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اهتم املفكرون االقتصاديون بموضوع النمو االقتصادي منذ القدم خاصة في العقود االخيرة و                   

ذلك ملا له من أهمية في االقتصاد و أثر بالغ على حياة االفراد , و قد ركز معظمهم كيفية تفسيره ,مصادره و 

مراحل على يد نخبة من العوامل املحددة له حيث ظهرت مجموعة من النظريات التي تدرس النمو على عدة 

االقتصاديين باختالف أيديولوجياتهم و توجهاتهم  انطالقا من الكالسيكيين الذين كانت تحليالتهم للنمو 

نظرية, معتمدة على التحليل الجزئي لعوامل االنتاج حيث كانوا يرون انه عبارة عن عملية تراكم رأسمال, 

ا من دراسات سابقيهم و جاءا بمفهوم جديد للنمو يقوم على وصوال الى النيوكالسيكين الذين استفادوا كثير 

عوامل انتاج غير تقليدية كاالستثمار و االدخار و التقدم التكنولوجي فمنهم من كان يرى أن هذه العوامل 

خارجية مستقلة تماما و منهم من رأى أنها داخلية املنشأ أي نستطيع تفسيرها و بالتالي التحكم فيها , فـ"سولو" 

رى أن التقدم التكنولوجي عامل خارجي بينما ركز "رومير" على أهمية البحث و التطوير في حين أعتمد " ي

لوكس" على رأسمال البشري في بناء نموذجه و أكد "بارو" دور النفقات الحكومية و البنية التحتية و "روبيلو" 

تكنولوجي مصدر ألساس ي للنمو على مفهوم رأسمال املوسع و لكنهم جميعا اتفقوا على أن التقدم ال

 االقتصادي و هذا ما سنراه في هذا الفصل بالتفصيل.    

 الفصل األول 

 التقدم التكنولوجي و نظرية النمو الخارجي  -1

عرف نموذج "روي هارود" و  "افارس ي دومار " كثيرا من التشاؤم و ذللك أن استنتاجاتهم التي                

عدم امكانية اإلحالل بين عوامل  ليل الكنزي و مفهوم خاصية حافة السكين التي تفترضكانت مبنية على التح
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اإلنتاج لم تتمكن من االستخدام االنسب لعوامل النتاج حيث أن الجمود املفترض لرأسمال أفقدها كفاءتها 

لكثيرين و عزز من عدم امكانية حدوث نمو اقتصادي متوازن عند حالة التشغيل الكامل, هذا ما جعل ا

يفكرون في نماذج اكثر واقعية على غرار " روبرت سولو "الذي سنتطرق الى نموذجه الذي يعتبر النموذج 

 الساس ي و الشامل كما يعتبر أب النمو االقتصادي. 

 : 1نموذج "سولو" دون التقدم التكنولوجي -1.1

عرض االقتصادي األمريكي  "روبرت سولو"  نموذج النمو االقتصادي في املدى الطويل في مقاله               

و الذي جاء كرد على االنتقادات التي تلقاها نموذج "روي  1956املشهور "مساهمة في نظرية النمو " عام 

و"  هي دراسة تباث تطور النمو "افارس ي دومار "  و كانت الفكرة األساسية  لنموذج "سول  هارود" و

االقتصادي على املدى الطويل و عدم اإلحالل بين عوامله في املدى القصير و أن تراكم رأسمال هو نسبة ثابتة 

 .  Y=f (K,L)من الدخل و استبدال املعامل الثابت لرأسمال في دالة اإلنتاج بدالة متجانسة خطيا 

 : ضيات كالتاليو يقوم هذا النموذج على مجموعة من الفر 

 منتجا مركبا واحدا وتسوده املنافسة التامة في جميع أسواقه االقتصاد مغلق، ينتج -

دوغالس"  ذات غلة الحجم الثابتة حيث يمكن اإلحالل بين عناصر -دالة اإلنتاج هي دالة من نوع "كوب- 

 اإلنتاج مع تناقص اإلنتاجية الحدية لها.

  ر. وجود مرونة في األسعار و األجو  -

 التكنولوجيا متغير خارجي.- 

 اهتالك رأسمال الحالي بنسبة ثابتة. -

                                                           
1
 Gregory .N.Mankiw  «Macroéconomie » 3

eme 
  édition De Boeck Université A.S 2003 p 236. 
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 االستهالك يأخذ شكل دالة كينز أي: -

C = cY ⇒ S = (1- c)Y = sY. 

   n فإن عرض العمل ينمو بمعدل  nنسبة مساهمة السكان في التشغيل ثابتة أي عندما ينمو السكان بمعدل -

  أيضا.

 Inada :2شرط  -

االنتاجية الحدية لرأس املال ) أو العمل ( تقترب من ال نهاية عندما يؤول رأس املال )أو العمل( إلى               

 وتقترب من الصفر عندما يؤول رأس املال ) أو العمل ( إلى ماال نهاية: الصفر

lim
𝐾→0

(
𝜕𝐹

𝜕𝐾
) =  lim

𝐿→0
(

𝜕𝐹

𝜕𝐿
) =  ∞ 

lim
𝐾→∞

(
𝜕𝐹

𝜕𝐾
) =  lim

𝐾→∞
(

𝜕𝐹

𝜕𝐿
) = 0 

 التحليل 

 : لدينا دالة االنتاج من الشكل

(1..........................................)Y=f (K, L) 

  k =   
𝐾

𝐿
تمتل رأسمال الفردي    ,   

𝑌

𝐿
    =y  )تمثل االنتاج الفردي )لكل عامل 

 وهذا يعني أن دالة االنتاج تصبح 

                                                           

2 هي شروط مفروضة على دالة االنتاج النيوكالسيكية و اليت متثل العالقة بني الناتج الفردي و رأمسال للفرد 
  



الدراسة النظرية ألثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي                 القسم األول               

 

8 
 

𝑌

𝐿
 = 

𝑓 (𝐾,𝐿)

𝐿
  ⇔   𝑦 =  (

𝐾

𝐿
, 1) = 𝑓 (𝑘)  = 𝑦 

 : كما هو موضح في الشكل التالي ذات غلة الجم الثابتة  Cobb-douglasدالة االنتاج من نوع      - 

 

 من خالل املنحنى نالحظ تناقص مردودية رأسمال الفردي 

 : ولدينا املعادلة التي تتعلق بتراكم رأسمال عبر الزمن

𝐾 ̇ =
𝑑𝑘

𝑑𝑡
= 𝐼 −  𝛿𝐾 

علما أننا تحت ظل فرضية االقتصاد املغلق فأن  التوازن يقتض ي بالضرورة تساوي االستثمار                   

 : مع االدخار, ومنه فأن التغير النسبي في رأسمال يساوي الفرق بين االستثمار و اهتالك رأسمال و نكتب حينئذ

𝐼 = 𝑆 = 𝑠𝑌  ⇒ �̇� = 𝑠𝑌 − 𝛿𝐾 
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 : و من جهة اخرى يمكننا كتابة

𝑘 =  
𝐾

𝐿 
  ⇒ log 𝑘 =  log 𝐾 −  log 𝐿 

⇔ 
𝒅 𝐥𝐨𝐠 𝒌

𝒅𝒕
=  

�̇�

𝒌
=  

�̇�

𝑲
=  

�̇�

𝑳
=  

𝒔𝒀 − 𝜹𝑲

𝑲
−

�̇�

𝑳
 

و حسب معادلة الفرضية التي تعطينا معدل نمو عنصر العمل عبر الزمن بافتراض التوازن في               

 : سوق العمل فأننا نكتب

�̇�

𝐿
= 𝑛 ⇒

𝑑 log 𝐿

𝑑𝑡
= 𝑛 ⇒  log 𝐿 = ∫ 𝑛𝑑𝑡 = 𝑛𝑡 + 𝐶0 

⇒ 𝐿𝑡 = 𝑒𝑛𝑡+𝐶0   𝐿0 =  𝑒𝐶0 

 : و منه تصبح املعادلة كالتالي

�̇�

𝑘
=  

𝑠𝑌

𝐾
− 𝛿 − 𝑛 =

𝑠𝑌

𝐾
− 𝛿 − 𝑛 

 : وهذا ما يعطينا املعادلة الديناميكية االساسية لنمو معدل رأسمال الفردي

�̇� = 𝑠𝑓(𝑘) − (𝛿 + 𝑛)𝑘………….……………(2) 

 : و التي يمكن تمثيلها في الشكل التالي

 

 



الدراسة النظرية ألثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي                 القسم األول               

 

10 
 

 املعادلة الديناميكية االساسية لنمو معدل رأسمال الفردي : (2الشكل )

 

              

 أن معدل تغير مخزون رأسمال لكل وحدة فعلية من العمل هو عبارة عن الفرق  (2)توضح لنا املعادلة      

 

 

 

 

قيمة االستثمار الواجب  " و 𝑠𝑓(𝑘)بين االستثمار الحالي لكل وحدة فعلية من العمل " 

𝑠)استثمارها       "  + 𝑛)𝑘 "من أجل الحفاظ على" K حتى ال ينخفض أو يبقى ثابتا, و ذلك ألن مخزون "

أيضا يجب على مخزون رأسمال أن ينمو  "K", و من جهة أخرى حتى ال ينخفض "δ رأسمال يهتلك بمقدار "

 ".n "  بنفس معدل نمو العمل

و يمكننا التمييز بين حالتين أساسيتين اذا تعرض مخزون رأسمال أو معدل نموه الى صدمة                 

اقتصادية, الحالة االولى ايجابية و هي زيادة في معدل االدخار لدى املستهلكين انطالقا من حالة التوازن فأن 

و معدل النمو االقتصادي , أما الحالة الثانية فهي  هذا يؤدي الى زيادة معدل االستثمار و بالتالي زيادة اإلنتاج

" الذي يمارس ضغطا Lسلبية و تتمثل في زيادة معدل النمو الديموغرافي و ينتج عنها زيادة في عرض العمل "

" مما يجعله يتناقص مما يأثر على معدل النمو بصفة عامة, و يفسر هذا اقتصاديا بتوسع Kكبيرا على تراكم "

 م لتغطية العمال الجدد الداخلين في القوى العاملة.رأسمال الالز 
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 : و يمكن تلخيص نموذج سولو القاعدي في الشكل التالي

 نموذج "سولو" القاعدي : (3(الشكل 

 

Source : Robert.J.Barro, Xavier Sala .I.Martin « La croissance Economique » Ediscience International ,France,1996,p21. 

𝑠)"  و "𝑠𝑓(𝑘)" هي الفرق بين املنحنيين "Kنسبة التغير في "                 + 𝑛)𝑘 و عند تقاطع هذين , "

  : املنحنيين نجد

 �̇� =  " ∗𝑘في هذه النقطة بـ "   "𝑘"و تسمى هذه الحالة بالحالة التوازنية و يشار الى القيمة املوافقة لـ 0

 : و تحقق جبريا املعادلة

 𝑠𝑓(𝑘∗) = (𝑠 + 𝑛)𝑘∗   
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" 𝑘" أيضا ثابتين و بالتالي فأن "𝑐" و "𝑦" ثابت في حالة االستقرار  مما يعني أن "𝑘أي أن "                  

" 𝐾" ال تنمو في حالة الثبات في  النموذج النيوكالسيكي لسولو, ثبات هذه املقادير الفردية يعني أن "𝑐" و"𝑦و"

" ,𝑌" و "𝐶 بمعدل "" تنمو في حالة الثبات𝑛.النمو السكاني " 

و منه فأن معظم اقتصاديات الدول تنمو في املدى القصر و ليس في املدى الطويل, حيث أنه                   

كلما اقترب االقتصاد من الحالة التوازنية  كلما زاد تباطؤ نموه وصوال الى حالة االستقرار حيث يصبح ثابتا, و 

" عالي فأنها تتصف بالغنى و العكس صحيح ,اما 𝑠" يمكن تفسير هذا اقتصاديا أن الدول التي لها معدل ادخار

الدول التي فيها معدالت النمو السكاني مرتفعة فتعتبر دول فقيرة نسبيا ألن هذه املعدالت تعد عائق لنموها 

 االقتصادي.

دور التقدم التكنولوجي في نموذج "سولو"  - 2.1 

نموذج ال يستطيع تفسير حقيقة نمو دخل الفرد في يمكن املالحظة أن ال بناء على ما سبق                   

املدى الطويل مهما زاد تراكم رأسمال فأنه في النهاية عندما يؤول الى الحالة التوازنية يكون مستوى نمو كل 

 املعامالت ثابت و هذا ما يجعل النموذج يتسم بلمحة غير واقعية تماما .

مفهوم التقدم التكنولوجي في النموذج كمحاولة للتخلص من على هذا األساس تم أدخال                    

 .3مشكلة تناقص املردودية السلمية لعوامل اإلنتاج على املدى الطويل

 : هيكس هناك ثال تعاريف أساسية للتقدم التكنولوجي ، و التي جاء بها كل من هارود , سولو و 

 كان يدعم إنتاجية العمل.حسب " هارود " يكون التقدم التكنولوجي حياديا إذا  -

 حسب" سولو " يكون التقدم التكنولوجي حياديا إذا كان يدعم رأس املال. -

 أما " هيكس " فاعتبر أنه يمكن لدالة اإلنتاج أن تتأثر بالتقدم التكنولوجي. -

                                                           
3
 Op.Cit, p 30-48 
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فكار جديدة و بالنظر لهذه التعريفات فأن التقدم التكنولوجي هو عبارة عن عملية توليد أ                   

تساهم في التخلص من مشكلة تناقص الغلة على املدى الطويل تأثيرات كثيرة و مختلفة لكنها في األخير تؤدي 

دائما الى زيادة النمو االقتصادي, و بما أن هذه النظريات تصب كلها في نفس االتجاه فأنه في الغالب ما يؤخذ 

  : فأن دالة اإلنتاج تكون من الشكلالتقدم التقني الذي يدعم إنتاجية العمل و علية 

Y= f (K, AL) 

 "𝑥تمثل مستوى التكنولوجيا تنمو بمعدل ثابت "  "𝐴" حيث أن

  يعطى شرط تغير مخزون رأسمال باملعادلة التالية

�̇� = 𝑠𝑓(𝐾. 𝐴𝐿) − 𝛿𝐾…………..……………. (3) 

 "𝑘" نحصل على املعادلة التالية بداللة "𝐿( على "1بقسمة املعادلة )

�̇� = 𝑠𝑓(𝑘. 𝐴) − (𝑛 + 𝑠)𝑘…………………….(4) 

 نالحظ أن الناتج الفردي أصبح مرتبط باملستوى التكنولوجي 

 "𝑘( على" 2لحساب معادلة النمو نقوم بقسمة املعادلة )

𝑦𝑘 =
𝑠𝑓(𝑘. 𝐴)

𝑘
− (𝑛 − 𝛿) 

.𝑠𝑓(𝑘تبين هذه املعادلة ان االنتاج املتوسط لرأسمال  𝐴)/𝑘  "يزيد مع الزمن بفعل نموA " بنسبة "x" 

𝑦𝑘في حالة التوازن لدينا معدل النمو "
,𝛿"يكون ثابت الن املعادالت ) ∗ 𝑛, 𝑠  تكون ثابتة وكذلك االنتاج )

 املتوسط لرأسمال يكون ثابت .
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,𝑓(1و عندما تكون املردوديات السلمية ثابتة يمكن كتابة صيغة االنتاج املتوسط :         𝐴/𝑘)   وال ،

𝑦𝑘تتطوران بنفس النسبة اي  "A" و " 𝑘يكون ثابت اال اذا  كانت"
∗ = 𝑥  ومنه يعطى االنتاج الفردي

 باملعادلة 

𝑦 = 𝑓(𝑘. 𝐴) = 𝑘𝑓[1. 𝐴/𝑘] 

و الن  xعند حالة التوازن هو  𝑦" فان معدل نمو A"  و" kكما هو الحال بالنسبة لـ ـ"              

𝐶 = (1 − 𝑠)𝑦   فان معدل النمو لـy  عند حالة التوازن هوx  و الن𝐶 = (1 − 𝑠)𝑦  فان معدل

𝐴𝐿"، ايضا عند حالة التوازن نرمز لـ xهو"  Cالنمو لـ   = �̂�  و هو يمثل املقدار الفعلي للعمل ألنه يساوي

الكمية الفعلية للعمل مضروبة في كفاءتها ويطلق ايضا على هذا املصطلح العمل الفعال و بالتالي يمثل املتغير 

"�̂� " : كمية رأسمال لكل وحدة من العمل الفعال ، كمية االنتاج لكل وحدة من العمل الفعال

�̂� = 𝑌/(𝐶. 𝐴) : تعطى باملعادلة التالية 

�̂� = 𝑓(�̂�. 1) = 𝑓(�̂�) 

,𝑦و بالتالي يمكن كتابة دالة االنتاج بالشكل املكثف و ذلك باستبدال                𝑘  بـ�̂� , �̂�  و باستخدام

 : " كما يلي�̂�" فيمكن اشتقاق معادلة  "xل "" بمعدAشرط نمو" 

𝑦�̂� =
𝑠𝑓(�̂�)

�̂�
− (𝑥 + 𝑛 + 𝛿) 

𝑥)تمثل العبارة               + 𝑛 + 𝛿)  معدل االهتالك الفعلي ل�̂�   اذا كان معدل االدخار،(𝑠 = 0)  

𝑥)بمعدل " �̂�و جزئيا بسبب نمو " "𝛿بمعدل "  "𝑘" سيختفي جزئيا نتيجة اهتالك "�̂�فان " + 𝑛) 

�̂�عند حالة االستقرار  =  و بالتالي يتحقق الشرط    0
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𝑠𝑓(�̂�∗) = (𝑥 + 𝑛 + 𝛿) 

    " La règle d’or و هذا ما يسمى عند سولو  بـ  "

  "𝑦𝑘" و معدل النمو "�̂�و لدينا الشكل التالي يوضح لنا العالقة بين "

 

  "𝒚𝒌" و معدل النمو "�̂�العالقة بين " : (4الشكل رقم )

 

Source : Op.cit. 

,�̂� «عند حالة االستقرار تكون املتغيرات                                   �̂�, �̂�  «     ثابتة و بالتالي فأن املتغيرات الفردي

»    « 𝑐, 𝑦, 𝑘   " تنم في حالة الثبات باملعدل الخارجي للتقدم التكنولوجيx." 

,𝐶 »املتغيرات                         𝑌, 𝐾 » " تنمو عند حالة الثبات بمعدل n +x  الذي يمثل مجموع النمو  "

 السكاني و التقدم التكنولوجي.



الدراسة النظرية ألثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي                 القسم األول               

 

16 
 

هي عملية حساب أو قياس جزء من نمو الناتج الداخلي الخام و الذي ال يرجع الى   4محاسبة النمو         

عوامل االنتاج التقليدية رأسمال و العمل و أنما يمثل التقدم التكنولوجي و يسمى أيضا " بواقي سولو " و لقد 

 ( 1997( و "دينيسون" )1957تطورت مع نهاية خمسينيات القرن املاض ي كامتداد ألعمال "سولو" )

 نقطة البداية ملحاسبة النمو هي معادلة االنتاج الكلي : 

𝑌𝑡 = 𝐴𝑡𝐹(𝐾𝑡, 𝑁𝑡) 

 حيث انه حسب هذه املعادلة فان نمو االنتاج يتوقف على عاملين هما :

 "Ntو العمل"  "Ktحجم عوامل االنتاج رأسمال "  .1

)يسمى ايضا االنتاجية الكلية للعوامل( للتعرف على مصدر نمو  "Atالتطور التكنولوجي"  .2

 االنتاج 

∆𝑌𝑡

𝑌𝑡
=

∆𝐴𝑡

𝐴𝑡
+

𝜕𝑌𝑡

𝜕𝐾𝑡

∆𝐾𝑡

𝑌𝑡
+

𝜕𝑌𝑡

𝜕𝑁𝑡

∆𝑁𝑡

𝑌𝑡
 

 

=
∆𝐴𝑡

𝐴𝑡

+
𝜕𝑌𝑡

𝜕𝐾𝑡

∆𝐾𝑡

𝑌𝑡

+
𝜕𝑌𝑡

𝜕𝑁𝑡

𝑁𝑡

𝑌𝑡

∆𝑁𝑡

𝑁𝑡

 

 : حيث           
∆𝐴𝑡

𝐴𝑡
تكنولوجي (، و لقد وضع االقتصاديون فرضيتين " ) معدل التقدم الPGFيمثل تطور "    

 : ليتمكنوا من تقييم هذا املعدل و هما

 املنافسة التامة 

 " املردودية السلمية بالنسبة لـN   وKثابتة " 

 فرضية املنافسة الكاملة تسمح بكتابة االجور التي يأخذها العمال مقابل انتاجيتهم الحدية

𝜕𝑌𝑡

𝜕𝐾𝑡

=
𝑧𝑡

𝑃𝑡

  𝑒𝑡  
𝜕𝑌𝑡

𝜕𝑁𝑡

=
𝑤𝑡

𝑃𝑡

 

 ." سعر االنتاج Pt" االجر االسمي ، " wtتمثل تكلفة االستعمال االسمية لرأسمال ، " : " ztحيث "

                                                           
4
 Frédérique Bec, « Analyse macroéconomique » édition la Découverte, France, 2000, p381 
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𝛼𝑡  ليكن                =
𝑧𝑡𝐾𝑡

𝑃𝑡𝑌𝑡
الجزء من الدخل املكتسب من عامل رأسمال و هي تمثل مرونة االنتاج  

 1بالنسبة لرأسمال ، أي الزيادة النسبية في الناتج الناتجة عن زيادة نسبية في رأسمال ، أي أذا زاد رأسمال بــ 

 %. α% زاد االنتاج بـ 

𝛽𝑡  و لدينا               =
𝑤𝑡𝑁𝑡

𝑃𝑡𝑌𝑡
الجزء من الدخل املكتسب من العمل ، و هي تمثل مرونة االنتاج بالنسبة  

% فإن 1للعمل أي الزيادة النسبية في الناتج ناتجة عن الزيادة النسبية في العمل أي أنه إذا زاد العمل بـ 

 %. βاإلنتاج سيزداد بـ 

 : في حالة املنافسة التامة تكون 

𝛼𝑡 =
𝜕𝑌𝑡𝐾𝑡

𝜕𝐾𝑡𝑌𝑡

     𝑒𝑡       𝛽𝑡 =
𝜕𝑌𝑡𝑁𝑡

𝜕𝑁𝑡𝑌𝑡

 

αحيث أن املردوديات السلمية ثابتة و  + β = 1 

 : و منه يمكن كتابة

∆𝒀𝒕

𝒀𝒕

=
∆𝑨𝒕

𝑨𝒕

+ 𝜶𝒕

∆𝑲𝒕

𝑲𝒕

+ (𝟏 − 𝜶𝒕)
∆𝑵𝒕

𝑵𝒕

 

 و هذه هي املعادلة االساسية في عملية حساب محاسبة النمو.

 : كالتالي ومن هذه املعادلة يمكن استخراج باقي "سولو"

∆𝐴𝑡

𝐴𝑡

=
∆𝑌𝑡

𝑌𝑡

− 𝛼
∆𝐾𝑡

𝐾𝑡

− (1 − 𝛼)
∆𝑁𝑡

𝑁𝑡

 

التقدم التكنولوجي يعتبر كسلعة متاحة للجميع في هذا النموذج أما العمل و رأسمال فهما                    

عامال االنتاج العاديين، فبالنسبة "لسولو" هذا الباقي هو عبارة عن قياس تأثير التقدم التكنولوجي على النمو 
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ظل تحقق فرضيات املنافسة التامة و املردوديات السلمية الثابتة أما في حالة عدم تحققها االقتصادي في 

فأنه يكون مرتبط بعوامل أخرى غير التقدم التكنولوجي أي أن هذا الباقي هو عبارة عن جزء من النمو لكن ال 

تقدم التكنولوجي في هذا يمثل من طرف عوامل االنتاج املعروفة  العمل أو رأسمال و أنما يمثل بمساهمة ال

 ".   PGF النمو أو كما فسره "سولو" بمعدل نمو "

 تقييم النموذج

من خالل ما سبق نرى أن ما جاء به "سولو" يعتبر قفزة نوعية في مجال النمو االقتصادي ،                    

بمعدل استثمار   حيث أنه من خالل نموذجه فسر قوة نمو اقتصاد الدول من خالل تمتع هذه االخيرة

رأسمال عالي  أو معدل نمو ديموغرافي ضعيف أو تقدم تكنولوجي قوي او كل هذه العوامل مجتمعة و العكس 

بالنسبة للدول الفقيرة ، و أن كل االقتصاديات تؤول للنمو الصفري في غياب القدم التكنولوجي الذي اعتمد 

 عامل خارجي مستقل.عليه من أجل رفع كفاءة عوامل االنتاج معتبرا اياه 

"سولو" و ذلك ألنه عرف عدة  ولكن رغم كل هذا اال أنه  وجهت عدة انتقادات لنموذج                    

سلبيات جعلت كثير من االقتصاديين يشككون في صحة تفسيراته ومن بين ذلك مسألة تناقص معدل النمو 

لحدية الفردية التي اعتمد عليها و اضافة الى اعتبار في املدى الطويل الذي ينتج عن فرضية تناقص اإلنتاجية ا

التقدم التكنولوجي متغير خارجي دون اعطاء تفسير دقيق له أو كيفية تحسينه و بناء على هذا حاول الكثير 

 من االقتصاديين بناء نماذج اكثر دقة و اكثر فائدة تحليلية.

 الفصل الثاني

 الداخليالتقدم التكنولوجي و نظريات النمو  -2

بعد االنتقادات التي طالت نموذج "سولو" خاصة لعدم إعطائه تفسيرا للتقدم التكنولوجي                         

معتبرا اياه عامال خارجيا ظهر تيار جديد في أواخر الثمانينات على يد كثير من االقتصادين و املفكرين رأى أنه 
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ي بإدخاله في النماذج كمتغير داخلي يقوم بتحفيز االنتاجية من الضروري إعطاء بعد أخر للتقدم التكنولوج

وذلك ما الكلية لعوامل االنتاج  و أن عملية النمو ككل تتحدد بواسطة هذه العوامل من داخل النموذج 

 يعرف بنماذج النمو الداخلي . 

 أثر سياسة التربية و البحث العلمي على النمو االقتصادي   1.2- 

 رومير" نموذج "بول  -1.1.2

و يعد كأب هذا التيار ففي  5يعتبر نموذج "رومير" أول نموذج جاء بفكرة النمو الداخلي                     

في الستينات التي تقول بأن   « Kenneth Arrow »الذي استوحى أفكاره من طرف  1986نموذجه األول  عام  

و أن التعلم و املعرفة عن طريق املمارسة تسمح   « larniing by doing »التقدم التقني ينتج عن التمرن 

بتحسين إنتاجية العمل و بالتالي  تؤدي الى تحسين العملية االنتاجية ككل , أن التأثيرات اإليجابية الخارجية  

تنتج عن طريق تراكم رأسمال املعرفي و التي تعمل على القضاء على تناقص اإلنتاجية الحدية لرأسمال على 

, كما أن هذه التأثيرات الخارجية توفر تدفقات معينة تخلق بدورها  على املستوى الجزئي املدى الطويل

مخزون رأس املال لالقتصاد الكلي, هذه التدفقات الخارجية يمكن تفسيرها على أنها مخزون مشترك 

عن طريق  للمعارف, كما أنها تجعل دالة اإلنتاج متزايدة أي أن عامل املعرفة يصبح داخلي املنشأ و ذلك

 االبتكارات.

و الذي تميز بوجود التقدم التقني و لكن كعامل  1990أما النموذج الثاني فقد جاء به سنة                      

داخلي حيث اعتبر أن االفكار غير قابلة للتنافس عكس عوامل االنتاج التقليدية كما يمكن استخدامها عدة 

تنتقل بتكلفة مباشرة شبه معدومة ال  مرات من طرف االعوان االقتصادين دون أن يؤدي الى تناقصها و 

يستطيع مالكها مراقبتها ال بشكل جزئي و لذلك تكون التكلفة االولية لإلنتاج مرتفعة جدا غير أنها تتناقص 

                                                           
5
ادية ، كبداني سيد أحمد ،أثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية ، اطروحة دكتوراه في العلوم االقتص 

-2012تلمسان ، -و العلوم التجارية و التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد تخصص اقتصاد ، كلية العلوم االقتصادي   
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بفعل عملية نسخ الوحدات املوالية مما يجعله اقتصاد االفكار يرتبط باملردوديات السلمية املتزايدة و يبنى 

 . على مجموعة من الفرضيات

 : لفرضياتا

 االقتصاد مغلق و عرض العمل ثابت.-

 الرقي التقني داخلي املنشأ وينتج عن إنتاج املعارف من طرف باحثين دافعهم الربح.  -

 و هو أساس التفسير. ) R&D (الرقي التقني املرتبط بنشاطات البحث والتطوير -

 ال يوجد اهتالك, و أن معدل االدخار تابت و خارجي املنشأ-

يمثل االبتكار توسيع لرأس  يمثل رأس املال البشري العامل الوحيد لإلنتاج في قطاع البحث و التطوير, و-

 املال.

قطاع إنتاج  : يتكون نموذج "رومير " للنمو داخلي املنشأ من ثالث قطاعات أساسية وهي                      

ير الذي ينتج هذا األخير املعارف التي تستعمل في السلع النهائية، والسلع الوسيطة، وقطاع البحث و التطو 

اإلنتاج الجديد للسلع، بينما تباع حقوق امللكية الفكرية لقطاع السلع الوسيطة الذي ينتج بهذه األفكار 

 الجديدة سلعا يبيعها إلى مؤسسات القطاع النهائي ،مما ينتج في األخير الرقي التقني وذلك كما يلي:

هو احتكاري, فكل مؤسسة تقوم بإنتاج سلعة متميزة عن باقي املؤسسات  وذلك  : قطاع السلع الوسيطية

 عن طريق شراء الشهادة من قطاع البحث والتطوير و يكون تعظيم الربح في هذا القطاع كما يلي 

Max : π    = P 



الدراسة النظرية ألثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي                 القسم األول               

 

21 
 

" α" و كذلك بعدد "  Lباستخدام عامل العمل" " Yيتم إنتاج السلع النهائية بكمية"  : قطاع السلع النهائية

حيث كل منها تمثل نوعا من رأسمال , و تستخدم املؤسسات تعظيم الربح بشكل "  Xمن السلع الوسيطية  " 

 تنافس ي.

: يستخدم هذا القطاع رأسمال التكنولوجي أو مخزون املعارف املتوفر و ذلك ببيع قطاع البحث والتطوير

 ابتكارات براءة اختراع الباحثين لقطاع السلع الوسيطية من أجل تعظيم ربحهم.

 ولدينا دالة االنتاج من نوع  "كوب دوغالس"  بالشكل التالي

𝑌 = 𝐾𝛼(𝐴𝐿𝑌)1−𝛼  

(0 < 𝛼 < 1) 

 :حيث

    :A      رصيد االفكار     K : رصيد رأسمال 

" عامل انتاج تصبح دالة االنتاج املعطاة ذات غلة حجم متزايدة علما أن مردودية Aاذا اعتبرنا "                 

"Y  " هي ذات غلة حجم ثابتة في  "Ly " "وK" يتراكم رأسمال ,"K  مثل نموذج سولو بمعدل تابت "s  و عليه

 نكتب 

�̇� = 𝑠𝑌 − 𝛿𝐾 

          : حيث ) القوة العاملة ( ثابت و خارجي املنشأ "nإن معدل النمو الديموغرافي" 

               "𝐴𝑡 "هو رصيد أو مخزون املعارف املتراكمة عبر التاريخ حتى اللحظة "t"   "و�̇�  هو عدد االفكار "

"مضروبا في املعدل  𝐿𝐴لجديدة " الجديدة في كل لحظة و التي تساوي عدد االشخاص الباحثين عن االفكار ا

 : ( و منه نكتب املعادلة التالية γالذي يجد به الشخاص هذه األفكار ) 



الدراسة النظرية ألثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي                 القسم األول               

 

22 
 

�̇� = 𝛾. 𝐿𝐴 

 : أذن

𝐿 =  𝐿𝐴 + 𝐿𝑦 

 : انتاج االفكار  و يمكننا افتراض أن 𝐿𝐴االنتاج املباشر و  𝐿𝑦حيث 

γ =b . 𝐴𝑃 

𝑃) ثوابت , فعندما يكون  b ,pو نالحظ من هذا االفتراض أن                   < فأن إنتاجية البحث  (0

𝑃),أما عندما يكون  املعارف و االفكار املكتشفة مع رصيد ترتفع > فأن األفكار الجديدة تزيد صعوبة  (0

 اكتشافها.

 : فرضنا أن عدد االكتشافات يزيد مع عدد الباحثين فأنه يكون لدينا فإذا

𝐿𝐴  = 𝐿𝐴 
𝜇

          (0 < 𝜇 < 1) 

, و منه 1يساوي  μحيث يكون عدد الباحثين يساوي عدد االكتشافات عندما يكون معامل االهتاك املعرفي 

 : فأن التغير املعرفي يأخذ الشكل التالي

�̇� = b. 𝐴𝑃. 𝐿𝐴
𝜇

……………………………(5) 

 ظهور اآلثار الجانبية  ( يتأثر بنشاط املجموعة (�̇�)حيث نالحظ أنه على املستوى الكلي فإن                      

(externality    أما بأخذ كل باحث على حدى فإنه ثابت املردودية , و في نفس السياق فأنه يتم معاملته

 ملنشأ من طرف املجموعةبطريقة خارجية املنشأ من طرف األفراد مع أنه داخلي ا

 :مع الجزء الثابت من الباحثين يعطى معدل النمو املتوازن بالشرط التالي
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gy = gK = gA 

, أي أن اإلنتاج الفردي ورأس املال  غياب الرقي التقني فإنه ليس هناك نمو في هذا النموذج في                    

 الفردي ومخزون املعارف تتزايد بنفس املعدل على طول سلسلة النمو املتوازن.

 : ( نجد3من العالقة )

(
�̇�

𝐴
) = 𝑏

𝐿𝐴
𝜇

𝐴1−𝑃
 

)   وعلى طول خط النمو املتوازن يكون 
�̇�

𝐴
) = g

𝐴
وهو ثابت، وحيث أنه بعد االشتقاق اللوغاريتمي ينتج ما  

 : يلي

0 = μ 
𝐿�̇�

𝐿𝐴

− (1 − 𝑃) (
�̇�

𝐴
) 

 أن معدل نمو السكان يساوي معدل نمو عدد الباحثين فإنه يمكن كتابة:
َ
 وعلما

g
𝐴

=
𝜇𝑛

1 − 𝑃
 

املعارف، ومعدل ( بعوامل دالة إنتاج gتوضح هذه العالقة األخيرة أنه في املدى البعيد يحدد )*                 

𝜇)الباحثين الذي يرتبط بمعدل نمو السكان العاملين، وحيث أنه عندما تكون  نمو عدد = و  (1

(𝑃 = �̇�) : فأن (0 = 𝑏�̇�𝐴) 

 (�̇�)إلى ما النهاية فإن   tيكون ثابتا هو اآلخر، وعندما يؤول  (𝑏𝐿𝐴)ثابتة فإن b فإذا كانت                    

النمو إال إذا ارتفع عدد األفكار الجديدة مع الوقت، وهو ما يستلزم  يؤول إلى الصفر، مما يعني عدم حدوث



الدراسة النظرية ألثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي                 القسم األول               

 

24 
 

𝑃) للخروج من هذا العائق فإن النموذج افترض أن و كبيرا بالكفاية، (𝑛)أن يكون  = 𝜇 = ومنه،  (1

 يصبح لدينا:

�̇� = 𝑏𝐿𝐴𝐴 ⇒
�̇�

𝐴
= 𝑏𝐿𝐴  

تبين هذه العالقة أن إنتاجية الباحثين تتزايد مع الوقت حتى لو بقي عددهم ثابتا، و هذه                      

 ". g" حتى يرتفع معدل نمو االقتصاد " LAالنظرية تعتمد على ارتفاع "

 تقييم النموذج

معدل النمو في املدى الطويل ثابت يعتبر نموذج البحث و التطوير نموذجا داخليا بمعنى  أن                      

حيث أن االقتصاد الكلي ينمو بمعدل يساوي مجموع معدل النمو الطبيعي و معدل التقدم التقني و الذي   

يعتبره" رومير " داخلي املنشأ ألنه يعتبره منتج من طرف الباحثين و أصحاب االفكار الجديدة و كلما زاد 

عله متعلقا بـقدرة النظام االقتصادي في البلد على منحهم أقساط و عددهم زاد هذا املعدل و هذا مما يج

كما أن "رومير" نوه الى دور الدولة في دعم النمو معتبرا أن سوق السلع  أرباح من أجل زيادة االنتاج ,

كالتخفيض  الوسيطية وحده ال يستطيع تغطية كل التكاليف, و ذلك بسن قوانين تحفز الباحثين و املبتكرين

 ريبي.الض

بالنسبة لـ "رومير" معدل النمو لن يتناقص باقترابه من النقطة التوازنية كما عند "سولو"                        

في املدى الطويل ألنه متعلق بنسبة إنتاجية الباحثين التي ستعوض نسبة االنتاجية املتناقصة لرأسمال املادي 

 ي هذا املعدل مما يجعله يتزايد مع الزمن دون تناقص.كما أن التأثيرات الخارجية االيجابية أيضا ستزيد ف

اال أن نموذج "رومير" هو االخر تعرض لبعض االنتقادات خاصة فيما يخص الباحثين                        

باعتبارهم القطعة االساس في النموذج حيث ال يوجد نظام معين بحد ذاته من أجل تحسين انتاجيتهم و 

اتهم كما أنه ال يمكن حماية حقوق امللكية حماية تامة فاملنافسين الذين يريدون مكافأتهم على مجهود
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تخفيض أعباء البحث غالبا ما يلجؤون الى التقليد و خاصة في الدول النامية التي تعاني كثيرا من هذه 

 ى هذه الدول.  الظاهرة رغم الضغوطات الكبيرة التي تمارسها الهيآت املخولة بذلك كمنظمة التجارة الدولية عل

  6نموذج " لوكس" -2.1.2

يعتبر هذا النموذج خطوة كبية الى االمام في نظريات النمو الحديثة حيث يعد من اوائل                      

النماذج التي اهتمت بالرأسمال البشري ، فقد اعتبره " لوكس " املحرك للنمو االقتصادي و أهم مفسر 

ان الرأسمال البشري يتميز بالتأثيرات الخارجية االيجابية غير املباشرة حيث يحفز ملعدالته املتزايدة و يرى 

عملية النمو من خالل زيادة انتاجية العمل لكل فرد الذي يزيد من مخزون رأسمال البشري و من ثم زيادة 

فة واملهارات بانه رصيد املعر   « capital hummain »االنتاج في االقتصاد الوطني و يعرف رأسمال البشري 

التقنية املؤلفة للقوى العاملة في االقتصاد و الناجمة عن االستثمارات في التعليم الحكومي و التكوين 

 الوظيفي ، ويقوم هذا النموذج على عدة فرضيات اهمها :

 فرضيات النموذج : 

 وين رأسمال االقتصاد يتكون من قطاعين : القطاع االول يكون انتاج السلع ، و القطاع الثاني لتك

 البشري 

 كل االعوان االقتصاديين متماثلين و عددهم ثابت N . 

 دالة االنتاج الكلية للقطاع االنتاج من شكل » « Cobb –douglas  ولها مردوديات سليمة ثابتة حيث

A  معامل سلمي وKt ، مخزون رأسمال املادي Ht  مخزون رأسمال البشريµt  متغير يمثل رأسمال

 البشري املستعمل في االنتاج حيث :

(0≤µt≤1   )Yt =  A Kt
α (μt Ht)

1−α 

                                                           
6
 Robert.J.Barro, Xavier Sala .I.Martin, Op.Cit, p 200-205 
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  : االستثمار في قطاع انتاج السلع يعطي باملعادلة 

It =  K̇t −  δKt 

 :معادلة تراكم رأسمال البشري هي 

Ḣ𝑡

H𝑡

= 𝑏 (1 − μ)𝑏H𝑡
𝑒  

( هي معامالت موجبة مع  c  ،b التكوين و) " معامل سلمي موجب يمثل انتاجيةb حيث"                   

ومعدل نمو النتاج مماثل ملعدل نمو  (µt =µ)افتراض ان هناك نمو متوازن ، و الزمن املستعمل في العمل ثابت 

فان  c=1رأسمال املادي ومنه فان معدل اسمال البشري يجب ان يكون مماثل لهذا املعدل ، فاذا كانت 

قان النمو يكون بمعدل  c>1البشري في تكوين هذا االخير تكون ثابتة ، وفي حالة املردودية الحدية لرأسمال 

 فان النمو بمعدل متناقص . c<1متزايد و في حالة 

 للتبسيط( b=1)تأخذ  c=1نموذج لوكس يدرس في حالة -

 عرض النموذج :

 " روبيلو " لدالتي انتاج كوب دوغالس : يستعمل في هذا االطار تحليل

𝑌 = 𝐶 + �̇� + 𝛿𝐾 = 𝐴(𝑣𝐾)𝑎 − (𝜇𝐻)1−𝛼  

�̇� + 𝛿𝐻 = 𝐵[(1 − 𝑣). 𝐾]𝑛 − [(1 − 𝜇). 𝜇]1−𝑛  

 مقاييس التكنولوجيا. A.B>0" يمثل انتاج السلع ) االستهالك و رأسمال مادي ( 𝑌حيث" 

(0≤n≤1) N   و(0≤α≤1) α  تمثالن اجزاء رأسمال املادي املستعمل في قطاع 
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(0≤µ≤1) µ    و(0≤v≤1) v هما على التوالي اجزاء من رأسمال البشري و املادي املستعمل في االنتاج 

(1-v(  و  )1-µ)( االجزاء املستعملة في التعليم من اسمال املادي و البشري )اي انتاج رأسمال البشري 

على رأسمال  قطاع التعليم يتركز نسبيا على رأسمال البشري و قطاع انتاج السلع يتركز نسبيا                   

" مع رأسمال البشري في الحياة االقتصادية ، املعادلتين السابقتين  𝐻املادي هذه الخاصة تسمح بتطابق " 

تبينان ان كل نشاط له مردوديات سليمة ثابتة بالنسبة لكمية النوعين من رأسمال اللذان يدخالن في االنتاج 

.𝑌و " ثوابت"  µو  v " كون . يعرف هذا بالتمر الداخلي في حالة التوازن حيث ت 𝐻. 𝐾. 𝐶    تنمو بمعدل "

 (*Yمشترك )

 تقييم النموذج

"لوكس" و "سولو" في الكثير من املميزات حيث على املدى الطويل النمو  يتشابه نموذج                    

املتغيرات الرئيسية فيه تنمو بنفس املعدل  و يلعب رأسمال البشري تقريبا نفس  ثابت و جميع االقتصادي

دور التقدم التكنولوجي في نموذج "سولو" اال أن " لوكس " يقدم تفسيرا لنمو رأسمال البشري وذلك عكس " 

ساعد ذلك  سولو " فهو يرى انه كلما كان هناك وقت اكبر و كافي للتكوين من طرف االفراد و العاملين كلما

على زيادة املخزون البشري و كلما زاد املخزون البشري زاد النمو االقتصادي و العكس في حالة االهمال أي أن 

النمو االقتصادي متعلق بتقدم املخزون البشري, فمثال لو نأخذ املستوى التعليمي لخريجي الجامعات و 

و ذلك ألن املناهج و الطرق  1970نة سنجده أحسن من اولئك الذين تخرجوا س 2010املعاهد لسنة 

التعليمية قد تحسنت و تطورت كثيرا مما سيجعل هناك فرق كبير في  االنتاجية الحدية بين الجيلين  ، كما 

انه من السهل على الحكومات و االقتصاديات الزيادة في تراكم رأسمال البشري و االستثمار فيه و الذي له 

م رأسمال املادي الذي له غلة حجم متناقصة, كما أرجع "لوكس" التذبذب غلة حجم ثابتة على زيادة تراك

االقتصادي الذي ممكن أن يحدث الى السلوك االحتكاري للمنتجين للسلع الوسيطية ، كما يعاب على " 

لوكس" على أنه لم يأخذ بعين االعتبار في نموذجه عامل البطالة أو اي شكل من أشكال اهتالك رأسمال 
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و لم يعطي تفسيرا لو أن هناك نقص في التكوين او التعليم  كيف سيتأثر هذا التراكم و بأي نسبة، البشري فه

كما لم يعطي أيضا تفسيرا ملصدر أو كيفية تمويل رأسمال البشري و هذا ما حاول االجابة عنه " بارو" في 

 النموذج التالي و ذلك باستحداث الضريبة.

 رأسمال البشري على النمو االقتصادي أثر سياسة االنفاق و تطوير  -2.2

 نموذج " بارو " -.1.2.2

و الذي ادخل فيه دور رأسمال العام في النمو االقتصادي  1990قدم " بارو " في نموذجه سنة                    

ألول مرة و الذي يبين ان االنفاق العام هو عامل ومصدر مهم للنمو الداخلي حيث تقوم الدولة بتدعيم 

الغلة  وذلك بالتشديد على البنى االنتاجية الحدية لرأسمال الخاص و الذي يجعله يتصف بعدم تناقص 

  . 7التحتية و استثمار الدولة فيها مما يولد زيادة في العائدات على املدى الطويل

 : الفرضيات

تدخل في دالة االنتاج لكل  Gاعتبار نفقات الدولة استثمار في سلعة اجتماعية وهذا يعني ان                  

 ( وتعطى الدالة كما يلي :iمؤسسة )

𝑌𝑖 = 𝐴𝑖𝐾𝑖
𝛼𝑁𝑖

1−𝛼𝐺1−𝛼                   𝛼 ∈ ]0,1[ 

 A(  ،  iهي على التوالي االنتاج مخزون رأسمال الخاص و العمل للمؤسسة )  Niو  Kiو  Yiحيث                

( مرونة االنتاج ، واذا اعتبرنا كل املؤسسات متماثلة فان الدالة α-1مستوى التقدم التكنولوجي )ثابت( ، )

 االنتاج االجتماعية تصبح :

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝑁1−𝛼𝐺1−𝛼  

                                                           
7
 Frédérique Bec, Op.Cit, p 402 
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  االنتاجية الحدية لرأسمال الخاص متناقصة ، و رأسمال العام يسمح باملحافظة على االنتاجية

 الحدية عن طريق التراكم .

  النفقات العامةG  تحول عن طريق الضريبة بمعدلt  ثابت( تفرض على كل املداخيل(T=ty  توازن ،

 . T=Gكون امليزانية ي

  تتكون النفقات العامة من السلع النهائية حيث انt  تكون جزء من االنتاج النهائي املأخوذ من طرف

 الدولة ، و تستعمل العائالت الجزء الباقي من الدخل في االدخار ، حيث تراكم رأسمال يكون بصيغة : 

�̇̅� = 𝑠(1 − 𝑡)𝑌 − 𝛿𝐾 

 التحليل :

 :  tyبـ  Gمعادلة االنتاج االجمالي تحدد باستبدال 

𝑌 = 𝐴𝐾𝛼𝑁1−𝛼(𝑡𝑦)1−𝛼  

𝑌او    = 𝑡
1−𝛼

𝛼 𝐴
1

𝛼𝐾𝑁
1−𝛼

𝛼 

 ثوابت tو  Nو  Aحيث  

ومن هنا نالحظ ان معدل النمو االقتصادي مرتبط بمعدل الضريبة املفوضة من طرف                     

له معدل ادخار داخلي و ثابت حيث بعد ادخال عنصر النفقات الدولة ، و في هذا النموذج االقتصاد 

 فان توازن السوق يكتب باملعادلة : Gالعمومية 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 = 𝐶 + 𝐾 + 𝛿�̇� + �̇�  

 ودالة االستهالك للعائالت :
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𝐶 = (1 − 𝑠)(1 − 𝑡)𝑌 

 و التوازن على سوق السلع يكون:

𝑌 = (1 − 𝑠)(1 − 𝑡)𝑌 + �̇� + 𝛿𝐾 + 𝐺 

 اي ان  :                         

𝑠(1 − 𝑡) = �̇� + 𝛿𝐾 

 ومنه معدل الضريبة املثالي يرفع معدل النمو و بالتالي تصبح املعادلة:  

𝜕 (
�̇�
𝐾

)

𝜕𝑡
= (−𝑡

1−𝛼
𝛼 +

1 − 𝛼

𝛼
(1 − 𝑡)𝑡

1−𝛼
𝛼 −1) 𝑆𝐴

1
𝛼𝑁

1−𝛼
𝛼 = 0 ⟺ 𝑡

=
1 − 𝛼

𝛼
(1 − 𝑡) 

⟺ 𝑡∗ = 1 − 𝛼 

 و املنحنى التالي يبين اثر معدل الضريبة على معدل النمو:

 ى معدل النمواثر معدل الضريبة عل : (5الشكل رقم )

 

 

 

 

�̇�

𝐾
 

t 
(𝑡∗ = 1 − 𝛼) 

-δ 
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 : من املنحنى نالحظ أن للضريبة أثرين مختلفين

∗𝑡ملا "                   >  𝑡  يتغلب االثر االيجابي للضريبة على االنتاج بزيادة نفقات رأسمال العام على االثر "

 السلي لهاو املتمثل في تثبيط االستهالك و بذلك يرتفع معدل النمو .

> ∗𝑡 "  أما  ملا                   𝑡 فيكون معدل النمو في انخفاض ألن الضريبة تعود بأثر سلبي على االستهالك "

 من االثر االيجابي على االنتاج.   اكثر 

 : تقييم النوموذج

العالقة بينها و بين  يرى " بارو" أن النمو مرتبط بالنفقات العامة ففي هذا النموذج قام بنمذجة                       

النمو االقتصادي في املدى الطويل، حيث أن للدولة دور أساس ي فهي تقوم بتطبيق سياسة اقتصادية وفق 

خطة انفاق معينة بدعم القطاع االنتاجي و التي تجعل رأسمال الخاص أكثر مردودية و تزيد في االنتاجية 

 .فهي تعتبر أثر خارجي ايجابي بالنسبة له الحدية له

و لكن في نفس الوقت يتأثر بالضرائب املفروضة التي تعتبر أثر خارجي سلبي له كما أن لهذه                 

الضرائب نفس األثر بالنسبة لالدخار الوطني، فعلى الدولة أن تبحث على املستوى الضريبي األمثل حتى ال 

أن تغطي كامل نفقاتها في آٍن واحد، كما تثقل كثيرا على القطاع الخاص و القطاع االنتاجي ككل و تستطيع 

يمكن للدولة أن تحفز النمو عن طريق تشجيع األفراد و املؤسسات لالستثمار أكثر في التقدم التكنولوجي عن 

 طريق منح املبتكرين االعفاءات الضريبية و براءات االختراع و العالمات التجارية.

 - AK –  روبيلو"نموذج"  - 2.2.2 

حاول "روبيلو" في هذا النموذج تقديم حال ملشكلة تناقص االنتاجية الحدية لرأسمال على                     

النيوكالسيكية حيث يعتبر هذا النموذج من أوائل نماذج   املدى الطويل التي واجهت معظم نماذج النمو
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إلنتاج الذي ينقسم بدوره الى النمو الداخلي و  أبسطها حيث اعتمد على أن رأسمال هو العنصر الوحيد ل

 . 8قسمين رأسمال بشري و رأسمال مادي )االت و معدات( و هذا ما يسمى برأسمال املوسع

 و قام هذا النموذج على عدة فرضيات اهمها.

 الفرضيات :

 ( 1=دالة االنتاج تتميز بغلة حجم ثابتةα   : و التي تأخذ الشكل الخطي التالي )Y=AK   حيثY  يمثل

 ثابت موجب يعكس املستوى التكنولوجي . Aرأسمال املوسع و  Kاالنتاج و 

 ( معدل االدخار متغير خارجيs( و رأسمال يهتلك بمعدل )δ. ) 

 ( عدد السكان ثابت𝑛 =
̇

𝐿
= 0) 

 ( االنتاجية الحدية موجبة وثابتة
𝜕𝑌

𝜕𝐾
= 𝐴 ,

𝜕2𝑌

𝜕2𝐾
= 0) 

  عدم الخضوع لشرطInada  :أي 

 {
lim𝐾→0(𝐹𝑘) = 𝐴 ≠ ∞

lim𝐾→∞(𝐹𝑘) = 𝐴 ≠ 0
 

�̇�و منه فان دالة تراكم رأسمال هي  :   s=syو    s=Iكما لدينا ايضا  :   = 𝑠𝑌 − 𝛿𝐾 

 c=(1-α)yو لدينا ايضا  :  

 التحليل الرياض ي:

 يتراكم رأسمال وفقا للمعادلة التالية :

                                                           
8
 Gregory .N.Mankiw  «Macroéconomie » 3

eme 
  édition De Boeck, Paris, France, 2003, p264. 
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�̇� = 𝑠𝑦 − 𝛿𝐾……………………………. (6) 

ℎ]بما ان  :                                =
𝐾

𝐿
] 𝑦]  و   =

𝑌

𝐿
] 

 ولدينا ايضا  :

ℎ̇

ℎ
=

�̇�

𝐾
+

�̇�

𝐿
…………….………………..(7) 

 ( نحصل على:5( في )4بإحالل املعادلة )

ℎ̇

ℎ
=

𝑠𝑌 − 𝛿𝐾

𝐾
−

�̇�

𝐿
 

𝑁]لفرضية ثبات عدد السكان   بالرجوعو  =
̇

𝐿
=  نكتب عند التوازن :   Y=AKو      [0

ℎ̇ = 𝑠𝑦 − 𝛿𝐾 ⟹
ℎ̇

ℎ
= 𝑠𝐴 − 𝛿 

و من هذا نستنتج ان معدل نمو رأسمال يعتمد على معدل االدخار ) معطيات سلوكية ( و التقدم                

نكتب   C=(1-s)Yالتقني )معطيات تقنية ( و هي معطيات خارجية ، و بالعودة الى دالة االستهالك التالية   

 معدل النمو عند التوازن على الشكل التالي  :

𝑦 =
�̇�

𝑐
=

ℎ̇

ℎ
=

�̇�

𝑌
 

  y=sA - δو في األخير فان االقتصاد ينمو بمعدل  :    

و من هذا نستنتج ان النمو ينمو بمعدل نمو رصيد رأسمال نفسه ، و يعتمد على معطيات                

 " فمعادلة النمو تصبح  :   nخارجية ، سلوكية و تقنية . و عند ادخال متغير معدل النمو الديمغرافي " 
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y= sA – (δ+n) 

 و يوضح لنا الشكل التالي النموذج :

  AKنموذج   : (6الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

Y    هي حجم االنتاج اما :K    فتمثل رأسمال املوسع و الذي يتضمن رأسمال العيني و البشري ) العمالة ( و

هي متغيرة ثابتة موجبة تعبر عن التكنولوجيا ، و االدخار و االستثمار يكونان   Aيعبر عن معدل االدخار اما  

 .دائما اكبر من االستهالك

 : تقيم النموذج

ثابتة أي ان االنتاجية الحدية لكل وحدة من رأسمال تساوي  يتميز تراكم رأسمال بمردوديات                       

وان معدل نمو رأسمال يساوي معدل نمو االنتاج و معدل   Aالتي قبلها و التي بعدها و املساوية دائما لـ :  

االدخار هو دالة متزايدة و نتيجة لذلك فان أي زيادة في معدل االستثمار من طرف الدولة من  –االستثمار 

 ا ان يكون لها اثر دائم على معدل النمو االقتصادي .شأنه

Y 

sY 

δ

K 
Ko 

sA 

δ 
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* * * * * * 

تهدف نظريات النمو االقتصادي في مجملها الى البحث عن عوامل النمو و أسباب تقدمه في                        

كمية لعوامل النمو املدى الطويل و من خالل ما رأينا فأن هذه النظريات تقوم على دراسات قياسية و 

 االقتصادي و يمكننا تمييز صنفين من النظريات حيث الصنف االول هو ما يسمى بنظريات النمو الخارجي و

على رأسها نموذج روبرت "سولو"  حيث اعتبر أن عملية النمو ال يمكن أن تكون بدون تقدم تقني معتبرا اياه 

 .عامال خارجيا ال يمكن التحكم فيه

و هذا ما سرع في ظهور نظريات الصنف الثاني و هي نظريات النمو الداخلي التي حاولت                          

ان تجيب على اشكالية تناقص الغلة التي كانت احدى اهم مشكالت نموذج "سولو" و ذلك ببناء نماذج 

ا للنمو يمكن تدعيمه شأنه رياضيا معتبرة التقدم التكنولوجي عامال داخلي  تعطي للنمو املحقق تفسيرا تنبؤية 

 .شأن كل العوامل اإلنتاجية االخرى 

قال أن التقدم التكنولوجي ينتج عن التعلم باملمارسة و  1986"رومار" في نموذجه االول                           

لذي لوكس" نموذجه ا جاء بنموذج تراكم املعرفة الذي يتحقق خالل زيادة نشاط الباحثين و قدم " 1990في 

يتكون من قطاعين يمثالن مخزون رأسمال االجمالي و قام "بارو" بإدخال عامل تدفق النفقات العامة للدولة 

" الذي يعتبر من أبسط النماذج  AKفي دعم االنتاجية الحدية لرأسمال الخاص ،كما قدم "روبيلو" نموذجه "

 ال املوسع.الذي جاء فيه بمفهوم رأسمال املادي و البشري او ما يعرف برأسم
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 الثانيالقسم 

 

 أثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي في الجزائرة دراس
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نهدف من خالل هذا القسم الى دراسة أثر التقدم التكنولوجي بمختلف أشكاله على النمو                         

االقتصادي في الجزائر، و سنتطرق في البداية الى نظام التعليم و التكوين في الجزائر و مراحل التطور التي مر 

تصاد املوجه أين كانت الدولة تنتهج سياسة التخطيط و بها منذ السنوات االولى لالستقالل مرورا بمرحلة االق

وصوال الى مرحلة انفتاح السوق أين عرف هذا القطاع تغيرات جوهرية نظرا للظروف السياسية و 

 .االقتصادية التي صارت تسود العالم

ية ابتداء ثم سنقوم بعرض مختلف النتائج املتحصل عليها في كل املستويات التعليم                      

بالتعليم االبتدائي ،الثانوي فالتعليم العالي بكل مخرجاته من عدد الطلبة املسجلين و املتخرجين الى 

املنشورات و املقاالت العلمية ،و في الختام سنقوم بتحليل مختلف هذه النتائج و دراسة أثرها على النمو 

 حلي الوطني. االقتصادي الوطني من خالل مقارنتها مع معدالت الناتج امل

 الفصل الثالث

 تطور نظام التعليم و التكوين في الجزائر -3 

 

التقدم سواء على املستوى  تحقيق في املركزي  ودورهو التكوين  بأهمية التعليم الدولة وعي إن            

و من  للمجتمع الشاملة للتنمية واعدة وأداة للتنمية بأنه العامل األساس ي اإليمان و االجتماعي وأ االقتصادي

فمنذ االستقالل  .مجتمع لكل واالجتماعي االقتصادي التقدم نواة والتعليم و التكوين الجيد ه أن به املسلم

االقتصاد في املستقبل و رغم اإلرث الثقيل  تقود التي البشرية املوارد توفيرحاولت الدولة النهوض به من أجل 

ات التي بدلتها الدولة على عدة فترات من أجل مالءمة  التعليم و حاجات الذي تركه االستعمار اال أن املجهود
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 وحاجات العموم على السوق العاملية بواقع صلة و مناسبة على فعالة التدريب للعمال و ذلك بوضع خطط

السريعة كانت الحاجة دائما  ملحة الى اجراء تغيرات و  التغيرات العاملية ظل خاص و في بشكل الدولة

 العلوم مجاالت في تحوالت كبرى  من العالم يشهده تنافس ي يواكب ما مخرج إصالحات من أجل تحقيق 

 وغيرها. والسياسة و االقتصاد والتكنولوجيا

هيكلة ال في أساسية تغييرات دتشه، كبرى  بمحطات منذ االستقاللالجزائر  في التعليم مرو قد                     

" و  1989-1962مرحلتين رئيسيتين هما مرحلة نظام التعليم و التكوين في مرحلة االقتصاد املوجه " تمثلت في 

 " 2017-1990مرحلة نظام التعليم و التكوين في مرحلة انفتاح السوق " 

 " 1989-1962نظام التعليم و التكوين في مرحلة االقتصاد املوجه "  -1.3

 : و تميزت هذه الفترة بثالث مراحل هي

 1962-1970  »  « املرحلة األولى  -1.1.3

 في التربوي  النظام على إحداثها إلى الجزائرية الدولة سعت التي اإلصالحات أهم نستعرض أن قبل                    

 الدخول  كان لقد.االستقالل غداة التربوي  النظام لحالة نتطرق  أن من البد تاريخها، من الحساسة املرحلة هذه

 إال الحقيقي بشكلها الصعوبة هذه يستشعر ال الجزائر، وقد في تاريخ مدرس ي دخول  " أصعب62/63املدرس ي "

 رهان لكسب جهد من يملكون  ما أقص ى وقدموا املرحلة عبء حملوا اللذين الرجال من الفترة تلك عايش من

 التأطير مشكل االقتصادية، زاده املوارد وقلة الحرب من خرجت أمة سمة كانا الذين والتعب التحدي، فاإلنهاك

 تعانيه ملا نظرا أخرى  قطاعات في وظفوا معلم 425 والتحاق االستقالل غداة معلم فرنس ي 10000فمغادرة  

 التأطير التقني عملية في الدولة

 :1ـبـيتميز  الجزائر في التربية ميدان للدولة، فكان العام واإلداري 

                                                           

1     9ص 1998للرتبية ، املبادئ العامة للسياسة الرتبوية اجلديدة و اصالح التعليم االساسي ،ملخص الوثيقة القاعدية ،اجلزائر ،مارس اجمللس االعلى 
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 .طاقاتها في ومحدودة ومهامها وتنظيمها بمضامينها غريبة تربوية منظومة -

 حديث. مجتمع وطموحات لحاجيات املتمدرسين، بالنسبة من ضئيل عدد -

 %  85عن  تزيد األميين من نسبة -

 دون  أبناءه واستقبال الشعب حضن إلى املدرسة إلعادة عاجال تدخال تقتض ي املرحلة هذه إن                       

 لتدارك سريعة إجراءات من بد ال التعليم، فكان من بحرمانهم عليهم مسلطا كان الذي الظلم  لرفع تمييز

 الدخول  عن اإلعالن الحديثة، تم الجزائرية الدولة وغايات ألهداف التربوي  النظام ليستجيب املسجلة النقائص

 25و من بين  1962.10.15تاريخ  له حدد والذي بلة بن أحمد السيد آنذاك الجمهوريةرئيس  طرف من املدرس ي

  .طفل مليون  الستقبال عادي بشكل ستفتح ألف فقط 20يوجد  الحتضانهم املطلوبة ألف فصل

 للجيش تابعة كانت التي واملؤسسات العسكرية الثكنات بإخالء الشعبي الوطني الجيش كلف وقد                    

 التالميذ الستقبال جاهزة ن تكو  الفرنسية، حتى واإلدارة

 الوطني الجيش ألفراد تسليمها وقبل الثكنات من انسحابه وأثناء الفرنس ي الجيش فإن وللتذكير                    

 ال حتى املباني بتدمير قام كما الجزائريين الجنود من الكثير إصابة في تسببت متفجرات فيها يضع كان الشعبي

 تنصيب تم الوقت، كما ذلك في املهمة صعوبة استشعار باب من هذا ذلك نذكر بعد لالستعمال صالحة تعود

 هذه أهم ومن الوطنية السيادة تخص بإجراءات البداية " ،كانت63/64إلصالح التعليم " الوطنية اللجنة

 اإلجراءات 

 التعليم مناهج في اإلسالمي والدين العربية اللغة تعليم ترسيم -

 .املادة هذه تدريس مسار وتصحيح التاريخ لدروس عناية توجيه -

 تكثيف الجهود الرامية إلى توفير إطارات التعليم التي كان توفيرها يشكل عبئا -

 ثقيال على الدولة نتيجة الفراغ الذي تركه املعلمون الفرنسيون املرحلون .

 السيادة. مع تتعارض التي املدرسية واإلجراءات بالقوانين العمل إبطال -
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 التعليم األولى من املراحل تعريب في الجزائرية الدولة انطلقت اإلجراءات هذه تجسيد أجل ومن                     

 كامال الثانية السنة تعريب كان حيث العملية تتابعت ثم 1965سنة  ابتدائي األولى تعريب تقرر  االبتدائي، حيث

 كامال، و تم تعريبا االبتدائي التعليم من السنوات عربت حيث املرحلي التعريب بدأوا في ،وهكذا 1967  سنة

 لجمعية التابعة املدارس إلحاق تقرر  كما العربية اللغة صعيد على ،هذا2االجتماعية  واملواد األدب تعريب

 امللحة للحاجة االبتدائي تدريجيا، ونظرا التعليم توحيد قصد العمومي بالتعليم الجزائريين املسلمين العلماء

 والبشري  املادي النقص حدة من التخفيف في تساهم إجراءات إلى الدولة عمدت املعلمين في النقص لسد

 :في اإلجراءات هذه أهم الجزائرية و تتلخص للمدرسة والتربوي 

 . االبتدائي التعليم في واملساعدين للممرنين املباشر التوظيف -

 31/12/1962التربوي الوطني في   املعهد إنشاء خالل التربوية، من للعملية التوثيقي بالجانب االهتمام -

 .التربوية الوثائق جزأرة مهمة له أوكلت والذي

 مشكل على أجل التغلب من والصديقة الشقيقة الدول  من العديد مع الثقافي التعاون  عقود إبرام -

 .واللغات العلمية املواد في وخاصة التدريس

 التربوية للمؤسسات وتيرة االنجاز تسارع خالل ة، منللتربي القاعدية للبنية ضخمة ميزانيات تخصيص -

 والتعليم. بالتربية عالقة له ما ولكل

 السنة السادسة بمسابقة دراسية، تتوج سنوات ست يشمل املرحلة هذه في االبتدائي فالتعليم                    

 .املتوسط بالتعليم بااللتحاق فيها الناجح تمكن التي

 :هي أنماط ثالثة ويشمل :املتوسط التعليم

 .العام التعليم بعد بشهادة فيما عوضت التي األهلية بشهادة ويتوج سنوات 4 ويدوم العام التعليم -

 بشهادة الكفاءة املهنية. ويتوج التقني التعليم إكماليات في ويؤدى سنوات، 3 يدوم التقني، التعليم -

 بشهادة الكفاءة. يتوج الفالحي التعليم إكماليات في ويؤدى سنوات، 3 يدوم الفالحي التعليم -

                                                           
33ص ئرالجزا ديوان المطبوعات الجامعية    غياث  بوفلجة ،ة ،التربية ومتطلباتها، 

2
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 :هي أنماط ثالثة ويشمل :الثانوي  التعليم

التقني  ثانويات التعليم البكالوريا أما شعب ملختلف ويحضر سنوات 3 يدوم العام الثانوي  التعليم -

 شعب تقني رياضيات وتقني اقتصادي . بكالوريا الختبار فتحضرهم

 في األهلية شهادة الجتياز التالميذ يحضر وهو والتجاري، الصناعي التعليم    -

 نهاية قبل النظام هذا تعويض تم وقد سنوات، 5 تدوم والتجارية الصناعية الدراسات

 .تقني ببكالوريا تتوج التي املحاسبية والتقنية الصناعية، التقنية الشعب بتنصيب املرحلة

 شهادة على بعد الحصول  التخصص من سنوات 3 خالل التحكم شهادة الجتياز يحضر التقني التعليم -

 .املهنية الكفاءة

في  املؤرخ 495/ 63املرسوم  بصدور  البكالوريا لشهادة الفرنس ي النظام إلغاء تم كما                         

 في الدروس نهاية بعد السنة في واحدة مرة الطالب فيها جزائرية، يمتحن بكالوريا استحداث وتم 31/12/1963

 .سنوات ثالث تدوم والتي الثانوية املرحلة

 كافة على الجزائري  الشعب أبناء أمام الجامعة فتح تم فقد العالي التعليم مجال في أما                         

 من لينهل جزائري  لكل مضمونا بالجامعة االلتحاق فكان تمييز، أي بدون  وتوجهاتهم االجتماعية مستوياتهم

 .األمة أبناء بين الفرص تكافؤ ملبدأ تحقيقا والعلوم املعارف

غربا  وهران جامعة وتدعيم شرقا قسنطينة جامعة بإنشاء العالي التعليم تدعيم خالل من                          

 التعليم لتعميم املركز الوطني تأسيس 1969 سنة تم كما.الجزائر بجامعة ملحقة كانت ما بعد جديدة بأقسام

 اإلذاعة. طريق وعن باملراسلة
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 1971-1980  »  «  الثانية املرحلة -2.1.3 

 املدرسة فيه الجزائرية، واصلت املدرسة عمر من سنين ثماني مرور بعد املرحلة هذه جاءت                    

 .كامال تعريبا االبتدائي التعليم تعريب خالل من الذات عن البحث رحلة الجزائرية

 العمل بنظام مع االكماليات في املتوسط التعليم توحيد تقرر  فقد املتوسطة املرحلة في أما                    

 على القادرة التعليم في لقلة اإلطارات نظرا انتقالية كمرحلة 1971 سنة التدريس لغة في املزدوجة األقسام

 إبرام إلى الدولة سعي معربة، مع وأخرى  اللغة أقسام مزدوجة فظهرت العلوم ملختلف العربية باللغة التدريس

 الجزائرية، للمدرسة البيداغوجي التأطير جانب في العون  يد لتقديم والصديقة الشقيقة الدول  مع للتعاون  عقود

 بتفعيل االهتمام تم ،كما املزدوجة األقسام عدد في وتراجع املعربة األقسام في تطور  املرحلة فشهدت هذه

 واملناهج املدرس ي الضرورية، كالكتاب التربوية بالوثائق القطاع لتزويد املدرس ي للنشاط املكملة األعمال

 . عظيما كان والتحدي كبيرا كان بل بالهين يكن فالنقص لم التربوية والدوريات، والنشرات

 : التالية الشعب في العام التعليم ثانويات في البكالوريا شهادة تحضر الثانوية املرحلة في

 .اآلداب ، العلوم ، الرياضيات

بها  يقوم انتقاء عملية هناك كانت بل الجزائريين كل متناول  في يكن لم الثانوي  فاملستوى                            

 تقدم تسجيل تم املرحلة الثانوي، وفي هذه بالتعليم لاللتحاق الجزائريين وجه في عقبات وضع أجل من املحتل

 للتدليل تعليق إلى يحتاج ال الرقم ،وهذا 3(420000)املسجلين  عدد كان 1970 الدراسية السنة ففي ملحوظ

 الجزائرية الدولة عمر من وجيزة فترة في الجزائر أبناء من الثانويات وتقريب خالل فتح من التعليم وتطور  نمو على

 .الحديثة

 إلى نتطرق  أن دون  الزمنية الفترة هذه في الجزائر في التعليم لوضعية نتطرق  أن يمكننا ال                        

 العربية اللغة التالميذ بتعليم تقوم إسالمية معاهد شكل في االستقالل بداية من انطلق والذي اإلسالمي التعليم
                                                           
3
  Khaled chaib, PLAIDOYER pour une école créatrice de renaissance ,Musk  édition,Alger,2002,p19 
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 لتستجيب املعاهد هذه عمل وينظم يهيكل قانوني من إطار البد فروعها، وكان بكل الشرعية والعلوم والحساب

 التعليم وزارة إنشاء املتضمن  71.12.31 في املؤرخ « 299 » املرسوم خالل منذلك  لها، فكان املسطرة لألهداف

 تبذل الوزارة هذه الجزائر، فكانت تاريخ من لفترة والتعليم التربية عبء تحملت الدينية، والتي والشؤون األصلي

الجزائر،  ربوع في املنتشرة معاهدها خالل من الجزائر في التعليمية الحركة دينامية في للمساهمة جبارة جهودا

التعليم، والتي  مجال في االستعمارية الحقبة خالل الجزائر بها مرت التي واالقتصادية االجتماعية للظروف نظرا

 :يلي ما في نوجزها والتي التحديات من جملة أفرزت

 للقبول. القانونية السن وضعية تجاوز  في وأصبحوا باملدرسة االلتحاق سن فاتهم التالميذ من عدد وجود -

شهادة  أي يحملون  وال القراءة والكتابة ويعرفون  والكتاتيب الزوايا في تعلموا التالميذ من هائل عدد وجود -

 اللغة غير أخرى  مواد في العلمي والتحصيل الدراسة حاجتهم ملواصلة لديهم، مع التعليمي املستوى  تثبت

 والعلوم الشرعية.

 أساس ي، والذين السادسة في مستوى  خاصة العام التربوي  النظام من املتسربين الطلبة من كبير عدد وجود -

 .العام التعليم من متوسط األولى بالدخول للسنة الخاصة املسابقة تجاوز  في يوفقوا لم

 قيادة تحت كانت الدينية، و التي والشؤون األصلي التعليم لوزارة التابعة املدارس فكانت                         

 في جهدا يدخر لم بلقاسم حيث نايت قاسم مولود األستاذ حقه إيفائه عن البيان يعجز الجزائر أعالم من رجل

 الجزائرية، حيث األمة ملتطلبات يستجيب تعليما أصيال فيه رأى ،الذي التعليم من النوع لهذا النجاح تحقيق

 أمتهم بمقومات للتالميذ ربط األصلي التعليم في يرى  فكان معا والدنيا أمور الدين على الطلبة تكوين في يركز

 تجلياتها. بكل ثقافيا وحضاريا

 التعليم من النوع هذا فكان عامليا الحاصل التقدم ليواكب العصرية باملواد التعليم تنقيح مع                    

 الجهل براثين من الجزائر أبناء من العديد إنقاذ تم ،فبفضله واألمية الجهل العلم، ومحاربة نشر روافد من رافدا

 .الهامة املواقع من العديد في اليوم وهم
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 حيث التعليم من النوع هذا مسار رافق هاما تطورا نسجل األصلي التعليم تطور  على نظرة وفي                    

 اإلسالمية املعاهد عدد ارتفع قد و بعد ما في والثانويات املتوسطات وعدد له التابعة املعاهد عدد في تقدما شهد

 -البليدة -العاصمة :التالية األماكن على موزعة 1965 معهدا سنة عشر ستة إلى 1963 سنة فقط ثمانية من

 -الوادي -بوسعادة-بسكرة-باتنة -عنابة -قسنطينة -(وزو تيزي ) دوالة بني -معسكر -بلعباس -وهران-األصنام

 سنة لتفتح , 1970 سنة باملدية جديد ثم معهد , 1967 بأدرار سنة أخرى  معاهد فتح تم و .العثمانية -األغواط

 -مستغانم:من كل في أخرى  معاهد أربعة و ,آزال عين -سعيدة -تمقرة :من كل في جديدة معاهد ثالث 1971

 سيدي أوالد: كل من في 1973 سنة جديدة معاهد تسع إليها تضاف و , 1972 سنة منايل برج -سطيف-بوفاريك

 أخرى  معاهد ستة لها أضيف -أوالدجالل -سيدي خالد -وزو تيزي  -خنشلة -بريكة-مروانة -آريس -بجاية -الشيخ

املعاهد  عدد فوصل 1975 سنة أما ,الجلفة-الشرفاء -الصهريج -باتنة -قسنطينة-منعة : من كل في 1974 سنة

 من كل في ثانويات منها أربع جديدة فروع فتح تم 1976 سنة في و ,معهدا 52 خمسون  و اثنان إلى اإلسالمية

 بثانوية ملحقة في منها ثالثة,فروع تسع إلى املسيلة إضافة في متوسطة و ,األصنام و بسكرة – املسيلة ,تلمسان

 "سعدان الدكتور " بثانوية ملحقان الباقيان الفرعان و,بجاية بثانوية أربع ملحقات و ,بسطيف "هللا لدين املعز"

 سنة متوسطة وخمسون  خمسة و , ثانوية عشرون و تسعة األصلي التعليم ملعاهد اإلجمالي العدد ليصل ,ببسكرة

4 1976. 

في  املؤرخ -139املرسوم  ،صدر الجزائر في والتعليم التربية تاريخ من املرحلة هذه نهاية ومع                          

 جميع التربية وزارة إلى تعهد فيه جاء ربية حيثالت بوزارة األصلي التعليم إلحاق واملتضمن 08/10/1977

 األصلي. التعليم يخص الدينية، فيما والشؤون األصلي التعليم وزارة تمارسها كانت التي الصالحيات

 بين األفعال ردود من الكثير أثار الوطنية التربية بوزارة وإلحاقه األصلي التعليم إلغاء إن                          

 في يرى  األول  الجزائر، فالطرف في التربوي  النظام توحيد ضرورة في يرى  من وبين التعليم من النوع هذا أنصار

 وأنه الدولة، لعلمانية تشجيعا الديني التعليم وتحجيم العربية واإلسالم للغة محاربة األصلي التعليم إلغاء مسألة

                                                           
ماجسترب)غ،م(،جامعة  ةحسنی داي( مذكر بلكنی) معهد سوسيولوجيا املثقفنی يف اجلزائر،وضعية ومكانة خرجیي التعليم األصلي، قنزار نعيمة، 12

     2004اجلزائر، 
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دقيق  تحديد دون  ارتكبت التي األخطاء من البعض عند بل عد التعليم، من النوع هذا إللغاء كاف مبرر ال

 اإللغاء. هذا لدواعي ومدروس

 على التحسينات بإدخال وتقويمه التعليمي النظام هذا من االستفادة باإلمكان كان لقد                         

 ،رغم إليه املنتسبين لدى كبيرة فجوة خلق ذلك ألن إلغائه من بدال فيه، املعتمدة التعليم وأساليب مناهجه

 الشرعية العلوم تعلم بين الجمع رغبتهم كانت منهم العديد ألن كافيا لم ذلك أن غير العام بالتعليم إلحاقهم

 يكن لم واألصلي، العام التعليم بين التدريس في املعتمدة املنهجية اختالف أن الحديثة، كما العلوم لها مضافا

 ألحقوا به الذي التربوي  النظام مع بسهولة التكيف التعليم من النوع لهذا املنتسبين التالميذ على السهل من

 .منهم رغبة دون 

 كافة إمكانات تجنيد شهدت والتي الجزائرية التربوية املنظومة تاريخ من املرحلة هذه إن                        

 املطروحة املعضالت معالجة فحاولت الكم مستوى  على التربوي، ولو النظام مردود من للرفع املتاحة الدولة

 " شهد1970/1973" الرباعي األول  املخطط انطالق باألمر اليسير، مع ليس وهذا الجبهات كافة وعلى واحدة دفعة

 للمعلمين قدر املباشر التوظيف ولتجنب التأطير في العجز سد أجل من للتربية املعاهد التكنولوجية تأسيس

 عمل لتدعيم الدراسية كافة املستويات في دعم حصص لبث الجزائري  تلفزيون ال تجنيد تم ،كما ، املستطاع

 .املدرسة

 للوضع االجتماعي نتيجة التحديات من جملة املرحلة هذه في الجزائرية املدرسة واجهت فلقد                         

 معدل لألمة، وارتفاع والثقافية الحضاريةاملظاهر  لكل والتحطيم االستدمار من سنة 132 البالد، جراء في القائم

 تكافؤ مبدأ عن والذكور، فالحديث اإلناث وبين والجنوب بين الشمال التعليم في املسجلة والفوارق  األمية

 بوتيرة التربوية املنشآت وإقامة املدارس فتح التربوي، فتم الشأن على للقائمين معضلة يشكل كان الفرص

 النقائص رغم نسجل أن التربوي، ويمكننا بالقطاع للنهوض كبرى  ورشة عن عبارة الجزائر فكانت متسارعة

 تلك به، وأن قامت مما أكثر عمل وسعها في يكن لم الجزائرية الدولة أن املرحلة هذه رافقت التي واالنتقادات
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 في منعطف أهم في الفتية الدولة كانت حقبة في الذين رفعوا التحدي لوال النجاح لها ليكتب يكن لم الجهود

 .الحديث تاريخها

 مست إصالحات من ذلك رافق وما الجزائرية، املدرسة عمر من العقدين يقارب ما مرور بعد لكن                 

الحديثة،  الجزائرية للدولة االجتماعي، والسياس ي واالقتصادي الواقع مع لتكييفه منها محاولة التربوي  القطاع

املالحظات في  هذه حصر تم حيث الفترة هذه في ونتائج املدرسة سير على املآخذ من جملة تسجيل وبعد

 القطاع على سلبيات من عنه نتج وما لذلك املاسة للحاجة نظرا مسبق تكوين دون  للمعلمين املباشر التوظيف

 اآلليات هي وما الكيف أم العكس؟ حساب على الكم لتحقيق نسعى نحن ،هل والكيف الكم التربوي ومشكلة

 مقاربة تبني إلى الجزائر، في التربوي  الشأن على بالقائمين دفع هذا و أكثر املطلبين؟ وكل بين التوفيق تضمن التي

 فكان التربوي  النظام إلصالح عملية إجراءات اتخاذ في التعجيل بضرورة التربوي، وباملناداة اإلصالح في جديدة

 املدرسة إنشاء واملتضمن. 16/04/1976بتاريخ  76/35ألمرية امجسدا في  التربوية املنظومة إصالح مشروع

 األساسية.

 1981-1990  »  « املرحلة الثالثة   -3.1.3

 الفكر رجال من الكثيرين وترحيب أنظار محط اإللزامية التسع بسنوات األساسية املدرسة كانت                 

 العهد ذلك في الضروري  من بات التي والتعليم التربية مجال في الراكدة للمياه تحريك فيها يرون والتربية، ألنهم

 أفضل، بعيدا لغد األمل يحدوه ملستقبله متطلع بماضيه من تحصن لحاضره واع جيل تكوين أجل حلحلتها، من

 بفضل األساسية املدرسة أن ونعتقد تزول أن تلبث ال التي العاطفية واالنفعاالت الديماغوجية أشكال كل عن

 ،والبعيدة الواضحة الصحيحة املفاهيم الطفل فيه يتلقى أن يمكن حصن خير تمثل وتوجيهها مناهجها وحدة

 5الفوري العاطفي  واالستهالك الديماغوجية شعارات كل عن

 16/04/1976أمرية  خالل من الجزائر في التربوي  للنظام األساسية املبادئ

                                                           
13
 د،عد 1982مارس /أفريل  اجلزائر، التعليم األساسي، املدرسة األساسية ،جملة الرتبية، وزارة الرتبية و دافھعبد الرزاق قسوم ،تأمالت يف أ 

  13،ص2



دراسة أثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي في الجزائر      القسم الثاني                        

 

47 
 

األمر  من خالل األساسية املبادئ من جملة وضع املرحلة هذه في الجزائر في التربوي  النظام إن                  

  :و املتمثلة في 76/35

 الحياة. و للعمل وإعدادهم واملواطنين األطفال شخصية تنمية -

 .التكنولوجية و والعلمية العامة املعارف اكتساب -

 .التقدم و للعدالة الشعبية للتطلعات االستجابة -

 الوطن. حب على األجيال تنشئة -

 إصدار إثرها على تم الجزائري  التربوي  النظام في تجسيدها إلى األمرية سعت التي املبادئ هذه إن                 

 لسير التنظيمية والشروط التعليم وإلزاميته بمجانية كثيرة، تتعلق نصوصا املتضمنة املراسيم من جملة

 التربية. مجلس وإحداث املدرسية الخريطة وإعداد والثانوي  األساس ي التحضيري، والتعليم التعليم مؤسسات

 خالل من في هيكلته ملحوظا تغيرا شهد املرحلة هذه في الجزائرية املدرسة في الثانوي  التعليم إن                 

 والتربية الفنية كما تم استحداث الرياضية التربية وإجبارية اآللي تعليم اإلعالم في والبدء جديدة لغات إدخال

 العلوم شعبة مثل الثانوي  التعليم في جديدة شعب املنهي واستحداث والتقني املتخصص الثانوي  للتعليم شعب

 .اإلسالمية

موحدة،  ديمقراطية األساسية في أنها مدرسة املدرسة خصائص أهم نخلص أن كما يمكننا                   

 املختلفة جوانبها من األطفال لشخصية الشامل النمو على متكاملة تساعد تربية الجزائريين األطفال لكل تضمن

العربية  القيم على ،وترتكز العربية باللغة التربية تمنح حيث وطنية سنوات، مدرسة 09 إلزامية تدوم ، تربية

 املعارف تربط التقنيات متعددة الوطنية، مدرسة تنميتها باهتمامات وتتكفل الثقافي التراث وعلى واإلسالمية

 التكنولوجية بتطبيقاتها النظرية

 "1990/2017نظام التعليم و التكوين في مرحلة انفتاح السوق " -2.3

 و تنقسم بدورها الى مرحلتين



دراسة أثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي في الجزائر      القسم الثاني                        

 

48 
 

 

 1990-2002  »  « املرحلة األولى 1.2.3 

 التسع ذات األساسية املدرسة وفق التربوي  بالنظام بالعمل لسابقتها امتداد كانت املرحلة هذه إن                 

 ما أهم أن شهادة التعليم االساس ي غير بامتحان الدراسة فيها تختم ، والتي6املختلفة بأطوارها اإلجبارية سنوات

 الحزبية التعددية ،وإقرار 1989 فيفري  23 دستور  بعد الجزائر لها في املرافقة التحوالت هو املرحلة هذه يميز

 الجانب من ،هذا التعددية إلى األحادية من االنتقال بمعنى السياس ي الطابع ذات بإنشاء الجمعيات والسماح

 اقتصاد ومفاهيم مصطلحات ذلك رافق حيث التحوالت عن بمنأى يكن فلم االقتصادي الجانب أما السياس ي

 مصطلحاتها تتالءم حتى التربوية املنظومة على تنعكس أن البد كان التحوالت هذه الحر، كل واالقتصاد السوق 

 .واالقتصادي والسياس ي االجتماعي الواقع مع املتداولة، ومفاهيمها

 وهو األساسية املدرسة من املنشود الهدف إلى الوصول  املدرسة قدرة عدم املرحلة هذه ميز كما                

 هذه رافقت التي االقتصادية لألزمة السلبية اآلثار تكون  ،وقد املبذولة الجهود املندمجة، رغم املدرسة تحقيقا

 .الغرض لهذا املرصودة املالية املوارد على أثر مما كبير بشكل البترول أسعار وتدني املرحلة

 التنمية تحقيق في املجتمع ملتطلبات تلبية التربوية املنظومة تمس بإصالحات املناداة فكانت                 

 اإليديولوجي الجانب األحيان كثير من في عليها طغى متباينة األساسية املدرسة لعجز التحليالت املنشودة، فكانت

 بما مرتبطة تكون  تربوي  نظام ألي األيديولوجيا ضرورة هذا املقام في ننفي أن ،دون  البيداغوجية الجوانب على

 لكثير من املدرسة تعرضت املرحلة هذه في أن وحضارته، غير ثقافته مع منسجما املجتمع لتوجه مناسبا يراه

 ومنكوبة.  مريضة مدرسة منها جعلت االنتقادات

 مما أكثر املدرسة نحمل أن يمكن ال املجتمع في جماعة شذت فإذا شواذ تربوي  نظام كل ففي                  

 تطمح التي واألهداف الغايات كل تحقيق عدم نسجل األساسية املدرسة تطبيق على الزمن من عقد فبعد تطيق

                                                           
 21ص التربية مستخدمي لتكوين الوطني المعهد موقع عن الجزائر نقال في التربوي النظام 
6
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 آلخر حين من التدخالت رغم املختلفة التعليم مراحل بين االنسجام غياب لوحظ ،فقد األساسية املدرسة لها

 في الحاصل التغير ليواكب هيكلته تأخرت والذي والثانوي  األساس ي التعليم بين وخاصة االنسجام هذا لخلق

 التخصص وتفادي الحالية الهيكلة تهدف الى تخفيف الثانوي  التعليم هيكلة إعادة التربوية فكانت املنظومة

 من األساس ي التعليم وبين بينه أفضل وتناسق الثانوي  للتعليم لتحسين الداخلي والدقيق، زيادة االنسجام املبكر

 من نمطين بين املشتركة الجذوع من ابتداء ثانية والتمييز جهة من والشغل املنهي والتكوين الجامعي والتعليم جهة

التالميذ  بين أحسن تجانس الشغل كما  تضمن لعالم ملؤهلالثانوي املحضر للتكوين الجامعي وا التعليم

عب و دعم عدد وتقليص
ُ

 مقاييس على ومبنيا فعاال يكون  للتوجيه نظام األساس ي، وضع التعليم مكتسبات الش

عرضها و مواكبتها  وطريقة ومحتوياتها تصورها حيث من التعليمية املناهج موضوعية، تحسين بيداغوجية

 الجامعي. للتكوين و التحضير للتقدم التكنولوجي

 نتجاهل التطور  أن يمكن ،ال الجزائر في التعليمية املنظومة في نقائص من تسجيله تم ما رغم                 

 في تطورا نسجل ،حيث عمرها الثالث من العقد في الجزائرية املدرسة إليها وصلت التي التمدرس نسب في الكبير

 النصف من تقترب للمدرسة، تكاد املنتسبين اإلناث نسبة ارتفاع نسجل كما السنوات هذه خالل التالميذ عدد

في  التالميذ نسبة ارتفاع نسجل الفرص، كما تكافؤ مبدأ خالل من املطبقة ديمقراطية التعليم على مؤشر وهذا

 % 87فاقت  حيث األساسية للمدرسة املختلفة األطوار

 توسعا الجزائر عمر من املرحل هذه خالل الجامعة تحقيق ،فنسجل العالي التعليم مستوى  على أما                

 الجديدة، وارتفاع الجامعية املراكز وانجاز الجامعات توسيع خالل البيداغوجية، من الهياكل مستوى  على كبيرا

 االجتماعي باملحيط الجامعة ربط أن املجاني، غير التعليم ديمقراطية بفضل للجامعة الطلبة من املنتسبين عدد

 الحدث للمطالبة بؤرة في دوما كان مما الجانب هذا في ملحوظا تقدما الجامعة تحقق ولم مكانه يراوح الزال

 .واالزدهار في التطور  األمة وتحديات ملتطلبات يستجيب حتى العالي، للتعليم جذرية بإصالحات

 2003-2017  »  « الثانية  املرحلة -2.2.3



دراسة أثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي في الجزائر      القسم الثاني                        

 

50 
 

 وعدم األداء في الفتور  عالمات عليها تظهر املنظومات من كغيرها الجزائر في التربوية املنظومة إن                 

 والسياسية واالقتصادية التفاعالت االجتماعية عن الناتجة اإلفرازات بكل الجديد، وتتأثر مواكبة على القدرة

 التربوي  النظام يتغير أن ضرورة تطلب 1989 سنة الجزائر في حصل الذي ودوليا، فالتغير محليا بها املحيطة

 املوجه السياسية، واالقتصاد األحادية على الدراسية املناهج تتكلم أن يعقل جديدة فال ملرحلة ليستجيب

 .العملي الواقع في ذلك غير يالمس والتلميذ

 في فالتعليم آلخر زمن من وتتبدل التربوي، تتغير الفعل ممارسة عملية في التربوية املقاربات أن كما                 

 هناك أن للتالميذ، غير املناهج محتوى  إليصال باألهداف املقاربة تبنى األساسية املدرسة مرحلة في الجزائر

 ووجدانيا وسلوكيا للتلميذ، معرفيا الثالث بالجوانب تهتم األولى بحيث املقاربة ايجابيات تكمل قد جديدة مقاربة

 .التعليمي الفعل خالل من عليها املتحصل الكفاءة قياس على وتركز للتقويم آليات وتضع

 متطابقة شاملة وطنية استراتيجيات املنظومة التربوية تنقصها فان املنهي التكوين مستوي  على أما                  

 من املنهي التكوين طلبة يعاني كذلك .التكنولوجيا تقودها التي العاملية السوق  حاجيات ومع العمل سوق  مع

 إلى هذا العصر، متطلبات تساير تعد لم املستخدمة الوسائل أن كما تكنولوجيا، مدعمة غير القديمة البرامج

 الطلبة يتلقى لم األحيان اغلب و في، مناسبة غير والتقويم التقييم طرق  ان كما مؤهلين، غير املكونين كون  جانب

 الشغل. مستقبل فكرة عن أدنى لديهم ليس ذلك من أكثر و املناسب، اإلرشاد أو التوجيه

 الجامعات أن هو العام االفتراض العالي و البحث العلمي فإن التعليم على الش يء نفس و ينطبق                     

 انه غير .فقط عليا شهادات من يحملونه ما بفضل ذلك و العمل سوق  حاجات تلبية متخرجي بإمكانهم  تنتج

 التقدم االعتبار بعين يأخذ و معرض للبطالة، وال منهم مهمش الكثير أن حيث ذلك عكس تثبت هنالك أدلة

 لديها العلي التعليم مؤسسات بان واضحا اصبح إذن الطلبة من املتخرجين سيواجه الذي العالمي التكنولوجي

 طلبة إلعداد فعال بشكل املعلومات تلك استعمال على قادرة غير أو العمل، سوق  حاجات عن قليلة معرفة

 العمل و لعل من أبرز ما قامت به الدولة البرامج للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي. على قادرين و منتجين
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برنامج"  التكنولوجي منها و التطوير العلمي للبحث وطنية كما عرفت هذه املرحلة عدة برامج                        

 تنفيذها العلمي يتم للبحث وطنية برامج تسطير تم الشاملة للتنمية الوطنية االستراتيجية لتنفيذ "2002-1998

 وكل محاور  إلى مجال وكل مجاالت إلى برنامج كل للبرمجة و يتفرع وتقييم كأداة ضبط تعتبر سنوية خطط وفق

 موجهة عروض تقديم إعالن طريق عن تنفيذها يتم بحث مشاريع إلى تتفرع بدورها التي مواضيع إلى محور 

 أصل البرنامج من خالل للبحث وطني برنامج 27 وإنجاز إعداد تم ولقد الباحثين، واألساتذة الدائمين للباحثين

 عن 3331 و بحث مشاريع لطرح وطنية إعالنات طريق عن 1150منها  مشروع 5226 تنفيذ أي معتمد برنامج 30

 يندرج 625 إلى باإلضافة الجامعي البحث برمجة ضمن تندرج والتي الباحثين قبل األساتذة من اقتراحات طريق

 تعبئة  ذلك تم ،و ألجل الدولي التعاون  إطار في مشروع 120 و البحث بكيانات الخاصة البحث ضمن برامج

 بـ يقدر كان حيث  1997بسنة لسنة  مقارنة عددهم ارتفع إذ باحث، أستاذ 13700 بينهم من باحث 16000

 اإلجمالي املحلي الناتج من % 0.2 إلى % 0.1 من للبحث العلمي املخصصة امليزانية رفع تم كما باحث، أستاذ 3500

خالل  العالي التعليم مؤسسات بحث داخل مخبر 640 اعتماد تم وقد والتجهيز، هذا التسيير اعتمادات تضم

 وبتحسين البحث على أنشطة دةجدي ديناميكية بإضفاء سمح األول قد البرنامج أن من الفترة و بالرغم هذه

 واملالية. البشرية للموارد املتزايدة التعبئة خالل من هيكلتها

 ولتجاوز  الدولية املقاييس حسب املأمول  املستوى  إلى يصل لم الجزائر في العلمي أن البحث إال                     

 البرنامجللبحث وهو  ثاني خماس ي برنامج واعتماد األول  الخماس ي البرنامج على تعديالت إجراء تم النقائص هذه

 عدة جاء من أجل إحداث " و الذي 2008-2012الفترة " خالل التكنولوجي والتطوير العلمي للبحث الوطني

  : يلي فيما الجديدة اإلجراءات أهم تمثلت العلمي و البحث في تطورات

 بحثه، نتائج تثمين على الباحث تحث إجراءات ووضع البحث، ظروف وتحسين وتطويرها البشرية املوارد تنمية-

 .بالخارج املقيمة الجزائرية الكفاءات مشاركة تعزيز مع

 العامة املديرية أهمها ومن أهدافها، تحقيق تضمن التي استقالليتها لها العلمي للبحث جديدة مؤسسات إنشاء-

 .العلمي البحث نشاط على تشرف التي التكنولوجي، والتطوير العلمي للبحث



دراسة أثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي في الجزائر      القسم الثاني                        

 

52 
 

 .التكنولوجيا ونقل وتطويره العلمي البحث ترقية يكفل بما الخارجي التعاون  تعزيز-

 في النتائج و وضع البحث، أو التمويل حيث من سواء الخاص القطاع مؤسسات مع والتعاون  الشراكة تحقيق-

 . الخدمة

 من عليه، كانت أضعاف عما ثالثة بنحو أي اإلجمالي املحلي الناتج من %1 إلى العلمي البحث ميزانية لرفع السعي-

  2008 من املمتدة الخمس السنوات العلمي خالل للبحث وطنيا مشروعا 34 لتنفيذ دينار مليار 100 رصد خالل

  2012 إلى

 بالنسبةللتجهيزات املضافة القيمة على والرسم الجمركية الرسوم من باإلعفاء يتعلق قانوني نظام وضع-

 .التكنولوجي والتطوير البحث بنشاطات تقوم التي املؤسسات على تخفيضالضرائب عملية وتطبيق العلمية،

 البحث إدماج اعتبر الوطنية، البشرية العلمية للقدرات خزانا العالي التعليم مؤسسات وكون                         

 في املنتهجة فسياسةالبحث أولوية ، ذا هدفا واالجتماعية االقتصادية التنمية في الجامعات مستوى  على العلمي

 تعبئة تم لذلك العلمي، البحث في الباحثين لألساتذة الكاملة املشاركة الى هدفت الثاني الخماس ي املخطط إطار

 تنصيب في مساهمتهم تمثلت لألساتذة، اإلجمالي العدد من % 60 يمثل ما وهو باحث أستاذ 20000 من أكثر

  مشروع.794 تنفيذ إلى باإلضافة العلمي البحث مخابر

 ضخمة قاعدية هياكل إلنجاز دج مليار 79 بمبلغ اعتمادات تخصيص الخماس ي خالل تم كما                       

 للبحث. القاعدية الهياكل من أنواع ستة إلنجاز والتسطير بالبحث، خاصة

التعليم  مؤسسات داخل للتميز العلمية واألقطاب البحث ووحدات ومراكز املخابر مجموعات                       

 بين ما العلمية و املنشآت والكفاءات النتائج حيث من تقدما األكثر املخابر نشاطات تحتضن والتي العالي

وجدت التقنيةو من بين االصالحات أيضا نظام "ل.م.د" حيث  واألقطاب الكبرى  التجهيزات وكذا الجامعات
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من الدول النامية في مواجهة عوملة نظام التكوين الجامعي و كان البد من الجزائر نفسها على غرار الكثير 

 التجديد املعمق و االستغالل االمثل للفرص و الفنح على النظام الدولي من أجل تواصل أكبر مع سوق العمل .

 تقوم لكي املستوى  رفيعة أو العليا البشرية القوى  تأهيل هي األساسية العالي التعليم مهمة إن                        

 سياسيا الدولة و املجتمع و ادارة تنظيم و املباشرة العملية تطبيقاتها و املعرفة إنتاج و العلمي البحث و بالتدريس

 اجتماعيا و اقتصاديا و

 من متجانسة اختصاصات عدة تضم كبرى  مجاالت داخل الجديدة الهندسة هذه تنظيم وتم                        

  مسارات اقتراح يتم مجال كل ففي .العمل سوق  لها يوفرها التي املناصب وكذا والتقنية الكفاءات العلمية حيث

 الوحدات مجموع عن عبارة هو النموذجي واملسار محددة، خيارات او تخصصات الى تؤدي أن يمكنها نموذجية

 من رت ا املسا هذه تصميم و يتم ، معينة كفاءات اكتساب بهدف تدرجي منطق وفق تنظيمها يتم التي التعليمية

 ا احت او االختصاصات متعددة او االختصاصات بين مشتركة مقاربات تتضمن أن ويمكنها ، تكوين فرق  طرف

 الجمهور  تنوع االعتبار بعين وتأخذ املنهي أو الخاص مشروعه حسب تدريجيا الطالب توجيه تتيح وهي رفية،

 لغة في التحكم السيما جانبية كفاءات اكتساب تتضمن املسارات أن هذه على يتعين كما املستهدف وحاجياته،

 ، ليسانس( د.م.ل نظام تعميم وتم .الوثائقي والبحث اآللي االعالم وسائل وفي ، األقل على واحدة حية أجنبية

يمكن القول أنه و بالتالي  العالي التعليم مؤسسات في التكوينات مجموع على كامل شبه دكتوراه ( بشكل ماستر،

 : يهدف الى

 بالتعليم االلتحاق مجال في الشرعي االجتماعي الطلب بتلبية التكفل االعتبار بعين يأخذ نوعي تكوين ضمان-

 . العالي

 بين املمكنة التفاعالت كل بتطوير هذا ،و االقتصادي و االجتماعي املحيط مع فعلي و متبادل تأثير تحقيق-

 . بها يحيط الذي العالم و الجامعة
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 تنويع و التكنولوجيا و تشجيع و العلوم مجال في خصوصا و العالمي التطور  على أكثر التفتح من تمكينها-

 . املتأتية األشكال و السبل وفق الدولي التعاون 

كثيرة و ورشات كبرى تطلب انشاءها و وضعها على  عرف النظام التعليمي في الجزائر كبوات                  

املسار القويم مجهودات جبارة وتوفير امكانيات و موارد بشرية و مادية ضخمة من أجل تحقيق ما تم تحقيقه 

داخل  الدراسية التخصصات فقط في ليس التوسيع إلى ماسة  حاجة هنالك ذلك على لحد االن  زيادة

 الخاص القطاع حكومات فعلى العمل و االنتاج، مجاالت أيضا في شتى ولكن ات،الجامع املؤسسات التعليمية و

 مع بالتعاون  علمية دراسات للتربية و إجراء جديدة بعائدات لتسمح معا تعمل ان العالي التعليم ومؤسسات

 ومستوى  أنواع إلى الوصول  للعاملين و االطارات بهدف املهنية الكفاءة تقويم في متخصصة أكاديمية مؤسسات

 ضرورات من كضرورة للتعليم النوعي التطوير مجاالت في والشخصية وبخاصة واملهنية العلمية الكفايات

 امليدانية. وتطبيقاته العلمي البحث نتائج على القائم للمجتمع  البشرية للتنمية االستراتيجي التخطيط
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 الفصل الرابع

 تحليل العالقة بين النمو االقتصادي و التقدم التكنولوجي في الجزائر  -4

 

الطويل و الدعامة األساسية  املدى في للنجاح الجوهري  العامل العلمي و التكوين يعتبر البحث                       

 باألفكار االقتصادي لتغذية النمو  مفتاح أساس ي أنه كما التي تنطلق منها الدولة من أجل ترقية قطاعاتها

 مجتمع لبناء األساسية الركيزة العلمي البحث حيث يعد سليمة اقتصادية بنية التي من شأنها تأسيس الخالقة 

  .أساس ي بشكل واملعلومات املعرفة على األنشطة قائمة مختلف فيه تكون  الذي املعرفة

تطور  في تساهم التي األفكار اإلبداعية الجديدة و للحلول  نتجوامل املولد بدور  يقوم حيث                     

و الجزائر ككل الدول النامية بدلت مجهودات جبارة في هذا املجال منذ ، ككل اإلنسانية والحياة املجتمع

السنوات االولى لالستقالل مؤدية الى الكثير من النتائج سواء على مستوى التعليم االبتدائي و الثانوي أو 

 التعليم العالي و البحث العلمي  و هذا ما سنراه في هذا الفصل بالتفصيل.

 

 النتائج املتحصل عليها في مجال التعليم و التكوين -1.4

 التعليم االبتدائي و الثانوي  -1.1.4

 ىال 1963سنة  ذيوضح لنا الجدول التالي تطور عدد الناجحين و نسب النجاح في الجزائر من                  

 2014سنة  غاية 
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 (1) : الجدول رقم

 

 annuaire des statistique, édition 2014,vol no 30) الديوان الوطني لإلحصاء ) : املصدر

ذلك كما تشير اليه  عدد املتمدرسين في الجزائر تزايد كبيرا منذ االستقالل و  كما عرف                

 : " في الجدول التالي  ONSاحصائيات الديوان الوطني لإلحصاء "

 



دراسة أثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي في الجزائر      القسم الثاني                        

 

57 
 

 2013الى  2006عدد املتمدرسين في الجزائر من  : (2)  الجدول رقم

 املجموع التعليم الثانوي  التعليم املتوسط التعليم االبتدائي 

2006/2007 4 078 954 2 443 177 1 035 863 7557994 

2007/2008 3 931 874 2 595 748 974 748 7502370 

2008/2009 4 078 954 3 158 117 974 736 7380111 

2009/2010 3 307 910 3 052 523 1 171 180 7531613 

2010/2011 3345885 2980325 1198888 7525098 

2011/2012 3429361 2921331 1263097 7614059 

2012/2013 3580481 2647500 1497875 7725856 

 (  annuaire des statistique édition 2014,vol no 30الديوان الوطني لإلحصاء ) : املصدر

في تزايد  مستمر رغم انها اتسمت بالثبات من  كما هو واضح من الجدول أن نسبة التمدرس                

"  7525028" تلميذ و " 7.557.994حيث كان عدد املتمدرسين محصورا ما بين "   2010حتى  2006سنوات 

                                                          تلميذ.                                          7.725.856الى  2013الى أن تصل سنة  2011تلميذ ثم عاد للتزايد ابتداًء من سنة 
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فيهم  74550،  2011وحده بلغ عدد املعلمين سنة   7على املستوى الوطني في التعليم الثانوي                 

 51716فيهم  89882بلغ      2013أناث و في سنة  44704فيهم   80082بلغ   2012اناث و  في سنة  40246

 اناث.

كما أن هذه النتائج مربوطة بالبنية التحتية و يبين لنا الجدول التالي مدى اتساعها منذ سنة                 

 على مستوى االبتدائيات و املتوسطات و الثانويات. 2010حتى  2006

 

 2010الى  2006البنية التحتية للتعليم من اتساع  :( 3الجدول رقم )

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

 680 17 552 17 429 17 357 17 االبتدائيات

 784 4 579 4 272 4 104 4 املتوسطات

 745 1 658 1 591 1 538 1 الثانويات

 24209 23789 23292 22999 املجموع

 (  annuaire des statistique édition 2014,vol no 30الديوان الوطني لإلحصاء ) : املصدر

 

 

 

                                                           
7
 Op.Cit 
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 التعليم العالي -2.1.4

  2010الى سنة  1966الجدول التالي يبين عدد الخريجين من الجامعات باختالف تخصصاتهم من سنة 

 2010الى  1966عدد الخريجين من الجامعات من : (4الجدول )

 السنوات عدد الخريجين السنوات  عدد الخريجين السنوات عدد الخريجين السنوات عدد الخريجين

72737 2002 22917 1990 5928 1978 195 1966 

77972 2003 25582 1991 6046 1979 378 1967 

91828 2004 28182 1992 6963 1980 654 1968 

107515 2005 29336 1993 7477 1981 724 1969 

112932 2006 29341 1994 7800 1982 817 1970 

121905 2007 31970 1995 9584 1983 1244 1971 

116880 2008 35671 1996 10237 1984 1703 1972 

150014 2009 37323 1997 11713 1985 2355 1973 

199767 2010 39521 1998 14097 1986 2786 1974 

224113 2011 44531 1999 16645 1987 2844 1975 

246743 2012 52804 2000 18110 1988 4661 1976 

233879 2013 65192 2001 20493 1989 5410 1977 

 (  annuaire des statistique édition 2014,vol no 30الديوان الوطني لإلحصاء ) : املصدر  
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لم يكن  1963سنة  عرفت الجزائر قفزة نوعية في مجال التعليم العالي منذ االستقالل ففي                   

أستاذ موزعين على ثالث مؤسسات جامعية  على مستوى الوطن  200طالب و أقل من  2000هناك سوى  

 54000طالب و حوالي  1.400.000صار  هناك أكثر 2015هي الجزائر العاصمة ،وهران و قسنطينة و في سنة 

مدرسة عليا  11مراكز جامعية ، 10 جامعة  في كل واليات القطر، 48مؤسسة منها  107أستاذ موزعين على 

كما هو واضح من الجدول و  ،ملحقات جامعية 5مدرسة تحضيرية و  12مدرسة عليا وطنية  20لألساتذة، 

عرف عدد الخريجين من الجامعات و املعاهد في الجزائر منذ االستقالل تزايدا هائال حيث سجلت أضعف 

 متخرج. 246743بـ  2012ة متخرج و أعلى نتيجة سن 195بـ  1966نتيجة سنة 

  "2014" الى  "2004و توضح لنا األشكال الثالثة التالية مدى تزايد عدد املتخرجين من سنة "                 

 أي منذ اطالق نظام " ل.م.د " ألول مرة و لكن مقسمين على حسب املستويات التعليمية املوجودة فيه.

 (6الشكل رقم )

 

 

Source: Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, indicateur scientométrique : 

définition et concept, MEFDJEKH Aissa,   13/03/2017 
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لسنة طالب وهي ا 7.101كان عدد الطلبة املتحصلين على شهادة الليسانس  2005/2004في سنة                

 .2013/2014في السنة الدراسية  795.020األولى لنظام " ل.م.د " و بلغ أكبر عدد للمتخرجين 

 

(7الشكل رقم )

 

Source: Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, indicateur scientométrique : 

définition et concept, MEFDJEKH Aissa,   13/03/2017 

 

ث عرفت كما عرف تطور التعدادات على مستوى املاستر تزايدا مهما منذ السنة االولى لتنفيذه حي         

 طالب. 287543سجلت   2014/2015" طالب وسنة  3242"   2007/2008السنة الدراسية 
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(8الشكل رقم )

 

Source: Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, 

indicateur scientométrique : définition et concept, MEFDJEKH Aissa,   13/03/2017 

            

عرفت تعدادات الدكتوراه كسابقتيها من الليسانس و املاستر أيضا تزايدا ملموسا في النسب منذ              

"حائز على شهادة دكتوراه و هي الدفعة االولى و سنة  273"  2009/2010السنة األولى لنشأتها فسجلت سنة 

 " على مستوى القطر الوطني. 13072"  2014/2015

ما عرفت الجزائر ارتفاعا كبيرا في عدد مقاالت النشر العلمي و النشاطات املختلفة في مجال ك               

البحث العلمي و يوضح لنا الشكل التالي العدد السنوي للمنشورات العلمية من مختلف الجامعات و مراكز 

 "   wosالبحث العلمي في الجزائر وفق معيار "

 



دراسة أثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي في الجزائر      القسم الثاني                        

 

63 
 

 2015الى  1966العلمي من عدد مقاالت النشر  : (9الشكل رقم )

 

Source: Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, indicateur scientométrique : 

définition et concept, MEFDJEKH Aissa,   13/03/2017 

نالحظ من الشكل أنه في السنوات االولى لالستقالل كان عدد  املنشورات العلمية ضئيال جدا و               

" ثم عرف wosمنشور مسجل وفق " 22حيث عرف  1976لكن سرعان عرف تزايدا معتبرا خاصة في سنة 

شديد في التسعينات و بداية تذبذبا بين االرتفاع و االنخفاض في سنوات الثمانينات و نوعا من االنخفاض ال

 الى  2015أين بدأ ارتفاع عدد املنشورات دون انخفاض حتى وصل سنة  2006االلفية الجديدة حتى سنة 

 و يعدد أكبر مستوى وطني. 71
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 :براءة االختراع و االبداعات  -3.1.4

 وبراءات العلمي النشر وهي الجزائر في العلمي البحث ملخرجات الرئيسية املؤشرات بتحليل سنقوم                 

 الدولة في البحث منظومة وتطور  العلمي التقدم االختراع فهي تعكس

مركز للبحث العلمي و عدد  24باحث دائم  يزاولون نشاطهم في  2083تملك الجزائر حاليا                       

مخبر بحث  1116موزعين على مستوى ألف أستاذ  24األساتذة الناشطين في مجال البحث العلمي يقارب 

للمليون نسمة الواحد، بينما متوسط املعدل  700يقدر متوسط عدد الباحثين في الجزائر  حيث   معتمد، 

 2020ألف في آفاق  80باحث لكل مليون نسمة، و أن عدد الباحثين في الجزائر سيقارب  1600العالمي يقدر بـ 

بال من شأنه أن يمكن الجزائر من تدارك النقص املسجل في مجال و ببلوغ هذا العدد من الباحثين مستق

 البحث العلمي وبالتالي بلوغ مصاف الدول النامية في هذا املجال.

 الى  1990سنة  ذفي الجزائر من و يوضح لنا الجدول التالي تطور عدد طلبات براءة األختراع                     

 2013سنة غاية 

( أن عدد الطلبات على براءة االختراع عرف انخفاضا في سنوات 5و نالحظ من الجدول رقم )                  

طلب( ثم عرف  235حيث بلغ 1990) اال في سنة  1997حتى سنة  200التسعينات حيث أنه لم يتجاوز 

طلبات ذات أعلى معدل من ال 2012ليعاود االرتفاع و تعتبر سنة  2001و  2000انخفاضا مرة أخرى في سنتي 

 طلب. 900بـ 
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 تطور طلبات براءة االختراع في الجزائر : (5الجدول رقم )

 السنة عدد الطلبات السنة عدد الطلبات

334 2002 235 1990 

326 2003 176 1991 

392 2004 174 1992 

524 2005 146 1993 

669 2006 145 1994 

849 2007 162 1995 

896 2008 200 1996 

894 2009 241 1997 

806 2010 309 1998 

897 2011 284 1999 

900 2012 159 2000 

840 2013 145 2001 

Source :www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/profile.DZ 
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يشكل التكوين و البحث العلمي في أي مجتمع من املجتمعات مسألة على غاية من األهمية ملا                   

يقدمه من خدمات جليلة لقطاعات واسعة في املجتمعات من حيث بسط سبل الرقي واالزدهار االقتصادي 

والدول عناية واالجتماعي والسياس ي واإلداري والثقافي والتكنولوجي، لذلك فقد أولت العديد من الحكومات 

خاصة بهذا القطاع ملا يقدمه من ثمار طيبة ورطبة تساهم بارتقاء الدخل القومي وخلق الثروة املعرفية 

 واملادية وترشيد التنمية القومية وتهذيب السلوك البشري وتنميته. 

ا عن مكان بين في هذا السياق تأتي التجربة الجزائرية وعلى غرار تجارب كثيرة تبحث لنفسه                 

رغم ما تعرفه من تذبذبات وانتكاسات ألسباب أو ألخرى منذ ميالد الدولة الجزائرية و رغم قلة   الكبار

 التجربة و الكفاءات اال أنها تمكنت من تحقيق نتائج معبرة  .

 تحليل أثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي في الجزائر -2.4

مر االقتصاد الجزائري ككل أو النمو االقتصادي خاصة منذ االستقالل بعدة مراحل و الكثير من                      

التقلبات فهناك من صنف هذه املراحل الى ثالث أقسام و منهم من صنفها الى قسمين فكل حسب تحليله أو 

 . وجهة نظره سواًء كان هذا التحليل وفق منظور اقتصادي أو اجتماعي أو جيوسياس ي

و ارتأينا  في هذا الفصل أن نقسم تحليلنا للنمو االقتصادي و أثر التقدم التكنولوجي عليه الى                  

أو ما يعرف بـ فترة االقتصاد املوجه، أما القسم  1989قسمين ،قسم أول منذ السنوات االولى لالستقالل حتى 

  .2013الى غاية  1990الثاني فمرحلة انفتاح السوق من سنة 

 "                            1975/1989مرحلة االقتصاد املوجه  "  -1.2.4

في   و عدد طلبات براءة االختراع في الجزائر  يوضح لنا الشكل التالي تطور معدل النمو االقتصادي                    

 .1989و سنة  1975 سنة  الفترة املمتدة ما بين
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 1989الى  1975تطور الناتج املحلي الوطني مع تطور الطلبات على براءة االختراع من  : (10الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.wipo.intمن إعداد الطالب بناًء على معطيات املنظمة العاملية للملكية الفكرية  : املصدر

هذه الفترة على العموم ، كما نالحظ من الجدول أن الناتج املحلي الخام تميز بالتذبذب خالل                     

عرف عدد الطلبات على براءة االختراع أيضا نوعا من التذبذب اتسم باالرتفاع في السنوات االولى ثم عرف 

 نوعا من االنخفاض.

شهد الناتج املحلي الخام زيادة معتبرة في املعدل محصورة بين  1979و  1975في الفترة ما بين                  

 400فقد كانت عدد طلبات براءة االختراع أيضا في أعلى مستوى لها حيث لم ينزل عددها عن  % 7,48و   5%

العربية ضد  الحرب عدة عوامل أهمها اندالع طلب و يرجع ذلك نتيجة 579، 1975طلب و سجلت سنة 
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  إلنتاجها، التدريجي إلى التخفيض للنفط املصدرة "OPEC منظمة "  دفع مما  1973الكيان الصهيوني سنة

 املحروقات لقطاع العائدات الفترة بارتفاع هذه الخام فتميزت البترول أسعار في كبيرة زيادات إلى ل الذي أدى  

 التنمية بمثابة دفعة قوية ملشاريع تعتبر الذي أدى الى  ايرادات هامة كانت الش يء األسعار، نظرا الرتفاع

ذاك و الى زيادة كبيرة في االنفاق الحكومي و خاصة في البنية آن الثقيلة الصناعات على املعتمدة االقتصادية

 1979 غاية سنة  الى التحتية للتعليم و التكوين مما أعطى انتعاش كبيرا لالقتصاد

ثم عرف تحسنا  % 0,7عرف الناتج املحلي انخفاضا شديدا حيث بلغ املعدل  1980أما في سنة                

طلب و لعل هذا االنخفاض راجع  320ن عد الطلبات مستقرا تقريبا عند حيث كا % 3بـ  1981في سنة 

لعوامل خارجية أو لنقص اعتماد قطاع املحروقات على التقدم التكنولوجي و االبتكار و الذي له حصة االسد 

 في الناتج املحلي.

فقد عرف الناتج املحلي ارتفاعا ملحوظا  1985و سنة  1982أما في الفترة املمتدة ما بين سنة                

أما عدد الطلبات فقد كان مقبوال و  % 3,7معدل  1985و سنة  % 6,4معدل  1982حيث سجلت سنة 

ى االقتصاد فقد عرف طلب و نالحظ في هذه الفترة أثر التقدم التكنولوجي عل 278و  345محصورا بين 

ازدهارا ملموسا و ذلك راجع الستفادة مؤسسات الدولة من االنتعاش الذي عرفه قطاع التعليم العالي حيث 

سجلت هذه الفترة أعدادا كبيرة من خريجي الجامعات ) سبق و أن أشرنا اليه في الجدول رقم  ( مما ادى الى 

 لتالي زيادة االفكار الجديدة ومنه خلق مناصب شغل جديدة.زيادة في عدد الطلبات على براءة االختراع و با

 % 0,4  1986انخفاضا شديدا في الناتج فقد سجلت سنة  1988حتى  1986شهدت سنوات                

عرفت بعض التحسن و عرف عدد  1889رغم أن سنة  % -1معدل  1988و سنة  % -0,7معدل  1987وسنة 

طلب و بدأت بوادر االنخناق تلوح في االفق فقد  258و  206د محصورا بين الطلبات انخفاضا حيث كان العد

أثرت السياسات االقتصادية الجديدة سلبا على االقتصاد و التي هي أصال كانت ناتجة عن تغيرات كبيرة في 

ن خارطة العالم السياس ي و قد انتهجت الجزائر في اطار االصالح سياسة التوجه الى الخوصصة و التقليل م

سيطرة القطاع العام على موارد و مخرجات االقتصاد و أعادة توزيع السلطة و الرقابة من أجل تفعيل 



دراسة أثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي في الجزائر      القسم الثاني                        

 

69 
 

السوق الداخلية أفضل و حصول املؤسسات الوطنية على استقاللها املالي لكن كانت هذه التغيرات ذات أثر 

بمثابة نهاية حقبة االقتصاد الوجه  سلبي و ذلك راجع لعدم التحكم في العوامل املسيرة لها كما ينبغي، و كانت

 و بداية االنفتاح على السوق العاملية.

 "    1990/2013مرحلة انفتاح السوق "  -2.2.4 

يوضح لنا الشكل التالي تطور معدل النمو االقتصادي و عدد طلبات براءة االختراع في الفترة                   

 .2013و سنة  1990املمتدة ما بين 

 2013الى  1990تطور الناتج املحلي الوطني مع تطور الطلبات على براءة االختراع من  : (11ل رقم )الشك 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.wipo.intمن إعداد الطالب بناًء على معطيات املنظمة العاملية للملكية الفكرية  : املصدر
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خاصة في بداياتها ناتجة عن االوضاع تميزت سنوات التسعينات بأزمة اقتصادية حادة                         

السياسية  و  االمنية املضطربة السائدة آنذاك و انعكست اثار هذه األزمة سلبا على االقتصاد الوطني كما أن 

عبء املديونية   ) قروض صندوق النقد الدولي( الذي كانت تتخبط فيه الدولة أثقل كاهلها  ، فقد شهدت 

 -1,2ببلوغه معدل  1991% و زاد انخفاضه سنة  0,8حلي منخفض حيث بلغ معدل الناتج امل    1990سنة 

% على  -0,9% و  -2,1بـ  1994و 1993% ثم عاود االنخفاض سنتي  1,8بـ  1990% ثم تحسن نسبيا سنة 

 التوالي كما انعكست اثار هذه الزمة على املستوى العام للعليم و للتكوين في الجزائر فقد شهد التعليم العالي

سجلت  1990جمودا و ركودا كبيرا حيث سجلت عدد الطلبات على براءة االختراع انخفاضا شديدا فسنةـ 

ضعف نسبة سنة  235احسن نسبة في هذه الفترة بـ 
َ
طلب كما عرفت نسب النجاح في  145بـ  1994طلب و أ

االت العلمية انخفاضا % كما عرف عدد نشر املق 10,54، 1993البكالوريا أدنى مستوياتها  فقد بلغت سنة 

 .محسوسا

أن الناتج املحلي عرف انتعاشا  2000و سنة  1995نالحظ من املنحنى في الفترة ما بين سنة                      

% في النمو بينما باقي السنوات  510، 1998نوعيا فبوادر انفراج األزمة بدأت تلوح في االفق فقد سجلت سنة 

% فقد سجلت نسب عدد الطلبات ارتفاعا نسبيا ففي سنة  3,80% و  1,10 سجلت معدال مستقرا ما بين

طلب و تحسنا في نسب نجاح امتحان البكلوريا و عدد الخرجين الجامعيين الش يء الذي  309عرفت  1998

  .كان له األثر االيجابي على النمو و هي نفس السنة التي شهدت أحسن معدل للنمو في هذه الفترة

عرفت عالقة طردية بين الناتج املحلي و الطلب على براءة  2005و سنة  2001الفترة ما بين سنة                      

 2003االختراع فعلى طول الفترة سجلت عدد الطلبات تزايدا قابله زيادة في معدالت النمو حيث سجلت سنة 

ن برامج التنمية املستدامة و برامج % و تظهر نتائج املجهودات املبذولة من طرف الدولة م 7,2أعلى معدل بـ 

"  2002 -1998االنعاش من أجل تحسين مستوى التكوين و التعليم في هذه الفترة  كبرنامج الخماس ي" 

لإلصالح التعليمي )سبق ذكره في الفصل الثالث(  و في الزيادة املعتبرة في البنية التحتية للتعليم والتكوين كما 

 .ا أيضا شهدت ارتفاعا محسوساأن نسب النجاح في البكالوري
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فقد عرف الناتج املحلي انخفاضا نسبيا مقارنة بالفترة  2013الى غاية سنة  2006أما من سنة                        

  % اما باقي السنوات عرفت تذبذبا 1,7% و  1,6سجل معدل النمو   2009و  2006السابقة ففي سنة 

لعالي في أعلى مستوياتها فقد بلغ عدد الطلبات على براءة االختراع في سنة رغم أن نتائج التكوين و التعليم ا

طلب الش يء الذي  699طلب الذي يعتبر رقم قياس ي في الجزائر اما باقي السنوات فلم تنزل عن  900، 2012

 .يعتر معدال جد مرتفع

تها يرجع لعدة أسباب و لكن أن التذبذب الذي عرفه النمو االقتصادي في الجزائر منذ نشأ                

باألساس ألسباب خارجية فاألزمات االقتصادية العاملية املتتالية كان لها مفعول مباشر على أسعار املحروقات 

و االزمات الداخلية أيضا كان لها نصيبها بما أن الجزائر دولة ذات اقتصاد ريعي بامتياز فأن انخفاض األسعار 

وطني و أثر سلبي على النمو االقتصادي علما أن قطاع املحروقات و الفالحة كان له ضرر كبير لالقتصاد ال

 بدرجة أقل ال يعتمدان كثيرا على التقدم التكنولوجي من أجل تحسين االنتاج و االنتاجية.

 

* * * * * * 

ى القطاعات بذلت الجزائر منذ استقاللها مجهودات جبارة و وفرت امكانيات عمالقة في شت                      

من أجل النهوض بالدولة و أرساء معالم التقدم شأنها شأن كل الدول الفتية، و كما رأينا في هذا القسم أن 

قطاع التعليم و التكوين أخد اهتماما كبيرا من قبل الدولة و كان ضمن أولوياتها و ذلك نظرا ملا له من أهمية 

أو السياس ي فرغم تعاقب االزمات  الداخلية و الخارجية  بالغة سواء على املستوى االقتصادي أو االجتماعي

التي هبت بالجزائر اال أن قطاع التعليم و التكوين تحسن كثيرا و أعطى نتائج ملموسة و ذلك نظرا للبرامج و 

 .املخططات و االصالحات و البنية التحتية التي أنشأت سواء من جامعات أو معاهد أو مراكز للبحث العلمي
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اال أنه رغم كل هذا االنفاق و هذه املجهودات لم يرقى الى  التطلعات التي كانت مرجوة                           

منه، ففي ظل اعتماد الجزائر اعتمادا شبه كامل على املحروقات لم يكن للكفاءات و االبتكارات و االفكار 

دولة ذات اقتصاد ريعي بامتياز عكس  الجديدة اثر كبيرا على النمو االقتصادي، ذلك ألن الجزائر تعتبر 

 اقتصاديات اخرى مبنية على اإلنتاج فأن للتقدم التكنولوجي فيها مكانة أفضل.  
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استهدفت هذه الدراسة تحليل طبيعة العالقة بين التقدم التكنولوجي و النمو االقتصادي                               

بصفة عامة و حالة الجزائر بصفة خاصة فمن خالل القسم االول للدراسة رأينا األثر االيجابي للتقدم 

أساس ي لدفع عجلة التكنولوجي على النمو االقتصادي في مختلف النظريات و النماذج و كيف أنه يعتبر  عامل 

النمو  و كيف اعتبره "سولو" عامال خارجيا و عبر عنه "رومير" عن طريق ما ينتجه الباحثون  أو ما سماه 

الذي  املحرك للنمو االقتصادي  و كيف اعتبره رأسمال البشري بتراكم املعرفة و رأى "لوكس" أنه متمثل في  

من خالل زيادة انتاجية العمل لكل  شرة حيث يحفز عملية النمو بالتأثيرات الخارجية االيجابية غير املبا يتميز 

أما  عامل تدفق النفقات العامة للدولة في دعم االنتاجية الحدية لرأسمالفي حين فسره "بارو" على أنه   د،فر 

 و ما يعرف برأسمال املوسع.فقد قسم رأسمال الى قسمين مادي و بشري أ"  AKنموذجه "في "روبيلو" 

من خالل دراستنا للقسم الثاني أبرزنا املجهودات الجبارة التي بذلتها الجزائر منذ  و                        

االستقالل في مجال التعليم و البحث و التطوير ، و قد استفادت الجزائر كثيرا في العقد االول من االلفية من 

ار املحروقات من اجل القيام ببرامج تنموية ضخمة االستقرار االمني التي حظيت به و خاصة من ارتفاع أسع

ألنعاش االقتصاد املهترئ من فترة التسعينات و تنفيد اصالحات كثيرة على مستوى التربية و التكوين اال أنها 

لم تكن كافية رغم توفر الجزائر على موارد اقتصادية وفيرة فالنمو املسجل في هذه الفترة لم يكن نابعا عن 

كنولوجي باألساس بل كان نتيجة ارتفاع أسعار النفط و ما تدره على الدولة من تدفقات ، التقدم الت

فاعتمادها التام على املحروقات قلل من األثر االيجابي للتقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي خاصة في 

ئر في مرحلة التي تكون ظل أن قطاع املحروقات ال يتطلب تقدم تكنولوجي كبير  ففي هذه الحالة تعتبر  الجزا

فيها اإلنتاجية الحدية لتراكم رأسمال في دالة النتاج كبيرة و ال تحتاج تقدم  و هذا كما رأيناه في نموذج سولو 

, حيث أنه كلما اقترب بمعدل مرتفعلقصر ا في املدى معظم اقتصاديات الدول تنمو  حين عبر عنه بأن

و هذا ما  تباطؤ نموه وصوال الى حالة االستقرار حيث يصبح ثابتا,االقتصاد من الحالة التوازنية  كلما زاد 
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للتقدم التكنولوجي أثر ايجابي على النمو االقتصادي يتعارض مع الفرضية االولى التي افترضناها و القائلة بأن 

و التي يمكن أ، تكون صحيحة في ظل اقتصاديات مبنية على االنتاج و الصناعة فأن للتقدم  في الجزائر 

الجزائر و يثبت صحة الفرضية الثانية القائلة بأن   التكنولوجي فيها أثر ايجابي و مكانة ذات أهمية كبيرة، 

 االقتصادي. النمو رفع معدل الدول التي تعتمد على اقتصاد ريعي ال تحتاج الى التقدم التكنولوجي من أجل 

يمكن لهذه الدراسة أن تكون أكثر فعالية و دقة لو أننا قمنا بدراسة قياسية لهذا املوضوع                        

 و لكن نظرا لضيق الوقت املمنوح ارتأينا أن نقوم به بهذه الطريقة.
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يعتبر االقتصاد العمود الفقري لكل نظام و ذلك ملا له من أهمية بالغة على املستوى االجتماعي                    

و السياس ي لحياة املجتمعات ،و يعد النمو االقتصادي الهدف االساس ي لدول و الحكومات التي تبحث عن 

و الحيوية لالقتصاد و قد شغلت فكرة النمو  االزدهار و الرقي لشعوبها  فهو يعتبر من املفاهيم الرئيسية

مجرد تراكم  والعوامل املتحكمة فيه  فكر االقتصادين و املفكرين منذ القدم ففي االول  كانوا يرون أنه 

لرسمال، ثم مع الوثيرة املتسارعة التي عرفها العالم و تقدم العلوم في شتى املجالت بدأت أولى املحاوالت في 

 محددات و طرق أخرى و لعل أهم هذه املحددات التقدم التكنولوجي.تفسير النمو وفق 

تطرق االقتصاديون الى جميع عوامل النمو االقتصادي و محدداته منذ عقود بالتفصيل لكن                    

موضوع التقدم التكنولوجي نال القسط االكبر من االهتمام و ذلك ملا ينطوي عليه من أهمية بالغة و تأثير 

كبير على النمو االقتصادي فهنالك من رأى بأن التقدم التكنولوجي عامل خارجي ال يمكن التحكم فيه كــــ 

"روبرت سولو" مثال الذي عبر عنه على أنه هبة من السماء، و منهم من رأى عكس ذلك حيث أن تيارا أخر من 

ي املنشأ بالنسبة للنمو االقتصادي االقتصاديين و الباحثين خلصوا الى أن التقدم التكنولوجي عامل داخل

شأنه شأن باقي العوامل االخرى و بالتالي يمكن تفسيره و تحسين كفاءته مما يعني زيادة في النمو االقتصادي، 

و قد تعددت النظريات و النماذج  التي تدرس النمو االقتصادي بمختلف توجهاتها الفكرية و اعتقاداتها اال 

ثر الفّعال للتقدم التكنولوجي و الدور األساس ي الذي يلعبه في عملية النمو أنها أجمعت جميعا على األ

 االقتصادي.

 إشكالية الدراسة 

 : بناًء على ما سبق يمكن صياغة إشكالية الدراسة على النحو التالي

 ؟ما هو أثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي في الجزائر 

 التالية:التساؤالت الفرعية  يمكن طرحشكالية و توضيحها أكثر ومن أجل محاولة االجابة عن هذه ال 
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 ماهي أهم النظريات و النماذج للنمو االقتصادي التي تدس التقدم التكنولوجي ؟ 

 ماهي أبرز مراحل التطور التي مر بها نظام التعليم و البحث العلمي في الجزائر ؟ 

 لتكنولوجي بالنسبة للنمو االقتصادي في الجزائر ؟هي العالقة بين النتائج املتحصل عليها و التقدم اما 

 :فرضيات الدراسة

انطالقا من اشكالية البحث و على ضوء ما سبق فأن هذه الدراسة تحاول مناقشة و اختبار                 

  :صحة الفرضيات التالية 

 .للتقدم التكنولوجي أثر ايجابي على النمو االقتصادي في الجزائر 

  الدول التي تعتمد على اقتصاد ريعي ال تحتاج الى التقدم التكنولوجي من أجل دفع عجلة الجزائر و

 االقتصادي النمو 

 :أهمية الدراسة و املنهجية املتبعة

تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل ابراز أثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي في                  

الذي شهده العالم على مستوى التقنية و التكنولوجيا و التأثير  و السريع الهائلالجزائر خاصة مع التطور 

 .لها على اقتصاديات الدول   الكبير

و من أجل االجابة على الشكالية السابقة و اختبار مدى صحة الفرضيات املطروحة و نظرا                  

الوصفي التحليلي في القسم االول للدراسة، كما استخدمنا لطبيعة الحالة املدروسة ارتأينا استخدام املنهج 

 .املنهج االستنباطي التحليلي للقسم الثاني

 :خطة البحث

و لغرض االحاطة بمختلف جوانب الدراسة قمنا بتقسيمها الى قسمين رئيسيين و كل قسم الى                  

ألثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي  فصلين، أما القسم االول فجاء تحت عنوان الدراسة النظرية

حيث تم تقسيمه الى فصلين، يتناول الفصل االول فيه التقدم التكنولوجي و نظرية النمو الخارجي و ما جاء 



 المقدمة العامة
 

ث  
 

به "سولو" حيث أنه يعتبر النموذج االساس ي و الشامل، ثم الفصل الثاني الذي خصص للتقدم التكنولوجي و 

و قمنا فيه بعرض نماذج "رومير" و "لوكس" و نظرتهم حول التعليم و البحث العلمي و  نظريات النمو الداخلي

 نماذج "بارو" و "روبيلو" و وجهة نظرهم فيما يتعلق بالنفاق الحكومي و تكوين رأسمال البشري.

ادي في الجزائر في حين تعرض القسم الثاني الى دراسة أثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتص                 

و جاء في فصلين، حيث أن الفصل الثالث تضمن تطور نظام التعليم و التكوين في الجزائر عبر كل مراحله 

ابتداء من البناء و التخطيط و وصوال الى مرحلة االصالحات و تطرقنا في الفصل الرابع  الى تحليل العالقة بين 

ئر حيث قمنا بعرض النتائج و تحليل أثرها على النمو النمو االقتصادي و التقدم التكنولوجي في الجزا

 االقتصادي الجزائري خالل فترة االقتصاد املوجه و فترة انفتاح السوق.

 



 و الجداول   قائمة االشكال

  قائمة االشكال

 ( دالة االنتاج الفردية من نوع كوب دوغالس ذات غلة الحجم الثابتة1) رقم  الشكل 

  املعادلة الديناميكية االساسية لنمو معدل رأسمال الفردي : (2)رقم الشكل 

 نموذج "سولو" القاعدي : (3( رقم الشكل 

 ( 4الشكل رقم) : " العالقة بين�̂�" و معدل النمو "𝑦𝑘"  

 ( 5الشكل رقم) : اثر معدل الضريبة على معدل النمو 

 ( تطور التعدادات في الليسانس6الشكل رقم ) 

  ( تطور التعدادات في املاستر7)الشكل رقم ) 

 ( تطور التعدادات في الدكتوراه8الشكل رقم ) ) 

 ( 9الشكل رقم) :  2015الى  1966عدد مقاالت النشر العلمي من 

 ( 10الشكل رقم) :  الى  1975تطور الناتج املحلي الوطني مع تطور الطلبات على براءة االختراع من

1989 

 ( 11الشكل رقم) :  الى  1990تطور الناتج املحلي الوطني مع تطور الطلبات على براءة االختراع من

2013 

 قائمة الجداول 

 2014الى سنة  1963عدد الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا من سنة  تطور  (1) : الجدول رقم 

 2013الى  2006عدد املتمدرسين في الجزائر من  : (2)  الجدول رقم 

 ( 3الجدول رقم) :  2010الى  2006اتساع البنية التحتية للتعليم من 



 ( 4الجدول) : 2010الى  1966عدد الخريجين من الجامعات من 

 ( 5الجدول رقم) : تطور طلبات براءة االختراع في الجزائر 



 قائمة املحتويات

: الدراسة النظرية ألثر التقدم التكنولوجي على النمو القتصاديو  القسم ال   

 و نظرية النمو الخارجي التقدم التكنولوجي :األو   الفصل

 نموذج "سولو" دون التقدم التكنولوجي 1.1

 دور التقدم التكنولوجي في نموذج "سولو"  2.1

التقدم التكنولوجي و نظريات النمو الداخليفصل الثاني :لا  

   1.2-أثر سياسة التربية و البحث العلمي على النمو القتصادي    

نموذج "بول رومير" -1.1.2  

"نموذج " لوكس -2.1.2  

 أثر سياسة االنفاق و تطوير رأسمال البشري على النمو االقتصادي  -2.2

 نموذج " بارو " -.1.2.2

- AK –  روبيلو"نموذج"  - 2.2.2  

دراسة أثر التقدم التكنولوجي على النمو القتصادي في الجزائر:  القسم الثاني  

 الجزائرتطور نظام التعليم و التكوين في  :الفصل الثالث

 " 1989-1962نظام التعليم و التكوين في مرحلة االقتصاد املوجه "  -1.3



 1962-1970  »  « املرحلة األولى  -1.1.3

 1971-1980  »  «  الثانية املرحلة -2.1.3

 1981-1990  »  « املرحلة الثالثة   -3.1.3

 "1990/2017نظام التعليم و التكوين في مرحلة انفتاح السوق " -2.3

 1990-2002  »  « املرحلة األولى 1.2.3

 2003-2017  »  « الثانية  املرحلة -2.2.3

 تحليل العالقة بين النمو االقتصادي و التقدم التكنولوجي في الجزائر  :الفصل الرابع

 النتائج املتحصل عليها في مجال التعليم و التكوين -1.4

 التعليم االبتدائي و الثانوي  -1.1.4

 لتعليم العاليا -2.1.4

 :براءة االختراع و االبداعات  -3.1.4

 تحليل أثر التقدم التكنولوجي على النمو االقتصادي في الجزائر -2.4

 "                            1975/1989مرحلة االقتصاد املوجه  "  -1.2.4

    " 1990/2013مرحلة انفتاح السوق "  -2.2.4

 



 

 

 



 باللغة العربية   قائمة املراجع

 :كتبال

   ئرالجزا ديوان  ،التربية ومتطلباتها، املطبوعات الجامعية  بوفلجة غياث -1

 :و املجالتاالطروحات 

،أثر النمو االقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية ، كبداني سيد أحمد 1-

االقتصادية ، تخصص اقتصاد ، كلية العلوم االقتصادي و العلوم التجارية و 2--اطروحة دكتوراه في العلوم 

 2012تلمسان ، -التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد

بلكين)حسين  معهد قنزار نعیمة،سوسیولوجیا املثقفين في الجزائر،وضعیة ومكانة خریجي التعلیم األصلي،3-

 2004،جامعة الجزائر،  ماجستبر ةداي( مذكر 

لسياسة التربوية الجديدة و اصالح التعليم االساس ي ،ملخص للتربية ، املبادئ العامة ل املجلس االعلى-4

 1998الوثيقة القاعدية ،الجزائر ،مارس

 التعلیم األساس ي، املدرسة األساسیة ،مجلة التربیة، وزارة التربیة و دافھفي أعبد الرزاق قسوم ،تأمالت -5

 1982مارس /أفریل  الجزائر،

 6- التربية خدميمست لتكوین الوطني املعھد موقع عن الجزائر نقال في التربوي  النظام

 نسيةلفر باللغة ا  قائمة املراجع

 : كتبال

1-Gregory .N.Mankiw  «Macroéconomie » 3eme   édition De Boeck Université A.S 2003 

2- Robert.J.Barro, Xavier Sala .I.Martin « La croissance Economique » Ediscience 

International ,France,1996 



3-Frédérique Bec, « Analyse macroéconomique » édition la Découverte, France, 2000 

4-Khaled chaib, PLAIDOYER pour une école créatrice de renaissance ,Musk  édition,Alger,2002 

5-Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, indicateur 

scientométrique : définition et concept, MEFDJEKH Aissa,   13/03/2017 

6-O.N.S , annuaire des statistique, édition 2014 , vol no 30 

  : االلكترونيةاملواقع 

www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/profile.DZ 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays 

http://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/country_profile/profile.DZ
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays

