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  مقدمة

األمهيـة و   ركيـد ال حيتاج الُمتتبع للنقاشـات املتـواترة علـى السـاحة احملليـة إىل كـثري عناء،لُ      
اليت أصبح الوضع االقتصادي يأخذها يوما بعـد يوم،خاصـة مـا تعلـق بالبحـث      العالية احلساسية 

ـ  قارنة باملداخيل الريعية الُعن بدائل اقتصادية أكثر استقرارا و دميومة م ن اجلبايـة البتروليـة   متأتيـة م
احليـاة االجتماعيـة و    منـاحِ  كـل  و الـذي انسـحب إىل  ،لت االقتصاد اجلزائري لعقوداليت كب

وإن كـان حمصـورا يف صـالونات    (السياسية وحىت الثقافية،فالبحث عن هذه البـدائل االقتصـادية  
ال  قـي  حقي اقتصـادي  إقـالع ما يروج له مـن   إىلو الوصول ،)اإلعالم و على صفحات اجلرائد

ميكن أن يقود يف النهاية إال إىل ضرورة بناء نسـيج صـناعي متكامـل معتمـد علـى مؤسسـات       
  .قادرة على رفع حتديات العوملة االقتصادية

تصـادية بشـكل أكثـر مـن أي     مه املصاحل االقحكُفمبدأ التنافسية اليوم هو كلمة الفصل يف عامل ت
مـن    ⁾*⁽ GCR "تقريـر التنافسـية العـاملي   "أو  حىت أصبح مؤشر التنافسية العـاملي وقت مضى،

مـن بينـها   فئـة   12الـذي يضـم    و،أهم املؤشرات املعتمدة يف تقييم احلالة االقتصادية ألي بلـد 
 قابـل جمموعـة مـن    التعليم اجلامعي،و التدريب،فالتنافسية ال تعين فقط النجاح يف جمال األعمـال م

 مـن  ي يعطـي للمؤسسـة القـدرة علـى حالـة     يتعدى ذلك إىل مفهوم التفوق و الذ؛بل نافسنيامل
  .و البقاء و اإلبقاء على هذا النجاح االستمرارية يف النجاح

إن القول بأن املشكالت اليت تعاين منها املؤسسات االقتصادية اجلزائريـة هـي مشـكالت هيكليـة     
هو تصـور وفهـم قاصـر عـن تصـور املشـكالت احلقيقـة،فرغم سلسـلة         ؛فحسب و تسيريية

ا مـن اجلهـد و التخطـيط،إال أن    تالحقة و اليت كلفت الكثري و تطلبـت عقـود  املُ ⁾†⁽اإلصالحات

                                                             
فئـة تتنـاول تنافسـية اقتصـاديات      12يعتمـد   WEFدولة صادر عن املنتدى االقتصـادي العـاملي   148يشمل   global تقرير التنافسي العاملي  *

لصـحة و التعلـيم األساسـي، والتعلـيم اجلـامعي والتـدريب، وكفـاءة        املؤسسات، واالبتكار، وبيئة االقتصاد الكلي،واالدول،هذه املؤشرات متثلت يف  
،أين احتلـت  أسواق السلع، و كفاءة سوق العمل، وتطوير سوق املال،واجلاهزية التكنولوجية، وحجـم السـوق، ومـدى تقـدم األعمـال واالبتكـار      

  :بط تقرير التنافسية العاملي على الرا(دولة أنظر 148من سلم ضم  100اجلزائر املرتبة 

http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report-2013-2014/.(  

ووصوال إىل ) 1988(مرورا إىل مرحلة استقاللية املؤسسات ) 1984-1980(إصالحات كانت بدايتها مع مرحلة إعادة اهليكلة  االقتصاديةحيث عرفت املؤسسات   †
  . )1994(مرحلة اخلوصصة 
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هذه املؤسسات ال زالت تا و تد وجودها مع مـا عرفـه االقتصـاد اجلزائـري مـن      كابِراوح مكا
األمر متالحقـة و متراكمـة،   يف ظل تقلبات و حتوالت جيوإسـترتيجية واقتصـادية عامليـة    انفتاح

ـ هـاجس التنـاف   تقع حتتالذي جعل الدول  ـد    س سيما أن املصـادر التقليديـة للمنافسـة مل تع 
املـال   رأس للمنافسـة ال تـرتبط بكثافـة    جه حنو مصـادر هو ما جعل االهتمام يت اا،وباألمهية ذ
و التـدريب اجليـد   والتكنولوجيـات واملهـارات   ، بل بـامتالك املعـارِف واملعلومـات    فحسب
رة ترتكـز علـى اإلبـداع واالبتكـار     واالحتكـام إىل أسـاليب متطـو   ثة، م بالتقنية احلديوالتحك

  .والتجديد واملبادرة
و احلديث عن القيمة التنافسية يقودنا إىل أهم رافعـة مـن رافعاـا و هـو التـدريب و الـتعلم و       
التكوين، وبناء إستراتيجيات تدريبية يف املؤسسات االقتصـادية يكـون الفـرد و املـوارد البشـرية      

كفـاءة و  عام هدفها، تأسيسا على أن اهلياكل املادية و السياسـات املاليـة،دون أفـراد ذوو    بشكل 
ليب حاجاتم يف املقام األول  مهارة و تدريب يم  وكـذا مؤسساو متطلبـات وظـائفهم    حاجـا

معارفـه و   نيِحـيِ واالهتمـام بتكوينـه و ت   حيث أن بناء الفـرد معرفيـا  ثانيا هو استثمار غري جمد؛
مجاعـات  وصـوال إىل االنتقـال ـم مـن حالـة       هو االستثمار األكثر دميومة و مرودية معلوماته

،و مـن قـوى عاملـة إىل حالـة     وصاحب ابتكـار  بدعِم فكريبسيطة  إىل حالة رأس مال  عملِِ
االنتقـال أيضـا مـن حالـة املنظمـة       خاللـه  لمؤسسة منا الذي ميكن لفارقًقوى عالمة تشكل 

  .ستقرة إىل حالة الرساميل املعرفية املتجددةامللرساميل املادية الغري القائمة على ا
ـ علـى   للتـدريب ملفهوم التدريب و التعلم، وبناء إسـتراتيجية   يةُمطالنفالرؤية  جمـرد زاويـة    اأ

ارة املوارد البشرية، هي رؤيـة عقيمـة قاصـرة عـن فهـم مـا       بسيطة أو مهمة روتينية من مهام إد
ميقة يف أمنـاط التسـيري و اإلدارة،مـع تصـدر مقاربـات جديـدة و ورؤى       جيري من حتوالت ع

ومع ذلـك الكـم اهلائـل    ،حديثة يف كيفية التعامل مع ما يستجد كل يوم من تكنولوجيات حديثـة 
و  منظومـة إدارة املعرفـة  لعل من أهم هذه الرؤى مـا يعـرف  بــ    من املعلومات و املعطيات،و 
 كتصورات و مناذج نظريـة ميكـن هلـا أن تتعامـل مـع     ،مات املتعلمةالتعلم التنظيمي و بناء املنظ

لبنـاء إسـتراتيجية تدريبيـة و تعليميـة      قاعـدة أشكال املعرفة احلديثة،كما ميكن هلا أيضا أن تكون 
  . لتلك القوى البشرية مبختلف مستوياا الوظيفية أو حاجاا التكوينية
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بشكل اهليكـل التنظيمـي الُمحـدد لشـكل تنظـيم       املتعلقة مجلة من املتطلباتتوافر بذلك بشرط 
ــة ــة الســلطة يف املؤسســة إضــافة إىل الثقاف ــة املالئم ــل  ،والتنظيمي ــادي املؤه الكــادر القي

مناسـبة و مسـامهة يف انسـياب و نقـل      تصـالية احتتية وتكنولوجيـة و  بنية  إىل وكذالتوجيهها،
ـ  املعرفة يف املؤسسة،وعليه فإن موضوع دراستنا الراهنـة   إسـتراجتية التـدريب يف    و املوسـوم بـ

تنـاول موضـوع    سـيحاول ،يف املؤسسـة االقتصـادية اجلزائريـة   إطار متطلبات إدارة املعرفة 
وذلك من خالل اجلمع بـني القـراءة النظريـة و املعاجلـة     يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية  التدريب

ـ    امليدانية،أين  إىلسـمت الدراسـة   ميدانيـة قَ  /ةاعتمدنا يف ضوء فهمنا للموضـوع مقاربـة نظري
  :علىالفصول حتديدا اشتملت  ، هذهمقدمة و ستة فصول و خامتة

خصص للتأسيس املنـهجي للدارسـة أيـن مت حتديـد  إشـكالية البحـث،و كـذا        :الفصل األول
و مسوغات اختيار هذا املوضوع و حدوده و أبعـاده النظريـة و املفامهيـة مـع حتديـد      افتراضاا 

مجلة مـن املصـطلحات الـيت تـدور يف فلـك       إىلإضافة  طؤطرة ملتغريات دراستنام املُاهيمجلة املف
و الـذي متثـل    كما مت حتديد طبيعـة املنـهج  ،موضوع الدراسة كالتعلم التنظيمي و العملية التدريبية

  .مجلة من األدوات و التقنيات اإلحصائية إىليف املنهج الوصفي التحليلي إضافة 
جلملة مـن الدراسـات املشـاة  و الـيت تنوعـت       د مت التطرق فيه و بإسهابفق:أما الفصل الثاين

بني اليت حاولت معاجلة موضوع التدريب و بـني الـيت تطرقـت ملوضـوع إدارة املعرفـة و الـيت       
لبناء موضوعنا احلـايل مـع عـرض رؤيـة نقديـة هلـا و       حاولنا االستفادة من تصوراا و نتائجها 

رية اليت ارتأينا أا تؤسـس نظريـا ملوضـوعنا أيـن     عرض مجلة من املدارس الفك إىلملسارها،إضافة 
ـ   إىلبعـد ذلـك    االنتقـال مت التطرق جلملة من املدارس الكالسيكية التنظيمية،مث  ة النمـاذج النظري

  ..Jean Yves praxو منوذج املعرفة التنظيمية لـ  Peter sengéاحلديثة و حتديدا منوذج 
فقد خصص لتناول  مفهوم إدارة املعرفة أين حاولنـا فيـه التفصـيل يف العالقـة      :أما الفصل الثالث

مصـادر و   إىلبني مفهوم املعرفة و مفاهيم تسري يف فلكها كالبيانـات و املعلومات،كمـا تطرقنـا    
مفهـوم   إىلخصائص املعرفة وكيفيات بناء جمتمع املعرفـة و مساتـه و أبعـاده كمـا مت التطـرق      

و أسباا و مآالا،كما عرجنا على تلك الرابطة التبادليـة  الـيت حتكـم منظومـة      الفجوة املعرفية 
  .إدارة املعرفةإدارة املعرفة و بناء الرأمسال الفكري،كما تطرقنا إىل مربرات التحول إىل 
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كما تناولنا مجلة من منـاذج إدارة املعرفـة يف التنظيمـات و املؤسسـات ،مث حاولنـا التفصـيل يف       
كيفيـات و   و حتديدا املتطلبـات املتعلقـة بتصـميم اهلياكـل التنظيميـة و     ارة املعرفة متطلبات إد

املعرفة بني املستويات الوظيفية املختلفة،إضافة إىل بعـد الثقافـة التنظيميـة و كـذا      انسيابشروط 
زق املتعلق باملتطلبات التكنولوجيـة،كما مت التعـرض جلملـة املـأ     القيادة التنظيمية و البعد اللوجسيت

  .و املعوقات اليت ميكن أن تعيق عملية توليد و تشارك املعرفة يف إطار التنظيم
و املوسوم بـ التعلم التنظيمي وبنـاء املنظمـة املتعلمـة فقـد تنـاول موضـوع       : أما الفصل الرابع

حاجة املنظمات احلديثة للتعلم،و ذلك من خالل عـرض مجلـة املسـوغات الـيت أفـرزت هـذه       
تطـور أسـاليب العمـل و أدوار و توقعـات      إىلنولوجيـا املعلومـات   احلاجة مـن تطـور تك  

أساسـيات   إىلحماولة فهم أنشـطة املنظمـات املتعلمـة إضـافة      إىلالعاملني،هذا األمر الذي قادنا 
علمـة،ليقودنا حتليـل   رديفا للقيمـة املضـافة يف املنظمـات املت    املعرفةتكون و كيف ميكن أن  بناءها

فهم آليات التحـول مـن املنظمـات التقليديـة      إىلرفة و بناء املنظمات املتعلمة دارة املعالعالقة بني إ
 Peter Singé بيتـر سـينج   تأسيسا على املبادئ الـيت حـددها   املنظمات القائمة على املعرفة إىل

عالقـة  تلـك ال ملُتعلقة ببناء املنظمات املتعلمـة و الـتعلم التنظيمـي كمفهـومني متـرابطني يف      ا  
و  أبعـاده فهم تصنيفات  بيتـر سـينج للـتعلم التنظيمـي و كـذا أمناطـه و       حاولنا تكاملية،أين 

  .معوقاته
فقـد تنـاول   و املوسوم بـ إستراتيجية التدريب و ختطـيط العمليـة التـدريب    : أما الفصل اخلامس
يف املؤسسـات أيـن مت التطـرق يف     و كيفيات بنـاء إسـتراتيجيات التـدريب   ،موضوع التدريب

العالقة بني مفاهيم التعلم و التنميـة والبشـرية و التدريب،إضـافة إىل حماولـة فهـم      فهم  إىلالبداية 
ذلك االرتباط بني العملية التدريبية و الثقافة التنظيميـة،مع حتديـد مجلـة األهـداف اإلسـتراتيجية      

بداية مـن حتديـد احلاجـات التدريبيـة     تناول موضوع بناء إستراتيجية التدريب  إىلللتدريب مرورا 
حماولة فهم تلك العالقـة التبادليـة بـني إسـتراتيجية      إىلفراد ،وكذا بناء الربامج التدريبية إضافة لأل

و األداء الوظيفي وصـوال إىل نصـور مـدخل جديـد لنظـام إدارة األداء يف املنظمـات        التدريب
  .املتعلمة املتبنية للمنظومة التدريب و التعلم كلبنة أساسية يف ثقافتها

و املوسوم بـاإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية أيـن مت مـن خاللـه التعـرف     : الفصل السادس
على جماالت الدراسة امليدانيـة و ذلـك مـا تعلـق باملؤسسـات و الشـركات جمـال الدراسـة         



                                       

 

 
  ج

امليدانية،إضافة إىل التعريف بعينة الدراسـة و مسـوغات و طريقـة اختيارهـا،مع توصـيف أدوات      
سا يف مجلة املقابالت املستهدفة القائمني علـى مهمـة التـدريب و تسـيري     مجع البيانات املتمثلة أسا

أمـا  .بناءها و اختبـار ثباـا وصـدقها     آليةاملعرفة يف املؤسسة إضافة إىل االستمارة أين مت توضيح 
الفصل السابع فقد خصص ملناقشة نتـائج الدراسـة امليدانيـة و املعطيـات املسـتقاة مـن تطبيـق        

  .ت يف ضوء منطلقات الدراسة االفتراضية و إجابة عن تساؤالا أدوات مجع البيانا
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  التأسيس املنهجي للدراسة:أوال 
  إشكالية الدراسة .1

مل يكثري وزن أو بالغ  مع حميطها ومصاحلها الدولبه  فهوم القوة التقليدي الذي كانت تتعاململ دع
عليها تلك  حتوزاليت ،تجة للمعرفةاملُفكرة واملن العقولقاس بعدد ي أخر للقوة همحمله فَ لّحأين ،أثر

بني  اليت تنشأديدة الصراع أو التنافس اجل صورة و مالمح املعرفة قوة عبارة أن تلخص وميكن.الدول
لترسم شكال جديدا من ،االقتصاديةاملؤسسات  التنظيمات أوبشكل خاص بني و،اتمعاتالدول و

من مقدراا اىل  االستفادةأشكال التحدي و التنافس و التعارك حول كيفية تدبري املوارد البشرية و 
أقصى حد ممكن،و هو حتدي املعرفة و آليات إكتساا و ختزينها و توظيفها و اإلفادة منها ،واألهم 

  .ليةكيفيات اإليفاء مبتطلباا،الثقافية والقيادية،و اهليك
تلك املهام التقليدية ذات الرؤى  يفولعقود مختصرة  ،إدارة املوارد البشريةمنظومة  وظيفةفلقد ظلت 

تعرف غري أا ،و تسيري شؤوم الوظيفية التعامل مع األفرادفقط ب القاصرة و األهداف اآلنية و املتعلقة
أي ،املتجددةبشكل أكرب بكيفيات التعامل مع املعرفة و حتوال عميقا من خالل ارتباطها و انقالبااليوم 

و  األعمالمردود على إقحامها نعكس يحبيث ،املعرفة يف عملياا دمجتف ووظت ميكن هلا أن فكي
ات إدارة وتنمية املوارد عملي مراحل و كافة يفمقدراا  املعرفة واستثمارتوريد وكذا ،واألداء الوظائف
 يف فقط تنحصرد عمل تاملوارد البشرية ملا يصطلح عليه اليوم بتدبري  اجلديدة همةاملفإن  بالتايلو،البشرية

مث ،متوائمعلنة يف نسيج ة واملُنالكام هابإدماج مصادر هابل األهم هو ختليق،فحسب املعرفة احتضان
تشكلُ قيمة مضافة فردية و مجاعية أرجاء املنظمة لتكوين قدرات كل يف  هاوتدفق هاإطالق املعرفة ونشر

وصوال إىل التأسيس ملفهوم املنظمة املتعلمة و ممارسات التعلم  ومن مث إثبات وجودهايف املنظمات،
  .التنظيمي

 يف شىت صنوف العلوم ولدى الباحثني، اًمتزايد ااهتماميف الوقت الراهن  ياقلَ انلذَالّ املفهومانهذان 
علم  وكذاو علوم التسيري و اإلدارة، االقتصاد إىل،الجتماعمن ا،العالقةذات تداخلة املبحثية القول احل

 جبلنففي قراءة بسيطة لتاريخ الفكر التنظيمي يالبقاء و التطور، شرط هو  اليوم التعلمباعتبار النفس،
مفاجئ بشكل  هلذا الفكر،حيث أنه مل يظهر لاألوائ املؤسسنييف أفكار و تصورات هذا املفهوم  أمامنا

فقد حاول تايلور ليس جبديد، إذًا املتعلمفوصف املنظمة بالنظام بل تطور عرب مراحل متعددة،
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( Frederick taylor) ئ اإلدارة العلمية إىل العاملني،لتكون املنظمة أكثر نقل  ما يعرفه من مباد
من تعليم املديرين من مجلة  املبادئ اإلدارية لضمان  Henry Fayolوكانت حماوالت فايول .كفاءة

 كيفية إدارة املنظمات جل عبقريته يف(Max weber) وركز ماكس فيرب.جناحهم يف العمل التنظيمي
و املتطلبات اليت جيب توافرها يف املنظمة بغية النجاح يف حتسني إنتاجية الكبرية،من خالل منوذجه املثايل،

  . نظمات و فاعليتهاالعاملني و كفاءة امل
 ؛معتغريت مع تطور الفكر التنظيمي و فهمه لكينونة الفرد داخل التنظيم "املُؤسسة"ى غري أن هذه الرؤ

 Peter بيتر دروكر إىل ،)Theodore) Schultze.ثيودر شولتز ظهور دراسات و أعمال

)Drucker (، إىل بيتر سنج)Peter sengé(  لو النظرة اليت كانت سائدة للفرد داخلو الذين حو
ا ذهنية،وقدرة فكرية،ومصدر إىل اعتباره موردا إستراتيجيا،وطاقة آلة جمرد إنسان املؤسسة على أنه

املشاركة  وله القدرة علىواالقتراحات و االبتكارات، واملعرفة الكامنة،و عنصرا فاعال للمعلومات،
لذا فإن الرؤية اإلستراتيجية ملفهوم املوارد الشرية أو تدبري املوارد البشرية يتأسس اليوم على ،اإلجيابية
الجمرد  حتسني العمل ومسامها يف واعتباره تقدير الفرد و استثمار قدراته،وطاقاته و توظيفها،حتمية 

ردها البشرية،و فالقيمة احلقيقية للمؤسسة تكمن يف قيمة موا،صاحب أجر مقابل ما يقدمه من جهد
  .كفاءاا الفردية و اجلماعية كرأس مال فكري، وقدرة توظفيها للمعرفة الكامنة فيها

جتاوزت مرحلة البحث عن تلك العالقة بني )إن صحت التسمية(غري أن هذه الدراسات و املدارس 
األصول امللية و كبقية (املعرفة و الفرد،إىل حماولة فهم كيف للمعرفة أن تصبح جزءا من حياة املؤسسة

وما هي املتطلبات الالزمة للحصول عليها خاصة ما تعلق يف شقها الضمين؟ و هذا حبد ذاته هو  ،)اهليكلة
احملرك القوي حنو دراسة إدارة املعرفة متهيدا خلزا و نشرها وإعادة استعماهلا، ومن هنا تأيت أمهية 

االستثمار يف  أين متثل احللقة األهم يف مسار،قيمة األصولة من كوا أكثر موضوع إدارة املعرفة باملنظم
تعزيز االستفادة من مستهدفا  للممارسات املعرفية األصيلة أين يكون يكون البناء  الرأس املال الفكري،

  .جهود التنمية البشرية و تكاملها مع نظمها و سياسات تطويرها
إال من خالل توافر مجلة من الشروط و ال ميكن أن تكون ناجحة  إستراتيجية إننا بصدد احلديث عن

إلدارة املعرفة و اليت تتسم باملرونة  مالئمةاملتطلبات املتعلقة بإدارة املعرفة من هياكل تنظيمية تكون أكثر 
والتكيف مع البيئة وسهولة االتصاالت وقدرا على االستجابة السريعة للمتغريات، إضافة إىل مجلة من  
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القيم الثقافية السائدة املالئمة واملتوافقة مع مبدأ االستمرار يف التعلم وإدارة املعرفة، وأن تكون ثقافة 
عد الثقافة التنظيمية عنصراً تأين . إدخال مفهوم إدارة املعرفةوتنظيمية مشجعة لروح الفريق يف العمل 

  .ثقافة تنظيمية داعمة ومشجعةفإدارة املعرفة تتطلب . مهماً يف تبين وتطبيق إدارة املعرفة
ويتطلب تطبيق إدارة املعرفة يف أية منظمة أن تكون القيم الثقافية السائدة مالئمة ومتوافقة مع مبدأ  

أن تكون الثقافة التنظيمية مشجعة لروح الفريق يف العمل، "االستمرار يف التعلم وإدارة املعرفة، و
ي باملعرفة والعوامل نعواملثل األعلى للقيادة الفعالة اليت توتبادل األفكار ومساعدة اآلخرين، والقدوة 

بناء واستمرار وجناح  يةالقائد مسؤول يتصدر حيث،1"اليت تساعد وحتفز على تبىن مفهوم إدارة املعرفة
وعليه فإن  إىل تطوير قدرام بشكل مستمر ومتواصلعمل الماعات وفرق اجلفراد واأل وتوجيه املؤسسة

  . القيادة تعترب عنصر مهم يف تبين وتطبيق إدارة املعرفة
و التيِسري و  ما هو مرتبط ملفهوم التنسيق بقدر،مرتبطا بسلطة القرارمل يعد اليوم  فمفهوم القيادة التنظيمية

يكون القائد متحمال ملسؤولية تصميم و متابعة و تقييم إدارة املعرفة إضافة اىل مهمة توجيه  أين ،التأطري
،إميانا منه و قناعة أن هنالك دائما كل فرد من مرؤوسيه اىل أدواره األكثر موائمة مع قدراته و إمكاناته 

مواضع املعرفة املنتشرة يف  عليه حتديدومن مث فإنه يتعني حيث ما ميكن أن يستجد و من الضروري تعلُمه 
مث حماولة توحيد الرؤية لدى مجيع الفاعلني وتطوير القاعدة املعرفة لدى املنظمة،دوائر إختصاصه 

  .التنظيميني حنو اهداف ختدم و تساند املنظمة
و  االقتصادية اجلزائرية،اليت عرفت عرب عقود مجلة من التحوالت اهليكليةو إسقاطا على حالة املؤسسة 

كذلك املتغريات السياسية و االجتماعية اليت فرضتها ،تبعا للخيارات االقتصادية و اإلستراتيجية البنيوية
و اليت ركزت كلها على اجلوانب ىل االستقاللية إىل خيار اخلوصصة،احمليطة،من خيار التسيري املركزي إ

مشكلة املؤسسة  هو أنذه التحوالت الدافع هلو  لْأصتكان االعتقاد املُ اهليكلية و التنظيمية،حيث
تنظيمية،يف حني أُمهلت املسائل املرتبطة مرتبطة بقضايا و مرتكزات إجرائية و  االقتصادية اجلزائرية 

تلك  لُاثمت اليتاجات املعرفية و التدريبية،وو حتديدا تلك احل بالفرد و متطلباته و أوضاعه و حاجاته
  .التحوالت اهليكلية و لكن على مستوى األفراد و على أدائهم و سلوكام 

                                                
، 4العدد 9،الد الة األردنية يف إدارةاألعمال،"دور الثقافة التنظيميةيف دعم إدارة املعرفة يف املستشفيات األردنية"رائد أمساعيل عبابنة ، 1

 .657،ص،2013
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نصل إىل إبراز معامل إشكالية حبثنا اليت تناولنها وفق سياق نظري حتليلي من  ناالسياق،فإن اضمن هذ
ستراتيجية إل دةانِسمل هنالك متطلبات إلدارة املعرفة ه :خالل اإلجابة على السؤال الرئيسي التايل

  ؟يف املؤسسة االقتصادية اجلزائريةلتدريب ا
و ملعاجلة و حتليل هذه اإلشكالية، وبغة الوصول إىل استدالل منطقي و علمي؛ ميكن من خالله بلورة ي

إطار نظري و تطبيقي حول عالقة متطلبات إدارة املعرفة ببناء إستراتيجية للتدريب يف املؤسسة اجلزائرية، 
  :اإلجابة على األسئلة الفرعية التاليةنقوم بطرح و 

إستراتيجية  فعاليةيف السائدة يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية  طبيعة اهليكل التنظيميتساهم  هل. 1
 ؟ ا التدريب

 جناح ،ميكن هلا أن تساهميف املؤسسة االقتصادية اجلزائريةمسانِدة تنظيمية ثقافة هنالك هل . 2
 ؟ إستراتيجية التدريب

إستراتيجية  جناح اإلدارية املُسيِرة للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية على القيادةطبيعة  تساهمهل . 3
 ؟ ا التدريب

مساندة ميكن أنا تساهم يف  تكنولوجية حتتية اجلزائرية على بنية  االقتصاديةتتوافر املؤسسة هل  . 4
  ؟ اإستراتيجية التدريب فعالية 

بني الذي ) 01(يف الشكل التايل رقم و من خالل طرح التساؤالت السالفة الذكر ميكن توضيح العالقة 
  :يف الشكل التايل) املتغريات التابعة و املستقلة(متغريات و مؤشرات الدراسة 
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  املتغري التابـــع                                                             املتغري املستقل   
)تطلبات إدارة املعرفة م        (  

  
                                                      

  
  
  
  
  
  
  
  

  :الدراسة افتراضات. 2
 شـكل  يف حمتملـة  إجابـات  تقدمي تقتضي الفرعية، واألسئلة الرئيسي التساؤل على اإلجابة إن

  :والتمحيص و انطالقا  الفحص تقبل فرضيات
  :الفرضية الرئيسية للدراسة 

إلدارة املعرفـة تسـاهم يف إجنـاح    تتوافر املؤسسة االقتصادية  اجلزائريـة علـى متطلبـات    -  
  إستراجتية التدريب

  و يندرج حتت عنوان هذه الفرضية العامة مجلة من االفتراضات الفرعية، تتجلى فيما يلي 
إسـتراتيجية   يف جنـاح يف املؤسسـة االقتصـادية اجلزائريـة     طبيعة اهليكل التنظيميتساهم  .أ  

  .التدريب 
 جنـاح يف املؤسسـة االقتصـادية اجلزائريـة علـى     السائدة  طبيعة الثقافة التنظيمية تساعد .ب

  .إستراتيجية التدريب

 متطلب اهليكل التنظيمي 

 متطلب الثقافة التنظيمية

جناح إستراتيجية التدريب يف 
 املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

 متطلب الطبيعة القيادية

 متطلب العامل التكنولوجي
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 جنـاح علـى   يف املؤسسـة يف املؤسسـة االقتصـادية اجلزائريـة    القيادة  منظومةتساعد  .جـ
  .إستراتيجية التدريب 

 لنجـاح  الداعمـة البِنيـة املاديـة التكنولوجيـة    تتوافر املؤسسة االقتصادية اجلزائرية علـى   .د
 .إستراتيجية التدريب 

  أمهية الدراسة. 3
تنبع األمهية العلمية و البحثية للدراسةمن مجلة من الضرورات والعطاءات املعرفية اليت ميكن ان تقدمها 

، حيث  هذه الدراسة يف جمال علم اإلجتماع بشكل عام،و إدارة و تنمية املوارد البشرية بشكل خاص
  :تربز يف اجلوانب التالية

إشـكالية العالقـة بـني    تفكيـك  حيـاول  نظـري   طـار إا البحث مسامهة علمية يف بناء يعترب هذ
مـدى  توجيه رؤية علميـة حبثيـة مؤسسـة إىل     وعرفة و بناء إستراتيجية التدريب،متطلبات إدارة امل

ـ مللمـوارد البشرية، تدبريو تسـيري  أمهية التحول حنو نظم  تندة علـى تلـك األصـول الفكريـة     س
للمـوارد البشـرية و   اهلـام  باعتبارها منـاذج حديثـة لتـثمني الـدور     ،و القدرات األدائيةاملعرفية

ذلـك  مـن خـالل    التنظيمـي  قدرااو أداءهـا الكفاءات الفردية يف املؤسسة اليت ترغب يف تعظيم 
  .تعاظم اخلربات التراكم املعريف و

على البعد االستراتيجي لوظيفة التدريب و عالقتها مبنظومة  من تركيزهاتنبع أمهية هذه الدراسة كما 
حيث أن الكثري من ،اوأثر ذلك على أداء العاملني  إدارة املعرفة و متطلباا يف املؤسسات اجلزائرية

، إضافة بعد االستراتيجي لوظيفة التدريبالدراسات العربية ركزت على البعد التقليدي ومل تركز على ال
الذين هلم عالقة مباشرة مبهام التكوين و التدريب و التعلم  املسؤولني د املهتمني وتزوييف  هاإىل مسامهت

استراتيجي يف ممارسة أنشطة التدريب وإجياد اآلليات لبناء تصور  اليت حيتاجوا باملعطيات و املعلومات
أهم و،يف هذه املنظمات واحللول املناسبة لنجاح تطبيق هذا املدخل من أجل رفع مستوى أداء العاملني

 .دون ذلك املعوقات اليت حتول

اإلداريني و املسريين باألمهية يكون شكال من أشكال اإلضافة،فيما تعلق بتوجيه أيضا ميكن هلذا البحث 
الكفاءات ذات املال املعريف و الفكري، و املتجسد يف تلك اإلستراتيجية ملواردها البشرية و رأس 

ميكن .  الستثمار يف جمال التدريبتوجيههم اىل تلك األمهية البالغة لتميزة و كذا املهارات و القدرات امل
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هلذا البحث أن يساهم يف زيادة االهتمام مبفهومي التدريب و إدارة املعرفة يف احلقل العلمي خاصة علم 
ملهتمني مبقاربة االجتماع التنظيم و مرجعا إضافيا يف هذا اال، عالوة على إمكانية تدعيم الباحثني و ا

نظرية حتلل العالقة بني متطلبات إدارة املعرفة و عالقتها مبنظومة التكوين و التدريب يف املؤسسات 
 .بشكل عام و املؤسسة االقتصادية بشكل خاص

  أهداف الدراسة. 4
 املقدمة من طرف العديد من الباحثني املهتمني منظم لبعض اإلسهامات  و معريف حماولة تأصيل منهجي 

 يف إطار مفاهيم إدارة املعرفة  تسيري املوارد البشرية و حتليلهاتنمية و و مبسألة التدريب

  ثمن االجتاه اجلديد حنو ظاهرة املنظمة املتعلمة باعتبارها مدخال متميزا حماولة طرح أفكار جديدة ت
  .أفراد ذوي قدرة و رغبة يف التعلمالمتالك املؤسسة امليزة التنافسية من خالل 

  املتطلبات اهليكلية ( حماولة اكتشاف و حتليل بعض متطلبات إدارة املعرفة يف املؤسسة اجلزائرية
اليت تسعى الطروحات النظرية و الدراسة امليدانية إىل ) التنظيمية، القيادة، الثقافة التنظيمية،التكنولوجيا 

 .ة اجلزائريةبلورة العالقة بينها و بني إستراتيجية التدريب و التعلم يف املؤسس

  :مسوغات اختيار موضوع البحث. 5
    ـ ة و القناعة بالقيمة املتميزة، واألمهية اإلستراتيجية اليت تكتسبها املوارد البشرية و الكفـاءات الفردي

بأنه مصدر األداء املتميز و اإلبداع و اجلودة بسبب ما حيـوزه   نااجلماعية ضمن موارد املنظمة،و اعتقاد
 .و معرفة متجددة و كامنة يف عقوهلا و اليت تعد مصدرا لدميومة املؤسسة من مهارات، وقدرات

     ضعف االهتمام مبنظومة التدريب و التأهيل للموارد البشرية و تنمية الكفاءات لـيس يف املؤسسـة
االقتصادية اجلزائرية فحسب بل يف مجيع املنظمات سواء ذات طابع اقتصـادي أو إداري أو تعليمـي و   

ة توفري املوارد املالية و التكنولوجية على حساب اإلسثمار يف الرأس املال البشري و الفكري  تقدمي أولوي
مما أدى إىل فشل هـذه املؤسسـات يف إثبـات    ) االهتمام باألصول املادية و إمهال األصول البشرية (

 .و االندماج يف عامل مبين على الكفاءة و املعرفة و اجلودة و املنافسة امرد وديتهوجودها و ضعف 

   قلة الدراسات النظرية و امليدانية اليت تناولت بعمق إشكالية إدارة املعرفة و التدريب بشكل إستراتيجي
ن الدراسات ة هلذا النوع ممالزِيف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، و ميكن أن يكون سببه إىل الصعوبة املُ
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املرتبطة بالعنصر البشري من جهة مقارنة بالدراسات األخرى، و لصعوبة التناول النظري العلمي ضمن 
  . حقل املعرفة اخلاصة باملوارد البشرية من جهة أخرى

  )النظرية(حدود البحث. 6
مقبولة و مؤسسة اهلادفة اىل الوصول اىل إستنتاجات العلمية و الضوابط املوضوعية نهجية امل تفرض علينا

خاصة ما ارتبط جبانبها هذه الدراسة ضرورة التحكم يف إطار التحليل املتعلق بطبيعة ،و حبثيا معرفيا
و التأسيس هلا على قاعدة تنظريية واضحة  منطقية إشكالية باإلنطالق من أسئلةو ذلك النظري،

لزاما إجناز هذا البحث ضمن  ولتحقيق ذلك كان املقترحالبحث ملسار الصحيح بغرض التوجيه ،املعامل
  :احلدود واألبعاد التالية

  :البعد النظري1.5
التطبيقية اليت دف إىل اإلحاطة جبوانب معرفية ذات الصلة /يصنف هذا البحث ضمن البحوث النظرية

بغية التركيز  ذلكوة املقدمة واختبار فرضياا،حبقل تنمية املوارد البشرية،من خالل اإلجابة على اإلشكالي
هذا يف شقه النظري ،ما ميكن ان تقدمه هذه الدراسة يف جمال إدارة املعرفة و إستراتيجيات التدريب على

  .، مث إجراء إسقاط تطبيقي على حاالت من املؤسسات اجلزائريةالتأسيسي
 : البعد املفاهيمي.2.5

املفاهيمي لإلشكالية، ضمن البحث العديد بسبب خصوصية الدراسة النظرية اليت تتطلب حتديد اإلطار 
من املفاهيم كاإلستراتيجية، التدريب، إدارة املعرفة ، اهليكل التنظيمي، القيادة، الثقافة التنظيمية، 
التكنولوجيا، املوارد البشرية واليت مت توظيفها حبسب املضمون املقترح ضمن فقرة التعريف بأهم 

  .ذه املقدمةمصطلحات البحث املشار إليها ضمن ه
  :اهيميمدخل مف. 7

  مفهوم اإلستراتيجية  1.7
نة، و تكنولوجيا املعلومات و االتصال قماإلدارة التقليدية و أدواا و متغرياا يف عصر الر حتولتلقد 

االنتقال اجلوهري من اإلدارة املبنية على أساس " لزاما  كانذا منخفض الفعالية و املردود،و ل أسلوبا
بناء  املنظماتتايل أضحى األمر يتطلب من و بالاإلدارة ذات األهداف املوجهة؛ إىلالدور 



  
 

 
25 

و جتيب على و منظم يف إطار رؤية طويلة األمد  1"استراتيجيات توظف املوارد على حنو مدروس
   ؟ستكون عليه املؤسسة يف املستقبلكيف  السؤال املتجدد 
األهداف الرئيسية طويلة األجل للمنظمة، و تبين طرق حتديد "على أا  ميكن فهمها و اإلستراتيجية

و عليه فإن اإلستراتيجية تشمل األهداف و . العمل و توزيع املوارد الضرورية لتنفيذ هذه األهداف
رشد طويل األمد لكل إدارات املنظمة و أعماهلا ملُعد املوجه و االسياسات و اخلطط الرئيسية،و ت

ذلك التعبري الفين عن مهارة اإلدارة و التخطيط، أي هي الوسائل العملية " كما أا  متثل . 2"ووظائفها
  : ميكن فهم اإلستراتيجية من خالل النقاط التاليةفإنه  كمحصلة 3"اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف حمددة

 ااهلادف  لتخطيطلنتاج  إ.  

 ااملُ إاملنظمة اتالطويل األمد لكل نشاط وجه. 

 انتاج أنشطة إنسانية يف بيئة تنافسية متغرية و ليست تصميمات إنسانية يف بيئة مستقرة إ.  

  امن حيث ،يف األساسهي عمل معريفستشرافية طويلة األمدإمتثل رؤية مشولية  أ. 

   :إدارة املعرفة  2.7
  املعرفة  مفهومتوطئة على . 1.2.7

لقد منت املعرفة وتطورت مع منو اتمعات اإلنسانية و تطورها و تقدمها، و على الرغم من ذلك مل 
يعود املعرفة، و ذلك  موضوعيف آراء الفالسفة و املفكرين حول وموحد  يكن هنالك تصور واضح 
،هذا احلقل وع اليت نظروا من خالهلا للموضالثقافية  ومشارم الفلسفية و الختالف خلفيام العلمية

نظمة أو حبث يف املعرفة من املُدراسة بتلك ال اضطلعتاملعريف الذي أسس ملا يعرف بنظرية املعرفة و اليت 
حيث أصلها،و ماهيتها، و طبيعتها، و قيمتها،و حدودها،و وأماكنها،و طرق الوصول إليها، أي 

املوضوع املعروف، و البحث يف درجة  على املشكالت الناشئة عن العالقة بني الذات العارفة و االشتغال
  . التشابه بني التصور الذهين و الواقع اخلارجي

                                                
،ملحق 38،الد العلوم التربويةدراسات ،"استراتيجية تربوية مقترحة لزيادة القيمة املضافة بإستخدام ادارة املعرفة"منال صبحي حسن، 1

 .1241،ص،4،2011
 .143ص  ،) 2008الوراق ،عمان ، (،2ط إدارة املعرفة املفاهيم و اإلستراتيجيات و العمليات. جنم عبود ، 2

 27 ص، )2004،للنشر و التوزيعدار املسرية األردن  (،دط ،إدارة جديدة يف عامل متغري:  إلدارة اإلستراتيجيةصاحل بن حبتور، 3
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الذي التعرف ، من توق إىلاإلنسان  عليه رطفُداللة على ما فظ عرف، املعرفة من اللّ مفهومشتق ُي
ذا املفهوم ت هذا  يعود  و. تعلم املستمرالو  االكتسابركز على أمهية بات شرطا إلنسانيته، و هي

شري إىل أن من ، والذي ي1النظام الرأمسايل و مفهوم امللكيةأصول ذور عميقة ضاربة يف جلالفهم 
جين أكثر مردود اقتصادييسيطر على املعرفة يف أفضل صورة هو من سي.  

  إدارة املعرفة 2.2.7
 يف ا يعترف مل التطبيقي،إذ املستوى سيما على  وال نسبيا احلديثة العلمية امليادين من املعرفة إدارة تعد

السريعة على  البيئية التغريات مواجهة إىل احلاجة ظهرت عندما احلايل، القرن بداية يف إال العملية اجلوانب
 والوظيفية التنظيمية اهلياكل يف النظر إعادة من ذلك يتطلب وما املستوى االقتصادي و االجتماعي

 لتكنولوجيا املتزايد االستخدام كما أن املتغريات، تلك مع التأقلم بقصد اإلستراتيجية واألهداف
 مقتصرا التحدي يعد فلماملعرفة، إدارة نشوء على حفزت اليت العوامل أهم مثل واالتصاالت املعلومات

 إلجياد املتوفرة املعلومات خالل من البحث كيفية يف بل وألهدافها، للمنظمة املعلومات إجياد على
  .فائدة األكثر املعلومات

يف احلقيقة يصعب إجياد تعريف موحد إلدارة املعرفة، فقد اختلفت الفُهوم حسب التخصص واملذاهب 
الفكرية للقائلني ذه التعاريف، كما يرجع هذا التباين إىل اتساع ميدان املفهوم وديناميكيته و التغيريات 

  :التالية املفاهيم يف السريعة اليت تدخل عليه،و يف امل ميكن حصر بعض منها 
تشري إدارة املعرفة إىل االستراجتيات والتراكيب اليت تعظم من املوارد الفكرية واملعلوماتية، من خالل 
قيامها بعمليات شفافة وتكنولوجية تتعلق بإجياد ومجع ومشاركة وإعادة جتميع وإعادة استخدام املعرفة، 

كفاءة والفعالية الفردية والتعاون يف عمل املعرفة لزيادة دف إجياد قيمة جديدة من خالل حتسني ال
  2 .االبتكار واملساعدة يف اختاذ القرار

                                                
 .64ص ،)2004، 1دار الفرقان ،ج: عمان (ة املعرفة بني القرأن و الفلسفة ،راجح عبد احلميد،نظري 1
 .21، ص)2005، األردن، الوراق للنشر و التوزيع  ( 1ط،إدارة املعرفة املفاهيم اإلستراتيجيات و العملياتجنم عبود، 2
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هي إدارة املعرفة احلرجة اليت تعتمد على قاعدة املعرفة، دف إىل إضافة قيمة لألعمال، تتم من خالل 
وتطبيق املعرفة يف عمليات منتظمة تتمثل يف تشخيص واكتساب وتوليد وختزين وتطوير وتوزيع 

  1.املنظمة
وميكن إجياد تعريف آخر إلدارة املعرفة على أا العملية اهلادفة إىل توفري املعرفة العلمية والتقنية لدى كل 

و ميكن تلخيص 2.التكوين و التدريب من أجل مواكبة املعرفة احلديثة: العاملني يف املنظمة من خالل
  :لتاليةمفهوم املعرفة باملعادلة الرمزية ا

  3التوظيف + الفهم + املشاركة + املعلومات = املعرفة 
خمتلفة تدور حول حمورين ، مها املعرفة الصرحية،و املعرفة الضمنية، كما  إلدارة املعرفة هناك تعريفات

  :)02(رقم  الشكل هايبين
  
  
  
  
  

  : أما التعريفات القائمة على املعرفة الصرحية فيمكن فهمها من خالل أا
  ،تؤدي إىل احلل أو اخلربة أو السلوك و هي أعلى من اإلحاطة واإلدراك، معلومات جممعة ومنظمة

 .املتخذ بالفعل

   معلومات مفهومة،حمللة،و مطبقةأو هي يف حل مشكلة معينة، لالستخدامهي معلومات منظمة قابلة. 

  املعرفة هي معلومات مت تفسريها و إعطائها معىن حبيث أصبحت مفيدة حلل مشكلة أو اختاذ قرار. 

  : أما التعريفات القائمة على املعرفة الضمنية فيمكن فهمها من خالل أا

                                                
  .31ص  .2008، ) ،دار كنوز املعرفة العلمية للنشر و التوزيععمان  (، دطإدارة املعرفة و املعلومات،،عبد اللطيف حممود مطر 1
دار الوراق للنشر و عمان ،(،التعلم التنظيمي و املنظمة املتعلمة و عالقتها باملفاهيم اإلدارية املعاصرةعادل هادي حسني البغدادي وآخرون ، 2

  .38ص ) .2010، التوزيع
 . 56، ص )2013عمان ، دار صفاء للنشر و التوزيع (، 1ط  املعرفة الطريق إىل التميز،إدارة عمر أمحد مهشري،  ،   3
 

 تعريفات املعرفة 

  عالقة باملعرفة الصرحية تعريفات ذات تعريفات ذات عالقة باملعرفة الضمنية 
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ا لتقييم اخلربات و املعلومات هي ذلك املزيج من اخلربة و القيم السابقة و الرؤى اخلبرية اليت تقدم إطار
املترابط من املعلومات و اخلربات و التجارب و املهارات املزيج املتكامل و "أو أا ذلك اجلديدة،

االجتاهات،ووجهات النظر و املعتقدات و املفاهيم اليت ميتلكها الفرد، و تشكل بنيته املعرفية،و حتدد و
 1. "تلفة،و تساعده يف اختاذ القرارات املناسبةطبيعة سلوكه حيال القضايا و املواقف املخ

بتباين ختصصات وخلفيات  كو يف العموم يتباين تعريف إدارة املعرفة بتباين مداخل املفهوم، وكذل
كما يرجع هذا التباين إىل اتساع ميدان املفهوم وديناميكيته أو .الباحثني والكتاب يف جمال هذا املفهوم

  :ومن أهم تعريفات إدارة املعرفة ما يلي.التغيريات السريعة اليت تدخل عليه
  ا عملية إدارية هلا مدخالت وخمرجات وتعمل يف إطار بيئة خارجية معينةتؤثر عليها وعلى تفاعال

مثل خلق ومجع وختزين وتوزيع املعرفة (،وتنقسم إىل خطوات متعددة متتالية ومتشابكة 
 .2،واهلدف منها هو مشاركة املعرفة يف أكفأ صورة،للحصول على أكرب قيمة للمنظمة)واستخدامها

 حية واملعرفة الضمنية من ناحية ناتج التفاعل بني الفرد واملنظمة من ناحية والتكامل بني املعرفة الصر
 .أخرى

  العمليات اليت تساعد املنظمات على توليد واحلصول على املعلومات واختيارها وتنظيمها
واستخدامها ونشرها وحتويل املعلومات املهمة واخلربات اليت تعترب ضرورية لألنشطة اإلدارية املختلفة 

 .اتيجيكاختاذ القرارات، وحل املشكالت والتخطيط االستر

  العملية املنظمة للبحث واالختيار والتنظيم وعرض املعلومات بطريقة حتسن فهم العاملني واالستخدام
 .  األمثل ملوجودات منظمات األعمال

  عملية جتميع وابتكار املعرفة بكفاءة وإدارة قاعدة املعرفة، وتسهيل املشاركة فيها، من أجل تطبيقها
 .بفاعلية يف املنظمة

ضرورات ال تلك "إدارة املعرفة فهي الراهنة بـ متطلباتا فإن ما تقصده الدراسة يأما إجرائ
اهليكلة املتعلقة بطبيعة اهليكل التنظيمي،و كذا الضرورات الثقافية،إضافة إىل الضرورات 

هادفة لتعظيم وتوليد و اليت هي عملية ،القيادية و التكنولوجية املسامهة يف متكني إدارة املعرفة
                                                

 . 57ص  ،)2013عمان ، دار صفاء للنشر و التوزيع، (، 1ط  إدارة املعرفة الطريق إىل التميز،، عمر أمحد مهشري 1
  .26، ص ) 2006دار املسرية للنشر و التوزيع ،األردن،،(د ط  ،دخل اىل ادارة املعرفةامل عبد الستار العلي وآخرون ، 2
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اخلربات و التجارب جمموعة  إىلتبادل و ختزين املعارف و البيانات و املعلومات،و املستندة 
  "كانت مصادرها داخلية أو خارجية يف إطار املؤسسة االقتصادية اجلزائرية سواء

  التدريب 3.7
رفع أين يستهدف "جزءا أو نوعا من أنواع التعليم يف زاوية من زواياه  بشكل عاميعترب التدريب 

قدرات ومهارات الفرد يف جمال أو جماالت حمددة للعمل كما يعترب عائد التدريب مباشر أي يتحقق يف 
 . 1"األجل القصري، بينما يتحقق هدف التعليم يف أجل طويل

جممل النشاطات، الوسائل، الطرق، و الدعائم اليت تساعد يف حتفيز العمال " على أنه Sikiou ويوصفه 
لتحسني معارفهم و سلوكا م و قدرام الفكرية الضرورية يف آن واحد لتحقيق أهداف املنظمة من 
جهة و حتقيق أهدافهم الشخصية من جهة أخرى مع احلفاظ على األداء اجليد لوظائفهم احلالية أو 

  .2"ستقبليةامل
نشاط خمطط يهدف إىل تزويد األفراد مبجموعة من  "و يعرفه صالح الدين عبد الباقي على أنه 

املعلومات و املهارات، اليت تؤدي إىل زيادة معدالت أداء األفراد يف عملهم مبا أنه يتضمن تنمية النواحي 
و كذا التعاون مع الرؤساء و الزمالء و  و تأييد سياسات و أهداف املنظمةاملتعلقة باجتاهات املتدربني، حن

  3."تنمية الروح اجلماعية للعمل و تبادل املنافع بني املنظمة و العاملني
   : أما إذا أردنا فهمه بالنظر اىل مجلة التخصصات اليت حاولت معاجلته فإنه 

 :مفهوم التدريب من خالل مدخل إدارة اجلودة الشاملة1.3.7

 إن املقصد األساسي من إدارة اجلودة الشاملة هو العمل بشكل تكاملي ومبنظومة شاملة مستهدفة  
ستهلك أو املُتقدمي خدمة أو منتج ذات قيمة اقتصادية و مرضية للمستهدف ا و هو بطبيعة احلال 

 ،جاا و خدمااالعميل من أجل معاودة التعامل مع املنظمة طاملا أا تدخل حتسينات مستمرة على منت
العمل "مبعىن  ،)العميل(و هذا هو املنطق نفسه الذي ينتظر حتقيقه من التدريب و هو إرضاء املتدرب أو 

على إشباع احتياجاته التدريبية ووفقا ملنهج إدارة اجلودة الشاملة فإن املطلوب هو إرضاء العميل و ذلك 
 سلع وخدمات و عليه فإن التسويق يبدأ بالوقوف على حاجاته و رغباته حىت ميكن ترمجتها إىل

                                                
  . 333، ص)2003 املنوفية مصر،  الدار اجلامعية،(،الطبعة األوىل ،اإلدارة اإلستراتيجيةمجال الدين حممد املرسي، : )1(
 .16ص ،) 2004 ،مركز اخلربات املهنية واإلداريةألردن ،(،ا 3ط منهج مهارات التدريب،،عبد الرمحن توفيق  2
32002103 
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و ميكن أن يطبق نفس املبدأ على التدريب فجميع األنشطة التدريبية , باملستهلك و ينتهي باملستهلك
و لذلك فكل األنشطة تبدأ أوال من حتديد املتدرب  1"موجهة أساسا من أجل سد حاجة املتدرب

  .ي أن التدريب يبدأ باملتدرب و ينتهي باملتدربو من مث حتديد االحتياجات التدريبية أ) العميل(
  :إستراتيجية التدريب.2.3.7

أصول  من هام استثماري أصل هو الفرد أن اعتبار على البشرية للموارد االستراتيجي املدخل يركز
 حيث و أن الشامل ياالستراتيج التخطيط يف وهام حقيقي شريك هي البشرية املوارد ،وإدارة  املنظمة

 وتدريب وتوظيف استقطاب من لألفراد اليومية األعمال إدارة يف فقط يعد حمصورا مل عملها

 اجلميع يفهم أن وجيب املنظمة رسالة من مشتقة واضحة رسالة هلا أن يكون جيب إمنإو اخل،…وتقييم

 البشرية املوارد إلدارة واضحة استرتيجية" هناك يكون أن جيب مبقتضاها، وكذلك ويعمل الرسالة هذه

 البشرية املوارد إدارة جماالت يف للمنظمة املدى طويلة األهداف األساسية حتديد يتم حبيث املنظمة يف

  2."اليومية التنفيذية العمل واملمارسات جماالت يف تتجسد واليت
تلك  العملية "التدريب فهي  ةإستراتيجيا تقصده الدراسة الراهنة من أما إجرائيا فإن م

و البعيدة املدى و املعتمدة على أساليب التعليم و املوجهة لألفـراد   و اهلادفةاملُخططة 
و غريها من أساليب التعلم التنظيمي الغري مرتبط باملكـان أو الزمـان بقـدر     العاملني
املؤسسة اجلزائرية؛مهما كانت مستويام أو ختصصام باحلاجة للتعلم يف إطار  ارتباطه

يف أداء أعماهلم و حتسني سـلوكهم و عالقـام يف   الوظيفية،مستهدفة تطوير معارفهم 
  ". إطار العمل

  :مفهوم العمليـة التدريبيـة 3.3.7
قصد بالعملية يف الفكر اإلداري جمموعة النتائج املستهدفة و اليت تتحقق من خالل جمموعة األنشطة ي

جمموعة األنشطة و " املتسلسلة اليت تستخدم موارد و مدخالت خمتلفة و عليه فإن العملية التدريبية هي 

                                                
 .13ص،)2004مركز اخلربات املهنية واإلدارية، ،(،3ط، تقييم العملية التدريبيةعبد الرمحان توفيق ، 1
  .16،ص )2002والتوزيع، للنشر احلديث الكتب عامل :إربد(دط، ،استراتيجي مدخل :البشرية املوارد إدارة صاحل، وعادل السامل، مؤيد2
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عرب أنشطة إدارة ،ب أي املتدربنياألعمال املتتابعة و املتوازية و اليت من خالهلا يتم حتويل مدخالت التدري
  .1"التدريب إىل خمرجات أو نتائج التدريب املستهدفة و اليت تعين حتسني أداء املتدربني

دف إىل حتسني املعارف  جمموعـة من األنـشطة اليت"كما يعرفها أمحد حسن الطعاين على أا 
اجلهود كما أا متثل مجلة  العمليف  تطبيقهـامكانيـة إ والقدرات املهنية، مع األخذ يف االعتبار دائما

واجتاهات املتدربني، وذلك جبعلهم أكثر فاعلية يف أداء  واملخططة لتطوير معارف، وخربات ةاملُنظم
  .2"مهامهم

  : والتعلم التنظيمي  املتعلمة ةملنظما 4.7
نفسه على ساحة األدب و النظريات اليت اضطلعت بدراسة مفهوم املنظمات املتعلمة  لقد فرض

، وهو بالتايل يقدم حتدياً التنظيمات و املؤسسات،خاصة يف كل ما تعلق مبوضوعات التعلم و التعليم 
كبرياً وبطرق خمتلفة للممارسات التقليدية واألشكال البريوقراطية يف اإلدارة والتنظيم، واليت سادت عرب 

ومن هذا التصور ميكن اعتبار مفهوم املنظمات املتعلمة مبفاهيمها احلديثة مبثابة انتقال . القرنني األخريين
  .ملفاهيم املنظمات احلديثة  فكري وعملي من مفاهيم البريوقراطية القدمية

عج نيف بيتر سرpeter senge،  الاب الذين يتم اإلشارة إليهم يف هذا اأن على وهو أكثر الكت
تطوير وتوسيع قدرام لتحقيق  إىلهي املنظمات اليت يسعى فيها األفراد وباستمرار : " تعلمةاملنظمات امل

جيتهد  أينالنتائج اليت يرغبون الوصول إليها، ويف هذه املنظمات يكون الطموح اجلماعي حراً ومفتوحاً، 
اوالت لتعريف وحتديد وهناك الكثري من االجتهادات واحمل، 3"لاألفراد فيها ويتعلمون لرؤية التنظيم كك

، إال أن هناك اتفاقاً عاماً بني الكتاب على أن اتهذا التعدد يف التعريف رغمو. مفهوم املنظمات املتعلمة
تعزيز قدراا على اكتساب وتطوير وخلق املعرفة  إىلاملنظمات املتعلمة هي اليت تسعى وبشكل مستمر 

ق املعرفة ه املعرفة، فليس مطلوباً منها فقط أن ختلُوصياغة رؤيتها ومستقبلها على أساس خمرجات هذ
  .ةولكن ال بد من صياغة مستقبلها على أساس هذه املعرفة اجلديدة واملتجدد

                                                
1 P.lourat, gestion des resources humaines, edition eyrolles, Paris, 1993, p131. 

 .13ص ،)2002،دار الشروق للنشر والتوزيع األردن: عمان( ،1ط ،وفعالياته مفهومهالتدريب  ،الطعاين، حسن أمحد. د 2
3 Senge, P. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Doubleday. 1990 .New 
York. P124 
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 استخدام و املعرفة العملية  اليت يتم من خالهلا اكتساب تلك"فيفهم على أنه التنظيمي التعلم أما

 يتم هذه العملية اليت 1" املتغرية باستمرار البيئة مع التكيف من أعضاءها و متُكن املنظمة اليت املعلومات

البيئة  يف احلاصلة املتغريات مع للتكيف قابلة لتكون إعدادها و املنظمة رؤية تغيري يف إحداث خالهلا من
و  األفراد، متكني أمهها من اليت العمليات من مبجموعة القيام خالل من وذلك املناسبة، بالسرعة و احمليطة

 بشكل التقنية و املعرفة واستخدام إدارة و املستقبل، مواجهة يف السابقة اخلربات و التجارب استثمار

 ألعضاء مشتركة رؤية على مبنية تنظيمية ثقافة إطار يف ذلك يتم أن على األداء حتسني للتعلم و فعال

  .داعمة و املنظمة
  :مفاهيم عامة حول املؤسسة 5.7

أس يأُس،يقال أس البناء، وضع أساسه،و األساس قاعدة البناء اليت يقام عليها وأصل املؤسسة من فعل :لغة
  2.كل شئ و مبدؤه ،و املؤسسة هي كل تنظيم يرمي إىل اإلنتاج و املبادلة و احلصول على الربح

 هناك تعاريف متعددة وسمت ا املؤسسة، وكل منها يركز على جانب من اجلوانب، واالختيار بنيو 
و .تلك التعاريف املختلفة يتوقف على الغرض من استعماهلا، واألمهية اليت تعطى لكل جانب من اجلوانب

من الصعب أن نجمل يف تعريف واحد معىن  مثل املؤسسة، فهي مفهوم يتميز بالشمولية وميكن أن ينظر 
  .إليه من زوايا متعددة

كيان ذات شخصية  "على أا  قتصاديةاملعهد الفرنسي لإلحصاء و الدراسات االحيث يعرفها 
واليت ميكن أن تكون مصدرا سلع أو خدمات للسوق، أو إلنتاجيتم إنشاؤه يف أغراض جتارية، . اعتبارية

 اجلماعية فردية أو ملكيةو الذي أو الذين هلم أصحاا؛ لصاحبها أو للربح أو حتقيق مكاسب مالية
  .3"االجتاه العام هلا و اختيار هاراءالذين لديهم القدرة على تعيني مدو،األسهمه

  
  

                                                
1Senge, P, op cit .p 13 
 

 .17ص،)،دس بريوت،دار إحياء التراث العريب(،2،جاملعجم الوسيطإبراهيم أنيس و آخرون، 2
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/societe.htm2 2 
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  :املؤسسة كبعد اقتصادي1.5.7
ذلك املكان الذي يتم فيه املزج بني "على أا  François Perrouxككيان اقتصادي نظر إليها  

عناصر اإلنتاج املختلفة، بغية احلصول على منتوج يف السوق و هي بذلك ال دف إىل تلبية 
  .1"حاجات الفرد بقدر ما دف غلى تلبية حاجات السوق

  : املؤسسة كبعد اجتماعي2.5.7
املادية والبشرية، هذه األخرية تدخل يف إطار تعريف املؤسسة على أا جمموعة من اإلمكانيات 

املؤسسة املُهيكلة، ترتبط بعضها البعض بشكل متكامل إلنتاج سلع وخدمات، وفيها يتم التركيز 
  .على تنظيم السلطة، توزيع املهام، كيفية إجياد القرار، وحركات األفراد

  املؤسسة من زاوية قانونية 3.5.7
ت شخص مادي أو شخص معنوي، واليت تتمتع باستقالل مايل يف هي كل وحدة قانونية، سواء كان

كما تعرف على أا عبارة عن مفهوم وطبيعة جد معقدة، .صنع القرار، وتنتج سلع وخدمات جتارية
عبارة عن جمموعة من العوامل املنظمة بكيفية تسمح . حيث تعرب عن واقع اقتصادي، وبشري واجتماعي

  2.ت مع األعوان االقتصادية األخرىبإنتاج وتبادل السلع واخلدما
نظام اجتماعي نسيب، وإطار تنـسيقي عقالين، بني جمموعة من الناس تربطهم عالقات " وهي أيضا

مترابطة ومتداخلة، يتجهـون حنـو حتقيق أهداف مشتركة، وتنتظم عالقام يكلية حمددة، يف وحدات 
واملؤسسة مصطلح رديف للمنظمـة ، واملنـشأة،  إدارية وظيفية ذات خطوط حمددة السلطة واملسئولية،

  .3"وتعمل على تلبية احلاجات اإلنسانية، بطريقة منظمة ذات نسق معني يوجهها
و تأسيسا على ما سلف من تعريفات ميكننا استخالص إن املؤسسة هي اندماج جمموعة من العوامل 

تصرفها قصد إنتاج سلع أو تقدمي خدمات موجهة املادية و البشرية و املالية و اإلعالمية؛ املوضوعة حتت 
  .للسوق، فهي ختضع ألهداف حمددة و تسعى ألداء جمموعة من الوظائف

                                                
1-. Dominique Roux, Analyse économique et gestion de l’entreprise Paris : Dunod,1986p.7 
2 - Jean longatte, jacques Muller, économie d’entreprise, . Dunod, Paris, 2004, P05 

 14، ص ) 2002 ،دار ابن حزم، لبنان، (،1ط، العمل املؤسسيحممد أكرم العدلوين،  3
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صاحب االستقاللية  التنظيمي االقتصادييكل اهل إذا هي ذلكأما إجرائيا فاملؤسسة االقتصادية 
اءه إستغالل و تنسيق املالية،و الناشطة إطار قانوين و اجتماعي حمدد، حيث يكون اهلدف من إنش

هذا ضمن ،أعوان اقتصاديني آخرينعوامل اإلنتاج بغرض تقدمي سلع و خدمات أو تبادهلا مع،
  .ظروف اقتصادية متغرية يف املكان و الزمان 

  
  :امليدانية  جماالت وحدود الدراسة .8

  :جماالت الدراسة امليدانية 1.8
أجريت الدراسة امليدانية علـى جمموعـة مـن الشـركات التابعـة      :اال املكاين للدراسة 1.1.8

 Kahrif، و هـي كـل مـن شـركة أشـغال الكهربـاء       Groupe sonelgazمع سونلغاز 

، و GRTEبسطيف،و الشـركة اجلزائريـة لتسـيري شـبكة نقـل الكهربـاء       ) املديرية احلهوية(
  . SDE l’estشركة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق 

  :اال الزمين للدراسة 2.1.8
 :أما ما تعلق باال الزمين فإن الدراسة احلالية،فإا توزعت على مرحلتني أساسيتني

أين مت التقرب من الشـركات املعنيـة بالدراسـة امليدانيـة وذلـك بغـرض       :يةالستطالعاملرحلة ا-
العينـة املعنـيني   تقصي مدى مالئمة هذه املؤسسات ملوضـوع الدراسـة و كـذا اختيـار أفـراد      

بالتدريب ،إضافة اىل ضرورة أخذ املوافقات الالزمـة إلجـراء الدراسـة امليدانيـة و تطبيـق أدوات      
  .2015 مجع البيانات، هذه املرحلة اليت امتدت مدة شهر مارس من العام

 شـهر أفريـل    بدايـة  مت كل ذلـك مـن  و اليت امتدت من : مرحلة تطبيق أدوات مجع البيانات -
أين مت اختبار أدوات مجـع البيانـات و توزيـع االسـتمارات     ،2015غاية شهر أوت  إىلو2015

و إجراء املقابالت مع األطراف ذات العالقـة مبهمـة التـدريب و تسـيري املعرفـة يف املؤسسـات       
  .املعنية
  :مصادر املعلومات  .2.8
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بغـرض احلصـول علـى    لقد اعتمدنا يف بناء حبثنا الراهن ووصوال ملقاصده على مجلة من املصـادر  
  :املادة العلمية و األدبية و كذا امليدانية الالزمة،و اليت متثلت يف 

متثل يف ذلك التراث النظري و الفكـري الـذي حـاول فهـم وحتليـل مـتغريات       :املصدر األول 
الدراسة،خاصة ما ارتـبط مبوضـوع اسـتراتيجيه التـدريب و كـذا موضـوع إدارة املعرفـة و        

ت سابقة و حبوث و مقـاالت و التقـارير يف مجلـة مـن احلقـول املعرفيـة       متطلباا ،من دراسا
  .املتداخلة من علم االجتماع،إىل إدارة األعمال إىل التسيري و العلوم االقتصادية

مـرتبط مبخرجـات األدوات امليدانيـة املسـتخدمة مـن       و هـو مصـدر ميـداين   : املصدر الثاين
ملُستهدفة،إضافة إىل مجلة مـن املقـابالت الـيت أجريـت     استبيانات وزِعت على جمموع أفراد العينة ا

مع املسؤولني املباشرين أو ذوو العالقة مبوضـوع التـدريب أو املشـرفني علـى هـؤالء  األفـراد       
املستهدفني ،و هم حتديدا مسؤول مصـلحة  املـوارد البشـرية و مسـؤول  الوسـائل و الصـيانة       

ل املـوارد البشـرية و مسـؤول العمليـات     ،مسؤوKAHRIFبالشركة الوطنية ألشغال الكهرباء 
 SDEو شركة توزيـع الكهربـاء و الغـاز للشـرق      GRTEبالشركة اجلزائرية لنقل الكهرباء 

l’est .  
  عينة الدراسة  3.8

كان اختيار طبيعة العينة مرتبطا أساس مبوضوع و أهداف الدراسـة الراهنـة و متغرياـا،و بالتـايل     
لألفراد،هـو أقـوم سـبيلِ يف     العينة القصدية أو االختيار القصـدي فإن الباحث ارتأى أن طريقة 

مجع املعطيـات امليدانيـة،أين مت اسـتهداف األفـراد الـذين إسـتفادو مـن دورات تدريبيـة،يف         
  .املؤسسات السالفة الذكر

  :منهج الدراسة أدوات مجع البيانات 4.8
سـات االقتصـادية،و مـدى تـوافر     إن حماولة فهم العالقة بني إسـتراجتية التـدريب يف املؤس      

ومتطلبات منظومة إدارة املعرفة كآليـة إلجنـاح هـذه اإلسـترتيجة وصـوال ملفهـوم املنظمـات        
لواقـع و راهـن  املؤسسـة االقتصـادية      مبنحـى وصـفي حتليلـي   املتعلمة؛يحتم بالضرورة التقيد 

اتيجيات التـدريب  اجلزائرية،أين تستهدف الدراسة احلالية توصيف آليات و كيفيـات بنـاء إسـتر   
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ــددة   ــرورات املتج ــروط و الض ــالنظر إىل الش ــي ،ب ــادي احملل ــي االقتص ــاء التنظيم يف الفض
للمعرفة،خاصة ما تعلق بطبيعة اهلياكل التنظيميـة املنظمـة لطبيعـة العالقـات الوظيفية،إضـافة إىل      

ملعرفـة،و كـذلك   شكل الثقافة التنظيمية السائدة ،و كذا الطبيعة القياديـة املُتحكمـة يف القـرار ا   
  .طبيعة البِنية التكنولوجية املُسرية و املنظمة للمعرفة

كما مت االعتماد على مجلة من األدوات اليت ارتأينا مالئمتـها لطبيعـة البحـث،و الـيت متثلـت يف      
حملاولة فهم مواقف أفراد العينة حنـو مـدى إمكانيـة جنـاح أهـداف التـدريب الـذي        االستبيان 

لظـروف التنظيميـة املُسـهلة أو املُعيقـة يف نقـل املعرفـة و اخلـربة بـني         استفادوا منه يف ظل ا
مع جمموعة مـن الفـاعلني يف العمليـة التدريبيـة مـن       املقابالتاألفراد،إضافة إىل اعتماد أسلوب 

جهة و املتحكمني يف املعلومات و املعرفة من جهة أخرى،بوصـفهم منسـقني أكثـر مـن كـوم      
  .قرار التنظيميمسؤولني أو متحكمني يف ال
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  متهيد
الفصل التعرض ألهم السياقات النظرية و الرباديغمات،اليت حاولت التطرق  احناول من خالل هذ

و التدريب و إدارة املعرفة يف إطار التنظيمات،من خالل تتبع مسار األدب النظري ملوضوع التعلم 
احمللية و العربية و األجنبية  املرتبط جبملة متغريات الدراسة، إضافة إىل عرض مجلة من الدراسات املشاة 

     .اليت ميكنها أن تساهم إظهار الكثري من نقاط الظل حول موضوعنا الراهن

 
الفكر التنظيمي حياول هذا اجلزء من الدراسة إلقاء بعض الضوء على بعض املنعطفات اهلامة يف تطور 

عرب مراحل و مبرور التنظيمات  نسق اجتماعيوكأي ، كعلم ميكن حتديده ودراسته ووضع النظريات له
 دارسخالهلا جمموعة من املو متايزت مع هذه التحوالت تأسست متميزة؛ و تسرييه متعاقبة تارخيية

 اليتوأحباثها ودراساا وخصائصها ة منها روادها ومنهجها لكل مدرسأين كان  الفكرية و التنظريية
مكملة لبعضها البعض ،لكن كان لزاما أن تكون املخرجات املعرفية هلذه املدارس ميزا عن غريها

التنظيمية حسب  ركَّزت على جوانب يف الفكر واملمارسة فهي يف النهاية ينها، متناقضة فيما ب توليس
  . مقتضيات كل مرحلة 

  املدارس الكالسيكية  .1

اقترنت املدرسة الكالسيكية بأمساء الباحثني الذين وضعوا األسس األوىل لعلم املنظمات واليت ارتبطت 
إضافة إىل  Max. Weber –H. Fayol – F.w.Taylorأعماهلم مع بداية القرن العشرين أمثال 

أعمال باحثني آخرين و الذين اشتركت مسامهتهم يف البحث يف مجلة من املوضوعات املشتركة 
  : األساسية وهي

  لّمي أي أن تكونفهم طبيعة و مظاهر السلطة يف إطار التنظيم و اليت تتمظهر طبقا للمفهوم الس
السلطة على الدرجة األدىن، هذه الطبيعة اليت تتأسس عليها منظومة للدرجة العليا يف اهلرم التنظيمي 

تفويض السلطة وصوال إىل آخر درجة أين ال متتلك التفويض، هذه السلطة اليت تستمد منها الشرعية يف 
  .القدرة على العقاب واجلزاء، اخلربة،  و القدوة
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  بتخصصه الوظيفي أي أن كل فرد يف حماولة فهم مبدأ التخصص التنظيمي و املرتبط بعالقة الفرد
املؤسسة متخصص يف نشاط معني من خالل تنظيم ووصف مناصب العمل، فكل واحد مكلف بتنفيذ 

  1.عمل معني بطرق و أساليب معينة يف ظل منط العمل املتسلسل
  و هو من املفاهيم اليت دفعت الكتاب الكالسيكيني إىل التساؤل حول العدد األمثل: نطاق اإلشراف 

بني املنظرين ملدى هذا  للمرؤوسني اخلاضعني لسلطة الرئيس غري أنه ال يوجد حتديد مناسب ومتوافق
فقيته و عوامل أخرى كاملستوى الثقايف لألفراد، نظام بعمق اهليكل التنظيمي وأُ يتأثرغري أنه النطاق،

  .2القيم، ثقافة املؤسسة، االتصال

  :نظرية اإلدارة العلمية 1.1
مؤسس التنظيم العلمي  للعمل، على أنه سلسلة تبني ) م1915-م1856(لقد تصور فريدريك تايلور 

جمموعة من العمليات املنتظمة خالل العملية اإلنتاجية للوصول إىل إجناز عمل معني، باإلضافة إىل حتديد 
يعة تكوينه وخربته طب(خالل مردود العمل، على الرغم من حتاليله اخلاصة بتنظيم الورشات األجر من 
إال أنه يصنف من بني منظري اإلدارة العامة،أين دارت أعماله أساسا حول الفعالية يف ") كمهندس 

العمل باللجوء إىل منهج علمي يف تنظيم العمل، حيث حاول إجياد عالقة بني اإلنتاجية والعائد، حيث 
بإعادة تصميم العمل من خالل نظام جديد  أن هذا األخري يكون انطالقا من طبيعة التنظيم اجليد، فقام

لألجور على أساس الكمية املنتجة بدال من النظام الزمين، حيث يكون هناك توافق بني أجر العمال 
  .3 ")األجر بالقطعة(ومستوى اإلنتاجية 

من الناحية العملية أخضع تايلور خطوات العمل للدراسة والبحث وانتهج يف ذلك املنهج العلمي من 
و االختيار املناسب  والذي يتأسس على معيار اإلجناز ،4"ل دراسة العمل، من خالل احلركة والزمنخال

بالطريق للعمال، وحتديد األجر بالقطعة، ومن خالل أعماله و جتاربه أسس إىل مفهوم ما يسمى 
تنظيم عقالين ؛ الذي يعين به إتباع أحسن طريقة ممكنة لزيادة اإلنتاجية وما يلزمها من األفضل الوحيد

                                                
 .101ص ،) 2006خمرب علم اجتماع االتصال و الترمجة،قسنطينة اجلزائر،(دط،علم اجتماع التنظيم،رابح كعباش، 1
 .مرجع سابق 2
.37، ص)1997، مصر، الدار اجلامعية( ،2ط ، اإلدارة املعاصرةعلي شريف،  3 

4 Carol Kennedy, Toutes les théories du management, 3éme édition, Maxima, paris, 2003, p323. 
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للعمل واحملفز الوحيد واألساسي هو ذو طبيعة مالية حتفيزية والعمل على القضاء على التبذير يف 
  .1"الوقت،واملوارد بإتباع املنهج العلمي

  :نظرية التقسيمات أو املبادئ اإلدارية 2.1
ارية املبادئ اإلد، أحد أشهر رواد )م1925-م1841(تبىن هذا التوجه اجلديد و أسس له هنري فايول 

 ن تايلور الذي اهتم بالورشات أين نظر إىل أن النجاعةتسيرييا اختلف ع أو التسيريية ،وقد تبىن توجها
وكيف ميكن أن ترتبط مبنظومة احلوافز التنظيمية تكون  انطالقا من الطريقة اليت ميكن تتبعها يف العمل، 

السلوك اإلنساين من خالل العملية التسيريية مبجموعة انه ميكن التحكم يف  املادية،يف حني أن فايول بني
بأن التسيري ليست موهبة " نظر تقول من القواعد والضوابط واملبادئ احملددة لألداء، وقد تبىن وجهة

شخصية تولد مع اإلنسان ولكنها مهارات ميكن تعلمها طاملا أن املبادئ اليت تقوم عليها قد مت 
و التسيري هي التوقع، التنظيم، القيادة، قدم فايول مخسة وظائف لإلدارة أ ،على هذا األساس 2"استعاا
  .التنسيق

ولزيادة الفعالية التسيريية قدم فايول األربعة عشر مبدأ لتحسني قيام املسريين مبهامهم بأحسن كيفية 
أولوية تقسيم العمل والتخصص، السلطة واملسؤولية، االنضباط، وحدة القيادة، وحدة اإلدارة، : وهي

املصاحل العامة على املصلحة الشخصية، مبدأ املكافأة والتعويض، املركزية، تدرج السلطة، العدالة 
  . واإلنصاف، استقرار العمال، املبادرة، تنمية روح اجلماعة

  :)النموذج املثايل للبريوقراطية(البريوقراطية املدرسة 3.1
-م1864(ماكس فيرب الباحث االجتماعي  نقلة يف الفكر التنظيمي؛ أسس هلذه املدرسة اليت مثلت

، أين وضع جمموعة قواعد وأسس ومبادئ لتنظيم سري العمل يف املؤسسات ، أين استهدف)م1920
أكرب درجة من وحتقيق  تضمنت رؤيته الدقة يف العمل وإحكام السيطرة والرقابة على تنفيذ األعمال

التدرج يف الوظائف حسب االختصاصات، " لة املبادئ اليت أشار إليها يفالفعالية ،و ميكن إختصار مج

                                                
1Jean-claude scheide, les grands auteurs en organisation, 2 éme édition, dunod, paris, 1999, p83.  

  . 55،ص)2000، مصر، الدار اجلامعية (،دط، مبادئ اإلدارةحممد فريد الصحن و آخرون ،  3
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توزيع العمل بناء على التخصص عدم التحيز لألشخاص استخدام األشخاص بناء على مؤهالم 
   ،1"وخربام، التدوين الكتايب لألوامر، السرية يف العمل وااللتزام ا

الذي  نظر إليه على الطريق األصوبو، فيرب املثايل أكثر التصورات التنظيمية عقالنية منوذج لقد مثل
ة والكفاية على ربخلوتغليب اعتبارات ا املوضوعيةعلى  العتمادهنظرا "،اإلنتاجيةزيادة الكفاية  إىليؤدي 

املبادئ اليت  هر يفيظ ما وهذا العقالنيةستمد السلطة من ا النموذج هذا ن أل ،2"الشخصية االعتبارات
املشرفني تشكيل مجلة التعاقدات بني  يف اردةمن القواعد  جمموعةعلى  تأسست عليها كاالعتماد

  .تقوم على أي أساس شخصي ذايتال  اليتو  واملنفذين
   :املدرسة السلوكية .2

غري (تلك االامات على القيود امليكانيكية  تتركز، واالامات عديد املدارس التقليدية تجهاو لقد
و رؤيتها للفرد و الفاعلني اإلجتماعيني يف إطار  اليت حددت تلك النظرية وطريقتها يف الدراسة) البشرية
، كذلك على تقييمها غري السليم للنواحي االجتماعية والسيكولوجية )حسب الفهم الفيربي(التنظيم 

 قامت عليها اليت ومهيةمجلة االفتراضات الوكمثال على تلك االامات أن  ،لسلوك اإلنسان يف املنظمات
ويهتم بتحقيق  نفعيةيفكر دائماً بطريقة حبكم أنه  تقليديةللفرد برؤية  اليت نظرتالنظريات التقليدية،

ة مجللى أساس أن الفرد يتجاوب مع التقليدي ع الفهم اعتمادإىل  إضافة حد، إىل أقصىألغراض املادية،ا
     .من مينح له من حوافز مادية فحسب

ومن األمساء ،الجتاه التقليديلعارض م جديدعلى هذا األساس ظهر اجتاه جديد يف دراسة التنظيمات 
 برناردشستر و Elton Mayoالتون مايو  البارزة اليت سامهت يف ظهور ومنو هذا االجتاه احلديث جند 

Chester Barnard ،م الذين و إن كانو ال ينتمون إىل نفس املدرسة، ويف متاثلو جلهة رؤيتهم إال أ
 لتصور التايلوري ملكان الفرد يف التنظيم،ضافة إىل اشتراكهم يف نقد اإ،حل مشاكل التنظيمكيفية 

عند وضعه  على محملِ األمهيةإنسانيةمل يأخذها تيلور أكثر وبالتايل جند أن االجتاه اجلديد ينادي مببادئ 
  .لنظريته التقليدية يف اإلدارة

                                                
  .27، ص )    دار الشروق للنشر والتوزيع (,:دط،عمان، اإلدارة املدرسية احلديثة حممد عبد القادر عابدين،  1
 .64: ، ص)1995امعية، جلطبوعات اديوان امل دط(،، أساسيات، وظائف، تقنياتللتسيريمدخل مد رفيق الطيب، حم 2
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بل يذهب البعض أنه حىت .ةملاش على أا ليست غري أا هي كذلك مل تسلم من النقد،إذ نظر إليها
أين .اإلنسانية العالقاتتأثري  همل تلك اجلوانب اهلامة يفاإلنسانية كثرياً ما ت للعالقاتاملفاهيم احلديثة 
 املسؤولينو املشرفني يواجهها تلك اليتأي مواجهة نوع حمدد من املشاكل،فقط تفيد  فهم أن أراءها

داخل إطار  الفاعلنيبني  ات واخلالفات الداخليةعندما يركز انتباهه داخل املنشأة ليحد من الصراع
على أا نظام (فريى البعض أن هذه النظرة للمنشأة ) املنشأة(النظام االجتماعي الذي يعيشون فيه 

يف وضع فهم و تصور أكثر عمقا لشكل هذا النسق اإلجتماعي،و الذي يتواصل ي ال تكف) اجتماعي
  .األخرى) أو األنظمة االجتماعية( شكل أو أخر مع مجلة األنساق األكرب

وبالرغم من منطق االنتقادات السابقة، إال أنه جيب أن نوافق أن العالقات اإلنسانية ال متثل عالجاً جلميع 
اليت تواجهها املنظمة، وإن كانت حقيقة تساهم يف حل البعض منها، فإن ذلك يف حد  أنواع املشاكل

ذاته كفيل بزيادة اهتمامنا ا وتطويرها ولعله من املفيد أن نعرض فيما يلي مقارنة بني االفتراضات 
  .1التقليدية وافتراضات العالقات اإلنسانية فيما خيتص بالسلوك البشري

و هو ما ستعتمده الدراسة كمدخل للمعاجلة ( Peter singéمدخل التعلم التنظيمي لـ   .3
  ):النظرية للموضوع 

 مواجهة املشاكل و النجاحإعادة فهم  ووهيكلة املنظمات، بناءهذه الرؤية احلديثة على إعادة فهم  كزرت
 فاإلنسان األفراد عقول يف حيصل إمنا التعلم أن حيث، مرجعية التعلم و نشره بني الفاعلني إىلبالرجوع 

 الفردي أن تعلم يعين ال ذلك أن غري،البعض يتصور كما املنظمات وليسمبعارفه ، يتحكم الذي هو

من  الذين وهم ،األساسي و األهم الدور يلعب من هم هؤالء الفاعلني أن يعين املنظمة،وإمنا تعلم يسبق
 أفكارأين يتم ترمجة شكل ذلك التعلم إىل مجلة ،ونقل املعارف تعود عليهم مهمة حتريك عملية التعلم

على مستوى مجلة املعارف  كان ذلك سواء أهدافها حتقيق ولصاحل املنظمة لصاحل وخربات وتصورات
 الثامن العقدين خالل التنظيمي التعلم مبفهوم االهتمام تنامي ولقد، الصرحية أو ما تعلق مبا هو ضمين

جناحات  إىل الوصول يف املعرفة استخدام إىل اإلشارة حنو يتجه العشرين،وبدأ من القرن والتاسع
 املنظمات من تسعى اليت العملية تلك هو التنظيمي التعلم بأن القول ميكن اختصاروب".،مستقبلية

                                                
1 Vuibert.p09,J-M peretti ,ressource humaine.4 eme edition.paris 
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 مع ظروفها والتكيف بيئتها من عالقاا تفعيل ذاا وتطوير الكلية قدراا حتسني إىل خالهلا

 وتوظيفها املعرفة ملتابعة واكتساب وكالء ليكونوا فيها العاملني وتعبئة واخلارجية الداخلية ومتغرياا

 ."1والتمييز التطوير ألغراض

كما يؤكد الكبيسي أن التعلم التنظيمي ال يرتبط فقط مبا يتم إكتسابه من من مهارات قابلة للتحول اىل 
هذه األطر السلوكية املرتبطة بالذكاء وكيفيات حل  ، 2مادية مجلة من السلوكيات اليت تنعكس اىل صور

وكل هذا ميكن أن حيول املنظمة وحيز العمل ليس فقط من مكان لألجناز ،املشكالت و أليات التواصل
   .بل ميكن أن يكون مكانا لبناء الفرد و اجلماعة

و  the fifth discplineعد اخلامس بو هو مؤلف كتاب ال)  Peter senge (بيتر سينجِ ينظر
املبتكر للعديد من األفكار و املفاهيم املتعلقة بالتعلم التنظيمي و املنظمات املتعلمة على أن التعلم 

 يسرية بصورة يتم التعلم هذا فضل لكناأل والفهم املعرفة خالل من األنشطة حتسني"التنظيمي هو 

 مالئم إطار يف املعرفة وتعميق توسيع عمليةهو  التنظيمي التعلم فإن هلذا التعلم، منظمات يف وحمفزة

،كما يعين كذلك حماولة رصد وتقصي مجلة اخلربات و التجارب اليت حيوز 3"التعلم  منظمات وهو
فيما  و ختزينها  والتجارب اخلربات هذه عن الناجتة املعلومات ورصد ا عليها األفراد العاملني باملنظمة

  .وخربايت و معارف كامنة ميكن استخدامها عند الضرورة يعرف بذاكرة املنظمة كرصيد معريف
 باملنظمة وإعدادها املخطط التغري إحداث خالهلا من يتم اليت العملية هو -التنظيمي التعلم-كما أنه أي 

 القيام خالل من وذلك بالسرعة املناسبة، ا احمليطة البيئة يف احلاصلة التغريات مع للتكيف قابلة لتكون

 مواجهة يف السابقة واخلربات التجارب األفراد، واستثمار متكني أمهها، من اليت العمليات من مبجموعة

 إطار يف ذلك يتم أن على األداء، وحتسني للتعلم فعال بشكل املعرفة والتقنية واستخدام وإدارة املستقبل،

                                                
 .4،ص 2004،مصر،اإلسكندرية  احلديث اجلامعي املكتب املنظمات وتطوير املعرفة إدارة اخلضري الكبيسي عامر 1
 .مرجع سابق 2
متوفرة على احلامل  ، 2297 العدد ،)جملة إلكترونية( املتمدن احلوار جملة ،واخلربة االبتكار قاعدة التعلم، منظمات املتعلمة، املنظمات سامل،أكرم  3
: 

nr=2297&http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?d=  
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اجلماعي  والتعلم للعمل ومشجعة وداعمة املنظمة ألعضاء املشتركة الرؤية مبنية على تنظيمية ثقافة
  .وفعالية بكفاءة أهدافها وحتقيق التعلم، سرعة ميزة امتالك من املنظمات تلك ميكن مما املستمر، والتطوير

  
  : Jean Yves Prax منوذج املعرفة التنظيمية لـ .4

األطر إطار منوذجه املعريف حول املعرفة التنظيمية مجلة من يف  -  Jean Yves Prax - الباحثهذا قدم 
  :املتحكمة يف تنظيم و تسيري املعرفة متثلت عنده يف

   : حياة املعرفة. أ
أن   إذ يعترب. من جسدت عنده شكال من القناعة بأن هلا دورة حياة هالباحث باملعرفة التنظيميإن اهتمام 

يتأتى املعرفة اجلديدة هي فعل ناتج عن نشاط األفراد فالتنظيم ال يستطيع إنتاج املعرفة حبد ذاته و إمنا 
يف سياق تعمل فيه التكنولوجيا دورا حامسا و . الفردية إلحداث املعرفة الصريورةمن خالل لتنظيم ل ذلك

و لتفسري هذه . ة اليت تروي املؤسسةأي أن التنظيم و الوسائل، ميثلون مكثفات للشبكة املعرفي. مسهل
  .1ةقدم الباحث عدة متغريات تتفاعل مع بعض لتتم عملية إدارة املعرف الصريورة

  : التمثالت الذهنية.ب
مناذج ذهنية يطبقها  أي  أمناط معرفية يصنع اإلنسانالعادية احلاالت أن يف  jean yves  praxيرى 

أي مؤشرات لتحسني الطاقة املعرفية ، و هو ذه الطريقة يف حالة يقظة، الستقبال  ذلك على واقعه ، و
هذا التسيري احملسن للطاقة يؤدي يف  فوري ، و اليت تتطلب رد فعلأو مشكل،أي خلل دوث حعلى 

و هو عايشها يوميا أغلب األحيان بالفرد إىل التغاضي عن اإلمكانيات اجلديدة املوجودة يف احلاالت اليت ي
  .2 ما ينعكس على الواقع التنظيمي

  :القيادة و اليقظة اإلستراتيجية. جـ
و هنا يكمن الفرق بني الفعل املربمج و بني الفعل  ترتكز على القدرة املعرفية، املنظمةإستراتيجية إن 

و هو ما . و ذلك بتطوير الوظائف اخلاصة باليقظة الداخلية و اخلارجيةاملتأسس على بعد إيستراتيجي،

                                                
1Jean-Yves PRAX , Introduction au Knowledge Management,  Polia Consulting Publications, 2004 . p1 
consulté le 14/10/2014,disponible sur le lien http://www.forumtelecom.org/pv/km_article2.pdf1   
2 Ibid,p2 
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و ،املتجددة و املتزايدة املخاطرتوقع و مواجهة يطلق عليه بالذكاء االستراتيجي أي القدرة على مواجهة 
  . 1ابتكاريهغري رمسي و معقد و حتويل كل ذلك إىل ميزات تفاعلية استباقية، ترويض ما هو 

. اجلديدةاملعقدة الوضعيات  حسبالفعل  حتويلهو فن حتريك املعرفة و االستراتيجي الذكاءأي أن 
جيعل املنظمة تواجه عديد ، مما لكل انواع اإلتصال اإلجتماعي مما جيعل املنظماتفالتنظيم ميثل جماال 

اإلجراءات  مجلة منفقط على  مدعتتال  التحديات و املعضالت املتعلقة باألفراد حيث أن قرارات األفراد
أو على أنشطة التخطيط و لكن على قدرة األفراد و التنظيم على رد الفعل و االستباق، على أن تتواجد 

  .هذه الكفاءة عند خمتلف الفاعلني مع احلفاظ على الرؤية املشتركة
  : املعىن املشترك. د
على اعتبار أن الذاتية تتحكم يف جمموعة التمثالت الفردية، يسهل تصور فكرة أن عملية البناء اجلماعي  

للتصور أو التمثل متر بالضرورة مبرحلة تقاسم لإلدراك، و املواجهة و كذا التفاوض و التداول بني خمتلف 
إمنا نظام خللق املعرفة من خالل  مبعىن أن التنظيم ليس نظام معاجلة للمعلومات و. هذه الرؤى الذاتية

  .2تداخل املعارف الذاتية
  : اللغة و الفعل. هـ

املعرفة يعتمد الفرد على اللغة بالنسبة املعرفة الصرحية و على األفعال بالنسبة للمعرفة  للتحكم يف
أو  دفاللغة ليست عامل اتصال كامل، بل هلا عدة أوجه ويربز ذلك مثال يف أن كثرة التجري. الضمنية
و من .كما أن كثرة التخصص تؤدي إىل حدوث تشويش و تعيق الفهم. تؤدي إىل عقم احملتوى التعميم

، تنتمي للجماعة اللغوية و تبقى من ناحية املعىن مرتبطة بالتجربة 3الكلمة كرمز مجاعيجهة أخرى فإن 
  .الشخصية

: خطة ماففي حوار ما ال ميكن للفردين املتحاورين أن جيتمعا على وجهة نظر موحدة إىل إذا وضعا 
أما فيما يتعلق . استماع نشيط، مشاركة، تساؤل،تكييف اإلطار الداليل،رجع الصدى،و إعادة الصياغة

املختلفة اليت ا مشتركا للوضعيات ، فالفاعلون يصنعون معنبالفعل، فهو حمرك التعلم التنظيمي

                                                
1 Ibid,p2  
2ibidem  
3 Ibidem.  
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حفز تكوين و ترسيخ املعرفة اجلماعية خاصة الضمنية و يساهم يف بث الثقة أي أن الفعل ي. يعيشوا
  .1بني الفاعلني كعامل جوهري يف تقاسم املعرفة

  
  
  : رمسلة املعرفة. و
إمثار املعرفة اجلماعية هو الذي جيعلها موجودة و إال بقيت يف و حتديدا  دون أي جهد لرمسلة املعرفة  

 فاملعرفة هي ذاتية يف طبيعتها وهذا ما جيعل رمسلتها. شكل خربات معزولة ، مدسوسة يف العقول البشرية
على رأس الصعوبات اليت تواجهها هذه العملية فكرة إجياد اخلصائص الوصفية املمكن اعتمادها من 

كل زمان و كل مكان دون إفقار احملتوى أو تعميمه ال يكون إال بربط املعىن طرف اجلميع يف 
  .2بالفاعل،بالوضعية، أو باحلدث الذي أحدث املعرفة

  :الفرد ، اجلماعة، املؤسسة. ز
: إن عملية بناء املعرفة اجلماعية داخل اجلماعة توضح التفاعالت اليت تعتمد على التواجد املادي لألفراد  

التعارف املتبادل، األدوار ، املواقف، السريورات، الثقة، املداوالت الشفوية، األسئلة و األجوبة، األنشطة 
ربز فضاءات قادرة على تفعيل هو ما يو . اخل…و املشاريع، اللغة املشتركة، املسؤوليات املشتركة

فمفهوم اجلماعة مرتبط بامتداد . اخل… املبادالت كاألروقة، املقهى، الفضاءات املفتوحة،االجتماعات ،
فالبعد األخري يفرض نظام مبادالت  اجلماعة كتنظيم و اجلماعة كفريق املؤسسة و يأخذ يف ذلك بعدين

  .3بعيدة عن هرمية التنظيم و يف أزمنة متباعدة عن املتفق عليهايتعدى اجلغرافيا و يوجد أماكن التقاء 
  
  
  
  
  

                                                
1 Ibid ,p 3 
2Ibid,p3 
3 Ibidem 
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  : احملليةالدراسات . 1

  :الدراسة األوىل  .1.1
الرهان اجلديد إلدارة املوارد البشرية  : إنتاج و مشاركة املعرفة يف   املؤسسة:" بلقوم فريد دراسة
أطروحة دكتوراه غري (بوالية وهران 9001حلالة املؤسسات احلاصلة على شهادة اإليزو دراسة

  ) 2013،  كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري، جامعة تلمسان،منشورة
  تساؤالت الدراسة . أ

  :انطلقت هذه الدراسة من تساؤل رئيسي مفاده 
  املوارد البشرية يف املؤسسة يف إنتاج و مشاركة املعرفة بني األفراد ما مدى مسامهة نشاطات إدارة

  :الرئيسي األسئلة الفرعية التالية لبصورة فعالة؟ وقد اندرج حتت مظلة هذا السؤا
 ما هي العالقة اليت تربط إدارة املوارد البشرية بإدارة املعرفة ؟  
  املعرفة؟ما هي الوسائل الضرورية اليت تدعم املشاركة يف  
 هل تشارك نشاطات إدارة املوارد البشرية يف إنتاج املعرفة يف املؤسسة اجلزائرية؟  
  أهداف الدراسة . ب          
  ا من طرف املوردإن متطلبات اقتصاد املعرفة أوجدت حاجات جديدة للمعرفة الواجب اكتسا

  البشري
 البشرية،و تترجم مدى انسجام نظام التسيري  وجود عالقة تكاملية بني إدارة املعرفة و نشاطات املوارد  
 التكامل بني أهداف وظيفة املوارد البشرية و إدارة املعرفة يساهم يف تثمني الرأس املال البشري. 

  منهج البحث . جـ
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 إىلمن أجل اإلجابة على استشكاالت الباحث يف هذه الدراسة وحتليل العناصر املتعلقة ا جلأ الباحث 
أسلوبني الوصفي و اإلحصائي، حيث اعتمد يف اجلاين النظري األساليب الوصفية و ذلك يف عرض أهم 
اإلسهامات النظرية اليت تناولت موضوع إدارة املعرفة و تنمية املوارد البشرية احلديثة و ااالت املشتركة 

، spssم اإلحصائية االجتماعية بينها،بينما استند إىل التحليل اإلحصائي باستعمال برنامج حتليل احلز
لترتيب املتغريات على حسب درجة األمهية يف مسامهتها يف إنتاج و مشاركة املعرفة يف املؤسسات حمل 

  .الدراسة
  نتائج الدراسة .د

توصل الباحث من خالل هذه الدراسة كنتائج عامة،أن متطلبات اقتصاد املعرفة أوجدت حاجات 
ساا من طرف املورد البشري  ارتبطت جبملة من املقتضيات املعرفية جديدة للمعرفة من الواجب اكت

لألفراد على غرار ما خلقته تكنولوجيا لإلعالم و االتصال من معطيات جديدة يف سوق العمل،من 
ضرورة التدريب و التكوين للتوافق مع املستوى املرتفع للمتطلبات اجلديدة ،كما أن االندماج يف اقتصاد 

ضى رفع نسبة اإلنفاق  على مشاريع البحث و التطوير،و االهتمام بالتعليم ألن اكتساب املعرفة اقت
  .معارف جديدة تزيد من فرص االندماج يف املؤسسة

أما ما تعلق بطبيعة العالقة بني إدارة املعرفة و نشاطات املوارد البشرية،فقد وصل الباحث اىل أا عالقة 
ارسات املرتبطة بالتغيري يف عمليات العمل،و حتفيز األفراد على تكاملية و ذلك من خالل  مجلة املم

التشارك يف تبادل املعرفة،وكذا التشجيع على التعلم بالعمل و التعلم باملالحظة،و هذا ما أسس لذلك 
التكامل أيضا بني أهداف وظيفة املوارد البشرية و إدارة املعرفة؛حيث حتولت ادوار إدارة املوارد البشرية  

حتسني الرأس املال االجتماعي و ترويج مفهوم قيمة إدارة املوارد البشرية،و اإلستراتيجيات األخرى  إىل
  . تبادل املعرفة طاملتضمنة خمططات التعلم املستمر ووسائ

  :تعقيب و  ما ميكن أن يستفاد من هذه الدراسة.هـ
القضايا املهمة، خاصة ما تعلق  لقد سامهت هذه الدراسة يف توجيه الباحث حنو جمموعة من املفاهيم و

بارتباط منظومة إدارة املعرفة بإدارة اجلودة الشاملة و تنمية املوارد البشرية وآليات املشاركة املعرفية  و 
أما .كذا ارتباطه مبفهوم الرأس املال الفكري و تكوين قيمة املؤسسة هذا ما تعلق بتلك املعطيات النظرية
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الدراسة كان هلا بالغ األثر يف توجيه البحث حنو جمموعة من املؤشرات ما تعلق باجلانب امليداين ف
التنظيمية اخلاصة باملؤسسات اجلزائرية،و ذلك من خالل ما توصلت أليه الدراسة امليدانية من نتائج 

  .مؤسسة جزائرية أعطت وزنا و مصداقية إىل حد ما 30استقتها من حوايل 
  

  :الدراسة الثانية 2.1
أطروحة دكتوراه غري منشورة،كلية العلوم (التعلم التنظيمي يف املؤسسة اجلزائرية،نعيجة،  رضا  دراسة

  . )2012باتنة، االجتماعية و اإلنسانية،جامعة احلاج خلضر
 الدراسة تساؤالت. أ 

 التعلم نوع هو وما املؤسسة اجلزائرية؟ يف التنظيمي للتعلم الباعثة التنظيمية السلوكات اعتماد مدى ما-

 ثنائي؟ تعلم أم أحادي احللقة؟ تعلم هو هل فيها؟ السائد التنظيمي

 اجلزائرية صعوبات؟ املؤسسة يف التنظيمي التعلم وانتشار تطبيق يواجه هل 

 متعلقة عراقيل هي أم متعلقة بالعامل املوظف؟ صعوبات هي هل الصعوبات؟و هذه طبيعة هي وما

 القيادة؟ بنوعية

 دف هل اجلزائرية؟ و املنظمة داخل التنظيمي السلوك هذا تعميم أمهية هي ما إىل اجلزائرية املؤسسة 

 متعلمة؟ منظمة تصبح أن

 الدراسة فرضيات. ب

 الثنائي يغيب التعلم و احللقة األحادي التنظيمي التعلم منط اجلزائرية املؤسسة يف يغلب. 

 و املنظمة بثقافة العامل، متعلقة عراقيل اجلزائرية املؤسسة يف التنظيمي التعلم انتشار يواجه. 

 أمهيته اإلستراتيجية رغم إىل تفعيل حيتاج بطيء املتعلمة املنظمة حنو اجلزائرية املؤسسة حتول مسار إن. 
  :نتائج الدراسة. جـ

من خالل مسار الدراسة فإن مجلة النتائج اليت توصلت إليها الباحث متحورت حول أن ما يغلب على 
التعلم الثنائي،أما  يغيب بشكل كبري و احللقة هوا ألحادي اجلزائرية املؤسسة يف التنظيمي  التعلم منط

 لوحدات أخرى و ميدانية زيارات تنظيم العمال، بني الكفاءات و اخلربات يف تبادل التكوين فتمظهر
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 مجاعي ،إضافة إىل االحتكاك بشكل املشكالت حل على التدريب وملتقيات و كذا دروس تنظيم
 ال هو و املدروسة باملؤسسات ضعيف التنظيمي شبيهة،غري أن طبيعة التعلم أحرى مؤسسات خبربات

  .أحادي احللقة تعلم يكون أن يعدو
العامل،واملنظمة،وكذا  بثقافة متعلقة عراقيل اجلزائرية يواجه املؤسسة يف التنظيمي التعلم كما أن انتشار

 العمالية فيه املشاركة تغيب مركزي تسيري /التنظيمي التعلم بأمهية الواعية التنظيمية القيادات غياب
على  تأثريه و احمليط/ التعلم على املنظمة تشجيع دون حتول اليت ذاا املنظمة واحلوار،إضافة اىل ثقافة

 وتراجـع  العمـال  بني املنازعات و الصراعات انتشار .العصبية /اإلقصاء /رمسية الغري العامل ثقافة
  .العمايل التعاون

  :تعقيب و ما ميكن أن يستفاد من هذه الدراسة.  د
 و التنظيمي التعلم ملوضوع البحث احلايل جلهة مفهوم يف إثراء التصور النظري لقد أسهمت هذه الدراسة

 اجلزائريـة  بعض املؤسسـات  من جتعل اليت الكيفيات و السبل متطلباته توضيح و خصائصه و عوامله

 و التقليديـة  املنظمات عن املتعلمة املنظمة توضيح املتطلبات،اليت ميكن أن متيزمتعلمة و كذا  مؤسسات
 جهة من امليدان يف جماالا و العوامل املؤثرة يف يناء املنظمات املتعلمة ،و إعطاء تصور عن واقع الظاهرة

سسـة  الة املؤكيفية حل ،بقراءة حتليلية السوسيولوجية مع متطلبات الدراسة منهجية تتالءم برؤية أخرى
ريين للمؤسسات اجلزائرية ملفهوم التعلم التنظيمي و أمهية انتشـار الـتعلم   اجلزائرية و مدى إدراك املُس

  .  التنظيمي داخل املؤسسة
  :الدراسة الثالثة 3.1
التطـور التكنولـوجي و دوره يف تفعيـل إدارة املعرفـة مبنظمـة       "طه حسـني نـوى    :دراسة

غري منشورة،كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجاريـة و علـوم التسـيري    أطروحة دكتوراه ("األعمال
  )3،2011،جامعة اجلزائر 

  :تساؤالت الدراسة . أ
 التكنولوجي التطور وهو واحد من املتغريات املرتبطة بإدارة املعرفة  أال متغري أثر على ركز الباحث

 أهم إحدى على التطبيق مع واالتصاالت، املعلوماتتكنولوجيا  وهو باملوضوع، املرتبط اجلزء وحتديدا
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 الذي التغيري مدى عن الكشف حماولة إىل إضافة .باجلزائر خدمة االتصاالت قطاع يف العاملة املؤسسات

ومبستوى  القرار اختاذ بعملية يتعلق فيما خاصة املعرفة، إدارة وممارسات مفاهيم حيدثه تطبيق أن ميكن
 .التنافسية وبناء مزاياها للمنظمة التنافسي الوضع حتسني وكذا املُنظمي اإلبداع

  : كالتايل لبحثنا اجلوهري السؤال كان ذلك، كل من انطالقا
 أوجه من تستفيد هلا أن ميكن وكيف أبعادها، مبختلف املعرفة إلدارة األعمال منظمة تطبيق مدى ما

 معارفها؟ إدارة تفعيل يف التكنولوجي التطور

السؤال،طرح الباحث مجلة من التساؤالت الفرعية كتفصيل للسؤال الرئيسي تدور  هذا على ولإلجابة
 :حول

 وهل التقليدية؟ اإلنتاج عناصر جانب إىل إنتاجيا عنصرا املعرفة، اعتبار ميكن هل -

 لذلك؟ مناسبة كتسمية املعريف، املال رأس مصطلح اعتماد ميكن

 اليت والتحديات املعوقات أهم هي وما عناصرها؟ هي وما املعرفة؟ إدارة هي ما -

 األعمال؟ منظمة يف تواجهها

 املعرفة؟ اقتصاد :اجلديد االقتصاد ظل يف األعمال منظمة مواصفات هي ما -

 مكانة وما باملنظمة؟ املعرفة إدارة وتفعيل إدراك يف املساعدة العوامل أهم هي ما -

 العوامل؟ هذه ضمن التكنولوجي التطور

  ؟ باملنظمة املعرفة إدارة تطبيق آثار أهم هي ما -
 واالتصاالت؟ املعلومات وتكنولوجيا املعرفة إدارة من الدارسة حمل املنظمة موقع هو أين -

  افتراضات الدراسة . ب
 إىل اختبار الدراسة هذه سعت وغاياته، أهدافه البحث يبلغ وحىت أساس التساؤالت السالفة، وعلى

 :التاليتني األساسيتني الفرضيتني

 على أبعادها مبختلف املعرفة إلدارة تطبيق هناك ليس : األوىل األساسية الفرضية

 .املنظمة مستوى

 ختزينها، املعرفة، اكتساب :هي املعرفة، إلدارة أساسية أبعاد أربعة توجد أنه مبا و
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 : التالية اجلزئية الفرضيات الفرضية، هذه عن يتفرع فإنه استخدامها، مث توزيعها

 .املنظمة مستوى على املعرفة اكتساب لبعد تطبيق هناك ليس 1-

 .املنظمة مستوى على املعرفة ختزين لبعد تطبيق هناك ليس 2-

 .املنظمة مستوى على املعرفة توزيع لبعد تطبيق هناك ليس 3-

 .املنظمة مستوى على املعرفة استخدام لبعد تطبيق هناك ليس 4-

 املعلومات تكنولوجيا بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال : الثانية األساسية الفرضية

 .باملنظمة املعرفة إدارة ٕو واالتصاالت

 : التاليتان اجلزئيتان الفرضيتان الفرضية، هذه عن تتفرع و

 .املعرفة دارةٕوا املعلومات تكنولوجيا بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال 1-

 .املعرفة دارةٕوا االتصاالت تكنولوجيا بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال 2-

 إلحدى العامة املديرية يف أجريت اليت امليدانية الدارسة خالل من الفرضيات هذه باختبار نقوم وسوف

  .اجلزائرية اتصاالت مؤسسة وهي واالتصاالت، املعلومات ميدان يف العاملة اجلزائرية املؤسسات أهم
  مناهج الدراسة . جـ

 :التالية البحثية املناهج على الباحث اعتمد الدراسة، إشكالية ملعاجلة حماولة يف

 على االعتماد من خالل البحث، هلذا النظري اجلانب تغطية يف أفاد الذي : التحليلي الوصفي املنهج -أ

 وندوات ومؤمترات وأحباث ودوريات ودراسات كتب من املنشورة، وغري املنشورة العلمية املراجع

 إىل باإلضافة الدراسة، مبوضوع ذات االهتمام اإلجنليزية، أو الفرنسية، أو العربية، باللغة سواء علمية،

 اخلاصة الدورية والتقارير الرمسية القانونية الوثائق ببعض االستعانة فضال عن ،)اإلنترنيت( شبكة

 .حمل الدراسة باملؤسسة

 هلذا امليدانية إجراء الدراسة يف سامهت اليت والوسائل باألدوات أمدنا الذي : احلالة دراسة منهج -ب

 الوثائق حتليل الشخصية إضافة إىل اعتماده على أداة االستمارة،و كذا املقابالت يف واملتمثلة البحث،

  .املبحوثة باملؤسسة اخلاصة الدورية التقارير يف واملتمثلة : الرمسية
  :نتائج الدراسة . د
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 توصل إليها الباحث من خالل،اقتحامه هلذا املوضوع ميدانيا إىل أن املنظمـة  متحورت مجلة النتائج اليت

 عمليـات  نِسيب بشكل املعرفة،وتطبق إدارة هذه ا جاءت اليت املبادئ معظم على تعتمد الدراسة حمل

 املـوارد  أهم من املعرفة املؤسسة ،كما تعترب)املعرفة واستخدام توزيع،  ختزين، اكتساب،(املعرفة  إدارة

 مث عنها واكتسـاا  للبحث جاهدة املنافسني،وتسعى عن باقي التميز صفة هلا حتقق اليت اإلستراتيجية 
املعرفة،كما  إلدارة واضحة إستراتيجية اعتماد إىل يفتقر يبقى ذلك أن بني أفرادها،غري ونشرها تطويرها

باملؤسسة، إضـافة إىل   املعرفة واكتساب إلنشاء كأداة والتطوير البحث أسلوب غياب الحظ الباحث
واملعرفة الضمنية،كما ميكن اإلشارة إىل  الصرحية املعرفة : األساسيني املعرفة نوعي بني املنظمة تفريق عدم

 دعامـة  البشرية للمؤسسة،يشكل املوارد ضمن البيانات وهندسة املعلومات جماالت يف خمتصني وجود

  .عملياا إضافة واستغالل املعرفة إدارة أبعاد استيعاب تسهل أساسية
  :تعقيب و ما ميكن االستفادة منه من هذه الدراسة . هـ

استطاع الباحث و بشكل الفت يف اإلحاطة بكل املناحي النظرية املرتبطة مبنظومة إدارة املعرفة،خاصة ما 
تعلق بالشق املادي و اللوجسيت و هو حمل اهتمام الدراسة باألساس،و هو يعد جزء مهما و أحد 

ة متعمقة يف حتليل دور املتغريات األساسية الواجب توافرها من متطلبا ت إدارة املعرفة،أين كانت الدراس
هذا املتطلب بشكل مستفيض و كاف،ساعد الدراسة على الراهنة على تسليط الضوء على شقي هذا 
املتطلب و اللذان يقصد ا تكنولوجيا املعلومات،و تكنولوجيا االتصاالت يف إحدى أهم املؤسسات 

زائر ،و ذلك من خالل اإلشارة اىل االقتصادية اجلزائرية ذات الطابع ا خلدمي و هي شركة اتصاالت اجل
آليات و تطبيقات تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف تنشيط نقل املعرفة و اخلربة و املعلومات بني 

املعرفة يف  انسياباألفراد،واألهم أساليب و طرق قياس تكنولوجيا املعلومات و االتصال و أثرها على 
  .إطار املؤسسة

2 
  :الدراسة األوىل 1.2

قياس أثر إدراك إدارة املعرفة يف توظيفها يف املؤسسات ": هيثم علي إبراهيم حجازي: دراسة
بناء منوذج لتوظيف إدارة  باجتاهاألردنية،دراسة حتليلية مقارنة بني القطاعني العام و اخلاص 
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أطروحة دكتوراه غري منشورة،كلية الدراسات اإلدارية و املالية العليا،جامعة عمان العربية ("املعرفة
  ) 2005للدراسات العليا،

  
  :مشكلة الدراسة.أ

انطلقت هذه الدراسة من حماولة فهم حالة املؤسسات األردنية يف ظل ضغوط املنافسة العاملية و اليت 
أين كان من الضروري النظر هلذه ،أمام حركة انتقال السلع و اخلدمات ولدها إزالة احلدود و العوائق

موضوع هذا األساس فإن الدراسة حاولت املعرفة و اإلبداع و على على ملتغريات برؤية جديدة تعتمد ا
  :إدراك إدارة املعرفة يف توظيفها يف املؤسسات األردنية من خالل طرح مجلة من األسئلة متحورت حول

جوداا،و أهدافها،و دور القيادة ملؤسسة األردنية مفهوم إدارة املعرفة،ودورها،و موتدرك اهل  -
 املرتبطة هلا ؟

 هل للمنظمات األردنية قدرة على توليد املعرفة و نقلها و التشارك فيها ؟ -

  ؟أوساطهاهل تتداول املنظمة األردنية املعرفة داخل  -
  :مفادها افتراضاتهذه الدراسة انطلقت من و تأسيسا على التساؤالت السالفة فإن . ب
  α0 ,05ال يوجد أثر إلدراك املنظمات األردنية ملفهوم إدارة املعرفة  يف توظيفها عند مستوى الداللة  -

 α0 ,05ال يوجد أثر إلدراك املنظمات األردنية لدور إدارة املعرفة  يف توظيفها عند مستوى الداللة  -

=  
 α0ال يوجد أثر إلدراك املنظمات األردنية يف ملوجودات إدارة املعرفة  توظيفها عند مستوى الداللة  -

,05. 
إدارة املعرفة  يف توظيفها عند مستوى الداللة لدور القيادة يف  ال يوجد أثر إلدراك املنظمات األردنية -
α0 ,05 = . 

  :هج الدراسةمن. جـ
بالرجوع لطبيعة املوضوع و متغرياته و عينة البحث املستهدفة،و حبكم أن الدراسة هي دراسة مقارنة بني 

، ةاإلحصائيمجلة من األساليب الوصفي و القطاع العام و القطاع اخلاص فإن الباحث قد اعتمد املنهج 
املبين على مقياس ليكرت على أدوات حبثية وصفية يف األساس و هي املتمثلة يف االستبيان  حيث اعتمد
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،بينما استند إىل التحليل اإلحصائي باستعمال برنامج حتليل احلزم اإلحصائية االجتماعية لقياس االجتاهات
spss عدمها، بغرض التوصل لوجود فروق بني استجابات أفراد العينة .  

  
  :نتائج الدراسة . د

توصلت الدراسة اىل أن املنظمات األردنية سواء العامة أو اخلاصة تقوم بتوظيف إدارة املعرفة يف أعماهلا 
املفهوم ،والدور،و : و غن كان ذلك بدرجة حمدودة،أي أن هنالك إدراك  إدارة املعرفة من ناحية 

بدرجات متفاوتة،كما توصلت  املوجودات،و األهداف،و الفوائد،و قيادة املعرفة،و الثقافة التنظيمية،و لو
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى اإلدراك للمنظمات األردنية العامة و بني  إىلالدراسة 

  .املنظمات اخلاصة خبصوص إدارة املعرفة و حمتواها
،من املنظمات األردنية، العامة و اخلاصة،متارس عمليات إدارة املعرفة أنكما دلت نتائج الدراسة على 

حيث توليد املعرفة،و التشارك فيها،و التعلم التنظيمي يف ضوئها،و أن مثل هذه املمارسات هي نتيجة 
أنه ال توجد فروق و أوضحت النتائج أيضا .بلوغ املنظمات املبحوثة مستوى من إدراك إدارة املعرفة

اخلاص و العام و أن مثل  ذات داللة إحصائية فيما تعلق مبمارسات عمليات إدارة املعرفة بنب القطاعني
     . هذه املمارسات جاءت متقاربة التوجه

  :تعقيب و ما ميكن االستفادة منه من هذه الدراسة . هـ
كان هلذه الدراسة أثر إجيايب على دراستنا الراهنة خاصة ما تعلق مبتغري إدارة املعرفة، و كل ما تعلق ـا  

و دورهـا إضـافة إىل     املنظمات و كذا إدراك أمهيتهامن حيث املفهوم و إمكانية إدراكها من طرف 
هـو  ) ما نعتربه مرتبطا مباشرة بالدراسة الراهنـة (عملياا من التوليد و التخزين و املوجودات و األهم 

هذ ا املتغري هو من بني األبعاد املهمة اليت تم بتحليلـه   اعتباربإدارة املعرفة على  ارتباطهامتغري القيادة و 
املعرفة،و عليه فقد كان هلذه الدراسة بالغ األمهية يف  إدارةاستنا الراهنة،حيث أنه من أهم متطلبات يف در

  .و إدارةإلقاء  الضوء على مجلة املؤشرات املرتبطة مبنظومة القيادة 
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  :الدراسة الثانية 2.2
اخلطوط  دراسة حالة أثر التدريب على األداء باملؤسسات العامة " :دراسة أمحد بن بشري املدين 

،كلية الدراسات ،أطروحة دكتوراه غري منشورة(" باململكة العربية السعودية اجلوية العربية السعودية
  )2009العليا،جامعة النيلني،

  

هدف هذا البحث إىل توضيح أثر التدريب على أداء العاملني مبؤسسـة اخلطـوط اجلويـة العربيـة     . أ
كمـا  , ية االستثمار للكادر البشري داخل املؤسسة عن طريق التدريبباململكة و إبراز عمل. السعودية

وذلك بتقييم عمليـات  ) مشكلة التدريب( يهدف هذا البحث إىل تشخيص املشكلة موضوع البحث 
التدريب باملؤسسة وحتديد مواطن الضعف والقوة فيها وذلك يف إطار منوذج لتطوير األداء التـدرييب يف  

  .املؤسسة 
  :افتراضات الدراسة .ب
بني املفاهيم العلمية ملبادئ التدريب السائدة حالياً يف املؤسسة وبـني   توجد فروق ذات دالة إحصائية-

  .املفاهيم العلمية الواجب تطبيقها
بني مستوى األداء حالياً ومستوى األداء الواجب توافره باسـتخدام   توجد فروق ذات دالة إحصائية-

  .التدريب لتحسني األداء
بني توفر الدورات التدريبية باخلطوط السعودية وبني ارتفاع مسـتوى   توجد فروق ذات دالة إحصائية-

 .األداء

سعودية وإقبال املوظفني بني تنوع الدورات التدريبية املتاحة باخلطوط ال توجد فروق ذات دالة إحصائية-
 .عليها

بني حصول املوظفني باخلطوط السعودية على دورات تدريبية ودرجة  توجد فروق ذات دالة إحصائية-
  .إحساسهم بالرضا الوظيفي
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  :منهج الدراسة و أدواا.جـ
 و الوصفي املسحي و هذا باعتماد ه على مجلـة مـن األدوات أمههـا    الوصفي املنهج  الباحث اعتمد 

حيث قام كأداة أساسية جلمع البيانات، وأساساً ملعرفة آراء واجتاهات عينة البحث،  االستمارةأسلوب 
الباحث باالعتماد على استمارتني األوىل كان موجها للموظفني املسندة غليهم وظائف متوسطة، أمـا  

  .االستمارة الثانية فقد كانت موجهة للموظفني الذين حيتلون مناصب عليا

   :ج الدراسةنتائ.و
  :لقد أمكن هلذه الدراسة التوصل جلملة من النتائج املرتبطة مبنطلقات الدراسة نسردها يف العناصر التالية

املستمر وأساليب التدريب العصرية،إضافة اىل عن مواكبة التقدم غري قادرة املناهج واحملتويات التدريبية -
 .والبحثيةعدم ربط التدريب باملراكز واملكتبات التدريبية 

عدم وجـود دورات بالقـدر   ثة يف التدريب مثل التعلم عن بعد،و كذا عدم تطبيق األساليب احلدي -
 .املطلوب يف اال الفين والتقين والصيانة 

رة التدريبية من الناحية الدو رِصقامة،إضافة إىل قَرات لتحديد موعد الدورات املُعدم التنسيق بني اإلدا-
 .ال توجد قاعدة بيانات خاصة باملتدربني وال توجد متابعةالزمنية،كما أنه 

عدم تطبيق الدورات التدريبية يف أرض الواقع يف العمل وعدم االستفادة من املهـارات الـيت تلقاهـا    -
تعارض مواعيـد إقامـة   .ال يتم تصميم الدورات التدريبية حسب حاجة العمل .املتدرب أثناء التدريب

 .ل املتدرب الدورات التدريبية مع عم

  :تعقيب و ما ميكن االستفادة منه من هذه الدراسة . هـ
يف مؤسسة اخلطوط السعودية، يف حماولة لفهـم ذلـك    حاولت هذه الدراسة تعقب موضوع التدريب

تدريب و بني ما يرتجى من أداء أو من عائد معريف و مادي و عملي من هذا  االرتباط بني ما يقدم من
فقد سامهت هذه الدراسة يف تسليط الضوء على جمموعة مهمة من املتغريات املرتبطـة  التدريب، وعليه 

بالعملية التدريبية و كيفية بناء استراتيجيات تدريبية مرتبطة أساس مبا تتطلبه املؤسسـات و األفـراد و   
  .يدا املتطلبات األدائية الوظيفيةحتد
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اليت و املطّبات اليت ميكن أن تعتر ض جنـاح   فهم مجلة املشكالتو عليه فقد سامهت هذه الدراسة يف 
،و ) (e-trainingثة يف التدريب مثل التعلم عن بعداألساليب احلديالتدريب خاصة ما ارتبط بغياب 

و آليات  متطلبات األفراد و بني الربامج التدريبية و ما تقدمه املراكز التدريبيةبني كذا مشكالت التنسيق 
 .املكان و املواعيد و الربامجالتدريب من ناحية الزمن و 

3 
  الدراسة األوىل 1.3

Isabelle corbett: Entre discours stratégique et  pratique organisationnelle : Une 
mise en intrigue de la  gestion des connaissances dans la Branche Ciment. (Thèse 
de doctorat non publié, l’École Centrale Paris, 2009.) 

  :مشكلة الدراسة . أ
آليات  اشتغال وصف وفهم إن املشكلة األساسية اليت تتمحور حوهلا هذه الدراسة هي حماولة فهم و 

عكس السياق يمنظور  صياغةهذه املنظومة اليت تستدعي . إدارة املعرفة داخل املنظمةمنظومة ديناميات 
 مجلة ، فضال عناملستند إىل املعرفة نظام اإلدارة ميكن من خالله إدخالالذي املالئم التنظيمي واملؤسسي 

ومن خالل . إلدارة املعرفةالتنظيم  يفختلفة املستويات امل كل ألطراف الفاعلة علىل املختلفةالقراءات 
لواقع التسيري يف جمال دراسته امليدانية يف جمال  مجلة املالحظات اليت استقاها الباحث من خالل مشاهداته

الصناعة خرج جبملة من األسئلة اليت حتاول فهم ذلك االنفصام بني اخلطاب باملتعلق بإدارة املعرفة وواقع 
  :التطبيق

  ملاذا يتم تبين منظومة إدارة املعرفة؟  
  املعرفة؟ كيف ميكن للفاعلني يف خمتلف املستويات التنظيمية إنتاج آليات إدارة 

  و أخريا هل ميكن آلليات إدارة املعرفة تغيري منظومة التسيري يف املنظمات؟ 

  :منهجية البحث. ب
و ذلك باستخدام أداة املالحظة باملعايشة أين قام الباحث  منهج دراسة احلالةارتأى الباحث  اعتماد 

،و هذ ما ) 2008-2005(سنوات  3باالندماج يف إطار النسيج التنظيمي للمؤسسة وذلك ملدة 
مكنه من مالحظة مجلة العمليات اهلادفة لرمسلة ونقل املعرفة ،و خاصة ما تعلق جبملة اخلربات التقنية 
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،كذلك اعتمد الباحث آلية البحث التارخيي و ذلك يف تتبع مسار ) واجلودةخرباء العمليات، الصيانة (
  .سنة يف قطاع اإلمسنت  20تطبيق منظومة إدارة املعرفة خالل 

  
  

  :نتائج الدراسة . جـ
لقد استندت الدراسة اىل عدة تصورات نظرية،وذلك بغرض إلقاء الضوء على اجلوانب املتعددة 

املنظمات أين كانت للباحث القدرة على شرح الظاهرة من خالل حتليل لديناميات إدارة املعرفة يف 
متعدد املستويات و الذي ربط بني عدة نقاط نظرية،جتاوزا للتركيز على مفهوم واحد أو متغري بعينه،لذا 
جاءت الدراسة مؤكدة على ذلك الترابط بني إدارة املعرفة و إدارة الكفاءات، حيث أكد الباحث على 

لتواصل بني منظومة إدارة املعرفة و آليات إدارة الكفاءات، هو السبب يف انسداد قد تعرفه أن غياب ا
، لذا فإن الباحث يؤكد يف النهاية على )هذا ما تعلق بالشق النظري(عمليات إدارة املعرفة يف النهاية 

يري اإلستراتيجي بل على عدم تقسيم أو التمييز بني احلقول املعرفية ذات العالقة بعلوم التسيري و بني التس
  .العكس جيب بناء جسور معرفية لتالقي كليهما

و يؤكد الباحث أن ذلك الفارق بني اخلطاب اإلستراتيجي و املمارسات التنظيمية يبدو واضحا، إذا ما  
ي مت اعتماد منظومة إلدارة املعرفة حتلُ حمل مهام تنظيمية أخرى،حيث أن املهمة الرئيسية هلذه املنظومة ه

 )  (accroitre la légitimité de l’entrepriseإعطاء وزيادة طابع الشرعية للمؤسسة 
داخليا و خارجيا، كما أن ممارسات إدارة املعرفة تتأسس على على ترميز املعرفة و انتقاهلا عرب القنوات 

، غري أن الفهوم الداخلية للمؤسسة إلعطاء مصداقية أكرب هلذه املعرفة و املعلومات،و بالتايل للمؤسسة
املختلفة لألطراف الفاعلة يف إدارة املعرفة و الذين حيتكرون تسيريها جتعل من املنظومة مركز سلطة 

  .إستراتيجي،ينتج عنه صراع و مقاومة من طرف متلقي هذه املعرفة
  :تعقيب وما ميكن أن يستفاد من هذه الدراسة.  د

ري يف إفادة الدراسة احلالية يف عديد اجلوانب خاصة ما ميكن القول أن هذه الدراسة قد سامهت بقدر كب
تعلق بالتأصيل النظري ملوضوع إدارة املعرفة و حتديدا األصول النظرية و املقاربات التحليلية،خاصة ما 
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كذلك ما ارتبط باإلجراءات و الضرورات امللّحة لتبين واعتماد برمسلة املعرفة،تعلق بآليات ما يعرف 
عرفة،و األهم  تلك الرؤية املنهجية اليت عوجل ا املوضوع و اليت من خالل ذلك التتبع منظومة إدارة امل

  . التارخيي لكيفيات بناء املعرفة التنظيمية يف املؤسسة حمل الدراسة
  

  لثانيةاالدراسة   2.3
Etude de : Catherine Kelly SELLIN, Des organisations centrées processus aux 
organisations centrées connaissance :la cartographie de connaissances comme levier 
de transformation des organisations. Le cas de la démarche de « Transfert de 
Savoir-faire » chez Total (thèse de doctorat non publié, école centrale des arts et 
manufactures, paris, 2011) 

  :تساؤالت الدراسة  .أ
انطلقت هذه الدراسة بعد حتليل جمموعة من العوامل اليت أدت إىل حتول املؤسسات اليوم من ذلك النمط 

اىل طرح التساؤل التايل ماهي ) الطبعة الثانية (التقليدي إىل املنظمات اليت وصفها الباحث باملؤسسات 
ة حول املعرفة ؟و ذلك آليات حتول املنظمات من تلك املتمركزة حول العمليات اىل منظمات متمركز

من خالل استخدام خرطنه املعرفة يف إطار عملية التحول هذه،هذا الطرح الذي يؤدي إىل تصور جسور 
أين كانت .لالنتقال من ما هو فردي إىل ما هو مجاعي،بغرض الوصول إىل املنظمة املؤسسة على املعرفة

ماذج املسامهة يف بث املعرفة يف شركة توتال الدراسة امليدانية هادفة إىل حتليل مجلة التفاعالت و الن
Total  املعرفة  خرطنهو ذلك من خالل اعتماد أسلوب(cartographie des connaissances )   

و نشري هنا إىل أن الدراسة مل تنطلق من افتراضات بل كانت مستندة إىل أهداف تطبيقية و  . ب
  :سني مهاذلك بالتعاون مع شركة توتال للوصول هلدفني رئي

تصور قصري املدى إلدارة املوارد البشرية وأداءها،استنادا على  ختصيص املوارد الالزمة و املناسبة و يف  -
  .األوقات املناسبة، بغرض التكيف و قيود اإلنتاج واألهم كيفية إدارة املخاطر

ة يكون حممي متعلق بإنشاء قاعدة بيانات للمعرفة تتأسس على نظام للمعلوماتياستثماري هدف  -
  .مكانيا،بغرض التحكم يف املعارف و اخلربات يف الوقت املناسب بفاعلية أكثر و إنتاجية أكرب

  :منهج البحث  .جـ
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بالنظر لطبيعة البحث االستكشافية و لتداخل موضوع البحث مع مجلة من التخصصات املعرفية و 
 recherche –interventionnel منهج البحث التدخليالبحثية املختلفة فإن الباحث اعتمد على 

بالنظر لطبيعة البحث،الذي هو يتميز بتلك الصيغة التشاركية بني املؤسسة البحثية و املؤسسة حمل البحث 
  .و العاملني ا

  :نتائج الدراسة  .د
 لقد ركز حتليل الباحث ملُجمل نتائج دراسته فيما تعلق خبرطنة املعرفة على ثالثة أبعاد رئيسية هي الفرد،

ومن خالل ذلك فقد توصل إىل أن املعرفة . اموعة، املنظمة،و ذلك يف فهم آلية انسياب اخلربة بينها
الفردية هي مورد جد معقد ،فهي غري مادية،متقلبة،و دينامية،ويصعب حتديدها على صعيد املؤسسة يف 

أمكن إخراج األفراد هذه احلالة،وعليه فإن خرطنة املعرفة مكّن من حتديد هذه املعارف  و من مثة 
أصحاب اخلربات  من حالة الفاعل املعزول إىل حالة من االنتماء إىل شبكة من الفاعلني ،أما على سبيل 
اموعة فقد أمكن الوصول إىل بناء شبكة للمعرفة يف إطار فرق العمل، هذه الفرق اليت أصبحت هلا 

رى و بالتايل توسيع اإلمكانيات و كذلك إمكانية االنفتاح على جمموعات أخرى أو فرق عمل أخ
الشبكات املعرفية و األدائية،أما على صعيد املؤسسة أمكن الوصول اىل منط من اإلدارة األفضل للمخاطر 
املرتبطة بإدارة املعرفة، إضافة إىل إمكانية  جتميع املعارف و دجمها يف إطار إستراجتية العمل،و كذا تصور 

  .   دارة املعرفةمنط من إدارة األداء متعلق بإ
  :قراءة نقدية و ما ميكن أن يستفاد من هذه الدراسة.هـ

بالنظر للحقل البحثي الذي انتمت له الدراسة،فهي قد ركزت على مقاربات تسيرييه حبتة يف الغالب 
األعم من البحث،و هذا كان ظهر جليا فيما اعتمدته من أدب نظري،أين ركزت على تلك التصورات 

عرفة ككيان استثماري طويل األمد،إضافة إىل ذلك  و من الناحية امليدانية فقد كانت اليت نظرت للم
قراءة الباحث للمعطيات املتوافرة له قراءة فوقية حيث كانت له إسقاطات نظرية على الواقع و 

   .استنتاجات غري مؤسسة على تقصِ ميداين واضح
خاصة يف جانبه (تأسيس ملوضوع حبثنا الراهن إال أنه يف العموم ساعدنا هذا البحث و بشكل كبري لل

و ذلك من خالل تعرضه آلليات انتقال املؤسسة من املنظومة التقليدية إىل منظومة إدارة املعرفة )النظري
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هذا االنتقال الذي تأسس عند الباحث من خالل آلية خنة املعرفة على املستوى الفردي و على طَر
  .  مستوى فرق العمل و أخريا على مستوى املنظمة

  
  

  الدراسة الثالثة. 3.3
Etude de : Ghislaine Larouche,  L’encadrement post-formation et le transfert des 
apprentissages en milieu de travail en contexte de coopération internationale, (thèse 
de doctorat non publié, Département de psychopédagogie et d’andragogie Faculté 
des sciences de l’éducation,  Université de Montréal, 2006.) 

  :تساؤالت الدراسة .أ
يف جمال بغرض اقتراب الباحث من مدى فعالية التدريب على مستويات  نقل التعلم  يف وسط العمل 

  :التعاون الدويل،فقد انطلق الباحث من السؤال التايل و الذي مفاده 
  و نقل التعلم يف وسط العمل يف جمال التعاون الدويل؟ ما هي خصائص اإلشراف ما بعد التدريب

  أهداف الدراسة  .ب
نقل التعلم املستخدمة يف برامج التدريب املهين يف خمتلف القطاعات يف  اإلشراف حتديد استراتيجيات -

  .مع حتديد أيها األهم و أيها األكثر حاجة
بني  تشجع على نقل التعلم  مجلة اآلليات اليتوحتديد  ،بعد التدريب اإلشراف ماحتديد خصائص  -

  .يف أوساط العمل املتدربني
  .كيفيات تذليلهاما بعد التدريب و يف مرحلة نقل التعلم  العوائق اليت حتول دون التعرف على مجلة -

  منهجية البحث .جـ
ارتكز الباحث حبكم طبيعة حبثه على املنهج الكيفي أين قام بإجراء مقابالت مع املستهدفني بالدراسة أين 

ى كانت املقابالت تستهدف ثالثة مستويات من املبحوثني شكلت يف النهاية عينة الدراسة،أما املستو
األول فهم املتدربني املمثلني موعات خمتلفة من الوظائف و األعمال املتعلقة بالتعاون الدويل، أما 
املستوى الثاين فتمثل يف املشرفني أو املسؤولني القائمني بصورة مباشرة على عملية تأطري و تكوين 

  .ة التنظيمات املرتبطة بالتعاون الدويلاملتدربني،أما املستوى الثالث فتمثل يف املدراء أو املمثلني عن جمموع
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  نتائج الدراسة .د
انطلق الباحث يف البداية من مسلمة أن مرحلة التدريب و ما قبلها،يتم التركيز عليهما بشكل الفت 
خالفا ملرحلة ما بعد التدريب، و هذا ما أرجعه ألسباب مادية حبتة أي ميزانية التدريب اليت تنقضي مع 

ريب،و هذا ما يجهض إمكانية تقييم العملية التدريبية و هذا ما طرحه الباحث خلصه انقضاء فترة التد
الباحث يف إشكالية االستثمار يف التدريب،و املعرفة و ضرورة إعادة النظر و االهتمام أكثر باملرحلة 

  .ة للتدريب و املرحلة التقوميية و مردودية التدريب على مستوى العملديِبعالَ
الباحث من خالل اقترابه من املوضوع  التركيز على العوامل املرتبطة مبحيط العمل و ذلك لقد حاول 

بعد مرحلة التدريب،أين ركز اهتمامه على مدى إدراك املستهدفني أو املشاركني يف البحث ألمهية نقل 
تأطري على جناح ،و ملعرفة أثر اإلشراف و ال)و هو يقصد هنا النقل اإلجيايب (املعرفة و اخلربة و التعلم

عملية التدريب،اعتمد الباحث مقاربة متعددة األبعاد و املستويات و اليت متثلت يف الفرد ، فرق العمل،و 
  .املنظمة

أما على مستوى األفراد أقر الباحث بأن لإلشراف و التأطري له بالغ األثر يف نقل املعرفة  و هذا دون 
  .ظيمي و اجلو العالئقي املرتبط باملتدربني،و دوافعهم و سلوكامالتقليل من أمهية املدربني،و احمليط التن

أما على املستوى اإلشراف فقد أكد الباحث أن األعباء الوظيفية و اإلدارية كانت األسبقية على مهام 
التأطري،كذلك سيطرة دور املسري و املنسق على دور املُؤطر و املشرف،أما على مستوى املنظمة فإن 

إىل أن أهم عامل مرتبط بنجاح التدريب هو التزام املنظمة، و سياستها اجتاه التدريب و  الباحث توصل
  . كذا مبدى توافر ثقافة قيادية تعترف باألمهية اإلستراتيجية للتدريب

   :تعقيب و ما الذي ميكن االستفادة منه من هذه الدراسة . و
،عدم حتديد الباحث ألي من املناهج الكيفية اليت من املآخذ اليت ميكننا أن نعقب ا على هذه الدراسة 

  أشار إليها يف موضوع حبثه، أين أشار فقط إىل أداة مجع البيانات اليت اعتمدها و املقابلة،إضافة اىل حجم 
فردا و هو بطبيعة احلال يضعف و بشكل كبري  من مصداقية ما  28العينة اليت كانت ال تتجاوز 

  .ألقل ميكن القول ا و لكن بتحفظئج أو على اتوصلت إليه الدراسة من نتا
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و يف احملصلة كان هلذه الدراسة  األثر احلسن على توجيه دراستنا الراهنة حنو زوايا ومناحِ كان من 
املمكن أن نتجاوزها دون اإلحساس بأمهيتها،خاصة ما تعلق باملستويات اليت ميكن قياس فاعلية 

على مستوى إستراتيجية التدريب ا، وهو ما نقصد به املستوى الفردي و مستوى مجاعات العمل و 
املنظمة ككل خاصة ما تعلق بأمهية جانب الثقافة التنظيمية و جانب البعد القيادي يف إجناح هذه 

  .  اإلستراتيجية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :استخالص
الـرؤى  على مجلة مـن التصـورات النظريـة و    إلقاء الضوء؛حاولت الدراسة من خالل هذا الفصل

ض هلـا لتتبـع   عـر اليت كـان مـن املهـم الت   من اليت أسست للفكر التنظيمي يف امل،و الفكرية 
لدراسة التنظيمات  إبتـداءا باملـدارس الكالسـيكية و مـرورا      صريورة التصورات النظرية املُؤسسة

و الـتعلم، ووصـوال إىل   اليت حاولت اخلوض يف موضـوع املعرفـة التنظيميـة    باملدارس السلوكية و
 Peter sengé  خاصة تلك اليت أسـس هلـا كـل مـن بيتـر سـينجِ      ذج التصورية احلديثة النما

،حـول موضـوع املعرفـة التنظيميـة و مجلـة احلـدود و        jean yve praxوجون إيف براكس 
  .كل تلك البنية التفاعلية للمعرفةالعناصر اليت ميكن أن تش
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حاولـت تالمـس مجلـة مـن املواضـيع      كما مت التعريج على مجلة من الدراسات املشاة و الـيت  
سـات  ذات العالقة مبتغريات الدراسة الراهنة،و اليت كانت تتمـايز بـني الدراسـات احملليـة و الدرا    

العربية و غريها من الغربية ،و اليت كان اختيارها مبنيـا علـى مـدى إمكانيـة اإلفـادة منـها يف       
ء كانـت هـذه املعاجلـة نظريـة أو     دراستنا الراهنة و يف كيفية معاجلة مـتغريات املوضـوع سـوا   

  .ميدانية
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  متهيد 
ـ   حجر از األساسـية للتنميـة اإلنسـانية واحلضـارية،و    ينظر إىل املعرفة اليوم على أا قاعـدة االرتك
لـيس ذو مردوديـة إذا مل يكـن صـاحب إبـداع و      األساس لبناء جمتمع املعرفة؛فرأس املال البشري 

ـ ،بإمكاـا  )أساسـا  مبدعةطاقات  ونقصد هنا(كونه من أهم صناع املعرفة ،حتديث و  املعرفـة   قختلي
 املسـتقبل  تنـازع  ف.و هذا هـو األهـم    تهاو مشاركتقفيها عليها  و التمييز بني ما يتوافر من معارف 

اكتسـاا وتوزيعهـا أو   كيفيـة  بل حـول املعرفـة و   ، اليوم ليس حول مفهوم الثروة التقليدي يدور
  .تجددةعلى اعتبار أا الثروة الدائمة و امل) أي املعرفة ( احتكارها أين هي

ـ سيحاول هذا الفصل و عليه  ـ  املعرفـة  إدارة واملوسوم بـ مالمسـة مجلـة مـن    ؛تطلباتاملو  ةاملاهي
 املعرفـة  طبيعة العالقـة بـني مجلـة املفـاهيم     على بداية بالتعرف ذات العالقة و املوضوعات العناصر 

ـ  أمـا  األول، املطلب يف وذلك املعرفة إلدارة ،كمدخل"املعلومات البيانات، فضـمناه   الثـاين  باملطل
 ويف املعرفـة،  إدارة وأهـداف  أمهيـة  مشـل  فقـد  الثالث املطلب أن كما املعرفة، إدارة ومفهوم نشأة

 ورأس املعلومـات  تكنولوجيـا  مـع  املعرفـة  إدارة بـني  القائمة العالقة إىل تطرقنا األول املبحث ختام

  .املعريف املال
  :مفاهيم و أساسيات: مدخل إىل املعرفة. 1

ت العقود األخرية حتوال كبريا يف حياة األفراد يف اتمعـات يف قسـم كـبري مـن العـامل أو      لقد شهد
ما ندعوه بالعامل املتمدن، أين انتقلت هـذه اتمعـات مـن جمتمعـات تعتمـد علـى الصـناعة إىل        

لقـد أصـبح بالفعـل الفهـم     .حاضرا ومسـتقبال جمتمعات تعتمد أكثر فأكثر على املعرفة و املعلومات 
ساسي للمعرفة و املعلومات ضروريا كما كانـت املهـارة الزراعيـة ضـرورية يف عصـر الزراعـة       األ

واملهارة الصناعية اليدوية يف عصر الصناعة ، وعليه فإن املعرفة ـذا املنطـق محلـت ذلـك الرصـيد      
ـ     ل الواسع و اهلائل من املعلومات و اخلربات و التجارب اليت استطاع اإلنسـان أن جيمعهـا عـرب مراح

فاملعرفـة يف  . التاريخ حبواسه ،و فكره ،و عقله  حني استطاع التكيف مع واقعـه و حـلِ مشـكالته    
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و النشـاط البشـري اهلـادف لفهـم      1 )التارخييـة (شكلها العام تتجلى يف تلك العملية االجتماعيـة  
  .الواقع 

ـ ) أي املعرفـة (خربنا عن ذلك اجلدل حـول طبيعتـها   تاريخ الفكر البشري يإن  ي حـني  نظـر   ، فف
تعطى للمؤمن و تحجـب عـن غـري املـؤمن، فـإن هنالـك مـن         إهليةإليها البعض على أا منحة 

تصورها من خالل اعتداده بالعقل بوصفه بديالً  وحيدا للحصـول علـى أي منـط مـن املعـارف؛يف      
يهـا  و على أا عمليـة توليفـة تشـترك ف   من أرجعها إىل أُصولٍ حسية خالصة ، أذلك هنالك مقابل 

 املؤسسـات  عمـل  أسـاليب  يف الكـبري  التحول أما يف إطار الفكر التنظيمي فإن. كل األقانيم السابقة

ـ  أسـاليب  ظهـور  ساهم يف رأمساهلا يف همام جزءا املعرفة أصبحت بعدما  إيل سـعي ت ةجديـد  ةإداري

 يف املنافسـني  علـى  تتفـوق ا  جتعلـها  املزايا الـيت  ببعض التمتع غيةب اجلديد العصر تراكماتمواكبة 
  .السوق

  ،املعرفة أي عالقة ؟ البيانات ،املعلومات .2
من أهم اخلطوات اإلبستيمية يف فهم مفهوم إدارة املعرفة، شرح مجلـة مـن املفـاهيم الـيت تـدور يف      

 :فلك املعرفة و، ذات الصلة ا و اليت يسود نوع من اخللط بينها و بني مفهوم املعرفة 

 :البيانات 1.2

 مـن  العديـد   إليهـا  تطـرق  فقـد  اإلنسـاين  الفكـر  يف والطارئ اجلديد باملفهوم ليست البيانات 

ـا  جند تعاريفها من و اب،الكتأو اآلراء أو اإلشـارات  أو الوسـائل  أو احلقـائق  مـن  جمموعـة " بأ 

وهي متثل تلك املواد اخلام األولية اليت تستخلص منـها املعلومـات و تتجسـد يف شـكل     . االجتاهات
ـ    أرقام  ا قد تكـون حقـائق و مالحظـات و مخام ، أمساء ، رموز،إشارات ،أو صور كما أدركات 

بدايـة خاليـة مـن أي    هذه التشكيلة الـيت تكـون يف جمملـها     2"و اليت قد تكون صحيحة أو خاطئة
سياق أو معىن ، وبالتايل فإا دومنا فائدة يف حالتها األوليـة واخلـام دون القيـام مبعاجلتـها لتتحـول      

 .إىل معلومات ذات معىن ، لتكون مفهومة فيما بعد

                                                
  .48ص.مرجع سابق اهلمشري، دعمر أمح1

  .26ص. مرجع سابقاهلمشري، دعمر أمح 2
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  :املعلومات 2.2
 معاجلتـها  متـت  بيانـات  "ـا أـا   املعرفة ويقصـد  إدارة تعريف يف هاما حمورا املعلومات تشكل 

 البيانـات  مـن  جمموعـة  تعـرف بأـا   أا كما القرارات، اختاذ إىل يقود معني، هدف حتقيق بغرض

 األفكـار  مـن  وتركيبـة متجانسـة   خاص معىن عطيت حبيث مناسبة، توليفية بطريقة واملنسقة املنظمة

 .1"واكتشافها املعرفة إىل الوصول يف منها االستفادة من اإلنسان متكن واملفاهيم

 والـيت  ،املعلومـات  عليهـا  تعتمـد  الـيت  اخلام املواد هي البيانات "أن ميكن القول  ساساأل هذا على

ـ  إذا إال هلـا  معىن ال مجل أو باراتع أو رموز أو أرقام شكل تأخذ  مـع  وارتبطـت  معاجلتـها  تمت

 عـن  عـادة  ذلـك  ويكـون  معلومـات،  أو معلومة إىل لتتحول مفهوم منطقي بشكل بعضها البعض

 والبيانـات  املعلومـات  بـني  ساسياأل فرقال أن فيه شك ال مماو 2".الفنية الربجميات واألساليب طريق

 غايـة  يف تعتـرب  فهـي  املعلومات أمامهية فيما تعلق ببناء شكل القرار ،يف أا أقل من ناحية األ تمثلي 

  .معني املشكالت لقسم وحل القرارات اختاذ يف األمهية
فالبيانـات عبـارة عـن مجلـة احلقـائق      .املعلومات تقع يف تلك املرتبة املتوسطة بني البيانات و املعرفةف

ح معلومـات،و عنـدما تصـبح هـذه املعلومـات      فقة، اليت تتجمع و تعاجل و ترتبط معـا لتصـب  ااملتر
نيـة معرفيـة   فـرد بِ لكـل  ف.معرفـة   إىلتراكمة قادرة على التأثري يف سلوك الفرد و اتمع و تتحول املُ

  .3ناجتة عما حصله من معلومات و ما اكتسبه من خربات و جتارب تؤثر يف أدائه و سلوكه
 :طبيعـة العالقـة بـني املفـاهيم الثالثـة     توضـيحا ل  )03(رقـم   وميكن أن ميثل الشـكل التـايل  

  
  :املعرفة املصادر واخلصائص. 3

                                                
 21.ص, )1998  .دار زهران للنشر(عمان . دط, اإلدارية المعلومات نظم, عبد الرمحن الصباح 1
  .26-25عمر أمحد اهلمشري،مرجع سابق،ص ص، 2
 .30مرجع سابق،ص  3
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فاملعرفة هي ما مييز اإلنسان عن بقية الكائنات، كمـا أـا شـكل مـن أشـكال مـا       :اإلنسانية 1.3
ينقل من جيل إىل جيل، و هو القادر علـى إجيادهـا و توليـدها و اسـتخدامها و جتديـدها و حـىت       

  .خزا
فاملعرفة ال تظهر من العدم بـل تتكـون و تتشـكل عـرب فتـرات زمنيـة طويلـة و        :ةميالتراكُ 2.3

ا صفحات تارخيية مديدة،بغرض معاجلة مشكالت م1ستجدة أو بغرض املعرفة لذا.  
حتوز الكثري من املنظمـات خصـوبة ذهنيـة قـادرة علـى توليـد املعرفـة        ": التولد و التجدد 3.3

 2"له األفراد املبتكرون يف املؤسسـات خباصـة و اتمـع بشـكل عـام     اجلديدة، و هذا ما ميكن أن ميث
إن جتديد املعرفة ال يعين فقط ابتكار أو تكوين جديدة، بل يتطلـب البحـث و االستقصـاء املسـتمر     .

األفـراد،   عـن طريـق  والتأمل يف املعرفة، و يف التنظيمات ال يتم إجياد املعرفة اجلديـدة لـيس فقـط    
يتشـاركون فيمـا بينـهم مـا لـديهم مـن       الذين رق و مجاعات من األفراد ف عن طريقأيضا  لكنو

  . 3خربات و معلومات
4.3 ا تتقادم و قد متـوت أيضـا، فـبعض املعـا رف متـوت      : مالتقادكما تتولد املعرفة و تتجدد فإ

حيـث تصـبح   .مبوت حاملها،و بعض املعارف األخرى متوت بإحالل معارف جديـدة حمـل القدميـة   
و أرشـيفية خـارج االسـتخدام إال ألغـراض الدراسـات      أف القدمية معـارف تارخييـة   تلك املعار

  .التارخيية
5.3 ـا و     : ملّك و التخزينالتاملعرفة هي كذلك ميكن أن تكون من املوجـودات الـيت ميكـن حياز

دمغـة  كما أا ميكنـها أن تخـزن يف الوثـائق أو أ   .متّلكها لصاحبها أو القائم على ابتكارها و توليدها
  .4األفراد وغريها

إن استجالب املعرفة خاصة التنظيمية منها يـأيت مـن مصـدرين أساسـني،األول داخلـي و يشـمل       
الفرد الذي حيوز املعرفة و اخلربة املتخصصة و الذي له القدرة علـى إجنـاز األعمـال الـيت تتطلـب      

                                                
 63ص.سابقمرجع اهلمشري، دعمر أمح 1
 .64ص.سابق مرجع ، 2
 .64سابقمرجع  3
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تميـزين بقـدرام اإلبداعيـة و    ابتكارا و إبداعا، إضافة إىل فرق العمل اليت متثل جمموعات األفـراد امل 
أما الثاين فتشمل العالقات فيما بني املنظمـات، و الـذي تـؤدي إىل تعلـم الكـثري مـن       .اإلبتكارية

مؤسسـات تعليميـة، تكوينيـة، جامعيـة     (املهارات و اخلربات،و التقليد مـن األطـراف اخلارجيـة    
  .و البيئة اخلارجية بشكل عام ... )  مؤسسات اقتصادية 

  
   :تمع املعرفة و الفجوة املعرفيةجم. 4
 بل هـي وليـدة عوامـل اجتماعيـة ثقافيـة      "الفا بأن املعرفة ال تنشأ من فراغ؛ كما مت اإلشارة إليه س

املعرفة هي السبيل الوحيد لبلـوغ هـذه الغايـة، وهـي يف حـد      فتارخيية تؤثّر يف بناء اتمع معرفياً، 
. وحتولـه مـن التخلـف إىل التقـدم    يق حريتـه ورفـع قيمته،  البشري لتحقذاا األداة احملركة للعنصر 

بـني مسـتوى املعرفـة والقـدرة اإلنتاجيـة يف       ة دراسات أن هنـاك ارتباطـاً وثيـق   يتضح من عد
، وقد يكون هذا جلياً مبقارنة اتمعات اليت اكتسبت فيضاً مـن املعرفـة يف جمـاالت عـدة،     1"اتمع

   .من التنمية البشرية و النماء االقتصادي اءات أرحبوانتقاهلا إىل فضومنو هذه اتمعات 
للـها بـالغ   ين االجتماعية واالقتصادية والسياسـية احملليـة والعامليـة    الثقافة والب"إن عوامل مهمة مثل 

بـني مصـطلحني حـديثني مهـا      ، غري أن هنالك عند املشتغلني يف هذا احلقليف اكتساب املعرفةاألثر 
بعض األحايني يعتربومـا وجهـني لعملـة واحـدة،      حيث أنه يفمع املعرفة ، جمتمع املعلومات ، وجمت

 .2"ولكن الواقع خالف ذلك، بل إن هنالك بوناً شاسعاً بينهما

شـبكات  بشكل التـرابط الـذي تؤسـس لـه      يف إطار هذا الشكل اجلديد من اتمعات املُتميزإذن 
. سـرعة  "املعلومـة " مسبوقة هـي باختصـار   فإن أهم سلعة ميكن هلا أن تأخذ مكانة غري، االتصاالت

هـذا مـا   قتنيـات، و امل و،أصبحت متثل شكال أخر و متجدد من السـلع بعبارة أخرى، فإن املعلومات 
أيـن  التعـامالت اإللكترونيـة   نتلمسه يف شكل التغامالت اإلقتصادية املستندة علـى تلـك   ميكن ان 

ـ  تمـع املعلومـات  وال يتجـاوز ذلـك التـرابط      جم" أو اتمع الـتقين  تشكل لدينا اليوم ما يعرف ب

                                                
،ميكن 9/12/2010بتاريخ ،مقال منشور على صفحة جمموعة  اليسر للتدريب و اإلستشارات،،جمتمع املعرفة و الوعي الثقايف العريب سنوسي بن عامرحممد ال1

 .http://albahethoun.blogspot.com/2010/12/blog-post_3478.html  :اإلطالع عليه على الرابط 
 .مرجع سابق 2
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واالتصال إىل التركيز على حمتوى شبكات االتصـال، ألن احملتـوى هـو مـا يقـوم عليـه جمتمـع        
  . 1"املعرفة
1.4 مات و أبعاد جمتمع املعرفةس:  

و حينمـا نطلـق   تتمايز اتمعات عن بعضها البعض جبملة ما تقدمه للحضارة و اتمعـات األخـرى   
الـيت متيـزه و مـا يقدمـه هـي ذات       االرتباطاتطبيعة أن  عرفة على مجتمع ما، فهذا يعينوصف امل

املعرفـة املـورد اإلسـتراتيجي     تمع أيـن تصـبح   هذا از املطلوب يفهي مركز التميو"معرفية"طبيعة 
نـتج  جمتمـع م .و مقوما أساسيا القتصاده املبين على املوجدات املعرفيـة كمـا املوجـودات املاديـة    له،

تكنولوجيا املعلومـات و االتصـاالت و قواعـد املعرفـة     لللمعرفة ال مستهلكا هلا، و مستهلكا بكثافة 
من أجل احلصول على املعرفة و تطويرها و تنظيمها و االنفتـاح يف إتاحـة املعلومـات ملـن يريـدها      

  .دون قيود أو شروط
املعرفـة يعطـي الـدور األكـرب هلـذا       حبكم ارتباط توليد املعرفة بالرأس املال البشري فإن جمتمـع  و

ي عـن طريـق الـتعلم املسـتمر سـواء للفـرد أو       قَاالبتكار و اإلبداع،و الذي ير املورد القادر على
أهـم مـا متلكـه     الـذي هـو  هـو الرأمسـال الفكـري    احلقيقية و األهم الثروة أن حيث ،املنظمة 

 مـن نشـاطات   واحـد  كنشـاط  ليس عرفةامل تتخللّها كثرية، أبعاداً املعرفة جمتمع ويتضمن.املنظمات

 املعرفـة  جمتمـع  أبعـاد  حتديـد  األخرى، وميكن املناحي كل يتخلل حاكم كنشاط لكن فقط، اتمع

 : يلي فيما

 واملصـدر  اخلدمـة الرئيسـة   أو السـلعة  هي املعرفة جمتمع يف املعلومة تعترب إذ :االقتصادي البعد1.1.4

 املعلومـة  يسـتخدم  الـذي  واتمـع  وترشيد االقتصاد، ،عمل فرص وخلق املضافة، للقيمة األساسي

 .2يستطيع املنافسة الذي هو وتوظيفاً إنتاجاً

                                                
 .53ص . ،) 2002. دار الشرق للنشر والتوزيع (ن عما.دط.ب املعلوماتاألمن وحر. ذياب البداينة 1
،ميكن اإلطالع عليه عرب 9/02/2009مقال منشور على صفحة اخلوار املتمدن بتاريخ جمتمع املعرفة و حتدياته يف العامل العريب،عبد اهللا تركماين، 2

 .http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162255 :الرابط
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 املعلومـات وتطبيقاـا،   تقنيـات  وسـيادة  انتشـار  املعرفـة  جمتمع ويعين :التكنولوجي البعد 2.1.4

 ضـخمة  حتتيـة  بنيـة  خـالل  من متناول اجلميع يف وجعلها وتطويرها فيها، جديد كل مبتابعة والعناية

 .1وتداوهلا وتشفريها ووسائل ختزينها املعرفة، إيصال شبكات يف تتمثل

 وزيـادة  الوسـائل املختلفـة،   عـرب  والترابط املعلوماتية، الثقافة زيادة ويعين :االجتماعي البعد 3.1.4

 ورهـا ود واملعرفـة  املعلومـات  االجتماعي، وأمهيـة  التغيري يف ودوره املعلومايت التقين الوعي مستوى

  2.اإلنسان حياة يف
يعمل التحول حنو جمتمع املعرفة على االقتنـاع بضـرورة تـوفري حريـة الـتفكري       :البعد الثقايف 4.1.4

يف الوطن العريب والعدالة يف توزيع املعرفة بني خمتلف أطياف اتمع، وهـو مـا يسـمح للمجتمعـات     
ـ      بتعميم الوعي والثقافة يف احلياة واملمارسة اليومية، كمـا  يعمـل علـى إجيـاد ثقافـة تنتجـي  ثمن م

كما يعمل هذا التحول على االقتناع بضرورة مواكبـة االحتياجـات التعليميـة واحلاجـة إىل     ،املعارف
  .عن األفراد و اتمعالتعليم املستمر، فضال عن بناء شخصية مستقلة تقدم صورة إجيابية 

  :فجوة املعرفة 2.4
     (Donohueأولـني  و دونـو،  و أعمـال كـل  مـن تكنـور،     لقد جتلى مفهوم الفجوة املعرفة يف

(Olien,Tichenor , ، ، تـؤدى  ال املعرفـة  زيـادة  أن االعتقـاد  سادحيث  يف بداية السبعينات 

اتمع،وذلك حبكم األوضـاع السوسيوإقتصـادية الـيت يتمـايز      أفراد بني متكافئ بشكل اكتساا اىل
 انقسـام  اىل يـؤدى  مـا  .املعرفـة )حيازة( هو األقدر على اكتسابا األفراد، فاألحسن وضعا و متيزا 

األرقـى،   التعلـيم  ذوى مـن  وهـم  األمـور  مبعظم وعلم دراية جمموعة لديها" :جمموعتني إىل اتمع
 وهـذه  العامـة  الشـؤون  بـأمور  تتعلـق  ضئيلة معرفة لديها ، األدىن التعليم من ذوى ثانية وجمموعة

 عـادة ال  وهـم  اجلديـدة  واألخبار، واالكتشـافات  اجلارية، األحداث عن بعيدة عادة اموعة تكون

   .3" معرفتهم بنقص يكترثون

                                                
 .مرجع سابق 1
إلصدار الثالثون، جامعة امللك عبد العزيز، . سلسة حنو جمتمع املعرفة،  "املوارد البشرية الفكرية" ،اإلستراتيجية الدراسات مركز 2

 .12،ص 2012
.27املرجع نفسه،ص 3  
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لـيس   ومـن  املعرفـة  لـديهم  من بنيإىل ذلك الفالق الفاصل بني يشري إذا فإن مفهوم الفجوة املعرفية 
وىف سـياق البحـث   ك معرفـة بشـكل أضـيق ،   ميل من وبشكل أوسع  معرفة ميلك من وبني لديهم،

فجـوات،بني فجـوة    عن هذا املفهوم ال بد من حتديد عن أي فجـوة نتحـدث؟ فـالفجوة املعرفيـة    
 الرقميـة،و  مـا يعـرف بـالفجوة    وهنـاك  ، اجلنوب و الشمال والفجوة بني ، الشعوب بني املعرفة

املعرفـة   فجـوة  و األجيـال  بـني  الفجـوة  الواحـد، وحـىت   طبقات اتمع بني االجتماعية الفجوة
  . التنظيمية

 الضـمنية  باعتبارهـا جممـوع املعـارف الفرديـة     الفردية املعرفة من وأعم أمشل هذه األخرية اليت تعد

 وهياكـل  وملفـات،  قواعـد بيانـات، وبرجميـات،    يف شكل واملتوفرة املؤسسة يف املتاحة والصرحية

يف  و الجـدال يف أن املعرفـة الفرديـة هـي األسـاس      .إدارية وختصصـية  وعمليات وخطط تنظيمية،
تطوير و تدعيم القاعدة املعرفية التنظيمية حىت وإن كانت هذه املعرفـة ال تقتصـر علـى مـا حيـوزه      

أا أيضا ذلك اإلملام مبجاالت و طـرق وأسـاليب عمـل املؤسسـة،هذه العمليـة       اعتباراألفراد على 
 :و هذا ما ميكن توضيحه يف الشكل التايل. اليت تعرب عن حالة املعرفة املستمرة

 
  
  
  
  
  

  فجوة األداء                 فجوة املعرفة 
  
  
  
  

ما جيب على املؤسسة 
 معرفته

 ما ميكن للمؤسسة فعله

ما جيب أن تفعله 
 املنظمة

ه املؤسسةما تعرف  
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  )الباحث إعدادمن (ميثل العالقة بني فجوة املعرفة و فجوة األداء يف املؤسسة ) 04(شكل رقم 

و تعود أسباب الفجوة املعرفية يف املنظمات لظروف تتعلق باملنظمة يف حـد ذاـا، وظـروف تعـود     
  :لألفراد العاملني فيها

  :املتعلقة باملنظمة فيمكن فهمها من خالل أما األسباب
         ـا األشـكال الرأسـية،يف مقابـل نقـص سيطرة أشكال اهلياكل التنظيمية التقليدية و املقصـود

اهلياكل التنظيمية احلديثة كالتنظيم الشبكي،و فرق العمل، مما يـؤدي بالضـرورة إىل صـعوبة سـيولة     
 .1نفصلة عن سياق العمل يف املنظمةاملعرفة و تقامسها، وبقاء املعرفة التنظيمية م

  2ضعف البنية التكنولوجية،مما ال ميكن سهولة إيصال املعلومة بالسرعة و اجلودة  املمكنة . 

        نقص اخلربة يف إدارة املعرفة،مما يؤدي إىل عدم القدرة علـى اسـتغالل منظومـة املعرفـة الضـمنية
 .املتوافرة لدى األفراد ذوي اخلربة

  ني الوحدات اإلدارية للمنظمة،مما يضعف بالتـايل منظومـة االتصـال و تـدفق     الصراع التنظيمي ب
 .املعرفة بينها، أو حى انقطاعها

  :أما األسباب املتعلقة باألفراد فيمكن فهمها من خالل
  م و طرق تفكريهمم و شخصياالسمات الشخصية لألفراد من خالل قدرا. 

  ،ـم سـيفقدون جـزءا مـن        ضعف محاسة األفراد لتشارك املعرفة وتقامسهاالعتقـاد بعضـهم أ
 .أمهيتهم يف العمل أو قوم فيه فهي أي املعرفة ميكن أن متثل رأس مال رمزي هلم

         ،م علـى احلصـول علـى املعرفـة املطلوبـةضعف مهارات االتصال لدى األفراد مما حيد م قـدر
  .3ملهارات التكنولوجيةهذا الضعف الذي قد يتجلى مشكالت متعلقة باللغة أو إتقان مجلة من ا

  إدارة املعرفة و بناء الرأمسال الفكري. 5
  : يف فهم الرأس املال الفكري  1.5

                                                
 .80مرجع سابق ص ،اهلمشري دعمر أمح 1
 .81مرجع سابق ص  2
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تصاعد االهتمام مبفهوم إدارة املعرفة و املفاهيم الدائرة يف فلكه،مثل رأس املال الفكري،و منظمات 
ا دلّ علي ذلك الكم اهلائل من التعلم،اقتصاد املعرفة، منذ عقد التسعينيات من األلفية املاضية و هذا م

ارع للمضامني املعرفية تِسماملؤمترات و الندوات املُقامة يف هذا الشأن،و قد تزامن ذلك أيضا مع التزايد الُ
والفكرية للعمل و كيفيات أداءه، بوصفه نتيجة منطقية للتطور الثقايف املترافق مع التزايد يف أعداد األفراد 

  . ال و الوظائف كثيفة املعرفةعمذوي املعرفة جلهة األ
 يف األصل وألنه إنساين أوالً، هو ألنه ومعقد مركب مفهوم هو الفكري البشري املال رأس إن القول ميكن

 املال لرأس وحمدد واضح تعريف الكثريون تقدمي حاول وقد .املعاصرة اإلدارية املنظمات وصياغة تشكيل

 ومناسبة جديدة أفكار توليد على احملفزة العقلية ثل القدرةمي أنه " إىل الدراسات إحدى فتشري الفكري،

 بني والتكامل التناغم حيقق اإلجناز من عال مستوى القدرة هذه أصحاب وميتلك )للتنفيذ قابلة( وعملية

  1."اتمع مع وعالقاا املنظمة كافة مكونات
خنبـة مـن العـاملني الـذين     "ل يف نظر له على أنه جزء من رأس املال البشري لدى املنظمة يتمثكما ي

يتميزون عن غريهم من العاملني بقدرات معرفية و تنظيميـة، متكنـهم مـن خلـق و ابتكـار أفكـار       
اجلديدة أو تطوير األفكار القدمية اليت متكن املنظمة من توسيع مكانتـها و تعظـيم نقـاط قوـا، أي     

و ميكـن فهـم أوجـه     2"داخـل التنظـيم   أنه ميثل تلك املقدرات املنفصلة عن تلك األشكال املاديـة 
  : االختالف بني رأس املال الفكري و رأس املال املادي من خالل اجلدول التوضيحي التايل

  رأس املال الفكري  رأس املال املادي  البعد
  غري ملموس - أثريي  -غري مادي   مادي ملموس  امليزة األساسية
  قول األفراد العاملني يف الشركةيف ع  ضمن البيئة الداخلية للشركة  موقع التواجد

  األفراد ذوي املعارف واخلربات  ... اآللة ، املعدة ، املباين  التمثيل النموذجي
  باالبتكارمتزايدة   آيلة إىل الزوالمتناقصة   القيمة

                                                
 .05ص. سابق مرجع.مركز الدراسات اإلستراتيجية  1
 ري العلمية للنشر و التوزيع،دار اليازو( :عمان.دط،الطبعة العربية،إدارة الرأس املال الفكري يف منظمات األعمالسعد على العرتي،وأخرون،  2
  .169، ص )2009،
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  واخليال الواسع واالنتباهبالتركيز   املادي باالستخدام  منط خلق الثروة
  مل املعريفالع  العمل العضلي  املستخدمون له
  يتوقد عند حدوث املشاكل  يتوقف عند حدوث املشاكل  الواقع التشغيلي

  له عمر إنتاجي وتناقص بالطاقة  الزمن
ليس له عمر مع تزايد يف القدرات 

  اإلبداعية
  1ميثل أوجه االختالف بني رأس املال الفكري و رأس املال املادي) 01(جدول رقم

فإن األفراد الذين ميكن  ة التعريفات و التوصيفات للرأمسال الفكري،و يف احملصلة و بغض النظر عن مجل
  :اعتبارهم رأس مال فكري للمنظمة هم الذين تتوفر فيهم املستويات املعرفية

  االسـتفادة مـن الـربامج     علـى  و تتمثل هذه املعرفة يف قدرة هـؤالء األفـراد  : املعرفة اإلدراكية
  . التدريبية و التعليم املستمر

 و تتمثل يف كيفية تطبيق تلك املهارات و املعـارف النظريـة يف واقـع التطبيـق     : رات املتقدمة املها
  .العملي و استثمارها يف حل املشكالت

 ُاإلبداع املحرو يتناول هذا املستوى تنمية الدوافع الذاتيـة لألفـراد مـن قبـل املسـتويات      : ذاتيا ك
باشرين ، وذلك من أجـل خلـق ذلـك الفضـاء املسـاعد      العليا، سواءا كانت اإلدارة أو املسؤولني امل

على التكيف و رعاية كل مظاهر النجاح،و خلـق حاجـات الدافعيـة العاليـة و الفـرق املبدعـة و       
  .اجلماعات املتماسكة 

  :مكونات الرأس املال الفكري 2.5
يالـرأس  ، الـرأس املـال البشـري   :مظهر الرأس املال الفكري يف ثالث مكونات فرعية أساسية هـي  ت

  :اهليكلي، الرأس املال العالئقي املال

                                                
استراتيجيات ،مدىخلة مقدمة يف إطار " وسطةدور رأس املال الفكري يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملت "،و آخرون عبد الرزاقسالم  1

  .2012أفريل 18/19،يومي التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
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و هو كل املعرفة املوجودة يف عقول أفراد املنظمـة ،سـواء كـانوا مـن     : الرأس املال البشري 1.2.5
املبدعني أو األفراد العاديني حيث أنه لكـل فـرد منـهم جمـال مـن املعرفـة الضـمنية تتناسـب و         

  .إمكانياته
املعرفـة الصـرحية و الضـمنية و اسـدة يف     "عبارة عـن تلـك    و هو: رأس املال اهليكلي 2.2.5

روتني املنظمة و عملياا ،و يتضمن عمليات املنظمة و اإلبداع و امللكيـة الفكريـة و البنيـة التحتيـة     
،و يمتلـك رأس املـال اهليكلـي مـن      1"كذلك تلك البنية التحتية الداعمة للعاملني.و فلسفة اإلدارة 

ىن م بالبقاء حىت مغادرة هؤالء األفراد للمنظمـة، وميكـن أن يشـمل كـذلك الـب     قبل املنظمة و يتس
التقليدية اهليكلية ، كالبيانات و نظام املعلومات  و كل ما يدخل يف إطـار البنيـة التحتيـة للمنظمـة     
و كذا رأس املال اإلبداعي، املتمثل يف امللكية الفكريـة و املوجـودات غـري امللموسـة  كاملواهـب و      

  .درات الفرديةالق
يتعلق هذا اجلانب بتلك املعرفة الـيت حيوزهـا أولئـك املتعـاملني مـع      : رأس املال العالئقي 3.2.5

  كنـه الزبـون للمنظمـة و    املنظمة و يف هذه احلالة فإن األمر يتعلق بالزبائن،أي ذلك الـوالء الـذي ي
ـ   ل لقـوة رأس املـال البشـري و    درجة ارتباطه ا، وبالتايل فإن هذا الرأس املال ميثل انعكاسـا كام

  .اهليكلي يف إجياد املعرفة املطلوبة يف العالقات مع زبائن إلكمال رأس املال الفكري
  :املعرفة إدارة إىل التحول مربرات. 6
املنظمات املؤسسة  إىليطرح دائما سؤال متعلق بضرورات ذلك االنتقال الذي عرفته املنظمات التقليدية  

داخلية ى  بيئية ومؤثرات متطلبات لعدة ابة تكون أن ذلك االنتقال كان استجابةعلى املعرفة،و اإلج
  : تلخيصها يف مجلة من النقاط ميكن وخارجية،

       ا معرفة بل األهم هـو تلـك القيمـة بعيـدةذلك اإلدراك بأن املعرفة ال تكون ذات قيمة فقط لكو
وتطويرهـا املسـتمر و الـدائم ممـا      تعزيزهاية انوإمكطبيعتها الديناميكية و املتحولة املدى هلا،و حتديدا 

 .املعرفة إلدارة برامج تطوير حنو حتتم التوجه معقدة، عملية إدارا من جيعل

                                                
 .693-683ص ص) 2002الدار اجلامعية، :( اإلسكندرية.دط .مدخل استراتيجي لتخطيط و تنمية املوارد البشرية راوية حسن، 1
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  االت اتساعواإلبـداع  التنـافس  جمـال  يف خاصـة  معاجلتـها،  يف املعرفـة  إدارة جنحـت  اليت ا 

ـ  والتنوع؛ حيث ترتُع منظومـة إدارة املعرفـة إىل   والتجديد  اهلـادف  والتصـميم  والـوعي  داعاإلب

  .والتنظيم البيئة اتتعقيد مع والتكيف
        زامـاانسحاب مسار التطوير التقين والتحديث العلمي على كل جمـاالت احليـاة، حـىت أصـبح ل

اللحاق بتلك التطورات أمراً حيوياً لإلدارة يف املنظمات املختلفـة حـىت تسـتطيع النيـلَ واحلصـول      
وافق ظروفها، أو العمل على التكيف مع متطلباـا وتعـديل أوضـاع املنظمـة     منها على ما يناسبها وي

وإعادة هيكلة عناصرها الرئيسية لتتوافق مع املتطلبات الـيت يفرضـها اسـتخدام املُكتشـفَات العلميـة      
 .والتقنية املتجددة

  فرصـة بإعتبارها لمؤسسـات، لجنـاح  بعـث صـريورة    يف املعرفـة منظومة إدارة ارتباط إدخال و 
إيـرادات  لتوريـد مصـادر إضـافية للمؤسسـات      املنظمـة من قيمة  رفعال و التكلفة لتخفيض كبرية

 أثـر  لمـسِ ت علـى  قـادرة  املنظمات غالبية أصبحت حيث ذاا، املعرفة قياس جديدة؛إضافة إلمكانية

  .أكرب بشفافية األثر هذا قياس وقادرة على فيها، األعمال عمليات يف املعرفة
   ومع العوملة تزايد تأثري الشركات . أسواق عاملية و منتجات العامليةانبثاق  من أنتجتهوما صادية اإلقتالعوملة

الكونية واملتعددة اجلنسيات اليت تستند على كثافة املعرفة والتكنولوجيا الراقية وتزايد حاجتها لتعلم أساليب 
وتتجه هذه . لى نفس املستوى من األمهيةوقواعد العمل يف السوق العاملي الكبري وقيادة األسواق احمللية ع

وملي واخلصائص احمللية لتلبية الشركات بقوة حنو تطوير إستراتيجيات هجومية جتمع ما بني التوجه الع
 .هلذه األسواقاالحتياجات اخلاصة 

  :التنظيميةإدارة املعرفة و عالقتها باملوضوعات . 7
ة يف حقـل علـوم التسـيري و اإلدارة و علـم اجتمـاع      مهمإن إدارة املعرفة حبكم أا قفزة مفاهيمية 

كوسـيلة  الثانيـة  األوىل تنظـيم مصـادر املعلومـات، و    ،تتأسس علـى وظيفيـتني مهمـتني   التنظيم 
،أما األوىل فهـي احلصـول علـى املعرفـة مـن خـالل       من هذه املعلوماتالستخالص القيمة املضافة 

ك يـتم عـن طريـق تطبيـق إدارة املعرفـة و      مصادر املعلومات، أما الثانية و هي االستخالص فـذل 
غري أنـه ال ميكـن عـزل هـذا     . توظيفها استهدافا إىل حتسني عملية اختاذ القرار و العمليات التنظيمية
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املفهوم عن مجلة من املفاهيم ذات العالقـة الوثيقـة بتطبيـق إدارة املعرفـة ووظائفهـا و أهـم هـذه        
  .لشاملة،اإلبداع، واألهم مفهوم التعلماملفاهيم التغيري التنظيمي،إدارة اجلودة ا

  :التغيري التنظيمي 1.7
فإدارة املعرفة تعد مدخال لتطبيق التغيري التنظيمي يف إطار التنظيم،وذلـك مـن خـالل مـا ميكـن أن      

املعرفة من تغيري على مستوى اهلياكـل التنظيميـة، و الثقافـة التنظيميـة،و العمليـات و       إدارة تدفع به
االت التكنولوجيـا، إضـافة اىل أداء العـاملني،و غريهـا مـن العوامـل التنظيميـة        اإلجراءات،و ا

  .1. املتداخلة
  :(TQM)إدارة اجلودة الشاملة  2.7

إن مفهومي إدارة املعرفة و إدارة اجلودة الشاملة ينظر هلما على أمـا مفهومـان متكـامالن، حيـث     
( ألمثـل للمـوارد لتحقيـق الفعاليـة و الكفـاءة     تتوقف فعالية إدارة اجلودة الشاملة يف االسـتخدام ا 

يـز و الريـادة يف البيئـات    ،فتحقيـق التم )اجلودة يف املدخالت و العمليات و املنتجات و اخلـدمات 
املتغرية و سريعة التطور تتوقف على ذلك التكامل بـني متطلبـات إدارة املعرفـة و متطلبـات تطبيـق      

  .إدارة اجلودة الشاملة
  :اإلبداع 3.7
ط مفهوم إدارة املعرفة مبفهوم العقل املبدع أو العقول الصـانعة للمعرفـة،اليت تعمـل علـى توليـد      يرتب

املعرفة اجلديدة و تطبيقها،واملهم إبداع احللـول و األفكـار املتميـزة الـيت تعتمـد علـى اخلـربة و        
هـو تـوافر مـن    إن حتسني مـا  .املهارة،اليت ميكنها حلّ املشكالت املعيقة للمنظمة و آليات إشتغاالها

قدرات و منتجات و خمرجات يعتمد على حجم تلك األفكـار اجلديـدة و املبدعـة،و بالتـايل فـإن      
اإلبداع هو يف األخري نوع من التفكري املتقدم الذي ميكن أن تعتمـد عليـه منظومـة إدارة املعرفـة يف     

  .2عملياا التطويرية و أهدافها التنظيمية
  :التعلم 4.7

                                                
 .107،صاهلمشري،مرجع سابقعمر أمحد  1
 .108مرجع سابق، 2
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املعرفة عملية تعلم مستمر،حيث حيدث التعلم بشـكل تلقـائي مـن خـالل ذلـك      تعد عملية إنشاء 
التفاعل الناشئ بني الفرد و أقرانه داخل التنظيم و املتمثل يف مجلـة احلـوارات و التقليـد و املالحظـة     

أو مـن خـالل اإلطـالع أو    الذي يعد نوعا من التعلم الرمسـي، واالستماع، أو من خالل التدريب و 
ظمـة أو طـرق العمـل و    مجلة القوانني املنظمة للعمل و العالقـة داخـل املن  به  نا ما نقصدالقراءة و ه

  .1أداء الوظائف
اهلـادف الكتسـاب    أو من خالل حضور املؤمترات و الندوات و هذا  كله يدخل يف إطـار الـتعلم    

فـرق  عي، التفاعـل االجتمـا  : و بصفة عامة فإن التعلم يف املنظمة حيدث بطرق شـىت هـي   .املعرفة 
مـا   إىل التلقـيين  إضافة إىل ذلك التحول العميق الذي عرفه التعلم من ذلك الـتعلم التقليـدي  . العمل 

  . أو ما يعرف بالتعلم عن بعد  االفتراضييعرف اليوم بالتعلم 
  :أبعاد إدارة املعرفة. 8

لتمييـز ىف هـذا   تنعكس الرؤى املختلفة للمعرفة التنظيمية وطبيعتها على مـداخل إدارـا، وميكـن ا   
بني مداخل أربعة، أوهلا مدخل اقتصادي جيعل من إدارة املعرفة مرادفـاً لـرأس املـال الفكـري      اإلطار

ـ من كون املعرفة ب الثاينوينطلق املدخل . أو اعتبارها أحد عناصره ـ  انيان وينظـر املـدخل   .  ااجتماعي
أمـا  . ام تكنولوجيـا املعلومـات  الثالث إىل املعرفة كشئ  ميكن ختزينه وتصـنيفه وتداولـه باسـتخد   

عمليـة إداريـة موجهـة و     املدخل الرابع فهو مدخل إداري يركـز علـى إدارة املعرفـة باعتبارهـا    
  .متحكم ا و هادفة

 :املدخل االقتصادي  1.8

كون املعرفة مورداً حمدوداً من موارد املنظمة يـتعني االسـتفادة منـه، وأن املعرفـة هـي       وينطلق من
السـؤال التـايل   لفعل، وأن تركيزها ينصب على اجلوانب التطبيقية ويدور أساسـاً حـول   القدرة على ا
   2وكيف ميكن أن نستفيد مما نعرف ؟ كيف نعرف

                                                
 .مرجع سابق 1
: على الرابط ،متوفر 312ص  ، مقال منشور على صفحة شبكة اإلدارة العامة لألمم املتحدة،إدارة املعرفة املفهوم و املداخلحسن العلواين، 2

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN006095.pdf 
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فـأكثر  أكثـر   أي أـا تـرتبط  ، ومن مث فإنه جيعل من إدارة املعرفة مرادفـاً لـرأس املـال الفكـري    
ـا آليـة لـرأس املـال الفكـري وإدارة      كوو من حيـث  ،إدارة رأس املال الفكري بإستراتيجية وآلية

 Peter بيتـر دروكـر  كمـا نظـر إليهـا     . تستخدمها املنظمة بكامـل إمكانياـا   اليتاألصول 

Drucker ا تتمع " شري إىلعلى أمل يعـد فيـه الفـرد هـو     مرحلة  إىلاملرحلة اليت يدخل فيها ا
ىل رأس مـال يتكـون مـن األصـول     ميكـن حتويلـها إ   اليتاملورد االقتصادي األساسي بل املعرفة 

ميكـن أن تشـمل مهـارات العـاملني واملعلومـات       والـيت امليزانية  يفال تظهر  اليتغري امللموسة 
 . 1"وحقوق امللكية واالستخدام

 :املدخل االجتماعي  2.8

ـ يف رؤيته للمعرفة هذا املدخل يستند  ـا     امن كوإطـار   يفعمليـة الـتعلم   "حالـة مسـتمرة أي أ
نظر إىل إدارة املعرفة باعتبارها عملية تركيز على تـدفق املعرفـة، أي خلـق املعرفـة     ومن مث ي اجتماعي

وتفسريها ونشرها واستخدامها واحلفاظ عليها إن هـذا املـدخل يفتـرض تعريفـا واسـعا للمعرفـة       
أن  إضـافة إىل  ، 2"وينظر إليها على أساس االرتباط بينها وبني العمليات االجتماعيـة داخـل املنظمـة   

ـ يف  حمصورابناء املعرفة ليس  ولكنـه يتضـمن أيضـا البنـاء االجتمـاعي      املعرفية، دخالتمجلة من امل
يتم جتسيدها بعد ذلك داخـل املنظمـة لـيس فقـط مـن خـالل بـرامج         اليتللمعرفة، وأن املعرفة 

   .يضا من خالل عملية تبادل اجتماعيلتوضيحها ولكن أ
والـذي سـتتم اإلشـارة إليـه     ( خل مع مفهوم التعلم التنظيمـي  هذه الرؤية اليت يشترك فيها هذا املد

على أساس أن اهلدف األساسي للتعلم التنظيمي هـو التطـوير املسـتمر للمعرفـة التنظيميـة،      )الحقا
وأن اهلدف األساسي إلدارة املعرفة هو تكوين وختـزين املعرفـة والتشـارك فيهـا وتوزيعهـا علـى       

لتنظيمي إضـافة إىل األصـول املعرفيـة احلاليـة أصـوالً معرفيـة       وينتج عن التعلم ا. مستوى املنظمة

                                                
  أبو ظيب للطباعة والنشر، شركة  :اإلمارات العربية املتحدة. دط،"مشكالته وأفق تطوره: اقتصاد املعرفة يف العامل العريب  "عبد اخلالق فاروق، 1

 .15ص .2005، : أبو ظيب
 .بقحسن العلواين،مرجع سا 2
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أما إدارة املعرفة فإا تم بتخزين وتوزيـع األصـول املعرفيـة احلاليـة والتشـارك فيهـا، و       . جديدة
  .1بالتايل فإن مثة تفاعل متبادل بني التعلم التنظيمي وإدارة املعرفة

، 2كأحـد مكونـات الرأمسـال الفكـري     جتمـاعي كما يرتبط هذا املدخل مبفهوم الـرأس املـال اال  
وينطلق من حقيقة مفادها أن أحد أهم أسس جناح مبـادرة إدارة املعرفـة هـو تـوافر شـبكة مـن       
العالقات اإلجيابية بني األفراد ترتكز على الثقـة املتبادلـة،و سـهولة عمليـة التفاعـل و التعـاون و       

شـبكة العالقـات الداخليـة بـني العـاملني يف      كما أن رأس املال االجتماعي ال ينحصر ب.املشاركة 
إطار الداخل، بل يشمل كذلك مجلة العالقات الين يقيموـا مـع األطـراف اخلارجيـة،و جمموعـة      

  . القيم اليت ميتلكوا و اليت حتدد سلوكهم و تضمن متاسكهم
 :مدخل تكنولوجيا املعلومات  3.8

األساسية مـن األجهـزة املرتبطـة ـا لـدعم إدارة       مع البنية امج احلاسوبيةعلى دمج الرب ستند هذاوي
ويـتم ذلـك باسـتخدام وسـائط     ". الوصول إىل املعرفة والتشـارك فيهـا    تسهيل املعرفة عن طريق

تكنولوجية متعددة مثل الربيد اإللكتروين ونظم دعـم القـرار والربجميـات احلديثـة للـنظم املتقدمـة       
تسـمح بالوصـول    الـيت ، 3"تخصصني املنتشرين جغرافيـاً لدعم القرار وحتسني العمل اجلماعي بني امل

الدوليـة   . إىل املعلومات ومصادر املعرفة بصرف النظر عن اعتبارات املكـان والزمـان مثـل الشـبكة     
  .والشبكات احمللية

 املعرفة إدارة مناذج.9

عديـدة   االأشـك  اختـذت  النمـاذج  هذه أن حيث املعرفة، إلدارة خمتلفة مناذج الباحثني من العديد قدم
 معرفيـة  اسـتراتيجيات  لبنـاء  املنظمـات  توجيـه  باحث كل هدف وكان للمعرفة مبسطة وعروض

 مـتغريات  مـع  تتماشـى  وحـىت  مشـكالت ا  حبـل  أهـدافها  لتحقيـق  هذه املنظمـات  تساعد

 إىل املؤسسـات  هـذه  تصـل  حـىت  املوظفنيمعرفة   من قدر من أكرب االستفادة إىل العصر،باإلضافة

  :النماذج هذه بني ومن واملنافسة، اإلبداع مرحلة

                                                
 .313،ص حسن العلواين،مرجع سابق 1
 .119اهلمشري،مرجع سابق،صعمر أمحد  2
 .حسن العلواني،مرجع سابق 3
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  :   (Marquardt )ماركوردت منوذج 1.9
متكـن مـن انسـياب     مراحـل  ستة يشتمل على التنظيمات يف املعرفة إلدارة المدخ ماركوردت اقترح

 التوليـد  كتسـاب، اإل:و هـي    التـايل  اخلطـوات  خـالل  مناملعرفة من املصدر اىل غاية املستخدم 

 هـذه  خـالل  ومـن  ،1واملصـادقة  التطبيـق  والنشـر،  وحتليلها، النقل وماتاملعل استخراج واخلزن،

   :التايل الشكلي التصور وفق منوذج ماركوردت متثل شبكة بناء ميكن املرحلية العناصر

  
 .2ماركوردت إلدارة املعرفة ميثل منوذج)05(شكل رقم               

 وتفاعلـها  السـت  العمليـات  هـذه  منو حال وكفاية بفاعلية تتعلم ساتاملؤس أن يتضح الشكل ومن
 خـالل  مـن  تـوزع  أن جيب فاملعلومات البعض، بعضها عن مستقلة غري العمليات هذه فإن وبالتايل،

 لعمليـات  مسـتمر  وبشـكل  املعرفـة  إدارة ختضع أن جيب إذ خمتلفة، زمنية فترات هلا قنوات متعددة

                                                
1Marquardt, Michael J, building learning organization, 2 end edition, U.S, A. , Davis – Black publishing 
Company, p.28. 
 
2 Ibidem. 
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 كـل  ل خـال  املعرفـة  تقـود  الـيت  املتعلمـة  املؤسسة بناء قلب يف املعرفة إدارة وتنقيح وتقع مراجعة

  .املراحل الست هذه من مرحلة
  ):wiig( ويج منوذج  2.9
  :ومها منوذجني إيل وقسمه املعرفة، إلدارة منوذج ويج قدم لقد

 :املؤسساتية املعرفة تطور دورة منوذج 1.2.9

 :هي أساسية مراحل سمخ من  منوذج يشمل هذا النموذج بشكل عام على 

 على مجلـة مـن العمليـات أو أو املراحـل املنطقيـة       أين تستند هذه هذه املرحلة: عداداإل مرحلة
تكـار ،غـري أن هـذه املراحـل تسـبقها مرحلىـة       واالبالتعليم،اإلبداع، املتسلسلة و اليت نقصد ا 

  أساس هي مرحلة إستجالب املعرفة و توريدها من خارج التنظيم

 ا وختزينـها   املعرفة على السيطرة تتم املرحلة هذه يف: الكتسابا مرحلةـا   واالحتفـاظ  واكتسـا
 1.املختلفة املعاجلة عمليات يف االستخدام أجل من

 مفيـدة   أشـكال  إسـتثمارها يف و املعرفـة  تنقـيح  جيري املرحلة هذه يف :التصفية و اإلفادة مرحلة
علـى   قـادرة  املعرفـة  جيعـل  وهـذا بيانـات   قواعد إىل أو مكتوبة مواد إىل املعرفة حتولأين  للمنظمة

 .للمؤسسة منافع التحول اىل

 كـل نقطـة    إىل تصـل  حـىت  املعرفة ونشر توزيع جيري املرحلة هذه خالل :نشرالو توزيعال مرحلة
 التعلـيم  طريـق  عـن  والنشـر  التوزيـع  عملية وجتري من نقاط العمل و لكل زاوية من زوايا املنظمة

 .باملعرفة املستندة والنظم بيةيالتدر والربامج

 كمحصـلة  املعرفـة  وطبقـت  تبنـت  قـد  املنظمـة  تكـون  املرحلة هذه يف :املعريف الرفع مرحلة 

 للمؤسسـة  وهـي حتقـق   ،املعـريف  الرفـع  ميزةيف حتقيق  املنظمة تبدأ وهنا السابقة، للمراحل األربعة

 2.للميزة التنافسية متينا ساأسا وتكون واإلبداع، االبتكار عمليات وتزيد أفضل، تعلم عمليات

 :الشخصي املعرفة تطور دورة منوذج 2.2.9

 :اآلتية اخلمس املراحل كذلك يشتمل هذا النموذج كمثيله السابق على
                                                

1 Ibidem.p142. 
 .33ص  ،) 2005 ، والتوزيع للطباعة غريب دار: (القاهرة .دط،املعلومات عصر يف اإلدارة وتقنيات مناذج التميز إدارة السلمي، علي2
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 بهم غري واضح و غري مفهـوم بشـكل جيـد،أين تشـكل      و :الكامنة املعرفة مرحلةتكون بشكل م
  .رفةفقط صورة عامة عن شكل املوضوع أو املادة حمل املع

 هـذه  أغلـب  أمامفهومـة وواضـحة يف أجـزاء منـها،     املعرفة هذه كونوت :املثالية املعرفة مرحلة 

، حيـث يكـون هـذا    بصورة كافيـة   معروفة ليست فإا الفعلية والنماذج بالرؤى تتعلق واليت املعرفة
 . اجلزء املهم منها يف شكل معارف ضمنية غري واضحة

 هذه املعرفـة بـالنظم األساسـية واسـتراتيجيات حـل املشـكالت       تتعلق : مرحلة املعرفة النظامية
وتتعلق باملبادئ العامة، وبتعبري آخر فإن هذه املرحلـة تتعلـق باملعرفـة الصـرحية الواضـحة املعروفـة       
جيدا، وهذه املعرفة يطلق عليها أحيانا املعرفة العميقة وجيـري اسـتخدامها مـن أجـل بنـاء الـنظم       

 .املستندة باملعرفة

 هذه املرحلة تتعلق باملعرفـة و بصـناعة القـرارات وهـي معرفـة تكـون يف       : املعرفة الوافية مرحلة
أغلب األحيان معرفة صرحية، وتتعلـق بـدعم القـرارات واألعمـال اليوميـة وتسـتخدم بصـورة        

 .واضحة، وتقع عمليات التدريب ضمن هذه املرحلة

 املعرفة واضـحة بصـورة كافيـة إىل درجـة     يف هذه املرحلة تصبح : مرحلة املعرفة العاملة الروتينية
هذه املعرفة، وتسـتخدم يف هـذه املرحلـة مـن أجـل       ) automatisation( جتعل من املمكن أمتتة

  .أداء املهام بصورة مؤمتنة وبصورة روتينية دون احلاجة إىل إعطاء مربرات وشرح األسباب
شخصـية باملعرفـة و تطـور دورـا يف     ما ميثل الشكل التايل هذه املراحل اخلمس مع ربط املعرفة الك

 :املؤسسة 
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  .الباحث إعدادإلدارة املعرفة من ) wiig(منوذج ويج  )06(شكل رقم                    
  :التنظيميةمكونات املعرفة .10

ني دور املفاهيمي للمعرفة وحتليل دور وأثـر تسـيري املعرفـة كمـدخل لتـثم      اإلطاردف حماولة فهم 
تناول أنواع املعرفـة، سـواء مـن حيـث شـكلها أو صـفتها، أو        األمراملوارد  والكفاءات يتطلب 

  .بالنسبة للفرد أو املؤسسة
   :املعرفة الصرحية 1.10

معرفة املؤسسة، واليت تكون خمزنة يف وسائل مادية مثل األرشيف،  هي باملعرفة الصرحية إن ما يقصد به
كما تعرف باملعرفة املعلنة ألا ). اخل..املخططات، والنماذج، واملستندات واملعطيات، واإلجراءات،و

الشائعة والرائدة بني األفراد، واملعروف مستودعها واملتاح الوصول إليها لكل من يعلم عنها أو يرغب يف 
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نظامية البيانات الرمسية وال"هي )  I.Nonaka"( نوناكا"إن املعرفة الصرحية كما يصفها . احلصول عليها
قرأ كميا، والطرق املُوالصلبة اليت تمزة واملبادئ العامة، فقد أصبحت هذه املعرفة ضمن تقاليد التسيري ر

  . 1"املرتكزة على تصور املؤسسة كآلة ملعاجلة املعلومات
 كما تعد املعرفة الصرحية خمزونة يف الكتب والوثائق املختلفة يف وسائط متعددة األشكال، توفرها تقنيات
االتصاالت واملعلومات، ويتم التعامل فيها بالتبادل واالستخدام مبختلف الوسائل وحسب رغبات 
ومتطلبات املستخدمني، وميكن توثيقها يف أشكال خمتلفة، وتعترب صرحية ألنه ميكن نقلها إذ يتم تسجيل 

  .األفكار واملفاهيم األساسية، مث تنقل من شخص إىل آخر
  :املعرفة الضمنية 2.10

ن األشكال، ومن تعرف أيضا باملعرفة الكامنة ألا خمزنة يف عقول أصحاا  ما مل يعربوا عنها بشكل مما ك
، معهم  زول و تنتهي بزواهلماألفراد وقد ت فهي متموضعة يف خربات و عقوللآلخرين  متوافرة  مث فهي غري

  . اليت تدفعهم للتصريح ا وإظهارها ويف أحيان أخرى تتهيأ ألصحاب تلك املعرفة املخزنة الفرص واحلوافز
وقد تندثر معهم وال يقدر هلا الظهور إىل العلن أبدا، ويف أحيان أخرى تتهيأ ألصحاب تلك املعرفة املخزنة 

على أمهية املعرفة  Grundstein""ولقد أكد .  الفرص واحلوافز اليت تدفعهم لتصريح ا وإظهارها
  :2الضمنية العتبارات هي

 واقتسام املعرفة الضمنية يتم من خالل التفاعل املتميز الذي قد حيصل بني األفراد أن تبادل.  
 3أن حتويل املعرفة الضمنية إىل املعرفة الصرحية يساهم يف توسع حقل املعرفة. 

  
  
  

                                                
ورقة مقدمة يف إطار امللتقي العلمي حول األداء املتميز للمنظمات و احلكومات،كلية ،"تسيري املعرفة و حتسني األداء التنافسي"حيضية مساليل، 1

 .433ص .2005مارس  9-8اإلقتصاددية،جامعة ورقلة، احلقوق و العلوم
 مرجع سابق  2

3 -Michel Grundstein, knowledge management system as a sociotechnical system,CNRS.france, févrie 
2014.p3. 
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  تصنيف املعرفة يف املؤسسةميثل ): 02(جدول رقم 
لي عرب املمارسة بطريقة خمتلفة تقوم عادة على ج احملاولة واخلطأ تنتقل بشكل كأا املعرفة الضمنية تتميز  

لذلك يتطلب تسيري املعرفة . فاملعرفة الضمنية غري اسدة تنشأ كنتيجة للتعلم التنظيمي،والتلقني والتدريب
سيري وبشكل عام فإن املعرفة تنشأ وتتطور من خالل ت. الضمنية جاً خمتلفاً عن تسيري املعرفة الصرحية

صمم معظم تطبيقات تكنولوجيا يف الوقت احلاضر ت.1باإلستراتيجيةاملوارد البشرية والتعلم التنظيمي املرتبط 
املعلومات اخلاصة لدعم تسيري املعرفة الصرحية يف املؤسسات االقتصادية، رغم أن املعرفة الضمنية أصبحت 

ة، اليت ميكن دعمها وتسيريها من طرف أنظمة دعم متثل شكالً قيماً ومتعاظماً من أشكال املعرفة يف املؤسس
  .اختاذ القرارات، واألنظمة املرتكزة على املعرفة

و حبة مهمة لنقل املعارف و اخلربات،إن إنشاء شبكات معرفية تتكون من جمموعات من األفراد تكون صا 
لحفاظ على شكل العارف يكون إستهدافا ل،)سواء كانت فردا أو مجاعة(تكون هلا صفة الذاكرة التنظيمية 

املعرفة كوا مسجلة يف الذاكرة  و عليه فإن.احملصلة عرب سنوات العمل و اإلجناز و اخلطا و الصواب 
كموارد تنظيمية مرتبطة بشكل كبري مع تبقى  يف شكل األطر التنظيمية للعمل واجلماعية لألفراد أو الفردية 

باشرين على عملية التسيري حماولة جتميعها و تصنيفها بغية عليه يستلزم على املسؤلني املمسار املؤسسة، و

                                                
 .434مساليل حيضية،ص  1

  معرفة املؤسسة  مهارة املؤسسة  

  .ةحيمعرفة صر  .معرفة ضمنية  النوع 
  ات، اإلجراءات، املناهج، التحليلاملعطي  .املواهب، املهارات  املكونات

 بالعمـل تتنقـل   ،تكتسب من العمـل   اخلصائص
  .اجلماعي

غري متجانسـة غـري كاملـة؛تعرب ظـروف     
  إنتاجها

  .موزعة على عدة مواقع  .حمصورة يف موقع معني  املوقع
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و  "Nonaka" وعلى هذا األساس كون كل من.والتطوير التنظيميتوجيهها جلهة تنمية اإلبتكار واإلبداع 
"Takondau  "ا خللق املعرفة التنظيمية، والذي يرتكز على حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة منوذجا مولد

  .لك العكسظاهرة، وكذ
  

                                             ضمنيةمعرفة                                           ضمنيةمعرفة                  

  
         

                                 صرحيةمعرفة                                                           صرحيةمعرفة           
  ) بتصرف من الباحث(  1منوذج نانوكا و تاكندو خللق املعرفة التنظيميةميثل )07(شكل رقم 

شقي املعرفة األساسيني و نقصد هنا املعرفة الضمنية و ِىى علتقوم رؤية نانوكا يف فهم املعرفة التنظيمية،
ا بشكل نموذج نوناكهذا الاملعرفة يف تسري  ،أين املعرفة الصرحية حيث تتكون تلك العالقة التبادلية بينهما 

حتدث عملية  شكلويف كل , من حتويل املعرفة أشكالأربع  يتمفصل هذا النموذج اىلحيث , حلزوين
من هذه العملية تبدأ  حيث. دائرييدور بشكل حلزوين , املعرفة أشكالوهذا التحول يف , يل للمعرفةحتو

وتعتمد  ،إىل آخر دون حتول فرد املعرفة الضمنية من  ريتس ينأ،لشكل ونقصد تلك العملية اإلجتماعيةا
   ،داخل هذا اتمعيف هذا اإلطار معرفة ضمنية ولكن تبقى املعرفة جمتمع املنظمة،املعرفة داخل  تقاسمعلى 

يث حب ،تبدأ املعرفة الضمنية بالتحول إىل معرفة صرحية.العملية التجسيدية اما يف الشكل الثاين او ما نقصد به
ذالك  و ،و استيعاا فهمها ميكن من حنوعلى ،يتم التعبري عن املعرفة الضمنية لدى األفراد داخل املؤسسة

العملية  الذي نقصد به و الثالث أما الشكل تلك اللقاءات اليت تتم بني الفاعلني التنظيميني،من خالل 
                                                

 
1Nonaka I., Takeuchi H. La Connaissance Créatrice – La Dynamique Del’entreprise Apprenante, 
Bruxelles : De Boek 1997, p06. , 
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املعرفة   أين يتم نشر ،ميكن أن تقدمه للمؤسسة قابلة لإلفادة منها فيمامعرفة  تصبحو ،تتضح املعرفة التوافقية
مجلة األدوات التكنولوجية و التقنية اليت تتوافر عليها املؤسسة و هو ما  من خالل ،يف خمتلف دوائر املؤسسة

  .نقصد به البىن التكنولوجية 
و لتكون قاعدة  ميكن معاجلة املعارف و ختزينها جلعلها أكثر إستجابة للتطبيق يف هذه املرحلة حتديدا و 

معرفية تتأسس عليها املؤسسة و يتركز عليها إختاذ القرار التنظيمي،أما يف الشكل الرابع فتنتقل املعرفة اىل 
العملية الذاتية أو الفردية أي اننا يف مرحلة إستيعاب ذا النمط من املعارف بشكل فردي و نووي و لكل 

معارف ضمنية أخرى جديدة و لتمر عرب نفس املراحل  فرد من أفراد املؤسسة و هو ما ميكن من أبداع
  .السابقة
  :املعرفة اخلارجية واملعرفة الذاتية 3.10

مصادر خارجية عنه، إذ توجد يف البيئة "يستمدها الفرد أو املؤسسة من  وهي ما نقصدبه تلك املعرفة اليت  
تذليل الصعوبات مـن  واملعلومات يف احمليطة، وتتجسد يف التدفق املعريف الذي سامهت تقنيات االتصاالت 

أثنـاء   سواءالوصول إليها، وميكن احلصول عليها من خالل عمليات التفاعل االجتماعي بني األفراد،  أجل
  .1"تلبية احتياجهم يف مواقع العمل، أو يف مناسبات احلياة االجتماعية
قدراته الفكرية  اعتمادا على"ه اخلاص جهد غري أن املعرفة اخلارجية ميكن للمؤسسة او  الفرد ان يكوا عرب

املـورد البشـري مـن دوافـع،     وخرباته املختلفة، وتتمثـل كـذلك فيمـا يكونـه     وطاقته الذهنية،
، و احلاضـنة  واجتاهات، وقرارات، وغري ذلك من منتجات عقله يف ظل ظروف البيئةورغبات،وأهداف،

 .2"ليه، وذلك عرب مساره الوظيفيحتديات العمل و الوظائف و املهام و املسؤوليات املسندة إ

 :إدارة املعرفة منظومةمتطلبات تطبيق  .11

ملة من املتطلبـات املتعلقـة بالبيئـة املتـوافرة يف املنظمـة      جبترتبط منظومة إدارة املعرفة بشكل حيوي 
للوصول إىل أقصى استفادة ممكنة من املعرفة، حبيـث جيـب أن تكـون بيئـة مشـجعة علـى اإلدارة       

وبصفة عامـة، فـإن  هـذه املتطلبـات     . ختزين ونقل وتطبيق املعرفة من كنمث مت للمعرفة، ومنالفعالة 

                                                
 .426مساليل حيضية،مرجع سابق،ص  1
 .مرجع سابق 2
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اهلياكل التنظيمية املالئمة إلدارة املعرفـة، وقيـادة وثقافـة تنظيميـة     : ميكن اختصارها يف العناصر التالية
  .تشجع على ذلك، وتكنولوجيا املعلومات

  
 :)اهليكل التنظيمي و بناء املعرفةأبعاد (املتطبات اهليكلية للتنظيم  1.11

إدارة املنظمـات عـرب   "يعرف اهليكل التنظيمي على أنه تلك اآللية الرمسية الـيت يـتم مـن خالهلـا     
حتديد خطوط السـلطة، وتقسـيم العمـل و التخصـص الـوظيفي و االتصـال بـني الرؤسـاء         

ياكـل الـيت   املعرفة هـي تلـك اهل  إدارة منظومة  إنسجامامعاهلياكل التنظيمية األكثر ف ، 1"واملرؤوسني
وقـدرا علـى االسـتجابة السـريعة      لاالتصـا  يولة وس تهابيئالقدرة على التوافق مع تتسم باملرونة و

ويعتمد اهليكل الوظيفي على التخصص وتقسيم العمـل تبعـاً للوظـائف؛أين حيتـل كـل      .للمتغريات
فق املعلومـات يف املنظمـة،   وينعكس هـذا علـى تـد   ال وظيفيا و حتت سلطة رئيس مباشـر، فرد جما

وبالتـايل تكـون   ، عها من قبل اإلدارة علـى األفـراد  حيث تتركز يف حيز ضيق من املديرين مث يتم توزي
  . إمكانية نقل املعرفة واملشاركة فيها حمدودة

وبصفة عامة فان يئة املناخ املناسب لتطبيق إدارة املعرفة التنظيميـة تتطلـب بالضـرورة التحـول إىل     
التحـول مـن اهليكـل    "مارسات اإلدارية املعتادة األكثر توافقاً مع معطيات عصـر املعرفـة، مثـل    امل

واألبعـد عـن    التنظيمي اهلرمي الشكل املتعدد املستويات إىل اهلياكـل التنظيميـة األكثـر تفلطحـاً    
،والتحول من النظم املركزيـة الـيت تعتمـد علـى احتكـار املعرفـة وتركيزهـا يف        2"الشكل اهلرمي

مستوى تنظيمي واحد، إىل النظم الالمركزية اليت تستند إىل تـدفق وانتشـار معـريفٍ يغطـى املنظمـة      
التحول من أمناط التنظيم القائمـة علـى العمـل الفـردي      إىلكلها ويشارك اجلميع يف ختليقها،إضافة 

  .3املنعزل إىل منط العمل اجلماعي يف فرق العمل الذاتية

                                                
 .15،ص )1996دار زهران، عمان األردن ( :عمان.دط. اإلدارة أصول ومفاهيم.عقلييعمروصفي   1
دار الوراق للنشر ( :عمان.دط،و عالقتها باملفاهيم اإلدارية املعاصرةالتعلم التنظيمي و املنظمة املتعلمة ،عادل هادي حسني البغدادي وآخرون  2

 .96ص).2010،زيعو التو
،دورية ألكترونية cybrian journal النظرية والتطبيق، ":  إدارة املعرفة يف املكتبات ومراكز املعلومات"فهد بن عبداهللا الضوحيي،  3

 :حمكمة،متاحة على الرابط
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  :الثقافة التنظيمية2.11

  :يف مفهوم الثقافة التنظيمية 1.2.11
من املهم يف البداية قبل تناول مفهوم الثقافة التنظيمية،فك بغض الغموض املتعلق جبملة املفاهيم املتحلقة 

فعندما نتكلم ", ثقافة اتمع يف املؤسسة و ثقافة املؤسسةحول مفهوم الثقافة التنظيمية و اليت نقصد ا هنا 
قصد بذلك تلك املعايري و القيم و ضوابط السلوك اليت أنتجها الكيان االجتماعي على ثقافة املؤسسة ن

ال نتكلم و،املتفاعل داخل املؤسسة بصفتها منظمة تتميز باالستقاللية النسبية على احمليط املتواجدة فيه
  .1"أنتجها البنيان االجتماعي الكلي على الثقافة اليت

وهو من أكثر التعاريف تداوال و اليت  E.H schien لـ أوال تعريف أما عن تعريف ثقافة املؤسسة فسنقدم 
جممل االختيارات واالفتراضات القاعدية اليت اكتشفتها وأنتجتها وطورا جمموعة بشرية "يعرفها على أا 

احللول ملشاكل التأقلم اخلارجي و االندماج الداخلي و اليت أثبتت جناعتها  إلجياديف حماولتها ,معينة 
و  إدراكفعاليتها بالنسبة هلم واعتمدوها و أصبحوا يتداولوا على أا الطريقة الصحيحة و اجليدة يف و

  2. "معاجلة هذه املشاكل
و حسب طبيعة الثقافة السائدة يف املنظمة فإن املنظمات تصنف إىل منظمات إما إبداعية أو منظمات غري 

يكون فيها شكل العالقات متميزا اىل حد بعيد بالرمسية ، مات املنظإبداعية،حيث أن املنظمات الغري إبداعية 
لهيكل التنظيمي، رتبطة بشكل سلطوي للثقافة املنظمة امل تلك املقومات التقليدية تدعيميتم فيها "،و
مجلة القواعد املنظمة و وإضافة إىل ، و التمركز حول املهام و التخصصاتالرمسية واهلرمية ألشكال وا

و هي بالتايل تؤسس ملؤسسات غري قابلة للتأقلم أو التطور،و هي كذلك ،العمل ءات إلجرااحلاكمة 
  .منظمات عدوة لإلبداع

                                                                                                                                                   
-22-22-11-08-http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=457:2011

11-50-09-20-05-29&catid=133:2009  
 .184،ص3،2004عدد جملة الباحث،،"ثقافة املؤسسة كموجه للسلوكات و األفعال"بن عيسى حممد املهدي، 1
 .مرجع سابق  2
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كون لي تحجم،وت تتفككالصلبة  تلك املقومات؛ فإن  و اإلبداع أما يف املنظمات القائمة على االبتكار 
ستندة العمل امل طرقاملبادرة، وا، فو األكثر تأقلما و إستيعاب املقومات األكثر مرونة اإلعتماد بشكل أكرب

خارج  تعزيز الرؤىو احمليط و الفضاء يف للتحوالت احلاصلة السريعة  اباتعلى الفريق، واالستجاب على
العمل  أساليبواجلديدة أكثر تقبالً لألفكار واملفاهيم  املنظمة جيعل ،)املنظمة وثقافتها احلالية(دوق الصن

 اتاملبادر دعيمتإىل  بالتوجه حنو ميزتتالقائمة على اإلبتكار واإلبداع، نظماتثقافة املإن . اجلديدة، اليت 
إضافة اىل التشجيع على طرح األفكار ، القوانني و اإلجراءاتمجلة د على األفرا فضلية اإلنسان و العامل وأ

على شكل أداء  و التصورات الغري التقليدية و عدم قمع الرؤى املخالفة أو املعارضة،و هذا ما ينعكس أليا
 متشكل لديهفاملوظفني الذين يالعمل و قواعده و حىت على شكل العالقات السلطوية و اإلدارية السائدة، 

ذلك اإلحساس باملساندة التنظيمية ينحون اكثر فأكثر اىل الوالء التنظيمي ،عليه فإن قواعد السلوك احملتوية 
   .واالبتكاراملنظمة جيابية حنوإ سلوكية أكثراجتاهات هلم ينتج عنها يف املقابل 

  :أبعاد الثقافة التنظيمية2.2.11
  :  لقد ذكر كثري من الكتاب أبعاد الثقافة التنظيمية؛ و ميكن تلخيصها كما يلي

   درجة احلرية و املسؤولية و االستقاللية لدى األفراد : املبادرة الفردية  
  ليكونـوا جسـورين و مبـدعني و    إىل أي مدى يـتم تشـجيع العـاملني    : التسامح مع املخاطرة

  يسعون للمخاطرة 
   إىل أي مدى تضع املنظمة أهدافا و توقعات أدائية واضحة : التوجيه  
  ما مدى تشجيع الوحدات يف املنظمة على العمل بشكل منسق : التكامل  
   إىل أي مدى تقوم اإلدارة بتوفري االتصاالت الواضحة و املساعدة للعاملني : دعم اإلدارة  
  ما مدى التوسع يف تطبيق األنظمة و التعليمـات و مقـدار اإلشـراف املباشـر املسـتخدم      : بةالرقا

  ملراقبة و ضبط سلوك العاملني 
  إىل أي مدى ينتمي العاملون للمنظمة ككل بدال مـن الوحـدات الـيت يعملـون فيهـا أو      : اهلوية

  .جمال ختصصهم املهين 
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   علـى  ) الزيـادات ، العـالوات و الترقيـات     (إىل أي مدى يتم توزيـع العوائـد   : نظم العوائد
   .أساس معايري أداء العاملني مقارنة باألقدمية و احملاباة و غريها

   اعـات و االنتقـادات   إىل أي مدى يتم تشـجيع العـاملني علـى إظهـار الرت    : التسامح مع الرتاع
 بصورة مكشوفة 

   1التسلسل اهلرمي و غريهإىل أي مدى تقتصر االتصاالت يف املنظمة على : أمناط االتصال.  

                                                
   . 262،ص)2003،دار احلامد للنشر و التوزيع (عمان  .دط. -منظور كلي –إدارة املنظمات ،حسني حرمي   1
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  3.2.11  الثقافة و الوظيفة املعرفية يف املنظمة:  
كـل   بـالقيم التنظيميـة املرتبطـة بتشـكيل    و حتديدا مـا تعلـق   الثقافة التنظيمية، عنصرأمهية  حيلنات

النظريـة املرتبطـة    الثقافة التنظيمية من خالل جمموعة مـن الـرؤى   مقصدإىل توضيح ، اشكال السلوك
و اليت مت فهما بالنظر اىل سياقات معرفية متشـابكة و ذلـك لتمـايز أشـكال الثقافـة       الثقافةمبفهوم 

ـ و ذلـك   التنظيمية و اليت ترتبط جبوانب سـيكولوجية أو سوسـيولوجية معقـدة،    النظر إىل أمهيـة  ب
حيـث أن   ،اجلانب الثقايف و الذي ميكن ان من أهم األسباب يف تضـمني إدارة املعرفـة يف املؤسسـة   

و الـرؤى   القـيم املشـتركة و   يتميـز بتلـك    ،تنظيمـي  خلق جـو الثقافة القوية تساهم يف ل شك
  .املشتركة حنو اإللتزام بأهداف املنظمة

توافقـة و  القـيم الثقافيـة امل   مجلـة مـن    تنظيم،يشترط تـوافر إدارة املعرفة يف أية  عليه فإن إعتمادو
،إضـافة إىل كوـا جيـب أن تكـون     إدارة املعرفةلم واإلستمرار يف التع التعلم و  ادئمع مب  املتوائمة

 املعرفـة يف املنظمـات و   ملا تعلـق بتسـيري  ثل عوامل اجيابية مي ذا ميكن أنهىكل ، والفريقدافعة لرؤية 
تشجع التواصل بني األفراد وتبـادل األفكـار ومسـاعدة اآلخـرين،      كل ما ميكن أن يكون سببا يف 

كمـا عـرب عنـها بيتـر      1"لذي ميثل قـوة للضـعف التنظيمـي   تضائل أسباب الصراع اهليكلي ا"مع 
سنج،إضافة اىل توافر القدوة واملثل األعلى للقيادة الفعالة اليت تعتين باملعرفـة والعوامـل الـيت تسـاعد     

  .وحتفز على تبىن مفهوم إدارة املعرفة

  :وانسياب املعرفة يف التنظيم القيادة التنظيمية 3.11
الدور الذي تلعبه القيادة دوراً يف إدارة املعرفة، فالقائد هو النموذج وكما أن  ال ميكن التغاضي عن أمهية

حجر الزاوية يف تصميم و هيكلة جناح أي منظمة و ذلك  القائدميثل هناك أسلوب للتعلم من خالل العمل،
ؤوال أكثر من صفته مس أفراد ومجاعات وفرق عمل وظيفته اليت أصبحت تتسم بصفة التنسيق بني  لناحية

 عاتقه هو،قع أو ذا صالحيات سلطوية إدارية، و عليه فإن كل أشكال تصميم إستراتيجيات إدارة املعرفة ت
ففي هذا احمليط الكثري التبدل و التطور  ،يت يناط ا كل فرد أو مجاعة عملاألدوار الحتديد إضافة إىل عبء 

، ومن مث فإنه املعرفية املنظمة مقدراتته إىل تعلمه وإضافو الذي جيب أن يتم   ما يستجددائماً  هنالك 
                                                

1 Senge, P,op Cit.p140. 
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شأا زيادة وتطوير قاعدة من ،يف إجياد طرق وأساليب جديدة وجمتهدا و مبدعا يتعني على القائد أن يكون
تسود  مشتركةيف لكي يضمن وجود رؤية اإلستعانة الدائمة م  مة، وإشراك العاملني واملنظ يف ارفاملع

  .املنظمة
و ،إلدارة املعرفةترتبط كذلك بشكل اإلطار التنظيمي الذي ميكن ان تضعه القيادة التنظيمية  إضافة إىل أن

 ريةاإلداالتخصصات و املستويات الوظيفية تبسيط اإلجراءات والعمليات لكافة  حساسية مكانتها يف
رفة والتعلم من ثقافة تنظيمية مالئمة تتيح املشاركة يف املع خلق وكذلك تؤدي دوراً مهماً يف ،باملنظمة

  :، و هذا يعتمد يف األساس على طبيعة القيادة و شكلها هل هي اآلخرين بصفة مستمرة
ال مركزية تعتمد اسلوب أفقية إختاذ القرار و تفويض الصالحيات أم أا مركزية تتجمع عندها كل أشكال 

اطة فهم طبيعة طبيعة القيادة و ؟،و باإلجابة  هذا السؤال ميكن ببسالتسيري  ترتبط ا كل مناحورارات الق
اين يكون دور القائد فيها هو أن يكون " منظمات متعلمة"اىل أين هي ماضية؛هل هي قيادة تنحو اىل بناء 

منوذجا ووسيطا و مشرفا و مسهال لنقل املعارف،أم ذلك الشكل التقليدي من القادة الذي ال حيوز على 
وبشكل عام ميكن أن نجمل أدوار القائد يف إطار العناصر ،شكل من اشكال القدرة للتحديث او التطوير؟

  :التالية
  :املعرفة التعرف على أشكال  1.3.11

  و تتم عملية املسح عن طريق  حيث يلتزم القائدج مبهمة جرد كل أشكال املعارف اليت قد حيوزها موظفوه 
احلصول  نقل وهلياكل التنظيمية و ا موائمة  مقابالت مع العاملني داخل املنظمة، للتعرف على مدى إجراء

كذلك مدى وجود آليات حلفظ املعرفة من طرق مكتبية و توثيقية و أساليب حفظ "على املعلومات ، 
إضافة إىل مدى توافر البنية األساسية الالزمة مثل التكنولوجيا و قنوات تدفق .امللفات املوجودة يف املنظمة

  .1"و اخلربات و الكفاءات املناسبةاملعرفة وانسياا يف مسارات املنظمة 
  
  

                                                
،ورقة مقدمة يف إطار امللتقى الدويل حول رأس املال الفكري يف منظمات ة اإلدارية يف تفعيل إدارة املعرفة باملنظمة،دور القيادحممد صاحلي 1

 .2011ديسمرب 13/14األعمال العربية،جامعة الشلف،يومي 
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  :بناء إستراتيجية إلدارة املعرفة .2.3.11
بالنظر إىل تلك األدوار اليت يعىن ا القائد خاصة ما تعلق بالتصميم و التخطيط و التنسيق، فإن دور القادة 

تقبلية اليت تكون األساس يف ببناء و صياغة األفكار و الرؤية املسفيما تعلق و اتصل بإدارة املعرفة فإا ترتبط 
شكال واحدا  العاملني يف املنظمة ضمان تبينكذلك احلرص على  و.بناء الثقافة التنظيمية املساندة للمعرفة،

و التعامل الدائم مع األفراد و االستماع لردود األفعال عن تلك  لتواصلالقائد ا حيث جيب على"،من الرؤية
و األساس يف تبين هذه اإلستراتيجية هو أن .مناقشة اآلراء املناقضة آلرائه الرؤية ، و شرح أفعاله و آراءه و 

تكون جزءا من اإلستراتيجية العامة للمنظمة وهادفة لبناء اهليكل التكنولوجي الذي حتتاجه و تقييم برامج 
  .1"إدارة املعرفة، و خطة تدريب لكل أفرادها

  :تنفيذ إدارة املعرفة 3.3.11
 حتييد املدخالت املطلوبة و رحلة املفصلية يف اإلفادة من إدارة املعرفة حيث يتم جتميعهذه املرحلة هي امل

وحيث أن تطبيق إدارة املعرفة "املنظمة،يف  إدارة املعرفة أدبياتو تطبيق  املوجودة اليت تعيق إدخالالعقبات 
توفري فرص التدريب و التعلم يف العديد من املنظمات قد ارتبط باهتمام القيادة بإدارة املوارد البشرية و

ضهم تفويتم القيادة بتمكني العاملني و جلميع األفراد،و إىل جانب االهتمام بالتعليم املستمر من املفترض أن
وإعادة النظر يف نظم التقييم و املكافآت و ذلك إلجياد طرق أكثر فعالية ملكافأة و توفري األمان الوظيفي هلم،

،من أجل التنمية املستمرة و التعلم 2"على االبتكار ألفرادتشجيع انا هو حماولة األهم هعمل فرق العمل، و
كذا احلرص على حسن اختيار املشرفني وعلى األفراد حيث يكونون أكثر وعيا من النجاح و الفشل،و 

 وللتواضع و الفضول حول كل ما ه بالًقَذوو ذهنيات أكثر ت بضرورات التعلم و امهيته حيث يكونون أيضا
  .والتعلمجديد و مثري ملَلكة حب املعرفة 

  :تقييم إدارة املعرفة 4.3.11
يتم القيام بعملية التقييم لتحديد ما إذا كان من األفضل تنفيذ سياسة معينة بالطريقة نفسها،أو القيام 

  اكتشاف:هي  األبعاد و تكون عملية التقييم مؤسسة على مجلة من.بتغيريات للوصول لألهداف املوضوعة

                                                
 .مرجع سابق 1
 .مرجع سابق 2
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  .1املعرفة ،التقاط املعرفة، مشاركة املعرفة،و تطبيق املعرفة
و ميثل اجلدول املوايل مجلة املقاييس اليت ميكن من خالهلا إكتشاف كل بعد من أبعاد تقييم املعرفة يف 

  :املؤسسة
  
  
  
  

  

  . 2ميثل مقاييس تقييم إدارة  املعرفة )03(رقم  جدول
  
  

  : املتطلبات التكنولوجية و الذاكرة التنظيمية  4.11

                                                
-،ص )2007مركز دراسات و استشارات اإلدارة العامة ة،( ،القاهر .دط،دور القيادة احمللية يف إدارة املعرفةمسري حممد عبد الوهاب، 1

 . 15.19ص،
 134ص. )2010.عمان.الطبعة األوىل. دار احلامد للنشر و التوزيع( :عمان. 1طإدارة املعرفة التحديات و احللول،.خضر مصباح إمساعيل 2

  توضيح املقياس  البعد

  اكتشاف املعرفة
  

  رفةمدى استخدام خمتلف األفراد ذوي اخلربة املختلفة لنقل املع.  
  عدد املوظفني الذين ينتقلوا بني أقسام املؤسسة(دوران العمل.( 

  عدد مرات جلسات العصف الذهين بني العاملني.  
 .عدد الدورات التدريبية اليت استفاد منها كل فرد    التقاط املعرفة

  حضور األفراد للمؤمترات و املناقشات. 

  مدى استخدام عملية التعليم بالتطبيق و العمل.  
  كمية املعلومات املتعلقة باملنظمة و املتاحة على صفحة الوب    املعرفة مشاركة

  كمية قواعد البيانات املشتركة السنوية بني األفراد.  
  عدد االقتراحات التطويرية السنوية املنفذة لكل موظف    تطبيق املعرفة

  مستوى استخدام األنظمة التكنولوجية الداعمة الختاذ القرار.  
  لى إدارة املعلومات مدى تكرار النجاح ع.  
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، فاملنظمات إدارة املعرفة و اهم حمدد هلا  احيويا من متطلباتمتطلب يف ان البعد التكنولوجي ميثل  ال مراء
 بأحسن شكل ممكنف التكنولوجيا يتوظحلفاظ على كينونتها ال بد هلا أن حتاول اليت تسعى للبقاء و الىت ا

وظيفته اللوجيستية و املتمثلة يف جتميع  نولوجي يف إدارة املعرفة منالتك بعدو تستمد أمهية ال ما ميكن
الوظيفية و و الألهم نقلها و توصيلها بني خمتلف األفرادق و التخصصات  و املعلومات و تصنيفها و ختزينها

  .ذلك من خالل مجلة الوسائط التقنية املتوافرة كبنية تكنولوجية حتتية للمنظمة
قدرة العاملني على االتصال  يزيد من حتسني؛املعرفة إطار منظومة ادارة يفاستخدام تكنولوجيا املعلومات ف 

 في ،وإتاحة مرونة أكثر يفببعضهم لعدم وجود احلواجز اليت تتعلق بعوائق املكان والزمان واملستوى الوظي
الغايات اليت من املمكن ان تفيد منظومة ادراة املعرفة   من العديد هنالكو . التعامل مع املعلومات والبيانات

  :اآليت النحو على وهي املعرفة إدارة لنظم داعمةبإستخدماها لتكنولوجيا املعلومات،كبنية حتتية 
  علـى  يف حصـوهلم  العـاملون  إليهـا  يرجـع  حبيـث  ميةالتنظي الذاكرة تدعم معرفية قاعدة إنشاء 

 .والوثائق الكتب يف تتوفر ال اليت التجريبية القواعد وتعلم املعرفة

  ا من خوفاً املعرفة خزنا أو فقدام أو أو استقالتهم دوران العاملني بسبب تسروفا. 

  ـ  أو التعـب  أو كـالقلق  البشـرية  للمشـاعر  خاضعة تكون ال آلية إنشاء  يف اق وخاصـة اإلره
 .واخلطر باإلرهاق ا العمل يتميز اليت املؤسسات

  التنظيميـة  مـن الـذاكرة   ويعـزز  املعرفيـة  القاعدة يغين املعقدة للمشكالت الناجحة احللول توليد 

  .1واملطلوب الوقت املناسب يف للمشكالت واملعاجلة التحليل من متكنها اليت

 ن لنا حصر البىن التالية  و للتفصيل يف بعض تلك البىن الداعمة ميك

 :التنظيمية الذاكرة 1.4.11

، فهنالك مـن فهمهـا علـى اـا تلـك      منني حول حتديد هذا املفهوم الباحثليس هنالك اتفاق بني 
 أـا حيـث   املؤسسـة،  يف ملعرفـة علـى ا  واإلدامة املثابرة العملية الطويلة و ذلك  الشكل من اشكال

والبيئـة   التنظيميـة  واهلياكـل  التنظيميـة  والثقافة البشرية املوارد :هي فيها رئيسة مواضع يف ستة توجد

                                                
 .88ص  52العدد   27الد .والتدريب األمنية للدراسات العربية الة، "التنظيمية ةالذاكر بناء املعرفة يف وإدارة املعلومات تكنولوجيا دور"العمري، عيسى غسان 1
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 ليعـرف الـذاكرة   النظـر  وجهـة  وسع من ومنهم. اخلارجي واألرشيف التنظيمي والتحول التنظيمية

  . 1للمعرفة التنظيمية الالحمدود والتوزيع واالسترجاع التخزين إىل تؤدي أا على التنظيمية
 التخـزين  مـن  آليـة متكـن   بأا التنظيمية الذاكرة تعد وحاسوبية أبسط وهي ثالثة نظر وجهة وهناك

 للـذاكرة  نطاقـا  األوسـع  النظـر  وجهـة  الباحث ويرجح هذا .2التنظيمية للمعرفة واملعاجلة املستمر

 :اآلتية لألسباب وذلك املعرفية من القدرات تزيد ألا التنظيمية

  األزمة يف املعرفة تشخيص. 

  املناسبني القرار متخذي على ةاملعرف توزيع. 

  األزمات يف الوقوع لتجنب املناسبة القرارات الختاذ املعرفة استخدام. 

  اجلديدة باملعرفة تضر اليت القدمية املعرفة عزل. 

  3املستقبلي لالستخدام املعرفة محاية.  
  :نظام اليقظة التكنولوجية2.4.11

أتاحت  فقد"بني املصادر الداخلية و اخلارجية، اليت تتوزعبالنظر إىل شكل املعارف اليت حتوزها املمنظمة،و 
عديدة ملعاجلة املعارف الداخلية،بينما بقت املعارف اخلارجية يف حاجة آلليات خمتلفة طرق نطم إدارة املعرفة 

أكثر مالئمة للتعامل معها يف ظل التطورات الكبرية اليت تعرفها تكنولوجيا الشبكات،هلذا برزت نظم اليقظة 
أدوات فعالة لرصد و متابعة التغريات اخلارجية ومنها نظام اليقظة التكنولوجية اليت يدرجها البعض ضمن ك

  .4"الذكاء االقتصادي مِظُنبِما يعرف 
يساهم يف استخالص معلومات ذات أمهية و حامسة من خمتلف  -نظام اليقظة التكنولوجية–إن هذا النظام 

و أوضاع التطورات التقنية و التكنولوجية اليت يشهدها حميط املنظمة اإلشارات الصادرة عن خمتلف ظروف 
وتاسيسا على ما سبق فإن ،5من توليد معارف جديدة تساعدها على دخول معترك التنافسية مع هذا احمليط
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هذا النظام ميكن أن ميثل بالنسبة للمنظمة ألية من اليات حفظ و استجالب املعرفة من مصادر خمتلفة و اهلم 
  .ضروري بني الرؤية الداخلية و اخلارجية ملعارف املنظمة تواءم  نه عاملا

  :مأزق إدارة املعرفة. 12
إن النظر إلدارة املعرفة على أا ذلـك احلـل السـحري ملشـكالت املنظمـات املتفاقمـة  بفعـل        

حيـان تقـع   إكراهات العوملة و نتائجها،هو رأي يشوبه الكثري من التفاؤل الزائد، ففي الكـثري مـن األ  
وهـذا مـا أثبتتـه مجلـة مـن الدراسـات       "يف فخ اإلخفاق و الفشل، ) إدارة املعرفة(هذه املنظومات 

و الـيت أشـارت إىل مجلـة مـن     1" منظمة خاصة يف الواليات املتحدة األمريكيـة  431أجريت على 
  :العوائق الرئيسية اليت تعترض و بشكل فاعل يف جناح منظومة إدارة املعرفة

  قافة اليت تكبح التشارك يف املعرفةسيطرة الث  
   االفتقار إىل القيادة العليا الداعمة إلدارة املعرفة  
   االفتقار إىل اإلدراك الكايف ملفهوم إدارة املعرفة و حمتواها  
   املعرفـة و بـني تعزيـز مـا بعـرف       بإدارةاالفتقار إىل  وجود تكامل بني نشاطات املنظمة املتعلقة

 .2بالتعلم التنظيمي

  :معوقات ومشكالت إدارة املعرفة  1.12
ـ  و  ملطبـات ثري مـن احلـاالت العديـد مـن ا    إن تطبيق فلسفة إدارة املعرفة ال بد أن تواجهها يف الك

 تكـون متعلقـة   و الـيت قـد  تطبيق و ذلك قد يعود لعدة أسـباب، العراقيل سواء قبل التطبيق أو بعد ال
الظاهريـة و املعرفـة الضـمنية بسـبب التـداخل      دود الفاصلة بني املعرفة املرتبط باحلغموض ال بذلك

إضافة إىل صـعوبة قيـاس مـدى جنـاح برنـامج      يث يصبح من الصعب الفصل بينهما،بني االثنني حب
إدارة املعرفة حيث آثارها و مرد وديتها مل تفحـص بعـد عمليـا وواقعيا،كـذلك صـعوبة حتديـد       

إدارة املعرفـة،و كمحصـلة ميكـن حصـر     املعلومات و املعارف اليت من الضروري إقحامها يف برنامج 
  :مجلة املشكالت اليت قد تواجه عملية إدارة املعرفة يف 
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        عزلة القائمني عليها من األطراف اإلدارية و اليت هي املكلفـة والقائمـة علـى تنفيـذ بـرامج إدارة
ـ      اج نظـام  املعرفة قد تعمل بشكل منفرد أو منعزل عن األفراد املعنيني ـذا النظـام، فمـن املهـم إنت

يتفق و قناعات و حاجات األفراد كمـا يتفـق و متطلبـات األنشـطة و األعمـال، و حلـل هـذه        
املشكلة ال بد من تكثيف جهود التنسيق بني الطرفني و االتفاق مـن البدايـة علـى نظـام العمـل و      

 . متطلباته و اإلجراءات األفضل

   املعرفـة و هـذا مـا قـد يعـود لـربامج       عدم توفر الكادر البشري املؤهل للقيام مبهام نظام إدارة
 .التدريب النوعية و اهلادفة

          عدم توفر البنية التحتية الالزمة مـن منظومـة اتصـالية و هيكليـة و معلوماتيـة لنقـل املعرفـة و
 .ختزينها

       احتكار املعلومات من قبل اإلدارة العليا التقليدية،األمر الذي يعين حجـز هـذه املعلومـات و مينـع
 .يني و تداوهلا يف املستويات الدنياوصوهلا للمعن

   ذلك الوهم القائم على أن احلواسيب هي اليت حتفظ املعرفة و ليس عقول األفراد. 

  ساسها ميكن بناء املعرفة الصرحيةعدم االهتمام باملعرفة الكامنة و اليت على أ. 

    ا، وأن احلصول عليها يـتم ألغـراض دا مطلوبة لذاعائيـة ، إضـافة إىل   التعامل مع املعرفة و كأ
  .افتقار املنظمة ألفراد قادرين على توظيفها و ختزينها

  :معيقات التشارك يف املعرفة 2.12
إن عملية تسهيل نقل املعرفة وتشاركها بني األفراد و العاملني ال ميكن أن يـتم عرقلتـه بسـبب مجلـة     

ء للمنظمـة أو لألفـراد،و يعـدد    من املعيقات اليت حتد تلك العملية التشاركية احليوية للمعرفـة سـوا  
1coakes        أسباب تردد األفراد يف إشراك اآلخرين فيمـا ميتلكونـه مـن معرفـة يف مجلـة األسـباب

  :التالية
   اخلوف من حصول األفراد اآلخرين على ما ميتلكه أصحاب املعرفة من معرفة 
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     م مصـدر املكام بفقـدانـة و هـي مـا    خماوف أصحاب املعرفة من أن يفقدوا سلطتهم و قـو
 .حيوزونه من معرفة 

  فاألفراد الذين هم علـى اسـتعداد إلشـراك اآلخـرين     .الشعور بانتفاء الفائدة و املصلحة الشخصية
فيما لديهم من معرفة من املتوقع أن حيجموا عن إشراك اآلخرين فيمـا ميتلكونـه مـن معرفـة مـا مل      

 .1ةيكن لديهم إحساس أو شعور بأن مثة فائدة من هذه التشاركي

  :عوائق توليد املعرفة 3.12
  :تصنف عوائق توليد املعرفة إىل صنفني أساسني مها العوائق الفردية ،و العوائق املُنظمية

 :العوائق الفردية1.3.12

فعملية توليد املعرفة علـى مسـتوى الفـرد تشـتمل     .و هي تتمثل يف مقاومة األفراد لتغيري اهلوية الذاتية
و مـن هنـا يتـردد    .ل مع املواقف و األحـداث و املعلومـات اجلديـدة    على قدرة الفرد على التعام

  . األفراد يف قبول املعارف و األفكار اجلديدة، أو ميكن أن يكونوا غري قادرين على قبوهلا
 :العوائق التنظيمية 2.3.12

رفـة  فكل فرد فرج من أفـراد اتمـع ميتلـك املع   . 2و تتمثل هذه العوائق فيما يعرف بنماذج املنظمة
و .الشخصية اخلاصة به، اليت هي جزء منها معرفة ضـمنية يصـعب شـرحها لآلخـرين و إشـراكها     

كلما حاول األفراد التشارك يف ما ميتلكونه من معرفـة،وجب علـيهم تربيـر املعرفـة ، و هـو أمـر       
أو . صعب بسبب ختوف األفراد من أن يكون ما ميتلكونه من معرفـة ضـمنية خمالفـا لقـيم اتمـع     

  .  على تدمري العالقات القائمة يف املنظمة يعمل
  :أخطاء إدارة املعرفة  .13

الـيت غطـت العديـد مـن      و Fahy&pursakبعد العديد من الدراسات اليت قام ـا كـل مـن    
مشاريع إدارة املعرفة،أمكن حتديد و كشف العديد مـن األخطـاء القاتلـة األكثـر شـيوعا يف إدارة      

  .املعرفة
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هو عدم الفهم الصحيح ملفهوم إدارة املعرفة ، بـالنظر إليهـا علـى أـا بيانـات و      ف فأما اخلطأ األول
و بالتايل فإن الكثري من القادة يبقـون علـى ذلـك الفهـم السـطحي للمعرفـة ،و ال       .معلومات فقط

ميكنهم التمييز بني هاذين املصطلحني و مفهوم املعرفة و هذا ما ينشـئ لـديهم ثقافـة مضـادة حنـو      
  .املعرفة

النظر للمعرفة على أا جمرد رصيد و أا شيء  ضمن ملكيـة املؤسسـة ،أي أـا مـواد     : طأ الثايناخل
ميكن ختزينه و نقلها و فقط، و هذا خالفا ملفهوم التدفق الذي يطرح رؤيـة أخـرى للمعرفـة الـيت ال     

  .ميكن فصلها عن األفراد الذين يقومون بتطويرها و تبادهلا
املعرفة بشكل أساسـي كوجـود خـارج رؤوس األفـراد ،فاملعرفـة بغـض        النظر إىل :اخلطأ الثالث

النظر عن إمكانية جتسيدها يف العمليات و الشيكات التنظيمية ،و الوثـائق ،إال أـا يف النهايـة تظـل     
  .دون قيمة أو داللة يف غياب صاحب املعرفة ذاته

تمام باملعرفـة الصـرحية و الـدفاع عنـها     التقليل من االهتمام بدور املعرفة الضمنية و االه:اخلطأ الرابع
  و ذلك لعدم إدراك أمهية املعرفة الضمنية 

التركيز على املاضي و احلاضر و نسيان املستقبل، فـالغرض مـن املعرفـة هـو صـنع      : اخلامساخلطأ 
  .القرار الذي جيب أن يكون للمستقبل

اإلنسـاين و ذلـك بفعـل    التركيز على التواصل التكنولـوجي يف مكـان التفاعـل    : السادس اخلطأ
االنفجار الكبري يف وسائل االتصال و آليات نقل املعلومـات و بالسـرعة الفائقـة، و الـذي أصـبح      

  .         مكافئا للحوار  واالتصال وجها لوجه
  :حتديات تطبيق إدارة املعرفة يف التنظيمات. 14

تقـف حـائال دون الفعاليـة و     يواجه تطبيق إدارة املعرفة يف املؤسسات العديد من التحـديات الـيت  
  هذه التحديات اليت ميكن إمجاهلا يف .النجاعة

  التحديات الثقافية: 

و اليت متثل قضية أساسية تواجه تطبيق إدارة املعرفة، فمن املهـم علـى أي تنظـيم يبتغـي االسـتفادة       
رفـة، إضـافة إىل   من منظومة إدارة املعرفة أن يقيم و يدعم توليد املعرفة،و مشـاركتها و اقتصـاد املع  
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االهتمام بقضية إحداث التوازن بني ثقافـة االنفتـاح و مشـاركة املعرفـة مـع احلاجـة إىل املعرفـة        
 .املناسبة كخاصية فكرية

   التكنولوجيا (حتدي توفر البنية التحتية ( 

ا إن تدعيم عمليات التفاعل و التواصل بني العناصر املختلفة يف النظام يستدعي تفعيل دور تكنولوجي
املعلومات يف تدعيم عملياته  فالتكنولوجيا املوجهة باملعرفة تعد عنصرا مميزا من منوذج إدارة املعرفة، 

و عليه .فالتكنولوجيا تعترب هامة لتمكني مجيع املصادر املوجودة يف النظام من التواصل و االرتباط فيما بينها
ومي احلاالت املعرفية و األهداف و األنشطة و نظم فإن البنية التكنولوجية ال بد من أن تساهم يف قياس و تق

املعرفة ككل و حتديد و عمل خرائط لقدرات األفراد املعرفية كذلك تبادل املعرفة بني جماالا املختلفة يف 
إن تدعيم عمليات التفاعل و التواصل بني العناصر املختلفة يف النظام .املستويات املختلفة من العمق 

   . 1ر تكنولوجيا املعلومات يف تدعيم عملياتهيستدعي تفعيل دو
  :التحديات التنظيمية

من املهم أن ال يكون بني املتخصصني يف إدارة املعرفة و إدارة الـتعلم عزلـة أو افتـراق، و إال سـتقل     
الفرص املتاحة لعملية االتصال و التواصل بينـهم، فـإدارة الـتعلم ميكـن أن تقتصـر علـى عمليـة        

  .  أن إدارة املعرفة فهي أوسع و أمشل  وتتميز مبكانة  وموقع تنظيمي التدريب يف حني 
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  :خالصة الفصل
 ،لـه املختلفـة و تشـعبانه املتعـددة    حماولة منا لفهم مداخ املعرفة إدارة لقد تعقبنا يف هذا الفصل مفهوم

يكـون هلـا بـالغ األثـر      أين حاولنا جتاوز مصاعب حتديد املفهوم إضافة إىل مجلة املصطلحات اليت قد
وذلك تفاديا لتلك النظرة املتـآلف عليهـا الـيت خلطـت بينـه       املعرفة، يف التشويش على مفهوم إدارة

الفكـري،أين أمكـن وضـع حـدود      املـال  الـرأس  وبني البيانات أو املعلومات أو) أي إدارة املعرفة(
ـ (كما أتاحت مراجعتنا لـألدب النظـري  .فاصلة بني هذه املفاهيم املتعلقـة بـإدارة املعرفـة؛و    ) احاملُت

ذلك من خالل التطرق إىل مواضيع ذات ارتباط وثيـق باملعرفـة أوال بغيـة فهـم أمهيتـها و حتديـد       
عناصرها و خصائصها و حمدداا ،أين مت التعـرض ملفهـوم جمتمـع املعرفـة  و مساتـه و متطلباتـه و       

  .ة و أسباب الفجوة املعرفية ومآالاأبعاده االقتصادية و التكنولوجية و الثقافية و االجتماعي
كما مت التعرض إىل مفهوم حموري و هو رأس املال الفكـري الـذي يـرتبط بشـكل وثيـق بـإدارة       

و (املعرفة من خالل جماالت التقاطع بني كال املفهومني، إضـافة إىل التطـرق ملتطلبـات إدارة املعرفـة     
و الـيت نقصـد ـا    ) ات الرئيسـية يف الدراسـة  هو العنصر املفصلي يف هذا الفصل الرتباطه بـاملتغري 

طبيعة البناء اهليكلي للمؤسسة أو هيكلها التنظيمـي و آليـات توليفـه مـع انسـياب املعرفـة بـني        
كذلك طبيعة املنظومة القيادية و شروطها لتبين مفهـوم إدارة املعرفـة، زيـادة علـى طبيعـة      .مستوياته

ولوجيـة املتاحـة املسـامهة يف ختـزين و تسـهيل الوصـول إىل       الثقافة التنظيمية السائدة و البنية التكن
املعرفة، و يف امل فإن ما ميكن حوصلته من قرائن تسمح لنا بفهـم أمهيـة منظومـة إدارة املعرفـة يف     

  : إطار املؤسسة من خالل التطرق للعناصر التالية
 املعرفـة  إدارة راتيجيةإسـت  تـرتبط  أن الضـروري  مـن  أنه ذلك املعرفة، إدارة من اهلدف حتديد.  1

 إلدارة إسـتراتيجية  تـبىن  يـتم  أجلـه  مـن  الـذي  والغرض حتقيقه إىل املنظمة تسعى الذي باهلدف

 ومـدى  املعرفـة  إلدارة بإسـتراتيجية  األخـذ  من املنظمة جتنيها أن ميكن اليت املتوقعة والفوائد املعرفة،

 ضـمنية  هـي  املعرفـة  ألن عرفة هي كيفية نظـرا إن املهمة الرئيسية إلدارة امل.العاملني أداء على تأثريها
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 الضـمنية  املعرفـة  حتويـل . كيفيـة  ىف تتمثـل  األساسية املهمة فإن األفراد، وميتلكها واسع نطاق على

 هـذه  التحويـل  عمليـة  أصـبحت  وقد .فعال بشكل فيها والتحكم إدارا يسهل واضحة معرفة إىل

  . املعلومات لتكنولوجيا السريع التطور بفعل اآلن سهولة أكثر
إن تطبيق إدارة املعرفة يف عديد املنظمات ارتبط  بشكل أساسـي مبـدى اهتمـام القيـادة بـإدارة      . 2

املوارد البشرية وتوفري فرص التـدريب و الـتعلم جلميـع األفـراد، إىل جانـب االهتمـام بـالتعليم        
و تـوفري األمـان    املستمر، حيث أنه من املفترض أن ـتم القيـادة بـتمكني العـاملني و تفويضـهم     

الوظيفي هلم، وإعادة النظر يف نظم التقييم و املكافآت و ذلك إلجيـاد طـرق أكثـر فعاليـة ملكافـأة      
عمل فرق العمل، وتشجيع العاملني على االبتكار،من أجل التنمية املسـتمرة و الـتعلم مـن النجـاح     

  .و الفشل
 وبـني  وبينـهم  الـبعض  وبعضـهم  األفراد بني التواصل على أساسا املعرفة تقوم إن منظومة إدارة.  3

املنظمة،و هذا التواصل و التفاعل ال ميكن أن يتم إال يف بيئة تتوفر علـى بنيـة تكنولوجيـة و اتصـالية     
ومن شـأن اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات يف بـرامج       .تسهل انسياب ذلك التواصل هذا التفاعل

بعضهم لعدم وجـود احلـواجز الـيت تتعلـق بعوائـق      إدارة املعرفة حتسني قدرة العاملني على االتصال ب
املكان والزمان واملستوى الوظيفي ،وإتاحة مرونـة أكثـر يف التعامـل مـع املعلومـات والبيانـات؛       
وذلك لوجود قواعد بيانات وإمكانية تشغيلها عن بعـد وىف أي مكـان حبكـم أـا متاحـة جلميـع       

  .األفراد  وليست حمتكرة لدى أشخاص بعينهم
 إدارة إسـتراتيجية  تنفيـذ  يف البشـرى  العنصـر  أمهية على وتؤكد البشر على املعرفة إدارة مدتعت. 4

 جمموعـات  إطـار  يف يعملـون  كـأفراد  ولكـن  فقط، كأفراد إليه ينظر ال والعنصر البشرى. املعرفة

 ءسـوا  السـائدة  التنظيميـة  الثقافـة  أمهيـة  تربز وهنا .املنظمة هي كليه جمموعة إطار يف تنتظم فرعية
 احلقيقـي  التحـدي  ويكمـن  .املنظمـة  داخـل  فرعية ثقافات شكل ىف أو ككل املنظمة مستوى على

 فمـن  الثقافيـة؛  االعتبـارات  يف ولكـن  الفنيـة  أو التكنولوجية االعتبارات يف ليس املعرفة إدارة أمام

 باملعرفـة  االحتفـاظ  يفضـلون  الـذين  هـؤالء  بـني  خصوصا الثقافية احلواجز عبور مبكان الصعوبة
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 قـد  والـيت  العـاملني  بـني  املنافسة يف ذلك تفسري جند ورمبا .فيه اآلخرين مشاركة من بدال ألنفسهم

  . ومستترة خفية أو وواضحة صرحية تكون
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  متهيد
دارة املعرفة بإ مالمسة موضوع مفهوم املنظمة املتعلمة و التعلم التنظيمي و مجلة ارتباطاتهحياول هذا الفصل 

،على اعتبار كون املعرفة باملنظمة باختالف تفرعاا و أنواعها من أكثر املوجودات قيمة وجتددا وبقاءا يف 
حاول أيضا استجالء آليات ومبادئ التعلم التنظيمي واملمارسات املعرفية اهلادفة لالستفادة سيإطارها،كما 

من تلك األمناط التقليدية  املؤسسات حتول ف على آلياتكما سيحاول التعر.أكثر من جهود التنمية البشرية
  .للتنظيم إىل منظمات قائمة على املعرفة و رأمسال الفكري قبل املادي،وأيضا معوقات ذلك التحول 

  املنظمات املتعلمة:أوال
  :،الضرورات واألدواراملنظمة املتعلمة .1

، و العوملة اإلقتصـادية  ثورة املعلومات واالتصاالتال خيتلف اثنان على بالغ األثر الذي طَبع العامل حبكم 
 العوملـة فتوحـات  من عصر الصناعة إىل عصـر املعرفـة يف ظـل    و  املتسارع فظهر التحول التدرجيي 

كل فضاءات التواصل اإلنساين و اتمعي سـواءا  و  املتفاعلة وتبادل املعرفة يف كل مناحِ احلياة،تالحقةامل
تلـك  فيـه  و تتعاظم الذي تتفاعل  فضاءاملتعلّمة هي يف األساس ذلك الإن املنظمة .كان واقعيا أم إفتراضيا

كصورة من صور ذلك التبدل الذي طاف على كل  اإلبداعية اخلالقةو ارفبادل املعلت وز املبادرات اجلهود
اليت حتتضن ؛فبقدر ما كان االهتمام يف املاضي باملنظمة مناح اإلجتماع البشري و منها اإلجتماع التنظيمي

املنظمة اليت ، فإن االهتمام احلايل اليوم هو بتلك ) املدرسة،اجلامعة،الوظيفة(اإلنسان من البداية  إىل النهاية  
أين تنساب األفكـار و  ، حىت أخطائهمو أفكارهم و سلوكام حسناآلخرين أ أفرادها و كذا  من تتعلّم

كيٍ، من أجل البقاء و االستمرار يف ظل الظروف املتغرية بشكلٍ تشار يفاملعارف و األفكار يف ذملك الكيان 
  .اليت تواجهها

ميكن ألي منظمة من املنظمات أن تصل إىل درجة الكمال واإلتقان إذا فإن بداهة هذا العصر تقول بأنه ال 
نظـم  باالكتفاء بإلباسها حلاف اللفظ أو االصطالح دون االنتقال من " منظمة متعلّمة"أو ما يطلق عليها 

فتغيري الثقافة السائدة يتطلب اإلسراع يف عمليـات التحـول   . التفكري التقليدية إىل أمناط تفكريية حديثة
اإلداري للتخلص من البريوقراطية السائدة، والتوجه حنو الالمركزية وتفويض الصالحيات مبا يرافق ذلك من 

  .تدريب كاف لضمان جناح املهمة إلثراء ثقافة التعلّم ومنوها
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يف إن مفهوم املنظمات املتعلمة أصبح ذو أمهية كبرية وله انعكاسات هامة على عـامل التعلـيِم والـتعلم،    
لكيانات التنظيمية واملؤسسات على اختالف مستوياا وأهدافها،و هو بالتايل يقدم حتدياً كبرياً وبطـرق  ا

 .لتنظيم، واليت سادت عرب القرنني األخريينخمتلفة للممارسات التقليدية واألشكال البريوقراطية يف اإلدارة وا
ومن هذا التصور ميكن اعتبار مفهوم املنظمات املتعلمة مبفاهيمها احلديثة مبثابة انتقال فكري وعملي من 

   1.مفاهيم البريوقراطية القدمية ملفاهيم املنظمات احلديثة
بشكل أكثـر قـدرة   بتكار املستمر وقدرة املنظمة على اال: قاعدتني مهمتنيتقوم املنظمات املتعلمة على 

و هذه القاعدة اليت هي مرتبطة باألوىل من خالل ضرورة تذييل العقد و ، تنافسية من مثيالامن املنظمات
العوائق اليت تقف أمام تلك القدرات الظاهرة و الكامنة لدي كل افراد املنظمة يف كل زاوية مـن زوايـا   

وضمن هذا اإلطار فـإن  . ارية وختصصام العلمية وجتارم العمليةوعلى اختالف مستويام اإلداملنظمة 
إدارة التقليديـة و أسـاليب   على األطُر اإلدارية واالقتصادية  "ثوري"مفهوم املنظمات املتعلمة هو مفهوم 

  .املنظمات ولدور القيادات واملدراء وبالتايل للقائمني على العملية التعليمية يف املنظمة بكل أشكاهلا
إليهم يف هذا اال بأن  الرجوع الذين يتمالباحثني من  ، وهو أكثرPeter sengeلقد عرف بيتر سينج  

تطوير وتوسيع قدرام لتحقيق  إىلهي املنظمات اليت يسعى فيها األفراد وباستمرار : " املنظمات املتعلمة
النتائج اليت يرغبون الوصول إليها، ويف هذه املنظمات يكون الطموح اجلماعي حراً ومفتوحـاً، أيـن   

،وهناك الكثري من االجتهادات واحملاوالت لتعريـف   2"جيتهد األفراد فيها ويتعلمون لرؤية التنظيم ككل
  .وحتديد مفهوم املنظمات املتعلمة

إال أن هناك اتفاقاً عاماً بني الكتاب على أن املنظمات املتعلمة هي الـيت  التعدد يف التعاريف،ورغم هذا   
تسعى وبشكل مستمر إىل تعزيز قدراا على اكتساب وتطوير وخلق املعرفة وصياغة رؤيتها ومسـتقبلها  "

بد من صياغة مستقبلها على أساس خمرجات هذه املعرفة، فليس مطلوباً منها فقط أن ختلق املعرفة ولكن ال 
  ."على أساس هذه املعرفة اجلديدة واملتجددة

                                                             
  .2009 نوفمرب 4- 1ورقة مقدمة باملؤمتر الدويل التنمية اإلدارية،،)املنظمة املتعلمة و تطبيقاا يف اململكة العربية السعودية(،خالد أمحد بوبشيت1

2 Senge, P. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Doubleday. 1990 .New 
York. P124 



 

 

 
110 

 املعلومات استخدام و املعرفة العملية  اليت يتم من خالهلا اكتساب "فيفهم على أنه التنظيمي التعلم أما

 خالهلا من يتم هذه العملية اليت؛ 1 "املتغرية باستمرار البيئة مع التكيف من أعضاءها و متُكن املنظمة اليت

  البيئـة احمليطـة   يف احلاصلة املتغريات مع للتكيف قابلة لتكون إعدادها و،املنظمة رؤية تغيري يف إحداث

 و اسـتثمار  األفـراد  متكني أمهها من اليت العمليات من مبجموعة القيام خالل من وذلك املناسبة بالسرعة

 للتعلم و فعال بشكل التقنية و املعرفة واستخدام إدارة و،املستقبل مواجهة يف السابقة اخلربات و التجارب

  .داعمة له و املنظمة ألعضاء مشتركة رؤية على مبنية تنظيمية ثقافة إطار يف ذلك يتم أن على؛ األداء حتسني
حيث سـاد  ؛و املنظمات املتعلمة،غري أنه من الضروري حتديد الفواصل الفارقة بني مفهوم التعلم التنظيمي

للـتعلم   البيئـة املثاليـة  فاملنظمات املتعلمة هي اليت توفر املفهومني،خلط بينهما يف بدايات ظهور ذينك 
ويف هذه البيئة جيد األفراد أنفسهم يف حركة مستمرة وطاقة دائمة سجمة مع أهداف التنظيم وتطلعاته،واملن

ي وتصحيح حترِ"تلك العملية اليت يتم من خالهلا  ثلُمأما التعلم التنظيمي في.لتوسيع قدرام وحتقيق غايام
   .فراد مكونات تشتغل خلدمة املنظمة، فاملنظمات تتعلم من خالل كون األ"األخطاء

ن وصـفها بنظـام الـتعلم    من خالل البيئة التنظيمية واليت ميك) أو ال تتم(فنشاطات األفراد التعليمية تتم 
ويعرفون التعلم التنظيمي بقدرة املنظمـة علـى   لتمييز بني املفهومني،بعدم ا اغري أن هنالك تصور.التنظيمي

تكوين فهم عميق حول املنظمة من خالل اخلربة والتجارب واملالحظة والتحليل واالستعداد الختيار نقاط 
  :وعلى العموم ميكن شرح الفاصل بني املفهومني من خالل الشكل التايل،النجاح واإلخفاق على حد سواء 

    االختالف بني التعلم التنظيمي واملنظمة املتعلمة مبعىن                    
                                                       ≠                    

  
  
 :املتعلمة املنظمة إىل احلاجة .2

اعتماد  طريقالتحوالت اليت تعرفها البيئة املُحيطة،وذلك عن  مع تواترامل التكيفميكنها  ال اليت املنظمات نإ
 تضعفتتراجع و  سوف و بالتايل،التحديابرة أو كَال ميكنها املُ األداءحتسني و تقومي و التنظيمي التعلم مبدأ

هذا يف مقابل منظمات أخرى استطاعت أن جتعل من نفسها منظمات هلا القدرة على تبين ،وبشكل تدرجيي
                                                             

1Senge, P, op cit .p 13 
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وم التعلم و استيعاب كل شروطه و متطلباته و اليت استطاعت بالتايل اخلروج من دائـرة التهديـد و   مفه
الضعف اىل دائرة الفعالية و النجاح و يف احملصلة فإن مجلة الدوافع اليت سامهت بشكل كبري يف ظهور هذا 

سباب تورد يف سـياق  تعود اىل مجلة من األ"صالح عبد القادرأمحد النعيمي"الشكل من املنظمات حسب 
  : العناصر التالية

  
 :املعلومات تكنولوجيا 1.2

 واإلبـداع  التجديـد  هو العامل يف حيث مثل هذا العامل احملدد احملوري حنو التوجه اىل التغري اإلستراتيجي

املنافسـة بـني    أسـس  تغيري على جِذّري وبشكل املعلومات تكنولوجيا تطبيق التكنولوجي،فلقد ساعد 
 وثورة املتطورة، و التكنولوجيات املعلومات أنظمة يف الكبرية االستثمارات من غري أنه وبالرغم،املنظمات

   1.املعلومات
 :العمل أساليب 2.2   

مرتبطني  لعب هذا املتغري دورا مهما كذلك يف ظهور هذا الشكل من املنظمات حيث ان املوظفني مل يعودو
 دون وظيفيا لكن متقاربنيو نفسه الوقت يف يعملونقد جتدهم  و امنا"بالشكل التقليدي للعمل يف املكاتب،

 يف اإلداريـة  العمليـات  هندسة إعادة إىل الثمانينيات يف اجلودة دارة من إ املنظمات وانتقلت. يتقابلوا أن
 املنظمات أن أي. والعشرين احلادي القرن دخول عند العمل أساليب يف التحول اجلوهري إىل التسعينيات

من  متكنها جديدة أمناط ابتكار إىل العمل عمليات وتطوير وحتديث العيوب تقليل على التركيز من حتركت
  . 2"املستمر التغيري إدارة
  :العمالء تأثري زيادة 3.2

 حتقيـق  على حلرصالتنظيمات فالعب احمليط اخلارجي للمنظمات دورا حامسا يف ظهور هذا الشكل من 

خاصة ما تعلق جبودة ما يقدم هلم من موجودات و خـدمات و الرغبـة يف الـتحكم يف     العمالء رغبات
 عـن  البحث يف وطاقاا إمكاناا كل بتوظيف ملعاصرة ا املنظمات اهتمام إىل أدى"تكاليفها و اسعارها،

 وتقويـة  جدد، عمالء وكسب األسواق، واختراق التنافسية مليزة ا خالهلا من حتقق اليت ألساليب  أحدث
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 خالل من اجلودة أولوية إىل إدارا توجيه مصدر و النظر إليهم كوم. املتعاملني فئات خمتلف مع العالقات

 وطموحات حلاجات ملستمرة ا لوقت واالستجابة ا يف واملالئمة اإلنتاج، يف والتنوع لألداء، جديدة معايري

  . 1"العمالء
 :املعرفة 4.2

فال ينكر احد اليوم دور هذا املتغري يف منظمات اليوم و ارتباطاته بالعنصر البشري الذي هو حجر الزاوية يف 
 ويتم املنظمة، لقوة الرئيس املصدر البشري العنصر أضحىفلقد "أي شكل من أشكال التطوير أو التنظيم،

 أركان من ركن املتعلمة يف كل املنظمة بناء يف املعرفة إدارة عمليات دور يف مستمر بشكل املعرفة توليد

 لتجديـد  مطلوبـة  واملعرفة األداء وتطويره، حتسني على املوظفني قدرة لزيادة ضرورية املنظمة ،فاملعرفة

 املنظمة لتزويد ضرورية املشكالت،فاملعرفة وحل والبناء األنشطة لتغيري الزمة واملعرفة واخلدمات، املنتجات

  .2"األسواق يف التنافسي بالتميز
 :العاملني وتوقعات أدوار تطور 5.2

 قـيم  تتنافس حني يف واملمارسة، االستخدام مع قيمتها تزداد املوظفني تعلم عن الناجتة والرؤية املعرفة إن

 أن املعاصرة املنظمات من يتطلب لذا فإن األمر ،...) اخلام  املواد اآلالت،( املنظمة يف ألخرى ا املوجودات

 والتفاعل اإلجيايب التحفيز خالل من م االحتفاظ على واحلرص املعرفة صناع واستقطاب جذب تحسن

 تأسس على املؤقتة العمالة توظيف إىل املعاصرة املنظمات اجتاه لذا فإن. هلم مشجعة بيئة وتوفري االجتماعي

  .3لديها املتاحة بتكاريةإلالعقلية و ا اإلمكانات من األعظم و اإلفادة األكرب بتلك املرونة متتعها
اذا فتظافر كل هذه العوامل و املتغريات سامهت و بشكل مصريي يف بروز هذا الشكل من التنظيمات و  

اليت تركز اهتمامها و بشكل حيوي على اكتساب املعرفـة ونشـرها بـني مسـتخدميها و قادـا و      
و الظروف املساندة و املشجعة على خلق بيئة مسـهلة  مسيريها،إضافة كذلك اىل اىل توفري مجلة العوامل 

   .للتعلم ونقل املعرفة
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  :أنشطة املنظمة املتعلمة. 3
تضطلع املنظمة املتعلمة يف مخسة أنشطة رئيسية،و كل نشاط من هذه األخرية له منظومته العقلية اخلاصة و 

  :أدواته و مداخله السلوكية  و جنملها فيما يلي
   :لمشكالت النظميِ لل احل 1.3

أين يكون هذا النشاط معتمدا على جمموعة من األساليب العلمية و املنهجية حتليل املشـكالت و فهمهـا   
 وهذا التشخيص املؤسس هلذه املشكالت، كما يؤيد ذلك منظومة دعم القـرار  ،بشكل أكثر موضوعية 

يف هذا اـال   يضيفه من ادوات مساندة  مهما يف هذا اال من خالل ماو غريها من النظم دورا م  انظ
من خالل ما تقدمه من قدرات حتليلية ووسائل علمية،كما يؤكد على البيانات أكثر من تأكيـده علـى   "

  .1"االفتراضات كأرضية الختاذ القرار
  :التعلم من األخطاء  2.3

بباألمر السليب يف كـل احلـاالت   إن مراجعة مجلة األخطاء و الكبوات اليت قد تنساق اليها املنظمة ليست 
بشـكل   متقييالو وذلك من خالل ،حيث أا تقدم كذلك يف نفس الوقت قيمة تقييمية لنشاطات املنظمة 

و األهم هو ختزين جمموع تلك األخطاء و كيفية جتاوزها و ذلك بشكل ميكن الرجوع اىل هـذه  نظمي، 
بناء الذاكرة كن من ليها و اإلطالع عليها، وهذا ميل إبشكل يتيح لألفراد الوصوو"املعطيات و التعلم منها،

،و بالتايل عدم فقدان اخلربات و املعارف و االسترشاد ـا يف حـل   التنظيمية و توريثها جيال بعد جيل
املشكالت احلالية و املتوقعة،و تدعم نظم املعلومات هذه املهمة من حيث ختزين، واالسترجاع و احملاكاة و 

  . 2"و التنبؤاتتقدمي النماذج 
  3 :التعلم من اآلخرين 3.3

جمله إن النظر إىل املنظمات األخرى ميكن أن يكون أرضا خصبة ألفكار جديدة للتفكري اإلبداعي فالتعلم مب
ليس نتيجة عملية التحليل الذايت فقط،بل إن األفكار واإلبداعات األكثر قوة تأيت يف بعض األحيـان مـن   

البيئة اليت يعيش فيها الفرد،و ذلك دف احلصول على وجهة نظر جديدة، ،و هذا خالل النظر إىل خارج 
  .حيتاج إىل تسهيالت املشاركة الواسعة داخليا و خارجيا اعتمادا على تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت
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  :نقل املعرفة  4.3
كل فعال يف كل نواحي املنظمة املنظمة املتعلمة ترتكز على نشاط حموري هام و هو نقل املعرفة و نشرها بش

و حينما يتم التشارك يف األفكار بني األفراد و على نطاق واسع يكون هلذه العملية أثرا إجيابيا "،و اقسامها
أكثر مما لو بقيت حبوزة قلة قليلة من األفراد، و ميكن نقل املعرفة عن طرق مجلة من األدوات و األساليب 

  .1"لتقارير املكتوبة و الشفوية كا
  :و تلخيصا جلملة األنشطة اليت قد تضطلع ا املنظمة املتعلمة فإن الشكل التايل يوضح ذلك

  
  ميثل أنشطة املنظمة املتعلمة)08(شكل رقم 

   :أساسيات بناء املنظمة املتعلمةً  4
  :القوى الدافعة 1.4

ومتثل القاعدة األساسية يف بناء املنظمات املتعلمة، واليت تتطلب أن توفر املنظمات كل الظروف اليت تساعد  
املورد البشري فيها على تعلمِ ما هو مفيد لتحقيق غايات املنظمة، وأن تسعى املنظمة حنو االستفادة مـن  

  .2اخلربة اليت حيملها املوظفون كانطالقة يف بناء هذه القاعدة
  
  

                                                             
 .132مرجع سابق ص  1
،ميكن 5ص .2007، 4،العدد3،الد الة األردنية يف إدارة األعمال ، "املتعلمة يف الشركات الصناعية األردنيةأساسيات بناء املنظمة  "،جهاد صياح بين هاين 2

  http://journals.ju.edu.jo/JJBA/article/view/1330 األطالع عليه على الرابط 

التعلم من   نقل املعرفة
اآلخرين
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  :حتديد اهلدف  2.4
وذلك عـن  ،ث الذايت عن حتقيق مقاصد املنظمـة إن توفر القاعدة األساسية للتعلم يدفع املوظفني حنو البح

طريق فهمهم وإدراكهم لقيم املنظمة واستراتيجياا، و الذي يساهم يف سعي  املوظفني إلجيـاد غـرض   
 .1جديدةاملنظمة فيندفعون إلجناز أعماهلم عن طريق تعلم أشياء 

  :االستفهام عن حال املنظمة  3.4
بناء على القوى احملركة لعملية التعلم واليت تدفع املوظفني حنو البحث عن غرض املنظمة، حيـث يأخـذ    

املوظفون بالتحرك يف كل االجتاهات عرب الوسائل املختلفة لالتصال وذلك بغية االستطالع واالستفهام عن 
مدارك املوظفني ويزيد تفهمهـم  أوضاع املنظمة سواء الداخلية أم اخلارجية، وهذا يؤدي بدوره إىل توسيع 

لألعمال املطلوبة منهم مما يسهل عليهم عمليات اإلجناز وابتكار الطرق الكفيلة بتسـهيل إجنـاز تلـك    
  .2العمليات

   :التمكني 4.4
إن زيادة إدراك املوظفني لرؤية ورسالة املنظمة وما ينبثق عنه من اندفاعهم حنو تعلم املهارات و أسـاليب   

، يتطلب من املنظمة أن تتصف باملرونة وأن متنح املوظفني درجة أكرب مـن االسـتقاللية    العمل اجلديدة
، مما يتطلب مـن  3تنظيم الفريقواملشاركة يف اختاذ القرارات عن طريق تفويض الصالحيات وتبين مفهوم 

  ..كل عضو يف داخل املنظمة من أن يشارك يف اختاذ القرار الذي خيدم املصلحة العامة للمنظمة
  :التقومي  5.4

تستطيع املنظمة أن تتفوق و حتقق املكاسب املطلوبـة مـن النجـاح إذا اسـتطاعت تقـومي أعماهلـا        
واالستفادة من التغذية الراجعة للتخلص من األخطاء على املدى القصري، وحتويل التراكم املعريف ،باستمرار

وتقييم نتائج األعمال، وهـذا يحفـز    إىل وسائل وطرق تستطيع املنظمة من خالهلا وضع معايري للنجاح
ـ املوظفني إىل التعرف على املشكالت اليت تواجهها املنظمة ضمن بيئتها الداخلية أو اخلارجية والعمل  ى عل
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و عقد االجتماعـات وتبـادل املعلومـات    ،حلّها عن طريق التواصل املستمر مع اإلدارة العليا يف املنظمة
  .1واملعرفة

  :املتعلمةآليات بناء املنظمة .5
البقاء دائما على مستوى ميكنها من املواجهة و التنافس مع متكن املنظمة من  احملافظة إعتماد رؤية التعلم  إن

مطالبتها بتبين مجلة اآلليات القادرة على إحداث ذلك هذا التغيري يعد  ذا الغرض فإنو استهدافا هل نظرياا،
  :التالية أمرا ملّحا،و ذلك يكون تأسيسا على العناصر

 مواجهـة  الثقافة و القيادة، و قدرة املنظمـة علـى    قضايا حمددةمثلعلى  يركز، عام تقييم التوجه حنو
 . التغيرياملستجد و 

 اىلإستراتيجي  تبين توجه عمدقياس الفجوة املعرفية احلالية من خالل تقييم احلجم و املكان و توجيـه   ي
 .اختاذ القرار يف مسار سد هذه الفجوات

 حسن املهارات و املعرفة  حماولة املوافقة بنياألداء و التدريب معا لكي يتمكن كل فرد و عامل من أن ي
 . و تساهم بالكامل يف تطوير املنظمة

 مكن للمعرفة من سهولة التحرك و االنسياب بينهاتصميم األعمال و الوظائف بالطريقة اليت ت. 

 ت اتصال قبل، وأثناء، بعد تطبيق مفهوم التعلمإدارة تغيري ثابتة و مستمرة و إستراتيجيا. 

  :املعرفة كَرديف للقيمة املضافة يف املنظمة املتعلمة.6
إن املعرفة مبفهومها الواسع تعد مصدرا تنظيميا أساسيا يرتكز على الكفاءات الفردية، فالكفاءات الفرديـة  

كما أن اعتبار املعرفة والقدرة على التعلم،  هي اليت حتوز بشكل دائم على املعرفة وقدرة فهمها، وترمجتها،
ومعاجلة املعلومات موارد تساهم يف خلق القيمة ال يعد أمرا مستحدثًا، بل هو صيانة واستخدام، وتطـوير  

  .لق ميزة تنظيمية تنافسية مستدامةمبا يؤدي إىل خ؛تلك املوارد اإلستراتيجية
تله املعرفة ضمن احلقل التسيريي باعتبارها من أهم املوارد وبالنظر إىل الدور اإلستراتيجي الذي أصبحت حت 

الداخلية غري امللموسة املُسامهة يف حصول املؤسسة على امليزة التنافسية، فإنه من املهم   التعـرف علـى   
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أنواعها ومدى ارتباطها باملنظمة، ويتطلب ذلك تناول أنواع املعرفة ،سواء من حيث شكلها أو صفتها، أو 
  :إىل فرعني أساسني مها الصرحية و الضمنية  1Polanyiللفرد أو املنظمة، أين صنفهابالنسبة 

 قصد باملعرفة الصرحية معرفة املنظمة :  املعرفة الصرحيةماديـة   أشكاليف  دونةواليت تكون م ،"املادية"ي
اخل، كما تعرف باملعرفة املعلنة ألـا  ... مثل األرشيف، واملعطيات واإلجراءات، واملخططات والنماذج،

  )و قد مت التفصيل يف هذا املفهوم بشكل موسع يف الفصل الثالث(.الشائعة والرائدة بني األفراد
 ا  املقصودو: املعرفة الضمنية يف القدرات أو الكفاءات،  تتجسد الفردية واجلماعية اليت اتاملهارمجلة

وتعرف أيضا باملعرفة الكامنة ألا خمزنة يف عقول أصحاا و اليت يتم تبادهلا واقتسامها يتم مـن خـالل   
ملعرفة الضمنية إىل معرفة صـرحية  كما ميكن أن تتحول هذه ا. التفاعل املتميز الذي قد حيصل بني األفراد

  2.ساهم يف توسيع حقل املعرفةت
 ا: عرفة التنظيميةامل املنظمة، واليت تنتج من تفاعل أفرادها، ومـن   وهي كل أشكال املعرفة اليت تتعامل

تعاملهم مع البيئة احمليطة باملنظمة، حيث تتشكل هذه املعرفة من حصيلة التجارب، واخلربات، والتوجهات، 
واملعلومات، والدراسات، والقرارات، والسياسات  واالستراتيجيات اليت تكون القاعدة الفكرية اليت توجه 

  3.باملنظمةوتنظم كافة النشاطات 
  :املتعلمة واملنظمة املعرفة إدارة بني العالقة. 7

من أدبيات املنظمة املتعلمة،حيث يتطلب التعلم يف املنظمات إىل معرفة شخصية  انشقاق إن إدارة املعرفة هي
رفة يف إن إدارة املع. فردية للتحول إىل املعلومات اليت ميكن استخدامها من قبل األعضاء اآلخرين يف املنظمة

فضاء التنظيم هي استجابة إىل القلق الذي ينتاب األفراد يف قدرم على ترمجة التعلّم إىل معرفـة صـاحلة   
  .لالستعمال

فاملنظمة ال ميكن أن تتطور و تتعلم و تنمو أو تتبىن فعالً من دون االعتماد على رأمساهلا البشري ، و إذا ما 
أرادت املنظمة أن تضيف إىل رأس ماهلا الفكري فإن عليها أن حتدد اآلليات اليت متكنها من أن تأسر املعرفة 

                                                             
 .27،ص)2008عمان ،دار كنوز املعرفة العلمية للنشر و التوزيع،( ،،دطإدارة املعرفة و املعلومات،عبد اللطيف حممود مطر 1
  .38،ص)2007عمان،دار الوراق للنشر و التوزيع،(،1،ط،إدارة املعرفة املمارسات و املفاهيمإبراهيم اخللوف امللكاوي  2
امللتقي الوطين األول املؤسسات االقتصادية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد ، "التنافسيةدور أنظمة املعلومات يف تنمية القدرة " رابح زبريي،3

.2003أفريل  23-22أيام ،جامعة ورقلة
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 املنظمة بناء بني العالقة تصورن أن و ميكن. 1تنظيميالضمنية للفرد و حتويلها إىل معرفة ظاهرية يف اهليكل ال

عالقة تتأسس على الترابطية و التبادلية يف األدوار و االنسـيابية ،و   إا على املعرفة إدارة وعمليات املتعلمة
 :ميكن اختصار زوايا االرتباط بني املفهومني يف السطور التالية

  املتخصصـة،   والعمليـة  العلمية املعرفة الكتساب اجلهود يهف تتضافر الذي هو املتكامل التنظيمي التعلم
 واملتعـاملني  فيها العاملني وأهداف املنظمة أهداف لتحقيق وتوظيفها وتغذيتها حفظها ونقلها و وتوزيعها

  .معها

  وإنتاج املتاحة واكتساب املعارف رمسلة"و إحصاء إىل معا املعرفة وإدارة التنظيمي يسعى كل من التعلم 

 معارف املنظمة أعضاء يبين عندما التنظيمي التعلم ويوجد. 2".جديدة و اعتبارها كرصيد و ثروة معارف

  .املنظمة ذاكرة يف خمزنة أو فرةشم املعارف هذه تكونأين  املنظمة، إىل مهمة بالنسبة فعالة

  ا املعرفة خلق عمليات اعتبار ميكنلممن الرباعة أو الفهم أو املعرفة هو اكتساب التعلم على اعتبار ، تع 

 أو املعرفة اكتساب عمليات وتعريف ، والدراسة اخلربة و كعملية املعرفة بني بالتمييز لنا يسمح تعلم خالل

 ملسـاندة  تعلُمِِِِ لعمليات حنتاج ، معرفة اكتساب عند أننا أي ، باحلواس مدرك كشيء أو املعرفة ،خلقها

 غايات وجود عن وينتج ،)أهي ضمنية أم صرحية؟(معرفتنا بشكل عندنا التعلم غاية حتددأين ،  اجلهد ذلكل

 .خمتلفة تعلمٍ عمليات املختلفة املعارف أنواع وتتطلب من املعارف، متعددة جمموعات التعلم حول خمتلفة

  :السمات الرئيسية للمنظمة العاملة باملعرفة.8
اهلادفة، ) الكالسيكية( مجلة من األنشطة واملهام  دأَب الباحثون يف جمال التنظيمات النظر لإلدارة على أا

يف حني أن مهمتها الرئيسية هي إدارة املعرفة مبعىن التخطيط و اإلعداد لتكوين و تنمية الرصـيد املعـريف   
ا و تباملنظمة و توجيه تدفقاا الوظيفية،و العمل الدائب على حتديثها و إمناءها  ريِِسيتوظيفها يف كافة سياقا

على  سسةُؤوعلى هذا املُستند فإنه ال ميكن تصور املنظمة املُ.استخراج الكامن منها و توريد اخلارجي منهاو 
املعرفة إال من خالل إتباعها للمنهجية العلمية و طريقة التفكري النظمي،و االستخدام الـذكي و الـواعي   

  .قبليةللمعرفة املتاحة يف حتديد األهداف و الغايات ،و التوجهات املست

                                                             
 .38عادل حسني البغدادي وآخرون،مرجع سابق ،ص 1

2MICHEL GRUNDSTEIN , Le Management des Connaissances dans l'Entreprise, , [En ligne].  juillet 2002 , (consultéele 

03-09-2014).michel.grundstein -.pagesperso orange.fr/References/Rr050207.pdf  
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النسبة الغالبة من  )املباشرين لألنشطة املعرفية(كما ال يكن تصورها دون احتالل العاملني من ذوي املعرفة
كتلة األفراد يف التنظيم و هم الذين يحوزونَ على مستويات عالية من اخلربة و اإلحاطة بتطورات العلوم و 

املشكالت،و بالتايل فإن حتديد مواقع العـاملني يف   التقنيات،و قدرم على اإلبداع و االبتكار وخاصة حلّ
هيكل السلطة باملنظمة،يرتبط وجوبا بطاقام املعرفية و الذي يتأتى منه إسناد الصالحيات واإلمكانيات و 

من خالهلم إضافة إىل ضرورة ميلِ املنظمة لتمكني العاملني ذوي املعرفة و التحول .أشكال التحفيز و التقدير
  .أمناط التنظيم املركزية العمودية التقليدية يف طريق املزيد من الالمركزية  عنستطاع قدر املو 
     ل مستوى التطور املعريف ودرجة استخدام املعرفة و توظيفها يف عمليات التنظيم مـرتبط أساسـايإن م

الضرورة ذلك التعادل و تدفقها يف قطاعات املنظمة املختلفة؛ فحالة التوازن املعريف تعين ب،بانسياب املعرفة
إن هذا االنسياب مرتبط كذلك باختفـاء أو تـدين احلـواجز و    .توظيفهااملعرفة و  استخداماحلاصل يف 

إن التعلم وإن كان ذاتيا إال أنه ال يتم إال . املعوقات التنظيمية التقليدية لزيادة فرص التعلم التنظيمي و مشوله
الـتعلم  "آلخرين وبسياقات حمددة، وهذا مضمون نظريـة  يف إطار اجتماعي ومن خالل التفاعالت مع ا

  .1"االجتماعي

فهذه النظرية تقوم على أساس أن التعلم يتحقق من خالل التفاعل مع اآلخرين وال جيري يف فـراغ ففـي   
وهذا النمط ينحى حنو احملافظة علـى احلالـة   , املنظمات ذات الثقافات احملافظة يكون ما هو سليب سائدا

ومبادئها وافتراضاا، مما مينع التعلم الالحق لكل من خيالفه ومثل ذلك يؤسس للحلقة املفرغة للتعلم القائمة 
خالفا للتنظيمات ذات الثقافة املرنة املوجهة للتعلم بشكله االجيايب يف ظل عالقـات  . السليب املعيق للتغيري

  .ايباجتماعية تشجِع على التعلم بدورة متفاعلة تؤسس للتعلم اإلجي
  :)القائمة على املعرفة(املتعلمة املنظمة إىل التقليدية املنظمة من التحول آليات. 9

يعتمد ذلك االنتقال من املنظمة التقليدية إىل حالة املنظمة املتعلمة أساسا بالتركيز على مجلـة املؤشـرات   
من حالة عدم املوائمة مع متطلبات املنظمات املتعلمة إىل حالـة اسـتجابة هـذه     التنظيمية،و التحول ا

 : املنظمات لتلك املتطلبات و ذلك عن طريق االنتقال باملؤشرات التالية

                                                             
-10-13منشور بتاريخ  تعلم جديد،مقال متوفر على موقع نظرية التعلم اإلجتماعي و تاثريها على العلملية التعليميةرقية السهلي، 1

 educ.com-http://www.new: ،ميكن اإلطالع عليه على الرابط2015
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 وان ، والعـاملني  املدير بني مسافات يوِجد العمودي اهليكل ألن : األفقية إىل العمودية اهلياكل من 1.9

مـن خـالل فـرق     ذلك ويظهر ، الوظيفية اإلدارات من أكثر العمليات يف تدفقات خيلق األفقي اهليكل
 . 1العمل

 ،يـوفر  احلركـي  االجتماعي النظام من جزء الدور أن إذ : التمكني إىل أدوار الروتينية املهام ومن  2.9

 األدوار أن اهلـدف،كما  ملقابلة التصرف حرية له ويتيح ، قدراته باستخدام للشخص ويسمح ، املسؤولية

 .2 باملرونة يسمح وهذا تعريفها وإعادة ، تعديلها ميكن

 أداء حـول  واملعرفة املعلومات مشاركة ضرورة : املعلومات مشاركة إىل الرمسية الرقابة أنظمة من 3.9

 ، وظائف املنظمة على حيافظ املشاركة نطاق فتوسيع ، وغريها الرواتب وسلم ، املالية وأوضاعها املنظمة
 ، لكـل العـاملني   املعلومـات  هذه توفري تتطلب املنافسة  أن كما ، األفضل املستوى يف تعمل وجيعلها

 . 3والفعل اإلجراء اختاذ سرعة من لتمكينهم

 خـالل  من النشاطات جتميع على املتعلمة املنظمات حترص : التعاونية صراعية إىل إستراتيجية ومن 4.9

كمـا   يف مقابل أن تقوم بفرضها بصورة فوقية ،فهم إستراتيجيتها تطوير يف ومشاركتهم ، العاملني متكني
 ممـا  ، اإلستراتيجية بناء يف واملشاركة احللول   احلاجات و املشكالت فإم يعرفون كذلك أم يعرفون

 .4والتكيف والتعلم التعاون من يعمق

 ، واملخـاطرة  احلـدود  وإزالـة  االنفتاح على تشجع اليت املتكيفة و الثقافة إىل القاسية الثقافة من 5.9
  .املستقبل منظمات لصياغة 5املستمر والتحسني

و ميثل اجلدول املوايل مجلة االختالفات اليت متيز املنظمة املتعلمة عن مثيلتها التقليدية،و اليت فُصلت على 
  :اليت يشترك فيها كال النوعني  أساس مجلة من املؤشرات املفتاحية

  
  

                                                             
 .185،ص 2014، 1،العدد جملة دراسات إقتصادية،"املنظمات املتعلمة توظيف للذكاء و املعارف"بلعلى نسيمة فريال، 1
 .مرجع سابق 2
 .186مرجع سابق،ص 3
 .مرجع سابق 4
  .404،ص)2013، ،دار الصفاء،للنشر و التوزيععمان ( ،1ط،إدارة املعرفة الطريق إىل التميز الريادةعمرأمحد اهلمشري، 5
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بتصـرف مـن   (Yvon Pesqueuxميثل الفواصل بني املنظمة املتعلمة و املنظمة التقليدية حسـب   )04(رقم  جدول
  .1)الباحث

 :لبناء املنظمة املتعلمة  2 مبادئ بيتر سينج. 10

 أو، رسـك يوواتكرت ماميكن القول أنه مت ابتكار العديد من النماذج املؤسسة للمنظمة املتعلمة منها منوذج 
يعد من أهم النماذج املقترحة ،و اليت اهتمت خبمسة عناصر  منوذج بيتر سينجغري أن  ماركواردتمنوذج 

  :                                                                                      أساسية هي

                                                             
1 Yvon Pesqueux ,les normes et l’apprentissage organisationnel, [En ligne]. ]. (consultéele 03-09-2014). http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/50/96/82/PDF/TexteYPpour_Mondher.pdf   

2 عد بيتر سينج يPeter sengé    هـو صـاحب كتـاب البعـد اخلـامس      . رائد مدرسة التعلم التنظيمي بأحباثه و دراساته حول املنظمـات املتعلمـة
، كمـا ميكـن إضـافة بيتـر     )و لقد مت اإلشـارة هلـا سـالفا    (، والذي حيدد فيه مجلة من املبادئ اليت يعتقد أا أساسية يف بناء املنظمة املتعلمة )1990(

كتابـاً مـن    40قـام بتـأليف أكثـر مـن      نظرية اإلدارة باألهداف ،ولإلدارة احلديثة صاحب  باملؤسسو الذي يوصف    Peter Druckerدروكر 
   .جمتمع ما بعد الرأمسالية ،نظرية العمل،اإلدارة بالنتائج و غريها : من أمهها املؤلفات يف جماالت السياسة واالقتصاد واإلدارة همأ

  

 

  املنظمة املتعلمة  املنظمة التقليدية   املؤشر
املهام، العالقات الوظيفية،   أساس التنظيم

  طبيعة العمليات
ــتخدام   ــادر و اس مص

  املعرفة
ــدرات و   األفراد ــم ذوي الق ه

  املهارات العلمية
  هم من ذوي املعرفة

  املعرفة  املوقع التنظيمي  مصدر السلطة
  صاحب املعرفة  شاغل املنصب  صاحب السلطة

  شكله التراكم املعريف  شكله التراكم الرأمسايل  جناح املؤسسة
على أساس اخلربة و الرؤية   اختاذ القرار

  الذاتية
على أسـاس املنهجيـة   

  العلمية
  رأس املال الفكري  األموال واألصول املادية  الثروة احلقيقية
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  : االلتزام الشخصي 1.10
رؤيته وتركيز طاقاته،وأن يكون يف حالـة دائمـة   وهي العملية اليت يكون فيها الفرد تواقًا لتوسيع وتعزيز 

للتعلم وأن يتطلـع  ) مدى احلياة(للتعلم وتطوير قدراته، وأن يتوفر لدى الفرد التزام واستعداد طويل األمد 
  .1ليصبح شخصاً متميزاً بني نظراءه

  : )الذهنية(النماذج العقلية    2.10
وفيها يكون العقل اإلنساين جاهزاً وحاضراً للتعامل مع التحديات واعتبارها فُرصاً ألفكـار وإبـداعات   
جديدة وج لتغيري حقيقي وإجيايب، وهذا يعين االستعداد الذهين لدى الفرد للتخلص من القوالب الذهنيـة  

  .2هو مستحدث والتعميمات اجلامدة واجلاهزة اليت قد متنع الفرد من االنطالق حنو ما
   :بناء الرؤية املشتركة 3.10

إن الرؤية املشتركة هي محفز قوي جلميع األفراد، فقد ال تكون رؤية القائد  مشتركة مع أولئك حرك وم
الذين يقودهم ، فاألساس يف املنظمات املتعلمة أن يتم حترير وترسيخ هذه الرؤية واملتعلقة مبستقبل املنظمة 

م، فالرؤى ال ميكن إمالؤها على األفراد؛ ألا ال بد وأن تبدأ من الرؤية الفردية واليت قد جلميع أفراد التنظي
  .3ال تتفق مع رؤية القائد

   :التعلم من خالل الفريق  4.10
ويؤكد هذا اجلانب على . وهي احلالة اليت يكون فيها أعضاء الفريق يفكرون سوية لتحقيق أهداف مشتركة

. على الرؤية املشتركة بني األفراد وتعزز عنصر التعاون وروح فريق العمل اجلمـاعي بناء مستقبل املنظمة 
  .4واجلانب األهم لبناء هذا العنصر هو توفري بيئة احلوار يف املنظمة

  : أنظمة التفكري  5.10
ن ويعين التعامل مع املنظمة كنظام معقد يتكون من أنظمة جزئية وفرعية، وهذا يستدعي أن يتمكن الفرد م

فهم الكل وإدراك املكونات الفرعية أيضاً، واإلحاطة بكيفية ارتباط هذه املكونات بالنظام ككل، مبعىن آخر 

                                                             
وقدمة يف إطار املؤمتر الدويل حول التنمية املنظمة املتعلمة و تطبيقاا يف اململكة العربية السعودية،ورقة سني رياض زايد،عبد الناصر ح 1

  .5،ص 2009نوفمرب 4-1اإلدارية،
 .138نعيجة،مرجع سابق،ص ناصر  2
 .139مرجع سابق،ص 3
 .مرجع سابق 4
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وتعد أنظمة التفكري الركن األساس ضمن عناصـر املنظمـات   . القدرة على رؤية الصورة األكرب للمنظمة
فر هذا املتطلب ال ميكن أن نتحدث ودون تو. املتعلمة والذي يعطي الفرق بني املنظمة وغريها من املنظمات

  1.عن املنظمات املتعلمة
  :التعلم التنظيمي:ثانيا

النظريـات  لقد كان مفهوم التعلم التنظيمي كممارسة او تصور نظري ابعد ما يكون عـن إهتمامـات   
و ذلك يعود بشكل رئيسي اىل تركيزها على اجلوانب العقالنية و اإلجرائية يف تنظـيم أطـر    الكالسيكية

البيئـة   مـع  مباشراً تفاعالً وتفاعلها املنظمات تلك تعامل عدم"كذلك  و التنظيم،و  اإلدارة يف تالتسيري
علـى   جديـداً  واقعاً فرضت املاضي القرن من السبعينيات يف حدثت اليت التقنية الثورة ولكن اخلارجية،
 يف أصبحت تعيش واليت،املنظمات هذه يف اإلدارية املمارسات يف كبري تغيري إىل أدت املعاصرة إذ املنظمات

 الـذي  ، األمر 2"الثانية بالدرجة واملنتجات اخلدمات وعلى، األوىل بالدرجة املعرفة على قائم اقتصاد ظل

فْيوالقيادية واألمناط اإلدارية األفكار استبدال تتطلب مما املديرون، معه يتعامل جديد إداري واقع إىل يض 

  .املنافسة شديدة تتصف بأا بيئة يف واالنفتاح واالبتكار والتطوير اإلبداع على القائمة باجلديدة التقليدية
 argyris &  shon (  قدما قبل إذ من 1978 عام يف التنظيمي التعلم ملصطلح استخدام أول لقد ظهر

،   The organizational Learningبعنوان التعلم التنظيمـي  االجنليزية باللغة الصادر كتاما يف )
  هذا السـؤال   3؟ تتعلم أن املنظمات على جيب هل مفاده الذي انطلقا من خالله يف اإلجابة عن لسؤال

 املنظمات يف الذي فتح الباب أما الكثري من اجلهود و األعمال اهلادفة لتحديد معامل مفهوم التعلم التنظيمي

اإلداري،و هو يف احملصـلة   الفكر يف حديثا مصطلحا التنظيمي التعلم إذن يعد .أبعاده املختلفة واستكشاف
تلك العملية اليت يتم من خالهلا إحداث التغيري املخطط باملنظمة و إعدادها لتكون قابلـة للتكيـف مـع    

  . التغريات السريعة احلاصلة يف البيئة احمليطة

                                                             
 احلادي ،العدد االقتصادية للعلوم بغداد كلية جملة ،"املتعلمة املنظمة بناء يف املعرفة إدارة عمليات دور"فيصل، باسم ، عبدالقادر الدكتورصالح 1

  183،ص2012 الثالثون و
،العدد 29،الد جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية و القانونية،"أثر التعلم التنظيمي يف تطوير املسار الوظيفي"أمين حسن ديوب، 2

 .122، ص 2013الثاين،
 . 50ص ،مرجع سابقأمحد، الرمحان عبد هيجان  3
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كيفية حتويلها اىل حالة تطبيقية فعلية  و و خربات من حتصيلهيتم  ما يف فقط ينحصر ال التنظيمي التعلم إن
 وتطوير يمتعل إىل إنه يتعدى ذلك بل ،على مردرود األعمال تلمس نتائجيف واقع العمل و األداء و ميكن 

و تقومي السلوك و الالتكوين على بناء القدرة على التحليل و تنمية  واإلدراكية العقلية العملياتمجلة تلك 
 توظـف  أن ميكن بدورها وهذه،على حل املشكالت بطريقة ذكية و مدروسة مستويات الذكاء و القدرة

لتعلم  مؤسسي إطار إىل املنظمات حيول أن شأنه من التنظيمي التعلم أن أي؛املنظمة صاحل يف لتصب وتترجم
  .إضافة إىل تلك املهمة اإلقتصادية  فيها العاملني األفراد

  :مربرات دراسة التعلم التنظيمي .1
بوصـفه  إذا لكونه أحد أهم املتطلبات اإلسـتراتيجية و  التعلم التنظيمي  مبوضوع االهتمامتعود ضرورات 

احلال هي ان التعامل مع التغريات احلاصلة و املستجدة و مـا  ،وإستمرارهاملحة لبقاء املنظمات وضرورة 
،  حتديات و فرص يستجلب معه كذلك آليات و أساليب من بينها هذا املفهوم املركـب  تفرضه من من

إن توظيف هـذا  .التعلم التنظيمي جيعل املنظمة تبدو كوحدة تعلم متتلك رؤية مشتركة و أهداف حمددةف
للمنظمة  املفهوم أدى من دون شك إىل زعزعة أسس اإلدارة التقليدية أين أصبح التعلم التنظيمي حتديا ال بد

من ممارسته ملواجهة ذلك الكم اهلائل من الضغوط و التحديات الداخلية و اخلارجية، فـالتعلم التنظيمـي   
يبها بأساليب أكثر ميكنها يف اخلصوص من تثبيت مجلة من القيم و األفكار و طرائق أداء األعمال وإعادة ترت

  :لتعلم التنظيمي ميكن شرحها يف املتغريات التاليةو يف العموم فإن مربرات االهتمام مبفهوم ا،كفاءة و متيزا
  :مفهوم املنافسة اجلديد  1.1

لقد تأسس مفهوم املنافسة يف القرن املاضي على تلك احلالة من املنافسة الداخلية بني شركات  ومؤسسات 
توى و الكفاءة تعتمد على نفس القاعدة الوطنية و التكنولوجية و قد تتكلم نفس اللغة، وهلا قادة بنفس املس

و املعرفة، لذا كانت املؤسسات حريصة على معرفتها اخلاصة  و أسرارها التطورية،غري أن مفهوم املنافسـة  
اجلديد هو ذلك النمط املتأيت من كل مكان يف العامل،من دول و أقاليم و بيئات ثقافية خمتلفة ،و من أساليب 

لذا ال بد من التعلم و التعلم املتبادل و الـديناميكي  .اعليةو طرائق تفكري و ممارسة املختلفة أكثر أمهية و ف
  .1الذي يتسم بالسرعة و تبين النظرة اإلجيابية واملشاركة

  :الرؤية اخلالقة للتعلم  2.1
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بأن التعلم هـو   فخالفا للرؤية التقليدية للتعلم على أنه عملية من الدرجة الثانية مقارنة مبفهوم االبتكار،و
عمليـه قـد    دروكر  بيتر إن الرؤية اخلالقة للتعلم حسب. 1حركة التابع مقارنة بصاحب احلركة األوىل

تكون إبتكارية أيضا،فاالبتكار مهما كان جذريا و راديكاليا أو ينحو إىل التحسني التدرجيي،فإن قاعدتـه  
فئة صغرية من األفراد إىل سلوك و ممارسة يف كل األساسية هي التعلم الذي حيول ذلك االبتكار احملصور يف 

 . أجزاء املنظمة

  :سرعة التطور 3.1
ففي عامل يعيش منذ عقود على حمك املنافسة املستندة إىل املعرفة ،وحيث العمليات املعرفية أسـرع مـن   

املنتجات و املعـارف و  العمليات املادية، فإن التعلم السريع هو املكافئ للتطور السريع يف التكنولوجيا و 
اخلربات،لذا فإن منظمات اليوم أصبحت أكثر تقبال للتجارب و املشروعات اجلديدة و تقبال للفشل كمـا  
أا تتقبل الفشل فيها،و هذا ما جعل هذه املرحلة القائمة تعرف مبرحلة حتول املنظمـات إىل منظمـات   

  .2متعلمة
  :هلياتآو  التنظيمي التعلمغايات . 2

تعترب مـن الضـرورات احليويـة     و اليت  مجلة من الدوافع اليت يتأسس عليها مفهوم "سينج بيتر" يقترح 
 :يلي مبا نوجزها العصر ملنظمات

 ما املاضي أو يف فعله مت ما حصيلة هي إمنا العاملون يعيشها أو املنظمات تواجهها اليت املشاكل اغلب أن 

 املشـاكل  من للخروج تعتمد اليت السهلة الطرق كما أن. سابقة ملشاكل واملعاجلات احللول عنه متخضت

 اليت واملتجددة املتعاقبة للمشاكل تصلح قلما السابقة احللول نأل فيها، الدخول إعادة إىل الغالب يف ستقود

 .واإلعادة التكرار جمرد وليس والتفكري النظر إعادة تستلزم

 إىل سيؤدي فرد أي من أو نشاط أي يف القصري املدى كل أداء حسن لألعمال مهما كان بسيطا على 
 القصري املدى يف يظهر الذي ألي ضعف أو ترد  بالنسبة صحيح والعكس البعيد، املدى على وجناح سنحتُ

 أو قسم جانب من دفع قوة لكل أو فعل تتم معاجلته كما أن لكل مل ما البعيد املدى ترد على إىل فسينتهي
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 بقوة الدفع مواصلة يستلزم وهذا أخرى، جهات أو أقسام جانب من دفع وبقوة فعل رد سيواجه ما، جهة

   .الدوام وعلى
 ا ،فاملعاجلاتيتكرر اليت املألوفة السابقة إن املعاجلات اخلاطئة للمشكالت ال حتلها و إمنا ستزيد من حد 

 العالج وإلعطاء خطرية، جانبية وآثار مضاعفات إىل تؤدي قد وإمنا فقط، اجلدوى قليلة تكون لن استعماهلا

 .منه جلزئية وليس بأكمله النظام لواقع السليم والتشخيص الفحص من البد السليم احلل أو

 التغـيري  ألن والنمـو  التحسن يف اإلبطاء إىل الغالب يف يقود السريعة واملعاجلات احللول إىل القفز أن 

 أن يقول وكذلك اإلبطاء، إىل بالضرورة ستؤدي سلبيات دون جتاوزها يتعذر ومراحل قوانني له والتطوير

 .بعينه اإلبطاء هو احلاالت هذه مثل يف األسرع

 مـن  القضية أو املشكلة إىل النظر وأن صغريين، كلني عنه ينتج ال نصفني أو جلزأين الكل تقسيم إن 

 تكون لن طرفيها من املقدمة احللول فإن وبالتايل املشكلة لتلك احلقيقية الصورة تعطي ال خمتلفتني زاويتني

 .ا املعنيني قبل من بواقعية كردت مل الكلية القضية دامت ما شافية

 ، نريدها اليت األشياء كل حتقيق أن نستطيع لن أننا يعين وهذا ال ميكن إدراك كل األهداف مرة واحدة 

 وهـذا  .واحـد  وقت يف مجعها يتعذر أهداف ومن من رغبات له نتطلع مما فالكثري وبسرعة، واحدة مرة

 1.األولويات وحتديد املفاضلة يستلزم

 :تصنيفات بيتر سينج للتعلم التنظيمي. 3

1.3كَالتعلم التيفويتم باالستجابة لألحداث اليت تواجه األفراد أو الشركة ، وهو يدور حول التقليد او : ي 
االستنساخ لألحداث اليت تواجه األفراد أو الشركة ، وهو يدور حول التقليد أو االستنساخ من الغري ، ومتثل 

 . جمرد خطوة أوىل باجتاه منظمة التعلم سينجكما يرى 

ألنه يتطلب األفكار اجلديدة يف املؤسسـة،     اإلبداع وهو التعلم اخلّالق ويقوم على : التعلم التوليدي 2.3
 2.والطرق اجلديدة يف البيئة ، لذا فهو يوسع قدرات املنظمة حنو الفرص اجلديدة املتاحة

                                                             
 .103،ص2005، ململكة العربية السعودية. جملة اإلدارة العامة ا ،"املنظمات وتطوير املعرفة إدارة "الكبيسي، خضري عامر - 1

  2 Peter Senge, " The fifthe Disciplin " N. Y. Double day  ,( 1990 ) .P78. 
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ومن خالل التفاعالت ،إن التعلم وان كان فرديا إال انه ال يتم إال يف إطار اجتماعي :التعلم االجتماعي  3.3
وقد مت اإلشارة اىل هـذا  "(نظرية التعلم االجتماعي"حددة، وهذا مضمون املختلفة مع اآلخرين وبسياقات م

  ). 122ص  السمات الرئيسية للمنظمة العاملة باملعرفةالعنصر سلفا يف حتت عنوان 
و من خالل هذه التقسيمات فان املنظمات كلها تتعلم وتبذل جهدا من أجل التعلم ، ولكن تتفاضل فيمـا  

بينها يف عملية التعلم من ناحية السرعة وحتويله إىل قكذلك إن املنظمات تتعلم مـن  . يف املنظمة  حقيقية مِِي
لكن التعلم األهم هو الـذي  . دف اللحاق باآلخرين  قيدالتقائم على بشكل استنساخي  مصادر خارجية

  . يساعد الشركة على تغيري افتراضاا ومبادئها و أسس أعماهلا
املنظمات ، ففي فترات التغيري يكون التعلم  كذلك إن التعلم يتم مبعدالت متفاوتة حسب الفترات اليت متر ا

وملا كانت التغريات البيئية اخلارجية والداخلية مستمرة . مبعدالت سريعة جدا تقترب من التعلم مبعدل أقصى
   .لذا فأن عملية التعلم تظل مستمرة ال تتوقف حبركة لولبية متصاعدة ال سقف هلا

   :أمناط التعلم التنظيمي.4
  :د احللقةالتعلم مفر 1.4

التكيفي وكذلك التعلم ذو أو  ،التعلم مفرد احللقة والتعلم يندرج حتت هذا اإلسم عدة أإصطالحات منها 
فالتعلم مفرد احللقة حيدث عند اكتشاف األخطـاء  "عن املفهوم نفسه،  ؛و اليت تعربكلهااملستوى املنخفض

يناسب املنظمات اليت تعمل يف بيئـة  لذا فهو تعلم سلوكي وهو وتصحيحها دون تفسري جدي ملا حدث،
تتسم بالتغيري البطيء، فهو يركز على الكفاءة يف املنظمة وعلى حل املشكالت الروتينية اليت تتعرض هلا دون 

  .1"تغيري يف سياساا وافتراضاا
  :التعلم مزدوج احللقة 2.4

فالتعلم مزدوج "، هي مفاهيم ترتع لنفس املعىن ىوالتعلم ذو املستوأوالتعلم التوالدي أالتعلم مزدوج احللقة  
احللقة يبحث يف االفتراضات اليت تقف خلف الفعل أو التصرف فهو ال يدور حول احلقائق امللموسة وإمنا 
أيضاً حول األسباب والدوافع اليت تقف وراء هذه احلقائق، وهو يعين فعل األشياء بطريقة خمتلفة أو القيـام  

فالتعلم مزدوج  عليهىت تكون املنظمة قادرة على املنافسة الصحيحة فهو تعلم إدراكي، و باألشياء املختلفة ح
احللقة يشجع على إعادة التفكري يف املعرفة القائمة، ويؤدي هذا النمط من التعلم إىل تنمية اإلبداع يف حل 

                                                             
 .110رضا نعيجةمنرجع سابق،ص 1



 

 

 
128 

ب هذا النمط املنظمات املشكالت وتطوير الثقافة التنظيمية والسياسات واألهداف واالستراتيجيات ، ويناس
   .1"اليت تعمل يف بيئة عمل عالية الديناميكية

  :التعلم ثالثي احللقة 3.4
ال تزال غري قـادرة علـى   ،يركز تركيزاً أساسياً على احلوار، ويظهر عندما جتد املنظمة أن هناك فرصة ما 

مـن الـتعلم يهـتم بتغـيري     فإن هذا النمط  ومن مثالتخلص منها بعد، يتمينة مل استغالهلا أو مشكلة مع
االفتراضات حول أسلوب إجناز األمـور، وجوهر التعلم ثالثي احللقة هو التركيز على عملية الـتعلم يف  
املنظمة إِذْ إنّه ميثل قدرة املنظمة على تنمية قدرا على التعلم وتطويرها، وهو النمط األكثر فعالية يف التعلم 

ار وجيري التركيز فيه على األمد الطويل ، وهـو يتنـاول اجلانب ويتطلـب التغذيـة العكـسية باستمر
االستراتيجي يف املنظمة ويعد فعاالً وقائماً على املبادرة ويتطلب التغذية العكسية املــستمرة، وجـوهره   

  .2هو مبادر يهدف إىل استغالل الفرصعملية التعلم يف املنظمة والعمل على حتسينها، ف
  :التنظيمي والعوامل الداعمة لهلم أبعاد التع. 5

و هذا .ال  ميكن أن يتحقق التعلم  إال يف بيئة تسمح باحلوار و النقاش و التفاوض، وتبادل وجهات النظر 
ال ميكن أن يتحقق من دون توافر مجلة من العوامل،املساعدة على اندماج هلؤالء األفراد فيما بينهم و الـيت  

قافة املنظمة و نظمها و القواعـد املتحكمـة و اإلجـراءات السـارية يف     من عدادها البناء التنظيمي و ث
  .ل متداخل يف خلق جو تعليمي داعمإطارها،هذه العوامل اليت تسهم بشك

ويف هذا الصدد جيب التنويه إىل أن املنظمة احلاضنة للتعلم التنظيمي تعمل على خلق القيم و املمارسات و  
م و العمل مترادفني،من خالل مجيع أجزاء املنظمة و تواصال مع كل تغيري اإلجراءات اليت يكون فيها التعل

مستحدث يف إطارها، كما تسعى  للتحرك وراء التعلم املرتبط بذلك التغيري املسـتهدف لتحسـني األداء   
رجة العايل أو فعل نفس الشئ و لكن بطريقة خمتلفة و بفعالية أكرب،وصوال إىل التعلم املرتبط بالتغيري من الد

الثانية و الذي يعين معرفة كيفية التعلم ،و تطوير القدرة لتوليد األفكار اجلديدة وبشكل دائـم ومسـتمر   
  3.استهدافا إلنتاج أشياء خمتلفة
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  :القيم الثقافية 1.5
   :واليت تعين ترسيخ ثقافة التعلم فهي جتلب للمنظمة اليت تتبىن هذه الثقافة الفوائد التالية

 إكساب املنظمة مهارات جديدة  تتغري بتغري البيئة اخلارجية من خالل تكوين كفاءات ذات قيمة ختدم  ·

  . هدف بناء منظمات التعلم
وتسهيل تعلم األفـراد مـن    عاملستمر وتشجيالتعلم والتدريب املستمر والتطوير والتركيز على التحسني  ·

  .خالل التجربة
يصبح أفراد املنظمة  أين والفشل مع مبدأ قبول األخطاء والفشل بدون عقوبةالتعلم من البيئة بالتجريب  · 

   .راغبني يف التعلم وجمربني على التشارك كوسيلة لتسهيل ثقافة التعلم
  .1اإلبداع املستمر والذي هو واحد من اخلصائص املهمة ملنظمة التعلم ·

  :التزام اإلدارة والتمكني 2.5
وهو التزام اإلدارة العليا بدعم القيم الثقافية حيث أن اإلداريني هلم دور مهم يف املنظمة املتعلمة يف تعظيم  

قدرة العاملني على التعلم وتصرفات القادة اإلداريني وأفعاهلم تتجسد يف اهليكل التنظيمي من خالل عمليات 
ا مع متكني األفراد مبختلف املستويات التنظيمية تعد اختاذ القرار وفرق العمل ،لذلك فالتزام القيادة وتعهده

  .2من األبعاد املهمة للمنظمة املتعلمة
فالقادة اإلداريون يف املنظمات املتعلمة مسؤولون عن إيصال الرسائل واملهمات التنظيمية  :االتصال 3.5 

جوهري وحيوي لـدعم   واألهداف إىل مجيع األعضاء التنظيميني،فاالتصال بني األعضاء والتنظيميني شئ
التعلم يف املنظمة فاالتصال بني اإلدارة والعاملني سواء كان اتصال صاعد أو نازل أو أفقي بني األعضـاء  

ربط بني سلوك اإلدارة اليسمح بتطوير املعرفة واخلربة داخل املنظمة إضافة إىل أن االتصال يوفر ،التنظيميني
  .3واألداء التنظيمي

   :خصائص العاملني 4.5
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فاألعضاء التنظيمني هم املوجودات األكثر أمهية يف املنظمة وإىل املنظمة املتعلمة على وجه اخلصوص فـإن  
أن يعرفوا كيـف  جيب ولكنهم إضافة إىل ذلك ،هم أن يعرفوا كيف يعملوا وينجزواالعاملني ليس فقط علي

ة متتلك عمليـة اختيـار مناسـب   وعليه فعلى املنظمة املتعلمة أن   يسامهون يف رسم وحتقيق أهداف املنظمة
وهذا يتطلب دعماً وتعزيزاً من خالل التعلم املستمر والتدريب وحتسـني  ،وسياسة موارد بشرية مع املنظمة

   1.نوعية مهارات العاملني
  :منو وتطوير األداء 5.5

أما عملية حتسني وتطوير نوعية األداء باالجتاه اإلجيايب وحنو األعلى هو اآلخر واحد من أبعـاد املنظمـة    
املتعلمة املهمة ويعد مؤشراً مهماً للتأكد ما إذا كانت املنظمة قد وضعت باالجتاه الصحيح وحتسني نوعيـة  

 العمليات ويف املنتجات حيث أن األداء األداء يعين التحسني املستمر واإلبداع وكالمها ميكن أن يتحقق يف
تكامل كل وظائف األعمال وكل األنشطة كجزء مـن  ل العايل واملتميز للمنظمة ميكن مالحظته من خال

   .2العمليات حنو التحسني
  :التعلم التنظيمي والذاكرة التنظيمية .6

الرتباطها مبوضـوعات أخـرى إن اخلروج بفهم متكامل عن الذاكرة التنظيمية يعد أمرا صـعبً  وذلك 
فـال   .كـالتعلم التنظيمـي واملعرفـة التنظيميـة وتكنولوجيـا املعلومـات وعلـم النفس واالجتماع

ميكن احلديث عن تعلم تنظيمي بدون ذاكرة تنظيمية، فاألشياء اليت ال عالقة هلا بأعمال املنظمة لن يكون هلا 
ـدف االسـتخدام    املؤسسةملستودع الذي يخزن فيه معرفة الذاكرة التنظيمية هي او "،داللة تنظيمية

فعالة يف استخدام هذا املستودع فإن ذلك مؤشر دال علـى الـتعلم    املؤسسةوكلما كانت ،املستقبلي
املهارة ى األفراد أصحاب لد ميكن تقفيهاالذاكرة التنظيمية إذا ف .3"التنظيمي، وعلى الفاعلية العالية أيضا

وقواعـد   سـجالت شكل و املنظمة علىصرحية مسجلة يف مجلة املعارف اليت هي معارف ويف  و الفعالية،
املنظمة،و عليه فإن امهية التوثيق لكل مصـادر النجـاح و   بيانات وبرجميات ويف استراتيجيات وسياسات 
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الفشل للمنظمة و لكل تلك التجارب اليت حيوز عليها افراد املؤسسة عرب سنوات عملـهم و عـرب كـثري    
حتويـل هـذه    ،و"الذاكرة احلية"خطاء قبل النجاحات اليت واجهتهم و الذين ميثلون شكال من اشكال األ

باسـتخدام تكنولوجيـا   التجارب و املعارف من شكلها األثريي إىل جمموعة معطيانت و بيانات صرحية 
للمعرفة اجتاه املنظمـة  هلو نوع من انواع إبقاء الوالء وحتويل املعرفة الضمنية إىل صرحية هيكلية  املعلومات

  .اليت انتجتها
   :التعلم التنظيمي و األداء التنظيمي.7

لقد ذهب حتديد مفهوم األداء التنظيمي إىل احلد الذي اختلف فيه الباحثني و املفكرين من تأطري األسـاس  
الفكري و الفلسفي له،لذا فقد حصل اختالف يف الرؤى و التصور حول هذا املفهوم فقـد نظـر إليـه    

wrieht  ا املنظمة مواردها و كيفية استثمارها بشكل جيعلها قادرة على على أنه الكيفية اليت تستخدم
أو على أنه ميثل قدرة املنظمة على التماشي مع كـل العمليـات النظاميـة األربعـة      1حتقيق أهدافها

اء التنظيمـي فـإن   ووفق هذه التعاريف لألد. كاملدخالت و املخرجات والعمليات و التغذية العكسية 
دراسة الواقع املعاصر لإلدارة و ظهور املنظمات املعاصرة اليت استندت للمدخل املعريف يف أدائها فإن هـذه  

و تظهـر أمهيـة األداء   ،الرؤى لألداء قد جتاهلت بشكل أو بأخر دور املعرفة يف تشخيص أداء املنظمات
ا، فهو يعرب عن قابلية املنظمة على خلـق النتـائج   التنظيمي بكونه احملور األساسي لنجاح املنظمة و فشله

املقبولة يف حتقيق طلبات أصحاب املصلحة مع املنظمة و إىل أي مدى ميكن هلا ـن حتقق و تلـيب هـذه    
  .املطالب بنجاح و تفوق

   :املقارنة املرجعية و التعلم التنظيمي يف تقومي األداء .8 
تشخيص  التقيمية لألداء أفرادها،علىمن أهم األدوات  و اليت ينظر هلا على ااملقارنة املرجعية هذه ا تتأسس

خالل الدراسة للتطبيقات األفضل لوحدات اقتصـادية  "عوامل النجاح احلامسة يف الوحدات االقتصادية من 
و مث تنفيذ التحسينات على عمليات الوحـدة املقابلـة   ،أخرى لغرض الوصول إىل العوامل املهمة للنجاح

و عليه فإنه من املهم على القائمني على املنظمة تقومي موجداا الفكرية مـن أفـراد   .مواجهة أداء اآلخرين
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عاملني ا من خالل وضع خطة إستراتيجية تتضمن حتديد احتياجاا احلالية و املستقبلية مـن رأس املـال   
  :لى األصناف التالية و تتأسس هذه املقارنة املرجعية ع.1"البشري ذوي الكفاءات العلمية

  :املقارنة املرجعية الداخلية. أ
الـيت   ،املقارنات الداخلية تتم بني الوحدات الفرعية أو جماالت العمل الواقعة ضمن نفس املنظمـة أين تتم 

تكشف جماالت التطبيق األفضل ضمن الوحدة، و هذا النوع من املقارنة يتميز يكونه سهل العمل و أقـل  
هذا النوع عملية املقارنة املرجعية اليت تتم يف املنظمة اليت هلا عدة فروع و أقسام، و  تكلفة، ويدخل ضمن

بالتايل يتم املقارنة أداء أحد هذه الفروع أو الوحدات التنظيمية مع فرع أو وحدة تنظيمية أخرى حمددة يف 
  .2إطار التنظيم

  :املقارنة املرجعية اخلارجية. ب
خلارجية مع األفضل من املنافسني أي مع منظمات أخرى رائدة يف نفس جمـال  و تتضمن املقارنة املرجعية ا

  . 3عمل املنظمة أو جمال آخر ومن مميزاا أا حتقق االستفادة و االنفتاح على جتارب اآلخرين
  :املقارنة املرجعية الوظيفية. جـ

يف ...) ملوارد البشرية، التسـويق  ا(و تسمى أيضا باملقارنة املرجعية للعملية و تتضمن مقارنة وظيفة معينة 
  .4إطار املنظمة مبثيالا يف املنظمات األخرى

  :قارنة املرجعية لألداء التنظيميأمهية امل 1.8
إن الوحدات الرائدة واليت تبغي الثبات واالستمرار يف عملها من جانب ومن جانب أخر حتقيـق التميـز   

واإلبداع والذي يعد سر جناحها عليها أن تعمل دائما على حتسني أداءها قياسا بأداء املنافـسني وباستمرار 
ألسلوب األوحد الذي يسـاعد  ولكون املقارنة املرجعية تعد ا.حىت وان كانت هـي األحسن يف القطاع 

الوحدة على معرفة مستوى أداءها قياسا بأداء املنافسني ولكوا أسلوب للتحسني املستمر واليت تعد مـن  
  :مقومات البقاء والتنافس وان أمهيتها تربز من خالل ما حتققه من منـافع والتـي جتمل بااليت

   وأداء الوحدات الرائدةتساعد الوحدة يف التحديد الدقيق للفجوة بني أداءها.  
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   تساعد على توفري املناخ املالئم وتعزيز الرغبة لدى قيادة الوحدة والعاملني فيها على تبين سياسة التغيري
  .حنو كل ما هو أفضل وجديد

  تساعد على حتديد العمليات احلرجة وإعطائها االهتمام الالزم واألولوية يف التنفيذ.  
  اع الفردي واجلماعيتسهم بشكل فاعل يف تطوير اإلبد.  
  تزود الوحدة بالوسائل اليت متكنها من أن تبين يف ذات الوقت الذي تعاجل فيه نقاط اخللل.   
  تسهم بشكل فاعل يف زيادة احتماالت حتقيق منافع إضافية للوحدة.  
  ادة إن التركيز اخلارجي ألسلوب املقارنة املرجعية خيلق مقاييس تنافسية خارجية تؤدي بالضرورة إىل زي

 1.كفاية وفاعلية مقاييس جودة األداء الداخلية وجتعلها أكثر تنافسية 

  :العالقة بني والتعلم التنظيمي والدور اإلداري.9
ملفاهيم اإلدارة اإلستراتيجية اليت تعمل مـن   نظومة اإلدارية و رؤيتهاامل صورةينعكس التعلم التنظيمي على 

املؤسس على حماولة فهم مجلة املتغريات اليت تتحكم بسري املنظمـة  . 2"الفهم الكامل ملدخل النظم"خالل 
بينها على أهداف ورصد أثر كافة املتغريات والعالقات "،مهما كان مصدرها من خالل التحليل و التقدير

ة بالنظم والقواعد واإلجـراءات،  معدوربطها بأنسب اهلياكل التنظيمية املسطحة املرنة املُوغايات املنظمة،
املوضحة لنطاق السلطات واملسؤوليات والعالقات،واحملددة لقدرات ومهارات املوارد البشـرية الالزمـة   و

ألداء املهام املوصفة بشكل واضح دقيق يِسي3"توجيه األداء ر .  
واملعلومات تزويد العاملني بالتقنيات واملوارد املالئمة لطبيعة النشاط، والنفاذ إىل قنوات االتصال إضافة إىل 

منظمـي  " وىف ضوء تبىن اجلهاز اإلداري لثقافة التعلم التنظيمي يتحول القادة اإلداريني إىل،املرشدة لألداء
بغرض الوصول هلدف االبتكار واإلبداع والتنافسية  ،أين يصبحون مستوعبني ومساندين ملقتضيات4 "أعمال
   . ةالرحبي
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يتم من خالل قادة موجهني حبفـز ومتكـني العـاملني     "إمناة التحول إذا الذي ترتع له املنظمات املتعلمف
اختاذ القـرارات وحـل    يفومساندم وإتاحة الفرص الكاملة هلم إلظهار قدرام وإمكانام يف املشاركة 

املشكالت واعتبار العاملني ليسوا فقط منفذين لألداء بل هم عناصر مشاركة هلا دور اجيايب يف ختطيط األداء 
  .  1"وتقييمه مث تطويره ومتابعته

إلستدخال إستراتيجية املنظمة ميثل ضرورة ملحة القيادة التحويلية  أن مفهوم" هدى صقر"و تشري الباحثة 
أن توافر القيادة التحويليـة لبنـاء   " )حسب الباحثة( املتعلمة ولتطبيقها، فقد أوضحت إحدى الدراسات

الثقة يف القائد، املشاركة ىف اهلدف املعنوي، االرتقاء من مستوى التمكن : ما يلي  املنظمة املتعلمة يتطلب
حل املشكالت، التفكري  يفوالسيطرة على اجلوانب الفنية لألداء واالرتفاع إىل مستوى أعلى من املهارات 

   . 2"النقدي، التفكري النظامي
وجود ارتباط موجب بني سلوك القيادة التحويلية " )حسب الباحثة أيضا( كما أظهرت نتائج دراسة أخرى

مع كل من فرق العمل، التركيز على العميل، وااللتزام بالتحسني والتطوير املستمر، ومبفاهيم وأبعاد املنظمة 
وقد أشارت إحدى الدراسات إىل وجود . املتعلمة مبا تتضمنه من املشاركة يف الرؤية وإدارة النماذج العقلية

كما حددت هذه 3"املنظمة املتعلمة إذ أنه يقوم بدور املصمم واملعلم واملشرف  يفرئيسية للمدير ثالثة أدوار 
  : الدراسة أدوراً لكل من املنظمة والفرد ىف عالقة التعلم كما يلي

  : دور الفرد   . أ
 م للتنمية والتطويرحتديد احتياجا . 

 حتديد كيفية تطويرهم وتنميتهم.  
 4بناء قدرات ألداء أعماهلم احلالية ولضمان الطلب عليهم ىف الوظائف ىف املستقبل . 

  :ور املنظمة د.ب 
 حتديد القدرات املطلوبة لتحقيق النتائج احلالية و املستقبلية.  
 1توفري املوارد الالزمة لتنمية وتدريب وإعداد العاملني. 
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 إتاحة الفرصة لألفراد لتطبيق ما تعلموه. 

  : و األداء أية عالقة؟املنظمة املتعلمة . 10
تتشكل روابط العالقة بني هذين املفهومني أي املنظمات املتعلمة و األداء الوظيفي من خالل مجلة الفوائـد  

ألفـراد و  لعالقات العمل بـني ا  و ذلك من خالل مسانداتعود على املنظمة من عملية إدارة األداء اليت 
ولكي تستطيع املنظمات العامة التحـول مـن   . واملستمر اجلماعيعملية التعلم  ليت ينتج عنهاوا املشرفني
  .التنظيميعليها أن تتبىن مفاهيم املنظمة املتعلمة والتعلم  اإلداريإدارة األداء  يفإىل التميز  اإلداريالضعف 

ت العامة واخلاصة فعالة للعاملني أصبح بؤرة تركيز هامة للمؤسسا يةاستراتيجتبين من خالل  تطويرفال إذ 
املهارات  يفوتوافر املرونة ،سطحة وانسياب اهلياكل التنظيميةومع زيادة التوجه حنو املنظمات امل،على السواء

وخربات اآلخرين ،والقدرات البشرية أصبح هناك حاجة ملحة للتعلم املستمر واالستفادة من اخلربات الذاتية
و عليه فإن . 2"األداء يفخل إدارة املعرفة لتحقيق طفرة التميز وتكوين معاقل وخمازن املعرفة واستخدام مدا

املنظمات العامة جيب أن تتبىن ثقافة الـتعلم   ون أنيرالعديد من الباحثني يف جمال اإلدارة و إدارة األعمال 
  :يلى من خالل ما واليت

، وتقدير الفـروق الفرديـة   للتحديالرغبة واالستعداد  املعلومات ، والتقييم الناقد، يفواملشاركة  االنفتاح
وتستخدم إدارة األداء عملية القياس املرجعي الكتساب اخلـربة  .والتنوع واالستفادة منه ، والتعلم املستمر

اليت تتم من خالل عملية إدارة األداء على  وتتضمن عملية القياس املرجعي. والتعلم وتكوين خمزون املعرفة
 . 3أو العمليات اليت ستخضع للقياس املرجعي اخلطوات التالية حتديد ااالت

 حتديد متغريات األداء الرئيسية واليت سيتم قياسها. 

 حتديد أفضل املمارسات اليت سوف تعد منوذجاً للقياس عليها. 

 قياس أداء املنظمة ونظريه يف أفضل املمارسات لدى اآلخرين . 

 التعلم من اخلربة والتجربة . 
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  1والعمليات اليت ميكن تنفيذها بتميز وتفوقالتحديد اجليد للخطط . 

 2التنفيذ الصحيح واملتابعة املستمرة للنتائج .  
 معوقات التعلّم التنظيمي والتأسيس للمنظمة املتعلّمة . 11

،ونقصـد  )خاصة االقتصادية منـها ( يف الفضاء اخلارجي للمؤسسات و التنظيمات إن التغريات املتسارعة
بذلك جمال التنافسية و التميز و البحث عن مكان يف هذا الفضاء املزدحم و املتعارك ونظـراً للـتغريات   

وصلت ت لقد،ئف املؤسسات يف احلقبة املعاصرةاملتسارعة يف حقل اإلدارة والذي أدى إىل تغري طبيعة ووظا
الدراسات إىل وجود قيم ومعتقدات وأمناط تفكريية قد تساهم يف بلورة مناذج تسيريية تكون بانية للمنظمة 
أو أخرى تكبحها تتمظهر يف مجلة من  املعوقات اليت تعيق عملية بناء املنظمة وحتقيق التعلّم التنظيمي، ومن 

  :أبرز هذه املعوقات
  

  :يةاملعوقات التنظيمية الداخل 1.11
االجتاه وليس الثنائي االجتاه أو  "التعلّم األحادي"إن غالبية املنظمات وأغلبية العاملني ا ينشغلون بتحقيق  

، فإن بعض املنظمات ترفض فحص النماذج الذهنية فيمـا  3املزدوج، نظراً لسهولة وسرعة نتائجه امللموسة
تغيري واملعاقبة على الوعي، أبرز املعوقات التنظيمية يتعلق باملعتقدات والسلوك والقواعد، وتعمل على إعاقة ال

  : الداخلية باأليت
غياب القيادات التنظيمية الواعية بأمهية التعلّم التنظيمي، وتغري املعرفة على املستويني الفردي والتنظيمـي  .أ

  .بشكل مستمر
اهلرمية، وضيق وحمدودية الوقت إذ حتول دون تشجيع األفراد على التعلّم، ووجود اهلياكل : ثقافة املنظمة.ب

 .4اليت تعيق التطوير الفردي واملشاركة اجلماعية
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التغريات اخلارجية املفروضة على املنظمة كالسياسـات احلكوميـة    :املعوقات التنظيمية اخلارجية  2.11
قـدرة   واليت حتد مـن املنظمات من حيث احلجم واملوارد،والعمليات املركزية، واالختالفات الثقافية بني 

 .1املنظمة املتعلّمة على التعلّم من جتارب املنظمات األخرى

  :املعوقات الفردية  3.11
قلة بناء فرق العمل، وضعف نظام االتصال بني املوظفني، وجتزئة القسم إىل عدة دوائر، واالعتقاد اخلاطئ 

وضـعف  لدى املديرين بأن التعلّم التنظيمي يتطلب فقط عقد الدورات اليت تثقل كاهل ميزانية املنظمـة،  
، وقلة احلوافز لتطبيـق  2ي واملنظمة املتعلّمةوحمدودية معرفة املديرين بالتعلّم التنظيماملعرفة بالتفكري املُنظمي،

أما معوقات فيلخصون بناء منظمة متعلّمة بالروتني . أبعاد املنظمة املتعلّمة من قبل املديرين يف القطاع العام
وعدم التفاعل مع املستجدات، وقلة املوارد املالية، وعدم مشاركة األفراد يف اختاذ القرار، مع وجود ضغط 

  .ة التنقالت بني املوظفنيالعمل، وكثر
كما ميكن .باإلضافة للمحسوبية يف املشاركة يف الدورات التدريبية، فضالً عن وجود أفراد يقاومون التغيري 

لعلنية خبصوص اعتبار تلك األمناط الدفاعية على مستوى املنظمة كتجنب االتصاالت املباشرة واملناقشات ا
ب أو منع ظهور املشاعر السلبية، وأن نجقشات العامة من أجل توالسيطرة على املنااملوضوعات احلساسة،

االحتفاظ بوجهة نظره اخلاصة واليت ال يصرح ا أمام اآلخرين،وعدم انتظام املعلومات ودقتها، وعدم توافر 
نظيمي الوقت واملال الكايف للتعليم، وتدين مستويات دافعية العاملني، وعدم تقبل العاملني لفلسفة التعلّم الت

  .3كما أن هناك معوقات أخرى حتول دون حتقيق التعلّم التنظيمي
املتعلمة وعمليات إدارة املعرفة ال تفهم إال من خالل الرابطة التبادلية ة املنظمء بني بناإن توصيف العالقة  -

التراكيب الـيت  و بني إستراتيجية ومجلة من ،اليت جتمع كالً من السياق أو الفضاء املساعد واحملفز للمعرفة
يف حالة من االرتباط الوظيفي وذلك تعظم األفكار و تطمح لتعظيم الرأس املال الفكري داخل هذا السياق،

 ومنظومة إدارة املعرفة،فال ميكن وصف منظمة باملتعلمة من دون املتبادل بني املنظمة واالنسيابية واالعتماد
  .للمعرفة بشكليها الصريح و الضمين إدارة توافر
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 املتخصصـة  والعمليـة  العلميـة  املعرفة الكتساب تتضافر فيه اجلهود الذي املتكامل هو التنظيمي فالتعلم
ميكـن   املعرفـة  إدارة من مطلوب كمدخل املتعلمة واملنظمة،وتوظفها وتغذيتها وحفظها ونقلها وتوزيعها

إال يتحقـق   ال و الـذي ،التعلمميكنه احتواء هكذا منظومة املؤسسة على اعتبارها ذلك الكيان العام الذي 
لديهمحدث تغيريات على مستويات املعرفة لدى األفراد من خالل تراكم املعرفة اجلديدة لدى ستعندما ت.  

  خالصة الفصل
من خالل هذا الفصل الذي تعرضنا فيه ملوضوع التعلم التنظيمي و بناء املنظمات املتعلمة،ميكننا اخلـروج  

  :ا يف التايلجبملة من االستنتاجات تلخصه
  فهم إال من خالل الرابطة التبادلية ة املنظمء بني بناإن توصيف العالقةاملتعلمة وعمليات إدارة املعرفة ال ت

و بني إستراتيجية ومجلة من التراكيب الـيت  ،اليت جتمع كالً من السياق أو الفضاء املساعد واحملفز للمعرفة
يف حالة من االرتباط الوظيفي وذلك الفكري داخل هذا السياق، تعظم األفكار و تطمح لتعظيم الرأس املال

 ومنظومة إدارة املعرفة،فال ميكن وصف منظمة باملتعلمة من دون املتبادل بني املنظمة واالنسيابية واالعتماد
 تتضافر فيه اجلهـود  الذي املتكامل هو التنظيمي فالتعلم،للمعرفة بشكليها الصريح و الضمين إدارة توافر

  .وتوظفها وتغذيتها وحفظها ونقلها وتوزيعها املتخصصة والعملية العلمية املعرفة كتسابال
  ميكنه اعتبارها ذلك الكيان العام الذي ميكن  املعرفة إدارة من مطلوب كمدخل املتعلمة املنظمةكما أن

حدث تغيريات على مسـتويات  ستعندما تإال يتحقق  ال و الذي،احتواء هكذا منظومة املؤسسة على التعلم
  .لديهماملعرفة لدى األفراد من خالل تراكم املعرفة اجلديدة لدى 

   و الذيذلك االنتقال الذي جيب أن تعرفه املنظمة للوصول حلالة املنظمة املتعلمة هوإن التعلم التنظيمي، 
  :ا دون جتاوز مجلة من املعوقات واملشكالتليآال ميكن أن يكون 

فأما على املستوى املُنظمي فإن اهلياكل التنظيمية اليت تتصف باجلمود واملرتكزة على ذلك التسلسل الوظيفي 
املواصفات القيادية  إىلا مساعدا النسياب املعلومة بني قطاعات التنظيم، إضافة الذي ال ميكن أن يوفر فضاًء

املعلوم وحمدودية نشرها،و ذلك يف ظـل ثقافـة   املتمسكة باإلجراءات الروتينية و مقاومة التغيري،واحتكار 
لدى املنظمة "رغبة"تنظيمية تعيق التعلم و ما يساندها من عادات و قيم و أمناط االتصال،خاصة إذا مل تتوفر 

  .يف التغري مقابل مجود و قبول الواقع الراهن
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   ـة    فأما على املستوى األفرادإن عد م توافر أفراد مؤهلني قادرين على الـتعلم و ذوي خـربات متدني
و عدم الوالء ،العملالقيمة،أو مستويات من التعليم الضعيفة، يف ظل مناخ تنظيمي سليب،و عدم الرضا عن 

كلها مثالب متثل كذلك حواجز نفسية لدى األفراد جتعلهم أبعد ،للمنظمة و تعاظم عوامل الصراع التنظيمي
 . ا يكون عن أهداف التعلم التنظيميم

  غيـاب القيـادات   يعترض بناء املنظمات املتعلمة و التعلم التنظيمي مجلة من املعوقات داخلية  مرتبطة ب
متسمة اجتاه التعلم إضافة إىل أشـكال   التنظيمية الواعية بأمهية التعلّم التنظيمي، وتغري املعرفة وثقافة املنظمة

 .اهلياكل التنظيمية اهلرمية،إضافة إىل معوقات خارجية مرتبطة بالسياسات العامة و حميط املؤسسة
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  : متهيد
بعد التعرض جلملة املتغريات املرتبطة بتسيري املعرفة و التعلم يف املؤسسة و الـيت نقصـد ـا منظومـة     
إدارة املعرفة و التعلم التنظيمي و بناء املنظمات املتعلمة، فإن هذا الفصـل سـيحاول تسـليط الضـوء     

التـدريب  على أهم منظومة من منظومات الـتعلم و هـو التـدريب و كيفيـة بنـاء إسـتراتيجيات       
للمنظمات و املؤسسات االقتصادية من خالل التطـرق ملفهـوم التـدريب و إسـتراتيجية التـدريب      

  بشكل شامل و كيفية بناءها و ربطها مبتغريات األداء و احلاجات األدائية  
  وختطيط العملية التدريبية إستراتيجية التدريب .1
 التنسـيق  هـو  إسـتراتيجيا  البشـرية  املوارد إلدارة واملتكامل الشامل التوجه وراء األساسية الفكرة إن

 تنفيـذ  إىل سـيؤدي  تفعلـه  مـا  مجيع أن لضمان وذلك البشرية املوارد فيها مبا املنظمة موارد بني مجيع

 إىل بالنهايـة  سـيؤدي  بعضـها  مـع  املنظمة موارد مجيع تكامل أن يف شك وال الرئيسية، إستراتيجيتها

 الفوائـد  أحـد  هـو  وهـذا  لوحده، تكوينها املوارد هذه من أي يستطيع ال إضافية أخرى قيمة نشوء

  .املنظمة يف اجليدة التدريب لوظيفة اإلدارة اإلستراتيجية  عن النامجة األساسية
 املـوارد  إدارة جمـال  يف الوقـت،  نفـس  يف واملعاصرة التقليدية القضايا من التدريب لقد كان وال يزال

البقـاء   إىل وتسـعى  حتـرص  أـا  طاملـا  املنظمـات  مـن  منظمة ألي حياة ضرورة وأصبح البشرية
 اإلدارة تسـتخدمها  الـيت  املهمـة  واألدوات املتميـزة  األنشـطة  أحـد  باعتباره والتقدم، واالستمرار

 والسـلوك  العلميـة  واملعـارف  باملهـارات  العـاملني  تزويـد  خالل من البشرية املوارد فعالية لتطوير

 املتسـارعة  التطـورات  مـع  الطبيعـي  تكيفها إطار يف تغيريها، أو األهداف وحتقيق العمل ألداء الالزم

 يـرى  أن مطالـب  موظـف  كـل  فأصـبح  أيضا، األفراد على ينطبق املنظمة على ينطبق فما حوهلا،

 مبـا  ومهاراتـه  ومعارفـه  قدراتـه  بتطـوير  اسـتيعاا  على ويعمل العاملية التطورات طبيعة ويكتشف

  .املستمر التجدد مع يتوافق
 حتتـاج  فقـد  ذلـك،  حتقيـق  علـى  واملنظمة الفرد يساعد الذي األساسي املدخل التدريب مثل وقد 

 جمـال  يف تغـري  كـل  مواكبـة  علـى  منها حرصا للتطوير أو للتعليم أو للعالج إما للتدريب املنظمة

 مـن  والتطـوير  بالتـدريب  االهتمـام  بذلك فأصبح .اخل...اإلدارة أو واملعلومات التكنولوجيا استخدام
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 جعـل  يف أسـهم  بـدوره  وهـذا  األداء، يف وجودة والتقدم التطور يف الراغبة احلديثة املنظمات مسات

 االهتمـام  أسـباب  ولعـل  البشـرية،  مواردهـا  فاعليـة  لزيادة املنظمات هذه أولويات من التدريب

 والتغـيري  انسـياب واإلبـداع و   واجلـودة  املنافسة طليعتها يف يقف ألسباب تعود والتطوير بالتدريب

 املـوارد  حتـديات  وتطـور  واملطلوبـة  املتغرية والتقنيات الناس واحتياجات العصر متطلبات يف املستمر

  .أمهية من زادت العوامل وهذه البشرية،
  ملاذا التدريب؟  .2
 التنسـيق  هـو  إسـتراتيجيا  البشـرية  املوارد إلدارة واملتكامل الشامل التوجه وراء األساسية الفكرة إن

 تنفيـذ  إىل سـيؤدي  تفعلـه  مـا  مجيع أن لضمان وذلك البشرية املوارد فيها مبا املنظمة موارد مجيعبني 

 إىل بالنهايـة  سـيؤدي  بعضـها  مـع  املنظمة موارد مجيع تكامل أن يف شك وال إستراتيجيتها الرئيسية،

 الفوائـد  أحـد  هـو  وهـذا  لوحده، تكوينها املوارد هذه من أي يستطيع ال إضافية أخرى قيمة نشوء

  .املنظمة يف اجليدة التدريب لوظيفة اإلدارة اإلستراتيجية  عن النامجة األساسية
 اسـتيعاا  علـى  ويعمـل  العامليـة  التطورات طبيعة ويكتشف يرى أن مطالب موظف كل أصبحلقد 

 املـدخل  التـدريب  مثـل  وقـد  .املسـتمر  التجـدد  مـع  يتوافق مبا ومهاراته ومعارفه قدراته بتطوير

 للعـالج  إمـا  للتـدريب  املنظمـة  حتتاج فقد ذلك، حتقيق على واملنظمة الفرد يساعد الذي األساسي

 واملعلومـات  التكنولوجيـا  اسـتخدام  جمال يف تغري كل مواكبة على منها حرصا للتطوير أو للتعليم أو

   .اخل...اإلدارة أو
 والتقـدم  التطـور  يف الراغبـة  احلديثـة  املنظمات مسات من والتطوير بالتدريب االهتمام بذلك فأصبح

 فاعليـة  لزيـادة  املنظمـات  هـذه  أولويات من التدريب جعل يف أسهم بدوره وهذا األداء، يف وجودة

 طليعتـها  يف يقـف  ألسـباب  تعـود  والتطـوير  بالتـدريب  االهتمام أسباب ولعل البشرية، مواردها

 النـاس  واحتياجـات  العصـر  متطلبـات  يف املسـتمر  والتغـيري  انسيابواإلبداع و  واجلودة املنافسة

  .أمهية من زادت العوامل وهذه البشرية، املوارد حتديات وتطور واملطلوبة املتغرية والتقنيات
إن األمهية املتزايدة للتدريب كنشاط تنموي يف املنظمـة جعلـت منـه حمـط نقـاش واسـع  بـني        

، كانـت تركـز علـى التـدريب باألهـداف      فالوضعيةنسانية اإل الوضعيةلفلسفات ذات التوجهات ا
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اليت اهتمـت  ؛هذه املبـادئ الـيت تقـود إىل السـلوكية    .الكفاءة ، والتركيز على احملتوى والتشدد على
، وكذا حتليـل بيئـة أداء املهـام، باإلضـافة     وبعد انتهاء الربنامج ،بتحديد مستوى سلوك املتدربني أثناء

  .ره معلما وخبريااملدرب باعتبا اهتمامها و تعاملها معإىل 
فقد نظرت إىل تنظيم التدريب باعتباره نظامـا فنيـا ولـيس باعتبارهـا نظامـا       الربمجاتية يف حني أن
، ق احلـدود العلميـة للوقـت واملـوارد    ويتم يف بيئة مالئمة موجهة موعة خمتارة يف نطـا  اجتماعيا،

باإلضـافة إىل   ،املتوقـع  نتـائج التـدريب علـى املسـتوى     من أجل حتقيق ؛ملتزم بأهداف التدريب
وتنمية ذاتية للمتدربني أثناء اخلدمـة وبالتـايل يصـبح الـتعلم      ،احلصول على تغذية راجعة إىل املدربني

  1.الذايت مستمرا مدى احلياة
  أية عالقة؟التنمية البشرية ،التعلم ،التدريب  2.2

، أي أن التـدريب  يبوالتـدر يعتقد جل  الباحثني واملفكرين أن هنالك عالقة احتـواء بـني الـتعلم    
الـتعلم يعـين تزويـد    "حمتوى يف نطاق التعليم ويف هذا السياق يقول حسـني الـدوري أن مفهـوم    

أمـا   .يهـتم باملعـارف يف سـياقها العـام     ، فهو"األفراد حبصيلة معينة من العلم واملعرفة يف إطار معني
، املتـدرب  ة فمحـور العمليـة التدريبيـة   ال على املعلومات اإلضافيليه ويركز ع ،التدريب فيهتم بالفرد

   2.نفسه وليس موضوع التدريب
نشـاط التـدريب    اعتبـار ميكن اعتبار عملية التدريب يف أساسها عملية تعلم، غـري أنـه ميكـن     إذ

 متدخلتان ومتالزمتان، حىت وإن كان الـتعلم يركـز علـى مواضـيع أكثـر مشـوال       والتعلم عمليتان
أمـا   .وخمصصـة بينما التدريب يركز على موضوعات أو مهارات حمـددة ضـيقة   .وذات طابع نظري

  .التدريب و التعلم يت من حيث عملية التنمية البشرية فهي يف احلقيقة األكثر مشوال من عملي
وقـدرة   ،تعرب عن األنشطة اليت تعمل علـى زيـادة كفـاءة   "فحسب عبد الرمحن توفيق ،فإن التنمية   

وعـادة مـا   . ،و الفـرد  ،  فالتنمية تم مبستقبل املؤسسـة  و مؤسستهتغري ومناملوظف كي يتحرك مع 

                                                
 . 305ص  ، )2004 القاهرة دار فرحة للنشر و التوزيع ،(،1ط ، العوملة مستقبل تعلم الكبار،د طلعت عبد احلميد  1

 . 25، ص ) 1976، مطبعة العاصمة القاهرالقاهرة  (،د ط  االعداد والتدریب االداري بین النظریة والتطبیقحسني الدوري  ، .  2
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، فالتنميـة البشـرية إذا متثـل    1"تكون هلا أهداف ال ميكن صياغتها يف اصـطالح أو سـلوك حمـدد   
 .جمموعة من النشاطات املترابطة واملتكاملة واليت يعد تدريب واحد منها 

    التنظيمية ثقافةوالالعملية التدريبية  2.3 
إمنـا  الـيت ال تـتم يف فـراغ     واملتسلسـلة  ،عرب عن مجلة من النشاطات املترابطةتإن العملية التدريبية   

مسـتقلني وبالتـايل  فـإن هنالـك الكـثري مـن       املتميزة ببناء وثقافة تنظيميني حميط املنظمة،  تتم يف
   :تتحكم يف صريورة  مراحل التدريب األمور اليت

   ا املنظمة، وتظم توزيـع املهـام واملسـتويات واملسـؤولية    أما البناء التنظيمي فهو الطريقة اليت تنظم 
  . واختاذ القرارات

   يف  تكـون مكتوبـة   والقـيم واألفكـار الـيت    ،والعـادات  ،تعرب الثقافة عن مجلة االعتقـادات كما
لثقافـة فحسـب، بـل جيـب     اباإلضافة إىل أن املطالب ال تأيت فقط من البناء التنظيمـي أو   2.الغالب

واألقسـام حيـث أن    ،والقـيم  ،التنبيه إيل أن التدريب يتعامل مع أفراد قد ال يشـتركون يف العـادات  
: هنالك ثالثة أمناط من الثقافـة  ميكـن أن جنـدها يف املنظمـات وهـي       و.لكل منهم شخصية خمتلفة

  .3ثقافة املهمة –ثقافة الدور  –قوة الثقافة  
  : السلطةثقافة  2.3.1 

والتعـاون بـني أفـراد     ،، وعلى الثقـة د هذا النمط من الثقافة على وجود قوة مركزية مسيطرةيعتم   
قليـل مـن   ومـا مييزهـا وجـود عـدد      .الصـغرية املنظمة، ويوجد هذا النوع خاصة يف املنظمات 

ـ    .  يل من البريوقراطيةواإلجراءات والقلالقواعد، دود جـدا  وتعود  سلطة اختـاذ القـرارات لعـدد حم
غري أن هذه القرارات تكون يف الغالب ألسباب شخصية بعيـدة عـن التحليـل املنطقـي      ،من األفراد

هـو املنـاخ الـذي    ة احلركة والـتغري والتطـوير ، و  وهذا النوع من املنظمات له القابلية لسرع .للواقع
والـذين يعتـربون    ،أفراد قادرين علـى للمخـاطرة والسـيطرة    على باالعتماد؛حتتاجه عملية التدريب

  .أخر اهتمامام من  األمان الوظيفي
                                                

 .38ص  ،) 2004، ،مركز اخلربات املهنية واإلدارية  (،3،ط تقييم العملية التدريبية ،عبد الرمحن توفيق  1
 .43ص ،)2001  ،مركز البحوث  دط، (،ترمجة عبد اإلله إمساعيل  ، قدرات التدريب والتطوير ،جل بروكس  2
 .48ص  ،مرجع سابق  ،جل بروكس  3
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  :البريوقراطية ثقافةال 2.3.2
، يكـون الـتحكم يف العمـل فيهـا مـن خـالل القواعـد        مات اليت تسود فيها ثقافة الـدور املنظ

تسلسـلي للمسـؤوليات،   تـدرج  ومستوى وظيفـي مـن خـالل     ،كم كل دورواإلجراءات اليت حت
بقـات املتعـددة واألقسـام    ذات الط ى؛الثقافة خاصة يف املؤسسـات الكـرب  ويتجسد هذا النوع من 

  .مدا على قوة القواعد واإلجراءات، ويكون اختاذ القرارات ا معتاملختلفة
، إال إن لـى حسـاب التكلفـة   ورغم أن هذا النوع من املنظمات يسعى دوما إىل التطور واملنافسـة ع 

ـ  ته للتغري تكون بطيئة ودواعي استجاب واختـاذ القـرارات بـإجراء دورات تدريبيـة      ل،املخـاطرة أق
   .تغريات احلاصلة يف حميط املنظمةمبدى استجابة لل مرهونة  كونتللعاملني 

  :ثقافة املهمة 2.3.3
للقيـام   يتميز هذا النوع من املنظمات بالتكيف، غري أن التحكم ا صعب علـى اعتبـار أـا ظرفيـة    

وليس يف هذا النوع مـن املنظمـات ترقيـات وال تعمـق يف التخصـص      ، مبهمات يف حيز زمين معني
وهذا هو املناخ املثبط واملعيق من ناحيـة اختـاذ القـرار بـإجراء      ؛أما آلية اختاذ القرارات ا فهو صعب

والـيت تـرى فيـه     ،إن املنظمة الناجحة هي تلك القائمة على التدريب و التعلـيم املتميـز   .التدريب 
، وـذا  مكونـاً ثقافيـاً مـن أهـم مكوناـا      ، أين يكون التدريبوالبقاء واملنافسة يلة لالستمراروس

أن  أن معـدل الـتعلم جيـب   قاعـدة  إىل  اسـتنادا قابلية للتكيف من غريها؛ وهذا ميكن أن تكون أكثر 
 Mayo & Lank  1قـد وضـع مـايو والنـك     و . أو أكرب من معدل التغري والبيئـة يكون مساويا 

خال التعلم ضمن ثقافة املنظمة والـذي هـو  علـى شـكل     منوذجا قابال للتنفيذ يؤكد على ضرورة  إد
  :التايل 

  

                                                
 . 1997مارس  4، 2، عمان من .املنظمة العربية للتنمية اإلدارية"  أفاق جديدة يف التنمية البشرية وإدارة العملية التدريبية" ندوة حول  1
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  .يبني أمهية إدخال التعلم ضمن ثقافة املنظمة) 09(شكل رقم 

والبيئـة املناسـبة مـن أجـل إدخـال الـتعلم        ،ويوضح هذا النموذج ضرورة خلق العوامل املساعدة
 ،إن اليقني حـول أمهيـة التـدريب ودوره يف املنظمـة     .وربطه بالنتائج وحتقيقها ،ضمن ثقافة املنظمة

حنو احلاجات احلقيقيـة امللّحـة للمنظمـة وأفرادهـا      ن يكون مصحوبا بتوجيه صحيح ألنشطتهجيب أ
باملنظمـة و  أولوياـا    ب ،وأنشـطة التخطـيط  جل حتقيق التوافق بـني مهـام التـدري   أ، وهذا من 

متعلقـة  باهلـدف   عوامـل  ية عامة واقعية تتشـكل مـن تفاعـل    وصوال إىل وضع إستراجتاألساسية،
  .موارد املنظمة و قدراااألساسي للمنظمة،عالقة املنظمة باتمع ،

  :لتـدريبلاألهداف اإلستراجتية  .3
جهـد مـنظم لتزويـد القـوي البشـرية يف      "التدريب من حيث أنه استنادا إىل ما ينطوي عليه مفهوم 

، 1"املنظمة مبعارف معينة وحتسني وتطوير مهارام وتغـري سـلوكيام، واجتاهـام بشـكل اجيـايب     
سـاب املهـارات واخلـربات،    يتضح أن أهداف العملية التدريبية تتمحور حول زيـادة املعرفـة، واكت  

                                                
  . 13ص  ،)2002، 1ط،دار الشروق للنشر والتوزيع القاهرة (،1ط ، مفهومه وفعالياتهالتدريب  ،د أمحد حسني الطعاين  -  1
 

السياسة       •
اإلستراجتية،  

القيـــادة  
،عمليات املواد  

البشرية

العوامل املساعدة

البيئة املشجعة و•
املناخ التعليمي•

ا  البيئة

لتعلم الشخصي  •
تعلم اموعات  

والشبكات التعلم  
داخل املنظمات  

التعلم 

تعزيز  •
نتائج•
املنظمة•

التنائج 
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ف هـذه األهـداف إىل أربعـة    ات األفـراد، وعليـه ميكـن تصـني    ريات اجيابية يف اجتاهيتغوإحداث 
  :جمموعات

  : كالسيكية هداف األ 3.1
لعـاملني اجلـدد، وتعـريفهم باملنظمـة وسياسـتها، و أنشـطتها واإلجـراءات        يف تدريب اتمثل تو

 ،تزويدهم باملعلومات عنـد إدخـال التعـديالت يف أسـاليب العمـل     إضافة إىل  ،والقوانني اخلاصة ا
  .وطرق تأديته أو عند إجراء تنقالت على نطاق واسع داخل املنظمة

  :أهداف حل املشكالت 2.3
إجياد احللول للمشكالت الـيت قـد تعـاين منـها املنظمـة عـن        ،تعين هذه األهداف بالدرجة األوىل

الـيت قـد ال    رين على التعامل مع تلـك املشـكالت  لتأهيلهم حىت يكونوا قاد ،طريق تدريب العاملني
مما يسـتدعي  رات ومهـارات يف التحليـل والتشـخيص،   بل حتتـاج إىل قـد   ،تكون حمددة وواضحة

  .استخدام أساليب علمية متطورة 
  :أهداف إبداعيـة 3.3  

ومتثل هذه اموعة مستوى أعلى يف املهمة التدريبيـة، وترمـي إىل حتقيـق مسـتويات عاليـة مـن       
 ،التطوريـة  متميـزة، والـذي   تقـرره جمـاالت العمـل     اإلنتاجية واألداء، وهذا ما يتطلب عناصـر  

أو بـرامج حـل املشـكالت و     ،والتغريات اليت حتيط باملنظمة واليت ال ميكن مواجهتها بربامج تقليديـة 
  .إمنا يتطلب االرتقاء بالربامج التدريبية إىل مستوى االبتكار واإلبداع

  :االحتياجـات التدريبيـة حتديد 4.3  
تشتق منه األهداف التدريبية، وكلما كانت االحتياجـات حمـددة بدقـة وتعكـس     وهي األصل الذي 

  وجيب ترمجة االحتياجات  .و قابلة للتحقيقاف واضحة، كانت األهد ؛الواقع العملي
ترتيـب   وضـع   ميكـن  1 التدريبية إىل أهداف مشتقة أصال من الوظيفة فحسـب جـورج أوديـون   

  :التايل )3(رقم  لألهداف التدريبية من خالل الشكل +هرياركي
  

                                                
 196، ص )1999دار الشروق للنشر والتوزيع  ، ،القاهرة(،دط ،، إدارة املوارد البشريةعايدة سيد خطاب وآخرون . د 1
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  ميثل ترتيبا هرياركيا لألهداف التدريبية) 10(الشكل رقم             

ومن خالل الشكل السابق ميكن استنتاج وجود نـوع مـن التكامـل بـني جمموعـات األهـداف         
التدريبية، وتساهم يف حتقيق فعالية األفراد واملنظمة معـا، وحتقيـق أي هـدف مـن هـذه األهـداف       
يساعد على حتقيق أهداف أخرى، حيث جند أن االبتكار واإلبـداع يسـاعد علـى حـل املشـكالت      

التدريبيـة يف   ادة كفاءة األفراد داخل منظمام، وبالتـايل تلبيـة االحتياجـات   لى زيوهذا ما يساعد ع
  .النهاية

  :إستراتيجية التدريب السمات و اخلصائص .4
فـإن عمليـة    إطـار إدارة األفـراد داخـل املنظمـة؛    استنادا إىل األمهية القصوى لعملية التدريب يف 

  :التدريب تتأسس على مجلة من املبادئ أمهها
  : االستمرارية 1.4 

فال جيـب أن يكـون التـدريب نشـاطا كماليـا ميكـن أن        التدريبية باالستمرارية؛ يجيةإستراتتتسم 
تعتمده املنظمة أحيانا وتستغين عنه يف أوقات وظروف مغايرة، بل جيـب أن تعتـربه املنظمـة كنشـاط     

  .باستمرار املنظمةنشاط مستمر هو إذَا رئيسي يشمل مجيع املستويات الوظيفية، ف
  :التكامل   2.4 

أھداف إبداعیة

أھداف حل المشكالت

ھداف كالسیكیةأ

إحتیاجات تدریبیة
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إن التدريب عملية منظمة، وليست نشاطا عشوائيا ينطلق من فراغ ويتجـه إىل فـراغ بـل جيـب أن     
أي أن لـه مـدخالت وعمليـات     ؛ويتماشى وفقا ملبادئ النظـام الرئيسـية   ،يستند إىل ختطيط مسبق

يعتمـد علـى التغذيـة العكسـية بـني مدخالتـه        ،وخمرجات وبينها عالقة تفاعل يف حميط بيئي معني
   1.وخمرجاته

  :صفة اإلدارية والفنية 3.4
تتخذ العملية التدريبية صيغة إداريـة بتـوافر مقومـات العمـل اإلداري مـن وضـوح األهـداف،        

صـيغة فنيـة باعتبارهـا تسـتلزم     ب إضافة إىل اتسامها والواقعية والتخطيط، والرقابة والتوجيه واملكافأة،
وتصـميم   ،وهذا مـا يتجسـد يف حتديـد االحتياجـات التدريبيـة      ،توافر خربات وختصصات معينة

  . الربامج، وإعداد املواد العلمية وتقييم األساليب التدريبية
  :اإلجيابية 4.4

على اعتبار أنه عملية مشتركة يتم فيها التفاعل بني كـل مـن املـدرب واملتـدرب فـإن التـدريب       
ومـن   ،جيب أن تتوفر فيه عنصر الرغبة ووجود الدافع لدى املتـدرب مـن جهـة   نشاط إجيايب متبادل، 

جهة أخرى جيب أن يتوافر كـذلك علـى االسـتعداد والدافعيـة للمـدرب لتوصـيل املعلومـات        
   2.للمتدرب

  :التراكمية 5.4
يعتمد التدريب كذلك على مبدأ التـدرج يف التعلـيم وتقـدمي املـادة التدريبيـة مبتـدأ باملعلومـات        

مث يتدرج عنها إىل املشاكل األكثـر تعقيـدا، وبالتـايل فهـو نشـاط تراكمـي        ،واملعارف األساسية
  .مستمر منطقي أين تبين خمتلف املوضوعات على ما سبقها

  : الواقعية و التطور   6.4
 ، أي أن تكـون من أهـداف برنـامج واقعيـة و واضـحة     حىت يكون التدريب فعاالً جيب أن ينطلق

كـون مرتبطـة بالسياسـة العامـة للمنظمـة      جيـب أن ت  ، كمـا ملبية الحتياجات تدريبية حقيقيـة 

                                                
 .80،ص) 1998دار الفكر العريب ، القاهرة مدينة نصر،(دط،، إدارة املوارد البشريةد أمني الساعايت ، 1

2Jacques Aubert. Patrick Gilbert Frédérique pigeyre, management des compétences, DunoD, paris, 2002, p 78. 
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أي أن تكون املـادة التدريبيـة وأسـلوب التـدريب وطرقـه       ،اكما جيب أن يكون متطور .وأهدافها
جيـب أن يؤسـس   كمـا  .التكنولوجيـة متطورة مبا يكفل استخدام معينـات التـدريب واملعطيـات    

ثقافـات املتعلقـة حبسـن سـري     نظري، والذي يعين تلك املعلومات واملعـارف وال  التدريب على إطار
وكذلك على اجلانب التطبيقي واملتمثـل يف الدراسـات امليدانيـة واألحبـاث املسـتمدة مـن       العمل، 

  .الواقع العملي لنشاط املنظـمة 
  :ستراجتية التدريبإلاألسس السيكولوجية  .5

وأهـداف املؤسسـة    يضعها املدرب موضع االعتبار طبيعـة املتـدربني  إن من أهم املبادئ اليت جيب أن 
الـيت تسـاعد   و ،ينـه املعروفـة  هذا إىل جانب تطبيق املبادئ اخلاصـة بـالتعلم وقوان   .اليت يعملون ا

مجيع املواقـف بـل يطبـق مـا يـراه      بشرط التطبيق احلريف هلا يف ولكن ليس  ،املدرب يف أداء الوظيفة
  .املوقفمناسبا حسب طبيعة 

 :التكــرار 1.5

أين يتعلـق مقـدار التكـرار علـى      على مهارات معينة؛ جيب أن يهتم املوقف التدرييب بتكرار التمرين
وكذا على درجة االخـتالف يف اسـتعدادات املتـدربني و علـى وسـائل       ،طبيعة املهارة املراد تعلمها

التدريب ،وجتدر اإلشارة إيل أن التدريب املتقطع والـذي يـتم علـى فتـرات أكثـر فاعليـة مـن        
  .التدريب املستمر

  :اإلرشاد وتوجيه سري العمل  2.5
 مـن تعلـم   يساعد اإلرشاد املتدرب على تعلم االسـتجابات الصـحيحة مـن أول حماولـة ،بـدال     

مـن أجـل تصـحيحها ، وهنـا يكمـن دور      اطئة وبذلك يبذل جهدا مضاعفًا احلركات والطرق اخل
أي معرفة نتائج جهدهم وهذا مـا يزيـد مـن أثـر      ،وتقدمهم شرف يف إحاطة املتدربني بأخطائهم،امل

  . التعزيز
  :أثر التدريبانتقال  3.5
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وتطبيقهـا يف مواقـف الحقـة     ؛مما تعلمه املتـدرب يف مواقـف سـابقة    االستفادةويقصد به إمكانية 
وغالبـا مـا تسـتهدف بـرامج التـدريب       .خمتلفة يف مادا عن العمل األولولو كانت  حىت ،ومماثلة

  .هدفا مزدوجا أي التدريب لوظيفة معينة مث التدريب العام إلمكان تعلم وظائف جديدة 
  

  :الطريقة الكلية واجلزئية يف التدريب  4.5
خطـوات فرعيـة تتناسـب وقـدرة      إىلحيث يتطلب توجيه العمل ترتيب خطواته وذلـك بتحليلـه   

، غـري أن أفضـل   علم علي وحدات العمل كوحـدة كليـة  املتدرب،وتعين الطريقة الكلية أن يتدرب املت
األعمـال   إىلطرق التدريب هي اليت تبدأ بالعمل ككل حبيث يتدرج العامل مـن األعمـال البسـيطة    

  1.الصعبة
  
  التدريبية  إلستراتيجية التنظيميةاملقومات  .6

من خالل مفهوم النظام ميكن تكوين صورة أكرب مشولية عـن مكونـات النظـام التـدرييب، وجتزئتـه      
من خالهلا التوصل حللول املشكالت اليت قـد تواجـه فعاليـة النظـام ، وعليـه       إىل نظم فرعية ميكن

إن إدارة .وعمليـات وخمرجـا ت للنظـام    فإن النظام التدرييب كأي نظام آخر يتكون مـن مـدخالت  
، ولكـن تلـك العمليـة املتكاملـة     يري أنشطة التدريباجلهاز املنوط به تس االعملية التدريبية ليس معناه

يف  ،لعالقة بني مدخالت وعمليات وخمرجات التدريب وصـوال إىل حتقيـق أهـداف معينـة    اليت تنظم ا
والذي يكون داخليا خاص باملنظمـة وخارجيـا أي مـع البيئـة احمليطـة       ،والتوازن ،جوِ من التفاعل

   .2ا
  : املدخـالت 1.6  

                                                
  196،ص ) 1999احلديث ، د ط  بالقاهرة، دارا لكتا(،دط، أصول علم النفس الصناعي والتنظيميعبد الفتاح حممد دويدار ،  1
 
 03،ص )2004،  3القاهرة، مركز اخلربات املهنية واإلدارية ،ط(،3،ط منهج مهارات التدريبالرمحان توفيق ،عبد  2
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وتشتمل على املدخالت البشرية و املتمثلـة يف املتـدربني املـراد إكسـام املعـارف واملهـارات،        
 علـى تسـيري عمليـة التـدريب؛ أمـا      واإلداريـني القـائمني   ،واملدربني الذين يتولون مهام التدريب

املدخالت املادية فتشتمل على املخصصـات املاليـة، وكـذا املؤسسـات الـيت جتـري ـا مهمـة         
وكذا التجهيزات والوسائل التدريبية؛ أما املدخالت الفنيـة فتتمثـل يف الطـرق واألسـاليب      ،التدريب

  .والنظريات املراد التدرب عليها
   :العمليات 2.6

وكذا حتديـد األهـداف الـيت يـتم مـن       ،التدريبية االحتياجاتترتكز هذه املرحلة أساسا على حتديد 
     .خالهلا تصميم الربامج التدريبية ومن مثة تنفيذ هذه الربامج ومتابعتها وأخريا تأيت عملية التقييم

  : املخرجات 3.6
والـيت تـنعكس مـن خـالل      ،تتمثل املخرجات يف مجلة النتائج احملققة من خالل عمليـة التـدريب  

 وفقا لتلـك الرؤيـة املسـبقة للقـائمني علـى       ،واالجتاهات ،ملهاراتوا ،اكتساب املتدربني املعلومات
وجتدر اإلشارة أن كل هذه املراحل تتم يف نطاق بيئـة داخليـة تعكـس حاجـات األفـراد      .التدريب 

بيئـة   إضـافة إىل واملنظمة؛ وكذا توفر املوارد ودرجة احلماس ألصحاب القرار يف املنظمـة للتـدريب،   
ـ إىل مستويات التغذيـة الراج  وكذايا وبعدا تنظيميا، خارجية تشمل بعدا جمتمع والـيت تعـرب عـن     ،ةع

والـيت يعتمـدها املـديرون يف عـالج      ،األداء الفعلي أو النتائج اليت حتققها األنشطة املختلفة للنظـام 
   1.وتعديل النشاط والتكيف مع الظروفاملشاكل 

  :وآليات حتديدها التدريبية االحتياجات .7
  : احلاجة التدريبيةأمهية حتديد  1.7

وكـذا تبـدل الظـروف     ،بالنظر إىل تغري املشكالت اليت تواجه املنظمة وتنوعهـا بتنـوع املواقـف     
ومباشـرة متثـل مـن خـالل      ،فإن عملية حتديد االحتياجات التدريبيـة عمليـة مسـتمرة   احمليطة ا؛

مفهومها جمموعة التغريات املطلوب إحداثها يف الفرد؛ هذه التغـيريات املتصـلة مبعلوماتـه، وخرباتـه،     
 .مناسبا ألداء اختصاصات وواجبات وظيفتـه احلاليـة بكفـاءة عاليـة     ، وسلوكه واجتاهاته جلعلهوأدائه

                                                
 .48ص  –مرجع سابق  –د أمحد حسني الطعاين  1
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التدريبيـة هـو عبـارة عـن      تياجـات االحأن حتليل   Charles Bénabouكما يرى تشارلز بينابو 
إجـراء برنـامج    جـدوى أو عـدم   جـدوى عملية جتميع وتنظيم املعطيات الـيت تسـمح بتحديـد    

  1.تدرييب
  :أا اعتبارالتدريبية على  االحتياجاتوتعزي أمهية حتديد  
  تكشف عن مستوى األفراد املطلوب تدريبهم.  
   من التدريب املستهدفونالفئة أفراد تبني. 

   القائمني على الربامج التدريبية من التخطيط اجليد حاضرا ومستقبالمتكن. 

  تؤدي بالوصول إىل األداء املناسب. 

  : العالقة بني األهداف التدريبية واالحتياجات التدريبية 2.7 
التدريبيـة؛ أي أن   لالحتياجـات ميكن القول أن األهداف التدريبيـة هـي عبـارة عـن مشـتقات      

التدريبيـة حمـددة    االحتياجـات وحـىت إن كانـت    ،التدريبية تترجم إىل أهداف تدريبية االحتياجات
قـد يكـون عـامال مقوضـا للعمليـة التدريبيـة        ؛بدقة فإن أي قصور يف تصميم األهداف التدريبية

أن يكـون   يف األساس للنشاط التدرييب وعليـه جيـب مراعـاة     تقييميهمتثل مؤشرات  باعتبارها ،ككل
ل قيـاس مـدى حتققـه يف    إطار زمين حمدد يسـه  له أن يكونإحصائيا،و للقياس كميا أو اهلدف قابال

  .هذا اال
أن يعتمـد حتديـد اهلـدف علـى     و.واضحا للقائمني على التـدريب   ضرورة أن يكونأن إضافة إىل 

 2،رك مدير التدريب مع املتـدربني واملسـريين يف صـياغة هـذا اهلـدف     تمبدأ التشاركية، أي أن يش
ومـن   وأدائـه أن حيدد جودة النتائج املطلوبة بدقة، اخلاصـة باملتـدرب    ، أيلألداءحيتوي على معايري و

  3.مثة جودة التدريب بشكل عام
  :التدريبية االحتياجاتأساليب حتديد  3.7

                                                
1 Charles BENABOU, gestion opérationnelle des ressources humaines, Goeton Marin éditeur p 43 

 .268، ص )2000املكتبة األجنلو مصرية، دط   القاهرة(دط،،املوارد البشرية ، إدارةأمحد سيد مصطفى  2
3 Pierre Casse , LA formation performante ,Office des publications universitaire, 1994,p 
135. 
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التدريبيـة؛ وهـذا تبعـا لطبيعـة        االحتياجـات تتنوع األساليب املتبعة من طرف الباحثني يف حتديد   
  :أنه ميكن أن جتمل يف األساليب التالية تلبيتها غرياملراد  االحتياجات

   األداءالعاملني لتوصيف أوجه القصور والقوة يف  أداءدراسة وحتليل التقارير حول.  
  ـ  ،مراجعة الوصف الوظيفي جلملة الوظائف ل مـا تشـتمل عليـه مـن مهـام وواجبـات       وحتلي

 .ومسؤوليات

  ا بشكل عام القيام بدراسة تفصيلية لواقعا وفعالية أجهزاملنظمة ومدى كفاء. 

    املسـتويات الوظيفيـة والتعـرف علـى     إجراء مسح للقوى البشرية يف إطار املنظمـة ويف كافـة 
وبناء علـى مـا سـبق فـإن حتديـد        1حول احللول املمكنة اقتراحامووصف مشاكلهم و  اجتاهام

 :وهيالتدريبية يعتمد على ثالث مستويات يف التحليل  االحتياجات

  : املنظمة  و مستويات التحليل يف فضاءالتدريبية  االحتياجات 1.3.7
التدريبية، ميكن تعريفهـا بأـا عمليـة فحـص العمليـات احلاليـة        لالحتياجاتإن عملية التحليل  

واملتوقعة وكذلك القوى العاملة الالزمة لتنفيذها وذلك لتحديد العدد وحاجـة هـذه القـوى العاملـة     
ومتكن نتائج هذا الفحص أو التحليـل املـديرون للعمليـة التدريبيـة     2.من التدريب أو إعادة التدريب

سـلم  بمن حتديد املواقع األكثر حاجة للتدريب، وهذا يعـين أن هنـاك مـا ميكـن أن يطلـق عليـه       
أو الفـرع   ،أو اإلدارة ،أو القسـم  ،األولويات التدريبية والذي ميكن التركيز مبوجبـه علـى املكـان   

   3.نوعية هذا التدريبالذي حيتاج إىل تدريب، أو 
باإلضافة إىل أن هذا التحليل ميكن من توضيح نقـاط القـوة؛ واملتمثلـة يف القـوى العاملـة املـاهرة       
واملرنة ذات الدوافع القوية، وكذا وجود إدارة فعالة، وتشـري هـذه املقومـات إىل كـل مـا جيعـل       

ـ   دمات املترديـة أي كـل مـا    املنظمة ناجحة، أما نقاط الضعف فتعكس تلك املهارات الضـعيفة واخل

                                                
 . 1997مارس  2/4عمان. املنظمة العربية للتنمية اإلدارية" آفاق جديدة يف التنمية البشرية و إدارة العملية التدريبية" أوراق ندوة  1
 .166جل بروكس  ، مرجع سابق ، ص  2
 .36 صعبد الرمحان توفيق، مرجع سابق،  3
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، وجتدر اإلشارة إىل أنه عنـد إجـراء التحليـل حيـب أن مييـز بـني جـانبني         1جيعل املنظمة ضعيفة
  . رئيسيني و مها حتليل اهليكل التنظيمي و حتليل املناخ التنظيمي

  :التنظيميحتليل اهليكل .أ

والوحدات الـيت تتكـون منـها املنظمـة      ،وخيتص هذا النمط من التحليل بالتعرف على مجلة األقسام
وحجم النشاط املمـارس يف كـل وحـدة باإلضـافة      ،ونطاق اإلشراف ا واختصاصاا، وحجمها،

كـل هـذا يف    .مـدى احلاجـة إىل التفـويض    إىل حجم الصالحيات املمنوحة إلجناز األعمال وبالتايل
نظم واللـوائح والتعليمـات الـيت حتكـم     املعتمدة يف كل ااالت وكذا ال لسياسة املنظمةإطار دراسة 

خالل هذا التحليل ميكن إجراء مجلة مـن التغـيريات والـيت تعـرب يف      ، ومن2الوظيفيةمجيع املستويات 
  : جمملها عن املؤشرات التدريبية واليت قد تتمحور حول

   جديدةأخرى  واستحداثإلغاء وظائف. 

   ا إعادة النظر يف مواصفات بعض الوظائف وبالتايلا ومسؤولياتعديل واجبا. 

  املواقع التنظيمية لبعض الوظائف أو إدماج بعضها مبواقع أخرى تغيري. 

  تفويض صالحيات وظائف من مستويات أعلى إىل وظائف من مستويات أدىن.  
  استحداث أنشطة جديدة والتوقف عن أنشطة أخرى غري ضرورية. 

   :التنظيمياملناخ  حتليل .ب
إذا كان حتليل اهليكل التنظيمي يهتم بنطـاق الوظـائف واملسـؤوليات والواجبـات والصـالحيات        

فإن حتليـل املنـاخ التنظيمـي يتجـه مباشـرة إىل حمـددات        ؛واملواقع التنظيمية واللوائح والتعليمات
سـتوي  م اخنفـاض االستقرار يف املنظمة واليت تعين نوعية العالقة بـني أفـراد التنظـيم وارتفـاع أو     

وكذا قوة أو ضعف والءهم للمنظمة، وهـذا مـا ميكـن أن يتـرجم      ،واستقصاء اجتاهام ،معنويام
وارتفاع معـدل دوران العمـل باإلضـافة إىل الغيـاب      ،عدد الشكاوي كارتفاعإىل مؤشرات واقعية 

  .معدل احلوادث و إصابات العمل ارتفاعوالتأخر و 

                                                
 .169ص  ،سابق  رجعم،جل بروكس  1

2 Sékiou, Gestion des ressources humaines, DUNOD ,2eme édition, 2001, p 349 
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يستهدف الوقـوف علـى طبيعتـها وتوزيعهـا      املة، والذيالعحتليل القوى كن إضافة مستوي كما مي
 االحتياجـات وهذا ما يساعد لـيس فقـط يف تغـيري     ،املستقبلية االحتياجاتداخل املنظمة، إضافة إىل 

ويسـتهدف حتليـل مؤشـر    1،التدريبية بل وإعادة توزيع القوى العاملة وتقدير الفائض أو العجز فيهـا 
خـالل مجلـة مـن     مواردها بدقة ويـتم هـذا مـن    استخدامالكفاءة يف حتديد مدى كفاء املنظمة يف 

، اإلشـراف  وتكـاليف  ،املؤشرات و املعايري، كحسـاب تكـاليف العمالـة واملتمثلـة يف األجـور     
  2.وحىت ميزانية التدريب باملقارنة مع العائد واخلدمات،

  :التدريبية على مستوى الوظيفة االحتياجاتحتليل  .جـ
والذي يقصد به تلك العملية النظامية اليت دف إىل دراسـة ومجـع املعلومـات والبيانـات املرتبطـة      

 ،3بالعمليات واملسؤوليات اخلاصة بالوظيفة وصوال إىل وضع الوصـف الكامـل لشـروطها وحمـدداا    
أي عـن مكاـا واملعـدات     ،ماهية الوظيفـة  ومات الضرورية حولوبالتايل فإن هذه العملية توفر املعل

ـ  ،واملهارات ،واملعارف ألدائها،املستخدمة  ومقـدار   ؤهالت الـيت جيـب أن ميتلكهـا شـاغلها،    وامل
  .وعالقتها بالوظائف األخرى ،املتوقع فيها األداءاإلشراف وكذا مستوى 

وحتليل الوظائف يف كون أن حتليـل األعمـال مييـل إىل التركيـز      ،ويكمن الفرق بني حتليل األعمال 
على املهام اليت يشتمل عليها العمل ؛ يف حني أن التحليـل الـوظيفي ينظـر إىل العمـل مـن زاويـة       

ودف عملية حتليل الوظائف إىل توصيف الوظائف بدقة وذلك مـن أجـل التعـرف علـى      .النتائج 
األعمال واملهام هلذه الوظيفـة وعليـه يكفـي تـوفري املعلومـات      نوع التدريب الذي يتناسب وطبيعة 

  :املتعلقة بـ
   واملسـؤوليات  ،والذي يتضـمن وصـفا واضـحا عـن طبيعـة الواجبـات      : الوصف الوظيفي، 

  . وكذا اهلدف أو الفرض من الوظيفة ،والبشرية ،واملتطلبات املالية
   الوظيفة بفعالية ألداءة وتعين خالصة املعارف واملهارات الضروري :الوظيفةمميزات.  

                                                
 87ص،) 2003، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع(،1،طإدارة املوا رد البشرية، د سهيلة حممد عباس  1
  .40د السيد  عليوة، مرجع سابق، ص 2
 .،مرجع سابقد سهيلة حممد عباس  3
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   والذي يعىن حتليل اخلطـوات املطلوبـة لتنفيـذ املهـام ،أي تلـك اإلجـراءات       : حتليل الواجبات
  .التفصيلية املتتابعة للمهمة

  واليت قـد تكـون مهـارات يدويـة      ،ويتضمن حتليل املهارات املطلوبة ألداء املهام :املهاراتيل حتل
 .أو ذهنية

  : التدريبية على مستوى الفرد  االحتياجاتحتليل .د
أو النشـاط ويقصـد بـه     لفرد أو املوظف ولـيس علـى الوظيفـة،   يف هذا التحليل يتم التركيز على ا

هـذه   ألداءالـيت حيتاجهـا    واالجتاهـات قياس أداء الفرد يف وظيفته احلالية وحتديد املهارات واملعارف 
علـى مجلـة مـن املصـادر املسـاعدة يف       االعتمـاد الوظيفة، أو وظيفة متوقعة ومن أجل ذلك جيب 

  : حتديد املؤشرات التدريبية 
   مالحظات املشرفني :  

وتعد من أهم املصادر اليت ميكن عن طريقها حتديـد كفـاءة العمـل ونقـاط الضـعف يف مهـارات       
نـوع التـدريب املناسـب واملطلـوب ويشـترط أن يتحلـى        الختيـار وإمكانات املوظف، وبالتايل 

بـالتقييم  " املشرف باملوضوعية والكفاءة يف العمل، وهذا ما ميكن أن يـدخل يف إطـار مـا يسـمى     
  ".غري الرمسي

  أدائهمراء العاملني يف أ  :  
واألسـلوب الـالزم    ،وبالتايل نوعيـة التـدريب   أدائهالعامل هو األقدر على حتديد نواحي الضعف يف ف

  . إتباعه، وهذا يتم بالتشاور مع املشرفني و مسؤول التدريب
   1 :أداءنتائج تقييم  

  : أمهها والذي يعتمد على مجلة من املؤشرات ،والذي جيب أن يتم بشكل دوري باملنظمة  

                                                
 40د السيد  عليوة، مرجع سابق، ص 1
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 ميثل مؤشرات تقييم األداء) 11(الشكل رقم                  

  السلوكحتليل منط:   
والثقافـة واحلـوافز والـدوافع، والـيت تفـرز       االجتاهاتإن سلوك الفرد حتدده مجلة من العوامل منها 

أو جمموعة تعدم الشعور باملسـؤولية وخمالفـة التوجيهـات واللـوائح      ،مجلة من التصرفات الشاذة لفرد
 والتغيب؛ و إحداث األضرار بأدوات العمـل، وعليـه يكـون مـن الضـروري القيـام بـإجراءات       

  .تصحيحية هلذا السلوك عن طريق التدريب
  :حتليل االحتياجات التدريبية على مستوى اجلماعـات  .هـ

أو أكثر مـن األفـراد املتفـاعلني مـع بعضـهم       اثننيتعرب اجلماعة عن تلك الكيانات اليت قد تشتمل 
ـ    ات و يسـعون  البعض واليت هلا بناء وتركيب مستقر، وجيمع بني هؤالء األفراد منط ثابـت مـن العالق

وعليـه فـإن عمليـه حتليـل      ،1إىل حتقيق أهداف مشتركة، ويعتربون أنفسهم أعضاء بنفس اجلماعـة 
  :اجلماعة جيب أن تستند إىل املؤشرات التالية

   أهداف اجلماعة :  
أن هناك مجاعات رمسية ومجاعات غري رمسية، فـإن عمليـة التحليـل جيـب أن تتجـه إىل       اعتبارعلى  

بإنشـائها لألهـداف اإلداريـة و التنظيميـة ، غـري أن هـذه        املنظمـة اجلماعات الرمسية اليت قامت 
اجلماعـات، وعليـه ينبغـي دراسـة مـدى قناعـة        اختالف اعتباراألهداف قد تتنوع وتتعدد على 

  .اجلماعة وكذا مدى التوافق بني أهداف األفراد وأهداف اجلماعةاألعضاء بأهداف 
   باملنظمة  االتصالنظام 

                                                
  279،ص )2002،  الدار اجلامعية اجلديدةدط،القاهرة،(،، السلوك اإلنساين يف املنظماتد حممد سعيد سلطان  1
 

الشكاوي  
والرتاعات بني  
العاملني أو بني 

رؤسائهم

عينات العمل  
أو النشاط

معدالت الغياب  
أو التغيب

معدالت األداء 
الفردي املقاسة 

مع املعدالت  
.املقررة

شكاوي  
املستفيدين أو  

املتعاملني

معدالت 
.حوادث العمل

معدالت دوران  
العمل يف خمتلف  
املستويات  
الوظيفية
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ومـدى سـهولته سـواء     ،يف املنظمـة  االتصـال حيث جيب أن يتجه التحليـل إىل دراسـة نوعيـة    
اهلابطة أو الصاعدة أو األفقية؛ واليت تعرب يف جمملها عـن طبيعـة العالقـة بـني املسـتويات       االتصاالت

  .يفية املختلفة؛ وبالتايل عن العالقة بني مجاعات العملالوظ
   اجلماعةمتاسك:   

يعرب متاسك اجلماعة عن قوة العالقة بني األفراد املكونني هلـا، ويـنعكس هـذا التماسـك يف اآلثـار      
مـع املعـايري الـيت تضـعها      واالتفـاق السلوكية اليت تترتب عليه، واملتمثلة يف السلوك التعاوين اجلمعي 

  .اجلماعة
  معايري اجلماعة: 

ر والـيت متثـل اإلطـا    ،بـني أعضـاء اجلماعـة   وعة القيم السلوكية املتفق عليها وتعرب املعايري عن جمم
 التـزام وكلمـا زادت معرفـة األعضـاء هلـذه املعـايري كلمـا زاد        املرجعي للعالقات بني األعضاء،

  .للجماعة باالنتماءأعضاءها 
  :                                                                          التدريبية االحتياجاتمسؤولية حتديد  .8

جزءا من العملية التدريبية باملـدرب، فهـو الـذي حيـدد      باعتبارهالتدريبية  االحتياجاتحتديد  ارتبط
كـان التـدريب يتسـم بطبيعـة تعليميـة       وحمتواها وتصميمها، أين ،ومدا ،أهداف الدورة التدريبية

نه من خالل املمارسـة اتضـحت ضـرورة تقبـل وجهـات      غري أ. ث السيطرة تكون كاملة بيدهحي
وتـدار مـن قبلـهم     ؛تتمحور حول املتـدربني  هذا ما نتج عنه طرق تدريبيةنظر املتدربني وأرائهم، و

  :االحتياجات التدريبيةديد عملية حتتتداخل أطراف عديدة يف  و.مثلما يعرف حبلقات التدريب
      اضـيع  فدور رئيس العمل يشتمل على مراقبة مهارات األشـخاص املسـؤول عنـهم وحتديـد مو

والـيت تكـون بالتـايل     ، عملية الترشيح العالجية لألفـراد املختـارين  الضعف والقصور؛ وبالتايل تأيت
  .عملية ترشيح من جانب واحد

   ومسـؤول إدارة املـوارد    ،التدريبية نتيجـة النقـاش بـني اإلدارة    االحتياجاتكما ميكن أن تتبلور
 .البشرية، بغض النظر عن الطرف الذي يقوم باملبادرة
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        غري أن هناك العديد من املعطيات اليت تؤيد قيام املـدربني أو علمـاء الـنفس ذوي الصـلة مبسـح
جـراء املقـابالت لتحديـد    املدرب الشخص الذي ميتلك املهـارات إل  باعتبارالتدريبية،  االحتياجات

كمـا أنـه األكثـر قـدرة علـى تصـميم       . الصفات الشخصية أكثر من رئـيس العمـل أو غـريه   
ما ميكن القـول أيضـا أن املتـدرب نفسـه هـو      1.الشخصية وحتليل السجالت والتقارير االستبيانات

ـ    ؛التدريبية احتياجاتهاألكثر تأهيال لتحديد  ايل فهـو األقـدر   باعتباره موجود يف مكـان العمـل وبالت
 .واليت حتتاج إىل حل تدرييب ،على حتديد نوعية املشاكل اليت قد حتدث

مبسـامهة كـل طـرف     املشاركة بني هذه األطراف مجيعهـا، وبالتايل فإنه من الضروري توفر نوع من 
مبا له من خربة ومعرفة؛ فعلى مستوى املنظمة ميكن للمديرين وإدارة املـوارد البشـرية للقيـام بعمليـة     

أمـا علـى املسـتوى العمليـايت فـيمكن       .املنظمة يف إطـار أهـدافها العامـة    الحتياجاتالتحليل 
وفقا آلليـات تنفيـذ األعمـال، أمـا علـى املسـتوى        االحتياجاتأو رئيس العمل حتليل  ،للمشرف

التدريبية وفقـا للمتطلبـات الشخصـية لكـل      االحتياجاتالفردي فيمكن للمدرب واملتدرب حتليل 
فـإن اخلطـوات املتبعـة متماثلـة      االحتياجاتوبغض النظر عن الطرف الذي قد حيدد هذه   2.عنصر

  :ايلالتعند كل طرف وميكن توضيحها يف الشكل 

                                                
 .35،ص )2001،معهد اإلدارة العامة: الرياض  (دط،ترمجة محزة سر اخلتم محزة،كيفية قياس فاعلية التدريب،ليسلي راي ،1
  
 .221،ص ) 1998املكتبة اجلامعية،دط، القاهرة، (،التنمية اإلدارية يف اخلدمة االجتماعيةخريي خليل اجلميلي،  2
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 .التدريبية االحتياجاتيني خطوات حتديد ) 12(الشكل رقم           

   :التدريبية االحتياجاتمعوقات حتديد  .9
 لالحتياجـات املعوقات اليت قد تعتـرض عمليـة التحديـد الصـحيحة والدقيقـة       جمموعميكن إمجال 

  : فيما يليالتدريبية 
   وهـذا   ،غـري العلميـة يف معظـم املنظمـات    التحديد العشوائي وغري املنظم أو املستند إىل األسس

يعود  إىل عدم وعي اإلدارة يف هذه املنظمات بأمهيـة هـذه املرحلـة يف العمليـة التدريبيـة ككـل؛       
، وبالتـايل التعجـل يف تنفيـذ الـربامج التدريبيـة؛      االهتمام بالكم دون الكيـف وهذا ما يؤدي إىل 

  . احتكار اإلدارة لعملية التخطيط واملتابعةوإسناد عملية التدريب لغري املتخصصني باإلضافة إىل
   وزمنيـا  ،التدريبية إىل أهداف تدريبيـة حمـددة ميكـن صـياغتها كميـا      االحتياجاتعدم ترمجة، 

 واختيـار  ،ونوعيا مما يؤثر على توجيه كافة اجلهود اليت يتضمنها التدريب مـن حتديـد للموضـوعات   
 .املدربني وتنفيذ الربامج وتقييمها

  وهذا يرجـع إىل قصـور يف نظـم املعلومـات أو      ،لبيانات اليت قد يستند إليها التدريبالنقص يف ا
كثرة هذه املعلومات حبيث يصبح من الصعب مجعها؛ باإلضافة إىل عـدم األخـذ باألسـاليب احلديثـة     

 .يف مجعها

خطوات حتديد 
احلاجات التدريبية

اإلحساس  
     باملشكلة  

دراك احلاجة  إ
   للتدريب 

تأكيد احلاجة 
للتدريب 

مجع البيانات 
حول املشكلة
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   األخـرى  واخللط بني املشـكالت التدريبيـة واملشـكالت    االحتياجات،حدوث أخطاء يف حتديد ،
  1.دم التفرقة بني ما ميكن عالجه بالتدريب وما ال ميكن للتدريب أن يصححهأي ع

  ةبناء و تصميم الربنامج التدريبي متطلبات.10
التدريبيـة إىل أهـداف    االحتياجـات تبدأ مرحلة تصميم وبنـاء الربنـامج التـدرييب بعـد ترمجـة      

إىل منهاج تدرييب يصمم من طـرف مهنـيني وخـرباء يف هـذا اـال، هـذه        استناداتدريبية،وهذا 
وهـذا مـن خـالل مـا      ؛واملعنوي ،حقيقيا على املستوى املادي استثماراالعملية اليت تعد يف حد ذاا 

 ،التدريبيـة احملـددة مسـبقا    االحتياجـات يتضمنه التصميم من تواكب حمتويات الربنامج التدرييب مع 
 لك عملية تصميم الربامج التدريبية واليت جيب أن يتم التركيز فيهـا علـى ثـالث عوامـل    مث تأيت بعد ذ

  .والربنامج التدرييب املتدرب،  املدرب،: هي أساسية
  :تصميم املنهج التدريـيب  1.10

عـن هـذا اهلـدف     واالحنـراف تعتمد العملية التدريبية أساسا على اهلدف الذي قامت مـن أجلـه،   
يلغي اجلدوى من التدريب؛ ومن أجل الوصول إىل اهلـدف جيـب تـوفر أدوات توضـيحية ووسـائل      

وتصميم املنهج التـدرييب الـذي يسـهم يف حتقيـق األهـداف       د على بناء منوذج لعملية التعليم،تساع
والـيت ربـط بينـها     أن املنهاج التدرييب يضم مجلة من العناصر املتفاعلـة " nadler " التدريبية؛ ويري 

   :التايل النموذجمن خالل 
  

                                                
 75ص  ،مرجع سايق ،ليسلي راي  1
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يوضح طبيعة العالقة بني عناصر تصـميم املنـهج التـدرييب حسـب منـوذج       ) 13(الشكل رقم  

  )بتصرف من الباحث(. 1"نادلر"
  :وتعود ضرورة تصميم املنهج التدرييب إىل مجلة من العوامل املتداخلة أمهها 

   ـا إمكانية جلوء املنظمة إىل طلب خدمة تدريبية ال تتوافقوواقعهـا، واملنـاخ التنظيمـي     واحتياجا
  .السائد ، مما يعد مضيعة للموارد واإلمكانيات وما يولده من إحساس بعدم جدوى التدريب 

    ا جتلـبم إىل املتـدربني، ممـا يـدفعه    اهتمـام ميل املدربني إىل تدريب مادة تدريبية معينة يرون أ
تدريبها بغض النظر عن التصميم أو املوضوع وـذا فإنـه يـتم إرضـاء املتـدرب علـى حسـاب        

 الربنامج

   يساهم يف ضبط مقاومة بعض املتدربني، هـذه املقاومـة الـيت قـد      صارم،إن وجود منهاج تدرييب
  .تنبع عن إحساسهم بأن هذا التصميم يسلبهم حقهم يف التميز

                                                
 .86صعبد الرمحن توفيق،مرجع سابق،  1

التقييم  
 تنفيذ التدريبوإرجاع األثر 

احلصول على 
املواد التدريبية

إختياراملادة و  
الوسائل

تصميم املنهج  
التدرييب 

حتديد 
األهداف 

حتديد 
اإلحتياجات 

حتديد السلوك

حتديد السلوك
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   اء الصراع بني املسؤولني عن اخلطـة التدريبيـة وبـني املسـتفيدين مـن      يقوم املنهاج التدرييببإ
اخلدمة التدريبية، وعندما حيرص املسؤولون على تنفيـذ خطتـهم يف مواعيـدها؛ يصـر املسـتفيدون      

  .على حتقيق أعلى فائدة ممكنة من وراء التدريب
  :أدوار ومسـات املـدرب  2.10

إىل  اسـتنادا السـليم للمـدرب وكفاءتـه،     واالختيارحديد اجليد ترتبط فاعلية أي برنامج تدرييب بالت
 اعتبـار مجلة من املعايري املتعلقة خبربته وإطالعه ومعارفه وأسـلوبه يف إدارة الـربامج التدريبيـة علـى     

  :األدوار واملهام املتعلقة به؛ واليت ميكن إمجاهلا يف العناصر التالية
  :األدوار اإلشـرافية للمدرب  1.2.10

، وذلـك بـالتعرف علـى األداء احلـايل     األداءالتدريبية على مسـتوى فجـوة    االحتياجاتحتليل  -
  . األداءلألفراد واألداء املستهدف والعوامل املسببة للفجوة يف 

أن على املدرب كذلك دور تنمية الرغبة يف التعلم،وذلـك بتحفيـز دافعيـة ورغبـة ومحـاس       كما -
   .1إىل مستويات وظيفية أعلى واالنتقالاملعارف واملهارات اجلديدة  اكتساباملتدربني يف 

على املدرب أن يتعرف على مؤشـرات اـال احلـايل، مث يكتشـف     فيجب دور اإلرشاد والتوجيه  -
   .جماالت التحسني وكيف ميكن بناء برنامج تدرييب يفي مبتطلبات هذه ااالت

وذلـك بتحقيـق التوافـق بـني األعمـال واملهـام       ،التطبيقيج التدريب إىل امليـدان  دور نقل برام -
   .وحمتويات الربنامج التدرييب وخمرجاته ونتائجه

    :األدوار البيداغوجية للمـدرب 2.2. 10   
حيث يعود للمـدرب دور حتديـد أسـلوب الـتعلم املناسـب إمـا إن       ،حتديد إستراجتيات التعلم -  

  .كان تدريبا على رأس العمل
واليت تشمل التجهيزات واألفراد واملواد العلمية وهلـذا علـى املـدرب القيـام      التعلممصادر  حتديد -

  .مبفاوضات مع اإلدارة

                                                
  97ص ) ،1998دط،مدينة نصر،دار الفكر العريب  ، (،إدارة املوارد البشرية بني النظرية والتطبيقأمني الساعايت ، 1
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حيـث يكمـن دور املـدرب يف تسـهيل النقـاش يف اموعـة        التنسيق والتوجيه البيـداغوجي  -
ملشـاركني، وهـذا مـا    ، مث إرجاع أثر التقيـيم علـى ا  ومات حول تقدم اموعةفري املعلوتو ،التدريبية

هـذه العمليـة يف    وميكـن توضـيح    1.ميكن حتقيقه عن طريق التحفيز بالتحسني للفعل البيـداغوجي 
  :الشكل التايل

  
    

  .ميثل دورة املعلومات املرتدة يف عملية التدريب) 14(الشكل رقم 
  :عالقة الربنامج التدرييب حباجات املتدربني -3.10

  :املتدربني حتديد 1.3.10
يرتبط تصميم أي برنامج تدرييب باملسـتوى الـوظيفي للمتـدربني وكـذا أنـواع الوظـائف الـيت        

  :الفئاتاخلاصة لكل فئة من هذه  االحتياجاتيشغلوا، وعلى هذا جيب بناء برنامج يليب 
  :اجلدد املوظفون .أ

معـارف عـن املنظمـة، أو     اكتسـاب وهم األفراد امللتحقني حديثا باملنظمة، هلذا فهـم حباجـة إىل   
تكـون   باملنظمـة والـيت  2"توجيهيـة  " الوظيفة املراد شغلها، وهذا من خالل القيام بـدورة تدريبيـة   

                                                
 79ص ،مرجع سابق ،جل بروكس  1

2Pirre Casse,op cit ,p60  

العمل

التنائج 

إرجاع األثر 

الرغبة
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مساعدة للعامل اجلديد على التكيف مـع ظـروف املنظمـة وأهـدافها، وهـذا بتلقيـه مجلـة مـن         
ملنظمـة؛ ونظـم األجـور    ومسؤولية العامل جتـاه ا  ،املعلومات حول سياسة املنظمة واهليكل التنظيمي
  .واحلوافز وكذا حدود العالقة بني املنظمة والنقابة

  :العاملون يف اخلدمة   .ب
أو تغـيري سـلوكهم    أدائهـم تتوجه جل الربامج التدريبية إىل هذه الفئة؛ دف الرفـع مـن مسـتوى    

  ،1أو مـا يعـرف بإعـادة التأهيـل     ادهم إىل ترقيات أو لوظائف جديـدة الوظيفي، وهذا من أجل إعد
أي يئتهم لوظائف مغايرة حتتاج مهارات ومعارف جديـدة خاصـة إذا مـا كانـت املنظمـة تريـد       

  .منتجاا بتغيري أساليب نشاطها أوإجراء تغيريات جذرية يف خمرجاا 
  : اإلداريون واملشرفون .جـ

املشرفني وهـذا مـا يـؤثر علـى مضـمون       أو باإلدارينيميكن أن تنفذ املنظمة برامج تدريبية خاصة 
الربنامج وتفاصيله، فإذا كانت الـربامج املوجهـة للعـاملني تركـز علـى اجلانـب الفـين والـتقين         
للوظائف؛ فإن برامج اإلدارة الوسطى أو املشرفني غالبا ما تركز علـى العالقـات األفقيـة والعموديـة     

يف حـني أن الـربامج املوجهـة لـإلدارة العليـا       والتنسيق املتعلقة بنشاطها، االتصالوعلى مسؤوليات 
  .تركز على مهارات التخطيط والعمليات واملراقبة

  :حمددات قابلية الفرد للتدريب .2.3.10
برامج تدريبية ناجحة بتوفر مجلة مـن الشـروط متثـل حمـددات ميكـن       الجتيازتتعلق قابلية أي فرد 

   :للتدريبعليها يف قياس مدى قابليته  االعتماد
   مسامهة املعلومات واخلربات اليت حيصل عليها يف حتسني املسار الوظيفي للمتدرب  
   هذا الربنامج من املتدربني اآلخرين الجتيازأن لديه فرصة أفضل.  
   أكثر من اآلخرين مالئمةأن لديه.  
   املصاعب واملشكالت اليت قد تواجهه أثناء الربنامج من اآلخرين الجتيازلديه قدرة أكثر .  
  الربنامج اجتيازللتدريب كقيمة للخربة يف حال فشله يف  ارهاعتب.  

                                                
  .369،ص)2004الدار اجلامعية  ، القاهرة، (دط،لتحقيق امليزة التنافسية ،إدارة املوارد البشرية ،مدخل د مصطفى حممود أبو بكر، 1
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  : معوقات فاعلية الربنامج التدرييب لدى املتدرب  3.3.10
   أن الربنـامج التـدرييب    اعتقـاده بأسلوبه وطريقة تفكريه حول سري العمـل؛ و   اقتناعهتعود الفرد و

  .جمرد فرصة للتغيري واخلروج من الروتني
  املتدرب أن كل ما سيتدرب عليه أو يتعلمه ال حيتاج إليه و أن هنالك مـن هـو حباجـة لـه      اعتقاد

  .أكثر منه
         إمهال املتدرب جلملة املعارف و املعلومات أثنـاء التـدريب خاصـة إذا كانـت هـذه األفكـار

  .أكادميية وجافة ال تليب احلاجات احلقيقية للمتدرب
  مون فرض الربنامج التدرييب على املتدربني دمواضيعه اختيارأو إشراكهم يف  استشار.  

   :التدريبيــةتصميم الربامـج .4.10
األفـراد املـراد    اختيـار و  ،التدريبية بصـورة دقيقـة وتشـخيص األهـداف     االحتياجاتبعد حتديد 

هيئة التدريب تبدأ عملية تصميم الربنـامج التـدرييب وفـق سياسـة تسـعى إىل       اختيارتدريبهم وكذا 
حتقيق أهداف التدريب، وتتنوع الربامج التدريبية تبعا هلـذه األهـداف وكـذا إىل نـوع املنظمـة و      

  .ونشاطها احتياجاا
  :أنواع الربامج التدريبية.1.4.10

  :برامج التدريب التوجيهية .أ
موجهة باألساس، لألفـراد اجلـدد الـذين مت اختيـارهم للتوظيـف يف املنظمـة،       وتكون هذه الربامج 

ودف إىل إحاطة املوظف بكل نواحي العمـل، مـن واجباتـه ومهامـه ومسـؤولياته وصـالحياته،       
وتؤثر املعلومات اليت حيصل عليها املوظف يف بداية التحاقه باملنظمة علـى أدائـه واجتاهاتـه النفسـية،     

  .وجوده ا ملدة طويلة خالل
  :برامج التدريب أثناء الوظيفة.ب

تعد الربامج التدريبية الوظيفية أثناء أداء الوظيفة األكثر مشوال وممارسة مـن طـرف املنظمـات، وهـذا     
  :بطريقتني والذي تنفيذهايرجع إىل سهولتها وقلة النفقات على 
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  يف املكـان نفسـه الـذي    حيث يتم تنفيذ الربنـامج التـدرييب  : التدريب عن طريق الرئيس املباشر 
  .يقوم فيه الفرد بأداء وظيفته أي يف بيئته املادية واملعنوية نفسها

  تم تنفيذ هذا النوع من الـربامج عـن طريـق أحـد األفـراد      يو: التدريب عن طريق أفضل األفراد
يصـال  ذوي اخلربة والكفاءة والذي تتوفر لديهم املهارة والقدرة واملعرفة، واليت جتعلـه قـادرا علـى إ   

  .خربته إىل اآلخرين
  :برامج التدريب العالجية .جـ

  :وتلجأ إدارة املوارد البشرية إىل هذا النوع من الربامج إىل عدة أسباب وظروف
  احنراف العامل عن الطرق الصحيحة يف أداء الوظيفة.  
   تدين مستوى أداء الفرد وعدم حتقيقه لألداء املطلوب.  
   وأدوات العمل لديها متاشيا مـع متطلبـات املنافسـة التكنولوجيـة،     إمكانية املنظمة تطوير الوسائل

  1.مما يستدعي تغريا يف أداء العمال أنفسهم
  :برامج التدريب من أجل الترقية  .د

باملسار الوظيفي للفرد، حيث تتيح له فرصـة تعلـم العديـد مـن مهـارات        اتتعلق هذه الربامج أساس
  .وقدرات الوظائف األعلى واليت يراد أن يرتقي إليها الحقا

  :بناء الربنامج التدرييب 2.4.10
 حتيـاج الإن عملية بناء الربنامج التدرييب متثل ترمجة األهداف التدريبيـة وكـل هـدف ميثـل تلبيـة      

تدرييب معني أو أكثر، وبالتايل يؤدي تصـميم الربنـامج التـدرييب إىل سـد االحتياجـات التدريبيـة،       
  : وتتمثل عناصر الربنامج التدرييب يف 

        إطار موضوعات التدريب أو املادة التدريبية املراد تعليمهـا والـيت ال جيـب أن تكـون تقليديـة أو
دة مـن واقـع وبيئـة املنظمـة واحتياجاـا      مأخوذة عن برامج سابقة، بل جيب أن تكـون مسـتم  

  .وثقافتها
  اعتماد األساليب التدريبية املناسبة واملتوافقة مع املواد التدريبية.  

                                                
 .452ص ،) 1999القاهرة، الدار اجلامعية ، دط ،(،دط،  إدارة املوارد البشرية ،الربنوطي نائفد سعاد 1
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       اختيار اجلدول الزمين لتنفيذ الربنامج،  حبيث ال جيب أن يكون مقصـرا أو غـري كـاف يف تنفيـذ
وازنـا يف االهتمـام جبميـع    عنصر أو مبالغا ومطوال يف تنفيذ عنصر آخـر بـل جيـب أن يكـون مت    

  1.العناصر
   املتدربون(الفئة املستهدفة من الربنامج.( 

  :إعداد املوضوعـات التدريبيـة .أ
إن القصد من حتديد املوضوعات التدريبية هو االتفاق حول ماهيـة حمتـوى هـذا الربنـامج التـدرييب      

إجراءات التحليـل السـابق ويعـين ذلـك     ، ويكون هذا االتفاق مبنيا باألساس على "املادة العلمية"أو 
ــامج   ــداف الربن ــميم أه ــدريب، وتص ــداف الت ــد أه ــة مث حتدي ــات التدريبي ــل االحتياج حتلي

  :وحيتوي موضوع أي برنامج تدرييب يف الغالب على.التدرييب
  املعلومات واملعارف املتعلقة بالوظيفة أو النشاط وحميطه واجلو التنظيمي السائد.  
   واألساليب املراد استخدامها وآليـة اسـتخدامها الصـحيحة مـن أجـل تطـوير       املهارات والطرق

  .األداء وحتسينه
  تغيري أمناط السلوك أو االجتاهات وجعلها أكثر إجيابية اجتاه العمل وعالقاته.  

وتشتمل املعلومات واملعارف يف املوضـوع التـدرييب علـى مجلـة  املفـاهيم واملبـادئ األساسـية        
ومثال ذلك موضوع تدرييب متعلـق بـإدارة املـوارد البشـرية ومهامهـا ففـي        والنظريات األساسية،

الـيت عاجلـت    ،وعة املفـاهيم واملبـادئ والنظريـات   مموضوع كهذا تشتمل املعلومات واملعارف جم
موضوع إدارة املوارد البشرية، وعرض االجتاهات واألنظمـة واألسـاليب احلديثـة املتقدمـة يف إدارة     

التايل جيب على القائم بالتدريب إعطاء مفـاهيم إدارة املـوارد البشـرية والوظـائف     املوارد البشرية، وب
واألدوار املتعلقة ا كتحليل الوظائف وختطيط املـوارد البشـرية واالسـتقطاب وعمليـة االختيـار مث      

  .تقييم وحل املشكالت وتنمية والتطوير، باإلضافة إىل التعرف على نظام األجور واحلوافز
على األساليب والطرق واملهارات ميكن أن يتضمن املوضـوع التـدرييب طـرق وأسـاليب      أما كمثال

حتليل الوظائف وكيفيات تقييم األداء وربطها بنظـام احلـوافز واألجـور، ويف هـذا اـال ال يـتم       
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التركيز على اجلانب الفكري والنظري ولكن االهتمام يكـون موجهـا علـى اإلجـراءات العمليـة يف      
رد البشرية، وكمحصلة الختالف موضوع التـدريب خيتلـف األسـلوب املتبـع، ويـرتبط      تسيري املوا

 يف عرض املوضـوع وكـذا إعـداد املـادة    إعداد املوضوعات التدريبية بتحديد درجة العمق والشمول 
  .رضهاعاة التتابع املنطقي يف عالعلمية ومرا

  :حتديد درجـات العمـق والشمـول يف عرض املوضوع .ب
العمق يف عرض املوضوع التدرييب املـدى الـذي يـذهب إليـه الربنـامج التـدرييب يف        يقصد بدرجة

توضيح األصول النظرية أو الفلسفية للموضوع، وكمثال علـى ذلـك التعمـق يف عـرض النظريـات      
السلوكية والدافعية واملفاهيم املتعلقة ا واملؤسسـة الجتـاه إدارة املـوارد البشـرية، وفكـرة العمـق       

تصلة بالتفصيل والتحليل يف تلك املفـاهيم والنظريـات، أمـا درجـة الشـمول يف عـرض       بالتأكيد م
  .املوضوع فتتعلق بعرض اجلوانب املختلفة للموضوع التدرييب

وبتحديد عمق ومشول املواضيع من خالل حتديد املستوى التعليمي فكلمـا كـان عاليـا كلمـا كـان      
ـ  س صـحيح، كـذلك األمـر بالنسـبة لنـوع      هنالك تعمق أكثر ومشول أكثر يف املوضوعات والعك

الوظيفة ودرجة ختصصها، ومستواها يف التنظـيم فكلمـا ازدادت درجـة التخصـص ازدادت درجـة      
العمق والشمول، باإلضافة  إىل نوع املشكالت اليت قد يعاين منها املتـدرب تفـرض علـى املوضـوع     

  .هي األخرى نوعه وطبيعته
  :لتدرييبإعداد املـادة العلمية للمـوضوع ا.جـ

إن املقصود باملادة التدريبية جمموعة املعلومات واملفاهيم واحلقـائق واألمثلـة والنمـاذج العلميـة الـيت      
بإمكاا أن تشرح موضوعا معينا، وحيث أن املوضوع هو أساس بناء الربنـامج فـإن املـادة العلميـة     

ى العلمـي للتـدريب، فقـد    املعدة هي أساس هذا املوضوع فهي تعد مبثابة تنفيذ أو جتهيـز للمحتـو  
جرت العادة استخدام الكتب اجلامعية أو الدراسات األكادمييـة وحـىت املنشـورات يف إعـداد مـادة      

وهذا مـا يعمـل علـى تقـويض العمليـة       ،لربنامج تدرييب يهدف إىل حتقيق أهداف متعلقة مبنظمة ماا
حيـان بعيـدة عـن الواقـع     التدريبية من أساسها، باعتبار أن هذه املصادر قد تكـون يف غالـب األ  




 

 

170 

التنظيمي والتسيريي وحىت الثقايف للمنظمـة، باإلضـافة إىل أن اخلطـأ يف اعتمـاد املـادة التدريبيـة       
  1.سيعين اخلطأ يف اعتماد األسلوب الصحيح للتدريب

  :التتـابع املنطقي للمـوضوعات يف الربنامج التدرييب .د
الربنـامج التـدرييب علـى اعتبـار الربنـامج وحـدة       تستند فكرة التتابع املنطقي للموضـوعات يف  

متكاملة، تنقسم إىل وحدات فرعية مترابطـة ترابطـا منطقيـا، والـذي يـؤدي بالتكامـل يف األثـر        
املطلوب من هذه الوحدات التدريبية، ويكون التتـابع مبنيـا علـى مجلـة مـن القواعـد األساسـية        

  :واملتمثلة يف
  ىل عرض الفكـرة أو املفهـوم بشـكل عـام أو سـريع      أي موضوع من مدخل عام يهدف إ بداية

  .من أجل إثارة اهتمام املتدربني
        يتم عرض اجلوانب األكثر تفصيال للموضوع بطريقة مرتبة ترتيبـا منطقيـا، حيـث يضـيف كـل

تفصيل وشرح إىل معلومات املتدرب شيئا جديدا يؤكد ويفسـر مـا تعلمـه يف الوحـدات السـابقة      
  .عليه يف الوحدات التاليةوميهد إىل فهم ما سيتعرف 

       إذا كان نفس املوضوع التدرييب سيتم عرضه يف أكثر من صورة، فإنـه مـن الضـروري أن يتـوىل
عرض هذه األشكال بتتابع سليم وفقا لزمن تقدميها يف الربنامج، حيث يكـون هـذا التتـابع موجهـا     

التطبيقيـة مـن خـالل     بطرح األفكار العامة يف صورة حماضرة مث التفصـيل والـدخول يف اجلوانـب   
  .مناقشة النماذج العلمية واحلاالت التطبيقية

         ،جيب الفصل بني املوضوعات املختلفة لتجنـب التـداخل واخـتالط املعلومـات لـدى املتـدرب
ويتضح لديه نقطة االنتهاء من موضوع معني ونقطة البـدء يف موضـوع جديـد وقـد تكـون هـذه       

 .إخل.. .واتندالفواصل عبارات عن زيارات ميدانية أو 

  
  
  

                                                
1 Charles Ménou, Gérer les ressources humaines dans l'entreprise, les éditions d'organisation ,1990 , p152 
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  :  تنفيذ الربنامج التـدرييب .5.10
  :حتديد أسـاليب تنفيذ البـرنامج التدرييب 1.5.10

يعرب األسلوب التدرييب عن الطريقة أو الوسيلة املستخدمة لنقـل املـادة التركيبيـة مـن املـدرب إىل      
العوامـل واملتعلقـة   ، وتتعدد هذه األسباب بسـبب مجلـة مـن    1املتدرب، بصورة تنتج األثر املطلوب

بنوعية املتدربني ومستويام، وموضوع التـدريب ومـدى عمقـه أو مشولـه، باإلضـافة إىل الفتـرة       
  :جمموعتني أساسيتني الزمنية املتاحة للربنامج، غري أنه يف الغالب تصنف الطرق التدريبية إيل

  :التـدريب على رأس العمـل .أ
ملستويات الوظيفية دون العليـا، ويتميـز هـذا األسـلوب     يكون هذا األسلوب يف الغالب موجها إىل ا

بالواقعية إذ يتم على العمل الفعلي بإشراف املدرب أو املشرف بطريقـة مباشـرة، وقـد يتخـذ هـذا      
  :األسلوب صورا أمهها

   أسلوب دوران العمل -
مـن   بعدد من الوظائف يف فتـرات زمنيـة قصـرية   ) املتدرب(يهدف هذا األسلوب إىل إحلاق املوظف 

، وهذا األسـلوب ال يسـاعد فقـط علـى زيـادة      فة يف أعمال خمتلفة داخل املنظمةأجل إكسابه معر
، فهو ال يكـون جمـرد مالحـظ وإمنـا      خربته وإمنا ميكنه من التعرف على نوعية الوظيفة اليت يفضلها

متعلقـة  ) فتـرة التـدريب  (مسؤول عن تنفيذ العمليات كما أن الفترة اليت يقضيها الفـرد بالوظيفـة   
  .بسرعة تعلمه لواجباا

  من خالل إعداد البديل التدريب -
يف هذا األسلوب يقوم املتدرب بالعمل مباشرة مع رئيسه املباشر وبالتـايل يصـبح هـذا الـرئيس هـو      
املسؤول عن التدريب، ويستخدم هذا األسلوب غالبا لتدريب العـاملني يف اـاالت الفنيـة والتقنيـة،     

ـ       ون حيث يقوم املشرف بالقيام خبطوات العمل أمام املتـدرب الـذي يقـوم بـدوره بأدائهـا، ويك
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يتأكد املدرب من أن املتـدرب يسـتطيع القيـام بواجبـات الوظيفـة بشـكل        يتالتصحيح فوريا ح
  1.صحيح

   الوظيفي التوسيع أسلوب. جـ
يكون هذا األسلوب مكمال ألسلوب دوران العمل، ومن أجل اكتسـاب املوظـف خـربة أوسـع يف     

فقد تسند إليه واجبات أو مسؤوليات أو مهام إضـافية وحريـة أكـرب يف اختـاذ قـرارات       ،جمال عمله
وإمنا مشتقة من وظائف أخرى، وغالبـا مـا يكـون املتـدربون يف هـذا        ،خارجة عن نطاق وظيفته

  .األسلوب من املديرين أو ذوي املستويات الوظيفية العليا
  : التدريب خارج العمل أسالـيب. ب

ب الذي يكون يف مكان غري مكان تنفيذ العمل الفعلي أسـاليب ميكـن أن يطلـق عليهـا     يعتمد التدري
وتتميـز هـذه األسـاليب باملرونـة املتـوفرة خـارج       " أساليب التدريب خارج املنظمـة "اصطالحا 

  :املنظمة، وقدرة املدربني يف التحكم باملواقف التدريبية وتشتمل هذه األساليب على
   :احملاضرات -

الطريقة التقليدية يف نقل املعلومات بطريقة رمسية، وتقـوم علـى الـدور املباشـر للمـدرب أو      وهي 
احملاضر، وإعداد املادة التدريبية وعرضها، وبذلك فإن االتصال من خالهلا يكـون مـن طـرف واحـد     
وهو املدرب حيث تكون درجة املشاركة من طرف املتـدربني حمـدودة، ولـذلك فإنـه يفضـل أن      

  .من طريقة تدريبية أخرى تكون جزءا
    :دراسة احلالة -

ويقـوم هـذا األسـلوب علـى مواجهـة       ،وتعد األسلوب األكثر شيوعا واسـتخداما يف التـدريب  
املتدرب مبوقف عملي معني يقترحه املدرب، هذا املوقف الذي يعـرب عـن حالـة أو مشـكلة يطلـب      

دراسـة هـذه احلالـة والـتفكري      حديها، حيث ميكن ألي متدرب على تمن املتدرب حلها أو مناقش
فيها، مث يعود املتدربون ليجتمعوا يف جمموعات صغرية ملناقشة ما توصلوا إليـه مـن حلـول ونقـدها،     
وصوال إىل تقدير حكم أو قرار عالجي للمشكلة، وـذا ميكـن للمتـدرب عـن طريـق املـدرب       
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ملتـدرب علـى كيفيـات    تسـاعد ا  كمـا  .اكتشاف املبادئ العلمية املتصلة باملشكلة موضع البحـث 
 إقنـاع املتـدربني بعـدم وجـود حـل     املنطقي والقدرة على حل املشـكالت ،و التحليل واالستنتاج 

تشـجيع فكـرة التشـاركية يف إجيـاد احللـول      املعقـدة إضـافة إىل   واحد أو منفرد للمشـكالت  
  1.ن التفاعل بني األفراد املتدربنيمللمشكالت مما يزيد 

 : اةـاحملاك -

باحملاكاة هو خلق ظروف مشاة لظروف ومتطلبات العمـل أو الوظيفـة، وهلـذا فـإن هـذا      املقصود 
األسلوب يتطلب إجراؤه يف مكان يكون مشاا وحماكيا ملكان العمـل الفعلـي للموظـف، مث يتـوىل     
املدرب تدريب األفراد على العمل املطلوب أو الوضع املقصود من خـالل ممارسـة العمـل لسـاعات     

وف مشاة لظروف العمل الفعلي، دون إمكانية تعطيـل العمـل أو حـدوث إصـابات     طويلة يف ظر
غري أن مشكلة هذا األسلوب تكمن يف تكاليفه الكـبرية ممـا يشـكل عبئـا     .يف ظروف العمل احلقيقية

  .على ميزانية التدريب واملنظمة
   :احلساسيةتدريب  -

التفاعـل يف اجلماعـات الصـغرية، حيـث     يقوم هذا األسلوب على ترك املتدربني يواجهون مواقـف  
يكتشف كل منهم خصائص السلوك االجتماعي مـن خـالل املشـاركة الفعليـة، ويهـدف هـذا       
األسلوب إىل معرفة ردود فعل وآراء كل واحد منهم اجتـاه اآلخـر يف سـبيل إتاحـة الفرصـة هلـم       

، ويقـوم   2ظمـة لتعديل سلوكهم وتفادي االحتكاك أو الصراع بل تصـحيح العالقـات داخـل املن   
هذا األسلوب بإشراك مدرب خمتص يتوىل تقسيم جمموعة املتـدربني إىل جمموعـات صـغرية ويكـون     
اختيار أعضائها حسب انتمائهم  يف العمل حبيث يتم اختيـار عـاملني مـن كـل مسـتوى وظيفـي       

  .ويطلب من كل منهم مصارحة اآلخرين حول تأثري تصرفام أثناء العمل وردود فعلهم اجتاهها
  :حتـديد مكان تنفيـذ الربنامج التدرييب 2.5.10

                                                
1clérment benabé ,la gestion des  ressources humaines , edition  A R C,1981-p226  
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من الضروري أن يتم تنفيذ الربنامج التدرييب يف مواقع تضمن البيئـة التدريبيـة املناسـبة مـن حيـث      
الوسائل واإلمكانيات، وقد يتم تنفيذ الربنامج داخليا باملنظمـة، أو مـا يعـرف بالتـدريب الـداخلي      

تدريب باملنظمة مسؤولية تنفيـذ الربنـامج التـدرييب، ويتعلـق هـذا      حيث تتوىل اهليئة القائمة على ال
 ،االختيار بنوع التدريب فإذا كان التدريب يقصد به رأس العمل فال بـد أن يـتم يف نفـس املنظمـة    

ومن مميزاته التنفيذ على ضوء التخطيط الذي وضـعته املنظمـة للربنـامج كـذلك إمكانيـة فـرض       
اليب ووسائل التنفيـذ، غـري أن مـا يعـاب علـى هـذا االختيـار        الرقابة من طرف املنظمة على أس

  .حمدودية اخلربة واملهارة اليت ميكن أن يستفيد منها املتدربون
وقد يتم تنفيذ الربنامج خارج املنظمة يف مراكز متخصصة وهـذا مـا يعـرف بالتـدريب اخلـارجي،      

خاصـة إذا كـان متصـال باملهـارات     ويتعلق هذا االختيار بنوع التدريب والربنامج املـراد تنفيـذه   
السلوكية أو مهارات اإلدارة، وليس متصال باملهارات التقنية أو الفنية ومـن مميـزات هـذا االختيـار     
توافر اخلربة والقدرة لدى املراكز املتخصصة، باإلضافة إىل إمكانيـة تالقـي املتـدربني مبتـدربني مـن      

وجتـدر اإلشـارة إىل   .والتجارب مما يزيد مـن الفائـدة   منظمات خمتلفة مما يتيح الفرصة لتبادل اخلربات
أن اختيار أسلوب التدريب واللذان يفرضهما موضوع التدريب واحتياجاته هـي الـيت حتـدد مكـان     

  .تنفيذ الربنامج التدرييب
  :حتـديد توقيت تنفيذ الربنـامج التدرييب3.5.10
يت يتعلق ـا حتديـد املكـان، وهـي طبيعـة      تنفيذ الربنامج التدرييب باملنطلقات نفسها ال تيرتبط توقي

املوضوع التدرييب وعدد املوضوعات واألسـاليب املتبعـة يف تنفيـذ الربنـامج باإلضـافة كـذلك إىل       
عامــل اســتيعاب املتــدربني للمــادة التدريبيــة باإلضــافة إىل مســؤوليات املتــدربني ومهــامهم 

حبسـب موضـوعاته وحسـب أمهيـة كـل      يب يويتم توزيع الوقت الكلي للربنامج التـدر .والتزامام
موضوع، ومدى تعقده وتفرعاته ونوعية األسلوب الـذي سـيتم إتباعـه مـن أجـل تقـدمي املـادة        

  .التدريبية
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  :التـدريبتصميم ميزانيـة  4.5.10
إن تنفيذ أي مشروع تدرييب يتطلب بشـكل حيـوي متـويال مناسـبا يتناسـب وقيمـة التكـاليف        

  :التدريبية، وميكن تقسيم هذه التكاليف إىل نوعني أساسينياملنسوبة إلدارة العملية 
  :التكاليف املباشرة الثابتة .أ

  :وتكون هذه التكاليف ثابتة ودائمة ومنتظمة خالل فترة التدريب وتشمل
        التأمني ومرتبات املتدربني واملدربني وكافـة املشـاركني يف إدارة التـدريب، باإلضـافة إىل نفقـات

  .وغريها من الضرورياتالتنقل واإلطعام 
          ا بـإجراء الـدورةتكاليف اإلحالل والتجديد يف مناصب العمـل الشـاغرة الـيت يقـوم أصـحا

  1.التدريبية
  :التكاليف غري املباشرة . ب

تتعلق هذه التكاليف خاصة بتكاليف تصميم وإعداد املستلزمات التدريبيـة مـن جتهيـزات ومعـدات     
  .اإلضافة إىل تكاليف استئجار املعدات والوسائط املتعددةومساعدات مسعية وبصرية أو غريها، ب

إن ما ميكن اخلروج به من مجلة األفكار السـابقة، هـو أن هنـاك جمموعـة كـبرية مـن العناصـر        
 باالختيـار ، وهـذا  "املتـوازن "املشتركة اليت تتداخل وتشترك من أجل تصميم ذلك الربنامج التـدرييب  

الصحيح للمدرب املناسب الذي جيب أن يـرتبط بأهـداف التـدريب الـيت صـممت مـن أجلـها        
بشكل كـبري بعـاملي العمـق والشـمول يف      االهتمامكذلك املوضوعات واملواد التدريبية، أين جيب 

األساليب املناسبة اليت تتوافـق وطبيعـة هـذه املوضـوعات، هـذا مـن الناحيـة         واختيارعرضها، 
مكـان   اختيـار ا من الناحية اللوجيستية فإنه مـن الضـروري اإلشـارة إىل أن عامـل     أم.البيداغوجية

وتوقيت التدريب مرتبطة بعامل تكاليف تنفيذ الربنامج التدرييب، وعليه فـإن علـى املنظمـة أن ترسـم     
  .أعباء وتكاليف التدريب احتمالإىل قدراا التمويلية يف  استناداخطتها التدريبية 

  العملية التدريبية  يمقياس و تقي 11  
  :مفهـوم وأمهية تقييـم التدريب 1.11

                                                
1 clerment benabé, idem ,p 227 
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عملية تعين بشكل خـاص بقيـاس أثـر التـدريب علـى      "التقييم على أنه  Pierre casseيعرف 
يف حمـيط الـتعلم وحـىت يف حمـيط     ) على معارفهم، وسلوكيام، واجتـاههم، وأدائهـم  (املتدربني 

بإلغاء بعـض املـواد التدريبيـة مـن     ،أو  فاعلية التدريبوهي عملية مهمة تسمح بـتفحص 1" العمل
متـوتر   املصـداقية بشـكل   وتسـتخدم لفـظ  2.حتضري متابعة أفضـل التـدريب  التدرييب، أو احلدث 

كمرادف للتقييم، إال أنه يف احلقيقة جزء من عملية التقييم، حيـث ميكـن تطبيـق أدوات للمصـداقية     
ت واألساليب املصـممة للتأكـد مـن أن الربنـامج التـدرييب      تعرب عن جمموعة االختبارااليت و الداخلية

  .قد حقق األهداف السلوكية احملددة
تعـرب عـن جمموعـة االختبـارات     الـيت  وأسـاليب للمصـداقية اخلارجيـة    كما ميكن أن تستخدم 

ـ    للتأكد واألساليب املصممة املصـداقية   امن أن تلك األهداف السلوكية للربنامج التـدرييب تتـوافر هل
كانت يف األصل تعتمد على حتديـد مبـدئي صـحيح الحتياجـات يف ضـوء معـايري        واليت الداخلية

التدريبيـة واملتمثلـة يف   العمليـة   إسـتراتيجية تبعا جلملة املراحل الـيت تتبعهـا   ،والكفاءة املعتمدة فيها
مرحلـة تنفيـذ الربنـامج    مرحلة حتديد االحتياجات التدريبية، ومرحلة تصميم الربنـامج التـدرييب، مث   

  :تتبع نفس املراحل أي أا حتاول ويف األخري مرحلة تقييم الربنامج التدرييب، فإن عملية التقييم 
  : تقييم االحتياجات التدريبية 1.1.11

مجلـة مـن    بإتبـاع م االحتياج التدرييب على مستوى املنظمة وذلـك  يحيث يتم خالل هذه املرحلة تقي
اليت حتدد بدقة مدى احلاجة للتدريب وارتباطهـا بأهـداف وسياسـات ونشـاطات     املعايري واملقاييس 

كما ميكن أن يشمل التقييم االحتياج التدرييب علـى املسـتوى الـوظيفي أو النشـاط وذلـك      .املنظمة
بتحليل التوافق بني احلاجة للتدريب ومسـؤوليات وصـالحيات ونشـاطات ومهـام الوظيفـة حمـل       

ضافة إىل حاجة التقييم لالحتيـاج التـدرييب علـى مسـتوى الفـرد ومـدى       التدريب أو التطوير، باإل
  .استعداداته ومؤهالته واجتاهاته لتوافقها مع احلاجة للتدريب

  :ةامج التدريبيالربتقييم  2.1.11

                                                
1Pierre Casse , LA formation performante ,Office des publications universitaire, 1994,p 135.  
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وعـدم   ،وذلك من خالل تقييم وتصميم موضوعات املنـهج التـدرييب ومـدى مراعاـا لألوليـات     
إغفال أي مادة أو موضوع قد يكون ضـروري، باإلضـافة إىل كفايـة التوقيـت املخصـص لكـل       
موضوع ومراجعة أسلوب التدريب الذي مت اختياره من أجل تقـدمي هـذه املـادة ومـدى مالءمتـه      

يف بنـاء املـادة العلميـة     ،ملستوى املتدربني وكذا مراعاة قضية التسلسل املنطقي للمواضـيع والتـدرج  
  .لتنويع يف عرضهاوا

  :تنفيذ الربنامج التدرييبتقييم  3.1.11
وتشمل عمليـة التقيـيم الوسـائل املسـتخدمة يف الربنـامج التـدرييب وكـذا الطـرق والتقنيـات          
املستخدمة، ويكون ذلك من خالل قيام مدير الربنـامج باإلشـراف علـى متابعـة تنفيـذ الربنـامج       

الرئيسية اليت سيتابع طبقا هلا الربنـامج، هـذه املؤشـرات الـيت     التدرييب وذلك بالكشف عن املؤشرات 
قد تتمثل يف مدى استكمال التحضريات اللوجيستية والبشرية والنفسـية لعقـد الربنـامج ومـا مـدى      

مـدى   كتشـاف إباإلضـافة إىل   .استجابة املادة العلمية املقدمة للمتدربني وأهداف الـدورة التدريبيـة  
جذب اهتمام املتدربني، وكيفيات تفاعلهم معهـا ومـا إذا كانـت هـذه      جناح أساليب التدريب، يف

الوسائل تساهم فعال يف إيصـال املـادة العلميـة بطريقـة صـحيحة للمتـدربني ومـدى فهمهـم         
وعلى مدير الربنامج أيضا التأكد من تغطيـة الربنـامج جلميـع املوضـوعات املصـممة       .واستيعام هلا

  .للدورة التدريبية
  

  : تقييم أثر التدريبوتنفيذ المرحلـة ما بعد  4.1.11
 أداءتأيت أمهية تقييم أثر التدريب من أن هدف العملية التدريبية ككـل هـو يف النهايـة الرفـع مـن      

العاملني وبالتايل خمرجات املنظمة وعليه فإن التعرف علـى نتـائج التـدريب التطبيقيـة والواقعيـة يف      
 وممارسـات قل للمهارات واملعـارف والسـلوكيات إىل نتـائج    ميدان العمل من خالل ترمجة ذلك الن

ميكن مالحظتها وقياس أثرها ، والذي يتم مـن خـالل التركيـز علـى املعـايري السـلوكية املتعلقـة        
باألداء الفعلي للموظف بعد انقضاء الربنامج التدرييب واكتشـاف التغـيري يف أداءه وسـلوكه ، ويعتـرب     
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يري لقياس أثر التدريب علـى اعتبـار أن اهلـدف األول للتـدريب هـو      املعيار السلوكي من أهم املعا
  .التغيري يف سلوك املتدرب باإلجياب

   :التقييـمتصميـم أدوات  2.11
إن عملية التصميم الصحيحة ألي برنامج تدرييب يشـترط فيهـا باألسـاس تـوافر األدوات السـليمة      

الوسيلة الـيت يـتم مـن خالهلـا مجـع      " بشكل عام هي  واملدروسة إلجراء هذه العملية وأداة التقييم
البيانات عند مراحل التخطيط والتصميم والتنفيـذ والتقيـيم للربنـامج التـدرييب وتتعـدد وتتنـوع       

  :الشكل التايل أدوات التقييم بتنوع أهداف الربنامج التدرييب واليت ميكن حصرها يف

  
  .تقييم الربامج التدريبيةميثل أدوات ) 15(شكل رقم                       

 

  :االستقصاء 1.2.11
من أكثر أدوات تقييم الربامج التدريبية اسـتخداما االسـتبيان أو اسـتمارة اسـتطالع الـرأي والـيت       
حتتوي مجلة من الفقرات أو األسئلة املقصودة والـيت حتتـاج إىل أجوبـة ، حيـث يقـوم بإعـدادها       

فإنـه مـن الضـروري إتبـاع      ،وعليـه 1واملدربون واملشـرفون التدريب واملختصون يف جمال القياس 
  : خطوات معينة يف تصميم االستقصاءات لكي تصبح ذات مصداقية وقابلة لالعتماد

                                                
 .43،ص) 2004القاهرة،مركز اخلربات املهنية واإلدارية،  د ط، (،دط، التدريبمنهج مهارات عبد الرمحان توفيق،  1

أدوات تقييم  
الربنامج 
التدرييب 

املقابالت 

االستبيانات 

املالحظات

االختبارات 

سجالت األداء  
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   علـى  واملواد املدرجة يف الربنامج من أجل ابتكـار منـوذج ميكـن     املعلومات واملواضيعجتميع كافة
  .معيناطريقه وجتميع األسئلة يف شكل جمموعات متثل كل جمموعة موضوعا  أساسه

         ايـة مفتوحـة يتـرك فيـه االختيـار اختيار النوع املناسب للسؤال والذي قد يكون سـؤاال ذو
  طلب من املتدرب اختيار أحدها يأو تصميم قائمة حتتوي عناصر  جييب،للمجيب كيف 

   وهـذا مـن أجـل مجـع     " جتريبيـة " على جمموعة قد تكون جيب اختيار األسئلة عن طريق عرضها
  .أكرب قدر من املالحظات أو االنتقادات حوهلا

   :ابلةـاملق 2.2.11
ميكن القول أن املقابلة من أسـهل األدوات مـن ناحيـة االسـتعمال فـيمكن للمختصـني يف إدارة       

ومــات ال ميكــن املــوارد البشــرية أو املشــرفني أو املــدربني إجراءهــا وميكــن أن ترشــح مبعل
، فهنـاك بعـض املتـدربني     1لالستقصاءات احلصول عليها عن طريق اإلجابـات املكتوبـة واملقيـدة   

عـن   تكشـف أكثر صراحة ووضوحا وهو يديل مبعلوماته وآراءه عـن طريـق املقابلـة كمـا أـا      
  .التغريات اليت حتدث بالسلوك وردود الفعل وكذا النتائج 

  :اراتـاالختب 3.2.11
هناك العديد من أنواع االختبارات املستخدمة يف تنميـة املـوارد البشـرية وتقيـيم الـربامج منـها ،       
االختبارات الشفهية والكتابية واليت يكون اسـتخدامها حمصـورا جـدا يف جمـال التـدريب مقارنـة       

تبـارات  بأنواع أخرى أكثر شيوعا مثل االختبارات املرجعية واالختبارات القائمـة علـى املعـايري واخ   
  .األداء

  : اختبارات املرجعية -أ
تـدربني ومقارنتـها مبعـدل    بامل املتعلقـة  تقوم هذه االختبارات على استخدام البيانـات واملعطيـات  

  إحصائي متوسط
  : االختبارات القائمة على املعايري -ب

                                                
 .110عبد الرمحان توفيق، مرجع سابق ، ص  1
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ثابـت  ودف هذه االختبارات املوضوعية لقياس األهداف احملققة لـربامج التـدريب قياسـا بتقـدير     
ولـيس علـى   وهذا مبعرفة ما إذا كان املتدرب قد حقق احلد األدىن من املعـايري املطلوبـة   ،حدد مسبقا

، حيث يتم التركيز على قيـاس وحتليـل أداء املتـدرب مقارنـة بأهـداف      قاعدة األحسن أو األفضل
  .التدريب

  :األداء تاختبارا .جـ
االختبارات قد تكون على شكل ممارسة للمهارة أو إقامة جتارب حـول اسـتعراض مهـارات معينـة     

   :يليمن املفترض أن املتدرب قد اكتسبها من خالل الربنامج من أجل ذلك جيب مراعاة ما 
   الربنامججيب أن يشمل جممل املهارات اليت مترن عليها خالل. 

   ومـن   ،االختبار من خالل تـوفري املـواد الالزمـة إلجنـازه    التخطيط اجليد لكل مرحلة من مراحل
 1.الوقت الالزم لذلك

       جيب أن تعطى نفس التعليمات للمتدربني املختربين واليت جيب أن تكـون مـوجزة وواضـحة مـن
     .أجل أن تكون هناك مصداقية أكرب لالختبار

                                                                                    :إستراتيجية التدريب و األداء الوظيفي العالقة التبادلية بني. 12
أو  املنهجيـة ما؛ وقد تطور هذا املفهـوم حـىت أصـبح يعـين      استغاللعمل أو شغل أو يعين  األداء 

 الطريقة اليت بواسطتها تتمكن أي منظمة من الوصول ألهدافها ،وقد أخـذ األداء بعـدا جديـدا مـع    
تطور املنظمات،وبالتايل تطور التصورات واألطر العلمية املنظرة هلا؛ حيـث أصـبح يشـمل الفعاليـة     

و قـد تعـددت تعـاريف البـاحثني لـألداء  بتعـدد       . والكفاءة، اليت متكن املنظمة من حتقيق أهدافها
  .الفكرية هلمالتوجهات واالنتماءات 

ملعرفة مدى حتقيق العامـل لألعمـال املطلوبـة منـه،     وسيلة " أين عرفه مجال حممد املرسي على أنه 
إىل جانب ما يوفره من معلومات إضافية عن سـلوك الفـرد يف العمـل، وجديتـه وفقـا لطريقـة       

لـب عمليـة تقيـيم لـه تـتم يف ضـوء       حمددة، و التعرف على هذا األداء و التأكد من إجنازه يتط
و عمـل أسـند إىل فـرد أو جمموعـة مـا      تنفيذ أمر أو واجب أ" يعرف على أنهكما ."حمددعيار م
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للقيام به، فاألداء هو ناتج جهد معني قام ببذله فرد أو جمموعة ما إلجناز عمل مـا و قـد يـتم مـن     
أو أكثر وفقا لطريقة حمددة و التعرف على هـذا األداء و التأكـد مـن إجنـازه يتطلـب       آلةخالل 

  . 1"عملية تقييم له تتم يف ضوء معايري حمددة
علـى ضـرورة عـدم اخللـط      بني الباحثني حول معين األداء ، حيث أم يشـددون  اتفاقوليس مثة 

السلوك هو ما يقـوم بـه األفـراد مـن أعمـال يف      "بني السلوك واإلجناز ذو القيمة أو األداء، ذلك أن 
األفـراد   ، أو النتـائج احلاصـلة بعـد توقـف    2"احمليط الذي يعملون به أما اإلجناز فهو ما يبقي من أثر

ورغم ذلك فإن هنالـك مـن يـري بـأن األداء هـو       "عن العمل أي خمرجات النشاط، وهذا حسب 
نتاج السلوك ، حيث أن هذا األخري هو النشاط الذي يقوم به األفراد أما نتـائج هـذا السـلوك فهـي     

   3.لوك املخرجات النهائية ، واليت جتعل البيئة أو املنظمة خمتلفة عما كانت عليه قبل ذلك الس
  :العالقة بني أداء الفرد وأداء املنظمة 1.12

  :يشتمل مفهوم األداء يف املنظمة على ثالثة أبعاد أساسية
  م التنظيميةأداء األفراد يف إطار وحدا.  
  أداء الوحدات التنظيمية يف إطار أهداف املنظمة العامة. 

  أداء املنظمة يف إطار بيئتها االقتصادية واالجتماعية.  
هناك اختالف جوهري بني هذه األبعاد الثالثة؛ فـأداء األفـراد خيتلـف عـن أداء الوحـدات       غري أن

التنظيمية ،والذي خيتلف عن أداء املنظمة ككل باعتباره حمصـلة ألداء كليهمـا؛ كمـا أن قيـاس أداء     
خـالل  مـن  حتديـدها   األفراد يتم مبجموعة من املقاييس ختتلف عن مقاييس أداء املنظمة؛ حيث يـتم 

  .واإلدارة الفردلك االتفاق بني ذ

                                                
 .110ص  ،)2005 ،الدار اجلامعية القاهرة ،(،دط،السلوك التنظيمي املعاصر ،د راوية حسن1

2 paul pinto – la performance durable- DonoD- paris2003P79.  
  .26-25ص ص) ،1999 ،بيت األفكاراألردن ،(،دط،ترمجة موسى يونس ، تقييم األداء،روبرت بوكال  -  3
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يهتم املشرفون يف قياس األداء الفردي بأنظمة العمل ووسائل تنفيـذه مـن أجـل التأكـد مـن      حيث 
أا تؤدي إىل حتقيق أكرب قدر ممكن من اإلنتاج بأقل قـدر ممكـن مـن التكـاليف ويف أقـل وقـت       

  1.ممكن؛ وعلى أكرب قدر ممكن من اجلودة املناسبة
سـواء كـان   أما أداء جمموعة الوحدات التنظيمية يف املنظمة فيقاس بطرق خمتلفـة عـن أداء األفـراد     

هذا األداء مرتبطا بالتخطيط، أو التنظيم أو التوجيه أو الرقابـة، ويـرتبط أساسـا مبسـتوى التنسـيق      
ويف  .بني الوحدة وبقية الوحدات األخرى، وبـني عناصـر العمـل املختلفـة يف الوحـدة الواحـدة      

أغلب األحيان فإن قياس أداء املنظمة يعتمد مقـاييس الفعاليـة املرتبطـة جبوانـب داخليـة وأخـرى       
  :خارجية للمنظمة و املتمثلة يف

  

  
  باألداء الوظيفي مقاييس الفعالية املرتبطة) 16(شكل رقم 

  :حتسني األداء الوظيفي وعالقته بالتدريب  2.12
حديثة عـدة تـدعو إىل إعـادة النظـر يف األسـاليب واملـداخل        اجتاهاتبرزت يف السنوات األخرية 

التقليدية يف التدريب؛ واليت تعىن بتحديد األهداف التدريبية على مسـتوى املنظمـة والوظيفـة وعلـى     

                                                
 9ص ،  1999ديسمرب  12 ،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية القاهرة ،" حول قياس األداء املؤسسي لألجهزة احلكومية" وقائع لقاء اخلرباء  1

مقاييس الفعالية االقتصادية
.مقاييس الفعالية للسياسة الداخلية
.مقاييس الفعالية للسياسة الداخلية
مقاييس الفعالية للسياسة اخلارجية
.مقاييس الفعالية لألدوات الرقابية
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أنـه عـالج جلميـع مشـكالت األداء يف املنظمـة       مستوى الفرد وهي مداخل تنظر إىل التدريب على
  .والثبات ستقرارباالذات النظام املغلق واملتميز 

مـداخل جديـدة    العتمـاد غري أن البيئة املتحولة واملتغرية احمليطة باملنظمات، قد أحـرزت احلاجـة    
تقوم على تشخيص مشكالت األداء بأسلوب عقالين ومنظم من طـرف املـدربني واملشـرفني ومـن     

رـا حركـة تكنولوجيـا    احللول اليت تالئم هذه املواقف املتجددة؛ هذه املـداخل الـيت بلو   اقتراحمثة 
  .التدريب املوجه باألداء ومبادئاألداء البشري 

  :احلاجة التدريبيةاألداء و حتديـد  اتاحنراف  3.12
وهـو مفهـوم    من خالل احلديث عن مداخل التحسني و التطوير األداء السابقة برز مصـطلح حمـور  

 األداء؛والذي يعد يف احلقيقة حلقة الربط بـني العمليـة التدريبيـة و قيـاس مسـتويات        األداءفجوة 
التـدرييب    االحتيـاج الوظيفي على اعتبار أنه نقطة البداية يف العملية التدريبية وهـدفها وهـو حتديـد    

ح فهو ميثل الفجوة يف األداء اليت صممت العملية التدريبية من اجـل تصـحيحها ،وعليـه فإنـه يصـب     
  .من الضروري التطرق هلذا املفهوم والتفصيل فيه ومعرفة أسبابه وجماالته

   :الفجوة األدائية و آلية التصحيح 4.12
املستهدف أو املطلوب تلـك النتـائج الـيت تريـد اإلدارة حتقيقهـا و إجنازهـا؛ والـيت مل         األداءميثل 

قعيا من الـو صـول إليهـا ،وعليـه فـإن      و اجلهود املبذولة فعليا ووا األنشطةيتمكن األداء الفعلي أو 
الفجوة يف األداء الفعلي واليت تكون سالبة أي أـا متثـل القصـور يف األداء الفعلـي عـن املسـتوى       

  :، أو ما تعرب عنه املعادلة التالية 1املستهدف
  األداء الفعلي  -األداء املرغوب =  االحنرافدرجة  

 االحتيـاج أو الفجوة يف األداء متثل درجة احلاجـة إىل التـدخل التـدرييب أو     االحنرافحيث أن درجة 
التدرييب أما األداء املرغوب فيمثل املعيار الـذي مت وضـعه كأسـاس للمقارنـة ميثـل األداء الفعلـي       

  : األداء املقاس وقد يتخذ ناتج هذه املعادلة ثالثة قيم متثل كل قيمة داللة معينة 

                                                
 .40ص  ،)1998 عمان،قباء للطباعة والنشر القاهرة ،دار(،1،ط تطوير أداء وجتديد املنظمات ،علي السلمى  1
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  السليب أن األداء الفعلي يقل عن األداء املرغـوب، وهـذا مـا يعـين ضـرورة       االحنرافحيث يعين
  ).الوضع املشكلة ( التدخل التدرييب أو ما يعرف 

  املعياري يساوي الصفر فهذا يعين أن األداء الفعلـي مطـابق لـألداء املعيـاري      االحنرافأما إذا كان
  .أو مساو لألداء املرغوب 

  قيمة موجبة فهذا يعين أن األداء الفعلي يفـوق األداء املرغـوب، وهـذا مـا     أما إذا كان ناتج املعادلة
يؤشر على أن األفراد والوحدات التنظيمية يف وضـع جيـد جـدا، وأن املنظمـة ككـل يف وضـع       

إن ناتج املعادلة السابقة يوجد مسـار التـدخل اإلداري الـذي يتـرجم       1).بالوضع الفرصة( يعرف  
عـن األداء الصـحيح أو املعيـاري،     لالحنـراف حدود مـدي مقبـول   يف صورة تدخل تدرييب، يف 

 .والذي يشري ايل حدود التباين املقبول بني األداء الفعلي واألداء املرغوب

 احنـراف  باعتبـاره الذي يقع يف حدود هذا املدي املقبـول ينظـر إليـه     االحنرافوجتدر اإلشارة إيل  
أن التدخل قد يتمثـل يف تـرك األداء كمـا هـو      يستوجب أي تدخل تدرييب، أو إداري أي بسيط ال

وقد ترجع عدم الفعالية ايل كالسيكية اهليكل التنظيمـي الـذي يسـتند إيل ثبـات األوضـاع      . عليه
  :، وعدم تأقلمه مع حميطه واملتنافس، وبالتايل إفراز مظاهر معيقة لألداء اجليد أمههاواستقرارها

  التنفيذية عن اإلدارة العليا والقيادة بسبب تكـوين اهليكـل التنظيمـي الـذي جيعـل       تباعد القاعدة
القرارات تكـون مبنيـة أكثـر فـأكثر      اختاذ آليةمن االتصاالت أكثر صعوبة وأقل كفاءة، وبالتايل فإن 

  .على البيانات اخلاطئة
  هاريةامل حصر الفرد العامل يف نطاق ضيق من خالل أن يستثمر كل طاقاته الفكرية و.  

   عدم فعالية األدوات التنظيمية التقليدية وعدم مالئمتها ومتطلبات اإلدارة املعاصرة. 

   يف األداء وعالجه قبل حدوثه االحنراف الكتشاف واستباقهاعدم فعالية نظم الرقابة التقليدية.  

       عدم كفاءة نظم معاجلة البيانات وهذا بعدم إحاطتها جبميع جوانب املشـكالت الـيت تعـاين منـها
 .  املنظمة

  :التـدريب املـوجه بـاألداء 5.12
                                                

 .643ص  ،مرجع سابق ،طارق طه  1
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الفكرية احلديثة الـيت حاولـت أن تعطـي أكثـر فعاليـة       االجتاهاتميثل التدريب املوجه باألداء أهم 
تطلبات املتجددة للوظـائف وحماولـة سـد الفجـوة األدائيـة      للعملية التدريبية وهذا بتركيزها على امل

اخلاصة بكل وظيفة أو تصور يف األداء احلايل والذي ال يتوافـق مـع األداء املخطـط؛ وتـربز أمهيـة      
التدريب املوجه باألداء باختالفه عن أطر التـدريب التقليـدي العـام، وباعتبـاره يكـون مقصـودا       

وكمنظمة حمـددة وكنشـاط حمـدد؛ وهـذا هـو جـوهر معـىن        ملشاكل بذاا؛ يف مواضيع حمددة؛ 
  .التدريب املوجه باألداء

  : باألداءماهيـة التـدريب املوجـه  1.5.12
عملية التفاعل بني املدربني واملتدربني وأدوات التدريب؛ وعليـه فـإن التـدريب املوجـه       التدريب هو

ميكن القول عنه أنه عملية تكييف األفراد مـع العمـل وهـذا حسـب مـوريس مونتومـولني        باألداء
"Maurice Montmolin"      أي أنه يركز على العمل أكثـر مـن تركيـزة علـى العـاملني أي ،

يهدف إىل تأقلم هؤالء مع املتغريات اليت حتصل على مستوى العمـل؛ فهـو الوسـيلة الـيت ميكـن أن      
وهـذا مـا مييـزه     ؛ أي أن التدريب الذي يتفق مع حاجات العمـل يف املنظمـة؛  تؤثر يف أداء العاملني
أين يستلزم تعاونا إجيابيا بني املديرين واملشرفني و املـدربني واملتـدربني مـن أجـل     عن التدريب العام؛

لـدعم األداء الفعلـي    االرتكـاز حتديد النقاط اهلامة فقط اليت جيب التدريب عليها واليت متثـل نقـاط   
  .والوصول به إىل األداء املعياري وسد الفجوة يف األداء

  :خطوات تنفيذ التدريب املوجه باألداء   2.5.12  
إن تنفيذ التدريب املوجه باألداء يستند يف احلقيقة إىل نفـس املبـادئ والقواعـد الـيت ينطلـق منـها       

إعداد الربنـامج التـدرييب مث تقيـيم النتـائج وعليـه      التدريبية و االحتياجاتالتدريب العام وهي حتديد 
  : فإنه يتبع اخلطوات التالية

         حتديد متطلبات الوظيفة املتعلقـة باملسـؤوليات واملعـارف واملهـارات والنشـاطات والواجبـات
  .واملهام

   ومقارنتـه بـاألداء املعيـاري واكتشـاف فجـوة األداء، أو      ) الفعلـي  ( القيام بقياس األداء احلايل
 .التدرييب  االحتياجمشكلة األداء أو 
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  حتديد مشكالت التنفيذ و اختاذ القرار ما إذا كان احلل يكمن يف التدريب. 

  حتديد االحتياجات التدريبية بدقة وكذا املتدربني واملدربني. 

  الربنامج التدرييب إعداد. 

  تنفيذ الربنامج التدرييب. 

   هـل أصـبح باإلمكـان الوصـول بـاألداء احلـايل إىل       ( تقييم عمليات التدريب ونتائجه و آثاره
  ).األداء املعياري 

  :  احلاجة التدريبية و األداء املعياري 6.12
 التدريبية بدراسة ما جيب أن يكون عليـه أداء الفـرد أي مـا هـي مجلـة       االحتياجاتيرتبط حتديد  

املهارات واخلربات و املعلومات اليت جيب تلقينها للفرد، من أجل إحـداث تلـك التغـيريات اإلجيابيـة     
يف أداءه للوصول به إىل األداء املرغوب والذي حيقق أهداف املنظمة؛ هـذه االحتياجـات الـيت ميكـن     

    :من خالل املعادلة التالية توضيح دورها 

  
  ميثل معادلة العالقة بني األداء و احلاجات التدريبية) 17(شكل رقم 

الـيت يصـمم الربنـامج     األداءأي أن االحتياجات التدريبية بعبارة أخـرى متثـل تلـك الفجـوة يف     
أو وظيفـة حمـددة    يف مسـتوى معـني   االحتياجـات التدرييب من أجل تقليصها، وال ميكن حصر هذه 

معـدالت  و  معـدالت األداء للعـاملني اجلـدد   و عدالت األداء احلالية لنفس الوظـائف بل قد ترتبط مب
  .العليااألداء للوظائف 

   
  :باألداء املتعلقة التدريبية  حلاجاتحتديد ا مسارات 7.12

  : أساسيةمسارات من خالل حتليل ثالثة  باألداءالتدريبية املرتبطة  االحتياجاتتتحدد   

اإلحتياجات  األداء احلايل
التدريبية

األداء 
املعياري 
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  ويقصد به حتليل اهليكل التنظيمي للعمل وأهـداف وسياسـات املنظمـة و أثرهـا     :  حتليل املنظمة
على األداء الكلي لوحداا؛ ومن مثة حتديد املشـكالت و العوائـق املسـببة يف تلـك الفجـوة علـى       

  .1مستوى تلك الوحدات دف حتديد احلاجات التدريبية على هذا املستوى
 أي حتليل جوانب العمل وتوصيفه وجتزئته جلملـة النشـاطات واملهـام والواجبـات     : حتليل الوظيفة

ومعايريه، و باكتشاف الفجوة األدائيـة كـذلك علـى هـذا      شروطهواملسؤوليات املكونة له؛ ومعرفة 
  . 2التدرييب على مستوى الوظيفة االحتياجاملستوى بالتايل حتديد 

 ذا من خالل مجع البيانات امليدانيـة والواقعيـة حـول أدائهـم يف مواقـع      وه:  حتليل أداء العاملني
عملهم احلقيقية، وقياسها مبعايري األداء اجليد وتقييمها هذا عـن طريـق املالحظـة ومراجعـة تقريـر      
األداء واملتابعة، واليت من خالهلا ميكن حتديد فجوة األداء على مستوى األفـراد، ومـن خـالل الـربط     

فجوة األدائية علـى مسـتوى الوظيفـة وعلـى مسـتوى العـاملني ميكـن أن تتحـدد         بني حتليل ال
  :االحتياجات التدريبية بإتباع اخلطوات التالية

  اا ومسؤولياتوصيف الوظائف وحتديد واجبا.  
   حتديد القدرات واخلربات الالزمة إلجناز هذه الواجبات واملسؤوليات. 

   لدى العاملني القائمني على هذه الوظائفحتديد ما إذا كانت هذه اخلربات تتوافر. 

   قياس أداء هذه اخلربات لدى هؤالء العاملني. 

   مقارنة نتائج  القياس باألداء املعياري احملدد. 

        حصر الفجوة يف األداء وبالتايل حتديد االحتياجات التدريبية لكـل وظيفـة علـى حـدة و علـى
 .مستوى كل عامل

  :تقييموآليات تنفيذ ال مرتكزاتباألداء  املرتبطةالربامج التدريبية   8.12
ال ختتلف اخلطوات املتبعة يف إعداد الربامج التدريبيـة العامـة عنـها يف إعـداد الـربامج التدريبيـة،         

الـوظيفي    األداءاملوجهة باألداء فهي تنطلق كغريهـا مـن حتديـد االحتياجـات التدريبيـة و تقيـيم       

                                                
 .424،ص)2014عمان،دار الخلیج للنشر و التوزیع،(1دیمة محمد بصوص وآخرون،اإلشراف التربوي،ط 1
 .425مرجع سابق،ص 2
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ات، غري أا ختتص يف إعداد برامج حلاجـات حمـددة و لوظـائف حمـددة     املنفذ فعال يف خمتلف املستوي
تخصصي التـدريب الـذين يقومـون بتقيـيم األداء الـوظيفي      مب باالستعانةو ألفراد يعينهم، وهذا يتم 

جلميع األفراد الذين حيتاج أدائهم إىل برنامج تدرييب ، وما هي اجلوانب األهـم الـيت تتعلـق بـالفجوة     
  .؟داءيف األ

واليت جيب تصحيحها، كما أنه من الضـروري الرجـوع إىل املشـرفني و رؤسـاء األقسـام وكـذا       
وعليه فإن ما مييز كذلك هذا النوع مـن التـدريب هـو الصـيغة      أدائهمالعاملني وهم األعلم مبشاكل 

  . التشاركية يف حتديد مواضيع الربنامج التدرييب بني املختصني واملشرفني وكذا العاملني
ؤدي هذه الربامج الغرض منها بناءا على املعايري واملقاييس املوضـوعة لقيـاس األداء؛فإنـه مـن     وحىت ت

الضروري إجراء مقارنة بني األداء احلايل املنفذ واألداء املعياري قبل التـدريب وبعـد تنفيـذ الربنـامج     
اليـة برنـامج   تقييم التدريب املوجه بـاألداء وهـو قيـاس نتـائج وفع     إليهالتدرييب؛ وهذا ما يهدف 

اليت مل تعاجل من خـالل التـدريب؛ كمـا تتوقـف      واالحنرافاتالتدريب وإبراز اإلجيابيات والسلبيات 
مـن التـدريب ودرجـة الـتغري احلادثـة يف اخلـربات        االسـتفادة معايري ومقاييس التقييم على مدى 

اجتازوا برنامج التدريب، وإمكانيـة تنفيـذ أدائهـم ألعمـاهلم      واملهارات واملعلومات للمتدربني الذين
مبستوى أدائهم إىل مسـتوى األداء املعيـاري وهـذا مـا يـدل       االرتفاعبناء على ذلك التغيري وبالتايل 

  .  على جناح الربنامج التدرييب
  : القائمة على التدريب و التعلمإدارة األداء يف املنظمة املدخل اجلديد لنظام  .13

املمارسات التقليدية اهلرميـة، مل تعـد تـتالءم مـع املنظمـات احلديثـة       "رى الباحثة هدى صقر أن ت
وهـذا مـا حييلنـا اىل مـا      ؛1"األفقية  والديناميكية واملبنية على أساس العمليات ،وإدارة فرق العمـل 

يـرون أن إدارة األداء    HARISS &VERONIK"  هـاريس وفريونيكـا  "كـل مـن    طرحه
، واسـتخدام معـايري تركـز علـى املـتغريات الداخليـة        2جيب أن تفصل تبعا الحتياجات املنظمـة 

  :واخلارجية املؤثرة على األداء وعليه فإنه عليها إعتماد أنظمة جديدة  مثل 

                                                
 .122صقر،مرجع سابق،ص  ھدى 1
 4،ص) 2004 ،مركز اخلربات املهنية لإلدارة القاهرة،(،3،ط  نظم تقييم األداءعبد الرمحان توفيق  2
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   إعادة البناء ( إدارة العمليات. (  
   التصميمات املبنية على أساس الفروق. 

  ، أو الشبكات األفقية  العوملة.  
ومن مثة فإن األشكال التنظيمية اجلديدة ال بد أن تتطلب قدرات جديدة جيـب تطويرهـا، وهـذا مـا     

  :جيب أن تركز عليه إدارة األداء وذلك من خالل
   تكامل األداء يف مستويات النظم املختلفة.  
   انفتاح عملية إدارة األداء بني املستويات اإلدارية املختلفة. 

  ركيز على إدارة العمل الت. 

   1.التركيز على التحسني املستمر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    
  :خالصة الفصل

يف سياق ما سبق عرضه وحتليله فإن هذا الفصل قد حاول طـرح مجلـة مـن املفـاهيم ذات العالقـة      
بالتدريب وأمهيته يف استمرارية املنظمة على اعتبار أنه يستهدف أهـم عنصـر مـن عناصـرها وهـو      

                                                
  .مرجع سابق1
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العنصر البشري ، حيث مت استعراض الفلسفات املختلفة الـيت حاولـت معاجلـة موضـوع التـدريب      
مث التطـرق إىل   ،بدءا من الوضعية وحركة العالقـات اإلنسـانية مث الربامجاتيـة    ،نظر شاملةمن وجهة 

علـى اعتبـار أـا مواضـيع      ،أمهية حتديد نوعية العالقة بني كل من التدريب والتعليم والتنمية البشرية
مترابطة نظريا خمتلفة تطبيقيا ، باإلضافة إىل طبيعة العالقة بـني التـدريب وثقافـة املنظمـة باعتبارهـا      

  عامال أساسيا يف جناح العملية التدريبية 
 ،للعمليـة التدريبيـة   اإلسـتراتيجية مت التطرق إىل اإلطار العام للتدريب من خالل عرض األهـداف   مث

ئ والشروط العامة هلا وكذا املقومات التنظيمية واليت من خالهلـا أمكـن التعـرض إىل خمتلـف     واملباد
املراحل اليت جيب أن مير ا تنفيذ العملية التدريبية ، بداية بكيفيـات حتديـد االحتياجـات التدريبيـة     

 ،التـدريب  واليت تعد املرحلة التخطيطية أو األساس الذي ينبين عليه حتقيـق األهـداف املرجـوة مـن    
واليت تنطلق من حتليل هذه االحتياجات على مستوى املنظمة وعلى مسـتوى الوظيفـة وأخـريا علـى     
مستوى الفرد ، هذه االحتياجات الـيت ال ميكـن تشخيصـها إال مـن خـالل مجلـة مـن الطـرق         

طـرق  واألساليب املتمثلة يف االستبيان واملقابلة املالحظة ودراسـة السـجالت والتقـارير كمـا مت الت    
  .كذلك إىل اجلهة املنوطة ا مسؤولية حتديد هذه االحتياجات 

سـبق التطـرق إليـه  فـإن مـا      أما ما تعلق بالعالقة بني استراتيجية التدريب و إدارة األداء فإنه و مما 
  :ميكن اخلروج به هو أن

      ذلـك  األداء ليس جمرد مصطلح يعرب فقط عن مجلة القدرات املوجهة لإلجناز، بل هـو أكـرب مـن
مواصـفات الوظيفـة أو النشـاط، وكـذا      إيلباعتباره نظاما متكامال يشتمل على مدخالت تسـتند  

مواصفات الفرد يف إطار مصـاحل املنظمـة، والـيت يـتم النقـاش حوهلـا بـني املشـرفني أو اإلدارة         
واملوظف من أجل الوصول إيل اختيار مجلة املقاييس واملعايري اليت توجـه مهـام والتزامـات الوظيفـة،     

تيـار أحسـن السـبل العلميـة لتحسـني األداء،      وكذا حدود مسؤولياا وصالحياا، باإلضافة إيل اخ
  .   ومكافئته واليت متثل يف األخري مجلة املخرجات لنظام إدارة األداء

       إن ملخرجات نظام تقييم األداء أمهية قصوى بالنسبة للمنظمة والـيت تعـين باألسـاس اسـتخدامها
ـ  ا كأسـاس للترقيـة كمـا ميكـن     يف تدعيم املهام األخرى إلدارة املوارد البشرية ،ومن أمهها  اعتباره
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اعتمادها أيضا كأساس ملنح املكافآت  ،واألهم اعتبارهـا املنطلـق يف حتديـد االحتياجـات التدريبيـة      
  .والتحسني  تدريبالللعاملني وحتديد  أوجه القصور يف األداء واجلوانب اليت حتتاج إىل 

    رة وختطـيط العمليـة التدريبيـة    هنالك عالقة حيوية بني إدارة و قياس األداء  الـوظيفي وكـذا إدا
تبني من خالل مداخل حتسني األداء واليت جعلت مـن التـدريب األسـلوب األكثـر فائـدة       وهذا ما

مـن خـالل    ميكن الوصـول إليهـا إال   وواقعية يف الوصول ايل أهداف حتسني األداء الوظيفي،واليت ال
يانـات الصـحيحة عـن مسـتوى     إتباع أساليب وطرق منهجية متكن من الوصول إىل املعطيـات والب 

  .أداء األفراد هدف التدريب
وتنطلق هذه الطرق من حتمية تقييم مستوى األداء الوظيفي مـن خـالل مقارنتـه مبجموعـة مـن       

املعايري واملقاييس املوضوعة مسبقا واملعدة انطالقا من طبيعة أوضـاع املنظمـة الداخليـة واخلارجيـة،     
هذا ما تستند إليه مجيـع مـداخل حتسـني األداء الـوظيفي     وكذا من طبيعة كل وظيفة على حدى، و

يف حتديد مدى الفجوة األدائية وتشخيص أسباا احلقيقيـة، وكـذا األفـراد املسـتهدفني بالتحسـني      
األكثـر دقـة    اعتبارهـا وهذا هو املبدأ الذي تقوم عليه طريقة التدريب املوجه بـاألداء والـيت ميكـن    

  .            كثر فاعلية يف الوصول إىل األهداف التدريبية احلقيقيةواأل
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  متهيد
،سنخصـص هـذا   إىل موضوع حبثنا هذا من اجلانب النظري مبختلـف أبعـاده و متغرياته   تطرقال بعد

جمموعـة مـن   إطـار   لـه يف  بغرض التعـرض لواقـع التـدريب    ميدانية للموضوع الفصل لدراسة 
عتمدين علـى معطيـات عينـة خمتـارة مـن      م،مجمع سونلغازاجلزائرية التابعة لُاملؤسسات االقتصادية 

مجلـة مـن النتـائج     خمتلفة متكننا من اسـتخالص  حبثية  مستعملني يف ذلك أدوات هذه املؤسسات،و
  .متكننا يف النهاية مع اإلجابة على تساؤالت الدراسة و منطلقاا

  حمل الدراسة امليدانية  باملؤسسات التعريف :أوال
  جممع سونلغاز ية عن تعريفنبذة . 1

مبوجـب املرسـوم    أو جممـع سـونلغاز حاليـا    )سـابقا  املؤسسة الوطنية للكهرباء والغـاز (نشأت أ
ــم  ــذي رق ــؤرخ يف69-59 التنفي ــة28 امل ــة 1969 جويلي ــدة الرمسي ــادر باجلري  ،الص

الـيت أسسـت    EGAوغـاز اجلزائـر  شركة الكهرباء "،واليت جاءت لتحل مكان 1969أوت01 يف
الشركة بعدة مراحل تسـيريية متعاقبـة مل تـؤثر علـى مكانتـها       هو قد مرت هذ .االستعماريف ظلّ 

أهـم تغـيري هيكلـي عرفتـه     االقتصادية حبكم احتكارها لسوق التموين بـاملواد الطاقويـة،غري أن    
 1 2002سـنة   فيفـري  05املـؤرخ يف   02-01مع صدور القـانون   2002املؤسسة هو سنة 

مـن   39و املتضمن  إنشاء مجلة الفروع املشكلة للمجمع،أين تشكل هـذا امـع الصـناعي مـن     
  .مؤسسات بالشراكة  05الشركات الفرعية و 

  :و من أهم هذه الشركات املتفرعة عن امع نذكر
   .)SPE(شركة إنتاج الكهرباء 

 .)SKTM(شركة الكهرباء و الطاقات املتجددة 

   .)CEEG(هندسة الكهرباء و الغاز شركة 
   .)GRTE(تسيري شبكات نقل الكهرباء شركة 

                                                             
1 01 02052002

2002.pdf-fevrier-5-du-01-02-n-gaz/Loi-distr-Ar/elect-http://demguelma.dz/files/reglementations 
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  )GRTG(شركة تسيري شبكات و نقل الغاز 
شركة : هذا إضافة اىل شركات األشغال اليت تضطلع مبهمات األشغال الكربى و الصيانة واليت من أمهها

،شركة إجناز )KAHRAKIB(الكهربائيركة األشغال و التركيب و ش،)KAHRIF(أشغال الكهرباء 
  .INERGA( 1(املنشآت األساسية 

املديريـة اجلهويـة   )(GRTE(التعريف بالشركة اجلزائرية لتسـيري شـبكات نقـل الكهربـاء    . 2
  ) :سطيف  

،و هـي شـركة   )سـلف ذكـره  ( 02-01،وفق القـانون  2004جانفي  01أنشأت الشركة يف 
شركة تستهدف اسـتغالل و صـيانة وتطـوير شـبكة     ذات أسهم ،متفرعة عن جممع سونلغاز و هي 

نقل الكهرباء،أين حتوز علـى حصـرية نقـل الكهربـاء عـرب الشـبكات يف التـراب الوطين،وقـد         
استهدفت الدراسة يف هذه الشركة املتعددة  الفروع ،املديرية اجلهوية بسطيف الـيت تظـم كـل مـن     

جيجل، والـيت يقـع مقرهـا باحلاسـي     سطيف، جباية،غرب واليـة ميلة،بسـكرة،  : الواليات التالية 
  .ببلدية سطيف 

  :معطيات عن املؤسسة ذات عالقة مبوضوع الدراسة 2.2
 2012بالنظر اىل املعطيات املتوافرة عن الشركة،و املتعلقـة بالتـدريب و التكـوين، فإنـه يف العـام      

ــتفاد  ــهم  3002اس ــدريب من ــن الت ــف م ــار، 1379موظ ــدس، و  1495إط  128مهن
مـن   %8فقـط مـن رقـم األعمـال أي      % 0.95يزانية التدريب بلغت نسـبة  عامل،كما أن م

مـن أهـداف   %79يوم تدريب يف السـنة و لكـل فرد،وحيـث     22حجم األجور،و ذلك مبعدل 
و (تسـيريية  كانـت موجهـة فقـط ألهـداف      %21التدريب كانت موجهة ألهداف تقنية مقابل 

  .2)هذا طبعا عائد لطبيعة النشاط الذي متارسه املؤسسة 
املديريـة اجلهويـة   )( KAHRIF(نبذة تعريفية عن الشـركة الوطنيـة ألشـغال الكهربـاء     .  3

  ):سطيف

                                                             
  http://www.sonelgaz.dz/?page=article&id=4 : التعریف بالمجمع متوفر على الرابط1
 
 http://www.grte.dz/spip.php?article144ھذه المعطیات متوفرة و بشكل أكثر وضوحا على الرابط  2
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الشركة الوطنية ألشغال الكهرباء عن الشركة األم سونلغاز بعـد إعـادة هيكلتـها يف أكتـوبر      انبثقت
برأمســال قــدر ب  )SPA(حتولــت املؤسســة اىل شــركة ذات أســهم  1989،و يف ســنة 1982

مليـار دينـار ،غـري أن الشـركة أعيـد       5دينار و برقم أعمال حايل يقدر بــ   1000.000.000
،حيث كانت قـد اكتسـبت خـربة و كفـاءة يف     1 2006سنة ) جممع سونلغاز(دجمها يف الشركة األم

ميدان أشغال الكهرباء بشكل غري مسـبوق و هـذا مـا أهلـها للحصـول علـى شـهادة األيـزو         
9001/2000 iso1801، و شهادة األيـزو  2 2002 يف نوفمرب isoقـد اسـتهدفت الدراسـة     و

و اليت تضـم واليـات  بسـكرة،و مسـيلة،و بـرج      ) املديرية اجلهوية (فرع الشركة يف والية سطيف 
  . بوعريريج

   SDE estشركة توزيع الكهرباء للشرق . 4
مليار  20: بـ برأس مال اجتماعي يقدر 2006/01/01مت إنشاء شركة سونلغاز توزيع الشرق يف 

استغالل، صيانة وتطوير شبكات توزيع الكهرباء والغاز، حسب املعايري  :وتتمثل مهمتها الرئيسية يف. دينار
املعتمدة من جانب األمان، اإليصال وتسيري الزبائن اجلدد، ضمان استمرارية وجودة اخلدمات بأقل 

 أولأما مقر الشركة يف و الية سطيف فهي متواجدة حبي  والية من شرق الوطن،) 16(التكاليف على 
  .مدينة سطيف 1954نوفمرب 

فهـي تظـم رئـيس مدير ) اهليكل التنظيمي املعياري للمديرية العامة للتوزيع(أما بالنسبة ملنظام الشركة 
، مديريـة تقنية ، مديرية للمالية واحملاسبة، مديرية للتجارة والتسويق، دائرة للموارد البشرية(PDG) عام

للغاز، مديرية تقنية للكهرباء، مديرية للمنشآت الكربى، مساعد مكلف بـاألمن الـداخلي للمؤسسـة، 
  .باإلضافة إىل بعض املصاحل املساعدة األخرى

  :عينة الدراسة و أدوات مجع البيانات : ثانيا
  :عينة الدراسة ومسوغات و طريقة اختيارها.  1

                                                             
1   2013شركة أشغال الكھرباء، اإلتفاقیة الجماعیة لشركة كھریف،فیفري  

2 Annuaire des enterprise certifiees iso 9000, ministère de l’industrie, direction générale de la 
regulation et de la normalistion, September 2005. 
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ا هذا إىل طبيعة موضوع الدراسة،الذي اختص بفهم معامل إستراتيجية التـدريب و  بحثناستند اختيار عينة 
سياق إدارة املعرفة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية،  وعلى اعتبار أا اختصـت مبوضـوع املعرفـة و    

و املهندسني اإلطارات اشتملت على مجلة األفراد من  1فإن العينة يف هذه الدراسة كانت قصديهالتدريب 
  :و ذلك ل)   من ناحية جمموع األفراد الذين استفادوا من تدريب( غري حمددحيث أن جمتمع دراسة كان 

 . طبيعة املهام و الوظائف و املسؤوليات املُسندة إليهم و تعقيدها و املعارف املطلوبة ألدائها.أ  

وظائفهم سواء داخـل املؤسسـة أو يف   يف جمال ) تكوينية(ضرورة استفادم من دورات تدريبية  . ب
 مراكز تكوينية متخصصة

  . أن يكون موظفا دائما و ليس متعاقدا. جـ
  :)05(التفصيل العددي تمع الدراسة املتضمنة يف اجلدول وفيما يلي جمموعة اخلصائص و 

جمموع اإلطارات و   املهندسني  اإلطارات   الشركة 
  املهندسني

  اموع  العمال املهنيني

KAHRIF 60  45  105  545  650  
GRTE   40  142  182  220  402  

SDE est   122  234  356  240  596  
  1648  1245  643  421  222  اموع

  

  

  

  

  
                                                             

I.خيدم أهداف دراسته وبناءا على معرفته دون أن يكون هناك قيود أو شروط غري اليت  بالنسبة للباحث بناءا على ما أين يكون اختيار العينة القصدية
أو غريها، وهذه عينة غري ممثلة لكافة وجهات النظر ولكنها تعترب أساس متني  أو االختصاصيراها هو مناسبة من حيث الكفاءة أو املؤهل العلمي 

  .ة مناسبة للباحث حول موضوع الدراسةللتحليل العلمي ومصدر ثري للمعلومات اليت تشكل قاعد
 

16%

28%56%

توزيع أفراد جمتمع البحث حسب كل شركة

KAHRIF

GRTE 

SDE est 
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و بناءا على املعطيات السابقة،و على ما توفر لنا من معطيات ومن أفراد تتوافر فيهم الشروط السالفة الذكر 
  ): 06(فإن عينة حبثنا هذا قد كانت بالشكل التايل يف اجلدول رقم 

  املهندسني    اإلطارات   الشركة 
ــع   جمتمــ

  الدراسة
ــة  عينــ

  الدراسة
  عينة الدراسة  جمتمع الدراسة

KAHRIF 60  10  45  22  
GRTE   40  20  142  37  

SDE est   122  26  234  30  
  145  89  421  56    222  اموع

من خالل اجلدول السابق يتضح أن جمموع العينة حبسب كل شركة من الشركات موضوع الدراسة 
أي أن عينة الدراسة  ).حتكم عايل(مهندس  89إطار و  56فردا من بينهم  145بـ امليدانية تقدر 
أن وحدة التحليل ستجمع بني  إىلو من املهم اإلشارة  ،من حجم اتمع األصلي %23ميثل ما قدره 

منطلقات الدراسة و ،وحيث أن )القصدية(طبيعة العينة ،حيث أن عينة واحدةاإلطارات و املهندسني يف 
املستوى أفراد العينة حنو مؤشرات الدراسة حبسب موضوعها ليس بصدد فهم الفروق بني استجابات 

متطلبات إدارة املعرفة و بناء إستراتيجية توصيف و تقفيعلى  - أي الدراسة– ،و لكن ستركزالوظيفي
  .بشكل كلي التدريب يف املؤسسة 
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  أدوات مجع البيانات. 2

  )األداة األساسية للبحث(  االستبيان 1.2
اعتمد الباحث على أسلوب التحـري املباشـر باسـتخدام االسـتبيان      قصد استيفاء جزء من الدراسة،

الذي أصبح الطريقة املناسبة  مدى تطابق وجهة نظرنا ونتائج الدراسة النظريـة مـع مـا تـراه العينـة      
إذ أن اعتمادنا على االستبيان،إمنا جاء كنتيجـة لسـد الـنقص احلاصـل     . املختارة من جمتمع الدراسة

حـول موضـوع الدراسـة مـن جهـة،      -أو صعوبة احلصول عليهـا /توفرها و لعدم –يف املعلومات 
   .وكوسيلة فعالة الستقصاء أراء املهتمني وذوي الصلة مبوضوع الدراسة

   :هيكل االستبيان .أ
حمـاور رئيسـية،    مخسـة بوبـت يف  ، )42( من خالل تضمنه أربعون و واحد سؤالاالستبيان  بناء مت

ولقد مت إعداد األسئلة طبقا لألنواع املتعارف عليهـا يف جمـال منهجيـة االسـتبيان، حيـث أخـذت       
األسئلة ذات النوع املغلق اليت حتتمل إجابة حمددة حصة معتربة من األسـئلة، لكـي تتـيح لنـا حتديـد      

أسـئلة االسـتبيان، كمـا تسـهل      أراء أفراد العينة بشكل دقيق فيما يرتبط بأهم املواضيع اليت تناولتها
  .spssبرنامج احلزم اإلحصائية االجتماعية لنا عملية تفريغها ضمن 

اعتماد طريقة األسئلة املفتوحـة بالنسـبة لـبعض القضـايا الـيت حتتمـل جمموعـة مـن         إىل  إضافة
ل اإلجابات، وذلك بوضع جمموعة من االختيارات املوافقة هلذا النوع مـن املسـائل، مـع تـرك اـا     

39%

61%

إطار

مھندس
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ولقـد مت   .للوقوف علـى آراء أفـراد العينـة بشـكل صـحيح      -بوضع عبارة أخرى-مفتوحا دائما 
وضع مالحظة يف مقدمة االستبيان لترك احلريـة للمسـتجوب يف التعليـق علـى أي سـؤال وارد يف      

   :ولقد مت تبويب أسئلة االستبيان كما يلي .استمارة االستبيان إلثراء املوضوع
يتضـمن أسـئلة عامـة، الغـرض منـها مجـع       وسوم مبحور البيانات الشخصية و و امل: احملور األول

طبيعة التكوين الـذي اسـتفاد منـه املسـتجوب      إىلإضافة  بيانات ومعلومات ختص الفرد املستجوب
  .06إىل غاية السؤال  01وتضم األسئلة من . و مكانه

ي يف إستراجتية التدريب واهليكل التنظيم بنياملرتبطة بـ عالقة باألسئلة  احملور اخلاص وهو:يناحملور الثا
  . 16اىل غاية السؤال  07املؤسسة االقتصادية اجلزائرية و يضم األسئلة من السؤال رقم 

يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية و  الثقافة التنظيميةب التدريبإستراجتية  بنييبحث يف عالقة :  لثالثاحملور ا 
  .24ىل غاية السؤال إ 17يضم األسئلة من السؤال رقم 

 26و يبحث يف العالقة بني إستراتيجية التدريب و القيادة و يضم األسئلة من السؤال رقم :  احملور الرابع
  .33إىل غاية السؤال 

و يبحث يف العالقة بني إستراتيجية التدريب و البعد التكنولوجي و يضم األسئلة من  :احملور اخلامس
  .41ال إىل غاية السؤ 34السؤال رقم 

  ):صدق و ثبات االستبيان(اخلصائص السيكومترية ألداة مجع البيانات .ب
  الصدق الظاهري(صدق االستبيان: (  

لقد حرص الباحث قبل نشر استمارة االستبيان على إخضاعه لعمليـة التحكـيم مـن قبـل أسـاتذة      
،إضـافة إىل مسـؤولني يف املؤسسـات  حمـل الدراسـة      ، علم النفسعلم االجتماع خمتصني يف جمال 

هذا اإلجـراء مطلـوب يف مثـل هـذه األعمـال      امليدانية و حتديدا مسؤويل املوارد البشرية،أين كان 
دقة األسـئلة، وابتعادهـا عـن الغمـوض،     (قصد التأكد من سالمة بناء االستمارة من خمتلف اجلوانب 

محلها للتناقضات، اختبـار مـدى جديـة أفـراد العينـة يف       تغطية األسئلة جلميع عناصر الدراسة، عدم
  ).التعامل
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بعد االنتهاء من إخضاع االستبيان للتحكيم، قمنـا بوضـعه يف اختبـار أويل قصـد معرفـة مـدى       و
إمكانية عمله بشكل مالئم، واستخراج النقائص والسلبيات الـيت قـد تشـوبه، خاصـة التكـرار أو      

ليت قد جتعل من أفراد العينة يشعرون بامللـل، ممـا يقـودهم لعـدم     طول األسئلة والغموض والتعقيد، ا
،وقد كانت هنالك مجلة من املأخذ بالفعـل مـن طـرف احملكمـني      التعامل مع االستبيان بشكل جدي

  :على االستبيان يف صياغته األولية
حيث كان االستبيان يف شكل قياس اجتاهات مما مل يساعد علـى فهـم األسـئلة  و صـعوبة      -

  .صياغتها و فقراا و عدم توافق بعض األسئلة مع االختيارات املطروحة
اشتملت بعض األسئلة على أكثر من مؤشر مما أثر علـى إمكانيـة فهـم األسـئلة و اهلـدف       -

مت تعديلها حبيث حذفت بعض املؤشرات اليت فهمـت علـى أـا مترادفـات فقـط       ، لذامنها
  .مؤشرات كانت متضمنة يف أسئلة أخرى مت إعادة صياغة أسئلة حتمل ، كماللمصطلح

بعد األخذ بعني االعتبار للمالحظات اليت صدرت عـن األسـاتذة احملكمـني، باإلضـافة إىل مـا مت      و 
استنتاجه من نقائص، مت ضبط أسئلة االستبيان وصياغتها بشكل ـائي، لتكـون يف شـكل اسـتمارة     

  .االستبيان الواردة يف املالحق
 ثبات االستبيان :  
مبعـىن أن هــذه    األداةحنصـل عليهـا مـن تطبيـق      الـيت الثبات مبدى الوثوق بالدرجات خيتص 

تعـود إىل أخطـاء الصـدفة ، فهـو يعـىن دقـة        الـيت الدرجات أو النتائج جيب أال تتأثر بالعوامـل  
معامـل ألفـا   علـى   الباحـث باالعتمـاد   قـام  االختبـار لتأكد من ثبات و لاالختبـار أو اتساقه ،

االتسـاق   قيـاس و الذي يعد من أكثر مقاييس الثبـات عمليـة و ذلـك مـن خـالل      ،  كرونباخ
بصـفة   األسـئلة مع بعضها الـبعض ومـع كـل     األسئلةاتساق  أين ميكن أن يعطي صورة عن الداخلي

  :املعادلة التاليةمث يتم حساب معامل الثبات و ذلك من خالل  . عامة
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 .ميثل معامل ألفا كرونباخ :  αحيث 

n   :متثل عدد املتغريات الفرعية.  
s² :تباين املتغريات الفرعية.  
أين مت  بطريقة عشوائية فردا ممن عينة الدراسة مت اختيارهم 15 استجاباتعليه فقد مت االعتماد على و

،و  spss  االجتماعيةعلى مرحلتني مث إستدخال بيانام يف برنامج احلزم اإلحصائية  استجابامتسجيل 
و يف هذه احلالة فإن  α =0.68كانت قيمته  أين،معامل ألفاكرونباخإتباع اخلطوات الضرورية يف حساب 

  . بشكل مقبولثبات أداة مجع البيانات ميكن أن نقر أنه ثابت 
  :بيان أعداد االستمارات املقبولة . جـ

  

  
  
  

السابق يتضـح أن عـدد االسـتمارات املقبولـة للتحليـل كانـت       ) 07(إذا من خالل اجلدول رقم 
  .من العينة األصلية 145فردا من ما عدده  122أي ما عدده  %84.13نسبتها 

  )حبث ميداين مساندة كأداة(املقابلة. 2.2

                                                             
املقترحة يف استمارة البحث رغم وضوحها، أو وقوع الفرد يف تناقضات يف  أغلب األسئلةيعود سبب إلغاء  هذه اموعة من االستمارات لعدم إجابة املستجوبني على  11

 .إجاباته 

  النسبة املئوية   العدد   البيان 
 %100  145  املوزعةعدد االستمارات 

 %5  07  عدد االستمارات املفقودة

  % 11  16  1عدد االستمارات امللغية

 %84.13  122  عدد االستمارات املقبولة
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بغرض التعرف على مجلة من املؤشرات املرتبطة بتدبري عمليـة تـدريب األفـراد و نقـل املعـارف و      
ذات أسـئلة  ) كـأداة مسـاندة جلمـع البيانـات     (اخلربات بينهم،فإن الدراسة قد اعتمدت أداة املقابلة

يقــوم فيهــا بتحديــد األســئلة      من خالهلا ميكن للباحـث   التـيالطريقة وهـي ،مفتوحة
صـياغة و ترتيبـا، و لكـن تعطـى للمبحـوث احلريــة فــي التوســع فــي اإلجابــة      

  .1و قـد يكـون هـذا بـدفع مـن الباحـث دون اخلروج عن املوضوع
حمـل الدراسـة،و    و عليه فقد مت إجراء مجلة من املقابالت مع جمموعة مـن املسـؤولني يف الشـركات   

ـذه   االسـتعانة أيـن مت   الذين هم على عالقة مباشرة بنشاط التـدريب و إدارة املـوارد البشـرية،   
املقابالت يف التحليل و إجراء مقارنـات بـني اسـتجابات املبحـوثني و املعطيـات املسـتقاة مـن        

ـ  املقابالت اليت أجريت،و هذا بغرض  ة بتسـيري املعرفـة و   تسليط الضوء على مجلة من القضـايا املرتبط
، وبغـرض  تكوين األفراد و كذا فهم إمكانية تـوافر متطلبـات إدارة املعرفـة يف هـذه املؤسسـات     

اإلطالع على حمتواها و معاينتها فإنه ميكن الرجـوع اىل مالحـق الدراسـة أيـن مت تضـمينها حتـت       
  . دليل املقابالتمسمى 

   )اإلستبيان(طرق املعاجلة اإلحصائية ملعطيات امليدانية: ثالثا
    spssاحلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية برنامج .1

تتعدد طرق حتليل البيانات املستقاه مـن ميـدان البحث،فـاألداة مرتبطـة ارتبـاط حيـوي بطبيعـة        
املوضوع و أهدافه و متطلباته،و عليه فإن اعتمادنـا برنـامج التحليـل اإلحصـائي و املعـروف بــ       

مل ) IBM SPSS 20و حتديـدا نسـخة   (  spssاحلزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة    برنامج 
يكن اعتباطا  إمنا تأسيسا على متغريات الدراسة و طبيعـة وحـدة التحليـل املسـتهدفة يف موضـوعنا      
هذا،و إن اعتمادنا هلذه األداة ال ميكـن أن تطغـى علـى روح التحليـل و اسـتقراء األرقـام و مـا        

  .ن و استنتاجاتوراءها من معا
و عليه فإن استغاللنا هلذه األداة كان مؤسسا يف البدايـة علـى جمموعـة مـن املراحـل الضـرورية و       

  :املنهجية و اليت نوردها كما يلي 

                                                             
 .197،ص 2006بوزيد صحراوي و آخرون،الطبعة الثانية،دار القصبة، ،ترمجة،منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانيةموريس أجنرس 1



  

  

 202 

رموز كميـة رقميـة،وذلك مـن خـالل      إىلترميز اإلجابات املقترحة بتحويل االستجابات الكيفية  -
ـ 01إعطاء اإلجابة نعـم القيمـة    نفسـه بالنسـبة لبقيـة     و هـو األمـر   02ة ال القيمـة  ،و اإلجاب

  .و ذلك يف نافذة التعريف باملتغريات على صفحة الربنامج. االختيارات
  .البياناتصفحة  إدخال البيانات اّمعة من استمارات البحث، و املُرمزة على -
و النسـب  املُالحظَـة، التكـرارات  تني إحصائيتني أساسيتني مهـا  يقاستخراج اليت اعتمدت على طر -

املئوية ملعرفة اجتاه استجابات األفراد حنو كل مؤشر من مؤشرات الدراسـة املتعلقـة باألبعـاد األربعـة     
لتـدريب يف املؤسسـات حمـل    إلدارة املعرفة و ارتباطها بنجـاح إسـتراتيجية ا  )  األربعة(أو املتطلبات 

 .الدراسة

  )²اختبار كا(مقياس كاي مربع  . 2

و هو من بني أهم االختبارات اإلحصائية الالبارامترية اخلاص بقياس البيانـات الكيفيـة،و هـو يعتمـد     
ملعرفة إمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مجلة من املشـاهدات املالحظـة ميـدانيا و الـيت     

ـ     fe 1، وبني املشاهدات املتوقعة أو النظرية foيرمزهلا بـ  ود فـروق يف  و اليت تفتـرض عـدم و ج
االختيارات،ويكون االستدالل يف هذا االختبار مرتبطا بعـدد العينـات بشـكل أساسـي و بطبيعـة      

،أما يف حالـة العينـة الواحـدة فإننـا     2...)مواقف، اجتاهات (البيانات اليت جيب أن تكون امسية كيفية 
خصـائص العينـة   و الـيت تعـين مطابقـة    (يف حالـة  املطابقـة    ²ختبار كاا استخدامبذلك بصدد 

  .)خلصائص اتمع 
،و يف االختبـار يف حالـة االسـتقاللية   حالة وجود عينيتني أو أكثر فـنحن بصـدد اسـتخدام    أما يف 

نـا علـى   دللمطابقـة حبكـم اعتما   ²كاالة اختبار ححالة حبثنا هذا طبعا فإن احلالة األكثر مالئمة هي 
األفـراد حنـو مؤشـرات     اجتاهـات يف  مواقف عينة واحدة و استهدافنا ملعرفة مدى وجـود فـروق  

يف حالـة املطابقـة عـن طريـق املعادلـة       ²x،ويتم حساب قيمة الدراسة املرتبطة مبنطلقاا االفتراضية
  :التالية 
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∑( )=²X 1حيث:    

Fe : التكرارات املتوقعة  
Fo :التكرارات املالحظة 

  :البسيطة عن طريق املعادلة التالية كما يكون احتساب درجة احلرية يف حالة اجلداول 
Df  =) 2 .)1 -عدد االختيارات   

و الـذي معنـاه أن الباحـث متأكـد بنسـبة       α  =0.05و يف حالة عينتنا سيكون مستوي اخلطـأ  
 .%05و بنسبة خطأ تقد ر بـ  95%
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  :متهيد
اليت ستستند إليها الدراسة يف والدراسة امليدانية،من  املستقاةسيحاول هذا الفصل حتليل و تفسري البيانات 

تقفي مجلة االرتباطات بني متغريات الدراسة و اليت نقصد ا حتديدا متطلبات إدارة املعرفة و إستراتيجية 
ص عينة الدراسة ،أما احملور الثاين فمرتبط اور أساسية أوهلا خصائالتدريب،و ذلك من خالل مخسة حم

الثقافة ب التدريبإستراجتية ،أما احملور الثالث فمتعلق بيإستراجتية التدريب واهليكل التنظيم بنيعالقة مبحور 
إستراتيجية التدريب و ،أما اخلامس فيتعلق بإستراتيجية التدريب و القيادة،أما احملور الرابع فمرتبط بالتنظيمية

  .التكنولوجيالبعد 
 خصائص عينة الدراسة  .1

 نوع اجلنس ألفراد عينة الدراسة 1.1

مع رسم بياين (ميثل التوزيع النسيب ألفراد العينة حسب اجلنس) 80(اجلدول رقم 
  1)توضيحي

  
 

 
 
 

  
 

  
  

نس الذكور على جـنس اإلنـاث،و بنسـبة جـد     ج من خالل اجلدول السابق ميكن مالحظة تغلب
و هـذا مـا يـربره     ،%7.4و حيث نسبة اإلناث قدرت بــ   %92.6أين مثلت نسبة الذكور عالية

                                                
  نتائج استمارة البحث 1

  %  ت  اجلنس
 92,6 113  ذكـر

 7,4 9  أنثـي

 100,0 122  اموع
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الطـابع امليـداين،و   طبيعة املهام واألعمال املوكلة للموظفني يف هذه املؤسسات و اليت تعتمـد علـى   
سـندة إلـيهم أوامـر املهمـات املتعلقـة      املوظفني املُ جنس هذا ما ميكن مالحظته بسهولة يف طبيعة

  .نية و التقنية ذات الطابع اليدويباألعمال امليدا
 إىلأيـن الحظنـا توجيـه عنصـر اإلنـاث      و هذا أيضا ما أثبتته معاينتنا أثناء إجراء دراستنا امليدانية 

حـني  األعمال اإلدارية و املكتبية رغم كوم ذات اختصاصـات مرتبطـة باألعمـال اهلندسـية،يف     
ورؤيـة   إرجاعـه إىل عامـل ثقـايف   ميكن عنصر الذكور،وهذا ما  إىلتسند األعمال امليدانية و التقنية 

شـحن   اجتمـاعي كنسـق   االقتصـادية كذلك إيل املؤسسـات   امتدتو اليت يف تصورنا، جندرية
    .دت بالتايل تلك الفواصل الوظيفيةداجلنسية و اليت ح بتلك الفواصل

 :د عينة الدراسة خاصية السن ألفرا . أ

مع رسم بياين  (ميثل التوزيع النسيب ألفراد العينة حسب العمر) 90(اجلدول رقم   2.1
  :)توضيحي

  

  

  
  

ب السن فيتضـح لنـا أن أغلبيـة أفـراد العينـة      من اجلدول السابق و املتعلق بتوزيع أفراد العينة حس
 %10.7و إذا مـا أضـفنا هلـا نسـبة      %59.8هم من فئة الشباب و ذلك بنسبة قدرت بــ  

سـنة فتصـبح النسـبة الكليـة مقـدرة بــ        ]30-20[ و اليت متثل الفئة العمريـة مـن    املتبقية

  %  ت  السن
]20  -30]  13 10,7 

]30-40]  73 59,8 

]40-50 ]  24 19,7 

 9,8 12 50أكثر من 

 100,0 122  اموع



 

 

 - 207 

يف حـني   %19.7 ]50-40[يف حني بلغت نسبة من ينتمـون للفئـة العمريـة مـن      70.5%
  .% 9.8سنة  50سن أكرب من  هم يفبلغ من 

 وعليه فإن املؤسسات حمل الدراسة هلا ميزة وجود عمالة أكثـر فعاليـة و قـدرة علـى اإلبـداع و     
أيـن  )  08انظـر اجلـدول رقـم    (األهم القابلية للتعلم و التدريب،و هذا ما يدعمه اجلدول التايل 

لى شهادات جامعيـة مبعـىن وجـود تكـوين قاعـدي      يوضح أن غالبية األفراد هم من احلاصلني ع
يمكن من تشكيل نواة صلبة من املوارد البشرية الـيت ميكـن أن نطلـق عليهـا رأس مـال فكـري        

  .للمؤسسة
  املؤهل العلمي  3.1

 )مع رسم بياين توضيحي (املؤهل العلميميثل التوزيع النسيب ألفراد العينة حسب ) 10(اجلدول رقم 
1:  

  %  ت  تعليمياملستوي ال

 36.1 44  ثانوي - 

 63,9 78  جامعي - 

 100,0 122  اموع

  

  
  

اصـلني  احلفـراد  ية أفراد العينة املسـتجوبة هـم مـن األ   أن غالبيتضح لنا  دول السابقمن خالل اجل
من جممـوع املسـتجوبني يف حـني مثـل مـن       %63.9أين مثلوا ما نسبته  جامعية على شهادات

ختـارة و  و تعود هذه النسـب لطبيعـة مفـردات العينـة املُ    ،%36.1ه هلم مستوى ثانوي ما نسبت
لفئات اإلطارات و املهندسني و الذين كان هلـم احلـظ األوفـر يف االسـتفادة      اليت كانت مقصودة

                                                
 نتائج استمارة البحث1
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 اختيـار من التدريب،حبكم طبيعة الوظائف و املهام و املسـؤوليات املوكلـة إلـيهم أيـن ارتأينـا      
   .راهنةخلدمة أهداف الدراسة الهؤالء 

  :الدرجة الوظيفية 4.1
مع رسم بياين  (الدرجة الوظيفيةميثل التوزيع النسيب ألفراد العينة حسب ) 11(اجلدول رقم 

  :1 )توضيحي
  

  %  ت  الدرجة الوظيفية
 35.2 43  إطار - 

 64.7 79  مهندس  - 

 100,0 122  اموع

  

  
  

ـ     ة املهندسـني وذلـك بنسـبة    من اجلدول السابق يتضح لنا أن أغلب املسـتجوبني هـم مـن فئ
و قـد مت اختيـار   ،%35.2يف حني أن اإلطارات قدرت نسبتهم يف العينة املسـتجوبة بــ    64.7%

  ).التدريب،إدارة املعرفة(هاتني الفئتني حتديدا الرتباطهما بشكل أكرب بطبيعة متغريات الدراسة 
عمـال  (هـذه الشـركات   إضافة إىل أن أغلب من هم من فئـة التقنـيني أو العمـال املهنـيني يف     

هم من فئة املتعاقدين و الـذين ال تتوافـق ظـروفهم املهنيـة     ) التحكم مستوى أدىن و عمال التنفيذ
  .مع شروط اختيار عينة الدراسة

  
  

                                                
 نتائج استمارة البحث1
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  عدد سنوات اخلدمة 5.1
مع رسم  (سنوات اخلدمة ألفراد العينة الوزيع النسيب ألفراد العينة حسبميثل ) 12(جدول رقم 

  :1 )بياين توضيحي
  

 %  ت  دمةعدد سنوات اخل
  

 24,6 30  سنوات 5أقل من 

10-15  56 45,9 

15-20  11 9,0 

20-25  07 5,7 

 14,8 18  سنة فما أكثر 25

 100,0 122  اموع

  

  
  

سـنوات قـدرت    10من خالل اجلدول السابق يتضح لنا أن الـذين تقـل مـدة خدمتـهم عـن      
جـات التعلـيم العـايل أي احلاصـلني علـى      وهم ميثلـون يف الغالـب خمر   %45.9نسبتهم بـ 

أو يف ختصص مرتبط بعلوم التسـيري و اإلدارة،و هـذا اعتمـادا علـى      شهادات جامعية إما مهندس 
و كـذا اجلـدول    08انظـر اجلـدول رقـم    (شكل عينتنا املكونة حصرا من إطارات و مهندسني

عاليـة عنـد مرحلـة     و هذا ما يعين أن هذه املؤسسات حتوز على كفـاءات ذات مـؤهالت  ) 09
  .التوظيف أي أن هلا تكوين قاعدي
                                                

 نتائج استمارة البحث1
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يسـمح هلـا بإيفـاء مبتطلبـات      أا تعد من األجيال اجلديدة املتقلدة للمسؤوليات ممـا  إىلإضافة  
و % 24.6سـنوات بــ    05مـدة خدمتـهم عـن    ،هذا إضافة إىل من تقـل  شكام املتجددة

أما مـن تزيـد مـدة خدمتـهم عـن      ،اصفات و املو الذين تتوافر فيهم بطبيعة احلال نفس املؤهالت
و هم ميثلـون مرحلـة مـل قبـل اإلصـالحات الـيت        %14.8سنة فقد قدرت نسبتهم بـ 20

، أمـا مـن كانـت مـدة      1أي مرحلة ما قبل إنشاء الفروع املكونة للمجمـع  عرفها جممع سونلغاز
  .%14.7سنة فقد كانت نسبتهم باإلمجال 20 إىلسنة  15خدمتهم من 
وجـود جـيلني خمـتلفني ولكـن     كن أن يعطينا صورة رقمية و عددية عن واقع يقـول ب و هذا ما مي

حيمل كالمها منطني خمتلفني من املعرفة األول حيمل معه معارف ظاهريـة مؤسسـة علـى تكوينـهم     
املختلفـة، ميكـن أن   القاعدي و األخر حيمل معارف كامنة حبكم مدة خدمتـه الطويلـة و جتاربـه    

  . بناء إستراتيجية تدريبية ناجحةرافعة أساسية يف -ال منطي املعرفةأي ك –ميثل تكاملهما 
  الغرض من التدريب 6.1

 والغرض من التدريب الذي استفادميثل الوزيع النسيب ألفراد العينة حسب ) 13(جدول رقم 
  2:  )مع رسم بياين توضيحي (منه

  
  

  

                                                
 .أنظر الفصل السابق،عنصر التعريف مبجال الدراسة املكاين  1
 نتائج استمارة البحث 2
 

  %  ت  االختيارات
 17.2 21  املوظف اجلديد توجيه

 22.1 27  املعارف لتجديد التدريب

 4 04  تدريب بغرض الترقية

 52.5 64  التكوين أثناء العمل

من أجل /تدريب للموظف اجلديد
 4.9 06  .التدريب أثناء العمل/الترقية

 100 122  اموع
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األفراد حنو طبيعة التدريب الـذي تلقـوه خـالل مـدة      استجاباتيعطينا اجلدول السابق صورة عن 
ـ   % 52.5ام،أين أقر ما نسبته خدمتهم يف مؤسس أن نـوع التـدريب الـذي    جوبني تمـن املس

 و الـذي نعـين بـه   )formation à propre moyen(هو التدريب أثنـاء العمـل   ،منه استفادوا
  .يف إطار اخلدمةذلك التدريب الذي يتم 

ـ     أي أن املدربني هم من املشرفني املباشرين عن املـوظفني   ة يف يف العمـل حيـث يـتم نقـل املعرف
أقـروا بـأن نـوع التـدريب الـذي       % 22.7ه،يف حني أن ما يقدر نسبته بـ مكان العمل نفس

يف إطـار  (formation de perfectionnement)تلقوه هو كـان بغـرض جتديـد املعـارف     
بـأن  ،%17.2ختصصام التقنية اليت تعرف تغريا و تطورا متسارِعا،يف حـني أجـاب مـا نسـبته     

إدماجـه يف فضـاء العمـل و     وتوجيـه املوظـف اجلديـد     لقوه كان بغرضطبيعة التدريب الذي ت
  .املؤسسة

يف حني أن نسبة من أقروا بأن التدريب الذي اسـتفادوا منـه و الـذي كـان بغـرض الترقيـة مل        
وزنـا   ال ميثـل  التدريب يف املؤسسة وبشـكل عـام  منه أن  فهمو هذا ما ميكن أن ن %04يتجاوز 

ترقية أي أن نظام الترقية يف هذه املؤسسات خيضـع ملعـايري أخـرى ال تتعلـق     أو أمهية يف إمكانية ال
مبا استفاد منه املوظف من تدريب،يف حني أن من إستفاد مـن أغلـب صـيغ التـدريب السـابقة مل      

أو (و هذا ما يحيلُنا للقول بـأن هنالـك عـدم تنـوع يف أهـداف التـدريب        %5تتجاوز نسبته 
هغيص.(  

  
  
  
  



 

 

 - 212 

  
  
  كان التدريبم 7.1  

مع رسم بياين  (مكان إجراء التدريب حنو العينة حسب ألفرادالتوزيع النسيب  ميثل) 14(جدول رقم 
  :1 )توضيحي
  

  %  ت  االختيارات

 31,1 38  املنظمة داخل - 

 56,6 69  املنظمة خارج - 

 12,3 15  السابقني معا االختيارين - 

 100,0 122  اموع

 

 
 اسـتفادوا لنا أن أغلب املستجوبني أقروا بـأن مكـان التـدريب الـذي     السابق يتضح من اجلدول 

املتخصصـة   املـدارس  بـه   ،و هـو مـا يقصـدون   %56.6منه كان خارج املنظمة وذلك بنسبة 
 البـواقي  أم  IFEGعـني مليلـة  ب املعهـد الـوطين الكهربـاء والغـاز     و هيالتابعة للشركة األم 

، و اللـذان يضـطلعان مبهـة التكـوين التقنيـة       ETB املدرسة التقنية مع سونلغاز بالبليـدة و
  .املرتبطة بوظائف التقنيني و املهندسني

                                                
 بحثنتائج استمارة ال 1
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الـذي يضـطلع بـالتكوين يف    ) اجلزائـر العاصـمة  (إضافة إىل مركز اإلتقان اإلداري بنب عكنـون  
أن مكـان   % 31.1، يف حـني أجـاب مـا يقـدر نسـبته      جمال التسيري و املالية و املنامجنـت 

أي خالل مزاولـة األعمـال و هـذا يعـود لطبيعـة األعمـال و       ؛إطار املؤسسةالتدريب كان يف 
درِحاجات املتكذلك ب.  

أن التـدريب الـذي تلقـوه      % 12.3يف مقابل ذلك كانت إجابات من قدرت نسـبتهم بــ   
تكوين داخـل املؤسسـة و خـارج املؤسسـة،و هـذا      السابقني أي  االختيارينكان جيمع بني كال 
أوجه خمتلفة للتكوين و األهم وجود قاعـدة و بنيـة حتتيـة مـع سـونلغاز       ما يؤشر على وجود

توافرهـا علـى الوسـائل التدريبيـة      إىلإضافة ،ايهمخدتسعلى معرفة و دراية باملتطلبات التدريبية ملُ
   .التخصصات الوظيفية يف املؤسسةو املدربني ذوو العالقة املباشرة بطبيعة 

 : أفراد العينةحتليل آراء و استجابات   .2
 اجلـزء  تضـمنها  الـيت  البيانات املستقاة مـن اسـتجابات األفـراد    وحتليل هذا اجلزء عرض يتناول
 122الــ  (من االستمارة،و اليت مت توزيعها على جمموع األفـراد املكـونني ألفـراد العينـة      الثاين
ـ الشـبه املغلقـة    اليت توزعت أسئلتها مـن املفتوحـة إىل املغلقـة إىل   ) فردا  رض تقفـي أبعـاد    بغ

  :اليت متثلت  يف  الدراسة
 عالقة اهليكل التنظيمي بنجاح إستراتيجية التدريب يف الشركات حمل الدراسة.أ

 عالقة الثقافـة التنظيميـة السـائدة يف هـذه الشـركات بنجـاح إسـتراتيجية التـدريب يف        .ب
 .الشركات حمل الدراسة 

  التدريب يف الشركات حمل الدراسة عالقة املنظومة القيادية بنجاح إستراتيجية. جـ
   .ة هلذه املؤسسات و عالقتها بنجاح إستراتيجية التدريبالتكنولوجي البنية التحتية. د

وذلك من خالل مجلة من املؤشرات الفرعية لكل بعد،و الـيت ترمجـت اىل جممـوع األسـئلة الـيت      
علـى برنـامج    اسـتجابام  بنيت على أساسها استمارة البحث املوجهة للمستجوبني،أين مت تفريـغ 

لقيـاس   ²كـا  عـن طريـق اختبـار    اسـتجابام حتليل مث  spss 20احلزم االجتماعية اإلحصائية 
،مث تفريغ النتائج يف جداول تكراريـة مـع نسـب مئويـة،مع حتديـد قيمـة       الفروق يف االجتاهات

     . 1 0.05،و درجة احلرية و القرار عند مستوى اخلطأ ²كا

                                                
 .طرق املعاجلة اإلحصائية ملعطيات امليدانية يف الفصل السابق يف عنصر ةلقد مت شرح هذه اخلطوات و األساليب اإلحصائية التحليلي 1
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 اسـتخالص النتـائج   مث ومـن  البحـث،  عينـة  أفراد إلجابات وتوصيف لمفص شرح يلي وفيما
  :الدارسة فرضيات حول
عالقة اهليكل التنظيمي بنجـاح إسـتراتيجية التـدريب يف الشـركات حمـل      :البعد األول  1.2

  :الدراسة
مع ( معنية بالتدريبمصلحة إدارية األفراد حنو إمكانية وجود  استجاباتميثل ) 15(جدول رقم 

 )ياين توضيحيرسم ب
عند مستوى اخلطأ  القرار  ²كا  درجة احلرية   %  ت  االختيارات

0.05  
    01 83,6 102  نعم - 

55.11  
  

   ةدال²كا   16,4 20  ال - 
      100  122  اموع

  

  
  

إحصـائية يف اسـتجابات األفـراد    يتضح لنا أن هنالك فروق ذات داللـة  من خالل اجلدول السابق 
إدارية مرتبطة بنشاط التـدريب يف املؤسسـة أيـن أجـاب مـا نسـبته       حنو إمكانية وجود مصلحة 

 مصـلحة إدارة أو و التكـوين    املسـتخدمني و هي واحـدة مـن مهـام إدارة    باإلجياب  83.6%
و اليت تنقسم يف كل الشركات اليت أجريـت عليهـا الدراسـة إىل مصـلحة غـدارة      املوارد البشرية 

  .كويناملستخدمني و اليت تتفرع عنها مصلحة الت
 ذلـك   تشـري إىل بعدم وجودهـا غـري أن إجابـات هـؤالء      %16.4نسبته أجاب ما حني ما يف 

رغـم أـم   عن دور ومهمة إدارة املستخدمني املرتبطة بتلـك املهـام الكالسـيكية     التصور النمطي
  .استفادوا من تدريب و بتوجيه من هذه اإلدارة
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 بني التدريب و بني طبيعة األعماليعة العالقة ميثل استجابات األفراد حنو  طب )16(جدول رقم 

  .)مع رسم بياين توضيحي( لة لألفراد املستجوبنيوكَاملُ
  
  
  
  
  

  
  

ل السـابق يتضـح لنـا أن هنالـك فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني         من خالل بيانات اجلدو
أن هنالك ارتباطا بـني طبيعـة مـا يتلقونـه      %76.2حيث أجاب ما نسبته أفراد العينة،استجابات 

ـ ذلـك التـدريب املُ   من تدريب سواء يف مدارس أو معاهد التكـوين املختلفـة أو   م يف إطـار  دقَ
   .لة إليهمالعمل،و طبيعة األعمال و املهام املوك

تـرتبط   هلـؤالء األفـراد و الـيت     يف حتديد احلاجات التدريبية يةُبلرؤية قَو هذا نتيجة  إىل وجود 
أن مـا تلقـوه مـن     %23.8من معارف و أساليب يف العمل،يف حني أجاب ما نسـبته  مبا يستجد 

اتدريب مل يكن موافقا لطبيعة األعمال اليت ياولُوأنظـر  (املـوايل  ،و هـذا مـا ميكـن للجـدول    ز
  . ب عن األسباب احلقيقة وراء ذلكأن جيي) 16اجلدول رقم 

  
  
  
  

  0.05عند مستوى اخلطأ  القرار  ²كا  درجة احلرية  %  ت  االختيارات

 71,31 87  نعم - 
01  33.57  

  
   ةدال²كا

     28,8 35  ال - 

        100  122  اموع
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مع رسم ( السؤال السابق حنو بال اإلجابةاألفراد يف حالة  ميثل حالة استجابات )17(جدول رقم 

  )بياين توضيحي

  

  
أي أنـه   0.05يتضح أن قيمة كاي مربع غري دالة عنـد مسـتوى اخلطـأ    من خالل اجلدول السابق 

األفـراد حـول أسـباب عـدم توافـق مـا        استجاباتليس هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني 
منه من تدريب و متطلبات الوظائف و األعمال اليت يقـوم ـا حيـث أجـاب مـا نسـبته        استفاد

لألفراد قبل إجـراء التـدريب مبعـىن غيـاب حتديـد      اإلدارة  استشارةأن السبب هو عدم  % 60
  .ء األفراد ألعماهلملكيفية أدا مسبق للحاجات التدريبية إضافة اىل غياب تقييم

من ايبني بال بأن السبب يعود لعدم توافـق مـا تلقـوه مـن تـدريب       %40فيما أجاب ما نسبته 
مع طبيعة الوظائف أي أن التدريب الذي تلقوه كان نشاطا روتينيـا ال يـرتبط حباجـات املؤسسـة     

   .و األفراد
  
  

عند مستوى  القرار  ²كا  درجة احلرية  %  ت  االختيارات
  0.05اخلطأ 

   إلدارة حولعدم استشارتك من طرف ا
  ما حتتاجه من تكوين

21  60      
01.4  

   ةغري دال²كا

  عدم توافق ما تلقيته من تكوين 
  مع طبيعة وظيفتك

14  40  01    

      100  35  اموع
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ملية نقل اخلربة بني الفرد و زمالءه إمكانية تسهيل عميثل استجابات األفراد حنو  )18(جدول رقم 
  )مع رسم بياين توضيحي( من طرف املسؤول املباشر

  
  
  
  

  

  
ول السابق يتضح لنا أن هنالـك فـروق ذات داللـة إحصـائية يف اسـتجابات      يف قراءة لنتائج اجلد

الرؤسـاء  بني املوظـف و بـني زمالئـه مـن طـرف       األفراد حنو موضوع تسهيل عملية نقل اخلربة
و يف بعـض األحيـان بنسـبة    % 44.3و ذلـك بصـفة دائمـة بنسـبة تقـدر بــ        املباشرين

عن تسـيري املـوارد البشـرية و الـذين يقـرون       ،و هذا ما تدعمه مقابالتنا مع املسؤولني41.8%
أنظـر  (لـيس فقـط بـني املسـؤولني و مرؤوسـيهم     بأن القوانني الداخلية للمؤسسة تفرض ذلـك  

  .)21اجلدول رقم
و اليت نقصـد ـا هنـا كيفيـة     (بل كذلك بني املوظفني يف نفس الدرجة الوظيفية،حيث أن اخلربة 

و )سريع،شرح و توضيح كيفيـة احلـل،التعلم مـن اخلـربة     تشخيص املشكلة،إجياد احللّ املالئم و ال
حل املشكالت املرتبطة بالعمل كنمط من أمناط املعرفة الضمنية ال ميكـن تلقيهـا أو اكتسـاا عـن     

طريق التدريب خارج املؤسسة،بل يتم تنميـ   ت ة و طلـب املعرفـة يف إطـار    ها عـن طريـق املمارس
  .يمياملؤسسة كوسيلة من وسائل التعلم التنظ

  
  
  

  0.05عند مستوى اخلطأ  القرار  ²اك  حرية احلرية  %  ت  االختيارات
    44.3  54  دائما

20.77  

  ةدال ²اك
    02  41.8  51  أحيانا

      13.9  17  أبدا

      100  122  اموع
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ميثل استجابات األفراد حنو إمكانية وجود  قوانني تفرض  تسهيل عملية نقل اخلربة )19(جدول رقم 
  .)مع رسم بياين توضيحي( و املعرفة و املعلومات بني األفراد

  
  0.05القرار عند مستوى اخلطأ   ²كا  درجة احلرية  %  ت  االختيارات

  01  77.86  95  نعم-

37.90  

  
  ري دالةغ    22.14  27  ال-

      100  122  اموع
  

  
  

من خالل بيانات اجلدول السابق ميكن تلَمس وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف اسـتجابات     
األفراد،حول بند إمكانية وجود قـوانني تفـرض تسـهيل عمليـة نقـل اخلـربة و املعرفـة بـني         

انونيـة تفـرض تبـادل    باإلجياب أي أن هنالك مرجعيـة ق  %77.86األفراد،حيث أجاب ما نسبته 
  .املعرفة و نقل اخلربة بني املُنتمني للمؤسسة بِغض النظر عن املستوى الوظيفي

و هذا ما وقفنا عليه من خـالل مجلـة املقـابالت الـيت مت إجراءهـا مـع املسـؤولني عـن إدارة         
 و شـركة  KAHRIFاملستخدمني و بعض املسـؤولني يف املؤسسـات املعنيـة خاصـة شـركة      

GRTEسـاهم إىل حـد كـبري يف انسـياب       أي أنيةً إجرائية و قانونيـة تاملعرفـة و  هنالك بِن
  .انتقاهلا بني املوظفني

و هذا ما يدخل يف إطار ما يعرف بالبيئة املُناسبة للتعلم فحيـازة املعرفـة و عـدم إشـراك اآلخـرين      
ؤسسـة،كما ميكـن أن   ا يف هذه احلالة ميكن أن يعد خطأ مهين يعاقب عليه القـانون الداخليـة للم  

  .    تساهم هذه البنية إىل محاولة بناء رؤية مشتركة حنو التعلم
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عالقة حجم املؤسسة و تشعب مصاحلها بإمكانية   ميثل استجابات األفراد حنو) 20(جدول رقم 
  .)مع رسم بياين توضيحي( األفراد تدريب

 
  0.05عند مستوي  القرار  ²كا  حرية احلرية  %  ت  االختيارات

  .73  89  نعم
  
  

01  25.70  

  دالة ²كا

      27  33  ال
      100  122  اموع

  

  
  

من خالل بيانات اجلدول السـابق يتضـح لنـا أن هنالـك فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني         
ـ      استجابات األفراد حنو مؤشـر عالقـة حجـم املؤسسـة و تنتكـوين  و  ع املصـاحل و اإلدارات و

املسـتجوبني بـأن هـذا املؤشـر يلعـب دورا هامـا يف        من % 73،حيث أجاب ما نسبته األفراد
   .توزعِ و انتشار املعرفة ذات العالقة مبهام املوظفني تدريب األفراد و ذلك من خالل

بعـدة ختصصـات وظيفيـة متداخلـة      أعماهلمخاصة ما تعلق باألعمال املُوكلة لإلطارات و املرتبطة 
د البشرية،هذا و يف املقابل فإن هنالـك مـا تقـدر نسـبته     املصاحل التجارية و تسيري املوار كاملالية و

على وفاق مع فكـرة إمكانيـة أن يلعـب حجـم املؤسسـة       يكونوامن املستجوبني مل  % 27بـ
   .دورا ذو فعالية يف تدريب األفراد
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عالقة حجم املؤسسة و تشعب مصاحلها بإمكانية إنتاج ميثل استجابات األفراد حنو ) 21(جدول رقم 
  )مع رسم بياين توضيحي( ة و نقلها بني األفراداخلرب

  
  
  
  

  

  
  

 من خالل بيانات اجلدول السابق ميكن إستتنتاج وجـود فـروق كـذلك بـني اسـتجابات أفـراد      
حنو عالقة مؤشر حجم املؤسسة و تنـوع طبيعـة الوظـائف ـا و إمكانيـة إنتـاج اخلـربة        العينة 

مـن املسـتجوبني باإلجيـاب أي أن حجـم      %71.3ونقلها بني األفراد حيث أجاب مـا نسـبته   
 املسـتقاة تتأكـد لـدينا املعطيـات     املؤسسة يلعب دورا مهما يف إنتاج اخلربة و نقلها بني األفراد،أين

،أين ارتبطت معطيات هذا اجلـدول باجلـدول السـابق فمـا تعلـق      )18(جلدول السابق رقم من ا
  .تدريب األفرادو تنوع التخصصات الوظيفية ا و مبؤشر حجم املؤسسة 

مث نقلها بني األفراد هو من أهم و أجنع أساليب التدريب و ) الضمنية(حيث أن إنتاج اخلربة و املعرفة 
متأتية من مصادر و ثناء العمل،خاصة إذا كانت هذه املعارف و اخلربات الذي نقصد به التدريب أ

مل يرو  بعكس ذلك أين %28.7وظائف خمتلفة و مترابطة و متشابكة،و يف مقابل أجاب ما نسبته 
  . إمكانية إنتاج اخلربة و املعرفة اعالقة بني حجم املؤسسة و

  
  

  0.05 اخلطأ عند مستوي القرار  ²كا  درجة احلرية  %  ت  االختيارات
    71.3  87  نعم- 

22.16  

  

  28.7  35  ال- 
  دالة ²كا  01

      100  122  اموع
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تكوين الفرد يف عمله و أثر ذلك على الوظائف  أمهية ميثل استجابات األفراد حنو) 22(جدول رقم 
  .)مع رسم بياين توضيحي( األخرى

  0.05 خطأ عند مستوى القرار  ²كا  حرية احلرية  %  ت  االختيارات
  02  25.4  31  بشكل كبري

52.24  

  

  63.1  77  نوعا ما
  دالة ²اك  

  
      11.5  14  ليس له أمهية
      100  122  اموع

  

  
  

ابق يتضح لنا أن هنالك فروق ذات داللـة إحصـائية يف اسـتجابات األفـراد     من خالل اجلدول الس
حول البعلق  ندلقاه الفرد يف عملـه املُتتحيـث   بالنسـبة لألعمـال األخـرى،    بأمهية التدريب الذي ي

أجـاب مـا   فقط أن له أمهية كبرية بالنسبة للوظائف األخـرى،يف حـني    %25.4أجاب ما نسبته 
وهذا مـا يحيلنـا إىل فهـم  عـدم     بالنسبة للوظائف األخرى  أمهية بشكل ماأن له  %63.1نسبته 

ـ    راد يف خمتلـف وظـائفهم و   وجود أثر قوي ميكن تلمسه بشكل جلي،للتدريب الـذي يتلقـاه األف
ختصصام،هذا إذا ما أضفنا هلا نسبة الذين أقروا بعدم وجود أي أثـر للتـدريب بالنسـبة ألعمـاهلم     

    . %11.5تقدر و الذين كانت نسبتهم 
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إمكانية امتالك املؤسسة ملوارد بشرية ذات خربة يف ميثل استجابات األفراد حنو ) 23(جدول رقم 
  .)مع رسم بياين توضيحي( جمال عملها

  0.05 اخلطأ عند مستوى القرار  ²كا  احلرية درجة  %  ت  االختيارات

  75.4  92  نعم- 
  

31.50  

  دالة ²اك

    02  24.6  30  ال- 
      100  122  اموع

  

  
  

حنو بند  من خالل اجلدول السابق ميكن مالحظة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات األفراد
نسبة بية االستجابات اإلجيا بلغتإمكانية امتالك املؤسسة ملوارد بشرية ذات خربة يف جمال عملها،حيث 

  ).09أنظر اجلدول رقم(هندسنيو امل كما جتدر اإلشارة أا استجابات اإلطارات، 75.4%
حبكم مستواها العلمي و (أي تلك الفئة اليت ميكن أن تميز بني الشكل و املستوى العام للموارد البشرية 

أن يكون قاعدة مال معريف ضمين ميكن  أي أن هذه املؤسسات حمل الدراسة متتلك رأس )الوظيفي
  .راد تساهم يف إجناح إستراتيجية التدريب و التطوير لألف
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رغبة األفراد يف خمتلف املستويات الوظيفية يف زيادة  ميثل استجابات األفراد حنو )24(جدول رقم 
  .)مع رسم بياين توضيحي( لتدريبمعارفهم عرب ا

  0.05 اخلطأ عند مستوى القرار  ²اك  احلرية درجة  %  ت  االختيارات

  72.13  88  نعم
  

86.86  

   دالة ²كا
  

    02  27.86  34  ال
      100  122  اموع

  

  
  

ند رغبة األفراد يف التدريب يف خمتلف املستويات بكذلك من خالل اجلدول السابق و املتعلق بِ
،يتضح أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات املستجوبني،حيث كانت نسبة من الوظيفية

من التدريب و  االستفادةرغبة يف هلم  أنأي ،%72.13كانت هلم اجتاهات إجيابية حنو هذا السؤال بـ 
املستوى املهين و كذا  سواء علىهذا يعود لألثر الذي تلّمسوه بعد استفادم من هذه الدورات التدريبية،

  .،و حبكم جتربتهمعلى املستوى املعريف
على حجم من هلم تلك الرغبة يف التدريب أين مت توضيحها يف فقد حاول الباحث يف اآلن ذاته التعرف  

بأنه ال تتوفر لديه رغبة يف التدريب فقد أقر من  ،و يف املقابل فإن)25انظر اجلدول رقم(اجلدول املوايل 
أين كان اعتراضهم من خالل املقابالت اليت أجريت معهم أن السبب  % 27.86 قدرت نسبتهم بـ

  . )الترقية(يعود إىل عدم استفادم على الصعيد الوظيفي حتديدا 
  
  
  

  :بنعم األفراد يف حالة اإلجابة  استجاباتميثل ) 25(جدول رقم 



 

 

 - 224 

  0.05 اخلطأ عند مستوي القرار  ²كا  احلرية درجة  %  ت  االختيارات
    10  09  كلهم

52.86  

  

  68.88  62  أغلبيتهم
  دالة  ²كا  02

  
أقلية منهم 

  21.11  19  فقط
    

      100  88  اموع
  

  
  

فإنه يتبني أن هنالك فروق ذات داللة  )23(ول رقم من خالل اجلدول السابق وكتكملة ملعطيات اجلد
األفراد ممن استفادوا من أن أغلبية  %68.88إحصائية يف استجابات األفراد حيث أجاب ما نسبته 

بأن  أجابواممن  %10هذا إضافة إىل ما نسبته من أخرى مستقبال  االستفادةدورات تدريبية هلم رغبة يف 
ب لديه رغبة يف ذلك مستقبال أي أن هنالك نوع من الدافع و احلافز و كل من استفاد سابقا من التدري

يف  االستمرارو الثقافة املساندة خلقتها نتائج التدريب لدى املوظفني تشجِعهم من املواظبة على التعلم و 
   .التعلم
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احل و نقل املعلومة فعالية نظام االتصال بني خمتلف املصميثل استجابات األفراد حنو  )26(جدول رقم 
  )مع رسم بياين توضيحي( بينها

  0.05 اخلطأ عند مستوى القرار  ²كا  احلرية درجة  %  ت  االختيارات

  12.3  15  فعال جدا
  

36.11  

   دالة ²كـا
  

      56.6  69  فعال إىل حد ما
    02  31.1  38  غري فعال متاما

      100  122  اموع
  

  
الك فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات األفراد حنو السؤال من خالل اجلدول السابق يتضح لنا هن

أنه  %56.6،أين أجاب ما نسبته فعالية نظام االتصال بني خمتلف املصاحل و نقل املعلومة بينهااملتعلق ب
و هذا ما ميكن أن يعطي صورة مقبولة أنه فعال جدا  %12.3فعالُ إىل حد ما يف حني أجاب ما نسبته 

ل املعلومة أو منظومة االتصال بشكل عام على مستوى الفضاء التنظيمي داخل املؤسسة مبعين عن نظام نق
توزيع املعلومات و املعرفة بني املصاحل املختلفة و موظفيها و إىل حد ما  وجود هيكل تنظيمي يسهل

    . بالتايل سهولة انسياب املعرفة يف مكوناا
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التنظيمية السائدة يف هذه الشركات بنجاح إستراتيجية التدريب يف  عالقة الثقافة: البعد الثاين 2.2
  . الشركات حمل الدراسة

  )مع رسم بياين توضيحي( تقدير املؤسسة لإلجناز ميثل استجابات األفراد حنو) 27(جدول رقم 
  

  0.05 اخلطأ عند مستوى القرار  ²كا  احلرية درجة  %  ت  االختيارات

  23.8  29  حد كبري إىل
  

23.72  

   دالة ²كا
  

    02  54.1  66  إىل حد ما
      22.1  27  ال حتترم متاما

      100  122  اموع
  

  
  

يتضح من خالل اجلدول السابق يتضح لنا أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات األفراد 
ه،حيث أجاب ما حنو السؤال املتعلق مبدى تقدير املؤسسة ملا يقدمه الفرد أو املوظف من إجناز يف عمل

 %23.8نسبته  ما إىلأن اإلدارة وبشكل عام تقَدر ما يقدمه الفرد من إجناز هذا إضافة  %54.1نسبته 
  .إىل حد كبريبأن املؤسسة تقدر ما يقدمه املوظف و  امن الذين أجابو

الب اجلانب املعنوي يف غ منحصرا يفلتوضيح شكلها،كان غري أن هذا التقدير كان حسب مقابالتنا 
يف هذه الشركات املستقلة ماديا و تسيرييا باألقدمية و احلاالت حبكم ارتباط الترقية و احلوافز املادية 

من املستجوبني الذين رأو بأنه % 22.1مستوى املسؤولية و غريها من املتطلبات،هذا مقابل ما نسبته 
  .  ليس هنالك تثمني ملا يقدمه املوظف من إجناز مهما كانت جودته
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التدريب الذي ميثل استجابات األفراد حنو إمكانية و رغبة األفراد االستفادة من ) 28(ول رقم جد
  .)مع رسم بياين توضيحي( زمالئهم تلقاه

  

  %  ت  االختيارات
  0.05 اخلطأ  عند مستوى القرار  ²كا  درجة احلرية

  
  01  71.3  87  نعم

22.16  

  دالة ²كا
      28.7  35  ال

      100  122  اموع
  

  
  

من خالل اجلدول السابق يتضح كذلك أن هنالك فروق بني إجابات املستجوبني حنو رغبة األفراد 
 %71.3تلقاه زمالئهم،أين قدرت االستجابات اإلجيابية بـ املستجوبني من االستفادة من التدريب الذي 

أي أن هنالك رغبة هلؤالء يف حتسني مستواهم املعريف و األدائي،ما يمثقافة قول أن هنالك ننا من الك
  .درك أمهية التعلم املستمر،تتنظيمية سائدة عند أغلب أفراد العينة

ثقافة نقل املعرفة بني األفراد هي يف حد ذاا نوع من و يف كل ااالت و التخصصات حبكم أن 
ه ال يتوفر ،مع اإلشارة إىل أن هذا التوج)حيث أن التدريب يف النهاية هو تعلم(التدريب يف إطار العمل 

، وهذا قد يعود %28.7ب و الذين قدرت نسبتهم بـ لْعند الكل و هذا ما جنده عند من أجاب بالِس
  .السائدة بينهم و بني  زمالئهم اعتقادنا ألسباب مرتبطة بطبيعة العالقةحسب 
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سم مع ر( إمكانية تعامل املؤسسة مع مراكز تكوينية ميثل استجابات األفراد حنو) 29(جدول رقم 
  .)بياين توضيحي

  0.05 اخلطأ غري عند مستوى القرار  ²كا  احلرية درجة  %  ت  االختيارات

  81.1  99  نعم

           
 

01 

47.34  

  دالة  ²كا    
 

      18.9  23  ال
      100  122  اموع

  

  
  

من خالل بيانات اجلدول السابق يتضح كذلك أن هنالك فروق بني إجابات املستجوبني حول السؤال 
بإمكانية تعامل املؤسسات مع مراكز تكوينية أين كانت االستجابات اإلجيابية تقدر مبا نسبته تعلق املُ

و املتعلق باملكان الذي أجري فيه التكوين،و لقد ) 12(و هذا ما تدعمه نتائج اجلدول رقم  81.1%
ملة املدارس التابعة للشركة األممتثلت هذه املراكز يف ج.  

عني ب املعهد الوطين الكهرباء والغازدارس املتخصصة التابعة للشركة األم و هي امل و اليت نقصد ا
اللذان يضطلعان مبهة و، ETB املدرسة التقنية مع سونلغاز بالبليدةو البواقي أمب  IFEGمليلة

التكوين التقنية املرتبطة بوظائف التقنيني و املهندسني،إضافة إىل مركز اإلتقان اإلداري بنب 
  .)اجلزائر العاصمة( CBAنعكنو

املتخصص يف  MDIإضافة اىل بعض املعاهد اليت ميكن أن تتعاقد معها هذه الشركات مثل معهد  
هذه املؤسسات التكوينية اليت مت اإلشارة هلا أنِفًا و اليت تضطلع مبهمات تدريبية حمددة ت و اإلدارة،ناملنامج

  .ريمن اجلانب التقين اىل اجلانب التسيريي و اإلدا
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  ميثل استجابات األفراد يف حالة اإلجابة بنعم) 30(جدول رقم 
  0.05 اخلطأ عند مستوى القرار  ²كا  احلرية درجة  %  ت  االختيارات

    12.14  13  جيد

82.67  

  

  74.76  80  مقبول
  

  
02  

  دالة  ²كا
  

      13.08  14  ضعيف
      100  107  اموع

  

  
  

ملراكز  فإنه من الواضح أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية يب الذي تقدمه هذه اأما عن مستوى التدر
و الذين بلغ عددهم ابق،األفراد الذين كانت استجابام إجيابية فيما تعلق باجلدول الس بني استجابات

ما نسبته من هؤالء أن نوع التكوين كان مقبوال هذا إضافة إىل  %74.76،أين استجاب ما نسبته  107
   .على أن نوعية التدريب كانت جيدةممن أكدوا  12.14%

و قدمة و بني احلاجات الوظيفية و هذا يعود إىل ذلك التوافق الذي ارتبط بني طبيعة الربامج التدريبية املُ
 االحتياجاتاستنتاج وجود آلية ناجحة إىل حد ما يف فهم ،و هذا ما يدعونا إىل هلؤالء األفرادالتدريبية 

،و هذا ما ينعكس  إمكانية ربطها مبا تقدمه تلك املراكز التكوينية من تدريبو بالتايلاملعرفية للموظفني 
  .على األداء بشكل خاص و على تعزيز منظومة التعلم التنظيمي بشكل عام
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إمكانية استقطاب املؤسسة لعمال و قادة ميتلكون  ميثل استجابات األفراد حنو) 31(جدول رقم 
  .)مع رسم بياين توضيحي( قدرات فكرية ميكن االستفادة منها

  0.05 اخلطا عند مستوى القرار  ²كا  احلرية درجة  %  ت  االختيارات

  42.6  52  نعم
02  

1.72 

  دالة  غري ²كا
  

      57.4  70  ال
      100  122  اموع

  

  
  

بني إجابات  ذات داللة إحصائية هنالك فروق ه ليسمن خالل بيانات اجلدول السابق يتضح كذلك أن
حول السؤال املُتعلق بإمكانية استقطاب الشركات ألفراد و قادة ميتلكون قدرات فكرية ميكن  املستجوبني

  .االستفادة منها،يتضح أنه ليست هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات األفراد
التوظيف من املستجوبني بالنفي و هذا يعود حسب رأيهم إىل أن طبيعة  %57.4حيث أجاب ما نسبته 

املُعتمد على خرجيي اجلامعات و املهندسني الذين هم بطبيعة احلال دون خربة يف العمل ال ميكن  رجياخلا
ا بل هي موارد بشرية حتتاج بالعكس إىل يأن مكسبا معرفيا أو قدرات فكرية ميكن االستفادة منها أنِ

   .التدريبحىت يظهر بعد ذلك العائد من إضايف  جهد تدرييب و تعليمي
ممن رأو بأن شركام تستقطب مهارات ذات كفاءة ميكن  %42.6مقابل ما تقدر نسبته  و هذا يف

و ذلك االستفادة منها و هم ما يعنونَ به ذلك النمط من التحويالت خاصة على مستوى املراكز القيادية 
    . من خالل فروع الشركات املمتدة على املستوى الوطين
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مع رسم بياين ( طبيعة العالقة بني األفراد و اإلدارة ألفراد حنوميثل استجابات ا) 32(جدول رقم 
  .)توضيحي

  0.05عند مستوى اخلطأ  القرار  ²كا  حرية احلرية %  ت  االختيارات

  39.3  48  الرمسية
  

13.04  

  دالة   ²كا
  

    02  18  22  الالرمسية
      42.6  52  االختيارين السابقني معا

      100  122  اموع
  

  
  

بني حول السؤال بيانات اجلدول السابق يتضح كذلك أن هنالك فروق بني إجابات املستجومن خالل 
املُتعلق بطبيعة العالقة بني األفراد و املنظومة اإلدارية يف املؤسسات حمل الدراسة، أين كانت هنالك فروق 

القة تتميز أن طبيعة الع %39.3أجاب ما نسبته  املستجوبني حيثذات داللة إحصائية بني اجتاهات 
  .بالرمسية و اإلجرائية

أن طبيعة العالقة السائدة بني املوظفني و املسؤولني  % 42.6 بـ ت النسبة الغالبة و املقدرةأجاب يف حني
و هو يف حل املشكالت و التواصل  هجني اإلداريني تأخذ الطابع الرمسي والغري الرمسي،كأسلوب

كم سالسة التواصل و مرونتها،هذا يف مقابل ما نسبته األسلوب األصوب يف نقل املعرفة و التعلم حب
  .من الذين وصفو طبيعة العالقة بأا تتميز بالرمسية يف التعامل بني املوظفني و املسؤلني اإلداريني 18%
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مع رسم ( طريقة إجناز األعمال من خالل عمل الفريق ميثل استجابات األفراد حنو )33(جدول رقم 
  .)بياين توضيحي

  0.05عند املستوى اخلطأ القرار  ²كا  حرية احلرية  %  ت  الختياراتا

  74.6  91  نعم
  

29.50  

  دالة   ²كا
  

    01  25.4  31  ال
      100  122  اموع

  

  
  

تصورا عن استجابات أفراد العينة حنو السؤال املتعلق بطريقة أداء الوظائف يعطينا اجلدول السابق 
ظة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابام،أين أجاب ما بأسلوب عمل الفريق،أين ميكن مالح

عن طريق أسلوب عمل الفريق،و تعود هذه االستجابة حسب  بأن األعمال تؤدى و تنفذْ %74.6نسبته 
وشروط تنفيذها و  هو طبيعة األعمال،مالحظاتنا للجو العام السائد يف املؤسسات حمل الدراسة امليدانية

  . عن طريق عمل فرقِِ و تعاوان أن تؤدى إالاليت جيب ال ميك
و بالتايل نقل االستفادة من بعضهم البعض اعة يف نقل املعرفة بني األفراد،مثل أكثر األساليب جنالذي يو

باميعد أهم مؤشر من مؤشرات توافر ثقافة تعلمِِ يف هذه زاج األفكار و توليد أخرى و الذي ت
ء األفراد الذين كانوا حمل استفادة من دورات تدريبية و الذين هلم تصور املؤسسات،على األقل بني هؤال

 %25.4تطويرها،هذا يف مقابل ما تقدر نسبتهم بـ  يف تعديل طرق أداء العمل وعن مدى أمهية التعلم 
ازها طبيعة أعماهلم و مهامهم اليت تتميز بإمكانية إجن إىلبالنفي و هذا يعود  أجابوامن املستجوبني الذين 

  .بشكل فردي
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مع رسم ( مشاركة الزمالء يف حل مشكالم الوظيفية ميثل استجابات األفراد حنو) 34(جدول رقم 
  .)بياين توضيحي

  0.05 اخلطأ عند مستوي  القرار  ²كا  درجة احلرية  %  ت  االختيارات

  93.4  114  نعم
01  

92.09  

  دالة  ²كا
  

      6.6  08  ال
      100  122  اموع

  

  
  

إن هذا اجلدول يعطينا كذلك صورة عن شكل العالقة ف )31(كيدا على ما جاء يف اجلدول السابق و تأ
بني أفراد العينة و طبيعة الثقافة السائدة يف املؤسسة أهي ثقافة تنظيمية صراعية معيقة ملنظومة التعلم 

وجود فروق ذات داللة التنظيمي أم هي ثقافة تعاونية تبادلية،و عليه فإن نتائج اجلدول السابق تؤكد 
إحصائية يف استجابات األفراد حنو موضوع مشاركة الزمالء يف العمل يف حلّ املشكالت املتعلقة 

من املستجوبني بأم يسامهون بشكل أو بأخر يف حلِ املشكالت  %93.3بالعمل،حيث أجاب ما نسبته 
  .املتعلقة بزمالئهم يف أعماهلم

ثقافة تعاونية و نقل للخربة يف جتاوز املعضالت و املشاكل أثناء العمل وبالتايل ميكن القول بأن هنالك 
خاصة و أن طبيعة النشاط اإلستراتيجي الذي تزاوله هذه الشركات حمل الدراسة و املرتبط بتسيري 
الكهرباء و األعمال الكهربية هو نشاط يتعرض للكثري من املشاكل التقنية يف الشبكات و كفاءا،لذا 

  .راعيةالنمط من الثقافة التعاونية بدل الص اة النشاط كذلك حتم وجود هذفإن طبيع
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 رغبة األفراد يف التعلم و االستفادة من دورات  ميثل استجابات األفراد حنو )35(جدول رقم 
 .)مع رسم بياين توضيحي( تكوينية و بشكل دائم

  0.05القرار عند مستوى اخلطأ   ²كا  احلرية درجة  %  ت  االختيارات
    91.8  112  نعم

85.27  

  
  دالة   ²كا  03  8.2  10  ال

      100  122  اموع
      

  
  

هدف هذا السؤال إىل معرفة مدى رغبة أفراد عينتنا يف االستفادة من دورات تدريبية،أين الحظنا وجود 
أبدو أي ممن  %91.8كانت نسبة اإلجابات اإلجيابية  ،حيثفروق ذات داللة إحصائية يف استجابام

سواء عند اإلطارات و اإلداريني رغبة يف االستفادة من دورات تدريبية أخري و يف ختصصات أخرى و
الذين أرجعوا ذلك إىل تريِغ التسيري خاصة ما تعلق بتخصصات مثل احملاسبة و األجور و كيفيات  مِظُن

مشاريع ذلت طابع  معشبه كلي  حبكم تعامل هذه الشركات و بشكل(التعامل مع الصفقات العمومية 
  .) عمومي

فإن تطور التقنيات و أساليب استغالل الشبكات الكهربائية خاصة مع ظهور  أما بالنسبة للمهندسني
، و استجالب أدوات العمل املتقدمة جيعل من الرغبة  photovoltaïqueمنظومات الطاقات املتجددة 

و هنا نورد (من الشركات على خط املنافسة أمرا ضروريا بل حيويا خاصة مع دخول عديد يف التعلم و 
على املشاريع و حىت على استقطاب  KAHRAKIBو شركة   KAHRIFمثال املنافسة بني شركة 

  ).اخلربات و الكفاءات
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  :ميثل استجابات األفراد يف حالة اإلجابة بنعم )36(جدول رقم 

القرار عند مستوى اخلطأ   ²كا  احلرية درجة  %  ت  االختيارات
0.05  

    23.8  29  التطور السريع يف أساليب العمل

53.67  

  
  دالة  ²اك  03  18  22  الرغبة يف الترقية لوظيفة أعلى

      51.6  63  رغبتك الشخصية يف تطوير نفسك
      6.6  08  السابقة االختياراتكل 

      100  122  اموع
    

  
  

دورات تدريبيـة أخـري فـإن     جـراء إالعينة يف  و كمحاولة لفهم أسباب رغبة املستجوبني من أفراد
،حيث ميكـن مالحظـة وجـود فـروق ذات داللـة      هذا اجلدول يأيت كمحاولة لفهم تلك األسباب

رغبتـه   إىلأن السـبب يعـود    %51.6إحصائية بني استجابات  املوظفني حيث أجاب مـا نسـبته   
يع يف التطـور السـر   إىلبـأن السـبب يعـود     %23.8الشخصية يف ذلك،يف حني أجاب ما نسبته 

  . اجلدول السابق بشكل أكثر تفصيالً و حتليلو هذا ما مت شرحه يف  أساليب العمل
يف حني أن الرغبة يف الترقية كانت من حيث الترتيب السبب الثالـث مـن حيـث  األمهيـة حيـث      
أا أي الترقية تتعلق بعوامل أخرى سيتم التطـرق إليهـا يف القـادم مـن املؤشـرات،و الـيت هـي        

يناه من مقابالت تتعلق باجلوانـب الذاتيـة و االنتمـاءات و الـوالءات العصـبِية يف      حسب ما أجر
حيث وقفنا على ذلـك املنـاخ املُتميـز بالصـراع التنظيمـي و متـدده أفقيـا أو         هذه الشركات

  . عموديا
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البعد الثالث عالقة املنظومة القيادية بنجـاح إسـتراتيجية التـدريب يف الشـركات حمـل      
 :الدراسة

حنو اجلهد الذي تقوم به املؤسسة من أجل احلصول على األفراد  ميثل استجابات )37(جدول رقم 
  .)مع رسم بياين توضيحي( خارجية وداخلية رمن مصاد املعلومات

  0.05اخلطأ  عند مستوي القرار  ²كا  حرية احلرية  %  ت  االختيارات

  52.5  64  نعم
  

0.29  

  دالة  غري  ²كا
  

    01  47.5  58  ال

100  122  موعا      
  

  
  

حناول فهم كيفية تعامـل املؤسسـات حمـلّ الدراسـة مـع اسـتقطاب       من خالل اجلدول السابق 
  املعرفة و املعلومات سواء كانت هـذه املعلومـات منـ ت ا داخليـا مرتبطـا بكفـاءات األفـراد و     ج

إضـافة هلـا،أين   معارف و تكنولوجيـات ميكـن أن تكـون    إبداعام أو ما ميكن أن يستجد من  
  .لة إحصائية بني استجابات األفرادالحظنا عدم وجود فروق ذات دال

،يف حـني مثَلـت اإلجابـات السـلبية مـا نسـبته       %52.5أين كانت نسبة اإلجابـات اإلجيابيـة   
أي أنه ليس هنالك وضوح يف إمكانيـة تـوافر هـذا اجلهـد يف البحـث      أي أن هذا املؤشر % 47.5

    .ف مصادرها من طرف هذه الشركات عن املعلومات من خمتل
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مع رسم بياين ( حنو إمكانية مكافأة األفراد املبدعني ميثل استجابات األفراد )38(جدول رقم 

  .)توضيحي
   0.05اخلطأ عند مستوي القرار  ²كا  احلرية درجة  %  ت  االختيارات

  23.8  29  نعم
  

33.57  

  دالة   ²كا
  

    01  76.2  93  ال

      100  122  اموع
  

  
  

من خالل اجلدول السابق يتضح لنا اجتـاه االسـتجابات بشـكل عـام حـول السـؤال املتعلـق        
بإمكانية مكافأة األفراد املبدعني من طرف مسـؤويل املؤسسـات،أين كانـت هنالـك فـروق ذات      

أين قُـدرت االجتاهـات السـلبية مبـا     ؛داللة إحصائية بني استجابات املستهدفني من أفـراد العينـة  
أي أنه ليس هنالك يف نظر أفراد العينة نوع من التـثمني ميكـن االعتـداد بـه مـن       %76.2 نسبته

  .طرف اإلدارة حنو األفراد املبدعني أو املُتميزين
هذا أيضا ما وقفنا عليه من خالل مقابالتنا مع املسـتجوبني إضـافة إىل مـا أضـافوه مـن شـرح       

تعرفـه بعـض الشـركات مـن الكفـاءات      على االستمارات املقدمة حيث أقروا أن هنالك نزيف 
حنو شركات أخرى و ذلك لعدم اهتمام شركتهم بقدرام و مـا يقدمونـه مـن إبـداع و إضـافة      

و هـذا يف  . 1للشركة،و كذا الختالل نظام األجور بـني الشـركات املكونـة موعـة سـونلغاز     
  .  %23.8ـ مقابل من أقروا بأن هنالك تثمني لألفراد املتميزين و ذلك بنسبة قدرت ب

                                                
ويل من شركته هذا ما حيفزه على التح KAHRIFمثال ملوظف لنفس الدرجة من شركة  SDEهنالك عدم توازن بني األجور اليت تقدمها شركة توزيع الكهرباء للشرق 1

   .األصلية إىل شركة التوزيع خاصة اذا كان من األفراد املتميزين معرفيا و هذا ما ميكن أن يعرب عنه بأنه نزيف للكفاءات
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ميثل استجابات املبحوثني حنو إمكانية تشجيع اإلدارة األفراد على املشاركة يف ) 39(جدول رقم 

  .)مع رسم بياين توضيحي( املعرفة و اخلربة
  0.05 اخلطأ عند مستوي القرار  ²كا  درجة احلرية  %  ت  االختيارات

  13.9  17  دائما
  

43.39  

  دالة   ²كا
  

    01  60.7  74  أحيانا
      25.4  31  بداأ

      100  122  اموع
  

  
  

فيما خيص السؤال املتعلق بإمكانية تشـجيع املسـؤولني يف املؤسسـة األفـراد علـى املشـاركة يف       
املعرفة و اخلربة فقد كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية حنو هـذا السـؤال،حيث أجـاب مـا     

إجيـايب للمسـؤولني يف نشـر ثقافـة      بأنه يف بعض األحيان فقط يكون هنالـك دور  %60.7نسبته 
  نقل اخلربة و التعلم بني األفراد

بأن اإلدارة ال تعمل متاما علـى هـذا اجلهـد املتمثـل يف تشـجيع       %25.4يف حني أجاب ما نسبته  
أيـن  . نقل اخلربة و املعرفة بني األفراد خاصة يف وجود نوع مـن صـراع األجيـال يف املؤسسـات    

األجيال اليت هي علـى مشـارف اخلـروج للتقاعـد و الـيت متتلـك       الحظنا حالة من التضمر من 
  .عملها حبكم سنوات اخلدمة الطويلةمنطقيا خربة طويلة يف جمال 

مـن طـرف    عـدم رغبـة  و الذين حسب مقابالتنا اليت أجريناها مع هذه الفئة بالتحديد بأن هنالك 
و حنـن هنـا نركـز علـى     (الء لتحقة باملؤسسات يف األخذ من خـربة هـؤ  هذه األجيال اجلديدة املُ

  .)مفهوم اخلربة و ليس التعلم
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هذا ما جيب أن تلعبه اإلدارة كمنسق و ذات مسؤولية يف احلفاظ علـى هـذه املعـارف الكامنـة و      
تفاديا لتضييع مـا أمكـن جتميعـه عـرب عقـود       نقلها إىل تلك املوارد اجلديدة الوافدة على الشركة

  . من العمل و التعلم
ميثل استجابات املبحوثني حنو إمكانية استشارة اإلدارة املوظفني عن مشكالم يف ) 40(جدول رقم 

  )مع رسم بياين توضيحي( العمل قبل التدريب
  

  0.05عند مستوي القرار   ²كا  احلرية درجة  %  ت  االختيارات

  21.3  26  نعم
01  

40.16  

  دالة   ²كا
  

      78.7  96  ال
      100  122  اموع

  

  
  

حنـو  جلدول السابق يتضح لنا أن هنالك فـروق ذات داللـة إحصـائية حنـو اجتاهـات      من خالل ا
قـالو   من طرف اإلدارة،حيث كانـت نسـبة مـن   إمكانية حتديد احلاجات التدريبية بالنسبة لألفراد 

بعدم استشارة اإلدارة هلم عن مشكالم يف أداء العمل قبـل إجـراء أي تـدريب أو دورة تدريبيـة     
مهمـة تكـوين و تـدريب األفـراد      نعأن اهليئات املسؤولة ب القول إىلما حييلنا و هذا  %78.7 بـ

يف املؤسسات حمل الدراسة و اليت نقصـد ـا مـديريات التكـوين و إدارة املسـتخدمني أو إدارة      
 أدبيـات  ال تعتمـد يف الغالـب علـى    ) حسب تسمية كل مؤسسة ملصاحلها اإلدارية(املوارد البشرية 
  دريب و اليت تستند أساسا إىل اكتشاف االحتياجات التدريبية لألفراد بغرض إدارة عملية الت
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إدارة عملية التدريب و اليت تستند أساسا إىل اكتشـاف االحتياجـات التدريبيـة لألفـراد بغـرض      
  .توجيه جهود املؤسسة و األفراد حنو وجهات تعليمية هادفة و ذات مردودية

تأسيسا على هذه اإلجابـات فهـي بالتـايل عمليـة اصـطبغت      و بالتايل فإن التدريب ذه احلالة و 
بـأن هنالـك حتديـد     %21.3و يف مقابل ذلك فقد أجاب مـا نسـبته   .يةفدبالروتينية و عدم اهلَ

  .         للحاجات التدريبية من طرف املسؤولني عن منظومة التكوين مسبقا
كل أفراد املؤسسة من دورات تكوينية  ميثل استجابات األفراد حنو إمكانية استفادة) 41(جدول رقم 

  )مع رسم بياين توضيحي(  يف جمال عملهم
  

  0.05 اخلطأ عند مستوي القرار  ²كا  درجة احلرية  %  ت  االختيارات

  43.4  53  نعم
  

2.098  

    دالة  غري  ²كا
  

    01  56.6  69  ال
      100  122  اموع

  

  
  

من خالل بيانات و نتائج اجلدول السابق يتضح لنا أنه ليس هنالـك فـروق ذات داللـة إحصـائية     
مـن التـدريب حيـث     أفـراد املؤسسـة   كـل بني استجابات األفراد حنو موضوع إمكانية استفادة 

من املستجوبني باإلجياب  أي أنـه كـل املـوظفني ميكـن أن يسـتفيدوا       %43.4أجاب ما نسبته 
مـن املسـتجوبني بالسـلب أيـن أرجعـوا       %56.6ية،يف حني أجاب ما نسبته من دورات تدريب

  ).38(أسباب ذلك إىل ما سنعرضه يف اجلدول املوايل رقم 

نعم 
43%

ال
57%
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  :ميثل استجابات األفراد يف حالة اإلجابة بال ) 42(جدول رقم 

   0.05عند مستوي القرار   ²كا  حرية احلرية  %  ت  االختيارات
    09  11  نقص املوارد املالية

33.02  

  

  36.9  45  عدم اهتمام املؤسسة بالتكوين
  دالة   ²كا  

  
)  أي التدريب(ليس له أثر قوي 

  55.7  12  على أداء العمال
02    

      100  68  اموع
  

  
  

يتضح لنا من خالل اجلدول السابق و الذي يوضـح األسـباب وراء عـدم اسـتفادة كـل أفـراد       
داللـة إحصـائية يف اجتاهـات األفـراد حنـو حتديـد       املؤسسة من التدريب،أن هنالك فروق ذات 

أن السـبب يعـود إىل عـدم وجـود      %55.7األسباب الكامنة وراء ذلك أين أجاب ما نسـبته  
  .أثر للتكوين على أداء العمال 

و هنا ميكن القول أن املشكلة مل تكن يف فلسفة التدريب بـل يف كيفيـة توجيـه هـؤالء األفـراد      
حاجام املعرفية و هذا ما مت التعـرض لـه بالتفصـيل يف اجلـدول رقـم       أهداف تدريبية مبنية على

من ايبني بال فقد أرجع السبب يعـود إىل عـدم اهتمـام املؤسسـة      %36.9،أما ما نسبته )36(
مـن هـم إىل    %09بالتدريب و جعله من أولويات الشركة،هذا فيما أرجعه مـا يقـدر نسـبتهم    

  . نقض املوارد املالية

نقص الموارد 
المالیة 

9%

عدم إھتمام 
المؤسسة 
بالتدریب

36%

لیس للتدریب 
أثرقوي على 

األداء
55%
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  ميثل استجابات األفراد حنو إمكانية احتفاظ املؤسسة بالقادة و )43(جدول رقم 
  )مع رسم بياين توضيحي( اإلداريني أصحاب املهارة و اخلربة

  0.05القرار عند مستوى اخلطأ  ²كا  حرية احلرية  %  ت  االختيارات

  45.9  56  نعم
  

0.82  

  دالة  غري   ²كا
  

    01  54.1  66  ال
      100  122  اموع

  

  
  

من خالل اجلدول السابق ميكننا مالحظة عدم وجـود فـوق ذات داللـة إحصـائية يف اسـتجابات      
األفراد حنو سؤال إمكانية احتفاظ املؤسسة بالقادة و اإلداريـني أصـحاب  املهـارة و اخلـربة أيـن      

من املستجوبني باإلجياب أي أن الشركات حمـلّ الدراسـة تعمـل علـى      % 45.9أجاب ما نسبته 
  .بكفاءاا و قادا أصحاب اخلربة و املهارةاالحتفاظ 

أ مؤسسـام ال تعمـل علـى االحتفـاظ مبقـدراا املعرفيـة و        %45.1يف حني أجاب ما نسبته 
املتمثلة يف القادة و الكفاءات أصحاب اخلربة و املهارة،حيث يعمـد الكـثري مـن هـؤالء التحويـل      

ظـروف عمـل مسـاعدة و غيـاب أي     من شركام إىل شركات أخرى منافسة حبكم عدم وجود 
  ).  و قد مت اإلشارة إىل هذه األسباب يف جداول سابقة(صورة من صور التشجيع  

  
  
  

نعم 
46%

ال
54%
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ميثل استجابات األفراد حنو إمكانية احتفاظ املؤسسة  خبربات أفرادها مهما كانت ) 44(جدول رقم 
  )مع رسم بياين توضيحي( درجام الوظيفية

  0.05القرار عند مستوى اخلطأ   ²كا  حرية احلرية  %  ت  االختيارات
    45.9  56  نعم

0.81  
  دالةغري  ²كا

    01  54.1  66  ال
      100  122  اموع

  

  
  

يتضح لنا من اجلدول السابق أن هنالك فروق ذات داللة إحصـائية يف اجتاهـات املسـتجوبني حنـو     
درجـام الوظيفيـة،أين   السؤال املتعلق بإمكانية احتفاظ املؤسسة خبربات أفرادهـا مهمـا كانـت    

،يف حني كانـت االسـتجابات السـلبية بنسـبة     %45.9كانت نسبة من كانت استجابام إجيابية 
  .آلية لالحتفاظ و ختزين املعرفة،أي أن الشركات حمل الدراسة ال تتوفر على 54.1%

ـ       دا و اليت نقصد ا حتديدا إمكانية وجود ذاكـرة تنظيميـة مهيكلـة يف آليـات تكنولوجيـة حتدي
املرتبطة بتخزين كل ما هو متعلق باملعارف الظاهرية،أو ما هـو متعلـق  خبـربات موظفيهـا و الـيت      
نقصد ا املعرفة التنظيمية الضمنية و ذلك بعدم و جود آلية واضحة كـذلك يف نقـل املعرفـة مـن     

   .املوظفني أصحاب اخلربة املكتسبة على طول سنوات اخلدمة إىل األفراد حديثي التوظيف
  
  
  

نعم 
46%

ال
54%
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مع رسم بياين ( التدريب مبنظومةميثل استجابات األفراد حنو عالقة نظام الترقية ) 45(جدول رقم 
  .)توضيحي

    0.05عند مستوي  القرار  ²اك  احلريةدرجة   %  ت  االختيارات

  29.5  36  نعم
  

20.49  

  دالة   ²كا
  

    01  70.5  86  ال
      100  122  اموع

  

  
  

يؤكد لنا هذا جلدول ما أوردناه من نتائج سابقة و اسـتنادا إىل جـداول و مؤشـرات ذات عالقـة     
مبوضوع التدريب،أين نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني اجتاهـات املسـتجوبني حنـو      

منـهم علـى أن    % 70.5السؤال املتعلق بعالقة نظام الترقية مبنظومة التدريب،أين أكد مـا نسـبته   
  .ية يف مؤسسام غري مرتبطة متاما بعدد أو نوع التدريب الذي يتم االستفادة منهالترق

بل هي مرتبطة حبس مقابالتنا  مبنطق الزبونية و العالقـات الشخصـية و التوصـيات ال بالقـدرات     
مـن املسـتجوبني أن    %29.5املعرفية و مستويات اإلجناز و األداء،يف حـني أجـاب مـا نسـبته     

ميثـل عـامال أساسـيا مـن      -التـدريب –نظام الترقية و بني التدريب أي أنه أي  هنالك عالقة بني
  .     عوامل التقدم يف املسار املهين

  
   
  

نعم
29%

ال
71%
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ميثل استجابات األفراد يف حالة اإلجابة بنعم و املرتبط بكيفية تقييم دور التدريب ) 46(جدول رقم 
  .)مع رسم بياين توضيحي( يف الترقية

  0.05القرار عند مستوى اخلطأ   ²اك  احلريةحرية   %  ت  االختيارات
    45.5  16  يف كثري من احلاالت

1.4  

  دالة  غري  ²كا
يف بعض احلاالت 

  55.55  20  فقط
01    

      100  36  اموع
  

  
  

من خالل اجلدول السابق ميكن أن نالحظ عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف اجتاهـات     
السؤال املتعلق بتقيـيم دور التـدريب يف الترقيـة يف املؤسسـة،أين     من كانت استجابام إجيابية حنو 

،يف حـني  %55.55كانت نسبة من أجابوا بأن للتدريب دور يف بعض احلاالت فقـط مـا قـدره    
فردا بأن له دورا يف الترقية،و بالتـايل فإنـه مـن الواضـح      36فقط من  %44.44أجاب ما قدره 

أهم مرحلـة مـن مراحـل املسـار الوظيفي،هـذا طبعـا        أن للتدريب و التعلم دور حمدود جدا يف
  .    بالنظر إىل نتائج اجلدول السابق

  
  
   
  
  

في كثیر من 
الحاالت  

في بعض 45%
الحاالت 

55%
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  ميثل استجابات األفراد حنو عالقة إسناد املناصب القيادية حسب) 47(جدول رقم 
  )مع رسم بياين توضيحي( و الكفاءة تدريبمعيار ال

  0.05اخلطأ القرار عند مستوى   ²اك  حرية احلرية  %  ت  االختيارات
  02  29.5  36  نعم

67.73  

  دالة   ²كا
      70.5  86  ال

      100  122  اموع
   

  
  

يتضح لنا من خالل اجلدول السابق أن هنالك فروق ذات داللـة إحصـائية يف اسـتجابات األفـراد     
الكفـاءة،أين  حنو السؤال املرتبط بـ إمكانية إسناد املراكز القيادية على أسـاس معيـار التكـوين و    

أن املراكز القيادية ال تسند على أسـاس التـدريب أو اخلـربة بـل هـي       %70.5أجاب ما نسبته 
حسب إجابات املستجوبني مرتبطة كما مت اإلشارة إليه سابقا يف قدرة األفـراد علـى ربـط شـبكة     

  .من العالقات يف املستويات العليا من اإلدارة املركزية للشركة
حييِد التدريب و التكوين و حماولة احلصول علـى معرفـة أحسـن ميكـن أن تقـدم      و بالتايل فإن ت

إضافة يف العمل و للمؤسسة ككل،و عدم جعلها مـن أهـم دواعـي مـنح املناصـب القياديـة و       
الترقي إليها،هلو عامل من أهم عوامل إحجام الكثري من األفـراد اإلقبـال علـى الـتعلم،يف غيـاب      

مـن   %29.5هـذا يف مقابـل مـا نسـبته     .ملسار املهـين قبـل املـادي   حوافز و دوافع مرتبطة با
  .   املستجوبني الذين قالوا بارتباط إسناد املراكز القيادية مبعيار التكوين

      

نعم
29%

ال
71%
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البنيـة التحتيـة التكنولوجيـة هلـذه املؤسسـات و عالقتـها بنجـاح        :البعد الرابع  4.2
  . إستراتيجية التدريب

مع ( األفراد حنو استخدام املؤسسة لوسائل املعلوماتية يف التدريب ميثل استجابات) 48(جدول رقم 
  .)رسم بياين توضيحي

  0.05القرار عند مستوى اخلطأ   ²كا  حرية احلرية  %  ت  االختيارات
    42.6  52  دائما

39.20  

  دالة ²كا
    02  50.8  62  أحيانا
      6.6  08  أبدا

      100  122  اموع
  

  
ميكن أن نالحـظ وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف اجتاهـات       من خالل اجلدول السابق 

املستجوبني حنو استخدام املؤسسة لوسـائل املعلوماتيـة يف التـدريب، أيـن أجـاب مـا نسـبته        
من املستجوبني بأن استخدام أساليب املعلوماتيـة احلديثـة يف التـدريب يكـون بشـكل       50.8%

بشكل دائـم،و هـذا حسـب طبيعـة التـدريب      أا تستخدم  %42.6حمدود،فيما أقر ما نسبته 
أـا ال   %6.6املُقَدم و طبيعة املهام و الوظائف املستهدفة من ذلك،يف حـني أجـاب مـا نسـبته     

  . تستخدم أبدا األساليب وسائط املعلوماتية يف التدريب
  

     
  
  

دائما
43%

أحیانا
51%

أبدا
6%
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اخلارجية يف م  الشبكات اإللكترونية استخدميثل استجابات األفراد حنو   با) 49(جدول رقم 
  .)مع رسم بياين توضيحي(  التواصل مع أفرادها و عمالئها

  0.05القرار عند مستوى اخلطأ  ²كا  حرية احلرية  %  ت  االختيارات
    27  33  دائما

9.85  

  
  دالة   ²كا    46.7  57  أحيانا
    02  26.2  32  أبدا

      100  122  اموع
  

  
  

فـروق ذات داللـة إحصـائية يف اسـتجابات      من خالل اجلدول السابق ميكننا مالحظـة وجـود  
األفراد حنو السؤال املتعلق بإمكانية اسـتعانة املؤسسـات حمـلّ الدراسـة بالشـبكات اإللكترونيـة       
الداخلية و اخلارجية للتواصل مع موظفيها و مع عمالئها،أين كانـت نسـبة االسـتجابات القائلـة     

ظفني و عمـالء الشـركة يف بعـض األحيـان     بإمكانية استعمال هذه الوسائط  يف التواصل مع املـو 
  . %46.7بـ 

من املستجوبني أا ال تسـتخدم ائيـا أي أن هنالـك إمهـاال يف      %26.2يف حني أشار ما نسبته 
االستعانة بالوسائل التكنولوجية احلديثـة كالشـبكات اإللكترونيـة،فالربغم مـن وجـود مواقـع       

تكون ذات فعالية يف التواصـل بينـها  و بـني املنتسـبني     إلكترونية للمؤسسات املستهدفة إال انه ال 
إليها أو املتعاملني معها  أي أن هنالك بنية تكنولوجية ضعيفة أو علـى األقـل ال يـتم اسـتخدامها     

  .  بفعالية أكرب لنقل املعلومات بأعلى كفاءة 

دائما 
27%

أحیانا
47%

أبدا
26%
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خلية و للتواصل بني متتلك املؤسسة شبكة إلكترونية داميثل استجابات األفراد حنو ) 50(جدول رقم 
  .)مع رسم بياين توضيحي( خمتلف أقسامها و فروعها

  0.05القرار عند مستوى اخلطأ   ²كا  حرية احلرية  %  ت  االختيارات
    60.6  74  نعم

65.72   

  دالة ²كا
    02  39.3  48  ال

      100  122  اموع
  

  
فيما خيص وجود شبكة إلكترونية داخلية يف إطار املؤسسة للتواصـل بـني املـوظفني فـإن اجلـدول      

 يف اسـتجابات األفـراد حنـو إمكانيـة      وجود فروق ذات داللة إحصائيةالسابق يوضح بشكل جلي
من املستجوبني بوجـود هـذا الشـكل مـن التواصـل       %60.6وجدودها،حيث أجاب ما نسبته 

عرب الشبكات اإللكترونية، مبا يعكس يف مقابل عـدم وجـود شـبكة تواصـل خارجيـة هنالـك       
شبكة تواصل داعمة داخلية تضمن نقل املعلومات و املعطيـات بشـكل أكثـر سالسـة و انسـيابية       

مـن املسـتجوبني الـذين قـالوا     %3..39بني اإلدارة املركزية و موظفيها، هذا يف مقابل ما نسبته 
  .  بعدم  وجودها

  
  
    
  

نعم 
61%

ال
39%
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ميثل استجابات األفراد حنو إمكانية استخدام املؤسسة ألساليب التكوين ) 51(جدول رقم 
  .)مع رسم بياين توضيحي( االفتراضية لفائدة عماهلا

  0.05القرار عند مستوى اخلطأ   ²كا  حرية احلرية  %  ت  االختيارات
    11.5  14  نعم

164.37   

  دالة   ²كا
    02  88.5  108  ال

      100  122  اموع
  

  
  

يتضح لنا من خالل اجلدول السابق أن هنالك فروق ذات داللـة إحصـائية يف اسـتجابات األفـراد     
حنو السؤال املرتبط بـإمكانية استخدام الوسـائط االفتراضـية يف التـدريب و الـيت نقصـد ـا       

 e-Learningآليات التدريب عن بعد أو التكوين عن بعد أو مـا يعـرف بالتـدريب اإللكتـروين     
كانية تعاقدها مع مؤسسات و معاهد تكوينية وطنيـة أو خارجيـة تـوفر تـدريبا عـرب      و ذلك بإم

  .الوسائط االفتراضية
من املستجوبني بالسلب و هـذا بالنسـبة جلميـع الشـركات الـيت       %88.5أين أجاب ما نسبته   

أقر أفراد العينة سواء من اإلطارات أو غريهـم مـن املهندسـني أن هـذه اآلليـات و الوسـائط ال       
-e–تستخدم ائيا كشكل مـن أشـكال التـدريب او الـتعلم، رغـم أمهيتـها يف إعتبـاره أي        

learning- ب،و على حتديـد حاجاتـه بطريقـة مباشرة،إضـافة     ذلك التدريب املرتكز على املتدر
اىل الفائدة املالية يف ختفيض تكاليف التدريب و ربح الوقت،إمنـا يعتمـد علـى أسـاليب التـدريب      

    .  الكالسيكية،مبا يعين عدم اهتمام هذه الشركات مبحاولة تنويع أشكال و أمناط التدريب

نعم
11%

ال
89%
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ت املتطلبات التكنولوجية احلديثة يف أدا ء ميثل استجابات األفراد حنو ضرورا) 52(جدول رقم 
  )مع رسم بياين توضيحي( الوظائف

  0.05القرار عند مستوى اخلطأ  ²كا  حرية احلرية  %  ت  االختيارات
  01  90.2  110  نعم

78.72   

  
  دالة ²كا    9.8  12  ال

      100  122  اموع
  

  
  

االسـتعانة باألسـاليب التكنولوجيـة املتقدمـة     أما فيما خيص أداء األعمال و املهـام و احلاجـة إىل   
هنالك فروق ذات داللة إحصائية يف اسـتجابات األفـراد حنـو هـذا السـؤال        فيتضح بشكل جلي

و هذا يرجع إىل طبيعة النشاط أو اخلدمات الـيت تقـدمها هـذه الشـركات و املرتبطـة  بتـوفري       
  .بني باإلجيابمن املستجو %90.2الطاقة الكهربائية،أين أجاب ما نسبته 

أي أن طبيعة مهامهم وأعماهلم تتطلب بشكل كبري استخدام املتطلبـات التكنولوجيـة احلديثـة مبـا      
يستدعي بالتايل وجود بنية تكنولوجية حتتية  مسـاندة كأنظمـة الـتحكم يف الشـبكات و أنظمـة      

ا املسـتجوبني،هذا  املراقبة اإللكترونية و األمنية و هذا حسب مجلة مقابالتنا مـع املسـؤولني و كـذ   
فقط ممن أجابوا بـأن وظـائفهم ال حتتـاج إىل تـوافر تلـك      % 10يف مقابل ما نسبته ما يقارب 

  .البنية التكنولوجية
  
  
  

نعم
90%

ال
10%
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مع رسم ( ميثل استجابات األفراد يف حالة اإلجابة بنعم و املرتبطة بأمهيتها يف العمل) 53(جدول رقم 
  .)بياين توضيحي

  0.05القرار عند مستوى اخلطأ  ²اك  حرية احلرية  %  ت  االختيارات
    83.64  92  مهمة بشكل كبري

35.31   

  
  دالة ²كا  01  16.36  18  مهمة إىل حد ما

      100  110  اموع
  

  
  

أما فيما خيص أمهية وجود تلك البنية التكنولوجية بالنسبة للمؤسسة فإنه مـن الواضـح مـن خـالل     
داللة إحصـائية يف اسـتجابا ت األفـراد حنـو هـذا      بيانات اجلدول السابق  أن هنالك فروق ذات 

أن وجـود هـذه البنيـة التكنولوجيـة ألداء متطلبـات       %83.64السؤال أين أجاب ما نسـبته  
الوظائف و األعمال هي مهمة بشكل كـبري  يف هـذا النـوع مـن الشـركات و هـذا النشـاط        

ي أنـه ميكـن إجنـاز    فقط بأا مهمـة إىل حـد مـا أ   %16.36حتديدا،هذا فيما أجاب ما نسبته 
األعمال دون توفر تلك البنية و هي استجابات مرتبطـة بطبيعـة الوظـائف الـيت يشـغلها هـؤالء       

  . املستجوبني
  
  
  
  
  

مھمة بشكل 
كبیر

83%

مھمة الى حد 
ما بشكل كبیر

17%



 

 

 - 268 

ميثل استجابات األفراد حنو إمكانية امتالك املؤسسة لنظام معلومات على أداء ) 54(جدول رقم 
  )توضيحيمع رسم بياين (  )base des données(املوارد البشرية 

  
  0.05القرار عند مستوى اخلطأ  ²اك  حرية احلرية  %  ت  االختيارات

  01  74.6  91  نعم

29.50  

  دالة ²كا
      25.4  31  ال

      100  122  اموع
  

  
  

  
يتضح لنا من خالل اجلدول السابق أن هنالك فروق ذات داللـة إحصـائية يف اسـتجابات األفـراد     

علـى أداء املـوارد البشـرية     مركـزي   املؤسسة لنظام معلومات السؤال املرتبط بإمكانية امتالكحنو 
)base des données(           يضطلع مبهمـة ختـزين و تسـيري كـل املعطيـات املرتبطـة بـأداء و

حاجات ووظائف و مهام األفراد و املسـتخدمني يف املؤسسـات،أين كانـت نسـبة مـن أجـابوا       
  .%74.6باإلجياب 

هو نظام للمعلوماتية يضـم  كـل البيانـات و املعلومـات      و) Nova(و هو ما يقصدون به نظام  
الـذي يعـد برناجمـا ميكـن      "Tansik" تنسيق و املعطيات اخلاصة بتسيري املوارد البشرية و برنامج

العاملني يف كلل املصاحل بالتواصل و نقل امللفات و املعطيـات بأسـرع وقـت و سهولة،إضـافة اىل     
سيري األجور و هو ميكن اعتبـاره آليـة تكنولوجيـة لتخـزين     املرتبط بت (Malya)" مالية"برنامج 

نعم
75%

ال
25%
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كل املعلومات املرتبطة باملسار املهين و التكويين للمنسـبني مـع سـونلغاز ككـل و الشـركات      
  .التابعة له حمل الدراسة 

ميثل استجابات األفراد حنو إمكانية امتالك املؤسسة لكادر بشري مؤهل يف جمال ) 55(جدول رقم 
  ملعلومات و محاية البياناتأنظمة ا

  0.05القرار عند مستوى اخلطأ  ²كا  حرية احلرية  %  ت  اإلختيارات
    82  100  نعم

49.86  

  

  18  22  ال
  دالة ²كا  01

      100  122  اموع
  

  
  

يتضح لنا من خالل اجلدول السابق أن هنالك فروق ذات داللـة إحصـائية يف اسـتجابات األفـراد     
املؤسسة لكادر بشري مؤهـل يف جمـال أنظمـة املعلومـات و محايـة       بإمكانيةحنو السؤال املرتبط 

مـن   %82ميكنه أن يسري تلك املنظومة التكنولوجية و محايتـها،أين أجـاب مـا نسـبته      البيانات
  .املستجوبني باإلجياب

أي بوجود أفراد أو مهندسني يف املعلوماتية ذوو تأهيـل  و مسـتوى يف جمـال تسـيري الشـبكات       
كترونية و محايتها مما يوحي بوجود بنية تكنولوجيـة جامعـة للمعرفـة و املعطيـات التنظيميـة       االل

فقـط ممـن أجـابوا     %18أوال و وجود موارد بشرية قادرة على تسيريها،هذا يف مقابل ما نسـبته  
  . بالسلب

  

نعم 
82%

ال
18%
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   مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات. 3
يف طبيعة اهليكل التنظيمي يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية تساهم  : األوىل الفرعية الفرضية

  .إستراتيجية التدريب  جناح
و مـن خـالل حتليـل مجلـة املؤشـرات      )27الرقم إىل 15من الرقم (ةول السابقامن خالل اجلد

 التنظيمي و جنـاح إسـتراتيجية التـدريب يف املؤسسـات حمـل الدراسـة،      املرتبطة بطبيعة اهليكل 
  :يتضح لنا أنه 

   إداريـة مرتبطـة بنشـاط     من الناحية اللوجستية تتوافر املؤسسات حملّ الدراسة  علـى  مصـاحل
و   املسـتخدمني واحـدة مـن مهـام إدارة     و الـيت هـي و   )13اجلـدول  (التدريب يف املؤسسة

املوارد البشرية، إذا مـن الناحيـة التنظيميـة و اهليكليـة ميكـن التأكيـد        مصلحة إدارةأو التكوين 
 .تجذُرِ منظومة التدريب و التكوين يف النسيج اهليكلي للمؤسساتعلى 

          من ناحية االرتباط بـني طبيعـة الوظـائف و إسـناد املسـؤوليات و بـني طبيعـة التـدريب
 بـني مـا يـتم تلقيـه     بني متطلبات الوظائف و قا،فيبدو أن هنالك ارتباطا وثي)14اجلدول (املُتلَقَى

يف مدارس أو معاهد التكوين املختلفـة أو ذلـك التـدريب املُقَـدم يف إطـار العمـل،و طبيعـة        
هلـؤالء األفـراد    رؤية قَبليةُ يف حتديد احلاجـات التدريبيـة  وجود فهم  إىلما حييلنا  و هذا.األعمال

ليب يف العملستجد من معارف و أساو اليت  ترتبط مبا ي.  
        أما ما تعلق مبؤشر املنظومة القانونية و اإلجرائية املـؤطرة لنقـل اخلـربة و املعرفـة فقـد اتضـح

مرجعية قانونية تفـرض تبـادل املعرفـة و نقـل اخلـربة      أن املؤسسات حملّ الدراسة ا  جلّيبشكل 
نا عليـه مـن خـالل مجلـة     و هذا ما وقف. بني املُنتمني للمؤسسة بِغض النظر عن املستوى الوظيفي

املقابالت اليت مت إجراءها مع املسؤولني عن إدارة املسـتخدمني و بعـض املسـؤولني يف املؤسسـات     
 GRTEو شركة KAHRIFاملعنية خاصة شركة 

أي أن هنالك بِنيةً إجرائية و قانونية تساهم إىل حد كـبري يف انسـياب املعرفـة و انتقاهلـا بـني      
يف إطار ما يعرف بالبيئة املُناسبة للتعلم فحيـازة املعرفـة و عـدم إشـراك      و هذا ما يدخلاملوظفني،
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 مهـين يعاقـب عليـه القـانون الـداخلي     اآلخرين ا يف هـذه احلالـة ميكـن أن يعـد خطـأ      
  .  للمؤسسة،كما ميكن أن تساهم هذه البنية إىل محاولة بناء رؤية مشتركة حنو التعلم

  َو يف نفس املدور املسؤولني املباشـرين يف نقـل املعرفـة و اخلـربة  فإنـه و      تعلق ب حى فإن مان
يكـن هنالـك   بني املنتمني للمؤسسـة،إال أنـه مل   رضة لنقل اخلربة و املعارف ابرغم وجود قوانني فَ

املؤشـر،و هـذا السـلوك     ميكن أن يدعم هـذا  ) من خالل معطيات الدراسة امليدانية( واضح اجتاه
،شـرح و توضـيح   للمشكلة يص املشكلة، احللّ املالئـم و السـريع  تشخ(،حيث أن اخلربة أو الفعل

املعرفة الضمنية ال ميكـن تلقيهـا أو اكتسـاا عـن     من أمناط ط كنم )كيفية احلل،التعلم من اخلربة 
طريق التدريب خارج املؤسسة،بل يتم تنميتها عـن طريـق املمارسـة و طلـب املعرفـة يف إطـار       

  .علم التنظيمياملؤسسة كوسيلة من وسائل الت
     ة بني حجم املؤسسـة و تشـعب املصـاحليل17،18اجلـدولني  (كما اتضح أن هنالك عالقة ج( 

و  تـدريب يف إمكانيـة   و ذلك من خالل توزعِ و انتشار املعرفـة ذات العالقـة مبهـام املـوظفني    
رتبطـة  خاصة مـا تعلـق باألعمـال املُوكلـة لإلطـارات و امل      ،األفراد بني نشر التعلم التنظيمي

أعماهلم بعدة ختصصات وظيفية متداخلة كاملالية و املصـاحل التجاريـة و تسـيري املـوارد البشـرية،      
إمكانيـة  جم املؤسسة و تنوع طبيعـة الوظـائف ـا و    حب كما ميكن اإلشارة إىل مؤشر مهم مرتبط

  .األفرادونقلها بني إنتاج اخلربة 
دانيـة كـذلك أن تنـوع الوظـائف و حجـم      حيث تأكد لنا من خالل معطيات الدراسـة املي     

لعب دورا مهما يف إنتاج اخلربة و نقلها بـني األفراد،حيـث أن إنتـاج اخلـربة و املعرفـة      املؤسسة 
التـدريب  مث نقلها بني األفراد هو من أهم و أجنع أساليب التدريب و الـذي نقصـد بـه    ) الضمنية(

تأتيـة مـن مصـادر و وظـائف خمتلفـة و      ،خاصة إذا كانت هذه املعارف و اخلربات مأثناء العمل
  .مترابطة و متشابكة

 كذلك على تلك العالقة بني التـدريب يف ختصـص معـني و أثـره      و هذا ما ميكن أن ينسحب
نسـيج الوظـائف و املهـام     بارتبـاط تعلق ،أو ما )20جدول( على التخصصات الوظيفية األخرى

بـني   حـد مـا  هنالك ارتبـاط إىل  ني لنا أن بدراسة امليدانية،تخرجات الم من خاللبعضها ببعض ف
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و أمهيـة ذلـك بالنسـبة لألعمـال و الوظـائف      ب عليه الفرد حسب متطلبات وظيفتـه، ما يتدر
وهذا ما يحيلنا إىل فهم  عدم وجود أثر قـوي ميكـن تلمسـه بشـكل جلي،للتـدريب      األخرى ،

 .راد يف خمتلف وظائفهم و ختصصامالذي يتلقاه األف

 عالية تعلق بنظام االتصال بني املستويات و املصاحل الوظيفيـة فإنـه و مـن خـالل     أما ما تعلق بف
، و هـذا مـا ميكـن أن يعطـي     )24جـدول  ( ما إىل حدمعطيات الدراسة امليدانية،فإنه ذو فعالية 

صورة مقبولة عن نظام نقل املعلومة أو منظومة االتصـال بشـكل عـام علـى مسـتوى الفضـاء       
توزيـع املعلومـات و   إىل حـد مـا    مبعين وجود هيكل تنظيمي يسـهِلُ  التنظيمي داخل املؤسسات

  املعرفة بني املصاحل املختلفة و موظفيها و بالتايل سهولة انسياب املعرفة يف مكوناا
        أما ما ارتبط مبؤشر رغبة املوظفني يف خمتلـف املسـتويات الوظيفيـة يف زيـادة معـارفهم عـرب

ن خـالل معطيـات الدراسـة امليدانيـة،أن هنالـك رغبـة       ا مالتدريب و التعلم ،فإنه كان واضح
مقَتو هذا يعـود لألثـر الـذي تلّمسـوه     ،بني أغلب املوظفني و يف خمتلف املستويات الوظيفية مةُاس

بعد استفادم من هذه الدورات التدريبية،سواء علـى املسـتوى املهـين و كـذا علـى املسـتوى       
 .اآلن ذاتهيف كما اتضح .املعريف،و حبكم جتربتهم

  األفـراد ممـن    أن أغلبيـة  ،التعرف على حجم من هلـم تلـك الرغبـة يف التـدريب    و بغرض
،تـبني أن  هلـم رغبـة يف االسـتفادة مـن أخـرى        )23اجلـدول  (استفادوا من دورات تدريبية

مستقبال هذا إضافة إىل ما نسبته ممن أجابوا بأن كل من استفاد سابقا مـن التـدريب لديـه رغبـة     
ستقبال أي أن هنالك نوع مـن الـدافع و احلـافز و الثقافـة املسـاندة خلقتـها نتـائج        يف ذلك م

  . التدريب لدى املوظفني تشجِعهم من املواظبة على التعلم و االستمرار يف التعلم
 مرتبطة بـ تنظيميةهيكلية هنالك بنية  أنميكن اخلروج بنتيجة مفادها إذا من خالل هذه النتائج 

كذا تشعب للمصاحل و لتبادل املعارف،وو إطار قانوين منظم ،ية بالتدريبوجود مصاحل معن
املؤسسة االقتصادية منظومة اتصالية مرنة مساندة يف  كذاالتخصصات املسامهة يف تعلم األفراد و 

  .مساعدة على إجناح إستراجتية التدريب  اجلزائرية 
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  جود هيكل تنظيمي ميكن أن يساهم فإنه ميكن إثبات صحة االفتراض األول القائل بوو عليه

 .يف جناح إستراتيجية التدريب يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

  
يف املؤسسة االقتصادية السائدة طبيعة الثقافة التنظيمية  تساعد: الثانيةالفرعية الفرضية 

  .إستراتيجية التدريب جناحاجلزائرية على 
الثقافة التنظيمية و مجلة  عدبما تعلق بِ فإن)37الرقم إىل 28من الرقم ( ةول السابقامن خالل اجلد

   :ذات العالقة و ارتباطها بإستراتيجية التدريب يف املؤسسات ميدان الدراسة،فلقد تبني أناملؤشرات 
 و  هلا يف املؤسسات املعنيةير أنه على مستوى تقدير املؤسسات لقيمة اإلجناز فقد اتضح أن هنالك تقد

يف جمال الذي يتجه مباشرة حنو االحتفاظ بالتفوق واالمتياز  عام ذلك السلوكبشكل  الذي نقصد به
حسب مقابالتنا وغري أن هذا التقدير كان  العمل و القدرة على املنافسة و التغلب يف العمل و النشاط،

كان منحصرا يف اجلانب املعنوي يف غالب احلاالت حبكم ارتباط الترقية و احلوافز لتوضيح شكلها،
و ادية يف هذه الشركات املستقلة ماديا و تسيرييا باألقدمية و مستوى املسؤولية و غريها من املتطلبات،امل

   .األهم العالقات الشخصية و احملاباة حسب أراء مستجوبينا
   فقد تبني كذلك من خالل معطيات ) كسلطة قرار(أما ما تعلق بطبيعة العالقة بني املوظفني و اإلدارة

الطابع الرمسي والغري الرمسي،كأسلوب  هاأخذ وتتمايز بني الرمسية و اإلجرائية بشكل ما الدراسة أا 
لم حبكم سالسة هجني يف حل املشكالت و التواصل و هو األسلوب األصوب يف نقل املعرفة و التع

  .التواصل و مرونتها
 فذْ عن ،أن األعطريق عمل الفريق فقد تبني أما ما تعلق مبؤشر كيفية أداء العمل عننمال تؤدى و ت

،و تعود هذه االستجابة حسب مالحظاتنا للجو العام السائد يف )31اجلدول(طريق أسلوب عمل الفريق
املؤسسات حمل الدراسة امليدانية،هو طبيعة األعمال وشروط تنفيذها و اليت جيب ال ميكن أن تؤدى إال 

 .عرفة بني األفراديب جناعة يف نقل املوالذي يمثل أكثر األسال.عن طريق عمل فرقِِ و تعاوا
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و بالتايل نقل االستفادة من بعضهم البعض بامتزاج األفكار و توليد أخرى و الذي يعد أهم مؤشر من 
مؤشرات توافر ثقافة تعلمِِ يف هذه املؤسسات،على األقل بني هؤالء األفراد الذين كانوا حمل استفادة من 

  .ر عن مدى أمهية التعلم يف تعديل طرق أداء العمل و تطويرهادورات تدريبية و الذين هلم تصو
  أما عن صورة و شكل العالقة بني أفراد العينة و طبيعة الثقافة السائدة يف املؤسسة أهي ثقافة تنظيمية

صراعية معيقة ملنظومة التعلم التنظيمي أم هي ثقافة تعاونية تبادلية، فقد أظهرت نتائج الدراسة امليدانية 
وبالتايل ميكن القول بأن هنالك ثقافة تعاونية و نقل للخربة يف جتاوز املعضالت و املشاكل ،)32جلدولا(

أثناء العمل خاصة و أن طبيعة النشاط اإلستراتيجي الذي تزاوله هذه الشركات حمل الدراسة و املرتبط 
تقنية يف الشبكات و بتسيري الكهرباء و األعمال الكهربية هو نشاط يتعرض للكثري من املشاكل ال

  .وجود هذا النمط من الثقافة التعاونية بدل الصراعية حتم كفاءا،لذا فإن طبيعة النشاط كذلك
  مؤشر الرغبة يف التعلم و االستفادة من دورات تدريبية أخرى و يف ختصصات خمتلفة،فإن نتائج  وعن

أبدو رغبة يف االستفادة من دورات تدريبية  قد الدراسة امليدانية أحالتنا إىل التأكد من أغلب أفراد عينتنا
أخري و يف ختصصات أخرى وسواء عند اإلطارات و اإلداريني الذين أرجعوا ذلك إىل تغريِ نظُمِ التسيري 

حبكم (خاصة ما تعلق بتخصصات مثل احملاسبة و األجور و كيفيات التعامل مع الصفقات العمومية 
  ).كلي مع مشاريع ذلت طابع عمومي تعامل هذه الشركات و بشكل شبه 

أما بالنسبة للمهندسني فإن تطور التقنيات و أساليب استغالل الشبكات الكهربائية خاصة مع ظهور 
و استجالب أدوات العمل املتقدمة جيعل من الرغبة ، photovoltaïqueمنظومات الطاقات املتجددة 

و هنا نورد (يد من الشركات على خط املنافسة يف التعلم و أمرا ضروريا بل حيويا خاصة مع دخول عد
على املشاريع و حىت على استقطاب  KAHRAKIBو شركة   KAHRIFمثال املنافسة بني شركة 

  ). اخلربات و الكفاءات
 فإنه من خالل خمرجات الدراسة امليدانية،اتضح بشكل جلي  بني األفراد أما ما تعلق بالرغبة يف التعلم

،ما يمكننا من )26جدول (هؤالء يف حتسني مستواهم املعريف و األدائي لبألغأي أن هنالك رغبة 
و يف كل . تدرك أمهية التعلم املستمرثقافة تنظيمية سائدة عند أغلب أفراد العينة،القول أن هنالك 
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ر ااالت و التخصصات حبكم أن ثقافة نقل املعرفة بني األفراد هي يف حد ذاا نوع من التدريب يف إطا
  ). أن التدريب يف النهاية هو تعلم حيث(العمل 
 و قادة ميتلكون قدرات فكرية ميكن االستفادة الشركات ألفراد  مبؤشر استقطابارتبط  أما ما

فمن الواضح أنه ليس هنالك رؤية يف استقطاب مثل هذه الكفاءات حيث كانت معطيات الدراسة منها،
املُعتمد على  التوظيف اخلارجيإىل أن طبيعة اب ذلك امليدانية تؤكد على ذلك،و ميكن إرجاع أسب

خرجيي اجلامعات و املهندسني الذين هم بطبيعة احلال دون خربة يف العمل ال ميكن أن مكسبا معرفيا أو 
بل هي موارد بشرية حتتاج بالعكس إىل جهد تدرييب و تعليمي  االستفادة منها أنِياقدرات فكرية ميكن 

  .ذلك العائد من التدريبإضايف حىت يظهر بعد 
  أثبتت معطيات الدراسة امليدانية أن كل الشركات املعنية تتعامل مع مؤسسات تكوينية يف مقابل ذلك

املدارس املتخصصة و اليت نقصد ا  .و اليت  متثلت هذه املراكز يف جملة املدارس التابعة للشركة األم
املدرسة التقنية و البواقي أمب  IFEGعني مليلةب اء والغازاملعهد الوطين الكهربالتابعة للشركة األم و هي 

التكوين التقنية املرتبطة بوظائف التقنيني و  ةاللذان يضطلعان مبهمو،  ETBمع سونلغاز بالبليدة
و هذا ما جيعلنا .)اجلزائر العاصمة( CBAاملهندسني،إضافة إىل مركز اإلتقان اإلداري بنب عكنون

التام للجامعة يف مسار التكوين هذا و الذي ميكن أن نرجعه بشكل مرجح إىل   نتساءل عن هذا الغياب
  .غياب أي مقاربة لربط اجلامعة و مؤسسات البحث العلمي مع املؤسسات االقتصادية

هذه املؤسسات التكوينية اليت مت اإلشارة هلا أنِفًا و اليت تضطلع مبهمات تدريبية حمددة من اجلانب التقين 
متوافقا إىل حد مع هذا التدريب الذي كان حسب استجابات األفراد .نب التسيريي و اإلدارياجلا إىل

متطلبات الوظائف أي أن هنالك ارتباط بني طبيعة الربامج التدريبية املُقدمة و بني احلاجات الوظيفية و 
ا يف فهم االحتياجات استنتاج وجود آلية ناجحة إىل حد مالتدريبية هلؤالء األفراد،و هذا ما يدعونا إىل 

و بالتايل إمكانية ربطها مبا تقدمه تلك املراكز التكوينية من تدريب،و هذا ما ينعكس املعرفية للموظفني 
  .على األداء بشكل خاص و على تعزيز منظومة التعلم التنظيمي بشكل عام

 لثقافة التنظيميةبطبيعة ان خالل هذه النتائج و اليت ارتبطت جبملة من املؤشرات املتعلقة إذا م
و حتديدا ما تعلق  بتقدير قيمة اإلجناز واليت تبني أا حاضرة بشقها السائدة يف املؤسسة االقتصادية،
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طبيعة العالقة بني املستخدمني و اإلدارة هي هجني من الرمسية و الالرمسية،كما املعنوي فقط،كما أن 
إدراك ذلك أمكن كما مع أن طبيعة األعمال تتصف بالتشاركية و إتباع أسلوب عمل الفريق،

،إضافة اىل تعامل هذه املؤسسات مع للمستخدمني حنو الرغبة يف التعلم و التدريب الغالب التوجه
  .و بشكل دائممراكز تكوينية 

  التدريب  إستراتيجيةثقافة تنظيمية مساندة لنجاح  قبول االفتراض القائل بوجودو عليه فإنه ميكن
 .يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

  
علـى   القيادة يف املؤسسـة يف املؤسسـة االقتصـادية اجلزائريـة     تساعد منظومة: الفرضية الثالثة

 إستراتيجية التدريب جناح

واملفسـرة جلملـة املؤشـرات املرتبطـة     )48الـرقم  إىل 38من الـرقم  (ةول السابقادمن خالل اجل
 إسـتراتيجية التـدريب   جنـاح  حمـل الدراسـة و  االقتصـادية   الشركاتيف  القيادة منظومةبعالقة 

  :ا،حيث تبني
       أما ما  تعلق اجلهد الذي تقوم به املؤسسة من أجل احلصـول علـى املعلومـات مـن مصـادر

،و الذي قُصد به حماولة فهـم كيفيـة تعامـل املؤسسـات حمـلّ الدراسـة مـع        يةخارجية وداخل
استقطاب املعرفة و املعلومات سواء كانت هـذه املعلومـات منتجـا داخليـا مرتبطـا بكفـاءات       
األفراد و إبداعام أو ما ميكن أن يستجد من  معارف و تكنولوجيـات ميكـن أن تكـون إضـافة     

لك وضوح يف إمكانية توافر هذا اجلهد يف البحث عـن املعلومـات مـن خمتلـف     هلا، فإنه ليس هنا
 .  مصادرها من طرف هذه الشركات 

      كذلك ما تعلق مبؤشر تثمني القيادة لألفراد املبدعني،اتضح من خـالل معطيـات الدراسـة أنـه
لـون  الـذين ميث )36جـدول رقـم   (ليس هنالك تثمني أو اهتمام باإلبـداع أو األفـراد املبـدعني    

رأمسال فكري للشركات هذا أيضا ما وقفنا عليه من خالل مقابالتنـا مـع املسـتجوبني إضـافة إىل     
ما أدلو به من شرح على االستمارات املقدمـة حيـث أقـروا أن هنالـك نزيـف تعرفـه بعـض        
الشركات من الكفاءات حنو شركات أخرى و ذلـك لعـدم اهتمـام شـركتهم بقـدرام و مـا       
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إضافة للشركة،و كذا الخـتالل نظـام األجـور بـني الشـركات املكونـة        يقدمونه من إبداع و
 .  موعة سونلغاز

 لـى املشـاركة يف املعرفـة و اخلربة،فقـد     أما ما ارتبط بدور القيادة اإلدارية يف تشجيع األفراد ع
،غـري أن هـذا اجلهـد البسـيط و     )35جدول رقم(نتبني أن هذا السلوك ال يتم إال يف بعض األحيا

افر فهو حمبوس و حماط بكثري العراقيل خاصة تلك النفسية و العالئقيـة و الـذي ميكـن فهمـه     تو إن
أين الحظنـا حالـة مـن التضـمر مـن      . وجود نوع من صراع األجيال يف املؤسسات من خالل 

األجيال اليت هي على مشارف اخلروج للتقاعد و الـيت متتلـك منطقيـا خـربة طويلـة يف جمـال       
خلدمة الطويلة،و الذين حسب مقابالتنـا الـيت أجريناهـا مـع هـذه الفئـة       عملها حبكم سنوات ا
من طـرف هـذه األجيـال اجلديـدة امللتحقـة باملؤسسـات يف        عدم رغبةبالتحديد بأن هنالك 

هـذا مـا جيـب أن    ) و حنن هنا نركز على مفهوم اخلـربة و لـيس الـتعلم   (األخذ من خربة هؤالء 
 احلفاظ على هـذه املعـارف الكامنـة و نقلـها إىل تلـك      تلعبه اإلدارة كمنسق و ذات مسؤولية يف

  . املوارد اجلديدة الوافدة على الشركة
      م الوظيفيـة وا و حماولـة فهـم مشـكالفيما تعلق بدور القيادة  يف استشارة موظفيها و اطار

و  األدائية و اإلجرائية قبل إجراء أي تدريب أو تعلم،اتضح  أـا ال تقـوم بكـذلك دور أو مهمـة    
هذا ما يحيلُنا إىل اجلزم بأن عدم اعتماد اإلدارة أو اهليئات املسؤولة علـى األفـراد و علـى مهمـة     
التدريب و التكـوين، أدبيـات إدارة عمليـة التـدريب و الـيت تسـتند أساسـا إىل اكتشـاف         
االحتياجات التدريبية لألفراد بغرض توجيه جهـود املؤسسـة و األفـراد حنـو وجهـات تعليميـة       

  .و بالتايل فإن التدريب ذه احلالة .فة و ذات مردوديةهاد

تأسيسا على هذه اإلجابات فهي بالتايل عملية اصـطبغت بالروتينيـة و عـدم اهلدفية،هـذا إضـافة      
إىل مشكلة االنتقائية غري املدروسة يف اختيار األفـراد الـذين سيسـتفيدون مـن دورات تدريبيـة،      

السـبب يعـود إىل عـدم وجـود أثـر      ) 38و 37(جـدول  أين اتضح من خالل بيانات الدراسة 
مل تكـن يف فلسـفة التـدريب بـل يف     للتكوين على أداء العمال و هنا ميكن القـول أن املشـكلة   
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فهـي مشـكلة قيـادة    .مبنية على حاجـام املعرفيـة   كيفية توجيه هؤالء األفراد أهداف تدريبية
 .إدارية و ليس مشكلة مردودية 

 دراسة كـذلك فهـم مؤشـر إمكانيـة احتفـاظ القيـادة اإلداريـة        من جهة أخرى حاولت ال
،أيـن تـبني أنـه لـيس هنالـك اجتـاه       )39(باملوظفني أو القادة اإلداريني أصحاب املهارة و اخلربة
أيـن توزعـت اإلسـتتجابات بـني النفـي و      واضح يف استجابات املبحوثني حول هـذا املؤشـر   

مـا الحظنـاه و عاينـاه مـن عديـد احلـاالت و       التأكيد على ذلك،غري أننا ميكن أن نسجل هنا 
األفراد أصحاب املهارة و الكفاءة املهنية و املعرفية الـذين عمـد الكـثري منـهم اىل التحويـل مـن       
شركام إىل شركات أخرى منافسة حبكم عدم وجـود ظـروف عمـل مسـاعدة و غيـاب أي      

   )ةعناصر سابق و قد مت اإلشارة إىل هذه األسباب يف(صورة من صور التشجيع  
الشـركات  أن  أي )40جـدول  (أيضـا  املسـتويات الوظيفيـة  و هذا ما انسحب كذلك على كل 

الـيت نقصـد ـا حتديـدا إمكانيـة      .آلية لالحتفاظ و ختزين املعرفةعلى أيضا حمل الدراسة ال تتوفر 
ـ    و متعلـق  وجود ذاكرة تنظيمية مهيكلة يف آليات تكنولوجية حتديدا و املرتبطة بتخزين كـل مـا ه

باملعارف الظاهرية،أو ما هو متعلق  خبربات موظفيها و اليت نقصد ـا املعرفـة التنظيميـة الضـمنية     
و ذلك بعدم و جود آلية واضحة كذلك يف نقل املعرفة من املـوظفني أصـحاب اخلـربة املكتسـبة     

 .على طول سنوات اخلدمة إىل األفراد حديثي التوظيف 

 تـبني أنـه ال    فقـد يف املؤسسـات املعنيـة    عالقته مبنظومة الترقية أما ما تعلق بدور التدريب و
 متامـا مرتبطـة  _  أي الترقيـة  _ مل تكـن  يلعب دورا مهما يف ترقية الفرد يف السلَمِ الوظيفي أيـن  

بل هي مرتبطة حبـس مقابالتنـا  مبنطـق الزبونيـة و     .بعدد أو نوع التدريب الذي يتم االستفادة منه
و هـذا مـا   .التوصيات ال بالقدرات املعرفيـة و مسـتويات اإلجنـاز و األداء    العالقات الشخصية و

انسحب كذلك على كيفية إسناد املراكز القياديـة الـيت حسـب معطيـات الدراسـة كـذلك ال       
  .تسند على أساس التدريب أو اخلربة

د علـى  بل هي حسب إجابات املستجوبني مرتبطة كما مت اإلشارة إليـه سـابقا يف قـدرة األفـرا    
و بالتـايل فـإن تحييِـد    .ربط شبكة من العالقات يف املستويات العليا من اإلدارة املركزية للشـركة 
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التدريب و التكوين و حماولة احلصول على معرفـة أحسـن ميكـن أن تقـدم إضـافة يف العمـل و       
ـ     ل للمؤسسة ككل،و عدم جعلها من أهم دواعي منح املناصب القياديـة و الترقـي إليهـا،هلو عام

من أهم عوامل إحجام الكثري من األفراد اإلقبال على الـتعلم،يف غيـاب حـوافز و دوافـع مرتبطـة      
  .باملسار املهين قبل املادي

و كإستتناج عام للنتائج السابقة فإن ما ميكن اخلروج به من خـالل مجلـة املؤشـرات املرتبطـة     
ظومـة القياديـة ال تعمـل علـى     عالقته بإستراتيجية التدريب فقـد تـبني،أن املن  ببعد القيادة و 

املعارف سواء من مصادر خارجية أو داخلية أي أنه لـيس هنالـك حتـيني للمعـارف     استجالب 
ممـا شـكل عامـل نزيـف      غياب عامل التحفيز و التثمني لألفراد املبدعني إىليف املؤسسة،إضافة 

ـذه الكفـاءات       للكفاءات و جو طارِد ـ ،و كذا غيـاب أي جهـد يف االحتفـاظ  افة إىلإض
آليات تقييم احلاجات الوظيفية و املعرفيـة لألفـراد مـن طـرف القيـادة اإلداريـة،و        غياب

كذلك غياب آلية موضوعية للتدرج يف السـلم الـوظيفي الغـري مـرتبط ائيـا بالتـدريب أو       
      .  حنسني املستوى املعريف بل باملقتضيات الذاتية غري العلمية

 ض القائل بـأن هنالـك منظومـة قياديـة مسـاندة لنجـاح       االفترا رفض و عليه فإنه ميكن
  .إستراتيجية التدريب يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية 

 

 تتوافر املؤسسة االقتصادية اجلزائرية على البِنية املادية التكنولوجية الداعمة: الفرضية الرابعة 
  إستراتيجية التدريب لنجاح

  حنو استخدام املؤسسة لوسائل املعلوماتية يف التدريب ميثل استجابات األفراد) 44(جدول رقم . 
و الـيت ارتبطـت باملؤشـرات املتعلقـة       )56 إىل الـرقم  49من الرقم (ةول السابقامن خالل اجلد

  :بطبيعة البنية التكنولوجية الداعمة لنجاح إستراتيجية التدريب فقد تبني
 قد تبني كـذلك مـن خـالل معطيـات     فأما ما تعلق باستخدام وسائل املعلوماتية يف التدريب ف

و هذا مـا انسـحب كـذلك علـى اسـتخدام الشـبكات       الدراسة  أا تستخدم بشكل حمدود،
،فـالربغم مـن وجـود مواقـع     اإللكترونية اخلارجية يف التواصل بني أفراد املؤسسة و حىت عمالئها 
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نـها  و بـني املنتسـبني    إلكترونية للمؤسسات املستهدفة إال انه ال تكون ذات فعالية يف التواصـل بي 
إليها أو املتعاملني معها  أي أن هنالك بنية تكنولوجية ضعيفة أو علـى األقـل ال يـتم اسـتخدامها     

 ). 45جدول (بفعالية أكرب لنقل املعلومات بأعلى كفاءة 

        هذا يف مقابل مؤشر إمكانية وجود شبكة الكترونيـة داخليـة للتواصـل بـني خمتلـف أقسـام
لكـل  ا ميكن أن تكون آلية لتسهيل وصـول املعرفـة و املعلومـات و البيانـات     املؤسسة و فروعه

 تكنولوجيـة داخليـة  أفراد املؤسسة ، مبا يعكس توافر هذه الشركات و املؤسسـات علـى بنيـة    
داعمة تضمن نقل املعلومات و املعطيات بشكل أكثر سالسـة و انسـيابية  بـني اإلدارة املركزيـة     

 .و موظفيها

  ـا آليـات      أما ما ارتبط بـإمكانية استخدام الوسائط االفتراضية يف التـدريب و الـيت نقصـد
و  e-Learningالتدريب عن بعد أو التكوين عـن بعـد أو مـا يعـرف بالتـدريب اإللكتـروين       

ذلك بإمكانية تعاقدها مع مؤسسات و معاهد تكوينيـة وطنيـة أو خارجيـة تـوفر تـدريبا عـرب       
ن خـالل معطيـات الدراسـة أن هـذه اآلليـات و الوسـائط ال       فقد تبني م. الوسائط االفتراضية

كشكل من أشكال التدريب او الـتعلم، رغـم أمهيتـها يف اعتبـاره أي     )47جدول (تستخدم ائيا 
–e-Learning-         ذلك التدريب املرتكـز علـى املتـدرب،و علـى حتديـد حاجاتـه بطريقـة

ريب و ربـح الوقت،إمنـا يعتمـد علـى     مباشرة،إضافة إىل الفائدة املالية يف ختفيض تكـاليف التـد  
أساليب التدريب الكالسيكية،مبا يعين عدم اهتمـام هـذه الشـركات مبحاولـة تنويـع أشـكال و       

    .  أمناط التدريب
      ـذه املؤسسـات و فيما تعلق مبؤشر ضرورة املتطلبات التكنولوجية احلديثـة يف أداء الوظـائف

قدمها هـذه الشـركات و املرتبطـة  بتـوفري الطاقـة      الذي ارتبط بطبيعة النشاط أو اخلدمات اليت ت
،أين تبني حبسب خمرجات الدراسة أا ضـرورية بشـكل مهـم جـدا أي     ) 49جدول (الكهربائية 

أن طبيعة مهامهم حيث أن أداء الوظائف و املهـام تتطلـب بشـكل كـبري اسـتخدام املتطلبـات       
وجية حتتيـة  مسـاندة كأنظمـة الـتحكم     التكنولوجية احلديثة مبا يستدعي بالتايل وجود بنية تكنول
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يف الشبكات و أنظمة املراقبة اإللكترونية و األمنية و هذا حسب مجلـة مقابالتنـا مـع املسـؤولني     
 .و كذا املستجوبني

  رتبط بإمكانية امتالك املؤسسة لنظام معلومـات علـى أداء املـوارد البشـرية و كـل      اكذلك ما
،يضـطلع مبهمـة ختـزين و تسـيري     )51جدول ) (base des données(املعلومات املرتبطة م 

كل املعطيات املرتبطة بأداء و حاجات ووظـائف و مهـام األفـراد و املسـتخدمني يف املؤسسـات      
فقد تبني من خالل معطيات الدراسة أن هذا النظام متوفر علـى مسـتوى كـل جممـع سـونلغاز      

و هـو نظـام للمعلوماتيـة    ) Nova(الذي تنمي له هذه الشركات ، و هو ما نقصـد بـه نظـام    
يضم  كل البيانات و املعلومات و املعطيات اخلاصـة بتسـيري املـوارد البشـرية و حـىت اجلوانـب       

  .املالية املرتبطة بتسيري األجور

و هو ميكن اعتباره آلية تكنولوجية لتخزين كل املعلومـات املرتبطـة باملسـار املهـين و التكـويين      
الشـركات التابعـة لـه حمـل الدراسـة ، هـذه النتيجـة الـىت         و للمنسبني مع سونلغاز ككل 
إمكانية امتالك املؤسسـة لكـادر بشـري مؤهـل يف جمـال أنظمـة       انسحبت كذلك على مؤشر 

ميكنه أن يسري تلـك املنظومـة التكنولوجيـة و محايتـها أيـن أكـدت        املعلومات و محاية البيانات
مهندسـني يف املعلوماتيـة ذوو تأهيـل و    نتائج الدراسة توافر املؤسسـات حمـل الدراسـة علـى     

مستوى يف جمال تسيري الشبكات االلكترونية و محايتـها ممـا يـوحي بوجـود بنيـة تكنولوجيـة       
  .جامعة للمعرفة و املعطيات التنظيمية  أوال و وجود موارد بشرية قادرة على تسيريها
ـ     ة بطبيعـة البنيـة   من خالل النتائج السابقة و اليت تعلقت جبملـة مـن املؤشـرات املرتبط

سـتراتيجية التـدريب فقـد تـبني أن     التكنولوجية يف املؤسسة االقتصادية و مسـاندا إل 
هنالك استخدام حمدود لوسائل املعلوماتية يف التدريب،و هذا مـا انسـحب علـى وسـائل     

  .)بني املؤسسة و مستخدميها وعمالئها(االتصال اإللكترونية اخلارجية 
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لنقـل  " ضـامنة "ة الكترونية للتواصل بني املؤسسـة و فروعهـا   وجود شبك إىلمع اإلشارة 
غيـاب أي اسـتخدام لوسـائل التـدريب االفتراضـية،مع      املعلومة و املعرفة،يف مقابـل  

       .اإلشارة إىل وجود بنية تكنولوجية لتخزين املعلومات و املعطيات
 وجية داعمة إلستراتيجية االفتراض القائل بوجود بنية تكنول نقبل نسبيا و عليه فإنه ميكن أن

 .التدريب يف املؤسسة  االقتصادية اجلزائرية

  
لسؤال الرئيسي الـذي انطلقـت منـه    للدراسة و إجابة على ا كنتيجة عامةإذا و 

إلدارة املعرفة القائل بوجود متطلبات  االفتراض العامفإنه ميكن قبول الدراسة الراهنة،
يف املؤسسـة اإلقتصـادية اجلزائـر   يب يف فعالية إسـتراتيجية التـدر  نسبيا   تساند
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إسـتراتيجية التـدريب يف إطـار متطلبـات     موضـوع  لقد حاولت هذه الدراسة الراهنة و اليت تبحث يف 

إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، فهم مـدى تـوافر مجلـة املتطلبـات املـؤطرة و املهيكلـة       
يف إجناح إسـتراتيجية التـدريب يف هـذه املؤسسات،تأسيسـا علـى      إلدارة املعرفة و اليت ميكن أن تساهم 
اجلزائرية ليسـت هيكليـة أو ماليـة حصـرا      االقتصاديةمنها املؤسسة قناعة مفادها أن املشاكل اليت تعاين 

  .يف التحسني و التطور و املنافسة بقدر ما هي مشكلة كفاءة و تدريب و تكوين،و رغبة
 يف املعرفـة  إلدارة الواسـع  املعـىن عليه فلقد تبني يف ضوء هذه الدراسة،وحتديدا يف شقها النظـري أن  و  

ـ   أوال توافر مجلة من املتطلبات املتعلقـة  علىحتديدا  يعتمد املنظمات املتميـزة بعـدم    ةباهلياكـل التنظيمي
املعرفة املنسابة أفقيا تتمدد لكـل مسـتويات املنظمـة و كـذا أفرادهـا خالفـا       على اعتبار أن التمركز؛

مبـدأ االسـتمرار يف    توافر ثقافـة تنظيميـة قويـة تتماشـى و     ثانيا مث،للهياكل املمركزة هرميا و سلطويا
نشـاء إطـار   قيادة تنظيميـة يتمحـور دورهـا يف إ    ثالثا و و نقل املعرفة و تشجيع التعلم التنظيمي،التعلم 

ـ  او تبسيط إجراءاتنظيمي إلدارة املعرفة، إجيـاد   حماولـة ملنظمـة وكـذلك   لكافـة اإلدارات با  اوعمليا
 و الـذي نقصـد بـه     الرابـع  إضـافة إىل املتطلـب  تعلم،مالئمة تتيح املشاركة يف املعرفة والثقافة تنظيمية 

انة بأفضل السـبل هـي األسـاس لالسـتمرار والبقـاء،      قَفتوظيف الت بنية التحتية التكنولوجية املتقدمة،ال
فالعامل التكنولوجي وتطبيقاته يف منظومة إدارة املعرفة تسـعى لرفـع قـدرة األفـراد  علـى االتصـال       

  .احلواجز سواء كانت متعلقة حبيز املكان أو الزمان واملستوى الوظيفيببعضهم البعض وحتييد كل 
املتعلمة وعمليات إدارة املعرفة ال تفهم إال مـن خـالل   ة املنظمء بني بناتوصيف العالقة  تبني كذلك أنكما 

ومجلـة مـن   جية و بني إستراتي،الرابطة التبادلية اليت جتمع كالً من السياق أو الفضاء املساعد واحملفز للمعرفة
التراكيب اليت تعظم األفكار و تطمح لتعظيم الرأس املال الفكري داخل هذا السـياق،وذلك يف حالـة مـن    

فال ميكن وصـف منظمـة   املعرفة،ومنظومة إدارة  املتبادل بني املنظمة االرتباط الوظيفي واالنسيابية واالعتماد
تتضـافر   الذي املتكامل هو التنظيمي فالتعلم،يح و الضمينللمعرفة بشكليها الصر إدارة توافر باملتعلمة من دون

 وتوظفها،واملنظمة وتغذيتها وحفظها ونقلها املتخصصة وتوزيعها والعملية العلمية املعرفة الكتساب فيه اجلهود
ميكنه احتواء هكذا منظومـة  لذي اعتبارها ذلك الكيان العام اميكن  املعرفة إدارة من مطلوب كمدخل املتعلمة
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حدث تغيريات على مستويات املعرفة لدى األفراد مـن  ستعندما تإال يتحقق  ال و الذي،على التعلم املرتكزة
  .لديهم راكم املعرفة اجلديدةخالل ت

بالتأسيس للمؤسسات القائمة علـى  إن هذه الدراسة الراهنة و تأسيسا على ما سلف من متغريات مرتبطة 
و إىل حنال ميكن أن ت كأهم رافعة من رافعات التعلم التنظيمي إستراتيجية للتدريباملعرفة و التعلم،فإن بناء 

للعملية التدريبية، واملبادئ والشروط العامة هلا  اإلستراتيجيةاألهداف  حتديد خاللمن النجاح و الفعالية إال 
ـا تنفيـذ العمليـة     رأمكن التعرض إىل خمتلف املراحل اليت جيب أن مي حيث،وكذا املقومات التنظيمية

بين علي حتليل تن و اليت مرحلة ختطيطية أو األساس كحتياجات التدريبية بداية بكيفيات حتديد االالتدريبية،
اختيار من  وكذا لوظيفة وأخريا على مستوى الفرد ،هذه االحتياجات على مستوى املنظمة وعلى مستوى ا
لذلك،وصوال إىل بناء مناهج و برامج تدريبية متوافقة يستهدفه التدريب و التخصصات ذات احلاجة امللحة 

  .و متالئمة مع هذه احلاجات
  لدراسةفهم و تقييم نقل املعرفة و التعلم و التدريب يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية،يأيت ابغرض و

أدواا البحثية على االستمارة و املقابلة و  و اشتملتالتحليلي،اعتمدت املنهج الوصفي ة،و اليت امليداني
الوثائق و السجالت كأدوات ثانوية مساعدة ،و أين اعتمد حتليل البيانات املستقاه ميدانيا على أساليب 

اإلطار الذي تنبين فيه إستراجتيات  قفيتإحصائية كان الفرد فيها وحدة التحليل األساسية،استهدافا ل
  .املؤسسات التدريب و التعلم يف هذه

الشركة الوطنية ألشغال الكهرباء أين أجريت الدراسة امليدانية يف ثالثة شركات تابعة مع سونلغاز،وهي 
، الشركة GRTE)املديرية اجلهوية(، الشركة اجلزائرية لنقل الكهرباء  KAHRIF)املديرية اجلهوية(

لطبيعة النشاط االقتصادي  ليت مت اختيارهاو ا،.SDE est) لناحية الشرق(الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز
من املعرفة و ضرورة قصوى  و الذي تزاوله،و كذا طبيعة خمرجاا اليت تعتمد على قدر عالِ

حيث كانت عينة الدراسة عينة قصديه مكونة حتديدا من اإلطارات و املهندسني التدريب،
و من خالل البيانات املستقاه من التدريب،كان اختيارهم مرتبطا بإمكانية استفادم من ،)فردا122(

استندت إىل أربعة حماور أساسية أدوات مجع البيانات فإن الدراسة الراهنة توصلت إىل مجلة من النتائج 
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التدريب يف املؤسسة  إستراتيجيةجبملة املتطلبات األساسية إلدارة املعرفة و عالقتها بفعالية  متعلقة
 :تبنيأين ضاا بافترا اجلزائرية االقتصادية

هنالك بنية هيكلية تنظيمية أن أما ما تعلق بعالقة اهليكل التنظيمي و فعالية إستراتيجية التدريب فقد تبني  -
مرتبطة بـ وجود مصاحل معنية بالتدريب،و إطار قانوين منظم لتبادل املعارف،وكذا تشعب للمصاحل و 
التخصصات املسامهة يف تعلم األفراد و كذا منظومة اتصالية مرنة مساندة يف املؤسسة االقتصادية 

وجود هيكل تنظيمي ميكن أن يساهم يف ييه فإنه و عل.اجلزائرية  مساعدة على إجناح إستراجتية التدريب 
  .جناح إستراتيجية التدريب يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

تقدير قيمة ما تعلق بطبيعة الثقافة التنظيمية و فعالية إستراتيجية التدريب فقد تبني أن هنالك  أما -
لعالقة بني املستخدمني و اإلدارة اإلجناز واليت تبني أا حاضرة بشقها املعنوي فقط،كما أن طبيعة ا

هي هجني من الرمسية و الالرمسية،كما أن طبيعة األعمال تتصف بالتشاركية و إتباع أسلوب عمل 
الفريق،مع كما أمكن إدراك ذلك التوجه الغالب للمستخدمني حنو الرغبة يف التعلم و 

دائم وبالتايل فإن الثقافة ات مع مراكز تكوينية و بشكل التدريب،إضافة اىل تعامل هذه املؤسس
إستراتيجية التدريب يف املؤسسة االقتصادية  لفعاليةمساندة التنظيمية السائدة يف املؤسسة االقتصادية 

  اجلزائرية
أما ما تعلق بعالقة املنظومة القيادية بفعالية إستراتيجية التدريب،فقـد تـبني أن القيـادة اإلداريـة      -

ء من مصادر خارجية أو داخليـة أي أنـه لـيس هنالـك     استجالب املعارف سواال تعمل على 
حتيني للمعارف يف املؤسسة،إضافة إىل غياب عامل التحفيـز و التـثمني لألفـراد املبـدعني ممـا      
شكل عامل نزيف و جو طـارِد للكفـاءات و كـذا غيـاب أي جهـد يف االحتفـاظ ـذه        

ملعرفيـة لألفـراد مـن طـرف     الكفاءات ،إضافة إىل غياب آليات تقييم احلاجات الوظيفيـة و ا 
تبط ائيـا  القيادة اإلدارية،و كذلك غياب آلية موضوعية للتدرج يف السلم الـوظيفي الغـري مـر   

 و عليـه فإنـه  املقتضـيات الذاتيـة غـري العلميـة،    سني املستوى املعريف بـل ب بالتدريب أو حت
تسـاند بنـاء    ال كمحصلة لذلك فإن طبيعة املنظومة القيادية يف املؤسسة االقتصـادية اجلزائريـة  

  .يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية  ذات فعالية لتدريبإستراتيجية ل
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بالبنية التحتية التكنولوجيـة وعالقتـها بفعاليـة إسـتراتيجية التـدريب يف املؤسسـة       ارتبط ما أما  -
تبني أن هنالك اسـتخدام حمـدود لوسـائل املعلوماتيـة يف التـدريب،و      رية فقد االقتصادية اجلزائ

بـني املؤسسـة و مسـتخدميها    (هذا ما انسحب على وسائل االتصـال اإللكترونيـة اخلارجيـة    
" ضـامنة "،مع اإلشارة إىل وجود شبكة الكترونية للتواصل بـني املؤسسـة و فروعهـا    )وعمالئها

ابل غياب أي استخدام لوسـائل التـدريب االفتراضـية،مع اإلشـارة     لنقل املعلومة و املعرفة،يف مق
فـإن هنالـك بنيـة     تأسيسا على ذلـك ية لتخزين املعلومات و املعطيات،و إىل وجود بنية تكنولوج

  .يف املؤسسة  االقتصادية اجلزائرية  و فعاليتها داعمة إلستراتيجية التدريب نسبيا حتتية 
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و نتـائج سـواءا    اسـتنتاجات مت التوصل إليه مـن   ما إىل استناداإنه و يف معرض خوضنا هلذه الدراسة و 

حـاول إىل حـد كـبري توصـيف إسـتراتيجية      و الـذي   ،بـاألخص على املستوى النظري أو امليـداين  
التدريب و التعلم و إدارة املعرفة يف املؤسسة االقتصـادية اجلزائريـة فإنـه ميكـن اخلـروج جبملـة مـن        

مـن حالـة اجلمـود و عـدم الفعاليـة      هذه املؤسسات  النتقالاملقترحات و اليت ميكن أن تكون مفاتيحا 
  : إىل حالة التفوق و التنافسية

 التنظيمية مبا يتناسب و مقتضيات التعلم و التدريب اهلياكل مراجعة  
و منظومة اختاذ القـرار و االنتقـال ـا مـن اجلمـود و       التنظيمية اهلياكل و يكون ذلك بضرورة تكييف

 املسـؤولني  إىل االقتـراح  فرصـة  إعطـاء  يتم حبيث الوحدات داخلاملرونة و املناورة خاصة  إىلالتكلس 

 تتماشـى  و منح األفراد الصالحيات الالزمـة للمـوظفني و الالمركزيـة،بغرض أن    ياالدن على املستويات

  .إدارة املعرفة ونشر التعلم متطلبات مع اهلياكل هذه
  التدريب و التعلم كإستراتيجية للبقاء و االرتقاء املؤسسة اجلزائرية اعتماد. 

إضـافة   املـأمول، واألفـراد الـواقعي    أداء بـني  الفجوة لقياسمنظومة   بناءحيث يكون ذلك من خالل 
ـ تو تـوفري ذلـك الفضـاء املُ    تشجعها واملنتسبني هلا، مبادراتاملؤسسات بقدرات و هذه  اعترافإىل   مِِس

 رؤى بنـاء  ضـرورة  و متكاملـة  شـاملة  بطريقـة  التفكري على همتشجيعالتعاون بني األفراد و وباحلرية 

 الـتعلم  لفـرص ،إضافة إىل دعم القـادة اإلداريـني   العمل جمموعات و اإلدارية املستويات خمتلف عرب موحدة

  .و التكوين بناءا على رؤية متكاملة و بعيدة املدى و األثر التدريب و

 و مراكز البحث و حتديدا اجلامعةاملؤسسة مبحيطها  ربط.   
شـاريع  يف إطـار م إنشاء مشاريع حبثية مشتركة بني اجلامعة و املؤسسـات االقتصـادية   و يكون ذلك من خالل 

و اليت ميكن أن تكون مشتركة بني املؤسسات التكوينية و املدارس التابعـة هلـذه للمؤسسـات و اجلامعـة      يةحبث
،حيث أن تلك القطيعة السائدة  يف العالقة بني القطـاع االقتصـادي و قطـاع البحـث و     و مؤسساا البحثية 

  .التعليم أضعفت ولعقود إمكانية الرفع ما معا 
 اخلربة  املعارف و تشارك معاجلة تبادلاء منظومة ميكن هلا ختزين و بن.   

مـن  بينها و بـني مسـتخدميها ميكـن    ،اتصالية و تكنولوجية حديثة ساليبأل املؤسسة استخدامو يكون ذلك ب
هـم   الـيت  املعلومـات  علـى  حيصـلوا  أن املؤسسة يف ألفرادا نمتك سهولة و بسرعة ،تبادل املعارف و اخلربات
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معـارف و  ميكـن أن تخـزن    يتم حتديثها و حتيينـها إلكترونية  بيانات قاعدةبناء املؤسسة ل،إضافة إىل حباجة هلا
   . موظفيها خربات
  دارة املعرفة يف إستراتيجيات املؤسسة إتضمني منظومة  

 هلـا  تضـع  وان املؤسسـة االقتصـادية اجلزائريـة    اهتمامات أولويات ضمن املعرفة إدارة ضرورة دمج منظومة 

 ونقلـها  املعرفـة  لبنـاء  املناسـبة  التحتيـة  البنيـة  بتـوفري  وتقوم الالزمة املوارد هلا وتكرس واضحةإستراتيجية 

 واملعـايري  والتعليمـات  األنظمـة  تطبيـق  مـن  التخفيـف خـالل   منو ذلك  استخدامها و وتقامسها ونشرها

، كمـا  والتصـرف  واالجتـهاد  املرونـة  من كبري قدر إتاحة اجل من املختلفة، العمل جوانب تنظم اليت املشددة
 مـن  لألفـراد  يتـاح  حبيـث  العمـل  فريـق  أسـاس  علـى  و تنظيمها األعمال جتميع تطبيق يف التوسع ينبغي

  .التنظيمية املعرفة بناء يف يسهم مما متنوعة وخلفيات ختصصات
 ربط منظومة احلوافز و الترقيات بالتدريب و حتسني املعارف  

ـ    وضع أنظمة  م املعرفـة و مشـاركتها،و تعزيـز    عادلة للمكافئات و احلـوافز يف املؤسسة،تشـجع علـى تقاس
اإلبداع لدى املوظفني،و األهم ربط منظومة الترقية و تقلد املسـؤوليات و الترقـي يف السـلم الـوظيفي      كاتملَ

و تـدريب و   على أساس ما ميارسه الفرد من عمل معريف و ما يقدمه كـذلك إضـافة لزمالئـه مـن خـربات     
  .تكوين،و كذا مدى سعيه إىل تطوير قدراته املعرفية من خالل التعلم الذايت و التعلم املستمر
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  :الغرض من التكوين الذي استفدت منه- 5

 املوظف اجلديد توجيه

  املعارف لتجديد التدريب

  تدريب بغرض الترقية

  أثناء العمل التكوين 
  :أين أجريت التكوين  - 6

  املؤسسة خارج -ب   املؤسسة داخل-أ
  

  
  

  

    

    

  

  

 

 

 

 

 

  

  حمور البيانات الشخصية



 

 290 

  
  

  
  ؟تكوين األفراد و متابعة تأطريهم عنية بم مصلحة إدارية هنالك  هل- 1

 ال            نعم    

  ؟ما تقوم به من أعمال ووظائف بنيو تلقيته من تكوين هنالك ارتباط وثيق بني ما هل ترى أن  - 2

  ال             نعم    
  :أين يكمن السبب يف رأيك  بال إذا كانت  اإلجابة

  من طرف اإلدارة حول ما حتتاجه من تكوين  استشارتك عدم -أ

  عدم توافق ما تلقيته من تكوين مع طبيعة وظيفتك            -ب
  ك؟ و بني زمالئ كبينبتسهيل عملية نقل اخلربة ) املسؤول املباشر( كيقوم رؤسائهل  - 3

 أبداأحيانادائما 

  . ؟األفراد فيها دورا كبريا يف تكوين اإلدارية  املصاحلوكثرة  حجم املؤسسةيلعب هل يف رأيك  - 4

  ال             نعم    
  ؟إنتاج اخلربة و نقلها بني األفراد  يفوكثرة املصاحل اإلدارية  فيها دورا  حجم املؤسسةيلعب هل  - 5

  ال            نعم    
للمصاحل أمهية كبرية بالنسبة  كانت له عملكاستفدت منه من تكوين يف جمال ما  تعتقد أن هل - 6

  .الوظيفية األخرى

  ليس له أمهية          نوعا ما                بشكل كبري   
تفرض القوانني املُنظمة للمؤسسة  تسهيل عملية نقل اخلربة و املعرفة و هل يف رأيك  - 7

  ؟املعلومات بيين و بني زمالئي

  ال                 نعم
  .عملها جمال يف طويلة خربةهلا  بشرية موارد متتلكهل ترى أن املؤسسة - 8
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 ال             نعم    

معارفهم يف جمال  زيادة إىلون سعي يف املؤسسة مستويام الوظيفية خمتلف أن العمال يفهل تعتقد  -09
  ؟التكوينختصصهم عن طريق 

  ال             نعم    
قيم ذلك هل إذا كانت اإلجابة بنعم كيف ت:  

  أقلية منهم فقط          أغلبهم              كلهم      
كيف ترى فعالية نظام االتصال بني املصاحل املختلفة يف املؤسسة ومسامهته يف نقل املعلومة بني  -10

  :األفراد هل هو 

اال جدفع    ال إىل حد ما   فع        غري فعا ال متام 

  
  
  ؟حتترم املؤسسة ما تقدمه من عمل و من إجناز أنت و زمالئك يف العمل هليف رأيك - 1

  ال حتترم متاما      حد ما    إىلبشكل كبري
  ؟التكوينيةحياول زمالؤك االستفادة مما تعلمته من الدورة هل  - 2

  ال       نعم    
  ؟كتساهم يف تكوين تكوينيةتتعامل املؤسسة مع مراكز هل - 3

    ال             نعم    
  :كيف هو مستوى التكوين الذي تقدمه هذه املراكز : اإلجابة بنعم إذا كانت

  ضعيف مقبول             جيد    
تعمل املؤسسة على استقطاب عمال و قادة و إداريني ميتلكون قدرات فكرية ميكن  يف رأيك هل - 4

  ؟االستفادة من خربام

    ال       نعم    

  

  

   

   

   

  

  

   

  

  و الثقافة التنظيمية التكوين إستراجتيةاحملور اخلاص بالبنود ذات العالقة بـ بناء 
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  ؟ني األفراد و اإلدارة ب ةالعالقكيف ميكن أن تصف طبيعة  - 5

 االختيارين السابقني معا           الالرمسيةالرمسية 

الذي تشارك (le travail d'équipe)خالل عمل الفريقمن  يف املؤسسة إجناز األعمال هل يتم - 6
  ؟معه املعلومات و املعرفة

    ال             نعم    
  ؟تشارك زمالئك اآلخرين مبا متتلكه من معرفة و خربة يف حل مشكالم الوظيفيةهل  - 7

    ال             نعم    
  ؟و بشكل دائمأخرى كوينيةاالستفادة من دورات تلديك رغبة كبرية يف التعلم و  هل - 8

    ال             نعم    
  :هل يعود السبب اىل إذا كانت اإلجابة بنعم

  الرغبة يف الترقية لوظيفة أعلى    ساليب العمل يف أالتطور السريع 

  رغبتك الشخصية يف تطوير نفسك
  
  
  
تقوم املؤسسة جبهد كبري من أجل احلصول على أفضل املعلومات ومن مصادر داخلية و  هل- 1

  ؟    خارجية

    ال             نعم    
  ؟دارة مبكافأة األفراد املبدعني تقوم اإلهل  - 2

   ال             نعم    

  ؟األفراد على املشاركة يف املعرفة و اخلربة و حل املشكالتتقوم اإلدارة بتشجيع  هل- 3

 أبدا أحيانا       دائما  

   

  

  

  

  

 

  

  

   

  املساندة إلستراتيجية التدريباحملور اخلاص بالبنود ذات العالقة بـ القيادة 
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  التدريب؟ تستشري اإلدارة املوظفني عن مشكالم يف العمل قبل إجراء  هل - 4

    ال             نعم    
 
  عملهم؟يف جمال  كوينيةحترص اإلدارة على استفادة كل أفرادها من دورات تهل  - 5

  ال             نعم    
  :إىليف رأيك هل يعود السبب : إذا كانت اإلجابة بال

    عدم اهتمام املؤسسة بالتكوين نقص املوارد املالية 

 على أداء العمال ) أي التكوين (ليس له أثر قوي 

التكوين و تسعى املؤسسة لالحتفاظ بالعمال و القادة اإلداريني أصحاب املهارات و  يف ر أيك هل- 6
  ؟اخلربة

  ال             نعم    
  ؟يف املؤسسة على مدى تكوين األفراد و مستواهم املعريف ةالترقيهل يعتمد نظام يف رأيك - 7

  ال             نعم    
  :يف إمكانية الترقية  التدريبكيف تقيم دور  إذا كانت اإلجابة بنعم

  يف بعض احلاالت فقط يف كثري من احلاالت
  ؟تقوم اإلدارة باالحتفاظ بتجارب و خربات أفرادها مهما كانت درجام الوظيفية هل- 8

  ال             نعم    
  يف رأيك هل يتم إسناد املناصب القيادية حسب معيار التكوين اجليد و الكفاءة ؟ - 9

  ال             نعم    
  .يف رأيك سند على أساسها هذه املناصب ما هي املعايري اليت ت:  ا كانت اإلجابة بالذإ

..............................................................................................  
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...) برامج حاسوبية، طرق تفاعلية ، مسعية بصرية (وسائل املعلوماتيةباستخدام املؤسسة تقوم  هل - 1
  ؟األفراد تكوين يف

  أبدا        أحيانا       دائما
الشبكات اإللكترونية اخلارجية و الداخلية يف التواصل مع أفرادها و  م استخدباهل تقوم املؤسسة  - 2

  ؟)الزبائن(عمالئها 

 أبدا        أحيانا       دائما

للتواصل بني خمتلف أقسامها و فروعها  داخلية فعالة شبكة إلكترونيةمتتلك املؤسسة هل  -3؟  

  ال  نعم    
أي إقامة ندوات و ورشات تكوينية عن  االفتراضيةالتكوين تستخدم املؤسسة أساليب  هل - 4

  لفائدة عماهلا ؟) formation à distance(بعد

  ال  نعم    
يتطلب أداء الوظائف و األعمال يف املؤسسة معرفة استخدام األساليب التكنولوجية يف رأيك هل   - 5

  ؟ ...)برامج إلكترونية،احلواسيب (احلديثة 

  ال  نعم    
  ):األساليب التكنولوجية أي (يف العملأمهيتها كانت اإلجابة بنعم كيف تقيم  إذا

  مهمة إىل حد ما    مهمة بشكل كبري   
على أداء املوارد )  base des donnéeقاعدة بيانات (تتوفر املؤسسة على نظام معلومات  - 6

  ؟البشرية

  ال  نعم    
يف جمال أنظمة  مكّون علمي متخصص و  )مهندسني يف املعلوماتية (كادرعلى متتلك املؤسسة  هل - 7

  ؟.و تقنياا و محايتها املعلومات

 ال  نعم    

 .شكرا على تعاونك
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  املقابالت دليل 
بغرض التعرف على مجلة من املؤشرات املرتبطة بتدبري عمليـة تـدريب األفـراد و نقـل املعـارف و      

أسـئلة  بذات ) كأداة مسـاندة جلمـع البيانـات    (اخلربات بينهم،فإن الدراسة قد اعتمدت أداة املقابلة
يقــوم فيهــا بتحديــد األســئلة      من خالهلا ميكن للباحـث   التـيالطريقة وهـي ،مفتوحة

صـياغة و ترتيبـا، و لكـن تعطـى للمبحـوث احلريــة فــي التوســع فــي اإلجابــة      
  .1و قـد يكـون هـذا بـدفع مـن الباحـث دون اخلروج عن املوضوع

جمموعة مـن املسـؤولني يف الشـركات حمـل الدراسـة،و       و عليه فقد مت إجراء مجلة من املقابالت مع
الذين هم على عالقة مباشرة بنشاط التدريب و إدارة املـوارد البشـرية،واليت نعتقـد أـا مهمـة يف      
تسليط الضوء على مجلة من القضايا املرتبطة بتسيري املعرفة و تكـوين األفـراد و كـذا فهـم إمكانيـة      

هذه املؤسسات،و عليه فقد كانـت املقـابالت و إجابـات املسـؤولني     توافر متطلبات إدارة املعرفة يف 
  :  على النحو التايل

01GRTE 
2506201510001100

 
تقوم هذه املصلحة بربط ما يتلقاه الفرد من تدريب و ما يقـوم بـه مـن وظـائف و     هل  .1

   مهام ؟
ليس هنالك قواعد واضحة مبكن من خالهلا تقيـيم حاجـات األفـراد و غنما،التوجيـه حنـو      
التدريب أو املراكز التابعة للمجمع مرتبطة أساسا حبالة الفـرد و باملسـتوى الـوظيفي الـذي     

موظف جديد حيتاج اىل تدريب بغـرض االنـدماج يف وسـط العمـل أو أن     حيتله،أي هل هو 
  .هنالك ضرورات و أساليب حديثة تتطلب تدريبا و تكوينا مستعجال

يف نقـل   ايف املؤسسـة ومسـامهته   إدارتكـم فعالية نظـام االتصـال بـني     تقيمكيف  .2
  ؟املعلومة بني األفراد

                                                             
 .197،ص 2006بوزيد صحراوي و آخرون،الطبعة الثانية،دار القصبة، ،ترمجة،منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانيةموريس أجنرس 1
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اعتبـار وجـود جمموعـة مـن الـربامج و       إىل حد ما ميكن القول أنه فعال إىل حد مـا،على 
األساليب احلديثة املرتبطة مبنظومة اتصـال بـني الشـركة و مسـتخدميها داخـل و خـارج       

  .املؤسسة
  ؟من إجناز األفراد  من  قدمهي هل هناك تقدير من طرف املؤسسة ملا . 3

معنـوي و  ليس هنالك تقدير باملعىن املادي ملا يقدمه الفرد للشـركة بقـدر مـا هـو تـثمني      
إمكانية هلذا الفرد بكسب عالقات جيدة مع مسؤوليه و أيضا مرؤوسـيه حبكـم قدرتـه علـى     

  .حل املشكالت و ابتكار و طرق و أساليب جديدة يف العمل
 le travail)من خـالل عمـل الفريـق     هاإجنازهل يتطلب أداء األعمال يف املؤسسة  .4

d'équipe) ؟  
حبكم طبيعة املهام و النشاطات اليت تضطلع ـا املؤسسـة، خاصـة مـا تـرتبط باملهندسـني       
العاملني و املكلفني مبهمات خارج املؤسسة و يف إطار جغرافيا نشـاط الشـركة فـإن العمـل     

  .يف إطار الفرق هو أساسي و ضروري حبكم استحالة القيام ذه املهام بصورة منفردة 
بتشـجيع األفـراد علـى املشـاركة يف املعرفـة و اخلـربة و حـل        تقـوم اإلدارة  هل .5

  ؟املشكالت
التشاركية يف نشر املعرفة و اخلربات بني املستخدمني يف الشركة ليس مرتبطـا مبـا تقـوم بـه      

حـىت علـى مسـتوى العالقـات      اإلدارة،بقدر طبيعة العالقة بني األفراد و روابطهم الوظيفية و
  .الشخصية

بالعمـال و القـادة اإلداريـني أصـحاب املهـارات و      هل تقوم اإلدارة باالحتفـاظ   -6
  ؟اخلربة

ليس هنالك إجراءات واضحة ميكن أن تؤشر علـى جهـد مـن طـرف اإلدارة باالحتفـاظ      
بعماهلا أو قادا أصحاب املهارات و اخلربة،بل على العكـس هـي تفقـدهم بشـكل متـواتر      

  .تقاعد أو حىت التقاعد املسبق و كذلك التحويالتبفعل خروج العديد منهم على ال
اإللكترونيـة اخلارجيـة و    حسب معرفتكم هل تقوم املؤسسة باسـتخدام الشـبكات   -7

  و مستخدميها؟الداخلية يف التواصل مع أفرادها 
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مهمتـها إمكانيـة التواصـل بـني      داخليـة حتديـدا  نعم هنالك أساليب تكنولوجية متطورة 
املؤسسة و مصاحلها و ليس بني األفراد طبعا، بغـرض تقليـل إىل أقصـى حـد األعمـال و      

  .التعقيدات اإلدارية و تسهيل نقل املعلومة و املعطيات بني اإلدارات املختلفة و املصاحل
أن تكـون   هل تتوفر املؤسسة على بنية تكنولوجية ووسائل يف املعلوماتيـة ميكـن هلـا    -8

  بيانات يشتمل على بيانات األفراد و أدائهم و تقييمهم؟قاعدة ت ونظام معلوما
و غـريه   TANSIKإضـافة إىل برنـامج    NOVAنعم و هو ما يطبق عليه هو برنـامج  

من الربامج التابعة هلا تجمع كل ما ميكـن أن يـرتبط مبعطيـات األفـراد و العمـال مهمـا       
  .مسؤوليامكانت مستويام الوظيفية و 

02 GRTE 
3006201513301445 

تقوم هذه املصلحة بربط ما يتلقاه الفرد من تدريب و ما يقـوم بـه مـن وظـائف و     هل  .1
   مهام ؟

ليس هنالك حتديد للحاجات التدريبية من طـرف املؤسسـة و امنـا تلـك احلاجـات ميكـن       
 FPS)formation àتلبيتها من خالل التدريب داخل إطار العمـل أو مـا يعـرف بــ     

propre moyens (      و اليت من خالهلا ميكن التـدريب املباشـر علـى أسـاليب العمـل و
  . ؤالء األفرادالتدقيق يف النقائص اليت ميكن تعترى أداء ه

يف نقـل   ايف املؤسسـة ومسـامهته   إدارتكـم فعالية نظـام االتصـال بـني     تقيمكيف  .2
  ؟املعلومة بني األفراد 

ليس بشكل جيد و هذا يعود لطبيعة العالقات بني األفراد و اليت تتسـم بفعـل ضـغط العمـل     
  .بنوع من التوتر 

  ؟من إجناز األفراد  من  قدمهي هل هناك تقدير من طرف املؤسسة ملا . 3
  . ليس هنالك تقدير أو تشجيع لألفراد مهما قدم من جهد أو إجناز

 le travail)من خـالل عمـل الفريـق     هاإجنازهل يتطلب أداء األعمال يف املؤسسة  .4

d'équipe) ؟  
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  أكيد ،وطبيعة األعمال هي من أن تنجز األعمال بشكل تشاركي و تعاوين 
األفـراد علـى املشـاركة يف املعرفـة و اخلـربة و حـل        تقـوم اإلدارة بتشـجيع  هل .5

  ؟املشكالت
بل طبيعة العمل هي من تفرض ذلك يف املقـام األول،مث مـا تقـوم بـه اإلدارة مـن قـوانني       
داخلية و اتفاقيات مجاعية تنظم و تؤكـد علـى ضـرورة تبـادل املعطيـات و طـرق حـل        

  .املشكالت 
القـادة اإلداريـني أصـحاب املهـارات و     بالعمـال و  هل تقوم اإلدارة باالحتفـاظ   -6

  ؟اخلربة
،ال تقوم املؤسسة بذلك و ليس هنالك آليـة متكـن املؤسسـة مـن ذلـك أو      كبري الإىل حد 

  .ميكن أن تكون شكال من أشكال التثمني 
م  الشـبكات اإللكترونيـة اخلارجيـة و    اسـتخد حسب معرفتكم هل تقوم املؤسسة با -7

  و مستخدميها؟الداخلية يف التواصل مع أفرادها 
هنالك جمموعة من اآلليات التكنولوجيـة يف التواصـل مـع اإلدارات و لـيس املسـتخدمني      

  . تعىن بتسيري موارد الشركة
كـون  هل تتوفر املؤسسة على بنية تكنولوجية ووسائل يف املعلوماتيـة ميكـن هلـا أن ت    -8

  يشتمل على بيانات األفراد و أدائهم و تقييمهم؟ قاعدة بيانات ت ونظام معلوما
يتوفر امع الذي تنتمي إليه الشركة و ليست الشـركة لوحـدها علـى أنظمـة معلومـات      
تتخصص بتخزين هذا الشكل من املعطيات املرتبطـة بـإدارة األفـراد و املستخدمني،إضـافة     

  .باملهام التقنية و أنظمة احلماية و غريهاإىل عديد الربامج املرتبطة 

03
09301030KAHRIF 10092015 

وظـائف و  تقوم هذه املصلحة بربط ما يتلقاه الفرد من تدريب و ما يقـوم بـه مـن    هل  .1
   مهام ؟
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ليس إىل حد كبري حيث أن التدريب يكون بشكل خاص لألفـراد املـوظفني حـديثا بغـرض     
تلقينهم شكل العمل خاصة و أن طبيعة األعمال يف الشركة حتتاج إىل الكـثري مـن املعرفـة و    
احلذر خاصة ما تعلق مبعايري السالمة و التعامل مـع الوسـائل و األدوات سـواء التكنولوجيـة     

اآلليات،أما ما تعلق بالوظائف فإن التدريب و الـدورات التدريبيـة تكـون يف ختصصـات      أو
  .معينة فقط

يف نقـل   ايف املؤسسـة ومسـامهته   إدارتكـم فعالية نظام االتصـال بـني    تقيمكيف  -2
  ؟املعلومة بني األفراد 

إىل حد ما ميكن أن تكون له فعالية على املستويات الوظيفيـة العليـا، حبكـم قـرب املصـاحل      
ببعضها البعض أما ما تعلق باحلضائر و املشاريع املرتبطـة بالشـركة و  املهندسـني القـائمني     

  .عليها فإن هنالك صعوبات يف التواصل و متابعة األعمال و إيصال األوامر و التعليمات 
  ؟من إجناز األفراد  من  قدمهي تقدير من طرف املؤسسة ملا  هل هناك -3

بل هنالك إمهال من طرف الشركة لكل ما هو إبداع و عمـل نـوعي و إنتـاجي و خاصـة     
ما هو معريف،و ليس هنالك تثمني ال على املستوى املعنوي و ال علـى املسـتوى املـادي لـذا     

بفعـل اإلمهـال و التحـويالت اىل فـروع     فإن الشركة يف طريق فقد كفاءاا و خنبة عامليها 
  . أخرى و شركات أخرى أو بفعل طلبات التقاعد املسبق

 le travail)من خـالل عمـل الفريـق     هاإجنازهل يتطلب أداء األعمال يف املؤسسة  -4

d'équipe) ؟  
إىل حد ما نعم،غري أن هذا النمط من العمل يكـون يف إطـار الورشـات التابعـة للشـركة و      

  .املهندسني و التقنيني و العمال خاصة بني
تقوم اإلدارة بتشـجيع األفـراد علـى املشـاركة يف املعرفـة و اخلـربة و حـل        هل -5

  ؟املشكالت
يف ختصصات معينة فقط خاصة تلك املرتبطة بالتسيري و اإلدارة العامة أي مـا يتعلـق بـاحمليط    

  .الضيق الذي ميكن أن يكون لإلدارة حاجة ملحة له
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بالعمـال و القـادة اإلداريـني أصـحاب املهـارات و      هل تقوم اإلدارة باالحتفـاظ   -6
  ؟اخلربة

حسب ممارسات اإلدارة و قيادة املؤسسة بشكل عـام فإـا تتوجـه حنـو فقـدان مهـارات       
املؤسسة و كفاءا وذلك خبلق ذلك الصراع بني األجيال املختلفـة املسـرية للمؤسسـة مـن     

  . ترقيات خلقت صراعا متأصال بني مستخدمي املؤسسةخالل منح االمتيازات و ال
م  الشـبكات اإللكترونيـة اخلارجيـة و    اسـتخد حسب معرفتكم هل تقوم املؤسسة با -7

  و مستخدميها؟الداخلية يف التواصل مع أفرادها 
يكون ذلك يف نطاق ضيق جدا بني املصـاحل و املـديريات الفرعيـة للشـركة و يف ظـروف      

  . متواترا أو آلية معتمدة يف التواصل بني مستخدمي الشركةحمددة،و ليس أمرا 
هل تتوفر املؤسسة على بنية تكنولوجية ووسائل يف املعلوماتيـة ميكـن هلـا أن تكـون      -8

  يشتمل على بيانات األفراد و أدائهم و تقييمهم؟ قاعدة بيانات ت ونظام معلوما
،و الـذي يضـم كـل مـا     novaهنالك عدة برامج مرتبطة ذه الوظيفية و أمههـا برنـامج   

ارتبط باألفراد و وظائفهم و مسارهم املهين و العقوبات و التكـوين و األجـور غريهـا مـن     
املعطيات،و هو برنامج جيمع كل املعطيات املرتبطـة مبسـتخدمي امـع و لـيس الشـركة      

  . فقط

03SDE est 
1509201510301130SDE 

est 

تقوم هذه املصلحة بربط ما يتلقاه الفرد من تدريب و ما يقـوم بـه مـن وظـائف و     هل  .1
  مهام ؟

يقوم التدريب يف املؤسسة على ثالثـة توجهـات أو أنـواع،و ذلـك حسـب طبيعـة املترشـح        
للتدريب و طبيعة املنصب املستهدف من التدريب و بالتايل فإنه ميكـن توجيـه الفـرد إىل تكـوين     

أشـهرو يكـون    09أشـهر اىل  03و الـذي يـدوم مـن     FPS(2(بغرض إدماج العامل اجلديد 
                                                             

2 formatio pour stagiers  
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الغرض منه تعرفه على مهام الشركة و أدوارها و مهامه حتديـدا و كيفيـة أدائهـا و مسـؤولياته و     
القوانني الداخلية املُنظمة و الذي يكـون يف الغالـب خـارج املؤسسـة يف مؤسسـات التكـوين       

بغـرض تنميـة مهـارات األفـراد      pp(4(،إضافة إىل تكوين اإلتقـان  (IFEG)3التابعة للمجمع 
ووظائفهم ،و كذلك التكوين يف إطار العمـل و الـذي يـتم مـن خـالل مـوظفي       يف مهاهم 

إذا الغـرض مـن التكـوين يـرتبط باملنصـب و      .FPM(5(الشركة أنفسهم و بوسائل الشركة 
  .ليس بالفرد حتديدا و حاجاته

يف نقـل املعلومـة    ايف املؤسسـة ومسـامهته   إدارتكمفعالية نظام االتصال بني  تقيمنيكيف  .2
  ؟د بني األفرا

إن منظومة االتصال بـني مسـتخدمي الشـركة يف شـكلها الرمسـي و حتديـدا يف شـقها        
،حمصـورة يف اإلدارة و  )6El moltaka)حمـرك البحـث اخلـاص بالشـركة     (اإللكتـروين  

مستخدميها و مصاحلها املختلفة،و هذا لضرورة التنسـيق بفعـل العـدد اهلائـل ملسـتخدمي      
منظومة اتصـال عاليـة الفعاليـة،أما نقـل املعلومـات و      الشركة و الذي حيتاج تسيريهم إىل 

املعطيات أو نقل اخلربة فإن هذا النظام قد يساهم و لكن بشـكل ضـئيل حيـث أن املعـارف     
  . و اخلربات يتم تبادهلا من خالل االحتكاك املباشر و التواصل بني األفراد

  ؟من إجناز األفراد   قدمهي هل هناك تقدير من طرف املؤسسة ملا  .3
نعم إىل حد ما و هذا مرتبطا حتديدا بتقييم املسـؤول املباشـر للموظف،حيـث عليـه تقـع      
مهمة منح أفراده نقاط التقييم السنوي و منح العـالوات و املكافـآت و حـىت الترقيـات،أو     
على العكس من ذلك من عقوبات و تأديـب و غـريه ممـا يـنص عليـه النظـام الـداخلي        

  .للمؤسسة
 le travail)من خـالل عمـل الفريـق    هاإجنازهل يتطلب أداء األعمال يف املؤسسة  -4

d'équipe) ؟  

                                                             
3  Institut de Formation en Électricité et Gaz 

4 lPerfectionnement professionne 
5 Formation à propre moyens  

  .اخلاصة بالشركة و فروعهاو هو حمرك حبث خاص بالشركة و يضم كل الروابط اإللكترونية  6
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حسب طبيعة الوظائف و املهام يكون إجناز العمل إمـا فرديـا أو مجاعيا،فـإذا كـان إداريـا      
حمظا بطبيعة احلال ميكن إجنازه اىل حد كبري بطريقـة فرديـة أمـا العمـل امليـداين املـرتبط       

التوزيع و احملطات و الذي يقوم عليه جمموعـات متعـددة مـن فـرق العمـل و      بالشبكات و 
  .املهندسني و التقنيني فهو يتم بصورة الفريق و ليس فرديا

تقـوم اإلدارة بتشـجيع األفـراد علـى املشـاركة يف املعرفـة و اخلـربة و حـل         هل .5
  ؟املشكالت

عمل هـي الـيت تفـرض نقـل     بطبيعة احلال بل من املهم ذلك غري أن األساس،هو ضرورات ال
اخلربة و املعرفة خاصة ما تعلـق بشـقه امليـداين املباشـر و الـذي حيتـاج العمـل بشـكل         

  .جمموعات و ليس أفراد
  ؟بالعمال و القادة اإلداريني أصحاب املهارات و اخلربةهل تقوم اإلدارة باالحتفاظ .6

املتمثلـة يف أفـراد هلـم خـربة      مؤخرا عرفت الشركة نزيفا هائال فيما تعلق بكفائتها و خرباا
طويلة يف الشركة و هذا إما لوصوهلم لسن التقاعد أو طلبهم للتقاعد املسـبق بفعـل ظـروف    
و ضغط العمل و املشاكل اليت يتعرضون هلـا أو سـوء عالقـام مـع رؤسـائهم أو حـىت       

  . مرؤوسيهم
ارجيـة و  م  الشـبكات اإللكترونيـة اخل  اسـتخد حسب معرفتكم هل تقـوم املؤسسـة با   .7

  و مستخدميها؟الداخلية يف التواصل مع أفرادها 
نعم و بشكل كبري غري أن استخدامها ينحصر يف التواصل بـني اإلدارات و املصـاحل اخلاصـة    
بالشركة أو الشركة نفسها و الشركة األم املالكة هلذه الربامج و من أهم هـذه الـربامج الـيت    

املرتبط بالتواصـل بـني املصـاحل و     tansikلدينا برنامج  el moltakaجتتمع كلها يف نظام 
إذا هـي يف  . املـرتبط بـاألجور   malyaاملرتبط بـإدارة األفـراد و برنـامج     novaبرنامج 

  .النهاية شبكات داخلية حتديدا و ليست خارجية
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 نظـام هل تتوفر املؤسسة على بنية تكنولوجية ووسائل يف املعلوماتية ميكـن هلـا أن تكـون    . 8
  يشتمل على بيانات األفراد و أدائهم و تقييمهم؟ قاعدة بيانات ت ومعلوما

novaهذا النظام هو حتديدا برنامج  املرتبط بتسيري املستخدمني و الذي حيوز على كل املعلومات املرتبطة  
الذي ميكن  tansikبكل فرد و مستخدم من مستخدمي الشركة بل و امع ككل إضافة إىل برنامج 

املسؤول على تسيري املوارد البشرية  على نقل هذه املعطيات بني خمتلف املصاحل بغرض متابعته يف كل ما 
.إخل ... يرتبط به من تكوين و أجور و عطل و عقوبات   



  
 :امللخص

حيـث اسـتهدفت    يف املؤسسـة االقتصـادية اجلزائريـة،    إدارة املعرفـة إستراتيجية التـدريب يف إطـار متطلبـات     مالمسة موضوعالدراسة هذه  تحاول
اجلزائريـة،و حتديـدا تلـك املرتبطـة باهليكـل التنظيمـي،و        االقتصـادية توافر هذه املتطلبات الداعمة إلستراتيجية التـدريب يف املؤسسـات    إمكانيةفهم 

مـن خـالل    حاولـت  البنية التحتية التكنولوجية،و حتقيقا هلـذا اهلـدف فـإن الدراسـة     إىلالثقافة التنظيمية السائدة،وكذا القيادة التنظيمية املساندة،إضافة 
يـد عناصـرها و   غيـة فهـم أمهيتـها و حتد   إىل مواضيع ذات ارتبـاط وثيـق باملعرفـة أوال ب    الولوج من خاللالتطرق ملفهوم إدارة املعرفة  جانبها النظري

الثقافيـة و االجتماعيـة و   ،أين مت التعرض ملفهـوم جمتمـع املعرفـة  و مساتـه و متطلباتـه و أبعـاده االقتصـادية و التكنولوجيـة و         خصائصها و حمدداا
اسـتجالء آليـات ومبـادئ الـتعلم     و  التطـرق ملفهـوم الـتعلم التنظيمـي و املنظمـات املتعلمـة        ،كما حاولت الدراسةأسباب الفجوة املعرفية ومآالا

تلـك  منـاط التقليديـة للتنظـيم إىل    و مـربرات التحـول مـن تلـك األ    .التنظيمي واملمارسات املعرفية اهلادفة لالستفادة أكثر من جهود التنمية البشـرية 
  .املعرفة و رأمسال الفكري قبل املادي،وأيضا معوقات ذلك التحول التعلم و قائمة علىالنظمات امل

 هلا،كمـا ، واملبـادئ والشـروط العامـة هلـا وكـذا املقومـات التنظيميـة        يف املؤسسـة  للعملية التدريبية إستراتيجية كيفيات بناء إىل التعريج علىإضافة 
بدايـة بكيفيـات حتديـد االحتياجـات التدريبيـة والـيت تعـد املرحلـة         مير ـا تنفيـذ العمليـة التدريبية،   أمكن التعرض إىل خمتلف املراحل اليت جيب أن 

ـ       ة وعلـى  التخطيطية أو األساس الذي ينبين عليه حتقيق األهداف املرجوة من التدريب، واليت تنطلق من حتليـل هـذه االحتياجـات علـى مسـتوى املنظم
اكتشـاف و توصـيف متطلبـات إدارة املعرفـة و إسـتراتيجية      كما حاولـت الدراسـة يف شـقها امليـداين     .الوظيفة وأخريا على مستوى الفرد مستوى

ال الشـركة الوطنيـة ألشـغ   أين أجريت الدراسة امليدانيـة يف ثالثـة شـركات تابعـة مـع سـونلغاز،وهي       اجلزائرية،  االقتصاديةالتدريب يف املؤسسة 
، الشـركة الوطنيـة لتوزيـع الكهربـاء و     GRTE)املديريـة اجلهويـة  (، الشركة اجلزائريـة لنقـل الكهربـاء     KAHRIF)املديرية اجلهوية(الكهرباء 

كانت عينة الدراسة عينة قصديه مكونة حتديدا مـن اإلطـارات و املهندسـني كـان اختيـارهم مرتبطـا بإمكانيـة         أين ،.SDE est) لناحية الشرق(الغاز
ىل أربعـة  استفادم من التدريب،و من خالل البيانات املستقاه من أدوات مجع البيانات فإن الدراسة الراهنـة توصـلت إىل مجلـة مـن النتـائج اسـتندت إ      

،أين توصـلت الدراسـة إىل وجـود    املتطلبات األساسية إلدارة املعرفة و عالقتـها بفعاليـة إسـتراتيجية التـدريب يف املؤسسـة     حماور أساسية متعلقة جبملة 
 .اجلزائرية االقتصاديةمتطلبات إلدارة املعرفة مساندة نسبيا لفعالية إستراتيجية التدريب يف املؤسسة 

Abstract:   
 
This study attempts to Understanding the subject of the training strategy in the context of knowledge management in 
the Algerian economic enterprise, where targeted understanding of the potential availability of these support 
requirements for the training strategy in the Algerian economic institutions, and specifically those related to the 
organizational structure, organizational culture prevailing, organizational leadership, and  technological infrastructure, to 
this end  the study tried through its theoretical part, access to the concept of knowledge management through addressing 
 topics of close association with the knowledge ,first to understand its importance and identify its elements and their 
characteristics, Where was the exposure the concept of the knowledge society and features and requirements and 
economic ,technological, cultural, and social dimensions, and the reasons for the knowledge gap , also the study tried to 
exposure the concept of organizational and learning organizations to learn and elucidate the principles of organizational 
learning and cognitive practices aimed to benefit more from the humaine development. Also the  justifications of the 
shift from a traditional patterns of organization to an organizations based on learning and knowledge and intellectual 
capital before the material, and also the obstacles of  that transformation. 
As well as Trying to understand the modalities for building a strategy for the process of training in the organization, and 
the general principles and conditions, as well as to exposure the various stages that must be going through the 
implementation of the training process,  first  Determination of training needs, which is the stage of planning or the 
foundation upon which achieve the desired training objectives, which runs from the analysis of these needs at the 
corporate level and at the level of function and finally at the individual level.the study also tried in his Applied part  to 
discover and characterization of knowledge management requirements and training strategy in the Algerian economic 
enterprise, where the Applied study was carry out  in three companies belonging to the complex Sonelgaz, the National 
Company for Electrical engineering (Regional Directorate) KAHRIF, Algerian Electricity Transmission Company 
(Regional Directorate) GRTE, the National Company for the distribution of electricity and gas SDE est., where was the 
study sample a deliberate sample, composed specifically of executives  and Engineers had chosen by Considering that 
they benefit from the training, and through the data of this applied  study, the current study Concluded a number of 
results were based on four basic axes related to a combination of a basic requirements for knowledge management and its 
relationship to effective training strategy in the enterprise, where the study found the presence of Requirements for 
knowledge management to support relatively effective training strategy in the Algerian economic enterprise. 


