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 : متهيد
إدارة املعرفة هي األساليب اليت تتبعها املنظمات لتوليد وتداول واستثمار األصول الفكرية اليت متتلكها ، وقد 
تطورت أفكار إدارة املعرفة يف السنوات القليلة املاضية ابعتبارها املصدر األساسي لتكوين امليزات التنافسية 

احلقيقية يف إدارة املوارد البشرية الدولية واحمللية كل هذا وضع إدارة للمنظمات يف عصر اقتصاد املعرفة ، واألداة 
سأستعرض  و .  ةـاملعرفة وإدارة املوارد البشرية الدولية موضع االهتمام األكرب وجعل دورها حموراي ابلنسبة للمؤسس

 قي هذا الفصل املباحث التالية : 
 البشرية.مدخل إلدارة املوارد  :املبحث األول

 املعرفة.: مدخل إلدارة ث الثايناملبح
 : جماالت ومستوايت استخدام إدارة املعرفة واسرتاتيجياهتا . املبحث الثالث
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 مدخل إلدارة املوارد البشرية الدولية:  املبحث األول
مـن العمليـات املتصـلة واملتداخلـة النامعـة  إن إدارة املوارد البشـرية الدوليـة هـي مظـام متكامـل ومـرتامن يتوـمن جمموعـة

املؤسسة من جهـة ويتماىـم مـع مفـاهيا إدارة املـوارد البشـرية الدوليـة  أهدافو  يتناسبمبا  املتنافسةعن السياسات 
 ىريك من جهة أخرى. ابعتبارهاملورد البشري  إىلوالنظرة الصحيحة 

 . مفهوم إدارة املوارد البشرية الدولية:  املطلب األول
من الصعب العثور علم تعريف عام ىامل ملصـطل  إدارة املـوارد البشـرية الدوليـة ، فهـذا املصـطل  مـن السـهل فهمـ  

 األمــرعلــم املســتوى الــدو  فــان  أمــاعلــم املســتوى احمللــي ، الن هنــا  العديــد مــن التعريفــات الــيت  يطنــا علمــا مــ  ، 
 يني احمللي والدو  مفهوما واحدا.فهوم  علم املستو متداخلة يصعب علم املرء اعتبار م أخرى أمعادا أيخذ
وضــوحا  أكثــرتعريــف  إىلاملــوارد البشــرية الدوليــة للوصــول  إلدارة اتمعــا التعريفــ أعطــاءومــن املفيــد يف هــذا املقــام  

 من مينها :
الدوليـة ، وعاد مشـرها هي عملية معقـدة وتـزداد تعقيـدا كلمـا عاد عـدد العـاملني ابلشـركة املوارد البشرية الدولية  إدارة" 

مــن جنســيات  أو األموامتشــارها يف منــاغر جيرافيــة واســعة وملــدان يتلفــة وقــد يكــون لــيعها مــن جنســية الشــركة 
 1.يتلفة " 

املكتسـبة مـن خـال التطـوير املسـتمر يف امتقـاء القـوى العاملـة الفعالـة  األمشـطةاملوارد البشرية هي جمموعة من  إدارة"
 2.والثقافة " األداءكة الدولية مع تزويدها ابلتدريب ، التطوير وتقييا الشر  أهدافلتحقير 

التطوير ، وعاقة العمل يف   األداءالتوظيف وتقييا  أمشطةاليت تشمل  اإلسرتاتيجيةاملوارد البشرية الدولية يف  إدارة"
  3".فروع الشركات الدولية 

احمللية املوارد البشرية  إدارةية الدولية تواج   دايت ال تواجهها املوارد البشر  إدارة إنالسامقة  اتوتوض  لنا التعريف
واحلوافز وىروط التدريب  األجورالدولية علم  ديد  مظمة القامومية  يف يتلف الدول جترب الشركات، واأل

 . أخرى إىلوالتوظيف حسب االختاف من دولة 
 املوارد البشرية احمللية. وإدارةاملوارد البشرية الدولية  اإلدارةمني  االختافاتمرع أواجلدول املوا  يلخص لنا 

 

                                                 
  52 :، ص 2008، ، إثراء للنشر والتوزيع ، األردن  إدارة الموارد البشرية الدوليةعلي عباس ،  (1)
 381 :، ص 2006، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  إدارة األعمال الدولية والعالميةفريد النجار ،  (2)

 171 :، ص 2001، الدار الجامعية للنشر والتوزيع ، بيروت ،   ، إدارة األعمال الدوليةابوقحف عبد السالم  (3)
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 املوارد البشرية الدولية واحمللية : إدارة: االختافات اجلذرية مني مفاهيا  01جدول رقم 
 املوارد البشرية احمللية إدارة املوارد البشرية الدولية إدارة

ــــ  املــــوارد البشــــرية الدوليــــة  وــــع لقــــوامني  إدارةوظــــا ف ـ
 لعمل احمللية والدوليةا

الدوليــة هـــا مــن جنســـيات  األعمــالـــ العــاملني يف جمـــال 
 وملدان يتلفة
ــ العــاملني يــتا   األعمــالللعمــل يف جمــال  أتهــيلها مســبقاـ

 الدولية

ـــــ  املـــــوارد البشـــــرية احملليـــــة  وـــــع لقـــــوامني  إدارةوظـــــا ف ـ
 العمل احمللية فقن 

 البلد اءأمنـ العاملني يف ىركة حملية يف غالبيتها من 
 احمللية  األعمالعلم  يقتصرـ العاملني يتلقون تعليما 

 

 
 

املـوارد البشـرية الدوليـة يتلفـة عـن مثيلتهـا  إدارةالـيت جعلـم مـن  أخـرىهـذه االختافـات هنـا  عوامـل  إىل ابإلضافة
 1.منها : احمللية 

  : العمل أسواق 1

الذين ميلكـون مهـارات ومعـارف علميـة عاليـة  األفرادمن مزجيا  األسواقوهذه  أخر إىلالعمل من ملد  أسواق تلف 
رض مـن قـوة عـهـذا ال نإيتلفـة  وظـروفجـر ملـده أ يف  وكل منها يعمـل  األعمارفنية ، ومن يتلف فئات  وأخرى

العمــل الــيت  أســواقعرضــ  للطلــب مــن جامــب الشــركات الدوليــة ، وهــذه الشــركات تبحــث عــن العمــل يف أي ســوق 
املوظــف الــذي يــتقن  أو، فالعامــل  املنخفوــة واألجــوروالتقنيــة  مــن املهــارات واملعــارف العلميــة  تتميــز منوعيــة جيــدة

 أجنبيــةلــدى حكومــة دولــة  موظفــا أو  أجنبيــةيعمــل يف ملــده مــع ىــركة  أوالعمــل خــارد ملــده يف مشــاط خــا  مــ  
املـــوارد  إدارةمصـــطل   العمـــل الـــذي ينطبـــر عليـــ  جـــزءا مـــن ســـوق املتحـــدة ال يعتـــرب األمـــامنظمـــات  يف  أو أخـــرى

الفــرد العامــل  أن، وخاصــة القــول  األصــليةالــذين يعملــون مــع ىــركة دوليــة خــارد ملــدا ا  ابألفــرادالبشــرية واملتعلقــة 
املــوارد البشــرية الدوليــة وهــذا الفــرد العامــل يف  إدارةالــذي يعمــل يف ىــركة خــارد ملــده هــو الــذي تنطبــر عليــ  مفــاهيا 

يف  أواحلكوميــة يف أي ملــد  الوظــا فيف  أو األصــلياجههــا مثيلــ  الــذي يعمــل يف ملــده اخلــارد يواجــ  مشــاكل ال يو 
 .مات الدولية اليت ال هتدف للرم املنظ

                                                 
 75ـ  56 : صـ  علي عباس : مرجع سابق ، ص (1)

 

 55 : علي عباس : مرجع سامر ،   املصدر:
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 :  مشكالت التنقل بني الدول 2

والعمــال مــن  اإلداريــني املــوظفنيهنــا  العديــد مــن القيــود و الصــعوابت القاموميــة واالقتصــادية والثقافيــة علــم حركــة   
ا مـن ســوق ــــسـد الـنقص يف احتياجاهت إىلالـذي تكــون فيـ  الشـركة الدوليــة ياجـة ىــديدة  ميف الوقــ خـرىأ إىلدولـة 

 .األحيانتعطيلها يف معا  أوالدولية  أعماهلاالعمل مما يرفع من تكاليف 
 :  األساليب واملمارسات اإلدارية 3

والقيا  والعاداتخرى وكذالك السلوكيات إن األساليب واملمارسات اإلدارية وأمناط اإلدارة  تلف من دولة إىل أ
، وتكمن املشكلة احلقيقية يف هذا اجملال  املختلفة تشكل مشكلة حقيقية للموظفني الدوليني وأصحاب األعمال

صعومة فها هذه املمارسات من انحية وتعقد من عملية التنسير من مراكز القيادة اإلدارية واملوظفني والعمال  يف
 من ملد إىل أخر من انحية أخرى . ا من كفاءة املوظف خاصة عندما يعمل ويتنقلالتامعني ، مل  ف

 :  ـ التحكم والسيطرة 4
والتنوع املستمر للمنتجات واملهارات واملعارف  املسافات اجليرافية اليت تفصل مني املراكز والفروع  إنذكران سامقا  

العمليات احمللية ، إن هذه املشكلة تؤثر مصورة  جيعل من عملية التحكا ابلعمليات اخلارجية أصعب مكثري من
مباىرة علم إدارة املوارد البشرية الدولية خاصة فيما يتعلر موضع سياسات املوظفني واإلجراءات والقواعد املنظمة 

 املوظفني اإلداريني ويف عاقة اللعمليات اإلمتاجية ، وأتخذ معد أكثر تعقيدا يؤثر علم االجناع الفعلي لطوا ق
 التنسير مع املركز .

 . املوارد البشرية الدولية إدارة أمهية:  املطلب الثاين
هـو ذالـك االمشـيال اجلديـدة  اإلدارةجذرية يف مفاهيا  أتثرياتمن املتيريات والتوجهات العاملية  أحدثت لعل امرع ما 

يف الشــركة  اإلدارةرد الــذي تعتمــد عليــ  واملــو  األســاس حجــرالتــام والعنايــة الفا قــة ابملــوارد البشــرية الدوليــة ابعتبارهــا 
املوارد البشرية ابلنسبة للشركة الدوليـة كنتيجـة لـدورها يف تـوفري  إدارة أمهيةوهذا ما يزيد من  أهدافهاالدولية يف  قير 

متميــــز يســــم  هلــــا ابالســــتفادة مــــن  إداري أســــلوبميــــزة تنافســــية هلــــا ، فهــــي تلعــــب دور اســــرتاتيجي ابســــتخدامها 
املوارد البشـرية الدوليـة يف  إلدارة ياالسرتاتيجالدور  أمهيةاملهارات املتوفرة علم مستوى العامل ومما عاد من الكفاءات و 

 يف الشركة الدولية مشكل عام من مشاكل العوامل واملتيريات احمليطة واملؤثرة 
 تـــؤدي إىل خلـــر ميئـــة تتميـــز ( والـــيتاخلاقتصـــادية و عوملـــة ، تطـــور التكنولوجيـــة ، االختافـــات يف القـــوى العاملـــة ...

وعلم هذا األساس أصبحم إدارة املوارد البشـرية الدوليـة وسـيلة لتقليـل اثـر  التنبؤمعدم التأكد واخنفاض القدرة علم 
كمـــا تـــربع أمهيـــة إدارة   التنافســـية للمؤسســـة الدوليـــة  عـــدم التأكـــد واعتبارهـــا جـــزء متكـــاما وضـــروراي يف اإلســـرتاتيجية

ـــة يف  املـــوارد البشـــرية مـــن ـــاد وإدارهتـــا وتطورهـــا وتتجلـــم هـــذه األمهي ـــة اإلمت واقـــع أن العنصـــر البشـــري هـــو حمـــور عملي
 1اجلوامب التالية : 

                                                 
 385ـ  384  : ص ـ فريد النجار : مرجع سابق ، ص (1)
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   العـــاملني  لألفـــراد األساســـيةللمســـريين الـــدوليني يف كشـــف الصـــعوابت واملشـــاكل  واإلرىـــادتقـــدل النصـــ
 واملؤثرة علم فعالية التنظيا.

  و اخلـدمات  راءاتـــذه اإلجـــألعلـم ومـن ها واألداء اإلمتاجية لومانعمل املتعلقة ابل اإلجراءاتتوفري ليع
 ، احلوافز ...( . األجور إدارةالربامج التكوينية ،  إعداد، 

 يف املؤسســـة مـــن خـــال منافســـة  اإلداريـــةالتنســـير مـــني ليـــع النشـــاغات املتعلقـــة ابلعمـــال والوحـــدة  ضـــمان
حاجـاهتا  إلىـباعيف هذا توفري املزااي واحلوافز املادية واملعنوية التنفيذية حول النشاغات ، ويدخل  اإلدارات

 ورغباهتا الفردية واجلماعية .
  التنظيا . أفرادتنمية عاقات غيبة يف العمل مني ليع 

  والعلمية.رعاية املوظفني وتقدل اخلدمات االجتماعية والثقافية 
  واملتيـــــريات الظـــــروفأي وقـــــم ويف يتلـــــف  الدوليـــــة الـــــيت  تاجهـــــا ويف اإلداريـــــةالكشـــــف عـــــن القيـــــادات 

 املستقبلية.
  أو يف مكـــان  أعلـــموظـــا ف  إىل رمسيـــا مقلهـــاالـــذين يـــتا  األفـــرادالـــوظيفي مكـــان  اإلحـــالتســـهيل عمليـــة

 األفراد الذين مت مقلها إىل فروع الشركات األخرى خاصة املدراء .
  هتا علـم التكيـف يف ميئـة العمـل اجلديـدة أو التقليل مـن حـاالت الفشـل يف املهـام الدوليـة ل فـراد لعـدم قـدر

 منهاية املسار الوظيفي خلدمتها . اقناعهاعدم 
  التنمية الذاتية للفرد وذالك عن غرير إعداد مرامج التـدريب ملواجهـة حـاالت التحـول والتييـري الـوظيفي مـن

 امللل.املوظف إىل حالة من  لتحاىي وصولخال أساليب تدريبية موجهة 
  يب علم املهارات التحدث ، الكتامة والقراءة معدة ليات .توفري التدر 
  كفاءة للشركة.  األكثرالتكلفة  أسلوبتسهيل تنقات املوظفني واملدراء الدوليني وفر 
 املقدمة.مني العمال ومثال ذالك العدالة فيما خيص احلوافز  املساواة  قير العدالة و 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ـــــــــــــــ
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 .ظائف إدارة املوارد البشرية الدوليةو  :الثالثاملطلب 
ســر جنــاف وتفــوق العديــد مــن الشــركات يكمــن يف  إنالبــاحثون االقتصــاديون  أيقــنالراهنــة  العامليــةيف ضــل التيــريات 

الشـــركات تســـعم  إن داكتســـاما مـــوارد مشـــرية كفئـــة ، فهـــي عنصـــر هـــام ال ميكـــن جتاهلـــ  والتقليـــل مـــن ىـــام  لـــذا جنـــ
ـــة خاصـــة  إلعطـــاء ـــة ويف هـــذا الســـياق جنـــد  رةإلدامكام ـــة وتســـيريه مطريقـــة فعال املـــوارد  إدارة إناملـــوارد البشـــرية الدولي

 البشرية الدولية متارس  جمموعة من الوظا ف تتمثل يف :
 : االختيار والتعيني 1  

 يــة لدولاملــوارد البشــرية ا إدارة وظــا فضــمن  األمهيــةصــدارة الرتتيــب مــن حيــث  املــوظفنيمتثــل عمليــة اختيــار وتعيــني 
، وهنـــا   دللمـــور  األمثـــلفهـــي تكمـــن يف جـــذب العناصـــر البشـــرية ذات املهـــارات العاليـــة والقـــادرة علـــم االســـتيال 

 1ثاث مدا ل الختيار املوظفني وتتمثل يف : 
  للشركة األماختيار وتعيني املوظفني من البلد:  

لمهمات الـيت تتطلـب مسـتوى عـال مـن استخدامها ل األفول للشركة من األماستقطاب املوظفني من البلد  إن
  املويفتقنية حساسة يف املشروعات الدولية يف البلد  الوظا فيف  أو واخلربة،الكفاءة 

 اختيار وتعيني املوظفني من البلد املضيفة : 

مـن  أيتـونالـذين  أولئـكعلـم  أولويـةالبلد املويف هلا  أمناءاختيار وتعيني املوظفني من  أساسوهي تقوم علم  
التعامــل مــع ثقافــة  هــؤالء املوظفــون هلــا القــدرة علــم أن وللشــركة ومــن مــني اجياميــات هــذه الطريقــة هــ األمبلــد ال

 لــص الشــركة مــن املصــاريف  إىل ابإلضــافة أفوــلقــوامينها احملليــة وظــروفها االقتصــادية مصــورة لىــعبها وفهــا 
 الزا دة علم املوظفني امليرتمني .

 اثلث اختيار وتعيني املوظفني من بلد  : 

تعيـني املـوظفني يف الشـركة مـن جنسـيات يتلفـة أي لـيد مـن الدولـة  موـمو ا أخـرىتعتمـد هـذه الطريقـة فكـرة 
 او الدولة املويفة ابلورورة . األم

 :  التدريب والتطوير 2
وـيفة او او الدولـة امل األممـن الدولـة  اكـامو الـدوليني سـواء   املوظفنييتناول موضوع تدريب وتطوير مهارات ومعارف 

صــقل املهــارات والقـــدرات الــيت تســـتهدف  واألســاليب األمشــطةمــن ملــد ،لــث ، فالتـــدريب كمــا معلــا جمموعــة مـــن 
ليــة  إتقــانمعــارفها فمــثا تقــوم الشــركات متصــميا مــرامج تــدريب ملســاعدة املــوظفني علــم  وإثــراء لألفــراد األساســية

 معينة  يف البلد املويف الذي سيعملون في  .
املــوظفني  أنمســبقا مــن  والتأكــدمتقســيا مســتوى الــربامج  أوالمــد الشــركة مــرامج التــدريب والتطــوير تقــوم تعت أنقبــل 

 ديـــد االخـــتاف مـــني مـــا  إىلعمليـــة التقيـــيا ذاهتـــا هتـــدف  أمـــااملشـــاركني فيـــ  ســـيحققون اهلـــدف مـــن مشـــاركتها ، 
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ن جهــة ومــدى قــدرة الشــركة علــم معرفــة مــا مــيســتطيع املوظفــون املشــاركون القيــام مــ  يف عملهــا معــد امتهــاء الــربانمج 
   يقوم م  كل منها .

تدريبية متعددة لتطـوير جهودهـا التدريبيـة مـن خـال االعتمـاد علـم عقـد مـرامج رفـع  أساليبتطبير الشركة الدولية ـ 
خدام تدريبيـة ىـا عة االسـت أسـاليبالعلميـة ومـن خـال عقـد مـرامج الـرتويج للعمـاء واملسـتهلكني وهنـا   الكفاءات
 مثل : 
 احملاضرات وحوور اللقاءات املنظمة واليري منظمة . إلقاء  
  ابلكتب واملذكرات . املوظفنيتزويد 
 . وسا ل تكنولوجية متعددة تساعد يف عملية اكتساب املهارات واملعرفة 
 احملاكاة أسلوبتدريبات عملية علم القيام مبهام مشامة ملهامها احلقيقية و) 

 :  تقييـم األداء 3
 إىلالدوليــة وهتــدف  األعمــاليف  األداءوتقيــيا  أعمــاهلا األفــرادالكيفيــة الــيت يــؤدي فيهــا  األداءيقصــد معمليــة تقيــيا 

 1 قير ما يلي : 
 .  أعماهلا األفراداليت يؤدي فيها  واألساليباالستفادة من التيذية العكسية للمعلومات حول الطرق 

  اداألفر من عمل  أعلموفوا د  إمتاجية قير. 
  لألفرادلربامج التدريب والتطوير  إلضافتهاالتعرف علم موعية املهارات واملعارف. 
  لألفراد.عند تييري مهمات العمل املسندة  تظهر ديد املشكات اليت 

املهمـات الـيت تسـند للمـوظفني مصـورة واضـحة  أهـدافوغريهـا فـان علـم الشـركة  ديـد  األهـدافلتحقير تلك 
  وفهمها متاما .

 :  والتعويضات ع األجورفد 4
اخــتاف مســتوايت املهنيــة يف كــل  إىلللمــوظفني ويعــود الســبب يف ذالــك  األجــورال يوجــد مظــام موحــد لــدفع  

موعيـة احليـاة  إىل ابإلضافةيف صرف و ويل العمات مقامل معوها البعا  فروقدولة من دول العامل ، ووجود 
 األجـــورقـــيا اجتماعيـــة ، وجيـــب التفريـــر مـــني مـــوعني مـــن دفـــع و  وأعـــرافمـــن عـــادات وتقاليـــد  ومـــا االجتماعيـــة

  والتعويوات .
 :  األولالنوع ـ  

يســتمرون يف  ءوالتعويوــات الــيت تــدفع للمــوظفني املكلفــني مبهمــات قصــرية خــارد وغــنها فهــؤال األجــوروهــي تلــك 
 أي تييري عليها . ثوال حيدقبا رواتبها 
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 :  النوع الثاين 
، ويتا تقرير مبلغ التعـويا هلـا  األجلويوات اليت تدفع للموظفني املكلفني مبهمات غويلة والتع األجوروهي تلك 

يف الشـركات  األجـوريعيش مستوى احلياة اليت كان عليها يف ملده  وتقوي مظا  أنللشخص امليرتب  تومنييث 
يف التكلفـة ، او  عـالموقـع  ىلإوالتعـويا عنـد تسـعريه يف موقـع عمـل متـدت يف التكلفـة  األجرالدولية متعديل مبلغ 

املـدفوع  اإللـا دولة منخفوـة التكلفـة ، ييـث ال يقـل املبلـغ  إىلمن دولة ذات مستوى معيشي منخفا التكلفة 
 . األصلييف كا احلالتني عن ذالك املبلغ الذي كان يتقاضاه املوظف يف ملده  املويفل  يف البلد 

 : عالقات العمل 5
عاقـة العمـل يف الدولـة املوـيفة تعكـد عـادة  أنحيث تنظيميا مهما داخل الشركة  تلعب عاقات العمل دورا

 1 .ظروفها االقتصادية واالجتماعية وقوامينها وثقافتها
 : وضع نظام العمل 6

، القواعــد والسياســات الســلوكية املنظمــة للعمــل لكــي يســري عليهــا ليــع  اإلجــراءاتوالــذي حيتــوي علــم  
 الفصل ...اخل.   اإلجاعاتوام ، املوظفني ، ووضع مظام الد

  :والتنظيمحتليل وتوصيف وتقييم الوظائف والبيئة  7
الســلو  املطلـــوب مــن ىـــاغل الوظيفـــة ،  ديــد مواصـــفات  ومؤهاتـــ   ويشــمل ذالـــك  ديــد ظـــروف العمـــل 

فيــة  ديــد مــرامج التــدريب والتطــوير ، تقيــيا أداءه ومــدى اســتعداده للتكيــف مــع البيئــات االجتماعيــة والثقا
 املختلفة وفحص البيئة السياسية واجليرافية واملالية .

 . املعرفـة إلدارةمدخـل :  املبحـث الثانـي
 إبدارةاحملـــين املناســـب لاهتمـــام  هتيـــأتعمـــل علـــم  إذحموريـــة  واألكثـــر أمهيـــة األكثـــر اإلدارةاملعرفـــة مـــن مهـــام  إدارة إن

 املؤسسة. أهداف لتحقيراملعرفة ابستياهلا 
  املعرفة إدارةمفهوم :  ألولااملطلب 

علــم  متعــرف أناملعرفــة  ولكــن قبــل  إبدارةاخلاصــة  األساســيةاملفــاهيا  أهــالقــد مت  صــيص هــذا املطلــب للتعريــف 
 . أوالحندد ما يقصد ابملعرفة  أناملعرفة يفرتض  إدارةاملقصود مبصطل  

 : مفهوم املعرفة:  أوال  
يتلفـة وهلــا مراحلهـا ودرجاهتــا يف  أىـكالاملعرفـة عمليـة معقــدة ييـث جنــد  ال ميكـن  ديـد مفهــوم دقيـر للمعرفــة الن

تكــوين وخلــر  إمنــاو يلهــا وتفســريها ومعاجلتهــا فحســب ،  لــع البيــاانت و ليلهــاتطــور ، فهــي ليســم فقــن عمليــة 
  :اليت جاءت يف اجملال مذكر التعريفمعلومات مفيدة ، ومن مني 

 2. مهين للمعلومات " إجيادروامن تساعد يف  ىلافة إاملعرفة هي معلومات ابإلض "
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 1.املؤسسة واجملتمع " املتومنةاملعرفة هي مزيد من اخلربات واملعلومات اجلديدة  "
والواضــحة لــدى العــاملني لــدى  الوــمنيةاملعرفــة هــي مســيج مــن اخلــربات واملهــارات واملعلومــات والقــدرات املعرفيــة  "

 2" .املؤسسة 
 3" .عن مناء فكري وتنشأ من خال قوة العقل البشرياملعرفة هي عبارة  "
جمموعــــة مــــن النمــــاذد الــــيت تطبــــر خصــــا ص متعــــددة  أ ــــااملعرفــــة هــــي مصــــطل  يســــتخدم لوصــــف وفهــــا علــــم  "

 4"  .وسلوكيات ضمن مطاق حمدد
لفــرد او ا أهــدافالــيت لــدى الفــرد او املؤسســة والــيت تســتخدم الجنــاع ســلو  فعــال حنــو  قيــر  األفكــاراملعرفــة هــي  "

 5" .املؤسسة 
 :  األيتمفهوم موحد علم الشكل  ميكن ان مدرجها يفاملختلفة للمعرفة  اتومعد عرض التعريف

املعرفة هي حصيلة استخدام البياانت واملعلومات والتجرمة الـيت يـتا احلصـول عليهـا عـن غريـر الـتعلا واملمارسـة وهـي 
حلــول  إىلقــدرة علــم الوصــول  أكثــرلــيت تواجهــ  ، وجتعلــ  الــيت متكــن مــن ميتلكهــا مــن التجــاوب مــع املســتجدات ا

ـــللمشــاكل الــيت تواجهــ  ف أفوــل ي جمــال معرفتــ  ، ومــن خاهلــا يســتطيع الفــرد تشــخيص املشــاكل و ديــد مــدا ل هلــا ـ
 حلول جيدة . إىلوالوصول 
 6وتتمثل يف : أمواعوللمعرفة 

  :املعرفة الضمنيةـ 
ال ميــن مقــل او توليــد أي معرفــة  ومــدو ا أخــرىمعرفــة  ألياملصــدر  أ ــارف اذ املعــريف لبقيــة املعــا األســاسوهــي متثــل 

وميكــن التعبــري عنهــا مبهــارات وممارســات فرديــة ولاعيــة و جتســيدها يف املهــام للتفكــري املــنظا واحلــرس والقــدرة الفهــا 
 :من سهولة ، وتتألف املعرفة الومنية من  وإيصاهلا لآلخرينوهذا ما حيول دون ترميزها 

  الذهنية . واألمناطاحلقا ر والبياانت الثقافية 
  واملفاهيا . واألىكالوجهات النظر 
 . األحكام والتوقعات والفرضيات واملعتقدات 
 .اسرتاتيجيات التفكري 

 : املعرفة الصرحيةـ 

                                                 
 19 :، ص 2008،  األردنللنشر والتوزيع ،  إثراء،  األعمالالمعرفة ومنظمات  إدارةاستراتيجيات حسن عجالت حسن: (1)

   17 : ، ص 2006، مطبعة العشري ،   المعاصرة لإلعمالت  الفكرية والمعرفية : منظما اإلدارة ،سيد محمد  (2)

 24 :الحلوف، مرجع سابق ، ص إبراهيمالملكاوي  (3)

 . 10:، ص  2009،  األردن، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع ،  المعرفة إدارة ،الظاهر  إبراهيمنعيم  (4)

 مرجع نفسه . ( 5)

 33:ص األردن ،،، دار الوراق للنشر والتوزيع  لمفاهيم اإلستراتيجية والعملياتا إدارة المعرفة نجم عبود نجم ،  (6)
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و  ةــيالتعليممشكل رمسي او مربمج من خال العمليات  اآلخرين إىل وإماغها إيصاهلاهي املعرفة اليت ميكن  
مكل ما يتعلر ابجلامب  اهتت الومنيةاملعرفة  إنالرتموية التقليدية ، ومناءا علم ذالك فان هذا التصنيف يبني 

 ةيف سياق ىخصي األفرادعن  تنفصلهي ال  إذالشفاف املتمثل يف اخلربة واحلدس والتفكري واملهارات ،  اإلمسات
 أ ا إذاملعرفة الصرحية فتمثل اجلامب الصلب من املعرفة  أماة معرفة جديدإلمشاء أي  األولويف الشكل  املؤسسة
املؤسسة مقارمة ابملنافد  أعمال أتديةالعمل مكفاءة وقدرة وخربة يف  ألداءاحملددة  واإلجراءاتىكل القواعد  أتخذ
. 

تكون يسم  ابمتقال هاتني املعرفتني وهو ي(  TAKEUCLI و و(  NONAKAو والنموذد التا  اقرتح  كل من
 من العناصر التالية : 

 TAKEUCLI و  NONAKA:  منوذد  (1الشكل رقم )
 املعرفة الومنية اىلاملعرفة الصرحية  
 

                                                                       
            امتقال لومنيةمن املعرفة ا

                                                                                                                                                                 املعرفة الومنية                                                                                                              
                      إلــــم
                  الصرحية املعرفة

  
 

 

 

 

 :  املعرفــة إدارةمفهــوم :  اثنيــا
فهنـا   املفـاهيا قـد تتبـاين وتتشـتم  هـذه آن إالاملعرفـة  إدارةوالدراسـات الـيت ركـزت علـم مفهـوم  األيـاثرغا كثـرة 
املعرفـة مـن عاويـة   إدارةموجـودا غـري ملمـوس ، والـبعا تنـاول مفهـوم  اعتربوها وآخرونكمصطل  تقين   إليهامن مظر 

املعرفــة مــن عاويــة   إلدارةمفهــوم  إعطــاءعرفوهــا مــن منظــور مــا  ، ومعوــها ركــز علــم  وآخــرونكو ــا ثقافــة تنظيميــة 
 مذكره : التعارفالو، ر ومن مني هذه  وإدارةات كو ا تطوير للمعلوم

 
 ــــــــــــ

 

 التوضيحية

 

 االىرتاكية

 

 التجميعية
 

 الداخلية

35 :املصدر : جنا عبود جنا ، مرجع سامر ،  
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سـواء   األعمـال أمشـطةاملعرفة هي عمليـة يـتا مبوجبهـا جتميـع واسـتخدام اخلـربات املرتاكمـة مـن أي مكـان يف  إدارةـ " 
 1" .القيمة للمؤسسة   افةضإلكان يف الو، ر ، القواعد والبياانت او عقول العاملني 

االســــرتاتيجيات والسياســــات الــــيت تــــنظا املــــوارد الفكريــــة واملعلوماتيــــة و ــــدد اجتاهــــات  أ ــــاملعرفــــة تعــــرف ا إدارةـــــ " 
 2"  .املؤسسة أهدافملا خيدم  الر يسيةا اهتاستخدام

 لعهــــا ، تنظيمهــــا  ،النظاميــــة والواضــــحة للمعرفــــة واملرتبطــــة مــــا وخاصــــة ابســــتحداثها  اإلدارةاملعرفــــة هــــي  إدارةــــ "  
ميكـن مـن تقامسهـا مشـكل ة ـة تعاوميـمعرف إىلاملعرفة الشخصية  ، استخدامها واستياهلا ، وهي تتطلب  ويلمشرها 

 3"  . جلي من خال املؤسسة 
وعرضـها مطريقـة  سـن  تنفيـذها اهلا ، تنظيمهـا  صـلنظاميـة إلجيـاد املعلومـات ، استحاملعرفة يف العمليات ا إدارةـ "  

 4"  . قدرات الفرد يف جمال عمل
املعرفة تساعد املؤسسة يف احلصول علم الفها املعمر من خال خرباهتا الذاتية ، كما تساعد معـا فعاليـات  إدارةـ 

 ، مثـــل حـــل املشـــاكل لألىـــياءاملعرفـــة يف تركيـــز اهتمـــام املؤسســـة علـــم استحصـــال ، خـــزن ، واســـتخدام املعرفـــة  إدارة
 التعلا الديناميكي . والتخطين االسرتاتيجي 

ذكـــاء املؤسســـة  إىلوتوـــيف   مـــي املـــوارد الذهنيـــة  مـــن االمـــد،ر أ ـــالــتعلا الـــديناميكي وصـــناعة القـــرارات ، كمـــا ا 
 5."أكثروتتي  مرومة 

املعرفة هي مظام وثيـر يسـاعد علـم مشـر املعرفـة سـواء علـم املسـتوى الفـردي او اجلمـاعي مـن خـال املؤسسـة  إدارة"
احلصـول علـم املعلومـات املناسـبة يف السـياق الصـحي  ويف الوقـم  إىلالعمل وهـي تتطلـع  إدارةيهدف لرفع مستوى 

 6. :املناسب للعمل
مــن عصــر الصــناعة وهــذا قــد حــدد جمموعــة مــن  أكثــريف عصــر املعلوماتيــة  حيــوايحامســا و  أمــرااملعرفــة تعــد  إدارة إن

 7: املنشات االقتصادية مذكر منها   املعرفة يف إدارةالعوامل اليت تعد عناصر مسبية يف جناف مشروع 
  العليا . اإلدارةالدعا املا  من  وضمان وأمهيتهاالرتكيز علم قيا املؤسسات 
 غاية واضحة ولية مفهومة لدفع املستخدم للمعرفة واالستفادة القصوى من النظام املعريف.ينتب  
  يف املؤسسة . إىاعتهاملعرفية و ر ثقافة املشاركة الوغرق التحفيز خل أساليبتبين عملية تقصري يف 

                                                 
 96 :امللكاوي امراهيا احللوف : مرجع سامر ،   (1و

  84 :حسن عجات حسن : مرجع سامر ،   (2و

 74:سيد حممد جاد الرب : مرجع سامر ،    (3و

 86 :معيا امراهيا الظاهر : مرجع سامر   )4و

 40 :،   2004، دار املعارف ، القاهرة ،  ادارة املعرفة اخليار االسرتاتيجي ملواجهة التحدايت املستقبليةبد الواحد : خافات ع (5و

 45 :،   2000، دار املعارف ، القاهرة ،  يوالتخطين االسرتاتيج ة:  دايت العوملمصطفم امحد  سيد  (6و

 96 :،   مرجع سامرجنا عبود جنا :  (7و
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 العـاملني يف املؤسسـة هلـا غـرق يتلفـة  األفـراداملعرفية لتسهيل عمليـة مقـل املعرفـة كـون  القنواتتعدد  ضمان
 . أمفسهاوالتعبري عن  األعماليف تنفيذ 

  عمـة  لـذالك و ديـد املشـروع املعـريف وتـوفري املـوارد الا إلقامة األساسيةوهذه املسالة العليا التام  اإلدارةدعا
 للنجاف . األمهيةاملعرفة ذات  أمواع

واســر معرفــة املؤسســة للحصــول  اإلمــداعغــرق  إجيــاداملعرفــة وهــي  إلدارةىــامل  مفهــوم إعطــاءوممــا ســبر ذكــره ميكــن 
ليــة ، وفعامكفــاءة  أعمــاهلا إلدارة إليهــااملــوظفني الــذين هــا ياجــة  إىلعليهــا واالســتفادة منهــا واملشــاركة مــا ومقلهــا 

 قدر ممكن . أكرباحلديثة وتكنولوجيا املعلومات  اإلمكامياتواستخدام 
 . ةــاملعرف إدارةو ــور حنــالتط:  يـانــب الثــاملطل
هــو اجتـاه واسـع وعميــر  إمنـاالقا مـة علـم املعرفــة مل يعـد ميـامرة كــالقفز يف اهلـواء   واألعمــالالشـركات  إىلالتحـول  إن

ماحــ   أناملختلفــة يف الكثــري مــن اجملتمعــات املعاصــرة ، وميكــن  جمــاالت احليــاةالــدول و  ييطــي اقتصــاد أصــب متنــوع 
  وأســاليباملعرفــة  إدارةوالكســر فيمــا  جيــري مــن منــاء قاعــدة عريوــة مبقامــل مؤسســات  هــذا التحــول والتطــور أمعــاد

  1أييت : املعرفة وهذا ما يتو  لنا من خال ما  إدارةوممارسات 
عبارتـ  الشـهري املعرفـة قـوة ومـن ذالـك الوقـم  إىل (ايـدوارد فراميـومو أىارللذكاء االصطناعي  األول يكياألمر ـ املؤمتر 

 أمهيـة إلدرا متيجـة  أخـرظهر حقـل جديـد  1997علي  اسا مهد سنة املعرفة  ويف عام  أغلرولد حقل معريف جديد 
 املعرفة . إدارةاملعرفية يف عصر املعلومات وهو 

 .املعرفة  أدارةممارسة  وأساليبة اليت تزايدت مشكل كبري من اجل تبادل املفاهيا ـ منتدايت املعرف
جتـاه حول املعرفة ، حيث تصدر هذه املنظمات الكثري من التقارير اليت تؤكـد اال واإلقليميةـ تقارير املنظمات الدولية 

" والـذي  1998/1999املعرفـة مـن اجـل التنميـة  املتزايد حنو املعرفة ، فقد اصدر البنـك الـدو  تقريـر التنميـة العامليـة "
 .اعترب املعرفة يف قلب النمو االقتصادي والتنمية املستدامة 

تتكاثر يف كل مكان ومن ابريد اليت عقد فيها مؤمتر الدو  الثالـث حـول مـدوة  أصبحماملعرفة اليت  إدارةـ مؤمترات 
 .( 2001املعرفة الذي مظم  منتدى املعرفة يف ابريد و

تكـاثر  املعرفـة مـن اجـل تنميـة  وأمظمةاملعرفة للدولة  أصول( حول قياس 2003املتحدة تقريرها املها و األما إصدارـ 
ذا مـا هـاملعرفـة و  إلدارةالتنمية العلميـة  إىلاملعرفة لتلبية احلاجات املتزايدة  إدارةاملعرفة والدورايت النادرة يف جمال  إدارة

 ة ومشر ملحقات ويوث .املعرف إدارةجنده يف دورايت 
املعرفـة ولعيــة املعرفــة وهـي مبثامــة منــزل  إلدارةاملعرفــة مثـل اال ــاد الــدو   إدارةمعيــات واملنظمـات املتخصصــة يف ــ اجل

 املعرفة . إلدارةواملعرفة واجلمعية املهنية  لألفرادافرتاضي 

                                                 
  95ـ 91 :     ـ    ، عبود جنا ، مرجع سامر جنا   ) 1و
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متتلـك سـوق اخـذ ابالتسـاع مثـل جمموعـة  األ تتزايد  أخذتاستشارية وهذه اكز البحوث واملختربات وجمموعات مر 
 املعرفة. إدارةيوث 

 . إدارةة يف ــات الشخصيـاملاك إىلاملعرفة مسبب احلاجة املتزايدة  إدارةـ ىهادات 
املعرفة املفتوحة ومراكز تكنولوجيا  إدارةاملعرفة مثل جامعات  إدارةىهادات يف مراكز ملن   أتسسماملعرفة فقد 

 توتنهام . املعرفة يف جامعة
 األكثـــراملعرفـــة يف املكـــان  أصـــبحم أناملعرفـــة معـــد  أدارة أعمـــالهـــذه التحـــوالت تكشـــف عـــن مـــواة حقيقيـــة يف  إن

 .فعالية للميزة التنافسية  األكثرجدارة لتيذية املصدر 
  املعرفة إدارةمراحل تطبيق :  املطلب الثالث

وجــ   حســنأ تنفــذوكيــف  املعرفــة إدارةفهــا  إىلذي يــؤدي املفتــاف الــ تتوــمندورة املعرفــة ومراحــل تطبيقهــا الــيت  إن
 :تتمثل يف  األساسيةاملعرفة  إدارةداخل املؤسسة وعلي  فان مراحل تطبير 

  تشخيص املعرفة : أوال
تشـــخيص املعرفـــة مـــن املراحـــل  أناملعرفـــة لـــذالك جنـــد  إىلاكـــرب عـــا ر ابلنســـبة للمؤسســـات هـــو صـــعومة الوصـــول  إن

م مــ  املعرفــة  وغيامــ  هــو جــوهر مشــكات املؤسســات و ة التشــخيص الــذي تقــقــتوقــف علــم داملهمــة الن جناحهــا ي
تعــــرف املعرفــــة  أنتتحــــر  يف حمــــورين ومهــــا  أنترصــــد قــــدراهتا املعرفيــــة عليهــــا  إناملؤسســــة  أرادت إذااملعرفيــــة لــــذالك 

ـــدى املؤسســـة مـــن  ـــدة مـــن معلومـــات و  أفرادهـــاومـــا لـــدى  إمكاميـــاتالداخليـــة الـــيت تتمثـــل يف مـــا ل خـــربات ذات فا 
للمؤسسة ومستقبلها و،ميا التعرف عليها من مصادرها اخلارجية الـيت تتمثـل يف البيئـة املعرفيـة احمليطـة ابملؤسسـة والـيت 

 1وفقا الهتمامات املؤسسة لارتباط معها .جيب رصدها مدقة 
  توليد املعرفة:  اثنيا

 املعرفــة أنالــيت تــدعو لــذالك هــو  األســاليبلــ  ومــن  مثيــلال يتزايــد االهتمــام متوليــد املعرفــة داخــل املؤسســات مبعــدل 
حـد كبـري علـم املعرفـة لـذا  تعتـرب املعرفـة والقـدرة  إىلاملعتمـد  دـــا التنافـليت حيرتم فيهـتنتشر مسرعة اكرب يف األسواق ا

يـة التوليـد تتحقـر متميـز للمؤسسـة وان عمل أداءلتحقيـر  أمهيـة األكثـرواستخدامها مـن املصـادر   علم توليد املعرفة 
مـال معـريف جديـد يف قوـااي وممارسـات جديــد  رأسمـن خـال مشـار  فـرق العمـل ولاعـات العمـل الداعمـة لتوليـد 

عمليـة توليـد  إن إال اإلىـارةمسـتمرة وجيـب  امتكاريـ احللـول اجلديـدة هلـا مصـورة  وإجيـادتساها يف تعريف املشكات 
جمــاالت العمــل واخلــربة ابملؤسســة  إىلمتتــد  أنوالتطــوير فقــن مــل جيــب  البحــث إدارةتقتصــر يف  إال أن  املعرفــة جيــب

عن عملية توليد املعرفة ولكي تستطيع املنظمة تـوفري البيئـة املا مـة لتوليـد املعرفـة سـواء علـم املسـتوى  ولئمسفالكل 
 الفردي او علم املستوى اجلماعي ، جيب ان تتوافر العناصر التالية :
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 األفرادفعال مني االتصال والتفاعل ال . 
  الشفافية و تقليل احلوافز. 
  التكامل مني اخلربات. 

 زن املعرفةخ:  اثلثا
وتشــري عمليــة  واالســرتجاع ول ــــث والوصــــعمليــات خــزن املعرفــة تعــين تلــك العمليــات الــيت تشــمل االحتفــا  والبح

يجـة لفقـدا ا للكثـري مـن املعرفـة الـيت محلهـا الـذاكرة التنظيميـة فاملؤسسـات تواجـ  خطـرا كبـريا مت أمهيـة إىلخزن املعرفة 
هـذه العمليـة  إمهالومن هنا ابت خزن املعرفة واالحتفا  ما مهما جدا الن  ألخر الذين ييادرو ا لسبب او األفراد

لــ  مــن مواقــف او ضــياع مــا يســمم ابلــذاكرة التنظيميــة الن  تتعــرضمــا  إعاءيعــين ضــياع خــربات املؤسســة و لياهتــا 
جديــدة او خــربات حديثــة والــيت تعــرف اب ــا الطريــر الــيت مــن خاهلــا  أفكــار أليتعتــرب مقطــة االرتكــاع  خــريةاألهاتــ  

 .التنظيمية احلالية  األمشطةيف  وأحداث تؤثر معرفة املاضي وخربات  
   توزيع املعرفة:  رابعا

املشــاركة يف  إاتحــةحيــث تعتــرب  كهاوتشــار وتشــمل عمليــة توعيــع املعرفــة كــا مــن تقاســا املعرفــة ومشــرها ومقــل املعرفــة 
لــك حيــواي ابملؤسســة الــيت مت أمــراتســم  متوعيعهــا علــم كافــة املهتمــني مــا  وإجــراءاتمظــام  أغــاروضــعها يف  أواملعرفــة 

هـا ومـن حت  قيـر املصـلحة العامـة ، جـزء من أياستفادة كل من ل  عاقة ما او  إىلهات  املعرفة حيث يؤدي ذالك 
تكـون رمسيـة مثـل التقـارير  إنميكـن  اآلليـاتوهاتـ  فعالـة تتـي  ذالـك  آليـاترفة وتقامسها علم وجـود ويعتمد مقل املع
تكـون فعالـة يف  أناليري رمسية فـيمكن  اآلليات أماالعمل  أوقاتغامعا رمسيا وتتا عادة يف غري  أتخذوالندوات  اليت 

 1.من املعرفة فقدان جزء  إىلتؤدي  أنمن ىا ا  أن واليتلاعات صيري احلجا 
  املعرفة إدارةتطبيق :  خامسا

 توـمنمعرفـة مـن  أفوـلمتتلـك  استخدام املعرفة وتطبيقها وليد املؤسسات اليت تفرتضاملعرفة  إدارةمراحل  أخرن ا
وجــ  ولتــوفري هاتــ  امليــزة جيــب تطبيــر املعرفــة  أحســناملتميــز مــل هــي تلــك الــيت تســتخدم وتطبــر املعرفــة علــم  األداء

 ايبــذلو  أناملعرفــة الســامقة ولتحقيــر ذالــك ينبيــي علــم املــدراء  إدارةمراحــل تطبيــر  إجــراءعــرب  األمشــطةلــم مكاملهــا ع
مـــن  أايمـــن املعرفـــة ذاهتـــا وان  أمهيـــة أكثـــرتطبيـــر فعـــال للمعرفـــة فتطبيــر املعرفـــة  إىلجهــودا جبـــارة لنشـــر ثقافـــة تـــدعو 
 أن يكـــن هنـــا  تطبيـــر فعـــال للمعرفـــة ومـــن حت جنـــد التنظيمـــي مـــا مل األداء ســـني  إىلالعمليـــات الســـامقة لـــن تـــؤدي 
الواســعة الـيت  قــر هلــا النمــو والتكيــف ويف  واألغــراض األهــداف قيــر  إىليهـدف  أنالتطبيـر الفعــال للمعرفــة جيــب 

 .املعرفة  إدارةالشكل املوا  يوض  مراحل تطبير 
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 املعرفة إدارة مراحل تطبيق:  2الشكل رقم 
 

   توعيع املعرفة     خزن املعرفة      توليد املعرفة      تشخيص املعرفة    استخدام املعرفة 

  
 

 

 

 

 
 الزمن

 
 

  جماالت ومستوايت استخدام املعرفة واسرتاتيجياهتا:  املبحث الثالث
املعرفـــة ومســـتوايت اســـتخدامها وكـــذالك التطـــرق  إدارةالتعـــرف علـــم جمـــاالت  إىل ـــدف مـــن خـــال هـــذا املبحـــث 

 .املعرفة  إدارةختلف اسرتاتيجيات مل
  املعرفة إدارةجماالت :  األولاملطلب 

 1: املعرفة يف النقاط التالية  إدارةميكن حصر جماالت 
 .مس  وتطوير املوارد الفكرية واملعرفية اليت متتلكها املؤسسة لتعزيز هذه املوارد ومحايتها 
  لدى الفرد واإلمداعتعزيز توليد املعرفة. 
 اجلميع أماممستلزمات املعرفة  تتطلبها إاتحةملعرفة واخلربة املطلومني لتنفيذ مهام العمل جتديد ا. 
  توليـــــد النشـــــاغات  5.فعاليـــــة  أكثـــــرهيكلـــــة املشـــــروع مـــــن اجـــــل اســـــتخدام املعرفـــــة مشـــــكل  وإعـــــادةتييـــــري

لتحالفـــات واالســـرتاتيجيات املســـندة مـــن املعرفـــة املتســـللة ومراقبتهـــا والســـيطرة عليهـــا مـــن خـــال البحـــث وا
 وغري ذالك . اإلسرتاتيجية

 مـــا  أفوــلاملعرفــة مـــن امــ  ســيتا اســتخدام لكهـــا املؤسســة ومراقبــة اســتخدام محايــة املعركــة التنافســية الــيت متت
 متتلك  املؤسسة من معرفة

  يكـون معوـها منـدجما مـع  أنموجود ان املعرفـة الشـاملة تتطلـب العديـد مـن الوظـا ف الـيت ميكـن  أداءقياس
 .تكون منفصلة  أنميكن  أخرى وظا فهنا   أنيف حني  خراألالبعا 
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معرفة جديدة من خال التعليا والـتعلا مـن خـال  توليداملعرفة يف  إلدارةتتمثل اجملاالت الوظيفية  أخرىومن جهة  
  .البحث والتطوير

املصـــادر اخلارجيـــة مثـــل  اكتســـاب املعرفـــة ولعهـــا واســـتنباغها مـــن اخلـــرباء ومـــن الـــذي ميتلكـــون املعرفـــة املنافســـة ومـــن
 .التعاقد ...اخل 

   القيمـــةتـــوي املعرفـــة ذات العاقـــة وذالـــك يهـــدف للعثـــور علـــم املعرفـــة استكشـــاف املـــوارد الـــيت ميكـــن أن 
  ليل وتنظيا املعرفة مدف عرضها وتركيبها مفعالية .واختبارها 

  ما مة  وأ اما هو متاف  أفولمن  وأ اصحيحة  أ امن  للتأكدتثبيم ىرعية املعرفة وصاحيتها. 
  األخرى. زين املعرفة يف قواعد املعرفة و ياع ا 
  اآلخرينيتلفة للتناسب مع سري املعرفة واستخدامها من قبل  أىكال ويل املعرفة اىل  . 
  مصاحل املؤسسة . أفولالعمل و قير  أهدافاستخدام املعرفة من اجل  قير 
 وترويج هذا االستخدام داخل املؤسسة . تسهيل استخدام املعرفة و فيز 
  حتياجـــات تلـــل اال وأ ـــامـــن ا ـــا ستســـتخدم ابلشـــكل املناســـب ومفعاليـــة  للتأكـــدمراقبـــة اســـتخدام املعرفـــة

 .الفعلية للمؤسسة 
  املرتبطة ابملعرفة  األخرى األوج تعلا كيفية مقل املعرفة ومشرها وكيفية  سني.  
املعرفـة متـد  إدارة أن إذاملعرفـة  إدارةالعليا يف تطبير مبـادرة  اإلدارةضرورة مشاركة  إىلالعديد من املفكرين  أىاروقد 

ان تكـــون  أيوـــااملعرفـــة فقـــن مـــل جيـــب  إدارةتـــدعا  أالالعليـــا جيـــب  اإلدارةاملؤسســـة ولـــذالك فـــان  أحنـــاءالعديـــد مـــن 
 األثـر إحـداثليها القيام مـا مـدف مقتنعة ابن مثل هات  املبادرة مرغوب فيها متاما وان هنا  خطوات فعالة جيب ع

 1املعرفة ومن هات  اخلطوات مذكر : إلدارةاالجيايب والفعال 
  وتقدل النظرة الشمولية للمؤسسة  األولوايتترتيب. 
   املؤسسة لتسهيل توليد املعرفة الفعالة إسرتاتيجيةتوليد وتوجي.  
 استيال واستخدام القدرات املرتبطة ابملعرفة. 
  ارد وتوعيعها صيص املو. 
  املعرفة إدارةوضع السياسات اخلاصة مكيفية.  
  املعرفة  إدارةمراقبة الكيفية اليت يتا ما. 
  ليعها للمعرفة  األفراداجياد احلوافز اليت تكفل استخدام. 

يصــب   ثاملعرفــة تتطلــب وجــود تنســير مــني يتلــف النشــاغات واملوجــودات داخــل املؤسســة وييــ إدارةوابلتــا  فــان 
جمـــال موجـــودات املعرفـــة وهـــو يشـــتمل علـــم اخلـــرب وتتمثـــل يف  األخـــرحـــاالت ر يســـية كـــل منهـــا يكمـــل  أرمعـــةهنـــا  
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امــا جمــال مشــاغات املعرفــة فهــو يشــتمل علــم عمليــات  والقبليــاتوالقــدرات   والتجرمــة والرباعــة والكفــاءة واملهــارات
وميــوهلا  األفــراددرات وامليــول فهــو يشــتمل علــم قــدرات وجمــال القــ والقــياالتوليــد والبنــاء والنقــل واملراقبــة واالســتخدام 

ويشـتمل مـن مصـاحل املؤسسـة  األعلـموكذالك علم قدرات املؤسسة لبناء املعرفة واسـتخدامها مـن اجـل  قيـر احلـد 
املؤسســة وتوجههــا واســرتاتيجياهتا وممارســتها وثقافتهــا والشــكل املــوا  يوضــ  اجملــاالت  أهــدافجمــال املؤسســة علــم 

 :املعرفة علم النحو التا   إلدارة ةاألرمع
 املعرفة إلدارةاجملاالت الرئيسة :  3 الشكل رقم

 
 

 
  املعرفة إدارةمستوايت استخدام :  املطلب الثاين
 املعرفة داخل املؤسسات من اجل تنفيذ العديد من املهام والنشاغات ومنها :  إدارةميكن استخدام 

 لنشاغات املعرفة  أفولمن خال وضع توعيع  األعمالهندسة عمليات  إعادةملية دعا ع. 
  ليل عمان املعرفة و فجوات االتصال واحلد منها . 
  علم ضرورة استنباط املعرفة وتدوينها  التأكيدتطوير مظا اخلرب مع. 
  الـيت يـتا مـا اجنـاع العمـل  املعرفة الر يسية من اجل  سني عمليات التشييل و سني الطريقـة وظا ف ديد

 .....اخل 
 1:  مستوايت علم النحو التا   أرمعة ضمناملعرفة  إدارةويتا استخدام  

من هات   أجزاء أنو  ( النموذد  ، و معرفة ، رؤية اهلدف املثاليةعرفة : مستوى وضع األهداف وامل ى األولاملستو 
الذين يتفاعلون مع  مشكل واع ومع ذالك فان اجلزء  اداألفر املعرفة معروف وىا ع مشكل جيد فهو ظاهر لدى 

مشكل غري واع وهي تستخدم  إال إليهاة وال ميكن الوصول ام  معرفة ضمني إذالنوع ليد معروفا  من هذا األعا
 .والقيا  األهدافلتجديد ما هو ممكن وتوليد 

املعرفة النظرية اليت ميتلكها  أنية املنهجية ( : مستوى املعرفة النظمية ومعرفة النظام ، خطة املرجع املستوى الثاين
حد  إىل األفرادالنظا واملبادئ العامة واسرتاتيجيات حل املشاكل هي معرفة ظاهرة ومعرفة لدى  إرساءحول  األفراد
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 أ اهات  املعرفة من اجل  ليل مدخل مدا ل جديدة وتركيبها والتفكري فيها معمر أي  األفرادمعيد ويستخدم 
 .وكيفية البدء  األىياءم من اجل تكوين فها حول كيفية عمل تستخد

ان معرفة ا اذ القرار عملية : مستوى املعرفة الرباغماتية و معرفة ا اذ القرار واملعرفة الواقعية (  املستوى الثالث
 .ا اذ القرارات اليومية و  ابألعمالهذا املستوى من املعرفة من اجل القيام  األفرادغالبا تكون ظاهرة ويستخدم 

يف هذا املستوى يكون  ، األوتوماتيكية األعمالمعرفة  و األوتوماتيكية: وهو مستوى املعرفة  املستوى الرابع
معرفة ضمنية ويستخدمها  معظمهايف  أصبحمعلم معرفة مذا النوع من املعرفة اليت قاموا متتمتها وقد  األفراد
 .تفكريأي دون  أوتوماتيكيلتنفيذ مهامها مشكل  األفراد

العمل  أثناءاملعرفة وتطبيقاهتا وجماالهتا وميكن ان ييطي كافة امدءا من التعلا  إدارةويعترب جمال ممارسة واستخدامات 
متنفيذ  تبدأمؤسسة من املؤسسات ان  أليفام  ال ميكن  أخرابلبحث والتطوير مبعىن  اوامتهاءومرامج التدريب 

 .خاصة  إسرتاتيجيةال وضع املعرفة اال من خ إدارةمبادرة 
 املعرفة إدارةاسرتاتيجيات :  املطلب الثالث

 1: متميزتني مها  إسرتاتيجيتنياملعرفة اليت تعتمدها يتلف املؤسسات املعرفة يف  إدارة تاسرتاتيجياتتمثل 
 :  الرتميز إسرتاتيجية 1

ة للقياس والتحديد والنقل والتقاسا وميكن معرفة قياسية رمسية غري قاملوهي تعتمد علم املعرفة الصري  موصفها 
اىل قواعد ومياانت وقاعدة معرفة قياسية وميكن من خاهلا ىبكة املؤسسة تعميمها علم ليع  ة ويلها مسهول

يف  اإلسرتاتيجيةاملؤسسة املختلفة وان اعتماد هذه  أعمالالفاعلني من اجل االغاع عليها واستيعاما وتوظيفها يف 
املعرفة القياسية  وأعمالعلم غريقة املؤسسة يف خدمة عاب نها  أساسيةيعتمد مدرجة  وإمناسم  كيما املؤسسة لي

اليت  اإلسرتاتيجيةالذين تستخدمها املؤسسة وهذه  األفراداليت تؤدي هلؤالء الزاب ن وكذالك ابالعتماد علم موعية 
ة واخلارجية يف مظام توثير وجعل  مناخا للعاملني تسمم منموذد مستودع املعرفة تعمل علم جتميع املعرفة الداخلي

 :ومها  أساسيتنيخطوتني  إبتباعيف عملية تبادل املعرفة وتكون 
  .الفرد إىلاملستودع وفيما معد من املستودع  إىلمقل املعرفة من الفرد 
تخدام املعرفة فاملعرفة اس وإعادةقامم متطوير غرق لرتميز وخزن  اإلسرتاتيجيةاليت تبنم هات   وان معا املؤسسات
 األفرادحيقر استخدام املعرفة من   ملاوثيقة  إىل اإلفراد أسلوبالفرد يتا  ويلها من  إليهااجلديدة اليت يتوصل 

 .االستخدام  وإعادةمصفة قاملة للفها  األفرادوتنميطها وجعلها متاحة للجميع 
 : الشخصية إسرتاتيجية 2
تكون  أل اوهي املعرفة غري قاملة للرتميز القياسي وغري رمسية  الومنيةم املعرفة ترتكز عل اإلسرتاتيجية ات   نا

قاملة للتعلا ابملاحظة املباىرة  وإمناتفاعلية يف عاقات غري قاملة للوصف والنقل والتعليا والتدريد  جواري 
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ترمز او  أناملعرفة ال  اول منوذد ىبكة  أيواتسمم  اإلسرتاتيجيةوالتشار  يف العمل والفرير واخلربة وهات  
 أثناءيتا ن املعرفة فيما ين الذين ميتلكون املعرفة فها يتقامسو  األخرمدال من ذالك فان  األفرادتستخرد املعرفة من 

فيها الذين يكتسبون معرفة جديدة ال يقومون  األفراد اإلسرتاتيجيةاتصاالهتا وتعاماهتا وعملها املشرت  وهات  
 يتا وال األفرادفان هذه املعرفة تول يف رؤوس  وهلذاال يستطيعون ذالك  األغلبيف مؤسساهتا ويف  مرتميز معرفتها
يف حاالت العمل اجلماعي يف حل املشكات وتقدل االستفسارات او عند  إاليف املؤسسة  اآلخرينتبادهلا مع 

 .عقد جلسات وحماورات الفرد للفرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــ
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 : خامتــــة
فكرة االعتماد علم املوارد البشرية مل يكن وليد الصدفة مل كان متيجة لتطورات عدة  سواء تعلر ذالك مبحين  إن

منيتها الداخلية كون هذا األخري احملر  األساسي لبقية املوارد ومتخذ القرار علم ليع املستوايت  أواملؤسسة 
هلا دور   أنى تطور املؤسسات كما دقياس يعتمد علي  الكثري يف قياس مالتنظيمية ، حيث أصبحم إدارة املعرفة م

  .املوارد البشرية  إدارةكبري يف عمليات ا اذ القرارات علم مستوى املؤسسة وعلم مستوى 
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 : دـــــمتهي
تعد إدارة املعرفة يف املؤسسات من أهم مقومات إدارة املوارد البشرية اليت تعتمدها هذه املؤسسات يف بناء جهاز 
قادر يف احلاضر واملستقبل على مواجهة الضغوطات والتحدايت سواء كانت تقنية او إدارية  ، وتذل كافة 

نظرا الرتباطها مبستوى أداء الفرد للوظيفة اليت يشغلها من جهة تزايد االهتمام إبدارة املعرفة   إىلاملؤشرات 
 وابعتبارها وسيلة فعالة يف خدمة مصاحل املؤسسة من جهة أخرى .

وملا إلدارة املعرفة من أمهية ابلغة يف إدارة املوارد البشرية فقد خصص هذا الفصل ملعاجلة كل ما يتعلق بذالك من 
 خالل املباحث التالية : 

 : دور إدارة املعرفة يف بقاء املؤسسات.  األول املبحث
 : إدارة املوارد البشرية ابملعرفة . املبحث الثاين

 : الدور اجلديد إلدارة املوارد البشرية يف ضل إدارة املعرفة . املبحث الثالث
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 . دور إدارة املعرفة يف بقاء املؤسسات:  املبحث األول
إلدارة املعرفة دور كبري وأمهيته واضحة يف أداء وفعالية أنشطة املؤسسات ،لذالك تزايد االهتمام إبدارة  أن لقد تبني

ظهر أتثريه الواضح والكبري على األداء  املنظم يف األبعاد املختلفة كاألفراد و  أناملوارد البشرية يوما بعد يوم ، وبعد 
 ؤسسة.األداء العام للم إىلالعمليات ابإلضافة 

  أثر إدارة املعرفة على العاملني:  املطلب األول
 تؤثر ادارة املعرفة على العاملني ابملؤسسة بطرق خمتلفة 

وذالك من خالل بعضهم لبعض وكذالك من خالل املعرفة تفصيل عملية التعلم لديهم  إبدارة: نستطيع  أوال
ابلنمو ابستمرار وتصبح ذات قدرة على التغيري  املصادر اخلارجية للمعرفة ، ويسمح مثل هذا التعلم للمؤسسة

 واالستجابة ملتطلبات السوق والتكنولوجيا .
تدعيمها لرضا العمل لديهم ، وهذا يعين  إىل: تسبب إدارة املعرفة يف جعل العاملني أكثر مرونة ابإلضافة  اثنيا

شاكل اليت تواجه نشاطات املؤسسة يف مساعدة العاملني على بناء قدراهتم يف التعلم على حل ومعاجلة خمتلف امل
 عامل األعمال .

حتقيق ثالثة أمور غاية يف األمهية فبالنسبة ألي مؤسسة حمليا او عامليا وهذه  إىلإدارة املعرفة تؤدي  نإعموما 
 األمور هي : 

 . توسيع امليزات لدى العاملني 
  زابئن يف منتجات املؤسسة . إضافةدعم ، زايدة و 
 لفوائد.زايدة الربح وا 

  1اثر إدارة املعرفة على العاملني يف النقاط التالية :  إىلوميكن التطرق 
  اثر إدارة املعرفة على تعلم العاملني:  أوال

املعرفة من مساعدة العاملني على التعلم واالنطالق حنو املعرفة املتجددة يف حقوهلم وختصصاهتم املختلفة  إدارةمتكن 
ا يف ذالك سجسيد ودم  املعرفة وجعلهم متفاعلني اجتماعيا ومشاركني يف التنظيمات ، ، وبتم هذا بطرق خمتلفة مب

) غري مصرح  الضمنيةسجعل املعرفة متاحة للجميع على اهنا عملية حتويل املعرفة  أبهنااملعرفة  سجسيدوميكن تعريف 
حتويل املعرفة الواضحة ) الصرحية ( من املعرفة الصرحية ) الواضحة ( ، يف حني دم  املعرفة هي  أشكال إىلهبا ( 
على  األفرادتعمالن سواي على مساعدة  الفعالتني) غري مصرح هبا ( ، وهذا مع العلم ابن هاتني  ضمنيةمعرفة  إىل

 التعلم .
تتم من خالل  أهنا إالعلى اكتساب املعرفة  األفرادتساعد  األخرىجتماعية ومشرتكة فهي جعل املعرفة ا أما

 .ثل اللقاءات واحلوارات الغري رمسية الفعاليات م
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 :  األفراد موائمة اثر املعرفة على: اثنيا 
يف الوقت الذي تساعد فيه عملية إدارة املعرفة يف املؤسسة على تشجيع العاملني على التعلم املستمر من الواحد 

حل املشكالت اليت تواجهها اىل األخر فان كافة العاملني سوف يستخدمون املعلومات واملعرفة اليت حصلوها يف 
املؤسسة خالل عملها اليومي وابلتأكيد عندما يكون العاملون حذرين من التغريات الكبري اليت من املمكن 
حدوثهـــا مستقبال ، فأهنم سوف لن يتفاجأ من حدوث هذه التغريات وان احلذر من األفكار اجلديدة وكذالك 

ل العاملني متأهبني لالستجابة إىل أية تغريات جذرية قد حتدث وإمنا املشاركة يف النقاشات احلرة ليس فقط جيع
للعاملني داخل  ةالكبري  ئمةالاملاملعرفة قد حققت  إدارةقبوال لتلك التغريات ، وهنا تكون  أكثرأيضا سجعلهم 

 . املؤسسة 
 اثر إدارة املعرفة على الرضا الوظيفي لدى العاملني: اثلثا 

 ة املعرفة اليت تؤثر مباشرة على األفراد العاملني من أمهها : هناك فوائد عديدة إلدار 
 . يصبح مبقدور العاملني التعلم أفضل يف املؤسسات اليت تعاين نقص املعرفة 
 . التهيئة األفضل للعاملني للتعامل مع املتغريات 

هم وزايدة مهاراهتم  وذالك بسبب تدعيم املعرفة لدي أفضلوان هذه الفوائد متكن العاملني من التطور بصورة 
إدارة املعرفة ذالك فان  إىل إضافة،  األخرىاىل تدعيم قيمتهم السوقية مقارنة مع العاملني يف املؤسسات  ابإلضافة

تساعد أيضا العاملني على التصدي للمشاكل اليت تواجههم حيث ان قسما من هذه املشاكل كانت قد واجهتهم 
، وان هذه الطريقة اليت تعتمد على احللول اليت يتم احلصول عليها أبسلوب سابقا وقد مت معاجلتها بصورة فعالة 

 ألداءاحملاولة واالختبار سجعل العاملني قادرين بفعالية أكثر على أداء عملهم  مما جيعلهم متحفزين ومندفعني دوما 
ل .وأتيت مجيع هذه األمور من أهم العوامل الدفاعية ملواجهة املشاك أعماهلم أداءالن جناح العاملني يف  األفضل

تؤدي إىل  بنتائ   زايدة العاملني ملعارفهم حتسني القيمة النوعية هلم ابإلضافة اىل تعظيم األداء  وكل هذه األمور
لدى العاملني يف املؤسسة ، وهناك بعض املداخل األخرى ابإلضافة إىل ما ورد أعاله  يزايدة الرضا الو ضيف

تعظيمها لدى العاملني وزمنها التدريب والتطوير حيث يسامهان مباشرة يف رفع دافعية تستخدم يف إدارة املعرفة و 
 1العاملني وابلتايل زايدة الرضا لديهم يف العمل .

   اثر إدارة املعرفة على االبتكار لدى العاملني:  رابعا
عرفة كاداة حتفيز نشاطات العصف جدت ادارة املتساعد ادارة املعرفة العاملني على االبتكار ابلتعاون بينهم ، وقد و 

 الذهين وابلتايل مساعدة عملية االبتكار .
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  اثر إدارة املعرفة على القيمة املضافة لدى العاملني:  خامسا
ان العامل الذي ينت  القيمة املضافة العالية يشعر ابالستقرار الوظيفي حيث ان املؤسسات تسعى الرتقاء هي 

ة املضافة اليت ينتجها العامل ، وبناءا على ذالك أصبحت تنمية املوارد البشرية عامال املؤسسات اليت هتتم ابلقيم
هاما يف تعزيز القدرات اإلنتاجية والتنافسية للمؤسسات ، وعليه مت إعطاء أولوية ملوضوع استقطاهبا وتوظيفها 

احد مداخل حساب املوجودات املعرفية واحملافظة عليها  العناية األكثر يف مت اعتبار مدخل حماسبة املوارد البشرية 
 مداخل أخرى كمدخل امللكية الفكرية والتعلم التنظيمي وغريها .  إىلابإلضافة 

   املعرفة على العمليات إدارةاثر :  املطلب الثاين
هلندسة داخل املنظمة مثل التسويق اإلنتاج ، احملاسبة وا تتساعد إدارة املعرفة أيضا يف حتسني العمليات والفعاليا

  1العالقات العامة،مجيع هذه التأثريات مبكن مشاهدهتا من خالل ثالثة إبعاد رئيسية هي :  إىلابإلضافة 
 . الفعالية 
  . الكفاءة . درجة االبتكار 

  . اإلبداع يف العمليات 

 :  األيتومتتاز هذه املعايري الثالثة يف 
 ة واخذ أفضل القرارات املمكنة .: وتعين أداء العمليات األكثر مناسبة ومالئمالفعالية 

 وتعين أداء العمليات بسرعة وأبقل تكلفة ممكنة . :لكفاءةا
 حتسني الفعالية والكفاءة . إىلالعمليات بصورة مبدعة وحديثة مما يؤدي  أداء: ويعين  االبتكار
العديد من الفعاليات مبا يف يف العمليات املنظمة من خالل  أعالهاملعرفة يف حتسني املعايري املذكور  إدارةوتساعد 

وجعلها شائعة ومتاحة لدى اجلميع واستخدامها العاملني من خالل تبادل املعرفة  األفرادذالك املعرفة اجليدة لدى 
 يف حل املشاكل اليت تواجههم خالل أتدية أعماهلم .

  :التفصيلنتكلم على اثر إدارة املعرفة على املعايري الثالثة أعاله بشيء من  واآلن
   اثر إدارة املعرفة على فعالية العمليات:  أوال

تساعد إدارة املعرفة املؤسسة يف جعلها األكثر فعالية يف عامل األعمال من خالل مساعدهتا يف اجتياز وتنفيذ 
العمليات األكثر مناسبة ومالئمة إلعماهلا الن إدارة املعرفة الفاعلة تساعد العاملني يف املؤسسة على اختيار 

علومات ذات القيمة العالية والضرورية يف مراقبة األحداث اخلارجية وهذا ما ينت  عن استخدام القاعدة امل
 املعرفية من قبل القادة اإلداريني يف املؤسسة وابلتايل تؤدي اىل تقليل احلاجة اىل حتديث اخلطط وجعل هذه 
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 حدوث األخطاء يف عمل املؤسسة  إىلتؤدي خلطط األكثر استقرارا وابملقابل فان إدارة املعرفة الضعيفة 
    1الن خطر تكرار األخطاء القدمية يبقى عاليا .

   اثر إدارة املعرفة على كفاءة العمليات:  اثنيا
 :  األيتكفاءة من خالل   أكثرتكون  أنإن إدارة املعرفة بصورة فاعلة ميكن املؤسسة من 

  يف االستفادة من هذه املشاركات يف مواجهة حتدايت  أكثرحتفيز العاملني على املشاركة واالنفتاح
 السوق .

  وتطويرهم . اآلخرينسجنب الدخالء الذين يسعون للحصول على املعرفة دون مساعدة 
 .تقليل التكاليف ذات العالقة ابإلنتاج والوصول إىل األمناط املختلفة من املعرفة القيمة 

   العملياتاثر إدارة املعرفة على االبتكار يف :  اثلثا 
احللول  إنتاجمبقدور املؤسسة حتقيق االعتماد املتزايد على املعرفة املشرتكة من خالل مسامهة الفاعلني يف 

مساعدة  كأداةاملعرفة   إدارةتطوير عمليات االبتكار يف املؤسسة ، وقد وجدت  إىل ابإلضافةاملبتكرة للمشاكل 
املعرفة  إدارة أاثرعملية االبتكار ، والشكل التايل يبني  وابلتايل مساندةيف حتفيز نشاطات العصف الذهين 

 على العمليات يف املؤسسة .
 املعرفة على العمليات يف املؤسسة إدارةاثر :  04الشكل رقم 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  281 : 280 :ص   ـ مرجع سابق ، ص، ( عبد الستار العلي واخرون 1)

 قلة األخطاء فعالية العمليات
 مواجهة التغريات املمكنة

 حتسني اإلنتاجية  كفاءة العمليات
 التكاليفتوفري 

 حتسني العصف الذهين  عملية االبتكار
 املبدعة األفكار لخلق أفض

 املعرفة إدارة  املعرفة 

 282املصدر : عبد الستار العلي وآخرون ، مرجع سابق ، ص 
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  اثر إدارة املعرفة على املنتج:  املطلب الثالث
ختلفة اليت تقدمها املنظمة وخاصة يف سوق املنافسة احلادة ، تؤثر أيضا إدارة املعرفة على املنتجات واملخرجات امل

 وميكن مشاهدة هذه األفكار يف حمورين مها املنتجات ذات القيمة املضافة واملنتجات املسندة إىل املعرفة .
 . اثر إدارة املعرفة على املنتجات ذات القيمة املضافة:  أوال

تقدمي املنتجات اجلديدة وكذالك حتسني املنتجات القدمية يف حتقيق تساعد عمليات إدارة املعرفة املؤسسات على 
العليا من املدراء العاملني  اإلدارةقيمة مضافة عالية مقارنة مع املنتجات السابقة ويكون ذالك عن طريق طلب 

على للمخرجات وتطويرات اىل املنت  النهائي ، ومن بني تلك التحسينات هناك من يطرأ  حتسيناتعلى تقدمي 
معدالت استهالك الطاقة وغريها من املؤشرات  ، ويف ضوء هذه التوجهات  أومواصفاته العينة والنوعية  أو  ــاملنت

التطبيقات وذالك ابستخدام قاعدة بياانت واملوارد املعرفية املطلوبة بغية حتقيق  أفضلالبحث عن  إىليلجا املدراء 
 1هذا املؤشر .

 على املنتجات املسندة إىل املعرفة اثر إدارة املعرفة : اثنيا 
املعرفة من خالل قواعد املعرفة اليت متتلكها  إىلتساعد ادارة املعرفة على تطوير املنتجات املسندة  أن أيضاميكن 

 أيضااملعرفة تساعد  إىلتجات املسندة نامل أنالشركات االستشارية واملتخصصة يف تطوير صناعة الربجميات ، كما 
 تلعب دورا مهما يف املؤسسات . أنمن  اناألحييف بعض 
من خالل املعرفة او مباشرة من ادارة املعرفة كما هو  أيضا أتيت أعالهاملذكورة  األبعادعلى هذه  اآلاثر أنمع العلم 

 مبني يف الشكل املوايل :
 املعرفة على املنتجات إدارة أتثريمدى :  05الشكل رقم 

 
 

 

 

 
 
 

  

 

                                                 
  24 ـ 23 :ص ـ امحد خطيب وخالد زيغان ، مرجع سابق ، ص (1)

 ـ املنتجات ذات القيمة املضافة
  ـ املنتجات املسنة إىل املعرفة

 املعرفة   إدارة املعرفة

  24 :املصدر : امحد خطيب وخالد زيغان ، مرجع سابق ، ص
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   إدارة املوارد البشرية ابملعرفة:  الثايناملبحــث 
اجيابية كبرية عندما تستفيد منها املؤسسة يف  ةتعترب إدارة املعرفة من أهم مقومات املؤسسة الناجحة وهلا مرد ودي

 إدارة املوارد البشرية.
  متطلبات إدارة املوارد البشرية ابملعرفة ومقوماهتا:  املطلب األول

ة ركن مهم يف منهجية اإلدارة ابملعرفة املعاصرة يتم تفصيله بطريقة متناسبة مع حركة تعترب إدارة املوارد البشري
املتغريات وتدفق املعلومات ، وإلدارة املوارد البشرية ابملعرفة مقوماهتا ولكن قبل التطرق اىل املقومات سوف نتطرق 

 أوال اىل متطلبات إدارة املوارد البشرية ابملعرفة .
  ارة املوارد البشرية ابملعرفةمتطلبات إد:  أوال
املعرفة هي استيفاء املعلومات الدقيقة والصحيحة وتوثيقها وتبادهلا عرب وسائل التفاعل  إلدارةالعمليات  أول إن

مبا يف ذالك االنرتنيت أو أي شبكة معلوماتية داخلية واليت تتيح لكل عامل يف املؤسسة املختلفة داخل املؤسسة 
مع زمالئه كل حسب احتياجاته ومن الطبيعي أن تلعب االجتماعات التشاورية مبختلف املراتب أن يتبادل املعرفة 

واملستوايت دورا مهما يف تبادل املعلومات واملعارف واآلراء أيضا يعينهم ذالك يف صناعة وانتقال القرارات من 
ة وال واقعية بعيدا عن األطر التقنية أعلى اىل أسفل والعكس ، بدال من ان تتخذ اهليئات العليا قرارات غري مدروس

 للمؤسسة وميكن إجياز أهم متطلبات إدارة املوارد البشرية ابملعرفة يف النقاط التالية :
املنهجية واملوضوعية املتجددة ابخلصائص والتوجهات وحمددات لسلوك املوارد البشرية يف مواقع العمل  معرفة ـ 

 ابملؤسسات املعاصرة  .
ت املستقبلية مبناخ احمليط وعناصره وأتثرياهتا احملتملة على هيكل املوارد البشرية ابملؤسسة وكفاءة ـ توقع احلاال

 توظيفها لتحقيق األهداف .
 ـ املعرفة ابألوضاع القائمة ذات العالقة ابلقضااي املوارد البشرية .

املؤسسة يف تكوين  على قدرةثري ـ معرفة أمناط وحمددات العالقات بني املؤسسات و بنيتها اخلارجية ذات التأ
 وتفصيل واستثمار طاقات موردها البشرية .

 وأتثرياهتا.ـ معرفة طرق إدارة املوارد البشرية وأنواع املمارسات يف املؤسسات أخرى ونتائجها 
و ا ــمعهخصائصها ن تفاعالهتا نتائ  التعامل  أنواعها،خصائص املوارد البشرية املتاحة للمؤسسة ) ـ معرفة 
 املستقبلية املتوقعة ( تطوراهتا

 ـ معرفة أنشطة وفعاليات املؤسسة يف تعاملها مع املوارد البشرية وأاثرها ومتطلبات استمرارها واحتماالهتا املستقبلية.
 .ـ معرفة نتائ  ممارسة إدارة املوارد البشرية ابملؤسسة ومدى تفاعل العاملني والبيئة احمليطة هبا وتقوميها 

 
 ـــــــــــــــ

  املعرفة إىلمقومات إدارة املوارد البشرية املسندة :  اثنيا
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 من أهم هذه املقومات نذكر :
 ـ أهداف واضحة وقابلة للقياس .

 ـ بنية اتصالية ومعلوماتية فعالة تربط املؤسسة ابملناخ احمليط.
 نظام فعال للمعلومات ودعم اختاذ القرار .ـ 

 املخاطرة واختاذ القرارات احملسوبة .متحمس وقادر على  إداريـ فريق 
 ـ نظام حركي فعال ومستمر .

 ـ  نظام فعال وصريح لتقومي األداء املزاجية الذاتية .
 ـ التفاعل املباشر واملستمر والفعال مع املصدر احلقيقي للمعرفة أبنواعها وحاالهتا املختلفة.

  عرفةإسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية ابمل:  املطلب الثاين
 1تتمثل اسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية ابملعرفة يف : 

 ـ الرتكيز على اجلوانب الفكرية واملعرفية للموارد البشرية .
 ـ البدء يف تغيري املفاهيم واالولوايت يف كيفية التعامل مع املوارد البشرية .

 . املؤسسة أعضاءاملوارد البشرية اجلديد بني مجيع  إدارةـ نشر فكر 
 .موضوعي  أبسلوباملنتظرة  بالعواقاملوارد البشرية وبيان  إلدارةمربرات ودواعي الرؤية اجلديدة  توضيحـ 

 ـ تقومي املناخ الثقايف يف املؤسسة ومدى تقبله الرؤية اجلديدة إلدارة املوارد البشرية .
 إدارة املوارد البشرية اجلديدة . ـ حماولة إحداث تغيري يف ثقافة املؤسسة لتصبح أكثر تقبال ألفكار وتوجهات

ـ كسب اقتناع ومشاركة املوارد البشرية على مجيع املستوايت يف تفصيل الرؤية اجلديدة واالتصال املباشر ابألفراد 
 ذوي العالقة وإعطائهم الشعور ابألمهية .

مع مستوايت املعرفة العلمية إضافة إىل ذالك تعد إدارة املوارد البشرية ابملعرفة خططها اإلسرتاتيجية ابلتوافق 
والتطورات التقنية يف جماالت التعليم والتدريب والتأهيل وتنمية  املوارد البشرية وما تسند آلية من دراسات علمية 
وحبوث تطبيقية هتدف إىل تنمية احملتوايت املعرفية ومستوايت املهارة وتطوير تقنيات األداء مبا يتناسب واملستوايت 

 دة يف املؤسسة .التقنية السائ
ومصادرها املعرفية ابلتواصل االجيايب مع مصادر ابتكار وحتديث تقنياهتا  إىلـ تسعى إدارة املوارد البشرية ابملعرفة 

املعريف العاملي وتطويعه ملقتضيات البيئة احملاذية وكذا ابالقرتاب من عمالئها ورصد احتياجاهتم ومشكالت  اإلنتاج
 .ومتطلبات تطويره  األداء

املوارد البشرية ابملعرفة التطورات يف سوق العمل وتركيبة اجملتمع ، وتعمل على تطوير اسرتاتيجياهتا  إدارةـ تتابع 
 وخططها وبراجمها وكذا فعالياهتا مبا يواكب تلك التطورات .

                                                 
 35_32 : صـ زيغان ، مرجع سابق ، ص  و خالدامحد خطيب  1
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املنافسة اليت هتدد بناء قدراهتا التنافسية واكتساب ميزات تواجه هبا  إىلاملوارد البشرية ابملعرفة  إدارةـ تسعى 
 األجنبيةمواكبة التقنيات اليت تستخدمها مصادر املنافسة  إىل، كما تسعى  واألجنبيةاملؤسسات من املصادر احمللية 

 عالية وتفوق تقين وعلمي . إمكانياتمبا هلا من 
و  األصولتلك  إبتباعفيها  املهنية وتلزم نفسها والعاملني واألعراف ابألصولاملوارد البشرية ابملعرفة  إدارةـ تلتزم 
مستوايت  إىلوتنمية جوانب االحرتافية فيهم ، ومن مث توفري الشروط واملقومات اليت تسمح ابلوصول  األعراف
 املتعارف عليها عامليا . األداء

كما تسعى   اجلودة الشاملة يف كل فعالياهتا وعناصرها إدارةاملوارد البشرية ابملعرفة مبنطق وتقنيات  إدارةكما تلتزم 
عالقة املورد  وأتكيددائمة معهم  عالقاتل على بناء وتدعيم ــمتابعة مدى استفادة العمالء من خمرجاهتا والعم إىل

 إدارة اجلودة الشاملة العميل يف 
تقدمي خمرجات ـ تقومي إدارة املوارد البشرية ابملعرفة بتدبري إمكاانهتا البشرية والتقنية واملدادية مبا حيقق هلا  القدرة على 

وكذالك يعمل  ية الحتياجات املؤسسات املختلفة من املورد البشري املتميز واملنصف ابلقدرات واملهارات التنافس
ا ووسائلها وعملياهتا مبا حيقق هلا قدرات متعالية للوفاء ابلطلب املتوقع على املوارد على تنمية وتطوير إمكانياهت

 البشرية املتميزة يف الفرتات الزمنية القادمة .
 العالقة بني إدارة املعرفة وتطوير اإلبداع املعريف لدى األفراد:  املطلب الثالث

تبادلية بني إدارة املعرفة  وممارسات إدارة املوارد البشرية هناك عالقة تكاملية و  أنلقد أظهرت عدة دراسات بوضوح 
 احلصول على امليزات التنافسية . إىل، وان هلذه العالقات أتثري اجيايب على اإلبداع املعريف الذي يؤدي بدوره 

  مفهوم اإلبداع املعريف أوال :
ه العوامل ال تعد انفع ما مل يتوفر عنصر االلتزام الرباعة واملعرفة لكن هذ املوهبة، إىليف أي جمال حيتاج  اإلبداع إن

 وان االبتكار هو الوسيلة الوحيدة اليت ميكن هبا للفرد أن يكون موارد جديدة منتجة للمال .واملواصلة 
ابتكار ليجعله  إىلاإلبداع املعريف هو احلاضنة األساسية للمورد البشري الذي يتوىل عملية اإلبداع ومن مث حتويله  إن
وتعد كل من مشاركة األفراد لتجعلها جزءا من الذاكرة التنظيمية تشجيع لتنمية األفكار وتشكيلها على  مل،يع

شكل مشاريع ومناذج تؤلف نتائ  املعرفة يف عمليات ومنتجات الرأس مال الفكري يف املؤسسة من أهم العوامل 
دفق املعرفة وحتويلها من معرفة ضمنية اىل معرفة اليت تدعم قضية اإلبداع املعريف يف املؤسسة واليت تضمن عملية ت

 صرحية بني املوارد البشرية من خالل تشجيع عملية التجريب وهتيئة املناخ التنظيمي الداعم ملمارسة املعرفة .
 ــــــــــــــ
  األفرادئز األساسية الستمرار العالقة بني إدارة املعرفة واإلبداع املعريف لدى الركا:نيااث

 1يف :  األساسيةهذه الركائز  تتمثل

                                                 
 275_ 273: ص _ نعيم ابراهيم الظاهر ، مرجع سايق ، ص  (1)
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 ـ فرق عمل متماسكة ومتكاملة .
 وحلول جديدة . أفكاروتقدمي  اإلبداععلى  اإلفرادـ تشجيع 

 والتقييم الذايت . واإلبداععلى التفكري  وأتهيالقدرة  أكثر األفرادـ برام  قوية للتدريب والتعليم سجعل 
واالبتكار خاصة املشروعات املبنية على قدرات  لإلبداعية ـ التكامل بني فرق العمل ، املشروعات التنظيم

 ومشروعات حقوق امللكية الفردية . األفرادومؤهالت 
 اإلبداع إىلاالستغاللية واملشاركة يف خلق املعرفة وتوزيعها واستغالهلا مما يؤدي  واملكافآتـ استخدام احلوافز 

 و حتقيق التميز التنافسي .واالبتكار وهذا حيقق التوجه االسرتاتيجي للمؤسسة حن
  يف:املعرفة فتتمثل  اإلنتاجممارسة وتصرفات  أما

 .جديدة  أفكاركزيد من احلوافز عند صياغة 
 اإلبداع.ـ مزيد من االستغاللية من اجل 

 . إبداعاهتمحول  لألفرادالذايت  التقييمـ تشجيع 
 اجلديدة عند قبوهلا . األفكارعلى  املكافأةـ 

 عامة يف املعرفة .ـ املشاركة ال
 ابملنافسني.واستغالل املعرفة مقارنة  وإنتاجـ تقييم عمليات سجميع 

 املعرفة . إنتاجالفردية يف  اإلسهاماتـ تقدمي 
 دور إدارة املعرفة يف تنمية املوارد البشرية: املبحث الثالث

ن أولوايت إدارة املعرفة وهذا من لقد أصبح تطور الرأس مال البشري وتنمية قدرات التعليم وحتفيز املستخدمني م
 اجل حتقيق املزااي التنافسية يف جمال اإلدارة على املستوى اإلشرايف و يف جمال إدارة املوارد البشرية .

   الدور اجلديد إلدارة املوارد البشرية يف ضل إدارة املعرفة:  املطلب األول
 1دوار هي : احنصر الدور اجلديد إلدارة املوارد البشرية يف أربعة ا

  خدمة الرأس مال البشري: أوال 
متوقعة على  ةمرد وديكرب ا  إىليف الشراكة مع املستخدمني هبدف الوصول  االساساملوارد البشرية هي  إدارة إن

يعتمد على قدرات ومهارات ال البشري املتعلق ابملعرفة ـم ، والرأسمال البشري قي املؤسسة  الرأساستثمارات 
توجيه وتسهيل مهامهم بدال من مراقبتهم  إىل األفرادحيتاج  اإلطار، القيم واملعتقدات ويف هذا  تتضمن التجارب

املوارد البشرية لتقليل املراقبة او الدور السلطوي لتشجيع املسامهة الفردية مع  إدارةوالسيطرة عليهم ، وعليه حتتاج 
  واملرونة. اإلبداعحتقيق االسرتاتيجيات املالئمة للتدريب واالحتفاظ به يكفل  إعداد
  املعرفة مستهل عملية انتقال: اثنيــا 

                                                 
 8ـ 7 : ص ـ ص ، 2014،  1، العدد  1، اجمللة  اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصاديةدور ادارة املعرفة يف تنمية املوارد البشرية ، قوم فريد ، بل (1)
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املال املعريف ويكون ذالك من خالل االحتفاظ  الرأستكتسي قسم املوارد البشرية دورا مهما قي تسهيل كل من 
ات األخرى املعريف من خالل تروي  مفهوم وقيمة إدارة املعرفة واالسرتاتيجيوالتدفق  والضمنيةابملصادر الصرحية 

املتضمنة  خمططات التعلم املستمر ووسائط تبادل املعرفة ، وعالوة على ذالك حتتاج إدارة املوارد البشرية لتشجيع 
 املؤسسة على لتغيري السلوك يف ضوء ما تعلمه الفرد العامل . 

 بناء العالقات بني األفراد:  اثلثا
مال االجتماعي  عرب سلسلة القيم  الرأسات يف حتسني واجلماع األفرادالعالقات بني  إدارةيكمن اهلدف من 

املوارد البشرية  إدارة اسرتاتيجيات إعدادويتم  االهتمام  واملعتربة على غرار الثقة ، االحرتام ، التعاطف ، التعاون 
 . املالئمة لبناء مثل هذه العالقات عرب وظيفة فريق العمل ، االتصال التنظيمي وتبادل املصادر الداخلية

  االنتشار السريع: رابعا 
بعني االعتبار مسؤولية تطوير مصادر  لألخذاملوارد البشرية  إدارةمثلما حتتاج املؤسسة التنافسية للسرعة حيتاج قسم 

والتحمل والقدرة على التعلم ، وهذا يعين خلق ترتيبات  التكيفوالقادرة على  ابلتأكيدمال البشري املرنة  الرأس
العمل املتغرية  مما يستلزم ي اليت متكنه من التجمع بسرعة واالنتشار لتلبية حاجات ومهام  مال البشر  للرأس

تشجيع السلوك املستخدم املالئم ، سلوك الفريق القيم اليت تدعم املرونة ، التكيف ، اإلبداع  ثقافة االشرتاك 
 هداف.هذه األ إىلالواسع للمعلومات التنظيمية يف  فريق العمل ضرورية للوصول 

ومن هذا نالحظ أن هذا الدور يظهر من مدى االستثمار الرأس مال البشري ، تنمية التعلم و عصرنة إدارة املوارد 
 البشرية ، وفيما يلي شرح للعناصر املذكورة أعاله بشيء من التفصيل .

 :  االستثمار يف الرأس مال البشريـ  1
املفتقدة هلا ، كما انه من بني املفاهيم  األطراف إىلعنها  يكون ذالك من خالل تسهيل وصول املعرفة املتولدة

جمموعة من القدرات الفكرية واملهنية للفرد تساعد على حتقيق عائدات نقدية يف املستقبل  أبنهمال البشري  للرأس
 أني مال البشر  الرأسمال البشري عن طريق التدريب ، واعتربت نظرية  الرأسوهذا التعريف يشجع االستثمار يف 

 اإلنتاجيةالعامل وهذا ما ميثل حافز للمؤسسة والفرد على حد سواء ، الن االرتفاع يف  إنتاجيةاالستثمار فيه يرفع 
 اخيل كما يوضحه الشكل التايل : دينعكس اجيابيا على امل

 
 
 
 ـــــــــــــــ

 تكاليف ومنحنيات األرابح يف التكوين ابملؤسسة:  06رقم الشكل 

منحىن األرابح ابالستثمار يف  
 األرابح الرأس مال البشري

 التكاليف
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 ـ تنمية التعلم : 2

التعلم هو انتقال املعرفة ، املهارة او اخلربة عن طريق التبادل ، التفاعل ، والتشارك بني طرفني يف عالقة تتجاوز 
نشاط اجتماعي ، وهو الفرق  إىلالتفاعل  ومن الربانم  احملدد  إىل اآليلرمسي ، ومن التنقل الال إىلاجلانب الرمسي 
التدريب وهذا كله يعطي السمة احليوية من اجل بناء القدرة ، والن التعلم هو مهارة او معرفة خاصة بني التعلم و 

يف داخل العمل والتفاعل بني  إالتتم  أنميكن  املهنيني ، فانه ال األفرادعرب سياق مهين وعالقات خاصة بني 
ارة املعرفة خاصة يف عملية نشر املعرفة بني وابللغة والقيم السائدة فيه ، وهذا هو الدور الذي تلعبه اد أفراده

 املستخدمني .
تكون ذات ميزة تنافسية تقوم على املعرفة  أن إىلمتيل شيئا فشيئا  أبهناعلم تتسم لتفان مؤسسة ا اإلطارويف هذا 

ية اليت املؤسسة ، ويشرتط يف ذالك مع القيادة الشبك داخلاخلارجية او توليدها من  سواء يف اكتساهبا من البنية
لقائم بني الفرق املدارة ذاتيا عن طريق تكنولوجيا املعلومات  واالتصاالت والتنظيم الشبكي اتسهل نشر املعرفة 

التعلم  وأخرياالثقافة اليت تقوم على التفاهم واالنفتاح والشفافية والتحسني املستمر الذي يركز على التعلم املستمر ، 
 أهممرنة ومواكبة للتغريات البيئية اخلارجية للمؤسسة والشكل املوايل يلخص  يةاإلسرتاتيجاالسرتاتيجي الذي جيعل 

  1ملؤسسة التعلم . أعالهاملذكورة  خصائص
 
 

 اخلصائص األساسية ملؤسسة التعلم:  07الشكل رقم 

                                                 
 : صـ   ص   2014ة ــسن  1العدد  1د ـ، اجملل ، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصاديةة ـاملعرفة على  األداء يف املؤسسة االقتصادي إدارةاثر حممد زرقون واحلاج عرابة ، (  1)

125_126  

  10 : بلقوم فريد ، مرجع سابق ، ص املصدر

 

ون االستثمار منحىن األرابح بد
 يف الرأس مال البشري

 الزمن

التكاليف 
 املباشرة
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 عصرنة إدارة املوارد البشرية : ـ  3
يف املعرفة وتنمية التعاون احليز األكرب من انشغاالت مدراء املوارد البشرية  اإلشرتاكع يف الفرتة احلالية اخذ موضو 

 من اجل حتسني اجلوانب التالية : 
 ـ وظيفية األفراد اسجاه وظائفهم واملهام املوكلة إليهم .

 اآلخرين.من اجل حل املشاكل العملية والتوجه يف العمل مع  الضمنيةـ تعبئة املعارف 
 وليسالتعاون  أساسة القدرات اجلماعية يف العمل عن طريق خلق شبكات اجتماعية مبدؤها العمل على ـ تعبئ
 أكثرولكن فائدهتا تصبح  اإلنتاجخالل مراحل  األفرادالتعاون بني  إطارالسلطة ، فاملعرفة تتشكل يف  أساسعلى 

 . معريف يف فريق العمل إطارالتفاعالت بينهم يف  إطارعندما تتشكل يف 
  التالية:املعرفة يف تنمية اجلوانب  إدارةـ كما تساهم 

ملواردها البشرية خللق معرفة جيدة والتعرف على الفجوات  اإلبداعيةحتفيز للمؤسسات لتشجيع القدرات  أداةـ تعد 
 يف توقعاهتم .

 لعمل على حتسينها .املوارد البشرية ومستوى اخلربة واملعرفة لديها وا أبداةـ تعزز قدرة املؤسسة لالحتفاظ 
 واملشاركة فيها بني األفراد .توثيق املعرفة املتوفرة وتطويرها 

 التنظيمية،ر عمل لتعزيز املعرفة ـ االستفادة من املمارسات املوجودة واملكتسبة من طرف املستخدمني بوضع إطا
 وفيما يل شكل يوضح املورد البشري يف مؤسسة املعرفة : 

 البشري يف مؤسسة املعرفة .: املورد  08الشكل رقم 

 الطالب للمعرفة

 الثقافة  التعلم السرتاتيجي

 الشبكية

 القيادة

 مؤسسة التعلم

 125مرجع سابق ، ص  حممد زرقون واحلاج عرابة ،:  املصدر
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 14 : بلغوم فريد ، مرجع سابق ، ص:  املصدر

  دور إدارة املعرفة يف تنمية وتطوير املوارد البشرية:  املطلب الثاين

مصدر لتوليد 
وتنمية القدرات 

 التنافسية

قوة لصنع 
و وتفعيل التغيري ا

 مقاومته

مصادر 
 الكفاءات احملورية

طاقة االجناز 
وحتقيق األهداف 
 وحل املشكالت

قوة حمركة 
ملختلف املوارد 
 املادية والنفسية

مصدر االبتكار 
والتجديد 

  واالخرتاع

طاقة فكرية 
 وقدرة معرفية

 املورد البشري
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تعيري يف النظام  عملية تنمية املوارد البشرية أصبحت من أهم وظائف إدارة املوارد البشرية ، وهذه العملية تتطلب إن
ويف القيم وطريقة تقييم املوارد البشرية يف بيئة العمل ، ومن اجل القيام بعملية تنمية وتطوير املوارد البشرية البد من 

 1مراعاة ما يلي : 
ة اخلرب  درة على العمل على أساس املعرفة ـ عملية تنمية املوارد البشرية تكون على املدى القريب والبعيد وهلا الق 1
 سواء كان لتحقيق منافع للشخص او اجلماعة على مستوى املؤسسة . اإلنتاجيةو 
من كافة اجلوانب وتتمثل يف : العمل ، اجلانب االجتماعي ،  األفرادـ تنمية املوارد البشرية تكون بتطوير قدرات  2

 ريها من جوانب التنمية .احلياة الشخصية ، اجلوانب الثقافية ، التنمية الفكرية ، املعنوية ، السياسية وغ
تعتمد عملية تنمية املوارد البشرية سياسات وبرام  يتم إتباعها هبدف حتقيق التساوي يف الفرص من  أنـ جيب  3

حيث اكتساب املهارات ، املعرفة ، االسجاهات واخلربات وتطبيقها او اليت حتقق للفرد االستغاللية والقدرة على 
 ه وبني املؤسسة واجملتمع الذي هو البنية األكرب .حتقيق الفائدة املتبادلة بين

ـ جيب على عملية تطوير وتنمية املوارد البشرية تسهيل العمل على مدى الطويل املرتبط ابلقدرة على التعلم على  4
املستوايت الفردية واجلماعية من خالل التعلم املنظم والغري منظم واألنشطة الغري تعليمية هبدف حتسني األداء 

 أملنظمي 
  نذكر:املعرفة  إدارةاملستعملة يف تنمية املوارد البشرية اعتمادا على  األساليب أهمومن 

 هي :  أنواعاملقابالت  :املقابالتـ  1
 أبعاديف حفل معريف حمدد يهدف الستجالء  األساسيةلمواضيع لجولة استعراض  إجراء:  املقابالت الغري مربجمةـ 

 املعرفة املتاحة .
 األسئلةاملعد سلفا واملرونة يف طرح  األعمال: سجمع هذه املقابالت ما بني جدول  قابالت شبه مربجمةاملـ 

 املرنة . األجوبةعلى قبول  أيضاواالستفسارات اليت تنعكس 
مفيدة جلمع البياانت مثل  أدواتالستقصاد  املعلومات كما تستخدم  استبياانت: وهنا تصمم  املقابالت املربجمةـ 
 املستخدمة ...اخل . اإلطارات، النماذج ،  داول  اجل
يف تنمية املوارد البشرية فيجب  األساليب أهممن  األسلوب: ويعترب هذا  املالحظة واملعايشة يف ميدان العملـ  2

 مهمة يقوم هبا مهام خبري اجملال وهو يف ميدان عمله والرتكيز على كل وتتبعيقوم مهندس املعرفة مبالحظة  إنهنا 
 وتقدمي احللول املناسبة هلا. أسباهباوتوصيف كل مهمة وحتديد  واجبات إىلاخلبري والعمل على تفكيكها 

تكوين بنية البتكار األفكار اخلالفة اجلديدة  األوىلخباصيتني  األسلوبويتميز هذا  العصف الذهين :ـ  3
 اجلماعي على احلل األفضل. واستثمار قدرات العقل اجلماعي يف البحث عن احللول املثلى واالتفاق

                                                 
 100_88 : ص _ ، ص 2007، دار املناه  للنشر والتوزيع ، عمان ،  املعرفة ، املفاهيم ، التنظيم ، التطبيقات إدارةسعد غالب ايسني ،  (1)
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: وهذه تتم يف حركة خمصصة هلذا الغرض وتوجد فيها مكوانت نظام متكامل  العصف الذهين االلكرتوين ـ 4
 لالتصاالت ودعم القرار اجلماعي .

ـ بناء خرائط املعرفة : وهي وسيلة الستقطاب املعرفة من خالل متثيل احملتوى املعريف أبشكال قياسية ورسوم  5
 ويرية لوصف وحتليل العالقات املوجودة بني األفكار واملفاهيم اجلوهرية اليت تستند عليها املعرفة . تص

 . ابملعرفة الفرق بني إدارة املوارد البشرية التقليدية وإدارة املوارد البشرية:املطلب الثالث
 شرية ابملعرفة يف اجلدول املوايل : املوارد الب وإدارةاملوارد البشرية التقليدية  إدارةالفرق بني  إجيازميكن 

 املوارد البشرية ابملعرفة وإدارةاملوارد البشرية التقليدية  إدارةاملقارنة : 02اجلدول رقم 

 املوارد البشرية ابملعرفة إدارة  املوارد البشرية التقليدية إدارة
 ومعارفه اإلنسانهتتم بعقل  املادي لإلنسانهتتم ابلبناء املادي 

 الفكر والذهن أداءتركز على  اآليل للمهام اآليل األداءلى تركز ع
 املعرفة الكامنة لألشخاصتسهل  اإلنسان ومعرفته اإلنسانال تتطلب فكر 

 وتقنيات التمكني  مبدأتطبق  مفهوم ال تطبق مفهوم التمكني
العمل يف  هتتم ابجلوانب املعنوية والفكرية يف   تركز على العناصر املادية يف حميط العمل 

 ذاته
 تركز على احلوافز املعنوية ومنح الصالحيات  تركز على استخدام احلوافز املادية واملالية

تركز على تنمية مهارات وقدرات الفرد 
 امليكانيكية 

تركز على تنمية القدرات الفكرية والطاقات  
 اإلبداعية

 تعمل على تنمية العمل اجلماعي   تركز على قدرات الفرد
طوي اهتماماته بتكوين الفرد ومتابعة تن

 شؤونه 
 هتتم إبدارة األداء وحتقيق النتائ   

 

سوف يؤدي اىل تفعيل واستثمار طاقات املورد البشري  املعرفة  إدارةفان تبين مفهوم ونتيجة للعوامل السابقة الذكر 
 إىلااي تنافسية للمؤسسة وكل هذا يؤدي وهذا حيقق مز  لألفراد اإلنتاجيةوهذا ما يؤدي اىل زايدة وارتفاع القدرة 

 وهذا ما يوضحه الشكل التايل :  األداءمؤسسة عالية  إىلحتقيق الوصول 
 ـــــــــــــــ

 املعرفة على املؤسسة واملوارد البشرية . إدارة: نتائج تبين مفهوم  09شكل رقم 
 خلق 

وتطوير ونشر 
 وتوظيف املعرفة

 القدرة على تفعيل واستثمار طاقات املوارد البشرية

 85 :أمحد خطيب وخالد زيغان ، مرجع سابق ، ص:  املصدر
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 : ةخامت
إلدارة املعرفة اثر كبري على املوارد البشرية ويتبني هذا من خالل األمهية اليت توليها إدارة املعرفة لتطوير القدرات  إن

الفكرية والعملية للمستخدمني عن طريق توفري وسائل دعم وابتكار ونشر املعرفة من جهة وأتسيس بيئة داخلية 
 خرى .تشجع على منو املوارد املعرفية من جهة أ

  قدرة إنتاجية  ميزة تنافسية

 حتقيق مؤسسة عالية األداء 

 86 :، ص أمحد خطيب و خالد زيغان ، مرجع سابق:  املصدر
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 : متهيد
بشرية يف البنك الوطين سوف يتم التطرق يف هذا الفصل اىل واقع إدارة املعرفة ومدى استخدامها يف إدارة املوارد ال

 : سيتم تقسيمه اىل مستغامن ، ومن اجل معاجلة هذا الفصل اجلزائري فرع 
 .BNA: نبذة حول البنك الوطين اجلزائري  املبحث األول

 تخدام إدارة املعرفة كإسرتاتيجية يف تطوير وتنمية إدارة املوارد البشرية.: واقع اس املبحث الثاين
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  نبذة حول البنك الوطين اجلزائري:  املبحث األول
يعترب البنك الوطين اجلزائري من البنوك الوطنية اليت أتسست بعد االستقالل ، كما يدل عليه امسه فهو بنك 

 ل او اخلارج .ـلف العمليات التجارية سواء يف الداخمبخت معمومي خيتص ابلقيا
 نشأة البنك الوطين اجلزائري :األولاملطلب 

 نشأة البنك الوطين اجلزائري " اجلزائر " أوال:
على شكل شركة وطنية تسري بواسطة  1966جوان  18بتاريخ  178_66أسس البنك الوطين اجلزائري مبرسوم 

مليون د ج ، إال أن  20الرغم من أهنا أسست على أهنا شركة وطنية برأس مال  القانون األساسي املنشأ هلا على
هذه الوضعية أخلت بعض الشيء مبفهوم شركة وطنية وذالك من خالل السماح للجمهور ابملسامهة يف رأس املال 

اله ، ومت وميكن أيضا ان يصل إىل حد مبلغ مسامهة الدولة يف رأس ماله الذي أشري إليه أع % 5مبعدل قدره 
أين مت شراء مجيع هذه املسامهات من طرف  1970وضع حد هلذه املسامهة اخلاصة يف رأس مال البنك حبلول 

الدولة ليصبح البنك ملك للدولة حسب القانون األساسي ، وان مجيع البنك يسري من قبل رئيس جملس اإلدارة 
من الوكاالت املنتشرة عرب كامل القطر الوطين اذ يبلغ  ويضم هذا البنك جمموعةاملدير العام من خمتلف الوزارات ، و 

عامل ، وفيما يلي سوف يتم التطرق اىل  5390مديرية جهوية ، وعدد عماله ال يزيد عن  17وكالة و  170عددها 
 البنك الوطين اجلزائري " مستغامن " ببعض من الشرح .

  البنك الوطين اجلزائري فرع مستغامن نشأة:  اثنيا
لبنك الوطين اجلزائري مبستغامن بنك رئيسي نظرا لألعمال اهلامة اليت يقوم هبا  حيث حيمل هذا البنك رقم يعترب ا

والذي مت إنشاؤه عقب إنشاء البنك الوطين اجلزائري ويف البداية كان عبارة عن وكالة اتبعة للمديرية اجلهوية  198
مت فصلها عن مديرية وهران نظرا لكثرة  1991مارس  03 بوهران واليت كانت تشرف على أعماهلا ومراقبتها وبتاريخ

وكالة منها  12يشرف على ، وهو  الوكاالت التابعة هلا وهبذا أصبح البنك الوطين مبستغامن بنك مستقل حبد ذاته
عامل موزعني  40، ويظم هذا البنك حوايل  وكالة تيارت ، معسكر ، سيق ، سيدي بلعباس ، احملمدية ...اخل

ف مكاتب ومصاحل البنك  يسهرون على تسيريها ، ويلعب البنك الوطين اجلزائري مبستغامن دور الوساطة على خمتل
بني نوعني من املتعاملني االقتصاديني الذين يرغبون يف احلصول على حقوقهم من البنك  وآخرون يودون تسديد 

من خدمات ومن خالل ها ينشا للبنك  ديون عليهم من قبل البنك وبذالك يصل البنك اىل مبالغ مقابل ما يقدمه
حقوق تتمثل يف أصوله كما يرتتب عليه التزامات تتمثل يف اخلصوم وجمموع هذه األصول واخلصوم تشكل ميزات 

 .البنك
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 مهام وأهداف البنك الوطين اجلزائري فرع " مستغامن ":  املطلب الثاين
 ومهام البنك الوطين اجلزائري مبستغامن . هذا املطلب أهم األهداف نسوف ينتظم

 مهام البنك الوطين اجلزائري:  أوال
يقوم البنك الوطين اجلزائري مبجموعة من النشاطات مثل أي بنك حبيث يستلم الودائع من اجلمهور بنوعية   

عمليات الصرف مع  التجاري ، كما يقوم ابلتعامل مع كل البنوك التجارية املتعارف عليها املهنة البنكية ، وكل
 العمالت األجنبية وعمليات القرض ، الصرف مع العمالت األجنبية وعمليات القرض.

ـ كما انه من املمكن أن يكتتب على أي شكل كان ، أي املسامهة يف كل مؤسسة او شركة وطنية او أجنبية اليت 
كن تلخيص أهم واائف البنك يكون موضوعها مشابه او ميكن من تطوير عمليات البنك اخلاصة ، وعموما مي

 فيما يلي : 
 . تقدمي خدمات مالية لألفراد واملؤسسات 

 . حتصيل الودائع البنكية اخلاصة ابلصرف والقرض يف إطار التشريع البنكي القائم والقواعد اخلاصة به 

 . القيام مبختلف العمليات البنكية سواء نقدا او عن طريق اإلعتمادات ، التحويالت 

 ناديق احلديدية ابملقابل .إجيار الص 

 . منح القروض الطويلة واملتوسطة والقصرية األجل 

 . متويل التجارة اخلارجية 

 . خصم األوراق التجارية واملالية 

 . تقدمي خدمات الوساطة يف عمليات النشر والبيع واالكتتاب يف السندات العامة واألسهم 

 . تسليم وحتويل القيم املنقولة او رهنها 

   كل عمليات التبادل على احلساب او األجل وكل أنواع القروض ، الرهن احليازي وحتويالت معاجلة
 العملة األجنبية .

 أهداف البنك الوطين اجلزائري:  اثنيا
 للبنك الوطين اجلزائري مجلة من األهداف أمهها :

 . حماولة التوسع بفتح املزيد من الوكاالت التابعة له 

 ملواكبة التقدم التكنولوجي يف ضل اإلصالحات النقدية . إدخال تقنيات ووسائل حديثة 

 .ترقية العمليات املصرفية املختلفة كمنح القروض وجذب الودائع ...اخل 

 . احتالل مكانة إسرتاتيجية ضمن اجلهاز املصريف 

 . لعب دور فعال يف إحداث التنمية االقتصادية 

 ــــــــــــــ
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 اليت يتحصل عليها البنك من اجلمهور. حتقيق الربح عن طريقة توايف األموال 

 . كسب اكرب عدد ممكن من الزابئن ورجال األعمال وذالك عن طريق اخلدمات اليت يقدمها البنك 

 .كسب أتييد اجملتمع وثقة الزابئن حتسني مهمة البنك على مستوى الوالية وابلتايل على مستوى الوطن 

 على خمتلف التغريات االقتصادية واالجتماعية احمليطة  الدخول يف سوق املنافسة وذالك من خالل التعرف
 هبا .

  . حتسني االتصال الداخلي يف البنك واالتصال اخلارجي مع البنوك األخرى 

 . إعادة صياغة سياسة البنك مع التغريات اخلارجية واملعلومات اليت يتحصل عليها الزابئن 

 " طين اجلزائري "مستغامناهليكل التنظيمي الرمسي للبنك الو :  املطلب الثالث
يعترب اهليكل التنظيمي للبنك احد املخططات اليت تساعد يف تقسيم العمال وحتديد الواائف وترتيبها حسب 
السلم اإلداري وحتقيق سهولة انتقال املعلومات من خمتلف اجلهات آلجل حتقيق األهداف العامة للبنك وفيما 

 يلي عرض للهيكل التنظيمي للبنك .
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 "اهليكل التنظيمي للبنك الوطين اجلزائري " مستغامن:  10الشكل رقم 

 

 

 املدير

 الوسائل إدارة القروض إدارة

السكراترية  انئب املدير
 املدير وأمانة

املوارد  إدارة
 البشرية

التجارة  إدارة القروض إدارة
 اخلارجية

الواجهة 
 األمامية
 للصندوق

الواجهة اخللفية 
 للصندوق

مصلحة تسيري 
 القروض
 اخلارجية

مصلحة االعتماد 
والتسليم  السندي

 السندي

مصلحة 
 القروض

مصلحة 
 التكوين

مصلحة 
الوسائل العامة 

 واألمن

مصلحة 
 املراقبة

مصلحة 
الدراسات 
 والتحليل

 األفرادمصلحة 
وتسيري املسار 

 املهين

 

 فرع مستغامن وثيقة مقدمة من طرف البنك الوطين اجلزائري" مستغامن":  املصدر
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عن التسيري ويعني بناء الشهادات العليا املتحصل عليها يف االقتصاد  املسئولوهو ممثل املؤسسة وهو :  املديرـ 
ته يف املؤسسة ، ومن بني مهامه تسيري البنك على املستوى احمللي وكذالك تنظيم ، واملالية وكذالك بناءا على خرب 

مراقبة ومتابعة العمل يف البنك بصفة يومية والسهر على تطبيق التنظيمات املنصوص عليها يف القانون الداخلي 
اذ القرارات يف احلد للبنك والسهر على ترقية نوعية اخلدمات املقدمة من طرف البنك ، مراقبة احلساابت واخت

 املخول له ، ومراقبة احملاسبات للزابئن واستقباهلم وضمان األمن واحرتام أجال العمليات اليومية .
وهو يقوم بنفس مهام املدير يف حال غيابه ويقوم أيضا ابلتنسيق بني مجيع املصاحل واملدير  ، كما :  انئب املديرـ 

قبتها وتسوية احلساابت يف الشكل القانوين ومتابعة حساابت القروض يقوم ابلتأشري على فتح احلساابت ومرا
 ومراقبتها والتكفل بكل إدارة يف حالة غياب القائم عليها .

ودورها يتمثل يف تنظيم الربيد الصادر والوارد وحترير املراسالت واستقبال املكاملات اهلاتفية وتوزيعها :  أمانة املديرـ 
 . املطلوبة ، وتسجيل وضبط اللقاءات واملواعيد املهمة إلدارة البنكاىل اإلدارة او املصلحة 
وهي تقوم مبراقبة أجهزة البنك والعتاد وأجهزة املراقبة يف حالة نقص يف األجهزة يتم :  إدارة الوسائل العامة

للوسائل العامة اما  اإلبالغ عنها يف اإلدارة ، وأيضا من أدوارها دفع فواتري املاء والكهرابء واهلاتف هذا ابلنسبة
مصلحة املراقبة فهي تقوم مبراقبة كل العمليات املنجزة من طرف املصاحل والكشف عن األخطاء والتأكد من ان  
كل الكتاابت احلسابية هي عمليات حقيقية وأيضا مراقبة كل احلساابت والتأكد من ان العمل يسري بكل الشروط 

 خمتلف الواثئق احلسابية . البنكية او التحقق من مطابقة اإلمضاء مع
 : وهي اإلدارة املهمة يف البنك وهي تقوم جبميع القروض املستعملة يف البنوك التجارية . إدارة القروض

: وهتتم هذه اإلدارة بتنفيذ كل العمليات مع اخلارج واحملققة من حساب زابئن البنك يف  إدارة التجارة اخلارجية
 من حتويالت الزابئن واستقبال ما يرسل من اخلارج حلساهبم .إطار القوانني املعتمدة حبيث تض

 وتعترب هذه اإلدارة من أهم مكوانت أنشطة البنك حيث تتوزع املهام هذه اإلدارة كالتايل :
 حيث يتم هنا تسجيل كل العمليات اهلامة مع اخلارج.:  قسم التوظيف واملصادقة (1

  .ي واستقبال وفحص الواثئق املرسلة من اخلارجوهي تقوم بفتح القرض املسند:املسنديقسم القرض  (2

حيث يقوم هذا القسم ابستقبال ، تسجيل ، فحص ومراقبة كل الواثئق اخلاصة :  قسم تسليم الواثئق (3
 ابلتجارة اخلارجية.

: يتكفل بفتح وتسيري وكذا متابعة حساابت  قسم خاص ابلتبادل اليدوي وحساابت العملة األجنبية (4
كل أنواعها ، كما يهتم القسم بتنفيذ كل عمليات الدفع والسحب لألوراق النقدية العمالت األجنبية ب

 األجنبية واحملققة من زابئن البنك ابإلضافة إىل التبادل اليدوي اخلاص بشراء او بيع العمالت 

 الصعبة وفقا ملعيار الصرف التجاري .
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 :  إدارة الصندوق( 5
ا الواجهة األمامية والواجهة اخللفية حيث يقوم األول ابستقبال الزبون والقيام وهبا هيكالن رئيسيان ومه

ابإلجراءات األولية يف تسيري العملية مع الزبون وأتكيد أوامره والثاين تقوم بتنفيذ العملية يف اإلعالم اآليل 
طريق غرفة احملاسبة االلكرتونية،  او يف الربانمج الذايت من عمليات التحصيل االلكرتوين والتحويالت عن

وتتمثل مهام إدارة الصندوق يف استقبال الزابئن والقيام ابلعمليات اليت تكون فيها عملية نقدية والقيام 
ابلعمليات اليت تستوجب االكتتاب من رصيد اىل رصيد وأيضا امن أرصدة الزابئن وضمان التسيري 

 القانوين يف األمانة مال الصندوق للبنك.
 واقع استخدام إدارة املعرفة كإسرتاتيجية يف إدارة املوارد البشرية :ملبحث الثاينا

سنتطرق يف هذا املبحث إىل واقع إدارة املوارد البشرية يف إدارة املعرفة  وواقع إدارة املعرفة يف البنك الوطين اجلزائري 
 مبستغامن والعالقة بينهما .

 "مستغامن"فرع  ابلبنك الوطين اجلزائري بشريةواقع إدارة املوارد ال:  املطلب األول
من اجل التعرف على كيفية تسيري هذه اإلدارة يف البنك سنستعرض اهليكل التنظيمي إلدارة املوارد البشرية 

الوطين اجلزائري فرع "  واملصاحل واألقسام اليت حتتوي عليها وكذالك التطرق اىل مهام إدارة املوارد البشرية يف البنك
 امن "مستغ
   اهليكل التنظيمي إلدارة املوارد البشرية:  اوال

 يوضح الشكل املوايل اهليكل التنظيمي إلدارة املوارد البشرية 
 : الهيكل التنظيمي إلدارة الموارد البشرية بالبنك الوطني فرع مستغانم 11الشكل رقم 
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فسم التنشيط 

 والبرمجة
 قسم التكوين

 : وثيقة مقدمة من طرف البنك الوطين اجلزائري فرع مستغامن املصدر
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: تعترب ختطيط املسار املهين وايفة رمسية ومنظمة يف إطار تسيري  تسيري املسار املهينمصلحة األفراد و  (1
 املوارد البشرية حبيث هتتم بتطوير نوعية العامل يف البنك وحتفيزه ، ومن مهام هذه املصلحة نذكر 

 امللفات من قسم التوايف اخلاص ابملوافني اجلدد . ـ استقبال      

 قية .ـ استقبال ملفات الرت 

وذالك عن طريق التخطيط والتنظيم واملراقبة  التقاعدـ متابعة املسار املهين للعامل من خارج التوايف اىل اتريخ 
. 
: نظرا لألمهية املتزايدة للتكوين استوجب إعطاء أولوية هلذه الوايفة داخل البنك حيث  مصلحة التكوين( 2

هاته املصلحة بربجمية دورات الرتبص يف خمتلف  ختصص له ميزانية من جمموع اإليرادات ، حيث تقوم
(  وابلنسبة ملكان التكوين فهو تكوين  األجلاالختصاصات وحتديد مدهنا ) قصرية  متوسطة ، طويلة 

 داخلي.
 :  مهام إدارة املوارد البشرية ابلبنك: اثنيا 

 يسعى البنك لالهتمام هبذه اإلدارة ويظهر ذالك من خالل :
 املهارات والدوافع . تقييممان العدد الكايف من املوافني عن طريق التوايف وذالك لض 

 .التدريب والتكوين وذالك من اجل حتسني مستوى مهارات املوافني والزايدة يف التحفيز 

  التحفيز وقد يكون اجيابيا عن طريق منح املكافأة اما عن طريق الرتقية او التدريب وكذالك قد يكون
 ابخلفض يف الدخل او الرتبة .التحفيز سلبيا كالعقاب 

  االتصال حيث من الضروري للمواف ان تكون لديه املعلومات الالزمة لتنفيذ مهامه وقدرة واضحة
 يف تطوير املؤسسة.

  التخطيط ومراقبة التقدم يف املهمة أي حتديد جدول املهام وتوزيعها على من هم أكثر كفاءة هبدف
 حتسني فعالية التنفيذ .

لية التوايف فانه يتم استقطاب املوارد البشرية وإجراء مقابلة مع املورد البشري املطلوب بعد تقدمي وابلنسبة لعم
سريته الذاتية مث يتم إجراء اختبار لقدراته ومؤهالته ، وبعد جناحه مير املواف على عدة مصاحل ويبقى يف كل 

 عمل كل مصلحة .مصلحة عدة أايم ويتابع العمل ابملالحظة مث جيهز تقرير عن طريقة 
إدارة املوارد البشرية يف البنك تعتمد دائما على التطوير والتغيري يف األسلوب التعامل مع األفراد يف البنك  أنـ كما 

 كسر الروتني واستخدام احلوافز املعنوية وفتح صالحيات أكثر للموافني .  إىلسعيا منها 
 
 
 ــــــــــــــ



فرع ارة املوارد البشرية بـالبنك الوطين اجلزائري : دراسة ميدانية ألثر إدارة املعرفة على إد الثالثالفصل 
  مستغامن

 49 

  رفة يف البنك الوطين اجلزائري فرع مستغامنواقع إدارة املع:  املطلب الثاين
لقد شهد البنك الوطين اجلزائري حتوالت عميقة يف جمال عمله هتدف يف جمملها إىل عصرنته وجعله يتماشى مع 

 غريه من البنوك األجنبية ، فبعدما كان البنك يعمل 
أصبح اليوم لزاما عليه يف ضل االنتقال يف ضل االقتصاد املوجه بطريقة تقليدية تركز على التسيري الكالسيكي قد 

 االقتصاد والسوق حتسني وتغيري طرق العمل وتبين التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية . إىل
نذكر  اإلطار، ويف هذا استعمال التكنولوجيا العالية  هو إدارة املعرفة استخدام من املتعارف عليه انه من مظاهر و

  : فرع مستغامن  بنك الوطين اجلزائريابل التكنولوجيا املستخدمة أهم
 .إدخال تقنيات اإلعالم اآليل والتكنولوجيا احلديثة 

 . تطبيق أنظمة وبرامج متطورة لتطبيق عمليات التجارة اخلارجية 

  وضع العديد من الربامج للتواصل مع خمتلف الوكاالت التابعة للقيام ابلعمليات البنكية ، تسيري
 ت الصندوق .القروض وتسيري عمليا

 . إدخال خمططات جديدة للقيام مبختلف احلساابت على مستوى الوكاالت التابعة 

  إدخال اإلعالم اآليل يف مجيع العمليات التجارية اخلارجية حيث أصبحت عمليات فتح القروض
 ساعة على األكثر . 24ال تفوق 

 .تشغيل بطاقات التسديد والسحب يف البنك 

 قاط القوة والضعف للبنك واجناز خمططات تسوية للبنك ملطابقة القيم القيام ابلفحص الدقيق لن
 الدولية .

 . اعتماد أنظمة معلوماتية جديدة تسهل للبنك عملية املراقبة ، الصيانة عن بعد 

 . إدخال طرق العمل ابلنقود اإللية 

 هذا فان البنك يعتمد على االجتماعات بصفة دورية لكل شهر للتوصيات  إىل افةضإ
حرية التعبري لتجسيد التعاون والثقة بني اإلدارة واإلفراد يف  إىلعلومات وتنظيم البنك وهو مييل وامل

حني حيتفظ جمموعة من األفراد ببعض الصالحيات اخلارجة عن نطاق ختصصهم كما يرتكز 
 إالالبنك على استغالل األداء الفكري لألفراد يف تسيري العمل برغم من السياسة املتفتح للبنك 

 انه يعتمد على سياسة واضحة إلرضاء األفراد  .

  م وتوجيههم وذالك ملساعدهت للموارد البشريةالبنك يعتمد على عملية توفري املعلومات  أنكما
 فيما خيص مهامهم . إالانه ال يشركهم يف اختاذ القرارات  إال الوايفي ملألداء األفضل لواجبه
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 كوين بشكل دوري وذالك سعيا منه لرفع مستوى معرفتهم وابلتايل حتسني البنك يتبىن سياسة الت
 أدائهم .

  تنظيم العمل والسيطرة عليه  شانهتطبيق التعليمات وذالك من بالبنك يتبىن عملية إلزام املوافني
، كما تسعى إدارة البنك لالستفادة من معرفة األفراد يف تطوير وضيفة تسيري املوارد البشرية 

 .الفرد ةومرد وديلرفع كفاءة العمل وذالك 

  البنك يتبىن سياسة التكوين لرفع من مستوى القدرات املعرفية للموافني بغرض الرفع من
 إىل افةضإمستوى اخلدمة ، وابلبنك هناك أنواع من التكوين قصري ومتوسط وأخرى خاصة 

 تكوينات لنيل شهادات بنكية .

 قرتاحات وحل املشاكل كالقروض على املدى الطويل تشرك إدارة البنك األفراد يف تقدمي اال
 والتحويالت كما ال تشركهم يف األمور اليت ليست من اختصاصهم .

   البنك الوطين اجلزائري يشجع ويدفع ابلعمل الستكمال دراساهتم يف اجملاالت املتعلقة بعملهم
 مع تسديد كل تكاليف الدراسة.

  ايت العمال لكي تسمح هلم برفع قدراهتم العملية يف إعداد برامج التدريب املصريف حسب مستو
 اجملال البنكي واملايل حبيث متنح هلم شهادات .

  تنظيم واملشاركة يف امللتقيات اليت تعاجل العديد من املواضيع املتعلقة بواائف البنك كعمليات
 ، والقروض .... اخل . مالصندوق ، اخلص

  املوارد البشرية إدارةعرفة يف واقع استخدام إدارة امل:  املطلب الثالث
  يتميز أسلوب اإلدارة يف البنك ابملركزية ، كما يفتقر البنك لألساليب اجلديدة لتسيري املعرفة حيث انه

 يف نظره تسيري املعرفة يقتصر على التدريب والتكوين فقط .

  فة.املعر الفكري يف تسيري العمل فقط ال تسيري  األداءويرتكز البنك على استغالل 

 البنك ال يتبىن سياسة واضحة املعامل وإسرتاتيجية مهنية لتسيري املعارف األفراد وتطوير طاقاهتم  إن
الفكرية ، ابإلضافة إىل هذا هناك العديد من العوامل اليت من شاهنا أن تؤكد أن البنك ميتلك املعرفة 

 وامل نذكر : غري انه يستخدمها أبسلوب غري مالئم وبطريقة خاطئة ومن بني هذه الع
  املوافني.الرتكيز على أداء مهام الفرد فقط مما يعود ابلضغط على 

  روتيين.التسيري يكون على وترية واحدة وبشكل 

 . طول الفرتة الزمنية لتوايف أفراد جدد يف البنك 

  عدم توايف القدرات املعرفية لألفراد العاملني إال إذا كانت تتماشى مع التعليمات وقرارات
 .ةاملؤسس
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 : خامتـــة
نتائج عديدة أمهها ما يتعلق إبدارة املعرفة  إىلمن خالل هذه الدراسة ابلبنك الوطين اجلزائري قد مت التوصل  

يسمى ابملعرفة غري أهنا ال تواف  وعالقتها إبدارة املوارد البشرية وعلى هذا مت استنتاج انه يوجد لدى البنك ما
ا أن الفرد هو مقيد حيث ال يسمح له ابستغالل معارفه يف حل املشاكل بطريقة سليمة ومباشرة ومنظمة ، وأيض

 يف حدود التعليمات والقرارات اليت تصدرها إدارة البنك إالاليت تواجهه 
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 العامة اخلامتة
 أنمن خالل ما مت عرضه يف البحث فيما خيص اثر إدارة املعرفة على التسيري الدويل للموارد البشرية ، ميكن القول 

إدارة املعرفة واالعتماد عليها يف إدارة املوارد البشرية أصبحت عامال أساسيا ال بد من االهتمام هبا وختصيص هلا 
ستثمار فيها ، اذ يعد استخدام إدارة املعرفة يف إدارة املوارد البشرية الدولية استثمارا على امليزانية الكافية من اجل اال

املدى البعيد ، وال ميكن االستغناء عنه كون العنصر البشري الدويل كان او حملي عنصر حساسا وفعاال خاصة وان 
يريية اليت تفرض بدورها على املؤسسات تصور العنصر احلايل ميتاز بتالحق التغريات التكنولوجية واالقتصادية والتس

اسرتاتيجيات جديدة قصد إجياد السبل واختاذ القرارات اليت تكفل االستجابة السريعة هلذه التغريات والتطورات 
 على حنو يرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة يف السوق .

املعرفة واليت هي عالقة تكاملية وتبادلية اذ  إدارةو فقد مت توضيح العالقة بني إدارة املوارد البشرية  أخرىومن جهة 
معارفه وقدرته ومهارته وهذا طبعا اذا  وتطوير كفاءتهتؤثر إدارة املعرفة على املورد البشري من نواحي عديدة كتنمية  

شك استخدام يف إدارة املوارد البشرية لتتمكن بال  أحسناستطاعت املؤسسة استغالل إدارة املعرفة واستخدامها 
 من حتقيق التميز الذي تسعى اليه جل املؤسسات املعاصرة .

 ومن هنا ميكن اخلروج ببعض النتائج اليت هلا عالقة مباشرة هبذا املوضوع .
 النتائج : 
 ة يف حتقيق التنمية االقتصادية موارد املؤسسة الذي يساهم مسامهة فعال أهمالعنصر البشري هو  إن

 ملؤسسة .تدهور ا إىلوفقدانه قد يؤدي ،

  الفعالة اليت تستخدمها املؤسسة لتحقيق االستفادة من الطاقات والكفاءات  األداةتعترب ادارة املعرفة
 الكامنة يف العنصر البشري .

  واتطري مهاراهتم وقدراهتم وتعديل اجتاهاهتم يف سبيل رفع   تنمية معارف األفراد إىلهتدف إدارة املعرفة
 كفاءة املؤسسة وزايدة فعاليتها .

  املورد البشري  أداءتنمية املوارد البشرية واليت تلعب دورا هاما يف حتسني ورفع  أساليب أهمإدارة املعرفة من
. 

  تتبناها يف إدارة املوارد البشرية . إن االسرتاتيجيات اليت ميكن للمؤسسة االقتصادية أهمإدارة املعرفة من 

 ابملؤسسات اجلزائرية حتديدا ابلبنك الوطين اجلزائري فرع "  قصور يف تطبيق مفهوم إدارة املعرفة  هناك
صعوبة تطبيقها وكثرة املتغريات ونقص يف الوعي ووجود مفاهيم غري  إىل، ويرجع ذالك مستغامن " 
 صحيحة .
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 املقدمة العامة

الذي مل تعد فيه األرض ، اليد العاملة و الرأس مال  تطورات هائلة يف خمتلف اجملاالت ويشهد الوضع الراهن 
 املوارد األساسية بل ظهر عنصر رابع أصبح يعترب املورد األهم واملتمثل يف املعرفة .

اية ابملورد البشري وبذل كل اجملهودات جلعله ما أحدثته التغريات العاملية هو االهتمام والعن أهممن جهة أخرى 
االهتمام املتزايد من  إىلعامال فعاال وكفا واستثمار طاقاته وتوظيفها واعتباره شريكا يف العمل ال أجريا وابإلضافة 

ة جانب قطاع األعمال لتبين مفهوم إدارة املعرفة ، ففي عصر هتيمن فيه ثورة املعلومات واالتصاالت تكون فيه إدار 
ونظرا الرتباط هذا األخري  ة والتكنولوجية يف العصر احلديث املعرفة هي السالح األقوى وأداة السيادة احلضاري

التغيري يف االجتاهات الذهنية للفرد يف اجتاه عمله متهيدا  إىلمبستوى إدارة املوارد البشرية جند إدارة املعرفة تسعى 
العمل وهذا لكونه موردا فعاال وطاقة ذهنية وقدرة فكرية ومصدر لتقدمي معارف لرفع مهارات الفرد يف أداء 

 املعلومات واالقرتاحات واالبتكارات .
إدارة املعرفة تكون هلا قدرة أكثر على تنمية مواردها البشرية وتعزيز قدراهتا  مفهوموان إدارة املوارد البشرية اليت تتبىن 

  .ابملؤسسةاإلنتاجية 
 : إشكالية البحث

ة موضوع اثر إدارة املعرفة على التسيري الدو ي للموارد البشرية يف املؤسسة يفضي إىل البثث يف اإلجابة إن معاجل
 على اإلشكالية اليت تتمثور حول السؤال اجلوهري التا ي:

 ـ فيما يكمن اثر إدارة املعرفة على التسيري الدو ي للموارد البشرية ؟
 ألسئلة اليت ميكن طرحها على النثو التا ي: وهذه اإلشكالية تتفرع منها جمموعة من ا

  املؤسسة الدولية ؟تسيري املوارد البشرية يف فيما يكمن اثر إدارة املعرفة على 

 إدارة املعرفة على املوارد البشرية ابلبنك الوطين اجلزائري فرع مستغامن  ؟ ما واقع أثر 

 : فرضيات البحث
  ويتبني هذا من خالل األمهية اليت توليها إدارة  البشريةلتنمية وتطوير املوارد  امصدر تتمثل إدارة املعرفة

 .املعرفة لتطوير القدرات الفكرية والعملية للموارد البشرية 

  فرع مستغامن إدارة املعرفة غري أهنا ال توظف بطريقة سليمة ومباشرة  البنك الوطين اجلزائري لدىيوجد
 .ومنظمة 

 :  أسباب اختيار البحث
 . حبكم التخصص العلمي الذي درسته 

 .أمهية إدارة املعرفة يف حتقيق أهداف املؤسسة 

  االهتمام املتزايد يف الوقت الراهن إبدارة املوارد البشرية الدولية .
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 : أمهية البحث
ة وعرضه بصفة مبسطة وسهلة تكمن أمهية البثث يف حتليل مفهوم إدارة املعرفة وأثرها على إدارة املوارد البشري

 اجلميع.ليصبح يف متناول  باالستيعا
 : أهداف البحث
تسليط الضوء على موضوع إدارة املوارد البشرية الدولية وإظهار مدى تطبيق وممارسة إدارة  إىليهدف البثث 

ره يضمن النجاح املعرفة على مستوى املؤسسة وكيف إلدارة املعرفة أن حتسن مستوى املوارد البشرية والذي بدو 
 والبقاء والدميومة للمؤسسة.

 : منهج البحث
وصفي حتليلي يتعمد على وصف املفاهيم الواردة يف الدراسة وصفا علميا يهدف لتثديد  قد مت إتباع منهج 

دراسة  إىلمالحمها وما متتاز به من خصائص متهيدا لتثليلها أي حتليل طبيعة العالقات اليت مت وصفها  إضافة 
 والذي مت إعداده ابالعتماد على أسلوب املالحظة .حالة 

 :  خطة البحث
ملعاجلة املوضوع قسمنا هذا البثث إىل ثالثة فصول حبيث يتناول الفصل األول عموميات حول إدارة املوارد 

بشرية ليتم ختام اثر إدارة املعرفة على إدارة املوارد ال إىلالفصل الثاين تطرقنا  أماالبشرية الدولية وإدارة املعرفة ، 
 اجلزائري فرع مستغامن.الوطين املوضوع ابلفصل الثالث وهو الفصل التطبيقي والذي يتناول دراسة حالة ابلبنك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــ



54 

 

 املراجـع:
 أ ـ الكتب:
 ، 2009إدارة املعرفة ونظم املعلومات، دار جدار للكتاب العاملي ، عمان،  امحد خطيب وخالد زيغان 
 2005ع  األردن ، ــر والتوزيـللنش الوراق،  املعرفة : املمارسات واملفاهيم، إدارة  امللكاوي إبراهيم احللوف. 

 2008للنشر والتوزيع  األردن،  إثراء، نظمات األعمالاملعرفة ومإدارة اسرتاتيجيات ، حسن عجالت. 

 دار املعارف  القاهرة ، املعرفة: اخليار االسرتاتيجي ملواجهة التحدايت املستقبلية ، إدارة خلفان عبد الواحد
 ،2004. 

  ،2007سعد غالب ايسني،إدارة املعرفة: املفاهيم،التنظيم والتطبيقات،دار املناهج للنشر والتوزيع،عمان 

 2006األردن، ،للنشر والتوزيع إثراء، اإلدارة الفكرية واملعرفية:منظمات األعمال املعاصرة، سيد حممد. 

  ،2006عبد الستار العلي واخرون ، مدخل إلدارة املعرفة ، دار املسرية للنشر ، عمان. 
 2001،  ريوتب،  الدار اجلامعية للنشر والتوزيعالدولية ،  األعمال، إدارة  عبد السالم أبو قحف . 

  ، 2008علي عباس ، إدارة املوارد البشرية الدولية ، إثراء للنشر والتوزيع ، األردن. 

 2005،  سورايللنشر والتوزيع ،  دار وائل،  املعاصرة، إدارة املوارد البشرية  عمر وصفي عميلي. 

 2006،  اإلسكندرية،  الدار اجلامعية، و العاملية الدولية  األعمال، إدارة  فريد النجار . 

 للنشر والتوزيع  جدار للكتاب العاملي،  يحتدايت العوملة والتخطيط االسرتاتيج، مصطفى امحد السيد
 .2000األردن، 

  للنشر والتوزيع األردن،  دار الوراق، املعرفة : املفاهيم واالسرتاتيجيات والعمليات ، إدارة جنم عبود جنم
2006. 

 2009األردن، ،للنشر والتوزيع  جدار للكتاب العاملي، املعرفة رة ، إدانعيم إبراهيم الظاهر. 

  :االتــاملقب ـ 
  العدد   1بلقوم فريد : دور ادارة املعرفة يف تنمية املوارد البشرية ، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية ، اجمللة

1  ،2014. 

  اجمللة اجلزائرية للتنمية يف املؤسسة االقتصادية ،  على االداءادارة املعرفة  اثر:  حممد زرقونواحلاج عرابة ،
 .2014،  1، العدد  1االقتصادية ، اجمللة 

 
 
 



I 

 

 قائمة اجلداول واألشكال البيانية
 قائمة اجلداول : أوال

 الصفحة اجلدول عنوان رقم اجلدول
01 

 
 

02 
 

 ـ االختالفات اجلذرية بني مفاهيم إدارة املوارد البشرية الدولية واحمللية 
 

 ـ املقارنة بني إدارة املوارد البشرية التقليدية وإدارة املوارد البشرية ابملعرفة

05 
 
 
38 

  
 : قائمة األشكال اثنيا

 الصفحة الشكل عنوان رقم الشكل
 TAKEUCLI 12و  NONAKAـ منوذج  01

 17 ـ مراحل تطبيق إدارة املعرفة 02

 19 اجملاالت الرئيسية إلدارة املعرفة  03

 27 اثر إدارة املعرفة على العمليات يف املؤسسة 04

 28 مدى أتثري إدارة املعرفة على املنتجات 05

 34 تكاليف ومنحنيات األرابح يف التكوين ابملؤسسة 06

 35 اخلصائص األساسية ملؤسسة التعلم  07

 36 املورد البشري يف مؤسسة املعرفة 08

 39 املعرفة على املؤسسة واملوارد البشرية  إدارةنتائج تبين مفهوم  09

 45 اهليكل التنظيمي للبنك الوطين اجلزائري فرع مستغامن 10

 47 املوارد البشرية ابلبنك الوطين اجلزائري فرع مستغامن إلدارةهليكل التنظيمي ا 11

 


