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 بن حجوبة حميد    
 

 عرفانشكر و 
 طيبا كثيرا حمدا هلل الحمد. الرسالة ىذه نجازإل وفقني نبأ علي نعمأ الذي جل و عز المولى أشكر

 أما وأوليائو وصحبو آلو وعلى أنبيائو، صفوة على وأسلم وأصل وآالئو بمننو المعترف شكر أشكره فيو، مبارك
 :بعد

 

لقبولو اإلشراف على ىذه الرسالة، وكذا على  أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ المشرف د. دواح بلقاسم
 خيرا عني اهلل جزاهلما رأت ىذه األطروحة النور،  هوالتي لوالىذه الدراسة طيلة مدة إعداد  نصائحو وتوجيهاتو

 .عملو في اهلل وبارك كثيرا  

 ىذا البحث بقراءة وتفضلوا تكرموا الذين المناقشة لجنة أعضاء إلى بالشكر أتقدم أن يفوتني ال كما
 ىفوات. و أخطاء من بدا ما وتصويب وتقويمو، مناقشتو وتقييمو عناء وتحملوا

 
كما أتقد بالشكر العظيم لكل من يشرف على جامعة مستغانم لتبقى في القمة دائما  وكل الدعم الذي 

 يقدموه لنا، إطارات كانوا أو أساتذة لما سهرو على تدريسنا وتكويننا.
شكر خاص لمن وقف معي في كل خطوة من خطوات العمل وأخص بالذكر: حيمور مصطفى، 

 واألستاذة بن عابد فايزة. 
 

 كل الشكر لمن ساىم في ىذا العمل ولو بكلمة أو دعاء. 
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 أهدي هذا العمل املتواضع كصدقة 

 جارية لروح والدي ووالديت رمحهم اهلل" "
 



  مصطلحات الدراسة

 المفهوم المصطلح
 ةؤسسس املال الفكري لدى املأالناجحة يف ر  االستثمارعملية  هي إدارة المعرفة

 رحيةصضمنية و  هيو  ؤسسةخلربات واملهارات املوجودة داخل األفراد يف املامن  مزيج هي المعرفة
شكل فعال بدوراً مهما و خمتلف التطورات يف جمال املعلومات واالتصال اليت لعبت  هي تقانة المعرفة

 يف بروز إدارة املعرفة
 ادل وتكوين املعرفةوتب ونشرنتاج يقوم على إ هو اقتصاد اقتصاد المعرفة

االقتصاد المبني 
 على المعرفة

والعمل على تطبيقها هو ذلك املنهج الذي يستخلص من إدراك مكانة املعرفة وتقانتها 
 األنشطة اإلنتاجية املختلفة يف

 هو سلوك انساين وجمموع األنشطة واملهام اليت يقوم هبا الفرد وتكون مكونة لعمله األداء البشري
 أهدافها لبلوغ املؤسسة عليها تعتمد اليت القدرة الفعالية
 لتحقيق األهداف تعين القدرة على مزج وتنسيق املوارد الكفاءة

المتعلمة المؤسسات  هي املؤسسات اليت تسعى لتوفري فرص التعلم املستمر 
 هم مورد لتنمية مجيع القطاعاتأستغالل املعرفة كهو جمتمع يقوم على ا مجتمع المعرفة

 هبم ذوي املهارات والذين يعملون يف جماالت املعرفة يقصد  فةر عمال المع
 حتويل اخلطط الذهنية إىل مناذج حركية يعين التخطيط الحركي
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International, 
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 دارة اجلودة الشاملةا

KAM Methodology   Assessment  knwoledge منهجية قياس املعرفة 
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BSC Balanced Score Card بطاقة األداء املتوازن 
 BARS behaviorally Anchored Rating Scales طريقة التدرج البياين السلوكي 

KM  Knowledge Management ادارة املعرفة 
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العامل تغَتات يشهد "، ومنذا ذلك احلُت ادلعرفة قوةمصطلح "مرة أستعمل ألول  1980سنة يف 
ىده التغَتات العادلية  اليت لعبت الثورة التكنولوجية وادلعلوماتية دور كبَت يف يف كافة اجملاالت وحتوالت كبَتة

وأثرت يف السمات اليت تسود العالقات ادلتالحقة، اليت غَتت التوجهات ادلستقبلية دلعظم الدول السريعة 
يف كافة األصعدة نتيجة التكنولوجيا الصناعية واإلنتاج من جهة  ،الدولية اليت سيطرت عليها األعمال الدولية

ويف خضام ىذا أصبحت ادلعلومة لكًتونية واإلعالمية من جهة أخرى، لوجيا ادلعلوماتية واإلتصاالت اإلوتكنو 
حتدث الفارق بُت ادلؤسسات الكربى اليت تعيش يف نظام مفتوح حت معاجلتها أساس ىذه التوجهات وأصب

ضغوطات تلزمها تؤثر وتتأثر بكل ما ػليط هبا يف البيئة اخلارجية، ىذه البيئة فرضت على ادلؤسسات اليوم 
ىذا التوجو يصب كلو يف إقتصاد جديد غَت مرئي وغَت ملموس حجر  ،وادلنتوج ادلقدمبتحسُت نوع اخلدمة 

فيو مهارات الفرد وقدراتو  أضحتالذي بإقتصاد ادلعرفة  ىذا األخَت يعرفاألساس فيو  ادلعرفة يف مجيع زوياه، 
 عصر جديد ال يعًتف إال مبن يتغَت ويتحسن لثروة والنمو،لعامل من عوامل اإلنتاج ومصدر  اإلبداعية

مؤسسات ىذا  شلا جعل ،العنصر البشري مصدر ذلذه ادلعارف عتربحت ادلعرفة فيو زلدد التفوق والبقاء وأوأصب
متطلبات اإلقتصاد الرقمي اجلديد يف ما  العصر مسؤولة بدرجة كبَتة على توليد ىذه ادلعرفة وإدارهتا حسب

 يعرف بإدارة ادلعرفة يف ادلؤسسات ادلتعلمة.
ون ادلعرفة قدؽلة متجذرة وقد حتدثت عنها مجيع النظريات االقتصادية خاصة إال أن ىذا ال ؽلنع من ك

ادلدارس الفكرية واإلدارية والتنظيمية، ويظهر ذلك من خالل ادلدرسة الكالسيكية اليت دتثلها اإلدارة العلمية 
دارية ذلنري لفريدريك تايلور، شلن دعا لالعتماد على اخلرباء ادلتخصصُت، وكذلك جاءت يف التقسيمات اال

فايول الذي حدد وظائف ادلدراء، إضافة دلا دع لو ماكس ويرب من اعتماد اخلربة يف حُت أكدت ادلدرسة 
   االنسانية على االىتمام باألفراد وحتسُت ظروف العمل وغَتىا من النظريات.

اجملاالت، سطرت توجو يطرت العودلة مبختلف وسائلها على مجيع إن إشتداد ادلنافسة العادلية حدة وس
ادلؤسسات اليوم إىل اإلىتمام غَت ادلسبوق بإدارة ادلعرفة، وأصبحت ترى يف ىذه األخَتة نقطة قوة وميزة 

بعدما كانت ادلوارد الطبيعية ورأس ادلال ف. تنافسية دلن ػلسن إستغالل مواردىا عن باقي غَتىا من ادلؤسسات
إىل أن تغَتت موازين القوى يف األلفية الثالثة، بزيادة َتا عوامل اإلنتاج، حقيقة عمرت كث الضخم أساس

عوامل جديدة غَتت ىذه القوى وحولت مراكز الثقل إىل عوامل غَت  وظهورادلنافسة شدة مع مرور الوقت 
وأضحت تعتمد بصورة كبَتة على   تاج أو التسيَت أو تقدمي اخلدماتملموسة وفعالة وذات قيمة مضافة يف اإلن

ية على ادلعرفة، مؤمنة بأن النجاح مرىون ومرتبط بنجاح مهمة عمال ادلعرفة يف التطبيق الفعال ىياكل مبن
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ديد إحتياجاهتا من ادلعرفة وتشخيصها بدقة، على حتادلؤسسة وادلثمر للمعرفة، وأن حسن  إستغالذلا وقدرة 
ا وإستمراريتها، وأصبح والعمل على توليدىا من مصادرىا ومشاركتها جلميع عماذلا عامل حاسم يف بقائه

 لتحسُت أدائها. إمتالك ادلعرفة بالكمية والنوعية واجلودة ادلناسبة مفتاح إمتالك الفرص وإغتنامها
ىا وكافة العمليات اليت تقوم مرآة للمؤسسة يعكس قدرهتا على اإلستغالل األمثل دلوارد يعترب األداء 

بقاء واإلستقرار، فهذه األخَتة تقوم جبميع اخلطط كما يعترب الشغل الشاغل لكل مؤسسة تبحث عن الهبا  
واإلسًتاجتيات اليت تضمن ذلا أداء أحسن، وتسلك مجيع الطرق دلواكبة التطورات ادلتسارعة خاصة يف القطاع 

 ورفع أداء ادلؤسسة مبختلف أنواعو التكنولوجي وما غلرفو معو من أنظمة حديثة، تساىم بدرجة كبَتة يف حتسُت 
تًتمجها العالقة بُت العنصر البشري وأدائها  ،إال أن اإلىتمام باألداء البشري لو نوعو وأعليتو اخلاصة يف ادلؤسسة

فإدارة ادلعرفة  بُت أداء وكفاءة الفرد العامل واألداء الكلي ذلا، ، لقوهتاامالعام الذي ال يكاد ؽلكن التفريق بينه
 من جهة أخرى، األفرادورضا تعلم تكيف فقدرات التعلم من جهة اليوم أساس لتفعيل عملية التعلم وبناء 

وىذا يعٍت أن كفاءة وفعالية الفرد العامل يف ادلؤسسة زلدد رئيسي لكفاءة وفعالية ادلؤسسة الذي تعرب عن 
   األداء العام ذلا. 

 :الدراسة إشكالية
هدت معظم ادلؤسسات ادلعاصرة بعدما تغَتت موازين القوى وما أفرزتو التغَتات ادلتسارعة وبعدما ش

اليوم قفزة نوعية يف التسيَت وإستثمار ادلوارد ادلتاحة، األمر الذي دفع ادلؤسسات بصفة عامة واجلزائرية بصفة 
وبناًء على  وتواكب كل ما ىو جديد يف فن اإلدارة احلديث،إغلاد حل وصيغة تتالءم خاصة اليوم إىل 

توصيات الدراسات السابقة اليت أحلت على ضرورة تطبيق إدارة ادلعرفة واإلىتمام بالفرد العامل يف ادلؤسسة، 
 ػلظى ملجاءت ىذه الدراسة اليت  ،مدى أعلية ومكانة مؤسسة سوناطراك يف اإلقتصاد اجلزائريبناًء على و 

، حيث تناولت سلتلف العربية وأيف الدراسات الوطنية ء من قبل سواالربط بُت إدارة ادلعرفة واألداء البشري 
الدراسات اليت إىتمت بادلوضوع بًتكيزىا الكلي على على أداء ادلؤسسة ككل، ومل تعطي لألداء البشري على 

كمن جوىر حدى أعلية رغم أن ىذا األخَت مبٍت كلو على أداء الفرد العامل يف ادلؤسسة، ومن ىنا يربز وي
سة الرئيسية يف ضعف إدراك طبيعة العالقة بُت إدارة ادلعرفة واألداء البشري، كا تتمثل يف تركيز الدرا اليةشكإ

، وإنطالقًا من اساتالدراسة على مجيع أبعاد إدارة ادلعرفة ومل يتوقف فقط على عملياهتا كما مت يف سلتلف الدر 
يف مهارات وكفاءات مواردىا البشرية أن صلاح ادلؤسسة اليوم مرتبط بنجاح اإلستغالل واإلستثمار األحسن 

 :التاليةنطرح إشكالية الدراسة الرئيسية 
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  ؟ DRIZسوناطراكمؤسسة ما العالقة الموجودة بين إدارة المعرفة واألداء البشري في 
 رلموعة األسئلة الفرعية التالية:نطرح شكالية والتوضيح أكثر جابة عن ىذه اإللإل

 ؟يف خضام تداخل ادلصطلحاتكيف ؽلكن تعريف إدارة ادلعرفة  -
 ؟ىل ىناك عالقة بُت األداء البشري واألداء الشامل للمؤسسة  -
 ىل تعمل إدارة ادلعرفة على تدعيم قدرات وكفاءة الفرد البشري يف ادلؤسسة؟ -
 ؟ DRIZ سوناطراكإدارة ادلعرفة يف مؤسسة تطبيق  واقع ىو ما  -

 الفرضيات:
 على األسئلة الفرعية ادلطروحة لقد مت صياغة الفرضيات التالية:إستناداً على إشكالية الدراسة وبناًء 

 :الفرضية الرئيسة األولى 
 أساسية للفرد العامل لتحسين أداءه. دعامةتفعيل المعارف لدى العمال و لإدارة المعرفة أساس 

     :الفرضية الرئيسية الثانية 
 .DRIZ سوناطراكبين إدارة المعرفة وأداء العاملين في مؤسسة إيجابية طردية ىناك عالقة 

 الفرعية التالية: اتالفرضيثبات أو رفض ىذه الفرضية والتأكد من صحتها من عدمها تنبثق عنها إل
 األولى: الفرضية الفرعية

بُت تشخيص ادلعرفة واألداء البشري يف  α≤ 0.05ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
 .DRIZمؤسسة سوناطراك

 الثانية: الفرضية الفرعية 
بُت توليد ادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة  α≤ 0.05ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 .DRIZسوناطراك
 الثالثة: الفرضية الفرعية

بُت ختزين ادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة  α≤ 0.05ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
 .DRIZسوناطراك

 :الرابعة الفرضية الفرعية
بُت توزيع ادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة  α≤ 0.05ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 .DRIZسوناطراك
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 الفرعية الخامسة:الفرضية 
بُت تطبيق ادلعرفة واألداء البشري يف  α≤ 0.05ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 .DRIZمؤسسة سوناطراك

 الفرضية الفرعية السادسة:
بُت تقانة ادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة  α≤ 0.05ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 .DRIZسوناطراك
 أىداف الدراسة:

من أسباب دراسة أي موضوع ىو الوصول إىل أىداف معينة وعليو تتلخص أىداف ىذه الدراسة يف ما 
  يلي:
ستقراء العلمي والتأصيل ادلنهجي للمعارف السابقة حول متغَتات ىذه الدراسة، وكذا زلاولة اإل -

ككل   ؤسسةكعامل أساسي يف حتسُت أداء الفرد وادلالتأكيد على الدور ادلتزايد إلدارة ادلعرفة وتطبيقاهتا  
 ادلبحوثة؛ ؤسسةالوقوف على ىذه اخللفية النظرية على أرض الواقع من خالل ادلف

 توضيح مصطلح إدارة ادلعرفة يف الفكر اإلداري ادلعاصر ) احلديث(؛  -
 ري؛جالء الغموض حول مفهوم األداء وكذا زلاولة إغلاد نظم لقياسو خاصة األداء البشإ -
 ادلبحوثة؛ ؤسسةدراسة وحتليل الواقع احلايل إلدارة ادلعرفة يف ادل -
 ككل؛  ؤسسةادلحتديد العالقة بُت إدارة ادلعرفة وأداء األفراد العاملُت فيها وكذا عالقتها بأداء  -
 ؛ؤسسةادل يف حتسُت أداء العامل البشري يف الوقوف على مدى وكيفية مساعلة إدارة ادلعرفة -
للرفع وحتسُت أداء أفرادىا والقدرة على البقاء وادلنافسة، خاصة  ؤسساتلملزلاولة اغلاد حلول مناسبة  -

 يف ظل توفر ادلوارد وغياب النتائج يف ادليدان.
 أىمية الدراسة:

تستمد ىذه الدراسة أعليتها من خالل حداثة موضوع إدارة ادلعرفة وتركيزىا على األداء البشري، وكذا   
م يف العصرية لتبٍت نظام يسهر على بقاء واستمرارية تسيَتىا واحلفاظ على مكانتها، ويساى ؤسساتادلحاجة 

 شتدت فيو  ادلنافسة على جبهتيها كما تظهر أعلية الدراسة فيما يلي:الرفع من تنافسيتها يف عصر إ
 ؛خدام تطبيقاهتا ميزة تنافسية للمؤسسةستأن موضوع إدارة ادلعرفة وحسن إكون  -
 ادلبحوثة؛ ؤسسةلتعرف على ادلعوقات اليت تقف حائل أمام تطبيق إدارة ادلعرفة يف ادلا -
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للسعي والعمل والتفاعل مع ادلستجدات احلديثة من أجل  ؤسساتتأيت ىذه الدراسة كدعوة للم -
تطوير نفسها وتكوين قاعدة معرفية ذاتية بعيداً عن تقليد غَتىا واالعتماد على نفسها أفضل من 

 انتظار نتائج منافسيها، وىذا ما يسمح ذلا بتحقيق النمو واالستمرارية؛
مؤسسات األعمال العصرية وحتوذلا إىل  ؤسساتدلجتاه ادلتزايد هر أعلية ىذه الدراسة من خالل اإلتظ -

 ادلالكة للمعرفة؛ ؤسساتقائمة على ادلعرفة وىذا ما أفرز ما يعرف بادل
 ؛ادلنافسة ذلا ؤسساتضلو حتقيق مستويات أداء عالية مقارنة بادل ؤسساتتوجو ادل -
ذه األخَتة يف ظل عالية ىمن خالل تطبيق إدارة ادلعرفة خاصة معرفة ف ؤسساتالتباين الذي تعرفو ادل -

 تصاالت احلديثة.ثورة اإل
 ختيار الموضوع:وافع إد

وإظلا لكل باحث دوافع تثَت رغبتو وجتعلو يتمسك  صدفةالختيار الباحث دلوضوعو لن يكون وليد إن إ
 ختيار ىذا ادلوضوع يف: نت أو ذاتية، وعليو تتمثل دوافع إمبوضوع حبثو موضوعية كا

 الذاتية: الدوافع
نعدامها مشجعاً أكثر قلة البحوث أو شبو إالرغبة والفضول يف اخلوض يف كل ما ىو جديد، وما كان  -

 اليت تناولت موضوع عالقة إدارة ادلعرفة باألداء البشري؛
 ادلؤسساتالقناعة اخلاصة بأعلية  العامل البشري يف ادلنظمة باعتباره عامل أساسي يف بقاء وظلو  -

 ككل.  ؤسسةينعكس على أداء ادلوكفاءتو وعنصر رئيسي تبٌت  عليو عملية حتسُت األداء، فأداء الفرد 
 الدوافع الموضوعية:

جابة على التساؤالت اليت ختتلج يف صدور الباحثُت وادلتعلقة أساسا مبوضوع جاءت ىذه الدراسة لإل -
 إدارة ادلعرفة ودورىا يف حتسُت األداء البشري؛

موضوع الدراسة ومالئمتو بطبيعة التخصص وكون إدارة ادلعرفة دتثل  صميم إدارة األعمال يف عالقة  -
 العادلية اليوم؛ ؤسساتادل

والرفع من كفاءة العامل البشري يف  ؤسساتإن أعلية موضوع إدارة ادلعرفة ودوره يف حتسُت أداء ادل -
يف ىذا العصر الذي أصبح يعتمد  ػلتاج لتقدمي دراسات علمية متخصصة، وأكادؽلية خاصة ؤسسةادل

ىتمت ىذه الدراسة باخلوض يف شقيو النظري من خالل ة كقوة وكأساس التنافسية، وعليو إعلى ادلعرف
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حتليل تطبيقات وأبعاد إدارة ادلعرفة ودورىا يف حتسُت األداء البشري، وشق عملي من خالل اسقاط 
 وتنزيل الدراسة النظرية على الواقع ادليداين؛

ىذه الدراسة إلثراء الساحة البحثية عموما وادلكتبة اجلزائرية خصوصا، وبالتايل فالدوافع  جاءت -
 ادلوضوعية تتمثل يف كون الدراسة موضوع الساعة.

 تحديد إطار الدراسة: 
 تتمثل حدود ىذه الدراسة يف مايلي:

 ؛ DRIZيف مؤسسة سوناطراك ستجرى ىذه الدراسة الحدود المكانية:  -
، كما غلب اإلشارة إىل أنو 2017اىل غاية  2014 سنة دتتد ىذه الدراسة منالحدود الزمانية:  -

 .2017دتت عملية توزيع اإلستبيانات يف منتصف شهر مارس 
 ؛DRIZؤسسة سوناطراك الدائمُت مبعمال السًتكز ىذه الدراسة على الحدود البشرية:  -
غلاد العالقة بُت واقع إدارة ادلعرفة يف ادلؤسسة وإ دراسةتقتصر ىذه الدراسة على  الحدود العلمية: -

متغَتيُت علا إدارة ادلعرفة واألداء البشري، وكيف تساىم ىذه األخَتة يف رفع أداء الفرد العامل يف 
من خالل دراسة أبعادىا وادلتمثلة يف)توليد ادلعرفة، ختزين وإنعكاسها على مستوى األداء ادلنظمة 

على مستوى مؤسسة سوناطراك ة، تطبيق ادلعرفة، تقانة ادلعرفة( واليت ستجري ادلعرفة، توزيع ادلعرف
DRIZ . 

 الدراسات السابقة:
ىناك رلموعة من الدراسات اليت تناولت موضوع متغَتات الدراسة، سواءًا كل متغَت لوحده أو معًا وقد 

عض من ىذه الدراسات يف ما تعددت ىذه الدراسات، زللية كانت أو عربية وحىت أجنبية، وسنتطرق إىل الب
 يلي:
 :الدراسات الوطنية 

األعمال حالة  ؤسسة:" التطور التكنولوجي ودوره يف تفعيل إدارة ادلعرفة مبدراسة طو حسين نوي بعنوان
، وقد عاجل 2010/2011، لسنة 3ادلديرية العامة دلؤسسة اتصاالت اجلزائر"، أطروحة دكتوراه جبامعة اجلزائر

الباحث يف دراستو إشكالية مدى تطبيق منظمات األعمال إلدارة ادلعرفة وكيفية استفادة ىذه األخَتة من 
ختيار . وقد توصل الباحث إىل أن طبيعة إدارة ادلعرفةالتطورات التكنولوجية ادلتسىارعة ودورىا يف تفعيل إ

احلديثة دلدخالهتا ادلعرفية، وطبيعة نوعية ادلدخالت اليت جرى الًتكيز عليها ىي عوامل مهمة يف بناء  ؤسسةادل
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احملل الدراسة تعتمد على معظم ادلبادئ اليت جاءت  ؤسسةظلوذج متكامل إلدارة ادلعرفة، كما توصل إىل أن ادل
ستخدام ادلعرفة(، إكتساب ختزين، توزيع وإإدارة ادلعرفة وتطبق بشكل نسيب عمليات إدارة ادلعرفة من )  هبا

نشاء واكتساب ادلعرفة، وقد وقف على لتطوير اليت تعترب أداة أساسية إلوالحظ غياب أسلوب البحث وا
 صاالت.زلل الدراسة باجلديد فيما ؼلص تكنولوجيا ادلعلومات واالت ؤسسةىتمام ادلإ

" دور اإلدارة بالعمليات يف حتسُت األداء للمؤسسة اإلقتصادية دراسة  :دراسة مومن شرف الدين بعنوان
، 2011/2012حالة مؤسسة نقاوس للمصربات باتنة"، مذكرة ماجستَت جبامعة فرحات عباس سطيف، 

أداء ادلؤسسة االقتصادية،  عتماد اإلدارة بالعمليات يف حتسُتالباحث يف دراستو كيفية مساعلة إ وقد عاجل
وقد توصل إىل أن اإلدارة بالعمليات ىي ظلط إداري شامل يعتمد على اإلدارة العرضية ادلوجهة ضلو الزبون، 
ويطبق على مجيع أنواع ادلؤسسات ويف مجيع مستوياهتا، وتساىم يف حتسُت األداء كمدخل لقيادة ادلؤسسة 

لحة، كما أشار إىل تطبيق ادلؤسسة زلل الدراسة ذلذه العمليات واىتمامها بإشباع مجيع األطراف ذات ادلص
ومسامستها بصفة غَت مباشرة يف حتسُت األداء من خالل سهولة اكتشاف االختالالت يف العمليات 

 واألنشطة، وكذلك وضوح ادلهام ادلوكلة لقائد العملية والعمال.
" دور تسيَت ادلهارات يف حتسُت األداء البشري بادلؤسسة الصناعية دراسة حالة  دراسة شنافي نوال بعنوان:

بسكرة"، أطروحة دكتوراه جبامعة زلمد خيضر بسكرة،  -فرع جنرال كابل -مؤسسة صناعة الكوابل
، وقد تناول الباحث يف ىذه الدراسة دور تسيَت ادلهارات يف حتسُت األداء البشري وىدفت 2014/2015
إىل التعرف على دور تسيَت ادلهارات يف حتسُت األداء بادلؤسسة وتوضيح العالقة بينهما ودتثلت  الدراسة

إشكالية الدراسة فيما ىو دور تسيَت ادلهارات يف حتسُت األداء البشري بادلؤسسة زلل الدراسة، وقد توصل 
سلتلف عناصر رأمسال ادلعاريف الباحث إىل أن ادلهارات تعد أحد أىم ادلوارد الداخلية للمؤسسة وتتشكل من 

ادلمزوجة مع سلتلف موارد احمليط، وىي عدة أنواع، الفدرية، اجلماعية واإلسًتاجتية، وقد أظهرت الدراسة 
ارتفاع أداء العامل البشري يف ادلؤسسة زلل الدراسة من خالل حرصها على حتديد ادلهارات واالىتمام 

ع وتبادل ادلعارف وادلهارات فيما بينهم لتشجيع التنافس اإلغلايب، بتطويرىا، وكذا تشجيع األفراد على اإلبدا 
 كما أشارت الدراسة إىل جلوء ادلؤسسة إىل عامل التحفيز لتحسُت األداء.  

أثر إدارة ادلعرفة على األداء يف ادلؤسسة دراسة تطبيقية مبؤسسة دراسة شاىد عبد الحكيم بعنوان: " 
، 2011/2012مذكرة ماجستَت جبامعة عمار ثليجي باألغواط سنة  سوناطراك قاعدة اإلمدادات تقرت"،

وقد عاجل الباحث إشكالية أثر إدارة ادلعرفة على أداء ادلنظمة وكيفية مساعلتها يف ىذا التحسُت، وخلص إىل 
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أن إدارة ادلعرفة حقال علميًا حديثًا ال سيما من جانبو التطبيقي الذي يعمل على توفَت قدرات واسعة 
ات األعمال يف التميز والتفوق والريادة واالبداع، كما توصل إىل وجود عالقة بينهما حيث أن تطبيق دلنظم

إدارة ادلعرفة يف ادلؤسسة لو أثر ملموس على األداء فهي تساىم يف عملية تعلم العاملُت وحتسُت العمليات 
أن ىناك دور فعال إلدارة ادلعرفة  من خالل الرفع من مستويات الكفاءة والفاعلية واالبتكار، كما توصل إىل

 وأثر بارز على األداء سواءاً على عمليات ادلنظمة الداخلية، أو على رضا الزبائن، أوالتعلم والنمو.
" دور إدارة ادلعرفة يف حتسُت األداء ادلستدام يف ادلؤسسة االقتصادية دراسة  دراسة العربي عمران بعنوان:

 1بتبسة مذكرة ماجستَت جبامعة فرحات عباس سطيف "SOMIPHOSحالة شركة مناجم الفوسفات" 
، وقد عاجل الباحث إشكالية دور إدارة ادلعرفة يف حتسُت األداء ادلستدام يف ادلؤسسة 2012/2013

االقتصادية، وقد أكد يف دراستو على الدور الذي تلعبو إدارة ادلعرفة يف حتسُت كل من األداء االقتصادي 
خالل سعيها الدائم إلرضاء عمالئها والتقليل من شكاويهم وكذا زيادة حصتها واالجتماعي وذلك من 

السوقية وجودة خدماهتا ادلقدمة، إال أنو على اجلانب التطبيقي ويف مؤسسة  زلل الدراسة وفيما ؼلص ىذا 
م الدور فقد توصل الباحث إىل وجود عالقة ارتباط ضعيفة، حيث فرغم اجملهودات ادلبذولة يف تقليل حج

التأثَتات السلبية وادلخلفات البيئية اخلطَتة والسعي للوصول لنظام اجلودة البيئية وإعداد القوى العاملة ذلذا 
اخلصوص، إال أن ذلك ال يعتمد على معايَت علمية وخطوات معرفية مدروسة تنطلق من توليد ادلعرفة البيئية 

 داء البيئي للمؤسسة. واكتساهبا، ومن مث توزيعها وتطبيقها للرفع من مستوى األ
" دور لوحة القيادة االجتماعية يف تقييم أداء ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة  دراسة بوحديد ليلي بعنوان:

الصناعية، دراسة ميدانية لشركة االمسنت عُت التوتة باتنة"، أطروحة دكتوراه، جبامعة احلاج خلضر باتنة، 
رد البشرية ، وقد عاجل اشكالية مساعلة استخدام لوحة القيادة االجتماعية يف تقييم أداء ادلوا2014/2015

يف ادلؤسسة زلل الدراسة، واعترب يف دراستو أن لوحة القيادة االجتماعية أداة متميزة تضمن التفاعل دلستعمليها 
مع حقيقة األوضاع والقدرة على اإلراك السريع دلا غلري، وأن أداء ادلوارد البشرية انعكاس لكيفية استخدام 

الذلا بالصورة اليت جتعلها قادرة على الوصول لتحقيق األىداف، ادلؤسسة ادلوارد ادلوضوعة حتت تصرفها واستغ
وأكدت الدراسة على ضرورة حتسُت ادلؤسسة ألدائها باستمرار من أجل احلصول على موقع تنافسي متقدم يف 
إطار التغيَتات اليت تعرفها بيئتها، وذلك بتخصيص مواردىا والتكيف مع التحوالت ادلتسارعة، كما دعت 

تبٍت أدوات متكاملة مع لوحة القيادة االجتماعية تكون كفيلة بتحسُت تقييم أداء ادلوارد البشرية،   للعمل على
 كاإلدارة باألىداف. 
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" أنظمة تسيَت اجلودة الشاملة بُت واقع التطبيق وضرورة التغيَت لتحسُت األداء  دراسة لوشن محمد بعنوان:
ذائية باجلزائر"، أطروحة دكتوراه جبامعة احلاج خلضر باتنة، دراسة ميدانية جملموعة من مؤسسات الصناعات الغ

، وقد عاجل الباحث يف دراستو إشكالية مدى اىتمام مسَتي مؤسسات الصناعات الغذائية 2014/2015
اجلزائرية بأنظمة تسيَت اجلودة الشاملة، كأحد بدائل التغيَت احلديثة لتحسُت مستويات أدائها الداخلي 

ت الدراسة دلعرفة مدى تأثَت تطبيق سلتلف مبادئ تسيَت اجلودة الشاملة على األداء العام واخلارجي، وقد سع
ووقف الباحث من خالل ىذه الدراسة على وجود رغبة كبَتة وإدراك كبَت ألعلية تطبيق مبادئ وجوانب 

وصل لوجود ومستويات تسيَت اجلودة الشاملة من طرف مسَتي مؤسسات الصناعات الغذائية ادلبحوثة، وقد ت
تأثَت اغلايب لتطبيق مبادئ تسيَت اجلودة الشاملة على األداء العام للمؤسسات ادلبحوثة، كما أظهرت نتائج 
ىذه الدراسة أن ىناك مستويات عالية من التطبيق دلبادئ تسيَت اجلودة الشاملة يف ىذه ادلؤسسات، وأوصت 

تمد بالضرورة على مدى قناعة اإلدارة العليا أوال الدراسة أن صلاح تطبيق مبادئ تسيَت اجلودة الشاملة يع
والتزامها، ودعمها ثانيا دلنهج تسيَت اجلودة الشاملة، لذا ينبغي على اإلدارة العليا يف ادلؤسسات ادلبحوث أن 

 ترعى تطبيق تسيَت اجلودة الشاملة حق الرعاية.
 :الدراسات العربية 

 ومن بُت الدراسات العربية نذكر مايلي:
" تأثَت ادلناخ التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملُت دراسة ميدانية حمد علي عبد اهلل عيسى بعنوان: دراسة 

مذكرة ماجستَت جبامعة  على إدارة ادلنافذ بشؤون اجلنسية واجلوزات واإلقامة يف وزارة الداخلية مبملكة البحرين"،
يف ىذه الدراسة مدى تأثَت ادلناخ التنظيمي على  ، وقد عاجل الباحث2014العلوم التطبيقية، شللكة البحرين، 

عامل، وقد استنتج أن ادلناخ  227األداء الوظيفي، وقد أجرى دراستو على عينة من العاملُت تكون من حوايل
التنظيمي السائد يف إدارة ادلنافذ بشؤون اجلنسية واجلوازات واإلقامة جبميع أبعاده يؤثر على مستوى األداء 

العاملُت، وأن التوزيع العادل للحوافز يساىم بشكل مباشر يف زيادة مستوى األداء الوظيفي الوظيفي لدى 
للعاملُت، كما أوصت الدراسة بتزويد ادلنافذ بأحدث األجهزة التقنية، ووسائل االتصاالت احلديثة، كما دعت 

 واحدة. الدراسة لتطوير اذليكل التنظيمي إلدارة ادلنافذ ليكون حبد ذاتو وحدة متكاملة
" إدارة ادلعرفة وإمكانية تطبيقها يف اجلامعات السعودية  دراسة ياسر بن عبد اهلل بن تري العتيبي بعنوان:

دراسة تطبيقية على جامعة أم القرى"، أطروحة دكتوراه جبامعة أم القرى ادلملكة العربية السعودية 
، وقد عاجل الباحث إشكالية تطبيق إدارة ادلعرفة يف اجلامعات السعودية، وقد وقف بالدراسة 2006/2007
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وبعد ادلعاجلة  492ع إدارة ادلعرفة يف اجلامعة زلل الدراسة رلرياً دراستو على عينة بلغ عددىا والتحليل على واق
االحصائية والتحليل توصل إىل أنو بالرغم من تشجيع اجلامعة حلوار العلمي وحرضها على أن تكون مكان 

يزال ىناك  قصور ػلد من تطبيق يعمل على نشر األفكار اإلسًتاجتية بُت اجلامعة وقطاعات اإلنتاج، إال أنو ال 
 إدارة ادلعرفة بداية من عدم إعطاء األولوية إلدارة ادلعرفة، وقدم وجود خطة إسًتاجتية لتطبيق إدارة ادلعرفة.  

" إدارة ادلعرفة وأثرىا على دتيز األداء دراسة تطبيقية على الكليات  دراسة نضال محمد الزطمة بعنوان:
، عاجل 2011غزة،   –العاملة يف قطاع غزة"، مذكرة ماجستَت، باجلامعة االسالمية  وادلعاىد التقنية ادلتوسطة

الباحث يف دراستو دور إدارة ادلعرفة وعالقتها بتميز األداء يف الكليات وادلعاىد التقنية ادلتوسطة العاملة يف 
عرفة وكذا األداء ادلؤسسي، وقد قطاع غزة، زلاواًل إغلاد العالقة بُت متطلبات إدارة ادلعرفة وعمليات إدارة ادل

أثبت من خالل دراستو حرص الكليات التقنية ادلتوسطة على توفَت مصادر احلصول على ادلعلومات اليت 
تساعد العاملُت على وضع حلول للمشكالت اليت تواجههم، وكذا توفَت ل متطلبات تطبيق واالستفادة من 

كذلك من طرف ىذه الكليات لتطبيق إدارة ادلعرفة بإسًتاجتية   نظام إدارة ادلعرفة، إال انو ىناك بعض القصور
زلكمة، وقد توصل لوجود عالقة بُت إدارة ادلعرفة وحتقيق األداء ادلتميز حيث تساىم إدارة ادلعرفة بشكل كبَت 
يف ىذا التميز الذي حتصل عليو ادلنظمات اليت حتسن وتوفر الظروف األحسن وادلناخ األفضل لتطبيق إدارة 

 دلعرفة.ا
" دور أسلوب القيادة التحويلية يف تفعيل إدارة ادلعرفة وأثرعلا  دراسة محمد إبراىيم خليل العطوي بعنوان:

على أداء ادلنظمة دراسة تطبيقية على شركات البالستيك للصناعات اإلنشائية األردنية"، مذكرة ماجستَت 
اسة إشكالية مدى تأثَت القيادة التحويلية ، وقد عاجل الباحث يف ىذه الدر 2010جبامعة الشرق األوسط 

وإدارة ادلعرفة على أداء شركات البالستيك للصناعات اإلنشائية األردنية، وقد توصلت الدارسة إىل رلموعة من 
النتائج من بينها أن مستوى اجلاذذبية والتأثَت ادلثايل لدى ادلديرين العاملُت يف شركات البالستيك للصناعات 

ردنية كان مرتفعا، كما كان عليو احلال يف مستوى توفر االستشارة الفكرية لدى مديري ىذه اإلنشائية األ
الشركات، وسجلت الدراسة نقص االىتمام الفعلي باكتساب ادلعرفة الضرورية والالزمة ألعمال الشركة سواء 

حة دلستقبل ىذه الشركات عن طريق االستشاريُت أو ادلعاىد العلمية واألكادؽلية، وغياب رؤية اسًتاجتية واض
لدى ادلديرين العاملُت فيها، كما أوصى الباحث يف دراستو اىل ضرورة تعزيز مبدأ مشاركة العاملُت يف شركات 
البالستيك للصناعات اإلنشائية األردنية، وكذا ضرورة اىتمام ادلديرين العاملُت يف ىذه الشركات بإشباع 

 االىتمام شخصياً بالعاملُت.احلاجات الشخصية للعامُت معهم وزيادة 
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: "دور إدارة ادلعرفة يف حتقيق ضمان جودة التعليم العايل دراسة دراسة محمد عبد العال النعيمي بعنوان
، وقد عاجل الباحث 2008تطبيقية يف اجلامعات األردنية اخلاصة"، مذكرة ماجستَت جبامعة الشرق األوسط 

قيق وضمان اجلودة يف اجلامعات األردنية اخلاصة، وقد حصر الباحث يف دراستو أثر إدارة ادلعرفة ودورىا يف حت
دراستو حول خصائص اذليئات التدريسية العاملة فيها وخصائص البنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات يف تلك 
اجلامعات، كأحد عناصر إدارة ادلعرفة وتوصل إىل ان االىتمام بالنشاطات العلمية اليت تنجزىا اذليئات 

لتدريسية وإعطاؤىا وزنا أكرب يف الًتقية العلمية دلا ذلذه النشاطات من أعلية يف حتقيق أىداف جودة التعليم ا
العايل، والعمل على االىتمام بالتعليم االلكًتوين، كما أوصت الدراسة بضرورة صياغة خطة زلددة ادلعامل 

 مل اجلامعات األردنية اخلاصة.لًتسيخ شلارسات إدارة ادلعرفة وآليات تطبيقها وأعليتها يف ع
 :الدراسات األجنبية 

 " العالقة بُت إدارة ادلعرفة بعنوان: « Amaia lbanezde Opacua Alzola»دراسة 
وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت واألداء يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة"، أطروحة دكتوراه بكلية األعمال 

، وقد عالج الباحث يف  ىذه الدراسة إشكالية حتقيق 2006ادلتحدة سنة واإلدارة جامعة غالسكو  بادلملكة 
العالقات بُت قدرات كل من إدارة ادلعرفة وادلعلومات وقدرات تكنولوجيا االتصال من الوجهة القائمة على 

قق أداء ادلعرفة، وقد بينت الدراسة أن ىذه األخَتة مصادر للميزة التنافسية ذلا، وأن من دتتلك ىذه القدرات حت
مؤسسة  159تنظيمي أكثر فاعلية وتتفوق على نظَتهتا من ادلنظمات، وقد أجريت الدراسة على حوايل 

صغَتة ومتوسطة يف قطاع اذلندسة ادليكانيكية، وقد توصلت الدراسة إىل أن ىناك تأثَت كبَت وإغلايب على 
ى التكيف، كما حتقق للمنظمات حتسُت أداء ىذه ادلنظمات من خالل االبتكار واالستجابة والقدرة عل

النجاح وحصة سوقية وكذلك النمو والرحبية من ناحية أخرى، واعتربت أن ىذه العوامل تؤثر على مجيع أنواع 
مؤشرات األداء، وقد كشفت الدراسة عن وجود ثغرة ىامة ختص نقص البحوث يف رلال إدارة ادلعرفة 

بالتزامن داخل سياق زلدد من ادلؤسسات الصغَتة وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت بشكل منفصل و 
وادلتوسطة، وىذا ما جعل ىذه الدراسة على قطاع معُت واحلكم على مؤسسات معينة ويف ادلملكة فقط، وال 

رة البحث ؽلكن احلكم علي نظَتاهتا  يف دول أوروبا، أمريكا أو اليبان والصُت، وقد أوصت الدراسة بضرو 
 والتطوير يف ىذا اجملال؛

كرانفيلد، وقد أشارت   جبامعة "تأثَت إدارة ادلعرفة علي أداء الشركات " بعنوان 6002سنة  « yilmaz » دراسة
على بطاقة األداء ادلتوازن، والذي اعتمدت دراسة احلالة  ىذه الدراسة إىل أنو ما ال يستطيع قياسو ال ؽلكن إدارتو، وقد
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إدارة ادلعرفة شلا يهدف إيل حتسُت تقدمي خدمات إضافية ذات قيمة مضافة يستخدم لرصد العوامل الرئيسية لألداء ضمن 
 بتقدمي أظلوذج حيث قامت ىذه الدراسة  تأثَت إلدارة ادلعرفة علي األداء التنظيمي،ظهرت نتائج الدراسة وجود أوقد  للمؤسسة،

إدارة ادلعرفة من خالل اعتماد وكذا توسعت إىل طرح  إطار عمل أكثر مرونة ودقة وأداة للقياس  إدارة ادلعرفة، أساسي يف قياس
شلا  وانطالقالألداء التنظيمي باالعتماد علي بطاقة القياس ادلتوازن، ، وكذا تصميم أداة لقياس ادلستوي احلايل وادلتوقع ادلقابلة

األخذ بعُت االعتبار االختالفات الثقافية عند تفسَت إدارة ادلعرفة   علىبرزىا العمل أسبق توصلت الدراسة لتوصيات كان من 
واعتبارىا كأحد ادلمارسات اليت ختتلف باختالف البيئة التنظيمية ادلدروسة كما غلب أن تؤخذ ىذه االختالفات إضافة إيل 

رفة عرب طبقات سلتلفة من الثقافات لتقدمي ضرورة حتليل األداء، والدافع لتبادل ادلع ، وكذلكالدور الوظيفي ومستوي األقدمية
 إطار لتقييم األداء. 

ألداء شركة إصالح السفن يف  واالبتكارإدارة ادلعرفة "بعنوان « Cynthia Jane Young » دراسة 
 اطلفاض بُت االرتباطىدفت ىذه الدراسة إىل زلاولة التعرف على وقد  2016"، لسنة الواليات ادلتحدة

يؤدي إىل تدين  العاملة يف مجيع أضلاء الواليات ادلتحدة من خالل مغادرة ادلوظفُت ودواران العمل شلا ىالقو 
، ووضع تصور حول ؤسسةمستويات األداء داخل ادل اطلفاضلك يف ذ انعكاسوحتديد  واالبتكارتقاسم ادلعرفة 
ة األمريكية واليت تعمل على حتسُت أداء السائدة يف صناعة السفن يف الواليات ادلتحد واالبتكارإدارة ادلعرفة 

وبالتايل الًتكيز على زيادة تبادل ادلعرفة ، حيث حدد ىذا البحث أوجو القصور احلالية يف نشر .العاملة  ىالقو 
حيث قامت ىذه الدراسة علي النموذج ادلوحد خللق للمعرفة الديناميكية وكذا  ؤسسةوتداوذلا يف ادلادلعرفة 

دة، وضبط أماكن نشر ، القياستيعاباالر عمل أكثر مرونة ودقة وأداة لتحديد عملية توسعت إىل طرح إطا
( من ادلديرين العاملُت 69، مادية . وقد أجريت ىذه الدراسة على عينة بلغت ) افًتاضيةكانت   ادلعرفة سواء

باجلهاز اإلداري وموظفي ادلوارد البشرية  وعناصر من ادلناصب القيادية يف شركة إصالح السفن يف فرجينيا يف 
وجو  ىالضمنية علتبادل ادلعرفة أعلها أن  ه الدراسة إىل رلموعة من النتائجذوتوصلت ى .منطقة وسط احمليط

ذات التحديد وأن العالقة بُت ادلعرفة الضمنية وأداء الشركة من خالل ادلبيعات والتسويق ىي عالقة طردية 
كما أكدت ،  وجود عالقة إغلابية بُت شلارسات إدارة ادلعرفة والقدرات الديناميكية إلدارة ادلعارفجب، إجتاه مو 

األداء التشغيلي وادلايل  ىوسرعة اإلبتكار واجلودة يؤثر عل لصرػلة،ىذه الدراسة أن تقاسم ادلعرفة الضمنية وا
وعليو فقد ، أشارت النتائج إيل وجود فرق بُت ادلتغَتات وأثارىا يف تقسيم ادلعارف الضمنية والصرػلةو  ،للشركة

من  سةؤسلتحسُت اإلبتكارات داخل ادل أكدت ىذه الدراسة أن ضرورة مواصلة دعم إدارة ادلعرفة التنظيمية
خالل إدخال حتسينات يف اجملاالت الرئيسية لزيادة مساعلة أفكار ادلوظفُت، فضال عن دعم القيادة يف 

 ؤسسة.ادل
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 من ىذه الدراسات السابقة:  االستفادة 
 لقد ساعلت ىذه الدراسات السابقة يف ىذا ادلوضوع من خالل:

 وضع خطة العمل خاصة ما تعلق باجلانب النظري؛ -
 الدراسة وصياغة اإلشكالية؛حتدد إطار  -
 االدلام مبختلف ادلراجع ادلتعلقة مبتغَتات الدراسة وتسهيل طريقة البحث؛ -
 تعترب توصيات ونتائج ىذه الدراسات نقطة انطالق البحث يف ىذا ادلوضوع؛ -
 االستعانة بالدراسات ادليدانية خالل تصميم االستبيان واخراجو يف شكلو النهائي. -
 ة عن الدراسات السابقة:ما يميز ىذه الدراس 
 احلاجة دلزيد من الدراسة والتعمق يف عالقة أداء ادارة ادلعرفة وأداء العاملُت؛ -
حسب علم  تعترب الدراسة األوىل من نوعها اليت ركزت على نوع العالقة بُت إدارة ادلعرفة وأداء العاملُت -

 ؛ الباحث خاصة يف اجلزائر
خالل التفصيل واالدلام جبميع جونب متغَتاهتا سواءًا تعلق  تركز الدراسة احلالية وبصفة معمقة من -

 األمر بإدارة ادلعرفة أو باألداء البشري؛
يظهر اختالف ىذه الدراسة عن الدراسات األخرى من خالل االعتماد ودراسة األبعاد الشاملة  -

مل تقتصر على عملياهتا فقط تقانة إدارة ادلعرفة ، وبالتايل بداية من عمليات إدارة ادلعرفة و إلدارة ادلعرفة 
 أو أحد األبعاد وإظلا جاءت شاملة شلا غلعلها تشخص ودتثل إدارة ادلعرفة مبفهومها احلديث؛

تعترب ىذه الدراسة نقطة االنطالق لدراسات أخرى قادمة يف ما ؼلص عالقة إدارة ادلعرفة بأداء  -
 العاملُت.

 صعوبات الدراسة:   
 لكل عمل صعوبات وال يوجد عمل دون ادلرور مبجموعة من العراقيل ومن صعوبات ىذه الدراسة ما يلي:     

 قلة الدراسات اليت تناولت البحث عن العالقة بُت إدارة ادلعرفة واألداء البشري بصفة خاصة؛ 
 عطاء إ عطاءىا تعريف موحد إلختالف ادلدارس وادلفكرين حولصعوبة التحكم يف ادلصطلحات وإ

 لبعض ادلصطلحات؛ موحدمفهوم 
  صعوبة قياس متغَت الدراسة األداء البشري بأبعاد ومؤشرات خاصة إلختالف ذلك من دراسة ألخرى

 ومن مفكر آلخر؛
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 اجلزائرية؛ ؤسساتستبيان لدى ادلغياب ثقافة اإل 
 تمارات؛صعوبة اقناع بعض األفراد من عينة الدراسة على التعاون دلنح ادلعلومات وملء االس 
 ؛ستمارات من ادلستجوبُتصعوبة اسًتجاع اإل 
  مت تبسيط األمر ذلم؛غياب ادلعرفة التامة دلصطلح إدارة ادلعرفة لدى بعض العاملُت حىت 
 ادلؤسسات اجلزائرية. صعوبة كبَتة من أجل الدخول إىل مؤسسة الدراسة خاصة باعتبارىا من أكرب 

 المنهج المستخدم:
البحث وحتليلها واختبار صحة الفرضيات ادلقدمة سنعتمد يف دراستنا ىذه  هبدف دراسة إشكالية ىذا

غلاد العالقة وإ للوقوف على ادلفاىيم اخلاصة بالدراسة وزلاولة حتليلها ،على ادلنهج الوصفي وادلنهج التحليلي
 .بُت متغَتات الدراسة

 خطة العمل: 
ة عامة وأداء العاملُت بصف ؤسسةوأداء ادل غلاد العالقة بُت إدارة ادلعرفةخدمة للبحث القائم على إ

ىو بصفة خاصة، مت توزيع اذليكل النظري والتطبيقي إىل أربع فصول. ثالثة فصول نظرية وفصل تطبيقي كما 
  فيما يلي:  مفصل
 :واأللفية الثالثة من خالل إلدارة ادلعرفة يف عصر ادلعرفة لقد تطرقنا يف ىذا الفصل  الفصل األول

حول إدارة ادلعرفة، وأعلية ادلعرفة يف ىذا العصر اجلديد، كما مت التطرق إىل اقتصاد  عرض مدخل عام
ادلعرفة واالقتصاد ادلبٍت على ادلعرفة، والًتكيز على أبعاد ومؤشرات ىذا االقتصاد اجلديد اليت جعلت 

 ضرورة حتمية وليست اختيارية ذلا؛ ارف يف ادلؤسساتمن إدارة ادلع
 :وقد مت التطرق إىل  ؤسسةلقد خصص ىذا الفصل كمدخل عام حول األداء يف ادل الفصل الثاني

 ؤسسةسلتلف ادلصطلحات من الكفاءة والفعالية، والًتكيز على األداء البشري وأعلية تقييمو يف ادل
 ؤسساتاحلديثة، خاصة وقد أصبح تقييم األداء النشاط الذي أخذ احليز الكبَت من عمليات ادل

لو من أعلية يف حتديد اسًتاجتية وخطة عمل ادلنظمات، والوقوف على مدى تقدم األعمال ادلعرفية دلا 
 وحتقيق األىداف ادلخطط ذلا سابقاً؛

 :لقد حاولنا يف ىذا الفصل األخَت من اجلانب النظري الربط بُت إدارة ادلعرفة وأداء  الفصل الثالث
ككل   ؤسسةأن األداء البشري أساس ألداء ادلالعاملُت من جهة وأداء ادلنظمة من جهة أخرى، باعتبار 
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ادلتعلمة وخصائصها يف ظل تزايد أعلية ادلعرفة،  ؤسساتوال ؽلكن الفصل بينهما، حيث تطرقنا إىل ادل
 ككل؛  ؤسسةوكذا مساعلة إدارة ادلعرفة يف الرفع وحتسُت أداء الفرد البشري وأداء عمليات ادل

 :اط اجلانب النظري على أرض الواقع من خالل إعتمادمن خالل ىذا الفصل مت إسق الفصل الرابع 
وقد مشل ىذا الفصل  DRIZ مؤسسة سوناطراك  ادلؤسسات اجلزائرية،ى دراسة ميدانية على إحد

عرفنا من خالل ادلبحث األول مؤسسة الدراسة بالتطرق لنشأة ومهام مؤسسة سوناطراك بصفة عامة، ويف مبحثُت 
بصفة خاصة، أين مت توزيع رلموعة من اإلستمارات واحلصول على  DRIZادلبحث الثاين على سوناطراك 

وإختبار  البيانات األولية من أجل حتليلها، وىو ما يبينو ادلبحث الثاين يف إطار حتديد منهجية وحتليل نتائج الدراسة
 الفرضيات.
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 تمهيد
 فبا النواحي كافة يف واؼبعلوماتية اؼبعرفية الثورة تغَتات تسارع ميزهتا وجذرية واسعة تغَتات اليوم العادل يشهد  

 يستمد ال الذي اػباص طابعو لو أصبح الذي اؼبعرفة،يعتمد على  قتصادإ إذل اؼبادي قتصاداإل من بالتحول عجل
 وبعدما. اؼبستقبل يف بو سيقوم الذي اعبديد الدور خصوصية من ولكن اؼباضي أو اغباضر عتباراتإ من خصوصيتو

 وصارت ملموس الال إذل اؼبلموس من عتماداإل ىذا تغَت لإلنتاج األساسية العوامل ىي اؼبال ورأس والعمالة األرض كانت
 حول قتصادإ األفق يف والح واؼبعلومات والذكاء واإلبداع الفنية اؼبعرفة على تعتمد قتصادإ أي لتطور اعبديدة األصول

 .العلمي والبحث والتدريب التعليم ومركز واؼبعرفة اؼبعلومة إذل الرأظبالية واؼبعدات األولية اؼبواد من الثقل مركز
 ستمرارإل حتمية ضرورة وإمبا ،فقط مستحب أمرتعد إدارة اؼبعرفة  دل واؼبعريف الرقمي نفجاراإل يشهد عادل ففي        

 صراعا يكون لن الثالثة األلفية عادل يف العاؼبي الصراع فإن وعليو ،والتقلب التغيَت سريعة تنافسية بيئة يف وبقائهااؼبؤسسة 
 ربولت اليت اؼبعرفة على صراعاً  طويلة لفًتة وسيستمر أنو بل ،اؼبفتوحة األسواق أو الرخيصة اػبام اؼبواد أو اؼبال رأس على
وىذا ما سنراه يف ىذا الفصل الذي وبتوي على مبحثُت متمثلُت  .حقيقية قوة إذل قتصاديةاإل اؼبوارد من أساسي مورد إذل
 يف:

 ؛قتصاد المعرفةإ المبحث األول: -
 .في المؤسسة إدارة المعرفة المبحث الثاني: -            
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 قتصاد المعرفة: إولالمبحث األ
موس وتقليدي فحسب، بل تعداه تصر على ما ىو ملقتصادي اؼبعاصر ال يقال شك أن اغبكم اإلجتماعي واإل       

فة ذل الالملموسات وذلك بسبب التغَتات السريعة اليت يشهدىا العادل أصبع على كل اؼبستويات احمللية والدولية وعلى كاإ
األمر الصعيد التكنولوجي واؼبعريف . قتصادي والصعيد التنظيمي أو على صعدة سواًءا على الصعيد اإلجتماعي أو اإلاأل

طار جديد للنشاط قتصادي إذ كل ذلك ساىم يف خلق إوراً بارزا يف التحول اإلذل تراكم معريف كبَت كان لو ددى إالطي أ
 قتصاد اؼبعرفة".سم " إقتصادي مصطلح يطلق عليو إإلجتماعي وااإل

 قتصاد المعرفةالمطلب األول: اإلطار العام إل
توسعها وتطورىا  قتصادية ويفصة يف القيام بالنشاطات اإللكثيف للمعرفة خاستخدام اقتصاد اؼبعرفة اإليتضمن إ       

 ليو يف ىذا اؼبطلب.ومبوىا وسنتطرق إ
 قتصاد المعرفة: الفرع االول: نشأة إ

 )نسان بتطور ويزداد بداية من اؼبعرفة الفطريةك العصر والًتاكم اؼبعريف لدى اإلمنذ ذلو أول ما خلق االنسان
Immte Knowledge)  إذل غاية اؼبعرفة الفلسفية« philosophical knowledge »  خالل العهد
. وتطورت اؼبعرفة يف العصر  1لدى اإلغريق « theoretical knowledge »البابلي مرورًا باؼبعرفة النظرية 

وصوال إذل الفكر   سالمي حيثو دل يقتصر دور اؼبسلمُت على الًتصبة والنسخ وإمبا تعداه إذل توليد اؼبعرفة اعبديدةاإل
اغبديث واؼبعاصر، الذي تناولت فيو ـبتلف اؼبدارس اؼبعرفة بداية من اؼبدرسة الكالسيكية اليت ضمنت ) اإلدارة العلمية 

واؼبدرسة زباذ القرارات إحل اؼبشكالت و  األسلوب العلمي يفستخدام إواؼببادئ اإلدارية حيث ركزت على والبَتوقراطية 
جتماعية، ظروف العمال  وربسُت العالقات اإلنسانية وتنمية التنظيمات( اليت دعت لتحسُت اإل السلوكية ) العالقات

هنا نظام أعلى ؤسسة أكدت على ضرورة النظر إذل اؼب، الت« System school  »رسة النظم دفة إذل رؤية ماإض
( وإدارة « Z »أسهم اإلدار اليبانية) نظرية واحد متكامل ببنيتيو الداخلية واػبارجية، وصوال إذل النظريات اغبديثة وعلى ر 

نة األخَتة ىتمام الكبَت يف اآلو اؼبعرفة. ودل يكف اإل كبَت يف تطوراليت سانبت  بشكل   (TQM)اعبودة الشاملة 
 : 2ة وإمبافباؼبعرفة وتوليدىا صد

 قتصاد قائم على اؼبعرفة؛إقتصاد الدول إذل إلتحول  -

                                                           
 .25-24 :ص ، ص،2011قتصاد اؼبعرفة"، الوراق، للنشر والتوزيع،األردن، إػبزرجي، شَتين بدري البارودي، " ثريا عبد ا  1
2
 .54 -53، ص، ص: 2013، 1اعة والنشر والتوزيع، عمان، طضبد نبشري،" ادارة اؼبعرفة الطريق اذل التميز والريادة"، دار صفاء للطبأعمر   
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اؼبعلومات. وليدة ىذه اؼبعلومات تصالت اليت أدت إذل توفَت كم ىائل من مة اإلالتكنولوجيا والرقمية وأنظ الثورة -
قتصادية أو عالقات العمل . ىذه االت حياة اجملتمع سواء بنيتو اإلنفجار الثورة اؼبعلوماتية اليت طالت ـبتلف ؾبإ

تاجية للمجتمع وعدم نقتصادية اإلىم العوامل اإلألسرعة يف التأقلم مع التغيَت من األخَتة جعلت عامل ا
ديد، قتصاد اعبنتقال  والولوج إذل اإلنبيتها كعامل لإلألوجي وعدم إدارك اؼبعرفة اليوم و مواكبتها للتطور التكنو 

و مصنفا يف هناية اؼبطاف إذل ؾبموعة الدول الفاشلة. يقول " اغبضري إن الصراع أسرعان ما هبد نفسو  عاجزاً 
 دل منظمة التجارة العاؼبية، عادل العوؼبة، عادل األلفية الثالثة لن يكون صراعاً "، عاGATالعاؼبي ما بعد اعبات "

ى اؼبعرفة، وىذه األخَتة و األسواق اؼبفتوحة، بل سيتم لفًتة طويلة صراعًا علأعلى رأس اؼبال أو اؼبواد اػبام 
 :1قتصاداً جديدا يف ؾباالتو ويف آلياتو ونظمو اليت تظم النظم التاليةإ تشكل

 رتقاء نتاج اؼبعرفية دائمة التطور واإلنظم اإل -أ -
 رتقاءتسويق اؼبعرفية دائمة التطور واإلنظم ال -ب -
 رتقاء. ؾبال اؼبعرفة دائمة التطور واإلنظم الكوادر البشرية الكبَتة يف -ج  -
جديد ىو "  قتصادإت دقيقة يف فروع عدة عجلت بظهور ىذا التنوع يف النظم واؼبعرفة أدى إذل حدوث زبصصا       

قتصادي بالنسبة للمجتماعات اليوم اؼباضي وإمبا إذل ذلك التحدي اإل قتصاد اؼبعرفة" الذي ال يستمد خصوصيتو منإ
قتصاد اعبديد قتصادي. ويرتكز ىذا اإلوالنمو اإلنتاج  فاؼبعرفة أصبحت ؿبرك اإليفجية العمل اؼبعريف والعامل اؼبعر نتاإحول 

قتصاد اعبديد ذا اإلىومات وهبذا تعد اؼبعرفة يف كنولوجية والتعامل مع اؼبعرفة فضاًل عن اؼبعلعلى اؼبعلومات العلمية والت
و يدور حول .  فه3قتصاد اغبديثالذي أدى إذل تغيَت يف منهجية اإل. وىو األمر  2اؼبعاصرة  ؤسساتىم موارد اؼبأمن 

 .4االتستخدامها لتحسُت نوعية اغبياة يف صبيع اجملإاغبصول على اؼبعرفة و 
 قتصاد المعرفةإالفرع الثاني: تعريف 

قتصاد الرقمي، نًتنت واإلقتصاد األإاؼبعلومات،  قتصادإقتصاد اؼبعرفة مثل إطلقت تسميات عديدة لتدل على ألقد   
 تصاد الالملموسات وإقتصاد اػبربة، وحىت إقتصاد اإلنتباه.كيفقإقتصاد الشبكي و لكًتوين، اإلقتصاد اإلفًتاض، اإلواإل

                                                           
 . 107، ص: 2014، 1قتصاد اؼبعرفة"، صفاء للنشر والتوزيع، األردن،طإرحبي مصطفى عليان، "   1
 .17، ص 2015عامر عبد الرزاق الناصر، " إدارة اؼبعرفة"، اليازوري، األردن،   2
 .68 :، ص2010، 1قتصاد اؼبعريف"، دار جرير، األردن، طلدعمي،" اإلذاري، ىدى زوير ـبلف اعدنان داود ؿبمد الع  3
قسام"، اجمللة الدولية الًتبوية قتصاد اؼبعرفة يف تطوير اعبامعات السعودية ومعيقات تفعيلو من وجهة نظر رؤساء األإؿبمد سعيد الصائغ، " دور ة قبا  4

 .843 :، ص2013لول، أي 9(، العدد 2اؼبتخصصة، اجمللد )



إدارة المعرفة في ظل إقتصاد المعرفة                 الفصل األول                                      
 

4 
 

كل نتباه. و : إن وفرة اؼبعلومات تنشئ فقر اإل(H.Simon)ثَت اؼبعرفة واؼبعلومات وفق مقولة وىو الذي نشأ ربت تأ
 .1قتصاد اؼبعرفة ويف الغالب تستخدم بطريقة متبادلةىذه التسميات إمبا تشَت إذل إ

 و:ىم تعريفاتغَت أن اؼبصطلح شائع اإلستعمال ىو مصطلح إقتصاد اؼبعرفة والذي من أ
ذل ة اؼبضافة ومفتاح اؼبعرفة وىو اإلبداع والتكنولوجيا، وىذا يعٍت أنو وبتاج إعظم من القيميعرف بأنو اعبزئ األ      

 . 2قتصادينتاجية زاد النمو اإلفة اؼبعرفة يف مكونات العملية اإلاؼبعرفة وكلما زادت كثا
ار ىذه النظم ستنشأ منظومة معلومات تكون مهمتها متكاملة ويف غطنو " منظومة تفاعلية شاملة و ويعرف على أ     

وتصنع  ستخدامها اؼبعرفة وربقق بذلك القوة والنفوذن إساسية أن ذبمع البيانات وتستخرج منها اؼبعلومات وتولد ماأل
عرفة تشكل بتكار واػبلق أداة توليد ألشكال غَت مسبوقة من اؼبرف جديدة ليصبح اإلهباد معاالقدرة والتأثَت مث تتجو إذل إ

 ".3قتصاد متجدد دائماً إ
نتاجها طغى عليو تبادل اؼبعرفة وإ قتصاد الالملموسات: أن إقتصاد اؼبعرفة إMichel Grunstein وZacklad  يرى

تكامل والتنسيق اؼبستمر من تكنولوجيا اؼبعرفة والتفاعل وال وأن.4وربول يف خضامو رأس اؼبال إذل رأس اؼبال اؼبعريف
 خرى دبا وبقق الشفافيةالقومي والقطاعي والدورل من جهة أقتصاد تصاالت من جهة وبُت اإلولوجيا اإلناؼبعلومات وتك

 .5قتصادية والتجارية واؼبالية يف الدولةادية اؼبساندة عبميع القرارات اإلقتصواإلتاحة عبميع اؼبؤشرات اإلوالفورية 
ة قتصاديللمعرفة يف القيام بالنشاطات اإل دام الكثيفستخقتصاد الذي يتضمن اإلىو: ذلك اإل خرىأومن جهة       

الذات تتمثل بثورة قتصاد اؼبعرفة ومعطياتو وكما تتحقق يف الدول اؼبتقدمة بويف توسعها، وتطورىا ومبوىا، وإن مضامُت إ
 .6ستخدام للمعرفة والعلماؼبعلومات واإلتصاالت واإل

نتاج اؼبعرفة ونشرىا أن إقتصاد اؼبعرفة ىو اإلقتصاد الذي يقوم على إ من خالل ىذه التعاريف يبكن أن نستنتج           
نيات اغبديثة وىنا تصاالت واليت تعرف بالتقبإستخدام تقنيات اؼبعلومات واإل ذلكقتصادي، و ادؽبا وتكوينها كنشاط إوتب

 قتصاد اؼببٍت على اؼبعرفة.شارة إذل توضيح الفرق ما بُت إقتصاد اؼبعرفة واإلذبدر اإل

                                                           
 .24 :، ص2007ردن، اؼبعريف" دار اؼبسَتة، عمان، األ قتصادفائز ؿبمد العزاوي، " اؼبنهج واإلعبد الرضبن اؽبامشي،   1
 .17 :، ص2006قتصاد اؼبعرفة، مركز دراسات وحبوث الدول النامية، جامعة القاىرة، مصر، إالونيس، أيوب، " ؿبمد عبد  2
 .10 :، ص2001ؾبموعة النيل العربية، القاىرة، مصر،  قتصاد اؼبعرفة"،إضبد اػبضَتي،" أؿبسن   3

4  Manuel Zacklad, Michel Grunstein,  «  Management des connaissance , modèles d’entreprise et 
applications, Hermés sciences publications, paris, 2001, p 15. 

 .25 :، ص2007ة، االسكندرية، مصر، قتصاد الرقمي"، الدار اعبامعيفريد النجار،" اإل  5
 .16ص: ، 2007ردن، ؼبعرفة"، عادل الكتاب اغبديث، األقتصاد اإفليح  حسن خلف،"   6
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ن اؼبعلومات ىي العنصر و الذي يقوم على اؼبعلومات من األلف إذل الياء أي أوى  قتصاد المعرفة:النوع االول: إ
جيا منها ىي اليت ربدد أساليب واؼبعلومات وتكنولو ية، وىي اؼبنتج الوحيد يف ىذا اإلقتصاد نتاجالوحيد يف العملية اإل

 قتصاد ما بعد الصناعي.ىو نفسو اإل ج وفرص التسويق وىذا الشكل من اإلقتصادنتا اإل
 قتصاد المبني على المعرفةالنوع الثاني: اإل

لى اؼبعرفة وىو الذي تلعب فيو اؼبعرفة دورًا كبَتا يف خلق الثروة وىذا شيئ ليس جبديد. فقد كان عقتصاد اؼببٍت اإل      
قتصاد أكرب من اليت ربتلها اؼبعرفةيف ىذا اإل حةن حجم اؼبساللمعرفة دورًا قديبا ومهما يف اإلقتصاد لكن اعبديد ىو أ

 .1السابق وأكثر عمقا فبا كان معروفا
 قتصاد اؼببٍت على اؼبعرفة ىو ذلك اؼبنهج الذي يستخلص من إدراك مكانة اؼبعرفة وتقانتها والعمل على تطبيقها يففاإل

عريف يف ـبتلف األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية نتاجية اؼبختلفة أي أنو يعتمد على تطبيق قواعد اإلقتصاد اؼباألنشطة اإل
 .2ن نطلق عليو اجملتمع اؼبعلومايتيف ؾبتمع يبكن أ

 :3قتصاد اؼبعرفة يبكن صبلها يفكان ىناك فرق بينهما فإن فوائد إ  نحىت وأ
 ستعداد الكايف للتعلم؛مرحلة الطفولة اؼببكرة لتوفر اإل قتصاد اؼبعريف يدعماإل

 ات الضرورية؛ربسُت نوعية اػبدم -
 ساسية وضرورية للمستقبل؛ربقيق تغيَتات وربسينات أ -
 ربقيق ـبرجات ونواتج تعليمية مرغوبة وجوىرية؛ -
 وسع؛يعطي اؼبستهلك ثقة أكرب وخيارات أ -
 لكًتونياً؛وبقق التبادل إ -
 يغَت الوظائف القديبة ويستحدث ؿبلها وظائف جديدة؛ -
 وإنتاجها؛ يقوم على نشر اؼبعرفة وتوظيفها -

 
 
 

                                                           
 . 98 :، ص2006قتصادية"، منشورات جامعة دمشق، " اؼبعرفة ودورىا يف التنمية اإل ىديل عزيز درار،  1
 . 58 :، ص2014ردن، مكتبة اجملتمع العريب، عمان، األ تصاد اؼبعلومات واؼبعرفة،قإحة، عدنان عبد الكرًن الذيابات، أضبد نافع اؼبداد  2
 . 34 :، ص2007قتصاد اؼبعريف"، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، واإلاؽبامشي عبد الرضبان، العزاوي فائزة ؿبمد،" اؼبنهج   3
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 بتكار؛ م اؼبؤسسات كافة على التجديد واإليرغ
 : 1قتصاد التقليدي كونووىبتلف إقتصاد اؼبعرفة عن اإل

 قتصاد ندرة؛و إقتصاد وفرة وليس إيتصف بأن -
 نبية اؼبواقع اعبغرافية؛تتالشي فيو أ -
 و التحكم فيو أو وضع حواجز أو ضرائب؛صعب مراقبتو أ -
 لتحكم يف طرق نقلها ونشرىا؛لعلى منو يف التقليدي قيمة جوىرية أإمتالك اؼبعرفة  -
 نتاج التقليدية.مد على عوامل اإليعترب اؼبورد البشري أساس الثروة عكس التقليدي الذي يعت -

 قتصاد المعرفةالفرع الثالث: خصائص إ
آخر القدرة على اإلبتكار واإلبداع، إذ ال يبثل  صاد اؼبعرفة بالقدرة على توليد وإستخدام اؼبعرفة، أو دبعٌتقتيهتم إ         

عبديد فاؼبعرفة ىي الوسيلة األساسية لتحقيق  قتصاد ايعد أساس اؼبيزة اؼبكتسبة يف اإل ساسي للثروة وإمبافقط اؼبصدر األ
سواء بالنسبة  ختلفةختيار بُت السلع واػبدمات اؼبوالتوزيع وربسُت نوعية وكمية اإلنتاج وفرص اإل نتاجكفاءة عمليات اإل

 :2قتصاد اؼبعرفة باػبصائص التاليةللمستهلكُت أو اؼبنتجُت وبشكل عام يتميز إ
رة منها عالية اؼبستوى يف عمل اإلقتصاد ستخدام الكثيف للمعرفة العلمية واؼبعرفة العملية وبالذات اؼبتطو اإل -

 داء نشطاتو وتوسعو ومبوه.ويف أ
بنشطاتو  وإحاللو ؿبل اعبهد قتصاد اؼبعرفة ويف القيام ساسية يف عمل إالفكري بدرجة أ عتماد على اعبهداإل -

نوعية أعلى ؿبل العمل الفكري من  حالل العمل الفكري القائم على اؼبعرفة العلمية والعملية منالعضلي، وإ
فهم مر الذي يدفع كبو ربفيز العاملُت على تطوير معار كل مستمر ومتزايد ومتسارع وىو األدىن وبشنوعية أ

تناسب مع اغباجة للعمل وقدراهتم الفكرية ومهاراهتم العملية والتخصصية منها بالذات وتعديلها بالشكل الذي ي
 زدادت تطوراً وتعقيدا بصورة مستمرة وسريعة؛تقدمة اليت يتضمنها وإاؼب والتقنيات

ى اؼبدخالت اؼبعرفية عتمادىا علشاطات قيمة مضافة ومرتفعة نتيجة إقتصاد اؼبعرفة ربقق النيف إطار إ -
 لنشاطات البحث والربؾبيات؛

                                                           
، 27- 25امس ، نشطة التسويقية اؼبؤسبر العلمي الدورل السنوي اػبقتصاد اؼبعرفة على األإنعكاسات إالعسكري، ؿبمود جاسم الصميدي،"  ضبد شاكرأ  1

 .15، 14، ص، ص: 2005ردن، جامعة ازيتونة، األ
 .18-17: صقتصاد اؼبعرفة"، مرجع سبق ذكره، ص،إحسن خلف،"  فليح  2
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فًتاضية تلغي قيود ومنشآت إسواقا إقتصاد اؼبعرفة ىو إقتصاد إفًتاضي ألن إستخدام التقانة اؼبالئمة ىبلق أ -
لكًتونية اليت توفر كثَتا منها اؼبزايا من حيث زبفيظ التكلفة ورفع الكفاءة زمان واؼبكان من خالل التجارة اإلال
 لسرعة يف تنفيذ اؼبعامالت؛وا
تصاالت وتوظيف تكنولوجيا اؼبعلومات واإل تفعيل عمليات البحث والتطوير كمحرك للتغيَت والتنمية، -

ة، فبا يؤدي ال ؿبالة إذل تغيَت الوظائف القديبة وإستحداثها بوظائف جديدة بسبب إنتقال النشاط بفاعلي
 .1ج اػبدمات اؼبعرفيةنتا اإلقتصادي من إنتاج السلع وصناعتها إذل إ

 :2قتصاد اعبديد حيث يتميز بــــن اػبصائص اليت يتميز هبا ىذا اإلضافة ؾبموعة مكما يبكن إ
 اؼبرونة والقدرة العالية على التطويع والتكيف مع اؼبتغَتات واؼبستجدات اؼبتسارعة؛  -          

َته من اإلقتصاديات اليت أصبحت تسعى إذل ر والتواصل الكامل مع غالقدرة العالية على التجديد والتطو  -
 ندماج فيو؛اإل
خلق وإهباد  هباد وتوليد منتجات فكرية معرفية وغَت معرفية جديدة فبا يساعد علىالقدرة على اإلبتكار وإ -

 قناعا للمستهلك؛اؼبنتجات األكثر إشباعا وإ
 صاد مفتوح؛قتد فواصل زمنية أو عقبات تقليدية أمام التعامل معو فهو إال توج -

 :3قتصاد اؼبعرفةومن فبيزات إ
 اؼبعرفة مصدر الثروة ومورد أساسي؛ -
 قتصادي العاؼبي بسبب التطور اؼبذل لتقناتو؛فضاء عاؼبي يدفع للتكامل اإل -
 مد؛لنظرة البعيدة للعملية اإلنتاجية للمنتوج لتحقيق أىداف طويلة األا -
فراد تنوعة تل ي حاجت ـبتلف شرائح األوكثيفًا من اؼبنتجات اؼب قتصاد اؼبعرفة على توفَت طيفا ىائالً يعمل إ -

 والشركات ورغباهتا؛
 
 

                                                           
قتصادية وعلوم صص نقود ومالية، كلية العلوم اإلقتصادية زب"،أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلوكقتصاد اؼبعريف يف ربقيق اؼبيزة التنافسية للبنعامر بشَت،" دور اإل  1

 .37-36، ص، ص: 2011/2012التسيَت، جامعة اعبزائر، 
 .5-3 ، ص، ص:2004قتصاد اؼبعرفة"، مركز دراسات وحبوث الدول النامية، جامعة القاىرى، مصر، إة، تطوير التعليم ودوره يف بناء سليم جود  2
، ص 2012، العدد األول 28قتصادية والقانونية، اجمللد رية"، ؾبلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصاد اؼبعرفة يف البلدان العإذباىات إؿبمد أنس الشامات، "   3

598. 
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 نتاج وتشارك اؼبعرفة.  كبَتة للشراكة سواء بُت الشركات أو حىت األفراد يف إفتح حدود   -
 :1يرى كما منصوري وعيسى خليفي   

 قتصاد ندرة؛أنو إقتصاد وفرة أكثر من كونو إ -
يصال ر الصناعية الشبكات الفضائية، األنًتنت( بشكل كثيف إلقماولوجيا اإلتصاالت ) األبروز دور تكن -

 اؼبنتوجات والقدرة على مقارنتها.
 لكًتونية؛التحول من اإلدارة الورقية إذل اإلدارة اإل -
 تعاظم اؼبكون اؼبعريف الكامن يف عقول البشر يف مكونات اؼبنتوج أكثر من اؼبواد اػبام؛ -
 ص دورة حياة اؼبنتج؛تقلي -
 خًتاع.ر والعالمات التجارية وبراءات اإلىتمام الكبَت بالالملموس كاألفكاظهور اإل -

 نو: من خالل ماسبق يبكن القول أن إقتصاد اؼبعرفة يتميز بأ
 نتاج ىو اؼبعرفة كمورد رئيسي؛ساسي يف اإلالعامل األ -
 اؼبعامالت التجارية؛ لكًتوين يفاإل سواق جديدة طغى عليها اعبانبخلق أ -
 نتشار اغبر للمعرفة ؛يتميز إقتصاد اؼبعرفة باإلنتقال واإل -
 نتاج ومشاركة اؼبعرفة لألفراد وليسوا مستهلكي اؼبعرفة فقط؛كما يتميز فيو اجملتمع بإ -
ارعة اؼبتسقتصادية لبحث والتطوير لتحقيق التنمية اإلقتصادية ومسايرة التغَتات اإلنفاق على ازيادة اإل -

 قتصاديات للدول الكربى؛التقانات كما تشهدة اإل
وإمبا يبقى اجملال مفتوح لكل من إىتم وأنفق قتصاديات والدول الكل ال يوجد حواجز إقتصاد مفتوح أمام اإل -

 فراد؛بُت األنتاج اؼبعرفة وتبادؽبا على إ
 بداع؛إقتصاد سبيز باإلبتكار والتجديد والتأكيد على اإل -
ؼبتابعة والرقابة يف صبيع مراحل إنتاج ومراقبة اؼبعرفة كبَتة والعالية من التخطيط والتنظيم والًتكيز على االدرجة ال -

 نتقاؽبا؛وطرق إ
صاد التقليدي ىذا من قتما كان عليو اإلكثر علومات وطرق معاعبتها وزبزينها أىتمام باؼبإقتصاد أصبح فيو اإل -

 ار يف رأس اؼبال البشري الذي يعد أساس العصرنة.ستثمجهة ومن جهة أخرى الًتكيز على اإل

                                                           
فريقيا، العدد الرابع، جوان إقتصاديات مشال إلة عرفة"، اؼبقومات والعوائق، ؾبقتصاد اؼبإقتصاديات البلدان العربية يف إندماج إعيسى خليفي، كمال منصوري،"   1

 .54 :، ص2006
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 تصاد المعرفةالفرع الرابع: أهمية إق
ز على ولية واؼبعدات الرأظبالية إذل الًتكيول مركز الثقل فيو من اؼبوارد األقتصاد اؼبعرفة من خالل ربتظهر أنبية إ          

 :1قتصاد اؼبعرفة يفاؼبعلومات واؼبعرفة ويبكن إهباز أنبية إ
 يلعب دور أساسي يف جعل اؼبعرفة العلمية واؼبعرفية أساس توليد الثروة يف اجملتمع وزيادهتا وتراكمها؛ -
اج السلعي أو يف  نتصاد اعبديد سواء بالًتكيز على اإلستخدام القوي للمعرفة أو يف اإلقتساىم يف تغيَت بنية اإل -

 جتماعية؛كافة األنشطة اإلقتصادية واإل
 نتاج اؼبعريف اؼبباشر غَت اؼبباشر ؛ية النسبية لإليزيد من األنب -
 قيق دخل  مارل كبَت لعمال اؼبعرفة؛قتصاد اؼبعرفة على خفض األسعار مقابل ربيعمل إ -
 نبية اػبدمات كاؼبخرجات؛ت وأفكار واؼبعرفة والعالمات التجارية كمدخالإرتفعت من خاللو قيمة األ -
 يصال اؼبنتوجات يف أسرع وقت؛سسة وإعمل على زبفيض التكلفة يف اؼبؤ ال -
 طار ما يتطلبو من متطلبات ومقومات؛ؼبعرفة تدريب ومراكز للتعليم يف إقتصاد اإستفادة عمال إ -
ولية وباالتارل ؿبل اؼبوارد األخذ يل اؼبعرفة واؼبعلومات إذل مورد إقتصادي متجدد أقتصاد اؼبعرفة يف ربو يساىم إ -

 القضاء على الندرة؛
م على زيادة أعداد العاملُت يف ؾباالت اؼبعرفة وخصوصا ذوي الكفاءات والقدرات اؼبتخصصة العالية يساى -

 اؼبستوى؛    
و غَت ماؽبم باؼبعرفة سواء بشكل مباشر أعاؼبعرفة على زيادة الدخل لذوي األفراد اؼبرتبطة أقتصاد يعمل إ -

 مباشر؛
رفة وشجع على فكار واؼبعلتكنولوجيا اغبديثة ونقل األنقل اقتصاديات الدول يف ساىم بشكل مباشر يف إ -

 ستثمار يف اؼبعرفة؛البحث والتطوير واإل
 قتصاد اؼبعرفة، وتظاؤل دور السيطرة اؼبركزية؛م اؼبؤسسات اليت توظف إزيادة نفوذ حج -

 قتصاد اؼبعرفة تكمن أنو:من خالل ما سبق يبكن أن نقول أن أنبية إ
 مصدر للقوة واؽبيمنة؛ -
 ستثمار وتكوين رأس اؼبال البشري وتنميتو؛وبفز على اإل -
 سواق ؼبنتوجاهتا وبالتارل وبقق ؽبا ميزة تنافسية؛على إخًتاق األ اؼبؤسساتيساعد  -

                                                           
 .110 -107، ص: 2014، 1ردن، طلنشر والتوزيع، األذباىات تطويره"، دار اؼبسَتة لإقتصاد اؼبعرفة و إأضبد علي اغباج ؿبمد،"   1
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 من خالل زبفيض التكاليف؛ داء اؼبؤسساتساىم يف زيادة أ -
 عمل على تغيَت زمان ومكان العمل؛ -
 ضاء على بعض الوظائف واؼبهن التقليدية؛قتصاد اعبديد اؼبعرفة القشهد عصر اإل -
 ت.بتكار يف اؼبؤسسايوفر البنية اؼبناسبة لإلبداع واإل -

 ة   قتصاد المعرفالفرع الخامس: عناصر إ
ؼبا يعرف حالياً وبوي اقتصاد اؼبعرفة ؾبموعة من العناصر واألبعاد اليت هبب توافرىا لتحقيق التقدم وتسهيل سبل االندماج 

 :1رقمي وتتمثل عناصره يف ما يليباالقتصاد ال
 قتصاد المعرفةإ أواًل: عناصر

فيد من شبراهتا ولذلك قتصاد اؼبعرفة فهو اؼبستهلك ؽبذه اؼبعرفة وىو اؼبستاجملتمع ىو أكرب قاعدة لدعم إ قوة بشرية مؤيدة:
 هبابياً؛ىذه الفوائد فعن مردودىا سيكون إ كيد اجملتمع علىكلما كان تأ

أي أن توافر ذلك اجملتمع يعد أفضل البيئات لنمو إقتصاد اؼبعرفة فعلى األفراد مسؤولية التطوير  مي:وجود مجتمع تعلي
 بداع والتقدم؛واإل

قتصاد اؼبعرفة فغياهبا يعٍت غياب التخطيط وىي إحدى اؼبتطلبات الضرورية إل توافر منظومة بحث وتطوير فاعلة:
 والتوجيو والتقوًن والتطوير؛

 بتكار يف ؾبال اؼبعرفة؛و قدرهتم ومعرفتهم على الربط واإلوى ة وصناعها:تهيئة عمال معرف
عرفة ربتاج إذل وسائل إنتقال وىو ما ساىم بو ظهور اإلقتصاد اعبديد الذي ن اؼبإ لكتروني الواسع:إيجاد الربط اإل

 قتصاد اؼبعرفة؛يعتمد على األنًتنت وسهولة اإلتصال وىذا من متظلبات إ
كباء العادل لنشر ثقافة ًا أوثق بالتواصل مع اآلخرين يف أكرب وتعدداؼبعرفة مصداقية أ خذتأحيث  مصداقية المعرفة:

 اجملتمع اؼبتعلم فكراً  وتطبيقاً يف اؼبؤسسات اجملتمعية اؼبختلفة.
 
 
 
 

                                                           
، 10، العدد 2دارية، اجمللدقتصادية واإلوذجاً"، ؾبلة الغري للعلوم اإلأمبقتصادي، مصر قتصاد اؼبعرفة يف ربقيق النمو اإلإؿبمد جبار طاىر الشمري،" دور   1

 .75، 74، ص، ص: 2008
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 قتصاد المعرفةثانياً: أبعاد إ
 :1قتصاد اؼبعرفة تتمثل يفىناك ؾبموعة من األبعاد إلقتصاد اؼبعرفة:أبعاد إ

ص عمل هباد فر اؼبصدر الرئيسي للقيمة اؼبضافة وإقتصاد اؼبعريف ىي السلعة و وتعترب اؼبعلومة يف اإل قتصادي:البعد اإل
 قتصاد؛وترشيد اإل

ىتمام بالوسائط عرفة وىو ما يعٍت ضرورة حتمية لإلقتصاد اؼبفيو تنتشر التكنولوجيا وتسود يف إو  البعد التكنولوجي:
 حسب الظروف؛ علوماتية وتكييفهاؼبا

ىتمام أكثر ٍت اإلفة اؼبعلوماتية يف اجملتمع وىذا يعاك سيادة على درجة معينة من الثقاوفيو تكون ىن جتماعي:البعد اإل
 بأنبية التكنولوجيا خاصة يف نقل اؼبعرفة ومد جسر التواصل بُت اؼبنتجُت واؼبستهلكُت؛

 شخاص .بداعيةال لألمعتربة للمعلومة واؼبعرفة واإلىتمام بالقدرات اإل يةنبإذ يعٍت اإلقتصاد اؼبعريف إعطاء أ البعد الثقافي:
 قتصاد المعرفةمقومات ومؤشرات إالمطلب الثاني: 

وبمل إقتصاد اؼبعرفة ؾبموعة من اؼبؤشرات يف طياتو تعترب أساس االندماج يف ىذا العادل اعبديد الذي يركز على 
تمام هبذه اؼبؤشرات ضرورة حتمية تصنف من خالؽبا تطور وربسن اجملتمعات إنتاج اؼبعرفة يف كافة اجملاالت وأصبح اإلى

  العصرية.
 تصاد المعرفة الفرع األول: مؤشرات إق

تصاالت رة ثورة تكنولوجيا اؼبعلومات واإلليت ربققت يف الدول اؼبتقدمة بصو اقتصاد اؼبعرفة ومعطياتو إن مضامُت إ       
اسية أسهمت بشكل مهم جداً يف توسيع مدى ربقيق أسم بدرجة كبَتة وقوية جبوانب العلستخدام الكثيف للمعرفة و واإل

قتصادية منها سواء مها يف معظم اجملاالت وبالذات اإلستخداإرزه من معطيات تقنية والتوسع يف ىذه اؼبضامُت. وما يف
اؼبقياس الرئيسي للتفريق ما بُت  صبحت فيو اؼبعرفةأالتعلم من خالل العمل، ويف عصر  وأمر بالتعلم الذايت تعلق األ

قتصادي دث طفرة غَت مسبوقة يف الفكر اإلقتصاد اؼبعلومات وصناعتها وبوالتخلف وأصبح النمو اؼبتسارع إل التقدم
نتاج اعبذرية يف أدوات ووسائل وطرق اإلمر بالتغيَتات ذا تعلق األإقتصاد اؼبعرفة بشكل خاص خاصةإبشكل ويف 

ختلف إت اليت ىذه اؼبضامُت واؼبعطيات ضبل معو ؾبموعة من اؼبؤشرا خضاممية اؼبوارد البشرية ويف والتسويق والتمويل وتن

                                                           
كتساب طلبة الصف العاشر ؽبا"،  إساسية العليا بغزة ومدى يف ؿبتوى كتب العلوم للمرحلة اإل قتصاد اؼبعريف اؼبتضمنةسعيد توفيق سعيد شقفة،"مهارات اإل  1

 .42،43ص:  ، ص،2013وطرق التدريس ، كلية الًتبية يف اعبامعة اإلسالمية،غزة، فلسطُت ، مذكرة ماجستَت، يف اؼبناىج 
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ا حسب تصنيفها  ساس سنتطرق ؽبوعلى ىذا األ عبديد على ربديدىا ويستحيل صبعهاقتصاد االباحثُت ومفكري اإل
 :1كاآليت

 :مؤشرات العلم والتكنولوجياوتحتوي على
 والتطوير؛البحث  -
 خًتاع؛اإلبراءات  -
 النشر العلمي؛ -
 ميزان اؼبدفوعات التكنولوجي؛ -

 مؤشرات الموارد البشرية وتحتوي على: 
 التعليم والتدريب؛ -
 س اؼبال البشري؛ رأ -
 ستثمار يف رأس اؼبال البشري؛اإل -

 تصاالت؛مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واإل
قتصاد اؼبعريف منهجية لقياس اإل (World Bank)ىذا من جهة  ومن جهة أخرى فقد طور البنك الدورل          

  (KAE)قتصاد اؼبعريفومؤشر اإل  KAM(Assessment Methodology)تسمى منهجية قياس اؼبعرفة
 : 2اؼبعرروفة من خالل ؾبموعة من اؼبؤشرات سبثلت يف

جابة على ًتكيز إلحملددة لو وقياسو وىذا الداء ودراسة العوامل اؼبؤثرة فيو واالًتكيز على األداء المنظمي: األ -
 دائهم؟أفراد يف السؤال: ؼباذا ىبتلف األ

يكن حدث العهد وإمبا كان ىذا  ستمرار والبقاء ودلجل اإلأمن  اؼبؤسسةرورة حتمية يف وىو ضاإلبداع:  -
  ىتمام نتيجة قرون مضت؛اإل

 ستثماردول وأصبح اإلي تطور تشهده الت وألؤسساعترب الرأظبال اغبقيقي يف اؼبالذي ي إدارة الموارد البشرية: -
 قتصاد اعبديد؛اإلنتاج اؼبعرفة يف ظل يف العنصر البشري ضرورة حتمية إل

                                                           
 .46-41قتصاد اؼبعريف يف ربقيق اؼبيزة التنافسية للبنوك، دراسة حالة اعبزائر"، مرجع سبق ذكره، ص، ص: عامر بشَت،" دور اإل  1
الرقمية"، ؾبلة  قتصاد اؼبعريف دراسة ربليلية آلراء عينة من اؼبؤسساتؼبعرفة وأثرىا يف مؤشرات اإلارة ادإي، حامد كرًن اغبدراوي،" عمليات ؿبمد جبار الشمر  2

 . 198-192ص:  ، 2011 18، العدد 7دارية اجمللد قتصادية واإلالغري للعلوم اإل
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ىا الفعال يف ـبتلف اؼبيادين نواعها وذلك لدور أعتماد عليها بشىت اليت تعاظم اإلتكنولوجيا المعلومات:  -
 رقمي؛قتصاد الات واؼبعرفة اليت أطغت يف ىذا اإلستخدام يف نقل وزبزين اؼبعلومواإل

قتصاد اؼبعرفة فإننا سنركز إوـبتلف مؤشرات  من خالل ىذه الدراسات ومن خالل أحباثنا يف الكتب والدراسات السابقة
 يف ىذه الدراسة على اؼبؤشرات التالية:

 أواًل: مؤشر البحث والتطوير
خَت فعاال إال من ولن يكون ىذا األبداع بتكار واإلرتباطا وثيقا بقدرهتا على اإلإة ؤسسداء اؼبأيرتبط ربسُت وزياد      

ت وتطور قدراهتا ؤسساقتصاديات الدول واؼبإتطوير  كما  يعترب أساس مبو ىتمام على البحث والنفاق  واإلخالل اإل
نتشار الواسع ؼبخابر البحث والتطوير اليت تعترب القلب النابض للتقدم من خالل اإل  ومكانتها احمللية والدولية،

اإلبداع واإلبتكار وزيادة عتماد عليها يف للحصول على للمؤسسة اإل نو يبثل الوسيلة الوحيدة اليت يبكني، ألالتكنولوج
بينو وبُت التطوير فكلما  نفاق لوجد ذلك النوع من العالقة الطرديةادية والبشرية. وتبقى مطالبة باإلستثمارات اؼبعائد اإل

و اػبربة علمية اؼبوجودة واليت مت التوصل إليها عن طريق البحث أؼبعارف النفاق كلما زاد التطوير الذي يعتمد على ازاد اإل
ة دخال التحسينات اؼبطلوبت وآالت تستعمل يف عمليات جديدة أو إو منتجا، واؽبدف منو إنتاج مواد جديدة أ العلمية

نفاق وزبصيص مراكز إلنسبة استثمار ورفع على اؼبنتجات واآلالت، ويف ظل إقتصاد اؼبعرفة وجب على اؼبؤسسة اإل
 وىذا لعدة أسباب:  للبحث
 ستيعاهبا على اؼبستوى العاؼبي؛ر من معارف وإستدراك ما يدو يسهم يف فهم وإ -
 التكوين اعبيد والفعال للعمال؛ -
 حسن للمعرفة اؼبتادولة؛ؤسسة التحكم واإلستخدام األحىت يستطيع العامل يف اؼب -
 انت تنتج سلعا وخدمات أفضل؛كلما ك  اؼبؤسساتنفاق من قبل كلما زاد اإل -
وهبا تتحقق  ؤسسةكانة وتنافس اؼبالصراع العاؼبي على رأس اؼبال البشري والًتكيز على اؼبعرفة كقومة ربدد م -

 قتصاد.ىداف اؼبؤسسات اؼبعاصرة يف ىذا اإلأ
 بداعثانياً: مؤشر اإل

وىو بداية من  ؤسساتفكار اعبديدة يف اؼباألبتكار إك العملية اليت تساىم يف تطوير و فاإلبداع ىو عبارة عن تل      
دارة اليوم يسبق لو مثيل، حيث هبمع علماء اإلورل ؽبا يف الواقع وتطبيقها بشكل دل غالل األستذل غاية اإلإخًتاع الفكرة إ

ب بداع حاجة ملحة ، وىذا ما هبة ومعقدة فبا هبعل حاجتها إذل اإلاؼبعاصرة تعيش ظروف متغَت  اؼبؤسساتن أعلى 
زباذ إة يف حل اؼبشكالت واؼبشاركة يف ت من خالل تنمية وتطوير قدرات العاملُت للمسانبؤسساالًتكيز عليو اليوم يف اؼب
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طاقة مكنونة يبتلك الفرد اؼببدع من أجل حل اؼبشكالت  نو:أاعبديدة، ويبكن تعريف اإلبداع ب كارفالقرارات وتوليد األ
 :1صناف نذكرىا يفأوىو يصنف لعدة  تنظيم األفكار وترتيبها، بأسلوب مغاير لألساليب القديبة من خالل

ولية لإلبداع اليت تكون سبب يف قيام ثورة من التفكَت  ويشتمل ىذا الصنف على الفكرة األ اإلبداع االساسي: -
 وىو على درجة كبَتة من التفكَت؛

 إلبداع األساسي األول؛: وىو اإلبداع الذي يؤدي إذل التطبيق الفعلي والعملي لاإلبداع التطبيقي -
 و اػبدمة الرئيسية؛ أصغَتة على اؼبنتج ىو عبارة عن تلك التعديالت ال اإلبداع االشتقاقي: -
واػبدمات الناذبة عن اإلبداع  حداث تغيَتات صغَتة على اؼبنتجاتأبداع الذي يؤدي إذل : وىو اإلإبداع التغيير -

 شتقاقي.  اإل
 :2ة من وراءه اليت تتمثل يفوتظهر أنبية اإلبداع من خالل الفائد

  زيادة اػبدمات وعمليات السوق؛إذلضافة إنتاج ذباري متطور إتوليد و  -
 قتصادي؛والرحبية واؼبسانبة يف النمو اإل نتاجزيادة اإل -
 نتقال من النمو اػبام إذل مبو عادل ومستدام من خالل ربسُت اؼبؤسسات وتطوير النماذج؛اإل -

 وما على التطور ويعد اإلبداع موردا ىاما لتطوير نشاطها، فعن طريق بعث تبحث داليوم  اؼبؤسساتكما أن 
خبلق موارد جديدة  ؤسسةمنتجات جديدة، زيادة العرض، تلبية اغباجات اعبديدة يف السوق، وتنويع النشاط، تقوم اؼب

 :3على التنافسية من خالل ؤسسةهبا تطورىا  وزيادة قدرة اؼب للدخل سبول
 سرعة تقدًن منتجات جديدة؛ -                 
 تقليل تكلفة التصنيع من خالل اإلبداع يف العملية. -                 

 ستثمار في رأس المال البشريثالثا: مؤشر اإل
بداعية تؤثر إواىب اؼبميزة كما يبتلكون قدرات يقصد برأس اؼبال البشري اؼبتميز ذلك النوع من األفراد الذين يبتلكون اؼب   

كن أن تسهم يف نتاجية اليت يباإلصباع على أن العنصر البشري من أىم العناصر إ، وعليو ىناك 4تؤسسانشطة اؼبيف أ
                                                           

الدورل األول اقتصاديات اؼبعرفة واإلبداع، جامعة البليدة، يومي  مداخلة ضمن اؼبلتقىيادة يف اؼبنظمات اإلقتصادية "، ر تل ، لبجَتي نصَتة،" اإلبداع والفريد كر  1
 .7-6، ص، ص: 2013أفريل  17-18

، ص 2011قتصادية وإدارية، العدد العاشر، ديسمرب إقتصاد اؼبعرفة"، ؾبلة أحباث إبداع كمدخل ريادي يف ظل لى اإلعلي فالح الزع ي، " العوامل اؼبؤثرة ع  2
166. 

بداع التكنولوجي يف تدعيم اؼبركز التنافسي للمنظمة"، مداخلة ضمن اؼبلتقى الدورل حول اإلبداع والتغيَت ىاب، بن الًتكي زينب،" مسانبة اإللو بن بريكة عبد ا  3
 .6 :، ص2010ماي  13-12يف اؼبنظمات اغبديثة"، جامعة البليدة، اعبزائر، يومي 

 .32 :، ص2006ق اؼبيزة التنافسية"، الدار اعبامعية، االسكندرية، مصطفى ؿبمود أبو بكر،" اؼبوارد البشرية مدخل لتحقي  4
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ات وربسينو وأن التحديات اليت وبملها العصر اعبديد لن يتصدى ؽبا إال رأس مال بشري دائم الرقي، ؤسسربقيق أداء اؼب
جملتمعات حىت يبكن للجميع اؼبشاركة يف العادل اعبديد ويف ظل النمو سواء على اؼبستوى الفردي أو على صعيد ا دائم

ة ؤسسل السبل وأكثرىا جدوى يعطي للمستثمار يف اؼبورد البشري بأفضوعليو فإن العناية واإلسياق تنافسي بالغ اغبدة، 
ه األنبية يف تزايد ستثمار، ومازالت ىذتنمية يعد من أىم وأعلى درجات اإلعتبار أن اإلنفاق على ىذه الإمكانتها على 

مستمر وتأخذ ؾبراىا يف الدراسات والفعاليات اليت تنظم وبشكل متواصل على كافة األصعدة احمللية واإلقليمية والدولية، 
 :1وأنبية ذلك يف كون أنو

عطاء ميزة تنافسية إنتجات بؼبمورد شبُت وبمل معرفة معرفة كامنة يف األفراد تساىم يف ربسُت العمليات وا -
 ة؛ سسؤ للم

على اػبربات الذاتية عتباره موردا يتسم بالندرة كونو حاصل بًتاكم خربات العاملُت ومعرفتهم التطبيقية اؼببٍت إب -
 خرى؛أة ؤسسوليس ؼب ؤسسةلنفس اؼب

لمهم وتكوينهم خرى وحسب طرق تعأذل إة ؤسسختالف خرباهتم من ممورد ال يبكن تقليده بسهولة إل -
 ات؛ؤسساؼبختلف بُت اؼب

نبية البالغة اليت توذل للعنصر اؼبعريف تزامنت خصوصا والعادل يشهد يوما بعد يوم تغَتات متالحقة نتيجة ىذه األ      
ات اليوم مبدأ ؤسساوقد تبنت اإلدارة صبيع اؼبللتطورات التقنية اليت ربدث بفعل اإلنسان وتنعكس عليو يف ذات الوقت. 

الواحد والعشرين الذي يركز على  تعطى ميزة تنافسية خاصة مع دخول القرن ىتمام بالبشر كأحد اؼبؤثرات القوية اليتاإل
ة ربقق أرباح يف ة ناجحؤسسرك الرئيسي يف إطالة بقاء أي مقتصاد اؼبعرفة ويعترب أن إنتاجية رأس اؼبال البشري ىو احملإ

ىيم واؼبعلومات من جهة واؼبهارات أنو" ؾبموعة اؼبفاالعادل، والذي يبكن تعريفو على  قتصاد ناجح يفإالسوق وأساس أي 
 نساناالذباىات والسلوكيات واؼبثل والقيم من جهة ثالثة اليت وبصل عليها إلواػبربات وعناصر األداء من جهة ثانية وا

عن عن طريق نظم التعليم النظامية وغَت النظامية، واليت تساىم يف ربسُت إنتاجية وتزيد بالتارل من اؼبنافع والفوائد الناصبة 
 ".2عملو

 
 

                                                           
" رأس اؼبال الفكري يف ستثمار يف رأس اؼبال الفكري كمدخل لتحقيق ميزة تنافسية"، مداخلة ضمن اؼبلتقى الدورل اػبامس حولؿبمد زبَت، شوقي جدي،" اإل  1

 .13 :، ص2011ديسمرب  14- 13مي قتصاديات اغبديثة"، يو عمال العربية يف ظل اإلمنظمات األ
قتصادية التسيَت دراسات،معهد العلوم اإلعبد اللطيف مصطفى،" دور رأس اؼبال البشري يف خلق القيمة يف اؼبؤسسات اؼبصرفية"، ؾبلة الواحات للبحوث وال  2

 .26 :، ص2009، 7العلوم التجارية ، اؼبركز اعبامعي غرداية، العدد 
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 تصال       رابعاً: تكنولوجيا المعلومات واإل
ئق  وخاصة يف ؾبال اؼبعلومات رتباطًا كليًا بالتطور التكنولوجي الفاإمرتبط  اؼبؤسساتداء أربسُت ال شك أن     
ثل ذلك ن تكنولوجيا اؼبعلومات اليت سبإدق فأقتصاديات اغبديثة. وبشكل أمشل و تصاالت اليت أصبحت عماد اإلواإل

ذباىات وىي بذلك تساىم يف نواع واإلت اؼبختلفة األتصاالاغبواسيب اؼبتطورة وتكنولوجيا اإلالًتابط ما بُت تكنولوجيا 
، وما ينبغي 1قتصاد اعبديدنًتنت الذي يتميز بو ىذا اإلنات معتمدتًا يف ذلك على عامل األسرعة تناقل اؼبعلومات والبيا

سي لنمو ىذه قتصادية، واحملرك الرئيتكون األساس للقيام بالنشاطات اإلكانت ومازالت وس  ن اؼبعرفة التكنولوجيةأقولو 
ساليب أستخدام إدوات إنتاج جديدة أو من خالل أستخدام وسائل و إعتماد على عليها ىبلق النشاطات حيث اإل

لرأس اؼبال  دمو من معلوماتنتاج وتقلل تكلفتو وربسن نوعيتو من جهة ومن جهة أخرى ما تقنتاجية جديدة تزيد اإلإ
ي السائد حاليا تبقى قتصادظل اؼبناخ اإلن وظائف اؼبستقبل ربدد وفقا ؼبتطلبات التغَت .ففي إالبشري يف ظلها حيث 

 :2ت تعمل على اغبفاظ على مركزىا التنافسي ولنجاح وربقيق ذلك يتوقف على عدة عواملؤسساصبيع اؼب
 ة؛ؤسستياجات اؼبحإوفَت اغباسب اآلرل حسب متطلبات و ت -
 ؛اؼبؤسسةالتخطيط اعبيد يف  -
 ربديد رغبات اؼبستهلكُت؛ -
 لتزام ودعم اإلدارة العليا؛إ -
 ة؛     ؤسستصاالت وإسًتاذبية اؼبامل بُت تكنولوجيا اؼبعلومات واإلالتك -

ستثمار يف ال اإلة ؾباالت اغبياة خاصة يف ؾبوقد أثر التطور اؽبائل الذي عرفتو تكنولوجيا اؼبعلومات واإلتصال على كاف
جهزة والربؾبيات وغَتىا من صة لكل من األعتباره شاماًل جملموع اؼببالغ اؼبخصواإلتصاالت ) بإ تكنولوجيا اؼبعلومات

فتح ستثمار ىذا اإل (.3عتبار رواتب العاملُت يف األقسام اؼبتخصصة يف إدارهتالبنية التحتية، مع األخذ بعُت اإلعناصر ا
لثروة وتنميتها، نتاج اعتماد اؼبعرفة كمورد إلإقتصاد يقوم على إعرفة على نطاق واسع، خاصة يف ظل فرصا كبَتة لنشر اؼب

                                                           
 .327 :، ص2007ة،" أساسيات نظم اؼبعلومات احملاسبية وتكنولوجيا اؼبعلومات"، دار الوراق للنشر والتوزيع، االردن، مصطفى سليمان الدالنب  1

2 Andre Deyreux,  «  Le Système D’information, Le Nouvel Outil De Stratégie », maxima, France, 2004, p: 25. 
ق اغبرة األردنية("، ؾبلة أحباث تثمار يف تكنولوجيا اؼبعلومات على ربسُت األداء اؼبؤسي) دراسة حالة مؤسسة اؼبناطسي الكسابة، سعاد برنوطي،" أثر اإلوصف  3
 .289 :، ص2011قتصادية وإدارية، العدد العاشر ديسمرب إ
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متصاعد ومتسارع يعرب عن درجات زبذت مبطا إمع اؼبعرفة واجملتمع الرقمي وقد طلق عليها ؾبتأوأوجدت ؾبتمعات 
 :1رتقاء اإلجتماعي اؼبتمثلة يف احملطات التاليةاإل

سري داخل والذي كان نتيجة التحصيل الكثيف للمعلومات وتطبيقات اؼبعلوماتية اليت ت :مجتمع المعلومات -
 هباد اغبلول للمشاكل.إيبارسها، وتفسَت ـبتلف اغبوادث و نشطة اليت اجملتمع لدعم ـبتلف األ

جتماعي اإل قتصادية والنماءىم مورد لتنمية صبيع القطاعات اإلأستغالل اؼبعرفة كإوالقائم على  مجتمع المعرفة: -
 بصفة عامة؛

رة على التعلم ذاتيا وذلك رتقاءًا حيث يزخر بكثَت من الكائنات القادإعلى اجملتماعات أوىو  مجتمع التعلم: -
صبحت موزعة على اآلالت أعلى الكائن البشري دون سواه، بل صبحت ملكة الذكاء غَت مقصورة أبعدما 

 واألدوات والنظم واؼبؤسسات؛         
ت دارية أكثر منها غباجاواإلتكنولوجيا اؼبعلومات سانبت بشكل مباشر يف زيادة اغباجة للمهارات الفكرية ن أال شك 

 :Sponos2خرى ذكر ثَت األأاؼبهنية، ومن نتائج الت
ونظم زبطيط موارد  دارياإل زباذ القرارإستخدام التكنولوجيا وخاصة نظم إرتباطا بُت اؼبهارات التحليلية و إوجود  -

 ؛اؼبشروع
 ستخدام التكنولوجيا اغبديثة؛إوجود عالقة بُت مهارات القيادة و  -
 ستخدام نظم دعم القرار؛إبداعي باط فكري بُت التفكَت اإلرتإىناك  -
زباذ إهارات القيادة لتحمل اؼبسؤولية و زباذ القارات ومإىناك تاثَت حىت يف حاجة العاملُت للتدرب على  -

 القرارات. 
 ةدارة المعرفإخامساً: مؤشر 

بالكيفية اليت  قتصادي:" ىي اغبصول على اػبربات اعبماعية أينما وجدت وتوزيعهادارة اؼبعرفة من اؼبنظور اإلإ      
داء ستخدامها لتحسُت األإكتساب اؼبعرفة و إبداع و إر من اإلنتاجية، وىي بذلك عملية على قدأتساعد على ربقيق 

دائها تتخذ قراراهتا أوم أصبح حديثًا جدًا  وعلى أساس اؼبعاصرة الي تؤسسادارة اؼبعرفة بأداء اؼبإ"، وربط 3التنظيمي

                                                           
قتصاديات اؼبعرفة إداخلة ضمن اؼبلتقى الدورل األول مقتصاد اؼبعرفة"،  إلكًتوين للموارد البشرية يف ظل ملود عودية، شريفي خَتة،"تكنولوجيا التعليم اإل  1

 .4 :، ص2013أفريل  18-17واإلبداع، جامعة البليدة، يومي 
 .32 :، ص2011اىرة، ليلى حسام الدين،" أثر التقدم يف تكنولوجيا اؼبعلومات على اػبصائص النوعية والكمية للموارد البشرية"، اجمللة العربية لإلدارة، الق  2
سكن(، سس الغسًتاذبية والتكنولوجية يف تطبيق غدارة اؼبعرفة) دراسة ربليلية لىراء غطارات اؼبديرية اعبهوية للصندوق الوطٍت للبوعزيز شييشون، "أنبية األ أ.  3

 .54 :، ص2011قتصادية وإدارية، العدد العاشر، ديسمرب إؾبلة أحباث 
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مثل ؼبواردىا وبكفاءة ستخدام األتستطيع تنفيذ اػبطط والربامج واإلىدافها ومنها أذباىات سَت نشاطها وربقيق إد لتحدي
و أريعة سواءا على اؼبستوى احمللي سجتماعية والسياسية القتصادية واإلل التغَتات والتقلبات البيئية اإلعالية، خاصة يف ظ

العاؼبي، ولتحقيق ىذا يتطلب مواكبة كل ما ىو جديد يف اإلدارة ويف قدرهتا على توظيف مواردىا للحصول على 
قيمة ىي اؼبعرفة  اؼبؤسسةدارة اؼبعرفة بشكل أساسي على فكرة أن أكثر موارد إتسهم يف بقائها ومبوىا. وتستند  ـبرجات

يبتلكها صبيع  ستخدام اؼبعرفة اعبماعية اؼبًتاكمة اليتإ، فهي بذلك تتمحور حول اؼبؤسسةفراد العاملون يف اليت يبتلكها األ
وعة النشاطات والعمليات مة،وعليو فهي ؾبؤسسىداف اؼبأعماؽبم من أجل ربقيق أة وتطبيقها يف ؤسسالعاملُت يف اؼب

ستخدامها والعمل على ربويلها إذل إتبار وتصنيف اؼبعرفة  و خإة على توليد و ؤسسهنا مساعدة اؼبأاليت من ش اؼبؤسساتية
 سيما ستقرار والغَت مستقرة تتصف بالتقلب وعدم اإلات األعمال تعمل يف بيئة ؤسسن مأاؼبا ، فط1ـبرجات كمنتجات

ى ة على مستو ؤسساؼبعرفة وىذا يستوجب وقوف اؼب قتصادإكبو ات ؤسستصالت وتوجو اؼبؾبال تقانة اؼبعلومات واإل
مكاناهتا وقدراهتا وىذا ما تلعبو إدارة اؼبعرفة يف ربقيق قيمة ؽبا ويف تنافسيتها وموقعها يف السوق ليس أأدائها للكشف عن 

 :  2فقط يف ربسُت األداء ولكن ؼبا ؽبا من فوائد يف
 ة؛ؤسسبداع داخل اؼبربسُت اإل -
 ات اػبدماتية؛ؤسسة وربسُت خدمات اؼبؤسسنتاجية اؼبإزيادة  -
 زباذ القرارات؛إعملية ربسُت  -
 زيادة وعي األفراد وربسُت خرباهتم فيما يتعلق بعمليات التشغيل؛ -
 فتح فرص للمستخدمُت للبحث عن طرق وأساليب جديدة للعمل أكثر براعة؛ -
   العمل على زيادة مستوى التعاون بُت األفراد بصورة أكرب. -

 قتصاد المعرفةإركائز لفرع الثاني: ا
 :3قتصاد اؼبعرفة ىيرل أربعة ركائز أساسية إلبنك الدو لقد حدد ال

قتصادي طار اإلالذي تلعبو اغبكومات يف توفَت اإلويقصد بو دور الدور  قتصادي والمؤسسي:طار اإلاإل -
داء الفعلي ذل األإضافة قتصاد اؼبعرفة باإلإىا من الشروط اليت تعمل على رفع عمال وغَت واغبوافز جملتمع األ

 قتصاد؛لإل

                                                           
 .54 :، ص2011أسامة، األردن،  إبراىيم بدر شهاب اػبالدي،" معجم اإلدارة"، دار  1
 .29 :ليث عبد اهلل القهيوي،" إسًتاذبية إدارة اؼبعرفة واألىداف التنظيمية"، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .149 -148،  ص، ص: 2012، 1ردن، طة"، دار صفاء للنشر والتوزيع، األقتصاد اؼبعرفإ"رحبي مصطفى عليان،  3
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كة فيها ستخدامها واؼبشار إستحواذ أو اغبصول على اؼبعرفة و ليت تؤكد أن اؼبواطنيُت معدين لإلا م:نظم التعلي -
حداث تغيَتات كربى على كل اؼبستويات، ويف حتياجات اعبديدة يتجو التعليم إلفبقيادة التكنولوجيا واإل

اؼبعتمد على تدريب اؼبستمر ن التعليم والأجيات وقنوات التوزيع، عالوة على ؾباالت متنوعة تتضمن اؼبنه
قتصاد اؼبعرفة، حيث السرعة اليت تتطور عندىا اؼبعرفة إ كثر اػبصائص الرئيسية لبيئةأالتكنولوجيا نبا من 

 والتكنولوجيا واؼبهارات العالية اؼبطلوبة؛
جل تكوين أ مال التجارية ومراكز التفكَت منعظم التعاون الواسع والقوي بُت األويقصد هبذه الن نظم اإلبداع: -

سية، فبا يشارك يف بداعية والطرق والتكنولوجيات اليت تعطي اؼبنتجات واػبدمات ميزة تنافو تطبيق اؼبفاىيم اإلأ
 قتصاد اؼبعرفة، كعمالة معرفية منافسة ومطلوبة تستطيع ربديث مهاراهتا دورياً.إتطوير وربقيق 

تصاالت وتكنولوجيا اؼبعلومات ساسية يف ؾبال اإلويقصد هبا البنية األ البنية األساسية لمجتمع المعلومات: -
اليت  ساسيةاأل البٌتؼبفهوم الواسع تتضمن كل وإذل أي حد ىي متقدمة ومنتشرة ومتاحة ورخيصة، ولكن يف ا

 قتصاد معلومات فعال. إتدعم ؾبتمع معلومات فعال و 
ئر سنة قتصاديات اؼبعرفة واإلبداع باعبزاإول ول حامطية زىية يف اؼبلتقى الدورل األضبد، وقر أوقد أسند الدكتور عالش 

 :1قتصاد اؼبعرفة سبثلت يفأربع ركائز أساسية إل 2013
ستعداد للبقاء عمال اؼبعاصرة اإلات األؤسساقتصادية ؼبأن ما أفرزتو العوؼبة اإل بتكار) البحث والتطوير(:اإل -

بالبحث والتطوير الذي يبنح مام ىتل اإلال من خالإؼبية اعبديدة وال يتسٌت ؽبا ذلك ومواجهة التحديات العا
ال من خالل عمل إدارة وال يكون ىذا ؾبال اإلنتاج والعمليات واإلات معرفة التقنات اعبديدة يف مؤسسلل
 بداعي وذبديدي مستمر؛إ

س اؼبال البشري لتوفَت اليد أىتمام بر ساسية الذي تعُت على اغبكومات اإلحتياجات األوىو من اإل التعليم: -
تصال وكذا  دؾبها يف م واإلعالطار التحكم يف تكنولوجيا اإلإرة وكذلك تكوين عمال للمعرفة يف املة اؼباىالع

 اؼبناىج التعليمية وبرامج التعلم مذى اغبياة؛
ذل بنية ربتية قوية مبنية إقتصاد اعبديد وبتاج اإل تصاالت:نية على تكنولوجيا المعلومات واإلالبنية التحتية المب -

مات ونشر تصال وىذا لتسهيل نشر وذبهيز اؼبعلو ل التقنات اعبديدة لتكنولوجيا اؼبعلومات واإلث وسائحدأعلى 
قتصادي وربفيز اؼبشاريع القائمة على إنتاج قيم تياجات احمللية ، لدعم النشاط اإلحاإلاؼبعرفة وتكييفها مع 

                                                           
قتصاديات اؼبعرفة واإلبداع"،  إاخلة ضمن اؼبلتقى الدورل االول "قتصاد اؼبعرفة"، مدإعمال التكنولوجية يف بناء اضنات األقرامطية زىية،" أنبية ح عالش اضبد،  1

 .4، 3، ص، ص: 2013افريل  18 – 17جبامعة سعد دحلب البليدة، اعبزائر، 
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رة ملحة من ضحت ضرو و ديثة اليت أعتماد على ىذه الوسائل اغبمضافة وذات جودة وىذا لتعاظم اإل معرفية
حدث ما توصل أقتناء إجل مسايرة و أخرى من ات األؤسسصبحت تنافس اؼبأو اليت ؤسساتضروريات العصر وم

متالكا لقدرة تنافسية على إة ربتية وقاعدة قوية حاليا يبثل ن حيازة وتوفَت بنيأعتبار إليو التقدم يف ىذا اجملال بإ
 الصعيد الدورل؛

طر القانونية والسياسية اليت هتدف إذل قتصادية قوية تستطيع توفَت كل األإوتقوم على أسس  لرشيدة:الحاكمية ا -
تاحة إكثر أتصاالت إذل جعل تكنولوجيا اؼبعلومات واإلزيادة اإلنتاجية والنمو، وتشمل السياسات اليت هتدف 

لقدرة التنافسية للمؤسسات الصغَتة ويسرا، وزبفيض التعريفات اعبمركية على منتجات التكنولوجية، وزيادة ا
 واؼبتوسطة. 

 قتصاد المعرفةالتحول الى إسباب الفرع الثالث: دوافع وأ
تقنيات اعبديدة اليت عجلت بظهور إقتصاد جديد أصبح حتمية هبب اإلنتقال قتصاد اؼبعرفة مع التغَتات والإن مرونة إ

قوى الدافعة الرئيسية اليت تؤدي إذل التوجو إذل ر عدد من الذل توفإليو خاصة وإن كل الظروف مواتية لذلك باإلضافة إ
 :1قتصاد اؼبعريف أبرزىااإل

 ضافة قيمة مضافة؛تنامي دور اؼبعرفة كعنصر ىام إل -
 زدياد اؼبنافسة حدة للمنتوجات؛قبر عنها من فتح لألسواق العاؼبية وإالعوؼبة وما أ -
 ثورة تكنولوجيا اؼبعلومات واؼبعرفة؛ -
 يب للشبكات؛نتشار الرىاإل -
جن ي مام كل أنواع اإلستثمار األأفسح اجملال أ مر الذية وتالشي اغبدود بُت البلدان، األربرير التجارة العاؼبي -

 اؼبباشر؛
 س اؼبال الفكري اؼببٍت على التعلم وتوليد اؼبعرفة؛ظهور مفهوم رأ -
تكامل بُت  جراءإقتصاديا ر إوفاليف النقل واإلتصاالت جعل من األالتغَت التكنولوجي الريع وإلبفاض تك -

 رجاء العادل حبثا عن الكفاءة؛كونات عرب أالعمليات اؼبتباعدة جغرافيا ونقل اؼبنتجات واؼب
هباد كافة لتقنات اعبديدة وزيادة كفاءهتا وإات للبحث عن طرق جديدة ؼبواجهة ااؼبنافسة اؼبتزايدة أدت باؼبؤسس -

 ديدة. سواق جبل للحفاظ على بقائها والبحث عن أالس

                                                           
قتصاديات اؼبعرفة واإلبداع"،  جبامعة سعد دحلب إول "ضمن اؼبلتقى الدورل األ "، مداخلةقتصاد اؼبعرفة يف اعبزائر الواقع والتحدياتإعامر بشَت، يدو ؿبمد،"   1

 .8 :، ص2013افريل  18 – 17البليدة، اعبزائر، 
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 قتصاد المعرفةالفرع الرابع: مظاهر إ
ة ومفهوم إقتصاد اؼبعرفة فإن ىذا اإلقتصاد اعبديد دل يظهر عبثًا وإمبا ىناك ؾبموعة من بعدما تعرفنا على نشأ          

 :1لفية الثالثة واؼبتمثلة يفاؼبظاىر اليت أدت إذل ظهور ىذا األخَت يف األ
ما يظهر من  زيادة رأس اؼبال الغَت منظور وىوحيث سانبت التقنات يف  ر:تزايد حصة رأس المال غير المنظو  -

، بينما أصبح ال يبثل 19عبزء الثاين من القرن نتاجية العمل، خالل النمو يف رأس اؼبال اؼبنظور ثلثي إخالل ا
 ربع أو طبس إنتاجية العمل يف القرن العشرين؛سوى  

باؼبئة من  50بـ  1985فقد سانبت يف سنة  ة والمعلومات:التسارع المستمر في الصناعة كثيفة المعرف -
دراج وسيلة قياس جديدة للقيمة اؼبضافة قائمة على ، فبا أدى هبا إذل إOCDEالدخل اإلصبارل جملموعة 

 مسانبة القطاع اؼبعريف يف القيمة اؼبضافة للمؤسسات.
أدت إذل ظهور اغباجة إذل اليد العاملة اؼبؤىلة ن السرعة الرىيبة لتطور التقنات إ رنفاع نسبة العمالة المؤهلة:إ -

 ذل كفاءات ومهارات عالية اؼبستوى؛ة الديناميكية للمؤسسة وبالتارل فهي ربتاج إستخدامها ؼبسايرة البيئإل
ء النشاطات كثيفة اؼبعرفة ، فبا دالقد أدى التطور التكنولوجي إذل ربسُت أ التطور في تكنولوجيا المعلومات: -

 نتاجية يف ىذا اجملال؛ر صناعات جديدة ووفرات إذل ظهو ى إدأ
بَت يف للمداخيل ونواتج السلع اإلستهالكية رتفاع الكإن اإل بلوغ مرحلة من االشباع لالحتياجات القاعدية: -

كثر من منتجاهتا ذات وربقيق ذلك النوع من اإلكتفاء دفع اليوم باؼبؤسساات إذل ضرورة ربقيق سبيز وتنوع أ
 لية اعبودة يف عصر الالملموسات؛اؼبواصفات العا

دة النفاقات على البحث تسم ىذا العصر اعبديد بزيالقد إ  ستراتجيات اإلبداع:اإلنتقال المكثف الى إ -
ثر من اؼباضي وىذا ما تسٌت للمؤسسات تبٍت إسًتاتيجية إنتاج مرتبطة أكثر باليقضة السوقية كوالتطوير أ

 سبيز تشكيلة منتجات تستجيب لطلب أكثر ذبزئة من ذي قبل.نظمة اػببَتة اليت أدت اذل تنوع و واأل
قتصاد اعبديد اؼبؤسسات متعددة اعبنسيات حيث طغت يف ىذا اإل ظاهرة المؤسسات المتعددة الجنسيات: -

وشهد تغَت يف خريطة العمل وتعاظم دورىا بعدما فتحت ؽبا اغبدود اعبغرافية واغبواجز يف شكل عالقات تعاون 
 طويلة اؼبدى. 

 
                                                           

هادة الدكتوراه ، كلية العلوم طروحة لنيل شأادية) دراسة حالة ؾبمع صيدال("، قتصل لتسيَت التغيَت يف اؼبؤسسات اإلصليحة بوصوردي،" اإلبداع كمدخ  1
 .159، 158، ص، ص: 2014/2015قتصادية والعلوم التجارية التسيَت، جامعة اغباج ػبضر باتنة، اإل



إدارة المعرفة في ظل إقتصاد المعرفة                 الفصل األول                                      
 

22 
 

 قتصاد المعرفةالفرع الخامس: مقومات ومتطلبات إ
 :1قتصاد اؼبعرفة مقومات ومستلزمات أساسية من أبرزىاإن إل   

تصاالت متطورة دبا يعمل على تسيَت نقل البيانات مالئمة ومتطورة مبنية على شبكة إ توافر بنية ربتية معلوماتية -
 بسهولة وسرعة؛

اليت تستخدم تطبيقات  اتسة حىت تكون صاغبة ومهيأة إلستضافة اؼبؤسسالبيئة اليت تعمل يف ظلها اؼبؤس جودة -
 لكًتونية؛األعمال اإل

 تصاالت واؼبعداتية لألعمال مثل الشبكات وخطوط اإللكًتوندمات الضرورية لدعم التطبيقات اإلبناء اػب -
 نًتنت ومتطلبات العمل؛اػباصة اليت تعمل على ربط اؼبؤسسة باأل

التبادل اإللكًتوين  عماؽبا على تقنياتدى أفراد اجملتمع إلرتكاز اؼبؤسسة اإللكًتونية وأداء أوجود الوعي الالزم ل -
لكًتوين ، فاجملتمع الذي تنتشر بو ثقافة إستخدام األنًتنت وطرق الدفع اإلن تكون آمنة وموثوقة هباواليت هبب أ

 لكًتونية؛واؼبؤسسات اإل يكون أكثر فعالية يف التحول كبو إقتصاد اؼبعرفةوالبطاقات البنكية 
نت كما هبب  نًت وين الالزم ؼبعامالت عرب شبكة األتوافر بيئة قانونية وتنظيمات فعالة تعمل على توفَت الدعم القان -

ع  لكًتونية الالزمة لدفع حركة اجملتمتتمتع بيئة اؼبؤسسة بقدر كبَت من اغبرية يف إنشاء وتأسيس اؼبؤسسات اإل
 كرب.خبطى أ ككل كبو التنمية الشاملة
 :2كما يبكن إضافة مقومات أخرى

قتصاد مدى السرعة اليت يبكن من خالؽبا أن يتحول إذل إقتصاد اؼبعرفة على ادة من إتعتمد قدرة بلد ما على اإلف -
تعليمي، حيث يكون األفراد والشركات قادرين على إنتاج الثروة حبسب خرباهتم على التعلم واؼبشاركة يف 

 اإلبداع؛
 نفاق اؼبخصص لتعزيز اؼبعرفة؛كلة اإلنفاق العام وترشيده وإجراء زيادة حاظبة يف اإلإعادة ىي -
 العمل على خلق رأس اؼبال البشري وتطويره بنوعية عالية، وعلى الدولة خلق اؼبناخ اؼبناسب للمعرفة.  -

إستجابة ؼبتطلباتو وينبغي صاد اؼبعرفة يتطلب أفكار جديدة وإعادة اؽبندسة للعديد من األنشطة واألعمال قتإن قيام إ
 :3عتبار اآليتأخذىا بعُت اإل

                                                           
 .20، 19، ص، ص: 2006قتصاد اؼبعرفة"، مركز دراسات وحبوث الدول النامية، جامعة القاىرة، مصر، إأضبد عبد الونيس، مدحت أيوب،"   1
 .7 :ص ،2010نعكاساتو على التنمية البشرية"، دار جرير،عمان،إقتصاد اؼبعرفة و إاعمي،" ذاري، ىدى  زوير ـبلف الدعدنان داود، ؿبمد الع 2
 .26 :، ص2004قتصاد اؼبعرفة أين كبن منو"، ؾبلة العريب، عدد أيار، إؿبمد دياب،"   3
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 عمليات حديثة؛ حداثإكتساب اؼبعرفة ر للتعلم وإالتعزيز اؼبستم -
 نقل ونشر و تبادل اؼبعرفة؛ تطوير طرق -
 بداع؛خلق أنظمة لتشجيع وربفيز اإلبتكار واإل -
 خلق اعبو اؼبناسب للمعرفة؛ -
 للتالئم مع البيئة االقتصادية اعبديدة؛عتماد على آليات العمل حديثة إستحداث اإل -
 تغيَت اؼبهارات واؼبؤىالت اؼبطلوبة للعمل وتطوير كفاءات وقدرات العنصر البشري والبيئة اؼبعاصرة؛ -
 دارة اؼبعرفة.   تفعيل آليات إ -

 : 1ضبد نبشري بعض اؼبتطلباتإضافة إذل ما سبق يرى عمر أ
على مصادر اؼبعلومات والبيانات وىذا ما يساعد على توليد اؼبعرفة هباد بنة ربتية معلوماتية فاعلة: وتشتمل إ -

 وتزايدىا؛
ستثمار واسيب وشبكات اؼبعلومات وخاصة األنًتنت والنظم اػببَتة ألن اإللكًتونية قوية وتشمل اغبإهباد بنية إ -

 كثر كفاءة؛ولوجيا اؼبعلومات يسهم يف مبو اإلنتاجية وربقيق أيف تكن
قتصاد اؼبعرفة ة اؼبرنة واليت تتالئم ومتطلبات إت رقمية تعتمد على اؽبياكل التنظيميؤسساالًتكيز على وجود م -

 الذي يشهد اغبركة السريعة لتنقل اؼبعرفة واؼبعلومات؛
ة بينها لتسهيل ت توفَت البيئة اليت تسمح بتدفق اؼبعلومات والبيانات وتبادل اػبربة واؼبعرفة بسرععلى اؼبؤسسا -

 تصال بينهما.عملية التواصل واإل
ستيعاهبا ونقلها وتوطينها ر على فهم التكنولوجيا اغبديثة وإتكوين العنصر البشري وتأىيلو حىت يكون قاد -

 وتطويرىا؛ 

 إدارة المعرفة:ثانيالمبحث ال
ولت إذل ربقتصادية العاؼبية، ومع هناية األلفية السابقة وبداية األلفية اغبالية ذباىا حديثا يف الرؤى اإلإثل اؼبعرفة سب     

تاجية وشرط أساسي من شروط قباح نبارىا احملرك األساسي للعملية اإلعتإقتصاد العاؼبي، بأساسي من أركان اإل ركن
 ستمرار اؼبؤسسات الرقمية اغبالية يف السوق العاؼبية.إو 

 
 

                                                           
 . 224-221ذل التميز والريادة"، مرجع سبق ذكره، ص، ص: إدارة اؼبعرفة الطريق إضبد نبشري،" أعمر   1
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 المطلب األول: ماهية المعرفة
 ئيسي يف خلق الثروة غَت اؼبعتمدة على رأس اؼبالة اؼبعاصرة وذلك لدورىا الر ؤسسىم موارد اؼبأتعد اؼبعرفة مورد من 

 و العمال.أالتقليدي وال على اؼبواد اػبام 
 الفرع األول: مجتمع المعرفة

نفجار ثالث ثورات رئيسية بداية من ثورة لبشري بثالث مراحل أساسية شكلها إلقد ربط اؼبؤرخون تطور اجملتمع ا  
رة اؼبعرفية وىو ما يعرف باجملتمع اؼبعريف ودل يظهر مفهوم ؾبتمع اؼبعرفة إال يف الزراعة إذل الصناعة وصوال إذل ظهور الثو 

منتصف الستينات من القرن اؼباضي وىو بذلك مرحلة جديدة من مراحل التطور الذي أعقبت اؼبرحلة الصناعية. والذي 
ية أو ؾبتمع الشبكات اغباسوبية تشهده ىذه العقبة بعد عصر الزراعة وعصر الصناعة." ويطلق إصطالح ؾبتمع اؼبعلومات

رفة عدة ولقيام ؾبتمع اؼبع"، 1على ىذا اجملتمع وىو بذلك يقارب اؼبصطلحات مثل: عصر اؼبعلومات  إقتصاديات اؼبعرفة
 :  2نسانية العربية سبثلت يفأركان أقرهتا التنمية اإل

 حرية الرأي والتعبَت من باب الديبقراطية؛ -
 على مدى اغبياة؛ىتمام بالتعليم اؼبستمر و اإل -
 بناء القدرات الذاتية يف البحث والتطوير يف صبيع النشاطات؛ -
 جتماعية؛اج اؼبعرفة على كافة اجملاالت اإلقتصادية منها أو اإلنتالتحول إذل إ -
 تأسيس مبوذج معريف وواضح يكون عام وأصيل. -

ماعية ىامة يف ـبتلف جتية كانت أو إن األلفية الثانية ربوالت جذرية إقتصادوقد شهدت سنوات العقدين اآلخرين م
ذل حدوث تغيَتات ىامة يف حياة اؼبؤسسات واألفراد على حد سواء، فقد عملت ىذه التغيَتات ا أدت إكباء العادل فبأ

يتحمل مسؤولية ن عرفة واؼبهارات لدى كل فرد يريد أعلى من اؼباقع العمل، وتطلبت وجود مستويات أعلى زيادة تعقد مو 
ة ترغب يف ربقيق النجاح اؼبستمر، كمت تعترب األساس اؼبهم لتوليد الثروة وزيادهتا وتراكمها، ىذا كل مؤسس  العمل ولدى

تدفق اؼبعرفة وسرعة ىذا التدفق وإتساع إنتشاره ذل حجم ة خاصة يف األلفية الثالثة راجع إالتحول الذي حدث يف اؼبعرف
ل القرن اغبادي عقبت الثورة الصناعية، ومع دخو ضارة اعبديدة اليت أاليوم يف اغب صبحت تلعبو اؼبعرفةوكذا الدور الذي أ

دد لنجاح خَتة العامل الرئيسي احملراحل اؼبعرفة مرحلة أصبحت ىذه األذل مرحلة جديدة من موالعشرين إنتقل العادل إ

                                                           
نسانية، العدد رة اإللكًتونية"، ؾبلة العلوم اإلحسن مظفر الرزو،" ربليل العالقة القائمة بُت بعض اؼبعايَت اؼبستخدمة يف تقييم صالحية بيئة دول اػبليج للتجا  1

 .120 :، ص2007، 34
 .44 :، ص2003األمم اؼبتحدة االمبائي،  تقرير التنمية اإلنسانية العربية،" كبو إقامة ؾبتمع اؼبعرفة يف البلدان العربية، برنامج  2
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تمر بسبب التقدم قتصادي ، فالعادل من حولنا اليوم أصبح يعيش حالة من التغيَت اؼبسات على الصعيد اإلاؼبؤسس
 :1التكنولوجي اؼبتسارع الذي أفرز ؾبتمع اؼبعلومات نتيجة جملموعة من األسباب يبكن حصرىا يف

ذل اجملتمع اؼبعلومايت بداية العصور اؼبشائية وىو اؼبسار الذي وصل من خاللو إ قتصادي طويل األجل:التطور اإل 
 مات الذي تلعب فيو اؼبعرفة حجر الزاوية؛ذل عصر اؼبعلو يبة مرورا بالعصر الصناعي وصوال إالقد

قتصادي وما اقبر ي تقنات تكنولوجيا اؼبعلومات واإلتصال قد ساعدت على النمو اإلن تنامإ التطور التكنولوجي:
 عنها من زبفيضات يف التكلفة وتسهيل اغبياة يف صبيع اجملاالت، 

يف اجملال الذي تعمل فيو اؼبعلومات لتشمل كافة  تساعوىو ما ميز عصر اؼبعلومات من إ ظاهرة تفجير المعلومات:
 ؾباالت النشاط اإلنساين خاصة ما أصبح يبيزه من صناعة اؼبعلومات الذي يًتاكم ويزداد دوماً.  

 :  مفهوم المعرفةالثانيالفرع 
تنظيمي إذل دارة والسلوك الاإلىتمام وعدم توحيد مفهوم ؽبا شجع الباحثُت يف علم حظيت اؼبعرفة بالكثَت من اإل

واليت تتمثل بداية  ىتمام هبا والتفصيل فيها. وقبل التطرق ؼبفهوم اؼبعرفة ال بد من التعرف على اعبذور التارخية للمعرفةاإل
التوقف على اؼبصطلحات و نتاجي. عرفة وتوظيفها دبا ىبدم البعد اإلذل مإذل ربويلها إذل اؼبعلومات وصوال إمن البيانات 

 رل:اؼبرتبطة هبا كالتا
 : Dataالبيانات: 

و كلمات أو رموز." أ اؼبنظم وقد تكون يف شكل أرقام وىي مفرد بيان وسبثل تلك اؼبادة اػبام وؾبموعة اغبقائق غَت
شارة ونوع من إ  (Patrick Boisselier)عتربىا. كما ي2وليس ؽبا قيمة إال بعد ربويلها إذل معلومات مفهومة ومفيدة

 : داخلي وخارجي.4وىي تستقى من مصدرين أساسيُت نبا ،3معلومات بعد اؼبعاعبة والتحليلاؼبادة األولية اليت تنتج 
 ؛ؤسسةاؼبصدر الداخلي: من واقع أقسام ونشاطات اؼب

 .ؤسسةاؼبباؼبصدر اػبارجي: من اعبهات احمليطة 
ستفادة امها واإلستخدإمت تصنيفها وتنظيمها بشكل يسمح بفاؼبعلومات عبارة عن تلك البيانات اليت المعلومات: 

 . 5منها

                                                           
 .19 :، ص2000عتاب قرن جديد"، مكتبة الدار العربية للكتاب، مصر، إلومات وتكنولوجيا اؼبعلومات على ؿبمد فتحي، عبد،" اؼبع  1
 .113 :، ص2005دارة اؼبعرفة"، مدخل نظري ، األردن، إي،" حجازي ىيثم عل  2

3 Patrick Boisselier, «  contrôle de gestion, librairie vuibert, 2 edition, 2001, p52. 
 .165 :، ص2013، 1ؿبمد عبد اغبسُت الطائي وىخرون، " ربليل وتصميم نظام اؼبعلومات"، دار اؼبسَتة، عمان، ط  4
 .28 :، ص2008، 3قتصاد اؼبعاصر، اعبزائر، العدد" امن اؼبعلومات"، ؾبلة اإلصبال ساؼبي،  5
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 : أهنا البيانات اليت مت إعدادىا لتصبح يف شكل أكثر نفعا للفرد.(Jean- louis ) 1ويعرفها
 عطاء بعض اؼبفاىيم ؽبا:إفاىيم اػباصة باؼبعرفة وسنحاول تتعدد وتتنوع التعاريف واؼب اؼبعرفة: -ج

وبالتارل ، "3م مشتق من الفعل " عرف، يعرف، معرفةسإ. وىي 2فلغة مشتقة من الفعل عرف ومعرفة الشيء ىي إدراكو
 5، وتعرف 4ذل اػبربات واؼبمارسات والعالقات والعمليات واإلبداعاتإموع البيانات واؼبعلومات إضافة فاؼبعرفة ىي ؾب

 .6ذل األداءإتلك القدرة على ترصبة اؼبعلومات هنا أعلى 
مث إذل اؼبعلومات  Dataوتتدرج إذل البيانات  Signuls اؼبعرفة أحد العناصر األساسية اليت تبدأ باإلشارات

Information   ذل اؼبعرفة إمثKnowledje  ذل اغبكمة إمثWidom بتكار وىذه االخَتة أساس اإل
 .والشكل التارل يوضح ذلك عن طريق اؽبرم اؼبعريف:7بداعواإل

 (: الهرم المعرفي1-1الشكل)

 

 
Source: Jennifer Rowley M, « the wisdom hierarchy : representations of the dikw hierafchy », journal of information 

science, vol 33, no2, 2007, p 164.  

 

                                                           
1 Jean- louis Monino, «  l’information au cœur de l’intelligence économique, résou de recherche sur 
l’innovation, afnor, paris, 2012, p 6. 

 .595القاموس احمليط، ص  2
 .282، ص 2003صبال الدين منظور،" لسان العرب"، دار الكتب العلمية"، اجمللد التاسع، لبنان،   3

4  Richard DAFT, organization theory desing, South-western thomson learning, 2001, p 323. 
 .5، ص 2005ردن، األجامعة الزيتونة، دارة اؼبعرفة يف العادل العريب"، إتقبل"، اؼبؤسبر السنوي الرابع،" صربي ىالة،"العرب واؼبعرفة واؼبس  5
 .5، ص 2005ردن، األجامعة الزيتونة، دارة اؼبعرفة يف العادل العريب"، إر السنوي الرابع،" تقبل"، اؼبؤسبصربي ىالة،"العرب واؼبعرفة واؼبس  6
 .5، ص 2004/ 26/28ردن، دورل الرابع، جامعة الزيتونة، األدارة اؼبعرفة واألداء"، اؼبؤسبر الإستخدام مدخل إسف أضبد أبو فارة،" العالقة بُت يو   7



إدارة المعرفة في ظل إقتصاد المعرفة                 الفصل األول                                      
 

27 
 

األعمال والسياسات  فهي ـبتلف اؼبعلومات اؼبدونة يف اؼبلفات وـبازن اؼبعلومات وـبتلف أما على مستوى اؼبؤسسات:
هنا رأظبال أسًتاتيجي تعرف اؼبعرفة: على إمنظور ومن ، قباز مهام ووظائف اؼبؤسسةإل سًتاذبيات والتطبيقاتواؼبناىج واإل

 .1اتؤسسستقرار اؼبإسًتاتيجي وعامل من عوامل إقتصادي ومصدر إ
بذلك  يستنتاج ويبكن اغبصول عليها من عدة مصادر وىإستخالص و إن اؼبعرفة ربدد بعمليات أويرى الساؼبي 

متزاج اػبفي "حصيلة اإلكما تعترب  .2اجهة اؼبشكالت خاصة على مستوى اؼبعرفة اليت يتعلمهاتساعد عمال اؼبعرفة يف مو 
 .3بُت اؼبعلومة واػبربة واؼبدركات اغبسية والقدرة على اغبكم

ذل اؼبعرفة يبكن التعبَت عنها بالشكل إبُت البيانات واؼبعلومات وصوال  ن ىناك عالقةأمن خالل ما سبق يبكن القول 
  التارل:

 : العالقة بين البيانات، المعلومات والمعرفة(2-1)الشكل

 معرفة ضمنية                                                                             

 معلومات مفيدة                  يعمتج            مواد خام     

     مخصصة                                                                       »                                    »          »     شارات                 إ
 شكال     تحليلأ                  رقامأ

 معرفة صريحة                                                                                                                                  
    

                تصال                طرق المعالجة                       الوسائل الحديثة لإلالمعالجة                                                      
 طالب بناًء على اؼبعلومات السابقةمن إعداد ال المصدر:

ذل معلومات وىي بذلك تقًتب إحركية نابعة من معاعبة البيانات هنا معلومات أريف اؼبعرفة على وعليو يبكن تع
وىي نوعان معرفة  ؤسسةعلى اؽبرم. ناذبة عن مزيج من اػبربات واؼبهارات اؼبوجودة داخل األفراد يف اؼبأي أمن اغبكمة 

صاحل النجار النظرة التبادلية بُت البيانات واؼبعلومات  ن واحد وقد وضحآروبة وتعترب حاليا قوة وثروة يف ضمنية ومعرفة ص
 واؼبعرفة يف الشكل التارل:

                                                           
1  Jean louis ERMINE, « management des connaissances, paris, 2004, p 21. 

 .209 :، ص1999ردن، دار اؼبنهاج للنشر والتوزيع، األ عالء عبد الرزاق الساؼبي،" نظم اؼبعلومات والذكاء الصناعي"،  2
 .38 :،ص2011ردن، دارية"، دار الفكر، األيد صابر ثعلب،" نظم اؼبعلومات اإلس  3

 بيانات
Data 

 معلومات
Information 

 المعرفة
Knowlge   
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 : النظرة التبادلية بين البيانات والمعلومات والمعرفة(3-1)الشكل

 

 

 

 
 .21 ، ص2007، 2دارية، دار اغبامد للنشر والتوزيع، األردن، طصاحل النجار ، نظم اؼبعلومات اإل فايز صبعة، المصدر:

 : تصنيف المعرفةثالثالفرع ال
ذل صنفُت إ وبددىا وبالتارل يبكن تصنيفها ن اؼبعرفة ليست نوعا متجانسا ومبطيًا فاؼبعرفة ليس ؽبا شكالأمادام 

 رئيسيُت نبا: اؼبعرفة الضمنية واؼبعرفة الصروبة.
ات واػبربات اؼبًتاكمة يف وىي معرفة غَت مكتوبة وغَت رظبية وىي تلك اؼبهار  :Implicitالمعرفة الضمنية  - أ

كن اغبصول عليها إال من خالل العقل البشري ويغلب عليها الطابع الشخصي لكوهنا صعبة اؼبنال وال يب
و أيف عقول األفراد ال يبكن نقلها  .وؽبذا فهي معرفة ـبتزنة1ستعالم مع صاحب ىذه اؼبعرفةحتكاك واإلاإل

 : 3ن. وتتضم2ربويلها وال يبكن فرض الرقابة عليها
 حقائق وبيانات ثابتة ؛ -
 اؼبعتقدات لدى صاحب اؼبعرفة؛ -
 سًتاذبية وطريقة تفكَت صاحب اؼبعرفة؛إ -
 وجهات نظر صاحب اؼبعرفة. -

                                                           
 .143 :، ص2010، 1د اؼبعلمات"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، طقتصاإرحبي مصطفى عليان، "   1
قتصادية والعلوم لزيتونة، األردن، كلية العلوم اإلدارة اؼبعرفة بُت تكنولوجيا اؼبعلومات والتاىيل احملاس ي"، جامعة اإسحاق،" إنعيم وأبوزر، دنبش، عفاف    2
 .5 :، ص2004ردن، ة يف العادل العريب، األرة اؼبعرفداإدارية، اؼبؤسبر العلمي الرابع، اإل

3 Wig, Karl M, « Knowledge management Foundation thinking about thint how people and 
organization create represent and use knowledge, u s a, schema Press, 1993, p205. 
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وىي اؼبعرفة اليت يسهل التعبَت عنها  Objectiveو اؼبوضوعية أ:  Explicit المعرفة الصريحة - ب
ن خالل .كما يبكن التعبَت عنها م1ذل آخرينإ منظمة وموتقة يبكن نشرىا ونقلهاويبكن كتابتها، فهي معرفة 
 .2أنو يبكن توثيقها يف الورقإذل ضافة إحقائق وتعبَتات ورسومات. 

ن األول اليبكن رؤيتها أو التعبَت عنها أو أق بُت اؼبعرفة الضمنية والصروبة ن الفر أمن خالل ماسبق يبكن القول 
 يلها ونقلها بوسائط. كما يبينو اعبدول التارل:ربويلها عكس اؼبعلنة اليت يبكن التعبَت عنها وربو 

 : الفرق بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية.(1-1)الجدول 

 المعرفة الضمنية المعرفة الصريحة ختالفاإل 
 نسان بشكل غَت مقصوديبتلكها اإل نسان بشكل مقصوديبتلكها اإل متالكهاإ

ا بالكتابة مفهومة حيث يبكن التعبَت عنه قابليتها للفهم
 وباألرقام وباألشكال وغَت ذلك

ليست مفهومة بشكل جيد لصعوبة التعبَت 
 عنها يف بعض األحيان أو صعوبة تدوينها

 ستخالصها من مصدرىاإمن الصعب  ستخالصها من مصدرىاإمن السهل  ستخالصهاإ
يبكن تناقلها من األدلة االرشادية اؼبكتوبة  و تشاركهاأتناقلها 

 الربامج اغباسوبيةواإلجراءات و 
يبكن تناقلها عرب اؼبناقشات والتفاعالت 

 الشخصية
 معرفة غَت رظبية وغَت مهيكلة معرفة رظبية مهيكلة  طبيعتها
اؼبستندات والربامج اغباسوبية وقواعد  مصدرىا

 البيانات
 ةؤسسعقول االشخاص وذاكرة اؼب

هنا تكون إمكن فأن إال يبكن توثيقها و  يبكن توثيقها أو تدوينها توثيقها 
 عملية صعبة

حباث وغَت أدلة التعليمات وتقارير نتائج األ أمثلة
 ذلك فبا يبكن تدوينو مسبقاً 

شخصية اؼبضمنة يف اػبربات واؼبهارت ال
 شخاصعقول وذاكرة األ

 .85، ص2015، 2دارة اؼبعرفة"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، طإرحبي مصطفى عليان، " المصدر:

 

                                                           
دارة اؼبعرفة ورأس اؼبال الفكري وتاثَتىا على القدرات التنافسية للمنظمة، ؾبلة جامعة القادسية، العدد إبُت عبادي،" العالقة التفاعلية، عالء ىاشم، فرحات ال  1
 .5 :، ص2006، 3
 .18 :، ص2013، 1ردن، ط، دار اغبامد للنشر والتوزيع، األىداف التنظيمية"دارة اؼبعرفة واألإذل إعبد الستار وآخرون،" اؼبدخل العلي   2
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 :1نواع متمثلة يفأ" أربعة Lundvalيف" كما يض

 وتعربعن اؼبعرفة حول اغبقائق اليت يبكن ترميزىا.   Know whatمعرفة ماذا  -
 وىي اؼبعرفة حول اؼببادئ والقوانُت؛ Know how معرفة ؼباذا  -
 وىي اؼبهارات والقابلية لتنفيذه مهمة معينة؛ Know who معرفة كيف  -
 و من يعرف كيف األداء.أت حول من يعرف ماذا وىي اؼبعلوما Know whoمعرفة من -
 : 2ذلإنف اؼبلكاوي اؼبعرفة حسب ؾباؽبا ويص -
 اؼبعرفة العلمية : وترتكز على العلوم الطبيعية كالفيزياء والرياضيات؛ -
 جتماع؛وعلم اإل االنثربولوجيانسانيات: وترتكز على معرفة اإل -
ر الفرد غباجياتو وحل مشاكلو ومع مرور الوقت تصبح بتكاإالعملية:  وىي ما تعلق دبعرفة و  معرفة اػبربة -

 خربة بالنسبة لو.
 مصادر المعرفة أهمية و : الرابعالفرع 

للمعرفة أنبية كبَتة يف اؼبؤسسة ومورد رئيسي ال تنخفض قيمتو مع مرور الوقت وإمبا ىي يف تزايد مستمر وؽبا 
  مصادرىا اؼبختلفة نوضحها يف ما يلي: 

 رفةأواًل: مصادر المع
 ن اؼبعرفة تنبع من مصدرين نبا: أعتبار إذل إقتصاد دارة واإلىتدى خرباء اإلإلقد 

ول من مصادر اؼبعرفة وتشتمل على البيئة احمليطة باؼبؤسسة، ومكونات وىو اؼبصدر األ المصادر الخارجية: - أ
خل(. ويتم ربويل إنًتنت....جامعات، ومراكز البحث العلمي، األالبيئة اػبارجية من ) موردين، زبائن، و 

 .3ةؤسسة عن طريق عمال اؼبعرفة يف اؼباؼبعلومات اؼبتحصل عليها للحصول على اؼبعرف
وىو اؼبصدر الثاين من مصادر اؼبعرفة وييتمثل يف اػبربات اؼبًتاكمة لدى أصحاب المصادر الداخلية:  - ب

  .4ثَتىاأللمعرفة ونتائجها وت رجيةة وعالقتهم باؼبصادر اػباؤسسفراد اؼبأرفة وىي تنتج عن أنشطة وتفاعالت اؼبع
 

                                                           
 .18 :، ص2013، 1ردن، ط، دار اغبامد للنشر والتوزيع، األىداف التنظيمية"دارة اؼبعرفة واألإسًتاذبية إاهلل، القهيوي،" ليث عبد   1
 .50، 49، ص، ص: 2007دارة اؼبعرفة، اؼبمارسات واؼبفاىيم"، دار الوراق، عمان، إبراىيم اػبلوف،" إاؼبلكاوي   2

3 Michael Marquardt, « building the learning organization », Blak Publishing company, U S A, 2002, P 27. 
 .21 :، ص2005دارية، مصر، فة"، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارة اؼبعر إصالح الدين الكبيسي،"   4
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 همية المعرفةأثانياً: 
قتصاد أنبية اؼبعرفة كما تربز ىذه األنبية يف دورىا يف دارة واإلعددة لعلماء وخرباء يف ؾباالت اإللقد وردت يف إشارات مت

 لتالية:نبية اؼبعرفة يف النقاط اأديد اؼبعتمد عليها ويبكن ربديد قتصاد اعبذل اإلإ ؤسسةربول اؼب
  :1ن اؼبعرفة إ

 نتاج اؼبنتجات؛إختيار وتصميم و إات اؼبعاصرة ألجل ؤسسمتجددة: وىو ماربتاجو اؼب -
 ة؛ؤسسة وعمليات التخطيط اإلداري للمالعالقة الوطيدة بُت مستوى اؼبعرف -
 عادة اؽبيكلة واؽبندسة وربسُت األداء .إثر اؼبعرفة على قرارات تؤ  -

 : 2ن اؼبعرفةأيرى عبد الستار 
 ستخدام؛وحيد الذي يًتاكم وال يتناقص باإلىي اؼبورد ال -
 .ؤسسةأساس ػبلق ميزة تنافسية اؼب -
جعلها تعيد تنظيم العديد من  ؤسسةضافية من نقاط القوة للمإقتصادية ونقطة إإن ظهور اؼبعرفة كقوة  -

 :3ذلإاحبها من تغيَتات تكنولوجية أدت الصناعات وما ص
  ؛منافسة مكثفة سعرية وال سعرية -
 ذل أجزاء صغَتة؛إسانبت يف جعل السوق العاؼبية  -
 تقليص دورة حياة اؼبنتج. -

 : خصائص المعرفةخامسالفرع ال
 :4تتميز اؼبعرفة دبجموعة من اػبصائص نوجزىا يف

 نسان اؼبسؤول عن توليدىا وذبديدىا؛ون اإلهنا انسانية: يكأ -
 حتفاظ هبا؛ كن اإلة على فًتة زمنية طويلة ويبأهنا تراكمية: إذ تتكون اؼبعرف -
 ؾبردة أثَتية وغَت ملموسة: معزولة عن اؼبنتجات اؼبادية. -

 

                                                           
   .25 :،ص2002دارة يف عصر اؼبعرفة، دار غريب، مصر، دارة التميز"، مباذج وتقنيات اإلإعلي السلمي،"  1

 .26 :،ص2009، 2ردن، طدار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، األ دارة اؼبعرفة"،إذل إار العلي، عامر قندعبي،" اؼبدخل عبد الست  2
، 1سًتاذبية"، دار صنعاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط،" اؼبعرفة السوقية والقرارات اإلعالء فرحان طالب الدعمي، فاطمة عبد العلي سلمان اؼبسعودي  3

 .45 :، ص2011
 .64،65، ص، ص: 2013، 1ذل التميز والريادة"، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، طإدارة اؼبعرفة الطريق إضبد نبشري،" أعمر   4
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 : 1يضيف سعد ياسُت غالب بعض اػبصائص ىي
 ذات طابع ذايت؛ -
 ات قدرة على توليد اؼبعرفة وخاصة عمال اؼبعرفة.ؤسستولد وتتجدد: إذ أن لدى بعض اؼب هناأ -
 هنا تتقادم: كما تولد سبوت اؼبعرفة أيضا؛أ -

ستعماؽبا يف الوقت إحتفاظ هبا والتحكم بأن سبتلك ويبكن للحائز عليها اإل متالك: حيث يبكن للمعرفةاإل خاصية
 :2واؼبكان اؼبناسب وقد تتسم اؼبعرفة بأهنا

 ذا كانت رقمية؛إة أو قيود خاصة ال يبكن تطبيق عليها ضريب -
 ؛مع مرور الوقتحية ال سبوت  -
 ستخدام ألكثر من غرض؛لإل ستعمال وىي قابلةاؼبعرفة ال تفٌت باإل -

الشمولية واليقُت: فهي تبدأ بالتجربة اليومية مث عرض تلك اؼبعرفة ونبا مصطلحات مرتبطان حيث كل عقل ال بد أن 
 يكون على يقُت من تلك اغبقيقة.   

 :3ن اؼبعرفة تتميز بـأجاءت يف دراسة ؿبمد عودات 
 اجة؛ستخدام وقت اغبحيث تكون منظمة ومتاحة لإل التنظيم: -

 عتبارىا ـبزنة يف عقل الفرد وحده.إاؼبعرفة شخصية: فهي ذاتية ب
 (Knowledge Engine) الفرع اػبامس: ؿبرك اؼبعرفة  

لبلورة وتضخيم  ؤسسةتعتمد عليها اؼب 1958سنة  (Polany )ىناك أربعة أمباط لتحويل اؼبعرفة وفق ما جاء بو 
 : 4اؼبعرفة اؼبتولدة من األفراد وىي

: وىي عملية تبادل ومشاركة اؼبعرفة بشكل طبيعي وربويلها من داخل (Sosialization)جتماعية إلالبيئة ا - أ
 جتماعية.إلعتمادا على التفاعالت اإستهالك بشرية لتوليدىا ومشاركتها وقت اإلالعقول ال

لية معرفة فبكنة وىي بذلك العمذل إوفيو يتم ربويل اؼبعرفة الضمنية : (Externalization)التجسيد  - ب
 كرب وقدرة على التعبَت عن اؼبعرفة بأشكاؽبا اؼبختلفة. أتوليد اؼبعرفة وتًتك للفرد حرية ساسية لاأل

                                                           
 . 216،217، ص، ص: 2009ردن، دارية"، دار اليازوري، األد ياسُت غالب،" نظم اؼبعلومات اإلسع  1
 .12: ،ص2007ردن، عرفة"، جدار الكتاب العاؼبي، األؼبقتصاد اإحسن خلف فليح،"   2
 .23 -22، ص، ص:2008ردن، ة"، دار صفاء للنشر والتوزيع، األدارة اؼبعرفإذباىات معاصرة يف إات، ؿبمد عودات،" أضبد الزياد  3
 .29 -27:ص ، ص،2015ردن، عمال"، اليازوري، األطار نظم ذكاء األإدارة اؼبعرفة يف إعامر عبد الرزاق الناصر،"   4
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وىي عملية التوليف والًتكيب للمعرفة الصروبة اؼبنفصلة  وربدث خالؽبا  :(Combination)التجميع - ت
 دارة اؼبعرفة.إ مفاىيم وتوليفها من جديد يف نظمعمليات التجميع والًتكيب واؼبزج فرزاً لل

ضمنية  ذل معرفةإستيعاب ربويل اؼبعرفة الصروبة إلتتضمن عملية ا : (Internalization)ستيعاباإل - ث
 خَت اػبربات واؼبعرفة الصروبة يف مباذج عقلية فردية.حيث يدمج يف ىذا النمط األ

ها يف الشكل واليت وضح 1995سنة  (Nonaka, Takeudi)مباط األبعة اليت ناقشها من خالل ىذه األ
 التارل:

 : محرك المعرفة(4-1)لشكلا

                                                                                          

 

 

 

 

 .30دارة اؼبعرفة"، نفس اؼبرجع السابق، ص إعبد الرزاق الناصر ، "عامر  :المصدر

 

 

 

 

 

 

 

فة المحادثة / تبادل الحوار        ربط المعر  

 

 

 

 

 التعلم من خالل العمل   بناء حقل الممارسة 

 

 جتماعية                     التجسيدالتنشئة اإل

 

 ستيعاب الداخلي                    التجميع اإل
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 دارة المعرفةمدخل عام حول إالمطلب الثاني: 

عرفة حىت أصبح ذل ؾبتمع اؼبإؾبتمع اؼبعلومات يتحول تدرهبيا  خذأيوم موجة ىائلة من التغيَت، وقد يشهد العادل ال
نتاج تقوًن عتبارىا قوة ومورد من موارد اإلإقتصادي و يسي لألداء اإلهنا حجر األساس واحملرك الرئأذل اؼبعرفة إينظر 

 .دارة اؼبعرفة"إليو يف ىذا اؼبطلب"إىو ما نتطرق لتحكم فيها وإهباد نظام يديرىا و اػبدمات,وأخرى هبب معرفتها وا
 دارة المعرفةإالفرع األول: مفهوم 

دارة اؼبعرفة من اؼبصطلحات حديثة النشأة يف اغبقول اؼبعرفية وال زالت قيد التطور والتحديث نتيجة إيعترب مصطلح 
يكون ىناك تعريف موحد ؽبا بسبب التغَتات السريعة يف اجملالت اليت يشملها للثورة التكنولوجية والقوة اؼبعرفية ودل 

 عطاء ؾبموعة من اؼبفاىيم والتعاريف ؽبا كاأليت:إلعمليات اليت تغطيها وعليو يبكن وا
ن اؼبفهوم يتمركز أارة اؼبعلومات يف حُت يرى آخرون دإدارة اؼبعرفة مرادف ؼبصطلح إُت أن مصطلح يرى بعض الباحث

ستشاريُت لبيع بتكار منتجي تقنية اؼبعلومات واإلإدارة اؼبعرفة ىي من إن أاػباصة عرب الشبكات وفريق ثالث  ى اعبهودعل
 يف حُت يرى البعض اآلخر ما يلي: .1عمالذل رجال األإحلوؽبم اؼببتكرة 

ساسية لفرض ة األؤسسدات اؼبدارة الواعية ؼبوجو هنا اإلأعلى  2006ردن سنة زكريا يف اؼبؤسبر العاؼبي يف األ يعرفها
 .2ربقيق تعلم منظمي متقدم وربقيق ميزة تنافسية ؽبا

ولتوليد اؼبعرفة  ستخدام اؼبعرفة الشخصية واؼبنظميةإام الذي يعمل على توليد وذبميع و كما يبكن تعريفها ذلك النظ
هودات اؼببذولة للقائمُت على يعرب عنها بأهنا:" ـبتلف اجمل، كما 3ةؤسستخدامها كقيمة مضافة جديدة للمسإوإعادة 
 .4ة من اؼبوارد اؼبعلوماتيةؤسسن أجل تنظيم وبناء رأس مال اؼباؼبعرفة م
 
 
 

                                                           
 .33 :، ص2010، 1ردن، طعرفة العلمية للنشر والتوزيع، األدارة اؼبعرفة واؼبعلومات"، دار كنوز اؼبإ ذباىات حديثة يفإصبال يوسف بدير ،"   1
ن وعالقتها بدورة حياة الزبون"، اؼبؤسبر العلمي دارة اؼبعرفة وإدارة عالقات الزبو إة الزبون وفق منظور التكامل بُت دارة معرفإزكريا مطلع الدوري، عدنان حسُت،"  2

-26ردن، لوم التطبيقية اػباصة، عمان ، األقتصادية والعلوم اإلدارية جامعة العوجيا اؼبعلومات ، كلية العلوم اإلدارة اؼبعرفة وتكنولإاملة يف ظل حول اعبودة الش
 .   5 :، ص2006أفريل  27

3 Little, Stephen Quintas, Paul and Ray, Managing Knowledge: Sage Publication, 2002, p 9. 
 4-1للقطاع اغبكومي، زينب عبد الرضبان السحيمي،" جاىزية اؼبنظمات العامة إلدارة اؼبعرفة"، مداخلة ضمن اؼبلتقى الدورل للتنمية اإلدارية كبو أداء متميز  4

 . 4 :، ص2009نوفمرب 
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كان مة من أي مكان يف األعمال، سواء  ستخدام اػبربات اؼبًتاكإأهنا: عملية تتم دبوجبها ذبميع و دارة اؼبعرفة بإتعرف 
بتكار والتطبيق وتكامل اؼبعرفة ة من خالل اإلؤسسُت، إلضافة القيمة للمل العامليف الوثائق أو قواعد البيانات أو يف عقو 

 .1طرق غَت مسبوقةب
زبون من ة وربقيق رضا الؤسسعليها وربقيق ميزة تنافسية للمىي العملية اليت تدار هبا اؼبعلومات واػبربات للحفاظ 

 ".2بتكاربداع واإلداء زيادة اإلخالل رفع مستوى كفاءة األ
تها وأدائها دارة اؼبعرفة ذلك:" اؼبصطلح اؼبعرب عن العمليات واألدوات والسلوكيات اليت يشًتك يف صياغإكما تعترب 

 ".3كتساب وتوزيع اؼبعرفةة إل ؤسساؼبستفيدون من اؼب
ستخدام األشخاص للمعرفة واؼببادئ والعمليات والتكنولوجيا إلية اليت يعرب عنها بكيفية ويف تعريف آخر : ىي العم

 .4بتكاربداع واإلة من خالل اإلؤسسيب لرفع الرأظبال الفكري للمدر والت
ة ؤسسس اؼبال الفكري لدى اؼبأستثمار الناجحة يف ر دارة اؼبعرفة: بأهنا عملية اإلإمن خالل ما سبق يبكن تعريف   
اظ على مكانتها. وال ة واغبفؤسستساىم يف خلق ميزة تنافسية للمنتاجية إذل قوة إل ذلك النوع من اؼبعرفة الذاتية وربوي

 :   5بتكار وىي تتطلببداع واإلستخدام اؼبعرفة ونشرىا لزيادة اإلإمن خالل توليد واختيار وتنظيم و  تتأتى ىذه العملية إال
 توفَت البنية التحتية الالزمة )التكنولوجيا(؛ -
 توافر القوى البشرية؛ -
 بتكار واإلبداع؛ىيكل تنظيمي يساعد على اإل -
 لكسب اػبربات واؼبهارات وبناء العالقات بُت العاملُت.العامل الثقايف  -

 
 
 
 

                                                           
 .27:، ص2012، 3دارة اؼبعرفة"، دار اؼبسَتة، عمان، طإذل إسان العمري،" اؼبدخل قنديلجي، غ عبد الستار علي، عامر  1
نسانية "، ؾبلة جامعة الشارقة للعلوم اإلداء التنافسي للمؤسساتستثمار رأس اؼبال اؼبعريف باألإسًتاذبيات إرتباط إامل ؿبمد يوسف اغبواجرة،" دراسة ك   2
 .280 :، ص2010جوان  2جتماعية، العدد واإل
دارة يف عصر اؼبعرفة ، كلية ؼبؤسبر العلمي الدورل،" عوؼبة اإلداري حديث للمنظمات يف عصر العوؼبة،" اإدارة اؼبعرفة كتوجو إمبارك بوعشة، ليليا بن منصور،"   3
 .31 :، ص2012ديسمرب  17-15عمال، جامعة اعبنان، لبنان، دارة األإ

 .496 :، ص2012، 1، العدد 28فة"، ؾبلة جامعة دمشق، اجمللد دارة اؼبعر إضبد علي، "مفهوم اؼبعلومات و أ  4
 . 53-52دارة اؼبعرفة واؼبعلومات"، مرجع سبق ذكره، ص، ص : إذباىات حديثة يف إيوسف بدير،" صبال   5
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 دارة المعرفةإ:أهمية وأهداف الفرع الثاني
نظرًا ؼبا ؽبا من أنبية وأىداف  ،هتتم إدارة اؼبعرفة بالدرجة األوذل إذل تدعيم التبادل اؼبعريف الداخلي واػبارجي

  ة يف ما يلي:تسعى اؼبؤسسات العصرية إذل ربقيقها و سنوضح ىذه األخَت 
 دارة المعرفةإأهمية  أوال: 

أثر الزبائن وخدمة حاجاهتم  قتفاءإات اؼبعاصرة اليوم يف اغبقبة الثالثة من كيفية ؤسسن التحديات اليت تواجو اؼبإ        
اؼبًتاكمة  لعاملُت وخرباهتمة من ترتيب أفكار اؤسسهباد آلية سبكن اؼبإل مع تكنولوجيا اؼبعلومات ووجوب وطريقة التعام

ة دبعرفة نقاط القوة ح للمؤسسمن جهة وكنطام يسم ن أنبيتو يف مواجهة ىذه التحدياتدارة اؼبعرفة كنظام تكمإجعل 
والضعف وربديد مناطق العجز من خالل مراجعة إدارة اؼبعرفة واليت ونعٍت دبراجعة إدارة اؼبعرفة " دبا توفره التغذية الراجعة 

ة دار إنبية أا األساس يبكن صبل ذوعلى ى"، 1ة بطريقة منهجية وذات أسلوب علميفة يف اؼبؤسسوع تطبيق إدارة اؼبعر ؼبشر 
 :2كوهنا اؼبعرفة يف

 ة؛ؤسساؼبعلومات واؼبعرفة لعمال اؼب تساعد على نشر -
 قيق اؼبيزة التنافسية.تساعد على رب -

 :3هناكوهنا أ  فة تربز يفدارة اؼبعر إنبية أن أ 2010اؼبلتقى الدورل الرابع  عترب ؿبمد فالق يفإكما   
 ستثمار يف رأس اؼبال الفكري؛ات لإلؤسسأداة اؼب -
  أداة ؼبواجهة التغيَتات البيئية غَت اؼبستقرة. -

 : 4ة علىؤسستساعد اؼبو 
 ة؛ؤسسزبفيض التكاليف للم -
 تعزز األداء اؼبنظمي؛ -
 ة من اؼبعرفة اليت ربتاجها. ؤسسربدد متطلبات اؼب -

                                                           
1 Jiankang Wang, Jiuling Xiao, «  Knowledge management audit Framework and methodology based 
on processes»,  Journal of Technology Management, Vol14, No3, 2009, p23. 

 .58 :، ص2010ردن، ،" منظمة اؼبعرفة"، دار صفاء، األخضَت كاظم ضبود  2
ة األردنية يف إدارة "، اجمللOrangeردنيةتصاالت األتنافسية ) دراسة حالة جملموعة اإلدارة اؼبعرفة وتأثَتىا يف ربقيق اؼبيزة الإؿبمد فالق وآخرون،عمليات   3
 .516، 515، ص، ص: 2011، 4، العدد7عمال، اجمللذ األ
 .206 :، ص2002دارة يف عصر اؼبعرفة"، دار غريب، مصر، دارة التميز مباذج وتقنيات اإلإعلي السلمي،"   4
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 ةؤسساألفكار الذاتية لدى أفراد اؼبكرب لتحفيز القدرات و أتشجيع تدفق األفكار حبرية  مبدأ دارة اؼبعرفة علىإم و تق
 ىدافها.أجل ربقيق أة من ؤسسنشطة اؼبأوالتنسيق بُت 

طار عمل لتعزيز اؼبعرفة إاؼبلموسة وغَت اؼبلموسة، بتوفَت ستفادة من صبيع اؼبوجودات تدعيم اعبهود لإل -
 .1التنظمية

 دارة اؼبعرفة تعمل على: إنبية أن أالقول من خالل ماسبق يبكن 
 ة؛ؤسسداء اؼبأتعزيز  -
 ة وزبائنها والتغيَت مع التطورات اؼبتسارعة وغَت متوقفة؛ؤسستوطيد العالقة بُت اؼب -
 ة غَت اؼبلموس وؿباولة تطويره؛ ؤسسس مال اؼبأالًتكيز الكلي على ر  -

ستخدامها يف الوقت إعلى اؼبعرفة اعبديدة و سة تستحوذ دارة اؼبعرفة يف كوهنا ذبعل اؼبؤسإنبية أتظهر  -
 اؼبناسب؛

ذل معلومات ومعرفة يبكن تفريغها وحفظها يف قواعد إفراد يف عقول األتعمل على ربويل اؼبعرفة الكامنة  -
 البيانات.

 دارة المعرفةإثانياً: أهداف 
ومهما كان ؾباؽبا وىي هتدف  سسةاؼبؤ ذل ربقيقها مهما كان نوع إمن األىداف اؼبشًتكة اليت تسعى  ىناك ؾبموعة   

 :2ذلإ
 ة ؼبشاركة اؼبعرفة؛ ؤسسس اؼبال البشري للمأتشجيع ر  -
 ة ) الداخلية واػبارجية(.ؤسسلعمليات اؼب خلق قيمة -

 : 3دارة اؼبعرفة تكمن يفإوقد رأى خضر مصباح أن أىداف 
 ة؛ؤسسؼبقافية والتنظيمية للفرد يف اجتماعية والثكوهنا تركز على ـبتلف اعبوانب اإل -
 وضع بيانات وأدلة خاصة كاألعمال ذات العالقة دبجتمع اؼبعرفة. -

 :4ذل ما سبق تتمثل يفإضافة إخرى أف أىداف وىناك من يضي

                                                           
 .60 :، ص2008ردن، دارة اؼبعرفة"، دار صفاء، األإذباىات معاصرة يف إؿبمد الزيادات،"   1
 .10 :، ص2008، 22دارة اؼبعرفة"، ؾبلة مكتبة فهد الوطنية، العدد إختصاصات اؼبعلومات يف إجرب نعيمة،" رؤية مستقبلية لذوي قي رزو   2
 .45 :، ص2010، 1ردن، طتقنيات واعبلول"، دار اغبامد، األدارة اؼبعرفة، التحديات والإظباعيل،" إخضر مصباح،   3
 .50-49، ص، ص: 2010، 1ردن، ط"، دار كنوز اؼبعرفة العلمية، األدارة اؼبعرفة واؼبعلوماتإة يف ذباىات حديثإصبال يوسف بدير،"   4
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 جراءات اؼبطولة واغبد من الروتُت؛تسليط العمليات والتخلص من اإل -
 تقدًن اػبدمات اؼبطلوبة يف الوقت اؼبناسب للعمالء؛ -
 عالقتها دبثيالهتا؛ ربسُت صورة اؼبؤسسة وتطوير -
 تكوين مصدر موحد للمعرفة. -
 .1وربسُت أدائها الكلي اؼبؤسسةرفع كفاءة العامل البشري يف  -

 ىداف التالية:ذل ربقيق األإدارة اؼبعرفة تسعى إن أىداف يبكن القول من خالل ىذه األ
 تكوين مؤسسات مرنة؛ -
 ة؛ؤسسؼبنتاجية اإون واؼبشاركة يف اؼبعرفة لتحسُت نشر ثقافة التعا -
 تسهيل عملية التدفق اؼبعلومايت وربليلها وعرضها يف اؼبكان والوقت اؼبناسب ؼبستخدميها؛ -
 ستحواذ عليها لتعزيز مكانتها السوقية؛ اغبفاظ الدائم على اؼبعرفة واإلذلإالسعي  -
 ر واإلبداع.بتكاذل اإلإالبشري دبشاركة اؼبعرفة ودفعهم  س اؼبالأة وتنمية ر ؤسسخلق اعبو اؼبناسب داخل اؼب -
 ة؛ؤسسال الدائم للمعارف اػباصة باؼبستعمستعمال وإعادة اإلاإل -
ذل إقتصاد القدًن ٍت على اؼبعرفة وربويلها من اإلبقتصاد اؼبقتصاد اؼبعريف واإلاؼبعاصرة يف اإل اؼبؤسساتدمج  -

 رارية. ستمساسية للنمو والتطور والبقاء واإلقتصاد الذي يعترب اؼبعرفة العمود والركيزة األاإل
 دارة المعرفةإالفرع الثالث: عمليات 

راسات حسب آراء دارة اؼبعرفة، وقد حددت ىذه الدإوحاولت ربديد عمليات جريت العديد من الدراسات ألقد         
ختالف دارة اؼبعرفة ونظرا إلإأساسية وتعترب حجر األساس لنظام ختصاص ؽبذه االخَتة أربع عمليات الباحثُت وأىل اإل

 راء حوؽبا فقد يبكن توضيح ذلك يف:اآل
 كتساب وتشخيص اؼبعرفة؛إعملية  - أ

 عملية زبزين اؼبعرفة؛  - ب
 عملية توزيع اؼبعرفة؛ - ت
 ستخدام اؼبعرفة.إعملية  - ث
 كتساب اؼبعرفةإتشخيص و  - ج

                                                           
1 Young– chan lee, Sun- Kyu lee, “ capabilities Processes and Performance of Knowledge Management: A Structural 

Approach”, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol17, No 1, 2007, p24. 



إدارة المعرفة في ظل إقتصاد المعرفة                 الفصل األول                                      
 

39 
 

 كتساب وتشخيص المعرفةإعملية 
ليها والبحث عنها إة ؤسسديد حاجة اؼبة نوع اؼبعرفة وربدارة اؼبعرفة حيث يتم من خالؽبا معرفإوذل لنظام تعد العملية األ 

داخلية لدى العاملُت أو يف  ن يكون ذايتأحتمال إكان تواجدىا فويف نفس الوقت التساؤل عن موقع ىذه اؼبعرفة وم
 ة.ؤسسارنتها باؼبعرفة اآلنية يف اؼبة ؽبذا تقوم بتشخيص اؼبعرفة ومقؤسساؼب

نبية من أاؼبصادر وتعد ىذه العملية أكثر  كتساهبا من تلكإة سسؤ مكان اؼبإعدما مت تشخيصها وربديدىا يصبح بب    
ىدافها. وقد تكون ىذه اؼبصادر داخلية مثل مستودعات اؼبعرفة أو من خالل أالالزمة لتحقيق متالك اؼبعرفة إخالل 

ية.ىذا من جهة قتصادإساسية سواء كانت مالية أو أرات والندوات أو يف شكل بيانات اػبربات واؼبمارسات وحضور اؼبؤسب
 .1ذل األحباث اؼبنظمية واالستخبارات التسويقيةإضافة إأخرى قد تكون من مصادر خارجية،  ومن جهة
ة لنوع ما ؤسسحتياجات اؼبإكتساب اؼبعرفة ما ىي إال ربديد إن مرحلة تشخيص و أمن خالل ىذا يتضح لنا          

كتساب إن تشخص و أػبارجية.وتتوقف ىذه العملية على أو امن اؼبعرفة والعمل على ربويلها من مصادرىا الداخلية 
 نتاج اؼبعرفة سواء كانت ضمنية أو ظاىرية.إماعات الدور األول يف اؼبعرفة يلعب فيو األفراد واعب

 عملية تخزين المعرفة
 ها وزبزينها حيثحتفاظ علية يأيت دور اإلؤسسكتساب اؼبعرفة يف اؼبإملية الثانية بعد أن يتم تشخيص و وىي الع         

ها بعد سًتجاعها ويتم من خالؽبا زبزين اؼبعرفة اؼبتحصل عليإلتقاط اؼبعرفة وعملية إتلعب ىذه اؼبرحلة حلقة وصل بُت 
القائمون على ىذه لكًتونية أو يف النظم اػببَتة ويتم تشكيل مستودعات للمعرفة ويقومون إتوليدىا يف قواعد بيانية 

كذلك توظيف ؽبا وتلعب تكنولوجيا اؼبعلومات الدور الرئيسي يف حفظ وضباية ىذه اؼبعلومات و حتفاظ والاؼبستودعات باإل
 .2سًتجاعها عند اغباجة ؼبتطلبات مواجهة التحديات اػبارجيةإ

 عملية توزيع المعرفة
طة من نقاط العمل كل نق  ذلإيصال اؼبعرفة إدارة اؼبعرفة حيث يتم من خالؽبا إالعملية قبل االخَتة من عمليات  تعترب ىذه

ة واؼبسؤولة ؤسستصال اؼبتاحة للمطريق وسائل اإل ة من خالل مشاركة وتبادل األفكار واػبربات واؼبهارات عنؤسسيف اؼب

                                                           
 .41-40دارة اؼبعرفة"، مرجع سبق ذكره، ص،ص: ان العمري،" اؼبدخل إلعبد الستار علي، عامر قنديلجي، عس  1
فكري يف س اؼبال الأل ر عمال"، مداخلة ضمن اؼبلتقى الدورل حو بداع يف منظمات األدارة اؼبعرفة على وظيفة اإلإد طرطار ، سارة حلمي، أثر تطبيق أضب  2

 .7-6:، ص، ص2011ديسمرب  14-13قتصاديات اغبديثة، جامعة الشلف، اعبزائر، عمال العربية يف اإلمنظمات األ
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ذل الشخص اؼبناسب ويف الوقت اؼبناسب وضمن إيصال اؼبعرفة اؼبناسبة إ.كما يتم مراعاة: " 1يصاؽبا بصفة رظبيةإعن 
 ."2شكل مناسب وبتكلفة مناسبة

 ستخدام وتطبيق المعرفةإعملية  
فة الناذبة ستخدام وتطبيق اؼبعر إتنجح ىذه العمليات إال من خالل  دارة اؼبعرفة حيث الإوىي اؼبرحلة األخَتة من مراحل  

نو ال يبكن أكثر قوة من اؼبعرفة نفسها و أن تطبيق اؼبعرفة ىو إكتساب، التخزين، والنشر. و بداية من التشخيص واإل 
 ستخدامها.إؼبنظمي إال بتطبيق تلك اؼبعرفة و ت السابقة ربسُت األداء اللعمليا

ة الناجحة ىي اليت تستخدم اؼبعرفة يف الوقت اؼبناسب ألن اؼبعرفة ؽبا ؤسسىو تطبيق اؼبعرفة اؼبتاحة واؼبواؽبدف منها    
 .3امةذل خربة عإن تصل أذل إذل معرفة ملكية) فبلوكة( إدورة حياة بداية من معرفة شخصية 

 دارة المعرفةإلفرع الرابع: نماذج ا
خالل وضع مباذج خاصة هبا ولفهم  ات على تطويرىا منؤسسلمعرفة عملت اؼبزدياد اغباجة لإمع مرور الزمن و          

ختصاص وضع فها وؽبذا حاول الباحثُت وأىل اإلسًتاذبياهتا. فاؼبعرفة يتم ذبميعها وربويلها وتصنيإنشطتها أكثر وربديد أ
ارىم ومن بُت ىذه النتائج خرى عملوا على عرض أفكأيم ىذه العمليات من جهة ومن جهة وتطوير النماذج لتنظ

 ج:النماذ 
 نموذج الموئل    
" دينس وينوسكاي ويقوم على أساس اؼبعرفة كاؼبوئل، خربة متسلسلة بشكل ال هنائي إلدارة Modelقدم ىذا األمبوذج"

 :4ياؼبعرفة وتتضمن أربعة مكونات ى

 وتتمثل بالبيانات واؼبعلومات اؼبتداولة يف الشركة. القاعدة األساس إلدارة المعرفة: -1

سًتاجية وربدد اؼبمارسات والتفضيالت، وىي اليت تستدعي اإل وربدد القيم واالذباه دارة المعرفة:إثقافة  -2
 والتقنيات اؼبالئمة.

 ؼبوارد والكفاءاتستغالل اإوتتمثل يف ربسُت القدرات و  دارة المعرفة:إأهداف  -3

                                                           
 .47 :ص ،2009قتصاد واإلدارة ، ين يف الوزارات األردنية ؾبلة اإلدراة اؼبعرفة يف زيادة فاعلية اؼبدير إثر أسامر عبد اجمليد البشابشة،" حسُت اغبمد،   1

2 Coakes, Elayne, « Knowledge Management », Idea Group Publishing, U S A , 2003, p 42. 
جمللة الدولية الًتبوية ليلى ؿبمد حسيٍت أبو العالء،" درجة فبارسة عمليات ادارة اؼبعرفة يف كلية الًتبية جبامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس" ا  3

 .109 :، ص2012، ماي 4د، العد1اؼبتخصصة، اجمللد 
 .90 :، ص2013، 1ردن، طالوراق للنشر والتوزيع، عمان األ دارة اؼبعرفة يف بناء الكفايات اعبوىرية"،إأكرم سادل اعبنايب،"   4
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ذل اؼبمارسات األفضل بالعالقة مع الزبائن والقدرات اؼبتحققة مقارنة إوتشَت  دارة المعرفة:إمعايير  -4
 باؼبنافسُت. والشكل التارل يوضح ذلك:

 دارة المعرفةإ: أنموذج موئل  (5-1)الشكل

 الشيء
   ستخدمإ

   حافظ
  

  

 

 ما ىو اؼبمكن؟                                              ما ىو اؼبهم؟                            

What is possile ?                                          What is important ? 

     

 .91 :، صنفسودارة اؼبعرفة يف بناء الكفايات اعبوىرية"، اؼبرجع إ: أكرم سادل اعبنايب،" المصدر

 Nonakat et Takeuchiنموذج:  - أ
 :1مبوذج يضم أربعة طرق للمعرفة ىي"  Nonakat et Takeuchi" قدم 
 ؛خاص ينتج عنو معرفة ألفراد آخرين: وىي تفاعل اؼبعرفة الضمنية لعدة أش Socialisationشًتاكيةاإل ( أ

 ؛ذل اؼبعرفة الصروبةإرفة الضمنية :وتعٍت ربويل اؼبعexternlisationخراج اإل ( ب
فيها ذبمع وتدمج اؼبعرفة الصروبة كبو الصروبة لتكون حجم كبَت من اؼبعارف : و la combinisouالًتابطية  ( ت

 ؛تصالعالم واإلشفوية أو وسائل اإلويكون عن طريق العروض ال
ذل إن تكرار تطبيق اؼبعرفة يؤدي إذل الضمنية حيث إ: من اؼبعرفة الصروبة l’internalisationدخال اإل ( ث

 ة.ؤسسترسيخها يف عقول أفراد اؼب
 

                                                           
1  Rose Deing, Knowledge Management, Dunod, 3edition, 2003, p7. 

 ساسيةالقاعدة األ

 إلدارة المعرفة

KM Baseline 

 

النماذج والممارسات 

ل في مجال كل األفض

 مكون

لشركاءا  

 دارة المعرفةثقافة إ

KM culture 

 

 
دارة المعرفةإستراتجية إ  

دارة المعرفةمعايير إ  

KM 

المقتدرون مثل البائعين 

 مقدمي الخدمة الكاملة

What is the goal ما هو الهدف   
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 مت ترصبة ىذه الطرق يف الشكل التارل:وقد 
 Nonakat et Takeuchiنموذج أ:  (6-1)الشكل

 
  المعرفة الصريحة                                                                      المعرفة الضمنية                 

 

المعرفة  ةالضمني

 

 

 

                                                                                                                                  المعرفة الصريحة

ية كلقى الوطٍت اػبامس حول إدارة اعبودة الشاملة وتنمية أداء اؼبؤسسة،  بلقوم فريد، لعرج الطاىر،"مدخل إدارة اعبودة الشاملة يف ربقيق أىداف إدارة اؼبعرفة"، مداخلة ضمن اؼبلتالمصدر: 
 .5 :، ص2010ديسمرب  8 – 7جامعة موالي الطاىر، سعيدة،قتصادية والتجارية وعلوم التسيَت ،العلوم اإل

 
 : Wiigمبوذج  - ج

وات ا خطحيث مت خاللو نشاطات الفرد ووظائفو على أهن 1993ىذا النموذج سنة  Wiigقدم          
والنشاطات اليت تنهمك هبا  بدمج وتوحيد الوظائف األساسية Wiigستخدامها وقامإمتسلسلة تسهل بناء اؼبعرفة و 

 : 1ىداف رئيسيةأذل أربعة إجات واػبدمات ويهدف ىذا النموذج ة واألفراد إلنتاج اؼبنتمؤسساؼب
 بناء اؼبعرفة ( ج
 حتفاظ باؼبعرفةاإل ( ح
 ستخدام اؼبعرفةإذبميع اؼبعرفة  ( خ

 ويبكن توضيح ىذا النموذج يف الشكل التارل:
 
 

 
 

                                                           
 .239 :، ص2015، 2ردن، طوالتوزيع، األ ة"، دار صفاء للنشردارة اؼبعرفإرحبي مصطفى عليان،"   1

 

  شتراكيةاإل

 

  اإلخراج

 الترابطية  اإلدخال
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 Wiig: أنموذج إدارة المعرفة عند(7-1)الشكل
     

 

 نطاق بناء اؼبعرفة

 

 

 

 

 

 

 

 

      نطاق استخدام اؼبعرفة

 .240 :دارة اؼبعرفة"، نفس اؼبرجع السابق، صإرحبي مصطفى عليان،"  المصدر:

 : Marquardtمبوذجأ
خَت من ست مراحل، تغطي ملية نقل اؼبعرفة إذل ويتالف ىذا األ( Marquardtلنماذج للباحث )حد ايعترب ىذا النموذج أ

 :1اؼبستخدم من خالل اػبطوات التالية اليت تسَت بالتسلسل

 كتساب؛اإل  -
 التوليد؛ -
 اػبزن؛ -
    وربليلها؛ستخراج اؼبعلومات إ -
 النقل والنشر؛ -
 التطبيق واؼبصادقة. -

                                                           
 .78 -77، ص، ص: 2014، 1ىيثم علي حجازي،" اؼبنهجية اؼبتاكملة إلدارة اؼبرفة يف اؼبنظمات"، دار الرضوان للنشروالتوزيع، ط  1

لخبرات التعلم من ا

التخطيط، الكتب. وسائل 

 عالماإل

 

 نظم قواعد المعرفة

 عقود األفراد

 

 الكتب

 بناء المعرفة

مساك بالمعرفةاإل  

 تجميع المعرفة

 استخدام المعرفة

 

 

 مهمة العمل

 موضوع العمل
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 ل ىذا النموذج: والشكل التارل يبث
 Marquardt: أنموذج إدارة المعرفة عند (8-1)الشكل 

 

   

 

 المعرفة                                                             

  

  

 
 .78 :ص ىيثم علي حجازي،" اؼبنهجية اؼبتاكملة إلدارة اؼبرفة يف اؼبنظمات" نفس اؼبرجع، المصدر:

ن عمليات الست وتفاعلها وبالتارل فإات تتعلم بفاعلية وكفاية حال مبو ىذه الذج أن اؼبؤسسووضح ىذا النمو         
دة وكل قناة ن توزع من خالل قنوات متعدعن بعضها البعض، فاؼبعلومات هبب أىذه العمليات عمليات غَت مستقلة 

 .وتنقيح تمر لعمليات مراجعةطر زمنية ـبتلفة، وهبب أن زبضع إدارة اؼبعرفة وبشكل مسمن ىذه القنوات ؽبا أ
 دارة المعرفةإالفرع الخامس: تحديات ومعوقات 

ات اؼبعاصرة اليوم وتتمثل يف أربعة ؤسسدارة اؼبعرفة يف اؼبإواؼبعوقات اليت ربول دون تطبيق  ىناك ؾبموعة من العراقيل  
 :1ؿبددات تشمل كل من

لى نقل اؼبعرفة عمساعد ة، كما تعترب عامل ؤسساؼب ناحؼبساسية ة األرب الثقافة التنظيمية الركيز حيث تعت الثقافة التنظيمية:
 ات اليت تعتمد على عالقات تقليدية من الرقابة والسلطة؛ؤسسعكس اؼب

ات مؤسسؽبيكل التنظيمي اؼبرن مطلب للجاب أو السلب فاما باإلأخَت على نقل اؼبعرفة يؤثر ىذا األ الهيكل التنظيمي:
اؼبعرفة كثر فعالية، عكس اؽبرمي الذي يقوم على أسس بَتوقراطية ال تساعد على نقل أشكل أسرع و عرفية لنقل اؼبعرفة باؼب

 تسامها باؼبرونة اؼبطلوبة؛إلعدم 
 

                                                           
ة جامعة األقصى، سلسلة وإجراءات تطويرىا"، ؾبل دارة اؼبعرفة يف جامعة القدس اؼبفتوحةإابو اػبَت،" واقع تطبيق عمليات  ناصر جاسر األغا، د. أضبد غنيم   1

 .40، 39: ص ، ص،2012، العدد االول، يناير 16نسانية، اجمللدالعلوم اإل

 التوليد

 الخزن

ستخراج إ

 المعلومات

النقل 

 والنشر

 التطبيق

 والمصادقة

كتساباإل  
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 تكنولوجيا المعلومات: 
سًتاذبيات إيوفرىا القائد القائم على تصميم ساليب اعبديدة اليت هبب أن وىي ـبتلف الطرق واأل القيادة التنظيمية:

 .اؼبؤسسةشراك العاملُت ليضمن القائد وجود رؤية واحدة تسود إديد دور كل فرد أو ؾبموعة عمل و اؼبعرفة وربدارة إ
 :1ذل وجود ؾبموعة من اؼبعوقاتإضافة إ

 عدم توفر البنية التحتية اليت تتطلبها عملية تطبيق إدارة اؼبعرفة؛ -
 نقص اؼبهارات والكفاءات اؼبطلوبة؛ -
 ربويلها فكلما كانت صحيحة وذات قيمة كلما كان القرار صحيح؛قيمة اؼبعلومات اليت يتم  -
 الصعوبة اؼبرتبطة حبداثة نظام تسيَت اؼبعرفة؛ -
 ستخدام اؼبعلومة؛إمراعات ظروف  -
 دارة اؼبعرفة لتعارضو والثقافة التنظيمية لبعضهم.إيف جعل اؼبسيَتين يتقبلون نظام  التوفيق -

 ة اؼبعرفة تتمثل يف:ومن خالل ىذا يبكن القول أن معوقات إدار 
 سيطرة الثقافة اليت تكبح التشارك يف اؼبعرفة؛ -
 دارة اؼبعرفة؛دعم القيادة العليا إل غياب اؼبرونة وعدم -
 دارة اؼبعرفة .إذل التدريب اؼبرتبط بإفتقار اإل -
 جهل حاملي اؼبعرفة حباجة اآلخرين ؽبذه اؼبعرفة؛ -
 مر بإدارهتا؛فكيف إذا تعلق األ عرفة وبالتارلحتفاظ باؼبة على اإلؤسسعدم قدرة اؼب -
قتصاد اعبديد الذي الربامج اؼبتغَتة حسب متطلبات اإلعدم مواكبة التطورات التكنولوجية والقدرة يف التحكم يف  -

 يعتمد على التبادل ونقل اؼبعرفة؛
 ة يف تسييَت اؼبعرفة اؼبتولدة؛ؤسسالتنسيق الداخلي بُت أقسام اؼبغياب  -
ة فاستعمال عدة لغات ال يساىم يف التحكم ؤسسدارة اؼبعرفة يف اؼبإي وأحد معوقات عامل اللغة التحد يلعب -

  والتسيَت اعبيد للمعرفة؛
 
  

                                                           
اخلة مد "« CRSTRA » ؿبمد قريشي، سارة مرزوق،"إدارة اؼبعرفة وأثرىا يف اإلبداع اإلداري دبركز البحث العلمي والتقٍت للمناطق اعبافة) دراسة ميدانية   1

 .14، 13ص: ، ، ص2013افريل  18 – 17اعبزائر، قتصاديات اؼبعرفة واإلبداع"،  جبامعة سعد دحلب البليدة، إضمن اؼبلتقى الدورل االول "
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 خالصة
قتصاد اعبديد يقوم على السلع غَت اؼبادية ويتعامل اإلىذا  أنليو يف ىذا الفصل رأينا من خالل ما تطرقنا إ          
ختلف فيو مفهوم القوة والتقدم  لسلع اؼبادية واألرض واألجهزة، وإبديال عن ا وعنصر إنتاجها من اؼبعلومات ،باألفكار

أصبحت  اليت إدارة اؼبعرفةوأصبحت تدور حول ؿبور واحد ىو  ،مفاىيم الرفاىية والعمل والوظيفة فيو ختلفتإ كما
لعمل بصورة دائمة على ربقيق ات اليوم اويف ظل ىذا فعلى اؼبؤسس .احملدد الرئيسي للتفريق ما بُت التقدم وبُت التخلف

سسات العاؼبية اليت تعتمد على يف ظل زيادة سرعة خطى التنافس بُت اؼبؤ  ستمرارىابقائها وإالنجاح واحملافظة على 
ستغالل ومتابعة ـبتلف ابق يفرض عليها ضرورة وضع نظام إلدارة وإأصبح أكثر من السيف عصر  بداعاإلبتكار واإل

ائج اليت هبب على ذل ؾبموعة من النتومن خالل ىذا الفصل قد توصلنا إبـــ" إدارة اؼبعرفة"، يعرف  التطورات اؼبعرفية
 :صباؽبا يفإ يبكنهبا ة التقيد اؼبؤسس

 كثر بالبنية التحتية ؽبا؛تضييق الفجوة والعمل على اإلستثمار يف مواردىا واإلىتمام أ -
 نًتنت؛األ اإلعتماد على اؼبعامالت اإللكًتونية وتطوير مواقعها على -
 يعترب مولد للمعارف العلمية والتقانية؛ ذيستثمار يف رأس اؼبال البشري الاإلنفاق واإل -
 بداع وتشجيعو؛وضع مباذج وربديد أطر للتحفيز وفتح الباب لإلسًتاذبية واضحة ومدروسة و عتماد على إاإل -
 اؼبعرفة. ارةدإ منهاتضانات اليت ترتباطا بالتقيب أنبية بالغة بشكل هبعلو أكثر إإعطاء التدر  -

بـداع تميـز باإلبتكـار واإلإدارة اؼبعرفـة الـيت تمام ضرورة حتمية للتـأقلم ربـت مظلـة أنفسها  تجدو ة اليوم وعليو فاؼبؤسس
أفـراد أداء  ربسـُتو ستمراريتها لتنافسية واحملافظة على بقائها وإة اوليد اؼبعرفة لزيادة قدرات اؼبؤسسنتاج وتبإ ،ىتمام أكثرواإل

   ليو يف الفصل الثاين.ما سنتطرق إ وىذا يتهموفعالكفاءهتم   الرفع منا و عماؽب
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 تمهيد
ق النجاح يف أصبح األداء ػلضى بأعلية بالغة يف بيئة األعماؿ شلا جعل  ادلؤسسات ادلعاصرة اليـو تسعى لتحقي        

وأضحى احملور الرئيسي الذي تنصب حولو جهود ادلدراء كونو  سرتاتيجي شليز،إستمرار لبناء مركز عملياهتا وأنشطتها بإ
وحدة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة على فرض رئيسي مفاده أف ىناؾ عالقة  تشاد فعاليات. و ؤسسةيشكل أىداؼ ادل

فادلؤسسات اليـو ومن مث تنطوي ىذه الفعاليات على تنبئ ضمين بالفعالية. الفرد ادلختار واألداء ادلطلوب،  إغلابية بٌن
فراد ح تقييم أداء األستمرار، ويف ظل ىذا أصبحسن من أداءىا من أجل البقاء واإلأماـ ربدي كبًن وضروري لت

العاملٌن يف ادلؤسسات الناجحة خاصة الكبًنة منها عنصرا أساسيا يف ترشيد إستخداـ ادلوارد البشرية، دبا يوفره من 
كل فرد   حتياجاتؤسسة، وكذا الوقوؼ على إدارية ادلالئمة للمفراد تساىم يف إزباذ القرارات اإلداء األبيانات عن أ

عطاء صورة ئج الفردية واجلماعية، وإلستعماؿ نظاـ لتقييم األداء يؤدي إذل ربسٌن النتافإمنهم دلواجهة التقادـ، 
 :ذلداء فقد مت التطرؽ يف ىذا الفصل إواضحة على األ

 مدخل عام حول األداءالمبحث األول:          
 البشري األداءالمبحث الثاني: 
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 المبحث األول:مدخل عام حول األداء
يف البحوث والدراسات اإلقتصادية واإلدارية ويستمد ىذه  ىتماما كبًناً  األداء من ادلواضي  ال ي نال  إيعترب          
ًن مسقرة ومتصفة بالتقلب ىتماـ من كونو قدصل العهد وليس جديداً يف احلقوؿ اإلدارية. وما نشهده اليـو من بيئة غاإل

ت رلمل ىذه ادلؤشرات ذبعل تصااللومات واإلنتشار الواس  لإلدلعنتقاؿ اوعدـ اإلستقرار وخاصة يف رلاؿ سرعة إ
ؤسسات العصرية ات اليـو تقف على مستوى أدائها وذلك دلعرفة قدرهتا وموقعها يف السوؽ خاصة وتوجو ادلادلؤسس

 د ادلعريف.اقتصيف األلفية الثالثة ضلو اإل
 طار المفاهيمي لألداءالمطلب األول: اإل

 ؤسسةكونو مفهوماً واسعاً ومتطوراً وتتميز زلتوياتو بالديناميكية لتغًن الظروؼ البيئية ال ي تعمل هبا ادلداء بإف األ       
داء مفهـو وتعريف موحد مستحيل رغم  إعطاء األختالؿ يف موازين القوى جعل من ليـو ىذه التغًنات ادلتسارعة واإلا

داء اإلختالؼ يف معايًن وطرؽ قياس األاً ما يرج  ىذا إذل كثرة الدراسات اإلدارية والبحثية يف ىذا اجملاؿ، وكثًن 
 فاىيم ذلذا ادلوضوع.ادلعتمدة ومن خالؿ دراستنا ىذه ؽلكن التطرؽ لبعض ادل

 الفرع األول: نشأة وأصل مصطلح األداء
 عمل أودية وىو تأ (to perform )صللزية ويعين باللغة اإل « Performance  »األداء مصطلح التيين     

كلمة   « Performance »  كلمة األداء  Larousseصلاز نشاط أو تنفيذ مهمة، ويعترب قاموس اللغة الفرنسية إ
" وال ي تعين أمت أو أصلز  Performerادلأخوذة من الكلمة " " Performance "إصللزية مشتقة من الكلمة القدؽلة 

 تتسم بالديناميكية وعدـ السكونية يف زلتواىا ادلعريف، ساسية ال يكما يعترب من ادلفاىيم األ.Accomplir"1أو أدى "
وذل إذل وقتنا احلارل وىذا بفعل التطورات ستعماالتو األؼ تطورا منذ بداية إحيث عر  (.2)احلكم عن نتيجة ما ويعين
لباحثٌن يف ىذا قتصادية وغًنىا ال ي ميزت حركية اجملتمعات البشرية، وال ي كان  بدورىا دافعا قويا لربوز إسهامات ااإل

احلقل من ادلعرفة. وتتجسد النظرة التقليدية للمفكرين يف ىذا اجملاؿ ومن بينهم ادلهندس تايلور رائد مدرسة اإلدارة 
ىتماـ بقياسو، وىذا من خالؿ الدراسة الدقيقة للحركة ال ي كاف يؤديها يف إعطاء مفهـو دقيق لألداء واإل العلمية

دارة اآللة وإيقافها، أي يف إطار مايعرؼ بدراسة" احلركة الوصوؿ إذل الوق  الالـز إلالعماؿ وتوقي  كل منها بقصد 
على الكميات ادلمكن إنتاجها إذل ىتماـ ادلؤسسات من إسرتاذبية الرتكيز . وم  بداية القرف العشرين ربوؿ إوالزمن"

                                                           
ذكرة ماجستًن، زبصص إدارة "، مBMCIباباه ولد سيدف،" دور ادلوارد البشرية يف التأثًن على األداء دراسة حالة البنك ادلوريتاشل للتجارة الدولية  1

 .49 :، ص2009/2010األعماؿ، كلية العلـو اإلقتصادية والتسيًن والعلـو التجارية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف، اجلزائر، 
2 Brigitte DORIATH, contrôle de gestion en 20 fiches , dunod, paris, 2008, p129. 
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كم يف أسعار ادلنتجات عن طريق التحكم داء حينها يف التحالكميات ادلمكن بيعها، وسبثل األ سرتاذبية الرتكيز علىإ
عتماد فقط را جديدا يف زلتواه فبداًل من اإليف التكاليف الداخلية. غًن أنو م  مرور الزمن عرؼ مفهـو األداء تطو 

هـو األداء وطرؽ دات لتحديد معدالت األداء والتحكم يف األسعار كآلية لتحديد مفعلى الزمن ادلستغرؽ لألفراد وادلع
 خذ باحلسباف التطورات ال ي تشهدىا بيئة ادلؤسسات عند ربديد مفهـو األداء. اإلنتقاؿ إذل األمثقياسو، 

ا ادلؤسسات م  تطور التسويق كعلم وفن، هىم التطورات يف التحديات اجلديدة ال ي أصبح  تواجهوحديثا تتمثل أ  
سرتاذبيات ادلختلفة يف التسيًن،كل ىذه ادلستجدات وظهور الفكر اإلسرتاتيجي يف اإلدارة، واالذباه ادلتزايد لتطبيق اإل

ذا يف شروط النجاح يف السوؽ ومن مث فأداء ادلؤسسة دل يعد ، وكشكل واضح يف طرؽ اإلدارة والتسيًنوغًنىا أثرت ب
 داءملو م  ادلؤسسة، وقد ؽلكن القوؿ أف األيعرب عن زبفيض التكاليف فقط بل عن القيمة ال ي غلنيها الزبوف من تعا

أصبح يرى  كماقتصر دلدة من الزمن على عامل زبفيض التكاليف،  شمل إنتاج القيمة للزبوف، بعدما إمفهـو توس  لي
ثل ىذا التطور يف توس  مفهـو األداء ومن جهة أخرى سب"، 1خرتاؽ لألسواؽ وتقليل للتكاليفعلى أنو تعضيم للربح وإ

عتربة على ادلردودية ادلالية فهـو األداء ظل مقتصرا دلدة مداء ، وىذا يعين أف مليشمل أيضا ادلستفيدين من األ
مفهـو أوس  يأخذ يف احلسباف مصاحل أطراؼ أخرى من )  ذلقتصادية للمساعلٌن، لينتقل بعدىا يف إطار التطور إواإل

 .2خلٌن، عماؿ، اجملتم  بصفة عامة ...إمساعل
ت احلديثة تنطلق من رلموعة عاد مشولية، لذلك فإف التوجهابامة يف الفكر اإلداري لألداء من أوتشًن التوجهات الع   

 :3طر ادلفاعلية لكي تعطي الصورة الشمولية التكاملية لو وتتمثل يفمن األ
نعكاسا لقدرة ويعرب يف ىذا اإلطار على أف األداء إ في تحقيق أهدافها: النجاح الذي تحققه المؤسسة -

 ادلؤسسة وقابليتها على ربقيق أىدافها؛
ستغالؿ مواردىا ويعرب عنو بأنو زلصلة قدرة ادلؤسسة على إ قات النظرة المستندة إلى الموارد:لمنط -

 وتوجيهها ضلو ربقيق األىداؼ؛

                                                           
1 Ameh Abu Amodu et al, « Knowledge management and organizational performance in Kogi state 
University : issues and challenges», journal of business Management, Vol1, N o1, February 2014, p9.  

 .222 -221: ، ص، ص2009/2010،  7، العدد ائرالشيخ الداوي،" ربليل األسس النظرية دلفهـو األداء"، رللة الباحث ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلز   2
اؿ جامعة الشرؽ األوسط، رشاد خضًن وحيد الدايين،" أثر اإلدارة اإللكرتونية ودور تطوير ادلوارد البشرية يف ربسٌن أداء ادلنظمة"، مذكرة ماجستًن، كلية األعم  3

 .34،35، ص، ص: 2010
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طار يركز على اجلانب اإلغلايب لنتائج ويف ىذا اإل النتائج المرغوبة التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيها: -
داء، وال ينظر إذل األداء بصورتو من األ عارلقيق مستوى األداء مفرتضا منذ البداية قدرة ادلؤسسة على رب

  اجملردة لتمثل نتائج ال يعرؼ مستواىا؛
صلة تفاعل العوامل ف األداء ما ىو إذل نتيجة زلوىنا نشًن إذل أ ة:عد البيئ الداخلي والخارجي للمؤسسالب -

 دلؤسسة يف ربقيق أىدافها؛ستغالذلا من قبل اؼ أنواعها والتأثًنات اخلارجية وإختالالداخلية على إ
وفيو يعرب عن األداء بكونو  ادلستوى الذي تتمت  بو سلرجات ادلؤسسة بعد إجراء العمليات  مدخل النظم: -

 على مدخالهتا؛
 ف تقابل األىداؼ ادلوضوعية؛تمثل بنتائج األنشطة ال ي يتوق  أداء يفاأل المفهوم الشمولي: -

 الفرع الثاني: مفهوم األداء   
ترب بأنو عبأداء األفراد حيث إ (Encyclopedic world Dictionary )رتبط  مفهـو األداء يف إقد        

كيز على إسهامات الفرد يف ربقيق ذباه بعض الباحثٌن يف الرت إصلاز األعماؿ كما غلب أف تنجز وىذا ينسجم م  إ
لى لسلوؾ الذي تقاس بو قدرة الفرد عة من خالؿ درجة ربقيق وإسباـ مهاـ وظيفتو، وىذا يعرب عن اأىداؼ ادلؤسس

 . 1ةاإلسهاـ يف ربقيق أىداؼ ادلؤسس
يعكس األداء، تنظيما كفئا، إذا ربقق  األىداؼ وفعاال إذا إستعمل  ادلوارد بطريقة  قتصاد التنظيم:في إ -

دؿ  سرتاتيجي عملي للفرتة القصًنة ويإ داء مفهـوشلكنة، على ىذا ادلستوى يعترب األقل تكلفة مثلى وبأ
، 2جتماعي، هنضة اإلبداعات وادلكانة الرفيعة ادلمنوحة للزبائنك على بعض ادلؤشرات مثل السلم اإلكذل

علومات من أجل ومن نظرة مالية فيعترب األداء عبارة عن رلموعة من ادلؤشرات ادلالية وغًن ادلالية ال ي تقدـ م
 .3ةربقيق أىداؼ ادلؤسس

وظفوف مهامهم أثناء العمليات الكيفية ال ي يؤدي هبا ادل بأنو األداء إذلفيشًن  :من الجانب المورد البشري -
وإلجراء ادلتاحة لتوفًن مستلزمات اإلنتاج ستخداـ وسائل اإلنتاج اإلنتاجية والعمليات ادلرافقة ذلا بإ

                                                           
رتاتيجي وادليزة التنافسية"، مداخلة ضمن ادلؤسبر العلمي الدورل حوؿ " األداء ادلتميز للمنظمات سناء عبد الكرصل اخلناؽ،" مظاىر األداء اإلس  1

 .35:، ص2005مارس  09-08ورقلة، يومي  واحلكومات"، كلية احلقوؽ والعلـو اإلقتصادية جامعة
زاق   –من ملتقى ادلنظومة ا دلصرفية اجلزائرية والتحوالت اإلقتصادية بلمقدـ مصطفى، بوشعور راضية،" تقييم أداء ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية"، مداخلة ض  2

 .77:، ص2004ديسمرب  15و  14وربديات، جامعة الشلف، 
3 Corina Gavrea et al, «Determinants Of Organizational Performance : the case of Romania, 
Management Marketing Chllenges for the Knowledge Society, Vol16, No2, 2011, p287. 
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نامج للرب التحويالت الكمية والكيفية ادلناسبة لطبيعة العملية اإلنتاجية عليها ولتخزينها ولتسويقها طبقا 
األداء:  « Jean Luis »يعترب و .1نتاجية خالؿ الفرتة الزمنية ادلدروسةادلسطر، واألىداؼ احملددة للوحدة اإل

 .  2ةتكاليف وربقيق اذلدؼ العاـ للمؤسسوسيلة مساعدة  لقياس النتائج والتحكم يف ال
 تستجيب لطلب ( للسل  واخلدمات ال يستهالؾ القليل من ادلواردالية ) بإنتاج بفعىو تلك القدرة على اإل        

مح بتحقيق فائض لتحريك النظاـ اإلقتصادي، وأف النظر إذل األداء جل، اخليار، السعر( دبا يسالسوؽ) اجلودة، األ
ستخداـ ادلوارد أو النتائج ومن منظور آخر ة معاجلة جزئية بعد الرتكيز على إنو إما كفاءة أو فعالية ىي يف احلقيقعلى أ
 . 3ةاءة والفعالية ال ي ربققها ادلؤسسداء يتجسد دبستويات الكففإف األ

ـ مواردىا) ستخداتلك الكيفية ال ي تستخدمها ادلؤسسة لإل: األداء أنو (Miller, Bromily)يرى كل من 
واألداء صلاز . وىناؾ فرؽ بٌن السلوؾ واإل4ىدافها بكفاءةالذلا بطريقة تساعدىا على ربقيق أستغادلالية، البشرية(، وإ

صلاز  دبا ينتج ويبقى بعد ىذا العمل إما األداء: فهو غلم  بٌن السلوؾ واإلة والثاشلاألوؿ يتعلق بعمل الفرد يف ادلؤسسف
 .5وما ربقق من نتائج عنهما
 . 6نتاج العارل احملقق بأفضل كفاءة والنمو الدائم بأفضل فعاليةىو اإلويف تعريف آخر فاألداء: 
ستخداـ القدرات ادلادية والبشرية ، من خالؿ:" إ7ة لتحقيقو ووسائل ربقيقوتسعى ادلؤسسوىو ذلك اذلدؼ الذي 

 ".8وادلالية
لك السلوؾ الذي يعمل مدراء ادلؤسسات من خالؿ ىذه التعاريف ؽلكن إعطاء تعريف شامل دلصطلح األداء وىو ذ

بينهما لتحقيق األىداؼ  على التنسيقصلاز والسلوؾ والعمل خالؿ اجلم  بٌن اإلة من عربه لتحقيق أىداؼ ادلؤسس

                                                           
ادلسيلة، رللة العلـو سليم مىن، بوقرة رابح،" دور إستخداـ تكنولوجيا اإلتصاالت يف تطوير األداء الوظيفي دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة   1

 .279، ص 2015، 14اإلقتصادية والتسيًن والعلـو التجارية، العدد
2 Jean Luis Viargues, « le guide du manager d’equipe », edition d’organisation, paris, p 74. 

األوراس("، رللة أداء  السعيد بريش، نعيمة ػلياوي،" أعلية التكامل بٌن أدوات مراقبة التسيًن يف تقييم أداء ادلنظمات وزيادة فعاليتها ) دراسة حالة: ملبنة  3
 .29 :، ص2011/2012، 1ادلؤسسات اجلزائرية، العدد 

 .231 :، ص2000عداي احلسٌن فالح حسن،" اإلدارة اإلسرتاذبية"، دار وائل للنشر عماف، األردف،   4
 .26 :، ص2003عبد الباري إبراىيم درة،" تكنولوجيا األداء البشري يف ادلنظمات"، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر،   5

6  Alian Fernandez, «  les nouveaux tableaux de bord des décideurs », 2édition, édition 
d’organisation, paris, 2007, p 41. 

 .77 :، ص2007طاىر زلسن منصور الغاليب، وائل زلمد صبحي إدريس،" اإلدارة اإلسرتاذبية"، دار وائل ، األردف،   7
 .25 :، ص2001ية، اإلسكندرية، حنفي عبد الغفار،" األسواؽ وادلؤسسات ادلالية"، الدار اجلامع  8
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ة وادلادية( بأفضل فعالية وكفاءة، والسؤاؿ ادلطروح ما ىي )ادلالية ،البشري ادلؤسسةستخداـ األمثل دلوارد نتيجة اإل
 عناصر ومكونات األداء؟ وىو ما سنراه يف الفرع التارل.

 األداء لث: عناصرالفرع الثا
اءة والفعالية  وعلا عامالف رلتمعاف ويتوقف عليهما أداء ادلؤسسة ألهنما يشمل مصطلح األداء كل من الكف      
ىدافها بأف ىدافها وال ؽلكن احلكم على ادلؤسسة ال ي بلغ  أة يف ربقيق أزماف وػلدداف معا مدى بلوغ ادلؤسسمتال

ادلوارد لبلوغ اذلدؼ وىذا ػلعل أداءىا مرتف  فردبا راج  للكمية الكبًنة ال ي كلفتها من ادلوارد، وال التمكن من توظيف 
ىداؼ لنتائج احملققة يف ادلؤسسة من األقرتاب اتيجة واجملهود فاألوذل تقيس مدى إمن الفعالية والكفاة كعالقة بٌن الن

ذل ىذين ادلكونٌن نتائج وسنتطرؽ إستعماؿ اجليد للموارد ادلتاحة لتحقيق ىذه الدلخططة أما الثانية فتقيس مدى اإلا
 التارل: يف العنصر
 الكفاءة:

) تعين القدرة صللزية،يف اإل Efficiencyيف الفرنسية أو كلمة   Efficienceكلمة الكفاءة ترمجة للكلمة 
ستعماؿ ادلوارد ادلتاحة لتحقيق وتعرب على مدى حسن إ (1على مزج وتنسيق ادلوارد وتكوف معرتؼ هبا وقابلة للتقييم

قتصادية، أي طريقة زبصيص ادلوارد اجلديد بل ترتجم صلب ادلشكلة اإل صطلحالنتائج احملققة، وهبذا اللفظ ليس  بادل
قتصادية ا جذور قدؽلة يف بعض النظريات اإلالنادرة لتلبية احلاجات ادلتنوعة وادلتزايدة باستمرار جملموعة ما، ذلذا صلد ذل

لك ال يغًن يف األمر  كثًنا من الناحية نتاجية، إال أف ذللتفرقة بٌن الكفاءة واإل ورغم وجود بعض احملاوالت النظرية
 هنما متقارباف كثًنا، كما أف النسب ادلستعملةيكن متطابق يف بعض األحياف إال أ العملية على األقل، وتعريفهما دل

ادلستعملة، أو بتعبًن نظامي نسبة ادلخرجات إذل  نسبة النتائج احملققة إذل ادلواردف يف قياسهما عموما ىي نفسها، أي أ
لكفاءة شيئا فشيئا مكاف ادلدخالت، واألدبيات احلديثة ادلتخصصة.خاصةالفرنكوفونية منها سبيل إذل إحالؿ مصطلح ا

 .2نتاجيةمصطلح اإل

                                                           
1 Philippe LORINO,  « Méthodes et pratiques de la Performance », Ed organisation, paris, 2000, p85. 

إلقتصادية شنايف موالي عبد القادر جيالرل،" دور نظم دعم القرار يف قيادة األداء) حالة رلم  إتصاالت اجلزائر( " مذكرة ماجستًن، كلية العلـو ا  2
 .59 :، ص2012/2013والتجارية وعلـو التسيًن، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، اجلزائر، 
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ين الطريقة على أهنا احلالة ال ي يكوف فيها الشيء مساوي لشيء آخر ، واصطالحا فتع تعرؼ الكفاءة لغة:         
عتبارىا ذلك النوع من القدرة على ربقيق أقصى ادلخرجات من كن تعريفها بإماؿ ادلوارد. كما ؽلستعادلثلى إل

 .1أدسل قدر من ادلدخالت ستخداـبإ مدخالت زلددة أو القدرة على ربقيق احلجم نفسو
 الفعالية: 
ك القدرة هنا تلبأ ها،فيتعر يعترب مفهـو الفعالية من ادلفاىيم ال ي يصعب إعطائها مفهـو زلدد وشامل وؽلكن         

كما ؽلكن ".2مكانيات ادلستخدمة يف ذلكفها ادلسطرة بغض النظر عن نوع اإلال ي تعتمد عليها ادلؤسسة لبلوغ أىدا
هنا تعكس ا احملصلة النهائية ألداء ادلؤسسة ومدى إرتباطها باإلدارة العليا كما أالنظر إذل الفعالية على أساس أهن

عتبارىا تلك يطها اخلارجي ىذا من جهة وؽلكن إهتا على التكيف م  زلمستوى التفاعل بٌن أجزاء ادلؤسسة وقدر 
 :4. وربتوي على رلموعة من ادلؤشرات3القدرة ال ي ربقق هبا ادلؤسسة أىدافها

 مؤشرات ادلخرجات: وتركز على خصائص ادلخرج النهائي؛ -
 نشطة؛مية األمؤشرات العمليات: وال ي تركز على جودة وك -
 صلاز األداء الفعاؿ.م تقييم قدرة وحدة األعماؿ اإلسرتاذبية على إيت مؤشرات ىيكلية: حيث -

ىتماـ كل عامل منهما سواء باألىداؼ جود عالقة متينة بينهما من خالؿ إمن خالؿ ما سبق ؽلكن التأكيد على و 
ف ة بإعتبار أها الكبًن يف ربقيق ىذه الدرجرتباطىذه األخًنة سبكن ادلؤسسة من البقاء والنمو وذلك إل ،أو النتائج

 ىذه العالقة:  على ربقيق ذلك والشكل التارل يوضحالفعالية صلاح ذلا فإف الكفاءة مدخالت تساعدىا 
 
 
 
 
 

                                                           
"، مداخلة ضمن ادللتقى الدورل الثاشل حوؿ" ظلو SCPستخداـ ظلوذج اؿإمسًنة عطيوي، زلمد رضا بوسنة، "ربليل أداء الصناعة ادلصرفية يف اجلزائر ب  1

 .170 :، ص2011نوفمرب،  23-22األداء ادلارل وربديات األداء البيئي، جامعة ورقلة ،  ادلؤسسات واإلقتصاديات بٌن ربقيق
 .234: ، ص2000، 3اجلامعية، اجلزائر، ط بن حبيب عبد الرزاؽ،" إقتصاد وتسيًن ادلؤسسة"، ديواف ادلطبوعات  2
بيقية على ادلستشفيات العمومية"، رللة إقتصاديات مشاؿ إفريقيا،العدد سنوسي علي، " تقييم مستوى الفعالية التنظيمية للمستشفيات يف اجلزائر دراسة تط  3

 .293 :ت، ص الساب ، د
ية واإلدارية، اجمللد بشرى عباس زلمد،" تأثًن الرضا الوظيفي يف األداء ادلنظمي دراسة ربليلية يف الشركة العامة لصناعة البطاريات"، رللة العلـو اإلقتصاد  4
 .177:، ص2015، 81العدد  21
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 : األداء من منظور الكفاءة والفعالية. (1-2) الشكل
 
 
 
 
 
 

 تعظيم         تدنية                                                                                    
 
 
 
 

 احلقوؽ كلية واحلكومات، للمنظمة ادلتميز األداء حوؿ الدورل العلمي عبد ادلليك مزىوده،" ادلقاربة اإلسرتاذبية لألداء مفهوما وقياسا"، ادلؤسبر المصدر:
 .487:، ص2005 مارس 09-08 ورقلة، جامعة قتصادية،اإل والعلـو

 

  :الفرق بين الفعالية والكفاءة 
ػلتويو من أنشطة فنية، وظيفية وإدارية.  داء الكلي للمؤسسة زلصلة تفاعل بٌن كل من الكفاءة والفاعليية دبااأل يعترب

سن للموارد ادلتاحة وىي بذلك تابعة بعامل التكلفة والعالقة بٌن ادلدخالت فاألوذل تعين باإلستخداـ األح
وعليو ؽلكن القوؿ أف:  واحملددةىداؼ ادلسطرة  ربقيق األالؿ ادلوارد ادلتاحة يفستغالفعالية فهي إوادلخرجات، أما 

وىي بذلك تتعلق بعامل النتائج وللتوضيح "، 1األوذل تركز على األىداؼ أما الثانية فعلى كيفية ربقيق ىذه األىداؼ
 أكثر ما يبينو اجلدوؿ التارل:

 
 
 

                                                           
1Anastasia A Katou, «Measuring the impact of HRM on Organizational Performance », Journal of 
Industrial Engineering and Management, Vol1, No2, 2008, p120. 
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 : الفرق بين الفعالية والكفاءة.(1-2)لجدولا

 ءةالكفا الفعالية  العنصر
 فعل الشيء بطريقة أفضل فعل أفضل شيء التعريف
 درجة ربقيق األىداؼ الهدف 

 توفًن ادلوارد الالزمة
 صلاز العملياتاإلقتصاد يف إ

 ستغالؿ األمثل للموارداإل
 الوسيلة اذلدؼ هتماماإل

 كيفية الوصوؿ نقطة الوصوؿ التحليل
 ادلوارد النتائج المعالجة

، مذكرة ماجستًن، كلية العلـو دور العملية التدريبية يف رف  الفعالية التنظيمية للمؤسسة دراسة حالة سونلغاز فرع األغواط"بعاج اذلامشي، " المصدر:
 .20 :، ص2009/2010، 3قتصادية وعلـو التسيًن، جامعة اجلزائراإل

 معايير تصنيف األداءالفرع الرابع: 

االدلاـ دبصطلح األداء ال يتوقف فقط على إعطاء "، فإف 1ةسسداء:" مقياس لتحقيق أىداؼ ادلؤ دبا أف األ        
نو صة ربط بعض الدراسات األداء على أادلفاىيم ادلختلفة وال بتحليل ادلتغًنين األساسيٌن فيو) الكفاءة والفعالية( خا

ظرنا ال سرتاتيجي أو ادلستوى التشغيلي فمن وجهة نالتضارب سواء كاف على ادلستوى اإلسلوؾ بشري فقط، ىذا 
ل ي وردت فيما ؼلص ىذا ؽلكن رؤية صورة واضحة على أداء ادلؤسسة دوف مراعاة سلتلف التصنيفات وادلعاير ا

عتماد عليو يف عملي يف الوق  ذاتو الذي ؽلكن اإلشكالية إختيار ادلعيار الدقيق والاجلانب، ألف تصنيف األداء يطرح إ
وضيح رلموعة ادلعادل والتصنيفات فاىيم و توضيح الصورة أكرب سنحاوؿ تربديد سلتلف األنواع. وزلاولة منا لتقريب ادل

 هناؾ رلموعة من ادلعايًن سبثل  حسب:ليها معظم ادلفكرين والباحثٌن يف احلقوؿ ادلعرفية فأو ادلعايًن ال ي تطرؽ إ
 :2حسب معيار الشمولية يصنف األداء إلى

نظمة الفرعية ها رلموعة )العناصر، الوظائف، األربقيق صلازات ال ي ساعل  يفويتعلق باإل  األداء الكلي: -
طار ؽلكن مساعلة باقي العناصر، ويف ىذا اإلللمؤسسة(، وال ؽلكن نسب إصلازىا إذل أي عنصر دوف 

 خل.، األرباح، النمو ...إستمرارية والشموليةحلديث عن مدى وكيفيات بلوغ ادلؤسسة أىدافها الشاملة كاإلا
 األداء الجزئي:  -

                                                           
1 Shakeel Ahmed et al, « Impact of Knowledge Management Practices on Organizational Performance: an 
Empirical study of Banking Sector in Pakistan», Journal of Social Sciences, Vol9, No2, 2015, p150.  

، ص 2001فمرب عبد ادلليك مزىودة،" األداء بٌن الكفاءة والفعالية مفهـو وتقييم"، رللة العلـو اإلنسانية، جامعة زلمد خيضر بسكرة، العدد األوؿ، نو   2
89. 
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على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة وينقسم إذل عدة أنواع زبتلف ويتحقق ىذا النوع من األداء    
إذل: أداء وظيفة  يأف ينقسم ادلعيار الوظيف ؽلكنة حيث عيار ادلعتمد لتقسيم عناصر ادلؤسسختالؼ ادلبإ

 وظيفة التسويق.    نتاج، وأداءداء وظيفة التموين أداء وظيفة اإلادلالية، أداء وظيفة األفراد، أ
 :1داء إذل نوعٌن داخلي وخارجي سيتم توضيحها كاآليت: من خالؿ ىذا ادلعيار يصنف األحسب معيار المصدر

 ة من موارد وينتج من خالؿ:ينتج بفضل ماسبلكو ادلؤسس األداء الداخلي: -
 ة؛الفرد داخل ادلؤسس األداء البشري: ونعين بو أداء 
 ستثماراهتا بطريقة فعالة؛ قدرة ال ي سبتلكها ادلؤسسة يف إستعماؿ إ تلك الاألداء التقين: ويعين 
 ستخداـ الوسائل ادلالية ادلتوفرة.ألداء ادلارل: ونعين هبا فعالية إا 

يتولد عن احمليط  وىو ناتج عن التغيًنات ال ي ربدث يف احمليط اخلارجي للمؤسسة، فهو األداء الخارجي: -
ج اجليدة ال ي تتحصل عليها ادلؤسسة، نتيجة مثال ىذا األداء يف النتائة، وؽلكن أف يظهر اخلارجي للمؤسس

ة أو خروج أحد ادلنافسٌن، فجمي  اع رقم أعماذلا يف ظروؼ معينة، كإزدياد الطلب على منتوج ادلؤسسرتفإ
ف أ وعلى ادلؤسسة أف رباوؿ ربليل ىذا األداء ألنو ؽلكنىذه ادلتغًنات تنعكس على األداء إغلابا أو سلبا، 

 و يصعب عليها ذلك كما ىو احلاؿ بالنسبة لألداء الداخلي.كل هتديدا ذلا فهي ال تتحكم فيو أيش
 حسب معيار الزمن: 

يركز ىذا ادلعيار على األداء يف ادلدى: )القصًن، ادلتوسط، والطويل ( وىو ما سنراه بالتفصيل يف سلتلف               
 :2ىذه األنواع
 ر:األداء في المدى القصي 

 وتعين مباشرة ربقيق ادلؤسسة ألىدافها على ادلدى القصًن ويشمل: 
 نتاج: ويعرب عن قدرة ادلؤسسة على خلق سلرجات وفقا دلتطلبات البيئة اخلارجية؛اإل -
 الكفاءة: تعرب عن الكيفية ال ي تؤدي هبا األعماؿ؛ -
وال يتم ىذا إال بالتحرر من جتماعي يف مكاف العمل إشباع وربقيق الرضا النفسي واإل الرضا: يتمثل يف -

 السلوكيات غًن ادلالئمة واحلصوؿ على حصص من ادلناف  اإلضافية والقدرة على احلوار والتفاوض.
                                                           

، ص 2014،  ديسمرب 01زرقوف، احلاج عرابة،" أثر إدارة ادلعرفة على األداء يف ادلؤسسة اإلقتصادية"، اجمللة اجلزائرية للتنمية اإلقتصادية، العدد  زلمد  1
125. 

التسيًن، جامعة اجلزائر، زغيش عبد احلليم،" ربسٌن أداء ادلؤسسة يف ظل إدارة اجلودة الشاملة"، مذكرة ماجستًن، كلية العلـو اإلقتصادية وعلـو   2
 .24-23، ص، ص: 2011/2012
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 :ويشتمل على عنصرين علا: األداء في المدى المتوسط 
ا لـز ذل قدرة ادلؤسسة على التفاعل م  ادلتغًنات احمليطة هبا وزلاولة تغيًن األنشطة كلمويشًن إالتكيف:  -

ىم الدواف  ال ي ربفز ادلؤسسة على تعديل أىدافها أو إعادة النظر يف ادلوارد ال ي األمر، ويعترب التنافس من أ
تستخدمها سواءا كان  أصوال معنوية أو مادية، فمسألة القدرة على التكيف مرىونة بعامل ادلرونة الذي 

قادرة  ف تتحمل العواقب إذا دل تكند عليها أقعها يف السوؽ وإال فالبسيضمن للمؤسسة احملافظة على مو 
 ىتمامها.على وض  ىذا ادلفهـو نصب إ

مؤسسة. إف لذي يعترب اذلدؼ الرئيسي لكل ستمرارية ال ي ىي أساس البقاء، واويدؿ النمو على اإلالنمو:  -
ىداؼ السوؽ سيمكن من ربقيق األالنمو سواء بتعظيم وربجيم عوامل اإلنتاج أو برف  حصص ادلؤسسة يف 

 بتالع البطالة وإحداث الفارؽ يف الثقافة ال ي ستنتشر طرديا م  نسبة ظلوىا.اإلحتماعية ادلرغوب حصوذلا كإ
احلكومات  ويعكس البقاء يف ظل كل ادلتغًنات البيئية على الصعيد الكلي متمثال يف:األداء في المدى الطويل:  -

ذل ٌن، ادلوردين، الزبائن باالضافة إد اجلزئي م  ادلتعامليٌن ادلاليقتصاد والسياسات ادلالية واجملتم  أو على الصعيواإل
و يف وارد بصورهتا ادلادية وادلعنوية أادلؤسسات العاملة يف نفس اجملاؿ.فالبقاء رب  ضغط ادلنافسة سواء على ادل

أحيانا أخرى، ال يتم وادلندرلة  ادلصبات أي على تلك األسواؽ ال ي تستقبل أنواع السل  واخلدمات ادلتفرقة أحيانا
  سرتاتيجي بعيد النظر قادر على ربقيق ىذا القصد، ووجود تصور واضح لألداء بطرفيوإال بوجود زبطيط إ

خالؿ ىذه من  ) الكفاءة والفعالية( ال بد أف ينعكس على صورة البقاء مكسبا بذلك الثقة ادلنشودة للمستهلك.
 الفرع التارل.داء ال ي سنراىا يف ادلعايًن تظهر أعلية األ

 : أهمية األداءالخامسالفرع 
على ادلستوى اجلزئي وىذا  ىتماـ الباحثٌن سواء على ادلستوى الكلي أويشغل موضوع األداء يف ادلؤسسات إ         
هوما جوىريا وىاما عتباره مفت اليـو إذل ربقيقو وكذا بإاره مقياس النجاح الذي تسعى ادلؤسسعليتو باعتباراج  أل

 : 1ذا كاف موجود وتتجلى أعلية األداء يفاليـو ال ي أصبح  مرىونة الوجود إات بة للمؤسسبالنس
 ة من أجل ربقيق أىدافها؛يعترب أداة توجيو بالنسبة للمؤسس -
 ة؛يعترب أداء دلعرفة حالة ادلؤسس -
 ختالؿ الواق  عند ربقيق األىداؼ؛يستعمل كأداة دلعرفة اإل -

                                                           
سسات"، مذكرة صاحل بالسكة، "قابلية تطبيق بطاقة األداء ادلتوازف كأداة لتقييم اإلسرتاذبية يف ادلؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية دراسة حالة بعض ادلؤ   1

 .4-3، ص، ص: 2011/2012ت عباس سطيف، ماجستًن، كلية العلـو اإلقتصادية والتجارية وعلـو التسيًن، جامعة فرحا
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 عهم ضلو تطوير أنفسهم؛ربديد السبل لتطوير العاملٌن ودق -
. فمن الناحية النظرية ؽلثل األداء مركز  تظهر أعلية األداء من خالؿ ثالثة أبعاد رئيسية نظرياً، ذبريبيًا وإدارياً 

لقات اإلدارية على مضامٌن ودالالت زبتص باألداء سواء بشكل ضمين الغدارة اإلسرتاذبية، حيث ربتوي مجي  ادلنط
دارة ومن الناحية لسبب يف ذلك إذل األداء ؽلثل إختباراً زمنيًا لإلسرتاذبية ادلتبعة من قبل اإلباشر، ويرج  اأو بشكل م

فإف أعلية األداء تظهر من خالؿ إستخداـ أغلب دراسات وحبوث اإلدارة اإلسرتاذبية ، األداء إلختبار  التجربية
ىتماـ فإهنا تظهر واضحة من خالؿ حجم اإلرية سرتاذبيات ادلختلفة والعمليات الناذبة عنها، أما األعلية اإلدااإل
التحوالت ال ي ذبري يف ىذه ادلؤسسات إعتمادًا على ات باألداء ونتائجو، و بًن وادلميز من قبل إدارات ادلؤسسالك
 .1ج األداءنتائ

 ق ذكره تتضح لنا أعلية األداء بكونو: من خالؿ ماسب
و على ادلدى البعيد الذي تريد سواء كان  قصًنة األجل أأىدافها  ة لتحقيقيعترب الوسيلة األساسية للمؤسس -

 البلوغ إليو؛
جهة وكذا الرجوع إليو عند حدوث  ة منؿ ما يسمح بو من معرفة حاؿ ادلؤسسوسيلة للمراقبة من خال -

 ىداؼ.إختالؿ بعد ربقيق األ
 المداخل والعوامل المؤثرة على األداء  المطلب الثاني:

ختلف  و من أعلية فقد إنظرًا دلا لأساسيًا للحكم على فعالية ادلستخدـ يف ادلؤسسة، و يعترب األداء مؤشرا       
، و كما ىناؾ رلموعة من العوامل ال ي تؤثر عليو كل ىذه و ادلستوياتأدراساتو سواء من جانب مداخل األداء 

 مل ادلؤثرة عليو؟العاصر رلتمعة سنتطرؽ إليها يف ىذا ادلطلب، فما ىي مستويات األداء؟ وما ىي العوا
 : مداخل دراسة األداءاألول الفرع

 :2ىناؾ رلموعة من ادلداخل ال ي حاول  تقييم األداء وؽلكن ذكرىا يف
 ىداؼ ادلنوطة هبا،خاصة ويتحدد األداء يف ادلؤسسات وفق ىذا ادلدخل دبدى ربقيق األ :مدخل الهدف

ستثمار، حصة السوؽ، القيمة تخدمة صلد العائد على اإلرات ادلسادلتعلقة بأىداؼ ادلخرجات، ومن ادلؤش
 ىداؼ ادلنشأة؛أف ىناؾ صعوبة يف تطبيقو لتعدد أ السوقية للسهم، مؤشرات النمو، ومن عيوبو

                                                           
العارل األردنية"، مذكرة سوزاف صاحل دروزة،" العالقة بٌن متطلبات إدارة ادلعرفة وعملياهتا وأثرىا على سبيز األداء ادلؤسسي دراسة تطبيقية يف وزارة التعليم   1

 .156 :، ص2008ؽ األوسط للدراسات العليا، ماجستًن،زبصص إدارة األعماؿ، كلية العلـو اإلدارية وادلالية، جامعة الشر 
الوطنية لعتاد األشغاؿ  زلمد الصاحل قريشي،"تقييم أثر اإلستثمار يف تسيًن ادلوارد البشرية على األداء التنظيمي دراسة حالة الفروع اإلنتاجية جملم  ادلؤسسة  2

 .143 -140، ص، ص: 2012/2013لتسيًن، جامعة قسنطينة، العمومية"، رسالة دكتوراه، كلية العلـو اإلقتصادية والتجارية وعلـو ا



األداء البشري في المؤسسة                        الفصل الثاني                                       
 

60 
 

 :مدخل موارد المؤسسة 
ل ويف ىذ ادلدخل ػلصر األداء يف مدى قدرة ادلؤسسة يف احلصوؿ على ادلوارد النادرة والقيمة من بيئتها، وىو يشم

مؤشرات لقياس األداء التنظيمي وقدرات متخذي القرار. ويعد مناسبا لقياس األداء عندما نواجو صعوبات قياسو 
دبؤشرات أداء أخرى، حيث يعترب جيد خاصة بالنسبة للمنشآت الغًن ىادفة للربح وال ي يصعب قياس أىداؼ 

ستخداـ ادلدخالت أكثر من الرتكيز على اإل ىتماـ باحلصوؿ علىالكفاءة الداخلية، وفيو يركز اإل ادلخرجات أو
 األفضل ذلا ومن الرتكيز على ادلخرجات.

 :مدخل العمليات الداخلية 
تتحقق فيو يف ظل وفقا ذلذا ادلدخل يتحدد األداء من خالؿ مؤشرات كالكفاءة ورضا العاملٌن، فادلؤشر األوؿ والذي 

هاـ يف ربقيق األىداؼ ادلخططة من جهة، ومن جهة رضا سوالعقالشل دلوارد ادلنشأة م  اإل ستخداـ ادلدروساإل
 ىتماـ ادلشرفٌن بالعاملٌن، والتعاوف بٌن مجاعة العملعبًن عنو من خالؿ معايًن عديدة كإالعاملٌن عن العمل ؽلنكن الت

ية والنشاطات تصاالت بٌن اإلدارة والعاملٌن، ويركز ىذا ادلدخل على العمليات الداخلوفيما بينهما واإلدارة، وكذا اإل
 عتبار جانب مدخالت وسلرجات ادلؤسسةيئتها اخلارجية وال ياخذ بعٌن اإلالداخلية يف ادلؤسسة، وال يقيس ادلنشأة بب

 عطاء نظرة جوؿ أداء ادلؤسسة.وىذا ما جعلو ذو طاب  زلدود يف إ
 :مدخل أصحاب المصلحة 

سة يف ضماف بقاءىا أو تطورىا من خالؿ تلبيتها أصحاب ادلصلحة وتعين البيئة اجملموعة ال ي تعتمد عليها ادلؤس
دلطالبهم ويتعلق األمر بالبيئة الداخلية واخلارجية، وتتمثل ىذه األطراؼ كل من ادلساعلٌن، الزبائن، السلطات 

سهم والزبائن على نوعية العمومية، وعماؿ ادلؤسسة، ويف ىذا ادلدخل يعترب الرضا الوظيفي ورضا العوائد على األ
عطاء نظرة واسعة عن األداء ولكن الؽلكن تطبيقو على أرض الواق  ت أو السل ...إخل، وما ؽليز ىذا ادلدخل إاخلدما

 .لوجود تضارب بٌن أىداؼ أصحاب ادلصاحل بعضها ببعض وىذا ما يصعب الوصوؿ اذل أداء أفضل
 قتصاديات المؤسسة الصناعية:مدخل إ 

ما قيودا أو ظروفا حاكمة تعمل فيها ىذه األخًنة فهي تشكل إعة ال ي وػلدد يف ىذا ادلدخل األداء وفقا لنوع الصنا
على ادلنشاة من خالؿ اذليكل التنافسي فيها، والذي ؽليزىا عن غًنىا من الصناعات من عوامل ىيكل ادلنافسة. وىذا 

جلوانب مهمة ومؤثرة يف  لنو اعل التأثًن على أداء ادلؤسسة إال أيعين اف ىذا ادلدخل اىتم بالبيئة اخلارجية ودورىا يف
 داء.ربديد األ
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 :بطاقة األداء المتوازن 
بأمريكا الشمالية وقد قدم  يف البداية كوسيلة لتقييم  1990وؿ ظهور لبطاقة األداء ادلتوازف سنة كاف أ

لكل فرد يف  سرتاذبية وربديد األىداؼ العمليةاالسرتاذبية واألداء، مث ربول  فما بعد إذل نظاـ للتسيًن تسمح بنشر اإل
 : 1ادلؤسسة، توجيو سلوكياهتم وتساعد على القيادة، وىي ربتوي على أرب  زلاور

 احملور ادلارل؛ -
 زلور العمالء؛ -
 زلور العمليات الداخلية؛ -
 زلور التعلم والنمو؛ -

ىم يف خر وتساتتصل ىذه األبعاد األربعة للبطاقة فيما بينها من خالؿ عالقة السبب واألثر، حيث يدعم كل بعد اآل
أف  تسجيل وربقيق احملاور يتم بشكل تسلسلس  NortonوKaplan سرتاذبية ويؤكد كل من قياس مدى ربقيق اإل

من أسفل إذل أعلى، حيث يسمح رلهود التعلم والنمو بتحسٌن العمليات الداخلية شلا يؤدي إذل زيادة رضا الزبائن شلا 
 ساعلٌن وىي تبحث عن:يولد يف النهاية النتائج ادلالية ال ي ربقق رضا ادل

 التوازف بٌن البيئة اخلارجية والبيئة الداخلية؛ -
 التوازف بٌن ادلؤشرات ادلالية وغًن ادلالية؛ -
 نشر وترمجة اإلسرتاذبية؛ -
 داء، ومقاييس أىداؼ األداء(.ت اإلسرتاذبية) مقاييس زلركات األالتوازف بٌن ادلؤشرا -

نظاـ لتقييم األداء يهتم برتمجة إسرتاذبية نظامي حاوؿ تصميم  داء ادلتوازف أهنا أوؿ عملبطاقة األوقد عرف  
 :2معايًن مستهدفة للتحسٌن ادلستمر وىي تركز على ثالثة أبعادادلؤسسة إذل أىداؼ زلددة ومقاييس و 

حكم التشغيلي قصًن ادلدى عتبار هتتم عمليات قياس األداء بربط التويف ىذا اإل ستراتيجي:عتبار اإلاإل -
 اذبية ادلنشأة طويلة ادلدى؛سرت برؤية وإ

طراؼ الداخلية واخلارجية عند القياـ بتطبيق وفيو هتتم عمليات قياس األداء بكل األ اإلعتبار البيئي: -
 ادلقاييس؛

                                                           
أداة فعالة للتقييم الشامل ألداء ادلنظمات"، مداخلة ضمن ادللتقى الدورل الثاشل  ، ظلو  BSCنعيمة ػلياوي، خدغلة لدرع،" بطاقة األداء ادلتوازف   1

 .127-124، ص، ص: 2011نوفمرب  23و 22، جامعة ورقلة يومي ادلؤسسات واإلقتصاديات بٌن ربقيق األداء ادلارل وربديات األداء البيئي
لرمسية"، رللة العلـو إؽلاف أمحد اذلنيين، زلمد  زيادات،" إستخداـ بطاقة األداء ادلتوازف يف تقييم أداء اجلامعات دراسة ميدانية على اجلامعات األردنية ا  2

 .3 :ص ،2014، 12اإلقتصادية والتسيًن والعلـو التجارية، العدد 



األداء البشري في المؤسسة                        الفصل الثاني                                       
 

62 
 

 حيث يتم مراقبة النسب الرئيسية ادلالية وادلؤشرات غًن ادلالية بصورة متواصلة؛ عتبار المالي وغير المالي:اإل -
 داء بثالثة أبعاد زمنية ىي ادلاضي وادلضارع وادلستقبل.هتتم عمليات قياس األ حيث اإلعتبار الزمني: -

ختالؼ وتباين واضح وغياب دلؤشرات موحدة يف ربديد أداء ادلؤسسة ؿ ما تطرقنا من مداخل صلد ىناؾ إمن خال
 التارل.وتبعا لذلك سوؼ نفصل يف مستويات األداء يف الفرع  احد منهم ركز على مؤشر دوف اآلخر.فكل و 

 الفرع الثاني: مستويات األداء
عتماد عليهم للتعرؼ على أدائها ادلستويات ال ي ؽلكن للمؤسسة اإلقتصادية اإل ػلتوي األداء على زلموعة من        

 :1وتتمثل ىذه ادلستويات يف
 لتزاـ وكذا اإل البعيد والعقود ادلرحبة،يبٌن التفوؽ يف األداء ضمن الصناعة على ادلدى  ستثنائي:األداء اإل

 زدىار الوض  ادلارل للمؤسسة؛من قبل األفراد ووفرة السيولة وإ الواضح
 :متالؾ إطارات ذات كفاءة، مركز ووض  مارل احلصوؿ على عدة عقود عمل كبًنة، إيكوف فيو  األداء البارز

 متميز؛
 :ًانب التمت  بالوض  ادلارل تضاح الرؤية ادلستقبلية إذل جويبٌن مدى صالبة األداء، وإ األداء الجيد جدا

 اجليد؛
 :ف فيو سبيز لألداء وفق ادلعدالت السائدة م  توازف نقاط القوة والضعف يف ادلنتجات أو يكو  األداء الجيد

 اخلدمات وقاعدة العمالء، م  صعوبة يف احلصوؿ على األمواؿ الالزمة للبقاء والنمو؛
 :فضال وضوح لنقاط الضعف يف مجي  احملاور تقريبا وؽلثل األداء دوف ادلعدؿ بكثًن، م  األداء الضعيف ،

 ستقطاب اإلطارات ادلؤىلة، م  مواجهة مشاكل خطًنة يف اجلوانب ادلالية.عن وجود صعوبات خطًنة يف إ
 :2كما يضيف سادل حسٌن العجمي يف دراستو رلموعة من ادلستويات

 األداء المعتدل( Fair Performance):  ادلعدؿ، وتغلب نقاط الضعف على وسبثل صًنورة األداء دوف
نقاط القوة يف ادلنتجات واخلدمات وقاعدة العمالء، والكوادر العاملة أو عدـ سهولة الوصوؿ إذل األمواؿ 

 الالزمة للبقاء والنمو؛

                                                           
تصادية عمر تيمجغدين،" دور إسرتاذبية التنوي  يف ربسٌن أداء ادلؤسسة الصناعية دراسة حالة مؤسسة كوندور"، مذكرة ماجستًن، كلية العلـو اإلق  1

 .50 :، ص2012/2013والتجارية وعلـو التسيًن، جامعة زلمد خيضر بسكرة، 
عماؿ جامعة يلي على أداء ادلنظمة يف ضوء القدرات التسويقية ادلتاحة"، مذكرة ماجستًن، كلية األسادل حسٌن العجمي،" أثر التوجو اإلسرتاتيجي التحل  2

 .25: ،ص2011الشرؽ األوسط، 
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  األداء المتأزم(Crisis Performance):  وتتمثل باألداء غًن الكفء سباماً، ومن احملتمل أف يسبب
 ة.ة يف مجي  زلاور عمل ادلؤسسوكبًن  مشاكل متنوعة

 : أبعاد األداءالثالث الفرع
يعد األداء مفهومًا مشوليًا وىامًا بالنسبة جلمي  ادلؤسسات بشكل عاـ ويكاد يكوف الظاىرة الشمولية جلمي        

ء تفاعلها م  عناصر فروع وحقوؿ ادلعرفة احملاسبية واإلدارية، ودبثابة ادلنظومة ادلتكاملة لنتاج أعماؿ ادلؤسسة على ضو 
بيئتها الداخلية واخلارجية، وىو يشتمل على زلموعة من األبعاد تتمحور كلها يف أداء كل من األفراد يف وحدهتم 

إطار البيئة التنظيمية، وكذلك أداء الوحدات التنظيمية يف إطار السياسات العامة للمؤسسة، وأيضا أداء ادلؤسسة يف 
قتصادي، أو البيئي فية ادلوجودة فيها، سواء تعلق األمر بالبعد التنظيمي، اإلجتماعي، اإلاجتاعية والثقاإلقتصادية واإل
 :1ادلوضحة  كاآليت

 البعد التنظيمي لألداء: -
ها، ومن مث يكوف لدى ىدافتنظيمي بغية ربقيق أة يف اجملاؿ الرؽ والكيفيات ال ي تعتمدىا ادلؤسسويشمل كل الط     

رىا على األداء، م  اإلشارة إذل على أساسها قياس فعالية اإلجراءات التنظيمية ادلعتمدة وأث ة معايًن يتممسًني ادلؤسس
، وىذا يعين قتصاديةالنتائج ادلتوقعة ذات الطبيعة اإلجتماعية اإلف ىذا القياس يتعلق مباشرة باذليكلة التنظيمية وليس بأ
وادلتعلق بالفعالية  واالقتصاديةادلعايًن اإلجتماعية فعالية آخر ناتج عن  نو بإمكاف ادلؤسسة أف تصل إذل مستوىأ

 التنظيمية.
 لألداء:  جتماعياالالبعد 

ف مستوى رضا العاملٌن يعترب مؤشرا على دى ربقيق الرضا عند أفراد ادلؤسسة، بإعتبار أويتعلق ىذا البعد دب
تأثر سلبا ة قد يالكلي للمؤسس نب يف كوف أف األداءاهتم، وتتجلى أعلية ودور ىذا اجلاء األفراد دلؤسسوفا

جتماعي دلواردىا على ادلدى البعيد إذا إقتصرت ادلؤسسة على ربقيق اجلانب اإلقتصادي، وأعلل  اجلانب اإل
جتماعية، لذا ينصح تصادية م  الفعالية اإلقالبشرية، فجودة التسيًن يف ادلؤسسة ترتبط دبدى تالـز الفعالية اإل

 ة.اإلجتماعي السائد ذاخل ادلؤسس بإعطاء أعلية معتربة للمناخ
 :2ضافة البعدينإضافة إذل البعدين السابقٌن ؽلكن إ

                                                           
 .219 -218ص، ص: الشيخ الداوي، " ربليل األسس النظرية دلفهـو األداء"، مرج  سبق ذكره،  1
ء للمؤسسة اإلقتصادية دراسة حالة مؤسسة نقاوس للمصربات باتنة"، مذكرة ماجستًن، كلية مومن شرؼ الدين،" دور اإلدارة بالعمليات يف ربسٌن األدا  2

 .52 -51، ص، ص: 2011/2012العلـو اإلقتصادية والتجارية وعلـو التسيًن، جامعة فرحات عباس سطيف، 
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يف ىذا البعد من أبعاد األداء فاف ادلؤسسة تشب  رغبات ادلساعلٌن والزبائن وادلوردين قتصادي: البعد اإل
 خًن بالقوائم ادلالية.، ويقاس ىذا األوتكتسب ثقتهم

 ادلساعلة الفاعلة يف تنمية وتطوير بيئتها. والذي يرتكز علىالبعد البيئي: 
 : العوامل المؤثرة على األداءالرابعالفرع  

 العوامل رلتمعة نذكرىا يف ذهىناؾ رلموعة من العوامل ال ي تؤثر على األداء عند تقييم ىذا األخًن ومن بٌن ى    
 : 1ما يلي 

ة ال ي تعاجل حجماً كبًناً من العمل قد ف ادلؤسسيؤثر ىذا احلجم من خالؿ أ العمل: ختالف الملحوظ في حجماإل
 ربتاج إذل موارد لكل وحدة عمل أقل شلا ربتاج إليو أخرى لديها حجم أقل  من نفس العمل؛

عماؿ غًن ادلنجزة ف القدر الضئيل من األنتاج إقد يؤثر ىذا يف معدؿ اإل لمتأخرة:وجود أو عدم وجود األعمال ا
تلف احلجم ادلرغوب من ة، وؼلالعمل ادلستمر للعاملٌن يف ادلؤسسبل ومتطلبا لتأمٌن تدفق يعترب بصفة عامة أمر عاديا 

بب النقص يف العمل ادلتاح وق  نسياب العمل وكمية ودرجة التقلبات فيو، وبسادلتاخرات إذ يتوقف عليو ثبات إ
دلتأخر عن ادلعتاد ؽلكن أف تسبب العمل ا نتاج. وعلى النقيض فإف كثرةدى العاملٌن إطلفاظ يف معدؿ اإلنتظار لاإل

طلفاض يف نوعية ادلنتج ؽلكن ربقيقو دائما  ويتولد عنو إ نتاج مثل ىذا ادلعدؿ ادلتعجل قد التعجال ومعدال أعلى لإل
 النهائي.

مالئمة  نتاج على عوامل عدة منها: يتوقف معدؿ اإللى األداءأثر مباشر ع التحسينات التنظيمية واإلجرائية
ما يرتتب عليو تغيًنا يف جرائية فالتعديل التنظيمي مثال الذي يغًن من تدفق وتتاب  العمل عادة التنظيمية واإلالرتتيبات 
 صلاز.معدؿ اإل

 األداء يف العمليات ادلتماثلة قد يتباين حبسب التوطن اجلغرايف للوحدات من جراء الظروؼ احمللية:
ىت ولو أدى نفس النشاط يف مواطن سلتلفة بنفس درجة نتاج بسبب الظروؼ احمللية حقد تتباين معدالت اإل -

 وادلغادرين لدولة حيث ىؤالء فراد الداخلٌن عملية ينطوي على حصر وتسجيل األالكفاءة من ذلك مثال يف
ذا كاف احلصر يتم يف ادلوانئ البحرية أو ل حبسب ما إفراد قابلوف للعد قد يتباين معدؿ احلصر والتسجياأل

اـ نتظبة عند كل موطن من ىذه ادلواطن وإعبور على احلدود الربية، فدرجة التفتيش ادلطلو اجلوية أو فقط ال
ن كلها متغًنات تؤثر على معدؿ ختالؼ اللغات ادلستخدمة عند كل موطتدفق حركة الدخوؿ وادلغادرة وإ

 نتاج؛اإل
                                                           

 .7-6، ص، ص: 2004ار النهضة العربية، توفيق زلمد عبد احملسن،" تقييم األداء مداخل جديدة لعادل جديد"، دار الفكر العريب، د  1
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ية بطبيعتها وقد ربتوي نتاج: معدالت األداء كمدة العمل التاـ قد تقضي إذل معدالت سلتلفة لإلنوعية وح -
تاج لكنها من الناحية هر عملية ما مثال معدال جيدا لإلنعلى متغًنات عن نوعية العمل ادلنجز، وقد تظ

 النوعية قد تتمثل يف أداء رديء.
 العوامل الخاضعة لتحكم المؤسسة 
مل ال ي زبض  ذلا وؽلكنها نو ىناؾ رلموعة من العواًن خاضعة لتحكم  ادلؤسسة فيها إال أذل وجود عوامل غإصافة إ

جلانب الذي تتعلق بو يف ادلؤسسة التحكم فيها جيدا وتكييفها حسب قدراهتا وؽلكن تصنيف ىذه العوامل حسب ا
 :1ذل رلموعتٌن رئيسيتٌن علاإ

 رتباط وثيق باجلانب التقين وربتوي على:العوامل التقنية: وذلا إ -
 لية أو يف معاجلة ادلعلومات؛نوع التكنولوجيا سواء ادلستخدمة الوظائف الفع 
 عتماد على اآلالت بادلقارنة م  عدد العماؿ؛نسبة اإل 
 تصميم ادلؤسسة من حيث ادلخازف، التجهيزات واآلالت؛ 
 نوعية ادلنتوج؛ 
 التوفيق بٌن ادلنتوج وادلستهلك؛ 
 نتاج يف ادلؤسسة؛زين واإلالتناسب بٌن طاق ي التخ 
  نتاج؛ية ادلواد ادلستخدمة يف عملية اإلنوع 
 سعار موق  ادلؤسسة اجلغرايف؛مستويات األ 

 ستخداـ ادلورد البشري يف ادلؤسسة وتتمثل يف:القوى وادلتغًنات ال ي تؤثر على إوتضم سلتف  العوامل البشرية:
 نوع الرتكيبة البشرية؛ 
 فراد؛ادلستوى التاىيلي لأل 
 ادلستخدمة؛ التوافق بٌن مؤىالت العماؿ وادلناصب ال ي يشغلوهنا والتكنولوجيا 
 نظامي ادلكافآت واحلوافز؛ 
 .اجلو السائد بٌن العماؿ والعالقة السائدة بٌن ادلشرفٌن وادلنفذين 

 ضافة بعض العوامل ال ي تتمثل يف:لعوامل ادلؤثرة على األداء ؽلكن إمن خالؿ ماسبق من ذكر ل

                                                           
 .94-93داء بٌن الكفاءة والفعالية مفهـو وتقييم"، مرج  سبق ذكره، ص، ص: عبد ادلليك مزىودة،" األ  1
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ا، خاصة يف ظل رة على أداءىالبيئة: حيث تعترب البيئة ال ي تنشط فيها ادلؤسسة عامل من العوامل ادلؤث -
 ستقرارىا؛الديناميكية وعدـ إ

ادلؤسسة: ىناؾ عالقة وطيدة بٌن إختيار اإلسرتاذبية ادلناسبة للمؤسسة وأداءىا فكلما كان   سرتاذبيةإ -
 سرتاذبية صحيحة ومالئمة للبيئة ال ي تعمل فيها كلما كاف األداء مرتف  ومستمر؛اإل

 التعامل م  زليطها اخلارجي؛عدـ قدرة ادلؤسسة على التكيف و  -
التكنولوجيا ادلستعملة: يتعترب نوع التنولوجيا ادلستعملة يف ادلؤسسة عامل من العوامل ادلؤثرة حيث أف التفاوت  -

 يف نوع التكنولوجيا وتقانة ادلعلومات اليـو يلعب دور رئيسي يف زبفيصض أو زيادة التكاليف؛
 نتاج؛الكمية الفعلية لإلجها مقارنة م  نتاكمية اإلنتاج الواجب إ -
 جودة ادلنتوج مقارنة بنوعية العمل؛ -
 ادلقانة بٌن ادلزارد ادلتاحة والعمل ادلنجز؛ -
 : أنواع األداءالخامس الفرع

 ينقسم أداء ادلؤسسة إذل رلموعة من التصنيفات ال ي سنتطرؽ إليها يف ىذا الفرع وىي كالتارل:
  :األداء المالي 

ب الزاوية ال ي ينظر داء ادلارل حسباحث ينظر إذل مفهـو األ ادلقدمة لألداء ادلارل كوف كل لقد تعددت ادلفاىيم   
لضيق ألداء األعماؿ لرتكيزه على إستخداـ مؤشرات تقيس مدى إذباز األىداؼ ختالؼ، ويعترب ادلفهـو امنها ىذا اإل

 ه رلموعة من التعاريف:عطاءمؤشرات مالية مثل الرحبية وؽلكن إذل ما يعرب عنو من خالؿ إضافة إ
يعرؼ األداء ادلارل بأنو الفرؽ بٌن القيمة ادلقدمة للسوؽ ورلموع القيم ادلستهلكة وادلتمثلة يف تكاليف سلتلف       

ادلالية ادلتاحة من  ة يف خلق القيمة أو الفعالية يف إستخداـ ادلوارداألنشطة، من جهة وكذلك مدى مساعلة األنشط
 :1دلالية بأقل التكاليف ادلالية ويتضح أكثر من خالؿ العوامل التاليةىداؼ اخالؿ بلوغ األ

 العوامل ادلؤثرة يف ادلردودية ادلالية؛ -
 أثر السياسات ادلالية ادلتبناة من طرؼ ادلسًن على مردودية األمواؿ اخلاصة؛ -
 ية؛مدى مساعلة معدؿ ظلو ادلؤسسة يف إصلاح السياسة ادلالية من خالؿ ربقيق الفوائص ادلال -

                                                           
 (AFD)ييزيستخداـ طريقة التحليل العاملي التمت الصغًنة وادلتوسطة اجلزائرية بإعبد الوىاب دداف، "رشيد حفصي،ث ربليل األداء ادلارل للمؤسسا  1

 .25 -24، ص، ص: 2014، 2العدد  7"، رللة الواحات للبحوث والدراسات اجمللد 2011 -2006خالؿ الفرتة 
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ىداؼ ال ي يسعى النظاـ إذل ربقيقها ويعرب عن مدى صلاح ادلؤسسة يف إستغالؿ كل ادلوارد وقد يعين ادلخرجات أو األ
ادلتاحة لديها مادية ومعنوية لتحقيق األىداؼ، ومن جهة أخرى يعترب عملية تشخيص الوض  ادلارل للمؤسسة دلعرفة 

ات، م  األخذ بعٌن اإلعتبار الظروؼ من خالؿ إعتمادىا على ادليزانيمدى قدرهتا على إنشاء قيمة ورلاهبة ادلستقبل 
 .1و األرباحظلضافة دلعاينة ادلردودية للمؤسسة ومعدؿ اإلقتصادية والقطاع الذي تنتمي إليو ادلؤسسة باإل

ة، يف عملية التحليل الداخلي للمؤسس ف ميداف األداء ادلارل ؽلكن إستخدامو كميداف أساسي يستخدـإ       
ة، فضاًل عن رين إستخدامها يف ربديد مستوى األداء الكلي يف ادلؤسسسرتاذبية مهمة، ؽلكن للمديفاألداء ادلارل يعترب إ

ستحابة يف تعاملها م  رل العارل تكوف أكثر قدرة على اإلما يؤشره من نقاط قوة داخلية، وادلؤسسة ذات األداء ادلا
واحلقوؽ، مقارنة بغًنىا من هنا تتعرض لضغط أقل من أصحاب ادلصاحل أ التهديدات البيئية اجلديدة، كماالفرص و 

 .2داء ادلارل الضعيفادلؤسسات وال ي تعاشل من األ
ستخداـ األمواؿ بفعالية وبأعلى كفاءة يف تبحث عن أساس منهجي سليم لتقوصل إواجلدير بالذكر أف الوظيفة ادلالية 

جل الطويل من خالؿ معلومات مالئمة وطريقة ربليل لية ادلنشودة يف األاألىداؼ ادلا ادلؤسسة، كي يتسىن ذلا ربقيق
. ولتحقيق ذلك ىناؾ رلموعة من العوامل ال ي تؤثر على ربقيق ىذه األىداؼ 3علمية وعملية يف بناء ادلؤشرات

 موضحة يف الشكل التارل:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 16، اجمللد،االقتصاديةمصارؼ التجارية"، رللة العلـو براىيم فضل ادلورل البشًن،" أثر إسرتاذبية التميز يف األداء ادلارل للرمضاف زلمد حسٌن، إوىيبة   1

 .112 :ص، 2العدد
رة ماجستًن،  ردنية"، مذكبنوؾ التجارية األسرتاتيجي وأثرعلا على أداء ادلنظمة، دراسة تطبيقية على ال، "العوامل احلرجة يف التخطيط اإلداليا خالد صربي  2

 .28 :ص2010عماؿ، جامعة الشرؽ األوسط، كلية األعماؿ، زبصص إدارة األ
 .41 :، ص2004، 4قتصادية"، رللة الباحث، العدد ارل والقيمة يف ادلؤسسات اإلء ادلدداف عبد الغين،" قراءة يف األدا  3
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 : العوامل المؤثرة على األداء المالي.(2-2)الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
الدورل الثاشل ظلو  داء ادلارل للشركات"، مداخلة ضمن ادللتقىيين،" أثر تبين ادلسؤولية اإلحتماعية على األبد الرزاؽ موالي خلضر، حسٌن شنع لمصدر:ا

 .461 :، ص2011نوفمرب  23و 22قتصاديات بٌن ربقيق األداء ادلارل وربديات األداء البيئي، جامعة ورقلة، ادلؤسسات واإل

ة يف السوؽ أو جزءا منها ويقدر على أساس الزيادة يف رقم ية ادلؤسسداء التجاري وضعكس األيعاألداء التجاري:
التجاري أف الزبوف مستعمل حر يف داء نتجات من سل  وخدمات. ويفرتض األاألعماؿ، أي الناتج عن بي  ادل

سعار وميكانـز تثبي  ة األكل حرية، كما يعتمد على سياسختياراتو يقدر حاجاتو وؼلتار ما يشب  ىذه احلاجات بإ
 .1أسعار البي 

                                                           
قتصادية والتسيًن والعلـو التجارية،  ، مذكرة ماجستًن، كلية العلـو اإلبوشعور رضية،" ربليل األداء يف اخلدمات، حالة مؤسسة بريد اجلزائر تلمساف"  1

 .111 :، ص2002/2003جامعة تلمساف، 

 األداء المالي

 قتصاديةاإل القيمة

 الربحية  ، النمو

 لماليةالمخاطر ا

 المزايا التنافسية

 التميز، قيادة الكلفة 

 سرعة االستجابة

 المقدرة التنظيمية

 البرامج 

 نشر الزعي التنظيمي

 االستجابة للتغييرات

موقف الهيكليال  

 المنافسون

 الداخلون الجدد، العمالء

 البدائل، المساهمون

 

ةتوازن المؤسس  

 الكفاءات الرئيسية

ة قوة السوق البنية التحتي

 المشتركة

 النفقات النقدية المتوازنة

 تنفيذ العملية

 تطوير المنتج

دارة  الطلبإ   

 انجاز األمر 
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إذا غاب العنصر الثالث  ة رأس ادلاؿ وقد سبتلك التكنولوجيا وال ربقق أداء جيدقد سبتلك ادلؤسساألداء البشري:
اليـو إذل ربقيق أىدافها من خالؿ  تسعىوذلذا ، 1اترب أساس ربقيق وربسٌن أداء ادلؤسسالعامل البشري الذي يعت

ًن  ىم العوامل ال ي ذلا تأثة كان ، ويبقى ادلورد البشري من أحسن جلمي  مواردىا مادية أو مالية أو بشريستخداـ األاإل
لكلي ككل، فهذا األخًن كاف سرتاذبية ينتج عن أداءىا ربسٌن األداء اكبًن على أداء ادلؤسسة وذلك إلعتبارىا موارد إ

  التطورات العمل على زبفيضها إذل أدسل مستوياهتا، لكن م نو تكلفة غلبينظر إليو ولفرتة طويلة من الزمن على أ
ليو على أنو أصل أساسي من أصوؿ ادلؤسسة، وىذا ما جعل صلاح ادلؤسسات العصرية ادلتتالية أضحى ينظر إذل إ

 .وىو ما سنراه بالتفصيل يف ادلبحث الثاشل وكفاءهتا متوقف على كيفية تعاملها م  أحد أصوذلا
 األداء البشري حددات مالمبحث الثاني: 

ة بنجاحها يعترب موضوع األداء من أىم ادلواضي  يف وظيفة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة وذات عالقة مباشر          
عطاء نظرة شاملة حولو من خالؿ ع ككل والتعرؼ أكثر عليو سنحاوؿ إدلاـ هبذا ادلوضو وبقاءىا وإستمراريتها، ولإل
وطرؽ داء تقييم ىذا األ لشري، زلدداتو والعوامل ال ي تؤثر عليو، كما سنركز أكثر علىالتطرؽ إذل: مفهـو األداء ا

 تقييمو.
  مفاهيم أساسية حول األداء البشريالمطلب األول: 

من الوظيفة  ءاجلز  فراد ال ي تعترب ذلكأف نعرج على إدارة األمصطلح األداء البشري فال بد إذل قبل التطرؽ         
املٌن مجيعهم علق بالعالقات اإلنسانية داخل ادلؤسسة، واذلادؼ إذل جعلها منسجمة م  اإلدارة اخلًنة للعاإلدارية ادلت

داء عماذلم لتحقيق ىذا األعلى ما يستطيعوف من عطاء وربسٌن ظروؼ عملهم وترغيبهم بألتمكينهم من تقدصل أ
 العوامل ال ي تتحكم يف ربسينو.    ذل دلطلب إذل مفهومو وأعليتو إضافة إالذي سوؼ نتطرؽ فيو يف ىذا ا

 الفرع األول: مفهوم األداء البشري
مي دبوضوع األداء الوظيفي نظرا إلرتباطو بكفاءة وفعالية ادلؤسسات يف ربقيق داري التنظيالفكر اإل اىتم        

ويات الفكرية ىتمامات واالولاؼ وقيم جوىرية، ومن ىنا زادت اإلذل ما تصبوا إليهمن رؤى وأىدأىدافها والوصوؿ إ
داء أفرادىا لوظيفي للعاملٌن ألف صلاح أي مؤسسة مرتبط دبستوى أداء ادلوارد البشرية وربسٌن مستوى األا بإدارة

                                                           
1 Raduan Che Rose, Naresh Kumar, «  The Influence of Organizational and Human Resource 
management strategies on performance», Journal of performance Improvement, Vol45, No4, april 2006, 
p19. 
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داء نتيجة حملصلة التفاعل بٌن الدافعية الفردية، مناخ ىيم وادلستويات. ويتحدد مستوى األوكفاءهتم، وقد تعددت ادلفا
 :1مل، ويتأثر جملموعة من العواملالعمل، قدرة الفرد على أداء الع

فراد، فنوعية اآلالت وكميتها شكل واضح ومباشر على كفاءة ادلؤسسة واألإف اجلوانب الفنية تؤثر ب العوامل الفنية:
 داء بشكل عاـ.ها تؤثر على مستوى اإلنتاجية واألوالطرؽ واألساليب العملية ادلستخدمة يف العمل مجيع

ذل التدريب ن ادلعرفة والتعليم واخلربة، باإلضافة إداء الفعلي للعمل وتتضمالقدرة على األوتشمل  العوامل اإلسانية:
من خالؿ ظروؼ العمل ادلادية واإلجتماعية  وادلهارة والقدرة الشخصية، كما تشمل الرغبة يف العمل وال ي ربدد

 فراد.وحاجات ورغبات األ
و أداء ادلوارد البشرية، عتربه الكثًن من الباحثٌن بأنز عمل ما فلقد إمن التعريف اللغوي لألداء بأنو إصلا نطالقاإ     

نتاج اإلمجارل للمؤسسة د البشري باألنشطة فقط إال أف اإلعلاؿ بقية ادلوارد األخرى ومت تعريفو بأف قياـ ادلور حيث مت إ
ومن الناحية ذا من جهة ينتح عن عنصر العمل، وبالتارل سيعطي األداء الذي يتناسب م  قدراتو وطبيعة عملو ى

داءه من ادلورد البشري الكفء ت والوجبات وفقا للمعدؿ ادلفروض أدارية فيعترب القياـ بأعباء الوظيفة من ادلسؤوليااإل
ادلدرب، وؽلكن معرفة ىذا ادلعدؿ عن طريق ربليل األداء. ومن الناحية السلوكية التنظيمية يعترب األثر الصايف جلهود 

بد من وجود مقبوؿ من األداء ال و وربقيق الفرد دلستوى مرضي .2ل ي تبدأ بالقدرات وإدراؾ الدور وادلهاـادلورد البشري ا
 :3داء ويتحدد دبحموعة من احملددات ىيمكونات األ تقاف يف كل مكوف منتكامل وحد أدسل من اإل

 ويتمثل يف اجلهد ادلبذوؿ من طرؼ الفرد للقياـ بادلهمة داخل ادلؤسسة؛ الجهد: -
 وتشمل اخلصائص الشخصية ادلستخدمة ألداء الوظيفة؛ القدرات: -
 داء مهامو.وىو ما يعتقده ويدركو الفرد أف لو أعلية يف أ إدراك الدور أو المهمة: -

األداء البشري بأنو قياـ الفرد بإصلاز أو تنفيذ مهاـ وظيفتو بفاعلية، وبذلك فيشًن إذل رلموعة  ويعرؼ       
دلطلوبة يف رية ادلعربة عن قياـ ادلوظف بعملو وتتضمن جودة األداء، وحسن التنفيذ واخلربة الفنية االسلوكيات اإلدا

                                                           
يف األجهزة اجلكومية احمللية دراسة دراسة ميدانية يف جامعة ورقلة"، رللة  ستخداـ تكنولوجيا ادلعلومات على األداء الوطيفي للعاملٌنالعريب عطية، " أثر إ  1

 .323 -322ص، ص: 2012، 10الباحث، العدد 
د قتصادية، العدة"، اجمللة اجلزائرية للتنمية اإلسرتاتيجي كمدخل لتحسٌن أداء ادلوارد البشرية يف ادلستشفيات العمومية احلزائريليلى بوحديد،" التخطيط اإل  2
 .135، ص 2014، ديسمرب 1
 .210 :، ص2000رواية حسن،" ادارة ادلوارد البشرية رؤية مستقبلية"، الدار اجلامعية للنشر والتوزي ، مصر،   3
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ية ال ي تنظم عملو والسعي ضلو تصاؿ والتفاعل م  بقية أعضاء ادلؤسسة وااللتزاـ باللوائح اإلدار الوظيفة، فضاًل عن اإل
  .1ستجابة ذلا بكل حرصاإل

اسية يف ربقيق أىداؼ ادلؤسسة إذ يعتمد على قدرات ادلؤسسة ادلبنية على كما يعد من ادلفاىيم األس    
 داءئهم، اذ أف بتحسٌن أدائهم يتحسن األمواردىا ويتحقق من خالؿ جعل العاملٌن فيها قادرين على ربسٌن أدا

  .2ميةحتفاظ بنتائج التنظيصوؿ ادلؤسسة على أشخاص جيدين واإلمكاف حلبشري للمؤسسة ومواردىا ويتمثل بإا
نساشل يف مواق  العمل وىذا يعين الفرد وتكوف مكونة لعملو، وسلوؾ إكما ؽلثل سلتلف األنشطة وادلهاـ ال ي يقـو هبا 

 .3أف أداءه ناتج عن جهده العقلي أو البدشل
 :خاص يشمل عناصر ىذا األداءتعريف إعطاء من خالؿ ىذه التعاريف ؽلكن 

عمل يقـو بو الفرد يف إطار ما يوكل لو من مسؤوليات من طرؼ ادلؤسسة ومرؤوسو فهو يعين تنفيذ أو القياـ ب         
يكوف زلدد الكمية، ويؤديو بأسلوب أو بطريقة معينة وظلط زلدد، من خالؿ القدرة على تأدية العمل ادلوكل إليو، 

 قـو بالفعل.وبادلهارات ال ي ؽلتلكها، ويتوج ىذا العمل برغبة الفرد العامل والدواف  ال ي ذبعلو ي
 البشري األداء مؤشرات تحديدالفرع الثاني: 

وذلذا فإف دراسة أداء الفرد ومعرفة العوامل ادلؤثرة  يعترب األداء ىو احملدد الرئيسي لتحقيق ادلؤسسة ألىدافها         
د بشكل دقيق وتوجيو ىذا فيو يعداف من أىم الدراسات وأكثرىا صعوبة وال ي غلب القياـ هبما لفهم طبيعة أداء األفرا

يتحدد دبجموعة من احملددات ال ي إختلف  الدراسات يف ىداؼ ادلخطط ذلا، ىذا األداء ألاألداء دبا ػلقق النتائج وا
  :4صرىا وربديدىا بدقة وؽلكن ذكر منها يف ما يليح

لعمل، التحرر من نظيم وتنفيذ اتقاف، التمكن الفين، القدرة على تجودة أداء العمل وتشمل ) الدقة، اإل -
 خطاء(؛األ

 صلاز(؛نجز يف الظروؼ العادية وسرعة اإلكمية العمل وتشمل ) حجم العمل ادل -

                                                           
لسطينية"، اجمللة فزكي عبد ادلعطي أبو زيادة،" إدارة الوق  واجلودة الشاملة وأثرعلا يف األداء الوظيفي دراسة ميدانية يف عينة من ادلصارؼ التجارية ال  1

 .179 -178، ص، ص: 2012، 1، العدد8األردنية يف إدارة األعماؿ، اجمللد
قتصاد، ، رللة تصدر عن كلية اإلدارة واإلأؽلاف عسكر حاوي، " اإلبداع التنظيمي وتأثًنه يف األداء الوظيفي دراسة تطبيقية يف مستشفى ابن ماجد العامة"  2

 .54 :، ص2011، 8، العدد 4اجمللد 
قتصاد الوطين"، سلطنة عماف، فرباير ز اإليوسف زلمد إندارة،" التدريب وأثره على األداء"، مداخلة ضمن ادلؤسبر العريب الثاشل، تنمية ادلوارد البشرية وتعزي  3

 . 273 :، ص2010
دراسات العلمية، "، رللة جامعة تشرين للبحوث والفرح عبد اذلادي الرفاعي،" أثر تكنولوجيا ادلعلومات يف أداء العاملٌن يف مصرؼ التسليف الشعيب   4

 . 274-273ص، ص:  ، 2014، 2، العدد 36قتصادية والقانونية، اجمللد سلسلة العلـو اإل
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ة واجملالت ادلرتبطة لتزاـ دبتطلبات الوظيفة وتشمل) ادلعرفة، ادلهارة الفنية، اخللفية العامة عن الوظيفادلعرفة واإل -
ن: كما تعترب كل معماؿ يف وقتها(.دلسؤولية، وإصلاز األل، القدرة على ربمل اذل احلدية يف العمهبا، إضافة إ

 : 1ظيفة، البنية التنظيمية الداخلية، واحمليط اخلارجي زلددات ػلدد هبا أداء الفرداجلهد، القدرات، اإلدراؾ، الو 
ؿ وؽلثل اجلهد الذي يبذلو ادلستخدـ ألداء عملو، وىي طاقة ناذبة على دواف  تؤثر يف ادلستخدـ ليبد الجهد: -

جهد زلددا، فالدافعية ىي القوة ال ي ربرؾ وتثًن ادلستخدـ كي يؤدي العمل أي قوة احلماس والرغبة للقياـ 
 ستمراره يف األداء؛رجة اجلهد الذي يبذلو ومثابرتو وإدبهاـ العمل، وىذه القوة تنعكس يف د

وتؤثر على القدرات وىي نوعاف قدرات مكتسبة وقدرات فطرية، فاألوذل تكتسب عرب الوق ،  القدرات: -
الفطرية بتطويرىا أما الثانية فهي قدرات عقلية تتجلى يف ذكاء الفرد ونباىتو وقدرات غًن عقلية تتمثل يف 

 قدرات جسمانية كبنية اجلسم واللياقة والقدرات احلركية وحدة البصر والسم ؛
ًن ادلعلومات ال ي تأيت عن طريق نتقاء والتنظيم وتعديل أو تغيًن وتفسىو عملية ذىنية تقـو باإل اإلدراك: -

 احلواس وذلك حسب اإلنطباعات وادلعايًن؛
كل ما تعلق من واجبات ومسؤوليات ال ي ربتويها الوظيفة، وما ينتظر من ادلوظف من إضافات يف   الوظيفة: -

ومعدات  ىذه الوظيفة تبعا لقدرات وإمكانياهتم العلمية واجلسمية، إضافة إذل ما تتوفر يف الوظيفة من أدوات
 وطرؽ وأساليب تستخدمها يف عملياهتا اإلنتاجية؛

و ن تنظيمات تسهل وتنظم العملية اإلنتاجية أوتتعلق بكل ما يتوفر يف ادلؤسسة م البنية التنظيمية الداخلية: -
 وطرؽ التنظيم اإلداري من طرؽ القيادة ونظم التحفيز والردع وأيضا نظم اإلتصاؿ الداخلي؛اخلدماتية 

يف ادلؤسسة سواء  يلعب احمليط اخلارجي للمؤسسة دور كبًن كمؤثر على أداء العامل خارجي:المحيط ال -
غراءات ادلالية للمؤسسات األخرى أو مكاف ادلؤسسة ومسعتها وقدرهتا على ادلنافسة ومواجهة تعلق األمر باإل

   التحديات.
تقاف يف كل مكوف كامل وحد أدسل من اإلبد من وجود تمن األداء ال  يمرضولكي ػلقق الفرد مستوى            

ت ال بأس هبا وكاف مدركا لدوره فإف كان  لديو قدراىن أف الفرد إذا بذؿ جهود فائقة و من مكونات األداء، دبع
. وشلكن نو غًن مدرؾ لدورهكبًنة ويتمت  بقدرات متفوقة إال أذا كاف يبذؿ جهود  مستوى أدائو سيكوف مقبوال، أما إ

فإف مستوى أدائو  فوقة والفهم الالـز للدور الذي يقـو بو إال أنو ال يبذؿ اجلهود الالزمة يف العملؽلتلك قدرات مت
                                                           

التسيًن، جامعة قتصادية وعلـو ، مذكرة ماجستًن، كلية العلـو اإلبوبرطخ عبد الكرصل، " دراسة فعالية نظاـ تقييم أداء العاملٌن يف ادلؤسسات اإلقتصادية  1
 .10-9، ص، ص: 2011/2012قسنطينة، زبصص تسيًن ادلوارد البشرية، 
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 داة منخفض أو غًن معقوؿ ويف بعض األحياف قد يبذؿ العامل اجلهد الالـز لذلك م  سبتعو بقدراتعادة ما يقيم كأ
ف تؤثر على مستوى ة عن نطاؽ سيطرتو ؽلكن ذلا أارجينو يواجو بعض العوامل اخلفائقة وفهمهما جيدا دلهمتو إال أ

 .1أدائو
إف األداء البشري ال يتحدد نتيجة لقوى أو ضغوط نابعة من داخل الفرد نفسو فقط، ولكن نتيجة لعملية       

ذل عوامل قوى اخلارجية احمليطة بو. وؽلكن أف تصنف ىذه القوى إالتفاعل والتوافق بٌن القوى الداخلية للفرد وال
خرى جزئية ويشًن معظم الباحثٌن يف احلقل ادلعريف أف أداء الفرد يتحدد من خالؿ عاملٌن رئيسيٌن معا علا: ساسية وأأ

داء يتوقف على درجة رغبة  ادلقدرة على العمل يف مستوى األف تأثًنعلى العمل والرغبة يف العمل، أي أادلقدرة 
ل على مستوى األداء يتوقف على مدى مقدرة الشخص على الشخص يف العمل وبالعكس فإف تأثًن الرغبة يف العم

 .2القياـ بالعمل
 الفرع الثالث: العوامل المؤثرة على األداء الفردي

متاز الذي يفوؽ داء العادي أي ادلقبوؿ الذي يقابل ادلعيار ادلخطط واألداء ادلناؾ عدة مستويات لألداء فهناؾ األى
 :3ال يبلغو ويتأثر أداء الفرد كموظف بعدة عوامل منها داء ادلتدشل الذيىذا ادلعيار واأل

 مدى وجود معيار أو أكثر يقاس عليو األداء؛ -
 شراؼ الذي ؽلارسو الرئيس ادلباشر؛ظلط اإل -
 مدى توفر التدريب؛ -
 مستوى قدرة ادلوظف على األداء ورغبتو فيو؛ -
 مدى وضوح ادلهمة ادلطلوبة؛ -
 ت ادلوظف؛طبيعة العمل ومدى تناسبو م  خلفية وقدرا -
 عبء العمل ومدى تناسبو م  طاقة ادلوظف؛ -
 ضاءة والتهوية والضوضاء والنظافة وساعات العمل(؛مناسبة ظروؼ العمل ادلادية) كاإل مدى -
 مدى مناسبة احلافز أو احلوافز ادلتاحة؛ -

                                                           
مذكرة   بادلسيلة "، EARAوحدة  – ALGALداء ادلوارد البشرية دراسة حالة الشركة اجلزائرية لألدلنيـو يمية على أإلياس سادل،" تأثًن الثقافة التنظ  1

 .44 :، ص2006دارة اعماؿ، جامعة زلمد بوضياؼ بادلسيلة، التجارية وعلـو التسيًن، زبصص إـ قتصادية والعلو ماجستًن، كلية العلـو اإل
،" تنمية ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات ادلصرفية وادلالية اجلزائرية، رللة الواحات للبحوث والدراس  2 ، 2009، 7ات العدد عبد الفتاح بومخخم، عز الدين ىرـو
 .359 :ص
 .397-396، ص، ص: 2006، 1إدارة ادلوارد البشرية األصوؿ وادلهارات ادلعاصرة"، دار النهضة العربية، مصر، ط أمحد سيد مصطفى، "  3
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 مدى سباسك فريق العمل الذي يعمل ادلوظف معو. -
و ادلهمة إنو سلوؾ يؤدي لنتائج، وقد تكوف النتائج احملققة داء مدى وفاء ادلوظف دبتطلبات العمل أويعكس األ

مطابقة لألىداؼ ادلخططة أو تقل عنها أو حىت تتجاوزىا. وىذا يكوف وفقا دلدى كفاءة وفعالية اجلهد ادلبذوؿ لبلوغ 
ا ادلرجوة، وىنفقد يبلغ مهندسا أو فريقا من ادلصممٌن جهدا كبًنا يف تصميم منتج معٌن دوف ربقيق النتيجة النتائج، 

  داء كاف منخفضا.نرى أف اجلهد كاف كبًنا لكن األ
 جراءات تحسين األداءالفرع الرابع: إ
كيد على النشاطات وادلخرجات ادلرتبطة بأداء العاملٌن، ق ادلزايا التنافسية من خالؿ التأات إذل ربقيتسعى ادلؤسس

ستخداـ ادلوارد بالقدر من خالؿ إ ذبية ادلؤسسة،سرتارجات ىي بنفس الوق  تتحدد وفقا إلىذه النشاطات وادلخ
ارض ف يتعقيق أىدافها من خالؿ حسن أداء األنشطة ادلناسبة، ودوف أادلناسب ووفق معايًن زلددة والقدرة على رب
الفرد يف ادلؤسسة والسلوؾ يفرز أفعاال سبثل ناتج  خًن ناتج عن سلوؾذلك م  ادلصلحة اجملتمعية. بإعتبار ىذا األ

 و الذىين، فهو إذًا مدخالت وسبثل النتائج سلرجات فقد يبذؿ شخصا جهدا كبًنًا سليما لكنو الد اجلسمي أاجله
داء ىو السلوؾ ديد ما إف كاف اذلدؼ من تقييم األعن إرادتو، ومن ادلهم رب يبلغ اذلدؼ ادلخطط ألسباب خارجة

أف ربسٌن األداء ىدؼ كل مؤسسة لضماف البقاء  وشلا ال شك فيوالفردي أو اجلماعي أو تقييم نتائج ىذا السلوؾ. 
ؽلكن لتحسٌن أداءىا جراءات تقـو هبا ادلؤسسة لن يتأتى إال من خالؿ طرؽ وإ ءستمرارية وىذا اذلدؼ والبقاإلوا
 : 1غلازىا يفإ

 داءضلراؼ يف أداء العاملٌن عن األاإلحيث غلب ربديد أسباب  لمشاكل األداء:تحديد األسباب الرئيسية  -
ذو أعلية  لكل من اإلدارة والعاملٌن، فاإلدارة تستفيد من ذلك يف الكشف   عياري، إذ أف ربديد األسبابادل

طريقة موضوعية وطرح رلموعة من األسئلة حوؿ أسباب عن كيفية تقييم األداء، والتأكد من سالمة العملية ب
 داء ومن لو عالقة مباشرة بذلك؛إطلفاض وزيادة األ

ة ال ي تعكس القدرات وادلهارات ال ي يتمت  هبا العاملوف فالدواف  تتأثر بالعديد من احلرص على الفاعلي -
ادلتغًنات اخلارجية  مثل األجور واحلوافز إضافة إذل ادلتغيًنات الذاتية والعوامل ادلوقفية ال ي تتضمن الكثًن من 

شراؼ ونوعية التدريب ستخدمة ونوعية اإلوعية ادلواد ادلغلابا كنلعوامل التنظيمية ادلؤثرة على األداء سلبا أو إا
ه العوامل بدقة ىذداء لذلك ال بد من دراسة لعمل، فغياب أحد العوامل قد يؤدي إذل ضعف األوظروؼ ا

 طلفاظ األداء؛عند ربديد أسباب إ
                                                           

 .159 -157، ص، ص: 2006، 2ردف، ط ي"، دار وائل للنشر والتوزي ، األسرتاتيجزلمد عباس، " إدارة ادلوارد البشرية مدخل إسهيلة   1
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داء ووض  مل الالزمة للتقليل من مشكالت األسبثل خطة الع تطوير خطة عمل للوصول إلى الحلول: -
ختصاصيٌن يف رلاؿ تطوير وربسٌن شاريٌن اإلستٌن اإلدارة والعاملٌن من جهة واإل، التعاوف باحللوؿ ذلا

األداء، فاللقاءات ادلباشرة واآلراء ادلفتوحة وادلشاركة يف مناقشة ادلشاكل وعدـ السرية يف كشف احلقائق 
عاملٌن وربسٌن أدائهم وإزالة وادلعلومات حوؿ األداء مباشرة إذل العاملٌن تساىم يف وض  احللوؿ ادلقنعة لل

 مشكالت األداء؛
تصاالت بٌن ادلشرفٌن والعاملٌن تساىم يف وض  احللوؿ ادلقنعة للعاملٌن إف اإل تصاالت المباشرة:اإل -

اؿ ىو سؤاؿ تصاالت الفاعلة يف ىذا اجملهم وإزالة مشكالت األداء، ومن األمثلة على اإلوربسٌن أدائ
بطنة أو سلوكيات غًن خًنة دوف اللجوء إذل عبارات مالعاملٌن عن أسباب إطلفاظ أدائهم يف الفرتة األ

 واضحة؛
ىل فكرمت ماذا  ستشارهتم حوؿ كيفية الوصوؿ إذل ربسٌن األداء كسؤاذلمالتقرب من العامل الفرد وزلاولة إ -

 خطاء؛تعملوا لتقليل األ
جراءات تعزز من اخل ادلؤسسة ومشاعرىم والعمل باإلحرتاـ ادلتبادؿ ألف ىناؾ إداحلرص على مكانة العامل  -

 فراد وتقلل من ردود الفعل السلبية للعاملٌن.إلغلابية لألالسلوكيات ا
 مسؤولية إجراء تقييم األداءالفرع الخامس: 

 لقد بين  الدراسات التقييم؟، "، فمن يقـو هبذا 1ة " بالرحبية والتعلم التنظيميإذا كاف ؽلكن قياس أداء ادلؤسس
ف يكوف ادلشرفوف ادلباشروف أكثر قدرة باشروف ومن أجل أوالبحوث ال ي أجري  أف تقييم األداء يقـو بو ادلشرفوف ادل

تصاؿ دائم م  العاملٌن من مرؤوسيهم لكي ؽلكنهم ة بشكل أفضل، غلب أف يكونوا على إعلى النهوض هبذه ادلهم
ات العالقة بأداء الواجبات وادلهمات ال ي يكلفوف هبا، وشلا يأخذ على ادلشرفٌن يف ىذا احلصوؿ على ادلعلومات ذ

هنم ال يهتموف كثًنًا دبالحظة السلوؾ لرغم من ربقيق درجة مقبولة من اإلتصاؿ دبرؤوسيهم، إال أاجملاؿ أهنم وعلى ا
تقييم األداء حسب طريقة وعمل ادلؤسسة . وتتعدد مسؤوليات ىؤالء ادلرؤوسٌن، شلا ينعكس سلبا على نتائج التقييم

أو العمالء، أو حىت تستعٌن خبرباء من خارج   فهناؾ من تعتمد على ادلرؤوسٌن يف تقييم أدائها، أو على زمالئهم،
 ادلؤسسة وسنوضحها كما يلي:

                                                           
1 Heeseok lee and Byounggu Choi, «Knowledge Management Enablers , processes, and Organizational Performance : 
An Integrative View and Empirical Examination», Journal Of  Management Information Systems, Vol20, No1, 2003, 
p181. 
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خص مبدأ وحدة دارة على األعاً، وىي ال ي تتمشى م  مبادئ اإلىي طريقة األكثر شيو قيام الرئيس بتقييم مرؤسيه: 
عتماد التقييم. ى من الرئيس ادلباشر بإعلها غالبا من خالؿ قياس الرئيس األف ىذه الطريقة ؽلكن تقويت، كما أاألمر 

على ىي يف ضبط يف التقييم ىي للرئيس ادلباشر وأف مسؤولية الرئيس األ وغلب أف يالحظ أف ادلسؤولية الرئيسية
جراءات والتعليمات بشكل سليم، وال ببعضهم البعض، ويف التأكد من إتباعهم لإلادلباشرين وموازنة تقديرات الرؤساء 

  . 1على أف يقـو الرئيس ادلباشر بتصعيد عملية التقييم إذل األعلىإشرتاؾ الرئيس األغلب أف يعين 
رؤوس قد يرى أف عتبارات كثًنة منها أف ادلاألمر ليس منتشرًا كثًنا إلإال أف ىذا قيام المرؤوسين بتقييم الرؤساء: 
 .2قيامو بتقييم رئيسو أمر غًن مناسب

 يقيمون من زمالئهم:  peers الموظفون في نفس المستوى
بد لنجاحو ظف وزمالئو إتصاالت وعالقات عمل مستمرة، والكوف بٌن ادلو الطريقة حىت ي تستخدـ ىذه           

ا عندما ال و يزود متخذي القرارات دبعلومات قيمة، ال سيمنبٌن ادلوظف وزمالئو زمن مزاياه أمن توفر قدر من الثقة 
 .3صاؿ ادلباشر م  ادلوظفتكوف لديهم وسيلة لإلت

 التقييم الذاتي:
وىي طريقة ذبعل الفرد يقيم نفسو ذاتيًا فهو وسيلة تنمية ذاتية، وىو أفضل طريقة للتقييم الذايت وأفضل أداة         

وليات ويقلل ىذا ادلنهج من ردود األفعاؿ الدفاعية للعامل موض  التقييم ويسهل للتطور الشخصي وربفز وربمل ادلسؤ 
 .4فيقيموف أنفسهم بأفضل شلا يستحقو  ف األفراد دائماً دلؤسسة، إال أهنا طريقة غًن علمية ألالتعامل يف ا

 ة:مقييمون من خارج المؤسس
يم للعاملٌن لديها خاصة يف اجملالت ادلهنية والفنية جراء تقيؽلكن أف تلجأ ادلؤسسات لإلستعانة خبرباء من خارجها إل

ف مكلف ن جهات زلرتفة، إال أف ذلذا األسلوب سلبيات من حيث أهبدؼ احلصوؿ على تقييم حيادي وزبصصي م
ادلشرفٌن عتماد على سلبية لدى العاملٌن بسبب عدـ اإل ذل ردة فعلهد وادلاؿ والوق ، كما قد يؤدي إيف اجل

                                                           
 . 413 :، ص2007ة، مصر، سكندريارد البشرية"، الدار اجلامعية،اإلأمحد ماىر،" إدارة ادلو   1
 .372: ، ص2003أمحد ماىر، " اإلختبارات وإستخدامها يف إدارة ادلوارد البشرية واألفراد"، الدار اجلامعية،   2
: ، ص2008 ،1ردف، طن ، دار وائل للنشر والتوزي ، األدارة ادلوارد البشرية يف القرف احلادي والعشريراىيم درة، زىًن نعيم الصباغ، " إبعبد الباري إ  3

272. 
 .166 :، ص2011نوري منًن،" الوجيز يف تسيًن ادلوارد البشرية"، ديواف ادلطبوعات اجلزائرية،   4
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اءهتم أو الثقة هبم، وقد تلجأ ادلؤسسات إذل ىذا األسلوب للحصوؿ على تقييم العمالء نتقاص من كفواإل
Coustomers 1ة، ومستوى أدائها يف زلاولة لتدارؾ نقاط الضعف وحل ادلشاكل القائمةاه مندويب ادلبيعات وموظفي ادلؤسسذب : 

 المطلب الثاني: تقييم األداء
قتصاد ككل، وترتكز تقييم أداء األفراد، ادلؤسسة واإلة جدًا حيث تشتمل على تعترب عملية تقييم األداء مهم        

فكرة التقييم على مدى تطابق األداء الفعلي م  األداء ادلخطط وسنتطرؽ يف ىذا ادلطلب إذل مفهـو ىذه العملية 
 ال ي تؤثر عليو؟وسلتلف مراحل تقييمو وما ىي ياترى سلتلف العوامل 

 تقييم األداءالفرع األول: مفهوم  
أقيم   يقصد دبفهـو تقييم األداء إغلاد مقياس ؽلكن من خاللو معرفة مدى ربقيق ادلؤسسة لألىداؼ ال ي          

ا مت التخطيط لو مسبقا ضلرافات عم، ومعرفة وربديد مقدار اإلادلتحققةىداؼ باألىداؼ من أجلها، ومقارنة تلك األ
يب معاجلتها. وبالتارل ال ؽلكن النظر إذل عملية تقييم األداء على أنو عملية ضلرافات وأسالم  ربديد أسباب تلك اإل

، بل يتعدى ذلك ليشمل النواحي الوظيفية ال ي تتصل مستقلة عن العملية اإلدارية، ومرتبط فقط دبتابعة تنفيذ اخلطة
ادلخططة، تحققة لبلوغ األىداؼ ادلتاحة بشرية كان  أو مادية، كما يشمل تقييم النتائج ادل بكيفية إستخداـ ادلوارد

م  اذلدؼ ادلخطط  عتماد تقييم األداء ىو الوصوؿ إذل ربديد مدى تطابق النتائج ادلتحققةوىذا يعين أف اذلدؼ من إ
 .2داء ادلخططوقياس مستوى اإلضلراؼ احلاصل على األ

الدراسات ال ي ترمي لتحديد مستوى العمليات و ىو إحدى احللقات ادلهمة يف العملية اإلدارية الشاملة، ويشمل مجي  
العالقة ال ي تربط بٌن موارد ادلؤسسة ادلتاحة  لديها وكفاءة إستخدامها، م  دراسة تطوير العالقة ادلذكورة خالؿ فرتات 

ذل دلستهدؼ وادلتحقق من األىداؼ باإلستناد إجراء ادلقارنات بٌن اعة أو فرتة زمنية زلددة عن طريق إمعينة متتاب
 :4ويتم تقييم نتائج األداء من خالؿ .3ومعايًن معينةمقاييس 
 :وتشمل حجم ما مت إصلازه مقارنة على ما كاف متوقعاً؛ الكمية 
 :وتشمل درجة جودة العمل ادلنجز مقارنة م  اجلودة ادلتوقعة؛ الجودة 

                                                           
 .174، ص2013، 1حنا نصر اهلل، " ادارة ادلوارد البشرية"، دار زىراف للنشر والتوزي ، األردف ط   1
لربتقاؿ دبدينة الشلف"،  رللة مات الصحية دراسة حالة ادلؤسسة اإلستشفائية اخلاصة اعبد اجمليد قدي، مديوشل مجيلة،" أعلية تقييم األداء يف ادلنظ  2
 .164، 163، ص، ص: 2014، جويلية 7سرتاذبية والتنمية، جامعة مستغازل،العدداإل
قتصادية اجلامعة،جامعة بغداد، لـو اإلازف"، رللة كلية بغداد للعقتصادية باستعماؿ بطاقة األداء ادلتو سحر طالؿ إبراىيم،"تقوصل أداء الوحدات اإل   3

 .348، ص2013، 35العدد
قتصادية والتجارية وعلـو أطروحة دكتوراه، كلية العلـو اإل نظمة تسيًن اجلودة الشاملة بٌن واق  التطبيق وضرورة التغيًن لتحسٌن األداء"،لوشن زلمد، " أ  4

 .138 :، ص2014/2015ة ، باتن –التسيًن، زبصص تسيًن ادلؤسسات، جامعة احلاج خلضر 
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 :صلاز العمل ادلطلوب.ويشمل الوق  احملدد إل الوقت  
وتصرفاهتم أثناء  بدراسة وربليل أداء العاملٌن لعملهم ومالحظة سلوكهمتلك العملية ال ي تعين  يقصد بو كما 

 واذلدؼ منها احلكم والتوقف على مدى صلاحهم واحلكم على إمكانيات النمو والتقدـ للفرد يف ادلستقبلالعمل 
 :1خاصيتٌنوتظهر من ىذا التعريف 

 هتو؛أف التقييم ينصب على: أداء الفرد، نتائج أعمالو، سلوكو، وتصرفا -
 ػلكم على صلاح الفرد يف وظيفتو سواء تعلق األمر بالوق  احلاضر، أو ادلستقبل. -
 :2عطاء مفهـو موحد لو ؽلكن توضيحو من عدة جوانبحوؿ إ االختالؼمن  انطالقا
 فهو كجزء من الرقابة دلقارنتو النتائج الفعلية بادلؤشرات ادلرجعية؛ -
 ه على أدوات وطرؽ للتحقق من بلوغ األىداؼ؛عتمادم األداء كأداة لتقييم النتائج إلتقيي -
 زباذ القرارات؛تقييم األداء كعملية إ -
 تقييم األداء كتقدير. -

دارية تستخدـ لتقدير جهود وسلوؾ ادلوظف الوظيفي خالؿ مدة زلددة سابقة، لتقييم دوره يف ويعرؼ بأنو: أداة إ
منو ىو ذبقيق التوازف بٌن حاجات ادلؤسسة وحاجات  ربقيق ادلؤسسة ألىدافها خالؿ فرتة التقييم، واذلدؼ األساسي 

طار العاـ لتقييم لرسالة اخلاصة هبا وؽلكن توضح اإلنبثق  عن الرؤية واال ي إادلوظفٌن وصوال لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة 
 :3الشكل التارل األداء الفردي من قبل ادلقيم يف

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
قتصادية اجلزائرية دراسة حالة مؤسسة توزي  وتسويق دلنتجات البرتولية ييم أداء العاملٌن يف ادلؤسسة اإلخبابو عبد اهلل، يعجي سعاد،" تفعيل نظاـ تق  1

 .99، ص 2009، 1ادلسيلة، العدد  قتصادية والتسيًن والعلـو التجارية، جامعة زلمد بوضياؼنفطاؿ ادلسيلة"، رللة العلـو اإل ادلتعددة
 .47، ص2007، 5إذلاـ ػلياوي، "اجلودة كمدخل لتحسٌن األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية اجلزائرية" رللة  الباحث جامعة ورقلة، العدد  2
 .116، ص2013، 1لمية للنشر والتوزي ، األردف، طدارة ادلوارد البشرية دليل عملي"، دار كنوز ادلعرفة العادلعايطة، صاحل سليم احلموري،" إ روال نايف  3
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 : اإلطار العام لتقييم األداء الفردي(3-2)العنوان
  
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 

 .116، ص نفسو دارة ادلوارد البشرية دليل عملي"، ادلرج إ"  حلموري،روال نايف ادلعايطة، صاحل سليم ا المصدر:

 يف مايلي: تقييم األداءما سبق ؽلكن تعريف من خالؿ 
ـ هبا أي مؤسسة من خالؿ ادلقارنة العملية ال ي تقو ىو عبارة عن تقييم وربليل عمل األفراد وكفاءهتم، وىي   

 غلاد احللوؿ ذلا، ويتم عن طريق رلموعة منلكشف عن الفجوة بينهما، وزلاولة إبٌن األداء ادلخطط واألداء الفعلي وا
ادلئرات وادلقاييس ادلعتمدة وىو بذلك عملية دورية اذلدؼ منها قياس نقاط القوة والضعف، كما يقـو بتزويد ادلؤسسة 

 من أجل تطوير وربسٌن األداء يف ادلستقبل.لعكسية بالتغذية ا
 الفرع الثاني: مراحل وخطوات تقييم األداء

 تقييم أداء العاملٌن دبثابة تقرير دوري يبٌن مستوى أداء الفرد ونوع سلوكو مقارنة م  مهمات وواجبات ال شك أف
عف لنشاط الفرد يف ادلؤسسة. ونتيجة ذلذه عتباره عامل أساسي يف تشخيص نقاط القوة والضالوظيفة ادلنوطة بو، وبإ

بًن حوؿ ختالؼ وجدؿ كقيقة ال ي ؽلر هبا، ولو أف ىناؾ إاألعلية فال بد أنو يوجد رلموعة من ادلراحل واخلطوات الد
هنا تصب يف نفس اذلدؼ. فعملية ربديد خطوات موحدة، فقد إختلف  ادلراحل واخلطوات بإختالؼ الدراسات إذل أ

 يف أي مؤسسة سبر خبطوات أساسية ىي:تقييم األداء 

تعريف وتسجيل نقاط 

القوة وفرص 

 التحسين

 

 تقدير تطور الموظف

في تحقيق األهداف 

 الخاصة به

 

توفير الدعم وتقديم 

المراجعة التصحيحية 

 ألداء الموظف 

مالحظة أداء الموظف 

م المناطة بهللمها  

وضع أهداف لغايات 

تحسين األداء في 

 المرحلة القادمة
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 وضع معايير األداء:
وىي رلموعة من العناصر واألسس ال ي يرتكز عليها التقييم، وادلستويات ال ي يعترب فيها األداء جيدًا ومرضيا، 

 : 1وىي تعتمد على ثالث أسس
لنتائج وليس على : ويتم الرتكيز يف ىذا ادلقياس على اResult- basedالقياس ادلبين على النتائج  -

 اء موظفي البي ؛دستخداـ قيمة ادلبيعات احملققة لتقييم أوالتفاصيل ، كإ النشاطات
 نضباط ادلوظف وفريق العمل؛: ويركز فيو على إBehavior – basedالقياس ادلبين على السلوؾ  -
ظف قدرات ادلو  : دبوجب ىذا النوع من القياس فإنو يتم قياسTrait – basedالقياس ادلبين على السمات  -

 تصاؿ.ارات اإلغلابية ومهوخصائصو الشخصية كالبشاشة واإلذباىات اإل
 بالغ العاملين بالمعايير:إ

مستوى  بعد ربديد ادلعايًن الالزمة غلب توضيحها لألفراد العاملٌن باألسس ادلعتمدة لتقييم األداء وبادلعايًن ال ي ربدد
توجيو، بالغ ادلوظف اجلديد أثناء عملية الادلعايًن من خالؿ وسائل أخرى كإعاملٌن ببالغ الاألداء يف ادلؤسسة، ويتم إ

  .2يكوف الفرد على دراية دبا سيفعلوا وما ادلتوق  منهمبالغ وخالؿ ىذا اإل
 قياس األداء الفعلي:

عتماد باإل سؤولية أو نشاط ادلؤسسة ككلوىي مج  ادلعلومات الالزمة ادلعربة عن سلتلف جوانب نشاظ مراكز ادل   
ية احملددة أو ادلعايًن الرقابعلى نظاـ ادلعلومات، مث قياس األداء الفعلي عن طريق إجراء ادلقارنة بٌن األداء ادلخطط 

 :4، وتتمثل مصادر ىذه ادلعلومات يف3ضلرافات ال ي قد تنشأ عن عملية ادلقارنةمسبقا والوصوؿ إذل اإل
 مالحظة األفراد العاملٌن؛ -
 ائية؛حصالتقارير اإل -
 التقارير الشفوية؛ -
 ادلكتوبة. التقارير -

 

                                                           
 .257 :، ص2010، 1ردف، طتوزي ، األدارة ادلوارد البشرية"، دار وائل للنشر والزلفوظ أمحد جودة، " إ  1
 .258 :، صنفسو دارة ادلوارد البشرية"، ادلرج زلفوظ أمحد جودة، " إ  2
الدورل الثاشل ظلو ادلؤسسات  قتصادية"، مداخلة ضمن ادللتقىدخل لتحسٌن أداء ادلؤسسة اإلية كمزلمد الصغًن قريشي،" عمليات ادلصادر اخلارج  3
 .5 :، ص2011نوفمرب،  23 -22قتصاديات بٌن ربقيق األداء ادلارل وربديات األداء البيئي"، جامعة ورقلة، واإل
 .34 :، ص2012، 1التوزي ، األردف، طذباىات التدريب زتقييم أداء األفراد"، دار أسامة للنشر و عمار بن عيشي،" إ  4
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 داء المعياري:داء الفعلي مع األنة األر مقا
عد ىذه ضلرافات بٌن األداء ادلعياري واألداء الفعلي وتسارحلة ضرورية دلعرفة والكشف عن اإلوىي م            

ناعة الفرد العامل هبذه فرد العامل، وقذل نتيجة حقيقية وصادقة تعكس األداء الفعلي للاخلطوة ادلقيم يف الوصوؿ إ
حيث أف نتائج التقييم ال ي يستلمها األفراد تؤثر بدرجة كبًنة على روحهم ادلعنوية، وعلى تواصلهم باألداء النتيجة، 
 :2حتماالتويف ىذه ادلرحلة ىناؾ ثالثة إ.  1ادلستقبلي
 من خالؿ ادلعايًن؛ ف يكوف األداء الفعلي أقل من ادلستوى احملدداإلحتماؿ األوؿ: أ -
 داء الفعلي مساوياً للمستوى احملدد من خالؿ ادلعايًن؛اإلحتماؿ الثاشل: أف يكزف األ -
 أف يكوف األداء الفعلي أكرب من ادلستوى احملدد من خالؿ ادلعايًن. -
الة الثانية نذار، تدريب، توجيو العامل( ويف احلوبالتارل ففي احلالة األوذل فاألمر يتطلب إجراء تصحيحي ) إ     

ف قرار اإلدارة بتحفيز حيحي أما احلالة األخًنة فيكو جراء تصبعملو كما غلب وال حاجة إذل أي إ فالفرد قد قاـ
 ادلوظف ومكافأتو.

 مناقشة نتائج التقييم مع األفراد: 
ؾ مناقشة لكافة ي أف تكوف ىناال يكفي أف يعرؼ األفراد العاملوف نتائج عملية تقييم األداء، بل أنو من الضرور 

خاصة  وسصورة، لتوضيح اجلوانب ادلهمة ال ي قد ال يدركها الفرد العامل، غلابية والسلبية بينهم وبٌن ادلقيماجلوانب اإل
 .3انب السلبية يف أدائو، كما أف وادلناقشة زبفف من حدة تأثًن النتائج ال ي تعكس األداء السليباجلو 
 جراءات التصحيحية وتقييم األداء:اإل
قا من نتائج التقييم، توصيات لتحسٌن األداء إنطالالوىي اخلطوة األخًنة يف تقييم أداء العاملٌن وتتعلق بتقدصل         

سٌن أدائو فيها. أما فيما ؼلص وعلى ىذا ادلستوى ىناؾ بعض اجلوانب ال ي يتم لف  نظر الفرد إذل ضرورة رب
 جراءات التصحيحية فهاؾ نوعاف:اإل

ضلرافات وإظلا تعديلها مباشرة وىو لبحث عن األسباب ال ي أدت إذل اإلمباشر وسري  وفيو ال يتم ا النوع األول:
 وق ي؛

                                                           
 .35 -34ذباىات التدريب زتقييم أداء األفراد"، نفس ادلرج ، ص، ص: عمار بن عيشي،" إ  1
 .259 -258دارة ادلوارد البشرية"، مرج  سبق ذكره، ص، ص:زلفوظ أمحد جودة، " إ  2
 .35 :ذكره، صتقييم أداء األفراد"، مرج  سبق عمار بن عيشي،" إذباىات التدريب و   3
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البحث عن أسباب وكيفية حصوؿ جراء التصحيحي األساسي وىو عكس األوؿ ويتم على مستواه اإل النوع الثاني:
  بدورنا نرى ىذه األخًنة أفضل من األوذل.   نؿ إذل السبب الرئيسي وراء ذلك وضلبكافة أبعادىا للوصو  ضلرافاتاإل

 تقييم األداء  وأهداف : أهميةثالثالفرع ال
ال ؽلكن للمؤسسة العمل دوظلا ىناؾ تقييم ذلذا العمل من أجل الوقوؼ على ما مت إصلازه أو التفكًن يف 

 كاف نوعها.  دلا ستقـو بو وعليو يعترب تقييم األداء مهم جدا يف أي مؤسسة كان  مهما ،ادلستقبل
 أواًل: األهمية

عتباره الوسيلة ال ي تدف  األجهزة اإلدارية ية بالغة يف العملية اإلدارية، بإػلظى موضوع تقييم أداء العاملٌن بأعل
للعمل حبيوية نشاط، حٌن ذبعل الرؤساء يتابعوف واجبات ومسؤوليات مرؤوسيهم بشكل مستمر، وتدف  ادلرؤوسٌن 

 :1ستخداـ نتائج تقييم األداء دبا يأيتإظهار نتائج تلك األعلية من خالؿ رلاالت إؽلكن للعمل بفعالية ، و 
  ربديد صالحية ادلوظف اجلديد؛ -
 ختيار والتعيٌن؛احلكم على مدى سالمة اإل -
 سرتشاد هبا عند النقل والرتقية؛اإل -
 حتياجات التدريبية؛مستوى األداء ادلطلوب وربديد اإل ربديد -
 ادلكافآت التشجيعية؛ سرتشاد هبا عند منحاإل -
 فاعلية الرقابة واإلشراؼ وربسٌن مستوى ادلشرفٌن؛ -
 النهوض دبستوى أداء الوظيفة؛ -
 تقييم العالقة بٌن الرؤساء وادلرؤوسٌن.          -

ذل خلق مناخ الثقة والتعامل األخالقي عن طريق تأكيد األسس العلمية يف التقييم والنهوض دبستوى إيؤدي   
ستثمار طاقاهتم الكامنة، وتوظيف طموحا هتتم بأساليب تؤىلهم للتقدـ وربديد تكاليف العمل إؿ خالالعاملٌن من 

ذباه تطوير أنفسهم، وتعزيز حالة الشعور بادلسؤولية إديد سبل تطوير العاملٌن ودفعهم باإلنساشل  وادلساعدة على رب
  2قيق أىداؼ ادلؤسسة ستق  رب  عملية التقييم.من خالؿ توليد القناعات الكاملة من أف اجلهود ادلبذزلة يف سبيل رب

                                                           
دارة الدولة فلسطينية"، مذكرة ماجستًن، زبصص إرياض رزؽ زيدية،"دور نظاـ تقييم األداء بديواف ادلوظفٌن العاـ يف تطوير ادلوارد البشرية يف الوزارات ال  1

 .26 :، ص2014/2015واحلكم الرشيد، أكادمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، 
، 2010/2011ليل وتقييم األداء ادلارل دلؤسسة البرتوؿ الكويتية"، مذكرة ماجستًن، كلية األعماؿ، جامعة الشرؽ األوسط، مشعل جهز ادلطًني،" رب  2
 .14 :ص
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 :1يف ةؤسستظهر أعلية تقييم األداء البشري على مستوى ادل
 خلق مناخ للعمل؛ -
 ستثمار يف قدرات العنصر البشري؛اإل -
 دارة ادلوارد البشرية؛يم الربامج والسياسات على مستوى إتقي -
 وض  معدالت أداء معيارية. -

 اء كونو:كما تظهر أعلية تقييم األد
 مؤشر ػلدد للمؤسسة تقدـ وتأخر األعماؿ؛ -
 التحكم وترشيد العنصر البشري يف ادلؤسسة؛ -
 عطاء صورة واضحة للعمل يف ادلؤسسة على مستوى مجي  الوحدات؛إ -
 وسلة دلقارنة النتائج بالعمل ادلخطط يف البداية؛ -
 حتياجات ادلؤسسة للقوى العاملة؛يعترب مرشد ودليل إل -
  يف توليد ادلعرفة والطاقات ادلخزنة يف األفراد.يساىم بشكل كبًن -
 .2إف كان  العملية صحيحة أـ ال، كما يوفر معلومات يف الوق  ادلناسبة على معرفة يساعد ادلؤسس -

 :3ةمؤسسويساىم تقييم األداء يف ربقيق مايلي لل
ف صلاح غية ربقيق أىدافها، إا بيوفر تقييم األداء مقياسًا دلدى صلاح ادلؤسسة بواسطة سعيها دلواصلة نشاطه -

 ستمرار يف العمل؛لية ؽلكنها من مواصلة البقاء واإلمقياس مركب غلم  بٌن الكفاءة والفاع
عمل ادلبدع ذل ربريك البواعث الذاتية لديهم ضلو الال ي تدف  بالعاملٌن يف ادلؤسسة إيعد نوعا من احلوافز  -

 تغالاًل أمثل؛سإ ستغالؿ ادلوارد ادلتاحةوتنمية طاقاهتم لغرض إ
ف دبقدورىا ات ال ي يقدمها تقييم األداء فيكو عماذلا عن طريق ادلعلومنشيط األجهزة الرقابية على أداء أت -

 صلازىا ألىدافها ادلرسومة كما ىو مطلوب.ادلؤسسات بنشاطها بكفاءة عالية وإالتحقق من قياـ 

                                                           
1 Gerry J, et autres, « Stratégique, Education Pearson », Paris 8 Edition, p 454. 
2 Jyoti et al, «  Balanced scorecard for performance evaluation of R&D organization: Aconceptual model », 
journal of Scientific Industrial Research, Vol65, November 2006, p 879. 

يقية يف شركة الفضلي نغم يوسف عبد الرضا، محيد مظلـو كاظم، " تقييم أداء ادلشاري  الصغًنة على وفق مدخل بطاقة األداء ادلتوازف دراسة تطب  3
 .275 -274، ص، ض: 2016، 89، العدد 22قتصادية واإلدارية، اجمللد لصناعات اإلنشائية"، رللة العلـو اإلل
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ة ادلدراء يتحفزوف صوب غايات ادلؤسسأف  تقييم مدى ربمل ادلديرين للمسؤوليات ادلخولة ذلم، والتأكد من -
 واألىداؼ ادلرسومة.

تعترب مقاييس األداء من وجهة نظر مراقبة التسيًن مفيدة يف إظهار فاعلية العمليات وتشخيص مواطن ادلشكالت ال ي 
رلملها األداء فإف عملية التقييم غلب أف ربقق يف يحي، وبالرغم من تعدد أنظمة قياس ىي حباجة إذل إجراء تصح

 :1الفوائد التالية
يعمل على تزويد ادلراكز اإلدارية بادلعلومات الالزمة إلزباذ القرارات اذلامة سواء للتطوير أو اإلستثمارات أو  -

 ء تغيًنات جوىرية؛عند إجرا
داة لإلدارة اجليدة ألنشطة ادلؤسسة من أجل ربسٌن القيمة ادلضافة أو نظاـ لفائدة ادلؤسسة بإعتباره أ -

 ض التكاليف؛لتخفي
 يساعد على رسم السياسات العامة للمؤسسة؛ -
 سرتاتيجياهتا إذل كافة ادلستويات اإلدارية؛توصيل أىداؼ ادلؤسسة وإ -
 التحوؿ من التقييم ادلارل قصًن ادلدى إذل التقييم الشامل طويل األجل. -

طاعي وكذا على ستوى الوطين القرتباطا وثيقا بالتخطيط على كافة ادلستويات سواء على ادلترتبط أعلية التقييم إ
ا للمشاكل ال ي تواجو ادلؤسسة واحلكم على كفاءهتا يف قيامها بأعماذل خيصاتشعتباره يقدـ مستوى ادلؤسسة، وبإ

  :2برازىا يفلذلك فهو لو أعلية بالغة ؽلكن إ
 ستغالؿ األمثل دلواردىا؛سبكٌن ادلؤسسة من اإل -
 فضل كفاءة شلكنة؛ائفها بأيساعد ادلؤسسة على التحقق من القياـ بوظ -
على شلارسة الوظيفة  لكذضلرافات لكل نشاط من أنشطة ادلؤسسة حيث يساعد يساعد على إكتشاؼ اإل -

 زباذ اإلجراءات التصحيحية دلن  تكرارىا؛الرقابية وإ
 ضلرافات؛ادلراكز اإلدارية ادلسؤولة عن اإلربديد  -
  ربديد اإلسرتاذبية احلالية أو تعديلها؛ة األساس يفتائج تقييم األداء بالنسبة للمؤسستعد ن -
 يساعد على خلق نوع من ادلنافسة بٌن اإلدارات واألقساـ وبالتارل ربسٌن أداء ادلؤسسة ككل؛ -

                                                           
ورل الثاشل حوؿ ظلو ادلؤسسات قتصادية"، مداخلة ضمن ادللتقى الدية كمدخل لتحسٌن أداء ادلؤسسة اإلزلمد الصغًن قريشي،"عمليات ادلصادرة اخلارج  1
 .112 :، ص2011نوفمرب  23و 22األداء البيئي"، جامعة ورقلة، قتصاديات بٌن ربقيق واإل
قتصادية اجلزائرية دراسة حالة بعض ادلؤسسات"، مرج  سبق تقييم اإلسرتاذبية يف ادلؤسسة اإلصاحل بالسكة، "قابلية تطبيق بطاقة األداء ادلتوازف كأداة ل  2

 .7 :ذكره، ص
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 يساىم يف القضاء على نقاط شقف ادلؤسسة؛ -
 عامل مساعد على ربقيق التنسيق بٌن نشطات ادلؤسسة؛ -
 عية؛ربقيق معايًن اجلودة على أساس ادلواصفات ادلوضو  -
 زباذ القرارات وال سيما اإلسرتاذبية منها.ادلساعدة يف إ -

كما تظهر أعلية تقييم األداء من خالؿ سلتلف ادلزايا ال ي سبيزه كرف  الروح ادلعنوية للعاملٌن و خلق جو من 
ة ادلسؤولٌن التفاىم والعالقات احلسنة، إضافة إذل إشعار العاملٌن دبسؤولياهتم ذباه وظائفهم، وعدالة لضماف معامل

 . 1دلوظفيهم
 ثانياً: األهداف

 :2ذل األىداؼ التاليةعملية تقييم األداء يف ادلؤسسة إ هتدؼ
 ختيار األفراد الصاحلٌن للرتقية؛إ -
 سس ال ي يتم عن طريقها الرتقية  للتقليل من احملسوبية؛توحيد األ -
 تنمبة ادلنافسة بٌن األفراد؛ -
 ائها؛تشجي  ادلنافسة بٌن األقساـ لزيادة أد -
 تسهيل زبطيط القوى العاملة؛ -
 حتياجات األفراد من التدريب لرف  مستوى كفاءهتم؛معرفة إ -
 تصاؿ بٌن األفراد وادلرؤوسٌن  لتقوية العالقات بينهما؛ربسٌن اإل -
ختيار والتدريب ادلستقبلية لإل دارية دبعلومات مفصلة تلقي الضوء على السياساتتسليط سلتلف ادلراكز اإل -

 رتقية وغًنىا.والنقل وال
 :3كما تتضح أىداؼ تقييم األداء يف

 توفًن معلومات فنية واضحة وموضوعية وصحيحة عن أداء مواردىا البشرية؛ -
 نتائج التقييم تعكس صورة واضحة عن أداء كل فرد يف ادلؤسسة؛ -
 يهدؼ إذل معرفة حقيقة مستوى أداء العاملٌن؛ -

                                                           
1
 .622 -622، ص، ص: 6112، 1للموارد البشريت"، دار الحامد، األردن، طصالح علي عودة الهالالث، " اإلدارة الفعالت   

 .239 -238، ص، ص: 2011دارة ادلوارد البشرية"، دار التعليم اجلامعي للطباعة والنشر والتوزي ، مصر، رواية حسن، زلمد سعيد سلطاف ،" إ  2
اذلندرة"، دار الرضواف  –ستخداـ األساليب العلمية احلديثة، اجلودة الشاملة يف ظل إصاحل االبعج،" إدارة ادلوارد البشرية  زلمد جاسم الشعباف، زلمد  3

 .260 :، ص2014، 1للنشر والتوزي ، عماف، ط
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 العمل على ربسٌن أداء العماؿ بصفة دورية. -
ور يف أدائهم فيعطي ذلم الفرصة إلستغالذلا يف بالنسبة للفرد العامل فإنو يساعد على تعريفهم نواحي القص            

أيضا التعرؼ على نواحي السلوؾ غًن ادلقبولة وال ي تقلل من كفاءة العاملٌن من وجهة نظر ادلستقبل وتصحيحها، و 
 .1اإلدارة، وبالتارل العمل على ذبنبها

 تقييم األداء في والعوامل المؤثرةصعوبات البع: الفرع الرا
 يتأثر تقييم األداء دبجموعة من العوامل رلتمعة ؽلكن ذكرىا يف:

 والصعوبات أواًل: المعوقات 
تتعرقل فعالية تقييم األداء دبجموعة من ادلعوقات إما ناذبة عن ادلقاييس ادلوضوعة يف ضوء ادلعايًن، أو تعود إذل 

شلارسة عملية تقييم األداء تصاحبها مشاكل معقدة وتواجهها صعوبات مجة، وقد تنجم عنها آثار ادلقـو نفسو وإف 
سلبية عديدة، ال لشيء إال ألف تقييم األفراد يف ادلؤسسة وتقدير جهودىم ومقارنة مستوياهتم وربديد الدرجة ادلعربة 

حتماالت وندرج بعض ىذه واإلو عطائهم يظل خاضعا للعديد من اإلجتهادات عن خصائصهم وشليزاهتم أ
 : 2الصعوبات يف

ـ عدـ موضوعية ادلشرفٌن أو الرؤساء الذين ؽلارسوف عملية التقييم أو عدـ دقتهم وعدـ حرصهم على إسبا -
ض فيبالغوف يف تقييم من قد ينجم ذلك عن التحيز الذي يبدونو ذباه البعالتقييم بطريقة عادلة وعلمية، و 

 وغلحفوف حق آخرين؛ليهم ػلبوهنم أو يتقربوف إ
دلؤىالت وأظلاط السلوؾ ووحدات غياب ادلعايًن وادلقاييس وادلؤشرات الكمية ال ي تسهل ترمجة الصفات وا -

جتهاد الذي لرتتيب وادلقارنة، فغياهبا يؤدي إذل اإلرذباؿ  واإلصلاز إذل درجات وتقديرات تعتمد للتقوصل وااإل
ًا للمزاجية وللشخصانية. لذلك تتباين التقديرات ال ي مر خاضعد ؼلطئ وقد يصيب، وعندىا يصبح األق

 تبعا لدرجات تساىلهم أو شدهتم؛ ؽلنحها ادلشرفوف والرؤساء
ف عملية تقييم أداء لية التقييم، فمن ادلتعارؼ عليو أعتماد على معلومات وافية ودقيقة يف عمعدـ اإل -

ساليب التعامل م  ادلراجعٌن وم  ادلرؤوسٌن العاملٌن تتطلب بيانات مفصلة حوؿ كل ما يدور يف ادلؤسسة وأ
 والزمالء والرؤساء؛

                                                           
 .285 :، ص2000 -1999دارة ادلوارد البشرية"، الدار اجلامعية، مصر، صالح عبد الباقي، " إ  1
 .211-209، ص، ص2005دارية، مصر، ية"، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدمة ادلدندارة ادلوارد البشرية يف اخلكبيسي، " إعامر خضًن ال  2
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جازات وادلنح لرتقيات والعالوات والغفادات واإلبنتائج التقييم من جانب اإلدارة وعدـ تأثر ا كرتاثعدـ اإل  -
ىتماـ الرؤساء رات ودرجات. وىذا كفيل بأف يضعف إوادلكافآت دبا ػلصل عليو ادلوظفٌن من تقدي

 بالتقييم ونتائجو؛ وادلرؤوسٌن
 فيما يتعلق بالبرنامج التقويمي: -

دارة فإل عائقا عندما ال توفر ادلؤسسة برنامج دقيق وواضح ومعايًن سلتارة للتقييمالربنامج التقييمي يكوف               
ي أو أي تدخل ألء احلقيقي دوف ربيز ذل ربديد ادلعايًن ادلوضوعية ال ي تقيس أداء العاملٌن حبيث تعكس األداتسعى إ

للربنامج التقييمي أوؿ خطوة وذات عوامل شخصية مؤثرة سلبا على نتائج التقييم وبالتارل تعترب عملية وض  معايًن 
ف تكوف ىذه ادلعايًن يف واق  العمل وترتبط بالعمل الذي يؤديو الفرد العامل كما أف الرتكيز على ضرورة أية كبًنة  علأ

، وبالتارل فعدـ وجود برنامج اؿ يصعب فيها ربديد معايًن موضوعية بدرجة كبًنةوم  ذلك فإنو، يف بعض األعم
 .1تقييمي مالئم وؼلدـ مجي  األطراؼ يصبح عائق من الصعوبات ال ي يواجهها ادلقيم وادلؤسسة ككل

 فيما يتعلق بالفرد: -
 :2داء العاملٌن بصفة دقيقية تتمثل يفعة من ادلعوقات ال ي تعيق تققيم أىناؾ رلمو 

 خرى؛سها ادلقـو على كل صفات الفرد األوىي الصفة ال ي ؽلكن أف يعكتأثير الحالة:  -
وىي التقديرات ال ي ؽليل إليها ادلقومٌن وادلرءوسٌن وغالبا ما تكزف بتقديرات متوسطة، وىذا ذبنبا  الوسط: -

 للمشكالت الناذبة عن التمايز؛
م الصحيح نح تقديرات عالية مقارنة بتقييمهوسٌن على أفرادىم دبوتشمل تساىل بعض ادلرؤ  التساهل: -

 عالواهتم؛حرصا منهم على ترقيتهم و 
ادلرتف ، ألنو ال يوجد الفرد الذي وسهم يف التقدير يعتقد بعض ادلقومٌن بعدـ إستحقاؽ أياً من مرؤ  التشدد: -

 يستحق؛
شكل معٌن، وعليو كل ذباىات ضلو جنسية معينة أو مهنة معينة أو مكونات يكوف بعض ادلقومٌن إ التعميم: -

 ذباه السابق؛العناوين السابقة، ينسحب عليو اإلمن يندرج رب  عنواف من 
ستحقاؽ ليهم تقديرات مرتفعة ليس بسبب اإلوىي تفضيل ادلقومٌن لعاملٌن زلددين ويسبغوف ع التحيز: -

 للقرابة أو للميل الشخصي أو لشيء غًن مشروع؛
                                                           

 .94 :، ص2011ذباىات احلديثة يف إدارة ادلوارد البشرية"، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزي ، األردف، طاىر زلمود الكاللده،" اإل  1
 .279-277ص: ، ص، 2007، 1دنيا الطباعة والنشر، مصر، طدارة ادلوارد البشرية"، دار الوفاء لإ زلمد حافظ حجازي،"  2
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ذي يبقى ويؤثر على التقييم فإذا كاف جيداً كاف التقدير متناسباً دبعىن احلدث األخًن ىو ال داث:آخر األح -
 معو، على الرغم من أف السوابق األخرى دل تكن على مايراـ والعكس صحيح.

 ثانياً: العوامل المؤثرة على تقييم األداء
ذكر رلموعة  ىناؾ رلموعة من العوامل ال ي تؤثر على عملية تقييم األداء وقد زبتلف من مؤسسة ألخرى وؽلكن

 :1من العوامل فيما يلي
تتأثر عملية تقييم األداء بثقافة ادلؤسسة السائدة وكذا تارؼلها وبالقيم ال ي يسعى  ة:تاريخ وثقافة المؤسس -

 أصحاب ادلؤسسة ربقيقها؛
ذ أف ادلؤسسات الكبًنة وخاصة ؤسسة عامل زلدد لعملية التقييم إيعترب عامل حجم ادل حجم المؤسسة: -

غلاد الطرؽ نظاـ التقييم لديها والعمل على إ ذل تطويريداف ادلنافسة تسعى بإستمرار إتعمل يف م تلك ال ي
 احلديثة لتحديثو كذلك؛

يعترب ىذا العامل مؤثر جدًا يف ادلؤسسة فمن خاللو يتم ربديد نظاـ تقييم األداء  أسلوب اإلدارة السائد: -
 وطرؽ تنفيذه وكذلك ادلعايًن ال ي توض  لتقييمو؛

جتماعية ادلتوافرة داخل ادلؤسسات أو وتشمل مجي  أظلاط العالقات اإل جتماعية القائمة:قات اإلطبيعة العال  -
 م  البيئة احمليطة من نقابات وزبائن وموردين ربدد نظاـ تقييم األداء.

 الفرع الخامس: طرق تقييم األداء 
وىي تنحصر على ما ىي قدؽلة وطرؽ حديثة  ظائف ومستوياهتالقد إختلف  طرؽ تقييم األداء بإختالؼ الو  

 وسنتظرؽ إذل أىم ىذه الطرؽ فيما يلي:
 الطرق التقليدية:

 ىناؾ رلموعة من الطرؽ التقليدية ؽلكن ذكر بعضها يف: 
وىي من أقدـ الطرؽ وأسهلها إذ يقـو دبوجبها الرئيس ادلباشر برتتيب مرؤوسيو    : Rankingالترتيب  -

سن إذل األسوء أو العكس وذلك بعد أف يقـو دبقارنة كل ءهتم، من األحعلى حسب كفا تنازلياً أو تصاعدياً 

                                                           
، ص، ص: 2014، يناير 4قتصاد العلمية، العدد اآلداء ادلتوازف"،  رللة كلية اإلمدشل سوار الدىب زلمد عبد الرمحن،" تقوصل آداء اجلامعات وفقاً دلنظور   1

75- 76. 
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بل وفق األداء العاـ  ظنال فحسبالرتتيب وادلقارنة وفق صفة معينة موظف باآلخرين وغلب أف اليكوف 
 :1للموظف وتتميز بأهنا

 ستعماؿ؛سهلة الفهم واإل -
 عن ذوي الكفاءة ادلرتفعة؛سبكن من فصل ادلوظفٌن ذوي الكفاءة ادلنخفظة  -
 نتاجية غًن ادللموسة.خلدمة العامة ال ي تتسم بطاب  اإلتناسب وظائف قطاع ا -
 طريقة الصفات: -

تستخدـ ىذه الطريقة لتقييم أداء الفرد يف ادلؤسسات اخلدماتية ال ي ال تستطي  قياسو  كما ونوعًا ويتطلب تطبيق  
 :2اخلطوات التالية

عتمادىا كمقياس للتقييم مثل: ) مستوى األداء، عالقة ادلوظف م  رؤسائو، ربمل ربديد العناصر الالـز إ -
 خل؛ادلعرفة الفنية اإلنضباط يف العمل...إادلسؤولية، 

 إعطاء كل عنصر من العناصر السابقة درجة معينة مثل: شلتاز، جيد جداً، مقبوؿ، ضعيف، راسب؛ -
 :يوضحها اجلدوؿ التارل درجة كماربديد نقط لكل  -

 جدول يبين طريقة تقييم األداء: (2-2)الجدول 
 النقاط الدرجة 

  10 – 9 شلتاز
  9قل من  أ – 8 جيد جداً 

  8أقل من  – 7 جيد
  7قل من أ – 6 مقبوؿ
 6قل من أ –5 ضعيف
 5قل من أ راسب

 140 وربليل"، مرج  سبق ذكره، ص عرض البشرية ادلوارد دارةإ" صاحل،  فالح زلمد المصدر:

 والدرجات والنقاط داخل ظلوذج يطلق عليو " ظلوذج تقييم األداء"؛ ءض  عناصر األداو  -
 قياـ ادلقيم بتدوين مالحظاتو جبانب كل عنصر من عناصر التقييم؛ -

                                                           
 .352، 351، ص، ص: 2013، 2ر نظري وحاالت عملية"، دار صفاء للنشر والتوزي ، عماف، طنادر أمحد أبو شيخة، " إدارة ادلوارد البشرية إطا  1
 .140، 139، ص، ص: 2004، 1دارة ادلوارد البشرية عرض وربليل،" دار احلامد للنشر والتوزي ، األردف، طزلمد فالح صاحل،" إ  2
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يتم مج  النقاط ال ي ربصل عليها العامل لتحديد تقديره النهائي، وسبنح درجة شلتاز دلن حصل على رلموع  -
 فوؽ فهو جيد جداً وىكذا؛ فما 80فما فوؽ و 90قدره 

 يف األخًن يتم توقي  ادلقييم وتاريخ تقييمو. -
 : behaviorally Anchored Rating Scales( BARS) التدرج البياني السلوكيطريقة 

يتم فيها ؿ بعض الوقائ  السابقة يف العمل و من خال ىذه الطريقة تعكس ادلستويات ادلتباينة لسلوكيات ادلوظف
 :1جراءات ىذا التقييم يفكحد أقصى وتتمثل إ  (10( أو ) 7( أو )5)( اذل 1تدرج من )التقدير بشكل م

 زباذ قرار حوؿ جانبٌن علا:ـ رلموعة من اخلرباء يف اجملاؿ بإتقو  أواًل:
 خل.(؛ازىا، تطوير قدرات ادلرؤوسٌن...إصلفة ادلختلفة كتحديد ) األىداؼ، وإربديد أعمدة الوظي -
 اؿ وغًن الفعاؿ لكل بعد من األبعاد وادلسؤوليات السابقة.ربديد ظلاذج السلوؾ الفع -
 تقـو رلموعة ثانية من اخلرباء بتقييم نتائج اجملموعة السابقة من زاويتٌن علا: ثانياً:
 طيفة ادلراد تقييمها؛وؾ ادلختلفة بأبعاد ومسؤوليات الو ربط ظلاذج السل -
صلاز ادلسؤولية فعاليتو يف إمن منظور فعاليتو أو عدـ إعطاء درجة تقدير لكل ظلوذج من ظلاذح السلوؾ احملددة  -

 ادلقررة.
عماؿ اجملموعة السابقة بتحليل ظلاذج السلوؾ ادلختلفة وتقدير ما تقـو رلموعة ثالثة من اخلرباء وإستنادًا على أ ثالثاً:

ة دقيقة يف القياس مقارنة وتتميز ىذه الطريقة بأهنا طريق إذا كان  مرتبطة فعاًل بسؤوليات الوظيفة موضوع الدراسة.
 بالطرؽ السابقة يف تقييم أداء ادلوظف وأف مقاييس التقييم واضحة ومتعددة.

 الطرق الحديثة: 
ادلقدمة ظهرت ىناؾ رلموعة من الطرؽ احلديثة لتقييم األداء ؽلكن  اخلدماتو نتاجية بتطور الزمن وتطور العمليات اإل 

 :2ذكر أعلها يف
 طريقة مراكز التقييم: 

نسانية، ويتم ىذا التخطيط ، التنظيم والعالقات اإل تسعى ىذه الطريقة إذل قياس مهارات وصفات معينة مثل:
من خالؿ ربديد مقاييس معينة ذلذه الصفات على الرغم من صعوبة ربديدىا، وتستخدـ ىذه الطريقة لتقييم مدراء 

قية لإلدارة العليا وعلى مستواىا قد تعهد إذل األفراد وبصورة خاصة األفراد ادلرشحٌن للرت  سلتلف ادلستويات اإلدارية
                                                           

 . 114 :، ص2006ردف، اتيجي"، جدار للكتاب العادلي، األسرت ية مدخل إا السعيد السادل،" إدارة ادلوارد البشر عادؿ حرحوش صاحل، مؤيد  1
 .57 :ذباىات التدريب زتقييم أداء األفراد"، مرج  سبق ذكره، صعمار بن عيشي،"إ  2
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ات اجلماعية بدوف قائد، سبثيل األدوار، حل ادلشكالت حاكاة بعض ادلهاـ أو الواجبات مثل: ادلناقشدبمهمة القياـ 
 زباذ القارات وتتميز ىذه الطريقة بأهنا:وإ

 ألداء األفراد للمهاـ اإلدارية؛سبثل ادليزة الرئيسية دلراكز التقييم يف توفًن مقياس موضوعي  -
 توفر معلومات مؤكدة وزلددة؛ -
 توفر معلومات قيمة عن نواحي القوة والضعف لدى األفراد؛ -
 عتمادية والصالحية والقبوؿ لدى ادلديرين والعاملٌن.تتميز باإل -

 طريقة اإلدارة باألهداف:
ي وتعتمد إذل إشراؾ األفراد يف ربديد األىداؼ ال ي تركز ىذه الطريقة على األداء ادلستقبلي إذل جانب األداء ادلاض  

جراءات الالزمة لتحقيقها ادلقـو يف ىذه الطريقة بتحديد األىداؼ واإلغلب أف ػلققها يف عملو حيث يقـو 
ها ، بعدىا يتم دراسة وتعديل واإلتفاؽ ىداؼ ال ي يعمل على ربقيقمؤظفٌن، كما يقـو ادلوظف بدوره بإقرتاح األلل

ستبعاد غًن ادلناسبة ويف األخًن يتم مراجعة النتائج ال ي حققها خالؿ فرتة زمنية زلددة وعادة األىداؼ، وإ على ىذه
تفاؽ على برنامج جديد يتضمن أىداؼ وواجبات أخرى مراجعة األداء الكلي للمؤسسة واإلتكوف ستة أشهر، و 

 :1زلددة لفرتة أخرى وتتميز بعدة مزايا
 لي؛ىتماـ باألداء ادلستقباإل -
 تركز على اجلانب السلوكي يف عمل الفرد؛ -
 تقيم كل من ادلقيم والفرد العامل؛ -
 ربديد األىداؼ ادلستقبلية للفرد؛ -

 : 2ضافة طريقتٌن علاكما ؽلكن إ
 :Critical incident appraisalتقييم األحداث الحرجة 

ئ  ة تقييم األحداث أو الوقاوىي من أحدث الوسائل ادلستخدمة يف تقييم أداء العاملٌن وتتطلب وسيل     
حتفاظ بسجل يتم تدوبن األحداث وفقًا حلدوثها أثناء أداء العاملٌن، وتنطوي ىذه الطريقة على احلرجة من ادلقيم اإل

توفًن سجالت يتم من خالذلا تدوين سلوؾ العامل أثناء تأديتو دلهاـ عملو حيث يتم تدوين السلوؾ ادلرضي والسلوؾ 
دارة ذلؤوالء العاملٌن وفقا للوقائ  واألحداث أثناء أساسًا لتقييم اإل فر ىذه السجالت عرب الوق غًن ادلرضي لو، وتو 

                                                           
 .100 -99، ص، ص: 2011، 1دارة ادلوارد البشرية"، دار األمة للطباعة والرتمجة والتوزي ، اجلزائر، طنور الٌن حاروش،" إ  1
 . 165 -163، ص، ص: 2013، 5دارة ادلوارد البشرية"، دار ادلسًنة للنشر والتوزي ، عماف، ط كاضم محود، ياسٌن كاسب اخلرشة،" إخضًن    2
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شراؼ على أداء يز يف التقييم وربسن من مستوى اإلتأدية ادلهاـ يف عملو وسبتاز ىذه األخًنة بأهنا تقلل من عنصر التم
 ص.العاملٌن وتعطي فكرة واضحة للعامل عن طبيعة أدائو بشكل خا

 :Check listsئم المراجعة اطريقة قو 
سئلة ؤسسة، من خالؿ ربديد قائمة من األنواع الوظائف السائدة يف ادلتدرس ىذه الطريقة كل نوع من أ            

ذ ليس ىناؾ عدداً زلدداً من وصفية ال ي يتم من خالذلا وصف األداء السليم للعمل، إتتضمن رلموعة من العبارات ال
راجعة  وي قوائم ادلئلة الوصفية ال ي تتعلق هبا، وتنطيث تلعب الوظيفة دور احملدد لنوعية وطبيعة األساألسئلة، ح

و بأداء العمل ادلعٌن، وتتطلب اإلجابة  على ىذه سئلة ادلتعلقة بسلوؾ الفرد عند قيامكوسيلة للتقييم على بعض األ
الدرجات النوعية حتفاظ دبفتاح باإل دارة عادةسئلة وتقـو اإل(  وتتضمن أوزانا نوعية لتلك األسئلة بػ ) نعم( أو ) الاأل

 سئلة وتتسم بالسرية. واجلدوؿ التارل يوضح ىذا النوع من الطريقة:ادلعطاة ذلذه األ
 ئم المراجعةاطريقة قو : (3-2الجدول)

 ال نعم سئلة األ
   داء عملو ىل يلتـز بأ
   عصابوىل يفقد أ

   بداعىل يتسم بادلبادرة واإل
   ىل ػلرـت مواعيد العمل

   ىل يتعاوف م  زمالؤه بالعمل
   عماؿ خاصةىل يتطوع بالقياـ بأ

 .165ادلرج  السابق، ص خضًن كاضم محود، ياسٌن كاسب اخلرشة،" إدارة ادلوارد البشرية"،  المصدر:
ستخدامها للتقييم يف قطاع كما يفضل إؽ وق  طويل يف التقييم  ستعماؿ وال تستغر تتميز ىذه الطريقة بأهنا سهلة اإلو 

 اخلدمات بشكل كبًن وال تتأثر ىذه الطريقة بأعداد العاملٌن سواء كان  صغًنة أو كبًنة. 
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 خالصة
، قنا          تريد نو أحد ادلقومات األساسية  دلن عة منها على أيرتب  األداء على أولويات ادلؤسسات ادلعاصرة اليـو
كيفية النجاج والتميز يف سوؽ زللي اليـو من  وما يشغلها  ،يف ظل التحديات ال ي تواجهها ستمراريةبقاء واإلالربقيق 

أفرادىا وىو ما جعلها ملتزمة رتباطاً وثيقا بفعالية ىذا إلرتباط فعاليتها إو  .وعادلي تزداد فيو ادلنافسة حدة يوما بعد يـو
ذا دل يكن ف ىذا وحده ال يكفي إ. إال أقدرات وبالتارل تثمٌن أحد أصوذلاىتماـ هبم من خالؿ التحفيز وتنمية الباإل

د من ضرورة التأكوتنب  أعليتها ائف الرئيسية يف ادلؤسسة خًنة سبثل أحد الوظذه األفه ،ىناؾ عملية تقييم ىذا األداء
يط والتصميم ذلذا ط حبسن التخطحقق فقداء األفراد وفاعليتهم ال يتف تقييم أألمن صالحية أداء أفرادىا وسلوكياهتم. 

واحلكم على كفاءة ادلؤسسة دبقارنة فعالية التنفيذ يف  قة التنفيذ للقائمٌن على العمليةعتمد أيضا على دالتقييم، وإظلا ي
عماذلا حىت ولو دل بتقييم نتائج أ ةادلؤسسي أف تقـو . فمن الضرور هناية فرتة معينة دبا كاف ينبغي ربقيقو من أىداؼ

ذل عدـ إمكانية ادلؤسسة على تقييم نشاطها يؤدي إ من خالؿ ىذه النتائج على عائد أو مكافأة، فعدـ قدرةربصل 
داء والعوامل ادلؤثرة عليو وكذا تعرفنا على مفهـو األ بعدماوعليو ف .وعلى عجزىا للوصوؿ ألداء أفضل الرقابة عليو

وىو ما سنتظرؽ إليو بالتفصيل  ؟فراد يف ظل إدارة ادلعرفةاأل ، فكيف سيكوف أداءداء ومراحلها ادلختلفةعملية تقييم األ
 قتصاديٌن.ذين ادلتغيًنين اإليف الفصل الثالث زلاولٌن إغلاد تلك العالقة ال ي تربط بٌن ى
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 تمهيد
الذي تسبب يف نقلة  لتطور اذلائل يف اجملال التكنولوجيناتج عن اوادلتنوع  ؤسسةإن التحسُت النوعي ألداء ادل 
سرعة يف نفجار الثورة ادلعلوماتية اذلائلة اليت نتج عنها عصرًا جديدًا يتسم بتطورات فائقة الخاصة مع إ ،نوعية

ذباىات وظهور النظم الذكية واإلتعددة والببكات العلقاةة، تصاالت والوسائط ادلتكنولوجيا ادلعلومات واإل
ة أجربىا على إغلاد حلول وطرق البيئة اخلارجية لللؤسس والنظريات احلديثة يف اإلدارة، ويف خضام ما تبهده

ىتلام ىذا ما جعل إ أخرى. دلواجهة ىذه التغيَتات من جهة وربسُت أدائها واحلفاظ على مكانتها من جهة
دلا تلعبو ىذه األخَتة فراد لديها ررورة أكثر من حتلية. نتيجة اليوم بإدارة ادلعرفة والتحكم دبعارف األ تادلؤسسا

اعتبارىا عنصر والرفع من كفاءة الفرد، وتنلية القوى العاملة فيها ب ةور يف ربسُت األداء الببري لللؤسسمن د
العامل ال ينجح إال  الببري والرفع من كفاءة الفردفتحسُت األداء نتاج وتقدًن اخلدمات، أساسي من عناصر اإل

ستثلار رأس ادلال ادلعريف، وربويل أفكار العاملُت إذل ةوة إغلابية مثلرة ما بنجاح ادلؤسسة يف ةدرهتا على إدارة وإ
ينعكس على مستوى األداء ككل. وىذا ما سنعرفو من خقال ىذا الفصل الذي سنحاول معرفة كيف تساعد 

بداية من ىذا الدور. من خقال التطرق إذل   تحسُت والرفع من كفاءة عامليهاالات إذل ة ادلعرفة ادلؤسسوتدفع إدار 
رافة إذل مراحل وكيفية ائصها يف عصر ادلعرفة، وكذا طرق إنتاج ىذه ادلعرفة، إات ادلعرفية وخصالتطرق لللوسس

وكذا دورىا يف   إدارة ادلعرفة وربسُت األداء الببريتطبيقها إلدارة ادلعرفة وصواًل يف األخَت إذل إغلاد العقاةة بُت
 ة ككل، ويتضلن ىذا الفصل:ربسُت أداء ادلؤسس

 ؛ات في ظل عصر المعرفةالمبحث األول: المؤسس
 .المبحث الثاني: األداء البشري وتطبيقات إدارة المعرفة    
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 في ظل عصر المعرفةات المبحث األول: المؤسس
ات ادلعاصرة فًتة ليست كفًتات مضت، ففي عصر ما ؽليزه سرعة تعيش ادلؤسسرة ادلعرفة اليوم يف ظل إدا      

ستخدامو ببكل رورة توفَت فرص التعلم ادلستلر وإالتعلم ادلستلر والبحث عن األداء ادلتليز، أصبحت مطالبة بض
تسهيل عللية التعلم، والعلل ة، والسعي لورع أسس لاف وربط أداء العامل بأداء ادلؤسسعللي يف ربقيق األىد

زدياد حالة عدم التاكد فيو ادلنافسة يف ميدان األعلال وإعلى التأةلم والتقاؤم مع ىذا الورع اجلديد الذي تبتد 
ستلرار لعلل وفق ادلنظور التقليدي لللؤسسة، وىذا ما جعل ظهور مؤسسات ةادرة على التعلم بإفلم يعد االبيئي 

حسُت وىو ما يضلن ذلا رب " عللية طويلة األجل من خقال النلو، التكيف، التغيَت والتىذا التعلم التنظيلي يعت
ا تكيف ذاهتا مع ادلستجدات والظروف الطارئة، وةادرة على اإلفادة والتعلم من خرباهت"، وكذا 1ستلراريةالبقاء واإل

وماىي خصائصها؟ وىذا ما ة وخربة اآلخرين وتعرف ىذه ادلؤسسات بادلؤسسة ادلتعللة، فلاىي ىذه ادلؤسس
  سنتعرف عليو يف ىذا ادلبحث.

 ة المتعلمة تأصيل نظري المؤسسالمطلب األول: 
د جديد ميٍت على توليد ةتصاعجل بظهور إالتكنولوجية وادلعرفية الرةلية،  فرازاتو من الثورةإن كوننة العادل وإ       

ات ادلعاصرة تهجها ادلؤسسيَت من القضايا الرئيسية اليت تنستخدامها فقط. ىذا ما جعل التغادلعرفة وإكتساهبا ال إ
ادلعرفية أو ما ات لذا رباول ادلؤسسات التحول إذل ادلؤسس دلواجهة موجة التغيَتات الغَت متوةعة والبيئة الغَت مستقرة

 ة ادلتعللة".يعرب عنها" ادلؤسس
 ة المتعلمةالفرع األول: مفهوم المؤسس

ذباىُت كبَتين فهناك من يتجو ضلو التحفيز لدمج العنصر الببري رؼلها الطويل إل تاخقا ةادلؤسسعرفت         
ختلفت الوسائل ين فَتكز على الررا الوظيفي ولو أنو إذباه الثاعلل اجللاعي وتبكيل روح الفريق، أما اإلوربقيق ال

ادلؤسسة ككل من  على ن ظهرت حقبة جديدة تركز. إال أنو األفإن اذلدف واحد ةائم على خلق أداء متليز
التأةلم و نفسها بنفسها من خقال دورة التعلم ادلستلر والبحث والتطوير. ادلرونة  لمات تعخقال العلل يف مؤسس

 مع أي ورع جديد.

                                                           
1 Jennifer K  Lehr, Ronald E Rice, «Organizational Measures as a form of knowledge Management: A 
Multitheoretic, Communication-Based Exploration », Journal of the American Society for Information 
Science and Technology , Vol53, No12, October2002, p1062. 
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القرن منذ السبعينات من  (Learning Organization)ات ادلتعللة لقد بدأت فكرة ادلؤسس         
إذل طريقة البحث العللي ونظرية التنظيم، والتنظيم العضوي. وةد أشار  تعللةة ادلالعبرين، وسبتد جذور ادلؤسس

(Senge) اصر ادلليئ بالتغيَت والفورى ات عن التكيف مع تطورات العادل ادلعحول مسؤولية ادلؤسس
يلية وتعلليو. ويرى بعض ات تعلتلك ادلسؤولية يتطلب ربول ادلؤسسات إذل مؤسس وأن ربقيقرطراب، واإل

إذل توفَت فرص التعلم ادلستلر، وإستخدامو يف ة ادلتعللة تسعى اليت تتبٌت مفهوم ادلؤسس ادلؤسساتن اء أالعلل
تلرة والتجديد والتفاعل مع البيئة وسبارس نبطاهتا ومهامها يف إطار علليات إدارة معارفها ادلس ىدافربقيق األ

عددت التعاريف وادلفاىيم حول إغلاد مفهوم شامل وةد ت .1ستقرار النسيب لبيئتهاوالناذبة عن عدم الثبات واإل
خاصة أنو مفهوم جديد على دول العادل الثالث بصفة عامة وعلى ادلؤسسات العربية  بصفة خاصة وسنحاول 

 حصر ىذا ادلفهوم يف ما يلي:
 :2واةع ة ادلتعللة من خقال ثقاثة مفاىيم تعرب عن ةوة التعلم وربويل الرؤية إذلؽلكن توريح مفهوم ادلؤسس

 عضائها؛ياً وتتليز بتسهيل التعلم جلليع أويكون بإمكاهنا التحول ذات :ة المتعلمةالمؤسس -
ىي اليت بإمكاهنا توسع ببكل مستلر ةدرهتا على خلق نتائج مرغوبة حقاً، وتوفر  ة المتعلمة:المؤسس -

 تدة؛ظلاط التفكَت اجلديدة وادللجللاعي، ويتم على مستواىا رعاية أاجملال  للطلوح ا
كتساهبا ونقلها، وتعدل سلوكها دبا ينعكس على إغلاد ىي اليت تتلتع خبلق ادلعرفة وإة المتعلمة: المؤسس -

 معارف جديدة. 
سلوكيات( تدعم ة ادلتعللة جوانب ثقافية متناسبة) رؤى، ةيم، طلوحات، :" لللؤسس(Foley)تعريف فورل 

حتياجات التعلم وتسهيلو، راد من خقال ربديد إاألفن ذلا إجراءات تبجع تعلم وتطوير زليط التعلم، كلا أ
 ".3ستلرارية التعلملك ذلا جوانب ىيكلية تسلح وتتيح إوكذ

ها ات اليت تسلح بأفرادىا بادلباركة والتدخل يف تبخيص ومناةبة مباكلادلؤسسة ادلتعللة ىي تلك ادلؤسس
ولة بيئ إال ذلداف واحد يتلثل يف زلالال  .ةدراهتم ومهاراهتمجل ذبريب والبحث عن حلول ذلا، وىذا من أ

                                                           
للعلوم اإلةتصادية اجلامعة، العدد  صقاح عبد القادر أمحد النعيلي، باسم فيصل عبد نايف، " دور علليات إدارة ادلعرفة يف بناء ادلنظلة ادلتعللة، رللة كلية بغداد  1

 .164-163، ص، ص: 2010، 31
 .169 ، ص2010، 1، العدد6زللد مفضي الكساسبة وآخرون، " دور وظائف إدارة ادلوارد الببرية يف ادلنظلة ادلتعللة"، اجمللة األردنية يف إدارة األعلال، اجمللد  2
ظلة ادلتعللة يف جامعة األمَتة نوره بنت عبد الرمحن من وجهة نظر رئيسات األةسام األكادؽلية"، اجمللة سوسن بنت زللد بن زرعة،" مدى توفر خصائص ادلن  3

 .91:، ص2014، أيلول 9، العدد 3الدولية الًتبوية ادلتخصصة، اجمللد 
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كتسبوه من خربات دلهارات والقدرات لديهم وكذا ما إذلك لتنلية اكو  ،إحداث التغيَت والتحسُتدلنحهم فرصة 
 .1ومعارف

طر التنظيلية واإلسًتاربيات واآلليات هبدف بأهنا: "ادلؤسسة اليت تضع اخلطط واأل كلا ؽلكن تعريفها
كيف مع التغيَتات السريعة يف البيئة ومواجهة التحديات، وربقيق أىدافها بنجاح من خقال زيادة ةدرهتا على الت

تدعيم وتبجيع علليات التعلم ادلستلر والتطوير الذايت وتبادل التجارب واخلربات داخليًا وخارجيًا والتعلم 
علل على ربويل نفسها بإستلرار ، وتستخدام التقنية يف التعلم وتبادل ادلعرفةلاعي واإلدارة الفعالة لللعرفة وإاجل

طة واألعلال اليت تقوم هبا نبتكامل وتسَت جنبًا إذل جنب مع األسًتاذبية للتعلم ادلستلر تمن خقال تبٍت إ
 .2ة لتحقيق التطوير ادلستلرادلؤسس

ستخدام التعلم يف سعى لتوفَت فرص التعلم ادلستلر وإات ادلتعللة ىي اليت تويف تعريف آخر فادلؤسس
ستفسار وكذلك التفاعل داء التنظيلي وتبجيع احلوار واإلالوصول إذل ربقيق أىدافها، وربط األداء الفردي باأل

ستلر للعاملُت، وإثارة زباذ رؤية مبًتكة وتبجيع التطور الذايت ادلبيئة، وزيادة مقدرة األفراد على إادلستلر مع ال
زباذ القرارات، وىي بذلك ربفز مع البيئة وادلباركة يف إاعل بتكار لديهم وتوفَت مرونة عالية يف التفطاةات اإل

العاملُت فيها على مجيع ادلستويات الفردية واجللاعية لزيادة ةدراهتم على الوصول إذل النتائج اليت يهتلون يف الواةع 
 .3بتحقيقها

ستلر، ألن مجيع ة اليت طورت القدرة على التكيف والتغيَت ادلادلؤسسة ادلتعللة بأهنا وينظر لللؤسس
بارك أعضائها يقومون بدور فعال يف ربديد وحل القضايا ادلختلفة ادلرتبطة بالعلل وىي تبحث عن التعلم وت

تتضلن ادلعتقدات والسلوكيات  فراد واجللاعات فيها وتسهل تقافة التعلم اليتببكل مستلر من خقال تعلم األ
  .4ذباىات عللية التعلم ادلستلرواإلفًتارات واإل
ة دور ذلك النظام الذي تلعب فيو ادلؤسس ىي ادلتعللة ادلؤسسةقال ماسبق خلصنا إذل أن: من خ
ذل احلديثة، واليت يبقى التعلم الدائم والبحث والتطَت شرطها التحول من النظرة التقلدية لللؤسسة إادلبجع على 

                                                           
 .165 :، ص2007ان، األردن، إبراىيم اخللوي ادللكاوي،" إدارة ادلعرفة ادللارسات وادلفاىيم"، مؤسسة الوراق للنبر والتوزيع، عل  1
تنلية اإلدارية ضلو أداء متليز عبد الناصر حسُت رياض زايد وآخرون،" ادلنظلة ادلتعللة وتطبيقاهتا يف ادلللكة العربية السعودية"، ورةة مقدمة رلن ادلؤسبر الدورل لل  2

 .4: ، ص2009نوفلرب  4 -1يف القطاع احلكومي"، ادلللكة العربية السعودية، 
، 11العلوم الًتبوية، اجمللد العياصرة، خلود احلارثي،" درجة شلارسة مديريات ادلدارس الثانوية دبدينة الطائف إلسًتاذبيات ادلنظلة ادلتعللة"، اجمللة األردنية يف معن 3

 .32: ، ص2015، 1العدد
رلن ادلؤسبر السابع لكلية اإلةتصاد والعلوم اإلدارية، " تداعيات األزمة كامل زللد احلواجرة،" مدى إستعداد ادلنظلة ادلتعللة للتغيَت التنظيلي"، ورةة مقدمة    4

 .7: ، ص2009نوفلرب  10اإلةتصادية العادلية على منظلات األعلال"، جامعة الزرةاء، 
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اإلبداع جلليع أفراد ادلؤسسة من  الفرصاألساسي للبقاء والنلو وتقدًن األفضل، معتلدة يف ذلك أسلوب منح 
 .ستعداد الدائم دلواجهة أي تغيَتات يف البيئة الغَت مرنةولو جزئ من ىذا التغيَت وكذا اإل حداثأجل ادلساعلة يف أ

 خاصة يف ظل التنافس العادلي على ادلعرفة اليت أصبحت أصل من أصول ادلؤسسات ادلعاصرة يف وةتنا الراىن
 القوية سبارسها ادلؤسسات الكبَتة اليت تتحكم يف السوق الدولية والعادلية. ووسلة من وسائل الضغط

 ة المتعلمةالفرع الثاني: دوافع ظهور المؤسس
الفرص ادلتاحة يف  ةتناصإالبيئة اخلارجية ادلرنة من أجل  سًتاذبياهتا للتعامل معيتعُت على ادلؤسسات ربط إ

، ويف ظل ىذه التغَتات تربز رللوعة األسباب 1تغَتات ىذه البيئة السوق وكذا ادلنافسة ومواجهة عدم التأكد من
 :2ة تكون متعللة رلتلعة يفية التعلم ببكل عام وذبعل ادلؤسسعلاليت تربز أ
ة للتعلم والبحث وتطوير وسائلها، والوصول إذل أن عامل من العوامل اليت تدفع ادلؤسسن ربقيق اجلودة إ الجودة:
خفض التكاليف وىذا ما غلعل ة بتوظيف طاةاهتا حبثًا عن طرق إذا ةامت ادلؤسس دف لن يتحقق إالىذا اذل
 ة ةائلة على ادلعرفة ادلستلرة؛ادلؤسس

إذ تتوجو العديد من احلكومات إذل خصخصة بعض ادلؤسسات لتلكنها من  التوجه نحو الخصخصة:
تعلم التنظيلي أحد أىم الوسائل أن يكون ال وىذا يتطلبربسُت أدائها والعلل وفق معايَت القطاع اخلاص، 

 حداث التغيَت؛إل
خَتة، رض عليها ررورة التكيف مع ىذه األستقرار يفالبيئة احمليطة بادلؤسسة بعدم اإل تسامإ :التغيير المستمر

 ستيعاب ادلتغيَتات ادلستحدة والتصرف حياذلا.فة والتعلم التنظيلي للقدرة على إشلا يستدعي تعليق ادلعر 
لية لتنفيذ ادلباريع، يدفع جل غزو وكسب العقود وادلناةصات الدو أمن  حلي واإلقليمي والدولي:التنافس الم

 ستلرار وتطبيقها لتحقيق أداء متليز؛ التأكيد على توليد ادلعرفة بإة اليوم إذلادلؤسس
 عوامل راغطة على احلكوماتكلها   العولمة وظهور الشركات المتعددة الجنسيات والمعايير الدولية:

ات الوطنية بوجوب ربسُت آدائها وإعادة اذليكلة وتطبيق ادلعايَت الدولية للجودة كبرط للحصول على وادلؤسس
 ستَتاد، وفتح أسواق جديدة.ير واإلادلزايا ادلتعلقة بالتصد

                                                           
1 Deng- Neng Chen, Ting- Peng Liang, «  Knowledge evolution strategies and organizational 
performance : Astrategic fit analysis », Journal of Electronic Commerce Research and Applications, 
No10, 2010, p77. 

 .187 -186، ص، ص: 2014، 1بلعلى نسيلة فريال،" ادلنظلات ادلتعللة توظيف للذكاء وادلعارف"، رللة دراسات إةتصادية، العدد   2
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ن ةتصادية ادلتعددة اليت شهدىا العقد األخَت من القلك فإن التطورات التكنولوجية واإلجتلاعية واإلكذ      
نتبار وظهور ادلنافسة احلادة بُت ادلؤسسات من أجل البقاء واإلستلرار واإلاحلادي والعبرين إذل تغيَت بيئة العلل، 

ات اليت ال تستطيع التكيف ادلستلر مع تغيَتات البيئة الداخلية واخلارجية عن إلنتاج واألرباح، واتضح أن ادلؤسسوا
وربسُت جودتو، سوف تنتهي يف فًتة ةصَتة وأن نظَتاهتا اليت داء طريق التعلم التنظيلي وتسريع مستويات األ

ستلرار. وىناك بعض تغيَت بنجاح تستطيع البقاء واإل منظلات تعلم، ستتعامل مع الذلتستطيع أن ربول نفسها إ
   :1العوامل اليت تربر احلاجة ذلا

يف العادل ىو التجديد واإلبداع  سًتاتيجيأحد عناصر التوجو ضلو التغيَت اإلإن  تكنولوجيا المعلومات:
عللت وببكل  Information Technology التكنولوجي، وربديدًا فإ تطبيق تكنولوجيا ادلعلومات

نظلة ادلعلومات التكنولوجية نافسة األعلال، وعلى الرغم من اإلستثلارات الكبَتة يف أجذري على تغيَت أسس م
 ادلتطورة؛

يعد ادلوظفون يبغلون ادلكاتب، لقد تغَتت أساليب العلل جذريًا فلم  :التحول الجوهري في أساليب العمل
ات من إدارة اجلودة يف الثلانينيات إذل ابلوا. وإنتقلت ادلؤسسا يعللون يف الوةت نفسو متقاربُت دون أن يتقظلوإ

رن احلادي الق إعادة ىندسة العلليات اإلدارية يف التسعينيات إذل التحول اجلوىري يف أساليب العلل عند دخول
- بتكاروربديث وتطوير علليات العلل إذل إات ربركت من الًتكيز على تقليل العيوب والعبرين، أي أن ادلؤسس

 ظلاط جديدة سبكنها من إدارة التغيَت ادلستلر؛أ
ثَتا يف تأات أكثر َتية يف ربديد خطة سَت علل ادلؤسسأصبح العلقاء دبا ؽلتلكونو من ةوة تأث زيادة تأثير العلماء:

ات وتنفيذ عللياهتا، باإلرافة إذل كوهنم مصدر توجيو إدارهتا إذل أولوية اجلودة من خقال ربديد إسًتاذبية ادلؤسس
ستجابة ادلستلرة حلاجات وطلوحات العلقاء، ، والتنوع يف اإلنتاج وادلقاءمة يف الوةت، واإلمعايَت جديدة لألداء

ودة السلعة واخلدمات اليت ػلصلون عليها، وخفض تكاليفها إن احلرص على ربقيق رغبات العلقاء حول ج
ت ادلعاصرة بتوظيف كل إمكاناهتا وطاةاهتا يف البحث عن ذل إىتلام ادلؤسساوأسعارىا يف آن واحد وةد أدى إ

خًتاق األسواق، وكسب علقاء جدد وتقوية العقاةات قق من خقاذلا ادليزة التنافسية وإأحدث األساليب اليت رب
 لف فئات ادلتعاملُت.مع سلت

                                                           
تعللة يف ربقيق التليز ادلؤسسي دراسة تطبيقية يف وزارة التعليم العارل والبحث العللي األردنية، مذكرة ماجستَت، كلية أمساء سادل النسور،" أثر خصائص ادلنظلة ادل  1

 .19-17، ص، ص:2010األعلال، زبصص إدارة األعلال، جامعة البرق األوسط، ماي 
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خر من وصارت ادلعرفة أكثر أعلية لللؤسسات من أي موجود آ أصبحت ادلعلومات أىم مصادر الثروة، المعرفة:
مستلر يف كل ركن  ة، ويتم توليد ادلعرفة ببكلسي لقوة ادلؤسسموجوداهتا، وأرحى العنصر الببري ادلصدر الرئي

ة، فادلعرفة ررورية لزيادة ةدرة ادلوظفُت يف كل رلال من رلاالت ادلؤسسعرفة نتاج ادلمن أركان ادلؤسسة، ويتضاعف إ
زمة لتغيَت األنبطة والبناء وحل ادلنتجات واخلدمات، وادلعرفة ألعلى ربسُت األداء وتطويره، وىي مطلوبة لتجديد 

بتكار يف ادلوارد واإل يف األسواق، والتليز العقلي ة بالتليز التنافسيت، فادلعرفة ررورية لتزويد ادلؤسسادلبكقا
 الببرية؛

 ستخدام وادللارسة،يلتها مع اإلإن ادلعرفة والرؤية الناذبة عن تعلم ادلوظفُت تزداد ة تطور أدوار وتوقعات العاملين:
تعلال، فإن األمر يتطلب من سادلواد اخلام( باإل –الت يف حُت تتنافس ةيم ادلوجودات األخرى يف ادلؤسسة ) اآل

قطاب صناع ادلعرفة واحلرص على اإلحتفاظ هبم من خقال التحفيز ستاصرة أن ربسن جذب وإادلؤسسات ادلع
ألهنا ات اليوم إذل توظيف العلالة ادلؤةتة فَت بيئة مبجعة ذلم، وةد إذبهت ادلؤسسجتلاعي وتو اإلغلايب والتفاعل اإل

 ة لدى ىذه العلالة.بتكارية ادلتاحتتلتع دبرونة أكرب وإفادة أعظم من اإلمكانات العقلية واإل
دارة ادلعرفة عامل مهم حيث يعترب وسط حارن لللعرفة ويساىم إن تطور تكنولوجيا إ تكنولوجيا إدارة المعرفة:

بدور كبَت وةوي يف توفَت احللول للتعامل مع ادلعرفة الوارحة وزلاولة لعب دور رئيل يف ادلعرفة الضلنية ودعلها 
ليهم اليت سبكن األفراد يف ادلؤسسة من الوصول إذل ادلعرفة بسهولة أو دفعها إ ىي الوسيلة الوحيدة، و لتصبح وارحة

بتكارات، ذلذا جعلها ترتبط بتكنولوجيا ادلعلومات ونظم إلبداع واإلعند احلاجة، كلا تعترب جوىر احلكلة وا
هبا وتوزيعها، ػلتاج إذل  لك التباركستقطاهبا وترميزىا وكذختلفة ألن احلصول على ادلعرفة وإاحلاسوب وتطوراهتا ادل

  : 1ماكن للتخزين وطرق حديثة للتوزيع وتتكون من النظم التاليةأ
 فًتاري(؛التصليم دبساعدة احلاسوب، نظم الواةع اإلنظم العلل ادلعرفية ) نظم 

 رل لللعلومات(؛نظم ادلكتب ) الربيد اإللكًتوين، اإلسًتجاع اآل
 نظم دعم القرارات ادلستندة لللعرفة؛

 صطناعي. م الذكاء اإلنظ
 

                                                           
، 17تصادية، اجمللديف ربسُت جودة سلرجات مؤسسات التعليم العارل"، رللة العلوم اإلة عبد الرمحان إدريس البقَتي أبو جلح وآخرون، دور تكنولوجيا إدارة ادلعرفة  1

 .64 -63ص، ص: ،2016، 1العدد
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فيها  ىذا التطور اذلائل عجل بضرورة وجود طرق جديدة وحديثة للتعامل معها وخاصة يف البيئة اليت تعلل        
لوعة رافة رلمن خقال ما سبق ذكرة ؽلكن إم أكثر لتكون أكثر مرونة من ةبل، و ات اليوم، وجعلها تتعلادلؤسس

 ة:ة خاصمن العوامل ادلرتبطة بادلؤسس
 على مراتب اجلودة؛احلاجة لتحسُت األاء وبلوغ أ

 و ادلنتوجات؛را الوطيفي وتقدًن أفضل اخلدمات أربقيق الر 
 بتكار وبالتارل ظلو معدل البحث والتطوير؛يداع واإلزيادة اإل

اصة وزلاولة احلفاظ عليهم جبليع تلبية حاجات ورغبات ادلتعاملُت معها بصفة عامة والعلقاء بصفة خ
 كتساب اخلربة على ذلك؛رق شلا يلعب التعلم دور كبَت يف إالط نواعأ

 ات المتعلمةمتطلبات نجاح المؤسس الفرع الثالث:
ات يف شىت اجملاالت، ووعرةلت مسارىا للنلو والتوسع وعدم ةدرة البعض منها هت ادلؤسسن التحديات اليت واجإ

صبح التعلم من وأ يدة للخروج من ىذه احلالةعلى مواجهة ىذه التحديات، أدى إذل ررورة البحث عن طرق جد
ات متعللة ينبغي ذلا  مؤسساآلخرين الوجو الثاين لللؤسسات العصرية ادلبنية على ادلعرفة وتطور تقناهتا ولتحول إذل

 :1رللوعة من األسس وادلتطلبات نوجزىا يف
ف اليت ليت تتطلب أن توفر كل الظرو القاعدة األساسية يف بناء ادلؤسسات ادلتعللة، ا وىي سبثل القوى المحركة:

ستفادة من اإلن تسعى ضلو تعلم ما ىو مفيد لتحقيق غايات وأىداف ادلؤسسة، وأ تساعد ادلورد الببري فيها على
 نطقاةة يف  بناء ىذه القاعدة؛ليت ػلللها العاملُت وادلوظفُت كإاخلربة ا

ة بحث الذايت عن ربقيق مقاصد ادلؤسسظفُت ضلو الإن توفر القاعدة األساسية للتعلم يدفع ادلو إيجاد الغرض: 
 ة فيندفعون إلصلاز أعلاذلم عن طريق تعلم أشياء جديدة؛وظفون فيها ضلو إغلاد غرض ادلؤسساليت يسعى ادل

يأخذ ة، حيث ادلوظفُت ضلو البحث عن غرض ادلؤسسبناء على القوى احملركة لعللية التعلم واليت تدفع ستفهام: اإل
تحرك يف  كل اإلذباىات عرب الوسائل ادلختلفة لإلتصال وذلك بغية اإلستطقاع واإلستفهام عن ادلوظفون بال

ة سواء الداخلية أم اخلارجية، وىذا يؤدي بدوره إذل توسيع مدارك ادلوظفُت ويزيد تفهلهم لألعلال أوراع ادلؤسس
 سهيل إصلاز تلك العلليات؛بتكار الطرق الكفيلة بتشلا يسهل عليهم علليات اإلصلاز وإادلطلوبة منهم 

                                                           
ة يف ردن"، اجمللة األردنيجهاد صياح بنب ىاين،" أساسيات بناء ادلنظلة ادلتعللة يف البركات الصناعية األردنية دراسة ميدانية على شركات صناعة الربرليات يف األ 1

 .5ص: ،2007، 4، العدد3األعلال، اجمللدإدارة 
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ندفاعهم إسًتاذبيات، وإن راك ادلوظفُت لرؤية ورسالة ادلؤسسة وما ينبثق عنها من أىداف وإإن زيادة إدالتمكين: 
ات وةدرات جديدة، يتطلب من ادلؤسسة أن تتصف بادلرونة وأن سبنح ادلوظفُت درجة أكرب من ضلو تعلم مهار 

ا يتطلب من لقرارات عن طريق تفويض الصقاحيات وتبٍت مفهوم تنظيم الفريق، شلزباذ ااإلستققالية وادلباركة يف إ
 ة؛الذي ؼلدم ادلصلحة العامة لللؤسس زباذ القراركل عضو يف داخل ادلؤسسة من أن يبارك يف إ

 ادلكاسب ادلطلوبة من النجاح إذا إستطاعت تقييم أعلاذلا بإستلرارة أن تتفوق وربقق تستطيع ادلؤسس التقويم:
ريف إذل وسائل وطرق خطاء على ادلدى القصَت، وربويل الًتاكم ادلعمن التغذية الراجعة للتخلص من األستفادة واإل

على ة من خقاذلا ورع معايَت للنجاح وتقييم نتائج األعلال، وىذا ػلفز ادلزظفُت إذل التعرف تستطيع ادلؤسس
ستلر والعلل على حلها عن طريق التواصل ادلاخلارجية  ة رلن بيئتها الداخلية أوادلبكقات اليت تواجهها ادلؤسس

  جتلاعات وتبادل ادلعلومات وادلعرفة.مع اإلدارة العليا يف ادلؤسسة من خقال عقد اإل
ة ألن تكون متعللة سة أسس ينبغي أن تلتزم هبا ادلؤسسيف ظلوذجو مخ  Peter Senge Modelورع ةد و 

  :1وىي
وىو تفكَت يقوم على رؤية الكل بداًل من اجلزء، ورؤية العقاةات  :System Thinkingالتفكير النظمي 

 البينية اليت تربط بُت أجزاء النظام فضقاً عن الًتكيز على األجزاء ذاهتا؛
ويتم على مستواه توريح وربديد الرؤية البخصية بدةة ووروح وبطريقة  :Personal Masterالتميز الذاتي 

 شلا يساعد على تركيز اجلهود وادلثابرة على ربقيق ما يطلح الفرد إذل ربقيقو. مستلرة، ورؤية الواةع دبوروعية
فًتارات والتعليلات والصور الذىنية الراسخة يف وىي تلك اإل :Mental Modelsالنماذج الذهنية 

 األعلاق، واليت تؤثر يف تصور الناس للعادل وتفسَتىم لألحداث من حوذلم وكيفية التعامل معهم؛
وىو ةدرة رللوعة من األفراد على رسم صورة مبًتكة أو متلاثلة  :Shared Visionالمشتركة الرؤية 

 لللستقبل ادلنبود؛
وىي عللية يتم من خقاذلا بتنظيم وترتيب وتوحيد جهود رللوعة من  :Team Learningالتعلم الجماعي 

 النتائج اليت يرغبون يف ربقيقها. األفراد لتحقيق
 
 
 

                                                           
 .5: عبد الناصر حسُت رياض زايد وآخرون،" ادلنظلة ادلتعللة وتطبيقاهتا يف ادلللكة العربية السعودية"، مرجع سبق ذكره، ص1
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 ة التقلدية والمعرفية الحديثةفرق بين المؤسسالالفرع الرابع: 
شتداد لللنافسة وتغَت يف وإات اليوم من تغَت يف بيئتها احمليطة وتداخل ادلصاحل، إن ما تبهده ادلؤسس         

لها ةبل غَتىا وىذا ما جعل ذل ادلعلومة وربليينها وبُت غَتىا يف سرعة الوصول إادلعلومة، حىت أصبح الفرق ب
 ة التعلم أصبحيد ادلعرفة. والتبٍت الواسع دلؤسسعتلاد على ادلعلومة لتولت العصرية تبحث عن التغيَت واإلادلؤسسا

من الظواىر ادلعاصرة يف ربقيق أبعاد النجاح الفعال يف الوصول ألفضل اإلصلازات اليت تتطلبها مواصلة التحسن 
ستلرار ال بد ذلا أن تتعلم أواًل مث رىا يف البقاء واإلم لكي سبارس دو ات اليو ستلر والتطور الفعال، إذ أن مؤسسادل

رب ادلعيار اليت تلجأ إليو تتكيف مع رلاالت التعلم وبعد ذلك ال بد ذلا أن تتغَت، إذ أن حاالت التغَت تعت
، حلقيقية والدائلة يف احلياةستلرار، ال سيلا وأن التغيَت ؽلثل بطبيعتو احلالة اادلؤسسات دلواصلة البقاء واإل

ة ادلتعللة عن بعض الدراسات إذل ما ؽليز ادلؤسس ستقرار أو الثبات ؽلثل ادلوت والتغيَت ؽلثل احلياة ذلا، وتبَتفاإل
تكوين  ة، وعلى اذلياكل التنظيلية، وكيفيةكيزىا على البيئة الداخلية لللؤسسات يكلن يف تر دلؤسسغَتىا من ا

ئة الداخلية لتصبح ذات ة ادلتعللة إذل هتيئة البيإذ هتدف ادلؤسسوبيئتها اخلارجية، ة حلقة الوصل بُت تلك األنظل
ل ربقيق ذلك فإهنا ذبعل ةدرات األفراد ادلعرفية ستجابة والتخطيط لللتغيَتات البيئية ادلختلفة، ويف سبيةابلية لإل

ات ادلتعللة ) لؤسسوالتحول للمطالبة بالتغيَت ات اليوم از األساسية، وىذا ما غلعل ادلؤسسرتكوالذىنية نقطة اإل
ة متعللة؟ وماىو وعليو كيف تتحول ادلؤسسات دلؤسس .1ة التقليدية(، وىذا لوجود ماؽليزىا عن ادلؤسسادلعرفية

 الفرق بُت بينهلا؟
 ة المتعلمة:أواًل: الفرق بين المؤسسة التقليدية والمؤسس

 ة التقليدية وىي:أنو يوجد مخس فروةات بُت ادلؤسسة ادلتعللة وادلؤسس (Brown )يرى براون
رفة، كلا يف اذليكل األفقي ة التقليدية ال يسلح بنبر وتوزيع ادلعفاذليكل العلودي لللؤسس شكل التنظيم:

 ة؛دلتعللة الذي يزيل احلدود بُت الوظائف والدوائر بادلؤسسة الللؤسس
كُت، أي جعل العاملُت ةادرين ة ادلتعللة ربول ادلهام الروتينية إذل أدوار التلفادلؤسس طبيعة المهام والوظائف:

 على التصرف والتحرك بفعالية ومرونة بإعطائهم الصقاحيات القانونية وتوفَت مصادر القوة األخرى؛
تصال فيلا باركة بادلعلومات، عرب ةنوات اإلنتقال من الرمسية إذل ادلتتليز ادلؤسسات ادلتعللة باإل أنظمة الرقابة:

 ذل التعلم؛بُت العاملُت وبالتارل الوصول إ

                                                           
"، أطروحة دكتوراه، زبصص تنظيم وعلل،  O C Touatسونطراك فرع التنقيب -ررا نعيجة، " التعلم التنظيلي يف ادلؤسسة اجلزائرية دراسة ميدانية دبؤسسة  1

 .134: ، ص2011/2012كلية العلوم اإلنسانية واإلجتلاعية والعلوم اإلسقامية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر، 
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ستخدام األفضل لللوارد والعاملُت وتباركهم يف تطوير من خقال إغلاد إسًتاذبية اإل ة:إستراتجية المؤسس
إسًتاذبيتهم، وتتيح ذلم فرص تقدًن ادلقًتحات، واحللول األفضل لللبكقات وإتاحة الفرص األكثر من أجل 

 التعلم؛
القيم وادلعتقدات والتفاعلات ادلبًتكة بُت أفراد التنظيم،  ات ادلتعللة رللوعة منلللؤسس الثقافة التنظيمية:

ون عنصرا ىاما وإغلابيا يف  إشاعتو، فإهنا تكذلوعندما تؤمن القيم وادلعتقدات بقيلة التعلم وربث عليو وتسعى إ
 تطور.ة لتتكيف وتادلؤسس

 ة التعلمية: التحول من المؤسسة التقليدية إلى المؤسسثانياً 
رى أن أفضل ة ادلتعللة، فهناك من يلوب معُت ومدخل زلدد لبناء ادلؤسستفاق موحد على أسإال يوجد       

ة وتوفَت مناخ إداري يساعد على متعللة ىو تغيَت ثقافة ادلؤسس ةطريقة للتحويل من مؤسسة تقليدية إذل مؤسس
 :1يلي ة. وؽلكن ذكر بعض اخلطوات يف ماع أسلوب تعليلي مناسب لعلل ادلؤسسور
ترب تقييم ثقافة التعلم يف ادلؤسسة اخلطوة األوذل يف بناء ادلؤسسة ادلتعللة يعة: م ثقافة التعلم في المؤسستقيي

 ة متعللة عالية األداء يتطلب تغَتات سريعة وعريضة يف األداء تعتلد على التدريب والتطويرحيث أن بناء مؤسس
ة ومواىبهم، وتقدير اخلطأ على أنو معارف أعضاء ادلؤسس ساىم يف تنليةوإةامة ثقافة التعلم ت والتعلم التنظيلي، 

 وسيلة للتعلم وتنلية الثقة بُت القادة والعاملُت، وربلل األعباء اليت تفررها ادلسؤولية واحملاسبة.
تخدام كافة الوسائل سغيَتات اليت تؤدي إذل بناء ادلؤسسة ادلتعللة يلزم إمن أجل ربقيق الت تشجيع اإليجابيات:

على نقاط  يتعللوا التفكَت اإلغلايب،للًتكيزة لة يف أحداث تغيَت يف إذباىات وسلوكيات األفراد بادلؤسسادلساعل
 القوة وتعلم معاجلة أوجو القصور.

لتحقيق التغيَت والتحول غلب توفَت ادلناخ الذي يدفع اجلليع إذل البحث عن السبل  توفير بيئة العمل المالئمة:
ادلهام ادلوكلة ذلم ببكل أفضل، ومن تنلية الدوافع ادلطلوبة لضبط اجلودة والتحسُت اليت سبكنهم من القيام ب

 ات ادلعاصرة لتحقيق أىدافها؛لغايات األخرى اليت تنبدىا ادلؤسسادلستلر وا
تتطلب ىذه اخلطوة أن ينظر أفرادىا كل منهم لألخر أنو  مساعدة األفراد ليصبحوا مصادر معرفية لآلخرين:

لقدرات وادلواىب لدى أفراد ة، وىي فرصة لتنلية ادلهارات واتساىم يف ربقيق أىداف ادلؤسس عرفةمصدر للل
 ة وزمقاءىم؛ادلؤسس

                                                           
اجستَت، كلية العلوم اإلجتلاعية واإلدارية، سعود بن ذياب الذياب، " مدى توافر متطلبات ادلنظلة ادلتعللة ورلاالت تطبيقها بالكلية التقنية باخلرج"، مذكرة م  1

 .39 -35، ص، ص:2014جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
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لم التنظيلي الذي يتيح ستثلار يف التعلتصبح ادلؤسسة متعللة عليها احلرص على اإل قوة التعلم في العمل:
 ستخدام عقوذلم ببكل جيد وبكفاءة أعلى؛لللوظفُت إ

وتتحقق من خقال التنوع يف اآلراء والتخلي عن الفردية، فالعلل ادلبًتك والتعاون  ية المشتركة:تحديد الرؤ 
كتباف وادلباركة مث تبادل اخلربات، وذلذا تبقى تسلو رافة إذل النلو مث اإل إ اجللاعي  يبكقان الرؤية ادلبًتكة

 فوق رؤية أي من أفرادىا؛
طط الذىنية إذل ظلاذج حركية، فالنلوذج احلركي ؽلكنو سبثيل كل ويتم من خقالو ربويل اخل التخطيط الحركي:

كتباف التغيَتات سؤوليات كلا يساىم يف إالعقاةات ما بُت األفراد واألنظلة واللوائح، وما بُت الوظائف وادل
 ة.واذلياكل والنظم اليت تبكل ادلؤسسادللكنة يف العلليات 
ات تعللية زبتلف عنها ؤسسات من منظلات تقليدية إذل مؤسسلتغيَت التنظيلي التحول يف ادلتقتضي عللية ا

 :1يف البكل يف عناصرىا اخللسة األساسية وفيلا يلي توريح ذلك
 التعلميةة المؤسسة التقلدية الى : من المؤسس(1-3الشكل)

 
 

 ة التقليديةادلؤسس       ة التعلليةدلؤسسا
 
 
 
 
 

 ة تعلليةمؤسس –بيئة مضطربة                                            األداء الكفوء       –بيئة مستقرة 
 .5:، صنفسو ادلرجعدارة ادلعرفة"، إلستار علي وآخرون، " ادلدخل إذل عبد االمصدر: 

ة التعللية ألنو يوجد ادلسافات بُت ادلديرين ل العلودي ادلؤسسال يناسب اذليك من الهياكل العمودية إلى األفقية:
، بينلا اذليكل األفقي يوجد تدفقات يف العلليات أكثر من اإلدارات الوظيفية، كلا أنو يزيل احلدود بُت والعاملُت

 الوظائف ويؤسس إذل فرق العلل ادلتوجو ذاتياً؛

                                                           
 .336-334عبد الستار علي وآخرون، " ادلدخل إذل إدارة ادلعرفة"، مرجع سبق ذكره، ص، ض:   1

ستراتجية إ
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ص، بينلا الدور جزء من ادلهلة جزء من العلل الذي يسند إذل البخ من المهام الروتينية إلى أدوار التمكين:
ستخدام ةدراتو ويتيح لو حرية التصرف ركي الذي يوفر للبخص ادلسؤولية ويسلح لو بإاحل جتلاعيالنظام اإل

 دلقابلة اذلدف؛
أغرارا سلتلفة لذلك فإن توسيع نطاق زبدم ادلعلومات  نظمة الرقابة الرسمية إلى مشاركة المعلومات:من أ
اذ القرارات زبلفضلى، سواء تعلق األمر بإتويات اة وغلعلها تعلل يف ادلساركة فيها ػلافظ على وظائف ادلؤسسادلب

 تصاالت مع العاملُت والزبائن وادلوردين شلا يتيح فرص التعلم من اجلليع وللجليع؛أو يف فتح ةنوات اإل
ستخدام األفضل ؤسسات على فرض إسًتاذبية اإلحرصت ادل ستراتجية المنافسة إلى إستراتجية التعاون:من إ
سبكُت العاملُت ومباركتهم  ات التعليلية رباول ذبليع األعلال من خقاللكن ادلؤسسرد دلواجهة ادلنافسُت، لللوا

اليت "أصبحت عنصر  سًتاذبية ألهنم على سباس مباشر مع الزبائن وادلوردين والتكنولوجيا اجلديدةير اإليف تطو 
جات واحللول احلا ، فهم يعرفون"1أساسي لتطبيقات إدارة ادلعرفة وكذا خلق ثقافة منظلية ومناخ عللي جيد

سًتاذبية التعاون وحىت مع ادلنافس تتيح لألعلال فرص التعلم والتكيف مع وادلباركة يف علل اإلسًتاذبية، كلا أن إ
 سًتاذبيات التحالفات والعلل ادلبًتك؛يطة وال أدل على ذلك شلا توفره إالبيئة احمل

التغيَت ادلنظلي أن ال تكون الثقافة التنظيلية متصلة تقتضي ررورات  من الثقافة المتصلبة إلى الثقافة المتكيفة:
اسية كاإلمسنت، إذ ال ؽلكن لللؤسسة التكيف مع البيئة احمليطة واإلستجابة للتغيَت، لكن ادلؤسسات التعللية ة

  نفتاح وإزالة احلدود واجلودة وازباذ ادلخاطرة والتحسُت ادلستلر دلقابلة حاجات التغيَت.تبجع على اإل
ات ليت تعلل يف بيئة نسبيًا إذل مؤسسات التقليدية امن جهة أخرى يتم اإلنتقال من ظلط ادلؤسس             

ة شاملة يف مكوناهتا والتغيَت سًتاذبيالتقلب، من خقال إحداث تغيَتات إ متعللة تعلل يف بيئة مضطربة وسريعة
َت اجلذري) الثوري( أو التغيَت التدرغلي، وتعد ة أسلوب التغيلوصول إذل تلك احلالة تتبع ادلؤسسسًتاتيجي. ولاإل

، ويقصد بإعادة  ةطرائق أساسية لقيام بالتغيَت اإلسًتاتيجي لللؤسس إعادة اذلندسة وإعادة اذليكية، واإلبداع
سًتاذبية ذات القيلة، وكذا النظم والسياسات ة واإل:" إعادة التصليم السريع واجلذري للعلليات اإلدارياذلندسة

وتركز إعادة اذلندسة على العلليات ال  "،2كل التنظيلية ادلساندة هبدف ربسُت أداء وتدفقات العلل أكثرواذليا 
ة هبا مع الزبائن وليس مع ادلخرجات. أما إعادة اذليكلة فتهدف إذل التفاعل الوظائف حيث تبدأ ادلؤسسعلى 

                                                           
1Jelena Rasula et al, « The Impact of Knowledge Management Organisational Performance», Economic 
and Business Review, Vol14, No2, 2012, p163.   

. 137:،  ص2007، 5بوحنية ةوي، " إعادة ىندسة األداء اجلامعي: مقاربة معاصرة"، رللة الباحث، العدد  2    
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ويات اإلدارية يف اذليكل التنظيلي، أو من و ادلستدلستوى التلييزي لللؤسسة من خقال تقليل األةسام أوتقليل ا
ة اليف التبغيل. فيلا تستخدم ادلؤسسالعاملُت لتخفيض تك احلجم عن طريق زبفيض عدد األفرادخقال تقليص 

ة أن اإلبداع ةد غللب النجاح لللؤسسمهاراهتا ومواردىا من خقال عللية اإلبداع إلغلاد سلرجات جديدة، فرغم 
 .1وبةلية، كتقدًن سلرجات غَت مرغفيو عا إال أن  درجة ادلخاطرة

ة أن تتجنب اخلوف من التغيَت وبالعكس غلب النظر وادلقدرة على إدارتو: على ادلؤسس اإلؽلان بالتغيَت          
 مصدر تنافسي. وبالطبع ستثلار الفرص ادلتاحة وربويلها إذلقة الوحيدة اليت ؽلكن من خقاذلا إإليو على أنو الطري

ستثلارىا يف مؤسسات ال ترةى يلها إذل مصدر تنافسي، وال ؽلكن إستثلار ىذه الفرص ادلتاحة وربو إال ؽلكن 
و حىت مستوى معرفة العاملُت بادلؤسسات ادلنافسة على ادلستوى هبا إذل مستوى ادلعرفة العصرية أ معرفة العاملُت

 .2احمللي أو العادلي
 ات المتعلمةالفرع الخامس: خصائص المؤسس

ة ادلتعللة ينبغي أن تتصف بعدد من اخلصائص الرئيسية، ومن بُت ىذه اخلصائص بعض الباحثُت أن ادلؤسسيؤكد 
 :3نذكر ما يلي
 حل ادلبكقات نظلياً والتعلم من اآلخرين؛ -
 التعلم من التجارب السابقة ونقل ادلعرفة؛ -
خدم التعلم للوصول إذل ربقيق ة ادلتعللة أهنا توفر فرص تعلم مستلرة للعاملُت وتستما ؽليز ادلؤسس -

 األىداف؛
 التفاعل والتكيف ادلستلر مع البيئة اخلارجية؛

 إتاحة الفرصة للتعلم للجليع وبالتعاون والعلل ادلبًتك يف مناخ تنظيلي ةابل للتطور باستلرار؛
 ة من التطور؛ب سبكن ادلؤسستصلم الوظائف واألدوار يف اذليكل التنظيلي بأسالي

هنا أدوات للرصد البيئي ال ادلباشر مع اجللهور على أساس أتصعاملُت يف الوظائف ذات اإلل مع الالتعام -
 ةادرة على تنلية الوعي والتفاعل اإلغلايب إذل أةصى حد؛

                                                           
ن وجهة نظر العاملُت فيها"، رللة اجلامعة اإلسقامية) سلسلة بسام زللد أبو حبيش، زكي رمزي مرذبي،" مدى توافر أبعاد ادلنظلة ادلتعللة يف جامعة األةصى م  1

 .400:، ص2011، يونيو 2، العدد19الدراسات اإلنسانية(، اجمللد
 .60:، ص2006، 4عزاوي علر،عجيلة زللد،" مؤسسات ادلعرفة وثقافة ادلؤسسات اإلةتصادية رؤية مستقبلية"، رللة الباحث، العدد  2
ية يف وآخرون،" مستوى تطبيق ادلنظلة ادلتعللة ومعوةاهتا كلا يراىا العاملون يف ادلؤسسات العامة األردنية يف زلافظة إربد"، اجمللة األردنزللد نايف زللد الرفاعي   3

 .126-125، ص، ص: 2013، 1، العدد9إدارة األعلال، اجمللد
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لة غلايب بُت األفراد، فاإلختقاف بُت األفراد ال يتم تبجيعو فقط، وإظلا ينظر إليو كحاتنلية التباين اإل -
 بداع؛لم واإلصحية لتنبيط عللية التع

ة الصفات البخصية لألفراد يف ادلؤسسات ادلتعللة ىو ذلك النوع من التوافق احلقيقي بُت ماؽليز ادلؤسس -
 ة.داف مع اخلصائص الوظيفية لللؤسسوما ليدىم من ةيم ودوافع وأى

بعور هنم يؤدون علقًا صاحلا لصاحلهم ولصاحل اجملتلع ككل والالناحية الببرية يبعر العاملُت بأفلن  -
والعلل وفق فرق علل  وتتاح لو فرص التعليم والتعلم ادلستلر ذباه ما يكلف بو من علل،إبادلسؤولية 

ة، ومن خقال ىذا يتولد ثقافة احلوار والتساؤول يف ادلؤسسالتعلم والتعاون اجللاعي. وىذا ما يعزز وػلفز 
 .1 ةا ادلؤسساليت حققتهالنلو والتقدم حساس ادلساعلة يف عللية إلدى العاملُت 

ذلا علاتطاعت توظيف الذكاء وادلعرفة يف أسإن ادلؤسسات الرائدة اليوم ىي ادلؤسسات ادلتعللة اليت إ      
 بتكاردة معرفية مبنية على اإلبداع واإلات ذلا ةاعوعللياهتا وربقيق البقاء واإلستلرارية من توجهاهتا، فهي مؤسس

وما ؽليز ىذا النوع من يوىات سلتلفة تواجهها من البيئة احمليطة هبا. سًتاذبياهتا رلن سينار وتستطيع أن ترسم إ
 :2ات أهناادلؤسس
ة التعلم ظلوذجًا تنظيليًا مبنيًا على وعود ربريرية مؤكدة مثل سبكُت العاملُت، والتحول يف دور تعد مؤسس -

يؤيد ىذا النلوذج ة و ، وخلق رؤية مبًتكة وشاملة لللؤسسمن الدور الرةايب إذل دور ادلسهلادلديرين 
مبادئ البلولية، وصنع القرارات التعاونية، وفرق العلل متنوعة اجملاالت والرؤية العادلية واذليكل التنظيلي 

ة اليت تتجاوز ادلؤسسة ادلتعللة بأهنا ادلؤسسثر للتعلم، وعلى ىذا األساس توصف ادلسطح والفرص األك
 أىداف تعظيم الرحبية ةصَتة ادلدى؛

ُت فيها بأهنم يقدمون علقًا لصاحلهم وللصاحل العام، كلا ويبعر كل فرد فيها أنو معٍت بطريقة يبعر العامل -
 أو بأخرى بالنلو والتقدم وبتحسُت ةدراتو اإلبداعية؛

 ن علل األفراد دبجلوعهم أكثر ذكاء من عللهم منفصلُت؛الًتكيز على فرق العلل أل -
 فاعقًا شبكياً تتلثل يف:ة ادلتعللة بعناصر متفاعلة تادلؤسستتليز كلا 

ات ادلتعللة بدور جديد متعلق بادلعلوماتية والتفاعلية والقرارية وتتحدد تضطلع القيادة يف ادلؤسس القيادة: -
 ذلا ثقاثة أدوار:

                                                           
 .6 :، ص2010، 45غيَت اإلسًتاتيجي"، رللة علوم إنسانية، العدد كامل زللد احلواجرة، " ادلنظلة ادلتعللة واإلستعداد التنظيلي ادلدرك للت   1
، 25ص، ص:، 2009، 1، العدد5زللد مفضي الكساسبة،" تأثَت ثقافة التلكُت والقيادة التحويلية على ادلنظلة ادلتعللة"،اجمللة األردنية يف إدارة األعلال، اجمللد  2

26. 



إنعكاسات إدارة المعرفة عمى األداء البشري            الفصل الثالث                                 
 

110 
 

سًتاذبيات واذلياكل ادلقائلة ذي يتوذل علليات ربديد الفرص واإلذباه العام للبركة وورع اإلال المصمم: -
 ورسم السياسات؛

ؽلتلك الرؤية حول حقيقة البركة وتتجسد مسؤوليتو ىنا يف تبجيع العاملُت وربفيزىم لتعلم الرؤية  علم:الم -
 بالبكل ادلقائم؛

 فكار وادللارسات اجلديدة.والرعاية للعاملُت ودعم حاملي األتقدًن كل الدعم  الراعي: -
لوصول إليها وتدويرىا ليس فقط ا : تعٍت الببكية أن ادلعلومات وعناصر ادلعرفة يصبح من السهلالشبكية -

 بتأثَت تكنولوجيا ادلعلومات وإظلا أيضاً بسبب التنظيم الببكي القائم على الفرق ادلدارة ذاتياً؛
نفتاح، والبفافية، والتحسُت للة ةائلة على تقاسم ادلعرفة واإلة ادلتعوىي ثقافة تتليز هبا ادلؤسس الثقافة: -

 لر؛ادلستلر الذي يركز على التعلم ادلست
ة وغلعلها مرنة أكثر من أي وةت سابق وعكس إن التعلم اإلسًتاتيجي ؽلكن ادلؤسس ستراتيجي:التعلم اإل -

 ؛التعلم التقليدي
فسية تقوم على ادلعرفة سواًء يف تتسم دبيلها أكثر فأكثر إذل أن تكون ذات ميزة تنا الطلب على المعرفة: -

 ة.عرفة من داخل ادلؤسسأو توليد ادل كتباف ادلعرفة من البيئة اخلارجيةإ
 ن نظيف رللوعة من اخلصائص:ننا أكمن خقال ما سبق ؽل

 ة ككل؛إن ما ؽليز ادلؤسسة ادلتعللة رم علل األفراد مع إصلازات ادلؤسس -
 ةًتاحاهتم؛لاح للعاملُت دبباركة اآلراء واإلستلاع إلالس -
 ستجابة دلا تفرزه تغيَتات البيئة اخلارجية؛اإل -
 دلتعللة عامل جاذب كل من يتفق معها يف بيئتها ادلتعللة؛ة امن خصائص ادلؤسس -
 دارة ادلعرفة؛تلاد على ةاعدة معرفية سلزنة مت إنتاجها عرب عليات إعاإل -
 تستلد الرؤية ادلبًتكة من ادلستويات اإلدارية مجيعها؛ -
 فية مستلرة ومتجددة يف نفس الوةت؛العلل على تكوين ةاعدة معر  -
ستغقال األحسن للتعلم من ذبارهبا وتعاملها مع ى فتح أفاةًا وفرصاً جديدة واإلعلة ادلتعللة تعلل ادلؤسس -

 العلقاء؛
 براز وتوظيف الطاةات الكامنة للعاملُت. ذات ةدرة على إ -
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 ةالمطلب الثاني: إنتاج المعرفة في المؤسس
ت احملافظة على إذا أرادوىاجسها البغل الباغل للبركات وادلؤسسات ستقطاب ادلعرفة أصبح ن إإ       

ات تتحول ضلو ادلعرفة وتنافس من خقاذلا كل شيء يعتلد على ادلعرفة فادلؤسسستلرارىا، حبيث أن  بقائها وإ
ستقطاب ادلعرفة واحلصول عليها جة كأساس للتفوق، فقا زالت ادلؤسسات تعلل على إما لديها من معرفة منت

ستغقال ب والدورات والندوات على أن يتم إوالتدريمن مصادرىا داخلية كانت أو خارجية عن طريق التعليم 
 عبوائية وإظلا دلا ربدده ادلؤسسة من خقال ادلعرفة بطريقة جيدة يتفوق هبا على ادلنافسُت، وىذه ادلعرفة لن تأيت

ادلطلب من خقال البحث عن كيفية  نتاجها، وىذا ما سنتعرف عليو يف ىذاإحتياجاهتا ذلا مث العلل على إ
 رفة وطرق توليدىا.نتاج ادلعإ

 ةالمعرفة في المؤسس صناعةالفرع األول:
ور وظيفة إنتاج كبَت لدات اليوم يف بيئة تبهد تغيَتاً متسارعا، وسط ىذا التغيَت صلد تنامي  تعيش ادلؤسس          

ط ادلعريف لضلان بقائها وإستلرار وجودىا يف احمليةتصادية ة اإلادلؤسس ىذا تسعى يف ظل.و 1ةادلعرفة يف ادلؤسس
العادلي ادلفتوح والذي يغلب عليو الطابع التنافسي، وجدت نفسها ملزمة دبسؤولية وظيفة جديدة وىي إنتاج ادلعرفة 
من خقال الفعالية، واإلستغقال األحسن لكل ما ىو متاح والتعامل الكفء ووجدت نفسها رلربة على البحث 

ويقصد بإنتاج ادلعرفة   البيئة ادلناسبة للعلل واإلبداع. ومات، وتوفَتوالتطوير لتفسَت البيانات ومعاجلة النتائج وادلعل
ذلك النباط أو تلك العلليات اليت هتدف إذل إرافة جديدة يف رلال اإلنتاج والعلليات أو يف رلال طرق 

كون بطريقة ن ينتاج ادلعارف لاجلديد القائم على ادلعرفة، وإةتصاد تسيَت وزبفيض التكلفة، ويف ظل اإلالتصنيع وال
ةتصاد اجلديد تتلثل لعوامل اليت برزت مع بروز ىذا اإلةتصاد القدًن وإظلا ىناك رللوعة من اعبوائية كلا يف اإل

 :2يف
ات العصرية على مدى ةبول ادلستهلك دلخرجاهتا من السلع حيث يتوةف نباط ادلؤسس قبول المستهلك:

 واخلدمات؛
ر هنائي للعلل على برنامج تطويري أو ذبديدي أو إبداعي مكلف ال ة ةرالتتخذ ادلؤسس درجة حماية اإلختراع:

 خًتاع؛ادية كبَتة ذلا يف رلال براءة اإليؤدي خلسائر مبد ذلا من توفَت احللاية القازمة ذلذا، فغياب احللاية 
                                                           

ور اجلامعة لللساعلة يف البناء ادلعريف لللجتلع"، ادللتقى الدورل دلنظلة اإلبتكار والدور اجلديد للجامعات ىواري عامر، ىواري عبد القادر، " تفعيل د  1
 .1: ، ص2014نظم اإلبتكار، اجلامعة واإلةليم"، جامعة برج بورج بوعريرج وجامعة غرب اصللًت بريستون، 

دية"، ادللتقى الدورل حول " ادلعرفة الركيزة اجلديدة والتحدي التنافسي لللؤسسات ميلود تومي، " إنتاج ادلعرفة لتعزيز تنافسية ادلؤسسة اإلةتصا  2
 .23، 22، ص، ص:2005واإلةتصاديات"، كلية العلوم اإلةتصادية والتسيَت، جامعة بسكرة، نوفلرب 
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من العلل  يرادات ادلتوةعةث تقوم ادلؤسسة بالتنبأ حبجم اإلحي يرادات المتوقعة:تناسب التكاليف الالزمة واإل
سليلة، وىذا ما  زباذ ةراراتعة والتكاليف القازمة يسلح ذلا بإيرادات ادلتوةادلراد إصلازه ودبقارنة بسيطة بُت اإل

مبروع  ةتصادية اليت تعٍت: " تلك اجمللوعة من الدراسات اليت تسعى إذل ربديد مدى صقاحيةيعرف باجلدوة اإل
: سوةية، فنية، مالية، سبويلية، إةتصادية، ارية من عدة جوانبستثلثلاري أو رللوعة من ادلبروعات اإلستإ
 خل."....إ1جتلاعيةإ

غَت مستقرة، ات الناجحة اليوم خاصة يف ظل البيئة الوىو أساس ادلؤسس ستغالل األمثل لكل ما هو متاح:اإل
 خلارجية.ل إمكانياهتا الداخلية واات يتليز بالتحقيق واإلستغقال األمثل لكفهذا النوع من ادلؤسس

  متالك المعرفة:نظم إ
وادلعرفة الصرػلة، وادلوجودة يف أذىان  سًتجاع ادلعرفة الضلنيةتقاك ادلعرفة على مساعدة علليات إمتعلل نظم إ

متقاك ادلعرفة اليت تكون إة كلا تساعد ىذه األنظلة عللية يف األةسام اإلدارية داخل ادلؤسس الفرد العامل أو
سُت وملتقى اخلدمة وادلوردين باإلرافة إذل ا يف ذلك ادلعرفة لدى ادلستبارين وادلنافة دبموجودة خارج ادلؤسس

متقاك ادلعرفة تساعد أيضًا التكنولوجيا أنظلة إ ة، كلاإنتقاذلا من العاملُت السابقُت إذل العاملُت اجلدد يف ادلؤسس
تنباط ادلعرفة حيث إهنا ررورية يف تنفيذ سادلعرفة الداخلية من خقال عليلة إمن خقال تفعيل ادلعرفة اخلارجية و 

 .2التكنولوجيا ادلوجهة ضلو الذكاء الصناعي والنظم اخلبَتة
ويقصد هبم ذوي ادلهارات والذين يعللون يف رلاالت ادلعرفة من أجل توفَت عوامل الدعم واإلسناد  عمال المعرفة:

ستجابة لكل الطلبات دولتها وخزهنا وإيصاذلا واإلها وجدلهٍت ادلعرفة، فهم الذين يقومون جبلع ادلعلومات وتصنيف
 .3ذات العقاةة بادلواد ادلعرفية اخلام

 نتاج المعرفةمراحل إ: نيالفرع الثا
ة ؤسسحتياجها ذلا، ففبل ادلحدث عن ىذه ادلراحل غلب على دلؤسسة معرفة نوع ادلعرفة وكلية إةبل الت      

دلباكل ال غنا عنها خاصة يف مواجهة ادلنافسة اخلارجية يف ربديد ادلعرفة ببكل وارح ومناسب يعررها 

                                                           
 ص ،2010/ 2009، 7عة ورةلة، العدد رللة الباحث جام سبجغدين نور الدين، " دراسات اجلدوى اإلةتصادية بُت ادلتطلبات النظرية واإلشكاليات العللية"،  1

206. 
، العدد 27دريب، اجمللد غسان عيسى العلري، " دور تكنولوجيا ادلعلومات وإدارة ادلعرفة يف بناء الذاكرة التنظيلية"، اجمللة العربية للدراسات األمنية والت  2

 .113: ص،52،2011
 .114 :، ص2010، 1عرفة وإدارهتا يف البيئة الرةلية"، الوراق للنبر والتوزيع، علان األردن، طرلبل الزم مسلم ادلالكي، " ىندسة ادل  3
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اعد وأطر، كلا تنتج ادلعرفة منهج عللي وطريقة صحيحة مبنية على ةو عرفة نتاج ادليتطلب إ، و 1ادلفرورة عليها
 :2لتارلؽلكن توريحها كا نتاجهاخلطط ادلدروسة ىناك مراحل كذلك إلحتياجاهتا وحسب احسب إ

وتبتلل على التحديد على تأمُت خارطة لللعرفة تعكس اإلجراءات  ادلعرفة تبخيص المرحلة األولى:
وادلعاجلات، وكذلك األفراد الذين يقومون بادلعاجلات ادلتعلقة بتكنولوجيا ادلعرفة، وتركز أيضًا على األشخاص 

 األكفاء وذوي األداء ادلرتفع؛
مث يطلب من اخلرباء إيضاحات  ء والنباطات أوالً ينبغي ربديد اخلربا:إثارة وانتزاع ادلعرفة و الثانيةالمرحلة 

ة، وكذلك النباطات ادلتعلقة غي أن ذبلع من سلتلف أةسام ادلؤسسوتفصيقات عن النباطات وادلعرفة ينب
 باألداءات ادلليزة تتابع ويستدل عليها؛

ألفضل أو اخلرباء إن جاز عتلاد على أصحاب األداء األعلى أو اعرفة ويتم اإلستحواذ على ادلاإل المرحلة الثالثة:
نتزاع ادلعرفة ىنالك كلية جيدة من ػلدث يف مرحلة إالتعبَت، ينبغي أن زبتزن يف شكل منظم تنظيلًا جيداً، فلا 

 ستخقاصها من ىؤالء أصحاب األداء األفضل؛إادلعلومات ةد مت 
يفياً، ؽلكن من خقاذلا أن تبٌت بناء وظ تنظيم ادلعرفة ويتم من خقاذلا تبييد ادلعرفة بطريقة نظامية المرحلة الرابعة:

 سًتجاع ادلعلومات الضرورية منها ببكل سريع وكفوء ومناسب؛يسلح إذل أي فرد يف ادلؤسسة من إ
ة ةادرة على إغلاد رلانة يق ادلعرفة والغرض منها يف ادلؤسسة ىو أن تكون ىذه ادلؤسستطب المرحلة الخامسة:

ة أصحاب األداء ادلليز، لكي تصبح مثل ىذه ادلعرفة مكررة ومضاعفة عند للتطبيقات ادلعرفية اخلبَتة، بواسط
 نتبارىا ببكل جيد وتطبيقها من ةبل األفراد؛وعلى وجب توسع ادلعرفة وإاجلليع، 

ؤسسة فإهنا تتطلب إنعاش الذاكرة لكي تسجيل ادلعرفة بعدما تتوفر التطبيقات ادلعرفية يف ادل المرحلة السادسة:
حصل عليو ادلستخدم شلا يؤدي إذل ظلو يف ةاعدة ستخدام، وىذا يتطلب تسجيل التعلم الذي تتلاشى مع اإل

ةتناص ومتابعة تاريخ دبوروع زلدد يكون فيها باإلمكان إادلعرفة، فإجراءات مجع وحفظ ادلعلومات ذات العقاةة 
 ستخدام؛وهتيئتها لإل األداء والنباطات وادلنجزات

                                                           
1 Morteza Jamali Paghaleh, « Information Technology and its Deficiencies in Sharing Organizational 
Knowledge», International journal of business and Social Science, Vol2, No8, May2011p 193. 

 .129-126 عبد الستار علي وآخرون، " ادلدخل إذل إدارة ادلعرفة"، مرجع سبق ذكره، ص، ص:  2
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ةتناص مت توثيقها وزبزينها وإال فإن اإلادلعرفة ويتم من خقاذلا التبارك بادلعرفة اليت ادلباركة ب المرحلة السابعة:
إن ادلباركة ذو تأثَت وذو عقاةة، وإن اجلهود والتكاليف تكون ةد راعت وإرافة إذل ذلك فوالتسجيل لن يكون 

 ستخدام ادلعرفة القدؽلة واجلديدة؛معرفة أخرى وإةتناص ستقود إذل البحث عن إ
تقوًن طريقة بناء ادلعرفة وؽلكن أن يتم أثناء التطبيق وادلباركة، وىذا ما يكلل ويتلم إجراءات  مرحلة الثامنة:ال

 التغذية الراجعة؛
صقاحات مستلرة تؤثر بلل عللية التحسُت والتطوير وىي إربسُت عللية إبداع ادلعرفة وت المرحلة التاسعة:

 على كافة اإلجراءات والعلليات األخرى.
 لفرع الثالث: طرق نقل المعرفةا
ستفادة من مواردىا ومن أىم ىذه ادلوارد ادلعرفة وحسن تطبيقها عن ةدرة ادلؤسسة على اإل يعرب األداء         

ستقبال ادلعرفة ، تنظيم، وتوزيع وإبتكارإ إذلعللية نقل ادلعرفة وراء  ةادلؤسس تسعى، وذلذا 1وإدارهتا وكذا نقلها
نتبار تلقائية ر عللية نقل ادلعرفة أهنا عللية إعتبان القول أو إكلللستخدمُت اجلدد، وال ؽل والتأكد من توفرىا

ولكنها تعترب عللية ربتاج إذل زبطيط مستلر، وتعتلد يف صلاحها على مدى خربة األشخاص ادلباركُت فيها، وال 
يع معلومات وصلاحها مرىون ل وليست ذبلعتبار عللية نقل ادلعرفة تواصاخ التام دلستقبليها بإستنسقلها اإليعٍت ن

 : 2، ويتم نقل ادلعرفة عن طريق رللوعة من الطرق تتلثل يفختيار األفراد ادلسؤولُت عنوبنجاح إ
 وتبَت إذل نقل ادلعرفة بواسطة نفس فريق اخلربة ادلتنقل من موةع آلخر؛ : Serial Transferالنقل ادلتسلسل 

 نقل ادلعرفة من فريق دلصدر لللعرفة إذل الفريق الثاين ادلستقبل لللعرفة؛: وىي Near Transferالنقل القريب
: يعتلد ىذا األسلوب على نقل ادلعرفة الضلنية ادلوجودة يف أذىان فريق خرباء  Far Transferالبعيد  النقل

 ويتحرك خبرباتو دلساعدة فريق آخر ػلاول ةراءة وتفسَت معلومات ذلا عقاةة خبربة معرفية؛
: تتليز ىذه الطريقة بالتعقيد نوعا ما عن باةي الطرق نظرا للتباين Strategic Transferل اإلسًتاتيجي النق

 واإلختقاف ادلكاين والزماين بُت فؤيق ادلعرفة األول مصدر ادلعرفة والفريق الثاين ادلتلقي ذلا؛
 يقوم بو خبَت واحد وليس فريق علل ككل.: Expert Transferنقل اخلبَت 

 

                                                           
1  Ida Sosiawani et al,  « Strategic Planning and Firm Performance : A Proposed Framework», 
International Academic Research Journal of Business and Technology, Vol1, No2, 2015, p202. 

 .69 -67مرجع سبق ذكره، ص ، ص: عصام نور الدين،" إدارة ادلعرفة وتكنولوجيا ادلعلومات"،   2
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 ةفي المؤسس محرك المعرفة: رع الرابعالف
 1958سنة  (Polanyi)ىناك رللوعة من األظلاط لتحويل ادلعرفة ادلنتجة وفيق التصنيف الذي جاء بو        

بوصفها األساس يف تضخيم ادلعرفة ة ىذه األخَتة كل بدورىا زلركًا لعللية توليد وإنتاج ادلعرفة، وتستخدم ادلؤسسواليت تب
ظلاط رلتلعة ؽلكن تلخيصها ادلختلفة لببكة ادلعرفة يف ادلؤسسات، ىذه األوالعلل على بلورهتا يف األجزاء  األفراد ادلتولدة من

 :1يف

وربويل ادلعرفة تتضلن عللية تبادل ومباركة ادلعرفة وجهًا لوجو  :(Socialization)جتماعية التنشئة اإل
ويستخدم عادة العصف جتلاعية اإل التفاعقاتن خقال الضلنية إذل معرفة رلنية وببكل طبيعي، وتتم عادة م

أسلوب " ، والعصف الذىٍت ىو عبارة عن:الذىٍت من أجل الوصول إذل أفكار جديدة أو تفاعقات التدريب ادلهٍت
يعتلد على نوع من التفكَت اجللاعي وادلناةبة بُت رللوعات صغَتة، هبدف إثارة األفكار وتنوعها حلل مبكلة ما 

. وىي بذلك شكل من أشكال مباركة ادلعرفة، باعتبارىا العللية اليت يقوم هبا األفراد "2د أفكار جديدةوكذا تولي
نتاج ادلعرفة ادلوجودة يف عقول األفراد ىي وسيلة فعالة لتوليد ادلعرفة وإعادة عندما يلتقون مع بعضهم البعض، و 

، كلا تلعب دور كبَت يف: " نقل ادلعرفة ةاء ادلؤسسبر ادلعرفة إذل كافة أضلالعاملُت، إال أهنا تستهلك وةت يف ن
 ".3الضلنية لبخص أو أفراد آخرين

ويعطي ىذا النلط شكقًا مرئياً لللعرفة الضلنية وربوذلا إذل معرفة صرػلة، وىو عللية  :(Externalization )التجسيد 
َت عن ادلعرفة بأشكاذلا ادلختلفة، ومنها معرفة  على التعبلتوليد ادلعرفة من رلنية إذل صرػلة، وفيو يصبح الفرد أكثر ةدرة جوىرية 

 ومعرفة دلاذا.وػلتاج ىذا النوع إذل وسيط لتحويل ادلعرفة إذل شكلها الصريح؛ -كيف
وػلدث على ىذا ادلستوى ذبليع وإعادة ذبليع األجزاء ادلنفصلة لللعرفة  :(Combination)التجميع 

كيب لللعرفة الصرػلة وادلرمزة يف شكل تقارير وبناء ةواعد جديدة لتنظيم الصرػلة إذل شكل جديد، كالتوليف والًت 
 احملتوى؛

وىو يتضلن ربويل ادلعرفة الصرػلة إذل معرفة رلنية، وػلدث من خقال  :(Internalization)ستيعاب اإل
وة مع العلم عن ىذا نبر وترسيخ السلوك ادلكتسب حديثاً، وفهم النلاذج العقلية ادلنقحة، ويرتبط ىذا النلط بق

فردية، وىذا دلا تساعد عللية  طريق العلل، وىو بذلك يدمج اخلربات الفردية وادلعرفة الصرػلة يف ظلاذج عقلية
                                                           

 .29-27عامر عبد الرزاق الناصر،" إدارة ادلعرفة يف إطار نظم ذكاء األعلال"، مرجع سبق ذكره، ص، ص:   1
لة رؤى إسًتاذبية، مارس يقة العصف الذىٍت يف تنلية التحصيل الدراسي يف مادة ةواعد اللغة العربية"، رلزللود عوض بٍت ذياب، " أثر إستخدام طر   2

 .79: ، ص2013
3 Jocelyne Robert, «  le management des connaissances : une révolution pour la GRH ?,  journal 
Personnel et Gestion, No10, Novembre 2004, p4. 
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متقاك دة يف عقوذلم باذباه فهم وتعلم وإستيعاب يف يف توسيع نطاق أفكار األفراد العاملُت وتأطَت ادلعرفة ادلوجو اإل
 ادلعرفة اجلديدة.  
 دورة حياة المعرفة س:الفرع الخام
ستقطاب ادلعرفة، تكوين ادلعرفة، ادلباركة ة حبركة حلزونية تتحرك يف أنبطة إتتلثل دورة حياة ادلعرف            

بادلعرفة وىناك من يرى حىت إذل تطبيقها، ويفيد مدخل فهم إدارة ادلعرفة كدورة حياة مستلرة بنلوىا 
، أو مادة يف تعليق إدراك القادة وادلديرين حبقيقة أن ادلعرفة ليست شيئاً وصَتورهتا يف جوىرىا ومضامينها وكذا 

ثابتة وجامدة وإظلا ىي كينونة حية، ال تولد من عدم وال زبلق من فراغ وإظلا تولد يف حارنة وبيئة تنظيلية 
الدة معرفية بتكار واإلبداع لتبكل مهدًا فكريًا لو خقال الًتاكم ادلعريف وةدرات اإل وىي تنلو وتتطور من

ة، فدورة حياة ادلعرفة تببو حركة الدؽلومة رية وادلعرفية ادلوجودة يف ادلؤسسجديدة تضيف نفسها إذل ادلوارد الفك
 :1والصَتورة الفاعلة عرب مراحلها وأثناء دورهتا وتبدأ ىذه الدورة من

اء وكذا ادلعرفة ادلوجودة يف ستخقاص ادلعرفة من مصادرىا ويراىا البعض عند اخلرب وتعٍت إ ستقطاب المعرفة:إ
، ستقطاب ينتهي بتخزين ادلعرفة ادلستقطبة يف ةاعدة ادلعرفة أو يف نظم إدارة ادلعرفةلوسائط الرةلية وادلادية، ىذا اإلا

اإلنسانية وادلعرفة الصرػلة من مصادرىا ستخقاص ادلعرفة الضلنية من مصادرىا ويف احلالتُت ال ؽلكن إستقطاب وإ
ةيود وزلددات تعيق تنفيذ  ستحالة سبثيل كل ادلعرفة ووجودوبصفة مؤكدة ألسباب كثَتة منها إ ة كاملةالرمزية بصور 

 ستقطاب ادلعرفة وبالتارل سبثيلها وبررلتها يف نظم معلومات؛عللية إ
من خقال تعترب عللية تكوين ادلعرفة جوىر العللية اإلدارية ذلا وترتكز عللية تكوين ادلعرفة سواء  تكوين المعرفة:

قات أصحاب ادلعرفة ستفادة من رللل تفاعلًتاكم ادلعريف ادلوجود يف ادلؤسسة لتكوين معرفة جديدة أو اإلتوظيف ا
 بتكار معرفة جديدة غَت مسبوةة ومبتكرة؛ومع أسواةها وبيئتها التنافسية إلة يف داخل ادلؤسس

تبار أن عدم عن دورة حياة ادلعرفة يف ادلؤسسة، بإي مة جزء أساسإن مباركة ادلعرفة يف ادلؤسس المشاركة بالمعرفة:
ستقطاهبا وتكوينها، وىي بذلك تلك العللية مباركتها يفقد ادلؤسسة عنصر اإلستفادة منها وىذا بعدما مت إ

لعرفة داخل نظورة وغَت ادلنظورة بُت األفراد، مجاعات ادلادلتلثلة يف التفاعل ادلستلر وادلتبادل ألصول ادلعرفة ادل
 ات اليت تعلل يف السوق؛ؤسسة، وبُت ادلؤسسة وادلستفيدين، وبُت ادلؤسسادل

                                                           
 .125-74غالب ياسُت، " إدارة ادلعرفة ادلفاىيم النظم التقنيات"، مرجع سبق ذكره، ص، ص: سعد  1
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ة يف ذلك على ةدرهتا تذكر ا اادلختلفة، ويتوةف صلاح ادلؤسسمن خقال تعلم ادلعرفة بأشكاذل تطبيق المعرفة:
 لتعلم التنظيلي،ادلًتاكلة يف ظل اكتساهبا خقال عللية التعلم أو ادلعرفة التنظيلية ادلعرفة اليت ةامت بإوزبزين 

 :ستخدام ادلعرفة كلا يورحها البكل التارلصر دورة ادلعرفة يف توليد ونبر وإوىناك من ػل
 : دورة حياة المعرفة(2-3الشكل)

 
    

      البيئة 
 تغذية مرتدة                                                

لكًتوين كآلية لتحقيق رلتلع ادلعرفة دراسة ربليلية"، ورةة اق إبراىيم ويح، " التعليم اإللرز عبد الرمحن عبد السقام جامل، زللد عبد االمصدر:
 .5، ص2006/ 19/04 – 17لكًتوين، ض الدورل األول دلركز التعليم اإلرلن ادلؤسبر وادلعر 

  العالقة إدارة المعرفة األداء البشريالمبحث الثاني: 
ربديات وتغَتات كبَتة يتوجب عليها اإلستجابة ذلا لتقدًن أفضل ما لديها ات من نظراً دلا تعيبو ادلؤسس          

ز أمر رروري يضلن ذلا البقاء ات، لذا فتحقيق أداء متليمنتجات سبيزىا عن غَتىا من ادلؤسسمن خدمات و 
طرق ستثلار يف أحسن وأنسب الاليوم دائلة البحث عن السبل واإل ات العصريةرار. ىذا ما جعل ادلؤسسستلواإل

أفضل من الغد، ة إلدارة ادلعرفة خطوة كبَتة ضلو ربقيق أداء وغ ىدفها، وعليو فإن تطبيق ادلؤسساليت سبكنها من بل
إستغقاذلا أصبح كلورد إسًتاتيجي وعجعل بتحرك  عتبار ) ادلعرفة ةوة( وأن التحكم فيها وحسنفإدارة ادلعرفة وبإ

على  رفة يف تطوير وتطبيق ادلعرفة ببكل مثلر وفعال فالقدرةات األعلال ضلو اذلياكل القائلة على ادلعمؤسس
ستفادة منها يلعب دورًا حامسا يف البقاء والنلو ادلنظلي وربقيق األداء وكفاءة أكثر ربديد ادلعرفة األساسية واإل

جلليع  إتاحتهاللعنصر الببري،وىذا ما جعل ادلفهوم احلديث إلدارة ادلعرفة يقوم على: " توفَت ادلعلومقات و 
من ادلعلومات ادلتوافرة يف ستفادة القصوى دين من خارجها، حيث يرتكز على اإلة وادلستفيالعاملُت يف ادلؤسس

ستثلار شليزات تطبيق ىذا ادلفهوم ىو اإل ة، واخلربات الفردية الكامنة يف عقول موظفيها. لذا فإن من أىمادلؤسس
 ".1اجية تسهم يف تنلية أداء الفرد ورفع كفاءة ادلؤسسةاألمثل لرأس ادلال الفكري، وربويلو إذل ةوة إنت

 
 

                                                           
 .32: ، ص2، العدد19، اجمللد RISTاحللزة منَت، " واةع تفعيل إدارة ادلعرفة يف ادلكتبات اجلامعية مطلب واةعي أم إستباق لألحداث"، رللة   1

توليد 
 المعرفة

نشر 

 المعرفة

ستخدام إ

 المعرفة
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 ة: تطبيق إدارة المعرفة في المؤسساألولالمطلب 
ات حىت تصل اإلدارة إذل التعلم التنظيلي، الذي يتم ري توظيف ادلعرفة يف تطوير ادلؤسسبات من الظرو         

ل ادلبكقات، بل وأن ادلعرفة تتليز عن باةي ادلوارد توظيفو يف تطوير اذلياكل واألفكار واألساليب والقدرة على ح
عكس فإهنا تنلو وتتطور  ستخدام وال تستهلك بالتداول بل على الا لغَتىا من ادلوارد ال تنقص باإلاألخرى خقاف

ات ىو التغيَت زأن منظلات القرن أن الثابت الوحيد يف حياة ادلؤسس نتبارىا وتداوذلا بُت الناس، إالكللا زاد إ
والتطوير ادي والعبرين تواجو بيئات مضطربة ىائجة، وأن النجاح فيها يتطلب اإلبداع ادلستدام والتغيَت الفعال احل

والتغيَت وإدراك معٌت ستجابة لإلبداع ق التفوق والتليز من حيث سرعة اإلة من ربقيالبامل لكي تتلكن ادلؤسس
دارة رد الببرية، ىذا كلو لن يتم إال من خقال التطبيق الفعلي إلستفادة من ادلوااجلودة واإللتزام وإطلراط العاملُت لإل

ة مع ىذا الورع اجلديد، وعليو سيتم التعرف على رأس ادلال الببري وعلى كيفية ادلعرفة وكيفية تعامل ادلؤسس
 تطبيق إدارة ادلعرفة ومتطلبات ىذا األخَت يف ىذا ادلطلب.

 ةري في المؤسسرأس المال البشستثمار في اإلالفرع األول: 
م بطريقة تؤمن عقاةات متينة بُت يعتقد البعض أن إجراءات التعامل مع ادلوارد الببرية ينبغي أن تصل     

حتياجات العاملُت بإذباه التطور والتقدم البخصي والتطور من خقال ادلباركة بادلعرفة وادلعلوماسبن جهة، وبُت إ
قة إدارة العنصر ىارىا من جهة أخرى، وعلى ىذا األساس فإن طرية بالنسبة إذل تطورىا وازدإحتياجات ادلؤسس
 ة وإدارة ادلعرفة وجهان لعللة واحدة.الببري يف ادلؤسس

 رأس المال البشري أواًل:
  1ة ولكنو ليس ملك ذلالببري الذي يعترب مورد دخل لللؤسسمجيع موارد ادلؤسسة ملك ذلا إذل رأس ادلال ا ،

لار يف رأس ادلال الببري نورح رأس ادلال الببري الذي يعرب عنو دبجلوع ستثوةبل التطرق دلفهوم اإل
ادلعارف وادلهارات واخلربات، وكل القدرات اليت سبكن من زيادة إنتاجية العلل لدى فرد أو مجاعة علل 

 :3. وبالتارل ؽلكن التعبَت عنو بأنو2معينة

                                                           
ادلال الفكري يف ربقيق ادليزة التنافسية لللؤسسات الصغَتة وادلتوسطة"،مداخلة رلن ادللتقى الوطٍت سقام عبد الرزاق، بوسهوة نذير، " دور رأس   1

 . 7: ص،2012أفريل،  19-18مرباح ورةلة، حول " إسًتاتيجيات التنظيم ومرافقة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر"، جامعة ةاصدي 
ارة الكفاءات كعامل لتأىيل منظلات األعلال وإندماجها يف إةتصاد ادلعرفة"، مداخلة رلن ادللتقى الدورل طواىرية البيخ، " اإلستثلار الببري وإد  2

 .3 :، ص2011ديسلرب  14-13حول " رأس ادلال الفكري يف منظلات األعلال العربية يف اإلةتصاديات احلديثة"، جامعة البلف، 
رأس ادلال الببري يف  -الببري من منظور مارل"، ادلؤسبر العللي الدورل السنوي الثاين عبر لألعلاليف رأس ادلال  االستثلارعبد اهلل على القريبي،"  3

 .140:ص، 2013والعلوم اإلدارية، أفريل  االةتصادادلعرفة جامعة الزيتونة األردنية، كلية  اةتصاد
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 أحد ادلكونات األساسية لرأس ادلال الفكري؛ -
 ل البركة؛جزء من رأس ما -
 ة.ضلنية لدى الفرد العامل يف ادلؤسسغللع بُت اخلربة والقدرات وادلعرفة ال -
 ةتصاد ادلعرفة وخاصة يف ادلؤسسات القائلة على ادلعرفة ذبعل تزايدة لرأس ادلال الببري يف ظل إنظراً لألعلية ادل

 :1ىذه ادلؤسسات هتتم بو وتستثلر فيو من خقال
غلابية إزاء الذين ويتطلب ىذا أن تكون ادلؤسسة ذات إذباىات إ ية:ستقطاب أفضل المواهب البشر إ -

تكون ذات نظام فعال يف عللية اإلختيار  يأتون إليها من خارجها، وأن تدرك ماذا ربتاج وماذا زبتار، أن
ستخدام للقادمُت اجلدد، أن تكون ذات ةدرة عالية على التعلم ادلتبادل بُت القادمُت والعاملُت واإل

 حتفاظ بالعاملُت ورعايتهم وكأهنم زبائن ذلا.ون ذات ثقافة جوىرية تقوم على اإلقُت، واألىم أن تكالساب
غناء رأس ادلال الببري من خقال التطوير: تتم ىذه العللية من خقال برامج ربفيز التدريب والتعلم من إ -

ادية وادلعنوية بالتقييم الدوري جهة والتعلم وتقاسم ونبر ادلعرفة وتوزيعها من جهة أخرى، وربط احلوافز ادل
 لرأس ادلال الببري؛

ويتطلب ىذا ادلزيد من برامج التلكُت اإلداري ومفاىيم وأساليب  المحافظة على أفضل العاملين: -
رتباط القوي بُت رسالة وةيم ادلؤسسة من جهة وةيم األفراد اإل اإلدارة القائلة على الثقة، وإغلاد
ستبارية اليت تقدم اإلدارة الكامنة إذل اإلدارة اإل ظلط اإلدارة من البخصية من جهة أخرى، وربول

 خدمات حل ادلبكقات وإزالة العقبات للعاملُت الذين ؽلثلون رأس ادلال الببري يف ادلؤسسة.
ة تستثلر يف أحد أصوذلا خاصة وأنو يعترب من ادلصادر احلرجة والفريدة اليت تؤثر على ؤسسىذا ما غلعل ادل       

تؤثر ببكل مباشر على  داء، ألن ما ؽلتلكو األفراد من معارف ومهارات وخربات وتعليم وةدرات وغَت ذلك،األ
ما سيضيفو ة ككل، فادلنظلة اليت سبلك مورد ببري غٍت ؽلكنها أن تنافس وتبقى وتنلو وتتطور بفعل أداء ادلؤسس

 أو زلاكاتو وىذا ما يتطلب احملافظة عليو.بتكارات، وىو مورد نادر بصعوبة تقليده العاملون من إبداعات وإ
 2يتليز رأس ادلال الببري دبجلوعة من اخلصائص : 

 يتليز بكونو يتكون من جزأين جزء فطري وجزء مكتسب -
                                                           

ات الفكرية والتحديات"، ادللتقى الوطٍت اخلامس حول تسيَت ادلوارد الببرية زلاسبة ادلوارد بورلان عادل وآخرون،" رأس ادلال الببري وزلاسبة ادلوارد الببرية ادلنطلق  1
 .6-5ص، ص: ،2016فيفري  24، 23الببرية، جامعة زللد خيضر بسكرة، 

كلية العلوم اإلةتصادية وعلوم التسيَت، جامعة منتوري زللد دىان، " اإلستثلار يف الرأس ادلال الببري مقاربة نظرية ودراسة تقييلية حلالة اجلزائر"، أطروحة دكتوراه،    2
 .25-24، ص، ص: 2010/ 2009ةسنطينة، 
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ادلعارف والكفاءات تعد ادلركبات األكثر أعلية يف الرأس ادلال الببري، وؽلكن أن يصنف من حيث نوعية  -
  صنفُت أساسيُت علا:ادلعارف وادلؤىقات والكفاءات إذل

كتساب ادلعارف والكفاءات العامة مثل معرفة القراءة مال ببري عام: وىو الذي ينبأ من إرأس  -
 والكتابة واحلساب؛

كتساب معارف وكفاءات خاصة بوظيفة أو دبهنة معينة، مال ببري خاص: وىو الذي ينبأ من إرأس  -
 أو دبؤسسة حبد ذاهتا.

 ري:كتساب رأس ادلال الببيتطلب إ
 ستثلار موارد مالية؛إ -
 زبصيص وةت؛ -
 بذل جهد لذلك. -
 ستعلال واخلربة وعن طريق التدريب والتعليم؛يتطور الرأس ادلال الببري باإل -
 ىو رأس مال يتقادم وػلتاج دائلاً للتجديد؛ -
 يعترب مصدراً حقيقاً لتوليد ادلعرفة. -

 ستثمار في رأس المال البشريثانيا: اإل
ستثلارا وطنياً، ويرى أىن يد مارشال على أعلية اإلستثلار يف رأس ادلال الببري بإعتباره إأكد الفر  لقد         

ات اليت تستغل ن، فبو تتقدم األمم وتتطور ادلؤسسأعلى رأس ادلال ةيلة ىو رأس ادلال الذي يستثلر يف اإلنسا
، 1متنوعة ربقق التقدم ادلنبود القوى الببرية اليت ربول الثروات من رلرد كليات نوعية إذل طاةات تكنولوجية

تساىم يف ربقيق أداء أفضل لللؤسسة، لذا ويعد  والعنصر الببري من أىم العناصر اإلنتاجية اليت ؽلكن أن
تثلار س(، وؽلكن تعريف اإل2ستثلار يف رأس ادلال الببري ) ادلعرفة الضلنية ادلوجودة يف أذىان األفراد ادلوظفُتاإل

لوكيات ستخدام جزء من مدخرات األفراد يف تطوير ةدرات ومهارت ومعلومات وسنو إيف رأس ادلال الببري بأ
نفاق على تطووير ىذه القدرات وادلهارات اجية وربقيق األداء لللنظلة، وىو إنتالفرد هبدف رفع  طاةتو اإل

                                                           
نًت تراد إلتاج بن ثامر كلثوم، فراحتية العيد،ث اإلستثلار يف رأس ادلال الببري وأثره على إدارة اإلبداع يف ادلنظلات ادلتعللة دراسة حالة رللوعة ع  1

 13يرج"، مداخلة رلن ادللتقى الدورل " رأس ادلال الفكري يف منظلات األعلال العربية يف اإلةتصاديات احلديثة"، يومي  االلكًتونيات بوالية برج بوعر 
 .3، ص2011ديسلرب  14و

2 Jean-yves prax, le guide du knowledge management, dunod, France, 2003 ,p13  
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من خقالو اإلنفاق  ستثلار يف رأس ادلال الببري ما ىو إال ذلك النباط الذي يتم.ويرى احلناوي أن اإل1وادلواىب
ي زيادة مضاعفة دخلو يف ادلستقبل وزيادة دخلو تعطلعامل يف ادلنظلة وىذا من زيادة و على اإلنسان أي الفرد ا

 .2ة ككلأفضل ألداءه وأداء ادلؤسس
 ؤسسةالفرع الثاني: متطلبات إدارة المعرفة في الم

ات اليوم إلدارة ادلعرفة ررورة ؽلليها العصر احلارل ويف حالة تبٍت وهتيئة مبروع من أجل إن تبٍت ادلؤسس           
خدامها من ستها وزبزينها وربديثها وتطويرىا وإالقيام بإدارة ادلعرفة أي احلصول على ادلعلومات والبيانات وحفظ

ة وذلذا فهي تتطلب  ادلؤسسادلعرفة يفة، فقا بد من مراعاة عوامل تقود إذل صلاح إدارة أجل ربقيق أىداف ادلؤسس
 :3رللوعة من العوامل وادلتطلبات تتلثل يف

ويقصد هبا تكنولوجيا ادلعلومات وما  توفير البنية التحتية الالزمة والمتمثلة بالتقنية ) التكنولوجيا(: -
 ربتويو من احلاسوب والربرليات وزلركات البحث اإللكًتوين وكافة األمور ذات العقاةة.

يعد العنصر الببري أىم مقومات وأدوات إدارة ادلعرفة وعليها يتوةف  ير الموارد البشرية الالزمة:توف -
صلاح إدارة ادلعرفة يف ربقيق أىدافها، فادلوارد الببرية سبثل أفراد ادلعرفة الذين تقع على عاتقهم مسؤولية 

 الربرليات القازمة لذات العقاةة؛القيام باألنبطة القازم لتوليد ادلعرفة وحفظها وتوزيعها والقيام ب
ة اليوم وصلاح إدارة ادلعرفة فيها يتوةف بنسبة كبَتة على نو اذليكل إن صلاح ادلؤسس الهيكل التنظيمي: -

التنظيلي ذلا، وىذا دلا ػلتويو من مفردات ةد تقيد احلرية واإلبداعات الكامنة لدى العاملُت، لذا ال بد 
كتباف وتوليد ادلعرفة باإلبداع والعلل حبرية إل عامل ادلوظف وأفراد من ىيكل تنظيلي مرن حىت يسلح لل

 ادلعرفة؛
يلعب العامل الثقايف دور كبَت يف صلاح إدارة ادلعرفة عن طريق خلق ذلك النوع من  العامل الثقافي: -

بادلعرفة الثقافة اإلغلابية اليت تدعم وتنتج ادلعرفة وتقاسم ادلعرفة، وتأسيس اجملتلع على أساس ادلباركة 
واخلربات البخصية وبناء شبكات فاعلة يف العقاةات بُت األفراد، فليس التقنية ىي اليت تلعب الدور 
احلاسم يف ادلعرفة وإظلا الثقافة الثقافة الفردية وادلؤسسية تلعب دورا مهلا وفاعقًا يف ذلك، فادلعرفة سلزنة يف 

ون ادلرفة، وةد يكون خلق الثقافة اإلغلابية الداعلة أذىان األفراد العاملُت يف ادلؤسسة وىم الذين يولد
                                                           

 .26: ص ؤسسات ادلصرفية"، مرجع سبق ذكره، خلق القيلة يف ادلعبد اللطيف مصيطفى، " دور رأس ادلال الببري يف  1
 .1: ، ص2006محدي احلناوي، "رأس ادلال الببري تأصيل نظري وتطبيق على مصر"، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر،   2
طاع غزة"، مذكرة ماجستَت، أكادمية اإلدارة والسياسة صاحل عبد احلكيم عبد الغفور،" متطلبات إدارة ادلعرفة ودورىا يف ربقيق ادليزة التنافسية يف جامعات ة  3

 .20 -19ص، ص: ، 2015للدراسات العليا، جامعة األةصى، غزة، فلسطُت، 
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لللعرفة عن طريق توظيف األفراد ادلؤىلُت حبد أدىن من ادلعرفة واخلربة والقدرة على توليد ادلعرفة وشحذ 
فتؤثر تأثَتًا بالغًا على عللية عللهم باحلوافز، وأما الثقافة ادلؤسسية تتكون من القيم وادلعتقدات اجملتلعية 

اذ القرارات ببكل عام، وذلذا تتطلب عللية توليد ادلعرفة مناخ تنظيلي مناسب ةائم على الثقة زبإ
 وتقدير اجلهود ومبجع على تبارك ادلعرفة " الثقافة التباركية".

 : 1كلا يتطلب صلاح إدارة ادلعرفة
من احملافظة على  ة وأعليتها ورلان الدعم ادلارل من اإلدارة العليا، فقا بدالًتكيز على ةيم ادلؤسس -

ة ل الفكري  وتبيان أعليتها، لللؤسسوأداوات ومعدات والقوى الببرية ورأس ادلا التخطيط والتنظيم
ةيم وأصول وأفكار وبالتارل ةيام اإلدارة العليا بضلان الدعم ادلارل والتدفق ادلارل القازم لللحافظة على 

 باركة يف صلاح إدارة ادلعرفة؛ة من أجل بقائها وظلوىا وتطورىا لللوشلتلكات ادلؤسس
فنجاح أي مبروع إلدارة ادلعرفة ال بد من أن يستند على ةاعدة بيانات  توفير قاعدة تقنية وتنظيمية: -

قال التنظيم الذي ومعلومات متطورة، حيث تعترب ىذه القاعدة التقنية ررورية لتزويد وتبادل ادلعلومات خ
ه القاعدة يف البناء عليها ما يلزم من خطط وأىداف ستخدام ىذيقود علل ادلؤسسة، حبيث ؽلكن إ

نجاح ادلبروع وإدارتو ورلانًا لإلستفادة من البيانات أفضل رلانًا ل وطرق تنفيذ ورةابة على التنفيذ
 ة ككل؛رة ادلعرفة الذي يعٍت صلاح ادلؤسسستفادة شلكن، وىذا يعٍت رلان صلاح إدإ

ة، فنجاح ة ادلباركة ادلعرفية وإشاعتها يف ادلؤسسخللق ثقاف تبٍت عللية تغيَت يف أساليب وطرق التحضَت -
تطبيق إدارة ادلعفة مقرون بتبٍت عللية تغيَت يف أساليب وطرق ربفيز العاملُت واإلداريُت والقائلُت على 

 ادلعلومات والبيانات وادلعرفة؛
لعاملُت ذلم طرق سلتلفة وذلك لتسهيل عللية نقل ادلعرفة كون األفراد ا مان تعدد القنوات المعرفية:ض -

تصال للحصول على ادلعرفة، جاح ادلبروع يتطلب أكثر من ةناة إلتنفيذ األعلال والتعبَت عن أنفسهم، فن
ستخدامها لنجاح إدارة لية احلصول على ادلعرفة ونقلها وإتصال يسهل علاإلفسهولة وتعدد ةنوات 

 ادلعرفة.
ضلان التطوير من لثل يف طرق إدارة األعلال لويت ة:مستوى عمليات المعالجة في المؤسس تطوير -

ة لتخطيط ورسم أىداف وسياسات وإجراءات تنظم ورع األشخاص ادلؤىلُت يف جهة وحاجة ادلؤسس
ات وةياس مستوى األداء وربديد زباذ ةرارات رةابة على تنفيذ القرار هم ادلناسبة والتنفيذ حباجة إذل إأماكن

                                                           

 .58-55، ص، ص:2010، 1عصام نور الدين، " إدارة ادلعرفة والتكنولوجيا احلديثة"، دار أسامة للنبر والتوزيع، علان، األردن، ط  1 
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ن والتنسيق، والرةابة ية ادلوروعية، فنجاح علليات التخطيط، والتنظيلضلراف على روء ادلعايَت القياساإل
 ة ككل يف ربسُت األداء.صلاح ادلؤسس

 متطلبات إدارة ادلعرفة يف البكل التارل: ختصارتلخيص وإ من خقال ما سبق ؽلكنو 
 : متطلبات إدارة المعرفة(3-3)الشكل

 
 

 
 
 
 
 
 

 مات السابقةمن إعداد الطالب بناًء على ادلعلو  المصدر:

 :إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات 
لضلان التنفيذ الناجح إلدارة ادلعرفة، ال بد من التعاون مع ةسم تكنولوجيا ادلعلومات من أجل             

هارىا من خقال العقاةات الداخلية اليت يقيلها مدير هذه األخَتة ةيلة إغلابية ؽلكن إظربقيق األىداف، ف
ة. فتكنولوجيا ادلعلومات تتطلب تصليم ةواعد للبيانات يعكس ك إدارة ادلعرفة يف ادلؤسسكذلادلعلومات و 

عتلدنا على ادلعلومات فكللا زادت  تنظيم ةاعدة بيانات ما، فكللا إعلليات تفكَتنا ويعكس أسلوبنا يف
ادلعٌت. فادلعرفة ادلطورة  حاجتنا إذل فهم الكيفية اليت نتصور هبا عادلنا ونتبارك يف خلق أظلاط البيانات ذات

ستخقاص ادلعٌت، وتتحول ةاعدة البيانات تدرغليا ت بالتفكَت كثَتا خللق ادلعرفة وإتسلح دلطور ةاعدة البيانا
ة. وىذا ما غلعل لتكنولوجيا ادلعلومات عقاةة ةوية ومتكاملة حيث ال صورة مراويو للعقل األكرب لللؤسس إذل

ة من دون وجود وسائل ال ذبدىا سوى يف تطبيقات تكنولوجيا ؤسسادل ؽلكن إدارة ادلعرفة اليت تولدىا
 .1ادلعلومات، وىذا ما غلعل العلل يبهد سرعة يف التطبيق وبالتارل ةدرة على أداء أفضل

 ومن خقال ما سبق نستخلص أن صلاح إدارة ادلعرفة متوةف على رللوعة عوامل ؽلكن حصرىا يف:

                                                           
 .14:، ص2009، 1زيغان، " إدارة ادلعرفة ونظم ادلعلومات"، جدار للكتاب العادلي، علان، األردن، طأمحد اخلطيب، خالد   1

 متطلبات إدارة  المعرفة

 متطلبات معرفية

 متطلبات معرفية

 متطلبات معرفية

 متطلبات معرفية

 

 متطلبات بشرية

 متطلبات معرفية

عرفيةمتطلبات م  

 متطلبات معرفية

 

 متطلبات تقنية

 متطلبات معرفية

 متطلبات معرفية

 متطلبات معرفية

 

 متطلبات تنظمية

 متطلبات معرفية

 متطلبات معرفية

 متطلبات معرفية

 

بيانات 

 ومعلومات

معرفة ضمنية 

 وصريحة

 

عمال 

ومستشاري 

 المعرفة

 

االتشبكة إتص  

 أجهزة برمجيات

 

القيم 

 والمعتقدات

نشطة األ

 والعمليات
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 التكنولوجيا احلديثة وربديث البنية التحتية ذلا؛لتوفَت  عوامل تكنولوجية ومادية: -
 : اإلعتلاد على العنصر الببري ادلؤىل وادلالك لللعرفة؛عوامل بشرية -
ة وجود وإختقاف الثقافات ادلنظلية من مؤسسة ألخرى حيث تلعب رسالة ادلؤسس الثقافة المنظمية: -

 ق األمر باإلبداع ادلعريف والعلارل؛وفلسفتها دور كبَت يف صلاح وفبل توليد ادلعرفة، خاصة إذا تعل
 ة أن تكون مرنة دلواجهة أي ربديات أو مباكل يف تنفيذ اخلطط؛غلب على ادلؤسس المرونة: -
 الدعم الكلي لألدارة العليا من بداية التخطيط إذل غاية التنفيذ والتطبيق؛ -
 ستخدامها يف ربسُت األداء.على تبادل ادلعلومات وادلعرفة وإ العلل -
 الثالث: مراحل تطبيق إدارة المعرفةالفرع 

ستغقال مواردىا خاصة يف ظل التطورات والتغَتات ادلستلرة حىت تضلن ادلؤسسات صلاحها وصلاعة يف إ           
من  سًتاتيجي يعتلد على ادلعرفة بالدرجة األوذل تفررها ظروف البيئة اخلارجية، إعتلادىا لفكر إوالسريعة اليت

وللوصول إذل إىدافها تلجأ لتطبيق إدارة ادلعرفة  أو تقدًن خدمات والرفع من كفاءة أفرادىاأجل ربسُت أدائها، 
 :1وىية دلراحل واخلطوات اليت تتبعها ادلؤسسرللوعة من االيت تتبكل يف 

 مرحلة المبادأة: 
أعلية إدارة  تدركة وعلى مستوى ىذه ادلرحلة مرحلة من مراحل تطبيق إدارة ادلعرفة يف ادلؤسس لأو  تعترب    

ةتصادية ادلتغيَتة والفنية ع الضغوط البيئية مثل العوامل اإلجتلاعية اإلادلعرفة التنظيلية واإلعداد جلهود إدارهتا وتبجي
والتنافس العادلي وحاجات العلقاء ادلرتكزة على ادلعرفة يف تطبيق إدارة ادلعرفة، وتكلن القضية الرئيسية يف إدارة 

سًتاتيجي ة، وؽلكن إدراك أعلية التغيَت اإلإعداد ادلنظومة دلبادرات وزلاوالت أولية إلدارة ادلعرف ىذه ادلرحلة يف كيفية
جتلاعيًا يتطلب ذا تعترب إدارة ادلعرفة نباطًا إعندما يوجد تعاون والتزام تنظيلي من ةبل كل األفراد العاملُت، وذل

م وادلباركة عندما يتفق مجيع األفراد حول نفس اذلدف لتزافيو، ويتم تسهيل عللية تدعيم اإل مباركة كل األفراد
تصال دارة ادلعرفة وبثها عرب ةنوات اإلوالرؤية، وبالتارل ينبغي على ادلنظومة ربديد األىداف والرؤى ادلبًتكة إل

 ادلفتوحة حىت يستطيع مجيع األفراد العاملُت إدراكها.
إدارة ادلعرفة التنظيلية بطريقة  التنظيلي من خقال وربتاج ادلنظومة إذل ورع خطة طويلة ادلدى للتغَت    

ستفادة من ةوى العلل رحلة أمرًا ررورياً، حىت يتم اإلسًتاتيجية ونظامية، ويعترب بناء فرق علل يف ىذه ادلإ
ار تكبئيسيًا يف هتيئة وزيادة عللية اإلإصلاز األعلال وادلهام ادلختلفة، ويلعب علال ادلعرفة " دورًا ر  ادلوجودة يف

                                                           
 . 188 -187، ص، ص: 2015، 2رحبي مصطفى عليان، " إدارة ادلعرفة"، مرجع سبق ذكره،  دار صفاء للنبر والتوزيع، علان األردن، ط  1
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نبر ة من خقال البحث والتنفيذ، خاصة بتوظيف ذوي اخلربة ادلعرفية يف فرق العلل والعلل على داخل ادلؤسس
جتلاعيًا بادلباركة التطوعية ألعضاء التنظيم وتتطلب إدارة ادلعرفة نباطًا إ ".1ة كلهاادلعرفة ادلبتكرة داخل ادلؤسس

ة الرؤى واألىداف ادلبًتكة إلدارة رل ػلب أن ربدد ادلؤسستاعندما يبًتكون يف نفس الرؤية واألىداف، وبال
تصال ادلختلفة، وإرافة لذلك ال ؽلكن النظر إذل إدارة فراد العاملُت من خقال ةنوات اإلادلعرفة، ونبرىا بُت األ

قوى الببرية، ادلعرفة على أهنا مهلة سهلة، وذلك ألهنا تتطلب فًتة زمنية طويلة ادلدى وكذا ادلوارد التنظيلية مثل ال
سًتاتتيجياً ، وتفعيل التوجو إلدارة ادلعرفة إومن مث فإن التنظيم ػلتاج إذل ورع خطة طويلة ادلدى للتغيَت التنظيلي

أمرًا ملحًا باإلرافة ونظامياً، وبالتارل فإن بناء فرق علل متخصصة للبدء يف إدارة ادلعرفة، وتوفَت ادلوارد أصبحت 
  ادلقارن باألفضل.ستخدام القياس إذل أعلية إ
 نتشار:مرحلة اإل

ربفيز أنبطة ستثلار ورع البنية األساسية لللعرفة هبدف تسهيل و نظومة يف ىذه ادلرحلة البدء يف إورباول ادل  
ستعداد إلدارة ادلعرفة فإنو ؽلكن البدء يف خطتها،  ادلعرفة مثل إغلاد وإكتساب وزبزين وإستخدام ادلعرفة، ونظرًا لإل

ديرون على كيفية بناء ىذه القاعدة ادلعرفية بكفاءة، وكيفية زيادة األنبطة ادلرتبطة بادلعرفة، داخل كلا يركز ادل
يف بداية ىذه ادلرحلة بناء ةاعدة فنية وتنظيلية خاصة هبا، وتتضلن ىذه ادلرحلة أيضًا ربديد ادلنظومة اليت رباول 

 ستخدامدلرتبطة هبا، وربتوي البنية على إالسياسات اعللية إدارة ادلعرفة على نظاق واسع حبيث تبلل اإلدارة و 
تصال، وتكنولوجيات ةاعدة البيانات لتسهيل وتدعيم أنبطة إدارة ادلعرفة، تكنولوجيا ادلعلومات وخصوصًا اإل

 وؽلثل تطبيق نظام ادلعرفة، ونظم التخزين لتنظيم وترتيب موارد ادلعرفة أكثر ادلداخل شيوعاً؛
ة ألفرادىا على تبادل وتقاسم ادلعرفة فة ادلبًتكة من خقال تبجيع ادلؤسسد ةوة ادلعر تتجس تقاسم المعرفة:مرحلة 

ستفادة شاملة،  مزيج كلي لللعرفة ادلتاحة هبا وإ فيلا بينهم، ما يعطيها سبيز حقيقي وةوة ذبعلها تعلل من خقال
 .2اسب وتفادي األخطاء السابقةكلا أن نبر ادلعرفة يؤدي إذل تطبيقها يف الوةت ادلناسب، ويف ادلكان ادلن

 
 
 

                                                           
1 Rodney Mcadam, «  Knowledge Management as a Catalyst for Innovation within Organizations; A 
Qualitaiive Study», journal of knowledge and Process Management Volume 7, Number 4, 2000, p336. 

م اإلنسانية، جامعة زللد خيضر فريد كورتل، " اإلدارة الفعالة لللعرفة مصدر لتحقيق ادليزة التنافسية يف ظل احمليط اإلةتصادي اجلديد"، رللة العلو   2
 .281:، ص2007، ماي 12بسكرة، العدد
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 الفرع الرابع: عوامل نجاح تطبيق إدارة المعرفة
يبهم ستقطاهبم وتدر يضًا تدور حول األشخاص الذين مت إليست معلومات فقط، وإظلا أإن إدارة ادلعرفة        

ضلن فهلاً وإظلا تت نةة، كلا أن إدارة ادلعرفة ليست رلرد تطبيق نظم بررلة معيوتنليتهم وترةيتهم يف ادلؤسس
ة، ولثقافتها التنظيلية وللعاملُت وربديد سلوكاهتم اليت ربتاج إذل تغيَت أو تعزيز وىناك حلاجات العلل يف ادلؤسس

 :1عوامل وخطوات أساسية لنجاح مبادرة تطبيق إدارة ادلعرفة تتلثل يف
عرفة غلب ربسُت النتيجة النهائية ستثلار يف مبادرة تطبيق إدارة ادللإل فهم الدوافع األساسية لؤلعمال: -

ة أن تعلل على تطوير ض التكاليف، وكذلك فإن على ادلؤسسادلتوخاة منها إما بزيادة العوائد أو خف
 مبادرة معتلدة على مقاييس ؽلكن تطبيقها ببكل منتظم لتبيان القيلة ادلضافة؛

ة مع بعضهم البعض ملون يف ادلؤسساوىو أن يتعاون الع الحصول على رعاية اإلدارة التنفيذية ودعمها: -
 برغبة وفعالية دلباركة معرفتهم ومهاراهتم وخرباهتم، وةد يرتقي ىذا إذل تغيَت كبَت يف الثقافة التنظيلية؛

إن عللية مجع ادلعرفة وحبجم ىائل من البيانات يكلف كثَتًا ما دل تكن ىذه اخلطوة  تحليل المعرفة: -
لعاملون ةاعدة ادلستحيل ربديد ادلعلومات ادلفيدة، ولن يستعلل اوالقيام هبا بفاعلية فقد يكون من 

مر اجليد يف ىذه اخلطوة ىو ربديد ادلعرفة ادلؤثرة يف بواعث األعلال وأىدافها، البيانات يف ادلؤسسة، واأل
 والعلل على مجعها حبد ذاهتا؛

ة لثقافة التنظيلية لللؤسساويتعلق األمر يف ىذه احلالة بنوع  عتراف والتقدير:تقديم المكافآت واإل -
فهناك العديد من الثقافات التنظيلية ال تكافئ مباركة ادلعرفة، وةد تعلل يف احلقيقة عكس ذلك سباماً 

عتقادىم بأنو فتهم عن اآلخرين ىو يف مصلحتهم إلفلن ادلعلوم أن بعض األفراد يرى أن حجب معر 
دارة ادلعرفة غلب تغيَت ىذا السلوك، وغلب تقدًن سينظر إليهم كخرباء وموارد ال يستغٌت عنها. ولنجاح إ

عتبارىم وإظلا أحيانًا فقط النظرة ذلم بإ احلوافز القازمة لتبجيع مباركة ادلعرفة، وةد ال تكون حوافز مادية
 خرباء ادلنظلة تكفيهم؛

و ذبزئة ػلب عدم التسرع يف إحداث تغيَتات جوىرية وإظلا النجاح ى  التطبيق المرحلي إلدارة المعرفة: -
ادلبادرة إذل مراحل ؽلكن التعامل معها، وذلذه اخلطوة أعلية كبَتة واليت تسلح من خقاذلا بقياس مدى تبٍت 

 ة.ا وربديد ادللارسات الفضلى لللؤسسالعاملُت ذل

                                                           
 .148 -146علر أمحد علبري، " إدارة ادلعرفة الطريق إذل التليز والريادة"، مرجع سبق ذكره، ص، ص:   1
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 :1كلا أن ىناك رللوعة من عوامل صلاح تطبيق إدارة ادلعرفة ؽلكن إرافتها يف
 ة؛ة لطرق التحكم ادلوجودة يف ادلؤسسنتيج لتزام ادلستخدمُت وىذاالدافعية وإ -
 توفَت البنية التحتية من شبكات وةواعد لللعلومات ومستودعات احلفظ وغَتىا؛ -
 ة بثقافة تنظيلية تدعم التعلم وادلباركة يف ادلعرفة واإلبداع؛أن تتحلى ادلؤسس -
 ة ككل؛بناء معريف وارح ومعروف وسهل اإلستخدام على مستوى ادلؤسس تتطلب -
 عم الكلي من اإلدارة العليا سواء موارد مادية ومالية أو ببرية؛الد -
 القيادة الفاعلة والتحكم يف التقنيات احلديثة للتسيَت؛ -
 ىداف وأغراض وارحة للتبٍت ادلبروع وليس ىكذا فقط؛أن يكون لللؤسسة أ -
 كتساب ادلعرفة ادلولدة؛لر لللعرفة وللعاملُت للتأكد من إالتقييم ادلست -
 ستخدامها.ادلختلفة حىت تتكامل مع علليات إكتساب ادلعرفة وإ للياتتصليم الع -
 .2وجود نظام حللاية وأمن ادلعلومة -

 الفرع الخامس: مبررات التحول إلى إدارة المعرفة
نتاج الوسائل ها بالتقدم العللي والتكنولوجي وإرتباطقد زادت أعلية إدارة ادلعرفة مع إنفجار ادلعلومات وإل

ي والتكنولوجي دلا بتكار واإلبداع العللة الببرية، وكان من ررورياهتا التسارع ادلتزايد يف حركة اإلادلادية للحيا
ادلؤسسات العامة  تصاالت من دور يف النفاذ إذل ادلعرفة، وأن التقدم العللي والتكنولوجي ىو علللللعلومات واإل

كتساب ادليزة اإلسًتاذبية، لذلك عرفة إلستثلارىا وإدلات ربتاج إذل جودة ادلعلومات وجودة إدارة اواخلاصة وادلؤسس
نتقال ادلنافسة من ادلعلومات إذل ادلعرفة من النظم التقليدية إذل نظم إدارة فاعلة لللعرفة وذلك بسبب إ ال بد من

طلبات ات يعتلد على اإلدارة الفاعلة اليت تفتحت على متإن الغدارة احلديثة لقيادة ادلؤسسإدارة ادلعرفة، لذلك ف
صلاح اإلدارة العصرية وبدأت تبحث عن احللول وعلى ىذا األساس ىناك رللوعة من ادلربرات اليت ذبعل ىذه 

 :3األخَتة  تركز على نظام إدارة ادلعرفة وؽلكن توريح بعض ادلربرات يف

                                                           
معلليهم دبحافظات غزة وسبل تدعيلو، مذكرة ماجستَت، كلية ىدى زللد عبد اهلل ادلبارفة،" دور إدارة ادلعرفة لدى مديري ادلدارس الثانوية يف تنلية اإلبداع لدى   1

 .47:، ص2012الًتبية، اجلامعة اإلسقامية غزة، 
اديات ادلعرفة، جامعة سامي حنونة، رأفت زللد العوري، " تطبيقات إدارة ادلعرفة يف مؤسسات التعلم العارل"، ورةة مقدمة رلن مؤسبر التعليم اإللكًتوين وإةتص  2

 .20: ، ص2011توحة، القدس ادلف
لوالية وىران"،  9001يزو بلقوم فريد، " إنتاج ومباركة ادلعرفة يف ادلؤسسة الرىان اجلديدة إلدارة ادلوارد الببرية دراسة حالة ادلؤسسات احلاصلة على شهادة اإل  3

 -57، ص، ص: 2012/2013امعة أيب بكر بكر بلقايد، تللسان، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم اإلةتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت، زبصص التسيَت، ج
58. 
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ات زبفض تكلفة العلل اليوم يف ادلؤسستصاالت تسهل و : دلا محلتو من نظم جديدة وشبكة إالعودلة -
 العصرية؛

 ات اليوم على دلس ادلعرفة وطرق ةياسها؛ةدرة ادلؤسس -
 ات األخرى؛ة وحسن إدارهتا اليوم ميزة لللؤسسات سبيزىا عن باةي ادلؤسسأصبحت ادلعرف -
 الطبيعة الديناميكية لللوجودات ادلعرفية وربتم التوجو ضلو تطوير برامج إلدارة ادلعرفة؛ -
 تنوع دبرور الوةت ووجوب تلبيتها؛متطلبات العلقاء اليت أصبحت تتغَت وت -
 ات اليوم حيث أصبح أسرع؛مرونة العلل يف ادلؤسس -
 ستلرارية ادلعرفة.لعاملة الذي من شأهنا خلق مباكل إتنقل القوة ا -

 :1ستخدام إدارة ادلعرفة وتربز يف مقدمتهاإمربرات  رللوعة منزيغان  خالدو  اخلطيب، أمحدكلا يضيف 
التكنولوجي  هبا بيئة األعلال اليوم، فظهور األسواق العادلية من جهة والتقدم الطبيعة احلركية اليت تتصف -

 واجملتلع نتاج، والتغَت يف طبيعة العقاةات مع اجملهزين وادلستهلكُت وادلنافسُتمن جهة يف علليات اإل
 قة القدرة يف ربقيكيف ذلا بأسلوب إداري ؽلنح ادلؤسسات األعلال إن تتسبثل تغيَتات على مؤسس

ستجابة ادلناسبة يف الوةت ادلناسب، وؽلكنها من تطوير ةدرات جديدة تعتلد على تبادل ادلعرفة مع اإل
 مجيع األطراف اليت تتعامل معها سواء يف بيئتها الداخلية أو اخلارجية؛

قانونية لةتصادية العادلية ادلتغيَتة والبٌت ادلؤسسية واألساليب اإلدارية واألطر التنظيلية واالتأثَتات اإل -
ةتصاد العادلي وحبكم ىذا التغيَت أصبح كينونة متصلة احللقات من دلؤسسات األعلال، حيث أن اإل

 ستثلارات وادلوارد الببرية واألفكار؛قال التجارة بالسلع واخلدمات واإلخ
ة، حيث تصاالت ادلتطورة والًتابط شلا أدى إذل ظهور األعلال اإللكًتونيظهور الرةلية اليت تعتلد على اإل -

لت عللية الدخول إذل مواةع تصاالت سهتكنولوجي الذي ربط العادل بببكة إساىم يف ذلك التقدم ال
 ات واحلصول على ادلعلومات ادلسلوح هبا؛ادلؤسس

ات األعلال العربية وباألخص تلك اليت تلقى والببرية اليت سبتلكها أغلب مؤسس اإلمكانيات ادلادية -
نوين واإلداري يف تكوين تلك اإلمكانيات لتبجيع ادللارسات اإلدارية احلديثة الدعم احلكومي ادلارل والقا

 واذلادفة ولو ببكل متفاوت بُت الدول العربية. 
 

                                                           
 .12: ص، أمحد اخلطيب، خالد زيغان، " إدارة ادلعرفة ونظم ادلعلومات"، مرجع سبق ذكره  1
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 :1رافة رللوعة من ادلربرات تتلثل يفكلا ؽلكن إ
 تعاظم دور ادلعرفة يف النجاح ادلؤسسي؛ -
 ة؛فيض التكاليف ورفع موجودات ادلؤسستعترب فرصة لتخ -
 حتلاالت تطبيقها؛ارة ادلعرفة وتزايد إدتبعب إ -
 تطور النظم والعلليات اليت تدعم وجود وصلاح نظام إدارة ادلعرفة؛ -
 تزايد اإلدراك أن القيلة احلقيقية بعيدة ادلدى لللعرفة ال تعتلد بالضرورة على ةيلتها يف حلظة توليدىا؛ -
ختقاف نظم تفسَتىا ونقلها عن نظم ن إعختقاف طبيعة ادلعرفة كثَتا عن البيانات وادلعلومات، فضقًا إ -

 تفسَت ونقل ادلعلومات، وبالتارل زبتلف القيلة ادلبافة ذلا عن القيلة ادلضافة لللعلومات؛
 تساع اجملاالت اليت صلحت إدارة ادلعرفة يف معاجلتها، خاصة يف رلال التنافس واإلبداع والتجديد والتنوع؛إ -
رطراب والتعقيد البيئي والتنظيم ي والتصليم اذلادف والتكيف لإلععتبارىا نظام يهدف إذل اإلبداع والو إ -

 الذايت والذكاء والتعلم؛
خلق القيلة لألعلال من خقال التخطيط ذلا وجودة العلليات وإدارة وتطوير العاملُت وإدارة العلقاء  -

 وتقييم اإلنتاج.
 :2كلا تربز مربرات تطبيق إدارة ادلعرفة يف

 ادلعرفة والتعلم منها؛ خلق الفوائد األساسية من -
 غلايب على علليات األعلال؛ذلا تأثَت إ -
ستجابة السريعة للزبائن وإغلاد أسواق جديدة وتطوير ادلنتجات اجلديدة سبكُت ادلعرفة من هتيئة نفسها لإل -

 والتحكم بالتقنيات ادلستجدة؛
  ادلهام ادلتسارعة؛بناء الثقة ادلتبادلة بُت عاملي ادلعرفة واإلدارة وتسهيل التعاون يف تدبَت -
 ستنزاف العقول"؛بناء حساسية أفضل ذباه " إ -
 تأمُت ادلباركة الناجحة والكفايات اجلوىرية مع اجملهزين والزبائن والباعة وادلؤسسُت؛ -
 تسهل اإلسهام ادلعريف؛تقصر منحٌت التعلم و  -
 ة.حل ادلباكل يف العلل داخل ادلؤسس تعزيز القدرة على -

                                                           
 .8: مبارك بوعبة، ليليا بن منصور، " إدارة ادلعرفة كتوجو إداري حديث لللنظلات يف عصر العودلة"، مرجع سبق ذكره، ص  1
 70: م سادل اجلنايب، " إدارة ادلعرفة يف بناء الكفايات اجلوىرية"، مرجع سبق ذكره، صأكر    2
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تلية يف عصرنا اليوم، وعلى ؽلكن القول أن التحول إذل تطبيق إدارة ادلعرفة ررورة ح من خقال ماسبق        
ات السعي من أجل بناء منظومة متكاملة ومرنة دلواجهة تغيَتات البيئة احمليطة هبا، سواء على ادلستوى ادلؤسس

ن عصر ادلعلومات وبعدىا الوطٍت أو على ادلستوى الدورل. ىذا األخَت يبهد يف كل ألفية عصر جديد فبعدما كا
ات اليوم ررورة األخذ ادلعرفة، وىذا ما يفرض على ادلؤسسربول إذل عصر مابعد الصناعة أصبحنا اليوم يف عصر 

بادلفاىيم واآلليات اجلديدة وادلتجددة، فتطبيق إدارة ادلعرفة اليوم أمر زلتم ال إختياري خاصة يف ظل بروز  
ات األعلال. كلا برزت يف فبل مؤسسيقة أساسية ربدد صلاح أو كحق  (Competitiveness)التنافسية 

زات دبا يصل إليو غَتىا ات ربديات جديدة تفرض عليها مقارنة األداء، وما ربققو من إصلامواجهة ىذه ادلؤسس
ات األحسن  تنظيلًا واألفضل واألصلح يف السوق، وعليو فإن ربسُت األداء الببري وتطوير وذبديد من ادلؤسس

أصبح شرطاً جوىرياً لبقاء ادلؤسسة  ختيارىا، ولكنولجأ إليو اإلدارة أو تنصرف عنو بإة دل يعد أمراً اختيارياً تؤسسادل
ة وربسُت ورفع  َت يف ربسُت األداء الببري لللؤسسندثارىا. لذا يلعب تطبيق نظام إدارة ادلعرفة دور كبوعدم إ

ة، ىذا الدور الذي تلعبو إدارة ادلعرفة متلثل خاصة يف لللؤسس يكفاءة األفراد العاملُت يعٍت ربسُت األداء الكل
 عللياهتا ودور كل علليية منها وىذا ما سنتطرق إليو يف ادلطلب ادلوارل.

 المطلب الثاني: دور عمليات إدارة المعرفة في تحسين األداء البشري
ا على ستخدامهف إذل كسب ادلعرفة وإدة يؤدي إذل ربسُت العلليات اليت هتإن تطبيق إدارة ادلعرفة يف ادلؤسس

 األداء الذي ربققو ادلؤسسة يعتلد على ةدرهتا على دمج"ة، ومن جهة أخرى فإن مستوى مجيع أةسام ادلؤسس
ل على يعلالذي حسن ذلذا النظام واإلستخدام األ"، 1ىذه األخَتة والكفاءات األساسية يف عللية خلق القيلة

بتكار والتطوير، وسبثل علليات إدارة ادلعرفة الدور وإمكانية اإل فكاربادل األمايت من خقال تإرساء رلتلع معلو 
ة ككل. كفاءة الفرد أو ربسُت أداء ادلؤسساألساسي لدور إدارة ادلعرفة بصورة أمشل سواء يف ربسُت األداء ورفع  

ربسُت أداء ادلؤسسة  وعلى ىذا الدور سنتعرف يف ىذا ادلطلب على دور األساسي ذلذه العلليات وعلى دورىا يف
 ة.وعقاةة إدارة ادلعرفة بادلؤسس

 
 
 

                                                           
1 Ali Noruzy et al, « Investigating the Influence of Knowledge Management Practices on Organizational 
Performance: An Empirical Study», Acta Polytechica Hungarica, Vol10, No2, 2013, p 209. 
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 ةدوافع تحسين األداء في المؤسسالفرع األول: 
ات العصرية اليوم إذل ربسُت أداءىا ومن بُت ىذه الدوافع نذكر ما لوعة من العوامل اليت تدفع ادلؤسسىناك رل

 :1يلي
 :ك سواء تعلق األمر دبعدالت التغيَت السريعة، وتتحكم فيو رللوعة العوامل كذل دوافع التحسين المستمر

 ىتلام باجلودة:دلنافسة، احلفاظ على ادلكانة واإلا
ة وتتأثر ليت تؤثر على نباط وةرارات ادلؤسسمعدالت التغيَت السريعة: وتتلثل يف رللوعة القوى اخلارجية ا -

األساسي لللنتجات واخلدمات  فالبيئة اخلارجية مصدر أساسي لللوارد التنظيلة ذلا، وىي ادلستهلكهبا، 
اليت تقدمها، ومن ىنا برزت تلك العقاةة بُت تغَتات البيئة الغَت مستقرة وررورة ربسُت األداء دلواجهة 

 ىذه الظروف.
ة دورًا كبَتًا يف ربفيزىا لتحسُت أدائها وكذا للحفاظ على ظ على ادلكانة: تلعب مكانة ادلؤسساحلفا -

 لعاملة يف نفس اجملال؛مكانتها بُت بقية ادلؤسسات ا
ة ادلختلفة لتحقيق مستوى عال من من خقال دمج معارف وموارد ادلؤسس ىتلام باجلودةاجلودة: اإل -

 األداء؛
ا يف ات ادلنافسة ذللللؤسسة ادلنافسة بو ادلؤسس ادلنافسة: يعترب األداء اجليد العامل الوحيد الذي ؽلكن -

 سًتاذبيات لتحقيق مستوى جيد من األداء.اإلن عتلاد أي نوع مالسوق، وىذا ما ػلتم عليها إ
 الفوائد اليت تستفيد منها ادلؤسسة  ىناك رللوعة من ة والتنمية المستدامة:المسؤولية اإلجتماعية للمؤسس

" :جتلاعية باعتبارىاسؤولية اإلجتلاعية وةبل التطرق ذلذه الفوائد نعرف ادلمن خقال ادلسؤولية اإل
علليات ولتعرب بذلك عن  ات ضلو اجملتلع وعرب ما تقوم بو منبل مجيع ادلؤسسة يديولوجية ادلعتلدة مناإل

". وىذا يعٍت أهنا رلربة على ربسُت صورهتا مع اجملتلع كدافع 2ذباه سعادة ورفاىية اجملتلعإلتزامها تعهدىا وإ
 وذلا عدة فوائد: آخر يدفع لتحسُت األداء

 ربفيز العلال؛ -
 التحكم يف ادلخاطر؛ -

                                                           
كره، ص، مومن شرف الدين، " دور اإلدارة بالعلليات يف ربسُت األداء لللؤسسة اإلةتصادية دراسة حالة مؤسسة نقاوس لللصربات باتنة"، مرجع سبق ذ   1

 .56 -55ص:
، رأس ادلال الفكري يف منظلات األعلال العربية يف ظل ثامر البكري،" ادلسؤولية اإلجتلاعية وإستدامة رأس ادلال الفكري"، مداخلة رلن ادللتقى الدورل اخلامس  2

 .7: ، ص2011/ 14/12، 13اإلةتصاديات احلديثة، كلية العلوم اإلةتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي البلف 
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 دلتطلبات ذات ادلصلحة. ستجابةاإل -
 وأفراد اجملتلع صًا لدى الزبائن والعاملُتتلع وترسيخ ادلظهر اإلغلايب خصو ة يف اجملربسُت صورة ادلؤسس -

روح التعاون والًتابط بُت  لتزام هبا يؤدي إذل ربسُت مناخ العلل، كلا يؤدي إذل بعثبصفة عامة، واإل
 .1ة وسلتلف األطراف ذات ادلصلحةادلؤسس

 فعالية عمليات إدارة المعرفةالثاني:  الفرع
ادلعرفة  ستخدامهنا نظام إدارة يركز على تطوير وإتتوةف فعالية إدارة ادلعرفة من منظور عللي على أساس أ

يف ةدرة تتلثل ، كلا 2سًتاذبية للعلل من جهة وكذا تعزيز تطبيق ادلعرفة ادلبتكرةوذلك لتحقيق األىداف اإل
 ستخدام شلكن،ادلوارد ادلعرفية ادلتاحة لللؤسسة أحسن إ ستخدامنتائج واخلدمات بإال ة على ربقيق أةصىادلؤسس

حتياجات وتركز على علق اآلثار اليت ػلدثها أىداف إدارة ادلعرفة وتفي هبا اإلوتركز على الكيفية اليت ربقق هبا 
قيق أىدافها ادلتلثلة بتوليد ةيلة ة على ربيها. وىي بذلك تتعلق بقدرة ادلؤسسربقيقها وسرعة النتائج ادلًتتبة عل

ة منظلية تزيد من ةيلة أصول ادلؤسس مضافة، وحل ادلبكقات بكلفة ووةت وجهد أةل، وتبكيل رافعة معرفية
عن التطبيق الناجح لعلليات يعرب فاعلية علليات إدارة ادلعرفة ، فهو وبالتارل فلفهوم  بفضل رفع أصل ادلعرفة لديو

ن األصل ادلنظلي أي دي إذل ربقيق ررا أصحاب ادلصاحل ادلتلثلة بتوليد ةيلة مضافة مإدارة ادلعرفة ببكل يؤ 
 :3ادلعرفة. وؽلكن تقسيم مؤشرات الفاعلية إذل ثقاثة مؤشرات

 ادلخرج النهائي؛ مؤشرات ادلخرجات حيث يكون الًتكيز على خصائص -
صلاز ادلخرجات وىو ما إأجل اليت تؤدى من مؤشرات العلليات واليت تركز على جودة وكلية األنبطة  -

 سنراه يف ىذه الدراسة؛
 صلاز األداء الفعال.يتم تقييم ةدرة وحدة األعلال اإلسًتاذبية على إ حيثمؤشرات ىيكلية  -

 
  

                                                           
تصادية"،مداخلة رلن ادللتقى الدورل الثالث حول" منظلات بن مسعود نصر الدين، كنوش زللد،" واةع أعلية وةيلة ادلسؤولية اإلجتلاعية يف ادلؤسسة اإلة  1

 .12 :، ص2012فيفري  15، 14األعلال وادلسؤولية اإلجتلاعية"، 
2Cheng Ling Tan, Aizzat Mohd Nasurdin, « Human Resource Management Practices and 
Organizational Innovation: Assessing the Mediating Role of Knowledge Management Effectiveness », 
Electronic journal of Knowledge Management, Vol9, No 2, 2011, P157. 

، ص، 2015علان األردن،  حسُت موسى ةاسم البنا، نعلة عباس اخلفاجي،" إسًتاذبية التلكُت التنظيلي لتعزيز فاعلية إدارة ادلعرفة"، دار األيام للنبر والتوزيع،  3
 .87-86ص: 
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 إلدارة المعرفة وعميليات إدارة المعرفة ورأس المال الفكري العالقات بين البنية التحتية الفرع الثالث:
عتباره ى رأس ادلال الفكري ببكل رئيسي بإات ادلعاصرة عل احلارل إعتلاد ادلؤسسادلعريفإن ما ؽليز العصر        

ات األعلال ومعارف كل ادلوارد الببرية دبؤسس ويعرف بأنو:" ناتج التفاعقات بُت خربات رأس مال حقيقي ذلا،
ستثلار امج إلوالرب  وىو ما جعلها تسعى دائلًا إذل ورع اخلطط "،1اتويعلل على ربسُت كفاءة تلك ادلؤسس

ات، وىذا يتطلب منها القدرة على شليزات تنافس هبا غَتىا من ادلؤسسوتطوير رأس ماذلا الفكري للوصول حللول و 
، خاصة وأن تطوير ىذا األخَت يتطلب ىيكل تنظيلي مرن توفَت بنية ربتية متكاملة ىيكليًا وثقافيًا وتكنولوجياً 

دلباركة ونقل تلف ادلستويات اإلدارية والعلل كفريق وىذا بدوره يتيح سبل ايبجع على التفاعل بُت األفراد من سل
وال ؽلكن تطوير رأس ادلال العقاةايت إال بوجود ثقافة تنظيلية تبجع على التعاون والتفاعل ة، ادلعرفة داخل ادلؤسس

لعبو من دور يف مباركة وتبادل بُت األفراد، فهو يتطلب مناخ تنظيلي ةائم على الثقة ادلتبادلة بُت أفرادىا، دلا ت
تطوير ادلعرفة بُت األفراد، ويف خضام ىذا تظهر التكنولوجيا كعامل ػلوي مجيع ىذه العللية دلساعلتو الكبَتة يف 

مع اآلخرين وتطبيقها  كتساب ادلعرفة وربويلها إذل معرفة صرػلة يسهل مباركتهارأس ادلال الفكري عن طريق إ
البنية التحتية دور كبَت يف ىذا التطوير إرافة إذل شلارسات علليات إدارة ادلعرفة ة، كلا تلعب داخل ادلؤسس

. 2وادلتلثلة خاصة يف نقل ادلعرفة وتقامسها وكذا توثيقها وزبزينها لتعزيز عقاةات األفراد وتطوير رأس ادلال الببري
ات ربويل مناسبة لتصبح معارف ة حباجة ألن ذبعل ىذه ادلعارف مدخقات ذبري عليها علليىذا ما غلعل ادلؤسس

ة يف توليد تراكم معريف يعطي ةدرات أساسية، وذات أعلية كبَتة اجلانب وفرةية ومنظلية تستند إذلا ادلؤسسفردية 
نظلة معلوماتية متليزة لتحصل على البيانات غَت ادلللوس شلا يتطلب من ادلؤسسة بناء أ ادلهم من رأس ادلال ادلعريف

كلا يبينو ؽلكنها من ربققيق أىدافها،درىا ادلختلفة، واحلصول على رأس مال معريف نادرًا وادلعلومات من مصا
 البكل التارل:

 
 
 
 
 

                                                           
 .98: ص ،2003عادل زللد زايد،"إدارة ادلوارد الببرية رؤية إسًتاذبية"، كتب عربية، مصر،   1
" مذكرة ماجستَت، زبصص إدارة سوزان وليد عبد القادر،" أثر البنية التحتية إلدارة ادلعرفة يف تطوير رأس ادلال الفكري، دراسة الدور الوسيط لعلليات إدارة ادلعرفة  2

 .43-41، ص، ص:2014كلية األعلال، جامعة البرق األوسط،   األعلال،
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 طار نظمي: توليد رأس المال المعرفي في إ(4-3)الشكل
 

 مدخالت                                                           
 

 مخرجات                             القيمة                                   مدخالت                      
 
 
 

                            
   مدخالت                                                    

 
 
 

، ص،ص: 2011، أيلول 7، العدد4إدارية اجمللدطاىر زلسن منصور الغاليب،" دور توليد ادلعرفة يف تعزيز اإلبداع ادلنظلي "، رللة دراسات المصدر: 
177- 198. 

 إدارة المعرفةو شري األداء البالعالقة بين لفرع الرابع: ا
ة الذي يتبكل من خقالو تأثَتات متعددة وعرب مصادر صر الببري نوع من رأس ادلال دلؤسسيعترب العن     

متعددة منها التعليم، ادلهارات، القدرات، متنوعة، ويتضلن ذلك األنبطة التعليلية اليت تأخذ أشكااًل 
، وىي تسعى 1اإلمكانيات، اليت تتوحد مع بعضها البعض يف أشكال سلتلفة تبعاً لطبيعة األفراد ونطاق اإلستخدام

العقاةة بُت إدارة ادلعرفة وربسُت مستوى األداء ستغقاذلا ببىت الطرق والكيفيات لتحسُت أداء أفرادىا و بذلك إل
ات اليت تبحث عن رفع وربسُت أدائها، وادلنافسة يف السوق على ةة تبادلية تدل على أن ادلؤسسعقا الببري

حتياجات الدةيقة لألفراد من جهة ومعرفة اإل إستخدام إدارة ادلعرفة وعللياهتاأكثر وذلا رغبة كبَتة يف  تزيدمكانتها 

                                                           
، 12، العدد1لدأمحد بن ػلي ربيع، " الرأمسال الببري وتسيَت ادلعرفة كتوجو إداري حديث لللؤسسات يف ظل اةتصاد ادلعرفة"، رللة االةتصاد اجلديد، اجمل  1

 .359: ، ص2015
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ويظهر  ،1م وربقيق الررا الوظيفي من جهة أخرىالعاملُت فيها وربسُت البيئة وتلبية ىذه احلاجات وتطوير مهاراهت
 :2ة من خقال ثقاث ةضاياة على األفراد العاملُت يف ادلؤسستأثَت إدارة ادلعرف

وىو التغيَت النسيب والثابت يف السلوك والعللية اليت يستطيع من خقاذلا الفرد  التأثير على تعلم األفراد: -
 من خقال تفاعلو مع النظم اإلجتلاعية والثقافية احمليطة بو؛ أن يكتسب ادلعلومات وادلهارات واإلذباىات

تاحة لألفراد العاملُت يادة ادلعارف وادلعلومات ادليساىم التعلم ادلستلر يف ز   التأثير على تكيف األفراد: -
 ستجابة للظروف وادلواةف اجلديدة اليت يتعررون ذلا؛يف ادلؤسسة، وىذا غلعلهم أكثر ةدرة على اإل

تعلل إدارة ادلعرفة دبختلف تطبيقاهتا وبرارلها وما ربققو من تعلم األفراد  على رضا األفراد: التأثير -
وةدراهتم على التكيف على ربسُت مهاراهتم وفرصهم يف التقدم، وكذلك فرصهم يف احلصول على 

الررا وظائف أفضل ومزايا أكثر، وىذا التحسُت يف ادلهارات وفرص التقدم ؽلكن أن يؤدي إذل زيادة 
 وتقليل معدالت الغياب والًتك.

 عتلادىا على اذليكل التنظيلي ن كفاءة وأداء العاملُت من خقال إيظهر دور تطبيق إدارة ادلعرفة يف الرفع م
 : 3ة ككلربسُت األداء الببري وأداء ادلؤسسوالذي توجد لو العديد من األبعاد تساىم يف 

ة والعقاةات فيلا بينهم ولذلك ربدد ألفراد العاملُت يف ادلؤسسر على اة واليت تؤثىرمية اذليكل يف ادلؤسس -
ها واليت اخلرائط التنظيلية مواةع اإلدارات ادلتخصصة وتبُت الصقاحيات وادلسؤوليات والعقاةات فيلا بين

 ستلرار؛يتم ربديثها وتطويرىا بإ
لتدريبية، اليت ربرص والدورات ا جتلاعية العامة واليت تتلثل يف الندوات وادلؤسبراتالتطبيقات اإل من خقال -

 ات؛عليها ادلؤسس
اكز البحث كذلك تفعل اذلياكل اخلاصة والقواعد اليت تدعم بصورة مباشرة مثل اذلياكل التنظيلية دلر  -

 ستبارات.والتطوير والتدريب واإل
 

                                                           
1 Ovidiu- Iliuta Dobre, «Employee motivation and organizational performance », Review of Applied 
Socio-Economic Research, Vol5, No1, 2013, p59. 

البرق األوسط،  أمحد علي ثابت السلاوي، " أثر التدريب والتنلية يف أداء العاملُت بوجود إدارة ادلعرفة"، مذكرة ماجستَت، زبصص إدارة األعلال، جامعة  2
 .54 :، ص2014

 .82: ان عيسى العلري، " دور تكنولوجيا ادلعلومات وإدارة ادلعرفة يف بناء الذاكرة التنظيلية"، مرجع سبق ذكره، صغس  3
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الوعي الثقايف لدى رافة إذل زيادة ة ادلعرفة إذل ربقيق اإلبداع واإلبتكار واإلتيان بأشياء جديدة إتقود إدار  -
 .1العاملُت من خقال التدريب والتعلم واحلوار

 وتدور مؤشرات األداء فيها على العائد  ،ة على ادلوجودات ادلللوسة وغَت ادلللوسةيعتلد األداء يف ادلؤسس
ونظرًا للدور الكبَت الذي تلعبو  .على رأس ادلال الببري وادلارل وىامش الربح ودوران األسهم وغَتىا

وجودات غَت ادلللوسة يف ربسُت جدارات األعلال، وعلى رأس ىذه ادلوجودات العاملون فكيف تؤثر تؤثر ادل
 :2إدارة ادلعرفة على العاملُت؟ فهناك عدة طرق سلتلفة متلثلة يف

يل عللية التعلم لديهم، وذلك من خقال بعضهم لبعض وكذلك من تستطيع إدارة ادلعرفة من تفع األولى: -
 ستجابة دلتطلبات التكنولوجيا؛ة، دبا ػلقق القدرة على التغيَت إرجية لللعرفادلصادر اخلا

تعلل إدارة ادلعرفة على جعل العاملُت أكثر مرونة، باإلرافة إذل تدعيلها لررا العلل لديهم،  الثانية: -
واجهوهنا وىذا يعٍت مساعدة العاملُت على بناء ةدراهتم يف التعلم على حل ومعاجلة سلتلف ادلباكل اليت ي

غاية يف األعلية بالنسبة ألي يف عادل األعلال، وعلوما فإن إدارة ادلعرفة تؤدي إذل ربقيق ثقاثة أمور 
 ة زللياً أو عادلياً وىذه األمور رلتلعة يف:مؤسس

 توسيع اخلربات لدى العاملُت؛ 
 دعم وزيادة ررا الزبائن؛ 
 .زيادة الربح والعوائد 
 :3ذباىُتل يف ادلؤسسة من خقال إلفرد العاميظهر ربسن أداء اكلا 

بتكار ادلنتجات اجلديدة ويظهر عند إستخدام ادلعرفة يف تطوير وإ األثار المباشرة على األداء الوظيفي: -
ة مع إسًتاذبية األعلال يف اليت تؤدي إذل زيادة العوائد واألرباح، وكذلك عندما تتواءم إسًتاذبية إدارة ادلعرف

 ة؛ادلؤسس

                                                           
" داخلة رلن ادللتقى الدورلزنيٍت فريدة، أثر إدارة ادلعرفة على رفع كفاءة األداء يف منظلات األعلال دراسة ميدانية على البركة الوطنية لإلتصاالت باجلزائر"، م  1

 . 8: ، ص2011ديسلرب 14، 13رأس ادلال الفكري يف منظلات األعلال العربية يف اإلةتصاديات احلديثة"، 
 .130 :زللد زرةون، احلاج عرابة، " أثر إدارة ادلعرفة على األداء يف ادلؤسسة اإلةتصادية"، مرجع سبق ذكره، ص  2
ات احلكومية الفلسطينية وأثرىا على مستوى األداء"، مذكرة ماجستَت، زبصص إدارة األعلال، كلية التجارة، عبد اهلل وليد ادلدلل، " تطبيق إدارة ادلعرفة يف ادلؤسس  3

 .80، 79، ص، ص: 2012اجلامعة اإلسقامية غزة، 
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ة  ادلباشرة ادلرتبطة برؤية ادلؤسسوتنتج عادة من الفعاليات غَت اشرة على األداء الوظيفي:اآلثار غير المب -
ستخدام إدارة ادلعرفة لغرض القيادة واإلدارة الفكرية يف رلال اهتا، أو مع العوائد والتكلفة. كإوإسًتاذبي

 ة.ؤدي إذل زيادة والء الزبون لللؤسسالعلل واليت بدورىا ت
 ةقة إدارة المعرفة بالمؤسسامس: عالالفرع الخ

تعليم، كتساهبا يعد ةدؽلًا لكنو يتجدد ويتعلق بتعقد احلياة وتطور أساليب الإن اإلىتلام بادلعرفة والسعي إذل إ 
تصاالت وادلعلومات والتقنيات صرنا احلارر بعد أن مهدت ثورة اإلىتلام بادلعرفة يف عومن الطبيعي أن يتواصل اإل

 خلق ادلعرفة وتطويرىا يف لتبادل ادلعرفة وذبديدىا، وتساىم إدارة ادلعرفة ببكل كبَت يفالطريق ويسرت السبل 
 :1ة متلثلة يفادلؤسس
فيلكنها أن تصبح وتتم من خقال تفاعل ادلعرفة الضلنية لبخص ما أو عدة أشخاص  شتراكية:اإل -

تقنيات احلل اجللاعي نتقال طبيعيًا باألعلال اجللاعية مثل عرفة ألفراد آخرين، فيحدث ىذا اإلم
 لللباكل والعقاةات مع الزبائن وادلوردين، فهي بدورىا زبلق ادلعرفة ادلقسلة؛

الضلنية إذل مفاىيم وارحة  من ادلعرفة الضلنية إذل ادلعرفة الوارحة، وتتضلن ربويل ادلعرفة التوضيحية: -
 ستعانة باإلعارات، التببيو، األشكال والرسوم؛باإل

ادلعرفة الوارحة إذل ادلعرفة الوارحة، وسبثل العللية اليت من خقاذلا ذبلع وتدمج وىي من  الترابطية: -
بًتك، العروض البفوية ووسائل ادلفاىيم فيلا بينها لتكون حجم من ادلعارف عن طريق الكقام ادل

 تصال واإلعقام، فهي بذلك ذبلع ادلعارف الوارحة لتعطي أشكال جديدة من ادلعرفة.اإل
الوارح إذل الضلٍت حيث أن التطبييق ادلتكرر دلعرفة ما أو دلهارة سوف يؤدي إذل من  ستبطان:اإل -

 ستبطان ؼللق ادلعرفة العللية.اكرة الفاعلُت وادلؤسسة ككل، فاإلترسيخها وتعليقها يف تصرفات وذ
فة إذل األداء كلا أهنا تؤثر ببكل كبَت على األداء يف األبعاد ادلختلفة، كاألفراد والعلليات وادلخرجات باإلرا

سواء من خقال تطوير وتوليد ادلعرفة ذاهتا  ات بطريقتُت أساسيتُت:علليات إدارة ادلعرفة على ادلؤسس العام، وتؤثر
 . كلا يورحهلا البكل التارل:2لتحسُت األداء، أو مباشرة يف التحسينات الضرورية لألبعاد السابقة الذكر

 
                                                           

قى الدورل حول ات"، مداخلة رلن ادللتةتصادي رفع األداء العام لللؤسسات واإلبوشعور رارية، بللقدم مصطفى، " دور ادلوارد القامادية ) ادلعرفة وادلعلومة( يف  1
 .65، 64، ص، ص: 2005ةتصاد ادلعرفة، نوفلرب إ

ص إدارة األعلال،  زبص شاىد عبد احلكيم،" أثر إدارة ادلعرفة على األداء يف ادلؤسسة دراسة تطبيقية دبؤسسة سوناطراك ةاعدة اإلمدادات تقرت"، مذكرة ماجستَت،  2
 .107 :، ص2011/2012التسيَت، جامعة علار ثلجي باألغواط، ةتصادية وعلوم كلية العلوم اإل
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 ةسس: أثر إدارة المعرفة على المؤ (5-3)الشكل
 
 
 

 .275عبد الستار وآخرون، " ادلدخل إذل إدارة ادلعرفة"، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:

 نتاج ات والفعاليات ادلختلفة يف ادلؤسسة كالتسويق واإلمن جانب آخر تعلل إدارة ادلعرفة على ربسُت العللي
 :1وتظهر من خقال واحملاسبة واذلندسة باإلرافة إذل العقاةات العامة

ة يف جعلها أكثر فعالية يف عادل األعلال عن طريق حيث تساعد إدارة ادلعرفة ادلؤسس العمليات:فعالية  -
 اختيار وتنفيذ العلليات األكثر مناسبة وموائلة ألعلاذلا؛

 ة أكثر كفؤة من خقال:: حيث ؽلكن أن تكون ادلؤسسكفاءة العمليات -
 ؛نفتاح أكثر لُت على ادلباركة يف ادلعرفة واإلربفيز العام 
 ذبنب الدخقاء الذين يسعون للحصول على ادلعرفة؛ 
 ستنتاجات والوصول إذل األظلاط ادلختلفة من ادلعرفة القيلة؛تقليل الكلفة ذات العقاةة باإل 

ستفادة من ادلعرفة من خقال مساعلة العاملُت يف إنتاج حيث ؽلكن لللؤسسة اإل بتكار في العمليات:اإل
 رحة يف البكل التارل:احللول ادلبتكرة ىذه األبعاد مو 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
اخلامس حول رأس ادلال  بدروين ىدى، " إدارة ادلعرفة كأحد ادلرتكزات األساسية يف بقاء منظلات األعلال والرفع من كفاءة أدائها"، مداخلة رلن ادللتقى الدورل 1

ديسلرب  14، 13ةتصادية وعلوم التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي، البلف، إلديثة"، كلية العلوم اةتصاديات احلمنظلات األعلال العربية يف ظل اإلالفكري يف 
  .9، 8، ص، ص: 2011

ةؤسسالم إدارة المعرفة  المعرفة  
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 ةة ادلعرفة على العلليات يف ادلؤسسأثر إدار  :(6-3الشكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 280 :عبد الستار وآخرون، " ادلدخل إذل إدارة ادلعرفة"، مرجع سبق ذكره، ص المصدر:

 :1وللوصول إذل مستوى أداء جيد فيتلثل دور إدارة ادلعرفة فيلا يلي
ة، كلا أن العلل داخل ادلؤسسعرفة اجليدة وادلفيدة وخزهنا وتوزيعها وتطبيقها تسهل العلل إن توليد ادل        

ةيادة  جزدوو ستثلارىا، فضقًا عن مباركة العاملُت وتفاعلهم ص بالتقاط ادلعرفة والتبجيع على إوجود فريق متخص
 إذل:فعالة تقود تلك العلليات إلحداث التناسق والتناغم فيلا بينها وىذا يؤدي 

نتاج ومردودات ادلبيعات وتكاليف سوء ة للعلل عن طريق تقليل تكاليف اإلتقليل التكاليف اإلمجالي
 التعامل مع التقانات ووسائل العلل؛

 ة عن طريق إنتاج منتجات متقنة وأخرى مبتكرة وسريعة البيع؛زيادة العوائد ادلالية لللؤسس

                                                           
مبق"، رللة جامعة دمبق للعلوم سليلان فارس، " دور إدارة ادلعرفة يف رفع كفاءة أداء ادلنظلات دراسة ميدانية على شركات الصناعات التحويلية اخلاصة بد  1
 .73 :، ص2010، 2، العدد26تصادية والقانونية، اجمللد ةاإل

 إدارة المعرفة المعرفة

 كفاءة العمليات
نتاجيةتحسين اإل  

 التوفير في التكاليف

 فاعلية العمليات
خطاءقلة األ  

موائمة التغييرات 
 الممكنة

بتكارعملية اإل  
 تحسين العصف الذهني
التطبيق األفضل 
 لألفكار المبدعة
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االت م الكفء لللدخقات وإن تطبيق إدارة ادلعرفة يف رلستخدايق اإلنتاجية العالية يدل على اإلن ربقإ
 بتكارات وطرائق أكثر فاعلية؛األداء ادلختلفة يؤدي إذل إ

بتكار واألتيان بأشياء جديدة وزيادة الوعي الثقايف لدى العاملُت ة ادلعرفة إذل ربقيق اإلبداع واإلتقود إدار 
 من خقال التدريب والتعلم واحلوار.
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 :الصةخ
رتباط وثيق بُت إدارة ادلعرفة والتعلم التنظيلي، الذي يتم من إليو من خقال ىذا الفصل أن ىناك إما توصلنا     

رفية دائلة التعلم. وىي بذلك ات ادلعادلعرفة يف إطار ما يعرف بادلؤسسة ادلتعللة أو ادلؤسس خقالو توسيع وتعليق
خلطط علل على هتيئة بيئة مساعدة على التعلم والبحث والتطوير، وورع اات تعلل على هتيئة ادلناخ والمؤسس

ومواجهة التحديات لتحسُت األداء ة مرنة، والتكيف مع متغيَتات البيئة السريعة واألطر التنظيلية لتكون مؤسس
ة على ادلؤسسعوامل األساسية اليت تساعد أىم ال ة، بإعتبارهلعامل الببري يف ادلؤسسالببري والرفع من كفاءة ا

من كفاءة العامل الببري يف وةد توصلنا إذل أن إلدارة ادلعرفة دور كبَت ومهم يف ربسُت والرفع ربقيق أىدافها، 
ة، وذلك من خقال مساعلة عللياهتا يف ىذا الدور سواء تعلق األمر بتوليد ادلعرفة وذلك بتحويل ادلعرفة ادلؤسس

التبارك، أو زبزين ادلعرفة لفردي إذل ادلستوى اجللاعي عن طريق الضلنية إذل معرفة ظاىرية ومن ادلستوى ا
إذل  ستخدامها وتقامسها أفقيًا أو علودياً، وصواًل وإسًتجاعها عند احلاجة اليها، إرافة إذل نبرىا وتوزيعها وإ

لى تكيف ة ككل. من جهة والتأثَت عربسُت األدا الببري وأداء ادلؤسس ستفادة منها يفواإلتطبيق ىذه ادلعارف 
تعلم األفراد حىت يستطيع الفرد أن يكتسب ادلعلومات وادلهارت، وكذا األفراد شلا غلعل التعلم يستلر أكثر أو 

يؤدي إذل والتطبيق الفعلي إلدارة ادلعرفة  لوك الفرد العامل من جهة أخرى.تأثَت على الررا الوظيفي لتحسُت سال
ختقاف أساليب تطبيقها. ىذا الدور الكبَت واجللاعي بإردي إبتكار معرفة جديدة تسلح بعلليات التعلم الف

   وادلهم إلدارة ادلعرفة سنحاول تطبيقو ودراستو على أرض الواةع يف اجلانب التطبيقي.
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 تمهيد:
بعدما تطرقنا يف اجلانب النظري للمعرفة وكيفية إدارهتا وكذا متطلبات تطبيقها والوقوف على دورىا 
يف ربسُت األداء البشري، وصواًل لوجود عالقة نظرية بُت إدارة ادلعرفة واألداء البشري يف ادلؤسسة 

ىذه النتيجة دومنا تأكيدىا على أرض الواقع ادلعاش يف ادلؤسسات  اإلقتصادية، يعترب ىذا غَت كايف إلعتماد
اجلزائرية. وىذا من خالل إسقاط اجلانب النظري على مؤسسة إقتصادية والتأكد من كيفية التعامل وإدارة 

 )التقدم، النجاح التحكم، القيادةادلعارف داخل ادلؤسسات اجلزائرية، يف عصر أصبحت فيو ادلعرفة سر 
السيطرة( ولعل معرفة الداء تكون نصف الدواء، ولتكون الدراسة أكثر واقعية ونتائج أكثر نسبية  ،ةادلنافس

وجب علينا إختيار مؤسسة تتناسب وموضوع إدارة ادلعرفة، اليت تعترب أساس البقاء واإلستمرارية، دلا ذلا من 
ي ذلا. قد وقع إختيارنا على مؤسسة دور يف تفعيل وربسُت أداء األفراد الذي يرتبط مباشرة مع األداء الكل

 تتناسب وموضوع الدراسة بصفة خاصةسوناطراك ذات األمهية الكبَتة يف اإلقتصاد الوطٍت بصفة عامة و 
فموضوع الدراسة يتطلب مؤسسة هتتم وتستثمر أكثر يف عنصرىا البشري دبا يف ذلك إدارة ادلعارف اليت 

ا رائدة يف رلال عملها سواء على ادلستوى الوطٍت أو ادلنافسة سبتلكها وتسَتىا بأحسن طريقة، ىذا ما جعله
ادلديريات ادلسؤولة عن تسيَت قطاع  ىحدإضبط الدراسة أكثر فقد ركزنا على على ادلستوى الدورل، ول

لقطب الصناعي أرزيو، كما أهنا تسَت اليت تقوم خبدمة ا DRIZ ادلنطقة الصناعية بأرزيو شلثلة يف سوناطراك
(، من خالل إدارة الصناعية بالكامل من ناحية )األمن، ادلنشآت القاعدية، مكافحة احلرائق...اخلادلنطقة 

رلهزة بأحسن التجهيزات احلديثة وطرق العمل والتقنيات اجلديدة يف التسيَت واإلدارة، بناًء على ىذه ادلعايَت 
 اول:وأخرى إرتأينا إجراء الدراسة ادليدانية من خالل ىذا الفصل الذي يتن
 سوناطراك؛المبحث األول: تقديم عام لمؤسسة 

 المبحث الثاني: التحليل اإلجرائي للدراسة الميدانية.    
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 تقديم عام لمؤسسة سوناطراكالمبحث األول: 
وىي تتصدر قائمة ادلؤسسات الكربى يف  ال خيتلف إثنان على أن مؤسسة سوناطراك تعترب األوذل يف اجلزائر

اجلزائر، ومنوذج جزائري ناجح على ادلستوى الدورل مكنها من التوسع واإلستثمار حىت خارج احلدود 
الوطنية. ومن خالل ىذا ادلبحث سنتعرف أكثر على ىذه ادلؤسسة خاصة فيما يتعلق بنشأة ونشطات 

  ادلستقبل.   ادلؤسسة وكذا األىداف اليت تسعى إذل ربقيقها يف
 المطلب األول: مؤسسة سوناطراك

تبعية كانت تقضي على احلركة اإلقتصادية اجلزائرية إال أن سطرت إسًتاذبية خاصة شهد اإلقتصاد الوطٍت 
للخروج من ىذا ادلأزق، حل يكون عادل وشامل ويعطي البلد أحقية يف التحكم واإلستغالل األمثل 

خضام ىذا ولدت فكرة إنشاء مؤسسة سوناطراك كمؤسسة وطنية  دلواردىا وثرواهتا الباطنية. يف
للمحروقات، منذ ذلك احلُت وىذه األخَتة تسعى لتصبح مؤسسة كربى ومتكاملة ومنافسة على ادلستوى 

 الدورل يف الصناعة البًتولية والغازية فمىت أنشأت ادلؤسسة ومن تكون ياترى؟  
 الفرع األول: نشأة المؤسسة

 ادلعروفة للمحروقات والتسويق والتحويل والنقل واإلنتاج والتنقيب للبحث الوطنية ادلؤسسةلقد مت إنشاء 
  Sonatrek Société National de  Commercialisation des Hydrocarbures بسوناطراك

، وىي ادلؤسسة األكرب يف اجلزائر وقارة إفريقيا تعمل 1963-12-31 ادلؤرخ 791-63 رقم ادلرسوم دبوجب
يف قطاع احملروقات حيث تعمل يف البحث والتنقيب، اإلستغالل واإلستكشاف واإلنتاج والنقل، بعدما 

 : 1إقتصر دورىا على نقل وتسويق احملروقات وىي ربتل الصدارة عادلياً من خالل
 أول شركة غاز نفطية وغازية يف إفريقيا؛

 شركة غاز يف البحر األبيض ادلتوسط؛أول 
 ؛(GPL )ثالث مصدر يف العادل لغاز البًتول ادلميع
 ؛(GNL)رابع مصدر يف العادل للغاز الطبيعي ادلميع

 خامس مصدر يف العادل للغاز الطبيعي؛
  حتياطات وإنتاج الغاز الطبيعي؛سادس شركة عادلية من حيث إ

                                                           
 

1
، أطروحة ،" انعكاسات ربليل البيئة اخلارجية الدولية على التسيَت اإلسًتاتيجي للمؤسسة االقتصادية يف ظل العودلة"، دراسة حالة شركة سوناطراكشريف بوقصبة  

 .147: ، ص2015/2016بسكرة، اجلزائر،  –دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  التسيَت، جامعة زلمد خيضر 
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 عادلياً كشركة بًتولية؛ ربتل ادلرتبة الثانية عشر
 ادلرتبة اخلامسة والعشرون من حيث عدد ادلوظفُت؛

إذل  1964يع اليت قامت هبا مؤسسة سوناطراك منذ سنة يوضح تطور األحداث وادلشار  (1-4)واجلدول
 يومنا ىذا  يف ما يلي:

 .1964(: تطور األحداث والمشاريع منذ سنة 1-4الجدول )

 األحداث السنة
كلم والرابط بُت حوض احلمراء   805بطول  DZ1إنشاء أول خط أنبوب نفطي  - 1964

 وأرزيو
مليار م من غاز/ سنوياً  1.8تشغيل أول مركب لتمييع الغاز الطبيعي بسعدة تقدر بـ  -

 . GL4Z) مركب سبييع غاز ادليثان 
نشاء شهدت ىذه السنة توسيع النشاطات يف تسيَت قطاع احملروقات من خالل إ - 1965

 بُت احلكومتُت اجلزائرية والفرنسية. (ASCOOP)صبعية تعاونية
 والرفع من القدرة اإلنتاجية. OZ1تشغيل خط أنبوب بًتول  -
بعدما كانت ادلؤسسة تقتصر على إدارة األنابيب والتسويق أصبحت الشركة الوطنية  -

 للبحث واإلنتاج والنقل والتحويل والتسويق للمحروقات ومشتقاهتا.
ف اشم نشاطات التكرير والتوزيع، وإكتشهدت ىذه السنة شروع اجلزائر يف تأمي -  1967

 ألول مرة للنفط يف الربمة) حباسي مسعود شرق(؛
بادلئة يف النقل الربي  50إنشاء شركات اخلدمات واإلستحواذ على أكثر من  -

قات الغازية من للمحروقات يف اجلزائر، كما مت توسيع شبكة النقل من خالل نقل احملرو 
 حاسي الرمل عن طريق خط الغاز حاسي الرمل ادلسال.

 –نقل احملروقات الغازية من حاسي الرمل ومناطق اإلنتاج عرب خط حاسي الرمل  1968
 سكيكدة.

 اجلزائر كدولة عضو يف األوبك؛ - 1969
حاسي تكفل مؤسسة سوناطراك بإصلاز مشروع نقل غاز البًتول ادلميع وادلكثفات من  -

 مسعود أرزيو بعد موافقة احلكومة اجلزائرية على ادلشروع؛
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 تأميم المحروقات  1971فيفري  24 1971
شهدا ىذا التاريخ دخول اجلزائر لديناميكية حديثة وعهد جديد بصفة عامة، وكذا  -

توسيع مؤسسة سوناطراك ألنشطتها على مستوى صبيع منشآت النفط والغاز الطبيعي 
 الكلية على قطاع احملروقات بصفة خاصة؛والسيطرة 

 شراء أول ناقلة للغاز الطبيعي ادلسال ربمل اسم احلقل الغازي حلاسي الرمل؛ -
 م6.5( بسكيكدة, تبلغ طاقتو اإلنتاجية GL1Zتشغيل مركب سبييع الغاز الطبيعي) - 1972

/السنة طن92600و/السنة من الرب وبان طن170000ومكعب من الغاز الطبيعي ادلميع 
طن/السنة من البنزين وزلطات ربميل لناقلتُت من الغاز الطبيعي  0250ومن البوتان 

 مكعب؛ م70000إذل  50000بادلميع بطاقة انتاجية تقدر 
/السنة من الوقود و طن2400000تشغيل مصفاة أرزيو بطاقة إنتاجية تبلغ  -

حيم /السنة من الزيوت التشطن55000و/السنة من البيتومُت طن70000
 /السنة من غاز البًتول ادلميع.طن110000و

( بطاقة إنتاجية تقدر GP2Zتشغيل مركب فصل غاز البًتول ادلميع) - 1973
 طن/السنة من غاز البًتول ادلميع.600000ب

مليار م مكعب من الغاز الطبيعي  14ارتفعت الطاقة اإلنتاجية حلقل حاسي الرمل إذل  - 1974
 من ادلكثفات ادلستقرة. طن2400000و

 (MEREKSENاكتشاف حقل النفط "مركسن" ) - 1975
 تشغيل وحدتُت لتحويل ادلواد البالستيكية, واحدة يف سطيف و األخرى بالشلف . - 1976
شهدت اجلزائر إستثمارات ضخمة للمؤسسة ما جعلها من أكرب الدول ادلصدرة  - 1977

 للبًتول؛
"إذا هتدف إذل زيادة معدالت إنتاج HYDVALاحملروقة("تطبيق خطة)ربديد قيمة  -

 النفط و الغاز و استَتاد الغاز ادلرتبط بالبًتول إلعادة حقهم يف إطار اإلستَتاد الثانوي.
مليار م مكعب/ سنويا من  18حلاسي الرمل، بطاقة إنتاجية تقدر بـــ  1تشغيل الوحدة - 1978

 ماليُت طن/ سنويا من ادلكثفات؛ 3الغاز و
مليون  17.5بأرزيو حيث تبلغ طاقتو اإلنتاجية  (GL1Z)تشغيل مركب التمييع -

 مكعب/ سنويا من الغاز الطبيعي ادلميع.
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شروع مؤسسة سوناطراك يف اخلطة اخلماسية من خالل إعادة ذبديد عملية إعادة  - 1979 
 شركة؛ 17اذليكلة ومت على إثرىا إنشاء 

إنشاء قاعدة اقتصادية كثيفة من خالل إطالق اجلزائر لعدة مشاريع إقتصادية كبَتة،   -
 وإستثمار عائدات النفط يف مشاريع التنمية اإلقتصادية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1981 
 

مسحت إعادة اذليكلة يف ادلؤسسة من ربسُت وضعية ادلؤسسة وقد أصبحت ادلؤسسة   -
عامل يف سنة  103.300إذل مؤسسة ذات أزيد من  1963عامل سنة  33ذات 

 ؛1981
مليار م  13( ببطيوة، ذو قدرة على ادلعاجلة قدرىا GL2Zمت بدء تشغيل رلمع) -
 /سنويا. م

إعادة اذليكلة اليت نتج عنها رلموعة من ادلؤسسات  كما قررت ادلؤسسة يف ىذه السنة
 ادلستقلة عن الشركة األم:

 ادلؤسسات الوطنية للصناعة البًتوكيماوية؛ -
 ادلؤسسة الوطنية للمطاط والبالستيك؛ -
 ادلؤسسة الوطنية للحفر؛ -
 ادلؤسسة الوطنية خلدمة اآلبار؛ -
 ادلؤسسة الوطنية للهندسة ادلدنية وادلعمارية؛ -
 ادلؤسسة الوطنية للجيوفيزياء؛ -
 ادلؤسسة الوطنية خلدمة اآلبار؛ -
 ادلؤسسة الوطنية للنقل عرب األنابيب؛ -
 ادلؤسسة الوطنية لألشغال البًتولية الكربى؛ -
 ادلؤسسة الوطنية لتكرير البًتول؛ -
 ادلؤسسة الوطنية الغاز والكهرباء؛ -
 مركز البحث لتقييم الطاقة ومشتقاهتا؛ -
 عهد اجلزائري للبًتول؛ادل -
 وكالة ترقية وعقالنية إستعمال الطاقة -

 
 
 

 اإلنفتاح على الشراكة
ادلتعلق بتحديد األشكال القانونية  1985أوت  19ادلؤرخ يف  14-26القانون رقم  -
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1986-
1990 

ألنشطة التنقيب و اإلستكشاف والبحث ونقل احملروقات اليت تسمح لسونا طراك 
 على الشراكة. باإلنفتاح

أربعة أنواع من الشراكة كانت زلتملة وذلك دبنح سوناطراك شرف احلصول على  -
 :بادلئة عن 51تقلمشاركة ال 

("عقد تقاسم  psc(" )Contracte Sharing Productionشراكة) -
 اإلنتاج؛

 شراكة عقد اخلدمة؛ -
 يب شركة ذباريةيؤسس الشريك األجنالشراكة بادلشاركة دون شخصية قانونية حيث  -

 دبوجب  القانون اجلزائري الواقع مقرىا باجلزائر.
 

1991-
1995 

تسمح للشركات  ،1991يف ديسمرب  91/01دخلها القانون أالتعديالت اليت  -
اسًتداد األموال ادلستثمرة ومنحهم مكافأة عادلة و األجنبية الناشطة خاصة يف قطاع الغاز 

 للمجهود ادلبذول.
شركة نفطية منها الكربى اتصال مع الشركة سوناطراك ومت  130أقامت أزيد من  -

عقد للبحث والتنقيب خالل السنتُت اليت عقبت اإلطار ادلؤسسي  26اإلمضاء على 
  اجلديد.

 Farellفايل" روبا ادلسمى "بيدرو دورانأو تشغيل خط األنابيب ادلغرب أ بد -  1996 
Duran Pedro زيد أغال عرب ادلغرب حيث تقدر قدرتو بالربتسبانيا و إ" الذي ديون

 مليار م مكعب من الغاز سنويا. 11من 
 
 
 
من سنة 
2000  

 رلال:يف  ةقامت سوناطراك ببذل جهود معترب  -
 ؛التطويرستكشاف و اإل  -
 ل لنقل احملروقاتيف اذلياكستغالل احلقول و إ - 
 ادلسال. يف ناقلة الغازمصانع التمييع الغاز الطبيعي و  -

إطار عملية التطوير األداء والتدويل  مت إطالق العديد من ادلشاريع يف ،2000منذ سنة 
ذا ذباوز اذلدف احملدد كو  ،وتطوير البًت وكيماويات والتنويع يف األنشطة رلمع سوناطراك

 و ادلتعلق باإلنتاج األورل. 2007-1999للفًتة 
( من قبل اجملهود الذايت 2015-99الفًتة )حققت احلقول اليت وضعت حيز اإلنتاج يف 

 رتفاعا كبَت.إلسوناطراك أو عن طريق ادلشاركة تزايدا يف النتاج األورل الذي عرف 
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من إعداد الطالب بناًء على) وثائق خاصة بادلؤسسة، الدراسات السابقة، من خالل ادلوقع اإللكًتوين    المصدر:
http://www.sonatrach.dz/  :13/03/2017بتاريخ) 

 الفرع الثاني: نشاطات وأهداف المؤسسة
على القيام دبختلف النشاطات وادلهام عرب سلتلف فروعها وكما رباول ربقيق مؤسسة سوناطراك  تعمل

 رلموعة من األىداف سنتطرق إليها يف ما يلي:
 ونشطات المؤسسةمهام : أولً 

 تقوم مؤسسة سوناطراك دبجموعة من النشاطات وادلهام ديكن حصرىا يف:
 اإلستكشاف؛

 البحث والتطوير؛
 اإلنتاج؛
 احلفر؛

 اذلندسة والبناء؛
كبًتول خام إذل أماكن التخزين وتصديرىا أو إذل البلدان   ماكن إستخراجهانقل وإيصال احملروقات من أ

 اصة بالنفط؛األخرى، كما تشمل العملية ربميل الناقالت اخل
 العمل على تكرير وربويل احملروقات؛

 زلاولة إقامة صناعات بًتوكيماوية؛
 تقوم ادلؤسسة حبفر اآلبار البًتولية؛

 العمل على إستخراج احملروقات السائلة؛
الزيوت  توزيع احملروقات ونقلها سواء السائلة أو ادلكثفة وتكرير البًتول، كما تعمل على توزيع وزبزين 

 والزفت وغَتىا من ادلشتقات البًتولية؛
 توفَت كل وسائل النقل من أنابيب وشاحنات، الباخرات اخلاصة بنقل احملروقات؛

 Cogizولنقل ادلواد اذليدروكربونية  Hyprocمؤسسة   العمل على إدارة عمليات ادلبيعات من خالل
 للتسويق؛

 العمل على التسويق الداخلي واخلارجي للمحروقات ومشتقاهتا، وكذا القيام بعملية الشحن؛
 القيام بعملية التفاوض وتسيَت العقود ادلتعلقة باإلسًتاد والتصدير؛

http://www.sonatrach.dz/
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 األسواق العادلية؛ البحث ادلستمر عن األسواق اجلديدة لتسويق منتجات ادلؤسسات عرب
العمل على ربليل البيئة اخلارجية وكل مايدور يف الساحة العادلية من معايَت السوق الدولية، وكذا 

 اإلسًتاذبيات اجلديدة للبيع ومتابعة العقود ادلربمة مع ادلؤسسات اخلارجية والعادلية؛
اجات، واحلرص على ربضَت العمل الدائم على تقييم قدرات ادلؤسسة وتسجيل النقائص وجلب اإلحتي

سلططات التطوير واإلستغالل األمثل ذلذه القدرات يف ما خيص النقل والتصدير، والعمل على ضباية وصيانة 
 ىذه النشاطات؛

 والسائلة الغازية أشكالو شىت يف الطبيعي الغاز تسويق، و حدود ألقصى وادلكثفات ادلميع البًتول غاز إنتاج
 ادلكررة بادلنتجات الوطنية السوق حتياجاتإ وتلبية ،للتصدير اخلام إذل النهائية ادلنتجات واستبدال

 .البالستيكية وادلواد واألمسدة والبًتوكيماويات
 ثانياً: أهداف المؤسسة

 تسعى مؤسسة سوناطراك جملموعة من األىداف ديكن حصرىا يف:
أساس وعمود قيام ادلؤسسة والبقاء يف الريادة واإلستثمارات  (AMONT)تعترب ادلؤسسة أن ادلنبع 

 اخلارجية لذا وجب الًتكيز واإلستمرارية؛
 يف ادلنطقة؛ (AVAL)تنويع أنشطة ادلصب  

 العمل على خلق الثروات لتحقيق التنمية االقتصادية واإلجتماعية والنمو ككل؛
 التنقيب والبحث ادلستمر عن احملروقات وإستغالذلا؛

 عمل على معاجلة الغاز الطبيعي؛ال
 العمل على تسويق احملروقات سواء تعلق االمر بالغازية أو السائلة؛

العمل على إبرام عقد شراكات مع سلتلف ادلؤسسات العادلية اليت تسيطر على نشاطات احملروقات يف 
 سلتلف دول العادل؛

على مدى طويل األجل من خالل تسطَت  ربقيق اإلكتفاء الذايت للجزائر من إحتياجاهتا من احملروقات
 برنامج وإسًتاذبيات على األمد البعيد؛

 توسيع أشغال ادلؤسسة خاصة يف اخلارج لتدعيم وزلاولة ربقيق حصة يف السوق العادلية؛
العمل على ربسُت صورة ادلؤسسة ادلستمرة يف العادل كلو وضرورة احلفاظ عليها كمؤسسة رائدة يف اجلزائر 

 وإفريقيا؛
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 العمل على ربسُت طرق العمل وفق ادلعايَت العادلية خاصة يف نشاطات النقل والشحن والتكرير؛
العمل على تقوية الطاقة التكنولوجية وطرق التسيَت احلديثة خاصة يف ظل إشتداد ادلنافسة العادلية حدة، 

التكرير من جهة وتنوع طرق العمل سواء يف نشاط اإلستكشاف، النقل والتخزين من جهة أو نشاط 
 أخرى؛

 هتدف مؤسسة سوناطراك إذل تنويع نشاطاهتا  على الساحة الدولية والوطنية؛
هتدف ادلؤسسة للحصول على الًتاخيص وإتفاقيات متعلقة بقطاع احملروقات لتوسيع النشاط وتطوير 

 ادلؤسسة أكثر.
                       الفرع الثالث: الهيكل التنظيمي لمؤسسة سوناطراك 

واألقسام والفروع ديكن ذكر أمهها يف ما  ريات الفرعيةيحيوي اذليكل التنظيمي للمؤسسة رلموعة من ادلد
 يلي:

 األمانة العامة
 رللس ادارة ادلؤسسة

 خلية الشؤون ادلالية خارجية
 اللجنة  التنفيدية

 مركز تطوير ادلؤ سسة
 مديرية   شؤون اخلدمات العامة 

 مديرية اسًتاتيجية الصناعة و التجديد
 مدير ادلوارد البشرية

 مديرية التعاون الدورل و الشراكة
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 لمؤسسة سوناطراك  (: المخطط العام1-4لشكل)ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 المصدر: وثيقة خاصة بالمؤسسة

المديرالعام  

 فرع نشاط البحث و التنقيب

فرع النشاط التطوير و استغالل 

 المناجم والمحروقات

شبكة  فرع النشاط تطوير و استغالل

 النقل القنوات

فرع النشاط تطوير و استغالل تمييع 

 و تحويل المحروقات

 فرع النشاط تسويق المحروقات

مستقلة فروع  

 الديون

المؤسسةمجلس ادارة   

 اللجنة  التنفيدية

promos 

 االمانة العامة

 الشؤون القانونية

 خلية الشؤون المالية خارجية

 لجان

 مدير المالية و الميزانية

 مدير الدراسات والتخطيط و التنفيد

 مدير الموارد البشرية

مديرية استراتيجية الصناعة و 

 التجديد

 مديرية التعاون الدولي و الشراكة

مديرية االتصال و  استراتجية 

 الصور

 مديريةاالستماع و االستشارة

 مديرية البحث و االنتاج

 مديرية العالقات العامة

 مركز االعالم االلي

 مركز تطوير المؤ سسة

 مديرية   شؤون الخدمات العامة 

 مديرية االدارة العامة
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    "   DRIZسوناطراك "المطلب الثاني: تقديم مؤسسة الدراسة الميدانية 
بعدما تطرقنا دلؤسسة سوناطراك بصفة عامة وحىت تكون الدراسة ىادفة وسبكننا من الوصول لنتائج 
أفضل مت الًتكيز على أحد األقسام ادلهمة يف ادلؤسسة وىو قسم تسيَت ادلنطقة الصناعية كاماًل متمثل يف 

انب النظري يف ىذه الدراسة على أرض الواقع وإسقاط اجل لتجسيدأرزيو.  DRIZمؤسسة سوناطراك 
ادليدان خاصة إذا تعلق األمر بإدارة ادلعرفة واألداء البشري حيث سنتعرف أكثر وعن قرب عن ىذا القسم 

 ادلهم يف ادلنطقة ككل يف ما يلي.  
 "DRIZ "ex-egzia أرزيو قسم تسيير المنطقة الصناعيةالفرع األول: 

ادلهمة يف مؤسسة سوناطراك اليت تقوم من األقسام دورًا مهما يف ادلنطقة لذا تعد  DRIZتلعب 
ادلنشات  األمن،)هنا تسَت ادلنطقة الصناعية بالكامل من ناحية أكما   ،رزيوألقطب الصناعي خبدمة ا

ت إشراف رب ،1984مارس 3من  59-84أنشئت دبوجب ادلرسوم (. مكافحة احلرائق...اخل القاعدية،
صبحت مؤسسة مستقلة ذات طابع اقتصادي مث ربولت اذل أ 1986ويف عام ، وزارة الطاقة وادلناجم

قررت سوناطراك ضمها من جديد اليها لتصبح قسم  2012ويف عام ، 1999سنة  SPAمؤسسة مسامهة 
 ."DRIZ "ex-egziaأرزيو تسيَت ادلنطقة الصناعيةوىو قسم سلتص يف تابع جملمع سوناطراك. 

 الفرع الثاني: مهام المؤسسة
  :2يلي دبجموعة من ادلهام ديكن حصرىا يف ماتقوم ادلؤسسة 

 من خالل: تسيير المخاطر الصناعية:
 الدعم على مكافحة احلرائق؛ 
 ؛ثتنسيق خطط الطوارئ والوقاية من سلاطر التلو  
 التوعية والتدريب يف رلال االمن الصناعي. 

 من خالل::  HSEمن والحمايةتسيير األ
 ؛األمن الداخلي سهر على مصلحةالالتنظيم و  التسيَت،

 ؛ضباية ادلنطقة الصناعية ارزيو
 ؛(l’assistance mutuelle) إدارة وتنسيق ادلساعدة ادلتبادلة 

  كم؛  48واحمليط الداخلي على طول  ادلنطقة الصناعيةضباية 
                                                           

2
  .22، ص: 9191الجريدة الرسمية، أرشيف المؤسسة،   
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 من واجليش الشعيب.ت والبضائع بالتنسيق مع مصاحل األادلراقبة الدقيقة دبا فيها حركة األفراد وادلركبا 
  تسيير البنية التحتية المشتركة:

 ؛اذلياكل وادلعدات والطرق والشبكاتتسيَت 
 ؛الصناعية ةستغالل وتطوير ادلنطقإجيات ادلعتمدة من قبل الشركة يف تنفيذ السياسات واالسًتاتي 
 ؛تسيَت ادلعطيات وخطط لتطوير القطب الصناعي أرزيو 
 ؛ىكتار 2700تسيَت األمالك العقارية للمنطقة الصناعية اليت سبتد على مساحة  
 ؛ىتمام ادلشًتكأن القضايا ذات اإلالتنسيق بُت سلتلف العمالء وسبثيلها مع السلطات احمللية بش 
 ي؛طات الالزمة لتنشيط القطب الصناعتعزيز اخلدمات ادلشًتكة والنشا 
اليت قد تكون ذات صلة مباشرة أو غَت  (العقارية ادلالية، ة ،التجارية،الصناعي) وكذلك صبيع العمليات 

 .3مباشرة لغرضها العام
يتكون اذليكل التنظيمي للمديرية  من رلموعة من ادلديريات  :ؤسسةالهيكل التنظيمي للمالفرع الثالث: 

 : 4كما يلي(2-4) الفرعية اليت تضمها موضحة يف الشكل رقم
 والتطوير؛ات مديرية التقني

 ؛مديرية الصحة والسالمة والبيئة
  مديرية ادلنشات التحيت؛

 ؛مديرية اإلدارة العامة وادلوارد البشرية
 يرية ادلالية والشؤون القانونية؛مد

 ية ضباية ادلنطقة الصناعية ارزيو؛مدير 
 .خلية تسَت الصفقات

 
 
 
 

                                                           
3
 SONATRACH, LA REVUE 05, 2009,  P38.  

4
 وثائق خاصة بادلؤسسة.  
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 DRIZ ؤسسة(: الهيكل التنظيمي للم2-4الشكل ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلؤسسةخاصة بوثائق  المصدر:

 الثاني: التحليل اإلجرائي للدراسة الميدانيةالمبحث 
ديد اإلطار ادلنهجي يتناول ادلبحث الثاين رب ،يف ادلبحث األولبعدما مت التعرف على مؤسسة الدراسة 

إعتمادًا على النسب ادلؤوية والتكرارات النسبية إضافة الوصفي لنتائج اإلستبيان، تحليل ال للدراسة وكذلك
وكذا زلاولة إجياد طبيعة العالقة بُت إدارة ادلعرفة  للمتوسطات احلسابية واإلضلراف ادلعياري لعبارات كل بعد

 .واألداء البشري
 وصف مجتمع وعينة الدراسةالمطلب األول: 

سيتم التعرف على أداة الدراسة وادلراحل اليت  كماربديد رلتمع وعينة الدراسة   ل ىذا ادلطلبيتناو 
ف اإلجراءات ادلتبعة يف تطبيقو سيتم التأكد من صدق وثبات أداءة الدراسة وسلتلو مرت يف تصميمها، 

 ربديد سلتلف األساليب اإلحصائية اليت سيتم اإلعتماد عليها يف ربليل البيانات إحصائيا.إذل  إضافة 
 
 

 رزيوأادلديرية اجلهوية الصناعية 

 سكرتَتة

مديرية اإلدارة العامة وادلوارد 
 البشرية

 مديرية ضباية ادلنطقة الصناعية
 رزيوأ

 مستشار األمن الداخلي

 خلية تسيَت الصفقات

 مديرية ادلالية و القانونية

السالمة  مديرية الصحة و
 والبيئة

 مديرية ادلنشات التحتية  مديرية التقنيات والتطوير
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 مجتمع الدراسةعينة و تحديد الفرع األول: 
إلجراء أي دراسة ميدانية إحصائية ال بد من ربديد رلتمع وعينة الدراسة كأول خطوة لتحديد 

  إذباه ىذه األخَتة، وىو ما سنتطرق لو يف ىذا الفرع يف ما يلي:
   أوًل: مجتمع الدراسة

أو األسواق التجارية أو  ؤسساترلموعة زلددة من األشخاص أو ادليعرف رلتمع الدراسة بأنو:"
فراد ادلكونيُت أن رلتمع الدراسة ديثل رلموع األ دباو  "،5الطالب أو غَتىا اليت ذلا بعض اخلصائص ادلشًتكة

 ادلؤسسةعمال مثل يف صبيع يت الدراسة ىذه رلتمع فإن عتمادا على مضمون اإلشكالية إدلشكلة الدراسة و 
 مقسمُت على صبيع األقسام يف ادلديرية.عامل  450يبلغ عددىم  الذيالدائمُت 

     عينة الدراسةثانياً: 
وربمل نفس خصائصو وتعرف بأهنا:"رلموعة مصغرة وجزئية الدراسة سبثل العينة جزء من رلتمع  

ونظراً لعدم القدرة على القيام بادلسح الشامل جملتمع "، 6من رلتمع الدراسة ويعتمد عليها لتجميع البيانات
فقد وجب علينا إعتماد أسلوب العينات من  ،ألسباب خارج عن نطاقنا ومتعلقة بادلؤسسة خاصةالدراسة 

 أقسام 7مقسمة علىفرد عامل يف ادلؤسسة،  109قدرىا عشوائية  ختيار عينة إمت أجل صبع البيانات، لذا 
قابلة للدراسة بسبب عدم الغَت حذفت منها ( و 127)منها أسًتجعت إستمارة، 150مت توزيع بعدما 

 يوضح ذلك: (2-4)سًتجاعها واجلدولإاذلا وصالحيتها للتحليل االحصائي، وأخرى دل يتم كتمإ
 (: توزيع عدد اإلستبيانات وإسترجاعها2-4الجدول)

 العدد الصاحل للدراسة عدد اإلستبيانات ادلسًتجعة عدد اإلستبيانات ادلوزعة اإلستبيانات
 %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد

 72.67 109  84.67 127 100 150 اجملموع الكلي
 من إعداد الطالب بناًء على معلومات اإلستبيان. المصدر:

 
 
 
 

                                                           
 .22: ص، 2015، دار ادلناىج للنشر والتوزيع، األردن، SPSSشفيق العتوم، طرق االحصاء باستخدام   5
 .96: ، ص2009، 4العينة"، رللة الواحات للبحوث والدراسات ، العدد عادل مرابطي، عائشة ضلوي،"  6
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 الفرع الثاني: أساليب جمع البيانات
 رلتمعة يف:عتمدت الدراسة على رلموعة من األساليب واألدوات جلمع البيانات إ

 أوًل:أداة الدراسة
ذباه ة لفظية بسيطة اذلدف منها معرفة إأداالذي يعترب"  ستبيانعتمدت ىذه الدراسة على أداة اإلإلقد  

الوحيدة اليت زبدم ىذه األخَتة من جهة، والالزمة الوسيلة  بالتارل يعترب"، و  7ادلستجوبُت ضلو موضوع معُت
ت ىذه العملية حىت الوصول إذل مر  حيثجلمع ادلعلومات من جهة أخرى، وزلاولة الوصول إذل حقائق 

 كما يلي: (1) ستبيان النهائي ادلوضح يف ادللحق رقماإل
عتماد على الدراسات السابقة والكتب ادلتعلقة بالتخصص  لصياغة زلاور وفقرات كل بعد اإل
وحىت تسمح  دبتغَت األداء،أو دبتغَت إدارة ادلعرفة فروض الدراسة سواء تعلق األمر إشكالية و مع حىت تتوافق 

 صورهتا النهائية بإجراء الدراسة والقيام بإختبار الفرضيات؛
ستبيان يف صورتو األولية مت عرضو على رلموعة من األساتذة خاصة داخل اجلامعة من بعد إسبام اإل

 خالل حذف وتغيَت صياغة العبارات وتصحيح األخطاء ليخرج يف صيغتو النهائية للتحكيم النهائي؛
 ما يلي:ىذه الدراسة  ستبيانإ تضمن

وقد مشل على ادلتغَتات الدديغرافية لعينة الدراسة ويظهر ىذا من خالل) اجلنس، العمر،  :الجزء األول
 ( وىذا من أجل وصف عينة الدراسة؛، اخلربةالعلمي ستوىادل

 تشخيصىي ) أبعاد 6مقسمة على دارة ادلعرفة عبارة سبحورت حول إ 36 اجلزء تضمن ىذا  :الجزء الثاني
 6( وكل بعد حيوي ادلعرفة إدارة تقانة، ادلعرفة تطبيق، ادلعرفة توزيع، ادلعرفة زبزين، ادلعرفة توليد ،ادلعرفة

 عبارات؛
أبعاد وكل بعد  3حول األداء البشري مقسمة على عبارة سبحورت  15تضمن ىذا اجلزء الجزء الثالث: 

  ( يف ما يلي: 3-4)، كما يوضحها اجلدولعبارات5وي حي
 
 
 
 

                                                           
 .16: ، ص2010، 2زياد بن علي بن زلمود اجلرجاوي،" القواعد ادلنهجية الًتبوية لبناء االستبيان"، مطبعة أبناء اجلراح، فلسطُت، ط  7
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 (:وصف فقرات اإلستبيان3-4الجدول )
 عدد  العبارات لكل بعد األبعاد لكل متغَت  متغَتات الدراسة

 
 ادلستقل

 

 
 

 إدارة ادلعرفة 

 6 تشخيص ادلعرفة

 6 ادلعرفة توليد

 6 زبزين ادلعرفة 

 6 توزيع ادلعرفة

 6 تطبيق ادلعرفة

 6 تقانة إدارة ادلعرفة

  
 التابع

 
 األداء البشري

 5 األعمال  تنفيذ كفاءة

 5 جودة العمل

 5 العمل دبتطلبات وااللتزام ادلعرفة

 51 9 اجملموع
 ستبيان.طالب بناء على اإلمن إعداد ال المصدر:

 ثانياً: مقياس الدراسة
حيث ( 4-4)كما ىو موضح يف اجلدول  لقد إعتمدت ىذه الدراسة على مقياس ليكرت اخلماسي 

 يف ما يلي:( لغَت موافق سباماً 1( دلوافق سباماً والدرجة )5الدرجة )تعطي 
 مقياس ليكرت اخلماسي (:4-4الجدول )

 غَت موافق سباما غَت موافق زلايد موافق موافق سباما التقييم
 1 2 3 4 5 الدرجة

 بناء على دراسات سابقة طالبمن إعداد الالمصدر: 

كما ( 5-4) واجملاالت موضحة يف اجلدول  ربديد ادلدىحسب تقسيم مقياس ليكرت اخلماسي وقد مت 
 يلي:

 وعليو يتم ربديد درجة ادلوافقة) منخفض، متوسط، مرتفع(. 1.33= 1/3-5 =طول الفئة 
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 مهية بالنسبة للفقراتدرجة األ :(5-4الجدول )

 مستوى األمهية اجملال

 منخفض [1 -2.33 [
 متوسط [3.66-2.34 [

 مرتفع [3.67- 5[       
 بناءاً على الدراسات السابقة طالبمن إعداد ال المصدر:

 األداةثالثاً: صدق 

قدرة أداة القياس على  "بأنو ويعرفيف أي دراسة جيب القيام هبا مهم جداً  (اإلستبياناألداة )يعترب صدق 
 وىو ما سنقوم بو يف ىذه الدراسة يف ما يلي: ، "8قياس ما ىو مطلوب قياسو

 ) الصدق الظاهري(أوًل: صدق المحكمين
قمنا بعرض اإلستبانة يف صورهتا األولية على رلموعة  داة الدراسةالظاىري ألصدق الللتحقق من 

 وتقدمي األراء وتسجيل ادلالحظات حول الفقرات لتحكيمبعد التقييم وا ،ختصاصوأىل اإلمن األساتذة 
ظهر لنا وبعد األخذ بآراءىم ومالحظاهتم وتصحيحهم  ،احملكمُتاألساتذة ( ديثل قائمة 2)رقم  وادللحق

   يلي: ما
 موافقة احملكمُت باألغلبية على صدق اجملاالت ومالئمتها ذلذه الدراسة؛

 السالمة اللغوية لصياغة الفقرات ووضوحها للمستجوب؛ 
 موضحة كما يلي: عادة صياغة بعض الفقراتحذف أو إ

   ؛ستبداذلم بالكامل بعبارات أخرىإو توزيع ادلعرفة بعد من  5و 4تغيَت الفقرات 
 ؛من بعد التوزيع 7و  1العبارة  تغيَت صياغة 

 ؛من بعد توليد ادلعرفة وتغيَتىا 1حذف العبارة 
 ؛من بعد توزيع ادلعرفة 6تغيَت صيغة العبارة 

 ؛من بعد  تقانة ادارة ادلعرفة 1 العبارةغة  اصي تغيَت
 ؛من بعد تقانة ادلعرفة 7حذف وتغيَت العبارة 

                                                           
8
اإلجتماعية دراسة عينة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب  مقدم وىيبة،" تقييم مدى استجابة منظمات األعمال يف اجلزائر للمسؤولية  

 .280، ص2013/2014اجلزائري"، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، زبصص علوم التسيَت، جامعة وىران 
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 ؛من زلور األداء 5تغيَت الفقرة رقم 
 .من بعد  تطبيق ادلعرفة 5و  4رقم  عبارةعادة صياغة الإ

يف األخَت على النسخة بعد التغيَت واإلضافة وحذف ما يستوجب حذفو خلدمة الدراسة ومتغَتاهتا ربصلنا 
         ستبيان موضح توزيعها يف ما يلي:األخَتة لإل

 (: يوضح توزيع وعدد الفقرات حسب كل بعد6-4لجدول)ا
 عباراتعدد ال البعد الرقم

 6 تشخيص ادلعرفة 1

 6 توليد 2

 6 زبزين ادلعرفة 3

 6 توزيع ادلعرفة 4

 6 تطبيق ادلعرفة 5

 6 تقانة إدارة ادلعرفة 6

 15 األداء البشري 7

 51 الكلي للعبارات المجموع 
  ستبيانالطالب بناًء على نتائج اإل من إعداد المصدر:

 ثبات أداة الدراسةثانياً: 
ويقصد بثبات  ىم ادلقاييس والطرق اليت ديكن قياس هبا ثبات أداة القياسيعترب ألفا كروباخ من أ

ومن  "9أن يعطي النتائج نفسها إذا أعيد تطبيق اإلستبانة على نفس العينة يف نفس الظروف"أداة القياس
 حيث تعترب القيمةكرونباخ حلساب الثبات ألفا   معادلة  مناستخدإلتحقق من ثبات أداة الدراسة أجل ا

 (Alpha ≥0.60)   يوضح لنا معامل ثبات اإلتساق  (7-4)تطبيقياً يف العلوم اإلنسانية واجلدول مقبولة
   الداخلي:

 )ألفا كروباخ( (: معامل الثبات7-4الجدول )
 كرونباح الكلية قيمة ألفا   عدد العبارات

 0.912 عبارة  51
 .spss20وإعتماداً على  اإلستبيان نتائجمن إعدا الطالب بناًء على  المصدر:

                                                           
، 2016، 1مركز الكتاب األكادديي، األردن، ط"، Spssجاسم زلمد التميمي، وسام مالك داود:" اإلحصاء احليوي باستخدام برنامج   9
 .354: ص
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( وىو 0.912)ت قيمتو بلغ الذي معامل الثبات الكلي ألفا كرونباخ ( 1-3وادللحق )يبُت اجلدول التارل 
ستبيان ن اإلأوىذا يدل على ( 0.60) اإلنسانيةالقيمة الطبيعية يف العلوم بإعتباره أكرب من معامل جيد، 

 الدراسة ادليدانية.ذلذه شلا يؤكد صالحية إستخدامو اخلاص هبذه الدراسة يتمتع بدرجة عالية من الثبات، 
 الفرع الثالث: األساليب اإلحصائية المستعملة

ربليل عبارات كل بعد  تعتمد ىذه الدراسة على رلموعة من األساليب اإلحصائية اليت زبدم
وإختبار الفرضيات والوصول إذل األىداف ادلسطرة يف البداية، فقد مت اإلستعانة بربنامج احلزمة اإلحصائية 

ورلموعة من األساليب اإلحصائية نذكرىا لتحليل البيانات  20ذات اإلصدار  spssللعلوم اإلجتماعية 
 يف: 

 القياس؛أداة ثبات للتحقق من    (Cronbach alpha)ختبار ألفا كرونباخإ 
دلعرفة درجة أمهية الدراسة على ادلتوسطات احلسابية  للتعرف أكثر على خصائص العينة إعتمدت

إجابات عينة الدراسة وكذا ترتيب العبارات حسب قيمة ادلتوسط لكل عبارة، أما اإلضلراف ادلعياري دلدا 
أو تشتت العبارة وىي تًتاوح أو تقًتب من الواحد أو أكثر حسب قيمتها يف   إضلراف اإلجابات بإنسجام

  توزيعات التكرارية والنسب ادلؤوية.، إضافة إذل الكل عبارة
ن: دلعرفة مدى وجود عالقة بُت إدارة ادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة و سَت معامل اإلرتباط ب

 وربديد طبيعة ىذه األخَتة. DRIZسوناطراك
 الطلب الثاني: عرض تحليل وإختبار الفرضيات

بعدما مت التعريف بأداوات وسلتلف األساليب اليت سنعتمد عليها يف ىذه الدراسة سنقوم بعملية التحليل 
 خَت.والتوصيف لعينة الدراسة، وكذا ربليل أبعاد ادلتغَتات   فاختبار الرضيات يف األ

 عينة الدراسة لخصائص الفرع األول: الوصف اإلحصائي 
من أجل التعرف على اخلصائص الدديغرافية لعينة الدراسة إحتوى اجلزء األول من اإلستبيان على 
ىذه اخلصائص من خالل) اجلنس، السن، ادلستوى التعليمي، اخلربة ادلهنية(. وسيتم التطرق ذلذا بالتحليل 

عتماد على برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم والتمثيل البياين دلختلف اخلصائص ادلتعلقة بعينة الدراسة وباإل
  .20ذات اإلصدار  spss اإلجتماعية
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سلتلف اخلصائص الشخصية وكل ما يتعلق بالــ) اجلنس، السن، ادلستوى  (8-4) يبُت اجلدول
 عدد سنوات اخلربة( لعينة الدراسة وسيتم التفصل فيها حسب كل خاصية: ،الدراسي

 الديمغرافية لعينة الدراسة.(: الخصائص 8-4الجدول)
 التكرار اخلصائص

1  
 الجنس

 76 ذكر
 أنثى 33

 109 المجموع الكلي
2 

 السن

 11 29إذل  20ما بُت 
21 
55 
22 

 39إذل  30ما بُت  
 49إذل  40ما بُت 

 سنة فما فوق  50
 109 المجموع الكلي

3  
 

 المستوى  العلمي 

 18 تقٍت سامي
58 
00 
00 
33 
00 
00 

 ليسانس
 ماسًت 

 ما سًت مهٍت 
 مهندس 
 ماجسًت
 دكتوراه 

 109 المجموع الكلي
4  

 الخبرة المهنية
 5 سنوات5أقل من  

47 
40 
17 

 سنة 15سنوات إذل  6من 
 سنة 25سنة إذل  16من 

 سنة 25أكثر من 
 109 المجموع الكلي

 اإلستبيان. نتائجالطالب بناًء على  من إعدا المصدر:
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 خصائص عينة الدراسة حسب اجلنس: (9-4)يبُت اجلدول رقم  الجنس:
 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس9-4الجدول رقم)

 %النسبة  التكرار أفراد العينة  /اجلنس

 69.7 76 ذكر

 30.3 33 أنثى

 100 109 الكلي المجموع

 .spss20وإعتماداً على  اإلستبيان نتائجالطالب بناًء على  من إعدا المصدر:

أن ما نسبتو   20ذات اإلصدار  spss( ونتائج اإلستبيان وسلرجات 9-4)نالحظ من خالل اجلدول
تعتمد على الذكور أكثر  DRIZ سوناطراكإناث شلا يدل على أن مؤسسة  % 30.3وذكور  % 69.7

اليت توكل ذلا مسؤولية كبَتة  نتيجة دلكانة ادلؤسسة يف اإلقتصاد من اإلناث،  خاصة يف ادلناصب احلساسة 
زيادة ادلنافسة حدة، وىذه األمهية تدل على نتج عنها  اجلزائري وكذا األحداث اليت ربدث خارجاً 

ي زمن، حىت تتمكن من مواكبة والتأقلم مع أي اإلستعداد الدائم إلطرات ادلؤسسة ألي طارىء ويف أ
 % 40وضع جديد وىذا ما جيعل عنصر الذكور سريع التأقلم والتحكم يف الظروف الطارئة وىو فارق 

ىذا الفارق الذي جيعل ادلؤسسة تفضل عنصر الذكور الذي تتالءم مع قدرات وإمكانياهتم مع  تقريبا بينهما
 والشكل)( يًتجم كل ماسبق: (2-3) ادللحق ادلناصب وأماكن العمل

 ( خصائص عينة الدراسة حسب السن حيث مت توزيعها على أربع فئات:10-4يبُت اجلدول ) :السن
 (: توزيع عينة الدراسة حسب السن10-4الجدول )

 %النسبة  التكرار أفراد العينة /السن

 10.1 11 29إذل  20ما بُت 

 19.3 21 39إذل  30ما بُت 

 50.5 55 49إذل  40ما بُت 
 20.2 22 فما فوق 51

 100 109 الكلي المجموع
 .spss20وإعتماداً على  اإلستبيان نتائجمن إعدا الطالب بناًء على  المصدر:
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أن أعلى  20ذات اإلصدار  spss( ونتائج اإلستبيان وسلرجات 10-4)نالحظ من خالل اجلدول
سنة  وىذا يدل على أن ادلؤسسة تعتمد على  49سنة و  40وىي سبثل الفئة ما بُت  % 50.5نسبة مؤوية 

يف  بالنشاط والقدرة على تأدية ادلهام خالل ىذه الفًتة من السن،باخلربة وكذا التمتع ىذه الفئة اليت تتميز 
بالرغم من أهنا قليلة إال  يف ادلرتبة الثانية  وىي نسبة سنة  51سنهم أكثر من  %20.2 حُت أن ما نسبتو 

أهنا تدعم وتدل على إعتماد ادلؤسسة على عامل اخلربة يف تسيَت أعماذلا شلا يضمن ذلا القدرة على البقاء 
سنة  39سنة إذل  30وإستمرار أعماذلا بنفس الوتَتة عرب الزمن، يف حُت بلغت نسبة الفئة العمرية ما بُت 

بُت اخلربة واحلداثة يف العمل كما أهنا ادلصدر األساسي الذي  سبزجوىي نسبة مقبولة جدًا  19.3حوارل 
 10.1تعتمد عليو ادلؤسسة يف السنوات القادمة بعد التكوين والتدريب، وقد جاءت يف األخَت ما نسبتو 

سنة واليت سبثل فئة العنصر الشايب الذي يتواجد بنسبة قليلة حسب  29سنة إذل  20من الفًتة العمرية من 
 .( 3-3) ادللحق راسةعينة الد

 مي.عينة الدراسة من خالل ادلستوى العلخصائص  (11-4)ينب اجلدول  مي:المستوى العل
 يبُت اجلدول التارل ادلستوى العلمي ألفراد عينة الدراسة وسيتم توضيحها يف ما يلي:

 ميزيع عينة الدراسة حسب المستوى العل(: تو 11-4) الجدول
 أفراد العينة                       

   ميوى العلالمست
 %النسبة  التكرار

 16.5 18 تقني سامي
 53.2 58 ليسانس
 00 00 ماستر

 00 00 مهني ماستر
 30.3 33 مهندس
 00 00 ماجستير
 00 00 دكتوراه

 100 109 الكلي المجموع
 .spss20وإعتماداً على  اإلستبيان نتائجمن إعدا الطالب بناًء على  المصدر:

ن أ  20ذات اإلصدار  spssونتائج اإلستبيان وسلرجات ما نالحظو من خالل معطيات اجلدول  
وىي نسبة تتوفق ليسانس، لديهم مستوى جامعي، ما دييزىا أصحاب ادلستوى  % 83.5ما نسبتو 
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إطارات سامية يف ادلؤسسة، وىذا ما جيب التأكيد عليو  تبارىموادلناصب اليت يشغلها أفراد عينة الدراسة بإع
تتطلب اليت يشغلها كل فرد، واليت ساسة وما جيب أن يكون من توافق بُت ادلستوى العلمي وادلناصب احل

. وكذا ؤسسةكايف من ادلستوى العلمي لتحقيق أداء أفضل للمعارل و  ن يكون على قدر العامل أمن الفرد 
من  %53.2طرق احلديثة يف التسيَت من جهة، ومن جهة أخرى نالحظ أن ما نسبتو التقنيات والمواجهة 

عينة الدراسة ذات مستوى ليسانس، وىي نسبة أكثر من نصف عينة الدراسة ما يؤكد أمهية ادلستوى 
العلمي للعامل يف أي مؤسسة، ويظهر العالقة الكبَتة بُت ادلستوى العلمي وإمكانيات الفرد العامل وسَتورة 

ظيف دلكان ادلناسب إضافة دلا يالعمل وطرق التسيَت وتأدية اخلدمة بذات ادلستوى واجلودة، يف الوقت وا
دلرتبة من ادلهندسُت من عينة الدراسة يف ا %30.3سبيزًا يف أداء ادلؤسسة ككل، يف حُت كانت ما نسبتو 

وىي تصب كذلك يف خانة اإلطارات السامية اليت تعتمد عليهم ادلؤسسة سواء يف مهامها الداخلية  ،الثانية
عماد مؤسسة سوناطراك إضافة شرحية أفراد ادلؤسسة من لديهم كما يعترب ادلهندس أساس   أو اخلارجية،

، من يعتربون مكملون ذلذه الشرحية األوذل من خالل ادلهام ادلنوطة عليهم وىي ما سبثلو مستوى تقٍت سامي
 .(4-3) ادللحق من عينة الدراسة %16.5نسبة 

 الخبرة المهنية 
 توضيحا يف ما يلي:اجلدول التارل اخلربة ادلهنية ألفراد عينة الدراسة حيث سيتم  بُتي

 الخبرة المهنية(: توزيع عينة الدراسة حسب 12-4الجدول )
 أفراد العينة                          

 المستوى التعليمي 
 %النسبة  التكرار

 4.6 5 سنوات5أقل من 
 43.1 47 سنة 15سنوات إذل  6من 

 36.7 40 سنة 25سنة إذل  16من 
 15.6 17 سنة 25أكثر من 

 100 109 المجموع الكلي
 .spss20وإعتماداً على  اإلستبيان نتائجمن إعدا الطالب بناًء على  المصدر:

يتبُت لنا أن أكرب نسبة لعينة الدراسة ىي الفئة  spss20 وسلرجات ن خالل نتائج اإلستبيانم
، %36.7حيث ربتل ادلرتبة األوذل بنسبة  ،سنة 15سنوات إذل  6عدد سنوات اخلربة فيها من  اليت تًتواح

، بينما بلغت نسبة الفئة سنة 25سنة إذل  16يف ادلركز الثاين ذوي خربة من  36.7يف حُت ما سبثلو نسبة 
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يف ادليدان،  سنة خربة 25شلثلة يف أكثر من  %15.6اليت تتمتع بأكرب عدد من سنوات اخلربة حوارل 
بالرغم من أن ىذه الفئة يف ادلركز الثالث إذل أهنا مكانة كبَتة يف ادلؤسسة بإعتبارىا من النواة األوذل يف 
ادلؤسسة وكذا دلا تتمتع بو من خربات السنُت، وتعاقبها على أكثر من جيل فهي دبثابة ادلصدر وادلرجع 

أو الصعوبات اليت تواجها ادلؤسسة من جهة أو الذي تتدفق منو طرق العمل وحل للمشكالت الطارئة، 
جاءت يف ادلركز األخَت النسبة اليت سبثل أقل سنوات اليت يواجهها العامل البشري يف ادلؤسسة، يف حُت 

تتمثل ىذه األخَتة  %4.6بنسبة وصلت إذل سنوات 5اخلربة واليت تًتواح مدة العمل واخلربة فيها أقل من
يف العمال اجلدد مقارنة بأصحاب اخلربة تقريباً، وىذا يدل على إىتمام ادلؤسسة هبذه الشرحية حىت تستطيع 
تكوين جيل صاعد ويتعلم من ذوي اخلربة، وكذا العمل على إيصال ذلم ادلعرفة من خالل تشخيص 

يت ربوذلا من ذوي اخلربة ذلذه الفئة مع مرور الوقت، ماحيتاجو العامل وبالتارل زلاولة توليد وتوزيع ادلعرفة ال
وديثلون ادلؤسسة يف الغد بنفس مواصفات عامل اخلربة اليوم، وىذا ما جيعل ادلؤسسة ربافظ على اإلستقرار 

 (.5-3لبقاء والنمو على ادلدى الطويل) ادللحقوربقيق ا
 أبعاد الدراسةو الفرع الثاني: تحليل مجالت 

 ربليل أبعاد ورلالت الدراسة للمتغَتين إدارة ادلعرفة واألداء البشري.الفرع الثاين سيتم من خالل ىذا 
  حور الثاني: إدارة المعرفةالم

والذي  ادلتغَت ادلستقل إدارة ادلعرفةمل ىذا احملور على تيشيف ادلؤسسة و يهدف ىذا احملور إذل تطبيق ادلعرفة 
حيوي رلموعة من األبعاد ادلمثلة للمتغَت ادلستقل سبثلت يف) تشخيص ادلعرفة، توليد ادلعرفة، زبزين ادلعرفة، 

، وسيتم من خالل (2-11-4كما ىو موضح يف ادللحق)   توزيع ادلعرفة، تطبيق ادلعرفة، تقانة إدارة ادلعرفة(
والدراسة ادليدانية التطرق لتحليل كل بعد من األبعاد السابقة يف جدول سلصص ذلا، وذلك  نتائج اإلستبيان

من خالل ادلتوسط احلسايب واإلضلراف ادلعياري لكل عبارة وترتيبها حسب مستوى األمهية ادلبينة يف 
 ( سابقاً من خالل ما يلي:5-4اجلدول)
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  البعد األول: تشخيص المعرفة
عن مدى قدرة ادلؤسسة على ربديد إحتياجاهتا من ادلعارف وكذا البحث عن أماكن تواجدىا،  عملية تشخيص ادلعرفة تعرب

 من جهة أخرى. دبا ىو مطلوبمقارنتها وضع سياسات وبرامج ذلا من جهة و  من أجل
 (: المتوسطات الحسابية واإلنحراف المعياري لبعد تشخيص المعرفة.13-4الجدول)

  
 الرقم

المتوسط  عبارة ال
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب مستوى األهمية

ستخالص ادلعرفة من العمال إ 1
 ذوي اخلربة

 4 مرتفع 1.15 3.87

حتياجاهتا من ادلعرفة إ ربديد معرفة 2
 ادلستقبلية  

 3 مرتفع 0.95 3.94

العمال ذوي الكفاءة واخلربة ومن  3
 ديتلكون طرق العمل 

 2 مرتفع 0.80 4.28

 6 متوسط 1.44 3.23 نظام معلومات ادلؤسسة   4
 5 متوسط 1.35 3.56  بناءاً على ادلعرفة ادلتوفرة يف احلاضر 5
عتماد على خرباء من خارج اإل 6

  ادلؤسسة
 1 مرتفع 0.54 4.62

  مرتفع  1.03 3.92  المجموع الكلي

 .20ذات اإلصدار  spssونتائج  من إعداد الطالب بناًء على معلومات اإلستبيان المصدر:

جاءت نتائج وعبارات بعد توليد  spss20وباإلعتماد على  ونتائج اإلستبيان( 14-4) من خالل اجلدول
 : (6-3) ادللحقادلعرفة كما يلي
ترتيب عبارات بعد تشخيص ادلعرفة دبتوسط  لقد جاءت ىذه العبارة يف ادلركز الرابع يف العبارة األولى:

ل على تشتت إذباه إجابات عينة يد 1.15 قدره وإضلراف معياري  ستوى أمهية مرتفعدب 3.87حسايب قدره
 ستخالص ادلعرفة من العمال ذوي اخلربةالدراسة حول ىذه الفقرة اليت سبحورت حول قيام ادلؤسسة بإ

حاب اخلربة يف وربويلها إذل معرفة صرحية، ديكن اإلستفادة منها وإفادة غَته من األفراد العاملُت هبا، فأص
ادلؤسسة كمورد رئيسي وشبُت وأصل من أصول ادلؤسسة الثابتة، لذا تورل ادلؤسسة عناية وإىتمام كبَت ذلذه 

 الفئة.  
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إحتياجات  ربديد معرفةحول واليت كانت تدور  يف ادلركز الثالثالعبارة جاءت ىذه  :العبارة الثانية
وذات مستوى أمهية مرتفع، وىي بذلك العملية  3.94دبتوسط حسايب  من ادلعرفة ادلستقبلية ادلؤسسة

يف تشخيص ادلعرفة وىي خطوة تقوم هبا ادلؤسسة، بإستمرار وربرص على ربديدىا مع مرور  األساسية
الوقت وربديثها، فادلؤسسة اليوم وما تشهده البيئة اخلارجية من تغَتات ديناميكية متسارعة جيعلها كسفينة 

صلاة ذلا سوى التحديث والتحديد ادلستمر جلميع إحتياجاهتا فكلما إزدادت يف خضام ىذا التغَت، وال 
أفراد عماذلا وفق كل  التغَتات وإشتدت التعقيدات زادت وتنوعت إحتياجات ادلؤسسة من ادلعارف لدى

 نسجام إذباه إجابات عينة الدراسة.إ يؤكد 0.95 العبارةوقد بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه  زبصص ذلم،
يف ادلركز الثاين واليت تدور حول إعتماد ادلؤسسة على العمال ذوي جاءت ىذه العبارة  :العبارة الثالثة

ذات مستوى  4.28دبتوسط حسايب قدره  يف تشخيص ادلعرفة ،الكفاءة واخلربة ومن ديتلكون طرق العمل
خيص ادلعرفة سواء من أمهية مرتفع، وىذا يدل ويوضح مدى إعتماد ادلؤسسة على اخلربات يف ربديد وتش

خارج ادلؤسسة أو من خالل اإلعتماد على أفرادىا ذوي اخلربة الكبَتة، كما يدل على أمهية ومكانة الفرد 
العامل الذي ال خيتلف إثنان على دوره يف ادلؤسسة، فهؤالء العاملُت أصحاب اخلربة يتميزون كذلك 

الدرجة األوذل، وقد بلغ اإلضلراف ادلعياري قيمة بالقرب واإلحتكاك جبميع العمال وكذا مصدر دلعارفهم ب
يدل ويفسر إنسجام إذباه إجابات عينة الدراسة حول إعتماد ادلؤسسة على العمال ذوي اخلربة يف  0.80

 تشخيص ادلعرفة.
يف ادلركز  ذات مستوى أمهية متوسطة 3.23يقد بلغ ادلتوسط احلسايب ذلذه العبارة قيمة العبارة الرابعة: 

من خالل اإلعتماد على  لمعرفةادلؤسسة ل تشخيص ، وسبحورت حولالسادس من ترتيب عبارات ىذا البعد
، وكذا ربليل البيئة الداخلية واخلارجية ذلا، كما بلغ نظام ادلعلومات الذي يعترب ادلزود الرئيسي بادلعلومات

إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه العبارة  يدل على تشتت 1.44اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة قيمة 
 من بعد تشخيص ادلعرفة. 

يف ادلركز اخلامس من ترتيب عبارات ىذا البعد دبتوسط حسايب  ىذه العبارة لقد جاءتالعبارة الخامسة: 
ومستوى أمهية متوسطة، وقد سبحورت ىذه العبارة حول تشخيص ادلؤسسة إلحتياجاهتا  3.56قدره 

يدل على تشتت  1.35، وقد بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة ءاً على ادلعرفة ادلتوفرة يف احلاضربناادلعرفية 
 حول ىذه العبارة من ىذا البعد. إذباه إجابات عينة الدراسة
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يف قائمة ترتيب العبارات وذات مستوى  4.62بلغ ادلتوسط احلسايب ذلذه العبارة قيمة  :السادسةالعبارة 
وحسب إجابات عينة الدراسة أن ادلؤسسة تعتمد على اخلرباء من اخلارج يف تشخيص ادلعرفة،  أمهية مرتفعة،

وىذا يدل على أمهية أول عملية من عمليات إدارة ادلعرفة حيث تعترب تشخيص ادلعرفة يف ادلؤسسة أساس 
على على ما ربتاجو من معارف وكذلك ربديد أما كنها، خاصة إذا تعلق وقاعدة ثابتة فيها، وىذا للوقوف 

األمر بادلعارف الكامنة يف الفرد اليت يصعب ربديدىا ومدى قدرة ادلؤسسة على ربديد حاجاهتا دلا حيتاجو 
من معارف لدى الفرد العامل فيها، لذا تعتمد على خرباء من خارج ادلؤسسة حلساسية ومكانة وأمهية ىذه 

عملية، فهذه األخَتة مهد ومكان إنطالق جيمع العمليات األخرى وذلا عالقة مباشرة بنقاط قوة وضعف ال
ادلؤسسة، فعدم قدرة ادلؤسسة على تشخيص وربديد إحتياجاهتا من ادلعارف يؤثر بشكل سليب ويتحول إذل 

ي قيمة تدل على وى 0.54نقطة ضعف مع مرور الوقت، يف حُت بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 
إنسجام إذباه إجابات عينة الدراسة حول إعتماد ادلؤسسة على خرباء من خارج ادلؤسسة يف ربديد 

 وتشخيص ادلعرفة اليت ربتاجها ادلؤسسة وكذا ادلعارف واخلربات ادلتوفرة احلالية.
قدمها اليوم من خالل ما سبق نستنتج أن لعملية تشخيص ادلعرفة يف ادلؤسسة أمهية كبَتة وأساس ت  

ذات مستوى أمهية مرتفع يؤكد ىذه  3.92 حيث بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي لبعد تشخيص ادلعرفة قيمة
يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة حول عملية تشخيص  1.03األمهية وإضلراف معياري قدره 

  .DRIZادلعرفة يف مؤسسة سوناطراك
 البعد الثاني: توليد المعرفة

تشخيص ادلعرفة وربديدىا تأيت عملية توليد ادلعرفة من سلتلف ىذه ادلصادر من أجل ربويلها من  بعد 
  أماكنها الكامنة، إذل معرفة صرحية ومتاحة جلميع العمال بعد ربديد مواطن النقص ونقاط الضعف.
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 (: المتوسطات الحسابية واإلنحراف المعياري لبعد توليد المعرفة.14-4الجدول)
  

 الرقم
المتوسط  العبارة 

 الحسابي
اإلنحراف 

 المعياري
 الترتيب مستوى األهمية

 4 متوسط 1.12 3.07   من خالل التكوين والتدريب 1
تعمل ادلؤسسة على ربويل ادلعرفة  2

 اذل اجلماعة الفرد الكامنة من
 3 مرتفع 0.99 3.81

رباور العمال فيما بينهم حلل  3
 مشاكل العمل

 2 مرتفع 1.17 3.85

 1 مرتفع 0.95 4.11  من خالل البحث والتطوير 4
 6 متوسط 1.28 2.92  الندوات وادلؤسبرات الدولية والوطنية 5
 5 متوسط 1.14 3.01 من ادلصادر اخلارجية للمؤسسة  6

  متوسط 1.08 3.46 المجموع الكلي

 .20ذات اإلصدار  spssمن إعداد الطالب بناًء على معلومات اإلستبيان ونتائج  المصدر:

جاءت نتائج وعبارات بعد توليد  spss20وباإلعتماد على  ونتائج اإلستبيان( 14-4) من خالل اجلدول
 : (7-3) ادللحقادلعرفة كما يلي
جاءت العبارة األوذل اليت كانت تدور حول توليد ادلؤسسة للمعرفة من األفراد العاملُت من  العبارة األولى:

، حيث يعترب ذات مستوى أمهية متوسط يف ادلرتبة الرابعة 3.07خالل التكوين والتدريب، دبتوسط حسايب 
تلعبو ىذه العملية من  التكوين التدريب أسلوب من األساليب لتوليد ادلعرفة الكامنة يف العامل البشري، دلا

دور وإنعكاس على كل من العامل وادلؤسسة، وىذا لسماحها بإكتساب العامل ادلهارات والتقنيات احلديثة 
اليت يتكون عليها من جهة، وما تكتشفو ادلؤسسة من إمكانيات باطنة يف عقل عماذلا، ىذه األخَتة 

لتعرف أكثر عن قرب عن مهراتو والكفاءات اليت تسمح بالتقرب أكثر من الفرد العامل وبالتارل تستطيع ا
يتمتع هبا، خاصة عندما يكون العامل يف الفًتة األوذل من مساره العملي يف ادلؤسسة، كما بلغ اإلضلراف 

إجابات عينة الدراسة حول طريقة توليد ادلعرفة يف  تفسر قيمتو تشتت إذباه 1.12ادلعياري ذلذه العبارة 
 ادلؤسسة من خالل التدريب والتكوين، وتؤكد على وجود طرق أخرى لتوليد ادلعرفة.

ذات مستوى أمهية مرتفع واليت تدور  3.81الثالث دبتوسط حسايب قدره  ادلركز إحتلت العبارة الثانية:
، وىي عملية مهمة جداً يف تنمية ذل اجلماعةإ الفرد لكامنة منربويل ادلعرفة احول ما تقوم بو ادلؤسسة من 
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العمال ذوي إحتياجات بعض ادلعارف، بعد تشخيص مواطن الضعف وربديد ما حيتاجو كل فرد منهم 
لإلستفادة شلن ديتلكون اخلربات وادلعارف الناذبة عن سنُت اخلربة، كما بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 

 تدل على إنسجام إذباىات إجابات عينة الدراسة. 0.99 قيمة
ومستوى أمهية مرتفع ودارت ىذه  3.85جاءت ىذه العبارة يف ادلركز الثاين دبتوسط حسايب  العبارة الثالثة:

تحاور العمال فيما بينهم حلل مشاكل ، من خالل مساح ادلؤسسة بالعبارة حول إحدى طرق توليد ادلعرفة
 لإلحتكاك وتبادل ادلعارف أو عرض مشكلة عمل ما وزلاولة إجياد حلها صباعة، حيث تعترب فرصة العمل

اجلدد كما سواء ذوي اخلربة، أو العمال  ىذا النقاش والتحاور يلعب دور كبَت يف توليد ادلعارف من العمال
العمال سة حول رباور يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدرا 1.17بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 

 فيما بينهم  حلل مشاكل العمل.
ذات مستوى  4.11دبتوسط حسايب قدره  جاءت ىذه العبارة األوذل يف ترتيب العبارات العبارة الرابعة:

 سة من خالل عملية البحث والتطوير أمهية مرتفع، سبحورت ىذه األخَتة حول توليد ادلعرفة يف ادلؤس
أمهية ىذه العملية يف تسيَت وربديث ادلعلومات من جهة ويف حل ادلشاكل وتصدرىا الًتتيب داللة على 

اليت توجو ادلؤسسة من جهة أخرى، كما تعترب العنصر والعامل ادلغذي لعملية اإلبداع وتسيَت ادلعارف يف 
ة يدل على إنسجام إذباه إجابات عين 0.95ادلؤسسة بصفة عامة، وقد بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 

الدراسة، حول ما تقوم بو ادلؤسسة من توليد ادلعرفة عن طريق عملية البحث والتطوير وىذا أمر طبيعي 
بالعنصر البشري من بإعتبار مؤسسة سوناطراك الرائدة يف ادلؤسسات اجلزائرية واإلفريقية، واألكثر إىتمامًا 

 سُت أداء ادلؤسسة ككل.خالل اإلستثمار وإعطاء األمهية البالغة لتحسُت أدائو وبالتارل رب
زلتلة بذلك ادلرتبة السادسة يف ترتيب عبارة بعد  2.92لغ ادلتوسط احلسايب ذلذه العبارة ب العبارة الخامسة:

 الندوات وادلؤسبرات الدولية والوطنيةتوليد ادلعرفة وذات مستوى أمهية متوسط، سبحورت ىذه العبارة حول 
واإلستفادة منهم قدر اإلمكان، قصد ربسُت العامل البشري يف ادلؤسسة وكذا اليت رباول ادلؤسسة ادلشاركة 

توليد معارف وأفكار حديثة تساىم يف الرفع من مكانة ادلؤسسة وكذا ضمان بقائها من جهة وتكوين 
يدل على تشتت إذباه إجابات عينة  1.28عماذلا من جهة أخرى، كما بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 

 اسة.الدر 
دلعرفة من خالل متوسط حسايب جاءت ىذه العبارة خامسا يف ترتيب عبارة بعد توليد االعبارة السادسة: 

من ادلصادر اخلارجية ذات مستوى أمهية متوسط، سبحورت ىذه األخَتة حول توليد ادلؤسسة للمعرفة  3.01
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يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة  1.15، وقد بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة للمؤسسة
 حول توليد ادلعرفة من ادلصادر اخلارجية. 

من خالل ما سبق نستنتج أن ىناك أمهية كبَتة لعملية توليد ادلعرفة يف ادلؤسسة يدعم ىذا ادلتوسط  
ي قدره ذات مستوى أمهية متوسط وإضلراف معيار  3.46احلسايب الكلي لبعد توليد ادلعرفة بقيمة بلغت 

ابات عينة الدراسة، كما أن ىذه العملية أساس ما تقوم بو ادلؤسسة يبُت ويفسر تشتت إذباه إج 1.08
للحصول على ادلعرفة وإقتنائها من ادلصادر ادلتعدة سواء العمل ذوي اخلربات، أو من خالل البحث 

واء كانت ضمنية أو صرحية من والتطوير أو سلتلف ادلصادر اخلارجية األخرى، ومهما إختلفت نوع ادلعرفة س
أجل ربديث وتطوير األفكار من جهة، وإجياد حلول للمشاكل اليت تعًتضها يف ادلستقل وإجياد قيمة 

                               مضافة ذلا.
 لبعد الثالث: تخزين المعرفةا

يف ادلؤسسة القاعدة األساسية والداعمة لكل عمليات ونشاطات ادلؤسسة  تعترب عملية زبزين ادلعرفة
الداخلية واخلارجية، وىي هتتم حبفظ ادلعرفة واحملافظة عليها وضمان دديومتها وتنظيمها لتسهيل عملية 

  الوصول إليها عن احلاجة.
 المعرفة. تخزين(: المتوسطات الحسابية واإلنحراف المعياري لبعد 15-4الجدول)

  
 الرقم

المتوسط  العبارة 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

مستوى 
 األهمية

 الترتيب

 2 مرتفع 1.09 3.82 لكًتوين                     عن طريق األرشيف اإل 1
 3 مرتفع 1.10 3.81  من خالل األرشيف الورقي  2
 6 متوسط 1.02 3.08 سًتجاعها عند احلاجة توثيق ادلعرفة بطريقة سهلة إل 3
 4 مرتفع 0.84 3.78 ربافظ ادلؤسسة على عماذلا ذوي اخلربة ) معرفتهم ادلخزنة( 4
 5 متوسط 1.23 3.27 حفظ ذبارب وخربات ادلختصون يف قواعد ادلعرفة 5
على ما ديتلكونو من معرفة  ربفيز العاملُت من أجل احلفاظ 6

 لعمل طرق ا
 1 مرتفع 0.93 4.1

  متوسط 1.03 3.64 المجموع الكلي

 .20ذات اإلصدار  spssمن إعداد الطالب بناًء على معلومات اإلستبيان ونتائج  المصدر:
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 جاءت عبارات البعد الثالث زبزين ادلعرفية كما يلي نتائج اإلستبيانو ( 15-4) من خالل اجلدول
 :(8-3)ادللحق

وذات مستوى أمهية مرتفع  3.82جاءت ىذه العبارة يف الثانية دبتوسط حسايب قدره  العبارة األولى:
سبحورت ىذه العبارة حول سلتلف األماكن اليت ديكن للمؤسسة زبزين ادلعرفة،  ومن بينها األرشيف 
اإللكًتوين الذي يعترب كنوع من أنواع زبزين ادلعلومات والبيانات وادلعرفة الناذبة عن معاجلة ىذه األخَتة، 

ة إستنساخ ادلعلومات دون تكلفة عالية، كما تعتمد ادلؤسسة للميزات اليت يتميز هبا كتسهيل عمليونظرًا 
على األرشيف اإللكًتوي لسهولة ربويلو عرب سلرجات التكنولوجيا احلديثة واألنًتنت، إضافة إذل سهولة 
اإلسًتجاع عند احلاجة. كما يساعد ادلؤسسة على ذبنب األخطاء اليت كانت ربدث يف الطرق التقليدية 

عليو أكثر ما يتيح للمؤسسة من قدرة التعامل وربط معلوماهتا مع ادلؤسسات األخرى، أو وما جيب الًتكيز 
يدل  1.09داخل األقسام ويطفي عليها الصبغة اإللكًتونية، ىذه العبارة جاءت بإضلراف معياري قدره 

 على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة.
يف ادلرتبة الثالثة يف ترتيب عبارات بعد زبزين ادلعرفة  3.81 ذلذه العبارة بلغ ادلتوسط احلسايب :العبارة الثانية

ودبستوى أمهية مرتفعة وسبحورت ىذه العبارة حول زبزين ادلعرفة عن طريق األرشيف الورقي، ىذه األمهية 
ادلرتفعة تدل على مدى سبسك ادلؤسسة بالرغم من التغَت يف التكنولوجيا احلديثة، وبالرغم من مكانتها  

يف إفريقيا إال أن األرشيف الورقي يأخذ حيز يف حفظ ادلعرفة وادلعلومات، وعدم القدرة كمؤسسة رائدة 
على التخلص منو راجع بالدرجة األوذل لكونو أفضل ضمان من األرشيف اإللكًتوين الذي ىو عرضة 

يف يدل على تشتت  1.10للخلل واألعطاب والقرصنة عن بعد، وقد بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 
 إجابات عينة الدراسة.

سًتجاعها جاءت العبارة الثالثة اليت سبحورت حول توثيق ادلعرفة يف ادلؤسسة بطريقة سهلة إل العبارة الثالثة:
وىو  3.08يف ادلركز األخَت يف سلم ترتيب عبارات بعد زبزين ادلعرفة، دبتوسط حسايب قدره  عند احلاجة

سسة على تسهيل طرق زبزين ادلعرفة حىت يتم إسًتجاعها ذات مستوى أمهية متوسط، حيث تعمل ادلؤ 
يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة، حول  1.02بسرعة، وقد بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 

توثيق ادلعارف اليت مت توليدىا يف أماكن والطرق اليت يسهل الوصول إليها أثناء إحتياج ادلؤسسة ذلا من 
 واجهة أي تغَت من جهة أخرى.جهة، ومن أجل م
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ومستوى أمهية مرتفعة حيث  3.78 الرابع دبتوسط حسايب قدره جاءت ىذه العبارة يف ادلركزالعبارة الرابعة: 

  وإعتبارىم على عماذلا ذوي اخلربة ) معرفتهم ادلخزنة(سبحورت ىذه العبارة، حول إذا ما كانت ادلؤسسة ربافظ 
كأماكن لتخزين ادلعرفة، من خالل اإلعتماد عليهم عندما تكون حباجة ذلم، ىذه األمهية تعكس كذلك 
الدور الكبَت الذي يلعبو العامل ذو اخلربة يف ادلؤسسة، خاصة من خالل اإلحتكاك ومساعدة ذوي نقص 

قيمة تدل على إنسجام وىي  0.84اخلرباة وطرق العمل، كما بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة حوارل 
خلربة كإحدى طرق لتخزين ادلعرفة إذباه إجابات عينة الدراسة، حول مدى إحتفاظ ادلؤسسة بعماذلا ذوي ا

 فأساس ادلعرفة ادلخزنة اليوم يف ادلؤسسات ادلعاصرة عماذلا ذوي اخلربة.
ين ادلعرفة دبتوسط حسايب جاءت ىذه العبارة يف ادلركو اخلامس يف ترتيب عبارات بعد زبز  العبارة الخامسة:

فظ ذبارب وخربات وذات مستوى أمهية متوسط، واليت سبحورت حول قيام ادلؤسسة حب 3.27قدره 
كإحدى كرق زبزين ادلعارف، اليت ديتلكوهنا من خالل التجربة الطويلة يف   ادلختصون يف قواعد ادلعرفة

يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة،  1.23ادلؤسسة كما بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة حوارل 
فأحيانا يقوم الفرد العامل بأعمال وذبارب خاصة جدًا ونادرة، يتميز هبا عن باقي غَته من العمال تسمح 

 وذبعلها يف ورطة. ادلؤسسةلو بإحداث ذلك الفارق من جهة، وكذا حل مشكلة طارئة تعًتض 
يف ادلرتبة األوذل يف ترتيب عبارات بعد زبزين  4.1بلغ ادلتوسط احلسايب للعبارة السادسة  العبارة السادسة:

ادلعرفة ومستوى مرتفعة، حيث سبحورت ىذه العبارة حول قيام ادلؤسسة بتحفيز العاملُت من أجل احلفاظ 
ية والكامنة يف وىي بذلك ربفيز على زبزين ادلعارف الضمنطرق العمل ، ومن على ما ديتلكونو من معرفة

عقوذلم، دلا ىناك عالقة متكاملة بينهما فالفرد العامل يف ادلؤسسة يعترب أساس ومورد رئيسي من موارد 
لذا تعمل على ادلؤسسة، ورأس ماذلا احلقيق وبالتارل فكل ما ديتلكو ىذا األخَت ىو ملك للمؤسسة كذلك، 

وىي قيمة تدل  0.93راف ادلعياري ذلذه العبارة قيمة احلفاظ عليو وزلاولة تنميتو وتكوينو أكثر، وبلغ اإلضل
 على إنسجام إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه الفقرة.

نستنتج أن لتخزين ادلعرفة دور كبَت يف احلفاظ على ادلوارد الرئيسية يف ادلؤسسة وعلى  من خالل ما سبق
رأسها ادلعلومات والبيانات اليت تعاجلها يف األخَت لتصبح معرفة لدى العمال، وتظهر ىذه األمهية من 

راف معياري قدره ذات أمهية متوسطة، وإضل 3.64خالل ما بلغو ادلتوسط احلسايب الكلي لبعد زبزين ادلعرفة 
 يبُت ويوضح مدى تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة.   1.03
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 البعد الرابع: توزيع المعرفة
وذلك من خالل توزيع ادلعرفة اليت مت  يهتم بعد توزيع ادلعرفة بنشر ومشاركة ادلعرفة بُت عمال ادلؤسسة

تشخيصها وتوليدىا، عن طريق رلموعة من األساليب والطرق حىت تصل يف الوقت وادلكان ادلناسب 
 ألصحاهبا. 

 المعرفة. سابية واإلنحراف المعياري لبعد توزيع(: المتوسطات الح16-4لجدول)ا
  

 الرقم
المتوسط  العبارة 

 الحسابي
اإلنحراف 

 المعياري
ستوى م

 األهمية
 الترتيب

يصال ع احلوارات والنقاش بُت العمال إلالسماح وتشجي 1
 ادلعرفة 

 5 متوسط 1.43 3.03

اإلعتماد على الوسائل احلديثة كاألنًتنت والرسائل  2
 لكًتونية اإل

 6 متوسط 1.22 2.47

 1 متوسط 1.25 3.45 وضع قاعدة معلوماتية متاحة للجميع 3
ادلؤسسة ذوي اخلربة دلنح خرباهتم ومعارفهم ربفيز عمال  4

 لباقي العمال
 3 متوسط 1.24 3.28

 4 متوسط 1.04 3.19 عتماد على  فرق حبث  لتوزيع ادلعرفةاإل 5
سلوب تدريب من قبل عاملُت متمرسُت داخلياً أو إعتماد أ 6

  خارجياً 
 2 متوسط 1.12 3.43

    1.21 3.14 المجموع الكلي

 .20ذات اإلصدار  spssمن إعداد الطالب بناًء على معلومات اإلستبيان ونتائج  المصدر:

) جاءت عبارات البعد الرابع توزيع ادلعرفية كما يلي نتائج اإلستبيانو ( 16-4) من خالل اجلدول
 :(9-3ادللحق

ذات مستوى أمهية  3.03اخلامس دبتوسط حسايب قدره  جاءت ىذه العبارة يف ادلركزالعبارة األولى: 
يصال ع احلوارات والنقاش بُت العمال إلتشجي، وقد سبحورت ىذه العبارة حول قيام ادلؤسسة بمتوسطة

والسماح ذلم بتبادل اخلربات، دلا ذلذا األسلوب من أمهية يف ادلؤسسات ادلعاصرة بإعتباره عامل  ادلعرفة
ادلعرفة اليت حيتاجها من أقرب الناس إليو، فهو يسهل  مباشر وأقرب طريقة سبكن الفرد العامل من إكتساب

عملية اإلكتساب واإلندماج وسرعة احلصول على ادلعلومات وادلعرفة الالزمة لكيفية وتقنيات العمل خاصة 
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إزدياد ادلنافسة على احلديثة منها من جهة، وعامل سلفض للتكاليف  على ادلؤسسة من جهة أخرى يف ظل 
يفسر  1.43ليت تتمتع بالكفاءات وادلهارات، يف حُت بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة ادلواىب والعناصر ا

 مدى تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه العبارة.
يف ادلرتبة السادسة  دبستوى أمهية متوسط 2.47بلغ ادلتوسط احلسايب للعبارة الثانية حوارل  العبارة الثانية:

واليت دارت حول مدى إعتماد ادلؤسسة على الوسائل احلديثة   توزيع ادلعرفة، من ترتيب عبارات بعد
، ىذه األمهية تعكس دور وإعتماد ادلؤسسات العصرية على كاألنًتنت والرسائل اإللكًتونية يف توزيع ادلعرفة

ة إيصال الوسائل التكنولوجية احلديثة، اليت تعترب ذات فعالية بإمتالكها خصائص وشليزات عالية يف سرع
من جهة أخرى، إضافة إلعتبارىا أحسن  كذا ضباية ادلعرفة ادلتحصل عليهاو  ن جهة،ادلعلومات والبياناسب

يدل على تشتت إذباه  1.22وسيلة يف نشر وتوزيع ادلعارف لسهولة طرقها، وقد بلغ اإلضلراف ادلعياري 
  إجابات عينة الدراسة حول ىذه الفقرة.

        دبتوسط حسايب قدره العبارة يف ادلركز األول من ترتيب عبارات بعد توزيع ادلعرفة جاءت ىذه العبارة الثالثة:

ذات مستوى أمهية متوسطة، حيث سبحورت عن ما توفره ادلؤسسة من ظروف وبيئة معلوماتية معرفية مناسبة من  3.45
فتسهيل طريق الوصول للمعرفة للعامل البشري يف ادلؤسسة  ،وضع قاعدة معلوماتية متاحة للجميعخالل 

وربقيق العدل وادلساواة بُت أفرادىا، خيلق لدى ىذا األخَت ثقة كبَتة ووالء وإنتماء للمكان الذي يعمل فيو 
شلا يساىم يف ربسُت أداءه، وىذا نتيجة وصول ادلعارف ادلتدفقة من مصادرىا للجميع دون عناء، وقد بلغ 

 يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه العبارة. 1.25ف ادلعياري ذلذه العبارة اإلضلرا
ذات مستوى أمهية متوسط يف الًتتيب  3.28 ذلذه العبارة حوارل لقد بلغ ادلتوسط احلسايبالعبارة الرابعة: 

ؤسسة ذوي اخلربة دلنح ربفيز عمال ادلالثالث من ترتيب عبارات بعد توزيع ادلعرفة، واليت سبحورت حول 
وزلاولة ربقيق رضا  ، ىذه األمهية ادلتوسطة تدل على مدى متابعة العاملُت خرباهتم ومعارفهم لباقي العمال

كل فرد من خالل عامل التحفيز والعمل على ربويل ادلعارف الكامنة، لتصبح ظاىرة وصرحية ومتاحة دلن 
ادلؤسسة أمهية خاصة دلا لو من أثر إجيايب ومساعد على حباجة ذلا، فتحفيز العاملُت موضوع مهم تورل لو 

ذبديد العهد مع العامل، وكذا بعث روح احليوية والنشاط ليصبح عضو مشارك وفعال يف نقل وتوزيع ادلعرفة 
يدل على تشتت إذباه إجابات عينة  1.24خاصة اليت يكتنزىا، وقد بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 

 العبارة. الدراسة حول ىذه
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ذات مستوى أمهية  3.19الرابعة دبتوسط حسايب قدره يف ادلرتبة  العبارةىذه لقد جاءت  العبارة الخامسة:
. فأحيانًا ترى على  فرق حبث  لتوزيع ادلعرفةادلؤسسة عتماد ، وقد سبحورت ىذه العبارة حول إمتوسطة

ولإلستفادة منها أكرب شرحية شلكنة، ىو ادلؤسسة أن أفضل وسيلة لتوزيع وإيصال ادلعرفة جلميع العمال 
زبصيص فرق عمل مهمتها إيصال سلتلف ادلعارف اليت حيتاجها الفرد العامل يف ادلؤسسة، وىو عامل 
يسمح للمؤسسة بتجنب الكثَت من اإلجتماعات كل مرة، وكذا يضمن وصول ادلعرفة وتدفقها بشكل 

يدل على تشتت يف إذباه إجابات عينة  1.04عبارة أفضل ألصحاهبا،كما بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه ال
  الدراسة حول ىذه العبارة.

بالغة بذلك  بذات مستوى أمهية متوسطة 3.43ذلذه العبارة  لقد بلغ ادلتوسط احلسايبالعبارة السادسة: 
 يغلب تدرييبسلوب ، واليت سبحورت حول إعتماد ادلؤسسة أليف ترتيب عبارات بعد توزيع ادلعرفة ادلركز الثاين

حيث تعتمد ادلؤسسة أحيانا على عماذلا ذوي اخلربات يف توزيع  املُت متمرسُت داخليًا أو خارجيا،ععليو 
ادلعرفة، من خالل إسناد ذلم مهمة تدريب أفرادىا بعد تشخيص إحتياجاهتم ادلعرفية، وبالتارل يعترب عامل 

يدل على  1.12ادلعياري لبعد توزيع ادلعرفة  توزيع وتوليد يف نفس الوقت للمعارف، وقد بلغ اإلضلراف
 تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه العبارة.

من خالل ما سبق من ربليل عبارات بعد توزيع ادلعرفة نستطيع القول أن عملية توزيع ادلعرفة يف 
ادلؤسسة دبثابة الشريان ادلغذي ألفرادىا، واحملرك األساسي للقيام بالوظائف وادلهام ادلوكلة إليهم خاصة أثناء 

مهية متوسطة أذات مستوى  3.14 مواجهة مشاكل يف العمل، وىذا ما تبينو قيمة ادلتوسط احلسايب الكلي
    يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة. 1.21وإضلراف معياري قدره 

 البعد الخامس: تطبيق المعرفة
على مدى قدرة ادلؤسسة على اإلستخدام األمثل وإستغالل  ادلعرفة يف الوقت  يعرب بعد تطبيق ادلعرفة

قيق أىدافها وحل ادلشاكل اليت تعًتضها يف ربقيق ما مت ادلناسب وادلكان ادلناسب، وذلك من أجل رب
 التخطيط لو مسبقاً.
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 المعرفة.تطبيق (: المتوسطات الحسابية واإلنحراف المعياري لبعد 17-4الجدول)
  

 الرقم
المتوسط  العبارة 

 الحسابي
اإلنحراف 

 المعياري
مستوى 
 األهمية

 الترتيب

 6 متوسط 1.28 2.92 ادلعرفةتوفر ادلؤسسة متطلبات تطبيق  1
 2 متوسط 0.99 3.65 تدعم ادلؤسسة فكرة تطبيق ادلعرفة 2
تقوم ادلؤسسة بتعليم صبيع العمال التقنيات اجلديدة  3

 للعمل 
 5 سطمتو  1.09 3.25

زالة معوقات ؤسسة على تسهيل تطبيق ادلعرفة وإتعمل ادل 4
 ذلك 

 4 متوسط 1.33 3.48

للمؤسسة سلتصُت يف نظم ادلعلومات وادلعلوماتية   5
 لتسهيل تطبيق ادلعرفة 

 3 متوسط 1.32 3.59

تدريب العمال على التكنولوجيا احلديثة لتسهيل وصوذلم  6
 إذل ادلعرفة

 1 مرتفع 1.05 4.04

  متوسط  1.18 3.49 المجموع الكلي

 .20ذات اإلصدار  spssونتائج  من إعداد الطالب بناًء على معلومات اإلستبيان المصدر:

جاءت عبارات البعد اخلامس تطبيق ادلعرفة كما  نتائج اإلستبيانو ( 17-4) من خالل اجلدول
  :(10-3) يلي

ذات مستوى أمهية  2.92جاءت العبارة األوذل يف ادلركز السادس دبتوسط حسايب قدره  العبارة األولى:
ادلعرفة يف عصر التغَتات التكنولوجية متطلبات تطبيق من ادلؤسسة  هتوفر متوسطة، واليت سبحورت حول ما 

معرفية مناسبة والتشجيع على  ال إختيارية لتوفَت بيئةاحلديثة، حيث وجدت نفسها أمام ضرورة حتمية 
اإلدارة فعالة،  من ثقافة التعلم والتحديث ادلستمر إضافة إذل إعتماد ىيكل تنظيمي يتناسب وتطبيق إدارة 

، ومن ىذه من خالل ىيكل يتسم بادلرونة مع ادلتغَتات اخلارجية اليت ربدث يف بيئة ادلؤسسة رفةادلع
ادلتطلبات كذلك اإلعتماد على التكنولوجيا احلديثة وآخر ما باحت بو من طرق تسيَتية خاصة بإعتماد 

وقد بلغ اإلضلراف ادلعياري  اإلدارة اإللكًتونية، وادلمارسات اإلدارية اليت تتوافق وتطبيقها يف ىذا العصر،
يبُت مدى تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة حول ما توفره ادلؤسسة من  1.28ذلذه العبارة حوارل 

 متطلبات تطبيق ادلعرفة.
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دبستوى أمهية متوسط يف ادلرتبة الثانية من ترتيب  3.65بلغ ادلتوسط احلسايب للعبارة الثانية العبارة الثانية: 
دلا لو من  م فكرة تطبيق ادلعرفةيتدععبارات بعد تطبيق ادلعرفة، واليت سبحورت حول ما تقوم بو ادلؤسسة من 

ومن خالل إجابات عينة الدراسة ودبتوسط قريب من  أمهية، فمؤسسة سوناطراك يإعتبارىا ادلؤسسة الرائدة
فع، تدل على مدى إىتمامها بفكرة تطبيق ادلعرفة من خالل السماح وتشجيع التبادل مستوى أمهية مرت

واحلوارات والنقاش بُت العمال حول طرق العمل، وكذا إتاحة القاعدة ادلعلوماتية للمعرفة للجميع دون 
َته من إستثناء، وحرصها على تشجيع التعلم الذايت للفرد العامل وفتح اجملال للتعلم واإلستفادة من غ

العاملُت، وتدعيم البنية التحتية من خالل توفَت وسائل التواصل وتبادل ادلعلومات، وقد بلغ اإلضلراف 
يدل على إنسجام إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه العبارة من بعد تطبيق  0.99ادلعياري ذلذه العبارة 

 ادلعرفة. 
جاءت ىذه العبارة يف ادلرتبة اخلامسة من ترتيب فقرات ىذا البعد دبتوسط حسايب قدره   العبارة الثالثة:

ادلؤسسة بتعليم صبيع العمال التقنيات بو تقوم ، واليت تتمحور حول ما ذات مستوى أمهية متوسطة 3.25
ح ربت ، فالعنصر البشري اليوم دلا لو من أمهية داخل ادلؤسسة ودبجرد اإلنتماء يصباجلديدة للعمل

مسؤوليتها، خاصة إذا تعلق األمر بالتدريب سواء اخلارجي أو من خالل تعلم التقنيات اليت تدخلها 
ادلؤسسة يف أي وقت شلكن، دومنا إقتصارىا على فئة معينة من العمال وترك البعض حىت حيدث ذلك النوع 

ث ردبا مشاكل بُت ىتُت مركب نقص لتلك الفئة وحيدمن التفاوت يف ادلعرفة، ويصبح مع مرور الوقت 
الطبقتُت، لذا تعمل ادلؤسسة على تعليم وإحداث تكاىفء الفرص يف تكوين وتدريب األفراد على أي تقنية 

يفسر تشتت إذباه إجابات عينة  1.09تدخلها جديدة، ىذا وقد بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 
 الدراسة حول ىذه الفقرة من بعد تطبيق ادلعرفة.

من ترتيب عربات ىذا البعد، وقد الرابعة ادلرتبة  يف 3.48 ذلذه العبارة بلغ ادلتوسط احلسايبرة الرابعة: العبا
من  ، فمؤسسة الدراسة إنطالقازالة معوقات ذلكؤسسة بتسهيل تطبيق ادلعرفة وإادل سبحورت حول قيام

تشجيع العمال على التعلم الذايت وفتح رلال التحاور بينهما، وكذا مساعدة صبيع العاملُت وتدريبهم 
أحسن تدريب، إضافة دلا توفره من بيئة معرفية ومناخ عمل يساعد على العطاء أكثر داللة على تسهيل 

عوبات. وقد بلغ إزالة معوقات وكل ما يعًتض من صطرق تطبيق ادلعرفة من جهة، ومن جهة أخرى 
وىي قيمة تدل وتفسر مدى تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة حول  1.33اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 

 ىذه العبارة من بعد تطبيق ادلعرفة.
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ذات مستوى أمهية  3.59متوسط حسايب قدره الثالثة  لقد جاءت ىذه العبارة يف ادلرتبةالعبارة الخامسة: 
للمؤسسة سلتصُت يف نظم ادلعلومات وادلعلوماتية  لتسهيل وقد سبحورت ىذه العبارة حول ما إذا متوسطة، 

 1.32، وقد كان إذباه إجابات عينة ىذه الدراسة متشتت من خالل إضلراف معياري قدره تطبيق ادلعرفة

األمر بأحد  وىذا التشتت يعود لطبيعة الفقرة بإعتباره عامل من خصوصيات ادلؤسسة، خاصة إذا تعلق
فادلؤسسة تورل إىتماما كبَتاً فئة ادلختصُت بادلعلومة وادلعلوماتيُت دلا ذلم دور أقسام ودوائر أعمدة ادلؤسسة، 

كبَت يف تشخيص ادلعرفة بالدرجة األوذل يف ادلؤسسة، وكذا الدور الكبَت يف دراسة البيئة الديناميكية 
 ىا من ادلؤسسات، بعد إزدياد ادلنافسة العادلية شدة.واحلصول على سلتلف اإلشارات وربليلها قبل غَت 

لقد جاءت ىذه العبارة متصدرة ترتيب عبارات بعد تطبيق ادلعرفة دبتوسط حسايب قدره العبارة السادسة: 
تدريب العمال على وقد سبحورت ىذه العبارة حول قيام ادلؤسسة بذات مستوى أمهية مرتفعة،  4.05

وتًتبع على عرش  ؤسسة، وىي خطوة مهمة جدًا يف ادلل وصوذلم إذل ادلعرفةالتكنولوجيا احلديثة لتسهي
أولويات وخطط ادلؤسسة، دلا ذلا أمهية يف ربديد مكانة ومستقبل ادلؤسسة، فهناك فرق بُت تعليم الفرد 
العامل إدخال تقنيات جديدة للعمل يف ادلؤسسة، ومدى ربكمو يف التكنولوجيا اليت سبتلكها ادلؤسسات 

لتفتح على أحدث الطريق التسيَتية احلديثة فإرسال ادلؤسسة أفرادىا للتكوين خارج ادلؤسسة وااألخرى، 
يعترب قيمة مضافة ذلا، يف ادلستقبل ورأس مال حقيقي من ادلوارد غَت الزائلة على ادلدى البعيد، كما بلغ 

يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه الفقرة من  1.05اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 
 سسة.بعد تطبيق ادلعرفة يف ادلؤ 

فشل يف من خالل ما سبق ديكن القول أن تشخيص وتوليد وزبزين ادلعرفة دومنا تطبيقها يعترب           
 عرفة مرىون دبدى تطبيقها وهتييءربقيق ىدفها وإستثماراهتا ادلعرفية، فنجاح ادلؤسسة اليوم يف رلال إدارة ادل

ذات مستوى أمهية  3.49لبعد تطبيق ادلعرفة وقد بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي  صبيع الظروف ومتطلباهتا،
  يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة حول بعد تطبيق ادلعرفة. 1.18متوسط وإضلراف معياري قدره 

 البعد السادس: تقانة إدارة المعرفة
تعترب تقانة إدارة ادلعرفة أساس وقاعدة لنجاح تطبيق ادلعرفة يف أي مؤسسة كانت وىذا األخَت مرىون دبدى 

للمعرفة، فكلما تغَتت سلرجات التكنولوجيا أكثر إزدادت تطبيقات توفر الوسائل التكنولوجية احلديثة 
 ادلعرفة أكثر، وأصبحت أكثر من زلدد صلاح وفشل تطبيقها.
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 المعرفة.تقانة المعرفة  (: المتوسطات الحسابية واإلنحراف المعياري لبعد18-4الجدول)
  

 الرقم
المتوسط  العبارة 

 الحسابي
اإلنحراف 

 المعياري
مستوى 
 األهمية

 الترتيب

 4 مرتفع 1.23 3.69 تعتمد ادلؤسسة على الوسائل التكنولوحلة احلديثة  1
 3 مرتفع 1.10 3.76 تتناسب التكنولوجيا ادلستعملة ومتطلبات العمل 2
نًتنت وتشًتك مع قواعد يف األقع خاص و للمؤسسة م 3

 .بيانات عادلية
 2 مرتفع 0.86 4.13

والربيد عمال على التقانة صلاز معظم األإيعتمد  4
 لكًتوين اإل

 1 مرتفع 0.92 4.15

 5 مرتفع 0.88 3.67 وضباية وزبزين ادلعرفة صلاز العملإتساىم التقانة يف سرعة  5
تعمل التكنولوجيا احلديثة على تقدمي ادلعلومات  6

 الصحيحة
 6 متوسط 0.97  3.58

  مرتفع  0.99 3.83 المجموع الكلي

 .20ذات اإلصدار  spssمن إعداد الطالب بناًء على معلومات اإلستبيان ونتائج  المصدر:

 جاءت عبارات البعد السادس تقانة ادلعرفة كما يلي نتائج اإلستبيانو ( 18 -4) من خالل اجلدول
 : (11-3) ادللحق

ومستوى أمهية مرتفع يف ادلرتبة الرابعة يف  3.69توسط احلسايب ذلذه العبارة قيمة بلغ ادل العبارة األولى:
د ادلؤسسة على الوسائل اعتمترتيب فقرات بعد تقانة ادلعرفة، وقد سبحورت ىذه العبارة حول مدى إ

اليت تعترب أمر طبيعي يف ادلؤسسات اليوم، ولكن ىناك إختالف وتفاوت يف درجة  التكنولوحلة احلديثة
وحسن إستغالذلا حسب كل موقف وظرف، فهذه الوسائل اليوم تساىم بنسبة كبَتة يف تطبيق إدارة ادلعرفة 

ا تساىم يف التسيَت يف ادلؤسسات من خالل توفَت سلتلف األنظمة والتطبيقات اجلديدة، واليت بدورى
والتحكم اجليد يف موارد ادلؤسسة من جهة ومن جهة أخرى يؤثر بشكل مباشر يف نتائج التعاون يف رلال 

يدل على تشتت إذباه إجابات عينة  1.23ادلعرفة داخل ادلؤسسة كما بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 
 دلعرفة.الدراسة حول ىذه الفقرة من فقرات بعد تقانة إدارة ا

واليت سبحورت حول مدى  3.76الثالث دبتوسط حسايب قدره  جاءت ىذه العبارة يف ادلركزالعبارة الثانية: 
وكانت بدرجة أمهية مرتفعة من  يف ادلؤسسة ادلدروسة، تتناسب التكنولوجيا ادلستعملة ومتطلبات العمل
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ادلتطلبات التكنولوجية  دلؤسسة منخالل إجابات عينة الدراسة، وىذه األمهية راجعة لكون ما توفره ا
احلديثة إلصلاح عملياهتا الداخلية واخلارجية وعلى رأسها إدارة ادلعارف سواء الضمنية يف عقول أفرادىا من 

اليت سامهت بشكل كبَت يف  العمال أو الصرحية اليت مت توليدىا، إضافة إذل توفَتىا للوسائل التكنوجلية
إصلاحها، من خالل تلك األدوات اليت توفرىا وتلعب الفارق بُت ادلؤسسات يف صلاحها، كما بلغ اإلضلراف 

يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه الفقرة من فقرات بعد  1.10ادلعياري ذلذه الفقرة 
 تقانة ادلعرفة.

ذات مستوى أمهية مرتفع يف ادلركز الثاين من  4.13ذلذه العبارة توسط احلسايب لقد بلغ ادلالعبارة الثالثة: 
 يفقع خاص و دلؤسسة مترتيب عبارات بعد تقانة ادلعرفة، وقد سبحورت العبارة الثالثة مدى إمكانية إمتالك ا

ادلؤسسة ، وقد كانت اإلذباىات يف عينة دراسة مرتفعة لكون نًتنت وتشًتك مع قواعد بيانات عادليةاأل
سبتلك موقع خاص يف األنًتنت، ويعرف أوال كل ما يتعلق بادلؤسسة وأقسامها ونشطاهتا، كما تعرض فيو 
صبيع ادلستجدات واألحداث حىت يكون سواء الفرد العامل أو ادلستفيد على صلة والتطلع بكل ما حيدث 

الدورل، وقد بلغ اإلضلراف كما يعترب عامل لتسويق  خدمات ونشاطات ادلؤسسة على ادلستوى خارجها،  
وىو يفسر مدى إنسجام إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه الفقرة من بعد  0.86ادلعياري ذلذه العبارة 

 تقانة ادلعرفة.
ومستوى أمهية مرتفع  4.15متصدرة الًتتيب دبتوسط حسايب قدره  ىذه العبارة جاءتالعبارة الرابعة:    

، ىذه  األمهية تدعم لكًتوينوالربيد اإلعمال على التقانة صلاز معظم األإد اعتمحيث سبحورت حول مدى إ
وتضيف دلا رأيناه سابقا من ىذه العبارات، بإعتبار أنو ال ديكن القيام بأعمال ذات جودة وسرعة شلكنة 

ث توفر فادلؤسسة اليوم نسبة دلكانتها وإىتماشلها بكل ما ىو حديدومنا اإلرتكاز على تقانة إدارة ادلعرفة، 
صبيع ادلتطلبات احلالية خاصة التكنولوجية ، إلدراكها دبدى أمهية وخطورة ىذا يف نفس الوقت فمخرجات 
ىذه األخَتة إما توفَتىا وحسن التحكم وإستغالذلا لتحسُت يف طرق العمل وإستمرارية وبقاء ادلؤسسة، أو 

ىا األجنبية ادلستثمرة، يف حُت بلغ ذباىلها ومواجهة الصعوبات وعلى رأسها ادلنافسة الشديدة من غَت 
يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه الفقرة من  0.92اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 

 عبارات بعد تقانة ادلعرفة.
دبستوى أمهية مرتفع يف ادلركز اخلامس وقد  3.67لغ ادلتوسط احلسايب ذلذه العبارة ب العبارة الخامسة:

، وإضلراف معياري قدره وضباية وزبزين ادلعرفة صلاز العملإالتقانة يف سرعة  ةسامهسبحورت حول كيفية م
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عينة الدراسة حول مدى ىذه ادلسامهة، خاصة يف ضباية ادلعرفة اليت  يدل على إنسجام إذباه إجاباة 0.99
مت تشخيصها وتوليدىا من مصادرىا ادلختلفة، فتخزينها وضبايتها من خالل ىذا الدور، فتكنولوجيا احلديثة 
اليوم دبختلف توجهاهتا وإنتاجاهتا أصبحت عامل أساسي ومطلب ثابت ال يتغَت الفكر حولو يف ادلؤسسة 

تبحث عن ادلنافسة والبقاء، يف ىذه البيئة اليت يف حد ذاهتا ديناميكية يف ىذه التكنولوجيا لذا على  اليت
ادلؤسسة اليقظة كامل الوقت وتتابع كل صغَتة وكبَتة يف ما تنتجو التكنولوجيا احلديثة اليوم، وزلاولة 

 اإلعتماد عليها قبل غَتىا من ادلؤسسات ادلنافسة.
ومستوى أمهية  3.58دبتوسط حسايب قدره السادس  جاءت ىذه العبارة يف ادلركز قدل العبارة السادسة:

فهذه األخَتة  تعمل التكنولوجيا احلديثة على تقدمي ادلعلومات الصحيحةمتوسط، كما سبحورت حول 
لية تساىم وباإلعتماد على متخصصُت يف أنظمة ادلعلومات وادلعلوماتية، وبعد دراسة البيئة اخلارجية والداخ

وكل ما يتعلق بالبيئتُت معلومات تكون صحيحة ودقيقة يف ظل التطور التكنولوجي احلديث، إضافة إذل 
حسمها يف أمور قرارية متخذة من قبل الرؤساء من خالل تزويدىم بالبيانات وادلعلومات الصحيحة، نتيجة 

حيح كلما كان القرار ادلتخذ للعالقة الطردية بينهما فكلما كانت ىذه ادلعلومات سليمة ويف الوقت الص
يدل على إنسجام إذباه إجابات عينة  0.97صحيح وسليم، يف حُت بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 

 الدراسة حول ىذه الفقرة من فقرات بعد تقانة ادلعرفة.
ذات مستوى أمهية مرتفع  3.83ويف األخَت وبناًء على ادلتوسط احلسايب الكلي لبعد تقانة ادلعرفة الذي بلغ 

يدل على إنسجام إذباه عينة الدراسة حول بعد تقانة ادلعرفة وواقعو يف  0.99وإضلراف معياري قدره ،
 مؤسسة الدراسة، نقول أن ذلذه األخَتة أمهية كبَتة يف تطبيق إدارة ادلعرفة.

 : األداء البشرير الثالثالمحو 
شري العامل يف ادلؤسسة ، كما ديثل ىذا احملور ادلتغَت الثاين يهدف ىذا احملور إذل تقييم أداء الفرد الب

األعمال، جودة العمل،  تنفيذ للدراسة )األداء البشري( حيث يشتمل على ثالث أبعاد منسجمة)كفاءة
(، وسيتم من خالل 3-222-4العمل( سبثل بعد واحد موضحة يف ادللحق) دبتطلبات وااللتزام ادلعرفة

والدراسة ادليدانية التطرق لتحليل كل بعد من األبعاد السابقة يف جدول سلصص ذلا، وذلك  نتائج اإلستبيان
من خالل ادلتوسط احلسايب واإلضلراف ادلعياري لكل عبارة وترتيبها حسب مستوى األمهية ادلبينة يف 

 ( سابقاً من خالل ما يلي: 5-4اجلدول)
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 .كفاءة تنفيذ األعمالمعياري ل(: المتوسطات الحسابية واإلنحراف ال19-4الجدول)

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

مستوى 
 األهمية

 الترتيب

 كفاءة تنفيذ األعمال 
 5 متوسط 1.08 3.10 ديتلك العامل صبيع متطلبات ومؤىالت الوظيفة 1
 4 متوسط 1.37 3.12 للعامل قدرة على ربمل مسؤولية ادلهام ادلوكلة لو 2
 2 متوسط 1.34 3.58 للعامل قدرة على اإلبداع والتطوير  3
اإلعتماد على النفس يف إصلاز العمل ويف الوقت  4

 احملدد
 1 مرتفع 0.54 4.62

 3 متوسط 0.84 3.54 يكتسب العامل مهارات وطرق العمل اجلديدة 5

  متوسط  1.03 3.59 المجموع الكلي
 .20ذات اإلصدار  spssمن إعداد الطالب بناًء على معلومات اإلستبيان ونتائج  المصدر:

كما   األعمال تنفيذ كفاءةجاءت عبارات رلال   نتائج اإلستبيانو ( 18 -4) من خالل اجلدول
 : (12-3) ادللحقيلي

يف وجاءت ذات مستوى أمهية متوسط   3.10قيمة بلغ ادلتوسط احلسايب ذلذه العبارة  :األولىلعبارة ا
ك متالادلركز اخلامس من ترتيب فقرات رلال كفاءة تنفيذ األعمال، وقد سبحورت ىذه العبارة حول مدى إ

اليت يشغلها، يف حُت بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه الفقرة حوارل  ميع متطلبات ومؤىالت الوظيفةجلالعامل 
تلكو العامل يف ادلؤسسة من كفاءات وىذا يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة حول ما دي 1.08

 وافق وشروط ادلهام ادلوكلة إليو.ومهارات تت
ًتتيب اليف  مستوى أمهية متوسطو  3.12دبتوسط حسايب قدره لقد جاءت ىذه العبارة  :العبارة الثانية

على قدرة من لعامل فقرات كفاءة تنفيذ األعمال، وقد سبحورت ىذه العبارة حول ما ديلكو االرابع من 
يفسر تشتت  1.37يف ادلؤسسة، كما بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة  ربمل مسؤولية ادلهام ادلوكلة لو

إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه الفقرة، ىذه األمهية ادلتوسطة تدل على ما ديتلكو كل عامل من 
يسند لو من أعمال يف ادلؤسسة  قدرات، وكفاءات ذبعلو قادر على ربمل ادلسسؤولية يف تسيَت عملو وما

خاصة وأن صبيع أفراد عينة الدراسة ذو مستوى علمي ال بأس بو، وأن مؤسسة سوناطراك ال توظف إذل 
 العامل،حسب إحتياجاهتا وحسب الشروط ادلتوفرة يف الفرد الباحث عن 
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ومستوى أمهية  3.58 ادلركز الثاين دبتوسط حسايب قدره يف حُت جاءت العبارة الثالثة يف :العبارة الثالثة
يف ادلؤسسة، وقد بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه  على اإلبداع والتطويرسبحورت حول قدرة العامل متوسط، 

يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه العبارة، إال أن ما دييز ادلؤسسة من  1.34العبارة 
عمال على العمل، وإتاحة ادلعرفة للجميع جيعل من العامل يف ظل إدارة ادلعرفة قادر على تشجيع وربفيز ال

 وربسُت طرق العمل.واإلبتكار اإلبداع 
متصدرة عبارات رلال كفاءة تنفيذ  4.62كما بلغ ادلتوسط احلسايب للعبارة الرابعة حورل   العبارة الرابعة:

 على النفس يف إصلاز العمل ويف الوقت احملددالعامل إعتماد األعمال، وقد سبحزرت ىذه العبارة حول 
يدل على إنسجام إذباه إجابات عينة الدراسة، حول ىذه العبارة حيث أن  0.54بإضلراف معياري قدره 

إمتالك الفرد العامل يف ادلؤسسة للمعرفة وتوفَت صبيع متطلبات العمل، والتسيَت األحسن للمعرفة دافع قوي 
 .على نفسو يف إصلاز سلتلف األعمالاد العامل وزلفز إلعتم

يف الًتتيب كما جاءت ستوى أمهية متوسط  دب 3.54 ذلذه العبارةسايب احلتوسط ادل بلغ :العبارة الخامسة 
مهارات من العامل  ويكتسبحول ما  لعبارةسبحورت ىذه او  الثالث من عبارات رلال كفاءة تنفيذ األعمال،

خاصة يف ظل إدارة ادلعرفة اليت تسمح للعامل بإكتساب كل ما ىو جديد وحديث  وطرق العمل اجلديدة
حول طرق العمل احلديثة، خاصة ما تقوم بو ادلؤسسة من إدخال للتقنيات احلديثة والتدريب ادلستمر للفرد 

جابات عينة يبُت إنسجام إذباه إ 0.84ذلذه العبارة كما بلغ اإلضلراف ادلعياري   دلواجهة ومواكبة التطورات،
 الدراسة حول ىذه العبارة.

 إذل 3.10من خالل ما سبق نالحظ أن معظم ادلتوسطات احلسابية للفقرات كانت متقاربة بُت)  
( كما بلغ ادلتوسط احلسايب 1.34إذل غاية  0.54( وإضلراف معياري متقارب كذلك بُت) 3.59غاية 

يدل  1.03ذات مستوى أمهية متوسط وإضلراف معياري قدره  3.59الكلي جملال كفاءة تنفيذ األعمال 
 على تشتت إجابات عينة الدراسة يف ىذا اجملال.
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 جودة العمل. لمجال(: المتوسطات الحسابية واإلنحراف 20-4الجدول)
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
اإلنحراف 

 المعياري
مستوى 
 األهمية

 الترتيب

 جودة العمل
 3 متوسط 1.29 3.61 احملدد صلاز عملو ويف الوقت إالعامل بيقوم  1
 2 مرتفع 1.16 3.72 خالق احلسنة ويقدم اخلدمة بلباقةيتميز العامل باأل 2
 1 مرتفع 1.15 3.87 ديتلك العامل قدرة على تنظيم عملو  3
 4 متوسط 1.03 3.10 صلاز العمل بدون أخطاء أو التقليل منها إاحلرص على  4
 5 متوسط 1.28 2.92 وذات جودةيقدم العامل عمل وخدمة شليزة  5

  متوسط 1.18 3.44 المجموع الكلي
 .20ذات اإلصدار  spssمن إعداد الطالب بناًء على معلومات اإلستبيان ونتائج  المصدر:

جاءت فقرات  20ذات اإلصدرا  spssوسلرجات  نتائج اإلستبيانو ( 20-4) من خالل اجلدول
 : (13-3)ادللحقاجملال كما يليىذا 

دبستوى أمهية متوسط وترتيب ثالث يف ترتيب  3.61لقد بلغ ادلتوسط احلسايب ذلذه العبارة  :لعبارة األولىا
يف الوقت ادلناسب واحملدد لو   حورت ىذه حول قيام العامل بإصلاز مهاموعبارات ىذا اجملال، كما سب

وكذا  علو قادر على تأدية مهامو من جهةالفرد العامل يف ادلؤسسة جلميع الشروط وادلؤىالت اليت ذب متالكفإ
تكوينو وتزويده بادلعرفة اليت حيتاجها حول تقنيات وكيفية أداء ادلهام، كلها عوامل تساعده يف إصلاز مهامو 

ينة ل على تشتت إذباه إجابات عيد 1.29يف الوقت احملدد، وقد بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 
 الدراسة حول رلال جودة العمل.

مستوى أمهية مرتفع وقد و  3.72يف ادلركز الثاين دبتوسط حسايب قدره  جاءت ىذه العبارة  :العبارة الثانية 
، حيث بلغ خدمة بلباقةو من يقدمما خالق احلسنة و العامل باألبو يتميز سبحورت ىذه العبارة حول ما 
 حول رلال جودة العمل. يدل على تشتت إجابات عينة الدراسة 1.16اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 

ذات مستوى أمهية مرتفع، وسبحورت ىذه  3.87جاءت يف ادلركز األول دبتوسط احلسايب  العبارة الثالثة
يدل على  1.15ادلعياري ذلذه العبارة  بنفسو، وقد بلغ اإلضلراف العامل على تنظيم عملوالعبارة حول قدرة 

 .تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه الفقرة من رلال جودة العمل
 ومستوى أمهية متوسط 3.10يف ادلركز الرابع دبتوسط حسايب قدره جاءت ىذه العبارة  :العبارة الرابعة 

، وىو ماتسهام بو اإلدارة التقليل منهاصلاز العمل بدون أخطاء أو إعلى  الفرد العامل حرصسبحورت حول 
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الفعالة يف تسيَت معارف عماذلا من خالل تشخيصها وتوليدىا من مصادرىا، وبلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه 
 يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه الفقرة، 1.03العبارة 

من العامل  ويقدمخَتة اليت سبحورت حول ما األ  عبارةلوأخَت بلغ ادلتوسط احلسايب ل  العبارة الخامسة:
، ذات مستوى أمهية متوسطة يف ادلركز اخلامس وإضلراف معياري 2.92 جودة عمل وخدمة شليزة وذات

    يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة.  1.28قدره 

اجملال كانت متقاربة ىذا من خالل رلال جودة العمل نالحظ أن معظم ادلتوسطات احلسابية لفقرات  
دبستوى  3.44 متوسطة وإضلراف معياري كذلك، وقد بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي للمجالوذات أمهية 

 يدل على تشتت إجابات عينة الدراسة. 1.18 أمهية متوسطة وإضلراف معياري قدره
  .بمتطلبات العملالمعرفة واللتزام  مجال(: المتوسطات الحسابية واإلنحراف المعياري ل21-4الجدول)

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

مستوى 
 األهمية

 الترتيب

 المعرفة واللتزام بمتطلبات العمل
لدى العامل معرفة كاملة عن كيفية أداء العمل  1

 ادلوكل إليو
 3 متوسط 1.14 3.01

 4 متوسط 0.99 3.00 العمل يلتزم العامل بقوانُت وأنظمة  2
 5 متوسط 0.79 2.93 حيًتم العامل  األوامر ويلتزم هبا 3
 2 متوسط 0.94 3.63 صلاز ادلهام ادلوكلة اليوحيرص العامل على إ 4
كتساب ادلهارات يعمل العامل على تعلم وإ 5

 وتقنيات  العمل اجلديدة
 1 متوسط 0.95 3.64

  متوسط 0.96 3.24 المجموع الكلي
 .20ذات اإلصدار  spssمن إعداد الطالب بناًء على معلومات اإلستبيان ونتائج  المصدر:

جاءت عبارات  20ذات اإلصدرا  spssوسلرجات  نتائج اإلستبيانو ( 20-4) من خالل اجلدول
 : (14-3) ادللحقىذا اجملال كما يلي

عرفة الثالثة يف ترتيب فقرات رلال ادليف ادلرتبة  3.01احلسايب ذلذه العبارة توسط بلغ ادل :العبارة األولى
عامل وقد سبحورت ىذه العبارة حول مدى قدرة ال ،ذات مستوى أمهية متوسطواإللتزام دبتطلبات العمل 

ذلذه العبارة  واألعمال ادلوكلة إليو، كما بلغ اإلضلراف ادلعياريء ادلهام عن كيفية أدا معرفة كاملةعلى إمتالك 
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إجابات عينة الدراسة حول ىذه العبارة يف ىذا اجملال، وىذا لو إرتباط وثيق  يدل على تشتت إذباه 1.14
بإدارة ادلعرفة فادلؤسسة اليت ربسن إدارة معارف األفراد وربويلها، ربصل على عامل كفىء ومتكامل ذو 

  .قدرة على إصلاز األعمال والدراية الكاملة بطرق العمل
سبحورت وقد  دبستوى أمهية متوسطة وترتيب رابع 3.00ذلذه العبارة  ايببلغ ادلتوسط احلس :العبارة الثانية

يدل على  0.99 ذلاعياري ادلراف حُت بلغ اإلضل ، يفم العامل بقوانُت وأنظمة العملالتز ىذه العبارة حول إ
 ا بلغ ادلتوسط إنسجام إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه العبارة، كم

 0.79بستوى أمهية متوسط وإضلراف معياري  2.93 لقد بلغ ادلتوسط احلسايب ذلذه العبارة :لعبارة الثالثةا
ام العامل  األوامر حًت يدل على إنسجام إذباه إجابات عينة الدراسة، وقد سبحورت ىذه العبارة حول إ

 .م هباالتز واإل
ومستوى أمهية متوسط،  3.63قدره يف ادلركز الثاين دبتوسط حسايب جاءت ىذه العبارة  :العبارة الرابعة 

نسجام إذباه إجابات عينة الدراسة حول ىذه الفقرة اليت سبحورت يدل على إ 0.94وإضلراف معياري قدره 
  .صلاز ادلهام ادلوكلة اليوحول حرص العامل على إ

ذه العبارة ستوى أمهية متوسط وقد سبحورت ىدب 3.64: بلغ ادلتوسط احلسايب ذلذه العبارة لعبارة اخلامسةا
خاصة يف ظل تطبيق إدارة ادلعرفة يف  العمل اجلديدةمهارات وتقنيات حول، مايكتسبو العامل من 

يدل على إنسجام إذباه إجابات عينة الدراسة  0.94ادلؤسسة، يف حُت بلغ اإلضلراف ادلعياري ذلذه العبارة 
 حول ىذه الفقرة.

األخَت ومن خالل ىذا اجملال نالحظ أن معظم ادلتوسطات متقاربة ودبستوى أمهية متوسط  ويف 
يدل على ذلك  0.96متوسط األمهية وإضلراف معياري قدره  3.24وقد بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي 

 اإلنسجام يف إذباه إجابات عينة الدراسة حول رلال ادلعرفة واإللتزام دبتطلبات العمل.
: توصيف نموذج الدراسة وإختبار الفرضياتالثالفرع الث  

  : التعريف بالنموذجأولً 
إدارة ادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة  نؤكد أو ننفي العالقة الطردية القائمة بُت من خالل ىذا سوف    

أحسن كلما ربسن أداء الفرد البشري  هاإستخدامكان تطبيق إدارة ادلعرفة و حيث كلما  ، DRIZسوناطراك 
، كما ىذين ادلتغَتين العالقة بُتنوع ىذه ألجل ربليل  ذا قررنا اإلستعانة بنموذج قياسيلتحقيق ىأفضل، و 

بُت ادلتغيَتين، حيث تعترب إدارة ادلعرفة أساس عالقة طردية ىناك إثبات سابقا بأن جيب اإلشارة أنو مت 
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لتوزيع ادلعارف وفرصة لتحسُت ادلهارات وتشجيع الفرد على اإلبداع يف ادلؤسسة، وبغية التأكد من ىذه 
للحصول على البيانات وادلعلومات لتحليلها ومعاجلتها على اإلستبيان كوسيلة  األخَتة فقد إعتمدنا

العاملُت يف مؤسسة الدراسة  وتفسَتىا للوصول إذل ىذه العالقة، وقد وجو ىذا اإلستبيان لعينة من األفراد
اليت مت إعتمادىا دلا ذلا من مكانة يف اإلقتصاد اجلزائري، وكذا ما توليو من إىتمام للعنصر البشري خاصة 

  إذا تعلق األمر دبوضوع إدارة ادلعرفة.
 تعريف وتحليل متغيرات النموذج ثانياً:

 التعريف بمتغيرات النموذج:
ستقل إدارة ادلعرفة منوذج قياسي، يتكون من متغَتين )ادلتغَت ادل ة على دراسىذه النعتمد يف  

دبعٌت إفًتاض Y= ƒ(X) :ويأخد ىذا النموذج الصيغة الرياضية التالية ،)التابع األداء البشريتغَت وادل
يأخذ النموذج القياسي و، خطية العالقة بُت ادلتغَتين وبإستعمال طريقة ادلربعات الصغرى يف عملية التقدير

  :حيث   Y α x  الشكل التارل:
 ؛األخرى اليت دل تدرج يف النموذج(حد اخلطأ العشوائي)رلموع ادلتغَتات  عبارة عن ىي :  
Y : ؛(التابع )ادلتغَتاألداء البشري 
X : ادلعرفة، ديثل أبعاد إدارة ادلعرفة وادلتمثلة يف )تشخيص ادلعرفة، توليد ادلعرفة، زبزين ادلتغَت ادلستقل الذي

 . توزيع ادلعرفة، تطبيق ادلعرفة، تقانة ادلعرفة(
 : إختبار ومناقشة الفرضياتثالثاً 

إلثبات فرضيات ىذه الدراسة سيتم اإلعتماد على معامل اإلرتباط بَتسون وربليل اإلضلدار 
بُت ادلتغَتات، ومعامل التحديد لتفسَت بكم يساىم ادلتغَت ادلستقل يف  تفسَت  البسيط دلعرفة وجود اإلرتباط

 ادلتغَت التابع من خالل ما يلي:
 واليت تنص على أنو:الفرضية الفرعية األولى: 

بُت تشخيص ادلعرفة واألداء البشري يف  α≤ 0.05ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
 .DRIZمؤسسة سوناطراك
بُت  α≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   :H0الفرضية الصفرية

 .DRIZتشخيص ادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراك
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بُت تشخيص  α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    :H1 الفرضية البديلة
 . DRIZادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراك

 (: الخصائص اإلحصائية لبعد تشخيص المعرفة واألداء البشري 22-4الجدول)
اإلضلراف                

 ادلعياري
 ادلقدرات ادلعامالت

 الثابت 0,10 0,022 4,642 1,959 0,000
تشخيص  0,761 0,081 9,403 1,959 0,000

 ادلعرفة
 spss20من إعداد الطالب بناًء على نتائج  المصدر:

:  (15-3) ادللحق من خالل اجلدول ديكن كتابة النموذج كمايلي  
 ̂              

    (     )  (   8 ) 

    (4  4 )  (9 4 4) 

 حيث :
: سبثل األداء البشري   ̂ 
: سبثل تشخيص ادلعرفة    

ختبار تستخدم إحصائية ستيودنت وذلك لتقييم معنوية : إلجراء ىذا اإل إختبار معنوية معالم النموذج
.معادل النموذج  

 :_ إختبار معنوية الحد الثابت 1

        

        

ذلا   ، و منو    و نقبل    و بالتارل نرفض            |    |  من خالل اجلدول نالحظ أن :    
 معنوية إحصائية .
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 :المعرفة تشخيصإختبار معنوية معلمة _  2

        

        

ذلا   ، و منو    و نقبل    و بالتارل نرفض            |    |  من خالل اجلدول نالحظ أن :    
 .معنوية إحصائية

 : تبار المعنوية اإلجمالية للنموذجإخ

 ، وفقا للفرضية التالية : Fisherادلعنوية اإلصبالية للنموذج يستخدم إختبار  إلختبار        
             
             

: سبثل فرضية العدم وتعٍت النموذج لو معنوية كلية.     
: سبثل الفرضية البديلة وتعٍت  النموذج ليس لو معنوية كلية .      

               4 88لدينا إحصائية فيشر احملسوبة 
% ىي كمايلي :     5أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية   

 (      )
     4 9  

 و بالتارل النموذج لو معنوية كلية.   و نقبل    فإننا نرفض                     دبا أن : 

 المعرفة واألداء البشريالبسيط لبعد تشخيص  (: نتائج معامل اإلنحدار23-4الجدول)
رلموع  العامل

 ادلربعات
درجات 

 احلرية
متوسط 
 ادلربعات

مستوى 
 الداللة

معامل 
التحديد 

(R2) 

معامل االرتباط 
(R) 

معامل 
 التحديد
 ادلعياري

 
A 

 0,761 0.447  0.673 0.452 0.000 0.152 1 0,152 ضلداراإل
  0.002 107 0,184 اخلطأ
   108 0,335 اجملموع

 .spss20ادلصدر: من إعداد الطالب بناًء على نتائج 

نالحظ أن معامل اإلرتباط بَتسون بُت (15-3) ادللحق و  (21-4)من خالل نتائج اجلدول 
وىذا يدل على وجود عالقة طردية متوسطة بُت  R=0,673تشخيص ادلعرفة واألداء البشري بلغ قيمة 
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وىودليل على قدرة   R2 =0,452البشري ، كما بلغت قيمة معامل التحديد تشخيص ادلعرفة واألدء
يف تفسَت ادلتغَت التابع_ األداء البشري دلؤسسة  % 45,2ادلتغَت ادلستقل _تشخيص ادلعرفة _ بـــــ

لعوامل غَت مشخصة ديثلها   %55,8_، ويؤكد مدى صحة ودقة ىذه الدراسة وتبقى DRIZسوناطراك
 أو عوامل دل تدرج يف النموذج.   ادلتغَت العشوائي

ودبا أن إشارة ادلعلمة  A=0.673كما بلغت قيمة معامل اإلضلدار للمتغَت ادلستقل تشخيص ادلعرفة 
حيث إذا تغَت  تشخيص ادلعرفة موجبة ىذا يدل على وجود عالقة طردية تشخيص ادلعرفة واألداء البشري،

وحدة، وىذا دليل وبرىان آخر على تأكيد  0,76التشخيص بوحدة واحدة فإن األداء البشري يتغَت بــ 
وىي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية  88,411احملسوبة  Fىذا اإلرتباط يف حُت بلغت قيمة 

F=3,92. 0.00ـــبوىي دالة إحصائيا بالنظر إذل مستوى معنوية  الذي قدر SIG=   أقل من مستوى
 .0.05الداللة ادلعتمد 

ربصلنا على نتائج ومعطيات  spss20بعد إدراج بيانات ادلتغَتين يف برنامج احلزمة اإلحصائية 
 تسمح لنا بكتابة النموذج القياسي ذلذه الدراسة ادلبٍت بطريقة ادلربعات الصغرى على الشكل التارل:

      ε+  0.10 + تشخيص ادلعرفة 0.76 األداء البشري=
   حيث:    

 ε :                                                                           ادلتغَت العشوائي 
 اإلستنتاج:

ة اليت تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الصفري يةنرفض الفرض وومن
α≤ 0.05 مؤسسة سوناطراك بُت تشخيص ادلعرفة واألداء البشري يفDRIZ ،الفرضية البديلة ونقبل H1 

بُت تشخيص ادلعرفة واألداء  α≤ 0.05بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  اليت تقر 
   . DRIZالبشري يف مؤسسة سوناطراك

تعترب عملية تشخيص ادلعرفة مهمة جدًا يف ربسُت أداء الفرد العامل يف ادلؤسسة حيث تنعكس 
إجاباً على سلتلف العمليات اليت تقوم هبا ادلؤسسة، فهو مصدر ثقة للفرد الذي ديتلك خربات ومعارف يتم 

ة عند احلاجة من تشخيص ىذه ادلعرفة على مستواه، ومصدر من ادلصادر  األساسية اليت تلجأ لو ادلؤسس
جهة، فتحديد ادلؤسسة ألماكن ادلعرفة وقدرهتا على ربديد إحتياجاهتا أساس لتحقيق أىدافها وصياغة 
إسًتاذبياهتا على ادلدى الطويل، وكذلك يتسٌت لعمال ادلعرفة من وضع خطط وبرامج لتوظيف ىذه ادلعارف 
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ماح ذلا بتطوير برامج خاصة بادلعرفة اليت مت وكذا ربديد اإلجراءات وادلهام الالزمة إلستخدام أحسن والس
تشخيصها لتتالءم وإبداع الفرد يف العمل، وكذا سبكينو من معرفة ما يعود عليو من فوائد خاصة على فريق 
العمل ككل وادلؤسسة بصفة عامة، فقيامها بتحديد أماكن ادلعرفة يف الفرد فرصة ذلا إلكتشاف نقائص 

ذلا تصحيحها وتزويده دبا حيتاجو سواء من خالل غَته من العمال أو عن  ونقاط ضعف العامل حىت يتسٌت
طريق التدريب والتكوين. فالقيام هبذه العملية يسمح للمؤسسة بالنفاذ إذل مصادر ادلعرفة وإستيعاهبا وكذا 

 حسن توظيفها وصواًل إذل توليد ادلعرفة.
 اإلستنتاج:

نستنتج أن لتشخيص ادلعرفة أمهية ودور كبَت يف ربسُت أداء الفرد العامل يف  من خالل ماسبق 
ادلؤسسة وكلما كان تشخيص ادلعرفة من مصادرىا بشكل جيد كلما مت ربديد نقاط ضعف وقوة الفرد وكذا 

 زادت الثقة  والوالء بُت العامل وادلؤسسة وبالتارل نتج الرضا وربسن أداءه أكثر.                 
 واليت تنص على أنو:الفرضية الفرعية الثانية:  

بُت توليد ادلعرفة واألداء البشري يف  α≤ 0.05ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
 .DRIZمؤسسة سوناطراك
بُت توليد  α≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   :H0الفرضية الصفرية

 .DRIZادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراك

بُت توليد  α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    :H1 الفرضية البديلة
 .DRIZادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراك

 (: الخصائص اإلحصائية لبعد توليد المعرفة واألداء البشري 24-4الجدول)
اإلضلراف                

 ادلعياري
 ادلقدرات ادلعامالت

 الثابت 0,101 0,019 5,412 1,959 0,000
 توليد ادلعرفة 0,665 0,061 10,885 1,959 0,000

 spss20من إعداد الطالب بناًء على نتائج  المصدر:

 : (16-3ادللحق) من خالل اجلدول ديكن كتابة النموذج كمايلي
 ̂               

    (    9)  (     ) 
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    (  4  )  (   88 ) 

 حيث :
: سبثل األداء البشري   ̂ 
: سبثل توليد ادلعرفة    

: إلجراء ىذا اإلختبار تستخدم إحصائية ستيودنت و ذلك لتقييم معنوية  إختبار معنوية معالم النموذج
 معادل النموذج .

 _ إختبار معنوية الحد الثابت : 1

        

        

ذلا   ، و منو    و نقبل    و بالتارل نرفض            |    |  من خالل اجلدول نالحظ أن :    
 معنوية إحصائية .

 _ إختبار معنوية معلمة توليد المعرفة : 2

        

        

ذلا   ، و منو    و نقبل    و بالتارل نرفض            |    |  من خالل اجلدول نالحظ أن :    
 معنوية إحصائية .

 إختبار المعنوية اإلجمالية للنموذج : 

 ، وفقا للفرضية التالية : Fisherإلختبار ادلعنوية اإلصبالية للنموذج يستخدم إختبار         

             
             

النموذج لو معنوية كلية.: سبثل فرضية العدم و تعٍت      
: سبثل الفرضية البديلة و تعٍت  النموذج ليس لو معنوية كلية .      
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              49 8  لدينا إحصائية فيشر احملسوبة 
% ىي كمايلي :     5أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية   

 
 (      )
     4 9  

 و بالتارل النموذج لو معنوية كلية .   و نقبل    فإننا نرفض                     دبا أن : 
 لبعد توليد المعرفة واألداء البشري نتائج معامل اإلنحدار البسيط (: 25-4الجدول)

رلموع  العامل
 ادلربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 ادلربعات

مستوى 
 الداللة

معامل 
التحديد 

(R2) 

معامل االرتباط 
(R) 

معامل 
 التحديد
 ادلعياري

 
A 

 0,665 0,521  0,725 0,525 0.000 0.176 1 0,176 ضلداراإل
  0.001 107 0,159 اخلطأ
   108 0,335 اجملموع

  .spss20ادلصدر: من إعداد الطالب بناًء على نتائج 

بَتسون بُت توليد  ( نالحظ أن معامل اإلرتباط16-3وادللحق) (25-4)من خالل نتائج اجلدول 
وىذا يدل على وجود عالقة طردية متوسطة بُت توليد  R=0,725ادلعرفة  واألداء البشري بلغ قيمة 

وىودليل على قدرة ادلتغَت ادلستقل   R2 =0,525ادلعرفة واألدء البشري ، كما بلغت قيمة معامل التحديد
_، DRIZ_ األداء البشري دلؤسسة سوناطراكيف تفسَت ادلتغَت التابع %  52,5_ توليد ادلعرفة _ بـــــ

لعوامل غَت مشخصة ديثلها ادلتغَت العشوائي أو   %47,5ويؤكد مدى صحة ودقة ىذه الدراسة وتبقى 
 عوامل دل تدرج يف النموذج.  

ودبا أن إشارة ادلعلمة  A=0.665كما بلغت قيمة معامل اإلضلدار للمتغَت ادلستقل توليد ادلعرفة 
حبيث إذا تغَت  توليد ادلعرفة موجبة ىذا يدل على وجود عالقة طردية بُت بُت توليد ادلعرفة واألدء البشري،

وحدة، وىذا دليل وبرىان آخر على تأكيد  0,66توليد ادلعرفة بوحدة واحدة فإن األداء البشري يتغَت بــ 
وىي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية  118,49بة احملسو  Fىذا اإلرتباط يف حُت بلغت قيمة 

F=3,92. 0.00ـــبوىي دالة إحصائيا بالنظر إذل مستوى معنوية  الذي قدر SIG=   أقل من مستوى
ربصلنا على  spss20بعد إدراج بيانات ادلتغَتين يف برنامج احلزمة اإلحصائية و 0.05الداللة ادلعتمد 

نتائج ومعطيات تسمح لنا بكتابة النموذج القياسي ذلذه الدراسة ادلبٍت بطريقة ادلربعات الصغرى على 
 الشكل التارل:
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      ε+  0,101  +توليد ادلعرفة 0,665 األداء البشري=
 ادلتغَت العشوائي                                                                           : εحيث:      
 اإلستنتاج:

ة اليت تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الصفري يةنرفض الفرض وومن
α≤ 0.05 بُت توليد ادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراكDRIZ ،الفرضية البديلة ونقبل H1  اليت

بُت توليد ادلعرفة واألداء البشري يف  α≤ 0.05بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  تقر 
  . DRIZمؤسسة سوناطراك

بعدما تتم عملية تشخيص ادلعرفة وربديد أماكنها تقوم ادلؤسسة بتوليد تلك ادلعارف من أماكنها 
الكامنة وربويلها إذل معرفة صرحية ديكن إستغالذلا وإتاحتها للجميع، من خالل الفهم واإلستيعاب والتعلم 

تقوم هبا، فهذه األخَتة قد من ذبارب  ادلاضي، لتوفَت ما ربتاجو على مستوى األفراد أو العمليات اليت 
تكون يف صورة نقاش بُت العمال أو من خالل مشاركة ذوي اخلربة الكبَتة، كعقد لقاءات بُت العمال يف 
ادلؤسسة أو من خالل وسائل خاصة بادلؤسسة تتناسب يف تلك العملية لسقل مهرات الفرد. فعملية توليد 

الفرد العامل وىي مشكلة يف تفكَت وإبداعات سلزنة  ادلعرفة تظهر أكثر قدرات وادلعارف اليت ديتلكها
وعميقة غَت ملموسة، ىذا ما دينح الفرد قدرة على التفكَت السليم ومواجهة أي مشكلة يف طرائق العمل، 
من خالل إبتكار وإبداع طرق لتجاوز األمر. كما تعترب ىذه العملية مكملة من الناحية ادلعرفية للفرد يف 

و من خربات ومعارف وتقنيات عمل جديدة ال يكتسبها، وبالتارل فهي مصدر لتنويع ادلؤسسة دلا حيتاج
معارف العمال وإتاحتها للجميع يساىم بدرجة كبَتة يف تطوير ادلهارات، ومناسبة إلمتالك الفرد ألكثر من 

س إجاباً طريقة عمل يف نفس الوقت ونفس الوظيفة اليت يشغلها، فتسهل عليو ادلأمورية يف العمل ما ينعك
 على أدائو يف ادلؤسسة، وإنطالقاً من ىنا تظهر عالقة توليد ادلعرفة وربسُت أداء الفرد العامل فيها.   

 اإلستنتاج:
نستنتج أن ىناك دور وعالقة مهمة بُت عملية توليد ادلعرفة وربسُت األداء  من خالل ماسبق

البشري يف ادلؤسسة، فتحويل ادلعرفة الضمنية ادلخزنة من مصادرىا إذل معرفة صرحية  فرصة ومكسب لتنويع 
ارل معارف الفرد العامل وربسُت لقدراتو الذاتية واإلبداعية وإكتساب لطرق العمل فتسهيل العمل وبالت

 ربسن يف أدائو.
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 واليت تنص على أنو:الفرضية الفرعية الثالثة:  
بُت زبزين ادلعرفة واألداء البشري يف  α≤ 0.05ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 .DRIZمؤسسة سوناطراك
بُت زبزين  α≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   :H0الفرضية الصفرية

 .DRIZادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراك

بُت زبزين  α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    :H1 الفرضية البديلة
 .DRIZادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراك

 (: الخصائص اإلحصائية لبعد تخزين المعرفة واألداء البشري26-4الجدول)
اإلضلراف                

 ادلعياري
 ادلقدرات ادلعامالت

 الثابت 0,111 0,28 3,909 1,959 0,000
 زبزين ادلعرفة 0,679 0,100 6,790 1,959 0,000

 spss20من إعداد الطالب بناًء على نتائج  المصدر:

 :(17-3ادللحق)من خالل اجلدول ديكن كتابة النموذج كمايلي 

 ̂            9  
    (   8)  (     ) 
    (4 9 9)  (   9 ) 

 حيث :
: سبثل األداء البشري   ̂ 
: سبثل زبزين ادلعرفة     

: إلجراء ىذا اإلختبار تستخدم إحصائية ستيودنت و ذلك لتقييم معنوية  إختبار معنوية معالم النموذج
 معادل النموذج .

 _ إختبار معنوية الحد الثابت : 1
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ذلا   ، و منو    و نقبل    و بالتارل نرفض            |    |  من خالل اجلدول نالحظ أن :    
 معنوية إحصائية .

 :تخزين المعرفة_ إختبار معنوية معلمة  2

        

        

ذلا   ، و منو    و نقبل    و بالتارل نرفض            |    |  من خالل اجلدول نالحظ أن :    
 معنوية إحصائية .

 إختبار المعنوية اإلجمالية للنموذج : 
 ، وفقا للفرضية التالية : Fisherإلختبار ادلعنوية اإلصبالية للنموذج يستخدم إختبار         

             
             

النموذج لو معنوية كلية.: سبثل فرضية العدم وتعٍت      
: سبثل الفرضية البديلة و تعٍت  النموذج ليس لو معنوية كلية .      

             99   4لدينا إحصائية فيشر احملسوبة 
% ىي كمايلي :     5أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية   

 (      )
     4 9  

 و بالتارل النموذج لو معنوية كلية .   و نقبل    فإننا نرفض                     دبا أن : 

 (: نتائج معامل اإلنحدار البسيط لبعد تخزين المعرفة واألداء البشري 27-4الجدول )

رلموع  العامل
 ادلربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 ادلربعات

مستوى 
 الداللة

معامل 
التحديد 

(R2) 

معامل االرتباط 
(R) 

 معامل
 التحديد
 ادلعياري

 
A 

 0,679 0.295  0.549 0,301 0.000 0.101 1 0,101 ضلداراإل
  0.002 107 0,234 اخلطأ
   108 0,335 اجملموع

 .spss20ادلصدر: من إعداد الطالب بناًء على نتائج 
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بَتسون بُت  ( نالحظ أن معامل اإلرتباط17-3وادللحق) (27-4)من خالل نتائج اجلدول
وىذا يدل على وجود عالقة طردية متوسطة بُت زبزين  R=0,549زبزين ادلعرفة واألداء البشري بلغ قيمة 

وىودليل على قدرة ادلتغَت   R2 =0,301ادلعرفة و األدء البشري ، كما بلغت قيمة معامل التحديد
يف تفسَت ادلتغَت التابع_ األداء البشري دلؤسسة  % 30,1ادلستقل _زبزين ادلعرفة _ بـــــ

لعوامل غَت مشخصة ديثلها   %69,9_، ويؤكد مدى صحة ودقة ىذه الدراسة وتبقى DRIZسوناطراك
 ادلتغَت العشوائي أو عوامل دل تدرج يف النموذج.  

رة ادلعلمة ودبا أن إشا A=0.679كما بلغت قيمة معامل اإلضلدار للمتغَت ادلستقل زبزين ادلعرفة 
حيث إذا تغَت  تشخيص ادلعرفة موجبة ىذا يدل على وجود عالقة طردية بُت زبزين ادلعرفة واألداء البشري،

وحدة، وىذا دليل وبرىان آخر على تأكيد  0,67زبزين ادلعرفة بوحدة واحدة فإن األداء البشري يتغَت بــ 
يمة أكرب من قيمتها اجلدولية وىي ق 46,099احملسوبة  Fىذا اإلرتباط يف حُت بلغت قيمة 

F=3,92. 0.00ـــبوىي دالة إحصائيا بالنظر إذل مستوى معنوية  الذي قدر SIG=   أقل من مستوى
ربصلنا على  spss20بعد إدراج بيانات ادلتغَتين يف برنامج احلزمة اإلحصائية و 0.05الداللة ادلعتمد 

نتائج ومعطيات تسمح لنا بكتابة النموذج القياسي ذلذه الدراسة ادلبٍت بطريقة ادلربعات الصغرى على 
 الشكل التارل:

       ε+  + 0,111 زبزين ادلعرفة 0,679 األداء البشري=
 ادلتغَت العشوائي                                                                           : εحيث:      
 اإلستنتاج:

ة اليت تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الصفري يةنرفض الفرض وومن
α≤ 0.05 ادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراك زينبُت زبDRIZ ،الفرضية البديلة ونقبل H1  اليت

بُت زبزين ادلعرفة واألداء البشري يف  α≤ 0.05بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  تقر 
  . DRIZمؤسسة سوناطراك

هبا  ال ديكن ألي مؤسسة كانت القيام بتشخيص ادلعرفة وربويلها من مصادرىا دومنا اإلحتفاظ
وذلذا أصبح زبزين ادلعرفة أمر ضروري وليس إختياري ذلا، فتخزين ادلعارف ادلتحصل عليها من الوسائل 
اذلامة يف تسهيل مهمة الفرد العامل يف مهامو، خاصة مع تغَت طرائق العمل من وقت آلخر يف ظل التطور 

اجة إلسًتجاع ما ديكن نسيانو التكنولوجي احلاصل على صبيع األصعدة وادلستويات، يكون ىذا األخَت حب
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أو التعلم منو ومن ىنا تظهر أمهية زبزين ادلعرفة ودورىا يف اإلسًتجاع عند احلاجة إليها،  ىذه األمهية 
والدور ما جعل ادلؤسسة تقوم باإلحتفاظ بادلعرفة واحملافظة عليها لوقت أكثر والعمل على تنظيمها. وىذا 

 ع وأسهل وىو مقياس على ربسن وزيادة أدائو.ما جيعل عمل الفرد يف ادلؤسسة أسر 
 اإلستنتاج:

من خالل ما سبق ديكن تأكيد عالقة ودور زبزين ادلعرفة يف ربسُت أداء الفرد العامل فكلم مت 
 توفَت متطلبات قيام الفرد العامل دلهامو وسهولة إسًتجاعها كلما زاد وربسن أدائو أكثر.

 على أنو:واليت تنص الفرضية الفرعية الرابعة: 
بُت توزيع ادلعرفة واألداء البشري يف  α≤ 0.05ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 .DRIZمؤسسة سوناطراك
بُت توزيع  α≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   :H0الفرضية الصفرية

 .DRIZادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراك

بُت توزيع  α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    :H1 الفرضية البديلة
 .DRIZادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراك

 (: الخصائص اإلحصائية لبعد توزيع المعرفة واألداء البشري28-4الجدول)
اإلضلراف                

 ادلعياري
 ادلقدرات ادلعامالت

 الثابت 0,186 0,016 11,370 1,959 0,000
 توزيع ادلعرفة 0,337 0,046 7,258 1,959 0,000

 .spss20ادلصدر: من إعداد الطالب بناًء على نتائج 
 :(18-3ادللحق) من خالل اجلدول ديكن كتابة النموذج كمايلي 

 ̂     8    44   
    (     )  (   4 ) 
    (   4  )  (    8) 
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:حيث  
: سبثل األداء البشري   ̂ 
: سبثل توزيع ادلعرفة    

: إلجراء ىذا اإلختبار تستخدم إحصائية ستيودنت وذلك لتقييم معنوية  إختبار معنوية معالم النموذج
 معادل النموذج.

 _ إختبار معنوية الحد الثابت : 1
        

        

ذلا   ، و منو    و نقبل    و بالتارل نرفض            |    |  من خالل اجلدول نالحظ أن :    
 معنوية إحصائية .

 :توزيع المعرفة_ إختبار معنوية معلمة  2
        

        

ذلا   ، و منو    و نقبل    و بالتارل نرفض            |    |  من خالل اجلدول نالحظ أن :    
 معنوية إحصائية .

 إختبار المعنوية اإلجمالية للنموذج : 

 ، وفقا للفرضية التالية : Fisherإلختبار ادلعنوية اإلصبالية للنموذج يستخدم إختبار         

             
             

: سبثل فرضية العدم و تعٍت النموذج لو معنوية كلية.     

ليس لو معنوية كلية .  : سبثل الفرضية البديلة و تعٍت  النموذج     

             84    لدينا إحصائية فيشر احملسوبة 

% ىي كمايلي :     5أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية   
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 (      )
     4 9  

 و بالتارل النموذج لو معنوية كلية .   و نقبل   فإننا نرفض                     : دبا أن

 (: جدول نتائج اإلنحدار البسيط لبعد توزيع المعرفة واألداء البشري29-4الجدول )
رلموع  العامل

 ادلربعات
درجات 

 احلرية
متوسط 
 ادلربعات

مستوى 
 الداللة

معامل 
التحديد 

(R2) 

معامل االرتباط 
(R) 

معامل 
 التحديد
 ادلعياري

 
A 

 0,337 0,324  0,574 0,330 0.000 0.111 1 0,111 ضلداراإل
  0.002 107 0,224 اخلطأ
   108 0,335 اجملموع

 .spss20ادلصدر: من إعداد الطالب بناًء على نتائج 

( نالحظ أن معامل اإلرتباط بَتسون بُت توزيع 18-3وادللحق) (29-4)من خالل نتائج اجلدول
وىذا يدل على وجود عالقة طردية متوسطة بُت توزيع ادلعرفة  R=0,574ادلعرفة واألداء البشري بلغ قيمة 

وىودليل على قدرة ادلتغَت ادلستقل   R2 =0,330و األدء البشري ، كما بلغت قيمة معامل التحديد
_، ويؤكد DRIZيف تفسَت ادلتغَت التابع_ األداء البشري دلؤسسة سوناطراك % 33_توزيع ادلعرفة _ بـــــ

لعوامل غَت مشخصة ديثلها ادلتغَت العشوائي أو عوامل دل   %37لدراسة وتبقى مدى صحة ودقة ىذه ا
 تدرج يف النموذج.  

ودبا أن إشارة ادلعلمة  A=0.337كما بلغت قيمة معامل اإلضلدار للمتغَت ادلستقل توزيع ادلعرفة 
حيث إذا تغَت توزيع  شري،توزيع ادلعرفة موجبة ىذا يدل على وجود عالقة طردية بُت توزيع ادلعرفة واألدء الب

وحدة، وىذا دليل وبرىان آخر على تأكيد ىذا  0,33ادلعرفة بوحدة واحدة فإن األداء البشري يتغَت بـ
وىي .F=3,92وىي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية  52,684احملسوبة  Fاإلرتباط يف حُت بلغت قيمة 

أقل من مستوى الداللة ادلعتمد   =SIG 0.00ـــبدالة إحصائيا بالنظر إذل مستوى معنوية  الذي قدر 
ربصلنا على نتائج ومعطيات  spss20بعد إدراج بيانات ادلتغَتين يف برنامج احلزمة اإلحصائية و 0.05

 تسمح لنا بكتابة النموذج القياسي ذلذه الدراسة ادلبٍت بطريقة ادلربعات الصغرى على الشكل التارل:
      ε+  +  8    توزيع ادلعرفة  44   األداء البشري=

 ادلتغَت العشوائي                                                                           : εحيث:      
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 اإلستنتاج:
ة اليت تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الصفري يةنرفض الفرض وومن
α≤ 0.05 ادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراك وزيعبُت تDRIZ ،الفرضية البديلة ونقبل H1  اليت

بُت توزيع ادلعرفة واألداء البشري يف  α≤ 0.05بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  تقر 
  . DRIZمؤسسة سوناطراك

تعترب عملية توزيع ادلعرفة أىم عمليات إدارة ادلعرفة وذلك دلا ذلا من دور يف تنمية وزيادة قدرة 
وكفاءة الفرد البشري يف ادلؤسسة، من خالل مشاركتهم ادلعرفة وإيصال كل ما مت ربويلو من معارف ضمنية 

ة مباشرة بينها وبُت التعلم إذل معارف صرحية من أجل تعزيز عملية اإلبداع لدى العاملُت، دلا ذلا عالق
الفردي واجلماعي يف ادلؤسسة ىذا من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء وتوفَت حلول أكثر لطرق العمل 
وسلتلف سبل تدفق ادلعرفة ذلم فزيادة يف  الكفاءات أكثر. لذا تًتجم يف نقل ادلعرفة حسب سلتلف طرق 

للشخص ادلناسب ويف الوقت ادلناسب دون النقل اخلاص بادلؤسسة والعمل على إيصال ىذه ادلعارف 
تكلفة أكثر، سواًء بطرق مقصودة تًتصبها الدوريات واإلجتماعات الرمسية للمؤسسة، أو بطرق غَت 
مقصودة اليت يغلب عليها طابع اللقاءات العفوية والنقاشات اليت ربدث أثناء العمل بُت األفراد العاملُت 

حية من فرد إذل آخر عن طريق وسائل خاصة وملموسة يف إطار عملية فيها، إضافة إذل تبادل ادلعرفة الصر 
 إتصال ناجحة إليصال ىذه ادلعارف.  

 اإلستنتاج: 
من خالل ماسبق وما تأكد سابقًا نستنتج أن جوىر العالقة بُت توزيع ادلعرفة وزيادة كفاءة الفرد 

وبالكمية ادلناسبة وبدون تكلفة على  البشري يف ما يصل ىذا األخَت من معارف عربىا، يف الوقت ادلناسب
 ادلؤسسة فكلما زاد مشاركة ادلعرفة أكثر ربسن األداء البشري أكثر. 

 واليت تنص على أنو:الفرضية الفرعية الخامسة: 
بُت تطبيق ادلعرفة واألداء البشري يف  α≤ 0.05ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 .DRIZمؤسسة سوناطراك
بُت تطبيق  α≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   :H0الفرضية الصفرية

 .DRIZادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراك
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بُت تطبيق  α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    :H1 الفرضية البديلة
 .DRIZادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراك

 (: الخصائص اإلحصائية لبعد تطبيق المعرفة واألداء البشري30-4جدول)ال
اإلضلراف                

 ادلعياري
 ادلقدرات ادلعامالت

 الثابت 0,129 0,018 7,356 1,959 0,000
 تطبيق ادلعرفة 0,571 0,057 9,982 1,959 0,000

 spss20من إعداد الطالب بناًء على نتائج  المصدر:

:(19-3ادللحق) من خالل اجلدول ديكن كتابة النموذج كمايلي  

 ̂      9         
    (    8)  (     ) 
    (  4  )  (9 98 ) 

 حيث :

: سبثل األداء البشري   ̂ 

: سبثل تطبيق ادلعرفة    

: إلجراء ىذا اإلختبار تستخدم إحصائية ستيودنت و ذلك لتقييم معنوية  إختبار معنوية معالم النموذج
 معادل النموذج .

 _ إختبار معنوية الحد الثابت : 1

        

        

ذلا   ، و منو    و نقبل    و بالتارل نرفض            |    |  من خالل اجلدول نالحظ أن :    
 معنوية إحصائية .
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 :تطبيق المعرفة_ إختبار معنوية معلمة  2

        

        

ذلا   ، و منو    و نقبل    و بالتارل نرفض            |    |  من خالل اجلدول نالحظ أن :    
 معنوية إحصائية .

 إختبار المعنوية اإلجمالية للنموذج : 

 ، وفقا للفرضية التالية : Fisherادلعنوية اإلصبالية للنموذج يستخدم إختبار  إلختبار       

             
             

: سبثل فرضية العدم و تعٍت النموذج لو معنوية كلية.     

    كلية.ليس لو معنوية   تعٍت النموذج: سبثل الفرضية البديلة و  

              4  99لدينا إحصائية فيشر احملسوبة 

% ىي كمايلي :     5أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية   

 (      )
     4 9  

 و بالتارل النموذج لو معنوية كلية .   و نقبل    فإننا نرفض                     دبا أن : 

 المعرفة واألداء البشري(: جدول نتائج اإلنحدار البسيط لبعد تطبيق 31-4الجدول )

رلموع  العامل
 ادلربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 ادلربعات

مستوى 
 الداللة

معامل 
التحديد 

(R2) 

معامل االرتباط 
(R) 

معامل 
 التحديد
 ادلعياري

 
A 

 0,571 0.447  0,694 0.482 0.000 0.162 1 0,162 ضلداراإل
  0.002 107 0,174 اخلطأ
   108 0,335 اجملموع

 .spss20ادلصدر: من إعداد الطالب بناًء على نتائج 
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( نالحظ أن معامل اإلرتباط بَتسون بُت 19-3وادللحق) (31-4) من خالل نتائج اجلدول 
وىذا يدل على وجود عالقة طردية متوسطة بُت  R=0,694تطبيق ادلعرفة  واألداء البشري بلغ قيمة 

وىودليل على قدرة ادلتغَت   R2 =0,482البشري ، كما بلغت قيمة معامل التحديد تطبيق ادلعرفة واألدء
يف تفسَت ادلتغَت التابع_ األداء البشري دلؤسسة  % 48,2ادلستقل _تطبيق ادلعرفة _ بـــــ

لعوامل غَت مشخصة ديثلها   %51,8_، ويؤكد مدى صحة ودقة ىذه الدراسة وتبقى DRIZسوناطراك
 أو عوامل دل تدرج يف النموذج.   ادلتغَت العشوائي

ودبا أن إشارة ادلعلمة  A=0.571كما بلغت قيمة معامل اإلضلدار للمتغَت ادلستقل تطبيق ادلعرفة 
حيث إذا تغَت  تطبيق ادلعرفة موجبة ىذا يدل على وجود عالقة طردية بُت تطبيق ادلعرفة واألدء البشري،

وحدة، وىذا دليل وبرىان آخر على تأكيد 0,57شري يتغَت بــ تطبيق ادلعرفة بوحدة واحدة فإن األداء الب
وىي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية  99,632احملسوبة  Fىذا اإلرتباط يف حُت بلغت قيمة 

F=3,92. 0.00ـــبوىي دالة إحصائيا بالنظر إذل مستوى معنوية  الذي قدر SIG=   أقل من مستوى
ربصلنا على  spss20بعد إدراج بيانات ادلتغَتين يف برنامج احلزمة اإلحصائية و 0.05الداللة ادلعتمد 

نتائج ومعطيات تسمح لنا بكتابة النموذج القياسي ذلذه الدراسة ادلبٍت بطريقة ادلربعات الصغرى على 
 الشكل التارل:

      ε+  + 0,129 تطبيق ادلعرفة       األداء البشري=
                                                                            ادلتغَت العشوائي : εحيث:      
 اإلستنتاج:

ة اليت تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الصفري يةنرفض الفرض وومن
α≤ 0.05 بُت تطبيق ادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراكDRIZ ،الفرضية البديلة ونقبل H1 

بُت تطبيق ادلعرفة واألداء  α≤ 0.05بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  اليت تقر 
   . DRIZالبشري يف مؤسسة سوناطراك
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ال تصبح للمعرفة قيمة مضافة إال بعد تطبيقها وإال تصبح تكلفة زائدة على ادلؤسسة، لذا فإن 
ا للتشارك فيها بُت العمال دور كبَت يف ربسُت أداء الفرد يتم تشخيصها فتحويلها وتوزيعهتطبيق ادلعرفة اليت 

العامل، حيث يتيح تطبيق ادلعرفة صبيع ما حيتاجو ىذا األخَت من معلومات ومعارف حول طرق ادلعرفة 
، وأن وإستخداماهتا، إضافة دلايكتسبو من مهارات وقدرات إبداعية تنعكس عليو وعلى ادلؤسسة ككل

تطبيق ادلعرفة ال يعرب عن رلموعة معلومات فقط أو رلرد تطبيق لنظم بررلية، وإمنا تعترب كنظام مفتوح ديكن 
ادلؤسسة من تدارك ومعرفة صبيع إحتياجاهتا األساسية والثانوية، وفهم لثقافتها ككل بطريقة شلنهجة 

ربديد مصادر ادلعرفة إذل غاية ومدروسة وفق اخلطط واإلسًتاذبيات ادلوضوعة، بداية من تشخيص و 
تطبيقها. لذا يظهر دورىا يف ربسُت قدرة العنصر البشري يف ادلؤسسة على فهم الدوافع األساسية للعامل 

 ومتطلباتو من جهة، وكذلك التطبيق ادلرحلي ذلا حىت يتسٌت للعامل مدى قدرة تبنيو ذلا.
 اإلستنتاج:

طبيق ادلعرفة يف ربسُت أداء الفرد العامل يف من خالل ماسبق نستنتج أن ىناك دور كبَت لت
ادلؤسسة يظهر من خالل نوع العالقة اليت مت تأكيدىا سابقاً، وكذلك ما ينتج من تطبيقها كتحفيز للعاملُت 
ومنحهم فرصة دلشاركة النقاشات والقرارات، فتبادل ادلعارف أثناء العمل أو اإلجتماعات اليت تعترب مهزة 

يان على نشر كل ما ىو حديث من تقنيات ومعلومات من جهة، والعمل على الوصل يف غالب األح
تطوير القادة اإلداريُت والتحسُت من قدراهتم القيادية لوضع اخلطط والربامج اليت تركز على التدفق الدائم 

 للمعرفة ال على زبزينها من جهة أخرى.
 واليت تنص على أنو: الفرضية الفرعية السادسة:

بُت تقانة ادلعرفة واألداء البشري يف  α≤ 0.05ىناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
 .DRIZمؤسسة سوناطراك
بُت تقانة  α≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   :H0الفرضية الصفرية

 .DRIZادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراك

بُت تقانة  α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    :H1 البديلةالفرضية 
 .DRIZادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراك
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 (: الخصائص اإلحصائية لبعد تقانة المعرفة واألداء البشري 32-4الجدول)
اإلضلراف                

 ادلعياري
 ادلقدرات ادلعامالت

 الثابت 0,036 0,022 1,620 1,959 0,108
 تقانة ادلعرفة 0,993 0,082 12,136 1,959 0,000

 spss20من إعداد الطالب بناًء على نتائج  المصدر:

:(20-3ادللحق) يلي من خالل اجلدول ديكن كتابة النموذج كما  

 ̂     4    994  

    (     )  (   8 ) 

    (     )  (    4 ) 

 حيث :
: سبثل األداء البشري   ̂ 
: سبثل تقانة ادلعرفة    

ذلك لتقييم معنوية ختبار تستخدم إحصائية ستيودنت و : إلجراء ىذا اإل إختبار معنوية معالم النموذج
 معادل النموذج.

 _ إختبار معنوية الحد الثابت: 1

        

        

ذلا   ، و منو    و نقبل    و بالتارل نرفض            |    |  من خالل اجلدول نالحظ أن :    
 .معنوية إحصائية

 :تقانة المعرفة_ إختبار معنوية معلمة  2
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ذلا   ، و منو    و نقبل   و بالتارل نرفض            |    |  من خالل اجلدول نالحظ أن:    
 .معنوية إحصائية

 : المعنوية اإلجمالية للنموذج تبارإخ
 :، وفقا للفرضية التاليةFisherإلختبار ادلعنوية اإلصبالية للنموذج يستخدم إختبار         

             
             

: سبثل فرضية العدم و تعٍت النموذج لو معنوية كلية.     
. ليس لو معنوية كلية عٍت  النموذج: سبثل الفرضية البديلة وت     

             4    4 لدينا إحصائية فيشر احملسوبة 

% ىي كمايلي:     5أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية   
 (      )
     4 9  

 .بالتارل النموذج لو معنوية كلية و   و نقبل    فإننا نرفض                     دبا أن : 

 (: نتائج اإلنحدار البسيط لبعد تقانة المعرفة واألداء البشري33-4الجدول )
رلموع  العامل

 ادلربعات
درجات 

 احلرية
متوسط 
 ادلربعات

مستوى 
 الداللة

معامل 
التحديد 

(R2) 

معامل االرتباط 
(R) 

معامل 
 التحديد
 ادلعياري

 
A 

 0,993 0.575  0.761 0.579 0.000 0.194 1 0,194 ضلداراإل
  0.001 107 0,141 اخلطأ
   108 0,335 اجملموع

 .spss20ادلصدر: من إعداد الطالب بناًء على نتائج 

 ( نالحظ أن معامل اإلرتباط بَتسون بُت 20-3وادللحق)  (33-4)من خالل نتائج اجلدول 
وىذا يدل على وجود عالقة طردية قوية بُت  R=0,761تقانة ادلعرفة واألداء البشري بلغ قيمة 

وىودليل على قدرة ادلتغَت   R2 =0,579تقانة ادلعرفة واألدء البشري كما بلغت قيمة معامل التحديد
يف تفسَت ادلتغَت التابع_ األداء البشري دلؤسسة  % 57,9ادلستقل _تطبيق ادلعرفة _ بـــــ
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لعوامل غَت مشخصة ديثلها   %42,1اسة وتبقى _، ويؤكد مدى صحة ودقة ىذه الدر DRIZسوناطراك
 ادلتغَت العشوائي أو عوامل دل تدرج يف النموذج.  

ودبا أن إشارة ادلعلمة ، A=0.993كما بلغت قيمة معامل اإلضلدار للمتغَت ادلستقل تقانة ادلعرفة 
حيث إذا تغَتت  شر، تقانة ادلعرفة موجبة ىذا يدل على وجود عالقة طردية بُت تقانة ادلعرفة واألدء الب

وحدة، وىذا دليل وبرىان آخر على تأكيد  0,99تقانة ادلعرفة بوحدة واحدة فإن األداء البشري يتغَت بــ 
وىي قيمة أكرب من قيمتها اجلدولية  147,274احملسوبة  Fىذا اإلرتباط يف حُت بلغت قيمة 

F=3,92. 0.00ـــبوىي دالة إحصائيا بالنظر إذل مستوى معنوية  الذي قدر SIG=   أقل من مستوى
ربصلنا على  spss20بعد إدراج بيانات ادلتغَتين يف برنامج احلزمة اإلحصائية و 0.05الداللة ادلعتمد 

نتائج ومعطيات تسمح لنا بكتابة النموذج القياسي ذلذه الدراسة ادلبٍت بطريقة ادلربعات الصغرى على 
  الشكل التارل:

 ε+  +        تقانة المعرفة      األداء البشري= 
 ادلتغَت العشوائي                                                                   : ε          حيث:    
 اإلستنتاج:

ة اليت تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الصفري يةنرفض الفرض وومن
α≤ 0.05  ادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراكبُت تقانةDRIZ ،الفرضية البديلة ونقبل H1  اليت

بُت تقانة ادلعرفة واألداء البشري يف  α≤ 0.05بوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  تقر 
  . DRIZمؤسسة سوناطراك

ال ديكن القيام بأي عملية من سلتلف عمليات إدارة ادلعرفة أو ادلؤسسة ككل إال وكان ىناك عامل 
التكنولوجيا بأدواهتا ادلختلفة  كعنصر أساسي ومساىم يف صبيع ىذه العمليات، سواء يف تشخيص ادلعرفة 

ديكنو اإلستغناء عن  أو زبزينها يف أماكن سلصصة ذلا توفرىا التقانة ذلذا الغرض. فالعامل اليوم ال
التكنولوجيا يف عملو مهما كان نوعو، خاصة إذا تعلق األمر دبعظم العمليات الصعبة واليت تتطلب وقت 
أطول يدوياً، ففي ظل إدارة ادلعرفة تعترب ىذه األخَتة دعامة أساسية للفرد، من خالل ما تقدمو من 

بعملو بأكثر دقة، خاصة وأن ما تقدمو من  معلومات ومعرفة إضافة دلختلف الطرق اجلديدة يف القيام
معلومات قد مت ذبميعو ومعاجلتو ليتم الفرد إستهالكو يف اإلستخدام جاىزاً، كما تعترب لو عامل مشجع 
اإلبداع وزلفز إلبتكار طرق جديدة يف ادلهام ادلوكلة لو، فهي ذبعل العامل اليوم ينجز مهامو بسرعة أكرب 
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أصبحت تلعب دور كبَت يف ما يصل إليو الفرد العامل بزيادة ادلعارف ادلكتسبة  ودقة أفضل. فتقانة ادلعرفة
على صبيع األصعدة وادلستويات، كما جعلت مشاركة ادلعرفة بُت األفراد سهلة على ما كانت عليو سابقاً 

ؤسسة فالفرد العامل يف ادلؤسسة يف خضام التطور التكنولوجي ديكنو احلصول على ما يشاء من غَته يف ادل
 دون عناء، وبالتارل تعترب تقانة ادلعرفة أساس قيام الفرد العامل بعملو.

 اإلستنتاج: 
من خالل ما سبق نستنتج أن ىناك عالقة بُت تقانة ادلعرفة وأداء الفرد العامل يف ادلؤسسة فهي 

القاعدة األساسية والدعامة الرئيسية اليت يعتمد عليها يف تأدية ادلهام ادلوكلة إليو من جهة، والعامل الوحيد 
  ما خيص إدارة ادلعرفة.  الذي تسهر على توفَته ادلؤسسة خاصة إذا تعلق بالبنية التحتية ذلا يف

 إثبات الفرضية الرئيسية:
 سبحورت الفرضية الرئيسة يف ىذه الدراسة حول: 

 ؟DRIZ سوناطراكبين إدارة المعرفة وأداء العاملين في مؤسسة إيجابية طردية هناك عالقة 
حيث سبت اإلشارة إذل صبيع قيم  (34-4) لإلجابة وإثبات ىذه الفرضية مت وضع اجلدول

ادلتوسطات احلسابية الكلية لكل بعد من أبعاد ادلتغَت ادلستقل واإلضلراف ادلعياري وكذا ادلتغَت التابع ) األداء 
البشري( من جهة، وسلتلف قيم معامل اإلرتباط والتحديد للمتغَتيُت من جهة أخرى، إضافة إذل مستوى 

وىو ما ىو موضح يف الصفحة  تباط الكلي بُت إدارة ادلعرفة واألداء البشري ادلعنوية ومعامل التحديد واإلر 
   ادلوالية: 
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 (: نتائج الفرضيات الفرعية والفرضية الرئيسية 34-4الجدول ) 
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2
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 تشخيص 01
 1,03 3.92 ادلعرفة

متوسطة إجابية )طردية(: حيث  مرتفع 
يساىم تشخيص ادلعرفة بنسبة 

 يف األداء البشري. % 45,2
0.000 

0,673 0,45
2  

 مقبولة

توليد  02
 1,08 3,46 ادلعرفة

)طردية(: حيث  متوسطة إجابية متوسط
 % 52,5يساىم توليد ادلعرفة بنسبة 

 يف األداء البشري.

 
0.000 

0,725 0,52
5  

 مقبولة

زبزين  03
 1,03 3,64 ادلعرفة

متوسطة إجابية )طردية(: حيث  متوسط
 % 30,1يساىم زبزين ادلعرفة بنسبة

 يف األداء البشري.

 
0.000 

0,549 0,30
 مقبولة 1

توزيع  04
 1,21 3,14 ادلعرفة

متوسطة إجابية )طردية(: حيث  متوسط
يف  % 33يساىم توزيع ادلعرفة بنسبة 

 األداء البشري.

 
0.000 

0,574 0,33
 مقبولة 0

تطبيق  05
 1,18 3,49 ادلعرفة

متوسطة إجابية )طردية(: حيث  متوسط
 % 48,2يساىم تطبيق ادلعرفة بنسبة

 يف األداء البشري.

 
0.000 

0,694 0,48
 مقبولة 2

تقانة  06
 0,99 3,83 ادلعرفة

متوسطة إجابية )طردية(: حيث  مرتفع
 % 57,9تساىم تقانة ادلعرفة بنسبة 

 يف األداء البشري. 

 
0.000 

0,671 0,57
 مقبولة 9

 متوسط 1,08 3,58 إدارة ادلعرفة
قوية إجابية )طردية(: حيث تساىم 

يف  % 69,2إدارة ادلعرفة بنسبة 
 األداء البشري.

0,000 0,832 
0,69

 مقبولة  2

   متوسط 1,05 3,42   األداء البشري 
 .spss20من إعداد الطالب بناًء على نتائج المصدر:

أن ادلتوسط  spss20( ومن خالل نتائج 21-3(، ادللحق) 35-4نالحظ من خالل اجلدول )
دبستوى أمهية متوسطة  3.58بلغت قيمتو   DRIZاحلسايب الكلي إلدارة ادلعرفة يف مؤسسة سوناطراك 

يدل على تشتت إذباه إجابات عينة الدراسة حول إدارة ادلعرفة يف مؤسسة   1,08 وإضلراف معياري قدره
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دبستوى أمهية متوسطة وإضلراف معياري قدره  3,42الدراسة،  يف حُت بلغ ادلتوسط احلسايب لألداء البشري 
سة،  كما يبُت اجلدل ومن يدل على تشتت إذباه عينة الدراسة حول مستوى أداء األفراد يف ادلؤس 1,05

خالل ما سبق من التحليل أنو ىناك عالقة إجابية مهما كان نوعها متوسطة أو قوية، بُت صبيع ادلتغَتات 
ادلستقلة إلدارة ادلعرفة واألداء البشري، وىذا يؤدي إذل القول على أن ىناك عالقة بُت إدارة ادلعرفة بصفة 

وىو يدل على وجود   R=0,832ىا معامل اإلرتباط الذي بلغعامة واألداء البشري يف ادلؤسسة، يفسر 
عالقة) طردية(  قوية وإجابية بينهما، ىذه القيمة دلعامل اإلرتباط دالة إحصائية عند مستوى معنوية 

Sig=0,000   ومن ىنا نستنتج أنو  0,05وىي قيمة أقل من مستوى الداللة ادلعتمد يف ىذه الدراسة
وتساىم ىذه  DRIZيوجد عالقة طردية قوية بُت إدراة ادلعرفة واألداء البشري يف مؤسسة سوناطراك 

يرجع لعوامل أخرى دل يشملها  %30,8 يف األداء البشري وما تبقى من نسبة % 69,2األخَتة بـــــنسبة 
 النموذج.

على ربسُت األداء البشري فقط وإمنا على أداء وىذا يدل على أن إدارة ادلعرفة ال يقتصر دورىا 
ادلؤسسة ككل، وذلك لنوع التداخل والًتابط الكلي بُت الفرد البشري يف ادلؤسسة وأىداف ادلؤسسة ادلبنية 
على ادلدى الطويل، ويف مقدمتها األداء الذي حيوي رلموعة من األنواع سواء تعلق األمر )باألداء البشري، 

داء اإلقتصادي، األداء البيئي، األداء التسويقي، األداء اإلجتماعي...اخل(، كل ىذه األنواع األداء ادلارل، األ
مشًتكة تشًتك يف عامل واحد، يعترب حجر األساس والركيزة األساسية الذي يتحكم فيها ىو العنصر 

عليو وحسن البشري، بإعتباره القيمة الثابتة ومن أصول ادلؤسسة الذي تسعى ادلؤسسات اليوم للحفاظ 
 إستغاللو، وظهور ما يعرف باإلستثمار الفكري يف ظل إشتداد ادلنافسة على ادلواىب والكفاءات. 
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 :الصةخ 
أصبحت األصول ادلعرفية يف ادلؤسسات العصرية اليوم ادلورد الرئيسي ذلا ولكل أنشطتها، فبقاء 

باإلستثمار يف األصول الفكرية، وحىت تستطيع بعالقة مباشرة  إستمرار ادلؤسسات اليوم مرتبط جداً و 
، وجب عليها والتغَتات ادلتسارعة بيئة تتخللها التعقيدات الكبَتة ادلؤسسة ادلنافسة على صبيع اجلبهات يف

عن ىذه األحداث  غَت بعيدة DRIZ مواكبة الركب العادلي من ادلؤسسات، لذا فمؤسسة سوناطراك
وادلعارف اليت ديتلكها إضافة إذل زلاولة تكوين الفرد العامل ر البشري، السريعة وتورل أمهية كبَتة للعنص

ما جعلنا نقوم يف ىذا الفصل بدراسة ميدانية على مستوى ىذه ادلؤسسة، وذلك من وىو أحسن تكوين، 
عرب رلموعة من ادلراحل ليخرج يف األخَت، ومت توزيعو على عينة من العمال بلغت  خالل إعداد إستبيان

 spss فرد عامل، كما مت معاجلة نتائج ىذا اإلستبيان بربنامج احلزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 109
 .20ذات اإلصدار 

رة ادلعرفة سواء  ادلادية بعد التحليل وادلناقشة إتضح لنا أن ادلؤسسة تقوم بتوفَت صبيع متطلبات إدا
أو البشرية، كما أن ىناك إىتمام قوي بالعنصر البشري داخل ادلؤسسة من خالل إتاحة ادلعلومات وادلعرفة 
جلميع العمال، حىت تضمن تزويدىم وتنمية قدراهتم الذىنية والعملية يف ادليدان، كما تورل ادلؤسسة أمهية 

جملموعة ىذه الدراسة توصلنا خالل ومن ، مهم من مصادر ادلعرفة ة للعمال ذوي اخلربة وتعتربىم مصدربالغ
 :ما يلي نوجزىا يفبناًء على إجابات عينة الدراسة ادليدانية من النتائج 

حيث بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي  ،عرفة يف ادلؤسسة أمهية كبَتة وأساس تقدمهالعملية تشخيص ادل -
 ؛حسب إذباه إجابات عينة الدراسة ذات مستوى أمهية مرتفع 3.92لبعد تشخيص ادلعرفة قيمة 

بتشخيص ادلعرفة وربديد أماكنها ادلؤسسة يعترب توليد ادلعرفة من مصادرىا العملية ادلكملة بعد قيام  -
حسب إذباه  ذات مستوى أمهية متوسط 3.46وقد بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي لبعد توليد ادلعرفة 

 ؛إجابات عينة الدراسة
وقد بلغ ساىم عملية التخزين يف اإلسًتجاع السريع للمعرفة عند احلاجة وال ديكن اإلستغناء عنها ت -

حسب إذباه إجابات عينة  ذات أمهية متوسطة 3.64ادلتوسط احلسايب الكلي لبعد زبزين ادلعرفة 
 ؛الدراسة
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بلغ  وقد لعمللتكسب عملية توزيع ادلعرفة الفرد العامل سلتلف التقنيات وطرق العمل احلديثة  -
حسب إذباه إجابات عينة  ستوى أمهية متوسطةدب 3.14 ذلذا البعد ادلتوسط احلسايب الكلي

 ؛الدراسة
أمهية كبَتة يف ادلؤسسة حيث بلغ ادلتوسط احلسايب وزيعها اليت مت توليدىا وتادلعرفة يعترب تطبيق  -

 ؛إجابات عينة الدراسة حسب إذباه ذات مستوى أمهية مرتفع 3.49الكلي ذلذا البعد 
 3.83تقانة ادلعرفة دور كبَت يف صلاح عمليات إدارة ادلعرفة وقد بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي ل -

 .حسب إذباه إجابات عينة الدراسة دبستوى أمهية مرتفعة
 :كما توصلت الدراسة إذل  

من بُت تشخيص ادلعرفة واألداء البشري موجبة )طردية(  متوسطة وىي إرتباط عالقة وجود  -
 ؛(0.673خالل معامل إرتباط )

ادلعرفة واألداء البشري من خالل  وليدموجبة )طردية(  بُت تمتوسطة و وجود عالقة إرتباط  -
 (؛ 0.725) معامل إرتباط

ادلعرفة واألداء البشري من خالل  زبزينموجبة )طردية(  بُت متوسطة و وجود عالقة إرتباط  -
 (؛0.549) إرتباطمعامل 

ادلعرفة واألداء البشري من خالل  وزيعموجبة )طردية(  بُت تو  متوسطة وجود عالقة إرتباط -
 (؛0.574) معامل إرتباط

ادلعرفة واألداء البشري من خالل  طبيقموجبة )طردية(  بُت تو  متوسطة وجود عالقة إرتباط -
 (؛0.694) معامل إرتباط

ردية(  بُت تشخيص ادلعرفة واألداء البشري من خالل موجبة )طو  قوية وجود عالقة إرتباط -
 ؛(0.776) معامل إرتباط

يف مؤسسة  واألداء البشري  إدارة ادلعرفةموجبة )طردية(  بُت و  قوية وجود عالقة إرتباط -
 (.0.832يؤكدىا معامل اإلرتباط بَتسون الذي بلغت قيمتو ) DRIZسوناطراك 
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تسارع دلختلف التغريات اإلقتصادية والتقنيات التكنولوجية احلديثة، جعل ادلؤسسات ما يشهده العامل من 
مرغمة ورلربة على التقدم أو التقادم، وأصبحت أمام واقع حتم عليها ضرورة مواكبة ىذا التقدم اذلائل وما إنعكس 

واكتسبت ميزة اإلعتماد على ادلعرفة كقيمة حقيقة  على ادلؤسسات اليت أصبحت منافسة قوية يف سوق األعمال،
وأصل من أصول ادلؤسسة الثابتة دون تناقص، يف عامل جديد غريت فيو ىذه األخرية موازين القوى وحولت مركز 

ما تسيري ما ىو أىم، و الثقل، بتغيري النظرة التقليدية لرأس ادلال القدمي  ادلوارد الطبيعية واألرض كعوامل لإلنتاج إىل 
دتتلكو ادلؤسسة من عنصر بشري والكفاءات ذات ادلهارة العالية خاصة إذا تعلق األمر بتشخيص وتوليد ادلعارف 

كمورد إسرتاتيجي وحل الكامنة لديها إىل معارفة صرحية وقابلة لإلستغالل، يف ظل ىذه األمهية ظهرت إدارة ادلعرفة  
لسهولة إمتالكها من خالل التشخيص والتوليد والتخزين متاح يسمح ذلا باإلستغالل األمثل دلواردىا، وذلك 

 وسهولة اإلسرتجاع عند احلاجة، وكذا مواكبة التغريات يف البيئة اخلارجية عامل ضامن للبقاء وادلنافسة أكثر يف بيئة
 مرنة وغري مضمونة تتيح ذلا فرص وهتديدات يف نفس الوقت.

 وقة بني إدارة ادلعرفة واألداء البشري الذي عاجلت من خاللذلذه األمهية تناولت ىذه الدراسة موضوع العال 
، ودلعاجلة ىذه اإلشكالية األداء البشري وتنمية مهراتو يف الوقت نفسوإدارة ادلعرفة يف حتسني  إشكالية دور ومسامهة

باإلعتماد على  متغريات الدراسة مت اإلعتماد على أربعة فصول ثالث فصول نظرية تطرقنا فيها بالتحليل والتفصيل 
أما الفصل التطبيقي فقد دتثل يف دراسة تطبيقية على مؤسسة جزائرية  خمتلف ادلصادر وادلراجع العربية واألجنيبة،

ذات مسعة دولية، وتتناسب وموضوع الدراسة الذي يتطلب اإلىتمام بادلعرفة من خالل البحث والتطوير وتكوين 
 .DRIZمؤسسة سوناطراك الكفاءات أكثر 

ت ىذه الدراسة على أن إدارة ادلعرفة حقل من حقول ادلعرفة وجانب مهم يف ادلؤسسة يستحق أكد
وتكسب انة ومستوى األداء البشري من جهة، البحث والتطوير وعامل مساىم بدرجة كبرية يف الرفع من مك

خاصة بيها حتمل مجلة كما يكسبها ميزة ،  من جهة أخرى العامل من خالذلا ادلهارات األساسية والتقنيات احلديثة
من اخلصائص عن غريىا سواء طرق العمل أو طرق التسيري احلديثة، إضافة إىل دورىا يف حتسني كفاءة الفرد فهي 

وكذا قاعدة تبىن عليها اخلطط والربامج ادلستقبلية، بداية  ىالتميز عن باقي ادلؤسسات األخر  دتنح ادلؤسسة فرص
من تشخيص ادلعرفة اليت حتتاجها ادلؤسسة إىل البحث عن طرق توليدىا، وكذا ختزينها يف األماكن ادلخصصة ذلا 

 وىذا ما يدعم الفرضية األوىل ويؤكد على طرق التكنولوجيا احلديثة، باالعتمادتطبيقها من أجل توزيعها وحسن 
واليت دتحورت حول أن إدارة ادلعرفة أساس لتفعيل ادلعارف لدى العمال ودعامة أساسية للفرد العامل  .صحتها

قوية بني إدارة ادلعرفة واألداء البشري يف  ارتباطالدراسة وجود عالقة نتائج ىذه ، كما أظهرت لتحسني أداءه
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بني إدارة ادلعرفة وأداء العاملني يف إجيابية طردية قة عاللفرضية الرئيسية الثانية، بوجود اصحة  يؤكدادلؤسسة مما 
، يظهر ذلك من خالل أنو كلما كان تطبيق إدارة ادلعرفة وحسن استغالل مهارات DRIZ سوناطراكمؤسسة 

إجابة على اإلشكالية الرئيسية ذلذه وكفاءات العنصر البشري جيدا، كلما حتسن أداءه يف ادلؤسسة أكثر وىي 
أصبح اليوم اذلاجس األول الذي يؤرق الذي موضوع حتسني األداء  من خالل ما جيب التأكيد عليو وىذا الدراسة،

ت توصل . وقدسيري اجليد للمعارف اليت دتتلكهاأو الت ،ادلؤسسات سواء باإلعتماد على أدوات تسيريية أخرى
ادلقبلة لعلها تكون ذات أمهية للباحثني فتح آفاق دلواضيع حبثية للدراسات و النتائج العامة من  جملموعةالدراسة 

 :ما يلي وللمؤسسات اجلزائرية نوجزىا يف
 النتائج:

ال وجود ألي عملية حبثية أو دارسة علمية إال ووجود نتائج مرافقة ذلا ومن خالل ىذه الدراسة ادلتعلقة بعالقة 
  من النتائج ميكن حصرىا يف ما يلي: إدارة ادلعرفة واألداء البشري يف ادلؤسسة اإلقتصادية توصلنا إىل رلموعة

  بني إدارة ادلعرفة واألداء البشري حيث كلما كان تطبيق إدارة ادلعرفة قوية ) إجيابية( وجود عالقة طردية
 وبالتايل بقاء وإستمرارية ادلؤسسة وكذا حتسن أداءىا ككل؛ أفضلأحسن كلما كان األداء البشري 

  ىناك عالقة قوية بني األداء البشري وأداء ادلؤسسة ككل حيث الميكن التفريق بينهما لقوة التشابك ونوع
 فتحسن أداء الفرد وجودة عملو يرافقو مباشرة حتسن األداء الكلي للمؤسسة؛ ،العالقةتلك 

  ة قدراتو، مما يسمح لو من زيادة الثقة لدى الفرد وتنميتؤدي عملية توزيع ادلعرفة ومشاركتها جلميع العمال
بالقيام باألعمال بصورة سهلة وحل ادلشاكل اليت تعرتض ادلهام ادلوكلة لو، وبالتايل يؤدي عملو بطريقة 

 مما ينعكس باإلجاب على أداء ادلؤسسة؛ تساىم يف حتسن مستوى أداءه سريعة وذات جودة وبكفاءة 
 دلؤسسة حيث تعترب أساس جناحها يف خضام توصلت الدراسة لوجود أمهية كبرية إلدارة ادلعرفة يف ا

اإلقتصاد الرقمي اجلديد، وثقافة تتميز هبا ادلؤسسات العصرية عن غريىا خاصة إذا تعلق األمر احلصول 
على ادلعرفة بناًء على تشخيصها وإستثمارىا لتعزيز قدرهتا على مواكبة التغريات اليت حتدث يف البيئة 

البيئة الديناميكة فاليوم أصبح الشيء الذي حيدث الفارق بني  قوة يف ىذه اخلارجية، وادلنافسة اليت تزداد
ادلؤسسات ليست ادلعرفة بقدر من تستطيع تشخيصها وتوليدىا من عماذلا قبل غريىا من ادلؤسسات 

 وحسن إستغالذلا وتطبيقها؛
  ة يف ادلؤسسة نتيجة ما لتقانة ادلعرفة دور كبري يف تطبيق إدارة ادلعرفة من خالل تسهيل تطبيق ىذه األخري

توفره من ضروريات التطبيق، كاحلواسب وخمتلف ما حتملو التكنولوجيا اليوم خاصة يف )التعامالت، نقل 
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العرفة، توزيع ادلعرفة، ختزين ادلعرفة، عملية اإلتصال الداخلية واخلارجية(، ىذا ما يؤكد إىل ذلك النوع من 
 ادلعرفة يف ادلؤسسات العصرية اليوم؛التكامل بني التقانة وجناح تطبيق إدارة 

  يرتبط أداء ادلؤسسة اليوم بأداء أفرادىا بإعتباره رأس ماذلا وأصل من األصول ادلعرفية ذلا، لذا يعترب البحث
يف طرق حتسني األداء البشري حقاًل علمياً عميقاً وحديثاً، على رأس أولويات ادلؤسسات اليت تساير 

فتنمية وتكوين رأس ادلعرفة، يعرف بإقتصاد  جديد إقتصاداليت رافقت ظهور تغريات الو  احلديثة  تقنياتال
  .تتقادموال ادلال البشري اليوم قيمة ثابتة للمؤسسة ال تنقص قيمتو 

 :أفاق الدراسة
يف خضام رحلة ىذا البحث واإلجابة عن إشكالية ىذه الدراسة وإثبات الفروض تبادرت لنا رلموعة من 
األفكار اليت نعتربىا كبحوث للدراسات تتخللها آفاق علمية جديدة وتستدعي الوقوف على جوانبها ومنها ما 

 يلي:   
 رأس ادلال ادلعريف وأثره يف النجاح اإلسرتاتيجي دلنظمات االعمال. 
 .متطلبات تطبيق إدارة ادلعرفة يف اجلامعات اجلزائرية من وجهة نظر عمداء الكليات 
 على األداء اإلسرتاتيجي يف ادلؤسسات اإلقتصادية. أثر إدارة ادلعرفة 
 .أثر التوجو اإلبداعي وإسرتاجتية التدريب على األداء الوظيفي 
 نظمي.عمليات إدارة ادلعرفة وعالقتها بتطوير مستوى األداء ادل 
 .واقع إدارة ادلعرفة يف ادلؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية وسبل تدعيمها  
 .الثقافة التنظيمية وإدارة ادلعرفة وعالقتها بتحقيق ادليزة التنافسية يف ادلؤسسات اخلدماتية اجلزائرية 
 .دراسة مقارنة بني تطبيقات إدارة ادلعارف يف القطاع العام واخلاص يف اجلزائر 
  ادلعرفة وتنمية القدرات اإلبداعية لدا الفرد العامل يف ادلؤسسات اخلدماتية اجلزائرية.إدارة 
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 .2011القاىرة،  البشرية"، اجمللة العربية لإلدارة،
ليلى زلمد حسيين أبو العالء،" درجة شلارسة عمليات ادارة ادلعرفة يف كلية الرتبية جبامعة الطائف  .51

 .2012، ماي 4، العدد1من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس" اجمللة الدولية الرتبوية ادلتخصصة، اجمللد 
البلدان العرية"، رللة جامعة دمشق للعلوم  زلمد أنس الشامات، " اجتاىات اقتصاد ادلعرفة يف .52

 .2012، العدد األول 28االقتصادية والقانونية، اجمللد 
زلمد جبار الشمري، حامد كرمي احلدراوي،" عمليات ادارة ادلعرفة وأثرىا يف مؤشرات االقتصاد  .53

، 4تصادية واالدارية اجمللد ادلعريف دراسة حتليلية آلراء عينة من ادلؤسسات الرقمية"، رللة الغري للعلوم االق
 .2011 18العدد 

"، رللة أمنوذجزلمد جبار طاىر الشمري،" دور اقتصاد ادلعرفة يف حتقيق النمو االقتصادي، مصر  .54
 .2008، 10، العدد 2الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، اجمللد

 .2004زلمد دياب،" اقتصاد ادلعرفة أين ضلن منو"، رللة العريب، عدد أيار،  .55
زلمد زرقون، احلاج عرابة، " أثر إدارة ادلعرفة على األداء يف ادلؤسسة االقتصادية"، اجمللة اجلزائرية  .56

 .2014، ديسمرب 1للتنمية االقتصادية، العدد
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عمليات ادارة ادلعرفة وتأثًنىا يف حتقيق ادليزة التنافسية ) دراسة حالة " زلمد فالق وآخرون، .57
 .2011، 4، العدد7 اجمللد"، اجمللة األردنية يف إدارة االعمال، Orangeجملموعة االتصاالت االردنية

زلمد مفضي الكساسبة وآخرون،" دور وظائف إدارة ادلوارد البشرية يف ادلنظمة ادلتعلمة"، اجمللة  .58
 .2010، 1، العدد6األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد

اجمللة  ،لتحويلية على ادلنظمة ادلتعلمة"زلمد مفضي الكساسبة،" تأثًن ثقافة التمكٌن والقيادة ا .59
 .2009، 1، العدد5األردنية يف إدارة االعمال، اجمللد

زلمد نايف زلمد الرفاعي وآخرون،" مستوى تطبيق ادلنظمة ادلتعلمة ومعوقاهتا كما يراىا العاملون  .60
، 1، العدد9اجمللد يف ادلؤسسات العامة األردنية يف زلافظة إربد"، اجمللة األردنية يف إدارة االعمال،

2013. 
زلمود عوض بين ذياب، " أثر استخدام طريقة العصف الذىين يف تنمية التحصيل الدراسي يف  .61

 .2013، مارس اسرتاتيجيةمادة قواعد اللغة العربية"، رللة رؤى 
ادلتوازن"،  رللة   األداءاجلامعات وفقًا دلنظور  أداءمدين سوار الدىب زلمد عبد الرمحن،" تقومي  .62

 .2014، يناير 4ية االقتصاد العلمية، العدد كل
معن العياصرة، خلود احلارثي،" درجة شلارسة مديريات ادلدارس الثانوية مبدينة الطائف  .63

 . 2015، 1، العدد11ادلنظمة ادلتعلمة"، اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية، اجمللد يجياتالسرتات
ة يف تطوير اجلامعات السعودية ومعيقات تفعيلو صلاه زلمد سعيد الصائغ، " دور اقتصاد ادلعرف .64

 .2013ايلول،  9(، العدد 2من وجهة نظر رؤساء االقسام"، اجمللة الدولية الرتبوية ادلتخصصة، اجمللد )
نغم يوسف عبد الرضا، محيد مظلوم كاظم، " تقييم أداء ادلشاريع الصغًنة على وفق مدخل  .65

 شركة الفضلي للصناعات االنشائية"، رللة العلوم االقتصادية بطاقة األداء ادلتوازن دراسة تطبيقية يف
 . 2016، 89، العدد 22واإلدارية، اجمللد 

وصفي الكسابة، سعاد برنوطي،" أثر االستثمار يف تكنولوجيا ادلعلومات على حتسٌن األداء  .66
وإدارية، العدد العاشر ادلؤسي) دراسة حالة مؤسسة ادلناطق احلرة األردنية("، رللة أحباث اقتصادية 

 .2011ديسمرب 
التميز يف األداء ادلايل  اسرتاتيجيةوىيبة رمضان زلمد حسٌن، ابراىيم فضل ادلويل البشًن،" أثر  .67

 .2العدد 16للمصارف التجارية"، رللة العلوم االقتصادية، اجمللد،
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 :والمؤتمراتالملتقيات  تالخادم
امحد شاكر العسكري، زلمود جاسم الصميدي،" انعكاسات اقتصاد ادلعرفة على االنشطة التسويقية  .1

 .2005، االردن، زيتونةا، جامعة 27- 25ادلؤدتر العلمي الدويل السنوي اخلامس ، 
منظمات االعمال"، مداخلة  أمحد طرطار ، سارة حلمي، أثر تطبيق ادارة ادلعرفة على وظيفة االبداع يف .2

ضمن ادللتقى الدويل حول راس ادلال الفكري يف منظمات االعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة، 
 .2011ديسمرب  14-13جامعة الشلف، اجلزائر، 

بدروين ىدى، " إدارة ادلعرفة كأحد ادلرتكزات األساسية يف بقاء منظمات األعمال والرفع من كفاءة  .3
مداخلة ضمن ادللتقى الدويل اخلامس حول رأس ادلال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف أدائها"، 

ظل االقتصاديات احلديثة"، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
  .2011ديسمرب  14، 13

أىداف إدارة ادلعرفة"، مداخلة ضمن مدخل إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق  "بلقوم فريد، لعرج الطاىر، .4
كلية العلوم االقتصادية والتجارية ادللتقى الوطين اخلامس حول إدارة اجلودة الشاملة وتنمية أداء ادلؤسسة،  

 .5، ص 2010ديسمرب  8 – 7جامعة موالي الطاىر، سعيدة،وعلوم التسيًن ،
اجلزائرية"، مداخلة ضمن ملتقى ادلنظومة  لمقدم مصطفى، بوشعور راضية،" تقييم أداء ادلنظومة ادلصرفيةب .5

ديسمرب  15و  14زاقع وحتديات، جامعة الشلف،  –ا دلصرفية اجلزائرية والتحوالت اإلقتصادية 
2004. 

بن بريكة عبد الوىاب، بن الرتكي زينب،" مسامهة االبداع التكنولوجي يف تدعيم ادلركز التنافسي  .6
ول اإلبداع والتغيًن يف ادلنظمات احلديثة"، جامعة البليدة، للمنظمة"، مداخلة ضمن ادللتقى الدويل ح

 .2010ماي  13-12اجلزائر، يومي 
االستثمار يف رأس ادلال البشري وأثره على إدارة اإلبداع يف ادلنظمات " بن ثامر كلثوم، فراحتية العيد، .7

"، مداخلة ضمن ادللتقى عريريجبو االلكرتونيات بوالية برج  إلنتاجادلتعلمة دراسة حالة رلموعة عنرت تراد 
 14و 13الدويل " رأس ادلال الفكري يف منظمات االعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة"، يومي  

 .2011ديسمرب 
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 بن مسعود نصر الدين، كنوش زلمد،" واقع أمهية وقيمة ادلسؤولية االجتماعية يف ادلؤسسة االقتصادية"، .8
فيفري  15، 14" منظمات األعمال وادلسؤولية االجتماعية"، مداخلة ضمن ادللتقى الدويل الثالث حول

2012. 
بوشعور راضية، بلمقدم مصطفى، " دور ادلوارد الالمادية ) ادلعرفة وادلعلومة( يف رفع األداء العام  .9

 .2005للمؤسسات واالقتصاديات"، مداخلة ضمن ادللتقى الدويل حول اقتصاد ادلعرفة، نوفمرب 
رأس ادلال البشري وزلاسبة ادلوارد البشرية ادلنطلقات الفكرية  بورلان عادل وآخرون،" .10

والتحديات"، ادللتقى الوطين اخلامس حول تسيًن ادلوارد البشرية زلاسبة ادلوارد البشرية، جامعة زلمد 
 .2016فيفري  24، 23خيضر بسكرة، 

ضمن ادللتقى الدويل ثامر البكري،" ادلسؤولية االجتماعية واستدامة رأس ادلال الفكري"، مداخلة  .11
اخلامس، رأس ادلال الفكري يف منظمات االعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة، كلية العلوم 

 .2011/ 14/12، 13االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
ل بٌن ادارة ادلعرفة زكريا مطلع الدوري، عدنان حسٌن،" ادارة معرفة الزبون وفق منظور التكام .12

وإدارة عالقات الزبون وعالقتها بدورة حياة الزبون"، ادلؤدتر العلمي حول اجلودة الشاملة يف ظل ادارة 
ادلعرفة وتكنولوجيا ادلعلومات ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم اإلدارية جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، 

 .   2006فريل ا 27-26عمان ، االردن، 
ة ميدانية على يين فريدة، أثر إدارة ادلعرفة على رفع كفاءة األداء يف منظمات االعمال دراسزن .13

تصاالت باجلزائر"، مداخلة ضمن ادللتقى الدويل" رأس ادلال الفكري يف منظمات الشركة الوطنية لال
 . 2011ديسمرب 14، 13االعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة"، 

سحيمي،" جاىزية ادلنظمات العامة إلدارة ادلعرفة"، مداخلة ضمن ادللتقى زينب عبد الرمحان ال .14
 . 2009نوفمرب  4-1الدويل للتنمية اإلدارية ضلو أداء متميز للقطاع احلكومي، 

سامي حنونة، رأفت زلمد العوضي، " تطبيقات إدارة ادلعرفة يف مؤسسات التعلم العايل"، ورقة  .15
 .2011وين واقتصاديات ادلعرفة، جامعة القدس ادلفتوحة، مقدمة ضمن مؤدتر التعليم االلكرت 

سالم عبد الرزاق، بوسهوة نذير، " دور رأس ادلال الفكري يف حتقيق ادليزة التنافسية للمؤسسات  .16
مداخلة ضمن ادللتقى الوطين حول " اسرتاتيجيات التنظيم ومرافقة ادلؤسسات  الصغًنة وادلتوسطة"،

 . 2012فريل، ا 19-18جامعة قاصدي مرباح ورقلة، "، الصغًنة وادلتوسطة يف اجلزائر
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مسًنة عطيوي، زلمد رضا بوسنة، "حتليل أداء الصناعة ادلصرفية يف اجلزائر باستخدام منوذج  .17
"، مداخلة ضمن ادللتقى الدويل الثاين حول" منو ادلؤسسات واالقتصاديات بٌن حتقيق األداء SCPال

 .2011نوفمرب،  23-22ورقلة ،  ادلايل وحتديات األداء البيئي، جامعة
سناء عبد الكرمي اخلناق،" مظاىر األداء االسرتاتيجي وادليزة التنافسية"، مداخلة ضمن ادلؤدتر  .18

العلمي الدويل حول " االداء ادلتميز للمنظمات واحلكومات"، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية جامعة 
 .2005مارس  09-08ورقلة، يومي 

البشري وإدارة الكفاءات كعامل لتأىيل منظمات األعمال  االستثمار طواىرية الشيخ، " .19
يف اقتصاد ادلعرفة"، مداخلة ضمن ادللتقى الدويل حول " رأس ادلال الفكري يف منظمات  واندماجها

 .2011ديسمرب  14-13األعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة"، جامعة الشلف، 
عرفة يف اجلزائر الواقع والتحديات"، مداخلة ضمن ادللتقى عامر بشًن، يدو زلمد،" اقتصاد ادل .20

افريل  18 – 17الدويل االول "اقتصاديات ادلعرفة واإلبداع"،  جبامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائر، 
2013. 

عبد الرمحن عبد السالم جامل، زلمد عبد الرزاق إبراىيم ويح، " التعليم االلكرتوين كآلية  .21
دراسة حتليلية"، ورقة ضمن ادلؤدتر وادلعرض الدويل األول دلركز التعليم االلكرتوين،  لتحقيق رلتمع ادلعرفة

 .5، ص2006/ 19/04 – 17
على االداء ادلايل  االجتماعيةعبد الرزاق موالي خلضر، حسٌن شنيين،" أثر تبين ادلسؤولية  .22

بٌن حتقيق األداء ادلايل للشركات"، مداخلة ضمن ادللتقى الدويل الثاين منو ادلؤسسات واالقتصاديات 
 .2011نوفمرب  23و 22وحتديات األداء البيئي، جامعة ورقلة، 

عبد اهلل على القريشي،" االستثمار يف رأس ادلال البشري من منظور مايل"، ادلؤدتر العلمي الدويل  .23
كلية االقتصاد   جامعة الزيتونة األردنية، رأس ادلال البشري يف اقتصاد ادلعرفة -السنوي الثاين عشر لألعمال

 .2013والعلوم اإلدارية، أفريل 
 حول الدويل العلمي لألداء مفهوما وقياسا"، ادلؤدتر االسرتاتيجيةعبد ادلليك مزىوده،" ادلقاربة  .24

 مارس 09-08 ورقلة، جامعة االقتصادية، والعلوم احلقوق كلية واحلكومات، للمنظمة ادلتميز األداء
 .487، ص 2005
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رياض زايد وآخرون،" ادلنظمة ادلتعلمة وتطبيقاهتا يف ادلملكة العربية عبد الناصر حسٌن  .25
السعودية"، ورقة مقدمة ضمن ادلؤدتر الدويل للتنمية اإلدارية ضلو أداء متميز يف القطاع احلكومي"، ادلملكة 

 .2009نوفمرب  4 -1العربية السعودية، 
لوجية يف بناء اقتصاد ادلعرفة"، عالش امحد، قرامطية زىية،" أمهية حاضنات االعمال التكنو  .26

مداخلة ضمن ادللتقى الدويل االول "اقتصاديات ادلعرفة واإلبداع"،  جبامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائر، 
 .2013افريل  18 – 17

مداخلة ضمن ادللتقى "،  االقتصاديةفريد كرتل ، لبجًني نصًنة،" اإلبداع والريادة يف ادلنظمات  .27
 .2013أفريل  18-17يات ادلعرفة واإلبداع، جامعة البليدة، يومي الدويل األول اقتصاد

كامل زلمد احلواجرة،" مدى استعداد ادلنظمة ادلتعلمة للتغيًن التنظيمي"، ورقة مقدمة ضمن  .28
ادلؤدتر السابع لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، " تداعيات االزمة االقتصادية العادلية على منظمات 

 .2009 نوفمرب 10الزرقاء، االعمال"، جامعة 
مبارك بوعشة، ليليا بن منصور، " إدارة ادلعرفة كتوجو إداري حديث للمنظمات يف عصر  .29

العودلة"، ورقة ضمن ادلؤدتر العلمي الدويل، عودلة اإلدارة يف عصر ادلعرفة، جامعة اجلنان، طرابلس، لبنان، 
 .2012ديسمرب  17- 15

در اخلارجية كمدخل لتحسٌن أداء ادلؤسسة االقتصادية"، زلمد الصغًن قريشي،" عمليات ادلصا .30
مداخلة ضمن ادللتقى الدويل الثاين منو ادلؤسسات واالقتصاديات بٌن حتقيق األداء ادلايل وحتديات األداء 

 .2011نوفمرب،  23 -22البيئي"، جامعة ورقلة، 
ميزة تنافسية"،  زلمد زبًن، شوقي جدي،" االستثمار يف رأس ادلال الفكري كمدخل لتحقيق .31

مداخلة ضمن ادللتقى الدويل اخلامس حول" رأس ادلال الفكري يف منظمات االعمال العربية يف ظل 
 .2011ديسمرب  14- 13االقتصاديات احلديثة"، يومي 

زلمد قريشي، سارة مرزوق،" إدارة ادلعرفة وأثرىا يف اإلبداع اإلداري مبركز البحث العلمي والتقين  .32
"، مداخلة ضمن ادللتقى الدويل االول "اقتصاديات « CRSTRA » ) دراسة ميدانية للمناطق اجلافة
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 (1ادللحق) 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
مستغانم  - باديس ابن الحميد عبد جامعة  

التجارية والعلوم التسيير علوم االقتصادية العلوم كلية  
التسير علوم قسم  

 الدولي االستراتيجي التسيير: تخصص

 السالم عليكم:
" بعالقة يف اطار حتضري أطروحة الدكتوراه وادلوسومة ( الدراسة إستبانة) يديكم بني أضع أن يسعدين   

ودلا  "،DRIZإدارة المعرفة بأداء العاملين في المؤسسة االقتصادية الجزائرية" دراسة حالة سوناطراك 
تبيان بتمعن واإلجابة لكم من مكانة علمية وخربة يف ىذا اجملال فإين آمل من سعادتكم التكرم بقراءة أسئلة االس

يف احلقل ادلناسب بعد االطالع على االختيارات ادلوجودة لكل إجابة  )×(بوضع عالمة ،على ما يوافق رأيكم
                 ، ولن تستعمل إال لألغراض العلمية فقط.ىذه اإلستبانة ستعامل بسرية تامةن ادلعلومات الواردة يف أوتأكدوا  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ونكمشكراً لتعا  
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 الجنس
 

 أنثــــــــــــــــــــــــــــــى                                  ذكــــــــــــــــــــر                          

 
 السن

 

 
 فما فوق 52                42- 42                  32-32                 02 – 02

 
 المستوى العلمي

 

 ماسرت                                    ليسانس                                   سامي تقين 
 دكتوراه سرت مهين                                 ماجيسرت                                    ما 

 
 مهندس   

 
 الخبرة المهنية 

 

 سنة 55إلى  6من                   سنوات                        5أقل من 
 سنة   55سنة                                       أكثر من  55إلى  56من 

 

 : إدارة المعرفةالثانيالمحور 
 يهدف هذا المحور لمعرفة مدى تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسة.               

  من خالل:تشخيص المعرفة: تقوم المؤسسة بتشخيص المعرفة 
موافق  العبارة الرقم

 تماماً 
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 تماماً 
      إستخالص ادلعرفة من العمال ذوي اخلربة 5
حتديد معرفة إحتياجاهتا من ادلعرفة  5

 ادلستقبلية  
     

العمال ذوي الكفاءة واخلربة ومن ميتلكون  3
 طرق العمل 

     

      ة نظام معلومات ادلؤسس  4
       بناءاً على ادلعرفة ادلتوفرة يف احلاضر 5
       اإلعتماد على خرباء من خارج ادلؤسسة 6

 
 
 

 البيانات الشخصيةالمحور األول: 
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 :توليد المعرفة: تقوم المؤسسة بتوليد المعرفة من مصادرها المختلفة من خالل 
موافق  العبارة الرقم

 تماماً 
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 

 تماماً 
        وين والتدريبمن خالل التك 5
 تعمل ادلؤسسة على حتويل ادلعرفة الكامنة من 5

 اىل اجلماعة الفرد
     

      حتاور العمال فيما بينهم حلل مشاكل العمل 3
       من خالل البحث والتطوير 4
       الندوات وادلؤدترات الدولية والوطنية 5
      من ادلصادر اخلارجية للمؤسسة  6

 

   ين المعرفة: تقوم المؤسسة بتخزين المعرفة المتحصل عليها من خالل:تخز 
موافق  العبارة الرقم

 تماماً 
غير موافق  غير موافق محايد موافق

 تماماً 
      عن طريق األرشيف اإللكرتوين                      5
       من خالل األرشيف الورقي  5
ا عند توثيق ادلعرفة بطريقة سهلة إلسرتجاعه 3

 احلاجة 
     

حتافظ ادلؤسسة على عماذلا ذوي اخلربة )  4
 معرفتهم ادلخزنة(

     

حفظ جتارب وخربات ادلختصون يف قواعد  5
 ادلعرفة

     

حتفيز العاملني من أجل احلفاظ على ما  6
 ميتلكونو من معرفة طرق العمل 
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  :توزيع المعرفة: تقوم المؤسسة بنشر وايصال المعرفة والمعلومات للعامليها عن طريق 
موافق  العبارة الرقم

 تماماً 
غير موافق  غير موافق محايد موافق

 تماماً 
السماح وتشجيع احلوارات والنقاش بني  5

 العمال إليصال ادلعرفة 
     

اإلعتماد على الوسائل احلديثة كاألنرتنت  5
 رسائل اإللكرتونية وال

     

      وضع قاعدة معلوماتية متاحة للجميع 3
حتفيز عمال ادلؤسسة ذوي اخلربة دلنح خرباهتم  4

 ومعارفهم لباقي العمال
     

      اإلعتماد على  فرق حبث  لتوزيع ادلعرفة 5
إعتماد أسلوب تدريب من قبل عاملني  6

  متمرسني داخلياً أو خارجياً 
     

 
 يتم تطبيق المعرفة في المؤسسة من خالل: طبيق المعرفة: ت 

موافق  العبارة الرقم
 تماماً 

غير موافق  غير موافق محايد موافق
 تماماً 

      توفر ادلؤسسة متطلبات تطبيق ادلعرفة 5
      تدعم ادلؤسسة فكرة تطبيق ادلعرفة 5
تقوم ادلؤسسة بتعليم مجيع العمال التقنيات  3

 عمل اجلديدة لل
     

تعمل ادلؤسسة على تسهيل تطبيق ادلعرفة  4
 وإزالة معوقات ذلك 

     

للمؤسسة خمتصني يف نظم ادلعلومات  5
 وادلعلوماتية  لتسهيل تطبيق ادلعرفة 

     

تدريب العمال على التكنولوجيا احلديثة  6
 لتسهيل وصوذلم إىل ادلعرفة
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 تقانة إدارة المعرفة 
 البعد دلعرفة ما تستعملو ادلؤسسة من تكنولوجيا تطبيق إدارة ادلعرفة: يهدف ىذا

موافق  العبارة الرقم
 تماماً 

غير موافق  غير موافق محايد موافق
 تماماً 

تعتمد ادلؤسسة على الوسائل التكنولوحلة  5
 احلديثة 

     

تتناسب التكنولوجيا ادلستعملة ومتطلبات  5
 العمل

     

خاص يف األنرتنت وتشرتك للمؤسسة موقع  3
 مع قواعد بيانات عادلية.

     

يعتمد إجناز معظم األعمال على التقانة  4
 والربيد اإللكرتوين 

     

تساىم التقانة يف سرعة إجناز العمل ومحاية  5
 وختزين ادلعرفة

     

تعمل التكنولوجيا احلديثة على تقدمي  6
 ادلعلومات الصحيحة
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  المحور الثالث: األداء البشري
 

موافق  العبارة الرقم
 تماماً 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 تماماً 

 
 

      

      ميتلك العامل مجيع متطلبات ومؤىالت الوظيفة 5
      للعامل قدرة على حتمل مسؤولية ادلهام ادلوكلة لو 5
       للعامل قدرة على اإلبداع والتطوير  3
      اإلعتماد على النفس يف إجناز العمل ويف الوقت احملدد 4
      يكتسب العامل مهارات وطرق العمل اجلديدة 
  

 
     

      يقوم العامل بإجناز عملو ويف الوقت احملدد   5
      يتميز العامل باألخالق احلسنة ويقدم اخلدمة بلباقة 5
      تنظيم عملو ميتلك العامل قدرة على  3
      احلرص على إجناز العمل بدون أخطاء أو التقليل منها  4
      يقدم العامل عمل وخدمة مميزة وذات  جودة 5
 
 

      

لدى العامل معرفة كاملة عن كيفية أداء العمل ادلوكل  5
  إليو

     

      يلتزم العامل بقوانني وأنظمة العمل   5
      األوامر ويلتزم هبا حيرتم العامل  3
      حيرص العامل على إجناز ادلهام ادلوكلة اليو 4
يعمل العامل على تعلم وإكتساب ادلهارات وتقنيات   5

 العمل اجلديدة
     

 
 

 كفاءة تنفيذ األعمال 

 

جودة العمل       

 المعرفة وااللتزام بمتطلبات العمل




