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 أحمد اهلل جل ثناؤه الذي وفقني إلتمام هذا العمل وأثار لي العلم والمعرفة ، وأصلي وأسلم على  

الخلق وحبيب الحق المصطفى الكريم محمد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم وعلى صحابته  سيد  

نا على وهن  هي و نحملت  من  أهدى ثمرة جهدي إلى. الميامي شموس الهدى ونور اليقين  

دعاؤها ورضاها عليا سند التي في  وسقتني من نبع حنانها وعطفها الفياض إلى من كان  

ة والكفـاح إلى من  يبمسيرتي الدراسة وسر نجاحي " أمي الغالية " حفظها اهلل تعالى رمز الط

وجدته عن الضيق فـاحتضنتني وأزاح األرق والتعب عني إلى من غرس في  فؤادي القيم  

 العزيز " أطال اهلل تعالى في عمره .بي  وجعلني أحمل لقبه بكل افتخار واعتزاز " أواألخالق  

بينهم إلى "    تيبإلخوة إلى من تر معاني المحبة وأرقى مشاعر ا  ىاسمى في أعينهم  أر إلى من  

وإلى من تقـاسمت معهم الصداقة وجمعتني بهم السنوات   ،وأبناء إخوتي الكتاكيت تي  "إخو 

دالي ، يحي  و التي تقـاسنا فيها األسرار واألفراح  واألحزان " بصغير ، بلمهل ، بناصر ، وب  5

 .شريف ، زراري ، وإلى كل األصدقـاء منهم القريب والبعيد
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الشكر هو اهلل العلي العظيم الذي وفقني في إنجاز هذا العمل المتواضع  إذا كان ال بد من  

" تقدم بجزيل الشكر إلى األستاذة  أا  والذي بنعمته وبفضله وصلت إلى هذا المقـام العظيم كم

" التي لم تبخل بتقديم النصائح واإلرشاد ، دون أن ننسى عمال ملبنة الساحل   قوبع خيرة

الذين وفروا كل التسهيالت من أجل القيام بدراستي الميدانية بأكمل    GIPLAITبمستغانم  

 وجه .

من قريب إلى كل األساتذة  إلى كل من كانت له يد في إنجاز هذه المذكرة من بعيد أو  

 الدراسي .  يعلى أيديهم في مشوار   ةالذين تتلمذ
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القتصاد، ل ماات من  ي ن ههمها اجاالت اعأم يشهد القرن احلايل تطورات هائلة يف خمتلف اجملاال
من  هيرز هذه التطورات ظاهرة العوملة مالتحول حنو ، حيث هصبحت متثل اهت انا كبريا ملؤسسات االم ال

ماملوارد اعأملية، يل ظهر منصررايع هصبح هذا االقتصاد الذي مل يعد فيه اعأرض ماليد العانلة ، اقتصاد املعرفة
مناصر اإلنتاج يامتبارها نوع جديد ن    املورد اعأهم لإلقتصاد ماملت ثل يف املعرفة يامتبارها نوع جديد ن  يعترب

 ال الكرري الذي يتحدد ميتطور ياست رار  املرهس املال القائم ملى املعرفة ماخلربة، مهو رهس 
يف املكاهيم االقتصادية الرالسيرية كان ال يد ن  ظهور هسلوب إداري ميف هذا التحول الربري 

يت اشى نع املعطيات اجلديدة ميتض   االستغالل اعأنثل هلذه املوارد املعنوية متعترب إدارة املعرفة  هسلوب 
إداري يسعى إىل تغطية نقائص املراحل السايقة منواكبة العصر اجلديد منا يتض نه ن  تغريات سريعة 

 منست رة 
مدمران الع ل ماملؤسسات االفرتاضية جعل املؤسسات ، ملعل تزايد االهت ام حول قوة الع ل املتحركة

ؤسسات ننافسة منا ينتج م  ذلك نختشى ملى نستقبلها ن  حدمث انتقال نكاجئ عأصحاب اخلربة إىل 
إلدارة املعرفة ن  خالل يناء  ن  تأثري ملى هداء املؤسسات اعأنر الذي جعلها تبده يالتكرري يصيغة جديدة

 قامدة نعرفية يف املؤسسة  
يف مامل  ارمةساملتهكثر نالئ ة للتغريات ، م لية ةلر  سرمان نا حتول نكهوم إدارة املعرفة إىل محاس

دمرها يعدنا هصبحت القدرة التنافسية مإدانتها يعت د هساسيا ملى املوجودات الكررية  تعاظممقد ، اعأم ال
، مما ينبغي ملى اإلدارة التقاط املست ر اإليداعمحتديثا ملى اعأصول املعرفية ماالستث ار فيها، مبا يكرز ن  
 املعرفة املكيدة ماستخدانها يف نشاطات مم ليات املؤسسة  

قتصادي الذي مرفه العامل ن  حرية انتقال السلع ماخلدنات ذات اجلودة العالية منظرا لالنكتاح اال
 ضغوطات   ن  متأثر املؤسسات يشقيها العانة ماخلاصة مبا جيرى حوهلا

مإن جناح تطبيق إدارة اجلودة الشانلة يف املؤسسة االقتصادية نرهون يتوفري متسخري مجيع اإلنرانيات 
عأن التنافس يف ظل ماملية السوق هصبح يعت د ملى ، ليت ن  ههمها املوارد البشريةماملوارد الالزنة لذلك، ما

 القادرة ملى اإليداع مالتطوير ماستث ار املعلونات محس  إدارة التغيري تن ية املوارد مالركاءات البشرية يامتبارها 
ننها تعزيز إنرانياهتا ممير  لل ؤسسة االقتصادية اجلزائرية رفع نستوى هدائها ن  خالل مدة نداخل 

فانه مير  لل ؤسسة  ،منظرا لعدم سهولة التحرم يف هذه املداخل، املادية ماملالية مرفع نستواها الترنولوجي
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 ،مننهالع ل ملى رفع نستوى نواردها البشرية يف ظل االنرانيات املتاحة يغرض حتقيق مضعية تنافسية نقبولة 
 التالية: اإلشكاليةمير  طرح 

 دارة املعرفة يف جناح إدارة اجلودة الشانلة يف املؤسسة ؟ إكيف تساهم  -
 سئلة الكرمية التالية :اعأيال هلا مير  طرح صانطالقا ن  اإلشرالية املطرمحة هماله متك

 دارة املعرفة ؟إاملقصود يا ن – 1
 نا هي دمائم إدارة املعرفة ؟ – 2
 ؟ناذا تعين فلسكة اجلودة الشانلة  – 3
 ؟إىل هي ندى يؤثر استعداد العنصر البشري ملى تطبيق اجلودة الشانلة  – 4
منا ندى قدرهتا يف زيادة  GIPLAITنا ندى تطبيق  إدارة املعرفة يف املؤسسة نلبنة الساحل  – 5

 تنافسيتها؟ 
 :فرضيات الدراسة

شرل فرضيات تقبل  تقتضي تقدمي إجايات حمت لة يف ،إن االجاية ملى التساؤل الرئيسي ماعأسئلة الكرمية
 يص: حالكحص مالت

إن إدارة املعرفة هي هكثر حيوية يف املؤسسة إذ يعول مليها يف انتاج مخلق املعرفة اليت تعترب نصدرا نه ا  -/ 1
  يف املؤسسة 

علونات ماالتصال ماملعرفة ن  خالل ترنولوجيا امل إدارة اجلودة الشانلةتساهم إدارة املعرفة يف تدميم  -/ 2
  الشخصية للعانل ن 

تها يف ظل االنكتاح يذم نستوى جيد ميزيد ن  تنافس GIPLAITدارة املعرفة لدى امللبنة إإن تطبيق  -/  3
  ها ر العاملي نع املؤسسة صنع احلليب اليت جتام 

 أهداف الدراسة :
 يلي:هداف نوجزها في ا اعأهتدف هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة ن  

 ول نكاهي ها مههدافها مم لياهتا ماسرتاتيجياهتا مإلقاء الضوء ح، حماملة تع يق الكهم مبوضوع إدارة املعرفة -  
مما املؤسسة  ماستغالله يف يناء، املسعى اإلداري احلديث محس  تطبيقةهذا  ينريط ي ن هثر تبالحماملة  -  

  ميرنها ن  البقاء مالن و 
 إدارة اجلودة الشانلة  دراسة تطبيقات  -
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  لل واصكات الدملية دراسة املتطلبات اعأيزمطبقا  -
   مبستغامن GIPLAITنقرتحات متوصيات ملؤسسة نلبية الساحل  تقدمي -
 

 أهمية الدراسة:
تنبع ههمية الدراسة ن  كون هن املواضيع املرتبطة مبكهوم املعرفة م إدارهتا ن  هكثر املوضومات سخونة يف _ 

خمتلكة،ملى اخلصوص  ماهت اناتمقتنا احلاضر،ك ا تعترب يؤرة الرتكيز جلهود هطراف نتعددة يوجهات نظر 
العانل ن يف اجال إدارة اعأم ال ن  جهة ،من  جهة هخرى ن  حيث تسليط الضوء ملى تطبيق اجلودة 

يالع ل اإلداري ماملؤسسة اإلنتاجية ماخلدنية ملى حد سواء مالذي يعترب ن   االرتقاءالشانلة يف املؤسسة 
اءات مهنر  ن  خالله التغلب ملى نايتعرض اإلفرازات اهلانة لتطوير الكرر اإلداري مالذي هثبت كك

 لل ؤسسة ن  نشاكل تتعلق ياجلودة ماإلنتاجية يف املؤسسة االقتصادية 
 

 أسباب اختيار الموضوع 
 هناك هسباب مديدة دفعت حنو اختياري هذا  املوضوع نوردها ملى النحو التايل :

  عأنه يتالئم نع إختصاصي يف إدارة م إقتصاد املؤسسات 
  حماملة سد الكراغات البحثية الناجتة م  التقصري هم التحييز يف حتليل النتائج مند الرثرين  الباحث ن

  الذي  كان هلم السبق مالريادة يف دراسة هذا املوضوع 
   حماملة يناء صورة ماضحة لكلسكة إدارة اجلودة الشانلة متر  ن  تطبيقها ملى هرض الواقع 
 ليت تناملت نوضوع إدارة املعرفة متطبيقها يف ننظ ات اعأم ال قلة الدراسات امليدانية ا  
  البحث يف إجياد احللول املناسبة اليت مير  ن  خالهلا تطبيق إدارة املعرفة يف نبلبنة الساحل

GIPLAIT  ماملت ثلة يف توفر املوارد املالئ ة مغياب النتائج ملى هرض الواقع  
 صعوبات الدراسة:

   هذا البحثم ونا مير  القول هنه مل هتلقى صعويات مموائق كبرية يف إمداد املذكرة مإمتام  -
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 الدراسات السابقة:
 :ات االنرتنت مالرتب ميعض الرسائل العل ية يف اجلانعات تب ن مجودحيعد تقليب صك -

إىل حتديد نستويات إدارة املعرفة مهثرها يف اإليداع التنظي ي اليت هدفت (2002)دراسة الربيسي   1
 قدرات اإليدامية  اليف م ليات إدارة املعرفة منستوى   ةاملعرفة ) الض نية مالظاهرة ( ماعأساليب املعت د

رة املعرفة ماجلودة الشانلة مهثره يف االداء الذي يعد نقياس دا( ترانل إ 2002دراسة ياسرده )   2
منؤشر تبىن مليه كثري ن  القرارات ، قياس اعأساس للنجاحالركاءة مالكاملية مالتعلم لل وارد البشرية، مهو امل

مكل منصر ن  مناصر ، ن  مناصرإدارة املعرفةمقد توصلت هذه الدراسة إىل حتديد آثار كل منصر ، االدارية
ميف كل ن  نروناته إذا كانت هناك آثار كبرية ) مالقات إجيايية( مند ، إدارة اجلودة الشانلة يف اعأداء كرل

متوصلت إىل نتيجة نكادها هن ، مإدارة اجلودة الشانلة ملى اعأداء، تترانل نشاطات إدارة املعرقة مفعالياهتانا 
 الن اذج امل ر  استخدانها لقياس هداء املنظ ة  منوذج يطاقات العالقات املتوازنة ن  ههم 

حتت ، 2005سنة  ،زائرجانعة اجل، حيضية " هطرمحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية اليلدراسة ل " مس  3
 –تسيري االسرتاتيجي لل وارد البشرية متن ية الركاءات ملى امليزة التنافسية لل ؤسسة االقتصادية الهثر منوان 

لتتريف ، لنظام التسيري االسرتاتيجي ماملعرفة ماجلودة املؤسسة متوصل إىل ضرمرة امت اد، ندخل اجلودة ماملعرفة
  متواكب التحوالت التنافسية املتسارمة 

 
  المنهج العلمي المتبع: 

يناءا ملى نا سبق ذكره مكإجاية ملى إشرالية البحث ماختبارا لصحة الكرضيات اخرتت املنهج 
مفهم حقيقة الذي تلعبه إدارة املعرفة يف املؤسسة ، التحليلي ماملنهج الوصكي كطريقة إلملام جبوانب البحث

 GIPLIATياإلضافة إىل دراسة تطبيقية ملى املؤسسة نلبنة الساحل ، منساهمتها يف جناح اجلودة الشانلة
نستويات  ن  ملعرفة ماقع االهت ام يإدارة املعرفة مهثر يف خلق قي ة لل ؤسسة ن  خالل الرفع ، ملصنع احلليب

دى تأثري إدارة املعرفة يف جناح اجلودة مب اجلودة الشانلة، ممليه سنحامل تسليط الضوء ملى اجلوانب املتعلقة
 الشانلة يف املؤسسة 
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 تقسيم الدراسة:
فصول رئيسية حمامل اإلجاية ملى التساؤالت املطرمحة يف  3ث إىل حلقد مت تقسيم هذا املب

 مالوصول إىل ههداف هذا البحث   اإلشرالية
  فكي الكصل اعأمل مت تطرق إىل م ونيات حول إدارة املعرفة 

  إدارة اجلودة الشانلة هنا الكصل الثاين فخصصته لدراسة نكاهيم مخصائص 
نلبنة الساحل الة نؤسسة حميف آخر الكصول حاملت إمطاء خالة ماقعية ن  خالل دراسة 

   مبستغامن
هذا البحث خبامتة مانة هي مبارة م  حوصلة هنائية هلذه الدراسة ن  خالل استعراض النتائج املتوصل  عأختم

 االقرتاحات إليها مكذلك يعض 
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 : مهــيدت
 ققممة ميإال أن إدارة املعرفة يف مضموهنا مفهوم قد، يعترب مصطلح " إدارة املعرفة "  مصطلحا حديثا      

يف املؤسسات املعاصرة قد لذا فإن تطبمق إدارة املعرفة ، حرصت علمها احلضارات عرب عصور التاريخ املختلفة
ألهنا أداة فاعلة تساعد املؤسسات  ،ا ققدراهتا يف اجا  اوجودة اهتفتح هلا أفاقا قاسعة حتو تعزيز مكانتها قإمكان

 املعاصرة على الدخول يف العصر املعرفة قاملعلوماتمة .
يعرب عن توجه اسرتاتمجي  إىل تبمان مفهوم " إدارة املعرفة " كمصطلح معاصر إنين يف هذا الفصل سعمت    

 ع األلفمة الثالثة اليت دخلها العامل .مإلدارة  املؤسسات احلديثة  للتفاعل بصمغ جديدة تتوافق 
 قيتضمن هذا الفصل املباحث التالمة :   

 مدخل إىل إدارة املعرفة .املبحث األقل: 

 قإسرتاتمجمتها.جماالت إدارة املعرفة قعملماهتا البحث الثاين:               

 .عناصر إدارة املعرفة قمناذجها قدعائمهااملبحث الثالث:               
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 المبحث األول: مدخل إلى إدارة المعرفة .
ساهم يف ، إن التحول يف أسالمب عمل املؤسسات بعدما أصبحت املعرفة جزءا مهما يف رأمساهلا

اوجديد بغمة التمتع ببعض  املزايا اليت جتعلها تتفوق هبا ظهور أسلوب إداري جديد يسعى إىل مواكبة العصر 
فمفهوم "إدارة املعرفة " قبل التطرق إلمه البد من التطرق  أقال إىل الثالثمة  التالمة " ، على املنافسني يف السوق

نشأة ، أما املطلب الثاين، كمدخل إلدارة املعرفة قذلك يف املطلب األقل،  البمانات، املعلومات "، املعرفة
 فقد مشل على أمهمة قأهداف إدارة املعرفة .، كما أن املطلب الثالث،  قمفهوم إدارة املعرفة

 . ماهية المعرفة المطلب األول :

االقتصادية كما أن مفهوم القوة ،  تعد املعرفة يف عصرنا الراهن معمارا لتقدم األمم قالشعوب قاألفراد
 .ة باعتبارها سالحا بمد من ميتلكها بدأ يأخذ مفهوما جديدا يرتكز على املعرف

 مفهوم المعرفة أوال:
 للمعرفة ميكن إمجاهلا يف ما يلي : اتفيعدة تعر  تمقد
قأن الرصمد املعريف هو ناتج من ، تالئملكما يشري مفهوم املعرفة على "أهنا القدرة على التممز أق ا -
 1االت"اجملستخدام يف أي جمال من لإليف الكم املعلوم القابل  ةصملة البحث العلمي قاملشرقعات االبتكاريح

كما عرفت املعرفة بأهنا " جمموعة البمانات قاملعلومات قاإلرشادات قاألفكار اليت حيملها اإلنسان أق 
 2قتارخيي حمدد " داليل ميتلكها اجملتمع يف سماق

كثف للمعلومات قالبمانات قاليت هي االستخدام الكامل قامل "فإن املعرفة: فح حسن خلمفل بقحس
يرتبط بقدرات اإلنسان األصلمة قاليت توفر له اإلدراك قالتصور قالفهم من املعلومات اليت يتم التوصل إلمها عن 

 3طريق البمانات اخلاصة حبالة معمنة أق ظاهرة معمنة "
رها للوصول إىل نتائج قاستثما أستخدامهاأما عبد الستار علي فعرفها بأهنا " هي معلومات باإلمكان 

 4" .قاملعرفة قد تكون جديدة مبتكرة ال نعرف عنها شمئا من قبل، مفمدة

                                                           
ات البشرية ، بوزيان  عثمان ، اقتصاد املعرفة : مفاهمم قاجتاهات ، امللتقى الدقيل حول التنممة البشرية قفرض االندماج يف اقتصاد املعرفة قالكفاء1

 4992مارس  90جامعة قرقلة 

 12ص  4992سنة  1دار الصفاء للنشر قالتوزيع ، عمان ، طبعة واد الزيادات ، اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفة ، عحممد 2

 2، ص  4992سنة  1، اقتصاد املعرفة ، جدارا للكتاب احلديث ، طبعة  فحسن خلح فلم3

 112ص،  4992، سنة  1عبد الستار  العلى ، عامر إبراهمم ، غسان العمري ، مدخل إىل إدارة املعرفة ، دار املسرية ، عمان طبعة األقىل 4
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قعلى أساس هذه التعاريف ميكن استنتاج تعريف بسمط للمعرفة على أهنا " عبارة عن نتاج تفاعل حموي ناتج 
قاإلدراكمة يتمكن من اختاذ مضافا إلمها اخلربة قالقدرات العقلمة ، عن احلصول على البمانات قاملعلومات

 القرارات الصحمحة قالسلممة .
  .الوصول إىل املعرفة تتمح قاملعلومات اليت مباشرة بكل من البمانات علمه يتضح أن املعرفة ذات عالقة ق 
يتم ، إىل ما حيصل من أحداث ققاقع استناداالبمانات : متثل املادة اخلام اليت يتم التواصل إلمها قمجعها  –أ 
منها بشرط أن تتوفر يف عملمة مجع لها بأرقام أق كلمات أق أشكال أق رموز حبمث تتا  إمكانمة االستفادة ممتث

 البمانات الدقة قاملوضوعمة .
ا يتم التوصل إلمه من املعطمات قالنتائج من خالل حتلمل قمجع البمانات مبب ( املعلومات: تتمثل يف 

قعلمه فإن املعلومات استنباطها من البمانات من الشكل الذي يوفر ،أق حاسوبما أق هبما معا  يدقياقمعاوجتها
  .الصائبةق ة مما يساعد الفرد قاملشرقعات قح ى احلكومات على اختاذ القرارات السلمب المقني قدرا أكرب من 

 قالشكل التايل يبني العالقة بني البمانات قاملعلومات قاملعرفة :
 : العالقة بني البمانات قاملعلومات قاملعرفة1 - 1م الشكل رق

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

، عمان، الطبعة األقىل، دار املسرية للنشر قالتوزيع، نظم املعلومات اإلدارية القنديلجي، عامر إبراهممالمصدر: 
 . 73ص ، 5002ص 
 

 املعرفة معلومات بمانات
  

قرارات منتجات 
 قخدمات

ما  قسائل قتكنولوج
 معلومات قاتصاالت

 معاوجةبواسطةاحلاسوب

مصادرمن داخل 
 قخارج املؤسسة 
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حمث أن ، قمن خالل هذا الشكل الذي يبني لنا العالقة التكاملمة بني البمانات قاملعلومات  قاملعرفة
بح معلومة تنقل بواسطة احلاسوب فتص البمانات قمصادرها تكون من داخل املؤسسة قخارجها فتعاجل  بواسطة

تكنولوجما املعلومات قاالتصاالت فترتاكم هذه املعلومات  لدى املؤسسات فتصبح معرقفة ميكن ق قسائل 
  .االعتماد علمها يف اختاذ القرارات قكذلك املنتجات قاخلدمات اليت تقدمها املؤسسة

 .عرفة قتوضمح كل صنف البد من تعريف أصناف امل، قلكي ندرك مفهوم املعرفة بشكل أكثر قضوحا
 أنواع المعرفة: – ثانيا

 1ذكر ديفمد ها ي ثالثة أنواع قهي :
فنحن نبين خمازن البمانات نسعى ، أن أهم معرفة هي اليت تتوافر يف قواعد بماناتنا، مني ت: كمعلوماأ ( البيانات

قهي ، قاحد من معرفة املنظمة، لوضع كل املعلومات املتوافرة يف املنظمة حتت سمطرة املدراء قلكن هذا جزء
، قما إىل ذلك من األشماء هي جزء من بمئتنا احلالمة، قالناس قالفعالمات، تقتصر على معلومات عن املنتجات

 فمخازن البمانات ال متتلك إال أقل من القلمل من املعلومات عن املستقبل .
فهنا تتواجد براءات االخرتاع قحقوق ، يتوافر نتائج حبوثها قعملماهتا التطوريةرأس مال الفكري:  –ب ( 
فاألفكار اليت بدت رائعة جدا قلكنها مل تؤدي مثارها ما زالت  يف األرشمف قيتوافر لنا مصدر مهم ، النشر

قمل تتمكن من االستفادة منه يف السابق قد يكون ، فالرأمسال الفكري الذي متتلكه املنظمة، للنمو املستقبلي
 ر قاآلن أق يف املستقبل املنظور  .مصدرا لإلهلام قاالبتكا

الفئة الثالثة من فئات املعرفة هي اليت تعاين صعوبة أكرب يف استحصاهلا قهي خربات العاملني يف ج ( الخبرة: 
، فاألفراد يعرفون أشماء كثرية قاملنظمة اليت ال تعاين من تسرب العمالة متتلك أحجام ضخمة من املعرفة، املنطقة

فاملنظمة اليت فقدت جزءا من ثرقهتا ، قعلى العكس من ذلك، أن تعرف كمف تصل إلمهالو استطاعت فقط 
 الفكرية يف كل مرة يرتك أحد العاملني فمها عمله تفقد الكثري منها .

 :كما هناك العديد من أنواع املعرفة قخنص بالذكر األكثر شموعا
 المعرفة الضمنية : –أ 

هارات املقهي املعرفة املخفمة قتتضمن العملمات الشاملة ققد تكون كبرية أق صغرية قتشري هذه إىل 
 ،ققد تكون املعرفة هنا فنمة قإدراكمة، املوجودة يف عقل كل فرد قاليت من الصعب نقلها أق حتويلها لآلخرين

                                                           
 20، ص  4919دار كنوز  املعرفة العلممة للنشر قالتوزيع ، األردن ، ،مجال يوسف ، اجتاهات حديثة يف إدارة املعرفة قاملعلومات 1
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طرة علمه علمها قلكن ميكن السم ع اإلستالءقلمس من السهل فهمها كعملمة التعبري عنها بكلمات ال نستطم
من خالل العملمات العقلمة قمتثل املعرفة الضمنمة العادات قالتقالمد قالثقافة قهذه املكتسبات الغري مكتوبة 

من املعرفة    هذه  قتنعكس على السلوك فهي حصملة العملمات العقلمة اليت تتم داخل عقل اإلنسان لذلك
ها فقط قلكن ميكن استشارهتا من خالل بعض مموجودة يف رؤقس ما لك الصعب إدارهتا قالتحكم فمها ألن

 املمارسات اخلاصة .
قعلمه من املمكن حتويل بعض املعرفة الضمنمة إىل ظاهرية عن طريق املالحظة قاملمارسة العملمة 

قلذلك تلجأ بعض املؤسسات إىل إتباع نظام حوافز تشجع به  ،تصبح معلوماتلت مباقتدقينها بنشرات قكت
 .األفراد على تقاسم املعرفة قاستخدام معرفة اآلخرين 

 ب ( المعرفة الظاهرية :
تتعلق باملعلومات الظاهرة املوجودة قاملخزنة باألرشمف مثل الكتاب قاألشرطة املضغوطة باستطاعة 

 قالكتمبات ....اخل  قاللقاءاتدقات قاملؤمترات األقامسها من خالل اوجممع الوصول إلمها قاستخدامها قميكن ت
إىل حمدقدية يف القدرة على التعبري يعود السبب يف ذلك قدق  ،عرف أكثر مما يقوليقهذا يؤكد أن االنسان 

 بكلمات حمدقدة ققاضحة عن املعلومات قاملعارف املختزلة داخل العقل البشري خاصة إذا كانت املعرفة تتعلق
 مبهارة بفنمة مثل التقنمات .

ققد يعود السبب إىل السرية التابعة عن رغبة الفرد باحملافظة على املعلومات قلعلنا يف هذا السماق أن 
قال جمال لتحقمق ذلك إال عن طريق اإلشارة إىل  ،نلح على ضرقرة التفرقة بني املعرفة الظاهرة قاملعرفة الضمنمة

بمنما املعرفة  ،زها يتعامل معها اوجممع هذا فمما يتعلق باملعرفة الظاهريةترمملها ق أفكار قاضحة قحمدقدة ميكن نق
الضمنمة حدسمة قفنمة قتقنمة  من الصعب التعبري عنها لفضما قهي أيضا فردية ميتلكها املختصون قاخلرباء 

 املمزة التنافسمة .يت حتافظ علمها املؤسسة لكسب ات الإيصاهلا لآلخرين قهي من املمتلك قبالغالب يصعب
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 .ثاني: نشأة ومفهوم إدارة المعرفةالمطلب ال
 :1أوال: نشأة إدارة المعرفة -

درج الفالسفة  على الكتابة يف هذا املوضوع منذ فقد  تعترب إدارة املعرفة قدمية قجديدة يف نفس الوقت 
كتابات الكانت معظم ،  جديدة  نسبماآالف السنني قلكن االهتمام بعالقة املعرفة هبمكلة أماكن العمل هي 

يف املؤمتر  األمريكي األقل الذكاء الصناعي  0891حول هذا املوضوع خالل الربع  األخري من القرن املاضي 
 " إىل عبارته  الشهرية املعرفة قوة . ينموم فراأشار " إدقارد 

م قحتديد  0891باكارد " األمريكمة عام  قأرجعها البعض إىل التطبمقات األقىل  اليت بدأهتا شركة " هولمش
إال أن البدايات احلقمقمة كانت يف   (hP)برناجمها إلدارة املعرفة اليت أطلق علمها اسم الشركة  أخبار 

التسعمنات أين أصبح من املواضمع  الساخنة قاألكثر ديناممكمة يف االنتاج الفكري إلدارة األعمال خصوصا 
 لكتاب بعنوان الشركات اخلالقة إلدارة املعرفة . 0881شي " سنة بعد إصدار " نونا كاقتايكو 

 .ثانيا: مفهوم إدارة المعرفة  -

 قميكن تعريفها :، نستطمع القول أنه من الصعب إجياد تعريف قاحد إلدارة املعرفة
 يعرفها قينغ بأهنا " ختطمط قتنظمم قمراقبة قتنسمق قتولمد املعرفة قاألصول املرتبطة برأس مال " -

من أجل تعظمم كفاءة استخدام رأس مال الفكري يف نشاط  "العملكما عرفت إدارة املعرفة على أهنا-
 2ي"األعمال قهي تتطلب ارتباط ألفضل األدمغة عند األفراد عن طريق املشاركة اوجماعمة قالتفكري اوجماع

، ى تولمد املعرفة قاختمارهااملنظمات عل أهنا" تعين بالعملمات اليت تساعدكما تعرف إدارة املعرفة على - 
لكها املنظمة قاليت تعترب قأخريا حتويل املعلومات اهلامة قاخلربات اليت متت، قنشرها، تنظممها قاستخدامها

 " 3.ألنشطة اإلدارية املختلفة كاختاذ القرارات قحل املشكالت قالتعلم قالتخطمط االسرتاتمجي ضرقرية
يف تشخمص  تتمثل  يف  إدارة املعرفة على أهنا عملمات منظمةمن خالل التعاريف السابقة ميكننا تعر 

ال الفكري املقاكتساب قتولمد قختزين قتطوير قتوزيع قتطبمق  املعرفة يف املؤسسة خالل االستثمار يف رأس 
 املعلومات لتحسني األداء قحتقمق  املمزة التنافسمة . قتكنولوجما

                                                           
 .44، ص  4992إدارة املعرفة ممارسات  قمفاهمم  ، مؤسسة الوراق للنشر قالتوزيع  عمان ، الطبعة األقىل ،   ،إبراهمم اخللوف امللكاقي1

 111، ص  4992،  1الطائي ، عبد الرمحن حسني العلي ، اقتصاديات املعلومات ، دراسة النشر قالتوزيع ، عمان ط حممد2

،يف العلوم االقتصادية ، عبد احلممد ابن باديس ، اسرتفرحاين حسني ، قاقع إدارة املعرفة يف تثمني رأس مال الفكري .مذكرة خترج لنمل شهادة امل3
 49، ص  4911مستغامن ، 
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 حمث أن الشكل التايل ميثل ذلك : -

 :  1متكاملة إلدارة املعرفة رؤية-5–1الشكل 
 
 
 

  
 
 

  

  
 
 
 
 

، إثراء للنشر قالتوزيع، األعمال قي منظمات اسرتاتمجمات اإلدارة املعرفمة، حسن  عجالننيحسالمصدر : 
 20ص ، 5005، عمان

 
 المطلب الثالث :أهمية وأهداف إدارة المعرفة .

 أوال : أهمية إدارة المعرفة .
إن أمهمة إدارة املعرفة متكن يف كوهنا مؤشرا على قجود طريقة شاملة ققاضحة لفهم مبادرات إدارة 

ت البمئة االقتصادية قتزيد واكبة متطلباملاملعرفة يف إزالة القمود قإعادة اهلمكلة اليت تساعد يف التطوير  قالتغمري 
وقف التنافسي من خالل الرتكمز على املوجودات غري املن عوائد الشركة قرضا العاملني ققالئهم قحتسن من م

قبناء على ذلك فإن الدقر الذي تقوم به ، ر نتائجها على املدى الطويلظهامللموسة اليت يصعب قماسها قت

                                                           
 62، ص  4994حسني عجالن ، اسرتاتمجمات اإلدارة املعرفمة يف منظمات األعمال ، إثراء للنشر قالتوزيع ، عمان 1

احملافظة على 
 املعرفة

ن:تدفق املعلومات م  
ةالبمئة الداخلم-  
ةالبمئة اخلارجم-  

 إدارة املعرفة

ة قإنشاء تطوير املعرفة احلالم
 املعرفة اوجديدة

 املعرفة األفراد

 قظائف إدارة املعرفة  كالتدفق

التعلم -  

انشاء املعرفة -  

اوجديدة االبتكار -  

 املعرفة 

 كرصمد

 تكنولوجما التعلمم 
 قظائف إدارة املعرفة     

اوجمع التجديد -  

تنظمم املعرفة -  
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إذ يتم مبوجبها اغناء العمل ، هتا حتقق نتائج رائعة يف السماق التنظممياإدارة املعرفة من خالل عملماهتا قممارس
 1كما جيعل الزبون مبتهجا يف تعامله مع املنظمة .،قتعزيز اإلنتاجمة 

 ظهور  إدارة املعرفة قأمهمتها يعودا إىل جمموعة من التحديات هي  أنقأشار البعض   
  .كمفمة اقتناء أثر الزبائن قخدمة حاجاهتم عرب الشبكة العاملمة  -   

 .لى حصة قمكانة يف السوق املنافسةعول كمفمة استخدام تكنولوجما املعلومات يف احلص -

اآللمة اليت  متكن الشركة من إعادة ترتمب أفكار العاملني قخرباهتم املرتاكمة من خالل تأسمس  مفهوم  -
 . 2لشركةلممق  قبناء القمم الوظمفمة التعلم التنظممي يف تع

 تبين فكرة اإلبداع عن طريف التشجمع مبدأ تدفق األفكار حبرية . -

تساعد على بناء ما يسمى " مبخصص املعرفة " قهو الشخص أق األشخاص  الذين لديهم معلومات  -
يس املعرفة إىل جانب ذلك نستطمع القول إن إدارة املعرفة تعمل على تكو ، حول موضوع أق ختصص ما

للمؤسسة بإنتاج املعرفة حسب ما يعمله لتعوض مجمعها يف بوتقة قاحدة قتطبق يف مجمع أجزاء املنظمة قتعودنا 
 بالنفع العام علمها .

 ثانيا: أهداف إدارة المعرفة .
 3:منها  فمما يلي القد تعددت أهداف إدارة املعرفة قتنوعت قميكننا يف هذا املقام أن نوجز بعض

أق غري ، تسهمل قتبسمط العملمات قخفض التكالمف عن طريق التخلص من االجراءات املطولة -(1
 ضرقرية قاحلد من الرقتني .

 االرتفاع قحتسني خدمة  العمالء عن طريق اختزال الزمن املستغرق يف تقدمي اخلدمات املطلوبة . -(5
 قالتخلص من الكبت قالضغط النفسي.، ةتبين فكرة االبداع عن طريق تشجمع مبدأ تدفق األفكار حبري -(7
 زيادة العائد املايل عن طريق تسويق املنتجات قاخلدمات بفعالمة أكرب . -(4
 لتحسن طرق إيصال املعلومات .، تفعمل معرفة قرأس مال الفكري –( 2
 قتطوير عالقتها مبثمالهتا .، حتسني صورة املؤسسة -(6
 قمن مث تعمممه على أفراد املنظمة .، تكوين مصدر موحد للمعرفة -(3

                                                           
 .44، ص  4992ياسر الصاقي ، إدارة املعرفة قتكنولوجما املعلومات ، دار السحاب للنشر قالتوزيع ، القاهرة ، 1

 . 42عبد الستار العلي ، مرجع سبق ، ذكره ، ص 2

 69، ص  20مجال يوسف بدير ، مرجع سبق  ذكره ،  ص 3
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 قنقل اخلربات الرتاكممة املكتسبة من قأثناء  املمارسة الموممة .، إجياد بمئة تفاعلمة لتجممع قتوثمق -(8

 المبحث الثاني: مجاالت إدارة المعرفة وعملياتها وإستراتيجيتها .
من الولوج فمها قلكن هذه اجملاالت  إن تطبمق إدارة املعرفة من طرف املؤسسة تفتح هلا جماالت متكنها

أما املطلب الثاين فمتناقل ، اختلف فمها الباحثون فهي متداخلة فمم بمنها قهذا ما سنتطرق له يف املطلب األقل
 مث نشري إىل إسرتاتمجمات إدارة املعرفة يف املطلب الثالث .، فمه العملمات  إدارة املعرفة

 ة .المطلب األول: مجاالت إدارة المعرف
قيذكر ، إن إدارة املعرفة تتطلب قجود تنسمق فاعل بني خمتلف املوجودات قالنشاطات داخل املؤسسة

Wiig قهذه اجملاالت متداخلة قيؤثر كل منها ، بصورة جديدة أن هناك أربع جماالت رئمسمة جيب إدارهتا معا
 :1يف اآلخر قهي كما يلي

 القدرة .، املهارات، الكفاءة، الرباعة، التجربة، جمال موجودات املعرفة: تشتمل على اخلربة-

: يشتمل على قدرات األفراد قمموهلم ققدراهتم املؤسسة لبناء املعرفة قاستخدامه من القدرات ق املمول جمال -
 أجل حتقمق احلد األعلى من مصاحل املنظمة .

 تها قثقافتها .جمال املؤسسة : يشتمل على أهداف املؤسسة قتوجهها قإسرتاتمجمتها قممارس-

 قهي : أخرىثالثة جماالت   Wiigكما يذكر 
 املعرفة  أي حد جيب على املؤسسة االستمرار يفقإىل ، قأين، جمال األعمال : الذي يركز  على ملاذا-

 جمال اإلدارة : الذي يركز على حتديد قتنظمم قتوجمه قمراقبة األنشطة ذات العالقة باملعرفة .-

 جمال العملمات الفعلمة : الذي يهتم بتطبمق اخلربات ألداء عمل مبين على أساس املعرفة .-

  2بعض اجملاالت املطلوبة لدخول عصر إدارة املعرفة قاليت تشتمل: morris قكما قضح
 اسرتجاع املعلومات                             * نظم إدارة املعلومات قاملعارف 

 تنظمم املعلومات . مبادئ إدارة املعرفة *                            . 

 . تصممم قواعد البمانات .                         * اإلدارة اإلبداعمة 

   قضايا احلقوق املعلوماتمة .                       * تصممم مواقع النشر االلكرتقنمة 
                                                           

 .33، ص  4996علي السلمي ،إدارة التممز مناذج قتقنمات اإلدارة يف عصر املعلومات ، دار غريب للطابعة قالتوزيع ، 1

، القاهرة  42مطر ، إدارة املعرفة قاالستثمار يف رأس مال املعريف قاوجامعات ، حبث منشور يف جملة الرتبمة قالتنممة ، العدد  الثبميت ، جوبري2 
 22، ص   4994
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 يوضحان جماالت إدارة املعرفة قاليت تشمل مايلي : قأناين قيف نفس السماق اجد أيضا كريسما
 إدارة معرفة الزبون  -الصناعة                               -

 اجملهزقن. -املنتجات                              -

 :إن هذه اجملاالت اليت أبرزها هذين  الباحثني جمسدة يف الشكل التايل 
 المعرفة في المنظمة.:مجاالت إدارة 3-1الشكل رقم

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Source ; Murillo , Garcia and  annabi K . Customer Knowledge management of the 

operqtional receqrch Society ,Vol 8 .No . Spring ,24 . 

 

إدارة معرفة ، من هذا الشكل أن جماالت إدارة املعرفة تشمل كل : من الصناعة تهإن ما ميكن مالحظ
قهذه عناصر  أساسمة جيب معرفة كل جمال من اجملاالت اليت ، العملمات العاملون، املنافسون، الزبون اجملهزقن

، قمعرفة األسواق اليت ينشطون فمهاذلك زبائنهم كيعتمد علمها قمثال ذلك قجوب معرفة منتجات املنافسني ق 

 مجاالت إدارة المعرفة في المنظمة

إدارة معرفة الزبون  الصناعة
  

 اجملهزقن املنتجات 

 

 العوامل االقتصادية 

 م . املوادن السوق

مة  م . العوامل التنافس  

  م . الفرص التسويقمة
 م . حاجاهتم 

 م .  خصائص  املنتجات
 اليت حيتاجوهنا 

زين معرفة اجمله  
 قمساهتم

  م . اجملهزين

 العاملون   العملمات املنافسون

 م. منتجاهتم 
 م. حول الزبون 

ول م . األسواق معرفتهم ح
 املنتجات 

نمعرفتهم حول اجملهزي  

ناقلة مناقلة معرفة الزبون م
مةمعرفة املنظمة للعامل  
 هزينمناقلة املعرفة من اجمل

 يف املنطقة

 م . اجملهزين 
 م . الزبائن 

 م . األسواق .
 م . العملمات 

ها م . املنظمات قتارخي
هاقأهداف   
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قمن أجل تغطمة اجملاالت ، قمناقلة املعرفة للعاملني داخل املؤسسة، أما العملمات  فهي مناقلة املعرفة الزبون
 : 1عدة مبادئ إلدارة املعرفة prusak - davenpartالسابقة فقد قضع دافمنبورت قبرقساك 

 إن إدارة املعرفة تتطلب االستثمار يف عدد من األنشطة مثل : -أ(    
 الكمبموتر . نظام  * تصممم امللفات قنقلها إىل

 * حترير ملفات قحتمملها على قواعد  معلومات .
 * تعلمم املوظفني قتدريبهم على تبادل قاستخدام املعلومات .

 . يف إنتاج املعرفة ينلعنصر البشري مع العنصر التقا دارة الفاعلة للمعرفة تتطلب هتجنياإلإن  -ب( 
 إن إدارة املعرفة حتتاج إىل مدير من خالل إجياد قظمفة ملدير املعرفة . –ج( 
 إدارة املعرفة عملمة ال تعرف نقطة هناية . -د (

 ملا سبق التفصمل فمه هو أن إدارة املعرفة تتسم بالسمات التالمة : كمحصلة  إن ما ميكن قوله
  ة.أن تكون فعالة قمؤثر  –      .تكون سهلة يف املتناقل نأ-

 .أن تتممز بكوهنا سهلة التوصل للمعرفة ققت احلاجة-
 المطلب الثاني : عمليات إدارة المعرفة 
ققد تبني من الدراسة احلالمة ، صمني يف هذا اجملالتتعدد الباحثني املخبلقد تعددت عملمات إدارة املعرفة 

فهناك بعض العملمات تكررت عند أكثر من ، تام حول تصنمف قترتمب تلك العملماتعدم قجود اتفاق 
قيف أكثر من منوذج من مناذج عملمات إدارة املعرفة قاليت ميكن قصفها بالعملمات  اوجوهرية األساسمة ، باحث

قمن ، تنا الالحقةاليت شكلت جمال من جماالت دراس قاالجتاهاتقهذا ما تربزه خمتلف اآلراء  ، إلدارة املعرفة
 بني هذه اآلراء اجد :

 

  2:بان قزمالؤه هذه العملمات كاآليتحدد تور 

  .االستحواذ علمها ) بتحديدها ملعرفة ذات قممة ( –                   إنشاء معرفة جديدة .-

  .حفظها ) بطريقة مالئمة قفعالة ( –التنقمح  ) بوضعها يف سماق حمدد ( .      -

                                                           
1Davenport and prusak , worping knowledge manage ring , what your organization knows , 

harvard Business Schools press , Bostons ,p 112 
2turban .efraimetal, information technology for management tohn wily and Sousing .New 

york .p25.   
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  .اإلدارة العملمة هلا ) بتقوميها قمراجعتها قتوضمح صلتها قدقتها (-

 قيف أي ققت قمكان .، متاحة ألفراد املنظمة حسب احلاجة إلمها تكون نشرها ) بأن-

  : أما ديفدسكارمي  فقد حددا حتديدا تفصملما قاسعا يف عشرة عملمات قهي 

 اوجمع قاحلصول على املعرفة  –               إنشاء قحتديد املعرفة .-

 التعلم قاستغالل قتطبمق املعرفة  –             تنظمم قتقاسم املعرفة .-

 محاية قتقومي املعرفة -

  التايل:قإلبراز  عملمات اإلدارة املعرفة قحتديدها قتوضمح املهام الفرعمة هلا ميكن االستعانة باوجدقل 
 دارة املعرفة قاملهام الفرعمة : مناذج لتحديد عملمات إ1-1اوجدقل رقم
 العمليات الفرعية العمليات األساسية المؤلف

 ـ تولمد طرق جديدة لعمل األشماء  إنشاء املعرفة  -1 
 ـ تطوير الدراية الفنمة 

 ـ حتويل املعرفة اوجديدة  إىل قممة  احلصول على املعرفة  -5 
 ـ جلب املعرفة اخلارجمة للمؤسسة 

 ـ قضع املعرفة اوجديدة يف سماق معمنة املعرفة  تنقمح -Turban 7توربان 

 ـ قضع املعرفة يف صمغة مالئمة  خزن املعرفة  -4 
 ـ حزهنا يف مستودع يسهل الوصول إلمها 

 ـ املكتبة اإلحتفاظ باملعرفة . إدارة املعرفة  -2 
 ـ تقومي املعرفة وجعلها ذات صلة قدقمقة

 الوصول إلمها .ـ صمغة مالئمة للمعرفة  تسهل  نشر املعرفة  -6 
 ـ املعرفة ممتاحة للجممع يف أي ققت قمكان .

 اهلمكل  –احلوار  –احملاكاة–ـ أسالمب اإلبداع  إنشاء  -0 ديفدسمكايرقم
 ـ التدقمق املعريف  ـ حتلمل املستوى  للتحديد  -2 

 ـ تقنني النصوص قحتلمل املفاهمم 
 ـ حتمد اخلربة 

 ـ طلب املعرفة  اوجمع  -3 
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 قاالسرتجاعـ االستقصاء 
 ـ إدارة املعرفة  التنظمم  -4 

 ـ خرطنة املعرفة 
 ـ املمارسات األفضل  التقاسم  -1 

 ـ تقاسم أفضل من حوادث املعرفة .
 ـ مجاعات املمارسات املشرتكة .

 ـ فرق متعددة الوظائف .
 ـ تصممم فضاء العمل 

 ـ مراجعات ما بعد العمل . التعلم  -6 
 ـ لونماتالقرار .

 ـ تواريخ املشرقعات . 
 ـ سرد القصص  ـ شبكات التعلم 

 ـ أنظمة الدعم القرار   ـ إدارة التشغمل  التطبمق  -7 
 ـ إدارة األصول الفكرية  استغالل  -9 
 ـ  إدارة احلقوق امللكمة الفكرية  احلماية  -8 
 ـ تقومي إدارة املعرفة  ـ معابر إدارة املعرفة  التقومي  -01 

 الفكري .   ـ حماسبة رأس املال
" إدارة املعرفة : املفاهمم قاالسرتاتمجمات قالعملمات " الوراق للنشر ، اجم عبود اجمالمصدر : 

 .01ص ، 2111، قالتوزيع،األردن
حددت     ( escwa)قيف دراسة أجرهتا اللجنة االقتصادية قاالجتماعمة لدقل غريب آسما " االسكو "  

 :  1عملمات املعرفة كاآليت 
قحتتاج ، عملمة دقرية تبدأ عندما يتم إنتقال املعرفة من فرد إىل آخر داخل املؤسسةقهي تكوين المعرفة :أ(    

 بداع الذي بدقره  حيتاج إىل من يديره .اإلعملمة التكوين املعرفة إىل 

                                                           
اللجنة االقتصادية قاالجتماعمة لدقل غريب أسما "األسكوا"،منهجمة إدارة املعرفة مقاربة جتريبمة يف قطاعات مركزيةيف دقل اإلسكوا 1

 .2،ص4992األعضاء،
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نتمجة للكم اهلائل من املعلومات صار من الضرقري جتممع قترتمب قتنظمم قتصنمف هذه  ب( تنظيم المعرفة:
 املعلومات عن طريق استخدام احلاسبات قتقنمات املعلومات .

قلكي يتم تقاسم املعرفة قنشرها ال بد أن يعمل مدير املعرفة على إجياد ثقافة تنظمممة  ج( تقاسم المعرفة: 
املشاركة فمها داخل املنظمة عن طريق استخدام تقنمات إدارية مثل التقومي السنوي على تقاسم املعرفة ق ث حت

 باإلضافة إىل املكافآت قاحلوافز التشجمعمة . ،ألداء املوارد البشرية
قبعد أن تتم  عملمات التكوين قالتنظمم قالنشر قالتقاسم ال بد من استخدام د( استخدام المعرفة وتطبيقها:

 يف حتقمق الفائدة املوجودة  منها . املعرفة قتطبمقها
قمن جانب آخر ذي صلة إجته العلي قآخرقن إىل حتديد عملمات إدارة املعرفة يف ضوء النظر  إىل 

قبناء على ذلك مت تصنمف قترتمب عملمات إدارة املعرفة  ،قلمس كإدارة معلومات ، إدارة املعرفة كإدارة أفراد
 :  1قفقا ما يلي

فقد تكون موجودة يف عقول العاملني أق يف النظم ، حمث يتم البحث عن املعرفة: تشخيص المعرفة -أ(
 قميكن تشخمص حالة املعرفة يف املؤسسة من خالل :، قاإلجراءات

 حتديد الوجود املعريف يف املؤسسة . -

 حتديد أماكن قجود الثرقة املعرفمة . -

 أشكال اليت ختتزن فمها .احتديد  -

 املعرفمة قالرتتمب أقلوياهتا  قأمهمتها .متممز أهم هذه املوجودات  -

التداقالت قاحلوارات ، قيتم هذا عن طريق مصادر داخلمة : مثل : املؤمتراتاكتساب المعرفة :  -ب(
 .أق يف طريق مصادر خارجمة مثل اخلرباء قاملستشارين قاستقطاب العاملني اوجدد ، ق الزبائن قاالتصال بالزمالء

 توليد المعرفة : -ج(
صد هبا إبداع قتكوين املعرفة قالعمل على تولمد رأس املال معريف جديد حلل القضايا قاملشكالت قيق

 بطريقة متبكرة  مما يعطي للمؤسسة قممة تنافسمة قمكانة عاملمة .

                                                           
 02الستار العلي ، مرجع سبق ، ذكره ، ص  عبد1
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قيتم ذلك يف الذاكرة التنظمممة اليت حتوي جمموعة متنوعة من املعارف كالوثائق ققواعد تخزين المعرفة : -د(
قهناك عدة طرق للتخزين كالتدقين قاالعتماد على ، ت اإللكرتقنمة قاملعرفة املخزنة يف النظم اخلبريةالبمانا
 التقنمة.

 تطوير المعرفة وتخزينها :  -هـ  (
ما يعين ضرقرة االستثمار يف رأس ، قيتم ذلك من خالل تطوير املعرفة قزيادة قدرات قكفاءات صناع املعرفة

العاملني األكثر كفاءة يف جمال اإلدارة املعرفة قالرتكمز على التعلم التنظممي مما يزيد مال البشري ،قاستقطاب 
 من إنتاجمة املؤسسة .

قالتطبمق مما حيسن ، قالتعلم يأيت عن طريق التجريب، قتتطلب املعرفة التعلم قالشر تطبيق المعرفة :  -و (
كون هناك حتلمال قتقوميا نقديا لتولمد أسالمب حديثة قيف عملمة التعلم  جيب أن ي، من مستوى املعرفة قيعمقها
قهذا التطبمق ، كما أن املعرفة تفقد قممتها إذ مل تطبق " فاملعرفة قوة إذا طبقت "،  قمعرفة تستخدم يف املستقبل

حمث تنتفي احلاجة لعملمات تولمد قختزين قتطوير املعرفة ، يعمل على حتسني مستواها قجيعلها  أكثر عمقا
قمن أجل التوضمح أكثر ميكننا قضع جدقل يبني العملمات ، عها إذا مل يتم تطبمقها قاالستفادة منهاقتوزي

 قهذا ما يربزه اوجدقل التايل :، السائدة مع خصائصها حبمث يكون خمتصرا قجامعا ملا سبق ذكره
 : العمليات السائدة في إدارة المعرفة .2-1جدول رقم

 الخصائص العملية
ـ حتديد أفضل املوارد املعرفمة املتاحة داخل املؤسسة قخارجها قالالزمة لتحقمق األهداف  املعرفة قتطويرها اكتسابـ 

 املخططة .
ـ تقومي صالحمة الوثائق السائدة يف األنشطة املؤسسة قحتديث املعلومات باستمرار لضمان دقام  ـ تنظمم املعرفة قختزينها 

 القدرة التنافسمة .
 ـ تتضمن استمعاب املقدرة قاملعرفمة قترمجتها إىل عملمات قابلة للتنفمذ على أرض الواقع . فة قاستخدامهاـ نقل املعر 

قحتسمنها عرب تغمري اآللمات ، املعرفة، ـ اعتماد مقايمس قاضحة لتحديد القممة املضافة بواسطة ـ قماس املعرفة قحتسمنها 
 املستخدمة يف صنع القرار 

دراسة حالة جملموعة االتصاالت األردنمة ، ق، عملمات إدارة املعرفة قتأثريها يف حتقمق املمزة التنافسمةحممد فال: المصدر 
حبث مقدم يف إطار املؤمتر الدقيل الرابع حول املنافسة قاالسرتاتمجمات التنافسمة للمؤسسات الصناعمة خارج قطاع احملرققات 

 10ص ، 5010نوفمرب    10 ق 00اوجزائر ، جامعة الشلف، يف الدقل العربمة
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 المطلب الثالث: استراتيجيات إدارة المعرفة .
 إن مصطلح اإلسرتاتمجمة عرف عدة تعار يف ذات رؤى متعددة قميكن إبراز بعضها منها كما يلي : 
ر " اإلسرتاتمجمة على أهنا " حتديد األهداف قاألغراض الرئمسمة قطويلة األجل ليعرف " ألفرد تشاند -

 . 1قإعداد عدد من بدائل التصرف قختصمص املوارد الضرقرية لتنفمذ تلك األهداف، للمؤسسة

 اإلسرتاتمجمة هي قدرة املؤسسة على تطبمق إسرتاتمجمة حمددة إلدارة املعرفة . -

 تراكم خربات قممارسات قتطبمق حلول قتنظممها قتقمممها . -

 . .تثمار املوارد قاألصول غري امللموسةقمن بني خصائصها فهي تعرب عن جاهزية املنظمة قاستعدادها الس -

 .تساعد يف دراسة قحتلمل  املكانة اإلسرتاتمجمة للمنظمة من خالل تقممم تأثري املنظمة  -

  .تعترب املستوى اإلداري األرقى يف استغالل املعرفة -

 .تعمل على حتقمق التعلم  -

  .توجه سلسلة العملمات حنو التنامي قزيادة القممة -

 اسرتاتمجمات النقل :قهي عشرة  -

 نقل املعرفة بني االفراد . -0

 نقل املعرفة من األفراد إىل اهلمكل اخلارجي . -2

 نقل املعرفة من اهلمكل اخلارجي إىل األفراد  -3

 نقل املعرفة من اوجدارة اوجوهرية لألفراد إىل اهلمكل الداخلي  -4

 نقل املعرفة من اهلمكل الداخلي إىل اوجدارة الفردية  -1

 ضمن اهلمكل اخلارجي نقل املعرفة  -6

 نقل املعرفة من اهلمكل اخلارجي  إىل اهلمكل الداخلي . -7

 نقل املعرفة من اهلمكل الداخلي إىل اهلمكل اخلارجي . -9

 نقل املعرفة من داخل اهلمكل الداخلي . -8

 تعظمم تكوين املعرفة . -01

 قهناك من يرى بأنه توجد أربعة أنواع من االسرتاتمجمات قهي :     
 الرتممز : هتتم باعتماد على املعرفة الضمنمة احملولة إىل معرفة ظاهرة . إسرتاتمجمة -1

                                                           
 .69، ص 4993نبمل حممد مرسي ، اإلدارة اإلسرتاتمجمة ، تكوين  قتنفمذ اسرتاتمجمات التنافس ، اوجامعة اوجديدة للنشر ، اإلسكندرية ، 1
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 االسرتاتمجة الضمنمة : االعتماد على املعرفة الضمنمة  -5

 اإلسرتاتمجمة املركزية إلدارة املعرفة  :االعتماد على مجمع املعارف . -7

 زة .اإلسرتاتمجمة غري املركزة إلدارة املعرفة : االعتماد على املعرفة املرم -4

 أما بالنسبة للمؤسسات فإهنا بصفة عامة تتبقى إسرتاتمجمتني متممزتني مها :
 ق تعتمد على املعرفة  الصرحية بوصفها  معرفة قماسمة رمسمة قابلة للوصف قالتحديدإستراتيجية الترميز :  -أ( 

سة تعمممها على مجمع  ميكن املؤس، النقل قالتقاسم قميكن حتويلها بسهولة إىل قواعد بمانات ققاعدة معرفة
تسمى هذه اإلسرتاتمجمة ، العاملني من أجل اإلطالع علمها قاستمعاهبا قتوظمفها يف األعمال املؤسسة املختلفة

أيضا بنموذج مستودع املعرفة ألهنا تعمل  على جتممع املعرفة الداخلمة قاخلارجمة يف نظام توثمق  أق مستودع 
ملمة التبادل املعرفة بنقل املعرفة من الفرد إىل املستودع مث من املستودع إىل املؤسسة قجعله متاحا للعاملني يف ع

قهي مبثابة األسلوب الذي حيق اقتصاديات احلجم يف املعرفة ألن املعرفة املرمزة يعاد استخدامها مرة ، الفرد
 .تلوى األخرى 

، غري رمسمة، قابلة للرتممز القماسيتركز على املعرفة الضمنمة قهي املعرفة غري ة : نإستراتيجية الشخص -ب(
إمنا قابلة للتعلم باملالحظة املباشرة قاملعايشة املشرتكة قالتشارك يف ، غري قابلة للوصف قالنقل قالتعلمم قالتدريب

تسمى هذه اإلسرتاتمجمة أيضا بنموذج شبكة املعرفة ألهنا ال حتاقل أن ترمز أق تستخرج ، العمل قالفريق قاخلربة
 ن األفراد .املعرفة م

أن هاتني اإلسرتاتمجمتني مرتابطتني قمتداخلتني حمث مزجيهما يتم ترممز قخزن املعرفة الصرحية ألهنا 
قالكامنة لدى اخلرباء يف  الضمنمة لتكون مستودع املعرفة املتاحة للعاملني يف حني تظل املعرفة  سهلة التوثمق 

 1.جماالت  خرباهتم
 
 
 
 

 
 

                                                           
1efraimturban et al .management information Suystems new york p396 / 402 . 
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 المبحث الثالث: عناصر إدارة المعرفة ونماذجها ودعائمها .
تعتمد إدارة املعرفة لنجا  تطبمقها يف املؤسسة على عدة عناصر اوجوهرية اليت تتفاعل مع بعضها البعض قهذا 

 املطلب الثاين، يف تطبمق إدارة املعرفةيف مث نشري إىل النماذج اليت تسرتشد هبا ،ما سنتطرق له من املطلب األقل

 فتتناقل فمه دعائم إدارة املعرفة.  أما املطلب الثالث
 المطلب األول: عناصر إدارة المعرفة .

إن إدارة املعرفة تتضمن العديد من العناصر اوجوهرية اليت تتفاعل قتتكامل مع بعضها البعض مؤلفة 
رى العديد من الباحثني أن إدارة املعرفة نظاما معرفما فعاال يساهم مباشرة يف اجا  املؤسسة اليت تطبقه قي

 تتضمن العناصر التالمة :
 : عناصر إدارة المعرفة3-1الشكل رقم

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Source; Kermally , ibid,P05 

 

 :1قمن خالل هذا الشكل ميكن إعطاء شر  موجز لعناصر إدارة املعرفة قفق ما يلي

 

                                                           
1Kermally , Effective Knowledge Management , a best , pachkage blue pruit 2002 ,p05 

ةأجندة املعرف  

ومات املعرفة مقابل املعل  

 اساسية

فة عناصر إدارة املعر   

 تطبمقها

 درقمسن القمادة

 دقرة املعرفة حاالت قممارسات
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 : تعترب إدارة املعرفة أساسمة قلمست موضة فاملعرفة هي إحدى أساسمات املوجودات غري أساسية
بوجود  االبتكارات لذا فإن إدارة امللموسة يف  عملمات املؤسسة قتزداد  منتجات  العديد   من املنظمات 

 املعرفة موجودة لتبقى .

 : مثل حمركات البحث قأدقات االستكشاف ، تتكون من فرق املعرفة ققواعد املعرفة  أجندة المعرفة
قأدقات التعاقن ، اليت تساهم الذكاء الصناعي يف توضمحها قاألدقات التصورية اليت ختدم األسواق املالمة

قمراكز املعرفة اليت تقوم مبهام متعددة مثل حتديد مكتسبة املنشأة قتشكمل حماقر نقل املعرفة ، قغريها قاملؤثرات
التنظممي ، قاملؤسسة املتحكمة اليت تقوم مبؤسسة  ثقافمة فمها التعلم، يف الداخل قاخلارج مع بنوك املعرفة العاملمة

العامل اإلنساين كعامل اجا  فمها تفوق أمهمة  قالنمو من خالل إبداع قتطوير املؤسسة املتحكمة قالرتكمز على
قمجاعات املمارسة قهي جمموعة من األفراد ممن يتشاركون يف االهتمام قيواجهوا مشاكل ، االهتمام بالتقنمة
 قأخريا خطة عمل مكان املؤسسة اآلين قالطريق املوصل ملستقبلها املتطور .، يستطمعون حلها

د من التفريق بني املعرفة قاملعلومات حبمث أن املعرفة عبارة عن تولمفة من ال بالمعرفة مقابل المعلومات : 
املواهب قاألفكار قالقواعد قاالجراءات اليت تقود النشاطات قالقرارات قيأيت يف أعلى هرم الذكاء قهو عبارة 

 شكلعن إضافة اخلربة إىل تولمفة املعرفة من خالل عملمة تطبمق أما املعلومات فهي بمانات هلا 
قيتم حتول البمانات إىل معلومات من خالل عملمة معاوجة اليت تقوم هبا نظم قحمتوى يناسب استخدام خاص 

 املعلوماتمة .
 : إذ تبدأ جبمع املعرفة مث تصنمفها مث تنظمها قختزهنا مث املشاركة قالنشر مث الوصول دورة إدارة المعرفة

 التعريف قهذا تستمر العملمة .مث ، قاالستخدام مث اإلجياد )  التكوين (

 : قمنها اجد أنه جيب أن ميتلك هؤالء ، لقمادة املعرفة صفات متعددة ال بد من توفرها قيادة المعرفة
القادة رؤية قاضحة قموقف ذق قممة حول مشاركة املمارسة الفضلى قاالبتكار األسرع قإعادة استخدام املعرفة 

 مث تقدمي إطار عام سهل للعمل مع إمكانمة تطويره .، قتطوير القدرات قاملوجودات الفكرية

 : أكد العديد من الباحثني على ضرقرة تطبمق إدارة املعرفة يف الشركات لتؤيت مثارها التطبيقات ،
أن تطبمق املعرفة هو الذي  fieldenقيبني فملدين ، فالتطبمق قحده هو الذي يعزز املعرفة قمين من املنافسة

ة قفائدة املعرفمة قخاصة يف العملمة االسرتاتمجمة املتعلقة يف التحقمق اوجودة العالمة حيكم من خالله فعالم
 لذا فاملعرفة قوة إذا طبقت .، للمنتجات قاخلدمات ملقابلة  حاجات الزبائن

 : لقد طبقت " إدارة املعرفة " يف  العديد من الشركات قمن أشهرها شركة  حاالت وممارسات 
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Life scnadier دخلت يف ممزانمتها  امللكمة الفكرية قملوجودات غري امللموسة قاليت خلصت إىل شركة أ
 املعادلة التالمة :

تقنمة املعلومات + رأس مال الفكري +قمم علما أن رأس مال الفكري = رأس مال الزبون المنظمة الذكرية : 
 + رأس املال البشري + رأس املايل اهلمكلي 

 إذا اشرتكت مع بعضها البعض بشكل فعال قمتكامل أذن إىل تطوير املؤسسة. قمما سبق نرى أن هذه العناصر
 المطلب الثاني: نماذج إدارة المعرفة :

حمث أن هذه النماذج اختذت أشكاال عديدة ، قدم العديد من الباحثني مناذج خمتلفة إلدارة املعرفة
اسرتاتمجمات معرفمة تساعد هذه قعرقض مبسطة للمعرفة قكان هدف كل باحث توجمه املنضمات لبناء 
باإلضافة إىل االستفادة من أكرب  ،املنظمات لتحقمق أهدافها حبل مشكالهتا قح ى تتماشى مع متغريات العصر
 قمن بني هذه النماذج : ، قدر من املوظفني ح ى تصل هذه املؤسسات إىل مرحلة اإلبداع قاملنافسة

 كوردت : ر أوال : نموذج ما
مراحل تغطي عملمة نقل املعرفة  ةستن ممدخل إلدارة املعرفة يف املؤسسات قيتألف  اقرت  ماركوردت

النقل ، استخراج املعلومات قحتلملها، التولمد قاخلزن، إىل املستخدم من خالل اخلطوات التالمة : اكتساب
منوذج مار كوردت  قمن خالل هذه العناصر املرحلمة ميكن بناء شبكة تشابكمة متثل1التطبمق قاملصادقة، قالنشر

 قفق التصور الشكل التايل : 

 نموذج باكوردت :4-1الشكل رقم 
 
 
 

 
 

  

Source :MARQUARDT ;IBID ;27 . 
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بفعالمة قكافمة حال منو هذه العملمات الست قتفاعلها قمن الشكل يتضح أن املؤسسات تتعلم 
فاملعلومات جيب أن توزع من خالل قنوات ، قبالتايل فإن هذه العملمات غري مستقلة عن بعضها البعض

 ق التنقمح لعملمات املراجعة إن جيب أن ختضع إدارة املعرفة قبشكل مستمر، متعددة هلا فرتات زمنمة خمتلفة
  .املتعلقة اليت تقود املعرفة خالل كل مرحلة من هذه املراحل الست املؤسسة  بناء  قتقع إدارة املعرفة يف قلب

 : جقي Wiigثانيا : نموذج 
 1ققسمه إىل منوذجني قمها :، منوذج إلدارة املعرفة جلقد قدم قي     
 نموذج دورة تطور المعرفة المؤسساتية : -1

 يتكون النموذج من مخس مراحل أساسمة قهي :
 : بداعاإل، ر املعرفة قإعدادها من خالل عملمات التعلمميتطو  ري جي مرحلة تطور وإعداد المعرفة ،

 سترياد املعرفة من خارج املؤسسة .إ ق هتدف إىل جلب قمن خالل جهود البحث اليت ، قابتكار

  السمطرة على املعرفة قاكتساهبا قختزينها قاالحتفاظ هبا يف هذه املرحلة تتم  المعرفة :إكتساب مرحلة
  .يف علمات املعاوجة املختلفة من أجل حتقمق عملمات الرفع من خالل املعرفة ستخداماإلمن أجل 

 يف هذه املرحلة جيري تنظمم املعرفة قحتويلها إىل أشكال مفمدة  المعرفة:يب هذمرحلة غربلة وت
 إىل قواعد معرفة قهذا جيعل املعرفة قادرة على حتقمق املنافع للمؤسسة . للمنظمة قهنا قد حتول املعرفة

 : خالل هذه املرحلة جيري توزيع قنشر املعرفة ح ى تصل إىل كل مركز  مرحلة توزيع ونشر المعرفة 
املستندة نقاط العمل .قجترى عملمة التوزيع قالنشر عن طريق التعلمم قالربامج التدريسمة قالنظم قكل نقطة من 

ألفراد قاالجراءات قالتقنمات قاملنتجات ) اقيتم توزيع قنشر املعرفة لتشتمل ، باملعرفة قشبكات األعمال اخلبرية
 سلع قخدمات ( .

 : للمراحل  محصلةيف هذه املرحلة تكون املنظمة قد تبنت قطبقت املعرفة ك  مرحلة الرفع المعرفي
قهي حتقق ، قهذه املمزة تشبه ممزة الرفع املايل، ممزة الرفع املعريف قهنا تبدأ املنظمة حتقق، األربعة السابقة

 قتكون أساسا متمنا للممزة التنافسمة، قتزيد عملمات االبتكار قاإلبداع، للمؤسسة عملمات تعلم أفضل

 موذج دورة تطور المعرفة الشخصي :_ن2

 يتكون هذا النموذج من املراحل اخلمس اآلتمة :
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غري قاضحة  قغري مفهومة بصورة جمدة قهذه املعرفة الكامنةالكامنة عير المدركة :مرحلة المعرفة  -
 أقيل عن مفهوم جديد . عقانطبا ، قهي عادة تعرب عن حملة عابرة

قاضحا قجيري العمل معه بصورة ق يكون جزء من هذه املعرفة معرقفا : المرحلة المعرفة المثالية  -
أما أغلب هذه املعرفة  قاليت تتعلق بالرؤى قالنماذج الفعلمة فإهنا لمست  معرقفة بصورة كافمة قتكون ، قاضحة
قميكن القول أ املقارنة املرجعمة تقع ضمن هذه ، قيكون بلوغها قالوصول إلمها يف صورة غري قاضحةضمنمة 
 املرحلة .

سمة قاسرتاتمجمات حل املشكالت قتتعلق تتعلق هذه املعرفة بالنظم األسامرحلة المعرفة النظامية :  -
قهذه املعرفة يطلق ، باملبادئ العامة قبتعبري آخر فإن هذه املرحلة تتعلق باملعرفة الصرحية الواضحة املعرقفة جمدا

 علمها أحمانا املعرفة العممقة قجيري استخدامها من اجل بناء النظم املستندة باملعرفة .

رحلة تتعلق باملعرفة قبصناعة القرارات قهي معرفة تكون يف أغلب هذه املمرحلة المعرفة الوافية : -
تعلق بدعم القرارات قاألعمال الموممة قتستخدم بصورة قاضحة قتقع عملمات تق ، األحمان  معرفة صرحية

 التدريب ضمن هذه املرحلة .

ة إىل درجة جتعل يف هذه املرحلة تصبح املعرفة قاضحة بصورة كافممرحلة المعرفة العاملة الروتينية : -
ام بصورة مؤمتنة قبصورة رقتمنمة دقن ههذه املرحلة من أجل أداء امليف  قتستخدم ، من املمكن أمتت هذه املعرفة

 .اجة إىل إعطاء مربرات قشر  األسباب احل

 ا : نموذج نجم عبود نجم : لثثا
املمزة ( قمن مممزات هذا النموذج  –التدفق  –منوذج ) الرصمد  هلقد قدم " اجم عبود " منوذج إلدارة املعرفة قمسا

 1اجد :
 قلعملمات املعرفة قجملاالهتا .، قألنواع املعرفة، أنه شامل ملصادر املعرفة (أ

حمث أن التعلم هم عملمة ، حبمث أنه هناك تعلما قإنشاء املعرفة اوجديدة ) ابتكار (، أنه منطقي (ب
امها قإنشاء املعرفة اوجديدة هو القوة احملركة املتجددة جتعل املؤسسة تعمل مبا تعرفه يف كل أحنائها قأقس
 للمؤسسة قعملماهتا قمنتجاهتا قخدماهتا  قاستدامتها .
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حبمث يبدأ يتصاعد يف الرصمد املعريف إىل التدفمق املعريف قصوال إىل املعرفة  كممزة أي أنه  يج(  أنه حتفمز 
 ينعكس إجيابما على املمزة التنافسمة للشركة .

 إن هذه املممزات قاخلصائص السابقة الذكر أقضحها الدكتور اجم عبور اجم يف املخطط الشكلي .  
 : نموذج نجم عبود نجم  : 5-1الشكل رقم 

 نموذج الرصيد ـ التحقق ـ الميزة .
 املعرفة تعظمم املمزة 

 
 

 االبتكار 
 

 
 

 

 

 

 

 

 معرفة ال                                                                                                

 عملية   

 

 التعلم  

  

 
الوراق للنشر ، الطبعة األقىل، إدارة املعرفة املفاهمم قاالسرتاتمجمات قالعملمات، اجم عبود اجمالمصدر :  

 -156ص ، 5002، عمان، قالتوزيع
 

  جديدة تماما     تحسين المعرفة   إعادة استخدام المعرفة 

  

حتقمق 
ةممزةاملعرف  

الذاكرة  –النظم  منتجات عمليات  الفرق  –األفراد     –الزبون  

  العالقات 

 تحديد
 أصول 
 المعرفة 

ث والتطوير ن المعرفة    االهتمام بالبحياستقطاب واكتساب     النشر والتقاسم   المعرفة  تحس  

 وعي المعرفة 

ضمنية                  كامنة                 مجهولة                               صريحة  

 اهتمام باملعرفة

 داخلية                                        مصادر المعرفة                      خارجية 
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قمن خالل مالحظة هذا الشكل يتضح أن هذا النموذج يشمل على جمموعة من املراحل قاليت ميكن إبرازها  
 1كما يلي :

يف هذه املرحلة يكون اهتمام بكمفمة جتسمد دقر املعرفة قالنظر يف املصادر هتمام بالمعرفة : أوال : مرحلة اإل
  .بالرصمد املعريف هتمامهنا يكون اإلق اليت حتتاجها املؤسسة 

، الكامنة،الضمنمة ،معرفة املؤسسة الصرحية أي أن هناك قدرة على التمممز بني أمناط ثانيا : وعي المعرفة : 
  .قاجملهولة يف هذه املرحلة يكون االهتمام بالتقممم األقيل من أجل إنشاء القممة قاكتساب املمزة التنافسمة

تدقر حول حتديد ما يف هذه املرحلة يتحول قعي املعرفة إىل خطوات عملمةثالثا : تحديد أصول المعرفة : 
هتمام أكثر بتطوير املعرفة من خالل البحث اإلقيكون هناك ، مدى معرفة املؤسسة قالنظر إلمها كأصول معرفمة

  .قالتطوير الذي يوجه عادة حنو تطوير املنتجات قاخلدمات
توظمف املعرفة يف أعمال املؤسسة قتعمممها  درملرحلة تبدأ بوايف هذه ارابعا : تحقيق ميزة المعرفة : 

قذلك بتطوير عالقاهتا بالزبائن كمصدر متجدد للمعرفة اوجديدة اليت تساهم يف إنشاء القممة قحتقمق ، قتقامسها
 بتكار .إذ تتحول هنا املؤسسة من مرحلة التعلم إىل مرحلة اإل، املمزة التنافسمة يف املؤسسة

ج قتكون قادرة على استخدام ضو هنا إدارة املعرفة تبدأ  مبرحلة النالمعرفة :  ةستدامإعظيم رافعة و خامسا : ت
أصول املعرفة يف عملمات متزايدة فهي تقضي على الرقتني الذي يعمق األفراد قحيد  من قدرهتم على املبادرات 

 االبتكار .املعرفة ق  اليت حتقق إستدامة جتديداوجديدة قإنشاء املعرفة اوجديدة 
نستنتج أن الباحثني اختلفوا قتشاهبوا يف كثري من اجملاالت اليت يستوجب إتباعها يف إدارة قمما سبق         

 فهذا دلمل على تشعب إدارة املعرفة .، معرفة املؤسسة قكذا العناصر قالنماذج اليت يتطلب إتباعها
 المطلب الثالث : دعائم إدارة المعرفة :

املعرفة لنجا  تطبمقها يف املؤسسة على عدة دعائم منها املتعلقة بالعنصر البشري اخلاص تعتمد إدارة 
قمنها دعائم أخرى تتعلق بالتكنولوجما ، مبؤسسة املعرفة قالذي خيتلف على ما هو علمه يف املؤسسات التقلمدية

 تصال .احلديثة للمعلومات قاإل
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 أوال : دعم إدارة الموارد البشرية .
إدارة املعرفة تتمحور حول املوارد البشرية املوجودة يف املؤسسة سواء يف خلق املعرفة أق تقامسها أق  مبا أن

 تطويرها .
قاملزايا قخدمات العاملني تنظر ، قإدارة املوارد البشرية تضم عدة أقسام متنوعة قمتخصصة للتوظمف قالتدريب

هامة لكل العملمات قاألنشطة اليت متارسها املؤسسة إىل العامل على أنه مصدر الفكر قرأمسال بشري قركمزة 
1قمن أمهها ما يلي 

: 
فهم البمئة قمتطلباهتا : يتطلب هذا النشاط إاجاز الوظائف التالمة : التنبؤ قختطمط املوارد البشرية على  -

 املطلوبني .حتديد كم قنوع العمال ، حتلمل قتصممم الوظائف، استحداث برامج املسار الوظمفي، املدى الطويل

 التوظمف : تتضمن استقطاب املرشحني قاختمار األفضل .-
تتضمن مجع املعلومات اخلاصة بالسلوك قاألداء قحتديد مستويات ق أدائهم : ق تقومي سلوك العاملني  -

  .ألداءااألداء الفعلمة قتقومي 

قتصممم برامج التدريب قالتطوير لزيادة قدرات قأداء   يدـ التدريب قالتطوير : تركز هذه الوظمفة على حتد
 العاملني .

فهم لألسباب قاألسالمب املستخدمة من قبل ، عالقات العمل : هتتم باحرتام  حقوق العاملني -
 املفاقضات قحل النزاعات مع العاملني .، العاملني

قالسالمة املهنمة أقال،   لصحةامراقبة قتقممم بنمة العمل يف جانبها املادي قاالجتماعي لغرض حتقمق  -
 .قرفع  الرق  املعنوية للعاملني ثانما 

إن الدقر الذي تقوم به املوارد البشرية يف حتقمق إدارة  املعرفة  يتطلب استعراض اسرتاتمجمات إدارة 
اج األمر إىل ففي مراحل الباكرة من تصممم منوذج إدارة املعرفة حيت، املعرفة قدقافعها من منظور املوارد البشرية
اجات اليت احلقما هي طبمعتها ؟ قأين تقع هذه املعرفة ؟  قما هي ، حتديد املعرفة املناسبة  املطلوب إدارهتا

نبغي تلبمتها قالفجوات  اليت جيب على املؤسسة أن تتداركها ؟ إن حتديد مهمة املؤسسة قنظرهتا إىل املستقبل ي
الواجب   املوارد البشرية يساعد على حتديد مإذا كانت املعرفةإدارة مع تعريفات املهام الوظمفمة اليت تؤمنها 

قجيب أن توضع إسرتاتمجمات إدارة املعرفة قإدارة املوارد البشرية قفقا ألغراض ، إدارهتا معرفة ضمنمة  أم صرحية
ى املعرفة الضمنمة فإن كانت للمؤسسة مشاريع ابتكاريه فإن إسرتاتمجمة إدارة املعرفة تركز عل، املؤسسة
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أما يف حالة املعرفة الصرحية فمجب على إدارة ، توظمف املواهب  ،أماإسرتتمجمة إدارة املوارد البشرية فرتكز على 
دارة إكما تساعد،  املوارد البشرية أن تتبع إسرتاتمجمة نشر املعرفة عن طريق التدريب اليت تكفي لسد احلاجات

قتعمني أفضل قسملة حلمازهتا قتقدير  لى حتديد مصادر املعرفة املطلوبةاملوارد البشرية قمادة املؤسسة ع
قهي اليت تقمم الصلة بني إسرتاتمجمة املؤسسة قمعرفة العاملني ، توفرها يف العاملني املعرفةاألساسمة املطلوب 

يب بذلك قلتحديد فرص التدريب قتتمكن عملمة التوظمف قالتدر ، فهي تعترب حمدد احلاجات قرادمة الفجوات
 : 1الفجوات املعرفمة قمن املساعدة على احلصول على قوة عاملة منسقة مع اخلطط اإلسرتاتمجمة تضممق من 

كما تعترب عقول العاملني أعظم قواعد البمانات ،  تعترب املوارد البشرية أهم عناصر إدارة املعرفة
أن تسمح  لكل فرد فمها أن يتحدث مباشرة مما يتوجب على إدارة املوارد البشرية يف أية مؤسسة ، قاملعلومات

قيساهم ذلك يف أن يشعر األفراد الذين يقدمون مثل تلك ، قيستفمد من أكثر األفراد قأقدمهم خربة فمها
كما أنه من الضرقري أن توفر املؤسسة لذقي املعرفة قالكفاءة املتممزة ،  املعلومات املقمدة باألمهمة قاالحرتام

لمس أقلها احلوافز اليت تتضن ،  حتتكم على اشراك غريهم مبا لديهم من معارف قخرياتاحلوافز املناسبة اليت
 .استمرار متتعهم باالحرتام بعد أن  يقدموا ما لديهم من املعرفة للغري 

قهو ، من برامج  إدارة املعرفة  هاما آخر أثناء املراحل الباكرة كما متارس إدارة املعرفة البشرة دقرا
فتساهم بذلك يف خلق ، ققضع القواعد، إنشاء قرين إدارة املعرفة قرسم معامل برنامج إدارة املعرفة املساعدة على

قحتتاج العملمات الداخلمة يف إدارة املوارد البشرية إىل .   2البمئة األساسمة اليت تستعمل قحتكم إدارة املعرفة
ب أن تقدم عملمات إدارة املوارد البشرية ق إعادة بنائها اهلندسي،لكي تدعم نظرة املؤسسة إىل املعرفة،قجي
 تها.معاوجالوسائل اليت تضمف قممة أىل املعرفة اخلام بغمة خلق املعرفة ق 

 قيبني اوجدقل التايل التأثري الذي ترتكه عملمات إدارة املوارد البشرية يف عملمات املعرفة . 
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 تأثير عمليات إدارة الموارد البشرية في إدارة المعرفة . :3-1الجدول رقم 
 عمليات إدارة المعرفة  نمط التأثير  عمليات الموارد البشرية 
 خلق املعرفة قتنظممها مباشر  توظمف العاملني قتعممنهم 

 تنظمم املعرفة قتقسممها مباشر  تصممم بنمة املؤسسة 
 قتنظممهاخلق املعرفة  مباشر  تدريب العاملني 

تعويض العاملني قمكافئتهم عن طريق األجور 
 قبرامج االعرتاف قالرترقمات

 خلق املعرفة قتقامسها قاستخدامها . غري مباشر

 خلق املعرفة قتقامسها قاستخدامها غري مباشر  تقممم أداء العاملني 
تطوير مهنمة العاملني عن طريق الرتقمة الوظمفمة 

 قبرامج االرشاد ...قالربامج االدارية 
 تنظمم املعرفة  غري مباشر 

 تقاسم املعرفة 
عنويات العاملني ) حتفمزهم ( = لقاءات مإدارة 

 تطوير الثقايف .، استقصاءات عن رضا، اجتماعمة
 خلق املعرفة قتقامسها قاستخدامها غري مباشر 

التطابق مع لوائح العمل قالسالمة قكذلك دراسة 
 طرق العمل قنسق ترتمب املكاتب قغريها

 تقاسم املعرفة  غري مباشر 

 
 .77،  ص ،مرجع سبق ذكرهاللجنة االقتصادية قاالجتماعمة لغريب آسما ) االسكوا ( المصدر : 

 
نظام إدارة املعرفة قكذلك يف مواصفات يبني اوجدقل احلاجة إىل إشراك  إدارة املوارد البشرية يف تطوير 

عملمات املوارد البشرية مع اسرتاتمجمة إدارة املعرفة خللق البمئة قالتحفمز املناسب لثقافة املعرفة األخرى مثل 
 حمازة املعرفة قنشرها عن طريق الشرقع  مببادرات هتدف إىل :

 يثة .تصممم قتنفمذ  موارد املؤسسة قذلك لتقدمي معلومات دقمقة قحد 

 قال ينبغي أن تقتصر على احملتويات قاليت ، إسرتاتمجمة إدارة التدريب مع إسرتاتمجمة إدارة املعرفةة ئممال
ينبغي أن تكون مصممة لسد الفجوات املعرفمة يف املؤسسة قلكن أيضا على منط التدريب قخلفمة املدرب ) 

 .من داخل أق خارج املؤسسة ( 
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 تماعمة يف سبمل نشر املعرفة  الضمنمة قاملسامهة يف تصممم قترتمب تسهمل اجتماعات العاملني االج
قتعمل على تشجمع تبادل األفكار ، العاملني غري الرمسمة اتجتماعإلاملكاتب حبمث  تتوفر على األمكنة 

 قتقاسم املعرفة .

 خصائص ومهام أفراد إدارة المعرفة :  -(1)
حمث يعترب املورد األساسي للمعرفة من ، إدارة املعرفةإن العصر البشري من أهم األدقات الرئمسمة يف 

خالل العملمات الفعلمة قما حيتويه من معارف قخربات قنشاطات حتلملمة قتركمبمة تنبؤية حتفظ قتنقل عرب 
قهم الناس أق من يسمون بأفراد املعرفة ن قهم األشخاص القادرين على ، أجهزة احلاسوب قاألنظمة اخلبرية

قميثل الركمزة ، قيعترب اإلنسان هو املستخدم الوحمد للمعرفة قاملستفمد منها، املعرفة قتطبمقهاتولمد قإنتاج 
من خالل القمام بالنشاطات قاستخدام الوسائل التقنمة املساعدة قاملؤدية مجمعها إىل ، األساسمة يف إنتاج املعرفة

 املعرفة .
صول الفكرية قاملعرفمة يف املؤسسة قبشكل خاص ل عملمات إدارة املوارد قاألكإن إدارة املعرفة تتوىل  

الرأمسال اإلنساين الذي يعترب مصدرا مثريا لألفكار قاإلبداع على الرغم من ارتباطه املباشر بكل من رأمسال 
يف ممدان املعرفة،قيقوم هؤالء املدراء بتوجمه  اهلمكلي قالرأمسال اخلارجي قتضم كال من مدراء املعرفة قالعاملني

إىل اكتساب قخلق قختزين قتطبمق املعرفة يف الداخل املؤسسة أق يف مشرقعاهتا اخلاصة قاملشرتكة  لنيالعام
 قبالتحديد املشرقعات اإلسرتاتمجمة قالدقلمة .

كما أهنم أيضا دهم كل األفراد من أصحاب االختصاص قاملعرفة قاملهارة التقنمة يف حقل املعلومات   
قاملعرفة من مدار املشرقعات قمعلمي النظم قاملربجمني قمدراء ققواعد البمانات قمدراء  شركات االتصال 

اعمة من اخلرباء قاملمارسني قاملهندسني قأخصائي املعلومات قأصحاب الطاقات الفكرية قالتنظمممة قاإلبد
 قحمرتيف العمل الوظمفي يف خمتلف أنشطة األعمال .

 خصائص قادة وعمال المعرفة : – 1 – 1
قيوصف قادة املعرفة قرقادها بصفات متعددة ميكن إمجاهلا باخلصائص  خصائص قادة المعرفة : – (أ

 1العشر اآلتمة : 

 .أجندة املعرفة قإدارهتا إذ أهنم يفكرقن يف أعماهلم قبمئاهتم قأهداف املعرفة ميتلكون رؤية قاضحة حول -
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 يدعمون أبطال املعرفة قصناعها قيثريقن احلماس لديهم .  -

 لديهم منظور مشويل يتضمن املناظر التنظمممة قالتكنولوجمة قاالسرتاتمجمة . -

 يستعملون العملمات قأطر العمل املؤسسة كقوى مرئمة . -

 يراهنون على اجا  املعرفة ح ى لو كانت إمكانمة قماس املنافع قالكلف صعبة . -

 يستعملون االتصاالت الفعالة يف التسويق قإعادة هندسة األعمال . -

مع الزبائن قاخلرباء قالعاملني يستخدمون شبكات الربط ، يف تفاعل مستمر قفعال مع كل املستويات -
 اإلنسانمة األقسع نطاقا .

 ى تكوين فرق العمل اليت يتكون أعضائها من خمتلف التخصصات .حيصلون عل -

 نفتا  قالفضول مما جيعلهم حيفزقن على اإلبداع قالتعلم .إلعندهم ثقافة ا -

 .يطورقن برامج احلوافز قيعملون على تنممة املوارد البشرية اليت تساهم يف تغمري السلوك  -

 1ة اآلتمة :ممتعوا باوجدارة املعرفينبغي على العمال أن يتخصائص عمال المعرفة : –ب 
قدرات أساسمة يف إدارة املعرفة اوجوهرية املتعلقة يف أمرين مها : التقومي احلرج للمعلومات قاملعرفة من  -

أجل التعلم قاالتصال قكذا اختمار املعلومات قبناء همكل املعرفة التشاركمة داخل اوجماعات قتشجمع االنفتا  
اليت متكن الفرد من القمام بلعب دقر فاعل قالقدرات  مة املعلومات قاملعرفة قاملهارات قم قهذا يتطلب، قحتفمزه

 فز .حمق 

إذ يتم استخدام اخلربات هنا يف عملمة التعلم ، إبداع املعرفة قالقدرة على االتصال قالتعلم املستمر -
قعملمة االتصال قهي تتطلب اإلصغاء للتعبري اللفظي قفهم املكتوب قإدراك دقرة يف عملمة التفاعل الفعال يف 

 نقل املعرفة .

ختزين املعرفة : إذ ميتلك الفرد قدرات البحث السريع يف الوصول إىل املعرفة  قتوجمه اآلخرين للمشاركة  -
 ها قختزينها من قبل مستخدممها يف قسائط التخزين املختلفة .فم

قإدراك قممة املعرفة عندما يتم مشاركة املعرفة فإن ذلك ، توزيع املعرفة : قيكون ذلك العمل اوجماعي -
يتطلب القدرة على تصنمف املعرفة اوجديدة قحلها بصورة منتظمة عند اآلخرين من خالل دفعهم قحتفمزهم 
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لفريق قإدراك قممة املعرفة املتشكلة من فرق العمل قمعرفة الشركة كإطار عام إلدارة املعرفة الفاعلة للعمل برق  ا
 ول املشاركة ققرارات حتوهلا .لاليت تبتكر ح

قيتطلب ، تطبمق املعرفة :قهي أن تطبمق املعرفة اوجديدة املتولدة يسمح بتعلم قفهم خربات جديدة -
قل املعرفة قأسالمب دعم ثقافتها التشاركمة اليت تعزز من قدرهتا اوجوهرية يف ذلك القدرة على استخدام قسائط ن

 صماغة تكاملمة .

 مهام قادة وعمال المعرفة : – 2 – 1
1ذكر منها ما يلينتوجد عدة مهام لقادة قعمال املعرفة  

 : 
  قاألداء . قاإلمكانماتحتديد النواقص 
 . تصنمف املوارد البشرية قتكنولوجما املعلومات قاألموال قحسن تنظممها 

 . التأكد من أهنا البنمة التحتمة لتكنولوجما املعلومات تدعم خلق املعرفة قالتشارك فمها قتنفمذها 

 . تطوير اسرتاتمجمات قمداخل قأدقات جديدة 

 . بناء قاعدة دعم على مجمع املستويات املعرفمة 

  الشخصمات الرئمسمة يف املؤسسة .التعاقن مع 

 . نشر قوة املعرفة الداخلمة بشؤقن العمل للتغلب على نقاط الضعف 

 . خلق البمئة املناسبة لنشر املعرفة قالتشارك فمها 

 . ممارسة إدارة املعرفة 

 . عرض النتائج 

 .  االحتفال بالنجا 

 ثانيا : دعامة تكنولوجيا المعلومات واالتصال .
قباتت تلعب دقرا رئمسا يف االقتصاد ، املعلومات قاالتصال أهم ما متمز عصرنا احلديثتعد تكنولوجما 

 إال أن كل أنواع الرئمسمة لنظم املعلومات، للمؤسسة العصرية عنها مهما كان جمال عملها قال غىن، العاملي
أن التكنولوجما  يف حني، فقط املستعملة يف املؤسسات إىل ققت قريب كانت تقوم بتبسمط تدفق املعلومات
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احلديثة مقمدة خاصة بالنسبة إلدارة املعرفة ألهنا هتدف إىل دعم العمل الفكري قإىل حفظ قنشر قخلق املعرفة 
 باملؤسسة .

 ماهية تكنولوجيا المعلومات واالتصال . -1

قالقسم ، هو تكنولوجما املعلوماتاألقل ، يتكون مصطلح تكنولوجما املعلومات قاالتصال من قسمني
 الثاين هو تكنولوجما االتصال.

قتكنولوجما املعلومات هي التكنولوجما اليت تركز على استخدام املعلومات يف أداء العمل قتتمثل يف املعدات 
 قالشبكات ققواعد البمانات Softwareقالربجممات  hardwareقالشبكات ققواعد البمانات 

لتحقمق أهداف ، ل يتم إستخدامها يف جمال معنيقغريها،فتكنولوجما املعلومات لمست سوى أدقات ققسائ
قيعد الكمبموتر الوسملة األنسب  هو قسملة قلمست هدفا يف حد ذاته، استخدامهاحمث أن معمنة، 

قالقدرة على  قذلك من خالل قدراته العالمة على إدخال قمعاوجة البمانات قاملعلوماتلتكنولوجما املعلومات، 
 1.ختزينها قاسرتجاعها

بالنسبة لتكنولوجما االتصال فممكن القول  أهنا جمموع التقنمات أق األدقات أق الوسائل أق النظم أما 
املختلفة اليت يتم توظمفها ملعاوجة املضمون أق احملتوى الذي يراد توصمله من خالل عملمة االتصال اوجماهريي 

وعة أق املكتوبة أق املصورة قختزينها مث سمقاليت يتم من خالهلا مجع املعلومات قالبمانات امل، أق املؤسسايت
تصالمة املسموعة أق املرئمة أق املطبوعة أق مث تأيت عملمة نشر هذه املواد اإل، يف الوقت املناسب اسرتجاعها
ققد تكون تلك التقنمات يدقية أق آلمة أق إلكرتقنمة أق الكهربائمة ، قنقلها من مكان إىل آخر قتبادهلاالرقممة 

 لتطور التارخيي لوسائل االتصال .حسب مرحلة ا
تصاالت " كانت العامل األساسي قميكن القول أن تكنولوجما االتصال احلديثة قاليت عرفت " بثورة اإل

قبناءا علمه فإنه ال ميكن ، الذي أعطى ثورة املعلومات بعدها العاملي من خالل شبكات االتصال العاملمة
إلمه  تفقد مجع بمنهما النظام الرقمي الذي تطور ، تكنولوجما االتصالالفصل اآلن بني تكنولوجما املعلومات ق 

فرتابطت شبكات االتصال مع شبكات املعلومات قهو ما نلمسه قاضحا يف حماتنا الموممة ، قسائل االتصال
أق ما تتابعه على شاشات التلفزيون ، من خالل التواصل عرب الشبكات التلمفون أق عرب األقمار االصطناعمة

قالنتمجة الراهنة للثورة املعلومات هي اندماج تقلباهتا املختلفة مع . معلومات تأيت من كل مكان يف العامل من
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تصال من أجل املزيد من التسمري على املستخدمني من اوجمهور ما أدى إىل ظهور مفهوم تكنولوجما قسائل اإل
 تصال .اإل
 تصال .وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات واإل – 2

تصاالت على عدد من التقنمات أمهها الكمبموتر قالربامج قالتطبمقات كذلك تقوم ثورة املعلومات قاإل
مما جعل عملمة نقل الصوت ، تطورة يف مجمع أحناء العاملموتر قاألجهزة املبالبىن التحتمة،حمث انتشر الكم

  .ة أق الوسائط املتعددةقالصورة قالنص أمر غري مستحمل بواسطة ما يعرف بوسائل االتصال املتعدد
 : Multimédiaتصال المتعددة مفهوم  وسائل اإل– 1 – 2

املتعددة على منتوج معني أق خدمة متزج بفضل الرتمجة أي اللغة  اإلتصال  يطلق تعبري  قسائل
املعلوماتمة أق الرقممة معطمات معمنة كانت من قبل تستثمر منفصلة مثل النص األصوات قالفمديو قالصور 

 حمث يستطمع، الفوتوغرافمة قالرسوم قغريها قيكون العمل على قسائل االتصال املتعددة تفاعلي على العموم
مع كون قواعدها األساسمة ، ريةحقيبحر عرب بناء متفرع بكل  خرى خدمة إىل أ مننتقال تخدم اإلاملس

 تطبمقات الكثرية.الق  ، فمديو ، صوت ، صورة، نص ،بسمطة
خدمات جديدة يطال مجمع جماالت النشاط إن هذا التوسع الرقمي باإلمكانات املقدمة على شكل 

، ارة االلكرتقنمةتجال، اخلدمات اإلدارية عن بعد، العامة : الطب املتلفزأق اليت ختدم املصلحة اإلقتصادي 
 املعامالت االلكرتقنمة  .....اخل، املكتبات االفرتاضمة، تبادل املعطمات داخل املؤسسة قخارجها

قالذي ميكن  (CD . ROM )تصايل هو القرص املضغوط قميكن القول أن الركمزة األساسمة هلذا املزيج اإل
اإلنرتنت اليت تعترب أهم قثانما قاألهم هي الشبكات قبصفة خاصة ، ته بواسطة قارئ متصل جبهاز كومبموترقراء

 1.قسملة متعددة على اإلطالق 
قهو  ( DIJITAL VIRTUEL DIX )باإلضافة إىل ظهور دعائم أخرى مثل القرص الرقمي املتغري    

األنرتنت قإرسال الربيد  يفجمموع برقتوكوالت قمواصفات قاليت تسمح للهواتف النقالة باالتصال قاإلحبار 
نرتنت يف السمارة ألجل تفحص الربيد إلقأيضا ميكن قضع ا، مما يسمح بوضع االنرتنت يف اوجمب، االلكرتقين
 وال اوجوية قحالة الطرقات .حأق معرفة األ، االلكرتقين
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 الحاسوب : – 2 – 2
حمددة تؤدي كل منها قظمفة ، عرف احلاسوب بأنه نظام يتكون من األجهزة املستقلة قاملرتابطة معا

قمنتظم من  سقتعمل هذه األجهزة فمما بمنها بأسلوب متنا ( HARD WARE)يطلق علمها معدات 
 :1مصها يف تلخميكن ، خالل الربجممات قميكن تصنمف احلواسمب إىل  عدة أنواع

حواسمب ضخمة : قتعترب من أضخم أنواع احلواسمب قمتتلك قوة ذاكرة كبرية جدا ققدرهتا على املعاوجة –أ 
البمانات فائقة، لذلك فهي تتعامل مع كممات هائلة من البمانات ق تستخدم يف املشاريع الكبرية ق املؤسسات 

 أشخاص يف ققت متزامن.املالمة قهي حواسمب ال تدار من قبل شخص قاحد إمنا من قبل عدة 
ة قالصغرية : تستخدم يف اوجامعات أق املدارس أق املصانع قتكون قدرهتا يف املعاوجاحلواسمب املتوسطة  –ب 

 قالذاكرة أقل من احلواسمب الكبرية قكذلك تكلفتها أقل .
  

                                                           
 . 22، ص  4992ياسني ساعد غالب ، إدارة املعرفة املفاهمم النظم التقنمات ، دار املناهج ، عمان ، 1
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 خالصة الفصل:  
لعناصر الفصل األقل يوجز يف كون إدارة املعرفة هبذا املفهوم  ستقرائمةإإن ما ميكن قوله كمحصلة 

قرن املاضي ما هو إال تطور طبمعي للفكر اإلداري قخمتلف األسالمب الات ماوجديد الذي برز مع بداية تسعمن
اعتمادا قغريها  اإلبداعإذ تسعى إدارة املعرفة يف املؤسسة إىل ، اإلدارية قمتاشما مع األحداث قالتغريات احلاصلة

عرفة العنصر معلى مبادرات قأسالمب خاصة هبا ،قعلى هذا فإن إدارة املعرفة تركز على تكنولوجما املعلومات ق 
 ممزة حقمقمة صعبة التقلمد .البشري الذي يكسبها 
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 :تمهيد
اجلودة الشاملة قائمة أكثر مواضيع إدارة األعمال أمهية وبرزت مؤخرا على الساحة  إدارةتتصدر 

بالقدر األوفر من انشغاالت الباحثني وصناع القرار ولعل تسليط كل هذا الضوء حول هذا  حظى العلمية لت
 نياملشتعلة بني املنتقدين واملشجع واتاجلذمل يستطع أن يشبع القناعات وبل مل يستطيع حىت إطفاء املوضوع 

فضاء النقد املوضوعي شري إليها على سبيل اإلجياز حىت تفتح أحاول أن أهلذه الفلسفة ، ولكل طرف أدلة س
تفاصيل الوتتعامل مع العلم كحاكم وليس كمحكوم عليه . ولقد قدمت حماوالت جدية هادفة لتوضيح 

املتعلقة هبا وتقدمي تعاريف واضحة ولعل أهم ما مييز هذه البحوث تلك االكتشافات املتعلقة بروابط هذا 
 ليها .املفهوم مبمارسات منظمات األعمال والتأثريات احملتملة ع

 :ويتضمن هذا الفصل املباحث التالية     
 .حول إدارة اجلودة الشاملة املبحث األول : مفاهيم أساسية     

 .0999املبحث الثاين : تطبيق إدارة اجلودة الشاملة واإليزو
 .املبحث الثالث : إدارة اجلودة الشاملة وإدارة املعرفة 
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 .المبحث األول: مفاهيم أساسية حول إدارة الجودة الشاملة 
لة عن طريق تقدمي تعاريف خمتلفة ، يف حث عرض مفهوم إدارة اجلودة الشامسنحاول يف هذا املب

سعي وراء إبراز املركبات الثالثة الرئيسية إلدارة اجلودة الشاملة : اجلودة ، الشمولية ، اإلدارة ، كما سيشمل 
دارة املعرفة باجلودة الشاملة يف إيف األخري العالقة بني  نعرجعمق التارخيي هلذا املفهوم وسالهذا اجلزء ، حبثا يف 

 .مة املنظ
  .المطلب األول : مفهوم إدارة الجودة الشاملة

يف هذا املطلب سنقوم بالرتكيز على نقطتني مهمتني ومها تعريف اجلودة بشكل عام مث التدقيق يف 
  .فهوم إدارة اجلودة الشاملة بشكل خاصم
 :ية الجودة ماه 1 – 1

طاملا كانت اجلودة حمل اجتهاد واختالف يف تعريفها ولقد أثري جدل واسع حول معناها واختلفت ل
سبل التفسري هلا فمن الباحثني من نظر إليها على أهنا : " القدرة على حتقيق رغبات املستهلك بالشكل الذي 

ومنهم من ينظر إليها على أهنا "  .1يتطابق مع توقعاته وحيقق رضاه التام عن السلعة أو اخلدمة اليت تقدم إليه
بالعميل  االتصالتعين التأكد من أن العمالء يتلقون كل ما يريدونه وما يزيد عن هذا إن أمكن وهذا يتطلب 

 .2ة مع املوردين"يبلك بناء عالقة طكذات السوق و حتياجإواخلدمات تتناسب مع  والتأكيد من أن السلع
 ثالثةيف ضوء احملور يف ضوء احملور الذي ترتكز عليه ويصل بذلك إىل  ويتجه السقاف إىل تبين مفهوم اجلودة

 :3مفاهيم هي 
 .الرتكيز على العميل وتظهر على أهنا إرضاء العميل –أ 

يف ضوء كل الرتكيز على القيمة اليت تؤخذ على اعتبار التكلفة للمنتج أو السعر للعميل وتعرف اجلودة   -ب 
 من السعر واإلمكانية .

 .تظهر اجلودة على أهنا مطابقة املواصفاتو الرتكيز على العملية  –ت 
 4ونظرا لتعدد مفاهيم اجلودة فقد حاول البعض اجلمع بني مخسة مداخل اجلودة وهي 

                                                           

 1 - فريد عبد الفتاح،"النهج العلمي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية"،دار الكتب ،القاهرة ،0991،ص01.
 33، ص  6111دار الثقافة املسرية للنشر والتوزيع والطابعة  عمان ،  ،أغادير عرفات جوجيان " إدارة املعرفة الشاملة " حممد عوض الرتتوري -2
  01، ص  0991السقاف حامد عبد اهلل ، " املدخل الشامل والسريع فهم وتطبيق إدارة اجلودة الشاملة " ، مكتبة اجملمع ، اخلرب ،  -3
، ص  0991عبد العزيز ، إدارة اجلودة الشاملة : تطبيقات على القطاع الصحي : العبيكان للطابعة والنشر الرياض ،  بن سعيد خالد بن سعد  4

  79،  71ص 
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املدخل املبىن على أساس التفوق : ويرى بأن الفرد ميكنه التمييز بني اجلودة العالية والرداءة دون إعطاء  – 1
 للجودة .تعريف حمددة 

ويري ضرورة توافر بعض اخلصائص اليت ميكن قياسها لتوضيح مستوى  :على أساس املنتج املدخل املبين – 2
 اجلودة العالية للمنتج .

ويرى أن يعتمد تعريف اجلودة على رضى العميل عن السلعة أو  :على أساس املستفيد املدخل املبين – 3
 واحتياجاته وتوقعاته . تهابى تلبيته لرغاخلدمة ومد

على أساس التصنيع " ويرى أن يعتمد تعريف اجلودة على أساس مطابقة السلع واخلدمات  املدخل املبين – 4
 اجملموعة من املتطلبات احملددة سلفا 

على أساس القيمة : ويرى أن يعتمد تعريف اجلودة على التفوق املصاحب ألقل األسعار  املدخل املبين – 5
 قبة االحنرافات بأقل التكاليف أو مبرا
 تعريف إدارة الجودة الشاملة : – 2 – 1

لقد تعددت مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة وتباينت مشوليتها ألن كال منها إقتصر على إبراز بعض اخلصائص 
 املعينة دون غريها وعلى الرغم من هذه االختالفات ، إال أن بعضها قد فرض نفسه على الفكر اإلداري .

أن إدارة اجلودة الشاملة عبارة عن " الثقافة مميزة يف األداء ، حيث يعمل  Schuctyerفريى تشو كثر مثال 
، وأداء العمل بشكل صحيح منذ  واملستفيدينويكافح املديرون بشكل مستمر لتحقيق توقعات العمالء 

 1" ويف أقصر وقت ممكنالبداية مع حتقيق اجلودة بفاعلية عالية 
وزمالؤه أن إدارة اجلودة الشاملة " فلسفة إدارية مصممة جلعل املنشأة أكثر  hoffherهوفرويرى 

سرعة ومرونة ، حبيث تسهم هذه الطريقة يف ظهور نظام متني الرتكني يوجه جهد كل موظف إىل كسب ثقة 
تخطيط العميل ، كما تسهم هذه الطريقة يف استحداث بيئة تسمح مبشاركة منسويب املنشأة مجيعهم يف ال

 2زبوننا وتنفيذ أساليب التحسني املستمر لتلبية رغبات 
فريى إدارة اجلودة الشاملة : طريقة لتحسن املرونة وفعالية األعمال بشكل عام ومن خالهلا  Oaklandأما 

 3ميكن حتسني تنظيم ومشاركة كل نشاط وكل فرد يف مجيع املستويات املختلفة "
                                                           

 . 67ص  0991لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية ، دار الكتب ، القاهرة ،  ين عبدالفتاح فريد ، املنهج العلمزين الدي -1
through thinking in total Quality Management Engle wood  –G Detal  Break  Hoffherr-2

chiffy ,New jersey 1994 p 3  

oblishinghtd oxford , 1989 .p 14  hienmannm Oakland . J .S total Quality Managenent -3 
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 وتطور إدارة الجودة الشاملة . ة المطلب الثاني : نشأ
 لقد مرت إدارة اجلودة الشاملة عرب مخس مراحل تبعا لتطور اجملتمع الياباين والظروف البيئية اخلاصة وهي 

 Inspection    الفحص والتفتيش – 1

 Quality controul مراقبة اجلودة          – 2

 Quality Assiranceتأكيد اجلودة          – 3
 Quality Control Circbs   حلقات السيطرة   – 4

 Total Quality Management       لشاملةإدارة اجلودة ا– 5

وهذه املراحل مع مرورها وتداخلها مع بعضها البعض ، لعبت دورا كبريا يف ظهور ما يسمى بإدارة اجلودة 
 :وسوف تتناول هذه املراحل بشيء من التفصيل MQT1الشاملة 

 : Inspectionالفحص  -(1)
وتعين  عملية الفحص  ضمان أن املنتج املعني أو اخلدمة املعينة مطابقة للمواصفات املوضوعية اليت 
تنقل إىل خارج املنظمة يف طريقها إىل املستهلكني أو العمالء أو املستفدين ، ومن مث فالفحص حيول دون 

لعمالء ، وهذه العملية ال متنع وقوع خطأ ، فاخلطأ قد يقع فعال الوصول الوحدات املعينة واليت ال تلين رغبات ا
 وما على الفحص إىل اكتشاف واستبعاده 

وهكذا ، فإن إدارة اجلودة الشاملة من مدخل الفحص تعين التأكيد من أجل الوحدات املنتجة 
 مطابقة للمواصفات بعد االنتاج .

 2ودة املبىن على أساس الفحص والشكل التايل يصور مضمون وحمتوى ومعامل نظام اجل

  

                                                           

 1- محود خضري كاظم " إدارة اجلودة الشاملة " دار املسرية للنشر والتوز يع ، عمان ، 6111 ، ص 99 
  07،  01زين الدين عبد الفتاح فريد ، مرجع سبق ذكره  ، ص ص   2
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 .: مضمون نظام اجلودة املبىن على الفحص 1-2الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

 

 . 15 – 14ص : زين الدين فريد فتاح ، مرجع سبق ذكره ، ص المصدر 
 

 ( Quality Control )مراقبة اجلودة – 2
األساليب اإلحصائية يف مراقبة اجلودة ومن  Stewartبدأت هذه املرحلة يف أوائل القرن العشرين منذ أن قدم 

 األساليب اليت جرى استخدامها ما يلي 
  خرائط املراقبة اإلحصائية 

  عينات القبول 

  العينات اإلحصائية 

  (QualityAssurance )تأكيد اجلودة  مرحلة– 3
هذه املرحلة التارخيية بالرتكيز على أمهية اجلودة والتأكيد على اعتبارها ميزة تنافسية للمنتجات السلعية  تسمتإ

، إضافة لربوز ظاهرة العبد الشامل للنوعية من حيث الرتكيز على املرحلة الصفرية والتكاليف املرتبطة  واخلدمية
عتيارها هبذا الشأن ، واعتربت اجلودة لجودة من أهم املعايري اليت يتم اباجلودة ، واعتبار العبد االقتصادي ل

أكيد على أمهية التصميم ودقة املطبقة بني سالحا تنافسيا للعديد من املنظمات االقتصادية ، كما برز الت
ضوء رحلة يتم يف ت وبني األداء املراد إجنازة حبيث أصبح النظر للجودة يف هذه املالتصميم للسلع واملنتجا
 ثالث اعتبارات وهي :

 ProductDesignدقة التصميم        –أ 
 Proformanceاألداء  دقة  –ب 

 المخرجات

 األفراد

 اخلامات

 املعدات

 األساليب البيئة

 معلومات عن األداء

 إجراءات تصحيحية
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 Conformanceاملطابقة      دقة  –ت 
 : (QualityControlCircles )حلقات السيطرة  – 4

تعد هذه املرحلة التارخيية ذات أمهية أساسية يف بلوغ ما وصلت إليه إدارة اجلودة الشاملة من تطورات ملحوظة 
يف حقول العمليات االنتاجية واخلدمية واألبعاد الشاملة إلسهام العاملني واعتبار النوعية املهمة أساسية لكل 

 التعامل مع اجلودة املراد إجنازها ، ومن اجلدير بالذكر األفراد العاملني يف داخل املنظمة كل من خالل موقعة يف
اجلودة ال تزال تلعب الدور األساسي يف بلورة التطورات اليت تسري مبقتضاها إدارة اجلودة الشاملة أن احللقات 

 وخصوصا يف اجملتمعات اليابانية إذ أهنا تسهم إسهامها فاعال يف هذا اخلصوص 
 M.Q.T( 1 (إدارة اجلودة الشاملة – 5

اتسمت هذه املرحلة بأمهية أساسية من خالل الرتكيز على اجلودة كسالح تنافسي ملواجهة الصراعات التنافسية 
السيما يف إطار العوملة والتجارة احلرة والتوسعات اليت شهدهنا اجملتمعات االنسانية يف إطار الثورة التكنولوجيا 

نساين مبثابة قرية صغرية يستطيع املرء أن حيقق اإلتصال بصورة سريعة واملعلوماتية اليت أدت إىل جعل اجملتمع اإل
واملفاضلة بني العديد من السلع واخلدمات املعروضة ، لذا فإن االجتاه جعل االدارة العليا املنظمة تركز على  

 ثالثة مقومات أساسية للجودة وهيب :
  والتطويراستمرارية التحسنيContinuous Improvement 

       مسامهة كافة العاملنيEmployees Involvement 

     حتقيق رضا املستهلكنيCostumer Satisfaction 

ا هدهتا اجملتمعات اإلنسانية وخصوصولذا فإن مركز اجلودة الشاملة يعد حصيلة أساسية للتطورات اليت ش
 60رقم  لجلودة الشاملة يف الشكوميكن أيضا تلخيص مراحل نشأة ا –اجملتمع الياباين ومنظماته االقتصادية 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .31، ص  6116محود خضري كاظم " إدارة اجلودة وخدمة العمالء " دار املسرية والتوزيع عمان ،  - 1
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 : مراحل نشأة الجودة الشاملة  2– 2الشكل رقم 
 
 

 الرقابة على الجودة                                                    
 
 
 
 
 

  
 

 

عمان ،  1للنشر ، الطبعة  وائل ، املنهجية الكاملة إلدارة اجلودة الشاملة ، دار عمر وصفي عقليالمصدر :
 . 21، ص  2661األردن ، 

 المطلب الثالث: أهمية إدارة الجودة الشاملة .
اجية واخلدمية اليت هتدف إىل حتقيق أهداف تتدخل إدارة اجلودة الشاملة  يف العديد من العمليات اإلن 

ن سبل حتسني إنتاجيتها ، وحتقيق استمرارية اجلودة يف السلع يأدائها والسري يف مياد املنظمات يف تطوير
على فرق العمل  اعتماداواخلدمات بدقة وإتقان وبأقل جهد وتكلفة ممكنة من خالل العمل اجلماعي 

تسهم  املتجانسة وتعد إدارة اجلودة الشاملة منهجا وقائيا مينع حدوث األخطاء فضال عن تصحيحها ، كما
بشكل مباشر يف مواجهة املشكالت ومتكن من إدارة األزمات بأسلوب علمي متوازن يراعي لإلمكانات 
والقدرات اخلاصة باملنظمة ، إن املنظمة اليت تتبىن هذه الفلسفة تطور إمكانياهتا التنافسية وتعزز موقفها 

طريق التعديل طرق  العمل وتدريب  باحلفاظ على النقاط القوة اليت متلكها والتخلص من نقاط ضعفها عن 
ول واألخري للمعلومات اليت حتدد مستهلكني الذين ميثلون املصدر األاملستخدمني واالستماع بشكل أدق لل

 املنظمة من خالهلا اخلصائص املناسبة يف منتجاهتا .

 إدارة اجلودة 

روة مرحلة ما قبل الث
 الصناعية 

الرقابة على اجلودة من 
 قبل العاملني

الرقابة علىاجلودة  من 
 قبالملفتش

ية الثورة الصناع  اإلدارة 

 الرقابة اإلحصائية 

 تأكيد اجلودة 

 اجلودة اإلسرتاتيجية  إدارة

 املفتش
 جهة متخصصة 

 الفحص

 الرقابة 

 الشاملة

عدةجهات 
 رقابية
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 1ظفني والعاملني فيما بلي"بالنسبة للعمالء واملنظمات االنتاجية وللمو وميكن إيضاح أمهية إدارة اجلودة الشاملة 
 أهمية إدارة الجودة الشاملة بالنسبة للزبائن :– 1

زبون اليوم أكثر وعيا ، ولعل هذا الوعي قد ال يدل على أمر إجيايب البتة ، إذا ما علمنا اللقد أصبح  
عمليات  زدادتإفصحيح من السوق الذي انفتح على اجليد والرديء الاملنتج  نتقاءإلأنه ردة فعل ضرورية 
ستهالكية بعد أن كانت بسيطة ميسورة ، وأصبح من األولويات والعادات اإل السلوكاتالشراء تعقدا وتغريت 

تفحص سياسات التبيني ومعرفة بلد املنشأة والكثري من املعلومات اليت مل تكن ضمن اهتمامات األولني ، ويف 
الشركات وجدت هذه املؤسسات خمرجا يف ين منه الواقع والتعقيدات احلديثة اليت أصبحت مشكال تعا ظل هذا

قة مبانيها رو يزو ووضع رموز هذه الشهادات على أغلفة منتجاهتا أو يف أتبين أنظمة إدارة اجلودة الشاملة كاإل
داللة على اجلودة اليت تلتزم هبا أمام مستهلكيها وكنتيجة هلذا حتول نظر الزبون إىل انتقال منتجات املؤسسات 

 .لى الشهادات اجلودة أكثر من غريها احلاصلة ع
 أهمية إدارة الجودة الشاملة بالنسبة للمؤسسة المنتجة : – 2

إن املنظمات اليت تتبىن خططا اسرتاتيجية تركز على حتقيق اجلودة لتتمكن من البقاء ومواجهة املنافسة 
املنتجة ، فإهنا غالبا ما تبذل جهودا حثيثة نظرا ألمهية اجلودة الشاملة يف السلع واخلدمات بالنسبة للمؤسسة ،و 

 حىت تستفيد من النتائج املرتتبة واليت ميكن حصرها فيما يلي :
 يعد مستوى اجلودة من أهم املؤثرات على املزيج التسويقي الذي بدوره يؤثر هو اآلخر على حجم – 1

 شرائها ويقنع اآلخرين هبا . رلعميل سيكر ااملبيعات ، وعند توفر مستوى اجلودة املطلوبة للسلعة فإن 
حتقيق الرحبية وزيادة القدرة التنافسية يف السوق ، حيث  أن اجلودة هي أحد أبرز  اجلوانب  األساسية  – 2

 إلعطاء ميزة خاصة للسلعة يف  ظل اجلودة العالية للمنتجات املعروضة .
 تعمل اجلودة على تقليص تكاليف  النوعية والقضاء عليها . – 3

التكاليف  ما يلي : خسارة قيمة املواد اخلام ، والتكاليف املرتبطة بإعادة التشغيل الكامل للوحدة  هذهومن 
ألثاث والتكاليف املرتبطة باإلصالح والتكاليف اوخصوصا يف الصناعات املعدنية وصناعة الزجاج والصابون و 

فحص ملعرفة أنواع العيوب القيام بعملية الصالح  والتكاليف املرتبطة بوقف اإلنتاج حىت ال يتم اإلباملرتبطة 

                                                           
  13 - 10، ص  6116مون و الشليب طارق ،اجلودة يف املنظمات احلديثة ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، مأ درادكة -1
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اد  مثن السلعة دوأسباهبا ، وتكاليف الصيانة اليت تلتزم هبا املؤسسة لفرتة زمنية معينة ، والتكاليف املرتبطة باسرت 
 والتكاليف املرتبطة باإلساءة إىل مسعة املؤسسة يف السوق وإضعاف قدرهتا التنافسية .أو استبداهلا 

" استخدام شهادات اجلودة ألغراض الدعاية ، من أجل احلصول على الزبائن جدد :واخلطيبويضيق اخلطيب 
 1والدخول إىل أسواق جديدة "

املبيعات من خالل زيادة رضا الزبائن وبناء  ولذلك يؤدي إدارة اجلودة الشاملة إىل زيادة العائد على
حتياجات والتطلعات كما تساهم حلقات اجلودة يف  اال يالءماخلصائص املناسبة يف املنتج وحتسني التصاميم مبا 

خفض التوتر عند العاملني وفتح احلوار وزيادة االنفتاح والتعلم هذا من جهة ، ومن جهة ثانية تظهر 
انعكاسات اجيابية يف زيادة كفاءة العمليات عن طريق تقليل تكاليف الفحص والتخلص من العيوب والعمل 

 ظهر اجلدول التايل مجيع األفكار السابقة بالشكل الصحيح ألول وهلة وي
 : تأثري إدارة اجلودة الشاملة على املبيعات والتكلفة  1-2اجلدول رقم 

 خفض التكلفة  زيادة العائد على المبيعات 
 من خالل 

 حتقيق خصائص تفي احتياجات العميل  -

 الرضا زيادة  -

 منتجات وخدمات مباعة انتاج   -

 :من خالل
 زيادة  االنتاجية -  التخلص من العيوب  -

 خفض الفحوص واالختبارات -  خفض التكلفة . -

 

دليل تأهيل املنظمات العربية لتطبيق نظام إدارة اجلودة : املواصفات العاملية  : رياض محمد حسان :المصدر 
0666 ISO  5، ص  2662، القاهرة ، املنظمة العربية اإلدارة والتنمية  2666إصدار  

 

يظهر من اجلدول  كيفية تأثري اجلودة الشاملة يف حتقيق الفعالية وذلك من خالل زيادة منو املبيعات  
كما يظهر أيضا تأثريها على حتقيق الكفاءة وذلك من خالل خفض التكاليف غري املسببة للقيمة واليت غالبا 

صات واالختبارات ومها املصدران ما يكون سببها العيوب املوجودة يف املنتجات ، التكاليف العالية للفحو 
 .حتقيق لألهداف املسطرة احتمالاألكثر تسببا يف فحص نسبة 

 

 

                                                           
  11، ص  6111اخلطيب أمحد واخلطيب رداج ، إدارة اجلودة الشاملة ، تطبيقات تربوية ، عامل الكتاب احلديث ، عمان ،   1
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 أهمية اإلدارة الجودة الشاملة بالنسبة للموظفين والعاملين – 3
إدارة اجلودة الشاملة على عاتق ومسؤولية العاملني يف املنظمة كافة وعليه فإهنا تسعى  مبادئتقع 

لتجنيد االهتمام بالعمل اجلماعي ، وتشجيعه وحتقيق وحتسني املستمر باالتصاالت ، وبناء مسامهة أكرب 
التنظيمية بني خمتلف وحتسني العالقات الوظيفية  واإلنتاجيةللمستخدمني يف معاجلة وحل املشكالت التشغيلية 

 .العاملني 
 كن أمهية إدارة اجلودة الشاملة للموظفني والعاملني فيما يلي :ومت

واجليد  ، وكذلك التشجيع على طرح  اإلنتاجيةوزيادة معدالت  االبتكارتوفر بيئة عمل تشجع على  – 1
 األفكار والرؤى التطويرية لتحسني وتطوير إجراءات العمل .

 ت الرضا الوظيفي بني العاملني ارتفاع معدال– 2
 اختصار الوقت يف اجناز األعمال  – 3
 تطوير وتبسيط إجراءات العمل . – 4
 سهولة قياس أداء العاملني وفق معايري واضحة . – 5
 رفع مستوى التعاون والتكامل بني اإلدارات . – 0
 تدريب العاملني على العمل بروح الفريق الواحد . – 7
 املهام واألعمال عدمية الفائدة أو املتكررة . استبعاد– 8
 رفع املستوى الثقة وزيادة الكفاءة العملية بني العاملني والعمالء – 0
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 0999المبحث الثاني : تطبيق إدارة الجودة الشاملة واإليزو
ال بد على املؤسسة أن تدرك جيدا بأن هناك   تطبيق إدارة اجلودة الشاملة بالشكل الصحيح ،ىنسحىت يت

أن تتأكد من حضورها وممارسات عليها أن تقوم بتطويرها خالل  دشروط ال بد أن توفرها وعوامل جناح ال ب
عدة مراحل ومستويات . ومن املهم هلا أن تدرك جيدا بأن هناك عوائق عدة ممكنة احلدوث قد تسبب 

املستوى التطبيقي مقارنة مبا قد هتدف له املؤسسة نظريا ، وسنستعرض  هلا على املخططتشوهات يف النتائج 
 مجيع هذه التفاصيل يف هذا املبحث الثاين 

 : ( GiticalSuccessfactor )المطلب  األول : عوامل نجاح إدارة الجودة الشاملة 
هم ما جيب التعرض  له عند دراسة إدارة اجلودة الشاملة ، فهو ميثل العناصر اليت يعترب هذا اجلزء من أ

حضور ثقافة اجلودة الشاملة من عدمه ويالحظ بأن الكثري من الدراسات تطرقت إليه ميكن من خالهلا قياس 
ة اجلودة أو قد بتسميات متعددة ، فنجد مثاال من يعرب عنه مبتطلبات التطبيق وقد يطلق عليه اسم مبادئ إدار 

نظرة   أخرجت إىل الواقع 2992سنة  Ebrahimpour8silaإال أن دراسة  Constructsيدعى باملكونات 
وال عملية تقطع الشك باليقني على أن مجيع ما ذكر شيء واحد يندرج ضمن العوامل اليت سنوفيها بالشرح 

 جيوز أبدا التفريق بني كل مسمى وآخر على سبل االختالف 
 تحديد عوامل نجاح إدارة الجودة الشاملة : – 1

إن من أهم األهداف الدراسات التطبيقية اليت قدمت يف جمال إدارة اجلودة الشاملة هو البحث عن 
طريقة ميكن من خالهلا وضع مقياس قادر على إثبات مدى حضور إدارة اجلودة الشاملة داخل املنظمات ومن 

وقدم العمل 90901سنة  Shroeder,  Benson,   Saraphرف أجل هذا الغرض قدمت أو حماولة من ط
 التنظيمي وكانت كالتايل : منوذجا ومقاييس لتقومي إدراك القادة ملمارسات اجلودة يف املستوى 

دور القيادة يف اإلدارة العليا دور املصلحة اجلودة التدريب تصميم املنتج ، إدارة جودة املوردين ، إدارة 
العمليات ، بيانات ووثائق اجلودة ، عالقات األفراد داخل املنظمة ، ومل تكتفي الدراسات هبذا احلد بل ذهبت 

سبعة  وضمتFlynnetal(  1004قدمها )  إىل أبعد من ذلك وأضيف إىل املقاييس السابقة جمموعة جديدة
 أسراكمقاييس : دعم القيادة العليا معلومات اجلودة ، إدارة العمليات ، تصميم املنتج ، إدارة اليد العاملة ، 

ولقد أراد الباحثون فهم تأثرياهتا على األداء ووجدوا بأن أهم عالقة وأشدها تأثريا على  –املورد اشرتاك الزبائن 

                                                           

.G ,aninstrument for measuring the Gitical Saraph .j .v  georgeBeuson . p .sshroeder . R1

factors of quality management . Decision Scionces ,vol 20.N 04 . Atlanta .1989 .p 829  
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 25إىل  EbrahimpourSSila2(  2662ويف دراستهما ، استنبط )  1دعم القيادة العليا األداء هو 
 دراسة وقام بتحديد تلك األكثر استخداما وكانت النتائج كالتايل : 07عامال املستخدم يف 

 : المستنبطةأ ( العوامل 
 : عوامل نجاح إدارة الجودة الشاملة 2– 2الجدول رقم 

 القيادة العليا  إلتزام– 1
 المسؤولية االجتماعية  – 2
 التخطيط االستراتيجي  – 3
التركيز على الزبون وإشباع  – 4

 حاجاته 
 معلومات الجودة واألداء – 5
 المقارنة باألفضل – 6
 إدارة الموارد البشرية – 7
 التدريب  – 8

 اشتراك العمال– 0
 تمكين األعمال – 19
 إرضاء العمال – 11
 الجماعي  العمل– 12
 تشجيع العمال – 13
 اإلدارة العمال – 14
 تصميم المنتج – 15
 إدارة الموردين – 16
 مراقبة العمليات – 17

 التحسين المستمر  -18
 ضمان الجودة  – 10
 صفر معيبات – 29
 ثقافة الجودة  – 21
 نظام الجودة – 22
 التواصل  – 23
 JiTالتوقيت الدقيقة – 24
 المرونة  – 25

Source : Ebrahim pour S sila  op .cit p 25 

 
مل مبادئ إدارة اجلودة الشاملة اليت غالبا ما تظهر عند املؤسسات الناضجة يف جميظهر اجلدول 

تطبيق اجلودة الشاملة غالبا وقد ختتلف درجات ظهور العناصر السابقة بني املؤسسات إال أن ما أظهرته 
 تعلق بعدد املبادئ اليت تتجسد فيها فلسفة إدارة اجلودة الشاملة الدراسة حسم للخالف األكادميي امل

 ب ( العوامل األكثر استخداما حسب عدد البلدان والدراسات .
  

                                                           
1Flynn ,  B, Schou*eder ,R S Sakilaba S SAframework for  quality management research 

and associated measurement instrument journal  of onerations management , vol , 11 east 

lonsiug MI ,usa 1994 p 366  
2Sila I G M Ebrahimpour , An investigation of the Total quality management Survey , 

based research published between 1989 and 2002  internationnal journal of Quality and 

Reliability management  u K 2002 p 902 . 
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 : عوامل إدارة الجودة الشاملة األكثر استخداما حسب البلدان  3– 2الجدول رقم 
 عدد الدراسات اليت ستنيط منها العامل  بلدان املتواجد هبا العامل ال عدد نجاح إدارة اجلودة الشاملة العوامل  الرتتيب 

 07 23 التزام القيادة العليا  1
 53 21 الرتكيز على الزبائن  2
 53 17 املعلومات وعمليات التحليل 3
 56 10 التدريب  4
 47 17 إدارة املوردين  5
 38 10 التخطيط االسرتاتيجي  0
 32 18 اشراك العمال 7
 20 10 إدارة املوارد البشرية 8
 20 13 إدارة العمليات  0

 22 60 العمل اجلماعي  16
 21 11 تصميم املنتج  11
 21 8 مراقبة العمليات  12
 10 12 املقارنة باألفضل  13
 10 16 التحسني املستمر  14
 10 0 متكني العمال  15
 15 12 ضمان اجلودة  10
 16 0 املسؤولية االجتماعية   17
 0 0 رضا العمال  18

Source :Ebrahimpour S sila , Ibid p , 28 

 

الدراسة مبادئ إدارة اجلودة إىل التصنيف حسب البلدات ويعزى هذا التقسيم يف هذا اجلدول ختضع 
الختالف البيئة اليت أقيمت عليها الدراسات من حيث األسواق اليت تنشط فيها املؤسسات أو حجم 

يف عدد ونوع املبادئ حسب البلدان إال أهنا مجيعا تتفق  اختالفاالقتصاد الذي تتعامل معه وعلى الرغم من 
 ى حتمية دعم القيادة العليا لضمان إدارة اجلودة .عل
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 تحليل عوامل النجاح المستخدمة من طرف أهم رواد إدارة الجودة الشاملة  – 2
تبين إدارة اجلودة الشاملة وهو دعوة  للتغيري الثقايف تتطلب مشاركة العمال بكل  أن  Saylorيعترب   

ولقد أشار بأن إلدارة  1املستويات وتأكيد حضور الروح اجلماعية بني املستهلكني املوردين القادة والعمال 
 اجلودة الشاملة ستة قواعد تسند عليها :

 التحسني املستمرة  *                القيادة العليا  التزام*  
 * إشراك العمال    الرتكيز على الزبائن *  

 * التشجيع   التدريب والتعليم .*

إن نظام التحسني املستمر سيقود املؤسسة إىل وصول الرؤية املبتغاة وال جيب أن يكون النظام مستمرا 
 2فقط بل متماسكا عرب املؤسسة ما يتطلب وجود الثقة بني مجيع األطراف اليت هتدف إىل حتسني النظام 

 مالحظاهتموخبدمات ممتازة كما أن االستماع للزبائن واالستجابة السريعة لرغباهتم املتغرية ، توقعاهتم ، 
تعترب من أهم ركائز إدارة اجلودة الشاملة ،  وباالقرتاب أكثر من الزبون تستطيع املؤسسة مجع املعلومات أكثر 

لى والئهم . ومما جتدر اإلشارة إليه أن إدارة اجلودة مقارنة منتجاهتا مبنتجات منافسيها ما ميكنها من احلصول ع
الشاملة تتضمن كذلك إرضاء حاجات زبائنها الداخلني أي العمال باعتبارهم اجلزء األكثر أمهية العمليات 
الداخلية للمؤسسة ما يستوجب توفري مناخ العمل املناسب الذي يسمح بتحقيق  اجلودة املطلوبة عن طريق 

هم ومدهم باملعلومات واألدوات الالزمة باإلضافة إىل تشجيعهم واالعرتاف باجنازاهتم مما يعزز ، تدريبمتكينهم 
إىل نقاط مهمة يعتربها أسسا إلدارة اجلودة الناجحة   Demingحجم مشاركتهم داخل املنظمة ، ويشري 

 نذكرها يف ما يلي :
 .ضرورة التأكد من استمرارية التوجه حنو جودة املنتج  -

 ية .مكمن الوضع األهداف ال التقليل -

 تصميم برامج التحسني املستمر للتحكم يف التكاليف واجلودة -

 االهتمام بالتدريب . -

                                                           
1Q .ENG . s SGARL A Survey of T.Q.M practices in the Malaysian and Electronical 

industry  journal  of  total Qualite Management  
2Richardsdston .T j  Total Quality Monagement . delmarputslishing , New york . 1997 . p 
24 . 
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 االهتمام مبساعدة العاملني على الوصول ألفضل أداء  -

 التقليل من الفحص والتوجه حنو تعزيز املراقبة من املنبع  -

 عدم السماح مبستويات شاع قبوهلا من األخطاء . -

 اد على طرق اإلحصائية هبدف حتسني املستمر .االعتم -

 االعرتاف بكفاءة العاملني  -

 إلدارة بكل من اجلودة واإلنتاجية .لااللتزام الدائم  -

لتقييمي إلدارة اجلودة الشاملة ومدى حضورها يف مؤسسة اإن هذه الركائز والقواعد والعوامل هي األساس 
   .اجلودة داخل هذه املنظمةما يعكس ال حمالة نسبة تواجد فلسفة إدارة 

 المطلب الثاني : مستويات وخطوات تطبيق إدارة الجودة الشاملة .
إن تطبيق مدخل اإلدارة باجلودة الشاملة يف أي منظمة يتطلب ختطيطا جيدا ، ووعيا كبريا مبا جيب 

يت متكن من تطبيق السليم حيز التطبيق ، كما يتطلب إدراكا وإملاما بأهنم األدوات المراعاته لوضع هذا النظام 
 والنجاح املؤكد هلذا املدخل اإلداري 

 مستويات تطبيق إدارة الجودة الشاملة :– 1
مراحل تبين إدارة اجلودة الشاملة إىل مخس مستويات متثل تطور الوعي داخل chin et al)0222(يقسم

 املنظمة بإدارة اجلودة عرب الزمن 
:إن املنظمات يف هذه املرحلة غالبا ما تكون غري مدركة  (unaware )املستوى األول: غري مدرك  –أ    

ملبادئ  إدارة اجلودة الشاملة ويظهر هذا جلبا يف عدم قدرهتا على التحكم يف طرق التحسني املستمر وتعزيز 
ة صلاملؤسسات اليت متر هبذه املرحلة تكون متحبأن بعض  ةوال بد من اإلشار مشاركة العمال يف اختاذ القرارات 

 .0222على شهادة اإليزو
: إن هذا املستوى خيتلف عن األول باعتبار   ( uncommitted )غري ملتزم املستوى الثاين : –ب   

 متقدمات حيث أن املنظمات يف هذه املرحلة تكون ساعية  يف تطبيق  إدارة اجلودة ولكن نتائجها غري واضحة 
وغري دالة على الفرق قبل وبعد تبين إدارة اجلودة الشاملة هذا ما سيؤثر حتما على اجتهادها يف ممارسة وتطبيق 

 مبادئ إدارة اجلودة وسيفرز نظرة سلبية للمنظمة اجتاه نفسها 
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 : يف هذا املستوى يبدأ ظهور االهتمام بعمليات التحسني ( intiator )املستوى الثالث : املبتدئ  –ت   
املستمر وتتجلى التغريات الناجتة عن تطبيق هذا املفهوم إال أن بعض املبادئ تبقى غري مكتملة الفهم وال بد 

 من البحث عن طرق ملساعدة املنظمة لتستطيع بناء املفهوم املتكامل إلدارة اجلودة الشاملة .
:يف هذا املستوى تظهر تطورات حقيقية لتطبيق مبادئ إدارة  (Inprover )املستوى الرابع :املتحسن  –ج  

اجلودة وتبدأ املنظمة يف السري الثابت حنو إدارة اجلودة الشاملة إال أهنا غري قادرة بعد على تعميم الفلسفة 
داخل املنظمة هذا ما جيعلها جد حساسة للصعوبات والعراقيل غري املتوقعة اليت قد تواجهها باإلضافة إىل 

 لضغوطات القصرية املدى املمكنة احلدوث أثناء تطبيق إدارة اجلودة الشاملة .ا
مبادئ : إن املنظمات يف هذه املرحلة قد نضجت هبا  مجيع   ( Achiever )املستوى اخلامس : املنجز  –د 

ني أو الزبائن إدارة اجلودة الشاملة ويظهر ذلك يف ثقافتها والقيم اليت تتعامل هبا سواء كان ذلك مع املستخدم
 أو الشركاء ، كما أن عمليات التحسني املستمر تتحول إىل عمليات طبيعية متارسها املنظمة بشكل مستدام 

 خطوات تطبيق إدارة الجودة الشاملة : 0
 1هناك جمموعة من اخلطوات العامة اليت ميكن لإلدارة إتباعها يف تطبيق هذا الربنامج يف املؤسسة وهي كالتايل :

ة األوىل : التزام وتعهد اإلدارة العليا بتنفيذ برامج وهو من اخلطوات املهمة ، إذ أنه من الضروري اخلطو  -
على مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة وأساليب تطبيقها ، وأن تكون اإلدارة العليا واملسئولينتوعية وتدريب القادة 

 منوذجا مثاليا يقتدي به أفراد املؤسسة 

خلق تصور وفلسفة واضحة للمؤسسة حتتوي على األهداف العامة للمؤسسة وأهداف  الثانية:اخلطوة  -
 اجلودة اليت تسعى إدارة املؤسسة إىل حتقيقها ، وككيفية اشرتاك العاملني يف تنفيذ برنامج إدارة اجلودة الشاملة 

ورؤساء األقسام  يف املؤسسة  ينيمن املديرين   التنفيذ فتشكيل اجمللس للجودة يتأل الثالثة:اخلطوة  -
 وتقييم برنامج إدارة اجلودة الشاملة .على عملية التخطيط وتنفيذ  فاشر إلبااملختلفة ويقوم اجمللس 

 اختاذ القرار حول جمال تطبيق برنامج إدارة اجلودة يف املؤسسة . الرابعة:اخلطوة  -

ورؤساء  ينيديرين التنفيذوحتليل احتياجات امل ،تدريب الالزمةالحتديد أنواع برامج  اخلامسة:اخلطوة  -
 . الشاملة الدوائر واملوظفني على مفاهيم إدارة اجلودة

                                                           

 – 31،  6111حممد عوض التوزيع  ، أغادير عرفات جوجيان ، " إدارة اجلودة الشاملة " دار املسرية للنشر والتوزيع والطابعة ، عمان ،  - 0
31  
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مطابقة املعايري والقياس ، وتطوير معايري القياس يف املؤسسة لتلبية احتياجات  السادسة:اخلطوة  -
 .فعنينتاملورغبات 

 والتقدير واإلعالنالدعاية  السابعة:اخلطوة  -

 تقييم النتائج باستمرار واستعمال التغذية الراجعة يف تعديل برنامج إدارة اجلودة الشاملة  الثامنة: اخلطوة -

كما يتطلب البدء بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة توفر قاعدة للبيانات تشمل معلومات دقيقة شاملة لواقع     
بشكل دقيق ، مبا عمليات املنظمة ، واخلدمات اليت تقدمها ، ومن املستفيدين منها ، وصعوبات اجناز ال

 من يض
تقييم واقع املنظمة ، وحتديد املشكالت القائمة واملتوقعة واألسباب اليت تدفع املنظمة إىل تبين هذا 

( مبا  9001املفهوم ، ومتر عملية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة خبمس مراحل أساسية  أوردها عبد احملسن سنة ) 
 1يلي :

مرحلة اقتناع وتبين  إدارة لفلسفة إدارة اجلودة الشاملة : يف هذه املرحلة تقرر إدارة املؤسسة رغبتها يف أوال : 
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ، ومن هذا املنطلق يبدأ كبار املديرين باملؤسسة يتلقى برامج تدريبية متخصصة عن 

 .ها  مفهوم النظام وأمهية ومتطلباته واملبادئ اليت يستند إلي
ثانيا : مرحلة التخطيط : وفيها يتم وضع التخطيط التفصيلية للتنفيذ وحتديد اهلياكل الدائم واملوارد الالزمة 

 لتطبيق النظام .
ثالثا : مرحلة التقومي : وغالبا ما تبدأ عملية التقومي ببعض التساؤالت املهمة واليت ميكن يف ضوء اإلجابة عليها 

 للبدء يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة هتيئة األرضية  املناسبة 
ختيار األفراد الذين سيعهد إليهم بعملية  التنفيذ ، ويتم تدريبهم اة التنفيذ : يف هذه املرحلة يتم رابعا : مرحل

 على أحداث وسائل التدريب املتعلقة بإدارة اجلودة الشاملة .
استثمار اخلربات والنجاحات اليت يتم حتقيقها من خامسا : مرحلة تبادل ونشر اخلربات : ويف هذه املرحلة يتم 

 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 

 

 

                                                           

( ختطيط ومراقبة جودة املنتجات مدخل إدارة اجلودة الشاملة ، معهد الكفاية االنتاجية ، جامعة الزقازيق ،  0991عبد احملسن ، توفيق )   0
 القاهرة 
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 المطلب الثالث : عوائق تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
البعض اآلخر . ويف قد تنجح بعض املؤسسات يف تطبيق برامج إدارة اجلودة الشاملة بينما يفشل 

الواقع فإن الصفات األساسية اليت متتاز هبا مبادئ إدارة اجلودة الشاملة بسيطة ، ويرجع السبب الرئيسي لفشل 
قد ال يكون السر يف جناح هذه املؤسسات يف اختيار أفضل و  –هذه املؤسسات يف عملية التطبيق نفسها 

امج  الذي يتناسب مع الثقافة املؤسسة وأفرادها ، ويف مشاركة برنامج إلدارة اجلودة الشاملة بل يف تبين الربن
 والتزام  كل فرد يف املؤسسة هبذا الربنامج وأهدافه .

 1وميكن القول أن من بني األسباب األخرى الشائعة للفشل يف تطبيق برامج إدارة اجلودة الشاملة  ما يلي 
لعليا بتطبيق برنامج إدارة اجلودة الشاملة ، وال بد هلذه  اإلدارة أن تتعلم أوال خطوات اعدم التزام اإلدارة  – 1

هذا الربنامج مث توجد هيكال تنظيميا ونظام مكافآت يدعم هذا الربنامج  ، ومن مث سيكون لديها الرغبة يف 
 تكويس املصادر واجلهود الالزمة لتطبيق هذا الربنامج 

وال يوجد أسلوب واحد  –ب معينة يف إدارة اجلودة الشاملة وليس على النظام ككل الرتكيز على األسالي – 0
يضمن تطبيقه حتقيق اجلودة العالية ، بل جيب النظر إىل إدارة اجلودة الشاملة على أهنا نظام متكامل من 

 األجزاء املختلفة املرتابطة معا ، وعلى أن حتسني اجلودة هو عملية وليس أسلوبا فقط .
عدم احلصول على مشاركة املوظفني يف برنامج  إدارة اجلودة الشاملة . فمن الضروري إلجناح هذا  – 3

 الربنامج مشاركة كافة أفراد املؤسسة والتزامهم املستمر ومسئوليتهم جتاهه 
الء امج إدارة اجلودة الشاملة وتقوم بتدريب هؤ التزام اإلدارة واملوظفني حنو بر  بعض املؤسسات حتصل على – 4

يلي ذلك حيدث من جانبها فقط ، بينما تكون اخلطوة الالحقة مهمة  أن ما، وتعتقد املوظفني على الربنامج 
 جدا وهو حتويل هذا التدريب إىل حيز الواقع ، مثل إجياد مشاريع حتسني اجلودة ونظام االقرتاحات 

تائج مهمة وملموسة من تطبيق توقع نتائج فورية وليست على املدى البعيد ، فقد يستغرق حتقيق ن – 5
برنامج إدارة اجلودة الشاملة سنة أو سنتني ، وللحصول على فوائد سريعة قد تقوم بعض املؤسسات بتكثيف 

 جهودها يف تطبيق الربامج وبالتايل حيدث الفضل املتوقع .
مع نظام إنتاجها وموظفيها ،  ارة اجلودة الشاملة اليت ال تتوافقتركيز املؤسسة على تبين طرق وأساليب إد – 6

ذالك إىل فشل هذا األسلوب فحسب ولكن  يعندما تقوم املؤسسة باستعمال أساليب غري مناسبة ال يؤد
 يؤدي إىل زعزعة الثقة بنظام إدارة اجلودة الشاملة كله 

                                                           
 11 – 79حممد عوض الرتتوري ، أغادير عرفات جوجيان ، مرجع سبق ذكره ص 1
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يريا تاما يف ثقافة مقارنة التغري سواء كان من اإلدارة أو من العاملني ألن برامج حتسني اجلودة وتستدعي تغ – 7
ملؤسسة من حمتمل املسؤولية وااللتزام مبعايري ض العاملني فمن اوطرق العمل يف املؤسسة . كذلك ختوف بع

 حديثة بالنسبة إليهم 
تعتمد برامج إدارة اجلودة الشاملة على خرباء باجلودة أكثر من اعتمادها على األشخاص العاديني يف  – 8

  .املؤسسة
وفهمها الواضح العملية حتسني اجلودة ، وإن جناح هذه العوائق يتطلب معرفة اإلدارة إن التغلب على 

أو فشل املؤسسة يف رحلة حتسني اجلودة يعتمد على مدى تفهم والتزام ومشاركة املديرين يف املؤسسة من كل 
ة وما يلزم من املستويات ، كما يعتمد هذا النجاح  أو الفشل على املدى التخطيط واإلعداد هلذه العملي

 مهارات قيادية وأساليب تكنولوجية حديثة لنجاح تطبيق هذه العملية 
أسباب تعترب كافية جلعل إدارة اجلودة الشاملة ال تصلح  99مقاال يوضح فيه  9001سنة  هراريولقد كتب  

 :1، وهي كما يلي  Stringhamو  harrariاإلدارة املنظمات مما أثار جدال واسعا بني الباحثني 
تركيز إدارة اجلودة الشاملة على تصرفات األشخاص كعمليات داخلية أكثر منها نتائج خارجية أي يتم  – 1

الرتكيز على البيئة الداخلية أكثر منها نتائج خارجية أي يتم تركيز على البيئة الداخلية وإمهال النتائج النهائية 
 وبالتايل ستكون املنظمة أقل استجابة ومرونة .

  .رتكيز على أقل املعايريال – 0
 قيلة .ثريوقراطية بتتطور إدارة اجلودة الشاملة ب – 3
اخلرباء أكثر من األشخاص بتفوض إدارة اجلودة الشاملة يف كثري من األحيان كل ما يتعلق باجلودة  – 4

 املعنيني ، أي أن القيادة العليا يف املنظمة حتصر أمور اجلودة على فئة دون أخرى .
 فقط .  تسعى إدارة اجلودة الشاملة لإلصالح اجلذري من أجل الدعايةال  – 5
إن إدارة اجلودة الشاملة ال تسعى حقيقة للتغري اجلاد يف نظام األجور واملكافآت اإلدارية بل تسعى إىل – 6

 .املكافآت اجلماعية اليت تقتل التميز الفردي 
 .ني للمنظمة ياحلقيقي الشركاء اخلارج الشاملة لإلندماجال تسعى إدارة اجلودة  – 7

                                                           
1- HarrariOrenj .Tem reasons T.Q.M Doesntwork .Management Reviowvol 86 ,o 1 

USA,1997 pp39 , 40  
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إىل غياب تطالب إدارة اجلودة الشاملة بتحسني اجلودة لكن احلقيقة هو تعظيم األرباح مما يؤدي  - 8
 .باألخالق يف التنافس 

إن إدارة  اجلودة الشاملة تفرغ وتستأصل روح املبادرة وحتتم الرجوع إىل اجملموعة مما قد يعرقل عمليات  – 0
 بتكار .التميز واإل

ال يوجد فضاء للقيم يف إدارة اجلودة الشاملة بل تنظر إىل املستخدمني على أساس أهنم آالت مربجمة – 12
  .تعمل وفق معايري حمددة ومطبقة بدقة

ما أشار إليه هراري راجع إىل افتقاره النظرة الشاملة للجودة فهو ينظر فقط إىل أن اجلودة عبارة عن إن     
مطابقة للمواصفات وهذا الفهم عار عن احلقيقة إذا أن إدارة اجلودة الشاملة تستهدف إرضاء الزبائن 

هذا اهلدف وعلى رأسها املوارد البشرية  اخلارجيني ما يدفع املنظمة إىل التفكري يف كل األمور اإلجيابية اليت حتقق
 داخل املنظمة.

 .المطلب الرابع : نظام الجودة العالمي وعالقتها مع إدارة الجودة الشاملة 
 ISO(  :1(مفهوم املنظمة الدولية للمواصفات – 1

 International Organisation ofسم املنظمة الدولية للمواصفات إلميثل اختصارا (ISO )إن مفهوم 

Standardization يف سويسرا حيث أهنا تضم أكثر من مائة  يفومقر هذه املنظمة الدولية يف جن 
تم هذه املنظمة يف توحيد املواصفات واملقاييس يف العامل حيث أن املنظمة تصدر هت( دولة يف عضويتها و 999)

والتجارة واخلدمات وف الصناعة املواصفات واملعايري اليت يتم اعتمادها يف خمتلف أحناء العامل ويف شىت صن
 .ستثناء املواصفات اليت تتعلق بااللكرتونيات والكهرباء إب

لسلسلة املواصفات اليت ختتص بإدارة اجلودة يف الصناع واخلدمات ، وهناك سالسل أخرى  0999ويرمز الرقم 
هي األكثر شهرة يف العامل اآلن بسبب    0999ISO تلفة لفروع أخرى،لكن هذه املواصفات خمللمواصفات 

أصدرهتا  اليتBS5750ارتباطها بالتعامل التجاري الدويل ويعود أصل هذه املواصفات إىل املواصفة الربيطانية 
 للنهوض مبستوى اجلودة يف صناعتها. 9019يف عام  BSIهيئة املواصفات الربيطانية 

 

 

                                                           

: سليمان امساعيل ، مدى تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة االقتصادية مذكرة خترج لنيل شهادة الليسانس يف العلوم القتصادية فرع  – 0
  60، ص  6100/  6101السنة اجلامعية  ،ختصص إدارة اجلودة وتسيري املؤسسات ، جامعة مستغامن
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 :1وإدارة الجودة الشاملة0999ISOسلسلة المعايير الدولية  بين  العالقة -20
أصبح احلصول على شهادة املطابقة جزءا من متطلبات السوق العاملية اليوم حيث مل تعد شهادة 

فيها  واالستمراراملطابقة إلحدى املواصفات مقاييس اختيارية،وإمنا أصبحت جزءا أساسيا لدخول السوق 
بناء أنظمة إدارية تعتمد  مستمر حنوالشركة السوقية،األمر الذي ألزم املنظمات من اجلري بشكل  ةوزيادة حص

 كأساس هلا.  ISOاملقاييس اخلاصة مبنظمة 
جمموعة من املواصفات اليت تؤدي إىل تثبيت املتطلبات اخلاصة  0999ISOتعد سلسلة املواصفات الدولية 

إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات وهي جواز سفر عاملي يسهل التبادل التجاري بني دول العامل وإدارة بأنظمة 
والتحسن للسلعة فضال عن كونه باجلودة  وإدارهتاعلى التزام املنظمة  واستخدامه يدل  ،اهتجاملنتو تسويقية 

 الوسيلة الفعالة لتحقيق زيادة يف األرباح وتقليل األخطاء .
شاملة ، إذ أن إتباع املنظمة التعد سلسلة املعايري الدولية اخلطوة األوىل لتحقيق إدارة اجلودة لذلك 

سلسلة املعايري األولية كنظام للجودة سيحقق أهداف اجلودة الشاملة باعتبارها حالة مثالية تسعى املنظمات 
يتوجب  isoاملة باالستناد إىل متطلبات الصناعية إىل حتقيقها فاملنظمات اليت ترغب يف حتقيق إدارة اجلودة الش

 والتصنيع . اإلنتاجوحماولة تطوير عمليات  isoعليها االعتماد منذ البداية على متطلبات 
اطارا وآلية لتقدمي تغيريات حول أسس خطط هلا من خالل التدقيق الداخلي 0999ISOيقدم نظام إدارة 

وبرامج اإلجراء التقوميي ، وبذلك تربز حاجة لتعريف حتسني اجلودة وأدوات وأساليب لتقييمها وقياسها عن 
طريق تعريف منظم لسياسة حتسني اجلودة واختيار الطرق املالئمة لتحديد مدى حتسني فعندئذ سيطور 

0999ISO عديل الذي أجرى سلسلة املواصفات .تضمن إدارة اجلودة الشاملة .خاص بعد ال 
0999ISO مع  انسجاماودة وإدارهتا بشكل مكثف لكي تكون أكثر الذي أصبح على جوانب حتسني اجل

 اجلودة الشاملة . مفهوم حتسني اجلودة وإدارة 
واملنظمة اليت تبنت مقاييس اجلودة ميكنها أن تأخذ موقعا جيدا يف املستقبل وبالتايل سوف تظهر 

وذلك عن طريق جمموعة القواعد اليت تضمن توفر القدرة لدى  جاهتاو منتفرصة أمام املنظمات لتحسني جودة 
رغباته بصورة كاملة ، إذ أن اجملهز على إنتاج السلع واخلدمات املطلوبة ليتأكد أن ما سيجهز للزبون يليب 

لزبائنها عن واحلصول على الشهادة أن تعلن   0666ISOبإمكان أي شركة تطبيق  املواصفات  العاملية 
 جاهتا للمواصفات .و مدى مطابقة إجراءاهتا وعملياهتا ومنت
                                                           

 1 سليمان  إمساعيل، مرجع سبق ذكره،ص ص61،61
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ظمة الوصول اجلودة املطبقة يف العامل وعن طريقها تستطيع املنمتثل إدارة اجلودة الشاملة أرقى أنظمة 
إىل مواصفات التصنيع العاملية واليت متثل اجلهة املستقبلية ملنظمات األعمال ، فثقافة إدارة اجلودة الشاملة هي 

هلذه املواصفات ألهنا تعتمد على مشولة أهداف اجلودة يف خطة األعمال وتأكيدها على التحسني  اتكيف
، لذلك فاملنظمة اليت تعمل ضمن إطارها ميكنها أن  املستمر وتدريب العاملني ومشاركتهم يف صنع القرار

 حتصل على شهادة املطابقة لكوهنا تطبق إدارة متميزة يف كافة أرجاء املنظمة 
 2999لعام 0999ISOوحتصل على شهادة املطابقة  0999ISOفاملنظمة اليت تعمل ضمن إطار املواصفة 

أعماهلم وذلك باالعتماد على تستطيع من تطبيق فلسفة اجلودة الشاملة كنظام إداري متميز على مستوى 
 1وإدارة اجلودة الشاملة واجلدول التايل يوضح درجة التقابل  0999ISOدرجة التقابل ما بني نظام اجلودة 

  

                                                           

  61 – 61سليمان إمساعيل ، مرجع سبق ذكره ص ، ص  – 0
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 – ISO– 2000 1001ين إدارة الجودة الشاملة  التفاؤل:  4  - 2الجدول رقم  
  - ISO– 2666  0661 إدارة اجلودة الشاملة 

الرتكيز على الزبون ، إذ يبدأ  منوذج إدارة اجلودة مبتطلبات الزبائن وينتهي  – 1 .هتتم وتركز على الزبون بشكل كبري   - 1
 .بتحقيق رضا الزبائن 

تحسني املستمر وتعده مبدأ أساسي اليركز على  -2
 .من مبادئها 

باستمرار من خالل استخدام يؤكد على حتسني فعالية نظام إدارة اجلودة  -2
سياسة اجلودة وأهداف اجلودة ونتائجها التدقيق وحتليل املعطيات واألعمال  

 .التعميمية والوقاية ومراجعة اإلدارة 
ساليب االحصائية والعملية يف إدارة األاستخدام  – 3

 .وحتسني اجلودة 
التأكيد على التحديد إجراءات املراقبة والقياس اليت يستمر تنفيذها  – 3

  .وحتديد األجهزة الالزمة لذلك
لتزام هبا من قبل يتطلب حتديد سياسة اجلودة واإل – 4

 .اإلدارة والعاملني يف املنظمة 
حتدد مسؤولية الغدارة من خالل حتديد السياسة اخلاصة باجلودة وااللتزام  – 4

 .هبا ضمن املنظمة ووضع إطار ملراجعتها والتأكيد من تنفيذها 
يتطلب تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة الشاملة  – 5

   .وضع دليل للجودة
 .حددت متطلبات التوثيق إعداد دليل خاص للجودة  – 5

املنتج من ذوي حتديد األفراد الذين يقومون بأعمال تؤثر على جودة  – 0 .إىل مشاركة العاملني بشكل واسع وكبريتسعى  – 0
 .الكفاءة  واخلربة واملهارة مدركني أمهية نشطاهتم يف اجناز أهداف جلودة 

هتمام بالتصميم الفعال للسلع واخلدمات اإل – 7
 .لتحقيق رضا الزبائن 

مراقبة وقياس خصائص املنتج لتثبيت من أنه قد متت تلبية التأكيد على   – 7
 .متطلبات املنتج واحملافظة على املطابقة ملعايري القبول 

لعملية لتأسيس أهداف اجلودة طويلة لالتخطيط  – 8
 .األمد يف املستويات التنظيمية العليا 

 القيام بتخطيط نظام إدارة اجلودة من أجل تلبية املتطلبات اخلاصة من  – 8
بنظام إدارة اجلودة : باإلضافة إىل أهداف اجلودة والتأكيد من من تنفيذ  أجل 

 .هذه اخلطط 
 .27إسماعيل  مرجع  سبق ذكره ، ص  المصدر : سليمان
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 : المبحث الثالث: إدارة الجودة الشاملة وإدارة المعرفة

املتوفرة دارة اجلودة الشاملة كهدف تريد الوصول إليه ، من خالل تعبئة مجيع العمليات واملوارد إلينظر 
وجعلها يف إطار مناسب قابل للتطبيق باعتبارها الركيزة األساسية لتحسني األداء ، خصوصا يف اقتصاد يتميز 

 بتغيري مستمر يف بيئة املؤسسة . 
ق جيب التطرق للعناصر التالية : عالقة إدارة املعرفة باجلودة الشاملة ، دور الكفاءات لمن هذا املنط

 .البشرية يف إدارة اجلودة الشاملة ، أساليب تنمية املوارد البشرية ملسامهة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة
  

 .المطلب األول : عالقة إدارة المعرفة بالجودة الشاملة 
بينت هذه  املداخلة وحدود العناصر بينها ، فاملؤسسة احلديثة اليت هتدف لتحقيق اجلودة هي يف 

خصوصا يف اقتصاد املعرفة الذي يتطلب اجلودة ومستوى  –نفس الوقت تتوجه حنو االهتمام بإدارة املعرفة 
 تشرتك مع عمليات إدارة عايل من املعرفة للحفاظ على تنافسية املؤسسة وتشمل مبادئ اجلودة الشاملة اليت

 : املعرفة ما يلي
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 . مبادئ إدارة اجلودة الشاملةاجلودة الشاملة بإدارة املعرفة  منوذج العالقة إدارة:  3 – 2الشكل 
 مبادئ إدارة الجودة الشاملة                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج إدارة الجودة
 

 

  Source : King Boon Doi T.Q.M And Knowmedgemanagement :Letaraturrevien And Proposid 

Framework African Journal Of Business Management Vol 3 (11) P P 633 – November . 2009 P = 

636  

  
، ال ترتكز كثريا حول القوة والسلطة والسيطرة   T.Q.Mسياق قد استنتج الباحثون بأن القيادةيفالقيادة :

لكن أكثر على: التفويض ، واالعرتاف ، التوجيه ، لذلك تعد من أكثر الطرق الفعالة للقائد لتعبئة طاقة 
 1اجملموعة لتصبح أكثر إبداع 

علم إن القيادة اإلدارية ميكن أن تؤثر بشكل كبري على حتسني الكفاءات واملهارات وتساعد على الت
التنظيمي يف موقع العمل ، خصوصا يف نشر سلوك إدارة املعرفة البيئة اليت تشجع العامل على تطبيق املعرفة 

  .الضمنية حلل املشاكل الظاهرة

                                                           

0 – Mele C  colucio M , the evolving path of T.Q.M towards – business excellence and 

stakeholder valus International journal Quality Reliability Management 2006 pp 464 489.  
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 احتياجات
 الزبون

 تسيرياملوارد
 البشرية

إدارة 
 العمليات

 املعلومات



 الثاني                                          مفاهيم وخصائص إدارة الجودة الشاملةالفصل  

 

67 
 

كما أكدت العديد من الدراسات بدور القيادة يف جناح نشاطات إدارة املعرفة يف املؤسسة ، ونقصد 
شاركة فيها واليت تعد مورد حيوي لتحسني قدرة التعلم اجلماعية يف بذلك : اكتساب املعرفة ، نشرها وامل

 .املؤسسات 
يعترب التخطيط االسرتاتيجي النشاط اليت يهدف إىل حتقيق النجاح وإبقاء التخطيط االستراتيجي :  -

والظروف اليت  الشروطويقتضي التخطيط اسرتاتيجيي توفر بعض ،الوضعية التنافسية للمؤسسة يف أي قطاع 
نذكر منها : املعرفة اخلاصة للمستخدمني ، القدرة على إنتاج املعرفة اجلديدة  1تساهم يف رفع أداء املؤسسة 

 املبتكرة ، واحملاور اإلسرتاتيجية اليت تريد املؤسسة الوصول يف مدى املتوسط والطويل .

بعد اسرتاتيجي ، يدعم املؤسسة يف تنظيم إذن ، من العوامل الرئيسية لنجاح إدارة املعرفة أن يكون هلا 
إلنتاجية واجلودة أستنتج أن الشركات اليت لقدراهتا ومواردها لتحقيق أهدافها ، ففي دراسة للمركز األمريكي 

مرتبطة خبطة العمل ة سرتاتيجيات إدارة املعرفة حتقق جناح أكرب عندما  تكون اإلسرتاتيجية املستخدمإتتبىن 
لى هذا األساس ، فاملؤسسات اليت تتبىن تطبيق إدارة املعرفة ، عليها ضمان برنامج معرفة اإلسرتاتيجية ، وع

 .يتماشى ومهام املؤسسة 

أن جناح املؤسسة على املدى الطويل يعتمد على زبائنه ، بإرضاء SILA التركيز على الزبون : ذكر  -
عالقة إجيابية جاهتم بكفاءة وبصفة مستمرة ، فاالهتمام مبتطلبات الزبون احلالية واملتوقعة ، الرتكيز على اح

يف املؤسسة تتوجه حنو مجع املعلومات والتصرف  معه، والتكيف مع تغريات البيئة جيعل من نشاطات اجلودة
 ،عاهتم وتوزيعها داخليا يف املؤسسة تتمثل دراسة الزبائن مجع املعلومات حول توق –وفق حاجات الزبائن 

باشراك املعرفة بني املستخدمني ، خصوصا أولئك اليت تكون مهامهم معتمدة على املهام األخرى لزمالئهم ، 
 . طلباهتملواليت تقتضي التنسيق يف التقييم الشامل 

الشركة  وأي قرار متخذ يفعلى سبيل املثال ، وضعت شركة فيليبس يف هولندا مبدأ رضا الزبائن كهدف رئيسي 
زن املعرفة ، ختدخل يف صلب نشاطات خلق و  اليت واالهتمام باقرتاحاهتم ، جيب أن يكون مركز حنو الزبون 

 تتحول إىل معرفة عند استعماهلا إلرضاء حاجات الزبون .من الزبون  قاةمعلومة مست ى هيفتقييم الشكاو 

                                                           

2- Calantone R , Garcia R ; Drogec ; the Effects of Envirommental tubulance New product 

Development Storategic planming J production In innovation Manegement , p ; 90, 103   
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وهي إحدى شركات التأمني يف الواليات املتحدة  - USAAشركة وإدراك منها بأمهية هذا العامل متتلك 
نظام يعمل على حتديد وتصنيف أراء واقرتاحات الزبائن ، وقد ساهم هذا النظام يف حتسن قاعدة  –األمريكية 

 .1معرفة الزبائن 

لع من عوامل اكتساب امليزة التنافسية يف السوق العاملية يعود اىل ارتكازها على السارة العمليات: إد -
فإدارة العمليات احلديثة يف إجتاه يؤكد أمهية إدارة العمليات يف إدراك رضا الزبون، واخلدمات املقدمة للزبون، 

تتوجب حنو جعل مدراء املؤسسات هم مدراء العمليات ، حيث أن توفر املوارد الالزمة والضرورية للعمليات ، 
املرسومة واملنتجات املطابقة للمواصفات وذات اجلودة  اإلسرتاتيجيةحتقيق اخلطط -واالستثمار فيها يؤدي إىل 

 .2العالية ،  مع التأكيد طبقا على التحسني املستمر 

ونشر املعرفة هو االستعمال املنظم إلدارة العمليات  T.Q.Mإذن فاملسألة األهم يف العالقة بني عمليات 
اليت تبنت إدارة اجلودة الشاملة هي اليت جنحت فالشركات  ،عمل على توظيف املعرفة يف امليادين املناسبةيالذي 

 .يف التحسني ملستمر للعمليات باستعمال املعرفة وفق احلاجة 
   يعترب األفراد العامل األكثر أمهية يف اقتصاد أساسية املعرفة ، فقد اعترب إدارة الموارد البشرية:  -

Deveonport Volpel ولقد  –لتسيري املعرفة جيب تسيري األفراد ولتسيري األفراد جيب تسيري املعرفة   هأن
عضهم بمييلون إىل مساعدة بعضهم البعض ويف نفس الوقت حيسنون من إىل أن األفراد  3linأكدت دراسة 

شرتاك يف البعض ويف نفس الوقت حيسنون من مهاراهتم ، فبدعم من اإلدارة العليا من املمكن الوصول إىل اال
املعرفة وحتقيق االبتكار يف املنتجات واخلدمات املقدمة ، كما أن هذا االشرتاك قد ميتد حىت إىل خارج أماكن 

 العمل .

 جزء مهم يف إدارة العملياتيف العصر الرقمي احلايل ، تلعب املعلومات  المعلومات والتحليل : -
القرارات املتعلقة بالزبائن ومراقبة اجلودة ، فتحسني أداء املؤسسة  وقاعدة البيانات اخلاصة به، لدوره يف إختاذ

تقتضي توفر معرفة إدارة املعلومات واليت تعترب ركيزة إدارة املعرفة ، خصوصا منها املشتغلة يف حقل التكنولوجيا 
. 

                                                           

1 – o Dell c , wing K . oden p  Benchmarking unveils emrging Knowledge management 

Strategies  Benchmarking : international journal, 1999 p 202  

77، ص  6111حممد عبد الوهاب العزاوي ، إدارة اجلودة الشاملة ، جامعة السراء اخلاصة ، األردن ،  – 6  
3 – lin HF knowledge sharing and firm innovation capability : an empirical study 

internationnal journal  wanpower p 315.332 
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ي من خالل املتوفرة بشكل مجاع ،من جهة أخرى ، فتحليل املعلومات يساعد املستخدمني لرتمجة املعلومات
إذن التخطيط  . املؤسسة ككل إفادةواستخدام هذه املعرفة يف  ،االتصالدعم األشكال املختلفة لقنوات 

االسرتاتيجي ، القيادة ، الزبائن ، ، إدارة العمليات ، التحليل واملعلومات هي أدوات حتقيق  اجلودة الشاملة 
ديد جعل مفهوم إدارة اجلودة الشاملة ال يقتصر فقط ويف نفس الوقت وسائل إلدارة املعرفة ، هذا التوجه اجل

 منها وسيلة لتحقيق أهداف أخرى على غرار االهتمام باملعرفة .ليجعل  جتاوزهعلى هدف الوصول إليها ، بل 
 .الجودة الشاملةالمطلب الثاني: دور الكفاءات البشرية في إدارة 

ميكن تعريف إدارة املوارد البشرية بالكفاءات بأهنا  " ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة كفاءات العنصر البشري يف  
مستمرة لتحقيق األداء املؤسسة ، مبا يضمن حتقيق التوافق مع كفاءات الوظيفية املطلوبة وتنمية كفاءاته بصفة 

إدارة  لبشرية إىل إدارة املوارد بالكفاءات هو اإلنتفال من من إدارة املوارد ااملتميز له وللمؤسسة ، إن التحول 
نقاط الضعف ومعاجلتها إىل إدارة نقاط قوة األفراد وكفاءاهتم وتقويتها ، بالرتكيز على الكفاءات املعنوية األكثر 

 فعالية يف حتقيق األداء املتميز .
 لة :وأثره على الجودة الشامبالمؤسسة  تطوير الكفاءات البشرية  – 1

 لقد أضحت الكفاءات هي اليت متثل الفصل ما بني املؤسسات ويقال يف العبارة الشائعة 
C’ est la compétence qui fait la différence   فإن ،ومهما تنوعت مصادر الكفاءة

 .1يادة ر العنصر البشري يظل وراءها واليت حتتل فيها إسرتاتيجية التكوين والتدريب املستمرين مكان ال
من أجل احلصول على مؤهالت مفيدة  ةتطوير الكفاءات ليس تقنية جديدة كالتدريب  الذي تقوم به املؤسس

التطور  إمكانيات شافواكتمن طرف املؤسسة من أجل تدعيم كفاءاهتا  ه، إمنا هو موقف أو سلوك جيب تبني
 مايلي:ية تتمثل يف ، وعلى هذا األساس ميكن النظر إىل هذه العملية من خالل ثالثة حماور أساس

  .وضع نظام لألجور على أساس الكفاءات -

 .دور التدريب يف تطوير الكفاءات  -

  .للتغريات اليت حتدث على املستوى حميطها مبدى االستجابةمؤسسة املرتبطة للالكفاءة التنظيمية  -

املواصفات العاملية للجودة اإليزوا ية للجودة : ممكانة تسيير الموارد البشرية ضمن المواصفات العال – 2
حيث متثل أعلى مواصفات اجلودة للنظم الفنية واإلجراءات املعتمدة عامليا ، وميكن للمؤسسة أن تتبىن إدارة 

                                                           

ة االقتصاد و املنامجنت جامعة أبوبكر  لرحيم حسن ، تسيري املعارف واسرتاتيجيات اإلبداع يف املؤسسات اجلزائرية الصغرية واملتوسطة ، جم – 0
 . 676،ص  6117/ مارس  13تلمسان ، عدد بلقايد 
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العاملية اليت تعترب فقط   فاتحصوهلا على شهادة املطابقة للمواصاجلودة الشاملة كأسلوب تسيريي دون ضرورة 
 .ودة كدليل لتطبيق معايري اجل

هو  0999وواملقصود باإليز  :  8992نسخة 0999بالنسبة لمواصفات تأكيد الجودة اإليزوا – 1 – 2
، صناعية كانت أم  وأحجامهاكلها على املنظومة اإلدارية للمؤسسات بكافة أنواعها   نصبواصفة إدارية تمأهنا 

. ومواصفة  1ظومة اإلدارية والتطور الذي حتققه خدمية ، وهي مواصفة يف النهاية تبحث عن كفاءة أداء املن
0999ISO    وذلك كما يلي : 1/ 2ضمن العنصر  0228نسخة 
 :إدارة املوارد : ويتجزأ هذا العنصر إىل أربع نقاط  -6 -

 .توفري املوارد  1 – 6
 .املوارد البشرية – 0 – 6
توج ذوي  مناصب ذات تأثري على اجلودة املن عموميات : جتب أن يكون العمال الذين يشغلون – 0-1 – 6

أن األساسي و املهين،املعرفة األدائية ومن اخلربة ،حيث ميكن كفاءات ومؤهالت مكتسبة من خالل التكوين 
  .تتأثر مطابقة املنتوج بصورة مباشرة أو غري مباشرة من أفراد يؤدون مهام داخل نظام إدارة اجلودة

 ب والنوعية : على املنظمة القيام ب : الكفاءة والتدري – 0 – 0 – 6
  .توجن مناصب ذات تأثري على جودة منلعمال الذين يشغلو لحتديد الكفاءة الالزمة  -     

 االحتياجات.عتماد على نشاطات أخرى لتلبية إالقيام بالتدريبات الالزمة أو  -

  .املتخذة اإلجراءاتتقييم فعالية  -

طريقة أداء أعماهلم ولديهم وعي بأمهية نشاطاهتم وبالطريقة اليت  العاملني يعرفونالتأكيد من أن كل  -
 .يسامهون هبا يف حتقيق أهداف اجلودة 

 واخلربة.والتدريس واملهارة  بسجالت التعليماالحتفاظ  -

  ة.قاعديتياكل الاهل – 3 – 6

 

 

 

 

                                                           

 . 66الدار العربية للنشر والوزيع ، القاهرة ، بدون سنة نشر ، ص ،بداية الطريق لتطوير املنظومة اإلدارية  9111 يزوإنظمي نصر اهلل ،  – 0
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 : 99999بالنسبة لمواصفات مراجعة الجودة اإليزو – 2 – 2
شروط معايري تأكيد اجلودة من جانب املؤسسات اليت تسعى للحصول هتتم بالتأكد والتحقيق مما إذا مت تطبيق 

على شهادة اإليزو ، وفيما يتعلق بتسيري املوارد البشرية فإن معايري مراجعة اجلودة تقوم باملراجعة يف التدريب 
 1 :فقط وذلك بطرح األسئلة التالية

 املني الذين يؤدون نشاطا يؤثر يف اجلودة تدريبا مناسبا ؟هل مت تدريب كافة الع -

 هل مت تعريف املسؤولني يف حتديد احلاجات التدريبية ؟ -

 اختبار األفراد للتدريب املتخصص ؟  سما هو أسا -

 هل يتم االحتفاظ بسجالت التدريب ؟ -

 هل حتدد تلك السجالت مستوى املهارات واملؤهالت ؟ -

 تنشيطية إدا لزم األمر ؟ هل تتضمن األساليب توفري دورات  -

من بني معايري أو شهادات :  92981بالنسبة لمواصفات تأكيد جودة المستخدمين اإليزو – 3- 2
من طرف  9090( واليت أصدرت سنة  EN45013تأكيد جودة املستخدمني وأوهلا املواصفات األوروبية ) 

املواصفة  ( ISO)مث أصدرت بعدها املنظمة الدولية للمعايري  ،(CEN )املنظمة األوروبية املشرتكة املعايري 
91921ISO  واليت تعترب تعديال وحنسينا للمواصفةEN45013  وإثبات كفاءات  التأكدواهلدف منها هو

ومؤهالت األفراد ، مدى فعالية برامج التدريب ، مدى فهم ودراية األفراد بالطريقة الفعالة ألداء عملهم ، وهل 
 .2يتماشون مع التطورات واملستجدات التكنولوجية يف احمليط اخلارجي 

وتعين :  92999OHSASبالنسبة لمواصفات نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية اإليزو – 4 – 2
السالمة ضمن العمليات املهنية  وإجراءاتهذه املواصفة القيام بأعمال مراقبة مستمر للنواحي البيئية والصحية 

اليت تقوم هبا ، هناك العديد من فوائد احلصول على املطابقة وفق مواصفات نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية 
 ونذكر منها ما يلي : 99999OHSAS اإليزو
 .العاملني والزبون ورفع الروح  املعنوية وزيادة جودة مكان العمل  إرضاء -

 أثناء العمليات اإلنتاجية نتيجة استخدام عمليات آمنة وخفض استهالك الطاقة  اإلنتاجالتوفري مبوارد  -

                                                           

 011، ص  6116علي سلمي ، إدارة املوارد البشرية ، الدار اجلامعية اإلسكندرية  – 0
وإدارة اجلودة الشاملة ، مذكرة من متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم  معايري اإليزو سامية ، مكانة تسيري املوارد البشرية ضمن موزاوي – 6

  13، ،ص 6117/ 6113االقتصادية فرع : إدارة األعمال ، جامعة اجلزائر ، السنة اجلامعية 
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 خفض وقت األعطال الناجتة عن اإلصابات واحلوادث جراء الظروف اآلمنة ملكان العمل . -

 يدي العاملة واملوارد األخرى .احلفاظ على األ -

  .أخرى ضرارتقليل احلوادث اليت تسبب املوت أو املرض أ اجلرح أو أي أ -

 زيادة األرباح وتقليل التكاليف . -

 الشاملة.لمساهمة في تطبيق إدارة الجودة  الموارد البشريةأساليب تنمية  الثالث:المطلب 
املتميز دليل على جودة املوارد البشرية بناءا على جودة إن حتقيق األداء البشري التدريبية:إدارة الجودة  – 1

 1العملية التدريبية املقدمة لألفراد 
يقصد بإدارة اجلودة التدريبية إدارة العملية التدريبية وفقا ملواصفات اجلودة العاملية وحتقيق أفضل دعم للمؤسسة 

 ية الفعالة من أجل ضمان العائد من التدريب .يبالربامج التدرييف جمال تطوير كفاءة املوارد البشرية و 
من طرف املنظمة العاملية  2999( يف األول من سبتمرب  99991ظهرت املواصفة الدولية للتدريب ) إيزوا

 90يف  (CSEND )للمطابقة هلذه املواصفة هي الشراكة  ماحنةبسويسرا حيث أول شركة معتمدة  للتقييس
 .2992فيفري 

ميكن تعرف التحفيز بأنه دفع األفراء : صيانة وتحفيز بالكفاءات البشرية في إدارة الجودة ة الشاملة  -2
على تنفيذ املطلوب منهم بشكل جيد ومقبول عن طريق بث احلماس فيه وتشجيعهم بالوسائل املختلفة ، 

 وذلك لتحقيق أهداف املؤسسة .
دة الشاملة على املؤسسة بذل جهود و تصنيف إدارة اجلمن أجل ضمان املشاركة الفعالة لألفراد يف 

متواصلة لتحقيق هذه املشاركة ، فمن بني هذه اجلهود العمل على حتفيز العمال يكتسي أمهية كبرية من خالل 
 :ه مثلاالنتائج احملققة من جر 

 .نتجات املحتسني نواتج العمل يف شكل كميات إنتاج وجودة  -

 ختفيض التكلفة .ختفيض الفاقد يف العمل ومنه  -

 إشباع احتياجات العاملني بشىت أنواعها خصوصا ما يسمى التقدير واالحرتام . -

  .العدالة داخل املؤسسةشعور العاملني بروح  -

 .جذب العاملني إىل املؤسسة ، وزيادة روح الوالء واالنتماء  -

                                                           

ثره يف إدارة اجلودة الشاملة ، وأطروحة دكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري حمفوظ أمحد جودة ، حتديد احتياجات التدريب وأ – 0
  30، ص  6110.  6111،باجلزائر ،
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 .تمية روح الفريق والتضامنتنتنمية روح التعاون بني العاملني و  -

 اجملتمع . ماملؤسسة أما حتسني صورة -

 الداخلي في مجال تحسين نظام الجودة : االتصالأهمية  – 3
يف إدارة اجلودة الشاملة من خالل كونه عامل اسرتاتيجي وفعال يف كافة مراحل العملية  االتصالتربز أمهية 

 :اإلدارية 
التحديد األمثل لألهداف باإلضافة إىل التعرف الواقعي  فلالتخطيط : يعترب االتصال وسيلة اليت تك -

 على االحتياجات واإلمكانيات كما يعد أداة إعالن اخلطة ومتابعتها.

ن االتصال هو العنصر احليوي يف فاعلية التنظيم ، حيث أن وجود قنوات واضحة إالتنظيم :  -
  .فهلالتصال بني األفراد ، يؤدي إىل فعالية التنظيم يف حتقيق أهدا

التصال دور أساسي يف جناح مهام القادة ويف توافر الفاعلية للحوافز والتعرف على لالتوجيه :  -
 حاجات األفراد ودوافعهم .

سب االرقابة : يعد االتصال روح العملية الرقابية يف كشف األخطاء واالحنرافات وتوفري التوجيه املن -
 .إلجناح اإلجراءات التصحيحية 

اليت تكلف استخدام البيانات الالزم  اإلجراءاتاختاذ القرارات : ميثل نظام االتصال جمموعة من  -
على أنه العملية اليت  .يف حني تربز أمهية االتصال يف إدارة اجلودة الشاملة قرارات سليمة الختاذتوافرها 
ليت تواجه العمليات تدفق املعلومات الالزمة لعمليات التحسني املستمر وحل املشكالت ابتسمح 

 . يةري التس

 إيشكاووكارمن قبل الدكتور  9019ظهرت فكرة حلقات اجلودة ألمر مرة يف اليابان سنة 

KaruiSHIKAWA . من جامعة طوكيو 
 .1للتليفون والتلغراف اليابانية  نيبونل حلقة للجودة بشركة مت تأسيس أوائ 9012ويف سنة  

هتم ساعة يف األسبوع ملناقشة مشكالت اجلودة وإجياد رادإ ضوجيتمعون مبحوتعمل هذه اجملموعات طواعية 
  .راف احلاصل بني احملقق فعال واملخططاحللول املناسبة ويتخذون اإلجراءات التصحيحية بشأهنا ملواجهة االحن

 

 

                                                           

  019، ص  0991حرفوش مدين ، الطريق إىل إعادة إخرتع احلكومة وإدارة اجلودة الشاملة ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ،  – 0
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 .أهمية رأس المال الفكري في إدارة الجودة الشاملة  – 4
 تعريف رأس المال الفكري :

ال الفكري من املصطلحات احلديثة نسبيا اليت ال تزال عري مكتملة املالمح وبالتايل يصعب امليعترب أس 
 .الوقوف على مفهوم متكامل له 

ال الفكري بأنه " املعرفة واخلربة والقوة العقلية للعاملني فضال عن املوارد امل" رأس  BASSIيعرف "  -*
 1املنظمة والعمليات وثقافتها وفلسفتها "علومات ماملعرفية املخزنة يف قاعدة 

علومات فكرية املتمثلة يف املعرفة ، وامل"فإن رأس  املال الفكري هو " املادة ال STEWARTيعرف " -*
فهو إذن يرتبط رأس املال ،وحتقيق  امللكية الفكرية واخلربات اليت ميكن توظيفها لتقدير قيمة اقتصادية للمنظمة 

 2املعرفة "الفكري بعاملني مها املعرفة وإدراك 
على املعرفة ، واخلربات لدى العاملني يف أي منظمة ،  امفاهيم رأس املال الفكري تبني أهنم ركزو  راضوباستع

يشكالن  لدى املنظمة أخرى ومها بذلك  حبيث يكون هذان العنصران ، املعرفة واخلربة ، متميزين ال توجد
 .موارد اقتصادية للمنظمة 

 : مال الفكري بإدارة الجودة الشاملةالعالقة رأس  -*
ميزة تنافسية وقبول  بتبينتربز العالقة بني املتغريين من أحد مرتكزات إدارة اجلودة الشاملة تتمثل 

مل يتوافر رأس املال  املنافسة كواقع ضروري والعي لتحقيق السبق على املتنافسني ، والذي ال ميكن بلوغه ما
الفكري القادر على إنتاج األفكار اجلديدة أو تطوير األفكار القدمية وحتويلها إىل منتجات جديدة تتميز 

،يف قدر رأس مال الفكري كما تتمثل العالقة بني رأس املال الفكري وإدارة اجلودة الشاملة .باجلودة العاملية 
العمل بروح الفريق كثريا يف   الشاملة ومستلزمات تطبيقها ، وهذا ما يسهلعلى سرعة فهم أبعاد إدارة اجلودة 

 .الواحد هبدف حتقيق رضا الزبون وكسب اجلودة وإمكانية تطبيق برامج ناجحة يف املستقبل 

 

 

 

 
                                                           

ف ، أثر تقنية املعلومات ورأس املال الفكري يف حتقيق األداء املتميز ، شهادة دكتوراه فلسفة يف إدارة األعمال ، جامعة بسام عبد الرمحان يوس – 0
 30، ص  6111املوصل ، األردن سنة 

 . 077،ص6111،سنة يرلوف ، فكر رجال األعمال : الطريق إىل النجاح املتكامل ، دار الراتب اجلامعية بريوت– 6
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 خالصة الفصل :
إن إدارة اجلودة الشاملة شكل من أشكال اإلدارة املتعددة الصور إذ أهنا قد تطهر يف أنظمة أحيانا أو 

من املبدأ الداعي إىل وضع الزبائن نصب األعني  انطالقاالهلا على املؤسسة بظيف ثقافة أو فلسفة تلقي 
الشاملة مرهون  اجلودةإدارة  اعةجنوالتنافس على إرضائهم بدل التنافس على الرحبية القصرية املدى ، وإن 

اليت تتضمنها ال تعترب ضمانا  الذي تتبناه املؤسسة،كما أن األدوار اليت تقدمها والتقنيات واملبادئ بالتوجه
لنجاح تطبيقها بل جيب التأكد من قابلية هذه املؤسسة وقدرهتا على تذليل الصعوبات ، واليت غالبا ما تتمثل 

التغيري لدى العاملني ودرجة التزام القيادة العليا هبا ، فاملؤسسة احلديثة اليت هتدف لتحقيق اجلودة  ةميف مقار 
بإدارة املعرفة ، خصوصا يف اقتصاد املعرفة الذي يتطلب اجلودة  هتمام و االحني يف نفس الوقت تتوجه ه

 ومستوى عايل من املعرفة للحفاظ على تنافسية املؤسسة .
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 تمهيد:
ية واقعية مقتبسة من دراسة لممبعطيات حقيقية ومعرفة ع ددراسة نظرية تبقى عقيمة إذا مل تزو  أي أن

النظري مع الواقع وللتأكيد من صحة املعطيات النظرية  بتطبيقية يف العمل امليداين ومن أجل مطابقة اجلان
مؤسسة  وهي ة يف إحدى مناذج املؤسسات اجلزائرية كالية اخرتت أن أقوم هبذه الدراسولإلجابة على اإلش
، وهذا ملكانتها ومسامهتها يف القطاع االقتصادي حيث تضمنت هذه الدراسة التطرق منملبنة الساحل مبستغا

 إىل :
 .GIPLAITو  : تقد م وحد  املبحث األ -

 .GIPLAITاملبحث الثاين : مكانة إدار  املعرفة يف مؤسسة  -

 املبحث الثالث : اجلود  والرقابة يف املؤسسة . -
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 GIPLAITالمبحث األول : تقديم وحدة 
 . المطلب األول :  التعريف بالمؤسسة

 األم  : GIPLAITتعريف مؤسسة 
 .GIPLAITالشكل التايل يوضح شركة األم للمؤسسة  -

 األم : GIPLAIT: فروع املؤسسة  1 – 3الشكل  -

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 املصدر : من وثائق الرمسية للمؤسسة

 
من أهم املؤسسات سواء  Litterie du hittoral mostaganemالساحل لوالية مستغامن ملبنة  تعترب 

لكوهنا تزود سكان املنطقة لشما  الغريب اجلزائري ، وتعود أمهية املؤسسة لعلى املستوى احمللي أو اجلهوي 
 بإحدى أهم املواد ذات االستهالك اليومي والضروري إىل وهي ماد  احلليب ومشتقاته .

فقد كانت أين كانت املؤسسة جمرد مشروع ، إما انطالقة الفعلية  6871املؤسسة إىل سنة   عود نشأتو        
6877 OROLAIT : OFFICE Régional du LAIT  

املركب الصناعي إلنتاج احلليب ومشتقاته –اندجمت مجيع الدواوين يف إدار  واحد   6887سنةويف  
GIPLAIT  حبسني داي باجلزائر العاصمة ، ومن بني فروعه ملبنة الساحل مبستغامن مؤسسة  هالواقع مقر

 SPA    Groupment Industriel de production Laitière )               (عمومية ذات أسهم 

 GIPLAITالمجمع الصناعي للحليب ومشتقاته 

 بيرخادم قسنطينة بودواو تيارت سعيدة بجاية

 سطيف باتنة عنابة بشار معسكر مستغانم

 سيدي بلعباس

 تلمسان
 عين الدفلى



 دراسة حالة مؤسسة ملبنة الساحل بمستغانم                                الفصل الثالث     

 

78 
 

وهي عبار  عن مؤسسة ذات طابع صناعي جتاري ، متارس نشاطها  –مستغامن  –صونيك والواقعة بطريقة ال 
مئة الفعلي  عماهلاج .حيث يبلغ عددد  08287222 ب يف إطار قانوين متمثل يف سجل جتاري يقدر رأمساهلا

يف إطار عقود ما قبل  ن( مؤقتو 82املون دائمون وأربعون )( ع11( منهم مخسة وستون ) 621) ومخسة عامل
 .التشغيل لسنة احلالية 

 . GIPLAITثاني : الهيكل التنظيمي للمؤسسة الحليب المطلب ال
 زها فيما يلي :نوجيتكون املركب من عد  مصاحل وفروع واليت : هيكل المركب 

 :اهليكل التنظيمي لوحد  احلليب ومشتقاته مبستغامن.2-3الشكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : حسن وثائق الرمسية للمؤسسة. المصدر

 

 

 

 المدير العام

 مصلحة مراقبة التسيير

 مصلحة المراقبة الداخلية

 مصلحة اإلنتاج

 نيابة المدير للمخبر

 مصلحة الصيانة

 األمانة العامة

 ة المستخدمينمصلح

 مصلحة النظافة واألمن

 مصلحة اإلدارة العامة

 مصلحة الرواتب واألجور

 مصلحة

 التموين

 القسم

 التجاري

 قسم 

 الفالحة

 قسم 

 المحاسبة

 قسم

 المالية
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 المدير العام  – 1
 :من مهامه 

 ، البيع ، التموين . اإلنتاجمن  العامة  رسم السياسة -

 مراقبة نشاط الوحد  . -

 .تسيري وتوجيه رؤساء املصاحل ملساعدهتم على تنفيذ مهامهم  -

 :مصلحة مراقبة التسيير  – 2

 تقوم بإرسا  تقارير شهرية من رؤساء املصاحل ومقارنتها مع التقديرات املسطر  وحساب االحنرافات . -

 قتصادية واملالية .مراقبة التكاليف .احلصص اإل -

 .ستعما  الوسائل يف ميادين نشاطات الوحد  إ -

 ومنها مهامها :نيابة مديرية المخبر .  – 3
 ة والتأكد من املقادير .تحتليل تركيب احلليب ومدى صالحي

 .: اهليكل التنظيمي لنيابة مديرية املخرب  –3 – 3شكل 
 
 
 
 
 

 :من وثائق الرمسية للمؤسسةالمصدر
 مصلحة اإلنتاج : – 4

 حتيل املاد  األولية إىل منتج هنائي ) حليب ، رايب ، لنب ، زبد  (.     
 
 

 

 
 

 نائبة مدير مخبر

 مخــــــــــبري إطار مخــــــــــــــــــــبري
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  : هيكل تنظيمي ملصلحة اإلنتاج  4 – 3شكل 
 
 
 
 
 
 
 

 : من وثائق الرمسية للمؤسسة. المصدر
 
 من مهامها :مصلحة الصيانة :  – 5

 مسؤوليتها .اليت تشملهم  مراقبة نشاط املصاحل  

 . ضمان الصيانة واحلفظ اجليد والنوعي للعتاد 

  يف اخلسائر . عالوقو تطبيق صيانة وقائية لتجنب 

 
 هيكل تنظيمي ملصلحة الصيانة . : 5 – 3شكل  

 
 
 

 

 
 : من وثائق الرمسية للمؤسسة. المصدر

 :ومن مهامه مصلحة النظافة واألمن : – 6
 . األمن على الوحد  وعلى وسائل العمل 

 الصيانة واحملافظة على الوسائل ضد احلريق . تؤمن 

 اإلنتاجرئيس مصلحة 

 سكرتارية 

 إطار بمصلحة اإلنتاج  4 اآلالت  مسئولي – 2 يد عاملة  رؤساء أفواج  – 3

 رئيس مصلحة الصيانة

 إطار الصيانة – 3 الصيانة –2 التلحيم –1
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 . مراقبة دخو  وخروج  العما  والبضائع احململة 

 مصلحة المستخدمين ) تسيير الموارد البشرية ( : – 7
 تتكلف بكل ما خيص التسيري للعما  ومن مهامها الرئيسية :

 . وضع القرارات املتعلقة مبهنة املستخدمني 

  وختطيط احتياجات املستخدمني .تسيري امللفات اإلدارية 

 . حتضري برنامج التكوين ومتابعة تطبيقية 

 مصلحة التموين :  – 8
متوين الوحد  باملواد اليت تستعمل يف إنتاج احلليب ومشتقاته ، تلك املواد منها احمللية تنتج حمليا ومنها   

 .من خارج الوطن  املستورد
 

 .هيكل تنظيمي ملصلحة التموين   :6 – 3شكل 
 
 
 
 
 

 : من وثائق الرمسية للمؤسسة.المصدر 
 
 :مهامه قسم الفالحة :  – 9

 مراكز للفالحني   مجع احلليب من عد. 

   إعاد  حتليل احلليب املستلم  يف الوحد. 

 
 لوالئي وما جاورها .ا وبيع احلليب ومشتقاته على املستوىومن مهامه توزيع   قسم التجاري : – 11
 
 

 مصلحة التموين

 إطار مكلف بالمشتريات رئيس فرع تسيير مخزن أمين مخزن
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 : هيكل تنظيمي ملصلحة القسم . 7 – 3شكل  

 
 
 
 
 
 
 

 :من وثائق الرمسية للمؤسسة.المصدر
 
 قسم المالية والمحاسبة :  – 11
والوثائق اليت تثبت وتبني العمليات اليت قامت هبا الوحد  وكذلك تسديد  اتدورها يتمثل يف استالم الفاتور    

 . مبالغ هذه الفاتور  ومراقبة حتركات اخلاصة برصيد البنك 
 هيكل تنظيمي لقسم احملاسبة  :8 – 3شكل  

 
 
 
 
 

 : من وثائق الرمسية للمؤسسة. المصدر
 
 
 
 

 رئيس القسم التجاري

 سكرتارية

أمناء   - 2 موزعين

 مخزن
 رعف – 2 إطار توزيع

 الفوترة

 رئيس فرع

 الصناديق

 رئيس قسم المحاسبة

 رئيس فوج المحاسبة العامة
 محاسبة المواد



 دراسة حالة مؤسسة ملبنة الساحل بمستغانم                                الفصل الثالث     

 

78 
 

 
  املالية.: هيكل تنظيمي لقسم 9 – 3شكل 

 
 
 

 

 
 : من وثائق الرمسية للمؤسسة.المصدر

 
 . المطلب الثالث : أهداف المؤسسة الحليب

، اللنب ، حليب البقر  ،  ملبنة الساحل مبستغامن تقوم بإنتاج وتسويق املنتجات ) احلليب املبسرت ، الرائب
 الزبد ( 

 بين أهدافها: ومن
 . تغطية السوق احمللية وحتقيق االكتفاء الذايت 

  اد بودر  احلليب الرفع من مستوى جتميع احلليب احمللي ) للمسامهة يف سياسة الدولة  بالتقليل من اسرت
 . (بالعملة الصعبة 

  تلبية حاجيات املستهلك. 

 : ضمان تسويق منتجات الوحد  واليت تتم بطريقتني 

 عن طريق اخلواص ) أصحاب الشاحنات ( .األولى : 
 .عن طريق الشاحنات اجملهز  بأجهز  التربيدتتكفل هبا الوحد  الثانية : 

 
 
 
 
  

 رئيس قسم المالية

 أمين صندوق رئيسي رئيس فرع المالية
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 .GIPLAITالمبحث الثاني: مكانة إدارة المعرفة في مؤسسة الحليب 
إذا كانت املعرفة موردا مثينا ومصدر للميز  والتميز فإن احلاجة إىل تنظيمها وإدارهتا واحملافظة عليها 

 GIPLAITعن مدى صحة ذلك يف   نتساء أصبح ثرو  ال حدود هلا ومن هنا 
 : GIPLAITالمطلب األول : واقع المعرفة في المؤسسة الحليب 

اليت تشمل ما يعرفه املختصون يف )و  هي املعرفة اإلدارية GIPLAITيف إن املعرفة املستعملة 
قه وأساليبه تضم كل ما ر العملية ) وتشمل كيفية العمل وطاإلدار  العليا واملستويات  اإلدارية املختلفة ( واملعرفة 

 مت تسجيله أو عرضه أو نشره أو حفظه وختزينه أو تداوله .
 وتكون حسب  عالمات االستفهام وهي كاآليت :

 معرفة ماذا ؟             نوعية السلعة  -

 معرفة من ؟              الزبون . -

 معرفة كيف ؟            طريقة العمل وطريقة التسليم . -

 األهداف.             معرفة ملاذا ؟  -

 معرفة أين ؟              مكان التسليم . -

 تاريخ  صالحية املنتجات               ؟معرفة مىت   -

 .املخزن (معرفة فيما لو ؟          البديل  يف حالة اخلطأ )  -

الصرحية تركز يف فهم ومعاجلة املشكالت واختاذ القرار على املعرفة  GIPLAITوعليه فاملؤسسة احلليب 
ملفات تتعلق باملوردين وبالعاملني وبالزبائن ،  :املتواجد  يف الوثائق الرمسية أو يف الكومبيوتر : وتكون يف شكل

 .هتا ....اخل ملصاريف الشهرية ، األجور وكشوفا املخزون ، ا
 . GIPLAITإدارة المعرفة في مؤسسة الحليب  إستراتيجيةالمطلب الثاني:  

لذي يعرب غري منظور فإن هناك صعوبة يف تطبيق اإدار  املعرفة قائمة على مورد املعرفة و  إسرتاتيجيةمبا أن 
تعتمد يف عملياهتا على أفراد أي رأس املا   GIPLAIT ن، ورغم ذلك فإإدار  املعرفة  إسرتاتيجيةأو تقييم 

والعمليات وعليه فإن هذا ما   البشري ، كما تعتمد على املعرفة الصرحية املتعلقة بالعمل وخاصة هبؤالء األفراد
ن يكون النظام خاص بالوثائق ) نظام الوثائق ( مما يسمح بتخزين ونشر يأالرتميز  إسرتاتيجيةينطبق على 

 واستخدام   املعرفة باإلضافة إىل اللجوء إىل تدريب العاملني ويظهر تطبيق هذه اإلسرتاتيجية من خال  :
 املنتجات واخلدمات املقدمة مع جود  وحسن تلبية رغبات وحاجات مجيع زبائن املؤسسة .  جود -
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 املشاركة فيما بني العاملني ) خاصة اإلطارات ( باستعما  اهلاتف . -

 نضباط .اإل وتطوير الثقافة داخل  املؤسسة خاصة املتعلقة بضرور  اكتساب  اخلرب  -

 .جية ) تقلبات األسعار (التكيف مع املتغريات الداخلية أو اخلار  -

 .المطلب الثالث: أثر إدارة المعرفة على المنتجات ) المخرجات ( 
إدار  املعرفة تؤثر على املنتجات واملخرجات املختلفة اليت تقدمها املؤسسة ، وميكن مشاهد  هذه 

 اآلثار يف حمورين مها :
حيث تساعد عمليات إدار  املعرفة  .عرفةقيمة املضافة ومنتجات املستند  على املالاملنتجات  ذات      

على تقد م املنتجات اجلديد  وكذلك حتسني املنتجات القائمة على حتقيق قيمة مضافة  GIPLAITاملؤسسة 
 عالية .

 جازها على النحو التايل :ننستخلص أن إدار  املعرفة تنعكس على أداء املؤسسة بآثار إجيابية  خمتلفة ميكن إي
 للزبائن . االستجابةحتسني مستوى  -

 حتسني عملية اختاذ القرار . -

 حتسني  مستوى كفاء  األفراد والعمليات . -

 زياد  والء  الزبائن . -
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  .: الجودة والرقابة في المؤسسة المبحث الثالث
 .Giplait المطلب األول : الرقابة في الشركة

 تعريف الرقابة يف الشركة :
طرف املدير العام وتتفرع إىل رؤساء خمتلف املصاحل األخرى وكل رئيس الرقابة يف ملبنة الساحل تكون من 

 مصلحة ميارس رقابة على األشخاص واملمتلكات .
متر على عملية التحويل  تاملدخالالرقابة على اجلود  : هذا اجلزء من الرقابة يبدأ من املاد  األولية من -  

 .وتنتهي إىل املخرجات ) منتج هنائي ( 
  المدخالت :

السمن  % 22بدر  احلليب  %0من طرف الديوان الوطين املهين للحليب زبد   ناملاد  األولية وهي متو   
 احليواين ( وحليب البقر  .

تتم املراقبة عند استقبا  أحد عينات من ماد  األولية ) حليب ، البقر  ، البدر  ( ويتم حتليلها خمربيا و 
 جيب إال تكون املاد  األولية .وذلك حسب املواصفات اليت حددهتا الدولة إذا 

 .ملوثة ووسخة أو ذات رائحة كريهة  -

قبل سبعة أيام من الوضع على  مث بإحتالأما فيها خيص حليب البقر  فيجب أال يكون ناجتا عن  -
 األقل .

 .مصابة بأمراض معدية  حيواناتناجتا عن  -

  .الغليان دمتخثرا عن -

 غري كامل . تالبإحنتيجة  -

 وجيب فضال على ذلك أال جتري على احلليب العمليات اآلتية :
 استخالص مركباته املغذية أو تعويضها . -

عمليات أخرى غري التصفية أو األساليب احلرارية للتطهري اليت من شأهنا أن تغري التكوين الفيزيائي أو  -
 .1الكيميائي إال إذا كانت هذه  املعاجلة مرخصا هبا 

 

 

                                                           

  16ص  – 96العدد  –اجلريد  الرمسية  – 1
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 رجات :المخ
 املنتوج النهائي :

أثناء املرحلة اإلنتاج من تتم مراقبة نوعية وشاملة للجود  وهنا يف هذه الشركة ال توجد مراقبة هنائية بل    
  .خال  معاير  ومراقبة جود  املنتوج خمربيا

نتاج على ثبت صحة وجود  املنتج ويعلم مصاحل اإلبوبالتايل فمراقبة اجلود  هي مهمة جدا يف املخرب  ألنه   
ك بالدرجة االستمرار أو توقيف العمل وبالتايل فاجلود  هي مهمة جدا يف منتجات الشركة وهذا خلدمة املستهل

  .األوىل 
 .المطلب الثاني : سياسة الجودة في المؤسسة 

 سياسة واضحة ومعروفة تتبعها املؤسسة يف جما  اجلود  ؟ توجدهل 
  :تقوم بهتتم املؤسسة ببعض اجلوانب ومتهل جوانب أخرى فيما خيص اجلود  فيمكن أن نذكر أهنا     

 املطلوبة ملنتجاهتا .حتديد مستوى اجلود  احملصل عليها واجلود   -

 حتديد خصائص اجلود  بالتكلفة املناسبة املطلوبة ) رايب ، لنب ، زبد  ...(  -

 متابعة تطور اجلود  والتعامل بصرامة وجدية تامة يف هذا اجملا  . -

فرضها معايري حمدد  جيب العمل بفيما خيص احلليب املبسرت فجود  هذا املنتوج حتدده الدولة وذلك  -
 ه.افظ على ثبات تكاليف إنتاجهبا ، حىت حت

أزمة من إن قدر  املؤسسة على توفري حليب البقر  )كماد  أولية ( اليت استطاعت بفضله اخلروج  -
نقص بدر  احلليب وعدم توقيف عجلة اإلنتاج وزياد  عن ذلك توفري حليب ذو جود  ونوعية 

  .أحسن

 .المطلب الثالث: الرقابة ودورها في تحسين الجودة وما مدى تطبيقها في المؤسسة 
 الرقابة الداخلية : – 1   

نتجاهتا وذلك من خال  وجود مصلحة للمخرب تقوم مواجلود  يف تسهر املؤسسة على ضمان النوعية 
وحليب البقر  ( لضمان  السمن احليواين ، %01   % 2بفحص عينات من املاد  األولية ) بدر  احلليب 

خال  عملية اإلنتاج ويتمثل  الفحص يف مطابقة املنتوج  للمن توجنوعية املنتوج لتستمر يف فحص متواصل 
 كمية اليت حيتويها الكيس .الستهالكه  من طرف املستهلك وقياس إ للمعايري وقابلية
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وتتم مراقبة نوعية املنتوج مبروره على حتاليل خمتلفة يف املخرب ومبراقبة وقت التصنيع ونذكر حتليل املنتوج ومراقبته   
 يف جزئني :

 يتم فيها :  للمنتوجمبراقبته من الناحية الرتكيبية  الجزء األول : 
 .حتليل الفيزيائي الكيميائي  -

  .لرت ( والقيام بتحاليل الالزمة 26مراقبة بأخذ عينة من املنتوج مبقدار )  -

  .مراقبة تصنيع املنتوج مراعيا دائما الرتكيبة -

 مراقبة الكثافة حبيث نراعي إذا ما كانت هناك كمية كبري  من الغرب  واملاء . -

 مراقبة املواد الدمسة . -

 .مراقبة احلموضة  -

 .(température )مراقبة درجة احلرار  أو الربود   -

 : الثاني ءالجز أما فيما خيص 
وهنا تكون حتليل احلليب ورؤية نوع امليكروب وحسب كل نوع له حالتني تكون الرقابة ) ميكرو بيولوجيا (  

 يعرف على أساسها من أين يأيت املشكل :
  .سواء من عدم وجود بسرت  جيد  -

  .أو عدم التنظيف اجليد من طرف الفرق العاملة على التنظيف -

 الرقابة الخارجية : – 2
قبة قمع الغش ملديرية املنافسة واألسعار من خال  حضور فجائي اوتتمثل املراقبة اخلارجية يف مراقبة مصلحة مر 

خصوصا يف منتوج احلليب وفحصها ومطابقتها مع املعايري الواجب العمل هبا وهذا   عينات للمؤسسة وأخذ
 املبسرت .

 الشاملة في مؤسسة الساحل .المطلب الرابع : متطلبات ومعوقات تطبيق إدارة الجودة 
الشاملة من خال  توفري بعض من متطلبات كافة جهدها لتطبيق منهجية إدار  اجلود  بتذا   تسعى املؤسسة إل

 اجلود  ، بالرغم من وجود الكثري من املعوقات .
 T.Q.M: متطلبات تطبيق أوال:

وبالتايل ال بد من  ،تسعى لتحقيق الربح الدولة فإهنامبا أن مؤسسة الساحل مؤسسة إنتاجية مدعمة من طرف 
 منها:توفرها على بعض املتطلبات 
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 دعم اإلدار  العليا . -

 مؤهلني.تشكيل فريق للعمل ذات عما   -

 .التأهيل العلمي ) التحسني من اخلرب  (  -

 تكوين خمرب لتطوير املنتج . -

 جبود  املواد األولية . ءاقرتاإل -

 .جتهيزات اإلنتاج ختص مواد التعليب  -

 .نتوج تطور  تساعد على حتسني مواصفات املأجهز  تكنولوجية م -

يف ظل املنافسة اليت يعرفها سوق احلليب ومشتقاته جيب على املؤسسة زياد  جود  منتجاهتا  -
 .باستعما  أساليب تسويقية حديثة

 :T.Q.Mثانيا : معوقات تطبيق 
 تواجه بعض من املعوقات منها:فإهنا  T.Q.Mمتالكها بعض املقومات تطبيق إإن املؤسسة وبالرغم من   

يف بعض األحيان ، يأيت يف املنتوج ذوق ال يرغبه املستهلك نتيجة فساد بعض من املواد األولية كغرب   -
 احلليب مثال .

 .مبا أن  املؤسسة تصنع املنتوج باملاء العادي ، فإنه قد تتأثر جودته بسبب الذوق الغري املالئم  -

 أكادميي.وين العما  غري مكونني تك -

 عاديني.مصلحة اإلنتاج خيدمها أناس  -

 ال يوجد خمرب لتطوير املنتوج. -

 ثقوب يف ماد  التعليب.تعليب املنتوج غري كامل،يوجد به خلل مثل: -

 للتلف بسبب عدم توفر جتهيز اإلنتاج. املنتوجتعرض  -
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 :خالصة
بشكل إدراكا راسخا ملدى تكاملها يف لقد أظهرت الدراسة امليدانية، بأن الوعي بأمهية إدار  املعرفة 

الشاملة وتعبئة كاملة بتدريب وصيانة الكفاءات البشرية وتقوية ود  املؤسسة، مما يتطلب جيدا لتطبيق  إدار  اجل
خمتلف أشكا  االتصا  الداخلي بينها، والتدريب اجليد يعتمد على إدار  املعارف وتكنولوجيا املعلومات 

 .ء الدراسات واألحباث الالزمةتصا  والتمكني وإجراواإل
ويف األخري نرى أن ملبنة الساحل مبستغامن تعترب مبثابة قدو  يف جما  اجلود  واالهتمام بالعنصر  

تستحق اجلزائرية،خاصة منها احلصو  على شهاد  اإليزو، ولذلك فإن هذه املؤسسة  البشري للمؤسسة 
 هبا.ة االهتمام باجلود  حرتام وتقد م التشجيع الالزم ملواصلالتقدير واإل
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طبيعة التحوالت اليت غريت من واقع نظام األعمال ، وتأثريها يف  صرة لقد أدركت املؤسسات املعا
تغيري مواقف املؤسسات، خاصة يف ظل االقتصاد اجلديد  اقتصاد املعرفة ، إن تطبيق املؤسسة االقتصادية 

عامل أصبحت فيه املعرفة التغريات واملستجدات اليت حتدث يف إلدارة املعرفة كأسلوب إداري يتماشى مع امل
مست النظام االقتصادي العاملي اجلديد الرقمي اليت بدورها تستطيع املؤسسة حتقيق التفوق التنافسي ، حيث أن 

اليت  تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسة يتطلب توفر جمموعة الدعائم كأنظمة املعلومات وتكنولوجيا واملورد البشري
يف بناء رأس شروط جناح منظومة اكتساب املعرفة وحمددات و تساعدها يف كسب ونقل املعرفة داخل املؤسسة 

اليت  اإلسرتاتيجيةية االقتصادية واالجتماعية ، ويف مواجهة التحديات ممال بشري مؤهل لقيادة عملية التن
يف كيفية االستفادة املثلى من  ثتتصاالت ، وحاجلديد وثورة املعلومات واال رضها النظام االقتصادي العاملييف

بأداء املنظمة الكتساب املعرفة وتفعيل دورها االسرتاتيجي يف بناء رأس  االرتقاءمدخل إدارة اجلودة الشاملة يف 
 .لكم والنوعية وفق منهج اجلودة الشاملة مما حيقق النجاح والنمو ، والتميز للمؤسسة امال البشري راقي 

  :صها كما يليتلخيميكن  فرضيات الدراسةلنتائج اختيار وبالنسبة 
إدارة املعرفة هي أداة  أن التوصل من خالل الفصل األول إىلمت  جاءت صحيحة ، حيث :ة األوىلضيالفر  -*

 فعالة يف املؤسسة إذ ميكنها من توليد وخلق ونشر املعرفة اليت تعترب مصدرا مهما بالنسبة هلا .
، من خالل  إدارة اجلودة الشاملةة الثانية : أيضا صحيحة ، حيث تساهم إدارة املعرفة يف تدعيم ضيالفر   -*

 .جمموعة من الدعائم تتمثل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال واملوارد البشرية 
عرفة تساهم واألخرية صحيحة حيث مت التوصيل من خالل الدراسة التطبيقية ، أن إدارة املالثالثة * أما الفريضة 

شهادة  علىGIPLAITمن وجهة نظر أفراد العينة ، وأن حصول املؤسسة  إدارة اجلودة الشاملةيف تدعيم 
 . دإذ مل يتبني من خالل قراءة مؤشرات األداء ذلك لتحسني  املنشو  ، 0999اإليزو

 نورد أمهها فيما يلي : من النتائجملة جبولقد مسحت يل الدراسة ككل باخلروج   
شهد من تلقد وجدت املعرفة منذ وجود اإلنسان وكانت أساس تطوره وحتضره عرب العصور ، إال أهنا مل  -*

قبل هذه األمهية اليت وصلت إليها يف عصرنا احلايل ، حيث أصبحت متثل املعرفة يف ظل االقتصاد اجلديد 
 قيمة . واألصل أكثر إدارة اجلودة الشاملةلتدعيم  مصدر القائم على املعرفة أهم

 اإلبداع،تسعى إدارة املعرفة من خالل عملياهتا إىل توليد وختزين وتوزيع وتطبيق املعرفة يف املؤسسة هبدف  -*
 هلا.وحتقيق القدرة التنافسية 
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بشكل ملحوظ  ازدادبالزبائن  االهتمامق كما أن ب* إن املؤسسة اليوم هتدف إىل إرضاء اجملتمع أكثر من السا
باخلوف مسيطرا على املؤسسة ،  اإلحساسزال ، إذ الاليت تلتزم هبا املؤسسة يف تقاريرهامن خالل التوصيات 

أول مبادئ " دمينج " عن سحب اخلوف خارجا وسيقودنا هذا االكتشاف إىل مراجعة مفهوم  يناقضما 
 .األداء داخل املؤسسة 

لتحسني املستمر وخدمة اضمان  ل ،* إن إدارة اجلودة الشاملة هي نظام يرتكز على العنصر البشري أساسا
صب اجلهود حىت على تلك شامال لكل الطاقات،بل يستلزم حتقيق اجلودة الزبون ، وهي تتطلب جتنيدا 

 .العالقات اخلارجية مع الزبائن أو مع املوردين 
ة وإدارة * من خالل إجابات أفراد عينة الدراسة ، مث التوصل إىل وجود عالقة طردية قوية ما بني إدارة املعرف

 .GIPLAITاجلودة الشاملة يف املؤسسة 
 :واليت أوجزها فيما يلي  االقتراحاتقدم بعض أومن خالل النتائج اليت مت التوصل إليها أستطيع أن 

أسلوب إدارة املعرفة أسلوب إداري جديد جيب أن تتبناه مجيع املؤسسات اليت لديها رغبة يف تدعيم  -
 إدارة اجلودة الشاملة.

أسلوب يف  ع املعرفة املتاحة لدى العاملني خصوصا حاملي املعرفة ، واستخداممجضرورة تبين مبدأ  -
 على بقية العمال يف املؤسسة يتضمن التكوين اجليد لعماهلا .نقلها 

جلودة اأن سياسة االتفاق على التكوين قاصرة عن حتقيق املطلوب يف حني أن متطلبات اإليزو وإدارة  -
وبالرغم من األمهية الكربى اليت تساهم هبا إدارة اجلودة  ،اهتماما بالغا للمورد البشري الشاملة أولت 

عرف األحاث يف تالشاملة يف حتسني أداء املؤسسة إال أهنا ليست األسلوب الوحيد الناجح ، حيث 
جمال إدارة األعمال تطورات كبرية مسحت بظهور العديد من األساليب اجلديدة لتحسني األداء  

 .اإلدارة باألهداف ، واإلدارة باملشاريع ك
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