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  دمةـــــــــــــــــمق

لقد اصبحت بيئة الاعمال في الاونة الاخيرة تشهد تغيرات مهمة و مؤثرة على منظمات الاعمال اين تزايد      

السيما بعد ادراك اهمية املعرفة بوصفها احد العوامل املهمة في تحقيق اهداف املنظمة الاهتمام باملدخل املعرفي 

على الاستثمار في املوجودات املعرفية غير امللموسة نحو الاقتااد املعرفي الذي يركز و دورها في التحول الكبير 

 . اكثر من تركيزه على املوجودات املادية امللموسة

و تكتسب اهمية متزايدة في ظل التحديات الكبيرة التي تعد ادارة املعرفة من املفاهيم  الادارية املعاصرة                

اهمية الاهداف املعرفية التي تركز ادارة املعرفة على تحقيقها بما هذه الاهمية بتزايد هها املنظمات ، لتزداد جتوا

 .املنظمات   و استمرارية من اجل ضمان بقاءو الكفاءة، و الفعالية الى تعزيز مستويات الانتاجية يقود 

لهذا اعل ملدخل ادارة املعرفة اليحقق فائدته و كفاءته الا من خالل الاستخدام الفان اعتماد املنظمات           

وكذا التركيز على  للمنظمات و تعزيز قدراتها،املدخل و توظيفه باتجاه تحقيق الاهداف الاستراتيجية و التشغيلية 

عن طريق ، و تطبيقها توزيعها  تخزينها و ،استقطاب و توليد املعرفة املتمثلة في عمليات ادارة املعرفة توجيه 

للمساعدة في   العمليات في كل وحدات املنظمة باورة تكاملية فاعلية تلكتنفيد استراتيجية معرفية تكفل 

ملساهمة في تطوير وتحسين الاداء و ااضافة الى التشجيع على الابداع و الابتكار اتخاد القرارات الادارية الرشيدة 

    . املؤسساتي

 : و من خالل ما ذكر سابقا فانه تتبادر إلى أذهاننا إلاشكالية التالية             

وما واقعها في مؤسسة رام لتكرير  ؟الاقتصادية كيف تساهم إدارة املعرفة في تحسين أداء املؤسسة               

  ؟ بمستغانم السكر 

 : يمكن صياغة الفرضيات التالية  ل معالجة موضوعناو من اج

  ةؤسسة الاقتااديملتطوير أداء العاملين داخل ا وبين إدارة املعرفة  عالقة هناك جدتو.  

 داخل املؤسسة الاقتااديةالابداع والابتكار  و  ادارة املعرفة عالقة تأثير بين توجد . 

  ادارة التي تساعدها على استخدام ساسية ألا دعائم المؤسسة رام لتكرير السكر بمستغانم   تمتلك

 .داخل املؤسسة املعرفة 
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 الدراسات السابقة 

 ،عة سطيف ، كلية العلوم الانسانيةاطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، جامعادل غزالي 

تخاص ادارة املوارد البشرية  ، بعنوان دور ادارة املعرفة في الرفع من اداء التنظيم  والاجتماعية 

،من بين  1102/  1100الاناعي الجزائري ، دراسة حالة املؤسسة الوطنية الجهزة القياس و املراقبة ، 

عرفة في حال النتائج التطبيقية التي اثبتثها هذه الدراسة ان هناك فعال دور ايجابي تلعبه ادارة امل

تطبيقها باورة فعالة في التنظيمات على الرفع من اداء هذه الاخيرة سواء على الجانب الفردي 

اوالجماعي حيث انها تستهدف الى تطوير املنتج و تحسينه وفق مايطلبه الزبون ، اضافة الى العمل على 

 . تطوير الاجراءات  املختلفة التي تحكم العمل بها 

 رسالة مقدمة للحاول على شهادة ماجيستر ، جامعة الشرق الاوسط ، كلية  بالل سليمان دمحم ،

الاعمال، تخاص اعمال الكترونية ، بعنوان اثر ممارسة عمليات نظم ادارة املعرفة في ذكاء املنظمة ، 

، لقد اسفرت نتائج هذه  1101دراسة ميدانية في الشركات الاناعية املدرجة في سوق عمان الدولي، 

و سرعة       ، ة و كفايةة على وجود اثر ذو داللة احاائية لعمليات نظم ادارة املعرفة في استجابالدراس

 .،و مرونة املنظمات في مواجهة التغيرات الجذرية و غير املتوقعة في بيئة العمل 

  جامعة متطلبات نيل شهادة ماستر اكاديميمريم فرحي ، نور معمرة ، مذكرة مقدمة لنيل الستكمال ،

تبسة، كلية العلوماالقتاادية التجارية و علوم التسيير ، تخاص ادارة اعمال املؤسسات ، بعنوان 

 1102/ 1100دور ادارة املعرفة في تحسين اداء املؤسسة الاقتاادية ، دراسة حالة مؤسسة سونالغاز ، 

ارية الذي يعني باالستغالل ، من النتائج املتوصل اليها ان ادارة املعرفة تعد من اهم و انجع الاساليب الاد

الامثل للمعرفة من اجل تحقيق الاهداف اضافة الى تحسين الاداء من خالل الاعتماد على مبادئ و 

 عمليات ادارة املعرفة

 : أهمية الدراسة 

 : تنبع أهمية الدراسة من خالل      

 التركيز والاهتمام املتواصل بموضوع إدارة املعرفة  . 

 من خالل تسليط الضوء على إدارة املعرفة كأحد املفاهيم الحديثة  إثراء البحث العلمي. 

  أهمية املوضوع في حد ذاته نظرا ألثر و دور إدارة املعرفة الفعال على أداء مؤسسة رام لتكرير السكر

 .محل الدراسة 

 



 مقدمــــــــة  
 

3 
 

 :أهداف الدراسة 

 معرفة أهمية تبني إدارة املعرفة و فوائدها على املؤسسة الاقتاادية . 

 التعرف على عالقة إدارة املعرفة باألداء املؤسساتي. 

  مستغانم -التعرف على واقع إدارة املعرفة في مؤسسة تكرير السكر رام-. 

 : منهج البحث

  املنهج  الوصفي في الجزء النظري. 

 املنهج الوصفي تحليلي في الجز التطبيقي من خالل وضع استبيان إلفراد عينة وتحليل النتائج وتفسيرها  . 

 : تقسيمات البحث

 : لقد قمنا بتقسيم بحثنا إلى جزئين 

الجزء النظري تناولنا فيه املفاهيم املتعلقة باإلدارة املعرفة واملفاهيم الخاصة بتقييم ألاداء ومن ثم  

 : تطرقنا إلى اثر إدارة املعرفة على أداء املؤسسة الاقتاادية وذلك عبر فالين

 مدخل الى إدارة املعرفة : الفال ألاول _ 

 اثر ادارة املعرفة على مؤسسة الاقتاادية: الفال الثاني_

 : اعتمدنا  فيه على دراسة حالة ملؤسسة لتكرير السكر رام بمستغانم وذلك من خالل الجزء التطبيقي

 دراسة ميدانية في مؤسسة تكرير السكر رام بمستغانم : الفال الثالث_ 
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 :تمهيد

 كونهاتعتبر املعرفة من احدث عوامل إلانتاج و التي يعترف بها كمورد أساس ي إلنشاء الثروة في الاقتااد   

نظرا للتطورات املستمرة في مجال الاقتااد مادر أساس ي للتفوق و بلوغ املنظمة ألهدافها و تحقيق رسالتها و 

 والتقاط و مشاركة  ،نفيد النشاطات املتعلقة باكتشاف ظهر أسلوب جديد يسمى بإدارة املعرفة و الذي يقوم بت

 .تطبيق املعرفة من اجل استغاللها في تحسين أداء املؤسسة الاقتاادية الكلي 

 : لذلك سنتطرق في هذا الفال الى معالجة املباحث التالية  

  ماهية إدارة املعرفة :املبحث لاول 

 أساسيات تطبيق إدارة املعرفة  :املبحث الثاني 
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 ماهية إدارة املعرفة : املبحث لاول 

لقد أصبحت املعرفة في عارنا الحالي مادرا لتميز املنظمات و أساسا الرتقائها و نجاحها و ذلك عن طريق             

مساهمتها الفعالة في تمكين املنظمة من تحديد أهدافها بدال من املداخل التقليدية التي كانت تؤكد على التنبؤ، 

فية عن طريق التغيير الجذري في املنظمة لتتكيف فضال عن دورها الحاسم في تحول املنظمات إلى مجتمعات معر 

 . مع التغير السريع في بيئتها، فاملعرفة عبارة عن موجود جوهري غير ملموس في املنظمة

 الايطار أملفاهيمي إلدارة املعرفة :  املطلب لاول 

 .قبل التطرق إلى تعريف إدارة املعرفة يجب أوال التعرف على معنى ماطلح املعرفة   

 تعريف املعرفة :  ال او 

للمعرفة تعاريف عديدة نظرا لالتجاهات و املداخل املتعددة التي تناولها الباحثون في إعطاء مفهوم   

 : للمعرفة على النحو التالي 

  عرفت املعرفة على انها كل العمليات العقلية عند الفرد من إدراك و تعلم و تفكير و حكم يادره الفرد .0

 1.الخاص يتفاعل مع عامله ل

هي و  في منظمات ألاعمال  knowledge powerإلى أن املعرفة هي القوة  ( clark 1996)لقد أشار الباحث  .1

 2. املفتاح لحل مشكالت ألاعمال الغامضة 

املعلومات و و الخبرات و التجارب  ة الحقائق ووجهات النظر و آلاراء،ألاحكام ،أساليب العملهي مجموع .1

  3. ستراتيجيات و املبادئ الذي يمتلكها الفرد او املنظمة ، البيانات،املفاهيم، الا 

   dataو من اجل الفهم الدقيق ملاطلح املعرفة البد من توضيح الفرق بين ماطلحي البيانات   

 :  املعلومات لفهم طبيعة الاختالط بين املاطلحات الثالث و 

  البياناتdata  : هي عبارة عن املادة الخام للمعلومات و التي تكون عادة مبهمة و غير مفهومة

 .  4حيث إنها تمثل أحداث وقعت ولم يتم تنظيمها وترتيبها بشكل مناسب 

 

                                                           
1
ماستر اكاديمي،  كلية العلوم  حمدي فاطمة ، دور ادارة المعرفة و فعاليتها في تسيير المؤسسة االقتصادية،مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة  

 10،ص 5102االقتصادية التجارية و علوم التسيير، تخصص ادارة و اقتصاد مؤسسة، جامعة مستغانم، 
2
 01، ص  5112صالح الدين الكبيسي، ادارة المعرفة، جامعة بغداد ، الجمهورية العراقية ،   

3
ي في المؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية التجارية و علوم التسيير، مذكرة تخرج باشا ابراهيم، ادارة المعرفة و عالقتها باالداء البشر  

   51، ص  5100مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر اكاديمي، تخصص تسيير استراتيجي دولي، جامعة مستغانم، 
4
حامد للنشر و التوزيع، الطبعة االولى، عمان، االردن، خضر مصباح اسماعيل طيطي، ادارة المعرفة التحديات والتقنيات و الحلول، دار  

    51، ص 5101
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  ملعلوماتinformation  : هي عبارة عن بيانات تم اجراء عملية معالجة عليها لتابح ذات قيمة

 . 1ملستعمليها

 املعرفةknowledge  : تمثل املعرفة الفهم الراقي و إلادراك الصحيح للظواهر  و الحقائق من

و املهارات و القدرات الكامنة و املكتسبة  لدى الفرد و املؤسسة ، و من الخبرات و املعارف 

املنظور الاقتاادي فاملعرفة تمثل ألاساليب و الطرق التي يعرفها و يفهم استخدامها إلانسان و 

 .2على الاقتااد لها تأثير عميق 

 الترتيب الهرمي للمعرفة: (10 -10) الشكل

 

 

 

 

                           

 11صالح الدين الكبيس ي ، مرجع سبق ذكره، ص :  املصدر

ما وضعت في معنى لشرحها  التي إذا ندما توضع في نص تتشكل املعلوماتمن الشكل أن البيانات ع يتضح           

ذهن الفرد و لكن عندما يبدأ إلانسان في معالجتها بأساليب  تفسيرها تابح معرفة، عندها تتكون الحقائق فيو 

متى كان هذا و  دائل و الاختيار يابح سلوكه ذكياالتنبؤ الستشراف املستقبل باستخدام عقله للمفاضلة بين الب

 3. السلوك متالزما مع القيم يابح هذا السلوك مستندا للحكمة 

تعتبر معلومة مركبة من الخبرة ، التفكير ، التفسير تمكننا من كتعريف شامل للمعرفة فإنها ، إذا           

 .الاستعداد للتطبيق و اتخاذ القرارات و إلاجراءات 

 

 

                                                           
1
 11:،  ص  1110افريل 10- 12ة، سلوى امين السامراني، رؤيا املجتمع املعرفي في ظل اقتااد املعرفة، بحث مقدم للمؤتمر الدولي السنوي الرابع لجامعة الزيتونة الاردني 

2
عرفة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، كلية العلوم االقتصادية التجارية و علوم التسيير، مذكرة تخرج خلول نورية ،واقع تطبيق ادارة الم  

 10: ، ص 5100لنيل شهادة ماستر اكاديمي في العلوم االقتصادية، تخصص ادارة و اقتصاد المؤسسة، جامعة مستغانم، 
3
  52:صالح الدين الكبيسي ، مرجع سبق ذكره ، ص 

 الحكمة                      

 الذكاء                    

 المعرفة                         

 المعلومات                                 

 البيانات                                        
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 تعريف إدارة املعرفة : ثانيا 

ان إدارة املعرفة ما هي إال عملية تساعد املنظمات في تعريف و اختيار و تنظيم و بث و نقل املعلومات املهمة         

دي الى الخبرات ، و التي تكون موجودة في املنظمة بطريقة غير منظمة و مهيكلة،حيث أن هيكلة املنظمة تؤ و 

    : العديد من النقاط منها 

 ؛ل حل املشاكل بشكل فعا   

  ؛التعليم الديناميكي و الحركي 

  ؛التخطيط الاستراتيجي 

 ؛1ت رااتخاذ القارا 

إن كثرة التعريفات املقدمة إلدارة املعرفة قد توجد شيئا من البلبلة غير املقاودة جراء التباين الكبير   

 : بينها ، ومن اجل تجنب هذه الحالة فاننا نورد فيما يلي ثالث تعريفات الدارة املعرفة تكون شاملة 

رافعتها في املنظمة ، فهي تشير بهذا  ان ادارة املعرفة هي العملية املنهجية لتوجيه رصيد املعرفة و تحقيق .0

املعنى الى املعرفة الخاصة بعمل الاشياء بفاعلية و بطريقة كفؤة ال تستطيع املنظمات ألاخرى تقليدها او 

 . 2استنساخها لتكون املادر الرئيس ي للربح

  ها و تخزينهااستخراج معارف عامليان ادارة املعرفة هي عملية تقوم بها املنظمة  تهدف من ورائها الى  .1

  3.نقلها الى ألافراد آلاخرين لالستفادة منها عن طريق تطبيقها في ألاعمال اليوميةل

و اختبارها و تنظيمها هي العمليات التي تساعد املنظمات على توليد و الحاول على املعرفة  .1

نشرها و تحويل املعلومات الهامة و الخبرات التي تمتلكها املنظمة الى معارف ضرورية و استخدامها و 

 .4لألنشطة املختلفة كاتخاذ القرارات 

أسلوب حديث يدعو الى حفظ الخبرات و املعرفة املوجودة في عقول الناس بطريقة إدارة املعرفة تعتبر  اذا            

 .املؤسساتما حتى يستفيد منها ألافراد و 

 

 

                                                           
1
  52ح اسماعيل طيطي، مرجع سبق ذكره ،ص خضر مصبا  

2
 52، ص  5112نجم عبود نجم، ادارة المعرفة المفاهيم و االستراتيجيات و العمليات، الوراق للنشر و التوزيع، الطبعة االولى ، االردن،   
3
 10سلوى امين السمراني ، مرجع سبق ذكره، ص  
4
تية الدارة المعرفة على تحقيق فاعلية االداء في المنظمات االردنية، بحث مقدم للمؤتمرالدولي ناصر دمحم مسعود جراذات ، اثر توافر البنية التح 

    01، ص  5102نوفمبر 52السنوي لجامعة فيالدلفيا، االردن، 
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 عناصر ادارة املعرفة و أهدافها : املطلب الثاني 

فيما بيينها لتحدد شكل و طبيعة املعرفة و حجم  تتفاعلتتكون ادارة املعرفة من مجموعة عناصر               

 .لها الاحتياج

 العناصر لاساسية إلدارة املعرفة : اوال

إلاستراتيجية،ألافراد،  (:يشير الكثير من الباحثين الى ان العناصر ألاساسية إلدارة املعرفة هي       

، فاملؤسسة تحال على املعلومات و الطاقة و النشاط من البيئة الخارجية و بإشراك )التكنولوجيا،العملية

 . نتج سلعا و خدماتو هياكل ت العناصر ألاربعة تتحول تلك املعلومات و الطاقة الى معرفة و عمليات

 : إلاستراتيجية .0

 :  1يتمثل دور إلاستراتيجية في إدارة املعرفة في النقاط التالية          

  صنع املعرفة بالتركيز على تاطير او تبني الخيارات الصحيحة و املالئمة و في ادارة املعرفة يتم تبني

 الخيارات قايرة الامد لطبيعة املعرفة املتغيرة؛ 

  الابتكار و القدرة على الاتاال توجه املنظمة الى كيفية مسك و معالجة موجوداتها الفكرية ، مثل

 املهارةو الحدس ؛و 

  ستراتيجية في تحديد مناطق ألاهمية إلاستراتيجية للمنظمة فيتم التركيز عليها لجمع املعرفة تسهم إلا

حولها ، فمثال ادا كانت خدمة ما متميزة للزبون ذات أهمية إستراتيجية تكون منطقة هذه الخدمة 

 املرشحة الاولى لتطبيق ادارة املعرفة ، و بالتالي التركيز لجمع املعرفة حولها ؛

  اختيار املنظمة الستراتيجية معينة يسهم في توليد معرفة جديدة ان . 

 :الافراد  .9

و  محللين في  عرفة كجزء من عملهم و هم مهندسينان صناع املعرفة هم إلافراد الذين يقومون بخلق امل         

 :  2مجاالت مختلفة ، و يمكن ان نلخص دور ألافراد في إدارة املعرفة في النقاط التالية

  تسهم بايرة الانسان في اغناء املعرفة النتوافرة في املعلومات من خالل تنظيم املعلومات و في كيفية

 ربطها مع بعضها البعض و عبر التقييم املستمر للمعلومات املحفوظة في الانظمة التقنية؛

 تعد عقول الافراد املبدعين اهم ماادر  املعرفة حيث تخلق الافكار الالمعة ؛ 

                                                           
1
  21صالح الدين الكبيسي ، مرجع سبق ذكره ،ص   

2
  02حمدي فاطمة، مرجع سبق ذكره، ص   
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  تعزيز و رفض او قبول و حساب فوائد املدخالت من املعلومات كي يجرى تحويلها الى معرفة؛تقييم و 

  تعد الخبرات التي تعد اكثر اصالة من املعلومات املكتسبة من خالل التعليم الرسمي ، واملهارات

 .خرى ملورد البشري دون املوارد الا املتميزة و املقاورة على جماعات قليلة نسبيا سمات يختص بها ا

 :التكنولوجيا  .3

  تؤدي التكنولوجيا دورا كبيرا بالتنسيق مع املوارد البشرية السيما التطبيقات التكنولوجية في مجال             

   1:الحاسوب ويمكن ان نلخص دور التكنولوجيا في إدارة املعرفة في النقاط التالية 

  منها       أسهمت التطورات التكنولوجية في تعزيز امكانية السيطرة على املعرفة املوجودة والتي جعلت

 عملية سهلة و ذات تكلفة اقل ؛

  جديدة ؛ معرفةأسهمت التكنولوجيا في تهيئة بيئة مالئمة ، و تساند تفاعل املوارد البشرية لتوليد 

  ين ورش عمل مشتركة تحتاجها الجماعاتوفرت التكنولوجيا وسائل اتاال سهلت من تكو                     

 .املتفاعلة في مناطق جغرافية مختلفة 

 : العمليات  .4

توفر العملية املهارة و الحرفة اللتين تعدان من اهم ماادر املعرفة، و القضايا الاستراتيجية للعملية تواجه           

 : 2في ثالث مجاالت رئيسية هي 

  التنافس ي للمنظمة ، أي هل يتم التركيز على النوعية ام التكلفة ؟فهم السياق 

  تحديد ما تركز العملية عليه ، هل التاميمات القابلة للنسخ و التكرار مثال ام على التغيير املستمر

 للتاميم ؟ 

      تقرير مدى ممارسة العملية ، أي تحديد الى أي مدى يتم التانيع هل هو نهائي ام ناف مانع ؟        

 :  يكمن تحديد دور العملية في ادارة املعرفة باألنشطة التالية

  تتضمن العملية في ظل التطورات التكنولوجية تطوير ممارسات العمل الجديدة التي تزيد من الترابط

 املتبادل الفراد فريق العمل الواحد؛ 

 العمل املعرفي يرتبط بنشاط صناع املعرفةknowledge worker   يشغلون مراكز متقدمة في  الذين

 قسم العمليات و تعكس خبرتهم بقوة في تاميم عملهم ؛

  تسهم العملية في تطوير البرامج الرسمية التي تبني املشاركة باملعرفة و الابداع من خاللها ، و تحديد

 املهام للمشاركة الفردية و الجماعية في برنامج ادارة املعرفة؛   وألادوار 

                                                           
1
 20صالح الدين الكبيسي ، مرجع سبق ذكره ، ص   

2
  02حمدي فاطمة ، مرجع سبق ذكره ، ص   
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 و تعطي مؤشرات لتقليل  اس النتائج وتراقب عملية التقدم بتنفيد البرنامجتوفر العملية قي ،

 . تحقيق سرعة الاستجابةو ةالتكلف

 اهداف ادارة املعرفة: ثانيا 

 :تهدف ادارة املعرفة الى تحقيق مايلي      

  التعلم و نشر توليد املعرفة الالزمة و الكافية والقيام بمختلف عمليات تحويل املعرفة و تحقيق عمليات

 املعرفة الى كل الاطراف الذين لهم عالقة بمختلف هذه العمليات ؛

  تهدف الى ضرورة مشاركة املنظمة في ابتكار و اكتشاف معارف جديدة تسترعي التطور الحاصل في بيئة

 املنظمة ؛

 1تحديد طبيعة رأس املال الفكري الالزم للمنظمة و تحديد كيفية تطويره وإدامته ؛ 

  عملية صنع القرار من خالل توفير املعلومات بشكل دقيقو في الوقت املناسب مما يساهم في تحسين

 تحقيق أفضل النتائج ؛

  إرضاء العمالء بأقص ى درجة ممكنة من خالل تقليل الزمن املستغرق في انجاز الخدمات املطلوبة و

 تحسين و تطوير مستوى الخدمات املقدمة باستمرار ؛

 ل و خفض التكاليف عن طريق التخلص من إلاجراءات غير القانونية ؛تبسيط إجراءات العم 

  تحويل املعرفة الداخلية و الخارجية الى معرفة يمكن توظيفها و استثمارها في عمليات و أنشطة املنظمة

 2املختلفة؛

  ان أسس و معايير التأهيل الخاصة بإدارة املعرفة تساعد في تطوير الجوانب املهنية و التعليمية

 للمهنيين املختاين في إدارة املعرفة ؛

  التعريف و التوعية بشكل شمولي ملعنى ادارة و تطوير املعرفة و نشره بين رجال الاعمال بحيث يتم

استخدام بشكل اكبر مبادئ ادارة املعرفة و تعميم الاستفادة عن طريق بلورة الفرص الخاصة باعمال 

 3.ادارة املعرفة 

 

 

                                                           
1
توراه ، عادل غزالي، دورادارة المعرفة في الرفع من اداء التنظيم الصناعي، كلية العلوم االنسانية و االجتماعية، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دك  

 521، ص  5102 تخصص ادارة الموارد البشرية، جامعة سطيف،
2
ة نضال دمحم الزطمة، ادارةالمعرفة واثرها على تميزاالداء، كلية التجارة، اطروحة مقدمة لنل شهادة ماجستير، تخصص ادارة اعمال ، الجامع 

 00، ص  5100االسالمية، غزة ، 
3
 22خضر مصباح اسماعيل طيطي، مرجع سبق ذكره ، ص  
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 مبررات التحول في اتجاه ادارة املعرفة :  املطلب الثالث

تحول املنظمات لالهتمام بادارة املعرفة لم يكن ترفا فكريا مجردا ، و انما جاء استجابة لعدة ان    

متطلبات و مؤشرات بيئية داخلية و خارجية ، و هي محاولة الدخال التغيير في اتجاه تحقيق نوع من التكيف مع 

ادارة املعرفة في النقاط طلبات البيئية ، و يمكن ان نلخص هذه املبررات التي شجعت التحول في اتجاه هذه املت

 : التالية

  تعاظم دور املعرفة في النجاح املنظمي، لكونها فرصة كبيرة لتخفيض التكلفة و رفع موجودات املنظمة

 لتوليد الايرادات الجديدة ؛

 و         ية الان على تماس بوسائل سهلة قليلة التكلفة كالفضائيات العوملة التي جعلت املجتمعات العامل

الانترنت التي اسهمت في تسهيل و تبادل التقارير القياسية و توفير نظم الاتاال عن بعد ، وتوفير بنى 

 تحتية اخرى لالتااالت ؛

 لموسية القياسية للمعرفة ذاتها، حيث اصبحت غالبية املنظمات قادرة على تلمس اثر املعرفة في امل

 عمليات الاعمال فيها ؛ 

  دراك اسواق املال العاملية ان املعلوماتية و املعرفة هي مادر امليزة التنافسية و هي اهم من املاادر

  1التقليدية مثل الارض و املال و العمل؛

 رات وتشعب ادارة املعرفة الامر الذي يؤدي الى زيادة احتماالت تطبيقها وفق نماذج مختلفة وسع  الخيات

 ؛

  تعدد املجاالت التي استطاعت فيها ادارة املعرفة البروز في معالجتها خاصة في امليادين و املجاالت

 املتعلقة بالتنافس و الابداع و التجديد والتنوع ؛

  في الاذواق و الاتجاهات املتعلقة بالعمالء الذين يطلبون ما هو افضل الاتجاه نحو التغيير املتسارع

 حيث لم تعد الانماط الادارية التقليدية قادرة على مسايرة هذا التحول ؛

  الطبيعة الديناميكية للموجودات املعرفية كون ان املعرفة قابلة للتطوير و التجديد باورة مستمرة و

يزيد عملية ادارتها صعوبة بفعل تناميها و زيادة حجمها و هو ما اكتشاف معارف جديدة الامر الذي 

 2يجعل ضرورة الاهتمام بادارة املعرفة حتجة ضرورية و ملحة؛  

 

 

                                                           
1
  22ص  صالح الدين الكبيسي، مرجع سبق ذكره ، 

2
 248عادل غزالي، مرجع سبق ذكره، ص   
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 اهمية ادارة املعرفة: املطلب الرابع 

و     ة يعنى باالستغالل الامثل للمعرف يعد اسلوب ادارة املعرفة من اهم و انجع الاساليب الادارية الذي  

واضحة ة كمن في كونها مؤشرا لطريقة شاملتحسين مستوى الاداء في املنظمة ، و عليه فان اهمية ادارة املعرفة ت

لفهم مبادرات ادارة املعرفة في ازالة القيود و اعادة الهيكلة التي تساعد في تطوير و التغيير ملواكبة متطلبات 

عاملين ووالئهم وتحسن من املوق فالتنافس ي من خالل البيئة الاقتاادية وتزيد من عوائد املنظمة و رضا ال

 : هر اهميتها في النقاط التالية ، كما تظ 1التركيز على املوجودات غير امللموسة التي ياعب قياسها

 تعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق انشطة املنظمة املختلفة في اتجاه تحقيق اهدافها ؛ 

  املعتمد على الخبرة و املعرفة و تحسينه ؛تعزز قدرة املنظمة لالحتفاظ باالداء 

  تتيح ادارة املعرفة للمنظمة تحديد املعرفة املطلوبة و توثيق املتوافر منها و املشاركة بها و تطبيقهاو

 تقييمها ؛

 تسهم في تحفيز املنظمات لتجديد ذاتها و مواجهة التغيرات البيئية غير املستقرة ؛ 

 ملوجودات امللموسة و غير امللموسة بتوفير ايطار عمل لتعزيز تدعم الجهود لالستفادة من جميع ا

 2املعرفة؛ 

  تحسين العمليات في املنظمة و ذلك بزيادة فاعليتها من خالل قيامها باتخاد القرارت املناسبة و زيادة

 كفاءتها من خالل القيام بها بالسرعة املمكنة و باقل التكاليف ؛ 

 3.تركيز على املحتوى تعظيم قيمة املعرفة ذاتها عبر ال 

 أساسيات تطبيق ادارة املعرفة    : املبحث الثاني 

و      ان الاهتمام باملعرفة و السعي الى اكتسابها يتجدد و يتعمق بتعقد الحياة و تطور اساليب التعليم ،      

من الطبيعي ان يتواصل الاهتمام باملعرفة في عارنا الحاضر  بعد ان مهدت ثورة الاتااالت و ثورة املعلومات و 

التقنيات الطريق الى تبني و تطبيق ادارة املعرفة في املنظمات و قربت املسافات و يسرت السبل لتبادل املعرفة و 

 . تعميمها 

 

 

                                                           
1
 01نضال دمحم الزطمة ، مرجع سبق ذكره، ص  

2
  052خضر مصباح اسماعيل طيطي، مرجع سبق ذكره ، ص  
3

 02حمدي فاطمة، مرجع سبق ذكره ، ص 
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  حلول ادارة املعرفة: املطلب الاول 

تتمثل حلول ادارة املعرفة في مجموعة من الطرق او الوسائل التي من خاللها يتم تسهيل عملية ادارة   

 : املعرفة، حيث يمكننا تقسيم حلول ادارة املعرفة الي اربعة مستويات 

  البنية التحتية الدارة املعرفة؛ 

  نظم  ادارة املعرفة؛ 

  تقنيات  ادارة املعرفة؛ 

 رفة عمليات ادارة املع. 

 البنية التحتية الدارة املعرفة  : اوال

ان البنية التحتية الدارة املعرفة هي  الاساس الذي تكمن فيه املعرفة حيث تقاس البنية التحتية الدارة   

 :املعرفة من خالل العناصر املوضحة في الشكل التالي 

 البنية التحتية الدارة املعرفة: ( 19-10)شكل ال

 

 

 

 

                                                                                                           

 001على كتاب خضر ماباع اسماعيل طيطي، مرجع سبق ذكره، ص باالعتماد  من اعداد الطالب: املادر 

  cultur structur: ثقافة املنظمة  .0

و     هي ممكن شاد سلوك اعضاء املنظمة فاملعايير و املعتقدات التي تعمل على ار تشمل ثقافة املنظمة   

 1.هام الدارة املعرفة في املنظمة   منشط

 

                                                           
1
 005خضر مصباح اسماعيل طيطي، مرجع سبق ذكره، ص  

 البنية التحتية الدارة املعرفة            

ثقافة 

 املنظمة

البنية التحتية             البناء التنظيمي 

 لتكنولوجيا املعلومات      

البيئة    املعرفة املشتركة 

 املادية  
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  organizational structur: البناء التنظيمي  .9

و هو الذي يحدد التعامل و التفاعل بين الوحدات التنظيمية املختلفة حيث يقسم الوحدات التنظيمية   

 1.اجل توافر الاجواء املالئمة لتعزيز دروا دارة املعرفة من 

  information technology infrastructure: البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات  .3

انها ان تسهل و تساعد في سهولة و يشمل ذلك الاجهزة و املعدات و البرمجيات املختلفة التي من ش  

 2.اخرى سرعة انتقال املعرفة من وحدة الى و 

   common knowledge:ملعرفة املشتركة ا .4

و هي تعكس اللغة و الفهم املشترك للمعرفة التي تستخدمها املنظمة و تمثل الخبرة املتراكمة املتوفرة    

 ةنظمة و اشراك العاملين باملعرفحول املعرفة التي تستخدمها امل

 physical environment: البيئة املادية  .5

تتعلق بمدى وجود اماكن مخااة لتبادل املعرفة من اجل تسهيل عمليات التبادل املختلفة و هذا   

 .يعني كيفية تاميم تلك الاماكن حيث تكون مناسبة و مالئمة 

 تقنيات ادارة املعرفة : ثانيا 

التقنيات ان الهدف من تقنيات ادارة املعرفة يتمثل في دعم انظمة ادارة املعرفة و قد تتضمن هذه   

الذكاء الاصطناعي الذي يعتبر عملية محاكاة الالة لعمل البشر مثال ان يقوم الحاسوب بقيادة سيارة او ان يقوم 

الروبوت بتنظيم املكتب، إضافة الى قواعد البيانات و انظمة دعم القرار، الانظمة الخبيرة  و انظمة ملعلومات و 

 .  3تحديد املواقع الخبيرة

 ادارة املعرفة انظمة : تالثا 

 : يمكن تانيف أنظمة ادارة املعرفة الى أربعة أنواع كما هو موضح في الجدول التالي   

 

 
                                                           

1
دمحم ثابث الكرعاوي، البنية التحتية الدارة المعرفة و اثرهما في تحقيق االداء العالي للمنظمات، اطروحة مقدمة لنيل شهادة   

  20، ص 5101ماجيستر، كلية االدارة و االقتصاد، تخصص ادارة اعمال، جامعة الكوفة، النجف ، 
 

2
  02ناصر محمود جرادات ، مرجع سبق ذكره ، ص   

 
3
  50،ص  5102اضرة في االستثمار في راس مال المعرفي وفق متطلبات البنية التحتية الدارة المعرفة، كلية التقنية الكوفة، جامعة الكوفة ،مح   



      مدخل الى ادارة املعرفة                                                                                        الفصل لاول 

16 
 

 انظمة ادارةاملعرفة(: 10-10)الجدول 

 .00دمحم ثابث الكرعاوي، مادر سبق ذكره، ص : املادر

 عمليات ادارة املعرفة : رابعا 

ان جوهر تحسين ادارة املعرفة يتمثل في تحسين عمليات ادارة املعرفة ، حيث يشير اكثر الباحثين في   

 و     حقل ادارة املعرفة الى ان املعرفة ال تساوي شيئا دون تلك العمليات التي تغذيها و تمكن من الوصول اليها 

املشاركة فيها و خزنها وتوزيعها و املحافظة عليها بقاد التطبيق او اعادة الاستخدام ، و لغرض التعرف على اهم 

 هذه العمليات تم انتقاء تانيف واضح و شامل لهذه الاخيرة ، فقد قسمت 

 (alavi 1997/ 63) عمليات ادارة املعرفة كما هي موضحة في الشكل التالي: 

                                    

 

 

 

 

 نظم تطبيق املعرفة نظم تطبيق املعرفة نظم تخزين املعرفة نظم اكتساب املعرفة

الدردشة، : تتمثل في 

املحاضرات املرئية ، 

برامج سؤال و ) الانترنت 

جواب، املشاركة في 

املنتديات ، النشاط في 

مواقع التواصل 

الكتبو ( الاجتماعي 

املجالت الالكترونية 

 ،البيانات الوصفية

الحاسوب ووسائط 

تخزين املعلومات 

الرقمية ، مستودع 

املعرفة الالكتروني ، 

قاعدة املعرفة ، الانظمة 

من اجل )الالكترونية 

معالجة املعرفة املجمعة 

 (و البحث فيها

قواعدالبيانات ، ادوات 

البحث الالكتروني ، 

نظم املعلومات و 

 برامجها املتنوعة 

Word  excel access 

network  

: و اجهزتها مثل 

scanner data show  

 

انترنت ، هواتف تابثة و 

محمولة، بريد الكتروني، 

وسائل التواصل 

الاجتماعي ، مؤتمرات و 

ندوات و محاضرات 

مرئية و مباشرة، و 

سائل التعليم و 

الالكتروني مثل املجالت 

الالكترونية و 

الدروساملسجلة في 

 .اقراص مضغوطة 
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 عمليات و أنشطة ادارة املعرفة(: 19--01) الجدول 

 انشطة العمليات  عمليات ادارة املعرفة

 اكتشاف املعرفة   خلق و اكتساب املعرفة

  الاستحواذ 

  التزويد 

 تطويرها و تنميتها 

 تفسير املعرفة  تنظيم املعرفة 

  تانيفها و توحيدها 

  تجميعها و تبويبها 

  تقييمها و صيانتها و املحافظة عليها 

 تخزين املعرفة وحمايتها   تخزين املعرفة 

 تحقيق سبل الوصول اليها   توزيع املعرفة 

  ثبوثها و اقرارها رسميا 

 استغالل املعرفة و استخدامها   تطبيق املعرفة 

  نشرها و املشاركة بها 
 011نجم عبود نجم ، مرجع سبق ذكره ، ص :  املادر 

 

 : خلق و اكتشاف املعرفة   .0

هي عملية تتضمن املعرف الضمنية والاريحة، فاملعرفة الضمنية مرتبطة باكتشاف املعرفة بينما          

املعرفة الاريحة متعلقة باكتساب والتقاط املعرفة و اكتشاف املعرفة و يتضمن هذا الاكتشاف الاختبار او 

 .لوجيا جديدةالتجريب و الاستيعاب و خلق مفاهيم و تكنو 

 :تنظيم و تخزين املعرفة  .9

خزن املعرفةو تنظيمها  و الاحتفاظ بهامهم جدا السيما للمنظمات التي تعاني من معدالت عالية لدوران    

العمل و التي تعتمد على التوظيف بايغة العقود املؤقتةالن هؤالء ياخدون معرفتهم الضمنية غير املوثقة اما  

 . 1قها فهي تكون مخزونة في قواعدهاالنعرفةالتي يتم  توثي

 

 

                                                           
1
بالل سليمان دمحم، اثر ممارسة عمليات نظم ادارة المعرفة في ذكاء المنظمة ، اطروحة مقدمة لنيل ماجيستير، كلية االعمال، تخصص اعمال  

  51،  02، ص  5100كترونية،جامعة الشرق االوسط، ال
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 : وزيع املعرفة تت .3

و تشمل عملية توزيع املعرفة التدفق ،النقل و التوزيع ، و النشرو التحريك ومن اساليب توزيع املعرفة   

 : مايلي

 ؛بكة املعلومات الداخليةش 

  ؛مجتمعات داخلية عبر الوثائق 

  الخ...الندوات ، امللتقيات، املؤتمرات  

 :تطبيق املعرفة  .4

و تشير هذه العملية الى ماطلحات الاستعمال ، اعادة الاستعمال ، الاستفادة و التطبيق ، و ان تطبيق    

 1.املعرفة يسمح بعمليات التعلم الفردي الجماعي والتي تؤدي الى ابتكار معرفة جديدة

 العوامل املؤثرة في تطور ادارة املعرفة : املطلب الثاني 

اكدت غالبية البحوث و الدراسات ان هناك مجموعة من العوامل اثرث في تطور ادارة املعرفة و بهذا   

 : الادد يمكن تقسيم هذه  العوامل الى عوامل خارجية و عوامل داخلية 

 : العوامل الخارجية : اوال

مالها و من اهم العوامل اع و هي تشير الى العناصر البيئية التي تعمل في ظلها املنظمة و التي تؤثر في  

 : مايلي

 العوملة .0

التي ظهرت بسبب تقدم وسائل الاتاال التي جعلت من العالم قرية صغيرة الامرالذي ادى الى تشابك         

املاالح العاملية ، و ظهور الشركات املتعددة الجنسيات لتنفيد العديد من املشاريع الكبرى في العديد من الدول 

الى ظهور املنافسة الشديدة بين الشركات العاملية الكبرى و عليه فقد برزت فاعلية و اهمية ادارة الامر الذي ادى 

 .  2املعرفة القادرة على توفير املعرفة الالزمة للمنظمات الراغبة في البقاء و املنافسة و كسب امليزة التنافسية

 

 

 

                                                           
1
ذكرة مريم فرحي و نور معمرة ، دور ادارة المعرفة في تحسين اداء المؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية التجارية و علوم التسيير، م 

  52، ص  5102العربي التبسي، تبسة ،  مقدمة  الستكمال متطلبات شهادة ماستر اكاديمي ، تخصص ادارة اعمال المؤسسات، جامعة
2
  05بالل سليمان دمحم ، مرجع سبق ذكره، ص  
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 زيادة التطور و التعقيد في حاجات و رغبات املستهلك  .9

تعددا  كس على رغبات املستهلك مما زادهاو ذلك بسبب التطورات التي يشهدها العالم الامر الذي انع                 

 .تنوعا مما يعني تعقيدها و هذا يعزز دور ادارة املعرفة في مواجهة هاته الحاالت و 

 زيادة حدة املنافسة  .3

                    حيث تشهد املنظمات تنافس شديد فيطرح منتجات و خدمات جديدة و تطويرها باستمرار   

و استخدام التقنيات الحديثة و هذا يحتاج الى بناء عمليات تعلم مستمرة و سريعة لبناء خبرة تنافسية قادرة 

 .على املواجهة 

  زيادة مستوى التطور و التعقيد في عمليات التوريد .4

حيت يسعى املوردون الى مجاراة عمليات التطور في حاجات ورغبات املستهلك و املنافسةالعاملية لذا   

تسعى دائما الى تطوير و تحديث عملياتها و قدراتها باستمرار كما تسهم في عمليات الابداع و الابتكار لتقديم 

يد من اهمية ادارة املعرفة و ضرورة املشاركة افضل املنتجات والخدمات و اشراك املوردون في ذلك الامر الذييز 

 .1فيها 

 :العوامل الداخلية : ثانيا 

 ادارة املعرفة من ابرزها ما يلي تتوفر هاته العوامل داخل املنظمة حيث تسهم في تطور       

 حدوث اختالالت في فعالية املنظمة  .0

حجم املعلومات و تستطيع املنظمة  من ضمن العوامل التي تسهم في فاعلية املنطظمة تدفق العمل و  

التغلب على هاته الاختالالت باستخدام التقنيات الحديثة و طاقم عمليتمتع بمهارات عالية و متطورة قادرة على 

 .تنظيم العمل بشكل افضل و هذا اليتم الى بوجود ادارة املعرفة لتتنبا و تخطط بشكل جيد ومحكم 

 تزايد القدرات التقنية  .9

اسهمت الامكانات التقنية مثل الحاسبات و البرمجيات في تعدد مداخل ادارة املعرفة و كان لتقنية   

 . املعلومات و نظم املعلومات الاثر البالغ في ذلك 

 

                                                           
1
  01خضر مصباح اسماعيل طيطي، مرجع سبق ذكره، ص    
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 م الوظائف املعرفيةفه .3

 . حيث يتولى ذلك الافراد املؤهلون علميا و عمليا الامر الذي زاد من فعالية ادارة املعرفة   

 الخطوات العملية الدارة املعرفة : الثالث املطلب

 : تتمثل الخطوات التي تتخدها املنظمات في هذا املجال كاالتي       

 : اكتشاف املعرفة التي تمتلكها املنظمة .0

حيث يوجد في املنظمة الكثير مناملعرفة غير املستخدمة او انها لم تستخدم باورة صحيحةاما النهم    

 لم يحددوها او ال يتمكنونو من الوصول اليها او لم يعرفو قيمتها و كيف يتم استعمالها

 : تحديد و توقع املعرفة املطلوبة .9

املستقبلية وجعل املعرفة جاهزة و متوافرة حيث تعمل املنظمات على تطوير املهارات توقعا للحاجة   

باورة اكبر حيث تلجا املنظمة الى تطوير قواعد البيانات و املعلومات و املعرفة لتمكين كوادرها من الوصول 

اليها وفق الحاجة كما انها تطور الانظمة التي تساعد املحتاجين للمعرفة من التعرف و الوصول الى الاشخاص 

 .املعرفة الحاملين الى تلك 

 : املعرفة حول الزبون  .3

 .املنظمات تعرف القليل عن زبائنها مما دفع الكثير من املنظمات الن تكثف معرفتها عن زبائنها                  

 : املعرفة حول الدوافع و الرضا الوظيفي .4

 م وتفهم بعض كوادرها العمالهمدى  بعض املنظمات ادارة املعرفة بوصفها نافدة مفتوحة الدراك اعتبرت            

  و سعت املنظمات لتحقيق تغيير ثقافي و بدات الشركات في كيفية تاشير التغيرات في التدريب حيثملستخدميهم 

 .نظرة العاملين في اتجاه اعمالهم و اتجاه املنظمة 

 : التعلم من الخبرة  .4

ذلك سعيا ليكون اداؤها الحالي افضل من تعمل املنظمات على تكرار ادائها لخلق خبرتها و التعلم من   

  . السابق اي التعلم من اخطاءاملاض ي
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 : ضمان وضوح الرؤية  .5

 ااي انه البد ان يكون للعمل غرض واضح فان لم يكون للعمل غرضا واضحا فان  العاملين لن يفهمو   

 .نوعية املعرفة املهمة جدا التي ينبغي تعلمها لتحسين الاداء 

 : رين و شراء املعرفة الخارجيةالتعلم من الاخ .6

حيث ان املنظمة يمكنها تحسين العمليات و املمارسات الداخلية لو حالت على املعرفة من املنظمات   

 املناظرة و املنافسة لها 

 : التغيير غير النمطيين اع دب .7

 البد للمنظمات من الالتزام باالبداع املستمر للمنتجات و الانظمة و العمليات و التسويق   

 :تصميم نظم معلومات جديدة  .8

تحتاج املنظمات الى تطوير انواع جديدة من نظم املعلومات تتالءم مع طبيعة البرامج و الاستخدامات  

 .1املستحدثة

 عوامل الفشل و النجاح في ادارة املعرفة : املطلب الرابع 

ان اسلوب ادارة املعرفة كغيره من الاساليب الادارية الحديثة يتاثر بجملة من العوامل التي تؤدي الى           

 .فشلهاو نجاحه 

 عوامل فشل ادارة املعرفة : اوال

 : ملشكالت و املعيقات  اهمها ما يلي يواجه تنفيد برامج ادارة املعرفة مجموعة من ا       

  ضعف التزام الادارة العليا بادارة املعرفة و دعمها لها؛ 

  ضعف ادراك مفهوم ادارة املعرفة و محتواها و متطلباتها واهمية دورها في املؤسسة؛ 

 الافتقار الى الوقت الكافي للتخطيط الدارة املعرفة و تنفيدها ؛ 

  العضاء فريق ادارة املعرفة ؛الاختيار غير املناسب 

  عدم خرطنة املعرفة مما يؤدي الى صعوبة التعرف على اماكن وجودها في املؤسسة و الاشخاص

 الحاملين لها ؛

                                                           
1
 20حمدي فاطمة ، مرجع سبق ذكره ، ص  
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  الاعتماد على شراء املعرفة من الجهات املتخااة مم يؤدي الى الحد من عمليات التفكير و التحليل و

 ذاكرة املنظمة ؛ البحث لدى العاملين في املؤسسة و الى ضعف

 ضعف امليزانيات املخااة الدارة املعرفة ا وحتى عدم توافرها احيانا ؛ 

 التركيز على املاض ي و الحاضر بدال من التركيز على املستقبل ؛ 

  ؛ ستنتاجات العقالنية ضعف التفكير و الاستنتاج العقالني اي الفشل في تحديد صيغ التفكير و الا 

  املضمرة و عدم السعي والتشجيع إلظهارها ؛ عدم ادراك اهمية املعرفة 

 و مضمرة ين في حين ان اغلب املعرفة كامنةالتاور املطلق للمعرفة بوصفها موجودة خارج عقول العامل

 1. في عقولهم

 عوامل نجاح ادارة املعرفة : ثانيا 

دمج مبادرة ادارة  حدد العديد من الباحثين قواعد عدة او منهجيات لنجاح ادارة املعرفة حيث اشترطوا  

املعرفة مع استراتيجية الاعمال للمنظمة و دمجها في ثقافة املنظمة و توافر املعلومات املوثوقة لالفراد املالئمين في 

 : الوقت املالئم ، و  يمكن تلخيص عوامل نجاح ادارة املعرفة في النقاط التالية 

 الابتكار و التاكيد على فرص التعلم املستمر لالفراد ؛ 

 توفير الفرص لالفراد للمشاركة في الحوار و البحث و النقاش ؛ 

 التشجيع و مكافأة روح التعاون و تعلم الفريق و التأكيد عليهما باورة دائمة ؛ 

 تاسيس انظمة للفهم ونشر التعلم و املشاركة به؛ 

  دفع العاملين للتطوير و املشاركة بالرؤيا الجماعية؛ 

  يبنون و يدعمون نماذج التعلم على مستوى الفرد و الفريق و املنظمة ؛ تحديد و تطوير القادة الذين 

 تركيز الاهتمام على تدفق املعرفة اكثر من تخزينها ؛ 

  تطوير الفهم املشترك على املستويات املعنية اوال طاملا ان مركز التعلم و استعمال املعرفة يكمنان في

 مستوى املنظمة ككل ؛ هذه املستويات بشكل كبيرثم التحول تدريجيا على

  تقديم خطة دفع معتمدة على املهارة كجزء من النظام الاشمل للحوافز و املكافآت حيث ان مثل هذه

الخطة تحفز العاملين  باورة اكبر للتطوير و التفوق في املهارات الجديدة املالئمة  ملهارات  املنظمة 

 .2املة متعددة املهارات تساعد مثل هذه الخطة على خلق قوة ع كما إلاستراتيجية

                                                           
1
 20، ص  5100 ليث عبد هللا القهيوي، استراتجية ادارة المعرفة و الهداف التنظيمية ، الطبعة االولى ، عمان ،   

2
   051، ص  5112ة ، االردن ،فجمال يوسف بدير، اتجاهات معاصرة في ادارة المعرفة، دار كنوز المعر  
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 ة ـــــــــــخالص

و متطلبات ترتبط بادارة املعرفة و اساسيا لقد حاولنا في هذا الفال الاحاطة بمختلف املفاهيم التي  

تطبيق ادارة املعرفة ، اضافة الى اهميتها كونها مورد اساس ي من موارد املؤسسة حيث تعمل على ايجاد العناصر 

او ثقافة لتعزيز التعلم و تخزين املعرفة و اتاحتها بسهولة لالفراد الذين هم بحاجة اليها في املناسبة من اشخاص 

املعرفة في الوقت و  يب ممنهجة على توفير املعلوماتالوقت املناسب كما تساعد ادارة املعرفة من خالل اسال

 .  لعمليات املنظمة  املناسب و التكلفة املالئمة للفرد بحيث تمكن من تحقيق الكفاءة و الفعالية
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 د ـــــــــــــتمهي

يم الاداء من املواضيع الهامة بالنسبة للمؤسسة الاقتاادية والتي تستدعي الاهتمام باملوارد يان تق           

البشرية كمحدد اساس ي لنجاح او فشل املؤسسات فقد اصبحت الدراسات الحديثة تهتم بالجوانب السلوكية في 

التنظيمية و تصحيحهاكما تم ربط موضوع ادارة املعرفة باالداء  املؤسسات للمساعدة في حل العديد من املشاكل

 :و ذلك عبر مبحثين    من خالل اظهار مختلف تاثيرات الادارة الفعالة للمعرفة على اداء املؤسسة الاقتاادية

 ماهية تقييم لاداء : املبحث الاول 

 مختلف اثار إدارة املعرفة على اداء املؤسسة الاقتصادية : املبحث الثاني 
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 قياس و تقييم الاداء : املبحث الاول 

و مستوى  صالحيته في القيام باعباء العمل يقاد بتقيم الاداء تقدير كفاءة الفرد بغرض معرفة         

جماعة العمل و سلوكه نحو املتعاملين معه و مدى توافر  القدرات اداءه لواجباته و درجة تعاونه مع زمالئه في 

جماعة و اطراف متعددة اهمها الفرد نفسه  لديه لتحمل اعباء اعلى مستقبال،حيث ان هذا القياس يستفيد منه

 .العمل الذي هو عضو فيها

 مفهوم تقييم الاداء : املطلب الاول 

امل لذا و جب تقييم هدا الاداء، و قبل معرفة معنى تقييم الاداء يعتبر الاداء ترجمة ملا يقوم به الع       

 .يجب اوال اعطاء مفهوم لالداء 

 تعريف الاداء: اوال 

انجاز الاعمال كما يجب ان تنجز و هذا ينسجم مع اتجاه بعض الباحثين في التركيز على  هوالاداء   .0

اسهامات الفرد في تحقيق اهداف املنظمة من خالل درجة تحقيق اتمام مهام وظيفته حيث يعبر الاداء 

 1.عن السلوك الذي تقاس به قدرة الفرد على الاسهام في تحقيق اهداف املنظمة

بكفاءة وفعالية باورة تجعل  س لكيفية استخدام املوارد املالية و البشرية و استغاللهاالاداء هو انعكا .9

 2.املؤسسة قادرة على تحقيق اهدافها

الاداء هو العمليات التي تتضمن اتباع وسائل و اساليب يتم عن طريقها القيام بالنشاطات للوصول الى  .3

 3.اهداف هذه النشاطات باستخدام مواردو امكانات معينة

و      ة ماطلحات و مفاهيم له كالفعاليةيعد الاداء ماطلحا متعدد الجوانب لتداخله و اقترانه مع عد 

الكفاءة، و بعبارة اخرى يستخدم ماطلح الاداء للتعبير عن مستويات الكفاءة والفعالية التي يمكن ان تحققها 

 .املؤسسة

 البشرية املتاحة لتحقيق حجم او مستوى معين من وهي الاستخدام الامثل للموارد املادية و  :  الكفاءة

 4.النواتج او املخرجات أي كلما كانت املخرجات اعلى من املدخالت كانت الكفاءة اعلى 

                                                           
1
وم الضب الزهرة، تنغيري نجمة، تطبيق الطرق الحديثة لتقييم اداء العاملين في المؤسسات العمومية، كلية العلوم االقتصادية التجارية و عل 

 02، ص  5105مة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر اكاديمي، تخصص ادارة اعمال، جامعة ورقلة، التسيير، مذكرة مقد
2
لتجارية       طوينة ليلى، تقييم االداء في ظل بيئة التصنيع الحديثة من خالل التكامل بين المؤشرات المالية وغير المالية، كلية العلواالقتصادية ا  

  12، ص  5105، تخصص مراقبة التسيير، جامعة المسيلة، متطلبات نيل شهادة ماستر اكاديمي مذكرة مقدمة ضمنو علوم التسيير، 
3
  002، ص  5112فليح حسن خلف، اقتصاد المعرفة، جدار للكتاب العالمي، الطبعة االولى، عمان ،   

4
  52، ص  5110ن، عبد السالم ابو قحف ، اساسيات التنظيم و االدارة، دار المعرفة، الطبعة الثالثة، عما  
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 و هي اداة قياس قدرة الوحدة الاقتاادية على تحقيق اهدافها املخططة و على هذا الاساس : الفعالية

ما تحققه من نتائج فعلية الى ما كانت ترغب في تحقيقه يتم قياس فعالية الوحدة الاقتاادية بنسبة 

 1.طبقا للخطة، و الفعالية بهذا املفهوم 

 الفعالية  × الكفاءة = ألاداء :      يمكن التعبير عن الاداء بالعالقة التالية  

اختالف انواعها ل الداخلية على و بافة عامة فان الاداء هو النتائج املحققة نتيجة تفاعل العوام             

 . التاثيرات الخارجية و استغاللها من قبل املنظمة في تحقيق اهدافهاو 

 تعريف تقييم الاداء : ثانيا

 :  هناك عدة تعاريف لتقييم الاداء و سنحاول الاقتاار  على مجموعة منها اليضاح معناه         

رمي لتحديد مستوى العالقة التي انه جميع العمليات والدراسات التي تيعرف على  تقييم الاداء   .0

تربط بين املوارد املتاحة و كفاءة استخدامها من قبل املنظمة عن طريق اجراء املقارنات بين 

   2.املستهدف و املحقق باالستناد على مقاييس و معايير معينة

و  املوارد ملرسومة للمنظمة و كيفية استخدامعلى انه معرفة مدى تحقيق الاهداف اكذلك يعرف  .9

 3.حساب املنافع و التكاليف و  اثار ذلك على املنظمة نفسها

ومما سبق يمكن القول ان تقييم الاداء يشمل جميع الانشطة داخل املنظمة و ذلك بهدف التاكد من ان           

ل النتائج املحققة فعال تسير نحو ماهو مخطط لها من جهة ، و كذا الحكم على كفاءة اداء املنظمة في استغال

 . مواردها الاقتاادية لتحقيق الاهداف التي اقيمت الجلها منجهة اخرى 

 اسس و مراحل تقييم الاداء : املطلب الثاني 

 .حل للوصول الى النتائج املرجوةان عملية تقييم الاداء تقوم على مجموعة من الاسس و تمر بعدة مرا 

 اسس تقييم الاداء: اوال

 : ن تقييم الاداء في املنظمة يتم عبر اعتماد مجموعة من الاسس منها ا        

  

                                                           
 

1
 .  22، ص  0222احمد نور ، مبادئ محاسبة التكاليف، الدار الجامعية، االسكندرية ، مصر ،   
2
  00، ص  5102مجيد الكرخي ، تقويم االداء، دار المناهج للنشر و التوزيع ، عمان،   

3
 01، تاريخ االطالع 22، ص 5110ية، العدد االول ، جامعة بسكرة، عبد المليك مزهودة، االداء بين الكفاءة و الفعالية ،مجلة العلوم االنسان  

 . 02:11على الساعة  5151جويلية
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 تحديد اهداف املنظمة .0

ان التحديد الدقيق الهداف املنظمة امر مهم النه من الضروري تقسيم اهداف املنظمة الى                 

الت و اوجه نشاط عدد من الاهداف الجزئية التي تخص الاقسام الرئيسية و التي تخص عدد من املجا

الجال التسويقي، مجال التجديد و الابتكار و زيادة الانتاجية، املوارد املالية و املادية الخاصة ) املنظمة 

 1(.بالتمويل، الربحية ، اداء العاملين و تطويرهم، املسؤولية اتجاه املجتمع، القيمة املضافة

 تحديد الخطط التفصيلية  .9

ضرورة وضع خطط تفايلية لكل مجال من مجاالت النشاط بحيث ان هذاالاساس يتمثل في  

تحديد كيفية الحاول عليها من ناحية،  تعكس السياسات الخاصة بتحديد املوارد الانتاجية الالزمة و

و على هذا الاساس      اوجه استخدام تلك املوارد بشكل يحدد اقص ى استفادة ممكنة من ناحية اخرى ، 

 :2لخطط التفايلية على ضوء مايليفاانه البد ان تحدد ا

  ؛ضرورة تغطية الاهداف املحددة لجميع اوجه النشاط  

 ؛ضرورة التناسق بين اهداف الاقسام و الفروع  

 ان تكون هاته الاهداف قابلة للتكيف مع تغير الظروف.  

 تحديد مراكز املسؤولية  .3

ان عملية تقييم الاداء تتطلب كذلك اختااصات مركز  مسؤولية و نوع العالقات التنظيمية  

 . التي تربط هذه املراكز و مدى تاثير نشاط كل مركز على انشطة املراكز الاخرى 

 تحديد معايير الاداء .4

وبة في من اهم الجوانب في عملية التقييم تحديد معايير الاداء كما تعتبر هذه الخطوة اكثر صع 

         الوقت نفسة فهناك عدة معايير تؤخد بعين الاعتبار عند املفاضلة بينها مثل وجوب تحديد ماهية

املعايير املختارة و من ثم اختيار املعايير املناسبة لدراسة مستوى الاداء ، و تختلف هذه املعايير من 

 3.منظمة الخرى حسب طبيعة العملية الانتاجية التي تؤديها

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 022، ص  0222عقيل جاسم عبد هللا، مدخل في تقييم المشروعات، الطبعة االولى ، دار الحامد للنشر و التوزيع، االردن،   

2
 . 522،ص  5112ة للنشر و التوزيع ، الطبعة االولى، عمان ، كاظم جاسم العيساوي، االقتصاد االداري، دار المسير  

3
 020عقيل جاسم عبد هللا ، مرجع سبق ذكره، ص   
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 مراحل عملية تقييم الاداء : ثانيا 

 :  كاألتيان عملية تقييم الاداء تمر بعدة مراحل اساسية      

 لبيانات و املعلومات الاحصائية مرحلة جمع ا .0

 /تتطلب عملية تقييم الاداء توفر البيانات و املعلومات و التقاريرو املؤشرات الالزمة مثل القيمة املضافة الكمية 

او قيمة الانتاج ، عدد العمال ، الاجور و غير ذلك ان جميع هذه املعلومات ال تقتار على فترة زمنية معينة ولكن 

يجب اخد بعين الاعتبار املعلومات املتعلقة بالسنوات السابقة للوقوف على طبيعة التطور في الاناعة لكافة 

 . مجاالت النشاط للمنظمة

 علومات الاحصائية تحليل و دراسة  البيانات و امل .9

انه البد من توفير مستوى من الثقة في هذه البيانات و قد يتم الاستعانة ببعض الطرق الاحاائية                   

 .الختبار مدى صحتها ليتم بعد ذلك تحليلها و الوصول الى نتائج معينة

 اجراء عملية التقييم  .3

و ذلك باستخدام املعايير املناسبة للنشاط الذي تمارسه املنظمة على ان تشمل عملية اتقييم النشاط  

العام للمنظمة أي جميع انشطة مراكزاملسؤولية فيها بهدف التوصل الى حكم موضوعي و دقيق يمكن الاعتماد 

 . عليها

 : مرحلة الحكم على النتائج و  تحديد الانحرافات  .4

لة يتم تحديد الانحرافات التي تتعلق بمدى اختالف الوحدات املنتجة  عن املواصفات في هده املرح 

 :  1النوعية املحددة ، و يمكن ان تمر هاته العملية بالخطوات التالية

  ؛ التعرف على اساليب خطة التنفيد 

  ؛التعرف على معايير و مقاييس تقييم الاداء 

 ؛ملخطط قياس الاداء الفعلي و مقارنته باالداء ا 

  ؛تحديد انحرافات و اسبابها و املراكز املسؤولة عنها 

  معالجة تلك الانحرافات. 

                                                           
1
   22باشا ابراهيم، مرجع سبق ذكره، ص   
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 مستويات تقييم الاداء و اهميته: املطلب الثالث 

تتم عملية تقييم الاداء عبر عدة مستويات سواء التقييم على املستوى الكلي ، تقييم اداء الانشطة             

 .العاملين اضافة الى فعاليته و اهميته البالغة في املؤسسة الرئيسية او تقييم اداء 

 مستويات تقييم الاداء:  أوال

 :تتمثل مستويات الخاصة بتقييم الاداء كما يلي 

 تقييم الاداء على املستوى الكلي للمنظمة .0

 تتضمن العائدات على الاموال املستثمرة ، الانتاج، معدل دوران املخزون، املبيعات لكل عامل. 

  و  املحدد لالنجاز،الدخل ، الارباح،رضا  العاملينو تشمل كل من نوعية املخرجات و كميتها، الوقت

 .العمالء

 و يشمل املقاييس املرحلية للنتائج، الخطوات الفرعية للمشاريع التقدم في العمل. 

 تقييم الانشطة الرئيسية .9

 يسعى النظام الانتاجي الى تحقيق انتاجية مرتفعة مقارنة باملنظمات  :تقييم الاداء الانتاجي

 . من خالل انتاج منتجات بجودة عالية و بتكاليف اقل تسمح لها باملنافسة ألاخرى،

 يتمثل في قدرة املنظمة على تحقيق التوازن املالي و بناء هيكل مالي فعال : تقييم الاداء التمويلي

 .ودية و تعظيم العائد على الاستثمارالى تحقيق املرد باإلضافة

 تمثل في قدرة وظيفة التسويق على بلوغ اهدافها باقل تكاليف ممكنة ي: تقييم الاداء التسويقي

ويتحدد هذا الاداء من خالل معدل نمو املبيعات ، الحاة السوقية ،كفاءة منافد التوزيع، 

 .حساسية السعر

ري اهم مورد في املنظمة و من خالله يتم تحريك املوارد الاخرى ، يعتبر املورد البش: تقيييم اداء العاملين .3

 1.فبقاء و استمرار املنظمة مرهون باداء العامل البشري فيها

 اهمية تقييم الاداء : ثانيا

للمنظمة ككل حيث يمكن  العاملين او بالنسبة لألفرادلعملية تقييم الاداء اهمية بالغة سواء بالنسبة        

 : ية هذه العملية في النقاط التالية تلخيص اهم

                                                           
1
مة ضمن نائل امينة، اثر ادارة المعرفة على االداء في المؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير، مذكرة تخرج مقد  

 02، ص  5100متطلبات نيل شهادة ماستر اكاديمي،تخصص ادارة و اقتصاد المؤسسة ، جامعة مستغانم، 
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  تساعد على توجيه نظر الادارة العليا الى املراكز املسؤولة التي تكون اكثر حاجة الى الاشراف و حيث

 يكون الاشراف اكثر انتاجية ؛

 و تنميتها و  ل حيث يتم ابراز العناصر الناجحتعمل على ترشيد الطاقة الانتاجية في املنظمة  في املستقب

ذلك العناصر غير املنتجة التي يتطلب الامر الاستغناء عنها او محاولة اصالحها لزيادة كفاءتها حيث ك

 ان تقييم الاداء يمثل اساسا موضوعيا لوضع نظم الحوافز و املكافات التشجيعية ؛

  تساعد مديري الاقسام على اتخاد القرارات التي تحقق الاهداف من خالل توجيه نشاطهم نحو

 ت التي ستخضع للقياس و الحكم؛ املجاال 

  املساعدة على وجود نوع من الاقتناع الوظيفي بتعرف املدير على كيفية اداء العمل الدي سيتولى مهامه

 1مقدما ، و كذلك توفير الاساس السليم لتحديد املدى الذي يتحقق عنده تحمل املسؤوليات الادارية؛

  تساعد هذه العملية على وضع الرجل املناسب في املكان املناسب و كذا تنمية مهارات و قدرات الافراد؛ 

  تحديد مدى سالمة و نجاح الطرق املستخدمة في اختيار و تدريب العاملين؛ 

 التعرف على نقاط القوة و الضعف للعاملين ؛ 

 نة تقوم بتققيم نشاطهم الى الالتزام بتنفيد تؤدي عملية تقييم الاداء الى شعور العاملين بانجهة معي

 املهام ، فضال عن الشعور باملسؤولية اتجاه انفسهم و عملهم معا؛

 لحكم على دقة السياسات و البرامج املتعلقة باالستقطاب والاختيار و التعيين و غيرها من املهام ا

 الاخرى ؛

 ب على ذلك اكتشاف الاخطاء التى قد تكون اظهار جوانب النقص في سياسات املنظمة و انظمتها اذ يترت

 في ضعف نتائج تقييم اداء املوظف السبب 

 ديد املتميزين من املوظفين تمهيدا التخاد القرارات حول ترقيتهم الى مراكز وظيفية اعلى؛تح 

 ايجاد مناخ مالئم من الثقة و التعامل الاخالقي الذي يبعد احتمال تعدد شكاوي العاملين اتجاه 

 ة؛ املنظم

 مساعدة املنظمة على وضع معدالت اداء معيارية دقيقة ؛ 

  تسهم عملية تقييم الاداء كذلك في تحديد نوع التوجيه الالزم لدفع سلوك العاملين و سد جوانب

  2.النقص في كفاءتهم

                                                           
1
 20ذكره ، ص مريم فرحي، نور معمرة، مرجع سبق   

2
  502عادل غزالي ، مرجع سبق ذكره ، ص   
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، تحديد  بافة عامة فان اهمية الاداء تكمن في تخطيط املوارد البشرية ، تحسين الاداء و تطويره             

و قات ية و معرفة معو الاحتياجات التدريبية ، وضع نظام عادل للحوافز و املكافات ، انجاز عملية النقل و الترق

 .مشاكل العمل

 عناصر و شروط نجاح تقييم الاداء :  املطلب الرابع 

 .و شروط لضمان نجاحها  بد انها تتكون من عدة عناصرباعتبار ان عملية تقييم الاداء عماية ادارية فال           

 عناصر تقييم الاداء : اوال           

 :1تتمثل عناصر تقييم الاداء في الاجراءات التطبيقية التي تساهم في انجاح عملية تقييم الاداء و منها                

 :و هو الذي يتسم بما يلي : املشرف املباشر  .0

 هو الشخص الاكثر قربا من العامل و بالتالي فهو في املوقع الافضل ملالحظة عمله و ادائه؛ _ 

 .ان املشرف اكثر قدرة على تقييم و تحليل و تفسير اداء املرؤوسين وفقا لالهداف و خطط املنظمة _ 

املمكن  من نليس من السهل تحديد فقرة و وقت تقييم الاداء للعاملين و لك: فقرة و وقت التقييم  .9

الاعتماد على اداء املستشارين في مجال ادارة الافراد حيث يوص ي هؤالء ان التقييمات الدورية هي 

 .املفضلة بسبب تاثيرها على تعديل السلوك 

بعد تحديد املشرف و الوقت البد من اتباع اجراءات معينة في تنفيد هذه العملية و : اجراءات التقييم  .3

 .الاجراءات هي مقابلة الافراد العاملين و هذه املقابلة تدعى بمقابلة التقييملعل اهم هذه 

 شروط نجاح تقييم الاداء: ثانيا     

 : 2ان اهم شروط الواجب توافرها في عملية تقيييم الاداء كالتالي       

  باالضافة الى تدريبهم ضرورة تدريب املشرفين على الاساليب التي تمكنهممن الحكم على كفاءة الافراد

 على الكيفية التي تتم بها كتابة تقارير الاداء؛

  ضرورة وجود معايير اداء موضوعية و دقيقة موضوعة سلفا ملقارنة الاداء الفعلي بها؛ 

  ضرورة فهم البرامج من قبل واضعي تقارير الاداء من مشرفين و رؤساء الن عدم فهمهم للبرنامج

 بالتاكيد ؛سينتهي الى الفشل 

                                                           
1
  22نايل امينة ، مرجع سبق ذكره ، ص  
2
 21، ص 5112نوار هاني اسماعيل ،تقييم اداء الموارد البشرية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجيستسر،تخصص ادارة اعمال ، ،سوريا،   
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 ليتم التوصل الى  ضرورة توحيد اساليب مالحظة و قياس الكفاءة بين جميع القائمين في هذه العملية

 .نتائج عادلة في النهاية

 مختلف اثار ادارة املعرفة على اداء املؤسسة الاقتصادية :املبحث الثاني  

 بها املؤسسة نظرا لدورها الحيوي  التي تقوميعتبر توليد املعرفة الجديدة و استغاللها من اهم العمليات      

 املؤسسة قدرتها على التاثير املباشر الذي يكون عبر عدة ابعاد ، هي تؤثر على الافراد والعمليات و منتجاتو 

 . رتقاء الى مستوى اداء جيد عبر املؤسسة ككل بالتالي الا و 

 اثر ادارة املعرفة على اداء العاملين: املطلب الاول 

يمكن الدارة املعرفة التاثير على اداء العاملين من خالل دورها الفعال فيما يتعلق بعملية التعلم لدى              

 . العاملين و كذا موائمة العاملين اضافة الى اثرها على الرضا الوظيفي لذى العاملين 

 اثر ادارة املعرفة على تعلم العاملين  .0

تجسيد املعرفة و جعلها متاحة للجميع و دمجها من خالل تحويل املعرفة و يكون ذلك من خالل          

الواضحة الى معرفة ضمنية اضافة الى دور ادارة املعرفة في جعل املعرفة اجتماعية و مشتركة النها تساعد على 

 .1اكتساب املعرفة لدى العمال

 اثر ادارة املعرفة على موائمة العاملين  .9

املعرفة تجعل املوظف يميل الى عرض املعلومة و املعرفة التي يحتاجها من خالل تحفيزها ان ادارة          

له لالستمرار لالستمرار في عملية التعلم بينه و بين موظفي املؤسسة بغية تحقيق التاقلم في كل مرة تتطلب فيها 

الاستجابة ملختلف التغيرات  ظروف املؤسسة ذلك كما تعمل ادارة املعرفة على الاعداد الجيد للموظف من اجل

التي تطرا على املؤسسة في بيئتها الداخليةوالخارجية، بافة عامة فان ادارة املعرفة تعمل على تجهيز العاملين 

 . 2للتاقلم مع مختلف الاوضاع التي قد تحدث في محيط املؤسسة

 اثر ادارة املعرفة على الرضا الوظيفي لدى العاملين .1

و ذلك يكون عن طريق تدعيم املعرفة لدى  العامل وزيادة قدراته و مهاراته اضافة الى قدرتها على جعل  

و بالتالي          العامل يتادى ملختلف املشاكل التي قد تقف في طريقه كما تجعله مؤهال ملعالجتها باورة فعالة 

                                                           
1
 502عادل غزالي، مرجع سبق ذكره، ص   

2
 051اسماعيل طيطي، مرجع سبق ذكره ، ص خضر مصباح  
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الوظيفي ، فمن الفوائد التي تحققها ادارة  اداء عمله باورة فعالة و عليه فان العامل يابح يشعر بالرضا

 :  1املعرفة بعد تاثيرها على العاملين كالتالي

  يابح بمقدور العاملين التعلم باورة افضل 

  التهياة الافضل للعاملين من اجل التعامل مع مختلف املتغيرات 

) املهارات لدى العامل مثل              ومن جهة اخرى فان النجاح في عار املعرفة يتطلب توفر العديد من            

التفكير الناقد و البناء ، الابداع ، التعاون ، فهم التداخالت الثقافية ، الاتاال ، التعامل الحسن مع الحاسوب 

 (، الاعتماد على النفس 

 اثر ادارة املعرفة على تطوير مختلف عمليات املؤسسة : املطلب الثاني 

و            املحاسبة ، الانتاج ، التسويق ، : تساهم ادارة املعرفة في تحسين مختلف عمليات املؤسسة مثل  

 ( الفاعلية ، الكفاءة ، الابتكار)الخ ، و بالتالي تظهر اثار ادارة املعرفة من خالل ثالث ابعاد رئيسية ... الهندسة

 اثر ادارة املعرفة على فاعلية العمليات  .0

لفاعلية اداء العمليات الاكثر مناسبة و مالئمة واخدافضل القرارات املمكنة ،أي ان ادارةاملعرفة تعني ا 

تساعد في اختيار و تنفيد العمليات الاكثر مالئمة العمالها ،حيث ان ادارة املعرفة الفاعلة تساعد العاملين في 

مراقبة الاحداث الخارجية عن طريق  املؤسسة على اختيار املعلومات دات القيمة العالية و الضرورية في

  2.استخدام القاعدة املعرفية من قبل القادة الاداريين في املؤسسة

 اثر ادارة املعرفة على كفاءة العمليات  .9

و تعني الكفاءة اداء العمليات بسرعة و باقل تكلفة ممكنة ، أي ان ادارة املعرفة تؤثر على املؤسسة بان  

ن خالل تشجيع العمال على املشاركة في املعرفة و الانفتاح اكثر و الاستفادة من هذه تابح منتجة اكثر و كفؤة م

و الوصول             املشاركة في مواجهة تحديات السوق ، اضافة الى تقليل التكاليف ذات العالقة باالستنتاجات 

 الى انماط مختلفة من املعرفة القديمة 

 عمليات اثر ادارة املعرفة في الابتكار في ال .3

يعني الابتكار في العمليات هو اداء تلك  العمليات باورة مبدعة و حديثة مما يؤدي الى تحسين الكفاءة  

و الفاعلية ، أي مساهمة العاملين في انتاج حلول مبتكرة للمشاكل و تطوير عمليات الابتكار في املؤسسة حيث 
                                                           

1
   502عادل غزالي، مرجع سبق ذكره ،ص   

2
 055خضر مصباح اسماعيل طيطي ، مرجع سبق ذكره ، ص   
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نشاطات العاف الذهني و بالتالي التاثير على عملية  تؤثر ادارة املعرفة في  ذلك عن طريق املساعدة في تحفيز

 1.الابتكار 

 : بافة عامة فان اثر ادارة املعرفة على العمليات في املؤسسة يظهر من خالل              

  ؛قلة الاخطاء 

 ؛موائمة املتغيرات املمكنة  

 ؛ تحسين الانتاجية 

  ؛التوفير في الكلف 

  ؛تحسين العاف الذهني 

  التطبيق الافضل لالفكار املبدعة. 

 اثر ادارة املعرفة في تطوير املنتجات : املطلب الثالث 

لقد اصبحت املنظمات ملزمة بتطوير منتجاتها كونها تمثل حلقة وصل بين املنظمة و اسواقها حتى حتى  

 .تتمكن من الاستمرار في السوق فاملنتج يعتبر عنار اساس ي لنمو املنظمة 

 مفهوم املنتج :اوال 

يعتير املنتج ترجمة فيزيائية و مادية للمؤسسة، يمكنله ان يكون سلعة ، خدمة او فكرة او مزيجمن  

 :العناصر الثالث ، و من اهم تعريفات املنتج ما يلي 

  املنتج هو عبارة عن أي ش يء يمكن عرضه في السوق الغراض جذب الانتباه ، التملك ،الاستخدام او

 2. الاستعمال ، الاستهالك، و يكون قادر على اشباع حاجة و رغبة الزبائن

 3املنتج هو مجموعة من الخاائص املادية و الكميائية املجتمعة في شكل محدد الشباع حاجة معينة  

بافة عامة يمكن تعريف املنتج على انه أي ش يء مادي او غير مادي يشتمل على مجموعةمن السمات  و          

 .امللموسية و غير امللموسية تعرضه املنظمة في السوق لغرض اشباع و حاجات الزبائن 

 

 
                                                           

1
  00 مريم فرحي، نور معمرة، مرجع سبق ذكره ، ص  

2
 500عادل غزالي ، مرجع  سبق ذكره ، ص   

3
 522نجم عبود نجم ، مرجع سبق ذكره، ص   
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 اثر ادارة املعرفة على املنتجات : ثانيا 

حسين املنتجات القائمة او تقديم منتجات من جهة اخرى فان ادارة املعرفة تساعد املنظمات على ت 

 .جديدة 

 : اضافة قيمة للمنتجات  .0

 و  تستطيع ادارة املعرفة مساعدة املؤسسات  لعرض منتجات جديدة اوتحسين املنتجات التي تقدمها  

النهائي ذلك باضافة قيمة اضافية مهمة للمنتج مقارنة مع املنتج السابق ، عن طريق اجراء التحسينات على املنتج 

غيرها  و   من خالل التحسينات الي تطرا على املعايير الفنية التي تطرا على املنتج او مواصفاته الفنية و النوعية

من املؤشرات حيث في ضوء هذه التوجيهات يلجا املديرون الى البحث عن افضل التطبيقات باستخدام قاعدة 

 . حيان يلجاون الى عملية الابتكار داخل املنظمة البيانات و املوارد املعرفية املطلوبة و في بعض الا 

 التاثير على املنتجات املبنية على املعرفة  .9

و           مثل الاستشارات ) الدارة املعرفة تاثير كبير على املنتجات التي تكون مبنية و مانوعةمن املعرفة  

من الحيان في مؤسسات التانيع التقليدية حيث ان هذه املنتجات تلعب دورا مهما في كثير (  تطوير البرمجيات

و املتخااة     أي نها تساعد على تطوير املنتجات من خالل القواعد املعرفية التي تمتلكها الشركات الاستشارية 

  1.في تطوير البرمجيات

 .بافة عامة فان هذه التاثيرات تظهر بشكل اساس ي من املعرفة التي تم انشاؤها من ادارة املعرفة 

 اثر ادارة املعرف على مستوى املنظمة ككل : املطلب الرابع 

فان  عالوة على التاثير الدي تمارسه ادارة املعرفة على العاملين في املنظمة و كذا املنتجات و العمليات 

تها ادارة املعرفة تؤثر على الاداء الكلي للمنظمة حيث انها باستطاعتها تحسين الارباح بعيدة املدى بال من اضاف

قيمة فقط للمنظمة، و يمكن لهذا التاثير الذي تمارسه ادارة املعرفة على الاداء املنظمي ان يتجسد بطريقتين اما 

 : باورة مباشرة او غير مباشرة  كالتالي 

 التاثير املباشر على اداء املنظمة  .0

 الوقت الحالي  تحسن ادارة املعرفة من الارباح بعيدة املدى بدال من اضافة قيمة فقط للشركة في 

                                                           
1
  02فرحي ، نور معمرة، مرجع سبق ذكره ، ص مريم  
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  ان استخدام املعرفة في انتاج و تطوير منتجات جديدة تزيد من العائدات املالية للمنظمة خاصة

 عندما تتوافق استراتيجية العمل في املؤسسة مع استراتيجية ادارة املعرفة 

 و       بالرؤية  يظهر التاثير املباشر كذلك في تلك النتائج ذات العالقة مع العوائد و الكلف و التي ترتبط

الاستراتيجية و عليه فان القياس الاثر املباشر يمكن مشاهدته من خالل قياس معدل العائد على 

 .الاستثمار 

 التاثير غير املباشر على اداء املنظمة  .9

في دراسة حاولت التعرف على اثر ادارةاملعرفة  على الاداء في املنظمة قدم كيسلينج و زمالئه في عام  

نمودجا يوضح من خالله ان تكامل و تراكم املعرفة عل ى مستوى كل من الفرد و املنظمة يؤدي الى تحسين  1111

تحسين املنتج ، تحسين املوظفين ، و زيادة : الاداء التنظيمي و قد تم قياس هدا الاداء باستخدام ثالث مؤشرات 

 . الابتكارات التنظيمية

املوظفين  فالبنسبة لتحسين املنتج قيم قياس هذا املؤشر باستخدام ابعاد تدور حول مدى قيام 

بتحسين العمليات و النتجات او الخدمات التي يمكن للمنظمة ان تقدمها ، و كذا مدى شعور املوظفين بان 

مر في منتوجات املنظمة يعتبر ضمن مسؤولياتهم فضال عن مدى قيامهم بتحليل وتقييم التحسن املست

 .مايقومون به من اعمال تهدف الى التوصل الى طرق افضل  الداء العمل 

اما بالنسبة لتحسين املوظفين فيتم قياسها باستخدام ابعاد حول مدى توافر قدرات و مهرات اساسية  

 و مدى توافر ايضا القدرات الفنية و الهندسية لالفراد في مجاالت تطوير املنتجات

اما بخاوص الابتكارات التنظيمية فيتم قياسها بابعاد تدور حول مدى قيام التنظيم باالختيار بين  

مداخل حديدة للعمليات و املنتجات لم يكن قد تم استخدامها من قبل ، و كذلك مدى قيام التنظيم بادخال 

 1.تمارسه من انشطة وما تقدمه من سلع و خدمات تعديالت جديدة فيما

 

 

 

 

                                                           
1
 . 502عادل غزالي ،مرجع سبق ذكره، ص   
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 ةـــــــــــــخالص

املؤسسة وعوامل   مما سبق نستنتج ان مفهوم الاداء وكذا تقيمه يعبر عن املخرجات التي تتحال عليها 

الوظيفي للعامل الذي   الدارة املنظمة ورضا  في سعيها لتحقيق اهدافها يتوفر الشروط وعوامل الالزمة و الكافية

 .يعد عامال اساسيا في زيادة الانتاجية العمل 

الدراسات تسير   لكبذفمنظمة تامل في ان يكون ادائها متميز عن باقي املنظمات خاصة املنافسة لها  

و املؤسسة بالافة خاصة من   بضرورة الاذخال املنهج العلمي في عملية التقيم لتحقيق اهدفها تجاه العمال

 . املعارف املتجددة و املتوفرة لديهاى علالاعتماد   ايجاد طريقة ملعالجة املشاكل التي تواجهها من خالل اجل
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 تمهيد 

تطبيقية ملؤسسة رام لتكرير السكر مستغانم وتهدف هذه الدراسة الي  سيتم تخايص هذا الفال لدراسة

النتائج واختبار  ىللوصول ال  معرفة اثر الادارة املعرفة على أداءها و ستكون محاولة لتجسيد ما تم دراسته نظريا 

 :حث التاليةصحة الفرضيات حيث سنتطرق في هذا الفال الى  املبا

 -مستغانم -تقديم عام ملؤسسة تكرير السكر رام : املبحث الاول 

 -مستغانم–عرض نتائج الدراسة التطبيقية تكرير السكر رام : املبحث الثاني
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 مستغانم   -رام  -تقديم عام ملؤسسة تكرير السكر :  املبحث الاول 

كبيرة نظرا لدورها الاستراتيجي تعتبر مؤسسة تكرير السكر رام مستغانم من احدى املؤسسات املهمة و ال             

الفعال في الاقتااد الوطني فهي مؤسسة ذات  ذات طابع انتاجي متخاص في انتاج السكر الابيض املبلور و و 

 . منتوج ثانوي متمثل في مادة الدبس 

 التعريف باملؤسسة و نبذة تاريخية حولها : املطلب الاول 

تغانم نظرا للتطورات التي شهدتها سنتطرق اوال الى اعطاء نبذة تاريخية للمؤسسة تكرير السكر رام مس           

 هذه الاخيرة منذ نشاتها 

 نبذة تاريخية عن نشاة املؤسسة :  أوال

اين وضع حجر الاساس فيها من طرف رئيس  0111تم تاسيس مؤسسة تكرير السكر رام بمستغانم سنة       

/  10/ 11بتاريخ  ND /DI 100/ 21الجمهورية السابق هواري بومدين انذاك ، بموجب املرسوم الوزاري رقم 

، لقد كانت املؤسسة عبارة عن شركة عمومية تمون من طرف الديوان الوطني لتوزيع املواد الغذائية ،  0121

للدولة من ناحية التمويل و التموين ،فانطلقت اول   ONABالديوان الوطني للتجارة كما كانت تستفيد من دعم 

 : حيث كانت تشمل عدة قطاعات استراتيجية هي  0110/ 10/ 00عملية انتاجية للشركة في 

  قطاع خاص بالسكر 

  قطاع خاص بالحبوب الالبة و املواد الدسمة 

  قطاع خاص باملشروبات و التعليب 

/ 01/  00و بعد الاصالحات الاقتاادية العادة هيكلة هذه الشركة قسمت الى مؤسسات وطنية و ذلك بتاريخ 

 : و هي كالتالي  000بمرسوم وزاري رقم  0100

  املؤسسة الوطنية للحبوب. 

  املؤسسة الوطنية للمشروبات و التعليب. 

  املؤسسة الوطنية للسكر. 

وحدة مستغانم ، وحدة خميس مليانة بعين ) تضم اربعة وحدات حيث كانت املؤسسة الوطنية للسطر  

 1111، فبعد التعديل الوزاري الذي كان في فيفري سنة ( الدفلى ، وحدة سفيزف بسيدي بلعباس ، وحدة قاملة 
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 1110استقلت كل مؤسسة لوحدها ، فاصبحت املؤسسة الوطنية للسطر تتعامل مع القطاع الخاص منذ سنة 

 : ولة عن الدعم املالي و املادة الاولية فتعاملت املؤسسة مع بسبب تخلي الد

  شركات حلف التجارةLIC 

  مؤسسة شرفاوي للتجارة و غيرها من املؤسسات 

  للسيد برحال قادة  1110املتعامل الاخير و الحالي وهو مجمع برحال منذ بداية سنة 

 التعريف باملؤسسة : ثانيا 

حظي الفريق برحال بشراء وحدة مستغانم لتكرير السكر املتواجدة بوالية مستغانم  1110منذ سنة    

انتاج ) اضافة الى وحدة خميس مليانة بعين الدفلى بشروط منها املحافظة على نشاط املؤسسة و منتجاتها 

 ( . السكر الابيض املبلور ، منتوج ثانوي يتمثل في الدبس 

كلم من الجنوب  1,0ير السكر رام مستغانم بوالية مستغانم طريق مزغران و تقع على بعد تقع مؤسسة رام تكر 

 هكتار  00الغربي لوسط املدينة كما تقدر مساحتها ب 

 معلومات خاصة حول املؤسسة 

  RAM – SORASUCRE MOSTAGANEMمستغانم –رام–مؤسسة تكرير السكر : الاسم الكامل للمؤسسة_ 

 مستغانم  –رام السكر  -ا  -ذ  -ش : الاسم املختار للمؤسسة _ 

 خاصة : الطابع القانوني _ 

 وهران : املقر الاجتماعي _  

 انتاجي : نوع النشاط _ 

   Tel:+213/0/453086 :  ارقام الهاتف_

 0102    11- 00/1/ 101   : +xaF:   ارقام الفاكس_ 

  EMAIL :raffine-mosta@yahoo-fr: البريد الالكتروني _ 

 www.berrahalgroup.com : املوقع الالكتروني _ 

  

http://www.berrahalgroup.com/
http://www.berrahalgroup.com/
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة : املطلب الثاني 

 : تتمثل البنية التنظيمية ملؤسسة رام لتكرير السكر من الاقسام و املاالح كما هي موضحة في الشكل املوالي      

  -رام-الهيكل التنظيمي ملؤسسة تكرير السكر(: 10-11) الشكل                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 قدمة من طرف إلادارةوثائق مال: املادر 

     املديرية العامة  

الامانة  العامة               

 الالعامة

 مديرية الاستغالل       املديرية الادارية و املالية  مديرية التجارة 

مالحة 

 التجارة 

مالحة 

 التموين 

مالحة 

 البيع 

مالحة  

النظافة و   

 الامن   

املالحة 

 الادارية 

املالحة 

 املالية 

قسم 

 املخابر 

قسم 

 الايانة 

قسم 

 الانتاج 

مالحة 

 التانيع 

مالحة 

 التجهيز 

 

 التدخالت 

محاسبة 

 املواد

مكتب 

 املستخدمين 

مالحة 

الكهرباء و 

 امليكانك

مكتب 

 التكوين  

مكتب 

املحاسبة 

 العامة 

التحليل 

و 

 املراقبة 

 الخزينة 
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الهيكل التنظيمي يتكون من ثالث مديريات و كل مديرية تتكون من عدة  من الشكل اعاله نالحظ ان 

 : ماالح مكلفة بعدة مهام كاتالي 

تتمثل مهامها في تسيير املؤسسة برئاسة املدير العام و مراقبة نشاطها ، اضافة الى : املديرية العامة  .0

 . تحديد الاستراتيجية الالزمة لتحقيق الاهداف 

يتمثل دورها في تانيف و تنظيم ملفات الادارة و التنسيق بين الادارة ومديريات : الامانة العامة  .9

 .املكاملات الهاتفية  وماالح املؤسسة اضافة الى استقبال الزبائن و

 :فهي مكلفة بكل ما يتعلق بالعمليات التجارية للمنتجات حيت تتفرع الى املاالح الاتية : مديرية التجارة  .3

 دورها تموين املؤسسة باملواد الاولية : مالحة التموين  

  مهمتها بيع املنتجات الى الزبائن : مالحة البيع 

 :فهي تتكون من  :مديرية الادارة املالية  .4

  بينوهي مكلفة بكل ما يتعلق باملوظفين والعمال ، حيث تتكون من مكت: املالحة الادارية:  

  تندرج مهامه في كل مايتعلق باملوظفين من حيث ساعات العمل ، الانتقال : مكتب املستخدمين

و العطل       و الترقية ، تحديد اجور املوظفين، تحديد املنح و التعويضات ، تاريحات الهمل

 املرضية و بداية التقاعد 

  يهتم بتكوين العمال سواء الجدد منهم  مثل تدريبهم على طبيعة العمل: مكتب التكوين 

 املعدات او املوظفين املنتقلين من مناب الخر اضافة الى التكوينات الخارجية و 

  و املالية العمليات املحاسبيةقبة و متابعة يتمثل مهامها قي مرا: مالحة املحاسبة و املالية

 . فهي تضم مكتب خاص بميزانية املؤسسة و مكتب محاسبة موارد الخزينة 

  دورها توفير الامن و الحفاظ على النظافة داخل املؤسسة : مالحة النظافة و الامن. 

 : تتكون من  :مديرية الاستغالل  .5

  الى املخازن يتعلق بكل ماله عالقة بالتانيع و التوزيع : قسم الانتاج 

  دوره صيانة التجهيزات و قطع غيار  الاالت و الاصالحات الكهربائية و امليكانيكية : قسم الايانة 

  تتمثل مهامه في معاينة عينات السكر الاحمر الواردة للمؤسسة و املتابعة املستمرة : قسم املخابر

 . لعينات السكر 
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 السكر رام مستغانمنظام العمل في مؤسسة تكرير : املطلب الثالث

 سا10/سا 10ونظام العمل في الشركة هو , عامل منهم عمال دائمون و مؤقتون  100توظف املؤسسة  

 ساعات قانونية وتكون فترات العمل بالتناوب 0لذلك فان العمال مقسمين الي اربع افواج كل فوج يعمل 

 : كالتالي

 فريق يعمل من الساعة السادسة صباحا الي الثانية زوالا 

 فريق يعمل من الساعة الثانية زوالا الي العاشرة ليال 

 فريق يعمل من العاشرة ليال الي السادسة صباحا 

 اما الفوج الرابع فتكون في حالة راحة و هكذا يكون العمل طوال ايام الاسبوع دون توقف اذا توفرت 

 املادة الاولية

 بالنسبة للمنتوجات .0

 سكر احمر مستورد الي ورشات و هي عبارة عن:  املنتوجات الاساسية 

 التكيف ويستخلص منه سكرا ابيض قابل الستعمال

 هي مخلفات تحويل السكر الذي يباع و يستعمل في صناعة: املنتوجات القانونية

 اغدية الانغام مواد التجميل MELLOSSEالخميرة الكيمائية 

 : بالنسبة للعمال .9

 عامل 101وظفت الشركة 1101ومن احاائيات افريل       

 املالحة,مالحة املوارد البشرية , و تتمثل في املستخدمين:  عمال الادارة 

 الخ...املالية 

 الخ....الكهرباء عمال,عمال النظافة , هم عمال الانتاج املكانينك:  العمال التقنين املهنين. 

 : بالنسبة للتوظيف  .3

متطلبات  البشرية وحسب ما يتوافق مع يتم الاختيار او التو ظيف تبعا لنظام الاختيار والتعين ملواد 

وكل الطالبين يخضعون للقاء مع   املناب وكل الطالبين يخضعون للقاء وحسب ما يتوافق مع متطلبات املناب

 .املسؤلين او املدراء املكلفين بتعين العامل 
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 : بالنسبة لالجور  .4

العامل  هناك تقيم شهري الداءيوجد شبكة مختاة بنظام الاجور و باجر العامل حسب ادائه بحيث  

العالجية للعامل ويكون الاجر  وتقدم املؤسسة تعويضات في حالة الاصابة في موقع العمل و تتكفل باملااريف

 : وفق منح هي كاالتي

 منحة النخاطرة درجة املخاطرة . 

 منحة الوجبة الن املؤسسة ال تقدم وجبات. 

 املاكثة في البيت منحة الزوجية اذا كان العامل متزوجا املراة. 

  سنة 00منحة الاوالد الذين يقل اعمارهم عن. 

 منحة النقل الن املؤسسة التقوم بنقل عمالها. 

 منحة القدمية وذلك بتقديم الزيادة كل سنة. 

 : الحوافز .5

راتب  تكون حوافز مادية خاصة فالحوافز املعنوية شبه منعدمة وتتمثل في تقديم مكافئات زيادات في 

 .العالوات في حالة تحقيق ارباح فوق العادة الشهري او 

 اهم متعاملي مؤسسة تكرير السكر رام مستغانم  : املطلب الرابع 

ان مؤسسة تكرير السكر  كاي مؤسسة منتجة توجه منتوجاتها للبيع و الاستهالك من خالل تعاملها مع  

 : عدة زبائن و هم كاالتي 

تعتبر كزبون دائم للمؤسسة تقوم بتوزيع و بيع املنتوجات الى :   SPA OUEST IMPORTSشركة غرب استيراد _  

 : الشركات و املؤسسات الاخرى التي تعتمد على السكر كمادة اولية لاناعة منتجاتها مثل

  شركات صنع املربى و الحلويات 

  شركات املشروبات الغازية كحمود بوعالم 

  في قسم املقهى و الاطعام داخل الشركة شركة سوناطراك لكن بكميات قليلة من اجل استغاللها. 

كما تقوم مؤسسة تكرير السكر بالتعامل و بيع منتجاتها الى التجار بالجملة ، ففي السابق تعاملت مع  

اما املتعامل  CIVITAL و شركة  BLONY ثم مؤسسة شرفاوي للتجارة ، و مؤسسة  LIC شركة حلف التجارة 

 .  OUEST IMPORTSالحالي هو 
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 :ملؤسسة الام ا_ 

تعتبر الزبون الوحيد للفرع بمستغانم و املسؤولة عن كافة اعماله و تتحمل الكافة املسؤوليات الخاصة   

بها و بفروعها و تتميزبتنظيم عالي وشامل و لها عدة مهام فتقوم بتاسيس و وضع استراتيجية التنمية الاناعية 

ات الغدائية اضافة الى قيامها بالتموين ، انتاج تحويل و مراقبة التكنولوجية التجارية و التقييمية ملواد الاناع

 .اعمال الفروع لها 

 عرض نتائج الدراسة التطبيقية ملؤسسة تكرير السكر رام مستغانم : املبحث الثاني 

يتضمن هذا املبحث عرض وتفسير النتائج ومناقشتها سيتم من خالل استخدام ادوات  

اذاهدفت الئ معرفة دور ادارةاملعرفةفي تحسين الاداء ملؤسسة رام لتكريرالسكرمستغانم لذا يحتوي , الدراسة

 هذا املبحث املطالب التالية            

 الاجراءات املنهجية لدراسة حالة : املطلب الاول 

 للموضوع محل الدراسة  يى الاجراءات التي اتبعت في بحثنا امليدانسنتطرق في مايلي ال 

 : مجتمع البحث _ 

و         يتمثل مجتمع البحث في موظفي مؤسسة تكرير السكر رام مستغانم من ايطارات سامية و عمال  

 . 2020موظف لسنة   270الذين يبلغ عددهم  

 : مفردات العينة 

عامل من مختلف املستويات و التي قدرت ب 34لقد تم اختيار عينة عشوائية و التي قدرت ب  

 :و الجدول املوالي يوضح تداول الاستمارة .من من مجتمع البحث  59%. 12

 تداول الاستمارة:   (10- 13 )الجدول 

 %النسبة  العدد عدد الاستبيانات

 %100 00 املوزعة

  %4, 24 00 غير املسترجعة

 %5, 75   10 املسترجعة والاالحة للتحليل
 من اعداد الطالببتين: املادر 
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استبانة نظرا  00استبانة ، حيث لم يتم استرجاع  00انه تم توزيع  املوضح أعاله نالحظ ان من الجدول  

سبة معقولة يمكن الاعتماد عليها في نو هي  10,0%استبانة  بنسبة  10لعدم تعاون العمال ، بينما تم استرجاع 

 .الدراسة 

 : منهج البحث 

و        لقد اتبعنا في دراستنا امليدانية على املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على توصيف ماهو كائن 

وتحليل العالقة بين الوقائع التي تتمثل في ادارة املعرفة و اثرها على اداء املؤسسة الاقتاادية ، فيقوم  هتفسير 

 . املنهج الوصفي على جمع البيانات و تانيفها و تدوينها و محاولة تفسيرها و تحليلها 

 : املجال الجغرافي 

غانم الكائنة بطريق مزغران على بعد اجريت هذه الدراسة بمؤسسة تكرير السكر رام وحدة والية مست 

 .هكتار 11  كلم من الجنوب الغربي لوسط املدينة 2.5

 : املجال الزمني 

هي الفترة التي استغرقت منذ بداية البحث بدءا من اختيار  املشكلة وصوال الى النتائج و الاجابة عن  

ر املستقرة في والية مستغانم بسبب جائحة اشكالية البحث ، فكان ذلك عبر مرحلتين متفرقتين نظرا لالوضاع غي

 : فيروس كورونا املستجد 

  2020اعداد الجزء النظري في شهري  افريل و ماي : املرحلة الاولى 

  2020اعداد الجانب التطبيقي في شهري جويلية و اوت : املرحلة الثانية. 

 اداة جمع البيانات : املطلب الثاني 

استقااء تجريبي أي "البحث عن طريق الاستبيان و الذي يعرف على انه تم جمع معلومات و بيانات هذا  

إجراء بحث ميداني على جماعة معينة من الناس و هو وسيلة اتاال بين املبحوث و الباحث و يحتوي على 

مجموعة مؤشرات يمكن عن طريقها اكتشاف أبعاد موضوع الدراسة عن طريق أسئلة تخص القضايا التي نريد 

  .1"نها من املبحوثمعلومات ع

                                                           
 . 520،ص  5110احمد بن مرسلي ، مناهج البحث العلمي ، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون ، الجزائر، 1
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تحتوي قائمة الاستبيان على عدد من الاسئلة املتكاملة و املترابطة في ما بينها ،فقد قمنا بطرح مجموعة  

أسئلة حول املوضوع و املتمثل في اثر ادارة املعرفة على الاداء في املؤسسة الاقتاادية و عليه تم تاميم 

 :الاستبيان عبر محورين 

  (  التدريب ، املستوى الدراس ي ، الخبرة املهنية، لفئة العمريةا) معلومات شخاية 

   اسئلة حول اسلوب ادارة املعرفة واثارها على مختلف ابعاد الاداء في املؤسسة 

 عرض البيانات و تحليلها : املطلب الثالث

الاجابة على  سنحاول في هذا املطلب مناقشة و تحليل البيانات و املعلومات التي تحالنا عليها من خالل 

 .الاستمارة 

 املعلومات الشخصية للعينة : املحور الاول 

 . الفئة العمرية :اوال              

 :يظهر توزيع افراد العينة من حيث الفئة العمرية من خالل الجدول املوالي         

 .عينة حسب متغير الفئة العمرية التوزيع افراد  : ( 19 – 13)  جدول 

  النسبة التكرار الفئة العمرية

 %1 1 سنة 11اقل من 

 %38.23 01 سنة 10 -11من 

 %29.41 01 سنة00 -10  من

 %17.64 12 سنة 00 – 00من 

 %14.70 10 سنة  00اكثر من 

 %100 10 املجموع

 من اعداد الطالبتين باالعتماد على الاستبيان: املادر 
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 .و الشكل املوالي يوضح توزيع افراد العينة حسب متغير الفئة العمرية   

 توزيع افراد عينة حسب متغير الفئة العمرية :  (19 – 13) ل الشك

 

 (11- 11)رقم املادر من اعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول 

 10سنة الى  11تتراوح اعمارهم بين  املستجوبةنالحظ من خالل الجدول اعاله ان غالبية افراد العينة              

سنة حيث بلغت النسبة  00سنة الى  10، ثم تليها نسبة الافراد الذين تتراوح اعمارهم بين    10.11سنة بنسبة 

11.00  01.20سنة فقد بلغت النسبة الخاصة بهم  00سنة الى  00، اما الافراد الذين تتراوح اعمارهم بين  

 . سنة 00فهم الذين يبلغون من العمر اكثر من    00.11فراد الذين بلغت نسبتهم في حين ان الا 

للذين   10.11لتوزيع افراد العينة حسب الفئة العمرية ان اكبر نسبة هي   (11 – 11) نستنتج من الشكل         

 سنة 00سنة الى  10بين تتراوح اعمارهم للذين  11.00تليها نسبة  سنة 10سنة الى  11بين تتراوح اعمارهم 

و      يشير هذا الى ان معظم افراد العينة من الفئة الشبابية و عليه فان املؤسسة تهتم بالطاقات الشبابية         

 .فتح املجال امامها الثباث قدراتها  و مهاراتها التي تاب في صالح املؤسسة و التي تساهم في تحقيق اهدافها 

 : املستوى الدراس ي: ثانيا 

 يوضح الجدول املوالي توزيع افراد العينة حسب متغير املستوى الدراس ي  

 

 

0% 

38,23% 

29.41% 

17.64% 

14.70% 

 الفئة العمرية 

 سنة 20اقل من 

 سنة 31-22من 

 سنة 41-31من 

 سنة من42-50

 سنة 50اكبر من 
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 توزيع افراد عينة حسب متغير املستوى الدراس ي  :(13-13) الجدول 

 النسبة التكرار املؤهل العلمي

 %11.00 01 ماستر

 %00.00 00 منهدس/ليسانس 

 %12.01 1 نهائي ثانوي فاقل

 100% 10 املجموع

 اعداد الطالبتين باالعتماد على نتائج الاستياناملادر 

 املستوى الدراس ي و الشكل املوالي يوضح توزيع افراد العينة حسب متغير          

 توزيع افراد العينة حسب متغير املستوى الدراس ي: ( 13 -13) ل الشك

 

 (11-11) رقم املادر من اعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول 

  

29 41. % 

44.11% 

26.47% 

 المستوى الدراسي 

 نهائي ثانوي فاقل  منهدس /ليسانس  ماستر 
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و                  يحملون شهادات مهندس اغلبية افراد العينة املستجوبة نالحظ من خالل الجدول اعاله ان              

عمال بنسبة  01، اما حاملي شهادة املاستر فهم   %00.00عامل بنسبة  00ليسانس و الذين كان عددهم 

 . ئي ثانوي فاقل اعمال ذو مستوى نه 11فهل ل  %12.01و التي قدرت باما النسبة املتبقية ، 11.00%

ي قدرت ب اكبر نسبة هي لحاملي شهادات ليسانس و مهندس و التنستنتج ان  (11-11) لالشكمن خالل          

، و هذا يشير الى ارتفاع املستوى التعليمي في حاملي شهادة املاسترتمثل   %11.00 ثم تليها نسبة ،   00.00%

 . مالللرفع من مستوى كفاءة و فاعالية انجاز الاعسسة حيث تستهدف و تستقطب  حاملي الشهادات العليا املؤ 

 الخبرة املهنية  :ثالثا 

 . املهنيةالعينة حسب متغير الخبرة يمثل الجدول املوالي توزيع أفراد           

 املهنيةحسب متغير الخبرة  توزيع افراد العينة:    (14-13)الجدول 

 النسبة التكرار الخبرة املهنية

  00.12 10 سنوات0اقل من 

  11.00 01 سنوات01الي 0من 

 00.00 00 سنة11ى ال01ن م

 00.11 10 سنة 11الى  11 من

  011 10 املجموع

 طالبتين باالعتماد علي الاستبياناملادر من اعداد ال
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 : لخبرة املهنيةمتغير مدة اد العينة حسب و الشكل املوالي يظهر توزيع افرا

لعينة حسب متغير الخبرة املهنيةا افرادتوزيع : (14-13)كل الش

 

 (10-11)رقم املادر من اعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول 

 01سنوات الى  0تتراوح سنوات الخبرة لديهم من الافراد الذين   ان (10-11) يتضح من خالل الجدول رقم            

سنة يقدر عددهم ب  11سنة و  11سنواتهم املهنية بينافراد ، اما اللذين تتراوح  01ت يقدر عددهم ب سنوا

عمال من العينة املستجوبة هم الاقل  10سنة، اما  11الى  11عمال تتراوح سنوات خبرتهم من  10 و عامل،00

 .سنوات  10خبرة باقل من 

فان غالبية الافراد  لعينة حسب متغير الخبرة املهنيةتوزيع افراد االذي يظهر  (10-11) من خالل الشكل         

عامل ، يعني هذا ان املؤسسة تملك  10فرد من اصل  10سنة بمجموع  11سنوات و  10ة بين تتراوح خبرتهم املهني

 . عالية عمال ذو خبرة مهنية 
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 دريب متغير الت: رابعا

 دريب أفراد العينة حسب متغير التع يمثل الجدول املوالي توزي         

دريبع أفراد العينة حسب متغير التتوزي:   (15-13)الجدول   

 النسبة التكرار دريبالت

 % 11.01 10 نعم

 %12.01 11 ال

 %011 10 املجموع

 نالبتين باالعتماد على الاستبيامن إعداد الط: املادر

 تدريب أفراد العينة حسب متغير ال والشكل املوالي يوضح توزيع

 التدريبراد العينة حسب متغير فيع اتوز :  (15-13)  كلالش

 

 . ( 10-11)رقممن إعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول : املادر

من عينة الدراسة  % 11.01ان اعلى نسبة من الافراد و املتمثلة في  (10-11)رقم نالحظ من الجدول              

ان املؤسسة ة ال يخضعون للتدريب ، و منه نستنتج من عينة الدراس %12.01نسبة يخضعون للتدريب و ان 

 .ء الاعمال من اجل زيادة مردوديتهم في اداتولي اهتماما كبيرا ببرامج التدريب و التكوين لتعزيز معارف موظفيها  

0 
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تحليل الاسئلة املتعلقة باسلوب ادارة املعرفة و اثاره على اداء املؤسسة : املحور الثاني   

 اسلوب ادارة املعرفة ؟  ة تكرير السكر هل تطبق مؤسس :السؤال الاول                

 سلوب ادارة املعرفةال  سسة تكرير السكر تطبيق مؤ   : (16-13) الجدول 

 النسبة التكرار الرد على الاستبيان

 نعم

 ال

10 

1 

011 

11  

 011 10 املجموع

 .من إعداد الطالبتين باالعتماد على الاستبيان : املادر

 سلوب ادارة املعرفةال  سسة تكرير السكر تطبيق مؤ  :(16-13) الشكل

 

 (12-11) املادر من اعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول 

و التي تمثل كل افراد العينة املستجوبة قد اجابت بنعم ، هذا  011نسبة  يتضح من الجدول اعاله ان             

يشير الى ان مؤسسة رام لتكرير السكر تطبق اسلوب ادارة املعرفة مما يدل على ادراكها و وعيها بفوائد تطبيق  

 . اسلوب ادارة املعرفة في املؤسسة

 

  

100% 

0% 

 ال نعم
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 مناسبة لدعم مشاريع ادارة املعرفة ؟ميزانية سة تكرير السكر هل تخاص مؤس :السؤال الثاني

 ناسبة لدعم مشاريع ادارة املعرفةيزانية ممل ةؤسساملتخايص  : ( 17 -13) الجدول 

  النسبة التكرار الرد على الاستبيان

 نعم 

 ال

 احيانا 

00 

01 

12  

  00,00  

10,11  

01,20  

  011 10 املجموع 

 انعلى الاستبيالبتين باالعتماد من إعداد الط: املادر

 :يزانية مناسبة لدعم مشاريع ادارة املعرفةمل سسةؤ املتخايص :   : ( 17 -13) الشكل

 

 ( 11-11) من اعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول  :املادر

اما    00,00نة املستجوبة  اجابوا بنعم  بنسبة عامل من العي 00من خالل الجدول اعاله ان   نالحظ              

تمثلت نسبتهم ، اما الذين كانت اجابتهم احيانا   10,11 عامل بنسبة 01الذين اجابوا  بال  فقد بلغ عددهم 

 .   01,20ب

44.11% 

38.23% 

17.64% 

 أحيانا   ال نعم
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يزانية مناسبة لدعم مشاريع ادارة مل سسةؤ املتخايص  الذي يوضح( 11 -11)ل نستنتج من خالل الشك           

ان اعلى نسبة من العمال اجابوا بنعم ، هذا يشير الى ان مؤسسة رام لتكرير السكر تخاص ميزانية  املعرفة

و املديريات كما تهمل تخاياها في مديريات و ماالح اخرى بسبب لدعم مشاريع ادارة املعرفة في بعض الاقسام 

 .عدم الحاجة اليها

 ؟ لتكنولوجيا املعلوماتيوجد لدى مؤسستكم نظام فعال هل  :السؤال الثالث 

 نظام فعال لتكنولوجيا املعلوماتتواجد : ( 18 -13) الجدول 

 النسبة التكرار الرد على الاستبيان

 نعم

 ال

 احيانا

25 

1 

11 

11,01  

12,01  

11  

 011 10 املجموع

 نستبيااملادر من اعداد الطالبتين باالعتماد على الا 

 لتكنولوجيا املعلومات نظام فعالتواجد : ( 18 -13) الشكل

 

 ( 10-11) من اعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول :املادر 

73.52% 

26.47% 

 ال نعم
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عمال 1و ،   11,01عامل اجابوا بنعم بنسبة  10عامل من اصل  10اعاله ان يتضح من الجدول              

 . 12,01يث بلغت نسبتهم حالباقين اجابوا بال 

اعلى نسبة  ان  نظام فعال لتكنولوجيا املعلوماتتواجد الذي يوضح  ( 10 -11)نستنتج من خالل الشكل            

11,01  متلك نظام معلومات فعال و تعتمد على تخزين ، يشير هذا الى ان املؤسسة ت  من العمال اجابوا بنعم

 . املعرفة و املعلومات في الحاسبات و انظمة املعلومات الخبيرة

 عمال املؤسسة بوجود ثقافة  تقاسم املعرفة ؟هل يتحلى :سؤال الرابع ال

 تحلى عمال املؤسسة بوجود ثقافة  تقاسم املعرفة :(12 - 13) الجدول 

 ةالنسب التكرار الرد على الاستبيان

 نعم

 ال

 احيانا

11 

1 

0 

00,01  

12,01  

00,11  

  011 10 املجموع

 انطالبتين باالعتماد على الاستبياملادر من اعداد ال

 تقاسم املعرفة تحلى عمال املؤسسة بوجود ثقافة :(12 - 13) الشكل 

 

 (11 - 11)  املادر من اعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول 

58.82% 

14.70% 

26.47% 

 أحيانا   ال نعم
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اما نسبة العمال الذين ،   00,01عامل اجابوا بنعم بنسبة  11ان  عالهأنالحظ من خالل الجدول               

 . 00,11عمال بنسبة 0في حين الذين اجابوا باحيانا بلغ عددهم   12,01اجابوا بال فقد بلغت نسبتهم 

ن الذي 12,01سبة العمال من العمال اجابوا بنعم تليها ن  00,01 نستنتج من الشكل ان اعلى نسبة             

وال يحتكرونها املعرفة و تشارك ، مما يدل على ان غالبية العينة املستجوبة تتحلى بروح تقاسم و تبادل  اجابوا بال

 . كمادر قوة لهم 

 ؟ املعرفة املوجودة في املؤسسة متاحة لجميع العاملين لالستفادة منهاهل  :السؤال الخامس

 نهااملعرفة املوجودة في املؤسسة متاحة لجميع العاملين لالستفادة م :(01 -13) الجدول      

 النسبة التكرار الرد على الاستبيان

 نعم

 ال

 احيانا

11 

11 

00 

00.01  

11  

00.01  

  011 10 املجموع

 انطالبتين باالعتماد على الاستبياملادر من اعداد ال

 املعرفة املوجودة في املؤسسة متاحة لجميع العاملين لالستفادة منها :(01 -13)الشكل 

 

 (01 -11)  املادر من اعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول 
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عمال  01و   00.01 بنسبة عامل من العينة املستجوبة اجابوا بنعم  11 يتضح من الجدول اعاله ان             

 .في حين لم تتم الاجابة على هذا السؤال بال   00.01حيث بلغت نسبتهم اجابوا باحيانا 

يدل على ان املؤسسة تتيح املعرفة لجميع ، هذا نستنتج من الشكل انه غاليبة افراد العينة اجابوا بنعم             

و تسهل للعمال الوصول الى قواعد املعرفة التي تمتلكها ليابح باستطاعتهم ايجاد حلول  العمال لالستفادة منها

 .همتواجههم اثاء القيام بنشاطللمشاكل  التي 

 املؤسسة ؟هل يعتبر وجود نظام ادارة املعرفة ذو اهمية بالغة في : السؤال السادس 

 أهمية تواجد نظام إدارة املعرفة  في املؤسسة :(00– 13)الجدول 

 النسبة التكرار الرد على الاستبيان

 نعم

 ال

 احيانا

10 

0 

0 

11,01  

00,11  

00,12  

  011 10 املجموع

 نطالبتين باالعتماد على إلاستبيااملادر من اعداد ال

 .أهمية تواجد نظام إدارة املعرفة  في املؤسسة   :(00 – 13)ل الشك

 

 (00 – 11) املادر من اعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول 

73,52% 

14.70% 

11.76% 

 أحيانا   ال نعم
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ان من افراد العينة املستجوبة اجابوا بنعم،في حين   11,01 نسبة ان(  00 – 11) يتضح من الجدول رقم       

 .اجابوا احيانا   00,12اجابوا  ال ، و   00,11 نسبة 

نستنتج ان غالبية العينة املستجوبة توافق على ضرورة و اهمية تواجد نظام ادارة املعرفة في املؤسسة مما           

 .باثاره و انعكاساته على نشاط  املؤسسة و الاول الى اهدافها يشير الى وعيهم

 على نظام تقيم الاداء في املؤسسة ؟ تكممؤسسهل تتوفر :  السؤال السابع

 . توافر نظام تقييم ألاداء في املؤسسة :(09 - 13)الجدول 

 النسبة التكرار الرد على الاستبيان

 نعم

 ال

 احيانا

10 

1 

12 

01.10 

11  

01.20  

 011 10 املجموع

 انلطالبتين باالعتماد على إلاستبياملادر من اعداد ا

 . توافر نظام تقييم ألاداء في املؤسسة :(09 - 13)الشكل 

 

 (01- 11) املادر من اعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول 

83,35% 

0% 
17,64% 

 احيانا ال نعم



 -مستغانم  -دراسة ميدانية في مؤسسة رام لتكرير السكر                                   :              الثالث الفصل

 

62 
 

 12اما  01.10عامل بنسبة  10ان عدد العمال اللذين اجابوا بنهم هو  (01 - 11) نالحظ من الجدول                

نستنتج ان املؤسسة تتوفر على نظام تقييم  ،  01.20عمال الباقون من العينة املدروسة اجابوا احيانا بنسبة 

         .  الاداء حيث يخضع له غالبية العمال

 هل تساعد عملية تقيم الاداء في تحسين الاداء لدى املؤسسة ؟: ثامنالسؤال ال

 لدى املؤسسة في تحسين الاداء الاداءمساهمة عملية تقييم   : (03-13)الجدول 

 النسبة التكرار الرد على الاستبيان

 نعم

 ال

 احيانا

11 

1 

0 

88,23  

0  

00,12  

  011 10 املجموع

 يانالطالبتين باالعتماد على استب املادر من اعداد

 لدى املؤسسة الاداءلية تقييم أداء في تحسين امساهمة عم :( 03-13)الشكل 

 

 (01-11) املادر من اعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول 

88.23% 

0% 
11.76% 

 أحيانا   ال نعم
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عمال اجابوا احيانا  10،و   88,23 يتضح من خالل الجدول اعاله ان اغلب العمال اجابوا بنعم  بنسبة            

ان عملية تقييم الاداء في في حين لم تتم الاجابة عن هذا السؤال باالقتراح ال، و منه نستنتج   00,12بنسبة 

تحفيز  و  و ايجاد الحلول ملواجهتها املؤسسة  تساهم في تحسين الاداء عن طريق تدارك الاخطاء و تصحيحها 

 .العمال على تحسين اداءهم 

 هل تساهم املعرفة في رفع مستوى الابداع لدى الافراد ؟ : تاسعالسؤال ال

 دستوى إلابداع لدى ألافرامرفع في مساهمة املعرفة  :( 04- 13) الجدول 

 النسبة  التكرار الرد على الاستبيان 

 نعم

 ال

 احيانا

10 

11 

11 

11.01 

0.00 

11.00 

 011 10 املجموع 
 من اعداد الطالبتين باالعتماد على الاستبيان:املادر 

 مساهمة املعرفة لرفع املستوى إلابداع لدى ألافراد :   :( 04- 13) الشكل 

 

 (00- 11)  ول الطالبتين باالعتماد على الجد من اعداد :املادر

ال،في حين اجابت بنعم و عاملين فقط اجابو ا  عامل من العينة املستجوبة  10يتضح من خالل الجدول             

 .عمال اجابوا احيانا  11عاملين اجابوا ال و 

73.52% 

5.88% 

20,58% 

 أحيانا   ال نعم
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اناعلى نسبة  ستوى إلابداع لدى ألافرادماملعرفة لرفع  مساهمة الذي يوضح أعاله الشكلنستنتج من          

11.01  ،لدى افراد تساهم في رفع  مستوى الابداع  ارف الجديدة او املكتسبة هذا يدل على ان املعاجابت بنعم

و بالتالي تحسن الاداء في الوظائف الادارية و حيث يظهر اثر ادارة املعرفة من خالل تحسين اداء العامل املؤسسة 

و تطويرها وخفض التكاليف و كذا تحفيز نشاطات العاف الذهني و ايجاد الخدمات ، ايجاد منتجات جديدة 

 .الحلول املبتكرة لحل املشاكل من خالل الاعتماد على املعرفة

 املؤسسة على تحسين عملياتها  ؟هل يساعد نظام ادارة املعرفة املستخدم داخل : السؤال العاشر

 مساهمة نظام ادارة املعرفة املستخدم داخل املؤسسة على تحسين عملياتها  :(05 - 13)الجدول       

 النسبة التكرار الرد على الاستبيان

 نعم

 ال

10 

1 

011 

1  

  011 10 املجموع

 انطالبتين باالعتماد على الاستبيمن اعداد ال :املادر

 مساهمة نظام ادارة املعرفة املستخدم داخل املؤسسة على تحسين عملياتها :( 05 - 13)  الشكل

 

 (00 - 11) من اعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول :املادر 

100% 

0% 

 ال نعم
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يشير هذا الى ان نظام ادارة ،  011من خالل الجدول نالحظ ان جميع افرادد العينة اجابوا نعم بنسبة             

، املحاسبة، و الهندسة ،و الانتاج باالضافة الى و املتمثلة في التسويق املعرفة يساهم في تحسين عمليات املؤسسة 

العالقات العامة ، و كل الانشطة املتعلقة بهم من خالل املعارف الجديدة التي تلتقطها املؤسسة و جعلها متاحة 

اثر ادارة املعرفة على فاعلية و كفاءة و درجة الابتكار في العمليات من خالل مساعدتها في  العاملين فيظهرلجميع 

 .و مناسبة العمالها و بالتالي تحسن ادائها اختيار و تنفيد العمليات الاكثر مالئمة 

 ؟هل يساعد نظام ادارة املعرفة املستخدم داخل املؤسسة على تطوير املنتجات : السؤال الحادي عشر

 مساهمة نظام ادارة املعرفة على تطوير املنتجات: ( 06- 13)الجدول 

 النسبة  التكرار  الرد على الاستبيان 

 نعم

 ال

 احيانا 

11 

11 

10 

88,23  

11 

00,12  

 011 10 املجموع 
 ستبياند الطالبتين باالعتماد على الا من اعدا:املادر 

على تطوير املنتجاتمساهمة نظام ادارة املعرفة : ( 06- 13)الشكل 

 

 (02- 11) من اعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول  :املادر

  00,12نسبة  و   88,23من خالل الجدول نالحظ ان اغلب افرادالعينة املستجوبة اجابوا بنعم بنسبة      

ارة املعرفة تحسين منتجاتها من خالل مساعدة عمليات ادارة املعرفة على و منه نستنتج ان نظام اداجابوا ال ، 

88.23% 

0% 
11.76% 

 أحيانا   ال نعم
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و تحسين القائمة منها لتحقيق قيمة مضافة عالية مقارنة مع سابقتها باستخدام قواعد تقديم منتجات جديدة

  و كل املعلومات الخاصة بالزبائن و السوق،البيانات و املوارد املعرفية املطلوبة 
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 : ةـــــخالص

نالحظ ان مؤسسة مرت بعدة مراحل تاريخية ,بعد اجراء دراسة امليدانية تكرير سكر رام مستغانم  

لتال الى ماهو عليه الان اد تطرقنا في هذا الفال الى تقديم نبدة تاريخية حولها وتعريف بها اضافة الى شرح 

بها وبعد ذلك قمنا بدراسة لعينة من  مختلف ماالحها وتقديم الهيكل التنظيمي باضافة الى نظام العمل

عامل كما تم التطرق الى كيفية تنفيد الدراسة من خالل عرض اجراءات املنهجية 10مواظفين التي قدرت ب 

 .وتحليل وتفسير البيانات املتعلقة بالبيانات الشخاية والوظفية اضافة الى تحليل بيانات متغيرات الدراسة 
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 خاتمة عامة 

، و اليمكن ان يتم ذلك دون بشكل عام على املنظمة التاثير  يتلعب ادارة املعرفة دورا مهما و كبيرا ف 

 .يق املعرفة و ادارتها لذلك الدور التي تؤدي الى تحقتوافر الدعائم الاساسية التي يقوم عليها نظام ادارة املعرفة 

يمكن تلمس اثرها من خالل العديد من الانشطة التي  تاثيرات ان اهتمام املنظمة بادارة املعرفة يؤدي الى            

ها باالضافة الى رضا العاملين وادائهم ، و قد تلجا املنظمات الى قياس ذلك التاثير بهدف مقارنة الواقع الذي تقوم ب

راد معارف تتجسد في عملياتها او لدى الافتسخر فيه معارفها و الواقع الذي تبتعد فيه عن استثمار ما تملكه من 

 .العاملين فيها 

ة وتساعد تساعد ادارة املعرفة في الحاول على الفهم املعمق و املعرفة املطلوبة من خالل الخبرات الذاتي           

و التعلم و                بعض فعاليات ادارة املعرفة في تركيز اهتمام املنظمات على استخدام املعرفة في حل املشاكل 

و صناعة القرارات و غير ذلك من القضايا التي تهم املنظمة ، اضافة الى ان  ادارة املعرفة جي التخطيط الاستراتي

 .و استغاللها ما يخدم اهداف املنظمة  تحمي املوارد العقلية لدى الافراد العاملين من الاندثار 

رفة على الافراد،و العمليات الدارة املععموما، تتحقق فاعلية املنظمات من خالل التاثيرات التنظيمية          

   .،و الخدمات و الاداء الكلي للمنظمةواملنتجات 

توصلنا من خالل دراستنا موضوع اثر ادارة املعرفة على الاداء في املؤسسة الاقتاادية الى النتائج   

 :ظرية و التطبيقية التالية الن

  الخبرات،و املهارات و التقنياتتعتبر ادارة املعرفة منظومة متكاملة و مترابطة من الاسس و.  

 في عمليات صنع القرار، التخطيط، حل املشكالت، تطوير الانتاج وكذا م ادارة  املعرفة هتسا

 .م و تدريب و تطوير اداء العاملين و هذا ما يثبت صحة الفرضيى الاولى  تعلي

  اثناء العملتساهم ادارة املعرفة في تمكين العاملين من حل املشكالت التي تواجههم . 

  تحسن اداء املنظمة من خالل تاثيرها على الابعاد املتمثلة في الافراد  يمكن الدارة املعرفة ان

 .والعمليات و املنتجات 

 عند القيام في اكتشاف الاخطاء التي يقوم بها العاملين و الفجوات عملية تقييم الاداء  تساعد

 .اعادة وضعها في مسارها الصحيح بمختلف نشاطات املؤسسة من اجل تصحيحها و 

  يظهر اثر ادارة املعرفة على مختلف العمليات فبي املؤسسة من خالل قلة الاخطاء وموائمة

والتشجيع على الابداع والابتكار وهدا ما يثبت  تغيرات املمكنة وتحسين العاف الذهنيامل

 . الفرضية الثانية
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  نظرا لدور ادارة املعرفة داء في مؤسسة الاقتاادية بين ادارة املعرفة والا تاثير  هناك عالقة

الفعال في التاثير على تحسين الاداءاملنظمي بافة عامة و التاثير على الافراد و مختلف عمليات 

 .املنظمة و مخرجاتها بافة خاصة

  الدعائم الاساسية التي تساعدها على  متلكان مؤسسة رام لتكرير السكر بمستغانم ت

معلومات  نظام لديها مؤسسة رام الن  ةو هذا ما يتبث صحة الفرضية الثالثاستخدام املعرفة 

 .فعال و نظم و تقنيات ادارة املعرفة 

  الاقتراحات و التوصيات : 

 : بناءا على النتائج السابقة يمكن ان نقدم الاقتراحات و التوصيات التالية  

 و      العمل على تعزيز مفهوم ادارة املعرفة و فوائدها لدى موظفي املنظمات من ايطارات سامية

عمال من خالل املؤتمرات و الدورات التدريبية و الاجتماعات نظرا لدورها الفعال في تاهيل 

 .الرؤساء و املرؤوسين في كل ما يخص ادارة املعرفة 

  و      ضرورة رفع مستوى الوعي باهمية القيمة التي تضيفها ادارة املعرفة لدى القطاع الاناعي

و       انعكاساتها على اداء املنظمات ، عن طريق توضيح الاثار املترتبة بعد تطبيق ادارة املعرفة

 .تشجيع استخدام التقنيات الحديثة 

 جاه و تبني و بناء نظم  الدارة املعرفة داخل العمل على تبني اساليب ادارية حديثة تدفع بات

 .املؤسسات الاقتاادية 

  يجب ان يكون هناك تشجيع لالفراد العاملين على تحويل املعرفة الكامنة في اذهانهم الى معرفة

  .صريحة و ذلك من خالل تبادل املعرفة و الخبرات بينهم بوسائل متعددة

 بما فيها من الات و اساليب عمل وفقا  اعادة تاهيل و تكييف جميع وحدات املؤسسة

 .للتكنولوجيا الحديثة كاداة داعمة لنجاح ادارة املعرفة 

  ، الخ  ... الاضطالع املستمر على على املحيط العلمي كالجامعات ، مراكز بحث ، مراكز تكوين

 .للتعرف على اخر ما انتجته هذه الهيئات البحثية و السعي السقاطه على واقعها 

  و توثيق الخبرات املتحققة للمجتمع في سجالت و قواعد بيانات و حفظها و اتاحتها تسجيل

 .للعاملين الغراض الافادة و البحث و التطوير و الابتكار 
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 10امللحق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

- مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير 

 قسم العلوم الاقتصادية 

 تخصص اقتصاد وتسير املؤسسات 

 

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

في  اثر ادارة املعرفة على اداء املؤسسة الاقتاادية جراء دراسة ميدانية حول ال  نضع بين ايديكم هذا الاستبيان               

يرجي منكم التكرم رام لتكرير السكر  في ايطار  تحضير مذكرة تخرج املاستر تخاص اقتااد و تسيير املؤسسات ، مؤسسة 

 . مساعدة منكم النجاح هذه الدراسة في الخانة التي تتفق مع رايك وهذا "x"بوضع عالمة 

 .تقبلوا منا خالص عبارات الشكر و الامتنان                        

  .ايطار البحث العلمي  

منظمة تسعى الى معرفة القدرات و القابليات املنغرسة في  ممنهجة ان ادارة املعرفة ما هي الا عملية : تعريف ادارة املعرفة

اختيار و تنظيم و بث و نقل املعلومات املهمة و الخبرات ، و التي  تساعد املنظمات في تعريف وعقول العاملين و تنميتها كما 

 . ير منظمة و مهيكلةتكون موجودة في املنظمة بطريقة غ

 ستاذةتحت اشراف الا                                                                                                                : من اعداد الطالبتين

 وريةاستاذة قبايلي ح_                                                         الوز خديجة                     عبد هللا بن ق 

  زموش حليمة. 

 

 9102/9191السنة الجامعية 

 

 : استبيان حول 

 اثر ادارة املعرفة على اداء املؤسسة الاقتصادية

 



 

 

 . محتوى الاستبيان 

 .في املربع لالجابة املختارة (x)ضع عالمة 

  املعلومات الشخصية :املحور الاول 

 : الفئة العمرية (0

  سنة11اقل من 

  سنة10-11من 

  سنة00-10من 

  سنة 00 -00من 

 سنة00كبر من ا 

 : املستوى الدراس ي (1

 ماستر 

  منهدس/ليسانس 

 نهائي ثانوي فاقل 

 :الخبرة املهنية  (1

  سنوات0اقل من 

  سنوات01الى 0من 

 سنة11الى01من 

  سنة11الى11من 

 هل قمتم بدورات تدريبية ؟  (0

                                  نعم 

 ال   

 

 

 

 



 

 

  اسلوب ادارة املعرفة و اثره على اداء املؤسسة معلومات حول  : الثاني املحور.  

 أسلوب ادارة املعرفة ؟ هل تطبق مؤسسةتكرير السكر (0

                                       ال                نعم                                

 ميزانية مناسبة لدعم مشاريع ادارة املعرفة ؟ السكر هل تخاص مؤسسة تكرير (1
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 ؟ نظام فعال لتكنولوجيا املعلوماتهل توجد لدى مؤسستكم  (1
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 على نظام تقيم الاداء في املؤسسة ؟ هل تتوفر مؤسستكم (1
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 هل يساعد نظام ادارة املعرفة املستخدم داخل املؤسسة على تطوير املنتجات ؟ (00

 احيانا                  ال                                نعم

 

 

 

 



 

 

 

الخ لضمان كفاءة و فاعلية نشاطات هذه الاخيرة ، وكذا تاثير املعرفة على تحسين ... كاالنتاج، التسويق و املحاسبة 

 منتجات املؤسسة الاقتاادية

 : امللخص
 

تهدف هذه الدراسة الى ابراز اثر ادارة املعرفة على اداء املؤسسة الاقتاادية، من خالل استقطاب املعرفة و تفسيرها 

الابداع و الابتكار و توسيع معارفهم كون ان العامل البشري من اهم موارد تبويبها و استغاللها في تحسين أداء العاملين لدفعهم نحو 

املؤسسة ، اضافة الى الدور الفعال للمعرفة على مختلف عمليات املؤسسة عن طريق جمع املعلومات و املعرفة املتعلقة بالزبائن و 

ها اي ان ادارة املعرفة تضيف قيمة للمنتجات و رغباتهم و املنافسين والسوق لتضيف املؤسسة التحسينات الالزمة على منتجات

    .بالتالي تحسين اداء املنظمة ككل
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 abstract 

This study aims to highlight the effect of knowledge management on the performance of the economic 

institution, by attracting knowledge, interpreting it, classifying it and exploiting it in improving the performance 

of workers to push them towards creativity and innovation and expand their knowledge, since the human factor 

is one of the most important resources of the enterprise, in addition to the effective role of knowledge on The 

various operations of the enterprise such as production, marketing and accounting ... etc. to ensure the efficiency 

and effectiveness of the latter's activities, as well as the effect of knowledge on improving the products of the 

economic institution by gathering information and knowledge related to customers, their desires, competitors 

and the market in order for the institution to add the necessary improvements to its products that is to say that 

the management Knowledge adds value to products and thus improves the performance of the organization 

as a whole. 
 


