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Abstract:  
          The purpose of this research paper is to study the role of information and communications 
technology in improving innovation.  
     Indeed, changes and advancements in the field of information technology have urged 
institutions to think effectively and raised the awareness of the necessity to keep up to the most 
modern once to presence their competitive abilities since knowledge management has became of 
the most important among this improvements, especially when competitive benefits of 
institutions depend fundamentally on the existing intellectuality and knowledge with information 
investment which helps to innovate permanently. 
    In addition, the great advancement of information technology and communication has reached 
a faster innovation process at a higher level and a better quality, thanks to help of digital means. 
Then expected benefits from such technology are a real unexpected innovation value. 
Key words: innovation, information technology and communication, digital economy, research 
and development.                 
 

  :مقدمـة
تسعى مجيع املؤسسات و احلكومات إىل ضمان مكانة تنافسية أعلى، يف تكنولوجيا املعلومات و االتصال اليت يتم االستثمار فيها 

  .بتسخري البيانات و املعارف قصد تطوير أداء  املؤسسات و حتسني تنافسيتها  على املستويني الداخلي و اخلارجي
يا يف عملية االبتكار، فإن اكتساب هذه املعلومات و البيانات عن طريق شبكة االنرتنت يعد من و إذا كان توفر املعلومات ضرور 

أجنع الوسائل و الطرق لتسريع و إجناح العمليات االبتكارية، كما أن اختصار الوقت و تدين التكلفة جتعالن الوصول أو احلصول على 
، فكلما اخنفض الوقت و تدّنت التكلفة ، كان باإلمكان ختفيض سعر  تلك املعلومات و املعارف جد مناسب للنشاط اإلبتكاري

 .  تكلفة بيع خمرجات االبتكار ، مما يعود بالنفع و الفائدة على املؤسسات و أفراد ا�تمع ككل
  : أهمية البحث

املستجدات، تربز تطورات و البناءا على ما سبق، و نظرا ألمهية استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال و ضرورة التكيف مع 
أمهية موضوع البحث يف إظهار الفائدة املتوقعة من التعامل مع املعلومات و البيانات إلنتاج السلع و اخلدمات اليت اعتربت أحد أكثر 

تخدام تكنولوجيا الطرق االجيابية يف جتاوز العراقيل و املشاكل اليت تقف أمام األنشطة االبتكارية و املبتكرين، حيث أنه كلما زاد اس
من هذا املنطلق،        . املعلومات و االتصال بشكل جدي و مركز ، كلما زادت آثارها على االبتكار مبختلف أنواع خمرجاته

   أين يظهر دور تكنولوجيا المعلومات و االتصال لتطوير المخرجات االبتكارية؟  : سنحاول اإلجابة على التساؤل التايل
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  : أهداف البحث
ف هذه الدراسة إىل حتديد العالقة بني تكنولوجيا املعلومات و االتصال و املخرجات االبتكارية و ذلك من خالل ربط �د

و املقارنة    مؤشرات هذه التكنولوجيات مع مؤشرات االبتكار بتسليط الضوء يف اجلانب التطبيقي للبحث على تونس و اجلزائر 
 . بينهما

  :الفرضيات 
  .ا املعلومات و االتصال يرفع من القدرة التنافسية للمؤسساتاستخدام تكنولوجي -
إن استثمار املؤسسات يف تكنولوجيا املعلومات و االتصال و تدفق املعلومات و املعارف سيؤدي إىل تنمية و تطوير  -

  .القدرات االبتكارية هلذه املؤسسات، و بالتايل احلصول على سلع و خدمات عالية اجلودة
 . زائر و تونس بنيات حتتية و إمكانيات متكنهما من االندماج يف االقتصاد الرقميمتتلك كل من اجل -
اجلزائر مل تصل بعد إىل املستوى املطلوب يف استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال لتحديد مستوى األداء االبتكاري يف  -

  .مؤسسا�ا االقتصادية
  : المنهج المستخدم

املطروحة و إثبات صحة الفرضيات املقرتحة من عدم صحتها استخدمنا املنهج الوصفي التحليلي و بغرض اإلجابة على اإلشكالية 
ذلك من أجل حتديد العالقة و الربط بني مؤشرات تكنولوجيا املعلومات و االتصال و مؤشرات االبتكار و إىل أي مدى مت استخدام 

  .  هذه التكنولوجيا يف اجلزائر و تونس باملقارنة بينهما
  :و لتحقيق اهلدف من هذه الدراسة مت تقسيم البحث إىل احملاور التالية

  .تكنولوجيا املعلومات و االتصال: المحور األول
 عوامل االندماج يف االقتصاد الرقمي: المحور الثاني
  خمرجات االبتكار و نظم املعلومات احلديثة:المحور الثالث
 نولوجيا املعلومات و االتصال يف اجلزائر و تونسالتطورات اليت شهدها قطاع تك: المحور الرابع

  تكنولوجيا المعلومات و االتصال: المحور األول
  :مفهوم و أهمية تكنولوجيا المعلومات و االتصال و دورها في نقل المعرفة. 1

  :مفهوم تكنولوجيا المعلومات و االتصال. 1.1
األشخاص و و   ة من األدوات و الشبكات اليت متكن من ربط األطرافجمموع"ميكن تعريف تكنولوجيا املعلومات و االتصال بأ�ا 

التعامل مع البيانات و املعارف من مصادر خمتلفة بشكل سريع و فعال و إن مثل هذه التكنولوجيا إمنا يتم االستثمار فيها بوصفها 
 تنافسيتها على مستويني الداخلي و اخلارجي وسيلة يتم عن طريقها تسخري البيانات و املعارف املتاحة بقصد تطوير أدائها و حتسني

  .1"بشكل سريع و اقتصادي
مجيع أنواع التكنولوجيا املستخدمة يف تشغيل و نقل و ختزين املعلومات يف شكل الكرتوين و تشمل تكنولوجيا "كما أ�ا 

   2".ت اليت تستخدم بشدة يف االتصاالتاحلاسبات اآللية و وسائل االتصال و الشبكات الرابطة و أجهزة الفاكس و غريها من املعدا
عرضها  سهل جتهيز املعلومات و إرساهلا وو يعرف البنك الدويل تكنولوجيا املعلومات و االتصال على أ�ا جمموعة من األنشطة ت

ة مما أدى إىل تعزيز و بظهور هذه التكنولوجيا التقى االقتصاد املرتكز على املعرفة بقاعدة تكنولوجية مالئم, بالوسائل االلكرتونية 
   1.مشرتك بني ازدهار النشاطات املكثفة يف املعرفة و اإلنتاج و نشر التكنولوجيا اجلديدة

تتضمن احلاسبات اآللية و الربامج اجلاهزة و معدات االتصال " أما التقرير الدويل الذي يصدره صندوق النقد الدويل فريى بأ�ا 
  .2" عن بعد
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و    أن تكنولوجيا املعلومات و االتصال تتضمن مجيع األنشطة اإللكرتونية اليت تسمح مبعاجلة املعلومات و بالتايل ميكن القول، ب
و         للحصول على أجود اخلدمات و حتقيق التحول حنو استخدام البيانات إلنتاج السلع حتويلها بكل دقة و سرعة و كفاءة

  .الوصول إىل نسب عالية يف اإلنتاج و اإلنتاجية
  :أهمية تكنولوجيا المعلومات و االتصال . 12.

الربط و التقريب بني األفراد و األمم و الشعوب و مثال ذلك انتشار اهلاتف النقال الذي  يف تتجلى أمهيتها يف دورها الفعال -
تسويقية أو يعترب أحد أجنح وسائل االتصال و التبادل بني األفراد و كذا أحد أهم األدوات يف احلصول على املعلومات ال

  .استعماله يف جمال األعمال الصغرية فهو اجناز جيد لفك العزلة بني الناس
قد تساند تكنولوجيات املعلومات و االتصال و التطبيقات االخرتاعية و االبتكارية يف الكثري من ا�االت كالفنون والتصميم  -

   5.من العمليات اإلنتاجية اخلالقة تساهم يف بروز أنواع جديدة أنكما ميكنها ... و اهلندسة و العلوم
  مما يؤدي إىل تدنيه التكاليف و الرفع من اإلنتاجية  ،قدرة هذه التكنولوجيا على اجناز الكثري من األنشطة بسرعة و دقة عالية -
ول على املراكز استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال له األثر االجيايب يف التأثري على القدرات االبتكارية و بالتايل احلص -

  .التنافسية األوىل
لقد أحدثت هذه التكنولوجيا سرعة يف إدخال نظم املعلومات اجلديدة و حتسينها مما أدى إىل رفع مستوى األداء الكلي  -

  6للمؤسسات
لقد سامهت تكنولوجيا املعلومات و أنظمة معلومات الكومبيوتر وتقنيات االتصاالت على إمداد الشركات التجارية  -

درات الكافية من اجل تسويق منتجا�ا يف كل أحناء العامل لكفاء�ا يف االتصال مع كل العمالء و قدرا�ا التحليلية بالق
  .....األعمال التجارية و كذا العمل رغم اختالف العادات و التقاليد و الثقافة واللغة  إلدارة و إجراء

و  م تكنولوجيا املعلومات يف كل معامال�ا التجارية داخل الشركةظهور ما يسمى بالشركات الرقمية اليت تعتمد على استخدا -
و  خارجها حيث تعتمد على بنية حتتية من شبكات احلاسوب و االتصاالت الرقمية مع العمالء و املوظفني وشركاء العمل

  7 .غريهم
و   ستخدم يف التحصيل العلمي و املعريف إذا مل ت ،إال أن مثل هذه التكنولوجيات كاهلاتف النقال و احلاسوب واالنرتنيت وغريها

وال العمليات ذات القيمة املضافة وهذا ما حيدث يف البلدان النامية عموما والعربية بشكل  اإلنتاجيةفلن تساعد على حتسني  ،اإلنتاج
  . خاص
  :دور تكنولوجيا المعلومات و االتصال في نقل المعرفة. 3.1

    8:تبار عند تأمني هذه التكنولوجيا يف املشاركة باملعرفة و نقلهاهناك عدة عوامل جيب أخذها بعني االع
            اآلنية  ةإذ ينبغي التأكد من أ�ا تستجيب لالحتياجات املتغري : استجابة تكنولوجيا املعلومات الحتياجات املستخدم- -

  .و املستقبلية للمستفيدين منها
حيث أن إجراءات الفهرسة و التصنيف ضرورية و مهمة لضمان تأمني : ليهابنية احملتويات و املضامني و سهولة الوصول إ- -

  .الوصول السريع و السهل للمواد و املعلومات و املعارف احملفوظة يف الوثائق
إذ ينبغي االلتزام باملعايري و املواصفات عند إضافة حمتويات جديدة إىل : معايري و متطلبات نوعية املضامني و احملتويات- -

  .م، مما يؤمن سرعة اسرتجاع املواد املطلوبةالنظا
  .ينبغي أن تتكامل تكنولوجيا املعلومات و االتصال مع اخليارات التكنولوجية املوجودة و املتوفرة يف النظام -
حيث أن احللول اليت ميكن أن تنجح يف املؤسسات الصغرية، مثل بعض : القدرة و القابلية على التوسع و التطور -

  .، قد ال تالءم ذات احلجم الكبري اليت تعمل بشكل واسع و على مستوى عامليHTML ,WEBاملواقع
حيث أن ذلك مهم، خاصة للتأكد من أن اخليارات املتاحة تتناسب مع سعة النطاق يف : التوافق بني األجهزة و الربامج -

  .االتصاالت و مع القدرات احلاسوبية املتوفرة للمستخدمني
  : علومات واالتصالمؤشرات تكنولوجيا الم. 2

و  بالتكنولوجيا و اجلانب االقتصاديتعترب هذه املؤشرات ذات أمهية بالغة ملا تنطوي عليه من العديد من التفاصيل اليت ترتبط      
  : وفيما يلي أهم املؤشرات عن بعض املنظمات الدولية و اإلقليمية  ،السياسي
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  : يا مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي لمنطقة آس. 1.2
  :وقد اعتمدت املؤشرات التالية

  نسمة  1000عدد أجهزة اهلاتف األرضي لكل  -
  نسمة  1000عدد أجهزة اهلاتف النقال لكل  -
  .      نسمة 1000عدد أجهزة احلاسوب لكل  -
  نسبة مستخدمي االنرتنيت من إمجايل السكان  -
  نسمة  1000عدد مشغلي االنرتنيت لكل  -
  .املتوقعةإيرادات التجارة االلكرتونية  -
  : مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي و التنمية. 2.2

 : مؤشرا كالتايل 15وضعت 
  نسمة                       100العدد اإلمجايل خلطوط و مسارات التوصيل لكل  -
  نسمة  100العدد اإلمجايل للمشرتكني باهلاتف احملمول لكل  -
               . عدد املشرتكني يف الشبكة ذات النطاق العريض -
                                                                            .وجود خطوط لالشرتاك الرقمينسمة ومدى  100 العدد اإلمجايل للمشرتكني يف االنرتنيت لكل -
  العدد اإلمجايل للمشرتكني  يف خطوط التليفون -
  .نسبة انتشار الكومبيوتر يف املنازل  -
  .صيل البيوت باالنرتنيت و نسبة توصيل البيوت بالشبكة ذات النطاق العريضنسبة تو  -
 ،يستخدمون االنرتنيت أكثر أو أعمال 10نسبة املنظمات اليت تنظم (النفاذ إىل االنرتنيت حسب حجم الطبقة العملية  -

  .البيع والشراء عرب االنرتنيت حسب الصناعة 
  .الواسع يف جمال األعمال نسبة استخدام الشبكة العريضة ذات النطاق  -
  نسبة الوظائف املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات و االتصال  -
  ) العائد اإلمجايل خلدمات االتصاالت للهاتف احملمول واالستثمار اإلمجايل يف البنية التحتية لالتصاالت ( -
اع األعمال لفئات البحث والتطوير يف حصة القيمة املضافة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال من إمجايل القيمة املطلقة لقط -

  .إطار صناعات تكنولوجيا املعلومات واالتصال
  نسبة التوظيف يف جمال تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف قطاع األعمال  -
  نسبة براءات االخرتاع اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال من إمجايل براءات االخرتاع  -
األوىل يف جمال  50شركة أوىل يف جمال االتصاالت و  50 ولوجيا املعلومات واالتصالات تكننسبة التجارة يف منتج -

  تكنولوجيا املعلومات 
  يف القيمة املضافة لكل فرد مستفيد من هذه اخلدمات  عومات و االتصالمسامهة خدمات تكنولوجيا امل -
  . اإلمجايل مسامهة االستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الناتج احمللي -
  : مؤشرات البنك الدولي. 3.2

  9 :كالتايلمؤشرا  11اعتمد البنك الدويل 
  نسمة  1000إمجايل اهلواتف لكل  -
  نسمة  1000لكل  األرضيةاخلطوط اهلاتفية  إمجايل –
  نسمة  1000مستخدمي اهلواتف النقالة لكل  –
  نسمة  1000مستخدمو احلاسوب لكل  –
   املنازلنسبة توفر التلفزيونات يف –
  )نسمة  1000الشبكة عريضة النطاق لكل (االنرتنيت الدولية  – 

  نسمة 1000مستخدمو االنرتنيت لكل  –
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  ) مقدرة بالدوالر األمريكي شهريا(سلة األسعار الستخدام االنرتنيت  – 
  مدى توفر خدمات احلكومة االلكرتونية  –
  مدى استخدام االنرتنيت يف األعمال  و التجارة  –
  اإلنفاق على تكنولوجيا املعلومات و االتصال كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل  –
  : مؤشرات تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت حسب تطبيق االونكتاد. 4.2

  دا إىلبني البلدان استنا االتصالوضعت االونكتاد جمموعة من املؤشرات تنتج مقارنة بناء القدرات يف تكنولوجيا املعلومات و 
يتم مبوجبها استنباط سياسات مناسبة و مالئمة لوضع خطط عمل مستقبلية من طرف صانعي القرار  ،جمموعة من املعايري احملددة

  :و السياسة يف البلد، و اجلدول التايل يلخص هذه املؤشرات كما يلي
  مؤشرات تكنولوجيا المعلومات و االتصال حسب االنكتاد): 1(الجدول رقم 

 البعد /الدليل  المؤشرات المصادر

 .السلكية و الالسلكية لالتصاالتاإلحتاد الدويل  -

  .لكل فرد اإلنرتنتعدد مضيفي  -
  .عدد احلواسيب الشخصية لكل فرد -
  .عدد اخلطوط اهلاتفية الرئيسية لكل فرد -
 .عدد املشرتكني يف اهلاتف النقال لكل فرد -

 التوصيل -1

  .لالسلكيةالسلكية و ا لالتصاالتاإلحتاد الدويل  -
  .البنك الدويلو  الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة -
 .الالسلكيةو اإلحتاد الدويل لالتصاالت السلكية  -

  .لكل فرد اإلنرتنتعدد مستعملي  -
  )النسبة املئوية من السكان( األمية  -
  .نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل -
 .كلفة املخابرة احمللية -

 النفاذ -2

  .و التنمية دة للتجارةمؤمتر األمم املتح -
  .اإلحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية -
  .الالسلكيةو  اإلحتاد الدويل لالتصاالت السلكية -
 .الالسلكيةو  إلحتاد الدويل لالتصاالت السلكيةا -

  .وجود دليل انرتنت -
  .التنافس يف اخلطوط احمللية -
  .التنافس يف االتصاالت احمللية -
 .ة اإلنرتنتالتنافس يف سوق مزودي خدم -

 السياسة -3

  .الالسلكية لالتصاالت السلكية و اإلحتاد الدويل -
 .الالسلكيةحتاد الدويل لالتصاالت السلكية و اإل -

  .احلركة الدولية الداخلة -
 .حركة االتصاالت الدولية اخلارجة -

االستخدام  -4
حركة (

 )االتصاالت
  .58 :،صرجع سبق ذكره ماملعريف،  االقتصادنادية الليثي و هاشم الشمري، : المصدر

  : اآلثار المتوقعة من استثمار الشركات في تكنولوجيا المعلومات واالتصال . 3
االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يشمل امتالك املعدات والربامج احلاسوبية اليت تستخدم يف عملية اإلنتاج خالل  إن

و           معدات تكنولوجيا املعلومات :ا تتضمن ثالث مكونات أساسية هي حيث أن هذه التكنولوجي ،فرتة زمنية تفوق السنة
  : 10كما يليفهي  املقومات األساسية ملفهوم االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت  أما.االتصال والربجميات 

يشتمل على نوعني من األصول، الثابتة  يعد اإلنفاق على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مشروعا اقتصاديا استثماريا ألنه -
  )النظم الربجميات و التسهيالت األخرى (و األصول املتداولة )األبنية ،األجهزة و املعدات (

روض و إصدار ميكن استخدام مجيع أنواع مصادر التمويل للحصول على املبالغ املستثمرة مبا يف ذلك املدخرات و الق -
  ...األسهم والسندات 

األهداف رات يف تكاليف معاجلة البيانات و واملنظمات إىل حتقيق نوعني من األهداف، املادية املتمثلة يف املوفو  تسعى الدول -
  غري املادية بتقدمي أفضل اخلدمات للمستفيدين

  :قد حيقق االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات و االتصال عدة جوانب اجيابية لالقتصاد و ذلك من خالل  -
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حيث استطاعت الشركات العاملة �ذه  ،ح إنتاجية خاصة يف جمال املعاجلة و التخزين و تبادل املعلوماتاحلصول على أربا  -
عززت ة و باملنتجات العالية التقنية و التكنولوجيا اجلديدة أن حتقق مستويات عالية من األرباح و اخرتقت األسواق الدولي

   .مكانتها يف األسواق احمللية
 .ا زاد الطلب عليها بسبب ما تقدمه هذه الشركات من خدماتظهور صناعات جديدة، مم -
التجارة , خلق وظائف جديدة و استبداهلا بسابقتها القدمية أو جعلها مساعدة هلا و مثال ذلك خدمة التعلم عن بعد  -

  . الكبريكل هذه الوظائف املستحدثة أحدثها التطور التكنولوجي و املعلومايت... االلكرتونية، احلكومة االلكرتونية
فان تكنولوجيا املعلومات و االتصال تعد من األمهية مبكان يف اقتصاد املعرفة الن إنتاج هذه التكنولوجيا يتم يف قطاع  ،و عليه

وفيما يلي أمثلة عن بعض . كما تعترب أساس ابتكارات اخلدمات و املنتجات يف االقتصاد ككل,يكون فيه نشاط االبتكار مكثفا 
      .استثمرت يف تكنولوجيا املعلومات و االتصال و استطاعت أن ترفع من مردوديتها و مستوى تنافسيتها يف السوقاملؤسسات اليت 

   )2012-2011(واجلدول املوايل يوضح ترتيب أكرب مزودي اخلدمات للهواتف النقالة خالل الفرتة 
 الوحدات بالمليون) 2012(ترتيب أكبر مزودي الخدمات للهواتف النقالة ): 2( رقم الجدول

  2011  2011  2012  2012    
  المزود حجم الشحن بالوحدة الحصة السوقية النسبية حجم الشحن بالوحدة الحصة السوقية النسبية التغير %

129.1% 
46.9%  

-54.6   %  
- 25.2%  

32.1% 
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  .311ص  ،2014،مكتبة الكويت الوطنية، 1الطبعة  خالد احلشاش،اإلقتصاد املعريف الثروة املستدامة: المصدر

ة ما بني أما الشكل املوايل فيظهر حجم اإليرادات اليت حققتها هذه املؤسسات العاملية بسبب خدما�ا املقدمة وذلك يف الفرت   
2000- 2011 :  
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مقارنة بين إيرادات أكبر مزودي خدمات الهواتف النقالة خالل ):1(الشكل رقم 
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 .311خالد احلشاش ، مرجع سابق، ص  :المصدر              

يتضح من خالل اجلدول والشكل أن تلك املؤسسات اليت استطاعت أن تفرض هيمنتها يف تقدمي خدمات اهلاتف النقال، هي 
الربع  يف %114زيادة يف املبيعات بنسبة  حققت APPLEمؤسسة ت حيث أن اليت متلك القدرة على االبتكار يف قطاع االتصاال
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استطاعت أن تغري من قواعد املنافسة واالحتكار حني أصدرت نسختها ، أل�ا  SAMSUNGمقابل منافسها  2011األول من 
  .2012ورفعت من قيمة املبيعات سنة  SAMSUNG GALAXY2املطورة 

ليت أجريت يف اململكة املتحدة أن الشركات اليت تستثمر بكثرة يف جمال تكنولوجيا املعلومات لقد بينت البحوث ا, خرآمن جانب 
و االتصال و لديها استخدام مكثف ألجهزة الكمبيوتر و تعتمد على خدمات االتصاالت و التجارة االلكرتونية تتميز مبستوى عايل 

 11.من اإلنتاجية 

  الرقمي  تصاداالقفي  االندماجعوامل : المحور الثاني
  : االقتصاد الرقمي مفهوم. 1

الذي تعتمد فيه إنتاجية و تنافسية املنظمات على قدر�ا على توليد و استخدام و معاجلة " هناك من يسميه اقتصاد املعرفة 
  . 12"املعلومات بأسلوب أكثر كفاءة

    " إنرتنت"ية، مشتملة على كل من الشبكة الدولية الرقم االتصاالتالتكنولوجيا الرقمية املتمثلة يف شبكات "و يشري أيضا إىل 
   13" و كذلك على كل ما هو متعلق بتكنولوجيا املعلومات و االتصال" أنرتانت"و الشبكات الداخلية للمعلومات 

هناك الذي يلجأ إىل االستعانة بشبكات االنرتنت بقوة و يف كل العمليات و األنشطة، ما يتطلب لفعاليتها أن يكون "و هو 
   14" جتانس بني األنظمة و األطراف اليت تستعملها

املبين على اليد العاملة و اآلالت و املعدات يف عملية اإلنتاج  االقتصادالتحول و االنتقال من  الرقمي هو االقتصادفإن  ،و بالتايل
و يساعد على  انات إلنتاج السلع و اخلدماتإىل االقتصاد الذي يعتمد على املعارف العلمية و التكنولوجية و كذا املعلومات و البي

  .األمثل للموارد و الكفاءات، و بالتايل حتقيق نسب عالية من اإلنتاجية االستخدام
  :عوامل اإلندماج في اإلقتصاد الرقمي. 2

   :11ذلك يستدعي بعض العوامل من أمهها لقد أصبح التحول إىل االقتصاد الرقمي ضرورة ملحة تفرض نفسها، إال أن

  ):ICT(تكنولوجيا المعلومات و االتصال . 1.2
تصميم بتكارية تقوم على إعداد و إحتتية يف االقتصاد الرقمي، كصناعة الربجميات و معدات اإلعالم اآليل يعترب صناعة  يةإن بناء بن

ال املتكاملة �دف الوصول و تنفيذ و اختبار برنامج تشغيل احلاسب اآليل و الذي يتضمن جمموعة أوامر للقيام مبجموعة من األعم
ختضع ملنظومة فال حيده زمان و ال مكان و  إنتاجهاإىل نتيجة معينة ، حيث يعتمد فيها بشكل أساسي على العقل البشري، أما 

  .تسويقية متكاملة ليس هلا تأثري سليب على البيئة و عائدا�ا مرتفعة و تنافس األسواق العاملية
  : تالتعليم و مجتمع المعلوما. 2.2

، و ثر البالغ يف التنمية االقتصاديةيعترب اإلنفاق على التعليم شكال من أشكال االستثمار يف الرأس املال البشري، حيث أن له األ
يف ظل االقتصاد الرقمي، يعترب التعليم النطاق الذي تبىن فيه الطاقات البشرية اليت حتتاجها الصناعات يف هذا االقتصاد و قد تتجلى 

تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف وظيفته األساسية إلعداد عمال املعرفة باعتبارهم الركيزة املعتمد عليها يف تطوير هذه بعالقته 
التكنولوجيات، ويظهر ذلك خاصة يف خدمة اإلنرتنت اليت تساهم و بشكل كبري يف تشجيع التعليم عن بعد و بذلك سيسهم يف 

بالتايل ، فإن متطلبات االقتصاد الرقمي و . و التكوين ة بالتكاليف أو املكان من أجل التعليمجتاوز الصعوبات ، سواء تلك املتعلق
  .  تقتضي ضرورة الرتكيز على تكوين أفراد هلم القدرة على اإلبداع و االبتكار و صناعة الربجميات

  : R & Dالبحث و التطوير . 3.2
 )GDP(فاق على مشاريع البحث و التطوير من الناتج احمللي اإلمجايل الرقمي يقتضي رفع نسبة اإلن االقتصادإن التحول حنو 

القطاع حيث تتقاسم احلكومات و   باعتباره أحد أهم مؤشرات االقتصاد الرقمي و هي مرتفعة يف الدول املتقدمة أكثر من باقي الدول،
األخري بتمويل املشاريع اليت ينتظر أن حتقق  اخلاص يف هذه الدول الدور يف اإلنفاق على مشاريع البحث و التطوير، فيتكفل هذا

، أما إذا كانت ة مابني مخس إىل عشر سنوات فأكثرأرباحا خالل مخس سنوات أو أقل، بينما تتكفل احلكومة بالتمويل إذا كانت الفرت 
وير مردودية كبرية على التطو بذلك سيكون للبحث و  الفرتة من مخس إىل عشر سنوات، فيشرتك القطاعان العام و اخلاص يف التمويل

  .الرقمي االقتصاد
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  مخرجات االبتكار و نظم المعلومات الحديثة: المحور الثالث
بالنظر إىل الدور الفعال الذي يلعبه يف تطوير املنتجات  االقتصادأحد متطلبات التنمية و من بني أهم حمركات  االبتكارلقد أصبح 

  . و العمليات اإلنتاجية داخل املؤسسات
  : ريف االبتكارتع. 1

كلمة ابتكار بشكل عام تستعمل للداللة على كل ما هو جديد، ومميز، وفريد من من أبرز املفاهيم اليت عرفها هذا املصطلح،  
  .21»العملية اليت ينتج عنها كل ما هو جديد، وميس خمتلف أنواع املنتجات وكذا طرق اإلنتاج«وبشكل أدق االبتكار هو  .11نوعه

تطوير للمنتج وإدخاله إىل السوق أو إحداث تغيري جذري أو تدرجيي لبعض العمليات فهو يف األساس «على أنه  نآخرو و اعتربه 
  .31»فعل تنظيمي للمشاريع سواء يف الشركات الصغرية أو ذات احلجم الكبري اليت ال �دف إىل الربح

لى التوصل إىل كل ما هو جديد ويضيف قيمة أكرب هو قدرة الشركة ع االبتكارإال أن  ،مهما اختلفت املفاهيم و التعاريف
باملقارنة مع املنافسني أو هو طرح منتج جديد يف السوق أو استحداث طريقة جديدة يف عملية اإلنتاج أو تقدمي خدمة بشكل جديد 

  .ترضي العمالء و تليب تطلعا�م
  :قتصاد المعلوماتنحو ا االنتقالالرقمي و متطلبات  االقتصادو  االبتكارالعالقة بين . 2

  :الرقمي االقتصادو  االبتكارأبعاد العالقة بين . 1.2
و البحث و التطوير و ما ينتج عنها من اكتشافات و اخرتاعات و غريها من  االبتكارإن اهلدف من العلم و التكنولوجيا و     

املعرفة، و و  االبتكارلك تتعزز العالقة بني على حد سواء، و بذ االقتصاديةاملخرجات هو تطوير للمجتمعات البشرية و األنشطة 
يتجلى ذلك خاصة يف تدين تكاليف احلصول على هذه األخرية من هياكل التعليم العايل و البحث العلمي عرب العامل و يف كل 

من جانب أخر ،  و. األوقات كالتدفق اإللكرتوين للمقاالت العلمية و املعلومات اجلديدة ليستخدمها الباحث يف دراساته و أحباثه
ستدعم نشاط الشركات ، مما يؤثر إجيابا على املنتجات و اخلدمات  االقتصادفإن القيمة املضافة اليت قد تولدها هذه العالقة مع 

املقدمة ، و بالتايل سيكون له األثر اإلجيايب على املستهلكني الذين طاملا تتغري و ترتفع درجة مطالبهم خاصة مع ارتفاع مستويات 
و استخدامهما أحسن استخدام و كذلك  االبتكار، مما يقتضي ضرورة احلاجة امللحة إىل املعرفة و االستهالكيليمهم و وعيهم تع

الرقمي ال  االقتصادو بذلك فإن . و حتقيق التنافسية املستدامة  االبتكاراالهتمام بعمال املعرفة باعتبارهم موارد متميزة إلدارة عملية 
لوجيا اجلديدة املعتمدة على الكمبيوتر فحسب، و إمنا  أيضا على ما يسمى باحلرفيني الرقميني، حيث أن الرقمية يعتمد على التكنو 

 و بتحويل املعلومات الرقمية إىل معارف تساعد مديري املؤسسات على اختاذ القرارات اليت تتطلب توفر املعلومات يف الوقت املناسب
و بالتايل  اليت تعرتض العملية اإلنتاجية و عن طريق احلاسوب ميكن تصميم سلع و مواد جديدة ،رقمية يصبح باإلمكان إجياد احللول 

  . االستهالكالتحكم يف دوريت اإلنتاج و 
  :نحو اقتصاد المعلومات االنتقالمتطلبات . 2.2

الرقمي و ذلك من أجل  صاداالقتحنو جمتمع املعلومات و منه التحول إىل  االنتقالتسعى الكثري من الدول و احلكومات إىل 
   18 :يتطلب وسائل و بنيات حتتية متطورة االنتقالحتسني مستويات األداء و التنافسية، إال أن هذا 

يظهر دور احلكومات للتنسيق بني نظم املعلومات و استخدامها ألغراض عامة متعددة و ليس الرتكيز  الكلي،المستوى فعلى 
  :من نظم املعلومات تتوقف على أمرين أساسيني مها  االستفادة، مث إن االبتكارو  على استعماهلا يف عمليات اإلنتاج

من األفكار و التطورات  االستفادةحيث أنه مع عدم وجود هذه القاعدة تصعب  فعالة،وجود قاعدة علمية متطورة و - -
  .لديها قدرات حبثية و تطويرية أكرب و أخرىالتكنولوجية اليت تبنتها منظمات 

  .قطاع صناعي قوي تنشطه قدرات و كفاءات حبث و تطوير علمية عالية وجود- -
  .االبتكاريةالرقمي قائمة و مستمرة مع استمرار العملية البحثية و  االقتصادو  االبتكارو بذلك فإن العالقة بني 

 نظم املعلومات أي على مستوى املؤسسات و الشركات، فإنه من الضروري ضمان الفعالية يف ،المستوى الجزئيأما على 
بأعمال الصيانة حىت و إن كانت مكلفة حىت يبقى النظام فاعال و مبستوى أداء عايل، و بالتايل على  االهتماماملعتمدة، و مثال ذلك 
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و          املؤسسة توعية ودمج موظفيها و تكوينهم حىت تضمن حرصهم على تسخري نظم املعلومات لتحسني جودة األعمال
و عليه فإن بناء قواعد و قدرات علمية و حبثية و ابتكاريه أمر . الداخل أو اخلارج يفيؤثر إجيابيا على تنافسيتها سواء اخلدمات، مما 

 .ككل  االقتصادضروري و مهم جدا بالنسبة للمؤسسات و 
  : مؤشرات االبتكار العالمية. 3

 UNIVERSITE(وجامعة كورنيل) INSIAD(الدولية كلية إدارة األعمال و  (WIPO)تصدر املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
DE CORNELL ( و هو يهدف إىل حتديد جوانب االبتكار املتعددة  2007املؤشر العاملي لالبتكار الذي أطلق منذ "سنويا

ج و حتسني األبعاد و توفري األدوات اليت ميكن أن تساعد يف تصميم السياسات الرامية إىل تعزيز النمو على املدى الطويل لإلنتا 
اإلنتاجية و زيادة فرص العمل و املؤشر العاملي لالبتكار يساعد على خلق بيئة يتم فيها تقييم عوامل االبتكار باستمرار و يوفر أداة 

من سكان العامل % 95.1اقتصادا لكل بلد خالل نفس السنة و اليت متثل  141أساسية و قاعدة بيانات حتوي مقاييس مفصلة عن 
  .19" الناتج احمللي اإلمجايلمن % 98.6 و

حيوي هذا املؤشر بدوره على مؤشرين فرعيني، يتضمن األول منهما مدخالت االبتكار، بينما ميثل الثاين خمرجات االبتكار حيث 
االقتصاد الوطين  يف عواملويقيس املؤشر الفرعي ملدخالت االبتكار . كمتوسط ملؤشرين فرعيني  حيسبمؤشر االبتكار العاملي أن، 

) 4(والبنية التحتية،  )3(ورأس املال البشري والبحث، ) 2(املؤسسات، ) 1: (بتكارية جمموعة يف مخسة جماالتإ تشمل أنشطة
أّما املؤشر الفرعي ملخرجات االبتكار فيقيس الدالئل احلقيقية على نتائج االبتكار . وتطور األعمال التجارية) 5(وتطور األسواق، 

  .واملخرجات االبتكارية )7(خمرجات املعرفة والتكنولوجيا، ) 6: (بدورها إىل جمالني وتنقسم
  مؤشرات االبتكار العالمية: )2(الشكل رقم 

   
  

    
  

      
  

    
  

    
  
  
  
  

    
  
  
  

  
 : من إعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر

The global innovation index 2015 effective innovation policies for development, London, united 
kingdom, september17, 2015, www.glibalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-home, 07/09/2015.
  

 )متوسط ( مؤشر اإلبتكار العالمي 

 )نسبة ( دلیل كفاءة اإلبتكار 

  المؤشر الفرعي لمخرجات اإلبتكار
  املخرجات املعرفية و التكنولوجية -1
  ابتكار املعرفة -
  املعرفة تأثري -
  نشر املعرفة -
  املخرجات اإلبداعية -2
  اإلبداعات املعنوية -
  تكرةسلع و خدمات مب -
  االبتكار عرب الفضاء اإللكرتوين -

 

  ت اإلبتكاردخالالمؤشر الفرعي لم
  املؤسسات -1

  البيئة التشريعية_ البيئة السياسية 
  بيئة األعمال

  رأس املال البشري و البحث-2
البحث _ التعليم العايل  _التعليم 
  والتطوير

  تطور السوق-3
التجارة        _االستثمار _ القروض 
  ةواملنافس

  البنية التحتية -4
  تكنولوجيا املعلومات و االتصال -
  البنية التحتية العامة -
  محاية البيئة و استدامتها -
  تطور األعمال-5
  وفرة عمال املعرفة -
  ترابط االبتكار و املعرفة -
  استيعاب املعرفة -

 

http://www.glibalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-home
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  كنولوجيا المعلومات و االتصال في الجزائر و تونسالتطورات التي شهدها قطاع ت: المحور الرابع
  :االهتمام بالقطاع و أهم اإلنجازات المحققة . 1

  : في الجزائر. 1.1
أحدث رئيس اجلمهورية إصالحات كبرية، قرر من خالهلا حترير قطاع تكنولوجيا املعلومات و االتصال مستهدفا  2000منذ سنه 

        :بذلك
 . ة تطوير عرض اخلدمات اهلاتفي -
 .الزيادة يف مجلة اخلدمات املقدمة و حتسينها باستمرار -
ترقية االتصاالت و تكنولوجيات اإلعالم كقطاع اقتصادي هام تنافسي مفتوح على العامل، حيث أنه ميثل جزءا هاما من  -

  .الناتج احمللي اإلمجايل
  :خاصة يفأما عن أهم اإلجنازات اليت عرفها هذا القطاع على املستوى الوطين فتتمثل 

األمريكية و هي من الرواد العامليني يف الربجميات، االتفاقية األوىل متت ) ORACLE( توقيع اتفاقيتني من طرف جمموعة - -
 12االتصال يف وين يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و مع املدرسة الوطنية للربيد و املواصالت باجلزائر و تتعلق بتنظيم برامج التك

  .مؤسسة
جتهيزات اإلعالم اآليل و برامج التكوين و املصادر املعتمدة يف التعليم بتقدمي  ORACLEيل ، حيث التزمت للتعليم العا -

العايل، أما الثانية فكانت مع مركز تابع ملؤسسة سونطراك، الذي اعترب كشريك و هذا ألول مرة يف إفريقيا و قد منحت له 
يف جمال املنتجات التكنولوجية املتعلقة  ORACLEنية من شهادة مطابقة، حبيث أصبح مؤهال لتقدمي خدمات تكوي

  .بأنظمة املعلومات
  .إنشاء شبكة وطنية لتطوير أنظمة املعلومات ذات قيمة مضافة لتقليص التبعية الوطنية يف جمال الربامج املعلوماتية -
- 2001اش االقتصادي للفرتة مابني يف جمال التعليم العايل و البحث العلمي و من خالل الربنامج الرئاسي ملساندة اإلنع- -

من امليزانية اإلمجالية،  %50مليار دينار جزائري لتكنولوجيا املعلومات، أي ما يقارب  12.4، خصصت ميزانية  2004
  ...ناطق الريفية و يف قطاع البحث والتعليم العايل، و ذلك من أجل توسيع استخدام هذه التكنولوجيا للتعليم يف امل

ما سبق، لقد مت إطالق الطبعة الثانية من املسابقة الوطنية لإلبداع وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال إضافة إىل   
"JINNOVTIC  2016  "و     ". املواطن يف كنف التطور"اليت أعلنتها وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال حتت عنوان

يساهم بشكل مباشر يف حتسني حياة املواطنني من خالل معاجلة خمتلف  امم ،الستمرار بتشجيع نشر االبتكار لهي �دف بذلك 
  .املظاهر اخلاصة باحلياة اليومية املشاكل املتعلقة بالصحة والتعليم والبيئة والنقل وغريها من

املبتكرين على  املسامهة يف تطوير البالد وتشجيع كذافرصة ملضاعفة القدرة التنافسية وسط الشباب و   تعترب هذه املسابقة كما أن
  .تبادل أفكارهم املبتكرة

  22: اإلنجازات التي شهدها القطاع في تونس. 2.1
ففي . 2016سنة  اتإىل بداي 2012 و بالتحديد من األخرية،لقد عرف القطاع يف هذا البلد تطورا كبريا، خاصة يف السنوات 

مبا يدعم املنافسة يف جمال اخلدمات اهلاتفية لتنويع       و حتسني مت إقرار العروض التقنية و التعريفية للربط البيين : 2013 – 2012
موقع جديد باملناطق الداخلية و  35اخلدمات و األسعار ، كما متت توسعة تغطية خدمات االنرتنت ذات السعة العالية لتشمل 

اجليل الثالث لتشمل املناطق اآلهلة مع  ، مع توسعة التغطية أيضا للهاتف اجلوال من ADSL مضاعفة سعة الربط لكافة مشرتكي الـ 
 20، مت الرفع من سعة الربط الدولية بشبكة االنرتنت بـ 2012تدعيم التغطية للمدن املتوفر �ا ، من جانب آخر و يف سنة 

نسية الناشطة و خالل نفس الفرتة مت تطوير فضاء السوق االفرتاضية اخلاص باملؤسسات التو . جيغابيت يف الثانية 80جيغابيت لتبلغ 
، 2015فقد مت تطوير الوكالة التونسية يف إيواء خدمات جمددة ، أما سنة  2014إىل  2012يف جمال الربجميات ، أما خالل الفرتة 

 CLOUD( الفرنسية  –فقد شهدت دعم استغالل قواعد البيانات الضخمة و معاجلتها بانطالق املؤسسة املشرتكة التونسية 
TEMPLE TUNISIA (شاب يف جمال الربجمة على اهلاتف احملمول  1000ذلك عرفت هذه السنة انطالق برنامج لتكوين ، ك

تطبيق معلومايت مبواقع اإليواء العاملية ، باإلضافة فقد مت الشروع يف إعداد ا�لة الرقمية و إحداث جلنة لقيادة  �1000دف إيواء 
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، حيث اتفق على تعديل آجال تنفيذه 2016مت انطالقه الفعلي سنة  ، و الذي" 2018تونس الرقمية " املخطط االسرتاتيجي 
االستفادة من االنرتنت ذات : ، و العمل على حتقيق مجلة من األهداف أمهها2020-2016لتتوافق مع فرتة املخطط اخلماسي 

حية و املناطق الريفية بشبكة االنرتنت السعة العالية لكافة األسر و انطالق برنامج اخلدمات الشاملة لربط املدارس    و املراكز الص
خدمات لفائدة املواطن و وضع منظومة التصرف االلكرتوين  10ذات السعة العالية، أما فيما خيص اإلدارة االلكرتونية فقد مت وضع 
  .على مستوى مخس وزارات قصد تقليص استعمال الورق يف اإلدارة

م قطب الغزالة لتكنولوجيات اإلعالم و االتصال كمناخ أعمال متكامل للتعاون أما فيما خيص التجديد التكنولوجي، فقد مت تدعي
و االبتكار و تطوير األعمال ، و خلق شراكة بينه و بني أقطاب أخرى مماثلة على املستوى الدويل و تعزيز التبادل التكنولوجي فيما 

التصال يتوىل معاجلة النظام املعلومايت للتصرف يف مؤشرات إضافة إىل ذلك مت إحداث مرصد وطين لتكنولوجيا املعلومات و ا. بينها
هذه أهم اإلجنازات يف الفرتة املذكورة فقط . تكنولوجيا املعلومات و االتصال و إعداد دراسات استشرافية و تأمني اليقظة التكنولوجية

  :االتصال عالم واإلحصائية لتكنولوجيا اإل تطور أبرز املؤشراتو فيما يلي جدول يوضح . و غريها كثري
  

  في تونس المؤشرات اإلحصائية لتكنولوجيا اإلعالم و االتصالتطور أبرز :  )3(الجدول رقم 
  2015مارس   2014  2013  2012  2011  املؤشرات

  االتصاالت
  )باأللف(واجلوال  ثابتعدد املشرتكيـن بشبـكات اهلـاتف ال -
 سـاكن 100ط لكل خـ) : جـوال+  ثابت(الكثـافة اهلـاتفية اجلملية  -
  سـاكن 100خـط لكل : كثـافة اهلـاتف اجلوال  -

  
13605.4  

126.9  
115.6  

  
13949.5  

228.8  
118.6  

  
13734.3  

125.4  
126.4  

  
15233.0  

137.6  
129.1  

  
15092.5  

136.4  
127.8  

  اإلعالمية
  ساكن  100عدد احلواسيب لكل -
  نسبة األسر ا�هزة حباسوب-

  
14.9  

21  

  
23.2  
16.3  

  
18.3  

  
21.2  
33.1  

  
21.8  

  اإلنرتنت
 ) ثانية/ جيغابيت( لإلنرتنتسعة الربط بالشبكة الدولية  -
 )باملليون ( اإلنرتنت مستعمليعدد  -
  ساكن 100لكل  اإلنرتنت عدد مستعملي -
  )باأللف(  اإلنرتنتشبكة العدد الكلي لالشرتاكات ب -
  العالية السعة ذات اإلنرتنت بشبكة االشرتاكات نسبة  -
  اجلوالة الشبكات عرب اإلنرتنت بشبكة االشرتاكات نسبة-
  اإلنرتنت بشبكة املرتبطة األسر نسبة-
  

  
60  

4.2  
39.2  

850.8  
93%  
29%  

14.3  

  
82.5  
4.5  

41.3  
1114.2  

98.2%  
50.8%  
17.1  

  
90  
7.4  

51.7  
1410.6  

98.5%  
60.6%  

  

  
130  

  
  

1684.5  
98.8%  
69.2%  
28.8  

  
130  

  
  

1739.4  
98.8%  
70.4%  

  الرقميةالثقة 
 لالستعمالعدد شهادات اإلمضاء اإللكرتوين الصاحلة  -
  عدد خرباء التدقيق  يف جمال سالمة األنظمة املعلوماتية  -

  
7222  
215  

  
9627  
229  

  
10756  

286  

  
11589  

305  

  
12072  

306  
  الربيد

 عدد مواقع التجارة اإللكرتونية اليت تستعمل الدينار اإللكرتوين -
  )باأللف(من الداخل  اإلنرتنتعرب  عدد عمليات الدفع -

  
   348  

    735,3  

  
292  

707,4  

  
303  

690.5  

  
321  

684,9  

  
322  
67.1  

  النسيج املؤسسايت
املؤسسات   االتصالاملؤسسات املنتصبة بقطب الغزالة لتكنولوجيات  -

  املنتصبة باملراكز اجلهوية للعمل عن بعد

  
88      

149  

  
79  

149  

  
80  

136  

  
80  

115  

  
83  

111  
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  http://www.mincom.tn/index.php?id=295&L=1 :صال و االقتصاد الرقمي التونسية، عن املوقع اإللكرتوينوزارة تكنولوجيا االت:المصدر

  :مؤشرات تكنولوجيا المعلومات و االتصال في الجزائر. 3
  : شبكة الهاتف الثابت و النقال. 1.3

سوق اهلاتف النقال، الذي أصبح يليب بشكل يف السنوات األخرية اخنفض عدد املشرتكني يف اهلاتف الثابت و ذلك منذ افتتاح 
، و هذا ما يوضحه ) ....التنقل  ،SMSالرسائل القصرية ( أفضل متطلبات السوق و ذلك بالنظر إىل مزاياه الكبرية و املتعددة 

   :الشكل التايل
 2015ة إلى الثالثي األول من سن 2013تطور عدد مشتركي الهاتف الثابت في الجزائر من : )3( رقم الشكل

 
  http // :www.mptic.dzاالتصال  موقع وزارة الربيد و تكنولوجيات اإلعالم و : المصدر

نالحظ من خالل الشكل أن تطور اهلاتف الثابت يف اجلزائر يتجه حنو االستقرار، ألن عدد مشرتكي اهلاتف الثابت يعرف اخنفاضا 
يستفيدون من خدمات اهلاتف الثابت، ويرجع السبب يف  100صل أشخاص من أ 08ففي اجلزائر نالحظ أن  . من سنة إىل أخرى

 .ذلك لتوجه املواطنني حنو تكنولوجيا اهلاتف النقال
أوت  05املؤرخ يف  03- 2000فتح سوق للمنافسة باجلزائر إثر إصدار القانون  بشأنه متالنقال، فقد  فأما بالنسبة للهات

متعاملني للهاتف النقال داخل  03 يف الفرتة املبينة يف الشكلواملواصالت، وينشط  احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد 2000
شهدت خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر حتسنا ملحوظا، حيث جتاوزت نسبة تغطية السكان بشبكة اهلاتف  حيث، .السوق اجلزائرية

فيه فئة  ، حيث تشكل2014ن مشرتك سنة مليو  38وهذا ما يفسر ارتفاع عدد املشرتكني إىل  2014عام % 99النقال 
 :و الشكل املوايل يوضح هذه التطورات كما يلي .االشرتاكات املسبقة الدفع ،احلصة األكرب

  التكوين األساسي يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و االتصال
  واالتصالنسبة الطلبة املسجلون يف شعب تكنولوجيا املعلومات  -
املعلومات و  تكنولوجيا جمال يف العايل التعليم مؤسسات خرجي نسبة -

  االتصال

  
16.5%  
17.5%  

  
16.5%  
19.5%  

  
16.6%  
19.9%  

    

http://www.mincom.tn/index.php?id=295&L=1
http://www.mptic.dz


  )دراسة مقارنة بني اجلزائر و تونس(لوجيا املعلومات و االتصال يف تطوير خمرجات االبتكار دور تكنو 

               البشري عبد الكرمي. د.أ+  بوجحيش خالديةد .ط

 176 - 159 ص، 2017السداسي الثاين ، 17 عددلا                ISSN  6132-1112                                  جملة اقتصاديات مشال إفريقيا      
171 

 2014إلى  2012تطور عدد مشتركي الهاتف النقال في الجزائر في الفترة ما بين : )4(رقم الشكل 

 
 .االتصال موقع وزارة الربيد و تكنولوجيات اإلعالم و: المصدر

يف قطاعات اهلاتف أو من  ،وذلك من سنة إىل أخرى، حيث ارتكز هذا   أما سوق االتصاالت، فقد حققت معدالت منو قوية
مليون مشرتك  46.39إىل  2013  مليون سنة   42.76من   حيث عدد الزبائن أو متعاملي اهلاتف الثابت و احملمول الذي ارتفع

وقد أسفر منو قاعدة املشرتكني عن نتيجة وصلت إىل معدل اخرتاق  %.8، أي بزيادة قدرها 2014سنة 
ويف املقابل ، فإن حركة التداول بني مشرتكي شبكات . يف قطاع اهلاتف النقال%  109.62منها  ،2014  سنة117.46%

مليار دقيقة سنة  91.528إىل  2013مليار دقيقة سنة  90.601حيث ارتفعت من . اهلاتف الثابت والنقال مل تسجل تغريا كبريا
تغيريات وتطورات كبرية يف عدد  املوالية تبنيواملنحنيات البيانية   .2013مقارنة مع سنة % 0.01،أي بزيادة قدرها  2014

وصلت الكثافة اهلاتفية اليت ميثلها عدد املشرتكني  حيث  .املشرتكني يف قطاع سوق اهلاتف الثابت والنقال و وكذا معدالت انتشارها
للهاتف   جمهزة منحت  109(.نسمة  100مشرتك لكل 117٪، أي ما يعادل 117.46 إىل 2014نسمة يف عام  100لكل 

  ).للهاتف الثابت 8احملمول مقابل 
  تطور االشتراكات في الهاتف الثابت و المحمول في الجزائر:  5لشكل رقم ا

  
  www.andi.dz/index.phpالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، عن املوقع اإللكرتوين : المصدر

http://www.andi.dz/index.php
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   :مؤشرات شبكة اإلنترنت. 2.3
يف إطار عصرنة البنيات التحتية واخلدمات، تتواصل عمليات الربط بشبكة األلياف البصرية، ففي السداسي األول من عام 

زائريني و  من أجل تلبية حاجيات مستخدمي االنرتنت اجل ، وبشبكة األلياف البصرية 1296بلدية من جمموع  84مت ربط  2015
 357حوايل  2015كذا تقدمي خدمة ذات نوعية، مل يتوقف النطاق الدويل عن التطور حبيث بلغ يف السداسي األول من عام 

  :يعطي أهم هذه املؤشرات كما يلي ، و اجلدول التايلثانية/جيجابايت
 )2015السداسي األول من  إلى 2012(مؤشرات تكنولوجيا المعلومات و االتصال خالل الفترة :  )4(الجدول رقم 

  2015السداسي األول   2014  2013  2012  المؤشرات
  66958  61556  50800  46231  )كم(طول األلياف البصرية 

  1296  1229  1081  1000  عدد البلديات الموصولة باأللياف البصرية
  1170000  348000  172021  130000  )ثانية/ميغابايت(عرض نطاق االنترنت الوطنية 

  357000  278000  166000  104448  )ثانية/ميغابايت(طاق االنترنت الدولية عرض ن
  موقع وزارة الربيد و تكنولوجيات اإلعالم و االتصال: المصدر

نالحظ من اجلدول، أنه من سنة ألخرى ترتفع قيمة هذه املؤشرات، مما يعطي داللة واضحة على أن اجلزائر متلك بنية حتتية من 
  . هل أمامها عملية االندماج يف االقتصاد الرقميهذه التكنولوجيا تس

  : مؤشر المشتركين في اإلنترنت. 3.3
فيما خيص شبكة االنرتنت ، أما  2015خالل السداسي األول من سنة % 28بلغت نسبة السكنات املتوفرة على االنرتنت لقد 

، من بينهم 2014نوفمرب  30مليون يف  10رب يف اجلزائر، فقد تضاعف عدد املشرتكني أربع مرات يف ظرف سنة واحدة، ليقا
يرتفع الرقم أكثر مع استقدام تكنولوجيا التدفق العايل الالسلكي للهاتف  أنمشرتك يف اهلاتف النقال، ومن املتوقع  8.231.905

 ).GLTE)4الثابت 
يف  ،يل الثالث للهاتف النقالتكنولوجيا اجلل و ذلك بالنسبة، 2014سنة % 84بـ  قدرت اإلنرتنتنسبة املشرتكني يف  كما أن

فبالرغم من ارتفاع األسعار نسبيا لتقنية اجليل الثالث، إال أن املواطن اجلزائري يفضل  ،حني تبقى تكنولوجيا الوامياكس قليلة االستخدام
ف ذكية ولوحات سهلة الولوج إليها، هذا فضال عن وسائل التواصل املتنقلة من هوات تقدم خدمات االنرتنت و أل�ا ااستعماهل

  :، و الشكل املوايل يعطي هذه النسب كاآليت  اخل...إلكرتونية 
  2014توزيع المشتركين في اإلنترنت حسب طبيعة التكنولوجيا المستخدمة لعام :  )5(الشكل رقم 

  
 االتصالوزارة الربيد و تكنولوجيا املعلومات و : المصدر    
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  :ل بالمخرجات االبتكارية و المقارنة بين البلدينعالقة تكنولوجيا المعلومات و االتصا. 2
كمتوسط   حيسبمؤشر االبتكار العاملي  ينقسم املؤشر إىل مؤشرين فرعيني، ميثالن مدخالت و خمرجات االبتكار، حيث أن

ة يف مخسة يف االقتصاد الوطين تشمل أنشطة ابتكارية جمموع عواملويقيس املؤشر الفرعي ملدخالت االبتكار . ملؤشرين فرعيني
وتطور األعمال ) 5(وتطور األسواق، ) 4(والبنية التحتية،  )3(ورأس املال البشري والبحث، ) 2(املؤسسات، ) 1: (جماالت
خمرجات ) 6: (أّما املؤشر الفرعي ملخرجات االبتكار فيقيس الدالئل احلقيقية على نتائج االبتكار وتنقسم بدورها إىل جمالني. التجارية

  .ةواملخرجات االبتكاري (7(تكنولوجيا، املعرفة وال
 :بني اجلزائر و تونس يف تكنولوجيا املعلومات و االتصال و مؤشرات االبتكارواجلدول التايل يعرض أهم الفروقات 

  بين الجزائر و تونس في تكنولوجيا المعلومات و االتصال و مؤشرات االبتكار ةالمقارن:  5الجدول رقم 
  الجزائر  تونس  المؤشرات
  2015  2014  2013  2015  2014  2013  السنوات

  45.1  47.2  47.1  59.5  61.8  63.4  المؤسسات-1
  30.2  40.8  39.0  41.5  49.5  53.1  البيئة السياسية              
  البيئة التشريعية بيئة األعمال 

  بيئة األعمال
68.2  
68.9  

67.4  
37.8  

66.2  
70.8  

51.7  
50.8  

50.5  
25.5  

52.2  
52.8  

  26.4  44.1  29.1  36.7  46.5  31.7  أس المال البشري و  البحثر -2
  45.4  30.6  58.9  48.7  48.7  56.7  التعليم

  32.2  1.6  27.1  52.5  18.3  21.7  التعليم الثانوي
  (R&D)البحث و التطوير

  البنية التحتية-3
16.5  
32.1  

37.0  
35.6  

10.9  
38.4  

1.4  
25.7  

32.2  
31.4  

1.1  
18.4  

  34.7  39.6  50.0  19.6  36.0  16.9  (ICT)ت و االتصالتكنولوجيا املعلوما
  7.3  6.8  25.5  25.6  16.2  47.7  إستخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال

  7.9  25.5  5.3  36.8  47.7  63.8  مؤشر خدمة اإلنرتنت يف احلكومة
  7.8  5.3  30.7  64.7  36.8  29.9  املشاركة اإللكرتونية عرب اإلنرتنت

  40.1  45.9  24.3  20.6  33.8  29.5  مةالبنية التحتية العا
  37.3  32.4  26.7  44.7  41.7  31.6  اإلستدامة البيئية

  36.8  36.2  38.4  35.0  39.9  38.3                              تطور السوق-4
  7.0  23.5  24.3  20.5  25.4  29.5  تسهيالت منح القروض  

  45.0  33.4  27.8  31.0  27.1  23.0  اإلستثمار
  58.3  51.5  63.2  53.4  67.3  62.2  املنافسة التجارة و

  20.9  17.2  17.7  25.9  22.1  25.2  تطور األعمال-5
  20.5  20.5  25.0  31.3  24.8  35.7  عمال املعرفة

  20.0  19.0  10.7  24.7  24.1  22.2  االرتباط باالبتكار
  21.4  12.1  15.4  28.2  17.5  17.6  استيعاب املعرفة

  4.6  18.5  4.4  11.4  36.2  16.4  واردات التكنولوجيا الفائقة
  4.0  19.5  17.6  13.8  21.2  20.1  مخرجات المعرفة و التكنولوجيا -6

  34.4  5.5  5.1  37.6  13.8  13.5  خلق املعرفة
  14.4  32.4  25.3  18.4  29.4  19.9  انتشار املعرفة
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  34.4  20.5  16.2  37.6  20.4  23.5  أثر املعرفة
  0.0  0.0  0.0  14.2  16.3  18.5  صادرات التكنولوجيا الفائقة

  16.9  18.4  19.6  50.0  35.6  34.7  االتصاالت، صادرات الكمبيوتر و خدمات املعلومات
  المخرجات االبداعية-7

  األصول غري امللموسة
47.0  
60.0  

31.1  
39.8  

21.2  
45.1  

11.6  
11.4  

14.0  
19.7  

19.4  
20.6  

  35.4  31.5  23.0  47.0  50.7  59.7  تكنولوجيا املعلومات و االتصال و منوذج أعمال إبداعي
  18.6  31.8  35.2  43.1  48.7  60.3  تكنولوجيا املعلومات و االتصال و مناذج تنظيمية جديدة

  8.1  4.0  8.7  23.1  26.9  48.7  السلع و اخلدمات اإلبداعية
  13.1  12.5  14.9  16.5  17.8  19.1  إنشاء مواقع على اإلنرتنت

  املؤشر العاملي لالبتكار-أ
  )نسبة(عي لالبتكاراملؤشر الفر -ب

35.8  
0.9  

32.9  
0.7  

33.5  
0.7  

23.1  
0.5  

24.2  
0.5  

24.4  
0.5  

  32.1  31.7  31.6  39.1  39.7  38.1  مؤشر مدخالت االبتكار- ج
  16.7  16.7  14.6  27.9  26.1  33.5  مؤشر خمرجات االبتكار-د

  :من إعداد الطالبة باإلعتماد على املوقع اإللكرتوين: املصدر
https://www.globalinnovationindex.org/content/page/interactive-Comparision  

ت، يتضح من معطيات اجلدول أن تونس متقدمة على اجلزائر إال يف بعض احلاالت القليلة جدا و ذلك خالل الثالث سنوا
متالك اجلزائر ملناخ استثماري يظهر هذا االختالف يف كل املؤشرات ما عدا يف عنصر االستثمار و التجارة و املنافسة ويرجع ذلك الو 

جيد كما أ�ا و ضمن مؤشر التجارة و املنافسة تتفوق على تونس بسبب التسهيالت البنكية املمنوحة يف احلصول على القروض مما 
استخدام  أما باقي املؤشرات فتونس حتتل املرتبة املتقدمة على اجلزائر سواء من ناحية. يدعم االستثمار و يسهل العمليات التجارية

 7.3نقطة، بينما مل تتحصل اجلزائر إال على  25.9عامليا بـ  87تكنولوجيا املعلومات و االتصال الذي احتلت من خالله املرتبة 
اعتربت نقطة و  64.71بـ  33تالل املرتبة عامليا، كما أن املشاركة االلكرتونية عرب اإلنرتنت مكنت تونس من اح 115نقطة يف املرتبة 

باإلضافة، لقد عرفت تونس تفوقا يف املؤشرات العاملية لالبتكار مقارنة باجلزائر و ذلك . بني الدول القوية يف هذا ا�البذلك من 
). مؤشر االبتكار العاملي، املؤشر الفرعي لالبتكار، مؤشر مدخالت االبتكار، مؤشر خمرجات االبتكار( خالل السنوات الثالث 

سياسية على غرار أغلب الدول العربية يف السنوات األخرية إال أن اجنازا�ا مقارنة بالدولة اجلزائرية بالرغم من أن تونس شهدت أزمة 
عرفت تقدما ملحوظا و رمبا يرجع السبب يف ذلك إىل املستوى املعريف الذي حتظى به هذه الدولة، حيث أ�ا تقوم باسترياد 

، مما مسح هلا باحلصول على جمموع نقاط أكرب من الواردات اجلزائرية و التكنولوجيا الفائقة مبستويات متفاوتة من سنة ألخرى
نقطة يف كل السنوات، وبالتايل ميكن القول أن اجلزائر  0.0استطاعت أيضا أن تصدر هذه التكنولوجيا ، بينما كانت صادرات اجلزائر 

هي بذلك مطالبة بتسريع عملية التطوير يف و  املبذولة، مازالت متأخرة سواء باملقارنة مع تونس أو على املستوى العاملي رغم اجلهود
  . جمال تكنولوجيا املعلومات و االتصال و ا�االت األخرى، خاصة و أ�ا تسعى إىل االنضمام إىل بعض املنظمات العاملية

  : الخاتمة
ال تكنولوجيات املعلومات و االتصال ، خاصة يف جمابذلت كل من اجلزائر و تونس جمهودات كبرية لتطوير البنية التحتية القتصادمه

و تطلعات    نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع يف التنمية االقتصادية و يف تطوير املخرجات من سلع و خدمات تتماشى
طوال احلياة يتطلب التكوين الدائم و املستمر للموظفني   املستهلكني، و بذلك فإن هذه التكنولوجيات تتميز باالبتكارات املتكررة ،مما

  .املهنية
  :و قد خلصت هذه الدراسة إىل النتائج التالية

  . عامل مهم يساهم يف الرفع من الكفاءة و املهارة لدى املوارد البشرية يف املؤسسةتكنولوجيا املعلومات و االتصال  -

https://www.globalinnovationindex.org/content/page/interactive-Comparision
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... للوثائق و العمل عن بعد لقد سامهت شبكة اإلنرتنت إىل حد كبري يف التعلم و التدريب عن بعد، و التسيري االلكرتوين -
  .مما يقلل على املؤسسة التكاليف النامجة عن شرائها و متابعة األثر البيئي هلا

استخدام هذه التكنولوجيات أدى إىل خلق مناصب للشغل و بالتايل، مت التخفيض من نسبة البطالة، و هذا ما مت بالفعل  -
  .يف تونس و اجلزائر

و االستمرار يف السوق االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات و االتصال و توظيف املهارات من  على املؤسسة اليت تريد البقاء -
  .العمال الذين هلم القدرة على التحكم يف هذه التكنولوجيا

من أجل احلصول على منتجات و خدمات عالية اجلودة و حىت حتافظ املؤسسات على قدر�ا التنافسية عليها استثمار هذه  -
  .ا يف تسريع عملية االبتكار، و بالتايل احلصول على خمرجات ابتكاريه تضمن االستدامة التنافسية هلذه املؤسساتالتكنولوجي

  . ما زالت اجلزائر دون املستوى املطلوب من استخدام هذه التكنولوجيا مقارنة بتونس -
ألغيت من خالهلا حدود  منشآت افرتاضية استخدام التقنيات املالئمة، مت إنشاء أسواق وباالندماج يف االقتصاد الرقمي و  -

  . ، وهذا ما مت إجنازه يف تونسختفيض التكلفة ورفع الكفاءة والسرعة يف املعامالت مما أدى إىلاملكان والزمان، 
تسعى اجلزائر جاهدة لنشر استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال على مستوى مجيع القطاعات و لكن هذه املبادرات  -

  .با من طرف الشركات الكبرية أو املؤسسات احلكومية فقطتكون غال
  :االقتراحات و التوصيات

إعطاء األمهية البالغة لتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت من خالل شبكات االنرتانت يف املؤسسة،و شبكة اإلنرتنت على  -
 .املستوى الدويل

الرفع من مستويات األداء و تكثيف العمليات االبتكارية   توسيع جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال من أجل -
 .لتطوير السلع و اخلدمات و زيادة املعدالت اإلنتاجية

على املؤسسات اجلزائرية تكوين و تدريب العمال و املستخدمني ملسايرة التطور التكنولوجي للشبكات، خاصة و أن أداءها  -
 .ما زال دون املستوى املطلوب

تخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف املؤسسات و بشكل مكثف و قوي مما يفتح ا�ال أمام العمالة توسيع دائرة اس -
 .املاهرة لالبتكار و اإلبداع و احلصول على منتجات ترضي العميل و املستهلك
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