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بين جودة منظومة التكوين وضرورة االندماج في اقتصاد  صناعة رأس المال المعرفي
 حالـــــــة الجزائـــــــر المعرفة

 قالمة 45ماي  08بورديمة سعيدة جامعة  الدكتورة:
 قالمة 45ماي  08: طبايبية سليمة جامعة ةالدكتور

 قالمة 45ماي  08الدكتور: بخاخشة موسى جامعة 

 :لملخــــــصا

إن االندماج يف االقتصاديات احلديثة املرتبطة باملعرفة، وما تشكله من عوائد يف صادرات 

نفطية يتطلب إعادة النظر يف قيمة األصول املادية والتوجه حنو االستثمار يف الالبلدان غري 

حيث الصناعات  ،املعريف األصول املعرفية من خالل بناء منظومة تكوينية لصناعة الرأس املال

 احلديثة هي صناعات قائمة على استعمال املعرفة والتكنولوجيا وتوظيف البحث والتطوير.

تعاجل هاته الورقة البحثية إشكالية تطوير التكوين والتعليم لصناعة رأس املال املعريف، الرهانات 

خاصة يف  تيجيات املعتمدةاملطروحة لالندماج يف اقتصاد املعرفة بالتطرق لآلليات واالسرتا

 اجلزائر.

 : الكلمات المفتاحية

 منظومة التكوين، جودة منظومة التكوين، اقتصاد املعرفة، الصناعات املعرفية، رأس املال املعريف.

 مقدمة: 

شهد اليوم العديد من التقلبات والتطورات، حيث أصبحت ت ألعمالا ملنظمةإن البيئة التنافسية 

لرأس املال، وأن الرتاكم املعريف والتطور التكنولوجي واألحباث املعرفة هي الشكل األساسي 

 والتطوير وقلة دورة حياة املنتجات، كلها تشكل بيئة االقتصاد اجلديد املعروف باقتصاد املعرفة.

ومن خالهلا حتققت معظم  ،ة للمجتمع االنساني الراهنساسيتعترب املعرفة الصفة األأين 

التحوالت العميقة واملهمة يف كل جماالت احلياة ملا هلا من عالقة عضوية بتنمية اجملتمعات 

فبناء القدرات االنسانية  ،حد املكتسبات املهمة لالقتصاد واجملتمعأفاملعرفة هي  اإلنسانية،

منا ينطلق من إ لإلنتاجيةساسي وتطويرها باعتبارها العنصر االنتاجي الرئيسي واحملدد األ

 تطوير كفاءة وقدرات املوارد البشرية.                      

امتالك وسائل املعرفة بشكل موجه وصحيح واستثمارها بكافة أبعادها العلمية كما يشكل 

التكنولوجيا والدقيقة من خالل االستخدام الكثيف للمهارات وأدوات املعرفة الفنية واالبتكارية 

اضافة حقيقية لالقتصاد الوطين وقاعدة لالنطالق حنو التحول اىل االقتصاد املبين  ،املتطورة

  .                   على املعرفة
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نها أصبحت العنصر أن التوجه املعاصر من قبل العلماء والباحثني حنو اعتبار املعرفة ذات قيمة وإ

، دارتهاإالرئيسي من بني عناصر االنتاج يلقي الضوء على جانب آخر من املعرفة يتعلق بكيفية 

ة وتسارع وترية االبتكارات وحتول حتديات العوملة وااللتزام باملواصفات الدوليخاصة يف ظل 

، يضع العاملية إىل توطني الكفاءات واملواهب لديها كمصدر متجدد للمعرفة املنظماتكربيات 

االقتصادية اجلزائرية ومنظومة التكوين بكل مستوياته أمام رهانات جديدة حنو  املنظمات

حتسني جودة هذه املنظومة وخمرجات التعليم، واليت البد أن تتوافق مع البيئة االقتصادية 

اجلديدة، حيث صناعة رأس املال املعريف من خالل مراحل تكوينه جتعلنا نتساءل عن قيمة هذه 

  توليد عر  تنافسي سواء يف ادخدمات أم املنتجات.الصناعة ودورها يف
صناعة رأس املال املعريف بني جودة منظومة التكوين  ومن هنا تأتي هذه الدراسة اليت اختذت من

موضوعا هلا، عرب مناقشة وحتليل -حالـــــــة اجلزائـــــــر-وضرورة االندماج يف اقتصاد املعرفة

  احملاور اآلتية.

 صناعته والمحافظة عليه –حور األول: رأس المال المعرفي: المفاهيم الم

ه بداية من عقد الثمانينات، حيث لقد بدأ االهتمام بتسيري رأس املال املعريف واالعرتاف ب

ودورها يف حتقيق  املنظمةصول غري امللموسة يف درك املدراء وخمتلف األكادمييني قيمة األأ

اليابانية أن فروقات  املنظماتاألرباح والقيمة املضافة، فلقد أكدت الكثري من الدراسات حول 

ي فهي متتلك األفكار واالبتكارات. وقد بدأت األداء هو ما متتلكه من أصول غري مادية وبالتال

 اجلديدة فيها. نسب الطرق لقياس وتطوير هذه األصولأيف البحث عن  املنظماتوقتها هذه 

إن التطور احلاصل حنو اقتصاد املعرفة واجتاه الصناعات احلديثة حنو الصناعات ذات الكثافة 

يفسر اجتاهها حنو  ة وهو مااملعرفيتدرك القيمة احلقيقية ملواردها  املنظماتاملعرفية جعل 

العام أصبحت  ن حمددات األداءأعلى اعتبار (األصول البشرية )االستثمار يف مصادر املعرفة 

 A.Caringieندري كارينجي أمن كفاءات وهو ما ذهب اليه  املنظماتمرتبطة مبا متلكه هذه 

بالقول" بأنك تستطيع أن تسلب عنا مصانعنا، جتارتنا، طرق مواصالتنا ونفوذنا، ولكن أترك لنا 

.يف أربع سنوات سنعيده بأنفسنا" وتنظيمنا فقط 

1

 

 ماهية رأس المال المعرفي: .1

 مفهوم رأس المال المعرفي:  1.1

، األصول غري امللموسة، األصول املعريفس املال أس املال املعريف بعدة تسميات منها: رأيرتبط ر

   غري املادية.

 :اهعناصر قدرات عقلية كونلميت نيلالعام من جمموعةيعرف على أنه"  التعريف األول 
 ةاملعرفي ماتهاملسا زيادة يف اهواستثمار اهتوظيف ميكن  )والقيم ادخربة ارة،هامل املعرفة،(
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 مع ةلفاع عالقات اهل حيقق بشكل اهإبداعات مساحة وتطوير ،املنظمة ياتلعم أداء لتحسني
". كبريا الدفرتية اهقيمت عن السوقية اهقيمت فرق وجيعل ا،همع ةلاملتعامراف األط مجيع

2

 

 :يعرفه  التعريف الثاني Edvinsson املعرفة، ادخربات العلمية، التكنولوجيا نه " مضامني أعلى

التنظيمية وعالقات الزبائن واملهارات املهنية املقدمة والضرورية للمنافسة يف السوق".

3 
 :يف العاملني األفراد من حمدود عدد بها يتمتع متميزة قدرات"" هو التعريف الثالث 

 وحتقيق إنتاجيتها زيادة من املنظمة متكن معرفية إسهامات تقديم من متكنهم املنظمة،
 4 ".املماثلة باملنظمات مقارنة عالية أداء مستويات

  :قبل من تنافسي كسالح ااستعماهل ميكن اليت موسةلامل غري املوجودات "وهالتعريف الرابع 
 يعد الذي والتجديد، االبتكار تعتمد اليت اتيجيواالسرت اإلبداعي التطوير يةلعم يف املنظمة

رع" .املتسا التغري ذات العمل بيئة يف املنظمة مرارواست لبقاء األساس ةلالوسي
5 

 اليتادخربات  ة،املعرفي كيةلامل حقوق ومات،لاملع املعرفة،" نهأ ىعل يعرفام:: ادخ التعريف 
" . الثروة إلنتاج توظيفيا ميكن

6 
اليت حتوز على تراكم معريف  وبالتالي فرأس املال املعريف يفسر على أنه خنبة العاملني     

باملقارنة مع منافسيها من خالل زيادة  املنظمةوخربات ومهارات مكتسبة تزيد يف قيمة 

 ابتكاراتها وإنتاج معارف جديدة لديها.

 خصائص رأس المال المعرفي:  2 .1

7:يلي فيما املعريف الامل رأس خصائص حتديد ميكن السابقة املفاهيم ضوء يف
 

  ؛واالستعمال باالستخداميتزايد 
 ؛العمل يف االستقاللية إىل يلمي 
 والفقدان؛ الزوال سريع

8 
 ؛األفراد خالل من املستمر التجديد على تساعد واليت اهلياكل نوعية يف ملرونةا 

 ؛أرباح إىل حتويلها ميكن اليت املعرفة ميثل 
 ؛الرمسي غري املناخ يسودها اليت التنظيمات يف بكفاءة يعمل 
 اإلدارية؛ املستويات مجيع يف يتواجد 
 البناءة األفكار يقدم. 

 لألصول ادخصائص من عددا حددوا قد الباحثني من العديد فإن سبق ما إىل باإلضافة
 ظل يف ةاملعرفي

تتمثل يف:   املعرفة اقتصاد

9 
 ؛موسلم غري مال رأس 
 ؛البعض اهبعض عن ةاملعرفي األصول فصل صعوبة 

 ىلع القائمة األعمال ملؤسسات احلقيقية القيمة لتحديد احلاكمة العناصر حدأ يعترب 
 ؛املعرفة

 ؛ةاملعرفي لألصول املكونة الفرعية األنظمة بني التكامل 
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 ؛األعمال نظماتمل التنافسي املركز تدعم اليت اإلنتاج عوامل حدأ متثل 
 ؛األعمال نظماتم سيطرة حتت ةاملعرفي األصول بعض وضع صعوبة 

 :المعرفي المال رأس أهمية .2

 :يف املعريف املال رأس أهمية تكمن         

 ذكرت هاتان إذ الكريم، القرآن يف األلبابو العقول أصحاب موقع أهمية أهميته من تربز 
 سور القرآن جمموع من 38 يعادل ما أي كرمية، سورة 43 على موزعة آية 61 يف الكلمتان

 املسؤولية امللقاة وحجم يؤدونه الذي الدور أهمية إىل تشري بالقليلة ليست نسبة الكريم وهي
10 والدنيا الدين إزاء عاتقهم على

 ؛
 ؛جديدة معارف خلق يف يساعد 
 ؛للزبائن أفضل وخدمة أعلى إنتاجية وحيقق األصول استخدام كفاءة زيادة يف يساعد 
 مهيسا كما ،التغري دائمة تنافسية لبيئة املستجيبة مةلاملتع املنظمة بناء يف يؤدي دورا مهما 

 ؛للمنظمات التنافسي املوقع تعزيز يف
 ادخفية القوة متثل ةاملعرفي املوجودات ألن اليوم، عامل يف للمنظمة األساس السالح يعد 

؛للمنظمة البقاء تضمن اليت
11 

 حواجز حماولة خلق مع املنظمة ابتكارات من احملققة وادخدمات املنتجات محاية على يعمل 
جدد. منافسني لدخول

12

 

 مكونات رأس المال المعرفي: .3

 Skandiaتباينت وجهات نظر الباحثني حول مكونات رأس املال املعريف انطالقا من منوذج       
navigator مني السويدية الذي طوره أادخاص بشركة التEdvinsson  إىل منوذجSveiby  اهليكل (

أن معظم الكتابات اجتهت إىل ثالث مكونات  أيادخارجي، الداخلي واهليكل البشري( وغريه 

أساسية:

13 
 بل املنظمة متلكها ال واليت الفرد العامل ذهن يف احملفوظة املعرفة هي :البشري املال رأس 1 .3

  .وادخربات اإلبداع املهارات، يف وتتمثل شخصيا، بالفرد مرتبطة هي
 األخذ خالل من املبادرات، وتطوير حتريك على اهليكلية القدرة يضماهليكلي:  املال رأس 2 .3

 مع املتكيفة واألدوات واملفاهيم اجلديدة باألفكار واالعرتاف اجلديدة التوقعات باالعتبار
 .واإلجراءات والعمليات التنظيمية النماذج الثقافة، تشمل واليت، التغيري

البيت مساء، أي أنه يتضمن س املال اإلنتاجي هو" املعرفة اليت ال تنتقل إىل أفحسب ستيوارت" فر

مجيع أنواع العناصر مبا يف ذلك العمليات واألنشطة والسياسات اليت متثل مجيع خربات 

املنظمة على مدى بقائها".

14
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س املال اهليكلي ملختلف األصول اململوكة للمنظمة مثل براءات االخرتاع والعالمات أكما يشري ر

" كل األشياء اليت  M.V.Mclroyويشكل البنية الضرورية لرأس املال البشري، حيث يشري  .التجارية

يبقى يف الشركة عندما يرتك األفراد شركتهم ويذهبون إىل  ولكنهس املال البشري أتدعم ر

بيوتهم" .

15

 

 ادخارجية بالشركاء، املنظمة بعالقات ترتبط اليت املصادر يتضمنرأس املال الزبوني:  3.3
يف  التحسن مدى به، االحتفاظ والئه، العميل، رضا مثل: مدى أمور ويغطي املوردين العمالء،

 املنظمة.  ومسعة السوق حصة

  :المعرفي في المنظمة المال رأس تسيير أبعاد .4

االقتصادية إجياد نوع من التوافق  املنظماتفرضت التحوالت التنافسية يف احمليط اجلديد على 

مع شكل البيئات اجلديدة، حيث يتطلب التطور إىل اقتصاد املعرفة خصائص خمتلفة عن 

فراد وحتى نوعية األجور واملكافآت. وبالتالي مناط التقليدية من حيث االستقطاب ونوعية األاأل

فقط، بل ال بد من  عدم امتالك هذه الثروة التسيريية املنظماتكان مفروضا على شكل 

يلي: تسيريها كما

16 
يركز يف البحث عن ادخربات املتقدمة وجلب وجذب املهارات  :املعريف الامل رأس استقطاب 1 .4

 واالختيار التقنية العالية باالعتماد على نظام معلومات يسهل مهمة اجلذب واالستقطاب
 .اجلدد القادمني وتعيني

يعين التنقيب عن العقول النادرة ذات املهارات واملعارف  املنظمة" فاستقطاب رأس املال املعريف يف 

 ". املنظمةة تتفق ومتطلبات واسرتاتيجيات داملتميزة من خالل االختيار اجليد وفق معايري حمد
ينظر له على أنه مصدر للميزة التنظيمية اليت متثل تراكم  :املعريف الامل رأس صناعة 2 .4

املنافسة يف  املنظماتاملعرفة واملشاركة فيها مبا جيعلها تتفوق على  البتكارما  منظمةإمكانيات 

 السوق.

 ظروف التعاون وتوفري بينهم التعامل يف االنسجام وحتقيق العاملني قدرات تعزيز عينكما ي 
 .معينة أساليب خالل من املعرفة وتقاسم ونشر واملستمر املشرتك والتعلم

 اجلماعات وتشجيع ومقرتحاتهم العاملني بآراء االهتمام يعين :املعريف الملا رأس تنشيط 3 .4
 األفكار توليد يف الذهين العصف واستخدام العمل يف العالية لتنشيط االجنازات احلماسية

 .املشاكل وحل
 املستمر والتطوير بالتدريب االهتمام خالل من تتحقق :املعريف الامل رأس على احملافظة 4.4

 .التنظيمي االغرتاب فرص من تقلل اليت بالكيفية العمل وتنظيم واملعنوي املادي والتحفيز

 :المعرفي المال رأس قياس نماذج .5

 حتقيق دفهب وكفؤ يملس بشكل املعريف املالقياس رأس ل واآلليات النماذج من العديد رتظه

 17:النماذج ذهه أبرز ومن املنشودة التنظيمية دافهاأل
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 من عدد ىلع واملعرفية فكريةال لألصول والواعية يمةلالس اإلدارة تقوم :برناردمار منوذج 1 .5
 إىل وتدفع املعريف املالرأس ل األساسية اجلوانب حتديد يف تتمثل اليت األساسية النقاط
  :يلي ما واألس: القواعد ذهه من ،نظمةملل تيجياالسرتا األداء حتسني

 يف واملعرفيةفكرية ال باألصول املرتبطة األساسية والتحوالت القيمة قلخ ترامسا تصور 
 املنظمة؛

 ؛املعريف املالرأس ل األساسية اجلوانب يف الديناميكية التحوالت خاص وبشكل األداء قياس 

 املعرفة إدارة ياتلعم باستخدام املعريف املالرأس ل األساسية اجلوانب إنشاء.
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 الرأس امل قياس مناذج رهأش من النموذج ذاه يعترب :سكانديا لشركة املستكشف منوذج 2 .5
 املعريف املالرأس  قسم دقو 1997 عام يف شامل منظور من وتطويرهاحه اقرت مت والذي ،املعريف

 جمال مؤشر، 17 ىلع يشتمل املالي الرتكيز جمال: يهو جماالت مخسةإىل   Edvinsson سبح
 ،مؤشرا 19 "ىلع يشتمل يةلالعم ىلع الرتكيز جمال مؤشر، 20 ىلع يشتمل الزبوني الرتكيز

 املوارد ىلع الرتكيزمؤشرا وجمال  35لى ع يشتمل التجديدو التطوير ىلع الرتكيز جمال
 .مؤشرا 26على  يشمل البشرية

( 2001-1997)سفييب كارل طوره وقد ،رأس املال املعريف قابمبر يعرف: Sveiby سفييب منوذج 3 .5

 السوقية القيمةالستخراج  رأس املال املعريفب موسةلامل األصول ةلمقاب ومهمف ىلع ويقوم
 اجلدارة :يه أساسية مكونات ثالث من رأس املال املعريف تكوني النموذج وحسبللمنظمة. 

مؤشرات  أربعة ضوء يفها قياس يتم ، واليتيلالداخ يكلاهل ادخارجي، يكلاهل رية،هاجلو

 االستقرار(. الكفاءة، االبتكار، ،النمو (أساسية

وهو من النموذج  ستيوارت توماس قدم 1997 عام يف: املضافة االقتصادية القيمة منوذج 4 .5

 ىلع يؤكد مناإو مباشر، حنو ىلع املعريف املال رأسل احلقيقية القيمة تقي: ال اليت النماذج
 ،للمنظمة املضافة االقتصادية القيمة زيادة إىل سيؤدي ذلك كان إذا االعتبار بعني أخذه ضرورة

كما يعد  ،هتقييمو للمنظمة الرئيسي املالي االجتاه مهلف قياسيةو يةليلحت أداة األساس يف هوو

 .املالي لتخطيطاو األداء بني يربط مقياسا
 :التالية املعادلة خالل من املضافة االقتصادية القيمة حساب هفي يتم

 – والرسوم رائبالض –( ياتلالعم(التشغيل نفقات – املبيعات صايف  =املضافة االقتصادية القيمة
 .مساليةرأال التكاليف

 تغرياتال إىل يشري النموذج رأس املال املعريف، غري أن إىل بشكل صريح املعادلةتشري  ال
 املعريف املال رأس كان إذا فيما مؤشرا تقدمللمنظمة  املضافة االقتصادية القيمة يف ةلاحلاص

 رأس إنتاجية معدل إىل مباشر غري حنو ىلع يشري هفإن آخر ومبعنى ال؟ أم منتجا لمنظمةل

 .نظمةامل يف املعريف املال
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 املناسب الوقت يف اهتوافر الالزم وماتلملعاو البيانات ىلع ركز: chen2004 شني وذجمن 5.5
 الهوتعدي املعريف املال رأسب ادخاصة االسرتاتيجيات صياغة من مهميكن حنو ىلع مديرينلل

 النموذج. ويركز املستدامة التنافسية امليزة وحتقيق املعرفة استخدام من االدارات ذهه ميكن مبا
  املؤشرات تقويم ىلع أساسا

 شني قسم وقد االقتصادية، القيمة ىلع تركيزه من أكثر املعريف املال رأسل العامة اتهالجتااو

وهي رأس املال البشري، للمنظمة  احلقيقية القيمة لتحقيق معا تعمل عناصر ربعةأ اىل همنوذج

 رأس املال الزبوني، رأس املال االبتكاري ورأس املال اهليكلي.

 اقتصاد المعرفة: مفاهيم، مظاهر ومتطلبات االندماجالمحور الثاني: 

تشكل التحوالت اليت تشهدها بيئة منظمات األعمال قطيعة جذرية مع االقتصاديات 

هم عوامل أستكون املعرفة من التقليدية القائمة على املوارد الطبيعية إىل اجتاهات جديدة 

انتاجها، والذي يقع على عاتق كفاءات املنظمات. لذا فر  عليها التوجه حنو منظمات انتاج رأس 

حد املتطلبات األساسية لالندماج يف االقتصاد أ وحماولة احلصول عليه كونه يعد املال املعريف

 اجلديد املعروف باقتصاد املعرفة.

 ماهية اقتصاد المعرفة:  .1
 :منها البعض إىل سنتطرق لذلك املعرفة، اقتصاد تعاريف تتعددمفهوم اقتصاد املعرفة:   1.1

منط اقتصادي متطور قائم على االستخدام الواسع النطاق "يعرف على أنه  التعريف األول:

، وخاصة التجارة االلكرتونية النشاط االقتصادي هوجأيف خمتلف للمعلوماتية وشبكة األنرتنت 

مرتكزا بقوة على املعرفة، االبداع والتطور التكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا االعالم 

واالتصال".
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 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة تعرفه ف الثاني:يالتعرOCDE فيه الذي االقتصاد "بأنه 
 التوظيف وفرص الثروة وخلق النمو لعملية األساسي احملرك املعرفة واستخدام وتوزيع إنتاج
."الصناعات كافة عرب

20 
 إىل املاديات على القائم االقتصاد من االنتقال يعين املعرفة اقتصاد أنمما سبق ميكننا القول 

 كانتاملعلومات،  قبل ما اقتصاد يف امللكيةة، فبينما سادت واملعرف املعلومات على قائم اقتصاد
 مع املنتجات قيمة تزداد التقليدي االقتصاد يف وأنه املعرفة، اقتصاد حمور هي الفكرية امللكية
 املعريف املنتج قيمة تزداد حيث املعرفة، اقتصاد يف العك: حيدث حني يف، العر  وقلة الندرة

 ر.وتوف زاد كلما

 بإنتاج املعرفة اقتصاد يهتم :املعرفة على املبين واالقتصاد املعريف االقتصاد بني التمييز 2 .1
 على املبين االقتصاد حني يف االخرتاع، براءات وعدد والتطوير والبحث املعرفة وصناعة

 األنشطة يف تطبيقها على والعمل والتكنولوجيا املعرفة مكانة إدراك من ينبع املعرفة
يف.املعر االقتصاد من متقدمة مرحلة يعترب فهو اإلنتاجية،

21

 

 من أهمها نذكر:خصائص اقتصاد املعرفة:  3 .1
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 وحتقيقا إنتاجية، وأكثرها االستثمار جماالت أهم البشري بالرأمسال ممثال البشري العقل يعد 
 للتنمية

 االقتصادية؛
 املشكلة خصائص من الندرة تعد حني ففي ندرة، اقتصاد ولي: وفرة اقتصاد املعرفة اقتصاد 

 خصائص أهم أحد اإلنتاجية العملية خمرجات وحتى مدخالت يف فالوفرة االقتصادية
 املعرفة؛ اقتصاد

 ومن، منتجاته طبيعة إىل ذلك ويعود التقليدي، االقتصاد من للطاقة استهالكا أقل يعد 
  أن املمكن

 ؛للطاقة امنتج يكون
 مع البدائل باستمرار، إجياد على القدرة بسبب السليمة، البيئة لشروط مالءمة أكثر يعد 

 ؛التلوث من التقليل وبالتالي مادية، غري إنتاجية مواد استخدام
 ؛األرباح يف كبري وارتفاع احلدية، التكاليف يف شديد باخنفا  يتميز 

 الكرتوني، شبكي، افرتاضي، ابتكاري، إبداعي، اقتصاد بأنه املعرفة اقتصاد يتميز 
.اخل....رقمي

22 
 تربز يف النقاط األساسية اآلتية:أهمية اقتصاد املعرفة:  4 .1

 التقنيات استخدام فيها يتم اليت التجملاا يف خصوصا عمل، فرص توفري يف اإلسهام 
 هذا أن رغم ومتزايدة، ومتنوعة واسعة عمل فرص وهي املعرفة، اقتصاد يتضمنها اليت املتقدمة

 والقدرات املهارات لديهم تتوفر مبن الغالب يف يرتبط أنه بسبب متعددة، نظر وجهات يثري
 ؛املستوى عالية املتخصصة والعملية العلمية

 يف يسهم ومبا االقتصادية، للنشاطات والتطور والتحديث التجديد إحداث يف اإلسهام 
 ومنوها توسعها

 ؛واضحة وبسرعة ومنوه االقتصاد تطور يف االستمرارية حتقيق يتم وبذلك كبرية، بدرجة 
  الدولي؛ العمل وتقسيم للتخصص جديد منط إجياد يفاإلسهام 
 املعريف إلنتاجبزيادة ا االقتصاد، يف وملموسة واضحة هيكلية تغريات حتقيق يف املساهمة 

 املنتجات من للصادرات النسبية األهمية زيادة، واملعرفيني للعاملني، زيادة املباشر وغري املباشر
.املعرفية

23
 

  :مؤشرات اقتصاد المعرفة .2

القتصاد املعرفة مؤشرات تقرر أن َّه النمط السائد يف اقتصاد ما، وتدل َّ على مدى النجاح يف 

حنوه، مما ميكن من إجراء املقارنات بني الدول لتحديد مستوى التطور االقتصادي الذي  التوجه

املؤشرات اليت تقي: مدخالت املعرفة وخمزونها وشبكاتها ونشرها وخمرجاتها وتشمل  وصلت إليه،

24 :منها وإدارتها،
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 يف مثن السلع وادخدمات واملنتجات؛ نسبة املكون املعريف  
  مبا يف ذلك  لصادرات والواردات املعرفيةأي اامليزان التجاري للدولة فيما يتعلق بتجارة املعرفة

 ؛التكنولوجي حسب نوع التكنولوجياميزان املدفوعات 
   واسيب،احلواتف، كاهلمؤشرات التوجه حنو جمتمع املعلومات مثل مؤشرات البنية األساسية 

احملتوى الرقمي، ومدى التقدم يف تنفيذ تطبيقات باإلضافة إىل  شبكات ومنها اإلنرتنتوال

 ؛لتعليمواالتصاالت يف جماالت التجارة واحلكومة وا تكنولوجيا املعلومات
 كرية مبا فيها العالمات التجارية؛عدد براءات االخرتاع وحقوق امللكية الف 
 ؛عدد سنوات الدراسة والتدريب بالنسبة إىل عمر الفرد 
  نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج احمللي اإلمجالي، وعدد الباحثني بالنسبة إىل

 عدد
 السكان؛ 

 أو العلم وعدد حاضنات التكنولوجيا عدد حدائق التكنولوجيا أو البحث. 

 متطلبات اقتصاد المعرفة: .3

 املتطلبات من جمموعة توافر يتطلب املعرفة، اقتصاد حنو والتحول املعريف اإلقالع لتحقيق
 واالتصال، اإلعالم تكنولوجيا وخاصة تكنولوجية حتتية بنى توفر أهمها األساسية، والشروط

 جيد، تعليمي نظام خالل من البشري الرأمسال يف واالستثمار والتطوير، للبحث قاعدة وتوفر
 .املعرفة القتصاد عاما إطارا وضعه خالل من الدولي البنك يؤيدها هذه النظر ووجهة

 لتكنولوجيا التحتية البنية تعترب :واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية 1 .3
 يف واالندماج التحول على بلد أي قدرة مدى حتديد يف األهم العامل واالتصاالت املعلومات

 وعدد والنقالة الثابتة واهلواتف االنرتنت مشرتكي أعداد تشكل حيث املعرفة، اقتصاد
 تكنولوجية حتتية بنى تشييدف .التحتية البنية هلذه األساسية املؤشرات الشخصية احلواسيب

 كصناعة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا يف باالستثمار أساسا يكون املعرفة، اقتصاد إطار يف
 هذا اجلانب جانب على تركز أن النامية الدول على ولذلك اآللي، اإلعالم ومعدات الربجميات

 عدم من كلفة أقل األخرية هذه يف االستثمار أن ذلك املعرفة، اقتصاد يف تندمج كي
.فيها االستثمار

25

 

العربية،  االقتصادياتيف اجملال التعليمي أمرا بالغ األهمية يف  االستثماريشكل التعليم:  2 .3

رأس املال  اسمأحد الوسائل واآلليات املسؤولة عن إنتاج خنبة العاملني والكفاءات حتت  باعتباره

 .املعريف

ه الذي يستمد قوت املعريفيؤدي التعليم دورا بارزا يف خلق القيمة من خالل مساهمات رأس املال 

وبيكر الذي أثر  -من تثمني معارفه وهو ما نادت به نظريات رأس املال البشري من أمثال شولتز

فالتوجهات احلالية للدول تتطور حنو زيادة املنظمة، بدور التعليم والتكوين يف تعظيم أرباح 

 اقتصاداإلنفاق على التعليم والتدريب وتطوير خمتلف الربامج التعليمية كأدوات نفاذ إىل 

 املعرفة.
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 من ميكن اليت السرعة مدى على املعرفة اقتصاد من االستفادة على دولة أي قدرة تعتمد
 الثروة إنتاج على املنظماتو األفراد قدرة مدى يكون حيث تعليمي، اقتصاد إىل التحول خالهلا

 التعلم على متهقدر حسب
املعرفة. القتصاد حتمية ضرورة التعليم أصبح فقد ولذلك اإلبداع، ومشاركة

26

 

يعرف البحث والتطوير على أنه تؤثر النشاط املنهجي واملبدع  زيادة أنشطة البحث والتطوير: 3.3

 .الذي يهدف إىل زيادة املعرفة يف مجيع حقول العلم مبا يؤكد احلقول اإلنسانية والثقافية

27

 

متثل أنشطة البحث والتطوير وسيلة لتنويع املعارف التكنولوجية وزيادة العوائد املادية يف كما و

 وطينمن إمجالي دخلها ال %5-3.5، ويرتجم ذلك يف الكثري من البلدان كإنفاق ما بني املنظمة

 على هذا الغر .

 28 :يلي ما املالئمة هذه تتطلب : احملفزةو املالئمة والتنظيمية االقتصادية البيئة 4 .3
 يف العاملة منظماتلل منظمة تنافسية بيئة خلق على قادر تنظيمي جهاز وجود ضرورة 

 وضمان العادلة للمنافسة سياسات وجود يضمن مبا واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا قطاع
 ؛املستهلك حرية

 قطاع لتطوير رئيسيا حافزا يعد مما وادخاص العام القطاعني بني الشراكة وتعزيز تشجيع 
 ؛واالتصاالت املعلومات

 :بيئة وتطوير واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا صناعة بتنمية خاصة هيئات تأسي 
 ؛األعمال

 :مواتية بيئة توفرييف   دورها وتفعيل االتصاالت قطاع بتنظيم خاصة هيئات تأسي 
 تكنولوجية مناطق تطوير خالل، من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قطاع يف لالستثمار

 ؛واالستثمارية الضريبية احلوافز ومنحها واألجنبية، احمللية املنظمات بذجل مؤهلة
 يف النشطة القطاعات لتطوير مواتية تشريعية بيئة بتهيئة احلكومات اهتمام ضرورة 

 املعرفة. اقتصاد مضامني

 المعرفي في الجزائرالمحور الثالث: دور منظومة التكوين في صناعة رأس المال 

 :االقتصاديدور المعرفة في النمو . 1

إن احمليط اجلديد أصبح الرتكيز فيه والنجاح يعزى إىل العامل املعريف الذي تقدم على العوامل 

شكاليات احلاضر التنموي مرتبطة ارتباطا إف .املادية األخرى، واهلبات الطبيعية للكثري من الدول

 منظمات األعمال املعرفية، وهو ما ذهبت إليه العديد من الدراسات واليت تعترب أنوثيقا بادخربة 

 معرفيةاملكلفة خبلق الثروة وقاعدة خلفية للتنمية يتحدد مستقبلها مبا متتلكه من أفكار وأصول 

يف جمال األعمال  منظمات األعمال الستمرارومثل هاته األصول أصبحت من الدعائم الرئيسية 

 املنظماتهب املبدعة قيمة تفوق قوة األفكار واملوا أين واالتصاالت،عصر التكنولوجيا خاصة يف 
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املادية، كما تطورت وظيفة املعرفة يف القراءات اجلديدة للتنمية احلديثة املبنية على اجتاه 

جديد وأصبحت رمزا. 

29

 

الزراعي فإن  االقتصادإذا كانت األر  هي قاعدة الثروة يف  اجلديد: االقتصاداملعرفة ركيزة  1.1

احلديثة القائمة على  االقتصادياتاآللة متثل مسة العصر الصناعي، وحتتل املعرفة الصدارة يف 

حيث  ،السالفة االقتصادياتوهي تشكل قطيعة للمراحل اليت مرت بها  املعريفاملعرفة ورأس املال 

نتاج املعريف من خالل منو املعرفة على اإل باقتصاداحلديثة أو ما يعرف  االقتصادياتتقتصر 

صادرات البلدان اليت ال متتلك املوارد الطبيعية، حيث تشكل صادراتها منتجات معرفية 

 األمريكية.الواليات املتحدة ، اهلند ،وتكنولوجيا بالدرجة األوىل كما هو حال اليابان
وأصبحت املاديات أقل إضافة للقيمة ألنها أبطأ  ،املعرفة اقتصاداملعرفة يف  استخداملقد تطور ف

األموال  واستغاللمن األعمال واملوارد الطبيعية إىل املعرفة  انتقلفمركز الثقل  ،وأقل مرونة

.الدولي االقتصادة ومن تناقص العوائد إىل تزايد العوائد وهو قيمة املعرفة يف املعرفي

30

 

املعرفة بشكل جيد وفعال له أهمية كبرية  استخدامإن  ة:املعرفة كأداة لتحقيق اجلودة الشامل 2 .1

خطاء وتفاديها، لتجنب حتمل تكاليف إضافية عن طريق تقليل الزمن الالزم ألداء األ اكتشافيف 

يعتمد حتسني املنتوج على قدرات األفراد ومعارفهم وخمتلف إذ  األعمال وحتقيق جودة املنتجات.

يمة لدى املستهلكني، كما أن الوصول إىل اجلودة يعتمد على ادخربات اليت تساهم يف تكوين الق

املعارف الضمنية والصرحية اليت يوظفها األفراد يف تدنية التكاليف من خالل عمليات التدريب 

 والتعلم التنظيمي.

من حتديد احلاجيات واألهداف  انطالقا منظمةفاملعرفة من هذا املنطلق هي األساس يف بناء أي 

ددة يف بلوغ جودة املنتوج النهائي.وصول إىل معايري واضحة وحمإىل غاية ال

31

 

املعرفة بناء  اقتصاديتطلب تناهي واجلودة املطلوبة: الماللطلب منظومة التكوين بني ا 3 .1

 ،اجلديدة، وأسواق العمل اجلديدة االقتصادياتمنظومة تكوينية فعالة تساهم يف التكيف مع 

ميتازون باملهارة واملعارف وخيتلفون عن ومعرفة جيدة ذوي حيث سوق العمل املعريف يتطلب عمال 

 السابقة االقتصادياتعمال 

ليست نظاما معزوال أو  منظمات األعمالإن بناء منظومة تكوينية وتعليمية فعالة يستند إىل أن 

لى نظام وطين للتجديد جيعل توفر الدولة على منظومة تعليمية وتكوينية فعالة وع، ومغلقا

.أحالم أضغاثاحلديث عن الكفاءات والبحث والتطوير وعن التثمني جمرد 

32

وبالتالي فإن جهود  

احلديثة مطالبة بتكوين مرجعية تعليمية  االقتصادياتالتعليمية يف ظل  منظمات األعمال

 صحيحة حيث متثلت اجملهودات فيما يلي:

اجلامعي مرجعا وأحد املخرجات ، الثانوي، املتوسط ،اإلبتدائي :أطواره: يشكل بكل إصالح التعليمأ. 

 واالقتصادية االجتماعيةالناشطة يف احلياة  منظمات األعمالاألساسية وقاعدة خلفية لكل 

 والسياسية.

فاجلزائر تأثرت باإلصالحات العميقة يف كافة املستويات التعليم من حيث الربامج وعصرنة 

اجلزائر ما  خصصت حيث ، L.M.D العاملي ندماج يف النظام التعليمي اجلامعيطرق التكوين واإل

2009 سنة التعليم لقطاع االستثمار ميزانية من 19.6℅ميثل نسبة 

33

 2007سنة  احتلتحيث  ، 
 العالي بناء تقرير للتعليم بالنسبة 16 والرتبة االبتدائي للتعليم عامليا بالنسبة 46 الرتبة
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 25 الرتبة احتلت، كما 2007 لسنة العاملي االقتصادي املنتدى عن الصادر العاملي التنافسية
 يف للتسجيل بالنسبة 25 والرتبة التعليم، من االبتدائية املرحلة يف التسجيل خبصوص

 نوعية خبصوص 24 و التعليم نظام نوعية خيص فيما 52 والرتبة والثانوي، التعليم املتوسط
إال إن وبالرغم من ذلك  التسيري، مدارس لنوعية بالنسبة52 املدرسة، و والعلوم الرياضيات

يف امليدان، حيث املعارف  هذه االصالحات يف تطبيق اختالالتاإلحصائيات والتقارير تشري إىل 

  .دراج اجلامعاتأاألكادميية ال تزال حبيسة 
إن أزمة صناعة املعرفة يف الدول العربية وخاصة يف اجلزائر يظهر يف حجم املخرجات الطالبية 

 اقتصاداليت ال تتوافق يف كثري من األحيان مع سوق العمل املطلوبة والتخصصات اليت ينشدها 

 اجلزائر احتلتفقد  املعرفة خاصة يف جمال املعلوماتية والتكنولوجيات احلديثة وتطبيقاتها.
 العاملي التنافسية تقرير مشلها دولة 271 من 52 املرتبة التكنولوجيا تطور ملؤشر بالنسبة

 كما اإلبداع، لتطور بالنسبة 57 . والرتبة2007 لسنة العاملي االقتصادي املنتدى عن الصادر
 .على الرتتيب واإلبداع األعمال بيئة تطور خبصوص 22 و 206 الرتب احتلت

 القوانني خبصوص أما ، 65 املرتبة التكنولوجيا استيعاب على املؤسسات قدرة خبصوص واحتلت
 لنقل بالنسبة 227 والرتبة ، 55 املرتبة احتلت بتكنولوجيا املعلومات فقد املتعلقة

 اإلنرتنت، النقال، اهلاتف يف خبصوص االشرتاك 206 و 11 و 65 التكنولوجيا، والرتب
 .الرتتيب على الشخصي والكمبيوتر

من الناتج احمللي  % 1ال يزال متدني، إذ ال يتعدى نسبة  :البحث والتطويرفاق على االن. ب

االمجالي

34

كما أن عوامل الطرد للكفاءات موجودة يف بيئة العمل الداخلية اليت ال تشجع بتاتا 

على توظيف وتوطني الكفاءات حيث مفارقات هجرة األدمغة واحتوائها يف ادخارج مقابل مغريات 

 صناعة املعرفة يف العامل العربي. جيعلنا نتكلم عن أزمة مادية
إن تنامي االعرتاف باملعرفة كموجودات وحمددات منو جديدة  املعرفة: الكتساببناء منظومة  4 .1

واليت أصبح  نظمات األعمالملجديد وأداة تنافسية أصبح رهان كبري و يف االقتصاديات احلديثة

بناء منظومة إلكساب ف رصيدها يقاس مبدى استثمارها يف املعرفة من حيث اإلنتاج واالكتساب.

للتعامل مع خمتلف  اسرتاتيجيةأو املستوى الكلي يعين وضع  املنظمةاملعرفة سواء على مستوى 

ازل ألنها هي املعارف الداخلية وادخارجية ومع أشكال النقل واالحتفاظ بقيمتها عن عمليات التن

تتطلب ذلك متكني خربة العاملني وتوفري شبكة داخلية لنقل املعارف، وتطويرها وحتديدها 

 باستمرار.

املعرفة ال يقتصر على بناء قاعدة املعرفة الوطنية لتوليد معرفة جديدة من خالل  اكتسابإن 

 .والتدريب البحث خدمات توفر خبصوص 202 فلقد احتلت اجلزائر الرتبة البحث والتطوير،

إن زيادة إنفاق اجلزائر على قطاع التعليم بكل أطواره يعترب مؤشرا مهما وحمدودا لتدارك فجوة  

برامج التعليم سواء كانت أكادميية أو مهنية جيب أن تكون مالئمة  فاختياروعليه  ،املعرفة
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ولوجيات املعلومات وتأهيل تكن استخدامملتطلبات العصر لتحقيق اإلحاطة بأصول التقنيات بغية 

لتقوم بدور  واستثماراهاالقدرات البشرية حبيث ميكن أن يؤدي إنتاج الوحدات البشرية املتعلمة 

املركز ألمناط املعرفة. استخدام بارز يف

35

 

منظومة إكتساب املعرفة تشكل رهانات أساسية لتحقيق التنمية الوطنية املنشودة  كما أصبحت

التعليم هي مدخالت العملية التنموية وهو ما يتطلب التوجه حنو املعرفة ن خمرجات أحيث 

 أين يعدواملنظمات االجتماعية،  منظمات األعمالاملعرفة مشاكل  ذهالتطبيقية، حيث ختاطب ه

ف واملهارات املختلفة والذي من شأنه عارامل اكتسابالتعليم، حيث  هواملصدر الرئيسي إلنتاج املعرفة 

 احتلت اجلزائر الرتبة 2007ويف سنة   .اإلنتاجية املنظمةالتحكم يف خمتلف مشاكل الزيادة يف 
 البحث يف التعاون خبصوص 204 والرتبة والتطوير، البحث على املؤسسات إلنفاق بالنسبة 57

 التكنولوجيا بإنتاج اهتمام احلكومة خبصوص 26 ، والرتبةوالصناعة اجلامعة بني العلمي
 محاية حقوق خبصوص 22 والرتبة واملهندسني، علمنيامل توفر حيث من 72 والرتبة املتقدمة،

 .اإلبداع على املقدرة خبصوص 272 والرتبة الفكرية، امللكية
للعنصر البشري من خالل الرتكيز على املناهج التعليمية  اكبري ااهتمامالتنمية احلديثة تولي 

 االبتكارالذي تؤسسه وتدعمه سواء يف املدارس أو اجلامعات من خالل التدريب املستمر وتشجيع 

اليوم يتطلب إعداد  منظمات األعمالحجم ف األعمال. نظماتمن خالل تدعيم البنية التحتية مل

مرهونة بالدرجة  منظمةاج املعرفة فالقدرة التنافسية للكفاءات وطنية لديهم القدرة على إنت

األوىل على حترك الدولة حنو تنمية املعرفة كمحرك أساسي للتقدم التكنولوجي لوضع أسلوب 

منسق بني أنشطة منظومة التعليم والتكنولوجيا بوضع أسلوب منسق بني أنشطة منظومة 

تقبال التعليم والتكنولوجيا والسياسة التعليمية يف كافة مراحلها ومن ناحية أخرى مبا حيقق مس

.ة متميزةنميت

36 
اليوم على عاتق خمابر البحث والتطوير إنتاج املعرفة  يقع والتطوير:تفعيل وظيفة البحث  5 .1

يف ختفيض التكاليف ودمج خمتلف املعارف يف عمليات  منظمات األعمالاليت تساهم خاصة يف 

   .منتجات جديدة ابتكار

والذي يبلغ  العلمي البحث هيئات لنوعية بالنسبة 15 الرتبة احتلت اجلزائر 2007يف سنة 

، يف ةالفالح وزارة وكذا العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة يتبع معظمها هيئة، 251 تعدادها 

مركزا. 30ز البحث العلمي خارج اجلامعات كحني يبلغ عدد مرا

37

 

ادية كمحدد جديد للثروة املغري  االستثماراتاحلديثة قائمة بشكل كبري على  االقتصادياتإن 

املبين على املعرفة يظل إنتاج الثروة تابع  االقتصاداملعارف املرتاكمة، ففي ظل  استغاللمن خالل 

بصفة أكثر للمعارف باملفهوم الواسع وعليه حيسب البحث األساسي والتطبيقي، التطور التقين، 

  االقتصادي.التكنولوجيا، املهارة احملرك احلقيقي للنمو 

من خالل حجم  االبتكارتطور حنو املنافسة عن طريق  منظمات األعمالن املنافسة احلالية بني إ

 اإلنفاقات املخصصة، من خالل ما يلي:
  ؛املنظمةقيمة وعدد األحباث املنجزة من طرف 
 عدد اهلياكل واملخابر والكفاءات املخصصة للبحث والتطوير؛ 
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  املنظمةبراءات البحث يف. 
تصنيف اليؤكده  ، وهو مامل يرق إىل املستوى املطلوب لكهودات املبذولة إال أن ذورغم اجمل     

 غري الالئق املكان واحتالهلا على املستوى العاملييف بعض امليادين لجزائر املتأخر ل رتتيبالو
أخرى.  أحيان يف املتوفرة باإلمكانيات مقارنة

38 
من أجل رصيد كل التطورات التكنولوجيا  منظمات األعمالحيث يتطلب من اجلزائر وكل  

اجلديد مضاعفة مراكز البحوث اجلامعية وغري جامعية وتطوير  االقتصادمنها ضمن  واالستفادة

  .يف امليدان اكتشافأو  اقرتاحالقدرات التكنولوجيا اليت تسمح بتطبيق أي 
 ادخامتة:

التكوين والبنى التحتية، اجلامعة ومراكز التعليم و ممثلة يف األصول الالمادية االستثمار يعد

ن أيستند إىل  ، والذيوإنتاج املعرفة وصناعة رأس املال املعريف الكتسابأحد األدوات  ،البحث العلمي

من خالل تنويع سوق  نظمات األعمالملالقدرات التنافسية  باستمرارالكفاءات واملعارف تغذي 

بتنوع املعرفة  2003العمل بهذه الكفاءات، وهو ما أوصى به تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 

الوثيق بني املعرفة والتثمني وأن املعرفة املتجددة واملكتسبة  االرتباطونشر العلم وهو ما يدل على 

 عن عصرنة أدوات ومناهج التكوين فضال للمنظمةنواتها األساسية هو املورد البشري املشكل 

جديدة وبناء نظام وطين لليقظة لكنها  امتيازاملؤدية إىل اإلبداع ولي: التلقني وخلق أقطاب 

 االجتماعيةوصناعة رأس املال املعريف لتوظيفه يف خمتلف عمليات التنمية  الكتسابأدوات 

 . واالقتصادية

 المراجع: 

 .2004مصر،  للنشر، النهضة دار ،املعريف املال لرأس العصرية االدارة :البشرية املوارد ادارة مصطفى، سيد أمحد .1

 .2006القاهرة،  النامية، الدول وحبوث دراسات مركز ،املعرفة اقتصاد أيوب، مدحت اليون:، عبد محدأ .2

 .2010والعلوم، حلب،  للنشر شعاع ،املعرفة اقتصادباسم غدير غدير،  .3

 07العدد اجلزائر،  ، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة،املنظمة ودور الكفاءاتالتغيري يف رحيم، حسني  .4

 .2005فيفري، 
 .2008، عمان ،1ط إثراء للنشر والتوزيع،، اسرتاتيجيات اإلدارة املعرفيةحسني عصمان حسن،  .5

 التوجه يف وتأثريها الفكري املال ورأس املعرفية األساليب بني العالقة مريخان، أمني حممد خالد .6
 . 2003العراق، املستنصرية، جامعة منشورة، دكتوراه غري رسالة ،االسرتاتيجي: دراسة حتليلية

 البشرية املوارد معلومات نظام بني االرتباطية العالقة معطيات حتميل ،محدان بين طاللد حمم خالد .7
 كلية متغري، عامل ظل يف األعمال قتصادا حول األول العلمي املؤمتر ، ورقة حبثية مقدمة يفالفكري املال ورأس

 .2003عمان،  األهلية، التطبيقية العلوم جامعة اإلدارية، والعلوم االقتصادية العلوم
 .2005، دار الراتب، جامعة لبنان، فكر رجال األعمال: الطريق إىل النجاح املتكاملدي يريلوت،  .8
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