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 3جامعة اجلزائر استثمار اجلامعات اجلزائرية يف رأس املال املعريف

 منوذجا

 ، أستاذة حماضرة قسم "ب"عقيلة صدوقيد.

 -3جامعة اجلزائر-كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري

 :امللخص

شهد التعليم العالي يف اجلزائر تطورات كبرية متثلت يف التوسع يف إنشاء جامعات جديدة 

وفتح ختصصات جديدة أيضا إضافة إىل االزدياد الكبري يف عدد الطلبة، وظهور منط 

جديد يف التعليم وهو التعليم عن بعد بالنسبة لطور املاسرت، وهو ما يستدعي احلاجة 

عالي والذي من بني مرتكزاته االستثمار يف الرأس املال املعريف إىل ضبط جودة التعليم ال

 وتطويره مبا حيقق رؤية ورسالة وأهداف اجلامعة اجلزائرية. 

ونظرا ألهمية رأس املال املعريف يف كونه ميثل أهم مصادر الثروة ودعائم القوة ألية مؤسسة 

أن يكون مهمًا وحامسًا  كما أن االستثمار فيه يفرتضإنتاجية كانت أو حتى خدماتية، 

جاء هذا البحث ليتناول موضوع رأس املال املعريف وضبط األمد لغرض بلوغ النجاح طويل 

العناصر املكونة له، واليت تتمثل يف رأس املال البشري، رأس املال اهليكلي، ورأمسال 

من حيث  العالقات)رأس مال الزبون(. كما أن هذا البحث يعاجل أيضًا رأس املال املعريف 

استثماره لتحقيق رضا مجيع األطراف )أساتذة، طلبة، اإلدارة، اجملتمع...( وتطويره ورفع 

قدراته يف جمال التعليم العالي وبالضبط يف اجلامعات اجلزائرية باعتماد جامعة 

 كنموذج يف حتليل أفكار هذا املوضوع. 3اجلزائر

 مما سبق سنحاول الرتكيز على النقاط التالية:

 .: القوة اخلفية يف املؤسسةاملعريفال رأس امل -

 : استثمار لتحقيق رضا أصحاب املصاحل.املعريفرأس املال  -

 .االستثمار يف رأس املال املعريف: حتويل املعرفة إىل تنفيذ -

 .لالستثمار يف الرأس املال املعريفاجلامعة اجلزائرية جمهودات  -

 الكلمات املفتاحية:

 التعليم العالي، اجلامعات اجلزائرية.مؤسسات رأس املال املعريف، 
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 مقدمة عامة: .1

 متهيد 1.1
مل يقتصر استخدام رأس املال كمفهوم اقتصادي على بعض عوامل اإلنتاج كاألرض، والعمالة، 

وعلوم التسيري، ورأس املال، بل مت اقتباس ذلك املصطلح واستعماله يف جمال العلوم االجتماعية 

حتت ما يعرف بالرأس املال البشري الذي يشري إىل جممل املهارات، واخلربات، والتعليم، واملعرفة 

املرتاكمة يف العنصر البشري، وبعد التطور املستمر هلذا املفهوم مت الرتكيز على رأس املال املعريف 

ومن بني أهم األسباب اليت  للمؤسسة.كأحد أهم األصول غري املادية املؤثرة على امليزة التنافسية 

أدت إىل ظهور هذا املصطلح حتديات العوملة واخلصخصة وإعادة هندسة الوظائف واملنافسة 

الدولية واإلقليمية وسعي املؤسسات إىل حتقيق تكاليفها من أجل حتقيق سوق عاملية أكرب 

ت بأفرادها وتغري طبيعة باإلضافة إىل  التغريات الكربى احلاصلة يف طبيعة عالقات املؤسسا

 األنظمة املتحكمة يف سوق العمل.

كما أن  ،تنبثق أهمية رأس املال املعريف من كونه ميثل أهم مصادر الثروة ودعائم القوة ألية مؤسسة

 االستثمار فيه يفرتض أن يكون مهمًا وحامسًا لغرض بلوغ النجاح طويل األمد.

 سياق الدراسة 2.1
موضوع رأس املال املعريف وضبط العناصر املكونة له، واليت تتمثل يف رأس جاء هذا البحث ليتناول 

املال البشري، رأس املال اهليكلي، ورأمسال العالقات)رأس مال الزبون(. كما أن هذا البحث يعاجل أيضًا 

من حيث استثماره لتحقيق رضا مجيع األطراف )أساتذة، طلبة، اإلدارة،  رأس املال املعريف 

.( وتطويره ورفع قدراته يف جمال التعليم العالي وبالضبط يف اجلامعات اجلزائرية اجملتمع..

 كنموذج يف حتليل أفكار هذا املوضوع. 3باعتماد جامعة اجلزائر
 إشكالية الدراسة 3.1

شهد التعليم العالي يف اجلزائر تطورات كبرية متثلت يف التوسع يف إنشاء جامعات جديدة وفتح 

ختصصات جديدة أيضا إضافة إىل االزدياد الكبري يف عدد الطلبة، وظهور منط جديد يف 

التعليم وهو التعليم عن بعد بالنسبة لطور املاسرت، وهو ما يستدعي احلاجة إىل ضبط جودة 

عالي والذي من بني مرتكزاته االستثمار يف الرأس املال املعريف وتطويره مبا حيقق رؤية التعليم ال

لذلك سنحاول معاجلة اإلشكالية التالية: كيف يساعد ورسالة وأهداف اجلامعة اجلزائرية. 

 االستثمار يف الرأس املال املعريف على ضبط جودة التعليم العالي؟

 اهلدف من الدراسة 1.1
 املعريفهو التعرف على ضرورة االستثمار يف الرأس املال  سي من هذه الدراسةإن اهلدف الرئي

مدى إدراك اجلامعة اجلزائرية جبميع أبعاده )استقطاب، صناعة، تنشيط، حمافظة(، والوقوف على 

 3هلذه الضرورة باعتماد كلية العلوم االقتصادية، التجارية، وعلوم التسيري جامعة اجلزائر

 لدراسة.كنموذج يف هذه ا
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 متغريات الدراسة 1.1
تضمني الرؤية لعنصر االستثمار يف  اخلربة، الرؤية، تضم هذه الدراسة جمموعة من املتغريات:

 .املعريف، مظاهر االستثمار يف الرأس املال املعريفأبعاد الرأس املال  الرأس املال املعريف،
 فرضيات الدراسة 1.1

 :اإلشكالية نطرح الفرضيات التاليةملعاجلة متغريات الدراسة أعاله واإلجابة على 

 و أهمية إدراج عنصر االستثمار يف الرأس املال املعريف يف رؤية اجلامعةهناك عالقة بني  -

 فيها.  مظاهر االستثمار
 يف الرأس املال املعريف. بني متغرية اخلربة ومتغرية مظاهر االستثمار عالقةهناك  -
 املعريفبني األساتذة يف نظرتهم لالستثمار يف الرأس املال  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  -

 من طرف جامعتهم.
 أدوات الدراسةمنهج و 7.1

 لإلملام استخدام املنهج الوصفي سوف يتملتحقيق أهداف هذه الدراسة واختبار فرضياتها، 

 دكتوراه(.)رسائل   بعض الدراسات السابقةحباث و ألات و الاملقاالكتب و من خالل  باجلانب النظري
وم على الذي يق املنهج التحليلي بأسلوب دراسة احلالة نستخدمو ملعاجلة اجلوانب التطبيقية 

كأداة رئيسية للبحث صممت إعداد إستبيان ب ( وذلك3مجع البيانات من مؤسسة ما )جامعة اجلزائر

ية وعلوم أساتذة كلية العلوم االقتصادية، التجارخصيصا هلذا الغرض و وزعت على جمموعة من 

 التسيري.
 هندسة الدراسة 7.1

ه املنهجي ومن أجل اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة، سنعتمد إطارحتى نضع حبثنا هذا يف 

مبفهومه  املعريفاإلطار النظري  الذي سنتكلم فيه عن الرأس املال  خطة عمل تتضمن هيكلتها

وأشكاله وكذا أبعاده، استثماره لصاحل أصحاب املصاحل،وكيفية حتويله من جمرد معرفة إىل تنفيذ. 

ثم نتطرق يف اجلانب التطبيقي إىل اجملهودات اليت تقوم بها اجلامعة اجلزائرية يف جمال 

املتعلقة بهذه استثمار الرأس املال املعريف، ويف األخري نقوم بتحليل إحصائي ملختلف املتغريات 

 الدراسة
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 التصميمي للدراسة اإلطار .2

 التصميمي للدراسة النظرية اإلطار 1.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 التصميمي للدراسة التطبيقية اإلطار2.2
 : اإلطار التصميمي للدراسة التطبيقية2الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 

 النظري اإلطار .3

وغالبًا ما يستخدم مصطلح " رأس  يعد مصطلح رأس املال املعريف من املصطلحات احلديثة نسبيًا،

 املال املعريف " كمرادف ملصطلح " املوجودات غري امللموسة " أو مصطلح " موجودات املعرفة ".

  املال املعريف: القوة اخلفية يف املؤسسةرأس  3.1

يتمثل يف املعرفة اليت ميكن حتويلها إىل  املال املعريفأن رأس  Davenport et Prusakيرى كل من 

فهو املعرفة، املعلومات، امللكية الفكرية واخلربة  Stewart  (. أما حسب122ص ،2001ربح ) حيضيه، 

. و يرى (Bayad & Simen , 2003, p6)قيمة للمؤسسةاليت توضع قيد االستخدام من أجل خلق 

يتمثل بامتالك املؤسسة خنبة متميزة من العاملني على  املال املعريفأن رأس  Spinderالباحث 

كافة املستويات وهذه النخبة هلا القدرة على التعامل املرن يف ظل نظام إنتاجي متطور وهلا 

 (.128ص ،2008م اإلنتاجي بطرق متميزة )عجالن حسن، القدرة على إعادة تركيب وتشكيل هذا النظا

ا املفهوم فقط على قيمة معرفة ذوبالتالي ال يشكل كل األفراد رأس مال فكري إذ يطلق ه

 العاملني، ومهاراتهم، ومعلوماتهم. 

 : االطار التصميمي للدراسة النظرية1الشكل رقم
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ن أو ،من كونه ميثل أهم مصادر الثروة ودعائم القوة ألية مؤسسة املال املعريفتنبثق أهمية رأس 

العلمي والتقين يف الوقت  يعد قضية تفرضها طبيعة التحدي املال املعريفاالهتمام برأس 

، فالقدرات الفكرية املتطورة هي أهم األسلحة اليت تعتمدها الدول يف الصراعات العاملية احلاضر

 (130ص ،2008)عجالن حسن، يتمتع بأهمية كبرية تتمثل يف:  املال املعريفالراهنة. لذلك فإن رأس 

  السالح األساس للمؤسسة يف عامل اليوم، ألن املوجودات الفكرية متثل  املال املعريفيعد رأس

 القوة اخلفية اليت تضمن بقاء واستمرارية املؤسسة.

  يعترب مصدر توليد ثروة للمؤسسة واألفراد معًا من خالل قدرته على تسجيل براءات

 االخرتاع. 

  النجاح املهمة لبناء املؤسسات املعرفية باالعتماد على  أحد عوامل املال املعريفيعد رأس

املوجودات غري امللموسة اليت تتضمن معارف العاملني وخرباتهم ومعلوماتهم وذلك يف إطار بناء 

عقول بشرية المعة وجنوم ساطعة لالستفادة منها يف حتقيق امليزة التنافسية وحتقيق النجاحات 

 (329ص ،2008مي، املستمرة لتلك املؤسسات. )الدلي

 (1ص ،2001، باقر) أشكال أساسية: ثالثةإىل  للمؤسسة املال املعريفيقسم رأس 

 رأس املال البشري (Human Capital ) والذين  املؤسسةيتمثل رأس املال البشري بالعاملني يف

ن رأس املال البشري إأو اقرتاحات أو معلومات تقدم حلول فعالة ومبتكرة للزبائن.  ًاميتلكون أفكار

يتضمن املقدرات والكفاءات املميزة، حبيث  املؤسسةهو تراكم ضمين للمعرفة يف أذهان العاملني يف 

  القدرات واإلمكانات، مهارات وخربات العاملني واملدراء وابتكاراتهم اخلالقة وإبداعاتهم.

 رأس املال اهليكلي أو التنظيمي  (Structural Capital: )    البناء التحيت املساند لرأس املال هو

إمكانية ترمجة  هلااليت تتيح  للمؤسسةيتمثل رأس املال اهليكلي بالقدرات التنظيمية البشري و

املعرفة إىل ممارسات مفيدة من خالل املوجودات الفكرية اهليكلية املتمثلة يف نظم املعلومات 

 .وبراءات االخرتاع وحقوق النشر والتوزيع

 بون أو رأمسال العالقاترأمسال الز (Customer Capital ميثل القيمة املتجسدة يف عالقات : )

 ، ومنافذ التسويق .املؤسسة مع الزبائن، اجملهزون، وهيئات الصناعة

)عجالن  Quinn, Kanterويتفق عدد من الباحثني واملهتمني بإدارة رأس املال املعريف ومنهم  

( بأن األبعاد الرئيسية لرأس املال املعريف هي استقطاب رأس املال املعريف، 132، ص2008حسن، 

 صناعته، تنشيطه، واحملافظة عليه.

: وهي قدرة املؤسسة على البحث عن اخلربات املتقدمة واملهارات املال املعريفاستقطاب رأس  .1

 ات املالئمة آللية االستقطاب فيما يلي:وتتمثل االسرتاتيجي النادرة وجذبها للعمل فيها.

 (132،ص2011، )فرحاتي

تتابع عملية جلب العقول  شراء العقول من سوق العمل: جيب على إدارة املوارد البشرية أن -

، وخربات تستفيد منها املؤسسة بشكل كبري يف زيادة النادرة، بغرض استقطابها كمهارات

 .عمليات االبتكار واإلبداع باستمراررصيدها املعريف ، مما ينعكس على زيادة 
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يوضح شجرة الكفايات: هي أحد تقنيات إدارة املوارد البشرية االلكرتونية املتمثلة يف خمطط  -  -

فضال عن سريتهم الذاتية من أجل حتديد املزيج  للمؤسسةاملطلوبة  املهارات واخلربات واملعارف

     استخدام أسواق املوارد البشرية شجرة الكفايات تسهل وإسرتاتيجيةالصحيح من األفراد املطلوبني، 

 .عن طريق شبكة احلواسيب املال املعريفااللكرتوني( لرأس  باستقطا) 

املؤسسات التعليمية املعرفة والتعلم: تركز رؤية هذه اإلسرتاتيجية على أن  مؤسساتمراجعة   -

ف املواهب واستقطابهم، بدال من الكتشا امهم ا، معاهد ، كليات ، جامعات ( تعد مصدر)مدار

 .، ثم خضوعهم لفرتة تدريبيةاملؤسسةاالكتفاء بالتعيني من خارج 
، البتكار املعرفة واملشاركة فيها ما مؤسسةواليت متثل تراكم إمكانيات : املال املعريفصناعة رأس  .2

 املال املعريف، كما أن عملية صناعة رأس املؤسسات املنافسة هلا يف السوقمبا جيعلها تتفوق على 

نظمة املبتكرة، والتصاميم ، واأللة للربط بني أدوات العمل اجلديدتتطلب استخدام طرق فعا

، )فرحاتي :صناعة رأس املال املعريف ما يلي، ومن بني أهم اسرتاتيجيات التنظيمية املالئمة

 (133،ص2011
عرفة احليوية املؤدية إىل حتقيق أهداف األعمال هي  تقديم عرض مرئي للم : خريطة املعرفة -

اإلسرتاتيجية ومن ثم تركز على نوع املعرفة اليت تأمل مبشاركتها، ومع من ؟ وأين ميكن أن جندها 

ترسم خريطة املعرفة للتعرف على حمفظة املعرفة فيها ،  املؤسسة؟ وعلى هذا األساس فإن 

 ومستوى الفجوة بداخلها.
رية : متثل األنسجة الفكرية جمموعة ابتكارية تتفاعل وتتعلم من بعض بناء األنسجة الفك -

آخر مبجموعة ابتكارية جديدة ونسخة  ا، ليشكل مشروعتنحل عند انتهاء املشروع احملدد ثم

 أخرى وتعلم جديد آخر.
للتعلم أكثر مما يكون  ا، ويكون مساعداهتمامه على التعلمالقيادة الذكية: يركز املدير الذكي  -

، فضال عن ذلك فاملدير الذكي هو القادر على ممارسة ما وأكثر مما يكون معطيا لألوامرمشرفا ومعل

 أسس التقدير الفعال .
: وهي جمموعة األساليب املستخدمة من قبل املؤسسة إلنعاش عملية املال املعريفتنشيط رأس  .3

 (131 ،ص2011)فرحاتي ،  تمرار تتمثل يف:اإلبداع واالبتكار عند العاملني فيها باس

عصف األفكار: يعترب العصف الذهين أو االنطالق الفكري حماولة خللق األفكار اليت تستخدم  -

، وهي تفكري مجاعي لعدد من األفراد سبابها وتأثرياتها على سري العملإلظهار املشاكل ومعرفة أ

 انفرادية.كل منهم بصورة  بهدف الوصول إىل أفكار إبداعية قد ال يتوصل إليها

تآلف األشتات أو املرتابطات (: وهي كلمة يونانية تعين اجلمع  ( SYNECTICS : السينكتيك -

بني العناصر املختلفة، واهلدف منها معاجلة املشكالت الصناعية من خالل إنعاش اإلبداع 

اجملموعات ويكون على ( أفراد ، تعيني خبري 7-1باستخدام إجراءات تقضي بتكوين مجاعات من ) 

 علم باملشكلة.

حلقات اجلودة : تعرف حلقات اجلودة بأنها  وحدات عمل ذاتية تتكون كل منها من جمموعة  -

عامال( يديرها ويوجهها مشرف أو مالحظ هؤالء العاملني، والذي  12إىل  3صغرية من العاملني ) من 

املشكالت مبا فيها الوسائل  يقوم بتدريب أعضاء اجملموعة على األساليب األساسية حلل

  .ائية وأسلوب العمل اجلماعي كفريقاإلحص
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اإلدارة على املكشوف: وذلك من خالل شحن القدرات الذهنية هلم بتوفري اجلو املالئم لتوليد  -

 .املؤسسةاألفكار من خالل اجتماعات ولقاءات تتضمن املصارحة بلغة األرقام بني أعضاء 
عون بشكل تلقائي حول جمموعات غري رمسية من األفراد يتجمهي  :جمموعات املمارسة -

سوى اكتساب املعرفة يف أحد اجملاالت املتخصصة ،  همهمي، وال اهتمام واحد، أو حل مشكلة ما

 .ويعمل أفراد اجملموعة على تبادل املعلومات ويدرب كل منهم اآلخر خالل لقاءاتهم املتعددة

ن جمرد أداء و اجبات منطية ، حبيث ينتقل مدائرة الفرد م على توسيعاإلثراء الوظيفي: وتقو  -

 ، ومتكررة إىل أداء أنشطة أخرى إضافية ليست خمتلفة عنها .حمددة
، فاهلدف من رارات بنفسه وبدون إرشاد اإلدارةالتمكني: هو رفع قدر ة الفرد على اختاذ الق -

طاقتهم يف جهود التحسني  التمكني توفري الظروف للسماح لكافة األفراد بأن يساهموا بأقصى

 املستمر.
: وهي قدرة املؤسسة على االهتمام بالطاقات املعرفية والعاملني املال املعريفاحملافظة على رأس  .1

وهناك جمموعة من  القادرين على إنتاج أفكار جديدة أو تطوير أفكار قدمية ختدم املؤسسة.

 (137ص ،2011)فرحاتي ،  تتمثل باآلتي املال املعريفالعوامل للمحافظة على رأس 

تنشيط احلفز املادي واالعتباري: هناك جمموعة عوامل ومؤثرات خارجية مثرية للفرد تدفعه  -

ادية واملعنوية وكذا ، من خالل إشباع حاجاته ورغباته اململهام املوكلة إليه على أكمل وجهألداء ا

  .، وترشده إىل سلوك معنياالجتماعية

، يف طوير مهاراته ن وخرباته باستمرارتقادم إىل عجز الفرد عن تالتصدي للتقادم:  يشري ال -

املؤسسة من أجل تطوير حني أن التصدي للتقادم هو مجيع اإلجراءات والوسائل اليت تتخذها 

 ، وكذا خربات العاملني فيها باستمرار.وامكاناتٕ  قدرات 
د يف إجناز جراء فشل الفرمواجهة اإلحباط: واإلحباط عبارة عن احلالة النفسية اليت تنشأ من  -

، والسبب عوائق وعقبات ال ميكن مواجهتها والسيطرة عليها أو التحكم أو حتقيق أهداف معينة

 فيها .

تقليل ضغوط العمل  : ضغط العمل هو استجابة تكيفية ذاتية ناجتة عن أي تصرف أو موقف   -

من األسباب املؤدية هلا،  ب: احلدأو حدث والذي يضع عبئا خاصا على فرد ما وللتقليل منها جي

  .، حتمل مسؤوليات أكثر مما جيبواملتمثلة يف غموض األدوار

تعزيز التميز: يقصد بها مجيع الوسائل واألساليب اليت من شأنها زيادة عدد املساهمات  -

من خالل امتصاص املعرفة املفيدة واألفكار اجلديدة املوجودة يف  املؤسسةالفكرية للعاملني ب

، وهذا من شأنه لعمل بروح الفريق واحرتام اآلراءطريق تشجيع اإلبداع واالبتكار وا عقوهلم عن

 .املؤسسةزيادة عدد املتميزين يف 
 رأس املال املعريف: استثمار لتحقيق رضا أصحاب املصاحل 2.3

يف ميدان  املؤسساتبها  يعرف االستثمار يف رأس املال املعريف بأنه "تلك املدخالت اليت تقوم

تدعيم املواهب البشرية، وترقية وتطوير التقنيات واملهارات اليت تعزز املنافع التنافسية، وتسمح 

بتكوين قيمة فريدة تبقى بعيدة عن منال املؤسسات األخرى، وهذا يعين أن االستثمار يف تعليم 
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كز عليه خللق سوق عمل داخلي أساسي ترت هو طريقة جديدة  تهمالعاملني وترقية مهارا

 (113، ص 2017)بيصار، "املؤسسة يف بناء مواردها البشرية

املال رأس  يف رستثمااللالعديد من املبادئ الالزمة  Stewartمن بينهم قّدم الكّتاب والباحثني 

 (1-1ص: 2007)احلواجرة، بشكٍل فاعل، إذ حددت تلك املبادئ بـ :  املعريف

يف إقامة العالقات  املؤسسةلتصب يف مصلحة  املعريفاملال االستفادة من أفكار وأعمال رأس  .1

 الودية مع مستخدميها وزبائنها وجمهزيها وعلى املدى الطويل.

توفري املوارد اليت حيتاج إليها، ومساعدتهم يف بناء شبكة داخلية بينهم وتعزيز فرق العمل  .2

كل ما مينحهم املزيد  ومجاعات االجنذاب وأية أشكال أخرى للتعلم، وكذلك السماح هلم باستخدام

 من املهارات واملعلومات واملعارف يف اهتماماتهم.

فعاًل، وهذا ميثل أحد مبادئ اإلدارة الفعالة  ملعلومات إىل املوقع الذي حتتاجهتوجيه تيار ا .3

وبالكمية املنطقية وعند الضرورة، الن زيادتها عن احلد املطلوب  املال املعريفرأس  لالستثمار يف

 قد تؤدي إىل عدم التميز بني املهم وغري املهم.

من أفكار  يشاءونوإعطائهم احلرية لطرح ما  املال املعريفرأس االستثمار يف عدم املبالغة يف  .1

وبث  املؤسسةيف  ملال املعريفاواحملافظة على رأس  االستثمارودون تردد وهذا سر جناح اإلدارة يف 

 من خالل املمارسة اإلدارية اليت ترعى األفكار املبدعة. واإلبداعيةاالبتكار  ،روح املبادرة

وذلك خبزن املعلومات بشكل ما ميكن الوصول إليها  املال املعريفرأس  ةمن الضروري أن تتم هيكل .1

ل نظام كفء حبيث يسهل الرجوع عند احلاجة إليها، وعدم نشرها يف كل مكان، أي خزنها داخ

 إليها عند احلاجة واستخدامها لألغراض اليت تعد ضرورية.

والذي  صحاب املصاحلألسيؤدي إىل حتقيق منافع طويلة األجل  املال املعريفإن االستثمار يف رأس 

مجاعة أو أفراد ترتبط باملؤسسة تضمن استمرارية على أنهم  Freeman et Reed 1983يعرفهم 

وتتحقق هذه القيمة أو بعض منها نتيجة لالستثمار اجليد والفعال  (Boussoura, 2008) املؤسسة

 أهم هذه املنافع تتمثل يف:الذي حتدده املؤسسة.  املال املعريفلرأس 

إن املوجودات غري امللموسة وال سيما رأس املال املعريف اليت  حتسني اإلنتاجية وزيادة اإليرادات: -

 Hiroyukiالحظ   1980متتلكها املؤسسات كانت يف الغالب احملدد الرئيس ألرباحها، ففي عام 

، وبعد شيء من الدراسة متكن من حتديد سبب هذا ةوجود تباين يف أداء املؤسسات الياباني

املوجودات غري امللموسة اليت متتلكها كل مؤسسة من هذه التباين، وأرجعه إىل اختالف نسبة 

املؤسسات، ومكنته هذه النتيجة من اخلروج باستنتاج مفاده أن املوجودات غري امللموسة هي 

األساس يف حتقيق عوائد املؤسسات، ألنها قابلة لالستخدام املتعدد واملتزامن، وتعود بفوائد 

 (. 110ص: 2009متعددة ومتزامنة )العنزي وصاحل، 

حتسني العالقات مع الزبائن: ويهتم هذا البعد بتوثيق متطلبات الزبائن، وتفعيل نظام  -

 معلومات لتقديم خدمة للزبون ومنح مزايا إضافية له، والسعي لالحتفاظ بالزبائن القدماء. 

 حتسني العالقات مع املوردين.   -

 حتقيق مزيد من اخلدمات واملنتجات. -

 جتاه طبيعة العمل.للعاملني ري الصورة الذهنية يتغ -

 خرتاعات.  االزيادة القدرات اإلبداعية يف جمال  -
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لذلك ال يوجد طريق أكثر فاعلية لتحقق املؤسسة التزاماتها اجتاه أصحاب املصاحل غري طريق 

السياق  استثمار العقول والقدرات املتميزة اليت تعمل على خلق التكنولوجيا والتقدم، ويؤكد هذا

 ات املبذولة يف جمال التكنولوجيا.تلك اجملهود

 االستثمار يف رأس املال املعريف: حتويل املعرفة إىل تنفيذ 3.3

إن أهمية رأس املال املعريف بالنسبة للمؤسسة ال تكمن يف امتالكه وإمنا تكمن يف الكيفية اليت 

نفيذ مما يتطلب أن يكون هناك يتم من خالهلا تطبيق تلك املعارف، واألفكار ووضعها موضع الت

إدارة تتمكن من ترمجة كل تلك املعارف إىل الواقع العملي لتكون مبثابة مفتاح لنجاح املؤسسة 

 1999عام  " Sutton & Pfeffer وقد قدموبقائها يف إطار ما تشهده البيئة من تنافسية عالية. 

إىل كيفية استثمار رأس  املؤسسات موعة من اخلطوات كدليل عمل يرشدمنوذجا يتألف من جم

 (170-118ص ،2017)بيصار،  :املال املعريف )حتويل املعرفة إىل تنفيذ ( كاآلتي

معرفة السبب قبل األسلوب "الفلسفة مهمة": إن السبب يف فشل العديد من املؤسسات اليت  .1

األساليب أرادات تعلم كيفية استخدام  نهاناجحة يف التعلم، هو أال املؤسساتاقتفت أثر 

والتطبيقات والسلوكيات بدال من معرفتها سبب اتباع هذه الفلسفة، إذ أن املسألة تكمن يف الفهم 

وغريها من املؤسسات املتميزة، ) Toyota, Honda... فجميع املؤسسات الناجحة مثل .قبل التنفيذ

أدائها لعملها، أي أساسية بفلسفة حول  مببادئمل تبدأ بأساليب أو تقنيات أو تطبيقات، بل بدأت 

 .األعمال األساسية مبادئبدأت برتسيخ  نهاأ
املعرفة اليت تأتي من العمل وتعليم اآلخرين كيفية القيام به: إذا قمت بالعمل فسوف تعرفه،   .2

إذ أن التعلم وحماولة القيام بأشياء خمتلفة وجتربتها تعد أحد أهم وسائل املعرفة، ويف هذا 

على جعل األفراد يشاهدون األجزاء واملوقف احلقيقي الذي يعكس  Honda مؤسسةاجلانب تركز 

  .فكرة املشاهدة واللمس واالشرتاك يف العملية الفعلية شرطا للفهم والتعلم
التنفيذ أكثر أهمية من اخلطط واملفاهيم: فالتنفيذ خيلق فرصا للتعلم من خالل العمل، ألنه  .3

ملوقع الفعلي للعمل، ومواجهة املوقف سيكون التعلم بدون املشاركة يف العمل، وبدون التواجد يف ا

صعبا وأقل كفاءة، ألنه مل يستند إىل جتربة حقيقية، فالتوجه حنو التنفيذ هو احلل األكيد 

أن  ىللنجاح بدال من االكتفاء باخلطط النظرية، ووضعت قاعدة عامة لكل املؤسسات تنص عل

أن ترد على الفشل املعقول  ال جيب املعريفاهلا املؤسسة اليت ترمي إىل االستثمار األمثل لرأمس

  ب.بالغض
: فاخلوف يتسبب يف مشاكل عديدة فجوة بني املعرفة والعمل يؤدي اخلوف إىل إحداث  .1

أشياء غري منسجمة وخاطئة وحتى غري معقولة، ولن جيرب  ذلك إىل عمل ، إذ يؤديللمؤسسات

حرية  تشجيعلذا تربز أهمية   كارثة لوظيفتهأي فرد شيئا جديدا إذا ما علم أن عاقبة عمله هي 

التفكري، وتنمية روح التعاون واملشاركة، والنقد البناء، وإحرتام أفكار اآلخرين، وخلق مناخ 

  .دفعهم إىل أن يكونوا قادة مفكرين بدال من منفذين غري فاعلنيي وهو ما تنظيمي صحيح
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اليت  املؤسساتيف  تنفيذ سيكون أسهالإن حتويل املعرفة إىل : استبعاد املنافسة الداخلية .1

تستبعد املنافسة الداخلية من فلسفتها، أما التفكري بصورة ضغط املنافسة الداخلية لتحقيق 

تدار  مؤسسةفأساس أية ، كري خاطيء خيلط الدافع باملنافسةمستويات أداء متفوقة فهو تف

ها بعض املقاييس القابلة بشكل ناجح هو االسرتاتيجية اليت يفهمها كل فرد، واليت يرافق

 .للتنفيذ
يف  ما عمل القادة ؟ وكيف ميضون وقتهم؟ وكيف خيصصون املوارد ويعاجلون القضايا؟  .1

القادة هم الذين خيلقون البيئة املناسبة اليت تسمح بتعزيز املعارف وصقل املهارات من  احلقيقة أن 

الناجحة والعديد من  املؤسساتاالختالف بني . ف خالل عملهم اجلاد وليس من خالل الكلمات

موعة من األفراد ذوي القدرات فحسب، بل أن جم املؤسساتليس بسبب جذب هذه  املؤسسات

االختالف يكمن يف النظم واملمارسات اإلدارية اليومية اليت ختلق وجتسد ثقافة تعمل على 

  .ترسيخ املعرفة ونقلها والتصرف على وفقها وهي املسألة األكثر أهمية

 التطبيقي اإلطار .1

الذي  املال املعريفيف ذلك على رأس  معتمدة ترغب كل جامعة  بضبط جودة التعليم العالي بها 

لكن هذا غري كاف فالبد هلا ألن تنظر إىل كيفية االستثمار فيه حبشد جمهوداتها لكه تمت

 وتوفري اإلمكانيات الالزمة لذلك.

 يف الرأس املال املعريفلالستثمار اجلامعة اجلزائرية جمهودات  1.1

بتسمية  311-09مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  2009أكتوبر  22يف  3مت إنشاء جامعة اجلزائر 

بعد تقسيم جامعة اجلزائر إىل  -إبراهيم سلطان شيبوط- 3جبامعة اجلزائر” جامعة دالي إبراهيم

القتصادية و علوم التسيري كليتني و معهد: كلية العلوم ا 3تتكون جامعة اجلزائر. ثالثة جامعات

كلية العلوم السياسية و العالقات الدوليــة كلية العلوم اإلعــــالم و اإلتصال معهد الرتبية 

 البدنية و الرياضية

-98باملرسوم التنفيذي رقم  1998ديسمرب 2أسست كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري بتاريخ 

املاضي املعهد السابق للعلوم االقتصادية )الذي انشيء كانت يف  الذي كرس نظام الكليات. 382

( و الذي كان يتضمن قسما ضمن كلية احلقوق و العلوم 17/07/1971باملقرر الوزاري بتاريخ 

 . وحاليا كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري االقتصادية جلامعة اجلزائر
 مبا العالي للتعليمجديد  إطارحتديد  إىل 99 رقم العالي للتعليم التوجيهي القانون يسعى

 هيكلة يف اإلصالح يتمثل والعاملي الوطين الصعيدين على اجلديدة املعطيات مع يتوافق
بشهادة، حبيث يهدف هذا  تتوج كل مرحلة  L.M.Dأطوار 3 على ترتكز التكوين يف جديدة

 (102ص  ،2017النظام إىل: )عيدودي وبن ربيع، 
 .اجلزائرية واجلامعات العالي التعليم مؤسسات يف والتكوين التدريس نوعية حتسني -
 كبرية بدرجة واالستجابة العمل سوق ومتطلبات بسوق اجلزائرية اجلامعة ربط -

 .العاملي اجلامعي النظام يف واالقتصادية، االجتماعية للمتطلبات
 .الدولي املستوى على اجلزائرية اجلامعية بالشهادات االعرتاف -
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 .اجلزائر يف العالي التعليم نظام وانسجام دمج على العمل -
 .اجلزائر يف واالجتماعي االقتصادي احمليط مع فعلي تبادل حتقيق -

 (101، ص2017عزي ، )على ثالثة أهداف هي:  اجلزائريةاجلامعة تركز 

 ضمان تكوين نوعي عالي من أجل اندماج أحسن يف احلياة املهنية. -
 احلياة.التكوين للجميع على مدى  -
 استقاللية املؤسسات اجلامعية وانفتاحها على العامل. -

يف ظل هذه املعطيات تسعى وزارة التعليم العالي سنويا إىل تدعيم بنيتها التحتية من جامعات 

( مؤسسة للتعليم العالي، 101) ستةمئة و ومعاهد وغريها حبيث تظم الشبكة اجلامعية اجلزائرية 

ثالثة   ( جامعة،10( والية عرب الرتاب الوطين. وتظم مخسون )18)موزعة على مثانية وأربعون 

( 11( مدرسة عليا، إحدا عشرة )10عشرة ) ( مدرسة وطنية عليا و20) عشرون ( مراكزا جامعيا،13عشرة )

( جامعيتني. وهذا حسب آخر ما نشرته الوزارة يف موقعها 2مدارس عليا لألساتذة، وملحقتني )

  universitaires-https://www.mesrs.dz/ar/centresااللكرتوني  

طالب فيما بعد التدرج،  70731طالب يف التدرج،  1119111 ـتستقبل هذه الشبكة  ما يقدر ب

 (109، ص 2017، )عزي 2011-2013 السنة اجلامعية متخرج يف 328211أستاذ،  11299بتأطري 

 ( على101ص  ،2017تسهر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يف اجلزائر)عيدودي وبن ربيع، كما 
 خمابر على % 90 بنسبة التكنولوجي والتطوير العلمي للبحث الوطين الصندوق موارد توزيع
 التعليم وزارة عليها تشرف اليت البحث ملراكز فتخصص املتبقية % 10 أما اجلامعية البحث

 دينار مليار 69.77 قيمته ما العلمي للبحث الوطين النظام متويل نفقات العالي. حبيث بلغت
 خصصت منها دينار مليار 23.83 – ،سنوات سبع أي – 2014 إىل 2008 من املمتدة الفرتة خالل

 لنفقات دينار مليار 26.79 و الوطنية، للربامج دينار مليار 19.15 وجه فيما البحث، حمليط
 من أكثر يشغل خمرب 1361 العالي التعليم زارةاو و يف الناشطة املخابر عدد بلغ كما التجهيز،
 و ماجستري مذكرة 16300 مناقشة متت الفرتة نفس يف الدكتوراه، يف طالب و باحث 27584

ص  ،2017، : )عزيالعلمي للبحث الدولة توليها اليت األهمية يؤكد . كل هذادكتوراه أطروحة 270

107) 

 اهلياكل القاعدية وجتهيزها مبا يتالئم مع احلاجيات التعليمية اجلديدة. إنشاء -
 تكوين األساتذة واملؤطرين. -
 االستعانة باخلربات األجنبية. -
 إصالح التعليم العالي بانتهاج نظام ل م د. -

 الوطن جامعات فيها مبا اجلامعية املؤسسات خمتلف على نفسه يفرض واقع املعرفة اقتصاد إن

 حتديات ملواجهة والبشري املادي االستعداد ضرورة يتطلب ما وهذا ،)اجلزائرية اجلامعة(العربي
 اتواجد األكثر البشري املورد يف الكمية الزيادة ختطيط على الوقوف إىل إضافة املعرفة، عصر

https://www.mesrs.dz/ar/centres-universitaires
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 للمشكالت احللول إجياد مع وجودته التكوين نوعية حساب على الطلبة وهو اجلامعة داخل
 على العام اإلنفاق قلة مع والباحثني األساتذة طرف من التأطري كنقص تواجهها اليت

 نوعية تدني مشكلة اجلامعية، الشهادات حاملي بطالة مشكلة التحجيم، مشكلة، اجلامعات
 والتصدي اجلامعي التعليم يف النظر إعادة وجب ولقد  .اجلامعي التمويل ومشكلة التكوين

 مميزين طلبة ختريج يف تساهم متطورة تقنيات على اعتمادا تواجهه؛ اليت للمشكالت
 العالي التعليم مواكبة مدى على احلكم وميكن .العمل سوق يف منافسة حمل يكونوا أن ميكنهم

 (110، ص2017)فضلون وعناب،  :خالل من املعرفة لعصر
 بل فقط، التوافر مسالة على تتوقف أال جيب العالي التعليم جودة إن :العالي التعليم جودة -

 .تهم ا قدر لتعزيز للطلبة الفرص وإتاحة واملرونة، واالستحقاق العلمية اجلدارة على
 وبني العالي التعليم مؤسسات على احلكومي اإلنفاق بني توافق عدم هناك حيث :التمويل -

 .اجلامعي التمويل دراسة إصالحات جيب لذا باجلامعات، الطلبة التحاق تزايد
 بني مجعها يف )مثال كاألمريكية( اجلامعات بعض جنحت لقد :املعرفة ونشر التكامل -

 الدراسات أحباث عزز ما وهذا البحثي، اجلامعات مراكز للتميز فصارت العالي والدراسات، التعليم
 املعرفة صنع من اجلامعات هذه مثل قوة وتأتي ،الدكتوراه أطروحات وتقديم ومتويلها العليا

 املعرفة إدارة توظف احلياة كما مدى املوسع التعليم من خالل واجملتمع الطلبة إىل ونقلها
 التعليم على اعتمادها من انطالقا العالي التعليم جمال يف منها لالستفادة تكنولوجيا املعلومات

 .االلكرتوني

 التعليمية بالعملية القيام جمرد من وحتول اجلامعي التعليم تطور :االليكرتوني التعليم -
 االنرتنت العاملية الشبكة عرب مكان أي من التعلم إىل واألستاذ، الطلبة وحضور القسم داخل
 احلاسوب على يعتمد فأصبح وسائله تطورت األقسام ويف اجلامعات داخل التعليم وحتى

 الوسائل هذه كل اإلسقاط وجهاز التعليمية التلفزيونية واألجهزة بعد عن واحملاضرات
 كما األداء وحتسني أكثر الذات على واالعتماد أكثر االنتباه على الطلبة تساعد االتصالية

 .اجلامعة داخل التكوينية العملية جتويد على تساعد

  منهج الدراسة 2.1

إن أغلبية البحوث يف العلوم االجتماعية عموما والعلوم اإلدارية على وجه اخلصوص تستعمل 

املتوسطات احلسابية، أو األدوات اليت يوفرها اإلحصاء بصفة عامة. وكأننا القياس أي النسب، 

نستنجد باملناهج الكمية يف حتليل املتغريات الكيفية، ومع ذلك ال ميكن إخضاع الظواهر 

االجتماعية دائما إىل التكميم لذا فهي ملزمة أيضا باستخدام املناهج الكيفية اليت تستعني أكثر 

 مرونة املالحظة أو بفهم التجارب اليت يعيشها األفراد.باألحكام وبدقة و
إىل فهم الظاهرة موضوع الدراسة، وعليه ينصب االهتمام  سإن املناهج الكيفية تهدف يف األسا

 اليت متت مالحظتها، من خالل دراسة عدد معني من األفراد. تهنا أكثر على حصر السلوكيا
 عينة الدراسة 1.2.1     

 والذي بلغ عددهم األساتذة من املبحوثنيآراء  بتحليل سنقوم الدراسة من اجلزء هذا خالل من
استثمار اجلامعات اجلزائرية يف الرأس املال املعريف مع تبين كلية العلوم  واقع حول أستاذا 11
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 بعد وذلك كنموذج يف هذه الدراسة 3االقتصادية، التجارية ، وعلوم التسيري جامعة اجلزائر
 .اإلحصائية باملعاجلة القيام

  اإلحصائيةحتديد أدوات مجع البيانات و أساليب املعاجلة   2.2.1     

 خالل جلأت الباحثة إىل مجع البيانات من  ،اجلوانب التطبيقية ملوضوع البحث ملعاجلة

 .كأداة رئيسية االستبيان

ضم االستبيان املوزع جمموعة من األسئلة مست اخلربة، رؤية اجلامعة، أبعاد الرأس املال املعريف 

وهي استقطاب، صناعة، تنشيط، واحملافظة على رأس املال املعريف، ومظاهر االستثمار يف هذا 

و حن 3العنصر احليوي. فلقد حاولنا من خالل كل هذه النقاط التعرف على توجه جامعة اجلزائر

كل بعد من هذه األبعاد ملعرفة اجلانب الذي ميسه االستثمار يف الرأس املال املعريف يف هذه 

التحليل سنعتمد على  ةمتغريات كيفيوباعتبار طبيعة األسئلة اليت جاءت يف شكل اجلامعة. 

 العاملي. التحليلوذلك من خالل  متعدد األبعاد

هو تعريف جمموعة العالقات الداخلية املوجودة بني املتغريات  التحليل العاملي مندف  اهلإن 

املدروسة يف وقت واحد انطالقا من مصفوفة البيانات حيث تعرب الصفوف عن إجابات األفراد 

التحليل عن هذا املستجوبني بينما األعمدة فتعرب عن املتغريات املدروسة كما تبحث طرق 

 .تقليص وتبسيط البيانات

بدراسة  ،ACM  (Analyse des Correspondances Multiple)تعدد املركبات املحتليل ويهتم 

و متثيل األفراد يف فضاء ذا بعدين لتكوين جمموعات  )فضاء متعدد األبعاد( متغريات متعددة

 .متجانسة من األفراد
. فهو يسمح )حتليل املركبات األساسية( ACP، مثل جلدول املعطيات  ACMهذا التحليل  إن

 للمعطيات الكيفية بـ:

إعطاء متثيالت بيانية حملتوى جدول املعطيات: متثيل التشابهات بني األفراد وبني مناذج  -

 املتغريات الكيفية.
إعادة الرتميز يف شكل بيانات رقمية، واليت متكننا بعد ذلك من تطبيق طرق أخرى مثل  -

 طريقة حتليل اجملموعات.

 8بعد مجع البيانات اإلحصائية باستخدام االستمارة قمنا برتميز األجوبة  لنتحصل على  

لتسهيل عملية   SPSSإلمكانية إدخاهلا يف احلاسوب عن طريق الربنامج االحصائي  ت،متغريا

 احلساب واحلصول على نتائج دقيقة خالل إجراء املعاجلة اإلحصائية.

 مناقشة نتائج الدراسة. 1

علينا توضيح شروط  البدء يف عرض النتائج واإلجابة على الفرضيات املطروحة وجبقبل 

 %1املعنوية أقل من الداللةاستخدام و التحقق من صحة الفرضية الصفرية و املتمثل يف مستوى 

 .و الذي يتيح رفض الفرضية الصفرية (0.01)
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 ربةاخل: 1اجلدول رقم

 النسبة املئوية % التكرار 

 1.7 3 جودة التعليم العالي

 8.9 1 التمويل  اجلامعي

 17.8 8 نشر املعرفة من خالل نقلها للطلبة

 2.2 1 التعليم االلكرتوني

 11.1 29 ال يوجد أي استثمار يف هذا اجلانب

 100 11 اجملموع

 مظاهر االستثمار يف الرأس املال املعريف :2اجلدول رقم

 التكرار 

النسبة 

 املئوية %

 11.1 20 سنوات 1-1من 

 28.9 13 سنوات 10-1من 

 21.7 12 سنوات 10أكثر من 

 100 11 اجملموع

 املصدر: من إعداد الباحثة

العينة مشلت نسب متقاربة من األساتذة الذين هلم خربة من بعد قراءتنا للجدولني يظهر أن 

% من هؤالء األساتذة يرون أنه ال يوجد استثمار يف الرأس 11.1سنوات،  10سنة واحدة إىل اكثر من 

املال املعريف وقد رأينا أنه من  بني األسباب اليت أدت إىل هذه النتيجة هو عدم وجود رؤية واضحة 

عة جمهودها اجتاه رأس املال املعريف سواء الرأس املال البشري، اهليكلي، أو تبني من خالهلا اجلام

 رأس مال العالقات، وهو ما تظهره أجوبة العينة من خالل اجلدول املوالي:

 تضمني الرؤية بأهمية االستثمار يف الرأس املال املعريف: 3اجلدول رقم

 

 الرأستضمني الرؤية بأهمية االستثمار يف 

 اجملموع املال املعريف

 غري معين ال نعم

 الرؤية

 11 0 1 7 نعم

 31 31 0 0 ال

 11 31 1 7 اجملموع

 spssاملصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات 
ال حتتوي حتى على رؤية واضحة على مستواها وهو ما وضحته لنا  3فنجد مثال أن جامعة اجلزائر

مفردة( وحتى باطالعنا على املوقع االلكرتوني هلا ال جند مثل هذه املعلومات  31% )17أفراد العينة 

اف وحنن نعرف بأن توضيح رؤية أي مؤسسة على مستوى أفرادها مهم جدا من أجل تقاسم األهد

مفردة( تشري إىل وجود رؤية لكن 11%  )33واملشاركة يف الوصول إليها، يف حني جند أن ما نسبته  



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
137 

الذي يعترب عنصرا  املعريفيف املقابل هذه الرؤية ال تتضمن أهمية االستثمار يف الرأس املال 

 %(.31مهما يف تشكيله )

ر االستثمار يف الرأس املال املعريف اجتاه مظاه هل أجوبة األساتذةنتساءل من خالل هذه القراءة 

أهمية إدراج االستثمار يف الرأس املال املعريف يف رؤية  ميكن إرجاعها إىل متغرية اخلربة ومتغرية

 ،اجلامعة
 وهو ما سنحاول اإلجابة عليه من خالل اختبار الفرضيات التالية:

 الرأس املال املعريف يف أهمية إدراج عنصر االستثمار يفهناك عالقة بني : 1اختبار الفرضية 

 فيها. مظاهر االستثمار و رؤية اجلامعة

  أهمية إدراج عنصر االستثمار يف الرأس املال املعريف يف  ليس هناك عالقة بني: العدمفرضية

 .فيها مظاهر االستثمار و رؤية اجلامعة
  :املال املعريف يف أهمية إدراج عنصر االستثمار يف الرأس  هناك عالقة بنيالفرضية البديلة

 .فيها مظاهر االستثمار و رؤية اجلامعة

ملتغرية مظاهر االستثمار ومتغرية أهمية إدراج عنصر االستثمار يف  2: اختبار كاي 1اجلدول رقم

 الرأس املال املعريف يف رؤية اجلامعة

 مستوى املعنوية
درجة 

 احلرية

χ  
2
  قيمة 

0.031 8 11.111 
Pearson chi 

square 

 احلاالت الفعلية 11

 spssاملصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات 

عند درجة حرية  11.111تساوي إىل  Pearson chi squareمن خالل اجلدول جند أن قيمة 

ونرفض  البديلة . وهلذا نقبل الفرضية 0.01أقل من، أي 0.031، ومستوى معنوية يساوي إىل 8تساوي

بني متغرية مظاهر االستثمار ومتغرية أهمية إدراج  توجد عالقة )ارتباط( الفرضية الصفرية ، أي

 عنصر االستثمار يف الرأس املال املعريف يف رؤية اجلامعة.

 .بني متغرية اخلربة ومتغرية مظاهر االستثمار عالقةهناك : 2اختبار الفرضية 

  بني متغرية اخلربة ومتغرية مظاهر االستثمار عالقة:ليس هناك العدمفرضية. 

  بني متغرية اخلربة ومتغرية مظاهر االستثمار عالقةالفرضية البديلة: هناك. 

 ملتغرية اخلربة ومتغرية مظاهر االستثمار 2: اختبار كاي 1اجلدول رقم

 مستوى املعنوية
درجة 

 احلرية

χ  
2
 قيمة 

 

0.711 8 1.101 
Pearson chi 

square 

 احلاالت الفعلية 11
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 spssاملصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات 
، 8عند درجة حرية تساوي 1.101تساوي إىل  Pearson chi squareمن خالل اجلدول جند أن قيمة 

ونرفض الفرضية  H0. وهلذا نقبل الفرضية   0.01، أي أكرب من0.711ومستوى معنوية يساوي إىل 

بني متغرية اخلربة ومتغرية مظاهر االستثمار يف الرأس املال  توجد عالقة ال ، أي H1البديلة 

 .املعريف
: هناك فروق ذات داللة معنوية بني األساتذة يف نظرتهم لالستثمار يف الرأس 3الفرضيةاختبار 

 من طرف جامعتهم. املعريفاملال 

 ليس هناك فروق ذات داللة معنوية بني األساتذة يف نظرتهم لالستثمار يف فرضية العدم :

 من طرف جامعتهم. املعريفالرأس املال 

  الفرضية البديلة: هناك فروق ذات داللة معنوية بني األساتذة يف نظرتهم لالستثمار يف

 من طرف جامعتهم. املعريفالرأس املال 

وقد حتصلنا على  Analyse des correspondances multiplesالختبار هذه الفرضية استعملنا 

 النتائج التالية:
 التباين املفسرالقيم الذاتية و: 1اجلدول رقم

 النسبة املئوية للتباين املفسر القيم الذاتية البعد

1 1.711 11.112 

2 1.110 39.008 

 83.2 3.321 اجملموع

 spssاملصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات 

%، بينما نسبة متثيل احملور الثاني للبيانات 11نالحظ أن نسبة متثيل احملور األول للبيانات هي 

% وهي نسبة متثيل جيدة أي أنه 83%=39%+11للبيانات هي  2نسبة متثيل املستوى ذو البعد. و%39هي 

 ت مبعنى آخر إسقاط جيد للبيانات.هناك جودة يف متثيل البيانا

 تظهر مساهمة املتغري الكيفي يف التحليل ذو بعدين املواليومن خالل اجلدول 
 مركبات إسقاط املتغريات على احملاور العاملية 7رقم  دولاجل

 

 البعد

1 2 

 Attirer 0.181 0.091استقطاب 

 Construire 0.122 0.111صناعة

 Revitaliser 0.112 0.131تنشيط

 preservation 0.107 0.181 احملافظة

 39.008 11.112 النسبة املئوية للتباين املفسر

 spssاملصدر: خمرجات           
 ويتضح انتشار متغريات الدراسة على املعلم من خالل الشكل املوالي

 متثيل بياني إلسقاط املتغريات على احملاور العاملية:  3الشكل رقم
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 spssاملصدر: خمرجات 
متغريات الدراسة، حبيث نالحظ أن كال من املتغريتني  إسقاطيعرب هذا الشكل عن 

brainstorming, devlopcompet [ يف كال احملورين  وبالتالي 1.1-بعيدتني أو خارجتني عن اجملال ]

التنشيط ال ميكن االعتماد عليهما يف التحليل أي ال ميكن اعتبارهما كآليتني من آليات 

 .املعريفواحملافظة على رأس املال 

 متثيل بياني إلسقاط األفراد)األساتذة( على احملاور العاملية:  1الشكل رقم

 

 spssاملصدر: خمرجات 
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اعتبار أن استثمار من حيث تشابه سلوكها يف  يشكل مجيع األفراد املدروسني جمموعة متجانسة

ميس كل من استقطاب، صناعة، تنشيط، واحملافظة على  املعريفيف رأس ماهلا  3جامعة اجلزائر

)ليس هناك فروق ذات داللة معنوية بني وهو ما يدعم الفرضية الصفرية  املعريفالرأس املال 

 .من طرف جامعتهم( املعريفاألساتذة يف نظرتهم لالستثمار يف الرأس املال 

 :خامتة

تسعى اليوم مؤسسة ميكن القول أن كل  والتطبيقيمت تقدميه يف اجلانب النظري ما بناءا على 

ينبغي هلا أن تعمل على  لذلك  ،أفكار جديدة ومنتجات جديدة بتقديم اجلودة حتقيق إىل 

ما يساعدها على ذلك هو ، فيذمن خالل حتويل املعرفة إىل تن املعريفحسن استثمار رأمساهلا 

ة بإحدى آليات قياس املوارد غري امللموسة البحث عن جوانب القصور يف هذا االستثمار باالستعان

حيث حتتوي هذه البطاقة على جمموعة من .  BSCواليت من بينها بطاقة األداء املتوازنة 

كما أنها حتلل كل عنصر من عناصر رأس املال املؤشرات ومشتقاتها تتعلق برأس املال املعريف. 

 والقياس وتغطي مؤشرات هذا املقياس:املعريف على حدى لضمان تركيز أكرب يف التحليل 

.تنويع مصادر الدخل، زيادة خمصصات اجلامعة من للنجاح املالي كيف تظهر؟..البعد املالي:  -

 احلكومة.

اطالعهم على ...تبدو؟ كيف املالية واألهداف اإلسرتاتيجية الرؤية لتحقيقبعد الطلبة: -

 والدورات خلدمة اجملتمع.اإلسرتاتيجية، اخذ آراءهم ومقرتحاتهم، تقديم اخلدمات 

إلرضاء الطلبة ماهي العمليات الداخلية للجامعة  اليت جيب التفوق بعد العمليات الداخلية:  -

أساليب التعليم والتدريب، الربامج األكادميية املتوافقة مع متطلبات السوق، تبسيط ...فيها؟

 التغيري على قدرتنا كيف تدعم واالسرتاتيجيات املهام لتحقيقبعد التعلم والنمو:  .اإلجراءات
وجب على لذلك  تدريب العاملني، اكتشاف القدرات، استغالل املوارد باحلد األقصى....والتطوير؟

املؤسسة أن تستثمر لتتمكن من احلصول على كفاءات جديدة ألفرادها أو تنمي املعرفة لدى 

 :أفرادها
 ملتطلبات يستجيب التعليم على اإلنفاق يكون وأن مستوياته، بكافة التعليم جودة بتحسني 

 .املعريف املال رأس يف االستثمار

 الرتكيز مع واملعنوية، املادية التحفيزات خالل من واإلخرتاع اإلبداع على الباحثني تشجيع 
  .العلمي البحث مراكز على إدماجهم يف

 املعرفة. وإستغالل الكتساب مالئمة بيئة توفري 
  العربية واألجنبية يف جمال االستثمار يف الرأس املال املعريف.االستفادة من التجارب  

  إدراج أهمية االستثمار يف الرأس املال املعريف ضمن إسرتاتيجية واضحة للجامعة ترتجم إىل

 خمتلف األطراف ذو املصلحة معها من طلبة وأساتذة وعاملني.
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