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ملخص
نظرا للتغیرات العدیدة والمعطیات الجدیدة التي 

ن أبرزھا التحول نحو شھدھا اقتصاد الیوم، والتي م
االھتمام بالمعرفة كعامل استراتیجي في خلق الثروة، 
مما ساھم في ظھور ما یعرف باالقتصاد المعرفي، 
ونظرا لھذه المتغیرات فان المنظمات وجدت نفسھا 
مطالبة بالتكیف معھا، وذلك باالھتمام بالمعرفة من 
خالل اإلدارة الجیدة لھا، وألن المورد البشري ھو 

س إنتاج المعرفة فال یمكن للمنظمات أن تتجاھلھ، بل أسا
علیھا أن تولیھ أھمیة خاصة وذلك بالبحث عن أفضل 

ومن خالل ھذه الورقة . الطرق لتنمیتھ والمحافظة علیھ
البحثیة سنحاول أن نبین أھم التحدیات التي فرضھا 
االقتصاد المعرفي على المنظمات باإلضافة إلى واقع 

ة المعرفة وتنمیة الموارد البشریة تطبیق كل من إدار
.ببعض المنظمات الناشطة بوالیة المسیلة

االقتصاد المعرفي، إدارة المعرفة، : الكلمات المفتاحیة
.تنمیة الموارد البشریة، التمكین، رأس المال الفكري

Abstract
For the many changes and new data

witnessed by today's economy, the most important
of which shift towards a strategic interest in
knowledge as a factor in the creation of wealth,
which contributed to the emergence of who is known as
cognitive economy, due to these variables, the
organizations found themselves claim to adapt with it,
and the interest by the knowledge through good
management, because the human resource is the basis
for the production of knowledge can not be for
organizations to ignore, but it is particularly important
that he and the search for the best ways to develop and
maintain it.

Through this paper we will try to show the most
important challenges imposed by the knowledge-based
economy on the organizations as well as the reality of
the application of both knowledge management and
human resource development, some organizations
active in province of M'sila.

Keywords: Knowledge economy, Knowledge
management, Human resources development,
intellectual capital.

تمھید
ي  ة الت ة والجذری رات العمیق ة التغی ا أن تعطي طبیع ب منھ إن نجاح منظمات األعمال في البیئة المعاصرة یتطل
ام  ظھرت في عالم األعمال الیوم، حیث األھمیة الكبیرة لرأس المال المعرفي والتسارع في تطور التكنولوجیا واالھتم

ة المتزاید بتطویر المسار المھني للعاملین ، كل ھذ ة ومعرفی ون مرن ال أن تك ات األعم ن منظم ت م رات تطلب ه التغی
حیح كل ص طتھا بش ع أنش ي واق یدھا ف رات وتجس ل التغی تطیع تقب ن إدارة تس ل م ال لك ات األعم ي منظم ل تبن ، ولع

ي المعرفة والتي تشكل احد التطورات الفكریة المعاصرة و یة الت زة التنافس اء المی ا أدركت أن بن د م ا بع اظم دورھ تع
ى  واء عل یعتمد أساسا على الموجودات الفكریة، وتحدیدا على األصول المعرفیة واالستثمار فیھا، بما یعزز اإلبداع س
ذي  د ال ل الوحی صعید العملیات أو المنتج، كما أن منظمات األعمال وفي ظل التحدیات السابقة الذكر أدركت أن العام

ذا  ا، ل ا یبقیھا في السباق نحو الریادة ھو أفرادھ ن خالل تطویر و تنمیتھ ا البشریة، م ام بمواردھ ا االھتم وجب علیھ
.كتحدي لتتكیف وھذه المتغیرات 

ة :والسؤال المطروح ات  الناشطة بوالی بعض المنظم وارد البشریة ب ة الم ة وتنمی ع إدارة المعرف و واق ا ھ م
المسیلة؟

:التساؤالت التالیةمن خالل ھذا اإلشكال وسوف نعالج 
منظمات محل الدراسة بإدارة المعرفة بما یستجیب لمتطلبات االقتصاد المعرفي؟ھل تھتم ال.1
ھل تھتم المنظمات محل الدراسة بتنمیة مواردھا البشریة كي تتكیف ومتطلبات االقتصاد المعرفي؟ .2

:وسیتم اإلجابة عن التساؤالت السابقة من خالل الفرضیات التالیة
ا یستجیب تھتم المنظمات محل الدراسة بإدارة- ة بم ات إدارة المعرف ق  عملی ى تحقی ز عل ن خالل التركی ة م المعرف

.لمتطلبات االقتصاد المعرفي



دراسة حالة بعض المؤسسات : تنمیة الموارد البشریة في المؤسسات الجزائریة في ظل التحوالت نحو االقتصاد المعرفيواقع إدارة المعرفة و
حسین بركاتي. ابوالیة المسیلة

13/2015:العدد168وم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلمجلة الع

ة - ي سیاس ري وتبن ال الفك إدارة رأس الم ا ب تھتم المنظمات محل الدراسة بتنمیة مواردھا البشریة من خالل اھتمامھ
.التمكین كي تتكیف ومتطلبات االقتصاد المعرفي

: المفھوم والخصائص: المعرفياالقتصاد . 1
:ظھرت عدة آراء في تعریف اقتصاد المعرفة إال أنھا في جوھرھا واحدة، ومن بین ھذه التعریفات نجد

دد  د ح اركلینلق ھ ب ة بأن اد المعرف م " اقتص اف تعل راد الكتش وافز األف ة وح راكم المعرف ة ت م عملی ة وفھ دراس
.1"المعرفة، والحصول على ما یعرفھ اآلخرون

ر " كما بینھ الرفاعي بأنھ  ذي ظھ دي ال ماتھ عن االقتصاد التقلی ن س ر م ي كثی نمط جدید من االقتصاد یختلف ف
ى الشكل  ة إل ارف العلمی ل المع بعد الثورة الصناعیة،وفیھ تحولت المعلومات إلى أھم سلعة في المجتمع، وقد تم تحوی

.2"أھم العناصر األساسیة لھذا االقتصادالرقمي، و أصبح تنظیم المعلومات وخدمات المعلومات من 
ھ  رف بأن ا ع ا أو " كم ا وانجازاتھ ا وثمارھ تخدام نتائجھ ة واس اج المعرف اس إنت ى أس وم عل ذي یق اد ال االقتص

ن  یا م باألحرى استھالكھا بالمعنى االقتصادي لمفھوم االستھالك، وبذلك تشكل المعرفة بمفھومھا الحدیث جزءا أساس
.3"فاھیتھ االجتماعیةثروة المجتمع ومن ر

ھ " ویعرف االقتصاد المعرفي بأنھ  ة المضافة، وعلی ن القیم ة الجزء األعظم م ھ المعرف االقتصاد الذي تحقق فی
ذا -في ھذا الصدد-فإن المعرفة ادة ھ تشكل مكونا أساسیا في العملیة اإلنتاجیة مثلما في التسویق، وأن النمو یزداد بزی

ي المكون، كما أن ھذا االقتص یة الت ة األساس ا المنص ال، باعتبارھ ات واالتص ا المعلوم ى أساس تكنولوجی وم عل اد یق
.4"ینطلق منھا

وم " ومن خالل التعاریف السابقة یمكن أن نخلص إلى التعریف التالي القتصاد المعرفة بأنھ  الم الی ھو اقتصاد ع
ن ویختلف عن االقتصاد التقلیدي بتركیزه على المعرفة باعتبارھا أساس ك م ام، وذل وارد الخ خلق الثروة بدال من الم

ري،  ال فك رأس م ل البشري ك خالل إدارة المعرفة، واعتماده على اإلبداع بدل الجھد البشري من خالل استخدام العق
".وتعتبر تكنولوجیا المعلومات واالتصال المنصة األساسیة التي ینطلق منھا اقتصاد المعرفة

:5صاد المعرفي یتمیز بالخصائص التالیةویرى نجم عبود نجم أن االقت
لع - ى الس أنھ یركز على الالملموسات بدال من الملموسات، وھذا یعني من حیث المخرجات ھیمنة الخدمات عل

ن األرض  دال م ة ب ات التجاری ار والعالم ات كاألفك ي الالملموس یة ھ ول الرئیس إن األص دخالت ف ث الم ن حی وم
.واألصول المالیة

.فالتشبیك البیني غیر المسبوق حقیقة واقعة من خالل تطور وسائل االتصاالت الجدیدة: أنھ شبكي-
.فرقمنة المعلومات لھ تأثیر عظیم على سعة نقل وخزن ومعالجة المعلومات:أنھ رقمي-
ي- ھ افتراض ادي: أن ل الم ن العم ول م ي-أي التح ة -الحقیق ع الرقمن ا م بح ممكن ذي أص ي، ال ى االفتراض إل
.اتوالشبك
اد، : التكنولوجیا الجدیدة- فاالنترنت خلق ثورة في كل األعمال تقریبا، فقیود الزمان والمكان تضاءلت بشكل ح

.وتكلفة بناء أنشطة األعمال انخفضت بشكل كبیر
ي : لالقتصاد المعرفيتحدیات وسمات منظمات األعمال المعاصرة .2 ى االقتصاد المعرف مع تحول االقتصاد إل

م توجدت منظمات دة ل ا تأخذ سمات وخصائص جدی ا جعلھ دیات، مم ن التح ة م ي األعمال نفسھا أمام مجموع ن ف ك
.الحقب االقتصادیة السابقة 

.تحدیات االقتصاد المعرفي-1.2
:یمكن أن نلخص أھم التحدیات التي فرضھا االقتصاد المعرفي على منظمات األعمال في النقاط التالیة

ال: سرعة التغییر- ا یتسم ع ھد لھ م نش ي بصورة ل ي والتقن ر والتحول االقتصادي والعلم وم بسرعة التغیی م الی
ام  ال االھتم ات األعم ى منظم ب عل ذا وج التغیرات، ل ؤ ب عب التنب ن الص ث أصبح م ابقة، حی ور الس ي العص ل ف مثی

.6بالتعلم الذاتي المستمر لمواجھة ھذه التغیرات
ى فمنظمات األعمال ال: نشوء ظاھرة العولمة- ر عل ا بشكل كبی ي نجاحھ د ف معاصرة ومنظمات المستقبل تعتم

ة،  ي األسواق العالمی ة ف تحكم والرقاب ن ال ة م ا العولم ث تمكنھ ة، بحی ع العولم ا م اح وتجاوبھ مدى قدرتھا على االنفت
.7وتفتح لھا مجال المنافسة في ھذه األسواق

ي ت دیات الت ن التح ة م ى مجموع امري إل ن الع دي محس یر مھ ا یش ة كم ي بیئ ة ف ال خاص ات األعم ھ منظم واج
.8اقتصاد المعرفة، والتي تتمثل في ما یلي

فقد أصبح التركیز في قیاس قیمة منظمة : ازدیاد دور المعرفة خاصة مع التحول إلى اقتصاد المعرفة-
ده قدرة األعمال ال یعتمد على األصول والممتلكات المادیة الملموسة بل على ما تملكھ من رأس مال فكري تجس
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العاملین ومھاراتھم ومعارفھم المكتنزة في عقولھم، ومن ھنا ظھر حقل جدید في علم اإلدارة یطلق علیھ إدارة 
المعرفة، حیث بموجبھ تركز إدارة المنظمة على التعامل مع المعرفة بنوعیھا الصریحة والضمنیة بما یعزز الموقع 

.التنافسي في السوق
التكنولوجیا ظاھرة وسمة االقتصاد المعرفي حیث ولدت تحدیات بفعل نقل تمثل : التطور التكنولوجي-

المنافسة من اإلطار التقلیدي إلى فضاء افتراضي رحب، فقد تغیرت كل آلیات العمل وأصبحت السرعة والدقة 
رض والتعقید والمرونة التي تبدو في الظاھر متناقضة حاضرة جمیعھا في منظمات األعمال المعاصرة، ھذا ما ف

على منظمات األعمال متابعة التطورات التكنولوجیة من خالل إیجاد خالیا ووحدات لما یسمى بالتنبؤ التكنولوجي 
. واالھتمام المتزاید بتكنولوجیا المعلومات

فلقد أصبح من المسائل الحرجة والتي یكثر فیھا الجدل في منظمات األعمال خاصة : تخطیط المسار الوظیفي-
رغبة ھؤالء العاملین بكثیر من المھارات الجدیدة التي یجب توفرھا في األفراد العاملین، وكذلكوأنھا ترتبط 

بالحصول على مزایا إضافیة بمرور الزمن وزیادة مھاراتھم وتوفر فرص العمل في منظمات أخرى، ومن ھنا ظھر 
المھارات للعاملین لدیھا عند بما یعرف بحافظة المھارات والتي تعطي بشكل آني أولویة للمخزون المعرفي من

.ترقیتھم أو زیادة مرتباتھم
فمنظمات األعمال الیوم تخصص أمواال طائلة لدعم أنشطة البحث والتطویر : البحث والتطویر واإلبداع-

وحفز اإلبداع فیھا، حیث أنھا تمثل الوسائل الرئیسیة لدخول أسواق جدیدة أو البقاء في األسواق الحالیة، وھذا ما 
مثل تحدیا كبیرا أمام منظمات األعمال فالحریة االقتصادیة من ناحیة وطلب السوق والمستھلكین المتزاید ألنواع ی

السلع والخدمات الجدیدة یضغطان على المنظمات التي ال یكون بمقدورھا القیام بالبحث المستمر أو تحقیق إبداع 
.جدید

دت منظمات األعمال بمجموعة من الخصائص في انفر: سمات منظمات األعمال في عصر المعرفة. 2-2
جعلتھا تتمیز عن باقي المنظمات في الحقب االقتصادیة السابقة، ومن بین ھذه السمات االقتصاد المعرفيعصر 

:نذكر
بعدما كانت منظمات األعمال مركزیة، ھرمیة، غیر مرنة، لكن الیوم ومع :التحول في منظمات األعمال-

لحدیثة والتحول إلى اقتصاد المعرفة فقد ظھر شكل جدید لمنظمات األعمال یتمیز بالمرونة، غیر ظھور التكنولوجیا ا
.المركزیة، تعمل بروح الفریق المتعاون

وھي عبارة عن المنظمة التي تدیر عملیاتھا وعالقاتھا مع المستھلكین : ظھور ما یعرف بالمنظمة الرقمیة-
.والموردین والموزعین الكترونیا

ففي ظل المنافسة الشدیدة بین منظمات األعمال والمبنیة على الكفاءات، وباعتبار :ور المنظمة المتعلمةظھ-
المعرفة ھي أساس خلق الثروة سعت منظمات األعمال إلى اكتساب المعرفة واستخدامھا بشكل فعال، باإلضافة إلى 

عمال إیجاد نوع جدید من المنظمات والتي تنمیة قدرات مواردھا البشریة، فالتنافس الحاد فرض على منظمات األ
.تشجع على التعلم وتسعى إلیھ بما عرف بمنظمات التعلم

من سمات منظمات األعمال المعاصرة القتصاد : االھتمام بالمورد البشري باعتباره الرأس مال الحقیقي-
.البشریة أو ما یعرف بالرأس مال الفكريالمعرفة اقتناعھا العمیق بأھمیة القدرات الفكریة والطاقات الذھنیة للموارد 

یمثل التركیز على الجودة أھم التطورات التي افرزھا اقتصاد المعرفة، حیث :األخذ بمفھوم الجودة الشاملة-
ازداد االھتمام بالجودة من طرف منظمات األعمال وطرحت أفكار كثیرة في نطاقھا حتى تشكل مدخال شمولي 

.سمي إدارة الجودة الشاملةفكري ومنھجي في إداراتھا 
االقتصاد المعرفيإن التحدیات التي فرضھا : االقتصاد المعرفيبدائل منظمات األعمال في ظل تحدیات . 3

9:على منظمات األعمال جعلھا تتبنى مجموعة من الخیارات والبدائل للتكیف معھا، ومن أھم ھذه البدائل

.المنظومي كأساس في التخطیط والتفكیر واتخاذ القراراتإتباع منھجیة البحث العلمي وطرق التفكیر -
الحرص على تنمیة التراكم المعرفي من مختلف مصادره الداخلیة والخارجیة، والتحدیث المتواصل للمعرفة -

.المتاحة، واالتصال االیجابي بمصادر المعرفة األھم بالنسبة ألنشطة المنظمة وغایاتھا
لمعرفة المتاحة في تحدید األھداف والغایات، وتخطیط البرامج والتوجھات االستخدام الواعي والذكي ل-

المستقبلیة، وتصمیم األنشطة وتحدید التقنیات المناسبة، وتنفیذ الواجبات والمھام على جمیع المستویات، ثم متابعة 
.األداء وتقویم االنجازات

نظمة، وترتكز مھاراتھم وقدراتھم في أسالیب احتالل العاملین ذوي المعرفة النسبة الغالبة من وظائف الم-
.التفكیر العلمي واالبتكار وتوظیف التقنیات لحل مشكالت العمل وتطویره وتحدیثھ
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تزاید أھمیة األنشطة المعرفیة ذات القیمة المضافة األعلى، التي تستثمر في بناء وتنمیة القدرات المحوریة -
.سلة القیمة للمنظمةالتي تستخدم في رفع عوائد األنشطة في سل

تحدید مواقع العاملین في ھیكل السلطة بالمنظمة بقدر ما یتمتعون بھ من معرفة، وتتناسب الصالحیات -
واإلمكانیات الموفرة لھم مع أھمیة وندرة تخصصاتھم المعرفیة، كما ترتبط مكافآتھم وأشكال الحوافز والتقدیر 

.طاقات معرفیةوالتقویم بقدر ما یتمتعون بھ ویمارسونھ من 
.انسیاب المعرفة وتدفقھا في مستویات المنظمة المختلفة، أي خلق حالة من التوازن المعرفي-
تزاید إمكانیات وفرص إنتاج وتنمیة المعرفة داخلیا، وسھولة وكفاءة عملیات تبادل وتداول المعرفة بین -

.أجزاء المنظمة دون حواجز أو عقبات
لمتاحة للمنظمة، وتیسیر التعامل فیھا لجماھیر مختلفة ومتنوعة عبر وسائل الحرص على نشر المعرفة ا-

.االتصال بأنواعھا
زیادة فرص وسرعة التعلم التنظیمي، إذ تصبح المعرفة الدالة على نتائج األداء وخبرات اآلخرین متاحة بما -

.یؤدي إلى تحسین قدرات األفراد وطاقاتھم المعرفیة
االبتكار والتجدید وتطویر المنتجات، واتجاه العاملین إلى المشاركة الفعالة بتقدیم االستثمار في عملیات-

.مقترحاتھم بما یزید من قدرات المنظمة التنافسیة
)1(ل رقمویمكن تلخیص أھم بدائل منظمات األعمال في عصر االقتصاد المعرفي في الشك

:د المعرفيبدائل منظمات األعمال في عصر االقتصا: ) 1(شكل رقم 

عثمان بوزیان، اقتصاد المعرفة وإدارة األصول الذكیة واإلبداع، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة : المصدر
.28:، ص2010والتسییر، جامعة تلمسان، الجزائر، 

یمكن أن نلخصھا االقتصاد المعرفيمن اجل التكیف وتحیات إن البدائل السابقة والتي تبنتھا منظمات األعمال 
في إستراتجیتین مھمتین استراتیجیھ تعنى بالمعرفة بالمنظمة ونقصد بذلك إدارة المعرفة واإلستراتیجیة الثانیة والتي 

.تخص المورد البشري أال وھي تنمیة الموارد البشریة
.واقعھا في المنظمات محل الدراسةحاول أن نبرز وفي ما یلي سنتطرق إلى كال اإلستراتیجیتین ثم ن

اب ارفاكتس ددةالمع فالمتج عوالتكی م
ات ةمتطلب تخدامالبیئ فاتباس ةالمكتش العلمی
للوصولمنتجاتھاوتطویروتصمیموالتقنیة،
ا ىبھ واقإل بةاألس يالمناس تف التوقی

الصحیح

د تجدی
لنموالمعارف
المنظمة

وفیر اتت تویاتنوعی ومس
ة ةالمعرف التنظیمی
ة میمواإلداری للتص الھیاك
ة مالتنظیمی لونظ العم
داءاألوتقنیات

اتتخطیط ةالعملی اإلنتاجی
ویقیة ةوالتس ةوالمالی بإتاح

تستجیبحدیثةتقنیةمعرفة
ات ینلممارس المنافس

العمالءوتطلعات

االقتصادیةالظروفظلفيالمتاحة،مواردھافیھاتوظفالتيالمساندةوالمجاالتللمنظمةرئیسيالالنشاطمجالباختیارالقرار
.النشاطبطبیعةالمتخصصةالمعرفةعنفصالالعامة

وطبیعةمنتجاتھاعلىالطلبوتوقعالسوقوظروفاالستثمارفرصعنالمتاحةالمعرفةحجمعلىالمنظمةإنشاءقراریعتمد
.وأذواقھمالمرتقبینالعمالءونوعیاتوقدراتھمالمنافسین
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:إدارة المعرفة الوجھ اآلخر إلدارة المنظمات المعاصرة-4
تشكل إدارة المعرفة أحد أھم التطورات الفكریة في مجال اإلدارة، حیث نجد أن منظمات األعمال ومع ظھور 

یخلق لھا میزة تنافسیة ویجعلھا تتمیز عن االقتصاد المعرفي واشتداد المنافسة أصبحت تبحث عن العنصر الذي
غیرھا من المنظمات، وباعتبار أن المعرفة ھي أساس خلق القیمة في االقتصاد المعرفي أعطتھا منظمات األعمال 

.اھتماما كبیرا من خالل اكتساب المعرفة الجیدة والتعامل معھا وتطبیقھا واالستفادة منھا في تحقیق أھدافھا
ا أن مفھوم إدارة المعرفة یعتبر من المفاھیم الحدیثة في علم اإلدارة وازداد االھتمام بھ في وكما قلنا سابق

:العصر الحالي، وقد أعطیت لھذا المفھوم مجموعة من التعاریف نلخص بعصا منھا في ما یلي
كل ما یتعلق مجموعة من األنشطة اإلداریة القائمة على احتواء وتجمیع وصیاغة " بأنھا ) Delong( یعرفھا 

باألنشطة الحرجة والمھمة بالمؤسسة بھدف رفع كفاءة األداء وضمان استمراریة تطور المؤسسة في مواجھة 
جمیع العملیات التي تساعد المؤسسة على تولید " على أنھا ) عیسان والعاني(ویعرفھا 10". المتغیرات المحیطة بھا

ا، وتحویل المعلومات الھامة والخبرات التي تملكھا المؤسسةـ المعرفة واختیارھا، وتنظیمھا، واستخدامھا، ونشرھ
والتي تعد ضروریة وھامة لألنشطة اإلداریة المختلفة كصنع القرارات والتخطیط االستراتیجي من خالل تفاعل 

د أن كما نج11".الثقافة التنظیمیة، الھیكل التنظیمي، وتكنولوجیا المعلومات والقیادة التنظیمیة: أربعة عناصر ھي
مجموعة من العملیات التي تشمل تحدید الفجوة المعرفیة لألفراد والمنظمة، " یعرفھا بأنھا ) زكریا الدوري (

ومحاولة إنتاجھا أو اكتسابھا والحفاظ علیھا وضمان تدفقھا بین التشكیالت اإلداریة كافة وتحقیق أعلى مشاركة فیھا، 
12. ة واألفراد العاملین فیھا على اتخاذ القرارات الفاعلة والكفؤةبما یسھم في تطویر قدرات وإثراء خبرات المنظم

وتعتبر إدارة المعرفة مفھوما معاصرا تتجلى أھمیتھ بالنسبة لمنظمات األعمال خاصة في عصر االقتصاد 
:13المعرفي من خالل النقاط التالیة

تھا الداخلیة لتولید اإلیرادات تعد إدارة المعرفة فرصة كبیرة للمنظمات لتخفیض التكالیف ورفع موجودا-
.الجدیدة
.تعد عملیة نظامیة تكاملیة لتنسیق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقیق أھدافھا-
تتیح إدارة المعرفة للمنظمة تحدید المعرفة المطلوبة، وتوثیق المتوافر منھا وتطویرھا والمشاركة فیھا -

.وتطبیقھا وتقیمھا
نظمات لتشجیع القدرات اإلبداعیة لمواردھا البشریة لخلق معرفة جیدة والكشف المسبق عن تعد أداة تحفیز للم-

.العالقات غیر المعروفة والفجوات في توقعاتھم
.تسھم في تحفیز المنظمات لتجدید ذاتھا ومواجھة التغیرات البیئیة غیر المستقرة-

:لنقاط التالیةأما الخطیب فیؤكد أن أھمیة إدارة المعرفة تنبع من خالل ا
.قیمة أي منتج الیوم تتحدد بقیمة مكون المعرفة فیھ-
.قیمة المعرفة ھي المكون األساسي في عصر اقتصاد لمعرفة-
.تبسیط العملیات وخفض التكالیف عن طریق التخلص من اإلجراءات المطولة أو غیر الضروریة-
.في تقدیم الخدمات المطلوبةتحسین خدمة العمالء عن طریق اختزال الزمن المستغرق -
.تبني فكرة اإلبداع عن طریق اختزال الزمن المستغرق في تقدیم الخدمات المطلوبة-
.تفعیل المعرفة ورأس المال الفكري لتحسین طرق إیصال الخدمات-
.تحسین صورة المنظمة وتطویر عالقاتھا بمثیالتھا-

:عرفيتنمیة الموارد البشریة في عصر االقتصاد الم-5
كما ذكرنا سابقا أن االقتصاد المعرفي فرض على منظمات األعمال جملة من التحدیات، ولكون إدارة الموارد 
البشریة ھي احد األقطاب األساسیة المكونة ألي منظمة فھي لیست بمنأى عن ھذه التحدیات، خاصة وان االقتصاد 

المیزة التنافسیة للمنطات، ومن ھذا المنطلق وقبل ھو ) رأس المال الفكري(المعرفي یعتبر أن المورد البشري 
.التطرق إلى تنمیة الموارد البشریة كان لزاما علینا أن نعرج على سمات إدارة الموارد البشریة في عصر المعرفة

:إدارة الموارد البشریة بالمعرفة5-1
نطق إدارة الموارد البشریة یمكن أن لقد كان للثورة المعرفیة الممیزة لالقتصاد المعرفي آثار ھائلة في فكر وم

:14نبینھا في
اكتشاف أھمیة مصادر المعرفة الداخلیة المتمثلة في األفراد ذوي االختصاصات والقدرات التي یوظفونھا في -

أنواع متمیزة من األنشطة تمثل واحدا من أھم مصادر إنتاج الثروة في المنظمة المعاصرة، وتشمل كل من یعملون 



دراسة حالة بعض المؤسسات : تنمیة الموارد البشریة في المؤسسات الجزائریة في ظل التحوالت نحو االقتصاد المعرفيواقع إدارة المعرفة و
حسین بركاتي. ابوالیة المسیلة

13/2015:العدد172وم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلمجلة الع

یة من الباحثین ومنتجي األفكار من رجال التسویق وغیرھم ممن یباشرون ما یسمى باألنشطة المعرفیة أعماال ذھن
.بشكل أو بآخر، والذین أصبحوا یمثلون نسبة متزایدة في سلسلة القیمة ألي منظمة

ھا البحث عن المعرفة والحصول علیھا من طرف المنظمة فرض على إدارة الموارد البشریة تطویر أسالیب-
في االستقطاب واالختیار بحیث تحصل على األفراد األكثر معرفة، وكذلك تعمل على تطویر وسائل انفتاح أفراد 

.المنظمة على مصادر المعرفة الخارجیة من خالل المشاركة الجادة في المؤتمرات وورش العمل
ان ما یتحقق لإلدارة من إدراك حقیقة ھامة وھي أن المعرفة في تطور وان لكل عصر معارفھ، ومن ثم ف-

معرفة ینبغي أن ینعكس على المنظمة فتعید تشكیلھا وترتیب أوضاعھا لتتناسب ومعطیات العصر، وبالتالي تصل 
إلى اكتشاف حقیقة مھمة وھي التعلم التنظیمي، ومن ثم وجب علیھا أن ال تھدر كل الخبرات المكتسبة ألفرادھا بل 

.ة منھاتجمعھا وتراكمھا وتحللھا لالستفاد
من خالل خصائص المعرفة تكتسب إدارة الموارد البشریة بعدا جدیدا یركز على أھمیة فتح قنوات االتصال -

وتیسیر تدفقات المعلومة والمعرفة بین قطاعات وجماعات العمل المختلفة لتحقیق الفائدة األعلى الناشئة من ھذا النمو 
.االمتصاعد للمعرفة نتیجة التداول والتعامل فیھ

ادارك حقیقة أن الجانب األكبر من أنشطة المنظمة الواقعة على سلسلة القیمة إنما ھو في األساس أنشطة -
خدمیة أساسھا وركیزتھا المعرفة، وھي بدورھا ركیزة لتكوین المیزة التنافسیة، ومن ھنا وجب على أي منظمة 

.ا أرادت تحقیق المیزة التنافسیةتكوین المورد البشري المؤھل واالحتفاظ بھ داخل المنظمة إذا م
من المفید للمنظمة أن تركز مواردھا البشریة الداخلیة ألداء وتنمیة عدد قلیل من األنشطة المعرفیة والتي -

.تخلق تمیز واضح للمنظمة عن منافسیھا
تتجلى في المورد إن المصدر األھم للمیزة التنافسیة للمنظمة ھو المعرفة التي یصعب المنافسین تقلیدھا والتي-

.البشري المتمیز من أصحاب المعرفة
إن مھمة إدارة الموارد البشریة لیست فقط معالجة المعرفة بل األھم ھو خلق المعرفة بإدماج مصادر المعرفة -

الضمنیة والصریحة في نسیج متكامل ومتمیز، وذلك من خالل تصمیم نظم مشاركة األفراد واستقطاب تعاونھم 
.على أمور المنظمة ومشكالتھاوانفتاحھم 

مھمة إدارة الموارد البشریة لیست ضبط السلوك البشري والسیطرة على عالقات األفراد، بل العمل على -
تنشیط وحفز وتبادل المعلومات والمعرفة بینھم، ومن ثم إطالق المعرفة الكامنة ودعم عملیة خلق ونشر وتدفق 

.درات المحوریة ومن ثم تثبیت میزتھا التنافسیةالمعرفة في أرجاء المنظمة لتكوین الق
:االھتمام بالرأس المال الفكري والتمكین كإستراتیجیة لتنمیة الموارد البشریة5-2

الفكريالمالأسر: 5-2-1
اعتبرهحیثالممارسینأواألكادیمیینقبلمنالفكريالمالبرأسالخاصةالمفاھیممنالعدیدوردتلقد

التيالتخصصیةوالمھاراتالزبائنوعالقاتالمنظمیةوالتقنیاتالتطبیقیةوالخبرةالمعرفةمتالكابأنھ) یوسف(
توجھاتبثالثةالفكريمالالرأسمفاھیملخص) وصالحالعنزي( أما15.للسوقالتنافسيبالحدالمنظمةبمجموعھا

16:وھيرئیسیة

المبادئإلىباالستنادوالكمیةالنوعیةبجوانبھاالبشریةیاتالقابلعلىالتركیزإلىیشیروالذي:األولالتوجھ-
.والعائدالتكلفةبطریقةالعاملقبلمنالمبذولالجھدحسابمثلاالقتصادیة

السلوكيالمنھجمبادئعلىباالعتمادالفكريالمالرأسمفھومإبرازعلىركزوالذي: الثانيالتوجھ-
.سلوكیاتھمفيملموسواقعإلىالمعرفةتجسیدفيللعاملینالنوعیةالمساھماتمثلوالمعرفي

النظرةالمتضمنةالشمولیةالنظرةعلىالفكريالمالرأسمفھومتحدیدفياعتمدوالذي: الثالثالتوجھ-
جھةمنالفكريالمالرأسمكوناتقیاسعلىوالتأكیدجھةمنالمعرفیةوالنظرةالسلوكیة،والنظرةاالقتصادیة،

.أخرى
أنالمعرفةباقتصادالمعنیةالمؤسساتإحدىأصدرتھالذيالمعرفةوقیاسالفكريالمالرأستقریریبین
17:أھمھامنعدةفوائدتحققأنیمكنالفكريالماللرأسبتبنیھاالمعرفةاقتصاداألعمالمنظمات

.ككلللمنظمةالحقیقیةالقیمةالفكريالمالرأسیعكس-
.للمنظمةأفضلألداءكمحفزالفكريالمالرأسیعمل-
تنظیمیةقیمإلىوتحویلھالألفرادالضمنیةالمعارفتنمیةفيلإلدارةالفاعلالدورالفكريالمالرأسیعزز-
.بالمنظمةالعملبإجراءاتتتحكم
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قیاسأھمیةعلىدالتأكییكونثمومن" إدارتھیمكنقیاسھیمكنما" مبدأضوءفيالفكريالمالرأسیعمل-
.للمنظمةالتنافسیةالمیزةتعكسالتيالمعرفیةاألصولوتنمیةوحمایة

18:یليماخاللمنالفكريالمالرأسأھمیةتبرزكما

المیزةتحقیقفياألساسیةالركیزةویعدالمستمرالتحسینعملیةفيالقیاديالدورالفكريالمالرأسیلعب-
.المستدامةالتنافسیة

القوةویمثلأسرعبشكلالتعلمعلىالعاملینقابلیةفيتكمنللمنظمةتنافسیةمیزةالفكريالمالرأسیشكل-
.والتطورالبقاءلھاتضمنالتيالخفیة
نشرعملیةوتعدوالممارسة،للوجودواستخرجھعنھیبحثمنإلىیحتاجكنزاالفكريالمالرأسیمثل-

.العملعلىوتحافظتبنيالتيالعلمیةالقدراتلتعزیزاجھاستخرأسالیبإحدىالمعرفة
الموردأنمنھاإیماناخاصا،اھتمامااإلدارةأدبیاتأولتھاوالتيالحدیثةالمواضیعمنالتمكینموضوعیعد

إعطاءهیجببلمادیاتحفیزهفقطیجباللذاالمعرفة،اقتصادلمنظماتالحقیقيالمالالرأسیعتبرالبشري
العملفرقوتشكیلالقراراتخاذفيالمشاركةفيلھالفرصةإتاحةخاللمنوالتطورللترقیةالفرصة
التمكین: 5-2-2

الموردأنمنھاإیماناخاصا،اھتمامااإلدارةأدبیاتأولتھاوالتيالحدیثةالمواضیعمنالتمكینموضوعیعد
إعطاءهیجببلمادیاتحفیزهفقطیجباللذاالمعرفي،اداالقتصلمنظماتالحقیقيالمالالرأسیعتبرالبشري
.العملفرقوتشكیلالقراراتخاذفيالمشاركةفيلھالفرصةإتاحةخاللمنوالتطورللترقیةالفرصة

ووالئھمانتمائھممستوىویرتفعثقتھم،وتزیدالقدرة،خاللھامناألفرادیكتسبالتيالقوىبأنھ عرف فالتمكین 
المتطلباتإشباعاجلمنالعملفيوالتفاعلوالعملیاتاألنشطةلتحسینالتصرفعلىوالقدرةالمسؤولیة،لتحمل

.المنظمةوغایاتقیمتحقیقبھدفالمجاالتمختلففيللعمالءاألساسیة
:التمكین من خالل النقاط التالیةأھمیةوتكمن 

:مسؤولیات الموظفینزیادة-أ
وظفینالمسؤولیاتزیادةعند إنم ذاف ؤديھ ىی ادةإل ائھمزی م،انتم ذالعملھ دورهوھ لب نیقل دالت م مع

موظفینتوظیف وجذبتكالیفإلىتحتاجالالمنظمةأنأي،المنظمةتكالیفویوفریقللوالذيالوظیفي،الدوران
ً ،الموظفینمسؤولیاتتوسیعنتیجةجدد .التدریبتكالیفمنتقللأیضا
:الوظیفيزیادة الرضا-ب

ادةعلىسیساعدھمھذافإنتمكینھمنتیجةجدیدةمھاراتالموظفینیتعلمفعندما ياإلج اليف الھم، وبالت أعم
.بالرضاشعورھم

:تنمیة قدرات و مھارات المرؤوسین-ج
ینأنحیث وظفینتمك تمالم نی دھمخاللم اتتزوی اراتبالمعلوم ذاوالمھ دورهوھ ؤديب ىی اعدة إل مس

.الروتینمنطقةمنوالخروجأنفسھم،لتنمیةنالموظفی
:زیادة مشاركة الموظفین-د

موالسماحالموظفینمشاركةزیادةیتمعندما املھ ابالقی ھبم ة یرون ن كمی د م دوره یزی ذا ب إن ھ صحیحاً، ف
.مباشرةتحقیقھعلىالعملوبالتاليالمنظمةتحتاجھماتقدیریمكنھمفاألفراد،األفضلنحوالتغییرمساحة

ومن خالل الدراسة المیدانیة سنوضح مدى اھتمام المؤسسات محل الدراسة یادارة المعرفة وتنمیة الموارد البشریة
الدراسة المیدانیة: المحور الثاني

ة  ات إدارة المعرف ع ممارس ى واق وف عل ى الوق ي إل ب التطبیق وارد سوف نتطرق من خالل ھذا الجان ة الم وتنمی
.ى بعض المؤسسات العاملة بالمنطقة الصناعیة بالمسیلةعلالبشریة

الدراسةعینةمجتمع و.1
فيتتكونغرضیة،عینةفھيوبالتالي،)عشوائیةغیر(احتمالیةغیربطریقةالدراسةعینةاختیارفضلنا

تموقدمھمة،الاإلحصائیةاالختباراتمنالعدیدبإجراءلنایسمححجموھو؛)مفردة(استمارة50منمجملھا
التركیزحاولناوقدوالخاص،العامالقطاعینكالمنالمسیلةوالیةفيالمؤسساتمنالمجموعةھذهاختیار

محلبالمؤسساتالعاملیناإلداریینعلىاالستماراتتوزیعوتمالنشاطات،مختلففيالمؤسساتكبرىعلى
.ودقیقةمھمةباتجاإعلىالحصولقصدالدراسة
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اتاراخت. 2 (Reliability)الث
برنامجباستخدام(Cronbach’s Alpha)كرونباخ-ألفامعاملحسابتماالستبیان،ثباتمدىلقیاس

SPSS،3الجدولفيموضحةھيكماالنتائجوكانت.
الدراسةلمتغیراتالداخليلالتساق(Cronbach Alpha)الثباتمعاملقیمة: )1(رقم جدول

البشریةالمواردوتنمیةالمعرفةارةإدالمتغیراسم
0.940)كرونباخألفا(الثباتمعامل

SPSS IBM 19برنامجمخرجاتعلىاعتمادا: المصدر

المقبولةالنسبةمنأكبروھيمقبولةالدراسةمتغیراتلالثباتمعامالتأن01الجدولمننالحظ
ویمكنكبیرةثباتنسبةوھي0.940ستبانةاإلفقراتلكافةالثباتمعاملبلغحیث،0.60: إحصائیا
.للدراسةالمیدانيالتطبیقفيعلیھااالعتماد

النتائج المتعلقة بوصف خصائص عینة الدراسة
ا  ة أساس ة، والمتمثل تقوم ھذه الدراسة على عدد من المتغیرات التعریفیة المتعلقة بخصائص المؤسسات محل الدراس

ارسالملكیة والتصنیف االقتص(في  اع االقتصادي المم ة )ادي والقط ن وصف عین رات یمك ذه المتغی ي ضوء ھ ، وف
:الدراسة على النحو التالي

:توزیع عینة الدراسة وفق متغیر الملكیة.أ
توزیع عینة الدراسة وفق متغیر الملكیة:)2(رقم جدول

المتغیر الفئات التكرار %النسبة 
الملكیة عمومیة 34 68

خاصة 16 32
وعالمجم 50 100

SPSS IBM 19اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

استمارة 34أن توزیع االستمارات على المؤسسات الخاصة في العینة قد بلغ 2یتضح من الجدول 
من مجموع االستمارات الموزعة على المؤسسات محل الدراسة، في حین قد بلغ عدد %68وبنسبة 

من المجموع الكلي للعینة %32استمارة أي ما نسبتھ 16لعمومیة االستمارات الخاصة  بالمؤسسات ا
.المبحوثة

:توزیع عینة الدراسة وفق متغیر التصنیف االقتصادي.ب
توزیع عینة الدراسة وفق متغیر التصنیف االقتصادي: )3(رقم جدول 

المتغیر الفئات التكرار %النسبة 
التصنیف االقتصادي م ص م 6 12

م ك 44 88
المجموع 50 100

SPSS ibm 19اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

المؤسسات محل الدراسة االستمارات الموزعة على من%88استمارة أي ما نسبتھ 44أن 3یتضح من الجدول 
، وھذا راجع إلى طبیعة الموضوع الذي یتوفر في )عامل250یزید عدد عمالھا عن (كبیرة المؤسسات اللصالحھي

.المؤسسات الكبیرة التي تمتاز بحسن التسییر مقارنة بالمؤسسة الصغیرة
المؤسسات محل االستمارات الموزعة على من %12استمارات أي 6ونالحظ أیضا من الجدول السابق أن 

، وھي نسبة معتبرة بالنظر إلى قلة كفاءة ھاتھ )عامل249یقل عدد عمالھا عن (صغیرة المؤسسات للالدراسة ھي 
.لمؤسسات مقارنة بالمؤسسات الكبیرة ا

مؤسسة صغیرة ومتوسطة: مصم
مؤسسة كبیرة: مك
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:توزیع عینة الدراسة وفق متغیر قطاع النشاط.ج
توزیع عینة الدراسة وفق متغیر قطاع النشاط: )4(جدول 

المتغیر الفئات التكرار %النسبة 
قطاع النشاط خدمیة 24 48

صناعیة 26 52
المجموع 50 100
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المؤسسات محل الدراسة ھي االستمارات الموزعة على استمارة من26أن 4نالحظ من الجدول 
استمارة ھي للمؤسسات 24من حجم العینة، في حین أن %52للمؤسسات صناعیة، أي ما نسبتھ 

وزن من عینة الدراسة؛ وھذا ما یعني أن عینة الدراسة تحوي مؤسسات لھا%48خدمیة والتي تمثل ال
.اقتصادي وتشغل موارد بشریة ذات معارف متنوعة، وتملك رأسمال بشري ذو كفاءة 

النتائج المتعلقة بتصریحات المؤسسات محل الدراسة لمحور إدارة المعرفة
:نتائج تحلیل تولید المعرفة.أ

تحلیل فقرات محور تولید المعرفة : )5(جدول 
رقم 
الفقرة

المجال المتوسط 
الحسابي

االنحراف
المعیاري

معنویة 
ت

Sig t

مستوى 
التوفر

1 تولي المنظمة اھتماما بخبرات أفرادھا القدامى 3.16 1.21 0.358 متوسط
2 تدعم المنظمة برامج البحث والتطویر من اجل 

زیادة المعارف
3.42 1.35 0.033 مرتفع

3 تدعو المنظمة خبراء أجانب من أجل تبادل 
األفكار الجدیدة

3.66 1.08 0.000 مرتفع

تولید المعرفة 3.41 0.89 0.002 مرتفع
SPSS IBM 19اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

نتائج تحلیل العملیة األولیة من أبعاد عملیات إدارة المعرفة، وھو بعد تولید 5یتضمن الجدول 
الحسابي لھذا البعد أسئلة، ، حیث بلغ المتوسط 30المعرفة، والذي كان عدد األسئلة التي تقیسھ ھي 

؛ مما یعني أن ھذا البعد قد حقق مستوى توفر في المؤسسات )0.89(مع انحراف معیاري  بلغ ) 3,41(
: محل الدراسة بدرجة مرتفعة، وھذا نتیجة عدة عوامل منھا

) 3.16(اھتمام بخبرات األفراد العاملین في المؤسسات محل الدراسة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا العنصر -
؛ أي أن أغلب المؤسسات أجابت بأنھا تولي اھتمام لخبرات أفرادھا؛)1.21(مع انحراف معیاري بلغ 

ونالحظ أیضا أن حوالي أغلب المؤسسات محل الدراسة تدعم برامج البحث والتطویر لزیادة معارف أفرادھا -
؛)1.35مع انحراف معیاري بلغ 3.42المتوسط الحسابي لھا ھو (

أي درجة توفر ) 1.08(مع انحراف معیاري بلغ ) 3.66(التي بلغ متوسطھا الحسابي ) 3(رقم وحسب الفقرة-
مرتفعة، فإن أغلب المؤسسات محل الدراسة استعانت بخبراء من خارج المؤسسة لتبادل األفكار الجدیدة 

.وترسیخھا لدى أفرادھا
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:نتائج تحلیل اكتساب المعرفة-
محور اكتساب المعرفةتحلیل فقرات: )6(رقم جدول 
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انیة من عملیات إدارة المعرفة، وھي عملیة اكتساب المعرفة ؛ والذي كان نتائج تحلیل العملیة الث6الجدولیعرض 
وبدرجة موافقة مرتفعة، كما ) 3.61(أسئلة، ، ولقد بلغ المتوسط الحسابي لھذا البعد 03عدد األسئلة التي تقیسھ ھي 

جانسة بالنسبة وھو ضعیف مما یدل على أن المؤسسات محل الدراسة مت) 0.86(أن االنحراف المعیاري قد بلغ 
:لعملیة اكتساب المعرفة أي أن أغلبھا یولي ھذه العملیة اھتماما بالغا، وھذا نتیجة عدة عوامل منھا

سعي أغلب المؤسسات محل الدراسة إلى مواكبة التطورات العلمیة والتكنولوجیة المتعلقة بمجال نشاطھا؛ حیث -
بانحراف ) 3.94(تبة األولى من حیث األھمیة النسبیة التي احتلت المر) 5(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم 

ومع درجة قبول مرتفعة؛) 0.95(معیاري 
أنھا تقوم بدورات تدریبیة وبرامج تكوینیة لعمالھا من اجل اكتساب اغلب المؤسسات محل الدراسة أجابت-

أي ) 0.50(بلغ مع انحراف معیاري) 0.57(حوالي ) 4(المعرفة؛ حیث بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم 
بدرجة قبول متوسطة؛

أغلب المؤسسات تقوم بالتعلم من منافسیھا من اجل مواكبة التطورات، حیث أن المتوسط الحسابي للفقرة .ب
، وذلك حسب الوثائق التي اطلعنا علیھا، فإن بعض ھاتھ المؤسسات لم یحقق أرباح )0.33(قد بلغ ) 6(

.قَة على المساھمین بدل إعادة استثمارھاأصال، وبعضھا تقوم بتوزیع األرباح المحقَ 
:نتائج تحلیل نشر المعرفة

تحلیل فقرات محور نشر المعرفة : ) 7(رقم جدول 
رقم 
الفقرة

المجال المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

معنویة 
ت

Sig t

مستوى 
التوفر

7 تملك المنظمة موقعا الكترونیا یمكن عمالھا 
ھو جدیدمن االطالع على كل ما 

3.36 1.25 0.04
8

مرتفع

8 تبرم المنظمة اتفاقیات مع الجامعات لالستفادة 
من األبحاث المنجزة

3.34 1.22 0.05
5

متوسط

9 تعمل المنظمة على جعل المعرفة متاحة لجمیع 
العاملین وفي مختلف المستویات اإلداریة

3.30 1.16 0.07
5

متوسط

10 لدوریات تقوم المنظمة بتوفیر المجالت وا
وعقد الندوات لعمالھا

3.02 1.02 0.89
0

متوسط

نشر المعرفة 3.25 0.97 0,07
0

متوسط

SPSS ibm 19اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

رقم 
الفقرة

المجال المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

معنویة 
ت

Sig t

مستوى 
التوفر

4 تقوم المنظمة بمجموعة من الدورات التدریبیة ألفرادھا 
من اجل اكتساب المعرفة

3.82 1.10 0.000 مرتفع

5 تسعى المنظمة دائما لمواكبة كل ما ھو جدید في مجال 
صھااختصا

3.94 0.95 0.000 مرتفع

6 تحاول المنظمة التواصل مع المنظمات المنافسة في 
مجال المعرفة عن طریق تبادل الخبرات

3.08 1.29 0.663 متوسط

اكتساب المعرفة 3.61 0.86 0.000 مرتفع
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نتائج تحلیل البعد الثالث من عملیات إدارة المعرفة، والذي یتَمثل في بُعد نشر المعرفة، التي جاء 7یتضمن الجدول 
وبدرجة قبول متوسط، كما أن ) 3.25(أسئلة، ، حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا البعد 04قیاسھا عن طریق 

وھو ضعیف مما یدل على أن المؤسسات محل الدراسة متجانسة بالنسبة لنشر ) 0.97(االنحراف المعیاري قد بلغ 
راسة ألھمیة ھذه العملیة المعرفة أي أن مستواھا في ھذا الجانب متقارب، وھذه إشارة إلدراك المؤسسات محل الد

: في أدائھا لنشاطھا، ویعزى ذلك إلى
ابعة - رة الس ابي للفق غ المتوسط الحس ث بل ا؛ حی ا الكترونی ك موقع ول ) 3.36(نصف المؤسسات تمل ة قب أي درج

؛)الحكمیة(متوسطة، وذلك لحرص الباحث على انتقاء المؤسسات المالئمة للدراسة في إطار العینة الغرضیة 
ؤسسات صرحت بأنھا قامت بإبرام اتفاقیات مع بعض الكلیات والمعاھد لالستفادة من البحوث نصف الم-

.مع درجة قبول متوسطة) 3.34(المنجزة؛ حیث بلغ المتوسط الحسابي لھا 
سعي المؤسسات لتحسین نشر المعلومات بین األفراد في مختلف المستویات اإلداریة؛ حیث بلغ المتوسط -

ودرجة قبول متوسطة؛) 1.16(مع انحراف معیاري بلغ )3.30(الحسابي لھا 
باإلضافة إلى أن أكثر من نصف المؤسسات محل الدراسة تقوم بتوفیر المجالت المتخصصة وعقد ندوات -

.أي بدرجة قبول متوسطة) 3.02(لعمالھا لتبادل المعارف، حیث بلغ المتوسط الحسابي لھا 
نتائج تحلیل محور تخزین المعرفة

تحلیل فقرات محور تخزین المعرفة : )8(م رقجدول 
رقم 
الفقرة

المجال المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

معنویة 
ت

Sig t

مستوى 
التوفر

11 توفر المنظمة نظام فعال من تكنولوجیا 
المعلومات من اجل االحتفاظ بالبیانات

3.76 0.98 0,00
0

مرتفع

12 ضمن تقوم المنظمة بترسیخ معارف أفرادھا 
مھاراتھم

3.08 1.08 0,60
4

متوسط

تخزین المعرفة 3.42 0.83 0,00
0

مرتفع
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نتائج تحلیل البعد الرابع من عملیات إدارة المعرفة، والذي یتَمثل في بُعد تخزین المعرفة، 8یتضمن الجدول
وبدرجة قبول مرتفع، كما أن ) 3.42(یث بلغ المتوسط الحسابي لھذا البعد التي جاء قیاسھا عن طریق سؤالین، ، ح

وھو ضعیف مما یدل على أن المؤسسات محل الدراسة متجانسة بالنسبة لجانب ) 0.83(االنحراف المعیاري قد بلغ 
، ویعزى ذلك تخزین المعرفة، وھذه إشارة إلدراك المؤسسات محل الدراسة ألھمیة ھذه العملیة في أدائھا لنشاطھا

: إلى
أن أغلب المؤسسات محل الدراسة، تمتلك أنظمة فعالة من تكنولوجیا المعلومات من اجل حفظ البیانات؛ حیث -

مع درجة قبول مرتفعة؛) 3.76(بلغ المتوسط الحسابي لھا 
بي لھذه استغالل المؤسسات ألفرادھا من خالل ترسیخ معارفھم ضمن مھام أداء العمل، حیث بلغ المتوسط الحسا-

).3.08(الفقرة 
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نتائج تحلیل محور تطبیق المعرفة
تحلیل فقرات محور تطبیق المعرفة : )9(رقم جدول 

رقم 
الفقرة

المجال المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

معنویة 
ت

Sig t

مستوى 
التوفر

13 ال تعاني المنظمة من مشاكل ھجرة كفاءاتھا 
إلى مؤسسات أخرى

3 1.16 1 متوسط

14 تتخذ المنظمة قراراتھا بناءا على معلومات 
مسبقة

3.48 0.95 0,001 مرتفع

15 تستغل المنظمة كفاءاتھا في تدریب العمال 
الجدد

3.60 1.19 0,001 مرتفع

تطبیق المعرفة 3.24 0.80 0,041 مرتفع
SPSS IBM 19اعتمادا على مخرجات برنامج : المصدر

تحلیل البعد الخامس من عملیات إدارة المعرفة، والذي یتَمثل في بُعد تطبیق المعرفة، التي نتائج9یتضمن الجدول 
وبدرجة قبول مرتفع، كما أن ) 3.24(أسئلة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا البعد 03جاء قیاسھا عن طریق 

اسة متجانسة؛ ویعزى ذلك وھو ضعیف مما یدل على أن المؤسسات محل الدر) 0.80(االنحراف المعیاري قد بلغ 
: إلى
نصف المؤسسات محل الدراسة؛ صرحت أنھا ال تعاني من ھجرة كفاءاتھا وذلك لحرصھا على استغالل -

مع درجة قبول متوسطة؛) 3(كفاءاتھا والحفاظ علیھا وتطبیق معارفھم؛ حیث بلغ المتوسط الحسابي لھا 
ھا السابقة؛ حیث بلغ المتوسط الحسابي لمدى استفادة استفادة أغلب المؤسسات في معالجة قضایاھا على خبرات-

.مع درجة قبول مرتفعة) 3.48(المؤسسات من معلوماتھا السابقة 
صرحت اغلب المؤسسات أنھا تحرص على التفاعل بین الكفاءات من عمالھا وبقیة العاملین في نفس المجال؛ -

.، ودرجة قبول مرتفعة)3.60(حیث بلغ المتوسط الحسابي لھا 
النتائج المتعلقة بتصریحات المؤسسات محل الدراسة لمحور تنمیة الموارد البشریة

:نتائج تحلیل التمكین.أ
تحلیل فقرات محور التمكین : )10(جدول رقم 

رقم 
الفقرة

المجال
قامت مؤسستكم بـ

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

معنویة ت
Sig t

مستوى 
التوفر

16 على تكوین فرق العمل تشجع المنظمة عمالھا
في أداء المھمات الصعبة

3,42 1,29 0,026 مرتفع

17 تعمل المنظمة على إقامة عالقات طیبة بین 
العمال فیما بینھم وتشجعھا

3,42 1,18 0,015 مرتفع

18 تعمل إدارة المنظمة على عقد لقاءات غیر 
رسمیة مع عمالھا كل عطلة نھایة األسبوع

2,46 1.12 0,001 فضمنخ

19 تشارك المنظمة عمالھا في اتخاذ القرارات 2,78 1.13 0,175 متوسط
20 تسعى المنظمة لتأھیل عمالھا لتحمل 

مسؤولیات اكبر
2,90 1.14 0,541 متوسط

21 تولي المنظمة أھمیة كبیرة لألفراد المبدعین 
وتشجعھم

3,14 1.37 0,473 متوسط

التمكین 3.09 0.37 0,436 متوسط
SPSS ibm 19اعتمادا على مخرجات برنامج :المصدر
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نتائج تحلیل البعد األول من أبعاد تنمیة الموارد البشریة، وھو بعد التمكین؛ والذي كان عدد 10یتضمن الجدول
أي درجة قبول متوسطة، كما أن ) 3.09(أسئلة، ، حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا البعد 06األسئلة التي تقیسھ ھي 

، وھو ضعیف مما یدل على أن المؤسسات محل الدراسة متجانسة بالنسبة إلى )0.37(لمعیاري قد بلغ االنحراف ا
غم ذلك فھذه إشارة إلدراك المؤسسات محل الدراسة ألھمیة التمكین في تطویر مواردھا رمستوى تمكین أفرادھا؛ 

:البشریة، ومن أجل التفصیل نتطرق إلى ما یلي
أي درجة قبول متوسطة، وھذا یعني أن أكثر من نصف ) 0.63(حوالي ) 20(ة رقم بلغ المتوسط الحسابي للفقر-

المؤسسات محل الدراسة تبنت إستراتیجیة تطویر المنتج وذلك إما بتحسین منتجاتھا الحالیة أو بتقدیم منتج جدید 
للسوق؛

ما یعني أن غالبیة أي درجة قبول مرتفعة، وھذا) 3,42(حوالي ) 16(بلغ المتوسط الحسابي للفقرتین رقم -
، تشجع عمالھا على تكوین فرق العمل في أداء المھمات الصعبة، )حوالي الثلثین(المؤسسات محل الدراسة 
أي بدرجة قبول مرتفعة، فإن اغلب ) 3,42(التي بلغ متوسطھا الحسابي ) 17(وأیضا حسب الفقرة رقم 

نھم وتشجعھا؛المؤسسات تحرص على إقامة عالقات طیبة بین عمالھا فیما بی
أي درجة قبول متوسطة، فإن نصف المؤسسات ) 2.46(التي بلغ متوسطھا الحسابي ) 18(حسب الفقرة رقم -

محل الدراسة تعمل على عقد لقاءات غیر رسمیة مع عمالھا خارج أوقات العمل وعادة ما تكون نھایة األسبوع 
التي بلغ متوسطھا الحسابي ) 19(قرة رقم واألنشطة، حیث تؤكد ذلك الفلمناقشة آرائھم في بعض األعمال

أن نصف المؤسسات تشرك عمالھا في صنع القرارات المتعلقة بھم؛) 2.78(
أي درجة قبول متوسط، فإن العدید من المؤسسات ) 2.90(التي بلغ متوسطھا الحسابي ) 20(حسب الفقرة رقم -

إطار سیاسة التمكین، حیث تولي أھمیة كبیرة محل الدراسة، تسعى نحو تأھیل عمالھا نحو تحمل مسؤولیاتھم في 
).3.14(التي بلغ متوسطھا الحسابي ) 21(لألفراد المبدعین وتتیح لھم مناخا أفضل للعمل وھو ما بینتھ الفقرة 

:نتائج تحلیل االستثمار في الرأسمال الفكري
تحلیل فقرات محور االستثمار في الرأسمال الفكري: )11(جدول رقم 

رقم 
ةالفقر

المجال المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

معنویة 
ت

Sig t

المستوى

22 تحظى األفكار الجدیدة باحترام من طرف 
إدارة المنظمة

2.96 1.19 0.814 متوسط

23 تعمل المنظمة على المحافظة على أفرادھا 
المبدعین بشتى الطرق

3.02 1.31 0.915 متوسط

24 لمنظمة إلى أثناء عملیة التوظیف تسعى ا
اختیار األفراد ذوي المھارات المتمیزة

3.08 1.32 0.671 متوسط

25 تعتمد المنظمة في حل مشكالتھا على التشاور 2.99 1.19 0.558 متوسط
26 تتیح المنظمة حریة طرح األفكار لعمالھا في 

حل المشكالت
2.88 1.25 0.502 متوسط

الرأسمال الفكري 3.02 1.09 0.898 متوسط
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نتائج تحلیل البعد الثاني من أبعاد تنمیة الموارد البشریة، وھو بُعد الرأسمال الفكري؛ والذي كان 11یتضمن الجدول 
ا أي درجة قبول متوسطة، كم) 3.02(أسئلة حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا البعد 05عدد األسئلة التي تقیسھ ھي 

وھو ضعیف جدا مما یدل على أن أغلب المؤسسات محل الدراسة متجانسة ) 1.09(أن االنحراف المعیاري قد بلغ 
:بالنسبة إلى درجة اھتمامھا بالرأسمال الفكري، وھذا راجع لعدة عوامل منھا

بول أي درجة ق) 1.19(مع انحراف معیاري بلغ ) 2.96(حوالي ) 22(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم -
متوسطة، مما یعني أن حوالي نصف المؤسسات تشجع أفرادھا على طرح األفكار الجدیدة؛



دراسة حالة بعض المؤسسات : تنمیة الموارد البشریة في المؤسسات الجزائریة في ظل التحوالت نحو االقتصاد المعرفيواقع إدارة المعرفة و
حسین بركاتي. ابوالیة المسیلة

13/2015:العدد180وم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلمجلة الع

أي درجة قبول متوسطة، مما یدل على أن العدید من ) 3.02(حوالي ) 23(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم -
المسیرین صرحوا بانھم یھتمون باألفراد المبدعین من العمال لدیھم ویشجعونھم؛ 

أي درجة قبول متوسطة، وھذا یعني أن المسیرین غالبا ) 3.08(حوالي ) 24(غ المتوسط الحسابي للفقرة وقد بل-
ما یھدفون إلى الحصول على أفراد متمیزین من عملیات التوظیف؛

فإن المؤسسات تعتمد في ) 2.88و2.99(ا على التوالي مَ ھِ یْ طَ وسِّ تَ التي بلغ مُ ) 26و25(أیضا حسب الفقرتین -
.كالتھا على التشاور بین المعنیین وأیضا تتیح حریة طرح األفكار لعمالھا من أجل ذلكحل مش

النتائج
:یليفیمانلخصھاالنتائجمنمجموعةإلىاألخیرفيخلصنا

:الدراسة النظریة.1
.المعرفياالقتصادھذاظلفيالثروةخلقأساسھيالمعرفةأن-
.المعرفيقتصاداالفيالمنظماتواندماجتكیفحتمیة-
المعاصرةالمنظماتإلدارةالجدیدالوجھباعتبارھاالمعرفةإدارةبمداخلالوعيتنمیةعلىالعملالمنظماتعلى-

.المعرفيلالقتصاد
. المادیةباألصولمقارنةالمنظمةأصولأھمھوالفكريالمالرأسباناألعمالمنظماتووعيفھمضرورة-
.بھاالحتفاظوضرورةالفكريالمالرأستنمیةعلىلاألعمامنظماتحرص-
مواكبةمنیمكنھابماالبشریةالمواردتنمیةفيكبیربشكلیساھمالمنظماتداخلالتمكینبسیاسةاالھتمام-

.المعرفياالقتصادفرضھاالتيالتغیرات
:الدراسة المیدانیة.2
المعرفةإدارةعملیات - أ
ؤسسات محل الدراسة ذات مستوى مرتفع وھذا یعكس مدى اھتمام المؤسسات بتشجیع عملیة تولید المعرفة في الم-

التعلم التنظیمي؛
عملیة اكتساب المعرفة في المؤسسات محل الدراسة ذات مستوى مرتفع مما یؤكد النتیجة السابقة حول حرص -

المؤسسات على التعلم التنظیمي؛
أمامالعوائق إلىة ذات مستوى متوسط وھي نسبة مقبولة بالنظر عملیة نشر المعرفة في المؤسسات محل الدراس-

نشر المعرفة في المؤسسات والتي تتمثل أساسا في الثقة؛
المعرفة في المؤسسات محل الدراسة ذات مستوى مرتفع وھذا نظرا استخدام تكنولوجیا المعلومات تخزینعملیة -

واالتصال في المؤسسات؛
لمؤسسات محل الدراسة ذات مستوى متوسط وھو مستوى مقبول یعكس توجھ عملیة تطبیق المعرفة في ا-

المؤسسات نحو االقتصاد المعرفي؛
تنمیة الموارد البشریة- ب 

نتائج الدراسة انھ ذا مستوى متوسط وھذا نظرا لمستوى كفاءة العمال أثبتتفیما یخص جانب التمكین فقد 
ومیة الذي یتسم بالبیروقراطیة؛وطبیعة تفكیر القیادة خاصة في المؤسسات العم

في جانبھ اآلخر المتعلق باالھتمام بالرأسمال الفكري نجده بمستوى متوسط وھذا راجع إلى ضعف وأما
.المھارات بسبب نقص التكوین لدى األفراد
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