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 :ملخص
املعرفة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، يف  إدارةالوقوف على واقع  إىلالدراسة هندف يف هذه 

دد من قيادي موزع على ع استبيانظل املكانة اهلامة للمعرفة يف عمل املنظمات، مستعني بذلك على 
عينة مستهدفة من  ختياراالتنوع، من خالل آخذين بعني االعتبار عامل . املؤسسات االقتصادية

 .مل يف خمتلف القطاعات االقتصاديةتع اقتصاديةمؤسسات 
يعود لضعف توفر متطلبات ي املعرفة، والسبب الرئيس دارةإلبين ضعيف ت إىلوقد خلصت الدراسة 

حمرتمة من تكنولوجيا  يةنو ب مبادرة، إبداعية، من هياكل تنظيمية مرنة، ثقافة تنظيمية تشاركية، قيادة إدارهتا
 .واالتصال علوماتامل

 ملعلوماتاملعرفة، الثقافة التنظيمية، القيادة ، اهليكل التنظيمي، تكنولوجيا ا إدارة: كلمات المفتاحية
Abstract  :  

This study aims at shedding light on the reality of knowledge 

management in the Algerian economic institution due to the importance of 

knowledge in the science of organizations. By utilizing questionnaires 

distributed to leaders of economic institutions taking into account factor of 

diversity through the selection of a sample of economic institutions 

operating within different sectors.  

Findings show that, there is a flimsy adoption of knowledge 

management because of the weak availability of management requirements 

in terms of flexible organizational structures, participatory organizational 
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culture, initiative and creative leadership and acceptable structure of 

information and communication technology. 

Keywords:  Knowledge Management, Organizational Culture, Leadership 

,Organizational Structure, Information Technology. 

 :مقدمة 
كثر خرية املصدر األتعد فيه هذه األحيث هو العامل القائم على املعرفة،  عمال اليوم،عامل األ

دارته، إحسن يف تبين ، بل األاألداءحسن يف ساس التنافس فيه ليس على األأتنافسية وخلق للثروة، يكون 
لذا جتد غالبية االقتصاديات  ظيمي اجلديد،صيل حاصل يف تبين هذا النهج التنحت داءن التميز يف األأل

. املعرفة دارةالعاملية، ويف ظلها عدد وكربيات الشركات واملؤسسات العاملية، تعمل جاهدة على تبين برامج إل
 نتمائهااحالة املؤسسة اجلزائرية باختالف  إىلالواقع االقتصادي اجلزائري، و  إىلاألمر الذي حييلنا مباشرة 

 : التايلسؤال ال إىلالذي يدفعنا  األمر، إدارهتاو املعرفة  وختصصها، عن واقعها يف جمال
 اجلزائرية؟االقتصادية  يف املؤسسات ومتطلباهتا املعرفة  إدارةواقع هو  ما 

هبذا  االهتمامف، وقلة املعرفة يف املؤسسات االقتصادي اجلزائرية بالضع إدارةتتسم  :فرضيات الدراسة
دارية املبادرة ، كالقيادة اإلإدارهتابرز متطلبات أاملؤسسات اجلزائرية  فتقارال، وهذا نتيجة سرتاتيجياالاملورد 

، وكذا نقص وغياب تصالواالتكنولوجيا املعلومات  ةنيب يف ضعفالهلياكل التنظيمية املرنة، واملبدعة، ا
 .ية الداعمة واملرسخة هلذا النهج التسيريي اجلديدمالثقافة التنظي
مهية الدراسة هلدفها يف إبراز الدور الريادي الذي يلعبه عنصر املعرفة يف أتكمن : الدراسة وأهميةأهداف 
هذا العنصر يف املؤسسات اجلزائرية، ومدى توفر متطلبات  إدارةالتعرف على واقع  لةاو وحم، األعمالبيئة 
 .إدارته

ل نظري وقفنا و ين، األأجز  إىلحاطة بأهم مفاصل الدراسة، قسمنا الدراسة لغاية اإل: خلفية الدراسة
يف اجلزء التطبيقي واقع املعرفة يف  لنااو تنكما . إدارهتامتطلبات و  فهوم املعرفة، عملياتم على خالله
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عاملة يف مؤسسة اقتصادية  11عينة مستهدفة من  إىلاملؤسسات االقتصادية اجلزائرية، من خالل التوجه 
 . خمتلف القطاعات االقتصادية

 اإلطار النظري للدراسة : لو الجزء األ
معلومددات نكدددن "عددددت املفدداهيم املقدمدددة للمعرفددة، فهندددايف مددن حصددرها  يف كوهندددا ت : مفهوووا المعرفوووة .1

كدددز علدددى جانبهددا امللمدددوس فقدددق وهدددو مكمدددن النقددد املوجددده الدددذي وجددده هلدددذا ، حيدددث ر 1" ختزينهددا ومعاجلتهدددا
أهندا خدربات " للمعرفة، حيث يعرفها سيضاف خربة الفرد كمكون رئيأ، الذي Polaniاحلصر، خاصة من 

يف  Nonakaنوناكددا  فيمددا بهددب، 2" يف الددذاكرة التنظيميددة للمؤسسددة أو فددرادمرتاكمددة سددواء يف راوس األ
اإلنددان اققددق الددذي يزيددد مددن قدددرة "نددان، حيددث يعرفهددا ا نددوع مددن اإلأهنددهلددا علددى  عتبددارهاو حتديددده للمعرفددة 

4"وهنددايف مددن أعطددى هلددا صدديغة رياضددية ، 3" الكيددان علددى العمددل الفعددال أوالوحدددة 
"K=(I+T)*S  حيددث

(k  = ،املعرفددةI = ،املعلومدداتT= ،التكنولوجيدداS =التقاسددم)خددري اقدداكي للتطددور اهلائددل ، هددذا التعريددف األ
هنا محلدت نظدرة جزئيدة للمعرفدة أال انه وبالرغم من تعدد هذا املفاهيم نكن القول إ. يف تكنولوجيا املعلومات

 أنخددري نقددول أ، وكتعقيددب األعمددالرمبددا حتدداكي الصددناعة املوجددودة فيهددا منظمددة  أومسددت جانددب منهددا،  أو
الرمسيدة،  الصدرحيةوالضومنية،  الصوريةة بنوعيهدا.  مجاعي يدعم عمدل املنظمدة أواملعرفة هي كل نتاج فردي 

تقامسها فيما يبنهم، وتشمل كل مدن البياندات واملعلومدات الديت  فراداملرمزة واملخزنة ،اليت نكن لأل أواملكتوبة 

                                                 
 ،9002، األردن،  والتوزيع للنشر صفاء دار، ( الزبون معرفة إدارة) المعرفة إدارة، اجلنايب أمرية، طالب فرحان عالء 1

 .55ص
2  Karl-Erik Sveiby, Towards a Knowledge Perspective on  Organisation, 
http://www.sveiby.com/articles/Diss1-3.html,   11/09/9012  

،  2 مج،  الوطنية فهد امللك مكتبة جملة، المعرفة إدارة في المعلومات اختصاصي لدور مستقبلية رؤية، رزوقي نعيمة 3
 .9002، 9ع

4 Marvattallou, Knowledge management methodolgy, ESCWA,2003, p11. 

http://www.sveiby.com/articles/Diss1-3.html,اطلع
http://www.sveiby.com/articles/Diss1-3.html,اطلع
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ممدا  معرفدة باتيدة تكوندت Wiigحسدب  هديفالنقدل و التشداريف،  ؛ والضمنية الصعبة يفنكن احلصول عليها
  5 :فة معلنةمعر  إىلما مل يتم حتويلها تبقى حمدودة االستخدام والقيمة ، كامنة يف عقله  تعلمه الفرد،

 خدتالفلالاملعرفدة، مدع التسدجيل الواضد   دارةقددمت العديدد مدن املفداهيم إل :المعرفة وعملياتهوا إدارة .2
هدددي ختطددديق وتنظددديم ومراقبدددة " Wiigبينهدددا خاصدددة  يف املقاربدددة بدددني نوعيهدددا الصدددرحية والضدددمنية، ف سدددب 

والقدددددرات، واإلمكاندددددات وتنسدددديق وتوليددددف املعرفددددة واألصددددول املرتبطددددة بدددددرأس املددددال الفكددددري، والعمليددددات، 
،  6"كرب قدر ممكن من األثر االجيايب يف نتائج امليدزة التنافسديةأ جنازإالشخصية والتنظيمية، وبشكل يتم معه 

جمموعددة العمليددات الدديت تددت كم وختلددق وتنشددر وتسددتخدم  "املعرفددة هددي  إدارة إن Newmanيددرى لك كددذ
، إبن 7"زمة لت سني نوعية القرارات وتنفيذهااللااملعرفة من قبل املمارسني لتزويدهم باخللفية النظرية املعرفية 

وفددق  إدارهتدداخلدمددة املنظمددة، مددن خددالل  سددتغالهلاااملعرفددة ومهمددا تعددددت املفدداهيم، هددي القدددرة علددى  إدارةفدد
 :مدروسة لذلك، هي عمليات

 .تشافهااك، ابتكارهاسواء عن طريق شرائها،  ،يقصد هبا إبداع املعرفة: خلق وتوليد المعرفة .1.2
مل يدتم  زى مدن املعرفدة إباب ال معد  ومغدإاملعرفدة،  إدارةتعدد مدن أهدم عمليدات  :نقل وتشارك المعرفوة .2.2

سدددجينة صدددندوقها " ل هلدددا أن تظدددل حبيسدددة األبهدددان واألدراج و ن العددددو األاملنظمدددة، أل أفدددرادبدددني  تشددداركها
كيدددف نكدددن للخدددربة "مفهدددوم وأمهيدددة نقدددل املعرفدددة بقولددده  Tardiff ، كمدددا يشدددر  8"األسدددود  املخزندددة فيددده 

وغالبا مدا تكدون املعرفدة املنقولدة هدي معرفدة .9"املكتسبة يف تنفيذ مهمة ما أن تؤثر على تنفيذ مهمات أخرى

                                                 
 .22 ص ،9002،  عمان، والتوزيع للنشر صفاء دار، المعرفة إدارة، عليان مصطفي رجيي 5
 .99 ص ،9005، األردن، والتوزيع للنشر األهلية ،(نظري مدخل) المعرفة إدارة، حجازي على هيثم  6
 .112 ص، بكره سبق مرجع،  عليان مصطفى رجيي 7
 .102 ص، 9002، عمان،  والتوزيع للنشر املناهج دار، القرارات مساندة نظم، ياسني غالب سعد 8

9  Prévot Frédéric, Le transfert de connaissances (revue de literature), XVIème 

Conférence Internationale de Management Stratégique, EUROMED Marseille Ecole de 

Management 
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يدويددة، أمددا عنددد نقددل املعرفددة  الضددمنية يتددداخل  أو، تنقددل عددرب وسددائل الكرتونيددة (مرمددزة  أومكتوبددة )صددرحية
 . عندها مفهوم النقل مع املشاركة

 مع، بوقت املناسب ويف املكان املناسمن خالل توظيف املعرفة يف ال: استعمال وتجديد المعرفة .2.3
 .العمل على جتديدها وتطويرها

دة ع قدمت ،10"والسيطرة عليه إدارتهما ال نكن قياسه ال نكن  "قاعدةيف ظل : قياس المعرفة .3
مجالية، نسبة املنتجات اجلديدة النفقات اإل إىلنسبة نفقات الب ث والتطوير ك،  املعرفة لقياس اجتهادات

 (Arthur Andersen)رثر اندرسن أالذي قدمه  ستبياناال إىل باإلضافة ،اخل...املنتجات مجايلإ إىل

  The American Prodictivity Quality Center واجلودة  لإلنتاجية األمريكين مع املركز أو بالتع
  .) Knowledge managementassessement tool KMAT) رفةددددددددددداملع إدارةداة تقييم أحتت تسمية 

 ASTDر ددددددددددددللتدريب والتطوي األمريكيةة ددددددددداالستبيان الذي قدمته اجلمعي أو
  لقياس مدى  استعداد

للعلم فان  11 .ية لذلكر املعرفة، من خالل مدى توفرها على املتطلبات الضرو  إدارةاملنظمات لتبين منوبج 
 .ريين مها املستعمالن يف الدراسة التطبيقيةألخاملقياسني ا

املنظمدات، وجدب علدى املعرفدة يف  دارةحىت يكون هنايف تبين ناج  وفعدال إل:  المعرفة إدارةمتطلبات  .4
 : برزهاأهذه املتطلبات،  ستيعابان تتوفر على بنية تنظيمية قادرة على أخرية هذه األ

كيف ال وهي   دورا كبريا يف جنا  املنظمة، ةخري تلعب هذه األ:  المعرفة إدارةدور القيادة  في تبني  .1.4
ودين امدل شخصدية القائدد مدن تدأثري وسدلويف وحدىت صدفات، تددفع املقدك د فيهداتجسدت، ل للقدرارو املصدر األ

                                                 
 ،9009، القاهرة، والتوزيع لنشرل غريب دار ،(المعرفة عصر في اإلدارة وتقنيات نماذج) التميز إدارة، السلمي علي  10

 .42ص
 ASTD: American Society for Training Development.   

 ص ،9005، القاهرة، (ودراسات بةوث) اإلدارية للتنمية العربية المنظمة، المعرفة إدارة، الكبيسي الدين صال  11
 .105، 101ص



 مجدي نويري   
 ،والمتطلبات في المؤسسات االقتصادية الجزائريةبين الواقع المعرفة  إدارة

 دراسة ميدانية على مستوى عينة من المؤسسات االقتصادية

 

229 

 

 ونظرا خلصوصية .12( pfiffner&presthus) فيفنر وبرستوس وفق ما يراه  املرجوة، األهدافحتقيق  إىل
قادرا على شدر  رايتده " يكون  أنب جيب إصاف وجب توفرها يف القائد، أو تتطلب سلوكيات و  فهي املعرفة

، قائد من  13يكون قدوة هلم، وان يكون قادرا على ربق رايته مع املضمون الذي يهم منظمته أن، لآلخرين
جنددة املعرفدة، داعدم ألبطدال املعرفدة وصدناعها ومثدري لل مداس فديهم، أالرايدة الواضد ة حدول  مدتاليفاصفاته  

يف  فاعددلالالتصددال ل ةمناسددبة، مسددتعمل اتيجيةسددرت إو لديدده املنظددور الشددامل مددن بنيددة  تنظيميددة و تكنولوجيددا 
مسدتندا علدى شدبكة مدن العالقدات و  ،اهلندسة، يف تفاعل مستمر وفعدال مدع كدل املسدتويات وإعادةالتسويق 
ليددات الت فيددز شددبع بثقافددة االنفتددا  والفضددول املدددعم بددالت فيز املتواصددل، وفددق بددرامج مطددورة آت، ماإلنسددانية

 14.وتنمية املوارد البشرية املسامهة يف تغيري السلويف
ترتكددز عليدده  ذيهليكددل التنظيمددي كالبندداء الدديعتددرب ا :المعرفووة إدارةدور الهيكوول التنظيمووي فووي تبنووي  .2.4

الرمسيدة الديت  اآليدة" stonar فهدو وفقدا لسدتونروقندوات االتصدال هبدم،  فدراداألاملنظمة، الذي حيددد مسدؤولية 
ونظددرا . 15"سددنيو بددني الراسدداء واملرا  تصددالواالاملنظمددات عددرب حتديددد خطددو  السددلطة  إدارةيددتم مددن خالهلددا 

اهلياكددل الدديت تتسددم باملرونددة والتكيددف مددع البيئددة وسددهولة االتصدداالت وقدددرهتا خلصوصددية املعرفددة فهددي تتطلددب 
املتسدددمة  ...الشدددبكية أو اهلياكدددل املصدددفوفية يف أكثدددرر فو مدددا يتددد ، وهدددوالسدددريعة للمتغدددريات سدددتجابةاالعلدددى 

                                                 
  .192 ص ،9002، األردن، والتوزيع للنشر إثراء دار، الفعال والقائد الفاعلة القيادة، غباين حممود عمر 12
 الدار، اإلسكندرية، المنظمة في السلوك إلدارة عملي وتطبيق ونماذج نظريات، التنظيمي السلويف، ادريس املرسي 13

 551 ص ،9005،  اجلامعية
، للنشر وائل دار، الةديثة اإلدارية لخبالمدا وعالقتها األعمال منظمات في المعرفة إدارة، اجلاموس الرمحن عبد 14

 902 ص، 9011، سوريا حلب،  ىلو األ الطبعة
 دار، المنظمة نظرية، العرموطي ش ادة، اهلادي عبد صاحل توفيق،  عريقات يوسف امحد،  نةأو الطر  امحد حسني 15

 122.192 ص ص ،9019، عمان، احلامد
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علددى عالقددات شخصددية متبادلددة، رونددة والعمددل بددرو  الفريددق املبددين امل ،القددراريف اختدداب  واالسددتقالليةباملرونددة،  
 16.وجود قنوات اتصال أقوى وأسرع إىلالذي يؤدي  األمر
 أمهيةعلى  حباث احلديثةالدراسات واألعززت حيث : المعرفة إدارةدور الثقافة التنظيمية في دعم  .3.4

هي  ف. وأساطريس، طقو و ، وإيديولوجيالغة، و  رموز،فالثقافة وما متثله  ،املنظمات أداءعلى  الثقافة التنظيمية
القائد  أوستمدة من اخلطو  الشخصية ملؤسس املنظمة امل، املنتج التارخيي أو تنظيميةال خطوطةكامل

دت عديد الدراسات أكهذا وقد .  17يف املنظمات واإلنتاجي اإلنساينعلى السلويف  األثراملسيطر، بات 
، واليت حددت Gupta  / Govindaraja، كدراسة املعرفة وثقافة املنظمة إدارة عالقة ترابطية بنيوجود 

املعلومات، اهليكل التنظيمي، القيادة، العمليات،  كأنظمةاملعرفة،   إدارةابرز العوامل املؤثرة يف مبادرات 
كذلك بني كل من  قافة املنظمة،هذه العوامل  املنظورة هي جزء من ث أن مفرتضة، فراداأل، املكافآتنظام 

Bock & Rastogi  دارةن الثقافات واألنظمة التقليدية تتضمن العوامل اليت ختلق العوائق الرئيسة إلأب 
وحتفز ن داخل املنظمة، وتعزيز رو  الفريق، أو تتطلب ثقافة تدعم التع األخرية، فهذه 18معرفة ناج ة

نكن اعدتمادها من أجل تشجيع  جمموعة العوامل الثقافية اليتمن خالل . العاملني لدعم هذه املبادرات

                                                 
 الدولية الندوة، (القاهرة مدينة حالة دراسة)العربية المدن في المعرفة إدارة تطبيق متطلبات، الوهاب عبد حممد مسري 16

 .190 ص  ،9005، املنورة املدينة،  املعرفة ملدن
17  James L. Gibson,  John M. Ivancevich, James H. Donnelly, Jr., Robert Konopaske, 

Organizations (Behavior, Structure, Processes), McGraw-Hill, Fourteenth Edition, 

New York, 2012, p31. 
، المستدامة التنافسية الميزة تطوير في المعرفة إدارة ونجاح المنظمة ثقافة دور تقييم، العنزي محود علي سعد 18

، بغداد جامعة، األعمال إدارة يف دكتوراه أطروحة، بالعراق العاملة الخلوي الهاتف شركات في تطبيقية دراسة
 .122 ص ،9002



 مجدي نويري   
 ،والمتطلبات في المؤسسات االقتصادية الجزائريةبين الواقع المعرفة  إدارة

 دراسة ميدانية على مستوى عينة من المؤسسات االقتصادية

 

231 

 

&  McKenzie  البنداء على أفكار اآخرين، خلصها كل منعلى توليد املعرفة وتشاركها، و  فراداأل
Winkelen 19:في  

عملية التشاريف يف املعرفة  رتبا او إجياد رابق بني عملية التشاريف يف املعرفة و بني أهداف املنظمة،  -
 .بالقيمة األساسية للمنظمة

قوية، وتكامل عملية التشاريف  إدارةو مساعدة بعضهم البعض من خالل  ناو التععلى  فرادتشجيع األ -
 .يف املعرفة مع األعمال اليومية من خالل جتسيد بلك يف العمليات الروتينية

التشاريف يف املعرفة مع حجم اجلهد املبذول من أجل  لعملية دارةتناسب حجم الدعم الذي تقدمه اإل -
 .دعم الشبكات غري الرمسية إىل باإلضافةالتشاريف، 

يف ظل االنفجار اهلائل يف تطور : المعرفة إدارةواالتصال في دعم  لمعلوماتدور تكنولوجيا ا .4.4
مليار شخص عام  1.5عدد املستخدمني يقارب ) في ظل شبكة انرتنيت عامليةفاحلديثة،  التكنولوجيات

علومات يف مؤشر تقدم يف تكنولوجيا امل ىلو األحيازة كوريا اجلنونية املرتبة  إىلكما نشري هنا  ،410220
، بينما حلت اجلزائر يف 2.22مبعدل  9012لعام ( ICT Development Index) IDIواالتصال 
9.51يضاهي 9002والذي كان يف عام  2.2عامليا مبعدل 101املرتبة 

جزء مهم يف ض ت عنصر أ، 21
عماهلا، مع ما توفره يف سهولة وانسيابية تدفق املعلومة يف أو  نشطتهاأتلف خعمل املنظمات، وداعمة مل

 فرص التعلم املنظمي،املعرفة، حيث تعزز وحتسن من  إدارةالذي ينطبق متاما على  األمرالوقت والتكلفة، 

                                                 
 تةليلية دراسة)األردنية المنظمات لدى توظيفها في المعرفة إدارة إدراك أثر قياس، حجازي إبراهيم علي هيثم 19

 استكماال األطروحة هذه قدمت ،(المعرفة إدارة لتوظيف أنموذج بناء باتجاه والخاص العاا القطاعين بين مقارنة
 .51 ص ،9005، العربية عمان جامعة، اإلدارة يف فلسفة دكتوراه درجة من  ملتطلبات

20
 International Telecommunication Union (ITU),  Measuring the Information Society 

Report 2016, Geneva, Switzerland, 2016, p209.  
21

 International Telecommunication Union,  http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/, 

01/09/9012  

http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/
http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/
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، وتوزيع وتعميم codifying، وترميز capturing، واقتناص identifyingحتديد وتعريف ق عن طري
distributing 22:املعرفة بنوعيها الضمين واملعلن، ومنها  

 يوميات الكرتونية ،Word Processingتطبيقات معاجلة البيانات ك: المكاتب والوثائق إدارةنظم  -
Electronic calendars ...اخل.  

وما توفره من فضاءات للتفاعل والتشاريف يف املعلومات  :groupwareالبرمجيات الجماعية  -
بن تكست أو و   lotus notesهم املنتجني التجاريني ملثل هذه الربجميات لوتس نوتس أمن ، واملعرفة
 .open text’s livelinkلفنلنك 

تطبيقات من خالل االنرتانت لغرض بناء عمل فريقي واملشاركة :  teamwareبرمجيات الفريق  -
، ومن االمثلة على هذه الربامج، تكنولوجيا brain-stormingوالوثائق، والعصف الذهيب  األفكارب

 ..lotus quickplace، ولوتس كويك بليس E-Room technology’sالغرفة االلكرتونية  
هي لقاءات ومؤمترات وعروض على : web conferencing toolsدوات مؤتمرات الويب أ -

لة افرتاضية متكن املشاركون من عرض ومراجعة وتعديل الوثائق، واملشاركة أو يها بطاخلق املباشر، جتهز ف
، ومايكروسفت lotusاملستخدمة حاليا لوتس  األدواتومالحظاهتم، من  بأفكارهم

microsoft،...اخل 
تساير  و وما يوفره من تطبيقات  حتاكي: Artificial Intelligence/AIالذكاء االصطناعي  -

 ، فهي األعمالة يحىت روتين أو. إرهاق أواملشاعر البشرية من قلق  لتأثريوال ختضع  اإلنسانعمل 
 حىت موته أو استقالته أوالتسرب يف حالة انتقال اخلبري  أو الضياعخزان للمعلومات واملعرفة حيميها من 

، natural language systemsنظم اللغة الطبيعية ، Expert Systems النظم اخلبريةمنها  نذكر، 

 .اخل...، neural networkالدقيقة /الشبكة العصبية، vision input systemsنظم الراية 

                                                 
، عمان، والتوزيع للنشر املسرية دار، المعرفة إدارة إلى المدخل ،العمري غسان ،قنديلجي عامر، العلي الستار عبد 22

 .122 ص ،9002
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  الجانب التطبيقي: الجزء الثاني
ن طبيعدة حبثنددا متددس السددلويف اإلنسدداين، خاصدة إبا تعلددق األمددر بأسددلوب يسدداعد علددى أل: موونها البةوو  .1

املددنهج الوصددفي الت ليلددي ، والددذي يكفددل لنددا مجددع  سددتخدمناا نظمددة،امل أفددرادبددني  املعرفددة واملعلومدداتتبددادل 
 .اكرب قدر ممكن من البيانات و املعلومات الالزمة لغرض الت ليل ملعرفة الواقع

يف خمتلف  قتصاديةامؤسسة  00عينة مستهدفة من  نااخرت للدراسة امليدانية، : عينة الدراسة .2
الريفية، بنك السالم، القرض الشعيب اجلزائري، البنك هي موبيليس، بنك الفالحة والتنمية  القطاعات،

، PNB paribasالوطين اجلزائري، جممع رياض سطيف، بنك سوسييت جنرال، اتصاالت اجلزائر، بنك 
لفئة القيادة بشىت  ستبياناالمع توجيه . CAARالشركة اجلزائرية للتأمني و إعادة التأمني سونلغاز، 
  .تدرجاهتا

على  (بتصرف 5املذكورين يف الصف ة) ستبيانا ستمارةا 100قمنا بتوزيع :  البياناتأدوات جمع . 3
استمارة، رفضت  22 جاعاسرت سيلة، مت ميت سطيف و يمستوى وال ىعل اقتصادية عاملة مؤسسة 00

تغرية اجلنس، تقيس لنا كل من م( تضمنت نوعني من األسئلة، أسئلة شخصية. اإلجابةواحدة لعشوائية 
  .، وأسئلة خاصة مب وري الدراسة...(قدمية يف العمل، املركز الوظيفيالعلمي، األاملستوى 

العيندة، حيدث جندد غلبدة الطدابع العدام عليهدا بنسدبة   تباينت خصدائص: العينة أفراد( خصائص)وصف  .4
مدع تسدجيل حضدور مراكدز  ،%20.5ع سيطرت الدذكور علدى اجلاندب القيدادي يف التسديري بنسدبة م ،25%
مددع سدديطرت بوي  ،%21.9حتددوز علددي غالبيتهددا راسدداء املصدداحل بنسددبة ، %22.9بنسددبة  ةالتنفيذيدد دارةاإل

شدددددهادة  حدددددامليوكدددددذلك سددددديطرت   ،%21.2علدددددى املراكدددددز القياديدددددة  بنسدددددبة   (15-2) اخلدددددربة املتوسدددددطة
 خدري، هدذه األوالددكتوراهمع تسجيل ضدعيف حلملدة شدهادات العليدا كاملاجسدتري ، %25.1الليسانس بنسبة 

 .هالت العلميةمن جمموع املؤ  %1.1قيميته  متثل ما
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املتوسق :  بعد ترتيب العبارات باالعتماد على كل من: الدراسةعرض وتةليل عبارات متغيرات  .5
   معامل االختالف ،xiاالحنراف املعياري  ،Xاحلسايب

  

  
حيث تكون العبارة نالت  ، (    

 . %50درجة املوافقة  املوض ة يف اجلدول املوايل إبا حازت على تشتت ضعيف  ووزن نسيب يفوق تفوق 
 تةديد طول المجال :(11) الجدول رقم

            لو األخاص بالمةور  طول المجال
       

في جميع  في معظم الوقت أحيانا نادرا مطلقا التقدير
 قاتو األ

                                                المتوسط

      طول المجال
 خاص باقور الثاين                  

 موافق مرتدد غري موافق متاما التقدير
                               المجال

 الباحث إعدادمن  :المصدر

المعرفوووة فوووي المؤسسوووات االقتصوووادية  إدارةل المتعلوووق بمسوووتوى و تةليووول عبوووارات المةوووور األ .1.5
  :حيث جاءت النتائج مثلما يوض ه اجلدول التايل: الجزائرية

المعرفة في المؤسسات  إدارةل المتعلق بمستوى و ور األونتائا تةليل عبارات المة :(12) الجدول رقم
 .لجزائريةا

معامل 
 االختالف

االنةراف 
 المعياري

المتوسط 
 الةسابي

 ارةووووووووووالعب

35.8 1.19 1.12 
واخلربات اجلديدة بصورة منتظمة من اجل  األفكار باستخدامتقوم مؤسستكم  -1

 .حتسني تنافسية املؤسسة

43.20 1.119 9.29 
اجلديدة حىت يف حالة  األفكاريتا  الوقت واملصادر للمستخدمني لدعم ومتابعة  -2

 .إخفاق الفكرة كليا
 .واخلربات املوجودة يف مؤسستكم األفكاريساهم مجيع املستخدمني يف حتديد وجتديد  -3 9.52 1.915 46.91
 (مثل بيانات املبيعات وملفات الزبائن) برتتيب املعلوماتتقوم مؤسستكم  -4 2.12 1.011 24.95
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 .اآيل اإلعالمبرامج يف  باستخدام

33.59 1.119 1.11 
احلصول  يساعد املستخدمني يفالعمل يف مؤسستكم باملرونة بشكل  آليةتتميز  -5

 .على املعلومات واستخدامها
 .تقيس وتتابع مؤسستكم بشكل واض  وفعال  قيمة مواردها البشرية والفكرية -6 1.05 1.112 43.8

36.88 1.112 1.02 
عدد كبري من املصادر لل صول على أفضل املعلومات  تتواصل مؤسستكم مع -7

 .خالل نشاطها اليومي
 .وخربات مستخدميها  أفكارتتطلع مؤسستكم بشكل واض  وفعال  على  -8 9.22 1.192 38.99

43.64 1.122 9.22 
صمم نظام احلوافز  يف مؤسستكم  بشكل يشجع  املستخدمني على تبادل  -9

 .وخرباهتم أفكارهموتشاريف 

40.32 1.91 1.05 
تقوم مؤسستكم  بإعادة ترتيب  وتطوير هيكلها التنظيمي  من اجل تسهيل  -11

 .واخلربات بني املستخدمني األفكاراملشاركة يف 
 وعوووووووووووووالمجم 1.02 0.222 28.92

 SPSS باالعتماد على خمرجاتالباحث  إعدادمن   :المصدر
اخنفداض  كدل مدن قيمدة  يعكسده،  مدع تشدتت ضدعيف أحيانداحازت غالبية العبارات املوافقدة بدرجدة 

قلدة االهتمدام مبدورد  إىلمما يعكدس نظدرهتم  ،% 50االحنراف املعياري،  ومعامل االختالف الذي مل يتعدى 
العينددة يؤكدددون  أفددراد أن، ي 2.12نالددت اكددرب درجددة مبتوسددق قدددره 02رقددم   العبددارة أناملعرفددة، حيددث  جنددد 

ملفدددات عمالئهدددم، مدددا يددددل علدددى اسدددتخدام هدددذه  فةرشدددوأ ترتيدددبيف  اآيل اإلعدددالمبدددرامج  سدددتخداماعلدددى 
 05مث جددداءت العبدددارة رقددددم يف تقنيدددات تكنولوجيدددا املعلومددددات، بدايدددة الولددددوج اجليدددد  أواملؤسسدددات الواسدددع 

باملرونة ما يساعد العداملني علدى  أحيانا العمل يةآل اتساميؤكد فيها املب وثني على  ما، 0...مبتوسق قدره 
، أحيانددابتقدددير  أي، 1.12مبعدددل  10مث جدداءت العبددارة رقددم . حريددة الوصددول واسددتخدام املعلومددات املتددوفرة

، وهددذا مددا يددنم علددى عدددم تقدددير كددايف هلددذه أدائهدداوخددربات جديدددة حتسددن  بأفكددارعلددى اهتمددام املؤسسددات 
 1.05و 1.02علددى التددوايل مبعدددل 10و 02و02احلددايل، مث جدداءت العبددارة رقددم املددوارد التنافسددية يف الوقددت 

دهدا البشدرية ر اما يعكس اهتمام املؤسسات بالتواصل مع عمالئها وحميطها، وكدذا تقدديرها ملو ، أحيانابتقدير 
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ذا مدا املعلومدات، وهد إىلتسدهيل الوصدول  ألجدلكليدة لتنظيمهدا ياهل اتاس واملتابعة، وكذا مرونة املؤسسبالقي
يؤكد نتيجدة العبدارة السدابقة علدى اهتمدام غدري كدايف بعنصدر املعرفدة كمدورد اسدرتاتيجي للتميدز، مث ترتبدت بداقي 

 أهندداا يعددين مدد،  9.52، 9.29، 9.22، 9.22 :عليهددا،  كالتددايل اإلجابددةالعبددارات حسددب تقيدديم متوسددطات 
وخربات مسدتخدميها، وفدق نظدام  بأفكارعلى اطالع دائم  اتاملؤسس أن، على أحيانانالت مجيعها تقديرا 

بت ديددد مجيعددا معنيددني ، لكددوهنم أخفقددت واجلديدددة ولدد األفكددارعهم علددى تبددين حددوافز داعددم هلددا، مددا يشددج
قددور مسددتوى  اإلمجددايلانعكسددت علددى املتوسددق  اإلجابدداتكددل هددذه  .ملؤسسددتهم األزمددةواخلددربات  األفكددار
 إمجدايلاملعرفة، مبتوسق  دارةإل متوسق إىليدل على تبين ضعيف مما ملعرفة يف املؤسسات االقتصادية، ا إدارة
  .وهو ما يتناىف وواقع املؤسسات العاملية يف االقتصاد اجلديد االقتصاد القائم على املعرفة 1.02ددددد  ب

مودى اسوتعداد المنظموات للودخول فوي )المعرفوة إدارةطلبوات تتةليول فقورات المةوور الثواني بم .2.5
 :  ت النتائج مثلما يوض ه اجلدول التايلءوقد جا(: المعرفة إدارةبراما 

 إدارةنتووائا تةليوول الفقوورات المتعلقووة بموودى اسووتعداد المؤسسووات لتبنووي بووراما  :(13)الجوودول رقووم
 المعرفة

معامل 
 االختالف

االنةراف 
 المعياري

المتوسط 
 الةسابي

 ارةووووووووووووالعب

 .الرئيسية األهدافمؤسستكم القادمة  حمددة  وواض ة  إسرتاتيجية إن -1 2.38 0.721 30.29

39.33 0.826 2.10 

اليت حتتاجها  أمهية األكثر فراداألهنايف حتديد جيد وواض  لألفكار وخربات  -2
املال املؤسسة الفكري الذي  رأسمؤسستكم  الكتساهبا وتشاركها، لكوهنا متثل 

 .يعزز تنافسية املؤسسة
38.45 

 
0.842 2.19 

 إسرتاتيجيةتتوافق  وترتبق عملية التوظيف يف مؤسستكم  بشكل وثيق مع  -3
 .املؤسسة القائمة  على تعزيز دور موردها البشري يف نشاطها

 املهمني لعملنا جرى حتديدهم وتقييمهم والعناية هبم بكفاءة األشخاص إن -4 2.04 0.828 40.59

29.51 0.729 2.47 
االتصال داخل مؤسستكم  مع قيم وعادات عمل املؤسسة،  أدواتتناسب -5

 ...(الربيد االلكرتوين، النشرات،) باستخدام كافة السبل لذلك يف
هنايف قيم وعادات يف  عمل مؤسستكم  تدعم التعلم واملشاركة يف املعلومات  -6 2.05 0.808 39.41
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 .األخطاءويكافئ املبدعون و يشجعون على التعلم من  األفكارو 

42.04 

 
0.845 2.01 

 أومستخدميها يف برامج ونظم  وأفكارتعمل مؤسستكم  على حتويل معارف  -7
التعلم،  أنشطةحتديد الكفاءة، : منابج لتسيري معرفتهم، كربامج تتضمن ما يلي

 .األداءتطوير املهنة، التخطيق املتعاقب، تقييم 

38.15 0.805 2.11 

 إىلحتقق مؤسستكم جنا  يف جمال تدريب مستخدميها، من خالل الوصول  -8
 املختلفة لتوصيل التدريب األعالماملناسبني واستخدامها وسائل  فراداأل
 ...(االنرتنيت، الفيديو، الوثائق،)

35.62 0.780 2.19 
تتنافسن مؤسستكم مع منافسيها خاصة يف كيفية االستفادة بشكل كبري من  -9

 السياسات واالسرتاتيجيات لت قيق بلك أفضلمورداها البشرية، واختيار 

34.89 0.785 2.25 
مؤسستكم   عمليات التطوير والت ديث داخل املؤسسة ،   مسؤولويدعم  -11

 .حيث يؤمنون باالستثمار لتطوير التعلم يف املستقبل
 المجموع 9.11 0.592 27.14

 SPSS باالعتماد على خمرجات الباحث إعدادمن  :رالمصد
كان الرتدد جواب معظم املسدتجوبني علدى عبدارات اقدور الثداين، فبتشدتت ضدعيف عكسده اخنفداض  

دل يدد وهددذا مددا. لددرفض العبددارة %50راف املعيدداري ومعامددل االخددتالف الددذي مل يتعدددى حنددكددل مددن قيمددة اال
، والدالددة 9.22باملوافقدة مبتوسددق قددر  05علدى العبددارات، فقدد نالددت العبدارة رقددم  اإلجابدداتعليده متوسدق 

مبتوسدق  01اتصال تتناسب وثقافة املؤسسة التنظيمية،  تلتها العبارة  أدواتاملؤسسات تتوفر على  أنعلى 
بقيدة العبدارات فقدد  أمداواليت تؤكد على وضو  اخلطق واالسدرتاتيجيات القادمدة للمسدتجوبني،  ،9.12قدره 

مبتوسددددددددطات علدددددددددى  ،02، 02، 02، 02، 01، 10: العبددددددددداراتالدددددددددرتدد علددددددددى التددددددددوايل  ةجدددددددداءت بصدددددددديغ
يف دعدددم مسدددؤويل املؤسسدددات  ددرت الدددواملؤكددددة علدددى  ،9.01، 9.05، 9.11، 9.12، 9.12، 9.95:التدددوايل

موظفيهدا، وكدذا الدرتدد يف  وأفكدارعمليات الب ث والتطوير، وكذا الرتدد يف مدى حتديد املؤسسات خلربات 
واخلدربات اجلديددة، مدا يعكدس عددم تبدين لثقافدة تددعم هدذه  األفكدارجلدب مدى التندافس مدع منافسديهم يف 

 األفكددددارهدددذه  دارةإلاملهددددرة، وكدددذا عددددم تبددددين بدددرامج و كفددداء ملني األاعدددواخلدددربات خاصدددة حتديددددد ال األفكدددار
دّل علددى بلددك قيمددة  يسددودها نوعددا مددن الددرتدد، اإلجابدداتويف جممددل اقددور فقددد كانددت  .(املعرفددة)واخلددربات
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 املعرفددة، مددن ثقافددة تشدداركية، إدارةيب بددرامج لددم لتهتاحددول مدددى اسددتعداد مؤسسدد ، 9.11 اإلمجددايلاملتوسددق 
 فددراداأل أوالقدددرة علددى حتديددد العدداملني هددم مددن بلددك ، واالاملعلومددات واالتصددال تكنولوجيددابنيددة جديددة يف و 

 .احلاملني هلذه املعرفة
 :اإلحصائية االختبارات .6

، قمنددا اإلجابدداتلقيدداس مدددى ثبددات ومصددداقية :  Alpha Gronbachمعاموول ألفووا كرونبووا  .1.6
بات ثبدات ومصدداقية   اإلجابداتومعامدل الصددق علدى التدويل، حيدث تكدون   حبساب معامدل ألفدا كرونبدا 

بدرجدة عاليدة يف   بات ثبدات وصددقية  اإلجابداتحيدث جداءت ، كلما اقرتب العداملني مدن الواحدد املوجدب
 :اجلدول التايله وض ، مثلما ياقورين  كال

 Alpha Gronbachنتائا اختبار : (4) الجدول رقم
  =  معامل الصدق  α  (Alpha Gronbach)قيمة  ر متغيرات الدراسةو امة

 0.963 0.911 المعرفة إدارةمتطلبات 

 0.255 0.211 المعرفة إدارةواقع 

 SPSS باالعتماد على خمرجات الباحث إعدادمن  :المصدر
لكددون االختبددارين املعلمددني  :(Sample K.S كووولمجروف سووميرنوف)اختبووار التوعيووع الطبيعووي  .6.2

حيدث   k.sاللذان سنجريهما الحقا يشرتطان أن تكون البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، قمنا بإجراء اختبار،
جددداءت نتيجدددة وقدددد   ،0.05معنويدددة االختبدددار اكدددرب مدددن  جددداءت إباتكدددون البياندددات تتبدددع التوزيدددع الطبيعدددي 

 :اجلدول التايللكال اقورين، مثلما يوض ه  االختبار معنوية
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov نتائا اختبار: (15)الجدول رقم

 Sigقيمة مستوى املعنوية  Kolmogorov-Smirnov Zقيمة  ر متغيرات الدراسةو امة

 0.2 0.067 المعرفة إدارةمتطلبات 

 0.022 0.101 المعرفة إدارةواقع 

 SPSS باالعتماد على خمرجاتالباحث  إعدادمن   :المصدر
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وجددود فددورق بات داللددة معنويددة  يف  إمكانيددة هبدددف معرفددة : ANOVA)) اختبووار تةليوول التبوواين .6.3
 أومركدددزهم الدددوظيفي،  أوالعلمدددي، مسدددتواهم العيندددة  يف  أفدددرادالعيندددة الخدددتالف  خصدددائص   أفدددراد إجابدددات

 قمنددا ( أنثددى أوبكددر )وحسددب اجلددنس  ،ANOVA قدددميتهم يف العمددل قمنددا بددإجراء اختبددار حتليددل التبدداينأ
كاندت معنويدة نتدائج االختبدارين   إبافدروق  ال توجدد إب، Independent sample t-testبدإجراء اختبدار 

ا يعدين  عددم وجدود ممد  ،0.05مدنختبارين اكدرب القيم مستوى املعنوية ل غالبيةجاءت وقد   ،0.05اكرب من 
 :اجلدول التايل مثلما يوض ه العينة أفرادفروق  معنوية سببها خصائص 
 ANOVAنتائا اختبار: (16) جدول رقملا

 اختبار تةليل الفروق          
 

 خصائص العينة

 Y  المعرفة إدارةمتطلبات  X المعرفة إدارةمستوى 
   اختبار  ليفين

Levenللتجانس 
اختبار 

ANOVA 
   اختبار  ليفين

Leven للتجانس 
 اختبار

ANOVA 

 0.052 0.229 0.121 0.199 تبعا لنوع المؤسسة

 0.150 0.521 0.229 0.212 تبعا للمؤهل العلمي

 0.022 0.222 0.112 0.225 لألقدميةتبعا  

 0.921 0.212 0.192 0.122 تبعا للمركز الوظيفي

 0.02 0.02 0.02 0.192 تبعا السم المؤسسة

 T_ Independent Simple Test ددت اختبار تبعا للجنس
0.222 0.222 

 SPSS حمرجات ال باالعتماد علىالباحث  إعدادمن   :المصدر
 
قمنا حبساب معامل  الدراسة، فرضييت لنهائي على نتائج اختبارقبل احلكم ا: الدراسة فرضيتياختبار  .7

 :، فكانت النتائج كالتايلحموري الدراسة بني Perrson Correlation االرتبا  بريسون
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 ر األربعةو احساب معامل االرتباط بين المة:(17) الجدول رقم
 المعرفة إدارةواقع  

 املعرفة إدارةمتطلبات 
 مستوى املعنوية  pearson بريسونمعامل االرتبا  

0.220)**( 0.000 

 %22مبستوى ثقة  ** ،%25مبستوى ثقة   *
 SPSS االعتماد على خمرجات الباحث ب إعدادمن  : المصدر

وبات معنوية إحصائية عاليدة جددا   قوية، من جدول االرتبا  نالحظ أن العالقة بني اقورين طردية
وعليدده بندداء علددى مددا بكددر  .ي الدراسددةري معنددوي اجيددايب بددني متغدد قددوي أي أن هنددايف ارتبددا  ،0.01اقددل مددن 

 :سالفا من اختبارات ونتائج إحصائية، جاءت نتائج اختبار فرضيات الدراسة كما يلي
املعرفدددة يف املؤسسدددات االقتصدددادية  إدارةبنددداء علدددى  كدددون املتوسدددق احلسدددايب قدددور واقدددع : لوووىو الفرضوووية األ
 أفددراد أراء، فددان 92.29، ومعامددل اخددتالف ضددعيف 0.222واحنددراف معيدداري ضددعيف ،3.06اجلزائريددة هددو 

وكدذا عددم التشدتت ( أحياندا) املعرفدة كدون تقدديرهم اتسدم باجلزئيدة دارةإلالعينة قد اتفقدت علدى تبدين ضدعيف 
ن تبدددين أالفرضددية القائلدددة بدد نتبدد عكسددده االحنددراف املعيدداري معامدددل االخددتالف، وبالتدددايل ي ، مددااإلجابدداتيف 

  . املعرفة ضعيف دارةإلة اجلزائرية املؤسسات االقتصادي
املعرفددة يف املؤسسددات االقتصددادية  إدارةكددون املتوسددق احلسددايب قددور متطلبددات علددى   بندداء :الفرضووية الثانيووة
 أراءفدددان ، % 27.14ومعامدددل اخدددتالف ضدددعيف  ،0.592واحندددراف معيددداري ضدددعيف ،2.11اجلزائريدددة هدددو 

، وبالتددايل نتبدد  الفرضددية القائلددة بددان املعرفددة إدارة إقامددةوفر متطلبددات تدد اتسددمت بددالرتدد يف مدددىالعينددة  أفددراد
عكسده ي ، وهو مدابالشكل الكايف واجليد املعرفة إدارةتطلبات مال تتوفر على  تصادية اجلزائريةاملؤسسات االق

 املعرفة دارةإلاالرتبا  القوي االجيايب بني الواقع الضعيف واملتطلبات الغري كافية 
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 :يف هذه الدراسة، نوجزه يف النقا  التالية إليهااملتوصل برز النتائج أمن  :النتائا .8
 .األخرى اإلنتاجاملعرفة العنصر اجلديد املولد للثروة، واملتسم بالدنومة والتوالد، عكس بقية عناصر  -
 .للتميز والتنافس كأساساملعرفة،   إدارةمزيدا من تكريس تبين برامج  إىلاالقتصاد احلديث، نضي  -
انده  إالعلى الرغم من الولوج اجليد يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسات اجلزائرية،  -

 :دددددددمتوسق، ل إىلفيها ضعيف  املعرفة إدارة يبقى مستوى تبين 
اجلديدددة  وحتديددد واسددتقطاب العدداملني  األفكددارالكددايف يف تبددين الضددعيف والغددري  االهتمددام التقدددير و  -

 .احلاملني هلا األكفاء
املسددامهة يف الب ددث التطددوير  ألنشددطة اجلزائريددة ات سددملسددؤويل املؤس والضددعيف الدددعم الغددري الكددايف  -

   .خلق املعارف اجلديدة
 .لدى عموم املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اآراءغياب الثقافة التنظيمية الداعمة للمشاركة وتبادل  -
املرونددة الغددري كافيددة يف اهلياكددل التنظيميددة ملختلددف املؤسسددات االقتصددادية اجلزائريددة، بالشددكل الددداعم  -

 .لتبين هذا النهج
اجلديددة  األفكداروطدر   املبدادرةلل وافز مسداعدة علدى تشدجيع العداملني علدى  أنظمةف يف تنيب ضع -

 .وتبادل املعارف فيما بينهم
 :التوصيات .9
 :، نقدم بعض التوصيات واالقرتاحاتأنفا املذكورةالنقائص  يفر اتد أملعلى  
 .االستمرار يف تعزيز االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ومواكبة مجيع التطورات املتعلقة هبا -
 .اجلديدة واملبادرات األفكاروخرباهتم وطر   أفكارتبين نظام حوافز  فعال لتشجيع العاملني على تبادل  -
 .املعرفة، كاهلياكل الشبكية إدارةتبين اهلياكل التنظيمية بات املرونة الكافية لدعم عمليات  -
ترسيخ القيم والعادات الداعمة ملشاركة ، و العمل على ترسيخ ثقافة املشاركة واملبادرة داخل املنظمة -

 .املعرفة وتناقلها بني العاملني
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 .احلاملني هلا فرادواألتبين نظام فعال لت ديد  وتعزيز مكامن  املعارف  -
 .عالقات مع املراكز الب ثية واجلامعات وإنشاءتشجيع عمليات الب ث والتطوير داخل املؤسسات،  -

  :المراجعقائمة 
 :باللغة العربيةالمراجع : الأو 
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