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Abstract 

The competitiveness of national economies is increasingly dependent on their ability to 

produce and use knowledge, as knowledge, education and innovation are the main indicators of 

economic growth in a globalizing world. Many States have adopted policies relating to the pro-

duction and transformation of knowledge into wealth that stimulate growth and the competitive-

ness of their economies. 

Through this study we have worked to measure some of the knowledge economy variables of 

pre-university education, higher education, research and development, information and commu-

nication technology (ICT) and finally the structure of the economy to achieve economic growth 

in North African States during the period (2000-2017) using data PANL, the study found a corre-

lation between all pre-university education, information and communication technology and the 

economy affecting per capita real income. 
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 مقدمة 

أصببت ا املعرفببة املصببدر الساسببي لتنافسببية أي دولببة مل السببوو العامليببة والقببوة الدافعببة الرئيسببية لحببدا  النمببو االقتصببادي، 
وبل صارت حتبدد مسبار تنميبة وت بور البدول، وانعكبع ذلبز علبى تزايبد اهتمبام امللسسبات الدوليبة وافكومبات املختل بة بافبدي  عبن 

 .ر الدول مل مسار حتقيقهاقتصاد املعرفة وقياس ت و 

 تبههيالمبا مل ذلز املوظ ون امللهلبون لالبتكار، ويت لب توليد املعرفة وحتويلها إىل املنافع االقتصادية واالجتماعية نظما جيده 
إىل ارت ببباي ويبببلدي ارت ببباي مسبببتويات املعرفبببة مل اجملتمبببع (. االبتكببار كمولبببد)عاليببا والنقبببل الكبببفل للتكنولوجيبببا وراس املبببال االسبببت ماري 

حنو اقتصاد املعرفة  افريقيا التوجهوقد حاولا دول مشال .التايل إىل مستويات اعلي من التنمية االقتصاديةوب مستويات النمو االقتصادي
ا مببن لببالل االهتمببام بركببائز اقتصبباد املعرفببة مببن لببالل االسببت مار مل ق بباي تكنولوجيبب فيبباة االقتصبباديةنتيجببة تببهثر ثببورة اتصبباالت علببى ا

 .وتوفر بيئية اقتصادية مالئمة املعلومات والتعليم اجلامعي وقتل اجلامعي 
إلىى أي مىدي يهىاهق اقتصىاد المعرفىة  بنال على ما تقدم تتتلور لدينا إشكالية الدراسة مل التساؤل الرئيسبي التبايل :إشكالية الدراسة 

 النمو االقتصادي بدول شمال إفريقيا؟ تحقيق  في
  :الفرعيةاألسئلة 

 ماهي أهم ركائز اقتصاد املعرفة ؟ -
 ما ترتيب دول مشال إفريقيا مل الت ول إىل اقتصاد املعرفة؟ -
  االقتصادي؟قتل اجلامعي على النمو  تهثر التعليمهو  ما -
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وتقلببي  النمببو  مل تغببر منببن اجنتبباج وعوامببل تببهأ أةيببة الت بب  مببن الببدور الكتببر البباي أصببتا يلديببه االقتصبباد املعرفببة أهميىىة الثحىى   
حماولبة دول  مشبال  إفريقيبا   العمبل علبى ت ببوير ملشبرات اقتصباد املعرفبة لتقليبل ال جببوة ال جبوة الكتبرة ببو دول العباه مل هباا اجملببال، و 

 .وبو الدول املتقدمة  بينها
 :أهداف الثح 

 استكشاف م هوم النمو االقتصادي مل سياو اقتصاد املعرفة؛ -
 املعرفة؛مكونات اقتصاد  الت   مل ديناميات -
 .املعرفةوضع دول مشال إفريقيا مل امللشرات ال رعية القتصاد   -
 . النمو االقتصادي بدول مشال أفريقيا باستخدام مناذج بانل على وأثرهاحتليل عناصر اقتصاد املعرفة -

انبات اجحصبائية وحتليلهبا ملتغبرات النمبوذج لل ب ة من أجل تقدير منوذج القياسي املعتمبد مل الدراسبة، ا اسبتخدام التي :حدود الدراسة
 (0202-0222 )املمتدة ما بو

بببالنظر إىل طتيعببة موضببوي الدراسببة ا االعتمبباد علببى املنهجببو الوصبب ي والت ليلببي، مببن أجببل اجملببام باجلوانببب النظريببة  :مىىن ا الدراسىىة
 النمبو االقتصبادي واقتصباد املعرفبة   كمبا ا االعتمباد أي با علبى للت   وذلز من لالل دراسة اقتصاد املعرفة وملشبراته، والعالقبة ببو

املببنها الت ليلببي الكمببي املشببتمل علببى السبباليب القياسببية افدي ببة لقيبباس أثببر اقتصبباد املعرفببة مل إحببدا  النمببو االقتصببادي بببدول مشببال 
 :وقد ا تناول الت   مل احملاور التالية.إفريقيا 

 الخلفية النظرية: لمعرفة والنمو االقتصاديالعالقة بين ا: المحور األول
 "والمقارنات الترتيب المعرفة اقتصاد شمال إلىتحول دول  مؤشر :المحور الثاني
 (0202-022)تحليل أثر مهاهمة اقتصاد المعرفة في دول شمال افريقيا باستخدام نماذج بانل خالل الفترة :المحور الثال  
 الخلفية النظرية: ة والنمو االقتصاديالعالقة بين المعرف: المحور األول

 :ومؤشراتهاقتصاد المعرفة   -0
يعد االقتصاد املعرمل توجها حدي ا تسعى إىل حتقيقه الدول واجملتمعبات مبن لبالل االسبت ادة مبن املعرفبة والت بول مبن اقتصباد 

صبببباد رقمببببي يكببببون العمببببود ال قببببري لشببببتكات الصببببناعات إىل اقتصبببباد املعلومببببات ومببببن إنتبببباج الت ببببائع إىل إنتبببباج املعلومببببات وإ بببباد اقت
واملعرفبببة ورأس املبببال التشبببري أك بببر مبببن االعتمببباد علبببى املبببواد ا بببام وال بببروات االتصببباالت واملعلومبببات واالعتمببباد علبببى قبببوة املعلومبببات 

 1.ال تيعية
 تعريف اقتصاد المعرفة  -أ

 ت وو والاي املعرفة على اجلديد هو االقتصاد املتينأن االقتصاد  إىل ما كلوب فريتز لنمساوي ا عاهم االقتصاد تعريف يشر

لواليبات  ا مل ذلبز حبد  وقبد .االقتصبادية للبر  الق اعبات بباقي مل لعمالبة أعبداد للمعرفبة املنتجبة الق اعبات مل العمالبة فيه أعداد
 مباكلو  إىل وأشبار .للبر  ا اتمل الق اعب أعبداد للمعرفبة املنتجة مل الق اعات العمالة أعداد فاقا عندما 1959 عام مل املت دة

 اتصباالت ت، والت بوير، والت ب  التعلبيم، :إطبار االقتصبادي املعبرمل وهبي العمالبة مل أساسبية ق اعبات اقتصبادية مخسبة وجبود

 .واملعلومات، ولدمات ملعلومات

 ا تلعبب فيبه عبرمل هبو االقتصباد الباياالقتصباد امل أن إىل ببورات يبوري مبار  ملعلومبات ا تكنولوجيبا مل لمريكبي ا  تر ا تعريف ويشر
ملبواد  ا اسبتخدام عمليبات فيهبا تشبكل ليت لتقليدية ا لق اعات ا مقابل مل لساسي ا لدور ا ملعلومات ا وتنتا اليت تستخدم لق اعات

 عنبدما معلوماتيبا   دا معرفيبا  أويُعتب  اقتصبا التعريبف، ا هلبا والصبناعة ووفقبا   لزراعة ا م ل لناتا ا توليد مل لساسي ا لدور ا وال اقة ا ام
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 مل 0292عبام  مل ذلبز حبد  وقبد .مل الق اعبات االقتصبادية اللبر  العمالبة املعلوماتيبة الق اعبات مل لعمالبة ا أعبداد ت بوو
 .العمالة إمجايل  من  53% ملعلوماتية ا الق اعات مل العمالة نستة بلغا عندما املت دة الواليات

2 

 :ركائز اقتصاد المعرفة-ب

إن اقتصبباد املعرفببة هببو البباي يسببتخدم املعرفببة بوصبب ها احملببر  الرئيسببي للنمببو االقتصببادي ويببتم فيببه اكتسببا  املعرفببة وإنشببالها 
 .ونشرها واستخدامها ب عالية لتعزيز التنمية االقتصادية

لبببة الجبببل مل التعلبببيم، وقبببد تتبببو أن االنتقبببال النببباجا إىل اقتصببباد املعرفبببة ين بببوي عببباده علبببى عناصبببر م بببل االسبببت مارات ال وي
وقد وصف التنبز البدويل . وت وير القدرة على االبتكار، وحتدي  اهلياكل الساسية للمعلومات، ووجود بيئة مواتيه للمعامالت السوقية

ار اقتصباد وعلبى وجبه الت ديبد، فبان الركبائز الرببع الطب .هاه العناصر بههنا ركبائز اقتصباد املعرفبة، وهبي تشبكل معبا إطبار اقتصباد املعرفبة
 :املعرفة هي

والتخصبي  ال عبالو للمبوارد  افوافز االقتصبادية والنظبام امللسسبي الباي يبوفر سياسبات وملسسبات اقتصباديه جيبده تسبما بالتعتئبة- 
.وحت ز اجبداي وافوافز من أجل حتقيق الك الة مل إنشال ونشر واستخدام املعرفه املوجودة

3 
 .ميكنهم باستمرار حتسو مهاراهتم وتكيي ها  لق املعارف واستخدامها بك الةالعمال املتعلمون واملهرة الاين -
نظببام ابتكببار فعببال للشببركات ومراكببز الت ببو  واجلامعببات وا بب ال االستشبباريو واملنظمببات اللببر  الببيت تسببت يع مواكتببه ثببوره املعرفببة -

 .يي ها مع االحتياجات احملليةواالست ادة من الرصيد املتزايد من املعارف العاملية واستيعاهبا وتك
 التنية الت تية افدي ة والكافية للمعلومات اليت ميكن أن تسهل االتصال والنشر والتجهيز ال عال للمعلومات-

 4.واملعرفة
ادهبا يلكد التنز الدويل أن االست مارات مل الركائز الربع القتصاد املعرفة ضرورية لت قيق االستدامة مل إنشال املعبارف واعتمو 

وهبباا مببن شببانه أن يزيببد . وت ويعهبا واسببتخدامها مل اجنتبباج االقتصببادي احمللببي ، إبا سببيلدي إىل زيببادة القيمببة السببلع وا بدمات امل ببافة
 5.من احتماالت النجاح االقتصادي، ومن مث التنمية االقتصادية، مل االقتصاد العاملي الاي يتسم بقدر كتر من التنافع والعوملة

 اقتصاد المعرفةمؤشرات  -ج
علبي متوسبن مبن أربعبه ملشبرات  KIE، ويسبتند (KIE)هو ملشر جتميعي مي ل اسبتعداد التلبد للتنبافع مل اقتصباد املعرفبة 

افببوافز االقتصببادية والنظببام امللسسببي، االبتكببار واالعتمبباد التكنولببوجي، التعلببيم والتببدريب : البباي مي ببل الركببائز الربببع لالقتصبباد املعرفببة
.التنية الت تية لتكنولوجيا االتصاالت  واملعلومات

6 
يقببوم التنببز الببدويل بمصببدار ملشببرات املعرفببة والببيت تقببيع مببد  التقببدم مل اقتصبباد املعرفببة، وتنقسببم إىل ملشببر املعرفببة وملشببر 

 :ملشر فرعي 00اقتصاد املعرفة واليت بدورها تنقسم إىل 
ة ونشبببرها ويتبببهلف مبببن ثالثبببة ملشبببرات وهبببي التعلبببيم والتبببدريب وتقانبببة يقبببيع قبببدرة التلبببد  علبببى إنتببباج املعرفببب : KI مؤشىىىر المعرفىىىة -

 (0انظر الشكل رقم ) املعلومات واالتصاالت واالبتكار 
وهو ملشر تراكمي يدل علبى جاهزيبة بلبد مبا للتنبافع مل ظبل االقتصباد املعبرمل وي كبب مبن أربعبة ملشبرات : مؤشر اقتصاد المعرفة -

 املعرفة نظام افوافز االقتصادية، االبتكار، التعليم والتدريب، تقانة املعلومات واالتصاالت فرعية واليت مت ل ركائز اقتصاد 
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 مؤشرات اقتصاد المعرفة: 0الشكل رقق 

 
 Source World Bank Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings,» (2012), 

<http://sitere.worldbank.org/intunikam/resources/2012.pdf>. 

ويشمل نظام افوافز االقتصادية اليت تعزز االستخدام الكفل للمعارف القائمة واجلديدة وازدهار تنظبيم املشباريع، كمبا ميكبن 
ت اللببر  أن لنظببام االبتكببار ال عببال البباي أنشببهته الشببركات ومراكببز الت ببو  واجلامعببات وجمببامع ال كببر وا بب ال االستشبباريون واملنظمببا

يسببت يد مببن الرصببيد املتنببامي مببن املعببارف العامليببة وان يكي ببه مببع االحتياجببات احملليببة وان سلببق حلببوال تكنولوجيببة والسببكان املتعلمببون 
واملبببدربون تبببدريتا مناسبببتا قبببادرون علبببى للبببق املعبببارف وتقامهبببا واسبببتخدامها كمبببا تعمبببل التنيبببة الت تيبببة افدي بببة واملتيسبببرة لتكنولوجيبببا 

 7.علومات واالتصاالت علي تيسر االتصال والنشر والتجهيز ال عال للمعلوماتامل
، أمببا ملشببر املعرفببة العبباملي فقببد صببدر  سببنة  0200ملشببر اقتصبباد املعرفببة البباي كببان يصببدر عببن التنببز الببدويل سببنة توقببف 

معرفبة  هبو  ملشبر مركيبب ي قبيع املعرفبة  عن برناما المم املت دة اجمنبائي بالشبراكة مبع ملسسبة حممبد ببن راشبد مل مكتبوم لل  0202
واتُّ بق علبى أن يكبون مرمنبا مببا يك بي . من منظوٍر تنم ويٍّ متعديدم البعاد؛ تتوفير فيه كلُّ املواص ات العلمية واملنهجيية املتعار فم عليها دوليا

ا دقيق با، لُيكيَّف وُيستخد م مل دول ذاتم مستوياٍت تنم ويٍة خمتل ة، على حنٍو ُكمون من رص بزات وااللبتالالت رصبد  د املعاه التارزةم للمنج 
هو يهلبا باالعتتبار ملشبرات التعلبيم مبختلبف مراحلبه واالقتصباد والتكنولوجيبا . قابل للتوظيف مل عمليات التخ ينم والت وير والتيجديد

8(.022-2)يهلا القيم . والت   والت وير واالبتكار وألرا التيئات التمكينية
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 االقتصادية

عدد الهواتف  -
 0111لكل 

 شخص
عدد الحواسيب  -

 0111لكل 
 شخص 

عدد مستخدمي -
االنترنيت لكل 

 شخص  0111
 

متوسط عدد  -
راسة سنوات الد

 المتوقع
إجمالي عدد  -

االلتحاق بالتعليم 
 الثانوي  

معدل االلتحاق  -
 بالتعليم العالي 

دفوعات م -
الرسوم الملكية 

 والمدفوعات
عدد براءات  -

 االختراع  
عدد لمقاالت  -

الصحفية لكل  
 مليون شخص 

عوائق  -
التعريفة الجمركية 

 وغير جمركية
القانون جودة  -

واألنظمة 
 ية التشريع

سيادة  -
 القانون 

 مؤشر
المعرفة    

تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت 

التعليق ما قثل  التعليق العالي 
 الجامعي 

التعليق التقني 
 والتدريب الم ني 

الثح  والتطوير  االقتصاد
 واالبتكار
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  المعرفة عامل من عوامل النمو االقتصادي اقتصاد   -0
 –راس املببال والعمالببة -حمببل العوامببل الرئيسببية للنمببو االقتصببادي ( التعلببيم وتههيببل القببوة العاملببة)قببد حببل راس املببال التشببري 

ال مانينبات مبن النمو االقتصادي من لالل للق نظرية منبو جديبده مل مصادر وقد غر م هوم راس املال التشري . وأصتا أهم ملشراته
 . القرن العشرين

التعلبيم يشبكل متغبرا رئيسبيا مل املعادلبة البيت ت سبر االلتالفبات مل مبن وأصتا راس املال التشري أحبد السبتا  البيت جعلبا 
التعلبيم العبايل  ويعبد. وتلثر زيادة االست مارات مل راس املال التشري علي منبو إنتاجيبه اليبد العاملبة. القدرة التنافسية لالقتصادات الوطنية

مصدرا هاما للنمو االقتصادي ويعمل بصورة تشجيعيه عل رفع ك اله عوامل النمو االقتصادي اللر ، م ل االست ادة من أثار التقبدم 
 .التكنولوجي، ومراقته اجنتاج، والتنظيم وما إىل ذلز

ة لالقتصبباد الببوطين الن رأس املببال التشببري أك ببر وتببزداد قيمببه راس املببال التشببري بهنببه لببه القببدرة علببى تنميببه القببدرة التنافسببي 
 (0أنظر الشكل رقم ) .مقاومه للعوملة الكاملة ، مقارنه بالعوامل اللر  مل وظي ة اجنتاج

 اقتصاد المعرفة من العوامل المحددة للنمو االقتصادي: 0الشكل قق 

 
Source: own elaboration 

فبان زيبادة متوسبن عبدد سبنوات التعلبيم الالئبق ملبده سبنه "املنشورة ملنظمه التعاون والتنميبة مل امليبدان االقتصبادي  ووفقا للورقة
ويببرتتن هبباا النمببو مل التلببدان الناميببة بنمببو السببكان افاصببلو علببي التعلببيم    %9واحببده تعببين منببو الدال االجتمبباعي لل ببرد بنسببته 

النببوي الول . ول، مل حببو أن التوسببع مل التعلببيم العببايل لببه  نببوعو مببن التببهثرات علببي النمببو االقتصببادياالبتببدائي وال ببانوي مل املقببام ال
حيبب   ارت بباي املعرفببة وارت بباي راس املببال التشببري  يببلدي إىل ارت بباي مسببتوي (   the effect of yeast)يقببارن بتببهثر ا مببرة 

تنمبو فجباه ، "البيت (  likens to mushrooms)    با  فهبو تبهثر ال  بر االقتصباد العبام بشبكل متسباو تقريتبا ،أمبا التبهثر ال
وتبلدي االسبت مارات مل راس املبال التشبري أي با إىل  .فيها بعض االكتشاف أو االبتكبار يبلدي إىل منبو هائبل مل اجنتاجيبةحي  تلدي 

 9. زيادة إنتاجيه اليد العاملة، واالبتكار، وارت اي نوعيه العمل
 "والمقارنات الترتيب المعرفة اقتصاد إلى تحول دول شمال  مؤشر :ني المحور الثا

 تنافسية أك ر لتصتا واستخدامها املعرفة ولوج تريد اليت التلدان (K4D)التنمية  برناما أجل من للمعرفة الدويل التنز معهد يساعد

 .املعرفة على القائم العاملي االقتصاد مل املنافسة على قدرهتا مل دولة 140 مع تقييمها طريق عن وذلز والرفاه، النمو من وحتسن
 وضع دول شمال افريقيا في مؤشر اقتصاد  المعرفة  -0

 02 إىل قيمبة كبهدى 2صب ر مبن تبرتيي سبلم لبالل مبن طريبق ترتيتهبا عبن املعرفبة اقتصباد تقبدم البدول مل مبد KEI يقبيع ملشبر

 .املعرفةل إفريقيا مل ملشر اقتصاد ترتيب دول مشا 0يوضا لنا اجلدول رقم  قيمة، حي  كهعلى

 

 

 

 

 

 النمو االقتصادي 

التغيرات التكنولوجية واالستثمار في 
 الثرمجيات

 

في التعليق العالي االستثمار  االستثمار في االبتكار والثح  
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 )0202-0991 (في  مؤشر  اقتصاد المعرفة  من  تطور  ترتيب دول شمال إفريقيا :  3الشكل  رقق 
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 ا غرب  مصر  ا زائر  تون  

 
Source  WorldBank,Knowledge Economy Index (KEI) by country:   
http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM 

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) and United Nations Development 

Programme/ Regional Bureau for Arab States (UNDP/RBAS) Global Knowledge Index0202 Knowledge 

Economy Report Dubai – United Arab Emirates 0202  .pp4-5 

بدأت الدول العربية ب مجة تلز التوجهات عن طريق التنية التشريعية والقانونية، وإقامة املراكز الت  ية والتخصصية، وإنشال املدن 
 10.املعرفية وافاضنات وافدائق التكنولوجية

 0202-0225)ل ب ة لبالل ا 0.5و  5ببو مبا ودليلهبا ال ال بة اجملموعبة ملمن حي  الدال املعبرمل دول مشال إفريقيا أتا 
عامليبا  فباملغر  مل توجهبه العبام يسبر مل االجتباه   22إىل ااملرتتبة 0225سبنة  20بانتقاهلبا مبن املرتتبة أف بل أدال   المغىرب حققا(  

ه هبا دولبة  000عامليا من أصبل  22املرتتة   0202أف ل أدال  سنة  تون تليها  املالئم الاي مين ه ص ة التلد الدينامي تكنولوجيا
املرتتببة كانببا نتيجببة االسببت مار مل املشبباريع ذات احملتببو  التكنولببوجي املت ببور، منهببا وكالببة النهببوا بالصببناعة والتجديببد، واملعهببد الببوطين 

االبتكبار : عامليا  فقد  وضعا  حمور فرعى يهتم باقتصاد املعرفة  بعنوان  25مل املرتتة مصر  للمواص ات امللكية، وبراما التههيل تليها
وكبان مبن أهبم أهبدافها مل هباا احملبور  0202ملعرفة والت   العلمي مل  اطار اس اتيجية مصر للتنمية املستدامة لرؤية مصبر مل عبام ،وا

وقببد أتببا اجلزائببر مل املرتتببة 11" .زيببادة نسببتة النبباتا  الببوطين  القببائم علببى اقتصبباد الك ببالة واملعرفببة: "فيمببا سبب  اقتصبباد املعرفببة هببدف 
 .عامليا  022مل املرتتة   0222عامليا ، حمققتا بالز حتسن مل املرتتة بعدما كانا سنة  29ول املن قة باحتالهلا املرتتة اللرة بو د

  0202سنة دول شمال افريقيا قراءة تقييمية للمؤشرات الفرعية الفرعية لمؤشر المعرفة ل  -0
ل عليهبا وفبق  شبرون منهجيبة دقيقبة يتتتبع هباا امللشبر ت بور معلومات قبد تكبون كميبة أو نوعيبة، ُ صبملشر املعرفة عتارة عن 
 .امللشرات ال رعية  مللشر املعرفة( 0) ق اي معو، ويتو اجلدول رقم 

 0202وضع دول شمال إفريقيا في المؤشرات الفرعية لمؤشر المعرفة سنة : 0الجدول رقق 
 المؤشر الفرعي الجزائر المغرب تون  مصر
 قثل الجامعي التعليق 76 86 87 106

 التعليق التقني والتدريب الم ني 123 92 97 113

 التعليق العالي 60 65 61 54

http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp
http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp
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 الثح  والتطوير واالبتكار 55 72 63 101

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 105 71 83 86

 االقتصاد 108 65 80 88

 الثيئات التمكينية 114 108 101 120

Source :Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) and United Na-

tions Development Programme/ Regional Bureau for Arab States (UNDP/RBAS) Global Kno-

wledge Index 0202     

ل مل ملشر التيئات عامليا، وأدال أق92اجلزائر أف ل أدال هلا مل ملشر ال رعي التعليم قتل اجلامعي باحتالهلا املرتتة حققا 
عامليا ،بينما   95، بينما حققا املغر  مرتتة أف ل مل امللشرين ال رعو  التعليم العايل واالقتصاد مل املرتتة  001التمكينية مل مرتتة 

 .مل التيئة التمكنية  022املرتتة 
علبى ال تيبب ،بينمبا مراتبب متبهلرة  51و  90يتو كالز تونع ومصر كان أدائهما اف ل مل امللشرين التعليم والعايل باحتالهلما املبرب

 . على ال تيب  002و020عامليا مل ملشر التيئات التمكنية مبرتتة 
 ال  ولبة املتكبرة والتعلبيم مبا قتبل املدرسبي إىل هنايبة يشمل  هباا امللشبر كبل املراحبلم التعليميبةم ابتبدال بب اما :مؤشر التعليق ما قثل   -أ

 فالعالقببة التالزميببة بببو التعلببيم .12هبباه املراحببل الساسببية مل بنببال رأس املببال التشببري  نظببرا إىل الببدور افيببوي ملختلببفو . املرحلببة ال انويببة
افكومباُت واهليئبات الدوليبة إىل  تعبد هبدفا رئيسبيا مبن الهبداف االسب اتيجيية البيت تسبعى ومسهلة  االرتقال جبودة التعلبيم واملعرفة والتنمية
 .املوارد املاديةم والتشرية الالزمة ةحتقيقها ع  تعتئ

عامليا مل ملشر رأس املال املعبرمل   22كش ا نتائا احملاور الرئيسية هلاا امللشر بالتقار  بو دول املن قة، حي  احتلا املغر  املرتتة ا
هببا نسببتة الت بباو الط ببال بببالتعليم ،غببر أن اجلزائببر ت ببوو في 021وألببرا تببونع مل املرتتببة  020فبباجلزائر   020تليهببا  مصببر مل املرتتببة 

 .،بينما هي أقل مل كل من تونع واملغر  ومصر  95قتل اجلامعي 

 0202مؤشر التعليق قثل الجامعي لدول شمال إفريقيا : 2 الجدول رقق 

Source :Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) and United Nations Deve-

lopment Programme/ Regional Bureau for Arab States (UNDP/RBAS) Global Knowledge Index 0202     

ف بي ال بري املتعلبق ببرأس املبال املعبرمل ، ُتشبر البدرجات املسبجلة إىل ت باوت ببو البدول الثيئة التمكينية بالستة إىل احملور الرئيسين ال ا ،
تتببة الوىل عامليببا مل نسببتة املعلمببو املببدربو مل مرحلببة التعلببيم عامليببا، هبباه النسببتة تعببود إىل احتالهلببا املر  15فقببد جببالت اجلزائببر مل املرتتببة 

 ( 02ص  0202حسب التقرير املعرفة . ) الساسي

  مصر تون  المغرب الجزائر
 الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة

 رأس المال المعرفي-0 020 2153 022 2252 99 2159 023 2150

 االلتحاق 50 15.1 15 19.0 22 09.1 95 10.5

 اإلتمام 20 92.2 020 52.1 10 22.0 29 22.0

 النواتا 22 00.2 99 02.2 21 01.0 00.2 92

 الثيئة التمكنية التعليمية - 0 021 2250 23 1952 22 1.52 21 2159
 نفاق على التعليقاإل / / 02 92.2 02 59.2 / /

 براما الطفولة المثكرة 22 02.9 20 02.2 25 00.2 20 11.9
 الثيئة المدرسية 25 92.2 09 22.0 55 25.9 12 22.0
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وقببد كشبب ا عمليببة املقارنببة الدالليببة لدال دول املن قببة مل خمتلببف احملبباورم ال رعيببة هلبباا امللشببر عببن وجببود الببتالالت مل التيئببة 
وارتتاطمببه جبببودة املنظومببة التعليميببة املتببهلرة (   12عامليببا واملغببر   02تببونع )و علببى التعلببيم املدرسببية، إذ نالحببت ارت بباي حجببم اجن ببا

 ( 55و املغر   25مصر ) عامليا 
تقرير التنز الدويل وتقاريُر املعرفة العربية من أن عوائد املخصصات املالية على العملية التعليمية  ويعود الستب مل هاا حسب

هبببببا ُيسببببتهلز مل التبببب  الت تيبببببة، والجببببور، واملسبببببائل  دالببببل الصببببف، وعلبببببى جببببودة التعليمبببببات، مببببا زالببببا ضبببببعي ة  جببببدا؛ لن معظم 
13. اللوجستيكية

 

. يرتتن النمو واجنتاجية بنمو املعرفة وك افتها وبالتقدم لتكنولوجين مل عمليات اجنتاج :مؤشر التعليق التقني والتدريب الم ني-ب
ويت لب  .لتقدم التكنولوجي، يتسمان بالدينامية مل صلتهمما باملخرجات ومنو العمالة ذات املهارة العاليةوكالةا، أي ك افُة املعرفة وا

ذلز إعداد رأس مال بشري ذي ك الة عالية ع  االهتمام املتزايد بالتعليم والتدريب، وقد أظهرت نتائا ملشر التعليم التقين والتدريب 
وت سر هاه التتاينات اليت  00.0درجة كهعلى قيمة وأدى قيمة مل اجلزائر   12.0مداُه مل املغر   املهين تشيت ا كترا مل الدرجات بلغ

ة  عرفتها دول املن قة على مستو  حتدي م الت  القانونيةم واجدارية؛ مبا فيها تلز اليت تلطر عملية  التشغيل وهتكيل العالقاتم املهني
 .دالل سوو العمل

 0202لدول شمال افريقيا سنة  عليق التقني والتدريب الم نيمؤشر الت: 3الجدول رقق

Source :Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) and United Na-tions De-

velopment Programme/ Regional Bureau for Arab States (UNDP/RBAS) Global Knowledge Index2017  

املعرفة احتالل  فقد قاما املغر  بمصالحات اقتصادية هيكلية ترتكز على ربن التنميةم بتههيل رأس املال التشري؛ مبا يُتيا القتصاد
من إمجايل الشركات % 90.5فالشركات اليت تقدم التدريب املهين النظامي مل املغر  مت ل  .مكانة متميزة كههم موارد التنافسية

، بينما مل اجلزائر جند فهي ال مت ل سو  لكل ألف نسمة من القو  العاملة 1.0عدد التقنيو إىل  التدريب هاا ما نتا عنه ارت اي
من إمجايل الشركات%  02.0 %   2.0ومل مصر % 00.9بينما مل تونع مت ل  التدريب،    

إىل وجود عالقةم ارتتاٍن إ ايب وثيق بو مستو  اهتمام الدولة جبودة ق اي  للصا الدراسات االقتصادية :التعليق العالي مؤشر -ح
فالتعليم العايل هو أحد دعائم التنافع االقتصادي . على املعرفةالتعليم العايل وترتيب هاه الدول من حي  االقتصاد والتنمية القائمة 

14. 

 

 

 

  مصر تون  المغرب الجزائر
 الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة

 التكوين والتدريب الم ني 000 3251 .. 2153 22 2950 002 0050

 المهتمر   التدريب 002 09.0 020 12.9 020 12.5 001 00.2

 التقني التعليق بنية 20 10.0 25 12.1 50 51.2 002 00.1

 العمل سوق سمات 95 55.0 22 52.0 002 19.2 09 95.2

 الثشري المال ورأس العاملة القوي مؤهالت 91 12.2 21 11.5 22 12.9 02 95.1

  العمل سوق بنية 90 92.9 20 90.0 22 52.2 20 99.5
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 0202مؤشر التعليق العالي لدول شمال إفريقيا سنة : 2 الجدول رقق
        

Source:Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) and United Na-

tions Development Programme/ Regional Bureau for Arab States،Opcit  

كشف ملشر التعليم العايل التابع مللشبر املعرفبة العبريب علبى ت باوت ببو دول املن قبة نتبدأها مببدلالت التعلبيم العبايل، فقبد جبالت كبل 
ن بباو مببن حيبب  اج حتتببل مراتببب متقدمببة نسببيتا عامليببا مببن تببونع واملغببر  ومصببر ضببمن املراتببب ال الثببو الوىل عامليببا، فهبباه الببدول

، وعنبد النظبر إىل 0202عامليبا سبنة  15عامليبا، بينمبا اجلزائبر املرتتبة  00وتبونع  52افكومي على التعليم العايل، إذ احتلبا املغبر  
 . 020، بينما اجلزائر 50حمور خمرجات التعليم العايل، فمن لالل ملشر جودة اجلامعات جند أن مصر مل املرتتة 

العببايل مببن دولببة إىل ألببر  هببو ت بباوت ال يببرتتن بال ببرورة بانعببدام االهتمببام الرمببي هببباا الق بباي بقببدر مببا الت بباوت مل أدال نظببم التعلببيم 
 .يشر إىل أن اجلهود الت ويرية ال تزال ت تقد للتوجيه السليم الاي من شهنه أن يعزز ربن هاا الق اي خبلق املعرفة ومبسرة التنمية

الت   العلمي والت وير واالبتكار من العوامل من اهلامبة مل حتديبد م جنباحٍ  بلبد م مبا مل بنبال يعد : الثح  والتطوير واالبتكار مؤشر-د
15حد سوال جمتمع املعرفةم،ويعت  الت   واالبتكار كم ر  للنمو االقتصاديم والتنمية املستدامة سوال ا مل التلدان املتقدمة والنامية على

 

 0202لدول شمال افريقيا سنة  تكارالثح  والتطوير واالبمؤشر :  1الجدول رقق

  مصر تون  المغرب الجزائر
 الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة

 الثح  والتطوير .2 0250 12 0052 23 0253 .3 0.50

 مدخالت الثح  والتطوير 22 02.0 12 02.5 51 00.0 02 15.0

 مخرجات الثح  والتطوير 22 05.2 029 00.0 022 00.1 001 00.2

 االبتكار في إنتاج 009 0050 022 0152 90 09.0 29 0252
 مدخالت االبتكار في اإلنتاج 002 00.0 022 02.2 29 00.2 19 11.1

 مخرجات االبتكار في اإلنتاج 29 00.2 22 01.9 02 02.1 002 00.5

 االبتكار المجتمعي 021 0052 20 3352 2. 0251 001 0152

 مدخالت االبتكار المجتمعي 22 00.5 92 02.9 22 00.2 000 ..00
 مخرجات االبتكار المجتمع 020 02.2 12 09.9 25 02.0 000 02.0

Source :Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) and United Na-

tions Development Programme/ Regional Bureau for Arab States،Op cit  

  مصر تون  المغرب الجزائر
 الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة

 عليق العاليمدخالت الت 00 1059 . 1.52 02 1052 22 2250

 اإلنفاق / / 09 05.2 52 05.0 95 10.9

 االلتحاق 02 10.1 00 59.0 / / 01 09.5

 الموارد الثشرية 52 92.9 02 21.0 00 22.9 90 09.0
 مخرجات التعليق العالي وجودته 22 3253 91 .025 9. 0952 2. 1.53

 التخر ج 50 02.1 92 00.0 / / 0 29.2

 العمل بعد التخر ج 000 00.2 002 01.0 001 00.9 20 02.9

 جودة الجامعات 50 01.9 25 09.1 20 09.2 020 02.5
 كفاءة الطالب 12 02.2 90 02.2 12 02.9 20 2.2
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ملشر الت   والت وير واالبتكار علبى أن أدال  دول مشبال إفريقيبا مل جمبال الت ب م والت بويرم واالبتكبار ال يبزال دون  املسبتو  ف وقد كش
 ن نقٍ  ملاملهمولم الاي يُلهنلها ملنافسة املستويات العاملية؛ حيُ  دول مشال إفريقيا أقلي املناطق إن اق ا على الت   والت وير، وتشكو م

املخر جببات  أعبداد التباح و، مقار نببة  بالبديول املتقديمبة، وقببد بيينبا املقارنبُة الدالليببة ببو هباين احملببو رينم ال برعيو مل كبل  دولببٍة أني درجباتم 
وأكادمييبببات الت ببب  العلمبببي  للجامعبببات وغيبببا  افبببوافز نتيجبببة حتميبببة الا بببباا املببببستو  العلمببببي. فاقبببا درجببباتم املبببدل الت 

االبتكببار مل اجنتبباج  ن النمببوذج امل ببايل مببن حمببور ينم فببرعو ةبباو أمببا مببن حيبب  احملببور الرئيسببي ا بباص باالبتكببار، يتكبب، 16.ملتخصصببةا
 .واالبتكاُر اجملتمعي

مل تهمل النتائا الت صيلية حبس ب احملاورم الرئيسية مللنشر تكنولوجيا املعلومات مؤشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ه
 02، حي  تصدرت املغر  قائمة أسري 91املغر  مل املرتتة واالتصاالت بشهن مدلالت وخمرجات تكنولوجيا املعلومات فقد أتا 

ة مراكز تكنولوجية منوا مل القارة اجفريقية،  أما من حي  التهثر التنموي للق اي  التكنولوجيا واالتصاالت فقد أتا املغر  مل املرتت
مل  0.2 بب عامليا فهاا  الق اي  يساهم  000احتلا اجلزائر املرتتة  احمللي اجمجايل بينما الناتا  مل  % 2هم   عامليا فهو يسا 92

 17.اجلزائر

 0202لدول شمال افريقيا سنة  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: 2الجدول رقق 

Source :Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) and United Na-

tions Development Programme/ Regional Bureau for Arab States،Opcit  

االست مار، فمن من أهم العوائق الساسية اليت  ووفقا ملا جال مل نشرة ضمان االست مار الصادرة عن امللسسة العربية ل مان
الشتكة الدولية  ارة اجلك ونية ودرجة تقدمها أو تراجعها مل الدولة هي ضعف ت تيق لدماتوالتج تلثر سلتا على اجلاهزية الرقمية

تشكل التنية الت تية امل لوبة لي جاهزية رقمية وقيام جتارة  للمعلومات وارت اي تكل تها ذلز أن لدمات الشتكة الدولية للمعلومات
.إلك ونية

18
 

 ميكبن مبن هنبا، . اجلديبد، مقارنبة  بهةيبة رأس املبال املباديي املعبرملُّ أةيبة  متزايبدة مل االقتصباد ي كتسبب رأُس املبالم : : مؤشر االقتصاد -و
اٌه عام  .لالقتصاد القوُل إن اقتصاد  املعرفة هو اجتي

 
 
 

  مصر تون  المغرب الجزائر
 الترتيب القيمة تيبالتر  القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة

 مدخالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2. 1252 2. 1150 22 2052 90 1051

 الثنية التحتية 22 11.2 29 15.5 21 15.2 20 19.9

 تنافهية القطاع 29 22.9 21 95.2 92 22.0 025 52.1

 التمخرجات تكنولوجيا المعلومات واالتصا .. 3.52 3. 2252 20 2352 000 0952
 االشتراكات 22 00.0 22 02.1 20 00.2 29 01.0

 استخدامات األفراد 25 55.2 29 55.0 25 90.0 020 19.2

 استخدامات الحكومة والمؤسهات 20 15.2 22 12.5 52 55.1 002 05.1

 التأثير التنموي 20 00.2 20 01.9 92 02.5 000 00.2
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 0202لدول شمال افريقيا سنة  االقتصادمؤشر  : 2الجدول رقق 

  مصر تون  المغرب الجزائر
 الترتيب القيمة الترتيب القيمة تيبالتر  القيمة الترتيب القيمة

 التنافهية المعرفية 000 2252 2. 2.52 11 1059 002 .225

 الثنية التحتية االقتصادية والمنافهة 29 59.9 21 59.2 12 95.0 20 52.2

 المقو مات التنافهية 002 00.2 21 12.0 20 12.9 005 02.2

 القتصادياالنفتاح ا 91 0252 20 .305 22 02.2 2. 3252
 االقتصاد اإلبداعي 22 09.0 92 02.2 20 05.2 91 02.0

 التثادل التجاري 002 02.2 22 09.9 20 05.9 025 00.9

 التمويل والقيمة المضافة 22 2152 .2 3250 22 3.51 000 0152

 التمويل والضرائب 92 10.0 020 00.2 12 12.2 009 05.5
 قيمة المضافة المحليال 00 12.2 52 02.1 22 02.0 20 09.2

Source :Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) and United Na-

tions Development Programme/ Regional Bureau for Arab States،Opcit  

تبببة  و  حمبببور التناُفسبببية والت بببويرم الصبببدارة علبببى مسبببتاملغبببر  احتلبببا  أني  مللشبببر االقتصبببادكشببب ا نتبببائا احملببباور الرئيسبببية املركن
بت سبو مواقعهبا مل ملشبر   (عامليبا  20)،بينما تونع احتلبا كهحسبن ترتيبب مل ملشبر االن تباح االقتصبادي  ( عامليا  55) اجبداعي

 اجتاا التناُفسية الدَّويل؛ وخباصيٍة مل جمال تسهيل اججرالات املرتت ةم باملشاريع وحومس تةم العديدم منها، واالهتمامم ب
عامليبا مل ملشببر التمويببل  12،أمبا مصببر فقببد احتلبا املرتتببة رأس املبال الجنببي وض بيض معببدل ال برائب اجمجاليببة مببن الربباح التجاريببة 

 .ا اص النظام املصرمل واالئتمان احمللي املقدم للق اي سالمةنتيجة  والقيمة امل افة 
 (0202-022)ة في دول شمال افريقيا باستخدام نماذج بانل خالل الفترة تحليل أثر مهاهمة اقتصاد المعرف:الثال    المحور

لدراسة العالقة بو متغرات اجلغرافيا االقتصادية والنمو االقتصادي ارتهينا االعتماد على منوذج بانل وهو منوذج يعتمد على بيانات 
 هاه الدول مرة واحدة ولالل ف ة زمنية معينةذات بعدين التعد ال ردي إ ال مل الدول والتعد الزمين، حي  يسما بهلا 

فقد ا التيار املتغرات مد  مساةة اقتصاد املعرفة على النمو االقتصادي   من أجل حتديد :األس  المن جية للدراسة -0
عينة الدراسة  ا مشل فيها اجحصائيات ،كما-املستخدمة مل الدراسة اعتمادا على ملشر  املعرفة  وألا امللشرات ال رعية اليت تتوفر 

نا دول مشال إفريقيا متم لة مل كل من اجلزائر ،تونع،مصر واملغر  واليت اعت ناها افدود املكانية للدراسة ،أما افدود الزمنية فقد كا
 :ميكن كتابة العالقة الرياضية مل شكل دالة كاالأ و  ،( 0202-0222)لالل ال  ة 

EGR=f(Pue .He .Rdn .Ict .E ) 
 :كمايلي     ما ميكن كتابته مل شكل خمتصر حي  نرمز جلميع املتغرات الت سرية   ك (

 
،مصبر (TUN)،تبونع  (ADZ)اجلزائبر :كمبا يلبي     N=4واليت جمموعهبا  (  التعد املق عي ) وججرال الدراسة ا الرمز إىل الدول

EGY))  املغببر،(MAR ) مبعبب  ( 2017-2000)،كمببا سببوف تغ ببي الدراسببة ال بب ةT=18  ( التعببد الببزمين ) وعلببى هبباا،
،علمبببببا ببببببهن العينبببببة البببببيت سبببببنعتمد عليهبببببا مل الت ببببب  تت بببببمن بيانبببببات متوازنبببببة N*T=72السببببباس يكبببببون حجبببببم العينبببببة الكلبببببي 
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(balanced panel data )  حي  يكون لكل وحدات التعد املق عي ن ع العدد مبن املشباهدات  املبهلوذة لبالل فب ة زمنيبة،
 نة  ،ل كما أنه ه يتم استخدام اللوغاريتم لتقدير العالقة كون أن املتغرات هي عتارة عن نسب مئوية ،وكالز تهلا القيم السالتة معي

وقبد ، World Atlas Statistics by country أمبا مصبادر التيانبات فقبد اعتمبدنا علبى قاعبدة بيانبات التنبز البدويل و
لت تيببق كافببة السبباليب اجحصببائية ( Eviews 9) رنبباما الت ليببل اجحصببائي القياسببي اعتمببدنا بشببكل أساسببي علببى اسببتخدام ب

  متغيرات الدراسة  -0 والقياسية اليت قمنا هبا
يتم بل مل النمبو االقتصبادي ويبتم التعتبر عنبه بنصبيب ال برد مببن  Economic growth rate(EGR) :المتغيىر التىابع  -أ

 .الدلل افقيقي مقاس بالدوالر
 :متغرات مستقلة هاه املتغرات تنتمي اىل امللشرات ال رعية لالقتصاد املعرفة وتنقسم اىل  5ا التيار :تغيرات المهتقلةالم-ب

 (املرحلة ال انوية)االلت او باملدارس نستة  Pre-university education (Pue) التعليق قثل الجامعي -

 (من اجمجايل التعليم )% التعليم العايل االلت او ب نستة   :( Higher education(He) التعليق العالي -
نسبتة صبادرات التكنولوجيبا  Rdn (search, development and innovationالثحى  والتطىوير واالبتكىار  -

 .املتقدمة من إمجايل السلع املصنوعة 
نسبتة  information and communications technologyI (Ict)تكنولوجيىا المعلومىات واالتصىاالت  -

 )%(مستخدمي اجن نا 

 (من الناتا احمللي اجمجايل)% إمجايل تكوين رأس املال ال ابا  Economy   (E) : االقتصاد-

يقبدم هباا اجلبزل عمليبة التقبدير، حيب  نقبوم بتقبدير منباذج بانبل السباكنة بالنسبتة  تقدير النموذج باستخدام نماذج بانل الهىاكنة -ج
ا تقدير مناذج بانبل السباكن بهنواعهبا ال الثبة منبوذج  والنمو االقتصادي العالقة بو  متغرات اقتصاد املعرفة  هبدف قياس طتيعةو للدول 

ببدل التتبار    Wallce and Hussainاالحنبدار التجميعبي، الثبار ال ابتبة ومنبوذج الثبار العشبوائية الباي نسبتخدم فيبه التتبار 
Swamy and Arora  ف بي حالتنبا هباه ) ملا تكون عدد املقاطع أو امل ردات أك  من عبدد املقبدرات  ،اذ يستخدم هاا اللر

وال   ، (Eviews 9) ،يببتم تقببدير هبباه النمبباذج ال الثببة باالعتمبباد علببى ال نبباما اجحصببائي ( دول  1متغببرات  م سببر و 5لببدينا 
والتتبار   Fisherالئبم وإمنبا هنبا  التتبارات ةبا التتبار ميكن أن نستخدم مل مناذج بانل معامل الت ديد مل التيبار منبوذج التيانبات امل

Hausman   حنصل على نتائا التقدير التالية: 
للم اضبلة ببو النمبوذج  Fisherنسبتخدم التتبار فيشبر  :المفاضلة بين النموذج التأثيرات التجميعية والنموذج التأثيرات الثابتىة-

 :التجميعي وال ابتة حي  أن 

 النموذج التجميعي هو املالئم :ال رضية الص رية  -

 النموذج ال ابا هو املالئم :ال رضية التديلة  -

 
 :حي  أن 

  Nعببدد  املعلمببات املقببدرة  :  Kمعامببل حتديببد الثببار التجميعيببة ، معامببل حتديببد منببوذج الثببار ال ابتببة، :
  =  0.5 :الت تيق فنجداملشاهدات  نقوم ب مي ل عدد NTعدد أفراد العينة ،
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 نتائا تقدير النموذج الهاكن ألثر  اقتصاد المعرفة على التنمية االقتصادية:  .الجدول رقق

 ( 0، 0أنظر  املالحق رقم ) Eviews 9اعتمادا على خمرجات  التاح ة  من اعداد   : المصدر
 إحصائية ستودينا)...(        %5معنوية عند *               %0معنويىة عند **                 

والقيمة (2.5) احملسوبة مبقارنة بو القيم ،  FTab  2.73 =فتساوي  %5املوافقة ملستو  املعنوية      FTabأما إحصائية فيشر 
ود ال ابتة وتساوي معامالت اليت م موهنا تساوي افد  H0قتول فرضية العدم  ،فمنه    FTab   أي( 2.73)اجلدولية  

 املتغرات امل سرة  بالنستة جلميع الدول مبع  قتول غرضية أن النموذج التجميعي هو التنموذج املالئم ملع يات الدراسة ،وعليه ال يتم
 .ا  وات  املوالية  إىلاملرور 

نموذج التجميعي هو النموذج املالئم لدراسة أثر من لالل التقدير ا التوصل إىل أن ال: تحليل وتفهير نتائا عملية التقدير  -د
 اقتصاد املعرفة على التنمية االقتصادية ،وعليه  ميكن كتابة النموذج مل الصيغة التالية 

EGR= -2810+ 56.52Pue- 25.29He+56.24 Rdn +223.69Ict +54.99E  
R=0.71                  F-statistic=32.71      DW=0.56 

 (0.0005  F-statitica)Prob=أن االحتمال الاي يقابله أقل منو  لنتائا املت صل عليها من عميلة التقديران القا من ا
 .ومنه فمن هنا  معنوية كلية للنموذج 

راجبببع لال بببال مببببا فيهبببا  % 02.25والتببباقي % 20.05املتغبببرات املسبببتقلة املدرجبببة مل النمبببوذج تبببلثر علبببى التنميبببة االقتصبببادية  -
 .ددات ألر  ه تدرج مل النموذجمتغرات وحم

وجبود عالقببة طرديببة موجتببة بببو التعلببيم قتببل اجلببامعي ونصببيب ال برد مببن الببدلل افقيقببي وهبباا يتوافببق والنظريببة االقتصببادية فاالقتصبباد  -
مبن البدلل افقيقبي يلدي إىل ارت اي نصيب ال برد % 0يست يد من تراكم خمزون التعليم، حي  ارت اي عدد مللت قو بالتعليم ال انوي ببب

، إذ يعت  التعليم أداة حتسن نوعية العمبل وزيبادة إنتاجيبة العامبل، كمبا أن طبول فب ة التعلبيم ترفبع إنتاجيبة العامبل، وبالتبايل %50.59ببب
  .الرفع من املداليل

 مشاهدة 72=1*18 :عدد املشاهدات  T=18      N=4      0202 -0222:ال  ة 
يةالمتغيرات التفهير  نموذج االنحدار التجميعي نموذج التأثيرات الثابتة  

-841.5 

(-.078) 

-0202  
(-3.63) 

 القاطع

42.20 

(2.73)** 
56.52 

(4.46)** 
Pue 

1.48 

(0.05) 

-25.29 

(-1.05) 
He 

-6.58 

(-0.10) 

56.24 

(1.64) 
Rdn 

212.52 

(3.28)** 

223.69 

(4.00)** 
Ict 

3.95 

(0.15) 

54.99 

(4.13)** 
E 

0.757216 0.712532 R
2 :R-squared 

0.726386 0.690754 Adjusted R-squared 

612.4067 651.0624 S.E. of regression 

24.56118 32.71815 F-statistic 

0.000000 0.000000 Prob(F-statistic) 



 يامشال إفريق حالة دول على   النمو االقتصادي باستخدام مناذج بانل  دراسة أثر اقتصاد املعرفة 
 فاطمة الزهرة بن زيدان.د

 292 - 277ص ،  0202: السنة  02العدد  / 15اجمللد                ISSN  6132-1112               جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا  
022 

عبدد مسبتخدمي  ارت باي  وجود عالقة طردية موجتة بو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونصيب ال برد مبن البدلل افقيقبي ،حيب -
ويعبببد االن نيبببا أهبببم تقنيبببة مسبببتخدمة مل  %000.92يبببلدي إىل ارت ببباي نصبببيب ال بببرد مبببن البببدلل افقيقبببي   %0   الن نيبببا

زيبادة اقتصاد املعرفة الهنا الوسع منوا السري ت ورا والك ر انتشبارا ببو التقنيبات املعاصبرة ،وتعبد هباه الزيبادة أحبد البدالئل املهمبة علبى 
 .والتكنولوجي لد  الفراد وامللسسات افكومية ا اصة الوعي املعلوماأ 

  حيب  ارت باي إمجبايل تكبوين رأس املبال ال اببا وجود عالقة طردية موجتة بو  بنية االقتصاد  ونصيب ال رد من الدلل افقيقبي ، -
ز إمببا بشببكل متاشببر باعتتببار االسببت مار مل ،وقببد يت قببق ذلبب%  51.22يببلدي إىل ارت بباي نصببيب ال ببرد مببن الببدلل افقيقببي   0%

التنية الت تية عنصبر إضبامل مبن عناصبر اجنتباج، أو بشبكل غبر متاشبر مبن لبالل الثبر علبى زيبادة اجنتاجيبة افديبة لبرأس املبال ا باص 
سبية، باجضبافة إىل تبوفر وعناصر اجنتاج اللر  وح ز االست مار ا اص، وض يض تكاليف املعامالت وتكاليف التجبارة، وزيبادة التناف

 .فرص العمل لل قرال وتشغيل املوارد مل حالة وجود جزل مع ل منها

 خاتمة 
 العوامبببل مبببن كعامبببل والتكنولوجيبببا املعلومبببات علبببى ال كيبببز متبببدأ وأصبببتا االقتصبببادي، والنمبببو اجنتببباج حمبببر  املعرفبببة أصبببت ا

 ضببعف لنببا ت سببر أن مُيكببن الببيت العوامببل مببن عببددٌ  فتتشببابز إفريقيببا مشببال سبب  فيمببا أمببا هبببا، املسببلم المببور مببن االقتصبباد مل الساسببية
 :إليها توصلنا اليت النتائا بو ومن املعرفة، اقتصاد وبنال حتقيق ستيل مل وفشلها االقتصادي النمو مل املعرفة اقتصاد مساةة

 ت بباعالت مل العبباه ،وأدللببا اجلديببد االقتصبباد مل ال ببروة تكببوين مل افدي ببة العناصببر وأهببم االقتصببادي النمببو مرتكببز املعرفببة أصببت ا-
 . واملعرفية ال كرية املوجودات مل االست مار لالل من جديدة

 االقتصببادي النشببان مببن نصببيته حيبب  مببن جمملببه مل حمببدود ا زال مببا أنببه إال الببدول هبباه مل االتصبباالت ق بباي منببو مببن الببرغم علببى -
 اللر  االقتصادية الق اعات مع ولل ية يةأمام روابن للق على وقدرته التشغيل ومعدالت

 مل املعبرمل العصبر مل العمبل أسبواو مت لتات كهحد والت وير، الت   جمال مل التعليمية امللسسات لر ي قدرات مل الواضا القصور-
 .ال ال ة الل ية

 مشببال بببدول االقتصببادي النمببو حتقيببق مل االقتصبباد وبنيببة اجلببامعي قتببل والتعلببيم واالتصبباالت املعلومببات تكنولوجيببا مببن كببل يسبباهم -
 .التوايل على%  51.22و%50.59و% 000.92 بنستة افريقيا
 :التية املق حات من مجلة تتين  ب املعرفة اقتصاديات حنو إفريقيا مشال دول باقتصاديات واالنتقال االرتقال أجل ومن

  والصيانة والتشغيل ال كيب على قادرة بشرية موارد ىعل واالعتماد االتصال لشتكة الت تية للتنية متناسقة ل ة وضع-
 ودعبببم لالبتكبببار ومسبببارات مواقبببع إنشبببال وكببباا واالتصببباالت تكنولوجيبببا لق ببباي الداعمبببة والقانونيبببة التشبببريعية التيئبببة ومراجعبببة تنظبببيم -

 .ال كرية امللكية محاية وقوانو املعرمل اقتصاد إطار مل متتكراهتم وتسويق املتتكرين
 .اجلامعي التكوين مل التزام أك ر اللرة هاه جعل أجل من االقتصادية وامللسسات العام الق اي بو ما مش كة جامعات للق -
 التنسببيق درجببة ورفببع وا دميببة اجنتاجيببة الق اعببات لدمببة مل خمرجاهتمببا وتوظيببف التقببا  والت ببوير العلميببة الت ببو  بنوعيببة االرتقببال -

 .وا اص العام الق اعو مل واالبتكار التقا  والت وير لميالع للت   الوطنية لانش ة
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 المالحق
 التجمعية نموذج األثار 1الملحق رقق  نموذج األثار الثابتة 2الملحق رقق  

Dependent Variable: EGR?

Method: Pooled Least Squares

Date: 06/29/18   Time: 19:34

Sample: 2000 2017

Included observations: 18

Cross-sections included: 4

Total pool (balanced) observations: 72

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PUE? 42.20937 15.41755 2.737749 0.0080

HE? 1.480188 26.46506 0.055930 0.9556

RDN? -6.581029 63.25511 -0.104039 0.9175

ICT? 212.5238 64.70344 3.284583 0.0017

E? 3.955065 25.39308 0.155754 0.8767

C -841.5475 1060.406 -0.793609 0.4304

Fixed Effects (Cross)

_ADZ--C 360.6082

_TYN--C 86.34061

_EGY--C -857.2604

_MAR--C 410.3116

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.757216     Mean dependent var 2972.873

Adjusted R-squared 0.726386     S.D. dependent var 1170.767

S.E. of regression 612.4067     Akaike info criterion 15.78914

Sum squared resid 23627642     Schwarz criterion 16.07372

Log likelihood -559.4090     Hannan-Quinn criter. 15.90243

F-statistic 24.56118     Durbin-Watson stat 0.563141

Prob(F-statistic) 0.000000

 

Dependent Variable: EGR?

Method: Pooled Least Squares

Date: 06/29/18   Time: 19:32

Sample: 2000 2017

Included observations: 18

Cross-sections included: 4

Total pool (balanced) observations: 72

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

PUE? 56.92163 12.75508 4.462665 0.0000

HE? -25.29151 23.93618 -1.056623 0.2945

RDN? 56.24850 34.12607 1.648256 0.1041

ICT? 232.6925 58.04424 4.008882 0.0002

E? 54.99841 13.30768 4.132831 0.0001

C -2810.273 773.9254 -3.631194 0.0006

R-squared 0.712532     Mean dependent var 2972.873

Adjusted R-squared 0.690754     S.D. dependent var 1170.767

S.E. of regression 651.0624     Akaike info criterion 15.87474

Sum squared resid 27976224     Schwarz criterion 16.06447

Log likelihood -565.4908     Hannan-Quinn criter. 15.95027

F-statistic 32.71815     Durbin-Watson stat 0.652213

Prob(F-statistic) 0.000000
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