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 رفاالكفاءات كآلية لالندماج في اقتصاد المع إدارة
 *)الجزائر( باتنة بواليةمؤسسة نفطال دراسة حالة 

  زكية مقري 

 أستاذة محاضرة "أ"
 اإلدارة، النقل واإلمداد مخبر - راتيجية واالبتكارستاال فرقة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 )الجزائر( جامعة باتنة

 ملخص:
صدداد المعرفددة  الكفدداتاا واالمددماي فددن اقت المؤشددراا المعتمدددة فددن إدل مدد  لدارةأهد   هددف  هددال الورقددة للدر التعددر  علددر

 لدارةمدد  وجدود ارتبداي بدي   :باتندة، وهدناختبار ثالث فرضياا فن مؤسسة مفطال مقاطعدة    الدراسةحاولباإلضافة للر ذلك 
ثد  التعدر  علدر الفدرون بدي   ،ةا علر االمدماي فن اقتصاد المعرفدالكفاتا لدارة، وتأثير ةالكفاتاا واالمدماي فن اقتصاد المعرف
  يمغرافية فن العالقة بي  متغيري الدراسة المستجوبي  حسب المتغيراا الد

فدت  اسدتعمال المدن ا التحليلدن  ،فدن تغطيدة الجامدب الن.دري  أمدا الجامدب التطبيقدن اعتمدا الدراسة علدر المدن ا الويدفن
 أيددل مفددردة مدد  50عينددة منومددة مدد   تدد  جمددب البيامدداا اموليددة مدد باسددتخدام أسدداليب التحليددل اإلحصددائية الختبددار الفرضددياا  

لمعالجة البياماا ت  االعتماد علدر برمداما  االستبيان  أداة  وذلك باالعتماد علر ،47بمؤسسة مفطال، استرجب من ا  عامالا  356
، وتدد  اسددتخدام التكددراراا والنسددب الماويددة، معامددل ارتبدداي بارسددون  اختبددار تحليددل SPSSالحزمددة اإلحصددائية للعلددوم االجتماعيددة 

   االمحدار الخطن البسيطو  التباي  امحادي
د الدراسة ال تتجه للر االمدماي فن اقتصاد المعرفة بعدد لثبداا عددم التويل للي ا أن المؤسسة قيالتن ت  وم  أه  النتائا 

الكفدداتاا وأبعدداد االمدددماي فددن اقتصدداد المعرفددة  إمددا تبددي  عدددم وجددود  لدارةوجددود عالقددة ارتبدداي ذاا داللددة لحصددائية بددي  أبعدداد 
جددد فددرون ذاا داللدددة لحصددائية حدددول الكفددداتاا فددن امدددماي المؤسسدددة فددن اقتصددداد المعرفددة  وثبدد  أمددده ال تو لدارة تددأثير مبعدداد 

امدماي  المؤسسدة فدن اقتصداد المعرفدة تعدود للدر متغيدر )الددخل، السد ، المنصدب، المسدتو  التعليمدن(  ولكد  توجدد فدرون ذاا 
 داللة لحصائية حول امدماي  المؤسسة فن اقتصاد المعرفة تعود للر متغير الخبرة 

 :المقــدمة
فددن التوجددده محددو مدددا يسددمر باالقتصددداد المعرفددن القدددائ  علدددر دوراا أساسدددياا  واالتصدداللعبدد  ثدددورة تكنولوجيددا المعلومددداا 
ديتكنولوجيا المعلوماا الاي أحدث تغي ع وتيدرة النمدو بف دل ر  راا إبيرة فن الواقب االقتصدادي  فقدد ريدر فدن حجد  اإلمتداي وس 

كددز علدر من.ومددة البحدط والتطددوير التدن تعددد عدد  ذلدك ف دو يرتف دالا اعتمدادل الكبيدر علددر االسدتفمار فددن الرأسدمال الب ددري  
 جديدة للتجارة آفاقاا مما فتح  ،شريان الحياة ل اا االقتصاد

                                                 
  2014لبريل وُقبل للن ر فن  ،2014فبراير ت  تسل  البحط فن  *
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لدارة الكفاتاا وظيفدة ظل  ا، كفر م  ع ري  عاما وم  تطوراا مالح.ااوعلر محو مواز ش دا لدارة الموارد الب رية 
ال دد ير الدداي م ددر عددام  Riboud(  وفددن أعقددار تقريددر ريبددو Gilbert, 2003: 11-31داخددل المددوارد الب ددرية ) م مددة

خايدة بلتحديد وتعريف آلياا استغالل لدارة الكفداتاا ضدم  ال درإاا، و مساهماا عديدة  –تدريجياا  –، ظ را 1987
وظ دددرا أطدددر الكفددداتة ب دددنل ملمدددوخ فدددن ال دددرإاا الخايدددة أو المؤسسددداا العامدددة   مددد  حيدددط لدارة الكفددداتاا الفرديدددة

)t & Parlier, 2005Jouveno)،  لكدد  المسدداهماا الن.ريددة والعمليددة ال تقتصددر علددر البعددد الفددردي مدد  الم دداراا
 ،)Wenerfelt )181-171 :1984 (، ثدد 1963) Penroseأعقددار امعمددال المؤسسددة مدد  طددر  فددن  ولكدد  ،اإلداريددة

 ،لد ل   )358-341 :2004( Barney (120-99:1991 ،)Colbertو ،)Prahalad & Hamel )91-79 :1990و
فبعددما إدان ين.در للي دا  الب درية، تغيدرا الن.درة للدر المدواردالكفاتاا  وبدالك و  راتيجيةستاالكان التحقيق فن العالقة بي  

ية تسداه  راتيجاسدتموارد ، أيبح  ليس  سو  تكاليف لضافية يجب التخلص من اعلر المؤسسة و  اااعلر أم ا ت نل عب
، لالك أطلق علي ا مصطلح تتس  بالكفاتةهن أن الموارد هال فن خلق التميز للمؤسساا  وأه  ميزة يجب أن تتصف ب ا 

 ومرتكزاته  التن.ي وجه خيرة فن تغيير الكفاتاا  وقد ساهم  هال ام

دددا تتمحدددور و  العدددال ،فدددن إدددل دول المؤسسددداا   ددداالتحددددياا التدددن تواج  المؤسسددداا الجزائريدددة تواجددده ذاا باتددد و   حدددولأساسا
 العاملدة فدن ظدل اقتصداد المعدار  واالستفادة من ا قدر المسدتطاع، من الفدوارن بدي  المؤسسداا ،استخدام إفاتات ا علر أف ل وجه

  (Djeflat, 2010) لددي ا، سدوات مد  حيدط امتالك دا أو اسدتخدام افرة االمتدو ترجدب للدر االخدتال  فدن الكفداتاا الفرديدة والجماعيدة 
ا  –يتس  بمعنر آخر يجب أن الخبرة، و الم ارة و فر فيه المعرفة اتتو  م والفرد الاي تريدل المؤسسة اليوم هو     بالكفاتة –أي ا

 مشكلة الدراسة:  
 ة فيما يلن:رئيسا م  الطرح السابق تتجسد م نلة البحط الامطالقا 

 الكفاتاا فن امدماي المؤسسة الجزائرية فن اقتصاد المعرفة؟ لدارة ما مد  مساهمة 
 وتنبفق ع  هال الم نلة مجموعة م  امسالة الفرعية وهن موضحة إما يلن:

 الكفاتاا؟ إدارةما المقصود ب -

 وحدود امدماي المؤسساا فيه؟ فرصاقتصاد المعرفة وما هن ما المقصود ب -

 ا فن اقتصاد المعرفة؟إفاتات ا م  االمدماي فعليا  لدارةهل تتمن  المؤسسة م  خالل  -

 الكفاتاا فن مؤسسة مفطال بباتنة ل مان امدماج ا فن اقتصاد المعرفة؟ ا هن مختلف متطلباا ومعوقاا لدارةم -

 فرضيات الدراسة:
 ت  االعتماد علر الفرضياا التالية: ،التساؤالا السابقة جابة ع ولإل
  بعاد االمدماي فن اقتصاد المعرفةالكفاتاا وأ لدارةتوجد عالقة ارتباي ذاا داللة لحصائية بي  أبعاد ال  -
  الكفاتاا فن أبعاد االمدماي فن اقتصاد المعرفة دارةيوجد تأثير ذو داللة لحصائية إلال   -
للددر العوامددل الديمغرافيددة ن اقتصدداد المعرفددة تعددود توجددد فددرون ذاا داللددة لحصددائية حددول امدددماي  المؤسسددة فدد ال -

 )الدخل، المستو  التعليمن، الخبرة، الس ، المنصب( 
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 أهمية الدراسة:
فدددن تدددأطير امدبيددداا ذاا الصدددلة  المسددداهمةتتجسدددد أهميدددة الدراسدددة فدددن محاولدددة لظ دددار امهميدددة الن.ريدددة مددد  خدددالل 

محدل الدراسدة  وبتحديدد أكفدر فدإن امهميدة تتمفدل العملية والتطبيقية بالنسبة للمؤسسة  أهميتهالكفاتاا وإظ ار  لدارةبموضوع 
 فيما يلن:
اا الكفدات لدارةتقدي  امسس العلمية التن يمن  أن تعتمد علي ا المؤسسة قيد الدراسة فن تحديد العالقة وامثر بدي   -

  واالمدماي فن اقتصاد المعرفة
ممدا يجعل دا قدادرة  ،علدر تطدوير إفاتات دالي  اإلداريدي  فدن المؤسسدة المبحوثدة سداو تقدي  معلوماا تساعد جميدب الم -

  اد المعرفةعلر االمدماي فن اقتص
حيدط توجدد مددرة فدن الدراسداا السدابقة ، االجديددة مسدبيا  كومه م  الموضدوعاالالكفاتاا أهمية  لدارةي نل موضوع  -

  بي  لدارة الكفاتاا واالمدماي فن اقتصاد المعرفة  التن تربط

 أهداف الدراسة:
 ، فإن الدراسة تسعر للر تحقيق امهدا  التالية:الم نلة دفن ضوت تحدي

الكفدداتاا وأبعدداد االمدددماي فددن اقتصدداد  لدارةأبعدداد فددن ويددف متغيددراا الدراسددة وت ددخيص تلددك المتغيددراا المتمفلددة  -
  المعرفة فن المؤسسة عينة الدراسة

  المعرفة فن المؤسسة عينة الدراسةالكفاتاا وأبعاد االمدماي فن اقتصاد  لدارةاختبار عالقة االرتباي بي  أبعاد  -
  المعرفة فن المؤسسة عينة الدراسةالكفاتاا وأبعاد االمدماي فن اقتصاد  لدارةاختبار تأثير أبعاد  -
االمددماي  علدر ممدا يجعل دا قدادرة ،الكفاتاا لدارةفن قدرة المؤسسة قيد البحط علر تطوير أساليب يساه   تقدي  ما -

  فن اقتصاد المعرفة
الكفداتاا لغدرا المسداهمة فدن امددماج ا  إدارةتقدي  بعض المقترحاا والتويياا للمؤسسة فيمدا يخدص االهتمدام بد -

 الفعلن فن اقتصاد المعرفة   

 نموذج الدراسة:
الكفدداتاا  لدارةلمعالجددة م ددنلة الدراسددة واختبددار فرضدديات ا تطلددب بنددات ممددوذي شددمولن مقتددرح لت ددخيص العالقددة بددي  

 ( والاي اشتمل علر موعي  م  المتغيراا هما:1)رق   واالمدماي فن اقتصاد المعرفة يوضحه ال نل
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 (: نموذج الدراسة1شكل رقم )

 الكفاتاا وينبفق عن ا ما يلن: لدارةفن  تتمفل :المتغيرات المستقلة -1

 ( ، م اراا، سلوكفن) معار  تتمفلالكفاتاا الفردية:  -
  فن) التعاون، االتصال، تماسك الجماعة، تقاس  المعار ( تتمفلالكفاتة الجماعية:  -

فدن االمددماي فدن اقتصداد المعرفدة الداي يدت  قياسده باالعتمداد علدر أبعداد االمددماي فدن اقتصداد  تتمفل: المتغيرات التابعة -2
  ( يمفل مموذي الدراسة1تدريب، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، التعل  المستمر( وال نل رق  )المعرفة )اإلبداع، ال

 المنهج المستخدم:
وذلددك باالعتمدداد علددر المراجددب وبعددض  ،لجامددب الن.ددري ل دداا البحددطا علددر المددن ا الويددفن فددن تغطيددةتدد  االعتمدداد 

التطبيقدددن فدددت  اسدددتعمال المدددن ا التحليلدددن باسدددتخدام أسددداليب التحليدددل أمدددا الجامدددب وليدددة والوطنيدددة  المدددؤتمراا والملتقيددداا الد
 اإلحصائية للوقو  علر عالقة االرتباي بي  متغيري الدراسة 

 التعريفات اإلجرائية:
 فدن ودمج دا وتحفيزهدا، وتنميت دا، اب اسدتقطا خدالل م  للكفاتاا اممفل االستغالل للر ي د  م.ام لداري  :إدارة الكفاءات -

 .المحتملة ت اوإمناما ات قدرا لتفجير المناسبة العمل بياة بتوفير راتيجيةستاال امهدا  تحقيق مسار
 والمعرفـة والمعـارف القـدرات فدن وتتمفدل الفدرد يمتلك دا التدن وال.اهريدة الباطنيدة المدوارد مد  توليفة تمفل: الكفاءات الفردية -

 واكت دا  البحدط المؤسسدة وعلدر العمدل أثندات ت. در أن يمند  التدن االجتماعيـة والقـيم والسـلو )الم داراا(  العمليـة

 مخفن يمفل التحفيز والطموح  رخوآ  (ظاهرة قدراا(ظاهر جزت للكفاتة من تطويرها أساليب ومعرفة الفردية الكفاتاا

 لدارة

  كفاءات فردية

 معارف

 مهارات

 سلوك

 التعاون 

 االتصال

 تماسك الجماعة

 تقاسم المعارف

 اقتصاد المعرفة االندماج في

تكنولوجيا  التدريب

المعلومات 

 واالتصال

التعلم 

 المستمر

 اإلبداع
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 الكفداتاا بدي  الموجدودة (Synergie)التجميدب  وأف دلية التعـاون  مد  اامطالقاد ين أ محصل أو متيجة الكفاءات الجماعية: -

تقاسـم ) اجماعياد الخبدرة تعلد  أو أخدا معرفدةو  ،التعـاون  معرفدةو  :المعدار  مد  جملدة الجماعيدة الكفداتة وتت دم  الفرديدة،
 ( تماسك الجماعة) االتصال معرفةو  م ترك تقدي  أو عرا تح ير معرفةو  (،المعارف

 يتطلب:االندماج في اقتصاد المعارف: 
جدددل تخدددزي ، أ: هدددن تقنيددداا المعلومددداا واالتصدددال التدددن تسدددتخدم فدددن مجدددال العمدددل والدددتعل  مددد  تكنولوجيـــا المعلومـــات -

 مترم  استرجاع ومقل المعلوماا  ب د  تجويد العملية المنجزة إالحاسب اآللن وبرمجياته وتقنياا شبنة اإلو معالجة، و 
ثدار معيندة فدن مجموعدة مد  امفدراد لرفدب إفدايت   آ لحدداث: التدريب فن معنال العام عمليدة دينامينيدة بقصدد ب دا التدريب -

الحالية والمقبلة ع  طريق تكدوي  سدلوك وتصدرفاا مناسدبة واكتسدار م داراا ومعدار   أعمال  وزيادة مقدرت   فن أدات 
  اتجاهاا جديدةو 
الصدبر والفقدة و تصور بدائل متعددة للتعامل مب الم دنالا، و البصيرة الخالقة، و بحب المخاطرة،  بداعيرتبط اإل :اإلبداع -

القددرة علدر و القددرة علدر التعامدل مدب اآلخدري ، و عددم االستسدالم بسد ولة،  و الجرأة فدن طدرح اآلرات، و بالنفس وباآلخري ، 
  عالقداا، القددرة علدر تكدوي  ترابطداا واكت داو مسدتو  ت دجيب اإلبدداع، و سعة االتصداالا، و روح المجازفة، و التغيير، 

  تعطيل أساليب قديمة وإبداع أخر  جديدة، وريرها م  العواملو 
 حدخ اأي ا  هو بل ،التعلي  طرن  طريق ع  جديدة معار  أو معلوماا اكتسار فقط ليس  التعل  عمليةالتعلم المستمر:  -

 اممر باإلدراك، وإمما ا،أحياما  وال ان ال روري الطويل بالتجريب فقط ليس  المعار  اكتسار لمنامية أن بمعنرK وتخيل

 اإلدراك أع دات تطدوير ومدتعل  ،لددينا مدا اسدتخراي ينبغدن الخداري بدل مد  متعل  ال بأمنا قال والاي "سقراي" لليه ذهب الاي

 .مدرإه ل  ومح  موجود أيالا  هو الاي الموجود التقاي عملية لتس يل العقلن

 الدراسات السابقة:
 :امجاالا االستفادة من و  ،متعلقة بموضوع الدراسة الحاليةالسابقة الدراساا م  المجموعة  فيما يلن

هددددف  للدددر التأكيدددد علدددر الددددور حدددددا اتجاهات دددا فدددن لطدددار م.دددري، و  التدددن، (2004-2003، )ســـمالليدراســـة  -
ة الكامندة لدد  المتنامن لرأخ المال الفكري إأحد أه  عوامل التفون التنافسن فن االقتصداد الجديدد المرتكدز علدر المعرفد

لة عدد  تحقيددق الميددزة التنافسددية وتحليددل المناسددب المحتملددة للمؤسسددة االقتصددادية مدد  سدداو المددوارد الب ددرية والكفدداتاا الم
 أن ذلدك ي،واالسدتنبا االسدتقرات مدن ااسدتخدم الباحدط  اعتمادها لن.ام لدارة إل م  الكفاتاا والمعرفدة والجدودة ال داملة 

 للدر العدام ومد   دول،لمجا الكت دا  المعلدوم مد  ينطلدق مدن ا االسدتنباي، علدر المبندن العلميدة المعرفدة فدن االسدتدالل

 المعرفية المسلماا تحليل خالل م  االمتقال ت  كما ل ا، المفسرة المقارباا وأه  التنافسية الميزة بتحليل قام حيط الخاص،

 امتغيدرا  واعتبدارل الب درية، للمدوارد االسدتراتيجن للتسديير الفكدري  اإلطدار وضدب للر ليتويل الب رية الموارد تسيير تطور م 
  ااالميز  تلك وتطوير امتالك فن واضح ب نل يؤثر

 تعتبدر التدن امدلدة وجمدب الب درية، المدوارد تسديير فدن االسدتراتيجن البعدد علدر التأكيدد للر الباحطقاد  االستنباطن المن الن 

 ومد  ال.داهرة، كليدة للدر للويدول الجدزت تحليدل مد  االسدتقرات مدن ا قدادلكمدا  ة لتنافسديا للميدزة امصددرا  والكفداتاا الب درية المدوارد



 ... إدارة الكفاءات كآلية لالندماج في اقتصاد المعارف 

 

-70- 

 د ب  محدددة، عيندة علر ترإيز دون  عام ب نل ال.اهرة مب تعامله خالل م وذلك  معممة، البحط متائا بجعل العام للر الخاص

 المؤسسداا علدر تعميم دا لمناميدة مدب التنافسدية، للميدزة مصددر الب درية المدوارد أن تفتدرا مموذجيدة مقاربدة بلدورة للدر الويدول

 التحليدل تتطلدب التدن البحدط جوامدب بعدض ضدم  والتداريخن التحليلدن المدن ا اسدتخدام للدر باإلضدافة .اسدتفنات دون  االقتصدادية

 .الب رية للموارد االستراتيجن التسيير تجال حصل الاي التحول وطبيعة تاريخن،ال الب رية الموارد تسيير مسار علر المرتكز

سدديمن  المؤسسددة االقتصددادية مدد  تحقيددق الميددزة مصدددراا  وتويددل  الدراسددة للددر أن المددوارد الداخليددة والكفدداتاا تعتبددر
اممددر الدداي يفتددرا مقاربددة تعتبددر المددوارد الب ددرية   ن المددوارد الب ددرية تتصددف بخصددائص تلددك المددوارد الداخليددة، وأالتنافسددية
واسدددتقطار  ،التنافسدددية لذا تمننددد  المؤسسدددة مددد  تنميدددة مخزوم دددا مددد  الرأسدددمال الب دددري والفكدددري للميدددزة مصددددراا  والكفددداتاا

وتجنيددها مد  اسدتراتيجياا  م  تسيير تلك الموارد الب رية والكفداتااإالك و  ،الكفاتاا ذاا القدراا والم اراا العالية والممتازة
دا  يعدد ال داملة الجدودة تسديير أنإمدا ثبد  للباحدط  فكدري والكفداتاا المدال ال خدالل تسديير رأخ  قيمدة بتقددي  يلتدزم ايادلدار م.اما

 االلتدزام مدب وتوظيف دا، وتنميت دا،الم داراا والقددراا والكفداتاا  وتطدوير تحسدي استمرار  في ا يت  بياة ليجاد خالل م  للعمالت

هداا  يرتكدز إمدا  تنافسدية ميدزة وامدتالك راتيجيةسدتاال المؤسسدة أهددا  تحقيدق وبالتدالن الجمداعن، العمدل ودعد  العميدل بإرضدات
 الفرديدة، والكفداتاا الب درية المدوارد فدنممدفالا  الدداخلن والعميدل الخدارجن، العميدل علر والترإيز المستمر التحسي  علرالن.ام 
 الجدودة علدر الم دجعة العمدل بيادة وتدوفير ا،ومعنوياد امادياد وتحفيزهدا وتددريب ا، ،ب ااسدتقطا خدالل مد  أدائ دا تحسدي  فن ويساه 

 السلطاا  وتفويض االتصال وتنمية االقتراحاا تقدي  خالل م  واإلبداع،

، دون أن تميددز هددال راتيجية فددن المؤسسددةسددتاالرد الب ددرية مدد  المددوارد اعلددر إددون المددو وهددال الدراسددة تتفددق مددب دراسددتنا 
الدراسدة علدر المسدتو  الجزئدن أي فدرص تفدون بدي  الكفداتاا الفرديدة والجماعيدة ب دنل دقيدق  إمدا إدان اهتمدام هدال الدراسة 

بغض الن.ر ع  الخصائص العامدة للبيادة التدن تعمدل في دا، فلد  ي در الباحدط يدراحة للدر الميدزة  ،المؤسسة علر المنافسي 
ك  دوم امدتالفأكفر المحاور التن ريرا مف وم الميزة التنافسدية الداي امتقدل مد  م سيما أمه التنافسية فن ظل اقتصاد المعرفة،

  سددجل الباحددط متددائا ثدد  المحاف.ددة علي ددا )عمليددة لدارة الكفدداتاا( وتنميت دداالمعرفيددة المددوارد  امددتالكللددر  االقتصددادية المددوارد
 واقب المؤسساا الجزائرية وهو ما تتميز به دراستنا مب م مة رير أم ا تفتقد للر الربط 

 المؤسسدة داخدل امفراد كفاتاا تنمية مساهمةإيفية م نلة الدراسة  عالج  التن، (2004-2003حمدي، دراسة ) -

 الكتدب مختلدف علدر بداإلطالع المنتبدن المسدحاسدتخدم الباحدط مجموعدة مد  امدواا من دا و   التنافسدية الميدزة دعد  فدن

 والمعاينداا والدراسداا المقدابالاو ، الدراسدة موضدوع بالمؤسسدة الخايدة الوثدائقو ، بالموضدوع الصدلة ذاا والددورياا

 الريفيدة والتنميدة الفالحدة حداول الباحدط اسدتقرات المفداهي  الن.ريدة ومدد  تطبيق دا فدن بندكوقدد  .الميداميدة والمالح.داا

 التحليدل عمليدة مد  اامطالقاد امفدراد كفداتاا تنميدة عمليدة سدير آليدااالباحدط تتبب و   )مدينة بالجنور الجزائري( روايبام

 امدرورا  والتددريب، التنميدة احتياجداا وتحديدد ،وماهيت دا والسدلوك لدددات الحاليدة الم دنالا أهد  علدر التعدر  ت دمل التدن
 تحددد مم دا ،حساسدةال المرحلدة ، تلدكالتددريب تقيدي  للدر مرحلدة التنفيدا، ويدوالا  موضدب العمليدة هدال ووضدب تنفيدا بمرحلدة

المدن ا  للدراسدة باسدتعمالبندك إوحددة الوبعدد دراسدة حالدة  امفدراد  كفداتاا تنميدة علدر التددريبن البرمداما تدأثير مدد 
 سياسدة تويدل  النتدائا للدر أن البندك محدل الدراسدة يعتمدد ،المالح.دة والمقدابالا الميداميدة الويدفن وباسدتخدام أدواا

ا  العتمادل أفرادل لكفاتاا متطورة تنموية  كمدا تد  لجدرات السدون، فدن الحايدل للتطدور مواكبدة ب درية موارد لدارة علرأساسا
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 منافسديه عد  البندك يتميدز حيدط والب دري، التقندن فدن الجامدب تتمفدل أم دا فوجدد ،البندك يمتلك دا التدن التنافسدية للميدزة تحليل

 الجامدب وفدن الدوط ، فدن فروعده جميدب بدي  وال دبناا تصداالاالبا تلدك المتعلقدة خايدة المسدتخدمة التكنولوجيدا بتطدور

 والب رية   التقنية الكفاتاا خاية دلأفرا يمتلك ا التن العالية بالكفاتاا يتميز بالبنك الب ري 

الن.دددري  اإلطدددارة موقدددب دراسدددتنا مددد  هدددال الدراسدددة، يالحددد  أم مدددا تتفقدددان للدددر حدددد إبيدددر فدددن تناول مدددا ق دددفدددن لطدددار مناو 
  تي موضدوع الدراسد تي عد  اخدتال  أدواا الدراسدة ومجدال عمدل المؤسسدف دالا للكفاتاا، لكن ما تختلفدان فدن المتغيدر التدابب، 

فددن حددي  سددجل  دراسددتنا  ،ا السددون الكفدداتاا بمددا يواكددب تغيددرا بددإدارةفقددد سددجل الباحددط اهتمددام البنددك  ،النتددائا مختلفددةوإامدد  
 خاية بمؤشراا االمدماي فن اقتصاد المعرفة  مما يجعل إل مؤسسة حالة خاية وال يمن  تعمي  النتائا  ،ذلك عنس

ــل،  - الكفدداتاا بالنسددبة للمؤسسددة ومددد  مسدداهمت ا فددن  لبددراز أهميددةالتددن هدددف  للددر (، 2011-2010دراســة )رحي
تحقيق الميزة التنافسية، وتحسديس المؤسسداا الجزائريدة ب درورة االسدتعداد للمنافسدة العالميدة وبخايدة فدن ظدل اقتصداد 

المدميدة الوطنية لل ندسدة ة الن.رية علر واقب المؤسسة سالدرا إلسقايا الباحفة علر من ا دراسة الحالة مدالمعرفة  اعت
 (، واسددتعمل  المقابلدددة ووثددائق المؤسسدددة لجمددب البيامددداا اموليدددة عدددامالا  3534، 2009غ عدددد عمال دددا سددنة لدددوالبنددات )ب

الكفدداتاا تعددد أبددرز هددال لكدد  فددن المصددادر التددن تسددتمد من ددا الميددزة التنافسددية،  اوتويددل  الدراسددة للددر أن هندداك تعددددا 
التناسددب بددي  إفدداتاا المددوظفي  ومتطلبدداا  لحددداثف ددن ترإددز علددر  ،النسددبة للمؤسسددة موضددوع الدراسددةبو   المصددادر

فددن  ن ويتمرإددزو   الدداي  ل دد  تددأثير مباشددر علددر جددودة منتجات ددا يإمددا ت ددت  المؤسسددة بددالموظفالمنايددب التددن ي ددغلوم ا  
 دا ئلجو ل ةجدي دو ضدياع بعدض معارف دا متفما يدؤرن المؤسسدة  أه مجاز، الصيامة والتموي   أما وظائف أساسية هن: اإل

 آجال محددة بللر التوظيف بالتعاقد متيجة طبيعة عمل ا المرتبط 

جاتا مقاي الت ابه بي  هال الدراسدة ودراسدتنا فدن اهتمام مدا بدالمورد الب دري وتحولده للدر إفداتة ذاا بعدد اسدتراتيجن، 
دلك ،وبالرر  م  تناول الدراسة للميزة التنافسية والمستو  الجزئن ل ربط دا باقتصداد المعرفدة  وقدد سدجل  ا تحداو ن دا إامد  دائما

 وهال النتيجة تتفق مب دراستنا للر حد ما  ،عدم تبني ا إلدارة الكفاتااومرد ذلك  ،االحتفاظ بالكفاتااالدراسة م نلة 

بمؤسسدة المطداح   والكفداتاا المدوارد تسديير طبيعدة علدر التعدر  دا إدان الغدرا منو  ،(2011)سـليمان،  دراسـة -
اعتبدر و  ،للمؤسسدة  بالنسدبة تنافسدية ميزة تحقيق علر والكفاتاا الموارد وأثر تسيير)مدينة بالغرر الجزائري(،  غام تالكبر  بمس

الجديدد  اعتمددا الباحفدة علدر دراسدة الحالدة باالعتمداد علدر المن جدي   االقتصداد فدن التفدون  عوامدل أهد  أحدد الكفداتاا دور
 فن الكفاتاا تسيير حقيقةب و واق معرفة بغية والمالح.ة المقابلة استخدم  ،اميةالميد العلمية المادة الويفن والتحليلن  ولجمب

) بلدغ  العداملي  وذلدك مد  خدالل مالح.دة سدلوإياا .التنافسدية الميدزة تحقيدق فدن تلعبده الداي والددور الدراسدة ميددان المؤسسدة
 مدد  معرفدةو  برؤسدائ   العمدال وعالقداا للمناتدب الدداخلن والترتيدب العمدل تن.دي  عامدل( ومدد  323، 2010عددده  سدنة 

وخلص   المقابلة  أسالة م  العديد  ع امفراد لجاباا يدن المالح.ة خالل م  تأكد ولقد ،امعمال مدات العمل بياة مةتمال
دو تسدييرها،  وطريقدة لكفاتات دا أهميدة تدولن أيدبح  الدراسدة للدر أن المؤسسدة  عدام يدزوأ شد ادة علدر ت داحياز  بعدد اخصويا

 للر تسعر ف ن فعالة، بطريقة سير لذا يحققه أن يمن  الاي الب ري والعائد العنصر هميةم ل اساو م لدراك بسبب وإاا ،2006

 تنافسدية ميدزة تحقيدق فدن ات دوم ارا ت اوقددرا الكفداتاا مهميدة لدراك دا وإدالك ،ت دالكفاتا والمناسدبة المالئمدة العمدل بيادة تدوفير

 لمؤسست   
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م  حيط االهتمام بالكفداتاا إمدورد اسدتراتيجن  ،(2011)رحيل،  مفس ا الدراسة اهتماماا الدراسة السابقةسجل  هال 
وأسداليب اختبدار  أدواا الدراسدةباإلضدافة للدر اخدتال  مفسد ا، لتحقيق الميزة التنافسدية، ومسدبة للدر دراسدتنا مسدجل العنايدر 

 الفرضياا، أما النتائا ف ن ترإز علر أهمية الكفاتاا الب رية دون التمييز بي  الفردية والجماعية 

حاول  الدراسة عالي م نلة ال وة الموجودة بي  معدالا التطور التكنولدوجن وبدي   التن(، 2009دراسة )الفزاري،  -
بيدة والتعلدي  العمدامن، وذلدك مد  خدالل تحليدل أسدباب ا وسدبل ردم دا  قطداع التر  ممدو وتطدور المدوارد الب درية فدن معدالا

واختبرا الدراسة ثالث فرضياا تتعلق بوجود عالقة ارتباي بي  )بنات، االسدتفماراا فدن، تنسديق( خطدط وبدراما التعلدي  
ة بددوزارة التربيددة والتعلددي  المددوارد الب ددري لدارةوالتدددريب والبحددط العلمددن المواكبددة للفددورة التكنولوجيددة وبددي  إفدداتة سياسدداا 

بسددلطنة عمددان فددن مواكبددة متطلبدداا هددال الفددورة، وفرضددية رابعددة حددول وجددود أثددر معنددوي بددي  لعددادة يدديارة سياسدداا 
ة بالتفاعل مب معطياا الفورة العلميدة والتكنولوجيدة وبدي  زيدادة طوبراما لدارة الموارد الب رية وت مين ا بالعناير المرتب

 الفرص المستقبلية ل ال الفورة   والتعلي  بسلطنة عمان علر مواج ة التحدياا الحالية والتعامل مبقدرة وزارة التربية 

الختبدار  اإلحصدائنإمدا تد  اسدتخدام المدن ا  تخدام المسدح االجتمداعن استخدم الباحدط المدن ا الويدفن التقدويمن باسد
أدواا القيددداخ والتحقدددق مددد  يدددحة الفرضدددياا )النسدددب الماويدددة والتكدددراراا والوسدددط الحسدددابن واالمحدددرا  المعيددداري، معامدددل 

اعتمد البحط علر مؤشراا وزارة التربيدة والتعلدي  المتعلقدة بالتددريب  ،(Tاالرتباي، تحليل االمحدار المتعدد التدريجن، اختبار 
جميددب العدداملي  الموجددودي  فددن وزارة التربيددة   وشددمل مجتمددب الدراسددة 2008 -1997ل الفتددرة العلمددن خددال والتعلددي  والبحددط
لغدرا جمدب البيامداا  أعدااالستقصات )ل  يحدد الباحط الحج  بدقة(  استخدم الباحط قائمة استقصات  لجراتوالتعلي  وق  

  %71سبة أي بن ،100استرجب من ا  ةاستبام 140الختبار الفرضياا  ووزع  امولية

تسجيل قصور فن من.ومة البحط العلمن م  حيط البدراما والخطدط والمنداها وتوافق دا مدب  للي اأه  النتائا المتويل 
علر البحدط والتطدوير  أمدا اختبدار الفرضدياا  اإلمفانع  ضعف ف الا التغيراا الحديفة وفن مقدمت ا التطور التكنولوجن، 

التعلدي  ) ةة الفالثد( للمتغيدراا الجزئيد66 0، 69 0 ،67 0فدن الفرضدية امولدر قددر ) اوموجباد افقد سدجل معددل ارتبداي طردياد
(، 66 0، 68 0، 65 0) هاوموجبددة بالنسددبة للفرضددية الفاميددة قدددر  ارتباطيدده  وعالقددة (والتدددريب والبحددط العلمددن علددر التددوالن

 ضية الرابعة (  إما ثبت  يحة الفر 64 0) هاموجبة للفرضية الفالفة قدر  ةارتباطيوعالقة 

ان فددن ال ددد  ال ددمنن قددومدد  أجددل التعددر  علددر مددد  اتفددان أو اخددتال  هددال الدراسددة مددب دراسددتنا، معتقددد أم مددا يتف
للدراستي  الاي يحاول قياخ مد  االمدماي فن اقتصاد المعار   وإان ترإيز هال الدراسدة علدر السياسداا العامدة فدن وزارة 

لحدد  المؤسسداا علر لترإيز للموارد الب رية لالمدماي فن اقتصاد المعرفة  جاتا دراستنا التربية والتعلي  ومبادرت ا لتنمية ا
ن االستبيان إأداة لجمب ااالقتصادية فن الجزائر الرائدة فن توزيب الموارد البترولية علر المستو  الوطنن  واستخدم  الدراست

 تعاكس اتجال العالقة بي  الدراستي  م  رر  بالبي  المتغيري   رتباياال درخالبياماا وامدواا اإلحصائية للتحليل  وإلي ما 

 ال درإاا تددير إيدفي هدو: ر سدؤال محدو  جابدة عد اإلالدراسدة  أرادا التدن ،(Loufrani-Fedida, 2006دراسـة ) -
 من جيددةلددر لسددتندا الباحفددة ا السدؤال، اهددا جابددة عدد إللو  ،م ددروعااالالقددائ  علدر والتن.ددي  لدارة الكفدداتاا  العالقدة بددي 
فددن  تطددورا م ددروعااالذاا تن.ددي  قددائ  علددر  أربددب شددرإاا أجريدد  فددن متعددددة، دراسددة حالددة علددر اكددز تر ا موعيددة،

 ويدف مددا للدر الباحفدة وسددع ، (IBM, Hewlett- Packard, Arkopharma et Temex) مختلفدةيدناعاا 
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وقداد  ،الكفداتاا لدارةمجدال  لثدراتإامد  الدراسدة استك دافية هددف  للدر  .موجدودلف د  أف دل لل، ال درإاا هال فن يحدث
مقابلددة  64المعلومدداا بمجمددوع  علددر المقابلددة إمصدددر أساسددن لجمددبالباحفددة  امددد  واعتمددن ا مددوعن تبدداعللددر اذلددك 
دواا متنوعدة اسدتندا الدراسدة للدر أالب رية للمؤسساا موضدوع الدراسدة  ة م  لدارة الموارد مستوياا مختلففن  أجري 

 ثد  التحقدقالصديارة  ،ATLAS/Tiبرمداما تحليدل البيامدااالبيامداا،  ملفاا ملخصداا المقدابالا، ترميدزللتحليل مفل: 
 الكفداتاا للدر وجدور تسدليط ال دوت علدرأف   الدراسة و  ملخصاا مصفوفاا الو  جداول م  يحة التقارير البحفية،

  التكامددل ااوإفدات الوظيفيدةالكفداتاا  ، وهددن:هداوتطوير  لدارت دا م دروعااذاا التن.دي  بال ل درإااتدن يتوجدب علدر اال
ن االهتمددام فكدا، م ددروعااالقددائ  علدر ال والتن.دي  الكفدداتاا لدارة للعالقددة بدي  اإلدارة الفعالدة البحدط عدد بالدراسددة  قامد 
فإمده  ؟مددير "كيـ " لدر السدؤال:جابة عاإل متائاإام  فيما سبق  أما  وإجابته ؟" مديرذاما"السؤال:  هو المقام امول فن

، م دروعاابدي  الكفداتاا فيمدا التطدوير المسدتمر لل ل دمان م دروعااال العديد مد  التن تدير تمني  ال رإاام  أجل 
 .ا لتنمية متائج ادوراا رئيسا  يلعبمن ذلك  ،أن ترإز علر لدارة المعرفةعلي ا 

 وهدن –مد  ذلدك ، وبدالرر  م دروعاااا التن.ي  القائ  علدر الالمؤسساا ذيالح  تميز هال الدراسة فن ترإيزها علر 
تبدي   لذ ،مب دراستنامفس ا للر النتائا هال الدراسة تصل  – حالة خاية م  المؤسساا يصعب في ا الحفاظ علر الكفاتاا

المعرفدددة فدددن لشدددارة ضدددمنية إلفدددرازاا  لدارةأهميدددة الكفددداتاا الفرديدددة )الوظيفيدددة( والجماعيدددة )التكامدددل(، وأشدددارا للدددر أهميدددة 
 االمدماي فن االقتصاد المعرفن، وهو هد  يريح فن دراستنا 

إدان التقريدر دراسدة مدد  امددماي فرمسدا فدن اقتصداد المعرفدة، معددي هدد  لن  ،(Paillard et al, 2002دراسـة ) -
وأظ در التقريدر أمده بغدض  وضدعيت ا  لتعزيدز وقدم تويدياا فن اقتصاد المعرفةموقب فرمسا النسبية ل   اشةال ت خيص
 المعرفدة وبندات معنيدة بخلدق االقتصدادية واالجتماعيدة التكنولوجيا الفائقة، فإن جميب الج اا الفاعلدة قطاعااالن.ر ع  

نطدوي علدر ت الجماعيدة وأوضدح أن الدينامينيدة م القطاع العدا إما هو الحال فن  اأحجامال رإاا بجميب  اا فنالكفات
 .فن المعرفةالمبتكرة و  الطموحة ااع  االستفمار ف الا  الج اا الفاعلة، بي  التعاومية والعالقاا اعالاالتف كفير م 

 لبدرازتناول مد  امدماي فرمسا ب نل إلن فن اقتصداد المعرفدة، ريدر أمده يفتقدد للدر ممه رير استفادا الدراسة م  هاا التق
إامدد   نإو  – اآلليدداا التددن تتدديح االمدددماي الفعلددن والسددريب علددر مسددتو  إددل الفدداعلي  الخددتال  مجدداالت   وأهددداف    أمددا دراسددتنا

حددد الفدداعلي  امكفددر أهميددة فددن االقتصدداد الجزائددري الدداي يلمددس إددل القطاعدداا بدداختال  أترإددز علددر  ف ددن –مسدداهمت ا جزئيددة 
 معنيادداإددان الكددل ، الكفدداتاا بددإدارة ت مؤسسددة مفطددالارتددبط أدا وإذااقددة مسددألة ت دد  الجميددب  مجاالت ددا وأهددداف ا، من التددزود بالط

 بنتائا لحداث تغيير جاري وعناية إاملة ب اا الجامب لتحقيق التحول الناجح محو اقتصاد المعرفة وم  ث  تعمي  المنافب 

الق ايا التن تفيرهدا العولمدة وسلسدلة مد  عرض  م ا من.مة العمل الدولية ب أن و  ،Fourcade, 2002)) دراسة -
عوامل التغيير فن العمل والتوظيف وأدات سدون العمدل، والعواقدب التدن تنطدوي علي دا لتنميدة الكفداتاا والقددرة التنافسدية، 

لمن.مددة العمددل  ةل امخيددر اعمددعلددر امالدراسددة مبنيددة و   امتعلددي  والتدددريب فددن جميددب أشددنال التددن يقت ددي ا المتطلبدداا الو 
، تكنولدوجن وتن.دي  العمدلالعولمدة والتقددم ال ثدالث مسدائل، هدن:  تناولدو  ،ةرئيسدحداول تدوفير العنايدر التلتدن لدوليدة، اا

، مد  ال ددروري مفدل هدال التحدوالا وفدن مواج دة  جديددةالكفداتاا الم داراا و التدأثير إبيدر علدر تطدوير  إدان ل د  حيدط
  وال تدزال من.مدة العمدل الدوليدة التعلي  والتددريببدالمندوي  الم د تحسي  القددرة التنافسدية وفدرص العمدل، وهداا هدو الددور 

 . علر تحديد المبادئ امساسية لتطوير سياساا التدريب المناسب، م  المن.ماا الدولية امخر   بدع و ، تعمل
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، لالسددتخداماا السدنان وتحسدي  قدابليت   ريب لتحسدي  إفداتتطددوير التدد ه يتوجدب علدر ق ديةأمد للدر وخلصد  الدراسدة
 فددرص تطدوير جددلأمد  ا للدر جنددب جنبادد ا، أن تسدير العولمددة فددن ظدل ددرإاا فدن امسددوان التنافسدية القدددرة التنافسدية للوق دية 
   ولمةالعواقب االجتماعية للعفن ظل من.مة العمل الدولية  يبح هاا المطلب م  أه  ام غاالاأو الالئق"  "العمل 

فدرص العمدل علدر كوم ا تدره  مسدتقبل الكفداتاا فدن حصدول   ليالح  علر هال الدراسة م.رت ا السلبية محو العولمة 
أن عولمدة اقتصداد المعرفددة سدمح بتطددوير الكفداتاا بدالترإيز علددر التددريب والتعلدي   وان إامدد  تتفدق مددب مدد  الالئدق، بدالرر  

السدالبة ريدب مف دوم اإلبدداع ن ام دغال ا بالمخرجداا االجتماعيدة إوالتعلدي  والتددريب، فددراستنا فن متغيراا التقدم التكنولدوجن 
الدداي يعبددر عدد  حمايددة مسددتدامة للكفدداتاا مدد  أجددل ضددمان منايددب الئقددة وتبقددر هددال المخدداو  قائمددة الرتباط ددا بمتغيددراا 

 سيما المعطياا السياسية للعولمة  ،عديدة

 ستفادة منها:مناقشة الدراسات السابقة ومجاالت اال
   تسجيل المالح.اا اآلتية: ت ،اا السابقة فن مجال ميدان البحطبعد تفحص الدراس

 فدن الدراساا تناول  موضوع الكفاتاا بربطه بمتغيدر الميدزة التنافسدية بمعندر آخدر مدد  مسداهمة الكفداتاا رالبية -
 خلق الميزة التنافسية للمؤسسة 

 أهمية الكفاتاا وإدارت ا  أكدا علر، وإل ا (يناعية، )خدمية مختلف القطاعاالكفاتاا فن تناول  الدراساا موضوع ا -

 متغير لدارة الكفاتاا بمتغير االمدماي فن اقتصاد المعرفة بي  ربط  التن دراساا ال مدرة -

 ما يميز الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
لتسددددويق وتوزيددددب المددددواد تجدددداري )مؤسسددددة مفطددددال اتا فدددن قطدددداع تعدددد الدراسددددة الميداميددددة الحاليددددة امولددددر التددددن جدددد -

 ا يناعيا  وأ اخدميا  اعلر عنس الدراساا السابقة التن تناول  قطاعا  ،البترولية(

  باتجال هال العالقة تعد الدراسة امولر م  موع ا التن تناول  لدارة الكفاتاا مب االمدماي فن اقتصاد المعرفة -
فددن  الجزائريددةفددن امدددماي المؤسسددة  الفرديددة والجماعيددة لدارة الكفدداتااجدداتا هددال الدراسددة لتوضددح مددد  مسدداهمة  -

  اقتصاد المعرفة
 استخدام ا مداة االستبيان لتحديد امثر والترابط بي  المتغيري   -

 :الكـفاءات إدارةحول  إطار نظري  -أوالا 
خايددة بعددد أن تغيددرا الن.ددرة للددر لدارة المددوارد الب ددرية  فبعددد أن  ،التددن تحتل ددا الكفدداتاا الب ددرية اليددومزادا امهميددة 

وتكداليف لضدافية، أيدبح  ااداكان ين.ر للي ا علر أم ا م اي ريدر أساسدن فدن المؤسسدة وأن المدوارد الب درية ال ت دنل لال عب
 الكفداتاا لدارة عدر وت ارت دا ين.ر للي ا علر أم ا هن المصدر االستراتيجن فن تحقيق الميزة التنافسية  ولالك، البد مد  لد

 المؤسسدة م مدة تحقيدق ب دد  مفلدر بطريقدة والجماعداا امفدراد وتطدوير السدتخدام المخصصدة امم دطة مجمدوع "اأم د علدر

 تطدوير أم دطة تمفدل حيدط امحسد ، محدو المسدتقطبة أو الموجدودة الكفداتاا وتطدوير اسدتعمال ب دد  امفدراد، أدات وتحسدي 
 هنداك يندون  بحيدط ذات دا حدد فدن ا أهددافا  وليسد  المؤسسدة أدات لتحسدي  وسديلة وريرهدا واالختيدار التوظيدف التكدوي ، المسدار،

  Beirendonck, 2006: 33-34)" )وأفقن عمودي تكامل
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ومدد  أجددل الويددول للددر تحقيددق امهدددا  المرروبددة مدد  الكفدداتاا البددد ل ددا مدد  تخطدديط وتن.ددي  وتقيددي ، أي البددد مدد  
  (:249 :2006وتتمفل لدارة الكفاتاا فن المراحل التالية )بوزيان،  ،لدارت ا

ثددد  مقارمت دددا بدددالموقف الحدددالن فدددن  ،ندددون مددد  خدددالل تقددددير االحتياجددداا المسدددتقبلية مددد  الكفددداتااي تخطـــيل الكفـــاءات: -1
المن.مددة وتكددون متيجددة وجددود فجددوة فددن الكفدداتاا التددن تحدداول المن.مددة سدددها  وعددادة مددا يددت  ترجمددة هددال الفجددوة علددر 
أساخ العدد المطلور تعيينه والمجاالا التن تحتاي ل اا العدد  وتستعمل المؤسسة التسيير التوقعن للت غيل والكفداتاا 

(GPECلتوقب اح )  تياجات   م  الكفاتاا  ف و يسمح للمؤسسة بتوفير الكفاتاا ال رورية فن الوق  المناسب  ويمند
تعريفدده علددر أمدده العمليددة التددن بمقت دداها تسددعر المؤسسددة للددر تحقيددق التوافددق الدددائ  والمسددتمر بددي  مددؤهالا عاملي ددا 

   (Citeau, 2000: 58) خرللر آحي  وذلك بمسايرة التطوراا التن تطرأ علي ا م   ،والوظائف التن ي غلوم ا

أو شدرات خددماا است دارية أو  ،)داخلدي (مفسد ا ي مل استقطار أفراد جدد أو ينتمدون للدر المن.مدة  اكتساب الكفاءات: -2
 ،التعاون مب من.ماا أخر ، حيط يمن  تعريف االستقطار علر أمه "جار امفراد بالعدد والوق  والمدؤهالا المناسدبة

(  ويبدددرز دور المؤسسدددة فدددن االسدددتقطار مددد  خدددالل 249 :2006)بوزيدددان،  لتعيدددي  فدددن المن.مدددة"وت دددجيع   لطلدددب ا
ن النجدداح فددن اسددتقطار الكفدداتاا يتطلددب لعمليدداا التخطدديط للكفدداتة الب ددرية والتحديددد الدددقيق لمتطلبدداا الوظيفددة  إمددا 

السدتقطار الكفدداتاا: داخليددة وخارجيددة الوضدوح والتعريددف بالوظددائف المدراد شددغل ا  ويمندد  أن مجدد أن هندداك مصدددري  
  ( 190-189 :2008، آخرون )مخلو  و 

ت ير للر إل عملية تؤدي للر تعل  امفراد  ويعر  التعل  علر أمه العمليداا التدن تدؤدي لتغييدر واحدد  تنمية الكفاءات: -3
أثنددات ممارسددة الم ددام )بوزيددان،  وتددت  تنميددة الكفدداتاا  أو أكفددر مدد  امبعدداد التاليددة: المعرفددة، المعرفددة العمليددة، السددلوك

(  لن المؤسساا تعمل جاهدة علر تنمية إفاتات ا لكن تستطيب التأقل  مب عوامل تطدور المحديط الدداخلن 249 :2006
التكدوي  المرتكدز علدر  (: Beirendouck, 2004: 128-132وذلك باستخدام الوسائل التاليدة ) ،أو الخارجن للمؤسسة

 التحفيددز ، و بالمرافقة المرتكز علر الكفاتااالتدريب ، و الكفاتاا

ل علي ا، حيط يت  م  خالل ا جنن و الحصالتن ت  هن المرحلة التن تستخدم في ا الكفاتاا  استخدام وتقييم الكفاءات: -4
ثمدار ج ددود التدددريب واكتسددار الم دداراا والددتعل   إمددا تفيددد هددال المرحلددة فددن اإلجابددة عمددا هددن المنفعددة التددن تحققدد  مدد  

والم دام المنجدزة بتحديدد وإظ دار  م دطةلج ود التدريبيدة التدن تدؤدي للدر تقيدي  الكفداتاا المسدتخدمة  ويدت  ذلدك بتقيدي  اما
مقص الم اراا فن منايب معينة ومشخاص معيني  الاي م  شأمه توجيه مرحلة تخطيط الكفاتاا، وبالك تكمدل دورة 

ا للدددور الدداي تلعبدده لدارة الكفدداتاا فددن م.ددام لدارة المددوارد الب ددرية، وم.ددرا   (250 :2006)بوزيددان،  حيدداة لدارة الكفدداتاا
  :( ,2001Dennry: 85-86 ) فإمه يؤدي للر النتائا التالية

ــي القيمــة: -أ ــادة ف كددل عامددل إددفت ف ،بإمتدداي سددلب وخدددماا تعتمددد علددر القدددراا والم دداراا الفرديددة والجماعيددة الزي
 تحقيق مجاح المؤسسة يستخدم قدراته وم اراته الم نية م  أجل 

دا ا للر توظيف العمال ذوي الكفاتاا والم اراا المتميزة تسعر المؤسسة دوما  التميز: -ر مختلفدة الداي  يحققدون ل دا قيما
 ،تدهاقدراتده وإفاتضدبط وإداا  ،ع  المنافسي   وال يت  ذلك لال م  خدالل اختيدار الموظدف وضدبط مجداالا توظيفده

 التن تتعرا ل ا المؤسسة  م نالاته فن حل الاومد  م ار 
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تغيددراا حدددث  فدددن مددد  لدارة المددوارد الب ددرية بفعددل ظدددرو  و لدارة الكفدداتاا عبدددارة عدد  مقاربددة امبفقدد  ومقددول أخيددراا: لن 
المحدديط، إ. ددور اقتصدداد المعرفددة وتكنولوجيددا اإلعددالم واالتصددال  وتمددر لدارة الكفدداتاا بمجموعددة مراحددل مدد  تخطدديط واكتسددار 

    فن تحقيق امهدا  المرجوة منه ستو  ةكون ماجحتمجموعة شروي لكن  اوتقيي ، ولك  يجب أن تتوفر في وتنمية واستخدام 

 :اقتصاد المعرفة ومتطلبات االندماج فيه -اثانيا 
إمددا تتوسدددب   ويالحدد  أن هدداا االقتصدداد يتطددور بسدددرعة وعلددر مطددان واسددب اقتصدداد جديددد هددو اقتصدداد المعرفدددة، ثمددة

المؤسسداا الراربدة اليدوم تسدعر  اي وخصائصده ومبادئده امساسدية، لداخصائصه وتتجار مبادئه فن مواج ة االقتصاد التقليد
ندل العوامدل التدن تؤهل دا بفن الحفاظ علر منامت ا أن تعمدل علدر تدوفير متطلباتده  وفدن ظدل هدال ال.درو  ت دت  المؤسسداا 

 ا علر دور الكفاتاا الب رية فن لدماي المؤسساا فن االقتصاد المعرفن ط ال وت إفيرا فن اقتصاد المعرفة، ويسل لالمدماي
 يمن  التطرن للر بعض من ا فيما يلن:المعرفة و  مفاهي  اقتصادتعددا  :مفهوم اقتصاد المعرفة وخصائصه -1

 (1)جدول رقم 
 مفاهيم حول اقتصاد المعرفة

 مفهومال الباحث
توسع ا  ناالقتصادية ف م طةيت م  االستخدام الكفيف للمعرفة فن القيام بام (16 :2007فليح حس  فلح )

 وتطورها ومموها 

 (187 :2007مج  عبود مج  )
 ،التحسي  ،االقتصاد الاي ين ئ الفروة م  خالل عملياا وخدماا المعرفة )اإلم ات

المختلفة باالعتماد والتعل ، التطبيق، واالستخدام للمعرفة بأشنال ا فن القطاعاا  ،التقاس 
 خصائص وقواعد جديدة ل اعلر اميول الب رية والالملموسة ووفقا 

مل علر قواعد البياماا والمعلوماا والبرمجياا تالمت م  للمعرفة الصريحة التن ت  (187 :2007مج  عبود مج  )
  السابقة وريرها والمعرفة ال منية التن يمفل ا امفراد بخبرات   وعالقات   وتفاعالت   

  المصدر: م  لعداد الباحفة
تختلف الرؤ  حول أه  العوامل التن تساعد فن االمدماي فن اقتصداد المعرفدة،  عوامل االندماج في االقتصاد المعرفي: -2

 من.ور مجموعة م  الباحفي ، وهن إما يلن:ل اويمن  االست  اد بعدد م  وج اا الن.ر وفقا 
 (2)جدول رقم 
 اقتصاد المعرفةعوامل االندماج في 

 المؤشرات الباحث
  البحط والتطويرو التعلي ، و تكنولوجيا اإلعالم واالتصال،  (2004) وبوطيبةبوطالب 

عد التعلي ، البنية التحتية عد االبتكار، بُ عد السياسن واالقتصادي، بُ البُ  (2007سعد رالب ياسي  )
  لتكنولوجيا المعلوماا واالتصاالا

 (2008) وماديا الليفن هاش  ال مري 
مؤشر العل  والتكنولوجيا، البحط والتطوير، براتاا االختراع، من وراا علمية، 
ميزان المدفوعاا التكنولوجن، مؤشراا متعلقة بالموارد الب رية )التعلي ، 

  مال الب ري ال استفماراا فن رأخب ري،  نالتدريب(، مخزون رأسمال
  تقاماا اإلعالم واالتصال، التعلي  والبحط والتطوير (2006) عيسر خليفنو  كمال منصوري 

 نخليل حس  الزرإام
(http://publications.ksu.edu.sa/) 

، البنية امساسية اإلطار االقتصادي والمؤسساتن، م.  التعلي ، م.  اإلبداع
  لمجتمب المعلوماا

 المصدر: م  لعداد الباحفة
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وسددديت  تنددداول إدددل مددد  تكنولوجيدددا اإلعدددالم واالتصدددال، البحدددط والتطدددوير، التددددريب، اإلبدددداع والدددتعل  بددددل التعلدددي  من  
المؤسساا اليدوم أيدبح  توظدف أفدراد أكملدوا مسداره  التعليمدن وبالتدالن ظ درا الحاجدة للدر ضدرورة الدتعل  التن.يمدن الداي 

 يعد أكفر أهمية وجدو  
 صال:تكنولوجيا اإلعالم واالت -أ

ددا لن ت ددييد بنددر تحتيددة تكنولوجيددة فددن لطددار اقتصدداد المعرفددة ينددون  باالسددتفمار فددن تكنولوجيددا اإلعددالم واالتصددال أساسا
TIC(203 :2007)النجار،  وماإر من ا ما يلن ،  ولقد إان ل ال الفورة التكنولوجية امعناساا علر لدارة الموارد الب رية:  
  واالتصاالا مترم تكنولوجيا المعلوماا واإلتغير المحتو  الوظيفن لي مل  -
لكترومن والبرمجياا وال بناا وقاعدة البيامداا وم.د  معلومداا المدوارد الب درية فدن لدارة تزايد استخدام الحاسب اإل -

  الموارد الب رية
  ظ ور البطالة المقنعة بي  العمالة العادية فاقدة الخبرة التكنولوجية فن المعلوماا واالتصاالا -
  مترم زيادة الطلب علر العمالة المدربة بتكنولوجيا المعلوماا واالتصاالا واإل -
  مستو  م اراا تكنولوجيا االتصاالا والمعلوماال اتباي  امجور وفقا  -
  زيادة المنافسة فن أسوان العمل المحلية والدولية وفق مؤشر التدريب فن التنمية التكنولوجية والمعلوماتية واالتصاالا -

  :(200 :2007، فن )النجارفإن مؤشراا تكنولوجيا اإلعالم واالتصال لدي ا تتمفل  ،وبالنسبة إلدارة الموارد الب رية
  بنات قاعدة بياماا للعاملي  الحاليي  والمتوقعي  -
  لم ات م.ام معلوماا للموارد الب رية -
  للمؤسسة مترم لم ات موقب علر اإل -
  سالان للمرالكتروماستخدام البريد اإل -
  لم ات شبناا معلوماا داخلية بي  اإلداراا والفروع -
  مترم تصمي  مماذي لدارة الموارد الب رية علر اإل -
  مترم االتصاالا مب وزارة العمل والنقاباا وأسوان العمل باإل -
علدددر اسددتخدام مددؤتمراا الفيدددديو فددن المفاوضددداا والمسدداومة الجماعيدددة، تسددجيل جميدددب القددوامي  وت دددريعاا العمددل  -

  ن لملفاا العاملي لكترومية وامرشيف اإللكتروماإلمترم  واستخدام المنتبة اإل
 ية ومماذي اتخاذ قرار الموارد الب رية لكتروماستخدام البرمجياا والحاسباا اإل -

مددده لذا إدددان ل دددال المؤشدددراا دور إبيدددر فدددن امددددماي المؤسسدددة فدددن اقتصددداد المعرفدددة، فدددإن هدددال ل :ومدددا يجددددر قولددده هدددو
 شراا التكنولوجية ال تت  لدارت ا لال ع  طريق إفاتاا مؤهلة  المؤ 
 البحث والتطوير: -ب

وهن تتصل بمدد  االتفدان علدر البحدط والتطدوير  ويمند  تعريدف  ،ت نل بياماته المؤشراا امساسية القتصاد المعرفة
تطبيدددق "ة فددن ميدددان حددديط أو هددو تعمدددق فددن المعرفددة"، أمددا التطددوير ف ددو رئيسددالبحددط علددر أمدده "متابعددة لنقلددة تكنولوجيدددة 
 وبالتالن ف و توسب فن المعرفة"  سابقاا،للمعار  التكنولوجية فن مجال معرو  
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 م:ـالتعل -ج

للددر العمليددة التددن يقددوم مدد  خالل ددا امفددراد والمن.مددة إنددل علددر تطددوير واسددتخدام اميددول المعرفيددة  لن الددتعل  ي ددير 
يتعلق بعملية تعلي  وتعل  فن الوق  مفسه، ذلك من عملية التعل  التن.يمن تحاول أن تصنب امفدراد العداملي  والمعرفدة اممر 

  ويسدتطيب الدتعل  التن.يمدن تسدجيل وتوثيدق المعرفدة المنتسدبة مد  خدالل التجربدة (125 :2007)ياسدي ،  فن مرإز المن.مة
احة لآلخري  عندما تكون المعرفة مرتبطة بعمدل امفدراد العداملي  فدن المن.مدة فن امجل القصير، إما يجعل هال المعرفة مت

قدددف فددن مقدددمت ا اسددتقطار المعرفددة التن.يميدددة، يفر شددروي جوهريددة للددتعل  التن.يمددن ا)فددن امجددل البعيددد(  وهدداا يتطلددب تدددو 
وذلدك مد   ،حسدب الطلدببكدرة المن.مدة تحدديط الدااكرة التن.يميدة والم دارإة بالمعرفدة الموجدودة فدن ذاو تطوير ثقافة التعل ، و 

 خالل وسائل البحط والتطوير والتدريب وأدواا دع  امدات 

تحسدي  القددرة و جدار المعدار  الالزمدة للمن.مدة، و من دا: خلدق وتغييدر الدروتي ،  ،التعل  لتأخدا عددة أفكدار تعريفااتنوع  
   (Argyris, 2000: 295)اكت دا  وتصدحيح امخطداتو القددرة علدر لعطدات المعندر والمعالجدة، و علدر المبدادرة بأعمدال فعالدة، 

  اكتسار الفرد لسلوك جديد متيجة تعرضه لتجدارر وخبدراا اجتماعيدة"السلوك أن المقصود بالتعل  هو " فن حي  ير  علمات
علدر مواقدف المواج دة التدن  ة يتغيدر بنداتا )الممارسدة( فدن المن.مد أن السدلوكأي  ،وينطبق المعندر علدر الدتعل  التن.يمدن

دد  -(  ويددتعل  الفددرد 224 :2002تتعددرا ل ددا )السددلمن،  مدد  خددالل خمددس آليدداا يسددمي ا -ا لن.ريددة الددتعل  التن.يمددنطبقا
Peter Senge   العلدوم الخمدس فدن مؤلفدهLa Cinquième Disciplineتلدك اآلليداا هدن ، (Garvin, 2000: 68): 

  (التعل  فن مجموعة - الرؤيا الم ترإة - النماذي الفكرية - التحن  الفردي - التفكير الن.امن)

تجربة، فيبدأ فن التفكير وتدبر الموقف الجديد ليصل للر برة و خمواقف للن التعل  عملية مستمرة تبدأ بتعرا اإلمسان 
علر ذلك يعمد اإلمسان للر اختبار يدحة المفداهي  التدن    تفسر له الموقف الجديد  وبناتتكوي  استنتاجاا محددة أو مفاهي

تويل للي ا م  خالل وضع ا موضب التطبيق بممارسة سلوك جديد أو تعديل للسلوك القددي ، فدإذا مجحد  المفداهي  الجديددة 
(  22 :2002السدلمن، ) فدن الددوران The Wheel of Learningيعداود الكدرة وتسدتمر "عجلدة الدتعل " وإال فإمه ، خيرااكان 

 ، Learning by Doing  and  Learning by Using وقدد يأخدا الدتعل  يديغتي  همدا: تعلد  بالعمدل وتعلد  باالسدتعمال 
وهندا يندون الدتعل  متيجدة أدات العمدل  ،مجدال لخلدق معرفدةف دن وبالتدالن  ،عملية لمتداي لخدمدة أو سدلعة هدن موضدب تعلد  ةفأي

 حسددب –بددالطبب  –ويختلددف الددتعل   ،طريقددة مبتكددرة يددبتعل  بتجر يددأو أف ددل، قددة فينت ددف المددرت طري ،بطريقددة روتينيددةمفسدده 
  Foray, 2004: 39-40) ) الوظيفة المؤداة 

 ب:   ـالتدري -د

ددمصدددراا  يعددد التدددريب ا ا مدد  لعددداد الكددوادر الب ددرية وتطددوير إفدداتات   وتطددوير أدات العمددل، لدداا يعددد التدددريب لمفاقاددم ما
عد  إومده وسديلة م مدة فدن ف دالا  ،فدن تلبيدة احتياجداا النمدو االقتصدادي واالجتمداعنيسداه   املموسا ا ا يحقق عائدا استفماريا 

ويعر  التدريب بأمه عمليدة مخططدة حسدب االحتياجداا المحدددة لدفدراد لتمنيدن    مجاالا اللحان برإب التقدم التكنولوجن 
للتوافددق مددب متطلبدداا المنصددب أو التحسددي  المسددتمر فددن مدد  اكتسددار الم دداراا ومعددار  وقواعددد وسددلوك وتعددديل اتجاهددات   
  (193 :2008 لو  وآخرون،مخ) امدات ب نل ي م  إفاتة وفعالية إل فرد فن وظيفته داخل المؤسسة
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 داع: ـاإلب -ه

المؤسسداا لكددن تنددما فدن االقتصداد المعرفددن  لدد فر ايعتبدر اإلبدداع أحدد أهدد  المتطلبداا امساسدية التدن يجددب أن تتدو 
ا أن تددؤدي المن.مدداا أعمال ددا بددالطرن التقليديددة، من ذلددك يددؤدي ب ددا للددر الف ددل فددن رالددب امحيددان  الجديددد  فلدد  يعددد إافيادد

وقدد  ،ل داوإممدا يندون اإلبدداع واالبتكدار والتغييدر سدماا مميدزة  ،فالمن.ماا التن تسدعر للنجداح ال تقدف عندد الكفداتة والفاعليدة
 تعددا المفاهي  المتعلقة باإلبداع 

تصدور بددائل متعدددة للتعامدل مدب الم دنالا، و  البصيرة الخالقدة،و بحب المخاطرة،  لن المبدعي  فن المن.مة يتصفون 
القدددرة علددر التعامددل مددب اآلخددري ، و عدددم االستسددالم بسدد ولة، و الجددرأة فددن طددرح اآلرات، و الصددبر والفقددة بددالنفس وبدداآلخري ، و 
القدددرة علددر تكددوي  ترابطدداا واكت ددا  و مسددتو  ت ددجيب اإلبددداع، و سددعة االتصدداالا، و روح المجازفددة، و القدددرة علددر التغييددر، و 

  لن لبعدد اإلبدداع عالقدة (363 :2006)الزيداداا،  تعطيل أساليب قديمة وإبداع أخر  جديدة، وريرها م  العواملو عالقاا، 
تكنولوجيددا المعلومدداا و الددتعل ، و التدددريب، و االقتصدداد المعرفددن )البحددط والتطددوير، متبادلددة بددي  امبعدداد امخددر  لالمدددماي فددن 

 واالتصال( 

 
  المصدر: م  لعداد الباحفة                  

 .: عالقة اإلبداع باألبعاد األخرى (2)شكل رقم 

راتيجية سدتعدد أحدد العنايدر الم مدة واالوثيقدة بدي  اإلبدداع والعنايدر امخدر ، فاإلبدداع يُ ت ما تقدم يتبي  لنا عالقة فن ضو 
ن قددددرة لالتددن تسدداه  فددن امدددماي المؤسسددة فددن اقتصدداد المعرفددة  والمؤسسدداا المبدعددة هددن التددن تملددك التفددون التنافسددن  إمددا 

 وشعار المن.ماا اليوم لما اإلبداع وإما الموا  ،للتفون التنافسن االمن.مة علر حماية لبداع ا م  التقليد يمفل مصدرا 

 :سسة نفطال مقاطعة باتنةالدراسة الميدانية بمؤ  -اثالثا 
ت  محاولة القيام بإسقاي المفاهي  الن.رية علر لحد  المؤسساا االقتصادية وترجمدة الجامدب الن.دري للدر معطيداا تس

وحقدددائق ملموسدددة، باإلضدددافة للدددر التعدددر  علدددر واقدددب لدارة الكفددداتاا إآليدددة المددددماي المؤسسدددة مجدددال التطبيدددق فدددن اقتصددداد 
باتندة"، لذ –لجرات البحط الميدامن بمؤسسة تسويق وتوزيدب المدواد البتروليدة مفطدال "مقاطعدة الوقدود المعرفة  ول اا الغرا ت  

حيددط سدداهم  فددن فعاليددة وتحريددك هدداا القطددداع  ،تعتبددر مفطددال مدد  بددي  المؤسسدداا الوطنيددة الرائدددة فددن قطددداع المحروقدداا

 التعـلم المستـمر

 اإلبـــداع

 البحث والتــطوير التدريــب

تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصال
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الوطنيدة ن ترتيدب أحسد  المؤسسداا فد( 000 9015485$) "طراكاسدوم"بعدد  ($000 3650480) ةميدتبدة الفاباحتالل دا المر 
   (Jeune Afrique, 2013) 2013لسنة  واإلفريقية

ــة  مجتمــ  -1 يقصددد بمجتمددب البحددط "مصددطلح علمددن من جددن يددراد بدده إددل مددا يمندد  أن تعمدد  عليدده متددائا  :الدراســةوعين
عينددة اعتمدداد  تدد  لقددد .(93، ص 1995)الغسددان،  ل "لا   إتبادد ممبددامن مدرسددية أ مكامدد  مجموعددة أفددراد أأسددوات  ،البحددط

اختيدار المؤسسدة فكدان الداي يمفدل بمجمدوع المؤسسداا الجزائريدة،  ، مد  مجتمدب الدراسدةقصدية، إوحدة أو حالة دراسية
خايددة مددب تسدجيل مدددرة فددن  ،ب دنل قصدددي  وتبريدر ذلددك هددو أن هدال الدراسددة تعدد أول دراسددة للباحفددة فدن هدداا المجدال

ن تناول  المتغيري   وإان ال د  هو الوقو  علر حقيقدة هدال العالقدة فدن واحددة مد  المؤسسداا الناجحدة الدراساا الت
تباع ددا بدراسدداا مسددتقبلية يددت  في ددا توسدديب العينددة ومجدداالا عمددل المؤسسدداا، باختبددار عينددة ع ددوائية مدد  اا، ثدد  وطنيادد

باتنددة، لذ تحتددوي هددال  –الوقددود  مقاطعددة –مؤسسددة مفطددال  أو الوحدددة الدراسددية تمفل ددا المجتمددب المقصددودو المؤسسدداا  
عمدددال تنفيدددا مدددوزعي  بدددي  الددددوائر  108و ،ل تحنددد مدددعا 169و ،الطدددارا  79مقسدددمي  للدددر  ،عدددامالا  356المؤسسددة علدددر 

 دا فدن حجماالسدتبيان، فكامد  عيندة ع دوائية، وقددر  جابدة عد أمدا عيندة الدراسدة المسدت دفة لإل الفالث ومرإز التخدزي  
  استبامة 47دة، استرجع  من ا مفر  50بد اسة الدر 

عددن فددن يدديارت ا و لذا ر  ،ة فددن جمددب البيامدداارئيسددوهددن تعددد أداة  ،سددتبيانتدد  االعتمدداد علددر اال أدوات جمـــ  البيانــــات: -2
ة والفرعيددة للدراسددة  وقددد اعتمدددما فددن تحديددد متغيرات ددا علددر العديددد مدد  رئيسددقدددرت ا علددر الت ددخيص وقيدداخ المتغيددراا ال

لذ تددد  امخدددا  ،عددد  االسدددتفادة مددد  آرات مجموعدددة مددد  امسددداتاة ضدددم  التخصدددص العلمدددنف دددالا  ،الدراسددداا وامبحددداث
 وإجرات التعديالا الالزمة علي ا  ،بالمالح.اا الجوهرية التن أبدوها

 وت من  المحاور التالية: ،الخماسنعلر مقياخ لينرا  بياناعتمد فن لعداد االست وص  االستمارة: -أ
 (3)جدول رقم 

 محاور أداة القياس
 عدد الفقرات المتغيرات الفرعية ةرئيسالمتغيرات ال المحاور التسلسل

الفاة العمرية، الخبرة، المستو  العلمن، المستو   المعلوماا التعريفية المحور األول
 6 الوظيفن، الدخل 

لدارة  المحور الثاني
 الكفاتاا

 9  الم اراا، السلوكالمعار ،  الكفاتاا الفردية
 13 التعاون، تماسك الجماعة، االتصال، تقاس  المعار   جماعيةال الكفاتاا

 االمدماي فن اقتصاد المعرفة المحور الثالث
  تكنولوجيا المعلوماا واالتصال

  التدريب
  اإلبداع

  التعل  المستمر

4 
3 
4 
3 

 قـياس صـدق وثـبات فقــرات االستمــارة: -ب
ا مدد  عمليددة االقيدداخ وثبات ددا ب ة أدا تدد  اختبددار يدددن  الظــاهري:الصــدق  - تبدداع العديددد مدد  المراحددل والخطددواا، بدددتا

وذلددك باالعتمدداد علددر  ،التحقدق مدد  يدددن امداة، بمعنددر التأكددد مدد  أم ددا تصددح لقيدداخ مددا وضددع  مدد  أجددل قياسدده
، وتدد  تزويدده  بأهدددا  الصددن ال.داهري، حيددط تد  عددرا امداة علدر المحنمددي  مد  أيدحار الخبددرة والتخصدص

هدد  واقتراحددات  ، التددن علددر أساسدد ا اسددتقرا علددر وضددع ا الن ددائن تراآالبحددط وفرضددياته لالسددتنارة ب ددا، وقددد أبدددوا 
 الاي ت  توزيعه علر العينة المبحوثة 
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اسدتعمل  الباحفدة معامدل ارتبداي  ،مد  أجدل التحقدق مد  قيداخ يددن وثبداا مقيداخ البحدطقياس الثبات الداخلي:  -
وقدد   (300 :2008)جدودة،  (0.6ا عندما تكون هال القي  مسداوية أو أكبدر )ا إرومباخ التن تعد مقبولة لحصائيا ألف

 ا % ف ن مقبولة لحصائيا 60وبما أم ا أكبر م   ،0.618إرومباخ مساوية لد  لفاكام  قيمة أ
 (4)جدول رقم 

 قياس الثبات الداخلي

Alpha de Cronbach عدد الفقرات 
0,618 36 

 يمن  توضيح  معامل ارتباي ألفاكرومباخ علر مختلف أبعاد الدراسة إما يلن:

 (5)جدول رقم 
 نتائج اختبار ألفا كرونباخ لمختل  أبعاد الدراسة.

  Alpha de Cronbach المتغيرات

 0,600 الكفاتاا الفردية
 0,600 الكفاتاا الجماعية

 0,601 واالتصالتكنولوجيا المعلوماا 

 0,600 التدريب

 0,722 اإلبداع

 0,602 التعل  المستمر

  اأن قيمة معامل االرتباي ألفا إرومباخ لمختلف أبعاد الدراسة مقبولة لحصائيا ( 5رق  )يت ح م  الجدول 
 :تحليــل حصيلــة البحــث الميــداني  -3
 وص  خصائص العينة: -أ

حيدط  ،التدن تحددد خصدائص عيندة البحدط بيامداا موعيدة وإميدة تحد  محدور البيامداا العامدة بيانت من  قائمة االسدت
ريددر مفددل مسددبة االسددتماراا وت ،% مدد  مجمددوع االسددتماراا الموزعددة94تمفددل مسددبة االسددتماراا المعتمدددة فددن عمليددة التحليددل 

أرلددب أفددراد عينددة البحددط هدد  ممدد  ي ددغلون منصددب عامددل بنسددبة  لن % مدد  مجمددوع االسددتماراا 06مسددترجعة مددا مسددبته ال
فددن حددي  مدد  ي ددغلون منصددب رئدديس المصددلحة قددد بلددغ   مدد  شددارلن الوظددائف المنتبيددة عددامالا  26أي مددا يعددادل  ،55.3%
ا،  11عدده   أي مدا يعدادل  تسدعة أفدراد،أما فيمدا يخدص رؤسدات الفدروع فقدد بلدغ عددده    %23.4أي ما يعادل مسبة شخصا

  %2.1أي ما يعادل  هو واحد فقط،منصب رئيس مرإز إان م  ي عل ا وأخيرا  ة % م  أفراد العين19.1سبة م

أي مددا  ،سددنة 20تبددي  متددائا االسددتبيان ضددعف فاددة ال ددبار فددن مفطددال، حيددط سددجلنا حالددة وحيدددة فقددط سددن ا أقددل مدد  
بلددغ الدداي  تتددراوح ة البحددط  و % مدد  عيندد21.3سددنة  30-20فددن حددي  بلددغ عدددد الدداي  تتددراوح أعمدداره  بددي  %  2.1يعددادل 

الداي  تتدراوح أعمداره  بدي   رطدبلغد  فادة امُ و   وهن أكبدر مسدبة مد  عيندة البحدط ،% 48.9ما يعادل  40-31أعماره  بي  
 % 10.6أي ما يعادل  ،عمال م  عينة البحط خمسةسنة  50بلغ  مسبة الاي  أعماره  أكفر م  و  ،%17سنة  41-50
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وهاا أمر ليجدابن بالنسدبة  ،%61.7طر الحايلي  علر ش ادة ليسامس تمفل امرلبية بنسبة مسبة امُ نتائا أن الت. ر 
لمؤسسددة علددر مدده يعنددس حددرص ا  إمددا أاعاليادد امن ممارسددة الم ددام فددن المنايددب اإلداريددة تتطلددب مسددتو  تعليميادد ،للمؤسسددة

التعليمدن   المستو   –عملية االختيار  فن –االعتبار  أم ا تأخا بعي ع  ف الا ال  اداا العليا،  ي استقطار المترشحي  ذو 
وهدداا مددا يعنددس حددرص  ،%19.1طددر مددا يعددادلمسددبة الحايددلي  علددر شدد اداا التكددوي  الم نددن فددن فاددة امُ  إامدد فددن حددي  

وقد بلغ  مسبة الحايلي   من أجورها زهيدة مقارمة بم  ه  فن مستو  أعلر  ،المؤسسة علر توظيف هاا النوع م  الفااا
طدددر وهددد  يمفلدددون مُ  ،14.9 الددداي  لددددي   مؤهدددل علمدددن ثددداموي فدددن حدددي  بلغددد  مسدددبة  ،4.3علدددر شددد ادة ماجسدددتير مدددا يعدددادل 

  لمؤسسة فن ا ةأقدمي لاي  لدي  المؤسسة ا

لذ بلغدد  مسددبت    ،سددنواا للدر ع ددر طددر هدد  مد  تتددراوح مدددة عمل دد  فددن المؤسسدة أقددل مدد  خمددسيالحد  أن أرلددب امُ 
سددنة  15-11ومسددبة الدداي  تتددراوح مدددة عمل دد   سسددة علددر توظيف ددا ميددحار ال دد اداا،وهدداا يعنددس حددرص المؤ   23.4%
 طر المؤسسة أُ % م  8.5سنة فأكفر  31( سنة و25-21الاي  تتراوح مدة عمل   )مسبة ا بلغ  وأخيرا %  12.8

% مدد  55.3( قددد بلددغ عدددده   دينددار جزائددري  40000 – 30000حصددلون علددر مبلددغ )أن الدداي  ي مدد  النتددائا يتبددي 
إمددا أن مؤسسددة مفطددال مدد  بددي    وهددو أجددر ال بددأخ بدده مقارمددة بمددا تقدمدده بعددض المؤسسدداا العموميددة لطدداراا المؤسسددة،

 50000 – 40000المؤسسداا العموميددة التددن تتميددز بددأن أجددر عمال ددا مرتفددب  فددن حددي  بلغدد  مسددبة الدداي  يتقاضددون أجددر )
لاي  تتراوح مددة عمل د  بالمؤسسدة أقدل مد  ع م  امجور مخصص لفاة رؤسات المصالح اوهاا النو  ،%29.8 (دينار جزائري 

وقددد تعادلدد  إددل مدد  مسددبة   %10.6( دينددار جزائددري  30000 – 20000الدداي  يتقاضددون أجددر )   مسددبةبلغددسددنواا  و  10
 % 2.1بد  دينار جزائري  60000وأكفر م   دينار جزائري  60000 – 50000الاي  يتقاضون أجر 

 وات التحلــيل اإلحصــائي:أد -ب

وتددد  اسدددتخدام امدواا  ،SPSSلمعالجدددة البيامددداا تددد  االعتمددداد علدددر برمددداما الحزمدددة اإلحصدددائية للعلدددوم االجتماعيدددة 
 اإلحصائية التالية:

  التكراراا والنسب الماوية لغرا ويف خصائص العينة واستجاباا امفراد حول أبعاد الدراسة -
  متغيري الواتجال العالقة بي  قي   بارسون الاي يستخدم  لقياخ قوة معامل ارتباي -
وذلدددك بغدددرا اختبدددار الفدددوارن بدددي  متوسدددطاا عددددة فاددداا أو مسدددتوياا للمتغيدددر ، دياختبدددار تحليدددل التبددداي  امحدددا -

  المستقل وتأثيرها فن المتغير التابب
  مدماي فن اقتصاد المعرفةالكفاتاا فن اال لدارةاالمحدار الخطن البسيط الختبار أثر أبعاد  -
 :الفرضيـاتعرض نتائج  -ج
 ة األولى:رئيسالفرضية ال  

التدن تنبفدق  الكفداتاا وأبعداد االمددماي فدن اقتصداد المعرفدة  لدارةتوجد عالقة ارتباي ذاا داللة لحصائية بي  أبعداد ال 
 :عن ا الفرضياا التالية

  أبعاد االمدماي فن اقتصاد المعرفةو  داللة لحصائية بي  الكفاتاا الفرديةتوجد عالقة ارتباي ذاا ال  :األولى الفرعية الفرضية
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 (6) جدول رقم
 عالقة االرتباط بين الكفاءات الفردية وأبعاد االندماج في اقتصاد المعرفة

 التعلم المستمر اإلبداع التدريب واالتصالتكنولوجيا المعلومات  

الكفاءات 
 الفردية

Corrélation de 
Pearson .455** .236 .109 .167 

Sig. (bilatérale) .001 .110 .464 .262 
N 47 47 47 47 

هددو أن معامددل االرتبدداي بددي  الكفدداتاا الفرديددة وتكنولوجيددا المعلومدداا واالتصددال ( 6رقدد  ) يالحدد  مدد  خددالل الجدددول
ارتبدداي موجبددة وطرديددة وهددو ارتبدداي متوسددط ممدده محصددور بددي   توجددد عالقددة عليدده،و   كبددر مدد  الصددفر، وهددن قيمددة أ0.455
0.5[المجال  −   فدن حدي  أن معامدل االرتبداي 0.05قدل مد  أ وهدو  0.001سداوي يما أن مستو  الداللة المعنويدة إ   ]0.3

 𝛿𝑖𝑔 ( وقيمددددة0.167، 0.109، 0.236لن ) بددددي  الكفدددداتاا الفرديددددة والتدددددريب واإلبددددداع والددددتعل  المسددددتمر إددددان علددددر التددددوا
ال  ، فإمده0.05كبر م  مسدتو  الداللدة المعتمددة وهدو ، وبما أم ا أ(0.262، 0.464، 0.110االحتمالية إام  علر التوالن )

 توجد عالقة ارتباي بي  الكفاتاا الفردية وامبعاد السابقة  

 (7)جدول رقم 
 االندماج في اقتصاد المعرفةاالرتباط بين الكفاءات الفردية و عالقة 

 المعر فة اقتصادفي  االندماج 

 الكفاءات الفردية
 *318, معامل ارتباي بارسون 

Sig  : 030, االحتمالية 
N 47 

عندد  0.318ن معامل االرتباي بدي  الكفداتاا الفرديدة وأبعداد االمددماي فدن اقتصداد المعرفدة مجتمعدة إدان أ( 7)م  جدول مالح  
 لحصددائيةومندده توجدد عالقدة ارتبداي ذاا داللدة ، 0.05قدل مد  أوهدن  0.03يددة بلغد  االحتمال 𝛿𝑖𝑔 إمدا أن قيمدة  0.05مسدتو  داللدة 

  مرفض فرضية العدمومنه   ةبي  الكفاتاا الفردية وأبعاد االمدماي فن اقتصاد المعرفة وهن عالقة ارتباي طردية موجبة ومتوسط

 لحصائية بي  الكفاتاا الجماعية وأبعاد االمدماي فن اقتصاد المعرفة  ذاا داللةتوجد عالقة ارتباي ال الفرضية الفرعية الثانية: 

 (8)جدول رقم 
 عالقة ارتباط بين الكفاءات الجماعية وأبعاد االندماج في اقتصاد المعرفة

التعلم  اإلبداع يبالتدر  واالتصالتكنولوجيا المعلومات  
 المستمر

 الكفاءات الجماعية
 114.- 023.- 032.- **380. معامل ارتباي بارسون 

Sig.  444. 878. 833. 008. االحتمالية 
N 47 47 47 47 

الح  أن معامل االرتباي بي  الكفاتاا الجماعية وتكنولوجيا المعلوماا واالتصال قد بلغ ي( 8رق  ) م  خالل الجدول
ومنده فإمده توجدد   01 0وهدن أقدل مد   008 0ة قدد بلغد  االحتماليد 𝛿𝑖𝑔إمدا أن قيمدة   01 0عند مسدتو  داللدة  380 0
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وهددن عالقددة ارتبداي موجبددة ومتوسدطة  فددن حددي  أن المعلومدداا واالتصدال  تكنولوجيداعالقدة ارتبدداي بدي  الكفدداتاا الجماعيددة و 
 ،-032 0تددوالن )التدددريب واإلبددداع والددتعل  المسددتمر( علددر المعامددل االرتبدداي قددد بلددغ بددي  الكفدداتاا الجماعيددة وامبعدداد امخددر  )

، 833 0الحتماليددددة قددددد بلددددغ ) ا   𝛿𝑖𝑔إمددددا أن مسددددتو   ،( وهددددن قددددي  سددددالبة تكدددداد تقتددددرر مدددد  الصددددفر-114 0، -023 0
ومنه فإمه ال توجد عالقة ارتباي ذاا داللة لحصائية بي  الكفاتاا الجماعية   05 0( وهن قي  أكبر م  444 0، 878 0

  وامبعاد السابقة
 (9)جدول رقم 

 االندماج في اقتصاد المعرفةارتباط بين الكفاءات الجماعية و  عالقة

 فةاالندماج في اقتصاد المعر  

 الكفاءات الجماعية
 053. معامل ارتباي بارسون 

Sig.  721. االحتمالية 
N 47 

المعرفدددة بلدددغ معامدددل االرتبددداي بدددي  الكفددداتاا الجماعيدددة وأبعددداد االمددددماي فدددن اقتصددداد قيمدددة ن أ( 9) جددددولمددد  مالحددد  
 وبالتدالن فإمده تقبدل فرضدية العددم  0.05وهدن أكبدر مد  مسدتو  الداللدة المعتمدد  0.721االحتمالية بلغ   δig( وقيمة 053 0)

 االمدماي فن اقتصاد المعرفة  بي  الكفاتاا الجماعية وأبعاد التن تنص علر أمه ال توجد عالقة ارتباي ذاا داللة لحصائية
 (10)جدول رقم 

 االندماج في اقتصاد المعرفةارتباط بين إدارة الكفاءات و قة عال

 فةالمعر  اقتصادفي  االندماج 

 الكفاءات إدارة
 215. معامل ارتباي بارسون 

Sig.  148. االحتمالية 
N 47 

وأبعداد االمددماي فدن اقتصداد  مجتمعدة الكفداتاا لدارةن معامل االرتباي بدي  أبعداد مجد بأ( 10)ق  ر  الجدول وم  خالل
وبمدا   وبالتدالن يعندس ضدعف العالقدة بدي  المتغيدري  ،وهدو معامدل ارتبداي موجدب وضدعيف 0.215يسداوي  مجتمعدة المعرفة
مه ال توجد عالقة ارتباي أتقبل فرضية العدم التن تنص علر  فإمه ،0.05وهن أكبر م   0.148االحتمالية =  δigأن قيمة 
  كفاتاا وأبعاد االمدماي فن اقتصاد المعرفةال لدارةبي  أبعاد 

  :ةة الثانيرئيسالفرضية ال
  الكفاتاا فن أبعاد االمدماي فن اقتصاد المعرفة دارةإليوجد تأثير ذو داللة لحصائية ال 

ما يعنن  ، وهو0.025 إما بلغ معامل التحديد، 0.046أن قيمة معامل االرتباي الفنائن إام   (11رق  )يبي  الجدول 
 Fن قيمدددة لالكفددداتاا  وحيدددط  لدارة% مدد  التغييدددر فدددن أبعددداد االمددددماي فددن اقتصددداد المعرفدددة يعدددود للدددر التغييددر فدددن 2.5أن 

هدو أكبدر مد   0.627وبمدا أن مسدتو  الداللدة  ،4.08التدن تسداوي الجدوليدة  Fوهن أقل م  قيمة  2.172المحسوبة تساوي 
داللددة  يعدددم وجددود تددأثير ذعلددر ة مددالقائ صددفريةضددية البديلددة ومقبددل الفرضددية الفإمنددا مددرفض الفر  ،المسددتو  المعتمددد 0.05

 الكفاتاا فن أبعاد االمدماي فن اقتصاد المعرفة  دارةإللحصائية 
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 (11)جدول رقم 
 الكفاءات في أبعاد االندماج في اقتصاد المعرفة إدارةاختبار تأثير 

Modèle معامل التحديد 
معامل االرتباط 

 الثنائي
R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,215a ,046 ,025 ,627 

Modèle متوسط المربعاا درجة الحرية مجموع المربعاا D Sig. 

1 

 148a, 2,172 854, 1 854, االمحدار

   393, 45 17,699 البواقن

Total 18,553 46    

 ,a. Valeurs prédites : (constantes) الكفاتاا لدارة

   : b. Variable dépendanteفن اقتصاد المعرفة االمدماي 
Coefficients 

Modèle 
Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés T Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 2,960 ,651  4,550 ,000 

 148, 1,474 215, 168, 248, الكفاتاا لدارة

 ة الثالثة:رئيسالفرضية ال
الديمغرافيددة، والتددن امدددماي  المؤسسددة فددن اقتصدداد المعرفددة تعددود للددر متغيددر حددول توجددد فددرون ذاا داللددة لحصددائية ال 

 :تن ق عن ا الفرضياا التالية

  متغير الدخللامدماي  المؤسسة فن اقتصاد المعرفة تعود حول توجد فرون ذاا داللة لحصائية ال الفرضية الفرعية األولى: 
 (12)جدول رقم 

 تحليل التباين األحادي حسب الدخل

مصدر التباين                                
 المجال        

 مجموع المربعات
درجة 
 الحرية

متوسل 
 المربعات

F 
 القيمة

 االحتمالية 

 االندماج في
 اقتصاد المعرفة

 076, 2,282 828, 4 3,312 المجموعاابي  

   363, 42 15,241 داخل المجموعاا

Total 18,553 46    

 Fمد  قيمدة  وهن أكبدر 2.61تساوي  4/42الجدولية عند درجة حرية  Fأن قيمة ( 12رق  )الجدول  يالح  م  خالل
وهدددو أكبدددر مددد  مسدددتو  الداللدددة المعتمددددة   0.076االحتماليدددة يسددداوي  δigإمدددا أن مسدددتو   ،2.28المحسدددوبة التدددن تسددداوي 

فدرون ذاا داللدة لحصدائية   وهاا يقود للر رفض فرضية اإلثبداا وقبدول فرضدية العددم التدن تدنص علدر أمده ال توجدد ،0.05
  امدماي  المؤسسة فن اقتصاد المعرفة تعود للر متغير الدخلحول 
  امدماي  المؤسسة فن اقتصاد المعرفة تعود للر متغير الخبرةحول توجد فرون ذاا داللة لحصائية ال : ثانيةال الفرعية الفرضية
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 (13)جدول رقم 
 تحليل التباين األحادي حسب الخبرة

 المجال مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسل 
 المربعات

F  القيمة االحتمالية 
sig 

 االندماج في
 فةاقتصاد المعر 

 017, 2,978 955, 6 5,729 المجموعاابي  

   321, 40 12,825 داخل المجموعاا
Total 18,553 46    

اوي وهن أكبر م  قيمت ا الجدولية التن تسد ،2.978تساوي  المحسوبة Fيالح  أن قيمة ( 13رق  ) م  خالل الجدول
وهاا يقود للر   0.05م  مستو  الداللة المعتمدة  أقل نوه 0.017 تساوي  δigإما أن   6/40عند درجة حرية  2.34للر 

فة تعدود امدماي  المؤسسة فن اقتصاد المعر حول فرون ذاا داللة لحصائية   التن تنص علر أمه توجد اإلثبااقبول فرضية 
 فرضية العدم للر متغير الخبرة ورفض 

تعدود للدر متغيدر امددماي  المؤسسدة فدن اقتصداد المعرفدة حدول توجدد فدرون ذاا داللدة لحصدائية ال  :الثـةالث الفرعية الفرضية
  المستو  التعليمن

 (14)جدول رقم 
 تحليل التباين األحادي حسب المستوى التعليمي

 مصدر التباين             المجال
 مجموع 
 المربعات

 رجةد
 الحرية

القيمة االحتمالية  F متوسل المربعات
Sig 

االندماج في 
 فةاقتصاد المعر 

 997, 016, 007, 3 021, المجموعاابي  

   431, 43 18,532 داخل المجموعاا
Total 18,553 46    

ة يدالجدوليدة عندد درجدة حر  Fأقدل مد  قيمدة  0 016المحسوبة تسداوي  Fيالح  أن قيمة  (14) رق  م  خالل الجدول
وهدداا يقددود للددر رفددض   الداللددة المعتمدددةوهددن أكبددر مدد  قيمددة مسددتو  ، 0.997سدداوي تاالحتماليددة  δigإمددا أن قيمددة   3/43

امدددماي  المؤسسددة فددن حددول فددرون ذاا داللددة لحصددائية   وقبددول فرضددية العدددم التددن تددنص علددر أمدده ال توجددد فرضددية اإلثبدداا
 اقتصاد المعرفة تعود للر متغير المستو  التعليمن 

  المؤسسة فن اقتصاد المعرفة تعود للر متغير الس امدماي  حول توجد فرون ذاا داللة لحصائية ال  :رابعةال الفرعية الفرضية

 (15)جدول رقم 
 تحليل التباين األحادي حسب السن

 مصدر التباين                 المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 sigالقيمة االحتمالية  F متوسل المربعات

 في االندماج
 فةاقتصاد المعر 

 378, 1,082 433, 4 1,733 بي  المجموعاا
   400, 42 16,820 داخل المجموعاا

Total 18,553 46    
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 2.61الجدوليدة التدن تسداوي  Fأقل م  قيمة  1.082المحسوبة تساوي  Fيالح  أن قيمة ( 15رق  ) م  خالل الجدول
وهددن أكبددر مدد  قيمددة مسددتو  الداللددة المعتمدددة وهدداا يقددود للددر رفددض  δig  =0.378إمددا أن قيمددة  4/42عنددد درجددة حريددة 
امدددماي  المؤسسددة فددن حددول  فددرون ذاا داللددة لحصددائية  فرضددية العدددم التددن تددنص علددر أمدده ال توجدددوقبددول  فرضددية اإلثبدداا

  اقتصاد المعرفة تعود للر متغير الس 

امدماي  المؤسسة فن اقتصاد المعرفدة تعدود للدر متغيدر حول توجد فرون ذاا داللة لحصائية ال  :خامسةال الفرعية الفرضية
  المنصب

 (16)جدول رقم 
 تحليل التباين األحادي حسب المنصب

 F متوسط المربعاا درجة الحرية مجموع المربعاا مصدر التباي            المجال
القيمة االحتمالية 

sig 

مدماي فن اال
 فةالمعر  اقتصاد

 749, 406, 170, 3 511, بي  المجموعاا
   420, 43 18,042 داخل المجموعاا

Total 18,553 46    

 2.84أقل م  قيمت دا الجدوليدة التدن تسداوي  0.406المحسوبة تساوي  Fيالح  أن قيمة  (16رق  ) م  خالل الجدول
وهدداا   0.05ر مدد  مسددتو  الداللددة المعتمددد وهددن أكبدد 0.749سدداوي تاالحتماليددة  δigإمددا أن قيمددة   3/43ة عنددد درجددة حريدد

امددماي  حدول  فدرون ذاا داللدة لحصدائية  ال توجدد مدهوقبول فرضدية العددم التدن تدنص علدر أ يقود للر رفض الفرضية البديلة
 المؤسسة فن اقتصاد المعرفة  تعود للر متغير المنصب 

 السابقة:مناقشة النتائج في ضوء فرضيات الدراسة والدراسات  -د
الدراسددة فددن ضددوت الفرضددياا الموضددوعة وإيجدداد تفسددير مناسددب ي ددرح ذلددك وقددوع النتددائا فددن هددال مدد  أجددل تقيددي  شددامل لنتددائا 
 تن:(، وهن إاآل17بب تفصيل ذلك فن الجدول رق  )تغلب  علر حاالا قبول ا ويمن  تت ،المستوياا حيط حاالا مفن الفرضية

جل ارتبداي موجدب ومتوسدط فقدط مدب : سُ الفردية وأبعاد االندماج في اقتصاد المعرفةعالقة االرتباط بين الكفاءات  -
ا وريدر معندوي، ويفسدر ذلدك بعددم لدراك الفادة بعد تكنولوجيدا المعلومداا، أمدا مدب بقيدة امبعداد فكدان االرتبداي ضدعيفا 

شدارلن مد  عمدال وهد  الراد العينة رلب أفه بالنسبة مسيما أم ،المستجوبة، م  ج ة، لمزايا اإلبداع والتدريب والتعل 
إدان أهد  جامددب لمسدول فددن أعمدال   اليوميدة هددو دمدا أج دزة تكنولوجيددا المعلومداا فددن  ،روتينيددةالمنتبيدة الوظدائف ال

الخبرة الاي  ثب  وجود فرون فن استجابات   إاموا بنسبة قليلة ل  تتجاوز مسبة  ي لعداد التقارير اليومية  إما أن ذو 
  وم  ج دة أخدر ، 8 46سنواا فكام   10الخبرة أقل م   ي سنة، أما مسبة ذو  25رة أكفر م  لمستو  خب 14.9

فإن عدم تسجيل فرون تعز  للمستو  التعليمن والس  والمنصب يمن  تفسديرل بدأن لدارة الكفداتاا فدن المؤسسدة ال 
النتيجددة معقولددة علددر الددرر  مدد  أم ددا ن هددال ل ،الكفدداتاا الفرديددة وال بتفمين ددا أو تنميت ددا والحفدداظ علي ددات ددت  بتقيددي  

(  وقد يفسر ذلك بداختال  امدواا 2011ورحيل ) ،(2004( ودراسة حمدي )2004عنس متائا دراسة سماللن )
المسددتعملة  فنتددائا هددال الدراسدداا إامدد  م.ريددة، أو ماتجددة عدد  اسددتعمال المقابلددة والمالح.ددة إددأداة بحددط، والتددن ال 

 ،اتسجيل دراستنا ل ال النتدائا معقدول جددا أن البحط دون دليل ملموخ  فن حي   تخلو م  التحيز إلثباا فرضياا
( التددددن سددددجل  مخدددداو  مدددد  اآلثددددار 2002) Fourcadeخايددددة فددددن مؤسسددددة مفطددددال، وهدددداا يتفددددق مددددب دراسددددة 
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االجتماعيددة السددلبية للعولمددة فددن ظددل اقتصدداد المعرفددة، من عدددم مواكبددة المؤسسدداا ل دداا االقتصدداد بددإدارة سددليمة 
للكفاتاا )خاية الفردية(، يجعل ا معرضة للتسريح فن حدال فقددان المؤسسدة لمزايدا الريدب الداي تحققده، وهداا حدال 
مفطددال  أمددا عالقددة االرتبدداي بددي  الكفدداتاا الفرديددة ومجمددوع أبعدداد االمدددماي فددن اقتصدداد المعرفددة، فكامدد  متوسددطة 

 إأكفر منون ظاهري القتصاد المعرفة ورلب  استعماالا تكنولوجيا المعلوماا علر بقية العناير، 

 (17)جدول رقم 
 ملخص نتائج اختبار فرضيات الدراسة

  النتيجة المتغيرات الفرضيات
  1الفرضية 

 وجود ارتباط بين:
 قبول الفرضية ارتباي متوسط وموجب ومعنوي  الكفاتاا الفردية وتكنولوجيا المعلوماا

 مفن الفرضية وموجب ورير معنوي ارتباي ضعيف  الكفاتاا الفردية والتدريب
 مفن الفرضية ارتباي ضعيف وموجب ورير معنوي  واإلبداعالكفاتاا الفردية 

 مفن الفرضية ارتباي ضعيف وموجب ورير معنوي  الكفاتاا الفردية والتعل  المستمر
الكفاتاا الفردية وابعاد االمدماي فن 

 قبول الفرضية ومعنوي ارتباي متوسط وموجب  اقتصاد المعرفة مجتمعة
 قبول الفرضية ارتباي متوسط وموجب ومعنوي  الكفاتاا الجماعية وتكنولوجيا المعلوماا

 مفن الفرضية ارتباي ضعيف وسالب ورير معنوي  الكفاتاا الجماعية والتدريب
 مفن الفرضية ارتباي ضعيف وسالب ورير معنوي  واإلبداعالكفاتاا الجماعية 

 مفن الفرضية ارتباي ضعيف وسالب ورير معنوي  الجماعية والتعل  المستمرالكفاتاا 
االمددددماي فددددن  وأبعدددادالكفددداتاا الجماعيدددة 

 مفن الفرضية ارتباي ضعيف وموجب ورير معنوي  اقتصاد المعرفة مجتمعة
لدارة الكفدددداتاا علددددر أبعدددداد االمدددددماي فددددن 

 الفرضيةمفن  ارتباي ضعيف وموجب ورير معنوي  اقتصاد المعرفة
 2الفرضية 

  :يوجد تأثير بين
لدارة الكفدددداتاا علددددر أبعدددداد االمدددددماي فددددن 

 ةمفن الفرضي تأثير ضعيف ورير معنوي  اقتصاد المعرفة
 3الفرضية 

بوجد اختالف حـول 
االنــــــــــدماج فــــــــــي 
اقتصــــــاد المعرفــــــة 

 يعود إلى:

 مفن الفرضية ال توجد فرون  الدخل
 قبول الفرضية توجد فرون  الخبرة

 مفن الفرضية ال توجد فرون  المستو  التعليمن
 مفن الفرضية ال توجد فرون  الس 

 مفن الفرضية ال توجد فرون  المنصب
فدن عددم  ُسدجل  المالح.دة مفسد ا: عالقة االرتباط بين الكفاءات الجماعيـة وأبعـاد االنـدماج فـي اقتصـاد المعرفـة -

وهداا   اوجود عالقدة االرتبداي ماعددا مدب مندون تكنولوجيدا المعلومداا  لكد  الالفد  لالمتبدال أن االرتبداي إدان عنسديا 
الجماعدة داخدل المؤسسدة، وعددم مراعداة مندون  حراتيجية لغدرخ رو اسدت ةف و يدل علر ريار أي ،لن دل علر شنت

  لياا لدارة الكفاتاالإلضافة فن إل عم من ئروح الفريق وما يتيحه م  جمب 
يددة  إمددا يفسددر ه اشددة امدددماي المؤسسددة فددن للكتروموال يتعلددق ذلددك فقددط بتقاسدد  معلومدداا علددر حوامددل معلومدداا 

( الداي درخ وضدعية أحددد البلددان العربيددة 2009اقتصداد المعرفدة، وتتفددق هدال النتيجددة مدب دراسدة إددل مد  الفددزاري )
تددن سددجل  ه اشددة امدددماي االقتصدداد الفرمسددن فددن االقتصدداد ( ال2002) .Paillard et, al و )سددلطنة عمددان(
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ا فددن أن هددال النتيجددة معقولددة جدددا  يعنددنة، ممددا نسددبة للددر االقتصدداداا المتقدمددبالموقعدده مدد  رر  علددر الدد ،العددالمن
 اقتصاد مام ريعن مفل االقتصاد الجزائري 

إان للنتائا السابقة أثر مباشر علر عدم وجود أثر بي  متغيري الدراسة، ففن ظل : وجود أثر بين متغيري الدراسة -
، الكفداتاا فدن المؤسسدة لدارةهال المعطياا ال يمن  توقب وجود عالقة تأثير بدي  المتغيدري ، لال بتغييدر متطلبداا 

اا مدددؤهالا تسدددمح ثددد  تتبدددب سدددير عمليددداا هدددال اإلدارة لتكدددون النتيجدددة الحصدددول علدددر إفددداتاا فرديدددة وجماعيدددة ذ
 باالمدماي فن اقتصاد المعرفة 

أمدا مدا تد  تسدجيله بخصدوص إدون المؤسسدة رائددة فددن مجال دا، وثاميدة علدر المسدتو  الدوطنن واإلفريقدن، فدإن ذلددك  -
ددا يددرتبط  بف ددل الريددب الدداي تقدمدده المددواد المسددوقة  إامدد بمجددال م دداط ا فددن المددواد البتروليددة ومع.دد  متائج ددا أساسا

د لة لدارة أمسدباهتمدام العداملي  فدن المؤسسدة   لعددمومعقدوالا  اضدمنيا  اوتعدد هدال المعطيداا تفسديرا ،  دافةم اوليس  قيما
-Loufraniاالسدددتدالل بمنطقيدددة هدددال النتدددائا بدراسدددة ويمنددد  الكفددداتاا لتحقيدددق االمددددماي فدددن اقتصددداد المعرفدددة، 

Fedida (2006  التددن درسدد  حالددة أربددب مؤسسدداا تميددزا باهتمددام عددال ) خايددة أم ددا مصدددر تحقيددق  ، ددالكفاتات
  وليس باالعتماد علر ارتفاع امسعار العائد للر ظرو  السون العالمن ،مزاياها التنافسية

 الخاتمة:
وقد   الكفاتاا فن امدماي مؤسسة مفطال فن اقتصاد المعرفة لدارةهدف  هال الدراسة للر التعر  علر مد  مساهمة 

ووزعد  علدي   اسدتمارة شدمل  مختلدف  ،باتندةبشمل مجتمب الدراسة فادة مد  لطداراا مؤسسدة توزيدب وتسدويق المدواد البتروليدة 
ير الكفاتاا )الكفاتاا الفردية والكفاتاا الجماعية( وأبعاد االمدماي فن اقتصاد المعرفة والتن تمفل  فن تكنولوجيا يأبعاد تس

 اإلبداع( و التعلي  المستمر، و يب، التدر و المعلوماا واالتصال، 

الكفاتاا فن المن.مدة يؤهل دا  إدارةبا والتن تفيد بأن االهتمام يالح  م  النتائا أم ا جاتا بعنس ما هو متوقب م.ريا  
لالمدماي فن اقتصاد المعرفة  رير أن مؤسسة مفطال ل  تقب ضم  هال المؤهالا ولد  تعتدر  ب دا  ويمند  لرجداع ذلدك للدر 

لدارة المعرفة ب نل واضح، باإلضافة للدر ريدار التوجده محدو  ت. ر فيهعدة عوامل م  بين ا مجال عمل المؤسسة الاي ال 
سة، وأكفر م  ذلك ريار اقتناع مواردها الب رية بفوائد التحول محو اقتصاد المعرفة، خايدة أم دا مؤسسدة المعرفة فن المؤس

 راتيجية منا زم  طويل ومجاحات ا تعود للر خصويية المادة وارتفاع أسعارها ال رير ستعمومية ل  تغير فن توج ات ا اال

 ما يلن: .ري والتطبيقن،فن جامبي ا الن الدراسة وأه  االستنتاجاا التن سجلت ا
  نافسة بالمنوماا المعرفية إموضوع للتنافستالمتزايد اهتمام المؤسساا  -
  امتقال مسار لدارة الموارد الب رية للر المد  االستراتيجن -
تزايددد اهتمددام المن.مدداا والحنومدداا الرسددمية وريددر الرسدددمية، فددن الدددول الناميددة والمتقدمددة، بوجددور االمدددماي فدددن  -

  معرفةاقتصاد ال
  قطاب ا وتنميت ا ث  االحتفاظ ب اعدم اهتمام المؤسسة، موضوع الدراسة، بالكفاتاا الفردية ومؤهالت ا الست -
  راتيجية المؤسسةاستوييارت ا ضم  لجماعية عدم اهتمام المؤسسة بالكفاتاا ا -
  بخاية التدريب والتعلي  واإلبداعاهتمام المؤسسة بمنوماا اقتصاد المعرفة و عدم  -
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فددإذا إددان هدداا حددال ثددامن أكبددر شددرإة علددر  ه اشددة مؤشددراا امدددماي المؤسسدداا الجزائريددة فددن اقتصدداد المعرفددة، -
  ر للر الموارد ذاا الريب المرتفبفكيف بالمؤسساا امخر  التن تفتق ،المستو  الوطنن واإلفريقن

 فيما يلن: وعليه يمن  أن تصب التويياا الموج ة لمؤسسة مفطال

خاية بعد تسجيل العامل الوحيد الاي سجل فيه اختال  فن لدراك مد   ،بالحفاظ علر الكفاتااوجور االهتمام  -
  همية االمدماي فن اقتصاد المعار أ 
  وير الكفاتاا الفردية والجماعيةتعزيز استعمال واستغالل تكنولوجيا المعلوماا فن لطار تط -
  توجي  ا محو تنمية الكفاتاارية و راتيجية للموارد الب ستعادة الن.ر فن اإلدارة االل  -
  لباا االمدماي فن اقتصاد المعرفةلتوفير متطتوفير من.ومة بحط وتطوير فاعلة للر  نسعوجور ال -
  فن م.  التحفيز الخاية بالمؤسسة ذلك واعتماد ،توفير فرص التدريب والتكوي  المستمر -
ب دنل  اتخاذ القدرار والف د  والتحليدل واالسدتنباي تعزيز قدراا امفراد البحفية وبنات م اراا االكت ا  وحل م نالا -

  فردي وجماعن
فر في دا قددراا متعددددة وأن تراعدن المؤسسدة فددن عمليدة االختيدار، اختيددار اعلدر اسددتقطار إفداتاا عاليدة تتددو  العمدل -

)الحددوار، فر فددي   الصدفاا التاليددة: القددرة علددر التعامدل مددب الحاسدور والتقنيددة، م داراا االتصددال اامفدراد الدداي  تتدو 
التفدداوا، اإلقندداع(، م دداراا التفكيددر )التحليددل، حددل الم ددنالا، تقيددي  المواقددف( م دداراا معرفيددة )مسددتو  تعليمددن 

 ( عال  

 كفداتااا علر ذلك موجه اهتمام الباحفي  والممارسي  للر آفان جديددة فدن البحدط ت دت  بتدوفير متطلبداا لدارة الوتأسيسا 
 :وذلك م  خالل ،وعمليات ا وتقويم ا

لعددالمن للمددواد فددن السددون ا امسددعارفريددة ارتفدداع  بإقصدداتالوضددعية التنافسددية الفعليددة للمؤسسددة  وتقيددي  ت ددخيص -
  راتيجية المتاحة فن ظل هبوي فن أسعار المواد المسوقةستالبترولية المسوقة، ودراسة الخياراا اال

ومدد  ثدد   ،اعلددر أكفددر الوظددائف تعفددرا دراسددة سددير عمليدداا لدارة الكفدداتاا فددن المؤسسددة موضددوع الدراسددة للوقددو   -
  يد مواقب التعديل الواجب تنفياهاتحد

  تطبيق الدراسة علر عينة م  المؤسساا م  جميب القطاعاا للويول للر متائا يمن  تعميم ا -
وإمتدداي  كفدداتاالدارة ال مددب القطدداع االقتصددادي فددن التوجدده بالبحددط محددو دور الجامعددة فددن خلددق لمنامدداا التكامددل -

  اكفاتاال
جبرهدا علدر وجدور ، وذلدك يالبحط فن دور الجامعة لدفب المواهدب مد  خدالل التحدول للدر م دا الجامعداا الرياديدة -

  تحقيق االمدماي فن اقتصاد المعار 
 والتكنولددوجن العلمددن إالبحددط، التقليديددة ريددر التنمويددة القطاعدداا لتطددال االسددتفمار قاعدددة تنويددب سددبل فددن البحددط -

  البحوث  ومتائا االختراع وتسويق براتاا واستفمار
إتنفيدا  ،بطدرن ريدر تقليديدة ةريدر الجامعيدالجامعيدة و  والكفداتاا فن اسدتقطار المواهدب المؤسسااالبحط فن دور  -

  براما تأهيل أو حوافز لتفمي  المواهب فن إل المجاالا وتوجي  ا للر االستخدام المناسب
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 استمارة االستبيان
 :المعلومات الشخصية -أوالا 

 )  ( 50أكفر م   )  ( 50-41 )  (  40-31 )  (   30-21 )  (  سنة  20قل م  أ ر:ــالعم -
 )  (تكوي  م نن    )  (   دإتورال  )  (  ماجستير )  ( ليسامس  )  (ثاموي فأقل  المؤهل العلمي: -
                        رئيس فرع )  (   عامل  )  ( حدد )  ( رئيس مرإز )  ( رئيس دائرة )  (رئيس مصلحة  )  ( مدير المنصب: -
 سنة فأكفر )  ( 31)  (   30-26)  (  25-21)  (  20-16)  (  15-11)  (  10-5بي  سنواا )  (  5 أقل م  :سنوات الخبرة -
 (دي )  60000) ( أكفر م   60000-50000 دي )  ( 50000-40000بي  دي )  ( 40000 -30000 )  ( بي  دي 30000 أقل م  الدخل: -

 :متغيرات البحث -اثانيا 
موافم  العبارات المتغيرات

ال  موافم بشده
 أدري 

غير 
 موافم

 موافم غير
 بشدة

الكفاءات 
 الفردية

      المعارف     
      الكافية مدات عملن ةالعمل والدراي بإجراتااامتلك المعار  الخاية  -1
      لدي القدرة علر ف   ما أقوم به م  م ام -2
      ال أجد يعوبة فن ف   الم ت  الجديدة الموإلة الن -3

      المهارات
      تعلم  استخدام التقنياا الخاية بمجال عمل المؤسسة -4
      منصب آخرلال أجد يعوبة فن استخدام تقنياا جديدة لذا ت  تحويلن م  منصب عملن  -5
      اكتسب  الم اراا الالزمة التن تمنننن م  ممارسة م امن -6

      السلو      
      لآلخري  اإليغاتامتلك القدرة علر  -7
      أتفاعل بايجابية مب زمالئن فن العمل -8
      علر ما تعلمته م  معار  اآلخري امتلك القدرة علر تلقي   -9

الكفاءات 
 الجماعية

      التعاون 
      تقدي  مج ود أكبرلم  العمل بمفردي ممه يدفعنن  أكفرأميل للعمل مب فريق  -10
      أف ل العمل الاي يحوي م ام فردية علر العمل الاي يحوي م ام جماعية -11
      أجد يعوبة فن االمدماي مب فريقن فن العمل مسبار خاية بن  -12
      أجد يعوبة فن االمدماي مب فريقن فن العمل مسبار عائدة للر أع ات الفريق -13
      ال أجد يعوبة فن أن أتصل بأي ع و م  أع ات الفريق -14
      للي  عائدة  مسبارالفريق  أع اتامتلك قدراا اتصال عالية مب  -15
      الفريق لس ولة االتصال أع اتيوجد امسجام بي   -16
      واإلدارةم.ام المعلوماا داخل المؤسسة يس ل االتصال بي  العمال  -17

      تقاسم المعارف
      اآلخري أوافق علر مقل معارفن للر  -18
      الفريق علر مقل معارف   لآلخري  أع اتيوافق إل  -19

      تماسك الجماعة
      عمل مب فريق آخر لن فرية  أتيح أفكر فن ترك العمل مب هاا الفريق لذا  -20
      مالئمة أراهاحرية فن أدات عملن بالطريقة التن العمل فن الفريق من لدي  أف ل -21
      اعتقد أن فريق العمل الاي اعمل فيه بحاجة للر أفراد جدد أكفر إفاتة -22

المتغير 
التاب : 
االندماج 

اقتصاد  في
 ارفالمع

      تكنولوجيا المعلومات
      عملن باستخدام تكنولوجيا حديفة أدات أف ل -23
      يصعب علن أدات عملن بنفاتة لعدم توفر التكنولوجيا الكافية -24
      إافية تمنننن م  استعمال أي تكنولوجيا جديدة خاية بعملنامتلك م اراا  -25
      دوراا تكوي  متمن  م  استخدام تكنولوجيا جديدة لجراتعلر  أوافق -26

      التدريب
      اعتقد أن التدريب ضروري م  أجل تحسي  إفاتتن -27
      م امن أداتالمعرفة التن اكتسب ا م  التدريب تساعدمن فن ابتكار أساليب حديفة فن  -28
      باستعمال شبنة االمترمي  امقطاعبتدريب مستمر دون  أقوم -29

 

      اإلبداع
      احرص علر تقدي  االقتراحاا وامفكار الجديدة فن اطار عملن -30
      بحل م نالا العمل بأسلور متجدد ومتطور أقوم -31
      ل مقترحاتن فن مجال العملساو ي جب الم -32
      أتمتب بم ارة فن الحوار والقدرة علر اإلقناع -33

      التعلم المستمر
      رئيسن فن العمل ي جعنن علر تعل  م اراا متنوعةن ل -34
      تعلمن المستمر يساه  فن لكسابن مرومة فن العمل لن -35
      أقوم بالتعل  بالبي  باستخدام شبنة االمترمي  -36
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to identify the most important indicators adopted in the 

Competences management (CM) and the integration into the knowledge economy (KE). In 

addition, the study attempted to test three hypotheses in NAFTAL unit of BATNA, namely 

whether there is a correlation between CM and the integration into the KE, and the impact of 

CM on the integration in the KE, and to identify the differences between respondents 

according to demographic variables in the relationship between the study variables. 

The study is based on a descriptive approach to cover the theoretical side. The practical 

side is relied on the use of the analysis method by using the statistical analysis methods to test 

the hypotheses. Preliminary data are collected from a sample of 50 from 356 employees in 

NAFTAL Company, 47 of them responded to the questionnaire, the study tool. Data 

processing is done based on the SPSS; own data processing in social science, and using 

frequencies, percentages, Pearson correlation coefficient, One way ANOVA, and simple 

linear regression. 

The main results show that NAFTAL do not tend to integrate into the KE, based on the 

absence of statistically significant correlation between the dimensions of CM and the 

dimensions of the integration in the KE. The study also shows the lack of effect of CM 

dimensions in the integration of the organization in the KE, and also proves that there is no 

statistically significant difference between the respondents to the integration of the 

organization in the KE by income: age, employment, level of education. However, there are 

statistically significant differences to the integration of the organization in the KE based on 

experience. 


