال�ا�وتطبيق�ا
ً
  .�ل��ذا�يحتاج��لوجود�نظام�وط���لالبت�ار. وتوثيق�املعرفة�ثم��شر�املعرفة�وأخ��ا

�مـــــدعوة��ة�ـــــ� ي�والعشـــــر�ن�بتحدياتـــــھ�وفرصـــــھ�الكثالقـــــرن�ا��ـــــاد�و�نحـــــن��ـــــ��إن�البلـــــدان�العر�يـــــة�            

ك���من�أي�وقت�م����بمنظومة�العلوم�والتكنولوجيـا�لـد��ا،�والسـ���لتحو�ل�ـا�إ�ـ��نظـام�وط�ـ��لال�تمام�أ

�مــــدعوة�لتغي�ــــ��نظر��ـــا�للعلــــم�والتكنولوجيــــا،�ف�ــــو�لــــ�س�تـــرف�بــــل�أســــاس�بنــــ. لالبت�ـــار
ً
اء�الــــدول�و�ــــ��أيضــــا

  .وأساس�التنمية�

�ار�و�البحث�و�التطو�ر�و�أو��نا�مدى�أ�مية�عملية��بت�إبراز حاولنا�خالل��ذا�البحث� و�لقد�           

أ�مية�ا��امعات�و�مراكز�البحث�و�املؤسسات����القيام���ذه�ال�شاطات�،إن�عمل��ؤالء�الفاعل�ن����

�غياب�الدولة�ذات�الدور�ال�ام����توف���الب�ئة�و�املحيط�املناسب�ن� �،و��� عملية��بت�ار��ش�ل�منعزل

��نفس�الوقت�ضمن�إطار�موحد�س���بالنظام�الوط���لإلبداع،�لذا�ل�ؤالء�املتدخل�ن�و�لعملية��بت�ار��

حاولنا����الفصل��ول�التطرق�إ���اقتصاد�املعرفة��الذي��عت���املصدر��م�لإلبداع�و��بت�ار��و��عد�ا�

� �  مف�وم ��قتصادية �التنمية �عملية ��� �النظام ��ذا ��قتصاد�و�دور �إ�� �أشرنا �الثا�ي �الفصل ��� ،أما

�ذا��قتصاد��عتمد�بصفة�كب��ة�ع���ال��وات�الطبيعية�و�نظرة�عامة�حولھ�حيث�وجدنا�      ئري�ا��زا

أما����الفصل�الثالث�حاولنا�تقييم�النظام�.أشرنا�إ���التعليم�العا���و�البحث�العل���،أما�املبحث�الثا�ي�

  .الوط���لإلبداع����ا��زائر�

�ال���يص          �عملية �خالل ��من �لإلبداع �الوط�� �النظام �مؤشرات �وفق ��ل��زائر� �دول�مقارنة مع

  .�بت�ار����وضعية�مح�شمة��أخرى�وجدنا�أن�ا��زائر�تحتل

�تأثر��������������� �و�الذي ��ستقالل �منذ �املنت�� ��قتصادي �النمط �إ�� �راجع ��ذا ��� �الس�ب و�لعل

�عتمد�ع���املحروقات�و�من��نا�يمكن�����باألزمات��قتصادية�ا��ارجية�خاصة�وأن��ي�لة��قتصاد

دراسات�قادمة�التفك������البحث�عن�الر�ط�ب�ن�ضعف�القدرة�ع����بداع�و��قتصاديات�املعتمدة�

 ع���املوارد�الطبيعية�بمع����ل�تؤثر�املوارد�الطبيعية�ع���القدرة��بداعية�للدول�؟
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  قائمة�املراجع

  :املراجع�باللغة�العر�ية�

 :الكتب�

،سلســـــــــلة�"دور�مؤسســــــــات�التعلـــــــــيم�العـــــــــا����ـــــــــ��نقــــــــل�التقنيـــــــــة�و�توطي��ـــــــــا�"أســــــــامة�بـــــــــن�صـــــــــادق�طيـــــــــب�، -)  02

  دراسات�يصدر�ا�مركز��نتاج��عالمي�،�جامعة�امللك

  .ديوان�املطبوعات�ا��زائر�ة�" اقتصاد�ا��زائر�املستقلة�" أحمد����� -)  03

ع�ـــــــــ���–ثنـــــــــاء�فـــــــــؤاد�عبـــــــــد�هللا���–محمـــــــــد�عبـــــــــد�الشـــــــــفيع�ع��ـــــــــ����–طـــــــــا�ر�كنعـــــــــان��–أنطـــــــــوان�زحـــــــــالن� -)  04

النمـــــــــو��قتصـــــــــادي�و�"منـــــــــذر�خـــــــــدام�،��–عمـــــــــر�الـــــــــرزار�–ز��ـــــــــ��حامـــــــــدي��–مـــــــــراد�ديـــــــــا�ي��–عبـــــــــد�القـــــــــادر�ع�ـــــــــ��

،�املركــــــــــــــز�العر�ــــــــــــــي�لألبحــــــــــــــاث�و�دراســــــــــــــة�" امة��ــــــــــــــ��الــــــــــــــدول�العر�يــــــــــــــة���عــــــــــــــاد��قتصــــــــــــــاديةالتنميــــــــــــــة�املســــــــــــــتد

  .2013يناير�/ السياسات،�الطبعة��و����ب��وت�،��انون�الثا�ي�

جمـــــــــال�يوســـــــــف�بـــــــــدير�،�اتجا�ـــــــــات�حديثـــــــــة��ـــــــــ��إدارة�املعرفـــــــــة�و�املعلومـــــــــات�،�ردن�عمـــــــــان�،�دار�كنـــــــــوز� -)  05

  .،��2010/ 1431:املعرفة��الطبعة��و���

  .عمان��–جمال�خ���هللا�،��بداع��داري�،�دار�أسامة�لل�شر�و�التوز�ع���ردن� -)  06

  .عبد�العز�ز�ف�د�،��صدار�ا��ادي�و�العشر�ن -)  07 

 . 1982إ����1962من�" تجر�ة�التنمية�و�التخطيط����ا��زائر�" عبد�اللطيف�بن�اش��و� -)  08

عمــــــــــــان�،�الطبعــــــــــــة��–صــــــــــــاد�املعرفــــــــــــة�،�دار�الصــــــــــــفا�لل�شــــــــــــر�و�التوز�ــــــــــــع�ر��ــــــــــــ��مصــــــــــــطفى�عليــــــــــــان�،�اقت�-)  09

  .،�1433-�2012و���

ديـــــــــــوان�املطبوعـــــــــــات�ا��امعيـــــــــــة�"املـــــــــــدخل�إ�ـــــــــــ��سياســـــــــــات��قتصـــــــــــادية�ال�ليـــــــــــة�" عبـــــــــــد�املجيـــــــــــد�قـــــــــــدي� -)  10

  .ا��زائر

ا��ـــــــــزء�"سياســـــــــة�تخطـــــــــيط�التنميـــــــــة�و�إعـــــــــادة�تنظيم�ـــــــــا��ـــــــــ��ا��زائـــــــــر"محمـــــــــد�بلقاســـــــــم�حســـــــــن���لـــــــــول، -)  11

  .1999الثا�ي�،ديوان�املطبوعات�ا��امعية�،�ا��زائر

مــــــــــــدحت�أبــــــــــــو�النصــــــــــــر�،�تنميــــــــــــة�القــــــــــــدرات��بت�ار�ــــــــــــة��لــــــــــــدى�الفــــــــــــرد�و�املؤسســــــــــــة�،�مجموعــــــــــــة�النيــــــــــــل� -)  12

  .2004العر�ية�،�مصر�،

،�ديـــــــــوان�املطبوعـــــــــات�) فر��ـــــــــ���إنجل�ـــــــــ�ي�،عر�ـــــــــي�(مصـــــــــطفى���ـــــــــ�،�م��ـــــــــم�املصـــــــــط��ات��قتصـــــــــادية� -)  13

  .1984،�ا��امعية�،ا��زائر 
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دار�ا��امعـــــــــــــــة�" العالقـــــــــــــــات��قتصـــــــــــــــادية�الدوليـــــــــــــــة�"عـــــــــــــــادل�أحمـــــــــــــــد�حشـــــــــــــــ�ش�،مجـــــــــــــــدي�محمـــــــــــــــود�شـــــــــــــــ�اب�

  .2005ا��ديدة،مصر�

  

  :�طروحات�و�املذكرات�

الر�ــــــــــان�ا��ديــــــــــد�إلدارة�املــــــــــوارد�ال�شــــــــــر�ة�: إنتــــــــــاج�و�مشــــــــــاركة�املعرفــــــــــة��ــــــــــ��املؤسســــــــــة�" بلقــــــــــوم�فر�ــــــــــد�، -)  14

تخصـــــــــــــــص��ســـــــــــــــي���،�ســـــــــــــــنة�: ��العلـــــــــــــــوم��قتصـــــــــــــــادية،أطروحـــــــــــــــة�مقدمـــــــــــــــة�لنيـــــــــــــــل�شـــــــــــــــ�ادة�الـــــــــــــــدكتوراه��ـــــــــــــــ"

2012/2013  .  

محاولـــــــة���ـــــــ�يص�و�تقيـــــــيم�النظـــــــام�الـــــــوط���لالبت�ـــــــار��ـــــــ��ا��زائـــــــرخالل�الف�ـــــــ�ة�"دو�ـــــــس�محمـــــــد�الطيـــــــب -)  15

  .   2012- 2011،�أطروحة�مقدمة�لنيل�ش�اة�الدكتوراه����العلوم��قتصادية�سنة�" 2009 - 1996

�قتصـــــــــاد�ا��زائـــــــــري��نتقـــــــــال�مـــــــــن�ا��طـــــــــة�إ�ـــــــــ��الســـــــــوق�ومـــــــــدى�انجـــــــــاز�أ�ـــــــــداف�"عبـــــــــد�هللا�بلونـــــــــاس� -)  16

أطروحــــــــة�دكتــــــــوراه�دولــــــــة��ـــــــــ��العلــــــــوم������قتصــــــــادية�،�تخصــــــــص�نقــــــــود�و�ماليـــــــــة�،�"السياســــــــة��قتصــــــــادية�

  . 2005-2004السنة�ا��امعية�

  :املداخالت�العلمية�

رأس�: " دمــــــــــة�إ�ـــــــــــ��امللتقــــــــــى�الـــــــــــدو���ا��ــــــــــامس�حـــــــــــول�مداخلـــــــــــة�مقو�آخــــــــــرون�،محمــــــــــد�الســــــــــعيد�جـــــــــــوال� -)  17

املنعقـــــــــد�ب�ليـــــــــة�العلـــــــــوم�" املـــــــــال�الفكـــــــــري��ـــــــــ��منظمـــــــــات��عمـــــــــال�العر�يـــــــــة��ـــــــــ��ظـــــــــل��قتصـــــــــاديات�ا��ديثـــــــــة�

��13/14: الشـــــــــــــلف�أيـــــــــــــام���–�قتصـــــــــــــادية�و�التجار�ـــــــــــــة�و�علـــــــــــــوم�ال�ســـــــــــــي���،�بجامعـــــــــــــة�حســـــــــــــ�بة�بـــــــــــــن�بـــــــــــــوع���

  . 2011د�سم���

اقتصــــــــــاد�املعرفــــــــــة�والتنميــــــــــة�:(( بحــــــــــث�مقــــــــــدم�للمــــــــــؤتمر�العل�ــــــــــ��ا��ــــــــــامس�،�شــــــــــ��ين�بــــــــــدري�البــــــــــارودي� -) 18

  . -العراق��-الرصافة�،��يئة�التعليم�التق��/ مع�د��دارة��،�2005ن�سان��27- 25،�))�قتصادية�

دور�املؤسســـــــــــة��قتصـــــــــــادية��ـــــــــــ��بنـــــــــــاء�نظـــــــــــام�« ): 2008(بـــــــــــن�مـــــــــــو�زة�مســـــــــــعود�وحســـــــــــاب�محمـــــــــــد�ملـــــــــــ�ن� -)  19

و�ــــــــ��حــــــــول�املؤسســــــــة��قتصــــــــادية�ا��زائر�ــــــــة�و�بت�ــــــــار��ــــــــ��ظــــــــل��لفيــــــــة�الثالثــــــــة،�،ملتقــــــــى�د»وط�ــــــــ��لإلبــــــــداع

  .،)قاملة�1845ماي�8جامعة�:ا��زائر(

وز�ــــــــــر�العمــــــــــل�و� ملتقــــــــــى�ج�ــــــــــوي�وســــــــــط�إلطــــــــــارات�قطــــــــــاع�ال�شــــــــــغيل�،مداخلــــــــــة�الســــــــــيد،��الطيــــــــــب�لــــــــــوح�-)  20

    . 2010ال�شغيل�و�الضمان��جتما���سابقا�جوان�
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د��ـــــــــ��ا��زائـــــــــر،�.م.تحـــــــــديات�وعقبـــــــــات�تواجـــــــــھ�إصـــــــــالح�التعلـــــــــيم�العـــــــــا���ونظـــــــــام�ل القـــــــــادر،تـــــــــوا�ي�عبـــــــــد� -)  21

افر�ـــــــــــل��22إصــــــــــالحات�التعلــــــــــيم�العـــــــــــا���والتعلــــــــــيم�العــــــــــام�الــــــــــرا�ن�و�فــــــــــاق،�يــــــــــوم�: أعمــــــــــال�اليــــــــــوم�الدرا�ــــــــــ��

  .ا��زائر/،�مخ���املمارسات�اللغو�ة����ا��زائر،�جامعة�البو�رة�2013

يــــــــوم�" �نفــــــــاق�ع�ــــــــ��البحــــــــث�العل�ــــــــ��بــــــــا��زائر�و�تمو�لــــــــھ�"تصــــــــادي�حــــــــول�توفيــــــــق�بوقاعــــــــدة�،�مقــــــــال�اق -)  22
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