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 الشكر والتقدير
 

يسر لي امر   نا      تعال الذ اعانني ع انجاز هذا العمل  الشكر هلل تبار  الحمد   

س             يه  ل هللا ص هللا ع ل رس مصداقا ل العزيم  أمدني بالصبر   

 " من لم يشكر الناس لم يشكر هللا"

     : دير ال الت االحترا  د بجزيل الشكر  أت  

ا االشراف ع هذا البحث  مالحي رقيةاستاذتي الكريم األستاذة - ا ع تفض جي ع الت  

تمامه. ع التشجيعا من اجل إتمامه  تيسيرها  دم في تسييرها  النصائح الم  

ت- ف ناصر ع نصائحه  األخ عبد الر مساعدته في إتما هذا العمل.ال الزميل  اته  جي  

-. كال ين بال كل العام كال اتصاال الجزائر بعين تادلس  ال مدير   

العرفان- نال شرف مناقشت لبحثي هذا، ف مني كل الشكر  كل أعضاء لجن المناقش الذين س  

مي.  ادات التي ستنير مسارنا الع انت ات  جي ت ع مجمل نصائح   

الى كل من ساهم في هذا البحث من قريب أو من بعيد.-  
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 املقدمة العامة



 المقدمة

 
 أ

:  املقدم

ين الكثيڇ من    العش يع في شه املنظما في الق الحاد  يا بسب التط الس مجا  التح
ل ، فق أتكن االتصاال ما  دخل املنظما صغيڇها جيا املعل  ، ي صغيڇ ا صبح العال ق كبيڇها في مي

، كما أ .املنافس ا من اجل البقاء في س املنافس ه التط اك ه سس ا ت  صبح لزاما عل كل م

ه ي ظل ف ها العص اله ا الهائل الت شه يثتط ف ليمث الح دا املع جل ب حقل  يث ا ت دا ح
اعها، حيث أد  سسا املعاص عل اختالف أن ي حتم للم دا سيل  أصبح  عي  ا نقل ن ال اح

ف دا املع ، حيث تكتس  معاص لتكي مع متطلبا العص تبط  هادف  ما ي أهمي مًڈاي خاص عن
تها ادا ف  ئيس  للأ االم بالق عل التعامل مع املع نها أصبح املح ال داء، خاص ان با ينظ لك

ف مص تحقي ميڈأ ام للمع ف تك اق عل استخ دا املع سسا الت تتبن  ، فامل سسا  تنافسي للم
ف من ا ا تعتبڇ املع االداء االفضل ل د ال االبتكا  دها املتاح بفعالي مما ي ا دا االسًڇاتيجي م ج مل

سس أل قها.للم أنها املص األساس  لتف

سمما الش في ا        ل ال ما تملك نجا أ م ج األ د بال سسا يع ،  أس من امل ي د بش ا م
اف ال د يمكن ا يح في غياب ال فتحقي األه د الت تح ا د من اه امل ا امل ، حيث يعتبڇ ه عنص البش

، املساهم في تحقي التنمي الشامل  ، ي ا االستم من ث ضما البقاء  سس عل التنافس،  ا  ق امل
بح ألأاالستثما في العنص البش يعتبڇ من اه ا سائل الفعال في تحقي ال ، فه يمثل الق ل سس  م

ب من امل ا كا املطل ا  ، تشغل املنظما ي  في الت ت املع ي  ا  ، ف الفك م انهها  االب نها بحاج نظما الي
م  ع اعي  د البش اإلب ام طاقا امل .ال استخ اته الطبيعي أاالكتفاء بق

تسهيلأ ظيفها،  ت ف  دا املع ي  سس اتصاال الجزائ بتط نقلها للعاملي لتحقي  لق اهتم م
اك  ، كي ت ي دها البش ا ، كما اهتم بتنمي م افها االسًڇاتيجي االستفاد القص منها في تحقي أه

أ تبقى املنافس ق  ، ع ا املتسا سنسع التط ما للزبائن،  ي الخ اس ال من خي في تق ه ال ال ه
ف عل أ يالتع د البش ا دا امل ف عل  دا املع . ث  سسا أفي امل

 : اس  مشكل الد

النم في ظل املنافس  ا من اجل البقاء  م تعمل باستم سسا الي اس باعتبا ا امل تنبث مشكل ال
ي الت تعً ل الش محا ف الت تمتلكها  ل باستغال املع  ، املستم يع  اكب التغيڇا الس ڇضها مل

افها،  تحقي أه ي لحل مشكالتها  ف ج ها بغ انشاء معا ي ي الت تط د البش ا ام امل من خال استخ
أ ام  ا اإلأتساع عل استخ في ه  ، ف دا املع : طا سنحا ط اإلشكاليتطبي   التالي



 المقدمة

 
 ب

ة املعما هو أ   ؟ثر إدا د البشري ة املوا أرف على إدا

: عي التالي ال الف ه اإلشكالي التسا أيمكن ا تن  تح ه

 ؟ ف دا املع  فيما تتمثل 

 ؟ ي د البش ا دا امل مهام  ظائ   ماهي 

 ؟ سس ي في امل د البش ا ف عل امل دا املع ث   كي ت

: جاب علللأ ضيا التالي ال يمكن ط الف أالتسا

   ف مص بناء دا املع في املڇ الٌتمثل  سس ع افها.للم  تسمح لها بتحقي أه

  ي ام الت تحسي أدائ من خال ب د البش  ي امل ي في تط د البش ا دا امل تساه 
اد. ف بي االف ام املع  تشجيع استخ

  ف من ي تساه في االستغال األمثل للمع د البش ا دا امل ف  دا املع د عالق بي  ج
اد.   قبل االف

: اس أأهمي الد

 ثيڇ الحي إلأ .الت ي د البش ا تنمي امل ي  ف في تط  دا املع

 األهمي املًڈاي إلأ. سس ف في تحقي نجا امل  دا املع

  اقعي ي ص  سس تق ي في م د البش ا دا امل ف  دا املع ح طبيع العالق بي 
.  اتصاال الجزائ

: اس  اهداف الد

 . ي د البش ا دا امل ف   الًڇكيڈ عل اه املفاهي املتعلق ب دا املع

 ا ال املًڈاي إلد .اب سسا فعالي امل ف في تعظي كفاء   ا املع

  اد .لنظ إلأاإلطا ااع ف  دا املع

 اد اإلطا النظ إلأ .اع ي د البش ا  دا امل

  سس ي من خال امل د البش ا دا امل ف  دا املع صل ال نتائ تعكس العالق بي  الت
. اس  محل ال

     سس عل تحسي مست ي اقًڇاحا يمكن من شئنها ا تساع امل صل ال تق الت
.تطبيقها  ف دا املع  لعمليا 



 المقدمة

 
 ج

ا اختيا املوضوع: أمبر

 . ض غب الشخصي بامل ال  االهتمام 

 . اس   طبيع مجا التخص ال

 . ي د البش ا ي كفاء امل تط ف في تحسي  دا املع أال الهام ال تلعب 

: اسا السابق  الد

م  يبلق ك انتا ، ف ف مشا سس في املع ها: امل ي ال ا الج د ال ا ي امل ح، البش اه  أط  فيدكت
م  .2013، تلمسا ،للقائ بك ابي جامع، االقتصادي العل

: اس ه الد  هدف ه

 ي أث .تح سس اتصاال الجزائ ي في م د البش ا ف عل امل دا املع   

: اس  صعوب الد

ب الحص اجه صع ما أ بحث علم ت م خاص  عل املعل اني، فقل ا تعل االم بالبالال حث املي
اجع شكل أ د امل ا دا امل ف  دا املع ي العالق بي  با الت صادفتنا في مجا تح ح اب الصع

. ي أالبش

ي كا  اس النظ تكز عليها ال د حال تطبيقي ت ج ل ا اعتمادنا عل منهجي البحث العلم القائم عل 
ا  ك سس  ب تكمن في تعاملنا مع امل ، لكن الصع اصل في امل ض   ا امل اضح في عملي البحث في ه األث ال

ما الكافي إلت لنا عل املعل .حص سس اس بامل أمام ال

 منهجي البحث:

استنا للمفاهي املتعلق ب ل عن د التحليلي،  صفي  ب ال نا في بحثنا عل األسل املفاهي اعتم ف   دا املع
أ قنا ال أالخاص ب دا امل من ث تط  ، ي د البش العالق بينهما.اما  ثا ي  د البش ا دا امل ف عل  دا املع

سس اتصاال الجزائ بعي تادلس اس حال مل نا عل د استنا التطبيقي اعتم ب جمع  عن د ام أسل باستخ
. ع ا االستبيا امل ي استما ب االستقصاء عن ط أسل أالبيانا 

: استنا قمنا بتقسي بحثنا ال فصلي أمن خال د

 :سسا الفصل األول ي في امل د البش ا دا امل ف عل  دا املع  أث 

 :سس اتصاال الجزائ الفصل الثاني اس حال م  د



 

 

 

فصل األول:ال  

أثر إدارة املعرفة على    

إدارة املوارد البشرية   
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 :تمهيد

ٕٚ ٕاخل  ٙف الت يمتلكها الف ٜايٖ حجږ الٖٙڣ ال٘ڬ تلعبڢ املعلڤمغ ڣاملعا ٚفغ مع ت ٙع املع ٕا هميغ  ٜٕإ  ت

ي ظل التحٖياػ الكبيڇع الت  هميغ مًڈايٖع  ٚفغ  ٙع املع ٕا سسغ، ڣقٖ اكتسبت  ي امل ٜٕإ  سساػ ڣت تڤاجهها امل

ٚفغ علګ تحقيقها. ٙع املع ٕا  ٜ ٚتك ٚفيغ الت ت ٜايٖ األهٖاف املع  ظل ت

سساػ الناجحغ هي الت ٚإ العامليڗ،  اڗ امل ٚهږ ڣتنميتهږ حت يكڤنڤا قإع تقڤم باستقطاب االف ڣتطڤي

ٚئي٦  ال٘ڬ يڤاجڢ امل ٚفغ، فالتحٖڬ ال ي املستقبل كصناٵ املع سساػ  ٚ له٘ه امل كٖ من تڤاف سساػ هڤ الت

ٚيغ كڤڗ االنساڗ لٖيڢ طاقاػ ٗهنيغ  ٕٙ البش ٙع الحٖيثغ بتنميغ املڤا ، متميڈين، ل٘ا تهتږ اإلٕا ٚع، اكفا ٚإ مه اف

 ٙ ي مڤاقع العمل املختلفغ، ڣاالستفإع القصڤڥ من تلڊ القڤع ال٘هنيغ هي املصٖ تفڤځ كثيڇا ما يتږ استغاللڢ 

س ٚع.الحقيقي لتميڈ ڣتفڤځ امل ٛاػ باه نجا  ساػ ڣتحقيقها 

ٚيغ حين سنتناڣڋ فيڢ:من ه٘ا املنطڄ يتناڣڋ ه٘ا الفصل ڣ  ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا ٚفغ علګ  ٙع املع ٕا  ٚ  ث

ل: املبحث ٚفغ.اإل  األ ٙع املع ٙ املفاهيم الٕا  طا

ٚفغ. املبحث الثاني: ٙع املع ٕا ٚيغ ب ٕٙ البش ٙع املڤا  ٕا
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ل: اطإاا  امل  فدا ة املع مي طإ املفاهيبحث األ

ٙڬ           ٚفغ اليڤم من املكڤناػ ڣالعناصٚ األساسيغ لقيام املنظماػ من ڣجهغ نظٚ الفكٚ اإلٕا صبحت املع

سساػ ملًڈمغ اليڤم باأل املعاصٚ ڣلغ٩ٚ مڤاكبغ ه٘ا الفك سساػ ٚ فاڗ امل خ٘ بمفاهيمڢ ڣالياتڢ فاهتمت امل

ٚفغ بڤصفها قضيغ  ٙع املع ٕا ٙا حيڤيا بمڤضڤٵ  ٕا اسًڇاتيجيا ڣمصٖ ٚفغ مٙڤ صبحت املع اسًڇاتيجيغ، بعٖما 

 .لتحقيڄ التفڤځ التناف٦ 

ٚفغ من٘ بٖايغ التسعيناػ، جعل املنظماػ تبحن عن الكيفيغ اڣ  اڗ ه٘ه املكانغ الت حظيت بها املع

ٚځ املمكنغ ملعالجغ ڣاستغالڋ الكږ الهائل من  ٚيقغ الت يمكن من خاللها تنظيږ الط ي الط ٙف املتڤاجٖع  املعا

ٚيغ  ٙف النظ ٚڣ٭ املڤضڤعيغ األكٌڇ قبڤال الستغالڋ الكږ الهائل من املعا محيطها، ڣك٘ا البحن عن الش

ٚفغ، ڣعليڢ سنحاڣڋ ضمن  ٙع املع ٕا ٜه بينهما لخالڄ القيمغ لها ڣه٘ا ما عبڇ عنڢ بمصطلح  ڣالتطبيقيغ ڣكيفيغ امل

ٚځ لجڤانبها االساسيغ  ه٘ا املبحن التط

ف: نشأة  ل لطب  األ امل م إدا ة املع  مفه

ٚفغ            ي املنظمغ، لالستفإع القصڤڥ من املع ٚفغ ڣاتاحتها لجميع العامليڗ  ٚفغ بتڤفيڇ املع ٙع املع ٕا تقڤم 

ٚڬ،  ٚاٝ املاڋ الفك ي عقڤڋ املڤظفيڗ، فه تعمل علګ االستثماٙ األمثل لل ٕٚيغ الكامنغ  املتاحغ ڣالخبڇاػ الف

ٚف ع ٚفغ ڣهي ما يلي: ڣسنتع ٙع املع ٕا ساسياػ   لګ من خالڋ ه٘ا املطلظ علګ 

ل  ع اال ف: الف    نشأة إدا ة املع

ي ه٘ا املڤضڤٵ من االف السنيڗ، لكن  ٙه الباحثيڗ علګ الكتابغ  ٙع قٖيمغ ڣجٖيٖع فقٖ ٕ ٕا تعتبڇ 

كٖ اڗ الكثيڇ قٖ كتظ عن ه٘ه العالقغ  ماكن العمل هي جٖيٖع نسبيا، من امل ٚفغ بهيكلغ  االهتمام بعالقغ املع

ٚفغ  منڋ اڣ (Don March)كاڗ خالڋ السنڤاػ القالئل املاضيغ ، ڣيعٖ   معظمهاڣلكن  ٙع املع ٕا استخٖم مصطلح 

ٚضياػ املتعلقغ بتطٙڤ نظږ املعلڤماػ ،  ٚحلغ النهائيغ من الف ٚڗ املاٿ  علګ انها امل ي بٖايغ الثمانيناػ من الق

ي املٖع نفسها بيڗ ) ٚ اليها بشكل مستقل اڣ بڤصفها عمال مستقال ، ڣ ي  (Druckerلكنڢ لږ يش اڗ القڤع املهنيغ 

ي امل ٚفغ ستكڤڗ من األڣائل من بيڗ االقتصإ ڣ ٚفغ ڣاڗ هناڅ جيشا من العماڋ ٗڣڬ املع جتمع ستكڤڗ املع

ي خلڄ طلظ جٖيٖ  ٙئيسيغ  علګ السلع ڣالخٖماػ اثنا املالييڗ من عماڋ الڤطن ڣقإتها ال٘ين يشكلڤڗ قڤع 

.  1انتقاڋ العالږ من اقتصإ ٕڣلي الګ اقتصإ عالم

                                                           

ٚست ج  ٚفغ لبنا النجاٍ ،يلبڇػب ٙع املع ٛم ، ٕا ٚجمغ صبحي قا ٙ الهنٖسغ ت ٥،80 2008،،1٭ مصٚ ،حسن، ٕا 1
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ٚ األم تم ي م ٙ ڣ شا ٚفغ Edrvard Freignehiaum)ٚيكي األڣڋ لل٘كا االصطناعي  ٙتڢ الشهيڇع " املع ( الګ عبا

ي جٖيٖ قڤع " ڣمن ٚفغ ڣمع ڣالٕتڢ استحٖثت سيڇ ڣظيفيغ ٘ ٗلڊ الڤقت ڣلٖ حقل معٚ طلڄ عليڢ هنٖسغ املع

ٚفغجٖيٖع  ي عام هي مهنٖٝ املع ٚ حقل جٖيٖ نتيجغ  1997، ڣ ٙاڅظه ٚفغ  إلٕ ٚ املعلڤماػ ڣهڤ هميغ املع ي عص

ياػ املتعلقغ باملڤضڤٵ من بينها كمثاڋ تغييڇ عنڤاڗ مجلغ  ي عنڤاڗ الٖٙڣ ٚفغ، ڣقٖ تبع ه٘ا التطٙڤ تغييڇ  ٙع املع ٕا

ٚفغ " ٙع ڣمعالجغ املع ٕا ٙع االعماڋ " الګ "  ٕا عإع هنٖسغ   1" تغييڇ ڣ

ٚفغ ٙع املع ٕا  ٚ ػ ڣتطڤي ي نش ٙع  ٚڬ اإلٕا سهږ عٖٕ من منظ ، ڣمن بينهږ علګ ڣجڢ الخصڤ٥ )بيًڇ  ڣلقٖ 

ٚ اڗ  ٙك ٕٙ تنظيميغ ، كما تنب ٕا ٚيحغ كمڤا ٚفغ الص ٙڅ(،ڣ)بڤڋ اسًڇماڗ( علګ األهميغ املًڈايٖع للمعلڤمغ ڣاملع ٕا

ٕائهږ من خالڋ  ٚفغ يڤجهڤڗ  ٚفغ ڣباڗ املنظماػ ستكڤڗ من صناٵ املع جي سيكڤڗ قائما علګ املع العمل النمٗڤ

ٜمال ٚفغ، التغ٘يغ العكسيغ ل ٙع املع ٕا ٚاػ الت عقٖػ عن  تم ٜايٖ النٖڣاػ ڣامل ٜبائن، باإلضافغ الګ ت ئهږ ڣمن ال

ساس  ب٘لڊ حظيت باهتمام مًڈايٖ ٙٵ ملا لها من اسهام  ي تحقيڄ ميڈع تنافسيغ، ي النمڤ االقتصإ ڣمتسا ڬ ڣ

ٚڥ ال٘ڬ جعلنا  االمٚ  2:ن

 ي مجاڋ ٚفغ انشا مجمڤعاػ عمل  ٙع املع ٕا ٙاسغ  ٕ. 

  ٖٚفغ حين نج ٙسږ اسًڇاتيجياػ املع ي  ٚفغ  ٚين بٖٙڣ املع % من قإع املنظماػ االعماڋ 89اهتمام املٖي

ٚفغ هي املفتاٍ الګ قڤع االعماڋ ڣاڗ  كٖڣڗ اڗ املع ڣبا ي ٙڣ من اڗ هناڅ 85ي  % من تلڊ املنظماػ ت

ٚفغ ڣ حت اڗ لٖيها خطٰ ال 90قيمغ تتڤلٖ من استخٖام املع ڣ ٙع % من تلڊ املنظماػ  ٕا ستحٖا  

ٚفغ.  املع

  ٚفغ حڤالي ٙع املع ٕا ي مجاڋ  ٚاػ  تم ٚ عقٖػ خالڋ الفًڇع 33اعالڗ عن نٖڣاػ عمل ڣم تم  .1997م

 ٙڬ االعماڋ علګ تقٖي ٚفتسابڄ مستشا ٙع املع ٕا ي مجاڋ   غږ خٖماتهږ 

ع الثاني: م م الف ففه  إدا ة املع

ٙيغ ٚفغ ڣاحٖ من اهږ االتجاهاػ اإلٕا ٙع املع ٕا ي تحقيڄ ي املنظمغ ڣ  صبحت  ساسيا  ا  تلعظ ٕٙڣ

ٚع، ڣمن خاللها يمكن تحقيڄ امليڈع التنافسياهٖاف  غ، ڣمن الصعڤبغ ڣاسًڇاتيجياػ ملنظماػ االعماڋ املعاص

ٚفغ، فه تنظږ النشاطاڣضع مفهڤم محٖٕ إل  ٙع املع ٚيغ ڣاملإيغ كافغ ڣغيڇها،ٕا  ػ البش

                                                           

ٚاهيږ   ب ٙع الظاهٚنعيږ  ٕا ٚفغ،  يع، املع ٚ ڣالتٛڤ ٥،75 2009، ، 1٭ عماڗ، عالږ الكتظ الحٖين للنش 1
  

ٚجع  80، ٥سابڄبيڇست جيلبڇػ، م 2
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ٚهڣضعت املفاهيږ من قبل الكّتاب ڣاانما ڣ  ٜ علګ مجاالػ ږ ڣ لباحثيڗ استنإا الګ ڣجهاػ نظ ٚتك الت ت

ٚفها: "هي عمليغ مڤجهغ لإلب (Duffy، فنجٖ اڗ الباحن )محٖٕع ٜ ع ٜي ٚ ڣالخبڇع التنظيميغ ڣتع ٙ الفك ٖاٵ باستثما

ٚفغ الجٖيٖع".  1ڣتڤليٖ املع

ٚيڄ الت تستطيع بها املنظماػ تڤليٖ القيږ م يضا من اعتبڇها "بمثابغ الط ٚڬ".ڣنجٖ  ٙصيٖ فك ٗا  2ن 

ٙع امل ٕا ٜػ علګ  ٙك ٚ كانت قٖ  ٚفغ من منظٙڤ ٙٝ املاڋ الفك ٙيڀڬ ،ع ٚكٜ علګ املنظٙڤ ا ڣهناڅ تعا ٚڥ ت خ

جل التقا٭ ڣجمع ڣتصنيڀ  نها:" الجهٖ املنظږ الڤاعي املڤجڢ من قبل املنظمغ ما من  ٚفت ب االجتماعي، حين ع

ٚفغ ٗاػ العالقغ  نڤاٵ املع ٚ كافغ  ٚإها ڣتنظيږ ڣحص ٙكغ بيڗ اف ٜع للتٖاڣڋ ڣاملشا بنشا٭ تلڊ املنظمغ ڣجعلها جاه

." ٙاػ ڣاألٕا التنظيم ٚا ي اتخاٗ الق ع  ٚفع مستڤڥ الكفا  3ڣاقسامها ڣڣحٖاتها بما ي

لڊ بانها: هٖافها ٗڣ ساٝ  ٚفها علګ  ٙع الخبڇاػ العمليغ ڣاملعلڤماتيغ  باإلضافغ الګ ما سبڄ، هناڅ من ع ٕا "

فع مستڤڥ للمنظمغ ڣالحفاٱ  ٙضا املستفيٖين ٙڣ ٜايا تنافسيغ ڣتحقيڄ  ي الحصڤڋ علګ م عليها ڣاإلفإع منها 

ٙ ڣاإلبٖاٵ". يإع مستڤڥ االبتكا ٙاػ ٛڣ ٚا ع األٕا ڣاتخاٗ الق  4كفا

ٚفها) ٙكغ فيها  (turbanع ٚفغ ڣتسهيل املشا ٙع قاعٖع املع ٕا ع ڣ ٚفغ بكفا ٙ املع يضا ب:"عمليغ تجميع ڣابتكا

 5ا بفاعليغ".من اجل تطبيقه

ٚاها) ٚتبطغ بها ڣالخاصغ باستخٖامها، skyrmeكما ي ٚفغ ڣالعملياػ امل حغ للمع ٙع نظاميغ ڣا ٕا ( بانها:" 

ٚها، ڣاستخٖامها ڣاستغاللها".  6ڣجمعها، ڣتنظيمها، ڣنش

ساٝ عملياتها بانها: ٙع عن العملياػ الت تساعٖ املنظم ڣتناڣلها البع٬ االخٚ علګ  غ علګ تڤليٖ "عبا

ٚفغ ٚها، ڣتحڤيل املعلڤماػ الهامغ ڣالخبڇاػ الت تمتلكه ،ڣالحصڤڋ علګ املع ٙها، تنظيمها، استخٖامها، نش ا اختيا

ٙيغ لأل ٚڣ ٙيغ املختلفغ".املنظمغ ڣالت تعتبڇ ض  7نشطغ اإلٕا

                                                           

يع، عماڗ ٚ ڣالتٛڤ ٙ الصفا للنش ٚفغ، ٕا ٙع املع ٕا ي  ٚع  ٜيإاػ، اتجاهاػ معاص ٕٙڗ،،  محمٖ عڤإ ال ٥34  ،2008 1، ٭األ 1
  

ٚفغ بيڗ اال  ٙ السعڤٕيغاحمٖ بٖٙ، مجتمع املع ٚڬ ڣالتطبيقاػ العمليغ، ٕا ٙ الفك ٚع طا ٥162 ،، ، 2011، 1٭ القاه 2
  

ٚفغ ڣتكنڤلڤجيا الٖينعصام نٙڤ  ٙع املع ٕا ٚ الحٖيثغ،  سامغ للنش  ٙ يع ، ٕا 2010٥،313، 1، ٭عماڗ،  ڣالتٛڤ
  

ٚڬ 4 ٚ احمٖ همش ٕٙڗ عم يع، األ ٚ ڣالتٛڤ ٙ صفا للنش ٚيإع، ٕا لګ التميڈ ڣال ٚيڄ  ٚفغ الط ٙع املع  50، ٥ 2013، ،1٭ ٕا
ٚڣڗ ،الحسناڣڬ صالح مهٖڬ محمٖ 5 ٚيغ املنظمغڣاخ ٙع االسًڇاتيجيغ ڣنظ ي اإلٕا ٚع  ٚفغ  ، مفاهيږ معاص ٚيإيغ، املنظماػ اإللكًڇڣنيغ)املع ٙ  ،(ال  الصفإا

 ٚ يع، للنش   ٥34، ، 2015، 1٭ عماڗ، 3ه ڣالتٛڤ
ٙ حامٖ ٚفغ ڣاالهٖاف التنظيميغ، ٕا ٙع املع ٕا ٕٙڗ للنشٚ لين عبٖ هللا القيڤين، اسًڇاتيجيغ  1،2013٥،، ٭، األ 6

  

ٚجع سابڄ، 7 ٥32 عصام نٙڤ الٖين، م
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ٜه قابليغ  ي م اما من املنظٙڤ التقن فيڇاها البع٬ بانها " تجسيٖ العملياػ التنظيميغ الت تبحن 

ٕٚڬ، ڣبالتالي باػ اتقني ٙ الف النًڇنت ڣالبڇيٖ اػ املعلڤماػ علګ معالجغ البياناػ ڣاملعلڤماػ ڣقابليغ االبٖاٵ ڣاالبتكا

ٚفغڇ عن قنڤاػ ڣڣسائااللكًڇڣني تعبي ٙكغ باملع كيٖ ملضل املشا  1مڤنها التقن ".، ڣت

ٚڬ، حينبڄضافغ الګ ما س ٙكٜ عليها من منظٙڤ الٚٝ املاڋ الفك يشيڇ الګ اليها بانها:"  ، فهناڅ من 

ٚيغ ڣاملعلڤماتيغ من خالڋ قيامها بعملياػ شفافغ  ٕٙ الفك االسًڇاتيجياػ ڣالًڇاكيظ الت تعظږ من املڤا

يجإ قيمغ  ٚفغ بهٖف  عإع استخٖام املع عإع تجميع ڣ ٙكغ املعلڤماػ، ڣ يجإ ڣجمع ڣمشا ڣتكنڤلڤجيغ تتعلڄ ب

ٕٚ ع ڣالفاعليغ الف ٙاػ ".من خالڋ تحسيڗ الكفا ٚا ٙ ڣاتخاٗ الق ٜيإع االبتكا ٚفغ ل ي عمل املع  2يغ، ڣالتعاڣڗ 

ٚفغ  ٚفغ الشخصيغ، ڣاملع نڢ تشجيع تڤليٖ كل من املع ٚ ڣبيئغ تعلږ من ش ٜٕه يضا:" نظام تڤليٖ العمل م ڣهي 

عإع اس ا قيمغ جٖيٖع لأل املنظمغ، ڣجميعها، ڣاستخٖامها، ڣ  3عماڋ ".تخٖامها سعيا ٙڣ

ٚ مما سبڄ نستطيع  ٚيڀ ڣاحٖ إلٕالقڤڋ انڢ علګ ال يجإ تع ٚفغ اال انها تٖٙڣ حڤڋ غږ من صعڤبغ  ٙع املع ا

ٚفغ، ڣخلقها ي ضڤ اكتساب املع ٚفغ تمثل العمليغ النظاميغ املتكاملغ لتنسيڄ نشاطاػ املنظمغ  ٙع املع ٕا  اڗ 

ٚها ٙكغ فيها ڣتطڤي ٜنها ڣاملشا ٙ ڣخ ٚإ ڣالجماعاػ الساعيغ ڣ ٙها من قبل االف ٚا ٚجڤع منها. ، ڣتك  ا تحقيڄ األهٖاف امل

ف  مباد امللطب  الثاني: عمبيا   إدا ة املع

ٚفغ عٖع عملياػ متسلسلغ تسعګ من خاللها الګ تحقيڄ مجمڤعغ من األهٖاف املخطٰ   ٙع املع ٕا تتبع 

ٚځ  ٚيٖ ي ه٘ا املطلظ لها، ڣعلګ ه٘ا األساٝ سنتط ٚفغ ڣاهږ األهٖاف الت ت ٙع املع ٕا ٚف علګ عملياػ  الګ التع

 الڤصڤڋ اليها. 

ل  ع اال فالف  : عمبيا إدا ة املع

ٚفغ تعمل بشكل تتابعي ڣتتكامل فيما بينها حين كل منها تعتمٖ علګ سابقتها ڣتٖعږ  ٙع املع ٕا اڗ عملياػ 

ٚيغ  ٙعالعمليغ الت تليها، ل٘ا اجمع جميع الباحثيڗ علګ اڗ العملياػ الجڤه ٚفغ، انشا  إلٕا ٚفغ هي اكتساب املع املع

ٚفغ،  ٜڗ املع ٚفغ، خ ٚفغ ثږ تطبيڄ املع ٙكغ املع ٚفغ،مشا ح ه٘ه العملياػ كالتالي املع  ڣسنڤ

:ا-1-1 ف  كتساب املع

                                                           

ٚجع سابڄ، ٥ ٜيإاػ، م 58محمٖ عڤإ ال 1
  

 ٚ ٚا للنش ٚفغ، اث ٙع املع ٕا ٚڣڗ،  خ ٚإاػ ڣ ٚ محمٖ سعڤٕ ج ٕٙڗ،ناص يععماڗ، األ 78، 2011٥ ، 1، ٭ڣالتٛڤ 2
  

ٚجع سابڄ، ٥ ٛيإاػ، م 56،57محمٖ عڤإ  3
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ٚفغ جٖيٖع، ڣانما يتعٖڥ الګ جن  ٚفيغ لتڤليٖ مع ٚ علګ بنا قاعٖع مع ٚفغ ال يجظ اڗ يقتص اكتساب املع

ٚ للمعلڤماػ  ٚفغ العامليغ ڣتشجيع االنسياب الح سڤاځ املع لڊ لالنفتاٍ نحڤ  ٚڥ ٗڣ خ ماكن  ي  ٚفغ املتڤاجٖع  املع

ٙ ڣالعمل علګ استيڇإ ڣتكي ٚفغ ڣسيلغ ڣاألفكا ٙسغ، ڣب٘لڊ يعٖ اكتساب املع هامغ لبنا يڀ تقنيغ ڣاستيعابها باملما

لڊ أل ٙع اإلنساڗ، ٗڣ ٚفغ ڣالقڤع اإلنتاجيغ قٖ ٚئي٦  لإلنتاه ڣعليڢ فاڗ هناڅ تكامال بيڗ اكتساب املع ٚ ال نها العنص

ڬ مجتمع.  1ي 

: ا-1-1-1 ف  نشاء املع

ٚفغ من اجل تحقيڄ امليڈع  تعٖ عمليغ ٙع املع ٕا هميغ من عملياػ  ٚفغ جٖيٖع العمليغ األكٌڇ  انشا مع

ٚاٙ، ڣقٖ اطلڄ علګ ه٘ه العمليغ  ٚفغ الجٖيٖع باستم التنافسيغ للمنظمغ، فاملنظمغ الناجحغ هي الت تنش ئ املع

ٚفغ، اٗ ي ٚفغ ڣاكتشاف املع ٚفغ ڣتمكينها، ابٖاٵ املع ٚڥ: تڤليٖ املع خ شيڇ كثيڇ من الباحثيڗ الګ اڗ مسمياػ 

ٚفغ، كما اڗ هناڅ عالقغ كبيڇع بيڗ  مكانيغ تڤليٖ املع ي  ٚفغ ڣامليڈع التنافسيغ تقع  العالقغ األساسيغ بيڗ املع

ي ابٖاٵ منتجاػ جٖيٖع  ها  ٙڣ ٚفغ ڣعملياػ التعلږ ڣاالبٖاٵ ٕڣ يجإ حلڤڋ انشا املع ع املنظمغ ڣ ٜيٖ من كفا ت

 جٖيٖع.

فخ -1-1-2  :املع

ي اشكاڋ مختلفغ  ع  ٚفغ املڤجٕڤ ٚع التنظيميغ الت تعتمٖ علګ املع ٚفغ تعٕڤ الګ ال٘اك ٜڗ املع اڗ عمليغ خ

ي النظږ  ٜنغ  ٚفغ اإلنسانيغ املخ ي قڤاعٖ البياناػ اإللكًڇڣنيغ، ڣاملع ٜنغ  بما فيها الڤثائڄ املكتڤبغ ڣاملعلڤماػ املخ

ي اإل  ع  ٚيحغ مڤجٕڤ ٚفغ الص ٚفغ الضمنيغ املكتسبغ من الخبيڇع، ڣاملع اػ ڣالعملياػ التنظيميغ املڤثقغ، ڣاملع ٚا ج

ٚفغ التنظيميغ، ڣيساعٖ ٗلڊ البڇمجياػ اٗ تلعظ تكنڤلڤجيا  ٜمن تًڇاكږ املع ٚإ ڣشبكاػ العمل ڣانڢ مع ال االف

ٜنغ. ٚع التنظيميغ ڣاسًڇجاٵ املعلڤماػ ڣالبياناػ املخ ي تحسيڗ تڤسيع ال٘اك ا هاما   املعلڤماػ ٕٙڣ

1-1-3-  : ف  مشا ك املع

ٚيحغ  ٚفغ الص يصاڋ املع ٚفغ بانها "العمليغ الت يتږ من خاللها  ٙكغ املع يع ڣمشا ٚف عمليغ تٛڤ تع

ٚ املستقبل لها"  ٚسل ڣاآلخ حٖهما امل ٚفيڗ(  ٚفغ بيڗ شخصيڗ )ط نها "تبإڋ املع ٚين". ڣب ٚإ اآلخ ڣالضمنيغ الګ االف

ي املعلڤماػ  ٙكغ  ٚ هي املشا ٙئغ اڣ بمعن اخ يع الطا ٕٙ االڣليغ اڣ خطغ التٛڤ ٛمغ لتڤفيڇ املڤا مثل قڤائږ البياناػ اال

ٚإ  ٚسائل االلكًڇڣنيغ بيڗ اف  .املنظمغال

                                                           

ٙع، عليسامغ محمٖ سيٖ  ٚفغ ٕا ٙيغ اتجاهاػ املع ٚع ٕا يع للنشٚ ڣاإليماڗ العلږ ٕاٙ، معاص 81، ٥، 2013، 1٭ مصٚ، ڣالتٛڤ 1
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ف تلطبيق -1-1-4  :املع

ٚفغ ڣاهمها ا ٙع املع ٕا ٗا لږ يتږ ٗ ال فائٖع من العملياػ السابقغ تعٖ ه٘ه العمليغ األخيڇع من عملياػ 

ٚفغ ڣاإلفإع  ٚف بانها "منهاتطبيڄ املع ٚفغ من اإلفإع. تع ٚيقغ املع ع املنظمغ هٖاف تحقيڄ تضمن فعالغ بط  بكفا

ٚفغ استعماڋ ه٘ا ڣيعن". ڣفعاليغ عإع املتاحغ املع بطها ڣتطبيقها استعمالها ڣ لالستفإع منها  العملي بالڤاقع ٙڣ

ي ٙاػ ڣ ٚا ٙ ڣالتجٖيٖ". ي حل املشكالػ ڣاتخاٗ الق ي بيئغ تتطلظ اإلبٖاٵ ڣاالبتكا  1يجإ امليڈع التنافسيغ للمنظمغ 

ل ) ٚفغ (:I-1الجد ٙع املع ٕا  عملياػ 

لڀ ٚعيغ العملياػ االساسيغ امل  العملياػ الف

باڗ ٚفغ-1 تٙڤ ٚځ جٖيٖع لعمل األشيا- انشا املع  تڤليٖ ط
ٙايغ الفنيغ- ٚ الٖ  تطڤي

ٚفغ-2 ٚفغ الجٖيٖع الګ قيمغ- الحصڤڋ علګ املع  تحڤيل املع
ٚكغ- ٙجيغ للش ٚفغ الخا  جلظ املع

ٚفغ -3 ي سياځ معيڗ- تنقيح املع ٚفغ الجٖيٖع   ڣضع املع
ي ڣضع الڤقائع الجٖيٖع- ٚفغ  ٚاجعغ املع  م

ٚفغ-4 ٜڗ املع ي صيغغ مالئمغ- خ ٚفغ   ڣضع املع
ٚفغ يسهل الڤصڤڋ اليها- ٜڗ املع  خ

ٚفغ-5 ٙع املع ٚفغاملكتبغ - ٕا  للحفاٱ علګ املع
قيقغ- ٚفغ لجعلها ٗاػ صلغ ٕڣ  تقييږ املع

ٚفغ-6 ٚ املع ٚفغ تسهل الڤصڤڋ اليها- نش  صيغغ مالئمغ للمع
ڬ ڣقت ڣمكاڗ- ي  ٚفغ املتاحغ للجميع   املع

ڗ ڗ ڣالٕڣ ٚميڈها-1 الٕڣ ٚفغ ڣت ٙ الٖاخليغ - الحصڤڋ علګ املع ٚفغ من املصإ الحصڤڋ علګ املع
ٙجيغ  ڣالخا

ٚميڈها - ٚيقغ مالئمغت  بط
 نظمغ ال٘كا الصناعي-

ٚفغ-2 ٚفغ الجٖيٖع- انشا املع  التڤصل الګ املع

                                                           

ٚ احمٖ  ٚڬ عم ٚجع سابڄ، همش 140-139 ، ٥م 1
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ي-  نظمغ العمل املعٚ

ٚفغ-3 ٙڅ- تقاسږ املع ٚفغ متاحغ للتشا  جعل املع
ٙڅ - ٚمجغ التشا ٙڅ الجماعي )ب نظمغ التشا

 ڣالشبكغ الٖاخليغ(

ٚفغ-4 ٚ املع يع نش ٚفغ سهلغ الڤصڤڋ من - تٛڤ ٜڗ جعل املع خالڋ الخ
 ڣالنشٚ

 نظمغ املكتبغ-

ٚم  ساليظ اإليٖاٵ- االنشا-1 ٕيفيٖ سكاي
 املحاكاع-
ٙ املهيكل-  الحڤا

ي- التجٖيٖ-2  التٖقيڄ املعٚ
 تحليل املحتڤڥ -
 تنقيظ النصڤ٥ ڣتحليل املفاهيږ-
 تحٖيٖ الخبڇع-

ٚفغ- الجمع-3  طلظ املع
 االستقصا ڣاالسًڇجاٵ-

ٙع إلغ - التنظيږ-4 ٚفغٕا  املع
ٚفغ- ٚيطغ املع  خ

ٙساػ األفضل- تقاسږ-5  املما
ٚفغ-  تقاسږ األفضل من حڤإ  املع
ٙساػ املشًڇكغ-  جماعاػ املما
ٚځ متعٖٕع الڤظائڀ-  ف
 تصميږ فضا العمل-

ٚاجعغ ما بعٖ العمل- التعلږ-6  م
ٚاٙ-  يڤمياػ الق
ٚڣعاػ- ٙئ املش  تڤا
ٕٚ القص٨-  س
 شبكغ التعلږ-

ٚاٙنظمغ - التطبيڄ-7  ٕعږ الق
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ٙع التشغيل-  ٕا
ٚيغ- االستغالڋ-8 ٙع األصڤڋ الفك  ٕا

ٚيغ- الحمايغ-9 ٙع حقڤځ امللكيغ الفك  ٕا

ٚفغ- التقييږ -10 ٙع املع ٕا  تقييږ 
ٚفغ- ٙع املع ٕا  معاييڇ 
ٚيغ-  محاسبغ ٙٝ املاڋ الفك

يسڤڗ  ٙڅ ٕٕڣ ٚفغ-1 ما ٚكغ- تحٖيٖ املع  ٙڣتيناػ ڣعقٕڤ الش
عماڋ - ٚكغٗاػ صلغ ب  الش
ٚفغ ڣتڤثيقها-  التڤصل الګ املع
 جعلها متاحغ للجميع-

ٚفغ-2  اكتساب املع

ٚفغ-3 ٙ - تڤليٖ املع ٚفغ جٖيٖع البحن ڣالتطڤ  مع
ٜبڤڗ - ٚفغ جٖيٖع ال  مع

ٚفغ-4 ٚفغ- التحقڄ من صالحياػ املع  حقڤځ ملكيغ املع
 قابليغ استغاللها-

ٚيحغ -5 ٚفغ )الص ٚ املع نش
 ڣالضمنيغ(

ٙه - ٚيحغ(ٕاخل/خا ٚفغ ص ٚكغ )مع  الش
ٙساػ ڣاملنافساػ(- ٚكغ/ضمنيغ )املما  ٕاخل الش

ٚفغ-6 ٚفغ الګ قيمغ- تجٖيٖ املع  تحڤيل املع
ٙيظ-  التٖ
ٚكغ-  ثقافغ الش

ٚفغ-7 ٚفغ- تحقيڄ املع صڤڋ املع  الڤعي ب
ٜبائن - ٚكغ ڣال  تحقيڄ القيمغ املضافغ للش

ٚفغ-8  تحقيڄ اهٖاف محٖٕع- استغالڋ ڣتطبيڄ املع
ي الحڤاٙ- ٚفغ   استخٖام املع

اځ للنشٚ، عماڗ، ٭ ٚفغ )مفاهيږ ڣاالسًڇاتيجياػ ڣالعملياػ(، الٙڤ ٙع املع ٕا ، 1املصٖٙ: نجږ عبٕڤ نجږ، 
٥101 ،103 
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ع الثاني:  ف مباد الف  إدا ة املع

ٚفغ فيما يلي: ٙع املع ٕا  1تتمثل مبإ 

ف مكبف 2-2-1 ل: إدا ة املع  املبدأ األ

 ٙ ٙ العٖيٖ من املصإ ٚيقغ فعالغ البٖ من استثما ٙتها بط ، ڣلكن لكي تتږ إا ٙ النفٗڤ ٙا من مصإ ٚفغ مصٖ تعتبڇ املع
ڣڋ العمل  ٙ األمڤاڋ  ٚفغ الخاصغ تتطلظ استثما ٙع املع ٕا ٚڥ، فالعٖيٖ من فعالياػ   ¹شتمل علګ ما يلي: ڣتاألخ

 يجإ العٖيٖ من ڬ  ٚفغ  ٙ املع ليغ الڤثائڄ ڣتحڤيلها ابتكا  . الګ نظږ 

  ڣاالقيږ للضافغ املميڈاػ ڣ ٚ ٚي ٚفغ من خالڋ عملياػ التح  لتعبئغ.مع

  ساليظ ڣ ٚ ڣڣضع  ٚځ خاصغ بتكنڤلڤجيا املعلڤماتطڤي ٚفغط يع املع  .ػ ڣتطبيقاػ خاصغ لتٛڤ

 ٚفغ ڣ ت ٙيظ املڤظفيڗ علګ خلڄ املع ي استخٖامها.ٖ ٙكغ   املشا

ل ال : تتلطب  اطإدا ة الفعاملبدأ الثاني 2-2-2 ع اصدا   إيجاد الحب ف س  .لبمع

ٚڥ من املعلڤماػ اڣ عنٖما نبحن عن فهږ  خ نڤاٵ  ي نطاځ حٖٕڣ بيئيغ ڣ تجميع ٗلڊ مع  ٚفغ  ڣ تفسيڇ املع
ليفها ٙع الت يڤص  بها ٗلڊ ڣمن ثږ يتطلظ  ت ٚڬ هڤ اإلٕا ٚ البش ٚفغ فاڗ العنص ي اشكاڋ متنڤعغ من املع

ٚف ٙع املع ٕا ٜيٌ بيئ من  ٚإ التكنڤ تكڤين م ٙ ال٘ڬ يسمح باستخٖام االف ٚځ مكملغ لبعضها غ بالقٖ ي ط لڤجيا 
 .البع٬

ي جدا . 2-2-3 ف سياسي  حي  املبدأ الثالث : إدا ة املع

ٚفغ يتږ  ٙع املع ٕا ٚف اڗ  ٕٚ اڗ يع ڬ ف ٚفغ تعتبڇ قڤع ڣ بالتالي فليس من املٖه٤ علګ  حٖ اڗ املع ال يخفى علګ 
ٚيقغ سياسغ ڣ  ڬ اساسياػ  تنفي٘ها بط ٚػ  ٚتبطغ بالقڤع ڣ املاڋ ڣ النجاٍ ملا ظه ٚفغ م حيڤيغ، فلڤ كانت املع

نها  ٚفغ ف ٙع جيٖع الګ انڢ ال يڤجٖ ٧  هام يجظ حڤڋ عمليغ انشا املع شا نها  ٚفغ ف حڤڋ عمليغ انشا املع
سساػ تنفي٘ه. ٙع جيٖع الګ انڢ ال يڤجٖ ٧  هام يجظ علګ امل  شا

ابع:  2-2-4 ف املبدأ ال ين لبمع د مدي ج ف   تتلطب  إدا ة املع

ٚفغ اال اٗا كان ٙع املع ٕا حغ  تلن يتږ  ڣلياػ محٖٕع ڣڣا سسغ الڤاحٖع مس لٖڥ بع٬ الجماعاػ ٕاخل امل
ي  ٚفغ الت تساعٖ  ٙ املع ٕائها املجمڤعاػ: جمع ڣ ابتكا تجاه ڣظائفهږ، فمن بيڗ املهام الت ال بٖ اڗ تقڤم ب

ي عالي.  يجإ مجتمع تكنڤلڤجي معٚ

                                                           

، ص   ب ن، مرجع س ي 1 ،،ربحي مصط ع
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يع ڣاستخٖام يجإ ڣتٛڤ ٚئي٦  للمنظماػ هڤ تسهيل عملياػ  ضافغ الګ ٗلڊ فيجظ علګ  الهٖف ال ٚفغ، ڣ املع
ٚفغ انفسه ٚڬ املع خٚ. ږمٖي  ٕٚ ڬ ف ٚفغ من   اڗ يٖعڤا انهږ اكٌڇ مع

ف  2-1-5 ائد إدا ة املع  املبدأ الخامس: ف

ٚفغ اكٌڇ منه ٚائٰ للمع ي  اڣهي ڣضع خ ي األسڤاځ اكٌڇ منها فڤائٖ  ٚفغ ڣ ك٘لڊ هي فڤائٖ  ڣضع نماٗه للمع
ٚفغ، ٚمي للمع ٙيٌ اله ٚفغ  التٖ ٚمي اڣ هيكلي للمع ه ه نها تلجا الګ خلڄ نمٗڤ ٚفغ باملنظمغ ف ٙع املع ٕا حينها يتږ 

ٚفغ  ٚائٰ له٘ه املع ي السڤځ ڣ ڣضع خ ٚع  ٚفغ املتڤاف ي حاڋ افضل بتبإلها املع ڣ لكن غالبيغ املنظماػ تكڤڗ 
ٚغباػ املستهلكيڗ. يغ ل ٙ ال٘ڬ يجعل لٖيها ٙ  بالقٖ

: مشا ك  2-2-6 ف غالبا ما تك غير ابيعي  املبدأ الساد  املع

ٚئيسيغ هي خلڄ ڣ  ٙكغ فيها؟ ڣ اٗا كانت املهنغ ال ٙ قيمغ فلماٗا يجظ املشا ٚفغ تعتمٖ علګ مصإ لڤ كانت املع
ا استخٖا ٚفغ فما الٖافع ٙڣ ٚفغ ال تستخٖم  ميجإ املع ٚف اڗ املع حيانا ننٖه٤ حينما نع ٚڥ؟  خ ساليظ 

ٙڅ فيها، ڣلكن سڤف يك ٙفنا ڣاڗ نتابع اڣ يشا ڤڗ من األفضل اڗ يكڤڗ الهٖف الطبيعي هڤ االعتمإ علګ معا
ٙفنا الګ نظام ڣاڗ  ٚف اڗ عمليغ تحڤيل معا ٚفغ، فيجظ اڗ نع ٚڬ املع ٚين كما يقڤڋ مٖي ٙف االخ باهتمام معا

يضا تحتاه جهٖا كبيڇا، ڣبالتال ٚين ليست فقٰ عمليغ مهٖٕع ڣ لكنها  ٙفنا من االخ ي عمليغ استخال٥ معا
 فيجظ اڗ يكڤڗ لٖينا ٕافع كبيڇ ألٕا ڣتنفي٘ ٗلڊ العمل.  

في  2-2-7 ف تعني تحسي عمبيا العمل املع ف تعني تحسي املع  املبدأ السابع: إدا ة املع

ٙكغ فيها  ٚفغ ڣاملشا ٚفغ، ڣلكن يتږ استخٖام املع ٙع املع ٕا ٚ عملياػ  انڢ ملن املهږ جٖا اڗ تقڤم بتحسيڗ ڣتطڤي
سساػ،ي العٖيٖ  ٚف اڗ تلڊ العملياػ تختلڀ تبعا للم ي فيجظ اڗ نع ڣلكنها  من العملياػ للعمل املعٚ

ٙڬ جٖا اڗ تتږ تلڊ العملياػ الحيڤيغ الخاصغ بعٖ العمل  ٚڣ تشتمل علګ تصميږ املنتٌ، فلڤ كاڗ من الض
ي. ٚ العملياػ الخاصغ بالعمل املعٚ ٙع، فانڢ يجظ تحسيڗ ڣتطڤي  ڣالتجا

ف يمثل نقلط البداياملبدأ الثا 2-2-8 ل الى املع ص  من: ال

 ٚ ٚ هڤ عص ي العمل، ڣيعٖ ه٘ا العص ٜيٖ من االهتمام ڣاالنٖماه  ٚفغ الجيٖع ڣالناجحغ تتطلظ امل ٙع املع ٕا
، ڣيجظ اڗ  ٕٚ متلقي سلب ٚفغ يجظ اڗ يكڤڗ اكٌڇ من مج ٚفغ ڣاملعلڤماػ، فحت ينتبڢ املستهلڊ الګ املع املع

ٚف اڗ االنٖماه اإلي ٚيٚ عنها نع ٚفغ يمكن تحقيقڢ من خالڋ تلخيصها ڣتقٖيږ تق جابي ڣالفعاڋ مع املع
ٚفغ ڣالتفاعل  يضا من خالڋ استقباڋ املع ٚفغ  ٚين، من خالڋ األٕڣاػ الت تعتمٖ علګ استخٖام املع لالخ

ٚفغ يتږ استقبالها ڣاستيعابه لڊ يكڤڗ هاما جٖا حينما تكڤڗ املع ٙب مع املمڤليڗ ڣاملنتجيڗ ٗڣ  ا ضمنيا.املتقا
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ف عمبي غير منتهي 2-2-9  املبدأ التاسع: املع

ٚفغ كما هڤ الحاڋ  ٙع املع ٕا ٚف انڢ ليس هناڅ ڣقت محٖٕ النها عمليغ  ٚفغ ال تنته مطلقا فيجظ اڗ نع املع
ٚفغ ال تنته  ٙع املع ٕا ٙئي٦  الڗ عمليغ  ٚيغ، فهناڅ سبظ  ٕٙ الفك ٙع املڤا ٕا ٚيغ اڣ  ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا مطلقا ي 

ٙع الخاصغ  ساليظ اإلٕا ٚفغ ٕائما ما تتغيڇ، ڣاڗ هناڅ العٖيٖ من التكنڤلڤجيا الحٖيثغ ڣ ڣهڤ اڗ صيغ املع
 باتهاماػ العمال الت ٕائما ما تطٚ علګ الساحغ.

ف مبر ا اهدافامللطب  الثالث:   إدا ة املع

ٚفغ الګ تحقيقها،  ٙع املع ٕا ٚا لالهٖاف العٖيٖع الت تسعګ  ٚ األهٖاف ڣاالهميغ البالغغ له٘ه نظ ٚځ الګ ٗك سنتط

ٙع ڣاهږ املبڇٙاػ الت جعلت املنظماػ تتحڤڋ اليها.  اإلٕا

ف اهمي إدا ة املع ل: اهداف  ع األ  الف

ي 3-1-1 ا د البش  اهداف إدا ة امل

ٚجمتها الګ إل اڗ الهٖف األساس      ٚفغ للمنظمغ بشكل ٕائږ ڣت ٚفغ هڤ تڤفيڇ املع ٙع املع سلڤڅ عملي يخٖم ٕا

ٕڬ الګ تحقيڄ  ع ت ٚفغ ڣتنظيمها بصٙڤ ع ڣالفاعليغ من خالڋ تخطيٰ جهٕڤ املع اهٖاف املنظمغ بتحقيڄ الكفا

ي تقنيغ  مكاناػ ڣاسعغ  ٙاػ ڣ ٚفغ علګ تڤفيڇ قٖ ٙع املع ٕا األهٖاف االسًڇاتيجيغ ڣالتشغيليغ للمنظمغ، كما تعمل 

ٚإ  ٙاتهږ ڣامكاناتهږي املاملعلڤماػ لتنعكس جميعها علګ سلڤڅ االف ٙ امللكاڣڬ  الګ  ،نظمغ ڣتالمس قٖ شا ڣلقٖ 

 1:االهٖاف التاليغ

  ٛمغ لتحڤ ٚفغ الال ٚفغ ڣتحقيڄ عملياػ التعلږتڤليٖ املع  .يل املع

  عضا املنظمغ من التعامل مع العٖيٖ من القضايا ع اإلنتاجيغ حين انها تمكن  ي تحقيڄ الكفا تساعٖ 

ٜڣٕهږ ب ع ڣفعاليغ ڣتشكل لٖڥ املڤظفيڗ خاصغ الجٖيٖع اٗ ت ٙاػ بكفا ٚا ٛمغ علګ اتخاٗ الق ٙع الال القٖ

يغ مستقبليغ ٙ. 

  ٚفغ ڣ ٚ املع يعها علګ الجهاػ ٗاػ العالقغ حسظ الحاجغ اليها.نش  تٛڤ

 .ٚٚفغ بشكل مستم ٚ املع  العمل علګ تجٖيٖ ڣتطڤي

  ي، ڣيتڤلګ عمليغ ٙع علګ بنا النظام املعٚ ٙع النشاطاػ كافغ ٗاػ العالقغ السعي إليجإ القيإع القإ ٕا

ٚفغ. ٙع املع ٕا  ب

                                                           

يع، ، عماڗ ٙبحي مصطفى علياڗ، ٚ ڣالتٛڤ ٙ صفا للنش ٚفغ، ٕا ٙع املع ٥172 ،2015، 2٭ ٕا 1
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 .ي تغييڇ السلڤڅ اتجاه األفضل ٚفغ   حفٴ املع

 .ٖٚفغ ٕليل العمل الجي ٙع املع ٕا  تعتبڇ 

 ٚفغ  .تسهل عمليغ تقاسږ املع

 ٙيغ؛ ٚڣ اػ املطڤلغ اڣ غيڇ ض ٚا ٚيڄ التخل٨ من اإلج  تبسيٰ العملياػ ڣخف٬ التكاليڀ عن ط

  ٚيغتحسيڗ خٖمغ العمال عن ٙ بح ٚيڄ تشجيع مبٖ تٖفڄ األفكا  .ط

 كبڇ ٚيڄ تسڤيڄ املنتجاػ ڣالخٖماػ بفعاليغ   .ٛيإع العائٖ املالي عن ط

  اٝ املاڋ ٚفغ ٙڣ يصاڋ الخٖماػتفعيل املع ٚځ  ٚڬ لتحسيڗ ط  . الفك

 ع ا ٚ عالقتها بمثيالتهاتحسيڗ صٙڤ سسغ ڣتطڤي  .مل

 ٚفغ ٙ مڤحٖ للمع  .تكڤين مصٖ

 ٙسغ  يجإ بيئغ تفاعليغ لتجميع  .اليڤميغڣتڤثيڄ ڣنقل الخبڇاػ الًڇاكميغ املكتسبغ من ڣاثنا املما

  ٚفغ(، ڣتعمل تحڤڋ املنظماػ من االقتصإ التقليٖڬ الګ االقتصإ العالم الجٖيٖ )اقصإ املع

ٙع اإللكًڇڣنيغ ي التحڤڋ نحڤ الشبكاػ االقتصإيغ الڤاسعغ ڣالتجا  .كشبكغ ألنشطغ، حين تسهږ 

  ي الٖاخلتعمل علګ جمع ٙساػ  ٚ افضل املما ي نش ٙ ال٘كيغ من امليٖاڗ، ڣتسهږ   .األفكا

  ٚاب ڣالتعقيٖ البيئ ڣالتنظيږ ال٘اتي تهٖف الګ االبٖاٵ ڣالڤعي ڣالتصميږ الهإف ڣالتكيڀ لالضط

 .ڣال٘كا ڣالتعلږ

ف 3-1-2  أهمي إدا ة املع

ٚيقغ شاملغ ٚا علګ ط ش ي كڤنها م ٚفغ تكمن  ٙع املع ٕا هميغ  ي  اڗ  ٚفغ  ٙع املع ٕا ٙاػ  حغ لفهږ مبإ ڣڣا

ٜيٖ من عڤائٖ  ٚ ڣالتغييڇ ملڤاكبغ متطلباػ البيئغ االقتصإيغ، ڣت ي التطڤي عإع الهيكلغ الت تساعٖ  ٛالغ القيٕڤ ڣ

اػ غيڇ امللمڤسغ الت  ضا العامليڗ ڣالئهږ، ڣتحسن من املڤقڀ التناف٦  من خالڋ الًڇكيڈ علګ املڤجٕڤ ٚكغ ٙڣ الش

ٚ املعلڤماػ يصعظ قي ي عص ٚا حاسما ڣحيڤيا  ٚفغ ام ٙع املع ٕا ٚ نتائجها علګ املٖڥ الطڤيل، ل٘لڊ تعٖ  اسها ڣتظه

ٚ الصناعغ.  اكٌڇ من عص

ٚفغڣمن  ٙع املع ٕا  1:نجٖ انها هميغ 

                                                           
1
ٚڬ ا  ٚم محسن الياس ٚڣڗك خ ٚيغ املنظمغڣ ٙع االسًڇاتيجيغ ڣنظ ي اإلٕا ٚع  ٙع  ، مفاهيږ معاص ٕا ٚفغ)  ٕاٙ، 7ه (االسًڇاتيجي األٕا، التنظيم التعلږ، املع

ٚ  صفا يع، للنش   ،٥44، ، 2015، 1٭ عماڗ ڣالتٛڤ



سسة                                                    شرية في الم دار المعرفة على الموارد ال اثر   

 

 
19 

 ٚفغ ڣهږ األشخا٥ ال٘ين لٖيهږ مع لڤماػ حڤڋ تحڤڋ تساعٖ علګ بنا ما يسم بمتخصپ  املع

 .مڤضڤٵ اڣ تخص٨ ما

  ٚفغ التنظيميغ املتاحغكيفيغ اسفهږ ٙ املع  .تثما

 ٖٙيغ الجٖي ٚفغتحٖيٖ الف٥ٚ اإلٕا ٙع املع ٕا  .ع املتاحغ من خالڋ 

 عإع هيكلغ امل ٚفغ بعٖ  ي املع  .نظمغتقليل الجهٕڤ ڣالفقٖ 

 ٙعغ ڣالغيڇ متڤقعغ  .تساعٖ علګ حل ڣتخفيڀ املشكالػ الناجمغ عن التغيڇاػ املتسا

  ٚصغ ٚفغ ف ٙع املع ٕا ٚإاػ تعٖ  اتها الٖاخليغ لتڤليٖ اإلي فع مڤجٕڤ كبيڇع للمنظماػ لتخفي٬ التكاليڀ ٙڣ

 .الجٖيٖع

 هٖافها ي اتجاه تحقيڄ   .تعٖ عمليغ نظاميغ تكامليغ لتنسيڄ املنظمغ املختلفغ 

 ٚفغ ڣتحسينڢ ٙع املنظمغ لالحتفاٱ باألٕا املعتمٖ علګ الخبڇع ڣاملع ٜٛ قٖ  .تع

  ٚفغ للمنظمغ ٙع املع ٕا ٙكغ بها تتيح  ٚها ڣاملشا ٚفغ املطلڤبغ، ڣتڤثيڄ املتڤافٚ منها ڣتطڤي تحٖيٖ املع

 ڣتطبيقها

  ٚڬ، من خالڋ جعل الڤصڤڋ الګ ٙاٝ مالها الفك ٕاع املنظماػ الفاعلغ الستثماٙ  ٚفغ  ٙع املع ٕا تعٖ 

ٚين ا ٚفغ املتڤلٖع عنها لألشخا٥ االخ  .ملحتاجيڗ اليها عمليغ سهلغ ممكنغاملع

 ٕاع تحفيڈ لل ٚفغ جيٖع ڣالكشڀ تعٖ  ٚيغ لخلڄ مع ٕٙها البش ٙاػ اإلبٖاعيغ ملڤا منظماػ لتشجيع القٖ

ي تڤقعاتهږاملسبڄ عن العالقاػ غي ٚڣفغ ڣالفجڤاػ   .ڇ املع

 ي تحفيڈ املنظماػ لتجٖيٖ ٗاتها ڣمڤاجه ٚعتسهږ   .غ التغيڇاػ البيئيغ غيڇ املستق

 ٚصغ للحصڤڋ علګ امليڈع التنافسيغ الٖائمغ للمنظما ٚ الف ي تمكيڗ املنظمغ من تبن تڤف ػ، غيڇ مساهمتها 

ٍٚ سلع ڣخٖماػ جٖيٖع ي ط ٜيٖ من االبٖاعاػ املتمثلغ   .امل

  ع ٙفع كفا ي  ٚإ الفنيغ باملنظمغ علګ كافغ املستڤياػ بما يساهږ  ٙاػ االف ٚيغ ڣقٖ طالځ الطاقاػ الفك

 .العملياػ ڣتحسيڗ اإلنتاجيغ ڣتڤفيڇ الحلڤڋ األفضل للمشكالػ 

 ٙاتها، ڣالف٥ٚ املتاحغ لٖيها من خالڋ االستغالڋ  يه ف٥ٚ تطٙڤ املنظمغ بمعٖالػ متناسبغ مع قٖ

ٚفغ ال ٚإاملكثڀ لنتائٌ املع  . ګ جانظ الخبڇع املًڇاكمغ لألف

 ي املنظمغ علګ املشا  ٕٚ ٚينخلڄ بيئغ تنظيميغ تشجع الف ٚفع مستڤڥ اآلخ ٚفغ ل  .ٙكغ باملع
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ل الى  ع الثاني: مبر ا التح فالف  إدا ة املع

ٕٚا، ڣانما جا استجابغ لعٖع متطلباػ  ٚيا مج ٚفا فك ٚفغ لږ يكن ت ٙع املع ٕا سساػ لالهتمام ب اڗ تحڤڋ امل

ي اتجاه تحقيڄ نڤٵ من التكيڀ مع ه٘ه  ٙجيغ، ڣهي محاڣلغ إلٕخاڋ التغييڇ  ٚاػ البيئغ الٖاخليغ ڣالخا ث ڣم

ٚفغ:املتطلباػ البيئيغ، ڣيمكن اڗ نلخ٨ ه٘ه املبڇٙاػ  ٙع املع ٕا ي اتجاه   1الت شجعت للتحڤڋ 

 فع مڤجٕڤ ٚصغ لتخفي٬ التكلفغ ٙڣ سساتي، لكڤنها ف ي النجاٍ امل ٚفغ  اػ املنظمغ هميغ ٕٙڣ املع

ٚإاػ جٖيٖع ي صبحت لها قيمغ قابلغ للتطبيلتڤليٖ  ٚفغ  سسغ، فاملع ي تحقيڄ اهٖاف امل  .ڄ ڣتساعٖ 

 ع التكلف العڤملغ الت جعلت املجتمعاػ العامليغ غ االڗ علګ اتصاڋ مباشٚ بڤسائل سهلغ محٖٕڣ

ٚ الق النًڇنتكالفضائياػ ڣا ٙي ي تسهيل خلڄ ڣتبإڋ التقا سهمت  ياسيغ ڣتڤفيڇ نظږ االتصاڋ عن الت 

 .بعٖ

 ٚفغ ٗاتها ي عملياػ ، مكانيغ قياٝ املع ٚفغ  ٚ املع ٙع علګ تلمس اث صبحت غالبيغ املنظماػ قإ حين 

ٚ بشفاالعماڋ فيها، ڣقإٙ   .افيغع علګ قياٝ ه٘ا األث

  ي ٚڬ  ٙاٝ املاڋ الفك اػ  ٚفغ الت تعتبڇ من اهږ مڤجٕڤ سڤاځ املاڋ ڣاالعماڋ العامليغ اڗ املع ٙاڅ  ٕ

ٙ امليڈع التنافسيغامل ي مصٖ ٙ التقلينظماػ  هږ املصإ اٝ املاڋ ڣالعمل، بل ڣ ٩ ٙڣ  .ٖيغ مثل اأٙل

 ،ٜايٖ احتماالػ تطبيقها ٚفغ ڣت ٙع املع ٕا نڤاٵ متعٖٕع من  تشعظ  ٚفغ ڣ نڤاٵ متعٖٕع من املع بل ڣڣجٕڤ 

 .نظږ ڣالعملياػ الت تٖعږ تطبيقهاال

 ٚفغ بعيٖع املٖڥ ال تعتمٖ بالض ٙاڅ اڗ القيمغ الحقيقيغ للمع ي لحظغ تڤليٖهإ ٙع علګ قيمتها   .ٚڣ

 ٚها بشكل مست مكانيغ تطڤي ٚفيغ ڣ اػ املع ٕاالطبيعغ الٖيناميكيغ للمڤجٕڤ ٙتها عمليغ مٚ مما يجعل 

ٚفغ ، ڣمن ثږ التڤجڢمعقٖع ٙع املع ٚامٌ إلٕا يجإ ب  .نحڤ 

  ٙيغ التقليٖيغ ي اتجاهاػ املستفيٖين، مما جعل األنما٭ اإلٕا ٙٵ  غيڇ مالئمغ التغييڇ الڤاسع ڣاملتسا

 .ملڤاكبغ تلڊ التغيڇاػ

 ي م ي معالجتها ڣخصڤصا  ٚفغ  ٙع املع ٕا  يٖڣاالبٖاٵ ڣالتجٖجاالػ التنافس اتساٵ املجاالػ الت نجحت 

 ڣالتنڤٵ.

  صبحت عڤملغ العمل سساػ اليڤم بطبيعتها   .كٌڇ عڤملغ ڣمتعٖٕع الثقافاػ ڣاللغاػ ڣاملڤاقعفامل

  صبح سساػ ال٘ڬ  ي امل ٚڣنغ العمل  ٚفغم ٚٵ، ڣيحتاه لعماڋ اٗكى ڣاكٌڇ مع  .س

                                                           

ٚيٖبلقڤم  ٙكغ انتاه، ف ٚفغ ڣمشا سسغ ي املع ٚهاڗ: امل ٙع الجٖيٖ ال ٕٙ الٖا ٚيغ املڤا ٚڣحغ، البش اه  ط  ،للقائٖ بكٚ ابي جامعغ، االقتصإيغ العلڤم يٕكتٙڤ
، 2013٥، تلمساڗ 1
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  ٚبت املسافاػ، ڣجعلت من عمليغ اتخاٗ التقٖم التقن من خالڋ تكنڤلڤجياػ االعالم ڣاالتصاالػ الت ق

ٚيعغ ٙ سهلغ ڣس ٚا  .الق

 .سسغ ي امل ٜڣنها  ٚفغ ڣتنق٨ من مخ ٙيغ املع ٚا  تنقل القڤع العاملغ، ال٘ڬ من شانها خلڄ املشاكل استم

فمن ه٘ا املنطڄ، ت ي منح ف٥ٚ  ٚفغ  ٙع املع ٕا ٚڬ، باإلضافغ الګ تقڤيغ امليڈع ساهږ  ضل لتنميغ األٕا البش

ٚفغ استفإػ من عٖع جڤانظ: تحسيڗ التنافسيغ للم ٙع املع ٕا ٚامٌ  ي تطبيڄ ب ػ  ٚكاػ الت بٖ سسغ، فالش

ٙاػ  ٙفع مها فالتعاڣڗ، تفعيل االتصاڋ،  ٙاػ بشكل  ٚا  1ضل ڣابٖاٵ مًڈايٖ.املستخٖم ڣاتخاٗ الق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٚيٖ بلڤم ٚجع، ف 59، ٥سابڄ م 1
  



سسة                                                    شرية في الم دار المعرفة على الموارد ال اثر   

 

 
22 

ف: بحث الثانيامل دا ة املع ي ب ا د البش  إدا ة امل

ٙع  ٕا ٕٙ تعٖ  ٚيغ املڤا هٖافها فه البش سسغ علګ تحقيڄ  ٚ اإلنتاجيغ الت تساعٖ امل حٖ اهږ العناص

ٕٙ املإيغ ال  سساػ ڣتعظيږ املنفعغ ڣاالستغالڋ األمثل للمڤا هميغ كبيڇع ڣاسًڇاتيجيغ لنجاٍ عمل ه٘ه امل تلعظ 

ٕا  ي  ٚصغ  اػ عاليغ تمنحهږ الف ٙاػ، خبڇاػ، ڣكفا ٚإ ٗڣڬ مها ٚف اف تي اال من ط ي ي كل االعماڋ املسنٖع ڣ

ٚځ  ٚيغه٘ا املبحن سنتط ٕٙ البش ٙع املڤا  .الګ اهږ الجڤانظ إلٕا

ل  ي اهيم :امللطب  األ ا د البش  إدا ة امل

ٛإ  ، اٗ  ي املاٿ  ٚ تغيڇ كثيڇا عما كاڗ عليڢ  ي ڣقتنا املعاص ي املنظماػ  ٚيغ  ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا اڗ ڣاقع 

ٚيغ لها صفغ التخص٨ تهتږ به٘ا  ٕٙ البش ٙع للمڤا ٕا ٛإ االهتمام بڤجٕڤ  ٚڬ، ڣال٘ڬ  االهتمام بالعنصٚ البش

ڣلغ عن حماي ٚيغ هي املس ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا صبحت  ٚڬ، ڣمن خالڋ ه٘ا العنصٚ فقٖ  ٕ البش غ ڣتنميغ املٙڤ

ٚيغ.  ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا ٚف علګ ماهيغ  ٚځ الګ التع  سنتط

ل  ع األ م: مفالف ي ه ا د البش  إدا ة امل

ٚيغ  ٕٙ البش ٚإ، ڣك٘ا االستخٖام األمثل ڣالفعاڋ للمڤا ٙاػ األف ي تنميغ قٖ ٚيغ ٕٙڣ كبيڇ  ٕٙ البش ٙع املڤا إلٕا

يعها العإڋ علګ مختلڀ  ٕٙ، ڣالعمل علګ تٛڤ ٚاف الجيٖ له٘ه املڤا لڊ من خالڋ التڤجيڢ ڣاالش اػ ٗڣ ڣالكفا

عطي ٙغباتهږ ڣاتجاهاتهږ ڣتلبيتها، ڣلقٖ  ٚف علګ  ٚيغ املناصظ ڣالتع ٕٙ البش ٙع املڤا ٙيڀ ت إلٕا عٖع مفاهيږ ڣتعا

ٕها علګ النحڤ التالي:  ڣالت سنٙڤ

: عضب 1-1 ي ا د البش ي تحٖيٖ مفهڤم مڤحٖ  مفاهي إدا ة امل ي الحياع العلميغ  ٙا  ٚ املٖ تختلڀ ڣجهاػ نظ

ٚيغ  ٕٙ البش ٙع املڤا  1نظٚ:ڣهناڅ ڣجهتاڗ للڣمتفڄ عليڢ إلٕا

ي  :التقبيديجه النظ - 1-1-1 ٕٚ ڣظيفغ قليلغ األهميغ  ٚيغ ماهي اال مج ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا ٙا اڗ  ٚڥ بع٬ املٖ ي

ڣقاػ الحضٙڤ  ٙڣتينيغ تنفي٘يغ مثل حفٴ ملفاػ العامليڗ ڣضبٰ  عماڋ  ػ ڣتقتصٚ علګ القيام ب املنش

ٚين حين ي ال املٖي ٚيغ باهتمام ه ٕٙ البش ٚفغ املڤا ٙع املع ٕا ٛاػ ڣلږ تحظى  ٚاف ڣاإلجا ثيڇ ڣاالنص ها ٚڣڗ اڗ ت

ػ ع املنش  .ضئيل علګ نجاٍ ڣكفا

                                                           

ٕٙ حسڤنغفيصل  ٙع املڤا ٕا ٚيغ،  ٚ  سامغ ٕاٙ، البش يع للنش ٥5، ، 2008، 1٭ عماڗ، ڣالتٛڤ 1
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ٚيغ تعتبڇ من اهږ الڤظائڀ : جه النظ الحديث -1-1-2  ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا ٚين اڗ  ٚ من املٖي ٚڥ البع٬ االخ ي

ي الڤ  هميغ عن با ػ ڣال تقل  ي املنش ٙيغ  ثيڇه ظائڀ كالتسڤيڄ ڣاإلنتاه ڣاملاليغاإلٕا ٚڬ ڣت ٚ البش هميغ العنص  ،

ع اإلنتاجيغ للمن علګ همهاالكفا ٙئيسيغ من  نشطغ  ػ ڣشملت   :ش

  الڤظائڀتڤصيڀ. 

 ٚيغ ٕٙ البش  .تخطيٰ املڤا

 ٚيغ املناسبغ للعمل ج٘ب ٕٙ البش  .املڤا

 ٚيغ ٕٙ البش ٙيظ ڣتنميغ املڤا  .تٖ

ٙع املڤ  ٕا ٚيڀ  ػ، ڣيمكننا تع ي املنش ٚيغ  ٕٙ البش ڣڗ املڤا ٕٙ ڣباإلضافغ الګ النشا٭ التقليٖڬ املتعلڄ بش ا

ٚها لتحقيڄ  هلغ ڣالحفاٱ عليها ڣتحفيڈها ڣتطڤي ٚيغ امل اػ البش سسغ بالكفا ٜڣيٖ امل ٚيغ علګ انها عمليغ ت البش

ٚيغ ڣتڤ  ٕٙ البش فيڇ بيئغ عمل اعلګ مستڤياػ األٕا ڣالتحفيڈ ڣتتضمن كافغ املعلڤماػ املتعلقغ بالحصڤڋ علګ املڤا

ع عنٖها ڣالعمل علګ تنم فضل مامناسبغ لها لتقٖيږ  سسغ بكفا ٙاتها لتحقيڄ اهٖاف امل ٙاتها ڣقٖ يغ مها

 ڣفعاليغ.

يأ -1-1-3 ا د البش  :ه التعا يف طإدا ة امل

ٚيقغ بعيٖع عن التحيڈ  ٚيغ بط ٕٙ البش ٚيغ بانها: "مجمڤعغ ڣظائڀ ڣانشطغ املڤا ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا ٚف  تع

ٚإ  ي بيئغ معينغ"، كما انها تعٖ: "العمليغ الخاصغ باستقطاب االف ٕٚ ڣاملنظمغ ڣاملجتمع   ڣبشكل فعاڋ لخٖمغ الف

ٙ تحقيڄ اهٖاف املنظمغ ڣتحقيڄ  طا ٚهږ ڣاملحافظغ عليهږ   1هٖافهږ."ڣتطڤي

ٙهږ ڣتعيينهږ ٚيغ هي فن اجت٘اب العامليڗ ڣاختيا ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا ٚڣ اڗ  ٚڥ نيج ٚ  ي ٙاتهږ ڣتطڤي ڣتنميغ قٖ

ٙاتهږ ٚڣف التنظيميغ املالئمها ٚاه ، ڣتهيئغ الظ فضل ما فيهږ من طاقاػ مغ من حين الكږ ڣالكيڀ الستخ

 ٚ ك ، ٗڣ ٙ ممكن من الجهٖ ڣالعطا ٚإ ڣتخطٰ ڣتشجيعهږ علګ ب٘ڋ اكبڇ قٖ ٙع الت تبحن عن االف حنفي بانها اإلٕا

ٙيظ ڣتنميغ امل ٚيغ ثږ تقڤم باالستقطاب ڣاالختياٙ ڣالتعييڗ ڣالتٖ ٙاػ ڣتضع هيكل اڣ نظام االحتياجاػ البش ها

 ٙ  .األجڤ

نها عمليغ ما  ٚفها علګ  ٚن٤: ع ٚيغ باملنظمغ ٙ ٙاالستخٖام ڣ  االختياٙ ف ٕٙ البش  .تنميغ ڣتعڤي٬ املڤا

                                                           

ٚايغ ٕاٙ،  الشاملغ، معاييڇ الجڤٕع حمڤمحمٖ سلطاڗ  ٚ  ال يع، للنش ٕٙڗ عماڗ ڣالتٛڤ ٥59، ،2016، 1٭ األ 1
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ٚفها  : "هي استخٖام القڤڥ العاملغ باملنشاع ڣيشمل ٗلڊ علګ عملياػ التعييڗ ڣتقييږ األٕا  ( بانهاsikula)ع

ٚئياػ ڣتقٖيږ الخٖ حيغ للعامليڗڣالتنميغ ڣالتعڤي٬ ڣامل  1."ماػ االجتماعيغ ڣال

ٚيغ الClueck.wما ) ٕٙ البش ي التنظيږ الت تخت٨ بامٖإ املڤا ٚفها ب: "هي تلڊ الڤظيفغ  ٛمغ ڣيشمل ٗلڊ ( فع ال

 تخطيٰ االحتياجاػ من القڤڥ العاملغ ڣالبحن عنها ڣتشغيلها."

(Chruden & Sherman): ٚيغ تش ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا ها" ڣقڤاعٖ يجظ اتباعها  ،مل العملياػ األساسيغ يجظ إا

ٜڣيٖهږ بما يحتاجڤه من  ي املنشاع ڣت ٚين  ٚإ هي مساعٖع املٖي ٚ االف ٚئيسيغ ملٖي ع تمڣاملهمغ ال كنهږ من ٙاڬ ڣمشٙڤ

ڣسيهږ بفعاليغ  ٙع مٚ  .كٌڇ"ٕا

(Smith.gegrant) ي املنشاع ڣتڤصيفهږ ملا يقڤم ٚين  ڣليغ كافغ املٖي ٚإ :" هي مس ٙع االف ٕا ي  ، بڢ املتخصصڤڗ 

ػ الحٖيثغ الت  ي املنش ٚيغ تمثل احٖڥ الڤظائڀ الهامغ  ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا ٙيڀ السابقغ اڗ  يتضح من التعا

ٚ تخ ٚ البش ػت٨ باستخٖام العنص ي املنش ع   2.ڬ بكفا

اػ ڣاألسس تهٖف  ٚا ٚڥ انها سلسلغ من اإلج ٚيغ، ن ٕٙ البش ٙع املڤا ٙيڀ املتعٖٕع إلٕا ٚا٩ التعا ڣبعٖ استع

فضل طاقاتهږ من خالڋ  ٚاه  ٚيغ، ڣاستخ اػ البش ٚإ للحصڤڋ علګ اقپ  فائٖع ممكنغ من الكفا الګ تنظيږ االف

ٜ املاليغ ڣاملعنڤيغ.ڣظائڀ التخطيٰ  ٙيظ، ڣالتقڤيږ، ڣالحڤاف  ڣاالستقطاب، ڣاالختياٙ، ڣالتعييڗ ڣالتٖ

ع ي ظائف: الثاني الف ا د البش  .إدا ة امل

ٚع  ٚتبٰ مباش لڊ الڗ الڤظائڀ ت ٚڥ، ٗڣ خ سسغ الګ  ٚيغ ڣتختلڀ من م ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا تتنڤٵ ڣظائڀ 

ٚڣفها الخاصغ، ڣمهما يكن ف سسغ ٗاتها ڣبظ ٚيغ تشيڇ الګ تلڊ املهام ڣالڤاجباػ بامل ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا اڗ ڣظائڀ 

سساػ صغيڇع الحجږ اڣ الكبيڇع. لڊ سڤا بالنسبغ للم ٚيغ، ٗڣ ٕٙ البش ٕڬ الګ تنسيڄ املڤا  الت ت

ٚامٌ تحليل  ٛاػ ڣب ٕٚع، كالتعڤيضاػ ڣاالمتيا ڣيمكن تقسيږ ه٘ه الڤظائڀ الګ نڤعيڗ، منها ما تقڤم بڢ منف

سسغ،  العمل ڣخٖماػ ٚڥ ٕاخل امل ٙاػ األخ ٚإ ڣسيڇ االتجاهاػ، ڣهناڅ من األنشطغ ما تقڤم بڢ بمعيغ اإلٕا االف

؛ ٙيظ ڣالتخطيٰ املنه ڣتقييږ األٕا ي تلڊ املهام ڣالڤاجباػ  كبڇامٌ اإلنتاه ڣالتٖ ٚيغ  ٕٙ البش ٚ ڣظائڀ املڤا ڣتنحص

سساػ  ي مختلڀ امل ٚيغ  ٕٙ البش ٕيتها لتنسيڄ املڤا  مهما كاڗ نڤعها اڣ حجمها.الت تتږ ت

 1تتمثل ه٘ه الڤظائڀ فيما يلي:

                                                           

ٚجع حسڤنغفيصل  11، ٥سابڄ، م 1
  

ٚجع سابڄ، ٥ 13فيصل حسڤنغ، م 2
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2-1  : ي ا د البش ي املنظمغ تخلطيط امل ي تحٖيٖ االحتياجاػ املطلڤبغ من القڤڥ العاملغ  ڣيتعلڄ ه٘ا النشا٭ 

ي املنظمغ. ٛها  نجا ٚإ   بالكږ ڣالنڤٵ ڣفقا لطبيعغ النشاطاػ امل

ظائف: -2-1-2 صيف ال ت تصنيف  ٚتبٰ ه٘ا النشا٭ بتحليل الڤظائڀ ڣتصنيفها ڣتڤصيفها  تحبيل     ڣي

ي املنظمغ. ڣلياػ املناطغ بكل مستڤڥ ڣظيفي معيڗ   ڣتحٖيٖ الڤاجباػ ڣاملس

2-1-3- : التعيي ٚا  نظام االختيا   ٚتبٰ ه٘ا النشا٭ بتحٖيٖ سبل االختياٙ ڣتعييڗ املڤظفيڗ من خالڋ اج ڣي

ٙ ڣاملقابال  ٛمغ ل٘لڊ.عملياػ التعييڗ ڣاالختيا ٚڣ٭ الال  ػ ڣالش

2-1-4- : اف الح نظمغ األجٙڤ املتعلقغ بكل مستڤڥ ڣظيفي تصمي نظام األج   ڣيتږ من خالڋ ٗلڊ تصميږ 

ي املنظمغ ڣفقا لألٕا  ڣ الجماعي للعامليڗ  ٕٚڬ  ٜ املإيغ ڣاملعنڤيغ علګ املستڤڥ الف معيڗ، إلضافغ تحٖيٖ الحڤاف

 املنا٭ بهږ.

ٚإ العامليڗ اعداد خلط التد ي :  -2-1-5 ٙاػ لٖڥ االف ٚ املها ٙ نحڤ تحسيڗ ڣتطڤي ٚا ڣيتږ من خاللها السعي باستم

ٚيغ املالئمغ لهږ. ٙيبيغ ڣالتطڤي  ي املنظمغ من خالڋ ڣضع البڇامٌ التٖ

ي األداء:  - 2-1-6 ٜ للعامڣيتږ ڣفڄ ڣضع تصمي نظام تق ٙيغ ڣتنظيميغ لتقڤيږ األٕا املنج ٕا ليڗ ڣفڄ ضڤابٰ 

ڣ الجماعي للعامليڗ  ٕٚڬ  ي التقڤيږ العام لألٕا الف سلڤب العٖالغ ڣاملساڣاع  قڤاعٖ ڣثڤابت تنظږ من خالڋ 

 لٖيها.

النقل: -2-1-7 ي املنظمغ.ضع نظام الترقيا   ڣتقڤم ه٘ه املهمغ بڤضع الضڤابٰ للًڇقياػ ڣالنقل للعامليڗ 

2-1-8-: ي املنظمغ. صيان  عاي العامبي  ڣتهتږ ه٘ه الڤظيفغ بالقيام بڤضع ضڤابٰ للًڇقياػ ڣالنقل للعامليڗ 

2-1-9-  : تهتږ ه٘ه الڤظيفغ بڤضع ضڤابٰ تقٖيږ الخٖماػ االجتماعيغ ڣالثقافيغ تقدي الخدما لبعامبي

جڤا العالقاػ السائٖع بالعمل من الثقغ ڣا ي تحسيڗ  ع ڣاالخا ڣالًڇفيهيغ ڣكافغ التسهيالػ الت تسهږ  ملٕڤ

ي خلڄ الڤال   ڣاالنتما للمنظمغ.ڣغيڇها من ضڤابٰ ٗاػ األهميغ 

ي ا د البش اج إدا ة امل التحديا التي ت  امللطب  الثاني: األهداف 

ٚيغ مجمڤعغ من األهٖاف تسعګ لتحقيقها      ٕٙ البش ٙع املڤا   سعيها لتلڊ األهٖاف مجمڤعغ ڣتڤاجڢ اثنا، إلٕا

هٖافها ڣالتحٖياػ الت قٖ تڤاجهها.من التحٖياػ  ٚف علګ اهږ  ي ه٘ا املطلظ سنتع  الت قٖ تعيڄ تقٖمها ڣ

                                                                                                                                                                                            

ٚيغ، حمڤٕخضيڇكاظږ  ٕٙ البش ٙع املڤا ٙ املسيڇع ٕا ٕٙڗ ، للنشٚ، ٕا 2007٥31،32 ،1،، ٭،األ 1
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ع ل  الف ي أهداف: اال ا د البش  .إدا ة امل

ي املنظمغ اڣ  ٕا املڤظفيڗ  ي  ع  كبڇ معٖڋ ممكن من الكفا ٚيغ لتحقيڄ  ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا تسعګ 

سسغ، من خالڋ االهتمام بالڤصڤڋ   1:  لألهٖاف التاليغامل

: ت 1_1 ٕٙ املإيغ الت حقيق الكفاءة اطإنتاجي ٚيغ مع املڤا ٕٙ البش يتږ تحقيڄ اإلنتاجيغ من خالڋ ٕمٌ املڤا

سسغ،تمتلكها  ٕٙ املجتمعغ الت تسم  امل ٙ اڗ لتحقيڄ االستخٖام األمثل له٘ه املڤا باملٖخالػ، علګ اعتبا

ٚڬ هڤ ال٘ڬ يستخٖمها  ٕ البش تڢ يتڤقڀ، حين ه٘ا املٙڤ ٕائڢ ڣكفا الػ، تكنڤلڤجيا( ڣعلګ مستڤڥ  )مڤإ، 

 ٚ ٚجاػ )سلع، خٖماػ( بالكمياػ ڣاملڤاصفاػ املطلڤبغ باقل تكلفغ فالعنص االستخٖام ال٘ڬ ينتٌ عنڢ مخ

ٚجاػ ڣتخفي٬ تكلفغ املٖخالػ ڣهنا يبڇٛ  ڣڋ عن تحقيڄ اإلنتاجيغ من خالڋ تعظيږ املخ ٚڬ هڤ املس البش

 ٙ ٕا ٙبا ٕٙڣ  هال مٖ ٚڬ م ٕ البش ٙساػ تجعل املٙڤ ٚيغ من خالڋ ما تقڤم بڢ من ڣظائڀ ڣمما ٕٙ البش ع املڤا

ٙع علګ األٕا  ٜا لٖيڢ ڣال ڣانتما للعمل ڣاملنظمغ ڣالت تصبح من خاللڢ قإ نمحف  تاجيغ عاليغ.ب

ع اإلنتاجيغ ڣحٖها ال تكفي لتحقيڄ تحقيق الفاعبي في األداء التنظيمي:  2_1 النجاٍ ڣاملنافسغ الكفا

ٚجاػ بكفايغ عاليغ )كميغ، مڤاصفاػ، اقل تكلفغ( من خالڋ استخٖام اكفئ  ڣالبقا للمنظمغ فتحقيڄ مخ

ڬ اڗ يلب  ٚضا لٖڥ العمال املنظمغ  ع لتحقيڄ ال ٕٙ )املٖاخالػ( يجظ اڗ يكڤڗ بمستڤڥ عالي من الجٕڤ املڤا

ٜبائن احتياجا ٚجاػ( ڣالخٖماػ املقٖمغ لل غباتهږ ڣتڤقعاتهږ ڣمعاملتهږ معاملغ حسنغ املنتٌ )املخ تهږ ٙڣ

ٚ امل ٕٙ سسغ فاملنتٌ ڣالخٖع الجيٖاڗ ليسا من ڣجهغ نظ ٙع املڤا ٕا ٜبڤڗ، ڣهنا يبڇٛ ٕٙڣ  ٚ ال بل من ڣجهغ نظ

ي غايغ  ٜبائن مسالغ  ضا ال ع ٙڣ ٚيغ حڤڋ اڗ مسالغ الجٕڤ ٕٙ البش ٚيغ بقيامها بحمالػ ڣتڤعيغ للمڤا البش

ي حقل املنافسغ األهميغ ڣاڗ خٖمغ ال ها  ي املنظمغ فبقا ڣليغ كل من يعمل  ٚضا هي مس عمال ڣتحقيڄ ال

ٚضا ، فالجميع يج سسغالسڤقيغ يتڤقڀ علګ ه٘ا ال ي خٖمغ عمال امل  .ظ اڗ يكڤڗ 

اڗ الكفايغ اإلنتاجيغ ڣفعاليغ األٕا التنظيم يكمالڗ بعضهما البع٬ ڣمن خاللها مما تقٖم ستخل٨ ن 

ڬ منظمغ ي السڤځ  تتمكن  ٜيٖ قڤتها التنافسيغ  ٚضا لٖڥ عمالئها مما ي ٙتها علګ من تحقيڄ ال البقا  ڣقٖ

ٚاٙ.  ڣاالستم

ٙع من خالڋ األه ٚيغ الګ تحقيقها يمكننا استنتاه األهميغ البالغغ له٘ه اإلٕا ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا ٖاف الت تسعګ 

ن قل ش ي املنظمغفه ليست  ٚڥ  ٙاػ األخ ٚ ا من اإلٕا ث يغ املاليغ للمنظمغ ڣمكانتها االقتصإيغ، ، فه ت ٕٕٚڣ علګ م

ٚ التاليغ ٚ ه٘ه األهميغ من خالڋ العناص  : ڣتظه
                                                           

ٚ محمٖ  ٕٙ الكاللٖعطاه ٙع املڤا ٕا ي  ٚيغ، االتجاهاػ الحٖيثغ  يع، ، البش ٚ ڣالتٛڤ ٙڬ للنش ٛڣ ٙ البا 1 225-٥224،، 2011، 1٭ عماڗ، ٕا
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 ٙها ڣظيفغ  .مهمغ من ڣظائڀ املنظمغ اعتبا

 ثيڇها علګ حي ٜيإع فعاليتڢ ڣت ي املنظمغ ل ٚڬ  ٚ البش ٕٚ ڣاملنظمغ ڣك٘لڊ املجتمعتنميغ العنص  .اع الف

  ٚٚيغ من اهږ العناص ٕٙ البش ٚڣع الٖڣلغ تتبع من قٖاملڤا ي اإلنتاه اٗ اڗ ث ٚئيسيغ  ٙاتها علګ تنميغ ال

ٚيغ ٕٙها البش  .مڤا

  ػ طڤيلغ ٙيبڢ ڣتنميتڢ، يمكن من خاللڢ للمنظمغ تحقيڄ مكاف حسن تٖ ڗ   ٙ ٚڬ هڤ استثما ٚ البش العنص

نتاجيغاال  ٛيإع  ي شكل   .جل للمنظمغ 

 ،ٚڅ األساس  للنشا٭ االقتصإڬ ٚڬ هڤ املح ٙه  العنصٚ البش ڣڋ عن مستڤڥ األٕا باعتبا فهڤ املس

ٚيڊ القٖ ي تح ٚڅ ڣالعامل املشًڇڅ   .ٙاػ ڣاالمكانياػ املإيغ للمجتمعاملح

 .كٌڇ من قيمغ تجهيڈاتها ٚيغ  ٕٙها البش ع ڣفعاليغ مڤا  تنافسيغ املنظمغ تتبع من كفا

  هالػ املتنڤعغ ٚيغ بامل ٕٙ البش ٜڣيٖ املڤا ٚځ االعتمإ علګت ي تطٙڤ  ڣاملناسبغ، عن ط ٙع تساهږ  ٕا فضل 

 كما. اإلنتاه نڤعا ڣ

  ٙيبيغ، ڣتڤفيڇ ٚيڄ اعٖإ مجمڤعغ من البڇامٌ التٖ ٚإ، عن ط تڤفيڇ كافغ األٕڣاػ ڣالڤسائل الخاصغ باألف

ٜڣيٖ من معٖڋ اإلنتاجيغ ٕا ڣت فضل  ٜ الت تٖعږ   .األجٙڤ ڣالحڤاف

  ٙيغ ٜيٜ التنسيڄ ڣالتنظيږ بيڗ كافغ الڤحٖاػ اإلٕا ٚإ من املڤظفيڗ من خالڋ تع ڣاملهام الخاصغ باألف

ٙع التنفي٘يغ.  تفعيل ٕٙڣ املناقشغ مع اإلٕا

  ع ي قياٝ الكفا ٚاػ املستخٖمغ  ش اػ الفعاليغ ڣالتنظيميغ ڣامل ٙاسغ جميع الكفا ي ٕ املساهمغ 

ٚاػ ڣاملعٖالػ  ش ي العمل، ڣغيڇها من امل  ٚ ث ، ڣنسظ الحڤإ  الت ت  ٚڥ.األخالخاصغ باالٕعا

ي ا د البش اج إدا ة امل ع الثاني: التحديا التي ت  الف

ٚ صاحبتها الكثيڇ من التحٖياػ  ي ڣقتنا الحاض ي مجاالػ العمل املختلفغ  لقٖ حٖثت الكثيڇ من التغيڇاػ 

ٚ فيما يلي بع٬ منها ٚيغ ڣسن٘ك ٕٙ البش ٙع املڤا  1: ڣالعقباػ امام إا

جيا  يادة 2-1 ل ٚيغ الحديثاالعتماد على التكن ٕٙ البش ٙع املڤا اػ التكنڤلڤجيغ تشكل قيٖا علګ إا ڗ تطٙڤ  :

ٜٕإ  ٙاػ ڣهنا ت ي انڤاٵ االعماڋ ڣاملها ٙيغ  ٕڬ الګ تغيڇاػ ج٘ ي التكنڤلڤجيا االلكًڇڣنيغ ت الڗ التغيڇاػ امللحڤظغ 

ٙيظ التنميغ ڣالتخطيٰ للمستقبل الڤظيفي بما يناسظ تلبيغ  احتياجاػ ه٘ه اهميغ بع٬ االنشطغ مثل التٖ

 التغيڇاػ.

                                                           

ٚحمنبن عنًڇ عبٖ  ٕٙ ال ٙع املڤا ٕا ٚيغ،  ٛڬ  ٕاٙ(، االسًڇاتيجيغ األبعإ األسس مفاهيږ) البش ٙڣ ٚ  العلميغ البا يع، ،  للنش ٕٙڗڣالتٛڤ ٥27، ،2010،  1٭ األ 1
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كي  الق العامب-1-1- 2 ٚكيبغ القڤڥ العاملغ الحاليغ بمختلڀ التغيرا في ت ي ت : لقٖ لڤحٴ اڗ هناڅ تغيڇ 

ي قڤڥ العمل سڤف يخلڄ متطلباػ حٖيثغ  ٙكاػ  ٛيإع نسبغ النسا العامالػ ڣاملشا ػ ڣمن ه٘ه التغيڇاػ  املنش

ٜيإع نسبغ النسا العامالػ ٜيإع  جٖيٖع ل ي قڤڥ العمل سڤف يخلڄ متطلباػ حٖيثغ جٖيٖع ل ٙكاػ  ڣاملشا

. ي الڤظيفي اضافغ الګ اعٖإ سياساػ خاصغ بالنسا ي الٖفع ڣف٥ٚ الًڇ  املساڣاع 

ي- 2-1-2 ا د البش ما في ادا ة امل ي تحقيڄ اهٖاف املنشاع نظ املعب ٚيغ  ٕٙ البش ٙع املڤا : لكي تساهږ إا

نها  فضل ف ٚيقغ  ي بط ٚيغ  ٕٙ الش ٙع املڤا تحتاه الګ نظږ معلڤماػ حٖيثغ تشمل علګ كل البياناػ ڣالخطٰ إلٕا

ٙتها  ٚ هڤ مقٖ ي الڤقت الحاض ػ  ٙع ڣالتحٖڬ ال٘ڬ يڤاجڢ معظږ املنش ح لإلٕا شكل قسږ مخص٨ يقٖم الن

ٕٙ ال ٙشيٖع اتجاه املڤا ٙاػ  ٚا ٙع تساعٖها علګ اتخاٗ ق ٚيغعلګ التقٖم بمعلڤماػ ٗاػ قيمغ لإلٕا  بش

يامللطب  الثالث:  ا د البش ف على إدا ة امل  تأثير إدا ة املع

 ٕٙ ٙع املڤا ٕا ٜڋ عن  تي بمع ٙيغ ڣنجاٍ منظماػ األعماڋ، ڣه٘ا ال ي ٚا ٜ استم ٜي ٚفغ علګ تع ٙع املع ٕا تعمل 

ٚيغ  ٕٙ البش اػ املڤا ٙاػ ڣكفا ٚفع مها ٚفغ ل ٙع املع ٕا ٚيغ فه٘ه األخيڇع تعمل علګ االستعانغ ب ي التعامل مع كل البش

ٙتيڗ. ٚيغ ڣالعالقغ بيڗ االٕا ٕٙ البش ٚفغ علګ املڤا ٙع املع ٕا  ٚ ث ٚف علګ  ي ه٘ا املطلظ سنتع  جٖيٖ، ڣ

ل: أ ع األ يالف ا د البش ف على امل  ث إدا ة املع

ٚفغ  ٙع املع ٕا  ٚ ث همهات ٚځ مختلفغ  ي املنظمغ بط  1: علګ العامليڗ 

  ٚفغ مساعٖع ٙع املع ٕا ي عقڤلهږ ڣتخصصاتهږ تستطيع  ٚفغ املتجٖٕع  العامليڗ علګ التعلږ ڣاالنطالځ نحڤ املع

ي التطبيقاػ. ٙكيڗ  مجها ڣجعلهږ متفاعليڗ اجتماعيا ڣمتشا ٚفغ ٕڣ ي ٗلڊ تجسيٖ املع  بما 

  ٚڣنغ ڣاستجابغ للمتغيڇاػ كٌڇ م ٚفغ املالئمغ الكبيڇع للعامليڗ ٕاخل املنظمغ من خالڋ جعلهږ  ٙع املع ٕا تحقڄ 

ي حل املشكالػ الت ڣق ٙف الت حصلڤا عليها  بلها، فكافغ املستخٖميڗ سڤف يستخٖمڤڗ املعلڤماػ ڣاملعا

ػ اال انهږ لن يفاجئڤا بالتغيڇاػ الحاصلغ. ٙ مع املفاج ٙغږ انهږ سيتعاملڤڗ بح٘  تڤاجههږ بشكل يڤمي 

 ٚيغ ڣتحسيڗ القيمغ السڤق ٕٙ البش ٙف املڤا ٛيإع معا ٚفغ علګ  ٙع املع ٕا يغ لهږ باإلضافغ الګ تعظيږ تساعٖ 

.  األٕا

  ع افضل ڣه٘ا بسبظ ٚضا الڤظيفي لٖڥ العامليڗ حين تمكنهږ من الشعٙڤ بصٙڤ ٚفغ علګ ال ٙع املع ٕا  ٚ ث ت

ٚڥ كما تساعٖ  ٙتفاٵ قيمتهږ امام العامليڗ باملنظماػ األخ ٙاتهږ عالڣع علګ ا يإع مها ٚفغ لٖيهږ ٛڣ تٖعيږ املع

                                                           
1
ٚيٖبلقڤم   ٚجع سابڄف  247 ، ٥، م
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ٜين العامليڗ علګ التصٖڬ للمشاكل ا ٕا عملهږ بفاعليغ ڣمتحف ٙين علګ  لت تڤاجههږ مما يجعلهږ قإ

عمالهږ يعتبڇ من اهږ عڤامل الٖافعيغ ڣمڤاجهغ  ٕا  ي  ڣمٖفڤعيڗ ٕڣما لألٕا األفضل الڗ نجاٍ العامليڗ 

 املشاكل.

 ٙع ٕا ٙ من خالڋ التعاڣڗ مع بعضهږ البع٬ ڣقٖ ڣجٖػ  ٚفغ العامليڗ علګ االبتكا ٙع املع ٕا ٚفغ  تساعٖ  املع

ي تحفيڈ نشاطاػ العصڀ ال٘هن ڣبالتالي مسانٖع عمليغ االبتكاٙ. ٕاع مساعٖع   ك

  ٚ ٛيإع القيمغ املضافغ للعامليڗ فالعامل ال٘ڬ ينتٌ قيمغ مضافغ عاليغ يشع ٚفغ من شانها  ٙع املع ٕا

ٙتقا ڣالتطٙڤ هي املنظ كبڇ، حين اڗ املنظماػ الت تسعګ الګ اال ٙ الڤظيفي  ٚا ماػ الت تهتږ بالقيمغ باالستق

 املضافغ الت ينتجها العامل.

  ٚفغ لٖيها ڣالعمل ٚيغ ڣمستڤڥ الخبڇع ڣاملع ٕٙ البش ٕا املڤا سسغ علګ االحتفاٱ ب ٙع امل ٚفغ قٖ ٙع املع ٕا  ٜٛ تع

 علګ تحسينڢ.

 ٚفغ ٚيغ لخلڄ مع ٕٙها البش ٙاػ اإلبٖاعيغ ملڤا سساػ لتشجيع القٖ ٕاع تحفيڈڬ للم ٚفغ  ٙع املع ٕا جيٖع  تعٖ 

ي تڤقعاتهږ. ٚف علګ الفجڤاػ   ڣالتع

  ٚفغ ٜ املع ٜي ٙ عمل لتع ٚف املستخٖميڗ بڤضع اطا ع ڣاملكتسبغ من ط ٙساػ املڤجٕڤ تٖعږ االستفإع من املما

 التنظيميغ.

ع الثاني:   ي الف ا د البش فعالق إدا ة امل دا ة املع  ب

ٚيغ بتكم ٕٙ البش ٙع املڤا ٚفغ ن عالقغ إا ٙع املع ي ميإين عٖيٖع منهاي ٕا ٙكهما  انشا ڣحٖاػ  " : تشا

ٚځ، التعاڣڗ متعٖٕ الڤظائڀ  ڣك٘لڊ ٚفغ يستڤجظ تٖفڄ االتصاالػ ٕاخل املنظمغ، ف العمل، الف نتاه املع

ٚإ ي الشبكاػ املنه ڣمساعٖتهږ علګ التعلږ ڣالتطٙڤ ك تڤظيڀ االف ٙكغ  ٚإ مهنييڗ ، ڣتشجيعهږ علګ املشا ف

ٙسغ  ٚفغ بتڤفيڇ بيڣجماعاػ املما ٙه الحٖٕڣ التنظيميغ ، كما يتحقڄ انتاه املع ئغ ٕاعمغ من خالڋ الت تمتٖ خا

ٙع محٖٕع لأل  ٚځ العمل بغ٩ٚ حل املشاكل التنظيميغ، ڣك٘لڊ تڤفيڇ تغ٘يغ لتٖفقاػ املعلڤماػإا ٚإ ڣف  ف

ٙيظ ڣتڣتحٖيٖ سلږ املكاف ي تٖ  ٙ ٚيغػ ڣغيڇها من نظږ التحفيڈ، كما يشمل ايضا االستثما ٕٙ البش ٚ املڤا نقل ڣ  طڤي

ٚفغ بمختلڀ اشكاڋ التعلږ ٚ عبڇ استغالڋاملع ٚفغ فيم ٚيڄ القيإع السليمغ،  ، اما تطبيڄ املع ٚيغ عن ط ٕٙ البش املڤا

. نظمغ األجٙڤ ڣتقييږ األٕا ڣلياػ،   1تقسيږ املهام ڣاملس

                                                           

ٚيٖبلقڤم  ٚجع ف 138 ٥، سابڄ، م 1
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ٚيغفمن املالحٴ ان  ٕٙ البش ٙع، ڢ مع تطٙڤ ڣظيفغ املڤا ي إا ٚفغ يڤلڤڗ اهميغ مًڈايٖع  صبح املختصڤڗ  املع

ٚػ اڣلڤياتهږ علګ مٖڥ استعم ي نقل املعلڤماػلنشاطاتها بعٖ اڗ اقتص ، ڣهي النماٗه الت فشل اڋ التكنڤلڤجيا 

ٚإ  ٙكغالكثيڇ منها بسبظ غياب التحفيڈ لٖڥ االف  ي مشا

ف(: العالق بي ادا  1-1 الشكل)                                              إدا ة املع ي  ا د البش  .ة امل
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 خالص الفصل

ٙع امل      ٕا صبحت  ٚفغ لقٖ  ٚ ڣالتغيع ٚنا الحالي حين استطاعت امن اهږ مٖخالػ التطڤي ي عص حٖا  نقلغ يڇ 
ي املنظماػ يحقڄ  ٚفغ  ٙع املع ٕا ٙاساػ اڗ تبن  كٖ العٖيٖ من الٖ سساػ ڣت ٕا مختلڀ امل ي مستڤڥ  نڤعيغ 

ٛيإع اإلنتاجيغ ڣتحسيڗ العٖيٖ من  ٙاػ،  ٚا ع ڣالفعاليغ، تحسيڗ عمليغ اتخاٗ الق ٛيإع الكفا الفڤائٖ منها: 
 االبٖاٵ....

سسغ       ٚإ هڤ نجاٍ امل ٙع االف ٕا سسغ حين نجاٍ  ي امل ٚئي٦   ٚيغ العصظ ال ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا تمثل 
ٚڬ حين اڗ الًڇكيڈ علګ ال ٚ البش ٙا جيٖ ألنڢ منعنص سسغ ڣهڤ األكٌڇ ث صبح استثما ٕٙ الت تملكها امل من املڤا

هليڗ ڣمبٖعيڗ ڣهڤ  ٚإ م ٚها يڤلٖ لنا اف ي اإلنتاجيغ علګ االطالځ ڣبالتالي فاڗ متابعتها ڣتكڤينها جيٖا ڣتطڤي ثيڇا  ت
ٙ الت ٕٛها ائها عڤائڄ التقٖم ڣاال سساػ ڣاملنظماػ مخلفغ ٙڣ ي امل ٕڬ الګ نقلغ نڤعيغ  الػ تنتٌ عن املعام ما ي

ي املنظمغ.التقليٖيغ لأل  ٚإ ڣاألشخا٥   ف



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني : 

مؤسس اتصاال -دراس حال 

-لوالي مستغانم الجزائر   
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 تمهيد:

ا الفصل ع          ي ه ي الجان النظ عل الجان التطبيقي سنحا  ل  ف اسقا ما ت تنا به

ا  اق  ف عل  ف التع لس به ائ بعي تا سس اتصاال الج اني مل اس املي ل نتائ ال ك ف فيها  املع

ا الفصل عن ي ه علي سنتح   ، ي ا البش ف عل امل ا املع م تأثيڇ  ي  ا البش ا امل  : اق 

 . سس ي امل : تق  املبح األ

 . س تحليل النتائ امل ي  ا البش ف عل امل ا املع ي أث   املبح الثاني: تح
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االجزائحبث ااوأل::ابحب امل ااتصاال سس اعنام  اشامل

تنمي  من االستقال أسن        ي  ال اخ عل عاتقها تط ا  اصال ال اإل امل مهام سيڇ قطا البڇي 

اف املسط  من اجل تحقي األه ما  ه الخ شبك االتصاال الهاتفي من اجل تلبي الطلبا املًڈاي عل ه

ا عل م ه اإل لي له اك املس ي م املتعاقب ت ت ي املختلف  يا  03ن خال املخططا التنم مست

ي  ، جه ي ك ي املكلف بها. )م (، بحي تخت كل جه باملشا  الئي

يعي        ان التش اصال االعتناء بالج امل ا البڇي  كل  ا االحتكا الشب كلي ال ا ح  ه ، التنظيمي 

ي ضاف ال  التنفي مي  م العم ه الخ اسها ت ان ظه ع سلبيا عل  ه الج ي خض انجا ه  ،

ي  نق التحك  ا تلبيتها لضع االستثما  س اإل ي ليس ب ما ج يا طلبا الجمه عل خ

ب الناجح ال ل عل تجا ج  ي ما  جي الج ل ي التكن ي مجا تح ي من  العال   م بها الع

. ا املجا ي ه أسما خاص  ص امام  عطاء ف اصال   س امل

ل        حل أ اصال كم امل ي هيكل قطا البڇي  ائ ال التفكيڇ  ك  علي لجأ الج صص ش ، ث خ

ما  ي س الخ ي نهاي املطاف ال تح ص  ال اصال  ق امل  05ي  2000/03ما نت عن ص قان 

لي  2000ا  يل البن ال اف عل تم اصال  لإلنشاءال  امل ا البڇي  التعميڇ عل مست عمليا 

التجهيڈا  ا بج املباني  مالحظا عل مست عمليا تحضيڇ املش م ا املش سجل االخ نقائ  ه

ال  ص ا  .املع ائ ا أعي تسميتها تح اس اتصاال الج اصال ا امل  ال الفصل بي البڇي 

 

 ا
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ااوأل:  االجزائاملطل ااتصاال سس ام ي  :اتع

يخي لقطا اال ااااااا ائ تعتبڇ املتعامل التا ا أاتصاال الج ك  هي ش ائ  ي الج ل تصاال  سه تابع لل

ق  100بنسب  ا  مي ال حي ص الق ظي العم حي أصبح  11/11/2003ي  5حي كان تابع لل

ي  ي تا اتها  سس قائم ب ائ م مهامها  14/09/2005اتصاال الج سسا  ي هيكل امل يال  ي تع أج

ق  م  س ج م  .437/05تح  558/05بم

ي  2005 ي نهاي          بيليس ال انشا  كال  31/12/2002استقل ف شبك الهات النقا م عن ال

يل املعطيا  الحل الشبكي لتح ي س الهات الثاب  من ث أصبح تنشط  ائ  ي التصاال الج ك امل

ا املجا بالج  ي ه ائ  ائ ال اص حي تع اتصاال الج الخ كا  .الص بالنسب للش  ائ

ا أ          سس  ائ م ي س الحل الشبكي تع اتصاال الج يخي  هي املتعامل التا ل  سه مل لل

، الالسلكي...( ما االتصاال )الهات الثاب  خ

ج تطبي بن           ق  12ث انشاءها بم ي  2000/03للقان  عا هيكل  2000ا  5م  املتعل 

اال من فا قطا البڇي  نشاطا االتصاال  ا ت الفصل بي نشاطا البڇي  ا الق ج ه بم تصاال 

لي ائ هي  سس اتصاال الج ا أم سس  أصبح م ا القان  اتها تما أنشطتها سه قائم  ه ب

سم ا اءا من بشكل   .2003جانفي  1بت

، ا غيڇها  كال مستغان ، فه ليس بالحج الكبيڇ ك كاال الكبڇ لس نم مصغ عن ال كال عي تا تعتبڇ 
ظفيها  يبلغ ع م بائنها  ما جي ل م خ ، اال انها تق كاال  .14من ال
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االثانيا :لهيكلا:ااملطل سس  التنظيمياللم

يح    سس  اخل امل ، فه ينظ العالقا  ظفي م بتقسي االعما بي امل ا الهيكل التنظيم يق

اف املنش مل  تشا املصالح من اجل بل األه ا ما ي ال تنسي العمل  ، فه ليا سس اتصاال املس

ه كاالتي:   ، ائ  الج

اا : كالملدي ي ال اسال ال تصل من األمان يمثل م امل اني  ، ينف جمي الق سس ي امل  املس األ 

. ائ سس اتصاال الج  العام مل

(:ا يتارياا)اوأماب سس باالستقبا السك امل ب  تثمن العالق بي ال  ، اسال يا عل تنظي امل يتا تعمل السك

طي العالق االتصا ، باإلضاف ال ت لسالجي كال عي تا سس األخ ال تتعامل م   .لي بي امل

ا : ل:االتركي ي مس يل  التع بائن ال تحتا ال الصيان  جيل كل مشاكل ال م مس الًڇكي عل ت ي

صالحها. ي عمل بمعالجتها  ف م ه  من ث يق  ، ات السلكي  اله

:ا كال ائ في تتمثلمصالحاال سس اتصاال الج  ما يلي:مصالح م

 ا : ااملالي ي مصلح مصلح عي املتمثل  ا املصلح مس عليها، بحي نج مصالح ف ج عل  ي

. ، مصلح املحاسب ، مصلح املالي ا ، مصلح اإلس  الجن غيڇ مح

 : االتجاري ع من ًڇأيامصلح تنبث منها مجم ئيس  ي  هي عل التح التالي:  مصلح التجا املصالح 

. اقب ، مصلح امل ، مصلح الحسابا الكبڇ مي ات العم بائن، مصلح اله  مصلح ال

 االزبائن:ا ، مصلح الهات السلكي يًڇأ مصلح : االستقبا تنقس ال املصالح التالي  ، سها مس

 ، .ADSLمصلحالالسلكي  ، أمي الصن
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االجزائ(:االهيكلاالتنظيميالII_1الشكل)ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا االتصاال االعام ي  لمدي

 

    

   

 

 

  

  

 

  

 

 

ا سس اللم ثائقاالداخلي  2018املصدر:اال
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االثال :امهامالاهدافام :املطل االجزائ ااتصاال  سس

ائ ال تحقيقها سس اتصاال الج اف ال تسع م االه ف ال املهام  ا املطل ال التع ي ه قنا   .تط

االجزائ ااتصاال سس عااوأل::امهامام  الف

ف نتط ال مهام  ا س من ه  ، ائ النقا بالج ي س الهات الثاب  ائ  سس اتصاال الج تنشط م

: سس  امل

  ي أتسه عل تق بائنها.أحسن  ما ل   الخ

  سا ما ا ف للغيڇ خ ، حي ت ساال عبڇ األقما الصناعي مختل اال ما الهاتفي  تكفل بالخ

يا  ف تح ... بغي  اسط ي أ  (، عن ط ، معطيا ، ص ا ما ا الحص عليها )أص املعل

. متع  معق 

 الخبڇا الض .العمل عل استقطاب الكفاءا  ي مجا االتصاال تقنيي خاص  سي   ي من مهن

 . يفي ل ع كبيڇ من املناط ال ما االتصا  ص خ تسهيل  ما الهاتفي   يا ع الخ

 . قمي املعطيا ال ب  سائل املكت ال الص  يل مصالح االتصاال بما يسم بنقل الص   تم

 تسييڇ شبكا االتصا ا  استم ي  .تط الخاص  ال العام 

 . اخلي م كل املتعاملي م شبك االتصاال تسييڇ اتصاال ال استثما   انشاء 

 ماتي ممي ل تصمي نظام معل ي ما يلي:GAIA)) ڈمحا ل عن ط بائن  فاء لل  ، 

 ، ب ، ال تحف طل ال ائ ي التصاال الج كال التجا حي عل مست ال ب ل شبا   كل 

... الخ ما خاص ب  معل

 . ي كال التجا ال ثائ بي املصالح التقني   ال تبا ال

ي: ائ  سس اتصاال الج ئي٦  مل  حي يتمثل النشا ال

 .تلبيتها بائن  ي حاجيا ال  تق

 ت. اها املناسب ي أج ي   حصيل ال

  ي املحافظ عليها، ال سيما فيما يم ي   تعل بصيان افضل.الهياكل القاع

 . عي جي ا ن ما   ع خ
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عاالثاني:ا االجزائأالف ااتصاال سس  هدافام

اف املسط عل النح التالي:  ائ ال تحقي األه سس اتصاال الج  تسع م

  ما االتصا بأكبڇ ع من ي مختل خ ك  تسهيل عمليا املشا ما الهاتفي  ي ع الخ يا  ال

. يفي ي املناط ال بائن خاص   ال

 ا ي الج  يا  جعلها أال ض  ما املع عي للخ .لن ما االتصا ي خ  كٌڇ تنافسي 

 .صيلها بمختل ط اإلعالم فعالي ت  ، طني لالتصاال ي الشبك ال تط  تنمي 

 . تي اء( عبڇ الشبك العنكب الش ي )البي  ما الج ي الخ  تط

 قمي الًڈ ، املعطيا ال ب سائل املكت ال ا  ال تسم بنقل األص  ، ما االتصا عن بع ي بخ

... الخ. ع املسم ئي  ما امل  املعل

 .املحافظ عليها  العمل عل كس سمع حسن 

 . ي ا البش ي فيما يخ تسييڇ امل اءا ج ج  ض 

  تص يث  جيا الح ل .استعما مختل التكن  قم الس
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 .نتائ االستبياتحليل ااملحبث االثاني:

ا املبح ال تحليل النتائ املتحصل عليها من االستبيا ي ه قنا   .تط

ااوأل::ا االدراسمجتمعال املطل  .ادلا

ائ بعي سس اتصاال الج ،اخًڇنا م ا ي املي لس من اجل تطبي الجان النظ  ه   تا ي ه نا  اعتم

ما  ي جم املعل اس عل االستبيا  عنا " أال ض ا املتعلق بم ا من االف ف عل  ا املع ا ث  امل

"، يتك ا سسا ي امل ي  ي االستبيا من البش ا  14ملجتم امل  ا ف ي اإل ظفي  ا امل ه ع االف

. سس  العام للم

ع من األسئل االستبيا فه يتك  فيما يخ مضم  ، من مجم ي ا البش ا امل ف  ا املع املتعلق بإ

 قمنا بًڇتي األسئل عل النح التالي: 

 تتك من البي  : . 4انا الشخصي  أسئل

 الخبڇا ف   .بيانا ح املعا

  فأسئل ا املع  .ح 

  يح أسئل ا البش  .ا امل
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االثاني:ا فاملطل البيانا ح املعا  تقيي البيانا الشخصي 

ل صياغتها م االستنتاجا كما يلي: ا العين حا ع من األسئل عل اف  بع ط مجم

عااوأل:   ا الشخصي : تقيي البيانالف

ا ما الخاص باألف :ايتضمن املعل  التالي

مي .املست العلم ،السن  ، الجنس   ،االق

االجنست-2-1 احس اداالعين  :يعااف

يع (:II_1الجدل:)اااااااااااااااااااااااااااااااااااا االجنس ت احس اداالعين  اف

 

 

 

 
ا لنتائ االستبيا املصدر:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطلب استنا  من اع

)ااااااااااااااا االجنس (:II_2الشكلارق احس  التمثيلاالحبيانياللفئا

       
ا الطالب املصدر:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  فقا لنتائ االستبيا من اع

 

 ذكر
86% 

 انثى
14% 

زيع حس فئ الجنس  الت

 ذكر

 انثى

ا الجنس  النسب التك

 %71, 85 12 ك

 %14,29 2 ان

 %100 14 املجم
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ك أكٌڇ من االنا  ا بسب طبي 85.71بنسب من خال الج نالح ا ال ع العمل ال تتطل عمل ه

جا أ  كٌڇ من النساء.ال

احس2-1-1 اداالعين يعااف  :السن ت

يعاأا(:(II_2االجدل: ااااااااااااااااا االسنت احس اداالعين  ف

ا السن  النسب التك

 %28.57 4 سن 30_20

 %57.14 8 سن 40_31

 %14.29 2 فما ف  41من 

 %100 14 املجم

فقا لنتائ االستبيا صدر:املاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب   من اع

)ااااااااااااااااا االسنII_3الشكلارق ابيانيالفئا (:ارس

 
ا الطالباملصدر:ا                                  فقا لنتائ االستبيا من اع

ه بي أغل ا خال الج من يتضح لنا  ا العين تًڇا أعما ل بنسب  40_31أف ث  ، 57.14سن 

ه بي  ين تًڇا أعما ا ال ه سن 28.57بنسب  30_20تليها نسب االف ين تتجا أعما ا ال ، اما االف

بعي فق نسبته ب  كال تهت بالكفاءا الشاب 14.29األ ا يشيڇ ال ا ال  .ه

0
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 فما ف 40من  40الى  31من  30الى  20من 

اد حسب السن يع االف  تو

 النسب التكرار
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االعلمي-2-1-2 ااملست احس اداالعين يعااف  :ت

االعلمي (:II_3)الجدل:اااااااااااااااااااااااا ااملست احس اداالعين يعااف  ت

ا املست العلم  النسب التك

يا  %7.14 1 اقل من البكال

يا  %14.29 2 بكال

 %50 7 ليسانس

 %21.42 3 ماسًڇ

 %7.14 1 تقن سامي

 %100 14 املجم
فقا لنتائ االستبيا مناملصدر:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب   اع

)ااااااااااااااا ااملست II_4الشكلارق احس يعاالفئا  العلمي (:ات

 
ا الطالب املصدر:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  فقا لنتائ االستبيا من اع

س بنسب ليسانس ه نسب الحاصلي عل شها الا من خال الج نالح  الغال عل العين امل

يا  %7.14ي حي بلغ نسب تقن سامي  من حمل شها ماسًڇ %21.42، مقابل 50% حاملي شها البكال

ا ي عل ا  %14.29بنسب  سس فأغل ه سس  مست جامعيالنس تتما٧  م طبيع امل ا امل   .اف

ري ل  اقل من البك
ري 7% ل  البك

14% 

نس يس  ال
50% 

ستر  م
22% 

مي  تقني س
7% 

مي ى الع زيع حس المست  الت

ريا  اقل من البكال

ريا  البكال

يسانس  ال

 ماستر

 تقني سامي
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امد-2-1-3 احس اداالعين يعااف :ات سس ابامل  الخدم

سسII_4الجدل:ا)اااااا افياامل االخدم امد احس اداالعين يعاأف  (:ات

م ا م الخ  النسب التك

ا 5اقل من   %14,29 2 سن

ل 5من  ا  ا10 أقل من سن  %57,14 8 سن

ا فما ف  10من   %28,57 4 سن

 %100 14 املجم

فقا لنتائ االستبيا املصدر:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب   من اع

)اااااااااااااااااا االخدمII_5الشكلارق ااملد احس يعاالفئا (:ات

 
ا الطالباملصدر:ا                                                      فقا لنتائ االستبيا من اع

مته عن ت %30ا من خال الج نج  ، 5قل م خ ا مته من  %50سن ثي تق م خ ال  5من املبح

ا العين 10اقل من  ي حي نج نسب اف  ، ا مته  سن ين تتجا م خ ا 10ال ا 20 تق بسن ه  %

بالتالي ا سس  ي امل مي العاملي  سس  ي عل اق ه امل ا ه .ف كفاء عالي  خبڇ 

 

 

ن  م ل  ق ا 5ا ن ن  س ى  5م ل ا ا  ن س
ن  م ل  ق 1ا 0 

ن  1م ا  0 ن س
ف ا  م  ف

2 

8 

4 14% 

57% 

29% 

خدم ل ا ة  د م ع حس  زي ت ل  ا

 النسب التكرار
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ااملعارفالالخبرا عاالثاني:اتقيي  الف

 :اتجديدااملعارف--2-2

ااالهتمامابتجديدااملعارف:ا(II_5الجدل:)اااااااااااااااا ادرج احس اداالعين يعااف  ت

؟ ف ي معا ا  هل ان مهت بتج  النسب التك

 85,71% 12 نع

 14,29% 2 ال

 100% 14 املجم

ا الطالب املصدرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  فقا لنتائ االستبيا من اع

ا) ااالهتماماب(ات II_6الشكلارق ادرج اداحس املعارف تجديديعااالف

 
ا الطالباملصدرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  فقا لنتائ االستبيا من اع

ا اال نسب  نج أمن خال الج  اته املف مها فه  ي معا ا ي عل ه %86ب تق هتم بتج

ع اكب تغيڇا املحيط املتسا م ي  ف ج  .قابليته ملعا

 

 

 

12 

2 86% 14% 

0

2

4

6

8

10

12

14

 ال نع

رف زيع حس درج االهتم بتجديد المع  الت

 النسب التكرار
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ااملعارف-2-2-2 يناقصداتنمي  :االتك

ات:  (II_6)الجدل:ااااااااااااااااااااا ابدلر االتثاقه اداحس امعارفهيعااالف اقصداتنمي يني  تك

يني قص تنمي هل س ا التحق ب تك ب 

ف  ؟معا

ا  النسب التك

 %85.71 12 نع

 %14.29 2 ال

 %100 14 املجم

فقا املصدر:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب   لنتائ االستبيامن اع

اد(II_7)الشكل يعااالف ات ااملعارفارق اقصداتنمي يني اتك ابدلر االتثاقه حس

 
فقا لنتائ االستبيا املصدراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب   من اع

ا نسب من خال الج نالح ا  ين االف فه ال يني لتنمي معا ا ب تك ل من  %85.71تق التحق

ف  سس عل اكتساب معا ل تساع امل ك س عمله  ا تسم له بمما ق هال  ا م اجل اكتساب االف

ا ي ملساي التط  .ج

 

 

 

86% 

14% 
0% 0% 

 التكرار

 نع

 ال
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ااوأفكارالاملعارف-2-2-3  :تقاس

ادرج (II_7) الجدل: ااااااااااااا اداحس يعااالف ااوأفكارالاملعارفات  مشارك

ف م  معا ك افكا  م بمشا هل تق

ين  ؟االخ

ا  النسب التك

 %100 14 نع

 %0 0 ال

 %100 14 املجم

فقا لنتائ االستبيا :املصدراااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب   من اع

)الشكلاااااااااااا ااوأفكارالاملعارفا(:II_8رق امشارك ادرج اداحس يعااالف ت

 
فقا لنتائ االستبيا املصدرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب   من اع

ين لالستفا منها  ه م االخ افكا فه  ك معا س يشا ا العين امل يتضح لنا من خال الج ا كل اف

ا  سسجي ه  بالنسب للم

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 ال نع

ره افك رف  لمع د  رك االفرا زيع حس درج مش ت ل  ا

 النسب
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االثال :اتثليلابتائجااالستبيااملط  ل

عااالل:ا:اا فالف ااملع :اادار اح يابيابا ارداالبش اامل دار  ل

2-1-1: ف ااملع :اعل امنهاافياالحص الالستفاد اعلمي ابط ما الاملعل االحبيابا  تصني

( ماII_8الجدل:ارق الاملعل االحبيابا ايسهلاا (:اتصني يق يابط :االيهاافياجميعااملست ص  ال

 

 

 

 

 

 

 

ا ا:املصدرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فقا لنتائ االستبيامن اع  الباحث 

( ياا(II_9الشكلارق :االيهاافياجميعااملست ص ايسهلاال يق ثيقهاابط الت ما الاملعل االحبيابا  تصني

 اااااااااا
فقا املصدر:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب   لنتائ االستبيامن اع

29% 

50% 

21% 
0% 0% 

ي ل ا ل  ص ل ال م بطريق يس لمع ا ن  ي ب ل ا  تصنيف 

اف جدا اف أ اف لس متاكد أ اف جدا غير م  غير م

ا   النسب التك

ا اف ج  %28.57 4 أ

اف  %50 7 أ

 %21.43 3 لس متأك

اف  %0 0 غيڇ م

اف تماما  %0 0 غيڇ م

 %100 14 املجم
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افق من  %28.57يتضح لنا من خال الج ا  ا امل ا االف املج ج تصني للبيانا  ما عل  عل

ص اليها  يق يسهل ال ل أيضا  %50بط افق عل  ا التصني م ج ه ا الغيڇ متأك من  اما االف

ا %21فبلغ نسبته  يمكن تفسيڇ ه سس،  امها من قبل  عل ا امل م بتصني بياناتها ح يسهل استخ تق

. ظفي  امل

ا2-1-2 اط ف ااملع االجزائنش ااتصاال سس  :داخلام

ا)اااااااااااااااااااااا ا(:اII_9الجدل:ارق اط ف ااملع سسنش  داخلاامل

ف ط  سس نش املع ا اخل امل  النسب التك

ب ثائ املكت  %21.43 3 ال

/  %28.57 4 الفاكس الهات

ني  %35.71 5 البڇي االلكًڇ

 %14.29 2 شفهيا

 %100 14 املجم

فقا لنتائ االستبيا املصدر:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب   من اع

)ااااااااااااااااااااااااااااا سسII_10الشكلارق اداخلاامل ما اتحباد:ااملعل  (:اط

                

 …ال
 النسب

ب ثائ المكت اتف ال اكس/ ال ني ال يا البريد االلكتر  ش

3 

4 

5 

2 

21% 29% 36% 
14% 

ما  طر تبادل المع

 النسب التكرار
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فقا لنتائ االستبيا املصدر:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب   من اع

سس تعتم هحس ما يظه  ني ه األكٌڇ عل ط مختلف لن الج فامل ، نج أ البڇي االلكًڇ ف ش املع

اما بنسب  /الفاكس بنسب  ث %35.71استخ ب ب 28.57%يلي الهات ثائ املكت ال  ،21.43%. 

االجديدا-2-1-3 ف ارالتطحبيقااملع جيهالالح باالت اأسل سس  :تعتمداامل

ا(:اII_10الجدل:ا)اااا االجديداالعتماداعل ف ارالتطحبيقااملع جيهالالح باالت  أسل

 

 

 

 

 

 

 

فقا لنتائ االستبيااملصدر:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب   من اع

ا (اII_11الشكلا)اااااااااااااااااا الح جي  ب الت ياالعتما عل أسل ف الج  لتطبي املع

> 

29% 

71% 

0% 0% 0% 

ار لتطبيق المعرف الح جيه  ى اس الت د ع  االعتم

اف جدا اف أ اف لس متاكد أ اف تماما غير م  غير م

ا   النسب التك

ا اف ج  %28.57 4 أ

اف  %71.43 10 أ

 %0 0 لس متأك

اف  %0 0 غيڇ م

اف تماما  %0 0 غيڇ م

 %100 14 املجم
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فقا لنتائ االستبيااملصدر:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب   من اع

افق جمي  ل بم  ، ف ا املع جي لتطبي  الت ا  ب الح سس تعتم عل أسل يتبي من الج ا امل

ا العين   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف

ا2-1-4 االتنحب اعل اقدر سس ياللم اردابش االعملافيااملستقحبلامنام  :بمطال

االتنحبII_11الجدل:) اعل ياا(:االقدر اردهااالبش االعملافيااملستقحبلامنام  بمطال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقا لنتائاملصدر:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب                   ااالستبيامن اع

ي(:اII_12الشكلا) ها البش ا ي املستقبل من م سس الق عل التنب بمطال العمل   للم

 

اف جدا  م
57% 

اف  م
43% 

 لس متاكد
0% 

اف  غير م
0% 

اف تماما  غير م
0% 

لعمل ا ا ل بمطا ا حب ن ت ل ا ا اعل لقدر ا ا رد ا مل ا املستقحبلامنا يا ف
ي لبش  ا

اف جدا اف م اف لس متاكد م اف تماما غير م  غير م

ا   النسب التك

ا اف ج  %57.14 8 أ

اف  %42.86 6 أ

 %0 0 لس متأك

اف   %0 0 غيڇ م

اف تماما  %0 0 غيڇ م

 %100 14 املجم
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فقا لنتائ االستبيااملصدر:اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب   من اع

ي املستقبل ،  100% من خال الج نج ا سس عل التنب بمطال العمل  افق عل ق امل ا م ه

ي املستقبل. ي  ا البش ي نسب مطال العمل للم سس قا عل تح  يعن ا امل

الالخبر2-2-5 االكفاء ابناءااعل ظيف الل هلي اداامل  استقطابااالف

الالخبرII_12الجدل:)اااااااااااااااااااا االكفاء ابناءااعل ايك ظيف الل هلي اداامل  (:ااستقطابااالف

 

 

 

 

 

 

 

فقا لنتائ االستبيا                                    ا الطالب  : من اع  املص

الالخبراستقطابا(:اII_13الشكل)اااااااااااااااااا الفقااللكفاء ظيف الل هلي ادامل  االف

 

فقا لنتائ االستبيااملصدر:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب   من اع

21% 

51% 

21% 

7% 0% 

 النسب

اف جدا  أ

اف  أ

 لس متاكد

اف  غير م

اف تماما  غير م

ا   النسب التك

ا اف ج  %21.43 3 أ

اف  %50 7 أ

 %21.43 3 لس متأك

اف  %7.14 1 غيڇ م

اف تماما  %0 0 غيڇ م

 %100 14 املجم
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، ا الكفاء عن استقطاب االف سس تأخ بعي االعتبا الخبڇ   من  خال الج نج أ امل

اف تق بحي كان نسب  م ا  اف ج . 21.43% 71.43%اإلجاب بي م ل  عي متأك من 

ر 2-2-6 الالتط افيهاامنااجلاالنم الجميعاالعاملي امجاتدريبي اب سس اامل  تج

 (:II_13الجدل:)

 

 

 

 

 

 

 

فقا لنتائ االستبيااملصدر:ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا الطالب   من اع

االعاملي(:II_14الشكل)ااااااااااااااااااااااااا ي التط امجاتدريحب  ب

 
الفقاالنتائجااالستبيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  املصدر:امنااعداداالطالحب

افق جدا  أ
71% 

افق  أ
29% 

كد  لس مت
0% 

افق  غير م
0% 

م افق تم  غير م
0% 

يره ين من اجل تط م ع  اجراء برامج تدريبي ل

اف جدا  أ

اف  أ

 لس متاكد

اف  غير م

اف تماما  غير م

ا   النسب التك

ا اف ج  %71.43 10 أ

اف  %28.57 4 أ

 %0 0 لس متأك

اف  %0 0 غيڇ م

اف   %0 0 تماماغيڇ م

 %100 14 املجم



-وحدة عين تادلس -دراس حال مؤسس اتصاال الجزائر                                         

 

 
54 

جاب  ق كان  ه ،  ي يبي للعاملي من اجل تط ام ت ض ب م ب سس تق من الج يتبي أ امل

ا تق ب اف ج م اف  ثي بي م   100%املبح

عاالثاني:ا  االستنتاجاالف

لس استنتجنا ا ائ بعي تا سس اتصاال الج استنا مل ا الب أثمن خال  ف عل امل ا املع ي ي  كمن ش

:  ي النقا التالي

   ا ج نسب كبيڇ من االف ا من خال  ه ا  مها ف  ا يتمتع بمعا انها تستقط اف

ي تبن فئا عم . املست علم عالي،  االبتكا ا   قا عل االب

 . سس اف امل ا من اجل تحقي اه ه سس  ي للم لي أفكا ج ي ت ا خاص  ك االف  تهت بمشا

  أ ي ال تط ا  ف االف يا معا ي  غبتها  سس ي عل  اخل امل ف  ج ط مختلف لنش املع

.  املا الفك

  ا ب الح سس عل أسل بالتالي الحص عل  اعتما امل يا العاملي  ف معن ي  جي يساه  الت

اء أفضل.  أ

 . ي العاملي سيل لتط  ، ف ا للحص عل املع يني كأ ا التك  تعتم عل ال

ائ  ف اال ا بع الع ا املع لس تعمل عل تطبي  ائ بعي تا كال اتصاال الج صلنا ال ا  مما سب ت

التها.ق ت سس ا ل يج عل امل  ح  
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االفصل:  خالص

ي كيفي انجا  االطا املنهجي لها  اس  سس ال ي بامل ا الفصل عل التع فنا من خال ه تع

شكالي  فنا من خاللها اإلجاب عل  ، كا ه ائ سس اتصاال الج ظفي م يعها عل م ال ت ت االستبيان 

تحليل بياناتها بغ البح  ها  بع اسًڇجاعها قمنا بف  ،" ي ا البش ا امل ف عل  ا املع : "أث  التالي

. اني اس املي  تفسيڇ نتائ ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخاتمة العامة

 



 

 الخاتمة
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:  الخاتم

ا االث   سسا ال اب ي في امل د البش ا دا امل ف عل  دا املع ع اث  ض استنا مل لنا من خال د حا

 ، ي د البش ا ي امل تط ف في تحسي  دا املع اج ال الفعا ال تلعب  يا الت ت خاص في ظل التح

ا البحث ال  عي قمنا بتقسي ه االسئل الف ح  ئيسي املط من خال اإلشكالي ال  ، يث سسا الح امل

ظائفها،  اه  ي  د البش ا م امل اه املفاهي املتعلق بها،  مفه ف  دا املع ، فتنا الفصل األ  فصلي

قنا ا التع  ، أيضا تط ، احت الفصل الثاني عل اسقاط الجان النظ تي ف عل العالق بي االدا

ل قمنا  بع   ، ائ سس اتصاال الج ظفي م جي اسئلتها مل ت الت  ، اس استعمل في االستما كادا لل

ض نتائجها. ع   بتحليلها 

 النتائج:

ع من النتائ من خال قسميها ا اس مجم صل ال ه النتائ كما يلي:ت ه التطبيقي   لنظ 

  ب نها تحق الفعالي املطل في كل القطاعا ك سسا  ف لها أهمي خاص في جميع امل دا املع ا 

. سس يا النشاط في امل  في جميع مست

   ، ف لي املع ك معضمها عل العمليا الت تغطيها من ت ف ت د الدا املع ي متع ين نج تعا تخ

. النم ي  ا سس االستم ف تحقي قيم مضاف تضمن للم ل به  ، ف  تطبي للمع

  اد ، فيج ا يت اختيا اف ي بش في جميع سبل النجا من مادي  ف يتطل ت دا املع ا تطبي 

ا النجا  خب ا  ي كل ما يملك من ق في البيئ املناسب لتق ت عيمه  ت .اكفاء  سس  تمي امل

  ف اخ ه تحسي سس مع محيطها لها ه ف ال تكيي امل ي ته س تسيي نها مما ف ك دا املع

ي التفكي  ا عن ط ه سس  كيا العاملي لصالح امل يل سل ي من خال تح د البش ا أداء امل

. ا يقض داخلي ف ال اح اعي ال يه  اإلب

  ي د البش ا .اعتبا امل سس  من اه أص امل

 . املتمي ا املست العالي  هل  ظي الي العامل الكف امل  ت

 . ي د البش ا تنمي امل ي في تحسي  ا األهمي البالغ للت  اد

  اته خب فه  اء معا اث ظيفي  اته ال فع من مها اد العاملي من خال ال تحسي مست االف فع 

هالته  .ياد م يبي ام الت عه للب ا علي من خال خض د ما حصل جي ثقافاته في ح  ت

 . امها بفعالي استخ ف  نش املع ا له د فعا في تحقي تباد  أصحاب املها اد املتعلم   االف
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:  اختيار الفرضيا

ء في ض ع،  ض ض بع اإلطاح بجانب امل ل عل النح النتائ املتحصل عليها نختب صح ف في  اس  يا ال

 التالي:

 الفرضي األولى:

 ، ء ماجاء في الجان النظ ف في ض دا املع الت تق  ضي  ه الف في ظل النتائ املتحصل عليها نقبل ه

افها،  سس تسمح لها بتحقي أه في للم ف تمثل مص بناء ال املع دا املع د عمليا  خاص مع تع

سس الت تساع بشكل  في للم ي من ال املع اد مما ي ف بي االف تطبي املع م مساهمتها في نش 

. سس اف امل  اسع في تحقي اه

: ضي الثاني  الف

تحسي أدائ من خال  د البش  ي امل ي تساه في تط د البش ا دا امل ضي القائل ا  تثب صح الف

ام الت ي الت ب د البش ا دا امل ظائ  ابط بي  اد، من خال ال ف بي االف ام املع تشجيع استخ ي 

قيا الت تعمل كلها عل تهيئ  ال اف  الح يبي  ام الت تحسي أدائه من خال الب اد  تشجع عل تنمي االف

يا ا نفسيا. اء جس جه اي س  العامل للقيام باالعما امل

 :  اإلقتراحا

صل اليها مايلي: احا املت  تض االق

  ائه الشخصي ك العاملي في جميع عملياتها مع االخ با مشا ي في العمل  ل ف األ دا املع عطاء 

.  في عي االعتبا

 . في د املع ا تاسيس بيئ داخلي تشجع عل نم امل ف   نش املع ابتكا  سائل دع  في   ت

 . تشجيع اإلدا عل نقل األفكا ف  تطبي املع يع  يث لت جيا ح ل سائل تكن ام   ض استخ

 . سس األسالي في امل ل تطبيقها بشت الط  محا ف  لي املع ائ لت  السعي ال

 . ي ه اته الج ي ق تع املحافظ عليه  عي  ظي املب  ت

 ي باعت د البش ا .االستثما في امل فك ا ما بش  ها   با
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 اخا ت املنه  العالي  ي نظ التعلي األساس   دع الكفاءا التقني عب تط ي  نمي الق البش

. يب ام الت الب احل التعليمي  تطبيقات في كاف امل ب   الحاس

 . اد بشكل يضمن تحقي التمي ف االف معا ا   استغال ق

:  آفاق الدراس

ا بعضها فيما يلي: يعتب  يث يمكن اق ف مجاال خصبا للكثي من البح الح دا املع ا   مي

 . ف باملي التنافسي دا املع  عالق 

 .عملياتها ف  دا املع  العالق بي متطلبا 

 ف عل األداء دا املع  اث 

 . ف ظي املع اتيجي لت ؤي اس ي  د البش ا  تنمي امل

  ياث د البش ا في عل أداء امل  التشا املع

 . ي املي التنافسي ف في تع دا املع  د 

 . سسا ف في امل دا املع قا تطبي   مع
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ارة التعلي العالي والبحث العلمي  و

مستغان -جامع عب الحمي بن باديس  

م التسيير م االقتصادي والتجاري وعل  كلي العل

 

ي  ارد البش دارة امل ف على  دارة املع ل: اث   استبيا ح

......اخي  يم ........... اختي الك ي الك  

اي حسن  نشكر لك ب  ، قتك الثمي ا من  ملي ا تمنحونا جز  ، ا االستبيا يك ه نضع بي اي
ضع االستبيا هو  ف من  د فيها، اله موضوعيتها حو األسئل الوا ق اإلجاب  كلنا ثق ب  ، التعا

د استكما متطلبا الحصو على شهاد امل اسر  ي  علو  السسيي  ععنوا  اثر ددا املعرف على ددا املوا
 البشري 

نك نحيطك علما بأ  سسستخ  ي  املجا العلم فقط مع جزيل الشكر لتعا ه املعلوما محفوظ  ه
 معنا.

ير التق  تقبلوا منا فائ االحر ا  

 

 

 

 : اد الطالب ة:                       بلفاضل فاطم الزهرااع اف األستا قيتحت اش مالح    

 

 

 : 2018/ 2017السن الجامعي  
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ا القس الى التعرف على البيانا الشخصي لوكال ف ه عغرض تحليل  -عي تادلس -اتصاال الجزائر يه
( ضع عالم ل نرجو منك  ل  ، . ( ي  املربع املناسXتفسي  النتائج فيما عع ك  الختيا

كر                                انثالجنس-1                         

2-:  العم

 سن فما فو  41سن                  من  40الى  31سن                 من  30الى 20من 

املست العلمي:-3  

يا                 يا                الليسانس              ماسر              تقن سامياقل من البكالو بكالو  

4-: م ة الخ م  

 سنوا فما فو  10من                 سنوا 10سنوا الى اقل من 5سنوا               من  5اقل من 

ل املعارف:  بيانا ح

 ال نع العبارا

؟ ف ي معا    هل انت مهت بتج

؟هل  ف أ التحقت ب تكويني قص تنمي معا    سب 

ف مع االخرين؟ معا ك افكا     هل تقو  بمشا

 

: ي ارد البش دارة امل ف و دارة املع ل   بيانا ح

ق غير  العبارا ال
افق  م

 تماما

غير 
افق  م

لست 
 متاك

افق افق  م م
ا  ج

املعلوما بطريق  1 تصني البيانا 
 الوصو اليها ي  جميع املستويايسهل 

     

      طر نشر املعرف 2

الحوا  3 االعتماد على أسلوب التوجي 
ي  لتطبي املعرف الج
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ي االحتياجا من  4 رة على تق الق
ي ارد البش  امل

     

ظيف  5 هلي لل اد امل استقطاب االف
 يك بناءا على الكفاءة والخبرة

     

ريبي للعاملي من اجل  6 امج ت اء ب اج
ر   النم والتط
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 امللخص:

ف بمختلف  ، ال وضع املع ها في بداي التسعينا و دو ف أهمي بالغ من ب دا املع ع  ض اكتس م
ف واستغاللها لصالح  ، وقدم تص جديد عن كيفي اكتساب املع سس وعها في قل احتياجا امل ف

، حيث  ي هي األخ د البش ا دا امل ، وال تقل أهمي  سس سس باتباع امل نتاجي امل فع  تسه في 
فع أداء العمال. ي التي ت  أسالي التد

ي وتحسي القيم  د البش ا ف امل ياد معا ي من خالل  د البش ا دا امل ف عل  دا املع يبر أث 
. فع أدائه قي له و  الس

:  الكلما املفتاحي

، ال ي د البش ا دا امل  ، ف .دا املع ي  تد

Résumé : 

L’importance de la gestion des connaissances a été crucaile depuis sa création au début des années 

1990 , qui a développé la connaissance de ses différentes branches au cœur des besoins de 
l’organisation et a présenté une nouvelle perspective sur la manière dont les connaissances sont 

acquises et exploitées au profit de l’institution ; Méthodes de formation qui améliorent la 

performance des travailleurs  

L’impact de la gestion des connaissances sur la gestion des ressources humaines est mis en 

évidence par   l’augmentation des connaissances en ressources humaines ; l’amélioration de valeur 

marchande et la performance 

Gestion des connaissances ; gestion des ressources humaines ;   formation 
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