
ّةّالجزائري ـةّالد يمقراطي ـةّالش عبي ـةالجمهوريّـ  
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ّ-1-جـامعةّفرحـاتّعب اسّسطيف
كل يـ ةّالعلـومّاالقتصاديـ ةّوالت جاري ةّوعلومّالت سيير

ّّّتسييراالقتصاديةّوعلومّالالعلومّّ:أطروحةّمقدمةّلنيلّشهادةّدكتوراهّعلومّفي

 :تحت عنوان

 واقع تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية 

 في ظل العولمة االقتصادية:

 دراسة لبعض المؤسسات االقتصادية بوالية سطيف
 

ّّ:ّإشراف  ّّّّّّّّّّّ:ةإعدادّالطالب  
ّبنّسديرةّعمرّد:  ّّّّّمهشيّمريمّ

ّلجنـــةّالمناقشــة
ّالصفةّالجامعةّالرتبةّالعلميةّاللقبّواالسمّ
 رئيسا -1-جامعة سطيف أستاذ  بروش زين الدين
 مشرفا ومقررا -1-جامعة سطيف -أ–أستاذ محاضر  بن سديرة عمر

 مناقشا جامعة سوق أهراس أستاذ بن خديجة منصف
 مناقشا جامعة المسيلة أستاذ قاسمي كمال
 رقام ليندة

 

 ناقشام -1-جامعة سطيف -أ–أستاذ محاضر 
 مناقشا جامعة المسيلة -أ–أستاذ محاضر  بركاتي حسين
 -ب–أستاذ محاضر  صحراوي ايمان

 -ب

 مدعوا -1-جامعة سطيف
 

 2019/2020:السنةّالجامعية

 

 



 



 

 شكـر وتقدير

 

متام هذا العمل  ىل ا   امحلد هلل رب العاملني والشكر هلل اذلي وفقنا ا 

وجل أ ن جيعهل خالصا لوهجه الكرمي، وأ ن يوفقنا ملا حيبه ويرىض  ونسأ هل عز

 .يف ادلنيا والآخرة هو ويل ذكل والقـادر عليه

ىل ال س تاذ ادلكتور بن سديرة معر   أ تقدم ابلشكر اخلالص ا 

 عىل تفّضهل ابل رشاف عىل هذه ال طروحة أ ول، 

عداد هذا العمل  واثنيا عىل توجهياته القمية ونصاحئه املمتازة اليت أ فـادتين يف ا 

 .جفزاه هللا خري اجلزاء

 .تقيمي هذا العمل قبوهلموالشكر موصول ل عضاء جلنة املناقشة عىل 

س امترة أ توجه ابلشكر كذكل مجليع ال ساتذة اذلين رشفوان كام  بتحكمي ا 

 .البحث

أ شكر مسؤويل املؤسسات الاقتصادية حمل ادلراسة يف ولية سطيف  و

 .عىل تعاوهنم معي يف اجناز ادلراسة امليدانية

 

 الباحثة: مهشي مريم

 



 

 

 

 

 

 إهـداء

 

ىل  :أ هدي مثرة معيل هذا ا 

 روح أ يم الطاهرة

 أ يب الغايل

 زويج العزيز

 أ ولدي؛ هاجر، حيي

 مجيعا

 وال خواتال خوة 

ىل لك من سار عىل درب العمل داعيا بدعاء هللا تعاىل  ا 

 

 )وقـل رب زدين علام(
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 :مقدمة

يف عامل األعمال وإدارة املؤسسات  جوهريةعوامل كثرية سامهت خالل العقود األخرية يف إحداث حتوالت 
وترية التطور  وتسارع، أبرزها وأكثرها أتثريا العوملة االقتصادية وتدويل املنافسة، على الصعيدين احمللي والدويل

و برزت أهم جتليات هذه السريورة يف حدوث حتول جذري من اقتصاد مبين على املوارد الطبيعية ،  ...التكنولوجي
 واملادية أو االقتصاد التقليدي إىل ما يعرف حاليا ابالقتصاد اجلديد أو اقتصاد املعرفة.

حتت  1998أمهها تقرير البنك الدويل لسنة  ، هذه احلقيقة أكدهتا دراسات و تقارير هيئات دولية متخصصة
التنافسية   :2003-2002وتقرير منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية للعام ، عنوان: املعرفة يف خدمة التنمية

التعليم و التدريب من أجل العمل يف جمتمع  :2003و تقرير املكتب العمل الدويل لسنة ، بفضل اإلبداع و التعلم
 ها من التقارير والدراسات اليت جاءت عقب ذلك مؤكدة هلذه احلقيقة ومكرسة هلذا الواقع اجلديد .وغري ،  املعرفة

إىل تبين االسرتاتيجيات اليت تؤدي إىل مزيد من االبتكار واإلبداع  ابملؤسساتوعليه تدفع هذه التحدايت 
أن حتقق لنفسها البقاء  ملؤسساتاوذلك من اجل أن تستطيع هذه  ابألداءوحتقيق الكفاءة والفعالية والتميز 

أصبح االهتمام مبوضوع إدارة املعرفة من املواضيع اليت لذا ، واالستمرار والقدرة على املنافسة ومواجهة التحدايت
املعرفة حتتل املكانة الكبرية يف جممل عمليات   إدارة ولكون ،  املؤسساتحتظىٍ  ابهتمام واسع من قبل خمتلف أنواع  

أن ويتطلب جهوداً كبرية جيب ، فإن عملية توفري املستلزمات الضرورية لنجاحها أمر يف غاية األمهية، املؤسسات
فرت تلك املتطلبات واملستلزمات حيثما كان ذلك مهماً يف وحيثما تو ، أتخذها بعني االعتبارو املؤسساتتدركها 

، وتعترب البنية التحتية إلدارة املعرفة هي األساس الذي تكمن فيه املعرفة حتقيق الفاعلية املنشودة من إدارة املعرفة.
حيث أنه مت تعريفها وتصنيفها إىل عدة تصنيفات كون املعرفة ، سةللمؤسوهذه املعرفة هي اليت تعطي اخلصوصية 

وحيث أنه ليس هلا شكاًل حمددًا وال ميكن أن توضع كلها يف إطار واحد. ، ليست نوعًا واحدًا متجانسًا ومنطياً 
أو ال بد من تصنيف املعارف فيها لتحسني استخدامها  املؤسسةومن أجل حتقيق اإلدارة الفعالة للمعرفة يف 

حتديد فجوة املعرفة فيها أو تطوير آليات وعمليات لتحويلها إىل معرفة صرحية قابلة للقياس والتجسيد يف شكل 
أجل ترسيخ وتعزيز  مناملستلزمات ة من اليت هتتم إبدارة املعرفة حتتاج إىل توفري جمموع فاملؤسسة .وخدمات سلع

 .املؤسسةتسهم يف تطوير عمل  ،  لتوافر معرفة ذات معىن  واملسامهة يف توفري البيئة املساندة،  إدارة املعرفة
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 :اإلشكالية: طرح  1

حيث أن جناحها يتطلب ، من خالل ما سبق تتجلى لنا أمهية تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات االقتصادية
خالهلا على ويف قدرهتا على توظيف مورادها يف نشاطات حتصل من ، مواكبة كل ما هو جديد يف اإلدارة

وتضمن هلا الوصول إىل مراكز متقدمة يف املنافسة والرايدة  واإلبداع. ومن هذا ، خمرجات تساهم يف بقائها ومنوها
 املنطلق ميكن طرح التساؤل اجلوهري األيت:" 

االقتصادية ما هو واقع تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية خاصة يف ظل العوملة 
 والتحدايت اليت تفرضها؟

 انطالقا من اإلشكالية املطروحة أعاله وتفصيال هلا ميكن طرح األسئلة الفرعية اآلتية:   
 ؟يف املؤسسات االقتصادية  تطبيق إدارة املعرفة   متطلباتما هي  ✓

 كيف تساهم إدارة املعرفة يف  استمرارية املؤسسات يف ظل حتدايت العوملة االقتصادية؟ ✓

 ما هي آاثر تطبيق إدارة املعرفة على املؤسسات االقتصادية؟ ✓
 ؟يف املؤسسات حمل الدراسة   إدارة املعرفةبينة التحتية الالزمة لتنفيذ  ال  هل تتوفر ✓

 ؟حمل الدراسةيف املؤسسات  ما مدى تطبيق عمليات إدارة املعرفة ✓

اجلوهرية هلذا  تطبيق العملياتهل يوجد ارتباط بني مدى توفر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة و مدى  ✓
 املدخل يف املؤسسات حمل الدراسة؟ 

 :الفرضيات:2

 مت صياغة الفرضيات اآلتية:، قصد تسهيل اإلجابة على اإلشكالية واألسئلة املطروحة
 ة ملواجهةبتطبيق إدارة املعرف: تقوم املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة الرئيسية الفرضية 

 حتدايت العوملة االقتصادية .
منها   قوتنبث    إدارة املعرفة تطبيقمتطلبات بتوفري  حمل الدراسةاملؤسسات االقتصادية  تقوم :الفرضية األوىل

 : اآلتيةالفرضيات الفرعية 
املعرفة  إدارة لتنفيذبنية تكنولوجية ومعلوماتية توفر أرضية مالئمة  تتوفر األوىل:الفرضية الفرعية   •

 ات حمل الدراسة.ؤسسملاب
توجد ثقافة تنظيمية قوية وداعمة لتطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات االقتصادية   الفرضية الفرعية الثانية: •

 حمل الدراسة.
  ودعم اهليكل التنظيمي املعتمد يف املؤسسات حمل الدراسة يف تسهيليساهم الفرضية الفرعية الثالثة: •

 تطبيق إدارة املعرفة.



مقدمة                                                                                                                                                  
  

iii 

 توجد قيادة داعمة لتطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة.  الفرضية الفرعية الرابعة: •
م تنفيذ تقوم املؤسسات حمل الدراسة مبمارسة عملية التعلم التنظيمي لدع: الفرضية الفرعية اخلامسة •

 إدارة املعرفة.
منها الفرضيات الفرعية   قوتنبثإدارة املعرفة  تقوم املؤسسات حمل الدراسة بتنفيذ عملياتالفرضية  الثانية: 

 اآلتية:
 تقوم املؤسسات حمل الدراسة بعملية اكتساب وتوليد املعرفة.   الفرضية الفرعية األوىل:   •
 تقوم املؤسسات حمل الدراسة بعملية ختزين املعرفة.  الفرضية الفرعية الثانية: •
   .تقوم املؤسسات حمل الدراسة بعملية توزيع املعرفة الفرضية الفرعية الثالثة: •

 .الدراسة بعملية تطبيق املعرفةتقوم املؤسسات حمل  الفرضية الفرعية الرابعة: •
 تطبيقها.مبدى توفر متطلبات    يف املؤسسات حمل الدراسة  املعرفة  إدارة تنفيذ يرتبط  :رضية الثالثةالف
 

 :أمهية البحث:3

 النقاط التالية:  تكمن أمهية البحث يف
املداخل واألدوات  حيث تعد إدارة املعرفة اليوم من أهم ، أمهية املوضوع الذي تتصدى الدراسة ملعاجلته ✓

 ؛مما يربز احلاجة إىل الكشف عن أهم عملياهتا وممارساهتا ونواجتها،  املؤثرة يف جناح املؤسسات
تزايد االهتمام مبوضوع إدارة املعرفة على مستوى املؤسسات العاملية وحماولة العديد من املؤسسات تبىن  ✓

 ملموس يف أعماهلا؛ وحتقيق جناحقها يف بعض األنشطة  برامج إدارة املعرفة وتطبي
يف الكشف عن أبعاد إدارة املعرفة ، مساعدة املعنيني وصانعي القرار ابملؤسسات االقتصادية اجلزائرية ✓
مبا قد يدعم التوجه حنو تطبيقها واالستفادة منها يف حتقيق وظائف املؤسسة املنوطة هبا بكفاءة ، وممارساهتا
 وفعالية.
 :أهداف البحث:4

 تتمثل أهداف البحث يف النقاط التالية:
ا املؤسسات تسليط الضوء على أمهية إدارة املعرفة يف مواجهة التحدايت الغري مسبوقة اليت تواجهه ✓

   االقتصادية اجلزائرية؛

 اليت ترتكز عليها إدارة املعرفة؛  املتطلباتحتديد   ✓
املدراء ورؤساء األقسام وكل املعنيني بتطبيق إدارة املعرفة يف  أمهية إدارة املعرفة من وجهة نظرمعرفة  ✓

 ؛املؤسسات االقتصادية
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 ؛معرفة مدى تطبيق إدارة املعرفة ووظائفها يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ✓
 التوصل إىل نتائج ومقرتحات قد تفيد املؤسسات االقتصادية اجلزائرية. ✓

 

 ::املنهج املستخدم5

سيتم االعتماد على املنهج الوصفي ، إشكالية البحث وحماولة اختبار صحة الفرضياتلإلجابة على 
ألنه مالئم لتقرير احلقائق وإبراز املفاهيم املرتبطة ابلبحث وفهم مكوانت املوضوع وإخضاعه للدراسة ، التحليلي

منهج دراسة احلالة من اجل الدقيقة وحتليل أبعاده والروابط املختلفة بني املفاهيم بينما سيتم االعتماد على 
 إسقاط الدراسة على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.

 
 :أدوات مجع البياانت:6

وكذا كيفية استعماهلا من طرف الباحث ، يتوقف جناح البحث العلمي على اختيار انسب األدوات
 األدوات ذات الفعالية يف ذلك جند:ومن بني أهم  ،  للوصول إىل اإلجابة عن األسئلة احملورية حمل البحث

وهي منوذج يضم جمموعة من ، تعترب االستمارة أكثر الوسائل املستخدمة يف مجع البياانت االستمارة: ✓
وجيب أن تضم عدد كايف وملم مبختلف ، األسئلة موجهة إىل األفراد العاملني يف املؤسسات املختارة لالستجواب

 دراسته.  جوانب املوضوع املراد

 

 :الدراسات السابقة:7

 سنقوم هنا بطرح بعض الدراسات السابقة واليت تعترب مهمة الرتباطه مبوضوع الدراسة:
  األوىلالدراسة  

إدارة  املعرفة والذكاء االقتصادي  تفاعل بعنوان" 2015 دراسة قامت هبا الباحثة تفرقنيث زوليخة
 "سونطراكلتحقيق املزااي التنافسية: دراسة حالة شركة  

ما هي العالقة بني الذكاء االقتصادي  التايل: لمتحورت إشكالية لبحث حول التساؤ  إشكالية البحث:
 ؟على  حتقيق مزااي تنافسية للمؤسسة االقتصادية  أتثريهامدى    املعرفة؟ وما  وإدارة

إدارة املعرفة  جمالاعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي لألدبيات اليت كتبت يف منهجية البحث: 
 أما يف اجلزء التطبيقي فتم اللجوء إىل دراسة احلالة .،  و الذكاء االقتصادي
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 :اإليهالنتائج املتوصل  
إدارة املعرفة يف جماالت حتقيق املزااي التنافسية من  أكثرمساعدا عامال  يعد نظام الذكاء االقتصادي ✓

 الكفاءات واملهارات وإرضاء العمالء؛،  اإلبداع والتطوير،  خالل اجلودة العالية والتكلفة املنخفضة

يعد الذكاء االقتصادي عامال مساعدا بفعالية يف حلول الكثري من مشاكل الشركة إال أهنا ال متتلك   ✓
 اع واملبادرة؛نظام يؤمن فرصا لإلبد 

 الذكاء االقتصادي يساهم بشكل كبري يف االستجابة للتغريات اليت تطرأ على جودة املنتج  ✓
 ونظم إدارة املعرفة ال تقلل من تكلفة جودة املنتجات.، و أداء اآلالت

 :  الثانيةالدراسة  
: دراسة دارة املعرفةإأثر الثقافة التنظيمية على " بعنوان" 2014  قامت هبا الباحثة" وهيبة داسيدراسة 

 عينة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية"
أثر الثقافة  هو ماكانت اإلشكالية الرئيسة اليت تدور حوهلا هذه الدراسة تتمثل يف:   إشكالية البحث:

 التنظيمية على إدارة املعرفة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية؟ 
إدارة املعرفة  اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي لألدبيات اليت كتبت يف جمال :منهجية البحث

 أما يف اجلزء التطبيقي فتم اللجوء إىل دراسة احلالة .،  و الثقافة التنظيمية
 :املتوصل إليهاالنتائج  
وكان ، املبحوثة كانت مبستوى مرتفع دارة املعرفة يف املؤسسات االقتصادية إدرجة ممارسة وتوظيف  ✓

 أعالها بعد اكتساب املعرفة واقلها بعد إنشاء املعرفة؟

درجة الوعي للممارسات الثقافة التنظيمية الداعمة إلدارة املعرفة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية   ✓
 ابألفرا؛وكان أعالها بعد بناء ذاكرة تنظيمية وأقلها التوجه  ،  وثة كانت مبستوى مرتفع املبح

يف املؤسسات االقتصادية  وأبعادهااملعرفة  إدارةوجد اثر ذو داللة إحصائية للثقافة التنظيمية على ي   ✓
 اجلزائرية.  

 :الثالثةالدراسة  
" واقع عمليات إدارة املعرفة يف  بعنوان  2013سلطان حممد حسني أبو دراسة قامت هبا الباحثة هتاين 

 مكتبات اجلامعات الفلسطينية مبحافظات غزة من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا وسبل تطويره"
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إدارة املعرفة يف مكتبات ما واقع عمليات : ل يفثالرئيسية للبحث تتم اإلشكاليةكانت إشكالية البحث: 
 ؟اجلامعات الفلسطينية مبحافظات غزة من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا ؟ و ما سبل تطوير

إدارة املعرفة  اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي لألدبيات اليت كتبت يف جمال منهجية البحث:
 أما يف اجلزء التطبيقي فتم اللجوء إىل دراسة احلالة .

 النتائج املتوصل اليها:
درجة تقديرات طلبة الدراسات العليا ابجلامعات الفلسطينية لواقع عمليات إدارة املعرفة يف املكتبات  ✓

 ؛%66.40  اجلامعية كانت بوزن نسيب
كلية علمية( ولقد  ،  ملتغري نوع الكلية األكادميية )كلية إنسانيةوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  ✓

 ؛كانت الفروق لصاحل الكليات اإلنسانية
يف ضوء النتائج   (ذكور، ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس ) إانث ✓

عرفة و توسيع خدمات الربيد السابقة فان الدراسة توصي بتوفري ميزانية سنوية للمكتبة لتشجيعها علي نشر امل
 .االلكرتوين وخدمات الرسائل القصرية للبث االنتقائي

 الدراسة الرابعة
  :بعنوان (2011)  (Mehrdad Goudarzvandchiginiدراسة قام هبا )

"knowledge management and transformational leadership in organizational success" 

 وكانت النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة تتمثل يف:

أهم نتيجة متكنت هذه الدراسة اخلروج هبا هي إدراك املنظمات أن التكنولوجيا هي مزااي تنافسية   ✓
كما توصلت إىل جمموعة من احلقائق لتعزيز إدارة املعرفة ،  سية الدائمةبينما املوظفني هم فقط املزااي التناف، مؤقتة

 يف النقاط التالية:

وتسهيل انسياب املعلومات عرب القنوات بشكل صحيح من ،  جيب تطوير شبكة االتصاالت التنظيمية ✓
 أجل توفري املعرفة التنظيمية؛

 لتشجيع اإلبداع واالبتكار والتطوير؛حماولة خلق ثقافة تنظيمية تدعم تصميم نظام احلوافز   ✓

 متهيد الطريق إلنشاء ونقل وتطبيق املعلومات يف املنظمة؛ ✓

 إنشاء اهليكل التنظيمي السليم للوصول إىل املعلومات واملعارف؛ ✓

 خلق عالقات بني خمتلف اإلدارات التنظيمية املبنية على الثقة؛ ✓
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 املستوايت؛  خلق ثقافة هتدف إىل تشجيع العمل اجلماعي على خمتلف ✓

وهلم ،  القادة التحويليني هلم القدرة على التأثري يف موظفيهم وقدرة تصور الفوائد من رأس ماهلم البشري ✓
إمكانية أكثر يف تعزيز هذه الفوائد من خالل إشراكهم يف عمليات إدارة املعرفة من خالل إنشاء ثقافة تنظيمية  

 تدعم ذلك وتشجيع التواصل بني العاملني.

 :اخلامسة  الدراسة
دراسة حتليلية  يف  بعنوان" مكوانت إدارة املعرفة: ، 2009 مسية اخلليلي، لفتاح الكراسنةادراسة عبد 

 وزارة الرتبية والتعليم األردنية".
واقع ممارسة وزارة "كانت اإلشكالية الرئيسة اليت تدور حوهلا هذه الدراسة تتمثل يف:  إشكالية البحث:

 والتعليم األردنية لنشاطات إدارة املعرفة"الرتبية  
، إدارة املعرفةاعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي لألدبيات اليت كتبت يف جمال  منهجية البحث:

 أما يف اجلزء التطبيقي فتم اللجوء إىل دراسة احلالة.
 :إليهالنتائج املتوصل  

ابستثناء ختزين املعرفة ونشر املعرفة وتبادهلا   مرتفعةمعظم نشاطات إدارة املعرفة كانت  درجة ممارسة ✓
 كانت بدرجة متوسطة؛

إدارة املعرفة ومدى ممارستها نشاط النشاء  إسرتاتيجيةاجيابية ذات داللة بني  إحصائيةتوجد عالقة  ✓
 وتبادهلا وتنميتها. والتدقيق املعريف والتطبيق املعريف ونشرها ،  وتوثيقها،  وختزينها،  وحيازة املعرفة، املعريف

 :السادسةالدراسة  
:" دور إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات يف بعنوان  2008 دراسة قامت هبا الباحثة سلوى حممد الشرفا 

 "حتقيق املزااي التنافسية يف املصارف العاملة بقطاع غزة
ما دور إدارة املعرفة "كانت اإلشكالية الرئيسة اليت تدور حوهلا هذه الدراسة تتمثل يف:   إشكالية البحث:

 وتكنولوجيا املعلومات يف حتقيق املزااي التنافسية يف املصارف العاملة بقطاع غزة؟
وتكنولوجيا اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي لألدبيات اليت كتبت يف جمال  :منهجية البحث

 أما يف اجلزء التطبيقي فتم اللجوء إىل دراسة احلالة ،  املعلومات وإدارة املعرفة ودورمها يف حتقيق ميزة تنافسية
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 :النتائج املتوصل إليها
 كانت أهم النتائج:

، قطاع غزة نظام تكنولوجيات إدارة املعرفة يف مجيع الوحدات واألقسامتطبيق املصارف العاملة يف  ✓
، وحترص على ضرورة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالستفادة من املهارات واخلربات املتوفرة لديها

صل مع العامل لتصل إىل مستوى التعايش والتوا، واستثمار الكوادر البشرية ومعارفهم يف جمال التنمية والنهضة
 ومواكبة التطورات املتالحقة يف ظل تكنولوجيا املعلومات املتقدمة؛،  احمليط

عدم وجود وحدة تنظيمية أو قسم خاص إلدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات داخل أي مصرف يف  ✓
 إال أنه يتم تطبيق نظم إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات داخل املصارف؛،  قطاع غزة
 وجماالت امليزة التنافسية. ،  القة ذات داللة إحصائية بني إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلوماتتوجد ع ✓

 :السابعة  الدراسة
 The Relationship Between Knowledge حتت عنوان  (Kok & Zyl, 2006) :دراسة قام هبا 

Management And Business Intelligence And Customer Relationship Management) 

 

يفية تداخل إدارة املعرفة مع إدارة عالقات الزبون ويتم استكشاف كتبني هذه الدراسة   : منهجية البحث
والسماح جبمع املعرفة من وحول ،  ومن مث يبحث يف إسهامات هذه اإلدارة وفوائدها،  مفهوم إدارة عالقات الزبون 

ز االتصاالت منفذاً إىل كالء مرا كميتلك و ، فمثالً ، فاءةكالزبون والسماح للموظفني ابلوصول إليها للعمل أبقصى  
ونظام حبث واسرتجاع معقد ، زي للمعرفةكزين مر ختمن خالل ، معرفة الزابئن احليوية حىت أمخص أقدامهم

وهذا ، فاءةكزيتها للسماح لكل املوظفني ابلعمل أبقصى  كعن الزبون ومر وهذا يسمح جبمع املعرفة ، وحدسي
تعتمد على معرفة موجزة عن ، وحل املشكالت بسرعة، الء بتلبية احتياجات الزابئن بشكل أفضلكيسمح للو 

 . الزبون 
 :إليهاالنتائج املتوصل  

املنظمة لن تكون املنظمة قادرة على من دون املعرفة وإدارة املعرفة الفعالة واخلاصة بقاعدة زابئن  ✓
 ا؛املوجودات الفكرية والعقلية لديهفادة من  ستاإل

أن املنظمات اليت تستخدم إدارة املعرفة مبفهومها احلديث للحصول على معرفة الزبون ستكون قادرة  ✓
ا خلدمة الزابئن بري عن طريق استخدام معرفتهكعلى فهم زابئنها بشكل أفضل وقادرة على حتسني إيراداهتا بشكل  

 ؛وحتسني جودة اخلدمات
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جيب أن تضمن إدارة املعرفة احلصول بشكل مناسب على بياانت الزبون والتنقيب عن املعرفة القيمة مث  ✓
 ؛ القيمة مث حتديدها وخزهنا

جيب أن تضمن إدارة املعرفة أبن تصل معرفة الزبون إىل األشخاص املناسبني يف الوقت املناسب  ✓
ع القرارات اإلسرتاتيجية املتطورة واليت تؤدي إىل االستجابة لالحتياجات اجلديدة وحتسني للمساعدة يف صن

وتطوير خدماهتا وابلتايل احلصول على رضا ووالء الزابئن وزايدة الرحبية واحلفاظ على املوقع التنافسي للمنظمة يف 
 .السوق

 :الثامنة  الدراسة
 , Knowledge Management : Philosophy Process) عنوان حتت   Sooet al 2002  دراسة قام هبا

Fit falls and Performance)  (العقبات واألداء،  العملية،  إدارة معرفة : الفلسفة ) 
واألهم هو ،  وضحت هذه الدراسة أن املعرفة هلا أتثري واضح على نتائج العمل اإلبداعية  منهجية البحث:  

اإلدارة تؤدي  كانتواليت ميكن أن تفيد لقياس أن  ، املخرجات اإلبداعيةأن توجد هناك بدائل جيدة يف ضوء 
املصادر ـ االستعماالت ـ النتائج( )عماًل جيدًا أم رديئًا يف ضوء إدارة قاعدة املعرفة. واعتمدت الدراسة مدخل 

ة متباينة كشر (317خللق املعرفة من خالل التطبيق الفعلي. وقد مسحت هذه الدراسة عمليات إدارة املعرفة يف )
عامل(  100ات الصغرية احلجم )مواردها البشرية أقل من كاعتمادًا على عدد العاملني فيها. فالشر ، احلجم

 %) 30تشكل )، عامل( 700وأقل من  100ثر من كواملتوسطة احلجم )أ، %من حجم العينة( 40وتشكل )
انت االستبانة واملقابلة مها ك. و ن القطاعاتوعرب مدى واسع م، اتكرب الشر كإضافية مع البقية اليت تشكل أ

إذ تسمح هذه الدراسة برسم صورة عامة للعالقة بني خلق املعرفة واإلبداع واألداء ، الوسيلتان جلمع املعلومات
 .املايل والسوقي

 النتائج املتوصل اليها:
املعلومات واملعرفة املتاحة زين ختارتفع مستوى ، الرمسيرب مستوى العمل الشبكي الرمسي وغري كما  ك ✓

 ؛ ةكللشر 
من ثر مياًل خللق معرفة جديدة، ك للمعلومات واملعرفة هي األكربخزين األتات ذات الكأن الشر  ✓

 ؛ خالل مستوى االستيعاب وإبداعيته يف اختاذ قراراهتا
حتقيق النتائج املالية واليت تصب يف صاحل ، أن الشركة اليت ختلق املعرفة اجلديدة للغاية هي املبدعة حقاً  ✓

 . والسوقية املناسبتني
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 :حتديد موقع الدراسة احلالية ضمن الدراسات السابقة:8
عرض الدراسات السابقة ميكن استنتاج االختالفات ما بني الدراسات السابقة ودراستنا  من خالل    

 احلالية يف النقاط التالية:
حيث سنقوم  بينما دراستنا ستتم يف البيئة اجلزائرية؛، خارجية خمتلفةمتت الدراسات السابقة يف بيئات    

إذ خيتلف االقتصاد اجلزائري عن ، ابلتعرف على واقع تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
ي الدراسات ختتلف هذه الدراسة على ابق كمااالقتصادايت العربية واألجنبية ملا له من مسات خاصة ينفرد هبا.  

يف حني دراستنا ، أو على األكثر مؤسستني، حيث قامت معظمها بدراسة حالة على مؤسسة واحدة، السابقة
 .من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  جمموعةستتم على  

 :جماالت االستفادة من الدراسات السابقة:9

 الباحثة من تصميم منهجيتها.التعرف على املنهجيات اليت سارت عليها هذه الدراسات بشكل ميكن   .1

 اإلملام ببعض املصادر اليت تسهل بناء اإلطار النظري للبحث احلايل . .2

 االطالع على نتائج البحوث والدراسات اليت توصلت إليها وتفيد البحث عن اجلوانب اليت مل نتناوهلا. .3

 :البحث  : خطة10

  :فصول  أربعةلقد قمنا بتقسيم حمتوى هذا البحث إىل         
النشأة حيث تناولنا فيه  وحتدايهتا على املؤسسة االقتصادية ةالعوملة االقتصادي ن:واالفصل األول بعن

كما مت التطرق إىل العوملة ، ومظاهرها اأبعاده، مسبباهتا، هاأهداف، التارخيية للعوملة ومراحل اليت مرت هبا
اقتصاد املعرفة إىل كما مت التطرق ،  اآلليات واألدوات، اخلصائص، األنواع، أهداف، االقتصادية من حيث املفهوم

حتدايت املؤسسة االقتصادية يف ظل   توضيحكما مت ،  اخلصائص و املؤشرات، املتطلبات، من حيث املفهوم
 .العوملة االقتصادية

إدارة ـة بـية املتعلقـاهيم األساسـاملف ه ـدمنا فيـق -اإلطار النظري-ة ـ إدارة معرف :وانالفصل الثاين بعن
 .ةـاملعرف

حيث متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأاثر تطبيقها على املؤسسة االقتصادية  وان:ـالفصل الثالث بعن
اهليكل  ، الثقافة التنظيمية، دارة املعرفة واملتمثلة يف: تكنولوجيا املعلومات واالتصالإقدمنا فيه متطلبات تطبيق 

 .على املؤسسة االقتصادية  كما تطرقنا إىل أاثر تطبيق إدارة املعرفة،  التعلم التنظيمي،  القيادة،  التنظيمي
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حاولنـا  فيه  حيث:  وان: واقع تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصادية اجلزائريةـ الفصل الرابع بعن
حيث ، بوالية سطيفاإلسقاط قدر اإلمكان ملا جاء يف اجلانب النظـري علـى بعض املؤسسات االقتصادية 

مث حتليل ووصف خصائص عينة ، املنهجي للدراسة والتعريف مبجتمع وعينة الدراسةتناولنا يف البداية اجلانب 
لنخلص يف النهاية إىل أهم النتـائج ، للدراسة ية والفرعيةنتائج واختبار الفرضيات الرئيسالوأخريا حتليل ، الدراسة

 .واالقرتاحات
 

 :صعوابت البحث:11

 
يف توزيع  فكانت صعوابت، يف سبيل اجناز هذا البحث واجهتنا صعوابت فيما خيص اجلانب التطبيقي

، االستمارات دون ملئها وإرجاع، وعدم تعاون البعض منها، ت على املؤسسات اليت اخرتانها للدارسةرااالستما
 .أن تكون أكرب مما هي عليه  حوهذا أثر على عينة الدراسة اليت كنا نطم
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 الفصل األول:

 

 العولمة االقتصادية 
 وتحدياتها على المؤسسة االقتصادية
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 :متهيد

ولقيت اهتماما فائقا يف اآلونة األخرية لتـشمل جمـاالت خمتلفة ، للحضارةتعد العوملة التطور الطبيعي 
ويـأيت اجلانـب االقتـصادي فـي مقدمـة اجلوانـب األكثـر تـأثريا وتـأثراً   ..سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية.

ضـر ابسـتعادة النظـام االقتـصادي فقـد أخذت العوملة االقتصادية أبعادها يف العـصر احلا، بنتـائج وحتـدايت العوملـة
والثورة املعلوماتية ودمج االقتصادايت ، الرأسـمايل هيمنتـه وانتشاره يف صور جديدة مبنية على اقتصاد السوق

االنفتاح االقتصادي والتجاري جمموعة من املسببات  لقد كان وراء هذاو ، ابلـسوق الرأسـمالية العامليـة الوطنيـة
البنك العاملي واملنظمة العاملية ، رزها ما يسمى ابلثالوث االقتصادي العاملي)صندوق النقد الدويلولعل أبوالدوافع 
ومن جهة أخرى فتح ، الذي رفع من حدة املنافسة بني املؤسسات على الصعيد العاملي من جهة، للتجارة(

خالل السياسات اليت تنتهجها هذه الطريق على مصراعيه أمام املؤسسات العمالقة لغزو األسواق األجنبية من 
ذلك أن االنفتاح االقتصادي العاملي ، وهذا للسماح للمؤسسات ابلتغلب على ضيق األسواق احمللية، اهليئات

تضمن هلا التميز عن املنافسني اليت  حول قوانني اللعبة ابلنسبة للمؤسسات من امليزة النسبية إىل امليزة التنافسية
عليه و ، التنظيم...(، املوارد البشرية املؤهلة، البحث والتطوير، اإلبداع، واصفات العامليةامل، اجلودة، )التكلفة

 اقتصادمفهوم  كما سنبني،  وأدواهتا، آلياهتا، النشأة التارخيية هلاو  لعوملـة االقتـصاديةاب للتعريـف الفصليـسعى هـذا 
 .يف ظل العوملة االقتصادية  قتصاديةاال  اتاملؤسس  تواجهالتحدايت اليت  و   املعرفة
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ابلرغم من ، حول التحديد الدقيق مليالدها اختلف املؤرخونميكن القول أن للعوملة بشكلها احلديث 

لثورة الصناعية اليت لكنتيجة حتمية ،  اتفاقهم اجلماعي على مكان انطالقها وبداية تطورها الذي كان يف أورواب
األسباب اليت و  أهدافها، وسنحاول من خالل هذا املبحث دراسة النشأة التارخيية لظاهرة العوملةا أورواب هتشهد 

 .أدت إىل نشوء ظاهرة العوملة
 : مراحل التطور التارخيي للعوملة  :املطلب األول

كتابه يف  ) ميكن االعتماد على منوذج روالند روبرتسون، إذا حاولنا معرفة مراحل تطور ظاهرة العوملة
 حيـث حـاول فيهـا أن يرصـد املراحـل، ختطيط الوضع الكوين: العوملة ابعتبارها املفهوم الرئيسي يف الثقافة الكونية(

 :وينقسـم النمـوذج إىل مخـس مراحـل هـي، املكان والزمان   عرباملتتابعـة لتطـور العوملـة وامتدادهـا  
املرحلة اجلنينية للعوملة ترجع جذورها إىل فتوحات الفراعنة القدماء ميكن القول أن  :املرحلة اجلنينية1-

أما البعض اآلخر فيؤكدون أن مصطلح العوملة ، سواء يف رحالهتم إىل بالد الصومال أو إىل بالد الفينيقيني...
هذه املرحلة أما روبرستون فيؤكد أن  .التاريخ عرب وما أكثرها، تطور ليتزامن مع تشكل اإلمرباطورايت الكربى

ومتيّـزت بظهـور الدولـة القوميـة ، استمرت يف أورواب بوادر القرن اخلامس عشر حىت منتصف القـرن الثـامن عشر
 ؛  1وبدايـة اجلغرافيـا احلديثـة

ور ـزت بظهـا متيّ ـكم 1870عـام  حتـى 18القـرن اسـتمرت يف أوربـا منـذ منتصـف  :مرحلة النشوء2-
 ة؛ـة والعامليـوع القوميـام مبوضـة االهتمـة وبدايـات الدوليـة ابلعالقـاخلاصم  ـاملفاهي

ومتيّـزت ، 20 رنـن القـرينيات مـى العشـحت 1870ام ـن عـتمرت مـاس :"مرحلة االنطالق" االرتقاء3-
، تتعلـق ابهلويـات القوميـةوظهـرت مفاهيـم ، » اجملتمـع الـدويل «إبدمـاج عـدد مـن اجملتمعـات غـري األوربيـة يف

، ومتـت املنافسـات الكونيـة )ألعـاب أوملبيـة، وحـدث تطـّور هائـل يف عـدد وسـرعة األشـكال الكونيـة لالتصـال
 عصبـة األمـم.ووقعـت احلـرب العامليـة األوىل ونشـأت  ، جوائـز نوبـل( ومت تطبيـق فكـرة الزمـن العاملـي

استمرت هذه املرحلة من العشرينات من القرن العشرين حىت  :أجل اهليمنةمرحلة الصراع من 4-
ونشأت صراعات كونية حول صور احلياة وأشكاهلا ، خلالفات واحلروب الفكريةاب متيزتو ، منتصف الستينات

لى كإلقاء القنبلة الذرية ع،  حصلتوقد مت الرتكيز على املوضوعات اإلنسانية حبكم احلوادث اليت ، املختلفة
مث ، 1929يف هذه املرحلة وقعت األزمة العاملية سنة و ، الياابن وبروز هيئة األمم املتحدة مكان عصبة األمـم

 
 .  42, ص  2000,  ، مصر العربية, الطبعة األوىل", جمموعة النيل  العوملةحمسن أمحد اخلضريي, "  1
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، وبعدها نشوب احلرب الباردة بني الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت، اندلعت احلرب العاملية الثانية
واالتفاقية العامة للتعريفة ، وصندوق النقد الدويل نشاء والتعمريلقد مت إنشاء يف هذه املرحلة البنك العاملي لإل

 .اجلمركية
زت ـا متيّ ـكم،  عينياتـات يف التسـات وأزمـتينيات وأدت إىل اجتاهـذ السـدأت منـب :نيـ دم اليقـة ع ـمرحل 5-

وشـيوع ، شـهدت هنايـة احلـرب البـاردةكمـا ،  دث هبـوط علـى القمـرـوح، يـع العاملـث يف اجملتمـامل الثالـاج العـإبدم
وزاد ، دويل أكثـر سـيولةـام الـح النظـوأصب، ةـوق املدنيـرت احلقـوظه، ةـات الكونيـوزادت املؤسس، األسـلحة الذرية

ة تعد ظاهرة العوملة من أكثر الظواهر إاثرة للجدل والنقاش يف السنوات األخري  .االهتمـام ابجملتمـع املدنـي العاملـي
سواء على مستوى الدوائر العلمية واألكادميية أو على مستوى احملافل الدولية السياسية والدبلوماسية واالقتصادية 

وترجع كثرة التساؤالت واليت مل جتد بعد إجاابت صرحية وواضحة هلا إىل عدم ، وغريها... واألسئلة حوهلا كثرية
فالعوملة عملية مستمرة تكشف لنا كل يوم عن وجه جديد مـن وجوهـها وبعبارة أخرى ، استقرار املتغريات وكثرهتا

 .واملليئة ابلفرص املغرية واملخاطر العاملية احلقيقية،  املتعـددة
  ريف العوملة:تعاملطلب الثاين :

وتعين لغة تعميم لشيء ما ليصبح Globalization، العوملة مصطلح عريب مرتجم للمصطلح االجنليزي
هناك اختالف بني الكتاب  وال تزال منتشرًا أو ليصبح متداواًل عند مجيع الشعوب واألمم على الصعيد العاملي.

وهناك من ، ونظام اقتصادي جديد  اقتصاديةفهناك من يقول أبهنا ظاهرة ، يف توضيح ماهية العوملة والباحثني
وهناك من يراها ، والبعض يراهن أهنا ظاهرة ثقافية لنشر ثقافة أمريكا، جديد استعماريراها ظاهرة سياسية ونظام 

ومثة من يراها تطورا اترخييا نتيجة صراع األنظمة السياسية ، مفهوما حضاراي يؤكد وحدة العامل وتقارب شعوبه
ها ظاهرة تقنية نشأت ومنت بفضل طفرة تكنولوجيا االتصاالت وهناك من يعترب ، واالقتصادية وتراكم سلبياهتا

 :.وفيما يلي بعض أهم التعاريف اليت وردت يف هذا الصددواملعلومات احلديثة.
يعرفها صندوق النقد الدول على أهنا" تلك املبادالت االقتصادية العاملية املتزايدة بسبب  :التعريف األول

وعها من السلع واخلدمات إضافة إىل التدفقات املالية الدولية واالنتشار ارتفاع حجم الصفقات الدولية وتن
  ".1التكنولوجي السريع

 
كلية العلوم االقتصادية وعلوم ،  أطروحة دكتوراه غري منشورة، "اجلزائرية يف ظل العوملة واملتوسطةمستقبل املؤسسات الصغرية " ، يوسف محيدي: 1

 .6ص:، 2008، جامعة اجلزائر، التسيري



 ...... العوملة االقتصادية وحتدايهتا على املؤسسة االقتصادية ...............................................................الفصل األول: 
 

5 
 

: يعرفها روانلد روبرتسون أبهنا" اجتاه اترخيي حنو انكماش العامل وزايدة وعي األفراد  التعريف الثاين
أحناء العامل وقضية الوعي هو إدراك لفكرة أي تقليص املسافات بني األفراد يف مجيع  واجملتمعات هبذا االنكماش.

 .+1"القرية الكونية ونفي وجود الصراع املؤدي لالنقسام
"هي جمموعة املبادئ األيديولوجية واملفاهيم النظرية واآلليات اليت ترتكز على ثالث  :التعريف الثالث

 :2سلطات هي
والتخصيص األمثل للموارد املتاحة احمللية ابعتباره اآللية األساسية للتسيري الفعال :سلطة السوق ▪
 ؛والعاملية

ابعتبارها التنظيم املسؤول عن التحكم يف اإلنتاج وابلتايل الرفاهية االقتصادية :املؤسسة سلطة ▪
 ؛واالجتماعية للمجتمع 

 .ابعتباره احملرك األساسي للثروة وتعظيم األرابح:رأس املالسلطة   ▪
أبهنا:" التداخل الواضح ألمور االقتصاد واالجتماع والسياسة والثقافة  أيضا تعرف العوملة التعريف الرابع:

 "3دون اعتداد يذكر للحدود السياسية ذات السيادة أو انتماء إىل وطن حمدد أو دولة معينة،  والسلوك
 والثورة، تعرف أيضا أبهنا " عبارة عن نظام عاملي جديد يقوم على العقل االلكرتوين  :التعريف اخلامس

 املعلوماتية القائمة على املعلومات واإلبداع التقين غري احملدود دون االعتبار لألنظمة واحلضارات والثقافات والقيم
 .4 "واحلدود اجلغرافية والسياسية

وسيادة القطاع اخلاص ، العوملة  تشري إىل إزالة احلدود اجلغرافية القول ابن ظاهرةمن خالل ماسبق ميكن 
وابلتايل ميكن اعتبارها حتدايٍت  ، واملنافسة الكاملة وحرية االختيار اليت حتددها تكاليف اإلنتاج واجلودة واألسعار

 كبرية وفرصاً متاحة للمؤسسات االقتصادية.
 املطلب الثالث: أهداف العوملة:

فهي تعمل على   ولذلك، العوملة من الظواهر اليت متتاز بوجود جمموعة من الروافد اليت تغذيهاتعد ظاهرة 
 :5حتقيق جمموعة من األهداف منها

 
 . 19:,ص2009كنوز احلكمة للنشر و التوزيع, اجلزائر,  ،  "مظاهرها أتثرياهتا،  العوملة فلسفتها"  ،  القادر تومي  عبد : 1
،  غري منشورة ،  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،  أطروحة دكتوراه،  متوسطية-"دراسة حتليلية و تقييمية التفاقيات الشراكة العربية األورو"،  عمورة مجال :  2

 8ص2006جامعة اجلزائر
 13.ص1999القاهرة  ،  دار جهاد للطباعة و النشر والتوزيع   هيمنة يف اجملاالت االقتصادية و السياسية و العسكرية'،  العوملةإمساعيل صربي '    : 3
 4ص .2005، ،  لبنان،  املؤسسة احلديثة للكتاب،  ""العوملة اتريخ وأبعاد،  عماد يونس منصور  : 4
" املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية حنو أداء متميز يف القطاع  العوملة ومتطلبات  التغري ملواجهتها يف جمال إدارة املوارد البشريةحتدي ظاهرة "، :ابسم علي املبيضني 5

 .16ص:،  2009نوفمرب    4،  اململكة العربية السعودية ،  احلكومي
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سوق  العمل على تفكيك وإزالة احلدود و إهناء االقتصادايت احمللية للدول املختلفة للوصول إىل1 -
 ؛عاملي واحد 

إرادة  املختلفة ألجل حتقيق عدد من األنظمة اليت تسهم يف حتقيقالعمل على منح الفرص للقوى 2 -
 ؛التغري واالندماج

 ؛العمل على تشجيع انتقال رؤوس األموال املختلفة واستثمارها3 -
العمل على االنتقال من مشروعات حملية إىل مشروعات عابرة القارات متعددة اجلنسيات مما تؤدي 4 -

 ه؛وزايدة فاعليتإىل زايدة وتعميق وحدة العمل 
العمل على بناء هياكل إنتاجية وخدمية جديدة تسهم يف خلق امليزة التنافسية للمؤسسة وخلق حالة 5 -

 ؛التكامل بني حاجة الزبون ورغباته
 ؛العمل على إبقاء الدول ضعيفة وأن تكون مصدراً  للمواد اخلام وأسواق للدول املتقدمة6 -
 .أغلب دول العامل واالنتقال إىل ما يسمى ال مركزية السلطة  االبتعاد عن مركزية السلطة يف7 -
هذه األهداف تدفع إىل تكوين اجتاهات حديثة ألجل إجراء التغري املطلوب لغرض مواجهة هذه  إن     

 الظاهرة مبا يؤدي إىل جناح املؤسسات يف حتقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.
 :العوملة    ظاهرة  مسببات :  الرابعاملطلب  
 :1هيانتشار ظاهرة العوملة  يف  املسببات اليت ساعدت وأسهمت بشكل وافر    أهملعل من 

 ؛ثورة تكنولوجيا املعلومات1.

 ؛التكتالت اإلقليمية الدولية2.

 ؛اتفاقية اجلات3.

 ؛التحالفات اإلسرتاتيجية لشركات عمالقة4.

 ؛القارةالشركات العاملية متعددة اجلنسيات وعابرة  5.

 ؛معايري اجلودة العاملية6.

 .األجنبية  واالستثماراتتزايد حركة التجارة  7.
  

 
،  3جامعة اجلزائر، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  كلية،  دكتوراه غري منشورةأطروحة ، "ة من خالل شركات متعددة اجلنسياتملمظاهر العو " ، :بعداش بوبكر 1

 . 8ص:،  2019/2010
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 :مظاهر العوملةأبعاد و   اخلامس:املطلب  
 : أبعاد العوملةالفرع األول

لذلك ، ابدئ ذي بدء ميكن القول أبن ظاهرة العوملة أصبحت تتجلى يف معظم جوانب احلياة املختلفة
 :1مفاهيمها من خالل الوقوف على عدد من اجلوانب أو األبعاد اليت يشتملها هذا املفهوم وهيسوف نستعرض  

وتعترب اجلانب األهم من جوانب العوملة حيث تسود توجهات تتمثل يف  :ةيالعوملة االقتصاد: أوال
واخلصخصة وضخامة التدفقات النقدية وحترير التجارة وزايدة االستثمار األجنيب ، االنفتاح االقتصادي العاملي

 .اخلاصة بني الدول
هي نوع من وجود ثقافة عاملية تعمل على إذابة الكياانت والساحات الثقافية  :العوملة الثقافية: اثنيا

 وقد ساعد على انتشار العوملة الثقافة ما يلي:، وإحالل ثقافة واحدة على األقل،  القومية
 ثورة املعلومات؛ -
 تكنولوجيا االتصال احلديث اليت مسحت بتدفق املعلومات وحرية إيصاهلا إىل مجيع العامل تقريبا؛ -
املباشر واحملطات الفضائية العاملة على األقمار  خرى كالبث التلفزيوين أساليب اإلعالم االلكرتونية األ -
 .الصناعية

 السياسي العاملي الذي شهد اهنيار دولوهي حمصلة للتحوالت يف النظام  :العوملة السياسية: اثلثا
النظام العاملي  عظمى دون وجود منافس حقيقي يعيد التوازن للساحة السياسية الدولية وابلتايل ظهور ما يسمى

 اجلديد الذي ساهم يف رسم معامل الطريق للعديد من دول العامل.
جمال  جمموعة من التوجهات والتحدايت املستقبلية يفإن العوملة اإلدارية تفرتض  :ةيالعوملة اإلدار  رابعا:

 :اخلدمة العامة وتتمثل مبا يلي
وبنية  إعادة تعريف اخلدمة العامة من حيث تغيري الظروف االقتصادية اليت تؤثر على األهداف  -

تقدمي اخلدمات واخلاص يف  ة بني القطاعني العامكحيث أصبحت تتجه حنو الشرا ، لعامةاألجهزة اإلدارية ا
 ؛والتوجه حنو مفهوم اخلصخصة واإلدارة ابلعقود

والشفافية  املساواةكتغري البيئة اليت يعمل هبا املوظفون يف اإلدارة العامة حيث دخلت قيم جديدة    -
 ؛والنزاهة واملساءلة والتعليم الذايت

 ودور ثورة ا على العمل اإلداريوانتشار احلاسبات اآللية وسيطرهت، التغيري التقين وثورة التكنولوجيا  -
 ؛املعلومات يف صنع القرار واالتصال والتخطيط

 
 .99ص:، دراسة حالة األردن"، "احلكومية اإلدارة" أثر العوملة على ترشيد البناء التنظيمي وأساليب عمل : حممد الطعامنة 1
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 حيث أصبح البد من أخذ عدد من االعتبارات املهمة ذات صلة ابجلانب، التحدي األخالقي  -
قراطية مية والد كقيم املشار  األخالقي وجانب الفضيلة يف اإلدارة العامة واالستجابة ملصاحل املواطنني واحملافظة على

 املواطنني ومصلحتهم  هواملساواة والعدالة ورفا
 : مظاهر العوملةالفرع الثاين

 :1واليت نوردها إمجاالً كاآليت،  ميكننا الوقوف على حقيقة العوملة من خالل مظاهرها   
 واتساع عمليات الشركات املتعددة ، )تدفقات رؤوس األموال (حترير التجارة وأسواق رأس املال -
 ؛ اجلنسيات
، وحيويتها وديناميكية املبادالت، تنامي االندماج الدويل ألسواق السلع واخلدمات ورؤوس األموال -
 ؛شريكاً أجنبياً كطرف مقابل  هناك معاملة تضم، من بني سبع معامالت يف جتارة األسهم يف عامل اليومحيث 

التجارة  بسرعة احلواجز اليت تعرتض إمكانياتاسرتاتيجيات التوزيع والتغيري التكنولوجي الذي يزيل  -
 ؛الدولية يف السلع واخلدمات وحركة رؤوس األموال

 ؛أو ما يسمى عوملة االستثمارات املباشرة،  تطور االستثمارات املباشرة -
  ؛االسرتاتيجيات اإلنتاجية والعوملة أو ما يسمى بتصدير النشاط اإلنتاجي -
آاثرها  بروز تكتالت إقليمية للحفاظ على املصاحل املشرتكة وختوفًا منأي ، أدت العوملة إىل األقلمة -

منتدى التعاون ASEAN)، (موعة الياابن ودول جنوب شرق آسياجمEU)، (االحتاد األورويب  :السلبية مثل
ونلخص ما سبق Nafta))، واملكسيك تكتل الوالايت املتحدة األمريكية وكنداAPEC)، (اآلسيوي الباسيفيكي 

 )عوملة أسواق املال(االستثمارات املباشرة والعوملة املالية    عوملة،  )سلع وخدمات(عوملة التجارة الدولية   :إمجااًل يف

  

 
 183ص:،  2008،  العدد األول-24اجمللد  – جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،  " الفرص والتحدايت- عوملة االقتصاد    "،  هللا بلوانسعبد   : 1
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فهناك من يصفها ، حتمل يف طياهتا معان كثرية يصعب حصرها اليت ميكن اعتبار العوملة من أبرز الظواهر
 وآخر يسميها جتارة دولية بال حدود أو جتارة بال حواجز ، ابلسرعة الكبرية يف املبادالت الدولية

ومنهم من يفهمها على أهنا اهليمنة للقوى العظمى على البلدان ، أو اقتصاد سوق عاملي أو الرأمسالية العاملية
، ثقافية، مجيع اجلوانبوإن كان أساس العوملة اقتصادي إال أهنا متس  األمريكية.دة املتخلفة بزعامة الوالايت املتح

وقد كان وراء العوملة االقتصادية عوامل كثرية ومتنوعة وزادها تدعيما اهليئات الدولية مثل منظمة ... ، سياسية
اليت مهدت الطريق أمام الشركات العمالقة من أجل غزو ، صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، التجارة العاملية

 رابحها ومنافعها وفتح الطريق أمام الرأمسالية العاملية.األسواق العاملية حبرية اتمة لضمان تعظيم أ
 تعريف العوملة االقتصادية:    األولاملطلب  

حيـث تعـد العوملـة حلقة من ، يتجزأ عـن التطـور العـام للنظـام الرأسـمايل إن مفهوم العوملة االقتصادية ال
القـرن العـشرين بـسبب الثـورة التقنيـة يف جمال االتصاالت وقد تسارعت خالل العقود األخيـرة مـن ، حلقات تطوره

 ة االقتصادية:ملتعاريف العو   أهموفيما بعض   واملعلومات
: يقصد ابلعوملة االقتصادية "نشر القيم الغربية يف جمال االقتصاد مثل احلرية االقتـصادية التعريف األول

خل احلكومـات فـي النـشاط االقتـصادي وربـط اقتـصاد وعدم تد، وفـتح األسواق وترك األسعار للعرض والطلب
وتعكـس هـذه الظـاهرة زيـادة حركـة رؤوس األمـوال وتفـسح اجملـال واسعًا أمام ، الدول الناميـة ابالقتـصاد العـاملي

 "1أصحاب رؤوس األموال جلمع املزيد من املال
من خالل حركة السلع ، ت يف مجيع أحناء العاملايلالقتصاد"تشري إىل التكامل املتزايد  التعريف الثاين

ويشري املصطلح أيًضا إىل حركة األشخاص )العمالة( واملعرفة )التكنولوجيا(  .واخلدمات ورأس املال عرب احلدود
 2عرب احلدود الدولية"

العاملية  السيطرة هذه، الرأمسالية على العاملهو سيطرة نظام اقتصادي "كما تعين  :الثالثالتعريف   
أساليب  أسلوب إنتاج على هيمنةال تقتصر فقط على  إهنا، للرأمسالية تتجاوز بكثري حدود اجلغرافية والسياسية

 
،  2011،  86العدد  ،  ، العراقو االقتصاد  اإلدارة"جملة  ة االقتصادية وأتثرياهتا على الدول العربيةملالعو "  ،  ، جاسم زكراي، فراس الطحان:أمحد عبد العزيز 1

 . 66ص:
2 : IMF staff," Globalization: A Brief Overview",Issues Briefs ,International Monetary Fund, 02/,2008,p:2. 
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 شبكة من العالقاتلها لتحل حم، السيطرة إىل جتاوز منطق العالقات بني الدول هذهبل متتد ، اإلنتاج املنافسة
 .1"ةين اآلن فصاعدا حبدود الكرة األرضم حييطاين الذي تعرب عن االتساع املك  اجلنسياتمتعددة  

مت فيها االنتقال بشكل حاسم من ، النشاط أشكال" شكل جديد من اأبهنكما تعرف :الرابعالتعريف 
تدعيم  إىلوهذا التحول تقوده خنبة تكنولوجية صناعية تسعى ، الرأمسالية الصناعية إىل املفهوم ما بعد الصناعي

 "2السوق الكونية الواحدة بتطبيق سياسات مالية وائتمانية وتكنولوجية شىت
ذلك التداخل والرتابط الوثيق "العوملة االقتصادية أهنا  Levitt.T تيودور لوفيتيعترب   :اخلامسالتعريف 

شركات متعددة اجلنسية واسرتاجتياهتا اليت لوهذا راجع إىل الدور الرايدي ل، العامليةبني االقتصادايت األسواق 
أصبحت كونية أكثر فأكثر. األمر الذي أدى إىل التوحيد والتجانس يف أمناط اإلنتاج واالستهالك على الصعيد 

تشارا كبريين عرب كل لسلع تعرف رواجا وانا يف االستهالك؛أي Standard الدويل والوصول إىل معايري موحدة
 .3"العامل كما تباع بنفس الطريقة واألسعار عرب العامل

العوملـة  نـع مـى أرض الواقـًا علـااًل وحتققـر اكتمـي األكثـصادية هـة االقتـأن العومل إىلشري ـد أن نـوالب  
أن العوملـة،  ممـا هـو معـومل ثقافيـاً أوسياسـياً ويبـدو العـامل اليـوم معـومل اقتـصادايً أكثـر ، الثقافيـة أو الـسياسية  كمـا يبـدو ّ

وتوجهها مؤسسات ومنظمات دولية  االقتـصادية تـستند حاليـًا التفاقيـات دوليـة تعقـد بـإرادة الـدول املعنيـة
 . وشركات متعدد اجلنسيات

االرتباط املتبادل بني الدول واجملتمعات من هي زايدة درجة  االقتصادية القول أبن العوملة وعليه ميكن
خالل حرية انتقال رؤوس األموال والسلع واخلدمات واأليدي العاملة واالستثمارات واملعلومات عرب احلدود 

 الوطنية واإلقليمية  دون أي حواجز تعرقلها.
 : خصائص العوملة االقتصاديةالثايناملطلب 

 :4اخلصائص أمهها ما يلي تتميز العوملة االقتصادية مبجموعة من
ــن الثــــورة   -1 ــية مــــن خــــالل االســــتفادة مــ ــدرات التنافســ ــاب القــ ــات الســــوق و الســــعي الكتســ ــيادة آليــ ســ

ــة ــات،  وثـــورة االتصــــاالت،  التكنولوجيـ ــة يف اإلنتــــاج أبقـــل تكلفـــة ممكنــــة  ،  و املعلومـ ــدرات املتمثلـ  وتعميـــق  تلــــك القـ

 
 . 182-181ص :2001،  16،  :العدد،  قسنطينة ،  جامعة منتوري،  جملة العلوم اإلنسانية،  "البعد االقتصادي للعوملة"،  مبارك بوعشة :  1
 . 29-28ص:  ،  2004، ،  االسكندرية ،  مركز االسكندرية للكتاب،  "دور الدولة يف ظل العوملة"  ،  مسعد حمي حممد    : 2

3: T.Levitt, Vincent Baudrand, Gérard Marie Henry, "Comprendre la Mondialisation", France: Groupe 

Studyrama, 2006, P:20.  
،  1 سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية اجمللد ،  جملة طرطوس للبحوث والدراسات العلمية ." العوملة االقتصادية والتجربة الصينية"،  أمحد شيخ إبراهيم،  أسعد ملي  : 4

 .. 61-60، ص:2017،  1العدد
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حيــث أصــبح الــزمن أحــد القــدرات  ،  وذلــك يف أقــرب وقــت ممكــن،  و أبعلــى جــودة ممكنــة و البيــع بســعر تنافســي
 التنافسية اليت جيب اكتساهبا يف ظل العوملة.

 االجتاه حنو االعتماد املتبادل مما أدى إىل: -2
 ؛مات االقتصادية الوافدة من اخلارجزايدة درجة التعرض للصد  ▪
 ؛سرعة انتقال الصدمات االقتصادية  ▪
 ؛تزايد أمهية التجارة الدولية كعامل حمدد للنمو ▪
 زايدة درجة التنافسية يف االقتصاد العاملي. ▪
كــأن تتخصــص كــل دولــة يف إنتــاج أحــد  ،  خلــق أمنــاط جديــدة مــن تقســيم العمــل الــدويل و التخصــص -3

 ذه املكوانت لصنع سيارة اتمة الصنع.مكوانت سيارة مث جتمع ه
حيـــــث أمجـــــايل إيـــــرادات اكـــــرب مخســـــمائة شـــــركة متعـــــددة  ،  تعـــــاظم دور الشـــــركات متعـــــددو اجلنســـــيات -4

 .من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي % 45اجلنسيات يف العامل وصل إىل حوايل 
إنشــاء املنظمــة العامليــة للتجــارة  خاصــة بعــد  ،  تزايــد دور املؤسســات االقتصــادية العامليــة يف إدارة العوملــة -5

فأصــبح هنــاك ثــالث مؤسســات تــدير  ،  وانضــمام معظــم دول العــامل إليهــا حيــث اكتمــل النظــام االقتصــادي العــاملي
العوملــــة مــــن خــــالل سياســــات نقديــــة وماليــــة وجتاريــــة تــــؤثر علــــى السياســــات االقتصــــادية ملعظــــم دول العــــامل وهــــذه  

 املؤسسات هي:
 ؛ؤول على إدارة النظام النقدي للعوملةصندوق النقد الدويل املس ▪
   ؛بنك العاملي املسؤول على إدارة النظام املايل للعوملةلا ▪
 املنظمة العاملية للتجارة املسؤولة على إدارة النظام التجاري للعوملة. ▪
تقلـيص درجــة ســيادة الدولــة يف جمـال السياســة النقديــة و املاليــة لصــاحل قـوى العوملــة مبــا يف ذلــك حتديــد   -6

ــة   ــة و مســـــتوايت الـــــدخل أو الرفاهيـــ ــادي و مســـــتوايت التشـــــغيل أو البطالـــ ــتثمار و النمـــــو االقتصـــ معـــــدالت االســـ
 االجتماعية و انتعاش أو ركود أسواق املال و أسعار الصرف.   

و املتزايــدة لــرأس املــال وقــد أدى ذلــك إىل تعــاظم االســتثمارات غــري املباشــرة عــن طريــق    احلركــة الســريعة -7
 أسواق املال العاملية.
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 : أهداف العوملة االقتصاديةالثالثاملطلب  -8
  :1طرح مؤيدو العوملة أهداف علنية جذابة من بينها

 املستويني احمللي والعاملي؛أن العوملة االقتصادية هتيء الفرص للنمو االقتصادي على   -
 ؛أن العوملة االقتصادية تزيد حجم التجارة العاملية وتنعش االقتصاد العاملي -

علمـاً ّ أن اهلـدف يعين عوملة ، أهنا تقـرب االجتاهـات العامليـة حنـو حتريـر أسـواق التجـارة ورأس املـال -
 ؛االقتصادايت العاملية وصبغها ابلرأمسالية

ميكـن أن حتلهـا الـدول مبفردهـا مثـل انتـشار  العوملة ّ حتل املشكالت اإلنسانية املشرتكة التـي الأن  -
 وانتقال األيدي العاملة من دولة ألخرى؛،  أسلحة الدمار الشامل وانتشار املخدرات وقضااي البيئة

العوملـة االقتـصادية كالبنـك الـدويل وهذه األهداف تنادي هبـا املنظمـات الرئيـسية التـي تلعـب دورًا فـي 
نظرًا لعـدم التـزام املنظمات ، لكنها مل تتحقق على أرض الواقع ، وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية

 كمـا،  واهليمنة التـي تبـديها الـدول الرأسـمالية علـى هـذه املنظمـات مبـا حيقـق مصاحل هذه الـدول، الدولية هبا أصالً 
فرفع مستوى املعيشة وزايدة الدخل ، يبـدو لنـا ّ أن سياسـات هـذه املنظمـات تتعـارض مـع هـذه األهـداف املعلنـة
 . يرتتب عليها من بطالة  وما، يعارض سياسة إزالة دعـم الـسلع املعيـشية أو زيـادة الـضرائب أو اخلصخصة

ة أهـداف خفيـة تتمثـل فـي هيمنـة الـدول الرأسـمالية على أما معارضو العوملة فيـرون ّ أن للعوملـة االقتـصادي
ابستخدام الشركات املتعددة اجلنسيات والبنك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل ومنظمة التجارة ، االقتصاد العاملي

والسيطرة ، وفرض توسيع النظام الربوي وربط اقتصادايت الدول املتخلفـة ابقتـصادايت الدول الرأمسالية، العاملية
وتغيري مفهوم ، علـى الـدول الناميـة بقـصد هنـب مواردهـا وثرواهتـا والقـضاء علـى اهلويـة الثقافية والوطنية لإلنسان 

 .ضـعاف دور الدولةعلى القيم االجتماعية الفطريـة وإاألسرة القائم  
 

  

 
 .67-66ص:، مرجع سابق، :أمحد عبد العزيز وآخرون 1
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 العوملة االقتصادية  جماالت:  الرابعاملطلب  
 املالية والعوملة اإلنتاج عوملةإىل أن العوملة االقتصادية تتحدد يف نوعني رئيسيني مها  اإلشارةدر جت  

 :1وسنوضحهما من خالل ما يلي
تتم عوملة اإلنتاج بواسطة الشركات املتعددة اجلنسيات وتتبلور عملية اإلنتاج  :اإلنتاجعوملة : الفرع األول
 :من خالل اجتاهني

حيث يالحظ أن التجارة الدولية زادت بدرجة كبرية يف العقد االجتاه اخلاص بعوملة التجارة الدولية:  -
 .حيث بلغ منو التجارة العاملية ضعفي منو الناتج احمللي اإلمجايل العاملي،  األخري من القرن العشرين

ويالحظ تزايد معدل منو االستثمار األجنيب املباشر  :املباشر األجنيباالجتاه اخلاص ابالستثمار  -
مبعدالت أسرع و أكرب من معدالت منو التجارة العاملية حيث وصل معدل منو االستثمار األجنيب املباشر يف 

خالل عقد التسعينات من القرن العشرين و يرجع ذلك ابلدرجة األوىل إىل تعاظم دور  13%املتوسط إىل حوايل 
 .ة اجلنسياتالشركات متعدد

هي الناتج األساسي لعمليات التحرير املايل الذي أدى إىل تكامل وارتباط  :العوملة املالية  :الفرع الثاين
وميكن االستدالل على ،  من خالل إلغاء القيود على حركة رؤوس األموال، احمللية ابلعامل اخلارجي،  األسواق املالية

 :هامني مهااملالية من خالل مؤشرين    العوملة
 .تطور حجم املعامالت عرب احلدود يف األسهم والسندات  املؤشر األول:
 .: تطور تداول النقد األجنيب على الصعيد العاملياملؤشر الثاين

 :تتلخص أهم العوامل املؤدية للعوملة املالية فيما يليو 
 ؛انتصار الرأمسالية -
 ؛ظهور فائض كبري لرؤوس األموال -
 ؛التكنولوجي  التقدم -
 ؛منو سوق السندات واألسهم -
 ؛إعادة هيكلة جمال اخلدمات املالية -
 .اخلوصصة يف اجملال املصريف -

  

 
،  2010،  1، العدداجلزائر ،  اجمللة اجلزائرية للعوملة و السياسات االقتصادية ،  "ّ هتدد مستقبلهاحتدايهتا و املخاطر اليت  ،  العوملة االقتصادية  "،  اجلوزي مجيلة  : 1

 . .41-40:ص
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يرتكز النظام االقتصادي العاملي الراهن على ثالثة أضـالع أساسـية  يت يف مقـدمتها النظـام النقـدي الـدويل  

املتمثــل ابلبنـــك الـــدويل مث النظـــام التجـــاري ممـــثال يف املنظمـــة  والنظـــام املـــايل الـــدويل  ،  متمــثال بصـــندوق النقـــد الـــدويل
 .العاملية للتجارة

 صندوق النقد الدويلاملطلب األول: 
ويعترب الصندوق احلارس والقائم على 1947. وبدأ مزاولة نشاطه يف عام 1944 أتسس هذا الصندوق عام 

وتيسري منو التجارة الدولية منوا ، التعاون النقدي الدويلإذ ترتكز أهدافه يف تشجيع ، إدارة النظام النقدي الدويل
، وحتقيق استقرار أسعار الصرف، والعمل على إلغاء القيود على العمالت األجنبية يف العمليات التجارية، متوازان

  ء.وتصحيح االختالل يف موازنة مدفوعات الدول األعضا
نقد الـدويل, ع مبَهمـة إدارة النظـام المؤسسة نقدية ومالية دولية قوية تضطل فصندوق النقد الدويل يعترب

أحسـن سياسـة اقتصاديـة للصنـدوق هبـدف حتقيـق  التثبيـت االقتصـادي والتكييـف اهليكلـي » «جحيـث تُعتـرب برام
ة ـة العوملـاركة يف حركـدويل واملشـاد الـصاج يف االقتـة لالندمـة الدولـّهل َمهمـ تسيتالتوازنـات النقديـة واملاليـة الـ

 .1االقتصاديـة
ولقـد أصبحـت هـذه الربامـج املقرتحـة علـى الـدول منـذ عـدة سـنوات هـي مفتـاح السياسـات االقتصاديـة 

الصنـدوق يبيّـن حركيتـه  فالتحـّول الوظيفـي الـذي يشـهده ، املطّبقـة يف العـامل حماولـة أخـذ مـكان السياسـات التنمويـة
يف ظـل العوملـة؛ حيـث كان يهـدف عندمـا بـدأ ميـارس مهامـه إىل إدارة وضمـان اسـتقرار النظـام النقـدي العاملـي؛ 

فأصبـح أكـرب ،  هـي حباجـة لالقـرتاض منـه أو حباجـة إىل جدولـة ديوهنـايتلكنـه أصبـح يفـرض براجمـه علـى الـدول الـ
 .وهـذا دليـل علـى تزايـد دور الصنـدوق يف إدارة أزمـة املديونيـة اخلارجيـة،  حنـة للقـروض يف العـاملمؤسسـة ما

 :2يـا يلـاء فيمـدول األعضـات الـن مدفوعـالالت يف موازيـة االختـدوق ملعاجلـراءات الصنـل إجـوتتمث
 ضرورة حترير التجارة وحترير أسعار الصرف؛  -
 بتخفيض العملة ومكافحة التضخم؛االلتزام    -
 احلّد من عجز املوازنة عن طريق ختفيض النفقات العامة وزايدة الضرائب؛  -
 إلغاء الّدعم لألسعار لكل السلع واخلدمات؛ -

 
،  اململكة العربية السعودية ، دار آيب الفداء للنشر والتوزيع، "رؤى استشرافية يف مطلع القرن الواحد والعشرون" : االقتصادية العوملة"، عبد احلليم غريب : 1

 . 85ص:،  2013
 املرجع نفسه. :  2
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 .توفري املناخ املالئم لالستثمار األجين  -
 املطلب الثاين: البنك الدويل

ابلوالايت املتحدة لبحث أسس  ) بريتون وودز(اجتمع ممثلون عن أربع وأربعني دولة يف  1944يف عام 
وأسفرت تلك ، نظام النقد العاملي بعد احلرب العاملية الثانية وإجياد قواعد جديدة للتعاون االقتصادي بني الدول

، لإلنشاء والتعمري وصندوق النقد الدويلاالجتماعات عن توقيع اتفاقية بريتون وودز متضمنة إنشاء البنك الدويل 
عن طريق توفري االئتمان مع صندوق النقد الدويل ة تكميلية مبهمليقوم  1946م وبدأ البنك الدويل أعماله يف عا

 :1فيما يلي  هأهداف وتتلخص،  الضخمةية  الطويل واملتوسط األجل للمشروعات التنمو 
عمليات االستثمار والتوظيف يف الدول األعضاء لتخفيف األضرار النامجة عن احلرب العاملية  تشجيع  -
 الثانية؛ 

 االستثمار األجنيب وتوفري الشروط والضماانت الالزمة لذلك؛  تشجيع  -
 الدول األعضاء على حتقيق التوازن يف موازين املدفوعات؛مساعدة   -
 التجارة اخلارجية للدول األعضاء؛  تنمية -
 .االئتمان واإلقراض الدويل  ظيمتن -

حيث أصبح يعد أحد ، بطبيعة احلال فإن دور وعمل البنك تطور من خالل تطور النظام العاملي
حيث توسعت أنشطته لدرجة أن أصبح يرمز إليه كمجموعة تضمن ثالث ، األقطاب الثالثة املسرية واملنظمة له

 :2العاملي و هذه املؤسسات هيمؤسسات رئيسية يطلق عليها جمموعة البنك  
 ؛الدويل لإلنشاء والتعمري  البنك   -
 ؛الدولية للتنميةالرابطة   -
 .التمويل الدولية  مؤسسة -
من خالل توجيه املوارد ، ورفع مستوى املعيشة، عمل اجملموعة على املساعدة يف حتقيق التقدم االقتصاديت

طريق النمو. بكل اختصار يسعى البنك إىل تدعيم عوملة النشاط املالية من الدول املتقدمة إىل الدول السائرة يف 
ويتجلى ذلك يف عملية تصفية القطاع العام كشرط من شروط تقدمي القروض ، االقتصادي وخاصة املايل

 
 . 328. :ص1996، ،  اجلزائر،  املؤسسة اجلزائرية للطباعة والنشر،  النظام النقدي الدويل""،  ضياء جميد املوسوي  : 1
 . 78.ص،  ابق د احلضريي، مرجع سحمسن أمح  : 2
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وذلك بشىت ، و يعمل البنك العاملي على تسخري كل قوته املالية لتشجيع رأس املال اخلاص الدويل، واملساعدات
 :منهاالطرق  

 العمل كوسيط لتدفق األموال إىل اخلارج؛ -
 تقدمي مساعدات مباشرة إىل الشركات املتعددة اجلنسيات؛ -
 يضغط من أجل زايدة اإلعفاءات الضريبية لالستثمارات األجنبية؛ -
 يرفض تقدمي القروض إىل احلكومات اليت متارس سياسة التأميم. -

 ارةاملنظمة العاملية للتج  املطلب الثالث:
ومعاانة هذه الدول ، وما ترتبت عنها من تدمري القتصادايت دول العامل، بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية

الذي جعلها تفرض بعض القيود اجلمركية والرسوم  األمر، من النقص الشديد يف احتياجاهتا من السلع واخلدمات
، عملية وضع قيود على التجارة الدولية بدأتمن هنا ، لتعويض خسائر احلرب، هبدف متويل اخلزانة العامة

 وابلتايل ظهرت احلاجة اىل وجود تنظيمات دولية تعمل على تنسيق العالقات االقتصادية 
، منظمة دولية للتجارة إلنشاءدولة  50 منتفاوض أكثر ، 1946عام  و االجتماعية والسياسية بني الدول ففي

دولة واتفقت على ختفيض التعريفة اجلمركية وتوصلوا إىل التوقيع حول االتفاقية  23وعلى هامش املؤمتر اجتمعت 
 .01/01/1948كعنوان مؤقت اليت بدأ تنفيذها يف   GAATوكانت   31/10/1947يف ، العامة للتعريفات والتجارة

واستمرت متثل اإلدارة متعددة األطراف اليت تنظم التجارة ، تولت اجلات ما يتعلق ابلسياسة التجارية
 وجرى تطوير هذه االتفاقية خلدمة التجارة الدولية.،  الدولية يف السلع بني األعضاء

بطريقة ختلو من ، إلجراء تنظيم التبادل السلعي بني الدول األعضاءوكانت اجلات تضع القواعد الالزمة    
ولتحقيق هذا اهلدف تضمنت االتفاقية أحكاما ومبادئ عامة نوجزها فيما ، العوائق والعقبات قدر اإلمكان 

 :  1يلي
أي أن ، على قدم املساواة األعضاءابلرعاية وذلك بوجوب معاملة مجيع الدول  األوىلشرط الدولة  -1

وكل معاملة تفضيلية مينحها طرف ، األخرىجيب منحها لألطراف ، امليزات املمنوحة ألحد أطراف االتفاقية
مع بعض االستثناءات اخلاصة ابلتجمعات  األعضاءبلد أخر تطبق حكما وفورا على مجيع الدول  إىلعضو 

 
،  بريوت ،  الطبعة األوىل،  " دار الوسام للطباعة والنشر،  وتطبيقية :" دراسة نظرية  التسهيالت املصرفية للمؤسسات واألفراد"،  : صالح الدين حسني السيسي  1

 .211ص:  1998
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وكذلك بعض االمتيازات اليت منحت للدول النامية من ، جلمركيةواالحتادات ا، ومناطق التجارة احلرة، اإلقليمية
 جلات؛يف ا األعضاءخالل جولة طوكيو مسحت لدول النامية احلصول على مزااي ال يتم تعميمها على ابقي  

ة بني السلع الوطنية املعاملة الوطنية: مبدأ التعامل ابملثل: وذلك اباللتزام بعدم التفرقة يف املعامل -2
 ة؛واملستورد
احلظر العام على القيود الكمية على الواردات : أي تقييد الواردات حبصص فيما عدا احلاالت  -3

 ؛اخلاصة للدول النامية اليت تعاين من مشاكل وعجز يف موازين مدفوعاهتا
والعوائق التجارية غري اجلمركية  اإلجراءاتاحلماية من خالل الرسوم اجلمركية :وليس من خالل  -4

 و الدعم احلكومي(؛،  القيود الكمية،  و املعيار الفين،  )املستوى التقين
و تقرر يف إعالن مراكش إنشاء منظمة تكون اإلطار املؤسسي والقانوين إلدارة االتفاقيات التجارية واليت 

يف بداية جانفي و .1948إىل مارس  1947نوفمربهي يف األساس فكرة صدرت من ميثاق هافاان يف الفرتة من 
بسويسرا ومت االتفاق على أن تكون املنظمة بدأ عمل منظمة التجارة العاملية بشكل رمسي يف مدينة جنيف  1995

ذات شخصية قانونية مستقلة تلعب الدور األساسي يف النظام التجاري وتشكل الضلع الثالث للنظام 
 والتعمري. االقتصادي جبانب كل من صندوق النقد الدويل والبنك العاملي لإلنشاء
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واالقتصاديني العرب مثل ، وجون دوانهيو، انييرى بعض املفكرين واالقتصاديني الغربيني مثل جوزيف 

 أن من أدوات العوملة االقتصادية مايلي:،  عبد املنعم السيد علي وعمرو حمي الدين
 املطلب األول:الشركات املتعددة اجلنسيات

االقتصاد تعد الشركات املتعـددة اجلنـسيات مـن أبـرز األدوات التـي تـستخدمها الرأسـمالية العامليـة فـي جـر 
مما أدى إىل سيادة ، ولعبت دورا كبريا فـي تـدويل االسـتثمار واإلنتـاج والتجـارة واخلـدمات، العاملي حنو العوملة

وأخـذت وسـائلها تلعـب دورا هاماً ً يف صياغة ثقافات ، أمناط عاملية يف أسلوب اإلنتاج والتسويق واالستهالك
دورها لتصبح حمور اقتصاد  وتناميلقد اتسع نشاط هذه الشركات . ياستهالكية شبة موحدة على الصعيد العامل

وذلـك مـن خـالل عملهـا علـى ، وتعمل على حتويل العامل كله إىل سوق عامليـة واحـدة ختـضع لـسيطرهتا، العوملة
ات ـدفقات وحتركـي تـتحكم فـا تـة أهنـخاص، اـامل الحتياجاهتـي العـصادية فـسياسات االقتـوال تكييـف خمتلـف الـنظم

 .1 األموال واألسهم العاملية  رؤوس
 املطلب الثاين : التكتالت االقتصادية الدولية واإلقليمية

وتؤدي ، تقوم هذه التكتالت بفرض سياسات اقتصادية رأمسالية على الـدول الناميـة تـصب فـي مـصلحتها
التجارة احلرة لدول  ومنظمـة، هذه التكـتالت االحتـاد األوروبـيومن أمثلة ، إىل عوملة اقتصادات الدول النامية

 .ASEANومنظمة   التـي تـضم الواليـات املتحـدة األمريكيـة وكنـدا واملكـسيك(NAFTA)أمريكا الشمالية  
اإلقليمـي فـي جماالت إن هـذه التكـتالت تعكـس درجـة عاليـة مـن كثافـة االعتمـاد املتبـادل وتقـسيم العمـل 

وينظر البعض إىل هذه التكتالت علـى أهنـا عوملـة جزئية تقـوم فـي ، االستثمار والتجارة وأنواع التبادل األخرى
أو كوسيلة تتبعها الدول املختلفة ، وفـي نفـس الوقـت جـدار ملواجهـة منـط العوملـة الـسائد، إطـار العوملـة الـشاملة
وتتحدد الشروط اليت جيب توافرها يف . شكالت التكامل الكوين اليت تدفع إليه العوملةهبدف املواءمة مع م

  :2مشاريع التكامل اإلقليمي وفقاً ألحكام اجلات بـ
أي وجـود جـدول زمنـي  وجـود خطـة عمـل حمـددة مـع تبيـان أهـداف ومراحـل اكتماهلـا وخطواهتـا (1-

 ؛.)سنة12حبدود عشر سنوات إال يف حاالت استثنائية تتفق عليها يف حدود  

 
 14.ص2000مصر،  ،  القاهرة ،  مكتبة مدبويل،  " العوملة واجلات"،  عبد الواحد الغفوري  : 1

 . 71ص:،  مرجع سابق ،  أمحد عبد العزيز وآخرون : 2
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إلغاء كافة القيود واحلواجز اجلمركية وغري اجلمركية بصورة كاملة خالل الفرتة الزمنية املـسموحة الكتمال 2-
 ؛املشروع

ساس ابلتزامات ـأو فـي حالـة امل، ام املـشروعـجـراء قيضرر من ـي قـد تتـمـنح مزايـا تعويـضية للـدول الت3-
  ؛سابقة ترتتب عليها حقوق مكتسبة للدول األخرى يف اجلات

ق وتعارض ـصة بتوافـان املختـدمها اللجـي تقـيات التـذ التوصـشروع بتنفيـي املـضاء فـدول األعـزام الـالت4-
 .املشروع

  : تداول األسهم والسندات والعمالت  املطلب الثالث
الدول  وغريها من أدوات االستثمار األجنيب غري املباشر الـذي ينـساب مـن والـى األسـواق املاليـة فـي

مـن مـديري  حيث ينتقل رأس املـال مـن دولـة ألخـرى فـي العـامل ببيـع تلـك األوراق أو شـرائها بقـرار، النامية
تلتـزم مبعـايري وشروط العوملة  وقـد يـتم سـحب تلـك األمـوال ملعاقبـة دول ال، ة اجلنـسياتالـشركات املتعـدد

 ..1يتسبب أبزمة اقتصاد حادةقد  مما  ،  االقتصادية ومتطلباهتا
 اتفاقيات التجارة الدوليةاملطلب الرابع:  

ات ـاملنتج تفـتح األسـواق العامليـة أمـامإن هذه االتفاقيـات تلعـب دورًا فـي حتقيـق العوملـة لـشروطها حيـث 
ممـا يعنـي ،  املـستوردة ومنافـستها  اتـة املنتجـدول مواجهـذه الـستطيع هـن تـه فلـوعلي،  وابطـق أو ضـة دون عوائـالغربي

لبـديل قـصري االقتـصار علـى االسـترياد وهـذا ا تعثـر العديـد مـن األنـشطة االقتـصادية ويكـون البـديل املتـاح إمـا
دة ـع األرصـا بيـوام، صاديـود االقتـة الركـضخم نتيجـالت ويزيـد، حيـث ستنـضب أرصـدة الـسيولة املاليـة، األمـد 
  .اإلصالح االقتصادي واللحاق بركب املنافسة العاملية  ةـة حبجـشركات العامليـي الـصادية فـاالقت

 
 . 71:ص  سابق،  مرجع  وآخرون،  العزيز  عبد  أمحد  : 1
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 تيواالنرتن  ةاملطلب اخلامس:وسائل االتصال احلديث
إن العوملـة تعتمـد علـى امـتالك املعـارف العلميـة والتكنولوجيـا وسـرعة تبادهلـا وأجهـزة اخلـدمات اليت توفر 

وهـذه الظـاهرة املتـسارعة سـيتبعها ابلضرورة تقليص مستمر يف ، هذه املعارف واملعلومات املرتبطة هبا والنامجة عنهـا
 القانونية التنظيمية.اإلجراءات  

فأكثر املعلومات اليت ينشرها االنرتنت تكـون بلغة ، لقد لعب االنرتنت دورًا يف الرتويج ألفكار العوملة
 .ليزية تنسجم مع جوهر العوملة وحقيقتهاإجن
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، املعلوماتتطور هائل وسريع يف تقنيات ، رافق انتشار فكر العوملة وانفتاح األسواق على بعضها عامليا

وتقنيات احلاسبات وتقنيات االتصاالت وتقنيات  الذي يقصد هبا ذلك املزيج من تقنيات االلكرتونيات الدقيقةو 
ونتيجة لذلك من القرن العشرين  األخريةوذلك يف السنوات الثالثني ، حفظ املعلومات ومعاجلتها ونقلها وتوزيعها

ا كبريا على تقنيات ادمصادها ورفاهية شعوهبا اعتد فيها اقتجمتمعات معلوماتية يعتم إىلحتولت اجملتمعات 
اليت توفر سرعة احلصول  املعلوماتخمتلف القطاعات االقتصادية على تقنيات  اعتمادوجتلى ذلك يف ، املعلومات

نتائج تقنية املعلومات ظهور بنوك املعلومات العاملية وشبكات  أهموكان من بني ، على املعلومات ودقتها
ووضعتها يف متناول مستخدمي  اإلنساينونتاج الفكر  علومات اليت مجعت املعرفة اإلنسانيةت املخدما

االستثمار يف جمال  وأصبح، من املوارد االقتصادية أساسيمورد  إىلوقد حولت ثورة املعلومات املعرفة ، الشبكات
املعلوماتية  أصبحتحىت ، من فرص العملويزيد  اإلنتاجيةيزيد يف  فهو، اإلنتاجاملعلومات والتقنية احد عوامل 

 واملعرفة حبق قاطرة التنمية والتطور االقتصادي يف خمتلف دول العامل .
 املطلب األول: ظهور اقتصاد املعرفة

وبعدها سادت أشكال أخرى من ، انت االقتصادايت القدمية تقوم على الصيد ومجع الثمارلقد ك
وفيها كان املورد األساسي يف االقتصاد هو ، زراعي استمرت آلالف السننياالقتصاد اإلنساين ذات طابع 

مث بعد ذلك جاء عصر ، وكان مالك األراضي يولون الناس القيمة ذاهتا اليت يولوهنا للحيواانت الزراعية، األرض
ن منتصف إذ بدأ م، حيث دام مائيت سنة تقريبا، وهو الشكل الرئيسي الثالث من أشكال االقتصاد، الصناعة

و يف ظل هذا االقتصاد كانت املعدات ، سبعينات القرن الثامن عشر يف بريطانيا وذلك بسبب الثورة الصناعية
وكان أرابب الصناعة يولون قيمة للناس بوصفهم جزءا ، واآلالت ورأس املال املادي املورد األساسي يف االقتصاد

نوع رابع من االقتصاد أطلق عليه اقتصاد املعلومات والذي وانطالقا من مخسينات القرن العشرين ظهر ، من اآللة
 تطور اليوم ليصبح اقتصاد املعرفة.

سادت يف اخلمسينات والستينات  املرحلة األوىل، وقد مر هذا االقتصاد اجلديد بثالث مراحل أساسية
بعينات والثمانينات من فسادت يف الس املرحلة الثانيةأما ، من القرن املاضي وعرفت مبرحلة معاجلة املعلومات

ويف ظل هاتني املرحلتني هيمنت أجهزة الكمبيوتر واليت كانت ، القرن املاضي وعرفت مبرحلة تقنية املعلومات
فهي مرحلة االقتصاد املبين  الثالثة املرحلةأما ، تستخدم كأجهزة قائمة حبد ذاهتا كل منها مستقل عن اآلخر
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أي أن املرحلة األوىل والثانية ركزات على القوة ، أجهزة الكمبيوتر ابلشبكات على املعرفة و اليت مت من خالهلا ربط
وبعد إطالق االنرتنيت يف تسعينات ، على قوة الربط ابلشبكات الثالثة املرحلةالساحقة للحاسوب بينما ركزت 

 القرن املاضي كانت البداية احلقيقية القتصاد املعرفة.
 اقتصاد املعرفةاملطلب الثاين: مفهوم  

فيها إىل نظام اقتصاد املعرفة حينما يصبح إنتاج  تصل اجملتمعات الساعية إىل تطوير نظم االقتصاد
واستخدام املعرفة هو أساس النمو االقتصادي وخلق الثروة وذلك ابإلضافة إىل عوامل اإلنتاج التقليدية من 

مهمة ولكن  تصبح املعرفة هي القوى الدافعة احملورية يف املواد األولية والتنظيم اليت ستظل ، رأس املال، العمل
النمو وإنتاج القيم وأساس بناء القدرات التنافسية لالقتصاد الوطين ومواجهة حتدايت التطور التقين واالبتكارات 

 املستمرة واملنتجات اجلديدة اليت تنهمر يف األسواق العاملية.
يف بناء نظم اقتصاد املعرفة إال أن األساس احملوري يف  ICTات ورغم أمهية تكنولوجيا االتصاالت واملعلوم

تلك النظم هو رأس املال البشري القادر على االبتكار واالخرتاع وتوليد األفكار واستخدام التقنيات العالية  
 وتطوير وممارسة نظم إدارية متفوقة.

االقتصاد الذي حتقق فيه املعرفة اجلزء األعظم من القيمة انطالقا مما سبق ميكن تعريف اقتصاد املعرفة أبنه" 
ومعىن ذلك أن املعرفة يف ظل االقتصاد أصبحت تشكل املكون األساسي ملختلف العمليات اإلنتاجية ، املضافة

 "1إذ يصبح النمو يزداد بزايدهتا.،  و التسويقية
املعارف واملعلومات يف  استخدامو املبين بشكل مباشر على إنتاج ونشر   االقتصاد يعرف أبنه" كما

 "  .2األنشطة اإلنتاجية واخلدمية املختلفة
لكن ، خالل ما سبق  ميكن مالحظة أن يف اقتصاد املعرفة يصبح للمعرفة دور أساسي يف خلق الثروة من

حتتلها لكن اجلديد هو أن حجم املساحة اليت ، هذا ليس جبديد فقد كان للمعرفة دور قدمي ومهم يف االقتصاد
بعبارة أخرى قدميا كانت املعرفة تستخدم يف ، وأكثر عمقا مما كان معروفا، املعرفة يف هذا االقتصاد اكرب مما سبق

أما اآلن يف هذا النوع من االقتصاد مل يعد هناك حدود ، حتويل املوارد املتاحة إىل سلع وخدمات يف حدود ضيقة

 
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ،  أطروحة دكتوراه غري منشورة، التطور التكنولوجي ودوره يف تفعيل إدارة املعرفة"" ، نويطه حسني :  1

 .49ص: ، 2010/2011، 03جامعة اجلزائر التسيري، 
املؤمتر ، "جديد اقتصاديالفعالة للمعرفة مصدر لتحقيق ميزة تنافسية يف ظل حميط  اإلدارة"خالدي خدجية، ، موساوي زهية، :فريد كورتل 2

 .11ص، 2005أفريل  23/25، األردن ، جامعة الزيتونة حول اقتصاد املعرفة العلمي اخلامس
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  ت يف دورها كل احلدود و أصبحت املعرفة هي اليت ختلق املوارد.بل وتعد ، لدور ملعرفة يف حتويل هذه املوارد
 وعليه ميكن القول أبن املعرفة هي القوة الرئيسية لتكوين الثروة وتقدم اجملتمعات.

 أمهية اقتصاد املعرفةخصائص و املطلب الثالث:  
 : خصائص اقتصاد املعرفة.الفرع األول

الوقوف أوال على أهم الفروقات بينه و بني االقتصاد الذي لفهم خصائص اقتصاد املعرفة أكثر البد من 
 :1و هو ما ميكن أن نلخصه من خالل ما يلي،  سبقه )االقتصاد الصناعي(

إىل الرتكيز على ، يف ظل االقتصاد املعرفة " حتول مركز الثقل من املواد األولية و املعدات الرأمسالية -
 املعرفة ومراكز البحث العلمي و التطوير.

وذلك ، تصف اقتصاد املعرفة " أبنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه ندرة على عكس االقتصاد الصناعيي -
بينما تزداد املعرفة ابلتعلم واملمارسة ، من الن املوارد العادية ميكن أن تتناقص جراء االستخدام و االستهالك

 واالستخدام و كذلك فإهنا تنتشر ابملشاركة".
ني والقيود والضرائب على أساس قوى يف اقتصاد املعرفة عكس االقتصاد من الصعوبة تطبيق القوان -
و مبا أهنا تشكل عنصر اإلنتاج األساسي فهذا ، حيث أن املعرفة متاحة للجميع يف كل أرجاء العامل، الصناعي

 وملة.أي مبفهوم آخر زايدة التوجه حنو الع،  يعين هيمنة االقتصاد العاملي على االقتصاد القومي أو الوطين
كما   روبرت غرانتخلصها ، انطالقا مما سبق ميكن القول أن القتصاد املعرفة جمموعة من اخلصائص

 :2يلي
 املعرفة  هي العامل الرئيسي يف اإلنتاج؛ -
 الرتكيز على الالملموس كاألفكار والعالمات التجارية بدال من اآلالت واملخزوانت واألصول املالية؛ -
 تطور وسائل االتصاالت اجلديدة؛انه شبكي من خالل   -
 انه رقمي وهذا ما له أتثري هائل على حجم وختزين ومعاجلة املعلومات؛ -
 انه افرتاضي و ذلك من خالل االعتماد على االنرتنيت؛ -
 تضاؤل قيود الزمان واملكان واخنفاض التكلفة مع تطور التكنولوجيات اجلديدة؛ -

 
املؤمتر العلمي اخلامس حول اقتصاد ، "التسويقية األنشطةانعكاسات اقتصاد املعرفة على "، أمحد شاكر العسكري، حممود جاسم الصميدعي: 1

 .15، ص:2005أفريل  23/25، األردن ، املعرفة جامعة الزيتونة
  واإلدارية، االقتصادية للعلوم الغري جملة ،"املعريف االقتصاد مؤشرات يف وأثرها املعرفة إدارة عمليات" احلدراوي، كرمي   حامد الشمري، جبار حممد:  2

 . 193-192ص، 2007 العراق،
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متتاز ابلسرعة يف تدفق املعلومات عن املنتجات وخاصة االعتماد على األسواق االلكرتونية واليت  -
 األسعار.

 املعرفة  اقتصادالفرع الثاين: أمهية  
برزت أمهية االقتصاد املعريف وتزايدت وأتكدت من خالل الدور الواضح الذي تؤديه املعرفة يف حتديد 

ويف ما تلبيه من ، ويف ما تنتجه، توسعهاويف ، الوسائل واألساليب والتقنيات املستخدمة يف خمتلف النشاطات
ومبا حيقق ، ومن مث  يف مدى ما حتققه من منافع وعوائد لألفراد و اجملتمع ، وما توفره من خدمات، احتياجات

، ومما زاد من مربرات التحول حنو االقتصاد املعريف وزايدة أمهيته هو النمو السريع للمعرفة، لالقتصاد تطوره ومنوه
 :1فضال عن ظهور تكنولوجيا ومنتجات جديدة وميكن عرض أمهها كما يلي،  علمية جديدةوظهور فروع  

 إن املعرفة العلمية اليت يتضمنها االقتصاد املعريف تعترب األساس يف توليد الثروة وتراكمها؛ -1
وحتسني نوعيته من خالل ، اإلسهام يف حتسني األداء و رفع اإلنتاجية وختفيض كلفة اإلنتاج -2
الوسائل و األساليب التقنية املتقدمة وابلذات يف اجملاالت الصناعية اليت تربز فيها صناعات األجهزة استخدام 

 واملعدات االلكرتونية الدقيقة وأجهزة احلاسوب وبرجمياته؛
اإلسهام يف توليد فرص عمل يف اجملاالت اليت يتم استخدام التقنيات املتقدمة اليت يتضمنها االقتصاد  -3
 يد فرص عمل تتسع ابستمرار للعاملني الذين لديهم مهارات وقدرات علمية متخصصة؛املعريف وتول
إسهام مضامني االقتصاد املعريف وتقنياته يف توفري األساس املهم والضروري للتحفيز على التوسع يف  -4

إنتاج معريف االستثمار وخاصة االستثمار يف املعرفة العلمية والعملية من اجل تكوين رأس مال معريف يساهم يف 
 متزايد؛

هيكلية  واضحة وملموسة يف االقتصاد مثل األمهية النسبية   تإسهام االقتصاد املعريف يف حتقيق تغريا -5
لإلنتاج املعريف وزايدة االستثمار يف املعرفة لزايدة الرأمسال املعريف  وزايدة األمهية النسبية للعاملني يف جماالت املعرفة 

 املرتبطة  ابستخدام التقنيات املتقدمة وزايدة األمهية للصادرات من املنتجات املعرفية.
  

 
 . 195-194ص:مرجع سابق، ،  حامد كرمي احلدراوي ،  حممد جبار الشمري  : 1
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 : متطلبات اقتصاد املعرفةالرابعاملطلب  
  : إدارة املعرفةالفرع األول  

 يف اجملتمعات املتقدمة لتحقيق تقدم تنافسي منللمؤسسات إنَّ إدارة املعرفة وفّرت الكثري من الفرص 
 ختفيضأيضاً سامهت يف و ، وأساليب عمل جديدة، ووسائل إنتاج جديدة، خالل ابتكارها لتكنولوجيات جديدة

اليت أصبحت اليوم من ، وكل ذلك دفع إىل خلق ما يسمى "صناعة املعرفة"، التكاليف وابلتايل زايدة األرابح
، أن هناك عدة أسباب جتعل املعرفة أساسية يف اجملتمع  David Skyrmeويعتقد  املوضوعات تداواًل. أكثر 

 :1اخلدمية وهذه األسباب هيو املهنية   للمؤسساتوخصوصاً  
واملواد ، زايدة حصة الصناعات املولدة للثروة اليت تعتمد على تكثيف املعرفة. مثل صناعة الوسائط -1
هي كلها استطاعت أن تنمو ، واخلدمات املهنية، والتكنولوجيات املتطورة)واليت تتضمن االنرتنت(، الصيدالنية

 بسرعة تزيد عدة أضعاف عما هو عليه يف الصناعات التقليدية.
من العمل هو يف جماالت تتعلق ابملعلومات أو ابملعرفة. حىت أن %( 70ر أن أكثر من )يُقدَّ  -2

)عمال مهرة ميلكون سر املهنة( أكثر من  knowledge workers الصناعات التقليدية لديها اآلن عمال معرفة 
 .manual workers  يدوينيعمال  

كما تعكسها أسعار  املؤسساتفقيمة العديد من ، دة يف قيمة األصول غري امللموسةهناك زاي -3
أسهمها هي عادة عشرة أضعاف أو أكثر من قيمة أصوهلا املسجلة يف احلساابت املالية. الفرق يعود بشكل كبري 

، كالعالمة التجارية وبراءات االخرتاع،  الذي يؤدي إىل زايدة األصول غري امللموسة، املال الفكري إىل رأس
 . Know- howواخلربات العلمية،  ألشكال األخرى من امللكية الفكريةوحقوق التأليف وا

من ، حيث هناك زايدة يف عدد جتار األصول غري امللموسة، واق اليت تتاجر ابألصول املعرفيةمنو األس -4
 .ملاليةمساسرة البورصة إىل التجار يف املشتقات ا

جراء زايدة حامسة يف اإلنفاق املخصص لتعزيز وإ وترشيدهادة هيكلة اإلنفاق العام إع :الفرع الثاين 
 ، مع توجيه االهتمام إىل البحث العلمي، ابتداء من املدرسة االبتدائية وصوال إىل التعليم اجلامعي، ةاملعرف

عنصرا وتوفري املناخ املناسب للمعرفة اليت أصبحت ، و العمل على خلق وتطوير الرأمسال البشري بنوعية عالية

 
جامعة  ، كلية االقتصاد و العلوم االدارية،  املؤمتر العلمي الرابع حول إدارة املعرفة يف العامل العريب، "متطلبات التحول حنو االقتصاد املعريف" ، :حممد خضري 1

 . 14-13ص،  2004  أفريل  28-26،  االردن ،  الزيتونة 
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وجتدر اإلشارة هنا إىل أن إنفاق الوالايت املتحدة األمريكية يف ميدان البحث العلمي ، هاما من عناصر اإلنتاج
 .  1وهذا ما جيعلها األكثر تطورا وديناميكية يف العامل،  واالبتكارات يزيد على إنفاق جمموع الدول املتقدمة األخرى

 املطلب اخلامس: مؤشرات اقتصاد املعرفة
املعرفة وفقا ألربع فئات خمتلفة أسهم يف وضعها منظمة التعاون والتنمية  اقتصادتصنف مؤشرات 

 :  2وهي كالتايل  االقتصادية
 مؤشرات العلم والتكنولوجيا :   -أ

مية وميزان واملنشورات العل االخرتاعإحصائيات براءات ، وتتمثل يف البياانت املتعلقة ابألحباث والتنمية
 والتكنولوجية.ومؤشرات التخصصات العلمية   املدفوعات التكنولوجي

 :  االبتكاراملؤشرات عن البحوث حول تنظيم نشاطات     -ب
النفاذ إىل نتائج ، التكنولوجية االبتكاراتوتتمثل يف  البحوث اخلاصة ابلتملك التكنولوجي كطرق محاية 

ومهارات   االبتكارإىل جانب البحث اجلماعي حول ، االبتكاراألحباث يف اجلامعات واملختربات ومصادر 
 ..  االبتكار

 املؤشرات املتعلقة ابملوارد البشرية :    -ج
رغم ذلك مازال هنالك القليل من ، املعرفة أمهية كبرية القتصادايتإن للمتغريات املتعلقة ابملصادر البشرية 

املعرفة وذلك يعود من جهة إىل نقص األعمال يف هذا  اداقتصمن  املؤشرات املعروفة جدا لدراسة هذا البعد 
 اجملال ومن جهة أخرى إىل صعوبة قياس كفاءات األفراد مباشرة .

والبياانت املتعلقة ، ملؤشرات املوارد البشرية مصدران رئيسيان :البياانت املتعلقة ابلتعليم والتدريب
 ابلكفاءات .

 :  واالتصاالتمؤشرات نشر تكنولوجيا املعلومات    -د
املرتكز على املعرفة بقاعدة  االقتصادالتقى ، اجلديدة واالتصاالتمع ظهور تكنولوجيا املعلومات 

النشاطات املكثفة يف املعرفة واإلنتاج ونشر  ازدهارمما أدى إىل تعزيز مشرتك بني ، تكنولوجية مالئمة
  .التكنولوجيات اجلديدة

 
كلية  ،  أطروحة دكتوراه غري منشورة،  ": دراسة حالة شركة سونطراكاملعرفة والذكاء االقتصادي لتحقيق املزااي التنافسية   إدارةتفاعل  "  ،  :تفرقنيت زوليخة 1

 . 14:ص،  2015-2014،  جامعة حممد خيضر بسكرة ،  العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري 
 . 21ص،  2006،  ، لبناناإلحصائيةاملعهد العريب للتدريب والبحوث  ،  ملعرفة و موقع املرأة من تطورها"مؤشرات اقتصاد ا"،  :مرال توتليان 2
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عديدة: من  ألسباباملعرفة  اقتصادحتتل مكاان جوهراي يف  واالتصاالتلتايل فإن تكنولوجيا املعلومات واب
ومن جهة أخرى فإن تكنولوجيا ، مكثفا االبتكارجهة يتم إنتاج هذه التكنولوجيا يف قطاع يكون فيه نشاط 

  هي دعامة لرتميز املعارف.   واالتصاالتاملعلومات  
ستجعل ، العاملي حنو التكامل االقتصاداملعرفة  ومن خالل توجهات  اقتصادمن خالل هذه النظرة على 

املؤسسات أن املعيار احلايل للتنافسية يف  اعتباروعلى ، املنافسة احلادة تستند بدرجة كبرية على املعرفة واملعلومات
أصبحت احلاجة ، ويف ظل اخلارطة العاملية اجلديدةرأس املال غري امللموس  موس إىلأخذ ينتقل من رأس املال املل

أكرب يف جمال البحث والتنمية وكذلك مواكبة التطورات التكنولوجية احلديثة اليت تساهم يف معاجلة  استثمارإىل 
 ونشر وتوزيع املعرفة .

هي القادرة على توفري كل املؤشرات اليت ميزة تنافسية  واكتساباليت جنحت يف حتقيق  فاملؤسسةوعليه 
املعرفة هي مرحلة  اقتصاداملعرفة وابلتايل تتجاوز إىل مرحلة تبين مشروع إدارة املعرفة ووضع أسس  اقتصاديتطلبها 

 أساسية للمرور إىل وضع مشروع إلدارهتا بصفة فعالة .
 :1عليها   اجلديداالقتصادي    من إجياد مكانة هلا يف ظل احمليط املؤسسةوحىت تتمكن  

األسواق  جبودة املنتجات وحتقيق امليزات التنافسية يف لالرتقاء واالبتكارتنمية قدرات التجديد والتطوير  -
 ؛العاملية

التقنيات  واستخدامتنمية القدرات التقنية الذاتية والتوسع يف نشر  تعزيز الكفاءات اإلنتاجية من خالل -
 واالتصاالت.املعلومات    تاجلديدة يف القطاعات اإلنتاجية واخلدمية  خاصة تقنيا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 12خالدي خدجية، مرجع سابق، ص:، موساوي زهية، فريد كورتل : 1
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هناك حتدايت متعددة ومتغريات كثرية ف، من أبرز التحدايت يف هذا العصر االقتصادية يعترب حتدي العوملة

 قليميا  إ، سواء كانت حمليا، االقتصادية تؤثر على املؤسسة عند أتديتها لنشاطاهتا يف عصر العوملة
 بروز التنافسية كحقيقة أساسية حتدد فشل  ات العصر اجلديد يف جمال األعمالومن أخطر خملف، أو عامليا
وهذا ما يفرض على املؤسسات العمل ، وذلك بدرجة كبرية مل تكن معهودة فيما سبق املؤسساتأو جناح 
 لتنافسية. من أجل حتقيق املزااي ا  ابستمرار
أن عوملة االقتصاد املتسارعة تفرض حتدايت كبرية على   Prusak and Davenportويرى العاملان    

ميزة  للمؤسسةواملعرفة هي اليت توفر ، وسرعة االستجابة وغريها، واإلبداع، واخلدمة، والقيمة، اجلودةك املؤسسات
اليت تدير املعرفة بنجاح تستطيع أن تتقدم إىل مستوى جيد من و ذات املعرفة الغنية  فاملؤسسة تنافسية مستدامة؛
 والكفاءة... إن ميزة املعرفة ميكن استمرارها ألهنا تعطي عائدات ومزااي متزايدة. وبعكس اجلودة واإلبداع

 .تزداد مع االستعمالفاملوجودات املعرفية  ،  تتناقص كلما مت استخدامها املادية اليت  ملوجودات ا
 :1يف ظل العوملة االقتصادية  االقتصادية  املؤسسة  تواجههاالتحدايت اليت  سنبني  يلي    فيماو 

 وتطور وسائل االتصال  التطور التكنولوجي  :املطلب األول

وتبادل املعلومات والتقنيات   خاصة يف جمال االتصاالت واملواصالت التكنولوجي والتطور لقد أدى التقدم
عمليات االتصال واالنتقال بني الدول والسرعة يف أداء  سهلت إذ أهنااحلديثة والفضائيات إىل طي املسافات 

واتساع   املعامالت االقتصادية الدولية سواء التجارية أو املالية، كما أدى إىل جتاوز احلدود السياسية للدول،
األسواق بصورة جعلت املنتجات أتخذ الصفة العاملية، كما أدى إىل تشابه أمناط االستهالك يف العامل بني شعوب 

وأصبحت الشركات  .ابلثورة الصناعية الثالثةخمتلفة الثقافات، وهذه التطورات هي نتاج حقيقي ملا يعرف 
 ج الذي يظهر يف دولة ما جندهواملؤسسات تعمل يف بيئة عاملية شديدة التنافس، فاملنت

و يف نفس اللحظة يطرح يف مجيع أسواق دول العامل سواء من خالل الفضائيات واألقمار الصناعية، أو من   
 .خالل شبكات االنرتنت

 
ملتقى أتهيل    "التحدايت اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية ومتطلبات التكيف مع املستجدات العاملية"  برودي نعيمة::   1

 .  118-117، ص:2006أفريل    17/18،  املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية
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كما أدى التقدم التكنولوجي ابملؤسسات لالهتمام بتنمية و نشر األساليب اإلنتاجية اليت تعتمد على 
 هبدف الزايدة من جودة املنتجات، ورفع إنتاجية األداء داخل املؤسسات، مما حيسن التكنولوجيا العالية 

 .ا مقارنة ابملنافسنيهب و يدعم املزااي التنافسية اليت تتمتع 

 عاملية التجارة املطلب الثاين:

االتفاقية العامة سعت دول العامل إىل توسيع دائرة التجارة الدولية وجعلها عاملية، وذلك من خالل إنشاء 
دف إىل حترير التجارة هت واليت 1995للتجارة والتعريفة اجلمركية واليت حلت حملها منظمة التجارة العاملية يف سنة ،

وبصفة أساسية حترير جتارة السلع الزراعية والصناعية، وكذا حترير اخلدمات ابإلضافة إىل امللكية الفكرية  .العاملية
  :العاملية للتجارة تسعى إىل حتقيق األهداف التالية  فاملنظمة  ...واالستثمار

 خلق وضع تنافسي دويل يف التجارة يعتمد على الكفاءة االقتصادية يف ختصيص املوارد؛ -1
 تعظيم الدخل القومي العاملي ورفع مستوايت املعيشة من خالل زايدة معدالت منو الدخل احلقيقي؛ -2
العامل وزايدة اإلنتاج املتواصل، واالجتار يف السلع واخلدمات مما يؤدي حتقيق التوظيف الكامل ملوارد  -3

 إىل االستخدام األمثل لتلك املوارد مع احلفاظ على البيئة ومحايتها، و دعم الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك؛
 توسع اإلنتاج وخلق أمناط جديدة لتقسيم العمل الدويل، وزايدة نطاق التجارة العاملي؛ -4
 .ماية املناسبة للسوق الدويل جلعله يعمل يف بيئة مناسبة ومالئمة ملختلف مستوايت التنميةتوفري احل -5

 .حماولة إشراك الدول النامية واألقل منوا يف التجارة الدولية بصورة أفضل

و من التأثريات منظمة التجارة العاملية على الدول النامية مبا فيها الدول العربية من جراء انضمامها إىل 
 :جند  OMCضوية   ع

تزايد حدة املنافسة الدولية نتيجة االلتزام بقواعد فتح األسواق ومن مثة اختفاء بعض الصناعات نتيجة  -
ا على مواجهة املنافسة الدولية سواء كانت منافسة سعرية أو منافسة مرتبطة جبودة السلعة وكفاءة هتلعدم قدر 

 .استخدامها
معدالت البطالة يف األجل القصري نتيجة لتدهور وإغالق بعض ستشهد الدول حالة من تزايد  -

 .املؤسسات غري القادرة على املنافسة
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احتماالت مزامحة الشركات الدولية لالستثمار الوطين خاصة بعد تطبيق اتفاق إجراءات االستثمار  -
ربى ذات السيطرة على حركة املرتبطة ابلتجارة،وهذا يعين تزايد أنشطة الدمج واالستحواذ، وانتشار الكياانت الك

 .االستثمارات يف الدول النامية

واجلزائرية منها على وجه اخلصوص  للمؤسسات االقتصادية أخر هتديدا ةياإللكرتون التجارةرب تكما تع
  :1حيث

ة إىل يحتول األسواق احملل إمكانية، كما أهنا حتقق وفاعليةاألسواق أكثر انفتاحاً  اإللكرتونيةجتعل التجارة  -
 ؛بصورة وضعت الشركات ومؤسسات األعمال حتت ضغوط مستمرة  عامليةأسواق  
ث أن يحىت يف السوق احمللي، ح العامليةاملنافسة  وإقحاماملنافسة  تكثيفيف  اإللكرتونيةتسهم التجارة  -
 ؛ألداء األعمال عرب احلدود مصراعيهافتحت األبواب على    اإللكرتونيةالتجارة  
للمستهلك ابحلصول على السلعة أو اخلدمات املطلوبة من أي مكان يف  اإللكرتونيةتسمح التجارة  -

بسبب  التقليديني نيد من املستهلكية أن تفقد العد يحمللكن للمؤسسات امي، وابلتايل تنافسيةالعامل وعلى أساس 
 .املنافسة الشرسة

 عاملية اجلودة:الثالثاملطلب  
ذيب التجارة العاملية هت وذلك من اجل، ترتب عن ازدايد املنافسة العاملية ظهور ما يعرف مبتطلبات اجلودة

و بنشوء اجلودة العاملية أصبحت كل شهادات اجلودة  .على ارتقاء مستوى ما يتداول فيها على حنو حيافظ
 International Organization for Standardisation   املمنوحة من منظمات عاملية للتوحيد القياسي مثل

  ISO يف املنظمة أن حتد من دخول  وابلتايل أصبح مبقدور الدول األعضاء، مبثابة جواز مرور دويل للتجارة العاملية
 .السلع واخلدمات املتدنية اجلودة إىل أسواقها دون أن يتعارض ذلك مع وثيقة املنظمة

 
  

 
 . 63سعد ملي، امحد شيخ إبراهيم، مرجع سابق: ص:أ:  1
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 زايدة التكتالت االقتصادية و االجتاه حنو االندماج و االستحواذ:  الرابعاملطلب  
متيزت الساحة العاملية بتوجه العديد من الدول للدخول يف اتفاقيات اقتصادية وتكتالت لزايدة القوة 

فالسوق األوروبية املوحدة و بدء قيامها أغرى العديد من الدول للدخول يف تكتالت ، التنافسية هلذه الدول
 .جهة الكياانت االقتصادية اجلديدةملوا

 اخلصخصة:اخلامساملطلب  
و اليت تعين أن اإلطار العام ملسرية االقتصاد العاملي يف القرن الواحد و العشرين هو نظام شبه واحد قائم  

 .السوق و فعاليات جهاز الثمن و تفاعل قوى العرض و الطلب  على عمل آليات
 التلوثعاملية احلد من  :السادساملطلب  

إذ أصبح لزاما عليها ترشيد استخدامها ، املؤسساتلقد أصبح التلوث من أخطر التحدايت اليت تواجه 
واستخدام املوارد غري الضارة بصحة ، اسرتاتيجيات خاصة حلماية البيئة من املخلفات اإلنتاجية ووضع ، للموارد
الصناعية إضافة إىل إعادة استخدام املنتجات واملخلفات يف املركزات واأللوان  وكذا احلد من استعمال، األفراد
و قد يعكس هذا االجتاه ، كما متيز عامل األعمال بزايدة الرتكيز على االندماج أو االستحواذ و التحالف  اإلنتاج

 عن طريق جتميع املوارد وزايدة الفاعلية  للمؤسساتاملوقف التنافسي  الرغبة يف زايدة
 .اقتصادايت احلجم املناسبو الوصول إىل  

 :1اليوم يفمتثلت    اكتسبت البيئة الصناعية مالمح جديدةبفعل التغريات أو التحدايت السابقة  
على املؤسسات ضرورة التنسيق بني اهتمامات الوقت احلاضر ومواجهة حتدايت اليوم مع العناية  -1

 ابلتحوالت املستقبلية املتوقعة واالستعداد هلا؛
ويف نفس الوقت الرتكيز على ، ونطاق السوق األعماللنمو والتوسع يف حجم حتمية ختطيط ا -2

 جماالت النشاط وأنواع العمالء وتشكيالت املنتجات واخلدمات ذات القيمة املضافة األعلى؛
يف ذات ، وحتسني مهارات وقدرات العامل الفرد اإلنتاجيةأمهية تنمية املوارد البشرية ورفع طاقاهتا  -3

 الوقت الذي جيب فيه تنمية فرق العمل املتجانسة ذاتية التسيري؛
احلرص على حشد املوارد وتكثيف اجلهود والرتكيز على يف جماالت النشاط املختارة لتحقيق أثر  -4

 ملموس ويف الوقت نفسه مراعاة اعتبارات التكلفة والعائد؛

 
 .94-93ص:، 2014، مصر، دار مسا للنشر والتوزيع، اإلدارة يف عصر العوملة واملعرفة""، السلمي: علي  1
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السوق  إىليف نفس الوقت الوصول ، احمللية واالستئثار بنسب متزايدة فيها ألسواقاأمهية تنمية  -5
 العاملية وحماولة إجياد موقع فيها؛

وذلك أبخذ مفاهيم العوملة يف االعتبار حني التعامل يف ، ضرورة التوفيق والتنسيق بني احمللية والعوملية -6
شاع التعبري عنه   لية حني التعامل يف السوق العاملي أو ماوكذا االستئناس ابلقيم واخلصائص احمل، السوق احمللي
  Glocalization (Think Global , Act Local- Think Local , Act Globalبكلمة مركبة 

 املنافسةحتدايت بل وهتديدات مصدرها النامية  وبشكل أكثر حتديدا تواجه املؤسسات خاصة يف الدول
، يف مجيع جماالت النشاط األداءوضرورة العمل املستمر على حتسني وتطوير ، اليت أتتيها من كل مكان   الشرسة

وحيقق للمؤسسة مواكبة املنافسة إن مل يكن التفوق عليها كما يثري ، وتنويع املنتجات وتطويرها مبا يرضي العمالء
عرفة العالية مشكالت من نوع جديد يضع املؤسسة التعامل مع النوعيات اجلديدة من العاملني ذوي املهارات وامل

يف مواجهة مستمرة مع ضرورة التوظيف الفعال لتلك املوارد البشرية املتميزة بتمكينهم ومنحهم الصالحيات 
 .املتناسبة مع خرباهتم

أمهها كيف ميكن للمؤسسات مواجهة تلك التحدايت واليت ، من خالل ماسبق تظهر عدة تساؤالت
تقنيات املؤسسة اليت جربتها يف السابق أن تكون وسيلتها للتعامل مع و  األساليبا؟ وهل تصلح تتصاعد يومي

وميكن  التغريات احلاصلة؟ معتناسب تأساليب جديدة  إتباعتلك التحدايت املستجدة؟ أم على املؤسسات 

 .ذلك أكثر من خالل الشكل املوايل    توضيح
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 املؤسسة والعوملة: العالقة بني   01  الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 ا
 
 
 
 

 . 20ص:،  2014، مصر ، للنشر والتوزيعدار مسا ، اإلدارة يف عصر العوملة واملعرفة""،  علي السلمي : املصدر

 
العوملة االقتصادية  وابألخصاليت تفرضها العوملة التحدايت يف ظل الشكل ميكن القول أبنه  من خالل

رة : إداومن أهم هذه األساليب االقتصادية لمؤسسةل اجلديد وضعالتتناسب مع  ظهرت أساليب إدارية جديدة
 .من ابرز هذه األساليب  تعترب  اليت  املعرفة إدارةو،  اإلدارة االلكرتونية،  الشاملةإدارة اجلودة  ،  التغيري

 
 
 
 

  

 اإلدارة  العوملة 

رـ فك هتديدات فرص ياتـ تقن   

 نظام أعمال جديد 
NEW BUSINESS 

SYSTEM 

 منوذج إداري جديد
NEW 

MANAGEMENT 

PARADIGM 



 ...... العوملة االقتصادية وحتدايهتا على املؤسسة االقتصادية ...............................................................الفصل األول: 
 

34 
 

 
خاصة ما تعلق منها إبمالءات ، والتحدايت املختلفة لبيئة األعمال الراهنة االقتصادية يف ظل العوملة

ورفع ، القاضية بتحرير التجارة العاملية، الدويل وصندوق النقد الدويل وشروط املنظمة العاملية للتجارة والبنك
وما يتبع ذلك من رفع احلماية عن ، األموال عرب الدول احلواجز وفتح احلدود أمام تدفق السلع واخلدمات ورؤوس

فإن ، تنافسيةمعها من مزااي  املؤسسات واملنتجات القومية أمام منتجات املؤسسات األجنبية بكل ما حتمله
األورويب  الشراكة مع دول اإلحتاد اتفاقواجلزائرية منها على وجه اخلصوص خاصة بعد توقيع  االقتصاديةاملؤسسة 

 .ستجد نفسها يف مواجهة مجلة من التحدايت،  للمنظمة العاملية للتجارة  نضمام املرتقب للجزائر  واال
، منوها، مجيع النواحي من املؤسسات األثر الكبري على هلا التغريات اليت يعرفها عاملنا املعاصر وابلتايل فان
ألزمت املؤسسة بتطوير كما ،  نظرة املؤسسات للزابئن واألسواق، وسائل اإلنتاج املستعملة، تنظيمها وهياكلها

واستقطاب وتنمية الرصيد ، أساليبها وحتديث تقنياهتا ملواجهة قوى املنافسة املتزايدة والبحث عن مصادر املعرفة
وتعد  وظيفه يف كافة عملياهتا ملواكبة هذه الثورة اإلدارية اجلديدة أو كما تسمى إدارة املعرفة.املعريف للمؤسسة وت

هذه األخرية توجها إداراي حديثا وحتميا للمؤسسات املعاصرة يف ظل التحدايت الراهنة نظرا ملا تقدمه من قيم 
 ملوايل.معرفية وسوف نتعرف أكثر على هذا األسلوب اإلداري احلديث يف الفصل ا
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 : الثانيالفصل 
 

  المعرفة إدارة
 -النظري اإلطار–
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 :متهيد
  واإلدارة االقتصاد منظومة تشكيل  تعيد  مؤثرة قوى بروز تقريبا   الزمان  من عقدين منذ  العامل يشهد 

 والتكنولوجيا،  االقتصادية  العوملة تيار يف القوى هذه أهم وتتمثل. املتبعة االسرتاتيجيات يف أساسيا تغريا   يوتستدع
 وتنعكس . والسياسية االقتصادية لكاهليا  يف والتغري العمالء مطالب يف والتغري، املنافسة  حدة وزايدة، اجلديدة

 املبادرة زمام أتخذ و واالستجابة  التكيف سريعة تكون  أن  إذ جيب  أشكاهلا بكافة املؤسسات على القوى هذه
 وحتسني لتطوير  تسعى اليت املداخل من العديد  ظهور ذلك بكوا  وقد   .استمراريتها على حتافظ أن  تستطيع  حىت

   احلجم  تقليص بينها من اسرتاتيجيات عدة ظهرت كما،  وغريها الشاملة اجلودة إدارة، اهلندسة إعادة : مثل األداء
 األرابح وزايدة الثابتة  النفقات ختفيض  يف الرغبة ضغط حتتالشائعة يف عقد الثمانينات    اإلسرتاتيجيةواليت كانت  

  وا كتر  العاملني أن  ذلك، مهمة وخربات ملعارف املؤسسات فقدان  احلجم تقليص إسرتاتيجية على ترتب وقد .
 أن  ذلك شأن  من وكان ، السنني مدار على لديهم متاكتر  اليت واخلربات املعارف تلك معهم وأخذوا العمل
   إلعادة اهب واالحتفاظ العاملني عقول  يف املوجودة املعرفة ختزين كيفية يف البحث إىل املؤسسات من العديد   سعت

وساعد التطور ، (Knowledge Management) املعرفة إدارةاستخدامها يف املستقبل وهو ما يعرف اآلن ابسم 
 احلصول مصادر ىف اهلائل والنمو للمعلومات املستمر التدفق بفعل املعرفة إبدارة االهتمام زايدة على التكنولوجي

 مشكلة على للتغلب محاولةك املعرفة إبدارة االهتمام استلزم  مما القلق من حالة عنه  نتج الذي األمر، عليها
مفهوم  لدراسة األولاملبحث  لذا سنخصص .فعال بشكل املتزايدة املعرفة من واالستفادة املعلومات انفجار
 الثايناملبحث  أما، مصادرها، أنواعهاكما سنبني ،  الفرق بينها وبني املعلومات والبياانت واحلكمة وسنربزاملعرفة 

يف و  أمهيتها.،  أهدافها،  خصائصها،  مراحل تطورها، تعريفها  إىلاملعرفة حيث سيتم التطرق   إلدارةفسوف خيصص  
املبحث  أما، وتطبيقها اختزينه ااملعرفة من حيث اكتساهبا توليده إدارةعمليات إىل سيتم التطرق  الثالثاملبحث 

 .إدارة املعرفة  إلسرتاتيجية  اخلامسسيخصص املبحث    حني  يففة.املعر   إدارة  لنماذجفسيخصص   الرابع 
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 تسمى ما مؤخر ا وظهرت، Knowledge Economy املعرفة ابقتصاد يسمى ما إىل فرتة منذ  العامل انتقل

 يف األساسي العامل هي  املعرفة وأصبحت Knowledge-based organizations املعرفة على  املبنية املنظمات
 وسيطرة نفوذ لزايدة الرئيسي واملصدر،  الثروات لتكوين احملركة العوامل وإحدى،  للمؤسسات التنافسية  امليزة حتقيق
 املستدامة التنمية لتحقيق كافية ذاهتا حد  يف واملالية والبشرية ملاديةا التقليدية املوارد تعد  ومل .واجملتمعات الدول

  ومتيز  األمم تقدم مدى يف الفارقة العوامل من الفكري املال ورأس  املعرفة أصبحت وإمنا، واجملتمعاتللمؤسسات 
 األجل يف املؤسسات وجناح ستمرارضرورية ال Knowledge Management  املعرفة إدارة وأصبحت  .املؤسسات

 .الطويل

 :مفهوم املعرفة األولاملطلب  
 واليت منهمواحد    كل نظرة ابعتبار طبيعي شيء وهذا،  املعرفة مفهوم حول والباحثون الكتاب اختلف لقد 

 بعض يالحظ النظر وجهة تعكس اليت العملياتية أو اللغوية التعريفات إىل وابالستناد،  واجتاهاته ميوله مع  تتناسب
 متييزها هو  املعرفة لفهم الشائع  واملدخل، وإدارهتا وتنظيمهالها ومداخ املعرفة كلمة   فهم  يف  االلتباس أو الغموض

 :وهي    هبا املرتبطة املفاهيم عن أوال
 Dataالبياانت  :  الفرع األول

 إىلمل تتحول  ما، ليست ذات قيمة بشكلها األويل هذا، تعرف البياانت أبهنا" مواد وحقائق خام أولية
 "1شكل له معىن  إىل  وحتويلها، فاملعلومات هي البياانت اليت متت معاجلتها،  معلومات

 .2"... واليت تنتج عن املالحظة أو القياسأصوات،  كلمات،  أرقام،  صور خامكما تعرف أبهنا"  
 3"خارج سياقها  ترد" عناصر خام  أبهنا lumentritt B& ohenston J  رفها  ع  وقد 

وراء من مغزى  اليس هل ة ولكنببساطة موجودإهنا ، سياق ودون مادة خام "  البياانت أبهناتعرف و 
 .4"لالستخدام غري صاحلة  صاحلة أوقد تكون  ،  ميكن أن توجد يف أي شكل من األشكال  وجودها

 
  . 35ص:،  2005،  للنشر والتوزيع، عمان  دار املسرية،  "وتكنولوجيا املعلومات  اإلدارية"نظم املعلومات  ،  : عامر ابراهيم قندليجي 1

2 :Donald Hislop," Knowledge Management in  Organizations a Critical Introduction  ",Oxford University 

Press,First Published,2005,P:16. 
3 :Philip Paquet "De L’information A La Connaissance ", , Laboratoire Oreleanais De Gestion, Cahier De 

Recherche N 01-2006,P:10. 
4 : Todd R. Groff and, Thomas P. Jones," Introduction to Knowledge Management: KM in Business", 

Butterworth–Heinemann publications,USA,2003,p:2. 
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البياانت جمموعة من احلقائق املوضوعية الغري مرتابطة يتم إبرازها من خالل ما سبق ميكن القول أبن   
حتليلها ووضعها يف ، تنقيحها، تصنيفهاوتقدميها دون أحكام أولية مسبقة. وتصبح البياانت معلومات عندما يتم 

 إطار واضح ومفهوم للمتلقي.
 Information  املعلومات:الفرع الثاين

حبيث تعطي معىن ، املنسقة بطريقة توليفية مناسبةو  املنظمةتعرف املعلومات أبهنا" جمموعة من البياانت 
 املعرفة  إىلمن االستفادة منها يف الوصول  اإلنسانمتكن ، و املفاهيم األفكاروتركيبة متجانسة من ، خاص

1و اكتشافها
" 

هي البياانت اليت متت معاجلتها أو تنظيمها أو وضعها يف السياق حبيث يكون هلا " أبهناوتعرف أيضا 
 2معىن وقيمة للشخص الذي يستلمها"

 .3قيمة ملستخدمها"كما تعرف أبهنا " عبارة عن بياانت مت إجراء املعاجلة عليها لتصبح ذات   
  Knowledgeاملعرفة :  الفرع الثالث

 الكلي  لإلدراكيف حني أن العلم يقال ، اجلزئي أو البسيط اإلدراكاملعىن اللغوي للمعرفة هو 
 امعلومات أو حقائق ميتلكه "كذلك فقد مت تعريف املعرفة أبهنا،  دون علمته، لذا يقال عرفت هللا، أو املركب

  4"شخص عن شيء ما
 تصور جمرد واسع.  أهنافهي تدل على   اإلغريقيةاملعىن الفلسفي كما جاءت به الفلسفة    اأم
جمموعة من املعلومات مضافة إليها خربة وفهم للسياق "أبن املعرفة هي   Davenport  & al  يرىو 

 5"قيمة وفعالية من املعلومات إذ أهنا جاهزة الختاذ القرار والقيام أبداء األعمال  أكثروهي    ،والتعبري عنه

 "6اإلميان احملقق الذي يزيد من قدرة الوحدة أو الكيان على العمل الفعال"  املعرفة أبهنا  Nonaka يعرفو 

 
 . 08ص:،  1991،  ، القاهرةاألكادميية املكتبة  ،  " املعاجلة االلكرتونية للمعلومات" ،  عمر السعيد خشبة: 1

2 : Efraim Turbain, Linda Volonino," Information Technology for Management Improving Strategic and 

Operational Performance", 8th Edition, John Wiley & Sons, Inc, USA,2011,p:33. 
  

كلية االقتصاد  ،  املؤمتر العلمي الرابع حول إدارة املعرفة يف العامل العريب  "،  رؤاي تشخيصية للمجتمع املعريف يف ظل اقتصاد املعرفة"،  سلوى أمني السامريي  : 3
 2.:ص،  ،  2004  أفريل  28-26،  االردن ،  جامعة الزيتونة،  والعلوم االدارية 

 25ص:،  2009،  2ط،  عمان ،  دار املسرية للنشر والتوزيع ،  املدخل إىل ادارة املعرفة""  ،  غسان العمري ،  عامر قنديلجي،  عبد الستار العلي : 4
 . 5ص:،  2004،  عمان ،  جامعة الزيتونة ،  نظم املعرفة"  إدارة"،  :مطريان عبد هللا املطريان 5
جامعة الشرق  ، رسالة دكتوراه غري منشورة، "املنظمة  أداءعلى  أثرمهاو  املعرفة إدارةالقيادة التحويلية يف تفعيل  أسلوبدور "، خليل العطوي  إبراهيم:  حممد  6

 .  49ص:،  2010،  األوسط 
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تكسبه من معلومات  ما إضافةوذلك عن طريق ، املؤسسة وأ األفراد"تراكم لدى  أبهنااملعرفة   Daftويرى 
وتكون على نوعني ظاهرة يسهل التعبري عنها ، واخللفية الثقافية اليت متتلكها مسبقا، و الفكر املسبق، اخلربات إىل

 ."1األشخاص  إىلوضمنية يصعب التعبري عنها بسهولة ويصعب نقلها 
، أو إجياد شيء مـحدد، حمددة املعلومـات إلـى أداء لتحقيـق مهمـة" ترمجـة أبهنا:  Peter Drukerوعرفها 

 .2 "الفكرية  و هذه القدرة ال تكون إال عند البشر ذوي العقـول واملهـارات
ويتجسد يف املنتجات واخلدمات ، نتاج للتعلم الفردي واجلماعي أبهنا" Klaus & Kumtaكما عرفها 

املعرفة ف .ظاهر ةرفاملع ولكن جزء صغري من، يف املؤسسات ويف اجملتمع  وجتربة األفرادخبربة  مرتبطة املعرفةف .والنظم
 .3سلوك األفراد و أفعاهلم"دد  هي اليت حت  الضمنية إىل حد كبري  

وتعترب ، مزيج بني املعرفة الصرحية والضمنية"فهي  organizational knowledge  املعرفة التنظيميةأما 
 .4"وعن تفاعل الفرد مع املؤسسة، هذين النوعني من املعرفةنتاج تفاعل بني 
واليت ميكن توصيلها ، املرتاكمةواملعلومات واحلقائق ن املعرفة هي اخلربة والفهم ميكن القول أب مما سبق

 املعلومات واملعرفة.  ،  يوضح العالقة بني: البياانت 02رقم   شكليلي الوفيما  وتقامسها واملشاركة فيها.  
 : العالقة بني البياانت املعلومات واملعرفة 02رقم  الشكل  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 . 68، ص، 2007، 1ط، عمان، مؤسسة وراق للنشر والتوزيع  املمارسات و املفاهيم"، املعرفة إدارة " ، رحبي مصطفى عليان  املصدر: 

 
 . 9صمرجع سابق،  مد كرمي احلدراوي،  حا،  :حممد جبار الشمري  1

 . 9، ص:2005،  رةھالقا،  اإلداريةاملنظمة العربية للتنمية  ،  "املعرفة  إدارة  "،  صالح الدين الكبيسي  : 2
3 : Klaus North,Gita Kumta," Knowledge management Value Creation Through Organizational 

Learning",Springer Switzerland, 2014, ,p: 31 .  
جامعة حممد خيضر  ،  اإلنسانية جملة العلوم  ،  "إدارة املعرفة وإشكالية حتسني أداء  املنظمات يف ظل الرهاانت املعاصرة"،  بلبال حسناوي،  : فوزي عبد الرزاق  4

 .   375ص:،  2015نوفمرب  ،  42العدد،  بسكرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعرفة البيانات المعلومات

،  قوائم،  مواد أولية

أسماء ، أرقام، رموز  

توليف أو معالجة بواسطة  

 الحاسوب 

وسائل تكنولوجيا  

 المعلومات و االتصال 

معرفة ضمنية أو  

 معلنة
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 Wisdomاحلكمة  :  الفرع الرابع
،  املواقف اخلالفيـة هي استخدام املعرفة املعرب عنها يف مبادئ للوصول إيل قرارات حكمية حولاحلكمة 

 فهي متثل ذروة اهلرم املعريف مبواجهة أعقد العمليات اليت ميارسها العقل البشري لتقطري املعرفة
 إيل حكمة من أجل فتح آفاق معرفية جديدة وكسر القيود واقتناص الفرص اليت تؤدي إلـي أفضـل

  أفضـل النتـائج أبقـل التكـاليفالنتائج املتمثلة ابإلبداع واالستغالل األمثل للموارد للوصول إيل
 يوضح هرمية املعرفة. 03  وفيما يلي شكل رقم  .1واختصار األزمان واملسافات
 : هرم مستوايت البياانت واملعلومات واملعرفة و احلكمة03  لشكل رقما

 
 . 60: ص، 2005، عمان، الوراق للنشر والتوزيع ، "  املعرفة   إدارة"،  : جنم عبود جنم   املصدر

 
 .69ص:  2007، 1ط، عمان ، " مؤسسة وراق للنشر والتوزيع املفاهيم و املمارسات، املعرفة ادارة" ، :رحبي مصطفى عليان  1

WISDOM الحكمة:

ستند تراكم معرفي وتفكير متقدم م
.على شخص ذو قيم و التزام

:KNOWLEDGE المعرفة

معلومات مرتبطة بقدرات المستخدم وخبرته
ة التي تستخدم في حل مشكلة او ايجاد معرف

جديدة

INFORMATION المعلومات

بيانات مختارة و مترابطة تم تحليلها

DATA  البيانات

رموز و ارقام و عبارات و سياقات مبعثرة و غير 
مترابطة
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 احلالة تغري اليت هي واملعلومات، معىن وهلا منظمة تكون  أن  شرط املعلومات من جزء فالبياانت، إذن
 بل  فقط مفيدة تكون  أن  يكفي فال، والتطبيق لالستخدام ختضع  أن  شرط  للمعرفة تؤدي أي، لإلنسان  املعرفية

 فاملعلومات جليا يتضح بينهما الفرق فإن  واملعرفة املعلومات بني خيلطون  وللذين .مفيد  بشكل تستخدم أن 
 تعتمد  وضمنية  ديناميكية فهي املعرفة أما، والعرض االستنساخ وسهلة ومكتوبة صرحية األفراد عن مستقلة  ساكنة

 .املعلومات من شأان أعلى أهنا كما منهم معانيها وتستلهم  األفراد على
 أمهية املعرفةاملطلب الثاين:  
 :  1املعرفة يف نقاط حمددة كما يليميكن إبراز أمهية  

والتصميم واهليكلة تكون   يقـكال للتنسـاد أشـا العتمـالل دفعهـن خـم، املؤسساتة ـي مرونـة فـهمت املعرفـأس1-
 ة؛أكثر مرون

املتواصل  واالبتكار    وحفـزت اإلبـداع،  داعالرتكيز علـى األقسـام األكثر إبل  للمؤسسةأاتحت املعرفة اجملال  2-
 ؛ألفرادها و مجاعاهتا

لتتكيف مع ،  املؤسسةيف    إلـى جمتمعـات معرفيـة حتـدث التغييـر اجلـذري املؤسساتأسـهمت املعرفـة فـي حتـول  3-
 ؛و لتواجه التعقيد املتزايد فيها،  التغيري املتسارع يف بيئة األعمال

واستخدامها لتعديل ،  عرب بيعها واملتـاجرة هبـا  كمنتوج هنائي،  أن تستفيد من املعرفة ذاهتا للمؤسساتميكن 4-
 ؛منتج معني أو إلجياد منتجات جديدة

 ؛مؤسساهتمىل كيفية إدارة إ  املؤسساتترشد املعرفة مديري  5-
 ؛تعد املعرفة البشرية املصدر األساس للقيمة6-

 .املعرفة أصبحت األساس خللق امليزة التنافسية و إدامتها  -7
 املعرفة  أنواع  :الثالثطلب  ملا

فضــال  ،  وأهــدافهاليــة املشــاركة فيهــا وتبادهلــا والغايــة مــن تطبيقهــا  آاملعرفــة ابخــتالف مصــادرها و   أنــواعختتلــف  
 : 2هي  أنواع أربعة إىل )Lundvall(فقد صنفها ، ووجهات نظر الباحثني  آراءعن اختالف 
 ؛ميكن ترميزهاة حول احلقائق اليت : تعرب عن املعرف(Know-what)ماذا   –معرفة  ➢
 ؛ن املعرفة حول املبادئ والقوانني: تعرب ع(Know-Why)ملاذا –معرفة  ➢

 
 . 13ص:، مرجع سابق،  "املعرفة  إدارة  "، ، صالح الدين الكبيسي:  1
 . 23ص:، املرجع نفسه: 2
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 ؛القابلة لتنفيذ مهمة معينة بنجاح: وهي املهارات (Know-how)كيف –ة معرف ➢
 ماذا او من يعرف كيفية اداء ماذا. –وهي املعلومات حول من يعرف  :(Know-who)من -معرفة ➢

القائمة على املعرفة  املؤسساتيعتمد بشكل كبري يف  آخرتصنيفا  قدمف  M. H .Zack أما ميشيل زاك 
 :1ثالث مستوايت هي  إىلقسمها    حيث

 وهي النوع األدىن من املعرفة الـذي يسـتخدم فـي إدامـة( CORE K)املعرفة اجلوهرية  ➢
 العمليات الصناعية واإلجراءات واألساليب الصـناعةمثل ، العمليات الصناعية وتطبيقاهتا املختلفة

  ؛معينه
املنافسة  مـن اكتـساب قـدرة املؤسسةوهي املعرفة اليت متكن    (Advance K) :املعرفة املتقدمة  ➢

على اكتساب املزيد مـن املعرفـة لتحقيق التفوق  فيصبح تركيزهـا، وذلك عندما ختتار أن تنافس على أساس املعرفة
 ؛ يز عن منافسيهاتتم  املعرفة لكي  املنافسني ورفع جودةعلى  

، القطاع القدرة علـى قيـادة املؤسسة وهي املعرفة اليت تعطي  :( Innovation.K)    املعرفة اإلبتكارية ➢
من تغيري قواعد اللعبة ابألسلوب  مما ميكنهاواضحا مقارنة مع املنافـسني  املؤسسةيز احلالة يكون متهذه ويف 

  .والتوقيت اليت حتدده
 :2هي أقسام  أربعة  إىلاملعرفة    prusak   وصنف  
، األساسية للعلوموالقواعد  األسس، : تتعلق ابملبادئ و القوانني العامة النظريةاإلدراكيةاملعرفة  ➢
 القواعد العلمية.و   والقوانني  
وامتالك  األشياءو  األعمالتتعلق ابملهارة والرباعة الفنية والقدرة على اجناز  )التقنية(: املعرفة الفنية ➢

التمرينات والتدريب الكايف على اجناز املهام و حتقيق التماثل والتطابق يف املمارسات العملية للعاملني الذين 
 يؤدون املهام نفسها.

 .أساسية  ةملمارسات االجتماعية بصور :اليت تظهر يف امعرفة احلكمة التطبيقية و العملية ➢
جتاهات والقدرات اخلاصة اليت تلزم يف حقل ما :وهي تعرب عن مزيد من النزاعات واالاملعرفة اهلجينة ➢

 النجاح و التفوق يف ذلك احلقل.  إىلتؤدي  و 

 
 31ص:، مرجع سابق، غسان العمري، عامر ابراهيم القندليجي، : عبد الستار العلي 1
كلية االقتصاد  ،  املؤمتر العلمي الرابع حول إدارة املعرفة يف العامل العريب"  واألداءاملعرفة   إدارةخل العالقة بني استخدام مد" ، فارة أبوأمحد  :  يوسف  2

 . 7-6ص:،  2004  أفريل  28-26،  األردن ،  جامعة الزيتونة،  اإلدارية والعلوم  
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ــن   ــا مـ ــهرأمـ ــنيفا  أشـ ــة  تتصـ ــة   حيـــث   Polanyiتصنننني   املعرفـ ــنف املعرفـ ــمنية    إىلصـ ــرىضـ ــاهرة  وأخـ  ،  ظـ
ــد   و ــة  Nonaka  أكـ ــة  أمهيـ ــة للمعرفـ ــات اخلالقـ ــنيف يف املؤسسـ ــذا التصـ ــنيف  ،  هـ ــذا التصـ ــد هـ ــرويعـ ــتخداما    األكثـ اسـ

 :وميكن توضيح النوعني كما يلي، اغلب الكتاب و الباحثني  إبمجاع
 Explicit knowledge الصرحية:  أواملعرفة الظاهرة   ➢

 املؤسســــــــة ومنهـــــــا )الكتيبــــــــات املتعلقـــــــة ابلسياســــــــات    أرشـــــــيفهـــــــي املعلومــــــــات املوجـــــــودة و املخزنــــــــة يف  
داخـــل املؤسســـة الوصـــول    لألفـــرادويف الغالـــب ميكـــن  ،  واملســـتندات و معـــايري العمليـــات و التشـــغيل (  اإلجـــراءاتو  

و ابلتـايل هـي  ،  ءات و الكتـبو استخدامها و ميكـن تقامسهـا مـع مجيـع املـوظفني مـن خـالل النـدوات و اللقـا إليها
 .1سهلة الوصول ويسهل حتويل شكلها اىل شكل اثين

   Tacit or Implicit knowledge : الضمنية املعرفة ➢

، غري الرمسية و املعرب عنها ابلطرائق و احلدسية وهي غري قابلة للنقل والتعليم املعرفة الضمنية هي املعرفة
وتتعلق املعرفة الضمنية مبا يكمن يف ، و الفرق داخل املؤسسة األفرادوتوجد يف عمل ، وتسمى ابملعرفة امللتصقة

وهي ملك حلاملها  إليهمونقلها بسهولة  اآلخرينال يسهل تقامسها مع  اكيةدر نفس الفرد من معرفة  فنية ومعرفة ا
 سلوك.  أوعندما جيسدها يف منتج    إالمنه   أخذهاوال ميكن 

البشري كاخلربات و املهارات  القول ابن املعرفة الضمنية هي املعرفة املخزونة يف العقلو ابلتايل ميكن 
املعرفة الصرحية   Michael Polanyiو يشبه ، صرحية إىلفكار واملواهب اليت يصعب التعبري عنها و حتويلها واأل

الذي ميكن  التعبري عنه  األولفاجلزء ، أدانهكما هو موضح يف الشكل  icebergوالضمنية ابجلبل اجلليدي 
 اجلزء الغاطس من اجلبل   أما، وهي املعرفة الظاهرة اجلبل اجلليديهو جمرد قمة  واألرقامابلكلمات 

و جيب حتفيزه على ، األهمو  األكربو الذي يعرب عنه ابملعرفة الضمنية فال ميكن مشاهدته و هي تشكل اجلزء 
    .2لالستفادة منه  لآلخرينتفريغ ما حيمله من خربات لنقلها  

 
  

 
 . 27ص:،  2007،  عمان،  دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع،  " املعرفة و املعلومات  إدارة"  ،  :عبد اللطيف مطر  1
 . 11ص: ،  مرجع سابق،  حامد كرمي احلدراوي ،  :حممد جبار الشمري  2
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 Polanyiاملعرفة الضمنية واملعرفة الظاهرة حسب :04  الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"،  ،"عمليات إدارة املعرفة وأثرها يف مؤشرات االقتصاد املعريف حممد جبار الشمري،حامد كرمي احلدراوي، : املصدر .1
 . 12 ص .2007جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، العراق،

 خصائص املعرفة:  الرابعاملطلب  

 احمليط الغموض إلجالء مساهتا يف الّتمحيص حناول جتعلنا ابملعرفة حتيط اليت الكبري التعقيد  درجة إن 
 ابلتبادل وال ابالستخدام تستهلك  ال فهي كاألشياء ملموسة ليست أهنا أي املعنوي ابعتبارها واملعرفة، مبفهومها

 املعرفة خلصائص متميزة أبعاد استجالء أجل ومن، استخدام عملية كل عند  ذاتيا  وتتوالد  صاحبها عند  تبقى بل
   :1يف هذا الصدد ell  & Bousel H     "بيل"و "هوسيل "من كل قدمه ما إىل اإلشارة ميكن

 ؛تاملعلوماومراكز   املكتبات يف واملبتكرون  األفراد ميثله ما وهذا :تتولد املعرفة -1
 منها وقدرات إمكاانت ميتلكون  فاألفراد ظاهرة املعرفة كل ليستراد:األف يف متجذرة املعرفة -2

 ؛موّثق منها القليل ولكن واخلربة ابملمارسة املكتسب ومنها الفطري
 كما،  معنا متوت معارفنا فمعظم لذا جدا قليل نعرفه مبا مقارنة نكتبه  أو عليه نعرب ما :متوت املعرفة -3

 ؛القدمية حمل جديدة أخرى إبحالل متوت أن  ميكن

 
 .29-28ص:، ، مرجع سابق، جنم جنم عبود : 1

 
 معرفة ظاهرة 

 معرفة ضمنية 
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 knowledgeاملعرفة    قواعد  ينتج ما،  احلديثة الوسائط أو الورق على وختزن  املعرفة توّثق :ختزن املعرفة -4

bases ؛معني جمال يف حمددة وقواعد  حقائق على وحتتوي 
التجارية اليت تتمتع  واألسراربراءات االخرتاع  بفضل املعرفة؛ احتكار أو حبس ميكن :متتلك املعرفة -5

 ؛ابحلماية القانونية
   وأشهرها الضمنية والصرحية. املعرفة تصنيف أمناط تعددت: تصّن  املعرفة -6

 : مصادر املعرفة   اخلامساملطلب 
 .  وأخرى داخلية، تصنف مصادر املعرفة اىل مصادر خارجية

 املصادر اخلارجية  الفرع األول:
بيئــة املؤسســة احمليطــة وجــودة هــذا املصــدر تتوقــف علــى نــوع العالقــة مــع  وهــي تلــك املصــادر الــيت تظهــر يف  

 :  1مكوانت البيئة اخلارجية و املتمثلة
وهي مؤسسات تتكون من علماء وخرباء وابحثني تتخصص  االتصال مبراكز اخلربة وبيوت الفكر: -1

مزدوجة حيث تستفيد وحيقق هذا االتصال مصلحة ، متابعة حركة البحث العلمي على املستوى العاملييف 
وتستفيد املراكز إبعطاء أحباثها فرصة التطبيق العلمي ، املؤسسة إبملامها من التطورات العلمية يف جمال ختصصها

 من خالل التعاون مع املؤسسة.
فمن خالل البحث على اإلنرتنيت تستطيع املؤسسات  االستكشاف التكنولوجي على الشبكة: -2

 ويسمى ذلك ابجلوالت االستكشافية على االنرتنيت.،  التعرف على من لديه حلول للمشاكل اليت تتعرض هلا
: وهي شبيهة ابملؤمترات عرب الشبكة عن بعد فهي عبارة عن لقاءات تكون بني مراكز االستماع -3

 حلول للمشاكل املشرتكة. املديرين و خرباء املؤسسات إلجياد
يل خمصصة للبحث يف مصادر آ: وهي برامج حاسب برامج البحث الذكية عرب االنرتنيت -4

منها وسط األحجام اهلائلة من املعلومات  املؤسسةاملعلومات العديدة على مواقع االنرتنيت وحتديد ما يفيد 
 .املعروضة

  

 
 . 17ص:، مصر، للنشر والتوزيع  الدار اهلندسية، "املعرفة بناء لبنات النجاح  إدارة" ، ترمجة صبحي حازم حسن، جيلربت و آخرون ، : بروبست 1
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 :املصادر الداخلية الفرع الثاين:  
ــة حــــول    ألفــــرادتتمثـــل يف اخلــــربات املرتاكمــــة   ــة ابلنشــــاط  خمتلــــفاملؤسسـ وقــــدرهتا علــــى  ،  املوضــــوعات املتعلقـ

 ذا النوع من املصادر جند:   على ه األمثلةو من بني  ، و املؤسسة ككل  األفراد تعلم االستفادة من
يقوم هبا األفراد العاملني ابملؤسسة ، و اليت هي عبارة عن اجتماعات غري رمسية :جمموعات املمارسة -1

وهدفهم الوحيد هو ، أو حل مشكلة، جيتمعون بشكل تلقائي حول اهتمام معني، من خمتلف التخصصات
 من خالل تبادل املعلومات وتدريب كل منهم اآلخر خالل لقاءاهتم املتعددة.، اكتساب املعرفة

من خالل اكتساب املعرفة عن طريق التعلم أثناء العمل كأحد أهم مصادر ، د ذاهتمحب األفراد -2
براءات ، البحوث، خاصة بتفاعله مع املعرفة احملفوظة يف أذهان األفراد، االكتساب من البيئة الداخلية

  االخرتاع...
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 إدارةبظالهلا على عامل  ألقتو ، الذي خطف اهتمام املختصني األحدثاملعرفة اليوم اجملال  إدارةعد ت
هذا التحول نتيجة لعوامل حمفزة  أييتو، والذي صار التوجه احلقيقي للباحثني واملؤسسات املعاصرة، األعمال

املوجودات  إىلوالتنافس  اإلبداعوانتقال مزااي ، جمتمعات املعرفة وظهوراالقتصاد املعريف  إىلاالنتقال الواضح  أمهها
 املعرفية و الفكرية.
 األول: نشأة وتطور إدارة املعرفةاملطلب  

ففي االقتصاد  أشار ادم ، املعرفة كمصدر للميزة التنافسية لديها اتريخ طويل يف العديد من التخصصات
 Alfredكما أشار ،  ن العمال يتعلمون من اخلربة" أباألممثروة "  The Wealth of Nationsمسيث يف كتابه "

Marshall  إنتاجيكمورد ابن املعرفة تعترب knowledge as a productive resource ، اخلبري  أشاركما
 " ابملمارسة التعلمحتت عنوان :  1962يف مقاله عام    Kenneth Arrowاالقتصادي احلائز على جائزة نوبل 

‘Learning by Doing ، أفضل تصبح أنميكن  املؤسسات أن إىل أشارواالكتاب الثالث  كال من  أنحيث 
 Peterوابلتايل تصبح املؤسسة أكثر كفاءة .كما استخدم  أب اإلدارة ، من خالل نقل ما يعرفه العمال

Drucker  الغد معاملللمرة األوىل يف كتابه " 1959يف وقت مبكر عام   " Landmarks of Tomorrow  

عمال املعرفة من هم يف جمال تكنولوجيا املعلومات  يتمثلو   " knowledge worker"   املعرفةعامل   مصطلح
مقاالت لقراء  Thomas A. Stewartقدم  1990ويف عام ، ...االكادميني ، حمللي النظم الباحثيني، مثل املربجمني

   Nonaka  Ikujiroمث قدم كل من ، 1يالفكر  املال ورأساملعرفة  إدارةحول موضوع  Fortune فورتشن جملة

& Hirotaka Takeuchi   يف كتاهبما   1995 عام خلق املعرفةنظرية" 
THE KNOWLEDGE –CREATION  COMPANY : HOW JAPANIES COMPANIES CREATE THE 

DYNAMICS OF INNOVATION.و يف نفس السنة نشرت  ،  " وكان من أشهر الكتب يف إدارة املعرفةDorothy 

Leonard-Barton  " حملافظة على مصادر االبتكاراالبناء و : " منابع املعرفة"   كتاب بعنوان  WELLSPRINGS 

OF KNOWLEDGE : BUILDING AND SUSTAINING THE SOURCES OF INNOVATION  حيث  وصفت املعرفة
كما قدمت تطبيقات عملية للمعرفة لكسب واحلفاظ على امليزة ،  املؤسسةللميزة التنافسية يف  رئيسيأبهنا مصدر 

 مايف كتاهبDavenport   Larry Prusak&نشر كل من   1998و يف عام ، التنافسية

 
1 : Kazuo Ichijo Ikujiro Nonaka, Knowledge Creation and Management :New Challenges for 
Managers, Oxford University Press,2007,P:5. 
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   Working Knowledge,   "املعرفة  إلدارةعملية التطبيقات الحيث قاما بتوزيع الدروس عن " معرفة العمل
انتشرت مقاالت عديدة عن إدارة املعرفة يف اجملالت  1990و يف هناية ، أعمالمن مخسني منظمة  ألكثر

ونظرا للتغريات اليت حصلت خاصة يف هناية القرن العشرين و بداية ، األكادميية و التجارية يف مجيع أحناء العامل
وعوملة ، واالبتكار املفتوح اإلسرتاتيجيةلتحالفات اكالقرن الواحد والعشرين و اليت حدثت بوترية متسارعة 

و ، والتغريات يف القوى العاملة، واالجتاهات الدميوغرافية، وظهور صناعات جديدة، والطفرة التكنولوجية األسواق
هي ، املعلوماتهذه التغيريات املستمرة و السريعة النامجة عن العوملة و تطور تكنولوجيا ، وى اجليو سياسيةقال

يتضح لنا أن إدارة ، ا سبقمم، 1القوى الرئيسية الدافعة لزايدة اهتمام املؤسسات ابملعرفة كمصدر للميزة التنافسية 
لكنها بقيت متشي خبطى بطيئة ،  بداايت القرن العشرين  املعرفة ليست وليدة عصران احلايل إمنا هلا جذور متتد حىت

رامسة  مبمارساهتا وتطبيقاهتا وأعماهلا املعرفية البداية ، املؤسساتهبا  حينما آمنتحىت انبثق هلا فجر جديد 
  .املعرفة  احلقيقية حلقل إدارة

 إدارة املعرفة  ومناهج تعري املطلب الثاين: مفهوم  
 تستغلّ  أن  جيب التكنولوجيا أن  من ابلرغم، تكنولوجيافهي ليست  ليست ابملفهوم البسيط  دارة املعرفةإ

 .الناجحة املعرفة  إدارة  يف ضرورية اإلسرتاتيجية  القيادة أن  من ابلرغم، توجيه ليست هيو ، مساعدة كأداة  فيها
 ثقافة تتطّلب كما .جناحها شرط املعرفة إدارة ةفكر  تقّبل أن  من ابلرغم، أعمال إلدارةإسرتاتيجية   وليست
ونظرا للدور  .2دائمة  معرفة إدارة ممارسات جتعل لن لوحدها الثقافة لكن اجلماعي؛ والتفكرياالشرتاك  تشّجع 

إعطاء تعريف هلذه  .الكبري الذي تلعبه إدارة املعرفة داخل املؤسسة فقد حاول الكثري من الباحثني يف جمال إدارة
 :األخرية و من بني أهم هذه التعاريف جند 

ختلق وتنشر تتحكم و  اليت العمليات من جمموعة" إدارة املعرفة أبهنا  Newman يعرف: األولالتعري  
  "3وتنفيذهاوتستخدم املعرفة من قبل املمارسني لتزويدهم ابخللفية النظرية املعرفية الالزمة لتحسني نوعية القرارات  

 اوتوليده، واسرتجاع املعلومات تشمل عمليات اكتساب وختزين "أبهنااملعرفة  إدارةتعرف  :الثاينالتعري  
 ."4بطريقة مسيطر عليها  للمؤسسة  املعرفية  األصول  وعرض،  تطبيقهاو 

 
1 :  Kazuo Ichijo Ikujiro Nonaka Op cit,P:6. 
2 :  Carl Frappaolo, , "Knowledge Management" , Capstone publishing , United Kingdom 2002, p:8. 

 . 29ص:، مرجع سابق، خليل العطوي إبراهيمحممد  : 3
4 : Ian Watson, Applying Knowledge Management,The Techniques For Building Corporate 
Memories  , Elsevier,USA,2003,P:5 
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وتطبيق  ، استيعاب، "عملية حتديد / إنشاءإدارة املعرفة هي   Yang اينغ حسب  : الثالثالتعري  
 1""املعرفة التنظيمية الستغالل فرص جديدة وتعزيز األداء التنظيمي

العمل واملؤسسات  إدارة املعرفة أبهنا "متكن األفراد وفرق  klaus & kumtaيعرف :الرابعالتعري    
 اإلسرتاتيجية إنشاء وتبادل وتطبيق املعرفة لتحقيق األهداف  من ومنهجيالدول بشكل مجاعي أبكملها وكذلك 

إدارة املعرفة تساهم يف زايدة كفاءة وفعالية العمليات من جهة وتغيري نوعية املنافسة و ابلتايل   .والتشغيلية
 2متعلمة"من جهة أخرى من خالل تطوير منظمة  (  االبتكار)

الواعي املوجه من قبل منظمة أو مؤسسة ما من أجل التقاط ومجع هي اجلهد املنظم ":اخلامس التعري 
وتصنيف وتنظيم وخزن كافة أنواع املعرفة ذات العالقة بنشاط تلك املؤسسة وجعلها جاهزة للتداول واملشاركة بني 

 3"أفراد وأقسام ووحدات املؤسسة مبا يرفع مستوى كفاءة اختاذ القرارات واألداء التنظيمي
 البد من تعريفوابلتايل  التعاريف السابقة نلمس عدة جوانب ومداخل لتعريف  إدارة املعرفةمن خالل 

 منهج القيمة، املايل، االجتماعي، التكنولوجي، التوثيقيهذه األخرية حسب املناهج املختلفة كاملنهج 
 كما يلي:  العمليايتو املنهج    املنهج املعريف،  املضافة

 أو  مطبوعة واثئق إىل وتطويرها وتشكيلها األفراد من املعرفة استخالص رواده ويرى :الّتوثيقي املنهج:أوال
 خالهلا من تدار، املؤسسة يف معرفية قاعدة بتكوين ذلك يتمثل إذ، ونقلها وتطبيقها فهمها ليسهل، إلكرتونية

 .4ذاهتا  املعرفة وبواسطتها
 إلدارة الفكرية اجلوانب إغفال مع  واالتصال املعلومات لتكنولوجيا احنياز وفيهالتكنولوجي: املنهجاثنيا:

، التنظيمية للعمليات واجملسد، املعرفة إلدارة كمسوق املعلومات تكنولوجيا على برتكيزها ذلك ويتأكد ، املعرفة
 املهمة  املشاركة ووسائل قنوات من تعد  اإللكرتوين والربيد  اإلنرتنيت فإن  وابلتايل .وتطبيقها املعرفة لنشر  ومسهل

 .5املعرفة يف

 
1: Parvaneh Gelard, Zahra Boroumand, Ali Mohammadi," Relationship Between 
Transformational Leadership and Knowledge Management",International Journal of Information 
Science and Management, Vol. 12, No. 2, 2014,p:72.  
2 : Klaus North,Gita Kumta," OP,Cit,,p:6.  

كلية االقتصاد والعلوم  ،  املؤمتر العلمي الرابع حول إدارة املعرفة يف العامل العريب" النمو و  البقاءمن اجل  كأداة املعرفة إدارة:عبد الستار حسني يوسف:  3
 7ص:، ،  2004  أفريل  28-26،  األردن،  جامعة الزيتونة،  اإلدارية 

 . 35مرجع سابق:،  " إدارة املعرفة"صالح الدين الكبيسي:  4
 .20ص:، 2008عمان، ، دار إثراء للنشر والتوزيع، يف منظمات األعمال"، اسرتاتيجيات اإلدارة املعرفية" ، :حسني حسني عجالن  5
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 الوسائل توفري خالل  من، العاملني بني للتعامل طريقة املعرفة إدارة  فإن  وعليه :االجتماعي املنهج :اثلثا
 .1والثقافة اخلربة يف اجلماعية املشاركة لتؤّمن، لذلك الالزمة

 واستخدام تطبيق طريق عن املضافة القيمة الستخالص وطريقة منهج إدارة :املضافة القيمة منهج :رابعا
 .2و اإلسرتاتيجية  والعمليات والتكنولوجيا األفراد  هي املعرفة إدارة عناصر أن  حيث،  املعرفة

 املعنوية األصول إلدارة  آلية وهي،  مرادفا لرأس املال الفكري املعرفة إدارة تعترب وفيه   :املايل املنهجخامسا:
 خللق  قيمة إىل حتويلها ومت ، املؤسسة من واستثمرت اكتشفت إذا إال كذلك تعد  وال، املؤسسة تستخدمها اليت

 .3للمؤسسة السوقية   القيمة حتدد حبيث،  التطبيق خالل من الثروة
 ممارسات  حيث تشمل      Knowledge Organisation   املعرفة مبؤسسة وخيتص :املعريف املنهجسادسا:  

 يوفرها اليت املضافة للقيمة مصدراجيعلها  مبا، للمعرفة منتجا املؤسسة وتكون ، املؤسسة مصاحل كافة املعرفة إدارة
 معرفة، قوية معرفية معتقدات، االلتزام :ذلك يف ويشرتط، متميزة مؤهالت  من ميتلكونه  مبا فيها  املعرفة صناع

  .4املهم املعلومات تكنولوجيا دور إىل   إضافة،  التنظيمي الشكل،  الكيف
 وتسهيل قاعدهتا إدارةو  املعرفة وابتكار جتميع  عملية املعرفة إدارة تعترب يهوف  :العمليايت املنهج :سابعا

 ابألداء االرتقاء املعرفة إدارة هدف أن إىل يشري وهذا، املؤسسة يف بفاعلية تطبيقها أجل من فيها املشاركة
 .5العوائد  قيقوحت االستثمار أجل من واملعرفة اخلربة ابعتماده املؤسسي

نالحظ أن كل منهج ينظر إىل إدارة املعرفة من منظوره اخلاص ويف الواقع فإن إدارة من خالل ما سبق 
ات واألنشطة اليت ـا لتكون جمموعة من العمليـاصر املذكورة آنفـا الواسع ميكن أن تشمل مجيع العنـاملعرفة مبفهومه

فراد وهذا التعامل مع املعرفة األا التعامل مع املعرفة سواءا املخزنة يف قواعد املعرفة أو املتواجدة يف عقول هنشأمن 
 .عمالالقد يكون ابستخدام تقنيات املعلومات أو اعتمادا عل التفاعل االجتماعي بني  

  

 
 . 36ص:، مرجع سابق، "إدارة املعرفة"، : صالح الدين الكبيسي  1
 . 37ص:، املرجع نفسه : 2
 . 18مرجع سابق ص:، حسني حسني عجالن  : 3
 . 39ص:، مرجع سابق"إدارة املعرفة" ، صالح الدين الكبيسي : 4
 . 40: املرجع نفسه ص: 5
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 إدارة املعرفة وأهداف    املطلب الثالث: أمهية 
 إدارة املعرفةالفرع األول: أمهية  

اجتاه متزايد يف قطاع األعمال يف الفرتة احلالية يتمثل يف حتويل األعمال  إىل أعمال قائمة على  هناك
خالقة للمعرفة وهذا ما جعلها ترصد أمواهلا واستثماراهتا الكبرية  مؤسسات إىلنفسها  املؤسساتاملعرفة وحتول 

 ل تركيزها من األصول املادية إىل أصول املعرفة يشري بوضوح إىل حتو  ملشروعات إدارة املعرفة ما
وحتول اهتمامها من العمال اليدويني إىل صناع املعرفة الذين هم يف األصل األكثر أمهية ، املال الفكري رأسو 

وان هذا االجتاه حنو ، ويف حتقيق أداء متميز للمؤسسةوقيمة واألكثر جتددا ومسامهة يف تكوين القدرات اجلوهرية 
وتسعى إدارة املعرفة ، اليوم املؤسسات يتزامن ويتعزز يف ظل التحدايت اليت تواجهها أتكيد املعرفة وإدراك املعرفة

 :  1إىل
 اختاذ القرارات بشكل أفضل؛   -
 وخلق قيمة للعميل؛، اهتمام أحسن ابلعمالء -
 وتعزيز االتصال والتعاون فيما بينهم؛ ،  حتسني مهارات العمال يف املؤسسة -
 جتاوب سريع مع املتغريات اليت حتدث يف البيئة  اخلارجية؛ -
 التنظيمية؛تغيري الثقافة   -
 حتسني اإلنتاجية؛ -
 زايدة اإلبداع يف املؤسسة؛ -
 زايدة األرابح احملققة ملؤسسة؛ -
 مشاركة أفضل املمارسات؛ -
 ختفيض التكاليف؛ -
 خلق طرق جديدة ومناسبة للعمل؛ -
 ودخول أسواق جديدة؛،  زايدة احلصة السوقية للمؤسسة -
 خلق فرص جديدة لفائدة املؤسسة؛ -
 ، منتجات جديدة  حتسني جودة املنتجات وتطوير -
 .وحتسني الرضا الوظيفي والتحفيز  داخل املؤسسة  األفرادجذب   -

 
1 : Murray E. Jennex," Knowledge Management in Modern Organizations",Idea Group 

Publishing, USA,2007,P:125. 
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فهي تساهم يف  ، وابلتايل تعد إدارة املعرفة من أهم أساليب مواكبة متطلبات البيئة االقتصادية احلالية
الرتكيز على و حتسني األداء التنافسي للمؤسسات من خالل ، زايدة عوائد املؤسسة ورضا العاملني ووالئهم

 املوجودات غري امللموسة اليت يصعب قياسها وتظهر نتائجها على املدى الطويل.
 الفرع الثاين: أهداف إدارة املعرفة

وان  املؤسسةإن الغرض األساسي إلدارة املعرفة هو مساعدة املديرين على إدراك أن املعرفة من أهم موارد 
على املسامهة يف توليد  املؤسسةتقتضي منهم العمل املستمر على خلق أفكار عملية  وكذا تشجيع أفراد  اتنميته

 :1هذه األفكار و ميكن القول أن إدارة املعرفة هتدف إىل  مجلة من األهداف هي
املؤسسة من  خالل التأكد أن املعرفة الالزمة لتطوير األعمال و العمليات يف  :اكتساب املعرفة -1

 ؛متاحة
 تطوير املعرفة يف املكان املناسب سواء داخل أو خارج املؤسسة : ضمان أن يتم خلق املعرفة   -2

 و هذا يقود إىل االبتكار؛
 ؛واالستخدام األمثل للمعرفة،  ضمان نشرتقاسم واستخدام املعرفة:   -3
 ؛تعلمه  مت  ضمان أن املؤسسة وكل موظفيها قادرة على التعلم وتطبيق ماالتعلم:   -4
املعرفة أصل وقيمته حتتاج إىل احلماية عن طريق احلفاظ على حتديثها من خالل  محاية املعرفة: -5

 إسهامات األفراد يف املؤسسة.
 املعرفة    دارةإب  االهتمام  أسباب:    الرابع  طلبامل

 لعدة استجابة يفه .املعرفة إبدارة لالهتمام املؤسسات حتول يف سامهت اليت العوامل من العديد  هناك
سنبينها يف هناك ثالثة عوامل دافعة لالهتمام إبدارة املعرفة ، Klaus North  & Gita Kumtaوحسب   متطلبات
 :اآليتالشكل  

 
 
 
 
 

 
1 :Klaus North ;Gita Kumta," Op,Cit,;p:3. 
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  : أسباب االهتمام إبدارة املعرفة  05  رقم  الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Source Klaus North,Gita Kumta," Knowledge management Value Creation Through 

Organizational Learning",Springer Switzerland, 2014,p:8. 

 

 :1زايدة االهتمام إبدارة املعرفة هي  إىل  أدتهناك ثالث قوى     أنخالل الشكل السابق نالحظ   من
انتقال من األنشطة كثيفة رأس املال واليد العاملة إىل  أنشطة تعتمد على  هناك التغري اهليكلي:-

مت إعطاء أمهية اكرب  إذ، متزايد حنو املعلومات واملعرفة واخلدمات الذكية اجتاه حيث أن هناك، املعلومات واملعرفة
 .من املوارد النادرة   املعرفةحيث تعترب  للمعرفة بدال من الرأمسال املادي  

 
1 : Klaus North,Gita Kumta,Op,Cit:.8-9  
 

 ر الهيكلي في مجتمع المعلومات و المعرفة التغي

structural change into information and   

knowledge society 

 االتصال تكنولوجيا االعالم و

Information & 

Communication technology 

 العولمة

Globalisation 

 المنافسة المحلية و الدولية 

Local & global competition 

 سرعة عملية التعلم الدولية 

accelerated international 

learning process 

 سرعة  المعامالت 

accelerate transactions 

 انخفاض تكلفة المعامالت 

reduce cost of transactions 

 

 worldwide control of business process      التحكم في التجارة الدولية                       

       Worldwide information transparencyشفافية المعلومات في جميع أنحاء العالم              

 المعرفة هي من الموارد النادرة  •

 توليد المعلومات و أسواق المعرفة  •

generation of information & knowledge markets 

 

ارتفاع  االهتمام 

 بالمعرفة
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الدول املعروفة ابلدول الصناعية   فأصبحت،  لقد غريت العوملة االقتصادية التقسيم الدويل للعملة:  ن العومل-
تتسم ابلسرعة كظهور منافسني  وأصبحتكما أن عمليات التعلم الدولية حتسنت وتريهتا ،  تعرف بدول املعرفة

 جدد يف السوق العاملية يف فرتة زمنية قصرية نظرا لقصر دورة التعلم.
على ختفيض تكاليف ال تساعد تكنولوجيا املعلومات واالتص تكنولوجيا املعلومات واالتصال:-

و ابلتايل ميكن االقرتاب ، العامل أحناءري الشفافية يف املعلومات يف مجيع وكذا تساعد على توف، التعامالت الدولية
وزايدة معدل االبتكار الذي ينعكس على ، األسواقتغريات سريعة يف  إىلوهذا يؤدي ، املنافسة املثالية إىل أكثر

 وظهور جماالت عمل جديدة.،  وقصر حياة دورة املنتجات،  األسعاراخنفاض  
كما يشري عبد الستار العلي وآخرون إىل أن هناك ثالث أسباب رئيسية وراء اهتمام املؤسسات اليوم   

 :  1إبدارة املعرفة هي
 والتجارة االلكرتونية؛  -االنرتنيت-بكة العامليةكيفية خدمة العمالء وتلبية حاجاهتم عرب الش-
 كيفية توظيف تكنولوجيا املعلومات للحصول على قيمة مضافة وميزة تنافسية يف السوق العاملية؛-
اآللية اليت تساعد على االستفادة من معارف العاملني وخرباهتم من خالل أتسيس مفهوم التعلم -
 . التنظيمي

هناك حاجة ملحة اليوم تفرض على املؤسسات  االهتمام إبدارة  أنعلى   plessisبليسز  تؤكد كما 
فإنه تبدو ، وملا كانت املعرفة تتسم اليوم ابلتعقيد ، لإلبداعوهذه احلاجة تنطلق من أن املعرفة هي الطريق ، املعرفة

ومع اقتصاد قائم على ، سريع التغريللقدرة على التكيف مع عامل ، ومن مث إدارة اإلبداع، إدارهتا إىلاحلاجة 
 .2املعرفة

 املعلومات  إدارةاملعرفة و    إدارة: الفرق بني  اخلامساملطلب  
 إدارة أن فالبعض يتصور ، املعلومات إدارةالبد من  التمييز بينها وبني ، املعرفة إدارةتوضيح مفهوم  ألجل

فقد أدى عدم التمييز بني ، أو مرادفا  ملا نطلق عليّه إدارة املعلومات، على أساس كوهنا مصطلحا بديال املعرفة
إال أهنما  ، ولكن رغم التشابه الكبري بني املصطلحني، إىل تداخل املفهومني مفهوم املعرفة و مفهوم املعلومات

 وجهني لعملة واحدة.

 
 . 53ص،  2016،  األردن ،  اخلليج   إىلدار من احمليط  ،  املعرفة ابملؤسسات التعليمية"   إدارةاالستفادة من    أساليب:  ثروت عبد احلميد عيسى: 1
 : املرجع نفسه.  2
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 األمانوتوفر ، املعلومات إىلتوصل  علمي يهتم بضمان املداخل اليتإدارة املعلومات هي ببساطة حقل   
فإدارة ، وخزن املعلومات واسرتجاعها عند الطلب، ونقل املعلومات وإيصاهلا إىل من حيتاجها، والسرية للمعلومات

ية لكل املعلومات هي العملية اليت تتضمن استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات الستخدام أكثر كفاءة وفعال
ويتمركز ، واملعلومات البصرية والسمعية، وبرجميات احلاسوب، وتتعامل بشكل عام مع الواثئق، املعلومات املتاحة

 1خزهنا واسرتجاعها.، سرعة جتهيزها،  دقتها وكلفتها،  اهتمامها حول حداثة املعلومات
املعرفية املتوفرة واملطلوبة  األصولاملعرفة تقوم بتحليل املعلومات واالهتمام بتحليل كافة  إدارة أن حني يف 

كما ،  واملشاركة فيها اواستخدامه، واملتمثلة بتطوير املعرفة واحلفاظ عليها، األصولالعمليات املتعلقة هبذه  وإدارة
واملؤسسات اليت متتلك املعرفة واليت  املعرفية اليت تتعلق ابلسوق واملنتجات والتقنيات ابألصولهتتم 

يف جمرد جتميع البياانت وتوفري التقنيات  املتطورة وسرعة االتصاالت كما هو  تتجلى املعرفة ال فإدارة.2حتتاجها
وقدرهتم على  لألفرادعلى قيمة القدرات الفكرية  األوىلهي ترتكز ابلدرجة  وإمنا، املعلومات إلدارةاحلال ابلنسبة 

هلذه التقنيات واملعلومات مع العمل على تطويرها وتوجيهها حنو حتقيق التنمية  األمثلاب واالستعمال االستيع
والتعامل مع املعرفة من ، لذا فان التعامل مع البياانت واملعلومات من اختصاص إدارة املعلومات، 3والتطور

 إدارة املعرفة. املستعملة  يفوإدارة املعلومات تعترب من بني وسائل  ،  اختصاص إدارة املعرفة
 
 
 

  

 
 . 79ص:،  2007عمان  ،  للنشر والتوزيع   دار الوراق،  "املعرفة: املمارسات و املفاهيم   إدارة"  ،  خلوف امللكاوي   إبراهيم: 1
 . 150ص:،  مرجع سابق، : رحبي مصطفى عليان  2
:الركيزة اجلديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات  امللتقى الدويل حول اقتصاد املعرفة، اجلزائرية البنوك يف  املعرفة، مباركي مسرة، :بن وسعد زينة 3

 .3ص:، 2005/نوفمرب 12/13، جامعة بسكرة، واالقتصادايت
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وقد أشار اغلب الباحثني يف حقل إدارة ، تناولت غالبية املداخل واملفاهيم إدارة املعرفة على أهنا عملية    

فاملعرفة املشتقة من املعلومات ومن مصادرها الداخلية واخلارجية ال تعين شيئا بدون تلك ، املعرفة إىل ذلك
تغنيها ومتكن من الوصول إليها واملشاركة فيها وخزهنا وتوزيعها واحملافظة عليها واسرتجاعها بقصد العمليات اليت 

التطبيق أو إعادة االستخدام.  ولقد اختلف الباحثون واملنظرون يف حقل إدارة املعرفة يف عدد وترتيب ومسميات 
خزن ، توليد املعرفة، تشخيص املعرفةهذه العمليات وإن كان أغلبهم قد أشار إىل العمليات اجلوهرية وهي 

 :اآليتكما يوضحه الشكل    توزيع املعرفة مث تطبيق املعرفة،  املعرفة
 

 ةن املعرف  ةر إداات  ن : عملي06رقم  الشكل  

 
،" املدخل إىل ادارة  عبد الستار العلي،عامر قنديلجي، غسان العمري : من اعداد الطالبة ابالعتماد على مرجع: املصدر

 . 2009، 2"،دار املسرية للنشر والتوزيع،عمان،  طاملعرفة

 : تشخيص املعرفةاألولملطلب  ا
تشخيص  أنلذلك جند ، املعرفة املطلوبة إىلهو صعوبة الوصول  املؤسساتالعائق الدائم يف حياة  إن 

وغيابه هو جوهر ، املهمة الن جناحها يتوقف على دقة التشخيص الذي يقدم به للمعرفة األموراملعرفة من 

تشخيص املعرفة

توليد املعرفة

رفةتطويروتوزيع املعختزين املعرفة

تطبيق املعرفة
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، تتحرك يف حمورين أنترصد قدراهتا املعرفية عليها  أن املؤسسات أرادت إذااملعرفية. لذلك  املؤسساتمشكلة 
من معلومات  أفرادها ما لدىو  إمكاانتمن  املؤسسةاليت تتمثل يف ما لدى و تعرف املعرفة الداخلية  أنومها 

  البيئة اثنيا التعرف عليها من مصادرها اخلارجية و اليت تتمثل يف  ومستقبلها.  للمؤسسةوخربات ذات فائدة 
وقد  1معها املؤسسةوالسعي الرتباط  املؤسسة الهتماماتواليت جيب رصدها بدقة وفقا  ابملؤسسةاملعرفية احمليطة 

 .(45) انظر صفحة رقم  .من املصادر الداخلية واخلارجية سابقا  مت شرح كال
 ملطلب الثاين: توليد املعرفةا

ويتم ذلك من خالل مشاركة فرق العمل ، عدد من الكتاب والباحثني املعرفة عند  إبداعتوليد املعرفة يعين 
 جديدة تساهم يف تعريف املشكالتيف قضااي وممارسات  جديد مال معريف  رأساعات العمل الداعمة لتوليد مجو 

ابلقدرة على التفوق يف االجناز وحتقيق  املؤسسةتزود كما ،  مستمرة إبتكاريةاحللول اجلديدة هلا بصورة  وإجياد
وبدء خطوط عمل جديدة والتسريع يف حل  اإلسرتاتيجيةمكانة سوقية عالية يف مساحات خمتلفة مثل ممارسة 

يف توظيف املواهب واالحتفاظ  اإلدارةومساعدة  املشكالت ونقل املمارسات الفضلى وتطوير مهارات املهنيني
املعرفة واالبتكار عملية مزدوجة ذات اجتاهني: فاملعرفة مصدر لالبتكار واالبتكار  أنوهذا يعزز ضرورة فهم ، هبا

   Baو، ( SECI (منوذج مناذج لتوليد املعرفة هي:قدم نوانكا قد و .2عندما يعود يصبح مصدرا ملعرفة جديدة
 .)فضاء املعرفة(

 (   SECI  (: منوذج  الفرع األول
 املؤسسةيف  إجيادها وإعادة ومبوجبه يتم توليد املعرفة النماذج املستخدمة يف عملية توليد املعرفة من يعترب

 يوضح ذلك:  اآليتوالشكل  
  

 
أطروحة دكتوراه غري  ،  االستخدام املشرتك لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعرفة لتحقيق قيمة عالية ألعمال البنوك التجارية األردنية "،  :غسان العمري  1

 . 17ص:،  2004،  عمان األردن،  عمان للدراسات العليا جامعة  ،  منشورة
 42ص: ، مرجع سابق،  العلي، عامر قنديلجي، غسان العمري عبد الستار  : 2
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 NONAKA  حسب   SECIوفق منوذج    :عملية توليد املعرفة07الشكل رقم  

 
   

EXTERNALIZATION 

 

 االخراج 

SOCIALIZATION 

 
 التنشئة االجتماعية 

COMBINATION 

 
 الرتكيب

INTERNALIZATION 

 
   االدخال

 

Source: Nicholas Bahra,"Competitive Knowledge Management " ,Palgrave Publishers, New York, 

USA,2001,P:86 

 :1 أنحيث  فيما يلي توضيح للعمليةو 
التنشئة   أو (معرفة ضمنية إىلعرفة ضمنية مالتحويل من ) :Socialization التنشئة االجتماعية1-
وابلتايل خلق املعرفة ، عندما يزاولون عملهم األفرادبني تبادل اخلربات وهي اليت تتولد من خالل  االجتماعية

الفرد الواحد قد يكتسب املعرفة الضمنية من شخص  أنحيث ، واملهارات التقنية، النماذج العقلية:الضمنية مثل
التقليد واملمارسة واملفتاح الكتساب املعرفة الضمنية هي وذلك من خالل املالحظة و ، دون استخدام اللغة آخر

من أشهر الشركات  Hondaوتعترب شركة متارين العصف الذهين   أيضا التنشئة االجتماعية أمثلةومن ، التجربة
وكانت تعرف هذه ، املعقدة اإلمنائيةرمسية حلل املشاريع الاليت تطبق العصف الذهين من خالل اجتماعات غري 

عملية التنشئة   إذن  .اتما داشي كاي" أي خميمات العصف الذهين"  Tama Dashi Kai :ـاالجتماعات ب
استخراج  أي، ضمنية إىلوذلك من خالل حتويل  املعارف الضمنية ، توليد املعرفة أنواعاالجتماعية هي نوع من 

 
1 : Nicholas Bahra,"Competitive Knowledge Management " ,Palgrave Publishers, New York, 

USA,2001,P: 87-86  

 
 

 المعرفة الضمنية  

 المعرفة الضمنية  

  الصريحةالمعرفة 

 من

الصريحةالمعرفة  ىإل   
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فتخلق عندهم مناذج ، مهتمني الكتساهبا آخرين أفرادعقول  إىللتنقل ، األفرادرف املخزنة والكامنة يف عقول ااملع

 .ومعارف جديدة، مبتكرة  أفكار، عقلية جديدة
ن تنقل معرفة كأاملعرفة الصرحية(   إىلمن املعرفة الضمنية  التحويل):  Externalization خراجاال2-

ووفقا لنوانكا ، توليد املعرفة أمناطهي منط من  اإلخراجوابلتايل فان عملية ، إىل الكتب والرسائلشخص 
ووصف نوانكا واتكيشي شركة ،  1صرحية تكون عن طريق  الكتابة  إىلواتكيشي فان عملية حتويل املعرفة الضمنية  

CANON لذي االناسخة الصغرية املصممة لالستخدام املنزيل  و أو أسطوانة اآللة بتطوير خرطوشة  كيف قامت
حيث اجتمعت فرقة العمل  املسؤولة عن حل هذه املشكلة وبعد العديد من ، الصيانة املكلفة إىليلغي احلاجة 

ل الفريق عن علب جعة يف االجتماع وهنا سأ إبحضاراملناقشات الساخنة قام رئيس الفريق "هريوشي اتانكا"  
اسخة الن اآللةخرطوشة  أواسطوانة  إنتاج إمكانية إىلالفريق  أعضاءحد هنا تنبه أ، كلفة تصنيع علب اجلعةت

 إىلمعرفته الضمنية و حتويلها  إخراجمت  وابلتايل، علب اجلعة وتكون بتكلفة منخفضةتصنيع  بنفس مواد 
 مؤسسة كانون مكانة قيادية يف سوق اآلالت الناسخة.  االسطوانةوقد أعطت هذه     .2صرحية
املعرفة الصرحية كما حيدث يف  إىلويتم التحويل من املعرفة الصرحية  :Combination  الرتكيب 3-  

 ، منتجات جديدة إىلواملعارف اخل املؤسسات من خالل حتويل األفكار ود، املدارس واجلامعات
املعرفة الصرحية سواء كانت هي املصدر أو املنتج فان التكنولوجيا تساهم بشكل فعال من خالل معاجلة  أنو مبا 

 وخمططات.،  توضيحات،  رسوم،  أشكالما حتتويها من 
من خالل تكرار  معرفة ضمنية إىل الصرحيةحتويل املعرفة  تعين واليت: Internalization االدخال4-

 knowمعرفة تشغيلية اليت تدعى  إىلاملهام وتصبح كذلك مستوعبة أو من خالل جتسيد املعرفة الصرحية  أداء

how ، ويظهر هذا النوع من توليد املعرفة بشدة عند العمال اجلدد يف جمال مل يتح هلم االحتكاك فيه مع
،  فيديو، الصوت، اليت قد تكون نصوص، فيستعيضون عنهم ابلتدريب وتطبيق املعارف الصرحية، اخلربة أصحاب
والكتاب طرح مشكلة تكاليف التعلم اليت تنتج عن عدم خربة  اإلدارينيبعض  أن غري ، ...إرشاديةكتيبات 

التكنولوجيا طرحت حال بديال لذلك وهو عملية التدريب  أن إال، و اليت من بينها تكاليف الوقت، العمال
و ابلتايل يتعلم العمال ، العمل حتاكي الواقع ولكن يف العامل االفرتاضي أجواءحيث يتم خلق ، بواسطة احملاكاة
القت هذه الفكرة جناحا جيدا يف وسط الشركات ، تتحمل الشركات مثن ذلك أن دون  أخطائهماجلدد بواسطة 

 
1 : Nicholas Bahra,Op,Cit,P:87. 

2. idem : 
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حيث تتم مجيع مراحل ، شركات السوبر ماركت كمبيوتر تفاعلي مع الزابئن إحدىحيث استخدمت ، الياابنية
 يف الشغل.  إدماجهلشراء آليا و حبضور املتمرس اجلديد الذي يراقب كل ذلك عن بعد حىت تتم عملية ا

 (Ba)فضاء املعرفة    الفرع الثاين:
مث مت تطويره من قبل  Kitaro Nishidaألول مرة من قبل الفيلسوف الياابين  Baاقرتح املفهوم الياابين 

Shimizo  مصطلح وBa   يعين الفضاء  و، منتدى(، ملعب، فضاء، مكان ، )حقلوهو ابللغة الياابنية يعين
وقد يكون هذا الفضاء املشرتك مكاان ماداي حمددا ، املشرتك لتفاعل العالقات ونشوئها بني العاملني وفرق العمل

أو قد يكون عاملا ، وإلكرتونيارقميا ، شبكيا أو قد يكون فضاء افرتاضيا، مثل مكتب للعمل أو ورشة إنتاج
هذا الفضاء ذو طبيعة خاصة وخمتلفة عن  ولكن ما جيعل واملشاعر اإلنسانية، املفاهيم، لألفكار )معنواي(إدراكيا 

تكوين املعرفة وابتكارها وإعادة  هو أنه يشكل وعاء لعمليات، أشكال التفاعل االجتماعي اإلنساين األخرى
 .ا ما يوضحه الشكل أدانهوهذ  1إنتاجها داخل املؤسسة

  Ba املعرفة  فضاء  :08رقم  الشكل  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Source: Nonaka I., Noboru Konno," The Concept of "Ba": Building a foundation for knowledge creation" 

California Management Review, Vol. 40, N° 3,1998, p: 44 

 
مع كل مرحلة من مراحل توليد   تتقابلمن فضاء املعرفة   أنواعهناك أربعة   Nonaka & Konnoوحسب  
 .Ba لفضاء املعرفة األربعة األنواعيبني   09م  كل رقوفما يلي ش،  SECIاملعرفة يف منوذج  

 
1 : Nonaka I.,  Noboru Konno," The Concept of "Ba": Building a foundation for knowledge 

creation" California Management Review, Vol. 40, N° 3,1998, p: 4. 

 

السياق  

 الفردي 

السياق  

 الفردي 

 السياق المشترك 
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 Nonaka & Konnoحسب  Baفضاء املعرفة  ل  األربعة  األنواع  :09شكل رقم  ال

 

 

EXTERNALIZATION اإلخراج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\Interaction Ba   

SOCIALIZATION    التنشئة االجتماعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originating Ba 

COMBINATION  الرتكيب 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyber Ba 

INTERNALIZATION اإلدخال 
 
 
 
 
 
 

Exercising Ba 

 

Source: Nonaka I., Noboru Konno," The Concept of "Ba": Building a foundation for knowledge 

creation" California Management Review, Vol. 40, N° 3,1998, p: 46. 

1- Ba Originatin ينشأ فضاء املعرفة  ( ) اب املنشأBa  يتم  أينمن  تفاعل أعضاء  يف جمموعة
 Baفمبدئيا تبدأ عملية توليد املعرفة يف فضاء املعرفة  ،  والنماذج العقلية  التشارك يف املشاعر واألحاسيس والعواطف

، عندما يتم التفاعل اجلسدي وجها لوجه بني األفراد وهذا هو مفتاح تقاسم املعرفة الضمنية بني أعضاء اجملموعة
 ه عمليةهذا الفضاء تبدأ في، ساس لتحويل املعرفةاألوهي ، األفرادإذ يظهر االهتمام واحملبة والثقة  وااللتزام بني 

  .1 وابلتايل فهو يدعم مرحلة األشركة املعرفية من منوذج توليد املعرفة توليد املعرفة  

 
1 : Gonçalo Jorge Morais da Costa," Ethical Issues and Social Dilemmas in Knowledge 

Management : Organizational Innovation", InformatIon scIence reference publication, USA, 

2011, p:7. 

 BAمنشأ 
 BAتفاعل 

 

  BAممارسة  

  

 BA االلكترونية

  

 وجها لوجه

FACE TO FACE 

 افتراضي 

virtual 

 شخصي 

INDIVIDUAL 

 جماعي 

COLLECTIVE 
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2- Interaction Ba: يف تفاعل  صرحيةمعرفة  إىليتم حتويل املعرفة الضمنية  ( )اب التفاعلBa ، ويعترب
هذا الفضاء يدعم مرحلة ، لتحويل املعرفةاحلوار واللغة اجملازية مثل االستعارات و التشبيهات عناصر رئيسية 

 1اإلخراج املعريف من منوذج توليد
3-  Cyber Ba.: يف هو إطار للتفاعل اجلماعي أين يتم اجلمع بني املعرفة الصرحية  ( )اب االلكرتونية

، النوع من فضاء املعرفةكما أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  تدعم  بكفاءة وفعالية هذا ،  العامل االفرتاضي
 .2الفضاء املعريف يدعم مرحلة الرتكيب من منوذج توليد املعرفة   النوع من   هذا

4-  Exercising Ba يعمل هذا الفضاء على دعم عملية التحول املعريف أي انتقال : ( )اب املمارسة
املعريف يف منوذج توليد املعرفة. هذا يعين استقطاب  اإلدخالفهو يدعم مرحلة ، املعرفة الظاهرة إىل معرفة ضمنية

وكذلك من ، ا يف بيئة العمل من خالل املمارسة املبتكرة واألداء الفعالهباملعرفة الضمنية وفهمها وابلتايل استيعا
 خالل عملية التعلم املستمر يف ميدان العمل بصورة مباشرة أو غري مباشرة أو عن طريق التجربة وفهم احلقائق

 .3اجلديدة النابعة من أمناط املعرفة الظاهرة املوجودة يف أشكال خمتلفة مكتوبة أو رقمية

 : ختزين املعرفةالثالثملطلب  ا

اليت تعاين من  للمؤسساتال سيما ، واالحتفاظ هبا عملية مهمة جداتعترب عملية ختزين املعرفة      
معدالت عالية لدوران العمل واليت تعتمد على التوظيف واالستخدام بصيغة العقود املؤقتة واالستشارية لتوليد 

الصرحية فتبقى خمزونة وموثقة يف  أما، معرفتهم الضمنية غري املوثقة معهم أيخذون  املوظفني ن هؤالءأل، املعرفة فيها
خمتلفة مبا فيها الواثئق املكتوبة   أشكالحتتوي على املعرفة املوجودة يف  اليت كالذاكرة التنظيميةقواعدها 

املخزنة يف النظم اخلبرية واملعرفة املوجودة يف  اإلنسانية واملعرفة، واملعلومات املخزنة يف قواعد البياانت االلكرتونية
  4.والعمليات التنظيمية املوقعة  اإلجراءات
هبدف  املؤسسةالذاكرة التنظيمية كمستودع ختزن فيه كل معارف  أمهية إىلتشري عملية التخزين  إذن 

 .االستعمال املستقبلي
  

 
1 : Gonçalo Jorge Morais da Costa, Op,Cit,p:7. 
2 : idem 
3 : Ikujro Nonaka,Noboru Konno,Op,Cit,p:47. 

 28ص:، مرجع سابق، حسني حسني عجالن  : 4
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 معرفة وتوزيعها املطلب الرابع : تطوير  
ضرورة االستثمار   إىلوهذا يقود  ،  يركز على زايدة قدرات ومهارات وكفاءات عمال املعرفة  ن تطوير املعرفةإ

ويساعدها يف ذلك جذب ، ويعزز من جدارهتا التنظيمية املؤسسةاملال البشري الذي ينعكس على قيمة  رأسيف 
، امج التدريبية املستمرةرب الهبذا اخلصوص  املعرفة إدارةومن تطبيقات ، جمال املعرفة يف العاملني أفضلواستقطاب 

الرتكيز على التعلم التنظيمي وتنمية املهارات التعاونية بني مجاعات املمارسة وفرق العمل اليت تؤدي  إىل ابإلضافة
 .1املؤسسة  ةتقدمي خدمات جديدة تزيد من كفاء  أومنتجات جديدة    إبداع إىل

املشاركة  إاتحةحيث تعترب ، فتشمل كال من تقاسم املعرفة ونشرها ونقل املعرفة وتشاركها أما توزيع املعرفة
 للمؤسسةحيواي  أمرايعترب  هبا تسمح بتوزيعها على كافة املهتمني وإجراءاتنظام  إطاروضعها يف  أويف املعرفة 

حة لجزء منها ومن مث تتحقق املص أبي وأاليت متتلك هذه املعرفة حيث يؤدي ذلك استفادة كل من له عالقة هبا 
 .العامة

، بتوزيع املعرفة بشكل كفء فلن تولد عائدا مقابل التكلفة املؤسسةما مل تقم انه  Dexosa كما يعترب 
، االنرتانيت، االلكرتونية )االنرتنيت  األدواتكان من السهل توزيع املعرفة الواضحة من خالل استخدام   إذاوانه 
توزيع املعرفة الضمنية املوجودة يف عقول العاملني وخرباهتم وهو ما يشكل التحدي  إىلنه ما يزال يتطلع فإ، (...

 املعرفة.  إلدارة األكرب
الشخص املناسب يف الوقت  إىلاملعرفة املناسبة  إيصالعملية نقل املعرفة هي  أن إىل Coakes كما يشري

 .2املناسب و ضمن الشكل املناسب و ابلتكلفة املناسبة
عرب خمتلف قنوات االتصال الرابطة بني  وتسهيل انسياهبا، إيصاهلا، تتضمن عملية توزيع املعارف إذن

 أدواتبتوفري  إمافاعلة يف نشر املعارف  كأداةوهنا  يظهر دور تكنولوجيا املعلومات  ، اإلداريةخمتلف املستوايت 
 :  3بني كيفية مسامهتها يف توزيعها كما يليو ميكن الفصل  ،  السماح هلم بسحبها  أو،  دفعها هلم
الربيد ، اليومية األخبارمثل ، املستخدم إىلوهي التكنولوجيات اليت ترسل املعارف  :الدفع تكنولوجيا -
 الفاكس...،  االلكرتوين

 

 : عبد الستار، عامر قنديلجي، غسان العمري، مرجع سابق ص:44. 1 
 47ص:، 2005، عمان ، للنشر و التوزيع األهليةدار ، "ادراة املعرفة : مدخل نظري" ، : هيثم احلجازي 2

3 : Kathleen Foley Curley, Barbara Kivowitz  “The Manager’s Pocket Guide To Knowledge Management”, 

HDR press, Canada 2001,.∙∙ P..48 
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البحث عن  أوعلى مبادرة املستخدم يف الطلب  هي التكنولوجيات اليت تعتمد :تكنولوجيا السحب -
 مثل حمركات البحث على االنرتنيت أو الشبكات الداخلية يف املؤسسة.،  املعرفة

 تطبيق املعرفةاملطلب اخلامس:  
  و اليت تعد من ابرز عملياهتا و يعين تطبيق ، للمؤسسةاملعرفة هو تطبيق املعرفة املتاحة  إدارةن اهلدف من إ

 إىلاستنادا ، ارتباطا ابملهام الين تقوم هبا وأكثر املؤسسة أنشطةمالءمة لالستخدام يف تنفيذ  أكثراملعرفة جعلها 
وتطوير سبل  معرفة لالستفادة منها بعد توليدها وختزينهالابلتطبيق الفعال ل املؤسسةانه من املفرتض ان تقوم 

 العاملني.  إىلاسرتجاعها ونقلها  
 تفقد استثمار أنودون ، يف الوقت املناسب فرةهي اليت تستخدم املعرفة املتو  الناجحة للمعرفة اإلدارة إن
 .1حلل مشكلة قائمة أو  حتقيق ميزة هلا  فرصة توفر

 :2لتطبيق املعرفة هي  آلياتثالث    GRANTوقد حددت دراسة    
والتعليمات اليت يتم وضعها  لتحويل  واإلجراءات: ويقصد هبا جمموعة حمددة من القواعد التوجيهات-

 معرفة صرحية لغري اخلرباء؛  إىلاملعرفة الضمنية للخرباء 
بتطبيق ودمج لألفراد ومواصفات للعمليات تسمح لألداء  أمناطوضع  إىلالروتني فيشري  أما: الروتني -

 ؛  ابآلخريناالتصال    إىلمعرفتهم املتخصصة دون احلاجة  
 .وهي بناء فرق العمل ذات املهام احملددة ذاتيافرق العمل ذات املهام احملددة ذاتيا:-
 

  

 
 103ص: ، 2008، عمان ، "دار الصفاءاملعرفة إدارة يف معاصرة اجتاهات"، :عواد حممد الزايدات 1

2 :Alavi Maryam,leidner Dorothy," Knowledge Management And Knowledge Management 

Systems: Conceptual Foundations And Research Issues ",MIS Quarterly Review, Vol. 25 No. 

1/March 2001,p:122. 
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 وصعوبة التعامل معه كونه مفهوم معقد وشاسع فقد قدمت مناذج كثريةظرا ألمهية مفهوم إدارة املعرفة ن

يف  إلدارة املعرفة ختتلف هذه النماذج تبعا لطبيعة عمل املؤسسة واملدخل الذي تتبناه حبيث أتخذ هذه النماذج
تبىن عليه  م عنصراألفراد والتكنولوجيا ولعل أه، احلسبان العناصر األساسية إلدارة املعرفة متمثلة يف اإلسرتاتيجية

ابملعرفة وتوفري املزيد   هذه النماذج هو إسرتاتيجية إدارة املعرفة. هذه اإلسرتاتيجية البد أن تبىن على أساس املشاركة
املرونة واملشاركة بتبين  السهلة والسريعة كما البد أن تسعى إىل دعم سياسات، من أساليب االتصال الفعالة

األساس فقد تطورت نظرة بناء  لتنظيم الرمسي والغري رمسي يف املؤسسة وعلى هذااملمارسات اإلبداعية وتكامل ا
إسرتاتيجية وظيفية وصوال إىل تبنيها   مناذج إدارة املعرفة من اعتبارها كنظام مساند ألعمال املؤسسة إىل اعتبارها

ل التعلم الفردي والنظمي على بناء هياك كإسرتاتيجية أعمال ويف مجيع احلاالت فإن هذه النماذج تركز مجيعها
 .وإرساء ثقافة املشاركة املعرفية

  Bots and Bruijinاملطلب األول :منوذج سلسلة القيم املعرفية لبوتس و بروجيني  
إن النموذج املقرتح من طرف كل من بوتس وبروجيني حتت مسمى منوذج سلسلة القيم املعرفية يسعى 

سلسلة مرتابطة ومتناسقة تبدأ بتحديد اإلسرتاتيجية والسياسة املتبعة من قبل إلدارة املعرفة و تقييمها من خالل 
ليتم بعد ذلك بناء ، من تطورات على الصعيدين الداخلي واخلارجي هبا املؤسسة يف ضوء رؤيتها وما حييط

املعرفة من قبل من هبذه   نوعيتها وتوقيت استخدامها لتبدأ املشاركة،  استقصاء يتم من خالله حتديد املعرفة املطلوبة
 :هم حباجة إليها لتدخل بعد ذلك حيز التنفيذ كما هو موضح يف الشكل املوايل

 Bots and Bruijinني  سلة القيم املعرفية لبوتس و بروجيمنوذج سل:  10  الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 

Source: David G.Schwartz  ,"Encyclopedia Of Knowledge Management "Idea Group Reference, 

USA,2006,P:430. 
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العمليات  وتقييم  المعرفة إدارة    
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املعرفة من منظور حتليلي ونظمي حبيث  تناول منوذج سلسلة القيم املعرفيةمن خالل الشكل نالحظ أن 
املؤسسة كنظام متكامل يرافق خمتلف أنشطة هذه األخرية وخصوصا ما تعلق منها  يعترب إدارة املعرفة داخل

ملؤسسة الكلية واليت حتدد يف إطار رؤيتها إدارة املعرفة يف ابدئ األمر يف صياغة إسرتاتيجية ا ابملعرفة حبيث تشارك
ا من ظروف داخلية وخارجية جتعلها حتدد وبدقة نوع وكم املعرفة املطلوبة وكذا هب كل ما حييط  وتوجهها و كذا

 اليت تتواجد فيها وقد يتم ذلك ابستخدام وسائل وتقنيات خمتلفة ولعل من أبرزها أسلوب االستقصاء املصادر
رقابة  املشاركة مبا مت التوصل إليه من معرفة مث تطبيقها وتتم كل عملية من العمليات السابقة حتتليتم بعد ذلك 
كمدخالت   ما إبراز نقاط الضعف يف النظام ليتم إعادة استخدام ما مت التوصل إليه من نتائجهنو تقييم من شأ

 .1تيجية العامة للمؤسسةترفع من جودة النظام وتعطيه قابلية أكرب لإلستجابة ملتطلبات اإلسرتا
  and O’Driscoll  Massey,.Montoya  : منوذجالثايناملطلب  

بناء  على دراسة وذلك  KMإدارة املعرفة منوذج  2002سنة و أودريسكول ، فايس-مونتواي، ياماس قدم
 Holsapple وجوشي ابلهولسالباحثان  نورتل اخلاصة هبم. يعتمد النموذج على اإلطار الذي اقرتحهشركة حالة 

and Joshi   طلق منوذج ماساي من فكرة أن إدارة املعرفة هي إحدى عمليات التغيري التنظيمي  ينو ، 2001سنة
املمكن فصل جناحها عن جناح عملية التغيري ككل ويف هذا السياق فإن جناح إدارة املعرفة يعتمد  واليت ليس من

،  2أهدافه والغاية املنشودة من ورائه، املعرفة التنظيمية إلطار التغيريكل من التنظيم ومستخدمي  على إدراك
 :النموذج سيتم عرض الشكل املوايل  ا هذاهب دف توضيح اآللية اليت يعملوهب

  

 
1 : David G.Schwartz  ,"Encyclopedia Of Knowledge Management "Idea Group Reference, USA, 

2006, P:430. 
2 :Idem. 
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 and O’Driscoll Massey,.Montoya  منوذج  :11الشكل رقم  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: David G.Schwartz  ,"Encyclopedia Of Knowledge Management "Idea Group Reference, USA,2006  

p:431. 

ابعتبارها إسرتاتيجية وظيفية أتثر بثالثة  الحظ من خالل الشكل السابق أن إسرتاتيجية إدارة املعرفة ن
 :1أساسية و هي جوانب

 
1 : David G.Schwartz  ,"op cit ,P:430. 

 تأثيرات البيئة األساسية
األساسيةالموارد  تأثيرات  

تحديد  

 العملية 

تحديد   فهم األفراد

 التكنولوجيا 

التأثيرات اإلدارية  

 الرئيسية

 إستراتيجية إدارة المعرفة 

 القيادة

إدارة منضبطة  

،  التنسيق للمشاريع 

،  المراقبة

 القياس 

 محاوالتنجاح 

المعرفة إدارة  

الفرص  

 التكنولوجية 
،  الدولة، المنافسة

 السياسة 

األفراد  

 والمعرفة 

 الوظائف 

 المالية 
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، القيادةحيدد الدعم اإلداري من خالل   : Key managerial influences التأثريات اإلدارية الرئيسية
خالل تنسيق ومراقبة املوارد وتطبيق   مناملعرفة نظم إدارة  واإلشراف على، املشاريع وختصيص وإدارة موارد 

 املعرفة.   إدارةنظم   املقاييس لتقييم جناح
املوارد املالية ومصادر املعرفة الالزمة  وهي:  Key Resource Influences األساسيةاملوارد  أتثريات

املعلومات مت تطويرها لدعم أنظمة قائمة على تقنية  م إدارة املعرفة أبنهانظيعرف .KMS م إدارة املعرفةانظ لبناء
 .النقل والتطبيق،  التخزين / االسرتجاع،  وتعزيز العمليات التنظيمية خللق املعرفة

 املؤسسةاخلارجية اليت تدفع  القوى وهي: Key environmental influencesاألساسية  أتثريات البيئة
 .إىل استغالل معرفتها من أجل احلفاظ على موقعها التنافسي

 Lindseyاملطلب الثالث: منوذج  

تعتمد وبشكل  أبهنا  يستند هذا النموذج على ربط نظام إدارة املعرفة مبفهوم الكفاءة التنظيمية حبيث يعترب
داخل املؤسسة وما يقدمه   Effectiveness  Management Knowledge كبري على مدى فعالية إدارة املعرفة

أداء خمتلف الوظائف واملهام ويف هذا السياق فإن النموذج حيدد عنصرين أساسيني يتم على  من مرونة يف
 :1مها على التوايلو   قياس مدى فعالية هذا النظام    أساسهما
: واليت متتثل يف شقني Capability Infrastructure Knowledge للمعرفة  التحتيةالبنية    قدرة -

 التقين؛  واجلانب  االجتماعيأساسيني مها اجلانب  
: واليت تركز على مدى تكامل العمليات Capability Process  Knowledge عمليات املعرفة قدرة -

 .املختلفة إلدارة املعرفة
 حتليل مدى فعاليةو يوضح الشكل املوايل خمتلف العوامل اليت أيخذها هذا النموذج يف احلسبان عند 

 .إدارة املعرفة
 
 

  

 
1 : David G.Schwartz  ,"op cit ,P:430. 
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  Lindsey: منوذج   12الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: David G.Schwartz  ,"Encyclopedia Of Knowledge Management "Idea Group Reference, 

USA,2006,p:431. 

 
 :1على عنصرين أساسيني ومتكاملني و مها  تعتمد  املعرفةفعالية إدارة   من خالل الشكل نالحظ أن 

، : اهليكل التنظيمي البنية التحتية إلدارة املعرفة يفواليت تتمثل  :املعرفةالبنية األساسية إلدارة  قدرة  
 .والثقافة التنظيمية،  التكنولوجيا

 
1: David G.Schwartz,Op,Cit,p: .434 
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 المعرفة 

قدرة البنية 

 التحتية للمعرفة

قدرة عمليات  

 المعرفة 
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إلدارة املعرفة. على وجه العمليات التنظيمية  .وتتمثل عملية املعرفة يف" : إدارة املعرفةيات عمل  قدرة
ومقاييس لقياس فعالية ، وكيف سيتم ختزين املعرفة، العمليات الرمسية جلمع املعرفة وإعادة استخدامها، التحديد 

 "استخدام املعرفة.
فإنه من   عمليات إدارة املعرفة من جهة أخرى قدرةالبنية األساسية للمعرفة من جهة و   قدرةبتحقق كل من  

1قياس مدى تنفيذ عمليات إدارة املعرفة اليت تعرف أبهنا  " فعالية إدارة املعرفةاملؤكد أن تتحقق 
 وهو ما   " 

ا التنظيمية وهو األمر الذي تسعى هتاملؤسسة وابلتايل على كفاء ينعكس ابإلجياب على خمتلف وظائف وأنشطة
 .املنافسة  ؤسسات يف ظل بيئة شديدةإليه خمتلف امل

 :  Jennex & Olfman منوذج جينكس و أولفمان :املطلب الرابع:  

 DeLone منوذج  الذي يستند إىلإلدارة املعرفة و منوذج  2004سنة   Olfman و Jennex قدم كل من 

 :وايلو ميكن إبراز أبعاد هذا النموذج من خالل الشكل امل 1992الذي قدم سنة     McLeanو
 Jennex & Olfman منوذج جينكس و أولفمان ::  13الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 : David G.Schwartz,Op,Cit,p:434 

مستوى نظام  

 إدارة المعرفة 

الموارد  

 التكنولوجية 

شكل نظام  

 إدارة المعرفة 

إستراتجية المعرفة/  

 العمليات 

بط واالر   

Linkages 

 

  اإلثراء 

Richness 

المنتظرة  العوائد   

 رضا المستخدم 

 الفوائد الصافية

 جودة النظام

 جودة المعرفة/ المعلومات
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Source :Jennex M & Olfman L, "Assessing Knowledge Management Success effectiveness models 

",proceedings of the 37th international Conference on system sciences, Hawaii, 2004, P: 8.  

 
 :1ان النموذج يرتكز على االبعاد االتيةنالحظ من خالل الشكل أعاله  

، ختزين، : و يقيس هذا البعد مدى جودة الوظائف املختلفة إلدارة املعرفة من توليد نظامالجودة  -
 ؛لتكنولوجيا  املوظفني والبنية التحتيةويدعم نظام ادارة املعرفة من قبل  حتويل وتطبيق املعرفة؛  ، اسرتجاع

متاحة  هابمت اكتس الصحيحة واملناسبة اليت هذا البعد املعرفة يضمن: املعلومات /جودة املعرفة -
 ؛للمستخدم املناسب ويف الوقت املناسب

 : حيدد هذا البعد املستوى الذي عنده حيقق نظام إدارة املعرفة أعلى قدر ممكن من املستخدم رضا -
 الرضا ملستخدميه؛

 : يهتم هذا البعد بتحليل خمتلف اآلاثر اإلجيابية اليت حيدثها نظام إدارة املعرفة لكل مناملنتظرةالعوائد  -
 املستخدم واملؤسسة على حد سواء؛ 

لبعد على ما ميكن أن يعكسه استخدام الفرد لنظام إدارة املعرفة على : و يعرب هذا االفوائد الصافية  -
 .املؤسسة ككل و ذلك على الصعيد التنظيمي و على صعيد النتائج  أداء

 .املعرفةإلدارة   Maierاملطلب اخلامس: منوذج  
    DeLone &McLeanمنوذج  لنظام ادارة املعرفة يستند على ع منوذج   2002سنة  Maier اقرتح

ولكن مت حتديد تدابري ، . مل يتم توفري حتليل لألبعادJennex-Olfmanوهذا النموذج مشابه لنموذج  1992سنة 
 حمددة لكل بعد. يوضح هذا النموذج  يف الشكل املوايل:

 
 
 
 
 
 

 
1 : Jennex M & Olfman L, "Assessing Knowledge Management Success effectiveness models ", 

proceedings of the 37th international Conference on system sciences, Hawaii, 2004, P: 7 .  
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 املعرفةإلدارة   Maierمنوذج  :  14الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Source: : Murray E. Jennex," Knowledge Management in Modern Organizations",Idea Group 

Publishing, USA,2007.P:203. 

 :  1األبعاد التالية  يتكون من  النموذجمن خالل الشكل نالحظ أن 
وتشري إىل  DeLone & McLean منوذج مأخوذة مباشرة من:  System.Qualityجودة النظام -1

 .والربجميات  اجلودة الشاملة لألجهزة  
وإىل  املخزنة جودة البياانت واملعلومات واملعرفة تشري إىل: وجودة املعرفة، واالتصاالت، املعلومات -2

 .املعرفةتدفق  جودة أساليب  
مدى دعم اخلرباء املتخصصون ومسريي نظم إدارة املعرفة لتطبيق نظم إدارة : ابخلدمة اخلاصة املعرفة -3

 املعرفة.
ويشري إىل  DeLone  & McLean من منوذج: مأخوذ مباشرة استخدام النظام ورضاء املستخدم -4

 ه.ومدى رضا املستخدمني عن  لنظم إدارة املعرفة  الفعلي ستخداماال
 

1 : Murray E. Jennex,Op,Cit,P:203-204. 

 جودة النظام

System Quality 

المعلومات  

واالتصاالت وجودة  

 المعرفة 

  المعرفة الخاصة

 بالخدمة 

Knowledge 

Specific Service 

 

 إستخدام النظام 

Use 

مدرضا المستخ  

User 

Satisfaction 

 

 

 التأثير الفردي 

Individual Impact 

المجموعةالتاثير على   

Impact on  
Collectives of People 

 التأثير التنظيمي 

Organizational 

Impact 
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ويشري إىل التأثريات اليت ينطوي  DeLone & McLeanمن منوذج : مأخوذ مباشرة الفردي التأثري -5
 .على فعالية الفرد نظم إدارة املعرفة عليها استخدام

 من تنتج اليت اجملتمعات أو/و العمل وجمموعات الفرق داخل الفعالية حتسني: جمموعة على التأثري -6
 نظم إدارة املعرفة.  استخدام
 الفعالية حتسني إىل وتشري  DeLone & McLeanمنوذج   مأخوذة مباشرة: التنظيمية التأثريات -7
 نظم إدارة املعرفة.  الستخدام  نتيجة  العامة  التنظيمية
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لتحقيق النتائج  كوسيلة حديثة وفعالة  املؤسسةإنه من البديهيات أن تدمج إدارة املعرفة ضمن إسرتاتيجية 
وتعمد ، إىل أخرى مؤسسةمن  غري أن املمارسات املعرفية وإدارهتا ختتلف، املؤسساتاليت تصبو إليها تلك 

املعرفة حبسب اختالف األهداف  يف إدارة إىل تبين جمموعة من إسرتاتيجيات وسياسات خمتلفة املؤسسات
ختتلف االسرتاتيجيات والسياسات املتخذة يف إدارة املعرفة ، ومهما كانت طبيعة االختالف وحجمه، املرسومة

 .الذي تسعى إىل حتقيقهواملدخل الذي تتبناه واهلدف الرئيسي  املؤسسة  تبعا لطبيعة عمل  
 اإلسرتاتيجية: مفهوم  األولاملطلب  

الرئيسية وغاايهتا على   وأهدافها  ألغراضهاحتديد املؤسسة   "أهناشاندلر على    حسب  اإلسرتاتيجية  عرفت
 1"و الغاايت  األغراضاملدى البعيد وتبين ادوار معينة و حتديد وختصيص املوارد املطلوبة لتحقيق هذه  

والذي   ،التهديدات أو الفرص البيئيةعلى أهنا أسلوب التحرك ملواجهة أما إسرتاتيجية إدارة املعرفة فتعرف 
سعيا  لتحقيق رسالة وأهداف املشروع. وتقوم  ،أيخذ يف احلسبان نقاط الضعف والقوة الداخلية للمشروع

حيث توجه املؤسسة إىل   ،اإلسرتاتيجية بصنع املعرفة ابلرتكيز على أتطري أو تبين اخليارات الصحيحة واملالئمة
الفكرية. كما تسهم اإلسرتاتيجية يف تنمية شبكات العمل لربط الناس لكي  كيفية مسك ومعاجلة موجوداهتا

حيث يتم الرتكيز عليها جلمع املعرفة ، للمؤسسةيتقامسوا املعرفة. ومن أهم أدوار اإلسرتاتيجية حتديد مناطق األمهية 
 2.أحياان  إىل توليد املعرفة  املؤسسةحوهلا مما يدفع  

املعرفة واملشاركة فيها وتوزيعها لتحقيق قيمة  الستقطاب وتكوين وختزينخارطة طريق أبهنا"  كما تعرف
وتعترب إسرتاتيجية املعرفة دليال  هاداي  لإلدارة من أجل  ...الفكري  مضافة من استثمار موارد املعرفة ورأس املال

 .3"إدارة املعرفة يف املنظمة  تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات
  

 
 33ص:، 1998، مصر، " جمموعة النيل العربيةاالدارة االسرتاتيجية ملواجهة حتدايت القرن الواحد والعشرون:عبد الفتاح عبد احلميد املغريب"   1
 . 11ص:، مرجع سابق،  املعرفة إدارة، : صالح الدين الكبيسي  2
 .292ص:، 2007، 1ط، املناهج للنشر والتوزيع عمان " دار النظم والتقنيات، " إدارة املعرفة : املفاهيم، : سعد ايسني 3
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وهو بذلك  إسرتاتيجية إدارة املعرفة جيب أن تكون خاضعة لإلسرتاتيجية الكلية للمؤسسةأن  zackويرى 
 :1يقرتح أربعة مراحل هي

 ؛حتديد إسرتاتيجية األعمال -
 ؛حتديد املعرفة الضرورية إلجناز اإلسرتاتيجية -
 ؛تقييم املعرفة اليت متتلكها املؤسسة -
 .إجراء املقارنة لتحديد الفجوة املعرفية -

 املؤسسةعلى حتديد الفجوة اإلسرتاتيجية بني ما جيب أن تقوم به تعمل  املؤسسةإسرتاتيجية وعليه فإن 
املعرفة فتهتم   بينما إسرتاتيجية .وذلك لسد هذه الفجوة وحتقيق امليزة التنافسية، به القيامتستطيع أن  وبني ما

معرفة متاحة ويوضح الشكل  من املؤسسةمتلكه  وبني ما املؤسسةبتحديد الفجوة املعرفية بني ما جيب أن تعرف 
 .املعرفة  إدارة  وإسرتاتيجية  املؤسسةالعالقة بني إسرتاتيجية  املوايل  

 : العالقة بني إسرتاتيجية  إدارة املعرفة و إسرتاتيجية املؤسسة15لشكل رقم  ا
 
 
 
 

 
 
 

Source: Chun Wei Choo, Nick Bontis," The Strategic Management of Intellectual Capital and 

Organizational  Knowledge  " Oxford University Press,USA,2002,p:262. 

تكون مستندة على برامج ومبادرات ، ما حتتاجه إدارة املعرفة هو وجود إسرتاتيجية لتطوير وتنمية املعرفة إن 
وال ميكن  .واألعمال املختلفةوتوظيفها يف األنشطة ، منظمة ومنهجية الستثمار القدرات الفكرية واملعرفية املتاحة

وإمنا جيب أن حتدد وتصمم وتنفذ ،  غري احملسوبة أو على التجربة واخلطأ  أن تقوم إدارة املعرفة على احملاولة الغامضة
 إلسرتاتيجية املعرفة اليت تتضمن بناء هيكل إدارة املعرفة وتطوير عملياهتا وأنظمتها وتقنياهتا األنشطة اجلوهرية

 .املؤسسةاملوارد اليت سوف تستخدمها إدارة املعرفة وتستند عليها يف  واإلجراءات و 

 
1 : Michael zack ,"developing a knowledge review strategy", California management .vol.41.no 

3 spring, 1999. P127 

املؤسسة ما جيب أن تفعله   

what firm must do 

 ما تعرفه املؤسسة 

What firm knows 

املؤسسة  تقوم به  ما ميكن أن    

What firm can do 

 ما جيب أن تعرفه املؤسسة 

what firm must know 

الفجوة  
 املعرفية 

الفجوة 
 اإلسرتاتيجية 
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 :KMS  املعرفة  دارةإإسرتاتيجية  املطلب الثاين: خصائص  
 :1املعرفة يف النقاط التالية  إسرتاتيجيةميكن توضيح خصائص  

 الفكري؛  والرأمسال،  غري امللموسة  واألصول،  تعترب طريق املؤسسة يف استثمار املوارد املعرفية -1
والعمليات  األنشطةالوضعية التنافسية للمؤسسة ابلرتكيز على  اإلسرتاتيجيةتعكس  أنجيب  -2

 واملنتجات اليت حتقق قيمة للزابئن والشركاء وتكون متميزة؛
الثالثة للمعرفة  األمناطاملنافسة هي امتياز املؤسسة واليت تعتمد يف إسرتاتيجية املعرفة على  أنمبا  -3

تتطلب مقارنة  فإهنا (know-howو املعرفة الكيفية ، know-whyاملعرفة السببية ، know-what فة ماذا عر م)
 املعرفية لبناء القدرات اجلوهرية املطلوبة يف الصناعة والسوق؛  األمناطما لدى املؤسسة من هذه  

ابلتايل ميكن استخدام هذه متثل إسرتاتيجية املعرفة قيمة الرأس املال الفكري املوجود يف املؤسسة و  -4
 ؛اإلسرتاتيجية كأداة لقياس العائد الذي يتحقق يف ضوء تكلفة االستثمار يف مكوانت وعناصر الرأمسال الفكري

إسرتاتيجية املعرفة تساعد يف دراسة وحتليل مكانة اإلسرتاتيجية من خالل تقييم أتثري املؤسسة على    -5
 املعريف والتكنولوجيات اجلديدة.عمليات االبتكار التكنولوجي يف اإلنتاج  

   املعرفة  إدارة  إسرتاتيجيةومتغريات    أبعاداملطلب الثالث:  
 :اآليتاملعرفة من خالل اجلدول    إدارة  إسرتاتيجيةومتغريات   أبعادميكن توضيح 

  

 
 .71ص:، مرجع سابق، :تفرقنيت زوليخة 1
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 : أبعاد ومتغريات إسرتاتيجية إدارة املعرفة01اجلدول رقم
 املتغريات األبعاد 

 املعرفة  إدارة   إسرتاتيجيةمفهوم  
 KMS CONCEPTION 
 

 ؛لتسهيل تبادل املعرفة غري الرمسية  إسرتاتيجية -
 ؛املعلومات  تكنولوجياالرتكيز على استخدام   -
 ؛الرتكيز على إنشاء وتطبيق املعرفة اجلديدة -
 .إدارة مورد اسرتاتيجي مهم -

 املعرفة  إدارة إسرتاتيجية أهداف 
KMS OBJECTIVES 

 ، نوعيةالحتسني   -
 ؛حتسني اإلنتاجية -
 ؛حتسني كفاءة االبتكار -
 .زايدة معدل النمو -

 آليات التنفيذ واملمارسة
IMPLEMENTATION MECHANISMS 

AND PRACTICE 
 

 ؛طرق إنشاء املعرفة -
 ؛طرق توزيع املعرفة -
 ؛طرق ختزين املعرفة -
 ؛طرق تطبيق املعرفة -
 ؛طرق محاية املعرفة -

 ؛التنفيذ بدعم من قادة املؤسسة - SUPPORT SYSTEMS أنظمة الدعم
 .ارة املوارد البشريةممارسات إددعم التنفيذ من خالل   -

 

Source: Fátima Guadamillas Gómez, Mario Donate Manzanares," Kowledge Management 

Strategies, Innovation And Firm Performance - An Empirical Study "Facultad de CC. Jurídicas 

y Sociales de Toledo University of Castilla-La Mancha, Spain,2006 ,P:3-4. 

 إدارة املعرفة:  إسرتاتيجية  أنواع :الرابع  املطلب
 مالحظة وجود نوعني من إسرتاتيجية إدارة املعرفة مها:ميكن  

 Codification strategy :: اإلسرتاتيجية الرتميزية  الفرع األول
يف قواعد  فهي ترتبط أكثر ابلتكنولوجيا وتتجسد، تتجسد يف التفاعل بني الشخص ومصدر غري بشري

االعتيادية واليت ميكن  أو املشاريع ، حسب الطلب للمنتجاملصنعة  للمؤسسات وهي تصلح ، املعرفة أساسا
 .1املؤسسة  ممارسته خالل التجارب املاضية احملفوظة لدىاالستفادة فيها مما مت  

 
" رسالة ماجستري غري السورية احلكومية املصارف يف تطبيقية دراسة امليزة التنافسيةقيق  ادارة املعرفة ودورها يف حت: وهيبة حسني داسي"  1

 .50ص: ، -2007-2006، جامعة دمشق، منشورة
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       Personalization strategy الشخصنة  اإلسرتاتيجية  الفرع الثاين:  
االتصال واحلوار  واليت يلعب فيها (آخرين تفاعل شخص مع شخص أو أشخاص)ترتبط ابألشخاص 

املنتجة ملنتجات ذات  للمؤسسات وهي تصلح أكثر، تطويرهاواملشاركة ابملعرفة وغريها الدور الرئيسي يف 
الفريدة اليت تتبادر إىل األشخاص ألول مرة أو جمربة قبال  معدالت تغيري عالية أو املشروعات الفريدة ذات احللول

 .1من طرفهم شخصيا
 .الشخصنة:أوجه االختالف بني االسرتاتيجية الرتميزية  اخلامساملطلب  

 اجلدول املوايل:  صية من خاللالرتميزية والشخ  اإلسرتاتيجيةاالختالف بني    أوجهميكن توضيح 
 الشخصية  واإلسرتاتيجيةالرتميزية    اإلسرتاتيجيةاالختالف بني    أوجه:  02جدول رقم  

 الشخصية  اإلسرتاتيجية  الرتميز  إسرتاتيجية  املتغري 
نوع املعرفة املعاد  

 استخدامها 
 كال من املعرفة الظاهرة واملعرفة الضمنية  الظاهرة املعرفة 

إىل   الوصول إمكانية 
 املعلومات. 

 كمية كبرية من  الوصول إىل األفرادكثري من ميكن ل
أو    املكانبغض النظر عن ، يف نفس الوقت   علوماتامل

 الزمان. 

املعلومات.   احلصول على  األفراد ميكنهم عدد قليل من 
 . على إمكانية الوصول إىل املصدر  هذا يعتمدو 

 
تستثمر يف قواعد البياانت   أن جيب علي املؤسسة   التكالي  

يتسىن    أنوجيب تدوين املعارف قبل  االلكرتونية 
تكون التكاليف املتكبدة مرتفعه   أناستخدامها. وميكن 

بغض النظر عما إذا كان هناك عدد قليل من املستخدمني  
 بري. أو ك

 

التكاليف يف الوقت الفعلي  املؤسسة ما تتكبد  ةعاد
املعرفة وتتناسب مع عدد   اعادة استخدام الذي يعاد فيه 

 . املستخدمني
 

مرتبات اعلي أو  مثال يف شكل ، احلوافز اخلارجية أكثر فعاليه احلوافز 
 . أو ترقيه  أة مكاف

 

:  على سبيل املثال ، أكثر فعاليةاحلوافز الداخلية 
إقامة عالقات  ، القيام بشيء مفيد، ساعدة اآلخرين م

 مهم. مثرية لالهتمام أو فرصة لتطوير دور 
Source: Theresia Olsson Neve," Eight Steps to Sustainable Organizational Learning How to Tackle 

Search and Transfer Barriers", Springer International Publishing ,Switzerland, 2015,p:16. 
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فإذا قمنا بتحليل ، يف إطار سياستها يف إدارة املعرفة املؤسسةبغض النظر عن اإلسرتاتيجية اليت ختتارها 
لتطبيق إدارة املعرفة واليت ميكن  ومراحل متفق عليهاتلك اإلسرتاتيجيات جندها تتضمن جمموعة من خطوات 

 :1تلخيصها يف النقاط التالية
 ؛تشكيل فريق متخصص إلدارة املعرفة •
 ؛ةة لدى خمتلف املستوايت يف املؤسسنشر الوعي أبمهية املعرف  •
 ؛حتديد وحتليل املعرفة املتوافرة وإعداد قائمة ابألصول املعرفية •
 ؛وحتديد فجوة املعرفة املطلوب جتاوزها،  ألداء املرغوبلديد املعرفة الالزمة  حت •
 ؛حتديد خماطر األصول املعرفية وآلية احلد من أتثريها •
 ؛تطوير إسرتاتيجية إلدارة املعرفة تتواءم مع إسرتاتيجية املؤسسة •
 ؛فاعليةتطوير نظام إدارة املعرفة وآلية استخدام املوجودات املعرفية املتوافرة ب •
 .وخارجها املؤسسةنشر وتعميم املعرفة وحتديد أنسب الوسائل لنقل املعرفة داخل    •
 
 

  

 
جامعة منتوري ، االنسانية والعلوم االجتماعيةكلية العلوم ،  مذكرة ماجستري غري منشورة، متكني املعرفة يف املنظمات اجلزائرية"" ، مسراء كحالت:  1

 . 63، ص:2009-2008، اجلزائر، قسنطينة 
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واليت تعاجل موضوعات إدارية ، وحتديدا  يف األطر النظرية املنبثـقة عنه ،لقد تزايد االهتمام ابملدخل املعريف
نتيجة لتضاؤل دور النظرايت واملداخل اليت كانت  ،األعمالأو اقتصادية مع تنامي ظاهرة التغيري املتسارع يف بيئة 

السيما بعد إدراك أمهية املعرفة بوصفها موجودا  مهما  يف حتقيق  ،سائدة عن وضع احللول ملواجهة هذا التغيري
رية ودورها يف التحول الكبري حنو االقتصاد املعريف الذي يركز على االستثمار يف املوجودات الفك املؤسسةأهداف 

وازداد هذا الدور أمهية مع سيادة مفهوم  ،واملعرفية غري امللموسة أكثر من تركيزه على املوجودات املادية امللموسة
بل جيب التفكري مع املعلومات )أي  ،بتوفري املعلومات املؤسساتعصر املعرفة الذي من متطلباته أال تكتفي 

 توليدها( .
 الوقت الراهن القدرة على اللحاق أبحدث املتغريات اليت يف املؤسساتهلذا فمن أهم مقومات جناح 

يشهدها عصر الثورة التكنولوجية واملعلوماتية نتيجة التطور اهلائل الذي طرأ على تكنولوجيا االتصاالت 
واستخداماهتا يف جمال املعلومات. فقد أدى التزايد اهلائل يف املعلومات وتراكمها إىل وجود حاجة ماسة إىل تنظيم 

ومساندة صناع القرار ، و إدارة هذه املعلومات لالستفادة القصوى منها يف حتقيق أهداف إسرتاتيجية للمؤسسات
 يف اختاذ قراراهتم.

من أهم السمات احليوية لألنشطة اليت فهي  ،أحدث املفاهيم يف علم اإلدارةمن هنا تعد إدارة املعرفة من 
ت للمجاال حت ذات مركز مهمهنا نشأت يف أوائل التسعينات وأصبأتؤثر على نوعية وجودة العمل. إذ 

فقد ازدهرت أمهيتها يف  ،وقد احتلت مكاان مرموقا وحيواي يف شىت اجملاالت اإلدارية والفنية والتجارية ،األكادميية
وحتديدا  على  ،يعتمد أساسا  على املوجودات الفكرية العصر احلاضر بعد أن أُدرك أن بناء امليزة التنافسية وإدامتها

 األصول املعرفية واالستثمار فيها.
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 :الثالث الفصل 
 

  المعرفة إدارة تطبيق متطلبات

 االقتصادية المؤسسة على تطبيقها وأثار
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 :متهيد

احلديثة اليت يزداد االهتمام هبا ابلنسبة للمؤسسات يف ظل التحول  اإلداريةتعد إدارة املعرفة من املفاهيم 
هلذا فإن االستثمار ، مصدر الثروة ليس رأس املال وإمنا املعرفة أناليت أصبحت تؤكد و ، ابجتاه اقتصادايت املعرفة

 لكن وكما يقول .يف الوقت الراهن يف حقل املعرفة سيطر على اهتمام املؤسسات
   Wong  &Aspinwall  فإن أحد األسباب اليت جتعل العديد من املؤسسات ال تزال تكافح وتناضل لتطبيق

مساعيها لتحقيق االستغالل األمثل للمعرفة بكامل إمكاانهتا املتوفرة هو أن هذه إدارة املعرفة وفشلت كافة 
أو أن هذه املؤسسات ال يتوفر لديها ، املؤسسات تفتقر إىل بنية حتتية قوية لتطبيق إدارة املعرفة على أكمل وجه

وقد  . رفة وعملياهتا تكون منقوصةوابلتايل فإن صورة إدارة املع، املتطلبات الرئيسية الالزمة لتطبيق إدارة املعرفة
 حيث، لتنفيذ إدارة املعرفة أومتطلبات أوممكنات حدد  العديد من الكتاب والباحثني عناصر خمتلفة  كدعائم

مؤشرات ، املعلومات تكنولوجيا، املؤسسة ثقافة ، القيادة، اإلسرتاتيجية كل من Arthur Anderson& APQC اعترب
  املؤسسة ثقافة ، األفراد، تكنولوجيا املعلومات Earlيف حني اعترب ، كمتطلبات لتطبيق إدارة املعرفة،  وتدفق املعرفة تقييم

تكنولوجيا  كل من: أبهنادارة املعرفة إمتطلبات  فقد اعترب Andrew et alأما  كمتطلبات لتنفيذ إدارة املعرفة
متطلبات  تتمثل  Michael Stankosky الباحث وحسب. 1العمليات، املؤسسةثقافة ، اهليكل التنظيمي، املعلومات

هليكل  وا، الثقافة التنظيمية، التعلم التنظيمي، القيادة، تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف:تطبيق إدارة املعرفة 
 كما يوضحه الشكل أدانه:  التنظيمي
 
 
 
 

  

 
1 : Source: Ying-Jung Yeh, Sun-Quae Lai, Chin-Tsang Ho," Knowledge management enablers: a case 

study" Industrial Management & data Systems, Vol. 106, No. 6, Emerald Group Publishing 

Limited,2006,p796. 
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 Michael Stankosky  حسب املؤسسة  يف املعرفة: متطلبات تطبيق إدارة  16لشكل رقم  ا

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Michael Stankosky" creating the discipline of knowledge management";Elsevier,USA , 2005, p:174. 
 

تطبيق إدارة املعرفة يف  دعم ودوره يف حداهذا الفصل لدراسة كل عنصر على  سوف خنصص وعليه
، املكوانت، جيا املعلومات واالتصال من حيث املفهوملدراسة تكنولو  األولاملبحث  سنخصصحيث  املؤسسة.

، أما املبحث الثاين فسوف خيصص لدارسة الثقافة التنظيمية من حيث املفهوم، دعم إدارة املعرفةودورها ويف 
دراسة اهليكل التنظيمي  أما املبحث الثالث فسوف خيصص ل، ودورها يف دعم تطبيق إدارة املعرفة، عناصرها

املعرفة  إدارةودوره يف دعم تطبيق ، األمهية، حيث ستتم دراسته من حيث املفهوم املعرفة إدارةكدعامة من دعائم 
ودروها يف دعم إدارة ، األمهية، أما املبحث الرابع فسيخصص لدراسة القيادة من حيث التعريف، يف املؤسسة

عرفة حيث سيتم التعلم التنظيمي كدعامة من دعائم إدارة امليف حني سيخصص املبحث اخلامس لدراسة ، املعرفة
كما سيخصص مبحث سادس دارة املعرفة يف املؤسسة.  ودوره يف دعم تطبيق إ، أمهيته، مهمفهو  إىلالتطرق 
 املعرفة على املؤسسة االقتصادية ودورها يف بقائها واستمرارها.اثر تطبيق إدارة  آلدراسة 

  

 القيادة

 ؛ جيةتطبيق االستراتي -

 ؛ تشجيع التعلم -

 ؛ المخاطرة -

 . استخدام الموارد بأفضل طريقة ممكنة  لتسهيل تبادل المعرفة و األفكار  -

 الثقافة 

 دعم الثقة -

 الحوار المفتوح  -

 فريق العمل  -

 الهيكل التنظيمي 

 وتساعد على التقاط المعرفة الضمنية. البنية التي تسهل التفاعل بين األفراد،  -

 البنية التكنولوجية  

 ؛تعزيز التقاط المعرفة الضمنية و الصريحة -

 ؛تدعيم بكفاءة وفعالية لمشاركة المعرفة -

 . جعل المعرفة متاحة في المؤسسة بأكملها  -

 

 
 التعلم التنظيمي 

 ؛ الفرصة للتعلم الفردي الذي يرتبط بالتعلم التنظيميإتاحة  -

 ؛ خلق إرتباط بين األداء الفردي وأهداف المؤسسة -

 ؛ير مقاييس ومعايير لقياس نتائج التعلمتطو -

 . خلق تحدي بين االفراد في المؤسسة لتحقيق أداء أفضل بوضع معايير أكثر صرامة  -
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الديناميكية اليت عرفها اجملال  السنوات األخرية تطورات سريعة كان من أبرزها التطـورات هدتش

 حيث كانـت، املعلومات وبثها أو ما يعرف بتكنولوجيا املعلومات واالتصال خاصـة املتعلقـة مبعاجلـة، التكنولـوجي
إما بسبب قلتها أو ، املعلومة املطلوبة إلـىتتلخص يف صعوبة التوصـل ، مشكلة الباحثني والساعني إىل املعرفة

 أصـبحت، وسرعة انتشـارهاICT  ظهور تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومـع، بسبب صعوبة الوصول إليهـا
من املراجع والواثئق املتوفرة وخاصة  هائـلكم وسط  ، املشكلة تتمحور حول االختيار الصحيح للمعلومة املطلوبة

 .املعلوماتشبكات    يف
 مفهوم تكنولوجيا املعلومات و االتصالاملطلب األول:  

 اتـيف أول ظهور هلا على أهنـا التكنولوجيـات احلديثـة للمعلومتكنولوجيا املعلومات  وصفت
على اعتبـار أن بريـق ، سنوات مث حذفت كلمة احلديثة ألن صفة احلداثة ستتقادم بعـد    NCITواالتصاالت

  لتصبح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ابستمرار احلداثـة التكنولوجيـة يتسـم ابحلركيـة
)  (ICT   تسمية أكثر تداوال هي تكنولوجيا املعلومات وحاليا ظهرت  IT. 

تكنولوجيا املعلومات ، االتصال هذا املفهوم متولد نتيجة التقارب بني تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا
 وتشمل تكنولوجيا احلاسب اآللـي وشـبكات، املعلومات يف شكل إلكرتوين وختـزين، نقـل، املستخدمة فـي تشـغيل

ميكن القول أن تكنولوجيا االتصال كانت العامل األساسي وعليه   الربط اليت تستخدم بشدة يف االتصاالت
الفصل  عليه فإنه ال ميكن  وبناءا، العاملية ثورة املعلومات بعدها العاملي من خالل شبكات االتصال الذي أعطى

تعترب تكنولوجيا و ابلتايل  .مجع بينهما النظام الرقمي فقد بني تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصال
 وتكنولوجيا االتصال وميكن تعريفها كما يلي:  اآلليةكل من احلاسبات    للتالحم بنياملعلومات أبهنا نتاج  

اجملموعة املتنوعة من املعدات واملوارد التكنولوجية أبهنا"   (ICT)تتكنولوجيا املعلومات واالتصاال تعرف
 1".كما أهنا تستخدم لتوليد املعلومات وتوزيعها ومجعها وإدارهتا،  اليت تستخدم للتواصل

  

 
1 : Sukanta Sarkar," The Role of Information and Communication Technology (ICT) in Higher 

Education for the 21st Century",The Science Probe ,Vol. 1 No. 1 May 2012,p:31. 
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 الصناعية واألقمار اآليل احلاسب ومنها التكنولوجيا االلكرتونية تطبيق ": أبهنا اليونسكو منظمةها تعرفو 
 من ونقلها توزيعها، واسرتجاعها وختزينها والرقمية التناظرية إلنتاج املعلومات تقدمةامل التكنولوجيات من وغريها
 .1آلخر" مكان 

تقنيات تسمح بتسجيل املعلومات اإللكرتونية وختزينها أدوات أو :" أبهنا ها البنك الدويلرفيعكما 
 .2"واستخدامها ونشرها والوصول إليها

، ونقل وختزين املعلومات يف شكل الكرتوين، التكنولوجيا املستخدمة يف تشغيل أنواعوتعرف أبهنا "مجيع 
وغريها من املعدات اليت ، الفاكس أجهزةووسائل االتصال وشبكات الربط و  اآلليةوتشمل تكنولوجيا احلاسبات 

 .3تستخدم بشدة يف االتصاالت"
ميكن استخالص أن تكنولوجيا املعلومات هي نتاج اندماج تكنولوجيا املعلومات مع تكنولوجيا  إذن 

وهذا ما نلمسه واضحا من  خالل حياتنا ، حيث ترابطت شبكات املعلومات مع شبكات االتصال، االتصال
من كل  أتيتوما نتابعه على التلفاز من معلومات ، اهلاتف، الصناعية األقمارلتواصل عرب اليومية من خالل ا

 مكان يف العامل.
 : البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال.الثايناملطلب  

 :اآليتمن خالل الشكل   مكوانت تكنولوجيا املعلومات واالتصال ميكن توضيح
 
 
 

  

 
امللتقى الدويل الثاين حول "  املعرفة اقتصاد ظل يف التنافسية امليزة حتقيق يف أثرها و املعلومات تكنولوجيا"، بلعلياء خدجية، الزهرة غريب فاطمة  1

 كلية العلوم االقتصادية    2007نوفمرب  28-27، املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين امليزة التنافسية يف الدول العربية
 اجلزائر .، و علوم التسيري الشلف 

2: Jean-Yves Hamel",ICT4D and the Human Developmentand Capabilities Approach:The 
Potentials of Information andCommunication Technology" United Nations Development 
Programme Human Development Reports Research Paper 2010/37,p:.1 

، 3العدد، اجلزائر، جملة االقتصاد، االقتصادية" املؤسسة على االتصالو  لإلعالم احلديثة التكنولوجيا اثر" ، فارس بوابكور، :بومايلة سعاد 3
 .205ص:، 2004
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 لتكنولوجيا املعلومات واالتصال  البنية التحتية:  17رقم  الشكل  

 
 . 120ص:، 2004، عمان ، دار صفاء للنشر و التوزيع، "اإلداريةنظم املعلومات " ، هيثم الزعيب، فاضل السامرائي إميان : املصدر

 

 :1الشكل السابق نالحظ أن تكنولوجيا املعلومات تتضمن ستة مكوانت  أساسية هيخالل    من 
لتكنولوجيا املعلومات  الوسـيلة األساسـية هـوHardware:  )احلاسوب( املكوانت املادية -1
، والقدرة على ختزينها واسرتجاعها، ومعاجلة البياانت ذلك من خالل قدراته العالية على إدخـالو ، واالتصال

 : ويتكون من
يعترب عقل الكمبيوتر حيث يقـوم  واملعاجل الذي، األمتتكـون مـن الوحـدة  :وحدة املعاجلة املركزية ✓

 .الرئيسـيةإضافة إىل وحدة الذاكرة  ،  بتنفيـذ كـل العمليات احلسابية واملنطقية
نفيذها تبدورها تتضمن وحدات إدخال هي املسؤولة عن إدخال التعليمات املطلوب  : اللواحـق ✓

 ووحدات إخراج تتمثل يف األجهزة اليت تقوم بنقل نتائج املعاجلة إىل املستخدم

 
الركيزة  امللتقى الدويل الثالـث حـول تسـيري املؤسسات املعرفة  ،  دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عمليات إدارة املعرفة،  سناء عبد الكرمي اخلناق   : 1

 . 241-240ص  2005، ،  نوفمرب ،  اجلزائر ،  جامعة بسكرة ،  اجلديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات

المكونات المادية  HARDWARE

البرمجيات SOFTWRE

البيانات DATA

االتصاالت COMMUNICATION

رادـاالف PEOPLE

الشبكات NETWORKS
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 ابلبصمة.  القرص املتغيـر،  املضغوط  القرص،  الصلب  أمهها القرصمن  :الثانوية  الذاكرات ✓
والتعليمات املعدة من قبل اإلنسان  تعرف على أهنا  جمموعة مـن األوامـر Software : الربجميـات -2

مهمة ما أو للعمل بطريقة معينة وفق تعليمات دقيقة للحصول علـى  واليت توجه املكوانت املادية لغرض أداء
 .وبرجميات التطبيقات تقسم الربجميات عموما إلـى برجميـات التشـغيلو ،  مطلوبة بشكل معني  نتـائج

تعـرف أبهنـا الرتكيبة اليت تشمل التسهيالت واإلجراءات اليت Communications : االتصـاالت -3
مات تساند االتصاالت من خالل استخدام األجهزة ووسائل االتصال اليت تربط بـني هـذه األجهـزة لنقـل املعلو 

 الصناعية...األقمـار  ،  الكـابالت،  وتشمل خطوط اهلـاتف
ولكنها تبقى ، تسجيلها وختزينها النشاطات واملبادالت التـي يـتم، تشري إىل األشياء Data: البياانت -4

 وميكن أن أتخذ البياانت عدة أشكال منهـا البيانـات العدديـة، معىن معني غري مرتبة حبيث ال تصلح لتوصـيل إلـى
 .والبياانت النصية

املعلومات من إداريني ومتخصصني  الـذين يقومـون بـإدارة وتشـغيل تكنولوجيـاهم  People: األفراد -5
 املتخصصني على أن أمهية العنصر البشـري فـي إدارة وتشـغيل نظـام يتفق أغلب ادويك، ومستخدمني هنائيني

 .املعلومات تفوق أمهية املستلزمات املادية

املعدات أو األشياء امللموسة بصورة ،  التجهيـزاتهي عبارة عن جمموعـة مـن   Networks:الشبكات  -6
، تسمح مبرور عناصر معينة فيما بينها حسب قواعد حمـددة، املرتبطة فيما بينها عن طريـق قنوات اتصال، عامة

 وتعرب عن ارتباط جمموعة من أجهزة احلاسوب فيما بينها بوسائل اتصـال سلكية 
 .أو السلكية

 تكنولوجيا شبكات املعلومات واالتصال.:  الثالثاملطلب  
  1:تتمثل تكنولوجيا شبكات املعلومات و االتصال يف

 Networks هي كلمة مركبة من اختزال العبارة اإلجنليزيـة  : Internet  اإلنرتنت  -1

Interconnections  لربتوكولهي شبكة عمالقة تضـم العشـرات مـن الشبكات واحلواسيب املرتبطة وفقا  و) ،
(TCP/IP    ابلعديد من اخلدمات أمهها  املستخدمنيتزود: 

 
 . 10-9ص، "تكنولوجيا املعلومات و االتصال كمدخل  إلدارة املعرفة دراسة حالة مؤسسة ميناء عنابة، بعلي محزة، :الطيب داودي 1
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يسمح للمستخدمني ، من أقدم التطبيقات يف شبكة االنرتنت :Email اإللكرتوينخدمة الربيد  -2
واالتصال املباشر والدائم ابلعمالء يف ، على أن يكونوا على اتصال وثيق مع املنظمات يف جمال التجارة واألعمال

 .مجيع أحناء العامل وبعيدا عن املؤسسة
:يسمح ابالتصال املؤقت بني  File Transfer Protocol امللفات نقل بروتوكول خدمة -3
 هذه امللفات عبارة عن تقارير أو حبوث ، وميكن من جلب امللفات وحتويلها من جانب إىل آخر، حاسوبني
مواقع  وعموما يستعان هبذه اخلدمة يف حتديث، للتبادل السريع وابلتايل فهذه اخلدمة تعترب وسيلة ، أو برامج
 .االنرتنت

يرجع هلا الفضل يف انتشار االنرتنت  :  World Wide Webخدمة الشبكة العاملية للمعلومات  -4
، وسيلة من وسائل الرتويج واإلعالن على املستوى احمللي والعاملي 3Wفخدمة ، خصوصا من الناحية التجارية

 .مما جيعلها أكثر شعبية  وتتمتع بواجهة بيانية متعددة الوسائط،  تتميز بقدرة هائلة يف التصفح واإلحبارفهي  
 وتعمل بربتوكوالت وقواعد ، :هي شبكة معلوماتية حملية خاصة ابملؤسسـة Intranet اإلنرتانت  -5

االتصال فيما بينهـم والوصول من  مكني األفراد داخـل املؤسسة تل، TCP/IP وصاـتبنـى عليهـا االنرتنـت خص اليت
 .وأقل تكلفة، إىل املعلومات بطريقة أسرع وأكثر كفاءة

 برتوكوالتLAN + اإلنرتانت = شبكة حملية                                   
جتاري تسمح طابع  :هي شبكة معلوماتية هلا يف معظم األحيـان Extranet اإلكسرتانت -6

فهي ، وتعد نتاج لتزاوج اإلنرتنت واإلنرتانت، اإلنرتانت وهـي تطـور لشـبكة، للمؤسسات ابالتصال فيما بينها
يسمح هلم الوصول  حبيث حتدد املؤسسة هوية اجلهـات التـي، اخلارجي واملؤسسات املتعاونة مفتوحة على احمليط

 .لبياانت املؤسسة
 املعرفةإدارة    دعم عمليات:دور تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف  الرابعملطلب  ا

إدارة تعترب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحدة من املفاتيح األساسية للكفاءة والفعالية لعمليات 
تكاملها  إىلعلى هذه التكنولوجيا ليس هو الضمان الوحيد لبقائهـا دون السـعي  املؤسساتصول وح، املعرفة

  إدارة املعرفة عملياتدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تساهم و  .للمؤسسةاح مع اخلطة اإلسرتاتيجية ـبنج
 كما يلي:
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 لتوليد املعرفةالتكنولوجيا املساندة  الفرع األول:  
  kws  /knowledge work system أنظمة العمل املعريفتتمثل التكنولوجيا املساندة لتوليد املعرفة يف    

العاملون يف مثال ذلك ، املعلومايت الذي يولد معرفة جديدة ذلك اجلزء من العمل عمل املعرفة أبنظمةيقصد و 
ة لتحسني جيدون طرقا جديد  أو، جمال املعريف يف مؤسسة أو شركة ما يعملون على توليد منتجات جديدة

وكل حقل من ، على عدد من احلقول عالية التخصص ميكن أن يتوزع و العمل املعريف املنتجات املوجودة أصال.
يف ذلك احلقل  العاملنيوذلك لغرض دعم ، خمتلفة من نظم العمل املعريف حقول التخصص ميتلك جمموعة

 :1ويؤدي العاملون يف اجملال املعريف ثالثة أدوار مهمة وحساسة للمؤسسة وهي  التخصصي.
وذلك مبوازاة التطورات اليت حتدث يف العامل اخلارجي ، املؤسسةيعملون على حتديث املعرفة املتوفرة يف  ✓
 النظرايت االجتماعية؛،  الفنون ،  يف كل جماالت التكنولوجيا و العلوم،  للمؤسسة
والتغريات  وكذلك التطورات، ومبا له صلة مبجال معرفتهم، داخلية استشاريةيقومون خبدمات وأدوار  ✓

 والفرص املتاحة؛،  احلاصلة
 .دوار الوكاالت و اجلهات التقوميية يف التغيري واملبادرة وحتسني التغيريات يف املشاريع يقومون أب ✓

ميكن ، لنظم العمل املعريف صفات خاصة تعكس حاجات ومتطلبات خاصة للعاملني يف اجملال املعريفو 
 :2مبا أييتحندد هذه املتطلبات  أن  

املتخصصة اليت  األدواتللعاملني يف اجملال املعريف الوسائل و ينبغي على نظم العمل املعريف أن تؤمن  -
، analytical toolsوأدوات حتليل مناسبة ، powerful graphics مثل رسومات ذات قدرة عالية، حيتاجوهنا
 الواثئق و االتصاالت؛  إدارة  وأدوات

أو ، ومع تعقيدات الرسومات فيها، قدرات حاسوبية كبرية للتعامل معها األدواتتتطلب هذه النظم و  -
حملللني وا، اإلنتاجومصممي ، مثل الباحثني العلميني، احلساابت الضرورية لعدد من العاملني يف اجملال املعريف

لذا مثل هذه النظم  ، العاملني يف اجملال املعريف يركزون على املعرفة من العامل خارج املؤسسة أنحيث  املالني.
قواعد البياانت من خارج  إىلأن تسهل هلؤالء العاملني سرعة وسهولة الوصول  األدوات املستخدمة ينبغيو 

 ؛املؤسسة
 .أداء العاملني يف اجملال املعريفتتناسب مع طبيعة عمل و    workstations هتيئة حمطات عمل   -

 
 . 193ص، مرجع سابق، العمريغسان ، عامر قندليجي، عبد الستار علي:  1
 . ، :املرجع نفسه 2
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 لوجيا املساندة للمشاركة للمعرفةالتكنو   الفرع الثاين:
دعم أعمال اجلماعات الرمسية وغري الرمسية العاملة لديها واليت تكون جتارهبا مصدر  إىل املؤسساتحتتاج  

والعاملني يف   األفراديطلق عليها مجاعات اخلربة  وهي مجاعات غري رمسية من    أنواليت ميكن    املؤسسةمهم خلربات  
 أنظمةمصرف ومن  أييف  اإلقراضمثل اجلماعة اخلاصة املهتمة يف نشاط ، اهتمامات مهنية وأصحاب املؤسسة

 :    1ستخدمة يف املشاركة اجلماعية هياملعلومات امل  تكنولوجيا
   Groupware & Web Collaborationالتعاون عرب الشبكة    وأدواتاملشاركة اجلماعية    -1

التنسيق, واليت تسمح ، التعاون ، هي : االتصاالت أساسيةتنبين املشاركة اجلماعية حول ثالثة مبادئ  
ملفات الدخول املشرتك ,قواعد البياانت املشرتكة ، اللقاءات، اجلدولة، عمل معًا يف التوثيقي أن للمجاميع 

، سسات القانونيةؤ امل، فة مثل الشركات االستشاريةاملؤكدة للمعر  املؤسساتوالربيد االلكرتوين ووجدت ، املتطورة
االنرتنت  أدواتوان ، املشاركة اجلماعية متثل قوة خاصة لدفع املوجودات املعرفية نظمهأ أن  األموال إدارةشركات 

 Onالنشر عرب الشبكة وعقد امللتقيات واملؤمترات املباشرة )، اجلماعية األخبارحوارات ، مثل الربيد االلكرتوين

line ملشاركة اجلماعية وتعد بدائل تالئم بشكل جيد ا األدوات( واحملادثة واحلوارات والتلفون والفيديو كل هذه
 منخفضة التكاليف للعمل اجلماعي.

 The Internet Enterprise Knowledge Environment  املؤسسةاالنرتنت وبيئات معرفة    -2
الشرائح الرقمية  ، الفيديو، الصوت، عن طريق النصوص املؤسسةلبيئات معرفة  أساساالنرتنت  تقدم 

بتقدمي خرائط املعرفة  املؤسسةمساعدة  إىل إضافة، واجهة بينية تقليدية بسيطةمشاركتها, وعرضها عرب 
(Organizational Knowledge Maps)  املؤسسةوهي أدوات لتعريف وجتديد مكان مصادر معرفة  . 

بواابت شراكة متخصصة  املؤسساتغنية جدا وواسعة ولذلك تبىن بعض  املؤسسةإن بيئات معرفة  
(Specialized Corporate Portals ملساعدة . )لإلحبار عرب مصادر متنوعة للمعرفة ) األفرادEnterprise 

Knowledge Portals ومساعدهتم يف ، حنو مواضيع املعرفة الرقمية وتطبيقات نظام املعلومات األفراد( توجه
 .املؤسسةحبجم املعلومات املتاحة وتعرض هلم أيضا كيفية تواصل معرفة    اإلحساس

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال املساندة خلزن املعرفة  الفرع الثالث:
  :وتتمثل يف

  
 

 12ص:، بقطيب داودي، بعلي محزة، مرجع سا:ال 1
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متثيل املعرفة يف قاعدة املعرفة أييت بعد احلصول عليها    Knowledge Base :  املعرفة قاعدة نظم -1
وحتتوي قاعدة املعرفة علـى جمموعة من املعارف واخلربات ، مث ترمجتها إىل قواعد أو صور، واملصادرمن اخلرباء 

  .علـى أن تتضمن القاعدة أكرب قدر من املعرفة ميكن احلصول عليـه فـي اجملـال احملدد، املرتبطة مبجال معريف  معـني
، مليـات خزن املعرفة خصوصا للمعرفة الصرحيةكما يشار إىل أمهية تكنولوجيا املعلومات يف حتسني كفاءة ع

 :يف  آليات اخلزن  وتتمثل  
تسمح للمؤسسات جبمع بياانهتا يف قواعد بياانت ضـخمة ألجل الوصول السريع  :خمازن البياانت -

 .إليها
مصادر وإرشاد أفراد املؤسسة إىل ، اليت تبني مكان تواجد املعرفة وكيفيـة الوصـول إليهـا :رائط املعرفةخ -

 .املعرفة داخلها
هي قواعد بياانت ألنواع خاصـة مـن املعلومـات ملستخدمني خاصني وتعطي  :كتبات االلكرتونيةامل -

 .طريقة أخرى خلزن املعرفة ومتريرها بسهولة داخل املؤسسة
 تكنولوجيا املعلومات املساندة لتوزيع املعرفة  الفرع الرابع:

 :1  وهي  اجلماعيالعمل    متمثلة أساسا يف شبكات   
ابملعرفة وتعتمد  لتوزيع واستعماال  هي من أكثر تكنولوجيا املعلومـات انتشـارا:  Internat اإلنرتانت  -1

حيث ميكن من خالهلا التعامل مع أنواع خمتلفة من احلواسيب املتوفرة ، على شبكة االنرتنت وتكنولوجيا الويـب
ابالتصال معا واملشاركة يف  معينـة املؤسسةحيث تسمح للعاملني فـي ، اإلنرتنتوتستخدم نفس هيكل ، داخليـا

لألسباب  املؤسساتوحتتاجها  اإلنرتنت ولكن يف شبكة حملية وتقدم نفس خدمات، املعلومات بشكل إلكرتوين
 :التالية

نسخ متعددة من وجود  على تقليل احلاجة إلـى Server : يعمل اجلهاز اخلادم التكاليف ختفيضأوال:
 ؛برامج قواعد البياانت

االتصال بني عناصر  : خيفض استخدام اإلنرتانت الكثري من الوقت الضـائع فـيالوقت توفري اثنيا:
 ؛االتصاالت وعدم تكرارها  كما يؤمن وسـيلة ضـمان لدقـة سـري،  املؤسسة

 
 .13ص:، بقطيب داودي، بعلي محزة، مرجع ساال  1



 متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأاثر تطبيقها على املؤسسة االقتصادية ............... ...................................... : الثالثالفصل 
 

92 
 

فهي شبكة ، مـن اإلنرتنت واإلنرتانتاإلكسرتانت نتاج لتـزاوج كـال تعد :   Extranet اإلكسرتانت  -2
 وتسمح ألطراف خاصة من خارج املؤسسة أبداء أنشطتهم مـع املؤسسـة  إنرتانت مفتوحة على احملـيط اخلـارجي

 :يفوتربز تطبيقاهتا   بشكل إلكرتوين
 ؛إلدارة معينة نظم التشارك يف قواعد البياانت بني مراكز األحباث التابعة حلكومـة أو -

 ؛شبكات مؤسسات اخلدمات املالية واملصرفية -
 .املخزوانت  االتصال مبختلف املتعاملني مع املؤسسـة وختطـيط العمـل وتسـيري -

األنظمة  منGroup-ware يعد   :وبرجميات الفريق Group-ware اجلماعي العمل تطبيقات  -3  
، وتنظيمية للعمل فـي فريـق وابلوسـائل والتكنولوجيـا الضروريةوهو عملية بشرية  املستخدمة يف املشاركة اجلماعية

الربيـد )ويستعمل عدة وسائل هي، وفائدته العظمى تتمثل يف حل مشكل البعد اجلغرافـي والعمـل التزامين
 News (. Group أو جمموعـة األخبـار Forumجمموعات التحـاور  ، االجتماعـات االلكرتونية،  االلكرتونـي

 تكنولوجيا املعلومات املساندة لتطبيق املعرفةالفرع اخلامس:  
 :1يف املتمثلة أساسا 
نتج بسبب ، هو أحد أهم العلوم احلديثة (Intelligence Artificiel): أنظمة الذكاء االصطناعي -1 

، أخرى والرايضيات من جهةيف جمال علم النظم واحلاسوب من جهة وعلم املنطق  االلتقاء بني الثورة التكنولوجية
للحاسوب قادرة على حماكاة التفكري البشري  ويهدف إىل فهم طبيعة الذكاء اإلنساين عن طريـق عمـل بـرامج

 املتسم ابلذكاء
 :املفهوم يف جمال إدارة املعرفة من خالل  لقد تبلور هذا 

املرتاكمة، مبا تتضمنه من تفكري وإدراك  واملعـارفهو نظام يتم مبوجبـه خـزن اخلبـرات : النظم اخلبرية  -2
املرتاكمة  القرارات ومعاجلة املشكالت فهو يقوم على املعرفة اليت تستند إىل اخلبـرة وسلوك، للمسـاعدة فـي اختـاذ

 .هبا واملخزنة ابسرتجاعها وحتليلها للتوصل إىل احلقـائق املرتبطـة

 
الدماغ البيولوجي يف معاجلة  برجمة حموسب يعمل على أساس تقليـد هي نظام  :الشبكات العصبية  -3
عندما يواجه مواقف تتوفر لديه معرفة غري صرحية عن جمال معريف  وحتاكي هذه التقنية تعامل اإلنسان، املعلومات
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لفجوة تعادل عبور هذه ا وتسمى التقنية التـي، إذ تتطلب منه هذه املواقف االستعانة خبرباته السابقة معني
 .ابلشبكات العصبية

أو االستدالل للمعرفة غري  تتكون من جمموعة خمتلفة من تقنيات التعبيـر :نظم املنطق الضبايب  -4
الذي ينطلق من تشخيص الظاهرة على أهنا صحيحة أو ، احلاسويب وظهرت هذه الـنظم لتجـاوز املنطـق، مؤكدة
وبتايل نظم ، بدرجة ما قد تكون صحيحة إىل حد ما أو خاطئةاليت ، وعدم النظر إىل نسبية األشياء خاطئـة

 .وهي بذلك تساعد بتطبيق املعرفة،  الغامضة  املنطق الضبايب متثـل املعرفـة الغيـر دقيقـة أو

يات إدارة املعرفة من خالل اجلدول لمما سبق ميكن تلخيص أدوات تكنولوجيا املعلومات املساندة لعم
 األيت:

 عمليات إدارة املعرفةل  املساندة: أدوات تكنولوجيا املعلومات  03رقم  جدول  
 تطبيق املعرفة  حتويل املعرفة  املعرفة  اسرتجاع ختزين و  املعرفة توليد  /خلق   عمليات إدارة املعرفة 
وسائل تكنولوجيا  

 املعلومات و االتصال 
 أدوات التعاون 

 التعلم االلكرتوين -
 البياانت خمازن  /مستودع  

 التنقيب عن البياانت -
 التخزين  مستودعات-

 نظم دعم االتصاالت 
بواابت معلومات   -

 املؤسسة 

 النظم اخلبرية 
 نظم دعم القرارات -

Source: Mark Easterby-Smith ,Marjorie A. Lyles,"Handbook Of Organizational Learning And Knowledge 

Management ", Second Edition, A John Wiley and Sons, Ltd, Publication,2011, UK,p:111 

 
 : دور تكنولوجيا املعلومات يف حتويل أنواع املعرفةاخلامساملطلب  

، معرفة ضمنية من العمليات األربعة: حتويل املعرفة الضمنية إىل كلإن التكنولوجيات املستخدمة يف  
إىل  الصرحيةوحتويل املعرفة ، صرحية إىل معرفة الصرحيةوحتويل املعرفة ، صرحيةوحتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة 

 :كاأليتمن خالل اجلدول     معرفة ضمنية ميكن أن نوضحها  
  

 

 وبرجميات تدفق العمل... ، واملنتدايت االلكرتونية ، *:أدوات التعاون تتمثل يف : الربيد االلكرتوين
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 : أدوات تكنولوجيا املعلومات املستعملة يف  عمليات حتويل املعرفة 04اجلدول رقم  
 

 إىل املعرفة الصرحية املعرفة الضمنية إىل 

 Externalizationاالخراج  Socializationالتنشئة االجتماعية

 من املعرفة الضمنية 
 
  

 خرائط املعرفة  •
 بواابت املعرفة  •

  

 الرباجميات اجلماعية  •
 تدفق العمل أنظمة  •
 نظم قواعد املعرفة  •
 بواابت املعرفة  •

 
 Combinationالرتكيب Internalizationاالدخال

 من املعرفة الصرحية 
 
  

 أدوات دعم االبتكار •
 
  

 االنرتانت  •
 الواثئق  إدارة •
 نظم الذكاء االصطناعي  •
 بواابت املعرفة  •

Source :Rodrigo Baroni de Carvalho ,Marta Araújo Tavares Ferreira"Using information technology to 

support knowledge conversion processes Information" Information Research, Vol. 7 No. 1, October 

2001,p:5.. 

 :1خالل الشكل السابق ميكن توضيح ما يلين  م
الطريقة النموذجية األكثر فاعلية يف بناء املعرفة الضمنية :  حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة ضمنية  -1

، هي اللقاءات وجها لوجه والتشارك ابخلربة وتكون يف الغالب لقاءات غري رمسية، والتشارك هبا مع اآلخرين
ومن جتارب املشاركة ابملعرفة ، الربجميات اجلماعيةوهناك حد أدىن من الوسائل التكنولوجية املستخدمة فيها منها 

واخلربة الغنية هي التطبيقات اخلاصة ابللقاءات املتزامنة يف الزمن احلقيقي وعلى اخلط املباشر وتعترب واحدة من 
 .وتشتمل على مؤمترات فيدوية ونصوص والدردشة،  خدمات الربجميات اجلماعية

 : صرحيةفة  حتويل املعرفة الضمنية إىل معر     -2
أو  الضمنية إىل معرفة معلنة هي اليت تتوجه حنو حتويل املعرفة Externalisation عملية التجسيد واإلظهار

إاثرهتا ، وميكن فيما بعد طرحها، هبا تشتمل على املعلومات املتعلقة ابلنماذج الفكرية ميكن التشارك، صرحية
 .وتستطيع أن تدعمها نظم املشاركة والتعاون والربجميات اجلماعية،  واحلصول على مردودات من خالل احلوار

 
 .134ص:، "مرجع سابق، :طه حسني نوي 1

mailto:baroni@bdmg.mg.gov.br
mailto:maraujo@ufmg.br
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الربيد ، الواثئق، ويتم ذلك من خالل اللقاءات و االجتماعات :صرحيةإىل  الصرحيةحتويل املعرفة   -3
 .و غري ها من الوسائل االتصال املباشرة،  التعلم والتدريب املباشر،  االلكرتوين
هناك عدة جمموعات التكنولوجيا إبمكان استخدامها يف أتمني     ضمنية:  إىل  الصرحية  حتويل املعرفة   -4

 ، خاصة عن طريق املواقع اإللكرتونية أي التعليم على اخلط املباشر، املعرفة الضمنية من خالل التعلم
املعلومات املعروضة بطريقة هناك وسائل اإليضاح اليت تساعد الباحث واملستخدم يف فهم ، أو التعليم عن بعد 

 .أسهل
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، املعرفة إدارةمبا يف ذلك ، إداريمفهوم  أيالعوامل املهمة والضرورية لنجاح تعد الثقافة التنظيمية من 

ن املؤسسة اليت حتركها أو ، و يتم تنفيذها األعمالثقافة التنظيمية تعرب عن البيئة اليت تتخذ فيها قرارات ال أن حيث 
فة تعين ر عامل فإدارة، املعلومات بشكل حر وان متتلك الثقافة التشاركية لتعزيز تدفق، تكون مرنة أن جيب املعرفة 

ثقافة  إجيادومن مث يكون الرتكيز على ، تعمل على تسهيل توليد املعرفة ونقلها والتشارك هبا بيئة تنظيمية إجياد
التنظيمية يف القيم واملعتقدات اليت تقود السلوك البشري لألفراد العاملني  تتمثل الثقافةو ، مالئمة  تنظيمية 
  .إدارة املعرفة يف املؤسسةتطبيق  حد العوامل الرئيسية والضرورية لوتعترب أ، ابملؤسسة

 الثقافة التنظيمية  مفهوماملطلب األول:  
واملعتقدات والعادات والسلوكيات واللوائح  هي مزيج من القيم ف، ثقافة املؤسسة هي شخصيتهاإن 

خمتلف أقسام املؤسسة جيب النظر إىل الطريقة اليت تؤدى هبا األعمال يف ، وملعرفة ثقافة املؤسسة، التنظيمية
ميكن ...وجوهر الثقافة وعمقها ، املوردين، وإىل الطريقة اليت تتفاعل هبا املؤسسة مع السوق: العمالءوإداراهتا 

 .1"لذا ميكن القول أن ثقافة املؤسسة هي " ما يفعله املوظفون وهم بدون رقابة،  عال املوظفنيملسه يف أف
حيث ، التاريخ واملعايري واملعتقدات اليت متيز املؤسسة، اخلربات والتجارب املشرتكة "أبهنا   Kotlerويعرفها 

، وذلك من خالل لباس املوظفني، التنظيميةفإن أول شيء يلفت االنتباه هو ثقافتها ، عند الدخول ألي مؤسسة
 .2"وكذا طريقة التعامل والرتحيب ابلعمالء،  طريقة الكالم أو احلوار بينهم

اليت تضبط تفاعالت أعضاء املؤسسة مع ، جمموعة من القيم املشرتكة و املعايري "اأبهن  Jonesوعرفها 
 3"خارج املؤسسة    اآلخرين  األفرادومع املوردين و الزابئن و  ، بعضهم بعضا

اليت يتقامسها األفراد واجلماعات ، كما تعرف أبهنا:"جمموعة خاصة من القيم واألعراف والقواعد السلوكية
األفراد ذوي واليت حتكم الطريقة اليت يتفاعلون هبا مع بعضهم البعض واليت يتعاملون هبا مع ابقي ، يف املؤسسة

  .4"املصلحة
 

،  القاهرة ،  الشركة العربية لإلعالم، خالصات كتب املدير ورجل األعمال  "، جملةثقافة الشركات يف عصر االنرتنيت " ، كريك سرتومربج،  راي بندر ،  بيج نويهاورز: 1
 . 1ص: ،  2001،  195ع

2 : Philip Kotler, Kevin Lame Keller, "Marketing Management", 13th Edition, Pearson Education 
Company, New Jersey, 2009, p47. 

،  2010،  84العدد  ، ،  عمان،  واالقتصاد  اإلدارةجملة  عرفة"  قياس اثر  عوامل الثقافة التنظيمية يف تنفيذ ادارة املحممد موسى"،  سامي عبد هللا املدان :  3
     . 6ص:

،  الرايض ، دار املريخ، حممد سيد أمحد عبد املتعال ، ترمجة رفاعي حممد رفاعي، اإلدارة اإلسرتاتيجية مدخل متكامل"" ، جاريث جونز ، شارلز هل : 4
 . 650ص:1998
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 والتصرفات  والسلوكيات واملعايري القيم جمموعة ج أبن الثقافة التنظيمية هيتالتعاربف نستن  هذه  من خالل

 العمالء. ويلمسها املوظفني عن تصدر اليت واملعاملة وأساليب التعامل
 : أمهية الثقافة التنظيميةاملطلب الثاين  

، فالثقافة تلعب دورا يف غاية األمهية يف متاسك األعضاء، احملرك لنجاح أي مؤسسةثقافة التنظيمية متثل 
أداة فعالة يف توجيه سلوك العاملني ومساعدهتم على أعماهلم بصورة فهي واحلفاظ على هوية اجلماعة وبقاءها. 

والذي يوضح ألفرادها وبصورة دقيقة  ، ةمن خالل نظام القواعد واللوائح غري الرمسية املوجودة ابملؤسس، أفضل
 .1وذلك يف ضوء ما هو متوقع،  كيفية التّصرف يف املواقف املختلفة

 أن لثقافة املؤسسة جمموعة من الوظائف التنظيمية أمهها:   سيد مصطفىويرى  
 ؛ابلكيان واهلوية لدى العاملنيهتيئة اإلحساس   -
 ؛كنظام اجتماعيار وتوازن املؤسسة  املساعدة على استقر  -
ويرّشدهم للسلوك املناسب ، هتيئة إطار مرجعي للعاملني يساعدهم على فهم اجتاهات وأنشطة املؤسسة -

 يف املواقف املختلفة.

 وهي كالتايل: ،  أن للثقافة أربع وظائف Pederson & Scrensenيرى كل من  و 
حيث تساهم مناذج الثقافة يف فهم التنظيمات االجتماعية ، تستخدم الثقافة كأداة حتليلية للباحثني  -

 ؛املعقدة
 ؛من وسائل عمليات التطور التنظيميتستخدم الثقافة كأداة للتغيري ووسيلة     -
ء املؤسسة وأيضا لتهيئة أعضا، تستخدم الثقافة كأداة إدارية لتحسني املخرجات االقتصادية للمؤسسة -

  ؛اجتماعيا لتقّبل القيم اليت حتددها اإلدارة
 تستخدم الثقافة كأداة احلس اإلدراكي لدى أعضاء املؤسسة عن البيئة اخلارجية املضطربة.    -
 يرى أبن الثقافة تستخدم يف حتقيق أربع وظائف هي:   Wagmen  أن   كما جند  

وإدراك األفراد  ، ساهم يف خلق العادات والقيمتحيث ، حتديد هوية املؤسسة وإعالمها جلميع األعضاء -
 ؛د على تنمية الشعور ابهلدف العامهلذه املعاين يساع

 ؛ الت قوية وقبول الثقافة املكتسبةمنو الغرض العام عن طريق اتصا  -

 
جامعة سعد  ،  العلوم االقتصادية وعلوم التسيري كلية  ،  امللتقى الوطين حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة،  "" التحوالت وثقافة املؤسسة،  علي عبد هللا:  1

 . 7-6ص:،  2002.ماي  21-20،  دحلب البليدة
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بني أعضاء التنظيم وتطابق ترويج استقرار النظام من خالل تشجيع الثقافة على التكامل والتعاون  -
 ؛اهلوية

وفهم املعاين مبفهوم واحد ، أي حدوث األشياء بطريقة واحدة بني أعضاء املؤسسة، توحيد السلوك -
 خيدم ثقافة املؤسسة وينسق السلوك يف العمل.

 :1يف  تتمثلالتنظيمية   وظائف الثقافةمن خالل ما سبق ميكن القول ابن  

نفس القيم واملعايري واملدركات تعطيهم  العاملنيإن مشاركة  :هوية تنظيمية املؤسسةتعطي أفراد    -
 ؛مما يساعد على تطوير اإلحساس بغرض مشرتك  الشعور ابلتوحد

يشجع االلتزام القوي من جانب من يتقبل هذه  إن الشعور ابهلدف املشرتك :تعزز االلتزام اجلماعي -
 ؛الثقافة

 والتنسيق الدائمني بني أعضاء املنظمة وذلك من خالل فالثقافة تشجع على التعاون :تعزز استقرار النظام -
 ؛تشجيع الشعور ابهلوية املشرتكة وااللتزام

 .يدور حوهلم  من خالل مساعدة األفراد على فهم ما :تشكل السلوك  -

 .الثقافة التنظيمية  أنواع:  الثالثاملطلب  
 :2أبرزهاومن   آخر  إىلومن قطاع   أخرى إىلختتلف من منظمة     أنواع  للثقافة التنظيمية عدة

التنظيمية تتحدد املسؤوليات و السلطات فالعمل يكون  يف مثل هذه الثقافةالثقافة البريوقراطية :  -1
 بشكل هرمي وتقوم على التحكم وااللتزام.  يكون السلطة  تسلسل  ،  الوحدات يتم بينها التنسيقو منظما  

 املخاطرة يف: وتتميز بتوفري بيئة للعمل تساعد على اإلبداع ويتصف أفرادها حبب  اإلبداعية الثقافة -2
 التحدايت.  القرارات ومواجهةاختاذ  

تتميز بيئة العمل ابلصداقة و املساعدة فيما بني العاملني فيسود جو األسرة املتعاونة :املساندة  الثقافة  -3
 التعاون فيكون الرتكيز على اجلانب اإلنساين يف هذه البيئة .حيث توفر املنظمة الثقة واملساواة و  

 للثقافة التنظيمية وهي الثقافة القوية و الثقافة الضعيفة.  آخركما يوجد تصنيف  
  

 
 األردنيةاجمللة ، دراسة تطبيقية يف القطاع املصريف  األردين، " الثقافة التنظيمية و أتثريها يف بناء املعرفة التنظيمية"، رشاد الساعد ، حسني حرمي : 1

 .231ص:، 2006، 2العدد، 2اجمللد، األعمال إلدارة
كلية العلوم  ،  أطروحة دكتوراه غري منشورةأثر الثقافة التنظيمية على إدارة املعرفة دراسة عينة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية" :وهيبة داسي"  2

 .112-111ص:  ، 2013/2014، جامعة حممد خيضر بسكرةّ ، االقتصادية وعلوم التسيري
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 :تعتمد على ما يلي:القوية  الثقافة  -4
 عنصر الشدة ويرمز هذا العنصر إىل شدة متسك أعضاء املؤسسة ابلقيم واملعتقدات؛ ✓
 اإلمجاع و املشاركة لنفس القيم و املعتقدات يف املنظمة من قبل األعضاء.عنصر   ✓

الثقافة القوية تؤدي  أنحيث ، أعضائهاو الفعالية العالية لديها ثقافة قوية بني  األداءان املؤسسة ذات 
 و التعليمات فهم يعرفون ما جيب القيام به.  األنظمةعلى    األفرادعدم اعتماد   إىل

يف طرق مبهمة غري واضحة املعامل ويتلقون  األفرادسري ينتج عن الثقافة الضعيفة :الضعيفة الثقافة -5
 و ابلتايل يفشلون يف اختاذ قرارات املناسبة.،  األحيان تعليمات غري واضحة يف كثري من  

 :1إىلهناك تصنيف اثلث للثقافة التنظيمية حيث تصنف  أن كما  
يف هذا النمط من الثقافة ابلتشارك يف املعلومات ومبساعدة  يستمتع األفراد الثقافة التشاركية: -1

 بعضهم البعض.
ولكن درجة االتصال ، يتعاون املستخدمون مع بعضهم حينما يكون األمر ضرورايالتعاونية:الثقافة  -2

 تكون منخفضة.  األفرادبني  
ولكن تدفق ، بذلكجيب عليهم القيام  ألنه: يسامح املستخدمون بعضهم بعضا التعايش ثقافة -3

 املعلومات يكون مقيدا جدا.
 الثقافية اليت تدعم وتعزز إدارة وبناء املعرفة القيم واملعايري واملمارسات:  الرابعاملطلب  

 :2فيما يلي  الثقافية اليت تدعم وتعزز إدارة وبناء املعرفة واملعايري واملمارساتالقيم  تتمثل  
 أكد العديد من الكتاب والباحثني أمهية الثقة واملوثوقية يف: Trustworthy واملوثوقية  Trust الثقة-1
البعض يصبح لديهم استعداد حينما يثق الناس ببعضهم  انه Ghoshal and Tsaiفيقول الكاتبان ، بناء املعرفة

اآلخرون. وكلما زادت ثقة الناس بشخص معني  ورغبة أكرب لتبادل مواردهم دومنا خوف من أن يستغلها مؤكد 
 .ومسعة وموثوقية وازداد التبادل املعريف بينه وبني اآلخرين  ازداد شهرة

القات بني األفراد تتصف انه كلما كانت الع  ,Ghoshal and Nahapietويف رأي مماثل يقول الكاتبان 
والتفاعل التعاوين بصفة ، عامة الثقة كان الناس على استعداد أكرب للتبادل االجتماعي بصفة بدرجة عالية من

، وتؤمن االتصال واحلوار الناس أهنا تبقي العقول منفتحة على مجيع احلقائق واألدلة خاصة. ومن فوائد الثقة بني

 
 .112ص: سابق، مرجع :هيثم حجازي 1
 . 232مرجع سابق ص:،  رشاد الساعد،  : حسني حرمي  2
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للمخاطرة يف تبادل املعرفة... وهذا ميثل استعدادًا أكربلتجريب ّ ضم أنواع  استعداداً وكذلك جتعل الناس أكثر 
وهذا ميكن أن ، يولد الثقة والتعاون ذاته، فالثقة تعزز التعاون ، بشأن عالقة الثقة ابلتعاون أما ، خمتلفة من التعاون 

 .راد للتبادل االجتماعيالتعاون مما يزيد من استعداد األف  يؤدي مستقبالً إىل معايري عامة يف
إن بناء املعرفة حيتاج إىل ثقافة مجاعية توجه سلوك :Collectivistic Cultur .  الثقافة اجلماعية-2

اجلماعة وأعماهلا... ثقافة تؤكد أمهية وضع  حبيث خيضع أهدافه ومصاحله وأفعاله الشخصية ألهداف الفرد
اليت تفيد اجلماعة بصورة  وتنمي لدى الفرد الشعور أبن جهوده، والعمل اجلماعي لتحقيقها أهداف مجاعية

التآزر والعمل معًا والعمل بروح الفريق واألنشطة ويتطلب بناء املعرفة  مباشرة سوف تفيده بشكل غري مباشر
 وحينما،  توجد قاعدة صلبة لبناء رأس املال الفكري/ املعريف  وميكن ملعايري التعاون أن   اجلماعية التعاونية  والعمليات

التبادل وتفتح منافذ أمام األطراف  على عمليات ميكن أن تكون ذات أتثري كبري، تصبح املعايري ملزمة ابلفعل
 .املتبادلة

ومصاحل  حينما يشرتك األفراد يف أهداف وتطلعات ومدركات: Common Vision الرؤية املشرتكة -3
 ويتقامسوا وحيتمل أن يصبحوا شركاء، املمكنة لتبادل وضم مواردهم فإن هذا يساعدهم يف تصور األمهية، مجاعية

تكامل ّ  على املؤسسةمبثابة آلية ربط تساعد األجزاء املختلفة يف  مواردهم... وهكذا ميكن اعتبار الرؤية املشرتكة
 التصاالتمشرتكة يساعد األفراد يف جتنب سوء الفهم يف ا كما ان وجود رؤية وتطلعات وأهداف،  وضم املوارد

 .وتصبح لديهم فرص أكرب لتبادل آرائهم وخرباهتم حبرية
اللغة املشرتكة والقصص واحلكاايت واألساطري واملراسم   إن :اللغة والقصص واحلكاايت املشرتكة -4

على الوصول لآلخرين  املشرتكة تزيد من مقدرة الناس . فاللغةاملعرفة والطقوس تؤدي دورًا هامًا يف خلق وبناء
أما ، وتعزز قدرات ّ الضم، لتقييم الفوائد احملتملة من التبادل ّ والضم وتوفر وسيلة إدراكية مشرتكة، وأفكارهم

 وسيلة قوية يف اجلماعات لبناء وتبادل املعاين الثرية واحلفاظ القصص والرواايت واخلرافات واجملازات وغريها فتوفر
وابلتايل املساعدة يف ، املمارسات واخلربة الضمنية وان القصص املشرتكة يف اجلماعة تسهل وتعزز تبادل، عليها

 .املمارسات  أحسن وتطوير  اكتساب
 إدارة املعرفةدورها يف دعم  ة و الثقافة التنظيمي  :ساخلاماملطلب  

 ب ـيؤكد الكاتو هم بدور حيوي يف إدارة املعرفة ان الثقافة التنظيمية  تسيرى العديد من الكتاب أب
Honeycutt,   املؤسسةوأنشطة العاملني يف  جناح إدارة املعرفة يتوقف على وجود ثقافة تنظيمية تدعم جهودأن 

ثقافة تعزز  ادإجياملؤسسة وهذا يتطلب من ، ميكن استخدامها لتحسني أداء العمل لبناء وتطوير املعارف اليت
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ومكافأة ، يف التعلم وتشجيع الناس على قضاء بعض الوقت، والتعاون بني األفراد وتساند بناء املعرفة وتقامسها
أمريكية شركة  50على أكثر من  De Long and Faheyالكاتبان  اخلطأ والسلوك اإلجيايب. ويف دراسة أجراها

واستثمار  اتضح أن هنالك اعتقادًا سائدًا ومؤكدًا أبن املعوق األساسي يف بناء، مشروعات يف إدارة املعرفة لديها
 الثقافة التنظيمية يف إدارةالذين متت مقابلتهم اعرتفوا أبمهية  وأن املديرين، املعرفية هو الثقافة التنظيميةاملوارد 
وغريها من الشركات يف تطوير منتجات   3Mاألمريكية  أن جناح الشركة Stewartكما يؤكد الكاتب . املعرفة

ومن هنا أكدت هذه الشركات أمهية ، املعرفة شاركة وتقاسماملبل ثقافة ، معروفة مل يكن سببه التقنيات جديدة
.  همللعاملني لتشجيع تبادل املعرفة بين اتحة الوقت وتوفري املكانإ، املعرفةواالجتماعات ومعارض  اللقاءات

جناحها سيتأثر حتمًا وبدرجة رئيسية  املعرفة اجلديدة وتطبيقها عملية شاقة وبطيئة ولكن معدل ويضيف أن بناء
 .1بثقافة املنظمة
ن أب 2001  يف عام    Mc Donough&Dyer   اتعلى شرك  أجريتالدراسات اليت   إحدى أظهرت  كما

 : 2حيث تتمثل يفاملعرفة يف هاته الشركات    إدارةحتدايت تواجه تطبيق   أربعةهناك  
 املعرفة؛  إلدارةليس لدى العاملني يف املؤسسة الوقت الكايف   ✓
 وجود ثقافة تنظيمية ال تشجع على املشاركة على املعرفة؛ ✓
 املعرفة و منافعها يف املؤسسة؛  إدارةقلة فهم   ✓

 .املعرفة  إلدارةعدم القدرة على قياس املنافع املالية    ✓

ووعيا للمعرفة  إدراكا األقلمبقارنة بني الثقافة التنظيمية    DUBOIS & WILKERSONان تالباحث توقام
 :األيتووعيا ابملعرفة وعملياهتا وذلك حسب اجلدول   إدراكا  األكثروبني الثقافة التنظيمية  

  

 
 . 116ص، مرجع سابق، حممد موسى، : سامي عبد هللا املدان  1
 . 232ص:، مرجع سابق، رشاد الساعد، : حسني حرمي  2
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 : الفروق يف الوعي الثقايف للمعرفة     05رقم  دول  ج
 وعيا اجتاه املعرفة  أكثرثقافة تنظيمية   وعيا اجتاه املعرفة  لقثقافة تنظيمية أ

 توزيع واسع للمعلومات توزيع حمدود للمعلومات
 ادارية قليلةمستوايت   مستوايت ادارية متعددة
 مسؤوليات مشرتكة مسؤوليات غري متكافئة

 االعتماد على املبادئ االعتماد على القواعد و االجراءات
 بناء تنظيمي غري رمسي بناء تنظيمي رمسي
 القدرة على حتمل املخاطرة جتنب املخاطرة

 استمرارية التعلم التدريب من حني الخر
 مشاركة املعرفة و االنتفاع هبا االحتفاظ هبااحتجاز املعرفة و  

 التاالرتكيز على كافة اجلوانب و اجمل الرتكيز املتزايد على اجلوانب املالية
Source: Dubois, N. and Wilkerson, T, "Knowledge Management": Background Paper for the 

Development of a Knowledge Management Strategy for Public Health in Canada, National Collaborating 

Centre for Methods and Tools, 2008,p. 23. 

 
حسب العديد من السمات الثقافية املرتبطة ابلثقافة اليت تركز على نشر املعرفة يف املؤسسة وضح سنكما 

 من خالل اجلدول التايل:الكتاب و الباحثني  
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 : السمات الثقافية املرتبطة بثقافة تركز على املعرفة 06رقم  دول  جلا
 السمات الثقافية الكاتب 

Davenport & Prusak 1998  التعاون ،  اإليثار،  الثقة. 
Kinsey Goman, 2002 -   عال  ثقةمستوى 

 الدعم الواضح من اإلدارة العليا -
 حتديد األهداف -
 القيادة -
 املكافآتتقاسم   -
 

Rao, 2002 - التعاون.،  الرضا الوظيفي،  األفرادالتوافق بني  ،  التواصل 
، رؤية واضحة للمؤسسة، العليا اإلدارةالثقافة) الدعم من  -

التعلم  ابستمرار من  ، االنفتاح، الثقة، املشرتك ابلتوجيه اإلحساس
 ، املعرفة(  إلدارةلثقافة الداعمة    األساسيةكلها تعترب املفاتيح  ،  الغري

  
Hubert, 2002 -  و التآزر  الثقة،  احلماس،  التشجيع ؛اإلبداع،  التواصل،  التعاون 

 .السلوك االجيايب,  االنفتاح؛املشاركة -
Rolland and Gauvel, 2000 على  القدرة، الشفافية، التخطيط، اإلسرتاتيجية األهدافحتديد ، الثقة

 التعلم.
Goffee and Jones, 1998; Smith 

and McKeen, 2003 
 التعرف على عمل املوظفني .،  التآزر،  التضامن

Park, Ribière, and Schulte, 2004 واحلماس ، النزاهة، الثقة، األفرادبودية بني العمل ، تبادل املعلومات حبرية
 يف العمل

 

Source Michael Stankosky" creating the discipline of  knowledge  management"  ;Elsevier, USA , 

2005 p: 93. . 
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فهي ، اليت تتم بني األفراد يف املؤسسة األنشطةجلميع  يالثقة هي العنصر الرئيس أننالحظ من اجلدول 
، على املعرفة تركز فالثقة هي العنصر احلاسم يف الثقافة اليت، ابلعمل والتعايش معا دون صراعات لألفرادتسمح 

 والعمل  املعرفة  لتبادل  األمهية  ابلغ  أمر  الثقة  و  .1هي العنصر الرئيسي لنجاح إدارة املعرفةبدورها    والثقافة التنظيمية  
 .والتعاون ،  االتصاالت  يف  واالنفتاح،  الشفافية  تعزز  أن   ميكن  اليت،  التنظيمية  ابلثقافة  الثقة  بيئة  وتتأثر. اجلماعي

ثقافة املؤسسة هي جمموعة من القيم والقواعد والرموز واملبادئ التوجيهية اليت متكن   Kingوحسب
فهي وعليه ، ختزينها ومشاركتهاوتشجع األفراد على املشاركة يف أنشطة املعرفة املتمثلة يف توليد املعرفة تدوينها 

 :2تساهم يف
 تتوسط العالقة بني املعرفة التنظيمية واملعرفة الفردية؛ -

 ؛social interactionختلق فضاء للتفاعل االجتماعي   -

 شاركة يف أنشطة التعلم التنظيمي؛تشجع خلق املعرفة من خالل التأثري على املوظفني للم -
 ؛املوظفني على استخدام تكنولوجيا املعلومات لتدوين وختزين املعرفة يف أنظمة إدارة املعرفة  تشجع  -
املعرفة من خالل التأثري  وحتفز استخدام، املقبولاملعرفة من خالل جعلها قاعدة للسلوك  تشجع تبادل -

 .على املوظفني لالبتكار املستمر وتطبيق املعرفة املكتسبة
على املعرفة الضمنية  وتركزع مجيع مراحل دورة إدارة املعرفة تشج مؤسسةهناك حاجة إىل ثقافة ، لذلك

خالل  من يف حني يتم اكتساب املعرفة الضمنية ، بسهولةميكن توثيق املعرفة الصرحية ومشاركتها إذ  .والصرحية
جيب أن تدعم الثقافة وعليه ، املوظفني عقول موجودة يف امبا أهن يصعب التعبري عنها وتوثيقهاكما ،  التجربة

ينبغي أن تشجع الثقافة املوظفني على ف املعرفة الصرحية أما فيما خيص، إنشائها ومشاركتها من خالل التفاعل
 .3واملشاركة يف أنشطة نقلها،  اهلا يف أنظمة إدارة املعرفةوإدخ،  تدوينها

ف والتعامل مع التغيريات يف بيئة العمل التكي يتطلب حديثة مؤسسةنجاح أي ل همما سبق ميكن القول أبن
املعلومات الالزمة الختاذ القرار الصائب. ولتحقيق ذلك ال بد من  وتوفرمن خالل إجياد ثقافة مؤسسية تدعم 

من خالل ثقافة تنظيمية مرنة تقوم على التشاركية واحلوار البناء   اإلدارية سهولة انسياب املعلومات بني املستوايت
الثقافة لتعزيز تدّفق وانتقال املعلومات بصورة سريعة ودون معوقات. وأشارت بعض الدراسات إىل اعتبار 

إذ إن ضعف توفر الثقافة التنظيمية البناءة اليت   املعرفة ونشاطاهتا املختلفة إدارة التنظيمية عنصرًا حامسًا لتطبيق 
 

1 : Michael Stankosky,Op,Cit, p:94. 
2 : Annie Green, Michael Stankosky, Linda Vandergrif," In Search Of  Knowledge Management: Pursuing 

Primary Principles ", Emerald Group Publishing Limited, UK,2010,P:37-38. 
3 :idem 
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بينهم وابلتايل صعوبة تبادل ونقل املعلومات  الثقة انعدامتدعم عمل الفريق واالنسجام بني العاملني يؤدي إىل 
املؤسسية الذي بدوره ينعكس سلبًا على مستوى أدائهم ورضاهم ووالئهم الوظيفي ومن مث زايدة  القراراتالختاذ 

 اإلبداعترك العمل. وتتصف الثقافة الناجحة بدورها يف إجياد التقارب واالنسجام بني العاملني بغية زايدة  نسبة
ذلك من خالل تبادل املعرفة اليت التتم إال من  ر والتجديد ملواجهة التغيريات املستمرة يف بيئة العمل ويتمواالبتكا

 .خالل ثقافة تنظيمية مساندة ومالئمة لتحقيق ذلك
 املطلب السادس: العوائق الثقافية لبناء املعرفة وإدارهتا

املعرفة العمل على التخلص من العوائق الثقافية اليت جتعل  إدارةيتطلب بناء ثقافة تنظيمية داعمة لتنفيذ 
 :1يرتددون يف توليد وتشارك واستخدام املعرفة ومن هذه العوائق مايلي  األفراد

 ؛االفتقار للثقة .1
 ؛ثقافات ومفردات وأطر مرجعية خمتلفة .2
 ؛االفتقار للوقت وأماكن االجتماعات .3
 ؛تقاسم املعرفة  على أساساملركز واملكانة متنح ملالك املعرفة وليس   .4
 ؛افتقار مستقبل املعرفة لالستيعاب والفهم .5
 ؛االعتقاد أبن املعرفة حق مقصور على فئة دون غريها .6
 ؛عدم التسامح مع األخطاء ومع احلاجة للمساعدة .7

 :الثقافية اآلتية لبناء املعرفةاملعوقات    ,Fahey and Long  ويضيف الكاتبان 
 ؛األنشطة املختلفة/املكانة يعيق تقاسم املعرفة عرب الوحداتتفاوت املركز/   .1
 املؤسسةوالصرحية بني املستوايت التنظيمية يف  املعايري واملمارسات اليت ال تشجع التبادالت املفتوحة .2
 ؛على إجياد بيئة اتصاالت تعيق تقاسم املعرفة  وال تعمل
املنفرد والتشجع التكاتف والتآزر بني األنشطة املعايري واملمارسات الثقافية اليت تشجع العمل  .3
 ؛العاملة  والوحدات
تنتج أمناطًا من التفاعل حول املعرفة  الثقافة اليت تكافئ بشكل أساسي اإلبداع واالبتكار الفردي .4

 ؛واستخدامهااملؤسسة  اليت تقيم البحث عن اخلربة املوجودة يف    ختتلف عن الثقافة

 
 . 233ص:، مرجع سابق، رشاد الساعد، : حسني حرمي  1
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تقاسهما ال تعمل على إجياد بيئة للتفاعل  اكتساب املعرفة أكثر منالثقافة اليت تقيم بشكل واضح  .5
 ؛الستعمال املعرفة مفضلة ومساندة

 من حيث التغاضي عنها ، االجتماعي مع األخطاء حتدد بيئة التفاعل املؤسسةكيفية تعامل  .6
إذالل األشخاص. إذا كان  أو استخدامها إللقاء اللوم وتسجيل نقاط أو، مرتكبيها بقسوة أو إغفاهلا أو معاقبة

 ؛واستخدامها مصدراً للتعلم  واملمارسات تعيق الكشف عن األخطاء وتصويبها  األمر كذلك فهذه املعايري
 املؤسسة.صرحية لألمور احليوية يف    املعايري واملمارسات الثقافية اليت ال تسمح مبناقشة .7
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وال يزال ، والتنظيمي مساحة هامة فـي الفكـر اإلداريالتنظيمي  موضـوع اهليكـل، لقد شغل وال يـزال

 املؤسساتذلك ألنه يعد وسيلة حيوية ملساعدة ، من قبل املفكرين واالستشاريني واملـديرين حيظى ابهتمام متزايـد 
جلوانـب  من املتغيـرات وا لكونه متغريا رئيسا يؤثر يف العديـد، وفاعلية يف إجناز أعماهلا وحتقيـق أهـدافها بكفـاءة

وسوف نقوم يف هذا املبحث بدراسة اهليكل التنظيمي كدعامة من دعائم تطبيق إدارة   .مؤسسة التنظيميـة ألي
 املعرفة يف املؤسسة.

 اهليكل التنظيمي  مفهوماملطلب األول:
،  وهو الوسيلة لتحقيق أهداف املؤسسة جبانب الوظائف األخرى، إن التنظيم وظيفة من وظائف اإلدارة

يتضح مسار العمل وحتديد السلطة واملسؤولية يف املؤسسة ، كالتخطيط والتوجيه والرقابة. ومن خالل التنظيم
مبختلف مستوايهتا. ويعرف اهليكل التنظيمي أبنه"تنظيم رمسي للمراكز واألدوار والعالقات بني األفراد واألقسام 

 .1حنو حتقيق أهداف ومهام املؤسسة"
يف  الوظائف خمتلف بني للعالقات النظامية الطريقة يصور رمزي شكل نظيمي أبنه"الت كما يعرف اهليكل  

 .2مساعدة" ومراكز سلطة مراكز من يتكون  وهو،  املؤسسة 
 .3وجتميعها والتنسيق بينها"،  " عبارة عن إطار يوضح كيفية تقسيم األنشطةأبنه    Robbinsويعرفه  

 على يساعد وهو، األهداف حنو حتقيق التنظيم لتوجيه املستخدمة الرئيسية الوسيلةكما يعرف أبنه" 

 .4فرد" كل من املطلوبة والتوقعات .لألعمال   دقيق توصيف وجود مع ،  والسلطة املسؤوليات حتديد 
وهيكل ، هيكل القطاعات، الوظيفية، ولكن تعترب اهلياكل البسيطة، أيخذ اهليكل التنظيمي أنواع عديدةو
  أكثر أنواع اهلياكل التنظيمية شيوعا يف املؤسسات.من  ،  املصفوفة

 : أمهية اهليكل التنظيمي الثايناملطلب  
 :  5تكمن أمهية اهليكل التنظيمي يف

 
 . 125، ص: 2005اليازوري، عمان،  "، دار  ، " اإلدارة االسرتاتيجية : مفاهيم وحاالت دراسيةزكراي مطلك الدوري : 1
 . 101، ص:2001الساحل للنشر والتوزيع، اجلزائر،  التدبري االقتصادي للمؤسسات: تقنيات واسرتاتيجيات"،  حممد مسن، "  :  2
 . 145، ص: 0062"، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان،  مبادئ اإلدارة احلديثة: النظرايت، العمليات اإلدارية، وظائف املؤسسة:حسني حرمي، "   3
 . 59، ص:  1994"، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  إدارة املوارد البشريةمصطفى كامل"  :  4

كلية  ،  مذكرة ماجستري ، "أثر اهليكل التنظيمي على أداء املوظفني يف مستشفيات وزارة الصحة يف اململكة األردنية اهلامشية" ،  :حذيفة حممد مصطفى عطا هللا 5
 . 25  ص:،  2008،  عمان ،  اجلامعة األردنية ،  الدراسات العليا
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 توزيع األعمال وحتديد مهام األفراد واجملموعات لتحقيق أهداف املؤسسة؛ -
 تركيز اجلهود لربط األنشطة ابألهداف املطلوب حتقيقها؛ -

 واملسؤولية؛  وابلتايل حتديد مستوايت السلطة،  املستوايت اإلدارية ونطاق اإلشراف يف املؤسسةحتديد   -
 جلعل املؤسسة تعمل كوحدة واحدة؛،  حتديد عمليات تنسيق املهام مع بعضها وحتقيق الرتابط بينها -
 حتديد قنوات االتصال وانسياب املعلومات وحركتها يف املؤسسة؛ -
 بنجاح؛  املساعدة يف تنفيذ اخلطط -

 املساعدة يف اختاذ القرارات.     -

 إدارة املعرفة  لتطبيق: خصائص اهليكل التنظيمي الداعم  الثالثاملطلب  
 :1إدارة املعرفة يف  لتطبيقتتمثل خصائص اهلياكل التنظيمية الداعمة  

وذلك الن ، املتوفرةاملرونة والتكيف مع املتغريات ملواكبة طرق اجناز األعمال واالستفادة من املعارف  -
اهليكل غري املرن و الذي ال يتيح بناء عالقات خارج هذا اهليكل يؤدي ابألفراد للتخوف من إنشاء أية عالقات 

لى  استيعاب ا قادرة عما اهلياكل املرنة فإهنأ، وجيعلهم غري متحمسني إلبداء أرائهم أو انتقاداهتم، أو اتصاالت
 هداف؛تهاد واالبتكار يف سبيل حتقيق األالجفراد على  ااملتغريات وتشجيع األ

فالنظر إىل ، استيعاب التنظيمات غري الرمسية يف املؤسسة ملا هلا من دور يف حتقيق أهداف املؤسسة -
التنظيمات غري الرمسية أهنا خمالفة دائما يؤدي إىل تلويث املناخ التنظيمي وممارسة ضغوط وقيود على األفراد ال 

 مربر هلا؛
، بغرض تقريب األفراد من اإلدارة وكذا إجياد عالقات مباشرة بينهم، دد املستوايت اإلداريةحمدودية ع -

 وحتقيق سرعة االتصاالت بني القمة والقاعدة؛،  وختفيض التكاليف
، مما يتيح االستفادة من خربات املدراء واألفراد يف املستوايت التنظيمية الدنيا، ال مركزية اختاذ القرارات -

 لروح املعنوية لألفراد مبشاركتهم والثقة بقدراهتم؛وكذا رفع ا
توفري قنوات اتصال قصرية تسمح بتفعيل االتصاالت بني األفراد يف خمتلف التخصصات واملستوايت  -

 اإلدارية لضمان التدفق السريع للمعلومات واملعارف وسهولة احلصول عليها؛
 سهولة التنسيق و التكامل بني  خمتلف التنظيمية؛ -

 
امللتقى الدويل األول حول اقتصادايت املعرفة واالبداع: املمارسة  ،  "املقومات األساسية لتنفيذ اسرتاتيجية املعرفة يف املنظمات "  عاشور،    وسيلة،  طرفاين  عتيقة: 1

 . 11-10، ص:2013أفريل،    17/18اجلزائر،  والتحدايت، جامعة سعد دحلب البليدة،  
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ا يسمح بتبادل املعارف لوحدات و املستوايت التنظيمية ممعالقات مباشرة بني األفراد يف خمتلف ا إجياد -
 واخلربات و مشاركتها؛

، إجياد فرق عمل دائمة ومؤقتة وتدعيم العمل اجلماعي من أجل ترسيخ روح التعاون والثقة بني األفراد -
وتعزيز اإلبداع واالبتكار واستخدام أكرب ، اد وزايدة مداركهموتنمية مهارات األفر ، وحتقيق الوالء والتوحد واالنتماء

 قدر من اخلربات واملعارف يف حل املشكالت واختاذ القرارات؛
للربط بني خمتلف الوحدات التنظيمية ، االعتماد على شبكة متطورة من تكنولوجيا املعلومات واالتصال -

   يف املؤسسة.

 ودوره يف دعم تطبيق إدارة املعرفة  التنظيمي: اهليكل  الرابعاملطلب  
 جيب أن  إذ، لتطبيق إدارة املعرفة  ب تطوير اهليكل التنظيمي املناسبجي Devenport حسب دافنبورت 

أو الرئيس   Knowledge Manager مدير املعرفة، ينطوي على جمموعة من األدوار واملهام )على سبيل املثال
وهناك حاجة إىل أشكال جديدة من هيكل تنظيمي ، Chief Executive Officer CKO، للمعرفة التنفيذي

 املؤسسات. وهذا ممكن يف الستقالليةمن احلصول على مزيد من ا األفراد يف املؤسسة أكثر مرونة اليت متكن 
 .1االلتزام والثقة والتعاون  تشاركية تشجعثقافة  ذات  

وتربز هنا أمهية ، املؤسسةعلى اهليكل التنظيمي يف  إدارة املعرفة تعتمد العلي إىل أن عبد الستار شار أكما 
فالعالقة بني الرئيس واملرؤوسني ، سلوكيات العاملني وذلك ملا له من أتثري يف املؤسسةاهليكل التنظيمي يف  مرونة
ن هناك العديد من األبعاد وا، الالمركزية يف العمل وذلك الن إدارة املعرفة حتتاج إىل، على التعاون والثقة قائمة

 :2تنظيم إدارة املعرفة منها  املؤثرة يف
 ؛ والعالقات فيما بينهم  املؤسسةواليت تؤثر على األفراد العاملني يف    املؤسسةهرمية اهليكل يف   .1
 عملية تفعيل إدارة املعرفة من التنظيم غري املؤسسةمن  املمكن أن تساند اهلياكل التنظيمية داخل   .2

 ؛الرمسي

 
1 : Marta Mas-Machuca, The Role of Leadership: The Challenge of Knowledge Management and 

Learning in Knowledge-Intensive Organizations,International journal of educational leadership & 

management, hipapita press,2014, p:8. 
" اجمللة األردنية يف إدارة "متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات الفلسطينية، حممد امحد الرقب، عزمي بدير رامز، هناية عبد اهلادي التلباين : 2

 .451-450، ص:2015، 2، العدد11األعمال، اجمللد 
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 يعترب تسطيح اهلياكل التنظيمية من وسائل تفعيل إدارة املعرفة من خالل اهلياكل اخلاصة والقواعد .3
 .وفرق العمل اليت تساند بصورة مباشرة إدارة املعرفة،  التنظيمية

 املعرفة تتطلب ابلضرورة التحول إىل املمارسات إدارةفان هتيئة املناخ املناسب لتطبيق ، وبصفة عامة    
 :1مثل،  اإلدارية املعتادة األكثر توافقاً مع معطيات عصر املعرفة

املستوايت إىل اهلياكل التنظيمية األكثر تفلطحاً   التحول من اهليكل التنظيمي اهلرمي الشكل املتعدد .1
 ؛رمشكل اهلعن   واألبعد 

إىل منط العمل اجلماعي يف فرق عمل  التنظيم القائمة على العمل الفردي املنعزلالتحول من أمناط  .2
 ؛ ذاتية

 املعرفة  إدارة  لتطبيق بعض اهلياكل التنظيمية املالئمة  :اخلامساملطلب  
وذلك ابلنظر إىل مسامهتها يف ، تلعب اهلياكل التنظيمية دورا مهما يف تنفيذ إدارة املعرفة يف املؤسسة

واالبتكار وتبادل املعارف من خالل اجياد عالقات مباشرة بن االفراد يف خمتلف التخصصات  اإلبداعتدعيم 
وابلتايل ميكن اعتبار التنظيمات التالية أهم اهلياكل املالئمة لتطبيق إدارة ، واملستوايت وشبكات فعالة فيما بينهم

  املعرفة:
   infinitely flat organization  املتسع  األفقياهليكل  :الفرع األول  

ويف الوقت ، مما يزيد من سرعة اختاذ القرارات لألفرادملسؤوليات وتفويض أكرب االتنظيم األفقي يعطي 
يكون مسؤوال على عدد أكرب من األفراد وابلتايل االستفادة من مزااي نطاق  أونفسه فإن كل مدير يشرف 

توفر اتصاالت  األفقيةاهلياكل  أن إىلكما جتدر اإلشارة  ،  ل اجلماعيالواسع وتدعيم روح الفريق والعم اإلشراف
قلة عدد  أن  إىل إضافة، يف املؤسسة مما يسهل ويسرع انتقال املعلومات واملعارف بينهم واألفرادمباشرة بني املدير 

املؤسسات صغرية  إالهذه اهلياكل ال تناسب  أنإال ، املستوايت التنظيمية يف هذه التنظيمات خيفض التكاليف
  وحتول دون تطور املؤسسة.،  احلجم

وعليه ميكن القول ابن التنظيمات األفقية من اهلياكل الداعمة لتنفيذ إدارة املعرفة وذلك لتوفريها سرعة 
حيث أن األوامر ال أتيت من املدير إىل ، لومات واملعارف بني األفراد واملدراء يف املؤسسةانتقال وتبادل املع

ومنسقا لالتصاالت أو مستشارا ، السلطة املركزية تصبح منبعا للمعلومات أنبل ، املستوى الذي يقع أسفله

 
" اجمللة األردنية يف إدارة "متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات الفلسطينية، الرقبحممد امحد ، عزمي بدير رامز، هناية عبد اهلادي التلباين:   1

 .451-450، ص:2015، 2، العدد11األعمال، اجمللد 
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ير  هو االستشارة واالطمئنان ويكون اهلدف من اللجوء إىل املد ، جييب عن األسئلة الصعبة اليت حتتاج خربة أكرب
   .1على سري العمل

  Spiders Web or network   )العنكبويت(  ياهليكل الشبك :الفرع الثاين  
ولكل خربته ، يونفس املستوى الوظيف وهو عبارة عن وحدات خمتلفة هلا مجيعا نفس الدرجة من األمهية  

ل مجاعيا طبقًا لنوع كالبعض وتستطيع التشاور حلل املشا  بعضهاوتتبادل االتصال املباشر مع ، وختصصه املتميز
بعض األحيان   ل ابستقالل اتم وميكن أن تتصرف يفالوحدات تعم أن  يشكلة واخلربات املطلوبة حللها. أامل
املعلومات ز على جتميع املعلومات ونقلها من وإىل الوحدات فهو ال يولد كاملر  ويقتصر دور، منظمات مستقلةك

 .2زة يف الوحدات وتستطيع االتصال ببعضها مباشرة ولكنها تتمتع ابستقاللية اتمةكاملعرفة مر   بنفسه؛ ذلك أن
   inverted organizations  ل املعكوسةكهليا ا الفرع الثالث:

حيث ، يف القطاع اخلدمي  Inverted Organizationsاملعكوسة  املؤسسات اليت تعتمد اهلياكلوجد ت  
وابلتايل جند أن الفرد الذي يتعامل مباشرة مع العميل له أمهية كربى يف ، هو العميل للمؤسسةيكون أهم فرد 

يكون أسفل  املؤسسةمبعىن أن رأس ، بقلب هيكلها التنظيمي رأسًا على عقب املؤسسة. ولذلك تقوم املؤسسة
من  املؤسسةيعمل مجيع أفراد ، ويف هذا اهليكل .املؤسسةوالعاملني الذين يتعاملون مع العمالء يكونون أعلى 

اليت تظهر للعمالء ولكنهم من انحية الدرجة الوظيفية يف أسفل  املؤسسةمديرين ورؤساء أقسام وموظفني خلدمة 
 اآلخرين مجيعهم يعملون من املؤسسةولكن من الناحية التنظيمية مت وضعهم على قمة التنظيم ألن أفراد ، التنظيم
وحيتاج هذا النوع من التنظيم إىل تكنولوجيا مساندة على درجة عالية  ولريشدوهم.، دوهم ابملعلوماتليم، أجلهم

ومتكني للعاملني.وذلك ألن ، من التقنية والتخصص كما جيب أن يكون هناك أتكيد دام لتنفيذ القواعد التنظيمية
وقد يظن اخلط ، وذلك قد يثري املشاكل، املديرينعدم وجود سلطة رمسية واضحة قد يكون غري مقبول من قبل 

وقد يصبح من ، أنه متخصص إىل حد كبري ويبدأ يف اختاذ القرارات، من كثرة االهتمام به للمؤسسةاألمامي 
الصعب السيطرة عليه.ولذلك يتطلب حتول أية منظمة إىل مثل هذا اهليكل التنظيمي املعكوس إىل وجود نظام 

لكي يتكيفوا ويتفهموا التغيريات أثناء منو املنظمة إىل تنظيم ، درجييًا على أدوارهم اجلديدةخاص يدرب العاملني ت
وابلطبع حيتاج ذلك إىل أنظمة جديدة يف قياس األداء ونظم مكافآت جديدة وذلك  ، آخر مل يعتادوه من قبل

 
 . 14-13ص:،  مرجع سابق ،  عاشور وسيلة ،  عتيقة طرفاين:  1

 لإلدارةيف مواجهة التحدايت املعاصرة  اإلبداعية: القيادة اإلدارةاملؤمتر العريب الثاين يف ، "إدارة املعرفة: املفهوم واملداخل النظرية " ، حسن العلواين: 2
 .316ص:، 2001نوفمرب  8-6التابعة جلامعة الدول العربية  اإلداريةاملنظمة العربية للتنمية ، القاهرة، العربية
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 .1كي ال يستمر العاملون يف األداء طبقاً لقياس األداء التقليدي
 و كونواملقرتح من طرف نوانكا   hypertext structureاهليكل التنظيمي املتشعب   ع:الفرع الراب

 hypertext أو املتشعب  التشعيب  واحدة من املسامهات املعروفة يف هذا اجملال هو اهليكل التنظيميهناك  

structure   سوف نبينه يف الشكل اآليت:،  19932سنة   كونونوانكا و   اقرتحهاليت 
 

 hypertext structureوكونو    لنوانكا  املتشعب: اهليكل التنظيمي     18الشكل رقم   

 
Source: J.M. Constandse, Exploring organizational knowledge creation, What is the practical value of 

Nonaka’s Hypertext mode and how can it be applied, Master Thesis, University of  Twente, Enschede, the 

Netherlands,2013,p:7. 

 
،  املدينة املنورة، الندوة الدولية ملدن املعرفة، "املدن العربية:دراسة حالة مدينة القاهرةمتطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف " ، مسري حممد عبد الوهاب  : 1

 .7ص:، 2005/ نوفمرب 28/30
2 : Marta Mas-Machuca, op cit, p:8. 
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بعضها  تتفاعل مع  مستوايتاهليكل التنظيمي يتكون من ثالث من خالل الشكل السابق نالحظ أن 
 إنتاج إىليؤدي املستمر  الديناميكي وهذا التحويل املستوايتاملعرفة بني خمتلف  وانتقال البعض حيث يتم حتويل

 :  1يف  املستوايتوتتمثل هذه  ، معرفة جديدة
وهي الطبقة العليا كما هو موضح يف الشكل :  project team layerفريق املشروع  مستوى ✓

 أعضاء الفريق من وحدات خمتلفة تكوينيتم  إذ، املولدة للمعارف  األنشطةحيث تشارك فرق متعددة يف ، أعاله
 .  تطوير منتجات جديدةمثال :، هحىت يتم االنتهاء من  مشروع وتكليفهم أبداء  ،  من الطبقة الوسطى

 العمليات االيت تتم فيهو  الوسطى وهي الطبقة :business- system layer   نظام العمل مستوى ✓
 .أعالهكما هو موضح يف الشكل    اهلرميهو اهليكل  املتبع يف هذا املستوى  اهليكل التنظيمي  و الروتينية  
توجد  اليف احلقيقة ، وهي الطبقة السفلية: knowledge base layer قاعدة املعرفة   مستوى ✓

اليت  املعرفة الواسعة على حتتوي هذه الطبقة ولكن ، كما هو موضح يف الشكل  فعليهذه الطبقة ككيان تنظيمي 
، ...وقواعد البياانت ، والثقافة والتكنولوجيا رؤية املؤسسة تتمثل يف  لدى املؤسسةمت إنشاؤها واليت تراكمت 

وذلك جلعل هذه املعرفة متاحة جلميع ، اليت يتم إدارهتا للمؤسسة"  التنظيمية الذاكرةقبل " ذلك منويكون 
 .املوظفني

دورة  تكون إن عملية خلق املعرفة النوع من اهلياكل التنظيمية يف املؤسسة فمن خالل تطبيق هذا 
 الثالث كما هو موضح يف الشكل أدانه:  املستوايتديناميكية من املعارف واملعلومات املتدفقة من  

 
 

  

 
 
1 :laurance pursak, "knowledge in organizations", Butterworth-Heinemann;USA. 1997,p:106-107. 
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 لنوانكا HYPERTEXT STRUCTURE املتشعباهليكل  مستوايت : تدفق املعرفة من خالل   19 الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: : J.M. Constandse, Exploring organizational knowledge creation, What is the practical value of 

Nonaka’s Hypertext mode and how can it be applied, Master Thesis, University of  Twente, Enschede, the 

Netherlands,2013,p: 9 .  

أعضاء من خمتلف الوظائف  تتكون من "الطبقة العليا" فرق املشروع من خالل الشكل ميكن القول أن 
هذه الفرق تتعاون فيما بينها من اجل حتقيق األهداف املعرفية  ، التابعة للطبقة الوسطى) نظام العمل( واألقسام

نقل أعضاء الفريق إىل الطبقة السفلى )طبقة يتم ، عند اكتمال مهمة الفريق احملددة له، اليت وضعتها املؤسسة
مث يعودون للطبقة الوسطى)نظام العمل( ، أين يتم ختزين نتائج املهمة اليت وكلت هلم وتوثيقها اعدة املعرفة(ق

  .1يف انتظار استدعائهم ملشروع أخر، الستئناف العمليات الروتينية للمؤسسة
 

1 : J.M. Constandse, Exploring organizational knowledge creation, What is the practical value of Nonaka’s Hypertext 

mode and how can it be applied, Master Thesis, University of Twente, Enschede, the Netherlands,2013,p: 9 .  

 

 

 

طبقة فريق املشروع 
project 
team layer 

 طبقة قاعدة املعرفة   
knowledge 
base layer 

    طبقة نظام العمل

business- 

system layer 



 متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأاثر تطبيقها على املؤسسة االقتصادية ............... ...................................... : الثالثالفصل 
 

115 
 

 
 إرشادلقدرهتم على ، وكبار املوظفني اإلداريةالدعم من أعلى املستوايت  املعرفةيتطلب تطبيق إدارة 

 إلغاء ؛املتزايدة االقتصادية :العوملةو من العوامل اليت تؤكد على احلاجة إىل القائد مايلي، العاملني وشحذ مهمهم
وسوف نقوم يف هذا ، تعاظم أمهية املعرفةو  انتشار وسائل االتصاالت واملعلومات والتقدم التكنولوجي ؛احلدود

 املبحث بدراسة أمهية القيادة كدعامة من دعائم تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسة .
 القيادة  مفهوماملطلب األول : 

التعــاريف الــيت قــدمها بعــض البــاحثني واملمارســني  ميكــن تعريــف القيــادة مــن خــالل اســتعراض عــدد مــن      
 كاأليت:  الكبار يف جمال اإلدارة على اختالف اجتاهاهتم

القيــادة أبهنــا "جمموعــة مــن اخلصــائص الشخصــية الــيت جتعــل التوجيــه والــتحكم يف    L.Wolman يعــرف  
 .1اآلخرين أمرا انجحا"

فيعتــربان القيــادة" نوعــا مــن الــروح املعنويــة واملســؤولية الــيت تتجســد يف القائــد    R.Presthus& T.Pfifnerأمــا  
 .2واليت تعمل على توحيد جهود مرؤوسيه لتحقيق األهداف املطلوبة واليت تتجاوز املصاحل اآلنية هلم"

السـمات الـيت  ( أن القيـادة هـي "مـزيج مـن  1935يف كتابه فن القيـادة ) Ordway Teadويرى اردواي تيد  
 .3متكن الفرد من حث اآلخرين على إجناز املهام املوكلة إليهم"

ــد  ــادة وهــــو القائـ ــد عناصـــر القيـ ــاريف تركيـــزا شــــديدا علـــى أحـ ــذه التعـ ــادة هـــي  صــــفات   ،  نلمـــس يف هـ  فالقيـ
 .ؤوسيهلذا تعترب القيادة عملية أتثري يف اجتاه واحد من القائد حنو مر ، أو مسات معينة تتوفر يف فرد)القائد(

 يف دعم تطبيق إدارة املعرفة القيادة  دوراملطلب  الثاين:  
تركز الدراسة حيث  .  ةرفاملع  ةدار التنفيذ الناجح إلدور القيادة يف  ملناقشة  دراستان أجريت مؤخرا  هناك  

 .  املعرفة  إدارة  على حتديد عناصر التمكني لنجاح تنفيذ  Anantatmula & Kanungo(2007)   ـللباحثان   ـل األوىل
تنفيذ إدارة املعرفة وهي أيضا يف جناح    واإلدارةلدور القيادة    ةاستكشافي هي دراسةفالثانية  أما الدراسة  

 anantatmula,   (2007.) ـلباحثةـل
  

 
 .34ص:  ،  1993،  دار غريب،  القاهرة ،  وفعالية اإلدارة" السلوك القيادي  "،  طريف شوقي 1
 . 241ص:  ،  2003،  الدار اجلامعية ،  اإلسكندرية ،  السلوك التنظيمي: مدخل تطبيقي معاصر""،  صالح الدين عبد الباقي   2
 . 34شوقي، مرجع سابق، ص:    طريف   3
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دور القيادة حددت  Anantatmula& Kanungo  (2007  )   لباحثانـدراسة ل  :الدراسة األوىلاألولالفرع  
 من خالل الشكل األيت:حيث ميكن توضيحها     املعرفةم تطبيق إدارة  عيف د

 إدارة املعرفة.  دعم تطبيق: دور القيادة يف  20  رقم  الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Annie Green, Michael Stankosky, Linda Vandergrif," In Search Of  Knowledge Management: 

Pursuing Primary Principles ", Emerald Group Publishing Limited, UK,2010,P:9. 

 
وثقافة املؤسسة هي العوامل ، وقيادة املعرفة، مشاركة اإلدارة العليانالحظ من خالل الشكل أعاله أن 

 ستحظى، فمن خالل مشاركة اإلدارة العليا .بناء إدارة معرفة انجحةلعليها  االعتمادالدافعة اليت ميكننا و الرئيسية 
ما تضمن مشاركة اإلدارة العليا ك  .دعم واملشاركة النشطة من كبار املسؤولني التنفيذيني يف املؤسسةب إدارة املعرفة

لدعم املقدم من اب املقرتنةأن قيادة إدارة املعرفة  الشكلظهر كما ي  .اسرتاتيجي تركيزأيًضا أن يكون إلدارة املعرفة 
 عمد السيساعد  كما،  إدارة املعرفة لتنفيذ  أي مبعىن آخر دعم مايل امليزانية من دعم توفري اإلدارة العليا يؤدي إىل

، قيادة املعرفةعترب  كما ت.املعارف وحفظها  تشارك وتقاسمامليزانية يف تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا من أجل    من
اإلدارة ة ومشارك، ن القيادةإف، وبعبارة أخرىأمن املعطيات.  ةجمموعالعليا اإلدارة  كةومشار ، العليااإلدارة ودعم 

البنية التحتية لتكنولوجيا  االتصال

 المعلومات
العمليات  

 الموحدة 

إضفاء الطابع   دعم الميزانية  الثقافة 

 الرسمي 

قيادة إدارة  

 المعرفة 

اإلدارة    دعم

 العليا 

  اإلدارة مشاركة

 العليا

التركيز  قياس النتائج جودة المحتوى التعاون

 االستراتيجي

 األهداف 

 الوسائل

 المعطيات 

التمكين(  عوامل )  
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تؤثر علي املتغريين  أن  ةرفاملع إلدارةلقيادة الفعالة ل ومع ذلك ميكن. مستقلةوالثقافة هي متغريات ، العليا
 اإلدارةعم من حشد الد  إدارة املعرفة لقيادةميكن حيث إىل حد ما.  ولو بشكل غري مباشر، ناآلخرياملستقلني 

 أو األهداف إىل أن تكون العناصر يف أعلى النموذجمتيل من جهة أخرى  على ثقافة املؤسسة. والتأثريالعليا 
فهي النتائج النهائية ،  وبعبارة أخرىأ .والرتكيز االسرتاتيجي،  وقياس النتائج،  وجودة احملتوى، وهي التعاون،  الشكل

 .1لتطبيق إدارة املعرفة ومن الواضح أن القيادة تلعب دورا هاما يف حتقيق هذه األهداف بنجاح
أو  الصلة لتشكيل تطويرها أو والتصرف فيها، فيها التحكم ميكن اليت العناصر هيف لوسائلأما ابلنسبة ل

 ودعم، والثقافة، املوحدة والعمليات، للتكنولوجيا التحتية والبنية، االتصاالتف. واألهداف املعطيات بني الرابط
 أو زايدهتا أو تغيريها ميكن جوانب كلها،  إدارة املعرفة جمال يف املبذولة اجلهود علي الرمسي الطابع وإضفاء، امليزانية

 2.أهداف حتقيق أجل  من  إنقاصها
 إبدارة وملتزمة خمتصة قيادة اختيار يوضح أمهية أو النموذج ويف األخري ميكن القول أن هذا الشكل

 لبناء اإلداري والدعم الدعم املايل منيوأت، ةرفإدارة املع  قيم إبراز يف حامسا دورا ةرفاملع رةداإ قيادة وتلعب. ةرفاملع
 .إدارة املعرفة وغاايت  أهداف  لتحقيق  التنظيمية  الثقافة  مع  التكنولوجية  احللول  ومواءمة،  للتكنولوجيا  التحتية  البنية

 :anantatmula 2007  لباحثةـدراسة ل:الثانية  الدراسة  :الفرع الثاين
 قامتهذه الدراسة  يف، ولذلك. املرجوة األهداف لتحقيق املؤسسة أفراد حتفيز علي القيادة تنطوي
anantatmula يف  القيادة دور لرسم وذلك املتبادلة وعالقاهتم ابألفراد تصلةم جناح عوامل ابستخدام، 2007 سنة

 :يف إبجيازالعوامل    وهذه. دارة املعرفة  التنفيذ الناجح إل
 خالل احملتملة النتائج وتبيان األهداف حتديد  يف الوضوح املهم من: Create clarity خلق الوضوح •
لنظام إلدارة  اهلامة املتطلبات بعض حتديد  يتم ال قد، ذلك وخبالف. إدارة املعرفة تطبيق من املبكرة املراحل
 مرحلة يف املتطلبات  هذه  إدراج يساعد   ال وقد  شلاف انه  علي  ةرفإدارة املع نظام  إىل سينظر،  لذلك  ونتيجة.  املعرفة
 .ةالحق

  العماليشارك العديد من  بصفة عامة: Define roles and processes  حتديد األدوار والعمليات •
لذلك   املعرفة وتقامسها. خلق وتوليد من أجليف دعم إدارة املعرفة  الرئيسية مهامهم ضافة إىل مسؤولياهتم و إ

دون غموض أو تداخل يف  احملددة  املهام الواضحة واملسؤولياتف، أمر مهم للغاية حتديد املهام واملسؤوليات 
 لتجنب النزاعات بني األفراد. أمر مهم    واألدوار  املسؤوليات

 
1 : Annie Green, Michael Stankosky, Linda Vandergrif," OP CIT,P: .9-10 
2 :Idem  
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املعرفة  متيل املؤسسات إىل إدارة :processes Employ consistent   توظيف عمليات متناسقة •
على املزيد من املشاركة واملسامهة يف ن التكليف بعمليات متسقة ورمسيه أن يشجع أمن شو  رمسية.عمليات  بدون
 .املؤسسةاجلديدة داخل اجملموعة ويف مجيع أحناء    وتبادل املعرفة  تطوير

ويتأثر مناخ  .املعرفة والعمل اجلماعي لتبادل: الثقة أمر ابلغ األمهية  Establish trust أتسيس الثقة •
 األدوار حتديد  كما أن ،  ابلثقافة التنظيمية اليت ميكن أن تعزز الشفافية واالنفتاح يف التواصل والتعاون  الثقة

 .واملسؤوليات يعزز فعالية الفريق

أحد عوامل النجاح املهمة لتنفيذ  :support organizational Facilitate الدعم التنظيمي تيسري •
الذين ميثلون مجيع الوظائف  key personnel املسؤولنيكبار إدارة املعرفة هو احلصول على الدعم واملشاركة من  

 األقسامرؤساء يتحكم إذ  يعد احلصول على الدعم التنظيمي أحد التحدايتو ، العليا واإلدارة املؤسسةيف 
عدم تيسري  وعليه فإن  لنجاحهاإدارة املعرفة شرطًا أساسًيا  لتنفيذويعد تعاوهنم ، بشكل عام يف املوارد واملصاحل

 الفشل يف هناية املطاف.ابلتايل  و  رفةاملع  إدارةم  ااستخدام نظ  ةيؤدي إىل عدم فعالي  أن من شأنه  الدعم التنظيمي
تتوقع اإلدارة نتائج تشري   وابلتايل،  موارد املعرفةتنفيذ إدارة  تطلب  ي :Manage outcomes  النتائج  إدارة •

جناح إدارة  وأفشل املتعلقة ب  ن معظم التصوراتإف، للمشاريع  ابلنسبة احلال هو وكما إىل أداء أفضل لألعمال
يقوم أشخاص خمتلفون بتقييم نفس املشروع ، نتيجة لذلك، تستند إىل مؤشرات غري معلنة وشخصيةاملعرفة 
موعة من مؤشرات األداء تضفي الطابع الرمسي على إىل جمهناك حاجة ، ولذلكRad حسب  خمتلفبشكل 

ومن شأن نظام تقييم األداء هذا أن يعزز  .العملية وتوضح ما هو ضمين يف هذه التقييمات اليت تبدو ذاتية
 .التفوق

تكنولوجيا املعلومات تدعم أنظمه  :Facilitate IT support املعلوماتتسهيل دعم تكنولوجيا  •
ختدم  ابلتايلو  .كما تساعد يف االسرتجاع الفعال والسريع لكميات كبرية من البياانت، التخزين الكرتوين

 مثل  املعرفة إدارة بشكل جيد يف االتصاالت الفعالة وتطوير أدوات  إدارة املعرفة املعلومات أنظمة تكنولوجيا
وجمتمعات املمارسة واإلنرتانت ، ومستودعات املعرفة، ,electronic yellow pages الكرتونية الصفراء الصفحات
 عمل حمددة.املعلومات الرتكيز على احتياجات    تكنولوجياعلى املؤسسات  عند تطوير أنظمة    وينبغي .االفرتاضية

ُب أجْن يجُكونج عنصر إلا التزامابن من خالل ما سبق ميكن القول  ُب ، مكّملج إلدارة املعرفةدارة الُعليا جيِج وجيِج
التزام ، إدارة معرفة املؤسسات. عالوة على ذلكتطبيق  أجْن تتْفحصج وتُرّكزج على ما بعد اجلوانب التقنية ملتطلباتِ 

وجيب ،  ودعم اإلدارة الُعليا ال يجنتهي عند بداية تطبيِق إدارة املعرفة وإمنا ال بد أن يكون دعما مستمر بدون حدود
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يعهم حىت تشجيها )اإلدارة الُعليا( التعرف على األفراد املتميزين واملخلصني داخل املؤسسة لتقوم بأيضا عل
 إدارة املعرفة يف مؤسستهم وتشجيعهم على التفاعل واملشاركة يف تبادل املعرفة . يصبحوا من أنصار ومؤيدي

على أن دعم اإلدارة العليا تعترب   Davenport, et. al. and Van Buren وأكد كثري من الباحثني منهم
أبن من الصعب أن تكون إدارة   Goh إدارة املعرفة. كما أكد الباحث تطبيق من أكثر العوامل اهلامة لنجاح

 الغري حمدود للمؤسسة.  اوتبني هلم ما مدى إلتزامه العمالاملعرفة فعالة ما مل تقوم اإلدارة العليا بتشجع وتفويض  
لكن أيضاً إدارة املعرفة و دارة الُعليا تـجْلعُب  دور رئيسي لجيسج فقط يف ِبداية تجطبيق  اإلن  أب،  كما ذكران سالفا

إدارة املعرفة جيب عليها أثناء تنفيذ املشروِع ابلكامِل. ولكي تكون اإلدارة الُعليا  فعالة يف التزاماهتا يف تطبيِق 
 :1اآليت

 أجْن يكونج لديهم معرفُة كافيُة؛   -
 ؛ إدارة املعرفة  نج لديهم توقعاتُ  واقعية ِعْن نجتاِئِج  أجْن يكو    -
 أجْن يكون هناك اتصال  مجع املستخدمني؛    -
 إدارة املعرفة.أجْن يكونج لديهم القدرُة على تجنسيق وتوحيد وظائف املصاحِل املختلفة يف تطبيِق عمليِة     -
    املعرفة   إدارةيف دعم تطبيق      CKO سؤول الرئيسي للمعرفة  املدور  :    الثالث  ملطلبا

 إىل التحول إسرتاتيجية وهيلة حمورية أمس حول, 2001 ماي ىف  KM Magazine  جملة أجرهتاىف دراسة 
املعرفة   أنومن الواضح ، يف املؤسسة األفرادإذ جيب توفري ثقافة لدعم الثقة والتعاون بني ، يف املؤسسات املعرفة
وابلتايل  ،جذراياملؤسسة تغيري ثقافة إضافة إىل  ,ملهامهم طريقة أتدية األفرادتغيري املؤسسة جيب  يفتغلغل حىت ت

 املسؤول الرئيسي للمعرفةوهنا يظهر دور ، املعرفة التحول حنو قضية يتوىل داخل املؤسسة بطل وجودال بد من 
Chief knowledge officer      (CKO   )2  وأبرز املهام املوكلة له  هحيث سنقوم بتعريف  : 
 Chief knowledge officer    (CKO   :)  املسؤول الرئيسي للمعرفة  الفرع األول: تعريف

مسؤول عن ضمان أن املؤسسة تزيد من القيمة اليت تتحقق ( هو قائد CKO) املسؤول الرئيسي للمعرفة
على ممارسات إدارة املعرفة يف  وصيأيضا هو و ، وهو مسؤول عن إدارة رأس املال الفكري، من خالل املعرفة

 جمرد إعادة التسمية للقب "مدير املعلومات " ولكن دور مدير املعرفة ليس CKOاملؤسسة.  فمدير املعرفة 

 
 17ص:،  مرجع سابق ،  مطريان عبدهللا املطريان  : 1

2 : Carl Frappaolo,op cit,;p:57. 
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العائد على االستثمار يف املعرفة  يف تعظيمهو أوسع من ذلك بكثري. فيمكن أن يساعد املؤسسة  CKO الرئيسي
، وبراءات االخرتاع، معرفة كيفواستغالل األصول غري امللموسة )، والعمليات ورأس املال الفكري( األفراد)

وجتنب فقدان ، وحتسني االبتكار، وتكرار التفوق والنجاح وتبادل أفضل املمارسات، والعالقات مع العمالء(
 .1ؤسسةاملعرفة يف امل

 Chief knowledge officer    (CKO   :) مسؤول املعرفة الرئيسيمهام   الفرع الثاين:

 :2يف و مهامهأ  هتتمثل مسؤوليات
وضع سياسة للموظفني فيما يتعلق بتوثيق   أي :Defining KM policy سياسة إدارة املعرفةحتديد  •
يف وضع ميكنه من الرتكيز على عملية التوثيق ابلتفصيل وبشكل  CKO   الرئيسي فمدير املعرفة، العمل إجراءات
 ؛مستمر  
 حتفيز املوظفني لقبول إدارة املعرفة   :   .Evangelizing Knowledge Management   املعرفة  إدارة  نشر •

  .من تطبيق إدارة املعرفة   املؤسسة  وتوضيح كيف ستستفيد 
   Safeguarding information  محاية املعلومات •
أحد أهم ، يف العديد من املؤسسات : .Employee-management liaisonالربط بني اإلدارة واملوظفني  •

كما ميكن ملدير املعرفة يف كثري من ،  العمل  كحلقة وصل بني املوظفني واإلدارةهو   CKO مدير املعرفة أدوار
 األحيان تشجيع املوظفني من أجل ضمان جناح تطبيق  إدارة املعرفة .

جيب أن يكون مدير املعرفة على دراية ابلربامج . : Technologist التحكم يف تكنولوجيا املعلومات •
يف املؤسسة  على الرغم من أنه ال يشرتط  أن يكون  مدير املعرفة   لتنفيذ إدارة املعرفة  املعلوماتاملتاحة وأدوات 

املعلومات اليت  اتكنولوجيلكن عليه أن يكون على معرفة اتمة  بطرق استعمال ، من عامل تكنولوجيا املعلومات
 ميكنها أن حتدث فروق تكنولوجية.

 

  

 
1 :idem 

2 : Bryan Bergeron,"Essentials of Knowledge Management"; John Wiley & Sons publication, 

USA,2003,p:45. 
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يف حتقيق أهدافها وكلما جنحت  املؤسسة واحدة من أبرز العمليات اليت تستند إليهاتعد عملية التعلم 

اإلدارية التنظيمية أصبحت  أكثر فاعلية يف حتقيق أهدافها  املستوايتيف إدارة هذه العملية يف خمتلف  املؤسسة
للتغيري  رئيسيامفهوم التعلم التنظيمي رغم حداثته أصبح  مدخال  أنعلى   Hitt & Alويؤكد ، التنظيمية

التعلم التنظيمي هو احد نظرايت أن   Wheelen &Hungerويف هذا الصدد يضيف ، والتجديد التنظيمي
تعدل من نفسها بشكل دفاعي لتغريات البيئة وتستخدم املعرفة  املؤسسة التكيف التنظيمي واليت تقول أن 

 .بشكل فاعل لتحسني املالئمة بينها وبني البيئة  
 املطلب األول: تعريف التعلم التنظيمي

 :التعلم التنظيمي    فيما يلي سوف نعرض عددا من التعريفات املختلفة ملفهوم
 حسب جمموعة من الكتاب.  التعلم التنظيمي  تعريف:  07رقم  دول  اجل

 تعريف التعلم التنظيمي الكاتب 
Argyris and 

Schön (1978) 
 التعلم التنظيمي هو عملية كشف وتصحيح األخطاء

Crossan et al. 

(1995) 
 .األداءوليس ابلضرورة أن هذه التغيريات سوف تعزز مباشرة  ، لتعلم هو عملية تغيري يف اإلدراك والسلوكا

Daft and 

Weick (1984) 
 والبيئة   املؤسسة  نشاطمعرفة العالقات املتبادلة بني   التعلم التنظيمي هو

Dimovski 

(1994) 
، يف االدراك والسلوك  تغريات  حيث ينجم عنها،  تفسريها،  على املعلومات احلصولالتعلم التنظيمي هو عملية  
 .أتثري على األداء التنظيمي  أن يكون هلااليت ينبغي بدورها و 

Fiol and Lyles 

(1985) 
 عملية حتسني األعمال من خالل زايدة املعرفة والفهم  هو  التعلم التنظيمي

Huber (1991) يتعلم كيان ما من خالل معاجلته للمعلومات حيث يتم تغيري جمموعة من السلوكيات احملتملة. 
Kim (1993)   على اختاذ إجراءات فعالة.  املؤسسةيعرف التعلم التنظيمي أبنه زايدة قدرة 

Schwandt and 

Marquardt 

(2000) 

 .الرموز و العمليات داخل املؤسسة،  وحتركاهتم،  ميثل التعلم التنظيمي العالقة املعقدة بني االفراد

Slater and 

Narver (1995) 
 .املعرفة اجلديدة أو األفكار اليت لديها القدرة على التأثري على السلوكالتعلم التنظيمي هو تطوير  

Stata (1989)  أود أن أقول أن معدل تعلم األفراد ، التعلم التنظيمي هو العملية الرئيسية اليت حتدث االبتكار. )ويف الواقع
 الصناعات كثيفة املعرفة.(ال سيما يف  ،  واملنظمات قد أصبح امليزة التنافسية املستدامة

SOURCE: William R. King ," Knowledge Management and Organizational Learning", Springer 

Publication,; USA,2009;p:324. 
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حتويل املعلومات ن التعلم التنظيمي هو عملية اجلدول أعاله ميكن القول أب  التعاريف الواردة يف   من خالل
 . والذي ينعكس بعد ذلك بتغريات يف سلوك و إدراك األفراد،  وحتويل املعرفة إىل عملإىل معرفة  

 املطلب الثاين: أمهية التعلم التنظيمي
هم يف تطوير الشخصية من ا. فالتعلم يسواملؤسساتللفرد  التنظيميأشار معظم الباحثون إىل أمهية التعلم 

اآلخرين والتفاعل معهم وحتسني مهارته يف العالقات اإلنسانية وحتسني خالل مساعدة الفرد يف إدراك ذاته وفهم 
التعلم يعد وسيلة فعالة لتحقيق ف، واالجتماعية والبيئية خربته يف احلياة وحتقيق التوافق مع املتطلبات الثقافية

األداة  للمؤسسة ويعد التعلم ابلنسبة، أهداف األفراد يف احلصول على املكافآت أو املكانة أو السلطة والقوة
يعد املتغري احلرج يف قدرهتا على التعامل  للمؤسسةالتعلم ابلنسبة  أنإىل   Robson الفعالة إلدارة التغيري. وأشار

يف  املؤسسة أمهية ابلغة يف صنع القرار بوصفه وسيلة  التنظيميالناجح مع التغري املستمر يف بيئتها. وللتعلم 
وجتاوز األفكار القدمية واستبداهلا أبخرى جديدة ، واملعرفة واستيعاهبا ومعاجلتهاالوصول واحلصول على املعلومات 

تغيري على التعلم والتكيف وال املؤسساتىل أن قدرة إ Alleeوأشار ، واالستماع إىل اآلخرين واالهتمام آبرائهم
واكتساب املعرفة ونشرها دور مهم يف حتسني املنتجات  التنظيميللتعلم نه أكما .  أصبحت كفاءة جوهرية للبقاء

هو الوسيلة للتحسني املستمر للكفاءة واجلودة واإلبداع  التنظيميأن التعلم  Hill & Jonses ات ويرىـواخلدم
أن التعلم ميثل اجلسر بني العمل واإلبداع. ويشدد أغلب  Brown & Dguidواالستجابة للزبون. ويؤكد 

يف احلصول على امليزة التنافسية وذلك من خالل الدور املهم الذي يؤديه يف  التنظيميية التعلم الباحثني على أمه
سرتاتيجية وربط العوامل الداخلية واخلارجية ومعاجلة املعلومات وتطوير املؤهالت وحفظ املعرفة إتطوير موجودات 

من صقل  املؤسساتويف حتويل املوارد واملعرفة الضمنية إىل كفاءات جوهرية وبدونه قد ال تتمكن  اواملشاركة فيه
 .1مهاراهتا وقدراهتا الفريدة ويعده أغلب الباحثني املصدر الوحيد للميزة التنافسية املستدامة

 املنظمة املتعلمة:التعلم التنظيمي و  الثالثملطلب  ا
و تنمو وتتطور عرب مراحل يف دورة  املعاصرة رأي يرى أن املؤسسة هي كائن حي تنشأ األدبياتيغلب يف 

يصدق على اإلنسان يف شأن تفسري سلوكه وعوامل  وبذلك فإن ما، حياة تشابه دورة حياة أي كائن حي
عىن أهنا مب، ومن هنا جيوز أن نتصور أن املؤسسة تتعلم كما يتعلم االنسان ، يصدق أيضا على املؤسسة، تطوره

تكتسب أنواعا جديدة من السلوك نتيجة تعرضها ملواقف مواجهة تفرض عليها التخلي عن أمناط السلوك القدمية 

 
جملة  ،  "يف العراق  اإلسكانو    عماراإلدراسة ميدانية يف شركات وزارة  :  املنظمي وأثره يف جناح املنظماتالتعلم  "  ،  عبد الستار دهام،  صالح الدين الكبيسي: 1

 . 141-140ص:،  2007،  45ع  ،  1اجمللد،  جامعة بغداد ،  واإلداريةالعلوم االقتصادية  
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ومن هنا ظهر تيار اشتد أتثريه يف السنوات األخرية يروج  .1اليت مل تعد تساير متطلبات املواقف اجلديدة و املتغرية
 املنظمة املتعلمة.ملفهومني مرتابطني مها التعلم التنظيمي و  

ونظرا لتعدد ، تعددت التعاريف حوهلا  نظرا لكون املصطلح حديث النشأة من جهةفاملنظمة املتعلمة 
لذلك ارأتينا تقدمي أهم التعاريف يف هذا الصدد للوصول إىل املعىن احلقيقي  .وثراء أبعاده اخلاصة من جهة أخرى

 .للمصطلح
"ابملنظمة اليت تسمح لكل فرد فيها ابملشاركة والتدخل يف تشخيص املنظمة املتعلمة  Sengeعرف  

ومناقشة مشاكلها والبحث عن حلول هلا, وأن جيربوا ما لديهم من قدرات ومهارات إلحداث التغيري والتحسني 
 .2لتنمية مهاراهتم وخرباهتم ومعارفهم من أجل حتقيق أهدافهم"

عاملون فيها على تعظيم طاقاهتم وقدراهتم للوصول ألهدافهم ويف تعريف آخر "فهي املنظمات اليت يقوم ال
كما   ،حبيث تنضج أمناطا فكرية جديدة وواسعة, وحيث توضع فيها جمموعة من األهداف الطموحات اجلماعية

 3يتعلم أفرادها ابستمرار رؤية الكل بشكل مجاعي"
تعلم وتشجع على التعلم بني كل من خالل ماسبق ميكن القول أبن املنظمة املتعلمة هي تلك  اليت ّ 

 .أفرادها
 دارة املعرفةإ  دوره يف دعم تطبيق  و: التعلم التنظيمي  الرابعاملطلب  

وهذا ليس صدفة فالتعلم سواء على ، ابلتعلم التنظيمي و إدارة املعرفة على حد سواءهناك إهتمام متزايد 
األفكار والقيم  تغيري، على مستوى مؤسسة يكون هدفه حتسني وتطوير املعرفة أومستوى الفرد أو جمموعة 

وتطبيق املعرفة ممارسات جديدة أو  اكتسابوهنا ميكن أن يتضمن ، والسلوك من خالل تغيري أو حتويل الفهم
و ابلتايل ميكن القول أن العالقة بني التعلم و إدارة املعرفة مرتابطة ، إعادة تشكيل ممارسات موجودة أصال

 :اآليتوهذا ما وضحه الشكل    ومتداخلة فيما بينها
  

 
 . 227ص: ، 2001، القاهرة، دار غريب، " التميز إدارة"، علي السلمي:  1
، 2014، 01العدد، 2جامعة قسنطينة، جملة الدراسات االقتصادية ، "املنظمات املتعلمة توظيف للذكاء و املعارف" ، فرايل:بلعلى نسيمة  2

 .. 177ص:
، 4العدد، 3اجمللد ، األعمال إدارةيف  األردنيةاجمللة ، الصناعية" األردنية أساسيات بناء املنظمة املتعلمة يف الشركات " ، :جهاد صياح بين هاين 3

 .463ص:، 2007
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 مستوايت التعلم التنظيمي الداعمة ملمارسات إدارة املعرفة  :21رقم  الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ron Sanchez," Knowledge Management and Organizational Learning: Fundamental Conceptsfor 

Theory and Practice, Working Paper Series are published and distributed as a professional service of the 

Institute of Economic Research,  Lund Institute of Economic Research, Sweden , 2005,p:14. 

,  
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 :1تتمثل يفلتعلم  لدورات هنا مخس  من خالل الشكل نالحظ أن 
 خيلقون معارف جديدة ؛ املؤسساتاألفراد يف    :دورة التعلم الفردي  -1
ويقبلون أو ، وخيتربون ، يتشاركون يتفاعلون مع بعضاألفراد واجملموعات  :دورة التعلم الفرد/اجملموعة-2

 ، رفة اجلديدة اليت طورها األفراديرفضون املع
موعات األخرى لتحديد ما إذا كانت املعارف اجملتتفاعل اجملموعات مع : دورة التعلم اجلماعي -3

 ككل ؛  املؤسسةاجلديدة اليت طورهتا جمموعة معينة مقبولة داخل  
 مدجمة يف العملياتاملعرفة اجلديدة املقبولة على املستوى التنظيمي    دورة التعلم جمموعة/مؤسسة:-4

  ؛للمؤسسة اجلديدة  ثقافةالواألنظمة اجلديدة و 
املعرفة اجلديدة املدجمة يف العمليات واألنظمة اجلديدة والثقافة التنظيمية تؤدي إىل  :املؤسسةدورة تعلم    -5

 .أمناط جديدة من العمل من قبل اجملموعات واألفراد
التعلم التنظيمي يركز على  أن ان يعترب  فهما Easterby Smith & Marjorie Lyles  من جهة اثنية حسب

كما ،  اليت تستخدم والعملياتوولدهتا ، رفة اليت اكتسبتهاعمن امل احملتوىأما إدارة املعرفة فرتكز على  العملية
 إلدارة وهي النظر للتعلم التنظيمي كهدف هناك وضع أخر لتصور العالقة بينهما  أنكما ،  يوضحه الشكل أدانه

 . 2ونشر وتطبيق املعرفة،  خلق،  املعرفة من خالل حتفيز
إن إدارة املعرفة تساعد املؤسسة على دمج املعرفة يف عمليات املؤسسة وهذا يساعد يف حتسني   

من هذا املنظور يعترب التعلم ، املمارسات والسلوكيات بشكل مستمر كما يساعد يف حتقيق أهداف املؤسسة
 .3املعرفة  التنظيمي هو احد الطرق املهمة اليت متكن املؤسسة من التحسني املستدام الستخدام

  

 
1 : Ron Sanchez," Knowledge Management and Organizational Learning: Fundamental Conceptsfor Theory 

and Practice, Working Paper Series are published and distributed as a professional service of the Institute of 

Economic Research,  Lund Institute of Economic Research, Sweden , , 2005/3,p:14. 

2 : William R King, Op, Cit,P:5. 
3 : Idem. 
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 Easterby Smith & Marjorie Lylesللعمل املعريف حسب   األربعةاملداخل  :  22   الشكل رقم
 
 
     

 
 
 
 
 

1. Source Theresia Olsson Neve," Eight Steps to Sustainable Organizational Learning How to 

Tackle Search and Transfer Barriers", Springer International Publishing ,Switzerland, 2015 . 

P:17.  
املعرفة هي األشياء ف واضح إىل حد ما:فهو ، التمييز بني التعلم واملعرفةمن خالل الشكل السابق ميكن 

  . 1والتعلم هي العملية اليت تكتسب هبا هذه األشياء،  املؤسسة)أو احملتوى( اليت متتلكها  
تكنولوجيا املعلومات  يف:تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصادية واملتمثلة  تطلباتالتعرف على مبعد 

-Daniel Palacios تطرق كل من، والتعلم التنظيمي، القيادة، اهليكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية، واالتصال

Marqués et alمن خالل  إدارة املعرفة يف املؤسسة حيث سيتم توضيح ذلك  تنفيذ اىل اسرتاتيجيات حتسني
 اجلدول األيت: 

  

 
1 : Easterby Smith & Marjorie Lyles," Handbook Of  Organizational LEARNING AND 

Knowledge Management ", Second Edition, Wiley and Sons, Ltd, Publication,UK,2011,P:4. 
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 اسرتاتيجيات حتسني إدارة املعرفة.:  08رقم  دول  اجل
  إدارة املعرفة   حتسنيإسرتاتيجيات  

STRATEGIES TO IMPROVE 
KNOWLEDGE MANAGEMENT 

 PRACTICAL IMPLICATIONS   النتائج العملية

 للتعلم املستمرتوفري مناخ  -
توفري ثقافة منفتحة والتخلص من   -

 .الروتني

وهذا التعلم املستمر  معريف تعززتوجه  منفتحة ذاتإن بناء ثقافة -
 ما يتطلب تغيريا ثقافيا. غالبا

التنظيمية وهذا  وللقيام بذلك على املؤسسة تقييم خصائص ثقافتها -
املؤسسة وابلتايل حتديد يكشف عن أشكال وأمناط تقاسم املعرفة يف 

نوع الثقافة السائدة وهنا تستطيع املؤسسة وضع خطة عمل إلدخال 
 قيم تشجع الثقافة التشاركية لتقاسم املعرفة.

 
 التشاور،  املشاركة،  االتصال-

  
 .أسلوب قيادة داعمة وتشاركية  تعزيز تبادل املعرفة   -
وتعزيز مناخ ، االنتماء وينمي مشاعرالدعم من القادة ميكن أن خيلق -

بل هم جزء من فريق يقومون  ، ال يتنافسون فيما بينهم العمال، التعاون 
 وبناء قدرات املعرفية واكتساب مكانة تنافسية يف، بتبادل املعارف

 السوق.
تعزيز مشاركة القيادة الفعالة ميكن أن حيسن جهود إدارة   وابلتايل   -

املعرفة من خالل تشجيع استخدام األدوات التعاونية لتبادل املعارف 
 .وضمان الشفافية يف القواعد واملمارسات

 
بناء الثقة ومتكني أو حتقيق أنشطة 

 الفريق
عني من أجل تعزيز الظروف املالئمة لبناء الثقة قد أيخذ املدارء ب-

 االعتبار مايلي:
مراجعة املعايري و املمارسات التنظيمية اليت تشجع أو تثبط الوترية -

 العالية من التعاون و التفاعل بني املوظفني.
 تدعيم تقاسم وتشارك املعرفة و اإلبداع.  -
 احلفاظ على أجواء ودية وغري تنافسية يف العمل.-
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 التوبيخ.وم و  للم وليس لخلق مناخ للتع -
ضمان وضوح مهارات وكفاءات اآلخرين وهذا سيجلب الوعي   -

 " .      KNOW WHAT"معرفة ماذا
 ضمان الثقة يف إجراءات تقييم مهارات األفراد وخرباهتم.  -
 

 موظفني أكفاء ، جودة عالية-
 التزام اإلدارة العليا  -
 الربامج التعريفية-
 التعليم  -

يسهل التفاعل وجها لوجه من خالل ، كلما كان ذلك ممكنا -
املفتوحة أو إنشاء مناطق معينة حيث ميكن  خطة املكاتبتصميم 

 للموظفني
 وتبادل اخلربة والنصائح القيمة.  االجتماع  
دريبية أن يسهل  تمن شأن تصميم برامج تعريفية شاملة ودورات   -

 . الوصول إىل املعارف
واضح وسهل ، يسهل الوصول إليهإدخال حل تكنولوجي  - الدعم التكنولوجي-

ابملشاركة اجلماعية  حاللتقاط بياانت واملعلومات ويسم االستخدام
 وخلق املعرفة.

 وضع خطة عمل واضحة اللتقاط وتوثيق وإعادة استخدام البياانت.-
 تعزيز النظام من خالل دعم التكنولوجي.  -
وتشجيع ، النظام كأداة لصنع القرار وخلق املعرفة استخدام -

   . على املشاركة يف تطوير احملتوىاملستخدمني
 

 

Source: Daniel Palacios-Marqués , Domingo Ribeiro Soriano, Kun-Huang Huarng," New Information and 

Communication Technologies for Knowledge Management in Organizations",Springer International 

Publishing ,Switzerland ,2015,p:21-23. 
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حيث متثلت هذه  إدارة املعرفة عوامل جناحيف دراسة قاما هبا عن  Lam and Chuaقام    أخرىمن جهة  
 :1العوامل يف
 رؤية وإسرتاتيجية واضحة إلدارة املعرفة؛ -
 املعرفة مع أهداف املؤسسة؛موائمة إسرتاتيجية إدارة   -
 ثقافة التعلم؛ -
 حوافز لتوليد املعرفة وإعادة استخدامها؛ -
 ؛تنجح فيه إدارة املعرفة  أن ميكن  إطارا يوفر  خاص  جمتمع -
 الدعم املستمر من اإلدارة العليا؛ -
 متكني املوظفني؛ -
 موقف إجيايب اجتاه تبادل املعرفة؛ -
 هيكل تنظيمي مرن؛ -
 .حمدثةو   لالستخدام  قابلة  نظم إدارة املعرفة -
 :  2يف  عوامل فشل أو عوائق تنفيذ إدارة املعرفة متثلت    حني   يف

 ؛وابلتايل ال يوجد سبب مقنع وراء إدارة املعرفة،  فةلوية إلدارة املعر ال يتم إعطاء األو  -
 املعرفة؛وجود ثقافة اكتناز حيث ال يتم تشجيع تبادل   -
 ة؛ضيق الوقت ألنشطة تبادل املعرف -
 ؛البريوقراطية -
 ؛انعدام األمن الوظيفي -
 ؛مناخ تنظيمي داخلي شديد التنافسية حيث تعترب املعرفة مصدرًا للسلطة -
 ؛مكافأة النظم اليت تشجع األداء الفردي -
 .مفقودة  العمالية والتواصل بني  آليات حتفيز التنشئة االجتماع -

 
1 : Murray E. Jennex,Op Cit,p:197. 
2 : Daniel Palacios-Marqués , Domingo Ribeiro Soriano, Kun-Huang Huarng," New Information and 

Communication Technologies for Knowledge Management in Organizations",Springer International 

Publishing ,Switzerland ,2015,p: 20 .  
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ميكن القول أبنه لتطبيق إدارة املعرفة جيب توفري بنية حتتية قوية تتمثل يف توفري الثقافة   سبق ما اللمن خ
تعمل اليت و الداعمة لتطبيق إدارة املعرفة  التنظيمية التشاركية اليت تشجع تبادل وتقاسم املعرفة وكذا إتباع القيادة

، واحلفاظ على األجواء الودية يف املؤسسة، بينهموعدم التنافس فيما ، العمالعلى خلق الشعور ابالنتماء لدى 
إضافة إىل توفري االتصال املتمثل يف  اهليكل ، وكذا العمل على خلق مناخ  للتعلم  املستمر وليس للوم والتوبيخ

وكذا توفري الدعم التكنولوجي الذي يسهل تطبيق ، العمالالتنظيمي املناسب  الذي يشجع التفاعل والتعاون بني 
 يف املؤسسة.  إدارة املعرفة بنجاح  املعرفة يف املؤسسة. وابلتايل عند توفري كل العناصر السابقة ميكن تطبيق  إدارة
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كما ،  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال جعلت من السهل ختزين وحتويل املعرفة  التطورات احلاصلة يف جمال   إن

ابإلضافة إىل فلسفة السوق احلرة هي من القوى الدافعة هلذا ، أن العوملة االقتصادية واملنافسة الدولية املتزايدة
أمرا حامسا اليوم يف  التطور التكنولوجي. وقد أدركت العديد من املؤسسات أن خلق وحتويل وإدارة املعرفة أصبح

فقد أصبحت املعرفة تشكل عامل النجاح األساسي حيث أن املعرفة تساهم يف زايدة العائدات ، االقتصاد احلايل
من خالل إدارة املعرفة. وحاليا أصبحت الكثري من املنتجات تتضمن معلومات ذكية تساهم يف حتسني املنتج أو 

هذه املنتجات ، أفضل كالسيارات واهلواتف والكمبيوتر احملمول اخلدمة وذلك لتلبية حاجات العمالء بشكل
 .1الذكية تقوم بتقدمي خدمة أفضل للعمالء

وكذا يف املؤسسات إذ ، أصبحت تكنولوجيا املعلومات ترتبط بكل األنشطة الروتينية يف حياتنا اليومية إذ
اآلالت الذكية واخلدمات بشكل أكثر كفاءة. تكنولوجيا املعلومات تستخدم أكثر من قبل يف إنتاج إذ أضحت 

ابختصار إن املؤسسات اليوم تعمل يف اقتصاد املعرفة واملعرفة هي امليزة التنافسية يف هناية املطاف وهذا ما 
 يوضحه الشكل املوايل:

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1 : Michael Stankosky,op cit,p:171. 
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:عوامل داخلية  

 Workforce   قوة العمل-

     

 

 عوامل خارجية:

 العوملة-

 احلرة فلسفة السوق  -

 منافسة عاملية

 أساسيات إدارة املعرفة : 

 التعلم التنظيمي.  -
 معرفة املؤسسة.  -

التطور في تكنولوجيا  

 المعلومات واالتصال 

  مستدمية كميزة تنافسية  : إدارة املعرفة23رقم  لشكل  ا

 افسي نيط التاحمل       

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Source: Michael Stankosky" creating the discipline of  knowledge  management"  ;Elsevier,  

USA , 2005 .,p:172. 

 
والتغري السريع يف ، والتجارة اإللكرتونية، وإلغاء القيود، العوملة نأ نالحظ أعالهمن خالل الشكل 

 كما    .تقوم إبعادة تقييم طريقة العمليات وتغيري أساليبها إذا لزم األمر املؤسسات والشركات التكنولوجيا جتعل 
االتصاالت ، املؤمترات الفيدوية، كاالنرتنيت احلديثةاالقتصاد احلايل استفاد من التكنولوجيا  أننالحظ 
داخل وبني املؤسسات وبسرعة   واألفكاروذلك لتبادل املعارف ، الشبكات...، األقمار الصناعية، الالسلكية

كما ،  إذ أصبح املال يتحرك بسرعة الربق، كبرية و ابلتايل زايدة وترية األنشطة االقتصادية يف عامل األعمال اليوم
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اخليارات لالنتقال من مؤسسة إىل أخرى و ابلتايل أصبح فقدان عامل معرفة يعترب  أصبح لدى العمال املهرة
  .1وهذا يشدد االهتمام على أمهية إدارة املعرفة،  سبة للمؤسسةمصدر  قلق كبري اليوم ابلن
أصبحت املعرفة العامل ، ابملقارنة مع القدرات السابقة للتنمية االقتصادية  Drukerيقول بيرت دريكر 

أن إدارة املعرفة مهمة صعبة وحرجة يف العديد  Druker كما يؤكد دريكر ،  الرئيسي لإلنتاج يف االقتصاد احلايل
 فقد، مفتاح لتطوير ميزة تنافسية ال ميكن تقليدها أو تكرارها من قبل املؤسسات بسهولة إذ تعتربمن املؤسسات 

املؤسسات إذا استفادت   أن حيث    APQC   األمريكيةواجلودة    اإلنتاجيةقدمت دراسة قياس حديثة أجراها مركز  
فإهنا ستستفيد ماداي من ماليني الدوالرات وحتقق ، اليت متتلكهااملمارسات من الكنز اهلائل من املعرفة وأفضل 

 . 2التنظيمية ة وحتقق رضا العمالء والكفاء،  مكاسب ضخمة بسرعة فائقة
 املكافئ هي املعرفة أصبحت أن بعد، املعرفة وإدارة املال يف حقيقية ثورة عن تكشف التحوالت هذه إن

 :3ألن وذلك،  املستدامة  التنافسية  للميزة فعالية  األكثر  واملصدر  للقيمة  جدارة  األكثر
 (.االبتكار)  اجلديدة  األسواق  تنشئ  املعرفة  -
 (.املنافسني  عن املعريف  التميز)  العوائد   تزيد   املعرفة  -
 (.االستشارات،  الكتب،  الدراسات:  املعرفة  منتجات)  العوائد   تنشئ  املعرفة  -
 (.العمل  وطرق أساليب  حتسني) التكاليف  ختفض  املعرفة  -
 (.وتطلعاهتم  الزابئن  حباجات  الوعي  أساس املعرفة  قاعدة  ألن) اجلدد  الزابئن  جتذب  املعرفة  -
 (.الشخصية  املعرفة)  الوالء  ذوي  الزابئن  على  حتافظ  املعرفة  -
ارأتينا أنه من الضروري أن نتناول يف هذا  املبحث  احلديث عن دور  إدارة املعرفة يف ن خالل ما سبق م
من خالل ، ودورها يف استمرارية وبقاء املؤسسات ومواجهة املنافسة الشديدة االقتصادية حتدايت العوملة مواجهة

حيث أهنا تؤثر بشكل كبري ، اتإذ تلعب إدارة املعرفة دورا حيواي يف بناء املؤسس، آاثر تطبيقها على املؤسسة
كما أهنا تساهم بدور فعال يف اكتساب    .على األفراد والعمليات واملنتجات إضافة إىل األداء العام للمؤسسة

 . املؤسسة مليزة تنافسية مستدمية
  

 
1 :Michael Stankosky, op cit,p:172 
2 : Idem. 

أفريل    15/16،  التميز يف استثمار املوارد البشرية )ملتقى املوارد البشرية األول  ،  الدور املتغري إلدارة املوارد البشرية من منظور املعرفة"  "،  معايل عكروش : 3
 . 2ص:( األردن ،  2007
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  أثر إدارة املعرفة على أداء وتعلم العاملني  األول:املطلب  
األوىل تستطيع إدارة املعرفة من توصيل عملية ، بطرق خمتلفة املؤسسةتؤثر إدارة املعرفة على العاملني يف 

( لديهم و ذلك من خالل بعضهم لبعض وكذلك من خالل املصادر اخلارجية للمعرفة Learningالتعلم )
دها بقدرة كبرية على التغري استجابة ابضطراد ومي املؤسسةوابلتأكيد إن هذا التعلم يفضي أتثريه على عملية منو 

 املؤسسةوالطريقة الثانية اليت متارس هبا إدارة املعرفة أتثريها على العاملني يف  ،  ملتطلبات السوق والتطور التكنولوجي
وهذا يعين مساعدة العاملني على بناء قدراهتم يف ، هو جعلهم أكثر مرونة إضافة إىل تدعيمها لرضا العمل لديهم

ذلك ألن إدارة املعرفة تساعد العاملني يف ، املؤسسةويف حل ومعاجلة خمتلف املشاكل اليت تواجه نشاطات  التعلم
على التعلم واالنطالق حنو املعرفة املتجددة يف جمال حقوهلم وختصصاهتم املختلفة ويتم هذا بطرق خمتلفة  املؤسسة

( وجعلهم متفاعلني اجتماعيا Internalization( ودمج املعرفة )Externalizationمبا يف ذلك جتسيد املعرفة )
Socialization 1و متشاركني يف التطبيقات  . 

على التعلم املستمر الواحد من   املؤسسةاعد فيه إدارة املعرفة على تشجيع العاملني يف  ويف الوقت الذي تس
فان كافة العاملني سوف يستخدمون املعلومات واملعرفة اليت حصلوا عليها يف حل املشكالت اليت ، اآلخر

حيث أن مهاراهتم ، خالل عملها اليومي ومواجهة التغريات الكبرية اليت قد حتدث مستقبال املؤسسةتواجهها 
وهنا تكون إدارة املعرفة قد ، وقدراهتم املعرفية جتعلهم أكثر مرونة واستجابة للتغريات املفاجئة وأكثر ميوال هلا

كما أن هنالك فوائد عديدة إلدارة املعرفة اليت تؤثر مباشرة على ،  املؤسسةحققت املوائمة الكبرية للعاملني داخل 
 :   2األفراد العاملني ومن أمهها

 األخرى اليت تعاين من نقص يف املعرفة .  ابملؤسساتأنه يصبح مبقدور العاملني التعلم أفضل مقارنة   ▪
 هتيئة الظروف األفضل و املناسبة للتعامل مع املتغريات املفاجئة . ▪

بسبب وذلك ، للمؤسسةهذه الفوائد يف احلقيقة متكن العاملني من الشعور ابلرضا الوظيفي وزايدة الفوائد 
إضافة إىل ذلك أن إدارة املعرفة تساعد أيضا العاملني يف ، تدعيم املعرفة لديهم وزايدة مهارهتم وخرباهتم املعرفية

التصدي للمشاكل اليت تواجههم حيث أن قسما من هذه املشاكل كانت قد واجهتهم سابقا ومت معاجلتها بصورة 

 
امللتقى الدويل حول :اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات  ، دور إدارة املعرفة يف تعزيز اإلبداع للمنظمة""، بوسهوة النذير، : علي عبد هللا 1

 . 12ص:2011ماي 18/19، البليدة – سعد دحلب جامعة، وحتليل جتارب وطنية ودوليةدراسة ، احلديثة

 املرجع نفسه. :   2
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يت يتم احلصول عليها أبسلوب احملاولة واالختبار جتعل العاملني وأن هذه الطريقة اليت تعتمد على احللول ال، فعالة
قادرين بفعالية أكثر من أداء أعماهلم مما جيعلهم متحفزين ومدفوعني دوما ألداء أفضل ألن جناح العاملني يف أداء 

ملني ملعارفهم ويف احلقيقة ذلك يرجع بسبب زايدة العا، أعماهلم يعترب من أهم عوامل الدافعية و مواجهة املشاكل
وتعزيز وتطوير خرباهتم املعرفية كما أن مسامهة إدارة املعرفة يف وضع العاملني يف برامج التدريب و التطوير من 

 Market Valueشأنه أن يفضي إىل حتسني القيمة السوقية هلم 

 الرضا لديهم يف العمل.  و تعظيم أدائهم إضافة إىل املسامهة املباشرة يف رفع دافعية العاملني و ابلتايل زايدة 
 ر إدارة املعرفة على العملياتأثاملطلب الثاين:

مثل التسويق واإلنتاج  املؤسسةتساعد إدارة املعرفة أيضا على حتسني العمليات والفعاليات املختلفة داخل 
 :1أبعاد رئيسيةمجيع هذه األبعاد ميكن حصرها يف ثالثة  ،  العالقات العامة  واحملاسبة واهلندسة ابإلضافة إىل

ال من ـيف جعلها أكثر فعالية يف عامل األعم املؤسسةحيث تساعد إدارة املعرفة  :فعالية العمليات1 -
ألن إدارة املعرفة الفاعلة تساعد ، العمليات األكثر مناسبة وموائمة ألعماهلا خالل مساعدهتا يف اختيار وتنفيذ 

وهذا ، العالية والضرورية يف مراقبة األحداث اخلارجية على اختيار املعلومات ذات القيمة املؤسسةالعاملني يف 
املعرفة الضعيفة تؤدي إىل حدوث  وابملقابل فإن إدارة، ينتج عن احلاجة إىل حتديث اخلطط وجعلها أكثر استقرارا

 .ألن خطر تكرار األخطاء يبقى عاليا ؤسسةاملاألخطاء يف عمل  
من أن تكون منتجة أكثر وكفؤة من  املؤسسةإدارة املعرفة بصورة فاعلة ميكن  :كفاءة العمليات2-

 :خالل
حتفيز العاملني على املشاركة يف املعرفة واالنفتاح أكثر يف االستفادة من هذه املشاركة يف مواجهة حتدايت  .أ

 السوق؛
 الدخالء الذين يسعون للحصول على املعرفة من دون مساعدة اآلخرين وتطويرهم؛جتنب   .ب
 .تقليل الكلف ذات العالقة ابالستنتاجات والوصول إىل األمناط املختلفة من املعرفة القيمة .ج

حتقيق االعتماد املتزايد على املعرفة املشرتكة من خالل  املؤسساتمبقدور  :االبتكار يف العمليات3-
وقد ، املؤسسةاملبتكرة للمشاكل ابإلضافة إىل تطوير عمليات االبتكار يف . مسامهة العاملني يف إنتاج احللول

 
جامعة  ، يف عصر املعرفة رةا اإلداملؤمتر العلمي الدويل عوملة حديث يف عصر العوملة"  إداريإدارة املعرفة كتوجه " ، ليليا بن منصور، مبارك بوعشة:  1

 .19ص:، 2012ديسمرب  17-15، لبنان ، اجلنان 
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العصف الذهين وابلتايل مساندة عملية االبتكار. والشكل  وجدت إدارة املعرفة كأداة مساعدة يف حتفيز نشاطات
 :املؤسسةآليت يبني آاثر إدارة املعرفة على العمليات يف  ا

 :  أاثر إدارة املعرفة على العمليات يف املؤسسة24  الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"،دار املسرية للنشر  ،" املدخل إىل ادارة املعرفةعبد الستار العلي،عامر قنديلجي، غسان العمري: املصدر .1
 . 280ص:،  2009، 2والتوزيع،عمان،  ط

 
  : )  output (إدارة املعرفة على املنتج    أثراملطلب الثالث:

وخاصة يف سوق  املؤسسةتؤثر إدارة املعرفة على املنتجات واملخرجات النهائية املختلفة اليت تقدمها 
 وميكن مشاهدة هذه اآلاثر يف حمورين مها : املنتجات ذات القيمة املضافة، املنافسة احلادة

  (Value- Added Products )( واملنتجات املستندة على املعرفةKnowledge-Based Products)  هذا مع
العلم أن اآلاثر على هذه األبعاد أتيت أيضا من خالل املعرفة أو مباشرة من إدارة املعرفة. حيث تساعد عمليات 

قيمة مضافة على تقدمي املنتجات اجلديدة وكذلك حتسني املنتجات القائمة يف حتقيق  املؤسساتإدارة املعرفة 
واملثال عل ذلك تطبيقات شركة فورد إلنتاج السيارات حيث تطلب اإلدارة ، عالية مقارنة مع املنتجات السابقة

العليا هلذه الشركة العمالقة سنواي من املدرين العاملني فيها إجراء التحسينات والتطويرات على املنتج النهائي 
حسينات ابملتغريات اليت تطرأ على املعايري الفنية اليت تطبق على املنتج وتتمثل هذه الت (%7ـ5) بنسبة ترتاوح مابني

 

 المعرفة إدارة المعرفة 

 فاعلية العمليات:   

 قلة االخطاء 

 مواءمة التغيرات الممكنة 

 كفاءة العمليات:

 تحسين االنتاجية 

 التوفير في التكاليف 

 عملية االبتكار: 

 تحسين العصف الذهني 

األفضل  لألفكار المبدعة التطبيق    
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أو مواصفاته الفنية والنوعية أو معدالت استهالك الطاقة وغريها من املؤشرات ويف ضوء هذه التوجيهات يلجأ 
طلوبة )ويف بعض وذلك ابستخدام قاعدة البياانت واملوارد املعرفية امل، املديرون إىل البحث عن أفضل التطبيقات

وتؤثر إدارة املعرفة من جانب  ( بغية حتقيق هذه املؤشرات  املؤسسةاألحيان اللجوء إىل عمليات ابتكار داخل 
آخر على املنتجات املستندة على املعرفة من خالل قواعد املعرفة اليت متتلكها الشركات االستشارية واملتخصصة 

 .1علومات و الوسائل التقنية األخرىمليف تطوير صناعة الربجميات و تكنولوجيا ا
 ثر إدارة املعرفة على األداء املنظميأاملطلب الرابع:

 :حيث تظهر هذه اآلاثر يف اجتاهني،  للمؤسسةتؤثر إدارة املعرفة وبشكل كبري على األداء املنظمي العام 
املعرفة يف تطوير وابتكار املنتجات حيث يظهر عند استخدام  :اآلاثر املباشرة على األداء املنظمي -

 حيث ميكن، وأن قياس األثر املباشر مسألة سهلة التنفيذ ومباشرة، زايدة العوائد واألرابح اجلديدة اليت تؤدي إىل
 .االستثمار  مشاهدهتا من خالل قياس معدل العائد على

 املؤسسةاملباشرة املرتبطة برؤية تنتج عادة من الفعاليات غري  :اآلاثر غري املباشرة على األداء املنظمي -
ومثال على ذلك استعراض القيادة الواعية مع الصناعة اليت بدورها تؤدي ،  والتكاليف  واسرتاتيجياهتا أو مع العوائد 

 .للمؤسسةإىل زايدة والء الزبون  
آباثر اجيابية خمتلفة  املؤسسةنستخلص مما تقدم أن إدارة املعرفة و تطبيقاهتا املختلفة تنعكس على أداء     

 :  2ميكن إجيازها على النحو اآليت
 حتسني عملية اختاذ القرار. ▪
 حتسني مستوى االستجابة للزابئن. ▪
 حتسني مستوى كفاءة األفراد والعمليات. ▪
 حتسني اإلبداع. ▪
 حتسني املنتج.    ▪

  

 
 .15: علي عبد هللا، بوسهوة النذير، مرجع سابق، ص: 1
 . 22ص:، مرجع سابق، ليليا بن منصور، : مبارك بوعشة 2
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جيب عليها أن ال تتخلف عن مواكبة ركب إدارة املعرفة واملبادرة  املؤسساتومن ذلك ميكننا القول أن 
اليت هتمل هذا  املؤسساتالسريعة لالستثمار يف هذا اجملال ألن ذلك سيحقق هلا منافع واسعة جدا وأن 

  . العائدات و الزابئن و األسواقاجلانب سوف تتحمل خسائر يف
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خاصة مع بروز ظاهرة ، اليوم ال تعيش يف منأى عن التغريات والتحدايت احلاصلة يف العامل إن املؤسسات

ما جعل العامل اليوم يظهر كقرية ، والتطور الكبري يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال االقتصادية العوملة
ل إدارية حديثة متكنها وكل هذه التحدايت والتغريات حتمت على املؤسسات البحث عن طرق ووسائ، صغرية

: إدارة  األساليبولعل أبرز هذه ، من مواكبة هذا التطور من جهة واحلفاظ على استمراريتها من جهة أخرى
يتم ذلك  وال ميكن أن ، بشكل عام املؤسسةإدارة املعرفة دورًا مهمًا وكبريًا يف التأثري على  حيث تلعب .املعرفة

 اليت هتتم إبدارة املعرفة حتتاج إىل فاملؤسسة لذا، حتقيق املعرفة وإدارهتا لذلك الدورمستلزمات تؤدي إىل  دون توفر
وتتكون تلك املستلزمات ، من أجل ترسيخ وتعزيز إدارة املعرفة، توفري جمموعة من املستلزمات والبنية التحتية

والتعلم ، القيادة، التنظيمي اهليكل، الثقافة التنظيمية، لتكنولوجيا املعلومات بشكل أساس من: والبنية التحتية
دعم تطبيق يف  السابقة وتوضيح دورهالتنظيمي.لذا  مت ختصيص هذا الفصل لدراسة كل عنصر من هذه العناصر 

ودورها يف  يف املؤسسة االقتصادية  إدارة املعرفة أاثر تطبيقدراسة إدارة املعرفة. كما مت ختصيص مبحث ل
 حتدايت العوملة االقتصادية.ومواجهة    استمراريتها وبقائها
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  المعرفة  إدارة تطبيق واقع

 الجزائرية االقتصادية المؤسسات في
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 متهيد

دارة املعرفة ومتطلبات تطبيقها يف املؤسسة تعلقة إبالسابقة املفاهيم املد أن تناولنا يف الفصول عب 
سنستفيد منها يف  ابلطبع واليت ،العوملة االقتصادية تحتداي ومواجهة ودورها يف استمرارية املؤسسات االقتصادية

مدى تطبيق هذا األسلوب اإلداري ى لنتعرف عل اجلانب التطبيقي، سنخصص هذا الفصل للدراسة امليدانية
، حيث تناولنا يف البداية اجلانب املنهجي للدراسة سطيفوالية ب يف بعض املؤسسات االقتصادية احلديث

نتائج واختبار الة الدراسة، وأخريا حتليل مث حتليل ووصف خصائص عين والتعريف مبجتمع وعينة الدراسة،
اإلحصائية  ، هذا ابالعتماد على حتليل حماور االستبيان واستخدام األساليبللدراسة الفرضيات الرئيسية والفرعية

 :املناسبة. وعلى هذا األساس مت تقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية

 ؛الدراسة: منهجية البحث وأدوات  املبحث األول•

 ؛التعريف مبجتمع وعينة الدراسة  املبحث الثاين:•

 . نتائج واختبار فرضيات الدراسة امليدانيةالحتليل    املبحث الثالث:•
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البياانت، واإلجراءات  نتناول يف هذا املبحث املنهج العلمي املستخدم يف الدراسة امليدانية وأدوات مجع 

 .املستخدمة يف حتليلها  تصميمها واختبار صدقها وثباهتا واألدواتاملتعلقة ابالستمارة من حيث  
 املطلب األول: املنهج املستخدم وأدوات مجع البياانت

 : املنهج املستخدماألولالفرع  
من  على دراسة املشكلة وتشخيصها من خالل تتبع جمموعة امنهجا واضحا يساعده ةتبع الباحثت

أهداف هذه  القواعد واألنظمة وصوال إىل نتائج موضوع البحث، لذلك اعتمدان على املنهج الوصفي لتحقيق
أسئلة االستمارة وتبويبها  الدراسة والربهنة على فرضياهتا، حيث مت جتميع البياانت واملعلومات اليت تتضمنها

 .الحقا  ابستخدام عدد من األساليب اإلحصائية اليت سيتم استعماهلاوحتليلها  
 أدوات مجع البياانت  الفرع الثاين:

فاستخدام .تعددت أساليب مجع البياانت من املصادر امليدانية ومنها: املقابلة، املالحظة واالستمارة
 :أسلوب االستمارة من شأنه حتقيق املزااي التالية

وقت ممكن،  فاستخدام االستبيان ميكننا من احلصول على عينة كبرية يف أقل :والتكلفةتوفري الوقت 1-
 .وبتكلفة معقولة

مما يسهل    ت حمددةار مقابلة هلا عبارة عن اختبا وإجاابتأسئلة    ستقصاءاالتتضمن قائمة  :  الوضوح2-
 .اإلجابة عليها

مفادها أن هذا  مالحظة يف ديباجة االستبيان )املستقصى منه( نضع  لكي حنفز املستجوب: السرية3-
على املستوى التجميعي وليس  االستبيان سري وال يستخدم إال للبحث العلمي، كما أن نتائج البحث تظهر

 .على املستوى الفردي مما يؤكد سرية البياانت
 املطلب الثاين: تصميم واختبار صدق االستمارة

 متثلت أداة الدراسة امليدانية الرئيسية يف تصميم استمارة لقياس متغريات :االستمارة: تصميم الفرع األول
مت االعتماد أيضا على االستبيان  كما   الدراسة، اعتمادا على الدراسات السابقة مع إدخال التعديالت الالزمة،

من  وقد تكونت االستمارة النهائية ،(03ملحق رقم انظر )  APQC األمريكيةواجلودة  اإلنتاجيةركز مباخلاص 
 :حماور هي  أربع
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 مخسةبياانت شخصية: يتضمن البياانت الشخصية والوظيفية ألفراد العينة وعددها  :احملور األول -
 اخلربة املهنية، املركز الوظيفي.وى التعليمي،  ، املستالسنوهي: اجلنس،  

معلومات عامة عن املؤسسة وعددها ستة وهي: اسم املؤسسة، التصنيف  تتضمن: الثايناحملور  -
 القانوين للمؤسسة، عدد عمال املؤسسة، طبيعة نشاط املؤسسة، نطاق السوق. 

 عبارة  25 يشمل هذا احملور  :مدى توفر متطلبات إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصادية:الثالث  احملور -
 :أبعاد هي مخسةمقسمة على  
 تكنولوجيا املعلومات واالتصال؛ ➢
 الثقافة التنظيمية؛ ➢
 اهليكل التنظيمي؛  ➢
 القيادة؛ ➢
 التعلم التنظيمي. ➢
 15؛ يشمل هذا احملور املعرفة يف املؤسسة االقتصادية إدارةمستوى تنفيذ عمليات  :احملور الثالث -

 :أبعاد هي  أربعة، مقسمة على  عبارة
 اكتساب وتوليد املعرفة؛ ➢
 املعرفة؛ختزين   ➢
 توزيع املعرفة؛ ➢
 تطبيق املعرفة. ➢

 اختبار صدق االستمارة  الفرع الثاين:
 االستمارة  قمنا بتصميم  وقد  ويعين قدرة االستمارة على قياس املفهوم املراد قياسه، :االستمارة  صدق -1

ا على عدد من وعرضه ،من خالل االطالع على جمموعة من الدراسات واألحباث ذات العالقة ابملوضوع  
استعماهلا جلمع املعلومات،  وإمكانيةقيتها اصد مللتأكد من  وذلك من جامعات جزائرية، احملكمني متخصصني

 الالزمة، حيث كان اهلدف من عرضالتوجيهات اليت أبداها احملكمون قمنا إبجراء التعديالت  ويف ضوء
ينبغي تصحيحه،  االستمارة على احملكمني هو تبيان مدى وضوح صياغة كل عبارة من عباراهتا وتصحيح ما

تصبح يف األخري ابلشكل الصحيح  والتعرف على مدى مالءمة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه، وهذا لكي
 .القابل للتداول يف ميدان الدراسة
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يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل  تساق الداخلي لفقرات االستمارة:صدق اال -2
فقرة من فقرات االستمارة مع احملور الذي ينتمي إليه هذه الفقرة، وقد مت حساب االتساق الداخلي لالستمارة 

 ع له.من خالل حساب معامل االرتباط بني كل فقرة من حماور االستمارة والدرجة الكلية للمحور التاب
 :) متطلبات إدارة املعرفة(   الصدق الداخلي لفقرات احملور الثالث  2-1

معامل االرتباط لسبريمان بني كل فقرة من فقرات احملور الثالث والدرجة الكلية   09يوضح اجلدول رقم 
 كالتايل: 
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 : الصدق الداخلي لفقرات احملور الثالث ) متطلبات تطبيق إدارة املعرفة(09اجلدول رقم  
 مستوى الداللة املعنوية  معامل االرتباط العبارة  الرقم 
 0.003 **0.519 احلاسوبية بشكل كايف يف مؤسستكم تتوفر األجهزة والنظم  1
 0.006 **0.492 لدى مؤسستكم بنية متقدمة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال 2
 0.000 **0.637 تربط تكنولوجيا املعلومات واالتصال مجيع أقسام وإدارات مؤسستكم  3
 0.013 *0.448 تقرب التكنولوجيا املستخدمة مؤسستكم من زابئنها  4
ة )قاعدة بياانت( ميكن تساهم تكنولوجيا املعلومات يف خلق ذاكرة تنظيمي 5

 كملها الوصول إليها للمؤسسة أب
0.541** 0.002 

 0.019 *0.426 ختصص مؤسستكم ميزانية معتربة لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصال لديها  6
 0.000 **0.723 تكم تبادل املعرفة بني العاملنيستشجع مؤس 7
 0.000 **0.658 يسود مناخ من الثقة بني أفراد مؤسستكم  8
 0.003 **0.532 يوجد تقارب كبري يف طرق التفكري بني العاملني  9

 0.002 **0.536 توجد معايري وقيم مشرتكة مبؤسستكم يلتزم هبا اجلميع  10
واالقرتاحات اجلديدة لتطوير يقوم العاملون بكافة املستوايت بتقدمي األفكار  11

 مؤسستكم 
0.666** 0.000 

 0.000 **0.681 تتبىن مؤسستكم تنظيما يساعد العاملني على االتصال فيما بينهم  12
 0.000 **0.718 حيرص املديرون على تفويض العاملني مزيدا من السلطات 13
 0.000 **0.877 مجيع املستوايت يساعد التنظيم السائد يف مؤسستكم على تدفق املعرفة يف  14
 0.000 **0.672 يشجع التنظيم على العمل اجلماعي يف مؤسستكم  15
 0.004 **0.510 يتمتع العاملون يف مؤسستكم ابستقاللية يف أداء أعماهلم  16
 0.000 **0.645 سهولة التواصل بني اإلدارة والعمال يف مؤسستكم  17
 0.000 **0.829 ابلتشاور والتشارك مع العماليتم اختاذ القرارات  18
 0.000 **0.738 تكافئ مؤسستكم العمال عن مسامهتهم يف تطوير املعرفة 19
 0.000 **0.805 دارة إىل زايدة الثقة بني العاملني لديها اإلتسعى  20
 0.000 **0.655 تدعم اإلدارة العمال على تقدمي مقرتحاهتم وأرائهم عن العمل 21
 0.000 **0.606 تتم عملية التعلم من خربات العمال القدامى 22
 0.000 **0.839 تستخدم مؤسستكم التعلم إلنشاء اختصاصات جديدة  23
 0.000 **0.636 تنظم مؤسستكم املعارض الختبار طرق جديدة لتطوير منتجات  24
 0.000 **0.721 تقوم مؤسستكم إبجراء تعديالت على أساليب العمل اخلاصة  25

 0.05* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة           0.01**االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة   
 SPSS.V 24خمرجات برانمجمن إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و :  املصدر
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وبذلك تعترب  0.05يتضح من خالل اجلدول أعاله أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة 
 فقرات احملور صادقة ملا وضعت لقياسه.

 :دارة املعرفة(إصدق الداخلي لفقرات احملور الرابع ) عمليات  ال  2-2
معامل االرتباط لسبريمان بني كل فقرة من فقرات احملور الرابع والدرجة الكلية   10يوضح اجلدول رقم 

 كالتايل: 
 املعرفة(  إدارة: الصدق الداخلي لفقرات احملور الرابع) عمليات  10اجلدول رقم  

مستوى الداللة  معامل االرتباط العبارة  الرقم 
 املعنوية 

خمتلف املصاحل من أجل توليد أفكار تنظم مؤسستكم لقاءات بني العمال من  26
 جديدة 

0.840** 0.000 

 0.001 **0.580 تقوم مؤسستكم إبجراء البحث والتطوير بشكل مستمر للمساعدة على توليد املعرفة 27
 0.000 **0.814 تقوم مؤسستكم بتوظيف الكفاءات املتميزة واملبدعة  28
الضمنية )وهي ما يعرف العمال كيفية القيام به تقوم مؤستكم جبهود لتحويل املعرفة  29

 ولكن ال ميكن التعبري عنه( إىل معرفة صرحية
0.780** 0.000 

 0.000 **0.689 تقوم مؤسستكم بتوثيق املعارف اليت متتلكها 30
 0.000 **0.619 تعتمد املؤسسة على الواثئق واملكتبات والدورايت للحفاظ على املعرفة 31
 0.006 **0.488 تستخدم املؤسسة أجهزة احلاسوب للحفاظ على املعرفة 32
 0.000 **0.645 متتلك املؤسسة قاعدة بياانت )ذاكرة تنظيمية( ميكن الرجوع إليها عند احلاجة  33
 0.000 **0.697 املعرفة اليت متتلكها مؤسستكم هي متاحة جلميع العمال  34
 0.001 **0.576 انرتانيت تسهل التواصل بني العمال لدى مؤسستكم شبكة داخلية  35
 0.000 **0.777 تقوم مؤسستكم بتوفري امكان للعاملني لتبادل املعارف واخلربات  36
 0.000 **0.814 تقوم مؤسستكم بتوفري الوقت للعاملني لتبادل املعارف واخلربات  37
 0.000 **0.801 وقواعد توجه سلوك العاملني تقوم مؤسستكم بتحويل املعرفة إىل إجراءات عمل  38
 0.000 **0.758 تشجع مؤسستكم العمال لديها على تطبيق معارفهم وخرباهتم أثناء أتدية مهامهم  39
 0.000 **0.765 حترص املؤسسة على تطبيق الدروس املتعلمة من ممارستها لتحسني خدماهتا  40

 0.05* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة            0.01**االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة    
 SPSS.V 24خمرجات برانمجمن إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و :  املصدر
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وبذلك تعترب  0.05يتضح من خالل اجلدول أعاله ان معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة 
 فقرات احملور صادقة ملا وضعت لقياسه.

يعترب الصدق البنائي أحد مقاييس األداة الذي يقيس مدى حتقق األهداف الصدق البنائي:  2-3
اليت تريد األداة )االستمارة( الوصول إليها، ويبني مدى ارتباط كل حمور من حماور الدراسة ابلدرجة الكلية ألسئلة 

 االستمارة، كما هو مبني يف اجلدول التايل: 
الدراسة مع الدرجة الكلية لفقرات   كل حمور من حماورلبريسون بني    : معامل االرتباط11اجلدول رقم  

 االستمارة
 sigمستوى الداللة املعنوية   معامل االتباط البيان

 0.000 ** 0.986 احملور الثالث )متطلبات إدراة املعرفة(

 0.000 ** 0.972 احملور الرابع ) عمليات إدراة املعرفة(

 0.05* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة            0.01**االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة    
 SPSS.V 24خمرجات برانمجمن إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و :  املصدر

يتضح من خالل اجلدول أعاله أن معامالت االرتباط للمحور الثالث والرابع دالة إحصائيا عند مستوى 
 ، وبذلك يعترب احملور الثالث والرابع من حماور االستمارة صادقة ملا وضعت لقياسه.0.05داللة معنوية  

 ةثبات االستمار الفرع الثالث :
يقصد بثبات األداة اتساق الدرجات اليت يتحصل عليها أفراد العينة، إذا ما طبقت عليهم األداة أكثر  

من مرة. وكلما كان ثبات األداة مرتفعا دل ذلك على أنه يقيس الفروق احلقيقية بني األفراد أية مسة أو قدرة، وأنه 
. يت جتعل درجات الفرد تتأثر بدون أسباب حقيقية ال يتأثر كثريا ابلعوامل املسببة للخطأ أو عوامل الصدفة ال

حيث يعرب معامل ألفا عن ، SPSS .24ولقياس  ثبات أداة الدراسة قمنا حبساب معامل ألفا كرونباخ ابستخدام 
هذا ومن  ،0.967درجة االتساق الداخلي للمقياس، وقد بلغت قيمة ألفا كرونباخ لالستمارة األولية ككل 

كشف  حتليل الثبات أن درجة االتساق الداخلي بني عبارات املقياس تقع يف  SPSS .24خالل خمرجات برانمج 
 املدى املقبول كما يوضحه اجلدول املوايل:
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 معامل الثبات ألفا كرونباخ :12  اجلدول رقم
 معامل ألفا كرونباخ  عدد البنود  احملور 
 األول : متطلبات إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصادية   احملور

 0.829 06 تكنولوجيا املعلومات 
 0.774 05 الثقافة التنظيمية 

 0.832 05 القيادة 
 0.888 05 اهليكل التنظيمي 
 0.853 04 التعلم التنظيمي 

 الثاين : عمليات إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصادية   احملور
 0.717 04 اكتساب وتوليد املعرفة 

 0.658 04 ختزين املعرفة 
 0.856 04 توزيع املعرفة 
 0.867 03 تطبيق املعرفة 

 0.967 40 اجملموع 
 SPSS.V 24خمرجات برانمجالطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و  إعدادمن :  املصدر

من خالل اجلدول نالحظ أن معامالت الثبات ألفا كرونباخ يف مجيع حماور االستبيان مرتفعة وهي      
.  0.967حيث بلغت قيمته  0.60قيمة ألفا كرونباخ لالستمارة ككل أكرب من  وكذا، 0.60كلها أكرب من 

 وهي تعكس مستوى الثبات املرتفع لالستمارة. 
 املطلب الثالث: األدوات اإلحصائية املستخدمة يف البحث

اعتمدان يف دراستنا على أساليب اإلحصاء الوصفي وكذا بعض أساليب اإلحصاء االستداليل اليت تتالءم 
  SPSSمع أهداف الدراسة وكذا نوع العينة وحماور الدراسة، وذلك مبا توفره احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 . 24  يف نسخته
 :تتمثل يف  مقاييس اإلحصاء الوصفي: الفرع األول

 .لوصف أفراد الدراسة وحتديد استجاابهتم :التكرارات والنسب املئوية.1
فاملتوسط  الدراسة، لتحديد األمهية النسبية إلجاابت أفراد العينة جتاه حماور أداة :املتوسطات احلسابية.2

اخنفاض آراء األفراد ارتفاع أو  احلسايب يستعمل لرتتيب إجاابت أفراد العينة حسب درجة املوافقة وملعرفة مدى
 .عن كل عبارة من عبارات حماور االستمارة
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لتوضيح مدى تباين واختالف أو اتفاق وتقارب استجاابت أفراد العينة   يستخدم :االحنراف املعياري.3
  .حول خمتلف العبارات وكذا مدى تباين مستوى حماور االستمارة

 ستمارة، الوحماور ا عبارات الداخلي بنيساق التقياس مدى ال معامل الثبات ألفا كرونباخ:.4
 ية،عجتمااال ماملعتمدة يف العلو  العتبار النسبة خذا يف اأات املدروسة، ري قياس املتغعلى قدرهتا  قييمتو 

وإمكانية مصداقية األداة وثباهتا  علىذه القيمة دل هلفا أكلما جتاوز معامل كرونباخ  حيث،  60 %ي هو 
 الدراسة.إعتمادها يف  

من خالل حساب معامل االرتباط بني متغريات متطلبات إدارة املعرفة يف   :اخلطي البسيطاالرتباط .5
 املعرفة.   إدارةعمليات   مستوى تنفيذ املؤسسة االقتصادية ومتغريات 

 أدوات اإلحصاء االستداليل  الفرع الثاين:
لقد مت االعتماد على بعض أساليب اإلحصاء االستداليل لدراسة العالقة بني املتغريات املختلفة، كما مت 

 ، ومن بني األساليب ما يلي: 0.05اختبار الفرضيات عند مستوى داللة  
ملقارنة املتوسط العام لإلجاابت مع املتوسط : One Sample T-testللعينة الواحدة ( T)اختبار  -

والفرضية الرئيسية، وقد كانت قاعدة القرار يف اختبار   ، وذلك ابلنسبة للفرضيتني األوىل والثانية2 = الفرضي
( احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية، ومستوى داللتها أقل Tهذه الفرضيات، أن "تقبل الفرضية إذا كانت قيمة )

ذا يعين أن املتوسط احملسوب أكرب من املتوسط مع مالحظة أنه إذا كان متوسط الفرق اجيايب فه"، %5من 
 الفرضي والعكس صحيح.

حاور الدراسة، املعرب مباملتعلقة    املوافقةلتحديد درجة  : قاعدة القرار لسلم ليكرت الثالثي  الفرع الثالث:
الثالثي، كما   ليكارتمقياس   اند ماعتقد مت  ف،  ابحملور الثالث و احملور الرابع املتعلقة  االستمارة  حماور    يف  عنها  

 :يوضحه اجلدول التايل
 ليكرت الثالثي لتحديد اإلجاابت  سلم:13اجلدول

 3 2 1 الرقم 
 عالية  متوسطة  منخفضة  درجة املوافقة 

 مت حتديد قاعدة القرار كما يلي: األساسوعلى هذا  
 2=1-3 :لقيم املقياس الثالثي؛ كما يلي: املدىحساب املدى  1.
لكل  و اهلدف من ذلك حتديد الطول الفعلي  3/2أي    خالاي املقياس، على عددتقسيم املدى 2.

 . 0.66جمال موافقة  حيث قدر ب  
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 األوىل اإلجابةوابلتايل حيدد نطاق  1.66= 0.66+1 ؛ األوىل اإلجابة لرقم هذا الطول يضاف  . 3
 .منخفضة موافقةدرجة    عن  هو يعربفال،  جملذا اهمتوسط حسايب يقع يف حدود    فكل   ،]1.66-1]  ابجملال 

 ] 2.33- 1.67]. 2.33وينتهي عند  1.67فيبدأ عند  املوافقةلدرجة أما اجملال الثاين 4.
 .متوسطة موافقة  درجة عن  هو يعرب  ضمن هذا اجملال فوسط حسايب يقع متكل    مبعىن

كل   مبعىن  ال الثالث؛جملهناية ا إىليتم الوصول  2.33 القيمة   إىل 0.66 عند إضافة املدى .  5
 .تفعةمر   موافقةدرجة   عنيعرب  فهو       ] 3-2.34]   جملالان  وسط حسايب يقع ضممت

 وميكن تلخيص ما سبق من خالل اجلدول األيت.
 مستوى املوافقة: املتوسط الوزين حلساب   14رقم  دول  اجل

 املتوسط احلسايب درجة املوافقة
 1.66-01 منخفض
 2.33-1.67 متوسط
 3-2.34 عايل

 . من إعداد الطالبة من خالل حساب قانون مركز وطول الفئة  املصدر: 
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 ،اجلنس العينة من حيثنقوم يف هذا املبحث بوصف جمتمع وعينة الدراسة، وحتليل خصائص  سوف   

 خصائص املؤسسات حمل الدراسةكما سنقوم بتحليل   ،، اخلربة املهنية، واملركز الوظيفياملستوى التعليمي السن،
معرفة مدى قدرة  اهلدف من هذا احملور أي البياانت العامة هوو  من حيث امللكية، احلجم، نطاق السوق،
علينا توزيع ومجع وحتليل حماور  العبارات املتعلقة ابالستمارة، مما يسهلمفردات عينة الدراسة على استيعاب وفهم 

 .االستمارة
 املطلب األول: وصف جمتمع وعينة الدراسة

عددها كثري  يعترب يتمثل جمتمع الدراسة يف مجيع املؤسسات االقتصادية الناشطة بوالية سطيف حيث 
لذا قامت الطالبة ابختيار عدد حمدود من املؤسسات من اجل تطبيق  ،ال ميكن دراستها بشكل كلي و، جدا

، )غري عشوائية(الدراسة بطريقة غري احتمالية  فضلنا اختيار عينة األساسوعلى هذا  الدراسة امليدانية عليها
العديد من ؛ وهو حجم يسمح لنا إبجراء )مفردة(مؤسسة  30، تتكون يف جمملها من قصديةوابلتايل فهي عينة 

هذه اجملموعة من املؤسسات يف والية سطيف من كال القطاعني  االختبارات اإلحصائية املهمة، وقد مت اختيار
 :املؤسسات يف خمتلف النشاطات، وذلك لسببني  هذهعلى     العام واخلاص، وقد حاولنا الرتكيز

 توفر القدرات التسيريية يف هاته املؤسسات؛ -
 .حول هذه املؤسسات كجودة منتجاهتا، وخربهتا الكبرية  بعض املزااي املعروفة -

توزيع االستمارات على مدراء املؤسسات حمل الدراسة قصد احلصول على إجاابت مهمة ودقيقة ومت 
 وهذه املؤسسات هي:

  



 املؤسسات االقتصادية اجلزائرية .. واقع تطبيق إدارة املعرفة يف ................... ...................:..................... : الرابعالفصل 
 

153 
 

 قائمة املؤسسات حمل الدراسة.  :15رقم  اجلدول  

 . الطالبة: من إعداد   املصدر

 الـتأسيس سنة   طبيعة النشاط طبيعة امللكية إسم املؤسسة الرقم

 1981 حتويل البالستيك  عمومية CALPLASTللبالستيك واملطاط   01
02 SIPLAST  1982 حتويل البالستيك  عمومية شركة حقن ونفخ البالستيك 
 2003 قطاع االتصاالت  عمومية شركة اتصاالت اجلزائر 03
 1975 العداداتصناعة   عمومية AMCالقياس واملراقبة    ألجهزةالشركة الوطنية   04
 1963 أتمينات  عمومية SAA الشركة الوطنية للتامني 05
 1973 البطارايت   إنتاج عمومية ENPECالشركة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية   06
 1964 مايل عمومية CNEP  الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط 07
 1966 مايل عمومية CPA بنك القرض الشعيب اجلزائري 08
 1992 احلليب ومشتقاته عمومية ملبنة التل 09
 2003 شركة اتصاالت  عمومية شركة  موبيليس 10
 2016 صناعة غذائية  عمومية فرع احلبوب اهلضاب العليا 11
 2004 شركة اتصاالت  خاصة شركة اوريدو  12
 1990 حتويل البالستيك  خاصة شركة بروفيب طايل 13
 2000 مايل خاصة بنك سوسييت جنرال 14
 2002 حتويل البالستيك  خاصة K PLASTذ.م.م.ك بالست   15
 2004 صناعة االجهزة االلكرتونية خاصة IRISشركة ساترياكس اريس 16
 2006 صناعة االجهزة االلكرتونية خاصة SAMHA شركة ساحما 17
 1974 صناعة السرياميك  خاصة سريام غالس 18
 2006 حتويل   اإلزفلت خاصة IGBS    اسيبش.ذ.م.م اي جي   19
 2009 أانبيب الصرف الصحي خاصة ش.ذ.م.م سطيف كنال  20
 2009 صناعة املشروابت خاصة ش.ذ.م.م عصري الابل 21
 1989 التغليف خاصة SARL AGROFILMشركة اقروفيلم 22
 1996 صناعة الرخام خاصة شركة شرفة للرخام و الغرانيت 23
 1937 صناعة املشروابت خاصة للمشروابت الغازيةشركة مامي   24
 2008 صناعة غذائية  خاصة مطاحن الويزة  25
 1988 احلليب ومشتقاته خاصة ملبنة االنفال 26
 2007 حتويل البالستيك  خاصة جممع شي على بروفيبالست. 27
28 BNP   PARIBAS 2010 مايل خاصة بنك 
29 SGI ALGERIE 2001 البالستيك حتويل   خاصة شركة 
 2004 حتويل البالستيك  خاصة املصرف اجلزائري للبالستيك 30
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 املطلب الثاين: حتليل خصائص عينة الدراسة
مت استخدام اإلحصاء الوصفي الستخراج التكرارات والنسب املئوية لتحليل حمور البياانت الشخصية 

 :الدراسة حيث مت التوصل إىل ما يليووصف خصائص عينة  
 : توزيع أفراد العينة حسب اجلنسالفرع األول

 عبارات توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس :16اجلدول  

 النسبة    تكرارال اجلنس

 86.66 26 ذكر  

 13.33 04 أنثى  

 %100 30 اجملموع 

 SPSS.24خمرجات برانمج و   الطالبة اعتمادا على بياانت االستمارة إعدادمن  املصدر:
 

 26حيث بلغ عدد الذكور  اإلانثعدد الذكور املستجوبون اكرب من يظهر من خالل اجلدول أعاله أن 

، من إمجايل مفردات الدراسة %13.33أي بنسبة  04فقد بلغ  اإلانثعدد  أما%، 86.66أي بنسبة   مسريا
 .املمارسة من طرف املؤسسات  املدروسة  األنشطةنوع   إىلوميكن تفسري ذلك ابلنظر  

 
 اجلنس توزيع عينة الدراسة حسب متغري : 25رقم  الشكل  

 
 . Excelمعاجلة البياانت ابستخدام برانمج  الطالبة من خالل   إعدادمن   املصدر: 
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 السنتوزيع أفراد العينة حسب    الفرع الثاين:
 : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السن.   17رقم  جدول  

  النسبة تكرارال  السن 
30أقل من    60  20 

39-30 41  46.7 
49-40 9 30 

 3.3 1 50من  أكثر

 %100 30 اجملموع

 SPSS.24خمرجات برانمج   من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة واملصدر:
 

  بنسبةسنة  [ 39-30] بنيأعمارهم  ترتاوحالدراسة من اجلدول أعاله يتضح أن أكثر أفراد عينة 
نالحظ أن عدد األفراد الذين  كما  سنة،[  49-40]بني أعمارهم  ترتاوحالعينة  %30نسبة كما تبني ، 46.7%

تدل هذه النتائج  .الدراسةاالقتصادية حمل  أقل نسبة يف مجيع املؤسسات هيسنة  50ترتاوح أعمارهم أكثر من 
 سنة. 50أن أكثر أفراد عينة الدراسة أقل من  

 
 السنتوزيع عينة الدراسة حسب متغري  :  26رقم  الشكل  

 

 . Excelمعاجلة البياانت ابستخدام برانمج  الطالبة من خالل   إعدادمن   املصدر: 
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 : توزيع أفراد العينة حسب املستوي التعليميالفرع الثالث
 التعليمي : توزيع أفراد العينة حسب متغري املستوى  18 جدول رقم

  النسبة  التكرار  املستوى التعليمي

 00 00 اثنوي 

 96.66 29 ليسانس 

 00 00 ماجستري

 3.33 1 أخرى

 100% 30  اجملموع

 SPSS.24خمرجات برانمج الطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و  إعدادمن :  املصدر
 

 نسبتهم   من اجلدول أعاله يتضح أن أغلب أفراد عينة الدراسة ينتمون إىل فئة اجلامعيني، حيث بلغت
 .مفردات الدراسة إمجايلمن  .  96.66%

 .التعليمي املستوىتوزيع عينة الدراسة حسب :  27رقم  الشكل .

 
 . Excelمعاجلة البياانت ابستخدام برانمج  الطالبة من خالل  إعدادمن  املصدر: 
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 املهنية.  : توزيع أفراد العينة حسب اخلربةالفرع الرابع

 املهنية  ة رب وزيع أفراد العينة حسب متغري اخل : ت19رقم  اجلدول 

  النسبة تكرارال ربة املهنيةاخل
 20.0 6   5-1من 

6-10   13 343.  

15-11  8 26.7 

.10 3 سنة  15من  أكثر  0 

 %100 30 اجملموع

 SPSS.24خمرجات برانمج من إعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و :  املصدر

 
،  سنوات 10إىل  6من اخلربة املهنية لديهم  سنواتترتاوح من اجلدول أعاله يتضح أن أكثر عينة الدراسة 

 أما، %26.7سنة  15و 11كما بلغت نسبة من يتمتعون خبربة ترتاوح بني   .%43.3بلغت نسبتهم  حيث
 مفردات الدراسة. إمجايلمن   %10سنة فقد بلغت   15من   األكثراخلربة الطويلة    أصحاب

 
 اخلربة املهنية توزيع عينة الدراسة حسب متغري : 28رقم  الشكل  

 
 . Excelمعاجلة البياانت ابستخدام برانمج  الطالبة من خالل إعداد من ر: املصد
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 ركز الوظيفي.: توزيع أفراد العينة حسب املالفرع اخلامس

 املركز الوظيفي. : توزيع أفراد العينة حسب متغري  20اجلدول رقم  
 النسبة تكرارال  ركز الوظيفيامل

 %30 09 مدير عام 

 %43.33 13 انئب مدير 

% 10 03 رئيس فرع   

 %16.66 05 رئيس مصلحة 

 %00 00 موظف

%100 30  اجملموع  

 .SPSS.24خمرجات برانمج الطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و  إعدادمن املصدر: 
 

مراكز على مت توزيع االستمارات بشكل مقبول  حيث مت توزيعها  من خالل اجلدول أعاله نالحظ أنه 
  .خمتلفة وهذا يعطي صورة أوضح لإلجاابتوظيفية عليا 

 

 املركز الوظيفي.توزيع عينة الدراسة حسب : 29رقم  الشكل  

 
 .Excelمعاجلة البياانت ابستخدام برانمج الطالبة من خالل  إعدادمن  ملصدر:ا
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 خصائص املؤسسات حمل الدراسةحتليل  :  الثالثملطلب  ا
 امللكيةحسب  :  الفرع األول

 امللكية : توزيع أفراد العينة حسب متغري   21رقم  اجلدول 
 النسبة تكرارال  امللكية

 63.3 19 خاصة

.736 11 عمومية  

 %100 30 اجملموع

 SPSS.24خمرجات برانمج  إعداد الطالبة ابالعتماد بياانت االستمارة و من   املصدر:
 

عدد املؤسسات اخلاصة تفوق نوعا ما املؤسسات العامة، حيث بلغ  أعاله أن يظهر من خالل اجلدول 
مؤسسة أي  11أما املؤسسات العامة فقد بلغ عددها  %،  63.3مؤسسة أي بنسبة   19عدد املؤسسات اخلاصة  

 .%36.7بنسبة  
 امللكية توزيع عينة الدراسة حسب متغري : 30رقم  الشكل  

 
 . Excelمعاجلة البياانت ابستخدام برانمج  من إعداد الطالبة من خالل   املصدر: 
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 حسب عدد العمال  :الفرع الثاين

 : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد العمال.  22رقم  اجلدول 
 النسبة تكرارال  عدد العمال

 23.3 07 49 -10من
 6.7 02 250-50من 

 70 21 250أكثر من 
 %100 30 اجملموع

 SPSS.24خمرجات برانمج من إعداد الطالبة ابالعتماد بياانت االستمارة و :  املصدر
حيث احلجم، مقاسا  من هاتتصف ابختالفاملؤسسات حمل الدراسة نالحظ أن  أعالهمن خالل اجلدول 

 لكل منها حيث يالحظ:  بعدد العمال
  هي مؤسسات صغرية احلجم، حيث يرتاوح عدد عماهلا بني   %23.3مؤسسات، أو ما يقابل نسبة  7 -

 عامل. 49و 10
هي مؤسسات متوسطة احلجم، حيث يرتاوح عدد العمال ما بني  %6.7 مؤسسة أو ما يقابل نسبة 2 -

 عامل . 250و 50
 250هي مؤسسات كبرية احلجم، حيث عدد العمال أكرب من  % 70 أو ما يقابل نسبة ةمؤسس 21 -

 عامل.
عدد العمالتوزيع عينة الدراسة حسب : 31رقم  الشكل  

 
 . Excelمعاجلة البياانت ابستخدام برانمج   الطالبة من خالل  إعداد من : املصدر
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 حسب نطاق السوق  الفرع الثالث:
 : توزيع أفراد العينة حسب متغري نطاق السوق. 23رقم  اجلدول 

 النسبة تكرارال  نطاق السوق
70 حملي   23.3 

30 جهوي  10 
 66.7 20 وطين
 100,0% 30 اجملموع

 SPSS.24خمرجات برانمج  بياانت االستمارة و من إعداد الطالبة ابالعتماد  املصدر: 
 

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن املؤسسات حمل الدراسة تنشط على املستوى احمللي، اجلهوي، 
 الوطين،حيث:

 ؛تنشط على املستوى الوطين  % 66.7مؤسسة أي ما يقابل   20   -
 ؛احملليتنشط على املستوى   %23.3مؤسسات أي ما يقابل   07 -
 تنشط على املستوى اجلهوي. %10مؤسسات ،أي ما يقابل  03 -

 
 نطاق السوق.توزيع عينة الدراسة حسب : 32رقم  الشكل  

 

 

 . Excelمعاجلة البياانت ابستخدام برانمج  الطالبة من خالل   إعدادمن  : املصدر
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ؤسسات حمل الدراسة املعرفة يف امل إدارةمناقشة وحتليل مدى توفر متطلبات تطبيق ذا املبحث ن هتضمي

 ا، اهليكل التنظيمي، القيادة، التعلم التنظيمي، كممات واالتصال، الثقافة التنظيمية: تكنولوجيا املعلو واملتمثلة يف
ختزين  اكتساب وتوليد املعرفة، املعرفة واملتمثلة يف: إدارة تمناقشة وحتليل مستوى تنفيذ عمليا أيضا يتضمن

ابختبار الفرضيات املوضوعة ابستخدام جمموعة من االختبارات  سنقوممث املعرفة، توزيع املعرفة، تطبيق املعرفة. 
 ذلك سيتم حتديد نتائج الدراسة امليدانية واملقرتحات املناسبة.  أساساملناسبة لكل فرضية، وعلى    اإلحصائية

املعرفة يف  إدارةمدى توفر متطلبات تطبيق حتليل ومناقشة درجات املوافقة على  :املطلب األول
 املؤسسات حمل الدراسة.

بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات حتليل ومناقشة درجات املوافقة على مدى توفر  :الفرع األول
 تدعم تطبيق إدارة املعرفة:   واالتصال

 املؤسسات حمل مدى توفر بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يفدراسة  هذا اجملالسيتم يف 
 :التايل  املعيارية كما يوضحه اجلدول  واالحنرافاتاملتوسطات احلسابية    مالدراسة ، ابستخدا
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  تكنولوجيا املعلومات واالتصال  ورحم: درجات املوافقة على عبارات  24رقم  اجلدول  

 املتوسط العبارة الرقم
 احلسايب

 االحنراف 
 املعياري

مستوى 
الداللة 
 املعنوية
sig 

 درجة
 املوافقة

 الرتبة

1 
والنظم احلاسوبية بشكل كايف يف    األجهزةتتوفر 

 مؤسستكم. 
2.73 

 

0.450 

 
 1 عالية 000.

2 
لدى مؤسستكم بنية متقدمة لتكنولوجيا املعلومات  

 واالتصال. 
 4 عالية 000. 0.568 2.57

3 
تربط تكنولوجيا املعلومات واالتصال مجيع أقسام  

 وإدارات مؤسستكم. 
 3 عالية 000. 0.621 2.60

 6 عالية 000. 0.728 2.43 تقرب التكنولوجيا املستخدمة مؤسستكم من زابئنها.  4

5 
 تساهم تكنولوجيا املعلومات يف خلق ذاكرة تنظيمية  
) قاعدة بياانت( ميكن للمؤسسة أبكملها الوصول  

 إليها. 
 2 عالية 000. 0.556 2.63

6 
ختصص مؤسستكم ميزانية معتربة لتطوير تكنولوجيا  

 املعلومات واالتصال لديها. 
 5 عالية 000. 0.630 2.50

  عالية 000. 0.43 2.57 اجملموع  
 SPSS.24 خمرجات برانمجالطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و  إعداد من :املصدر

 
البينة   توفر مدىدرجات املوافقة على  6إىل العبارة رقم  01تناقش عبارات هذا اجلدول من العبارة رقم 
، إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة لتطبيق والداعمة التحتية لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات الالزمة

والذي يقع ضمن نطاق  2.57وحسب املتوسط العام جملموع درجات املوافقة على هذه العبارات والذي بلغ 
يدل على أن إجاابت املبحوثني يف الذي  0.43ب ابحنراف معياري ضعيف قدر العالية  درجة املوافقة

، وابلتايل فإن املستجوبني يؤكدون على توفر بنية  حتتية لتكنولوجيا املعلومات املؤسسات حمل الدراسة متجانسة
ذا احملور حيث اليت حتصلت عليها كل عبارات ه العاليةوهذا ما أكدته درجات املوافقة  عايل ستوىمبواالتصال 

ب:  واألمر يتعلق 2.73ب حسايب عالية حيث قدر املتوسط على أعلى درجة موافقة  1حتصلت العبارة  رقم 
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مسامهة  اليت تناقش 5تليها العبارة رقم مث  ،والنظم احلاسوبية بشكل كايف يف املؤسسة األجهزةتتوفر 
يف   .بياانت( ميكن للمؤسسة أبكملها الوصول إليهاقاعدة ) تكنولوجيا املعلومات يف خلق ذاكرة تنظيمية

موافقة فتحصلت على املرتبة الثالثة وبدرجة  03أما العبارة رقم  .2.63وهذا مبتوسط حسايب بلغ  املرتبة الثانية
تربط تكنولوجيا هذا يدل على أن املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة  2.60ومبتوسط حسايب قدره  عالية

حتصلت على املرتبة الرابعة مبتوسط اليت  2مث تليها العبارة رقم ، داراتاإلقسام و األمجيع يف املعلومات واالتصال 
بنية متقدمة املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة لدى  أبن  وبدرجة موافقة عالية مما يفسر 2.57حسايب قدره 

امسة بدرجة موافقة ت يف املرتبة اخلءواليت جا 06 رقم  ةتليها يف األخري العبار  ، مث لتكنولوجيا املعلومات واالتصال
ختصص ميزانية  وهذا يدل على أن املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة  2.50عالية ومبتوسط حساب قدر ب

قدر حيث  04ويف املرتبة األخرية حتصلت عليها العبارة رقم ، تكنولوجيا املعلومات واالتصال لديها معتربة لتطوير
وبدرجة موافقة عالية مما يدل على أن األضعف ضمن فقرات هذا احملور وهو  2.43ب  املتوسط احلسايب

 .تقرب التكنولوجيا املستخدمة من زابئنها  املؤسسات حمل الدراسة
املؤسسات حمل الدراسة متتلك بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات ميكن القول أبن من خالل ما سبق 

 .عايل  ستوىمبو واالتصال توفر أرضية مالئمة للقيام بعمليات إدارة املعرفة  
تدعم تطبيق إدارة ثقافة تنظيمية حتليل ومناقشة درجات املوافقة على مدى توفر  :الفرع الثاين

 املعرفة: 
الدراسة  املؤسسات حمل املعرفة يف إدارةمدى توفر ثقافة تنظيمية داعمة لتطبيق دراسة  هذا اجملالسيتم يف 

 :التايل  املعيارية كما يوضحه اجلدول  واالحنرافاتاملتوسطات احلسابية    م، ابستخدا
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 الثقافة التنظيميةحمور  : درجات املوافقة على عبارات  25رقم  جلدول  ا

 العبارة الرقم
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

مستوى 
الداللة 
 املعنوية
sig 

 درجة
 الرتبة املوافقة 

 3 عالية 0000. 5680. 2.43 تشجع مؤسستكم تبادل املعرفة بني العاملني  7

 2 عالية 0000. 6290. 2.47 يسود مناخ من الثقة بني افراد مؤسستكم 8

 4 متوسطة 0050. 6060. 2.33 يوجد تقارب كبري يف طرق التفكري بني العاملني  9

10 
توجد معايري و قيم مشرتكة مبؤسستكم يلتزم هبا  

 اجلميع
 1 عالية 0000. 5680. 2.77

11 
  األفكار يقوم العاملون بكافة املستوايت بتقدمي 

 واالقرتاحات اجلديدة لتطوير مؤسستكم
 5 متوسطة 8230. 8090. 1.97

  عالية 0000. 4650. 2.39 اجملموع  

 SPSS.24خمرجات برانمج  الطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و  إعداد: املصدر

ثقافة املوافقة على مدى توفر  درجات 11إىل العبارة رقم  07رات هذا اجلدول من العبارة رقم تناقش عبا
، وحسب املتوسط العام جملموع درجات حمل الدراسة املعرفة ابملؤسساتتنظيمية تدعم تطبيق عمليات إدارة 

ابحنراف معياري  عاليةال املوافقةوالذي يقع ضمن نطاق درجة  2.39املوافقة على هذه العبارات والذي بلغ 
)إجاابت املبحوثني  بني أفراد املستجوبنيالذي يفسر عدم وجود تشتت يف اآلراء  0.465ب ضعيف قدر 

 عالية بدرجةوابلتايل فإن املستجوبني يؤكدون على وجود ثقافة تنظيمية داعمة لتطبيق إدارة املعرفة ، متجانسة(
اليت حتصلت عليها معظم العبارات، هذا وكانت العالية وهذا ما أكدته درجات املوافقة  ات حمل الدراسة،ابملؤسس

الوحيدة اليت حتصلت على درجة  سستكم يلتزم هبا اجلميعاملتعلقة بـ:توجد معايري وقيم مشرتكة مبؤ  10العبارة رقم 
 اليت 08تليها العبارة رقم . 2.77ب موافقة  األعلى ضمن فقرات هذا احملور وذلك مبتوسط حسايب قدر 

اليت  أفراد مؤسستكمتعلق ب: يسود مناخ من الثقة بني واألمر ي 2.47حتصلت على متوسط حسايب قدره 
تشجع مؤسستكم تبادل املعرفة بني  املتعلقة ب:  07ثة العبارة رقم مث تليها ابملرتبة الثال ،جاءت ابملرتبة الثانية

                                                                                                                    .موافقة عاليةواليت حتصلت على درجة   2.43اليت حتصلت على متوسط حسايب قدره    العاملني
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موافقة  الرابعة وبدرجةيف املرتبة  يوجد تقارب كبري يف طرق التفكري بني العاملني: 09رقم  العبارةتليها 
 العبارة رقم بينما احتلت  .0.606واحنراف معياري  2.33حيث حتصلت على متوسط حسايب قدره : متوسطة

 األخريةاملرتبة  واالقرتاحات اجلديدة لتطوير مؤسستكم األفكاريقوم العاملون بكافة املستوايت بتقدمي :11
وجود تشجيع كايف للعمال وهذا يدل على عدم . 0.809واحنراف معياري قدره 1.97قدره :حسايب مبتوسط 

 لتقدمي أفكار واقرتاحات تساهم يف تطوير املؤسسة.
 بدرجة موافقة عاليةعموما ميكن تقييم مدى توفر الثقافة التنظيمية الداعمة لتطبيق عمليات إدارة املعرفة و 

املؤسسات حمل الدراسة   .وعليه ميكن القول أبن2.3933حيث أن املتوسط العام جملموع درجات املوافقة بلغ 
 م املعرفة بني عماهلا.ثقافة تنظيمية  تشجع على تشارك وتقاسمتتلك  

حتليل ومناقشة درجات املوافقة على مدى توفر هيكل تنظيمي يدعم تطبيق إدارة : الفرع الثالث
           :املعرفة

، الدراسة  املؤسسات حمل  يفهيكل تنظيمي يدعم تطبيق إدارة املعرفة  مدى توفر  دراسة   هذا اجملالسيتم يف  
 :التايل  املعيارية كما يوضحه اجلدول  واالحنرافاتاملتوسطات احلسابية    مابستخدا

 اهليكل التنظيمي .  حمور: درجات املوافقة على عبارات  26رقم  اجلدول  

 املتوسط العبارة  الرقم 
 احلسايب 

 االحنراف 
 املعياري

مستوى الداللة 
 املعنوية 

 درجة
 املوافقة 

 الرتبة 

12 
تتبين مؤسستكم تنظيما يساعد العاملني على االتصال فيما  

 2 عالية 000. 7180. 2.37 بينهم. 

 5 متوسطة 810. 7650. 1.97 السلطات. حيرص املديرون على تفويض العاملني مزيدا من  13

14 
يساعد التنظيم السائد يف مؤسستكم على تدفق املعرفة يف مجيع  

 3 متوسطة 090. 7280. 2.23 املستوايت. 

 1 عالية 000. 6290. 2.47 يشجع التنظيم على العمل اجلماعي يف مؤسستكم.  15

 4 متوسطة 410. 6620. 2.10 . أعماهلم أداء ع العاملون يف مؤسستكم ابستقاللية يف  تيتم 16

  متوسطة 030. 540. 2.22 اجملموع  

 SPSS.24خمرجات برانمج  الطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و  إعداداملصدر: 
مدى توفر درجات املوافقة على  16اىل العبارة رقم  12من العبارة رقم  تناقش عبارات هذا اجلدول

تطبيق إدارة املعرفة، جاءت درجات املوافقة ل الداعمة تطلباتامليف املؤسسات حمل الدراسة كأحد هيكل تنظيمي 
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 حيث بلغ املتوسط العام لدرجات املوافقة الذي املوافقة املتوسطة جلميع عبارات هذا احملور ضمن نطاق درجة
متجانسة ملدى توفر  املبحوثنيمما يدل على أن إجاابت   0.54قدره  ابحنراف معياري ضعيفو ، 2.22 قدر ب

  ويعزى ذلك إىل:تطبيق إدارة املعرفة،  ل  الداعمة  تطلباتامليف املؤسسات حمل الدراسة كأحد  هيكل تنظيمي 
قدره  معياريوابحنراف  2.23اليت احتلت املرتبة الثالثة حوايل  14بلغ املتوسط احلسايب للعبارة رقم  -
 .وبدرجة موافقة متوسطة    0.629

على درجة موافقة  2.10:اليت احتلت املرتبة الرابعة حوايل  16رقم  عبارةبلغ املتوسط احلسايب لل -
 أداءيف كافية ستقاللية  اب املؤسسات االقتصادية حمل الدراسةع العاملون يف تيتموهذا يدل على أن ال متوسطة 
  .أعماهلم

: حيرص املديرون على تفويض العاملني مزيدا من السلطات على متوسط 13رقم  حازت العبارة كما -
   .احتلت املرتبة اخلامسة  حيث توسطةوبدرجة موافقة ماحلسايب األضعف  

  تطبيق إدارة املعرفة.حتليل ومناقشة درجات املوافقة على مدى توفر قيادة تدعم    الفرع الرابع:
 الدراسة، املؤسسات حمل يفتطبيق إدارة املعرفة  تدعم قيادةمدى توفر دراسة  هذا اجملالسيتم يف 

 : التايل  املعيارية كما يوضحه اجلدول  واالحنرافاتاملتوسطات احلسابية    مابستخدا
 القيادة .  حمور: درجات املوافقة على عبارات (27)اجلدول رقم

 املتوسط العبارة الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

مستوى الداللة 
 املعنوية

 درجة
 املوافقة

 الرتبة

 1 عالية 000. 550. 2.37 سهولة التواصل بني اإلدارة و العمال يف مؤسستكم 17

 5 متوسطة 230. 740. 1.83 العمال يتم اختاذ القرارات ابلتشاور و التشارك مع  18

 4 متوسطة 670. 860. 1.93 تكافئ مؤسستكم العمال على مسامهتهم يف تطوير املعرفة  19

 2 متوسطة 130. 710. 2.20 تسعى اإلدارة إىل زايدة الثقة بني العاملني لديها  20

 3 متوسطة 820. 800. 2.03 تدعم اإلدارة العمال على تقدمي مقرتحاهتم وأرائهم عن العمل.  21

  متوسطة 520. 6200. 2.07 اجملموع 
 

 SPSS.24خمرجات برانمج الطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و   إعداد  من:املصدر
مدى توفر درجات املوافقة على  21اىل العبارة رقم  17تناقش عبارات هذا اجلدول من العبارة رقم 

جاءت درجات حيث ، عمليات إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسةعنصر  القيادة الداعم لتطبيق 
حيث بلغ املتوسط العام لدرجات املوافقة املتوسطة   املوافقة جلميع عبارات هذا العنصر ضمن نطاق درجة
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مما يدل على أن اجاابت املبحوثني يف  0.62031ب ابحنراف معياري ضعيف قدر  2.07املوافقة الذي 
وهذا فيما  ابملتوسط القيادة عنصر، حيث أن املستجوبني قيموا املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة متجانسة

مبتوسط حسايب قدر   عاليةاليت حتصلت على درجة موافقة  17خيص مجيع عبارات هذا احملور ما عدا العبارة رقم 
 .سهولة التواصل بني اإلدارة و العمال يف مؤسستكم  :ب فيما يتعلق  2.37ب  

لدعم تطبيق  التعلم التنظيمي ممارسةمدى  حتليل ومناقشة درجات املوافقة على حمور الفرع اخلامس:
  .املعرفة  إدارة

املؤسسات  يف لدعم تطبيق إدارة املعرفة التعلم التنظيمي ممارسة تطبيقمدى دراسة  هذا اجملالسيتم يف  
 :التايل  املعيارية كما يوضحه اجلدول  واالحنرافاتاملتوسطات احلسابية    مالدراسة ، ابستخدا  حمل

 (: درجات املوافقة على عبارات حمور التعلم التنظيمي.28اجلدول رقم)

 املتوسط العبارة الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

مستوى 
الداللة 
 املعنوية

 درجة
 املوافقة

 الرتبة

 1 عالية 000. 7280. 2.43 تتم عملية التعلم من خربات العمال القدامى  22

 4 متوسطة 670. 8680. 2.07 تستخدم مؤسستكم التعلم إلنشاء اختصاصات جديدة.  23

تنظم مؤسستكم املعارض الختبار طرق جديدة لتطوير   24
 3 متوسطة 120. 8170. 2.23 منتجاهتا. 

تقوم مؤسستكم إبجراء تعديالت على أساليب العمل   25
 2 عالية 000. 7240. 2.40 . اخلاصة هبا 

  متوسطة 020. 6550. 2.28 اجملموع  

 SPSS.24خمرجات برانمج  اعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و : املصدر
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واقع تطبيق درجات املوافقة على  25إىل العبارة رقم  22رقم تناقش عبارات هذا اجلدول من العبارة 
وحسب املتوسط العام جملموع درجات املوافقة  لدعم إدارة املعرفة، التعلم التنظيمي ابملؤسسات حمل الدراسة

ابحنراف معياري ضعيف املوافقة املتوسطة والذي يقع ضمن نطاق درجة  2.28على هذه العبارات والذي بلغ 
فإن املستجوبني يؤكدون وابلتايل ، املستجوبني الذي يفسر عدم وجود تشتت يف اآلراء بني أفراد  0.65ب قدر 
وهذا ما أكدته   متوسطهو يف مستوى  يف املؤسسات حمل الدراسة علم التنظيميواقع تطبيق الت أن  على

 درجات املوافقة املتوسطة اليت حتصلت عليها كل عبارات هذا احملور، واألمر يتعلق بـ: 
على املرتبة  تنظم مؤسستكم املعارض الختبار طرق جديدة لتطوير منتجاهتا :24حتصلت العبارة رقم -

 .0.817واحنراف معياري قدره  2.23الثالثة مبتوسط حسايب قدر ب  
 تستخدم مؤسستكم التعلم إلنشاء اختصاصات جديدة : 23رقم مث تليها يف املرتبة الرابعة العبارة  -

 0.868واحنراف معياري قدره      2.07مبتوسط حسايب قدر ب  
هو يف مستوى  يف املؤسسات حمل الدراسة  واقع تطبيق التعلم التنظيمي  أنومن خالل ما سبق نستنتج 

 .متوسط
مدى تنفيذ عمليات إدارة املعرفة يف املؤسسات حتليل ومناقشة درجات املوافقة على : املطلب الثاين

 حمل الدراسة.

 .تطبيق عملية اكتساب وتوليد املعرفةمستوى  حتليل ومناقشة درجات املوافقة على :  الفرع األول  
 الدراسة، املؤسسات حمل يف عملية اكتساب وتوليد املعرفة تطبيقمدى دراسة  هذا اجملالسيتم يف 

 :التايل  املعيارية كما يوضحه اجلدول  واالحنرافاتاملتوسطات احلسابية    مابستخدا
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 كتساب وتوليد املعرفة.  إ  درجات املوافقة على مستوى تطبيق عملية  :29اجلدول رقم

 املتوسط العبارة الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

مستوى 
الداللة 
 املعنوية

 درجة
 املوافقة

 الرتبة

تنظم مؤسستكم لقآت بني العمال من خمتلف   26
 4 متوسطة 020. 7020. 1.70 .جديدة أفكار املصاحل من اجل توليد  

تقوم مؤسستكم إبجراء البحث و التطوير   27
 2 متوسطة 660. 8280. 2.07 بشكل مستمر للمساعدة على توليد املعرفة. 

تقوم مؤسستكم بتوظيف الكفاءات املتميزة و   28
 1 متوسطة 030. 8020. 2.33 . املبدعة

29 
تقوم مؤسستكم جبهود لتحويل املعرفة  

الضمنية)و هي ما يعرف العمال كيفية القيام به  
 معرفة صرحية.   إىلو لكن ال ميكن التعبري عنه( 

 3 متوسطة 780. 6690. 1.97

  متوسطة 880. 600. 2.01 اجملموع  

 SPSS.24خمرجات برانمج  الطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و  إعداد: املصدر

مستوى تنفيذ درجات املوافقة على  29إىل العبارة رقم  26تناقش عبارات هذا اجلدول من العبارة رقم 
، وحسب املتوسط العام جملموع درجات املوافقة على هذه العبارات والذي بلغ عملية اكتساب وتوليد املعرفة

الذي يفسر عدم  0.60ب ابحنراف معياري ضعيف قدر  املتوسطةوالذي يقع ضمن نطاق درجة املوافقة  2.01
ذ فيما خيص تنفيمستوى متوسط وجود تشتت يف اآلراء بني أفراد العينة، فإن املستجوبني يؤكدون على وجود 

 وهذا يعزى إىل:  اكتساب وتوليد املعرفةعملية   

ة األوىل ابملرتب تقوم مؤسستكم بتوظيف الكفاءات املتميزة و املبدعةاملتعلقة ب:  28جاءت العبارة رقم -
تقوم  املتعلقة ب: 27، مث تليها العبارة رقم 2.33احلسايب ب  ة موافقة متوسطة حيث قدر املتوسطبدرج

ابملرتبة الثانية بدرجة موافقة  مؤسستكم إبجراء البحث و التطوير بشكل مستمر للمساعدة على توليد املعرفة
تقوم املتعلقة ب:  29رقم  أتيت يف املرتبة الرابعة العبارة مث  .2.07متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب ب 

 إىلمال كيفية القيام به و لكن ال ميكن التعبري عنه(  مؤسستكم جبهود لتحويل املعرفة الضمنية)و هي ما يعرف الع
وأتيت يف املرتبة األخرية العبارة رقم ، 1.97بدرجة موافقة متوسطة حيث يقدر املتوسط احلسايب ب  معرفة صرحية.
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مستوى تنفيذ عملية  وعموما ميكن تقييموبدرجة موافقة متوسطة. 1.70حيث قدر متوسطها احلسايب ب  26
 .ابملتوسطاكتساب وتوليد املعرفة 

 تطبيق عملية ختزين املعرفة:   مستوى حتليل ومناقشة درجات املوافقة على  الفرع الثاين:
الدراسة ،  املؤسسات حمل يف املعرفة عملية ختزين تطبيقمدى دراسة  هذا اجملالسيتم يف   
 :التايل  املعيارية كما يوضحه اجلدول  واالحنرافاتاملتوسطات احلسابية    مابستخدا

 .: درجات املوافقة على مستوى تطبيق عملية ختزين املعرفة(30)اجلدول رقم

 املتوسط العبارة الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

مستوى 
الداللة 
 املعنوية

 درجة
 املوافقة

 الرتبة

 2 عالية 000. 6150. 2.63 . املعارف اليت متتلكهاتقوم مؤسستكم بتوثيق  30

تعتمد املؤسسة على الواثئق و املكتبات   31
 4 متوسطة 020. 7020. 2.30 . والدورايت للحفاظ على املعرفة

احلاسوب للحفاظ   أجهزةتستخدم املؤسسة  32
 1 عالية 000. 4840. 2.80 . على املعرفة 

(  )ذاكرة تنظيميةسسة قاعدة بياانت  متتلك املؤ  33
 3 عالية 000. 6690. 2.63 . ميكن الرجوع اليها عند احلاجة 

  عالية 000. 4370. 2.59 اجملموع  
 SPSS.24خمرجات برانمج  اعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و  :املصدر

مستوى تنفيذ درجات املوافقة على  33اىل العبارة رقم  30من العبارة رقم  تناقش عبارات هذا اجلدول
 عاليةال، جاءت درجات املوافقة جلميع عبارات هذا العنصر ضمن نطاق درجة املوافقة عملية  ختزين املعرفة

 رتفعاملاملستوى  ما يؤكد   0.437ابحنراف معياري ضعيف قدره   2.59حيث بلغ املتوسط العام لدرجات املوافقة  
وأن إجاابت املبحوثني يف املؤسسات االقتصادية متجانسة ابلنسبة  ابملؤسسات حمل الدراسة لتخزين املعرفة

 وهذا يعزى إىل:   ستوى تنفيذ عملية ختزين املعرفةمل

موافقة  على أعلى درجة احلاسوب للحفاظ على املعرفة أجهزةتستخدم املؤسسة : 32صلت العبارة رقم حت
 0.615معياري  وابحنراف 2.63مبتوسط حسايب قدرة بـ 30، تليها العبارة رقم 2.80ـمبتوسط حسايب قدر ب

اليت متتلكها املؤسسات حمل الدراسة واليت جاءت ابملرتبة الثانية وبدرجة موافقة  ارفواألمر يتعلق بتوثيق املع
 .2.63ب مبتوسط حسايب قدر  عالية موافقةدرجة املرتبة الثالثة وعلى  على 33، لتتحصل العبارة رقم عالية
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ملستوى عموما ميكننا تقييم مستوى ختزين املعرفة ابملؤسسات حمل الدراسة ابو  .0.669وابحنراف معياري قدر ب 
 . العايل

 تطبيق عملية توزيع املعرفة:مستوى  حتليل ومناقشة درجات املوافقة على   الفرع الثاين:
الدراسة،   املؤسسات حمل يف املعرفة عملية توزيع  تطبيقمدى دراسة  هذا اجملالسيتم يف   
 :التايل  املعيارية كما يوضحه اجلدول  واالحنرافاتاملتوسطات احلسابية    مابستخدا

 .: درجات املوافقة على مستوى تطبيق عملية توزيع املعرفة(31)اجلدول رقم

 العبارة الرقم
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

مستوى 
الداللة 
 املعنوية

 درجة
 الرتبة املوافقة

املعرفة اليت متتلكها مؤسستكم هي متاحة   34
 2 متوسطة 200. 6990. 2.17 للجميع. 

    لدى مؤسستكم شبكة داخلية انرتانيت 35
INTRANET   .1 عالية  000. 7740. 2.57 تسهل التواصل بني العمال 

لتبادل  تقوم مؤسستكم بتوفري مكان للعاملني  36
 4 متوسطة 280. 8340. 1.83 املعارف واخلربات. 

تقوم مؤسستكم بتوفري الوقت للعاملني لتبادل   37
 3 متوسطة 250. 7910. 1.83 املعارف واخلربات. 

  متوسطة 400. 6480. 2.10 اجملموع  
 SPSS.24خمرجات برانمج  اعداد الطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و : املصدر

، جاءت درجات مستوى تنفيذ عملية توزيع املعرفةتناقش عبارات هذا اجلدول درجات املوافقة على 
 املوافقة جلميع عبارات هذا العنصر ضمن نطاق درجة املوافقة املتوسطة حيث بلغ املتوسط العام لدرجات املوافقة  

ت املبحوثني يف املؤسسات مما يدل على عدم تشتت يف إجااب 0.648ب ابحنراف معياري ضعيف قدر  2.10
 إىل:  وهذا يعزى   حمل الدراسة،

تسهل  intranet حيازة املؤسسة على شبكة داخلية انرتانيت  اليت تتعلق بـ 35 حصلت العبارة رقم
مقارنة  ابلعبارات األخرى يف نفس احملور إذ  على درجة موافقة عاليةىل و و على املرتبة األ التواصل بني العمال 

على درجة موافقة متوسطة واليت  34، يف حني حتصلت العبارة رقم   2.57بـحتصل على مبتوسط حسايب قدر 
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 ب مبتوسط حسايب قدر  متوسطة على درجة موافقة 37والعبارة رقم  36احتلت املرتبة الثانية، والعبارة رقم 
 .  نوعا ما يف املؤسسات حمل الدراسة  متوسطن مستوى تنفيذ عملية توزيع املعرفة  القول أب.عموما ميكن  1.83

 عملية تطبيق املعرفة مستوى تنفيذحتليل ومناقشة درجات املوافقة على   الفرع الرابع:
، الدراسة املؤسسات حمل يف املعرفة عملية تطبيق مستوى تنفيذ دراسة  هذا اجملالسيتم يف   
 :التايل  املعيارية كما يوضحه اجلدول  واالحنرافاتاملتوسطات احلسابية    مابستخدا

 تطبيق املعرفة.  تنفيذ عملية  : درجات املوافقة على مستوى(32)اجلدول رقم

 العبارة الرقم
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

مستوى 
الداللة 
 املعنوية

 درجة
 الرتبة املوافقة

عمل   إجراءات  إىلتقوم مؤسستكم بتحويل املعرفة  38
 3 متوسطة 070. 7850. 2.27 وقواعد توجه سلوك العاملني. 

تشجع مؤسستكم العمال لديها على تطبيق   39
 1 عالية 000. 7770. 2.50 مهامهم.  أتدية  أثناءمعارفهم وخرباهتم  

حترص املؤسسة على تطبيق الدروس املتعلمة من   40
 2 متوسطة 050. 8370. 2.30 ممارستها لتحسني خدماهتا. 

  عالية 010. 7100. 2.35 اجملموع  
 SPSS.24خمرجات برانمج  الطالبة ابالعتماد على بياانت االستمارة و  إعداد: املصدر

، جاءت درجات مستوى تنفيذ عملية تطبيق املعرفةتناقش عبارات هذا اجلدول درجات املوافقة على 
حيث بلغ املتوسط العام لدرجات املوافقة لعالية، املوافقة جلميع عبارات هذا العامل ضمن نطاق درجة املوافقة ا

املبحوثني يف  إجاابت أن وهو ضعيف مما يدل على  0.710ب ابحنراف معياري ضعيف قدر ، و  2.35الذي 
 املؤسسات حمل الدراسة متجانسة، وهذا يعزى إىل: 

مقارنة ابلعبارات األخرى ضمن نفس احملور  وحدها على درجة موافقة عالية 39صلت العبارة رقم حت -
واألمر يتعلق بتشجيع املؤسسة العمال على تطبيق معارفهم وخرباهتم أثناء أتدية  2.50مبتوسط قدر بـ وذلك

 مهامهم.
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من ممارستها   حترص املؤسسة على تطبيق الدروس املتعلمة املتعلقة ب: : 38رقم  40كما حتصلت العبارتني  -

درجة على  عمل وقواعد توجه سلوك العاملني إجراءات إىلتقوم مؤسستكم بتحويل املعرفة ، و لتحسني خدماهتا 
 موافقة متوسطة.

 .الدراسة  املطلب الثالث: اختبار فرضيات
من خالل مناقشة وحتليل املتغريات املعتمدة يف الدراسة، فإن هذا املطلب   إليهبناءا على ما مت التوصل  

 . إليهاخصص الختبار الفرضيات املوضوعة، وحتليل النتائج املتوصل  
  بتوفري متطلبات  حمل الدراسةاملؤسسات االقتصادية  تقوم:اختبار الفرضية األوىل: "الفرع األول 

 تية:منها الفرضيات الفرعية اآل، وتبثق    إدارة املعرفةتطبيق  
 ات حمل الدراسة.ؤسسملارة املعرفة ابإد  لتنفيذبنية تكنولوجية ومعلوماتية توفر أرضية مالئمة    تتوفر •
 توجد ثقافة تنظيمية قوية وداعمة لتطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة. •
 املؤسسات حمل الدراسة يف تسهيل تطبيق إدارة املعرفة.يساهم اهليكل التنظيمي املعتمد يف   •
 توجد قيادة داعمة لتطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة. •
 نظيمي لدعم تنفيذ إدارة املعرفة.تقوم املؤسسات حمل الدراسة مبمارسة عملية التعلم الت •

ملقارنة املتوسط العام لإلجاابت، أي  للعينة الواحدة (T)يودنت تسيتم يف هذه احلالة استخدام اختبار س
ب ، ويرمز له  %5( عند مستوى داللة 2=للعناصر اخلمسة جمتمعة، مع املتوسط الفرضي ) اإلمجايلاملتوسط 

One   Sample T-test  وفقا لربانمجSPSS " تقبل ، حيث أن قاعدة القرار يف اختبار هذه الفرضية هي أن
اجلدولية وتكون ذات داللة إحصائية إذا كان   (T)احملسوبة أكرب من قيمة  (T)الفرضية إذا كانت قيمة 

اجلدولية، وذلك عند  (T)ومن جدول توزيع ستيودنت مت استخراج قيمة "، %5أقل من  sigمستوى الداللة 
دول التايل يبني نتائج هذا ، واجل29مع عدد درجات احلرية  2.045، حيث قدرت ب 0.95 مستوى ثقة

 االختبار:
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 (: مدى توفر متطلبات إدارة املعرفة ابملؤسسات حمل الدراسة33اجلدول رقم)

 2املتوسط الفرضي=  

 ( Tقيمة )
 احملسوبة 

   (Tقيمة )
 اجلدولية 

املتوسط 
العام 

 لإلجاابت

درجات 
 احلرية 

مستوى  
الداللة  

 sigاملعنوية 

الفرق بني  
 املتوسطني

 ( %95مستوى الثقة )

القيمة  
 الدنيا 

القيمة  
 القصوى 

3.919 2.045 2.3227 29 0.000 0.32267 0.1543 0.4911 
 SPSS .24الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  إعداد: من  املصدر

وهي اقل من مستوى  0.000قدر ب  sig يتضح من خالل اجلدول أعاله ان مستوى الداللة املعنوية 
   ( اجلدوليةT)أكرب من قيمة  3.919( احملسوبة واليت قدرت ب T)كما أن قيمة ( %5) 0.05الداللة املعنوية 

 تقوم ، ووفقا لقاعدة القرار املعتمدة يف اختبار هذه الفرضية فإنه ميكن القول أبن:2.045واليت قدرت ب 
بتوفري متطلبات إدارة املعرفة بشكل كايف يدعم تطبيقها، مبعىن قبول  حمل الدراسةاملؤسسات االقتصادية 

احلسابني إلجاابت املستجوبني يف املؤسسات حمل  الفرق بني املتوسطني أنوكما يبني اجلدول الفرضية األوىل، 
االقتصادية حمل الدراسة نت املؤسسات اك  إذاما إذا ، وملعرفة 2 الدراسة أقل متاما من املتوسط الفرضي املقدر ب

، املعرفة إدارةيف تنفيذ  ويسهل يساعد  هيكل التنظيميو فة تنظيمية قوية، ا، وثقجيدة تقوم بتوفري بنية تكنولوجية
 : اآلتيةوتوفر قيادة داعمة، وممارسة التعلم التنظيمي لتطبيق إدارة املعرفة سيتم اختبار الفرضيات الفرعية  

 ات حمل الدراسة.ؤسسملدارة املعرفة ابإ  لتنفيذبنية تكنولوجية ومعلوماتية توفر أرضية مالئمة    تتوفر •
 توجد ثقافة تنظيمية قوية وداعمة لتطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة. •
 تطبيق إدارة املعرفة.  ودعم  يساهم اهليكل التنظيمي املعتمد يف املؤسسات حمل الدراسة يف تسهيل •
 توجد قيادة داعمة لتطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة. •

 نظيمي لدعم تنفيذ إدارة املعرفة.تقوم املؤسسات حمل الدراسة مبمارسة عملية التعلم الت •

( الختبار هذه 0.95( للعينة الواحدة عند مستوى ثقة )Tوسيتم االعتماد على اختبار ستودنت )
  الفرضيات، وميكن توضيح النتائج يف اجلدول التايل: 
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 () الفرضيات الفرعية مدى توفر متطلبات إدارة املعرفة ابملؤسسات حمل الدراسة (:  34اجلدول رقم)

 2املتوسط الفرضي=  

    ( Tقيمة ) 
 دوليةاجل 

    ( Tقيمة )
 سوبةاحمل

املتوسط العام 
 لإلجاابت

درجات  
 احلرية

مستوى  
الداللة 

 sigاملعنوية  

الفرق بني 
 املتوسطني 

 ( %95مستوى الثقة )

 القيمة الدنيا
القيمة  
 القصوى 

تكنولوجيا 
املعلومات  

 واالتصال 

2.045 

7.204 2.5778 29 0.000 0.57778 0.4137 0.7418 

الثقافة  
 التنظيمية 

4.630 2.3933 29 0.000 0.3933 0.2196 0.5671 

اهليكل 
 التنظيمي 

2.288 2.2267 29 0.030 0.22667 0.0240 0.4293 

 0.3050 0.1583- 0.7333 0.522 29 2.0733 0.648 القيادة 
التعلم 
 التنظيمي 

2.367 2.2833 29 0.025 0.28333 0.0385 0.5282 

 SPSS .24الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  إعداد: من  املصدر

 ( احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية يف األبعادTهذا االختبار، تظهر أن كل قيم ) من خالل نتائج
)تكنولوجيا املعلومات واالتصال، الثقافة التنظيمية، اهليكل التنظيمي، التعلم التنظيمي(، ومستوى  التالية:

 ، وهذا يدل على قبول الفرضيات الفرعية التالية: 0.05أقل من  sigالداللة املعنوية  

 ات حمل الدراسة.ؤسسملدارة املعرفة ابإ  لتنفيذبنية تكنولوجية ومعلوماتية توفر أرضية مالئمة    تتوفر •
 املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة.توجد ثقافة تنظيمية قوية وداعمة لتطبيق إدارة املعرفة يف   •

 .تطبيق إدارة املعرفةودعم   يساهم اهليكل التنظيمي املعتمد يف املؤسسات حمل الدراسة يف تسهيل   •

 تقوم املؤسسات حمل الدراسة مبمارسة عملية التعلم التنظيمي لدعم تنفيذ إدارة املعرفة.. •

 ( احملسوبة واليت قدرت Tيالحظ من خالل اجلدول أعاله أن قيمة )أما ابلنسبة لعنصر القيادة 
ب اليت قدرت  sig، ومستوى الداللة املعنوية 0.648ب( اجلدولية واليت قدرت Tأقل من قيمة ) 2.045ب 
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توجد قيادة داعمة لتطبيق إدارة املعرفة وهذا يدل على عدم قبول الفرضية الفرعية التالية: " 0.05أكرب من  0.522
 يف املؤسسات حمل الدراسة".

خالل ما سبق خنلص إىل أن املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة تقوم بتوفري متطلبات ومن 
ما  ي، التعلم التنظيمي( )تكنولوجيا املعلومات واالتصال، ثقافة تنظيمية، هيكل تنظيم  التالية: إدارة املعرفة

 ال تتوفر.  فهي  عدا عنصر القيادة

 .سات حمل الدراسة بتنفيذ عمليات إدارة املعرفة : تقوم املؤسالفرضية الثانيةاختبار    :الفرع الثاين

للعينة الواحدة ملقارنة املتوسط العام لإلجاابت، أي  (T)ودنت يف هذه احلالة استخدام اختبار ستي سيتم
، ويرمز له ب  %5( عند مستوى داللة 2=جمتمعة، مع املتوسط الفرضي ) االربعةللعناصر  اإلمجايلاملتوسط 

One Sample T-test لربانمج  وفقاSPSS " تقبل ، حيث أن قاعدة القرار يف اختبار هذه الفرضية هي أن
اجلدولية وتكون ذات داللة إحصائية إذا كان   (T)احملسوبة أكرب من قيمة  (T)الفرضية إذا كانت قيمة 

اجلدولية، وذلك عند  (T)ومن جدول توزيع ستيودنت مت استخراج قيمة ، "%5أقل من  sigمستوى الداللة 
 دول التايل يبني نتائج هذا االختبار:، واجل29مع عدد درجات احلرية   2.045، حيث قدرت ب  0.95  احتمال

 تنفيذ عمليات إدارة املعرفة ابملؤسسات حمل الدراسة.( : مستوى  35اجلدول رقم)

 2املتوسط الفرضي=  
    ( Tقيمة )
 (Tقيمة ) احملسوبة 

 اجلدولية   

املتوسط  
العام  

 لإلجاابت 

درجات  
 احلرية 

مستوى  
الداللة  
املعنوية  

sig 

الفرق بني  
 املتوسطني

 ( %95مستوى الثقة ) 

القيمة  
 الدنيا 

القيمة  
 القصوى 

2.699 2.045 2.2600 29 0.011 0.26000 0.0630 0.4570 
 SPSS .24الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  إعداد: من  املصدر

قل من مستوى وهي أ 0.011قدر ب  sigيتضح من خالل اجلدول أعاله ان مستوى الداللة املعنوية  
( اجلدولية  Tأكرب من قيمة ) 2.699( احملسوبة واليت قدرت ب Tكما أن قيمة )  (%5) 0.05الداللة املعنوية 

 تقوم ووفقا لقاعدة القرار املعتمدة يف اختبار هذه الفرضية فإنه ميكن القول أبن:، 2.045واليت قدرت ب 
يبني رضية الثانية، وكما تنفيذ عمليات إدارة املعرفة ، مبعىن قبول الفب حمل الدراسةاملؤسسات االقتصادية 
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ن الفرق بني املتوسطني احلسابني إلجاابت املستجوبني يف املؤسسات حمل الدراسة أقل متاما من اجلدول أ
بتنفيذ ما إذا كانت املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة تقوم إذا وملعرفة  .2املتوسط الفرضي املقدر ب 

 : اآلتيةر الفرضيات الفرعية  سيتم اختباوتوليد، ختزين ، توزيع وتطبيق املعرفة    اكتسابعمليات 

 تقوم املؤسسات حمل الدراسة بعملية اكتساب وتوليد املعرفة. •
 تقوم املؤسسات حمل الدراسة بعملية ختزين املعرفة. •
 .  تقوم املؤسسات حمل الدراسة بعملية توزيع املعرفة •

 تقوم املؤسسات حمل الدراسة بعملية تطبيق املعرفة. •

( الختبار هذه 0.95( للعينة الواحدة عند مستوى ثقة )Tاختبار ستودنت )وسيتم االعتماد على 
 الفرضيات، وميكن توضيح النتائج يف اجلدول التايل: 

 ) الفرضيات الفرعية(تنفيذ عمليات إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة:  36جدول رقم  

 2املتوسط الفرضي=  

 ( Tقيمة ) 
 دوليةاجل    

    ( Tقيمة )
 سوبةاحمل

املتوسط  
العام  

 لإلجاابت

درجات  
 احلرية

مستوى  
الداللة 

 sigاملعنوية  

الفرق بني 
 املتوسطني 

 ( %95مستوى الثقة )

 القيمة القصوى  القيمة الدنيا

إكتساب  
 وتوليد 

2.04
5 

0.151 2.01 29 0.881 , 0160 -0.209 .2420 

 7550. 4280. 591.0 0.000 29 2.59 7.401 ختزين 
 0.3422 0.142- 0.100 4050. 29 2.10 8440. توزيع 
 0.6210 0.0901 3550. 010, 29 2.35 2.740 تطبيق 

 SPSS .24الباحثة ابالعتماد على خمرجات برانمج  إعداد: من  املصدر
 

( احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية يف األبعاد التالية: Tمن خالل نتائج هذا االختبار، تظهر أن قيم )  
وهذا يدل على قبول الفرضيات ، 0.05أقل من  sig)ختزين املعرفة، تطبيق املعرفة(، ومستوى الداللة املعنوية 

 الفرعية التالية: 

 تقوم املؤسسات حمل الدراسة بعملية ختزين املعرفة. -
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 .بيق املعرفةتقوم املؤسسات حمل الدراسة بعملية تط -

( Tيالحظ من خالل اجلدول أعاله أن قيمة ) لعملية اكتساب وتوليد املعرفةأما ابلنسبة         
، ومستوى الداللة  0.151بواليت قدرت  احملسوبة( Tمن قيمة ) أكرب 2.045واليت قدرت ب  اجلدولية
تقوم وهذا يدل على عدم قبول الفرضية الفرعية التالية: "  0.05أكرب من  0.8810اليت قدرت ب  sigاملعنوية 

 ."  املؤسسات حمل الدراسة بعملية اكتساب وتوليد املعرفة

واليت  اجلدولية( Tمن خالل اجلدول أعاله أن قيمة ) لعملية توزيع املعرفةابلنسبة كما نالحظ          
اليت   sig، ومستوى الداللة املعنوية 0.884بواليت قدرت  احملسوبة( Tمن قيمة ) أكرب 2.045قدرت ب 
تقوم املؤسسات حمل الدراسة وهذا يدل على عدم قبول الفرضية الفرعية التالية: "  0.05أكرب من  0.405قدرت ب 

  بعملية توزيع املعرفة.

مبدى توفر  يف املؤسسات حمل الدراسة إدارة املعرفة يرتبط تنفيذ  اختبار الفرضية الثالثة::الفرع الثالث
 .  تطبيقهامتطلبات  

بني متطلبات إدارة املعرفة ومستوى تنفيذ عمليات  إرتباطهنالك تنص هذه الفرضية على أن:      
  إنملعرفة ما  إحصائياختبار  إجراءسيتم مناقشة هذه الفرضية من خالل  إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصادية

بني متغريي الدراسة وأيضا معرفة درجة هذا االرتباط واجتاهه وهذا من  إحصائيةكان هناك ارتباط ذو داللة 
 كما يلي:  Rخالل حساب معامل االرتباط  
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بني متطلبات إدارة املعرفة ومستوى تنفيذ عمليات إدارة املعرفة يف املؤسسة   االرتباط:  37رقم  اجلدول  
 .االقتصادية

 احلكم  sigمستوى الداللة  معامل االرتباط  

مستوى تنفيذ عمليات  متطلبات إدارة املعرفة /
 . إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصادية

 دال إحصائيا  0.000 **0.919

 SPSS.24خمرجات برانمج الطالبة ابالعتماد على    إعداد: املصدر

متطلبات إدارة املعرفة  مدى توفر بني عالقة ارتباط قوية جدايتبني أن هناك أعاله من خالل اجلدول 
وهو اجيايب ما  .R=0.919بلغ معامل االرتباط إذومستوى تنفيذ عمليات إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصادية، 

بني هذين املتغريين مفادها كلما زاد توفر متطلبات إدارة املعرفة بدرجة  قوية قة طرديةعاليدل على أن هناك 
إذ بلغت قيمة   إحصائياإدارة املعرفة وبدرجة إجيابية أيضا وهي عالقة دالة  تنفيذ عملياتاجيابية زاد معه مستوى 

)وهي أقل من درجة املخاطرة  =sig   0.000 مستوى الداللة )  وعليه ميكن القول أبن  .0.05ب املقدرة
 .بني متطلبات إدارة املعرفة ومستوى تنفيذ عمليات إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصادية  إرتباطهناك  

تقوم املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل " :الفرضية الرئيسية حتليل النتائج واختبار :الفرع الرابع
 .  "حتدايت العوملة االقتصادية  بتطبيق إدارة املعرفة ملواجهةالدراسة  

للعينة الواحدة ملقارنة املتوسط العام لإلجاابت، أي  (T)سيتم يف هذه احلالة استخدام اختبار ستيودنت 
، ويرمز له ب  %5( عند مستوى داللة 2=، مع املتوسط الفرضي )الثانيةاألوىل و للفرضيات املتوسط االمجايل 

One Sample T-test  وفقا لربانمجSPSS " تقبل ، حيث أن قاعدة القرار يف اختبار هذه الفرضية هي أن
اجلدولية وتكون ذات داللة إحصائية إذا كان   (T)احملسوبة أكرب من قيمة  (T)الفرضية إذا كانت قيمة 

اجلدولية، وذلك عند  (T)ومن جدول توزيع ستيودنت مت استخراج قيمة ، "%5 أقل من  sigمستوى الداللة 
 التايل يبني نتائج هذا االختبار:  واجلدول،  29مع عدد درجات احلرية   2.045حيث قدرت ب   ،0.95احتمال  
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 سة(: واقع تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل الدرا38اجلدول رقم)

 2املتوسط الفرضي=  

(  Tقيمة ) 
 احملسوبة 

 (Tقيمة )
 اجلدولية   

املتوسط 
العام 

 لإلجاابت

درجات 
 احلرية 

مستوى  
الداللة  
املعنوية  

sig 

الفرق بني  
 املتوسطني

 ( %95مستوى الثقة )

 القيمة الدنيا 
القيمة  
 القصوى 

توفر متطلبات 
 إدارة املعرفة 

3.919 2.045 2.32 29 0.000 0.32267 0.1543 0.4911 

عمليات تنفيذ 
 إدارة املعرفة 

2.699 2.045 2.26 29 0.011 0.26000 0.0630 0.4570 

الكلي  املتوسط
 العام

3.484 2.045 2.29 29 0.002 0.29917 0.1236 0.4748 

 SPSS.24: من إعداد الباحثة ابالعتماد على خمرجات املصدر

 قدر للمتوسط احلسايب العام   sigيتضح من خالل اجلدول أعاله ان مستوى الداللة املعنوية  
 ( احملسوبة واليت قدرت Tكما أن قيمة )( %5) 0.05قل من مستوى الداللة املعنوية وهي أ 0.002ب 
 فإنه يتم قبولووفقا لقاعدة القرار املعتمدة  ،2.045اجلدولية  واليت قدرت ب ( Tأكرب من قيمة ) 3.484ب 

ميكن اعتبار أن املؤسسات حمل الدراسة تقوم بتطبيق إدارة املعرفة  :هفإنه ميكن القول أبنالرئيسية الفرضية 
 .فهي تتوفر على املتطلبات الالزمة بشكل كايف يسمح بتنفيذ عمليات إدارة املعرفة
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، واختبار فرضيات سطيفوالية بيف املؤسسات االقتصادية  إدارة املعرفةمن أجل معرفة مدى تطبيق 

 الفصل منهجية البحث وأدوات الدراسة، مث عرفنا جمتمع وعينة الدراسة مع حتليل الدراسة، تناولنا يف بداية هذا
كما قمنا بتحليل    سنوات اخلربة، وإمجايلخصائص هذه العينة من حيث اجلنس والعمر واملستوى التعليمي 

ويف املبحث األخري تناولنا حتليل نتائج ، نطاق السوق دراسة من حيث امللكية، احلجمخصائص مؤسسات ال
تلخيص مضمون هذا الفصل  وميكن . حمل الدراسةمؤسسات  واختبار فرضيات الدراسة امليدانية على مستوى

 من خالل العناصر األتية:
بتوفري متطلبات إدارة املعرفة.   حمل الدراسةاملؤسسات االقتصادية    تقوم  :األوىلمت إثبات صحة الفرضية  ➢

 :كاأليترضيات فرعية  انبثقت عنها فو 
 ات حمل الدراسة.ؤسسملاملعرفة اب  إدارة  لتنفيذبنية تكنولوجية ومعلوماتية توفر أرضية مالئمة    تتوفر -1
 توجد ثقافة تنظيمية قوية وداعمة لتطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة. -2
 تطبيق إدارة املعرفة.  ودعم  يساهم اهليكل التنظيمي املعتمد يف املؤسسات حمل الدراسة يف تسهيل -3
 توجد قيادة داعمة لتطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة. -4
 تقوم املؤسسات حمل الدراسة مبمارسة عملية التعلم التنظيمي لدعم تنفيذ إدارة املعرفة -5

توجد قيادة داعمة  :4ما عدا الفرضية الفرعية رقم:صحة مجيع الفرضيات الفرعية  إثباتحيث مت 
 .مت نفيها  إذاملعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة.    إدارةلتطبيق  

منها  قوتنبثاملعرفة  عمليات إدارةتقوم املؤسسات حمل الدراسة بتنفيذ  :مت إثبات صحة الفرضية الثانية
 الفرضيات الفرعية اآلتية:

 تقوم املؤسسات حمل الدراسة بعملية اكتساب وتوليد املعرفة.   الفرضية الفرعية األوىل:   •
 تقوم املؤسسات حمل الدراسة بعملية ختزين املعرفة.  الفرضية الفرعية الثانية: •
  تقوم املؤسسات حمل الدراسة بعملية توزيع املعرفة  الفرضية الفرعية الثالثة: •

 الدراسة بعملية تطبيق املعرفةتقوم املؤسسات حمل    الفرضية الفرعية الرابعة: •
 الثانية والرابعة ومت نفي الفرضية الفرعية األوىل والثالثة.  حيث مت إثبات صحة الفرضيات الفرعية 
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يرتبط تنفيذ إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة مبدى توفر  صحة الفرضية الثالثة:  إثباتمت ➢
بني هذين املتغريين مفادها كلما زاد توفر متطلبات  قوية عالقة طردية كحيث تبني أن هنا متطلبات تطبيقها

 .إدارة املعرفة وبدرجة إجيابية  تنفيذ عملياتإدارة املعرفة بدرجة اجيابية زاد معه مستوى  
بتطبيق إدارة تقوم املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة  :صحة الفرضية الرئيسية إثباتمت ➢

  .حتدايت العوملة االقتصادية  املعرفة ملواجهة
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شهد العامل يف العقود األخرية تغريات واسعة النطاق وعميقة األثر، فاقت التغريات اليت حدثت عرب 
العصور املاضية، األمر الذي نتج عنه انتقال اجملتمع إىل مستوى حضاري آخر ظهر مع مطلع األلفية الثالثة، وهو 

رفة واستخدامها وتقامسها، حاجة أساسية تتزايد ما يعرف حبضارة املعرفة،  حيث أصبحت احلاجة إىل حيازة املع
أمهيتها، إذ أضحت عامال أساسيا لتوليد الثروة، وحتقيق الرفاهية على املستوى العاملي، فقد أصبحت تعترب موردا 
أساسيا يف عمليات اإلنتاج يفوق أمهية املوارد املادية األخرى املشكلة للمزيج اإلنتاجي واخلدمي، هذه القفزة 

ة والتغري يف مفهوم عناصر اإلنتاج أدى إىل ظهور مصطلح مل يعرف من قبل يعرب عن منط اقتصادي جديد الكبري 
 للعامل يعرف ابقتصاد املعرفة.

ومع هذا التطور الذي حدث على مستوى االقتصاد العاملي، والذي انعكس على مدخالت وخمرجات 
مستوى اإلدارة والفكر اإلداري فمع هذا الزخم الكبري خمتلف املؤسسات، كان البد أن يصاحبه تطور مماثل على 

من املعلومات واملعارف الواردة إىل املؤسسة واليت تسعى بدورها للحصول عليها، البد من جهاز فعال يقوم 
بتنظيم وتسيري هذا املورد األساسي للمؤسسة من أجل متكينها من التجديد املستمر والتميز مما ميكنها من التفوق 

 تمرار يف عصر البقاء فيه ملن ميلك معارف أكثر ويستغلها بشكل أفضل.واالس
من هنا كانت الثورة اإلدارية املعاصرة املصاحبة للنمط االقتصادي اجلديد واليت شاعت يف السنوات 

وضع املعارف واملهارات  . فمن خالهلا يتم "Knowledge Managementاألخرية حتت إسم "إدارة املعرفة" 
منها يف حتقيق مستوايت  لالستفادةوالسهولة املمكنة  ،يف أيدي العاملني يف الوقت والشكل املناسب املكتسبة

يف  للمساعدةمن للمؤسسات اليوم توليد املعرفة وتوزيعها وتطبيقها ضإدارة املعرفة تكما أن أعلى من االجناز.  
هلذه  اإلسرتاتيجية األهداف وحتقيق ،التنافسية وزايدة القدرة اإلبداع،وتشجيع  ،الرشيدة اإلدارية القراراتاختاذ 

وزايدة قيمتها واالرتقاء أبدائها. فليس كل املعلومات متثل معرفة وليس كل املعارف ذات قيمة، مما  ،املؤسسات
 ا.وعملياهت  انشاطاهت  واستخدامها يفالتقاط املعرفة املفيدة    املؤسسةينبغي على  

يف إدارة املعرفة وواقع تطبيقها ظري ملوضوع ن الرييف التأط م هذا األساس، جاء البحث ليساه وعلى
جملموعة الواقع العملي على ظرية للموضوع نال يمهسقاط خمتلف املفاإحيث مت  ،االقتصادية اجلزائرية املؤسسات

ن خالل معرفة مدى توفر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة، وحماولة معرفة مستوى ممن املؤسسات بوالية سطيف، 
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ساسها على أ يتوال، جتائنال نم عةجممو  إىلليه، مت التوصل عاءا نوبفيذ عملياهتا ابملؤسسات حمل الدراسة، تن
 .اسبةناملقرتحات امل  جاءت

 أوال: نتائج البحث
  موعة من النتائج أمهها:ظري والتطبيقي جملنالبحث جبانبيه ال  أفضى

 ةيالدراسة النظر    -أ
 احلديثة تنظر املؤسسةمام هبا منذ آالف السنني، أما اليوم فإن املعرفة حقل قدمي متجدد، وبرز االهت .1

 ؛ للبقاء والنمو وأساسا فاعال لتحقيق الكفاءة  إليها على أهنا الركيزة األساسية

عامليـا ويف  للمؤسساتن مسـتوى امـتالك املعرفـة وتنوعهـا صـار معيـارا مهمـا لتحديـد املركـز التنافسـي إ .2
 ؛العاملية سنواي تبعا ألدائها املعريف وتطبيقاهتا املعرفية  املؤسساتالغالب تتغري مراكز  

على البقاء والنمو، فاملعرفة كقوة أساسية حمركة  املؤسسةالقة وثيقة بني إدارة املعرفة وقدرة هناك ع .3
ة إىل معرفة وحتدايهتا، ولدت احلاجة إىل اإلبداع لرتمجة املعرفاالقتصادية  لالقتصاد، إىل جانب التغيري والعوملة

 ؛والنمو  ميزة تنافسية مما يسمح هلا ابالستمرار  للمؤسسةجديدة أو مطورة، حتقق 
اجلديد إلدارة  األسلوب   بارهاإدارة املعرفة ابعت أبمهية العمل على تنمية الوعي املؤسساتعلى  .4
 ؛ةالتغريات اليت فرضتها العوملة االقتصادي  مواكبة  وابلتايل أمكانية  املعاصرة  املؤسسات
املعرفة ابتت اليوم تشكل ضرورة  من اكتساب وتوليد وختزين وتوزيع وتطبيقإدارة املعرفة  إن عمليات .5

، وذلك بسبب التغريات املؤسسة اإلسرتاتيجية اليت تواجه إسرتاتيجية وليس خيارا من بني جمموعة من اخليارات
 مؤسسةة أمرا مهما، فلوال املعرفة ال ميكن ألي املعلومات، إذ يعد وجود إدارة املعرف تكنولوجيا السريعة يف جمال

 .تستمر وتبقى  أن
 يعـد إدخـال تقنيـات جديـدة وحتـديث أسـاليب العمـل داخـل املؤسسـة، وحتفيـز العـاملني علـى .6
 وتبادل املعلومات املتعلقة ابلتقنيات احلديثة ال سيما اليت هلا الدور يف زايدة فعالية العمل، من أقوى اإلطـالع

املعرفة اليت تساهم بقوة يف حتسني وتعزيز قدرات األفراد العاملني وابلتايل الزايدة من كفاءة تنفيذ  مكوانت إدارة
 .بكل قناعة  هبم كافة املهام املناطة  التعليمـات واجنـاز
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 الدراسة امليدانية   -ب
فر أرضية مالئمة للقيام بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال تو املؤسسات حمل الدراسة  متتلك  .1

 ؛بعمليات إدارة املعرفة  
) تكنولوجيا املعلومات واالتصال، الثقافة التنظيمية، اهليكل  املعرفة إدارة تتوفر متطلبات تطبيق  .2

ؤسسات حمل امل قادة يوجد وعي لدى يتوفر عنصر القيادة حيث ال ال لكن التنظيمي، التعلم التنظيمي(، 
عرفة وما ميكن أن حتققه ملؤسساهتم، فهناك ضعف يف التواصل بينها وبني العمال، كما أهنا الدراسة أبمهية إدارة امل

 من طرف املدراء ما كما أن هناك تقصري نوعا   ؛ال تعطي فرصة للعمال إلعطاء مقرتحاهتم وأرائهم عن العمل
 ؛تفويض العاملني مزيدا من السلطاتل

لكن  ،، تطبيق املعرفة(ختزيناملعرفة ) إلدارةاجلوهرية  العملياتتقوم املؤسسات حمل الدراسة بتنفيذ  .3
لتوليد املعرفة، فهي ال تعقد  أماكن خمصصة ريتوفهناك تقصري من انحية املؤسسات حمل الدراسة من حيث 

أو  حلقات للنقاش والتفاعل بني العمال من جهة، وبني العمال واإلدارة من جهة أخرى، وذلك لغـرض ابتكـار
يوجد خزن للمعرفة الصرحية فقط إلكرتونيا كما أنه   ؛عمليـة توليد املعرفة يؤثر نوعا مايـدة، وهذا أفكـار جد  طرح

يف قواعد البيانـات، وال تسعى املؤسسات حمل الدراسة لتحويل املعارف الضمنية لدى عماهلا إىل معرفة صرحية 
 ؛قصد االحتفاظ هبا واالستفادة منها

عمليات اكتساب وتوليد املعرفة فهي ال هتم بتحويل املعرفة الضمنية التقوم املؤسسات حمل الدراسة ب .4
 ؛لعماهلا إىل معرفة صرحية ميكن أن تستفيد منها املؤسسة أبكملها

تستفيد هتتم بنشر املعرفة املكتسبة لديها ل بعملية توزيع املعرفة فهي ال ال تقوم املؤسسات حمل الدراسة .5
 ؛منها املؤسسة أبكملها

عمليات إدارة املعرفة يف إدارة املعرفة ومستوى تنفيذ تطبيق بني متطلبات  طردي قوي ارتباطهناك  .6
 حمل الدراسة؛  القتصاديةت اااملؤسس

ميكن اعتبار أن املؤسسات حمل الدراسة تقوم بتطبيق إدارة املعرفة فهي تتوفر على املتطلبات الالزمة  .7
 .  بشكل كايف يسمح بتنفيذ عمليات إدارة املعرفة
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 :االقرتاحات والتوصيات  :ااثني
 ومن خالل سطيفابملنطقة الصناعية لوالية  جمموعة من املؤسساتمن خالل الدراسة امليدانية على   

 :اآليت  ةالباحث  تقرتحلنتائج اليت مت التوصل إليها  ا
 بدال وفاعليته كفاءته  أثبت متطور إداري أسلوب كوهنا  املعرفة اجلزائرية إدارة املؤسسات اعتماد ضرورة .1

 يف النشاط مستوايت مجيع يف وحتسينه األداء من الرفع إىل الوصول أجل من لإلدارة التقليدية األساليب من
 املؤسسة.
اليوم أن تعيد النظر يف وظائفها التقليدية يف إطار املعرفة، إذ ينبغي أن  اجلزائرية للمؤسساتالبد  .2

 ؛ إدارة املعرفةجديدة يشار إليها بوظيفة   يكون هناك دور جديد لوظيفة
إدراج مصلحة خاصة إبدارة املعرفة ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة، وذلك إلضفاء الطابع الرمسي  .3

واملوارد  مع وجوب تزويديها مبختلف املعدات املادية والتكنولوجية القادرة على القيام مبختلف عملياهتا، ها،يعل
 ع العلم ابنه ال جيب فصلها كقسم م البشرية القادرة على التنسيق بني خمتلف وظائفها.

 أو وظيفة يف املؤسسة بل جيب العمل على إدماج املعرفة يف مجيع عمليات ووظائف املؤسسة؛
 وضع مدخل إدارة املعرفة حيز التنفيذ عملية طارئة جيب أن ال تسعى املؤسسات إىل حتقيقها .4

 مرتبط بشكل وثيقبل جيب أن تتبع خطوات مدروسة بعد إعداد حمكم  ،بطريقة عشوائية
 ومن هنا جيب أن نفهم مع االسرتاتيجيات الشاملة للمؤسسة لتمكينها من حتقيق أهدافها،

ولكن ميكن  التنظيمي لالختاللأن إدارة املعرفة ليست هي احلل الشامل الذي من شأنه أن يوفر حلوال سريعة 
 .أن جتاري التغريات احلاصلة ابلبيئة  درة علىأن تعترب كوسيلة ملواجهة التحدايت املستقبلية للمؤسسة وجتعلها قا

 يف مجيع املستوايت إلدارة املعرفة؛  ) القيادة(ضرورة دعم  اإلدارة العليا .5
كلما كان هناك  اتصال فعال بني العمال والقيادة، فانه  يدفع  العمال للمبادرة إبيصال مشكالت  .6

م، وكذا طرح األفكار واملقرتحات اجلديدة لتطوير العمل، وإيصال التغذية الرجعية للعاملني عن نتائج أعماهل
 ؛العمل يف املؤسسة

الثقة بني العاملني وتعزيز التواصل   على اإلدارة العليا للمؤسسات حمل الدراسة العمل على إعادة بناء .7
 ة؛ضرورة إقناع األفراد أبمهية التعلم املستمر مدى احليا مع  ،املشرتك
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الدائم إىل توليد وكسب املعرفة اليت تليب االحتياجات  السعيعلى املؤسسات حمل الدراسة    .8
اإلسرتاتيجية والتنافسية والوظيفية، والقادرة على حتقيق عمليات التعليم وعمليات الرفع املعريف. والعمل على نشر 

 ؛املعرفة الالزمة والكافية وابلتوقيت املناسب إىل كل األطراف ذات العالقة
للحوافز واملكافآت يضمن استثمار الطاقات البشرية، ويشجع وضع نظام فعال وعادل ضرورة  .9

 ؛العـاملني على توليد أفكار جديدة تساهم يف رفع املستوى املعريف داخل املؤسسة ورفع مستوى األداء
 تنظيم فعاليات تواصل دورية ومستمرة بني اإلدارة واملوظفني يف لقاءات مفتوحة وأخـرىضرورة  .10

 لتجارب واألفكار، ومعاجلة املشكالت من انحية وتطوير العمل مـنمغلقة، لتبادل اآلراء وا
 ؛انحية أخرى
الفرصة للعاملني إلبراز  وإاتحةجيب  تطبيق الالمركزية يف العمل لتوفري فرصة التشارك ابملعرفة  .11

طرح إبداعاهتم وابتكاراهتم، وكذلك تقليل املستوايت اهلرمية من اجل إيصال مشاكل العمل اليومية بسهولة و 
 ؛جناح تطبيق إدارة املعرفةاملقرتحات للقيادة بيسر مما يسهم يف إ

للمؤسسات بذل جهود مكثفة لفتح فضاءات للتعلم االلكرتوين واالستفادة من  العليا اإلدارةعلى  .12
وعدم االقتصار على فقط على الطريقة التقليدية وهي التعلم وجها  .  INTRANETخدمات الشبكة الداخلية 

 ؛لوجه
 اك عدد كبري من األفراد بكافة املستوايت اإلدارية من مدراء و رؤساء مصاحل وموظفنيإشر  .13

 التوعية و التدريب على ممارسات ونظم وبرامج هبدف يف دورات متخصصة من إدارة املعرفة
 ؛إدارة املعرفة
حتتويه  اهرة ومـااليـوم أن تراعـي الـدور اهلـام لـيس فقـط للمعرفـة الظـ املؤسسات يتوجـب علـى إدارة  .14

اخلربات واملعارف واملهارات  ، بل جيـب عليهـا أيضـًا أن تراعـي وال هتمـلاملؤسسةمن معلومات ومعارف متتلكها 
 ؛وبقائها ودميومتها  املؤسسةودور فاعل يف تقرير مصري   وما هلا مـن أمهيـة  املؤسسةاخلاصة ابملعرفة الضمنية ألفراد 

 لمؤسسات ذاكرة تنظيمية لضمان استدامة املعارف وختزينهاالعمل من أجل أن يكون لجيب  .15
 ؛وأرشفتها من أجل تسهيل الوصول إىل املعارف و توظيفها
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  :آفاق البحث املستقبلية:اثلثا

 دورها يف استمرارية وبقاء املؤسسات يف ظل حتدايت العوملةمـن خـالل تناولنـا ملوضـوع إدارة املعرفـة و 
 : مثل  قرتح عـددا مـن املشـاريع البحثيـة املسـتقبلية، ميكن أن ناالقتصادية

 دور القيادة يف تفعيل إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصادية؛ -
 دور الثقافة التنظيمية يف دعم تنفيذ إدارة املعرفة ابملؤسسات االقتصادية؛ -
 دور اهليكل التنظيمي يف تفعيل إدارة املعرفة ابملؤسسة االقتصادية؛ -
 ظيمي ودوره يف دعم تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصادية؛التعلم التن -
 أثر إدارة املعرفة على أداء املؤسسة االقتصادية؛ -
 دور إدارة املعرفة يف تنمية املوارد البشرية ابملؤسسة االقتصادية. -
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   امللحق رقم)01(: قائمة  األساتذة  احملكمني.

 الرقم اللقب واالسم الرتبة املؤسسة
1جامعة سطيف -أ–أستاذ حماضر قسم     01 بن سديرة عمر 
1جامعة سطيف أ–أستاذ حماضر قسم     02 رقام ليندة 
1جامعة سطيف   أ–أستاذ حماضر قسم     03 بوحرود فتيحة 
02جامعة سطيف أ–أستاذ حماضر قسم     04 مبين نور الدين 
02جامعة سطيف   أ–أستاذ حماضر قسم     05 قرانين ايسني 
02جامعة سطيف أ–أستاذ حماضر قسم     06 عواج سامية 
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 (: استمارة التحكيم02امللحق رقم )

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

-1سطيف–جامعة فرحات عباس    

قسم علوم التسيري                                   قتصادية والتجارية وعلوم التسيريالاكلية العلوم    

ـــاناالستبــي  

حتت عنوان:    شهادة دكتوراه علومتقوم الباحثة إبعداد حبث علمي من متطلبات احلصول على    

                      

 

 مالحظات

 ؛يف املكان املناسب لواقع مؤسستكم( Xعالمة ) يرجى وضع   ✓
 ستكون حمل سرية اتمة لغرض البحث العلمي فقط.  إجابتكم ✓

 تفضل بقبول التحية و التقدير،،، ✓

 :عن املستجوباحملور األول: معلومات 

 : ذكر                                          أنثى  نس ـــــــــاجل -1
 السن  -2

 سنة 50أكثر من  سنة 49إىل 40من  سنة 39إىل  30من  سنة 30أقل من 
    

 
 
 

واقع تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف ظل العوملة االقتصادية:    

بوالية سطيف  املؤسسات االقتصادية  لبعض  دراسة  
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 املستوى التعليمي  -3

 حتديدها   يرجى  أخرى ماجيستري  ليسانس  اثنوي 
    

 
 اخلربة املهنية  -4

 سنة  15أكثر من   سنة  15-11 سنوات  10-6 سنوات  5 -1من  
    

 
 املركز الوظيفي  -5

 أخرى يرجى حتديدها  موظف رئيس مصلحة  رئيس فرع  انئب مدير  مدير عام 
      

  

 .املؤسسة  عنعامة معلومات : الثايناحملور 

 ...................................................املؤسسة:.......................  إسم -1

 خاصة                                         عمومية        لمؤسسة :التصنيف القانوين ل -2

 سنة التأسيس:..........................................................................   -3

   250أكرب             250إىل   50من               49إىل   10من :  عدد العمال -4

 .النشاط:..........................................................................  طبيعة -5

 نطاق السوق:  حملي                        جهوي                                      وطين -6
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 : مدى تطبيق متطلبات إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصاديةالثالثاحملور  

 تكنولوجيا املعلومات واالتصالأوال:  
 

 درجة املوافقة
 ضعيفة متوسطة عالية

تتوفر األجهزة والنظم احلاسوبية بشكل كايف يف  -1
 مؤسستكم.

   

لدى مؤسستكم بنية متقدمة لتكنولوجيا  -2
 املعلومات و االتصال.

   

تربط تكنولوجيا املعلومات واالتصال مجيع أقسام  -3
 وإدارات مؤسستكم .

   

تقرب التكنولوجيا املستخدمة مؤسستكم من  -4
 زابئنها.

   

تساهم تكنولوجيا املعلومات يف خلق ذاكرة  -5
تنظيمية )قاعدة بياانت( ميكن للمؤسسة 

 أبكملها الوصول إليها

   

ختصص مؤسستكم ميزانية معتربة لتطوير  -6
 تكنولوجيا املعلومات واالتصال لديها.

   

 اثنيا:الثقافـــــــــــة التنظيميـــــــة
 

 درجة املوافقة
 ضعيفة متوسطة عالية

    تشجع مؤسستكم تبادل املعرفة بني العاملني. -7
 يسود مناخ من الثقة بني أفراد مؤسستكم. -8
 

   

    يوجد تقارب كبري يف طرق التفكري بني العاملني. -9
يلتزم هبا توجد معايري وقيم مشرتكة مبؤسستكم  -10

 اجلميع 
   

يقوم العاملون بكافة املستوايت بتقدمي األفكار  -11
 واالقرتاحات اجلديدة لتطوير مؤسستكم.

 

   

 اثلثا: اهليكل التنظيمي:
 

 درجة املوافقة
 ضعيفة متوسطة عالية
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تتبىن مؤسستكم تنظيما يساعد العاملني على  -12
 االتصال فيما بينهم.

   

تفويض العاملني مزيدا من حيرص املديرون على  -13
 السلطات.

   

يساعد التنظيم السائد يف مؤسستكم على تدفق  -14
 املعرفة يف مجيع املستوايت.

   

يشجع التنظيم على العمل اجلماعي يف  -15
 مؤسستكم

   

يتمتع العاملون يف مؤسستكم ابستقاللية يف أداء    -16
 أعماهلم.

   

 .رابعا: القيادة  
 

 درجة املوافقة
 ضعيفة متوسطة عالية

سهولة التواصل بني اإلدارة والعمال يف  -17
 مؤسستكم.

   

    يتم اختاذ القرارات ابلتشاور والتشارك مع العمال. -18
تكافئ مؤسستكم العمال عن مسامهاهتم يف  -19

 تطوير املعرفة.
   

    تسعى اإلدارة إىل زايدة الثقة بني العاملني لديها. -20
على تقدمي مقرتحاهتم تدعم اإلدارة العمال  -21

 وأرائهم عن العمل.
 

   

 خامسا: التعلم التنظيمي:
 

 درجة املوافقة
 ضعيفة متوسطة عالية

 تتم عملية التعلم من خربات العمال القدامى -22
 

   

تستخدم مؤسستكم التعلم إلنشاء اختصاصات  -23
 جديدة.

   

تنظم مؤسستكم املعارض الختبار طرق جديدة  -24
 منتجات.لتطوير  
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تقوم مؤسستكم إبجراء تعديالت على أساليب  -25
 العمل اخلاصة هبا.

   

 عمليات إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصادية.  : مستوى تنفيذالرابعاحملور  

 أوال: اكتساب وتوليد املعرفة
 

 درجة املوافقة
 ضعيفة متوسطة عالية

تنظم مؤسستكم لقاءات بني  العمال من    -26
 خمتلف املصاحل من اجل توليد أفكار جديدة،

   

تقوم مؤسستكم إبجراء البحث والتطوير بشكل  -27
 مستمر للمساعدة على توليد املعرفة.

   

تقوم مؤسستكم بتوظيف الكفاءات املتميزة  -28
 واملبدعة.

   

الضمنية تقوم مؤسستكم جبهود لتحويل املعرفة  -29
)وهي ما يعرف العمال كيفية القيام به ولكن ال 

 ميكن التعبري عنه( إىل معرفة صرحية.

   

 اثنيا:ختزين املعرفة 
 

 درجة املوافقة
 ضعيفة متوسطة عالية

    تقوم مؤسستكم بتوثيق املعارف اليت متتلكها. -30
تعتمد املؤسسة على الواثئق واملكتبات  -31

 املعرفة.والدورايت للحفاظ على  
   

تستخدم املؤسسة أجهزة احلاسوب  للحفاظ  -32
 على املعرفة.

   

متتلك املؤسسة قاعدة بياانت )ذاكرة تنظيمية(   -33
 ميكن الرجوع إليها عند احلاجة.
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 اثلثا: توزيع املعرفة
 

 درجة املوافقة
 ضعيفة متوسطة عالية

املعرفة اليت متتلكها مؤسستكم هي متاحة جلميع  -34
 العمال.

   

لدى مؤسستكم شبكة داخلية انرتانيت تسهل   -35
 التواصل بني العمال .

   

تقوم مؤسستكم بتوفري مكان للعاملني لتبادل  -36
 املعارف واخلربات.

   

تقوم مؤسستكم بتوفري الوقت للعاملني لتبادل  -37
 املعارف واخلربات

   

 رابعا: تطبيق املعرفة
 

 درجة املوافقة
 ضعيفة متوسطة عالية

تقوم مؤسستكم بتحويل املعرفة إىل إجراءات  -38
 عمل وقواعد توجه سلوك العاملني.

   

تشجع مؤسستكم العمال لديها على تطبيق  -39
 معارفهم وخرباهتم أثناء أتدية مهامهم.

   

حترص املؤسسة على تطبيق الدروس املتعلمة من  -40
 ممارساهتا لتحسني خدماهتا.

   

 

 ــــــىإنتهـــ
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 من املركز األمريكي لإلنتاجية واجلودة (KMAT) أداة تقييم إدارة املعرفة(  03امللحق رقم)
APQC 

“The Knowledge Management Assessment Tool (KMAT) from The American  

Productivity & Quality Center  APQC 

  Management ProcessThe Knowledge :  عمليات إدارة املعرفة

 يتم حتديد فجوات املعرفة بشكل منهجي ويتم استخدام عمليات حمددة بشكل جيد لسدها؟   -1

 يتم تطوير الية متطورة وامنة جلمع املعلومات االستخبارتية؟  -2

 يشارك مجيع أعضاء املنظمة يف البحث عن األفكار يف األماكن التقليدية وغري التقليدية   -3

تقوم املنظمة إبضفاء الطابع الرمسي على عملية نقل أفضل املمارسات ، مبا يف ذلك الواثئق والدروس   -4
 املستفادة 

ميكنهم التعبري عن ذلك( ويتم نقلها    يتم تقييم املعرفة "الضمنية" )ما يعرف املوظفون كيف يفعلونه ، لكن ال -5
 .عرب املؤسسة

 :Leadership in Knowledge Managementالقيادة يف  إدارة املعرفة  

 إدارة املعرفة التنظيمية أمر أساسي السرتاتيجية املنظمة ؛  -1

 لتسويقها وبيعها ؛ تتفهم املنظمة إمكاانت إدرار اإليرادات ألصوهلا املعرفية وتطور اسرتاتيجيات   -2

 تستخدم املنظمة التعلم لدعم الكفاءات األساسية احلالية وخلق كفاءات جديدة ؛  -3

 .يتم تعيني األفراد وتقييمهم وتعويضهم عن مسامهاهتم يف تطوير املعرفة التنظيمية -4     

 :Knowledge Management Cultureثقافة إدارة املعرفة  

 تبادل املعرفة ؛ املنظمة تشجع وتسهل  -1

 مناخ من االنفتاح والثقة يتخلل املنظمة ؛  -2

 خلق قيمة العمالء هو معرفة وهو اهلدف الرئيسي إلدارة املعرفة.  -3

 املرونة والرغبة يف االبتكار تقود عملية التعلم ؛  -4

 يتحمل املوظفون مسؤولية التعلم اخلاص هبم  -5
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 Knowledge Management Technology تكنولوجيا إدارة املعرفة

 التكنولوجيا تربط مجيع أعضاء املؤسسة ببعضهم البعض وجبميع الشركات اخلارجية ذات الصلة  -1

 .ختلق التكنولوجيا ذاكرة مؤسسية ميكن ان تصل إليها املؤسسة أبكملها -2

 التكنولوجيا تقرب املنظمة من عمالئها ؛  -3

 يا املعلومات "املتمحورة حول اإلنسان" ؛ تعزز املنظمة تطوير تكنولوج -4

 التكنولوجيا اليت تدعم التعاون متوفرة لدى املوظفني ؛  -5

 ."نظم املعلومات يف الوقت احلقيقي ، متكاملة ، و "ذكية -6

 :Knowledge Management Measurement .قياس إدارة املعرفة  

 ابلنتائج املالية ؛ ابتكرت املنظمة طرقًا لربط املعرفة   -1

 وضعت املنظمة جمموعة حمددة من املؤشرات إلدارة املعرفة ؛  -2

 تقوم جمموعة تدابري املنظمة مبوازنة املؤشرات القاسية والناعمة وكذلك املالية وغري املالية ؛  -3

 .ختصص املؤسسة املوارد حنو اجلهود اليت تزيد من قاعدة معارفها بشكل ملموس -4
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معامل االرتباط بريسون  الصدق البنائي بني احملور الثالث والرابع والدرجة الكلية (  04م )امللحق رق
 لالستمارة
 01جدول رقم  

Corrélations 

 T Tb T الكلي 

T Corrélation de Pearson 1 .919** .986** 

Sig. (bilatérale)  .000 .000 

N 30 30 30 

Tb Corrélation de Pearson .919** 1 .972** 

Sig. (bilatérale) .000  .000 

N 30 30 30 

T الكلي Corrélation de Pearson .986** .972** 1 

Sig. (bilatérale) .000 .000  

N 30 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

 

 امللحق )05( نتائج ثبات االستبيان : معامل الفا كرونباخ
 

 الكلي  نتائج ثبات االستبيان ) معامل ألف كرونباخ(:  01جدول رقم    
Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 30 100.0 

Exclua 0 .0 

Total 30 100.0 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

0.967 40 

 )متطلبات تطبيق إدارة املعرفة(: نتائج معامل الفا كرونباخ للمحور الثالث:  02جدول رقم  

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

0.944 25 
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 نتائج ألفا كرونباخ للمحور الرابع )عمليات ادارة املعرفة(:03جدول رقم  

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

0.932 15 

 

 نولوجيا املعلومات واالتصالكنتائج ثبات االستبيان )ألفا كرونباخ( لبعد ت:  04جدول رقم  

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

0.829 6 

 

 الثقافة التنظيميةنتائج ثبات االستبيان )ألفا كرونباخ( لبعد :04جدول رقم  
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

0.774 5 

 

 نتائج ثبات االستبيان )ألفا كرونباخ( لبعد اهليكل التنظيمي:05جدول رقم  

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

0.832 5 

 

 نتائج ثبات االستبيان )ألفا كرونباخ( لبعد القيادة:06جدول رقم  

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

0.888 5 
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 نتائج ثبات االستبيان )ألفاكرونباخ( لبعد التعلم التنظيمي(:  07جدول رقم  

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

0.853 4 

 

 نتائج ثبات االستبيان )ألفاكرونباخ( لبعد اكتساب وتوليد املعرفة:  08جدول رقم .
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

0.817 4 

 االستبيان )ألفاكرونباخ( لبعد ختزين املعرفةنتائج ثبات  :  09جدول رقم  
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

0.658 4 

 

 توزيع املعرفةنتائج ثبات االستبيان )ألفاكرونباخ( لبعد  :10جدول رقم  
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

0.856 4 

 نتائج ثبات االستبيان )ألفاكرونباخ( لبعد تطبيق املعرفة:11جدول رقم  
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

0.867 3 
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 : املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمحور الثالث والرابع.  (06)امللحق 
Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Question1 30 2.73 .450 .082 

Question 2 30 2.57 .568 .104 

Question3 30 2.60 .621 .113 

Question4 30 2.43 .728 .133 

Question5 30 2.63 .556 .102 

Question6 30 2.50 .630 .115 

Question7 30 2.43 .568 .104 

Question8 30 2.47 .629 .115 

Question9 30 2.33 .606 .111 

Question10 30 2.77 .568 .104 

Question11 30 1.97 .809 .148 

Question12 30 2.37 .718 .131 

Question13 30 1.97 .765 .140 

Question14 30 2.23 .728 .133 

Question15 30 2.47 .629 .115 

Question16 30 2.10 .662 .121 

Question17 30 2.37 .556 .102 

Question18 30 1.83 .747 .136 

Question19 30 1.93 .868 .159 

Question20 30 2.20 .714 .130 

Question21 30 2.03 .809 .148 

Question22 30 2.43 .728 .133 

Question23 30 2.07 .868 .159 

Question24 30 2.23 .817 .149 

Question25 30 2.40 .724 .132 

Question26 30 1.70 .702 .128 

Question27 30 2.07 .828 .151 

Question28 30 2.33 .802 .146 

Question29 30 1.97 .669 .122 

Question30 30 2.63 .615 .112 

Question31 30 2.30 .702 .128 

Question32 30 2.80 .484 .088 

Question33 30 2.63 .669 .122 

Question34 30 2.17 .699 .128 

Question35 30 2.57 .774 .141 

Question36 30 1.83 .834 .152 

Question37 30 1.83 .791 .145 

Question38 30 2.27 .785 .143 

Question39 30 2.50 .777 .142 

Question40 30 2.30 .837 .153 

T 08586. 47026. 2.2992 30 الكلي 
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 الكلي  test  -one sample Tاختبار  (07امللحق )
Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 2 

T ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Question1 8.930 29 .000 .733 .57 .90 

Question 2 5.461 29 .000 .567 .35 .78 

Question3 5.288 29 .000 .600 .37 .83 

Question4 3.261 29 .003 .433 .16 .71 

Question5 6.238 29 .000 .633 .43 .84 

Question6 4.349 29 .000 .500 .26 .74 

Question7 4.176 29 .000 .433 .22 .65 

Question8 4.065 29 .000 .467 .23 .70 

Question9 3.010 29 .005 .333 .11 .56 

Question10 7.389 29 .000 .767 .55 .98 

Question11 -.226- 29 .823 -.033- -.34- .27 

Question12 2.796 29 .009 .367 .10 .63 

Question13 -.239- 29 .813 -.033- -.32- .25 

Question14 1.756 29 .090 .233 -.04- .51 

Question15 4.065 29 .000 .467 .23 .70 

Question16 .828 29 .415 .100 -.15- .35 

Question17 3.612 29 .001 .367 .16 .57 

Question18 -1.223- 29 .231 -.167- -.45- .11 

Question19 -.421- 29 .677 -.067- -.39- .26 

Question20 1.533 29 .136 .200 -.07- .47 

Question21 .226 29 .823 .033 -.27- .34 

Question22 3.261 29 .003 .433 .16 .71 

Question23 .421 29 .677 .067 -.26- .39 

Question24 1.564 29 .129 .233 -.07- .54 

Question25 3.026 29 .005 .400 .13 .67 

Question26 -2.340- 29 .026 -.300- -.56- -.04- 

Question27 .441 29 .662 .067 -.24- .38 

Question28 2.276 29 .030 .333 .03 .63 

Question29 -.273- 29 .787 -.033- -.28- .22 

Question30 5.641 29 .000 .633 .40 .86 

Question31 2.340 29 .026 .300 .04 .56 

Question32 9.049 29 .000 .800 .62 .98 

Question33 5.188 29 .000 .633 .38 .88 

Question34 1.306 29 .202 .167 -.09- .43 

Question35 4.011 29 .000 .567 .28 .86 

Question36 -1.095- 29 .283 -.167- -.48- .14 

Question37 -1.153- 29 .258 -.167- -.46- .13 

Question38 1.861 29 .073 .267 -.03- .56 

Question39 3.525 29 .001 .500 .21 .79 

Question40 1.964 29 .059 .300 -.01- .61 

T 4748. 1236. 29917. 002. 29 3.484 الكلي 
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 : للمحور الثالث   Test T pour échantillon uniqueنتائج اختبار ( 08امللحق ) 

 أوال: تكنولوجيا املعلومات واالتصال

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 2 

t Ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 

de la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Question1 8.930 29 .000 .733 .57 .90 

Question 2 5.461 29 .000 .567 .35 .78 

Question3 5.288 29 .000 .600 .37 .83 

Question4 3.261 29 .003 .433 .16 .71 

Question5 6.238 29 .000 .633 .43 .84 

Question6 4.349 29 .000 .500 .26 .74 

t1 7.204 29 .000 .57778 .4137 .7418 

 

 اثنيا: الثقافة التنظيمية

 اثلثا: اهليكل التنظيمي

 

 

  

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 2 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 

de la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Question1 4.176 29 .000 .433 .22 .65 

Question 2 4.065 29 .000 .467 .23 .70 

Question3 3.010 29 .005 .333 .11 .56 

Question4 7.389 29 .000 .767 .55 .98 

Question5 -.226- 29 .823 -.033- -.34- .27 

t2 4.630 29 .000 .39333 .2196 .5671 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 2 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de 

la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Question1 2.796 29 .009 .367 .10 .63 

Question 2 -.239- 29 .813 -.033- -.32- .25 

Question3 1.756 29 .090 .233 -.04- .51 

Question4 4.065 29 .000 .467 .23 .70 

Question5 .828 29 .415 .100 -.15- .35 

t3 2.288 29 .030 .22667 .0240 .4293 
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 رابعا: القيادة

 

 

 خامسا: التعلم التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 2 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de 

la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Question1 3.612 29 .001 .367 .16 .57 

Question 2 -1.223- 29 .231 -.167- -.45- .11 

Question3 -.421- 29 .677 -.067- -.39- .26 

Question4 1.533 29 .136 .200 -.07- .47 

Question5 .226 29 .823 .033 -.27- .34 

t4 .648 29 .522 .07333 -.1583- .3050 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 2 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Question1 3.261 29 .003 .433 .16 .71 

Question 2 .421 29 .677 .067 -.26- .39 

Question3 1.564 29 .129 .233 -.07- .54 

Question4 3.026 29 .005 .400 .13 .67 

t5 2.367 29 .025 .28333 .0385 .5282 
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 :ككل  للمحور الثالث Test T pour échantillon unique نتائج اختبار 
 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Question1 30 2.73 .450 .082 

Question 2 30 2.57 .568 .104 

Question3 30 2.60 .621 .113 

Question4 30 2.43 .728 .133 

Question5 30 2.63 .556 .102 

Question6 30 2.50 .630 .115 

Question7 30 2.43 .568 .104 

Question8 30 2.47 .629 .115 

Question9 30 2.33 .606 .111 

Question10 30 2.77 .568 .104 

Question11 30 1.97 .809 .148 

Question12 30 2.37 .718 .131 

Question13 30 1.97 .765 .140 

Question14 30 2.23 .728 .133 

Question15 30 2.47 .629 .115 

Question16 30 2.10 .662 .121 

Question17 30 2.37 .556 .102 

Question18 30 1.83 .747 .136 

Question19 30 1.93 .868 .159 

Question20 30 2.20 .714 .130 

Question21 30 2.03 .809 .148 

Question 22 30 2.43 .728 .133 

Question23 30 2.07 .868 .159 

Question24 30 2.23 .817 .149 

Question25 30 2.40 .724 .132 

T 30 2.3227 .45095 .08233 
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Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 2 

t ddl 

Sig. 

(bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Question1 8.930 29 .000 .733 .57 .90 

Question 2 5.461 29 .000 .567 .35 .78 

Question3 5.288 29 .000 .600 .37 .83 

Question4 3.261 29 .003 .433 .16 .71 

Question5 6.238 29 .000 .633 .43 .84 

Question6 4.349 29 .000 .500 .26 .74 

Question7 4.176 29 .000 .433 .22 .65 

Question8 4.065 29 .000 .467 .23 .70 

Question9 3.010 29 .005 .333 .11 .56 

Question10 7.389 29 .000 .767 .55 .98 

Question11 -.226- 29 .823 -.033- -.34- .27 

Question12 2.796 29 .009 .367 .10 .63 

Question13 -.239- 29 .813 -.033- -.32- .25 

Question14 1.756 29 .090 .233 -.04- .51 

Question15 4.065 29 .000 .467 .23 .70 

Question16 .828 29 .415 .100 -.15- .35 

Question17 3.612 29 .001 .367 .16 .57 

Question18 -

1.223

- 

29 .231 -.167- -.45- .11 

Question19 -.421- 29 .677 -.067- -.39- .26 

Question20 1.533 29 .136 .200 -.07- .47 

Question21 .226 29 .823 .033 -.27- .34 

Question 22 3.261 29 .003 .433 .16 .71 

Question23 .421 29 .677 .067 -.26- .39 

Question24 1.564 29 .129 .233 -.07- .54 

Question25 3.026 29 .005 .400 .13 .67 

T 3.919 29 .000 .32267 .1543 .4911 
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 للمحور الرابع:    Test T pour échantillon uniqueنتائج اختبار  ( 09امللحق ) 

 وتوليد املعرفة أوال : اكتساب 

 

 اثنيا: ختزين املعرفة

 اثلثا: توزيع املعرفة

 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 2 

t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Question1 -2.340- 29 .026 -.300- -.56- -.04- 

Question 2 .441 29 .662 .067 -.24- .38 

Question3 2.276 29 .030 .333 .03 .63 

Question4 -.273- 29 .787 -.033- -.28- .22 

t6 .151 29 .881 .01667 -.2093- .2426 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 2 

t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Question1 5.641 29 .000 .633 .40 .86 

Question 2 2.340 29 .026 .300 .04 .56 

Question3 9.049 29 .000 .800 .62 .98 

Question4 5.188 29 .000 .633 .38 .88 

t7 7.401 29 .000 .59167 .4282 .7552 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 2 

t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Question1 1.306 29 .202 .167 -.09- .43 

Question 2 4.011 29 .000 .567 .28 .86 

Question3 -1.095- 29 .283 -.167- -.48- .14 

Question4 -1.153- 29 .258 -.167- -.46- .13 

t8 .844 29 .405 .10000 -.1422- .3422 
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 رابعا: تطبيق املعرفة

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 2 

t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Question1 1.861 29 .073 .267 -.03- .56 

Question 2 3.525 29 .001 .500 .21 .79 

Question3 1.964 29 .059 .300 -.01- .61 

t9 2.740 29 .010 .35556 .0901 .6210 

 

 : ككل  للمحور الرابع  Test T pour échantillon uniqueنتائج اختبار 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

Question1 30 1.70 .702 .128 

Question 2 30 2.07 .828 .151 

Question3 30 2.33 .802 .146 

Question4 30 1.97 .669 .122 

Question5 30 2.63 .615 .112 

Question6 30 2.30 .702 .128 

Question7 30 2.80 .484 .088 

Question8 30 2.63 .669 .122 

Question9 30 2.17 .699 .128 

Question10 30 2.57 .774 .141 

Question11 30 1.83 .834 .152 

Question12 30 1.83 .791 .145 

Question13 30 2.27 .785 .143 

Question14 30 2.50 .777 .142 

Question15 30 2.30 .837 .153 

Tb 30 2.2600 .52766 .09634 
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 املتطلبات ومستوى تنفيذ عمليات إدارة املعرفة نتائج معامل االرتباط لربسون بني  ( 10امللحق ) 

Corrélations 

 T Tb 

T Corrélation de Pearson 1 .919** 

Sig. (bilatérale)  .000 

N 30 30 

Tb Corrélation de Pearson .919** 1 

Sig. (bilatérale) .000  

N 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 2 

t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

Question1 -2.340- 29 .026 -.300- -.56- -.04- 

Question 2 .441 29 .662 .067 -.24- .38 

Question3 2.276 29 .030 .333 .03 .63 

Question4 -.273- 29 .787 -.033- -.28- .22 

Question5 5.641 29 .000 .633 .40 .86 

Question6 2.340 29 .026 .300 .04 .56 

Question7 9.049 29 .000 .800 .62 .98 

Question8 5.188 29 .000 .633 .38 .88 

Question9 1.306 29 .202 .167 -.09- .43 

Question10 4.011 29 .000 .567 .28 .86 

Question11 -1.095- 29 .283 -.167- -.48- .14 

Question12 -1.153- 29 .258 -.167- -.46- .13 

Question13 1.861 29 .073 .267 -.03- .56 

Question14 3.525 29 .001 .500 .21 .79 

Question15 1.964 29 .059 .300 -.01- .61 

Tb 2.699 29 .011 .26000 .0630 .4570 
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 املراجع ابلّلغة العربيةأوالً: 

 أ. الكتب:
 .2007"،دار الوراق للنشر والتوزيع ، عمان إدارة املعرفة: املمارسات و املفاهيم إبراهيم خلوف امللكاوي،"  .1
دار جهاد للطباعة والنشر والتوزيع،  " العوملة، هيمنة يف اجملاالت االقتصادية و السياسية و العسكرية'"إمساعيل صربي '  .2

 . 1999لقاهرة ا
 ،  2004دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان ،  نظم املعلومات اإلدارية"،إميان فاضل السامرائي، هيثم الزعيب،"  .3

ر اهلندسية للنشر  "، ترمجة صبحي حازم حسن ،الدا إدارة املعرفة بناء لبنات النجاحبروبست ، جيلربت و آخرون ،"  .4
 . والتوزيع، مصر  

  اخلليج،  إىلدار من احمليط  املعرفة ابملؤسسات التعليمية"،  إدارة االستفادة من  اليبأس "ثروت عبد احلميد عيسى .5
 . 2016األردن، 

" ،دار حامد للنشر والتوزيع،  مبادئ اإلدارة احلديثة: النظرايت ، العمليات اإلدارية، وظائف املؤسسة حسني حرمي ، "  .6
 . 2006عمان،  

 2008دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، عرفية، يف منظمات األعمال"، اسرتاتيجيات اإلدارة امل حسني حسني عجالن،"   .7

 . 2007،  1مؤسسة وراق للنشر والتوزيع، عمان ، ط إدارة املعرفة ، املمارسات و املفاهيم" رحبي مصطفى عليان ،"  .8

 .2005"، دار اليازوري، عمان، اإلدارة االسرتاتيجية : مفاهيم وحاالت دراسيةزكراي مطلك الدوري،"  .9

 .2007، 1" دار املناهج للنشر والتوزيع عمان، طإدارة املعرفة : املفاهيم ،النظم والتقنيات سعد ايسني ، "   .10

"، ترمجة رفاعي حممد رفاعي ، حممد سيد أمحد عبد  اإلدارة اإلسرتاتيجية مدخل متكامل شارلز هل ، جاريث جونز،"  .11
 .1998املتعال، دار املريخ، الرايض،

:" دراسة نظرية وتطبيقية،" دار الوسام  التسهيالت املصرفية للمؤسسات واألفراد سيسي، " صالح الدين حسني ال .12
 . 1998للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، بريوت ،

 . 2005،القاهرة"، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، إدارة املعرفة صالح الدين الكبيسي،"   .13

 .2003"، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، طبيقي معاصر"السلوك التنظيمي: مدخل تصالح الدين عبد الباقي،   .14

 . .1996"، املؤسسة اجلزائرية للطباعة والنشر، اجلزائر، ،النظام النقدي الدول ضياء جميد املوسوي، "  .15

 . 1993"، القاهرة، دار غريب، السلوك القيادي وفعالية اإلدارة طريف شوقي، " .16

 . 2005"،  دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان،وتكنولوجيا املعلومات نظم املعلومات اإلداريةعامر ابراهيم قندليجي،"  .17
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دار آيب الفداء للنشر  العوملة االقتصادية: "رؤى استشرافية يف مطلع القرن الواحد والعشرون"، عبد احلليم غريب،"  .18
 2013والتوزيع، اململكة العربية السعودية، 

،  2"،دار املسرية للنشر والتوزيع،عمان،  طدخل إىل ادارة املعرفة،" املعبد الستار العلي،عامر قنديلجي، غسان العمري .19
2009 

" جمموعة النيل العربية،  االدارة االسرتاتيجية ملواجهة حتدايت القرن الواحد والعشرونعبد الفتاح عبد احلميد املغريب"  .20
 .1998مصر،

 .2009للنشر و التوزيع, اجلزائر, "، كنوز احلكمة  العوملة فلسفتها، مظاهرها أتثرياهتاعبد القادر تومي ،"   .21

 .2007دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان،   " إدارة املعرفة و املعلومات"،عبد اللطيف مطر،  .22

 . 2000"  ، مكتبة مدبويل ، القاهرة،مصر، العوملة واجلاتعبد الواحد الغفوري ، " .23

 .2001"، دار غريب، القاهرة،إدارة التميز علي السلمي ،" .24

 2014"،دار مسا للنشر والتوزيع،مصر،اإلدارة يف عصر العوملة واملعرفةعلي السلمي،"  .25

 .2005" ،املؤسسة احلديثة للكتاب،لبنان،،العوملة اتريخ وأبعادعماد يونس منصور،"  .26
 . 1991"،  املكتبة األكادميية، القاهرة ،املعاجلة االلكرتونية للمعلوماتعمر السعيد خشبة،" .27
 .  2008دار الصفاء،عمان،اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفة"دات،" عواد حممد الزاي .28

 , 2000", جمموعة النيل العربية, الطبعة األوىل، مصر,  العوملة حمسن أمحد اخلضريي, "  .29

 . .2001"، الساحل للنشر والتوزيع، اجلزائر، التدبري االقتصادي للمؤسسات: تقنيات واسرتاتيجياتحممد مسن،"  .30

 . 2004، ،مصر مركز االسكندرية للكتاب،  ر الدولة يف ظل العوملة"، دو حمي حممد مسعد،"  .31
 .1994"، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،إدارة املوارد البشرية مصطفى كامل"   .32

 .2004"،جامعة الزيتونة، عمان،  "إدارة نظم املعرفة مطريان عبد هللا املطريان،   .33
 . 2005لنشر والتوزيع، عمان،"، الوراق ل  إدارة املعرفة جنم عبود جنم ،"  .34

 2005دار األهلية للنشر و التوزيع، عمان ،   ،" ادراة املعرفة : مدخل نظري"،هيثم احلجازي  .35



 ظل العوملة االقتصادية. واقع تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف ........................... ........قائمة املراجع:  

216 

 

 :نشراتب. اجملالت وال
تكنولوجيا املعلومات و االتصال كمدخل  إلدارة املعرفة دراسة حالة مؤسسة ميناء  "الطيب داودي، بعلي محزة،  .1

 . " عنابة

"جملة اإلدارة  العوملة االقتصادية وأتثرياهتا على الدول العربية ، جاسم زكراي، فراس الطحان،" أمحد عبد العزيز .2
 .2011، 86واالقتصاد،العراق،العدد 

سلسلة   ة، ي".جملة طرطوس للبحوث والدراسات العلم العوملة االقتصادية والتجربة الصينية أسعد ملي، أمحد شيخ إبراهيم،" .3
 . 1،2017، العدد  1جمللد ا ة ياآلداب والعلوم اإلنسان 

"، جملة خالصات كتب املدير ورجل  ثقافة الشركات يف عصر االنرتنيتبيج نويهاورز، راي بندر، كريك سرتومربج،"  .4
 . 195،2001األعمال،الشركة العربية لإلعالم ، القاهرة،ع

لة اجلزائرية للعوملة والسياسات  ّ"،اجملالعوملة االقتصادية،  حتدايهتا و املخاطر اليت هتدد مستقبلها ،" اجلوزي مجيلة .5
 .2010، 1االقتصادية، اجلزائر، العدد

اجمللة األردنية يف إدارة   أساسيات بناء املنظمة املتعلمة يف الشركات األردنية الصناعية"،جهاد صياح بين هاين،"  .6
 .2007، 4، العدد3األعمال، اجمللد 

"، دراسة تطبيقية يف القطاع املصريف   ها يف بناء املعرفة التنظيمية الثقافة التنظيمية و أتثري حسني حرمي ، رشاد الساعد،"  .7
 . 2006، 2، العدد2األردين، اجمللة األردنية إلدارة األعمال، اجمللد

" جملة اإلدارة واالقتصاد،  املعرفة إدارةقياس اثر  عوامل الثقافة التنظيمية يف تنفيذ سامي عبد هللا املدان، حممد موسى" .8
   . 2010، 84عمان، ، العدد 

"، جملة  اثر التكنولوجيا احلديثة لإلعالم و االتصال على املؤسسة االقتصاديةبومايلة ، فارس بوابكور،"سعاد  .9
 .  2004، 3اد،اجلزائر، العدداالقتص

التعلم املنظمي وأثره يف جناح املنظمات: دراسة ميدانية يف شركات  صالح الدين الكبيسي،  عبد الستار دهام،"  .10
 .2007،  45،ع1"، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد، اجمللدمار و اإلسكان يف العراقوزارة اإلع

جمللد  ا –جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية  الفرص والتحدايت"،  -عوملة االقتصاد عبد هللا بلوانس،"  .11
 . 2008العدد األول، 24-

"،  املعرفة وإشكالية حتسني أداء  املنظمات يف ظل الرهاانت املعاصرة إدارةفوزي عبد الرزاق، بلبال حسناوي،"  .12
 . 2015، نوفمرب 42جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد

  16العدد: ، نة، يجامعة منتوري، قسنط  ة،يجملة العلوم اإلنسان  البعد االقتصادي للعوملة"،مبارك بوعشة، " .13
،2001 . 
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"، جملة  ،"عمليات إدارة املعرفة وأثرها يف مؤشرات االقتصاد املعريفمد كرمي احلدراوي، ، حممد جبار الشمري،حا .14
 . 2007الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، العراق،

البحوث اإلحصائية،  "، املعهد العريب للتدريب و اقتصاد املعرفة و موقع املرأة من تطورهامرال توتليان،"مؤشرات  .15
 . 2006لبنان،

"، جملة الدراسات االقتصادية، جامعة  املنظمات املتعلمة توظيف للذكاء و املعارف بلعلى ،" ل نسيمة فراي .16
 . 2014، 01، العدد2قسنطينة

متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف اجلامعات  هناية عبد اهلادي التلباين ،رامز عزمي بدير، حممد امحد الرقب،"  .17
 .2،2015، العدد11،اجمللد " اجمللة األردنية يف إدارة األعمالالفلسطينية

 

 ج. امللتقيات واملؤمترات:
" املؤمتر الدويل  حتدي ظاهرة العوملة ومتطلبات  التغري ملواجهتها يف جمال إدارة املوارد البشريةابسم علي املبيضني،" .1

 .2009نوفمرب  4للتنمية اإلدارية حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي، اململكة العربية السعودية،

"، املؤمتر العريب الثاين يف اإلدارة: القيادة اإلبداعية يف مواجهة  إدارة املعرفة: املفهوم واملداخل النظريةالعلواين،"  حسن .2
نوفمرب   8-6الدول العربية  التحدايت املعاصرة لإلدارة العربية،القاهرة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية التابعة جلامعة

2001. 

امللتقى الدويل حول اقتصاد املعرفة :الركيزة اجلديدة والتحدي   "، املعرفة يف البنوك اجلزائرية "اركي مسرة، بن وسعد ، مبزينة   .3
 ، 2005/نوفمرب 12/13التنافسي للمؤسسات واالقتصادايت ، جامعة بسكرة،

ابع حول إدارة املعرفة  " املؤمتر العلمي الر رؤاي تشخيصية للمجتمع املعريف يف ظل اقتصاد املعرفة،سلوى أمني السامريي، "  .4
 . 2004أفريل  28-26ونة ، االردن، يف العامل العريب، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة الزيت

"، الندوة الدولية  متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف املدن العربية:دراسة حالة مدينة القاهرةمسري حممد عبد الوهاب،"  .5
 . 2005/ نوفمرب 28/30ملدن املعرفة، املدينة املنورة،

امللتقى الدويل الثالـث  ،  " دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف عمليات إدارة املعرفة"سناء عبد الكرمي اخلناق،  .6
 . 2005حـول تسـيري املؤسسات املعرفة الركيزة اجلديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات، جامعة بسكرة، اجلزائر، نوفمرب، ،

املؤمتر العلمي الرابع حول إدارة املعرفة يف العامل   إدارة املعرفة كأداة من اجل البقاء والنمو"  " سفعبد الستار حسني يو  .7
 . 2004أفريل  28-26العريب، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة ، األردن، 

امللتقى الدويل األول حول   "، ملنظماتاملقومات األساسية لتنفيذ اسرتاتيجية املعرفة يف ا،" عاشور  وسيلة ، طرفاين عتيقة .8
 .2013أفريل،  17/18اقتصادايت املعرفة واالبداع: املمارسة والتحدايت، جامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائر، 
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امللتقى الوطين حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة، كلية العلوم   التحوالت وثقافة املؤسسة"،علي عبد هللا،"  .9
 . 2002.ماي 21-20علوم التسيري ، جامعة سعد دحلب البليدة،  االقتصادية و 

امللتقى الدويل حول :اإلبداع والتغيري   ، "دور إدارة املعرفة يف تعزيز اإلبداع للمنظمة"، علي عبد هللا، بوسهوة النذير  .10
 . 2011ماي 19/ 18البليدة،  –التنظيمي يف املنظمات احلديثة، دراسة وحتليل جتارب وطنية ودولية،جامعة سعد دحلب  

"   تكنولوجيا املعلومات و أثرها يف حتقيق امليزة التنافسية يف ظل اقتصاد املعرفة اطمة الزهرة غريب ، خدجية بلعلياء، " ف .11
  28-27امللتقى الدويل الثاين حول املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين امليزة التنافسية يف الدول العربية، 

 ية العلوم االقتصادية و علوم التسيري الشلف ، اجلزائر . كل  2007نوفمرب  

اإلدارة الفعالة للمعرفة مصدر لتحقيق ميزة تنافسية يف ظل حميط  فريد كورتل،موساوي زهية، خالدي خدجية،" .12
   2005أفريل  23/25،املؤمتر العلمي اخلامس حول اقتصاد املعرفة جامعة الزيتونة، األردن، اقتصادي جديد"

" املؤمتر العلمي الدويل عوملة اإلدارة إدارة املعرفة كتوجه إداري حديث يف عصر العوملة شة، ليليا بن منصور،" مبارك بوع .13
 . 2012ديسمرب   17-15يف عصر املعرفة، جامعة اجلنان ، لبنان، 

 . ردن "، دراسة حالة األ" أثر العوملة على ترشيد البناء التنظيمي وأساليب عمل اإلدارة احلكومية حممد الطعامنة  .14

املؤمتر العلمي الرابع حول إدارة املعرفة يف العامل العريب، كلية   متطلبات التحول حنو االقتصاد املعريف"، مد خضري،" حم .15
 . 2004أفريل   28-26االقتصاد و العلوم االدارية، جامعة الزيتونة ، االردن،  

"، املؤمتر العلمي  انعكاسات اقتصاد املعرفة على األنشطة التسويقيةحممود جاسم الصميدعي،أمحد شاكر العسكري،" .16
 .  2005أفريل  23/25اخلامس حول اقتصاد املعرفة جامعة الزيتونة، األردن، 

التميز يف   "، ملتقى املوارد البشرية األول الدور املتغري إلدارة املوارد البشرية من منظور املعرفةمعايل عكروش ،"  .17
 . ، األردن 2007أفريل  16/ 15البشرية،  استثمار املوارد 

التحدايت اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية ومتطلبات التكيف مع  رودي: " نعيمة ب .18
-117، ص:2006أفريل    17/18" ملتقى أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، املستجدات العاملية

118 . 

" املؤمتر العلمي الرابع حول إدارة املعرفة يف  العالقة بني استخدام مدخل إدارة املعرفة  واألداء رة، " يوسف  أمحد أبو فا .19
 . 2004أفريل   28-26العامل العريب، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة ، األردن، 

 :رسائل واملذكرات. الد
"،أطروحة دكتوراه غري منشورة،كلية العلوم  عددة اجلنسياتمظاهر العوملة من خالل شركات مت عداش ،" بوبكر ب  .1

 . 3،2019/2010االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر
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،أطروحة دكتوراه، كلية العلوم  " متوسطية دراسة حتليلية و تقييمية التفاقيات الشراكة العربية األوروعمورة ،"مجال  .2
 . 2006جلزائراالقتصادية وعلوم التسيري ،غري منشورة،جامعة ا

أثر اهليكل التنظيمي على أداء املوظفني يف مستشفيات وزارة الصحة يف اململكة  حذيفة حممد مصطفى عطا هللا،"  .3
 . 2008"،مذكرة ماجستري،كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية ،عمان،األردنية اهلامشية 

"،  حقيق املزااي التنافسية: دراسة حالة شركة سونطراك إدارة  املعرفة والذكاء االقتصادي لت تفاعلتفرقنيت زوليخة ،"  .4
-2014حممد خيضر بسكرة ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري، جامعة 

2015. 

ية مذكرة ماجستري غري منشورة،كلية العلوم االنسان متكني املعرفة يف املنظمات اجلزائرية"،كحالت،"   مسراء .5
 .2008/2009والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة،اجلزائر،

"، أطروحة دكتوراه غري منشورة،  كلية العلوم  التطور التكنولوجي ودوره يف تفعيل إدارة املعرفة طه حسني نوي،"  .6
 .2010/2011، 03عة اجلزائر االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جام

شرتك لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعرفة لتحقيق قيمة عالية ألعمال البنوك التجارية  االستخدام املغسان العمري،" .7
 . 2004، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان للدراسات العليا، عمان األردن، " األردنية

رسالة   أداء املنظمة"،دور أسلوب القيادة التحويلية يف تفعيل إدارة املعرفة وأثرمها على حممد إبراهيم خليل العطوي،" .8
 . 2010منشورة، جامعة الشرق األوسط،دكتوراه غري 

هيبة حسني داسي" ادارة املعرفة ودورها يف حتقيق  امليزة التنافسية دراسة تطبيقية يف املصارف احلكومية السورية" رسالة  و  .9
 . 2007-2006ة، جامعة دمشق، ماجستري غري منشور 

أطروحة دكتوراه  على إدارة املعرفة دراسة عينة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية" أثر الثقافة التنظيمية وهيبة داسي"  .10
 . 2013/2014يضر بسكرّة،غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة حممد خ 

شورة، كلية  "، أطروحة دكتوراه غري مناملؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف ظل العوملة يوسف محيدي،"مستقبل  .11
 . 2008جامعة اجلزائر،العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  
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 الملخص

إن املؤسسات اليوم ال تعيش يف منأى عن التغريات والتحدايت احلاصلة يف العامل، خاصة مع بروز ظاهرة العوملة االقتصادية والتطور   
الكبري يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال، ما جعل العامل اليوم يظهر كقرية صغرية، وكل هذه التحدايت والتغريات حتمت على املؤسسات  

  ووسائل إدارية حديثة متكنها من مواكبة هذا التطور واحلفاظ على استمراريتها، ومن أهم األساليب احلديثة إدارة املعرفة  ليب أسا البحث عن 
يف مواجهة التحدايت والتهديدات اليت تفرضها العوملة االقتصادية وابلتايل متكني املؤسسة من التكيف   دورا مهما وكبريا حيث أهنا تلعب 

رار، وال ميكن أن يتم ذلك دون توفر متطلبات تؤدي إىل حتقيق إدارة املعرفة  لذلك الدور، لذا فاملؤسسة اليت هتتم إبدارة  والبقاء واالستم 
من أجل ترسيخ وتعزيز إدارة املعرفة، وتتمثل  هذه املتطلبات يف: تكنولوجيا املعلومات   املتطلباتاملعرفة حتتاج إىل توفري جمموعة من 

التنظيمية، اهليكل التنظيمي، القيادة، التعلم التنظيمي، لذا حاولنا من خالل هذا البحث معرفة واقع تطبيق إدارة املعرفة   واالتصال، الثقافة 
يف بعض املؤسسات االقتصادية بوالية سطيف، من خالل  معرفة مدى توفر متطلبات تطبيق إدارة  املعرفة، ومدى تنفيذ عملياهتا اجلوهرية،  

املؤسسات اليت مشلتها الدراسة تقوم بتطبيق مدخل إدارة املعرفة من خالل توفري متطلباهتا وتنفيذ العمليات اجلوهرية   حيث توصلنا إىل أن 
 . اخلاصة هبا 

 املعرفة، إدارة املعرفة. عمليات إدارة املعرفة، متطلبات إدارة املعرفة  العوملة االقتصادية،:الكلمات املفاتيح

 

Abstract: 

The organizations today do not live in a way that is immune to the changes and challenges taking place in 

the world, especially with the emergence of the phenomenon of economic globalization and the great development 

of information and communication technology, which made the world today appear as a small village, and all 

these challenges and changes have forced organizations to search for modern ways and administrative means 

enables it to keep up with this development and maintain its continuity , and one of the most important modern 

means is the knowledge management, as it plays  an important and significant role in facing the challenges and 

threats posed by economic globalization and thus enable the organizations to adapt and survive and continue. and 

cannot This should be done without requirements leading to the realization of knowledge management for that 

role, so an organization that is interested in knowledge management needs to provide a set of requirements in order 

to establish and strengthen knowledge management, these requirements are: ICT, organizational culture, 

organizational structure, leadership, organizational learning. Therefore, we have tried through this research to 

know the reality of the application of knowledge management in some economic organizations in Setif, by 

knowing the availability of the knowledge management requirements, and the extent of application Its operations, 

where we have found that this organizations are implementing knowledge management by providing their 

requirements and implementing their core processes. 

Key words: economic globalization, knowledge, knowledge management. Knowledge management processes, 

knowledge management requirements. 


