
 

ــــبية ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ الشعــ الديمقراطية ة زائر ا ة ور ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ مـ   ا

و  العا ــعليم ــ ـــ ـــ التـــــ ـــــلميلبحثاوزارة ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ العـــ  

سطيف ن دباغ ن مل محمد ــــعة ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ 02جامــ  

جتماعية و سانية العلوم   . لية

جتماع علم   قسم

شرة: تخصص ال املوارد   إدارة

 

 

عنوان علوم دكتوراه ادة ش لنيل مقدمة   :أطروحة

املعرفة إدارة زائري دور ا الصنا التنظيم أداء من   الرفع

ميدانية   دراسة
 

 

إعداد إشراف                                                                                                                             من    تحت

أ غزا نوار: د.عادل بن   صا

املناقشة   نة

ـــــي. د ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــــران ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــقـــ ــ ــ ـــ ــ ــ مـــ ــور ــ ــ ـــ ــ سطيفجام  أنــ ـــــة ـــ ــ ــ ــا  -2-عــ ــ ــ ــ ــ ســـ   رئ

ـــــوار. د.أ نــ ـــــن بــ ــح ــ ــ ــالــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــوا  صـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ البــ ام ــا  جامعة ــ   مشرفـ

ــــوش. د ــ ــ ــ ــــطـــ ــ ــ ــ ــ بـــ ـــــال ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــمـ ـــ ــ ــ قسنطينة  كــ   مناقشا  -2-جامعة

أمــقـــــران. د الـــرزاق سطيف  عـبـد ـــــامعة ــ ــ ـــ   مناقشا  -2-جـ

اب.ا الو عبد دي سطيف  دبلم ــامعة ــ ــ ــ ــ ـــ   مناقشا  -1-جـ

الـــحــميـد. د ــبـــد عـ سطيف  بـــوطـــة ـــــامعة ــ ــ ــ ـــ   مناقشا  -2-جـ

  

  

امعية ا   . 2015/2016السنة





 




 





            

          

 

           



 

             

 

         

 



          

    



 

  
  
  
  
  

  الفهرس

  
  
  
  
  
  
  
  



                      ت                        الفهرس                                                                                                                       

 

  الفهرس
    :التشكرات

    :الفهرس
    :فهرس الجداول
    :فهرس األشكال

  ج-أ  ....................................................................................................................:مقدمة
     موضوع الدراسة :لالفصل األوّ 

    :تمهيد
  07  ........................................................................................:أسباب اختيار الموضوع: أوال
  08  .........................................................................................:أهمية موضوع الدراسة: ثانيا
  09  ..................................................................................................:أهداف الدراسة: ثالثا

  09  ................................................................................................:إشكالية الدراسة :رابعا
  15  ..............................................................................................:تحديد المفاهيم: خامسا
  16  ..........................................................................................................:الدور /1
  16  .......................................................................................................:البيانات /2
  18  .................................................................................................. :المعلومات /3

  20  ....................................................................................................... :المعرفة /4
  20  ..............................................................:المعرفة من الناحية السوسيولوجية -أ

  22  ..................................................................:المعرفة من الناحية الفلسفية - ب
  24  ..............................................................:المعرفة من الناحية السيكولوجية -ج
  24  ...........................................:المعرفة من وجهة النظر التنظيمية وإدارة المعرفة -د
  26  ...................................................:الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة -ه

  28  ...............................................................................................:اإلدارة -و
  30  ...................................................................................... :إدارة المعرفة -ز
  33  ..................................................................................:إدارة المعلومات -ح
  36  ...................................................................................:مجتمع المعرفة -ط
  38  ...............................................................................:مجتمع المعلومات -ي

  39  ............................................................................:تكنولوجيا المعلومات -ك
  41  ..................................................................................:نظام المعلومات -ل



                      ت                        الفهرس                                                                                                                       

 

  43  .....................................................................................:قاعدة البيانات -م
  45  ................................................................................................:األداء - ن

  47  .............................................................................................:التنظيم - س
  50  ..........................................................................................:الدراسات السابقة: سادسا
  71  ......................................................................................:للدراسة النظريةالخلفية  :سابعا
  73  ...............................................................................................:فرضيات الدراسة: ثامنا

    :خالصة

     مجتمعات المعرفة هرمية المعرفة إلىمن  :الفصل الثاني
    :تمهيد

  77  ..........................................................................................................:البيانات: أوال
  77  ........................................................................................:خصائص البيانات -1
  77  ...........................................................................................:مصادر البيانات -2
  78  .........................................................................:تحويل البيانات إلى معلومات   -3

  79  ....................................................................................:طرق معالجة البيانات -4
  82  ...........................................................................................:قواعد البيانات -5

  85  .......................................................................................................:المعلومات: ثانيا
  85  .........................................................................................:أهمية المعلومات -1
  86  ......................................................................................:المعلومات واإلدارة -2

  88  .................................................................................... :خصائص المعلومات -3
  90  ..........................................................................................:أنواع المعلومات -4
  92  ..................................................................:أساليب حفظ واسترجاع المعلومات -5
  94  .......................................................................................:مصادر المعلومات -6
  95  .............................................................):السمات والمعايير(مجتمع المعلومات  -7
  97  ...................................................................:أهمية اإلدارة في عصر المعلومات -8

  97  ................................................................................:نظم المعلومات واإلدارة -9
  101  ................................................................:الواقع العربي في مجال المعلومات - 10

  104  ............................................................................................................:المعرفة: ثالثا
  104  ..............................................................................................:أهمية المعرفة -1
  106  .........................................................................................:خصائص المعرفة -2



                      ت                        الفهرس                                                                                                                       

 

  108  ............................................................................ :خصائص المعرفة التنظيمية -3
  111  ...........................................................................:المعرفة في عصر المعلومات -4

  111  ............................................................................................:مصادر المعرفة -5
  115  ...............................................................................:معوقات اكتساب المعرفة -6
  118  ..........................................................:بداية االهتمام بدراسة المعرفة االجتماعية -7
  120  .........................................................................................:تصنيفات المعرفة -8

  131  .....................................................................:المعرفة في ظل النظرية السوسيولوجية: رابعا

  145  .......................................................................:من المعرفة إلى مجتمعات المعرفة: خامسا
    :الخالصة

    سوسيولوجيا التنظيمات الصناعية ومنظمات المعرفة :الفصل الثالث
    :تمهيد

  159  ................................................................................................:أنواع التنظيمات: أوال
  162  ..................................................................................................:عناصر التنظيم :اانيث

  162  ............................................................................:تصميم أو بناء المهام الفردية -1
  163  ................................................................................:تكوين الوحدات التنظيمية -2
  163  ..............................................................................................:نطاق اإلشراف -3
  163  ........................................................................................:المركزية والالمركزية -4
  164  ..................................................................................................:مبادئ التنظيم: ثالثا

  164  ......................................................................................:مبدأ تحديد األهداف  -أ 
  164  ..........................................................................................:مبدأ تقسيم العمل  - ب 
  165  .................................................................................................:مبدأ الوظيفة  -ج 
  165  .....................................................................................:مبدأ تحديد المسؤولية  -د 
  165  ........................................................................:مبدأ تساوي السلطة والمسؤولية  -ه 
  165  .......................................................................................:مبدأ وحدة اإلشراف  -و 

  166  ...........................................................................................:مبدأ نطاق الرقابة  -ز 
  166  ....................................................................................:مبدأ ديناميكية التنظيم  -ح 
  166  .................................................................................................:أشكال التنظيم :رابعا
  166  ................................................................................................:التنظيم الرسمي  -أ 
  170  ........................................................................................:التنظيم غير الرسمي  - ب 



                      ت                        الفهرس                                                                                                                       

 

  171  .........................................................:مكونات التنظيم غير الرسمي وبعض مميزاته :خامسا
  175  ..............................................................................................:أهداف التنظيم :دساسا

  175  ............................................................................................:التنسيق والتعاون  -أ 
  175  .............................................................................................:التسيير التلقائي  - ب 
  176  ......................................................................................:الفرديةتنمية الفاعلية   -ج 
  176  ................................................................................................:سهولة القيادة  -د 
  176  ..........................................................................................................:البقاء  -ه 

  177  ............................................................................................:تحقيق اإلستقرار  -و 
  177  .........................................................................:التفاعل أو المشاركة أو التعامل  -ز 

  177  ......................................................:أهم النظريات الكالسيكية والحديثة في التنظيم: سابعا
  178  .......................................................................:النظريات الكالسيكية في التنظيم -1
  186  ...................................................................:النظريات الحديثة في دراسة التنظيم -2
  193  .....................................................................................:أسباب وجود التنظيمات: ثامنا

  193  .........................................................................................:أهمية دراسة التنظيم: تاسعا
  193  ...................................................:المختلفةتحقيق القدرة على التعامل مع الظروف  -1
  194  ........................................................................... :تحقيق تنافسية عالية للمنظمة -2
  194  ........................................................:تحقيق القدرة على التنوع في الموارد البشرية -3
  194  ................................................................................. :تحقيق اإلبداع واالبتكار -4

  194  .....................................................................:اإلصالحات االقتصادية في الجزائر: عاشرا
  194  .....................................................................:التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية -1

  195  ................................................................................:أجهزة التسيير واإلدارة  -أ 
  197  .............................................................................:أجهزة التنشيط واإلنعاش  - ب 

  198 ...............................................................:التسيير االشتراكي في التجربة الجزائرية  -2
  198  ............................................................................ :أجهزة التسيير االشتراكي  -أ 

  202  ...................................................................:إعادة الهيكلة واستقاللية المؤسسات -3
  202  ...........................................................................................:الهيكلة إعادة  -أ 
  205  .................................................................................:استقاللية المؤسسات  - ب 

.....................................................................................................:الخوصصة -4
.  

208  



                      ت                        الفهرس                                                                                                                       

 

  210  .....................................................................................:اختيار المؤسسات  -أ 
  210  ....................................................................... :تعيين هيئة مكلفة بالخوصصة  - ب 

  211  ...........................................................................................:مرحلة اإلعداد  -ج 
  215  .....................................................................................:منظمات المعرفة: إحدى عشر

  218  ..................................................................................:األداء في التنظيمات: إثنى عشر
  218  ...............................................................:العوامل المؤثرة على األداء في المنظمة -1
  219  ..........................................................................................:أهمية تقييم األداء -2

  219  ...........................................................................................:طرق تقييم األداء -3

  Sveiby:.........................................................................................  228 نموذج /1

  229  ................................................................:نموذج عملية إدارة األصول الفكرية/ 2
  229  .................................:العربيةلتقييم رأس المال الفكري في الدول  Bontis نموذج/ 3
  231  ............................................................................:أهمية تقييم إدارة المعرفة: ثالثة عشر
  232  ..........................................:دور إدارة المعرفة في الوصول إلى مستوى أداء جيد: أربعة عشر

  233  ..............................................:صعوبات قياس الجانب المعرفي في المنظمات: خمسة عشر

  234  ...............................................:اآلثار المختلفة إلدارة المعرفة على أداء المنظمة: ستة عشر
  234  ....................................................................:أثر إدارة المعرفة على أداء العاملين -1
  229  .........................................................................:أثر إدارة المعرفة على العمليات -2
  237  ............................................................................:أثر إدارة المعرفة على المنتج -3
  238  .................................................................:أثر إدارة المعرفة على األداء المنظمي -4

    :خالصة

    إدارة المعرفة المنطلقات واألسس :رابعالفصل ال
    :تمهيد

  243  ..............................................................................:الخلفية التاريخية إلدارة المعرفة: أوال
  248  ....................................................................:مبررات التحول في اتجاه إدارة المعرفة: ثانيا
  249  ...........................................:التي تواجهها المنظمات العربية في إدارة المعرفة التحديات: ثالثا

  250  ...........................................................................................:أهداف إدارة المعرفة: رابعا
  253  ..........................................................................................:أهمية إدارة المعرفة: خامسا
  254  .........................................................................................:مبادئ إدارة المعرفة: سادسا
  260  ...................................................................:المعرفةمكونات البنية األساسية إلدارة : سابعا



                      ت                        الفهرس                                                                                                                       

 

  260  ................................................................................:االلتزام اإلستراتيجي الدائم -1
  260  ...........................................................................................:إدارة سلسلة القيم -2

  260  ...........................................................................:استخدام تكنولوجيا المعلومات -3
  261  .............................................................................................:اللوائح والقوانين -4
  261  ............................................................................................:أجيال إدارة المعرفة: ثامنا

  262  ...................................................................................:استخدامات إدارة المعرفة: تاسعا
  264  ..........................................................................................:قوانين إدارة المعرفة: عاشرا

  265  ..............................................................:امالواقع الع: متطلبات إدارة المعرفة: إحدى عشر
  265  .............................................................:توفير البنية التحتية المتمثلة في التكنولوجيا /1
  266  .................................................................................:توفر الموارد البشرية الالزمة /2
  268  ...............................................................................................:الهيكل التنظيمي /3
  269  ................................................................................................:الثقافة التنظيمية /4

  272  .............................................................:الواقع المحلي: متطلبات إدارة المعرفة: اثنى عشر

  273  ..........................................................................................:واقع اإلدارة العربية -1
  273  ...........................................................................:المميزات العامة لإلدارة العربية -2

  281  ..................................................................................:عمليات إدارة المعرفة: ثالثة عشر
  281   .........................................................................................:إنتاج المعرفةو تكوين / 1
  282  .....................................................................................:تبني المعرفةأو  اكتساب/ 2

  285   .....................................................................................:المعرفة استرجاعو تخزين / 3
  286  ................................................................................:نقل المعرفةأو  توزيع المعرفة/ 4
  289  ...................................................................................................:تطبيق المعرفة/ 5
  291  .........................................................................................:المعرفة حفحص وتنقي/ 6

  292  .............................................................:الواقع المحلي :دارة المعرفةإعمليات : أربعة عشر
  292   .........................................................................................:إنتاج المعرفةو تكوين  /1

  294  .....................................................................................:تبني المعرفةأو  اكتساب /2
  296   .....................................................................................:استرجاع المعرفةو تخزين  /3
  297  ................................................................................:نقل المعرفةأو  توزيع المعرفة /4
  299  ...................................................................................................:تطبيق المعرفة /5
  300  ........................................................................................:تنقيح المعرفةو فحص  /6



                      ت                        الفهرس                                                                                                                       

 

  301  ...............................................................................:مداخل إلدارة المعرفة: خمسة عشر
  308  ................................................................................:نماذج من إدارة المعرفة: ستة عشر

  308  .....................................................................:نموذج ليونارد بارتون إلدارة المعرفة -1
  308  ................................................................................:ل إلدارة المعرفةئنموذج مو  -2
  309  ..................................................................................:نموذج جينكس وأولفمان -3
  309  ......................................................................................:نموذج نجم عبود نجم -4

    :خالصة

    تكنولوجيا المعلومات دعامة إدارة المعرفة :الفصل الخامس
    :تمهيد

  314  ..................................................:أسباب التسارع في التوجه نحو تكنولوجيا المعلومات :أوال
  314  ....................................................:تطورات االنترنت المتالحقة وتفاعالتها التكنولوجية .1
  314  .................................................................................:ظهور وتطور اقتصاد المعرفة .2
  314  ...........................................................):العولمة: (النمو في االقتصاد المرتبط عالميا .3

  314  .................................................................:الحاصلة في مشاريع األعمالالتحوالت  .4
  314  .............................................................................:ظهور ما يسمى بالشركة الرقمية .5
  314  ...................................................................................:تطور تكنولوجيا المعلومات :ثانيا
  318  ....................................................................................:أنواع تكنولوجيا المعلومات :ثالثا

  318  ............................................................................:تكنولوجيا التخزين واالسترجاع -1

  320  .......................................................................................:تكنولوجيا االتصاالت -2
  324  ..............................................................................:مكونات تكنولوجيا المعلومات :رابعا
  324  ..............................................................................................:الحاسبات اآللية -1
  326  .....................................................................................................:البرمجيات -2
  328  ..................................................................................:نظام إدارة قواعد البيانات -3
  329  ..................................................................................:شبكات االتصال عن بعد -4

  334  .......................................................:أهمية تكنولوجيا المعلومات للدول والمنظمات :خامسا
  335  ...........................................................................:تطبيقات تكنولوجيا المعلومات :سادسا
  336  ...........................................................................................:األعمال االلكترونية .1
  337  .............................................................................................:التجارة االلكترونية .2
  339  ............................................................................................:االلكترونيالتسويق  .3



                      ت                        الفهرس                                                                                                                       

 

  341  .............................................................................................:اإلدارة االلكترونية .4
  344  ..........................................:تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الواقع العربي في مجال :سابعا

  347  ...................................................................:األدوار المختلفة لتكنولوجيا المعلومات :ثامنا
  347  ......................:األعمالدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برنامج إعادة هندسة  -1
  348  .............................................................:دور تكنولوجيا المعلومات في نقل المعرفة -2
  350  ..........................................:دور تكنولوجيا المعلومات على القدرة التنافسية للمنظمة -3
  352  .........................................:المعلومات في تفعيل إدارة الجودة الشاملة دور تكنولوجيا -4

  355  ......................................................................................:تكنولوجيا إدارة المعرفة :تاسعا
  356  ................................................................................................:الذكاء الصناعي .1
  358  .................................................................................................:نظم دعم القرار .2
  359  ............................................................:المعرفيةالنظم الخبيرة المستندة إلى القواعد  .3
  361  ...........................................................:المعتمد على الحالة) االستنتاج(نظم التفكير  .4
  362  ..........................................................................................:نظم استنباط المعرفة .5

  363  ...........................:تكنولوجيا اتصاالت الحاسوب وجماعات النقاش المعتمدة على الويب .6
  365  .........................................)التنجيم عي البيانات: (تكنولوجيا اكتشاف المعرفة الجديدة .7
  366  ................................:تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الوطن العربي الجزائرآفاق : عاشرا

    :خالصة
    اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية :الفصل السادس

    :تمهيد
  371  ................................................................................................:مجاالت الدراسة: أوّال

  371  .........................................................................:لمحة تاريخية عن مجال الدراسة -1
  373  ..............................................):المجال الجغرافي(لمحة جغرافية عن ميدان الدراسة  -2
  373  .............................................):المجال البشري: (لمحة ديمغرافية عن ميدان الدراسة -3
  374  .....................................................................................:المجال الزمني للدراسة -4

  375  ...............................................................................:المنهج المستخدم في الدراسة: ثانيا
  376  ..................................................................................:عينة الدراسة وتبرير اختيارها: ثالثا
  377  ..........................................................................................:أدوات جمع البيانات: رابعا
  377  ...........................................................................................................:المقابلة .1
  378  ............................................................................................:والوثائقالسجالت  .2



                      ت                        الفهرس                                                                                                                       

 

  378  ........................................................................................................:المالحظة .3
    :خالصة

    المعرفة واألداء في التنظيم الصناعيإدارة : الفصل السابع
    :تمهيد

  382  ..............................................................................................:البيانات الشخصية: أوال
  402  ..................................................:تحليل المعطيات المتعلقة باألسئلة المفتوحة للمقابلة: ثانيا
  436  .....................................................................................................:نتائج الدراسة: ثالثا

  436  ......................................................................:النتائج في ضوء الدراسات السابقة -1
  436  .......................................................................:النتائج في ضوء فرضيات الدراسة -2
  437  .......................................................................................:النتائج العامة للدراسة -3

    :خالصة
  440  .....................................................................................................................:خاتمة

  445  ...........................................................................................................:قائمة المراجع

    :المالحق
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                       

 

  
  

  الجداول فهرس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                       

 

  :فهرس الجداول
  الصفحة  بيان الجدول  الرقم
    ميثل توزيع العينة املبحوثة حسب اجلنس  01
    ميثل توزيع العينة حسب متغري السن  02
    يبني توزيع العينة حسب متغري املستوى التعليمي  03
    توزيع العينة حسب التخصص املدروس  04
    حسب متغري اللغة اليت يتقنها أفراد العينةتوزيع العينة   05
    قدمية يف املؤسسةميثل توزيع العينة حسب سنوات األ  06
    ميثل املناصب اليت تشغلها مفردات العينة  07
    ميثل استفادة العينة من التكوين  08
    ميثل توزيع العينة حسب نوع التكوين املتلقى  09
    املعرفة إدارةمبفهوم  اإلملاميبني توزيع العينة حسب   10
    توزيع جتليات املعرفة يف التنظيم لدى العينة املبحوثة  11
    يبني التكنولوجيات اليت يستفيد منها عينة الدراسة داخل التنظيم  12
    يبني مدى االختالف املوجود بني املوارد البشرية القدمية واجلديدة داخل التنظيم  13
    املبحوثة لنوع اهليكل التنظيمي املوجود داخل التنظيمجدول يوضح تصور العينة   14
    يبني امتالك التنظيم لثقافة اتنظيمية تشجع املعرفة  15
    يبني العالقة املوجودة بني إدارة املعرفة واألداء داخل التنظيم من وجهة نظر عينة الدراسة  16
    يبني مدى امتالك التنظيم لرصيد معريف ومدى االستفادة منه  17
    يبني نظرة أفراد العينة لوجود فرق يف التنظيم بني الراهن و املاضي  18
    يبني مدى االهتمام باملعرفة يف مجيع وحدات التنظيم  19

  
  
  
  
  

  
  



                       

 

 
  شكالاأل فهرس

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



                       

 

  :فهرس األشكال
  الصفحة  شكلبيان ال  الرقم
    .منوذج مرقاب األصول غري امللموسة  01
    املعرفة الضمنية إىل املعرفة التدرج من  02

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                       

 

 

  

  

  

  

  

  مقدمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                      ي                                                                                                                                              مقدمة   

 أ 
 

    :مقدمة

للتطور املضطرد الذي شهدته تكنولوجيا لقد شهد الفكر التنظيمي واإلداري تطورا كبريا وهذا كنتيجة ملحة 
املعلومات واالتصاالت، وما صاحبها من انفجار معلومايت ومعريف كبريين استدعى ذلك ضرورة السيطرة والتسيري 
األمثل هلذا الكم من املعلومات واملعارف بطريقة ميكن من خالهلا توظيفها يف خدمة التنظيمات املعاصرة اليت 

ضرورة البحث  األمر الذي يستدعى دوما إىل ،اسعة على التطور احلاصل يف هذا امليدانأصبحت تعتمد بصورة و 
عن اآلليات اجلديدة واملناسبة اليت ميكن من خالهلا توظيف املعرفة واملعلومات لصاحل التنظيم، مبا يضمن له الرفع 

    .من مستوى األداء فيه فرديا ومجاعيا

إن االهتمام باجلانب املعريف داخل التنظيمات املختلفة واإلدارات، أوجد حقال علميا جديدا يتعلق بإدارة 
املعرفة اليت حولت هذا املوضوع من جمرد ترف علمي تتجاذبه الكثري من العلوم يف شكله النظري، إىل حقيقة واقعة 

لسيطرة على املعرفة داخل التنظيم إنتاجا وختزينا تقوم أكثر على اجلوانب العملية اليت تستهدف كل حماوالت ا
ألجل االستفادة منها ووضعها يف خدمة األهداف املنشودة يف ظل بيئة تتميز بالتنافس الشديد يف عامل أصبح 

  . يطبعه اقتصاد الوفرة القائم على حماولة إرضاء الزبون وتقدمي مستويات أداء أفضل ألجل إرضاء خمتلف املتعاملني

ا عمودا من أعمدة االقتصاد والوا ضح أن املعرفة اليوم أصبحت أحد أهم املوارد يف التنظيمات املعاصرة، كو
فقد أصبح هذا النوع من املعرفة، يدر أمواال ضخمة نتيجة للخاصية اليت يكتسيها يف ذاته، وهذا خالفا . احلديث

هي املورد الوحيد الذي كلما زاد استغالله، كلما  للموارد األخرى اليت تنضب عند االستغالل، مما يعين أن املعرفة
  . زاد منوا وتطورا أكثر، وحققت القيمة املضافة املرجوة

ا تشكل  ولقيام إدارة املعرفة يف أي تنظيم، ال بد هلا من جمموعة من املتطلبات اليت ال ميكن االستغناء عنها أل
عالية التكنولوجيا يف جمال املعلومات واالتصاالت اليت تعد  عمودها الفقري، حيث حتتاج يف البداية إىل بنية حتتية

كما حتتاج إدارة املعرفة يف صورة أخرى على املوارد البشرية اليت .احملرك األساسي هلا، وهي أيضا الدافع لظهورها
واحلفاظ  جيب أن تتميز مبواصفات غري تقليدية حىت تتمكن من التعامل مع خمتلف الفعاليات اليت تستهدف املعرفة

ا تقوم يف ضوء هيكل تنظيمي مرن يسمح هلا باملرور بني كل األفراد .عليها وحماولة التطبيق األمثل هلا كما أ
فاهلياكل التقليدية واجلامدة،مل يعد هلا أي جدوى، على خالف اخلرائط . والوحدات داخل التنظيم دون عوائق

مث أن إدارة املعرفة حتتاج كذلك إىل ثقافة تنظيمية تقوم على . لالتنظيمية اليت تقوم على اليت حلت حمل هذه اهلياك
  .تشجيع التعامل مع املعرفة وخلق قيم جديدة تقوم على مفاهيم اإلبداع واالبتكار
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لقد أصبحت إدارة املعرفة اليوم، تشكل حتديا كبريا للتنظيمات املعاصرة من ناحية تفعيلها وجعلها أكثر إنتاجية 
ذا بعد أن كان التحدي الذي تسعى إىل حتقيقه، هو ضمان مستويات عمل يدوي أفضل يف وه. يف هذا القرن

هذا التحدي قد يضيق كما قد يتسع من تنظيم ألخر ومن . بداية موجة التصنيع اليت بدأت مع الثورة الصناعية
ملنظمات قد دولة ألخرى يف حدود ما هو متاح من إمكانيات، حيث أن احلديث عن إدارة املعرفة يف بعض ا

جتاوز مرحلة املفهوم إىل مراحل متقدمة جدا يف التطبيق، يف حني أن بعض التنظيمات ال تزال يف نقطة البداية ومل 
حتقق تقدما يذكر بسبب غياب املقومات اليت ميكن من خالهلا إقامة دعائم إلدارة تقوم على التعامل الفعال مع 

  . املعرفة وتوظيفها مبا خيدم أهدافها

ا ال إن  التنظيمات اجلزائرية ليست يف منأى من هذا التطور الذي عرفته التنظيمات املعاصرة، على الرغم من أ
ا شهدت مراحل متعاقبة من التسيري بغية البحث عن الفعالية . تزال دائمة البحث عن هويتها وعن معاملها كو

اديا وحىت اجتماعيا اليت عرفتها البالد بعد والنجاعة التنظيمية نتيجة لألوضاع غري املستقرة سياسيا واقتص
  . االستقالل إىل غاية اليوم

لقد جربت التنظيمات اجلزائرية مبوجب قرارات سياسية، مناذج عديدة ومتنوعة يف التسيري لكن دون نتائج كبرية 
محصلة لسبب أو آلخر، خصوصا يف ظل اهلزات االقتصادية اليت تعصف بالبلد من فرتة زمنية إىل أخرى، ك

ميش للمورد املعريف الذي أصبح من املوارد اليت تدر أرباحا طائلة لبلدان  العتماد على املوارد الطبيعية وحدها و
  . أخرى

وللتطرق إىل موضوع إدارة املعرفة وعالقتها باألداء داخل التنظيمات الصناعية اجلزائرية، جاءت الدراسة الراهنة 
وذلك بتقسيمه إىل جانبني أحدمها نظري، وفيه حاولنا االستقصاء واإلحاطة حماولة البحث يف هذا املوضوع 

  :مبوضوع إدارة املعرفة وعالقتها مع األداء من خالل جمموعة من الفصول حيث

أسباب اختيار املوضوع، أمهية الدراسة وأهدافها، صياغة : تضمن الفصل األول موضوع الدراسة، وفيه مت حتديد
مث الدراسات السابقة واخللفية النظرية للدراسة وأخري صياغة . اليت ركزت عليها الدراسة اإلشكالية، املفاهيم

  .الفرضيات

رمية املعرفة واستعراض خمتلف  يف حني خصص الفصل الثاين من الدراسة، حملاولة الوقوف على ما يعرف 
ا، بداية من حماولة تسليط الضوء على مفهوم البيانات اليت تعترب احملطة األوىل اليت تقوم عليها  القضايا اليت ترتبط 

املعرفة، مث التطرق إىل املعلومات اليت تعد احملطة الثانية اليت تشكل املعرفة، إضافة إىل تسليط املزيد من الضوء على 
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ا املختلفة ومصادرها وغريها وكذا التطرق إىل أهم النظريات ... املعرفة من زوايا خمتلفة على غرار تقسيما
  .سوسيولوجية املفسرة للمعرفةال

أما الفصل الثالث، فقد تضمن نظرة وحتليال سوسيولوجيا للتنظيمات الصناعية، وهذا من خالل اإلحاطة 
مبختلف القضايا بداية من التنميطات املختلفة إىل أسباب وجودها وكذا أهداف تشكيلها وأيضا النظريات 

د تضمن إىل جانب ذلك عرضا ملختلف مراحل التسيري اليت وق. املتعددة اليت حاولت تفسريها سوسيولوجيا
كما مل تغفل الدراسة أيضا، حماولة فهم تنظيمات املعرفة اليت باتت تفرض . تعاقبت على التنظيمات اجلزائرية

ومن بني القضايا اليت تضمنها . نفسها يف عاملنا املعاصر من خالل جمموعة من العناصر اليت تسعى إىل ذلك
  .لتعمق يف متغري األداءحماولة ا

وقد استعرض الفصل الرابع بعض القضايا املرتبطة بإدارة املعرفة أبرزها؛ اخللفية التارخيية هلا مث أمهية وأهداف 
ا، كما سعت هذه  إدارة املعرفة مرورا باملتطلبات اليت تقوم يف ضوء أجياهلا واملبادئ اليت تقوم عليها مث عمليا

لفصل، إىل تسليط الضوء على الواقع العريب واجلزائري حتديدا، ملعرفة نقاط القوة والضعف الدراسة من خالل هذا ا
  .اليت حتول دون تطبيقها، كما مت التطرق إىل خمتلف املداخل النظرية اليت حاولت اإلملام باملوضوع

ية اليت يقوم وتضمنت الدراسة فصال أخر تناول احلديث عن تكنولوجيا املعلومات بصفتها الدعامة األساس
ا تعد واحدة من إفرازاته وقد حاول الفصل تسليط الضوء على التطورات اليت . عليها موضوع إدارة املعرفة، كما أ

ا املختلفة، مع حماولة الرتكيز على اآلثار املختلفة اليت ميكن أن  ا وجتهيزا عرفتها هذه التكنولوجيات وعلى أدوا
  .تستفيد منها التنظيمات

خصص الفصالن السادس والسابع للعمل امليداين، حيث مت يف الفصل السادس التعرض لإلجراءات يف حني 
االت الدراسة، املنهج والعينة املعتمدة، إضافة إىل  املنهجية املتبعة يف الدراسة امليدانية والذي تضمن عرضا وافيا 

فقد مت من خالله تقدمي عرض عن نتائج أما الفصل السابع، . األدوات اليت مت استخدامها يف مجع البيانات
  .املقابالت امليدانية، مث عرض النتائج العامة اليت مت التوصل إليها
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  :تمهيد
ينطلق هذا اجلزء من الدراسة من حماولة الوقوف على أهم القضايا اليت تطرحها إشكالية الدراسة املتعلقة 

، ال سيما داخل التنظيمات اجلزائرية كون أن هذا األداء داخل التنظيم الصناعيمبوضوع إدارة املعرفة وارتباطه مع 
املوضوع ال يزال فتيا على املستوى احمللي وهو حباجة إىل دراسات مستفيضة ألجل الوصول إىل التطبيق األمثل هلذا 

ة املعرفة موضوع املعرفة من فلقد أخرجت إدار . التوجه اجلديد يف حقل الدراسات املرتبطة مبجال اإلدارة والتنظيم
خانة الرتف النظري الذي كان حمل تقاسم بني العديد من العلوم إىل خانة التداول العملي للمعرفة والقضايا اليت 
ا جعلت منها أحد أهم املوارد اليت تقوم عليها التنظيمات املعاصرة بعد أن كان االهتمام يرتبط  تطرحها ميدانيا كو

مث حتول إىل املوارد البشرية باعتبارها هي مصدر حتقيق الثروة، إىل االهتمام حاليا باملعرفة باعتبارها  باملوارد الطبيعية
  .مصدرا مهما لتحقيق القيمة املضافة وضمان التنافسية األمثل للتنظيمات

لتنظيمات اليوم ويكتسي موضوع إدارة املعرفة أمهية بالغة كونه أصبح يقدم الكثري من املزايا اليت حتتاج إليها ا
وعلى رأسها زيادة األداء الفردي واجلماعي سواء على مستوى األفراد أو للتنظيم ككل، ولذلك أصبحت 
الدراسات اليوم تسعى إىل الوقوف على نوع جديد من األداء وهو األداء املعريف وحماولة وضع معايري ميكن من 

  .يصعب إدارته خالهلا قياسه حتت املبدأ القائل أن ما ال ميكن قياسه
ا، حيث أن هذه املفاهيم  هذا ويرتبط مفهوم املعرفة بصفة خاصة بعديد املفاهيم األخرى اليت جيب اإلحاطة 
ا متقاربة على حنو قد تستخدم فيه بنفس الغرض، إال أنه ويف الواقع فهناك  ا على مسافة واحدة وبأ تبدو وكأ

املفاهيم كمحصلة للتطور املتسارع يف املفاهيم بفعل زيادة عدد وقد كان هذا التنوع يف . اختالف كبري بينها
املتعاملني مع املعلومات واملعرفة يف ظل جمتمع املعلومات الذي أبرز ما مييزه هو زيادة عدد املتعاملني مع املعلومات 

يف هذه املرحلة قد انتقل حيث أن العامل . واملعرفة إضافة إىل احلجم الكبري من املعارف واملعلومات اليت يتم تداوهلا
  .من مرحلة إنتاج املعرفة إىل مرحلة أخرى وهي مرحلة صناعة املعرفة
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  :أسباب اختيار الموضوع: أوال
 ميكنكموضوع للدراسة احلالية، اختيار موضوع إدارة املعرفة  مت على أساساها األسباب اليت  هناك العديد من

  :اآلتية النقاطإجيازها يف 
الصناعية  املؤسساتيف  افتيكمجال من جماالت البحث العلمي امليداين   موضوع إدارة املعرفة زاليال  -

املؤسسات ال يزال بعيد املنال الفتقار هذه  املؤسسات، أداءالرفع من قيمة االعتماد عليها يف  ، كما أناجلزائرية
على حجم الكلفة ملا نتعرف خصوصا  ،تطبيق املبادئ اليت تقوم عليهاإلدارة املعرفة جلل املؤهالت اليت تتيح 

  .املادية اليت جيب توفريها

لقد عرفت املؤسسات االقتصادية اجلزائرية عدة طرق وأمناط من التسيري، كمحاوالت جلعلها تتأقلم مع طبيعة  -
ا  -يف كل مرة–املراحل املتجددة، مما نتج عنه  ا واسرتاتيجيا اليت تسعى كلها يف اجتاه اإلصالح تغيري أولويا

 .املعرفةإدارة ب هااهتمامدون  املؤسسات هذهلاهليكلي 

 ، يعد يعتمد على اجلانب البدين وحدهاالقتصادية واالجتماعية عامة،مل املؤسساتاألداء داخل إن مستوى  -
حتولت من  بدورها قد اجلانب املعريف واإلبداعي املوجود لدى أفراد التنظيم، نظرا ألن اإلنتاجيةإىل بل تعداه أيضا 

إىل ما أصبح يعرف اليوم باإلنتاجية املعرفية واليت أصبحت تعتمد على  ،الكم يف إنتاج السلع واخلدمات األخرى
 .، وإن كان قياسها يصطدم ببعض الصعوباتاألداء املعريف أدوات وآليات قياس

لذي حصل يف تكنولوجيا حمصلة ملا آل إليه التطور ا اليت كانت زيادة حجم وكمية املعلومات واملعارف إن -
أصبح دافعا لضرورة إجياد إدارة مالئمة تتماشى مع هذا التطور وأيضا ضرورة  ،املعلومات واالتصاالت بشكل كبري

 .إجياد األوعية املناسبة ألجل حفظ وختزين املعلومات واسرتجاعها وقت احلاجة
وضع مفهوم إدارة املعرفة يف وضعه الصحيح،  كمجال للدراسة احلالية كذلك، كمحاولة لاملوضوع  هذا يعود اختيار 

كون الكثري من املهتمني من خيلط بينه وبني مفاهيم أخرى كمفهوم؛ إدارة املعلومات أو اإلدارة االلكرتونية، يف 
  .حني توجد اختالفات جوهرية بني هذه املفاهيم
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     :أهمية موضوع الدراسة: ثانيا
نظرا  ،غاية األمهيةيف  ،- تغري األداء يف التنظيم الصناعيمبربطه عند خصوصا -يعد موضوع إدارة املعرفة 

  .تطبيقه هلذا النهج اجلديد يف اإلدارةعند التنظيم هذا للفائدة اليت جينيها 
  :اآلتية النقاط يف كربى، نوجزها  دراسة هذا املوضوع أمهيةومن مث تكتسي 

اوااللتزام بتطبيق من خالل إدارة املعرفة  - يتمكن التنظيم الصناعي من زيادة أداء عماله، ذلك أن  ،متطلبا
هود العضلي فحسب ؤهالعامل يف ظل إدارة املعرفة ال يقتصر أدا هود إىل بل جيب أن يتعداه أيضا  ،على ا ا

 .عمال املعرفة وقياديو املعرفة مفهوم؛ على غرار ، حىت أن هناك مفهوما جديدا ظهر يف األداء الوظيفيالفكري
اليت يقوم ) البشرية- املادية( بقية األصول املعروفةيضاف إىل أصل جديد  نتيجة ظهور إدارة املعرفة مهمةتعترب  -

عليها أي تنظيم مهما كان طابعه مبا يف ذلك التنظيم الصناعي، حيث مل يكن هناك توجها فكريا سابقا حنو 
، حيث ظل املهمة اليت يقوم عليها أي تنظيمدراسة وكذا االهتمام باجلانب املعريف واعتباره كأحد األصول 

 . االعتماد حمصورا يف املوارد املادية مث البشرية
مل تعد تعين مبجرد القيام  ،اإلدارة العصرية سواء على مستوى اإلدارة العامة أو إدارة التنظيمات الصناعية -

وهو  ،من التعقيد يف بعض أجزائهابسلسلة من العمليات الروتينية البسيطة، بل هناك عمليات أخرى تتسم بنوع 
باعتبار أن اإلدارة العصرية تقوم أساسا على روح املبادرة  ،األمر الذي أصبح يتطلب نوعا خاصا من العمليات

 .واالبتكار وضرورة الولوج إىل املعرفة وصرب أغوارها

 ما إىل حد اإلغراق التقدم التكنولوجي اهلائل الذي أفضى إىل تزايد حجم املعلومات واملعرفة ووصلإن  -
مناسبة للتعامل مع هذا تسيري ميكانزمات والبحث عن مواكبة هذا التطور اهلائل  ىستدعااألمر الذي  املعلومايت،
ا ،سبوق من املعلومات واملعارفاملالكم غري  ال  تُعىن وهذا لن يتأتى إالّ عن طريق انتهاج إدارة املعرفة أل ذا ا

 .وحتاول التوغل فيه
اسرتاتيجي يف جمال التسيري، الصناعية اجلزائرية من االعتماد على إدارة املعرفة كخيار  للمؤسسات  مناصال -

اإدارة املعرفة ، ألن من مميزاتمردودهاو ها ء أدانيإذا ما أرادت حتس وتعزيز القدرة حتافظ على ذاكرة التنظيم،  ، أ
ملعلومات املهمة والدقيقة اليت تصري فيما بعد إىل معرفة التفوق ملن ميتلك أكرب قدر من احيث يكون تنافسية ال

 .حيتاج إليها التنظيم
 أساس خاصية إنسانية تقوم على اكو  ،دراسة املوارد البشرية اهتمامات صلبمن يعترب موضوع إدارة املعرفة  -

 .الدور اجليد والفعال الذي يلعبه أفراد التنظيم من خالل إنشاء واسرتجاع وخلق املعرفة
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حيث كانت  ،التسيري اليت تعاقبت على التنظيم الصناعي اجلزائريأمناط من خالل  ،تربز أمهية املوضوع أيضا -
 .ملا هو معريفاملطلوبة األمهية  تول تركز على اجلانب اهليكلي ومل االقتصادية املتعاقبة، اإلصالحات

  :أهداف الدراسة: ثالثا
جاء من أجلها، لذلك فإن أو جمموعة أهداف اليت  افدهحتقيق سعيه إىل من خصائص أي حبث علمي هو 

   :اآليت يف هاسدجنإىل حتقيق عدة أهداف بدورها كغريها من الدراسات األخرى تسعى و هذه الدراسة 
لدى مسؤويل املؤسسات معرفة ما إذا كان مفهوم إدارة املعرفة قد بدأ يتبلور فعال تسعى هذه الدراسة إىل  -

  ؟إدارة املعرفةمبفهوم  هلؤالء املسؤولني مفاهيم ودالالت أخرى خاصة أم أن ؟الصناعية اجلزائرية
اخلاصة بتطبيق املبادئ اليت تقوم  الصناعية اجلزائريةللمؤسسات اإلمكانيات احلقيقية  مدى توفر الوقوف على -

جيب توفريها للسري دارة خصوصا من خالل املتطلبات اليت هذه اإلعلى تطبيق  اومدى قدر  عليها إدارة املعرفة،
 .وفق هذا التوجه اجلديد

ا  - الصناعية اجلزائرية قد راعت فعال اجلانب  املؤسساتمعرفة ما إذا كانت مراحل التسيري املتعاقبة اليت مرت 
ا إصالحات جاءت لتربر فشل إصالحات أخرى ،املعريف وركزت عليه كأحد األصول املهمة مجيل جدا  .؟أم أ

 .هذا اهلدف
نظرا  ،الصناعية اجلزائرية املؤسسات لعوائق اليت قد حتول دون التطبيق األمثل إلدارة املعرفة يفمعرفة ا -

ا اجلزائر وكذا التنظيمات الصناعية وما ختلفه من أزمات  ،للتحوالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت متر 
 .قد حتول دون التطبيق األمثل هلا

   :إشكالية الدراسة: رابعا
يعترب موضوع املعرفة بصفة عامة من بني املواضيع املتداولة على نطاق واسع يف الكثري من التخصصات 

  .يف حد ذاته عرفةاملالعلمية، بل وإن كل حقل من احلقول العلمية يعترب هو 
يزيد أو يضيق حسب كل ختصص علمي، وكذا حسب نوعية الظواهر قد نطاق تناول موضوع املعرفة إن 

نطاق دراسة هذا املوضوع يتسع كثريا يف ختصصات العلوم اإلنسانية  كان ت اليت يطرقها وإنواملوضوعا
وهو ما أفرز تعدّدا يف  ،قتصادعلم االواالجتماعية على غرار وعلم النفس وعلم االجتماع، وختصص اإلدارة وكذا 

ذلك دراسته كمتغري ضمن هذه فتجاوز ب، وجهات النظر ويف التيارات واالجتاهات الفكرية املتناولة للموضوع
على غرار علم اجتماع املعرفة الذي حياول أن يدرس املعرفة اإلنسانية يف  افرعي االعلوم ليصبح يف مقام آخر ختصص

ا وحماولة  ،بعدها وسياقها االجتماعي   .باعتبارها خاصية إنسانية الغوص فيهاوالتعرض إىل كل ما حييط 
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تم مبوضوع املعرفةقد يرى البعض إن إقحام ختصص عل فيه نوع من  ،م اإلدارة يف خانة التخصصات اليت 
فهي جمموعة من العمليات اليت متارس يف احلياة  ،اللبس والغموض على اعتبار أن اإلدارة ذات طابع عملي أكثر

ا موضوع املعرفة الذي يعترب ذا طابع فلسفي أكثر منه  . علمياليومية، وهي يف غىن عن كثرة التنظري وأن يلصق 
فلقد شكل على مدار أزمنة عديدة مادة دمسة للفالسفة وغريهم وهو األمر الذي جعله من املواضيع القدمية بل 

بينما اإلدارة كتخصص علمي فال يزال فتيا جدا، ومل تكن  ،تهلكة واليت نالت نصيبا وافرا من الدراسةوحىت املس
لو أن : "وهو ما دفع بعامل اإلدارة بيرت دركر بالقول" رأس املال"موجودة حىت ملا شرع كارل ماركس يف تدوين كتابه 

   )6، 2008: جوزيف آل باو( "ل اإلنتاج اليت أقرهااإلدارة وجدت يف عهد كارل ماركس ألضافها كعامل آخر من عوام

كون أن الكثري من رواد   ،ولكن هذا الطرح ال ينفي متاما أن املعرفة واإلدارة شيئان خمتلفان عن بعضهما متاما
ويظهر ذلك جليا من خالل بعض األفكار  ،اإلدارة جعلوا املعرفة كأحد املتطلبات اليت حتتاجها العملية اإلدارية

  .تصب يف هذا السياق اليت
جاء نتيجة إملامه مبجموعة من املعارف املنتقاة من  ،املصنع وعمل كمستشار مستقلغادر فتايلور حينما 

" العمل جبد أكثر"وقد استبدل حسب تعبريه كل شخص من  ،معلومات حصل عليها وهو يؤدي دوره يف املصنع
م وإن كانت املعرفة عنده تتجس". العمل بذكاء أكثر"إىل  د من خالل استنزافه جهد العاملني وفكرهم وإمكانيا

  .ألجل زيادة اإلنتاج
أما سان سيمون فقد كان يرى بأن سلطة اهليئة اإلدارية العليا لن تقوم على املولد أو الوراثة وإمنا ترتكز على 

امليدان وال ميكن أن يلد وهو املعرفة العلمية واخلربة الفنية وبالتايل فالفرد يكتسبها من خالل تكوينه وخرباته يف 
ا   .مزود 

فقد أشاع بطرحه هذا فرصة املعرفة املنظمة بعامل الظواهر والقضاء على  ،نما دعا إىل العقالنيةيوماكس فيرب ح
االعتقاد يف القوى الغيبية وحتطيم األفكار امليتافيزيقية من خالل التقدم يف االجتاه العقلي، فهو يرى بأن اإلدارة 

فهذه هي اخلاصية اليت جتعلها إدارة  ،ممارسة الضبط على أساس املعرفة ،قبل أي شيء آخرو راطية تعين أوال البريوق
  .رشيدة

بتطوير بناء منظم ومتكامل من املعرفة  ،كما أن مدرسة العالقات اإلنسانية اهتمت هي األخرى بصفة خاصة
  .يسعى إىل تفسري سلوك اإلنسان يف الصناعة مهما كانت مكانته يف التسلسل اهلرمي للتنظيم

ا أن تعرب بوضوح على أمهية املعرفة يف اإلدارة ا ليست موضوعا دخيال  ،فكل هذه األفكار وغريها من شأ وأ
فكون املعرفة قدمية هو الذي أدى إىل حدوث طفرة وانتقال . حديثا علم حىت وإن كان هذا التخصصهذا العلى 
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من العمل اليدوي الذي كان يتطلب اجلهد العضلي الكبري إىل العمل املعريف والذي أصبح فيه الفرد أكثر نضجا 
  .وسهل عليه أداء املهام بأقصر جهد وأقل التكاليف

املعرفة من خالل سلسلة من العمليات وأن تصبح هلا هو أن تدار  ،ولكن الشيء اجلديد واجلدير باالهتمام
ا التخصصات  ضوابط وقواعد ختضع هلا بعد أن كانت عبارة عن جمموعة من النظريات اليت تتقامسها وتتجاذ
العلمية واملدارس الفكرية، وهذا ما جتسد يف ظهور موجة جديدة من االجتاهات الفكرية يف علم اإلدارة واليت 

  .ج إداري جديد وبالتايل ظهور إدارة املعرفة كميدان وتوجه جيسد هذا الطرحتأسس لتوجه و
  .تكوينها وتطبيقها ونشرها لآلخرين ؛املعرفة من صميم املوارد البشرية باعتبارها خاصية إنسانية من حيثتُعد 

كنولوجيا ظل التنامي الرهيب لت كغريها من التخصصات العلمية األخرى يفو لقد كان لزاما على اإلدارة 
البحث عن أفضل السبل  ،املعلومات واالتصاالت وما أفرزته من تزايد كبري يف حجم املعلومات واملعارف

واالسرتاتيجيات املناسبة ألجل االستفادة من هذه املعارف من جهة وإن تطور وحتافظ وختزن وتسرتجع املعارف 
  .املوجودة لديها يف الوقت املناسب من جهة أخرى

مي هلذه التكنولوجيات أسس لظهور عصور جديدة ومتسارعة بعد أن كانت العصور السابقة فهذا التنا
فلم يكد يعرف عصر التكنولوجيا لدى العديد حىت يتم العبور إىل عصر  ،تستغرق وقتا طويال بني العصر واآلخر

وىل وانقضى فاسحا جديد امسه عصر املعلومات، وهناك من بات يسلم حاليا بأن عصر املعلومات هو اآلخر قد 
ال لعصر جديد امسه عصر املعرفة   .ا

هذا األمر جعل ضرورة التوجه حنو إدارة املعرفة باعتبارها حقال جديدا يف علم اإلدارة أكثر من ضرورة حبكم 
ا وباعتبارها حلقة من حلقات . هذا اإلغراق املعلومايت الذي يشهده العامل اليوم وكون أن املعلومات يف حد ذا

حيث أن املعلومة أصبحت ، ملعرفة انتقلت من مرحلة اإلنتاج املعلومايت إىل مرحلة جديدة وهي صناعة املعلوماتا
ا حرب  ألن من " حرب املعلومة"مبثابة السلعة اليت تباع وتشرتى وتشيد ألجلها املصانع حىت أصبحت تنعت بأ

  .هدافميلك أكرب قدر من املعلومات بإمكانه حتقيق أكرب قدر من األ
وعلى هذا األساس فاملعرفة وحدها ال ميكن أن تنتج شيئا، فأي مشروع من املشاريع بإمكانه أن يستخدم  كما 
هائال من األفراد ذوي املعرفة العالية واملتخصصني يف شىت حقول املعرفة يف نفس هذا املشروع وال ميكن أن يكون 

ها هي اليت جتعل املعرفة فعالة، وهؤالء األفراد من ذوي أحدهم فعاال بدون وجود جهاز اإلدارة، فاإلدارة وحد
املعرفة هم فعالون أيضا وبالتايل فقد حول ظهور إدارة املعرفة من زخرف اجتماعي إىل ما أصبح يعرف يف الوقت 

   .الراهن بالرأمسال احلقيقي
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علقة بتحديد طبيعة ونوعية كما أن إدارة املعرفة تعين إخضاع املعرفة إىل سلسلة من العمليات اإلدارية املت
البيانات الالزمة وحتويلها إىل معلومات ذات معىن وداللة واضحة ومن مث تصبح معرفة خاصة بأي إدارة أو تنظيم 
مهما كان شكله حبيث ميكن ختزينها ونشرها واسرتجاعها عند احلاجة مبا حيفظ ذاكرة املنظمة وجيعلها تستفيد 

الذي يعد بؤرة اهتمام جديدة، بعد أن كان االجتاه السائد يف بداية األمر  بأقصى صورة ممكنة من هذه املورد
يقتصر على االستثمار يف الرأمسال املادي فقط يف ظل االجتاهات النظرية الكالسيكية، واعتبار هذا الرأمسال هو 

و االستثمار يف األصل الوحيد الذي يتكون منه جسم التنظيم، يتم بعد ذلك العدول عن هذا الطرح واالجتاه حن
الرأمسال البشري باعتباره واحّدا من األصول املهمة يف أي تنظيم، مث جاء الدور على نوع جديد من االستثمار 
ويتعلق األمر باالستثمار يف الرأمسال الفكري واملعريف من خالل املعرفة املتاحة بشىت صورها وأشكاهلا، سواء املعرفة 

  .د يف املعرفة الضمنيةالصرحية أو النوع اآلخر املتجس
ا تساهم  ج جديد جيب دراسته واإلحاطة به فقط، بل بكو ا توجه و وال يتعلق االهتمام بإدارة املعرفة كو
مسامهة فعالة يف تطوير وكذا الرفع من أداء أفراد التنظيم، باعتبار أن التنظيمات يف الوقت الراهن تعيش يف بيئة 

ا واستغالل كافة اإلمكانيات املتاحة أمامها ألجل  تنافسية حتتم عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى تطوير قدرا
بلوغ هذا اهلدف، فهناك الكثري من النقاط اجلوهرية اليت تضمنها إدارة املعرفة للتنظيمات بغية الرفع من أدائها نظرا 

سدة يف خمتلف أوعية ختزين واسرتجاع حملاولتها االستفادة بقدر كبري من املعارف الصرحية املوجودة لدى املنظمة وا
املعرفة، أو من خالل املعرفة الضمنية املوجودة يف عقول األفراد واليت يتم احلصول عليها من خالل اخلربات 
املكتسبة، مث إن إدارة املعرفة هي األخرى تضمن األداء اجليد من خالل بروز منط جديد من القادة أو ما بات 

ة، ذلك كون أن القيادة تعترب واحدا من احملفزات واملرتكزات املهمة لزيادة األداء، فقياديو يعرف بقياديو املعرف
م على توزيع  املعرفة جيب أن تكون هلم القدرة واملؤهل للولوج إىل مصادر املعرفة املختلفة، وأيضا من خالل قدر

  .ل أفراد التنظيموتقاسم املعرفة بني كل املستويات التنظيمية مما جيعلها متاحة لدى ك
إّال أن هناك الكثري من احملاوالت والتناوالت الفكرية اليت حاولت  ،وبالرغم من حداثة االهتمام بإدارة املعرفة

ا اصطبغت . التأسيس هلذا املوضوع وإماطة اللثام عليه فجاءت بذلك عدة إسهامات يف هذا الصدد، غري أ
ة وبالتايل بقيت حبيس االمربيقيمبيزات أمهها أن جل الدراسات طغى عليها اجلانب النظري مفتقرة إىل اجلانب 

ا أيضا غرقت يف اجلانب املفاهيمي كون أن الكثري من الباحثني يستخدمون مفهوم إدارة  التصورات الفكرية كما أ
  .املعرفة على حنو واحد مع إدارة املعلومات وكذا اإلدارة االلكرتونية وإن كان مثة فرق بني هذه املفاهيم وأخرى

لتأصيل النظري هلذا احلقل املعريف اجلديد يف اإلدارة فهي أما على الصعيد االجتاهات النظرية اليت اهتمت با
األخرى تنم عن حداثة التطرق إىل موضوع إدارة املعرفة فهي ال تزال يف املهد وحتتاج إىل الكثري من االنتفاضة، 
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ية الذي فقد اقتصر االهتمام يف هذا الباب على ثالثة مداخل أساسية يتقدمها مدخل املركزية أو الالمركزية املعرف
حيث يتم فيه االعتماد على وضع املعلومات األثرى واألعمق  ،يركز على زاويتني تعين األوىل مبدخل مركزية املعرفة

وبالتايل فمدخل املركزية يف إدارة املعرفة جيعل املعرفة تبىن  ،يف القمة، أما املعلومات األقل أمهية فتكون يف األدىن
يف حني أن الزاوية الثانية  .قواعد وإجراءات لتعمل على أساسها املستويات األدىن وتدار يف القمة ليتم حتويلها إىل

م حيث يتم فيه حتويل املعرفة  م وجتار تعرف مبدخل الالمركزية للمعرفة حيث يتم التحويل فيه على األفراد وخربا
  .ماجلديدة واخلربة املكتسبة إىل صيغ قياسية لالستخدام العام والواسع يف التنظي

فيعطي األمهية البالغة هلرمية إدارة املعرفة واليت ال بد من أن تبدأ من  ،أما املدخل الثاين وهو مدخل البيانات
  .البيانات اليت تعترب املادة اخلام لتتدرج إىل املستوى األعلى األكثر تنظيما وقيمة

ه املداخل الفرعية ويعرف مبدخل يف حني يعترب آخر املداخل النظرية تطرقا إىل املوضوع هو مدخل تتنوع في
سلسلة الرافعة واالبتكار حيث يتفرع عنه مدخل الرافعة والذي يساوي بني إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات، 
ومدخل التوليفة الذي يوظف املعرفة املتاحة يف بعدها الصريح والضمين إلجياد توليفات وخدمات استشارية 

  .فهو ذلك املدخل القائم على إنشاء املعرفة وابتكار ما هو جديد منها جديدة، أما املدخل االبتكاري
ال مناص ألي دولة أو تنظيم يف عاملنا املعاصر من مواكبة هذا التطور احلاصل يف املعرفة وبناء جهاز إداري 

عتبارها كأحد قوي قادر على حتقيق التنمية والتطور يف ظل بيئة تشهد تزايد االهتمام واالعتماد على املعرفة وا
األصول املهمة املكونة ألي كيان تنظيمي يضاف إىل األصول السابقة على غرار األصول املادية والبشرية ذلك أن 
اإلدارة مل تعد تعتمد على جمرد القيام بتصريف األمور من خالل سلسلة من العمليات الروتينية فحسب بل األمر 

  .يتعدى ذلك
ا من بني ما تسعى إىل حتقيقه وهناك ارتباط قوي بني إدارة امل عرفة وبني األداء يف التنظيمات املختلفة كون أ

هو زيادة األداء الفردي واجلماعي لألفراد داخل التنظيم، ولكن اإلشكال الذي ميكن أن يطرح يتعلق بكون أن 
بني الطرق  حيث تعددت الطرق املستخدمة يف ذلك وتنوعت مقاييس األداء التقليدية على اختالف أنواعها

التقليدية واألخرى احلديثة اليت كانت تتعامل مع ما هو مادي وبالتايل فما هو مادي يسهل قياسه على غرار ما 
هو معنوي ألن هناك قاعدة مفادها أن ما ال ميكن قياسه يصعب إدارته خصوصا وأن املعرفة هي املورد الوحيد 

ا األمر جيعل احلاجة ملحة إىل ضرورة العمل على إجياد هذ. الذي كلما زاد استخدامه كلما منى وتطور أكثر
ة الكثري من العقبات اليت تتعلق  املقاييس املناسبة اليت ميكن من خالل قياس األداء املعريف الذي ال يزال يف جما

احمللي بقياس اجلانب املعريف يف التنظيم، كما أن هذا املوضوع ال يزال يف بدايته ال سيما على الصعيد العريب و 
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أيضا، بالرغم من وجود حماوالت أرادت االهتمام باألداء املعريف خصوصا بعد تبين التنظيمات العصرية إلدارة 
  .املعرفة كخيار جديد يتم تطبيقه ألجل حتقيق هدف التنظيمات يف حتقيق مستويات أفضل من األداء

ذه الطفر  ة املعرفية إذا ما أرادت أن حتافظ على واجلزائر كغريها من بقية دول العامل معنية هي األخرى 
ا يف ظل املنافسة الشديدة اليت أصبحت مفروضة ال اختيارية فال بد هلا من ضرورة تطوير اجلهاز اإلداري  تنظيما
للدولة سواء على مستوى اإلدارة العامة أو على مستوى التنظيمات الصناعية بصفة خاصة جلعلها تتماشى مع 

ل إن مل يكن على مستوى االبتكار واإلبداع فعلى مستوى االستخدام اجليد للمعلومات هذا التطور على األق
املتاحة لدى التنظيمات والقيام بالعمليات الالزمة املتمثلة يف ختزين واسرتجاع وتقاسم املعرفة لدى التنظيم دون 

  .إهدارها هلذه املعلومات اليت تشكل أيضا ذاكرة التنظيم اليت جيب حفظها
فاإلدارة اجلزائرية وكما هو معلوم ال زالت  تعاين الكثري من التأخر كما ال زالت بعيدة عن الدور املطلوب منها 

ا ومل تستطع التخلص منها حلد اآلن فقد حتولت من إدارة كولونيا موعة من املميزات والعيوب اليت تشو ية  لنظرا 
دف إىل استنزاف خريات البالد بالدرجة األ وىل وهو ما تركها تتحمل إرثا كبريا بعد االستقالل خلفه كانت 

االستعمار الفرنسي لتبحث فيما بعد عن السبل الكفيلة بإعادة بناء الدولة اجلزائرية املستقلة ودفع عجلة التنمية 
ها من ا إىل األمام األمر الذي جعلها يف كل مرة جترب مناذج تسيريية تبحث من خالهلا عن حلول كفيلة بإخراج

ا حتديدا التنظيمات  دائرة التخلف والتبعية وهو ما يتجسد بصورة واضحة يف مراحل التسيري املتعاقبة اليت مرت 
الصناعية اجلزائرية واليت كانت يف كل مرة تبحث عن أفضل  السبل لرتشيد وعقلنة العملية اإلدارية هلذه التنظيمات 

  .بغية حتقيق النجاعة وزيادة أداء هذه التنظيمات فأفرزت أمناطا خمتلفة ومتعاقبة من التسيري

، 1963مارس  22الصادر بتاريخ  95-63فقد كانت البداية من جتربة التسيري الذايت اليت حددها املرسوم رقم 
حيث مت يف هذا النمط الرتكيز على تسيري العمال للمؤسسات بأنفسهم بعد الفراغ الذي حصل بعد رحيل 

زائر بعد ذلك إىل منط آخر من التسيري ويتعلق األمر بالتسيري االشرتاكي للمؤسسات العام املعمرين، لتنتقل اجل
ا هاما يف إعادة تنظيم العالقات بني العمال  ؛حيث كان اهلدف منه هو، 1991 أن تلعب فيه التنظيمات دورّ

ويتعلق األمر  ،تبنته اجلزائر ليأيت بعد ذلك الدور على أسلوب آخر ،واملسريين من خالل مشاركة العمال يف التسيري
  . 1980أكتوبر  14املؤرخ يف  242-80بإعادة هيكلة املؤسسات احملدد باملرسوم رقم 

إضافة إىل حتسني شروط عمل  ،كانت الغاية منه تلبية حاجات االقتصاد الوطين والعدد املتزايد من السكانو 
الدولة خيارا آخر الذي مفاده استقاللية املؤسسات لتنتهج بعد ذلك  ،االقتصاد والتحكم أكرب يف جهاز اإلنتاج

كمحاولة إلعادة املؤسسة العمومية  ،1988جانفي  12املؤرخ يف  01-80العمومية احملددة يف القانون رقم 
تفعيل آليات تقنية وعلمية جديدة لتسيري  ،كما كان اهلدف منه أيضا.مسارها ومكانتها احلقيقية إىل االقتصادية
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مت االنتقال إىل منط جديد ، 22- 95وبناءا على األمر رقم  1995أوت  16ويف  .بعد تطهريها ماليا هذه املؤسسات
  .صة املؤسسات الوطنيةخوهو خص

من الظواهر اليت كانت   ئلكم هامبواجهة   ،التنظيمات اجلزائرية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضىإن 
على غرار  ،كمحصلة ضرورية لالنفجار الرهيب احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وما أفرزه من ظواهر

ة بيئة يشتد فيها التنافس ومنه فالتنظيمات اجلزائرية مطالبة  .االنفجار املعلومايت واملعريف ألجل القدرة على جما
  . ية وكذا االستفادة من املعرفة املتاحة من خالل تبين أسلوب إداري مناسب لذلكأيضا بتعزيز أصوهلا املعرف

  :الرئيسي اآليت االنطالق من التساؤلاحلالية الدراسة من خالل اول حن كل ما سبق،  علىبناء و 

 يف الرفع من أداء التنظيم الصناعي اجلزائري؟أساسيا تلعبه  ااملعرفة دور إلدارة هل  -
   :اآليت على النحوصياغتها لتساؤل الرئيسي تساؤالت أخرى فرعية ميكن نتدرج حتت هذا او 

 اجلزائرية؟ داخل املؤسسات الصناعية صدى  ،-يف التسيري جديد علمي كاجتاه–هل يلقى مفهوم إدارة املعرفة   -
اجلزائرية القدرة الكافية على تطبيق إدارة املعرفة من خالل املتطلبات اليت يقتضيها  للمؤسسات الصناعية هل  -

  ؟على غرار تكنولوجيا املعلومات واهلياكل التنظيمية تطبيقها
 .من تطوير ورفع أداء عماهلا؟ ،اجلزائرية املؤسسات الصناعية ن تطبيق إدارة املعرفة يفهل ميكِّ  

  :تحديد المفاهيم: خامسا
تتضمنها دراسته، وهذا بالنظر إىل أن معظم املفاهيم املفاهيم اليت  إىل حتديدباحث يف بداية حبثه  كلحيتاج  

ا الكثري من التداخل مع مفاهيم أخرى إن مل تكن غامضة باألساس، مما  املتداولة يف البحوث العلمية قد يشو
  . ريات غري صحيحةإىل تفسريها تفس -خصوصا القارئ غري املتخصص–يؤدي بالقارئ 

تصورات ذهنية عامة وجمردة لظاهرة أو أكثر وللعالقات املوجودة : "املفهوم على أنه "أجنرسموريس "يعرف 
  )158، 2004: موريس اجنرس." (بينهما

 ُ . عرف أيضا على أنه معاين جمردة وفكرة من خالهلا ميكن الوصول إىل مشروع معني وهو مطابق لفلسفةكما ي
ر  . وحتديد املفاهيم خطرة أوىل يف أي مشروع. د ميكن أن يكون عاما وقابال للشرحواملعىن ا

)http://www.pleceaudesign.com/reperes/lexique/concept.htm(  
ا وهذا يعود إىل  وقد اعتمدت هذه الدراسة على جمموعة من املفاهيم اليت جيب الوقوف عندها رغم كثر

   :األسباب التالية
ا تؤدي نفس ،املفاهيم مع غريهاتشابك هذه  - بعد توضيحها و لكن  املعىن، حيث تظهر للوهلة األوىل على أ

 .يتضح الفرق بينهاأو حتديدها 
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كمفهوم املعرفة الذي ال ميكن ،ال ميكن التطرق إىل بعض املفاهيم دون التطرق إىل مفاهيم أخرى حمتواة فيها  -
رم املعرفة، وبالتايل فال ميكن القفز البيانات وامل ؛حتديده دون املرور على مفاهيم ا تشكل ما يعرف  علومات أل

 .عليها
مما  ،على املستوى احمللي سيمطبيعة موضوع الدراسة من ناحية حداثته النسبية يف حقل دراسات التنظيم ال  -

فحىت  .وعدم الثبات التعامل معها، أو اليت تتميز بقدر من الديناميكية يتميتطلب تبسيط الكثري من املفاهيم اليت 
مصطلح املعرفة قد تغري من االستعمال الفلسفي إىل استخدامه يف دراسة اإلدارة والتنظيمات، إىل غاية ظهور 

ذه املفاهيم. مصطلح آخر وهو املعرفة االلكرتونية وخصوصا املعرفة التنظيمية  .وهو ما يستوجب اإلحاطة 
  :الدور /1

مع أن هذه الكلمة وردت مبعناها هذا  ،مبعناه االجتماعي العلمي إىل لينتونمفهوم الدور ينسب غالبا ما 
Rolle ويف نظر عامل االجتماع، يتضمن كل تنظيم جمموعة أدوار متباينة نسبيا. معىن األداء املسرحي عند نتشة .

ا منظومات إكراه معياري أو عريف يفرتض بالفاعلني التقيد  ومنظومات حقوق . اوميكن حتديد هذه األدوار بأ
وعليه فالدور حيدد منطقة من الواجبات واإلكراهات متالزمة مع منطقة استقاللية . متالزمة مع هذه اإلكراهات

  ) .100، 1983: خليل أمحد خليل. (شرطية
ويوجد الدور حني حتدد اجلماعة االجتماعية أعرافا ال تسري سوى على فئات معينة من األفراد، ويوحي وخيلق 

موعةمتيزّ    ).197، 2009: جون سكوت. (ا اجتماعيا بني األفراد تبعا للدور املتوقع ممارسته يف حياة ا
  :البيانات /2

تعترب البيانات القاعدة األوىل اليت ينبغي الوقوف عليها قبل احلديث عن املعرفة ولذلك فلقد جاءت عدة 
  :نها كما يليتعاريف حتاول التطرق إليها واليت تتطرق الدراسة إىل بعض م

  .وتعين حقيقة معينة Datumهي مجع كلمة بيان  Dataالبيانات أو املعطيات 
البيانات هي األرقام والكلمات والرموز واحلقائق واإلحصاءات اخلام اليت ال عالقة بني بعضها البعض ومل تفسر 

ا جمموعة من أو تستخدم بعد، أي ليس هلا معىن حقيقي وال تؤثر يف رد فعل أو سلوك من يستعمل ها، أي أ
احلقائق أو الرسائل أو اإلشارات غري املنظمة أو غري املفسرة أو غري معدة لالستخدام إذا ما قومت وفسرت 

: حممود علم الدين. (ونظمت أصبح هلا مضمون ذا معىن يؤثر يف االجتاه ورد الفعل والسلوك حيث تصبح معلومات

1990 ،23-24..(  
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ا أي حقائق أو مشاهدات أو قياسات يف صورة أرقام أو حروف أو أشكال خاصة وتعرف البيانات أيضا بأ
أبو احلسن عبد . (تتعلق بأحداث ماضية أو مستقبلية منفصلة عن بعضها البعض غري مرتبة وغري معدة لالستخدام

  )..356، 2007: املوجود إبراهيم
ا املادة اخلام اليت تشتق منها املعلو  مات ألن البيانات هي جمموعة من احلقائق كما تعرف أيضا على أ

هاين شحادة . (واملشاهدات واألرقام والقياسات أو الرموز لوصف فكرة أو موضوع أو حدث أو حقيقة من احلقائق

  )..23، 1998: احلوزي
فالبيانات هي جمرد أرقام وحروف حمددة ال معىن هلا خارج سياقها فهي مثل لعبة املكعبات اليت ال قيمة هلا 
وهي متفرقة يف حني تؤدي دورها حينما جنمعها لنصنع منها شكال معينا، ومبجرد جتميع البيانات وترتيبها يصبح 

  )..8، 2005: سلسلة امليزون اإلدارية(هلا معىن واضح ميكن من التواصل 
تتحول إىل وهي أيضا جمموعة من املفاهيم واألرقام اليت حتتاج إىل معاجلة وتنظيم أو إعادة تنظيم لكي 

معلومات فهي إذن مواد أولية حتتاج عند حتويلها إىل مواد مصنعة، والبيانات من جهة أخرى قد تأخذ شكل نص 
  )..24، 2009: كنة أحممد. (أو أرقام أو أشكال أو رسومات أو صورة أو تسجيل أو أي مزيج من هذه العناصر

ا متث Cash monو Shellyوقد عرف كل من  يل حلقائق أو مبادئ أو تعليمات يف شكل البيانات على أ
  )..24، 2009: كنة أحممد. (رمسي لالتصال، التفسري أو التشغيل بواسطة األفراد واآلالت األوتوماتيكية

والبيانات أيضا هي جمموعة من احلقائق أو املشاهدات أو القياسات واليت تكون على صورة أرقام أو حروف 
رة أو موضوع أو حدث أو هدف أو أية حقائق أخرى، ومن مث تعترب أو رموز أو أشكال خاصة وتصف فك

  )..47، 1987: حممد السعيد خشبة. (البيانات جمموعة من احلقائق اخلام الغري مرتبة أو الغري معدة لالستخدام
ا املادة األولية اليت تستخلص منها املعلومات فالبيانات هي بنا ء قد عرف نبيل على البيانات أيضا على أ

البطاقة الشخصية ومادة استيفاء النماذج وقراءات أجهزة القياس واإلشارات اليت تنبعث من أجهزة اإلرسال 
وتلتقطها أجهزة االستقبال والبيانات هي ما ندركه مباشرة حبواسنا، هي حركة العني، وإمياءة الرأس وتغري مالمح 

  )..43، 1994: ل علينبي. (الوجه وإشارات اليد وهو على سبيل املثال ال احلصر
وقد تكون البيانات أيضا على شكل أرقام عادية أو نسب مئوية أو أشكال هندسية أو إشارات أو رموز اليت 
تتعدد حسب املستخدمني، ويتم مجع البيانات من مصادر متعددة رمسية وغري رمسية، داخلية وخارجية، شفوية أو 

إبراهيم خاوف . (ويل إالّ بعد حتليلها وتفسريها وحتويلها إىل معلوماتمكتوبة، وقد ال تفيد البيانات وهي بشكلها األ

  )..22، 2007: امللكاوي
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والبيانات أيضا عبارة عن أرقام أو رموز أو حقائق أو اصطالحات متثل أفرادا أو أهدافا أو أحداثا وقيما 
  )..72، 1998: حيى مصطفى حلمي. (اخل...وكميات

ريف السابقة للبيانات ميكن الوقوف على عدة نقاط يف هذا الصدد حيث ومن خالل استعراض خمتلف التعا
  :أن
تشرتك جل هذه التعاريف يف كون أن البيانات هي املادة األولية أو املادة اخلام اليت ال بد من توفرها ألجل  -

 .الوصول إىل املعلومات
 سلسلة من العمليات ألجل االستفادة تتميز البيانات بسمة الال تنظيم وهي غري مرتبة وبالتايل فهي حتتاج إىل -

 .منها بصورة موضوعية
ا األولية إالّ  - البيانات حتتاج إلضفاء معىن عليها لتحقق اهلدف منها وبالتايل فال ميكن االستفادة منها يف صور

 .من خالل إعطائها املعىن الذي حتتاجه
ا املدخالت اليت بواسطتها حنصل على وعلى هذا األساس ميكن أن تعرف البيانات بصورة إجرائية على أ

املعرفة وذلك من خالل مجلة من العمليات اليت تتعرض هلا واملتعلقة بالتصنيف والرتتيب والتنظيم والتحليل 
  .والتفسري

  :المعلومات /3
اليت تعين شرح أو توضيح شيء ما،  Informationأصلها يف اللغة الالتينية  Informationكلمة معلومات 

دف  وتستخدم يف الفرنسية بصيغتها املفرد للداللة على معلومة، وتستخدم الكلمة كفحوى لعمليات االتصال 
توصيل اإلشارة أو الرسالة اليت هي املعلومة واإلعالم عنها، كما تتصل الكلمة بأي فحوى تفاعل بشري بني فرد 

  )..26، 1990: حممود علم الدين(وعة أخرى ومجاعته أو بني جمموعة وجمم
وهي من الناحية اللغوية تشري إىل كل ما يعرفه اإلنسان حول موضوع أو حادث أو قصة معينة، وتشري أيضا 

وهناك من التعاريف من حاولت الوقوف . إىل كل ما يعرفه من أخبار وكل ما يؤدي إىل كشف احلقائق واألمور
  ).12، 1999: عبد احلافظ حممد سالمة: (مها إىل جانبني مهاعلى املعلومات من خالل تقسي

 .املعلومات الذهنية اليت تشري إىل كل املعلومات اليت يتداوهلا الناس مشافهة وال وعاء هلا إالّ الذهن دون توثيق  -أ 
اجلانب الوثائقي وهو يشري إىل كل املعلومات اليت تصدر يف وثيقة ما، أي يف وعاء مطبوع أو مسموع أو   - ب 

 .مرئي
كما أن املعلومات هي نتيجة تنظيم أو ترتيب أو جدولة أو حتويل البيانات بواسطة النظام إىل جمموعات خمتارة 

  .من البيانات جممعة بطريقة معينة مما يؤيد من قيمتها بالنسبة للمستفيد أو املستخدم
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حيى مصطفى . (عن احلقائق اخلام وبالتايل تكون املعلومات هي خمرجات النظام، أما مدخالت النظام فهي عبارة

  )..72، 1998: حلمي
ا البيانات اليت متت معاجلتها لتحقيق هدف معني أو الستعمال حمدد ألغراض  وتعرف املعلومات أيضا على أ
اختاذ القرارات أي البيانات اليت أصبح هلا قيمة بعد حتليلها أو تفسريها أو جتميعها يف شكل ذي معىن واليت ميكن 

  )..24، 1990: حممود علم الدين(ا وتسجيلها ونشرها وتوزيعها يف صورة رمسية أو غري رمسية ويف أي شكل تداوهل
واملعلومات أيضا هي نسخ لظواهر ذات داللة خاصة حملتوى حمدد وهذه الظواهر تتمثل يف أفعال أو أحداث 

  )..E. henrion, G.L Bénard : 2002, 13. (أو أشياء أو تطورات أو فكرة أو مفهوم
ا ناتج معاجلة البيانات حتليال أو تركيبا الستخالص ما تتضمنه هذه البيانات أو  وقد عرفها نبيل علي على أ
تشري إليه من مؤشرات وعالقات وتعالقات ومقارنات وكليات وموازنات ومعدالت وغريها، وذلك من خالل 

: نبيل علي. (نطقية، أو من خالل إقامة النماذج وما شابهتطبيق العمليات احلسابية والطرق اإلحصائية والرياضية وامل

1994 ،43..(  
وتعبئتها وتشكيلها ونقلها ونسخها لالستفادة منها ) بشكل وافر(واملعلومات حالة ذهنية أو سلعة يتم إنتاجها 

 كثري من يف التعليم واإلعالم والرتفيه وكذلك يف اختاذ القرارات يف عدة جماالت حيوية، وإن كان معظمها يف
  )..53، 2009: سليمان بوفاسة. (األحيان تتسم بعدم اليقني لكنها ال تنفث بل تنمو عند استهالكها

ا حقائق وبيانات منظمة تصف موقفا معينا أو مشكلة معينة ويوضح ذلك قائال wrigويعرف  : املعلومات بأ
يف سياق مع وجود هدف ومع تنظيم هلا  إنه من أجل أن تصبح البيانات معلومات جيب أن تقدم هذه البيانات"

ميكن متييزه وإدراكه وحبيث تكون هلا عالقة مبوقف أو مشكلة أو قضية أو بظروف أخرى ومن مث فإن املعرفة 
: رحبي مصطفى عليان. (تستخدم ليفسر املعلومات املتوافرة عن موقف معني واختاذ قرار حول كيفية معاجلته وإدارته

2008 ،44..(  
اوقد عرف    ."البيانات اليت ميكن أن تغري من تقديرات متخذ القرار: "دميسكي أيضا املعلومات على أ

ا بيانات ذات منفعة : "أما ستون فريى أن املعلومات عبارة عن معرفة مشتقة من تنظيم وحتليل البيانات، أي أ
              ).    .23، 2000: صالح الدين عبد املنعم مبارك." (يف حتقيق أهداف املنشأة

واملعلومات هي جمموعة من احلقائق والبيانات اليت ختص أي موضوع من املوضوعات واليت تكون الغاية منها 
تنمية وزيادة معرفة اإلنسان فهي قد تكون عن األماكن أو عن األشياء أو عن الناس وبالتايل فاملعلومات هي أية 

تصال أو ما شابه ذلك من وسائل اكتساب املعلومات واحلصول معرفة مكتسبة من خالل البحث أو القراءة أو اال
  )..89، 2002: عبد احلافظ سالمة. (عليها
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ومن خالل التطرق إىل خمتلف التعاريف اليت تناولت املعلومات ميكن الوقوف على النقاط التالية واليت تعد 

  :مبثابة القواسم املشرتكة هلذه التعاريف حيث أن
يت تطرقت إىل املعلومات تعتربها سلعة تباع وتشرتى ولذلك تفرد هلا املصانع والعمال ألجل املفاهيم احلديثة ال -

ذلك، وهو ما جعل املختصني يف هذا الشأن يرون بالتحول من فرتة اإلنتاج غلى مرحلة الصناعة حبيث ميكن أن 
 .تضع املعلومات

زن املعلومات سواءا كانت األوعية  تتطرق هذه التعاريف أيضا ملختلف األوعية اليت يتم فيها حفظ وخ -
 .كالسيكية قدمية أو حديثة كاأليقونات وغريها من وسائل احلفظ األخرى

جتمع هذه التعاريف على أن املعلومات هي حمصلة أو نتيجة للبيانات فهي القاعدة الصلبة اليت تقوم عليها  -
ض هلا البيانات بصورة سليمة يعطي معلومات يف وبالتايل فالتحري يف البيانات والقيام مبختلف العمليات اليت تتعر 

 .منتهى الدقة أيضا ميكن االعتماد عليها يف عملية صناعة القرارات وغريها
للمعلومات عالقة وطيدة بعملية اختاذ القرارات سواء على الصعيد الرمسي أو الغري الرمسي فكلما توافرت  -

 .درجة فعالية القرار أكرب املعلومات والتزمت بالشروط الضرورية هلا كلما كانت
ا  - من خالل التطرق ملختلف املفاهيم اليت تناولت مصطلح املعلومات ميكن أن نعرفها بصورة إجرائية على أ

 .املخرجات اليت حنصل عليها من خالل خمتلف العمليات اليت تتعرض هلا البيانات
  :المعرفة /4

كون أن هذا املفهوم ال يقتصر على علم وال مفكر واحد بل يعد مفهوم املعرفة من املفاهيم املتشعبة اجلوانب  
أن هذا املفهوم هو قائم مشرتك بني عدة علوم وبالتايل فالدراسة ستتعامل مع املفهوم من خالل عرض وجهة نظر 

  .علم نفس وعلم االجتماع وكذا الفلسفة، وأيضا بعض التعاريف اليت تربطه بالتنظيمات أو اإلدارة
  .ة من الناحية اللغوية علم الشيء وعرفه واستخربه، أو أدرك الشيء على ما هو عليهتعرف كلمة معرف

  :المعرفة من الناحية السوسيولوجية  - أ
ليشري إىل كل منط فكري ميتد مداه من املعتقد الشعيب إىل العلم الوضعي،  Knowledgeيستخدم مصطلح 

وال يقتصر مفهوم املعرفة على العلوم الدقيقة، ولكنها تضم " الثقافة"ويأيت مصطلح املعرفة أحيانا ليماثل مصطلح 
ة واملعايري األخالقية املعتقدات األخالقية واالفرتاضات االبستمولوجية واملقوالت الفكرية واملعتقدات السياسي

  )..8، 1997: طه جنم. (ومالحظات الواقع االمربيقي
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ا جمموعة من املعاين واملعتقدات والرموز والتصورات اليت تتكون لدى اإلنسان : "وتعرف املعرفة أيضا على أ
  )..36، 2007: حممد أمحد بيومي." (نتيجة حملاولته املستمرة لفهم الظواهر احمليطة به

ا وقد قدم جمموعة من املعاين واألحكام واألنساق الفكرية اليت تتكون : "أمحد زكي تعريف آخر للمعرفة على أ
لدى اإلنسان نتيجة تفاعله مع بيئته أي أن املعرفة تتكون من جمموعة حقائق ومفاهيم جتمعت لإلنسان نتيجة 

  )..25، 2004: حممد محد الطيطي." (مروره يف خربات تربوية خمتلفة
عرفها أيضا فريدريك معتوق حيث تتشكل املعرفة ككيان ذهين يتمتع بعناصر مستقلة وثابتة من جممل  وقد

األحكام واألفكار والتصورات اليت حتكم أذهان جمموعة بشرية معينة أو عدة جمموعات بشرية تعيش يف إطار نظام 
تمعات البشرية اقتصادي وسياسي حمدد، ويف إطار مسار تارخيي خاص مييز هؤالء البشر عن علما . سواهم من ا

أن تنافس هذه العناصر يتم عرب االحتكاك االجتماعي وعن طريق العالقات االجتماعية فتصبح املعرفة من هذا 
م املرتاكمة، املدركة منها وغري املدركة يف جماالت احلياة كافة : فردريك معتوق. (املنظار حمصلة وعي البشر لتجار

1991 ،35..(  
أيضا عبارة عن جمموعة من املعاين واملعتقدات واملفاهيم والتصورات الفكرية اليت تتكون لدى اإلنسان وهي 

ا باختصار إجابة عن السؤال  كيف نعرف ما –نتيجة حملاوالته املستمرة افهم الظواهر واألشياء احمليطة به، إ
ا متتد لتشمل كل ما حييط باإلنسان  من ظواهر خمتلفة طبيعية وسوسيولوجية نعرفه؟ أو هي بعبارة أخرى إ

  )..9، 2003: السيد عبد العاطي السيد. (واجتماعية وثقافية ونفسية
ا مشاركة واقع يف واقع آخر، دون أن يطرأ على الثاين أي تغيري، أي أن املعرفة هي  وقد عرف شيلر املعرفة بأ

الذي يتعرض للتغري إمنا هو الذات العارفة ألي تغري ومبعىن أن ) ب(من غري أن تتعرض ) ب(يف ) أ(مشاركة 
بسبب املعرفة اليت تطرأ عليها، فتتغري من حاهلا، وال تصبح كما كانت قبل املعرفة أما املوضوع املعروف فال يتغري 

  )..259، 2007: كمال التابعي، ليلى البهنساوي. (حاله بعد املعرفة
يف وعي اإلنسان واالستعادة الواعية للموضوع املطروح للدراسة واملعرفة يف النظرية املاركسية هي انعكاس للواقع 

  )..28، 1997: طه جنم. (من حيث خصائصه عالقته يف شكل صور مثالية
وهي بذلك بناء . بأنه يتعذر فصل املعرفة عن حميطها االجتماعي وسياقها التارخيي) 1999(ويرى السكري 

ية طبيعة املعرفة من دون كشف الطبيعة االجتماعية لنشاط اجتماعي ونتاج لنشاط مجاعي، وال ميكن فهم ماه
وهكذا ميكن النظر إىل املعرفة بوصفها واقعة اجتماعية مثل أي واقعة اجتماعية أخرى كالتقاليد أو . الناس العلمي

  )..71، 1999: عادل السكري. (الطقوس الدينية أو النظم السياسية اليت ميكن دراستها كظاهرة اجتماعية
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اوهنا جمموعة من املعاين : "ك تعريف آخر للمعرفة ال خيتلف كثريا عن التعاريف السابقة حيث تعرف على أ
واملعتقدات واألحكام واملفاهيم والتصورات الفكرية اليت تتكون لدى اإلنسان نتيجة حملاوالته املتكررة لفهم الظواهر 

ذا املعىن ال تقتصر على ظواه. واألشياء احمليطة به ر من لون معني وإمنا تتناول مجيع ما حييط باإلنسان وكل وهي 
ما يتصل به، فمن املعارف ما يتصل بتكوين اإلنسان البيولوجي والنفسي ومنها ما يتصل بعناصر بيئته الطبيعية 

  )..62، 2007: كمال التابعي، ليلى البهنساوي. (واالجتماعية والثقافية
سابقة على أن املعرفة تتشكل من كل ما تكون لدى اإلنسان من وتركز خمتلف التعاريف السوسيولوجية ال

تصورات وأحكام ومعاين ومعتقدات وتصورات فكرية يف شىت مناحي احلياة بداية من اجلانب البيولوجي والنفسي 
  .وكذا الثقايف والطبيعي واالجتماعي واليت تتولد نتيجة حملاولة اإلنسان لفهم كل ما حييط به

جيب التفريق بني املعرفة والعلم كون األوىل أوسع حدودا ومدلوال وأكثر مشوال وامتدادا من  وعلى هذا األساس
  .العلم

 :المعرفة من الناحية الفلسفية  -  ب
ينطوي تعريف املعرفة من الناحية الفلسفية هو اآلخر على صعوبة إعطائها تعريف وهذا يعود إىل مشكلة 

دنكان : (وميكن تلخيص هذه املشكلة باالعتماد على أمرين مهمني .املعيار، وتعود يف تارخيها إىل عصور قدمية

  ).46، 2013: بريشتارد
 .ليس بإمكان املرء أن حيدد احلاالت اليت تعترب من املعرفة ما مل يعرف مسبقا ما هي معايري املعرفة -
اليت تعترب من  ليس بإمكان املرء أن يعرف ما هي معايري املعرفة ما مل يتمكن قبل ذلك من حتديد احلاالت -

 .املعرفة
  :وعلى كل فهناك جمموعة من التعاريف الفلسفية اليت ميكن أن تقدم للمعرفة واليت نذكر منها ما يلي

ا الصورة الذاتية للظواهر واألشياء املوضوعية اخلارجة عن وعي اإلنسان وهي يف نفس الوقت  تعرف املعرفة بأ
  )..9: الزواوي بغورة. (أكثر دقة وما هو حقيقي للواقع يف عقل اإلنسان عملية أزلية متواصلة وغري متناهية ملا هو

ا : عبد الرمحن بن زيد الزنيدي: (وقد ذكر التهانوين حممد بن علي أن من املعاين اليت حّد الفالسفة القدماء املعرفة 

1992 ،43.(  
 .إدراك الشيء بأحد احلواس -
ا كان أو تصديقا -  .العلم مطلقا تصورً
ا للماهية أو تصديقا بأحواهلاإدراك ال - ً كان تصورً  .بسيط، سواء
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  :أما عند احملدثني فيطلق لفظ املعرفة على أربعة معان
ل هو الفعل العقلي الذي يتم به حصول صورة الشيء يف الذهن سواء كان حصوهلا مصحوبا باالنفعال أم : األوّ

  .وضوع املدركال، ويف هذا املعىن تقابال واتصاال بني الذات املدركة وامل
هو الفعل العقلي الذي يتم به النفوذ إىل جوهر املوضوع لتفهيم حقيقته حبيث تكون املعرفة الكاملة بالشيء : الثاين

  .خالية ذاتيا من كل غموض والتباس، أو حميطة موضوعيا بكل ما هو موجود للشيء يف الواقع
ل: والثالث   .هو مضمون املعرفة باملعىن األوّ
  .مضمون املعرفة باملعىن الثاينهو : والرابع

ويرى امليانويل كانت أن كل معارفنا تبدأ باإلحساس، مث ترتقي حىت تصل إىل مرحلة الفهم، وبعد ذلك تنتهي 
  )..128، 2013: دنكان بريتشارد. (بالعقل، وال يوجد شيء أمسى من العقل

ا مثرة التقابل واالتصال بني ذات  مدركة وموضوع مدرك، وتتميز من باقي وقد عرفت املعرفة كذلك على أ
ا تقوم يف آن واحد على التقابل واالحتاد الوثيق بني هذين الطرفني : إبراهيم مدكور. (معطيات الشعور من حيث أ

1983 ،187..(  
ا ." انكشاف الشيء العيين او الذهين على ما هو عليه: "وقد عرفها حممد يعقويب يف معجمه الفلسفي على أ

  )..142، 1979: قويبحممد يع(
وبالتايل حسب هذا التعريف فاملعرفة ال تكون إالّ من خالل استخدام اإلنسان للقدرات العقلية يف حتليل 

  .اإلدراكات احلسية وحتويلها إىل مفاهيم ذات داللة على األشياء املوجودة يف الواقع اخلارجي
ا إدراك لألشياء  ومن خالل ما سبق الوقوف عليه من تعاريف للمعرفة يف احلقل الفلسفي جندها تركز على كو

وتصورها وذلك باستخدام العقل الذي يعمل على ترمجة خمتلف اإلحساسات إىل مفاهيم عامة تنطبق على ما هو 
  .موجود فعال يف الواقع اخلارجي

الثامن عشر ويف هذا الصدد فقد احتدم اجلدل بني الفالسفة البيئيني والوراثيني خالل القرن السابع عشر و 
لوك، وهيوم ومل إىل أن املعرفة تتشكل من خالل اخلربة، : وحىت التاسع عشر، إذ يذهب بعض الفالسفة أمثال

بينما يرى الوراثيون عكس ذلك حيث يرون بأن األطفال يولدون ولديهم الكثري من املعرفة الفطرية كما زعم 
  .بذلك ديكارت وغريه
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  :وجيةالمعرفة من الناحية السيكول -ج
ويعد االهتمام باملعرفة قامسا مشرتكا . لقد اهتم املختصون واملنشغلون باحلقل السيكولوجي أيضا مبوضوع املعرفة

بني عدة ختصصات داخل علم النفس وبالتايل فهي ال تقتصر فقط على علم النفس املعريف، بل هناك ختصصات 
 .العادة فاملعرفة يف علم النفس ترتبط بصورة كبرية بالتذكرويف . أخرى على غرار علم النفس العصيب والفسيولوجي

  :ميكن التطرق إىل أمهها يف التايل. ولذلك جاءت التعاريف أيضا كثرية للمعرفة
ا من معرفة شيء ما او احلصول على معلومات  ا كل عملية يتمكن الفرد  يعرفها معجم علم النفس على أ

  )..28، 1984: معجم اللغة العربية. (عنه
ويتضمن هذا  .واملعرفة تشري إىل القدرة على التذكر واستدعاء املعلومات املخزنة بالذاكرة اليت مت تعلمها سابقا

واملعلومات واملصطلحات واألمساء والرموز واملبادئ والقوانني ، واحلقائق، والنصوص، تذكر التفاصيل :املستوى
 .)57، 2012 :عماد عبد الرحيم الزغلول( .ىل غري ذلك من املعلومات اإلعالميةإواألسباب و 

ا ،وقد أشار معجم علم النفس والرتبية إىل املعرفة ا من  :معرفا إياها على أساس أ كل عملية يتمكن الفرد 
ا تشري إىل كل أنواع املعرفة من ك  .معرفة شيء ما أو احلصول على معلومات عنه داراك حسي وتذكر وختيل إما أ

  .)28، 1984 :عبد العزيز السيد( .اللوتصور وحكم واستد
  :المعرفة من وجهة النظر التنظيمية وإدارة المعرفة -د

ا جمموعة من التيارات الفكرية . مل تعد املعرفة عبارة عن جمموعة من النظريات العلمية واألفكار اليت تتجاذ
حيث أصبحت هذه  حيث خرجت من نطاقها وبعدها الفلسفي وأخذت منحى آخر وهو املنحى التطبيقي
وكنتيجة لذلك تغريت . األخرية تشكل أحد أهم األصول اليت تقوم عليها التنظيمات واإلدارات يف العصر الراهن

النظرة إىل املعرفة وأصبحت أكثر ختصصا وبالتايل ظهرت معها مفاهيم حمدودة النطاق تستخدم يف حقول معرفية 
  :عة من املفاهيم ذات الصلة باملوضوعجديدة، وميكن يف هذا اإلطار الوقوف على جممو 

ا  لعل أشهر تعريف ميكن التطرق إليه يف هذا الصدد هو التعريف الذي قدمه نانوكا للمعرفة حيث يرى بأ
ذا التعريف يكون الرتكيز على العمل . اإلميان احملقق الذي يزيد من قدرة الوحدة أو الكيان على العمل الفعال و

على اكتساب احلقيقة، وهذا ما حيصل يف الغالب حيث ينصب االهتمام دائما مباذا ميكن  أو األداء الفعال وليس
ا فنحن نستخدم كلمة املعرفة لتعين بأننا منتلك بعض املعلومات، . أن تفعله املعرفة، وليس بتعريف املعرفة ذا

. ات ولكن ال نعرب عنهاومع ذلك فهناك حاالت منتلك فيها املعلوم. وبذلك نكون قادرين على التعبري عنها
  )..275، 2002: رزوقي نعيمة(
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كما يستخدم مصطلح املعرفة التنظيمية من أوجه ثالثة، فقد يقصد به أن يكون الشخص يف حالة من املعرفة 
املستمرة مبعىن أن يكون على بينة باحلقائق والطرق واألساليب واملبادئ املرتبطة بشيء ما، أي أن يعرف عن شيء 

Know about  وذلك من خالل اخلربة أو الدراسة أو كليهما، وهذا املنظور يركز على معاونة الفرد يف توسيع
معرفته الشخصية واستخدامها طبقا الحتياجات املنظمة، أي أنه يربط املعرفة بعملية التعلم يف سياق اجتماعي 

  .داخل املنظمة
، مبعىن فهم وإدراك احلقائق والطرق واألساليب كما يستخدم املصطلح أيضا ليشري إىل القدرة على الفعل

بالتزامن مع القيام  Know howواملبادئ العملية اليت ميكن تطبيقها خالل القيام بعمل ما، أي أن نعرف كيف 
  .بالعمل

أما املنظور الثالث فينطلق من كون املعرفة هي احلقائق والطرق واألساليب واملبادئ الرتاكمية املصنفة أي ما 
ق عليه خمزون املعرفة واليت ميكن تنسيقها واحلصول عليها يف شكل كتب وأحباث ومعادالت وبرجميات وما نطل

أي أن هذا املنظور ينطلق من النظر إىل املعرفة باعتبارها شيئا ميكن ختزينه وتصنيفه وإعداده للتداول . شابه ذلك
  )..46، 2005 :رفعت عبد احلليم الفاخوري. (باستخدام تكنولوجيا املعلومات

ا املعلومات اليت حتتوي عليها األساليب واإلجراءات الروتينية اليت  وتعرف املعرفة التنظيمية يف مقام آخر على أ
تقف وراء سلوك ما، وهذا السلوك هو سلوك هادف يكون ذو صلة مباشرة بإجراءات العمل وباألهداف الرمسية 

فقط عندما يشرتك فيها أعضاء املنظمة أو على األقل " ميةمعرفة تنظي"للمنظمة، كما تسمى هذه املعرفة 
غالبيتهم، حيث تعد املعرفة التنظيمية أمشل من إدارة املعرفة وهي اهلدف الذي يسعى املهتمون بإدارة املعرفة إىل 

  )..14، 2009: عبد اهللا الوقداين. (حتقيقه عن طريق وسائل متعددة من أمهها مشاركة أعضاء املنظمة يف املعرفة
ا التنظيمية من معلومات، وإىل العمليات العقلية يف  وتنصرف املعرفة التنظيمية إىل ما متلكه املنظمة يف ذاكر
ذهن املديرين وبقية العاملني يف املنظمة من إدراك وتعلم وتفكري وتسيب، ومبا يسهم يف تكوين آراء واجتاهات 

يئ رؤية دقيقة عن بيئة املنظمة ونوع ا فهي إذا مجيع الوسائل اليت . الختيار االسرتاتيجي املعزز لبقائهاوتوقعات 
  )..136، 2005: مؤيد سعيد السامل. (تستخدمها املنظمة الكتشاف سلسلة السلوك املمكن واليت ستتبع فعليا

ا اخلربة اهلندسية وميكن أن تتضمن التسويق واآلداب  Badaracoكما عرف  أيضا املعرفة التنظيمية على أ
ىت الرياضة، وتعترب عامل مهم يف جناح الشركات كما ميكن بيعها أو استخدامها يف تطوير منتج معني أو خلق وح

  )..226، 2008: إنعام حمسن حسن زويلف. (منتجات جديدة أو تغيري العملية اإلنتاجية أو أسلوب إدارة املنظمات
سلعة ذات منفعة عامة تدعم االقتصاديات : "أيضا املعرفة 2002وقد عرف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 

تمعات وتنتشر يف مجيع جوانب النشاط اإلنساين وتتوقف قيمة املعرفة ألغراض التنمية على ". والبيئة السياسية وا
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مدى تطبيقها بفعالية، لذا يتطلب السعي إلقامة جمتمع املعرفة وضع اسرتاتيجيات فوق قطاعية حتقق التكامل بني 
ا موضع اهتمام است ا ونشرها حيث يتعني أن ينظر إىل اسرتاتيجيات تنمية املعرفة على أ يعاب املعرفة واكتسا

تمع املدين تمع ككل والفاعلني االقتصاديني واحلكومة والقطاع اخلاص وا   )..6، 2002: تقرير التنمية اإلنسانية العربية. (ا
ف التعاريف السابقة واليت مت تقدميها للمعرفة حيث يرى أن املعرفة وهناك تعريف آخر حياول أن ميزج بني خمتل

م وأفكارهم والتزامهم : "هي االستغالل األمثل للمعلومات والبيانات من خالل توظيف مهارات األفراد وقدرا
م، ويف عامل اليوم متثل املعرفة كل شيء معروف أو مفهوم عن حصيلة واملعىن أن الرصيد املعريف الناتج . ورغبا

البحث العلمي والتفكري الفلسفي والدراسات امليدانية والتطوير واملشروعات اإلبتكارية وغريها من أشكال اإلنتاج 
." الفكري لإلنسان عرب الزمان تتمثل كلها يف الرصيد أو الكم املعلوم القابل لالستخدام يف حقل ما أو جمال معني

  )..136، 2005: مؤيد سعيد السامل(
م  Bukley and Corter 2000عرف كما ي ا احلافز للعمل واليت جتعل األفراد مدركني إلمكانيا املعرفة بأ

وكيف ميكن هلم حتقيقها، ويضيفان أن املعرفة التطبيقية هي ذلك النوع الضروري لألعمال حيث تستخدم يف اختاذ 
  )..11، 2006: ممدوح عبد العزيز رفاعي. (القرارات وإجناز العمال

ا الفهم الواضح واملؤكد لألشياء، الفهم، التعلم،  : "وقد تطرق قاموس ويبسرت إىل املعرفة حيث عرفها على أ
كل ما يدركه أو يستوعبه العقل، خربة عملية، مهارة، اعتياد أو تعود، اختصاص وإدراك معلومات منظمة تطبق 

  )..30، 2007: إبراهيم اخللوف امللكاوي." (على حل مشكلة ما
لى هذا النحو فاملعرفة التنظيمية تتضمن كل اإلدراكات واألساليب الفعالة اليت متكن من االستغالل احلسن وع

ا بكفاءة   .للمعلومات داخل التنظيم وتوظيفها ألجل جتسيد املعرفة والتعامل مع خمتلف عمليا
  :الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة -ه

ا فإذا كانت املعلومات ال تصنع املعرفة، وا ملعرفة شيء أكرب منها من خالل إمكانية تعلمها واكتسا
  .التكنولوجيات مرتبطة مبعاجلة املعلومات فإن املعرفة هي قبل كل شيء مرتبطة بالنشاط البشري

ا نوع من الرتقي باملعلومات لتكون معرفة عند  فاملعرفة حسب نوناكا ال توجد إالّ يف فضاء متقاسم، حبيث أ
ا ارتبا طها بفضاء عالقات وتفاعالت متقاسم وإذا ما أخرجت أو نقلت هذه املعرفة خارج فضائها املتقاسم فإ

  )..268، 2007: فريد كورتل. (ترجع أو تنزل إىل معلومات
وللتفريق بني املعرفة واملعلومات ال بد من البدء حبجر األساس وهو البيانات مث املعلومات اليت هي بيانات هلا 

توى يناسب استخداما خاصا ويتم حتويل البيانات إىل معلومات بعد املعاجلة من خالل نظم املعلومات، شكل وحم
ويأيت . أما املعرفة فهي عبارة عن توليفة من املواهب واألفكار والقواعد واإلجراءات اليت تقود النشاطات والقرارات
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: عبد الستار العلي وآخرون. (فة املعرفة من خالل عملية التطبيقيف أعلى اهلرم الذكاء وهو عبارة عن إضافة اخلربة إىل تولي

2006 ،34..(  
فهناك فرق كبري بني البيانات التفصيلية اخلام واملعلومات اإلمجالية املستخلصة اجلاهزة لدعم القرارات وإجالء 

ماهلا جبانب املعلومات التوجهات، وشتان هو الفرق بني املعلومات واملعارف فاملعارف تسمو فوق املعلومات باشت
، 2001: نبيل علي. (على اخلربات والقدرة على االستنتاج، واستخالص احلكمة من قلب ضوضاء تلك املعلومات

71..(  
فالبيانات هي احلقائق األولية بينما ) البيانات، املعلومات، املعرفة(هذا وتوجد فروق واضحة يف املفاهيم الثالثة 

ا املعلومات ذات املعلومات ينظر إليها على  ا جمموعة منظمة من البيانات، أما املعرفة فيتم إدراكها على أ أ
الداللة أو الفهم، والوعي املكتسب من خالل الدراسة، والتفسري واملالحظة أو اخلربة اليت تكتسبها عرب الزمن، وقد 

لشخصية واملهارات والكفايات يرى بعضهم أن املعرفة هي التفسري الشخصي للمعلومات استنادا على اخلربات ا
ا حينما يكسب الفرد معرفة جديدة من خالل حتويل اخلربات اجلماعية. والقدرات رحبي . (بينما احلكمة يتم اكتسا

  )..67، 2008: مصطفى عليان
إالّ أن هناك بعض من الكتاب يربط املعرفة اليت تعكس استخدام واستثمار املعلومات بشكل فعال مبصطلح 

واليت ميثل الرتاكمات املعرفية عند البعض من  Expertiseأو اخلربة  Wisdomد إليه املعرفة وهو احلكمة آخر تقو 
  )..4، 2002: عامر إبراهيم قنديلجي. (احلكماء أو اخلرباء

ا املادة اخلام وتعترب مبثابة  وعلى هذا األساس فهناك هرمية واضحة تكون فيها البيانات يف قاعدة اهلرم أل
املدخالت اليت تتعرض إىل سلسلة من العمليات لتكون املخرجات هي املعلومات وامتزاج هذه اخلرية مع خربات 

  .     حكمةالفرد تشكل املعرفة واليت حينما تصل إىل أوجها تتطور لتصبح 
وهناك من يضع املعلومات يف مركبة وسط بني البيانات أو املعطيات من جهة واملعرفة من جهة أخرى، 
فالبيانات أو املعطيات عبارة عن حقائق متفرقة، وعندما تتجمع هذه احلقائق وترتبط معا تصبح معلومات وعندما 

تم  Knowledgeع تتحول إىل معرفة، فللفرد بنيته املعرفية تصبح املعلومات قادرة على التأثري يف سلوك الفرد وا

structure  الناجتة عما حصله من معلومات وما اكتسبه من خربات، واليت تؤثر على أدائه وسلوكه وكذلك احلال
  )..18: حشمت قاسم. (أيضا بالنسبة للمجتمع

ي بني املعلومات واخلربة واملدركات احلسية والفرق شاسع بني املعلومة واملعرفة، فاملعرفة هي حصيلة االمتزاج اخلف
والقدرة على احلكم حيث يتم تلقي املعلومات ومزجها مبا تدركه احلواس، ومقارنتها مبا ختتزنه العقول من واقع 

مث يطبق هذا املزيج ما حبوزة الفرد من أساليب احلكم على األشياء، وصوال إىل النتائج أو . اخلربات وسابق املعارف
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ا .ات أو استخالصا ملفاهيم جديدة أو ترسيخا ملفاهيم سابقةالقرار  وعلى هذا النحو ميكن اعتبار املعلومات بأ
. وسيلة أو وسيط الكتساب املعرفة من عدة وسائل أخرى كاحلدس والتخمني واملمارسة الفعلية واحلكم بالسليقة

  )..44، 1994: نبيل علي(
  : اإلدارة -و

قد ظهر حديثا وبالتايل فهو ال يزال ينمو ويتطور إالّ أن التعاريف اليت تطرقت له بالرغم من أن علم اإلدارة 
  :جاءت كثرية ومتعددة، وعموما ميكن الوقوف على بعض هذه التعاريف كما يلي

ا مرادفة لكلمة  Managementكلمة إدارة ترمجة للكلمة اإلجنليزية  ، Administrationويرى آخرون أ
تشري إىل مهام اإلدارة يف املستويات العليا  Administrationبعضهما البعض فكلمة وختتلف الكلمتان عن 

  .تعين مهام اإلدارة يف مستويات التنفيذ والعمل اجلاري اليومي Managementالشامل لكل املنظمة وكلمة 
ال احلكومي أو  Administrationومييز بعض العلماء بني الكلمتني من ناحية أن كلمة  تطلق عادة على ا

  .ختتص مبشاريع األعمال Managementاملنظمات اليت ال حيركها دافع الربح، بينما كلمة 
 Toمبعىن خيدم أو مساعدة اآلخرين  Administratioمن أصل التيين هو  Administrationوتشتق كلمة 

serve  يقوم بتنظيم شؤون الناس وتنسيق " اإلداري"فهي آداء خلدمات مطلوبة والشخص الذي يؤدي هذه املهمة
  )..4، 2006: حسني عبد احلميد أمحد رشوان. (جهودهم التعاونية والعناية بأمورهم

ا فن قيادة وتوجيه أنشطة مجاعة من الناس حنو حتقيق هدف  Donald cloughيعرفها دونالد كلو  . مشرتكبأ
  ).8، 2007: علي غريب وآخرون(

ا املعرفة الدقيقة ملا تريد من الرجال أن يعملوه مث  كما عرفها تايلور أيضا يف كتابه مبادئ اإلدارة العلمية على أ
م يقومون بعمله بأحسن طريقة وأرخصها   )..13، 2009: كنة أحممد. (التأكد من أ

وتنظيم وتنسيق وتوجيه عوامل اإلنتاج يف مشروع اقتصادي ما واإلدارة أيضا هي عبارة عن عملية ختطيط 
ا، الذين  ويطبق هذا املصطلح يف نفس الوقت على املنظمني يف التسلسل اهلرمي واملنفذين لعملية اإلدارة ذا

  )..15، 2007: أبو احلسن عبد املوجود إبراهيم. (يقومون بأداء هذه املهام والوظائف
ا مجيع العمليات اليت تساهم يف اإلجناز الفعال لألهداف  William L Morrowوقد عرفها وليام مورو  على أ

ا العمل،  والسياسة احملددة سلفا، وهذا يعين أن اإلدارة تضع تركيزها واهتمامها األساسي بالكيفية اليت يؤدى 
تم بشكل أساسي باختبار أفضل الطرق إلجناز األهداف اليت سبق حتديدها،  ومن املسلم به أن أفضل فاإلدارة 

اإلجراءات هي اليت تكون فعالة واليت تتضمن أداء العمل بأقل قدر من النفقات ويف أقصر وقت وبدون تعديل أو 
جت جاد اهللا كشك. (تغيري يف السياسة األصلية   )..6، 1999: حممد 



  موضوع الدراسة         الفصل األول                                                                                                                  

29 
 

وأقل التكاليف يف حدود  واإلدارة أيضا هي ذلك النشاط الذي يهدف إىل الوصول إىل اهلدف بأفضل الوسائل
املوارد والتسهيالت املتاحة وحتسني استخدام وتنفيذ األعمال عن طريق جمهودات أشخاص آخرين وميكن تلخيص 
وظائف اإلدارة خاصة يف الشق اخلاص باإلدارة العامة ارتباطا وثيقا بالسياسة العامة للنظام السياسي أو فيما نطلق 

  )..19، 2002: السيد عليوة. (عليه الطبيعة السياسية لإلدارة
واإلدارة كذلك هي عملية مشرتكة لكل جهد مجاعي سواء كان عاما أو خاصا مدنيا أو حربيا، كبريا أو صغريا، 
وبالرغم من أن اإلدارة ختتلف يف الشكل واملضمون كما ختتلف إدارة الشؤون العامة واخلاصة يف نقاط كثرية إالّ أنه 

  )..29، 1990: حممد حممد اهلادي. (شبه املميزة للعمل اإلدارييوجد حد معني من أوجه ال
ا املعرفة والقدرة واملهارة اليت يتمتع : "وقد عرفها أيضا حممود الشكرجي يف كتابه إدارة املشاريع الصناعية على أ

ع املعرفة واملهارة وهذا يعين إدراك الفرد لنو . ا كل فرد من أفراد املنظمة للقيام بالواجبات على أحسن وجه ممكن
ا، يدرك ملاذا يعمل، وما الذي حيثه على العمل، يدرك كيف  ا والتمرس  اليت حيتاجها يف عمله وكيفية اكتسا
يوجه جهود األفراد للحصول منهم على أحسن عمل يطلب إليهم القيام به كل املنظمات الصغرية كانت أم كبرية 

  )..45، 2006: صاحل بن نوار." (تتطلب إدارة كفأة اليت حتقق أهدافها
وقد عرفها أيضا هنري فايول وقال بأن معناها أن تتنبأ وأن ختطط وان تنظم وأن تصدر األوامر وأن تنسق وأن 

اإلدارة عبارة عم جمموعة من األنشطة أو الوظائف وتتمثل هذه األنشطة أو : "تراقب، وقد قدم تعريفا لذلك مفاده
  )..43، 2008: إبراهيم بن علي امللحم." (واألمر والتنسيق والرقابةالوظائف يف التخطيط والتنظيم 

ذا امليدان تقدميها، وهذا ال ينفي أن التعاريف األخرى تنحصر  هذه بعض من التعاريف اليت حاول املنشغلون 
 يف نفس الزاوية بل هناك من التعاريف من ركزت على أن اإلدارة ليست علم فقط من خالل جمموعة األنشطة
ا وذهب إىل كون أن اإلدارة هي أيضا فن على اعتبار أن هناك شواهد تؤكد بأن هناك  والعمليات اليت تضطلع 

ولذلك تبقى دائما التعاريف املقدمة يف . من ميارس اإلدارة دون سابق معرفة باملرتكزات واآلليات اليت تقوم عليها
  .هذا الصدد ترتاوح بني كون أن اإلدارة علم أم فن

ا اإلدارة، وهناك أيضا من حيصر فال تعاريف السابقة تركز على جمموعة األنشطة واملهام األساسية اليت تضطلع 
ا   .اإلدارة يف مهمة واحدة من املهام اليت تقوم 

ا سلسلة من املهام والنشطة املرتابطة واليت  وعلى هذا األساس ميكن أن تعرف اإلدارة بصورة إجرائية على أ
  .األداء األفضل للعملتستهدف 
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  :إدارة المعرفة -ز
ا ختصص قد ظهر حديثا حيث مل يكن حىت  بالرغم من أن اإلدارة بصفة عامة تعترب حقال فتيا يف الدراسة وأ
يف عهد كارل ماركس، وان إدارة املعرفة هي األخرى ال تزال دراستها يف املهد إالّ أن هناك الكثري من التعاريف 

ذا احلقل املعريف اجلديد وهو مؤشرا أيضا على أمهيته وقدرته  املقدمة إلدارة املعرفة وهذا ما يؤكد االهتمام املتزايد 
  :على حتقيق أداء أفضل يف العمل ومن بني التعاريف اليت تناولت إدارة املعرفة نذكر منها

ا و جمموعة ممارسات عمليات منهجية أ: "ترى األمم املتحدة بأنه ميكن تعريف إدارة املعارف على أ
تستخدمها املؤسسات يف حتديد وتسجيل وختزين وإنشاء وتأوين ومتثيل وتوزيع املعارف ألغراض االستخدام 

ا إحراز . والتوعية والتعلم يف سائر أجزاء املؤسسة وترتبط برامج إدارة املعارف عادة بأهداف املؤسسة ويقصد 
األمم ." (ء احملسن، أو امليزة التنافسية أو بلوغ مستويات ابتكار أعلىنتائج حمددة مثل األسرار املشرتكة، أو األدا

  )..6، 2007: املتحدة
ا  Marshal and others 1997يعرفها  ا حماولة التعرف على القدرات املنغمسة يف عقول األفراد واالرتقاء  بأ

نها من جانب جمموعة من األفراد اليت لتكون نوعا من األصول التنظيمية واليت ميكن الوصول إليها واالستفادة م
م اعتمادا أساسيا ومن مث فهي أيضا االلتزام من جانب املنظمة بإجياد وخلق معرفة  تعتمد املنظمة على قرارا

ممدوح . (جديدة ذات عالقة مبهام تلك املنظمة ونشرها داخلها وجتسيدها يف شكل سلع وخدمات ونظم حمددة

  )..17، 2007: عبد العزيز رفاعي
ا" سكايوم"وأيضا يعرف  اإلدارة النظامية والواضحة : "وهو احد من تناولوا مفهوم إدارة املعرفة على أساس أ

ا، ومجعها واحلصول عليها وتنظيمها ونشرها  ا واخلاصة باستحداثها وحتديد مكا للمعرفة والعمليات املرتبطة 
ومحايتها وأخريا تقييمها، وهي تتطلب حتويل املعرفة الشخصية واستخدامها والتعلم من خالهلا وتطبيقها واستغالهلا 

  )..82، 2009: حسن عبد الرمحن الشيمي." (إىل معرفة متداولة ميكن التشارك فيها بشكل جلي من خالل املنظمة
ا CIGEFيعرفها نادي اإلعالم اآليل لكربيات املؤسسات الفرنسية  جمموعة من اإلجراءات التنظيمية : "على أ

دف إىل إنشاء وجتميع وتنظيم وختزين وتقاسم وكذا استعمال وحتويل املعرفة يف املؤسسة معرفة  والتكنولوجية اليت 
جمسدة يف الوثائق الداخلية أو اخلارجية، وكذا يف شكل رأس مال معريف وخربة منغمسة لدى املساعدين أو 

  )..J.L Bénard et E.Henrion, 2002, 13." (امليدان األخصائيني يف
ا العمليات : "تعرف املدرسة العليا إلدارة العمال يف جامعة تكساس يف واشنطن إدارة املعرفة على أساس أ

النظامية إلجياد املعلومات واستحصاهلا وتنظيمها وتنقيتها وعرضها بطريقة حتسن قدرات الفرد العامل يف املنظمة يف 
ا الذاتية، كما تساعد . ال عملهجم وتساعد إدارة املعرفة املنظمة يف احلصول على الفهم املعمق من خالل خربا
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بعض فعاليات إدارة املعرفة يف تركيز اهتمام املنظمة على استحصال وخزن واستخدام املعرفة ألشياء مثل حل 
ا حتمي املوارد الذهنية من االندثار املشاكل والتعلم الديناميكي والتخطيط االسرتاتيجي وصناعة الق رارات كما أ

  .وتضيف إىل ذكاء املنظمة وتتيح مرونة أكرب
ذه املوارد  ويتضمن مفهوم إدارة املعرفة تعريف وحتليل موارد املعرفة املتوفرة واملطلوبة والعمليات املتعلقة 

ومبا يسهم يف حتقيق أهداف املنظمة وموارد  .والتخطيط والسيطرة على األفعال اخلاصة بتطوير املوارد والعمليات
املعرفة يف هذا السياق هي املعرفة اليت متتلكها املنظمة أو اليت حتتاج إىل امتالكها واملتعلقة باملنتجات والسوق 

عبد اللطيف . (والتكنولوجيات واملنظمات حبيث تسهم يف زيادة األرباح أو توفري فيمة مضافة للخدمات واملنتجات

  )..25، 2007: مطر حممود
ا تتكون من األنشطة واإلجراءات اليت تركز على اكتساب املعرفة  Wenigويعرف وينيج  إدارة املعرفة على أ

التنظيمية من اخلربات اخلاصة باملنظمة، وخربات املنظمات األخرى، والتأكد من أن تطبيقها يساعد على حتقيق 
ا فهم عمليات رسالة املنظمة وال يوجد اتفاق واضح حول ما هية املعرفة لدى العلماء ولكن ميكن تعريفها على أ

النظم املعرفية، فهي مبثابة بنية ال ميكن مالحظتها بسهولة، إالّ أن املعلومات وليست املعرفة هي اليت ميكن 
  )..83، 2007: حسن حسني البالوي وسالمة عبد العظيم حسني. (توصيلها من خالل النظم املعرفية

  :أن إدارة املعرفة ميكن النظر إليها من خالل بعدين مها Nissen and Espino, 2000وحيدد 
ل   :دورة حياة إدارة املعرفة: البعد األوّ

ا تتابع ألنشطة بتكرار مناسب لتطبيق مراحل إدارة املعرفة حبيث ميكن عرض عدة مناذج  حيث توصف بأ
  .ج عام لعملية إدارة املعرفةلدورة حياة إدارة املعرفة الستنساخ أو لتطوير منوذ 

  :مستوى إدارة املعرفة: البعد الثاين
موعات املرتبطة باجلماعات الصغرى   معة حيث ميكن التفرقة بني ا وميثل ذلك كل من األفراد والكينونات ا

موعات الكبرية كاملنشآت أو الشرك. كفرق العمل أو اإلدارات الوظيفية وبني املنظمات ات وهذا واملرتبطة با
ا من فرد واحد مرورا بفرق العمل وانتهاء باملنشأة ككل . البعد وثيق الصلة مبوضوع نطاق إدارة املعرفة وامتدادا

  )..13، 2009: ممدوح عبد العزيز رفاعي(
ا ختطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوليف املعرفة وكافة األمور املتعلقة بالرأس مال  وتعرف أيضا إدارة املعرفة بأ
الفكري والعمليات والقدرات واإلمكانيات الشخصية والتنظيمية لتحقيق أكرب ما ميكن من التأثري اإلجيايب يف امليزة 
التنافسية اليت تسعى إليها املنظمة باإلضافة على العمل على إدامة املعرفة واستغالهلا ونشرها واستثمارها وتوفري 

  )..74، 2007: إبراهيم اخلاوف امللكاوي(اخل ...احلسابات والشبكاتالتسهيالت الالزمة هلا مثل أفراد املعرفة و 
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تمعات تلك اجلهود اليت تبذل من أجل إمتام واستكمال  ويقصد أيضا بإدارة املعرفة على صعيد املنظمات وا
ا   ).48، 2005: عامر الكبيسي: (اخلطوات والوظائف التالية وأن حتدد األقسام والوحدات اليت تنهض 

احتصي -1  .ل املعرفة واكتسا
 .توزيع املعرفة وإيصاهلا -2
 .تفسري املعرفة -3
 .توظيف واستثمار املعرفة -4

ويعد مصطلح إدارة املعرفة من املصطلحات اخلاصة بعلم اإلدارة احلديثة، وقد القى هذا املصطلح رواجا يف 
لكي حتوز النجاح، فاإلدارة  وهو يعين املعاجلة املنهجية للمعلومات املطلوبة ألية مؤسسة. املؤسسات املعاصرة

الناجحة هي اليت تعمل على التعرف على ما لدى األفراد من معارف كامنة يف عقوهلم، إضافة إىل املعارف اليت 
مجعت من املصادر املدونة وتنظيمها بطريقة تسهل استخدامها بغية رفع مستوى األداء يف املؤسسة، وبث ثقافة 

  ).71، 2010: حممد بن حممد السامل. ( مجعها وتبادهلااملشاركة يف املعرفة والتعاون يف
ا االسرتاتيجيات والسياسات اليت تعظم من املوارد الفكرية واملعلوماتية وحتدد  وتعرف أيضا إدارة املعرفة بأ
ا الرئيسية مبا خيدم أهداف املنظمة، إذ هي جمموعة من اإلجراءات الفنية والتكنولوجية  اجتاهات استخداما
واهلندسية اليت تتعلق بإجياد ومجع ومشاركة وإعادة جتميع وتوزيع املوارد املعرفية على مستوى املنظمة وأنشطتها 

دف إجياد قيمة جديدة من خالل حتسني الكفاءة وال الية الفردية والتعاون يف عمل املعرفة فعالرئيسية، كل ذلك 
رة املعرفة هي عملية السعي احلثيث ضمن عمل منهجي منظم لزيادة حالة اإلبداع واختاذ القرار، وعليه فإن إدا

  )..16، 2008: حسن نحسني عجال. (لالستخدام اخلالق والفاعل للمعرفة وخلقها
كما أن إدارة املعرفة أيضا هي عملية تساعد الشركات يف تعريف واختيار وتنظيم وبث ونقل املعلومات املهمة 

اليت عادة تكون موجودة يف الشركة بطريقة غري منظمة ومهيكلة حيث تؤدي واخلربات واليت هي من ذاكرة الشركة و 
  ).25، 2010: خضر مصباح إمساعيل طيطي: (هيكلة املعرفة إىل العديد من النقاط منها

 .حل املشاكل بشكل فعال -
 .التعليم الديناميكي واحلركي -
 .التخطيط االسرتاتيجي -
 .اختاذ القرارات -
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ا عملية إدارية هلا مدخالت وخمرجات وتعمل يف إطار بيئة خارجية معينة كما تعرف إدارة املعرفة  أيضا على أ
ا وتنقسم إىل خطوات متعددة متتالية ومتشابكة مثل خلق ومجع وختزين وتوزيع املعرفة  تؤثر عليها وعلى تفاعال

  )..5، 2007: بمسري حممد عبد الوها. (واهلدف منها هو مشاركة املعرفة يف أكفأ صورة. واستخدامها
ويعرفها جنم عبود على أن إدارة املعرفة هي العملية املنهجية لتوجيه رصيد املعرفة وحتقيق رافعتها يف الشركة 
وأيضا إدارة املعرفة هي مدخل إلضافة أو إنشاء القيمة من خالل املزج أو الرتكيب أو التداؤب بني عناصر املعرفة 

يه كبيانات أو معلومات أو معارف منفردة باإلضافة إىل ذلك فإن إدارة لعمل توليفات معرفية أفضل مما هي عل
  )..75، 2007: إبراهيم اخللوف امللكاوي. (املعرفة هي العملية املنهجية املنظمة لالستخدام اخلالق للمعرفة وإنشائها

من العمليات اليت على العموم فهذه التعاريف جمتمعة تركز وجتمع على أن إدارة املعرفة هي عملية أو سلسلة 
جيب إتباعها بغية احلصول على املعرفة واالستفادة منها مبا يعود بالفائدة على أي تنظيم مهما كانت طبيعته، 
وبالتايل فهي عملية ممنهجة يف كيفية التعامل الصحيح مع املعلومات وترمجتها إىل معارف تشكل رأس مال جديد 

  .ألي تنظيم
ا سلسلة من العمليات اليت تستهدف وعلى هذا األساس ميكن تعريف  إدارة املعرفة بصورة إجرائية على أ

  .احلصول على املعرفة وختزينها واسرتجاعها وتقامسها وإعادة خلقها مما ميكن من الوصول بالتنظيم إىل أداء مميز
م إدارة هذا ويتداخل مفهوم إدارة املعرفة مع مفهوم آخر وجب اإلحاطة به ألجل تفادي اخللط بني مفهو 

  .ألن هناك الكثري ممن يستعمل املصطلحني يف نفس االجتاه. املعرفة وأيضا مفهوم إدارة املعلومات
  :إدارة المعلومات -ح

اية املطاف  هناك عدة تعاريف حاولت تسليط الضوء على حتديد مصطلح إدارة املعلومات على أن يتم يف 
  :هذه التعاريف ما يلي التفريق بينه وبني إدارة املعرفة، ونذكر من بني

إدارة املعلومات هي حقل علمي يف طريقه ألن يصبح أكثر شيوعا وتنظيما ويهتم هذا الفرع العلمي بضمان 
املداخل اليت توصل املعلومات وتوفر هلا األمان والسرية ونقلها وإيصاهلا إىل من حيتاجها وخزن املعلومات 

ي العملية اليت تتضمن استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات لتوفري واسرتجاعها عند الطالب، وإدارة املعلومات ه
تمع أو املنظمة أو األفراد يف حتقيق أهدافهم . استخدام أكثر فعالية وكفاءة لكل املعلومات املتاحة ملساعدة ا

وما إىل ذلك وتتعامل إدارة املعلومات بشكل عام مع الوثائق وبرجميات احلاسوب واملعلومات الصوتية والصورية 
ا  ويتمركز اهتمام إدارة املعلومات حول فعالية املعلومات وحداثتها ودقتها وسرعة جتهيزها وكلفتها وخز

  )..20، 2007: عبد اللطيف حممود مطر. (واسرتجاعها
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ا كم علومات يشري مفهوم إدارة املعلومات إىل التوسع يف جمال الرؤية بالنسبة للعملية اجلارية والتعامل مع مكونا
ا تشري إىل املعلومات غري املوثقة أو املعلومات البديهية  ا ملعناها احلقيقي، أي أ فعلية يدرك الشخص املتمتع 

دينا إىل القرارات الصحيحة يف أغلب األحوال   )..20، 2003: بول جامبل، جون بالكويل. (واخلربة اليت 
ثائق ورسومات التصميم املسند باحلاسوب، واجلداول وإدارة املعلومات هي تلك اإلدارة اليت تتعلق بالو 

وهي تعين ضمان توفري املداخل، واألمنية، واالنتقال، واخلزن، وهي تتعامل حصريا مع . االلكرتونية، ورموز الربامج
  )..276، 2009: بالل خلف السكارنة. (التمثيل الواضح واجللي

علومات يف الوقت احلاضر أساسا بنظم املعلومات وعلى صعيد اجلانب التطبيقي تتعلق عملية إدارة امل
واستخدامها يف إنتاج وبث وإيصال املعلومات كما يتعلق بدراسة وتفهم استخدام عدد من التكنولوجيات ذات 

ويف نفس هذا السياق طغت على السطح عدة مفاهيم أخرى فرعية  . العالقة مبعاجلة البيانات وإنتاج املعلومات
موعات ومصادر املعلومات وغريها من املفاهيم األخرى املتعلقة باجلانب كإدارة الوثائق، وإ دارة األرشيف وإدارة ا

  )..83، 2010: أسامة العامري. (التطبيقي إلدارة املعلومات
ا فلسفة وإسرتاتيجية ومنهجية، وهي احملصلة الطبيعية للعوامل الثالثة،  كما تعرف إدارة املعلومات أيضا على أ

  .ات والتكنولوجيا والفرص املواتيةاملعلوم
فمن حيث هي فلسفة تنبع من حقيقة أساسية هي أن املعلومات متثل القوة والقدرة وميكن أن تستخدم 

  .املعلومات يف اإلدارة بأكثر من طريقة ولعدد من األهداف
ا إسرتاتيجية فإن إدارة املعلومات هي إحدى اإلسرتاتيجيات اليت ميكن ل لمؤسسات أن حتقق أما من حيث أ

من خالهلا البقاء يف حقل املنافسة، وعند تبين هذه اإلسرتاتيجية يتحقق إعادة بناء اهلياكل اإلدارية مبا يتناسب مع 
  .مقتضيات معاجلة البيانات واملعلومات

ا منهجية، فتعين اختيار املنهجية املناسبة لتنفيذ إسرتاتيجية اإلدارة باملعلومات حيث جيب  أما من حيث أ
تنفيذ هذه املنهجية من خالل خطة رئيسية إسرتاتيجية وخطة بعيدة املدى، وهذا بعد االتفاق على اخلطة واليت 

ا اجلميع   )..374، 2002: مسري إمساعيل حممد مصطفى. (يراعى فيها املرونة والفعالية والتزم 
قواعد اليت متكن من التعامل اجليد من وعلى هذا النحو فإدارة املعلومات تتمثل يف جمموعة من اإلجراءات وال

  .املعلومات وتسخريها خلدمة املستفيدين منها يف شىت االختصاصات
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  :الفرق بين إدارة المعلومات وإدارة المعرفة
أن إدارة املعلومات وغدارة املعرفة مصطلحات مرتادفة يف الواقع  Bouthillier and Shearer 2002يرى 

التطبيقي حيث أن األدوات واألنظمة املستخدمة إلدارة املعلومات واملعرفة متماثلة ومتشابكة لذاك ليس من 
زين السهل التفريق بينهما ويظهر ذلك من خالل استخدام نظم خمازن البيانات، والتنقيب عن البيانات يف مجع وخت

خضري كاظم . (وكذلك استخالص املعرفة ونشرها يف كافة أجزاء املنظمة. وحتليل البيانات واستخراج املعلومات منها

  )..64، 2010: حممود
كما أن إدارة املعلومات حقل علمي جديد يف طور النشوء هدفه األساسي هو تأمني املداخل اليت تتضمن 

عرفة أكثر تقدما حيث تقوم بتحليل املعلومات واالهتمام بتحليل كافة الوصول إىل املعلومات، بينما إدارة امل
ذه األصول واملتمثلة يف تطوير املعرفة واحلفاظ عليها،  األصول املعرفية املتوفرة واملطلوبة وإدارة العمليات املتعلقة 

والتقنيات واملنظمات اليت وتتضمن األصول املعرفية اليت تتعلق بالسوق واملنتجات . استخدامها واملشاركة فيها
متتلك املعرفة واليت حتتاجها، كما تستخدم إدارة املعرفة تقنية املعلومات املتقدمة لالستفادة من املعلومات 

  )..79، 2007: إبراهيم اخللوف امللكاوي( .واسرتجاعها
وهي . االلكرتونية ورموز الربامجإدارة املعلومات تتعلق بالوثائق ورسومات التصميم املسند باحلاسوب واجلداول 

يف حني أن . تعين ضمان توافر املداخل واألمنية واالنتقال واخلزن وهي تتعامل حصريا مع التمثيل الواضح واجللي
إدارة املعرفة من الناحية األخرى متيز القيمة يف األصالة واالبتكار وسرعة اخلاطر، والقدرة على التكيف والذكاء 

تم إدارة املعرفة بالتفكري النقدي واالبتكار  والتعلم وهي تسعى إىل تفعيل إمكانيات املنظمة يف هذه اجلوانب و
موعات، وتقوي . والعالقات واألمناط واملهارات والتعاون واملشاركة وهي تدعم وتسند التعلم الفردي وتعلم ا

موعات وتشجع مشاركتهم يف اخلربات والنجاحات وح ىت الفشل، كما قد تستخدم إدارة التعاضد بني أفراد ا
. املعرفة التكنولوجيا ألجل زيادة االتصال وإن كانت التكنولوجيا ال تشكل حمور االهتمام املركزي إلدارة املعرفة

  ).8، 2002: عماد الصباغ(
ث وتبني البحوث والدراسات املتنوعة أن املهارات وأدوات إدارة املعلومات اجليدة هي أسس مهمة للغاية، حي

تشمل مهارات املعلوماتيني املتجسدة يف عدة عمليات أمهها تصنيف املعلومات وأوعيتها، وتكشيف وغدارة قواعد 
ا، ولكن إدارة املعرفة تذهب أبعد من ذلك فهي حتتاج إضافة إىل كل  البيانات النصية، واستخدام املكانز وإدار

  :هذا إىل
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 .يف استخدام املعرفة املتاحةعمليات اليت يشارك فيها األفراد وتساعدهم  -
 .إىل املستخدم" العارف"نظم تتيح انسياب املعرفة من  -
 .عمليات تشجع تطوير واستخدام معرفة جيدة -
 .ثقافة حتفز اإلبداع واملشاركة يف املعرفة -
 .فهم أسس اقتصاديات املعرفة -
 ).277، 2009: بالل خلف السكارنة. (طرق لقياس وتطوير القدرات املنظمية -

هذا فإن عملية نقل املعلومات ختتلف عن نقل املعرفة، إالّ أن األوىل منهما ضرورية وشرط أساسي  وعلى
إن إدارة املعلومات تتعامل أساسا مع البيانات . كما أن جتميع املعلومات ال يعين املعرفة بصورة مطلقة. للثانية

ا وإبداعا وسرعة خاطر  ا تسعى إىل تفعيل إمكانيات املنظمة بينما تتعامل إدارة املعرفة مع البشر فكرّ وتعلم، كما أ
  )..74، 2012: مدحت حممد أبو النصر. (يف هذه اجلوانب

  :مجتمع المعرفة -ط
تمع الذي حيسن استعمال املعرفة يف تسيري أموره واختاذ القرارات السليمة، والذي  إن جمتمع املعرفة، هو ذلك ا

خلفيات وخفايا وأبعاد األمور، مبختلف جوانبها وأنواعها، زهو اليوم  ينتهج ويستهلك ويوظف املعلومة ملعرفة
  .أساس التنمية البشرية، إذا وفر اشرتاطات ثورة املعلوماتية بكل أبعادها االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية

تمع هي التكنولوجيا األحدث واألحسن أداء واألرخص سعرا، واألصغر حجم ا، واألخف وخصائص هذا ا
وزنا، واألكثر تعقيدا من سابقتها، كما أن املعرفة فيه، واملعلومات الالزمة إلنتاجها، أكثر كثافة وتتطلب ارتفاعا 
تمع، ولكن يف  متزايدا للقدرات البشرية من علماء ومطورين وتقنيني، وقد أصبح التنافس من خصائص هذا ا

ل مواقع العمل واخلدمات اليت تعمل بال توقف لتلبية احتياجات يف ك. جمايل الوقت والعمل يف الزمن احلقيقي
  )..31، 2009: نعيم إبراهيم الظاهر. (املستهلكني يف مجيع أحناء العامل

ل مرة العام  وهذا املفهوم يؤكد على ". بيرت دركر"من قبل عامل اإلدارة  1979وقد استخدم هذا املصطلح ألوّ
واستعمال املعلومات من أجل خلق وتطبيق املعارف الضرورية للتنمية اإلنسانية، ضرورة إنتاج ومعاجلة وحتويل ونشر 

) املعرفة، الفكر والوعي(أي ال معىن للمجتمع العاملي للمعلومات إذا مل يسهل انطالق جمتمعات املعرفة تقوم على 
ا حرية التعبري اليت تعد أساس التنمية البشرية اليت تفتح أبواب تقاسم امل ا نابعة من . علومات واملعرفةومنطلقا وأل
  )..12، 2010: علي القيم. (املثل العليا اليت تشرع محاية التنوع الثقايف واالستخدام األفضل للتكنولوجيا اجلديدة
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ويبدو أن عامل اإلدارة بيرت دركر مل يرتك بصمته على مصطلح إدارة املعرفة فحسب، بل كان له إسهام آخر يف 
له أيضا املنطلقات اليت ينطلق  دجمتمع املعرفة والذي أراد ربطه ببعد تطبيقي تنموي وقد حداستخدامه ملصطلح 

  .منها
تمع الذي تتقاطع فيه  وقد تطرق تقرير املعرفة العريب ملصطلح جمتمع املعرفة حيث يرى التقرير بأنه ذلك ا

تمع بشكل تفاعلي حتتضنه بيئة متكينية  وهو يقوم على . يئ له املؤسسات والتشريعاتالتكنولوجيا واالقتصاد وا
  )..30، 2009: تقرير املعرفة العريب. (احلرية والتواصل واالنفتاح

ذا الطرح فإن جمتمع املعرفة يرتبط ارتباطا وثيقا مع انفتاح املؤسسات السياسية ومعها خمتلف التشريعات  و
يئة املناخ املناسب له   .القائمة ألجل تفعيله و

تمع : "إىل جمتمع املعرفة وعرفه على أنه 2003كذلك تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام   كما تطرق ذلك ا
تمعي، االقتصاد  الذي يقوم أساسا على نشر املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة يف مجيع جماالت النشاط ا

تمع املدين والسياسة واحلياة اخلاصة وصوال لرتقية احلالة اإل تقرير ." (نسانية بإطراء، أي إقامة التنمية اإلنسانيةوا

  )..40-39، 2003: التنمية اإلنسانية العربية
" جمتمعات املعرفة"مفهوم جمتمع املعرفة واستعمله بصيغة اجلمع  2005وقد تبىن تقرير اليونسكو الصادر عام 

كما يشكل . التكنولوجي حجر الزاوية معتربا أنه األكثر مطابقة للتحوالت اجلارية يف عامل يشكل فيه البعد
ويف ما يفرزه من مظاهر وجتليات تنعكس . االقتصاد اجلديد وشبكات االتصال املظهرين املركزيني يف بنيته العامة

ومن هنا تربز أمهية توسيع . وتصنع البشرية أمام حتديات جديدة وأسئلة خمتلفة. بدورها على واقع اإلنسان
ذه النظرة اجلديدة، إن مل نقل هذا العامل  الدالالت لإلحاطة مبجمل تمعية املتأثرة  التغريات والتحديات ا

  )..32، 2009: تقرير املعرفة العريب. (اجلديد
تمع  تمع الذي لديه القدرة على إنتاج املعرفة وصناعتها والتحول حنو ا كما يقصد مبجتمع املعرفة ذلك ا

تمع ولتنفيذ برامج التنمية إضافة إىل املعريف وإثراء احلركة املعرفية و  ذلك من خالل توظيف املعلومات لصاحل ا
واعتبار املعرفة إحدى دعائم االقتصاد . القدرة على التعامل مع تقنية املعلومات واستخدامها يف جماالت احلياة كافة

  )..54، 2010: سامل بن حممد السامل. (الوطين
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  :يشمل ما يلي حيث أن جمتمع املعرفة ميكن أن
تمع -  .تدبري البيانات واملعلومات واملعارف وتنميتها بوصفها ثروة من ثروات ا
 .تنظيم املعرفة عن طريق استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت -
 .إتاحة استخدام املعرفة لألفراد واملؤسسات كافة -
 .بث املعرفة وتسويقها على أكرب نطاق ممكن بغرض تعميم الفائدة -

تمع الذي يتصف أفراده بامتالك حر املعلومات وسهولة تداوهلا وبثها عرب  مث أن جمتمع املعرفة هو ذلك ا
وتوظيف املعلومة واملعرفة وجعلها يف خدمة اإلنسان لتحسني . تقنيات املعلوماتية واحلاسوبية والفضائية املختلفة

  )..09، 2011: زياد بركات وأمحد عوض. (مستوى حياته
تمعات السابقة اليت تقوم إما على وبالتايل ف مجتمع املعرفة هو تصنيف جديد وغري تقليدي على خالف ا

تمع تشكل فيه املعرفة الدعامة احلقيقية   .الصيد أو الزراعة أو الصناعة فهذا ا
  :مجتمع المعلومات -ي

 يف تعدد املفاهيم وتنوعها لقد كان لتكنولوجيا املعلومات وما أحدثته من انفجار معلومايت ومعريف إسهام كبري
والذي قد حيدث بدوره لسباكون أن هذه املفاهيم قد تستخدم على مسافة واحدة، وبذلك وجب التعامل معها 

ونظرا للتشابه الكبري بني جمتمع املعرفة وجمتمع . بكل حذر وبدقة متناهية حىت يتم استخدامها االستخدام األمثل
  .خرياملعلومات جيب توضيح معىن هذا األ

يعترب مفهوم جمتمع املعلومات مفهوما حديثا نسبيا حيث مل تتجاور معامله يف املفهوم العاملي للباحثني يف 
خمتلف القارات كون أن مالحمه غري واضحة بقدر كايف مع الذين يتعاملون معه بصورة يومية من خالل بعض 

  .مظاهره كشبكة االنرتنت
زوجا بالتطور التكنولوجي إىل توظيف املعلومات كمحرك أساسي للتغري وقد أدى النمو االقتصادي العاملي مم

االجتماعي األمر الذي أفرز ظهور هذا املصطلح اجلديد يف بداية الثمانينات للداللة على املرحلة اجلديدة اليت متتد 
ساسيا على تاريخ البشرية، حيث أن ميزته هي االعتماد على قاعدة متينة من املعلومات تشكل موردا أ

تمع ما : ولقد رصدت له عدة تسميات منها. القتصاديات تركز على هياكل قاعدية تكنولوجية جمتمع احلداثة، ا
تمع الرقمي وغريها من التسميات األخرى   )..85، 2010: أسامة العامري. (بعد الصناعي، ا

تمع املعلومات جبنيف السويسرية لعام  إىل جمتمع املعلومات وقد عرفه  2003وقد تطرق مؤمتر القمة العاملي 
جمتمع يستطيع فيه كل فرد استحداث املعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقامسها حبيث : "على أنه
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م يف النهوض بتنميتهم املستدامة ويف حتسني نوعية  تمعات والشعوب من تسخري كامل إمكانيا ميكن األفراد وا
م   ."حيا

جتمع املعلومات هذا قائم على احلرية حيث ميكن ألي فرد له اإلمكانيات التكنولوجية أن يساهم وبالتايل فم
  .فيه، كما أنه يتجاوز احلدود اجلغرافية، مث أنه جمتمع هادف

جمتمع التأهيل األفضل الستنهاض قوى الناس الكامنة لتحقيق : "كما يعرف جمتمع املعلومات كذلك بأنه
م، وهلذا  الغرض جيب أن يؤكد أن تقنية املعلومات ختدم أهداف الدعم املتبادل وتعزيز الرفاهية العامة، طموحا

رعاية التماسك االجتماعي، السعي إلطالق قوى الناس الكامنة بشكل كامل لتعزيز الدميقراطية وزيادة الشفافية 
السالم واالستقرار العامليني، وأن حتقيق  واحملاسبة احلكومية، وتعزيز حقوق اإلنسان، تشجيع التنوع الثقايف ورعاية

: حسان حمي الدين." (هذه األهداف ومواجهة التحديات الطارئة سيتطلب بناء إسرتاتيجيات وطنية ودولية فعالة

2006 ،56..(  
تمع الذي يعتمد اعتمادا أساسيا على املعلومات الوفرية كمورد  ويعرف بعبارة أخرى على أنه ذلك ا

: حممد فتحي عبد اهلادي. (لعة إسرتاتيجية وكخدمة، وكمصدر للدخل القومي وكمجال للقوى العاملةوكس. استثماري

1993 ،22..(  
تمع ما بعد الصناعي حيث أنه يقوم أساسا على املعلومات كمورد أساسي  وجمتمع املعرفة هو مسة التصقت با

االت   .لتحقيق أهداف أفراده وذلك يف شىت ا
  :علوماتتكنولوجيا الم -ك

تمعات اليوم ال سيما على صعيد  لقد كان لتكنولوجيا املعلومات بالغ األثر يف حتقيق الطفرة اليت عرفتها ا
املعلومات واملعرفة حيث زادت من وترية إنتاج ونقل هذه املعلومات واملعارف مما استوجب عدم إمهاهلا أو إغفاهلا 

ومن هنا تتضح أمهية التطرق إىل تكنولوجيا املعلومات يف هذه يف أي دراسة تبحث عن املعلومات أو املعرفة، 
  .الدراسة

ا Oxford English Dictionaryعرف قاموس أكسفورد  دراية مكتسبة بواسطة : "تكنولوجيا املعلومات بأ
يف  فمقدار ما يتاح للفرد من معلومات باإلضافة إلىل الفهم النظري والتطبيقي هلذه املعلومات ميثالن. اخلربة

  )..22، 2007: عبد اهللا فرغلي علي موسى." (جمموعهما ما يعرف هذا الفرد
ل ويتعلق األمر بالتعريف الذي . وهناك تعريف آخر لتكنولوجيا املعلومات يعد أكثر وضوحا من التعريف األوّ

ا UNESCOقدمته منظمة اليونسكو  ية واألساليب جماالت املعرفة العلمية والتكنولوجية واهلندس: "حيث ترى بأ
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ا تفاعل احلاسبات اآللية واألجهزة مع اإلنسان  ا، أ اإلدارية املستخدمة يف تناول وكذا معاجلة املعلومات وتطبيقا
  )..54، 2005: جعفر اجلاسم." (ومشاركتها يف األمور االجتماعية واالقتصادية

. عامل مع املعلومات إضافة إىل اإلنسانهذا التعريف يركز على االمتزاج املوجود بني خمتلف األدوات اليت تت
ا أدوات كما يتناوهلا التعريف الالحق حيث يعد . وبالرغم من وجود بعض التعاريف اليت تركز فقط على كو

ا   .العنصر البشري كجزء منها وأحد مكونا
جراء مهام حيث أن تكنولوجيا املعلومات هي جمموعة من األدوات اليت تساعد على العمل مع املعلومات وإ

موعة سعة عناصر رئيسية تشكل البنية األساسية لتكنولوجيا  تتعلق بتجهيز املعلومات ومعاجلتها وتتضمن تلك ا
  ).77، 2000: أسامة العامري: (املعلومات وهي كما يلي

 .أدوات وأجهزة املدخالت واملخرجات -1
 .الربجميات أو جمموعة التعليمات املستخدمة ألداء مهمة معينة -2
 .أدوات وأجهزة االتصاالت -3
والذاكرة الداخلية  . وحدة املعاجلة املكونة من وحدة املعاجلة املركزية لتنفيذ الربجميات لتأدية مهمة معينة -4

 .كمنطقة ختزين مؤقت للربجميات واملعلومات
 .املعلومات اليت تتعامل معها بأشكاهلا املختلفة -5
 .ربجمياتأدوات وأجهزة التخزين اليت حتفظ املعلومات وال -6
 .العنصر البشري -7

وهناك نظرة أخرى تسعى تقسيم تكنولوجيا املعلومات إىل جزئني على غرار هذا التعريف الذي يرى بأن 
، وهي تتضمن تكنولوجيا Hardwareأحدمها يتعلق باألجهزة : تكنولوجيا املعلومات تشمل جزئني رئيسيني

وهي تتضمن هندسة  Softwareوثانيهما يتعلق بالربجمة . احلاسبات وتكنولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا التحكم
وتنصهر هذه املكونات يف بوتقة واحدة لتنتج ما يعرف بتكنولوجيا . املعرفة، وهندسة الربجميات وصناعة الربجميات

  )..24، 1999: السعيد عاشور. (املعلومات
علومات هي اليت توصل املراكز أن تكنولوجيا امل: "ولقد خلص نبيل علي تكنولوجيا املعلومات حينما قال

ا وسيلة كسر حواجز الزمان واملكان . وتقيم حلقات الوصل بني كمبيوتر وآخر وبني مستخدم وآخر. بالفروع أ
ا أكثر الوسائل فعالية لكسر . وتنمية الرغبة يف التواصل Resource Shoringواألداة العملية للمشاركة يف املوارد  أ

لها أكثر دميقراطية ومجاهرية وهي اليت أعادت للمستخدم النهائي حقوقه وهبته ليكون هو مركزية املعلومات وجع
  )..92، 1994: نبيل علي..." (صاحب الكلمة العليا يف نظام املعلومات
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ا ثورة املعلومات املرتبطة بصناعة وحيازة املعلومات وتسويقها  كما يقصد أيضا بتكنولوجيا املعلومات بأ
جاعها وعرضها وتوزيعها من خالل وسائل تكنولوجية حديثة ومتطورة وسريعة وذلك من خالل وختزينها واسرت 

ا باختصار العلم اجلديد جلمع وختزين . االستخدام املشرتك للحاسبات االلكرتونية ونظم االتصاالت احلديثة وأ
  ..)150، 2004: سطارق حممود عبا. (واسرتجاع وبث املعلومات احلديثة آليا عرب األقمار الصناعية

ا املعاجلة اآللية  وهناك تعريف آخر يتقاطع من التعريف السابق من حيث طبيعة العمليات اليت متر 
للمعلومات، حيث يرى هذا التعريف بأن تكنولوجيا املعلومات هي خمتلف أنواع االكتشافات واملستجدات 

ا واالخرتاعات اليت تعاملت وتتعامل مع شىت أنواع املعلومات م ن حيث مجعها وحتليلها وتنظيمها وخز
وقد تأثرت تكنولوجيا املعلومات كثريا بظهور . واسرتجاعها يف الوقت املناسب، والطريقة املناسبة واملتاحة

  )..38، 2002: عامر إبراهيم قنديلجي، إميان فاضل السمرائي. (تكنولوجيات احلواسب واالتصاالت احلديثة
ا تعترب األداة الضرورية اليت تتعامل مع إذا فتكنولوجيا املعلومات  ا وخمتلف تقسيما بغض النظر عن مكونا

املعلومات املختلفة من خزن واسرتجاع، وهي قبل ذلك األداة اليت أدت إىل اإلغراق املعلومايت وانفجار املعرفة 
  .واملعلومات ملا هلا من قدرة على التعامل مع كم كبري من املعلومات

  :وماتنظام المعل -ل
يعتمد تصميم نظام للمعلومات يف التنظيم بدرجة كبرية على منط التنظيم اإلداري السائد فيه، والذي يتضمن 
الرتتيبات التنظيمية، وكذا اإلجراءات املناسبة للتخطيط والرقابة، والتحديد الصحيح لألهداف وبناءا عليه ميكن 

ة يف الشكل والزمان واملكان اليت حتتاجها لتكون هلا القدرة تصميم نظام للمعلومات يستطيع توفري معلومات لإلدار 
  .وهو أحد الدعائم املشكلة خلارطة طريق بالنسبة للمعرفة. يف اختاذ القرارات اإلدارية الالزمة

ويعرف نظام املعلومات بأنه جمموعة العناصر البشرية واآللية الالزمة جلمع وتشغيل البيانات لغرض حتويلها إىل 
تساعد يف اختاذ القرارات، ويقوم هذا النظام باستقبال البيانات األولية ومعاجلتها وحتويلها إىل معلومات  معلومات

أسامة . (لالستفادة منها، حيث يتم استخدام املعلومات الختاذ القرارات وعمليات التنظيم والتحكم داخل املؤسسة

  )..80، 2002: العامري
حبيث . منشأة ما هو الشريان األساسي الرابط لنشاطات املنشأة اإلدارية ويعد نظام املعلومات يف الشركة أو

يساعد يف إدارة حركة البيانات من مصادر عمل الشركة وحتيلها إىل اإلدارة العليا خاصة وللمستفيدين منها داخل 
را كبريا يف املنشأة أو خارجها حيث حتفظ للمنشأة هدفها ودورها االقتصادي واخلدمي حيث أن هلذه النظم دو 

تطوير عمل املنشأة من خالل عمليات الرقابة والتخطيط واختاذ القرارات بشكل يتناسب مع واقع احلركة بشكل 
  )..23، 1998: هاين شحادة اخلوري. (ديناميكي يساهم يف تطوير األداء
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واليت جتمع احلقائق وقد عرف نظام املعلومات أيضا على أنه جمموعة من العناصر واملكونات املرتابطة معا، 
ا وتقدم املعلومات املطلوبة واملناسبة واجليدة منها يف الوقت املناسب وهي مبثابة الشبكة  والبيانات وتعاجلها وختز

ا تفشل النظم األخرى يف أداء عملها : نور الدين حاروش. (العصبية اليت تعمل يف ضوءها النظم اإلدارية األخرى وبدو

2011 ،227..(  
ظام املعلومات هذا ميكن تشبيهه بقلب الكائن البشري الذي يعمل على ضخ الدم يف خمتلف مكونات إذن فن

هذا الكائن، حيث إن نظام املعلومات يعمل على تقدمي املعلومات املفيدة واملناسبة لكافة النظم األخرى املشكلة 
  .للتنظيم وبالتايل فهي تعمل على حتسني أدائه

اإلدارية فهو ذلك النظام املتكامل الذي يربط بني املستخدم واآللة من أجل توفري أما عن نظام املعلومات 
املعلومات لدعم خمتلف العمليات اإلدارية ووظائف اختاذ القرارات يف منشأة، ويستخدم أجهزة احلاسوب وبرجمياته 

  .ختاذ القراراتوقواعد البيانات واإلجراءات اليدوية والنماذج ألجل التحليل والتخطيط والرقابة وا
ومع تضخم املنظمات وتضخم حجم املعلومات فيها فإن االجتاه السائد اآلن هو حنو إنشاء نظام آخر يتفرع 

: هاين شحادة اخلوري. DSS (Decision Support System)(من نظام املعلومات اإلدارية يسمى نظام دعم القرارات 

1998 ،27..(  
ا) 2000(علومات اإلدارية يف تعريفه هلا وقد أشار عماد الصباغ الذي نظم امل جمموعة من األفراد : "على أ

ا تقبل مواد البيانات بوصفها  واإلجراءات واملصادر أو املواد اليت جتمع وحتول وتثبت املعلومات يف املنظمة، وأ
  )..79، 2009: نأمحد اخلطيب وخالد زيغا. (مدخالت وتقوم مبعاجلتها بوصفها منتجات واملخرجات هي املعلومات

كما ميكن تعريف نظام املعلومات اخلاص مبنظمة األعمال على أنه جمموعة متكاملة من العناصر املادية 
دف تسهيل اجناز الوظائف التشغيلية، كما يهدف أيضا إىل تدعيم عملية اختاذ القرارات  والبشرية اليت تعمل معا 

عصام حممد . (ا املديرون يف ختطيط عمليات املنظمة والرقابة عليهافيها من خالل توفري املعلومات اليت حيتاج إليه

  )..159، 2006: البحيصي
وبالتايل فنظام املعلومات هو مزيج بني العناصر املادية واألخرى البشرية اليت متتزج مع بعضها البعض بغية 

االتسهيل يف الوظائف التشغيلية يف املنظمة، وكذا التسهيل من عملية اختاذ الق   .رارات 
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  :قاعدة البيانات -م
لقد كان لتنامي تكنولوجيا املعلومات أيضا بروز العديد من املفاهيم األخرى اليت مل تكن متداولة على نطاق 
واسع واليت منها أيضا قاعدة البيانات هذه األخرية اليت حضيت هي األخرى سلسلة من احملاوالت الساعية لضبط 

  :منها ما يلياملفهوم واليت نذكر 
ا جتمع من البيانات ذات العالقة املتبادلة فيما بينها واملخزنة معا  James Martinعرفها جيمس مارتني  على أ

بدون زيادة غري ضرورية أو ضارة الستخدامها يف تطبيقات متعددة، ويتم ختزين البيانات حبيث تكون مستقلة عن 
ويتم استخدام أساليب شائعة وحمكمة إلضافة بيانات جديدة، ويف الربامج اليت تقوم باستخدام هذه البيانات 

تعديل واسرتجاع البيانات املخزنة يف قاعدة البيانات وتكون هذه البيانات يف شكل بنائي حبيث ميكن أن تعطي 
نات أساسا من أجل تطوير التطبيقات يف املستقبل ويقال أن النظام الواحد ميكن أن يشمل جمموعة من قواعد البيا

  )..95، 1991: حممد السعيد خشبة. (إذا كانت هذه القواعد منفصلة متاما يف البناء اخلاص بكل منها
ويعد اسم قاعدة البيانات غري مألوف لإلنسان العادي البعيد عن جمال احلاسب، إالّ أن كل إنسان يقابل 

مثال فإنه يتعامل مع قاعدة البيانات،  قواعد البيانات بصورة يومية، حيث أن اإلنسان عند حبثه يف دليل اهلاتف
وعندما يقوم بتسجيل بيانات خاصة باملعارف واألصدقاء يف نوتة معينة للرجوع إليها عند احلاجة فإنه ينشئ 

  .قاعدة البيانات
وميكن تعريف قاعدة البيانات أيضا على جتميع لكمية كبرية من املعلومات أو البيانات وعرضها بطريقة تسهل 

  )..75، 2005: جعفر القاسم. (دة منها، وهي من احدث األساليب املعاصرة لتخزين واسرتجاع املعلوماتاالستفا
  :وتسعى قاعدة البيانات لتحقيق األهداف التالية

ختزين كافة املعلومات لكل أنشطة جهة معينة بطريقة متكاملة ودقيقة وتصنيف وتنظيم هذه البيانات لتسهيل  -1
 .اسرتجاعها مستقبال

بعة التغريات على مستوى البيانات املخزنة وإدخال التعديالت عليها لتكون حاضرة بصورة جيدة وقت متا -2
 .االستخدام

ختزن قواعد البيانات كم هائل من البيانات اليت يعجز البشر عنها وكذا إجراء بعض املعاجلات اليت ال ميكن  -3
 .إجرائها يدويا

 .تساعد على خزن البيانات بطريقة متكاملة -4
 .تساهم يف حتقيق السرية الكاملة للبيانات املخزنة يف هذه القواعد -5
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ا تتميز بعدة وظائف خلدمة املستفيد منها واليت ميكن  أما عن األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها إضافة لكو
  :ذكرها يف التايل

 .إضافة معلومات أو بيانات إىل امللف -1
 .حذف البيانات القدمية اليت مل يعد هلا حاجة -2
 .تغيري بيانات موجودة تبعا ملعلومات مت استحداثها -3
 .البحث عن معلومات حمددة -4
 .ترتيب وتنظيم البيانات داخل امللف -5
 .عرض البيانات يف شكل تقارير أو مناذج منظمة -6
موع الفرعي، املتوسط احلسايب للبيانات املطلوبة -7 موع النهائي أو ا  .حساب ا

ارة عن جمموعة منظمة من بيانات ومعلومات مرتبطة مع بعضها بنسق كما أن قاعدة البيانات أيضا هي عب
معني بغرض تأمني حاجات حمددة من متطلبات املستفيدين، وتشتمل قاعدة البيانات على وحدات وأجزاء هلا 

ا املختلفة اليت تبدأ من مصطلح البت أو البايت مث احلقل وتنتهي بالقيود أو التسجيالت أ ا وارتباطا و تسميا
  )..187، 2002: عامر إبراهيم قنديلجي وإميان فاضل السامرائي. (امللفات

وميكن للتسميات السابقة أن تظهر يف هذا التعريف اآلخر لقاعدة البيانات حيث يرى جان قاعدة البيانات 
ى هي جمموعة من التسجيالت املتماثلة مع عالقات حمددة بني هذه التسجيالت، فقاعدة البيانات تشتمل عل

وميكن تقسيم قواعد البيانات إما إىل قاعدة . سلسلة من التسجيالت اليت ميكن إعادة تقسيمها طبقا للحقول
  )..118، 2003: أمحد أنور بدر. (بيانات مرجعية أو قاعدة بيانات مصدرية

ا ملف املعلومات اليت يتم قراءته آليا وميكن الوصول إليه بواسطة احلاسب وه و أسلوب وتعرف مرة أخرى بأ
فين مستحدث لتخزين واسرتجاع املعلومات يف احلاسب بشكل هيكلي مرتابط وحيتوي بنك املعلومات على قاعدة 
للبيانات أو جمموعة قواعد البيانات للربط بني مداخل بيانات متعددة أو هي مستودع مشرتك للبيانات اليت تبين 

ا وأنشطتها وبراجمها   )..20، 2007: فهمي خوخةأشرف . (عليه أي منظمة قرارا
ويتضح من خالل هذا التعريف أن قاعدة البيانات ترتبط بصورة كبرية باحلاسبات وبالتايل فهي مستحدثة لتقوم 

  .مبجموعة من العمليات اخلاصة مبعاجلة املعلومات
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  :األداء - ن
ف وجهات النظر بني ال يوجد اتفاق بني الباحثني فيما خيص حتديد مفهوم األداء وهذا راجع إىل اختال

ال، واختالف أهدافهم املتوخاة من صياغة تعريف حمدد هلذا املصطلح، فمنهم من  املفكرين والكتاب حول هذا ا
عرفه اعتمادا وانطالقا من املعايري الكمية مستعمال الوسائل التقنية يف التحليل، بينما يذهب فريق آخر إىل اعتبار 

يمية واجتماعية فضال عن اجلوانب االقتصادية، ومن مث ال جيب استخدام األداء مصطلح يتضمن أبعادا تنظ
النسب واألرقام فقط يف التعبري عن هذا املصطلح وما ميكن ذكره يف هذا املقام هو االشتقاق اللغوي ملصطلح 

والذي يعين  Performerوهي بدورها مشتقة من اللغة الالتينية  To Performاألداء املستمد من الكلمة اإلجنليزية 
  )..217، 2010: الشيخ الداوي. (تنفيذ مهمة أو تأدية عمل

ولقد اقتصر مفهوم األداء لدى الكثري من الباحثني على املورد البشري دون غريه من املوارد األخرى حيث 
ا العاملون مهامهم أثناء العمليات اإلنتاجية والعمليات املرافقة: "عرف على أنه هلا باستخدام  الكيفية اليت يؤدي 

وسائل اإلنتاج املتاحة لتوفري مستلزمات اإلنتاج وإلجراء التحويالت الكمية والكيفية املناسبة لطبيعة العملية 
اإلنتاجية عليها، ولتخزينها وتسويقها طبقا للربنامج املسطر واألهداف احملددة للوحدة اإلنتاجية خالل الفرتة الزمنية 

  )..86، 2001: دعبد املليك مزهو ." (املدروسة
تنفيذ شيء مطلوب وميكن اعتبار األداء سلوكا باعتباره الطريقة : األداء بأنه" أوكسفورد"ولقد عرف قاموس 

  )..3، 2002: أمحد سيد مصطفى. (اليت يسلكها الفرد أو اجلماعة ألداء العمل
ل كما جيب أن تنجز، وعليه فهو وقد تطرق أيضا قاموس املوسوعة العاملية لألداء حيث اعتربه بأنه اجناز األعما

ذا  تنفيذ املوظف ملا يطلب منه من أعمال داخل التنظيم الذي ينتمي إليه وبذل خمتلف اجلهود املرتبطة بالقيام 
  )..150، 2012: محداوي عمر وامحد خبوش. (العمل لتحقيق النتائج املتوقعة

بأنه إجناز األعمال كما جيب أن  Encyclopedic World Dictionaryكما ورد كذلك مفهوم األداء يف 
تنجز وهذا ينسجم مع اجتاه بعض الباحثني يف الرتكيز على إسهامات الفرد يف حتقيق أهداف املنظمة من خالل 
درجة حتقيق وإمتام مهام وظيفته، حيث يعرب األداء عن السلوك الذي تقاس به قدرة الفرد على اإلسهام يف حتقيق 

  )..604، 2011: لبشري غوايل وامحد علماويحممد ا. (أهداف املنظمة
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أما . األداء على أنه نتاج السلوك فالسلوك هو النشاط الذي به األفراد F.W. Nikolasيعرفه نيكوالس 
مما جعل احملصلة النهائية خمتلفة عما كانت عليه قبل ذلك . نتاجات السلوك فهي اليت متخضت عن ذلك السلوك

  .السلوك
بأنه عبارة عن مراجعة منظمة ألداء عامل ملهمته حيث  Muchinskyأما تقسيم األداء فقد عرفه ميتشانسكي 
  ).            .6، 2012: ياسني حمجرو اهلامشي لوكيا. (يستخدم هذه األخرية لتقومي فعاليته يف الشغل

ء هو نتاج السلوك الذي يبديه الفرد هذا التعريف يركز بصورة مفرطة على اجلانب السلوكي وذلك باعتبار األدا
  .يف إحدى أوجه النشاط املوكل إليه

ثر الصايف جلهود الفرد اليت تبدأ بالقدرات وإدراك الدور أو املهام، ويعرف كذلك األداء التنظيمي على أنه األ
اجلهد، : كل منويعين هذا أن األداء يف موقف معني ميكن أن ينظر إليه على أنه نتاج للعالقة املتداخلة بني  

  )..92، 2006: صاحل بن نوار. (القدرات، إدراك الدور أو املهام
كما أن األداء أيضا هو سلوك يسهم فيه الفرد يف التعبري عن إسهاماته يف حتقيق أهداف املنظمة على أن 

ناء عبد الكرمي س. (يدعم هذا السلوك ويعزز من قبل غدارة املنظمة ومبا يضمن النوعية واجلودة من خالل التدريب

  )..35، 2005: اخلناق
وبالتايل فهذا التعريف أيضا يرى أن األداء هو عبارة عن سلوك يسلكه العامل داخل التنظيم الذي يعمل على 

ويتم هذا التعزيز والتدعيم من خالل خمتلف برامج التدريب . تعزيز وتدعيم هذا السلوك مبا خيدم أهداف التنظيم
  .فائدة العمالاليت يوجهها التنظيم ل

حيث تشري الكفاءة إىل . وجتدر اإلشارة إىل بعض املفاهيم ذات الصلة واملرتبطة باألداء مثل الكفاءة والفعالية
النسبة بني املدخالت واملخرجات، فكلما كانت املخرجات أعلى من املدخالت كانت الكفاءة أعلى، يف حني 

  .تشري الفعالية إىل األهداف اليت حيققها التنظيم
إن نتائج األداء تساعد يف الكشف عن مالئمة اخلطط واألهداف والسياسات فالربامج ملا هو متاح من املوارد 
اليت ميلكها التنظيم، وكذلك الكشف عن مستوى التنسيق بني خمتلف الوظائف والنشاطات والعمليات وعلى 

  .ا على النحو الالزممدى قدرة املوارد البشرية على القيام باملهام املختلفة املنوطة 
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أما األداء العمل املعريف فيشري إىل أن العمل املعريف هو العمل الذهين املنجز الذي يقوم بإنتاج املعرفة يف 
. االبتكار وإنشاء املعرفة اجلديدة: التأكد من صالحية املعلومات اليت يعتربها اآلخرون معرفة، ثانيا: حالتني، أوال

)Douglas Weider :2001, 43..(  
من خالل هذا يتضح بان األداء املعريف ليس مسألة تكنولوجية أو فنية فحسب، وإمنا هو بالدرجة األوىل 
مسألة إنسانية، حيث أن تكنولوجيا املعلومات هي فقط آليات أو وسيلة دعم سواء يف الوصول إىل املعلومات أو 

  .معاجلتها وفق مناذج حمددة واسرتجاعها بشكل أسرع وأسهل
لى هذا النحو نصل إىل أن األداء هو قدرة الفرد يف اإلسهام يف حتقيق أهداف املنظمة اإلسرتاتيجية من وع

  .خالل مسامهته يف خمتلف العمليات املؤدية إىل ترسيخ وابتكار املعرفة داخل التنظيم الذي ينتمي إليه
  :التنظيم - س

النظام يف خمزون من املوارد املختلفة جلعلها أداة أو آلة التنظيم يف االستعمال العام هو حماولة لوضع نوع من 
. ختدم إدارة معينة تسعى لتحقيق مشروعا معينا، أو تنظيم جمموعة من الرجال يف أن جنعل منها جزءا من جيش ما

عمل  وهذا ما يعين أن جتعل بينهم تراتبية تؤهلهم ألن يكونوا قادرين على التعاون يف حتقيق غاية تشكل القاعدة ل
  .كل واحد منهم حىت لو كان معىن عمله اخلاص ونتيجته تفوت أكثر من متدخل

ويف كل تنظيم من التنظيمات تطرح يف الوقت ذاته قضية التعارف وكذا قضية الرتاتبية ولكن أيا كان شكل هذه 
م بأغراضه وإجراءاته فالتنظي. الرتاتبية، وأيا كانت الوسيلة املفضية إىل التعاون فهي ليست عنيفة وتعسفية وحسب

يهم وفقا لطرائق خاصة ختلف فئات الفاعلني املتشاركني فيه أي أن شروط بقاء التنظيم وكذلك فعاليته هي قدرته 
  )..199، 1986: بوريكو. بودون وف. ر. (على حتفيز املشاركني فيه

مقررة رمسيا، ونسق  ويعرف التنظيم على أنه مجاعة منظمة على مستوى عال تتمتع بأهداف وقواعد ولوائح
األدوار احملدد، ولذلك فإن مصطلح التنظيم الرمسي يعترب أكثر حتديد يف استخدامه من مصطلح اجلماعة الرمسية، 
بينما تعترب كل التنظيمات الرمسية مجاعات رمسية إالّ أنه ال ميكن اعتبار كل اجلماعات الرمسية تنظيمات رمسية 

  )..312، 1997: حممد عاطف غيث. (رى يف التنظيم الرمسي ككرب احلجمحيث ال بد من توفرها على شروط أخ
ويعترب ماكس فيرب أن التنظيم هو السبيل لتنسيق أنشطة البشر وما ينتجونه من سلع بأسلوب مستقر ومستمر 

ت فهي عرب الزمان واملكان وقد أكد فيرب أن منو التنظيمات يعتمد بصورة كبرية على السيطرة والتحكم يف املعلوما
ا ورأى فيرب أن املنظمات تتميز بطبيعتها بنظام تراتيب ومراتيب يف الوقت نفسه . حتتاج إىل ملفات ختتزل فيها ذاكر

  )..409، 2005: أنتوين غدنز. (مع تركز السلطة يف مستوياته العليا
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ا هي السبيل الوحيد  لقد أشار التعريف الذي جاء به فيرب إىل ضرورة املعلومات يف أي تنظيم وذلك لكو
للحفاظ على الذاكرة اخلاصة بالتنظيم، وبالتايل فاملعلومات تشكل جانبا ال يقل أمهية عن اجلوانب األخرى 

  .املشكلة له
ويف عامل اليوم خصوصا يف ظل دراسة موضوع إدارة املعرفة فإن التعاريف املقدمة ملنظمات املعرفة أصبحت 

ا أصبحت أكثر ختصصا نتيجة لالعتماد على تتجاوز التعاريف الكالسيكية العامة هل ذا املصطلح وذلك لكو
  :املعرفة بصورة كثيفة ولذا ميكن أن نعرف منظمات املعرفة على النحو التايل

ا متثل منظمة التعلم اليت متتلك البيئة  Knowledge Organizationمنظمة املعرفة  وفقا للمفهوم املعاصر بأ
ا اإلدارية والتنظيمية ومتتلك الثقافة التنظيمية اليت حتقق التكنولوجية القادرة على ت طبيق سبل إدارة املعرفة يف عمليا

. لألفراد العاملني لديها من خالل تبادل األفكار واملعلومات املسامهة يف إجناز األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة
ى العاملني وحتقيق سبل التكيف للمتغريات فهي املنظمة اليت تستثمر يف الطاقات الفكرية الواضحة والكامنة لد

: خضري كاظم محد. (املستجدة يف خمتلف جماالت املعرفة مث التغيري مبا ينسجم مع متطلبات التحسني والتطوير املستمر

2010 ،30..(  
إدارة وبالتايل فهذا التعريف يركز كثريا على أهم املتطلبات اليت جيب على التنظيم أن يستثمر فيها يف ظل تبين 

ا تشكل أهم املتطلبات اليت تقوم عليها إدارة املعرفة   .املعرفة أل
ا املنظمة اليت فيها كل واحد من العاملني يقوم بتحديد وحل املشكالت، ومبا جيعل  كما ميكن تعريفها بأ

ا على النمو والتعلم وإجن جنم . (از أغراضهااملنظمة قادرة على أن جترب، تغري، حتسن باستمرار من اجل زيادة قدر

  )..267، 2005: عبود جنم
وهذا التعريف يركز بصورة كبرية على املعرفة الضمنية للتنظيم واليت يرتكز فيها االهتمام بصورة كبرية على الفرد 
أو العامل وما ميتلكه هذا األخري من مؤهالت وقدرات جتعله يتعامل مع املشكالت مبهنية واحرتافية بفضل ما 

  .عارف وخرباتميتلكه من م
ا ونقلها، ويصاحب ذلك  Garvinوتنظيمات املعرفة عند جارفني  هي املنظمة املاهرة يف خلق املعرفة واكتسا

ا . تغيري يف السلوك لتتالءم مع املعارف والرؤى اجلديدة ذلك أن إدارة املعرفة تساعد املنظمة على التعلم، كما أ
: عبد احلليم الفاعوري. (عرفة اليت أصبحت اآلن أحد األدوار احليوية للمديرتركز على الثقافة اخلاصة بالشراكة يف امل

2005 ،82..(  
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ا تلك التنظيمات اليت تقوم ببناء أنظمة  Watkins & Golembiewskiأما واتكينز وجوملبويسكي  فرييان بأ
عمليات تغيري مستمرة،  هلا القدرة والقابلية للحصول على املعرفة ضمن خطة طويلة األجل، متكنها من إجراء

  :وبشكل أوضح فهي التنظيمات اليت
ا التنظيمية من أجل االستجابة ملختلف املتغريات  -أ   .تستعني بطاقا
تعمل على تنمية قدرات التعلم الفردي، والذي قد يتطلب منها إجراء تغيريات على هيكلها وثقافتها   - ب 

 .التنظيمية، إضافة إىل تغيري يف تصميم الوظائف
على أرضية واسعة ملشاركة موظفيها ويف بعض األحيان مستهلكيها يف صنع القرارات وتبادل تشتمل   -ج 

 .املعلومات بكل حرية
ا التنظيمية  -د   )..32، 2008: مؤيد سعيد السامل. (تشجع على التفكري النظمي وبناء ذاكر

م كما أن هناك عدد من املفكرين والباحثني ممن جيادل الربط بني منظمة املعرفة ومن ظمات التعلم ويرى بأ
على مسافة واحدة كون أن هناك اجتاه يعرف منظمة التعلم استنادا إىل اجلانب املعريف يف هذا النوع من املنظمات، 
وعلى هذا األساس ميكن أن نعرف منظمات املعرفة من خالل ما تقدمه وتنتجه من انشطة معرفية تتمثل يف 

، 2005: عامر الكبيسي. (توثيق املعرفة، مث تفسريها، وكذا توظيفها لصاحل املنظمةحتصيل املعرفة، توزيع املعرفة، خزن و 

114..(  
وبالتايل فهذا التعريف كذلك يركز على خمتلف العمليات اليت تطبع إدارة املعرفة من إنتاج للمعرفة مث توزيعها 

ا مبا هو متاح مث تأيت عملية تفسري هذه  على خمتلف الفاعلني والوحدات التنظيمية، واحلفاظ عليها عن طريق خز
  .املعرفة على أن يتم يف املقام األخري حماولة تطبيقها واالستفادة منها مبا خيدم املنظمة

ا نوع جديد من املنظمات بدا يف الظهور يف ظل اقتصاد  وهناك تعريف آخر ملنظمة املعرفة يقدمها على أ
ا ختتلف  املعرفة متثل األصول غري امللموسة وكذلك املن تجات غري امللموسة املكون األساسي هلذه املنظمات وأ

ا وذلك  كلية عن تلك املنظمات التقليدية ليس فقط يف األسلوب وإمنا أيضا يف امللكية والغرض وطريقة إدار
  )..Lead Beater, Charles :1998, 375. (بسبب الطبيعة اخلاصة لألصول اليت تستخدمها ونوع املنافسة اليت تواجهها

  
  
  
  
  



  موضوع الدراسة         الفصل األول                                                                                                                  

50 
 

   :الدراسات السابقة: سادسا
ا حيث  ا تفيده يف الكثري من اجلوانب واملراحل اليت مير  تكتسي الدراسات السابقة أمهية كبرية يف البحث أل
ا البحث ابتداء من التفكري يف مشكلة البحث وصوال إىل حتقيق  تعمل على تدعيم خمتلف املسارات اليت مير 

  .النتائج النهائية
ا كل البحوث العلمية اليت أجريت من طرف باحثني متخصصني يف أماكن  وتعرف الدراسات السابقة بأ
وأزمنة حمددة، أو بعبارة أخرى فهي تلك الدراسات والبحوث اليت مت إجنازها حول مشكلة أو موضوع البحث أو 

  )..149، 2006: الطاهر أجغيم. (الرسالة اجلاري إجنازها، واليت حترتم القواعد املنهجية يف البحث العلمي
هذا وقد تطرقت الدراسة للعديد من الدراسات السابقة حيث اعتمدت يف البداية على حماولة العرض املفصل 

  .هلذه الدراسات اليت مت تقسيمها بدورها إىل دراسات أجنبية وأخرى عربية دون إغفال للجانب احمللي
ىل بعض الدراسات وذلك بصورة خمتصرة بعيدة عن التفصيل كما حاولت هذه الدراسة أيضا إىل التطرق إ

ل من الدراسات به   .الذي مت عرض النوع األوّ
ة بالرغم من أن البعض يرى باالختالف املوجود بني  إضافة إىل أن هذه الدراسة قد تطرقت إىل دراسة مشا

ة ا ألجل أن مييز بني ما يعرف بإدارة وقد جاء هذا التصنيف يف هذه الدراسة حتديد. الدراسات السابقة واملشا
املعلومات وبني إدارة املعرفة بالرغم من أن بعض الدارسني ال يفرق بينهما إالّ أن الفرق بينهما يتضح يف بعض 

  .اجلوانب وميكن الكشف عن ذلك من خالل العودة إىل شق الدراسة املتضمن لعرض املفاهيم
  :الدراسة المشابهة

  ة التغيري يف القرن الواحد والعشرينمظاهر املعلومات وإدار 
  حممد السيد الناغي

  ،جامعة املنصورة
  .مل يذكر زمن إجراء الدراسة وهي عبارة عن حبث أكادميي 

  :طبيعة المشكلة
إدارة التغيري يف القرن الواحد والعشرين تواجه واقعا خمتلفا يتسم يف جممله بالتعقيد وخطورة اآلثار املرتتبة على 

  .رات اإلدارية عند استخدام املوارد املتاحة سواء على املستوى اجلزئي أو القطاعي أو املستوى الكلياختاذ القرا
ويتطلب األمر لتوفري إدارة فاعلة للتغيري يف القرن القادم توافر هيكل متطور للمعلومات املقدمة هلذه اإلدارة، 

  .حيث جيب أن تتسم بالصالحية واملصداقية لصناع القرار
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منفعة أو جودة املعلومات املقدمة بقدر ما تكون الفعالية يف إدارة التغيري وبقدر ما حتمله املعلومات من وبقدر 
ال تثور عدة تساؤالت أساسية أمهها   :خماطر بقدر اآلثار السلبية اليت ترتتب عليها ويف هذا ا

 اإلدارة يف القرن القادم؟كيف ميكن احلكم على جودة املعلومات املقدمة لإلدارة يف ضوء طبيعة  -
 ما هي طبيعة املخاطر املرتبطة باملعلومات؟ -
 كيف ميكن اإلقالل إىل أقل حد ممكن من حجم املخاطر؟ -
 ما هو دور كل من معدي املعلومات ومستخدميها يف اإلقالل من هذه املخاطر؟ -

  :هدف الدراسة
املالية منها الالزمة إلدارة التغيري يف القرن  حماولة تبيان طبيعة وأسباب ومصادر وآثار خماطر املعلومات خاصة

ذه اإلدارة خاصة يف قطاع األعمال   .القادم مبا يساهم يف توفري هيكل متطور هلا يف ضوء املتغريات احمليطة 
  :فروض الدراسة

  :حتاول الدراسة اختبار صحة أو خطأ الفروض التالية
ا -  .املعلومات املالية تتسم دائما بوجود خماطر 
 .خماطر املعلومات املالية ناشئة من معدي املعلومات -
 .خماطر املعلومات املالية تنشأ عند استخدام هذه املعلومات -
 .خماطر املعلومات املالية تظهر يف وسيلة نقلها إىل املستخدمني -

  :حدود الدراسة
دم يف قطاع األعمال مهما  الدراسة يف هذا البحث قاصرة على املعلومات الالزمة إلدارة التغيري يف القرن القا

  .كانت طبيعة النشاط يف هذا القطاع
   :النتائج والتوصيات

تناولت الدراسة حتليال لطبعة خماطر املعلومات الالزمة إلدارة التغيري يف القرن الواحد والعشرين، وانتهت الدراسة 
  :إىل جمموعة من النتائج األساسية أمهها

والعشرين تعمل يف ظروف أكثر تعقيدا وسرعة يف التغيري مما يتطلب توافر إدارة التغيري يف القرن الواحد  -
 .اسرتاتيجيات تتميز بالكفاءة لتحقيق اهلدف من إدارة التغيري

املعلومات اليت تقدم حاليا وخاصة الواردة ضمن القوائم املالية املتعاون عليها بني احملاسبني ال تكفي لتلبية  -
من حيث الكم أو النوع أو التوقيت أو القابلة للفهم مما يفقدها كثريا من خصائص  احتياجات إدارة التغيري سواء

 .اجلودة املعلقة عليها
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خماطر املعلومات تتطلب حتليال لطبيعتها واآلثار املرتتبة عليها واختاذ األساليب الكفيلة بتخفيض هذه املخاطر  -
 .إىل أقل حد ممكن

ير املعلومات للمستخدمني هلا بشكل واضح، وكيفية التعامل مع ضرورة اإلفصاح عن متطلبات استخدام تقار  -
 .هذه املعلومات

توفري جمموعة من الضمانات الستخدام تقارير املعلومات سواء من حيث فرتة الضمان والتعويض عن اآلثار  -
 .السلبية ملخاطر املعلومات يف إدارة التغيري

 .لتنبؤ مبا يزيد من القدرة التنبؤية للمعلوماتاستخدام أساليب متطورة لرفع مستوى كفاءة عمليات ا -
  :الدراسات السابقة

  :األجنبية اتالدراس
    Mc Adam 2000 :دراسة 

تشري الدراسة إىل أن الزيادة املستمرة يف ضغوط املنافسة اخلارجية تلزم املنظمات لتصبح قادرة على االبتكار 
  .ميكن اإلشارة إليه على أنه إدارة املعرفةحيث أن جتسيد وتكوين املعرفة مرحه االبتكار والذي 

  :ويف هذا الصدد حددت الدراسة ثالثة تقسيمات لالبتكار وضعت كنموذج لدراسات سابقة متثلت يف
 .اإلدارة اإلسرتاتيجية لالبتكار -1
 .إدارة االبتكار متثل تغري أويل أو متهيدي -2
 .االبتكار من خالل خلق وتطبيق املعرفة -3

التقسيم الثالث متناولة إياه بالتفصيل مستهدفة وضع منوذج قابل للتطبيق يربط بني  وقد ركزت الدراسة على
  .االبتكار وخلق املعرفة

  :نتائج الدراسة
استخدمت الدراسة منهجية االعتماد على مصدرين مها املقاالت ذات الصلة باملوضوع، إضافة إىل ورشات 

نتائج، حيث قسمت عملية خلق املعرفة يف عالقتها العمل للمختصني يف إدارة املعرفة ألجل الوصول إىل 
  :باالبتكار إىل أربعة مراحل هي

 :نتائج متعلقة بإنشاء وتكوين املعرفة واالبتكار .1
 .تكوين املعرفة هو نقطة الفتح لبوابة االبتكار -
 .املعرفة هي كيف نكشف اإلمكانيات واالختيارات املتاحة األخرى -
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بتكار جيب أن تكون أكثر اتساعا من النموذج الظاهري لتكوين املعرفة قيادة املعرفة لتحقيق طفرة يف اال -
 .العلمية

 .إنشاء وتكوين املعرفة يقود إىل االبتكار اعتمادا على بناء املعرفة اجتماعيا إضافة إىل بناء املعرفة العلمية -
 .بناء وتكوين املعرفة اجتماعيا يتضمن كال النوعني للمعرفة الضمنية والصرحية -
 .رفة الضمنية مؤثرة جتعل املنظمات تتصف بالديناميكيةاملع -
 :نتائج متعلقة بتجسيد املعرفة واالبتكار .2
تأخذ املعرفة اجلديدة طريقها داخل املنظمة لتحقيق اإلبداع من خالل اخلربات والقدرة على استشراف املستقبل  -

 .واالتصاالت الفعالة للعاملني
 .ينعكس ذلك يف اهليكل التنظيمي للمنظمة ينتج االبتكار من جتسيد املعرفة حينما -
ضرورة أن يعكس اهليكل التنظيمي وجود مزيج من االتصاالت من أعلى إىل أسفل، ومن أسفل إىل أعلى  -

 .األمر الذي يساعد على إعداد وجتهيز خمزون معريف لتمكني العاملني من التواصل واختاذ قرارات سريعة وفعالة
شكلة ثقافية خصوصا إذا تعلق األمر باخلوف كون أن األخطاء متثل جزءا جيب املعرفة متثل قوة كما متثل م -

 .تقبله من عملية االبتكار
 .التأكيد على احلاجة الضرورية إلعالم وتعريف العاملني بأن جتسيد املعرفة يزيد من االبتكار -
 .التأكيد على دور حاملي املعرفة للمساعدة يف جتسيد كل من املعرفة واالبتكار -
التأكيد على أن عملية التجسيد ذات صلة بتحويل املعرفة الضمنية إىل معرفة جمسدة خالل التفاعل  -

 .االجتماعي حلاملي املعرفة
 :نتائج متعلقة بنشر املعرفة واالبتكار .3
 .ميثل التعاون عنصرا ذات أمهية بالغة لالبتكار خالل نشر املعرفة -
 .جيدة للمنظمة للحصول على املعرفة أفضل طريقة لنشر املعرفة هي وجود إسرتاتيجية -
 .توفر املعلومات ووصوهلا إىل األفراد يساهم يف نشر املعرفة يف خمتلف املواقع التنظيمية -
 :نتائج متعلقة بفوائد واستخدامات املعرفة واالبتكار .4
 .تتقود املعرفة إىل االبتكار طريقة جيدة للنظر إىل األشياء ويكون ذلك يف صورة افرتاضات، تساؤال -
ا بوابة االبتكار -  .اإلدارة الفعالة للمعرفة تبدو وكأ
 .إدارة املعرفة شرط ضروري لالبتكار -
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املعرفة قوة خالقة متكن من التحفيز حنو الثقة واإلخالص للمنظمة والثقة بالنفس عالوة على التحفيز حنو  -
 .  االبتكار

  .إدارة املعارف يف منظومة األمم املتحدةدراسة 
  .رابورةخوان لويس ال

  :زمان ومكان الدراسة
، من قبل املفتش 2008جنيف السويسرية يف العام  مبدينة أجريت هذه الدراسة من قبل منظمة األمم املتحدة

  .، يف إطار دراسة ميدانية للمنظمةخوان لويس الرابورة
  :إشكالية الدراسة

ا منظمة معقدة تنطلق هذه الدراسة من حماولة التطرق إىل ظاهرتان متالزمتان تأثران  يف الطريقة اليت تعمل 
حيث أن الظاهرة األوىل تتجسد يف التقدم الكبري يف تكنولوجيات املعلومات ، ومتعددة األبعاد مثل األمم املتحدة

واالتصاالت اليت تعطي ملؤسسات املنظمة فرصة إدارة كمية كبرية من املعلومات وختزينها وجتهيزها وحتليلها ونشرها 
  .املناسبيف الوقت 

ا الذاكرة املؤسسية وحتفظ  يف حني أن الظاهرة الثانية فتتعلق حبفظ الذاكرة املؤسسية والطريقة اليت تسجل 
  .وتنشر مما يؤثر كفاءة املؤسسات

   :منهجية الدراسة
املة إىل مرحلتني، حيث أجريت يف املرحلة األوىل دراسة استقصائية ش دراسةتنقسم املنهجية املتبعة يف إعداد ال

  .ملا نشر حول موضوع إدارة املعرفة ملعرفة أحداث تطورات املفهوم
يف حني أن املرحلة الثانية شهدت مجع البيانات من خالل استخدام ثالثة استبيانات عممت على الوكاالت 

ا من بني املتخصصة، وأرسل استبيان إىل املؤسسات، بينما االستبيان الثالث أرسل إىل ثالثة أفراد اختريوا عشوائي
  .املسؤولني اإلداريني يف كل مؤسسة من املؤسسات املشاركة

ل تصميما يرمي إىل تقييم املقصود حاليا مبفهوم إدارة املعرفة لدى جمموع أفراد  وقد صمم االستبيان األوّ
  :املؤسسات اليت مشلتها الدراسة االستقصائية، أما هدف االستبيان الثاين فهو التثبت مما يلي

مشرتك ملصطلح إدارة املعرفة، ومما تتكون منه إدارة املعرفة والنظرة إىل ضرورة تطبيق إدارة املعارف يف  وجود فهم
خمتلف مؤسسات منظومة األمم املتحدة، وفهم ما تقوم عليه إدارة املعارف من اسرتاتيجيات وبىن ومبادرات 

ت، والعوامل املساندة والعوائق القائمة يف سبيل تطوير والدوائر الرمسية وغري الرمسية املستخدمة يف تنفيذ هذه املبادرا
  .أنشطة إدارة املعارف وما إليها



  موضوع الدراسة         الفصل األول                                                                                                                  

55 
 

أما االستبيان الثالث فقد استخدم لغرض حتديد مبادرات غري رمسية والتحقق من اآلراء والتصورات املتعلقة 
  .بإدارة املعرفة لدى األفراد الذين يتولون مسؤوليات إدارية

  .البيانات احملصل عليها عن طريق االستبيانات والتحقق من صالحيتها وبعد ذلك جرى حتليل
  :وقد مشلت هذه الدراسة املنظمات التالية

 .منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة -
 .الوكالة الدولية للطاقة الذرية -
 .منظمة الطريان املدين الدويل -
 .منظمة العمل الدولية -
 .املنظمة الدولية للمالحة البحرية -
 .ركز التجارة الدوليةم -
 .االحتاد الدويل لالتصاالت -
 .االيدز/برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة -
 .منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة -
 .منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية -
 .مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع -
 .املنظمة العاملية للسياحة -
 .االحتاد الربيدي العاملي -
 .برنامج األغذية العاملية -
 .منظمة الصحة العاملية -
 .املنظمة العاملية للملكية الفكرية -
 .املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية -
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  :أهم نتائج الدراسة
ختالف يف سياق منظومة األمم املتحدة درجة متدنية وختتلف النظرة إىل إدارة املعارف با" املعرفة"درجة فهم  -1

املنظمات، فهناك مستويات فكرية متباينة يف فهم إدارة املعارف ودورها وأمهيتها يف منظمة من املنظمات، ويف 
 .منظومة األمم املتحدة

مفهوم إدارة املعارف مفهوم واسع ينطوي على عمليات حتديد ومجع املعلومات واملعارف ذات الصلة املوجودة  -2
ا فهي يف الوقت احلاضر وتصنيفها وختزي نها، ونشرها يف الوقت املناسب وحتديثها، أما ختزين املعارف وإدار

مكلفة، كما أن حجم املعلومات واملعارف املوجودة يف منظومة األمم املتحدة ضخم، وبالتايل زيادة الكفاءة يف 
 .الغري مهمةمنظمة من املنظمات تقتضي تضمني حتديث املعارف من خالل إلغاء أنشطة جتميع وإدارة املعارف 

ما زالت إدارة املعارف يف منظومة األمم املتحدة يف مراحلها األوىل، وحالة تطور إدارة املعارف يف األمانة  -3
ا حالة تطور إدارة املعارف يف سائر هيئات منظومة األمم املتحدة  .العامة هي اليت تقارن 

خمتلفة وغري مرتابطة إلدارة املعارف وهذه توجد يف منظومة األمم املتحدة يف الوقت احلاضر مشاريع عديدة  -4
املشاريع هي بوجه عام نتيجة مبادرات شخصية وخاصة، وليست جزءا من إسرتاتيجية شاملة وضعت إلدارة 

 .املعارف
يف حالة اضطالع كل منظمة باالستعراض الشامل لنوعية املعارف املطلوبة وجسدت نتائجها يف إسرتاتيجية،  -5

اء عمليات جتميع وجتهيز ونشر املعلومات اليت يقل الطلب عليها حاضرا ويف أمكن حتقيق وفورات عن  طريق إ
اليت يواجهها حاليا مستخدمو هذه املعلومات أو املتوقع مواجهتها يف " فجوات املعلومات"املقابل فتحليل 

يها منظمة ما، واملوارد املستقبل القريب من شأنه مساعدة حتسني طرق حتديد أنواع وجماالت املعارف اليت حتتاج إل
 .اليت ميكن توجيهها حنو أغراض جتميع تلك املعلومات

غاية إدارة املعارف هي حتسني أداء املنظمات واملوظفني ومجيع املنظمات املشمولة باملسح تغض الطرف عن  -6
ا عامال مهما من عوا مل حتسني أداء النهج احلايل غري املنظم إلدارة املعارف وترى قيمتها احملتملة، واعترب

املنظمات، وترى يف إدارة املعارف أيضا أداة ميكن أن تسهل وتغري الثقافة اإلدارية القائمة وأن جتعل االبتكار 
 .لديها، فمن خالل تزايد املعارف تزايدا مطردا يف حال تبادهلا، يسهم ذلك يف حتسني أداء املنظمات

القيمة يف منظومة األمم املتحدة، وهو معارفها، يعترب عامال حامسا االنتفاع الفعال بواحد من املوارد األساسية  -7
  .من عوامل بلوغ األهداف يف خمتلف هيئات املنظومة
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  Bhatt، 1998دراسة بات 
  :هدف الدراسة

أجريت هذه الدراسة يف منظمتني لإلمدادات الطبية مبنطقة فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية مستهدفة 
على املعرفة وكذا إدارة املعرفة مربزة أمهية البعد االجتماعي يف عملية خلق املعرفة، إضافة إىل البعد  تسليط الضوء

الفين املتمثل يف التكنولوجيا املتقدمة واملتوافرة لدى غالبية منظمات األعمال اليوم، كما أبرزت التأكيد على أمهية 
  .ية والضرورية لعملية خلق املعرفةبعض املبادئ املتعارف عليها للنظم االجتماعية الفن

   :نتائج الدراسة
  :استخلصت الدراسة عّدة نتائج هي

أن النظم الفنية ضرورية خللق املعرفة وأن املنظمة ال تستطيع منع ذلك، وهي أيضا تنتج خربة الفرد والعالقات  -1
خالل وضع لوغاريتمات وقواعد  االجتماعية، كون إن إدارة املعرفة على املستوى الفين غالبا ما يتم تنفيذها من

ا  ا ذات تفاعل مشرتك كما أ وهياكل حمددة، ولكن املعرفة املبنية على العاملني ال تتوفر على هيكل حمدد كو
 .ناجتة بصورة طبيعية ومبدعة

وإلدارة املعرفة على حنو . اختالف معاين ومصطلحات اعتمادا على اخلصائص التارخيية، الثقافية الشخصية -2
جيب أن يكون هناك انتباه كاف والزم لالستفادة من التاريخ التنظيمي، الثقافة التنظيمية املالية، واخلصائص  فعال

األمر الذي يعين أنه قبل العملية اإلدارية جيب أخذ عدة خطوات إلدارة املعرفة أمهها حماولة تطوير . الشخصية
 .وتعزيز مناخ الثقة واالنفتاح على اآلخرين واسرتضائهم

النظام الفين هو نظام جامد وحمدود يف خلقه ملخزون املعرفة، أما النظام االجتماعي فهو نظام مستنبط ومرن  -3
 .وميكن عن طريقه خلق خمزون معريف غري حمدود

ألجل احملافظة على العالقات االجتماعية باملنظمات فإن عملية توليد وخلق املعرفة يتم من خالل املوز  -4
 .ائر املستهدفة لتوضيح الوحدة والتجانس بني أعضاء املنظمةوجمموعة الطقوس والشع
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  :العربية اتالدراس
  .دور إدارة املعرفة يف رفع كفاءة أداء املنظمات

  .دراسة ميدانية على شركات الصناعات التحويلية اخلاصة بدمشق
  سليمان الفارس
  .جامعة دمشق كلية االقتصاد

  :زمن ومكان الدراسة
، وقد 1991أجريت هذه الدراسة على عشر شركات حديثة أنشئت وفقا لقانون تشجيع االستثمار بسوريا عام 

  ).2007-2003(مشلت هذه الدراسة مدة زمنية قدرها مخس سنوات 
  :مشكلة الدراسة

ا على توظيف مواردها يف  يتطلب جناح منظمات األعمال مواكبة كل ما هو جديد يف اإلدارة ويف قدر
اطات حتصل من خالهلا على خمرجات تسهم يف بقائها ومنوها، ويضمن هلا الوصول إىل مراكز متقدمة يف نش

ا تستطيع اإلمساك . املنافسة والريادة واإلبداع فعندما تتمكن املنظمات من بلورة أفكارها املتعلقة بإدارة املعرفة فإ
  :اختصارا ميكن حصر مشكلة الدراسة بالتساؤالت اآلتيةو . بزمام املبادرة وأن جتسد ذلك يف الواقع بنتائج مميزة

ما مدى إدراك القيادات اإلدارية يف الشركات الصناعية التحويلية العاملة يف حمافظة دمشق وريفها ملفهوم  -1
 .إدارة وأمهية إدارة املعرفة وأثرها يف كفاءة األداء

ا الوظيفية عن كيف ميكن االستفادة من استخدام عناصر إدارة املعرفة يف رفع   -2 كفاءة أداء الشركات ونشاطا
ا الداخلية املتصلة باجلوانب التشغيلية ويف حتقيق رضا زبائنها الداخليني واخلارجيني؟  طريق حتسني عمليا

كيف ميكن جتسيد العالقة بني إدارة املعرفة بعناصرها املختلفة يف التعلم والنمو، ومن مث يف اإلبداع املنظمي  -3
ة األساس يف رفع كفاءة استخدام املوارد االقتصادية، وانعكاس ذلك على اجلوانب املالية واإلنتاجية بوصفه القاعد

 .يف تلك الشركات
  :فرضيات الدراسة

اعتمدت الدراسة على ثالث فرضيات تتوجه لتحديد العالقة بني متغريات إدارة املعرفة مبتغري األداء ومبكوناته 
  :تتعلق بتأثري إدارة املعرفة باحملور املايل، وذلك على النحو التايلالثالثة الستحالة مجع بيانات 

  .وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني عمليات إدارة املعرفة ومستوى األداء: الفرضية األوىل -
  .وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني ثقافة إدارة املعرفة وبني مستوى األداء: الفرضية الثانية -
  .وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني فريق املعرفة ومستوى األداء: الفرضية الثالثة -
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  :منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات
اتبعت الدراسة أسلوب املنهج الوصفي التحليلي جلمع البيانات وتبويبها وعرضها وحتليلها وتفسريها، واستخدم 

وأسلوب املقابالت احملددة مع ذوي . املكتبية واالنرتنت يف اجلزء النظريجلمع البيانات واملعلومات املصادر 
  .االختصاص واملديرين يف املستويني األعلى واألوسط من التنظيم، وقد كان الرتكيز على أسلوب اإلستبانة

  :مجتمع الدراسة وعينتها
والنسيجية واأللبسة يف مدينة شركة صناعية تعمل يف جمال الصناعات الغذائية  42يتألف جمتمع الدراسة من 

  .عامل 25 دمشق وريفها وهي شركات متوسطة وكبرية حبجم ال يقل عدد العاملني فيها عن
وقد كانت العينة عددية وفقا للمعايري املعتمدة من قبل وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق، وهي شركات تتبع 

دراسة املديرين العامني ومديري اإلدارات ورؤساء األقسام وقد مشلت ال. أساليب علمية حديثة يف اإلدارة واإلنتاج
  .وعدد من ذوي االختصاص يف عشر شركات

استمارات  8استعيد منها  %82ما نسبته  152لكل شركة، استعيد منها  18استمارة بواقع  180وقد وزعت 
يب اإلحصائية املالئمة استمارة وقد مت استخدام األدوات واألسال 144حيث بلغ عدد االستمارات اليت حللت 

وعوجلت  «+» اختبار . مثل الوسط احلسايب االحنراف املعياري، معامل االختالف، االحندار املتعدد النسب
   ).spss(البيانات باستخدام الربنامج اإلحصائي 

  :نتائج الدراسة
  :خلصت الدراسة إىل النتائج التالية

جانبه التطبيقي يعمل على توفري قدرات واسعة ملنظمات  متثل إدارة املعرفة حقال علميا حديثا وال سيما -1
عمليات إدارة املعرفة، وثقافة إدارة : األعمال يف التميز والتفوق والريادة واإلبداع يف إطار عناصره الرئيسية الثالثة

  .املعرفة، وفريق املعرفة
يات الداخلية وحمور الزبائن، وحمور احملور املايل، حمور العمل: يتكون األداء املنظمي من أربعة حماور أساسية -2

. التعلم والنمو وقد مت األخذ باحملاور الثالثة األخرية بوصفها تسهم بصورة غري مباشرة يف حتقيق الرحبية والعائد
  ).اجلانب املايل(
تم بالقدر  -3 تعتمد الشركات عينة الدراسة يف خزن املعرفة الظاهرة على السجالت والوثائق واحلواسب وال 
  .كايف خبزن املعرفة الضمنيةال
ال تقوم الشركات موضع الدراسة بإعطاء قدر كاف من احلرية للعاملني وخاصة املختصني منهم، وال تسعى  -4

  .لتعيني مديري معرفة جيدين
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ا اإلدارية بشبكة حواسب، وتعمل جاهدة على حتديث نظام  -5 تقوم الشركات باالعتماد على ربط وحدا
ا تستجيب سريعا لتغريات الثقافة املعلومات وتطويره، كما   .وأ

تبني وجود حتسني وتطوير يف حمور العمليات الداخلية، كأحد حماور األداء، بنسبته أكرب من حموري التعلم  -6
  .والنمو والزبائن

أجرت الشركات عينة الدراسة تغيريات عديدة خالل مدة الدراسة على هياكلها التنظيمية والوظيفية وعلى  -7
  .ساليب والوسائل والربامجاستخدام األ

بينت الدراسة العملية وجود عالقة ارتباط قوية وذات داللة إحصائية بني متغريي إدارة املعرفة واألداء، إذ أن  -8
أي حتسني يف تطبيق أصول إدارة املعرفة ومبادئها ال بد أن ينعكس إجيابا على رفع كفاءة األداء، ومن جهة أخرى 

  .عالقة بني كل عنصر من عناصر إدارة املعرفة وبني كل حمور من حماور األداءبينت الدراسة على وجود 
  2002دراسة عبد العزيز رفاعي 

تقييم دور العمليات االجتماعية التجسيدية التوافقية الذاتية يف خلق املعرفة وأثرها على العملية  :إدارة المعرفة
  االبتكارية 

  .الدوائيةدراسة ميدانية على قطاع الصناعات 
  حممود عبد العزيز رفاعي

  جامعة عني مشس
  :عرض الدراسة

شركة إلنتاج األدوية يف مصور مقسمة إىل  11، وقد مشلت هذه الدراسة 2002أجريت هذه الدراسة سنة 
وتتلخص مشكلة الدراسة يف . ثالث قطاعات وهي قطاع األعمال العام والقطاع االستشاري والقطاع اخلاص

  :التايل
صناعة األدوية يف مصر من صعوبات قد ترهن مستقبلها، حيث قامت منذ بدايتها على تعبئة تعاين 

الكيماويات املثورة من مصانع متواضعة املستوى الخنفاض سعرها وبعد التعبئة تسوق بأسعار مرتفعة دون 
  .ت العلمية والفنية املتاحةاالستفادة من ارتفاع األسعار يف حماولة تصنيع الكيماويات الدوائية رغم وجود اإلمكانيا

وعلى الرغم من ذلك فقد تركزت معظم البحوث يف هذا القطاع يف جمال صناعة الدواء وتشكيل األدوية ونقل 
  .طرق التصنيع لرتكيب أدوية مماثلة لألدوية العاملية املستوردة
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ة البحوث والتطوير، وعدم إذ أن املشكلة األكثر إحلاحا أمام شركات اإلنتاج األدوية يف مصر اآلن هي مشكل
حيث يرتبط األمر بإمكانيات خلق وإدارة املعرفة . القدرة على إنتاج أشكال صيدلية جديدة وطرق تضيع مبتكرة

  .املتاحة لدى الشركات العاملية يف قطاع الصناعات الدوائية يف مصر
رفة جديدة فنية وإدارية ومن مث فاملشكلة تكمن يف ضعف قدرة شركات إنتاج األدوية على خلق وتكوين مع

  .اعتمادا على العمليات االجتماعية والتجسيدية والتوافقية والذاتية واستخدامها يف ابتكار منتجات جديدة
  :متغيرات الدراسة

  :جاءت متغريات الدراسة كما يلي
  :املتغريات املستقلة  - أ

  .العملية االجتماعية
  .العملية التجسيدية

  .العملية التوافقية
  .الذاتيةالعملية 

  :املتغريات التابعة  -  ب
املتغري التابع للعمليات السابقة هو خلق املعرفة ومن مث العملية االبتكارية اليت حتول تلك املعرفة إىل استخدامات 

  .مفيدة
  :فروض الدراسة

  :انطلقت الدراسة من الفروض التالية
حسب نوع القطاع واملستوى اإلداري بالشركات ال توجد اختالفات للمتغريات املتعلقة خبلق املعرفة : الفرض األول
  .حمل الدراسة

ال توجد اختالفات للعملية االبتكارية حسب نوع القطاع واملستوى اإلداري بالشركات حمل : الفرض الثاين
  .الدراسة

  .الدراسةال يوجد تأثري للمتغريات املتعلقة خبلق املعرفة على العملية االبتكارية بالشركات حمل : الفرض الثالث
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  :منهج الدراسة
  :استخدم الباحث يف إعداد الدراسة ما يلي

  :األسلوب الوصفي التحليلي لوضع اإلطار النظري للبحث، معتمًدا على املصادر التالية -1
  .الكتب واملراجع العربية واألجنبية  - أ

  .الدوريات و النشرات واإلحصاءات الرمسية  -  ب
  .األحباث املنشورة وغري املنشورة -ج
وقد اعتمدت على التحليل اإلحصائي الستجابات العينة حمل الدراسة واليت متثلت يف : راسة امليدانيةالد -2

  .مستوى اإلدارة العليا، ومستوى اإلدارة الوسطى بالشركات حمل الدراسة: مستويني مها
  :مجتمع وعينة الدراسة

 :شركة لصناعة الدواء يف مصر موزعة كاآليت 11حيث مشلت الدراسة : مجتمع الدراسة  -1
  :قطاع األعمال العام  - أ

 .شركة القاهرة لألدوية -
 .شركة النيل لألدوية -
 .شركة ممفيس لألدوية -
 .الشركة العربية لألدوية -
 .شركة مصر للمستحضرات الطبية -
  : القطاع االستثماري - ب
 .شركة جالكسو مسيث كالين -
 .شركة املهن الطبية لألدوية -
 .آمون لألدويةشركة  -
  :القطاع اخلاص -ج
 .شركة فايزر مصر -
 .شركة نوفارتس فارما -
 .شركة أمينتس فارما -
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   :عينة الدراسة  -2
تتكون عينة الدراسة من العاملني يف املستويات اإلدارية العليا والوسطى واليت تتمثل يف مستوى رئيس قطاع 

م أكثر قدرة من وخبري واستشاري ومدير عام ومدير إدارة لكون هؤالء من  ذوي اخلربات العلمية واملهنية، وكو
ا واستخدامها يف العملية االبتكارية لتطوير املنتجات اجلديدة  .غريهم غلى خلق املعرفة وإدار

  .%90وحدود ثقة  %5ويتم حتديد عينة البحث بنسبة 
  :وميكن حتديد العدد اإلمجايل لكل مستوى أو طبقة املختار كعينة وفقا للتوزيع التايل

  
  

  
  .ومن مث ميكن حتديد نصيب كل قطاع من القطاعات حتت الدراسة من كل مستوى إداري

  :نتائج الدراسة
  :نتائج متعلقة بالعملية االجتماعية: أوال
 .متيز القطاع اخلاص واالستثماري يف متغري العملية االجتماعية -
 .وذلك بالقطاع اخلاص واالستثماري يف متغري العملية االجتماعية) إدارة عليا(متيز املستوى اإلداري األول  -

على خلق املعرفة باالعتماد على العناصر  وهو ما يعين قدرة هذا القطاع خصوصا يف مستوى اإلدارة العليا
  .ومن مث حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة ضمنية أيضا. املكونة للعملية االجتماعية

  :نتائج متعلقة بالعملية التجسيدية: ثانيا
 .متيز القطاع اخلاص واالستثماري يف العملية التجسيدية -
ثماري، يليه مستوى اإلدارة الوسطى بالقطاع اخلاص متيز مستوى اإلدارة العليا بالقطاع اخلاص واالست -

 .واالستثماري مث مستوى اإلدارة العليا بقطاع األعمال العام مث مستوى اإلدارة الوسطى بقطاع األعمال العام
مما يوضح قدرة القطاع اخلاص واالستثماري مبستوييه على خلق املعرفة باالعتماد على العناصر املكونة للعملية 

  .ومن مث حتويل املعرفة من ضمنية إىل واضحة. ديةالتجسي
  :نتائج متعلقة بالعملية التوافقية :ثالثا

واإلدارة الوسطى بالقطاع اخلاص واالستثماري، يلي ذلك متيز املستوى اإلدارة . متيز كل من اإلدارة العليا -
 .الوسطى واإلدارة العليا بقطاع األعمال العام يف متغري العملية التوافقية

385 x  42  
 =العلیامستوى اإلدارة   .مفردة تقریبا 160=   100

385 x  58
 =مستوى اإلدارة الوسطى  .مفردة تقریبا 225=   100
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وهو ما يعين قدرة القطاع اخلاص واالستثماري مبستوييه على خلق املعرفة اعتمادا على العناصر املكونة للعملية 
  .ومن مث حتويل املعرفة الواضحة إىل معرفة واضحة أيًضا. التوافقية

  :نتائج متعلقة بالعملية الذاتية: رابعا
 .يةمتيز القطاع اخلاص واالستثماري يف متغري العملية الذات -
 .متيز مستوى اإلدارة العليا وذلك على مستوى القطاعني األعمال العام واخلاص واالستثماري -

وهو ما يغري قدرة القطاع اخلاص واالستثماري مبستوييه باإلضافة إىل مستوى اإلدارة العليا بقطاع األعمال العام 
  .ن مث حتويل املعرفة الواضحة إىل معرفة ضمنيةعلى خلق املعرفة اعتمادا على العناصر املكونة للعملية الذاتية، وم

  :نتائج متعلقة بالعملية االبتكارية: خامسا
 .متيز القطاع اخلاص واالستثماري يف متغري العملية االبتكارية -
متيز اإلدارة الوسطى مث اإلدارة العليا بالقطاع اخلاص واالستثماري، يلي ذلك اإلدارة العليا مث اإلدارة الوسطى  -

 .األعمال العاملقطاع 
مما يعين قدرة القطاع اخلاص واالستثماري مبستوييه على خلق املعرفة من خالل متيزه يف متغريات العملية 

ومن مث حتقيق التميز يف . االجتماعية والعملية التجسيدية والعملية التوافقية والعملية الذاتية الالزمة خللق املعرفة
ا ناتج خلق   .املعرفة يف هذا القطاع العملية االبتكارية كو

  دراسة حممود مطر
  .خطوات البحث العلمي يف إدارة املعرفة

  .عبد اللطيف حممود مطر
  :مشكلة البحث

تنطلق الدراسة من إشكالية الشعب يف املفاهيم وكذا إمكانية إحالل بعضها مكان البعض اآلخر، على غرار 
املشكلة شعبا خصوصا من خالل استخدام معظم الناس  وتتزايد). إدارة املعرفة(و) إدارة املعلومات(مصطلحي

كما هو احلال أيًضا يف استخدام مصطلحي بيانات ومعلومات على الرغم من وجود . للمصطلحني بشكل تباديل
  .اختالف بينهما
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  : أهداف البحث
دى قربه أو بعده يهدف البحث إىل التعرف على مصطلح إدارة املعرفة وحتديد مكوناته، وحماولة التعرف على م

عن إدارة املعلومات، كما يسعى إىل التعرف على الدور اإلسرتاتيجي إلدارة املعرفة يف تنظيمات اليوم خاصة دورها 
  .يف حتقيق التقدم التنافسي للمنظمة

  :األسئلة البحثية
  :يسعى البحث لإلجابة عن األسئلة البحثية التالية

 .ما املقصود بإدارة املعرفة  -1
 .ما هي خصائص ومميزات إدارة املعرفة  -2
 .هل إدارة املعرفة واملعلومات يعنيا الشيء نفسه  -3
 .ما دور إدارة املعرفة يف إرساء أسس جمتمع املعلومات  -4

  :أسلوب البحث
يستخدم البحث أسلوب مسح النتائج العلمية املنثورة حملاولة احلصول على إجابات لألسئلة البحثية، وجيرى 

جابة أساسا يف االنرتنت وقواعد البيانات اإللكرتونية املتوفرة يف مكتبة جامعة الدول العربية، كما البحث عن اإل
يتم مسح كثافات الدوريات للبحث عما نشر يف هذا املوضوع يف دوريات إدارة األعمال، ودوريات علم 

  .املعلومات ودوريات الفلسفة بشكل أساسي
النظر سعيا لعرض أكرب عدد ممكن من األفكار والتصورات اخلاصة ويعتمد البحث أسلوب مقارنة وجهات  

  .ذا املوضوع
  :المحددات الزمانية والمكانية للبحث /1

، كفرتة جلمع البيانات األساسية للبحث، على أن جيرى حتليل البيانات خالل 2004حدد شهر نيسان عام 
ومت حتديد مكتبة العرب . 2004ولذلك مت إستبعاد مجيع الدراسات اليت نشرت بعد نيسان . شهري أياء وحزيران

أما فيما خيص . تبةإلجراء البحث عن مصادر املعلومات املتاحة يف قواعد البيانات اإللكرتونية هلذه املك) الذكور(
وبناءا على ذلك فليست هناك أية حدود مكانية ملصادر . االنرتنت فقد مت الدخول إليها من مواقع متعددة خمتلفة
  .املعلومات املستخدمة ما عدا توافرها من خالل االنرتنت
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  : نتائج الدراسة
  :خلصت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها   

استخدامات متعددة ملصطلح إدارة املعلومات وإدارة املعرفة، فإدارة املعلومات وصلت الدراسة إىل وجود  -1
وبنفس األسلوب يستخدم مصطلح إدارة . تستخدم يف الكثري من احلاالت لوصف وظائف نظام املعلومات

 .املعرفة
ما ليسا وجهني لعملة واحدة، فهما مصطل -2 حان على الرغم من التشابه الكبري بني املصطلحني، إال أ

وهذا جيعل ارتباطهما الرمسي مع . فإدارة املعرفة تعمل يف املستوى التجريدي أكثر من إدارة املعلومات. خمتلفان
ولكن هذا ال يقلل من أمهيتها اإلسرتاتيجية بأي شكل من . الفوائد واملمتلكات امللموسة صعب احلصول

 .األشكال
تمع ا -3 تم يف إرساء ا ملعلومايت من خالل تبادل أفضل لألفكار مما يتيح استفادة تستطيع إدارة املعرفة أن 

 . أكرب من املوارد الذهنية املتاحة وإمكانية أحسن لالبتكار والتطور
  :الدراسة المحلية

  أثر إدارة املعرفة على رفع كفاءة األداء يف منظمات األعمال
  .   دراسة ميدانية على الشركة الوطنية لالتصاالت باجلزائر

  .ريدةزنيين ف
  :عرض الدراسة

مل حتدد هذه الدراسة زمن معني، وقد أجريت على الشركة الوطنية التصاالت اجلزائر، وقد انطلقت الدراسة من 
  :اإلشكالية التالية

ا على توظيف مواردها يف . يتطلب جناح منظمات األعمال مواكبة كل ما هو جديد يف اإلدارة ويف قدر
رجات تسهم يف بقائها ومنوها، ويضمن هلا الوصول إىل مراكز متقدمة يف نشاطات حتصل من خالهلا على خم

ا تستطيع اإلمساك . املنافسة والريادة واإلبداع فعندما تتمكن املنظمات من بلورة أفكارها املتعلقة بإدارة املعرفة فإ
  :يوقد مت حصر اإلشكالية فيما يل. بزمام املبادرة وإن حتسد ذلك يف الواقع نتائج مميزة

 ما مدى إدراك املسؤولني ملفهوم وأمهية إدارة املعرفة وأثرها يف كفاءة األداء؟ -1
 .ما هو أثر استخدام عناصر إدارة املعرفة يف الرفع من كفاءة أداء منظمات األعمال؟ -2
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  :فرضيات الدراسة
وذلك على . اعتمدت الدراسة ثالث فرضيات تتوجه لتحديد العالقة بني متغريات إدارة املعرفة مبتغري األداء

  : النحو التايل
  .وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني عمليات إدارة املعرفة ومستوى األداء: الفرضية األولى
  .ة بني ثقافة إدارة املعرفة وبني مستوى األداءوجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائي: الفرضية الثانية
  .وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني فريق املعرفة ومستوى األداء :الفرضية الثالثة 

  :منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات
كما . اعتمدت الدراسة أسلوب املنهج الوصفي التحليلي جلمع البيانات وتبويبها وعرضها وحتليلها وتفسريها
وقد  . اعتمدت أسلوب املقابالت احملددة مع ذوي االختصاص واملديرين يف املستويني األعلى واألوسط من التنظيم

  .كان الرتكيز على أسلوب اإلستبانة
  :عينة الدراسة

مبحوثا ومت اعتماد العينة الطبقية نظرا لعدم جتانس جمتمع البحث وتقسيمه إىل طبقات  120لقد مشلت العينة 
  .اتوفئ

  :نتائج الدراسة
  :من خالل اإلطار النظري والدراسة امليدانية خلصت الدراسة إىل النتائج التالية

متثل إدارة املعرفة حقال علميا حديثا والسيما جانبه التطبيقي الذي يعمل على توفري قدرات واسعة ملنظمات  -1
عمليات إدارة املعرفة، وثقافة إدارة : يسية الثالثةاألعمال يف التميز والتفوق والريادة واإلبداع يف إطار عناصره الرئ

 .املعرفة، وفريق املعرفة
حمور العمليات الداخلية، وحمور الزبائن، وحمور التعلم : يتكون األداء التنظيمي من أربعة حماور أساسية -2

 .والنحو
ة املعرفة واألداء بينت الدراسة العملية وجود عالقة ارتباط قوية وذات داللة إحصائية بني متغريي إدار  -3

. التنظيمي، إذ أن أي حتسني يف تطبيق أصول إدارة املعرفة ومبادئها ال بد أن ينعكس إجيابا على رفع كفاءة األداء
 .كما بنت الدراسة وجود عالقة بني كل عنصر من عناصر إدارة املعرفة وينب كل حمور من حماور األداء
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  :تحليل نقدي للدراسات السابقة
استعراض الدراسات السابقة اليت اتسمت بوجود تنوع وثراء من ناحية أمهية هذه الدراسات وكذا ما من خالل 

ركزت عليه من خالل إشكاليتها، ومناهجها، وأيضا نتائجها، وكذا مدى العالقة اليت تربط بينها وبني الدراسة 
  :ميكن الوقوف على النقاط التالية. الراهنة

  :الراهنةأوجه الشبه مع الدراسة  -1
. ميكن الوقوف عند جمموعة من نقاط االلتقاط اليت جتمع مع الدراسات السابقة وتربطها مع الدراسة احلالية

  :وتتمثل هذه النقاط يف
ا تتناول نفس املوضوع وتسلط الضوء  -1 اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة اليت مت عرضها يف كو

ة يف تطوير املنظمات السيما اجلانب املتعلق بالرفع وزيادة األداء داخل املنظمات على إدارة املعرفة ومدى االستفاد
ا  .بشىت ختصصا

تتفق الدراسة الراهنة مع الدراسات السابقة يف حماولتها ملعرفة مدى تبلور ومفهوم إدارة املعرفة ومدى إدراكه  -2
حاولت أيضا تسليط الضوء على مكونات  كما. لدى خمتلف الفاعلني يف التنظيمات اليت أجريت فيها الدراسات

ا وذلك ملا تكتسبه هذه املكونات . إدارة املعرفة ومدى توفرها يف هذه التنظيمات قصد تفعيل إدارة املعرفة 
 .واملقومات من أمهية يف التأصيل هلذا احلقل اإلداري املتميز

لعالقة املوجود بني إدارة املعرفة وبني كما تتفق أيضا الدراسة الراهنة مع ما سبقها من دراسات أخرى حول ا -3
خصوصا لدى تطبيق إدارة . األداء يف التنظيمات وحتسينها وتطويرها لعمليات اإلبداع واالبتكار هلذه املنظمات

حيث أن جل الدراسات توضح بأن هناك عالقة وطيدة بينها وبني الزيادة والرفع من أداء . املعرفة بصورة صحيحة
 .املنظمات

ه الدراسة أيضا مع الدراسات السابقة يف طبيعة املنهج املعتمد وهو تقريبا املنهج الوصفي يف حل تتفق هذ -4
والذي يعين مبحاولة مجع . الدراسات، وذلك باعتباره املنهج املناسب للدراسات اليت تتم يف حقل العلوم اإلنسانية

 .ختلفةمعطيات ومعلومات حول املوضوع الذي يتم البحث فيه من املراجع امل
تتفق هذه الدراسة مع جل الدراسات اليت سبقتها وقفة اتفاق من ناحية التقنية املتبعة واملتعلقة بتقنية املقابلة  -5

اليت تعد مناسبة نظرا لطبيعة املوضوع الذي يعد حديثا نسبيا مث كونه أيضا غلى مستوى عال من التعقيد وذلك 
والذي يتمثل عادة يف املستويات . البحث املشمول بالدراسةمبحاولة تبسيط املوضوع لدى األفراد أو جمتمع 

ا متتلك مستوى ومؤهل فكري وعلمي يسمح هلا بالنقاش واخلوض يف  اإلدارية العليا والوسطى واليت يفرتض بأ
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ا يفرتض أن تكون لدى هذه الفئتني دراية مبختلف العمليات اإلدارية وما إذا كانت هذه  مثل هذه املواضيع، مث أ
 .العمليات تساهم فعال يف بروز إدارة املعرفة وخمتلف العمليات اليت تنطوي عليها

  :االختالفأوجه 
هناك أيضا الكثري من النقاط اليت ختتلف فيها الدراسة احلالية مع غريها من الدراسات السابقة واليت مت عرضها 

  :والتطرق إليها وميكن الوقوف عند أهم هذه النقاط كما يلي
ذه الدراسة مع غريها من الدراسات السابقة يف بيئة التطبيق حيث هناك اختالف يف البيئات ختتلف ه -1

املشمولة بالدراسة وذلك باستثناء الدراسة احمللية اليت تتفق معها يف البيئة اليت طبقت فيها، إذ أن هذا االختالف 
صيات هذه البيئات اليت تكون غري وحىت يف خصو . يف البيئات يفوز دائما تنوعا يف النتائج املتوصل إليها

 .متجانسة
هناك اختالف أيضا وعدم جتانس بني الدراسات فيما يتعلق بنوعية املنظمات املشمولة بالدراسة حيث أن  -2

النتائج قد ال تكون واحدة وهذا نظرا لالختالف بني نوعية التنظيمات فإدارة املنظمات الدولية ختتلف عن غريها 
 .لقطاع اخلاص خيتلف هو اآلخر مما جيعل األمر يزيد يف درجة التفاوت وكذا درجة التعقيدمن املنظمات، وأيضا ا

كما ختتلف أيضا الدراسات عن بعضها البعض يف عدد التنظيمات املشمولة بالعمل امليداين فهناك من  -3
ملقارنات إذا اقتضى تعتمد على عدد كبري من املنظمات مما يزيد يف درجة مصداقية النتائج، ويسمح أيضا بإجراء ا

ا ومعرفة طبيعة االختالفات إن وجدت وحماولة إجياد التفسري املنطقي واملوضوعي هلا  .  األمر القيام 
هناك اختالف يف نوعية وعدد العمليات اليت تركز عليها الدراسة الراهنة مع غريها من الدراسات، وحىت أن  -4

يف نوعية العمليات وهناك من يركز على اجلوانب األكثر  الدراسات السابقة بدورها ختتلف مع بعضها البعض
شيوعا يف إدارة املعرفة من إنتاج وتوزيع وتقاسم للمعرفة، وهناك من الدراسات من يركز على عمليات ووظائف 

وهذا حسب طبيعة التوجه الذي تنطلق منه كل دراسة يف تقسيم العمليات . أخرى منها اإلبداع واالبتكار للمعرفة
 .وسطة بإدارة املعرفةاملت
ا ستطبق على تنظيم صناعي من  -5 كما ختتلف الدراسة الراهنة مع غريها من الدراسات األخرى يف كو

التنظيمات اجلزائرية اليت شهدت وعرفت تعاقب للكثري من أمناط التسيري مما جعلها عرضة للكثري من التحوالت 
حيث كان اهلدف املنشود . إستعاب هلذه املراحل املختلفة املتسارعة واليت اتسمت يف الكثري من األحيان بعدم

ا حنو املنافسة مع غريها من التنظيمات  .دائما هو حماولة حتسني أدائها والدفع 
كما ميكن أيضا عرض بعض الدراسات السابقة األخرى وذلك بصورة خمتصرة نظرا لكون أن هذه الدراسات 

ا تتق دراسة : اطع مع الدراسة احلالية ومن بني هذه الدراسات ميكن ذكرليست متاحة بشكل مفصل، وكذلك كو
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حيث هدفت إىل إبراز الدور املتزايد ". العالقة بني استخدام مدخل إدارة املعرفة واألداء: "بعنوان) 2004أبوفارة، (
آللية التأثريات  إلدارة املعرفة يف حتقيق وتعظيم كفاءة وفاعلية املنظمة احلديثة وبناء النموذج متكامل متناسق

، وقد توصلت الدراسة إىل أمهية )األداء(والعالقات بني املدخالت املعرفية والعمليات املعرفية واملخرجات املعرفية 
توجيه املنظمة احلديثة حنو تطبيق مدخل إدارة املعرفة يوفر هلا إمكانات وقدرات تنافسية متميزة، ويوفر هلا قدرات 

ومات ومن غدارة املعلومات، ويوفر هلا نظاما دقيقا وفاعال لتخطيط وتنفيذ ورقابة واسعة من تكنولوجيا املعل
م  ا، ويؤثر يف سلوك األفراد باملنظمة ويف إمكانا العمليات الوظيفية املختلفة ويدعم فلسفة اإلدارة العليا واجتاها

م م واجتاها ت املعرفية، وتنفيذ العمليات املعرفية بصورة إضافة إىل جناح املنظمة احلديثة يف اختيار املدخال. وقدرا
فاعلة وكفؤة سيؤدي إىل آداء متميز يف صورة خمرجات معرفية متميزة وحتقيق قيمة عالية، وتلعب التغذية العكسية 

وهذا ينعكس بصورة تلقائية . دورا أساسيا وجوهريا يف حتقيق التحسني املستمر والتطوير الدائم للمدخالت املعرفية
 .ألداء يف أشكال خمتلفة من املخرجات املعرفية املتميزةعلى ا

  An Empirical Study of The Impact of Knowledge»: بعنوان Al_ Mashari , et.. a/,2002دراسة 

Management On Organization Performance. »                 
حيث هدفت الدراسة إىل الكشف عن تأثري إدارة املعرفة على األداء املؤسسي املستند على املسوح التطبيقية 

ومت استخدام . مؤسسة خاصة 37مؤسسة حكومية و 40للمؤسسات الكويتية، وقد تكونت عينة الدراسة من 
هناك تأثري اإلدارة املعرفة على أداء حيث توصلت الدراسة إىل أن . اإلستبانة جلمع املعلومات حول نتائج الدراسة

  .املؤسسات بشقيها احلكومية واخلاصة
  " Specific Knowledge And Performance Measurement:"بعنوان) Raith,2004(دراسة 

وقد مت االعتماد . هدفت الدراسة إىل اختبار احلوافز املثالية وقياس األداء عند وكالء املعرفة حول نتائج أعماهلم
وقد توصلت الدراسة ومن خالل القيام . مقياس املدخالت، ومقياس املخرجات. نوعني من مقاييس األداء على

بالتحليل اإلحصائي املقارن إىل أن كل من االختيار املثايل ملقاييس األداء واحلوافز يعتمد بشكل كبري على معرفة 
  .تعقيد الوظيفيالوكالء، خماطرة البيئة احمليطة، عدم التأكد التكنولوجي، وال

ا وأثرها على متيز األداء املؤسسي، دراسة  2008دراسة دروزة  بعنوان العالقة بني متطلبات إدارة املعرفة وعمليا
  .تطبيقية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل األردين

أثر هذه العالقة حيث هدفت الدراسة، إىل الكشف عن العالقة مبتطلبات إدارة املعرفة وعمليات إدارة املعرفة و 
على متيز األداء املؤسسي يف وزارة الرتبية والتعليم العايل األردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج 
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ا وبني رضا : الوصفي التحليلي حيث توصلت لنتائج عدة منها وجود عالقة بني متطلبات إدارة املعرفة وعمليا
  .عمليات الداخلية من جهة أخرىالعاملني والنحو املؤسسي، وكفاءة ال

  .العالقة بني ممارسات إدارة املعرفة واألداء الوظيفي يف الدوائر احلكومية املاليزية: بعنوان Kasim 2010دراسة 
حيث هدفت الدراسة إىل بيان الدور اهلام ملمارسات إدارة املعرفة يف حتسني األداء وكفاءة مؤسسات القطاع 

ن األداء الوظيفي احلكومي من خالل تطبيق إدارة املعرفة وذلك باستخدام املنهج العام وكيف ميكن أن يتحس
وجود عالقة إجيابية بني ممارسات إدارة املعرفة : الوصفي يف إجراء الدراسة ومن أهم النتائج اليت مت التوصل إليها

  .وكفاءة األداء الوظيفي يف مؤسسات القطاع العام املاليزي
إدارة املعرفة يف املنظمات العامة، دراسة : حتت عنوان  Syed_ Ikshkhsen And Rowland 2004وكذا دراسة 

  .العالقة بني العناصر التنظيمية وأداء نقل املعرفة
التعرف على العالقة بني العناصر التنظيمية ممثلة بالثقافة التنظيمية، اهليكل التنظيمي، : هدفت الدراسة إىل

التوجهات السياسية وبني خلق األصول املعرفية ومشاركة ونقل املعرفة ومن بني ما مت  التكنولوجيا، املوارد البشرية،
التوصل إليه هو توفر األصول املعرفية هلا تأثري مباشر على األداء، وكذا وجود عالقة إجيابية بني مستوى توفر 

  .العناصر التنظيمية وبني توفر األصول املعرفية ومستوى نقل املعرفة
  :الخلفية النظرية للدراسة: سابعا

 ،تنطلق هذه الدراسة من االجتاه البنائي الوظيفي الذي ميثل أحد االجتاهات النظرية الكربى يف علم االجتماع   
فعلى الرغم من وجود اختالف بينهم إال أن هناك . الذي ميثله كوكبه من املفكرين اللذين ينتمون إىل هذا االجتاهو 

  :سية متيز هذا االجتاه منهامسات أساسية وأفكار رئي
تمع على اعتبار أنه نسق يتألف من عدد من األجزاء املرتابطة -1  .النظر إىل ا
ا -2 ا سيتوقف النسق أو يتغري. لكل نسق من األنساق احتياجاته األساسية اليت البد من الوفاء   .وبدو
 .ختلفة احتياجاتهيكون النسق يف حالة توازن ولكي يتحقق ذلك فالبد من تليب أجزاءه امل -3
كل جزء من أجزاء النسق قد يكون وظيفيا مما سيهم يف حتقيق توازن النسق وقد يكون غري وظيفي أي عدمي  -4

 .القيمة بالنسبة للنسق
فقد اهتم ماكس فيرب حتليله للمنظمات البريوقراطية بتفوق اجلانب التقين يف البريوقراطية احلديثة وهو الذي 

وميثل اجلانب التقين هذا الذي يشكل جوهر ولب . ملنظمات منوذجا عقالنيا فريداجعل من هذا النوع من ا
األساليب واحلقائق والتأهيل التقين أو : املنظمات البريوقراطية احلديثة جمموعة مرتابطة من املعارف اليت تتضمن

  .التدريب التقين العقالين
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ا من املنظمات ويف نظرة ماكس فيرب أن املنظمات البريوقراطية احلديثة مت تلك جانب من التفوق على نظري
ا من العادات والتقاليد والوالء . التقليدية وذلك مرده إىل املعرفة التقنية اليت حتوزها فالبريوقراطية التقليدية تستمد قو

  .ديثةوعلى العكس من ذلك متثل معرفة األساليب واحلقائق دورا رئيسيا يف البريوقراطية احل. للمسئولالشخصي 
ويقصد فيرب مبعرفة األساليب واحلقائق باعتبارها مثرة اخلربة الوظيفية والتعامل مع الوثائق واألنظمة القانونية حيث 

لديه باملعرفة التخصصية العملية اليت يكتسبها املوظفون من خالل عملهم يف املنظمات " الوسائل"يرتبط مسمى 
يكتسب املوظفون نوعا حمددا من املعرفة وهي املعرفة املرتبطة حبيازة . األسلوبيةاحلديثة إضافة إىل املعرفة التقنية أو 

  ).weber : 1978, 225(الوثائق 
كما أن اإلدارة احلديثة تسيري وفقا ألنظمة قانونية عامة األمر الذي يقتضي معرفة تلك األنظمة القانونية وهي 

 .تشمل على مغارف قانونية وإدارية عامةاخلربات التقنية اخلاصة للموظفني الرمسيني واليت 
اإلدارة البريوقراطية هي يف األصل ممارسة للضبط : "...وميكن تلخيص كل هذا يف عبارة موجزة قاهلا فيرب هي

  ).weber : 1978, 311...". (على أساس املعرفة
دد على األمهية املركزية مث أن ماركس فيرب أكد أن املنظمات يف منوها تعتمد على السيطرة على املعلومات، وش

للكتابة يف هذه العملية، حيث أن املنظمة حسب ما يراه تكون يف حاجة إىل تدوين خمتلف القواعد والقوانني اليت 
ا ا ألداء عملها وما هو مطلوب منها، مثلما حتتاج إىل ملفات ختتزل فيها ذاكر ، 2005: أنتوين غدنز. (تستهدي 

410..(  
وهو ينطلق . ن أوىل اهتماما خاصا بقضايا التنظيم والسلوك االجتماعي للعاملني يف إطارهكما أن روبرت مريتو 

من مفهوم الضبط الذي متارسه املستويات الرئاسية العليا يف التنظيم لتحقيق أهداف النوعية املتباينة من تنظيم 
  .آلخر وذلك حسب طبيعة النشاط الذي يقوم به

ئاسية العليا يف التنظيمات تعمل على ممارسة أشكال خمتلفة من الضبط وحسب مريتون فإن املستويات الر 
دف إىل تأكيد احملافظة على السلوك داخل التنظيم والتنبؤ به وضمان حتديد املسؤوليات واالختصاصات 

، الساعية لتحقيق أهداف التنظيم، وتقوم هذه املمارسات على إجراءات مقننة تتخذ بصورة مستمرة طابعا نظاميا
على الشكل " مريتون"وبرتتب على ذلك ثالث نتائج أساسية ختص طبيعة العالقات داخل التنظيم يلخصها 

  :التايل
تضاؤل العالقات الشخصية بني العاملني كون التنظيم يقوم على العالقات القائمة بني الوظائف واألدوار  -1

 .واملوظف يقيم اتصاالته مع غريه على أساس موقعه يف التنظيم
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م من خالل ممارسة الضبط واختاذ يزد -2 اد استيعاب أعضاء التنظيم بصورة مستمرة لقواعده ومعايريه ذلك أ
 .اإلجراءات املستمرة لضمان فعالية األعضاء يصبح هؤالء أكثر استيعابا ملعايري التنظيم وقواعده

حمددة ختتلف حسب يعتمد التنظيم معايري أساسية جديدة يف اختاذ القرارات مستخدما يف ذلك مقوالت  -3
درجة إمكانية تطبيقها، وكذا درجة املالئمة لسري التنظيم، مع حتديد تلك املقوالت ينخفض االهتمام بالبحث عن 

 . البدائل وتسهل عملية اختاذ القرار

  :فرضيات الدراسة: ثامنا
النظري ميكن اعتبارها مبثابة حلقة الوصل بني العمل إذ  يات،يرتبط البحث العلمي ارتباطا وثيقا بالفرض

   .امليداينو 
تصريح يتنبؤ بعالقة بني عنصرين أو أكثر ويتضمن حتقيق : "الفرض العلمي على أنه "أجنرسموريس "ويعرف 

  )150، 2004: موريس اجنرس." (امربيقي
جود لعالقة سببية، ويتضمن يف عالقة احتمالية بني متغريين يتضمن وجود أو ال و : "ويعرف أيضا على أنه

  )23، 2000: عدنان أمحد مسلم." (ضوء ذلك عوامل متغرية يعتقد الباحث بإسهامها يف إحداث املشكلة االجتماعية
  :وعلى هذا األساس فالدراسة الراهنة تسعى الختبار الفرضية الرئيسية اليت مفادها

  :الفرضية العامة
  .التنظيم الصناعي اجلزائري إلدارة املعرفة دور يف الرفع من أداء

  :على أن تندرج حتت الفرضية الرئيسية فرضيات أخرى فرعية تذكر كما يلي
  :الفرضيات الفرعية

 .األداءزيادة هم يف االفهم اجليد ملفهوم إدارة املعرفة يس -
  .تعرقل التطبيق اجليد إلدارة املعرفة ،الصناعية اجلزائريةللمؤسسات اإلمكانيات احلالية  -
  
  
  
  
  



  موضوع الدراسة         الفصل األول                                                                                                                  

 
 

  :خالصة
لقد وضح هذا الفصل من الدراسة املتعلق مبوضوع الدراسة مشكلة الدراسة من خالل التطرق إىل أهم القضايا 
ا موضحا بذلك اخلطوط الرئيسية اليت تسعى إىل تسليط الضوء عليها، كما تعرضت  واألبعاد اليت ترتبط 

ا حيث حاولت إثارة  العالقة ما بني إدارة املعرفة وزيادة األداء للمتغريات اليت تسعى الدراسة إىل معرفة ارتباطا
كما قدمت مجلة من األسباب املوضوعية  الكامنة وراء اختيار هذا املوضوع، إىل جانب . داخل التنظيم الصناعي

التطرق إىل األمهية اليت يكتسبها وكذا األهداف اليت تريد الدراسة الراهنة الوصول إليها من خالل التساؤالت اليت 
  . ا إشكالية البحثأثار

كما أن هذه الدراسة يف هذه الفصل قد حاولت اإلحاطة مبختلف املفاهيم اليت ترتبط مبتغريي إدارة املعرفة 
واألداء، فجاءت بذلك املفاهيم غزيرة حيث إنه توجد عالقة قوية بني هذه املفاهيم مع بعضها البعض، فال ميكن 

مفهومي البيانات واملعلومات، وكل مفهوم من هذين املفهومني يرتبك حتديد مفهوم املعرفة إال بعد أن نقف على 
كما أن مفهوم األداء هو األخر أصبح يتطلب هو األخر الوقوف على مفهوم . هو اآلخر ببعض املفاهيم األخرى

يثة يف جديد يرتبط به يف ظل إدارة املعرفة وهو مفهوم األداء املعريف الذي أصبح يلقي بظالله يف الدراسات احلد
  . عامل اإلدارة والتنظيم

لتستعرض بعده الدراسة الفرضيات اليت تنطلق منها واليت تسعى إىل اختبارها ميدانيا بغية الوصول إىل نتائج واقعة 
ترتبط بالتنظيم الصناعي الذي سيكون احلقل الذي يتم فيه اختبار صحة هذه الفرضيات من عدم صحتها 

كما . هلا أن تفسر الدور الذي تلعبه إدارة املعرفة يف زيادة األداء داخل التنظيموالوصول بعدها إىل نتائج ميكن 
ركزت الدراسة على أهم الدراسات السابقة اليت تطرقت للموضوع وحماولة الوقوف على جمموعة القضايا والنتائج  

اوهلا للموضوع املعروض يضاف إىل ذلك تقدمي اإلطار النظري الذي تبنته هذه الدراسة يف تن. اليت ركزت عليها
  ..على البحث

  
  
  
  
  
  
  



  

 
 

 هرمية المعرفة إلى مجتمعات المعرفة من: الفصل الثاني
  

  
  .البيانات: أوال
  .المعلومات: ثانيا
  .المعرفة: ثالثا
  المعرفة في ظل النظرية السوسيولوجية :رابعا

  من المعرفة إلى مجتمعات المعرفة: خامسا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هرمية المعرفة من البيانات إلى مجتمعات المعرفةالفصل الثاني                                                                                       

 
 

  :تمهيد
لقد أفرزت ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسارعا يف اندثار عصور ومعها جمتمعات برمتها، حيث 
تمعات التكنولوجية نتيجة لالستخدامات الكثيفة هلا يف  تمعات خالل فرتة ظهور التكنولوجيا با ارتبطت هذه ا
تمعات، مث ظهرت جمتمعات ما بعد التكنولوجيا وهي جمتمعات املعلومات اليت تعتمد بصورة كبرية على  ا
ا تنظيمات بعينها بل تعدت ذلك لتشمل  تمع فلم تعد املعلومات خاصية تتمتع  املعلومات يف شىت قطاعات ا

تمع دون متييز ا جمتمعات املعرفة اليت ال يف حني أن جمتمعات ما بعد املعلوما. كل قطاعات ا ت وصفت بأ
تكتفي فقط باملعلومات ولكنها تذهب إىل أبعد منها، فقد أصبحت يف ضوئها املعرفة من الناحية االقتصادية 

  .موردا قائما بذاته حل حمل املوارد التقليدية
البيانات اليت تعد قاعدة  ولعلنا دائما جند أنفسنا مضطرين حينما نتكلم عن املعرفة أن منر عرب هرمية تبدأ من

اهلرم الذي نصل من خالله إىل املعرفة، فهذه البيانات تشكل لنا املادة اخلام اليت تبىن يف ضوئها املعرفة، مث جيب 
مث بعد . املرور إىل املعلومات اليت تشكل حمصلة املعاجلة اليت تتعرض هلا البيانات لتكون بذلك قابلة لالستغالل

املعرفة اليت تتشكل من املفاهيم السابقة يضاف إليها عامل اخلربة والتجربة اليت تراكمت لدى  ذلك يأيت الدور على
  .الفرد بفعل املمارسة

تمعات اليت يربز من  إن احلديث على ما يعرف مبجتمعات املعرفة يطرح العديد من القضايا خبصوص هذه ا
تمعات الكالسيكية ل عل أبرزها هو أن املعرفة سابقا كانت حكرا على بعض خالهلا تفاوت عن ما  كانت عليه ا

ا كانت ترتبط بقطاعات جد حمدودة منه، وعلى العكس من ذلك فإن جمتمعات املعرفة  تمع فقط، كما أ أفراد ا
على خالف ذلك متاما، كما أن جمتمعات املعرفة قد ارتبطت بصورة كبرية بالتطور الرهيب الذي أفرزه التطور 

  .جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاحلاصل يف 
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  :البيانات: أوال
. التطرق إىل البيانات يف اجلزء املخصص ملفاهيم الدراسة واعتبارها القاعدة اليت تبىن يف ضوئها املعرفةلقد مت 

حيث ال ميكن الوصول إىل املعرفة دون املرور على البيانات املشكلة لقاعدة هرم املعرفة ومنه استوجب األمر 
ا   .الوقوف عند بعض القضايا املرتبطة 

 :خصائص البيانات -1
  )23، 1998: هاين شحادة اخلوري: (البيانات بعدة خصائص ميكن ذكرها فيما يلي تتضمن

 .تعترب البيانات دقيقة وموثوقة يف مصادرها ختلو من األخطاء واالزدواجية وإالّ فقدت أمهيتها ودورها  -أ 
 .تتميز البيانات بالدقة فهي معربة عن مؤشرات وكميات واضحة غري قابلة للتأويل   - ب 
 .نات بني بعضها حيث حتافظ على التناسق وعدم االختالطعدم تضاد البيا  -ج 
 .تتوافق البيانات مع الزمن الذي متت فيه   -د 
ا واضحة وواقعية حيث تؤدي البيان الالزم دون زيادة أو نقصان  - ه   .تتميز بأ

 :مصادر البيانات -2
مشاهداته ومالحظاته بصورة عامة ميكن اعتبار اإلنسان املصدر األساسي للبيانات وذلك من خالل خمتلف 

إضافة إىل جتاربه الشخصية يف تعامله مع الواقع الذي حييط به من خمتلف الزوايا والنواحي سواء االجتماعية أو 
  ).23، 2008: رحبي مصطفى عليان. (الطبيعية أو حىت االقتصادية وخمتلف اجلوانب األخرى احمليطة به

التمييز بني مصدرين يتم من خالهلا احلصول على البيانات أما على الصعيد اإلداري داخل املنظمات فيكمن 
املستخدمة فيما بعد للحصول على املعلومات فهناك املصدر الداخلي، واملصدر اخلارجي يف احلصول على هذه 

  .البيانات
البيانات ذات املصدر الداخلي تشمل كافة البيانات املتجمعة من خمتلف اإلدارات والوحدات التنظيمية   -أ 

قسام والشعب والعاملني يف خمتلف جوانب النشاط داخل التنظيم مثل الفواتري، وأوامر الشراء وغريها من واأل
 .الوثائق األخرى

وامليزة الالفتة يف هذا النوع من البيانات تكون مدونة يف شكل تقارير أو قد تكون مالحظات ومناقشات 
  .مسجلة، وهذا يعود إىل طابعها الرمسي

صدر اخلارجي فتكون بطبيعة احلال قادمة من خارج التنظيم عن طريق الزبائن واملوردين اليت البيانات ذات امل  - ب 
كما تأيت كذلك عن طريق السوق من خالل قاعدة العرض والطلب، وكذا تكون عن . تربطهم عالقة مع التنظيم
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وتكون هذه البيانات أيضا . نظيمطريق ردود األفعال اليت يبديها املستهلك اجتاه السلعة أو اخلدمة اليت تطرحها الت
 .من طرف مندويب املبيعات وجلان الشراء، وكذا خالل النشرات والدوريات املتخصصة واالحتادات وغريها

ما جيدر اإلشارة إليه هو أن الكثري من البيانات املتوافرة من خمتلف املصادر سواء الداخلية أو اخلارجية ألي 
وعلى ذلك فإن كرب حجم البيانات اليت تكون متاحة . ر معلومات مالئمةتنظيم مهما كان ختصصه قد ال يوف

وهناك الكثري من . للفرد قد متثل عبئا عليه وعلى التنظيم الذي ينتمي إليه إذا مل حتض بتنظيم يراعي أهداف معينة
حيث أن هناك احلاالت اليت تلقى فيها تقارير أو بيانات يف سلسلة املهمالت وهذا لعدم جدواها ومالئمتها، 

الكثري من التنظيمات تنتج الكثري من التقارير والبيانات اليت ال تستخدم إطالقا لتكون احملصلة النهائية خسائر يف 
  )..14: أمحد بسيوين شحاتة وآخرون. (اجلهد والوقت واملال، كان باإلمكان تفاديها باستخدام نظام فعال للمعلومات

ميكن االستفادة منها إالّ إذ تعرضت إىل جمموعة من العمليات وذلك قصد  إن البيانات ال تصري إىل معلومات
ا معىن جيعلها معلومات ميكن االعتماد عليها   .إكسا

 :تحويل البيانات إلى معلومات -3
لالستفادة من البيانات وحتويلها إىل معلومات جيب معاجلة تلذ البيانات حيث تتضمن هذه املعاجلة عددا من 

  :تتجسد فيما يلياخلطوات واليت 
حيث جتمع البيانات وتسجل من خالل جمموعة مشاهدات وأحداث، وبعدها يتم تسجيل : تسجيل البيانات  -أ 

 .تلك املشاهدات بصور يدوية أو آلية ليتم فيما بعد ختزين تلك البيانات
التأكد من تتم هذه العملية بغرض مراجعة البيانات اليت مت تسجيلها وذلك ألجل : مراجعة البيانات  - ب 

 .وأن عملية التسجيل تتم بدقة وميكن أن تكون املراجعة أيضا بصفة فردية أو آلية. صحتها وسالمتها من األخطاء
متثل عملية التصنيف جتميع البيانات يف جمموعات أو فئات متجانسة وفقا ملعيار معني، : تصنيف البيانات  -ج 

. املستهلكني على اعتبارات جغرافية أو إقليمية معينة حيث توجد العديد من املعايري يف ذلك على غرار تصنيف
والتصنيف يف العادة جيري على أساس نظام ترميز معني قد يأخذ صيغة األرقام أو األحرف أو يتم استخدامها معا 

 .وذلك حبسب اآلالت املعدة لذلك وكذلك حبسب نوعية البيانات
إىل جمموعات متماثلة طبقا خلواص مشرتكة هلا معىن  ويف هذه العملية يتم تقسيم البيانات: فرز البيانات  -د 

 .وبغض النظر عن املعيار املستخدم يف الرتتيب فإنه إما أن يكون ترتيبا تصاعديا أو ترتيبا تنازليا. بالنسبة للمستفيد
وهذه العملية تتم بغرض تلخيص بيانات فئة معينة هلا خاصية التجانس كاستخالص : تلخيص البيانات  - ه 

ويف العادة يتم استخدام . املني يف إدارة املوارد البشرية دون غريها من اإلدارات األخرى داخل التنظيمأمساء الع
 .البيانات امللخصة يف املستويات اإلدارية العليا
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يتم من خالهلا إجراء عمليات حسابية على البيانات كتجميع فواتري املبيعات : العمليات احلسابية واملنطقية  -و 
اية اليو  والعمليات احلسابية اليت يتم إجرائها ميكن أن تكون . م وكذا معرفة أعداد وأنواع وأحجام السلع املباعةيف 

بسيطة أو معقدة حيث أن عمليات اجلمع والطرح والقسمة تعد عمليات بسيطة يف حني تعد أساليب حبوث 
مة فإن العمليات احلسابية واملنطقية وبصورة عا. العمليات واالقتصاد القياسي واألساليب الرياضية عمليات معقدة

 ).40، 2008: رحبي مصطفى عليان. (دف إىل تقدمي بيانات جديدة مفيدة للمستخدم
وذلك من خالل استخدام أحد أساليب احلفظ اليت تسمح باسرتجاعها بكل سهولة وقت : ختزين البيانات  -ز 

ظ البيانات على شكل مستندات ورقية أو وتوجد عدة طرق للقيام بتخزين البيانات منها حف. احلاجة إليها
وما جيدر اإلشارة إليه هو أن الوسيلة . مصغرات فيلمية أو على وسائط ممغنطة وغريها من أساليب احلفظ األخرى

 .املستخدمة يف احلفظ تؤثر على طريقة اسرتجاع البيانات وكذا كفاءة اسرتجاعها
. عن بيانات معينة وكذا استدعائها عند احلاجة إليها ويقصد بعملية االسرتجاع البحث: اسرتجاع البيانات  -ح 

ويتم البحث عن البيانات يف أوساط التخزين املختلفة وغالبا ال تتم عملية البحث يف كل البيانات املخزنة ولكن 
 .تتم يف جمموعات حمددة من البيانات هلا مواصفات خاصة

دف هذه العملية إ: النسخ والتكرار أو إعادة اإلنتاج  -ط  ىل تقدمي البيانات يف شكل ميكن أن يفهمها و
حيث يتم تقدمي هذه البيانات على شكل تقرير مكتوب أو يف شكل رسومات بيانية أو . ويستخدمها من يطلبها

هندسية، أو أن يتم عرضها على شاشة احلاسوب مباشرة، وهذه العملية تكون للحصول على أكثر من نسخة من 
 .كما ميكن تشغيل البيانات يف عمليات أخرى. ائل مللف مت فقدانهملف معني حيث ميكن أن جند بد

وتكون هذه العملية لنقل البيانات من مكان آلخر، حيث أن اهلدف النهائي من هذه : النشر أو االتصال -ي 
 ).78، 1998: حيي مصطفى حلمي. (العملية هو توصيل املعلومات إىل املستفيدين منها بطريقة مناسبة

 :ياناتطرق معالجة الب -4
. ال توجد طريقة واحدة تستعمل يف معاجلة البيانات حيث ميكن التمييز بني الطرق البسيطة واألخرى املعقدة

وتقوم البسيطة منها على العنصر البشري من خالل املعاجلة اليدوية اليت تعد من أقدم األساليب واليت هلا امتداد 
أخرى تدمج بني اإلنسان واآللة كالطرق اليت تستخدم اآلالت كما توجد طرائق . إىل غاية اليوم يف بعض احلاالت

احلسابية الكهربائية أو اآلالت اخلاصة بعد النقود يف حني تعد الطريقة األكثر انتشارا واستخداما وتطورا هي تلك 
: عليانرحبي مصطفى : (اليت تستخدم احلاسوب يف معاجلة البيانات، وميكن الوقوف عند خصائص الطريقتني كما يلي

2008 ،42(  
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 :متتاز هذه الطريقة بعدة خصائص منها: املعاجلة اليدوية للبيانات  -أ 
 .يتم التسجيل يدويا يف سجالت وملفات -
 .يتم التصنيف يدويا بطرق بسيطة كاستخدام الرفوف أو اخلزائن املقسمة أو امللفات املخصصة -
 .يتم الفرز يدويا باستخدام األلوان أو بعض العالمات املميزة -
 .تتم العمليات احلسابية بواسطة العقل البشري أو عن طريق اآلالت احلسابية العادية -
 .يتم التلخيص يدويا من خالل تقارير مركزة -
 .يتم احلفظ يف سجالت أو ملفات -
 .يتم االستعادة عند احلاجة بواسطة موظف احملفوظات أو األرشيف -
 .عند احلاجة إىل أي تقرير يتم نسخه يدويا أو تصويره -

وتواجه بيئة امللف التقليدي عددا من املشاكل، حيث يتم مجع نوع واحد من البيانات أو املعلومات يف أكثر 
عامر إبراهيم قنديلجي وعالء الدين عبد القادر : (من ملف واحد األمر الذي ينتج عنه عدد من املشاكل تتمثل يف التايل

  )343، 2013: اجلنايب
يد من خمتلف أنواع البيانات املكررة يف عدد من امللفات حيث توجد أماكن فيض البيانات وذلك بوجود العد -

 .خمتلفة من املنظمة تقوم جبمع نفس أنواع البيانات مما يسبب إرباكا يف النتائج
نقص املرونة حيث أنه من الصعب تأمني تقارير جديدة من بيانات عندما حتتاجها تقارير خاصة هلدف خاص  -

 .ستحيل تأمينه، فالتقرير اجلديد ميكن أن يستغرق أسابيع عدة من العملوحمدد حيث يصبح من امل
الصنف األمين فقد ال يكون لدى اإلدارة اإلمكانية الالزمة يف التعرف على القائم باالتصال أو من يقوم بتغيري  -

األخرية منشورة  فاألمنية الضعيفة هي نتيجة يف نقص السيطرة على البيانات كون هذه. بيانات املنظمة وتعديلها
 .وموزعة

عدم القدرة على املشاركة بالبيانات وتأمينها حيث أن وجود البيانات يف أجزاء خمتلفة من املنظمة وأيضا يف  -
ا والوصول إليها يف الزمن احملدد         .عدد من امللفات يفقدها الرتابط مع بعضها البعض مما يولد استحالة التشارك 

: رحبي مصطفى عليان: (وهذه الطريقة تتميز هي األخرى بعدة خصائص ميكن ذكرها يف التايل: املعاجلة اآللية  - ب 

2008 ،42.( 
 .يتم تسجيل البيانات على أشرطة ممغنطة أو أقراص مرنة أو ليزرية -
 .يتم التصنيف آليا باستخدام احلاسوب وذلك حبسب الربنامج املستخدم يف املعاجلة -
 .يتم الفرز باستخدام احلاسوب -
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 .تتم العمليات احلسابية والرياضية واملنطقية وعمليات التلخيص باستخدام احلاسوب كذلك -
يتم حفظ املعلومات على األشرطة املمغنطة أو األقراص املرنة أو الليزرية أو باستخدام امليكروفيلم بواسطة  -

 .أجهزة خاصة ملحقة باحلاسوب
 .إظهار النتائج كلما دعت احلاجة على شاشة احلاسوب -
ميكن استعادة البيانات املخزنة من خالل الوسائط اليت حفظت عليها بغية اإلطالع عليها على شاشة  -

 .احلاسوب وذلك أثناء احلاجة إليها
 .يتم نسخ املعلومات وطباعتها وقت احلاجة باالعتماد على خمتلف الطابعات -

  ).118، 2010: عصام نور الدين: (حل يف التايلومنر معاجلة البيانات آليا عرب العديد من املراحل، وتتمثل هذه املرا
حيث يتم مجعها من مصادرها وإدخاهلا إىل احلاسوب ويشمل ذلك ترتيب املستندات : مرحلة جتهيز البيانات -

 .على شكل جمموعات تعطي أرقاما متسلسلة للمساعدة عند الرجوع إليها
الصحيح من السجالت وعدم الوقوع يف حيث جيب التأكد من وجود العدد : مرحلة تدقيق البيانات آليا -

التكرار والتأكد من وجود الرموز واألرقام ضمن احلدود املقبولة يف النظام والتأكد من توافق البيانات ضمن املستند 
 .الواحد

حيث يتم من خالهلا تصحيح األخطاء الناجتة عن عملية تفريغ البيانات أو عند : مرحلة تصحيح البيانات -
 .إدخال البيانات

ففي هذه املرحلة يتم حتديث البيانات بإضافة اجلديد هلا أو : مرحلة تنفيذ العمليات املطلوبة على البيانات -
 .تعديلها أو ختزينها بالشكل املناسب

وفيها يتم استخالص النتائج يف شكل تقارير أو جداول إحصائية أو يف شكل رسومات : مرحلة عرض النتائج -
 .األسطر باستخدام الشاشات أو طابعات

فبعد التأكد من صحة النتائج الصادرة تتم عملية ختزين هذه النتائج على خمتلف وحدات : مرحلة ختزين النتائج -
 .التخزين وعلى أكثر من نسخة وحفظها يف مكان آمن ميكن من الرجوع إليها عند احلاجة

ويعتمد قرار . املرجوة وتستخدم معظم املنشآت عدة طرق ملعاجلة البيانات وذلك بغية حتقيق األهداف
استخدام طريقة ما على االعتبارات االقتصادية ومتطلبات التشغيل للحصول على املعلومات املطلوبة وعناصر 

ومن الضروري إعداد دراسة جدوى لتحديد عناصر التقسيم املتصلة . األداء املتعلقة بكل طريقة من الطرق
  .باملوضوع
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 :قواعد البيانات -5
قاعدة البيانات يف الفصل املخصص للمفاهيم، وقاعدة البيانات تسمى لدى البعض جمازا سبق التطرق إىل 

بقاعدة املعلومات واليت هي أيضا عبارة عن جمموعة منظمة من بيانات ومعلومات مرتبطة مع بعضها بنسق معني 
ا بغرض تأمني حاجات حمددة من متطلبات املستفيدين، وهي تشمل عادة وحدات وأجزاء هلا تسم ا وارتباطا يا

  )..141، 2008: فؤاد الشرايب. (املختلفة
وتعترب قواعد البيانات ال سيما املرتبطة باحلاسب االلكرتوين من أحدث األساليب لتخزين واسرتجاع البيانات 

االت التجارية والصناعية حيث تتزايد أمهية استخدامها ملواجهة تنظيم العدد اهلائل من البيان ات خصوصا يف ا
ذات االرتباط باملشروعات الكربى واألخذ بأحدث األساليب اإلدارية احلديثة، وبصورة عامة فقواعد البيانات 

  ).92، 1991: حممد السعيد خشبة: (تسعى لتحقيق العديد من املزايا واليت ميكن التطرق إليها كما يلي
ودقيقة وتصنيف وترتيب هذه البيانات مما ختزين مجيع البيانات لكافة األنشطة يف منشأة ما بطريقة متكاملة   -أ 

 .ميكن من اسرتجاعها مستقبال
متابعة التغيريات اليت حتدث يف البيانات املخزنة وإدخال التعديالت الضرورية عليها لتكون دائما مالئمة    - ب 

 .لالستخدام عند احلاجة
ومن مث إجراء بعض . لبشريةميكن لقواعد البيانات ختزين حجم كبري من البيانات اليت تفوق اإلمكانيات ا  -ج 

 .العمليات واملعاجلات اليت يستحيل تنفيذها بصورة يدوية
تساعد قواعد البيانات يف ختزين البيانات بطريقة متكاملة، أي الربط بني النوعيات املختلفة للبيانات املعربة   -د 

 .عن كافة األنشطة
ا حبيث ال تكون متاحة إالّ ملن حيق له تساعد قواعد البيانات يف حتقيق السرية الكاملة للبيانات املخ  - ه  زنة 

 .اإلطالع عليها
ا تأخذ أنواعا متعددة فيمكن تصنيفها حسب طبيعة مستخدميها، كما  وفيما يتعلق بأنواع قواعد البيانات فإ

ا وذلك على النحو التايل   :تصنف كذلك حسب حمتويا
 :النوع جند بأن قواعد البيانات تقسم إىل من خالل هذا: أنواع قواعد البيانات حسب طبيعة مستخدميها  -أ 
 وتتمثل يف جمموعة من امللفات املوحدة املستخدمة من قبل فرد واحد، حيث تكون : قواعد بيانات فردية

البيانات خمزنة يف األقراص الثابتة حلواسيبهم الشخصية، كما توجد قواعد بيانات فردية ختصص ملديري املعلومات 
متابعة وغدارة املعلومات املستخدمة بشكل يومي منتظم كالعناوين وأرقام اهلاتف الشخصية تساعدهم على 

 .وغريها
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 وتتم مبشاركة العمال يف شركة ما يف موقع واحد، حيث " قاعدة الشركة"وتعرف أيضا بـ: قواعد بيانات متشاركة
بيانات عن طريق شبكة ، حيث يدخل العمال إىل قاعدة الServer ميكن ختزين البيانات يف حاسوب واحد خادم

من خالل حواسب مصغرة، ويدير هذه القاعدة يف الغالب مدير قاعدة البيانات ليتوىل  LAN معلومات حملية
ويتوىل . مهمة تنسيق النشاطات وخمتلف االحتياجات ذات الصلة بالقاعدة واضعا اخلطوط العامة لالستخدام

 .مهمة األمن هلذه املعلومات
 وتشمل جمموعة من احلواسب ختزن فيها البيانات يف مواقع خمتلفة يتم ربطها مع بعضها : قواعد بيانات موزعة

 .عن طريق شبكة حواسب الزبائن اليت قد ترتبط عن طريق االنرتنت وذلك نظرا لتباعدها جغرافيا
 وهي قواعد بيانات متاحة للمستخدمني واملستفيدين من عامة الناس، حيث يتحرى : قواعد بيانات عامة
ستخدم يف العديد من املواقع ليصل إىل ما حيتاجه من معلومات وعليه فإن العديد من هذه املواقع متثل قواعد امل

 )..145، 2008: فؤاد الشرايب. (بيانات عامة
ا  -  ب  :وحسب حمتويات قواعد البيانات ميكن أن تقسم هي األخرى إىل: أنواع قواعد البيانات حسب حمتويا
 قواعد تشمل البيانات الوصفية األساسية اليت تعكس الفهرسة الوصفية واملوضوعية  وهي: قواعد ببليوغرافية

مباشرة بل تعرفه مبا هو منشور ومتوفر من  Text للمعلومات فهي ال تقود الباحث للمعلومات يف شكلها النصي
ال الذي يبحث فيه  .مصادر عن ا

 ملرجعية اليت حيتاج إليها الباحثون يف اإلجابة عن متثل جماميع مهمة من املعلومات ا: قواعد بيانات مرجعية
م مثل قواعد القواميس واملعاجم وقواعد أدلة األمساء وقواعد املوسوعات ودوائر املعارف وغريها من  استفسارا

 .القواعد املرجعية
 تاج وهي قواعد تشمل على إحصاءات سكانية أو إحصاءات متنوعة أخرى حي: قواعد بيانات رقمية وإحصائية

الباحثني للرجوع إليها منها قاعدة الكتاب اإلحصائي لألمم املتحدة اليت تشمل على إحصاءات السكان 
 .دولة 200 واحلسابات القومية والقوى العاملة واألجور وغريها ألكثر من

 د وهذه القواعد تشمل كامل النصوص ملصادر املعلومات احملوسبة وذلك لكون أن القواع: قواعد نصوص كاملة
إبراهيم قنديلجي . (فهي ال تفي بالغرض املطلوب. الببليوغرافية وحىت وإن كانت حتتوي على مستخلصات تعريفية

 )..193، 2002: وإميان فاضل السامرائي
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  :هذا وتسعى قواعد البيانات لتحقيق األهداف التالية
ودقيقة وتصنيف وتنظيم هذه البيانات ختزين كافة البيانات واملعلومات لكل أنشطة جهة معينة بطريقة متكاملة  -

 .حيث يسهل اسرتجاعها مستقبال
متابعة التغريات على مستوى البيانات املخزنة وإدخال التعديالت عليها لتكون جاهزة بصورة جيدة وقت  -

 .االستخدام
 ال ميكن ختزين قواعد البيانات كم هائل من البيانات اليت يعجز عنها البشر وكذا إجراء بعض املعاجلات اليت -

 .إجرائها يدويا
 .تساعد على خزن البيانات بطريقة متكاملة -
 )..85، 2005: جعفر اجلاسم. (تساهم يف حتقيق السرية الكاملة للبيانات املخزنة يف هذه القواعد -

: هذا ويتيح االعتماد على قواعد البيانات جمموعة من املزايا اليت ميكن التطرق إليها من خالل النقاط التالية
  ).32، 1998: هاين شحادة اخلوري(
تفادي التكرار يف البيانات حيث أنه بدخول هذه البيانات يف قاعدة البيانات حىت تكون متاحة لكافة  -

 .التطبيقات، بعكس التخزين يف ملفات مستقلة
يف حتافظ على ثبات وتناسق البيانات حيث يتسبب نظام امللفات املستقلة يف احتمال عدم تناسق البيانات  -

 .حالة عدم التنسيق بني كافة اإلدارات احملتفظة بامللفات ملتابعة التغريات يف البيانات
حتقق استقاللية البيانات على الربامج حيث أن النظام الذي يتم تأسيسه على امللفات يكون الربنامج التطبيقي  -

 .الهلامرتبط بدرجة وثيقة مع هيكل السجالت وطريقة ختزين البيانات حىت ميكن استغ
 .تقدم أكثر من صورة منطقية للبيانات حسب رغبة املستخدمني -
 .حتسن وضع التطبيقات فتخزين البيانات يف قاعدة موحدة يتيح وضع الربامج التطبيقية بسهولة -
توحيد املعايري املتعلقة بالبيانات على مستوى املنظمة إذ ميكن ملدير قاعدة البيانات وضع املعايري املوحدة هلا  -
افال  .دخول للقاعدة ال يكون إالّ من خالل برنامج إدار
حتسني متطلبات األمان فاملشرف على قاعدة البيانات يقوم بتمكني كل مستخدم من الدخول للقاعدة  -

 .حسب سلطته الوظيفية ومما هو مرخص به فقط من أعمال
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  :المعلومات: ثانيا
اليت يتم إجراؤها على البيانات أو هي إضفاء معىن على تعترب البيانات حمصلة ملختلف العمليات والتصنيفات 

البيانات اليت توجد يف صورة خام، وتكتسي املعلومات أمهية كبرية خصوصا يف ظل هذا العصر الذي أصبح ينعت 
على أنه عصر املعرفة الذي تعد زيادة املؤسسات املعتمدة على املعلومات واحدة من أهم ميزاته، حيث إن اإلدارة 

  .نظيمات أصبحت من بني املؤسسات اليت تعتمد على املعلومات وتوليها أمهية بالغةوالت
 :أهمية المعلومات -1

االت والقطاعات مبا يف ذلك اإلدارة وميكن توضيح أمهيتها كالتايل : تكتسي املعلومات أمهية كبرية يف مجيع ا
  ).262، 2008: رحبي مصطفى عليان(
 .القوى العاملة واملواد األولية واملوارد املاليةللمعلومات قيمة حادة مثلها مثل   -أ 
ا اليت جتعلها قابلة للوزن والقياس عند استخدامها من قبل املخططني واملستفيدين  - ب   .هلا ميزا
القوى العاملة، واملواد : للمعلومات تأثري مباشر على املوارد األربعة األخرى اليت تعتمد عليها اإلدارة وهي  -ج 

 .ملالية، واألجهزةاألولية، والنفقات ا
 .من املمكن السيطرة على املعلومات وحتديد االعتمادات املالية املطلوبة هلا وكلفة استخدامها  -د 
 .للمعلومات جانب مؤثر ومهم يف حتقيق أهداف ووظائف اإلدارة  - ه 
ميكن القول بأن الغرض األساسي من املعلومات هو زيادة مستوى املعرفة للمستفيد حيث تزوده بتصور   -و 

عن فرد أو جمموعة أفراد، أو جمموعة األنشطة واألهداف، وإذا تصورنا أن هناك معلومات خاصة بغياب  عقلي
العاملني يف منشأة ما، أو بزيادة يف أسعار جمموعة من السلع فذلك يعطي املستفيد تصورا يساعده يف اختاذ 

 .القرارات الالزمة
كما يعتمد عليها يف عمليات التخطيط والرقابة واختاذ تعترب املعلومات ذات أمهية للمنشأة يف حل املشاكل    -ز 

 .القرارات
: ولقد خلصت بولني أثرتون أمهية املعلومات بصفة عامة يف جمموعة من النقاط اليت ميكن اختصارها فيما يلي

  ).198، 1993: حممد فتحي عبد اهلادي(
 . حتققت يف الدول األخرىتنمية قدرة الدولة على اإلفادة من املعلومات املتاحة واخلربات اليت  -أ 
 .ترشيد وتنسيق ما تبذله الدولة من جهد يف البحث والتطوير على ضوء ما هو متاح من معلومات   - ب 
 .كفالة قاعدة معرفية عريضة حلل املشكالت  -ج 
 .توفري أساليب وبدائل حديثة حلل املشكالت الفنية واختيارات تكفل احلد من هذه املشكالت مستقبال  -د 
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 .فعالية وكفاءة األنشطة الفنية يف قطاعات اإلنتاج واخلدماترفع مستوى   - ه 
 .ضمان القرارات السليمة يف مجيع القطاعات وعلى خمتلف مستويات املسؤولية  -و 

  :المعلومات واإلدارة -2
ا اإلدارة ولذلك فهو حباجة دائمة إىل  :التنظيم  -أ  يعترب التنظيم واحد من أمها الوظائف الذي تضطلع 

وجبها طبيعة اهليكل اإلداري والتنظيمي األمثل للمؤسسة إىل جانب املعلومات املساعدة على معلومات حتدد مب
توزيع املهام والواجبات داخل الوحدات التنظيمية، كما أن من يقوم بعملية التنظيم حيتاج بصورة واضحة 

حيتاج إىل معلومات دقيقة  للمعلومات اليت يتحدد مبوجبها جمموع صالحياته، كما أن بناء األهداف يف أي تنظيم
 .حول اإلمكانيات احلقيقية للمنظمة

حيتاج الذي يقوم بعملية التنسيق داخل املنظمة هو اآلخر للمعلومات اليت يوظفها يف زيادة درجة  :التنسيق  -ب 
ات الربط بني اخلطط والربامج والتنسيق بينها يف إقامة املؤسسة، كما حيتاج إىل املعلومات أيضا الختيار األدو 

ذا الدور بصورة فعالة  .والوسائل اليت متكنه من القيام 
والذي يتم مبوجبه اختيار أفضل األفراد لشغل املناصب الشاغرة داخل التنظيم حيث حيتاج هو  :التوظيف  - ج 

اآلخر لكم كبري من املعلومات اليت تتعلق يف بداية األمر بكل ما يتعلق بالوظيفة أو املنصب الشاغر وقبلها إىل 
حتياجات الفعلية للتنظيم من اليد العاملة، مث املعلومات الكافية ملن يرتشح لشغل هذه املناصب ألجل إسناد اال

 .املناصب ملن تتوفر فيه املؤهالت املطلوبة
وهو اجلانب املتعلق بتأمني املصادر املالية اليت حتتاجها املنظمة واليت متكنها من االستمرارية فيحتاج  :التمويل  -د 

إىل معرفة ميزانيته السنوية ألجل توزيعها على العمليات والنشاطات داخل وخارج املنظمة وأيضا حيتاج إىل  التنظيم
معلومات حول الوجهات املختلفة اليت يتم فيها صرف هذه االعتمادات املالية فضال عن املعلومات اليت يتم 

 ).74: براهيم قنديلجي وإميان فاضل السمرائيعامر إ. (مبوجبها البحث والتنقيب عن مصادر متويل إضافية وجديدة
يعترب التوجيه أيضا واحدا من املهام اإلدارية واليت حتتاج بدورها إىل معلومات دقيقة ألجل وضع  :التوجيه  -ه 

سياسة مناسبة للحوافز والتشجيعات اليت تقدم لعمال التنظيم نظري جهودهم املبذولة، كما تتضمن أيضا العقوبات 
اوخمتلف التوجيهات داخل املنظمة معلومات دقيقة جيب على العمال التق  .يد 

وهي الوظيفة كغريها من الوظائف األخرى اليت ال ميكنها من االستغناء عن املعلومات  :اإلشراف والرقابة  -و 
اليت تقود إىل تبين األساليب العلمية والصحيحة يف عملية اإلشراف والرقابة داخل التنظيم وكذلك املعلومات 

كما حتتاج املنظمة إىل . واملقاييس اليت تؤثر على ذلك الكافية املسامهة يف وضع مؤشرات تقييم األداء واإلجناز
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وكذا تشخيص . معلومات عن اإلمكانيات احلقيقية للوصول إىل اإلبداع واملبادرة بداخلها وتنميتها وتشجيعها
 .االحنرافات واألخطاء املرتكبة ألجل تفاديها وتصحيحها

ا التقليدية انتقادا متزايدا يتلخص يف وجهات النظر وخالل السنوات العشر األخرية وجه للرقابة اإلدارية بصور
  ).36، 2003: نيلز جوران وآخرون: (التالية

توفر املعلومات اخلاصة بالتكاليف واإليرادات والرحبية واليت متثل  :تقدم معلومات مضللة لصناع القرار  -أ 
الية التقليدية نتائج األنشطة يف املاضي، األساس لعلمية اختاذ القرار يف التنظيم، ويف هذا الصدد توضح املقاييس امل

 .وهذا النوع من املعلومات قد يؤدي إىل عدم اتساق العمل مع الغايات اإلسرتاتيجية
لقد ركزت املعلومات املركزة على القياس من  :تخفق في مراعاة متطلبات منظمة اليوم وإستراتيجيتها  -ب 

كجودة املنتج ورضى العميل وزمن التسليم والوقت املعياري للمنتج منظور نقدي إىل جتاهل املقاييس الغري املالية  
اجلديد ووجود مستوى أعلى من املعرفة التقنية لدى املوظفني، حيث أن املقاييس القدمية يف معلومات تكون 

 .مضللة عن كفاءة ورحبية التنظيم
قابة املالية ميكنها حيث أن الر : تشجيع التفكير قصير المدى والقصور عن بلوغ المستوى األمثل  - ج 

إعاقة التفكري طويل املدى فقد تفضي إىل تقليص البحوث والتطوير وخفض التدريب وبرامج احلفز وتأجيل خطط 
االستثمار مما يؤدي إىل قصور املشاريع عن بلوغ املستوى األمثل مبرور الوقت وميكن التحدي احلقيقي يف حتقيق 

 .توازن بني املدى القصري واملدى الطويل
لقد حددت متطلبات احملاسبة املالية من املعلومات  :تلعب دورا ثانويا بالنسبة لمتطلبات المحاسبة المالية  -د 

اخلارجية تصميم أنظمة الرقابة اإلدارية، فاألطراف اليت هلا مصلحة مع املنظمة تبحث عن املعلومات املتصلة بسري 
 .املقاييس املالية تعطي صورة عن هذه الزاويةأداء املنظمة ملقارنتها بفرص استثمارية بديلة، وتوفر 

لقد تغريت العالقة  :توفر معلومات مضللة ألغراض تخصيص التكاليف والرقابة على االستثمارات  -ه 
بني التكاليف املباشرة والغري مباشرة للمنظمة نتيجة لزيادة مصاريف البحوث والتطوير وتنظيم اإلنتاج وغريها، 

من خالل ختصيص التكاليف غري املباشرة بناءا على التكاليف املباشرة حيث أن  حيث كانت هذه العالقة تقوم
 .التكاليف اليت تكبد تكلفة ما يتم اإلشارة فقط إىل املبلغ ومركز هذا املبلغ

ا عدمية املعىن لعدد كبري من املوظفني  :توفير معلومات تجريدية للموظفين  -و  تتميز املقاييس املالية أيضا بكو
واألنظمة تكون يف . ة خصوصا من الذين ال يرون أن عملهم له صلة باألرقام اليت حتيها خمتلف التقاريريف املنظم

 .الغالب شديدة التعقيد وبالتايل تشكل عقبة أمام مرونة العمل عند اخلط األمامي
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يل للرتكيز على ما للنسب املالية املوجودة يف معظم أنظمة الرقابة اإلدارية م :تولي اهتماما ضئيال ببيئة العمل  - ز 
هو داخلي وليس خارجي حيث أن مقارنة املنظمة مبنافسيها بشكل عادل أمر صعب، رغم أن هذه املعلومات 

 .تضارع يف أمهيتها على األقل أداء املنظمة بالقياس إىل األهداف اليت مت وضعها
ر الشهرية والربع السنوية هناك تركيز من قبل القادة اليوم على التقاري :إمكانية إعطاء معلومات مضللة  - ح 

وهو ما خيدم االستثمار على املدى القصري وهو ما يساعد على التالعب باملقاييس املالية ومنه تكون النسب 
 .املالية الرئيسية مضللة خالية من املصداقية غري قادرة على خدمة أغراض التحليل واختاذ القرار

 :خصائص المعلومات -3
جمموعة من اخلصائص اليت تنطلي عليها املعلومات، وهذه اخلصائص تتمثل  Mc Garry لقد حدد ماكجرى

  ).28، 2007: حشمت قاسم: (يف التايل
 .إنه من املمكن النظر إىل املعلومات باعتبارها أقرب للرتادف مع احلقائق  -أ 
 .إن للمعلومات تأثريا حتويليا وتدعيميا على ما يعرفه اإلنسان أو ما يعتقد أنه يعرفه   - ب 
 .علومات تستخدم كعامل مساعد يف اختاذ القراراتإن امل  -ج 
ا اإلنسان يف انتقاء إحدى الرسائل  -د   .إن املعلومات هي حرية االختيار اليت يتمتع 
 .إن املعلومات عنصر ضروري عند مواجهة موقف اختيار  - ه 
 .إن املعلومات هي املادة اخلام اليت تستخلص منها املعرفة  -و 
 .وإمنا نتجادهلا مع من حييطون بناإن املعلومات ال نتلقاها فقط   -ز 
 .إنه من املمكن تعريف املعلومات بناءا على تأثريها يف املتلقي  -ح 

هذا وقد خص نبيل على املعلومات مبجموعة أخرى من اخلصائص ختتلف عما مت عرضه سابق وهذه 
  ).47، 1994: نبيل علي: (اخلصائص اليت تتوفر يف املعلومات هي

 .هي ذات قدرة هائلة على التشكل وإعادة الصياغةخاصية التميع والسيولة ف  -أ 
 .هلا قابلية النقل عرب مسارات حمددة أو بثها على املشاع ملن يرغب يف استقباهلا   - ب 
 .قابلية االندماج العالية للعناصر املعلوماتية فيمكن بكل سهولة ضم عدة قوائم يف قائمة واحدة  -ج 
ا بغية خلق بذرة مصطنعة هلا لتصبح تتميز املعلومات بالوفرة لذا يسعى منتجوها إىل   -د  وضع القيود على انسيا

 .املعلومات سلعة ختضع لقوانني العرض والطلب
 .ال تتأثر موارد املعلومات باالستهالك على خالف املوارد املادية، فاملعلومات تنمو مع الزيادة يف االستهالك  - ه 
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اه من معلومات بوسائل بسيطة، ويشكل ذلك سهولة النسخ إذ أنه بإمكان من يستقبل املعلومة نسخ ما يتلق  -و 
 .عقبة أمام تشريعات محاية امللكية اخلاصة باملعلومات

إمكانية استنساخ معلومات صحيحة من أخرى غري صحيحة من خالل تتبع مسارات عدم االتساق   -ز 
 .والتعويض عن نقص املعلومات غري املكتملة وختليصها من الضوضاء

عدم اليقني حيث ال ميكن احلكم إالّ على قدر ضئيل منها بأنه قاطع  يشوب معظم املعلومات درجة من  -ح 
ائية  .بصفة 

  :هذا وميكن إضافة بعض اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف املعلومات ولعل أبرزها هو
ا شاملة ملتطلبات ورغبات املستفيد  -أ   .الشمول كو
 .اليقني، كما جيب أن تكون واضحةالدقة وضرورة خلوها من األخطاء وأن تكون على درجة كبرية من    - ب 
الفرتة الزمنية املواتية حيث جيب أن تكون مناسبة وقت االستخدام، حيث أن قدمها يفقدها الفائدة املوجودة   -ج 

 .منها
ا معلومات أكثر ختصص وهي بعيدة عن العمومية  أما على مستوى املعلومات اإلدارية واليت ميكن القول بأ

ا تتصف هي األخرى  بعدة خصائص ومواصفات جتعلها يف خدمة اإلدارة والتنظيم بغية االستفادة منها بصورة فإ
: نعيم إبراهيم الظاهر: (جتعلها تسهم يف حتقيق أهدافها وأهم هذه اخلصائص ميكن التطرق إليها يف النقاط التالية

2009 ،135.(  
 .أن تصل يف التوقيت املناسب الختاذ القرار وليس قبله أو بعده  -أ 
 .ن تكون كاملةأ   - ب 
 .أن تكون مناسبة  -ج 
 .أن تكون خمتصرة  -د 

أما على الصعيد العريب فاملعلومات تتصف يف الوطن العريب مبجموعة من اخلصائص تعمل هذه اخلصائص 
ا وفعاليتها وهذه اخلصائص هي   :على احلد من فائد

ة أنه ال ميكن استخدامها يف حيث تعترب املعلومات يف البيئة العربية نادرة أو قليلة لدرج: ندرة املعلومات  -أ 
عملية اختاذ القرارات، وهذا النقص مرده إىل ضعف شبكات االتصال لدى الدول العربية وأيضا الدول النامية، 

يف مؤمتر املعلوماتية الذي عقدته جمموعة الدول الصناعية السبع يف " قابومبيكي"ويتقاطع هذا الطرح مع ما قاله 
وهي الشيء ذاته الذي تفتقد إليه ." باالتصال تعزز التنمية الشاملة وكذلك التنمية إن زيادة القدرة: "1995 عام

 .الدول العربية
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ا الكثري من اخلطأ واملبالغة : رداءة املعلومات  - ب  ا غري دقيقة ويشو فاملعلومات يف البيئة العربية تتميز بكو
ا لدى القائمني باختاذ   .القراروالنقص األمر الذي خيفف درجة الثقة 

التوقيت غري املناسب لتوفري املعلومات وتتمثل هذه اخلاصية يف عدم جاهزية املعلومات وقت احلاجة إليها   -ج 
 .ألداء النشاط اإلداري وعدم اجلهوزية هذه تؤدي إىل إعاقة القرار يف الوقت املناسب

ومات من قبل جهات معنية صعوبة انتقال املعلومات حيث تكمن املشكلة يف الدول العربية يف احتكار املعل  -د 
دف . داخل التنظيم أو خارجها وذلك بغية إعاقة اختاذ قرارات صحيحة ال ختدم مصاحل البريوقراطية وكذلك 

 )..504، 2006: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية. (توفري احلماية من العقاب يف حالة توافر املعلومات
 :أنواع المعلومات -4

للمعلومات فهناك من يقسمها حسب درجة اإلفادة منها، وهناك من يقسمها حسب هناك عدة تقسيمات 
  .درجة الرمسية، وحسب مصدرها، إضافة إىل تصنيفها إىل معلومات أولية وأخرى ثانوية

عبد : (تقسم البيانات استنادا إىل درجة اإلفادة منها إىل األنواع التالية: التصنيف حسب درجة اإلفادة منها  -أ 

 ).91، 2002: مةاحلافظ سال
دف حتسني املستوى  - املعلومات التطويرية أو اإلمنائية واليت تتجسد يف احلصول على مفاهيم وحقائق جديدة 

 .العلمي والثقايف لإلنسان بواسطة القراءة خصوصا
املعلومات اإلجنازية وتتضح من خالل احلصول على املفاهيم واحلقائق اليت تساهم يف عملية اإلجناز ألي  -
 .شروع أو اختاذ قرار عن طريق استخدام املستخلصات واملراجع والوثائق املسامهة ألداء العمل املطلوبم
املعلومات التعليمية واملتمثلة يف ما حيصل عليه الطلبة من معلومات خالل مراحل احلياة العلمية وذلك من  -

 .املقررات والربامج الدراسية
والنظريات والفرضيات حول العالقات اليت من املمكن وجودها بني املعلومات الفكرية وتتلخص يف األفكار  -

 .تنوعات عناصر املشكلة
ا  - املعلومات البحثية وتتعلق بكل ما له عالقة بالتجارب من ناحية إجرائها ونتائجها وكذا نتائج األحباث وبيانا

 .اليت ميكن احلصول عليها يف التجربة الشخصية
ة وتعتمد على األساليب العلمية اليت متكن الباحث من القيام ببحثه بشكل دقيق، املعلومات األسلوبية النظامي -

وهذا النوع من العمل يشمل الوسائل املستعملة للحصول على البيانات واملعلومات الصحيحة وإجراء األحباث 
 .اليت ختترب من خالهلا صحة البيانات ودقتها

 .ومات اليت تدفع اإلنسان إىل األمام وجتعله يتخطى الصعاباملعلومات احلافزة واملثرية وتشمل مجيع املعل -
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ا -  .املعلومات السياسية ويركز هذا النوع من املعلومات على عملية اختاذ القرار وخمتلف املراحل اليت متر 
املعلومات التوجيهية وهذا النوع من املعلومات يعمل على التنسيق بني األفراد واجلماعات من خالل استخدام  -

 .إعالم توجيهي
وتقسم من خالل املعلومات إىل صنفني ومها املعلومات الرمسية، واملعلومات : التصنيف حسب درجة الرمسية   - ب 

 .غري الرمسية
وهذا النوع هو املنتج األول لنظام املعلومات اجليد ويتضمن القوانني املنظمة للمنشأة والقوانني : معلومات رمسية -

 .احملاسبية واألساليب املتبعة يف التخطيط وامليزانيات واملتطلبات الرقابية وغريهااحلكومية والعقود وإلجراءات 
وهذا النوع من املعلومات يتضمن اآلراء واألفكار واخلربات الشخصية والشائعات وغريها، : معلومات غري رمسية -

عنها أحيانا يف حالة غياب  وهذا النوع من املعلومات غالبا ما يتكامل مع املعلومات الرمسية وقد حيدث أن تنوب
 )..97، 1998: حيي مصطفى حلمي. (املعلومات الرمسية

: براين كامبل فيكري، إلينا فيكري: (ويكون االعتماد على املصدر غري الرمسي للمعلومات وهذا نظرا لالعتبارات التالية

1991 ،113.(  
 .يطلبهاتعقد املعلومات املطلوبة بالقياس إىل الرصيد املعريف ملن  -
 .عدم التأقلم من املعلومات املطلوبة -
 .عامل الوقت الضاغط -
 .قصور املصادر الوثائقية املتاحة واليت ميكن اإلفادة منها -
 .االفتقار إىل اخلربة يف اإلفادة من مثل هذه املصادر -
 .توافر إمكانيات االتصاالت الشخصية -
 :ر كذلك إىل نوعانوتصنف املعلومات حسب املصد: التصنيف حسب مصدر املعلومات  -ج 

 .معلومات داخلية وتتجسد يف مجيع املعلومات الصادرة من داخل التنظيم -
 .معلومات خارجية وهي املعلومات اليت تكون نابعة من خارج املنظمة ومن تفاعلها مع البيئة اخلارجية -
 :ىل أولية وأخرى ثانويةوتقسم املعلومات استنادا إىل هذا املعيار إ: املعلومات األولية واملعلومات الثانوية  -د 

املعلومات األولية وهي اليت جتمع بصفة خاصة ملشكلة معينة وهي املعلومات املقدمة للمرة األوىل لفرد أو  -
جمموعة، فقد يكون ما مجعه أحد األفراد ألول مرة مماثال ملا قد مجعته املنشأة يف وقت مضى، لذلك إذا مجعت 

مكتب استشارات، فإن هذه املعلومات تكون بالنسبة هلا معلومات أولية  املنشأة املعلومات بنفسها أو عن طريق
 .حىت ولو مجعت منشآت أخرى نفس املعلومات
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وهي معلومات مت جتميعها وختزينها مع قابلية اسرتجاعها، وغالبا ما حيتاج املديرون هلذه : معلومات ثانوية -
 )..55، 1992: الفيوميحممد . (املعلومات اخلاصة باملشاكل اليت تواجههم

ا ملستويات اإلدارة وعلى هذا  كما توجد تقسيمات أخرى للمعلومات حيث ميكن أن تقسم حسب فائد
أما من ناحية طبيعتها فتقسم إىل معلومات . األساس تقسم إىل معلومات إدارية وأخرى تنفيذية وأيضا مكتبية

  .ات طبيعة مستقبليةذات طبيعة خمتصرة وأخرى ذات طبيعة حاضرة، ومعلومات ذ
 :أساليب حفظ واسترجاع المعلومات -5

ألجل أن يتم حفظ املعلومات بصورة جيدة جيب أن يتمتع األسلوب الذي يتم ختصيصه ألجل ذلك بعدة 
  :خصائص ميكن التطرق إليها كما يلي

لدى البساطة فيجب أن يتميز أسلوب احلفظ بأداء سهل ومسح بتشغيله على حنو بسيط يتيح سرعة فهمه   -أ 
 .األفراد الغري خمتصني

األمن حيث جيب إحاطة أهم املعلومات بدرجة عالية من األمن وهذا نظرا لسريتها وخصوصيتها عكس    - ب 
 .البعض منها والذي ال يعترب سريا كالنشرات اخلاصة اليت جيب أن تكون متاحة

 .يزا مكانيا كبريااحلجم إذ جيب العناية بإجياد نظام خاص للمعلومات ألجل حفظها حىت ال حتتل ح  -ج 
املتابعة ويكون ذلك عن طريق بطاقة خاصة يطلق عليها بطاقة متابعة الوثائق أو امللفات اخلارجية يكتب   -د 

 .عليها املكان الذي مت نقل امللف إليه وكذلك اسم املوظف
التصنيف املالئم من خالل إتباع واستخدام أسلوب تصنيف مالئم لكل قسم أو إدارة مع عدم التقيد   - ه 

بالنظام العام املتبع يف املنظمة حيث ميكن أن جند داخل منشأة واحدة ترتب السجالت جغرافيا، بينما يف قسم 
 )..230، 1998: حيي مصطفى حلمي. (آخر تكون بصورة موضوعية

وعلى العموم فهناك أسلوبان ميكن من خالهلما حفظ واسرتجاع املعلومات، ميثل األول منهما األسلوب 
  :ا اآلخر فيتعلق باألسلوب اآليل، وميكن اإلشارة إليهما كما يليالتقليدي أم

وتتمثل يف خمتلف الوسائل واألدوات ذات التشغيل اليدوي واليت ظلت : األساليب اليدوية أو التقليدية  -أ 
 )..227، 2011: نور الدين حاروش. (مستخدمة لفرتة زمنية طويلة وهي تناسب بعض املنشآت

  
  
  
  



 هرمية المعرفة من البيانات إلى مجتمعات المعرفةالفصل الثاني                                                                                       

93 
 

  ).111، 1998: حيي مصطفى حلمي: (التقليدي مبا يلي ويتميز هذا األسلوب
 .سهولة وبساطة تصميم النظام -
 .سهولة تشغيل النظام -
 .ال تتطلب معدا خاصة -
ا ال تعتمد على املعدات واآلالت -  .ال حتتاج إىل تكاليف مادية كبرية كو
 .ال تتطلب خربات خاصة بل حتتاج إىل فهم ملتطلبات واحتياجات النظام -

عتماد على هذا األسلوب بالرغم من اخلصائص اإلجيابية الكبرية اليت ينطلي عليها واليت مت ذكرها، كما أن اال
  :فإنه ال خيلو من نقائص، وبالتايل فهو حمدود مبجموعة من احلدود واليت ميكن إجيازها يف التايل

 .احلاجة للحصول على معلومات مركبة أي وجود املعلومات يف أكثر من وثيقة -
 .الوثائق على أكثر من موضوع مما جيعل عملية االسرتجاع صعبة احتواء -
 .زيادة كمية الوثائق خصوصا يف حالة عدم توفر املساحة الالزمة للحفظ مما خيلف مشكلة تكدس لدى املنشأة -
صعوبة التبؤ باحتياجات املستفيدين من املعلومات خصوصا يف حالة التغري املستمر يف نوعيات هذه  -

 .املعلومات
يأ هلم املعلومات : األساليب اآللية   - ب  حيث أن العاملون يف أي جمموعة عمل كبرية أم صغرية جيب أن 

السليمة يف الوقت واملكان املناسبني إذا طلب منهم العمل بكفاءة وهذا يكون من خالل منظومات أو أجهزة 
نعيم . (على اإلسهام الكبري يف األداء فمثل هذه املنظومات هلا القدرة. املعلومات اليت تستخدم أحدث التكنولوجيا

 )..221، 2009: إبراهيم الظاهر
وهذا النوع من األساليب جاء كمحصلة لتنامي الطلب على املعلومات لدى املنشآت احلديثة وزيادة حجم 

  ).120، 1998: حيي مصطفى حلمي: (املعلومات، ومن شأن هذه األساليب حتقيق املزايا التالية
 .للمعلومات املطلوبة حيث تفوق هذه السرعة سرعة اإلنسان سرعة االسرتجاع -
 .توفري الوقت بالنسبة للمستفيدين عكس األساليب اليدوية -
 .إمكانية احلصول على املعلومات بأكثر من طريقة وألكثر من غرض كما تضمن جودة تقدمي اخلدمات -
 .دقةإجابة الطلبات املعقدة للمستفيدين وتقدميها ملعلومات أفضل وأكثر  -

  :كما ال خيلو هذا األسلوب بدوره من وجود بعض احلدود اليت تقف أمامه واليت تتحدد يف النقاط التالية
 .احلاجة إىل تكاليف مادية إلنشاء النظام نظرا الستخدام آالت ومعدات -
 .احلاجة إىل أفراد مدربني تدريبا خاصا على استخدام اآلالت واملعدات وهلم خربة يف ذلك -
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 وجود نظم صيانة اآلالت واملعدات لضمان األداء األمثل وتطوير األساليب الفنية املتبعة يف نظم احلاجة إىل -
 .التشغيل

 :مصادر المعلومات -6
  .تقسم مصادر املعلومات إىل ثالث تقسيمات أساسية وهي أولية وثانوية وثالثة

ا تلك الوثائق اليت تشمل أساسا على : املصادر األولية  -أ  املعلومات اجلديدة أو التصورات أو وقد عرفت على أ
 )..36، 1993: حممد فتحي عبد اهلادي. (التفسريات اجلديدة حلقائق أو أفكار معروفة

  .ومن بني املصادر األولية جند املالحظة، التجارب، البحث امليداين وأيضا التقدير الشخصي
ا تقدم عرضا ملعلومات منشورة وهذه البيانات تعد من مصادر أولية أو تشري إل: املصادر الثانوية   - ب  يها، أي أ

وال تقدم معلومات جديدة عادة، وتتضمن معلومات ترتب وتنظم وفق خطة معينة، أي تقدم املعلومات املتاحة يف 
ومن بني هذه املصادر جند املصادر اخلارجية، املطبوعات . املصادر األولية بصورة أكثر مالئمة لالستعمال

 .احلكوميةواملنشورات، واألجهزة 
وهي مصادر تسجل يف ثناياها معلومات عن املطبوعات والوثائق وخمتلف أنواعها عن : املصادر الثالثة  -ج 

وهي تشمل الببليوغرافات وأدلة األدبيات واملراجعات واليت تلعب دورا هاما يف تسهيل إيصال . موضوعات خمتلفة
 .املطبوع مشتمال على قائمة يف املصادر الثانوية املعلومات إىل املستفيدين وتقييمها وتلخيصها، أو قد يكون

  ).69، 2009: أمحد اخلطيب وخالد زيغان: (وهناك تقييم آخر للمعلومات حيث مت تقسيمها إىل
 .املصدر الوثائقي للمعلومات ويشمل هذا املصدر املعلومات املنشورة وغري املنشورة وكذا احملفوظة  -أ 
احلصول على املعلومات من مصدرها األصلي، واليت تعد املقابالت  املصدر امليداين للمعلومات وفيه يتم   - ب 

 .الشخصية، واملشاهدات احلية واستخدام وسائل االتصال من بني طرقها
وفيها يتم احلصول على املعلومات من عدد من البنوك : االنرتنت وشبكات املعلومات وبنوك قواعد البيانات  -ج 

 .العاملية أو اإلقليمية أو احمللية
أن هناك تقييم آخر للمعلومات يركز على طابع هذه املعلومات، حيث جند خالل هذه املصادر ما هو  كما

  )..57، 2002: عبد احلافظ سالمة. (رمسي وغري رمسي
املصادر الرمسية وتشمل املعلومات اليت تبثها وساءل اإلعالم بكل صورها وأشكاهلا مع الرتكيز على الوسائل   - أ

 .ه من الدوائر الرمسية من أخبار خارج وسائل اإلعالمالسمعية وما يتم تسريب
املصادر غري الرمسية وتتمثل هذه املصادر يف كل ما يدور من مناقشات بني أفراد الشعب خاصة لدى فئة    -  ب

 .املثقفني، ويدخل ضمن هذا اإلطار األساطري اليت يرويها األجداد
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 ):السمات والمعايير(مجتمع المعلومات  -7
تمع مبجتمع وعصر لقد كان لزيادة  ذا املورد أن مسي هذا العصر ومعه ا حجم املعلومات واالهتمام 

املعلومات بالرغم من أن هناك الكثري من املفكرين يعارضون هذه التسمية لسبب يتعلق باالهتمام مبا هو بعد 
ومهما تكن التسميات . ةوعلى ذلك يرون بأن عصرنا وجمتمعنا هذا هو عصر وجمتمع املعرف. املعلومات أي املعرفة

تمع املعرفة وهو جمتمع املعلومات . فقبل التطرق إىل املعرفة وجمتمع املعرفة ال بد من املرور عرب املرحلة السابقة 
تمع يتميز مبجموعة من السمات اليت تتلخص يف التايل   :وهذا ا

ترب أكثر أمهية مما أنتج من قبل يف كل فاملعلومات اليت مت إنتاجها يف الوقت الراهن تع :انفجار المعلومات   -أ 
تاريخ البشرية، مث أن املعلومات تتزايد بسرعة كبرية فكما ظهرت التخصصات احلديثة وتداخل املعارف ومنو القوى 

 )..22، 1998: حممد حممد اهلادي. (املنتجة واملستهلكة للمعلومات
ف األنشطة والصناعات، فهي متثل مادة حيث أصبحت املعلومة تتدخل يف خمتل :زيادة أهمية المعلومات  - ب 

تمع املعاصر وقد متخض من خالل هذا ما يعرف  اليت " بصناعة املعلومات"خام للعديد من القطاعات يف ا
 .جعلت من املعلومات سلعة تباع وتشرتى وختصص هلا املصانع ألجل صناعتها

قبة املعاصرة الكثري من املبتكرات لقد محلت احل :ظهور المبتكرات التكنولوجية في معالجة المعلومات  -ج 
ا وتتمثل هذه  ا أكثر تطورا من سابقا اجلديدة اليت تضطلع مبهمة معاجلة املعلومات وميزة هذه املبتكرات أ
املبتكرات يف الكمبيوتر ولواحقه وكذا األقراص املضغوطة وخمتلف األوعية اخلاصة خبزن املعلومات وإرساهلا 

 ).2007: حممد لعقاب. (وعرضها
فقبل إدخال تكنولوجيا معاجلة املعلومات  :نمو المجتمعات والمنظمات المعتمدة كلية على المعلومات  -د 

ا ذات طبيعة يدوية أو عقلية، أما بعد أن ظهرت تكنولوجيا املعلومات أصبحت  إىل املنظمات كانت معاجلة بيانا
ا أصبحت تسبه بالن ظم اآللية البشرية يف كل ما يتصل بكل من املنظمات تعتمد عليها إىل حد كبري حيث أ

 .معاجلة املواد ومعاجلة املعلومات معاجلة تستخدم اآلالت ملعاجلة العمليات الروتينية وتتطلب الدقة والسرعة
وتعتمد هذه النظم على اإلنسان وكذا اآللة باعتبار أن   :ظهور نظم معالجة المعلومات البشرية واآللية  -ه 

ا تتجسد يف شكل معارف وقرارات مفيدة ميكن أن كل منهما ميكن من معاجل ة املعلومات اليت أصبحت خمرجا
: حممد حممد اهلادي. (تطبق بصورة مباشرة وكان السبيل إىل ذلك تكنولوجيا الكمبيوتر ومنهجية نظم املعلومات واملعرفة

1988 ،23..( 
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مييزه تنوع الفئات اليت تتعامل مع فمجتمع املعلومات املعاصر  :تعدد فئات المتعاملين مع المعلومات  -و 
ا، ومن أمثلة هذه الفئات العلماء والفنانون واملصممون الذين يعملون على إنتاج معلومات  املعلومات وتشتغل 

 .جديدة، وكذا العاملون يف نقل وتوصيل املعلومات وختزينها واسرتجاعها، إضافة إىل املهنيون واملديرون
وهذه املعلومات متاحة يف أوعية  :عروضة في أوعية ال ورقية والغير مطبوعةتزايد كميات المعلومات الم  -ز 

. غري ورقية كاألشرطة واألقراص املمغنطة وأسطوانات الفيديو واألقراص الضوئية وغريها من األشكال الغري تقليديدة
 )..92، 2007: حممد لعقاب(

جمموعة املؤشرات االجتماعية اليت ميكن من خالهلا وعلى صعيد املعايري اخلاصة مبجتمع املعلومات واليت متثل 
وهذه املؤشرات ليست باملؤشرات الثابتة ولكنها جاءت  . احلكم على انتقال جمتمع معني إىل مرحلة املعلوماتية

ا  وكان نتيجة ذلك أن حصر هذه املعايري يف . حول جمتمع املعلومات" وليام مارتني"كمحصلة لدراسات قام 
  :مخسة، وهي

فمن خالل هذا املعيار يتأكد دور املعلومات من خالل االرتقاء مبستوى املعيشة ونشر : ملعيار االجتماعيا  -أ 
 .الوعي بالكمبيوتر واملعلومات حيث ميكن أن تتاح معلومات ذات جودة للعامة واخلاصة

د السابقة اليت كان وهذا املعيار تشكل فيه املعلومات موردا اقتصاديا يضاف إىل املوار : املعيار االقتصادي   - ب 
االقتصاد الكالسيكي يركز عليها، ويف هذا اجلانب تعترب املعلومات مصدر للقيمة املضافة وإجياد فرص شغل 

 .جديدة نتيجة لالنتقال إىل صناعة املعلومات
ث وميكن هذا املعيار من خالل حرية املعلومات اليت تفضي إىل تطوير العملية السياسية حبي: املعيار السياسي  -ج 

 .تتاح الفرصة ألكرب عدد ممكن من اجلماهري يف املشاركة السياسية كما تؤدي إىل إمجاع الرأي
ا تنطوي على عدد من القيم ميكن من : املعيار الثقايف  -د  إذ أن االعرتاف مبختلف القيم الثقافية للمعلومات كو

 .لصاحل األفراد كذلك الرتويج الواسع هلذه القيم ألجل تبنيها خدمة للصاحل العام، وأيضا خدمة
من خالل هذا املعيار تعد املعلومات مصدرا أساسيا من مصادر القوة ويعود الفضل يف : املعيار التكنولوجي  - ه 

االت والقطاعات املختلفة ا يف ا  ).258، 1994: نبيل علي. (ذلك لالنتشار الواسع لتطبيقا
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 :أهمية اإلدارة في عصر المعلومات -8
اليوم قصور من شأنه أن جيعل قيام إدارة ناجحة دون وجود تقنيات املعلومات واالتصاالت اليت مل يعد هناك 

تعتربها العصب األساسي ملختلف الفعاليات والعمليات اإلدارية كون أن تكنولوجيا املعلومات زودت اإلدارة ببعد 
تقارير املعاجلة للمعلومات بقوة ودقة ومفهوم جديد يف قوة اختاذ القرارات من خالل املعلومات واإلحصائيات وال

وتكمن أهم اجلوانب لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وجعلها ختدم اإلدارة يف النقاط . وسرعة
  :التالية

 .السرعة والفعالية واملرونة يف اختاذ القرار بفعل تقنيات املعاجلة السريعة والتناقل السريع للمعلومات  -أ 
لتقنيات املعلومات يف إعداد التقارير ومعاجلة كم هائل من املعلومات، واحلصول على  القوة اهلائلة   - ب 

 .اإلحصائيات واملؤشرات املناسبة بسرعة واليت تعطي فعالية أكثر يف اختاذ القرار
خفض تضخم حجم العمالة، وتسهيل ترابط األقسام اإلدارية من خالل الشبكات املسهلة لتبادل املعلومات   -ج 

 .داتبني الوح
بناء بنك معلومات إلدارة معلومات املنظمة يعطي ديناميكية الستثمار هذه املعلومات يف تطوير بنية اإلدارة    -د 

 .وحركة املعلومات اإلدارية وفعاليتها
خروج اإلدارة من دائرة التشتت وبطئ احلركة وعشوائية املورد البشري املوسع وتركيز اجلهد على منذجة العمل   - ه 

 .خالل الربامج والتطبيقات املعلوماتية العاليةاإلداري من 
تسهل تقنيات املعلومات يف وقتنا الراهن قراءة ومؤثرات السوق العاملي من خالل قوة ومعاجلة احلركة االقتصادية   -و 

ألي كتلة اقتصادية وسهولة تناقلها حبيث يؤثر أداء املنظمات االقتصادية بشكل مستمر على العمل اإلداري يف 
 )..220، 1998: هاين شحادة اخلوري. (رارات اقتصادية سليمةاختاذ ق

 :نظم المعلومات واإلدارة -9
لقد ظهرت نظم املعلومات اإلدارية واحملاسبية نظرا حلاجة اإلدارة العلمية احلديثة لنوعية معينة من املعلومات 

  .من العمليات اإلدارية األخرىاإلدارية واحملاسبية املستخدمة يف التخطيط والرقابة واختاذ القرارات وغريها 
دف خدمة املدراء يف التنظيم وتضطلع  وببساطة شديدة فنظم املعلومات اإلدارية هي أنظمة حموسبة صممت 

  )..6، 2008: فؤاد الشرايب. (هذه األنظمة بإصدار نوعني من التقارير
 ه التقارير معلومات تفيد يف صنع تقارير دورية واليت تصدر خالل فرتة زمنية معينة وحتتوي هذ: النوع األول

 .القرار
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 تقارير خاصة وهي تقارير يتم طلبها من طرف املستخدم من النظام وقت احلاجة لصنع قرار معني : النوع الثاين
 .طارئ

ونظم املعلومات اإلدارية تسعى لتحقيق جمموعة من اهلداف من خالل وضعها وتتجسد هذه اهلداف فيما 
  ).82، 2009: وخالد زيغانأمحد اخلطيب : (يلي
ربط النظم الفرعية للتنظيم مع بعضها البعض مما يتيح التدفق السلس للمعلومات األمر الذي خيلق نوعا من  -

 .التنسيق بني أنشطة املنظمة
 .يساعد هذا النوع من نظم املعلومات على ربط أهداف النظم الفرعية باهلدف العام -
للمعلومات الالزمة ألغراض التخطيط والرقابة وضع القرار على مجيع  تساعد على توفري التقارير املتضمنة -

ا  .املستويات يف وقتها ومكا
 .رقابة عملية تداول املعلومات وحفظها -
تعمل هذه النظم على حتسني اإلنتاجية من خالل عدة طرق منها إنتاج التقارير عن العمليات الروتينية،  -

 .باملشكالت املستقبلية وحتديد البيانات واملعلومات، والتنبؤ
 .كما يعمل على تطوير وحتسني األداء داخل التنظيم استنادا إىل املعلومات املرتدة عن تنفيذ اخلطط -

. وهناك أهداف أخرى خاصة جدا تتعلق بنظام معلومات املوارد البشرية كأحد األنظمة الفرعية يف التنظيم
  ).471، 2009: حممد الصربيف: (هداف تذكر يف التايلوهذا النظام يسعى بدوره إىل حتقيق جمموعة من األ

 .خزن واسرتجاع املعلومات ومعاجلتها بأقصى سرعة ممكنة -
 .تقليص التعامل بالسجالت اليدوية واملعامالت الورقية -
 .السرعة يف إجناز عمليات اخلزن والتحليل املؤدية إىل سرعة ودقة اختاذ القرارات -
املتبادل بني اإلدارة والعاملني عرب توفري املعلومات املختلفة املتعلقة بنشاطات حتقيق العالقة اجليدة والفهم  -

 .العاملني يف التنظيم
يكشف هذا النوع من النظم كل التغريات على مستوى املوارد البشرية سواء يف البيئة الداخلية أو اخلارجية  -

 .وذلك ألجل مواجهة هذه التغريات عرب إعداد اخلطط املختلفة
نظم معلومات املوارد البشرية التكامل والتنسيق بني خمتلف نشاطات إدارة املوارد البشرية وحتقق التكامل  حتقق -

 .بني خمتلف اإلدارات داخل التنظيم مع إدارة املوارد البشرية
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وألجل تصميم وإنشاء نظام معلومات إلدارة جيب أن تتوفر جمموعة من املكونات واملتطلبات ترتاوح املكونات 
ني الوسائل املادية والوسائل التقنية وكذا الوسائل البشرية وذلك بغية أن يؤدي هذا النظام دوره الوظيفي يف ب

  ).136، 2009: ناصر دادي عدون: (املؤسسة وعلى العموم ميكن شرح هذه املكونات كما يلي
ملعلومات وترتاوح هذه وتشمل خمتلف التجهيزات واملعدات املعدة جلمع ومعاجلة وحفظ ا: الوسائل املادية  -أ 

 .اإلمكانيات بني البسيطة واحلديثة وذلك حسب طبيعة ونوعية التكنولوجيا السائدة يف التنظيم
وختتص هذه الوسائل مبختلف التقنيات اليت يتم استخدامها يف عمليات معاجلة املعلومات : الوسائل التقنية   - ب 

 .من طرق حلساب املعدالت أو بعض املؤشرات اإلحصائية إىل النماذج الكمية املختلفة
ذه الوسائل فيمكن التفريق بني نوعني من اإلطارات ذات: الوسائل البشرية  -ج   .النشاط الوظيفي وفيما يتعلق 

  .ويشمل املختصون يف مجع وختزين واستعمال نظام املعلومات بأجهزته املادية املختلفة: النوع األول
ويشمل هذا النوع من اإلطارات املختصون يف تقنيات التسيري املختلفة العاملون على عمليات املعاجلة : النوع الثاين

  .املسؤولني العمليني يف خمتلف املناصب واملستويات داخل التنظيم وحتضري املعطيات القابلة لالستعمال من قبل
ا تعمل على   :هذا وتكتسي نظم املعلومات اإلدارية أمهية كبرية داخل التنظيم أل

ا وعلى الصعيد الداخلي واخلارجي ألجل اختاذ القرارات  - توفري املعلومات املناسبة لإلدارة على كافة مستويا
 . عمليات التخطيط والرقابة والتوجيه داخل أي تنظيمالفعالة املسامهة يف

 .توفري جمموعة من نظم املعلومات الوظيفية -
 .نظم املعلومات املطورة تعمل على توفري البيانات املطلوبة اهلادفة لدعم وإدارة وظائف برامج املشروع -
 .ي يف املنظمة لتحقيق أهدافهارتباط املعلومات والبيانات بدراسة كفاءة وفعالية اهليكل والتنظيم اإلدار  -
العمل على ترشيد وعقلنة القرارات املتخذة بالتنظيم األمر الذي ينعكس على فعالية وجناح القرارات اليت مت  -

 .اختاذها
ا يف حتقيق األهداف -  .تساعد يف حتديد حاجات التنظيم بنائيا ووظيفيا مما يدعم كفاء
 .ت التنظيم من العنصر املايل والبشريأساسية البيانات واملعلومات يف حتديد حاجا -
االهتمام بالدراسات اإلحصائيات بواسطة إنشاء املعاهد العلمية املتخصصة مبا يضمن معاجلة دقيقة وسليمة  -

 .للبيانات املتاحة كمدخل أساسي يف خطط التنظيم وضع القرارات
انسياب البيانات واملعلومات بني  وضع الضمانات الكفيلة اليت تؤمن تدفقا للعالقات واالتصاالت مع سهولة -

 .خمتلف األقسام والفاعلني بالتنظيم
 .ضرورة تعدد مصادر البيانات واملعلومات املختلفة وإعدادها تارخييا مما يدل على مؤشرات حمددة -
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أبو . (تصميم البيانات واملعلومات وحفظها مبا يتيح سهولة احلصول عليها طبقا ألكثر من متغري يف وقت واحد -

 ).366، 2007: سن عبد املوجود إبراهيماحل
وكمحصلة حتمية للتضخم احلاصل يف حجم املنظمات وما صاحبه من تضخم أيضا على صعيد املعلومات 

) DSS( يسود التوجه اليوم حنو نظام آخر جديد يتفرع من نظام املعلومات اإلدارية، يعرف بنظام دعم القرارات
Dicision Support System دف ألن حتل حمل صانع القرار بل تعمل على املساعدة يف صنع ، وهذه النظم ال 

  .القرارات
ويسمح هذا النوع من النظم بالتفاعل املباشر بني احلاسب اآليل واملستخدم النهائي للنظام دومنا حاجة إىل 

ى قاعدة البيانات ويعتمد نظام دعم القرار بشكل رئيسي عل. وساطة خرباء املعلومات حني القيام باالستخدام
وقاعدة النماذج أي توفر قاعدة البيانات، املعلومات والبيانات املختلفة حول خمتلف أنشطة وعمليات املنشأة 

  )..20: إمساعيل السيد(وكذلك بيانات على البيئة اخلارجية للمنشأة 
املنظمات املعاصرة، وهذه وهناك ستة نظم أساسية تتعامل مع املستويات التنظيمية املختلفة ألي منظمة من 

حممد عواد أمحد : (النظم تصمم ألغراض خمتلفة، وجلمهور من املستخدمني املختلفني، وهذه النظم هي كما يلي

  ).206، 2008: الزيادات
وجماالت تعاملها متعددة يف املنظمة فهي تعاجل الطلبات وتتابعها، ومتابعة ما يتعلق  :نظم معالجة المعامالت   -أ 

فمثل هذه النظم تتابع انسيابية العمل . السيطرة على املكائن وخمتلف املعدات ومتابعة التعويضاتباألجور، و 
 .الروتيين للتعامالت اليت تعد ضرورية ألداء املنظمة

ويتعلق هذا النظام مبختلف وظائف املعاجلة احلاسوبية للكلمات والنشر املكتيب، وتصوير  :نظام المكتب  - ب 
 .ال وإجراءات املنظمةالوثائق ذات الصلة بأعم

ويتعلق هذا النوع من النظم مبختلف الوظائف واحملطات اليت ختدم مستوى العمل  :نظم العمل المعرفي  -ج 
املعريف وكذلك مستوى نظم املكتب واليت ترتبط أساسا باجلانب اهلندسي، ومعاجلة البيانات، وحمطات الرسومات 

 .اليومية االلكرتونيةواحملطات اإلدارية وتصوير الوثائق، واملفكرات 
ا،  :نظم دعم القرار  -د  ا وخدما واليت تتعلق أعماهلا بتحليل مبيعات اإلقليم الذي تقدم فيه املنظمة منتوجا

 .وكذلك جدولة اإلنتاج، وحتليل التكاليف واألسعار واألرباح، إضافة إىل تكاليف العقود اليت تربمها املنظمة
النظم بالتحليل اإلقليمي للمبيعات وحتليل التكاليف، واملوازنة  وتضطلع هذه :نظم المعلومات اإلدارية  -ه 

 .السنوية، وإعادة توزيع التحليل
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وتتعلق هذه النظم مبختلف النظم اليت تدعم اإلدارات العليا اليت ختدم املستوى  :نظم الدعم التنفيذي  -و 
 .االسرتاتيجي

 :الواقع العربي في مجال المعلومات - 10
االت مبا يف ذلك جمال املعلومات، حيث أن هناك تباين واضح بني العا ملني املتقدم واملتخلف يف خمتلف ا

العامل النامي يعاين من فقر على مستوى املعلومات، كما يعاين من الفقر املادي وهذه املشكلة املتعلقة بفقر 
مظاهر هذا الفقر يف املعلومات تعاين منها الكثري من األقطار مبا يف ذلك معظم الدول العربية كذلك، وتتخذ 

  ).89، 2010: أسامعة العامري: (املعلومات عدة أشكال تتضح يف التايل
 .عدم توافر احلقائق اليت تكفي ألجل عملية التخطيط الناجح -
 .عدم موثوقية املعلومات املقدمة خصوصا يف بعض القطاعات مما يولد تضاربا وتناقضا يف املعلومات اليت تقدم -
 .الكايف الذي تقدمه املعلومات ملن يقوم بصنع القرار مما يولد قرارات غري صائبةالدعم الضعيف وغري  -
 .الرقابة املالية غري الكافية -
 .نشوء نظم بطيئة وغري فعالة ومتعبة للرصد واملراقبة واإلبالغ يف جماالت عديدة -

يف كل شيء إذ أن إخفاء  إن العامل العريب يف ظل تنامي أمهية املعلومات أصبح مطالبا باالعتماد على ثقافة
املعلومات أصبح غري مقبول فأكثر ما يعرقل النمو االقتصادي للدول العربية هو التخفي وراء احلقائق 
واإلحصائيات واملعلومات، حيث أن العديد من املستثمرين يفضلون توظيف أمواهلم يف الدول الصناعية بالرغم من 

ذلك هو اخلوف من مفاجأة األسواق النامية لعدم الوضوح يف  االخنفاض يف عائدات هذه االستثمارات ومرد
  )..212، 2009: إبراهيم نعيم الظاهر. (املعلومات املقدمة، إذ أن غالبيتها تفتقر إىل الصحة والصدقية

هذا وقد حدد نبيل علي جمموعة من املعايري املتعلقة بالواقع املتدين للمعلومات يف الوطن العريب والذي ميكن 
  ).259: نبيل علي: (رق إليه يف النقاط التاليةالتط

تمعات، وغياب أدىن   -أ  غياب الروح العلمية وذلك بانعدام الثقة يف البحث العلمي سواء لدى األفراد أو ا
احرتام واهتمام باملتعلمني، مث إن التحصيل العلمي يف الكثري من األقطار مرتبط بتحصيل الشهادة وليس السيطرة 

يضاف إىل ذلك ظاهرة االنتهازية العلمية خاصة يف قطاع املعلومات وذلك . علومات واملعارفوالتحكم يف امل
 .بتشويه جهود اآلخرين

ال أمام    - ب  قتل كل إرهاصات اإلبداع واالبتكار لدى اجليل اجلديد للعامل العريب نتيجة لعدم إنصافهم وفتح ا
االت وكذا منحهم املراكز احلساسة اليت ال تلقى القبول يف الكثري من األحيان من  متوسطي األداء يف خمتلف ا

 .قبل املبدعني وأصحاب التفكري السدسد
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عزوف الطالب والباحثني عن طلب املعلومات خاصة اجلديدة منها ألجل استغالهلا يف اختاذ القرارات مبربر   -ج 
 .ن صحتهاغياب املعلومات الدقيقة اليت ميكن االعتماد عليها مما يفرغ هذه القرارات م

االصطدام حباجز تقديس اإلجراءات على حساب األهداف وذلك من خالل تضخم البريوقراطية وعدم   -د 
تمع حيث يتم تداول كمية قليلة من املعلومات لدى عدد كبري من األفراد دومنا خضوعها  ا مع مشاكل ا جتاو

 .ألهداف حمددة
اليت تضيع ألسباب عدة، كما هو الشأن ملستندات اجلزائر إمهال الرتاث الثقايف والوثائق واملستندات القومية   - ه 

، ويتضمن هذا األرشيف 1962 اليت ال زالت حبوزة االستعمار الفرنسي بالرغم من حصوهلا على االستقالل العام
االت  .الكثري من املعلومات حول اجلزائر يف خمتلف ا

ة حيث يتم إما التعتيم عليها بغية طمسها، النقص الكبري يف املعلومات سواء بصورة قصدية أو غري قصدي  -و 
 .وإما أن هذه املعلومات ال يتم تدوينها

استخدام الواجهات العلمية والثقافية قصد إضفاء نوع من املشروعية على املمارسات واهلياكل االجتماعية   -ز 
 .وتفشي النفاق العلمي

لتكامل بني هذه التخصصات وعدم الفصل الفاضح بني خمتلف التخصصات العلمية واإلنسانية مما يعيق ا  -ح 
االستفادة من املعلومات اليت يتيحها كل ختصص ألن العلم احلديث ينبذ الفصل امليكانيكي بني التخصصات نظرا 

 .حلاجة كل ختصص لآلخر وأكرب دليل على ذلك علم اإلدارة الذي تولد من رحم اهلندسة
 .باتشريعات اخلاصة حبماية امللكية الذهنية افتقار العرب إىل صناعة الربجميات وغياب أدىن اهتمام  -ط 
عدم احرتام الرأي اآلخر وتبسيطه وحماولة تقزميه والتمسك برأي واحد حىت وإن كان مغلوطا ويؤسس لنوعية  -ي 

 .رديئة من املعلومات
 افتقار الدول العربية للسياسات الناجحة اخلاصة بالبىن األساسية لنظم املعلومات وضعف التكامل العريب يف  -ك 

ال، يضاف إىل هذا عدم استجابة نظم التعليم الرمسي هلذه الدول مع مطالب األجيال القادمة ا . هذا ا كما أ
 .ال تتماشى مع الواقع الراهن

ضعف العرب يف جمال النشر العلمي خاصة مع تسجيل وترية منخفضة يف حركة الرتمجة واخنفاض إصدار   - ل 
مل تسجل اجلزائر كعينة من  2007 إىل غاية 1998 ويف الفرتة املمتدة منخمتلف املطبوعات العلمية واملهنية حيث 

 مقاال، الصحة العامة والبيولوجيا بـ 206 البيئة والزراعة بـ: مقاال علميا يتوزعون كما يلي 1220 الدول العربية سوى
 .مقاال 67 مقاال، العلوم اهلندسية والصناعية بـ 737 مقاال، علوم الطاقة بـ 190 مقاال، العلوم األساسية بـ 20
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االعتماد املفرط للوطن العريب على اخلربة األجنبية يف الكثري من مشاريع نظم املعلومات العربية سواء تعلق   -م 
األمر بالتصميم أو التطوير أو حىت التشغيل نظرا الفتقار العرب للبىن التحتية اليت تؤهلهم من تطوير هذه النظم 

 .ميمهاوتص
االحنراف املتولد لدى العلماء يف الوطن العريب حيث ابتعدوا عن مهمة املسامهة يف اإلجناز العلمي خصوصا   -ن 

 .يف جمال املعلومات ليتحولوا إىل رواة للعلم وإجنازاته
عريب وألجل اخلروج من دائرة هذا التخلف الذي يعانيه العامل العريب على مستوى املعلومات فقد اقرتح النادي ال

وهذه اإلسرتاتيجية . للمعلومات وضع إسرتاتيجية عربية حلل املشكالت اليت تواجه العامل العريب يف جمال املعلومات
  ).356، 2008: رحبي مصطفى عليان: (تتلخص بنودها يف النقاط التالية

 .السياسات احلكومية حنو املعلومات -
 .مصادر املعلومات وسبل توفريها -
 .واالتصالإمكانات النشر  -
 .االتصال عن بعد -
 .التعاون بني املؤسسات العربية -
 .نقل التكنولوجيا -
 .تنمية القوى البشرية -
 .نظم املعلومات يف املؤسسات املختلفة -
 .اجلمعيات املهنية واملؤسسات اخلاصة -
 .تطوير التعليم العايل واملتوسط -
 .اإلنتاج الفكري العريب والبحث العلمي -
                                      .مصادر التمويل -
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  :المعرفة: ثالثا
تعترب املعرفة من املواضيع اليت القت الكثري من االهتمام لدى املفكرين والباحثني عرب خمتلف العصور املتعاقبة 

ا من املستوى  رد والنظري ويف شىت التخصصات العلمية، سواء الكالسيكية أو احلديثة، حيث انتقل االهتمام  ا
لدات  إىل املستوى التطبيقي العملي، فاملعرفة اليوم مل تعد جمرد ترف نظري موجود على صفحات الكتب وا

لقد انتقلت البشرية من مرحلة إنتاج املعرفة إىل مرحلة جديدة . وغريها، بل أصبحت عبارة عن سلعة تباع وتشرتى
وع املعرفة من األفكار املطروقة وبقوة أن يتشعب األفكار ووجهات وهي صناعة املعرفة، إذ فال غرابة يف كون موض

  .النظر اخلاصة باملوضوع
 :أهمية المعرفة -1

ا أي املعرفة كفيلة بتغيري جمتمعات برمتها وعلى شىت األصعدة  هناك عدة أسباب ودوافع إىل امتالك املعرفة كو
ضة مهما كان نوعها د االت حيث ال ميكن أن تقوم أي  ومنا معرفة، وعلى كل حال فهناك عدة نقاط تدلل وا

  ).73، 2009: نبيل علي: (على أمهية املعرفة وخصوصا على املستوى العريب وهي
تمعات العربية - تمعات ال سيما ا  .املعرفة سالحا ضد الال علمية اليت تفشت يف الكثري من ا
الرؤى لعملية اإلصالح العريب وجتاوز نطاقه احلايل الذي املعرفة مدخال لتأصيل اخلطاب التنموي، وتوسيع آفاق  -

 .يركز على ما هو سياسي واالقتصادي وذلك من منظور إقامة جمتمع املعرفة
املعرفة وسيلة لتسريع حركة التنمية أو ميكن من خالهلا استحداث بدائل مبتكرة لتعويض التخلف وحرق  -

 .املراحل
تك أسرار التضليل اإلعالمي اليت برعت السلطات على اختالفها يف املعرفة أداة لتطويق عدم الشفافية وه -

 .استخدامه
املعرفة وسيلة لفض ما جيب فضه من مواضيع اخلالف بني الدين وبعض نظريات العلم احلديث خصوصا يف  -

اء تلك اخلصومة املفتعلة بني الدين  ا أي املعرفة منطلقا إل ومعظم جماالت نشأة الكون واإلنسان وكذلك لكو
 .أجناس الفنون وذلك على أساس ما ملعرفة الفنون من أمهية يف عصر املعلومات

تمعات   - املعرفة وسيلة لرتشيد ذلك التوجه الفكري الذي ينادي ببناء صروح معرفة خاصة تراعي خصوصيات ا
أسلمة "ما يسمى كما هو احلال للمجتمعات العربية إذ ميكن إقامتها من الصفر على غرار التوجه الداعي إىل 

ا " املعرفة فهو توجه قائم على مفاهيم خاطئة تفتقر إىل احلد األدىن من فلسفة املعرفة وتاريخ تطورها، ونظريا
املستقرة فضال على عدم انسجامه مع عاملية اإلسالم، وهو أيضا توجه يناقض أسس إنتاج املعرفة يف عصر 
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حواجز املكان والثقافات وتداخل صنوف املعارف عرب حواجز املعلومات القائم على املشاركة اجلماعية عرب 
 .التخصصات

كما تربز أمهية املعرفة يف الوقت احلاضر وهذا كمحصلة لثورة املعرفة املرتبطة أساسا بالثورة اليت أحدثتها 
ت عمل واستخدام نتائج وإفرازات ومعطيات املعرفة العلمية يف كافة جماال. تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات

  :االقتصاد، وتطور نشاطاته، ومنوه، الذي يتمثل فيما يلي
ا يف كافة جماالت العمال  -أ  ا وإفرازا  .الزيادة املستمرة والسريعة يف استخدام مضامني املعرفة ومعطيا
 .متثل املعرفة العلمية األساس املهم يف حتقيق االبتكارات واالكتشافات واالخرتاعات التكنولوجية  -ب 
ملستمرة يف االستثمارات املتعلقة باملعرفة واليت ينتج عنها تكوين رأس املال املعريف الذي متثله األصول الزيادة ا  -ج 

 .غري املادية وغري امللموسة وما ينجم عنه من زيادة يف نتاجات املعرفة والعلم، والذي يتسع حجمه باستمرار
ن خالل توليدها، وإنتاجها، واستخدامها، زيادة عدد املؤسسات واملشروعات اليت تعمل يف جمال املعرفة م  -د 

 .واليت متتلكها شركات املعلومات واالتصاالت، والربجميات والبحوث وغريها
اتساع عدد العاملني يف جماالت املعرفة، ويف األعمال كثيفة العلم بعد ما كان عدد العاملني يتسع يف جماالت   -ه 

 .العمل العضلي
وعنصرا ضروريا ال غىن فيه من عناصر اإلنتاج يف الوقت الراهن وذلك راجع تعترب املعرفة موردا اقتصاديا هاما   -و 

ا  )..09، 2009: أمحد اخلطيب، خالد زيغان. (لألمهية اليت تتمتع 
وعلى صعيد املنظمات على وجه التحديد فإن املعرفة تعمل ألجل أن تكون هلا أمهية تنعكس على اجلانب 

  :يف جمموعة من النقاط ميكن إدراجها على النحو التايلالتنظيمي، وميكن أن تتجلى أمهيتها 
قرار إنشاء املنظمة يف حد ذاته يعتمد على حجم املعرفة املتاحة خبصوص جمموعة من النقاط املتعلقة  -

ا، وطبيعة املنظمات املنافسة ونوعية  باالستثمارات املمكنة للمنظمة وظروف السوق وتوقعات الطلب على منتجا
 .ن يتم التعامل معهمالعمالء الذي

االت املساندة اليت توظف فيها أمواهلا  - املعرفة هي اليت حتدد جمال النشاط الرئيسي للمنظمة وخمتلف ا
 .ومواردها املتاحة

املعرفة حتدد مستويات ونوعيات املعرفة التنظيمية واإلدارية املتاحة للمنظمة مدى فعالية وكفاءة ما تقوم به  -
 .اكلها التنظيمية والوظيفية ونظم العمل واختيار تقنيات األداء ومعايريهاإلدارة من تصميم هي

ميثل ختطيط العمليات اإلنتاجية والتسويقية واملالية وغريها حقال مهما من حقول العمل اإلداري املعتمد بصورة   -
ا، حيث أن النجاح فيها مرهون جب  .ودة وحداثة تلك املعرفةكلية على املعرفة التقنية واإلدارية املتاحة للقائمني 
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حتتاج املنظمة إىل املعرفة املتجددة يف مباشرة عمليات اختيار وتصميم وإنتاج املنتجات من السلع واخلدمات أو  -
تطوير وحتسني املوجود منها كما حتتاجها أيضا لتصميم نظم وآليات التسويق والتوزيع والوصول لتلك املنتجات إىل 

 ).2005، 2002: علي سلمي(. األسواق يف الوقت الصحيح
 :خصائص المعرفة -2

تنطوي املعرفة على جمموعة من اخلصائص وميكن التطرق إىل هذه اخلصائص كما حددها نبيل علي، حيث 
ا تتسم مبا يلي   ).94، 2008: رحبي مصطفى عليان: (رأى بأ

العلمي املتضمنة لالستنباط ويشري هذا إىل خمتلف العمليات اليت ترتبط بالبحث  :إمكانية توليد المعرفة  -أ 
واالستقراء والتحليل والرتكيب حيث تسهم بدرجة كبرية يف توليد املعرفة من خالل قيام األشخاص املبتكرين 

 .املتميزين باخلصوبة الفكرية والقدرة على التحليل والرتكيب والتمحيص واستخالص النتائج مبهمة توليد هذه املعرفة
ويؤشر على موت املعرفة جمموعة املعلومات الراكدة أو الساكنة املوجودة يف  :إمكانية موت هذه المعرفة  - ب 

م، وبعض املعارف تتقادم ويقل  ا ومل يعلموها لغريهم إذ متوت هذه املعرفة مبو الكتب أو يف رؤوس من ميتلكو
وتنسخ معرفة قائمة  اللجوء إليها واستخدامها حيث ميكن وصفها بامليتة نسبيا، باإلضافة إىل ذلك قد تأيت معرفة

 .وحتل حملها
ويكون ذلك من قبل أي فرد وال تنحصر يف فرد أو جهة واحدة، حيث أن الطريقة  :إمكانية امتالك المعرفة  -ج 

األكثر شيوعا الكتساب املعرفة هي التعلم ومنه ميكن حتويل هذه املعرفة إىل طرق عملية أو براءة اخرتاع أو أسرار 
اجتارية تدر دخال على الشرك  .ات أو األفراد الذين حيوزو

لقد كانت األوعية الورقية هي الوسيلة الوحيدة لتخزين املعرفة وما تزال كذلك،  :إمكانية تخزين المعرفة  -د 
ولكن زاد الرتكيز على األوعية االلكرتونية املعتمدة بصورة كبرية على احلواسيب وهو ما يسمى بقواعد املعرفة وهي 

ة حتتوي على احلقائق والقواعد حول جمال خربة معينة يف موضوع معني وطرق استخدامها، عبارة عن أوعية الكرتوني
 .فهي متثل بنكا للبيانات وتركز على احلقائق والقواعد

وذلك حسب جماالت معينة وحمددة وقد اختلفت هذه التصنيفات وتعددت  :إمكانية تصنيف المعرفة  -ه 
 .للمعرفة

قابلة للتطور والتوليد عن طريق االستخدام، فهي متوت دون  فهي :المعرفة ال تستهلك باالستخدام  -و 
 .استهالكها وتطويرها
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وتشري أيضا إىل إمكانية نشر املعرفة واالنتقال عرب العامل إذا  :إمكانية تقاسم المعرفة والخبرات العلمية  -ز 
 .توافرت السبل والوسائل الالزمة لذلك

  :يف التايلكما ميكن جتديد خصائص أخرى للمعرفة ميكن ذكرها 
املعرفة هي تنبؤ واالستقراء واالستنتاج واالستنباط واالستدالل والرتكيب والتحليل والتفسري،  :ولىالخاصية األ

  .والسببية يتضمنون التنبؤ واحلكم هو تنبؤ معتمد، وهلا درجة صحة أو درجة دقة وال توجد معارف مطلقة الصحة
للعارف إن كان فردا أو مجاعة ومرتبطة به، لذلك ال توجد معارف املعرفة نسبية وهي تابعة  :ةثانيالخاصية ال

  .مطلقة العمومية
املعرفة تابعة خلصائص وقدرات احلواس البشرية، أشكال وطبيعة التأثر بالوجود وخصائصها،  :ةثالثالخاصية ال

  .وقدرات وخصائص العقل البشري
وخصائص اإلنسان العارف الذي هو مرجع هذه املعارف، ترتبط املعرفة بزمان ومكان وقدرات  :ةرابعالخاصية ال

  .لذلك ختتلف املعارف باختالف األشخاص واختالف األزمان
ا :ةخامسالخاصية ال   .املعارف جيب أن تكون عامة، وتوحيدها ال بد منه عند تعامل الناس 

  )..44، 2009: نعيم إبراهيم الظاهر. (هي نتيجة وحمصلة للتواصل الفكري بني البشر: سادسا
  :وهناك من يضيف خصائص أخرى للمعرفة متيزها عن غريها من البيانات واملعلومات ومنها

ا كنز متجدد يف املنظمات : تزيد من عائدات املنظمة وتعترب من الروافع املذهلة  -أ  حيث ميكن اعتبار املعرفة بأ
ألن مستهلكيها يقومون يف كل مرة ال يضمحل وذلك عند استخدامها بصورة مثلى حيث أن املعرفة ال تستهلك 

 .بإضافة املزيد من املعرفة إليها وبالتايل يؤدي هذا إىل زيادة قيمتها
تعترب املعرفة متحركة وديناميكية لذلك فهي تتفرع وتتجزأ، : املعرفة قابلة للتجزئة ومتجددة وقابلة للتفلت  - ب 

نظمة أن تستمر يف جتديد املعرفة وقاعدة املعرفة من فاملعرفة عبارة عن معلومات يف العمل املباشر لذا جيب على امل
 .أجل احلفاظ عليها كمصدر تنافسي مع بقية املنظمات املنافسة

حيث يعد من الصعوبة مبا كان تضمني قيمة مشاركة املعرفة مع الغري أو : املعرفة هلا قيمة تشاركية غري مؤكدة  -ج 
 .دها األقصىحىت أنه من الصعب معرفة من سوق يستفيد من املعرفة حب

حيث أنه من الصعوبة أيضا القيام بتضمني تأثري االستثمار يف املعرفة حيث أن : املعرفة هلا قيمة غري مؤكدة  -د 
 )..26، 2010: خضر مصباح إمساعيل طيطي. (هناك العديد من املظاهر الغري ملموسة واليت ال ميكن إدراكها
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  :خصائص المعرفة التنظيمية -3
  :للمعرفة التنظيمية وهي كما يلي ميكن أن جند عدة خصائص

 .ترتبط املعرفة باملمارسة  -أ 
 .ترتبط املعرفة الظاهرة باملعرفة الضمنية   - ب 
 .ترتبط املعرفة بأعضاء املنظمة  -ج 
 .املعرفة عملية اجتماعية بنائية  -د 
 .هناك ارتباط وثيق بني املعرفة والثقافة  - ه 
 .هناك أوجه متعددة للمعرفة  -و 
 .إمكانية إخضاع املعرفة لالختبار  -ز 
 .اعتماد جناح إدارة املعرفة على القيادة اإلدارية  -ح 
 ).Knowledge Management System .)14 يعتمد جناح إدارة املعرفة على وجود نظام إدارة املعرفة  -ط 
 :المعرفة والممارسة  -أ 

يسعى املهتمون جلعل املعرفة التنظيمية إىل الفصل بني نوعني من املعرفة يتعلق النوع األول منها باملعرفة 
الفلسفية وهي نظرية بني النوع الثاين وهو املعرفة العلمية اليت ترتبط بالنشاط اليومي للمنظمة كون أن اإلدارة هي 
ختصص تطبيقي بطبيعته، حيث أن إدارة املعرفة تسعى إىل ربط خمتلف الوظائف اإلدارية املعروفة بالتطبيقات 

جه إدارة املعرفة هي أن جتعل املعرفة جزءا ال يتجزأ من املعرفية املختلفة، بل أن أحد أهم التحديات اليت توا
  .النشاطات اليت تتم داخل املنظمة

 :المعرفة الظاهرة والمعرفة الضمنية  -ب 
يويل املختصون يف ميدان إدارة املعرفة أمهية قصوى ملفهوم املعرفة الضمنية البارز على حنو حديث يف أدبيات 

املعرفة الضمنية باملعرفة الظاهرة، وهذا الربط هو عملية معقدة هلا  دراسة املنظمات حيث يسعى املختصون ربط
ارتباطات جبوانب عدة كثقافة املؤسسة والقيادة اإلدارية حيث أن التحدي الكبري الذي يواجه املنظمات بأشكاهلا 

عرفة يعتمد بصورة  وخاصة املنظمات اخلاصة منها هو حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة ظاهرة، بل إن جناح إدارة امل
  .كبرية على املالئمة بني املعرفتني ألجل حتقيق أهداف املنظمة
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 :ارتباط المعرفة بأعضاء المنظمة  -ج 
جيمع املنشغلني بدراسة املنظمات على أمهية التفاعل بني العمال مع املعرفة التنظيمية يف أي منظمة كون أن 

ا عملية اجتماعية حبتة تستهدف التأثري يف اإلنسان يشكل احملور األساسي إلدارة املعرفة وال يت هي يف حد ذا
ا تنظر لإلنسان باعتباره مصدر املعرفة من جهة، وهو املتلقي للمعرفة من جهة ثانية،  تصرفات العاملني حيث أ

م التنظيمية، كما أن انتقال  فاملعرفة التنظيمية تنتقل بني املوظفني من خالل العالقات بينهم على خمتلف مستويا
  .املعرفة داخل املنظمة بينها وبني املنظمات األخرى يتشكل من خالل العالقات االجتماعية

 :المعرفة كعملية اجتماعية بنائية  -د 
لقد انتقلت العديد من األفكار واملصطلحات من علم االجتماع إىل حقل إدارة املعرفة على غرار املفاهيم اليت 

وتعد جذور . لتصبح قاعدة تفسري على أساسها املعرفة كعملية اجتماعية بنائيةبرزت يف حقل علم اجتماع املعرفة 
وتوماس  Peter Berger وبيرت برقر Alfred Schutz "الفرد شوتز"التحليالت البنائية االجتماعية إىل أعمال 

  .وهي توجهات تعارض النظريات االجتماعية األخرى خاصة النظرية الوظيفية Thomas Luckman لوكمان
حيث تعد عملية توليد املعرفة على سبيل املثال عملية بنائية اجتماعية حىت عندما ينظر املشاركون يف هذه 
م يتصرفون باستقاللية أي بعبارة أكثر وضوح قد ينسب الفرد املعرفة لنفسه ولكنها يف حقيقة األمر  العملية على أ

  .عملية اجتماعية تراكمية للفرد فيها دور حمدد فقط

 :معرفة والثقافةال  -ه 
تشكل الثقافة التنظيمية من جمموع االنطباعات والقيم اجلماعية ألعضاء املنظمة واليت تنتقل إليهم للوهلة 
األوىل لعملهم يف املنظمة بواسطة القصص ومالحظة الواقع، حيث ترتبط املعرفة التنظيمية بثقافة املنظمة من 

عرفة واملشاركة يف نشرها واحلصول عليها وتطبيقها ويف هذا الصدد خالل سلسلة من العمليات على غرار توليد امل
أوضحت الكثري من الدراسات امليدانية العالقة بني إدارة املعرفة والثقافة التنظيمية فهذه األخرية تعد من بني 

  .أسباب الفشل يف تطبيق إدارة املعرفة

 :للمعرفة أوجه متعددة  -و 
من التوجهات الفكرية واملنهجية للمختصني والباحثني يف خمتلف حيث ميكن حتديد هذه األوجه انطالقا 

الفروع املعرفية ففي علم االقتصاد هناك اهتمام باقتصاد املعرفة، أما يف علم االجتماع فينصب االهتمام خصوصا 
ضا من يف فرع التنظيم على رأس املال الفكري، وثقافة املعرفة ومنظمات املعرفة، كما ميكن فهم هذه النقطة أي
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خالل تعدد التصنيفات فيما خيص املعرفة، على أنه هناك من يرى أيضا عدم إمكانية الفصل بني أنواع املعرفة 
  .باعتبار أن املعرفة كل متكامل

 :خضوع المعرفة لالختبار  -ز 
 فلكون املعرفة التنظيمية كما ورد من قبل هي عملية اجتماعية بنائية فهي ختضع للتمحيص والنقد حيث ميكن

كل جانب من جوانب املعرفة يف موضوع ما من خالل وجهة نظر معاكسة تشكل هي األخرى معرفة  فحص
حيث تبدأ املعرفة من الفرد عندما يظهرها لآلخرين تلي بعد ذلك مرحلة الدمج عندما تتالحق املعارف اجلديدة 

وأخريا تأيت . اجلديدة إىل معرفة روتينية وتلي ذلك مرحلة االستيعاب اليت تتحول فيها املعرفة. باملعارف اليت سبقتها
مرحلة التنشئة احلاصلة مبشاركة أعضاء املنظمة، وحمصلة هذه اخلطوات إضافة إىل النقد املستمر ألعضاء املنظمة 

  .تنشأ معارف أخرى جديدة

 :اعتماد نجاح إدارة المعرفة على القيادة اإلدارية  - ح 
عرفة من عدمه وهو ما تطرق إليه الكثري من الدارسني يف هذا احلقل للقيادة اإلدارية دور مهم يف جناح إدارة امل

حيث تضطلع بعدة أدوار منها حتديد نوع املعرفة املناسبة خاصة يف ظل تعدد املعارف وتعارضها يف الكثري من 
مي يف فاملعرفة اليت قد تسهم يف زيادة األداء التنظيمي يف منظمتها قد تشكل معوقا لألداء التنظي. املنظمات

  .منظمة أخرى األمر الذي يضاعف األعباء على قيادة املنظمة يف اختيار نوع املعرفة املناسب لرفع أداء املوظفني
 :ارتباط إدارة المعرفة بنظام إداري متكامل  -ط 

أن أي نظام إلدارة املعرفة جيب أن يتضمن عددا من العناصر اليت  Mark Meckler حيث ذكر مارك مكلر
  :التايلتتلخص يف 

  :القدرة على التمييز بوضوح بني :أوّال 
 .املعرفة العامة املرغوبة واملعرفة العلمية  - أ

 .املعرفة التنظيمية واملعرفة الفردية   -  ب
  .متابعة حصول املنظمة على املعرفة :ثانيا
  .تشجيع االبتكار من خالل حث منظمات معرفية متباينة :ثالثا
  .احلاجة إىل ذلكاستدعاء ونشر املعرفة حسب  :رابعا

  .عدم نشر املعرفة عندما ال يكون هلا أثر :خامسا
  .نشر املعرفة بصيغة حمددة تليب احتياجات املستفيدين منها :سادسا
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 :المعرفة في عصر المعلومات -4
ميكن للثورة املعلوماتية حترير املعرفة من عدد من القيود اليت ظلت حتول دون إنتاجها بصورة كبرية ومكثفة واليت 

  :ميكن ذكر أمهها يف
 .ارتباط املعرفة بأفراد حمددين، وهم العلماء بصفة خاصة والذين هلم تكوين جامعي وحيملون شهادات  -أ 
التأثر بالعوامل العرقية واللغوية والسياسية وكذلك الدينية وأيضا االقتصادية والعائلية للعلماء حيث أن العلم   - ب 

 .يعبد الطرق أمام الكثري من اإلسهاماتيف ظل املعلومات سيكون منتوحا للجميع مما 
سيذوب العلماء يف العلم، على عكس الوضع القائم الذي ظل فيه العلم إىل غاية يومنا هذا جسدا يذوب   -ج 

 .يف العلماء بشكل ما
سيتم إنتاج املعرفة بشكل مجاعي ومكثف أكثر من أي وقت مضى كون أنه ميكن تقاسم املعرفة على حنو   -د 

 .بإتاحتها لكل األفراد بشرط رفع القيود والعوائق احلاليةواحد يسمح 
سيكون بإمكان كل فرد أن يطلع على قدر كبري من املعلومات واملعارف ويف شىت التخصصات العلمية   - ه 

واملعرفية مبنتهى البساطة والسهولة إذ يكفيه اإلحبار يف شبكة االنرتنت وحتديد املوضوع الذي يرغب يف االستفادة 
 )..114، 2004: طارق حممود عباس. (ون على نفس املسافة مع الطالب يف شىت احلقول املعرفيةمنه ليك

 :مصادر المعرفة -5
هناك مصادر أساسية للمعرفة واليت تندرج حتتها جل التعابري املعرفية اليت تدخل يف بناء هوية الكائن 

ا اكتساب هذه املعرفة أيضا وعلى هذا االجتماعي، كما أنه ميكن التطرق كذلك للمصادر اليت ميكن من خالهل
  ).119، 1991: فردريك معتوق: (النحو فإن مصادر املعرفة األساسية تتمثل يف

ينظر دائما إىل التقليد على أنه ذلك الكل املعريف الذي نرثه من خالل األجيال السابقة اليت  :التقليد  -أ 
ا يف حياتنا املعاصرة، وأهم جتليات هذا وضعت لنا يف املاضي مناذج ثقافية ومسلكية نعتربها صاحلة ل القتداء 

التقليد كمصدر من مصادر املعرفة توجد يف العادات والتقاليد واألعراف االجتماعية والتقليد يعد من بني أقوى 
هلا للمعرفة، وهو األكثر ارتباطا بالذاكرة وبالتاريخ وتتدخل مع التقليد جمموعة من اجلوانب كجانب  املصادر وأوّ

لثقافة الشعبية وتليها حلقة املعتقد الديين، مث يأيت جانب الرتاث، تلي ذلك األعراف االجتماعية واليت تعد من ا
وكل هذه اجلوانب واحللقات مبا حتويه فهي عبارة عن مناذج معرفية بصورة . بني أضعف احللقات يف التأثري

 .مفروضة



 هرمية المعرفة من البيانات إلى مجتمعات المعرفةالفصل الثاني                                                                                       

112 
 

صدر ينتمي أكثر إىل احلاضر، حيث أن النماذج اليت وميزة هذا املصدر ختتلف عن التقليد فهذا امل :العقل  - ب 
يطرحها هذا املصدر ليست كلها جامدة وآتية من املاضي كون أن العديد منها مبين على ضوء التجارب الراهنة،  

 .كما أن مناذج هذا املصدر تتميز بعالقتها بالسلطة وبإطار املعارف الرمسية واملقبولة على كل املستويات
ال الذي ميكن من خالله دمج مناذج املاضي مع مناذج احلاضر ليستشف من ميث :الخيال  -ج  ل اخليال ذلك ا

االت التالية  :خالهلا مناذج ورؤيا ميكن توجيهها حنو املستقبل، ويتجلى اخليال كمصدر للمعرفة عادة يف ا
 .النتاج الفين، الشعر، الرسم، املوسيقى وغريها -
 .قصص األطفال -
 .الشعبيةبعض املعتقدات  -

هذا خبصوص مصادر املعرفة، أما عن املصادر اليت ميكن من خالهلا اكتساب املعرفة فهي أكثر تنوعا وداخل  
وعلى العموم فهذه املصادر تتكون من . كل مصدر ميكن أن جند مصادر أخرى ثانوية تعتمد يف اكتساب املعرفة

  ).65، 2007: معن خليل العمر: (التايل
 :االجتماعيةالتفاعالت   -أ 

هناك من األفراد من يعتمد يف تفاعالته االجتماعية على اآلخرين يف معرفة ما حييط به من أحداث اجتماعية 
مهمال بذلك آلية تفكريه وإدراكه الشخصي وبالتايل فهو يعتمد على املعرفة اجلاهزة اليت تأتيه من اآلخرين دون 

جيعل من معارفة معارف متأخرة حيصل عليها بعد حصول غريه العمل على خلقها أو حىت تطويرها، األمر الذي 
  :وهذا النوع من التفاعالت يكون وفقا ملا يلي. عليها فيأخذها جاهزة دون أن يبذل أدىن جهد يف ذلك

  تمع فهذا يعود باإلجياب على تمع، فالفرد الذي ميارس دورا ذا شأن عال يف ا دور الفرد االجتماعي داخل ا
تمع فالدور يتحدد من قبل مواقف وآراء وأحكام ومالحظات  معنوياته، حيث أن هذا االعتبار حيدد من قبل ا

 .اآلخرين احمليطني به واملتفاعلني معه
  تمع الذي يتواجد به الفرد كلما متتع خباصية التجانس الطبقي تمع، فا درجة التجانس احلاصل بني فئات ا

تمع هجينا أو متغري يف والطائفي يفرز نفسا متجانسة من  ا ومستقرة وثابتة، على العكس إذا كان ا ناحية مكونا
نظمه وفئاته وطبقاته، وتكون فيه وترية التغريات متسارعة األمر الذي ينعكس على نفسية الفرد مما يؤدي إىل 

 .انعزاله وانسحابه أو تناقضه مع اآلخرين ومع بيئته االجتماعية أيضا
 م ما إن  نوع األفراد املت م، فكلما كان األفراد املتفاعل معهم من قبل الفرد من خالل نظر فاعل معهم ونظر

كانت نظرة احرتام وتقدير ويعتربونه حمل ثقة فإن ذلك يعمل على تكوين نفسية سوية عند الفرد والعكس 
 .صحيح
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  اقف واألحداث االجتماعية اخلربات الشخصية، حيث متثل ما حيمله الفرد من خالل تاريخ حياته وخمتلف املو
ا ويعايشها عرب حمطات حياته  .اليت مير 

  ،املرحلة العمرية، فالسن اليت وصل إليها الفرد واملرحلة االنتقالية اليت جيتازها يف كل مرة تؤثر يف اكتساب املعرفة
 .فاملراهق يتميز بعدم ثبات واستقرار يف نفسيته مقارنة مع من هم ناضجون وراشدون

  الرجع، حيث حيصل عليها الفرد كنتيجة لتفاعله مع اآلخرين فإذا كان الرجع سلبيا كان له األثر السيئ، عملية
 .وإذا كان هذا الرجع إجيابيا زاد من معنوياته وعمل على تكوين نفسية سوية

 ن ما طموحات الفرد اخلاصة والقيم االجتماعية السائدة يف جمتمعه، حيث إذا كانت طموحات الفرد خمتلفة ع
يسود يف جمتمعه من قيم فذلك يولد تصارعا نفسيا عنده، وبالتايل يؤثر على نفسيته، والعكس من ذلك إذا كان 

تمع  .هناك تطابق بني الطموحات والقيم السائدة يف ا
  األقيسة اخلاصة اليت حيملها الفرد، فاألفراد يقيمون أنفسهم من خالل أقيسة خاصة من صنعهم تعرب عن

م  م دون االكرتاث لتأثري اآلخرين وهذا عكس األفراد اخلاضعني بصورة كلية ألقيسة اآلخرين رغبا وطموحا
حيث يصلون درجة عدم القدرة على التكلم مبواضيع إالّ مبا يتطرق إليه اآلخرين ونفس الشيء بالنسبة للقدرة على 

م اخلاصة وعليه يكون هذا النوع من األفراد قد وصل مر . التفكري ورسم األهداف حلة االستالب من ذوا
 .ويصبحوا منصهرين يف ذوات اآلخرين

  وجود اآلخرين أثناء تصرف وسلوك الفرد، حيث أن وجود اآلخرين يؤثر على نفسية الفرد بصورة إما إجيابية أو
 .سلبية وهذا يعتمد على نوعية األفراد املتواجدين وعلة نوع التصرف والتفكري الذي يقوم به الفرد

 :آلية التفكير  - ب 
فهذه اآللية من آليات اكتساب املعرفة تقوم على استخدام تفكري اإلنسان بدال من استخدامه إلدراكاته 
وأحكامه وتقوميات اآلخرين، فهذا النوع من األفراد هنا يكون ذكيا يفضل الوصول إىل استنتاج أو إىل سلسلة من 

كر فيه اآلخرين، فهذا الفرد يكون متميزا بسلوكه وتفكريه غري أنه االستنتاجات يف تفكريه دون إعارة األمهية ملا يف
مييل للعزلة االجتماعية وعدم إقامة عالقات اجتماعية كونه يبين معرفته عن طريق تفكريه دون االحتكام للغري أو 

ال منتج فهذا النوع من العمل املعريف يتميز بكونه يف الغالب متعب ألنه صعب ولكنه يعد عم. إىل إدراكاته
  .ومثمر
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 :اإلدراك واألحاسيس  -ج 
يستخدم الفرد هذه اآللية الكتساب معارف اجتماعية وذلك عن طريق السمع واملالحظة واللمس والشم أكثر 
م، فهذا النوع من املعرفة يتطلب من صاحبها االنتقال  من اعتماده على تفكريه أو ما ينقله اآلخرين حول جتار

يكون يف صلب الظاهرة فهي تشبه على هذا األساس جتربة اخلطأ والصواب حيث ترسخ إىل مكان احلدث أو أن 
وميزة هذا النوع من املعرفة هو  . يف ذاكرة الفرد فهو يتحدث عنها بعمق وصدق وتفصيل ألنه قد عايش أحداثها

ا متباينة، وكذا خضوع الظاهرة  كونه يعد متعبا كون أن احلواس ال ميكنها أن تكون دائما على صدق ألن قو
ا من كل جوانبها يعد أمرا يف غاية الصعوبة   .االجتماعية ألكثر من متغري وإمكانية اإلحاطة 

 :استدراك  -د 
هناك حماوالت جتمع بني التفكري العقلي واإلدراكات ليتم وضعها يف وعاء اجتماعي يهدف إىل االستفادة من 

رفة املبدعة تظهر باستقالل الفرد بذاته أثناء تفكريه باملواضيع اليت إجيابيات اآلليتني أي آلية التفكري واإلدراك، فاملع
تستهويه بعيدا عن كل املؤثرات الشخصية واالجتماعية وكذا عندما ينشئ يف جو دميقراطي داخل حميطه األسري 

يتعلم احرتام بقية واملدرسي وأيضا حميط عمله، أي عندما يصل الفرد إىل املرحلة اليت يؤخذ فيها الفرد برأيه وحيرتم و 
اآلراء وال يقبل بأن تفرض عليه أفكار تقليدية، وكذلك عندما يعيش الفرد يف جمتمع يتميز بطبيعة وتركيبة سكانية 
غري متجانسة من ناحية القوميات واألعراق والديانة والطوائف مشكلة بذلك تنوعا ثقافيا ودينيا، وكذلك عندما 

 يتميز باحلكم العسكري أو الشمويل حيث يتم معاملته كمواطن من الدرجة يعيش يف جمتمع مفتوح على العامل ال
  .األوىل

 :الدين  -ه 
الدين يعترب مصدرا آخر للمعرفة اخلاصة بالوجود وباخللق واملوت واالنبعاث، وهذه املعرفة ختتلف عن معارفه 

رفة االجتماعية من الناحية املستقاة من العالقات االجتماعية وأحاسيسه وعقله األمر الذي يفسر اختالف املع
الزمكانية، فالدين يكون القاعدة األساسية لكل مناشط احلياة القبلية واالجتماعية، وعليه تكون املعرفة يف 

تمعات البدائية منبثقة من الدين الذي يتم اعتناقه ألنه احملدد لكل املواقف وأمناط التفكري   .ا
وجيهاته إىل القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، ومصادر الشريعة ولقد استند الفكر اإلداري اإلسالمي يف ت

  :للهداية إىل العلم واملعرفة بوجود إله واحد مما شكل ذاتية مستقلة وعاملية هلذا الفكر تبلورت يف اآليت
 .العلماءدعوة الفكر العلمي ومتثلت هذه الدعوة يف وجوبية التفكري وأعمال العقل ومتجيد العلم ورفعة مكانة  -
 .دعوة الفكر السوي حيث جاء اإلسالم يف منهج واضح مستقيم يصلح تطبيقه يف الدنيا واآلخرة -
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اإلسالم دعوة للفكر احلي حيث أن الدعوة للفكر احلي هي اليت تضمن استمراره وال يتحصل ذلك إالّ إذا مت  -
 )..12، 2009: غسان عيسى إبراهيم العمري. (حماربة التقليد األعمى ولذلك اتسعت التوجيهات لتكون مشولية التصور

  :معوقات اكتساب المعرفة -6

تمع، وترتاوح هذه  هناك جمموعة من املعوقات اليت تقف كحاجز أمام اكتساب املعرفة من قبل الفرد يف ا
  :املعوقات بني ما هو تنظيمي وما هو جمتمعي وما هو فردي، وميكن الوقوف عند هذه املعوقات كما يلي

ويتعلق هذا اجلانب بالفرد ذاته، وعلى العموم ميكن الوقوف عند هذه املعوقات كما : املعوقات الفردية للمعرفة  -أ 
 :يلي
 فالفرد املدمن تتعطل أحاسيسه وإدراكاته فال يستطيع ممارسة دوره االجتماعي على حنو منطقي، كما : اإلدمان

ية األمر الذي ال يساعد يف تنمية معارفه لتعطل أحاسيسه ال يستطيع ممارسة عالقاته الرمسية منها أو غري الرمس
نتيجة ملا يتعاطاه من خمدر أو مسكر مما يفقده الرتكيز على املواضيع املختلفة حىت تضمر معرفته لعدم منوها 

 )..149، 2007: معن خليل العمر. (وتطورها
 شبكات على األفراد عرب خمتلف تأثر هذه احلواسيب ومن خالهلا خمتلف ال: االستخدام املفرط للحاسوب

م العمرية، فاجللوس إىل ساعات طويلة أمام شاشات هذه األجهزة جيعل من الفرد بعيدا كل البعد عن واقعه  فئا
 )..362، 1999: حامد الشافعي. (ويعيش يف عامل آخر افرتاضي

الكتفاء باملعارف اليت تأتيه من إن االستخدام املفرط هلذه األجهزة جيعل الفرد غري قادر على استخدام عقله وا
  .اآلخرين مما يؤدي إىل ضمور يف معارفه واكتفائه باملعرفة االلكرتونية

هذا النوع من املعوقات له ارتباط وثيق مع التنظيمات الرمسية احمليطة بالفرد، وعلى : املعوقات التنظيمية   - ب 
 :العموم ميكن الوقوف على هذا املعوق من خالل القضايا التالية

 إن أبرز ما يولده النظام الشمويل هو استحواذ فرد أو مجاعة أو أسرة على مقاليد احلكم : النظام الشمويل
مسوقا بذلك نوع معني من املعارف خدمة حلكمه ونفوذه والعمل على حجب أنواع أخرى من املعارف ال سيما 

 .العصرية منها
ا أفرادا أو جهات حكومية على غالبية األنشطة وتشهد منظمات اليوم سيطرة أصحاب رأس املال سواء كانو 

يف املنظمات املعاصرة كنتيجة لعدم الفصل بني امللكية واإلدارة خصوصا يف منظمات القطاع اخلاص، أو عدم 
الفصل بني السياسة واإلدارة يف القطاع العام مما يعيق اإلبداع يف املعارف خاصة اجلديدة منها، ألن املعرفة واإلبداع 

  )..271، 2009: سليم احلسنية. (ونان بالضرورة لدى أصحاب رأس املال أو من يدير املنظمةال يك
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 وهذا األسلوب يظهر بصورة جلية يف جمتمعنا العريب الذي مييل إىل إتباع أسلوب : األسلوب الرتبوي اخلاطئ
السماح بالتفكري وكذا عدم التحفيظ بدل التفكري، فهذه الطريقة اإلجبارية يف الرتبية والتعليم تعمل على عدم 

القدرة على مناقشة املعارف الناقصة مما جيعل الطالب يف ظل قوالب جامدة تولد لديه روح االتكالية منتظرا على 
معن خليل . (الدوم ما يقدم له من املعلم أو األستاذ الذي يريد هو اآلخر عودة بضاعته اليت كان قد قدمها للطالب

 )..145، 2007: العمر
 يرتبط هذا املعوق ارتباطا كبريا بالتنظيمات الصناعية وخمتلف املصانع خاصة : احلركة الذاتية لآللة يف املصنع

ذات اإلنتاج العايل منها ال سيما يف الدول الصناعية املتقدمة املعتمدة على طريقة اإلنتاج الكثيفة باستخدام 
 تدخل اإلنسان بصورة متكررة إّال يف حاالت رئيسية اآلالت، حيث أن هذه اآلالت تتحرك ذاتيا وال حتتاج إىل

األمر الذي حيول الفرد العامل إىل كائن تقتصر معرفته يف جمرد التوجيه والتعديل بدال من التوجه حنو معارف 
      )..145، 2007: معن خليل العمر. (أخرى

تمعية   -ج   :لعنوان وميكن التطرق إليها كالتايلوهناك العديد من املعوقات اليت تندرج حتت هذا ا: املعوقات ا
 يؤدي االغرتاب إىل عجز اإلنسان عن معرفة هويته وشخصيته نتيجة لعزلته االجتماعية وتعامله مع : االغرتاب

اآللة ووسائل اإلنتاج على حنو متكرر حيث جيعل أحاسيسه موجهة حنو خدمة اآللة واإلنتاج فيصبح معارفه مادية 
ويربز هذا من خالل . األخرى األمر الذي يعيق املعارف األخرى ال سيما املعارف االجتماعيةخالية من املعارف 

حقيقة أن العمل ميثل كيانا خارجيا عن : "ما قاله كارل ماركس الذي يرى بأن االغرتاب هو خسارة للذات
دما يعمل، ولكنه بدال من العامل، أي أنه ال ينتمي جلوهر وجوده األساسي، ومن مث فإن العامل ال يؤكد ذاته عن

ذلك ينكر نفسه ويستشعر البؤس وعدم السعادة، ال جتعل من العمل شيئا ينمي طاقته العقلية واجلسدية، وإمنا 
: جون سكوت..." (وبذلك فإن العامل ال يشعر بنفسه وبوجوده إالّ عندما ال يعمل. يعذب جسمه ويدمر عقله

2009 ،51..( 
 ال يستطيع من خالله الفرد األمي التفاعل مع املؤثرات واملشكالت واملواقف  فاألمية تشكل عائقا: األمية

االجتماعية بصورة حضارية األمر الذي يقلل من أدواره االجتماعية اليت ال تتعدى يف الغالب الدور األسري أو 
ود حبدود حميطه الدور احلريف مما يضيق يف حجم شبكة عالقاته االجتماعية حيث تتفاعل مجيعها مع عقله احملد

تمعات والثقافات وحىت املعارف  ا ال تؤهله لالنفتاح على اآلخر وعلى خمتلف ا االجتماعي الضيق لدرجة أ
 )..136، 2007: معن خليل العمر. (األخرى

 ا، ومن مث  الفضيلة يعترب التعصب اعتقاد باطل بأن املرء حيتكر لنفسه احلقيقة أو: التعصب وبأن غريه يفتقدو
م خمطئون أو خاطئون على الدوام فالفرد املتعصب يؤكد ذاته من خالل هدم آراء اآلخرين فهو ال يفكر فيما فه
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يتعصب له، بل يقبله على ما هو عليه فحسب مما يشكل عقبة كبرية يف وجه التفكري العلمي واملعرفة املوضوعية  
جع قيم اخلضوع والطاعة واالندماج اليت ال كون التعصب يلغي التفكري احلر والقدرة على التساؤل والنقد ويش

تصلح يف جمال الفكر ومن أعظم األخطار اليت جيلبها التعصب على املعرفة والعلم هو أنه جيعل احلقيقة ذاتية 
 )..80، 1978: فؤاد زكريا. (ومتعددة، ومتناقضة، فكل متعصب يؤمن حبقيقة هو دون مناقشة وإنصات آلراء اآلخرين

 تمعات ال سيما الصناعية منها ومبا أن العمل ميثل العنصر الرئيسي يف متثل : البطالة البطالة ظاهرة متكررة يف ا
، 2005: انتوين غدنز. (بنية الشخص النفسية، فإن معاناة البطالة كثريا ما تؤدي إىل احلرية والتشتت الذهين والنفسي

465..( 
ملهنية واالجتماعية احملصل عليها يف عمله كما أنه فالفرد الذي يفقد مكان عمله يفقد كل كذلك معرفته ا

ينقطع على خمتلف الدورات والربامج التكوينية اليت كان يفرتض أن يكتسب معها معارف أخرى جديدة تضاف 
  .إىل سلسلة املعارف اليت كان حيوزها

 ومصنفا سلفا جتاه مجاعات هذا العائق املعريف يعين مواقف مقبولة للناس هلم شعورا مسبقا : التحيز االجتماعي
معينة، وغالبا ما يكون هذا التصنيف املسبق متضمنا مشاعر ومواقف جتاه جمموعة من األفراد معنيني وليس فردا 

 .واحدا
فهذا الشعور املسبق كاف ألن يكون مثريا ألحاسيس هذا الشعور ضد مجاعة معينة يتخذ موقفا منها مما مينع 

مع هذه اجلماعة وال يسمح بالتفكري وإعادة النظر يف موقفه وبناءا على ذلك فمعرفة ممارسة دورا اجتماعي يتعامل 
املتحيز تكون غائبة ترتبط مبعرفة اجلوانب اإلجيابية لآلخر وقد تكون معرفته عنها حمرفة مما يعيق اكساب معرفة 

  .ترتبط باجلوانب األخرى نتيجة للتحيز
 ة وعدم تنوعها تشكل عائقا على مستوى إدراكات الفرد حيث أن ضآلة مستجدات احليا: احمليط الضيق

وأحاسيسه حيث تقتصر على مشاهدة وقائع حمدودة ومساع أخبار من النوع ذاته األمر الذي حيصر تفكريه يف 
اية املطاف إىل أفق تفكري حمدود وانغماس إدراكاته يف اهلواجس والتصورات معن . (دائرة جد ضيقة مما يؤدي يف 

 )..143، 2007: رخليل العم
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  :بداية االهتمام بدراسة المعرفة االجتماعية -7
وقد كان هذا حتديدا من خالل تأثر . تعزى نقطة البداية لالهتمام بإثارة موضوع املعرفة االجتماعية إىل األملان

األملان خصوصا املفكرين األملان باجلهود اليت كانت من قبل أميل دوركامي خالل حبثه الذي قام به عن املفكرين 
منهم الذين مل يتأثروا بأفكار كارل ماركس وما ساقه من مفاهيم، حيث مل يستخدموا ويوظفوا هذه املفاهيم يف 
م وحبوثهم، وقد كان يف مقدمة هؤالء املفكرين األملان ويلهليم أورشليم الذي ميز بني ثالثة عوامل رئيسية  دراسا

  ).18، 2007: معن خليل العمر: (ة وهييف تأثريها على منو املعرفة االجتماعي
ظهور علم االجتماع وبروزه حيث أصبح يهتم بالتجمعات والتكتالت االجتماعية لألفراد املتكونة نتيجة   -أ 

م املستمرة حيث اعترب أورشليم هذه التفاعالت شرطا أساسيا إلرساء املعرفة االجتماعية بني األفراد . تفاعال
 .فكر اجتماعي موضوعي دقيق حيث شكلت نقطة بداية يف طرح

الرتكيز الفرد وذاته بسبب ارتباطه بالتغريات اليت أصابت البناء الثقافاجتماعي املؤدي بدوره إىل تطوره يف   - ب 
الواقع يوضح هذا العامل الفردي اندماج الفرد يف اجلماعة بعدما كان مستقال يف حياته املتفردة، كما أن التغري يف 

 .لى تفكري املفكرين وجعلهم ينتقلون من احمللية واإلقليمية إىل العامليةالبناء االجتماعي أثر ع
إنسانية اإلنسان املتمثلة يف التفكري الفطري للفرد املتبلور على شكل نصوص جمردة لألوجه االجتماعية   -ج 

 .للمجتمع اإلنساين ظهرت ما يسمى باملنطق
تمع فتعددت وقد دأب بعض الفالسفة وعلماء االجتماع على توضيح العالق ة اليت تربط املعرفة والعلم با

  .بذلك وجهات النظر اليت حاولت توضيح هذه العالقة
فمنذ زمن بعيد اقرتح مفكرون مثل كوندروسيه أن أنظمة معارفنا متطورة وأن هناك عالقة بني البناء االجتماعي 

  .ونظام املعرفة
رع من فروع املعرفة مير بالتتابع على ثالث مراحل أما بالنسبة ألجوست مونت فالفكر اإلنساين لديه كأي ف

  .الالهوتية، امليتافيزيقية واإلجيابية: خمتلفة
يف حني يؤسس كارل ماركس مناظرة بني حالة نظام اجتماعي وبني حالة نظام املعارف، وهو يعترب مثله مثل  

تمعات احلديثة اليت يعكف على دراستها هي جمتمعات صناعية وعل تمعات كونت أن ا مية يف مواجهة ا
التقليدية القدمية اليت كانت عسكرية والهوتية، كما يصف كذلك عالقة بني تطور النظرية االقتصادية وتطور 

تمع ا قوانني أبدية ال تقوم إالّ بوصف ملواقف انتقالية عاكسة توازنا بني . ا فالقوانني اليت ينظر إليها على أ
: دومينيك فينك. (ظاهرة تارخيية مؤرخة فهو على ارتباط بتكوين أسلوب اإلنتاج الرأمسايلالطبقات االجتماعية، العلم 

2000 ،18..(  
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أما كارل منهامي فهو يقرب بني علم اجتماع املعرفة وعلم االجتماع األيديولوجي حيث ميز بني نوعني من 
وجية الثانية فهي أيديولوجية عمومية األيديولوجيات، ترتبط األوىل منها مبصاحل طبقة ما، يف حني أن األيديول

ا مشروطة بوضع  نعادل البناء العقلي وإمكانية املعرفة، إن إمكانية املعرفة منفصلة عن كل أيديولوجية طبقية إالّ أ
اجتماعي معني، وكون أن اجلميع ليسوا على وضع اجتماعي واحد فبالتايل ليس لديهم إمكانية املعرفة األمر الذي 

  .امل االجتماع دراسة الشروط واحملددات االجتماعية املكرسة ملعرفة حقيقيةحيتم على ع
وقد قدم اميل دوركامي أسلوب اكتشاف املعرفة عن طريق منهج علمي وهلذا فهو خيوض يف املعارف الدينية 

تمع إىل جمموعات والصراع الدائر  بينهم حيدد حيث وجد أن كل جمتمع ميتلك النظام املعريف اخلاص به فتنظيم ا
  .مفهوم املعارف واخلربات والتفسريات

وبالنسبة للمفكرين ذي النزعات املاركسية على غرار هنسن وبرينال فقد أقروا بوجود عالقة بني العلم 
واأليديولوجيا والبناء التحيت االقتصادي فالبحث يوجه إىل املصاحل الصناعية الرأمسالية واملصاحل العسكرية، فبالنسبة 

تمع أو من خالل املركز االجتماعي هلؤالء   .املفكرين أن املعرفة تتحدد من خالل شكل ا
تمع، إّال أن العلم له القدرة على االنفصال عن  أما غاستون باشالر فإن املعرفة لديه يف البداية مرتبطة با

، 2007: حممد أمحد بيومي. (تمعويف النهاية يصبح العلم منفصال عن ا. االحتماالت االجتماعية وعن تارخيه اخلاص

43..(  
أما فيفيان بور فقد رأت بأن املعرفة تتناغم والفعل االجتماعي حيث أن املعرفة ميكن أن تكون الفعل، فاملعرفة 

ا هي اليت أهلبت بعض احلركات االجتماعية الكربى يف عصرنا   .مبؤسسات اجتماعية معينة وبالطريقة اليت تعمل 
ا أساس يف مواجهة التعصب وحتقيق التسامح واإلنصاف هذا يف الوقت الذي   .نظر فيه دبوا إىل املعرفة على أ

ويرى ميشال فوكوه أن املعرفة تولد القوة بتشكيل الناس كفاعلني مث التحكم يف الفاعلني باملعرفة، كما كان 
ا تستخدم فوكوه من املنتقدين لتدرج املعرفة وقد كان مهتما باألساليب والتقنيات املستمد ة من املعرفة وكيف أ

  .املتعددة ملمارسة القوة على الناس) املؤسسات(بواسطة النظم 
تمع على حني نظر إليها . وقد نظر كوندرسيه إىل املعرفة نظرة مثالية قامت على أساس أولوية املعرفة على ا

تم ع أولوية أحدمها على اآلخر حيث يوجد سان سيمون نظرة توافقية رافضة بصورة مبدئية أن يكون للمعرفة أو ا
أما وضعية كونت فقد أعطت املعرفة سلطة تكوين األطر . توافق بني النظم االجتماعية واألفكار السائدة فيها

تمع  االجتماعية معتربة أن املعرفة العلمية هي أمسى أنواع املعرفة حيث يسود هذا النوع من املعرفة ملا يتخطى ا
  .ية وامليتافيزيقيةاملرحلة الالهوت
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  :تصنيفات المعرفة -8
لقد تعددت واختلفت تصنيفات وأنواع املعرفة، فكل مفكر حياول أن يقدم تصنيفا هلا، وهذا ليس باألمر 
الغريب على موضوع يعد قدميا قدم التفكري اإلنساين، وستحاول الدراسة من خالل استعراض الرتاث النظري 

  .يه من الوقوف عند األنواع التالية للمعرفةاملختلف اليت متكنت من الوصول إل
. لقد قسم ماكس شيللر املعرفة إىل نوعني مها املعرفة الطبيعية إىل حد ما، مث املعرفة االصطناعية أو املصطنعة

  )..164، 2003: السيد عبد العاطي السيد(
كذلك بالفهم الفطري، ويسميها   Relatively Natural Wettenschaungen املعرفة الطبيعية إىل حد ما  -أ 

وهذه املعرفة تقبل كمعطيات ال ميكن تربيرها أو الربهنة عليها وهي متثل املسلمات الثقافية املتعارف عليها يف 
 .اجلماعات املختلفة، وهي معارف ال تكون ثابتة أو صادقة

عة مستويات طبقا لدرجة وهذا النوع من املعرفة ينتظم يف سب Artificiality املعرفة االصطناعية أو املصطنعة   - ب 
 :ما فيها من اصطناعية وذلك على النحو التايل

 األساطري واحلكايات اخلرافية. 
 املعرفة املتضمنة يف اللغة الفولكلورية الطبيعية. 
 املعرفة الدينية وتندرج بدءا من احلس العاطفي الغامض وينتهي بالعقيدة الراسخة للكنيسة. 
  للمعرفة الصوفيةاألشكال األساسية واألولية. 
 املعرفة الفلسفية امليتافيزيقية. 
 املعرفة الوضعية املاثلة يف الرياضيات والعلوم الطبيعية والثقافية. 
 املعرفة التكنولوجية. 

  .وكلما كانت أمناط املعرفة أكثر اصطناعية كلما كانت أكثر وأسرع تغيريا
ا وهناك تقسيم آخر للمعرفة حيث يقسم املعرفة االجتماعية إ ىل ستة أنواع لكل نوع منها ميزات يضطلع 

  )..130-106، 2007: خليل معن العمر. (ومتيزه عن النوع اآلخر
واملقصود منها اخلربة االجتماعية للفرد اليت يكتسبها من خالل التكرار يف : املعرفة االجتماعية األولية للفرد  -أ 

ا جاهزة ومنمطة يسري وفقها ممارسة سلوكات معينة فيتعلم من خالهلا سلوكات ال حاجة  هلا بالتفكري حيث أ
ا تساعده يف العيش اليومي يف حميطه االجتماعي، كما  تمع ليس فيها أي جديد وال جتديد حيث أ مجيع أفراد ا

ىت أنه ينقلها إىل أجيال قادمة فهذه اخلربة االجتماعية تعد أولية ال يقوم الفرد بابتكارها وال يفكر يف تبديلها أو ح
ا موجودة قبل أي يوجد ومتكررة  .العمل على جتديدها أل
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وهنا جيب التفريق بني معرفة الفرد العامي عن املعرفة املوجودة عند املفكر واملنظر، حيث : املعرفة العامية   - ب 
ل مستوحاة من تعايشه مع معطيات احلياة اليومية وخمتلف تفاعالته اليت غالبا ما تكون حمد ودة تكون معرفة األوّ

ومسطحة لعدم توسعه يف إطار معارفه، فهي ال تؤهله على تقبل معارف أخرى معمقة، حيث تكون متأثرة 
بينما تتصف معرفة الثاين بالتحليل الكمي والنوعي والتأثر بصورة كبرية . بعواطفه وأحاسيسه أكثر من تأثرها بعقله

ا فاملعرفة العامية مرتبطة مبشاعر وأحاسي. بعقله ال بأحاسيسه س حيملها الفرد بواسطة بعض أجزاء بدنه ومتتاز بكو
ا خمتلفة  ا مزعزعة متنقلة ال تكاد تثبت وتدوم فضال عن كو بسيطة وساذجة وخالية من الدقة والتعمق وأ

 .ومتشابكة مضطربة يف قواعدها وأسسها
األشكال املعرفية املصطنعة  وقد أطلق عليها مصطلح آخر وهو األشكال الزائفة للمعرفة أو: املعرفة املصطنعة  -ج 

 :وتضم هذه املعرفة
 .األساطري والرتاث -
م اليومية اخلالية من املصطلحات العلمية والشعرية األدبية أي اللهجة  - اللغة الشعبية املتداولة بني األفراد يف حيا

 .الدارجة
ا -  .املعرفة الدينية على خمتلف مستويا
 .طنيةالقواعد األساسية للمعرفة الصوفية البا -
 .املعرفة الفلسفية امليتافيزيقية -
 .املعرفة الوضعية للرياضيات والعلوم الطبيعية واإلنسانية -
 .املعرفة التكنولوجية -
م : املعرفة الضارة   -د  األفراد الذين حيملون هذا النوع من املعرفة يتصفون بصفات خاصة اكتسبوها عرب حيا

 :الرفقية ومنهااألسرية واجلريية واحمللية واملدرسية وكذا 
 .االدعاء بكل شيء ال يعرفه أو ال ميلكه أو ال يتصف به أو مل يشاهده بتعبري أدق يكون مصنفا ومدعيا -
ا وال متثل مركزه االجتماعي حيث أنه مزيف للحقيقة -  .التلفيق عن إجنازات مل يقم 
يهم إلقناعهم بأنه املمارس االنتحال أي ممارسة توقعات دور اجتماعي معني أمام اآلخرين بدافع النصب عل -

 .احلقيقي وأنه صاحب الدور األصلي
 .الدهاء أي ممارسة السلوك املاكر واملتلون حسب ظروفه ومصلحته -
وهذا النوع من املعرفة قائم على إساءة استعمال التقنيات احلديثة، : املعرفة املتجسدة يف اإلفساد واألضرار  - ه 

وهذا النوع من املعرفة . ة النظام العاملي اجلديد إضافة إىل ظاهرة العوملةوقد ساعد يف ازدهار هذا النوع من املعرف
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تمع الدويل والقانون الوضعي والشركات  ا ال تؤثر على شخص واحد أو شركة واحدة بل على ا ضار ومفسد كو
ا تنطوي على ما يلي  :الصغرية واملستثمرين واألسواق وهي معرفة مستجدة كو

 .حلديثة لتحقيق عمليات إجرامية منظمةتسخري املبتكرات ا -
 .اشرتاك عدة ختصصات ومعارف خمتلفة يف عملية إجرامية متخصصة -
 .تنفيذ األنشطة اإلجرامية عن بعد ومن خالل اتصاالت مرتابطة لكنها ال تعرف بعضها البعض -
  .خترتق احلدود الدولية والقارات -
 .سريعة ودقيقة يف أدائها -
 .الدولية واإلقليمية تتعامل مع إفرازات األحداث -
وتعد امتدادا لسلطات املعرفة العامية وهذا االمتداد جيب أن يتماشى تبعا لقانون مضبوط : املعرفة الفلسفية -و

تكون املعرفة الفلسفية قد جتاوزت النواحي املادية واالجتماعية من احلياة ألجل كشف أسرار الكون وخفايا 
وهي مكتسبة املران والتطبيق الدقيق  . كل البشر بل تنحصر لدى الصفوة منهموبالتايل فهي ال توجد عند  . الوجود

ا نتيجة جمهود عظيم وصرب مجيل   .وهي أيضا بعيدة عن تأثري الغريزة والعاطفة. كو
اآلخر قدم تقسيما آخر للمعرفة يتضمن سعة أنواعا منها كما قام بتحديد  هو Gurvitch كما أن جريفيتش

  :التايل على النحوخصائص كل نوع منها 
وتتضمن اإلحساس بالعامل اخلارجي وكل ما يدور فيه، وتفسري األحكام : املعرفة اإلدراكية للعامل اخلارجي   -أ 

  .الثابتة والواقعية اليت ندركها بصدده
وهي إدراك انساق العالقات االجتماعية أي معرفة األفراد : معرفة املظاهر اخلارجية للواقع االجتماعي  - ب 

  .والعمليات االجتماعية وغريها والعالقات
  .ما يعرف باملعرفة باخلربة واملعايشة اليومية لواقع معني وهي معرفة احلياة اليومية أو: معرفة اإلحساس العام  -ج 
الوسائط اليت  وهي ال تقتصر على املعرفة اليت يقدمها العلم يف جمال ابتكار الوسائل أو: املعرفة الفنية والتقنية   -د 

ان يف جمال السيطرة على البيئة أما ما يعرف بالتكنولوجيا، بل متتد ملعرفة كل املهارات املمكنة من يستخدمها اإلنس
  .زيادة السيطرة على العامل الطبيعي واالجتماعي

وهذا النوع . واليت يتم التعبري عنها يف اخلطب واألحاديث واملناظرات والنشاط السياسي: املعرفة السياسية   - ه 
نظام سياسي مؤسس بل قد توجد حىت يف األشكال البدائية للتجمع اإلنساين  ضي وجود دولة أومن املعرفة ال ينق

تمع احلديث من خالل النزاعات والصراعات القائمة بني اجلماعات أو . من خالل الصراعات كما تكتسب يف ا
  .الطبقات أو األحزاب املتصارعة
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ل قطر علمية أو هي نتاج استخدام املنهج العلمي يف وهي املعرفة اليت تتحقق من خال: املعرفة العلمية   -و 
البحث واالستقصاء والتحليل والتفسري وهذا النوع يفرتض فيه البعد عن التأثر بعوامل اجتماعية لتتمتع بقدر من 

  .االستقالل واملوضوعية
املادي أو  وتكون حصيلة لنشاط فكري فردي للتأمل يف موضوعات تتجاوز حدود العامل: املعرفة الفلسفية  -ز 

وعليه تعترب من أشكال املعرفة الفردية أو الذاتية يف مقابل املعرفة العلمية ذات الصبغة . الواقع األمربيقي
  )..6، 2005: السيد عبد العاطي السيد.(املوضوعية

 كما ميكن أيضا أن نقدم تقسيما آخر للمعرفة حيث حنصرها يف ثالث أنواع فقط وهي املعرفة احلسية واملعرفة
  )..8 ،1997: طه جنم. (الفلسفية واملعرفة العلمية

وهي تطلق على املعرفة اليت تكتفي باملالحظة البسيطة للظاهرة حيث تقف عند : املعرفة احلسية أو التجريبية  -أ 
  .مستوى اإلدراك احلسي العام دون التوجه إىل إجياد الصالت أو إدراك العالقات القائمة بني الظواهر

وهي املرحلة التالية من مراحل التفكري فوراء األمور الواقعية املكتسبة مبالحظة مسائل أخرى : املعرفة الفلسفية   - ب 
أهم، ومطالب أبعد تعاجل بالعقل وحده حيث تتناول الفلسفة هذه املسائل بالدراسة والبحث وال تقتصر على 

تبحث يف الوجود اإلمجايل وعن علته والكثري من املسائل العامل الطبيعي وحده بل ترقى إىل العامل امليتافيزيقي، ف
املتصلة مبعرفة اهللا وإثبات وجوده، ومسائل الفلسفة يتعذر الرجوع فيها إىل الواقع أو حسمها بالتجربة كما يتعذر 
ا املتعددة وكشف وجه احلق فيها، وجيتهد الفالسفة يف حلها كل على قدر طاقته وتبعا لنشأته  استيعاب وجها

  .العلمية ومواهبه
والبحث الفلسفي ال يهتم باجلزئيات إمنا باملبادئ الكلية، كما حياول تفسري األشياء بالرجوع إىل عللها ومبادئها 

  .األوىل، وتتشكل املوضوعات اليت تتطلبها الفلسفة حبسب املنهج الذي تتبعه
ملالحظة املنظمة للظواهر وفرض الفروض تعتمد على األسلوب االستقرائي الذي يعتمد على ا: املعرفة العلمية  -ج 

وإجراء التجارب ومجع البيانات وحتليلها إلثبات صحة الفروض من عدم صحتها، والعلم ال يقف عند املفردات 
اجلزئية بل حياول الكشف عن القوانني والنظريات العامة اليت تربط هذه املفردات ببعضها البعض واليت متكن من 

  .هر املختلفة حتت ظروف معينةالتنبؤ مبا حيدث للظوا
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: نبيل علي ونادية حجازي: (وقد قدم نبيل علي تقسيما آخر للمعرفة يشتمل أربعة أنواع منها، وهذه األنواع هي

1990 ،291.(  
تركز على علوم الطبيعيات ممثلة بثنائية علم الطبيعة الذي يتعامل مع الال حيوي أساسا، وعلم : معرفة علمية  -أ 

  .يتعامل مع احليوي األحياء الذي
يأيت على رأسها علم اللغة ركيزة فروع اإلنسانيات األخرى، واليت تشمل علم االجتماع : معرفة اإلنسانيات   - ب 

وتتزايد أمهية هذه املعرفة مع تنامي التوجه الثقايف . واألنثروبولوجيا وعلم التاريخ، واجلغرافيا البشرية وعلم الثقافة
  .يا املعلوماتاالجتماعي لتطبيقات تكنولوج

واليت متثل مدخال نظريا أساسيا إلحدى التكنولوجيات احملورية القتصاد املعرفة أي : املعرفة الكامنة وراء الفنون  -ج 
  .تكنولوجيا الوسائط املتعددة واليت متتزج فيها أنساق الرموز املختلفة نصوصا وأشكاال وأصواتا

معرفة احلس الشائع املباشر ومعرفة اخلربات العلمية وممارسات هي املعرفة الدارجة أي : معرفة اخلربة العلمية   -د 
احلياة اليومية، وهي معرفة يلجأ إليها الفرد العادي لفهم واقعه وحل ما يواجهه من مشاكل، وتفسري ما يلقيه من 

وية وما شابه ظواهر، وهذا النوع من املعرفة هو إبداع الفولكلور واحلكمة الشائعة، واملوسيقى الشعبية واحلرف اليد
 .ذلك

  :كما يوجد تقسيم آخر للمعرفة حيصرها يف نوعني فقط ومها
  . ويعد هذا النوع من املعرفة مبثابة حصيلة لعملية معاجلة: املعرفة العامة  -أ 

ردة وكذا احلقائق واملعطيات، واملعرفة العامة  الكميات اهلائلة من البيانات وتنظيمها فيما هو أكثر من األحداث ا
ليست ثابتة أو جامدة، وإمنا هي سلسلة ديناميكية حمتواها دائم االتساع والتغري، ومبناها خاضع للمراجعة 

  . املستمرة
حيث تؤكد الدراسات يف هذا الصدد واخلاصة . يرتبط بالفرد الواحد هذا النوع من املعرفة: املعرفة الشخصية   - ب 

باكتساب املعرفة من جانب الكبار ال زالت يف مراحلها األولية إىل حد ما على عكس التعلم من جانب األطفال، 
ا األوىل، وكجهاز ما دي فإن وال زالت النظرات املتعمقة يف تنظيم الذاكرة طويلة األمد هي األخرى ختطو خطوا

حيث أن هناك حوايل عشرة آالف مليون خلية عصبية يف اللحاء املخي لإلنسان، . العقل غاية يف التعقد
وعلى هذا األساس فهذا النوع من املعرفة له ارتباط . ويتضاعف هذا الرقم بقدر ترابط هذه اخلاليا ببعضها البعض

 :براين كاميل فيكري وإلينا فيكري. (تباط أيضا مع درجة ذاكرتهوله ار . وثيق بالعقل البشري واإلمكانيات العقلية لكل فرد

1991 ،163..(  
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إضافة إىل النوعني الذي سبق تقدميهما، فقد قدم البيالوي بدوره تقسيما آخر للمعرفة يتشكل هو اآلخر من 
  )..89، 2008: رحيي مصطفى عليان: (نوعني ميكن ذكرمها  كما يلي

   Internal Knowledge :املعرفة الداخلية  -أ 
م  وتشري هذه املعرفة إىل تلك اليت تنتج من أنشطة وتفاعالت األفراد فيما بينهم وكذلك تفاعلهم وعالقا
ا، وتتمثل تلك املعرفة فيما يكونه الفرد لنفسه من دوافع  م ونتائجها وتأثريا بعناصر البيئة اخلارجية احمليطة 

  .ورغبات وأهداف وطموحات واجتاهات
    External Knowledge :اخلارجيةاملعرفة    - ب 

وهذا النوع من املعرفة يتضمن املعرفة اليت يستمدها األفراد العاملون أو املنظمة نفسها من مصادر خارجية 
ا، ومتثل هذه النوعية الكم األغلب من التدفق املعريف الذي سامهت فيه تقنيات االتصال  توجد يف البيئة احمليطة 

  .الوصول إليهاواملعلومات يف تيسري 
وهذه األنواع من املعرفة تتفاعل مع بعضها يف عالقات متشابكة ومتداخلة حيث أن املعرفة الداخلية تسهم 
ا يف تشكيل املعرفة اخلارجية، كما أن املعرفة الداخلية تتشكل وتتأثر يف الكثري من األحيان بتأثري من  عند إعال

  .املعرفة اخلارجية
: صنيف آخر للمعرفة يعتمد على عدة أشكال هلا، فهذا التصنيف يقسم املعرفة إىلكما ميكن أيضا تقدمي ت

  ).51، 1994: نبيل علي(
رد واحلكم عليها : معرفة رياضية أن أمربيقية  -أ  وهي معرفة قاطعة يتم الوصول إليها من خالل التمثيل الذهين ا

اليت يتم احلصول عليها من خالل املمارسة  من منظور الصواب واخلطأ، يف حني أن تلك املعرفة اإلمربيقية هي
  .وهي معرفة غري قاطعة. العلمية واخلربة املكتسبة

تكون مصوغة يف شكل قواعد ومبادئ  Formal حيث ميكن أن تكون املعرفة رمسية: معرفة رمسية أو سردية   - ب 
ا، أو قد تكون سردية أو الروائي أو  كتلك املتضمنة يف اخلطاب الفلسفي narrative ونظريات معرتف 

ا بدائية مهجية غري مكتملة وال ناضجة وهي خليط من اآلراء والعادات. اإلعالمي   .وميزة هذه األخرية أ
فاملعرفة الدارجة معرفة احلياة اليومية أو هي معرفة احلس الشائع وهي معرفة العامة،  : معرفة دارجة أو متعمقة  -ج 

ا النخبة املتخصصة ويتم اللجوء إىل هذا النوع من املعرفة ألجل كما تكون املعرفة متعمقة كتلك اليت متلك نصا
  .توليد معارف جديدة وحل مشاكل معينة
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وعلى هذا األساس يتم تصنيف املعرفة إىل معرفة مباشرة يتم : معرفة مدركة باحلواس أو مستنتجة بالعقل   -د 
الرتكيب الذهين واليت تقوم بدورها على إدراكها باحلواس ومعرفة أخرى نصل إليها من خالل عمليات التحليل أو 

  .العمليات األولية لالستنباط وكذا االستقراء
ويقصد باملعرفة االستقرائية ذلك النوع املنطلق من املالحظات واملقدمات : معرفة استنباطية أو استقرائية  - ه 

س الستخالص نتائج حمددة بتطبيق واالفرتاضات إىل املبادئ العامة، يف حني متثل املعرفة االستنباطية االجتاه املعاك
هذه املبادئ العامة، والوسائل املتاحة للمعرفة االستقرائية مازالت حمدودة تقف كعقبة أمام تطوير نظم املعلومات 

  .ذات الطابع الرتكييب
: جنم عبود جنم: (تصنيفا أوسع للمعرفة حيث يصنفها إىل أربعة أنواع وهي T. Backman وقد قدم توم باكمان

2005 ،46.(  
وهي معرفة جاهزة وقابلة الوصول موثقة يف مصادر املعرفة الرمسية اليت عادة ما : Explicit K املعرفة الصرحية  -أ 

  .تكون جيدة من خاصية التنظيم
وهي معرفة قابلة للوصول من خالل االستعالم واملناقشة ولكنها معرفة غري : Implicit K املعرفة الضمنية   - ب 

  .تنقل وتبلغ بعد ذلك رمسية جيب أن توضع مث
ا قابلة للتوصل بشكل غري مباشر فقط ويتم ذلك بصعوبة من خالل : Tacit K املعرفة الكامنة  -ج  ا أ وميز

  .أساليب االستنباط املعريف ومالحظة السلوك
هولة   -د  وهذه املعرفة تعد مبتكرة أو مكتشفة من خالل النشاط واملناقشة والبحث : Unknown K املعرفة ا

  .ريبوالتج
ا إذ يتدرج هذا التصنيف من املعرفة اإلجرائية إىل املعرفة املوصلة إىل األغراض كما  وهناك من صنف املعرفة ذا

  ).40، 2007: إبراهيم اخللوف امللكاوي: (يلي
وتتعلق مبعرفة كيفية عمل األشياء أو تطبيق إجراءات معنية توصل لشيء ما   what-know :معرفة الكيف  -أ 

  .تركيب أداة معينةمثل فك أو 
وهي أعلى املهارات األساسية وهي اخلربة الناجتة حبكم الرتاكم املعريف حول :  know-what معرفة ماذا   - ب 

  .موضوع معني
وهذه املعرفة تذهب إىل األشياء وتسمى أيضا باملعرفة السببية وتتضمن فهما : know whay معرفة ملاذا  -ج 

وهذه املعرفة تفيد يف جمال اإلدارة يف عملية اختاذ القرارات . أعمق للعالقات البينية والسببية عرب جماالت املعرفة
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م املعرفة هنا يتطلب بناء خاصة يف الظروف البيئية املعقدة اليت يسودها الغموض وحالة عدم التأكد، واستخدا
  .واستخدام املنظور النظمي وبناء إطار للمعرفة

  .وهي تشري إىل معرفة األفراد ذوي املعرفة والقدرات واملهارات واخلربات: Know-who معرفة من   -د 
وهي تشري إىل األسباب اليت تدعو للمعرفة والبحث عنها وتوجيه اخليارات : Know Causeمعرفة األغراض   - ه 

  .اتيجية ومقارنة التكلفة بالعائد ذات العالقةاإلسرت 
 إىل جانب ذلك هناك العديد من التصنيفات األخرى للمعرفة ولكن أكثرها شيوعا هي املعرفة الظاهرية

Explicit Knowldge  واملعرفة الضمنية Tocit Knowldge واليت ميكن توضيحها فيما يلي ،:  
 املفهوم أي املعرفة الضمنية إىل الفيزيائي وفيلسوف العلم مايكل بوالينويعود حتديد هذا : املعرفة الضمنية  -أ 

Michael Polanyi الذي عمل يف أحد املؤسسات العلمية املتخصصة يف الفيزياء والكيمياء يف برلني منذ عام 
يف  1958 وقد طور أفكاره بشكل مفصل فيما بعد يف كتابه الصادر عام. 1933 حىت هجرته إىل اجنلرتا عام 1920

البعد "مث وسع دوائر فكرته يف " املعرفة الشخصية حول البعد الصامت أو الكامن للمعرفة: "شيكاغو بعنوان
وتبعا ملا يقرره بوالين فإن التفكري اإلنساين مزروع يف جسمنا مبثل ذلك الوضع الذي جيعل هذا البعد ". الكامن

  )..52، 2009: حسين عبد الرمحن الشيمي. (وعية أو الصرحيةالضمين بنيانا أساسيا ملا يطلق عليه املعرفة املوض
فهي املعرفة اليت . واملعرفة الضمنية هي معرفة غري مكتوبة وال املخزنة يف عقول األفراد واملستقرة يف نفوسهم

. املعروفةحيفظها العقل وحتتويها الذاكرة اإلنسانية وحتاول عرب فرتات زمنية متباعدة تذكرها عرب آليات التفكري 
وميكن القول يف هذا السياق أن املعرفة الضمنية غري املرمزة وغري املكتوبة شبيهة باملعرفة الصامتة املكتسبة واملسجلة 

  )..40، 2008: حممد عواد أمحد الزيادات.(يف العقل
، املعرب عنها كميا، وقابلة املعرفة الصرحية هي املعرفة الرمسية، القياسية، املرمزة النظامية الصلبة: املعرفة الصرحية   - ب 

ا إىل خارج املنظمة وميكن هلذه املعرفة . للنقل والتعليم ويطلق عليها أيضا مصطلح املعرفة املتسربة ال مكانية تسر
أن تظهر يف أشكال امللكية الفكرية احملمية قانونا على غرار براءات االخرتاع، حقوق النشر، األسرار التجارية 

ا أدلة وإجراءات العمل، وخططها ومعايري تقييم أعماهلا كما جندها. وغريها . جمسدة يف منتجات املنظمة وخدما
  )..44، 2005: جنم عبود جنم(
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وقد اهتم الكثري من املفكرين واملنظرين شؤون التنظيمات إىل إبراز جمموعة من التقسيمات للمعرفة اليت ميكن 
صنيفات يف هذا الصدد غزيرة ميكن التطرق إىل هذه التقسيمات كما هلا الظهور يف التنظيمات وقد كانت أيضا الت

  :يلي
عدة أنواع للمعرفة وهذه األنواع تتقاطع بدرجة كبرية مع الدراسات اخلاصة  Spender لقد حدد سبندر

  :بالتنظيمات وهذه األنواع هي
واملفاهيم اليت تعلمها الفرد أو مت وهي معرفة صرحية واضحة تتجسد يف احلقائق والنظريات : املعرفة التنظيمية  -أ 

  .اكتشافه هلا عن طريق اخلربة
  .هي نوع من املعرفة يتم تقامسه بني أفراد املنظمة، أي املعرفة الضمنية املشرتكة: املعرفة املوضوعية   - ب 
وهي معرفة يكتسبها الفرد خالل العملية وهي تتجسد من خالل املهارات واملواهب واآلراء : املعرفة اآللية  -ج 

  .الشخصية كنتيجة وحمصلة للتفاعالت القائمة
  )..35، 2006: حسانة حمي الدين. (هي معرفة ضمنية تتمثل مبعرفة اجلماعة: املعرفة التجميعية   -د 

 .C تصنيفا آخر للمعرفة ارتكز فيه على أفكار شتسر باربارد J.c. Spender كما أضاف أيضا سبندر

Berbard قوم على التعاون بني الفرد واملنظمة، وكذا أفكار نانوكا وتاكيوتشي يف نظرته للمنظمة كنظام اجتماعي ي
ا حصيلة . يف التمييز بني املعرفة الضمنية واملعرفة الصرحية حيث نظر إىل املعرفة من منظور اجتماعي مشريا إىل أ

تمع حيث ميز يف هذا الصدد بني أربعة أمناط من املعرفة وهي : عبد احلليم الفاعوري رفعت: (للتفاعل بني الفرد وا

2005 ،50.(  
وهي عبارة عن معرفة فردية وصرحية تتجسد يف احلقائق واملفاهيم : Conscious Knowldge املعرفة الواعية  -أ 

  .واألطر والنظريات اليت ميكن للفرد تعلمها واكتشافها
داخل املنظمة وتتسم وهذا النوع من املعرفة تتقامسه اجلماعة : Objective Knowldge املعرفة املوضوعية   - ب 

ا معرفة صرحية   .بكو
وهذا النوع من املعرفة يكتسبه الفرد من خالل العمل وتراكم : Automatic Knowldge املعرفة اآللية  -ج 

اخلربات اليت اكتسبها من خالل أدائه اللتزاماته، فهذا النوع من املعرفة يتميز بكونه معرفة ضمنية تتجسد يف 
  .ملواهب واآلراء الصادرة من األفرادخمتلف املهارات الفنية وا

ا معرفة : Collective Knowldge املعرفة اجلماعية   -د  هي املعرفة الضمنية املوجودة لدى اجلماعة وتتميز بكو
  .اجتماعية كامنة
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ولقد قدم مايكل زاك هو اآلخر تصنيفا آخر للمعارف التنظيمية، وذلك مبا خيدم أهداف املنظمة التنموية 
  :إىل ثالثة مستويات وهيوالتنافسية 

وتكون يف املستوى األول وهي من النوع األدىن من املعرفة اليت تتطلبها أي منظمة من أجل : املعرفة الضرورية  -أ 
فهذا النوع من املعرفة ال يضمن . ودون هذا النوع من املعرفة ال ميكن للمنظمة االنطالق. اإلقالع أو التشغيل

واالزدهار يف املنافسة طويلة األمد، مع ذلك فإن هذا النوع من املعرفة ميثل املعرفة األساسية للمنظمة قابلية اإلبقاء 
اخلاصة بالنشاط لضمان قيام املنظمة بالدور املطلوب منها، وغالبا ما تكون هذه املعرفة مشرتكة بني منظمات 

  .القطاع الواحد
طاق الذي جيعل املنظمة تتمتع بقابلية ازدهار التنافسية، وهذا النوع من املعرفة يندرج يف الن: املعرفة املتقدمة  - ب 

فعلى الرغم من امتالك املنظمة بشكل عام املستوى نفسه والنطاق واجلودة من املعرفة املوجودة لدى املنافسني إال 
ا إىل التميز يف معرفتها لكسب ميزة تنافسية من هذا التميز وهذا ا ختتلف عنهم يف حتويلها على قدرا ما يعين  أ

أن املنظمة ذات املعرفة املتقدمة تسعى جاهدة لتحقيق مركز تنافسي يف السوق عموما أن التميز يف شرحية سوقية 
  .من خالل معرفتها املتقدمة

وهذا النوع من املعرفة حيصل نتيجة لالقرتاح واالكتشاف والتجديد وهذا النوع من املعرفة : املعرفة اإلبداعية  -ج 
وهذا النوع من . يادة صناعتها ومنافسيها ومتيز نفسها بشكل كبري عنهم لتستقل بشخصيتهاميكن املنظمة من ق

فلهذه املعرفة القدرة جلعل املنظمة . املعرفة أيضا يرتبط باإلبداع واالكتشاف من خالل القيام بالبحث والتجريب
لنوع من املعرفة يطلق عليه أحيانا اسم وهذا ا. متتلك زمام املبادرة يف تغيري قواعد لعبة املنافسة يف جمال نشاطها

هولة   )..148 ،2009: سليم إبراهيم احلسنية. (املعرفة ا
حممود عبد العزيز : (بدوره ثالثة أنواع للمعرفة اليت توجد يف املنظمة وهذه األنواع موجودة كالتايل Maula كما قدم

  ).20، 2007: رفاعي
اليت قد تكون رقمية وواضحة مثل نظم املعلومات، وسائل اإلعالم، وهي املعرفة : املعرفة ذات اهليكل العايل  -أ 

ا املعرفة الرمسية   .األشكال املطبوعة أي أ
وهي املعرفة قد تكون رقمية وواضحة مثل وسائل اإلعالم واألشكال املطبوعة : املعرفة ذات اهليكل املنخفض   - ب 

 املصنفة حيث تشري إىل املعرفة اليت حتتوي على العناصر وغريها، ولكنها يف هذه املرة تشمل املعرفة غري الرمسية وغري
الشخصية الغري مهيكلة مثل االتصاالت بواسطة الربيد اإللكرتوين أن املناقشات من خالل االنرتنت وهي أيضا 

ا يف املعرفة الواضحة األقل درجة يف اهليكلة واليت تبين على أشكال التفاعل بني اإلنسان واآللة واليت يزداد نصيبه
  .أنشطتها اليومية واليت حتمل عناصر الدهشة للسلوك التنظيمي
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وهي اليت تشري إىل املعرفة التنظيمية والشخصية غري الواضحة وغري الرقمية ومتثال وهلذا النوع : املعرفة الضمنية  -ج 
  .من املعرفة ذاكرة الفرد أو اخلبري، وكذا مهارات الفريق أو املظاهر الثقافية للمنظمة

: النصر مدحت حممد أبو: (هو اآلخر قد حدد ثالثة أنواع من املعرفة التنظيمية تتجسد فيما يلي choo جو كما أن

2012 ،129.(  
حيث يتمثل هذا النوع من املعرفة يف األهداف والسياسات واإلجراءات : Explicit Knowldge املعرفة املعلنة  -أ 

من املعرفة قابل لالنتقال بكل يسر بني العاملني يف املنظمة يف والتعليمات واملعايري اخلاصة باملنظمة، وهذا النوع 
فهذا النوع من املعرفة . خمتلف املستويات اإلدارية بشكل معلن من خالل خمتلف القنوات الرمسية والوثائق املكتوبة

  .يشكل الذاكرة التنظيمية
تكون من جمموعة القيم واالجتاهات هذا النوع من املعرفة ي: Tacit Knowldge املعرفة الكامنة أو الضمنية   - ب 

م الشخصية م وجتار لكن ما مييز هذا النوع من املعرفة هو صعوبة . واملدركات الذاتية لألفراد اليت تتكون من خربا
ا متمركزة يف املستويات األعمق لألفراد . احلصول عليها مقارنة باملعرفة املعلنة وكذلك الصعوبة يف استخدامها كو

ا بشكل جيد وواضح على جناح وميكن اعت بار قدرة أي منظمة على احلصول على هذا النوع من املعرفة وإدار
وهذه اخلسارة تكون كنتيجة لنقل العامل أو . وقد حيدث أن ختسر املنظمة الكثري من املعرفة الضمنية. هذه املنظمة

  .املوظف أو تقاعده
االفرتاضات املختلفة والقيم واألعراف واالجتاهات وتتجسد يف : Cultural Knowldge املعرفة الثقافية  -ج 

املستخدمة من قبل األفراد لتحقيق قيمة املعلومات واملعارف واملواقف اجلديدة ومدى إمكانية الوثوق فيها وهذه 
  .املعرفة غالبا ما ترتبط أو تتجسد يف رؤية املنظمة ورسالتها وفلسفتها العامة

: ثة أنواع للمعرفة تعد غاية يف األمهية بالنسبة للمنظمة وهذه األنواع هيوقد أشر ديفيد هاي على أن هناك ثال
  ).255، 2009: بالل خلف سكارنة(
حيث يعترب أخصائي املعلومات أن أهم معرفة هي تلك اليت تتوافر يف قواعد البيانات العالئقية، : البيانات  -أ 

ولكن هذا يشكل . يف املنظمة قيد أنامل املدراءحيث تبىن خمازن للبيانات تسعى لوضع كل املعلومات املتوافرة 
فمخازن البيانات . جزء واحد من معارف املنظمة وهي تقتصر على معلومات عن املنتجات والناس والفعاليات

  .هذه ال متتلك إال القليل فقط من املعلومات عن املستقبل، وما هو جمال األعمال البديل الذي ميكن العمل فيه
ا التطويرية، حيث تتواجد : ريرأس املال الفك   - ب  حيث أن أرشيفات املنظمة حتتوي نتائج حبوثها وعمليا

براءات االخرتاع وحقوق النشر، فاألفكار اليت بدت رائعة جدا لكنها مل تؤدي مثارها يف ذلك احلني ال زالت 
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لكه املنظمة ومل تتمكن من ويعد الرأمسال الفكري مصدرا مهما للنمو املستقبلي حيث متت. متوافرة يف هذا األرشيف
  .االستفادة منه يف السابق فقد يكون مصدرا لإلهلام واالبتكار اآلن أو يف املستقبل املنظور

فهذا النوع من املعرفة هو الذي يشكل صعوبة أكرب يف حتصيلها وهي خربات العاملني يف املنظمة، : اخلربة  -ج 
واملنظمة اليت ال تعاين من تسرب العمالة متتلك أحجاما فاألفراد يعرفون أشياء عن كل ما يعمل وما ال يعمل 

ا املعرفية مع كل مرة يرتك فيها أحد العاملني  ضخمة من املعرفة،  وعلى عكس ذلك فاملنظمة تفقد جزءا من ثرو
  .منصبه

ة العربية املنظم: (كما ميكن أيضا أن جند أربعة أنواع أخرى للمعرفة ميكن أن جندها يف املنظمة وهذه األنواع هي

  ).312، 2006: للتنمية اإلدارية
ويف هذا النوع تكون املعرفة مصنفة وغري منتشرة، أي أن املعرفة تكون جاهزة ومعدة للتداول، : املعرفة اخلاصة  -أ 

  .ولكن قابليتها لالنتشار تكون نطاق ضيق وطبقا ملدى احلاجة إليها يف إطار سياسات املنظمة
  .كاإلدراك البصرية، اخلربات وغريها. ملعرفة غري مصنفة وأيضا غري منتشرةوفيه تكون ا: املعرفة الشخصية   - ب 
  .وتكون فيها املعرفة مصنفة ومنتشرة مثل الصحف، الكتب، املكتبات وغريها: املعرفة العامة  -ج 
وفيه تكون املعرفة منتشرة ولكنها تكون غري مصنفة كاملعرفة اليت يتم تكوينها بصورة بطيئة من : الفهم العام   -د 

 .الل عملية التنشئة والتواصل االجتماعيخ
   :المعرفة في ظل النظرية السوسيولوجية: رابعا

على غرار الكثري من العلوم االجتماعية واإلنسانية فقد حضي موضوع املعرفة باهتمام مفكري وعلماء 
ذا املوضوع،  وقد جتسدت هذه االجتماع، فجاءت بذلك الكثري من اإلسهامات النظرية اليت حاولت اإلحاطة 

  :اإلسهامات يف ما يلي
   :نظرية ماكس شيللر -1

عضوا قياديا يف املدرسة الفينومينولوجية وكاتبا راديكاليا وقف ضد  Max Scheler لقد كان ماكس شيللر
األملاين ويعد أول من قدم نظرية سوسيولوجية يف املعرفة وبصورة خاصة يف التاريخ الثقايف . النظرية النسبية يف القيم

  ). .37، 1996 :طه جنم. (خالل العشرينيات من هذا القرن
تم أساسا بدراسة البىن وبعمل الوعي اإلنساين وتنطلق من مسلمة رئيسية هي أن العامل الذي . والظاهراتية 

ال  فالعامل اخلارجي. نعيش فيه عامل مصنوع يف وعي األفراد ويف رؤوسهم حيث ال ميكن نكران وجود هذا العامل
فعامل االجتماع أو أي عامل آخر ال ميكنه االهتمام بالعامل إال من حيث كونه . معىن له إال من خالل الوعي به

. عامل له معىن وهو ما يستوجب منه فهم الكيفية اليت من خالهلا يفهم كيف يضع البشر من عاملهم عاملا ذا معىن
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إيان  . (مبعرفته وبتتبع أصل تلك املعرفة وكيفية وصولنا إليهاوهذا يكون من خالل التخلي كما درجنا على االعتقاد 

  )..135، 1999: كريب
 1926 واملعرفة عند شيللر تنزع بطبيعتها حنو أن تكون معرفة مجاعية حيث حددها يف كتابه الصادر العام

تمع: "بعنوان ا مشاركة واقع يف واقع آخر دون أن يطرأ على" األشكال املعرفية وا الثاين أي تغيري ومعىن  على أ
ألي تغيري إمنا الذي يتعرض للتغيري هو الذات ) ب(من غري أن تتعرض ) ب(يف ) أ(هذا أن املعرفة هي مشاركة 

العارفة كمحصلة للمعرفة اليت تطرأ عليها، فتغري من حاهلا، وال تصبح كما كانت قبل املعرفة، أما املوضوع املعروف 
  )..259، 2007: كمال التابعي، ليلى البهشاوي( .فال يتغري حاله بعد املعرفة

ولقد أشار شيللر إىل حقيقة هامة مفادها أن معرفة الفرد ال تكون اعتباطية فالفرد ال يكتسب معرفته بصورة 
  ).164، 2007: معن خليل العمر: (وهذه املؤثرات تتجسد يف التايل. عشوائية، بل هي خاضعة لثالثة مؤثرات رئيسية

تمع: خليالفهم الدا  -أ    .واملقصود به استيعاب الفرد ملستلزمات عضويته داخل ا
  .امتثال الفرد ألهداف جمتمعه   - ب 
  .خضوع الفرد ملا يقدمه البناء االجتماعي من نوع معريف يعكس طبيعته  -ج 

كما يرجع أيضا الفضل لشيللر يف التوصل إىل حتديد أنواع املعارف اليت تتغري خصوصيتها وفقا لوظيفة الواقع 
تمع املعاصر   :وقد ميز شيللر يف هذا الصدد بني ثالثة أنواع من املعارف وهي. االجتماعي يف ا

وهي معرفة مستخدمة يف العلوم الوضعية، وتقوم هذه املعرفة على غريزة السيطرة حيث : املعرفة االستقرائية  -أ 
تنصب عليه هذه املعرفة هو الواقع  تسمح للذات بإجراء تغريات يف البيئة خاصة البيئة الطبيعية واملوضوع الذي

ا يف املعرفة العلمية   .اخلارجي، كما يتمثل يف معرفة العامل، ويف املعرفة التقنية، وتصل هذه املعرفة إىل ذرو
وهي املعرفة بالبناء املاهوي لكل ما هو موجود، وهذه املعرفة األولية تنصب على ماهيات : املعرفة املاهوية   - ب 

ء اليت متكن من إحداث تغريات يف الشخصيات اجلماعية والفردية، وهذا النوع من املعرفة يتمثل املوجودات واألشيا
  .يف معرفة الغري ويف املعرفة الفلسفية

تنتج هذه املعرفة عن الربط بني نتائج املعرفة العلمية اليت تدرس الوقائع، واملعرفة الفلسفية : املعرفة امليتافيزيقية  -ج 
كمال التابعي، ليلى . (يتمثل هذا النوع من املعرفة يف املعرفة الدينية املؤدية إىل اخلالص والسعادةاملهتمة باملاهيات، و 

  )..260، 2007 :البهشاوي
تمع املعاصر حنو التحكم  كما اهتم شيللر أيضا بفحوى املعرفة، حيث تتجه املمارسة التكنولوجية يف ا

وقد تصور . ض من االجتاهات النظرية اخلالصة واالجتاهات الصوفيةوالسيطرة على العامل والطبيعة وذلك على النقي
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شيللر أن النهاية العظمى تتمثل يف وجود ثقافة جديدة للمعرفة ووحدة معرفية مفيدة يف العامل املادي تعمل على 
  )..41، 1996: طه جنم. (تثقيف الفرد

تمعات املختلفة ترتب األنواع املعرفية  اليت ذكرها بشكل خيتلف عن بعضها البعض وقد أوضح شيللر أن ا
تمع فيما خيص تنشيط التعاون  تمعات كما أشار إىل الدور الذي تلعبه الصفوة يف ا وذلك تبعا لظروف هذه ا

تمعات وكل الثقافات وقد تصور أن علم اجتماع املعرفة تنحصر مهمته يف مساعدة هذه الصفوة . بني مجيع ا
وإعادة النسق . األطر االجتماعية والعمل على ختليصها من خمتلف الشوائب الذاتيةعلى جتريد املعرفة من 

  )..261، 2007 :كمال التابعي، ليلى البهشاوي. (األساسي بني األنواع املعرفية املختلفة انسالخا عن األطوال االجتماعية
للرجل احلديث املوجة حنو التحكم  مث إن شيللر أوىل عناية خاصة مبغزى وأمهية أن االجتاه التكنولوجي العملي

فلقد كان . والسيطرة على العامل الطبيعي يبقى دائما مرتبط بنطاق انطالق وأهداف وأشكال تصنيفية ملعرفة العامل
اهلدف األمسى الذي يتم حتديده كثقافة جديدة للمعرفة يتمثل يف ربط املعرفة النافعة يف العامل املادي مع تلك 

الرجل املثقف بوجه عام، مث ربط هذين الشكلني من املعرفة مع نوع آخر من املعرفة وهي املعرفة  املعرفة اليت تصنع
وعلى هذا النحو فقد جتسد هدفه يف الرتكيب بني النظرية األحادية التكنولوجية الرباغماتية . امليتافيزيقية اخلالصية

ا الشرقاملتجسدة يف الثقافة الغربية، وبني ثقافة أخرى وهي ا. للعامل السيد عبد العاطي . (لثقافة الروحية اليت يتميز 

  )..138، 2003: السيد
وعلى الرغم مما قدمه شيللر من إسهام من خالل نظريته يف املعرفة إال أن عليه بعد املآخذ اليت حاول بعض 

امي وجه نظر شيللر يف حتديده ألصل الفكر وامل. املفكرين انتقاده حوهلا امي . عرفةحيث أن كارل ما حيث رأى ما
كما أن شيللر مل يستطع اخلروج أيضا . بأن نظرية شيللر نظرية أحادية اجلانب مل خترج عن النظرية الفينومينولوجية

امي يرى بأن هناك مسحة ميتافيزيقية  من التصور األفالطوين وبالتايل مل يتخلص من رؤيته الفلسفية كما أن ما
ا نظرية شيل   .لر للمعرفةخالصة اصطبغت 

امي وحده، حيث أن روبرت مريتون هو اآلخر قد قلل من  ومل يتوقف انتقاد نظرية شيللر للمعرفة عند كارل ما
ا قدمت قيمة ضئيلة لعلم اجتماع املعرفة ومل تسهم بالقدر الكايف  شأن ما وصل إليه شيللر يف نظريته ورأى بأ

  )..42، 1996 :طه جنم. (شيئا ذو نفع حيث أن اجلهود املبذولة من قبل شيللر مل حتقق
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   :نظرية كارل مانهايم -2
امي املمثل احلقيقي لعلم االجتماعي األملاين املعاصر وذلك كمحصلة إلسهاماته الواضحة يف علم  يعد كارل ما

متيز وهو ما ميكن اجتماع املعرفة، وقد مثلت البدايات الفكرية األوىل لنظريته السوسيولوجية يف العقل إسهاما ذا 
ا . مالحظته يف األعمال املبكرة له ال السوسيولوجي فقط كو امي مل تكن حمصورة يف ا واحلقيقة أن أعمال ما

  )..43، 1996 :طه جنم. (عاجلت قضايا فلسفية متعددة
امي ايف للفكر يف بودابست اليت كانت آنذاك تعد واحدة من مراكز االنتشار الثق) 1947-1893( ولد كارل ما

امي ينتمي إىل . حيث نال قسطا من تعليمه يف أملانيا مث قضى آخر أربعة عشرة سنة يف حياته بلندن. األملاين وما
ر الذين اهتموا كثريا بالثقافة وبالقيم اإلنسانية بصورة كبرية كما كان متأثرا بأعمال فيربوزميل حول  جيل املفكرين ا

وقد حاول خالل فرتة العشرينات تطوير مدخل سوسيولوجي تفسريي ) املعرفة(يا مشكالت الثقافة واإلبستومولوج
  )..194، 2003: السيد عبد العاطي السيد. (لتحليل خمتلف الصور واألشكال اخلاصة باملعرفة

امي للمعرفة تتحدد يف نقده لنظرية املعرفة التقليدية حيث يرى بأن اقتصارها . ونقطة االنطالق يف نظرية ما
امي بني منطني أساسيني من التفكري هلا ارتباط . على ثنائية الذات واملوضوع كان سببا كافيا يف عجزها وقد ميز ما

   :وثيق مبعطيات الوسط االجتماعي
  .وهي مجلة األفكار املنسجمة مع الوجود والدافعية حنو احملافظة       عليه Ideology االيديولوجيا: األول
وتعرب عن . وهي مجلة األفكار اليت ال تنسجم مع النظام املوجود بل حتاول تغيريه: Utopia اليوتوبيا: الثاين

  .تطلعات معينة حنو املستقبل
امي أن وظيفة املعرفة هي وظيفة عملية حبتة مؤكدا بذلك ما انتهى إليه الفيلسوف األمريكي جون  ويرى ما

  )..267، 2007: ليلى البهشاوي كمال التابعي،. (و أداةمستخدما إياها كوسيلة أ. دوي خبصوص دينامية املعرفة
امي موضوعية املعرفة من خالل العوامل االجتماعية باعتبار دورها املؤثر يف نشأة املعارف  وقد عاجل ما

ا فقد حاول عقد الصالت املختلفة الرابطة بني الفكر السياسي والنزاعات النظرية يف الفلسفة من جهة، . واكتسا
ونظرية املعرفة عنده تتميز بنزعته التارخيية واإلميان . إىل اجلذور االجتماعية واألصول التارخيية  من جهة أخرى وردها

  .بفكرة النسبية واجتاهه الوظيفي يف تفسري الظواهر
وقد ارتبطت مقولة املعرفة عنده مبمارسة التفكري أو اإلدراك، لكنه حاول جتنب التحول السيكولوجي لفكر 

ا تقدم يف جمتمع . ، فالفرد يتعلم من مجاعتهالفرد امي تظهر يف طريقتني هي أ كما أن اجتماعية املعرفة عند ما
تمع، حيث تعطي املعرفة الفرد  تتم فيه التنشئة االجتماعية للفرد، وتعد املعرفة أيضا مصدر مشاركة األعضاء يف ا

  )..45، 1996: مطه جن. (الدراية الفكرية الذاتية جلماعته االجتماعية



 هرمية المعرفة من البيانات إلى مجتمعات المعرفةالفصل الثاني                                                                                       

135 
 

امي لنظرية املعرفة التقليدية اليت انطلق منها يف صياغة نظرية املعرفة لديه فإنه انتقد كذلك  إىل جانب رفض ما
بعض االجتاهات السوسيولوجية بدءا من املاركسية خاصة يف مقولة ماركس الشهرية الرابطة بني الطبقي والفكر 

حبركة التاريخ كمصدر لكل فكر، باعتبار أن أمناط الفكر وأساليبه ال ميكن  وااليديولوجيا، مستبدال الوضع الطبقي
كما . بل هلا فهم أيضا يف ضوء األصول والظروف االجتماعية واملصادر التارخيية. فهمها يف ضوء الطبقة وحدها

امي عارض دوركامي يف مقولة العقل اجلمعي معتربا هذا العقل عقال ميتافيزيقيا خالصا  يسمو عقول األفراد  أن ما
  .ويف مقابل ذلك رد املعرفة والفكر إىل الفرد. كمصدر يستوحي منه األفراد أفكارهم ومشاعرهم

امي مل يقبل أيضا دعاوي االجتاه الفينومونولوجي حيث يرى أن البديل هلذا االجتاه هو نسبية  كما أن ما
السيد عبد . (طيا فكرة علم اجتماع املعرفة كبديلاملعرفة، وقد رفض كذلك االجتاه الوضعي يف علم االجتماع مع

  )..194، 2003 :العاطي السيد
امي بني نوعني من املعرفة ومها    :وقد ميز ما

  .وهي معرفة هادفة إلدراك الظواهر اليت حيكمها قانون عام وشامل وضروري: منط املعرفة العلمية  - أ
  .وتتجسد يف إدراك الظواهر النوعية اخلاصة، اليت ال حيكمها قانون عام: منط املعرفة االجتماعية   -  ب

ويرى بأن النمط الثاين من املعرفة غري منفصل عن الطبقات االجتماعية وبالتايل فالنظريات االجتماعية ملزمة 
امي مع شيللر حول . االجتماعيبتقدمي معرفة ذات طابع نسيب الرتباطها وظيفيا بوضع الطبقات  كما يتفق ما

 :كمال التابعي، ليلى البهشاوي. (دور املثقفني يف ختليص املعرفة من الشوائب الذاتية وحتريرها من التأثريات االجتماعية

2007 ،268..(  
ال هو كونه مل يدرس كل أنواع املعرفة بل اكتفى باملعرفة السي امي يف هذا ا اسية املرتبطة ما يعاب على ما

بصورة كبرية مع املعرفة الفلسفية، منا أن أعماله اتسمت بتناقض كبري بني نظريته التشاؤمية عن الدور االجتماعي 
تمع هلا حرية تطورت من  تمع احلديث، وبني نظريته التارخيية املتفائلة عن املثقفني كشرحية يف ا للمثقف يف ا

 :السيد عبد العاطي السيد. (و العلمانية والبريوقراطية والتعدد يف وجهات النظرخالل عمليات التصنيع واجتاهها حن

2003 ،237..(  
  :ة المعرفة االجتماعية عند كارل بوبرينظر  -3

التنافس بني القضايا والنظريات املتزامحة كون أنه يوجد صراع يف العلم بني ) 1994-1902( يدخل كارل بوبر
وقد أوضح أنه ال اإلجيابية املنطقية وال التجريبية قادرة على الصمود، حيث يوجد انفصام منطقي بني . النظريات

ان املعارف يتم استلهامها ويرى بوبر . البيانات املالحظية والبيانات النظرية، فال ميكن املرور من واحدة إىل أخرى
كما ميكنها . عرب عدة طرق، حيث ميكن أن حنصل عليها من االستدالالت املنطقية ومن حمل من داخل العلم
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تمع، وبعد ذلك فإن إخضاع هذه البيانات للتجربة ومواجهتها مع غريها من البيانات  أيضا أن جتد جذورها يف ا
، 2000: دومينيك فينك. (حة لبعض هذه البيانات من فرض نفسهايعطي فرصة بفوزها حيث تصح الفرصة سائ

24..(  
لقد كان بوبر من بني عديد املفكرين الذين اجنذبوا إىل البحث يف املعايري املستخدمة للتحقيق من صحة املعرفة 

ء العقولية العلمية، حيث يرى بأن األسلوب املتبع من قيل العلماء يف اختيارهم بني النظريات هو الكفيل بإضفا
فلم يكن هناك اهتمام كايف يبحث يف املعايري اليت . على العلم غري أنه رغم هذا االهتمام بتقييم األحكام النظرية

  )..308، 2003: السيد عبد العاطي السيد. (على أساسها ميكن تقييم املعطيات الواقعية املتخصصة
تمع املفتوح وعقيدته"لقد أوضح بوبر يف كتابه  بل تتبلور من . ن املعرفة االجتماعية ال تتبلور من الفراغبأ" ا

ا مغروسة يف  خالل البيئة والظروف االجتماعية، ومؤثرات هذه املعرفة ال ميكن خضوعها للمالحظة العتبار أ
وبالتايل فهذا السلوك هو سلوك مرتجم ملؤثرات البيئة . ذوات األفراد لتخرج بعد ذلك يف شكل سلوك ومنطق

  )..175، 2007: معن خليل العمر. (اعية على ذوات األفراداالجتم
ألن الكثري من . وقد وجه كارل بوبر انتقادا حادا للماركسية اليت يف اعتقاده ال ميكن هلا أن تكون علمية

ا الرئيسية تشري إىل املستقبل، وبالتايل فهي ليست قابلة للتكذيب، ويستحيل الربهنة بشكل دقيق على أنه  نظريا
 ميكن حدوث ثورة بروبيتارية ألن املستقبل جمهول، وبالتايل فاإلدعاء القائل بإمكانية حدوث هذه الثورة هو ال

ويرى بوبر أن العلم االجتماعي كما هو عليه احلال يف العلم الطبيعي غليه اختبار نظرياته . إدعاء غري علمي
جيب على الباحث تكذيب فرضه بدال من إثبات ولتحقيق ذلك بصورة دقيقة . وإعادة اختبارها على حنو مستمر

  )..114، 2002: مايك أودنيل. (صحته، وهو ما يعرف مببدأ التكذيب الذي اشتهر به بوبر
وعلى العموم ألجل توضيح املعرفة االجتماعية عند بوبر ميكن استنباط أهم املفاصل اهليكلية اليت تتجسد على 

  :النحو التايل
  .المتغيرات: المفصل األول

  .املؤثرات البيئية  -أ 
  .الظروف االجتماعية   - ب 
  .سلوك ومنطق الفرد: املتغري املعتمد  -ج 
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   .المفاهيم: المفصل الثاني
هي سلوك ومنطق الفرد املرتجم عن املؤثرات االجتماعية املنغرسة واملتشربة يف قاع ذاته خالية : املعرفة الساذجة  -أ 

  .من التحليل والنقد واملضاهاة
وهي تلك املعرفة اليت ال ميكن توفرها إال عند املفكر املتحرر من العقائد املرتسخة يف ال شعوره : املعرفة احلقة   - ب 

 .ومبتعدا عن مؤثرات أنظمة جمتمعة
  .القضايا: المفصل الثالث

  .املعرفة االجتماعية ال متثل حقائق ثابتة  -أ 
واحد لروح األمة بل من عدة أشكال وعدة عقائد  التطور التارخيي ال ميكن أن يتبلور مرة واحدة وال بشكل   - ب 

  .متضادة تعيش داخل األمة
  .الطبقات االجتماعية تتبلور كنتيجة للتطور التارخيي هلا  -ج 

  .القانون: المفصل الرابع
تمع بل هناك أكثر من طبقة  -أ  تمع بل هناك . ال توجد طبقة واحدة داخل ا كما ال توجد روح واحدة يف ا

  .أكثر من روح
ال يوجد باحث حق مائة يف املائة بل غالبا ما ينحاز هذا الباحث جلانب ذاتيته أو عقيدته أو حىت إىل    - ب 

  )..176، 2007: معن خليل العمر. (جانب فئته االجتماعية
  :نظرية بيتريم سوروكين في المعرفة االجتماعية -4

سوروكني يف قرية نائية مشال شرق روسيا فقد ولد . يعد بيرتمي سوروكني من كبار منظري علم االجتماع النظري
حيث درس جبامعة سان بطرسربج وقد اشتغل مبكرا مبهنة التدريس والبحث والتأليف وكذا العمل السياسي وقد 

لينخرط فيما بعد يف املقاومة الشيوعية أين ألقي  1918 شغل منصب سكرتري لكرينيسكي رئيس احلكومة العام
ولكن أعيد احلكم عليه ليتم نفيه منتقال إىل التشيك اليت بقي فيها عامني . امعليه القبض وحكم عليه باإلعد

ا أستاذا لعلم االجتماع    )..27س، .د :حممد شهاب. (ليسافر بعدها إىل أمريكا حيث أصبح 
تمعات تتميز بثالثة أمناط خمتلفة من ناحية التفكري األول منها هي جمتمعات  ويف اعتقاد سوروكني فإن ا
تمعات الفكرية اليت تسيطر عليها النزعة  حسية واليت تركز على األحاسيس يف فهم الواقع، أما النمط الثاين فهي ا
تمعات هو قيامها على الدين حيث تتجاوز الوجود املادي، أما النمط األخري  الفكرية لفهم الواقع وميزة هذه ا

تمعات املثالية تع تمعات واليت تسمى با ترب مبثابة األمناط االنتقالية فهي توازن بني النزعتني السابقتني من ا
  )..283 ،2002 :جورج ريتز. (احلسية  وكذا الدينية
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تعترب دراسة سوروكني اجتماعية املعرفة مبثابة جزء من دراسته عن التحديثات الثقافية، حيث تكمن املشكلة يف 
فاملعرفة . املعرفة عنده كامنة يف تاريخ األفكار والعناصر الداخليةفاجتماعية . ما إذا كان ميدان املعرفة الفلسفية

وهو بذلك . عنده هي عبارة عن منتج ذهين، ومبدأ التغيري الداخلي داللة على أن التغيريات تكمن يف األنساق
. يف الفكر يتجاوز اجتماعية املعرفة التقليدية اليت تبحث بصورة رئيسية عن جمموعة العوامل اخلارجية اليت تؤثر

  )..28 ،2007 :حممد أمحد البيومي(
وعلى هذا األساس فإن نظرية سوروكني يف املعرفة االجتماعية تعكس الرؤية املثالية واالنبعاثية الباحثة عن كل 
األوجه اليت متثل املعرفة يف الوجود االجتماعي والعقليات الثقافية املتنوعة اليت قامت ببناء مقدمات وافرتاضات 

ومن خالل هذا فسوروكني نظر إىل املعرفة باعتبارها منتج ذهين حيث أن هذا املنتج الذهين نابع . ية للمعرفةرئيس
  )..179 ،2007 :معن خليل العمر. (ثقافية- من ظواهر سوسيو

ويذهب سوروكني إىل أن قيمة احلقيقة وقيمة املعرفة عبارة عن صورة متكاملة تنسجم مع خمتلف أنساق 
تمع، فصو  رة املعرفة واحلقيقة تنسجم يف أشكال الفكر الديين وكذا الفكر الفلسفي، كما تنسجم مع الفكر ا

  )..174، 2007 :كمال التابعي، ليلى البهناوي. (العلمي فهي متثل أشكال ثقافية تلتحم يف كل الثقافات السائدة
  :نظرية روبرت ميرتون في المعرفة االجتماعية -5

وقد حصل على منحة للدراسة . يف فيالدلفيا ألبوين مهاجرين من سلوفاكيا 1910 العامولد روبرت مريتون يف 
مث واصل مسريته الدراسة اجلامعية يف جامعة هارفارد أين أبدى اهتمامه بعلم االجتماع . اجلامعية يف جامعة متبل

لم االجتماع مزج من خالله حيث أن مريتون قدم إسهاما هاما لع. وقد ركز جهده يف التدريس يف جامعة كولومبيا
 وبصورة ناجحة بني النظرية والبحث، كما أنه شدد على ضرورة املزاوجة بني املداخل على املستويات الكربى

macro والصغرى micro  تمع وخيتص املستوى األول بالظواهر على نطاق واسع أو باحلضارات، أما يف دراسة ا
ريتشارد . (عات الصغرية مستخدما يف الغالب الدراسة التجريبية يف املعاملاملستوى الثاين فيصب تركيزه على اجلما

  )..233، 2002: شيفر
لقد قدم مريتون مسامهة مهمة يف علم االجتماع يف تنقية التحليل الوظيفي ميكن من خالهلا التمييز بني الدوافع 

. املوضوعية ملثل هذا السلوك أو الوظيفة الكامنةالواعية للسلوك االجتماعي أو ما يعرف بالوظيفة الظاهرة والنتائج 
ا تلك النتائج املوضوعية املسامهة يف توازن أو تكييف النظام، وتكون مقصودة : وقد عرف الوظائف الظاهرة بأ

ا من جانب املشاركني يف النظام ا. ومعرتف  تلك النتائج : أما الوظائف فهي معاكسة للوظائف الظاهرة حيث أ
اغري املق   )..293، 1997: جمموعة من الكتاب. (صودة والغري معرتف 
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وقد أشار مريتون إىل أن مصطلح املعرفة جيب أن يفسر بطريقة أكثر اتساعا ليكون يف النهاية مستوعبا لذلك 
الوظيفة "و" الوظيفة الظاهرة"لقد حاول مريتون تطبيق مفهوميه . احلشد اهلائل واملرتاكم من النتاجات الثقافية

االت الفكرية" الكامنة ويف التمييز بني الوظائف املقصودة والواعية لألفكار وبني الوظائف األخرى غري . على ا
امي باعتباره عامل اجتماع معريف حقا، فقد أكد يف الوقت ذاته . املقصودة حيث أن مريتون ركز على أعمال ما

  )..65، 2003: السيد عبد العاطي السيد. (وروكنيعلى األمهية اليت تكتسبها مدرسة دوركامي وكذا أعمال س
تم مبختلف العالقات القائمة بني املعرفة وكذا العوامل الوجودية  كما يرى مريتون أن سوسيولوجيا املعرفة 

تمع فالعالقة بينهما ممكنة النهوض من خالل ما امساه بالعالقات السببية أو الوظيفية مبا . األخرى أو الثقافة يف ا
شتمل عليه من حتمية وتفاعل واعتماد وظيفي، مث ما يسميه يف مقام آخر بالعالقات الرمزية أو العضوية، وهي ت

كما أكد مريتون أن مشكلة . تتضمن الثبات واالنسجام والتماسك والوحدة والكفاءة واملالئمة والتعبري الرمزي
تبىن يف ضوئه أي نظرية يف ميدان علم اجتماع العالقة بني كل من املعرفة واألساس الوجودي هي األساس الذي 

  )..12، 1996: طه جنم. (املعرفة
  :هذا وقد قدم مريتون منوذجا لتحليل علم اجتماع املعرفة يقوم على النقاط التالية

  أين يقع األساس الوجودي للنتاجات العقلية؟ -1
تمع، : األسس االجتماعية  - أ الوضع االجتماعي، الطبقة، اجليل، الدور املهين، منط اإلنتاج، بناء اجلماعة، ا

  . املوقف التارخيي،املصاحل واالهتمامات، النسب العرقي، احلراك االجتماعي، بناء القوة، العمليات االجتماعية
  .ة، عقلية الثقافةالقيم، الروح، مناخ الرأي، منط الثقاف: األسس الثقافية   -  ب
  ما هي النتاجات العقلية اليت ميكن حتليلها سوسيولوجيا؟  -2
املعتقدات األخالقية، اإليديولوجيات، األفكار، مقوالت الفكر، الفلسفة،العقائد الدينية، : جماالت كل من  - أ

  .املعايري االجتماعية، العلم الوضعي، التكنولوجيا وغريها
مستوى التجريد، االفرتاضات املسبقة، املضمون أو احملتوى التصوري، مركز االهتمام، : جوانب التحليل   -  ب

  .أمناط التحقق، أغراض النشاط الفكري وموضوعاته
  كيف ترتبط النتاجات العقلية باألساس الوجودي؟   -3
اجلربية، العلة والسبب، االرتباط، الظروف أو الشرط الضروري، التشريط، : يف عالقات وظيفية أو سببية  -أ 

  .الوظيفي املتبادل، التفاعل، التبعيةاالعتماد 
األنساق والتطابق، االنسجام، الرتابط، الوحدة، االتفاق، التعبري، التحقق، : العالقات الرمزية أو العضوية   - ب 

 . التعبري الرمزي، الكيانات البنائية، الرتابط الداخلي، التكامل املنطقي، وحدة املعىن، وغريها
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ـــ، وغريها: التوافق، االنعكاس، االرتباط بـــ: العالقاتمصطلحات غامضة لتحديد   -ج  ــ   .العالقة الوثيقة ب
  :ملاذا؟ الوظائف الظاهرة والكامنة اليت تغرى إىل هذه النتاجات العقلية املشروطة وجوديا  -4
مداء لإلبقاء على القوة، لتدعيم الثبات، للتوجيه، االستغالل، العالقات االجتماعية الواقعية الغامضة، اإل  - أ

بالدافعية، توجيه السلوك يف مسارات معينة، حتويل النقد، حتويل الكراهية، ضبط الطبيعة، تنسيق العالقات 
  .اخل...االجتماعية

  مىت ميكن حتقيق العالقات بني األساس الوجودي واملعرفة؟  -5
  .النظريات التارخيية املرتبطة مبجتمعات وثقافات خاصة  - أ

  .النظريات التحليلية العامة   -  ب
وما يعاب على مريتون يف هذا الصدد هو نشله يف رؤية مدى مالئمة علم اجتماع املعرفة لبعض التطورات 
احلاصلة يف علم النفس االجتماعي يف أمريكا على غرار نظرية اجلماعة املرجعية اليت كان قد تعرض إليها يف بعض 

  )..66، 2003: السيد عبد العاطي السيد. (أجزاء أعماله
  :ية المعرفة لدى اميل دوركايماجتماع -6

يف مدينة أبينال ملقاطعة اللورين، حيث ينحدر من أسرة يهودية متمسكة بتقاليد  1858 ولد اميل دوركامي يف
سافر إىل باريس أين التحق . الدين، وكانت ترغب يف أن يكون أميل رجل دين ولكنه كان متمسكا مبهنة التدريس

التحاقه مبدرسة املعلمني العليا اليت كانت مركزا فكريا بارزا، األمر الذي مكنه من االلتقاء بالليسية كخطوة أوىل حنو 
كما تتلمذ على يد أساتذة . برواد العلم والفلسفة كرب غسون وبيار جانيه وكذا إلنت مايو، حيث كان حمبا للفلسفة

م من أمثال أوغيست كونت وسان سيمون   )..78، 1981: عبد الباسط عبد املعطي. (قرأ هلم دون أن جيمعه لقاء 
يعد أميل دوركامي متمردا ضد النظرية املادية يف اجتماعية املعرفة من جهة وضد نظرية املعرفة التقليدية من جهة 

بثورة كوبرندكية يف جمال نظرية املعرفة من خالل تنبيهه إىل كون املعرفة حمددة  -على حد رؤيته–فلقد قام . أخرى
امن طرف ا   ).23، 2007: حممد أمحد بيومي. (تمع على مجيع مستويا

ا عوامل مسؤولة عن التحول اجلوهري احلادث  لقد حاول دور كامي شرح الظروف االجتماعية اليت اعتقد بكو
تمعات اإلنسانية وما . على أمناط التفكري البشري حيث كانت دعواه األساسية هو أن الزيادة يف حجم ا

كانت كلها أمورا انتهت إىل مزيد من التحرر الفكري من . يادة من اتساع حجم التمايز الداخليصاحب هذه الز 
  )..273، 2003: السيد عبد العاطي السيد. (خمتلف القيود االجتماعية اليت أفضت إىل ظهور التفكري العلمي

لكن تطور التفكري له  .لقد أثبت دور كامي بعدم وجود عالقة بني الفكري واخلصائص البيولوجية لإلنسان
والتأكيد على . وكان هدفه من وراء ذلك هو ختليص العقل من الظواهر البيولوجية. ارتباط بتأثري القوى االجتماعية
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وقد أثبت دوركامي يف هذا الصدد عدم إدراكنا للعامل باعتباره . االستقاللية اليت تطبع العقل يف جمال صياغة املعرفة
ا بل يتم . موجدات حالية إدراكه بواسطة البناءات والعمليات العقلية كما ال ندرك األحداث أو املواقف اليت منر 

  )..34، 1996: طه جنم. (بصورة مباشرة حيث يتم فهمها باعتبارها نتيجة ملثل هذه البناءات والعمليات العقلية
ري واالستدالل األساسية عند حاول دور كامي تقدمي تفسري سوسيولوجي ألوىل األصول املتعلقة مبقوالت الفك

اإلنسان، حيث اعترب أفكار الزمان واملكان والقوة والتناقض وغريها من األفكار األخرى ختتلف بني اجلماعات 
وهذا التنوع حسب دوركامي يكشف عن حقيقة أن . وحىت داخل اجلماعة الواحدة عرب الفرتات الزمنية املتعاقبة

وهلذا . اسية تعتمد بصورة كبرية على عوامل تارخيية وبالتايل على عوامل اجتماعيةاملقوالت والقواعد املنطقية األس
حيث أن النتائج املتوصل إليها جمال فكري معني . يبدو من املمكن أن نصل إىل حتليل مميز للمحتوى املعريف للعلم

تمع أو نشاط مرتبط بالعقل تفرضها جمموعة من العوامل منها الثقافة، وبناء اجلماعة، و  مكانة هذه اجلماعة يف ا
  )..271، 2003: السيد عبد العاطي السيد. (األكرب

وعالوة على االهتمام الذي خصه دوركامي لصياغة نظريته يف العقل اجلمعي اليت أكد من خالهلا على استقاللية 
عالوة على االهتمام . االجتماعيةالعقل يف املعرفة، ويتحدد ذلك من خالل منظوره الذرائعي املتعلق بتفسري احلياة 

  )..35، 1996: طه جنم. (الذي افرده لطبيعة احلقائق االجتماعية وهو ما جتسد يف أعماله املبكرة
ويبدو أن أفكار دوركامي كان هلا التأثري والصدى على بعض املفكرين األملان خصوصا لدى وهللم 

الثة عوامل أساسية حتكم تطور املعرفة، يتمثل العامل الذي يتفق معه يف أن هناك ث  W. Gerusalemجريوساليم
تمعات البدائية  تمعات والذي يعرب عنه يف ا األول منها يف العمل االجتماعي املتجسد يف املراحل األوىل لتطور ا
يف شكل متثالت مجعية أو ما يطلق عليه بالتبلور االجتماعي، حيث أن هذه البلورات تعد من بني املطالب 

يف حني أن العامل الثاين فهو عامل فردي له ارتباط بتغيري البناء . ضرورية لثبات املعرفة واالستفادة منها عملياال
االجتماعي والثقايف وينطلي هذا العامل على ظهور أفراد مستقلني يتميزون بثقة يف الذات كمحصلة للتمايز 

تمعات الزرا عية والتجارية وقد أوجد هذا العامل هيكال متخصصا االجتماعي الذي مرده تقسيم العمل وتطور ا
من املعرفة املوضوعية املتعلقة بأدوات ووسائل العمل، وقد مثلت هذه املعرفة اجلديدة انطالقة هامة يف العلم 

بينما يتعلق العامل األخري بعامل إنساين عام ينظر من خالله إىل احلكم على أنه شكل فطري للتفكري . احلديث
. ل من هذا العامل أكري جتريد على املستوى االجتماعي ويصاحب بتجريد متزايد على املستوى املنطقيمما جيع

  )..275، 2003 :السيد عبد العاطي السيد(
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  :ماركس ونظرية المحددات المادية للمعرفة -7
األملانية أين أخرج منها بسبب يف ترير بأملانيا ألسرة يهودية عمل أستاذا يف اجلامعة  1818 ولد كارل ماركس يف

كانت . سنة ليعيش منفيا بباريس مث بروكسل وأخريا يف لندن 25مواقفه اهليجلية حيث ترك أملانيا و هو يف سن 
واملادة يف رأيه هي اليت توجد فقط أما . فلسفة ماركس مادية حيث أن املادية تشكل أساس علم االجتماع عنده

  )..44: حممد شهاب. (وهي مظهر احلركة يف املخ الوعي أو الشعور فظاهرة الحقة
تمعات احلديثة اليت  ويؤسس ماركس مناظرة بني حالة نظام اجتماعي وبني حالة نظام معارف، حيث أن ا
تمعات التقليدية املتميزة  ا جمتمعات صناعية وعلمية وهي جمتمعات يف مواجهة ا يعكف على دراستها تتميز بكو

ا عسكرية أو تمع حيث يرى بأن القوانني اليت  بكو الهوتية، ويربط ماركس بني تطور النظرية االقتصادية وتطور ا
والعلم يف نظره ظاهرة تارخيية . تعترب أبدية ال تصف إال مواقف انتقالية فهي تعكس توازنا بني الطبقات االجتماعية

وما صاحبه من تطور مستمر لإلنتاج ال ميكن أن واستخدام اآلالت . على ارتباط بتكوين أسلوب اإلنتاج الرأمسايل
، 2007: حممد أمحد بيومي. (ترتابط إال بتجمع املعارف حول تطور املهارات فالعلم لديه وليد مقتضيات رأس املال

42..(  
وانصرف ماركس إىل أن التكنولوجيا اليت قام اإلنسان بصنعها هي اليت تقوم بتحديد أفكاره وكذا شكل حياته 

كما . حيث إن احلاجات هي اليت تعمل على حتديد األفكار وليست األفكار هي احملددة للحاجات. كسال الع
أن ماركس رأى بأن حياة الناس العقلية اليت تتخذ شكال ملموسا يف األعمال والنظم األخالقية والفلسفية 

تمع كلهاوالسياسية والقانونية والدينية والفنية ال ميكن فهمها إال باعتبارها جزءا م كمال التابعي، ليلى . (ن حياة ا

  )..21، 2007: البهشاوي
لقد فسرت املادية التارخيية الفكر واملعرفة يف ضوء البناء التحيت للمجتمع، ومعىن هذا هو أن االقتصاد يعترب 

ي ال بديل له ويعترب الوضع املادي للطبقة هو األساس الذ. احملدد لكافة النظم القانونية والفلسفية والسياسية
وإضافة إىل هذا فماركس يرى أن النسبية التحتية تؤثر يف العلم وتعمل على حتديد . لتفسري البناء الفكري واملعريف

   )..27، 1996 :طه جنم. (االجتاهات والقضايا املدروسة ومعدل التقدم العلمي
العلمية واملعرفة اإليديولوجية حيث يرى أن لقد أسهم ماركس يف تقدمي متييز بني نوعني من املعرفة ومها املعرفة 

الطابع الساخر الذي طبع االقتصاد الكالسيكي يتمثل يف حقيقة األمر يف نقد الظروف الراهنة وقد حاول أن 
يستشهد بالوصف الذي قدمه آدم مسيث لرجال الكنيسة الذي نعتهم بالعمال عري املنتجني الذين يعمدون على 

  .تهم ولذلك عكف على إدراجهم مع احملامني واألطباء ورجال األدبما ينتجه غريهم يف معيش
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وقد رأى ماركس بأن املعرفة ليست انعكاسا مباشرا ملصاحل الطبقية واالقتصادية وذلك من خالل تصوره جدليا 
تمع حيث تتميز هذه العالقة بتناقضها وتطورها غري املتساوي  :بد العاطي السيدالسيد ع. (العالقة الرابطة بني املعرفة وا

2003، 112..(  
وبالتايل فاملعرفة وفق النظرية املاركسية ما هي إال انعكاس للواقع يف وعي اإلنسان، واالستعادة الواعية للموضوع 

وقد قامت املاركسية بربط الوجه املعريف . املطروح للدراسة من حيث خصائصه وعالقاته يف شكل صور مثالية
فمن خالل املفهوم املادي للتاريخ اكتسب نظرية املعرفة للمرة األوىل . لوعي االجتماعيوالسوسيولوجي يف حتليل ا

وجها علميا إذ توصل كل من ماركس واجنلز إىل حل علمي للقضايا الرئيسية لنظرية املعرفة كموضوع املعرفة 
  )..29، 1996 :طه جنم. (ومنهاجها ومسألة احلقيقة واملقاييس املوضوعية هلا

ذا ميكن الو  قوف على شكل املعرفة العلمية وحمتواها وذلك من خالل ما ورد يف أحد فقرات ماركس املتعلقة 
ففي . إن قوانني العلم الطبيعي جمرد وسيلة لتحقيق األهداف احملددة أو املشروطة اجتماعيا: "اجلانب حيث يقول

نافعا معدا لالستخدام، حبيث ال تدرك   ظل النظام الرأمسايل تصبح الطبقة غرضا من األغراض البشرية، أو شيئا
كما أن االكتشاف النظري لقوانينها  املستقلة تصبح جمرد خدعة أو حيلة، طاملا انه . كقوة مسيطرة على البشر

، 2003 :لسيداالسيد عبد العاطي .". (خيضع الطبيعة للحاجات اإلنسانية، سواء باعتبارها وسيلة من وسائل اإلنتاج

127..(  
ا إال وبالرغم م ن إسهام ماركس يف وضعه ألسس سوسيولوجيا املعرفة من حيث القضايا واألفكار اليت زوده 

امي قد أعاب عليه انه مل مييز يف حماوالته بني كشف النقاب عن الدعاوي اإليديولوجية وبني ما يسمى  أن كارل ما
ى الطبقات االجتماعية وما تنطوي عليه خصوصا يف النقطة اليت من خالهلا ركز ماركس عل. علم اجتماع املعرفة

ا إما أن املادية التارخيية مل تسلم من هذا االنتقاد رغم ما ادعته من خالل الرتكيز على . من إيديولوجيات خاصة 
  .أمهية منتجات املعرفة مهملة بذلك طبيعة املعرفة املنتجة وبنائها ووظيفتها

  :مناقشة وتعقيب حول نظرية المعرفة
هناك قضية أساسية ميكن توضيحها حول املعرفة االجتماعية والعالقة اليت تربط بينها وبني النظرية االجتماعية، 
حيث أن املعرفة االجتماعية مل تكن متضمنة النظرية االجتماعية وال األخرية منطوية على األوىل وهذا راجع 

اريخ الفكر حماولة بذلك استخراج األفكار واملعتقدات البتعاد مضامينها كون أن املعرفة ركزت بصورة كبرية على ت
. االجتماعية من خالل تعاقب األحداث التارخيية وقد توقفت عند هذا احلد واكتفت به دون حماولة ختطيه وجتاوزه

يف ذات الوقت جند أن النظرية االجتماعية من خالل بناءها النظري قد صبت تركيزها على حتديد حلقات بنائية 
وعلى هذا النحو فإن املعرفة االجتماعية . لة تربط هذا القانون النظري بنموذجه ونصوصه ومشروعاتهمتسلس
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تنطوي على مشروع نظري ال يزال يف بداية املشوار يف انتظار الربهنة عليه من قبل املختصني يف علم اجتماع 
الجتماعية وبالتايل اعتمادها على منهج املعرفة حتديدا، حيث أن هذا املشروع حيمل عنوانا وهو نظرية املعرفة ا

  .خاص األمر الذي يؤدي إىل فض االرتباط من ناحية موضوعها بينها وبني النظرية االجتماعية العامة والفلسفة
من خالل وقوفه على مشكلة العالقة الرابطة ) 1965-1896( هذا األمر يتقاطع مع جاء به جورج غورفيش

املعرفة ونظرية املعرفة حيث يرى غورفيش بإمكانية التعاون بينهما بصورة ال يطغى بني كل مما يعرف بعلم اجتماع 
فيها طرف على اآلخر كون أن هناك قاسم مشرتك جيمع بينهما من ناحية املوضوعات اليت يتطرق إليها كل منهما 

ا اإلجيابية بطريقة خمتلفة األمر الذي جيعل إمكانية املسامهة املتبادلة بينهما سواء كانت هذه امل سامهة تتم عرب صور
  .أو عرب الصورة السلبية األمر الذي حيول دون أن يتحول أحدمها جمرد تابع لآلخر

إن جوهر وجهات النظر اليت مت التطرق إليها حول سوسيولوجية املعرفة تركز على قضية مشرتكة بني كل 
ي وذلك على الرغم من اختالف الرؤى بني وجهات النظر وهي العالقة اليت تربط املعرفة بالوجود االجتماع

كما أنه ميكن من خالل مجلة . املفكرين الغربيني وغريهم من املفكرين املاركسيني يف حماولة تفسريهم هلذه العالقة
ما تقدم من طروحات ميكن الوصول إىل حقيقة هامة مفادها أن املعرفة من الناحية السوسيولوجية هي عبارة عن 

حيث ميكن دراسة . على غرار بقية الوقائع األخرى كاألعراف والعادات الدينية والنظم السياسية واقعة اجتماعية
ا الظواهر االجتماعية األخرى   .املعرفة بنفس الصورة اليت تدرس 

ا جمموع املفكرين فنجد أن هناك تباين كبري بني ما  وبالعودة ملختلف الطروحات املقدمة واملقوالت اليت جاء 
ا تستند إىل جوهر واحد وهو حماولة حتليل العالقة بني املعرفة والوجود ورد م ن أفكار وذلك على الرغم من أ

تمع امي على . االجتماعي وبأن املعرفة هي ظاهرة اجتماعية كغريها من الظواهر املوجودة يف ا فقد اعتمد كارل ما
الذي انطلق من فكرة أن األبنية االجتماعية هلا عناصر  النسبية يف املعرفة واليت عارضه من خالهلا اميل دوركامي

تمع كما أن كارل بوبو شكك يف احليادية . ذاتية ال ميكن ختطيها عند بناء استنتاجات منطقية ختص ا
واملوضوعية اليت تنطوي عليها إدراكات ومشاعر وعقل العامل أثناء مرحلة إنتاج املعرفة كون أن هذه املشاعر 

يف . وكذا عقل العامل على قد من التأثر مبا حييط به من ظروف اجتماعية هلا انعكاسها على املعرفةواإلدراكات 
الوقت الذي بىن فيه شللر معرفته االجتماعية على خمتلف التأثريات اليت تلعبها احلياة االجتماعية يف عقل العامل 

ا على شكل آراء ومستخلصات تلعب من خال هلا دقة وقوة إدراكه وفكره دورا كبريا يف والذي يقوم بدوره ببلور
تشكيل هذه املستخلصات وهذا ما يتقاطع بصورة كبرية مع ما جاء به روبرت مريتون الذي أكد بدوره على 
األمهية البالغة اليت تكتسيها القواعد االجتماعية والقواعد الثقافية وأيضا املناخ الفكري يف إنتاج معتقدات عقائدية 

فات وإبداعات واخرتاعات هذا يف الوقت الذي كان فيه بيرتم سوروكني متميزا بطرحه على الكثري من وأفكار وفلس
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تمع على أنه يتشكل من مجاعات متباينة وال توجد واحدة  املنظرين يف رأيته للمعرفة االجتماعية حينما نظر إىل ا
تمعية امي من جهته على كارل ماركس يف كون وقد أعاب . منها ميكن هلا أن تعكس مجيع صفات الثقافة ا ما

أن األخري مل مييز يف حماولته يف وضع أسس سوسيولوجيا املعرفة بني كشف النقاب على الدعاوي اإليديولوجية 
وعلم اجتماع املعرفة على اعتبار أن ماركس قد ركز على الطبقات االجتماعية وما تنطوي عليه هذه الطبقات من 

  .اإيديولوجيات خاصة 
  :من المعرفة إلى مجتمعات المعرفة: خامسا

تمعية املنتمية إىل منظومة املعرفة، نشرا وإنتاجا، بعد أن  يقوم جمتمع املعرفة غلى التعدد القائم يف املؤسسات ا
تمع من   كان األمر يقتصر على مؤسسات بعينها، حيث أن حتدي اكتساب املعرفة يلعب دورا مهما يف حتويل ا

حتتوي على جمموعة صغرية من األفراد العارفني إىل منظومة تتمحور وتدور حول خلق املعرفة والعمل كمنظومة 
تمع   .على نشرها وتوظيفها بالكفاءة اليت ترقي احلالة اإلنسانية وا

حيث استخدمه وألول مرة أحد رواد اإلدارة  1969وينسب من الناحية التارخيية مصطلح جمتمع املعرفة للعام 
تمعات املتعلمة، والتعليم مدى . وهو بيرت دوكر وقد صاحب هذا املفهوم بروز مصطلحات أخرى على غرار، ا
  .احلياة للجميع

تمعات  وهناك جمموعة من العوامل اليت أدت إىل ظهور جمتمعات املعرفة وهو ما يؤكد بأن هذا النوع من ا
مجال عبد الفتاح : (دة اللحظة بل هو حمصلة لرتاكم جمموعة عوامل أدت إىل تطوره بسرعة، وهذه العوامل هيليس ولي

  ).30، 2010: العساف وأمين سليمان مزاهرة
   :العوملة -1

وهي إحدى خمرجات التطور احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإلغاء احلدود اجلغرافية والثقافية 
تمعات أكثر واالقتصاد ية بني الدول حيث أصبحت األسواق واملنتجات أكثر عاملية، وأصبحت الشعوب وا

  .اتصاال مما كانت عليه
  :التقدم يف جمال تقنيات املعلومات واالتصاالت -2

ويعود الفضل هلذه التقنيات يف جعل العامل قوية صغرية، وحتول مبوجبها االقتصاد العاملي إىل اقتصاد قائم على 
اجلهدي العقلي واملعريف، بدل اجلهد العضلي ورفعت هذه التقنيات من الرصيد املعريف لدى مجيع األفراد يف 

تمع، نتيجة لسهولة احلصول على املعلومة واالتصال باآلخرين   .ا
  :التفاعل والتكامل بني املعطيات العلمية والثقافية والتقدم التقين -3



 هرمية المعرفة من البيانات إلى مجتمعات المعرفةالفصل الثاني                                                                                       

146 
 

إىل سهولة يف العملية االتصالية، خصوصا يف شبكة االنرتنت إىل تقارب  حيث أن انتشار الشبكات وتوسعها 
كبري بني األفراد مما يسر طرح األفكار واالتصال بينهم حيث كانت هذه الشبكات هي احلامل والناقل للمعرفة 

  .والعلم على حد السواء
  :سرعة التغري يف املعرفة وكميتها -4

يف اإلنتاج وأصبحت اقتصاديات العامل تعتمد عليها بصورة كبرية حيث أصبحت املعرفة تشكل كثافة عالية 
وواضحة، وليس االقتصاد وحده هو الذي يشكل هذا الطلب على املعرفة بل هناك قطاعات أخرى تعتمد عليها 

  .بصورة جلية
  :املنافسة املتزايدة -5

استخدام الطرق واألسواق مبا يف ذلك . ويقصد به انتشار الشركات وإجياد طرق جديدة لزيادة الكفاءة
  .اجلديدة، وتغيري أماكن إنتاجية معينة لتقليل التكاليف

  :األحداث العاملية -6
. يرتبط جمتمع املعرفة بأحداث كثرية تلت احلرب العاملية الثانية لعل أبرزها هو أحداث احلدي عشر من سبتمرب

تمعات   .وما أفرزته من انفتاح على مجيع ا
لعوامل اليت أدت إىل ظهور جمتمعات املعرفة جيب أيضا التطرق للمالمح واملؤشرات اليت بعد التطرق ألهم ا

تمعات فهناك العديد من املؤشرات اليت ميكن التعرض هلا كما يلي صالح : (ميكن االستدالل منها على قيام هذه ا

  ).138، 2012: الدين حممد توفيق ونادية حسن السيد علي
  :المؤشرات العلمية

تمع وهناك العديد من . يرتبط هذا النوع من املؤشرات حبجم اإلنتاجية العلمية والتفوق العلمي الذي حيوزه ا
  :املؤشرات اليت ميكن من خالل قياس هذا املتغري وهي

 .عدد األحباث األولية وعدد األحباث املتقدمة -
 .تمععدد العلماء واملهندسني العاملني يف األحباث اليت تستهدف تطوير ا -
 .حجم األنفاق على البحث العلمي مقارنة بالناتج اإلمجايل -
تمع واليت حيصل عليها العلماء -  .عدد براءات االخرتاع املسجلة يف ا
 .حجم املنشورات العلمية من كتب فنية وأدبية وأحباث وغريها -
تمعية ومدى دعم السلط - ات واحلكومات للبحث حجم التواصل الفعلي واملتوقع بني األحباث والتنمية ا

 .العلمي وتبين نتائجه
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تمع األصلية -  .عدد الكتب العلمية املرتمجة من لغات خمتلفة إىل لغة ا
 .تنوع التخصصات العلمية والتكنولوجية -

  :المؤشرات التكنولوجية
مات هذا النوع من املؤشرات على ارتباط وثيق بالتكنولوجيا احلديثة السيما ما تعلق بتكنولوجيا املعلو 

نبيل علي : (واالتصاالت سواء تعلق األمر بناحية إنتاجها أو استخدامها ومن أبرز املؤشرات يف هذا الصدد ما يلي

  )..35، 2005: ونادية حجازي
 .وجود نسبة أرباح إنتاجية عالية وباألخص يف جمال املعاجلة والتخزين وتبادل املعلومات -
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على غرار وسائل اإلعالم ظهور وازدهار صناعات جديدة مرتكزة على  -

 .التجارة اإللكرتونية، الصناعة القائمة على الشبكات وغريها. املتعددة
تمع واتساع شبكات االتصاالت من حيث  - مؤشر عدد اهلواتف الثابتة والنقالة املستخدمة من قبل أفراد ا

 .معدل تدفق البيانات من خالهلا
حلواسيب ومستخدمي االنرتنت وحيازة األجهزة اإللكرتونية مثل الفاكس واهلواتف وغريها مؤشر عدد ا -

 .املستعملة من طرف األفراد واملؤسسات واجلماعات
 .عدد تراخيص استخدام التكنولوجيا املستوردة منها أو املصدرة وحجم صادرات منتجات التكنولوجيا -
تمع املعلومات - تمع املعلومات .مدى توفر البنية التحتية   .ومدى تأهل األفراد واألسواق مع النقلة النوعية 
مؤشر عدد وسائل اإلعالم اجلماهريي املستخدمة من أجهزة راديو وتلفزيونات وصحف وجماالت حملية  -

 .باإلضافة إىل وسائل اإلعالم العاملية كوكاالت األنباء العاملية والربامج التلفزيونية املستوردة
 .ملواقع اإلخبارية أو الطبعات اإللكرتونية للصحف عرب االنرتنتمؤشر تصفح ا -

   :المؤشرات االجتماعية والثقافية
تمع،  وهذا النوع من املؤشرات على صلة وارتباط وثيق بالنمو احلاصل يف اجلانب العلمي والثقايف لدى أفراد ا

  :وميكن الوقوف عند هذه املؤشرات كالتايل
تمع، ويتجلى من خالل توجه اجلميع للحصول على املزيد من املعلومات  بروز الوعي املعريف لدى - أفراد ا

االت وعدم التقوقع يف ختصص بعينه  .واملعارف واخلربات واملهارات يف شىت ا
تمع كحق من حقوق املواطنة  - ضرورة إتاحة فرصة احلصول على املعلومات واملعارف بالنسبة جلميع األفراد يف ا

ا ليست حكرا لفرد دون آخر، ويتجلى هذا يف انتشار مراكز عقد " املعرفة للجميع"ن مبدأ انطالقا م حيث إ
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الدورات التدريبية جلميع األفراد يف كل مكان ويف كل التخصصات اليت حيتاجها جمتمع املعرفة كالتدريب على 
 .احلاسب اآليل، واللغات األجنبية وغريها

تمعاالرتفاع يف مستوى معيشة األفرا - صالح الدين حممد . (د، ورفع مستوى الرفاهية االجتماعية لألفراد داخل ا

 )..140، 2012: توفبق ونادية حسن السيد علي
  :المؤشرات االقتصادية

تعد املؤشرات االقتصادية من بني تلك اليت ترتبط جبانب النمو االقتصادي يف جمتمع ما، وتتجلى هذه املظاهر 
  ).33، 2009: هيم الظاهرنعيم إبرا: (يف التايل

ا هي مصدر القيمة املضافة، حيث تصبح املعرفة  - ا السبعة أو اخلدمة الرئيسية، وأ اعتبار املعلومات واملعرفة بأ
 .واملوارد البشرية املتعلقة واملتدربة من أهم موارد اإلنتاج

ويل مجيع القطاعات واملصاحل إىل إجناز األفراد جلميع األعمال تكنولوجيا عن طريق احلاسوب واالنرتنت أي حت -
 .قطاعات ذكية

السرعة يف إجناز األعمال والقضاء على البريوقراطية مع اخنفاض تكاليف اإلجناز من خالل االعتماد بصورة  -
 .أكرب على احلاسبات اآللية كبديل عن األفراد

   :المؤشرات السياسية
تمع، وكذا يرتبط مبدى معرفتهم يتعلق هذا النوع من املؤشرات مبدى انتشار الوعي  السياسي لدى أفراد ا

صالح الدين حممد : (الدقيقة باحلقوق والواجبات املرتتبة عليهم، وميكن الوقوف عند هذه املؤشرات من خالل التايل

  )2012: توفيق ونادية حسن السيد علي
لذي يساعد على نشر احلرية الفكرية سيادة وانتشار الثقافية والوضوح السياسي بني احلاكم واحملكوم األمر ا -

 .وحرية إبداء الرأي، واإلرادة القوية، والقضاء على الفساد واالحنراف، وسيادة روح املواطنة والوالء واالنتماء
تعزيز اإلصالح السياسي اهلادف إىل التحول من الشمولية السلطوية ومن القهر السياسي إىل الدميقراطية  -

 .وممارسة احلريات
تمع يف صناعة القرارات اإلسرتاتيجية بعد حت - تمع للثقافية وهذا اإلصالح املنشود يشرتك مجيع أفراد ا قيق ا

     .واملصريية هلم
أما . هذا على صعيد املؤشرات اليت ميكن من خالهلا رصد النقاط اليت ميكن أن نقيس من خالهلا جمتمع املعرفة

تمعات اليت مرت على صعيد اخلصائص فهو يتميز مبجموعة من ا خلصائص اليت جتعله متميزا عن خمتلف أمناط ا
ا البشرية واليت اختصرها عامل االجتماع األمريكي ألفني توفلر يف مصطلح املوجات اليت ينتمي من خالها جمتمع 
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وعلى كل حال . املعرفة إىل ما يعرف باسم املوجة الثالثة اليت تأيت بعد موجة عصر الزراعة، مث موجة عصر الصناعة
  ).331، 2008 :رحبي مصطفى عليان: (فيمكن التطرق إىل خصائص جمتمع املعرفة من خالل النقاط التالية

 .االنتقال إىل عصر اإلنتاج كثيف املعرفة، حيث أن املعرفة أصبحت هي القوة يف عصرنا احلايل -
أصبحت مرتاكمة ومتنامية وميكن مل تعد املعرفة موجودة يف الكتب وال املعاهد واملدارس املختلفة، حيث  -

 .حتصيلها خالل أيام معدودة
تغيري اإلسرتاتيجيات اإلدارية، حيث أصبح الرتكيز ينصب على قاعدة املعرفة التنظيمية الختاذ القرارات املصريية  -

 .واملهارات الالزمة لتفعيل خمتلف األنشطة واإلجراءات اخلاصة بإدارة املعرفة
ة التنظيميةـ، حيث ومن خالل املمارسات التنظيمية املوجودة يف نظم إدارة املعرفة التغري يف عمليات املعرف -

 .وتكنولوجيا املعلومات ساعدت يف السيطرة على الروتني مما ساعد على مواكبة التغريات احلادثة يف البيئة التنظيمية
ية من الناحية القانونية، حيث من خصائص جمتمع املعرفة أيضا ذلك التغري احلاصل على مستوى اإلدارة التعليم -

تمع ا أصبحت تلعب دورا هاما يف حتقيق أهداف ا  .أ
التواصل وبدون انقطاع بني أفراد وجمتمعات العامل وكذا املنظمات على مدار الساعة الغية بذلك الزمان  -

 .واملكان
تمعات من ذي قبل حيث  - أتاح هذا االنفتاح تناقل االنفتاح على عصر املعلومات بصورة مل تعهد مثلها ا

 .املعلومات واملعارف بسهولة وكثافة، حيث أصبحت متاحة للجميع دون أدىن حدود
الرتاكم املعريف السريع والتجدد على مستوى املعارف اإلنسانية األمر الذي جعل تقادم املعرفة من أخطر  -

 .مهددات العاملني حقول خمتلفة على غرار اإلدارة
تمع املعاصر، وبروز فئات التحول النوعي الوا - ضح يف تركيبة املوارد البشرية العاملة يف خمتلف منظمات ا

جديدة من العاملني احلاملني ملعارف جديدة وذوي املستوى العايل من التعليم، وإمكانيات كبرية لالبتكار واإلبداع 
ا ً  .جتعل اخنراطهم يف العمل أكثر أمهية وتأثري

مال الفكري، واعتباره الثروة األعظم للمنظمات املعاصرة واستثماره يف تطوير خدمات االهتمام املتزايد بالرأس  -
 .ومنتجات متفوقة لزيادة تنافسية املنظمة

 .تطور مناذج العالقات املنظمات مع بعضها البعض معتمدة على مفاهيم الرتابط والتحالف -
واملتسمة بالسرعة واملرونة والقيمة املضافة يف التوجه حنو املنظمة اإللكرتونية اليت تعمل يف جماالت خمتلفة،  -

ا، إضافة إىل استثمارها للحد األقصى يف االتصاالت واملعلومات  .خمتلف عمليا
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وضه فإنه عليه يف بداية األمر أن حيصى  أما على صعيد املتطلبات اليت يقتضيها جمتمع املعرفة ألجل تأسيسه و
صا ما تعلق منها مبجموعة العوائق إىل حتول دون االنتشار السليم املعوقات اليت تقف يف طريق إقامته خصو 

  .)،2003: تقرير التنمية اإلنسانية العربية: (للمعرفة بني أفراده ومن بني أهم املتطلبات اليت يقوم عليها جمتمع املعرفة ما يلي
ا باحلكم الصاحل الذي يتم يف حدود -  .القانون إطالق حريات الرأي والتعبري والتنظيم وضما
النشر الكامل للتعليم راقي النوعية يف مجيع مستوياته، مع ضرورة إعطاء عناية خاصة للتعليم العايل والتعليم  -

 .املستمر مدى احلياة
تمعية -  .توظيف العلم وبناء قدرة ذاتية يف البحث والتطوير الثقايف يف مجيع النشاطات ا
 .بيئة االقتصادية واالجتماعيةالتحول احلثيث حنو منط إنتاج املعرفة يف ال -
وعلى املستوى العريب جيب العمل على تأسيس منوذج معريف عريب ذو مواصفات مستنرية وأصيلة ومتفتحة  -

 .يبتعد عن توظيف الدين خارج إطاره الصحيح، مع النهوض باللغة العربية
جهاضه، ولذا وجب على أي إن جمتمع املعرفة ال خيلو من بعض املعوقات اليت تقف يف طريقه وتعمل على إ

يئة األرضية اخلصبة إلقامته، إذن فاألمر ينطوي على جمموعة من  جمتمع أن ينطلق من نقطة البداية واليت هي 
فقد تتوفر بعض الشروط إلقامته ولكنها قد ال . املعوقات جيب العمل على تفاديها قبل الشروع يف أي عمل آخر

ى كل حال ميكن التطرق إىل العقبات تواجه جمتمع املعرفة من خالل وعل. تكون كافية يف ظل هذه العقبات
  :النقاط التالية

  :املعوقات التكنولوجية -أ
وتأيت يف مقدمتها عدم القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي السريع، حيث تزيد حدة الفجوة التكنولوجية  -

تمعات اليت ال تعمل على مسايرة السرعة يف هذا التطور بسبب من األسباب اليت قد حتول دون  داخل بعض ا
  .ذلك

تمع تنامي االحتكار التقين، حيث أن التقنية تصبح حكرا على ال - بعض دون البعض اآلخر حىت داخل ا
وكما هو معلوم تصنف التكنولوجيا إىل عدة أنواع فهناك التكنولوجيا احلديثة املتقدمة، وهذا النوع يكون . الواحد

يف الغالب خاص واإلنتاج كبري، وهناك نوع آخر من التكنولوجيا وهي التكنولوجيا املتوسطة وهو عادة النوع الذي 
  )..52، 2008: صالح زين الدين. (الدول النامية عكس الدول املتقدمة اليت تستفيد من النوع األولتستفيد منه 

ا االستباتيكية وخشية : تفاقم االنغالق التكنولوجي - والتقوقع حول الذات حفاظا على سيادة األوضاع يف صور
تمعات نتيجة التكنولوجيا ذه ا تمع وكذا انتشا. التغيري الذي قد يلحق  ر عامل اخلوف من التغري جيعل من ا

  )..136، 1982: أمحد رأفت عبد اجلواد. (منغلقا على ذاته
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  :املعوقات االقتصادية - ب
تمعات صعوبات كبرية يف توطني التكنولوجيا بسبب ارتفاع كلفة توطني تكنولوجيا  - تعاين الكثري من ا

ا ال متثيل نزيف لألموال فحسب، بل تثبط املعلومات، حيث أن استرياد التكنولوجيا تكون  مرتفعة الثمن، حيث أ
  )..87، 2011: أمحد بسيوين. (العزمية والرغبة وكذا احلاجة يف توطني التكنولوجيا

ميكن . حيث أن مراجعة التحديات اليت تفرضها التقنيات اجلديدة يف جمال النمو االقتصادي يف جمتمع املعرفة
  :مالحظة النقاط التالية

 .ابتكار نواتج وسلع وطرائف إنتاج جديدة وزوال أخرى -
ا، األمر الذي أفرز منافسة قوية يف األسواق الداخلية واخلارجية - مما . تعديل كبري يف نوعية وأسعار السلع وجود

 .أفقد الصناعات التقليدية القدرة على املنافسة
اتعديالت جذرية على الربامج التعليمية ودورها وطبيعة  -  .شهادا
تعديالت جوهرية يف نظام اإلدارة والالمركزية اإلدارية نتيجة للتطورات احلاصلة يف نظم معاجلة املعلومات  -

 .واالتصاالت األمر الذي يسمح باالنتقال للحكومة اإللكرتونية
 .تغيريات واسعة ومتسارعة يف هيكلية العمالة ونوع وعدد فرص العمل املتاحة -
 .معارف جديدة يف شهادات خترج العاملنيالطلب املتزايد على  -
بروز فرص عمل جديدة مل تكن متاحة ضمن االقتصاد الكالسيكي خصوصا على مستوى اخلدمات مبختلف  -

 .أنواعها
 .تعديالت جذرية على هيكليات خمتلف قطاعات اإلنتاج ويف الدخل القومي والفردي -
 .يف القطاع اخلاص خفض عدد وظائف القطاع العام على حساب تنامي فرص العمل -
 .حدوث منافسة واسعة ملختلف السلع واخلدمات والصناعات يف السوق احمللية والعاملية -
 .تغريات عميقة على مستوى عمل اإلدارة ويف األعمال املكتبية املتوافقة معها -
 .لتقنياتتسارع منو تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف الدول الغنية ألجل سد احلاجات املتزايدة هلذه ا -
 .تزايد عمليات اإلبداع واالبتكار يف جماالت املعرفة والثقافة -
االنتقال من نقل املعرفة إىل ابتكار املعرفة وزيادة قدرة الدول السيما النامية على ذلك وعلى تلبية الطلب من  -

 .االبتكارات اجلديدة
ة إىل مواد أولية، وإىل مراكز عمل نتيجة لعدم احلاج. االنتشار الواسع للشركات الصغرية وشركات العائلة -

 )..149، 2008: عبد احلسن احلسيين. (واسعة، حيث بإمكان كل رب عائلة أن يصبح رب عمل من منزله
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تمع املعرفة إضافة عوائق أخرى ال تقل أمهية على ما مت  كما ميكن يف معرض التطرق للمعوقات االقتصادية 
افسة االقتصادية  بني الدول، حيث أنه كلما كرب حجم السوق وارتفعت ذكره، ومن بينها حجم السوق ودرجة املن

  .وترية املنافسة االقتصادية بني الدول يدفع ذلك إىل املزيد باالهتمام بالبحث عن املعرفة واملعلومات والتكنولوجيا
  :املعوقات السياسية -ج

حية السياسية يف إعادة تكوين السلطات تكمن أوىل املهام اليت جيب ختطيطها إلقامة جمتمع املعرفة من النا
تمع من التسلط والفساد والقهر إىل جو تسوده احلرية  الرئيسية وضرورة التداول على السلطة اليت تضمن نقل ا
والدميقراطية، مع ضرورة خلق بيئة قانونية وتشريعية حتمي االستثمار، وهذا لن يأيت إال من خالل توفر قيادة 

  .دئ اإلخالص حماربة بذلك الظلم والفسادسياسية تتمتع مببا
كما تلعب أيضا املؤسسات الدولية مبختلف هياكلها وفروعها دورا مهما يف املساعدة على بناء وتطوير بنية 

تمعات اليت حتتاج إىل املساعدة   .إمنائية تطال كافة املرافق يف ا
جمموعة أخرى من املعوقات اليت تندرج يف  وميكن أيضا يف معرض احلديث عن املعوقات السياسية التطرق إىل

  :نفس اإلطار وهي كما يلي
  .الصعوبات املتعلقة بوضع السياسات املتعلقة بالتنمية املعلوماتية -
االحنياز الفاضح للمنظمات الدولية إىل صف الدول الكربى على حساب الدول النامية واليت تعاين من الفجوة  -

  )..60، 2005: نبيل علي، نادية حجازي. (املعرفية
تمعات على مؤسسات البحث العلمي حيث يؤدي ذلك إلخضاعها ألغراضها  - سيطرة السلطة يف بعض ا

  .اخلاصة، معتمدة يف ذلك على مقاييس الوالء يف إدارة هذه املؤسسات على حساب الكفاءة واملعرفة
  .فشل كل حماوال اإلبداع اجلاد ويقضي على فرص إنتاج املعرفةعدم تفتح هذه األنظمة السياسية مما يؤدي إىل  -
  :املعوقات االجتماعية والثقافية -د
يندرج الدين ضمن املعوقات اليت حتول دون إقامة جمتمع املعرفة من خالل سوء فهم الناس له على الرغم من  -

 .ملتطرفة اليت أضرت بالتنميةإال أنه قد يصطدم ببعض التأويالت ا. أن الدين حيض ويدعو للعلم واملعرفة
كما أن اللغة تعترب هي األخرى من بني املعوقات خصوصا لدى عدة جمتمعات اليت تستخدم اللغة العربية  -

ا، حيث تواجه هذه اللغة حتديات عدة حيث أن احلاجة إىل املعرفة التامة تتطلب اللغات األجنبية كنافذة  وتنطق 
تمع ع  .لى الثقافات العاملية جنبا إىل جنب مع اللغة العربيةميكن أن يطل من خالهلا ا
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هناك معوقات أخرى ترتبط بنظام الدراسات العليا اجلامعية اليت تعترب هي األرضية اخلصبة اليت ينشأ فيها  -
تمع املعرفة، حيث يعاين نظام الدراسات العليا من اختالالت تؤثر سلبا  البحث العلمي الذي بإمكانه التأسيس 

 .خمرجاته مبا فيها تشكيل جمتمع املعرفة على
 .قصور الرؤية املستقبلية للباحثني وانشغاهلم باألمور املعاشية -
 .غياب اإلمكانيات واألجهزة املساعدة يف البحث -
عدم مسايرة البحوث اجلامعية للتطورات النشطة يف مجيع جماالت احلياة العلمية والعملية واإلبداع، يضاف إليه  -

، 2012: صالح الدين حممد توفيق، نادية حسن السيد علي. (ملكتبات اجلامعية يف تدعيمها للبحث العلميعدم كفاءة ا

143..( 

ا احلقيقية  إن إقامة جمتمع املعرفة يستدعي بالضرورة العمل على حصر مجيع هذه املعوقات وحماولة معرفة أسبا
تمعات يف سبيل إقامة جمتمعات املعرفة اليت ألجل تالقيها مستقبال وألجل وضع أرضية صلبة وقوية تنطلق  منها ا

  .أصبحت ملزمة يف ظل التطور املعريف والتكنولوجي احلاصل يف العامل
تمعات  تمعات العربية تعاين من واقع خاص فيما يتعلق مبجتمع املعرفة وهذا راجع إىل خصوصية هذه ا إن ا

ر الذي جعل جمتمع املعرفة فيها يتميز بواقع خيتلف عن بقية األم. إضافة إىل بعض األزمات اليت تعاين منها
تمعات األخرى، وعلى العموم ميكن أن نسلط بعضا من الضوء على واقع جمتمعات املعرفة الغريب من خالل  ا

ذا الواقع   .جمموعة من األفكار اليت تربط 
تطلبات املرتبطة بتأسيسه يتضح أن العامل فبالنظر إىل جمتمع املؤشرات املتوسطة مبجتمع املعرفة، و كذلك امل

العريب ال يزال بعيدا عن هذه املؤشرات ويعاين من عجز عن االستجابة هلذه املتطلبات وذلك على صعيد الكثري 
من الدول العربية، األمر الذي جعله مل خيط بعد اخلطوات املناسبة لولوج جمتمع املعرفة، هذا ما تشري إليه خمتلف 

لتقادير املهتمة باملوضوع، حيث جتمع كلها على أن مطلب املعرفة ال زال غائبا على مستوى الدول األدبيات وا
حيث صاحب هذه املعوقات والصعوبات فجوة معرفية  . العربية نظرا ملا تواجهه وسائل نشر املعرفة من صعوبات

  .كبرية على مستوى هذه الدول
ذا اجلانب، فهناك غدة دول على غرار  وعلى الرغم من إحراز بعض الدول العربية لتقدم مقبول يتعلق 

مازالت تعاين من انتشار لعدة ظواهر سلبية على غرار ارتفاع . الصومال واليمن وجيبويت والعراق واجلزائر وغريها
  )..219، 2008: عبد احلسن احلسيين: (معدالت األمية املعلوماتية، ومن خالل هذه األوضاع ميكن رصد النقاط التالية



 هرمية المعرفة من البيانات إلى مجتمعات المعرفةالفصل الثاني                                                                                       

154 
 

عدم القدرة الدول العربية والنامية على تقدير وحتديد ما حتتاج إليه على مستوى التكنولوجيا احلديثة بصورة  -
دقيقة، حيث كان من خملفات هذا الوضع االنتشار العشوائي لشبكات معاجلة املعلومات واالتصال، كما أن 

 .ستغالل املعلومات والتجهيزات املختلفةغياب التخطيط الفعال أدى إىل هدر األموال والطاقات وسوء يف ا
 .االفتقار إىل كوادر فنية كافية وذات تأهيل عايل تعمل على صيانة التقنيات اجلديدة واالستفادة منها بكفاءة -
غياب اإلعداد اجليد خلربات بشرية كافية من خمتلف املستويات تضطلع مبهمة سد العجز الناتج عن التوسع يف  -

 .ديثة، والتجهيزات املختلفةاقتناء التقنيات احل
إن الدول العربية من بني ما تعانيه يف جمال املعرفة وجمتمع املعرفة حتديدا هو حمدودية إنتاج املعرفة يف هذه 

ا تتسم كذلك بالتبعثر ويتعرض هذا األمر للكثري من االستغالل السياسي والتهميش وختصيص . البلدان كما أ
القليل من موازنتها للبحث العلمي الذي تشرف عليه من ناحية إدارته وتوجيهه حسب احلكومات العربية النذر 

ا. الرؤية اليت تراها مناسبة ا واسرتاتيجيا   )..200، 2007: عبد اللطيف حممود مطر. (وختدم سياسا
ة القائمة أصال فالتخلف املعريف الغريب املتجسد من خالل جمايل اكتساب وإنتاج املعرفة يزيد يف اهلوة املعرفي

كما مل تتمكن من توطني . لدى الدول العربية وهذا مرده  إن هذه الدول مل تستطيع متلك مكاسب التطور التقين
ا أن حتقق االستفادة القصوى من املعارف خصوصا اجلديدة منها اليت  الوسائط واآلليات اجلديدة اليت من شأ

وهذا على الرغم من العديد من . املناحي الثقافية واالجتماعيةتتعلق بالتنمية، حيث أن التقصري ميتد ليشمل 
اإلضاءات الثقافية يف املنطقة العربية ولكن هذا اإلجناز يبقى متواضعا إذا ما مت مقارنة مبناطق أخرى يف العامل، 

. ومها األوسععالوة على أنه مقيد بقيود جمتمعية وثقافية وسياسية واليت تتعلق يف معظمها مبحدودية احلرية مبفه
  )..203، 2009: تقرير املعرفة الغريب. (وحمدودية التواصل املنتج مع كل من الداخل واخلارج

وألجل ختطي هذا الواقع والنهوض بالدول العربية يف سبيل حتقيق جمتمعات املعرفة، يتطلب ذلك بعض النقاط 
ا، وهذه النقاط ت   .)،2012: رحبي مصطفى عليان: (تمثل يف التايلاملهمة اليت جيب على الدول العربية أن تتقيد 

اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل االعتماد على   العمل على تطوير البنية التحتية -1
 .تكنولوجيات مناسبة، وغري مكلفة تستطيع الدول العربية املختلفة حتمل تكلفتها دون أن تشكل عبئا عليها

تمع املعلومايتإعداد اخلطط وتطويرها يف  -2 وهو ما حيتاج إىل دعم سياسي، األمر الذي يعمل . جمال بناء ا
على زيادة الوعي بأمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى املؤسسات املختلفة، ومؤسسة األعمال 

 .والنشاطات يف خمتلف أجهزة الدولة مما يسهل التعامل معها إلكرتونيا
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جتمعات العربية ذات الدخل املنخفض وبتكلفة رخيصة، وميكن االعتماد على توفري إمكانية االتصال للم -3
حواسيب وأجهزة اتصال بتكنولوجيا أقل تطورا بغية اإلسهام يف تعليم مكان املناطق الفقرية أساسيات التعامل مع 

 .هذه التكنولوجيات
 الشبكات الرقمية اخلاصة حترير قطاع االتصاالت، مع مراقبة تكلفة اخلدمات، حيث أنه من الصعب توفري -4

 .والعمل على توفري االنرتنت للمواطن بسعر معقول يتناسب مع دخله. بتبادل املعلومات
احلرص على تعليم املواطنني أساسيات احلواسيب واالتصال ألجل متكينهم من التعامل مع احلكومة  -5

م اإللكرتوني م على إجناز معامال  .ة املختلفةاإللكرتونية عند إنشائها، ومساعد
تأهيل املوظفني يف القطاعات على اختالفها للتحول باجتاه نظام احلكومة اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية  -6

 .وبقية التطبيقات األخرى
ضرورة إعادة هيكلة التعليم العام ألجل االستخدام األمثل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التدريس،  -7

. إضافة إىل ضرورة تعزيز تعلم اللغات األجنبية لدى الطلبة. الت ضمن املنهاج املدرسةوإدراج احلاسوب واالتصا
 .وتقوية التعليم عن بعد مع ضبط نوعيته مبا يقتضيه واقع املواطن العريب

توسيع نطاق املبادرات املتعلقة باحلكومة اإللكرتونية وذلك مبعية جهة معينة بالتنسيق لتطوير مثل هذه  -8
 .شجيعهااملبادرات وت

تشجيع التجارة اإللكرتونية من خالل إجياد املناخ املناسب الذي يشجع على االستثمار يف هذا اجلانب، مع  -9
العمل على هيكلة التعليم العايل مبا ميكنه من التعامل اجليد مع التكنولوجيات احلديثة لتعزيز اإلبداع واملبادرة يف 

 .هذا القطاع احلساس
سني على استخدام احلواسيب كأحد األدوات الفاعلة يف التعليم يف خمتلف تأهيل األساتذة واملدر   -10

 .وتدريبهم مما جيعلهم مواكبني لكل التطورات احلاصلة على مستوى التكنولوجيات احلديثة. التخصصات املدرسة
يع القوانني ضرورة توفري البنية التشريعية والقانونية للتعامالت اإللكرتونية، حيث أن األمر يتضمن مراجعة مج  -11

ذات العالقة والعمل على حتديثها مبا يتماشى مع معطيات املرحلة الراهنة، ألجل ضمان وإضفاء شفافية ومرونة 
  .أكثر يف التعامل مع البيئة اإللكرتونية
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  :خالصة
رم املعرفة من خالل التعرض ملكوناته وحماولة  لقد حاولت الدراسة من خالل هذا اجلزء التعرض ملا يعرف 
الرتكيز على ما يتقاطع منها مع اإلدارة والتنظيم منطلقة من القاعدة اليت تشكل هذا اهلرم واليت تنطلق من البيانات 

اية املطاف أن تتحول إىل أو املادة اخلام متعرضة بالتايل ملختلف التفاصيل امل ا واليت تسمح هلا يف  تعلقة 
كما أن هذا اهلرم يشمل إىل جانب البيانات املعلومات . معلومات من خالل خمتلف العمليات اليت تتعرض هلا

ا، فاملعلومات الي وم اليت تعد حمصلة العمليات املختلفة اليت تتعرض هلا البيانات حيث تعطيها املعىن الذي يرتبط 
ا تشكل شريانا أساسيا يف خمتلف العمليات اليت  تشكل أحد أهم العناصر اليت تقوم عليها التنظيمات احلديثة أل
تتم داخل التنظيمات حيث أن الدراسة يف هذا اجلزء قد حاولت اإلحاطة مبختلف القضايا اليت ترتبط بالعالقة 

ا    .اليت تربط بني املعلومات واإلدارة يف كل ما حييط 
وقد انتقل هذا الفصل للحديث عن املعرفة وما يثريه هذا املوضوع خصوصا يف الشق املرتبط بالتصنيفات املتعددة 
اليت ميكن تصنيف املعارف من خالهلا، كما مت التطرق إىل سوسيولوجيا املعرفة من خالل التطرق إىل خمتلف 

للنظرية السوسيولوجية يف تفسريها للمعرفة وما تثريه من النظريات اليت حاولت التطرق إىل وجهات النظر املختلفة 
وقد مت التعرض إضافة إىل ذلك تطور االهتمام يف اجتاه احلديث عن جمتمعات املعرفة اليت تقوم يف . قضايا متعددة

تمعات التقليدية  .ضوء جمموعة من املؤشرات اليت جتعل منها خمتلفة متاما عن غريها من ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  سوسيولوجيا التنظيمات الصناعية ومنظمات المعرفة:الثالث الفصل
  

  .أنواع التنظيمات: أوال
  .عناصر التنظيم :اانيث

  .مبادئ التنظيم: ثالثا
  .أشكال التنظيم :رابعا

  .مكونات التنظيم غير الرسمي وبعض مميزاته :خامسا
  .أهداف التنظيم :دساسا

  .أهم النظريات الكالسيكية والحديثة في التنظيم: سابعا
  .أسباب وجود التنظيمات: ثامنا

  .أهمية دراسة التنظيم: تاسعا
  .اإلصالحات االقتصادية في الجزائر: عاشرا

  .منظمات المعرفة: إحدى عشر
  .األداء في التنظيمات: إثنى عشر
  .أهمية تقييم إدارة المعرفة: ثالثة عشر
  .إدارة المعرفة في الوصول إلى مستوى أداء جيددور : أربعة عشر

  .صعوبات قياس الجانب المعرفي في المنظمات: خمسة عشر
  .اآلثار المختلفة إلدارة المعرفة على أداء المنظمة: ستة عشر
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  :تمهيد
لقد أدت الثورة الصناعية اليت شهدها العامل بدرجات متفاوتة إىل منو التنظيمات املختلفة الحتضان خمتلف   
الفعاليات الصناعية اليت تقوم عليها الصناعة، ولقد كان لزاما أن يدخل العلم إىل ميدان املصنع والتنظيم ألجل 

ألفراد أو األنشطة اليت مل تكن ختضع إىل العقالنية يف ضبط العملية اإلنتاجية يف كل جوانبها سواء على مستوى ا
يقول لو أن اإلدارة وجدت يف بيتر دركر التعامل مع عوامل اإلنتاج وإدارة هذه املصانع والتنظيمات وهو ما جعل 

عهد كارل ماركس ألضافها ماركس كعامل رابع من عوامل اإلنتاج وهو ما يفسر أمهية التنظيم ألجل احلفاظ على 
تمع واالستفادة منها بأقصى صورة ممكنة   .موارد ا

ا جعلتها  لقد وضعت الدراسات املرتبطة بالتنظيم مبادئ جديدة للتنظيم مل تكن موجودة من قبل حيث أ
مبثابة البوصلة اليت ميكن من خالهلا ألي تنظيم من عدم فقدان معامله واالجتاه حنو حتقيق األهداف اليت يسعى إىل 

فجاءت بذلك الكثري من وجهات النظر اليت حتاول أن ترسم األطر العامة اليت ميكن من خالهلا حتقيقها، 
  .للتنظيمات من الوصول إىل حتقيق مستويات أعلى من األداء

تعيش التنظيمات اليوم يف ظل بيئة تسدها التنافسية العالية مما حيتم عليها ضرورة التطوير املستمر يف مستويات 
واخلدمات اليت تقدمها للمجتمع فاالقتصاد احلديث أصبح يقوم على الوفرة عكس االقتصاد األداء للسلع 

الكالسيكي الذي كان يقوم على الندرة يف ظل جمتمعات املعرفة، هذا األمر يقود إىل ضرورة مراجعة األداء بصورة 
  .مستمرة والعمل على تطويره
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  :أنواع التنظيمات: أوال
وفقا ملعيار أو جمموعة من املعايري، وقد يستخدم هذا املنهج يف تصنيف العناصر  يقصد بالتنميط، التصنيف

تمعات احمللية   .الثقافية، أو اجلماعات اإلنسانية، أو ا
ا تساعد على حتليل التنظيم وتوجيه الدراسة املقارنة للتنظيمات، تلك  وترجع أمهية تنميط التنظيمات إىل أ

باإلضافة . عرف على أوجه التماثل أو االختالف بني التنظيمات اليت يتم املقارنة بينهاالدراسة اليت تساعد على الت
  .)296، ص1975: علي السلمي. (إىل التعرف على العوامل املؤدية إىل هذا التماثل أو االختالف

حجم : وقد حاول بعض العلماء تصنيف التنظيمات على أساس بعض املعايري أو احملكات املختلفة مثل
لتنظيمات وأهدافها، ووظائف التنظيمات، والتكنولوجيا، وبناء التنظيم، واملستفيد األول من أنشطة التنظيم، ا

ويف هذا الصدد . ودرجة القوة والضبط التنظيمي، وأسباب االنتماء إىل التنظيم، أو على أساس عالقات االمتثال
  .علماءوفقا لتصنيفات بعض ال. سيتم عرض أربعة أنواع من التنميطات

  :تنميط التنظيمات على أساس عالقات االمتثال
منوذجا لتنميط التنظيمات قائما على أساس عالقات االمتثال، أي على  A. etzioni "إتزيوين"لقد وضع 

ا أعضاء املستوى التنظيمي األدىن يف مواجهة السلطة داخل التنظيم   .أساس الطريقة اليت يتصرف 
أمناط من السلطة يقابلها ثالثة أمناط من االمتثال فهناك منط السلطة القهرية الذي  ويرى إتزيوين أن هناك ثالثة

وهناك منط السلطة الذي يستخدم املكافآت ويقابله منط . يستخدم العقاب البدين ويقابله منط االمتثال االغرتايب
كافآت الرمزية ويقابله منط االمتثال احلسايب أو النفعي، وأخريا هناك منط السلطة الذي يستخدم اإلقناع وامل

وهذه األشكال الثالثة من عالقات االمتثال هي األشكال الشائعة  اليت يتكرر حدوثها من . االمتثال األخالقي
  .)23، ص2004: حسني عبد احلميد أمحد رشوان. (الناحية العملية بالنسبة لغريها من عالقات االمتثال

التنظيمات حسب عالقات االمتثال إىل ثالثة أمناط على النحو بتصنيف " إتزيوين"ويف ضوء ما سبق، قام 
  :التايل

وهي تلك التنظيمات اليت تفرض العضوية فيها على األفراد بالقوة، ومن  :التنظيمات القهرية أو الملزمة  -أ 
 .أمثلة هذه التنظيمات السجون، ومستشفيات األمراض العقلية

يتم إنشاؤها من أجل حتقيق أهداف وفوائد عملية، ومن وهي تلك التنظيمات اليت  :مات النفعيةيالتنظ  - ب 
 .أمثلتها التنظيمات الصناعية والتجارية، واجلامعات

م احلرة :التنظيمات االختيارية  -ج  ا بإراد ا األفراد باختيارهم ويرتكو . وهي تلك التنظيمات اليت يلتحق 
 .النوادي وأماكن العبادة: ومن أمثلة هذه التنظيمات
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التنظيمات النفعية تقع يف مركز متوسط بني التنظيمات القهرية والتنظيمات االختيارية، وذلك نظرا ونالحظ أن 
ا ال تعترب اختيارية متاما وهذه األمناط الثالثة من . ألن العضوية يف هذه التنظيمات ال تعترب إجبارية متاما، كما أ

ع تنظيم معني بني أكثر من منط من هذه األمناط التنظيمات ال توجد دائما مستقلة عن بعضها البعض، فقد جيم
   ).9ص: طلعت إبراهيم لطفي. (التنظيمية السالفة الذكر

  :تنميط التنظيمات على أساس المستفيد األول من األنشطة التنظيمية
من : بوضع تنميط للتنظيمات على أساس سؤال بسيط مؤداه W.R. Scoh ، وسكوتP.M. Blou قام بالو

من املستفيد األول من األنشطة التنظيمية؟ وطبقا لإلجابة على هذا السؤال السابق مت تقسيم املستفيد؟ أي 
  :التنظيمات إىل أربعة أمناط على النحو التايل

وفيه يكون املستفيد األول من أنشطة التنظيم هم األعضاء، ومن أمثلة هذه  :تنظيمات المنفعة المتبادلة   -أ 
وجند أن املشكلة . واالحتادات، والنوادي، واهليئات املهنية، والتنظيمات الدينيةاألحزاب السياسية، : التنظيمات

األساسية اليت تواجه هذه التنظيمات، هي مشكلة ضبط سلوك األعضاء داخل هذه التنظيمات اليت تعترب فيه 
  .العضوية اختيارية

دف إىل وفيها يكون املستفيد األول هم املالك يف املصانع، وشرك :تنظيمات العمل  - ب  ات التأمني اليت 
ومن أهم . حتقيق األرباح عن طريق احلصول على أكرب عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة وكذلك جند البنوك

  .وبتكلفة قليلة. املشكالت اليت تواجه هذه التنظيمات هي كيفية حتقيق األهداف باحلصول على أكرب عائد
املستشفيات ومؤسسات الرعاية : العمالء، ومن أمثلتها وفيها يكون املستفيد األول هم :تنظيمات الخدمة  -ج 

ومن املشكالت األساسية يف هذه التنظيمات هي رفع مستوى الكفاءة املهنية للعاملني يف . االجتماعية، واملدارس
 .هذه التنظيمات حىت ميكنهم االرتفاع مبستوى الرعاية اليت تقدم للعمالء

ملستفيد األول من أنشطة التنظيم هو اجلمهور بوجه عام، ومن وفيها يكون ا :تنظيمات المصلحة العامة  -د 
التنظيمات العسكرية، وتنظيمات الشرطة واإلطفاء، وجند أن مثل هذه التنظيمات تعمل حتت رقابة : أمثلتها

ا حىت ميكنها إشباع احتياجات اجلمهور حسني عبد احلميد أمحد . (اجلمهور، لذلك جيب أن تعمل على رفع كفاء

 .)24، 23، ص ص2004: رشوان
ومن أوجه النقد اليت ميكن أن توجه هلذا التنميط السابق، أنه قد يكون من الصعب حتديد املستفيد األول أو 

  .لذلك قد يصعب أحيانا استخدام مثل هذا التنميط. األساسي من األنشطة اليت يؤديها التنظيم
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  :تنميط التنظيمات على أساس التكنولوجيا
 "جوان ودوارد: "العلماء الذين حاولوا تنميط التنظيمات على أساس التكنولوجيا املستخدمة فيهاومن أهم 

Joen woodwardروبرت بلونز"، و" R. Blauer .وجيمس تومبسون J. Thompson . وعلى سبيل املثال قامت
لصناعية على أساس درجة ودوارد بدراسة ملائة مصنع من املصانع الربيطانية، مث قامت بتنميط هذه التنظيمات ا

  :التعقيد يف التكنولوجيا املستخدمة فيها إىل ثالثة أمناط على النحو التايل
وفيها يتم اإلنتاج بالوحدة ويكون اإلنتاج قليال  :التنظيمات الصناعية التي تستخدم التكنولوجيا البسيطة  -أ 

 .من حيث الكمية
وجند أن مثل هذه التنظيمات تعتمد على خطوط  :التنظيمات التي تستخدم عمليات اإلنتاج الكبير  - ب 

 .، إلنتاج كميات ضخمة من الوحدات اإلنتاجية، مثل التلفزيون والسياراتAssembly linesالتجميع 
ويف هذه التنظيمات تكون : التنظيمات الصناعية التي تستخدم العمليات اإلنتاجية بالغة التعقيد  -ج 

أنه " وودوارد"وتبني . يف التنظيمات اليت تعمل يف صناعة تكرير البرتولالعمليات اإلنتاجية مستمرة، ويتمثل ذلك 
. كلما زادت درجة التعقيد الفين داخل التنظيمات الصناعية زاد عدد املستويات اإلشرافية واخنفضت تكلفة العمل

 .)15ص: طلعت إبراهيم لطفي(
ية يف اإلنتاج تعترب من احملددات األساسية قد كشفت أن التكنولوجيا والطرق الفن" وودوارد"وعلى الرغم من أن 

ال، نظرا ألنه يقتصر على  للبناء التنظيمي، إال أنه مما يؤخذ عنها يف هذا التنميط أنه يعترب ضيقا من حيث ا
كما أن بعض الدالئل تشري . تنميط التنظيمات الصناعية فقط دون غريها من التنظيمات األخرى غري الصناعية

  .اليت توصلت إليها ليست صحيحة يف كل الثقافات إىل أن النتائج
  :تنميط التنظيمات على أساس وظائفها

الشروط أو  T. Parsons تأثر بعض املهتمني بشؤون التنظيم بالتحليل البنائي الوظيفي، وما أطلق عليه بارسوتر
 املواءمة: املتطلبات هي املتطلبات الوظيفية أساسية بتعيني على كل نسق أن يواجهها إذا أراد البقاء، وهذه

Adaptationوحتقيق اهلدف ، Goal-Attainment ،والتكامل Integration ، والكمون أو الضبط أو خفض
يضمن هلا التحقيق إذا ما  وعلى التنظيم بوصفه نسقا اجتماعيا أن يواجه هذه املتطلبات، وأن ، Latoneyالتوتر 

  .)17ص: طلعت إبراهيم لطفي. (أراد حتقيق وظائفه
. ويف ضوء املتطلبات الوظيفية السالفة الذكر حاول بعض العلماء تنميط التنظيمات على أساس وظائفها

فشكل التنظيم تتم رؤيته كما حيدده الدور الذي يلعبه بالنسبة للنسق االجتماعي ككل أكثر مما حتدده أهداف 
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وعلى ذلك ميكن . التبوء باستجابة التنظيموإذا أمكن حتديد حاجات النسق اليت يشبعها، فإنه ميكن . أعضائه
  :تصنيف التنظيمات على أساس وظائفها إىل أربعة أمناط على النحو التايل

دف إىل حتقيق التكيف  -أ   .ومن أمثلتها تنظيمات العمل: التنظيمات اليت 
 .ومن أمثلتها التنظيمات العسكرية: التنظيمات اليت تواجه متطلب حتقيق اهلدف  - ب 
دف إىل التكاملالتنظيمات   -ج   .ومن أمثلتها املستشفيات: اليت 
دف إىل ضبط أو خفض التوتر  -د  دف إىل حمافظة : التنظيمات اليت  ومن أمثلتها التنظيمات الدينية اليت 

 .)23، 22، ص ص1980: دافيد سيلفرمان(. على أمناط القيم األساسية
ال بالرغم من أن هذه التصنيفات السالفة الذكر فيما خيص التن ظيم تبقى من أهم التصنيفات يف هذا ا

ا ركزت على الزوايا املهمة يف أي تنظيم، إال أن هذه التصنيفات ال ختلو من وجود بعض القصور فيها  باعتبار أ
ويتعلق بعدم إعطائها األمهية الالزمة للجانب الثقايف للتنظيم، إذ أن أي تنظيم ال حيتوي على العامل املادي وآخر 

وبالتايل صار من املهم احلديث عن . بل هناك جانب ثقايف أيضا يوجد إىل جانب هذين العاملني. فقط البشري
  .وأخرى أقل منها. تنظيمات ذات ثقافة عالية

  :عناصر التنظيم :اانيث
عند بناء هيكل تنظيمي جديد أو عند حماولة استقصاء األعراض البيئية هليكل تنظيمي قائم، فإن األمر يتطلب 

  :الدارس أو احمللل االهتمام  ودراسة عدد من العناصر هيمن 
  :تصميم أو بناء المهام الفردية -1

إن املهمة الفردية هي أصغر العناصر اليت يبىن حوهلا اهليكل التنظيمي، ويتم الوصول إليها بتقسيم العمل، 
ا بكفاءة وأحد املؤثرات اهلامة يف عملية  .وتوزيع الواجبات، والبد أن تصمم حبيث ميكن لشاغليها القيام بواجبا

التصميم وهي حتديد درجة التخصص املطلوب يف املهمة وشاغلها، ألن درجة التخصص هلا آثارها االقتصادية 
والنفسية، وينبغي أن ال تكون درجة ختصص املهام أكرب أو أقل من الالزم، فالكثري من مشاكل بناء التنظيمات 

راض السيئة للهياكل التنظيمية القائمة يرجع إىل غياب الدرجة املناسبة واملثالية اجلديدة، كما أن الكثري من األع
  .)285، ص2002: علي الشرقاوي. (للتخصص

من هذا املنطلق يتضح أن البناء التنظيمي هو اهليكل الرمسي للعالقات بني الوظائف واألعمال، ويتضمن هذا 
لذلك . ، األهداف، القواعد، السلوك التنظيمي، التغري، الصراعاهليكل عددا من املتغريات مثل االتصال، الرقابة

م الوظيفية واجتاهات انسياب  يكون البناء التنظيمي عبارة عن أسلوب توزيع األفراد بني األعمال وحتديد عالقا
و فالبناء التنظيمي األفضل هو ذلك البناء الذي يعكس تصنيفا وترتيبا جيدا لألنشطة . السلطة واملسؤولية
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مدى تناسبها مع قدرات ودوافع (األعمال، ويعاون يف التنسيق بينهما من خالل خلق نظام من األدوار التنظيمية 
  .)171، ص2002: علي غريب وآخرون. (ذات العالقات التبادلية )األفراد

  :تكوين الوحدات التنظيمية -2
إىل درجة التخصص املثالية، ومن  إن عملية تصميم املهام الفردية هي عملية حتليلية اهلدف منها الوصول

الطبيعي بعد هذه العملية أن يتم تصنيف أو جتميع املهام اليت مت تصميمها، على حنو حيقق التعاون أو التجانس 
ويتم جتميع املهام يف وحدات والوحدات يف وحدات أكرب، وهكذا حىت يتكون لدينا جمموعة من الوحدات .بينها

هليكل التنظيمي، ولكن هذا التجميع البد أن حتكمه معايري أو أسس معينة كاألساس النهائية تشكل فيما بينها ا
  .)286، ص2002: علي الشرقاوي. (اخل...الوظيفي أو اجلغرايف

هكذا تنتهي الصناعة بأن تبدو كشبكة واسعة حتتضن وحدات مرتابطة، ال ميكن فهم حجم وبنية كل وحدة 
وضح لنا إحصاء املؤسسات، من وجهة النظر هذه، مغىن الوحدات منها إال ضمن إطار النظام بأكمله، وي

أي التأثريات اليت لبنية املشاريع على الذي تستخدمهم، ومثة يف الواقع، . االجتماعي والتقين، بشكل ضئيل جدا
 مقابل الرتابط التقين واالقتصادي، اتصال بشري واجتماعي جاري، وهو أحيانا تعاون وأحيانا أخرى تنافس، إال

موعات الصناعية الضخمة اليوم   .)457، ص1985: فردمان، ب، فاضل. ج.. (أنه ينعش ا
  :نطاق اإلشراف -3

إن نطاق اإلشراف هو العنصر الثالث من العناصر اليت ينبغي التعامل معها سواء عند بناء هيكل تنظيمي 
 الواقع هو نطاق اإلدارة وهو يشري جديد أو عند دراسة اآلثار السيئة هليكل تنظيمي قائم، ألن نطاق اإلشراف يف

وهذا العدد يعترب مسؤوال ليس فقط عن . إىل لذلك العدد من املرؤوسني الذي جيب وضعه حتت إشراف كل رئيس
حتديد اهليكل التنظيمي ولكنه أيضا مسؤوال عن حتقيق فاعلية اإلدارة فهناك دائما قيود وحدود على مقدرة الرئيس 

  .)286، ص2002: على الشرقاوي. (يه واإلشرافعلى ممارسة عملية التوج
  :المركزية والالمركزية -4

الالمركزية املطبقة، وهو أمر يتطلب هنا  إن العنصر األخري الذي يتأثر به اهليكل التنظيمي هو درجة املركزية أو
  .دراسة مفهوم تفويض السلطة

بواسطة الغري، إذ ليس من املتصور أن فتفويض السلطة من الرتتيبات اليت جيب استخدامها لتنفيذ األشياء 
ا دون أن يتوافر هلم سلطات ختول هلم احلقوق والسيطرة على  نعهد لشاغلي املهام مبسؤوليات يلتزمون بالوفاء 

األمر الذي يتطلب حتديد الدرجة اليت يسمح عندها . أعماهلم ومعىن ذلك أن ترتبط احلقوق بالواجبات أوال
  .)287، ص2002: علي الشرقاوي. (درجة املركزية أو الالمركزيةبتفويض السلطة أو حتديد 
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حيث تؤدي املركزية املفرطة إىل عيوب ومساوئ تقلل من كفاءة استخدام هذه املركزية وعلى املديرين أن يوازنوا 
 ،وتظهر هنا الالمركزية كحل جيب إتباعه. بني استخدام املركزية يف جانب واستخدام الالمركزية يف جانب آخر

. منح مزيد من السلطات واحلق يف اختاذ القرار إىل مستويات أدىن تنظيميا Decentralization وتعين الالمركزية
  ).81ص: أمحد ماهد(

ا تقنية بالدرجة األوىل وما ميكن مالحظته على هذه العناصر،  هذه العناصر اليت مت التطرق إليها، الشك وأ
مل متاما العنصر الثقايف داخ ا     .ل التنظيم وال تتطرق إليه كأحد العناصر املكونة للتنظيمأ

  :مبادئ التنظيم: ثالثا
ا عند إقامة التنظيم وهذه املبادئ هي   :يتفق الكتاب واملمارسون على عدد من املبادئ اليت يسرتشدون 

  :مبدأ تحديد األهداف  -أ 
به ألن األهداف هي اليت تبني جيب أن يتم حتديد األهداف اليت يسعى إليها املنظمة وكذلك التمسك 

فتحديد األهداف يؤدي إىل تنمية اخلطط وتركيز . الواجبات املطلوب تنفيذها، وبذلك حتدد املسؤوليات التنظيمية
  .)284، ص2002: على الشرقاوي. (طلوبةاجلهود، وتوجيه التنظيم حنو النهايات امل

ث يتم مبوجبها حتديد االجتاهات املختلفة فتحديد األهداف الواضحة يف أمهيتها خطة يف التخطيط، حي
للعمل، مما جيعل األفراد القائمني على عملية التنفيذ على بصرية منها، فسيكون السبل املؤدية إىل حتقيق األهداف 
ويصححون مسارهم حنوها كلما وجدوا احنرافات يف األعمال اليت تبعدهم عن حتقيق اهلدف، وحتقيق مجيع 

  .)60، ص2006: صاحل بن نوار. (لنجاح العملاألهداف هو املقياس 
  :مبدأ تقسيم العمل  - ب 

إذ جيب تقسيم األعمال إىل أبسط العناصر املكونة له، وذلك حىت ميكن التعرف على العناصر الرئيسية 
، 2002: علي الشرقاوي. (والثانوية فيه، ويساعد تقسيم العمل على حتقيق وفورات التخصص بأنواعها املختلفة

  .)284ص
فقد رأى فايول أن تطبيق مبدأ تقييم العمل يالئم مجيع األعمال اليت تشمل على جمموعة معينة من األفراد 
واليت تتطلب قدرات متنوعة دون استثناء، مما يسمح بتخفيض عدد األهداف اليت جيب أن يرتكز عليها انتباه 

 ،اد واجلماعات اليت تعمل داخل املشروعوجمهود الفرد، والذي سيؤدي إىل إمكانية حتقيق أفضل استخدام لألفر 
ألن الفرض الرئيسي من تطبيق هذا املبدأ هو حتسني أداء العامل ورفع إنتاجية األفراد وذلك عن طريق نفس مقدار 

  .)62، ص2006: صاحل بن نوار. (اجلهد املبذول
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  :مبدأ الوظيفة -ج 
يس حول األفراد الالزمني ألداء هذه ويعين ذلك أن يتم بناء التنظيم على أساس األنظمة واألنشطة، ول

: علي الشرقاوي. (الوظائف، ألن عمر األفراد حمدود مبدى زمين معني، أما الوظائف فعمرها ميتد مع حياة املنظمة

  .)284، ص2002
قد جعل من متغري التعقيد أن التباين كأحد متغريات البناء التنظيمي، ويستخدم " حممد علي حممد"وجند بأن 

. املتغري لإلشارة إل تعدد وتباين األنشطة التنظيمية والوظائف واألقسام على مستويات رأسية وأفقية خمتلفةهذا 
  .)303، ص2003: حممد علي حممد(
  :مبدأ تحديد المسؤولية  -د 

جيب أن حتدد مسؤولية املرؤوس أمام رئيسه املباشر عند استخدام السلطة املفوضة، إذ ال ميكن للرئيس أن 
فاملسؤولية ال تفوض، أي ال جيوز أن يتخلص . مسؤوليته عن األنشطة التنظيمية اخلاصة باملسؤولنييتهرب من 

  .)285، ص2002: علي الشرقاوي. (الرئيس من مسؤوليته باإلدعاء بأن اخلطأ هو خطأ املسؤولني
. إىل بعض معاونيهوتفويض السلطة مبدأ يتم مبوجبه قيام املدير أو الرئيس بنقل جانب من أعبائه ومسؤولياته 
فإن الرئيس هنا . فعندما ينقل الرئيس إىل املرؤوس حق اختاذ القرارات اليت من سلطة الرئيس أن يتخذها بنفسه

ميارس تفويض السلطة، أما املسؤولية فال تفوض ألن الرئيس يظل مسؤوال عن نتائج أعمال وتصرفات من فوضهم 
  .)173ص، 2002: علي غريب وآخرون. (بإجناز عمل معني

  :مبدأ تساوي السلطة والمسؤولية  -ه 
وهذا األمر ال . جيب أن تتناسب السلطة واملسؤولية ألن السلطة كحق البد أن تتناسب مع املسؤولية كواجب

  .)285، ص2002: علي الشرقاوي. (فالسلطة ضرورية إلجناز املسؤولية. حيتاج إىل تأكيد
التوزيع والرتتيب املنظم لألفراد الذين يعملون لتحقيق أهداف وعلى ذلك جند أن هناك من يعرف التنظيم بأنه 

حمددة يف ضوء توضيح اختصاص ومسؤولية كل منهم، أي أن التنظيم يساوي التوزيع والرتتيب املنظم لألفراد 
  .)170، ص2002: علي غريب وآخرون( .واألنشطة زائد حتديد نطاق االختصاص واملسؤولية واألهداف احملددة

  :ة اإلشرافمبدأ وحد  -و 
ويقتضي بأن يتلقى الفرد تعليماته من رئيس إداري واحد، حىت ميكن حتديد خطوط االتصال، والعالقات 

وحتديد املسؤولية عند اإلجناز، ويؤدي مراعاة هذا املبدأ إىل منع االحتكاك، وضمان اإلحساس . التنظيمية
  .)285، ص2002: علي الشرقاوي. (باملسؤولية الشخصية
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ث متوافر حول مستويات السلطة يف التنظيم ونطاق اإلشراف، ويشري املصطلح األول إىل التباين فهناك ترا
الرئيسي داخل املنظمة أي تدرج مستويات الرئاسة واإلشراف، بينما يستخدم مصطلح نطاق اإلشراف لإلشارة 

  .)304، ص2003: دحممد علي حمم. (إىل عدد األشخاص الذين يقعون حتت إشراف رئيس أو قائد رمسي معني
  :مبدأ نطاق الرقابة  -ز 

ويعين هذا املبدأ أن يتحدد عدد املرؤوسني اخلاضعني إلشراف رئيس إداري واحد حبيث ال يكون هذا العدد  
  .)285، ص2002: علي الشرقاوي. (كبريا جدا، أو يكون صغريا جدا

وينقسم نطاق اإلشراف إىل . يةفعدد املرؤوسني األفراد الذين يستطيع مشرف أو مدير أن يشرف عليهم بفعال
ـــ. املتسع والضيق: نطاقني شخص، إال أن النظريات  11 ورغم أن النظريات الكالسيكية حتدد هذا النطاق ب

احلديثة تربطه بعدد من العوامل مثل طبيعة العمل، قدرة املشرف أو املدير، خربة ومهارة املرؤوسني، طبيعة املؤسسة 
باإلضافة إىل ذلك يربط املختصون ضيق نطاق اإلشراف باهليكل . اإلدارية املتبعةوجماالت عملها، واألساليب 

  .)173، ص2002: علي غريب وآخرون. (التنظيمي الطويل، واتساع نطاق اإلشراف باهليكل التنظيمي املسطح
  :مبدأ ديناميكية التنظيم -ح 

تسمح بالتجاوب مع التغريات اليت ويشري هذا املبدأ إىل ضرورة أن تتجدد عناصر ومكونات التنظيم بطريقة 
  .)285، ص2002: علي الشرقاوي. (وتسمح يف نفس الوقت للتنظيم أن ينمو بطريقة متوازنة. حتدث يف البيئة

وتغريت صورة العضوية، وتغري البناء . فكلما منت املنظمة يف احلجم والتعقيد، ظهرت أقسام جديدة
ترك العمل و الصراع التنظيمي، واملرونة التنظيمية اليت حتدد : يف التنظيم هيواملتغريات املرتبطة بالتغري . التكنولوجي

درجة تكيف املنظمة مع التغريات الداخلية، وكذا التوافق مع التغريات اخلارجية، إضافة إىل النمو التنظيمي، والتتابع 
  .)306، ص2003: حممد علي حممد. (اإلداري والتكنولوجيا

  :أشكال التنظيم :رابعا
  .بأن للتنظيم شكلني ومها موجودان يف كل مؤسسة مهما كانت طبيعة نشاطها" عبد الرمحن بوزيدة"يرى 

  :التنظيم الرسمي  -أ 
يشمل أهداف ومهام التنظيم وإجراءات االتصال واملتابعة للوصول إىل هذه األهداف وجعل نسق من املقاييس 

  .)Bouzida(A) : 1992. P 62. (نشاطاتلتطوير هذه النشاطات وأخريا تنسيق وإدماج جمموع هذه ال
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الوحدات اليت تقام بصورة : "ويف هذا الصدد يعرف الباحث حسان اجلياليل التنظيم الرمسي على أنه يقصد به
مقصودة لتحقيق أهداف حمددة وال تقوم هذه الوحدات بوظيفتها إال إذا اتبعت نوعا من التنظيم نستطيع من 

هودات وتقييم العمال من خالهلافالتنظ...خالله حتقيق أهدافها   .)18، ص1982: حسان اجلياليل". (يم الرمسي جيمع ا
مجاعة منظمة على مستوى عال، تتمتع بأهداف واضحة : "ويعرف قاموس علم االجتماع التنظيم الرمسي بأنه

  .)312، ص1995: حممد عاطف غيث". (وقواعد ولوائح مقررة رمسيا، ونسق األدوار احملددة
فمثال قد يعمل . حاق العاملني بأعمال معينة يف منشأة ما، جيد كل فرد نفسه عضوا يف مجاعة رمسية معينةفبالت

وهذه اجلماعة الرمسية عليه . يف قسم املشرتيات أو يف قسم املخازن أو السكرتارية أو يف قسم اإلنتاج أو يف غريه
  .)256: لي أمحد علي وآخرونع. (أن حييا فيها ويتعامل معها معظم وقت يوم العمل الرمسي

سلوك  فالتنظيم الرمسي تنظيم موضوعي، يقوم على جانبني، ويتعلق اجلانب األول، باختاذ موقف  بالذات، أو
 Margénal أما اجلانب الثاين فيقوم على الرقابة على السلوك والقهر، واملسامهة اهلامشية. حمدد، أو تصرف معني

Contribution  وظيفة الفاعلية والكفايةاليت يكون هلا Efficiency  اليت ترتبط بإشباع حاجات األفراد، وهكذا
داخل التنظيم الرمسي، وبذلك يقوم كل تنظيم رمسي على الوالء والتضامن، وقوة  Equilibrium يتحقق التوازن

  .)256ص: قباري حممد إمساعيل. (متاسك الروح املعنوية
على أساس الوظائف اليت يؤديها األعضاء واملراكز اليت  Formal Organization ويقوم التنظيم الرمسي

ا داخل املنظمة أو املؤسسة، فنجد أن سلوك كل عضو يف املنظمة حيدده مركزه الرمسي والعالقات الرمسية  يشغلو
  . )28ص: طلعت إبراهيم لطفي. (ويشرتك أعضاء اجلماعة الرمسية يف آداء نفس العمل أو يشغلون نفس الوظيفة

ا  Organization وميكن تعريف املنظمة ا جمموعة من املوظفني يعملون معا لتحقيق هدف مشرتك أي أ بأ
الوحدة املتكاملة سواء كانت صغرية أو كبرية، مستقلة أو متفرعة عن وحدة كربى تضمها وغريها من الوحدات 

ونالحظ وجود الكثري منها يف حياتنا . واملنظمات كثرية ومتعددة. األخرى يف سبيل حتقيق غاية أو هدف أكرب
فهناك املنظمات التعليمية والصحية . اليومية إذ تقوم بتقدمي اخلدمات واإلشراف على كثري من جوانب احلياة

إبراهيم عبد . (واملنظمة قد تكون وزارة، أو مصلحة، أو دائرة، أو مؤسسة أو شركة. واالجتماعية واالقتصادية، وغريها

  .)241، ص1993اهللا املنيف، 
واملنظمة، تتميز، دون شك، بشبكة من الوظائف اليت يفرتض كل منها مهمات حمددة أي نوعا من تقسيم 

. العمل، كما يفرتض أيضا هدفا يصرب إليه أعضاؤها املتضامنون للقيام مبجموعة من املهمات احملددة واملقسمة
ذا املعىن،  ). برنارد(وهذا حسب ". صية متناسقة بوعيجمموعة نشاطات أو جمهودات شخ"فتكون املنظمة 

ا ويذهبون ليحل حملهم آخرون . وشبكة الوظائف اليت تشكل املنظمة تستمر حني يرتكها أولئك الذين يشغلو
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فاملؤسسة الصناعية الكربى والبنك أكانت متوفرة له عدة فروع أم ال واإلحتاد، وجمموعة احملالت ذات السعر 
ى أن مثة منظمات هدفها غري اقتصادي، كاجليش الذي يقدر من الناحية الوطنية، أو عل. املوحد، كلها منظمات

  .)33، ص1985: نافيل. ب.فريدمان . ج. (من خالل الوحدات اليت تؤلفه
تقسيم العمل بني املوظفني ذوي التأهيل : يتميز خباصيتني مها Etzioni )إتزيوين(والتنظيم الرمسي حسب 

وهو يعتقد بأن التنظيم الرمسي منوذج من املفروض أو تؤسس . وكذا يتميز بسلطة تسلسليةالعايل، وبني املنفذين، 
  .)Etzioni : 1971, P34. (عليه املنظمات

ج (حيث يقول . هذا وقبل احلديث عن التنظيم يف املؤسسة الصناعية البد لنا من حتديد مفهوم الصناعة
ق واستعمال األدوات، وهذا يكلف وقتا وجهدا ولكنه يرد  الصناعة هي فن تنسي: "يف هذا الصدد بأن) فريدمان

  .)Durand (c) : 1978, p15". (كذلك إنتاجا ورحبا، وتكون الصناعة على تقاطع النشاط التقين والنشاط االقتصادي
إن رجل الصناعة ينسق املوارد اليت تتوفر له، وحيول املواد : "ويواصل يف حتديده لرجل الصناعة حيث يقول

وهو يفكر مبنفعة هذا التنسيق وقيمة استعماله وخاصة قيمته ... ية بواسطة األدوات اليت حيصل عليهااألول
  ".التبادلية

يتضح بأن انتهاج التصنيع يكون بغرض الوصول إىل هدف معني كتحقيق ) ج فريدمان(وعلى ضوء ما قاله 
الصناعة حياول تنظيم وسائل اإلنتاج من مواد ويف سبيل ذلك فإن رجل . منفعة أو حتسني اإلنتاجية أو ما إىل ذلك

  .أولية، اآلالت، وقوى عاملة وغريها بكيفية ما، لكي يصل إىل أعلى درجة من املنفعة
التنظيم الصناعي بأنه النسق من القواعد واملعايري اليت حتدد الصفة اليت  C. Durand ويف هذا اإلطار يعرف

إذن فاإلنتاج هو عملية خمططة تتطلب دراسات عميقة ودقيقة مبا أنه . ةيكون عليها اإلنتاج يف املؤسسة الصناعي
   .هدف املؤسسة الصناعية

هو تنسيق اجلهود املشرتكة بطريقة تسمح للمؤسسة بالوصول إىل  J.C. compion هلذا فإن دور التنظيم حسب
   .)compion (g.i) : 1996, p284( .توازن ليس مؤقت وإمنا دائم

ذا ميكن الوص جمموعة التصورات النظرية : ول إىل التعريف التايل حول التنظيم الصناعي والذي مفاده أنهو
وهذا التصور يطبق واقعيا طبق طبيعة . املتعلقة بكيفية تسيري املؤسسة الصناعية ألجل حتقيق األهداف املسطرة

  .النشاط الذي تضطلع به املؤسسة
ا التنظيم الصناعي وهيهذا وقد حدد طلعت إبراهيم لطفي جمموعة من اخل : صائص اليت يتميز ويضطلع 

  .)26، 25ص ص: طلعت إبراهيم لطفي(
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تقسم وتوزع نشاطات التنظيم على األوضاع املختلفة فيه يف ضوء القواعد أو القوانني أو التنظيمات اإلدارية،  -1
االختصاصات هي حبيث يكون لكل موظف جمال حمدد من االختصاصات الرمسية، ويدرك املوظف أن هذه 

 .واجباته الرمسية اليت يلتزم بأدائها
م الرمسية وحبيث ينظم العمل  -2 البد من وجود قانون ينظم إصدار األوامر إىل املوظفني كي يقوموا بواجبا

بصورة عامة والشك أن هذه القوانني تعمل على التنسيق بني األنشطة املختلفة كما جتعل العمليات اليت تتم 
 .مستمرة مهما حدث من تغري يف التنظيم مما يؤدي إىل حتقيق االستقرار داخل التنظيم داخل التنظيم

تقوم السلطة العليا بتعيني األفراد الذين تتوافر لديهم املؤهالت واخلربة املناسبة عن طريق إجراء اختبارات  -3
م للتعبري عن إرادة الناخب  .نيخاصة، ويستثىن من ذلك كبار املوظفني الذي مت انتخا

لكل وضع أو وظيفة سلطة حمددة، ولكنها ختتلف عن بعضها البعض من حيث ماهلا من سلطات، وترتتب  -4
هذه الوظائف يف شكل هرمي، فكل موظف يشغل وضعا إشرافيا ميارس سلطة على املوظفني الذين يرأسهم، وهو 

ويتطلب ذلك ضرورة توضيح . يهبالتايل مسؤول أمام رئيسه عن قراراته وأفعاله فضال عن قرارات وأفعال مرؤوس
 .جمال سلطة الرؤساء على مرؤوسيهم

تفصل البريوقراطية بني امللكية واإلدارة، وتفصل النشاط الرمسي للموظف عن حياته اخلاصة كما تفصل  -5
 .األموال واألدوات العامة عن املمتلكات اخلاصة للموظف

 .ى املديرين التنفيذيني كما ينطبق على املوظفنيتتطلب البريوقراطية تدريبا متخصصا، وينطبق هذا األمر عل -6
 .يتطلب أداء النشاط الرمسي قدرة املوظف الكاملة على أداء العمل، بغض النظر عن الوقت احملدد له -7
جيب على املوظف أن ال يستغل وظيفته أو يتبادل اخلدمات مع زمالئه من املوظفني، ألن معىن أداء الوظيفة  -8

 .ام بالتزام خاص حنو اإلدارة يف مقابل احلصول على مورد للرزقهو أن يقبل املوظف القي
يستمر املوظف مدى حياته يف البريوقراطية العامة واخلاصة على السواء، غري أن هذا يشري إىل حق املوظف  -9

 يف ملكية وظيفته، كما حيصل املوظف على بعض االمتيازات القانونية اليت كما أن التنظيمات املعاصرة تتميز هي
 ).131، 2008: عمار بوحوش: (يلي األخرى مبجموعة من اخلصائص واليت ميكن ذكر بعضها فيما

والذي حتدد وفقه تقاسم السلطات واملسؤوليات كل حسب اختصاصه وما هو حنول له  :التسلسل اإلداري  -أ 
 .من سلطات وذلك من خالل توزيعها بصورة مدروسة

اعد والقوانني بتسهيل القيام بالواجبات، وهذه القوانني حيث تعمل هذه القو  :قوانين وقواعد الوظيفة  - ب 
 .والقواعد هي اليت يبىن عليها العمل ويتعود األفراد على إتباعها يف كل عمل يقومون به
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. وذلك ألجل التأكد من مدى مطابقة اخلطط املوضوعة وطرق تنفيذها وحتقيق األهداف :القيام بالمراقبة  -ج 
 .لة األخطاءوذلك جلل تصحيح األوضاع يف حا

واملقصود من ذلك استعمال كلمات  :استعمال مصطلحات متعارف عليها تسهل العمل في المهنة  -د 
متعارف عليها تساعد على حتسني العالقات بني اإلداريني والفنيني وحتقيق التعاون املثمر بينهم بغية حتقيق 

 .خمتلف الفاعلني األهداف املسطرة وال يكون ذلك إال بإيصال املعلومات بشكل دقيق بني
وذلك من خالل االستعانة بأصحاب املعرفة الفنية اليت ختلق  :االعتماد على الخبراء المؤهلين مهنيا  -ه 

 .خصوصا الباحثة عن التميز والكفاءة. الدعم والقوة ألية منظمة
األخرى أما فيما خيص منظمات املعرفة كمنظمات تقوم على االستخدام األمثل للمعرفة فهي تتميز هي 

  .)123، 2002: علي السلمي: (باخلصائص التالية
 .إتباع منهجية البحث العلمي وطرق التفكري املنظومي كأساس يف التفكري، والتخطيط واختاذ القرارات -
احلرص على تنمية الرتاكم املعريف، من خمتلف املصادر الداخلية واخلارجية والتحديث املتواصل للمعرفة املتاحة،  -

 .إلجيايب مبصادر املعرفة األهم بالنسبة لألنشطة املنظمة وأهدافهاواالتصال ا
تزايد أمهية األنشطة املعرفية ذات القيمة املضافة األعلى، واليت تستثمر يف بناء وتنمية الكفاءات احملورية، حيث  -

 .تستغل يف رفع عوائد األنشطة يف سلسلة القيمة للمنظمة
مة بقدر ما يتمتعون به من معارف، وتتناسب الصالحيات واإلمكانيات حتديد مواقع العاملني يف هيكل املنظ -

م املعرفية  .املوفرة هلم مع أمهية ختصصا
وبسهولة وكفاءة عمليات تبادل وتداول املعرفة بني قطاعات . تزايد إمكانيات وفرص إنتاج وتنمية املعرفة داخليا -

 .ومستويات املنظمة املختلفة
اإلبداع، االبتكار، تطوير املنتجات واخلدمات، واجتاه العاملني إىل املشاركة  ارتفاع معدل وسرعة عمليات -

م مما يزيد من قدرة املنظمة التنافسية م ومبتكرا من النقل أو الفصل التعسفي،  هحتمي. الفعالة بتقدمي مقرتحا
من الوظائف الدنيا األقل وعلى التعويض املايل املنتظم يف صورة مرتب ومعاش للشيخوخة، كما أن املوظف ينتقل 

  .مرتبة إىل الوظائف العليا، على أن تتم الرتقية على أساس األقدمية أو الدرجات اليت حتصل عليها يف االختبار
 :التنظيم غير الرسمي  - ب 

يتخذ مفهوم التنظيم غري الرمسي عدة تعاريف حسب الدراسات اليت أقامها عدة باحثني من خمتلف فروع 
ديناميكية بريوقراطية، والبعض اآلخر يصفه بأنه البناء : لماء االجتماع فالبعض يصفه بأنهوباألخص ع. املعرفة

  .االجتماعي جلماعات العمل، وهناك من يستخدم العبارة األكثر شيوعا وهي التنظيم غري الرمسي



 سوسيولوجيا التنظيمات الصناعية ومنظمات المعرفة                                                            الفصل الثالث                        

171 
 

تنوعة اليت تلك العالقات الشخصية واالجتماعية امل: "حيث يعرفه معجم مصطلحات التنظيم واإلدارة على أنه
ينشئها العمال ويستمرون يف إقامتها، وهي عالقات ال ختططها اإلدارة أو تقيمها بصفة مباشرة، ولكنها تنشأ 

وبناء على ذلك يصبح التنظيم غري ". وتستمر بسبب العمل وبسبب وجود العمال يف أمكنة واحدة أو متقاربة
ة اليت نشأت نتيجة اجتماع العاملني يف بيئة عمل كة من العالقات االجتماعية املختلفبالرمسي عبارة عن ش

  .)22، ص2006: صاحل بن نوار. (حمدودة، وليس لعالقات نابعة من السلطات الرمسية
وبني . حيث تكون العالقات مباشرة ومن شخص إىل آخر) أولية(فاجلماعات غري الرمسية هي إذن جمموعات 
وتتميز عنها . ورجاله يؤلفون كذلك جمموعة أولية، وهي رمسية جداجمموعات ذات بعد صغري، ولكن رئيس الفريق 

ا ليست منظورة يف التنظيم موعة غري الرمسية بأ فهي ال ترتبط بأية قاعدة مكتوبة صادرة عن املشروع أو عن . ا
ض وال تفرض من اخلارج، ولكن، ميكن يف الوقت نفسه، أن تثبت يف مؤسسة معينة، وأن تفر . أي تنظيم آخر

ممارستها العملية على اجلدد، ويف مراقبة سلوك األعضاء، وإذ وجدت العفوية، فال يعين ذلك تدفقا ذاتيا فرديا على 
شاكلة ما تدعي إحداثه احملاكاة النفسانية املرضية، إنه غياب سلطة اخلارجية فقط ويف الواقع، فإن مستها األساسية 

  .)93، ص1985: مافيل. فرمان، ب. ج. (رمسي أن تكمن يف اهلامش، ويف ظل تنظيم مثبت بشكل
مفهوما للمنظمة الغري رمسية واليت تعين أنه من خالل العالقات الرمسية اليت حتكم ) شيسرت برنارد(ولقد قدم 

أفراد املؤسسة يتم تكوين عالقات غري رمسية وشخصية بني األفراد واليت تساعد على تسهيل وتسيري عملية 
وتراقب عملية التحاق األفراد يف هذا التنظيم غري الرمسي الذي أطلق عليه كثري من الكتاب  االتصال بني العاملني

وهو يرى أنه يف كل منظمة رمسية يوجد تنظيم غري رمسي الذي يساعد الفرد على حمافظة على ). الشللية(الحقا 
الدافع للعاملني والذي ال فرديته وشخصيته ويؤكد ضرورة توفر هذه الشللية يف املؤسسات لتتمكن من إعطاء 

غري أنه يؤكد أن هذا التنظيم الغري رمسي ليس له هدف مجاعي ألن هدف كل فرد من أفراد . يعطيه التنظيم الرمسي
: إبراهيم عبد اهللا املنيف. (التنظيم هو هدف شخصي ال ميكن أن يؤدي إىل هدف مجاعي لتباين األهداف الشخصية

  .)408، ص1993
  :تنظيم غير الرسمي وبعض مميزاتهمكونات ال :خامسا

القيم، االجتاهات، املعنويات، املراكز، األدوار، احلرف، املعايري، : هناك عدة مكونات للتنظيم غري الرمسي وهي
   .واليت ميكن أيضا من خالهلا إدراج بعض مميزات مجاعات العمل غري الرمسية. األنشطة، والتفاعالت

وختتلف القيم . راء واألفضليات املختلفة بواسطة فرد أو جمموعة من األفرادتتكون القيم من االهتمامات واآل -
ا قوى دافعة داخلية أكثر من االجتاهات، كما أن القيم ثابتة نسبيا بينما اإلجتاهات قد  عن االجتاهات يف كو

 .)24، ص2006: صاحل بن نوار. (تتغري على التوايل بطريقة أسرع
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اجلماعات غري الرمسية معتقدات وقيم على أفراد هذه اجلماعات أن حيرتموها وأن خيضعوا فعادة ما يكون هلذه 
وهذه املعتقدات والقيم قد ختتلف عن  ،أنفسهم هلا وإال عرضوا أنفسهم لالستبعاد من اجلماعة أو عزهلم عنها

  .)261: علي أمحد علي وآخرون. (املعتقدات والقيم اليت تتبناها اجلماعات الرمسية
االجتاهات هي عبارة عن احلاالت الداخلية للمخلوقات البشرية، واحلاالت هي اليت تقرر امليل اإلجيايب أو غري  -

وجند أن املخلوقات البشرية تعكس استجابات . اإلجيايب حنو شيء أو شخص ما، وهذا امليل هو ما يعرف باالجتاه
ولذا فإن هذه العوامل تعترب . سمى االجتاهاتوأحاسيس لألحداث اليت حتدث حوهلم، ومثل هذه االستجابات ت

وعليه فإن املدير الذي حياول القيام بتغريات داخل املنظمة، . حامسة يف حتديد التغريات للسلوك داخل املنظمة
 .)24، ص2006: صاحل بن نوار. (جيب أن يأخذ يف اعتباره االجتاهات الفردية واجلماعية

ا حاالت من الرغبات  أما املعنويات فمفهومها من الناحية - االجتماعية يعترب غامضا، وعادة ما تعرف على أ
واليت تنعكس  وكثريا ما نسمع القول عن املعنويات املرتفعة أو العكس. مبنية على إحتاد بني العوامل املادية والعقلية

ا اجتاهات  ومن مث تعرف املعنويات،. بدورها على األهداف وفعالية املؤسسة أو املنظمة بشكل إجيايب على أ
م لبذل طاقتهم لتحقيق أهداف املنظمة صاحل بن . (األفراد واجلماعات حنو بيئة العمل وحنو التعاون النابع من ذا

 .)24، ص2006: نوار
ً قصد  )shils )1950 حينما يتحدث شيلز موعة غري الرمسية سواء موعة األولية، ميكن أن يفهم به ا عن ا

ا، ال ختلق أهدافا، غري أنه يف فريقا من العمال  موعة األولية أو غري الرمسية يف ذا أو فريقا من اإلداريني، فا
احلدود اليت تكون فيه أهداف التنظيم مقبولة، ميكن تقوية احلافز كثريا ببلوغ هذه األهداف، أو يف احلالة املعاكسة، 

ة بني ترابط فريق العمل واإلنتاجية، استفادا إىل أن ميكن تقوية النفور منها، وهكذا فقد جرى األخذ بوجود عالق
  .)95ص: 1985: فريدمان وبيار نافيل. ج. (اإلنتاج هدف مقبول بشكل عام

وبالنسبة للمركز، فهو عبارة عن مفهوم سيكولوجي يصف العالقة اليت يتم ترتيبها يف مدرج أو هرم من التقدير  -
موعة، أو قد يرجع إىل اخلدمة املستمرة داخل اجلماعةواالقرتاح، وقد يرجع املركز إىل مهارة الشخ وبناءا . ص يف ا

. على ذلك جند أن فهم املركز يعد ضروريا إذ ما أردنا فهم السلوك احلقيقي لألفراد يف البناء التنظيمي غري الرمسي
 .)25، ص2006: صاحل بن نوار(

جتماعية داخل هذه اجلماعات فهناك عضو حيس كما أن أفراد اجلماعة غري الرمسية خيتلفون يف مراكزهم اال
يف حني يكون عضو آخر أقل أمهية بالنسبة ألعضاء اجلماعة، وال يكادون حيسون بغيابه أو . اجلميع بأمهيته

ذا الغياب عن اجلماعة لبعض الوقت   .)262: علي أمحد علي وآخرون. (يتأثرون 
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عة اليت ينتمي إليها، ولكن مفهومه كمصطلح اجتماعي، هو أما الدور فهو املركز الذي حيتله الفرد داخل اجلما -
السلوك املطابق ملركز الفرد يف جمتمع ما، ومن هذا املنطلق فإن كال من التنظيم  -اجتماعيا-منوذج يوضح أو يصف

فقد جند مثال أن السلوك الرمسي . الرمسي وغري الرمسي حيتوي على أدوار مع إمكانية مالحظة اختالف بينهما
. توقع خيتلف عن السلوك غري الرمسي املتوقع لنفس الدور، ألن ما يعترب مقيدا للفرد ليس مقيدا للمنظمة دائماامل

 .)25، ص2006: صاحل بن نوار. (وهذا ما يطلق عليه يف الغالب صراع األدوار
موعات غري الرمسية، وسواء استخدمت التنظيم الذي تتكون فيه أم  ال، فمن ومع ذلك ومهما كان دور ا

ا تؤلف ما يشبه بنية ثانية موازية للبنية الرمسية، وفيها تستخدم طاقات، وتستثمر قيم  املؤكد يف كل احلاالت، أ
  .)96، ص1985: نافيل. فريدمان وب. ج. (تستطيع مقاومة العمل العادي للتنظيم

ماعة اليت تتعلق بالكيفية اليت يف حني جند أن العرف والرقابة االجتماعية هي عبارة عن اتفاق بني أفراد اجل -
سوف يسلكها أفراد هذه اجلماعة أو اليت ال ينبغي سلوكها وعلى ذلك يعترب العرف على درجة كبرية من األمهية 

م األفراد خارج اجلماعة كما يعترب العرف أحد الطرق اهلامة اليت عن . بسبب تأثريه املتتابع على األشياء اليت 
لذلك فالعرف هو عامل مساعد . ويستخدم كمعيار لقياس األداء. مراقبة سلوك أفرادها طريقها تستطيع اجلماعة

على تقوية الوحدة اجلماعية ومينع أو يقلل من املنافسة والصراعات بني أفراد اجلماعة واليت قد تؤدي إىل حتطيم 
 .)25، ص2006: صاحل بن نوار. (فعالية هذه اجلماعة

ويزيد متاسك . التماسك، وخيتلف هذا التماسك من كل مجاعة غري رمسية ألخرىفاجلماعة غري الرمسية قدر من 
إشباع بعض  غري الرمسية قادرة على اجلماعات غري الرمسية كلما كان أفرادها أكثر جتانسا وكلما كانت اجلماعة

يط حاجات ومطالب أفرادها كما يتوقف شدة هذا التماسك على الظروف السائدة باملنشأة ككل واليت حت
فكلما أدى ذلك . فكلما زادت الضغوط واألخطار اليت حتيط باجلماعات غري الرمسية. جبماعات العمل غري الرمسية

  .)262: علي أمحد علي وآخرون. (إىل تنشيط هذه اجلماعات وزيادة متاسكها
كما توجد يف غالب   واملعايري اإلنتاجية غري الرمسية، تعترب من أكثر أنواع العرف تكرارا فهي حتدث باستمرار، -

وعادة ما . املؤسسات، واملعايري اإلنتاجية حتدد وتوضع بواسطة مهندس احلركة والزمن أو أي جهة أخرى باملنظمة
يكون املعدل احلقيقي لإلنتاج حمددا اجتماعيا وبطريقة غري رمسية بواسطة هؤالء الذين يقومون بأداء العمل يف 

فنجد أن تلك املعايري االجتماعية حتدد بواسطة . ت إنتاجية أو خدميةكانت منظما املنظمات املختلفة، سواء
وعند ذلك يصبح ذلك املعيار غري . اجلماعات غري الرمسية كعرف سائد بني مجاعات العمل يف كل املنظمات

 .)25، ص2006: صاحل بن نوار. (الرمسي هو املعيار اإلنتاجي ألداء العمل
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وعادة ما يكون حمور هذه . بني أعضاء اجلماعات غري الرمسية يف العمل هناك قدر كبري من االتصاالت جتري -
وهذا أمر طبيعي ألن اجلماعات غري الرمسية عادة ما تشبع حاجة العاملني إىل . االتصاالت قائد اجلماعة

مهم يف العمل، واليت عادة ما جيدون صعوبة يف احلصول عليها من خالل شبكة  املعلومات واألخبار اليت 
وعادة ما تتضمن االتصاالت اليت جتري داخل مجاعات العمل غري الرمسية قدرا من املعلومات . التصاالت الرمسيةا

م الشخصية م وتعصبا وكلما نشطت . واحلقائق خمتلطة بقدر من الشائعات اليت تشكلها دوافع العاملني ورغبا
كلما تعاملت . نات ومعلومات وأخبار تتصل بالعملاالتصاالت الرمسية وزودت العاملني مبا حيتاجون إليه من بيا

 .اجلماعات غري الرمسية مع قدر أقل من الشائعات وقدر أكرب من احلقائق واملعلومات الصادقة
ا ال تتبع مسالك  واالتصاالت اليت جتري يف اجلماعات غري الرمسية ال تسري حسب نظام أو خطة كما أ

: علي أمحد علي وآخرون. ( فيها كما هو حادث بالنسبة لالتصاالت الرمسيةوقنوات واجتاهات معينة عليها أن تسري

262(.  
ا تعين، كما قال  وقائع غري حمسوسة وآراء، وإحياءات، "، وجود )بارنارد(وأما حرية املبادالت والعالقات، فإ

ا معينا، دون إضع اف املنصب وشكوك ال ميكن حصوهلا بالطريق الرمسي دون إثارة مشكالت تتطلب قرارً
فيتم تبادل . وهذا هو دور التنظيم غري الرمسي هلذه اهليئات". والسلطة، ودون إرهاق للهيئات اإلدارية العليا
وتضيف يف اإلمكانيات اإلعالمية مع تقليل عدد اإلجراءات . املعلومات دون تشغيل آلة اإلدارة بشكل رمسي

ن استمرار لغة مشرتكة ونوايا مشرتكة، وباحلفاظ على سياق وتسهل املعرفة املتبادلة، وتضم. والقرارات الرمسية
ا تسمح للنقل الرمسي للمعلومات والقرارات بأن تنحصر يف الشأن  العالقات الشخصية وتبادل األفكار، فإ

. فهي بالتايل تكمل العالقات البريوقراطية وجتعلها أكثر مرونة. اجلوهري ألن خماطر سوء الفهم تكون أقل احتماال
  .)94، ص1985 :نافيل. فريدمان و ب. ج(
ا وحىت تواجه  - اجلماعات غري الرمسية يف العمل دائمة التغيري والتحوير حىت تالئم الظروف املتغرية احمليطة 

ومع ذلك فبعض اجلماعات غري الرمسية يطول عمرها بالرغم من احلركة . أشكال الضغوط اخلارجية املفروضة عليها
 .)263: علي أمحد علي وآخرون. (للدخول يف اجلماعة أو اخلروج منهااملستمرة للعاملني 

للجماعات غري الرمسية شكل من أشكال القيادة غري الرمسية وعادة ما يقوم بأمر هذه القيادة أحد األفراد  -
اعة وقد يكون من أكثر األعضاء حكمة وخربة أو قدرة على التعبري عن مصاحل أفراد اجلم. املتميزين يف اجلماعة

 )261: علي أمحد علي وآخرون. (غري الرمسية والدفاع عنها أمام املسؤولني يف املنشأة
لقد ظلت النظرة السائدة للتنظيم نظرة تركز على جانب عالقات العمل، أي اجلانب الرمسي والقانوين الذي 

نب آخر غري رمسي يتفاعل يربط العامل برب العمل، وكذا العامل مع بقية العمال، ولكن يف احلقيقة أن هناك جا
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. مع اجلانب الرمسي، ويسري معه جنبا جلنب، وما ال يفهم يف اجلانب الرمسي، ميكن فهمه يف اجلانب غري الرمسي
ذا النوع من التنظيمات والعمل على ترشيده جلعله يف خدمة التنظيم، ألنه  ولذا حتاول التنظيمات االهتمام 

  .مصدر تتفاعل فيه القيم وغريها
  :أهداف التنظيم :دساسا

يتفق كتاب التنظيم واإلدارة على أن موضوع األهداف من أهم املوضوعات والظواهر اإلدارية وأصعبها يف نفس 
ا اجلهود، وحتدد األطر الالزمة لوضع السياسات، وتوفر  الوقت، ألن األهداف تتضمن جوهر النشاط وتسرتشد 

واألهداف ميكن دراستها من ناحيتني فمن الناحية األوىل يكون الرتكيز فيها املعايري الالزمة لقياس األداء وضبطه، 
وميكن حصر . على هدف املنظمة ككل، أما الثانية فإن الرتكيز يعطي هدف أو أهداف اجلانب التنظيمي فقط

  :هذه األهداف فيما يلي
 :التنسيق والتعاون  -أ 

حتقيق التوافق وتكامل اجلهود اإلنسانية حبيث يرى بعض كتاب اإلدارة أن اهلدف الرئيسي من التنظيم هو 
ميكن ضم وتنسيق جهود األفراد املختلفني يف القدرات الفنية والعقلية والذين يعملون يف مستويات خمتلفة وهلم 
مصاحل خمتلفة  لكي يتم االنسجام بينهم حنو حتقيق بعض الغايات النهائية، ويرى هؤالء الكتاب أن التنظيم 

  .)276، ص2002: علي الشرقاوي. (يق اخلربات املتوافرة واحملافظة عليها وتنميتهايساعد على تنس
والتنسيق له جوانبه املتعددة، فهناك تنسيق السياسات اإلدارية وخطط وبرامج العمل، والتنسيق من خالل 

ىت مستوى األفراد مبختلف بعة هلا حاالتنظيم، أي التنسيق رأسيا بني اإلدارة العليا للمنظمة والرئاسات التنفيذية الت
الوحدات، وكذا التنسيق أفقيا بني األفراد والوحدات اليت تعمل مبستوى تنظيمي واحد مما يسمح بتبادل املعلومات 
وتالقي االزدواج والتكرار يف أعماهلم ويعترب توفر وسائل االتصال املناسبة من أهم العوامل املساعدة على حتقيق 

  .)243، ص1993: إبراهيم عبد اهللا املنيف. (التنسيق الفعال باملنظمة
 :التسيير التلقائي  - ب 

يرى البعض أن التنظيم اجليد هو الذي حيتاج إىل أقل قدر من التدخل إلحداث تفاعل يف العالقات القائمة،  
من كما يرون أن يكون اهلدف األول لإلداري أن يوفر للبناء وللعالقات التنظيمية املرونة والفاعلية اليت جتعل 

  .)277، ص2002: علي الشرقاوي. (جهود األفراد تتدفق حنو اهلدف العام بطريقة تلقائية
أن الفرد يتطابق بقدر أكرب مع قيم اجلماعة،  : ومن املثري لالنتباه هنا واحد من قوانني السيكولوجيا االجتماعية

مع بعض -وتربهن التجربة يف الواقع . قفاملشاركة عامل للتطاب. كلما شارك أكثر يف القرارات اهلامة هلذه اجلماعة
أن رئيس العمال الذي مينح نوعا من املشاركة لعماله، يشركهم بشكل أفضل بأفكاره ووجهات نظره،  -التحفظات
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، 1985: نافيل. فريدمان ب. ج. (واملندوب النقايب بدوره الذي يشارك القاعدة يف عمله، يربطها بالنقابة بشكل أقوى

   .)106ص
 :فاعلية الفرديةتنمية ال -ج 

أن أعظم أهداف التنظيم بل هدفه األكرب هو توفري الظروف املالئمة لكل فرد يف التنظيم لكي " كوك"يقول 
فتحديد جمموعة املهام واألنشطة اليت يقوم بأدائها كل عضو من أعضائه . يبذل يف العمل أقصى ما يستطيع

يؤديه بأقصى كفاءة ممكنة بسبب القضاء على مشاكل بطريقة مالئمة يساعد على الوفاء مبا هو مطلوب منه و 
  .)277، ص2002: علي الشرقاوي. (سوء الفهم واخللط بني مسؤوليات األعضاء

والواقع أن إدارة األفراد إذا أدت وظيفتها على وجه علمي وبأسلوب متطور، ومل يقتصر دورها على جمرد تطبيق 
ا تلعب دورا ها ما يف استقرار العاملني وتدعيم العالقة بني هؤالء العاملني وبني حريف لسياسات ونظم ولوائح فإ

ا كما أن القلق والتوتر والشكوى من جانب العاملني يف املنشأة ستقل بدرجة كبرية، وهذا يؤدي . املنشأة وقاد
  .)251ص: علي أمحد علي وآخرون. (إىل توجيه العاملني لكل جهودهم من أجل العمل واإلنتاج

  :القيادةسهولة   -د 
لعل أهم أهداف التنظيم هو تكوين مجاعات متناسقة تسمح ألعضائها باالستجابة الطوعية للقيادة، فالبد 

موعة من القادة والتابعني   )277، ص2002: علي الشرقاوي. (للتنظيم من تكوين كيان فعال 
واألعمال اهلامة وحجة بعضهم فمن األخطاء اليت يقع فيها بعض القادة اإلداريني احتكارهم جلميع السلطات 

م ال جيدون األفراد التابعني من يقدر على هذه األعمال أو ميكنه حتمل املسؤولية والواقع أن هذا . يف ذلك أ
وهؤالء القادة اإلداريون جيبوا أن يعلموا . القول يرتدد كثريا على ألسنة بعض القادة اإلداريني لتربير احتكارهم للعمل

والبد من تدريب التابعني على بعض . تابعيهم على حتمل املسؤولية امللقاة على عاتقهم بأن عليهم تدريب
ا . حىت يتفق هؤالء التابعون هذه األعمال. األعمال الصعبة اليت يعتقد القائد أنه وحده الذي ميكنه االضطالع 

ثان يتوىل العمل بعده وأن احلياة وجيب أن يدرك القائد اإلداري أن كل فرد يف املنشأة زائل والبد من إعداد صف 
رد رحيل فرد معني   .)140ص: علي أمحد علي وآخرون. (مستمرة وال ميكن أن تتوقف 

  :البقاء  -ه 
تمع وأثر املتغريات والعوائق واحلدود على التنظيم  إن دراسة املنظمات تساعد على تفهم تفاعل املنظمة مع ا

وفوق كل شيء، فإن نظرية املنظمة وتفهم التفاعالت مع . والسلطةمن حيث احلجم والتقنية والغموض والتعقيد 
ا تساعد على حتقيق اهلدف الرئيسي من وجودها وبقائها مع احلفاظ على بنائها الداخلي وتكيفها  البيئة ومتغريا

تمع لتحقيق النجاح واألهداف اليت أنشئت من أجلها   .)406، ص1993: يفإبراهيم عبد اهللا املن. (وتأقلمها مع البيئة وا
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فبقاء املنظمة من األهداف اجلوهرية للتنظيم، حيث يتم جتنيد جهود األفراد من أجل توفري الظروف املناسبة 
  .)278، ص2002: علي الشرقاوي. (لبقائها

  :تحقيق اإلستقرار  -و 
التنظيمية، وحتديد أن التنظيم البد أن يعمل على حتقيق االستقرار، فتحديد اهلياكل " بيرت دراكر"يرى 

ة املخاطر    .)287، ص2002: علي الشرقاوي. (العالقات وكذلك وسائل اختاذ القرارات البد أن تعمل على جما
ا معاجلة التغريات اليت تتعرض هلا بفعالية بأن تبدأ بإجراء تغريات يف التنظيم  فاملنظمة الفعالة هي بإمكا

ميكن أن نفهم من هذه . ين ميكن أن يستجيبوا هلذه التغريات باإلجيابالرمسي، وترى تأثري ذلك على األفراد الذ
أن املنظمة الفعالة هي اليت ال تتهاون مع أي جديد يطرأ عليها فإذا رأت أن الظروف أو الوضع حيتم عليها إلغاء 

على . تهامنصب ما أو استبدال جهاز تنظيمي جبهاز ثان أو مسؤول بآخر، فهي ال ترتدد إذا كان هذا من مصلح
مبعىن آخر فال جمال لالرجتال أو العاطفة داخل التنظيم . لقياس جناعة هذه العملية" الرتمومرت"أن يبقى العمال هم 

  .)219، ص2006: صاحل بن نوار. (الرشيد
   :التفاعل أو المشاركة أو التعامل  -ز 

املختلفة كما جيب أن متون إن إشراك مجيع فعاليات التنظيم من إداريون وفنيون وعمال يف وضع التصورات 
عليه املنظمة يف املستقبل ووضع األهم منها موضع التنفيذ بغض النظر عن اجلهة اآلمرة أو جهة التصور، إضافة 

كما أن االعتماد فقط . إىل توفري مجيع آليات العمل، من شأنه الزيادة يف درجة الفعالية واستمرارها مع املنظمة
وإمهال تأثري اجلماعات غري الرمسية على إجناح العمل، ال ميكن أن يضمن استمرار  على اجتهادات التقنوقراطيني

املنظمة كقوة منافسة لغريها يف ظل االنفتاح على العامل وإلغاء احلواجز املختلفة األنواع واألشكال على تدفق 
  .)219، ص2006: صاحل بن نوار. (املؤسسات والشركات العاملية
ة أو التفاعل أو التداخل باجلهود اجلماعية فيتداخل ويتفاعل األفراد ببعضهم مع بعض وترتبط عمليات املشارك

والتنظيم الفعال ال جيب أن يوفر فقط تلك الديناميكية . من خالل الديناميكية اليت يوفرها اهليكل الرمسي للتنظيم
. داخل يف العالقات غري الرمسية لألفرادولكن البد أيضا أن يوفر الظروف أو الت. اليت يوفرها اهليكل الرمسي للتنظيم

  .)287، ص2002: علي الشرقاوي(
  :أهم النظريات الكالسيكية والحديثة في التنظيم: سابعا

لقد أحدث التطور الفكري والنظري يف جمال اإلدارة والتنظيم، تراكما معرفيا هائال كان له أمهية وتأثريا بالغني 
ة وعلى السري العادي للمؤسسات أو املنظمات االقتصادية على وجه على السلوك اإلنساين االجتماعي عام

فالفكر اإلداري والتنظيمي مل يكن يف واقع األمر بدعة ابتدعها اإلنسان احلديث، وإمنا كان مبثابة . اخلصوص
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 الضرورة اليت اهتدى إليها اإلنسان منذ القدمي فهو يسعى إىل حتقيق أهداف تتطلب منه جهود مجاعية منظمة
ومنه سيتم الرتكيز على أهم النظريات اليت . لتحقيق تلك األهداف، مما أفرز اجتاهات فكرية متعددة وخمتلفة

  .اهتمت بالتنظيم
 :النظريات الكالسيكية في التنظيم -1
 :التصور الماركسي للتنظيم  - أ

ظره حول على الرغم من أن مفهوم البريوقراطية لن يكن يشغل مكانة بارزة يف فكر ماركس فإن وجهات ن
تمع حتظى بأمهية خاصة ا ببناء القوة يف ا فال شك أن موقفه كان ميثل إطارا مرجعيا . البريوقراطية وعالقا

ما كان من أكثر من وجهوا إليه النقد ولقد درس ماركس . لدراسات ماكس فيرب وميشيل، بالرغم من أ
ا، كما طور أفكاره عنها البريوقراطية، واستخدم هذا املفهوم يف نطاق حمدود متثل يف  دراسته جلهاز الدولة وإدار

فاجلهاز اإلداري يف رأي هيجل حيقق الصلة الدائمة بني الدولة . حينما كان بصدد نقد فلسفة هيجل عن الدولة
تمع الذي يضم فئات متباينة مثل أصحاب املهن الفنية العالية، والشركات، واملنظمات اليت حتقق أهدافا : وا

، أما الدولة فهي تعرب عن املصلحة العامة، لذلك يعترب التنظيم البريوقراطي هو القنطرة اليت تربط بني متنوعة
  .)70، ص2003: حممد علي حممد. (املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة

إن : "فقد كتب يقول. ويرى ماركس أن الدولة أنشئت خصيصا حلماية مصاحل الطبقات اليت متتلك كل شيء
ا األداة اليت تعتمد عليها الدولة ال  متثل سوى املصاحل اخلاصة بالطبقة احلاكمة، والبريوقراطية متاثل الدولة متاما، أل

ولذلك فإن قيام ثورة البوليناريا وظهور . الطبقة املذكورة يف ممارسة سياستها على الطبقات االجتماعية األخرى
تمع الالطبقي، سوف حيطمان جهاز الدولة البري  تمع، ألن كافة . وقراطيا وبالتايل فإن البريوقراطية ستذوب يف ا

تمع أداة  أعضائه سيتولون أداء وظائف البريوقراطية، وتفقد اإلدارة طابعها االستغاليل التسلطي ويتحقق يف ا
رئيس فيكون من السهل على كل فرد أن يقوم بدور ال. حيث أن مهام اإلدارة ستصبح بسيطة للغاية. دميقراطية

  .)109، ص2006: صاحل بن نوار". (واملرؤوس وبذلك تزول الدولة
تمع بأكمله قدرا  تمع الرأمسايل ألن مهمتها الرئيسية أن تفرض على ا وتبدو وظيفة البريوقراطية واضحة يف ا

تمع . كبريا من النظام الذي يدعم االنقسام الطبقي ويؤكده ا تغلف سيادة الطبقة احلاكمة يف هذا ا كما أ
ا ا الصراع غري احملدود بني طبقة املستغلني احلاكمني، وبني فتبدو حمققة للصاحل العام، بينما ختفي وراءه. وسيطر

ا ليست جزءا متكامال  طبقة املستغلني املستضعفني ومع ذلك فإن البريوقراطية حتقق قدرا من االستغالل الذايت أل
ا، ويتحدد هذا ال صراع بدوره مع الطبقة الرأمسالية، ومن مث ميكن أن ينشأ صراع بينهما، وبني املسيطرين على إدار

ا السائدة ومعىن ذلك كله أن البريوقراطية ال تشغل مكانة عضوية يف البناء . من خالل قوى اإلنتاج وعالقا
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ا، وإذن  االجتماعي، طاملا أن وظيفتها األساسية هي احملافظة على رموز املكانة، واالمتيازات اليت حققها أصحا
تالئم كل جمتمع منقسم إىل طبقات، ألن النظام السياسي السائد يف  فالبريوقراطية والنتائج املصاحبة هلا، ظاهرة

تمع يقتضي بصفة دائمة وجود جهاز يتوىل مراقبة االنقسام بني اجلماعات، واحملافظة على عدم التساوي  هذا ا
  .)71، ص2003: حممد علي حممد.(بينهما

غرتاب حيث احتل هذا املفهوم مكانة ونظر ماركس إىل هذه التنظيمات بوصفها شكل أو صورة من صور اال
. أساسية يف فكره الذي استخدمه لإلشارة إىل إفالت القوى االجتماعية من سيطرة اإلنسان الذي هو خالقها

تمع، إمنا  واالغرتاب عند ماركس ليس مقصورا على العالقة بني العاملني يف التنظيمات البريوقراطية وبقية أفراد ا
ا ولقد أكد ماركس على أن العاملني يف هذه التنظيمات يفتقدون القدرة يوجد أيضا داخل هذه  التنظيمات ذا

  .)40، ص1994: السيد احلسيين. (على املبادرة والتخيل اخلالق واخلوف من حتمل أعباء املسؤولية
قات بني ويف موقع آخر من أفكاره، رأى حبتمية زوال التنظيمات البريوقراطية، ألن السمة البارزة يف العال

وهنا . الطبقات، هي الصراع الذي لن ينتهي إال بسيطرة الطبقة العاملة على البناء االجتماعي واالقتصادي برمته
ائي كل أشكال التنظيم الذي أدى حسب رأيه إىل االغرتاب وهذا أدى بدوره إىل الصراع . ختتفي بشكل 

تمع الشيوعي ا هي مشكلة تنتلذي ال يقوم على أساس تقييم العمل حىت الطبقي، واحلتمية التارخيية هي بناء ا
االغرتاب وتظهر مرحلة جديدة من مراحل احلرية الفردية مستندة إىل إدارة دميقراطية حقيقية، وتصبح الوظائف 
اإلدارية بعد ذلك بسيطة كل البساطة ومرتبطة أوثق االرتباط باهتمامات ومصاحل مجيع األفراد، ويصبح العامل بعد 

  .)111، 110، ص ص2006: صاحل بن نوار. (مواطنا يتمتع بالدميقراطية احلقيقية ذلك
اتفق مع ماركس اتفاقا يكاد أن يكون كامال فيما خيص مسألة البريوقراطية وإن كان قد  Lenin وجند أن لينني

قراطية ستشهد حيث اعتقد لينني أن البريو . حاول أن يضيف إليه بعض العناصر اجلديدة، وأن يطور بعض جوانبه
يارا تدرجييا عندما تتأسس ديكتاتورية الربوليتاريا، ألن الصراع ضد البريوقراطية سيكون من املهام الرئيسية للثورة . ا

وهذا معناه أن . فقد حاول لينني وتروتسكي  تغيري البريوقراطية السوفييتية من خالل اإلطار الذي قدمه ماركس
بقدر ما احنصرت جهودمها يف البحث عن طريقة . ة ظاهرة البريوقراطية بالذاتجهودمها مل تكن موجهة حنو دراس

ما تمع السوفيييت الواقعية، واإلطار النظري الذي تنطلق منه حتليال ا التوفيق بني ظروف ا حممد علي . (يستطيعان 

  .)87، ص2008: حممد
حيث رأى ) 31، 1980(إليه علي سعيدان وما ميكن قوله بعد هذا العرض السطحي هلذه األفكار هو ما وصل 

ألن اجلهاز . لزوال الدولة، بعيد عن الواقع البريوقراطي) ومن بعده املاركسيون(أن املسار الذي رمسه ماركس "
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البريوقراطي مل يظهر أية عالمة من عالمات الزوال هذا، ولكنه على العكس من ذلك فهو يزداد تعقيدا وصالبة 
  )111، ص2006: صاحل بن نوار". (اهر الوضوحمع مرور الزمن بشكل ظ

وقد متيزت حتليالت ماركس للبريوقراطية بأنه كان على املستوى الوصفي بالرغم من إشارته لبعض املشكالت 
فحينما حاول ماركس أن يتناول هذه املشكالت يف سياق معاجلته لبناء . اهلامة اليت طورها فيرب وتالميذه بعد ذلك

تمع ككل، كان ينتقي الشواهد وينظمها بصورة معينة ختدم نظريته العامة، وهذا بدوره جعل تنبؤاته بصدد  ا
ا من املاركسيني إىل الرتكيز على تطوير نظرية ماركس بصورة جتعلها  ً البريوقراطية غري حقيقية متاما، مما دفع كثري

تمع السوفيييت . يار والزوال الذي كان حمور تنبؤات ماركسال اال. مالئمة لدراسة التحول حنو البريوقراطية يف ا
  .)79، ص2003: حممد علي حممد(

 :ماكس فيبر والنموذج البيروقراطي  -  ب
يعد ماكس فيرب من أبرز علماء االجتماع عموما، والتنظيم خصوصا، حبيث يكاد جيمع علماء التنظيم أنه أول 

ا التنظيم القائم على من حاول تقدمي نظرية منظمة وشاملة يف التنظيمات  البريوقراطية مبعناها العلمي، يقصد 
أما . أسس معينة، لتحقيق أهداف حمددة مبا حيتوي من أشخاص وإمكانيات خمتلفة وطرق مرسومة ألداء األعمال

. النموذج فهو تصوير مبسط للواقع يقصد به تسهيل فهم ظاهرة معينة وذلك بالرتكيز على خصائصها األساسية
 Max(الذي قدمه عامل االجتماع األملاين ماكس فيرب ) Bureaucratic Model(النموذج البريوقراطي  ويعترب

Waber) (1864-1920إبراهيم . (كما أنه ميثل البداية النظرية التنظيم العلمية. أول منوذج متكامل للمنظمات) م

  .)103، ص1993: عبد اهللا املنيف
تمع، فهو يعرف القوةويركز حتليالت فيرب للبريوقراطية عل ا Power ى تصوره لطبيعة عالقات القوة يف ا : بأ

لكن القوة بصفة عامة ليست ". قدرة شخص معني وإمكانياته يف فرض إرادته على سلوك األشخاص اآلخرين"
تم به، ذلك هو الذي نطل ق حمور اهتمامه يف هذا الصدد، بل أن هناك منوذجا بالذات لعالقة القوة جيب أن 

وهي عالقة القوة بني احلاكم واألفراد، حني ميارس احلاكم القوة باعتبارها حقا مشروعا له،  " السلطة"عليه مصطلح 
كما يعتقد األفراد أن من واجبهم طاعة احلاكم، واالمتثال ألوامره وإذن، فالسلطة تعتمد على جمموعة من 

حلاكم واألفراد، ومن مث تصبح مسئولة عن االستقرار النيب املعتقدات اليت جتعل ممارسة القوة شرعية يف نظر كل من ا
كما أن ممارسة السلطة على أعداد كبرية من األفراد، تقتضي وجود هيئة إدارية قادرة . ألنساق السلطة املختلفة

  .)80، ص2009: حممد علي حممد. (على تنفيذ األوامر، وحتقيق الصلة الدائمة بني الرؤساء واملرؤوسني
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هذا النموذج املثايل نستخلص بأن فيرب قصد تقييم األعمال وحتديد القواعد واملعايري لتطبيقها على  ومن خالل
وقصد من عملية الرتشيد كذلك أن املوظف سينمي . احلاالت اليت تصلح هلا وتوزيع الواجبات حسب املؤهالت

  .مع متتعه بالتدرج الوظيفيمهنته وواجباته ومسؤولياته وحيرتمها، أضف إىل ذلك تيقينه من سلطة عليا 
ويرى فيرب بأن الوظيفة احلكومية مقصود منها أوال وأخرا اخلدمة واملصلحة العامة مع االبتعاد بشكل كلي عن 
إمكانية حتقيق املصلحة الذاتية وهذا ما دعاه، كما يعتقد املنظرون، ألن يضع هذه اخلصائص وألن حيدد دور 

نية وصوله للمناصب العليا عن طريق اخلالفة وبعد مرور فرتات زمنية وتسلسله املوظف البريوقراطي احلكومي وإمكا
. الدقة والسرعة، واملعرفة، واالستمرارية والوضوح: يف الوظيفة، وقد الحظ فيرب بأن البريوقراطية كنظام له مزايا مثل

لرئيس حيتاج إىل جهاز إداري وهنا يشري فيرب بأن ا. مع اخلضوع الكامل للرؤساء ذوي القوة والسيطرة القانونية
وقد ركز فيرب يف . لتنفيذ األنظمة والقواعد واإلجراءات والتعليمات وهذا اجلهاز يف تعريف فيرب هو البريوقراطية

  :منوذجه البريوقراطي على
 .التخصص الوظيفي وتقسيم العمل -1
 .هيكل هرمي حيدد السلطات والصالحيات واتصاله من أعلى إىل أسفل -2
 . العاملني موضوعية فقط، وال دور للعالقات الشخصيةالعالقات بني -3
 .االختيار على أساس املعرفة والقدرة -4
 .القواعد واللوائح واإلجراءات املتكاملة واملوضحة لكل عملية إدارية -5
 ).104، ص1993: إبراهيم عبد اهللا املنيف. (القواعد احملددة للواجبات واملسؤوليات لكل وظيفة يف اهلرم التنظيمي -6

ولقد ميز فيرب بني ثالثة مناذج مثالية للسلطة تعتمد على تصورات خمتلفة للشرعية، وتنظيمات إدارية متباينة 
    :تصاحب كل منها وهذه النماذج هي

 :charismatic Authority :السلطة الكاريزمية أو الملهمة  -أ 
ذج من مناذج الشخصية حيتذي ملا حيث تقوم على الوالء املطلق لقدسية معينة إستثنائية مثل البطولة، أو منو 

فالقائد امللهم سواء كان نبيا أو بطال، أو فيلسوفا يقدم . لديه من مثل وقيم، أو سبب نظام ابتدعه أحد الزعماء
ويتميز اجلهاز . ما جيعل الناس يعتقدون يف شخصيته، وميتثلون سلطانه. من الظواهر أو املعجزات اخلارقة للعادة

ل هذا النظام بعدم االستقرار كما يتألف غالبا من عدد قليل من األشخاص املقربني للقائد اإلداري السائد يف ظ
  .والذين يقومون بدور الوسطاء بينه وبني اجلماهري
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  Tradional Authority :السلطة التقليدية  - ب 
املكانة اليت حيتلها تستمد شرعيتها من االعتقاد يف مبلغ قوة العادات، والتقاليد واألعراف السائدة، وشرعية 

. ر يف امللكيات اليت ال تزال قائمةخالذين يشغلون األوضاع االجتماعية املمثلة للسلطة التقليدية، كما هو األ
فالقائد التقليدي يصدر أوامره معتمدا على مكانته الوراثية املعربة غالبا على رغباته الشخصية، لذلك تتسم 

ويتخذ اجلهاز اإلداري الذي يتوىل . يها يرجع الحرتامهم للمكانة التقليديةبالطابع التحكيمي، ووالء األفراد ف
مهمة ممارسة هذه السلطة شكلني أحدمها وراثي يعتمد على االنتماء القرايب للرئيس األعلى، واآلخر هو اإلدارة 

الشخصي به مها أساس  اإلقطاعية، اليت حتقق قدرا حمدودا من االستقالل الذايت، ألن الوالء اإلقطاعي، واالرتباط
  .تكوين اجلهاز اإلداري

  Legal Authority :السلطة القانونية   -ج 
مصدرها االعتقاد يف قواعد أو معايري موضوعية، كما أنه من مصادرها أيضا . تقوم على أساس عقلي رشيد

هكذا ترجع طاعة و . تفويض الذين يقبضون على مقاليدها احلق يف إصدار أوامرهم يهدف إتباعها واحملافظة عليها
ذه القواعد القانونية املقدرة. األفراد للقانون وهذا النمط العقلي . ويستمد احلاكم شرعية ممارسته للقوة من التزامه 

ويطلق على اجلهاز اإلداري الذي تعتمد عليه السلطة القانونية مصطلح . القانوين للسلطة هو الشائع حديثا
االعتماد على القواعد والنظام الرمسي، الذي حيدد طبيعة التسلسل الرئاسي، اليت تتميز أيضا ب) البريوقراطية(

  .واحلقوق والواجبات اخلاصة بكل مركز، ومن الواضح أن هذا النموذج لإلدارة يفصل متاما بينها وبني امللكية
غالبا ما تضم ويؤكد فيرب أن هذه النماذج ال ميكن أن تتحقق كاملة يف الواقع، ألن أنساق السلطة الواقعية 

  .)82، 81، ص ص2003: حممد علي حممد. (عناصر خمتلفة من النماذج الثالثة
وما ميكن أن يقال على منوذج فيرب أنه منوذجا مثاليا وكثريا ما انتقد على هذا األساس خاصة من قبل أصحاب 

كما أن . دافا للنقداالجتاه الوظيفي يف علم االجتماع، ألن اجلانب الوظيفي فيه هو الذي كان أكثر استه
الوظيفيون الحظوا أنه قد أمهل تأثري التنظيمات غري الرمسية على التطبيق الواقعي هلذا النموذج غايل يف الرتكيز على 
ا الدقيقة، األمر الذي ال يتيح للعاملني قدرا من حرية التصرف أو املبادرة أو اإلبداع،  الرقابة احملكمة وإجراءا

ونتيجة هلذا فقد أظهر منوذجه إختالالت ونقص كبريين عند التطبيق الفعلي ألنه . باجلمودفيصاب التنظيم كليا 
  .)118، ص2006: صاحل بن نوار. (جاء نتيجة دافع معني عاشه ماكس فيرب

من األوائل الذين تنبهوا هلا بنموذج فيرب من نقاط ضعف، ولذلك فقد ) R.Merton(وقد كان روبرت مريتون 
على أساس إدخال العنصر البشري كمتغري يف حتديد السلوك البريوقراطي، فرأى بأن استقرار عمل على تطويره 
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وأن الرتكيز على األنظمة والقواعد قد يؤدي إىل تغلب الوسائل على . السلوك الفردي سيؤدي إىل مجود التنظيم
  .ويركز مريتون على أن التمسك باألنظمة يؤدي إىل املزيد من اجلمود. الغايات

فقد خرج بنتيجة تتمثل يف أن تفويض السلطة، وأن قصد به أن يكون أداة رقابية ) Selznick(ا سلزنيك أم
األمر الذي يؤدي إىل زيادة خربة وتدريب األفراد على موضوعات حمددة إال أن النتائج العكسية غري املتوقعة وغري 

. ه األجزاء يؤدي إىل عدم حتقيق أهداف التنظيماملرغوب فيها كاالهتمام باألجزاء وترك الكل والصراع ما بني هذ
  .وبذلك يصبح التفويض غاية يف ذاته بدال من أن يكون وسيلة

ونستخلص من النموذج املثايل للبريوقراطية لفيرب والدراسات اليت انطلقت منه بالتحليل والنقد والبحث بأن 
نظريات جديدة ترفض فرضيات فيرب أو تنقضها أو تقوم نظرية البريوقراطية ظهر فيها ثغرات عديدة أدت إىل ظهور 

  :يلي على تعديلها وميكن أن نلخص هذه االجتاهات  اليت أدت إىل ظهور نظريات جديدة مبا
 .لعنصر العالقات اإلنسانية) بالو(انعدام العنصر اإلنساين يف نظرية فيرب أدى إىل إضافة  -1
 .وأثرها على التنظيم الرمسي أدى إىل رفض النموذج املثايل) التسللية(االعرتاف بوجود التنظيم الغري رمسي  -2
املركزية يف السلطة والتنظيم والقرارات أدى إىل ظهور نظريات جزئية تنادي بالالمركزية وتفويض السلطة واختاذ  -3

 .القرارات اجلماعية
الحقا لظهور نظرية القواعد العامة أدت إىل اجلمود والرقابة والتكلس وأدت إىل ظهور أفكار جديدة أدت  -4

 .)122، 121، ص ص1993: إبراهيم عبد اهللا املنيف. (املوقف
 ):التايلورية: (مدرسة اإلدارة العلمية -ج

من رجال اإلنتاج واإلدارة، ومن أوائل ما اهتموا بتطبيق أسلوب علمي يف  F. Taylorكاد فردريك تايلور 
صياغة جمموعة مبادئ ميكن أن تكون بديلة عن أسلوب حبيث خلص من حتليله إىل . متناول مشكالت الصناعة

ويعتقد تايلور أن العمل الصناعي يف تنظيمات معقدة . احملاولة واخلطأ الذي شاع االعتماد عليه خالل هذه الفرتة
ومن مث فمفهوم العمل يرتكز . يعين االنشغال الدائم يف إنتاج السلع واخلدمات من أجل احلصول على املكافأة

ا . ستمرار، اإلنتاج واألجرعلى اال إذ أن األفراد ميارسون العمل من أجل احلصول على مكافآت يواجهون 
م االجتماعية والشخصية املختلفة   .)135، ص2003: حممد علي حممد. (حاجا

فعل رغم أن تايلور كان مدركا ألمهية العنصر البشري يف اإلدارة والتنظيم، إال أنه مل يدرسه دراسة علمية كما 
لقد كانت الفكرة الرئيسية اليت انطلقت منها . مع اجلانب الفين، ومل يعطه االهتمام الالزم من البحث والتحليل

  :مدرسة اإلدارة العلمية، أنه ميكن حتقيق الزيادة اإلنتاجية عن طريق إتباع أسلوب علمي قوامه
  .التخصص -



 سوسيولوجيا التنظيمات الصناعية ومنظمات المعرفة                                                            الفصل الثالث                        

184 
 

  .التدريب الفين -
ا األساسية والزمن الذي يستغرقه حتليل العمل إىل جزئياته مع دراسة كل جز  ئية على حدة حىت تتحدد حركا

  .أداؤها
  .تصميم املصنع بالشكل الذي يضمن انسياب اخلامات لآلالت وحترك العامل ألداء أعماله

تقرير األجور األساسية واإلضافية بناء على نوع العمل املطلوب ومستويات أدائه والزيادة اليت ميكن أن حيققها 
  .فيهالعامل 

وهو أن كليهما يطمع . نالحظ هنا أن تايلور قد بنا نظريته لدوافع املنظمة والعاملني على أساس مادي حبت
لذلك فقد نادى بأن يشرتك الطرفان يف . يف احلصول على عائد أكرب، وفيه تكمن املصلحة املشرتكة بينهما

اليت " الثورة العقلية"يتحقق حسبه إال مبا أمساه  تضخيم وتثمني هذا العائد عن طريق الزيادة يف اإلنتاج، وهذا لن
ا أن يتوقف الطرفان عن التنازع على . جيب أن تتبناها اإلدارة والعاملون على حد سواء والثورة العقلية يقصد 

 صاحل بن. (اقتسام العائد، وأن يوجها اهتمامهما وطاقتهما أوال حنو زيادته، فإذا متت الزيادة زاد نصيب كل منهما

  .)126، 125، ص ص2006: نوار
ويرى تايلور أن العلم قادر على إحالل التعاون حمل الصراع، فحينما يتم اكتشاف القوانني الطبيعية اليت حتكم 
العمل واإلنتاج، وحتديد الزمن احلقيقي ألداء العمل، مث وضع جدول األجر على أسس موضوعية فإن ذلك سوف 

وهو ما يفقد النقابات . ملرء ال يستطيع أن يساوم فيما يتعلق باحلقائق العلميةيقضي على املساومة والنزاع ألن ا
  .وظيفتها ذلك أن العمال يتعاملون مع اإلدارة بصورة فردية، لتحقيق مصاحلهم الشخصية بطريقة يسرية

من  وإذا كانت التايلورية تستهدف االستخدام األفضل للكائن العضوي اإلنساين يف التنظيمات الصناعية،
م، فإن دراسات تايلور من هذه الزاوية ميكن أن تدخل  خالل حتليل التفاعل بني خصائص األفراد، والبيئة احمليطة 

النظرية الفيزيولوجية للتنظيم فاإلدارة العلمية تعترب اإلنسان تابعا لآللة،  Simon يف نطاق ما أطلق عليه سيمون
ا . فيزيقية املنظمةوأن سلوكه هو يف جوهره سلسلة من األنشطة ال ويبدو ذلك واضحا من املفاهيم اليت استعان 

تايلور يف دراساته، وهي مفاهيم تتعلق كلها بقدرة اإلنسان على تشغيل اآلالت، ومدى سرعته يف أداء العمل، 
، ص 2003: حممد علي حممد. (وارتباط معدل اإلنتاج مبقدار النشاط، ومبلغ اإلجهاد العضلي، والتكلفة أو األجور

  .)138، 137ص
" احلركة والزمن"اللذان حاوال دراسة تأثري  Frank et Liliane Gilbreth أما الزوجان فرانك وليليان جيلربت

على أداء العاملني، فقامت هذه الدراسة غلى حبث أنواع احلركات اليت يؤديها العامل يف عمله ووقت كل حركة، 
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ميكن حذفه والبعض اآلخر ميكن دجمه أو اختصاره، أو ميكن إعادة  حيث تبني من حتليل هذه احلركات أن بعضها
  .تركيب احلركات بالشكل الذي يؤدي إىل أداء أسهل وأسرع

ا يف تطوير ممارسات اإلدارة وتكوين  وخنلص إىل أن مدرسة اإلدارة العلمية قد سامهت مسامهة ال يستهان 
سلوب العلمي واإلقالع عن أسلوب التخمني أو التقليد أو مالمح مهنة اإلدارة وحتويل تفكري املديرين إىل األ
  .احملاولة واخلطأ، وتركيز اهتمامهم على زيادة اإلنتاجية

لكن من جهة أخرى، فقد أغفلت هذه املدرسة عدة أمور هامة، وعلى رأسها اجلانب اإلنساين حيث أمهل 
مجاعات العمل على آراء الفرد ورغباته ودوافعه، وقيمة باإلضافة إىل إمهاله لتأثري . الفروق الفردية بني العاملني

  .)130، 129ص ص: 2006: صاحل بن نوار. (الروحية والفكرية
  :نظرية اإلدارة -د

مؤسس نظرية التكوين اإلداري، وذلك حينما حاول تلخيص األسس اليت تستند  H. Fayol يعترب هنري فايول
ويرى فايول أن الوظيفة اإلدارية تنشأ مع أعضاء ". اإلدارة العامة والصناعة"إليها عملية اإلدارة يف مؤلفه الشهري 
وأن نظام العمل السليم بني اجلماعات التنظيمية ينهض على بعض . التنظيم، واجلماعات اإلنسانية فيه

  .)140، ص2003: حممد علي حممد. (االشرتاطات املتميزة اليت يطلق عليها مصطلح املبادئ
فايول تفسريا جيدا لظاهرة التنظيم، يعتمد على مبادئ تفرض الرشد والعقالنية مرّ عليها قرن  لقد قدم هنري

مبدأ ميكن للمنظمة أن  14من الزمان، مازالت باقية ومستخدمة يف املنظمات املختلفة، ولقد استطاع أن يضع 
ا اإلدارية والتنظيمية بكفاءة   :وهذه املبادئ هي. تدير عمليا

جيب تقسيم العمل يف وظائف مث يف أقسام وإدارات، وذلك لكي ميكن حتقيق  :والتخصصتقسيم العمل  -1
 .التخصص يف أداء الوظائف والتخصص يف التعليم والتدريب

جيب أن مينح شاغل الوظيفة السلطة والصالحيات اخلاصة بالتصرف على أن يساءل  :السلطة والمسؤولية -2
 .وحياسب عن مقدار ما حصل عليه من سلطة

ميكن حتقيق درجة عالية من االلتزام يف العمل من خالل أنظمة جزاء وعقاب تستخدم يف  :ضبط والربطال -3
 .حالة حدوث خمالفات وأخطاء يف أداء عمل

 .وهي تعين أن حيصل كل شاغل وظيفة على أوامره من شخص واحد :وحدة األمر -4
حتقق هذه األهداف وعلى هناك هدف رئيسي هو هدف املنظمة، وعلى اإلدارات أن  :وحدة الهدف -5

 .األقسام التابعة لكل إدارة املساعدة يف حتقيق األهداف األعلى
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ويعين هذا أنه إذا تعارضت مصلحة املنظمة مع مصلحة  :أولوية مصلحة المنظمة على مصلحة األفراد -6
 .األفراد، فإن مصلحة املنظمة تأيت يف ترتيب متقدم

 .ني يف املنظمة عليهم بأجور وحوافز مناسبةجيب أن يعود عمل العامل :عوائد العاملين -7
هناك نوع من املركزية يف التخطيط ومنح السلطات، بينما يستلزم التنفيذ الالمركزية يف العمل مع : المركزية -8

 .العاملني
جيب أن حيرتم العاملون خطوط انسياب السلطة من أعلى ألسفل، وعلى العاملني  :التسلسل الرئاسي -9

 .صال ورفع التقارير وإصدار األوامر والتعليماتإتباعها أثناء االت
جيب استخدام أنظمة عمل تساعد على توفري اخلامات واملوارد املالية واملوارد البشرية يف املكان  :النظام   - 10

 .والزمان الصحيحني
 .جيب أن توفر أنظمة العمل العدالة واملعاملة املتساوية لكل العاملني :العدالة - 11
م وحيقق جي :استقرار العمالة - 12 ب اختيار العاملني وتوفريهم وتدريبهم بشكل يقلل من احتمال تسر

 .االستقرار يف العمل
 .البد من تشجيع األفكار اجلديدة اليت تضمن تطوير العمل واملنظمة :المبادأة - 13
ص  :أمحد ماهر. (جيب تنمية فوق العمل، والتنسيق بني األفراد بشكل ينمي روح الفريق :تنمية روح الجماعة - 14

 .)28، 27ص
ا مل تكن شاملة لكن أجزاء التنظيم الرشيد، كإمهاله  ا فايول، إال أ وبالرغم من تعدد املبادئ اليت جاء 
م  للجوانب اإلنسانية ودوافع العاملني النفسية واالقتصادية واالجتماعية وكذا تأثري مجاعات العمل على اجتاها

ظيمات حيث أن هذه النظرية أيضا اهتمت جبانب تنظيمي معني باإلضافة إىل الصراعات القائمة داخل التن
  .)144، ص2006: صاحل بن نوار. (وأغفلت جوانب أخرى

  : النظريات الحديثة في دراسة التنظيم -2
 :مدرسة العالقات اإلنسانية  - أ

عام  O. Sheldon أثارت حركة اإلدارة العلمية موجة من االنتقادات، كان أمهها ما ذكره أوليفر شيلدون
إننا جيب أن حنقق توازنا عادال يف دراستنا بني آليات اإلنتاج، من أدوات، وعدد : "فلسفة اإلدارة: يف مؤلفه 1923

ا  ومواد غري ذلك، وبني العوامل اإلنسانية املرتبطة بالعملية اإلنتاجية ذلك أن املشكلة احلقيقية يف الصناعة أ
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ا تعتمد على الطاقة ليست تنظيما ماديا معقدا فحسب، ولكنها تتض من تنظيما إنسانيا بالضرورة، طاملا أ
  ".اإلنسانية يف أداء وظيفتها

 وخالل هذه الفرتة تقريبا بد أن التجارب الشهرية اليت أجريت يف مصنع هاوثورن التابع لشركة ويسرتن إلكرتيك
western electric company  حتت إشراف إلرتن مايو E.Mayo   ب نقطة بداية مميزة، وكانت هذه التجار

  .)145، ص2003: حممد علي حممد. (ومصدرا رئيسيا لكافة دراسات العالقات اإلنسانية بعد ذلك
وافرتضت هذه النظرية أن املنظمات هي كائن اجتماعي، وأن العاملني داخل املنظمة يسعون إىل التعاون 

أو (مبادئ مدرسة العالقات اإلنسانية وميكن تلخيص أهم . والعيش يف ظل عالقات ودية داخل هذه املنظمة
  :يف اآليت) النظرية الكالسيكية احلديثة أو املعدلة

 .املنظمات كائن اجتماعي ألن األفراد الذين يشكلون املنظمة لديهم احتياجات اجتماعية -1
 .يشعر الناس بالسعادة واألمهية من خالل عالقات ودية وطيبة مع اآلخرين، مما يؤدي إىل كفاءة أعلى -2
 .أن التخصص وتقسيم العمل و اإلجراءات تؤدي إىل آلية وروتينية العمل، مما يؤدي إىل السأم وامللل -3
 .عالقات التعاون والود االجتماعي أهم من أنظمة الرقابة وأنظمة احلوافز -4
 أمحد. (من األفضل للمنظمة أن تأخذ العوامل السابقة يف تصميم التنظيم لكي يكون تنظيما اجتماعيا منتجا -5

 .)29ص: ماهر
وإذا كان لنا أن نصيغ بقالب نظري مسامهة التون مايو املسماة بنظرية العالقات اإلنسانية مقارنة أو تكملة 

  : يلي للثغرة اليت حدثت يف نظرية اإلدارة العلمية مبا
فقد . ركزت نظرية العالقات اإلنسانية على إشباع الرغبات اإلنسانية لألفراد كوسيلة لتحسني اإلنتاجية -1

أوضحت أن اإلشباع ال يقتصر على احلاجات االقتصادية فحسب، بل هناك حاجات غري اقتصادية يسعى 
 .اإلنسان إىل إشباعها

أكدت نظرية العالقات اإلنسانية ضرورة تشجيع تكوين اجلماعات يف موقع العمل، وتوفري القيادة الدميقراطية  -2
 .دارة واجلماعاتإلعطاء الفرصة ملشاركة وتنمية االتصاالت بني اإل

انتهجت نظرية العالقات اإلنسانية البعد االجتماعي، على خالف نظرية اإلدارة العلمية اليت ركزت على  -3
 .البعد الفيزيولوجي 

تؤكد نظرية العالقات اإلنسانية أن احلوافز الغري مادية أو املعنوية تلعب دورا هاما يف الدافعية والروح املعنوية  -4
تاجية، وذلك بعكس نظرية اإلدارة العلمية اليت تؤدي أن األجر واملكافآت املادية هي احلوافز املؤدية لرفع اإلن

 .الوحيدة اليت تدفع العامل إىل اإلنتاج
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تركز نظرية اإلدارة العلمية على أمهية التخصص وتقسيم العمل، بينما ال ترى نظرية العالقات اإلنسانية يف  -5
 .لإلنتاج املتزايد التخصص املطلق الكامل أساسا صاحلا

كشفت نظرية العالقات اإلنسانية عن أمهية اجلماعات يف حتديد السلوك، بينما نظرت حركة اإلدارة العلمية  -6
 .إىل العمال باعتبارهم أفرادا منعزلني يضمهم التنظيم الرمسي فقط

كما كشف إلتون   فالعمال. اكتشف مايو، بأن احلافز املادي ليس الدافع الوحيد الذي يستجيب له العامل -7
م الكامنة، إذ أن إنتاج العامل مرتبط بإنتاج زمالئه إبراهيم . (مايو يعتربون مستوى اإلنتاج على حنو ال يعكس طاقا

 .)206، ص1993: عبد اهللا املنيف
ذه املدرسة حيث ظهرت ممارسات تنظيمية تفضل املشاركة يف اختاذ القرارات، وأنظمة  ولقد تأثرت املنظمات 

ومما يعيب هذه النظرية أن املغاالة يف . الشكاوي واالقرتاحات، واالهتمام بالرحالت ومزايا وخدمات العاملني
  .العالقات االجتماعية والتدليل قد تؤدي إىل إفساد العاملني

ونظرا هلذا النقد، ظهرت تطورات وإضافات واقعية حديثة يف النصف الثاين من القرن العشرين بفضل عدد من 
رواد من أمثال كريس أرجريسي، ورنسيني ليكرت، وأبراهام مازلو، وفردريك هرزبرج، وهربت ساميون، وكانت من ال

م ما   :يلي أهم مسامها
م -1  .للناس حاجات إن استطاعت املنظمة إشباعها زادت إنتاجيا
 .يسعى الناس إىل النضج والنجاح -2
 .لدى الناس شعور طبيعي باالنضباط يف العمل -3
ل نفسية تؤثر يف سلوك الناس مثل اإلدراك والتعلم والقدرات واالجتاهات النفسية وعوامل هناك عوام -4

 .صال والقيادةتثل االماجتماعية 
 .يسعى الفرد لتحقيق أهداف املنظمة إن سعت هي من جانبها لتحقيق أهدافه -5
هو الذي يتخذ ) الرشدالذي يتصف بعدم (ونظرا إىل أن اإلنسان . املنظمات هي كيانات متخذة للقرارات -6

 .القرار فمن املتوقع أن يكون هناك طرق عديدة الختاذ القرار
 .)30ص: أمحد ماهر. (ختتلف املنظمات واألفراد من بيئة ألخرى ومن دولة ألخرى -7

وبعد العرض املوجز للمسامهات الفكرية والنظرية يف جمال العالقات اإلنسانية داخل التنظيمات الصناعية، 
  .من اآلراء واالنتقادات اليت وجهت هلذه املدرسةنلخص مجلة 
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لقد ركز أصحاب هذا االجتاه غلى ضرورة إشباع اجلوانب االجتماعية واإلنسانية للعمال، وذلك جبعلهم  -
حيسون بأمهية وجودهم داخل التنظيمات الصناعية، متجاهلني أمهية األبعاد االقتصادية واملادية األخرى مثل 

 .صة رفع األجور وطرق الرتقية وغريهااملكافآت العينية خا
لقد أمهلت نظرية العالقات اإلنسانية ما يعرف بالعالقات الصناعية اليت توجد داخل تنظيمات العمل  -

 .واملؤسسات الصناعية، والدور الذي تلعبه النقابات العمالية
ا - يتها أي أمهية لوجود مل تعط اهتمامات أصحاب نظرية العالقات اإلنسانية بداية من جهود مايو حىت 

ظاهرة الصراع بني األفراد واجلماعات داخل التنظيمات الصناعية، وذلك راجع إىل اهتمام هذا االجتاه بدراسة 
 .مشكالت التنظيم على مستوى الفرد واجلماعات الصغرية أو احملدودة العدد

اخل املؤسسات أو لقد جاءت تصورات أصحاب العالقات اإلنسانية من أجل دراسة مشكالت العمل د -
املصانع فقط، ومل تعط اهتماما ملحوظا إىل عالقة املصنع بالبيئة اخلارجية أو النسق االجتماعي األكرب الذي 

  .)158، 157، ص ص2006: صاحل بن نوار. (تعيش فيه
 :االتجاه البنائي الوظيفي في دراسة التنظيم  -  ب

ا نسقا لنظرية   Talcott Parsons" بارسونز"إن أهم شيء أضافه  التنظيم، هو تصوره لظاهرة التنظيم على أ
وإن التنظيم يف حد ذاته ...اجتماعيا يضم جمموعة من األنساق الفرعية املختلفة كاجلماعات و األقسام واإلدارات

تمع إضافة إىل هذا فقد حلل بارسونز التنظيم من وجهة نظر . ما هو إال نسقا فرعيا لنسق أكرب وأمشل منه وهو ا
افية نظامية مؤكدا على التوجهات القيمية السائدة للتنظيمات املختلفة، ألنه وحسب رأيه فالقيم السائدة هذه، ثق

هي اليت متنح أهداف التنظيمات طابعا شرعيا، وما التنظيم إال منفذا للمتطلبات الوظيفية اليت يسعى النسق 
تمع وبذلك فال تعارض عنده بني القيم السا. األكرب إىل حتقيقها ئدة يف التنظيمات وتلك السائدة داخل ا

ا وحدات اجتماعية لديها . الكلي تمعات بأ وقد أوضح بارسونز يف موضع آخر أن التنظيمات تتميز عن ا
أهداف حمددة وواضحة نسبيا تسعى إىل حتقيقها، وأن حتقيق هذه األهداف يفرض وجود إجراءات تنظيمية 

تمع تضمن ذلك، إذن فوضوح األهداف صاحل بن . (وتوافر اإلجراءات مينحان التنظيم طابعا مييزه إىل حد ما عن ا

  .)159، 2006: نوار
على نسق القيم يف  –يف رأيه  -وينهض تفسري تكامل األفراد واجلماعات داخل التنظيم بصورة مطلقة 

تمع، ذلك الذي ينعكس على األهداف التنظيمية فعن طريق هذا النسق القيمي العام نستطيع أن حندد . ا
م، وهي التوقعات اليت تكونت لديهم خالل عملية التنشئة  األدوار التنظيمية لألعضاء بشكل يتسق مع توقعا

نز حينما يفسر العالقة بني النسق االجتماعي والشخصية وعموما فإن بارسو . االجتماعية واستدماج املعايري
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تمع، وذلك راجع إىل النسق القيمي العام الذي يتخلل بناءه  واألنساق الثقافية، يؤكد أن التنظيم موصل با
تمع حىت يكتب له البقاء وأما مطالب البقاء . واملتطلبات الوظيفية اليت ال يستطيع مواجهتها إال من خالل ا

، مث أحداث التكامل بني Goal Achievement ، وإجناز األهدافAdaptation مثل يف القدرة على التوافقفتت
، ووصل التنظيم بالبيئة واألنساق االجتماعية األخرى حىت ميكن مواجهة Integration األجزاء املكونة للتنظيم

التنظيم، واآلخرين يرتبطان بتحقيق ، وواضح أن املطلبني األولني يتعلقان بكفاءة Latency مطالب الكمون
  .)219، ص2003: حممد علي حممد. (االستقرار أو تدعيم النمط

وذلك من خالل صياغة نظرية جديدة يف علم اجتماع  p. Selznick ويف نفس السياق سار سلزنيك فيليب
سؤال اعتقد أنه مطروح  ، فمن خالهلا أراد اإلجابة عن1949 عام). النظرية املؤسسية(التنظيم أطلق عليها اسم 
ة يف هياكلها التنظيمية؟ فجاءت هذه النظرية : بصورة ملحة والذي مؤداه ما الذي جيعل املنظمات تبدو متشا

  .لتشري إىل أمهية القيم واألعراف والتاريخ الطبيعي يف تشكيل اهلياكل التنظيمية واملمارسات اإلدارية يف املنظمات
فقد أشار إىل هذا التوجه بشكل آخر  D. Mcliland ة هارفارد دافيد ماكليالندأما العامل النفساين يف جامع

والواضح أن هذه ". بأن هناك عدة عوامل تؤثر يف قيمة العمل اجلاد واإلجناز لدى جمتمع معني"حني رأى 
تمعات اليت يعترب فيها الدين مغيبا  "ف ماكليالند ويضي. اليقافات تنشئ أفرادا ذوي دوافع عليا أكثر من تلك ا

حيث تنتقل قيم األسرة عن طريق التأكيدات . إىل أن األسرة بالطابع هي املصدر األساسي يف تكوين هذه القيم
من هنا ميكن التساؤل عن تأثري القيم على ...". املستمرة واملختلفة على الطاعة واالنسجام واحلب واحلرية واإلجناز

  :بني القيم واألداء على النحو اآليت فقد ينظر إىل العالقة. األداء الوظيفي
وعلى سبيل املثال، فإن . يتوقع أن يكون أداء الفرد منسجما ومتسقا مع قيمه، وذلك يف كل الظروف العادية

األفراد الذين حيملون قيم االستقاللية يف العمل سوف يتصرفون على حنو حيقق تلك االستقاللية وإذا عجز 
  .ذات قيمة بالنسبة هلم، فإن نوعية األداء سوف تنخفضاملوظفون عن حتقيق املكافآت 

كما تساعد القيم املوظفني على تركيز وتوجيه جهودهم أثناء العمل، فاملوظف الذي يهتم بالراحة ويعطي هلا 
وزنا كبريا أكثر من اهتمامه باألمانة والصدق يف العمل مثال، يتغيب عن العمل باستمرار حتت أية حجة، وملا 

. املوظف شبيهة بقيم املوظفني يف نفس جمموعة العمل، فإن ذلك يدفعه للتفاعل معجم بصورة إجيابية تكون قيم
  .والعكس ملا تكون القيم خمتلفة فقد تؤدي إىل الصراع بني األعضاء وينخفض معه اآلراء

ا، فهي وكما ونفهم من هذا أن املنظمات ليست كيانات معزولة عن البيئة الثقافية واالجتماعية اليت حتيط 
  .)167، 166، ص ص2006: صاحل بن نوار. (رأى بارسونز تتأثر وتؤثر يف هذه البيئة

  



 سوسيولوجيا التنظيمات الصناعية ومنظمات المعرفة                                                            الفصل الثالث                        

191 
 

  :والواقع أننا نستطيع أن نلمس قيمة إطار باسونز من ثالثة جوانب
إن إجراء حتليل تنظيمي باالستناد إىل نظرية بارسونز يستوعب أكثر من مستوى مثل الفرد واجلماعة والتنظيم  :أوال

تمعو  واالستقالل النسيب الذي . وذلك على أن يكون حمور االهتمام هو العالقات املتبادلة بني هذه الوحدات. ا
حيققه كل مستوى، والشك أن جهودا كثرية، ونفقات أكثر ضاعت دون جدوى، ألن البحوث اليت أجريت يف 

  .هذا امليدان مل تضع يف اعتبارها التداخل الشديد بني هذه املستويات
أن النظرية العامة للتنظيمات جيب أن تكون صاحلة لدراسة كافة : إدراك بارسونز بوضوح احلقيقة اليت مؤداها :ثانيا

. أنواع التنظيمات، ومن املالحظ أن معظم املفاهيم كانت مستقاة من دراسات حمدودة بتنظيمات معينة بالذات
  .ولذلك مل تكن تستطيع أن تواجه مطلب العمومية

أكد التحليل الذي قدمه بارسونز احلاجة إىل االتصال الوثيق بني نظريات التنظيم، وبني النظرية  :ثالثا
السوسيولوجية العامة، إذ أنه ال يكفي أن نصوغ فقط مفاهيم تصلح لدراسة كافة أنواع التنظيمات وإمنا علينا أن 

سق اجتماعي، وغريه من األنساق نبحث عن أوجه الشبه واالختالف، والعالقات املتبادلة بني التنظيم كن
  .)228، ص2003: حممد علي حممد. (اإلجتماعية األخرى

ومن . ومن خالل هذا العرض ميكن القول أن بارسونز كان فطنا لتأثري العوامل الثقافية على التنظيمات املختلفة
اسة التنظيم بربطه ببقية خالهلا ملا متارسه القيم داخل نفس هذه التنظيمات، وهو ما يؤكد احلاجة امللحة لدر 

املؤثرات احمليطة به، وبالتايل االهتمام بالتنظيم كنظام مفتوح يتفاعل مع جمموعة من األنساق األخرى، وباإلضافة 
ا ال  ا التنظيم فهناك طاقة أخرى بشرية هي الدوافع والقيم اإلنسانية، اليت بدو إىل الطاقة املادية اليت يزخر 

ا القيام بوظائفهيستطيع أي نسق اجتما وهو ما يتطابق بصورة كبرية مع الدراسة الراهنة اليت تسعى يف . عي بدو
  .هذا االجتاه حملاولة إبراز دور القيم االجتماعية على التنظيمات الصناعية

وما ميكن أن يقال من خالل عرض نظريات التنظيم، أن ما مت نتاوله هو أهم االجتاهات النظرية يف دراسة 
م، وهذا ال يعين إلغاء اجتاهات أخرى كان هلا إلسهام يف وضع األسس النظرية لدراسة التنظيم، أما أن التنظي

  .االجتاهات اليت مت تناوهلا يف البحث حتمل بني تنايها جزئيات أيضا
جد حيث جند أيضا االجتاه السلوكي يف دراسة التنظيم الذي ينظر إىل سلوك اإلنسان يف حميط من البيئة اليت يو 

فيها وتأخذ يف اعتبارها عددا وافرا من العوامل املؤثرة، وتتناول التفاعل احلركي الذي حيدث بني السلوك الفرد 
تمع الكبري، من عوامل اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية  واجلماعي من ناحية، والعوامل البيئة اليت توجد يف ا

ة يف تفهم الظواهر السلوكية من حوهلا ومن مث التوصل إىل وتريد هذه املدرسة بذلك مساعدة اإلدار . وتعليمية
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، 2006: صاحل بن نوار. (أفضل الطرق للتعامل مع العاملني وحتقيق األهداف اإلنتاجية واإلنسانية اليت تسعى إليها

  .)174ص
النظرية من خالل ما مت عرضه والتطرق إليه من خالل عرض أهم نظريات التنظيم سواء تعلق األمر يف اجتاه 

احلديثة أو التقليدية ميكن القول أن كال االجتاهني حاوال رسم إطار فكري منظم ألجل تفسري ظاهرة التنظيم وحل 
ا   .املشكالت املرتبطة 

ا تنظيمات بورجوازية متسلطة جتوقد ا ه ماركس يف حتليله حنو التنظيمات اإلدارية التابعة للدولة اليت رأى فيها أ
وهو ما جعل . عمال، ومنه وجوب اختفاء هذه التنظيمات بصورة أو بأخرى ليحل حملها العمالال ختدم طبقة ال

كما أن هناك . فلسفته بعيدة عن الواقع اإلنساين فالعالقة بني األجري ورب العمل ليست عالقة صراع مستمر
لعامل، واليت حاولت تبين شواهد تارخيية تثبت أن هذه التجربة بالذات قد ولدت فشال ذريعا يف مناطق عدة من ا

  .هذه الفكرة
فهو مستمد من طبيعة جمتمع معني، مث أنه كان . كما أن النموذج البريوقراطي الفيربي ميكن أن يوصف باملثايل

وليد تأثر فيرب بواقع معني قد عايشه من خالل أدائه للخدمة العسكرية يف اجليش الربوسي، والذي يكون قد تأثر 
  .رية اليت تسري وفقها هذه املؤسساتفيه بالصرامة العسك

أما خبصوص ما جاء به تايلور فقد حط من شأن الفرد داخل التنظيم، ألنه أسند له أدوارا وأعماال روتينية 
وبسيطة مع منحه حدا أدىن من األجر، كما ربطه ربطا فاحشا باآللة واعتربه جزءا ال يتجزأ منها، فوظيفته تشبه 

ديه الربغي، يف آلة معينة، ويف ذلك جتريد للقيم الشخصية له وكذا املشاعر واألحاسيس إىل حد ما ما ميكن أن يؤ 
  .اإلنسانية

ا كافية يف دراسة أي تنظيم وواجبة ) 14(يف حني أن هنري فايول قد ركز من خالل مبادئ  واليت رأى بأ
ا تأثري مجاعات العمل على لقيامه، ولكنها يف حقيقة األمر قد أمهلت اجلوانب اإلنسانية هي األخرى، وكذ

ا مل تويل أي اعتبار للصراعات اليت ميكن أن تكون داخل التنظيم   .العمال، كما أ
هذا وبالعودة إىل ما جاء تايلور جند أن عبد الرمحن بوزيدة قد حدد القيم األساسية اليت تتجلى يف هذه النظرية 

تمع، وثاين هذه إذ جند أن أوهلا تتجسد يف حماولة عقلنة وترشيد التنظي م وهذه القيمة هي نتيجة لتطور وعقلنة ا
موعة  القيم هي موضوعية التسيري وذلك من خالل القيادة العادلة أين يستجيب من خالهلا العمال 

  ).Culture et Gestion : 1992, p64.(القواعد
الجتاهات النظرية احلديثة يف دراسة أما فيما يتعلق باالجتاه الثاين من النظريات، أو ما ورد يف هذا البحث با

وهو العنصر الذي . فال شك أنه حاول توجيه أنظار واهتمام الباحثني حنو اإلنسان والعالقات اإلنسانية. التنظيم
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وحسب هذا االجتاه فإن االهتمام . مت إغفاله، أو عدم التطرق إليه بصورة دقيقة يف االجتاه النظري السابق
و يتيح لنا فرصة فهم وإدراك حقيقة تأثري هذين العنصرين على خمتلف التنظيمات، وذلك بالعنصرين السابقني فه

  .بالرغم من جمموعة االنتقادات املوجهة للنظريات السابقة، واليت يرى فيها أصحاب هذه االنتقادات
  :أسباب وجود التنظيمات: ثامنا

اجتماعي، والذي يفوق الكيان الفردي، وهو ما من خالل ما مت التطرق إليه، فالتنظيمات توجد لتوفري كيان 
وملزيد من . يساعد على استخدام املوارد البشرية واملالية واخلامات واألصول واملعلومات لتحقيق أهداف تنظيمية

  :يلي التفصيل، ميكن القول أن التنظيمات توجد لكي حتقق ما
يف أداء العمل، فهناك املهندس والطبيب حتقيق مزيد من التخصص والكفاءة  :تقسيم العمل بين األفراد -1

 .واحملاسب واملدير، وغري ذلك من التخصصات
فوجود تنظيمات تساعد على توفري أموال ميكن  :إمكانية استخدام التكنولوجيا ورأس المال الكثيف -2

ارد وتوفري إنفاقها على تكنولوجية متقدمة، وبالتايل ميكن اإلنتاج بأحجام كبرية حتقق االستخدام األمثل للمو 
 .التكاليف

فالتنظيم أقدر من الفرد على التحدي أمام املنافسني، ويف التعامل والتأثري يف  :إمكانية التعامل مع البيئة -3
 .احلكومة والتنظيمات املالية واملوردين واملستهلكني

اخلامات واألجهزة حينما يقوم التنظيم بالشراء أي عملية تبادل املال ب :إمكانية التوفير في تكاليف التبادل -4
 .تكون أقدر من الفرد على التفاوض واحلصول على شروط جيدة توفر هلا الكثري من التكاليف

فالتنظيم مبا يتاح له من موارد أكثر من الفرد، فله هبة ونفوذ يساعده  :إمكانية فرض السيطرة على العاملين -5
رون والعمال حيصلون على أجور ومستقبل وظيفي على فرض سيطرته على املديرين والعمال لصاحل الطرفني، فاملدي

 .)19ص: أمحد ماهر. (مضمون، بينما حيصل التنظيم على والء وتعهد وأداء تنظيمي عال
   :أهمية دراسة التنظيم: تاسعا

إن وجود تنظيم سليم للمنظمة يساعد على حتقيق التعامل مع الظروف املختلفة، وحتقيق تنافسية عالية 
  .قدرة على التعامل مع التنوع يف القوى العاملة، وحتقيق الكفاءة واالبتكار يف األداء التنظيميللمنظمة، وحتقيق 

 :تحقيق القدرة على التعامل مع الظروف المختلفة -1
: إن وجود وحدات تنظيمية وأنظمة عمل ميكنها أن تساعد املنظمة على التفاعل مع اختالف الظروف مثل

إن وجود . ، وتغيري التكنولوجيا، والتعامل مع األسواق واملستهلكني دائمي التغيرياملنافسة، وتغيري أهداف املنظمة
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وحدات متخصصة ميكنها أن تساعد على ابتكار منتجات وخدمات وأساليب للتعامل الفعال مع األسواق 
  .املتغرية

  :تحقيق تنافسية عالية للمنظمة -2
ا  ومديرها يساعد على رفع إمكانيات املنظمة يف تقدمي إن قدرة املنظمة من خالل نظم العمل فيها ووحدا

سلع وخدمات ترضي املستهلك، كما تساعد على رفع مهارات املديرين والعمال يف بناء اسرتاتيجيات وأساليب 
  .عمل واختاذ قرارات سليمة تساعد على زيادة القدرة التنافسية للمنظمة

 :تحقيق القدرة على التنوع في الموارد البشرية -3
م ودوافعهم وإدراكهم وتركيبتهم تس م وشخصيا تخدم املنظمات مديرين وعمال خمتلفني يف تعليمهم ومهارا

العمرية واجلنسية، ووجود تنظيم ناجح يكفل وجود أنظمة عمل وسياسات ميكنها أن تستفيد من ذلك التنوع، 
كم التعامل معه، بينما تتيح األنظمة فالتنوع يثري مشاكل يف الزمن القصري على األخص إن مل يكن هناك أنظمة حت

اإلدارية وأنظمة العمل وعلى األخص سياسات املوارد البشرية قدرة عالية على استثمار التنوع يف املوارد البشرية يف 
  .الزمن الطويل

 :تحقيق اإلبداع واإلبتكار -4
ب االتصال واالبتكار من مع وجود موارد بشرية متنوعة ميكن للمنظمة من خالل االجتماعات واللجان وأسالي

إطالق طاقات اإلبداع واالبتكار لدى العاملني لديها وذلك من خالل أفكار جديدة ومفيدة تساعد املنظمة من 
  .)20ص: أمحد ماهر. (حتقيق أهدافها بتكلفة أقل

  :اإلصالحات االقتصادية في الجزائر: عاشرا
مبتورة من املسار التارخيي هلذه اإلصالحات وذلك ال ميكن احلديث عن اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر 

. بغية تتبعها، ولقد عرفت االقتصاد اجلزائري سلسلة من اإلصالحات االقتصادية املتعاقبة وذلك منذ االستقالل
ولقد كانت هذه اإلصالحات حتت عناوين، ومسميات وشعارات خمتلفة، تعددت فيها أيضا احلجج املقدمة يف  

ق حول حماولة النهوض باالقتصاد الوطين، وحتقيق التنمية، وميكن احلديث على هذه اإلصالحات كل مرة واليت تتف
ا وبعض القيم املرتبطة هلا   .من خالل التعرض لألمناط املختلفة اليت مرت 

  :التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية .1
واالجتماعية وكذا السياسية بعد لقد جاء التسيري الذايت للمؤسسات كنتيجة حتمية لألوضاع االقتصادية 

، وتركهم لألمالك )Mostafa. Boutef. Nouchet : 1984, p33(معمر  900.000 االستقالل، فاهلجرة الكثيفة ملا يقارب
االقتصادية شاغرة، دفع العمال وبتلقائية أحيانا إىل شغلها قصد النهوض بالنشاط االقتصادي احمللي من جهة، 
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فشكل التسيري الذايت بذلك أول أسلوب تسيري للمؤسسة . اإلكتالك من جهة أخرىوالتأكيد على حقهم يف 
اجلزائرية إذ يعد انتقاال من تنظيم اقتصادي استعماري قائم على االستغالل إىل تنظيم اقتصادي جديد يسري فيه 

  .العمال املؤسسة بأنفسهم
 العمال الدميقراطي للمنشأة واملستثمرات اليت تسيري: "ويعرف حممد السويدي التسيري الذايت يف اجلزائر على أنه

  .)139، ص1980: حممد السويدي". (هجرها األوربيون
ة رحيل املسؤولني : "ويقول عنه عبد اللطيف بن أشنهو بأنه ا حركة منت يف الصناعة كما حصل يف الزراعة 

م، والذي كان رد العمال عليه هو ا م ملنشآ م وهجر إلنتظام يف تعاونيات مسرية ذاتيا، األجانب من وحدا
  .)27، ص1982: عبد اللطيف بن أشنهو". (ملتابعة النشاط يف كل وحدة من هذه الوحدات

الرحيل اجلماعي للمعمرين وتركهم للوحدات اإلنتاجية شاغرة، : "ويذهب نسيب رجام إىل نفس الرأي إذ أن
االستقالل، دفع العمال إىل القيام بتشغيل وتسيري زيادة على األوضاع االجتماعية واالقتصادية للبالد بعد 

ا، إال أن هذا الشكل من التسيري مل يشمل إال الوحدات الصغرية  :Nacib Redjam". (املؤسسات اليت يعملون 

1987, p35.( 
ه  ، يف حني أن تنظيم1963أكتوبر  23لقد جاء االعرتاف الرمسي للدولة بالتسيري الذايت يف القرار الصادر يف 

ولقد استمد هذا التنظيم من النموذج اليوغساليف أين . 1963مارس  22الصادر يف  95.63 كان يف املرسوم رقم
يشكل التسيري الذايت قطاعا أساسيا يف االقتصاد، ولقد مت وفق هذا التنظيم وضع مخس أجهزة منظمة للعمل يف 

اجلهاز اخلامس خيتص يف متابعة وترقية املؤسسات املؤسسة، أربعة منها ختتص بالتسيري واإلدارة داخل املصنع، و 
  .املسرية ذاتيا على املستوى البلدي، تبعا هلذا ميكن التمييز بني جهازين للتسيري من حيث أدوارها ومستوى عملها

  :أجهزة التسيير واإلدارة  -أ 
 الجمعية العامة للعمال: 

وتعمل هذه اجلمعية على أساس . اجلزائريةتتكون من العمال الدائمني للمؤسسة، والذين حيوزون اجلنسية 
، وال جتتمع إال حبضور ثلثي األعضاء، واملصادقة على القرارات تكون باألغلبية )صوت لكل عامل(دميقراطي 

البسيطة، وال يتم سحب الثقة من أحد األعضاء إال يف حالة ارتكابه خلطأ كبري، وعلى اجلمعية العامة أو جلنة 
مع اإلشارة إىل أن القائمة النهائية ألعضاء اجلمعية العامة ال توضع بصفة رمسية إال بعد  التسيري إحضار الدليل

لس البلدي إلنعاش التسيري الذايت واهليئات الوصية   .عرضها على املدير وا
قة املصاد: يقوم هذا اجلهاز القاعدي بدور املنظم واملراقب داخل املؤسسات املسرية ذاتيا، ومن مهامه األساسية

على برنامج التجهيز واإلنتاج وضبط الئحة تنظيم العمل وحتديد املهام واملسؤوليات، وكذا املصادقة على 
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اية السنة، بشرط أن تكون هذه الربامج املصادق عليها مستوحاة من الربنامج الوطين للتنمية وال  احلسابات يف 
ذه املهام جتتمع اجلمعية العامة مرة كل حيث يقوم املدير بدور املراقبة بصفة ممثل ال. تتعارض معه دولة، وللقيام 

  .ثالثة أشهر على األقل أو يف دورة استثنائية عند طلب ثلث األعضاء
 مجلس العمال: 

ينتخب أعضاؤه من طرف اجلمعية العامة للعمال يف كل مؤسسة ال يقل عدد عماهلا عن ثالثني عامل، 
لس من عشرة إىل مائة عضو حسب ينتخب أعضاؤها ملدة ثالث . عدد العمال يف كل مؤسسة ويتكون ا

سنوات، على أن جتري االنتخابات كل سنة لتجديد ثلث األعضاء، وجيتمع يف كل شهر بقرار من جلنة التسيري،  
  .كما ميكنه االجتماع يف حاالت طارئة بطلب ثلث أعضائه

ر عمليات البيع والشراء للتجهيزات يف تنحصر مهامه يف ضبط الالئحة التنظيمية الداخلية للمؤسسة، ويقر 
حدود الربامج السنوية للتجهيزات املصادق عليها من طرف اجلمعية العامة كما يقرر القروض القصرية والطويلة 

اية السنة قيل حتويلها للجمعية العامة إضافة إىل أنه ينتخب ويراقب جلنة التسيري، ويف . املدى ويدرس حسابات 
  .تتوىل مهامه اجلمعية العامة) عامل 30أقل من (جملس العمال  حالة انعدام وجود

 لجنة التسيير: 
ينتخبها جملس العمال، ويف حالة عدم وجوده تتوىل اجلمعية العامة ذلك، يرتاوح عدد أعضاء هذه اللجنة من 

لس العمال، ينتخب أعضاءه ملدة ثالث سنوات على  أن يتم ثالثة إىل إحدى عشرة عضوا، يشرتط عضويتهم 
جتديد ثلثهم كل سنة، واملصادقة فيه على القرارات تكون باألغلبية البسيطة، وحبضور ثلثي األعضاء على األقل، 
أما يف حالة تساوي األصوات فإن حق الفصل يعود لرئيس اللجنة الذي له الصوت الراجع يف هذه احلالة، رئيس 

إلدارة والتسيري، فهو يرأس ويوجه النقاشات داخل اللجنة يلعب دور املنشط داخل املؤسسة أكثر من دور ا
ومهامه تنحصر يف . األجهزة الثالث، يشرتط فيه أن يكون منتخب من طرف أعضاء اللجنة اليت هو عضو فيها

لس البلدي إلنعاش  مشاركة املدير يف التوقيع على النفقات واألجور، وميثل العمال خارج املؤسسة، وأمام ا
  .التسيري الذايت

التصويت على خمططات التنمية وبرامج التجهيز واإلنتاج : أما فينا خيص مهام اللجنة األساسية فتتمثل يف
  .احملضرة من طرف اجلمعية العامة، كما تشرف على املشاكل املتعلقة باإلنتاج

ا األجهزة هذه . وجتتمع مرتني يف الشهر على األقل، وحتضر القانون الداخلي للمؤسسة واحلسابات اخلاصة 
  .أما فيما خيص املصلحة العاملة فيمثلها املدير) العمال(الثالث املنتخبة واملمثلة للقاعدة العمالية تعمل لصاحلهم 
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 يردـمال: 
لس البلدي إلنعاش التسيري الذايت وهو ممثل الدولة يف املؤسسة، وله  يعني من طرف الدولة بعد موافقة وتزكية ا

السلطة املخولة له وهي سلطة تنفيذية، يقوم من خالهلا بتنفيذ قرارات القاعدة العمالية مهام وصالحيات تنبع من 
املتمثلة يف قرارات جلنة التسيري، كما يوقع على النفقات واألجور مبعية رئيس جلنة التسيري وله احلق يف رفض 

ماعية وحىت السياسية واإليديولوجية، املخططات اإلمنائية املتعارضة مع التوجهات العامة للدولة االقتصادية واالجت
العبا بذلك دور املراقب والساهر على مدى مسايرة سياسات وتوجهات املؤسسة املسرية ذاتيا للتوجه العام 

  .للدولة
 :أجهزة التنشيط واإلنعاش  - ب 

يا يف إطار ألن الدولة تبنت التصور احمللي للتسيري الذايت، فلقد أنشأت هيئة مكلفة بتنشيط القطاع املسرية ذات
  :التنظيم الذي وضعته له، وهذه اهليئة هي

  :المجلس البلدي إلنعاش التسيير الذاتي
يوجد هذا اجلهاز على مستوى كل بلدية، يتشكل أعضاءه من رؤساء خمتلف جلان التسيري، وممثل عن احلزب 

ممثل عن السلطات اإلدارية وآخر عن اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني، وممثل عن اجليش الوطين الشعيب، وكذا 
لس مرة كل ثالث أشهر على  للبلدية، ويتم انتخاب رئيسه من بني رؤساء جلان التسيري املمثلة فيه، وجيتمع ا

لس يف تنظيم هياكل التسيري الذايت يف املؤسسات والتنسيق فيما بينها على مستوى : األقل، تتمثل مهام ا
  .لالهتمام مبشاكل التسيريالبلدية، إضافة إىل تعبئة العمال 

  :تقييم التسيير الذاتي
توحي هذه التجربة ومن النظرة األوىل بأن هناك تسيري ذايت مبين على مبادئ املشاركة الفعلية للعمال والتمثيل 

لكن بالتعمق يف الدراسة وكذا حقيقة تطبيقه يف الواقع، يقود إىل الشك يف صحة هذا احلكم، . الدميقراطي هلم
الوحدة : "ومنهم الطيب نذير حيث يقول. الذي جعل البعض يتساءل عن مشكل التسيري املتحدثالشيء 

ا كمؤسسة معرفة بشكل سيء وغري ممكنة التصنيف، فهي ليست حكومية  املرصوفة باملسرية ذاتيا، تظهر من قانو
  ).Mohamed Taib Nadir: 1977, p400". (متاما، وال تعاونية، وال حىت شكال وسطا بينهما فهي نوع هجني

إن الدولة اجلزائرية مل تتبىن التسيري الذايت مبفهومه الواسع احلقيقي، حيث مل يكن هدفا يف حد ذاته وإمنا وسيلة 
إن التسيري الذايت يف : "إىل نفس النتيجة بقوله S. Koulychizky ويذهب سيوج كوليشيزكي. لتحقيق االشرتاكية

ال باعتباره طريقة إاجلزائر ينتقي باعتباره تصور شامل للمجتمع وباعتباره قدرة لإلجناز السياسي، إنه مل يبقى 
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االت اليت تظهر فيها يف املاضي . للتسيري يف بعض الوحدات اإلنتاجية السيما الفالحية وهو مسموح ببقائه يف ا
ائيولك   ).S. Koulychizky: 1974, p33". (ن إمكانية اتساعه توقفت بشكل 

لقد أقرت خمتلف املواثيق والتشريعات بأن ملكية الدولة هي ملكية الشعب، وأنه على العمال يف املؤسسات 
سسات اليت اإلنتاجية املختلفة حبكم اشرتاكهم يف ملكية وسائل اإلنتاج أن يشرتكوا يف إدارة وتسيري ومراقبة املؤ 

ا، لتتطابق ملكية وسائل اإلنتاج مع العالقات اإلنتاجية االجتماعية، لكن الواقع يكشف اصطدام هذه  يعملون 
التشريعات واملواثيق املقرة حق املشاركة بالبنية البريوقراطية من جهة، وبأجهزة الدولة املختلفة من جهة أخرى، واليت 

لتتحول املشاركة العمالية إىل جمرد إشراك صوري ال ترتتب عليه أي . الذايتحالت دون تطبيق مبادئ وروح التسيري 
  .ويض جتربة التسيري الذايت يف اجلزائرقمسؤولية مما أدى إىل ت

  :التسيير االشتراكي في التجربة الجزائرية .2
معينة، فتطور مل تكن االشرتاكية وليدة ظروف عابرة، بل كانت نتيجة لظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية 

الفكر االشرتاكي جنده يف معظمه عبارة عن ترسبات لنزعه ثورية للخروج من األوضاع االجتماعية واالقتصادية اليت 
إن االشرتاكية جاءت كرد فعل للفوضى : "ويف هذا املعىن يقول أجنلز. فرضتها األقلية املسيطرة على األغلبية
الطبقي بني أصحاب الثروات وبني احملرومني الذين ال ميلكون إال الشقاء يف االقتصادية يف التوزيع واإلنتاج والصراع 

  ).16ص: أجنلز فردريك". (العمل
بسيطرة أعوان  1971-1965 لقد امتاز منط التسيري واإلدارة يف املؤسسات الصناعية خالل املرحلة املمتدة من

ميش كبري ملشاركة العمال يف الدولة املعنيني من قبلها على مجيع مصادر القرارات داخل املؤ  سسة الصناعية، مع 
اإلدارة والتسيري مما نتج عنه حالة من االستياء والضجر لدى العمال زادت يف تعميق فجوة عدم الثقة بينهم وبني 

خاصة مع بروز السلوكات البريوقراطية وصعوبة االتصال والتحاور بني العمال ومسرييهم نتيجة تفاوت . اإلداريني
  .تويات التعليمية وحىت القيمة وكذا األفكار املسبقة السلبية اليت يشكلها كل طرف عن اآلخراملس

لذا يعد هذا التوتر الذي ميز العالقات اإلنتاجية داخل املصنع خالل هذه الفرتة من أحد أهم العوامل 
 االشرتاكي للمؤسسات سنةاألساسية اليت كانت وراء اإلجراء التنظيمي للمؤسسات واملتمثل يف ميثاق التسيري 

دف حتقيق التغري النوعي يف العالقات اإلنتاجية واليت تعد من أهداف االشرتاكية. 1971   .وذلك 
 :أجهزة التسيير االشتراكي  -أ 

كان اهلدف من نظام التسيري االشرتاكي للمؤسسات هو أن تلعب املؤسسات دورا هاما يف إعادة تنظيم 
، من خالل التأكيد على ضرورة مشاركة العمال يف تسيري املؤسسة إىل جانب العالقات بني العمال واملسريين
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ططات التنموية، ويتم كل هذا يف إطار األجهزة خاإلداريني، إضافة إىل تنظيم سري املؤسسة وفق ما متليه امل
  .التنظيمية املوضوعة لتحقيق هذا اهلدف

 مجلس العمال: 
سنوات قابلة ) 3(التسيري االشرتاكي للمؤسسة، وينتخب ملدة ثالث يعد أحد أهم األجهزة التنظيمية يف 

م بناء على قائمة تعدها جلنة مكونه من ممثلي احلزب  25و 7للتجديد، يرتاوح عدد أعضاءه بني  عضوا، يتم انتخا
لس كل سن. والنقابة والوصاية جيتمع . ةشرط اخنراط األعضاء يف النقابة بينما ينتخب الرئيس من طرف أعضاء ا

لس يف جلستني عاديتني يف السنة، كما ميكنه االجتماع يف حاالت استثنائية بناءا على طلب املدير أو ثلثي  ا
  .رقابة الوصاية وتتم املصادقة على القرارات باألغلبية البسيطة وحتت. األعضاء أو بطلب من جمموع العمال

لس أو تغليقه يتم بناءا على اقرتاح اجلهة الوصية أو احلزب أو النقابة بإصدار مرسوم يف هذا الشأن،  وحل ا
  :وللمجلس اختصاصات أمهها

 .إبداء رأيه يف مشروع خمطط املؤسسة واملوضوعات املتعلقة بامليزانية واحلسابات ومصاريف املؤسسة -
ني بعة سياسة املوظفااملشاركة يف تنفيذ املخطط السنوي، وكذا مشاركة جملس املديرية يف وضع ومت -

 .واملستخدمني
 .قيامه باختصاصات استشارية حول وضعية العمال والتعديالت اليت تتم على هيكل املؤسسة -
حسن سري : "من ميثاق التسيري االشرتاكي أن جملس العمال عليه أن يسهر على 39 لقد جاء يف املادة -

املؤسسة وعلى زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وعلى التحسني املستمر للجودة وعلى القضاء على التبذير وعلى مراعاة 
 .)1732، ص1971: ميثاق التسيري االشرتاكي للمؤسسات". (النظام يف العمل وحتقيق أهداف املخطط

لس يف عمله وإجناز مهامه على عدة جلان فرعية هي   :ويعتمد هذا ا
 لجنة الشؤون االقتصادية والمالية: 

يشرتط اخنراطهم يف النقابة، وتقوم هذه . يتكون من ثالثة إىل مخسة أعضاء معينني من طرف جملس العمال
. يني املايل واالقتصادي حلساب جملس العمالاللجنة بدراسة مجيع املشاكل املتعلقة باإلنتاج والتسيري على املستو 

  .جتتمع يف دورة عادية كل شهر، ويف دورات استثنائية بطلب من رئيسها املعني من قبل جملس العمال
 لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية: 

افية تتألف من ثالثة إىل مخسة أعضاء معينني من طرف جملس العمال، تكلف بوضع السياسة االجتماعية والثق
تراقب وتتابع السياسة االجتماعية، وترفع تقارير  الس العمال ألجل حتقيق الرفاهية املادية واملعنوية للعمال، كم
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لس العمال، جتتمع يف دورة عادية كل شهر مرة أو يف دورات . بكل النشاطات املوكلة هلا يف كل دورة عادية 
  .س العمالاستثنائية بطلب من رئيسها املعني من قبل جمل

 لجنة شؤون المستخدمين والتكوين: 
تتكون من مخسة أعضاء معينني من قبل جملس العمال بشرط انضمامهم للنقابة كباقي أعضاء اللجان األخرى 

فحص مشروع الربنامج العام لسياسة التكوين : ينتخب رئيسها ملدة ثالث سنوات، تتمثل مهامها يف
تقوم بدراسة سنوية لقائمة مناصب العمل التابعة للمؤسسة، وتفحص  للمستخدمني والسهر على تطبيقه، كما 

) 8(وجتتمع عاديا مرة يف الشهر مع إعالم املدير مثانية . كيفيات التوظيف،ومراقبة املستخدمني يف جمال عملهم
لس العمال واملديرية. أيام قبل االجتماع   .تدفع تقاريرها 

 لجنة الشؤون التأديبية: 
ممثلني رمسيني وثالث احتياطيني يعينهم جملس العمال، كما يعني جملس املديرية هو اآلخر تتألف من ثالث 

تتوىل هذه اللجنة . ثالث ممثلني رمسيني وثالث احتياطيني، ينتخب رئيسها من بني أعضائها ملدة ثالث سنوات
ختتص بالبحث عن البث يف حاالت التقصري بنظام املؤسسة كما تدرس الشكاوى املقدمة عن العمال ومنه 

اإلجراءات التأديبية للعمال، جتتمع هذه اللجنة كلما توفرت الظروف املالئمة الجتماعها، وذلك بطلب من 
  .العمال أو جملس العمال أو جملس املديرية

 لجنة شؤون حفظ الصحة واألمن: 
ها مدير الوحدة تتألف من عضوين إىل مخسة أعضاء معينني من طرف جملس العمال وجملس املديرية، يرتأس

الرقابة من األخطار املهنية وإجراء حتقيقات حول حوادث العمل، إضافة لتوفري الشروط األمنية : ومن مهامها
 .وجتتمع اللجنة مرة كل شهر وإلزاميا عند وقوع أي حادث عمل. للعمال

 مجلس المديرية: 
، "املدير العام"الوصية على املؤسسة، يرتأسه بناءا على قرار من السلطة ) جملس اإلدارة(ينشأ جملس املديرية 

أو أكثر حسب طبيعة املؤسسة، يضم إىل جانب املدير عددا من النواب، وممثلي  ،11-9 يرتاوح أعضاءه من
العمال املنتخبني من طرف جملس العمال، جيتمع مرة يف األسبوع، وله إمكانية االجتماع كلما كان ضروريا وبطلب 

تعيني ممثلي اإلدارة يف اللجان الدائمة للمؤسسة، ويساهم يف وضع مشروع القانون : تصاصاتهوأهم اخ. من املدير
األساسي للمستخدمني وجدول األجور، إضافة ملمارسته للسياسة التجارية للمؤسسة، والبث يف بعض األمور 

صاصات املالية املتعلقة باملخطط ، كما أن له بعض االخت...املتعلقة بالربامج العامة لنشاط املؤسسة كالبيع واإلنتاج
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االقتصادي واالستثمارات وحيق له البث أيضا يف املسائل التنظيمية املتعلقة بتنظيم املؤسسة وإعادة تنظيمها من 
  .)1738، ص1971: ميثاق التسيري االشرتاكي للمؤسسات. (حيث األجهزة التابعة هلا

جملس العمال يشارك من خالل ممثليه يف اجتماعات أما عالقته مبجلس العمال على مستوى املؤسسة، فإن 
جملس املديرية، كما أن جملس املديرية يكون له دور استشاري يف جملس العمال، هذا ما جعل جملس املديرية النواة 
لس الذي  األساسية يف املؤسسة االشرتاكية، وحدود صالحياته تتوقف عند الوصاية القائمة، ومكانة رئيس ا

    .املدير العام للمؤسسة يشغل منصب
 المدير: 

يتم تعيينه من طرف اجلهة الوصية لكي يرتأس جملس املديرية، وهو املسؤول األول يف املؤسسة فلقد جاء يف 
يتصرف املدير العام للمؤسسة حتت سلطة الوزير الوصي، ويكون : "من ميثاق التسيري االشرتاكي) 16(املادة 

للمؤسسة يف نطاق اختصاصه احملدد مبوجب النصوص التشريعية والتنظيمية، ويف نطاق املسؤول عن التسيري العام 
احرتام االختصاصات املوكلة إىل جملس العمال، وميثل املؤسسة يف مجيع أعمال احلياة املدنية، وميارس السلطة 

  .)1738، ص1971: ميثاق التسيري االشرتاكي للمؤسسات". (السلمية على املوظفني
ال خيتص إال باملهام اإلدارية والتنفيذية كما يسهر على تطبيق القرارات املتخذة علة مستوى اجلهازين فاملدير 

السابقني واملتوافقة مع املخططات التنموية، وميارس مهامه يف إطار صالحيات واسعة يعمل من خالهلا على متثيل 
  .الدولة يف املؤسسة

  :الجزائرية تقييم التسيير االشتراكي للمؤسسة الصناعية
العامل املنتج واملسري يف آن : إن التسيري االشرتاكي يعرب عن ازدواجية مكانة ودور العامل يف املؤسسة وهي

ذا املعىن له مفهوم إيديولوجي أكثر منه إداري، أما مصطلح املؤسسة فهي هيئة أو  واحد، والتسيري االشرتاكي 
) 02(وعرف قانون التسيري االشرتاكي يف املادة . ية املستقلة عن الدولةمنظمة تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املال

ا على ) 03(وينص يف املادة ". املؤسسة اليت يتكون جمموع تراثها من األموال العامة: "املؤسسة االشرتاكية على أ
ا : سيري االشرتاكي للمؤسساتميثاق الت". (ملك للدولة متثل اجلماعة الوطنية ويستوجب مبادئ التسيري االشرتاكي: "أ

  ).االشرتاكية(حيث يتم تسيري هذه املؤسسة بالطريقة اليت تتوافق مع سياسة وإيديولوجية الدولة  )1736، ص1971
الصفة املمنوحة من اآلن فصاعدا للعمال هي صفة املنتج املسري، متارس خاصة " :كما جاء يف نفس امليثاق أن

ال تنحصر مراقبته لنشاط املؤسسة يف املظاهر التقنية وحدها بل تتخذ بعدا ضمن جملس العمال املذكور، والذي 
لس العمال هو ألجل تعبئة العمال داخل تنظيمات ...". سياسيا على اخلصوص فالبعد السياسي املخول 

ال االقتصادي من جهة أخرى وهذه . السلطة من حزب ونقابة من جهة ومساندة وتزكية خطط الدولة يف ا
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لس العمال تكون حتما حتت الرقابة املباشرة للحزب للعالقة اإلجبارية للعمال به، ويف ضوء الو  ظيفة السياسية 
لس مباشرة صالحياته يف استقاللية   .هذا ال يستطيع ا

ويف تأكيد آخر على أمهية التسيري االشرتاكي للمؤسسات ومسامهته يف القيام بالثورة االشرتاكية جاء يف امليثاق 
ميكن للتنظيم االشرتاكي للمؤسسة أن يصل إىل إدخال تغيريات جذرية على تسيري االقتصاد يف عامل الشغل  : "بأنه

وإن التنظيم اجلديد للمؤسسات ليس جمرد إصالح ...كله، وتسجيل تقدم عظيم يف طريق النمو والثورة االشرتاكية
ب إجنازه مجيع الطاقات ومزيدا من الشعور بل هو مرحلة جديدة للثورة االقتصادية واالجتماعية، ويتطل

  .)1731، ص1971: ميثاق التسيري االشرتاكي للمؤسسات...". (باملسؤوليات السياسية والتزاما كامال يف سبيل النضال
وهذه املكانة الكبرية اليت حيتلها التسيري االشرتاكي للمؤسسة لدى الدولة، تنبع من سعيها إلدخال وإحالل 

تمع واملؤسسة، ومن مثة قيام الثورة االشرتاكية يف مجيع هذه اخلالياالقيم والفكر    .االشرتاكيني يف مجيع خاليا ا
  :إعادة الهيكلة واستقاللية المؤسسات .3
  :الهيكلة إعادة -أ

انطالقا من املشاكل اليت ميزت املؤسسات االقتصادية العمومية، خاصة منها الصناعية يف السبعينات واملرتبطة 
بقية أعمال ووظائف املؤسسة،  بالتمرين واملردودية وكذا انتشار وسيطرة اجلهاز البريوقراطي والعمل اإلداري على

 قررت اجلهات املسؤولة اختاذ اإلجراءات الضرورية إلعادة تنظيم املؤسسة، وشكلت هلذا الغرض جلنة مؤقتة سنة
  :تناولت املواضيع التالية على مستوى اللجنة املركزية جلبهة التحرير الوطين، 1979

 .البحث عن الوسائل الضرورية املتعلقة بإعادة النظر يف حتديد حجم املؤسسة -
 .إعادة هيكلة الوحدات -
 .التطبيق الفعلي ملبدأ الالمركزية يف تنظيم وتسيري املؤسسات، وذلك مبشاركة كل أطراف املؤسسة -
 .مما هي عليه احلد من تدخل الوصاية، وجعل بيئة املؤسسة أكثر حركية -
ا املؤسسة -  .إعادة توزيع النشاطات واملهام اليت تقوم 

وأهم ما توصلت إليه هذه اللجنة هو ضرورة قيام الدولة بتدابري تنظيمية متس املؤسسة ولقد تأكد هذا التوجه 
تحول يف السياسة الذي كان مبثابة نقطة ال 1980 مع انعقاد املؤمتر االستثنائي حلزب جبهة التحرير الوطين يف جوان

االقتصادية واالجتماعية للجزائر، فهو يهدف للقيام بتقييم عام لإلجنازات والسياسات املنتهجة يف العشرية 
ل  الذي يضع إعادة اهليكلة للمؤسسات ) 84- 80(السابقة، وكذا وضع اخلطوط العريضة للمخطط اخلماسي األوّ

يونية اخلارجية وتوفري احلاجات االجتماعية واالقتصادية من أوىل أولوياته، إضافة للسعي لتخفيض قيمة املد
  .للشعب، وكذا العمل على حماربة االختالالت االقتصادية الناجتة عن متركز الوظائف
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ا املادة  دف حتقيق عدة نتائج، حدد - 80 من املرسوم رقم) 02(لقد متت عملية إعادة هيكلة املؤسسات 

ائي وهو تلبية حاجات االقتصاد والسكان ، املتعل1980-10-14 يف املؤرخ 242 ق بإعادة اهليكلة يف هدف 
، السنة 41العدد : اجلريدة الرمسية( .املتزايدة، باإلضافة إىل حتسني شروط عمل االقتصاد وحتكم أكرب يف جهاز اإلنتاج

  )..123، ص17
يف حتقيق العقلنة يف التسيري  ومن هذه األهداف األساسية تتفرع جمموعة من اهلداف الفرعية املكملة، وتتمثل

واملردودية يف االستثمارات وحتسني اإلنتاجية، وكذا حتديد مسؤوليات املؤسسة ووظائفها عن طريق الفصل بينها 
بتحديد سلطة الوصاية يف أعمال حمددة "لتحسني مراقبتها، باإلضافة إىل اعتماد مبدأ الالمركزية يف التسيري وذلك 

ىل عرقلة نشاط املؤسسات وفروعها، وترك إمكانية اختاذ القرارات داخليا يف ما يتعلق ومنظمة بشكل ال يؤدي إ
  )..123ص: ناصر دادي عدون( ."باالستغالل والتسيري اليومي والعادي

عملية تفكيك املؤسسات اليت متتاز بالتمركز العايل من أجل حتقيق : فإعادة اهليكلة يف أحد تعاريفها هي
ر اجلهوي العادل، ولقد مسحت هذه العملية مبضاعفة عدد املؤسسات االقتصادية خبمس مرات الالمركزية واالنتشا

  )..Mourad Goumiri : 1985, p362. (دون إنشاء أي مؤسسة جديدة
، واملتعلق بإعادة هيكلة املؤسسات حسب ما جاء 1980 أكتوبر 4 يف املؤرخ 242-80 لقد جاء املرسوم رقم
دف  إعادة تنظيم املؤسسات العمومية مهما كان نوعها أو قطاع نشاطها ودعم الالمركزية، يف املادة الثانية 

  .وتوزيع السلطة يف تسيري األنشطة، وذلك باملوازاة مع القيام بتطهري مايل للمؤسسات
من املرسوم، ولكي يتسىن الشروع يف أعمال إعادة اهليكلة، حدد القانون جلنتني مشرفتني  6 وحسب املادة

تني مها اللجنة الوطنية إلعادة هيكلة املؤسسات واللجان الوزارية إلعادة اهليكلة، واليت تتألف من مسؤويل ومنفذ
املؤسسات وممثلي العمال وممثلي الوزارة والنقابة من مهامها القيام مبراجعة شاملة للوضعية االقتصادية واملالية 

  .حول كيفية القيام بإعادة هيكلة املؤسساتللمؤسسات القطاعية وتقدمي االقرتاحات للجنة الوطنية 
يف حني أن اللجنة الوطنية إلعادة هيكلة املؤسسات فريأسها وزير التخطيط، وهي تتشكل من ممثلني عن 
احلزب، ووزارة املالية، ووزارة العمل، ووزارة التجارة، واالحتاد العام للعمال اجلزائريني وتقوم بدراسة االقرتاحات 

لس املقدمة من الل جان الوزارية ألجل وضع خطة وطنية إلعادة اهليكلة خاصة بكل مؤسسة، تقدم فيما بعد 
احلجم الصغري للمؤسسات يعين : "فلقد كانت إعادة اهليكلة ختضع ملبدأ أساسي وهو. الوزراء للمصادقة عليها

اعي، وذلك بتحطيم أقطاب لذا مت إعادة تنظيم حجم ومتركز املؤسسات داخل النسيج الصن" التحكم الكبري فيها
الصناعات الكربى حىت يتسىن خلق مؤسسات عمومية متوسطة وصغرية، كمرحلة أوىل لبداية انسحاب الدولة من 

  .النشاط االقتصادي
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  :ولقد مرت عملية إعادة هيكلة املؤسسات مبرحلتني
اية 1981 متتد من فيفري :ىاألول حتقيقها ألهدافها خاصة الفعالية ، متيزت بتنظيم العملية وكيفية 1982 حىت 

والالمركزية وحتديد املسؤوليات، ولقد تعلقت هذه اإلجراءات بكيفيات تسيري املؤسسات اجلديدة املنبثقة عن 
  .العملية ومتويلها وحتويل املقرات وغريها

ط عادية وتتعلق مبتابعة تطبيق إعادة اهليكلة للمؤسسات وحتضري شروط نشا 1982 تنطلق من ماي :الثانية
للمؤسسات مثل التنظيمات اإلدارية وتكوين املقرات االجتماعية، ويف هذا اإلطار كانت عملية البحث عن حلول 
واقعية للمشاكل اليت تتعرض عملية إعادة اهليكلة، يف إطار لقاءات دورية بني اللجنة الوطنية إلعادة اهليكلة 

  .).189ص: ناصر دادي عدون. (وخمتلف اللجان القطاعية
لقد كان لتطبيق عملية إعادة اهليكلة تنوعا يف مناذج وأحجام وأماكن املؤسسات اجلديدة املنبثقة عن العملية، 

كما  ،1982مؤسسة عام  480 ة إىلمؤسس 150 ففي ظرف سنتني أدى إىل تقسيم املؤسسات الوطنية من حنو
. مؤسسة 1079  املؤسسات البلدية ليبلغمؤسسة وإىل 504 امتدت العملية للمؤسسات الوالئية لريتفع عددها لــ

لول(   )..38، ص1993: حممد بلقاسم وحسن 
ذا الشكل تكون قد سارت يف اجتاه مغاير متاما لالجتاه الذي سارت فيه سياسات إعادة  إن إعادة اهليكلة 

  ".Holding" هيكلة املؤسسات يف بلدان أخرى وهو التوجه حنو تكوين شركات كربى مثل صبغة الـ
  :تقيم إعادة الهيكلة للمؤسسة الصناعية الجزائرية

إن إعادة اهليكلة غريت وبصفة كبرية الصبغة القانونية والنمط التنظيمي للمؤسسة الصناعية، لكن اخلارجية 
منها فقط املتمثلة يف احلجم والتمركز اجلغرايف والوظيفي ومل متس هذه العملية التنظيم الداخلي للمؤسسة باستثناء 

  .قليص من قوة اإلداريني والبريوقراطية، يف حني استمرت املشاركة العمالية احلقيقية يف االنعدامالت
حتسني املردودية لن يتحقق مبجرد إعادة اهليكلة، : "...ويسري مصطفى عشوي يف نفس االجتاه، حيث يؤكد أن

ائدة يف املؤسسة وباألهداف البعيدة بل ينبغي توفري شروط موضوعية ترتبط أساسا بنوعية العالقات اإلنسانية الس
  )..237، 236، ص ص1992: مصطفى عشوي." (والقريبة هلا، واملوجودة يف أذهان مجيع املستخدمني

فاعتبار احلجم الكبري للمؤسسة هو السبب الرئيسي لكل مشاكلها ومشاكل االقتصاد الوطين ككل شيء غري 
تحكم يف تسيري املؤسسة، فإنه ينبغي تدعيم هذه اخلطوة بعدة منطقي فإذا كانت إعادة اهليكلة خطوة أساسية لل

  .إجراءات نوعية على مستوى أسلوب اختاذ القرار واهليكل التنظيمي والعالقات داخل املؤسسة
ففيما خيص عالقات العمل فلقد انطوت إعادة اهليكلة على التغريات فيها، حيث أكدت نصوصها على 

يتغري إذ ظل التنظيم اهليكلي الداخلي  املردودية، لكن رغم هذا فالوضع الداخلي مل الصرامة واجلدية يف العمل لرفع
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وما . هلا خيضع لسلطة املدير واألجهزة األخرى التابعة للوزارة، دون أن يكون العامل طرفا فعاال يف اختاذ القرار
  .1985مارس  29 صدر إّال يفيؤكد هذا الال اهتمام بالعنصر البشري أن القانون األساسي العام للعامل مل ي

وعلى مستوى التنظيم اإلداري وعالقة الوحدات واملؤسسات اجلديدة باملؤسسة األم فرغم ختفيف حجم 
ا تشكو نقائص عدة، كما أن سوء  املؤسسات فإن صغر حجمها مل يكن له التأثري املرغوب فيه حيث كانت إدار

بطرق غري واضحة مل يغري من عقلية العمال اجتاه اإلدارة وطريقة متابعة العمال لعملية إعادة اهليكلة وإجراءها 
  )..239، ص1992: مصطفى عشوي. (التعامل معها

حيث أن عملية التفتيت اليت طبقت على املؤسسات الصناعية كان هلا األثر السليب على اإلطارات فلم يتمكن 
عادة توزيع التجهيزات واإلمكانيات املادية بني الكثري منهم من التكيف مع حميط عملهم اجلديد، كما أن عملية إ

ا   .املؤسسات أدت إىل وجود وحدات تعاين من نقص يف إمكانيا
  :استقاللية المؤسسات - ب

غامضا يف اجلزائر، وهذا نظرا لتضارب اآلراء حول داللته " استقاللية املؤسسات العمومية"لقد ظل مصطلح 
 1987وأبعاده احلقيقية على املؤسسة، ففي تدخل للرئيس الشاذيل بن جديد يف اختتام الندوة الرابعة للتنمية سنة 

بل جاءت لتحقيق تسيري أحسن للمنشآت لتتمتع أكد على أن استقاللية املؤسسات ليس معناه استقاللية مطلقة 
  .حبرية التصرف أكثر مما مضى ولتتمتع أيضا حبرية التحكم وحىت التخطيط إن أمكن على مستوى املنشأة

واملتعلق بتوجيه املؤسسات العمومية  1988 جانفي 12 املؤرخ يف 01-88 ولكنه مع صدور القانون رقم
إعطاء الفرصة للمسريين لتحقيق : بح بذلك استقاللية املؤسسات تعيناالقتصادية، اتضح املفهوم أكثر لتص

أهداف املؤسسة وفقا ملا تراه مناسبا، وحترير املبادرة وإلغاء املفهوم التقليدي للوصاية الذي جعل من املؤسسة جمرد 
  .أداة تسري عن بعد

زية يف التسيري ومنح حرية لقد انطوت االستقاللية على مبدأ أساسي وهو إقرار ضرورة انتهاج الالمرك
ا، إذ القانون رقم املتعلق بتوجيه املؤسسات العمومية  1988-01-12 يف املؤرخ 01-88 للمؤسسات يف إدارة شؤو

االقتصادية، حيث يؤكد على أنه قد أصبحت املؤسسة شخصية معنوية متميزة عن الدولة، وهذه اخلرية تعترب 
لكنها ال تتدخل يف تسيريها، كما أن املؤسسة مسؤولة عن ذمتها املالية وعن مالكة مسامهة يف رأمسال املؤسسة 

ا تعمل حتت تصرف القانون التجاري رقم والذي حيمل  1988-01-12 املؤرخ يف 04-88 مردوديتها إىل  جانب أ
  .املؤسسة املسؤولية التامة يف حالة عجزها

هداف عجزت عن حتقيقها سابقتها من مما ال شك فيه أن استقاللية املؤسسات جاءت لتحقيق أ
  :اإلصالحات، ويف هذا ميكن إدراج األهداف التالية
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ا مع االهتمام  - حماولة تنظيم الشؤون الداخلية للمؤسسة، من خالل عملية إعداد التنظيم املالئم إلمكانيا
 .باجلهاز اإلنتاجي والعمل على رفع فعاليته

القات اليت تربطها مع اجلهة الوصية بإعطاء املؤسسات حرية جيعل من املؤسسة تسري وفق تصور جديد للع -
 .أكرب يف اختاذ القرار

ا البشرية واملادية  - إعادة االعتبار للحرية يف التسيري واالستقاللية املالية، يدفع باملؤسسة لالعتماد على طاقا
ا، وهو ما يتطلب منها السري وفق ما يضمن هلا ا مسؤولة عن التزاما االستمرارية، لذا فاعتماد املؤسسة  خاصة وأ

ا يعد من أهداف استقاللية املؤسسات ا واستعماهلا لكل طاقا  .على إمكانيا
 .خلق حميط تنافسي إجيايب بني املؤسسات العمومية االقتصادية، وذلك بإعطاء نشاطها الصبغة التجارية -
اإلنتاج، يعد من ضمن أهداف استقاللية تشجيع املبادرة العمالية واالهتمام بالعامل كأحد أهم عناصر  -

املؤسسات، إذ أن الدور املرتقب للعامل يف هذه املرحلة هو جتنيد طاقاته لفائدة املؤسسة وعمله على إجناح 
 .اإلصالح القائم

             :هذا وميكن التعرض للمؤسسة الصناعية يف ظل االستقاللية من خالل
  :صناديق املسامهة -1

املعامل املميزة الستقاللية املؤسسات، لتمثل الوسيط بني الدولة كمالكة وبني املؤسسات العمومية تعد من اهم 
  .االقتصادية املعنية بإجراء االستقاللية

وصناديق املسامهة يف تعريفها تعترب شركة مسامهة عمومية تسري رؤوس أموال املؤسسات العمومية بواسطة 
ها، مع احرتام مبدأي االستقاللية واملتاجرة للمؤسسات، وتتوىل صناديق حافظة أسهم نيابة عن الدولة وبامس

: ناصر دادي عدون. (وهي ليست هيئات ختطيط وال وصاية. املسامهة القيام باستثمارات اقتصادية حلساب الدولة

  )..202ص
عن طريق ممثليه يف  ويتمثل دورها يف مراقبة املؤسسة وتوجيهها ويتدخل يف إعداد ومتابعة وتنفيذ خمطط املؤسسة

جملس إدارة املؤسسة باعتباره صاحب أسهم الدولة ال أكثر، والدولة ال ميكن هلا فرض املراقبة الكلية عليها فهي ال 
  .فقط للصندوق الواحد %40 متلك إّال جزاءا من رأمساهلا ولقد حدد القانون النسبة القصوى للمسامهة بـ

صناديق للمسامهة مقسمة حسب القطاعات االقتصادية وفقا ملبدأ ولقد مت يف هذا اإلطار إنشاء مثانية 
  :التخصص وهي

 .صندوق الصناعات الغذائية والصيد البحري -
 .صندوق املناجم، احملروقات والري -
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 .صندوق التجهيزات -
 .صندوق البناءات -
 .صندوق الكيمياء، البيرتوكيمياء والصيدلة -
 .واإلعالم اآليلصندوق اإللكرتونيك، الربيد واملواصالت  -
 .صندوق النسيج، اجللود واأللبسة -
 .صندوق اخلدمات -

  :ويتكون صندوق املسامهة يف أدائه ملهامه وأعماله من األجهزة التالية
 مجلس اإلدارة: 

أعضاء، معينني ملدة مخس سنوات قابلة  09-05 يعني أعضاءه من قبل احلكومة، ويرتاوح عددهم من
للتجديد، وهم ميثلون خمتلف القطاعات االقتصادية املعنية، والقرارات فيه تتخذ باألغلبية البسيطة يف االجتماع 
لس رئيس مدير عام ينتخب من طرف األعضاء  العادي، وبأغلبية الثلثني يف االجتماع غري العادي، ويرتأس ا

  .مة عن طريق مرسوم تنفيذيمبوافقة جملس احلكو 
 الجمعية العامة لصناديق المساهمة: 

تتكون من وزراء القطاعات االقتصادية املسرية من طرف صناديق املسامهة، وبعد أربع سنوات تقريبا من عملها 
يئة أخرى وهي الشركات القابضة    .Holdingتقرر حلها، وتعويضها 

املؤسسة حتوالت وظيفية بكسبها الصبغة التجارية وخضوعها للقانون ويف إطار استقاللية املؤسسات عرفت 
  :التجاري ومبدأ املتاجرة يف نشاطها، ومن الناحية التنظيمية صار هناك هيكل تنظيمي جديد للمؤسسة يتمثل يف

 مجلس اإلدارة: 
مسامهته عضوا مكلفني من قبل صناديق املسامهة أو الشركات املسامهة كل حسب حجم  12-09يتكون من 

حتديد خطة املؤسسة والسهر على : يف رأس املال، إضافة إىل ممثلني للعمال، جيتمع مرة كل ثالثة أشهر، من مهامه
الذي بتخويل من جملس اإلدارة له كل الصالحيات يف التسيري ما عدا ما " رئيس جملس اإلدارة"تنفيذها ويرأسه 

  .مؤسسة، أو مبراقبة نشاطات أجهزة تسيري املؤسسةيتعلق بالسياسة الصناعية، التجارية، املالية لل
 المدير العام: 

وهو كذلك معني من قبل جملس اإلدارة ويعمل برفقة رئيس جملس اإلدارة وهو يشكل الطرف اآلخر واملكمل 
  .يف تسيري املؤسسة
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 لجنة المشاركة العمالية: 
تضم ممثلي العمال على مستوى املؤسسة، ، و 1990مت إحداثها مبقتضى القانون املتعلق بعالقات العمل لسنة 

ونائب له، وهلا صالحيات استشارية  جتتمع مرة كل ثالثة أشهر، تنتخب من بني أعضاءها مكتبا يتكون من رئيس
  .يف اختاذ القرارات وكذا مراقبة تطبيق القوانني إىل جانب متابعة سري خمطط املؤسسة

جعل من املؤسسة العمومية  1987ومن خالل ما سبق اإلشارة إليه إىل أن نظام التخطيط املصادق عليه سنة 
  .االقتصادية ومنها الصناعية شريكا يف عملية إعداد املخطط الوطين بعد ما كانت يف السابق جمرد منفذ له

  :تقييم استقاللية المؤسسات الصناعية الجزائرية
هو أنه جاء مبفاهيم جديدة اقتصادية وهذا ما يتبني من العالقة اليت حتكم الدولة ما ميز هذا اإلصالح 

باملؤسسات العمومية االقتصادية، ويف رد على االنتقادات القائلة بتخلي الدولة عن املؤسسات العمومية 
أن مشكل : "ابقاالقتصادية وجتميدها للمساعدات هلا، يؤكد السيد عبد احلميد اإلبراهيمي، رئيس الوزراء الس

عن طريق ...مساعدة الدولة للمؤسسات العمومية مل يتغري مقارنة بالسابق، ولكن ما تغري هو طريقة التدخل
  ).Abdelhamid Brahimi :p229." (شركات مالية املتمثلة يف صناديق املسامهة

ذا تكون الدولة قد جعلت من صناديق املسامهة وكيال عنها متارس من خالهلا حقها يف امللكية، وقد بدأت  و
احلديث علنا عن املؤسسات املفلسة واعتبار حلها احتماال قائما، فكان ذلك مؤشرا واضحا عن بداية االنسحاب 

ال آلليات السوق وحرية املبادرة   .التدرجيي للدولة من التدخل يف النشاط االقتصادي وترك ا
العمومية االقتصادية املستقلة، حيث قسم األجهزة لقد جاءت االستقاللية بتنظيم هيكلي جديد للمؤسسات 

األوىل تابعة للمؤسسة، والثانية لصناديق املسامهة، وهو ما من شأنه تعقيد عملية : املسرية للمؤسسة إىل قسمني
 اختاذ القرار وتداخل الصالحيات واملهام، إضافة إىل أن هذا التنظيم مل يهتم بصورة كبرية مبكانة العمال ودورهم يف

  .عملية التسيري
وأخريا ميكن القول أن استقاللية املؤسسات جاءت بأفكار ومبادئ جديدة على صعيد النشاط االقتصادي 

  .وعالقة الدولة به
  :الخوصصة .4

لقد جاء احلديث عن اخلوصصة مرتبطا بتبين النظام االقتصادي اجلديد املتمثل يف اقتصاد السوق بداية 
ل يتمثل يف وضعية االقتصاد الوطين، والثاين يف برامج  التسعينات، ولقد جاء هذا التوجه كنتيجة لعاملني األوّ

ادفة إلرساء قواعد اقتصاد السوق إىل حتريك ولقد أحدثت اإلصالحات االقتصادية اهل. املؤسسات املالية الدولية
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العمل كقوة منتجة تتمثل يف األشخاص الطالبني للعمل ورأس : وحتويل مفاهيم وعناصر اإلنتاج واملتمثلة أساسا يف
  .املال لتمويل عمل اإلنتاج

هو قبل كل شيء اقتصاد متارس فيه حقيقة  -واخلوصصة إحدى آليات-وإن اقتصاد السوق واخلوصصة 
اية : ألسعار، وكي تصبح حقيقة األسعار واقعا ملموسا جيب أن تتخذ ثالث إجراءات أساسيةا حترير األسعار، 

  )..Abdelhak Lamiri :1993, p19. (االحتكار، تفتح االقتصاد على اخلارج
يف  إن مفهوم اخلوصصة: "هذا وقد تعرضت اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية لتعريف اخلوصصة مبا يلي

القانون االقتصادي اجلزائري يعين التحول من امللكية العامة للدولة لصاحل أشخاص معنويني أو طبيعيني تابعني 
للقطاع اخلاص، وهذا التحول يف امللكية يعين كل األصول املادية أو املعنوية يف مؤسسة عمومية أو جزء منها أو يف 

يني أو معنويني تابعني للقانون اخلاص، بواسطة صيغ تعاقدية حتويل تسيري املؤسسات العمومية إىل أشخاص طبيع
  )..1995، سنة 48عدد : اجلريدة الرمسية." (حتدد فيها كيفيات حتويل التسيري وممارسته وشروطه

  :فهناك عدة أهداف وغايات يسعى مؤيدي اخلوصصة للرتويج هلا وحتقيقها من خالل العملية وأمهها
دف اخلروج من احللقة املفرغة اليت تعيشها  رفع كفاءة املؤسسة املخوصصة - بإدخاهلا يف وسط تنافسي، وهذا 

 .املؤسسات يف البلدان النامية عموما واجلزائر خصوصا بسبب السياسات الفاشلة واإلجراءات البريوقراطية
 .قيقهجتديد أساليب التسيري واإلدارة وجعلها مواكبة ألحسن وأحدث األساليب، وهو ما ميكن للشراكة حت -
الفعالية يف اختاذ القرارات اإلدارية عن طريق احلد من التدخل السياسي يف املؤسسات العمومية الشيء الذي  -

 .يسمح هلا باخلروج من الصراعات واالنشغال بنشاطها األساسي وهو النشاط االقتصادي
بعض املشروعات جلب رؤوس األموال اخلاصة للمهاجرين الستثمارها حمليا، وذلك عن طريق متليكهم ل -

دف زيادة مسامهة القطاع اخلاص يف التنمية  .االقتصادية اليت سيتم خوصصتها، وذلك 
حتسني نوعية املنتجات واخلدمات، فاجلو التنافسي القتصاد السوق جيعل النوعية تتحسن فاملؤسسة جمربة على  -

 )..154، ص1997: جملة العلوم اإلنسانية. (تقدمي األفضل من السلع واخلدمات للنجاح
 22-95لقد بدأ التطبيق الفعلي للخوصصة على املؤسسات العمومية االقتصادية واحمللية بعد صدور األمر رقم 

واملتضمن خوصصة املؤسسات العمومية، ولقد حدد يف بنده الثاين املؤسسات اليت  1995أوت  16املؤرخ يف 
تعرض للخوصصة يف املؤسسات املمارسة لنشاطها ضمن القطاع التنافسي، ولقد حدد قائمة القطاعات املعنية 

  :باخلوصصة يف
 .دراسات اإلجناز يف قطاعات البناء واألشغال العمومية واألشغال اهليدروليكية -
 .فندقة والسياحةال -
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 .التجارة والتوزيع -
 .صناعة النسيج والصناعات الغذائية والزراعية -
 .الصناعات التحويلية -
 .النقل الربي للمسافرين والبضائع -
 .التأمينات -
 .اخلدمات اخلاصة باملوانئ واملطارات -
 .الصناعات املتوسطة والصغرية الوطنية واحمللية -

  :عليها مراحل تنفيذ الخوصصة والهياكل المشرفة
تتطلب عملية تطبيق اخلوصصة إعداد املؤسسات املرشحة لذلك إعداد جيدا ألجل ضمان إجناح العملية بأقل 
التكاليف االقتصادية واالجتماعية، اليت مت تنجم عن سوء تطبيقها والتحضري هلا ولتفادي مثل هذه االحنرافات فإن 

  :عملية اخلوصصة تتم على عدة مراحل
  :المؤسساتاختيار  -أ

تعد عملية اختيار املؤسسات املرشحة للخوصصة أوىل املراحل، وتصنّف املؤسسات املراد خوصصتها وفق 
اجلانب اإلسرتاتيجي والوضعية املالية للمؤسسة، وميكن الوقوف هنا عند أربع جمموعات من : معايرين أساسني مها

  :املؤسسات
ة املساهم الوحيد فيها، وتشمل املؤسسات الناجحة وذات مؤسسات إسرتاتيجية، قابلة للبقاء وتكون الدول -

 .النشاط اإلسرتاتيجي
ا الدولة مع حماولة إلصالحها -  .مؤسسات إسرتاتيجية وال حتقق نتائج إجيابية، حتتفظ 
 .مؤسسات غري إسرتاتيجية وحتقق نتائج إجيابية، يتم خوصصتها ولكن بطريقة مالئمة -
 .ئج سلبية، يتم تصفيتها وحلهامؤسسات غري إسرتاتيجية وحتقق نتا -
  :تعيين هيئة مكلفة بالخوصصة - ب

تعد من اخلطوات الالزمة ملراقبة ولنجاح عملية اخلوصصة يف كل بلد، ألن إنشاء هيئة رمسية يضمن قانونية 
  :وشفافية العملية، ولقد أحدث املشرع اجلزائري هيئتان مكلفتان باخلوصصة

 أعضاء، مهمته تنفيذ برنامج اخلوصصة املصادق عليه من طرف  09-07يتكون من  :مجلس الخوصصة
احلكومة، وله احلق يف إبداء بعض التوجيهات اخلاصة بسياسة اخلوصصة واملناهج املالئمة خلوصصة كل مؤسسة،  

 .كما يقوم بتقدير قيمة املؤسسة، أو األصول املتنازل عنها
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 قانون األعمال يرأس اجلهاز يعني بناءا على  يتكون من قاضي متخصص يف :جهاز رقابة عملية الخوصصة
ومهامه هي متابعة ومراقبة . اقرتاح من وزير العدل ويتكون كذلك من ممثلني عن اخلزينة، النقابة، ومفتشية العمل

 .امللفات املتعلقة باخلوصصة والتأكد من شرعية العملية من البداية إىل النهاية
اكما توجد أجهزة أخرى منتدبة من طرف ا   .لدولة، مهمتها التحضري لعملية اخلوصصة يف مجيع جماال

  :مرحلة اإلعداد -ج
قبل الشروع يف عملية البيع جيب تغيري الطبيعة القانونية للمؤسسات املرشحة للخوصصة وذلك كمصدر قوانني 

تم بعدة جوانب من حيث املؤسسات املرشحة للخوصصة أو املستثمرين الذين حيق هلم شر  اخل، ...ائهاتنظيمية 
  :ومتر هذه املرحلة بعدة خطوات قبل الشروع يف البيع أمهها

 .التعريف باخلوصصة وشرحها للعامة فضمان جناحها يتطلب نوعا من اإلمجاع والثقة اجلماهرية -
 .الدراسة الدقيقة للعملية -
االجتماعية من جهة القيام بالعملية تدرجييا، إذ ال ميكن خوصصة كل املؤسسات مرة واحدة بسبب اخلسائر  -

 )..660، ص1996/1997: حمفوظ جبار. (ولتفادي األخطاء اليت قد تتح فيها العملية من جهة أخرى
إن الدولة متارس دورها الرقايب وحقها  بصفتها مالكة يف إطار عملية اخلوصصة من خالل هياكل وأجهزة 

  .خارجيمكلفة مبتابعة وتنظيم عملية اخلوصصة، وذلك على صعيدين داخلي و 
 وذلك من خالل أجهزة تنظيمية تتمثل يف :داخل المؤسسة: 
تعترب اجلهاز السيادي يف املؤسسة العمومية االقتصادية حيث تتمتع بصالحيات  :الجمعية العامة للشركاء -

يف حني قد تتكون من . واسعة، وتشمل ممثلي الشركات القابضة فقط يف حالة املؤسسات ذات الرأمسال العام
شركات القابضة والشركاء اخلواص يف حالة املؤسسات االقتصادية املختلطة من حيث رأس املال ورغم ذلك ممثلي ال

 ).من األسهم %51الدولة بـ (تبقى األغلبية دائما يف اجلمعية العامة للمستثمر العمومي 
احلسابات بالنسبة العامة للشركاء، وهم مهنيون خمتصون، مهمتهم مراقبة تعينهم اجلمعية  :مراقبي الحسابات -

للمؤسسة، والتحقق من سالمة وضعيتها، ويف حالة اختاذ املؤسسة شكل شركة ذات أسهم فإن هذا اجلهاز يصبح 
 .جهازا إجباريا إلمكانية وجوب تضارب يف املصاحل بني رأس املال العام واخلاص

ومشاركة العمال فيها وهي جهاز حمدد يف إطار تنظيم عالقات العمل داخل املؤسسة،  :لجنة المشاركة -
ا  تنحصر يف الرقابة على نشاطات املؤسسة عن طريق مراقبة تطبيق القوانني والنظم اخلاصة بالشغل وبإمكا

 .التدخل يف التسيري إالّ يف حالة مسامهة العمال يف رأس مال املؤسسة
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 تتمثل أساسا يف ثالث أجهزة هلا عالقة مباشرة مع الدولة وهي :خارج المؤسسة: 
وهو جملس يشمل مجيع الوزارات املرتبطة بالنشاط االقتصادي، يرأسه  :مجلس الوطني لمساهمة الدولةال -

 .رئيس احلكومة مهمته متابعة أعمال الشركات القابضة
يتوىل عموما الرقابة على تسيري األسهم والرأس املال العمومي يف املؤسسات أو الشركات  :مجلس المحاسبة -

ضعها القانوين واليت متتلك فيها الدولة أو اجلماعات احمللية أو املرافق أو اهليئات العمومية أو اهليئات مهما كان و 
 .جزءا من رأس ماهلا

حلت حمل صناديق املسامهة، وهي عبارة عن شركات قطاعية متلك كل أو معظم أسهم  :الشركات القابضة -
 Les(ركات التابعة إذ تقوم الشركات القابضة رأس مال املؤسسة أو املؤسسات العمومية، وهذه األخرية تسمى الش

Holding ( لس الوطين ملسامهات الدولة بالرغم من خضوع املؤسسة االقتصادية مبراقبتها وتوجيهها حتت رقابة ا
ا تتمتع باستقاللية قانونية كاملة، حيث هلا شخصيتها  العمومية للرقابة والتوجيه من الشركات القابضة، إّال أ

ا اإلدارية اخلاصة، إذن فالشركات القابضة نشأت ملهمة حمددة مسبقا وهي متهيد  املعنوية املستقلة مع أجهز
 .ومرافقة املؤسسات وإعدادها للخوصصة

  :كيفيات وأشكال خوصصة المؤسسات
ختتلف كيفيات وتقنيات اخلوصصة من بلد آلخر، ومن مؤسسة ألخرى، وهذا يعود لكثرة تباين أوضاع وطبيعة 

سات، فمنها الناجحة، والعاجزة ومنها اإلسرتاتيجية وأخرى غري إسرتاتيجية، يضاف إىل هذا خصائص كل املؤس
  :اقتصاد ونقائصه، وميكن يف هذا الصدد حصر ثالث إسرتاتيجيات كربى للخوصصة وهي

 وهناك  أي االستغناء، ويقصد بذلك عرض املؤسسة أو أصوهلا للبيع أو إعطائها للعامة أو تصفيتها، :التخلي
 :عدة طرق متبعة يف هذا األسلوب، منها

 :في حالة البيع   -أ 
 .ملشرتي واحد عن طريق املزاد العلين أو العروض املغلقة أو املفاوضات -
 .البيع للعامة عن طريق عرض الدولة لكل أو جزء من األسهم -
 .البيع للمديرين -
 .البيع لعمال املؤسسة ويكون عموما بسعر منخفض -
 .أو العمالءالبيع للمستخدمني  -
 .ويكون إما للعمال أو أصحاب املشروع قبل تأميمه وإما للخواص :في حالة التمويل الجاني  - ب 
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ا  :في حالة التصفية  -ج  ا، وثبا يستخدم هذا األسلوب عادة عند عدم توفر مشرتي للمؤسسة، فيتم بيع آال
 .وتسريح عماهلا

 خلي التدرجيي عن التدخل يف االقتصاد، حيث حيث تقوم الدولة بتشجيع القطاع اخلاص أو الت :االستبدال
 :يكون االستبدال باالنكماش أو االنسحاب

أي ختلي الدولة التدرجيي عن التدخل يف االقتصاد، مما يؤدي إىل منو قطاع خاص  :االستبدال باالنكماش   - أ
 .وتقلص القطاع العام

إلعادة تنظيم وهيكلة حيث يكون انسحاب الدولة مدروسا ضمن خطة  :االستبدال باالنسحاب  -  ب
ال للقطاع اخلاص  اقتصادها، وذلك بواسطة إلغاء الدعم املقدم للمشروعات الفاشلة ومن مثة إغالقها ومنح ا

 .للتوسع
 حتول فيه إدارة املؤسسة العمومية للقطاع اخلاص مع بقاء حق امللكية يف يد الدولة، ويتم هذا  :التفويض

 :بإحدى الطريقتني
إذ يتوىل املسري اخلاص مسؤولية إدارة املؤسسة العمومية على أن يتقاسم الربح مع عدم  :قدالتفويض بالتعا   - أ

 .حتمل أية مسؤولية مالية وجتارية
حيث تقوم الدولة بتأجري املشروع العمومي للخواص مع حتملهم كل األخطار املالية  :التفويض باالمتياز  -  ب

امللكية العمومية واملهارات اخلاصة، إضافة إىل عدم تدخل الدولة والتجارية ومن مميزات هذه الطريقة هو اجلمع بني 
 .يف االقتصاد مع احتفاظها بامللكية العمومية

  :أربع كيفيات وطرق جديدة لتنفيذ اخلوصصة وهي 22-55هذا وقد حدد األمر رقم 
 .التنازل عن طريق السوق املالية بعرض األسهم للبيع يف البورصة -
 .يدة سواء كانت مفتوحة أو حمدودة، وطنية أو دولية، ويتكفل جملس اخلوصصة بالعمليةالتنازل عن طريق املزا -
خوصصة التسيري وذلك أيضا عن طريق مزايدة حمدودة أو مفتوحة، وطنية أو دولية مع الوضع حتت تصرف  -

 .املهتمني دفرت شروط خاص خبوصصة التسيري
ا املادة  - واملتممة  22-95من األمر  30اخلوصصة عن طريق الرتاضي ويكون ذلك يف حاالت استثنائية، حدد

 :يف 11-97من األمر  9باملادة 
  .حالة التمويل التكنولوجي النوعي -1
  .حالة ضرورة اكتساب تسيري خمتص -2
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لس اخلوصصة العمل باخلوصصة بالرتاضي إالّ بعد تقدميه  لتقرير حول هذا للحكومة اليت تعود هلا وال ميكن 
  )..48، عدد 1995: اجلريدة الرمسية. (الكلمة األخرية

وفيما خيص طريقة االختيار بني هذه الطرق والكيفيات تبقى مرهونة خبصوصيات االقتصاد الوطين وحالة 
  .املؤسسات، إضافة إىل األهداف املرجوة من وراء اخلوصصة

  :تقييم لعملية الخوصصة
شك أن لكل سياسة اقتصادية أو اجتماعية جوانب إجيابية وأخرى سلبية، وعملية اخلوصصة ال خترج عن  ال

  :هذه القاعدة
ميكن للخوصصة أن تثمر نتائج إجيابية وتصلح االختالالت املوجودة يف املؤسسة الصناعية  :الجوانب اإليجابية

تقالليتها ومنه ميكن القول أن املؤسسة قد هيئت هلذه ما دامت مسؤولة عن نشاطها ومستقلة ماليا بعد ما متت اس
  :العملية بطريقة أو بأخرى، ومنه ميكن تطبيق مقاييس اخلوصصة الناجحة انطالقا من

االستثمار يف املؤسسة، فاخلوصصة تعترب مورد لرؤوس األموال اجلديدة من خالل االستثمار اخلاص الذي ميكن  -
 .من أن يكون وطين أو أجنيب

دف اخلوصصة للتسيري العلمي والفعال للمؤسسة، خاصة وأن القطاع اخلاص يعتمد إدارة  - املؤسسة، حيث 
 .على الكفاءة التسيريية واخلربة الضرورية

ا إىل زيادة جناعتها االقتصادية خاصة  - حتسني املردودية، حيث أن غزو التكنولوجيا املتطورة للمؤسسات دفع 
فف على املؤسسة أعباء إضافية، إضافة إىل الصرامة يف العمل مع اإلتقان، وكذا بعد تسريح فائض العمالة، مما خي

 .املنافسة، وهو ما يتطلب من املؤسسة أن تكون ذات فعالية سواء على مستوى اإلنتاج، التسيري أو التنظيم
لة للقطاع على الصعيد املايل فبدخول املؤسسة للخوصصة جلبت هلا مداخيل وفرية بعد ما تنازلت عنها الدو  -

 .اخلاص بعد تطهريها ماليا
يعمل بأمواله اخلاصة يف هذه املؤسسات ألجل تطوير الربح فهو يسري املؤسسة ) املستثمر(فالقطاع اخلاص 

ال ميكنها حتسني مداخلها من  وينظمها ويعمل ألجل حتسني مردوديتها، ومن جهة أخرى فإن الدولة يف هذا ا
  .نشطة املختلفة للمؤسسات اخلاصةخالل الضرائب املفروضة على األ

لقد أدى التحول الذي أفرزته عملية اخلوصصة إىل عدة اضطرابات ومشاكل اجتماعية جعلت  :الجوانب السلبية
  :من فئة العمال األكثر تضررا وذلك من خالل

ا عملية اخلوصصة حيث قدر عدد ال - عمال عملية تسريح العمال، وتعد من بني أهم السلبيات اليت جاءت 
تمع بنسبة  20عامل من جمموع  20908بـ  1994املسرحني سنة  من  %33مؤسسة، فزادت ظاهرة البطالة يف ا
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، 1999ديسمرب  29: جريدة اخلرب. (من عماله %21.15، حيث سرح القطاع الصناعي نسبة 1999تعداد السكان سنة 

 ).5ص
ا  - تأثر القدرة الشرائية للمواطن من جراء عملية اخلوصصة، خاصة أن عملية تسريح العمال قد ألقت برتتبا

على األسرة اجلزائرية البسيطة املعتمدة على الدخل الشهري، مما أثر على املستوى املعيشي هلذه األسر، إضافة إىل 
: املواد املدعمة فيما يلي 1992قانون املالية لسنة سياسة رفع الدعم عن املواد الواسعة االستهالك حيث حّدد 

احلبوب، السكر، الزيوت، عجني الطماطم، اخلضر اجلافة، كما يشمل املواد املدعمة بعض السلع الفالحية أو 
لول. (وسائل اإلنتاج الفالحي كالبذور واملخصبات الكيماوية  )..209، ص1993: حممد بلقاسم حسن 

  :رفةمنظمات المع: إحدى عشر
إن منظمات املعرفة هي منظمات ختتلف من ناحية اخلصائص واملكونات على ما كانت عليه املنظمات 
ا وكذلك املتطلبات اليت تقتضيها مثل هذه املنظمات اليت تتميز  الكالسيكية حبكم اختالف البيئة اليت توجد 

  ).O.E.C.D :2001, 32: (باخلصائص التالية
ا تتسم بكثافة يف التعلم منظمات املعرفة أقل كثافة -  .يف رأس املال، غري أ
هذه املنظمات تعتمد على البحث العلمي وطرق التفكري املنظومي كأساس يف التفكري والتخطيط واختاذ  -

 .القرارات
 .حترص على تنمية الرتاكم املعريف من خمتلف املصادر املتاحة بدل حرصها على الرتاكم املادي واملايل -
 .حقا ألصحاب املشروع حىت بعد إمتام الصفقات وبيع املنتجاتتظل املعرفة  -
يزداد والء عمال املعرفة للمجموعة املهنية أكثر من والئهم للمنظمة اليت يعملون فيها مما جيعلها منظمات مبنية  -

 .على املوارد
 .يعترب التحديث املتواصل للمعرفة واالتصال مبصادرها النقطة األهم يف نشاطات املنظمة -
 .الستخدام الواعي واملفيد للمعرفة املتاحة يف رسم األهداف واخلطط والربامج املستقبلية وكذا التوجيهاتا -
تعترب املعرفة املادة اخلام هلذه املنظمات وخاصيتها هي عدم النفاذ باالستخدام، حيث أن تكلفتها أقل وقيمتها  -

 .ظمات التقليديةاملضافة أكرب من املادة اخلام اليت يتم استخدامها يف املن
ال يتناسب التنظيم اهلرمي للوظائف مع هذا النوع من املنظمات حبكم التداخل الذي ميكن أن يكون بني  -

 .اخلطوط، حيث يوجد تداخل بني األشخاص من ناحية األفكار واالبتكار واملعرفة
ا تس - تحوذ على مستويات عالية للكفاءات ذات املعرفة املكانة النسبية األغلب من جمموع وظائف املنظمة كو

 .من العلم واخلربة والتقنيات والقدرة على االبتكار، وإبداع وتوظيف التقنيات بغية حل مشكالت العمل
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ائي -  .حدود املنظمة التنظيمية غري حمددة بشكل قاطع و
ا يتمثل يف يضمن هذا النوع من املنظمات نظام فعال لتسيري املعرفة كون أن مصدر القيمة املضافة بالنسبة هل -

 .األنشطة املعرفية
أما عن إسرتاتيجية بناء هذا النمط من املنظمات فهي تقوم حسب بعض األدبيات املتخصصة على سبع 

حيي عبد : (خطوات أساسية تشكل حجر الزاوية يف بناء هذا النوع من املنظمات، وتتمثل هذه اخلطوات يف التايل

  ).152، 2001: احلميد إبراهيم
فيجب النظر للتغيري على أنه الطريقة الوحيدة اليت متكن من استثمار  :التغيير والمقدرة على إدراكهاإليمان ب   -أ 

والغرض اليت جننيها من التغيري . الفرص وحتويلها إىل مصدر تنافسي بدل اخلوف من التغيري وحماولة مقاومته دائما
 .املعرفة العصرية ال ميكن استثمارها يف منظمات ال ترقي معرفة عماهلا إىل مستوى

إن جناح أي جتربة يرتبط إىل حد كبري على مشاركة أهل اخلربة وما يفرز هذا  :تشجيع المحاولة والتجريب  - ب 
وميكن للتغيري املستمر من تصحيح . النجاح هو تواصل األجيال من خالل تبادل املعرفة واخلربة بني هذه األجيال

 .األخطاء والوصول إىل التجارب الناجحة
فالعمل على نشر هذه التجارب يساعد يف عملية تبادل املعرفة واالستفادة  :تجارب النجاح والفشلنشر   -ج 

من أسباب النجاح وتفادي أسباب الفشل، حيث جيب نشر هذه التجارب بصورة موضوعية دون التعرض 
 .لألشخاص

ات خصوصا التعامل ويتطلب ذلك تدريب العاملني على بعض املهار  :تسهيل التعليم من البيئة الخارجية  -د 
مع االنرتنت اليت تساعد إىل حد كبري على حتول املنظمات إىل بيئة للتعليم، وهذا ال يكون إّال يف ظل وجود  

 .كوادر قادرة على استخدامها مع بقية الشبكات األخرى
النظام  وتكون عرب تشجيع التفاعل وتبادل النماذج الذهنية والرؤى ألجل فهم :اإلفادة من معرفة العاملين  -ه 

 .والوصول إىل خمتلف بدائل احللول املمكنة
إن بيئة التعليم تكافئ املبادرة واملخاطرة واالبتكار واإلبداع، وهي كلها متثل مفردات لغة  :مكافأة التعلم  -و 

 .املستقبل، كما جيب أن يتحول التدريب إىل قيمة يف ثقافة مؤسسات املستقبل
ا املنظمة وحتويل حيث جيب  :الحفاظ على ذاكرة المؤسسات  -ز  حفظ جتارب النجاح والفشل اليت مرت 

ومير هذا احلفظ عرب جهاز الكمبيوتر الذي ميكن من خالله . هذه التجارب إىل دروس يستفاد منها مستقبال
موعات العمل يف التنظيم  .حفظ هذه الذاكرة إذا ما توفر القادرون على حتديث قواعد البيانات وإتاحتها 



 سوسيولوجيا التنظيمات الصناعية ومنظمات المعرفة                                                            الفصل الثالث                        

217 
 

أشرف : (عرفة ال ميكن هلا أن تستقيم إّال يف ظل وجود جمموعة من اخلطوات واليت تتمثل يف التايلومنظمات امل

  ).25، 2005: عبد الرمحن حممد
فاملنظمات موجهة على حنو إسرتاتيجي ألجل احلصول على عوائد من خالل  :بناء إستراتيجية المعرفة  -أ 

اتيجية املعرفة حتاول اإلجابة على السؤال املتعلق بكيفية احلصول وضع معايري عاملية وحماولة إجنازها وحتقيقها، وإسرت 
 .على املعرفة وتشغيلها وتطبيقها وطريقة تصميمها من أجل خلق واستغالل السرعة وعدم امللموسية واالتصال

وذلك يكون عرب تعلم املنظمة لكيفية خدمة منتوجها  :المنتجات والخدمات المبنية على المعرفة  - ب 
لك التفكري فيما تقوم ببيعه وكيف ميكن تعديله ليتوافق ورغبات العمالء باستمرار يف عامل حتكمه العمالء وكذ

 .الرغبة وعدم امللموسية وشدة االتصاالت
واملقصود من ذلك هو كل العالقات مع العاملني وكذلك العمالء فمن  :العالقات المبنية على المعرفة  -ج 

ا املمكن تقييم العمال على أساس املعرفة  م على زياد ا حتت تصرف التنظيم وتتم مكافأ ا ويضعو اليت ميتلكو
كما جيب مشاركة العمالء يف عمليات املنظمة لفرتة طويلة قبل تقدمي املنتج هلم واستمرار العالقة . ومشاركتهم هلا
 .بعد شراء املنتج

  :من اخلطوات، حيث تتجسد يفوميكن للمنظمة أن تصل إىل مرحلة منظمة معرفية وذلك لدى تطبيقها مجلة 
ا  - ا وتكنولوجيا ا وتنظيما التعريف برسالة املنظمة وعرضها يف شكل مصطلحات املعرفة، فهذه الرسالة وعمليا

 .األساسية جيب أن تركز كلها على خلق وصيانة إسرتاتيجية املعرفة
ت جيب عليها إدراك أن أهم ما تعريف صناعة املنظمة وموقفها يف شكل ما العتبار معريف، حيث أن املنظما -

 .ميتلكه املنافسون اليوم هو املعرفة وليس املنتجات
بناء اإلسرتاتيجية مع أخذ املعرفة يف االعتبار عندما تقوم املنظمة املسرية معرفيا بتجديد إسرتاتيجيتها مما يعطيها  -

 .امليزة التنافسية كما تدرك أن املعرفة تفرض حدودا على مدى جناح املنظمة
 .تطبيق عمليات إدارة املعرفة وتصميم اهلياكل الداعمة مباشرة ملتطلبات إسرتاتيجية املعرفة -
ا تبيع منتجات مادية إىل منظمات  - إعادة التفكري يف منوذج األعمال حيث شهدت املنظمات حتوال من كو

 .تبيع منتجات وخدمات مبنية على املعرفة
م الوظيفية بناءا على املعرفة االهتمام بإدارة املوارد البشرية فمنظما - ت املعرفة تقوم بتعيني العمال وحتديد مسارا

 .اليت حتتاجها، وهي تقوم أيضا مبكافأة اإلبداع واالبتكار وحتمل املخاطر
حتويل املنظمة إىل منظمة متعلمة وهذا يتوقف على قدرة املنظمة على حتقيق ميزة تنافسية يف املعرفة من خالل  -

 .التعلم
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املستهلكني واألسواق وفقا ملقدار التعلم الذي تستطيع املنظمة احلصول عليه، وليس وفقا للسلع جتزئة  -
 .واخلدمات

ا استثمار وليست تكاليف والنظر إىل التعلم على أنه أحد خيارات املستقبل -  .التعامل مع تكلفة التعلم على أ
  :األداء في التنظيمات: إثنى عشر

واسع من الدراسة ملا له من أمهية، وتتجلى سعة دراسته من خالل خمتلف لقد حضي موضوع األداء بقسط 
التخصصات العلمية اليت حاولت التطرق إليه ومالمسته فلقد اهتم علماء االقتصاد باألداء وذلك بوصفه كهدف 

ملهتمني اقتصادي يسعى إىل تعظيم وزيادة الربح من خالل االستخدام األمثل للموارد املتاحة ألي تنظيم، أما ا
بإدارة العمليات فقد حاولوا دراسة طرق أداء العمليات املختلفة، يف حني اهتم املختصون باهلندسة البشرية مبحاولة 
توفري وإجياد البيئة املادية للعمل وحماولة حتقيق التوافق األمثل للعامل يف موقع عمله، أما املنشغلني بعلم النفس فقد 

فع والقيادة، يف حني اهتم علماء االجتماع باألداء أيضا من خالل حتسني الكفاءة اهتموا باألداء من خالل الدوا
ال الرتبوي. والفعالية   .كما أن االهتمام باألداء أيضا كان يف ختصصات أخرى ال سيما يف ا

  :العوامل المؤثرة على األداء في المنظمة -1
ا أن تؤثر على األداء داخل  التنظيمات مهما كان نطاق ختصصها، وميكن ذكر أهم هناك عدة عوامل من شأ

  :هذه العوامل يف التايل
فاملنظمة اليت تعمل يف ظل غياب خطط مشولية واضحة املعامل ومفصلة لألعمال  :غياب األهداف المحددة  -أ

ا تفتقد ملعايري  ومؤشرات ومعدات اإلنتاج، ليست هلا أي قدرة على حماسبة موظفيها على معدالت إنتاجهم كو
اإلنتاج وبالتايل يتساوى فيها املوظف الذي يؤدي دوره وعمله مع املوظف الذي ال يبذل أي جمهود يف سبيل أداء 

  .عمله على أكمل وجه
إن حمصلة ضعف املشاركة واالخنراط يف العمل اجلماعي هو ضعف الشعور  :عدم المشاركة في اإلدارة - ب

ا األمر يولد تدين الشعور بالرضى عن العمل، واخنفاض احلماس اجتاه باملسؤولية لتحقيق أهداف املنظمة، وهذ
  .القيام بالعمل على أكمل وجه

حيث أن هناك ارتباط شديد بني مستوى أداء العامل وخمتلف احلوافز اليت  :اختالف مستويات األداء -ج
ذه مؤثرة متيز بني من ينتج حيصل عليها هذا األخري ويكمن هذا االرتباط يف أنه كلما كانت عوامل التشجيع ه

  .ومن ال ينتج دفع ذلك العمال للتنافس فيما بينهم قصد حتقيق أداء متميز
إن من املعاين اليت ينطوي عليها التسيب اإلداري ضياع ساعات عدة من العمل اليت  :التسيب اإلداري -د

مشية، وهو األمر الذي يؤدي يقضيها املسؤول خارج مكان عمله حتت أي حجة، أو يقضيها يف أعمال أخرى ها
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إىل اخنفاض أداء العامل كون أن من يقوم بعملية التقييم يوجد خارج مكان عمله مما قد يفتح الباب أمام 
  )..151، 2012: محداوي عمر، أمحد خبوش. (العشوائية يف التقييم

  :أهمية تقييم األداء -2
أو بالنسبة للتنظيم، وميكن الوقوف على أمهية هذه  ينطوي تقييم األداء على أمهية بالغة سواء بالنسبة لألفراد

  ).139، 2007: علي غريب وآخرون: (العملية من خالل النقاط التالية
  .حتديد مدى كفاءة الفرد واستحقاقه للمنصب الذي يشغله -أ

  .وحصول كل عامل على ما يستحقه نتيجة القيام بعمله على أكمل وجه املعاملة العادلة - ب
  .توى الرضا لدى العمالزيادة مس -ج
  .خلق فرص االحتكاك بني الرئيس واملرؤوس -د
يرتبط التقدير واالهتمام املستمر مبا يبذله الفرد من جهد وطاقة يف تأديته لعمله، خبلق املناخ التنظيمي  - ه

  .والعالقات احلسنة والروح املعنوية الدافعة للعمل
يؤدي شعور العاملني بأن جهة معينة تقوم بتقييم نشاطهم إىل االلتزام بتنفيذ املهام، فضال على الشعور  -و

  .باملسؤولية جتاه أنفسهم وعملهم معا
  .ميثل تقييم األداء وسيلة رقابية على املشرفني الذين يتابعون مراقبة وتقييم جهود العاملني -ز
  .مة وجناح الطرق املستخدمة يف اختيار وتدريب العاملنيترتبط هذه الوسيلة بتحديد مدى سال -ح
  .تساعد هذه العملية على وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب وكذا تنمية مهارات وقدرات األفراد -ط
  .احلكم على دقة السياسات والربامج املتعلقة باالستقطاب واالختيار والتعيني وغريها من املهام األخرى -ي
  .ميكن التقييم املوضوعي اجلاد من أن يكون وسيلة جذب للموارد البشرية ذات املؤهالت النوعية -ك
  .التعرف على نقاط القوة والضعف للعاملني - ل
  .توفري األساس املوضوعي ألنشطة إدارة املوارد البشرية -م
  :طرق تقييم األداء -3

ق ووسائل تقييم األداء، فهناك من األدبيات اليت توجد الكثري من األدبيات اليت حاولت تسليط الضوء على طر 
تصنفها على أساس الطرق التقليدية واألخرى احلديثة يف التقييم، وهناك من حتاول تصنيفها يف سلسلة من 
املداخل تندرج حتت كل منها طريقة معينة أو عدة طرق، ويبدو التصنيف األول أوضح كونه مرتبط بالتطور 

ال، مث على مستوى زيادة االهتمام بالعنصر البشري وحماولة الوصول به إىل حتقيق احلاصل على مستوى العم ل أوّ
  .أداء أفضل
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موعة جمموعة من الطرق اليت تركز على تقييم الفرد يف عمله ومن أبرز  :الطرق التقليدية -أ تندرج ضمن هذه ا
  :هذه الطرق جند

  هذه الطريقة من أبسط أساليب قياس األداء وأكثرها تعترب  :طريقة الميزان والدرجات أو قائمة التقدير
انتشارا وشيوعا، وحيتوي املقياس املستعمل يف هذه الطريقة على قائمة من البنود على صفات وسلوك، ونواتج 

وهذه الدرجات تعرب عن جودة األداء ) 5-1(عمل، ويتم التقييم بناءا عليها، كما حتتوي على مدى من الدرجات 
الب ممن يقوم بعملية التقييم أن يعطي الفرد درجة يف كل بند من بنود املقياس تكون معربة عن لكل بند، ويط

 )..243، 2007: راوية حسن وآخرون. (مستوى أدائه
وهذه الطريقة تسمح من التبويب اإلحصائي وتساعد املشرف أو الرئيس على التعرف عن نواحي الرتكيز والتشتت 

ا تسمح بعملية إجراء مقارنة بني املوظفني والدرجات اليت يتحصلون عليها يف كل صفة  واجتاهات املوظفني كما أ
  .من الصفات

ا توفر الوقت  ا سهلة إضافة لكو فهذه الطريقة تعترب مناسبة متاما لألعداد الكبرية من العمال حيث تعترب بأ
ا تنطوي على مشاكل حيث تظهر فيها أخطار التحيز، التع ا تتأثر مبركز واجلهد إّال أ ميم والتساهل كما أ

الوظيفة واخلوف من سؤال اإلدارة عن أسباب تقصري العاملني، مث إن املقارنة بني املوظفني تكون على أساس 
  )..92، 2011: نور الدين حاروش. (جمموع الدرجات وهي ليست مقارنة موضوعية

 ملية التقييم واملمثل يف شخص املشرف من خالل هذا األسلوب يطلب من القائم على ع :طريقة الترتيب
أو الرئيس املباشر عادة، بأن يرتب مرؤوسيه على أساس األداء الشامل أو الكلي، حيث يتم بداية حتديد أكثر 

موعة ، 2003: مجال الدين حممد املرسي. (األفراد كفاءة مث الذي يليه إىل غاية أن يتم الوصول إىل أضعف األفراد يف ا

415..( 
ا تقوم على افرتاض أن الفروق هذه  الطريقة ال ميكنها إعطاء صورة دقيقة أو حمدودة على أداء املوظفني كما أ

بني الرواتب املختلفة متساوية إضافة إىل ذلك فهي عرضة للكثري من األخطاء اإلنسانية كالتحيز ملوظف دون 
  )..93، 2011: نور الدين حاروش. (اآلخر وكذا التأثر مبركز الوظيفة

 هذا األسلوب من أساليب تقييم األداء يتطلب من املديرين مقارنة كل موظف  :طريقة المقارنة الزوجية
موعة اليت يعمل معها وذلك بشكل منفرد لكل فرد، مث يتم إعطاء املوظف درجة واحدة يف كل مرة  بزمالئه يف ا

الثنائية، يقوم املدير حبساب عدد املرات اليت تفوق فيها أداء يتفوق فيها تقييمه مع زميله، وبعد االنتهاء من املقارنة 
موع هو األساس يف حتديد الرتتيب النهائي ألفراد  الفرد املشمول بالتقييم على زمالئه، وبالتايل يصبح هذا ا

موعة  )..417، 2003: مجال الدين حممد املرسي. (ا
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اد الصغرية من العاملني كون أن عدد املقارنات يزيد بشكل  وطريقة املقارنة الزوجية هذه تصلح يف حالة األعد
  )..247، 2007: راوية حسن وآخرون. (كبري مع زيادة عدد األفراد املطلوب تقييمهم

 هذه الطريقة جاءت بغية التخلص من التحيز الشخصي الذي قد يشوب عملية  :أسلوب التوزيع اإلجباري
ا، وهلذا تلزم بعض  التقييم وامليل إىل إعطاء تقديرات عالية أو منخفضة لعامل معني دون أن يكون جديرا 

وهذا التوزيع يقضي بأن . املنظمات الرؤساء بتوزيع تقديرات على األفراد مبا يتماشى والتوزيع التكراري العادي
موعة العادية بالنسب املوالية  ).303، 2000: صالح الدين عبد الباقي: (يكون التفاوت يف القدرات بني أفراد ا

  ).ممتاز(من جمموعة من األفراد تتوافر لديهم قدرات بدرجة كبرية جدا  10%
  ).جيد(من جمموعة من األفراد تتوافر لديهم قدرات بدرجة كبرية  20%
  ).مقبول(من جمموعة من األفراد تتوافر لديهم قدرات بدرجة متوسطة  40%
  ).ضعيف(من جمموعة من األفراد تتوافر لديهم قدرات بدرجة قليلة  20%
  ).ضعيف جدا(من جمموعة من األفراد تتوافر لديهم قدرات بدرجة قليلة جدا  10%

ومن خالل هذا التوزيع لألفراد ينتج لنا شكل منحىن، وما جيب اإلشارة إليه أنه ليس من الضروري أن يكون 
عن طريق ختصيص  إليه يف التوزيع الذي ورد، حيث قد تكون النسب غري متوازيةاملنحىن طبيعي كما هو مشار 

راوية حسن . (لذوي األداء غري املرضي، وهكذا %10لذوي األداء املتوسط، و %70ولذوي األداء املتميز،  20%

  )..248، 2007: وآخرون
ا ت صلح بصورة كبرية للقطاع احلكومي هذه الطريقة تكون مفيدة يف حالة وجود عدد كبري من املوظفني كما أ

. ففيها يتم إجبار املقيم على دراسة موظفيه بشكل جيد حىت تتولد له القدرة على توزيعهم على النسب اإلجبارية
  )..96، 2011: نور الدين حاروش(

موعات الصغ رية كما أن هذا األسلوب بدوره ينطوي على بعض العيوب كون أن فكرة التوزيع ال تنطبق على ا
وبالتايل يصعب تقييمهم ضمن فئات حمددة سلفا، إضافة إىل أنه من غري املناسب أن يتناسق العاملون يف شكل 
جمموعات صغرية، ألن ذلك يضعف من روح املنافسة ويقلل من املبادرة ويشجع على إتباع أساليب غري املرغوبة 

  .على غرار النفاق وحب الظهور
 وهذا األسلوب يعد من أقدم األساليب اليت مت استخدامها يف تقييم األداء كما  :طريقة الميزان المتدرج

-1أنه يعد من أبسطها، وميزان التدرج هذا يوجد على عدة أشكال، فقد يكون هذا التدرج باستخدام األرقام من 

األداء الذي ، وغالبا ما حيتوي املقياس املتدرج على عبارات تقوم بوصف ...وهكذا 7-1أو من  5-1أو من  3
 )..99، 2010: صاحل بن نوار. (يقوم به العامل، مث تليها مرحلة حتديد املعايري اليت ميكن استخدامها يف عملية التقييم
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هذه أهم الطرق املستخدمة يف عملية تقييم األداء، وهذا ال ينفي وجود طرق أخرى كثرية كانت تستخدم القيام 
  .لفة ومتنوعة، وحىت أن التسميات قد ختتلف من مرجع آلخرذه العملية، واألدبيات يف ذلك خمت

ا نوع من القصور ألجل القيام بعملية التقييم على أكمل وجه فقد ظهرت طرق . ونظرا ألن الطرق السابقة يشو
حديثة تعد أكثر موضوعية من سابقتها ألجل القيام بعملية التقييم على حنو موضوعي وميكن التطرق إىل هذه 

  :ما يليالطرق ك
موعة أيضا جمموعة من الطرق اليت يتم استخدامها يف عملية التقييم  :الطرق الحديثة - ب ويندرج حتت هذه ا

  :ومن هذه الطرق جند الطرق التالية
  وطبقا هلذا تعد 1932ويرجع استخدام لوحة القياس أو القيادة يف حقل اإلدارة إىل العام  :لوحة القياس ،

الوحة القياس أداة  ا والبيئة احمليطة  . تستخدم من قبل اإلدارة العليا للمنظمة يف إلقاء نظرة سريعة على عمليا
 )..50، 2007: طاهر حمسن منصور الغايل ووائل صبحي إدريس(

ا جمموعة من املعطيات التلخيصية اليت تعلمنا وتبلغنا عن درجة : "ويف هذا الصدد تعرف لوحة القيادة بأ
مؤشرات "الرئيسية للمنظمة، وهي أداة فعالة لقيادة وتوجيه املنظمة، تسمى املعطيات امللخصة حتقيق األهداف 

، وتسمح لوحة القيادة )التحقيقات واألهداف(وهي تقوم على أساس ما هو حمقق وما هو تقديري " التسيري
 Jean Emmanuel Combes et Marie Christine. (بالكشف السريع على االحنرافات لتصحيحها يف الوقت املناسب

Labrousse : 1997, p156..(  
ولوحة القياس هذه فكرة مستوحاة من لوحة القياس للسيارة أو الطائرة للداللة على مستوى األداء يف عملية 
القيادة كالسرعة واملسافة ومقدار الوقود الذي مت استهالكه وغريها من املعلومات األخرى اليت تعد هامة لضمان 

  .يق ما مت صياغته من أهدافجناح وحتق
وباستخدام فكرة لوحة القيادة ظهر يف فرنسا لوحة القياس كأحد أساليب تقييم األداء اليت حتتوي على مؤشرات 
أداء ملستوى العملية اإلنتاجية حيث قام بتصميمها يف بداية األمر مهندسو األداء نظرا لطبيعة عملهم الساعي 

إلنتاجية وذلك عن طريق فهم متعمق لعالقة األثر بالسبب واستخدامها لتكوين لتطوير أساليب أداء العمليات ا
  .هذه املؤشرات

وتصمم لوحة القياس املستخدمة حسب املستوى اإلداري الذي نريد قياس أدائه، وبالتايل ال توجد هناك لوحة 
  .اهلدف املراد حتقيقهقياس واحدة تطبق جلميع مستويات املنظمة، بل هناك اختالف حسب املستوى اإلداري و 
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وتتضمن لوحة القياس ألي مستوى إداري مهمة وأهداف هذا املستوى واليت ترتجم بدورها إىل أهداف جزئية 
. حتدد مسببات النجاح هلذا املستوى مث ترتجم مسببات النجاح إىل سلسلة من مؤشرات األداء املالية وغري املالية

  )..277، 2006: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية(
ذا فإن هذه الطريقة يف التقييم تستخدم يف مستوى واحد وهو املستوى اإلداري وبالتايل ال تشمل املستوى  و
ا تكون على مستوى من النضج لدى هذا  التنفيذي، ولكنها قد تكون فعالة يف مقياس املعرفة اليت يفرتض بأ

  .املستوى
 لقد ظهر قياس األداء املتوازن كمفهوم أو كمصطلح يف علم اإلدارة وذلك يف بداية  :قياس األداء المتوازن

وقد قدم قياس األداء املتوازن كأداة إسرتاتيجية يف . 1992التسعينات من القرن العشرين وعلى حنو حمدد العام 
ليصبح مدخال غري تقليدي لقياس أداء املنظمات وما الذي تفعله من  Kaplan & Nortonاملنظمات على يد 

 ).2003: نيلز جوران وآخرون. (حتقيق الرسالة واألهداف وبالتايل فهو خمتلفا بصورة أو بأخرى عن األساليب التقليدية
ا صممت بشكل يسمح بأن يكمل بعضها بعضا يف  ووجه اجلديد يف هذه البطاقة هو أن عناصرها وحمتويا

: اإلدارية املنظمة العربية للتنمية: (التعبري عن املنظور العام احلايل واملستقبلي للمنظمة، وهذه البطاقة تتضمن املناظري التالية

2006 ،79..(  
يركز هذا املنظور على الوفاء باحتياجات حاملي األسهم أي حتقيق ما يريد حاملي األسهم، : المنظور المالي   -أ 

عائدا مناسبا على االستثمار وهل تزيد من قيمة املنظمة يف السوق مما يؤدي إىل زيادة ثروة فهل حتقق املنظمة 
حاملي األسهم؟ وفقا هلذا تقاس النتائج باستخدام املؤشرات اخلاصة بأرباح املنظمة والتدفقات النقدية والعائد 

 .حالذي جتنيه من االستثمارات وسعر السهم يف السوق ونصيب كل سهم من األربا 
م هم الذين  :منظور العميل  - ب  حتتاج املنظمة إىل توجيه اهتمامها إىل تلبية احتياجات ورغبات عمالئها كو

يدفعون للمنظمة لتغطية خمتلف التكاليف وحتقيق األرباح، وهذا املنظور ميكن املنظمة من وضع مؤشرات تعكس 
ة رضا العميل ووالئه للمنظم، والقدرة على وضع العميل بالنسبة للمنظمة كأن يكون من بني هذه املؤشرات درج

 .االحتفاظ بالعميل والقدرة على جذب العميل وكذا رحبية العميل
يعمل هذا املنظور على حتقيق أهداف كل من املنظورين السابقني حيث : منظور العمليات الداخلية  -ج 

مبتطلبات العميل احلالية واملستقبلية يشمل سلسلة القيمة للعمليات الداخلية للمنظمة ككل اهلادفة إىل الوفاء 
وحماولة تطوير وإجياد احللول الالزمة لتحقيق هذه االحتياجات وهي تتضمن مقاييس حتقيق ذلك كنسب املنتجات 

 .اليت مت بيعها وكذلك تكلفة فرتة الضمان
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ا على هذا املنظور خيتص بتحديد الكيفية اليت تستطيع من خالهلا امل :منظور التعليم والنمو -د نظمة جعل قدرا
التغيري والتطوير مستمرة، وهلذا فهذا املنظور يتضمن مؤشرات توضح مستوى التعليم والنمو يف املنظمة، كالبحث 
عن خمتلف التحسينات اليت تكون قد أدخلت على ما تنتجه املنظمة، وهل يوجد تطوير أيضا على مستوى 

 .اإلجراءات املتبعة يف اإلنتاج
منوذجا لقياس األداء املتوازن ال حيمل نفس اسم منوذج كابالن ونورتون  1992يف عام  Maisel وقد طور ميسيل

ال رؤية  فقط، بل حيدد فيه ميسيل أيضا أربعة جماالت رؤية ينبغي قياس األداء من خالهلا أن يكون، وكبديل 
يعمل على قياس اإلبداع واالبتكار  التعلم والنمو، يستخدم ميسيل منظورا للموارد البشرية يف منوذجه هذا، وهو

، 2003: نيلز جوران وآخرون. (وأيضا عوامل أخرى التعليم والتدريب، تطوير املنتج، القدرات احملورية وثقافة الشركة

43..(  
فقد حاوال قبل ذلك شرح املنهجية اليت من خالهلا ميكن قياس األصول  Kaplan & Nortonأما بالنسبة لـ 
ا رأس املال الفكري، فبالنسبة ملا ارتبط لألصول غري امللموسة اإل نسانية، املعلوماتية والتنظيمية املشكلة بتفاعال

اإلنسانية أو ما يعرف بالرأمسال اإلنساين فإن هذه األصول تتضمن املهارات، التدريب، واملعرفة بالتكنولوجيا 
انات، والشبكات، يف حني أن رأس املال التنظيمي بينما يتضمن رأس املال املعلومايت النظم، قواعد البي. للعاملني

وتكمن قيمة . فهو يتكون من جمموعة من املفاهيم على غرار الثقافة، القيادة، فريق العمل، االلتزام حنو األهداف
هذه األصول واملكونات يف تأثريها املباشر على عملية حتقيق امليزة اإلسرتاتيجية للمنظمة، وبالتايل فقياس الرأس 

ال الفكري أو املعريف يعتمد على تقييم هلذه األصول جمتمعة حيث تساهم يف إجناز اإلسرتاتيجية الوطنية على م
تمع ككل، حيث ومن هذا املنظور فإن الرأس مال الفكري هو عبارة عن توليفة من رأس املال اإلنساين  مستوى ا

  )..270، 2007: سعد غالب ياسني. (والتطوير ورأس مال التعليم ورأس املال التنظيمي ورأس املال الرتبوي
وهذا األسلوب من أساليب قياس األداء ميكن االعتماد عليه يف قياس أداء العمل املعريف نظرا لكونه يسلط الضوء 

  .على منظور مهم يندرج حتته البحث يف األصول الالمادية بني األصول اليت متتلكها املنظمة وتسعى إىل تطويرها
 وتعد طريقة التقييم عن طريق جلنة من الطرق اليت تعد  :معايير المحاسبة لإلدارة األمريكية نموذج لجنة

شائعة بدرجة كبرية وذلك نظرا ملا تتميز به من موضوعية يف التقييم واالعتماد على آراء اجلماعة بدال من االكتفاء 
بول الرئيس واملرؤوسني على حد سواء حىت برأي فرد واحد قد يتأثر بعوامل غري موضوعية، وهذه العملية حتضى بق

  )..373، 2008: عمار بوحوش. (وإن كانت طريقة التقييم غري مرضية لواحد من األطراف
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حيث تتضمن منوذج شامل لتقييم األداء أوصت فيه باختيار املنظمة  40وتعرف جلنة املعايري هذه بلجنة 
ا واإلسرتاتيجية اليت تتبعها، وهذا النموذج مكون من ستة  ) 6(ملؤشرات األداء اليت تتناسب مع ظروفها واحتياجا

  ).280، 2006: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية: (جمموعات رئيسية ملؤشرات تقييم األداء، وهذه املؤشرات هي
  :المؤشرات البيئية: المجموعة األولى

ا البيئية كأسلوب استخدامها  ويتجسد هذا املؤشر من خالل ضرورة علم املنظمة بصورة تامة بكل مسؤوليا
للموارد احملدودة وعمليات إعادة التدوير ودرجة األمان والسالمة يف عمليات املنظمة وقد اقرتحت اللجنة املؤشرات 

  :التالية
 .عدد ساعات اخلدمات اليت تقدمها املنظمة للمجتمع -
 .عدد ساعات أنشطة التصنيع -
 .نسبة املواد اليت مت تدويرها إىل إمجايل املواد -
ا املنظمة -  .حجم امللونات واألضرار البيئية اليت قامت 
 .حاالت اإلصابات واحلوادث اليت حدثت بسبب املنظمة -
 .ت احلكوميةالتعويضات اليت دفعتها املنظمة للجها -

  :مؤشرات السوق والمستهلك: المجموعة الثانية
ا سواء من حيث الرضا عن جودة  ففي هذا اإلطار يعترب رضا العميل من أهم ما تكرس له املنظمة أولويا
السلعة أو اخلدمة وسرعة تقدميها للعميل واحلصول عليها يف الوقت املناسب وبالتكلفة املناسبة وبالتنوع الذي 

وهذا يتوقف على طبيعة العميل واالختالف املوجود يف األسواق، وهذا يتطلب من املنظمة حتديد مؤشرات  يريده،
ا قياس مدى الرضا احلايل واملرتقب للعميل دون أن تغفل قياس مؤشرات ترك العمالء السابقني  األداء اليت بإمكا

  :ت يف هذا الصدد مثلالتعامل معها حنو منظمات أخرى وقد اقرتحت اللجنة بعض املؤشرا
 .نصيب املنظمة يف السوق -
م -  .عدد العمالء اجلدد والذين مت فقدا
 .رضا العمالء -
 .مدى جودة املنتج -
 .مدى جودة النقل -
 .سرعة الرد على العمالء -
 .رحبية العمالء طبقا لقنوات السوق أو طبقا للمناطق اجلغرافية -
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  :المؤشرات التنافسية: المجموعة الثالثة
املنظمة أن تكون على دراية كبرية ومعرفة ألحوال املنافسني وضرورة توفرها على معلومات كافية فيجب على 

م وأساليب متويلهم ونوع  حول نقاط الضعف والقوة هلم وكذا العمليات الداخلية وإجراءات سري العمل واستثمارا
  : التاليةاملوارد البشرية اليت تعتمد عليها، وقد اقرتحت يف هذا اللجنة املعايري

 .نصيب كل منافس يف السوق -
 .مدى جودة منتجات املنافسني -
 .مدى سرعة تقييم السلعة أو اخلدمة لدى املنافسني -
 .املؤشرات املالية لدى املنافسني -
 .جودة سعر السلعة أو اخلدمة لدى املنافسني -
 .رضا العميل عن املنافسني -
 .الوقت الالزم لتقدمي منتج جديد لدى املنافسني -

  :مؤشرات التشغيل الداخلية: المجموعة الرابعة
ا نقطة  موعة إىل ضرورة جودة أداة اإلجراءات الداخلية للعمل كو وفقد أشارت اللجنة من خالل هذه ا
ا إىل خمرجات بأعلى درجة من اجلودة وبأقل  اتصال بني املوردين والعمالء، لذا فهي تعمل على حتويل مدخال

طلوب وبقيمة مضافة عالية، حيث جيب على املنظمة حتديد إجراءات العمل ذات األمهية تكلفة ويف الوقت امل
  :الكبرية يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية، وهذا وقد مت حتديد املؤشرات التالية من قبل اللجنة

 .الوقت الالزم لتطوير املنتج -
 .عدد املنتجات اجلديدة -
 .متوسط فرتة التشغيل -
 .م التوظيف لدى املنظمةنسبة املبيعات إىل حج -
 .مقاييس عدم اجلودة -
 .متوسط فرتة التخزين -
 .الوقت املستغرق بني طالب املنتج وتسليمه للعميل -
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  :مؤشرات أداء الموارد البشرية: المجموعة الخامسة
ال ميكن ألي منظمة التفريط يف رضا العاملون ألنه ال يقبل عن رضا العمالء فيجب أن يشعر العامل بالرضا 
لكي تستمر املنظمة وحتقق أهدافها اإلسرتاتيجية، وقد مت اقرتاح عدة مؤشرات لقياس أداء املوارد البشرية واليت 

  :منها
 .عدد ساعات التدريب لكل فرد -
 .معدل دوران العاملني -
 .عدد العاملني الذين مت توظيفهم إىل إمجايل عدد الطلبات املقدمة -
 .مدى والء العاملني -

  :المؤشرات المالية :المجموعة السادسة
  :حيث تتجسد أهم املؤشرات املقرتحة من قبل اللجنة يف

 .معدل زيادة اإليرادات -
 .رحبية العمالء -
 .رحبية املنتجات -
 .معدل العائد على املبيعات -
 .معدل العائد على رأس املال العام -
 .القيمة االقتصادية املضافة -
 .معدل العائد على رأس املال -
 .امللكيةمعدل العائد على حقوق  -

وتعترب هذه الطريقة من طرق تقييم األداء طريقة مرنة حيث تسعى من خالهلا املنظمة إىل حتقيق التكيف يف  
ا حسب ما حتتاج إليه عكس الطرق  كل مرة مع البيئة الداخلية واخلارجية هلا مما يسهل عليها يف ضبط مؤشرا

  .التقليدية اليت تتميز بنوع من االنغالق والرقابة
اك طرق أخرى متعددة خاصة لعملية تقييم األداء على غرار طريقة اإلدارة باألهداف، وطريقة مراكز وهن

التقييم، وكذا طريقة مقياس املالحظات السلوكية، ومقياس التدرج على أساس سلوكي وكلها تصنف يف خانة 
  .الطرق احلديثة لتقييم األداء
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ا  وميكن يف هذا الصدد تقدمي بعض النماذج اخلاصة ا مناذج قائمة بذا باألداء املعريف واليت تبدو على أ
ظهرت وتولدت بفعل تنامي االهتمام بإدارة املعرفة وزيادة البحث يف الرأس مال الفكري أو املعريف بصفة خاصة 

  :واليت نورد من بينها
  :Sveiby نموذج /1

الذي  Sveibyأو مرقاب األصول الغري ملموسة، والذي قدمه  Intangible Asset Monitorويعرف بنموذج 
ارتئ لنموذجه هذا أن يكون له هدف عملي أكثر منه نظري وذلك بغية فتح نوافذ قليلة لفئة املديرين ألجل 
اختبار مفاهيم الرأس املال الفكري واألصول غري امللموسة اليت متتلكها املنظمة ويقوم هذا النموذج يف ضوء أربعة 

  .النمو، االبتكار، الكفاءة واالستقرار: معايري أساسية هي
وهذا النموذج قائم على مفهوم مقابلة األصول امللموسة باألصول غري امللموسة الستخراج القيمة السوقية، 

اجلدارة احملورية، اهليكل الداخلي واهليكل : حيث تتكون األصول غري امللموسة من ثالثة مكونات أساسية هي
  .ياخلارج

قياسها يف  وبنظرة حتليلية معمقة إىل هذا الشكل جند أن كل فئة من الفئات الثالثة لألصول غري امللموسة يتم
ضوء أربعة مؤشرات هي النمو، التجديد، الكفاءة ومؤشرات االستقرار، كما يتم قياس القيمة الدفرتية الصافية 

سعد : (لألصول امللموسة يف ضوء املؤشرات األربعة السابقة الذكر، وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل

  ).231، 2007: غالب ياسني
    
  
  
  
  
  
  
  
  

 القيمة السوقية

مؤشرات القيمة لألصول الدفترية  األصول غير الملموسة
 الصافية الملموسة

مؤشرات الجدارة 
 الفردية

مؤشرات الهيكل 
 الداخلي

 مؤشرات الهيكل
 الخارجي

 النمو

 التجديد

 الكفاءة

 املخاطر

 النمو

 التجديد

 الكفاءة

 الستقرارا

 النمو

 التجديد

 الكفاءة

 االستقرار

 النمو

 التجديد

 الكفاءة

 االستقرار

 .نموذج مرقاب األصول غير الملموسة: 1 شكل رقم
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  :عملية إدارة األصول الفكريةنموذج  /2
ا ركيزة هذا النموذج العملي الذي مت تنفيذه العام  وهذا النموذج  1993تشكل عملية إدارة األصول الفكرية ذا

عبارة عن إطار بؤري لكافة احلوارات املتصلة باألصول الفكرية اجلارية داخل املنظمة وخارجها واملتألفة من ست 
  :مراحل هي

حيث يتم إدماج األصول الفكرية يف الفكر اإلسرتاتيجي املتصل بالعمل عن طريق تفعيل  :يةاإلستراتيج -أ
األصول القائمة والتعرف على تلك املطلوبة لسد الثغرات اإلسرتاتيجية والتصدي هلا يهدد حرية املمارسة وامليزة 

  .التنافسية
ا األصلواليت تستلزم ضرورة فهم البيئة  :التقييم التنافسي - ب   .التنافسية اليت يوجد 
وتنظم األصول الفكرية من حيث قيمتها احلالية أو قيمتها احملتملة بالنسبة للشركة، وتوجد ثالث  :التصنيف -ج

  :تصنيفات عامة
 .االستخدام اجلاري  -
 .سوف يتم االستخدام -
 .لتربع به أو التنازل عنهويف هذه احلالة يتم بيع األصل أو الرتخيص باستخدامه أو ا. لن يتم االستخدام -
وتركز على عملية إدارة األصول الفكرية باإلسرتاتيجية وذلك باستخدام أساليب ترتاوح بني املناهج  :التقويم -د

واليت توفر تقديرات للمسامهات املالية املقدمة " طريقة عامل تكنولوجيا داو"القياسية وإتباع منهجية تسمى 
  .صورة نسبة مئوية للقيمة الصافية احلاليةبواسطة األصول املعنوية يف 

وهذه املرحلة تسد الثغرات اإلسرتاتيجية عن طريق تقييم األصول الفكرية مث تقدير ما إذا كان  :االستثمار -ه
موعة األصول  ا أم تطوير أصول جديدة وإذا جنحت املنظمة يف اخلطوة األخرية مت إضافة األصول  ينبغي اكتسا

  .القائمة
وهذه املرحلة حتدد األصول الفكرية وتنظيمها باستخدام أساليب رفع التقارير الشائعة  :جموعة األصولم -و

  )..110، 2001: كريس أشتون. (وقاعدة بيانات الكرتونية كبرية
  :لتقييم رأس المال الفكري في الدول العربية Bontis نموذج /3

وهي أن حقل تقييم وقياس رأس املال الفكري العريب  قبل توضيح هذا النموذج جيب اإلشارة إىل حقيقة هامة
  .ال يزال بعيد املنال وغائب عن اهتمام الباحثني، ولكن هناك حماوالت نادرة تفتقر إىل العمق والتفصيل
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مع تعديل  Skandia Navigatوالذي اعتمد فيه على منوذج  Bontisوبالعودة إىل النموذج الذي اعتمده 
نموذج فيما يتعلق مبؤشرات القياس ومنهجية التطبيق يف ضوء اإلحصائيات املتوفرة واليت وحماولة تكييف هلذا ال

اجلزائر، مصر، األردن، الكويت، املغرب، عمان، اململكة العربية السعودية، السودان، : مشلت عشر دول عربية هي
ويتكون هذا ) دولة 22(ة تونس واليمن وهو ما يعادل بالتقريب نصف الدول األعضاء يف جامعة الدول العربي

  :التموذج من املكونات التالية
  ):الثروة المالية(رأس المال المالي  -أ

سنة  $7.238يشري الرأس مال املايل للدول العربية إىل أن متوسط الناتج احمللي اإلمجايل لدول العينة ال يتجاوز 
الشرائية للمواطن، وهذه الثروة ناجتة عن النفط بدرجة ، حيث تتباين القوة املالية للدول العربية ومعها القوة 1999

أوىل مث تصدير املوارد الطبيعية والتعدينية األخرى، حيث يظهر أن هناك تباين واضح يف الثروة املالية ويعود ذلك 
سعار إىل انقسام الدول العربية إىل جمموعتني مها الدول الغنية بالنفط واليت متلك إيرادات ترتفع وتنخفض حسب أ

موعة الثانية فهي جمموعة الدول الفقرية وغري النفطية املعتمدة على تصدير القوى العاملة املتعلمة  النفط، بينما ا
  .واملاهرة

  :رأس المال اإلنساني - ب
 حيث يعرف رأس املال اإلنساين العريب بأنه توليفة املعرفة، التعليم، اجلدارة والكفاءات اجلوهرية لألفراد العاملني

وهناك أيضا تباين واضح يف معدالت املتعلمني يف . ألجل حتقيق األهداف والربامج واملهام الوطنية املناطة هلم
ويف الكويت  %90فهذه النسبة تصل يف األردن إىل حوايل  %46الدول العربية فمثال وصل املتعلمني يف اليمن إىل 

  .%83إىل 
  :رأس المال العملياتي -ج

العمليايت كل أشكال ختزين املعرفة ومكامن الفكر والثقافة ومستودعات العلوم والتكنولوجيا وميثل رأس املال 
ومناجم الرتاث والذاكرة التارخيية للوطن واألمة، كما يشمل كل خربات األمة املندجمة يف نظمها اإلدارية والتنظيمية 

ة والتقنية التحتية ونظم وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالجتماعية واالقتصادية واليت تأيت يف مقدمتها البىن املعلوماتي
ومراكز البحوث والتطوير وغريها من املؤسسات األخرى املهتمة بإنتاج الفكر يف   وبيوت اخلربة يف حقول الربامج

تمع   .ا
د املعرفة وميكن هلذا النوع من رأس املال أن يقاس مبؤشرات متعددة ومتنوعة ترتبط حبقول إدارة املعرفة واقتصا

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذا االنرتنت، االتصاالت وأنشطة التجارة االلكرتونية والتعلم االلكرتوين 
  .وهذه املؤشرات على الصعيد العريب تعد متواضعة مقارنة باملتوسط العاملي لكل مقياس. وغريها
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  :رأس المال السوقي -د
أس املال الفكري املندمج يف العالقات اإلقليمية والدولية مبختلف ويعرف هذا النوع من رأس املال بأنه ر 

مضامينها االقتصادية السياسية والثقافية، وهذا النوع من رأس املال يقابل مفهوم رأس املال االجتماعي وذلك ملا 
ية ومنظمات ميثله من خربات ومهارات ومعرفة مرتاكمة نصية وصرحية اليت تظهر يف األنشطة االقتصادية والتجار 

األعمال، القوانني وشبكات العمل االجتماعي، كما تظهر أيضا يف العالقات التجارية وعالقات التعاون 
ا املنظمات الدولية واملؤسسات املتخصصة  االقتصادي واستضافة أنشطة األعمال والفعاليات الدولية اليت تقوم 

  .والشركات العاملية
  :رأس مال التجديد -ه

النوع من رأس املال عن الرؤية املستقبلية للمجتمع واألمة وهو مرتبط بالقدرات احلالية والطاقات ويعرب هذا 
تمع التنافسية وهذا النوع من رأس املال . الكامنة املعرفية واإلسرتاتيجية اليت ميكن توظيفها بغية تعزيز مكانة ا

حوث والتطوير واإلبداع التكنولوجي، ولذلك يعترب متصل باالستثمارات الفعلية يف مشروعات وبرامج التنمية، الب
والتجديد والتطوير ال ميكن له االنطالق من فراغ . مؤشر البحوث والتطوير من أهم معامل تقييم وقياس رأس املال

وإمنا من خالل بيئة البحث العلمي وأنشطة التأليف، الرتمجة والنشر وهي مؤشرات قياسية مهمة لتقييم رأس مال 
  )..280-274، 2007: سعد غالب ياسني. (دالتجدي

أن القيمة يف املوجودات غري امللموسة تقاس من  Karmallyويف نفس السياق الذي يقيس املعرفة فقد بني 
النمو والتجديد والكفاءة واالستقرار، وأن من أكثر مؤشرات النمو قاعدة الزبون، حيث أنه : عدة مستويات

املنظمة ستزداد بصورة تلقائية، وجيب أن ال يتم النظر إىل االستثمار يف املوجودات  وباحلفاظ عليه فإن قاعدة معرفة
عبد الستار العلي . (غري امللموسة من حيث تأثريها يف األداء املايل فقط ألن هلا تأثري إسرتاتيجي على املدى الطويل

  )..46، 2006: وآخرون
  :أهمية تقييم إدارة المعرفة: ثالثة عشر

ة تقييم إدارة املعرفة يف تأسيس قاعدة لتنفيذ احللول املتعلقة بإدارة املعرفة فهذه العملية تتضمن تساعد عملي
وعملية التقييم إلدارة املعرفة تعترب مظهرا . البنية التحتية وخمتلف التقنيات املساعدة يف عملية دعم اجلهود املبذولة

  .اسه وتقييمه ال ميكن إدارته بالشكل املطلوبمهما يف تنفيذ إدارة املعرفة حتت مبدأ ما ال ميكن قي
فهناك عدة أسباب تقف وراء إجراء تقييم إلدارة املعرفة يف املنظمات قبل وبعد وأثناء تنفيذ املشاريع، وجند أنه 

  :من بني هذه األسباب ما يلي
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وبالتايل فهي تساعد يف  تقييم إدارة املعرفة يساعد على تعريف املسامهات احلالية الناجتة من إدارة املعرفة -1
  :اإلجابة على السؤال التايل

  هل إدارة املعرفة حتسن من قدرة املنظمة أو األفراد لتنفيذ خمتلف املهمات وبالتايل حتسني االستعداد للعمل
 والفعالية واإلبداع؟

يف إدارة املعرفة، تعمل عملية تقييم إدارة املعرفة على حتسني فهم اجلودة ملختلف اجلهود اليت مت توظيفها  -2
  :وبالتايل تسعى لإلجابة على سؤال مفاده

  هل حاول إدارة املعرفة توظف شكل مناسب احتياجات األفراد واملنظمات؟ وهل هذه اجلهود تنتج رأس مال
 .فكري مطلوب ألداء مهام املنظمة واألفراد

إدارة املعرفة مربرة من الفوائد اليت تنتج عملية تقييم إدارة املعرفة تساعد على فهم ما إذا كانت تكاليف جهود  -3
ا تساعد على اإلجابة على سؤال   :حيث أ

 هل الفوائد املباشرة وغري املباشرة من إدارة املعرفة تزيد أو تساوي خمتلف التكاليف العارضة؟ 
رفة من قبل تساعد عملية تقييم إدارة املعرفة على إدراك الفجوات اليت جيب معاجلتها يف جهود إدارة املع -4

ا تساعد على اإلجابة على السؤال التايل   :املنظمة او األفراد كو
 ما نوع حلول إدارة املعرفة القيمة واحملتملة واليت يفتقر إليها األفراد واملنظمة؟ 
يم تساعد عملية تقييم إدارة املعرفة يف عمل خطة عمل جتارية لإلدارة العليا يف املنظمة وتساعد يف القيام بتصم -5

  )..130، 2010: خضر مصباح إمساعيل طيطي. (وعمل حالة جتارية
  :دور إدارة المعرفة في الوصول إلى مستوى أداء جيد: أربعة عشر

تستطيع إدارة املعرفة حتسني تطبيقها بصورة فعالة باالرتقاء مبستوى األداء داخل املنظمة وهذا يكون يف ضوء 
  :النقاط التالية

إن توليد املعرفة اجلديدة واملفيدة وختزينها وتوزيعها وتطبيقها تسهل من العمل داخل املنظمة كما وجود فريق  -1
متخصص يضطلع مبهمة التقاط املعرفة والتشجيع على استثمارها، فضال على مشاركة العاملني وتفاعلهم ووجود 

  :ما بينها يؤدي إىلقيادة فعالة تقود تلك العمليات إلحداث التناسق والتناغم في
التقليل من التكاليف اإلمجالية عن طريق تقليل تكاليف اهلدر واإلنتاج املعيب وتكاليف سوء التعامل مع   - أ

 .خمتلف التقنيات ووسائل العمل
 .زيادة العوائد املالية للمنظمة عن طريق إنتاج منتجات متقنة ومنتجات أخرى مبتكرة وسريعة للبيع  -  ب
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ة العالية على االستخدام األمثل للمدخالت وأن تطبيق إدارة املعرفة يف جماالت األداء يدل حتقيق اإلنتاجي -2
  .املختلفة يؤدي إىل ابتكارات وطرق أكثر فعالية

إدارة املعرفة تقود إىل حتقيق اإلبداع واالبتكار وتقدمي أشياء أخرى جديدة وزيادة الوعي الثقايف لدى العاملني  -3
  )..73، 2010: سليمان الفارس. (م واحلوارمن خالل التدريب والتعل

كما أن عمليات إدارة املعرفة ميكنها أن تتدخل ألجل التأثري على املنظمات فيما خيص األداء وذلك بطريقتني 
  :أساسيتني مها

ا اليت تستطيع املسامهة يف حتسني  :األولى أداء تستطيع إدارة املعرفة من املساعدة يف تطوير وتوليد املعرفة ذا
  .املنظمة
تؤثر إدارة املعرفة مباشرة يف التحسينات الضرورية لألبعاد األربعة إلدارة املعرفة وهي األفراد والعمليات  :الثانية

  )..275، 2006: عبد الستار العلي وآخرون. (واملخرجات إضافة إىل األداء العام للمنظمة
ا Partlowوقد ذكر  يف املنظمة فهي تساعد على جودة األداء واخلدمة  أن هناك مخسة مبادئ عند االلتزام 

  ).512، 2012: ناهد منصور حسن حممود: (باملنظمة، وهذه املبادئ هي
  .االلتزام باجلودة يف اخلدمة املقدمة -1
  .الرتكيز على إرضاء العميل -2
  .تقييم الثقافة التنظيمية -3
  .تفويض املوظفني وفرق العمل -4
  .قياس نتائج اجلودة -5

  :صعوبات قياس الجانب المعرفي في المنظمات: خمسة عشر
على الرغم من أن الكثري من املنظمات متتلك اإلدراك الكايف ألمهية األصول غري امللموسة والدور الذي تلعبه 

ا تبقى تعاين من صعوبات مجة يف القياس واليت ميكن التعرض لبعضها يف التايل   :يف تشكيل القيمة إالّ أ
الف بني إدارة األصول املادية واألخرى املعنوية كون األوىل قابلة للتكميم يف حني الثانية فهي ليست  هناك اخت -

ا وقياس أثرها على األداء  .كذلك وهو ما يزيد من صعوبة إدار
التخصيص عملية صعبة يف إدارة الرأس مال املعريف فاخلربات املعرفية لدى ممارستها تتوزع يف كل أجزاء املنظمة  -

وتتداخل مع العوامل األخرى وبالتايل يصعب ختصيص اجلزء من األداء احملقق الناتج عن أحد عوامل الرأس مال 
 .املعريف
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املعرفة يف املنظمة يف جزئها األكرب هي معرفة ضمنية لذا فأثرها على األداء يكون بصورة كبرية إذا ما أشرك  -
ان هناك جو من الصراع فاألثر على القيمة يكون بصورة الفرد يف العمل يف فريق يتسم بالتجانس، أما إذا ك

 .منخفضة
إن املعارف يف املنظمة قد تصبح رديئة بصفة سريعة كمحصلة للتطور السريع وعليه فإن قياس أثر املعرفة الرديئة  -

تقلل على األداء يكون غري ذي جدوى مما قد يؤدي إىل انتشار أفكار ال ميكنها خدمة رأس املال املعريف، حيث 
 )..13، 2009: عبد الفتاح بومخخم. (من أمهيته اإلجيابية يف املنظمة

بالواليات املتحدة " احلتمية املعرفية"ففي هذا اإلطار بالتحديد تقول تريي ويندي باكووتيز خالل انعقاد ندوة 
كنه ما يزال كذلك يف الوقت الذي كان مفهوم إدارة املعرفة ما يزال جديدا ول: "1995األمريكية يف أواخر عام 

إن املنشآت نفسها تعتلي منصات املؤمترات إللقاء . رغم مضي عامني إذ مل يطرأ سوى القليل من التغريات
موعة احملورية للمفكرين التطبيقيني ما تزال كما هي ويدفع ذلك املرء لالعتقاد بأن اخرتاقا  . الكلمات، كما أن ا

هذا العصر الذي يتسم فيه كبار املسؤولني التنفيذيني بالعملية كبريا كان ال بد أن حيدث بشكل واضح يف 
والواقعية وتتسم فيه مقاييس األداء الداخلي بعدم كفاية الفعالية، ومع ذلك ورغم أن املسؤولني التنفيذيني 

إدارة وتقييم واملنشآت يبدون مثقلني بعدد هائل من القضايا، إّال أنين أتوقع أن تغري السنتان املقبلتان وجه ومالمح 
  )..98، 2001: كريس أشتون." (املعرفة

  :اآلثار المختلفة إلدارة المعرفة على أداء المنظمة: ستة عشر
يعترب الدور الذي تلعبه إدارة املعرفة دورا حيويا وذلك ملا هلا من قدرة على التأثري املباشر على أداء املنظمة مهما  

بعاد فهي تأثر على األفراد وعلى العمليات وعلى خمرجات املنظمة،  وهذا التأثري يكون عرب عدة أ. كان طابعها
كما هلا تأثري أيضا على األداء العام للمنظمة ككل، وعلى العموم ميكن الوقوف عند هذه اآلثار وتتبعها على 

  :النحو التايل
  :أثر إدارة المعرفة على أداء العاملين -1

تستطيع من خالهلا إدارة املعرفة : يف املنظمة بطريقتني خمتلفتني فاألوىلميكن إلدارة املعرفة التأثري على العاملني 
أن توصل عملية التعلم لديهم بصورة بينية أي بواسطة العمال بعضهم بعض ويتم ذلك من خالل املصادر 

ا اإلدارة اخلاصة باملعرفة تأثريها على الع: اخلارجية للمعرفة أما الثانية املني يف املنظمة فهي الطريقة اليت متارس 
م يف التعلم  ا تدعم الرضا الوظيفي لديهم مما جيعلهم مؤهلني لبناء قدرا وجعلهم يتسمون باملرونة إضافة إىل أ

  )..79، 2008: حسني عجالن حسن. (وحل ومعاجلة املشاكل املختلفة اليت تواجه خمتلف النشاطات داخل املنظمة
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داخل املنظمة ميكن تسليط الضوء على أهم القضايا اليت ينصب  وباحلديث عن أداء العاملني وكيف يتأثر
عليها هذا التأثري خصوصا فيما يتعلق بعملية التعلم لدى العاملني، وكذا موائمة العاملني مث أثرها على الرضا 

  :الوظيفي لدى العاملني
ساعدة العاملني على التعلم حيث متتلك إدارة املعرفة القدرة على م :أثر إدارة المعرفة على تعلم العاملين   -أ 

م، ويكون ذلك من خالل جتسيد املعرفة وجعلها متاحة  ومن مث االنطالق حنو املعرفة املتجددة يف خمتلف ختصصا
للجميع، وكذلك من خالل دمج املعرفة أي من خالل حتويل املعرفة الواضحة إىل معرفة ضمنية، ويكون كذلك 

ا تساعد على اكتساب املعرفة لدى العمالعن طريق جعل املعرفة اجتماعية ومشرت  : عبد الستار العلي وآخرون. (كة أل

2006 ،277..( 
فإدارة املعرفة حينما تعمل على حتفيز موظفي املنظمة على  :أثر إدارة المعرفة على موائمة العاملين  - ب 

رض املعلومات واملعرفة االستمرار يف عملية التعلم بينهم ومن خالل بعضهم البعض جيعل من املوظف مييل إىل ع
 .اليت حيتاج إليها بغية حتقيق التأقلم وذلك يف كل مرة تتطلب فيها ظروف املنظمة ذلك

وتعمل االشرتاك باملناقشات احلرة وجلسات احلوار على األعداد اجليد للموظف من أجل االستجابة ملختلف 
ملعرفة تعمل من خالل هذا الطرح على جتهيز العاملني التغريات اليت تطرأ على املنظمة يف بيئتها، وبالتايل فإدارة ا

  )..120، 2010: خضر مصباح إمساعيل طيطي. (على التأقلم مع خمتلف األوضاع اليت تطفو على السطح
ميكن إلدارة املعرفة التأثري على األفراد العاملني  :أثر إدارة المعرفة على الرضا الوظيفي لدى العاملين  -ج 

 :بغية حتقيق فوائد عدة أمههابصورة مباشرة وذلك 
 .يصبح مبقدور العاملني التعلم بصورة أفضل خصوصا لدى املنظمات اليت تعاين من نقص يف املعرفة -
 .التهيئة األفضل للعاملني ألجل التعامل مع خمتلف املتغريات -

ه ومهاراته، كما أن ومن خالل حتقيق هذه الفوائد يشعر العامل بالرضا نظرا لتدعيم املعرفة لديه وزيادة قدرات
إلدارة املعرفة القدرة على جعل العامل يتصدى ملختلف املشاكل اليت تقف يف طريقه كونه قد قسطا من املشاكل 

عبد الستار . (قد واجهه من قبل مما يؤهله ملعاجلتها بصورة فعالة مما تولد لديهم القدرة من أداء عملهم بصورة فعالة

  )..278، 2006: العلي وآخرون
فيما يتعلق بالعاملني دائما فقد قامت إدارة العمل األمريكية بدراسة مكنت من حتديد املهارات األساسية اليت و 

  :ينبغي توفرها يف العامل واليت من خالهلا يستطيع النجاح يف عصر املعرفة وهذه املهارات تتجسد يف التايل
 املشكالت واستخدام خمتلف األدوات يف البحث ويتجسد ذلك يف القدرة على تعريف : التفكري الناقد والبناء

 .والتحليل ووضع احللول وتطبيقها وتقييم النتائج وتطوير احللول املالزمة للتغريات املستمرة
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 حيث ينبغي أن تساعد مهارات األفراد يف الوصول إىل حلول جديدة للمشكالت وبالتايل إنتاج : اإلبداع
 .تصال ونقل املعلومات ألجل ضمان استمرار واستقرار التنظيممنتجات أخرى جديدة وخلق طرق جديدة لال

 حيث يلعب العمل اجلماعي دورا مهما يف حل أعقد املشكالت وبالتايل ال ميكن االستغناء عن : التعاون
مهارات العمل اجلماعي ألجل االستمرار وهذا العمل اجلماعي يتعزز من خالل تكنولوجيا املعلومات وحتديدا من 

 .بكات اليت سهلت من نقل املعلومات واألفكار بني العاملني داخل املنظمةخالل الش
 لقد أصبح لزاما يف عصر املعرفة ضرورة أن يتخطى العاملون باملنظمة حاجز : فهم التداخالت الثقافية

 كل االختالف الثقايف واملعريف واالختالف السياسي أيضا، ومعرفة خمتلف التداخالت واالختالفات املوجودة بني
 .هذه املتغريات حىت ميكن هلم أداء عملهم بشكل ناجح يف جمتمع ختتلط فيه ومتتزج الثقافات

 فالعاملون واملشتغلون باملعرفة حيتاجون للبحث عن أفضل طريقة لالتصال ألجل توصيل الرسالة : االتصال
 .بكفاءة عالية

 رورة ختطي اجلهل باستخدام الكمبيوتر لذا جيب على العاملني يف املنظمة ض: التعامل احلسن مع احلاسوب
 .وخمتلف األدوات األخرى القائمة عليه إلجناز املهام وحتقيق النجاح

 فالعاملون يف املنظمة جيب عليهم االعتماد على النفس أكثر : املستقبل الوظيفي وتعلم االعتماد على النفس
ا توفر فرصا هامة لتنمية  ألجل اكتساب املهارات املطلوبة، وقد سهلت الشبكات املختلفة من هذه املهمة أل

ا تسمح دائما بالتعلم والتطوير املستمر طوال احلياة  )..27، 2003: حممد السعيد أوكيل. (وتطوير الكفاءات أل
  :أثر إدارة المعرفة على العمليات -2

والفعاليات داخل املنظمة تؤثر إدارة املعرفة بصورة واضحة وفعالة على تطوير وحتسني خمتلف العمليات 
خصوصا تلك األنشطة الرئيسية كاإلنتاج، التسويق، األفراد، املالية، وكذا األنشطة األخرى املساندة للنشاطات 

  ).2008: حسني عجالن حسن. (السابقة كالعالقات العامة، الصيانة واخلدمات، والبحث والتطوير وغريها
خضر مصباح : (لنظر إليها عرب ثالث أبعاد رئيسية وهذه األبعاد تتجسد يفوتأثريات إدارة املعرفة املختلفة ميكن ا

  ).121، 2010: إمساعيل طيطي
 وهي متثيل العمليات املناسبة واختاذ أفضل القرارات املتعلقة بتسيري املنظمة: االستعداد للعمل. 
 ويتعلق هذا البعد بتنفيذ العمليات بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة: الفعالية. 
 ويقوم هذا البعد من خالل تنفيذ خمتلف األعمال بطريقة جديدة ترتكز على اإلبداع ومن خالل : داعيةاإلب

 .هذا البعد دائما ميكن حتسني الفعالية واالستعداد للعمل
  .وميكن التطرق لكيفية تأثري إدارة املعرفة على خمتلف األبعاد السابقة وذلك من خالل التفصيل يف تلك األبعاد
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تعمل إدارة املعرفة على تقدمي املساعدة للمنظمة حيث تزيد من  :رة المعرفة على كفاءة العملياتأثر إدا   -أ 
ا   ا تساعد يف اختيار وتنفيذ العمليات اليت تتناسب مع طبيعة األعمال اليت تقوم  فعاليتها يف عامل األعمال كو

يأ للعاملني اإلطار املناسب الختيار أهم املعلومات املس ا  من خالل . اعدة يف مراقبة األحداث اخلارجيةكو
استخدام القاعدة املعرفية من قبل قادة املنظمة مما يساعد على استقرار اخلطط املرسومة بدال من تغيريها يف كل 

، 2006: عبد الستار العلي وآخرون. (مرة، وبالتايل فتطبيق إدارة املعرفة على حنو أمثل يقلل من الوقوع يف نفس األخطاء

279..( 
ا تسعى جلعل املنظمة منتجة أكثر وبكفاءة عالية   - ب  على صعيد تأثري إدارة املعرفة يف كفاءة العمليات فإ

 :وذلك من خالل
  حتفيز العاملني على عملية املشاركة واالخنراط يف املعرفة واالنفتاح بصورة أكثر يف االستفادة من عملية املشاركة

 .اليت يفرضها السوقهذه يف مواجهة خمتلف التحديات 
 دف احلصول على املعرفة من دون مساعدة اآلخرين وتطويرهم  .جتنب دخول أطراف أخرى دخيلة 
 حسني . (التقليل من الكلف ذات العالقة باالستنتاجات والوصول إىل خمتلف األمناط من املعرفة ذات القيمة

 )..81، 2008: عجالن حسن
ميكن للمنظمات الرفع من وترية االعتماد على عملية  :العملياتأثر إدارة المعرفة على االبتكار في   -ج 

املشاركة يف املعرفة من خالل أفراد املنظمة واستغالهلا يف إنتاج وابتكار حلول إبداعية جديدة ملختلف املشاكل اليت 
ا الداخلية واخلارجية تعترب منشطا لعملية فإدارة املعرفة يف هذا املقام . قد تواجهها، وكذلك من أجل تطوير عمليا

خضر مصباح إمساعيل . (العصف الدماغي من أجل اكتشاف املخاطر والتهديدات اليت قد حيملها املستقبل للمنظمة

 )..122، 2010: طيطي
  :أثر إدارة المعرفة على المنتج -3

يف السوق، وميكن تؤثر إدارة املعرفة على خمتلف املنتجات واملخرجات اليت تصنعها املنظمة حتت خدمة الزبائن 
  .املنتجات ذات القيمة املضافة، واملنتجات املستندة على املعرفة: أن تنعكس هذه اآلثار على حمورين أساسني ومها

حيث تساعد عمليات إدارة املعرفة املنظمة على تقدمي  :أثر إدارة المعرفة على المنتجات ذات القيمة   -أ 
تجات القائمة يف حتقيق قيمة مضافة عالية مقارنة باملنتجات املنتجات اجلديدة وكذلك تعمل على حتسني املن

السابقة، كما أن املنتجات ذات القيمة املضافة من إدارة املعرفة تنتفع من اجلهود املبذولة يف خمتلف العمليات 
 .اخلاصة باالبتكار داخل املنظمة
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قواعد املعرفة خاصة تلك اليت  وهذا من خالل :أثر إدارة المعرفة على المنتجات المستندة على المعرفة  - ب 
حتوزها الشركات االستثمارية واملتخصصة يف تطوير صناعة الربجميات، كما أنه فيما خيص املنتجات املستندة على 

، 2012: مبارك بوعشة، ليليا بن منصور. (املعرفة تقوم مبساعدة على لعب دورا مهما يف الشركات اإلنتاجية التقليدية

21..( 
  :المعرفة على األداء المنظمي أثر إدارة -4

عالوة على التأثري الذي متارسه إدارة املعرفة على العاملني ي املنظمة وكذا املنتجات والعمليات فإدارة املعرفة 
أيضا تأثريا ال يقل أمهية على ما سبق التطرق إليه، وهو ذلك التأثري الذي متارسه على األداء الكلي للمنظمة، 

ا  وميكن هلذا التأثري الذي . باستطاعتها حتسني األرباح البعيدة املدى بدال من إضافتها قيمة فقط للمنظمةحيث إ
وميكن التطرق إىل . متارسه إدارة املعرفة على األداء املنظمي أن يتجسد بطريقتني إما بصورة مباشرة أو غري مباشرة

  :هاتني الصورتني على النحو التايل
ويتجسد هذا النوع من التأثري عند اللجوء إىل استخدام املعرفة يف سعي  :على أداء المنظمةالتأثير المباشر    -أ 

املنظمة إىل تطوير وابتكار منتجات جديدة تستهدف من خالهلا تعظيم وزيادة الربح، وكذلك تتجسد يف النقطة 
، 2006: عبد الستار العلي وآخرون. (نظمةاليت من خالهلا تتواءم إسرتاتيجية إدارة املعرفة مع إسرتاتيجية األعمال يف امل

282..( 
مثل هذا التأثري املباشر والذي يتعلق بالعائدات املالية أو التكاليف والذي ميكن ربطه بشكل واضح 
بإسرتاتيجية ورؤية املنظمة وميكن قياس هذا التأثري بصورته املباشرة مبالحظة العائدات املالية من استثمار املنظمة يف 

  .املشاريعخمتلف 
هذه الطريقة غري املباشرة اليت متارسها إدارة املعرفة على أداء  :التأثير غير المباشر على أداء المنظمة  - ب 

موعة النشاطات واليت تكون غري مرتبطة بصورة مباشرة برؤية وإسرتاتيجية وعادات  املنظمة تكون نتيجة 
 )..125، 2010: خضر مصباح إمساعيل طيطي. (وتكاليف التنظيم

 2009ويف دراسة حاولت التعرف على أثر إدارة املعرفة على األداء يف املنظمة قدم كيسلنج وزمالئه العام 
منوذجا يوضح من خالله أن تكامل وتراكم املعرفة على مستوى كل من الفرد واملنظمة يؤدي إىل حتسني األداء 

حتسني املنتج، وحتسني املوظفني، وزيادة  :التنظيمي وقد مت قياس هذا األداء باستخدام ثالثة مؤشرات هي
  .االبتكارات التنظيمية

فبالنسبة لتحسني املنتج قيم قياس هذا املؤشر باستخدام أبعاد تدور حول مدى قيام املوظفني بتحسني 
العمليات واملنتجات أو اخلدمات اليت ميكن للمنظمة أن تقدمها، وكذا مدى شعور املوظفني بأن التحسني 
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م، فضال على مدى قيامهم بتحليل وتقييم ما يقومون به من املستمر يف  منتوجات املنظمة يعترب ضمن مسؤوليا
دف إىل التوصل إىل طرق أفضل ألداء العمل   .أعمال 

وفيما خيص حتسني املوظفني فيتم قياسها باستخدام أبعاد تدور حول مدى توافر قدرات ومهارات أساسية يف 
مدى توافر أيضا القدرات الفنية واهلندسية، إضافة إىل توافر مهارات أخرى متعلقة جماالت تطوير املنتجات و 
  .بالتنمية الذاتية لدى األفراد

أما خبصوص االبتكارات التنظيمية فيتم قياسها بأبعاد تدور حول مدى قيام التنظيم باالختيار بني مداخل 
قبل، وكذلك مدى قيام التنظيم بإدخال تعديالت جديدة للعمليات واملنتجات مل يكن قد مت استخدامها من 
   )..22، 2009: علي عبد اهلادي مسلم. (جديدة فيما متارسه من أنشطة وما تقدمه من سلع وخدمات
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  :خالصة
الفصل تسليط الضوء على أهم القضايا املرتبطة بالتنظيم من الناحية لقد حاولت الدراسة من خالل هذا 

ا متعددة األشكال حيث ميكن تصنيفها يف اجتاهات متعددة ووفقا  العلمية منطلقة من أنواع التنظيمات كو
 ينهض موعة من املعايري، كما ركزت كذلك على العناصر األساسية اليت يقوم عليها التنظيم  وكذا املبادئ اليت

عليها وتؤدي إىل حتقيق األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها، كما استعرضت الدراسة إىل جانب هذا األهداف اليت 
تسعى التنظيمات إىل حتقيقها، وسعت الدراسة أيضا من خالل هذا الفصل حماولة استعراض خمتلف النظريات 

  .مي زواياها املعرفية اليت تنطلق منهاسواء الكالسيكية أو احلديثة اليت حاولت دراسة التنظيم وتقد
كما أن الدراسة مل تغفل التطرق إىل التنظيمات اجلزائرية من خالل تقدمي صورة عن اإلصالحات اليت عرفتها 
ا كانت  ا الدولة اجلزائرية حيث أ ا من خالل جهود اإلصالح اليت قامت  وبالتايل خمتلف املراحل اليت مرت 

ن اإلصالحات أوهلا تعرف مبرحلة اإلصالحات تبحث من خالهلا على النجاعة حيث ميكن أن منيز بني فرتتني م
  .، مث مرحلة اإلصالحات الفعلية اليت كانت بعد هذا التاريخ1989اهليكلية واليت كانت قبل سنة 

وانطالقا من كون الدراسة الراهنة حتاول التطرق إىل موضوع إدارة املعرفة فقد حاولت التطرق إىل ما يعرف 
جمموعة من اخلصائص اليت جتعلها متميزة عن بقية األنواع األخرى من التنظيمات  مبنظمات املعرفة اليت تقوم على 

ا تقوم على جمموعة خصائص جديدة تنطلق من فلسفة جمتمعات املعرفة ا أ إضافة إىل أن هذا الفصل قد . كو
نطوي عليه من تطرق إىل خمتلف العناصر اليت يشملها األداء يف التنظيمات مبا يف ذلك األداء املعريف وما ي
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  :تمهيد
لقد شكل االهتمام مبوضوع إدارة املعرفة نقلة نوعية يف اهتمام الباحثني والدارسني ملوضوع املعرفة برمته حيث 
أن التطرق إىل هذا املوضوع مل يعد بطعم فلسفي ونظري صرف، بل ختطى هذه املرحلة لالنتقال إىل الطابع 

يرى بان إدارة املعرفة نقلت االهتمام باملعرفة من خانة الرتف الفكري إىل ميدان  بيتر دركرالعملي وهو ما جعل 
املمارسة والتطبيق من خالل جمموعة اإلجراءات واألساليب اليت تقوم عليها واليت تكتسي طابعا عمليا يهدف إىل 

 بيئة تتسم بالتغري الدائم مما يلزمها من حتقيق الفعالية وزيادة األداء يف التنظيمات املختلفة اليت تعيش اليوم يف
  .مواكبة هذا التغري بغية احلفاظ على هويتها وعلى وجودها ككيان

واالهتمام باملعرفة يف العملية اإلدارية ليس جديدا على اإلطالق ألن املعرفة ظلت متطلبا ينادي به الفالسفة 
القيادة، كما أن النظريات األوىل يف التنظيم على غرار ما منذ القدمي حيث أن هناك من اشرتط املعرفة يف من يتوىل 

ولكن هذا الطرح . جاء مع حركة اإلدارة العلمية اليت رأت بوجوب أن تكون للعامل املعرفة الكافية ملا يطلب منه
لكثري من ال يعين أن إدارة املعرفة قد كانت منذ تلك الفرتة الن االهتمام باملوضوع ال يزال فتيا وهو حباجة إىل ا

الدراسات خصوصا على املستوى احمللي، ولذا يصبح من الضروري التفريق بني مصطلحني مهمني يف هذا الصدد 
  .ومها إدارة املعرفة واملصطلح الثاين هو اإلدارة باملعرفة

ت علمية،  يثري موضوع إدارة املعرفة بني ثناياه الكثري من القضايا واملفاهيم ألنه متشابك اجلوانب مع عدة ختصصا
كما أن املوضوع ال ينبغي أن يبق تراثا نظريا فحسب يرجع إليه الدارسني وقت احلاجة فقط بل جيب أن يصبح 

  .مشروعا ألي تنظيم عصري
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  :الخلفية التاريخية إلدارة المعرفة: أوال
ال تعد املعرفة يف العملية اإلدارية وليدة العشرية املاضية رغم أن ما يعرف اليوم بإدارة املعرفة مل يتم تناوله يف 

عرفة ال يعترب جديدا لسبب بسيط وهو كون املعرفة بصفة عامة هي خاصية أدبيات اإلدارة مبكرا وهذا التناول للم
  .إنسانية وبالتايل فهي قدمية قدم اإلنسان نفسه وكونه هو مصدر هذه املعارف وهو املوجه هلا

وحني دراستنا ألهم األفكار والرواد يف اإلدارة جند أن املعرفة ليست دخيلة على العلم، حيث تشري األدبيات 
ال أن االهتمام باملعرفة قد كان حىت يف ظل النظريات الكالسيكية واملوجات األوىل يف علم املخت صة يف هذا ا

  .اإلدارة
ا املعرفة الدقيقة ملا تريد من العنصر أن يعمله مث التأكد من قيام ذلك العنصر : "فقد عرّف تايلور اإلدارة بأ

الل هذا التعريف يقصد جمموعة من املعارف اليت جيب أن وهو من خ" بالعمل املطلوب بأفضل الطرق وأوفرها
تتوفر يف العامل ألجل حل مشكليت زيادة اإلنتاجية ومشكلة تعظيم كفاءة اإلدارة من خالل حسن تعامل العامل 
ا ارتباطا وثيقا، ويتضح ذلك جليا من خالل دعوته إىل العمل من خالل االنتقال من العمل  مع اآللة اليت يرتبط 

  .هد أكثر إىل العمل بذكاء أكربجب
ويبدو أن النظريات الكالسيكية حىت من بعد تايلور رأت بأن املعرفة اليت ترتبط بالعملية اإلدارية هي تلك 
املعرفة اليت ترتبط بالعمل وأداء ما هو مطلوب بأقل التكاليف سواء عند هنري فايول أو هنري جانت أو حىت 

العامل االستخدام األمثل جبهده يف زمن معياري حمدد، وهذا اهلدف هو قاسم  (بنكر جلربت الذي أراد أن يعرف
ذه  مشرتك تشرتك فيه النظريات الكالسيكية اليت تركز على اجلانب املادي بصورة قصوى وبالتايل فاملعرفة املرتبطة 

  .النظريات هي املعرفة اآلنية اليت حتقق إنتاجية عالية وتعمل على تعظيم الربح
لنظريات السلوكية فقد ركزت على ضرورة دراسة ومعرفة سلوك العاملني داخل مكان العمل وهذا ما أما ا

  .يتجسد من خالل اإلسهامات األوىل للرواد املنضوين حتت لواء هذه النظريات
املعرفة اليت اكتسبها هو وجمموعة من رفاقه  Scott Walter dill 1869 -1955فقد استخدم سكوت والرت ديل 

  .يف اجليش األمريكي واليت سنحت له بتكوين شركة سكوت فقد استخدم هذه املعرفة فيما يتعلق بعامل األعمال
هو اآلخر باملعرفة وإن كان قد ركز عليها يف  Sheldon Oliver 1894-1951كما اهتم أيضا شيلدون أوليفر 

ل نظرته لضرورة حفاظ اإلدارة على الصناعة وفق قاعدة سليمة مبا حيقق الفعالية لدى اجلانب الصناعي من خال
العمال والطاقم اإلداري، وهذه الفعالية ميكن تطويرها من خالل أساليب علمية من التحليل واالستخدام 

املعرفة لتحقيق االصطناعي للمعرفة اليت مت تأسيسها وعلى هذا فمن وظائف املنظمة هو التأسيس وحماولة خلق 
  .درجة قصوى من الفعالية
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على نوع من املعرفة اليت حتتاج إليها التنظيمات من خالل  Weber Max 1864-1920وقد ركز ماكس فيرب 
منوذجه البريوقراطي وهي املعرفة املتخصصة واملهنية والكفاءة الفنية، هذا وقد أعاب الكثري من املفكرين املهتمني 

يرب قد فشل يف اإلشارة إىل نوع هذه املعرفة الفنية اليت متنح سلطة املرؤوسني الذين يتمتعون بالشأن اإلداري أن ف
  .مبعرفة متخصصة وكفاءة

ركز على جانب مهم من اجلوانب الثالثة اليت تبىن  Marshal George 1880-1959ولقد كان جورج مارشال 
ى املعلومات حيث أن القائد جيب عليه وضع أولويات عليها هرمية املعرفة يف اإلدارة من خالل تسليطه الضوء عل

خبطوط واضحة من السلطة املتاحة لتدفق املعلومات واليت جيب تلقيها من مصادرها، حيث أن هذه املعلومات 
  .تعمل على متكني أصحاب القرار من صياغة قرارات مهمة مع إمكانية تطبيقها بشكل سليم

من خالل جهوده يف تطوير ما يسمى بإدارة  Brown Low Louis 1879 -1963 كما سعى براون لو لويس 
املدينة كمجال متخصص من البحث حيث كان يؤمن من خالل هذا التخصص وأن مديري املدينة يتعني عليهم 
أن يطوروا هيئة للمعرفة، وأن يسعوا خللق االتصال معها، وتعليم األفراد من الشباب يف حقل التخصص 

  . هيئة املعرفة هذه على أن تقدم للجمهور كخدمة يكونوا مستعدين للدفع مقابلهاليستخدموا ويتوسعوا يف
ذا  ومن خالل هذا الطموح يتعزز ما قيل حول أن املعرفة يف العملية اإلدارية ليس جديدا على اإلطالق و

إىل ما أصبح يكون لويس قد كان سباقا يف إظهار أن املعرفة كمنتج هي موجودة فعال واستطاع االنتقال حىت 
  .يعرف اليوم بصناعة املعرفة اليت أصبحت مبثابة السلعة اليت تباع وتشرتى

وهو عامل أمريكي يف علم النفس التنظيمي وقد  Likert Rensis 1903-1981 ولقد حاول ليكرت رينسيس
ية والذي ربطه اشتهر ببحوثه حول األساليب اإلدارية أن يضع هو اآلخر تصوره حول املعرفة يف العملية اإلدار 

باالتصال الرمسي الصارم بني املديرين والعاملني، ويف ظل هذا النموذج حيتفظ العاملني ألنفسهم بأكرب قدر من 
املعلومات، وبإمكان العامل استخدام هذه املعرفة ليتعاون مع زمالئه ومرؤوسيه ضد اآلخرين لزيادة سلطته ونفوذه، 

اية املطاف إىل استخدام املعرفة يف اجتاه عكسي يؤدي ولذلك فقد عارض هذا النمط الرمسي وال ذي يؤدي يف 
  .إىل إحداث الضرر باملنظمة

وزوجته يف أحباثهما من فرضية مفادها أن القوة قد انتقلت من  Toffler Avinوقد انطلق توفلر ألفني 
وهذه النقلة يف طبيعة " عن املعرفة املعرفة"اعتمادها التقليدي على العنف والثروة إىل االعتماد على املعرفة وخاصة 

القوة توشك حتريك ثورة هائلة يف عالقات القوة احلالية يف الوقت الذي يتدافع األفراد والشركات والدول للسيطرة 
على مصادر املعرفة احلديثة، ومن هذا املنطلق ميكن القول أن هذه املرحلة باتت فاصلة يف تاريخ الفكر اإلداري 

  .على مفاهيم اإلدارة العامة بصورة سطحية يف كثري من األحيانالذي كان يركز 
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وميكن تلمس االهتمام الصريح والواضح باملعرفة يف العملية اإلدارية من خالل إسهامات رجل اإلدارة بيرت دركر 
Peter Drucker 1909 -2005 الذي ميكن من خالله الوقوف على حقيقة أنه كان من الذين أعلنوا دخول اإلدارة 

وأيضا من " العامل اجلديد للمعرفة املبين على التعليم الواسع: "إىل عهد جديد ويظهر ذلك جليا من خالل مؤلفه
ذا يكون قد أعلن بداية أفكار جديدة يف اجتاه تطوير اإلدارة   .خالل العديد من املقاالت اليت أطلقها، و

للمعرفة من خالل الوضع الذي يتم فيه  Gouldner Alvinبينما نظر عامل االجتماع األمريكي غولدنر ألفني 
نشر القوانني من قبل اخلرباء الذين تكون سلطتهم مقبولة بالنسبة لكل أعضاء املنظمة حيث تكون السلطة غري 

  .مبنية على املركز الوظيفي بل على املعرفة واخلربة
وهو " حي الوحيد لإلدارة اليابانيةاملعلم الرو "والذي يعترب  Ohmae Kenichi 1943أما الدكتور أومهي كينشي 

أبرز الكتاب يف إدارة العمال واإلدارة اليابانية فلم حيدد يف حبوثه حول اإلدارة املعرفة بصفة مباشرة وصرحية بل 
تطرق كما فعل بعض سابقيه إىل أحد األركان اليت تقوم عليها املعرفة وهي املعلومات، وقد شدد يف آخر كتبه على 

  .ت ورأس املال حول العامل وجعل احلدود السياسية التقليدية غري ذات أمهية والتشديد على فتحهاتدفق املعلوما
املختص يف الدراسات اإلدارية جبامعة  Morgan Garethوتتقاطع أفكار أومهي مع ما جاء به مورغان جاريث 

ن التغريات يف اقتصاد يورك الربيطانية والذي عرف أيضا مبسامهاته يف البحوث االجتماعية حيث أوضح أ
املعلومات اجلديدة اليوم لعاملنا أحدثت حتديات هائلة جعلت من الضروري أن يقوم املديرون والقادة بإعادة 

  .التفكري يف أدوارهم وصياغة أساليب جديدة من التنظيم يف عامل أصبح فيه التغيري واالضطراب واقعا يوميا معاشا
الذي جعل من بني أولويات املديرين أن جيمعوا  Henry Mintzbergوقد حذا حذوهم هنري ميتزبريغ 

ا وهذا يكون جبمعهم ثالث أدوار منسجمة مراقب، ناشر، وناطق رمسي حيث يقوم املدير : املعلومات وينشرو
  .ويسهر على مترير املعلومات احلقيقية والقيمة

ة كعلم قائم بذاته له أصوله وموضوعه الذي كما وجب اإلشارة إىل أن هذا االهتمام كان يف ظل ظهور اإلدار 
مييز عن غريه من العلوم األخرى إذ أن قبل هذا بكثري كان هناك اهتمام باملعرفة من قبل الفالسفة أمثال أرسطو 

  .وغريه والذين أقروا بضرورة أن يتوفر شرط املعرفة يف احلكام
علوم أسهمت يف توضيح امللكية الفكرية إلدارة  أما خبصوص الروافد الفكرية إلدارة املعرفة فهي نتيجة لعدة

املعرفة منها علم االقتصاد وعلم االجتماع وعلم النفس، حيث أسهمت كل هذه العلوم يف توضيح جماالت 
  ).11، 2009: غسان عيسى إبراهيم العمري. (سامهت يف إعطاء إدارة املعرفة نطاق ملكية فكرية ومادة جوهرية

 Peterين أن مصطلح إدارة املعرفة يرجع إىل اجلهود احلثيثة لعامل اإلدارة بيرت دركرويعزو الكثري من املفكر 

Drucker  الذي يعد من أوائل املفكرين الذين رصدوا إرهاصات هذا التحول العظيم الذي وصلته البشرية، وكذا
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وفقا آلخر إصدار له  1960 يف العام" العامل املعريف"أو " العمل املعريف"اإلدارة وذلك من خالل صياغته ملصطلح 
  ).90، 2012: مدحت حممد أبو النصر". (جمتمع ما بعد الرأمسالية"فقد عرب عليه مبصطلح 

ل للذكاء االصطناعي أشار  1970ومنذ مطلع التسعينات من القرن املنصرم، ففي عام  ويف املؤمتر األمريكي األوّ
ومنذ ذلك الوقت  Knowledge Power" املعرفة قوة"رية إىل عبارته الشه Edward Freignebaumادوارد فراينبوم 

ولد حقل معريف جديد أطلق عليه هندسته املعرفة ومع والدته استحدثت سرية وظيفية جديدة هي مهندس املعرفة، 
وهو إدارة املعرفة وقد تبع هذا التطور تغيري يف عناوين الدوريات املتعلقة باملوضوع حيث تغري عنوان  1997ويف عام 

جملة وإعادة األعمال إىل إدارة ومعاجلة املعرفة، ويف النصف األخري من التسعينات أصبح موضوع إدارة املعرفة من 
  ).75، 2009: نعيم إبراهيم الظاهر. (املواضيع الساخنة واألكثر ديناميكية يف اإلنتاج الفكري لإلدارة

صرحية لعدد من التغريات والصراعات أن إدارة املعرفة قد جاءت كاستجابة  Prusakوقد أكد بروساك 
ظاهرة العوملة وزيادة مستوى تعقيد وحجم التجارة العاملية، وزيادة حدة : االجتماعية واالقتصادية واليت من أبرزها

املنافسة وتزايد أعداد املنافسني وسرعة وسهولة انتقال رؤوس األموال والعاملني، وسرعة انتقال املعلومات وزيادة 
نولوجيا وتراجع االقتصاديات املركزية، وغريها من العوامل اليت أدت إىل تزايد االهتمام باملعرفة املرتاكمة سيطرة التك

ا على مواجهة تلك  ا وتوجيهها بشكل سليم يؤمن للمنظمة االستثمار األمثل للمعرفة وزيادة قدر وضرورة إدار
  ).249، 2009: بالل خلف السكارنة. (التحديات بكفاءة وفعالية

فإدارة املعرفة تعد من أحدث املفاهيم يف علم اإلدارة واليت تعترب من أهم السمات احليوية لألنشطة اليت تؤثر 
ا نشأت يف أوائل التسعينات  وأصبحت  -وهو ما يؤكده الكثري من املفكرين-على نوعية وجودة العمل، إذ أ

االت  ذات مركزا مهما للمجاالت األكادميية وامليادين املشرتكة وقد احتلت مكانا مرموقا وحيويا يف شىت ا
اإلدارية والفنية والتجارية، فقد ازدهرت أمهيتها بسبب ما حققته من أمهية واضحة وخاصة يف الفرص التنافسية 
تمعات املعاصرة املليئة باحليوية والنشاط بشكل غري  ا واحدة من أهم عوامل النجاح يف ا واليت ينظر إليها بأ

  ).5، 2009: أمحد اخلطيب، خالد زيغان. (ودحمد
 Karl Erikويرى آخرون إن إدارة املعرفة كمفهوم مل تظهر مع بيرت دركر بل نشأت على يد كارل إيريك سفييب 

Sveiby  وذلك حينما بدأ سفييب عمال جديدا مع تسعة من أصدقائه يف ستوكهومل تاركا  1979وذلك يف العام
ؤسسات الضخمة، ففي هذا الوقت بدأ يف إصدار صحيفة أعمال أسبوعية، وألن عمله القدمي يف إحدى امل

جمموعة العمل يف الشركة اجلديدة مل تكن تتجاوز عشرة موظفني، وقد اشتغل سفييب من قبل يف عمله القدمي  
كمحاسب، ويف مرة من املرات شعر باالنزعاج عند مراجعته ألحد السجالت فاكتشف عدم تسجيل مبلغ زهيد 

ن املال لكن املبلغ كان يعين الكثري بالنسبة للشركة اليت مل تكن متلك األموال الكافية، ومبزيد من التحري م
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اكتشف أن إمهال التدوين مل يقتصر على األموال، بل جتاوز ذلك إىل كفاءة املوظفني وأدائهم، حيث مل تتضمن 
افر لديهم الكفاءة الالزمة، بالرغم من عملهم  سجالت املؤسسة أية معلومات عن هؤالء املوظفني الذين مل تتو 

ا ال تقل أمهية عن إدارة  كمحللني ماليني، وهنا فطن سفييب إىل ما يعرف بإدارة األصول الغري ملموسة، وأل
األصول امللموسة، ولعل ما فطن إليه سفييب هو أمهية املعرفة بوصفها أهم عوامل النجاح، وهي النقطة اليت 

: سلسلة املميزون اإلدارية. (املؤمترات واملقاالت وبرامج إدارة املعرفة املوجودة يف الشركات املختلفةانطلقت منها كل 

2005 ،8.(  
ومنذ منتصف التسعينات أيضا ازدهرت املبادرات املختلفة عن إدارة املعرفة بسبب انتشار شبكة االنرتنت، كما 

مث صارت على اخلط  1989اليت ظهرت يف بداية عام ) IKMN(بدأت يف أوربا إنشاء شبكة إدارة املعرفة العاملية 
، مث وصلت بعدئذ بواسطة منتدى إدارة املعرفة املبين على جتميع كثري من املؤسسات األمريكية 1994املباشر عام 

 مع عدد كبري من املعرفة والذي منا إىل حد كبري، إضافة لذلك صارت املنظمات املختلفة تركز على إدارة املعرفة
حسن حسني البيالوي، . (ورفع موارد املعرفة الظاهرية والضمنية حىت ميكنها حتقيق املزايا التنافسية يف حقبة العوملة احلالية

  ).29، 2007: سالمة عبد العظيم حسني
كما أن هناك البعض من املنشغلني حبقل إدارة املعرفة من ذهب يف عكس ما تؤكده غالبية املراجع املهتمة 
باملوضوع واليت تثبت بأن إدارة املعرفة هي اكتشاف ينسب إىل بيرت داركر، بل أن البعض يرى بأن إدارة املعرفة  

املفهوم يف التطور واالنتشار بصورة كبرية يف  وقد أخذ هذا 1986يف العام  Karl Wiigكمفهوم قد عرفت من قبل 
  ).179، 2000: غسان قاسم داود الالمي، أمرية شكرويل البيايت. (أواسط وأواخر التسعينات من القرن املاضي

عندما قامت شركة  1985أما بعض املنشغلني مبيدان إدارة املعرفة فقد أكدوا أن إدارة املعرفة ترجع إىل سنة 
"Hawlet Packard " األمريكية بتطبيقها، ولكن خالل هذه الفرتة مل يكن قد اقتنع الكثري من الناس بإدارة املعرفة

كأكرب سوق مايل يف العامل جتاهل إدارة املعرفة يف بادئ األمر، " وول سرتيت"وتأثريها على األعمال، حىت أن 
ا، كما شهدت سنوات خاصة احملاوالت املتعلقة بتحديد قيمة نقدية للمعرفة، ولكن بعد هذا  التاريخ بدأ يهتم 

الثمانينات أيضا تطورا الفتا لنظم إدارة املعرفة املعتمدة على العمل املؤدي يف نظم الذكاء الصناعي واخلربة، مقدمة 
، وهندسة املعرفة، والنظم Acquisitionيف ذات الوقت مفاهيم جديدة على غرار اكتساب أو استحواذ املعرفة 

  ).46، 2012: زايدي عبد السالم، قرين ربيع. (املعرفةالقائمة على 
وقد سار فريق آخر من الباحثني واملفكرين يف اجتاه آخر مغاير متاما ملا عرضه سابقا إذ أن إدارة املعرفة مل يتم 

) I. Nanoka(احلديث عنها على نطاق واسع منذ بداية التسعينات وبالتحديد بعد أن نشر إيكاجري نانوكا 
  ).132، 2005: جنم عبود جنم. (1991وكان ذلك أواخر عام ) الشركات اخلالقة للمعرفة(الشهرية عن  دراسته
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  :مبررات التحول في اتجاه إدارة المعرفة: ثانيا
لقد سامهت عوامل عدة يف حتويل املنظمات حنو االنتقال إىل إدارة املعرفة فهذا االنتقال مل يكن وليد الصدفة 

مجلة من التغريات واملعطيات احلاصلة سواء يف البيئة الداخلية أو اخلارجية للمنظمات، وعلى بل جاء كرد فعل عن 
  )5، 2009: زينب عبد الرمحن السحيمي: (العموم ميكن رصد مربرات هذا التحول يف النقاط التالية

ا جعلت العامل -1  قرية صغرية من ظاهرة العوملة اليت الحت على كل أقطار العامل واليت أقل ما يقال عنها أ
خالل وسائل سهلة وقليلة التكلفة نسبيا كالفضائيات واالنرتنت اليت سهلت بصورة كبرية خلق وتبادل التقارير 

 .واملعلومات واملعارف وتوفري نظم االتصال عن بعد، وتوفري بنية حتتية أخرى لالتصاالت
ملا تتيحه من خفض للتكاليف ورفع  تعاظم وزيادة الدور الذي تلعبه املعرفة يف جناح أي مؤسسة وذلك -2

موجودات املنظمة لتوليد اإليرادات اجلديدة إذ أن العامل انتقل يف ظرف وجيز من مرحلة إنتاج املعرفة إىل صناعة 
 .املعرفة اليت أصبحت تباع وتشرتى بل وتفرد هلا مصانع خاصة

ليها يف عمليات األعمال املختلفة قدرة املنظمات احلديثة على تلمس وقياس املعرفة اليت أصبحت تتوفر ع -3
ا أصبحت قادرة على قياسها بشفافية أكرب رغم بعض الصعوبات اليت ال زالت  اليت تشكل نشاط املنظمة إذ أ

 .تعيق قياس األداء املعريف فيها
ميكنها  إدراك أسواق املال العاملية لألمهية اليت يكتسيها رأس املال املعريف إذ أصبح ال غىن عنه كما كانت ال -4

االستغناء عن املصادر التقليدية األخرى كاألرض والرأس املال البشري، ورأس املال املادي، إذ أن الرأمسال املعريف 
 .أصبح يشكل دعامة جديدة القتصاديات الدول الكربى وأضحى يساهم بصورة كبرية يف دخلها القومي

تزايد احتماالت تطبيقها وفق مناذج خمتلفة، فضال  توسع اخليارات وتشعب إدارة املعرفة األمر الذي يؤدي إىل -5
 .عن وجود أنواع متعددة من املعرفة وأخرى من النظم والعمليات املدعمة إلدارة املعرفة

اإلدراك املتزايد لدى املنظمات أن قيمة املعرفة ال تقتصر فقط على الوقت الراهن أو يف اللحظة اليت يتم فيها  -6
أن قيمتها احلقيقية تكون على املستوى البعيد واملتوسط خصوصا عند تقامسها واستغالهلا  توليد املعرفة وإنتاجها بل

 .بصورة جيدة
الطبيعة الديناميكية للموجودات املعرفية كون أن املعرفة قابلة للتطوير والتجديد بصورة مستمرة واكتشاف  -7

ا صعوبة بفعل ت ناميها وزيادة حجمها مع عملية التطوير معارف جديدة يف كل مرة األمر الذي يزيد عملية إدار
ا بصورة فعالة  .هذه وهو ما جيعل ضرورة االهتمام بإدارة املعرفة حاجة ضرورية وملحة بغية التحكم فيها وإدار
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املعرفة ختتلف من ناحية طبيعتها عن البيانات واملعلومات كون أن هذين األخريين يشكالن اللبنة اليت تبىن  -8
فضال على االختالف على مستوى نظم تفسري ونقل املعرفة على نظم تفسري ونقل املعلومات مما عليها املعرفة، 

 .يولد اختالف القيمة املضافة للمعرفة على األخرى اخلاصة باملعلومات
االجتاه حنو التغيري املتسارع يف األذواق واالجتاهات املتعلقة بالعمالء الذين يطلبون دائما ما هو أفضل حيث  -9

 .عد األمناط اإلدارية التقليدية قادرة على مسايرة هذا التحولمل ت
االت املتعلقة  -10 االت اليت استطاعت فيها إدارة املعرفة الربوز يف معاجلتها خاصة يف امليادين وا تعدد ا

 .بالتنافس واإلبداع والتجديد والتنوع
  :فةالتحديات التي تواجهها المنظمات العربية في إدارة المعر : ثالثا

ال زالت هناك الكثري من التحديات اليت تقف أمام حتقيق وتطبيق إدارة املعرفة على مستوى املنظمات العربية 
ة هذه الصعوبات، وعلى العموم متكن هذه التحديات يف  اليت ينتظرها املزيد من العمل على رفع التحدي وجما

  )6، 2009: علي عبد اهلادي مسلم: (النقاط التالية
املنظمات العربية من خلط على مستوى املفاهيم إذ تضع مفهوم املعرفة ومفهوم البيانات واملعلومات تعاين  -1

على مسافة واحدة دون متييز بني هذه املفاهيم، حيث أن العديد من املنظمات العربية ختصص مبالغ مالية كبرية 
ن اإلحصائيات والبيانات دومنا بذل جمهود جدا ألجل اقتناء احلاسبات اآللية املتقدمة ألجل محلها كأوعية لتخزي

يف سبيل حتويل هذه املعلومات إىل معرفة حقيقية تساهم يف حتسني أداء املنظمة بدل أن جتعلها تتكدس دون 
 .فائدة أو بغرض التجميع والتخزين فقط

ا يف التعامل مع املعرفة من خالل املخزون ا -2 ملرتاكم لديها من توجه املنظمات العربية إىل قياس حجم إجنازا
معلومات، وليس من خالل االستفادة من هذه املعلومات وسرعة حتويلها إىل معارف جديدة يتم تبادهلا بني 
خمتلف األقسام واألفراد داخل املنظمة وهذا راجع ملا مت اإلشارة إليه آنفا من خالل خلط املنظمات العربية ملفاهيم 

 .املعرفة واملعلومات والبيانات
املنظمات العربية لبيئة عمل جيدة ميكن من خالهلا إرساء معامل املشاركة بني األفراد يف جمال املعرفة،  افتقار -3

حيث أن املنظمات العربية ال زالت غري مدركة للهدف األساسي من إدارة املعرفة وهو خلق مناخ يشجع على 
أن االعتقاد السائد يف منظماتنا هو امتالك  مشاركة املعرفة ونقلها بني األفراد وخمتلف الوحدات التنظيمية، كون

األفراد الذين يستحوذون على املعلومات للنفوذ وقدرة التأثري يف اآلخرين ولذلك فإنه من الصعب ختطي هذا 
م وتقامسهم ملا ميتلكونه مع غريهم وتشجيع ثقافة التعاون فيما بينهم،  احلاجز وجعل هؤالء األفراد يغريون من نظر

 .افة كنز هذه املعلومات تشكل عائقا أمام تبادل املعرفةكون أن ثق
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تركيز املنظمات العربية على املعرفة الصرحية دومنا االهتمام باملعرفة الضمنية وخصائصها وآثارها كون أن  -4
ف التعامل مع البيانات وتصنيفها وختزينها عملية سهلة إذا ما مت مقارنتها مع ما ميتلكه األفراد من مهارات ومعار 

وتوثيقها ونشرها، كما أن لألفراد دور كبري يف تزويد املنظمة مبا قد حتتاجه من بيانات ومعلومات وأقل استعدادا 
 .للتخلي عما لديهم من معارف ومهارات ونقلها لآلخرين

تصب املنظمات العربية جام تركيزها على احلصول على املعرفة والعمل على اقتنائها منفقة يف ذلك مبالغ  -5
يتم ضخها يف املشاريع والربامج اخلاصة باحلصول على املعرفة، دون أن يكون هلا أدىن اهتمام يف استخدام  ضخمة

هذه املعرفة اليت أنفقت يف سبيل شرائها فكأن املنظمات العربية تعرف الكثري ولكنها تستخدم القليل فقط مما 
 .تعرفه

ا تستخدم املعرفة تعيش املنظمات العربية ببعد واحد وهو املاضي فهي قلي -6 لة الرتكيز على املستقبل، حيث أ
يف فهم األحداث املاضية واحلاضرة وحتاول يف ذلك تقدمي التفسريات والتربيرات املناسبة هلا، دومنا حماولة التوغل يف 

ة مهما  حماولة استخدام املعرفة يف العمليات اخلاصة بصنع القرارات املستقبلية اليت تلعب دورا مهما يف أي منظم
 .كان طابعها

إفراط املنظمات العربية ومبالغتها يف ختصيص واإلنفاق على التزود بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذا  -7
قواعد البيانات وحمركات البحث واالعتماد على أحدث الربجميات وغريها حيث حلت االتصاالت االلكرتونية حمل 

أساسا يف عملية نقل ونشر املعرفة الضمنية ونقل اخلربات اخلاصة بالتعلم التفاعالت اإلنسانية املباشرة واليت تعد 
املرتاكمة بني األفراد داخل املنظمة حيث أن املنظمة ال ميكنها االستغناء عن املعرفة الضمنية املكملة للمعرفة 

 .الصرحية
  :أهداف إدارة المعرفة: رابعا

ا ترمجة جلهد مجاعي، وملا كانت إدارة تعد األهداف واحدة من اخلصائص اليت تقوم عليها ا إلدارة ككل كو
ا تسعى هي األخرى إىل حتقيق أهداف معينة   .املعرفة هي األخرى ترمجة هلذا اجلهد فال شك وأ

على أن ممارسات إدارة املعرفة تتضمن جمموعة من  Hall Sopple & Singhوقد أكد الباحث اإلداري 
دف إىل : عصام نور الدين: (حتقيق أغراض وأهداف متعددة ومن بني هذه األغراض التايل الفعاليات واجلهود اليت 

2010 ،50(  
توليد املعرفة الالزمة والكافية للقيام مبختلف عمليات حتويل املعرفة وحتقيق عمليات التعلم وعمليات نشر  -1

ملعرفة ليتم تقدميها ملن يلزم له املعرفة إىل كل األطراف الذين هلم عالقة مبختلف هذه العمليات، حيث يتم إعداد ا
 .معلومات وبيانات من هذه املعرفة ألداء العمل املطلوب وحتقيق اهلدف بأحسن صورة ممكنة
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وعلى هذا النحو فإدارة املعرفة تسعى إىل القيام مبختلف العمليات املعرفية داخل املنظمة بصورة فعالة ألجل 
  .استخدام هلذا املوردحتقيق األهداف وزيادة األداء عن طريق أفضل 

التأكد من أن جيري تطوير وجتديد وحتديث املعرفة بصورة مستمرة حيث أن إدارة املعرفة هي العمل باستمرار  -2
على جتديد وتطوير وحتديث املعرفة من معلومات وبيانات بصورة مستمرة بغية مواكبة تطور املنظمة ووضعها يف 

ا املناسب أمام املنافسني من حوهلا  .حىت تتمكن املنظمة من حتقيق األهداف املرجوة مكا
دف فقط إىل القيام مبختلف العمليات املعرفية، بل جيب أن تتعدى  فعلى هذا النحو فإن إدارة املعرفة ال 

  .ذلك إىل ضرورة مشاركة املنظمة يف ابتكار واكتشاف معارف جديدة تسرتعي التطور احلاصل يف بيئة املنظمة
رأس املال الفكري الالزم للمنظمة وحتديد كيفية تطويره وإدامته، فرأس املال الفكري من  حتديد طبيعة ونزع -3

خرباء وفنيني ومدراء إمنا يشكل رأمسال ضروري وأساسي يف حياة كل منظمة، كون أن هذا النوع من الرأمسال 
حنو األهداف بنظام وخطى ثابتة  املكون من القوى البشرية ذات اخلربة واملؤهالت العالية يساعد املنظمة يف التقدم

ا وتطورها وهذا الرأمسال يستوجب العناية به من ناحية إعداده  وقوة ويعمل على احملافظة على املنظمة وقدرا
 .وتكوينه بأفضل الطرق كما جيب أيضا رسم اخلطط ألجل تطويره وجعله يستمر يف حتقيق أداء أفضل

بالعنصر البشري الذي يشكل أهم حلقة يف املعرفة ويشكلها وجهها  ويتعلق هذا اهلدف بضرورة اهتمام املنظمة
الثاين وهو املعرفة الضمنية اليت ال ميكنها إالّ أن تكون لدى األفراد داخل املنظمة دون العمل تنميتها وتطوير 

ا لوضعها يف خدمة املنظمة   .إمكانيا
وذلك يعين أن هناك عمليات هلا عالقة بإدارة  التحكم والسيطرة على العمليات ذات العالقة بإدارة املعرفة، -4

املعرفة مثل تشكيل قاعدة البيانات واملعلومات وترتيبها وحتليلها وجدولتها هذه العمليات اإلعدادية والتنظيمية 
 .دف إدارة املعرفة إىل التحكم والسيطرة عليها حىت ميكن استخدامها استخداما أمثل يف نشاط املنظمة

  .ة جمربة على التحكم يف كم من العمليات املساندة إلدارة املعرفةحيث أن املنظم
السعي إىل إجياد قيادة فاعلية قادرة على بناء وتطبيق مدخل إدارة املعرفة فإدارة املعرفة تواجه حتديات أساسية  -5

جلديدة واملعرفة احلالية مثل حتديد املعرفة املتوفرة حاليا والتأكد من استخدامها وحتديد كيفية إعداد وتطوير املعرفة ا
وهذا بالطبع يتطلب أن يكون يف قمة اهلرم اإلداري وإدارة قوية ناجحة وفاعلية وقادرة على تطبيق مدخل إدارة 

 .املعرفة من بيانات ومعلومات
وهذا يتعلق بضرورة إجياد القيادة القادرة على التعامل اجليد مع املعرفة، حيث إنه يف ظل إدارة املعرفة يظهر 
مفهوم جديد للقيادة وهم قياديو املعرفة والذين يشكلون اخلطوط األوىل يف مواجهة املعرفة، حيث أن هذا النوع 

  .من القيادة مطالب بالتعامل مع كم كبري من املعرفة وأيضا مع عمال املعرفة
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ملنظمة يف حتقيق قدرة الرفع يف أسواق األعمال عن طريق رأس املال الفكري، حيث إنه من املعروف أن ا -6
سوق العمل حتتاج إىل رأس مال فكري مالئم كما حتتاج إىل أن يتم تطوير وتفعيل الرأمسال الفكري من قوى 

 .بشرية مؤهلة لتساهم يف دفع عجلة التطور يف املنظمة إىل األمام
أن يساعد على  وبالتايل فإن رأس املال الفكري واملكون من اخلرباء واإلداريني والقياديني والتقنيني ال بد من

  .دعم وتقدم عمل املنظمة يف سوق العمل مهما كان نوع النشاط ومهما كان عدد املنافسني
وهذا اهلدف يعين بضرورة التساند والتكاثف بني الرأمسال الفكري وخمتلف العمليات اخلاصة وإدارة املعرفة 

  .ألجل تشكيل ما يعرف يف لغة االقتصاد بالقيمة املضافة
  :تسعى إدارة املعرفة إىل حتقيق جمموعة أخرى من اهلداف ميكن أن تتحدد يف التايلوعلى العموم 

ا وإعادة استعماهلا -1  .أسر املعرفة من مصادرها وخز
 .جذب رأس مال فكري أكرب لوضع حلول للمشكالت اليت تواجه املنظمة -2
 .لرفع مستوى معرفة اآلخرينخلق البيئة التنظيمية اليت تشجع كل فرد من املنظمة على املشاركة باملعرفة  -3
 .حتديد املعرفة اجلوهرية وكيفية احلصول عليها ومحايتها -4
 .إعادة استخدام املعرفة وتعظيمها -5
 .بناء إمكانات التعلم وإشاعة ثقافة املعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس من خالل الذكاء البشري -6
الضمنية إىل معرفة ظاهرة وتعظيم الدوائر من امللكية التأكد من فاعلية تقنيات املنظمة ومن حتويل املعرفة  -7

ا واملتاجرة باالبتكارات  .الفكرية عرب استخدام االخرتاعات واملعرفة اليت حبوز
حتول املنظمات من االقتصاد التقليدي إىل االقتصاد العاملي اجلديد املبين على املعرفة، وتعمل كشبكة  -8

 .بكات االقتصادية الواسعة والتجارة االلكرتونيةلألنشطة، حيث تسهم يف التحول حنو الش
 .تعمل على مجع األفكار الذكية من امليدان، وتسهم يف نشر أفضل املمارسات يف الداخل -9

دف إىل اإلبداع والوعي والتصميم اهلادف والتكيف لالضطراب والتعقيد البيئي والتنظيم الذايت والذكاء  -10
 .والتعلم

ل التخطيط هلا واجلودة العملياتية وإدارة وتطوير العاملني وإدارة الزبائن وتقييم خلق القيمة لألعمال من خال -11
 ).61، 2008: حممد عواد أمحد الزيادات. (اإلنتاج
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  :أهمية إدارة المعرفة: خامسا
تنطوي إدارة املعرفة يف حال تبنيها من قبل أي منظمة على أمهية بالغة وتتجسد هذه األمهية يف جمموعة من 

  )91، 2009: نعيم إبراهيم الظاهر: (قاط اليت تشكل من خالهلا إضافة إىل املنظمة وميكن ذكر هذه النقاط يف ما يليالن
التحول اجليد يف بيئة األعمال الذي يفرض على املنشآت التميز بقدرات جديدة تتلخص يف بعد النظر  -

األسلوب التقليدي الذي كان الرتكيز فيه ينصب والتفوق يف األداء واإلبداع والقدرة على التكيف، بدال من 
بشكل أساسي على الفعالية، ومن هذا املنطلق يشكل وجود خطة متكاملة إلدارة املعرفة لدى املنظمة أمرا يف غاية 

 .احليوية واألمهية
ذا املستوى تعمل على نقل املنظمة من منط إىل ىخر يقوم على مفاهيم جديدة  تركز على فكأن إدارة املعرفة 

  .اإلبداع واالبتكار مما خيدم األداء بصورة أفضل
التطور املطرد يف التقنية وما ينتج عنه من تغري يف املفاهيم وتأثري يف التكلفة خصوصا وأن التقنية مل تطور يف  -

أساليب وإمكانيات العمل فحسب بل طورت معها أيضا املفاهيم فقد طغت الكثري من املفاهيم اجلديدة على 
سطح كالتجارة االلكرتونية وغريها وحىت املعرفة االلكرتونية، األمر الذي يغري أيضا يف تكاليف العمل بصورتني ال

درها وتضييعها  .إما إجيابية إذا كنا منتلك املعرفة وحنسن توظيفها أو بصورة سلبية إذا كنا نفتقد إليها أو نقوم 
 .كن من تطوير وتنمية املنظمة ككيان تفاعليربط كل تلك املعارف واملعلومات واخلربات مبا مي -
 .تضاعف حجم املعلومات اليت تتولد يف أي جمال -
 .احلصول على كميات مهولة من املعلومات يف ظرف أجزاء من الثانية -
 .ازدياد صعوبة االستفادة من تلك املعلومات -
 .دعم شبكات املعارف ومجاعات تقاسم املمارسات -
 .فسيالقياس املقارن والرصد التنا -
 .حتديد هوية رأس املال الفكري من حيث براءات االخرتاع والعالمات التجارية والشهرة -
 .إعادة تشكيل الكفاءات احليوية -
 .مناهج التنظيم الذي يتعلم -
 .خلق قواعد معطيات حركية تستخلص فائدة حقيقية من املعلومات واملعارف يف املؤسسة -
 .تطوير مراكز الكفاءات -
 .ضرورية خللق واحلفاظ على إدارة املعرفة على غرار اخلرباء، والوسطاء، الوثائقيون استخدام مراكز عمل -
 .إدخال التقنيات اجلديدة للمعلومات واالتصاالت لتشجيع التعاون -
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وقد رأى البعض من أن أمهية إدارة املعرفة وحىت ظهورها يعود إىل أهم ثالثة حتديات تواجه إدارة العمال اليوم 
  )27، 2006: ار العلي وآخرونعبد الست: (وهي

م عرب الشبكة العاملية االنرتنت والتجارة االلكرتوين  -أ   .تتمثل يف كيفية اقتفاء أثر الزبائن وخدمة حاجا
 .كيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات يف احلصول على حصة ومكانة يف سوق املنافسة  - ب 
م املرتاكمة من خالل تأسيس مفهوم التعلم اآللية اليت متكن الشركة من إعادة ترتيب أفكار العاملني   -ج  وخربا

 .التنظيمي يف تعميق وبناء القيم الرصينة للمنظمة
  :مبادئ إدارة المعرفة: سادسا

جيمع املختصون واملنشغلون يف ميدان إدارة املعرفة على أن هذه األخرية تقوم على عشرة مبادئ أساسية وهذه 
  :املبادئ هي

ل  :المعرفة المكلفةإدارة : المبدأ األوّ
فهناك العديد من األنشطة . املنظمة وتتطلب اإلدارة الفعالة استثمار أصول أخرى فاملعرفة متثل أصال من أصول

  :املرتبطة بإدارة املعرفة حتتاج إىل استثمار يف العمالة أو األموال وهذه األنشطة تتمثل يف التايل
 .نظم احلاسب اآليل احلصول على املعرفة وإعداد الوثائق ونقلها إىل -
ذيبها -  .إضافة قيمة للمعرفة من خالل حتريرها وجتميعها مث 
 .تطوير وسائل تصنيف املعرفة وكذلك تصنيف اإلسهامات احلديثة يف جمال املعرفة -
 .تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات وتطبيقات توزيع املعرفة -
 ).26، 2007: ممدوح عبد العزيز رفاعي. (واملشاركة واالستخدام للمعرفةتعليم العاملني وتدريبهم على عمليات اخللق  -

وقد قام عدد من الباحثني يف هذا الصدد حبساب تكلفة إدارة املعرفة حيث يوجد العديد من عمليات التقييم 
 من األرباح على %8العددية والكمية، فلقد قام روبرت باكمان صاحب جمموعة باكمان الصناعية أنه أنفق 

من األرباح على حتديد وإدارة عمليات إدارة  %10عمليات إدارة املعرفة، كما أن ماكيين قد أنفق ما يقارب 
  ).79، 2007: حسن حسني البيالوي، سالمة عبد العظيم حسن. (املعرفة

ا مكلفة وتتطلب موارد مالية كبرية يف األنشطة السالفة الذكر،  فإنه يف وإذا كانت إدارة املعرفة تتميز بكو
املقابل من ذلك فإن انعدام إدارة املعرفة وعدم االعتماد عليها سيكون أكثر تكلفة مقارنة حبجم ما تنفقه هذه 
املنظمة فقد حيدث أن تتكبد املنظمة ما تتكبده إن نسيا ما يعرفه مستخدميها األساسيني أو مل تكن قادرة على 

م  . بسرعة وفورا أو أن تتخذ قرارات ضعيفة مبنية على معرفة خاطئةتلبية احتياجات عمالئها والرد على استفسارا
  ).62، 2008: حممد عواد أمحد الزيادات(
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 :اإلدارة الفعالة للمعرفة تتطلب تفاعل األفراد مع التكنولوجيا: المبدأ الثاني
ا تسهل كثريا من  العمليات املتعلقة ويتعلق هذا املبدأ املزاوجة بني التكنولوجيا املستخدمة واليت ال شك بأ

ا اإلحاطة بالصورة كاملة واليت قد ال تتمكن منها التكنولوجيا   .باملعرفة، وبني األفراد والكوادر املؤهلة اليت بإمكا
فعندما نبحث عن فهم وتفسري املعرفة يف نطاق حدود بيئية وجتميع ذلك مع أنواع أخرى من املعلومات أو 

ا يف ذلكتأليفها يف أشكال متنوعة من املعر  : ممدوح عبد العزيز رفاعي. (فة فإن العنصر البشري هو األداة اليت يوحى 

2007 ،27.(  
كما أن الكمبيوترات ونظم االتصال تعترب هي األخرى وسائل جيدة يف أغراض أخرى خصوصا تلك اليت 

جلوانب وذلك يف عمليات تتطلب السرعة يف املعاجلة، إذ ميلك الكمبيوتر قدرة كبرية تفوق قدرة البشر يف بعض ا
حسن . (احلصول على املعرفة مث نقلها وتوزيعها، فألجهزة الكمبيوتر فوائد كثرية يف أداء هذه املهام بإتقان وسرعة

  ).90، 2007: حسني البيالوي، سالمة عبد العظيم حسني
تاحة للمنظمة تكوين بيئات ويتيح دائما هذا التزاوج احلاصل بني الكوادر البشرية املؤهلة وبني التكنولوجيا امل

مناسبة إلدارة املعرفة وذلك نظرا إلمكانية استخدام هذين العنصرين بصورة يكمل فيهل بعضهما بعض ألجل 
  .خدمة أغراض املنظمة ورفع مستوى األداء فيها

 :إدارة المعرفة عملية سياسية وحيوية جدا: المبدأ الثالث
رة املعرفة هي التزام سياسي أعلى، حيث ال بد من أن يكون هناك تعترب املعرفة قوة ومما ال شك فيه أن إدا

إمجاع فيما خيص آراء املديرون والقادة حول ضرورة تبين مداخل إدارة املعرفة، كما تتحدد أيضا سياسات املعرفة 
  ).27، 2007: ممدوح عبد العزيز رفاعي. (الالزمة لإلدارة الفعالة للمعرفة

فيما خيص السياسات املتبعة اجتاه املنظمة فمنهم من يسعى إىل إخفاء سياسته  فهناك اختالف بني املديرين
مربرا ذلك بكونه فقط يسري على الطريق، وهناك من املديرين اجليدين للمعرفة حيث يقوم هؤالء بوضع وابتكار 

فاقيات بني العديد من السياسات حيث جيعلون أنفسهم يف خدمة وتقييم املعرفة، حيث يعقدون الصفقات واالت
م هذه سيخلقون قادة جدد له رأى  من لديهم املعرفة وبني من يستخدمها، وهؤالء أيضا من خالل سياسا

حسن حسني البيالوي، سالمة عبد العظيم . (جديدة ومؤثرة يف مسار إدارة املعرفة ألجل استفادة املنظمة منها بصورة أكرب

  ).91، 2007: حسني
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 :ارة المعرفة الفعالة مديرون للمعرفةتتطلب إد: المبدأ الرابع
وهذا املبدأ يشري إىل عدم قدرة القائد على إدارة املعرفة بالصورة املثلى اليت حتقق الفعالية إّال إذا متكن من 
االستحواذ على جمموعة من العاملني الذين تتوفر فيهم القدرة على حتمل املسؤوليات واملهام امللقاة على عاتقهم 

أساسا يف مجع املعلومات من خمتلف املصادر املتاحة، وتصنيفها وفهمها، وتفسريها، ومن مث الشروع يف واملتمثلة 
جمبل الزم مسلم . (توظيفها ميدانيا وبصورة جيدة تسمح بتحقيق األهداف املشرتكة خصوصا ما تعلق بزيادة األداء

  ).112، 2010: املالكي
ينة ضمن اهليكل اإلداري باملؤسسة تتحمل مسؤولية عادة ما تكون وإدارة املعرفة حتتاج دائما إىل جمموعة مع

واضحة وحمددة عن عمليات مجع وتصنيف املعرفة وكذلك إنشاء بنية حتتية قائمة على تكنولوجيا املعرفة ومراقبة 
ولديها ويف هذا الصدد توجد الكثري من املؤسسات اخلدمية واليت تؤدي دورا حيويا يف إدارة املعرفة . استخدامها

  ).63، 2008: حممد عواد أمحد الزيادات. (مسؤولني على مستوى عايل خصيصا من أجل ذلك
كما أن هدف املنظمة هو جمرد تسهيل عملية اخللق والتوزيع واستخدام املعرفة بواسطة اآلخرين، إضافة إىل أن 

م أو أفعاهلم معان ضمنية أكثر من أي شخص  آخر اعتبارا من أن أكثر مديرو املعرفة جيب أن حتمل كلما
ل يتمثل يف إنكار الذات   ).28، 2007: ممدوح عبد العزيز رفاعي. (املؤهالت أمهية ملدير املعرفة هو أن دوره األوّ

  :وقادة املنظمة تقع على عاتقهم عدة مسؤوليات جتاه املعرفة املتوافرة لديهم، وهذه املسؤوليات تتمثل يف
 .لديها وتبحث عنها وتلك اليت حتتاج إليهاضرورة أن تعي املعرفة اليت  .1
 .أن تولد معرفة جديدة من مصادرها الداخلية مثل البحوث والتطوير .2
 .أن جتعل املعرفة يف متناول من حيتاج إليها من داخل املنظمة أو حىت خارجها ولو بشروط .3
من خالل التدريب والتنمية، وبشكل أن تنقل املعرفة إىل من حيتاج إليها من العاملني يف أعماهلم اليومية رمسيا  .4

 .غري رمسي من خالل التهيئة أثناء العمل
 .أن يتم متثيل املعرفة يف شكل تقارير، ورسوم وعروض مما يسهل عليه وضعها يف متناول من حيتاج إليها .5
ا هي املعرفة السائدة باملنظمة .6  .وضع الضوابط جلعل املعرفة السليمة املوثوق 
فية السابقة عمليات سهلة وميسرة من خالل تطوير ثقافة املنظمة ونظم احلوافز وتطوير جعل العمليات املعر  .7

  .القيادات اليت تقدر وتشارك وتستخدم املعرفة
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فوائد إدارة املعرفة هي وضع خرائط للمعرفة أكثر منها وضع مناذج للمعرفة ومن األسواق أكثر  :المبدأ الخامس
 .من املراكز الوظيفية

ا تلجأ دوما إىل خلق منوذج هرمي أو هيكلي للمعرفة حيث أن امل نظمة يف حالة تطبيقها إلدارة املعرفة فإ
ولكن غالبية املنظمات تكون يف حال أفضل حينما تتبادل املعرفة املتوافرة يف السوق ووضع خرائط هلذه املعرفة 

  ).28، 2007: فاعيممدوح عبد العزيز ر . (بالقدر الذي جيعل لديها رؤية لرغبات املستهلكني
حيث أنه ومن غري املقبول أثناء عملية إدارة املعرفة أن تقوم بوضع وخلق بعض النماذج املرتبة اخلاصة باملعرفة، 
على غرار ما أوضحته مناذج املوسوعة الربيطانية واليت حتكم عمليات جتميع املعرفة، ولكن معظم املؤسسات تقوم 

ري مث تقوم ببساطة بتوفري املعرفة اليت حيتاجها العمالء، فرمبا يكون تشتيت املعرفة برتك العمل يف السوق املعريف ليسي
اليت توضحه اخلرائط غري منطقي ولكن ما زال األمر مفيدا للمستخدم أكثر من مناذج املعرفة االفرتاضية وإن 

ا جيدا، ولكن نادرا ما يقومون بتطبيقها بصورة كلية، فيجب أن يعرف دائما أن توضيح مسارات  واضعيها يفهمو
حسن حسني البيالوي، سالمة عبد العظيم . (املعرفة التنظيمية يعترب خطوة مفردة غالبا ما تستجيب وتؤدي إىل أداء جيد

  ).92، 2007: حسني
ويف هذا الصدد بدأت بعض املنظمات وبصورة فعلية مبساعدة مدرائها ومستخدميها على االخنراط يف حتصيل 

مديرة قسم املعلومات وحبوث التسويق بشركة " جني ليندر"لى سبيل املثال ال للحصر قامت املعرفة حيث وع
حيث قام من خالهلا املشاركون " ألعاب احلرب"بوالرويد بتدريب رؤساء األقسام بالشركة وفق خطة أطلق عليها 

الء، وقد حققت هذه بدراسة السوق مث قاموا بلعب األدوار كمنافسني للشركة يف تقدمي عروض جتارية للعم
  ).64، 2008: حممد عواد أمحد الزيادات. (التدريبات التسويقية جناحا كبريا

وما ميكن مالحظته يف هذا الصدد هو أن وضع خريطة للمعرفة التنظيمية هو عبارة عن نشاط رمبا يكون 
  .بصورة فردية ولكنه يعد األكثر احتماال لتحقيق أفضل وصول هلذه املعرفة

 :Unnatural actsمشاركة واستخدام المعرفة غالبا ما تكون أفعاال غير طبيعية : المبدأ السادس
إذا كانت املعرفة املتاحة لدينا مورد : كبري يتم طرحه من قبل حاملي املعرفة يف هذا الصدد مفاده  فهناك تساءل

ا هي خلق املعرفة، فلماذا أضع وظيفيت ذات قيمة فكيف أشارك أحدا تلك املعرفة؟ وإذا كانت وظيفيت اليت أقوم 
  يف خماطرة حيث ميكن للمنظمة أن تستخدم آخرين بدال مين؟

ا بصورة جيدة للمعرفة  فإذا ما أردت قيادة املنظمة أن تكون دائما يف وضع أفضل من خالل حسن إدار
  .ا بشك إىل اآلخرينوذلك بافرتاض أن االجتاه الطبيعي هو أن يدخر حاملي املعرفة معرفتهم وأن ينظرو 
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وألجل متكني املعرفة املتاحة من الولوج إىل النظام وكذا البحث والنفوذ إىل املعرفة من اآلخرين فيجب أن تتوفر 
ممدوح عبد العزيز . (هنا دافعية عالية لدى األفراد احلاملني للمعرفة من خالل تقييم األداء واملكافآت هلؤالء األفراد

  ).28، 2007: رفاعي
ب يف هذا الصدد معرفة أن عملية حتويل املعارف املتاحة إىل نظام وأن عملية استخالص هذه املعارف من وجي

اآلخرين ليس فقط عملية مهددة ولكنها حتتاج باملقابل إىل جهد كبري، وهو ما يفرض وجود دافع كبري لألداء 
  .وتنفيذ ذلك العمل

 :العمل المعرفيإدارة المعرفة تعني تحسين عملية : المبدأ السابع
حيث أن اإلدارة الفاعلة للمعرفة يرتتب عليها إحداث حتسينات خمتلفة ال سيما تلك املتعلقة يف األساليب 
ا تعمل على توفري كل ما هو جديد من املعلومات وتشجيع العاملني فيها  والعمليات اليت تستهدف املعرفة، أل

مان حتسني مستمر يف األداء وتطوير واقع العمل يف مجيع على توظيف ذلك بصورة ميدانية قصد الوصول إىل ض
ا االت ضمن إطار املؤسسة اليت يعملون    ).112، 2010: جمبل الزم مسلم املالكي. (ا

وما جيب معرفته هو ان تلك العمليات املتعلقة بتحسني العمل املعريف ختتلف تبعا للمؤسسات، ولكنها تشتمل 
 أحوال السوق، والتنمية وأيضا تشتمل على العمليات احليوية، فلو كان من على تصميم املنتج، والبحث يف

الضروري جدا أن تتم تلك العمليات احليوية اخلاصة بالعمل والتجارة، فإنه يصبح من الضروري حتسني وتطوير 
  ).94، 2007: حسن حسني البيالوي، سالمة عبد العظيم حسني. (العمليات اخلاصة بالعمل املعريف

 :الوصول إلى المعرفة يمثل نقطة البداية: بدأ الثامنالم
وهذا املبدأ يركز على ضرورة تعامل القائد يف املنظمة مع املعرفة بصورة إجيابية ونشطة، فعليه عدم االكتفاء 
جبمع املعلومات من املصادر املختلفة املتاحة أمامه، بل عليه القيام سلسلة أخرى من العمليات املتجسدة يف 

ف هذه املعلومات وفهمها وتفسريها وتلخيصها وتوصيلها إىل األفراد العاملني معه، وضرورة القيام بتحفيزهم تصني
م املعرفية ألن اإلدارة الناجحة للمعرفة تتطلب من القائد انتباها شديدا  بصورة مستمرة على توظيف مدخرا

  ).112، 2010: جمبل الزم مسلم املالكي. (وانغماسا وتفاعال معها وبالتايل حتقيق أفضل استثمار ممكن هلا
ومن الضروري إدراك فكرة مهمة مفادها أنه لو كان مدخل املعرفة كافيا فغيد ذلك سوف يكون هناك اهتمام 

  .به على نطاق غري حمدود، ولكن إدارة املعرفة اجليدة والناجحة تستلزم مزيدا من االهتمام وكذا االندماج يف العمل
عصر املعلومات واملعرفة بامتياز فحىت ينتبه املستهلك إىل املعرفة جيب أن يكون أكثر من جمرد ويعد هذا العصر 

متلقي سليب ملا يقوم باستهالكه، وما جيب معرفته أيضا أن االندماج اإلجيايب والفعال مع املعرفة ميكن أن يتحقق 
خالل األدوار املعتمدة على استخدام  من خالل القيام بتلخيصها وتقدمي تقرير عنها لآلخرين ويتأتى ذلك من
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املعرفة وأيضا من خالل استقبال املعرفة والتفاعل املتقارب مع املمولني واملنتجني بواسطة االستقبال واالستيعاب 
  ).95، 2007: حسن حسني البيالوي، سالمة عبد العظيم حسني. (الضمين للمعرفة
 :وليست لها نهايةإدارة المعرفة عملية مستمرة : المبدأ التاسع

إن حرية الوصول إىل املعرفة تعد أمرا هاما وضروريا بينما تتطلب إدارة املعرفة الفعالة االنتباه والتواصل حيث 
يشكل االنتباه عملة عصر املعلومات، مما يعين أن الوصول للمعرفة ميثل البداية فقط وإن إدارة املعرفة هي عملية ال 

م قد أجنزوا العمل املطلوب منهم مبجرد الوصول إىل املعرفة  تنتهي أبدا فهناك اعتقاد من قبل مديرو املعرفة بأ
اية  ومتكنوا من وضع معرفة منظمتهم حتت السيطرة إّال أنه ويف حقيقة األمر أن وظائف إدارة املعرفة ليست هلا 

حممد عواد أمحد . (بشرية أو اإلدارة املاليةنعتقد بأننا قد وصلنا إليها على غرار ما هو موجود بالنسبة إلدارة املوارد ال

  ).65، 2008: الزيادات
اية كون أن تصنيفات املعرفة املطلوبة هي اليت  ويرجع السبب الذي من أجله تعترب إدارة املعرفة ليست هلا 

ما تتغري، تتغري دائما، ذلك أن مداخل إدارة التكنولوجيا اجلديدة، القضايا التنظيمية، اهتمامات العميل عادة 
ا وهياكلها التنظيمية وحترص على التأكيد الدائم على املنتج واخلدمة حيث  وجتعل املنظمات تغري من إسرتاتيجيا

م املعرفية ، 2007: ممدوح عبد العزيز رفاعي. (جند أن املديرون اجلدد وكذا املهنيون لديهم جتدد على مستوى حاجا

31.(  
 :رفة تعاقد معرفيتتطلب إدارة المع: المبدأ العاشر

حيث ويف ظل إدارة املعرفة ال ميكن بصورة قطعية من االستغناء عن اإلنسان وكذلك عن التكنولوجيا احلديثة 
حيث يكون هناك دمج بني البعدين التقين واإلنساين كون أن اإلنسان هو الذي يستوعب املعرفة وكذا يقوم 

يت يسعى أيضا إىل مجعها ومل مشلها أما احلواسب وكل نظم بتفسريها ويربطها مع غريها من املعارف األخرى ال
جمبل الزم مسلم . (االتصاالت املتاحة فهي تقوم بعملها أيضا املتمثل يف حفظها للمعرفة والعمل على حتويلها وتوزيعها

  ).113، 2010: املالكي
لك أن هؤالء العاملون ينقلون هناك عدد كبري من املنظمات اليت تسعى إىل االحتفاظ مبعرفة العاملني لديها، ذ

بسرعة أكرب إىل وظائف جديدة ومنظمات أخرى ومهما يكن فهناك منظمات تقوم بوظيفة استخالص املعرفة 
بصورة جيدة كما تؤدي عملية توثيق أي معرفة متاحة لدى العاملني حيث ترتاكم هذه املعارف لدى املنظمة حىت 

عرفة موردا أكرب قيمة يف املنظمات فإننا ميكن أن نتوقع رؤية تركيز أكرب بعد ترك هؤالء لوظائفهم، فإذا أصبحت امل
  ).32، 2007: ممدوح عبد العزيز رفاعي. (ملشروعية إدارة املعرفة
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  :مكونات البنية األساسية إلدارة المعرفة: سابعا
ا ألجل تفعيل إدارة املعرفة وضمان تطبيقها بصورة فعال ال بد من توفر بنية أساسية ومما رسات إدارية من شأ

أن تشكل أساسا إلدارة املعرفة وأن جتعل دورة املعرفة أمرا ممكنا وقابال للتطبيق وتتجسد هذه األسس يف النقاط 
  )145، 2007: طارق عبد الرؤوف عامر: (التالية

 :االلتزام اإلستراتيجي الدائم -1
اإلدارة العليا كما جيب أن تكون إدارة املعرفة أيضا ال ميكن إلدارة املعرفة من أن حتقق دون وجود التزام من قبل 

ا مما جيعل من الضروري تشجيع اإلدارة العليا للعاملني يف  متعمقة بصورة كبرية يف كامل أرجاء املؤسسة ووحدا
  .ممارسة إدارة املعرفة وتطبيقها فيما بني العمال على أنه من الضروري أن يكون هذا االلتزام ثنائي اجلانب

ل اجلوانب يف أن يكون إداريو املستوى األعلى منوذجيني يف األدوار املسندة هلم حيث يتقامسون يتح دد أوّ
  .ويستخدمون املعرفة بينهم

أما اجلانب الثاين فيتحدد يف إنشاء بنية ألجل تدعيم إدارة املعرفة تشمل املوارد املالية والتكنولوجية والبشرية 
  .وهذه البنية تتكامل فيما بينها

 :إدارة سلسلة القيم -2
يعد التعامل احلسن إلدارة سلسلة القيم إحدى األسس اهلامة إلدارة املعرفة فاملؤسسات يف عامل اليوم ال متلك 
عادة واحدة منفردة، بل على شكل وصالت تكون سالسل قيم، حيث أن لكل إدارة ووحدة تنظيمية داخل 

إنشاء دائرة خاصة إلدارة املعرفة يتحمل مدراء املعرفة مسؤولية املؤسسة قيمتها من املعرفة وهو ما يتطلب ضرورة 
ا أو حتديد متخصص داخل كل وحدة إدارية إلدارة املعرفة مع باقي اإلدارات مما يسهل من عمليات تقاسم  إدار

  .ونشر املعرفة، ورفع قيمتها داخل املؤسسة
 :استخدام تكنولوجيا المعلومات -3

دف حتسني إنشاء املعرفة وتنظيمها وتقامسها وتطبيقها، إدارة املعرفة حتتاج إىل تطب يق تكنولوجيا املعلومات 
ا ال ميكن تطبيق أو ممارسة إدارة  وهذه التكنولوجيات واألدوات تعد مت األسس اهلامة واليت ال غىن عنها ود

كون أكثر حوج إىل هذه املعرفة بشكل كامل خصوصا يف حالة املؤسسات اليت تعاين حالة التمزق الفيزييت اليت ت
  .التكنولوجيا
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 :اللوائح والقوانين -4
ا واحدة من بني األسس اهلامة والرئيسية املكونة للبنية األساسية  يعد االلتزام والتقيد باللوائح والقوانني املعمول 

اللوائح والقوانني إلدارة املعرفة يف املؤسسات، وما جيب التنويه به هو ضرورة مراجعة واألخذ بعني االعتبار هذه 
  .بشكل يكفي بتقدم هذه املؤسسات وحسن تنظيم وإدارة املعلومات داخلها

وجيب على املؤسسات الكبرية االعتماد على عالقات التعاون بني عماهلا من ذوي املعرفة للتمكن من النفاذ 
  .كل شبكة بني الشركاتإىل الفرص التكنولوجية الناشئة ومنحها واستغالهلا وتزيد العالقات القائمة على ش

  :أجيال إدارة المعرفة: ثامنا
كنتيجة للتطور احلاصل يف إدارة املعرفية خصوصا التجاذبات اليت كانت حول ظهورها وكذا تطورها، األمر 
الذي جعل هذا التطور يأخذ شكل أجيال متعاقبة لكل جيل خصوصيته، وعلى كل حال فقد ميز إيكاتو تيومي 

)I. Tuomi (ة أجيال لتطور إدارة املعرفة هيبني ثالث:  
ل  :الجيل األوّ

متيز هذا اجليل من إدارة املعرفة بالرتكيز على تقاسم املعلومات، وكذا مستودعات املعلومات، وحماسبة رأس املال 
الفكري، وهذا اجليل بالرغم من تطور إدارة املعرفة يف خضمه فإنه بقي حتت تأثري جمتمع املعلومات الذي يتم من 

  ).134، 2005: جنم عبود جنم. (خالله الرتكيز على خزن املعلومات والوصول إليها
ففي جمتمع املعرفة الذي يتم باستمرار التغري، سيظل اجليل األول للمعرفة جيدا ومستمرا حيث يركز على ختزين 

اليومية، والقدرة على توزيع  املعلومات، والشبكات املعلوماتية وإمكانية معاجلة املعلومات املوجودة يف بيئات العمل
املعلومات ومعاجلتها ومتثل يف احلقيقة قضايا تكنولوجية يتشكل باستمرار أمهية بالغة، إضافة على ذلك فإن 
القرارات املنظمة املرتبطة بالسياسات سوف يتم تطبيعها من خالل اإلجراءات الفنية، وكذلك نظم املعاجلة اآللية 

  ).135، 2008: رحبي مصطفى عليان. (ناعياملعتمدة على الذكاء االصط
 :الجيل الثاني

سدة ومجاعات املمارسة، كما أنه  ويركز هذا اجليل على مفاهيم املعرفة الضمنية، التعلم االجتماعي، واملعرفة ا
ومن الناحية العلمية فإن هذا اجليل كان يركز على التغري التنظيمي النظامي من حيث أن املطلوب فيه تطور 
ممارسات إدارة املعرفة، أنظمة القياس، احلوافز، األدوات، وإدارة احملتوى لكن هذا مل يكن كافيا، كما أن احلواسيب  
كانت غري مناسبة للتعامل مع املعرفة الضمنية واملوقفية، ويف هذا اجليل أيضا كانت إدارة املعرفة تسعى جلعل 

  ).134، 2005: جنم عبود جنم. (اعيا وأخالقيا وسياسياتكنولوجيا املعرفة وأنظمة املعلومات موضوعا اجتم
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ويف املستقبل ستوفر نظم احلاسبات املعلومات السياقية الداعمة لعمليات اإلحساس لدى املستخدم اليت 
ا  تتطلب التوضيح املستمر للمجاالت املبهمة من املعرفة ونظم املعلومات واليت سيتم إدراكها يف املستقبل على أ

ا ظاهرة اجتماعية يتم تدعيمها من خالل توجه بني وي الكتساب وإدارة املعرفة، كما ينظر إىل عملية التعلم على أ
  ).135، 2008: رحبي مصطفى عليان. (تعبئة املوارد االجتماعية اليت تعد جزءا من عملية التعلم

 :الجيل الثالث
املستقبل وحماولة معرفة الوجهة اليت ستسلكها إدارة  يتجه اجليل الثالث من إدارة املعرفة حنو التطور والرتكيز على

املعرفة وما ستكون عليه، حيث أنه يف ظل هذا اجليل تكون املعرفة اجليدة هي اليت جتعل التفكري مرن وخالق 
ومبدع حيث تزدهر الصناعات القائمة على املعرفة، وأهم شيء ميكن أن حيدد هلذا اجليل هو ربط املعرفة باألبعاد 

  ).134، 2005: جنم عبود جنم. (تماعية والثقافيةاالج
كما أن اجليل الثالث يؤكد على الربط بني املعرفة واألداء يف كل من النظم االجتماعية حيث وجيعل املعرفة 
حقيقية ال جيب االكتفاء مبا يعرفه فرد واحد ويتصرف يف ضوء هذه املعرفة ألن املعرفة على وجه العموم هلا جوانب 

واجتماعية، وميكن إدراك املعرفة التنظيمية من خالل التغيري يف األنشطة التنظيمية واملمارسات اإلدارية حيث ثقافية 
  .ميكن القول يف هذا االجتاه أن توليد املعرفة يتضمن ثورة اجتماعية

ملعرفة كما أن اجليل الثالث إلدارة املعرفة سيساعد على ضم كل من التعليم التنظيمي وكذا عملية توليد ا
وكنتيجة هلذا سيسعى قادة التنظيمات اليت تعمل الكيفيات املتعلقة بكيفية اإلدارة عن طريق الرقابة املرنة 

  ).136، 2008: رحبي مصطفى عليان. (واملعلومات غري الكاملة
  :استخدامات إدارة المعرفة: تاسعا

ديد من املهام والنشاطات واليت ميكن تضطلع إدارة املعرفة يف حالة استخدامها داخل املنظمات بتنفيذ الع
  )100، 2009: نعيم إبراهيم الظاهر: (واليت تتمثل يف Witzel & Warnerالتطرق إليها من خالل ما جاء به 

وضع خطة البحث والتطوير استنادا على قيم املعرفة لتوليد املعرفة املفقودة واستغالل التجارب واخلربات  -
 .املوجودة

 .هندسة عمليات العمال من خالل وضع توزيع أفضل النشاطات اخلاصة باملعرفةدعم عملية إعادة  -
 .حتليل وإعادة تصميم عملية نقل املعرفة وتبادهلا بني وظائف التشغيل -
موعات املستخدمني من أجل تنفيذ أفضل للمهام املوكلة إىل العمال -  .حتديد االحتياجات التدريبية 
 .بروفيالت األفراد فيما يتعلق مبجاالت املعرفةإجراء املراجعة الدورية لدراسة  -
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إجراء مسح خاص باملعرفة يف بعض دوائر التشغيل من أجل حتديد وظائف املعرفة اليت حباجة إىل اهتمام من  -
 .قبل اإلدارة

 .حتليل أزمات املعرفة وفجوات االتصال واحلد منها -
 .تدوينهاتطوير نظم اخلربة مع التأكيد على ضرورة استنباط املعرفة و  -
م -  .تقييم األفراد وإجراء املراجعات الدورية اخلاصة 
 .رسم خريطة املعرفة -
 .ختطيط وتنظيم إسرتاتيجية نظام اخلربة يف املنظمة -
 .دعم أساليب إدارة اجلودة الشاملة -
 حتديد املنتجات واخلدمات اليت ميكن أن تقدمها املنظمة مستقبال اعتمادا على اخلربة املوجودة يف خمتلف -

 .الدوائر
االت - دف تنفيذ مهام العمل يف خمتلف ا  .التأكد من وجود املعرفة الصحيحة واملستويات االحرتافية الالزمة 
ا العمل -  .حتديد وظائف املعرفة الرئيسية من أجل حتسني عمليات التشغيل، وحتسني الطريقة اليت ينجز 
دف حتديد مواطن إجراء املسوحات اخلاصة باملعرفة يف خمتلف وظائف األع - مال ضمن كل دائرة وذلك 

 .القصور وتوجيه اهتمام اإلدارة إليها
ا ونقلها واستخدامها - دف تسهيل عملية توليد املعرفة وترميزها وخز  .إرساء ثقافة إدارة املعرفة داخل املنظمة 
 .حتديد وتقوية الكفايات الرئيسية -
 .ط املعرفة وتدوينهاتطوير نظم اخلربة مع التأكيد على ضرورة استنبا -
 .انتزاع اخلربة من األشخاص الذين يغادرون املنظمة وتدوين هذه املعرفة -

وهذه االستخدامات املتنوعة واملتعددة إلدارة املعرفة تكون بفعل جمموعة من املربرات واليت ميكن رصدها هي 
  )11، 2009: أمحد اخلطيب، خالد زيغان: (األخرى يف النقاط التالية

احلركية اليت أصبحت متيز بيئة األعمال اليوم، حيث ظهرت األسواق العاملية من جهة، والتقدم  الطبيعة -1
تمع وهو ما  هزين واملستهلكني واملنافسني وا التكنولوجي يف عمليات اإلنتاج، والتغري يف طبيعة العالقات مع ا

بأسلوب إداري فعال يزود املنظمة ميثل تغريات على منظمات العمال حيث أصبح من الضروري التكيف معها 
بالقدرة على حتقيق االستجابة املناسبة ويف الوقت املناسب، وميكنها من تطوير قدرات جديدة تعتمد على تبادل 

 .املعرفة مع مجيع األطراف املتعاملة معها على صعيد البيئة الداخلية أو اخلارجية
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على اقتصاديات العامل، والبىن املؤسسية واألساليب  العوملة وما عكسته هذه الظاهرة من تأثريات خمتلفة -2
اإلدارية واألطر التنظيمية والقانونية ملنظمات األعمال، حيث وحبكم التغري أصبح االقتصاد العاملي كينونة متصلة 

 .احللقات من خالل التجارة بالسلع واخلدمات واالستثمارات واملوارد البشرية واألفكار
على وسائل االتصال احلديثة األمر الذي أفرز ظهور األعمال االلكرتونية حيث ساهم  ظهور الرقمية املعتمدة -3

يف ذلك التقدم التكنولوجي الذي ربط كل العامل بشبكة اتصاالت ولدت سهولة يف عملية الدخول إىل مواقع 
ا  .املنظمات واحلصول على املعلومات املسموح 

أغلب منظمات العمال العربية وباألخص تلك اليت تلقى الدعم  اإلمكانيات املادية والبشرية اليت متتلكها -4
احلكومي املايل والقانوين واإلداري يف تكوين تلك اإلمكانيات لتشجيع املمارسات اإلدارية احلديثة واهلادفة ولو 

 .بصورة متفاوتة بني الدول العربية
  :قوانين إدارة المعرفة: عاشرا

املعرفة ترتكز على جمموعة من القوانني وقد وضح أن هذه القوانني  بأن إدارة )Duning، 2000(لقد أوضح 
  :تتجسد يف التايل

 .املشاركة باملعرفة يف مجيع أطراف املنظمة حبيث تستفيد منها كل الوحدات التنظيمية، وكذا العمال داخلها .1
تقال الفعال للمعرفة وحيد البيئة التنظيمية املتجانسة حيث أن عدم التجانس بطبيعة احلال يقف كعائق أمام االن .2

 .من قيمتها
التفاعل بني املرسل واملستقبل للمعرفة حيث ويف حال وجود خلل أو غموض حول طبيعة املعرفة اليت يتم  .3

 .تبادهلا تصبح املعرفة غري ذي جدوى
ا  اخلارجية، وكذا اخلارجية الداخلية للمعرفة إذ أن املنظمة تستفيد من املعارف اليت-احلركة الداخلية .4 طور

املنظمات األخرى، كما هو احلال يف احلاالت العكسية حيث تستفيد بقية املنظمات من املعارف الداخلية اخلاصة 
 .باملنظمة

وحدة اهلدف من استخدام املعرفة داخل املنظمة إذ أن تشتت األهداف يف التنظيم يعد من بني العوامل  .5
لى املعرفة، حيث تصبح املنظمة غري قادرة على حتديد ما هي املسامهة يف اضمحالله ككل وهذا ما ينطبق أيضا ع

 .املعارف املطلوبة، وحىت مواقعها
عرض القصص والتجارب لتعزيز املشاركة باملعرفة حيث أن هلذه األخرية دورا بالغا يف تكريس قيم املشاركة  .6

، 2009: أمحد اخلطيب، خالد زيغان. (اوتبادل املعارف بني األفراد داخل املنظمة وبني خمتلف الوحدات التنظيمية أيض

10.( 
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  .الواقع العام: متطلبات إدارة المعرفة: إحدى عشر
هناك جمموعة من املتطلبات واملرتكزات اليت تقوم عليها إدارة املعرفة، إذ ال تستقيم دون وجودها، وميكن 

  :دارة اجلزائرية من خالل هذه املتطلباتالتطرق إىل هذه املرتكزات على أن يتم فيما بعد حماولة التطرق إىل واقع اإل
حيث ال ميكن أن تقوم دعائم إدارة املعرفة دون توفر هذه  :توفير البنية التحتية المتمثلة في التكنولوجيا /1

البنية املتمثلة أساسا يف احلواسيب والربجميات املختلفة اخلاصة بذلك على غرار حمركات البحث االلكرتوين وكافة 
رحبي ( .األمور ذات العالقة، وهذا األمر له إشارة بطريقة أو بأخرى إىل تكنولوجيا املعلومات وأنظمة املعلومات

  ).168، 2008: مصطفى عليان
فنجاح أي مشروع إلدارة املعرفة ال بد من استفادة على قاعدة بيانات ومعلومات عصرية وتواكب التطورات 
احلاصلة، حيث أن هذه القاعدة التقنية تعترب ضرورية تضطلع مبهمة تزويد وتبادل املعلومات املختلفة داخل 

ا ميكن أن نبين عليها ما يلزم من خطط وأهداف وطرق تنفيذ التنظيم والقاعدة التكنولوجية هذ ه تستخدم يف كو
ورقابة على التنفيذ األمر الذي يضمن جناح املشروع وإدارته وضمانا لالستفادة من البيانات أفضل استفادة ممكنة، 

  ).55، 2010 :عصام نور الدين. (األمر الذي يضمن جناح تطبيق إدارة املعرفة، ومنه جناح املنظمة ككل
وتعمل هذه البنية التحتية من تكنولوجيا املعلومات مبا حتتويه من قواعد للبيانات ومستودعات على حتقيق 

  :التايل
زيادة قدرة الشركة يف االتصال عرب الشبكات املختلفة وإزالة كل احلدود اجلغرافية اليت قد حتد من فعالية هذا  -1

 .االتصال
ا اليت تسهل عملية اإلنتاج على النحو الذي يريده تعمل على تعميق الرتكيز على   -2 كمية املعلومات وتفصيال

 .طالب اخلدمة أو الزبون
إغناء االتصال مع اجلهات ذات العالقة من خالل االستفادة من لغة اجلسم وتعابري اجلسد ونغمات  -3

 .الصوت
وكفاءة أعلى، وهو ما يتوفر متاما تعمل على حتسني القدرة على ختزين ومعاجلة املعلومات بطريقة أكثر سرعة  -4

 :يف االعتماد على التكنولوجيا، على اعتبار أن تكنولوجيا املعلومات تؤثر يف املنافسة من خالل ثالث طرق هي
 .ميكن أن تغري هيكل الصناعة وتعمل على تغيري قواعد املنافسة  -أ 
 .تستخدم إلجياد ميزة تنافسية مستمرة تزود املنظمة بأسلحة إسرتاتيجية  - ب 
 ).29، 2009: غسان عيسى إبراهيم العمري. (الدخول بأعمال جديدة توفر فرصة لتطوير عمليات املنظمة  -ج 
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ففي هذا الصدد أيضا تعترب التكنولوجيا، وحتديدا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بكل أنواعها وخمتلف 
ا من بني الدوافع األساسية يف متكني املنظمات، وحىت األفراد امل ا من بناء وتوليد املعرفة، تطورا وجودين 

واستخدام خمتلف احللول التكنولوجية لبعض من عناصر بناء وتوليد املعرفة اليت تعترب ظاهرة معاصرة تطورت خالل 
العقود القليلة اليت مضت، واليت تتم يف الغالب عرب االنرتنت والشبكات التكنولوجية األخرى، فالتعاون والتشارك 

ن احللول اليت برزت عرب التطور الذي عرفته املؤمترات واحلوارات واملناقشات على اخلط، وغريها من باملعرفة هي م
  ).121، 2006: عبد الستار العلي وآخرون. (التقنيات األخرى املستخدمة يف هذا االجتاه

ا إدارة املعرفة وحتقق واليت تعترب من أهم الدعائم واملقومات اليت تقوم عليه :توفر الموارد البشرية الالزمة /2
األهداف املوجودة منها، ويطلق على هؤالء األفراد العاملني باملنظمة بأفراد املعرفة الذين يتحملون مسؤولية القيام 

رحبي مصطفى . (بالنشاطات الالزمة لتوليد املعرفة وحفظها وتوزيعها إضافة إىل القيام بالربجميات الالزمة لذات العالقة

  ).168، 2008: عليان
وحني التطرق إىل املوارد البشرية فاألمر ال يقتصر فقط على عمال املعرفة حبيث جيب التطرق أيضا إىل قياديو 
املعرفة نظرا للدور اهلام امللقى على عاتقهم، حبيث جيب أن تتوفر فيهم صفات متعددة حيث جيب امتالكهم لرؤية 

بتكار األسرع وإعادة استخدام املعرفة، وتطوير القدرات واضحة وموقفا ذا قيمة مشاركة املمارسة الفضلى، واال
واملوجودات الفكرية، وأيضا تقدمي إطار عمل سهل مع العمل على إمكانية تطويره، وضرورة اكتشاف الرواد يف 
العمل واستخدام وكالء تغيري وتسهيل شبكة الوصول إىل اخلرباء من خالل تعزيز االتصاالت املمتازة داخليا 

  ).114، 2009: نعيم إبراهيم الظاهر. (وخارجيا
وبالتايل فاملوارد البشرية اليت تتفاعل بصورة مباشرة مع املعرفة يطالب منها أن تكون مبدعة وقادرة على توليد 
املعرفة وتبادهلا مع اآلخرين، خصوصا يف ظل شيوع وتداول استخدام فرق العمل يف إجناز خمتلف املهام التنظيمية، 

ة يتطلب دائما من العاملني يف املنظمة امتالك القدرة على استخدام املعلومات خارج إطار األساليب فعامل املعرف
املعيارية، مما يستوجب امتالك قدرة حتديد املعلومات املطلوبة أوال، مث استخدام تلك املعلومات بشكل دقيق مبا 

تغيري يف حمتوى العمل أو التطوير فيه يتطلب ضرورة خيدم املنظمة، وأيضا فهم نتائج االستخدام يف املقام الثالث فال
مواكبة املوارد البشرية هلذه التطورات واملستجدات البيئية، وعملية خلق املعرفة اجلديدة تعتمد على نوع العالقات 

  ).14، 2009: أمحد اخلطيب، خالد زيغان. (بني األفراد العاملني يف املنظمة وبينهم وبني قادة املنظمة
مت إدارة العمل األمريكية بدراسة مسحت هلا بتحديد سبع مهارات أساسية ينبغي توفرها يف الفرد وقد قا

: كمال عبد احلميد زيتون: (العامل لنجاحه يف ظل عصر املعرفة واملعلومات وميكن ذكر هذه املهارات على النحو التايل

2002 ،148 ،149(  
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حيث جيب على أفراد املنظمة أن يتصفوا بالقدرة على تعريف املشكالت واستخدام  :التفكير الناقد والبناء  -أ 
األدوات املتاحة يف البحث والتحليل ووضع احللول وتطبيقها، وتقييم النتائج وتطوير احللول مع املتغريات املستمرة، 

ق البحث إضافة لفهم احملتوى املعريف وهذا ما حيتاج دائما إىل االنسيابية يف عملية إدارة املشروع وجودة اإلدارة وطر 
 .للمجال الذي يتم فيه العمل

ففي عصر املعرفة واملعلومات جيب أن تساعد مهارات األفراد على الوصول إىل حلول جديدة  :اإلبداع  - ب 
للمشكالت القدمية وإنتاج منتجات جديدة، وخلق طرق جديدة لالتصال وتناقل األفكار حىت تضمن املنظمة 

 .استقرارها وكذا استمرارها
ت املعقدة وتكون مهارات العمل اجلماعي يعد العمل اجلماعي سبيال وحيدا ومهما حلل املشكال :التعاون  -ج 

هي األساس لالستمرار يف عصر املعرفة واملعلومات، ومن هذا املنطلق فالنموذج املعتمد اليوم يف إدارة القوى 
العاملة هو تشكيل فريق عمل متكامل يستطيع كل فرد فيه أن يبدي مالحظاته واقرتاحاته وهذا يكون بصورة فعالة 

 . األدوات والربامج املعلوماتيةمن خالل التحكم يف
أصبحت اإلدارة اليوم تعمل يف عامل متفتح ال حدود جغرافية له ومكانية له،  :فهم التداخالت الثقافية  -د 

حيث أن التنوع البشري اليوم أصبح ميثل أهم خصائص التنظيمات العصرية، لذا فاألفراد العاملون أصبحوا حباجة 
واملعريف، وكذا االختالف السياسي، ومعرفة التداخالت واالختالفات املوجودة  الجتياز حاجز االختالف الثقايف

بني كل هذه املتغريات ألداء العمل بشكل ناجح يف جمتمع ميزته التداخل يف الثقافات واقتصاد عاملي متنامي 
 .يف غاية األمهية وزيادة التخصصية الفنية وهكذا فإن مهارات التعامل مع الثقافات املتداخلة سوف يصبح متطلبا

حيتاج العاملون اليوم يف ظل عصر املعلومات واملعرفة إىل إتقان االتصاالت الفعالة يف عديد  :االتصال  -ه 
االت وملختلف األشخاص وسيحتاج املشتغلون باملعرفة ال خيار الطريقة املناسبة لتوصيل الرسالة االتصالية  ا

ونون مضطرين لالختيار ما بني تقارير، كتب، انرتنت، بريد عادي أو بفعالية وكفاءة قدر املستطاع، وبالتايل سيك
 .بريد الكرتوين وغريها من الوسائل األخرى

فكل فرد يف عصر املعرفة واملعلومات حيتاج إىل االنطالق والتعرف على  :التحكم في استخدام الحواسيب  -و 
على استخدام األدوات القائمة على استخدام  املستويات العالية من الطالقة االلكرتونية أو الرقمية مع القدرة

 .احلاسوب إلجناز املهام وحتقيق النجاح، وليس االكتفاء فقط بتخطي اجلهل واألمية التكنولوجية
حيث أصبح لزاما على العمال االعتماد على أنفسهم يف  :المستقبل الوظيفي وتعلم االعتماد على النفس  -ز 

ح يف احلياة العملية وحتقيق األمن الوظيفي، وهذا نظرا ملا أتاحته تكنولوجيا اكتساب املهارات املطلوبة ألجل النجا 
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ال، فتوجد اآلن على الشبكة فرص كبرية لتنمية وتطوير الكفاءات عن طريق  املعلومات من تسهيالت يف هذا ا
 .برامج تكوينية مصممة حسب احلاجة، وبالتايل االستفادة من االستمرارية يف التعلم والتطوير

يعد اهليكل التنظيمي من املتطلبات األساسية لنجاح أي عمل مبا حيتويه من مفردات قد  :الهيكل التنظيمي /3
تقيد احلرية بالعمل وإطالق اإلبداعات الكامنة لدى املوظفني، األمر الذي يتطلب هيكل تنظيمي مرن يستطيع 

م والعمل حبرية الكتش اف وتوليد املعرفة حيث ميكنها التحكم بكيفية من خالله أفراد املعرفة إطالق إبداعا
ا وختزينها وتعزيزها ومضاعفتها وإعادة استخدامها، ويتعلق أيضا بتحديد  ا وإدار احلصول على املعرفة والتحكم 

إبراهيم اخللوف . (وجتديد اإلجراءات والتسهيالت والوسائل املساعدة وخمتلف العمليات إلدارة املعرفة بصورة فاعلة

  ).85، 2007: لكاويامل
ا املختلفة واليت  فاهليكل التنظيمي التقليدي يعين اخلريطة التنظيمية اليت تتكون من الوحدات التنظيمية مبستويا
ترتبط ببعضها عن طريق خطوط سلطة وقنوات اتصال تعرب عن القوة والسلطة وتوزيعها بشكل مباشر وغري مباشر 

كل التنظيمي إلدارة املعرفة فهو من املفرتض أنه ال يوجد بينه وبني اهليكل أما اهلي. ملكونات اهليكل التنظيمي
التنظيمي التقليدي اختالف كبري حيث ميكن الفرق بينهما هو يف درجة الرتكيب والتعقيد حلجم وكمية املعرفة 

يث تعد املعرفة املتداولة بني خمتلف الوحدات واملستويات التنظيمية وكذلك يف خطوط السلطة وقنوات االتصال ح
هي املعيار احلقيقي للسلطة حيث أن الفلسفة اليت يقوم عليها اهليكل التنظيمي املعريف هو املعرفة وكيفية التعامل 

  ).848، 2012: منال حسن عبد السالم. (األمثل معها فيما خيص توظيفها على حنو أفضل لتحقيق األهداف
: حسن العلواين: (مي واليت قد تكون أكثر مالئمة من بينهاويف هذا الصدد توجد عدة أشكال للهيكل التنظي

2001 ،9(  
حيث يكون فيه نطاق اإلشراف كبري جدا، : Infinitely Flat Organization: الهيكل األفقي المتسع  -أ 

ية ويف هذا النوع من اهلياكل جند أن األوامر ال تأيت من الرئيس إىل املستوى الذي يقع أسفله، بل أن السلطة املركز 
تصبح منبعا للمعلومات ومنسق لالتصاالت أو مستشار جييب عن األسئلة العويصة اليت حتتاج خربة أكثر ويكون 

 .اهلدف من اللجوء إىل املدير هو االستشارة واالطمئنان على سري العمل
هو عبارة عن وحدات خمتلفة هلا مجيعا نفس الدرجة من األمهية ونفس : Network: الهيكل الشبكي  - ب 

املستوى الوظيفي ولكل خربته وختصصه املتميز، وتتبادل االتصال املباشر مع بعضها البعض وتستطيع التشاور حلل 
املشاكل مجاعيا طبقا لنوع املشكلة واخلربات املطلوبة حللها، أي أن الوحدات تعمل بنوع من االستقالل التام 

ر دور املركز على جتميع املعلومات ونقلها من وميكن أن تتصرف يف بعض األحيان كمنظمات مستقلة حيث يقتص
 .وإىل الوحدات وتستطيع االتصال بصورة مباشرة ولكنها تتمتع باستقاللية تامة
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وفيه يتم النظر إىل العميل باعتباره أهم شخص وتصبح  :Inverted Organization: الهياكل المعكوسة  -ج 
 مساندته وتوفري كل احتياجاته وذلك خالفا للشكل نقطة االلتقاء معه على رأس املنظمة، وتسعى املنظمة إىل

 .البريوقراطي الذي يلتقي فيه العميل مع أدىن املستويات التنظيمية
هذه اهلياكل تتميز بصورة أو بأخرى عن اهلياكل التقليدية وبصفة خاصة اهليكل التنظيمي العمودي والذي 

لى قدر كبري من املركزية يف السلطة ويف القرارات مبا تنساب فيه السلطة من أعلى إىل أسفل يف شكل جامد وهو ع
ينتج عنه االختناق الذي قد يصيب خمتلف العمليات املعرفية وأيضا العملية االتصالية برمتها، إضافة إىل أن مجود 

  .هذا النوع من اهلياكل حيول بني الفرد واإلبداع يف املنظمة
املوجودة بني الثقافة التنظيمية وإدارة املعرفة من خالل املداخل الثقافية تتجسد العالقة : الثقافة التنظيمية /4

والسلوكية املفسرة إلدارة املعرفة واليت تقوم على جمموعة من االفرتاضات أمهها حاجة السلوكيات والثقافة التنظيمية 
ما يقوم هذا املدخل أيضا على إىل التغيري املستمر بصفة ضرورية ويف البيئات املعتمدة بكثافة على املعلومات، ك

إمكانية تغيري السلوكيات والثقافة التنظيمية، ولكن مداخل وتكنولوجيا حل املشكالت املرتبطة بإدارة املعرفة قد 
  .تكون ثابتة وفعالة مما يتطلب رؤى جتريبية حلل املشكالت وهو ما يستدعي استشارة نظريات السلوك التنظيمي

اوتعرف ثقافة املنظمة يف ا تقاسم القيم واملعايري والتصورات بني خمتلف الفاعلني داخل التنظيم : "لعادة على أ
  ).8، 2007: بشري حممد." (وعالقة هذا األخري باحمليط، أي أن التنظيم يفرض نظامه الثقايف على كافة أعضائه

حىت على صعيد املنظمة، هذا وتكتسي الثقافة التنظيمية بصورة عامة أمهية بالغة سواء على صعيد الفرد أو 
  )158، 2009: بالل خلف السكارنة: (وميكن رصد هذه األمهية يف النقاط التالية

الثقافة التنظيمية تعمل على جعل سلوك األفراد ضمن شروطها وخصائصها، حيث أن اخلروج أو االعتداء  .1
جابه بالرفض حيث يصبح دورها مبثابة على أحد البنود املكونة للثقافة التنظيمية أو العمل يف االجتاه املعاكس سي

 .املقاوم لكل من حياول تغيري أوضاع األفراد يف املنظمات من وضع آلخر
ثقافة املنظمة تشكل إطارا مرجعيا يقوم األفراد يف ضوئه بتفسري خمتلف األحداث واألنشطة فهي تعمل على  .2

 .يف حميط عملهمتوسيع أفق ومدارك األفراد العاملني حول خمتلف األحداث الواقعة 
الثقافة التنظيمية تساعد يف التنبؤ سلوك األفراد واجلماعات حيث أنه دون الرجوع إىل الثقافة اليت ينتمي إليها  .3

 .الفرد يصعب التنبؤ بسلوكه الذي ينتهجه يف مكان العمل
حيث تعترب ثقافة فالثقافة التنظيمية تعكس املعايري واملعتقدات اليت تعمل على إرشاد سلوك أعضاء املنظمة، 

املنظمة مبثابة املمكن واملنشط اهلام إلدارة املعرفة ففي هذا الصدد تؤكد دراسة مسحية متت على جمموعة من 
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الشركات األمريكية تبني أن التحديات األكثر أمهية واليت تواجه املنظمات عند تبين وتطبيق إدارة املعرفة تشمل ما 
  )113، 2010: خضر مصباح إمساعيل طيطي: (يلي

 .املوظفني يف املنظمة ال ميلكون الوقت الكايف من أجل إدارة املعرفة -1
 .إن ثقافة املنظمة احلالية ال تعمل على تشجيع إدارة املعرفة -2
 .هناك فهم غري مناسب إلدارة املعرفة ولفوائدها للمنظمة -3
 .عدم القدرة على قياس الفوائد املالية من غدارة املعرفة بشكل عملي ملموس -4

وثقافة املنظمة تضمن كذلك فهما جيدا لقيمة التطبيق العملي إلدارة املعرفة كما تقدم الدعم اإلداري هلا حيث 
  .تعمل على متكني مشاركة املعرفة وتشجيع التواصل بني املوظفني من أجل خمتلف عمليات املعرفة ووظائفها

لق واالبتكار دورا هاما يف اكتشاف وتشجيع وتلعب أيضا يف هذا اإلطار القيم اإلجيابية املدعمة لعملية اخل
مصادر اإلبداع لدى األفراد وختلق جوا من الثقة واالعتزاز باالنتماء للمنظمة وبالتايل تفريغ شحنة العطاء والبذل 
لصاحل املنظمة، كما ترسخ أيضا ثقافة املنظمة تقارب األفراد مع بعضهم البعض األمر الذي يتيح فرصة تقاسم 

ينهم بدل ختزينها وعدم االستفادة منها، كما أن عمليات احلفز والتشجيع اليت تسلكها املنظمة إزاء أي املعرفة ب
  .جديد فيها أو أي مبادرة تعترب أيضا يف صميم الثقافة التنظيمية

وعلى ثقافة املنظمة العمل على تشجيع التشارك يف املعرفة والتخلص من كل األسباب اليت حتول دون توليد 
ا مبا يفي املنظمة كون أن الثقافة األف راد للمعرفة وجتعلهم مرتددين حول ذلك، وجتعلهم يشاركون فيها ويستخدمو

تؤثر يف السلوكات اليت تعترب أساسية من أجل توليد املعرفة والتشارك فيها، وجيري تسخري ثقافة املنظمة لصاحل 
  )106، 2008: انرحبي مصطفى علي: (إدارة املعرفة من خالل الطرق التالية

ا .1  .تكوين افرتاضات حول ماهية املعرفة وحول املعرفة الواجب إدار
حتديد العالقة بني املعرفة الفردية وبني املعرفة املنظمية، أي من هو الشخص الذي يتوقع أن يكون مالكا  .2

ا  .للمعرفة، ومن الشخص الذي جيب أن يشرتك فيها، ومن الشخص الذي يستطيع خز
 .للتفاعل االجتماعي حتدد كيفية استخدام املعرفة يف مواقف وظروف معينة إجياد بيئة .3
 .صوغ وتشكيل العملية اليت يتم من خالهلا توليد املعرفة، والتحقق من صحتها وتوزيعها يف أحناء املنظمة .4

ومشاركة  وميكن تسليط املزيد من الضوء على هذه الطرق اليت تؤثر فيها الثقافة التنظيمية يف سلوكيات إجياد
  :واستخدام املعرفة يف املنظمات من خالل األفكار التالية

إن ثقافة المنظمة هي التي تضع االفتراضات األساسية بشأن ماهية المعرفة التي تعتبر مهمة ومفيدة   -أ 
حيث توجد يف هذا الصدد العديد من التصرفات اليت ميكن للمديرين حتديدا  :وذات عالقة بما تقدمه المنظمة
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م يف ضوء افرتاضات بشأن إجياد ومشاركة القيا ا لكي يتعرفوا على كيفية وضع الثقافة السائدة يف منظما م 
 :واستخدام املعرفة وتتجسد يف التايل

ف املدير على كيفية وضع ثقافة املنظمة لألولويات اليت تدعم أو تتجاهل عمليات إجياد ومشاركة ضرورة تعر  -
 .ية معينةاملعرفة املرتبطة بنشاط أو عمل

 .أن حيدد السلوكيات اليت تعرب عن جمموعة معينة من أنشطة بناء املعرفة اليت تعترب حرجة للمنظمة -
أن يوضح ما هي األعراف واملمارسات السائدة حاليا اليت ميكن أن تكون معوقا للسلوكيات اجلديدة املطلوبة،  -

لتدعيم السلوكيات املطلوبة وكيف ميكن االستفادة وأن حيدد إذا كان من املمكن تغيري هذه األعراف واملمارسات 
 .منها

حيث أن الثقافة حتتوي على  :إن ثقافة المنظمة تتوسط العالقة بين المعرفة الفردية والمعرفة التنظيمية  - ب 
األعراف والقواعد الضرورية لتوزيع املعرفة من الفاعلني يف املنظمة حيث أن الثقافة حتدد أي معرفة تنتمي إىل 

مة وما هي املعارف اليت تبقى حتت سيطرة الفرد أو الوحدة التنظيمية، وهناك العديد من التصرفات اليت ميكن املنظ
ا واليت تتجسد يف النقاط التالية  :للمديرين القيام 

 .إدارة املعرفة يف تغيري اجتاهات األفراد حنو ملكية املعرفة أن يأخذ املدير يف االعتبار كيف تسهم إسرتاتيجية -
 .أن حيدد املدير إىل أي مدى تقوم الثقافة احلالية بتدعيم أو جتاهل عملية إعادة توزيع املعرفة -
أن حيدد املدير السلوكيات اجلديدة اليت ميكن أن تعزز مفهوم التحول من تقدير املعرفة الفردية إىل تقدير املعرفة  -

 .اجلماعية
فالثقافة التنظيمية تضع يف الغالب القواعد بشأن ما  :إن ثقافة المنظمة تخلق سياقا للتفاعالت االجتماعية  -ج 

هو مقبول وما هو مرفوض من السلوكيات داخل املنظمة، كما حتدد أمناط التفاعالت االجتماعية املؤثرة يف 
عمليات املعرفة من خلق ومشاركة واستخدام، وميكن لإلدارة أن توجد السياقات املناسبة للتفاعالت االجتماعية 

 :لتايلمن خالل ا
 .حتديد األعراف واملمارسات اليت تعترب معرفة ملناقشة املوضوعات احلساسة -
 .تقدمي دليل واضح يبني أن اإلدارة العليا متاحة وميكن مناقشتها والتحاور معها يف أي موضوع -
 .حتديد األعراف واملمارسات املشجعة للتفاعالت املستمرة بني األفراد -
 .تقدمي حلول مجاعية للمشكالت -
احلصول على املعرفة واخلربة املتاحة لدى الوحدات التنظيمية األخرى بدال من إعادة اخرتاع العجلة والتعلم من  -

 .اخلطاء السابقة
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إذ أن الفائدة النهائية من املعرفة تتجسد  :إن الثقافة تشكل عمليات إيجاد والحصول على معرفة جديدة  -د 
إىل تصرفات فعلية حيث يتم احلصول عليها من البيئة اخلارجية،  حينما تؤثر يف عملية صنع القرار ويتم ترمجتها

 :وميكن لإلدارة إجياد مثل هذه الثقافة من خالل النقاط التالية
ومهم للمنظمة وفتح قنوات حوار بني الوحدات واملستويات التنظيمية  املناقشة املكثفة لكل ما هو إسرتاتيجي -

 .وحدات التنظيميةاملختلفة والسماح بالصدام البناء بني ال
تشجيع مستويات عالية من املشاركة يف عمليات مناقشة املعرفة اجلديدة وكيفية مشاركتها وتوظيفها عرب  -

 .الوحدات التنظيمية املختلفة مع تسيري عملية مسامهة مجيع األفراد عرب الوحدات واملستويات التنظيمية املختلفة
واملعتقدات السائدة اليت تسببت يف النجاح السابق للمنظمة حيث التوصل إىل طرق لتحدي االفرتاضات املالية  -

ا عملها من وقت آلخر وجيب أن تواجه القيادة هذا  جيب أن تعيد املنظمات التفكري يف الطريقة اليت تؤدي 
التحدي الصعب، فما كان سببا يف جناح املنظمة يف املاضي قد يكون أحد عوامل فشلها يف املستقبل، ولذلك 

حتدي االفرتاضات واملفاهيم واملعتقدات األساسية السائدة يف املنظمة حىت ميكن اخلروج إىل آفاق جديدة من  جيب
 ).2009: علي عبد اهلادي مسلم. (اإلبداع واالبتكار

أن خطوات توليد املعرفة تعتمد كثريا  Von Krogh" فون كروف"وخبصوص توليد املعرفة يف املنظمة فقد أوضح 
  :على العوامل الثقافية التالية

 .Mutual Trustالثقافة املتبادلة  -
 .Active Empathyالتعاطف الفعال مع اآلخرين  -
 .Access to helpتوفري املساعدة لآلخرين  -
 .وهذا عند تطبيق حلول مبتكرة بصورة خاطئة Leniency in judgmentاملعرفة يف احلكم  -
واليت تتضمن إبداء أعضاء املنظمة آلرائهم وتقدمي وجهات نظر حقيقية ألجل مساعدة  Courageالشجاعة  -

 ).12، 2009: عبد اهللا الوقداين. (بعضهم البعض
  :الواقع المحلي: متطلبات إدارة المعرفة: اثنى عشر

م إدارة للمعرفة يف اإلدارات سيتم من خالل هذه النقطة التطرق إىل الواقع اجلزائري فيما خيص متطلبات قيا
والتنظيمات اجلزائرية من خالل بعض اإلحصائيات املتوفرة وكذا من خالل تسليط الضوء على واقع اإلدارة اجلزائرية 

  .بصفة عامة، وقبل هذا جيب التوقف عند واقع اإلدارة العربية
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  :واقع اإلدارة العربية -1
تتعلق إحدامها بالصفات العامة لإلدارة العربية وأهم جوانبها يسعى هذا العنصر إىل الوقوف عند زاويتني 

السلبية اليت تقف دون مواكبة التطور العاملي احلاصل وال على حتقيق التنمية املنشودة يف الكثري من الدول العربية 
عقبات، وهذا ليس على وجه التعميم ألن هناك الكثري من اإلدارات العربية اليت استطاعت القفز على بعض ال

ا منغمسة يف جمتمع متميز له مساته اخلاصة   .مرورا أيضا بالعراقيل املوجودة يف اإلدارة اجلزائرية كو
  .أما الزاوية الثانية فتتعلق بواقع هذه اإلدارات من خالل املتطلبات اليت تستلزمها إدارة املعرفة

  :المميزات العامة لإلدارة العربية -2
عة من اخلصائص والعراقيل اليت جيب العمل على تفاديها لتصبح اإلدارة العربية قادرة تنفرد اإلدارة العربية مبجمو 

على مواكبة التطور احلاصل على مستوى إدارات الدول املتفوقة إداريا، وميكن تقدمي أهم مالمح اإلدارة العربية من 
  )225، 1976: سعيد يس عامر: (يفخالل النقاط التالية واليت اقرتحها األستاذ الدكتور علي السلمي واملتمثلة 

 .االحنصار يف داخل املنظمة وضعف التفاعل مع البيئة اخلارجية -
 .االكتفاء احمللي بالدرجة األوىل وضعف التوجه حنو العاملية -
 .قصر املدى الزمين للتخطيط والقرار اإلداري -
 .االرتباط باملفاهيم التقليدية إىل حد كبري -
 .التقولب والنمطية -
 .ه التسويقي السليمضعف التوج -
 .ضعف االستفادة من التكنولوجيا احلديثة خصوصا تكنولوجيا املعلومات -
 .ضعف األساس العلمي للقرار اإلداري -
 .التمسك باهلياكل اجلامدة -
 .ضعف الدافع إىل التغيري -
 .ضعف الثقة يف االستفادة من املورد البشري -

وال تزال تطبع األداء العريب على مستوى اإلدارة، كما ميكن أيضا إضافة بعض النقاط األخرى اليت طبعت 
  :وهذه النقاط معربة أيضا عن واقع حال هذه اإلدارة يف البلدان العربية، وميكنها ذكرها فيما يلي

أصبحت اإلدارة العربية امتدادا لبعض التشكيالت احلزبية اليت تسعى إىل حتقيق وحتصيل مكاسب سياسوية  -
ا والذي يفرتض أن تقوم به خدمة للصاحل العام ضيقة وذلك على حساب الدور  .املنوط 
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البطء الشديد الذي يالزم العمل اإلداري وعدم السرعة يف التنفيذ خصوصا وأن املعلومات اليت يتم االعتماد  -
عليها مربوطة بالعامل الزمين فقد تفقد مصداقيتها وتصبح غري مفيدة وال جمدية وهو األمر الذي تنجر عنه عواقب 

 .وخيمة
ضعف التنسيق مع خمتلف املصاحل واإلدارات األخرى اليت هلا عالقة مع بعضها البعض األمر الذي يعرقل  -

ا ويرهن مصاحل املواطنني  .اخلدمات 
أما اإلدارة اجلزائرية فال خيتلف حاهلا عن بقية اإلدارات العربية األخرى ولكنها تزيد عليها ببعض السمات اليت 

تمع اجلزائري، وكذلك من خالل خضوعها لسيطرة االستعمار الفرنسي، وميكن تلخيص تنطلق من خصوصية  ا
  :هذه السمات يف النقاط التايل

فهناك حتمية لالعتماد على اجلهاز اإلداري احلكومي، وقد بدأت  :تضخم عدد العاملين في اإلدارة العامة  -أ 
إسرتاتيجية إغراق اإلدارة اجلزائرية باملوظفني بعد خروج االستعمار الفرنسي حيث فتحت الدولة اجلزائرية الباب 

 .على مصرعيه للمواطن اجلزائري لالخنراط يف هذا اجلهاز مبا يف ذلك الذين ال حيسنون الكتابة
وهذه النقطة تشرتك فيها مع عدة إدارات عربية أخرى ومن أهم املظاهر : ظاهرة التسيب البشري انتشار  - ب 

اليت ميكن تسجيلها يف هذا الصدد انعدام الشعور باملسؤولية، والرتاخي يف أداء الوجبات واالجتار بالوظيفة، 
طة األمر الذي ينجر عنه جو من واستغالل السلطة اإلدارية لتحقيق أغراض شخصية، إضافة إىل االحنراف بالسل

 .الال ثقة بني اإلدارة واملواطن
وهذا يعزي لتدين الوضع االجتماعي واملادي للموظف  :قلق العاملين باإلدارة على مستقبلهم الوظيفي  -ج 

 .األمر الذي يؤثر بصورة سلبية على األداء املهين ويولد ظواهر أخرى وسلوكيات أقل ما ميكن وصفها بأنه مرضية
حيث يظهر جليا أن الكثري من املوظفني ال يتقيدون  :التزام الموظف بتكريس نفسه للعمل الوظيفي عدم  -د 

بالدوام الرمسي من خالل عدم التقيد مبواعيد الدخول واخلروج، وكذلك اجلمع بني الوظيفي األصلية ووظيفة اخرى 
ة اإلدارة اليت ينتمي إليها ناهيك عن يف القطاع اخلاص حىت حيول املنصب األساسي وكأنه ثانوي وبالتايل عرقل

التحايل احلاصل عن طريق العطل املرضية من دون سبب األمر الذي يعطل مصاحل املواطن، ويساهم يف تراكم 
 .األعباء

وذلك باستعمال بعض التربيرات الواهية من خالل تصوير بعض  :عدم التزام الموظف بالشرعية القانونية  -ه 
ا بريوق راطية باملفهوم السليب للمصطلح وقد ساهم يف هذا الوضع اجلمود الفكري والتطبيق اإلجراءات على أ

احلريف للقوانني دون حماولة إعادة صياغتها مبا يتماشى مع املستجدات فهناك الكثري من القوانني اليت جتاوزها الزمن 
 .ما زالت سارية املفعول دون إجياد البديل هلا
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أن املبدأ السائد هو عدم االكرتاث للسلطة اهلرمية كون أن الكثري من  حيث :انعدام الطاعة التسلسلية  -و 
، 2007: علي غريب وآخرون. (املوظفني يشغلون املناصب بصور غري قانونية األمر الذي يولد الفوضى داخل اإلدارة

21.( 
اجلزائرية واليت تتجسد وميكن أيضا إضافة بعض الظواهر والسلوكيات اليت ما زالت تعرقل األداء الفعال لإلدارة 

  :فيما يلي
األساليب الغري موضوعية يف سياسات املوارد البشرية واليت منها سياسات التوظيف حيث ال ختضع هذه  -

السياسات ألدىن االعتبارات وتتدخل فيها معايري ال عالقة هلا مبتطلبات شاغل الوظيفة مما يؤثر على أداء اإلدارة 
 .املوظف يف مزاولة مهامهطيلة املدة اليت يقضيها هذا 

ضعف تكوين اإلداريني خاصة من الذين يشغلون مناصب املسؤولية وصنع القرار ذلك أن املعاهد ومدارس  -
ا تضطلع مبهمة التكوين يف بعض التخصصات اإلدارية اليت تركز غالبيتها على  التكوين احلالية غري كافية كما أ

رى، كما أن بقية األفراد الذين يشغلون املناصب اإلدارية هم إما ختصصات اإلدارة العامة وبعض الفروع األخ
 .خرجيي معاهد احلقوق أو العلوم االقتصادية

سيطرة املدخل القانوين وهو احد املداخل القائمة يف اإلدارة على التوجه اإلداري والذي يبقى أنه يتميز بالسعي  -
ت غري جمدية وال تتماشى مع الواقع كما أن هذا املدخل ال للتطبيق احلريف واجلاف للنصوص القانونية حىت وإن كان

 .يرتك أي جمال لإلبداع
حماولة تطبيق بعض النماذج اإلدارية املستوردة من بيئات وجمتمعات مغايرة وحماولة تطبيقها حبذافرها دون مراعاة  -

تمع اجلزائري وهو املر الذي حدث مع خمتلف أمناط التسيري اليت مرت  ا املنظمات اجلزائرية خصوصيات ا
 .خاصة الصناعية األمر الذي ولد عدم قدرة املوظف والعامل على استيعاب ومواكبة هذه التغريات

غياب التكوين املستمر للموظف واالعتماد على إكسابه بعض املهارات فقط واليت ال تتماشى يف الكثري من  -
على ما توصلت إليه اإلدارة يف العامل املتقدم حيث أن األحيان مع التغريات احلاصلة األمر الذي جيعله بعيدا 

 .الكثري من املوظفني يفتقدون ملبادئ التعامل مع احلاسوب يف عصر قد جتاوز األساليب التقليدية
بعد هذه الصورة للواقع العام لإلدارة يف اجلزائر سوف يتم التطرق إىل واقعها يف ظل متطلبات إدارة املعرفة، 

  :تسم هذا الواقع من خالل القضايا التاليةحيث ميكن أن ير 
  :البنية التكنولوجية /1

ال خيتلف اثنان حول أن العصر الذي سبق عصر املعلومات واملعرفة قد مسي بعصر التكنولوجيا واليت تعرف يف 
ا ا على أ لتنظيمية واإلدارية جمموعة املعارف واخلربة املرتاكمة واملتاحة واألدوات والوسائل املادية وا: "أحد تعريفا
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اليت يستخدمها اإلنسان يف أداء عمل ما أو وظيفة ما يف جمال حياته اليومية إلشباع احلاجات املادية واملعنوية 
تمع   ).15، 1990: حممود علم الدين. (سواء على مستوى الفرد أو ا

رأسي القائم على حتويل البحوث وكما هو معلوم أن عملية نقل التكنولوجيا تتم بصورتني إما عن طريق النقل ال
واالكتشافات النظرية وجتسيدها بصورة فعلية وميدانية، أما الصورة الثانية فيتم وفقها نقل التكنولوجيا بصورة أفقية 
ويعين القيام بعملية استريادها جاهزة دون املسامهة يف صناعتها وإنتاجها، وبالتايل انتظار ما جيود به األخر الذي 

  .الحتكار هذه االجنازات ومن مث استغالهلا يف أغراض أخرىيسعى دوما 
ا دول ال تنتج  ا تعتمد على الصورة الثانية من الصور النقل هذه، حيث أ وواقع حال الدول العربية يبني بأ

د التكنولوجيا وتسعى إىل استريادها ومن مث العمل على توظيفها حيث ال يزال اللبس حييط مبوضوع التكنولوجيا عن
من الضروري تكرار : "العرب وذلك من خالل اخللط املستمر بينها وبني العلم ويف هذا الصدد يقول انطنيوس كرم

القول بأن العرب مل يكونوا النظرة الصحيحة إىل مسألة التكنولوجيا وإىل إمكانية نقلها قبل التوصل إىل مرحلة 
ا عبارة عن انتقال اآلالت واملعدات من العامل الصناعي  ابتكارها حمليا، فال تزال نظرة العرب إىل التكنولوجيا بأ

  ).148، 1982: انطونيوس كرم. (املتقدم مع اخلرباء والفنيني إىل األقطار العربية
وعلى ما يبدو فإن الدول العربية ماضية يف سبيل االستفادة من التكنولوجيا خصوصا تكنولوجيا املعلومات، 

قطعت : "هذا الطرح 2009خصوصا الدول ذات الدخل القومي املرتفع، حيث يعزز التقرير العريب للمعرفة للعام 
واالتصاالت، وخباصة يف البىن األساسية اليت الدول العربية شوطا ال بأس به على معظم حماور تقنيات املعلومات 

 2008واصلت االستثمار فيها وسجلت تطورا يف األداء التقين فإن التطور املرصود يف مجيع مناطق العامل عام 
فجاءت أربع بلدان عربية ضمن قائمة الدول اخلمسني األكثر جاهزية الستثمار تقنيات املعلومات واالتصاالت  

اإلمارات العربية املتحدة وقطر والبحرين والكويت، حيث احتلت : ل التعاون اخلليجي وهيكانت مجيعها من دو 
  ).127، 2009: تقرير املعرفة العريب. (50و 39و 37و 28هذه الدول على التوايل املراتب 

ت ولكن هذا ال يعترب مربرا كافيا إلبراز بأن الدول العربية بأفضل حال فيما تعلق بتكنولوجيا االتصاال
واملعلومات ذلك وأن الكثري من الدول ال تتوفر على مصادر الدخل املناسبة ألجل تنشيط البنية التحتية هلذه 
التكنولوجيات، وال حىت إىل عملية استرياد التكنولوجيا األمر الذي حيتم عليها التعامل مع تصريف أمورها اإلدارية 

  .زايا اليت تقدمها إدارة املعرفةبصورة تقليدية بعيدة كل البعد عن االستفادة من امل
والوضع يف اجلزائر ليس باألفضل مبا هو عليه من بقية الدول العربية حيث تبقى من بني الدول على الصعيد 
العريب اليت يقل فيها انتشار احلواسيب اليت متثل أهم دعامة إلدارة املعرفة وهو ما جيعلها جمربة على ضرورة مواكبة 

متها اإلدارية من خالل الرفع من وترية تعميم اإلعالم اآليل وحاسباته واستخدامها يف كل تطوير وعصرنة منظو 
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ا مل تتمكن من  اإلدارات، حيث أن اجلزائر وبالرغم من تسجيلها أرقاما إجيابية على مستوى الدخل القومي إّال أ
ا وهذ ا ما مت مقارنتها خصوصا بدول الوصول إىل مصاف الدول ذات االنتشار املتوسط على األقل للحواسيب 

اجلوار مثل تونس واملغرب ومصر، غري أن الدولة اجلزائرية تسعى إىل بذل املزيد من اجلهود يف سبيل القيام 
ا الدولة وذلك من خالل حماولة التكتل  بالتحسينات والتطويرات الالزمة ألجل بلوغ األهداف التنموية اليت سطر

ا، وعلى الرغم من هذا النقص امللحوظ مع الدول املتقدمة يف هذا ا ا واالستفادة من خربا ال قصد االحتكاك 
ا رائدة يف جمال استخدام التكنولوجيا  -يف استخدام التكنولوجيا إّال أن بعض املنظمات اليت ميكن أن توصف بأ

نولوجية متميزة، لكن حيث حضيت بتوفري بنية تك" سنة دون أوراق"فقد استطاعت محل شعار  -على قلة عددها
ا قد وصلت إىل توفري كل ما حتتاجه وتتطلبه إدارة املعرفة ألن إدارة املعرفة ليست قائمة  هذا ال يعين بالضرورة بأ

  .فقط على البنية التكنولوجية فحسب
وما يالحظ أيضا على الناحية التكنولوجية يف الدول العربية بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصة هو تركز 

حيث جند بأن الكثافة . ستخدام التكنولوجيا ومنها تكنولوجيا املعلومات يف قطاعات حمددة دون غريهاا
التكنولوجية العالية ترتكز يف قطاعات النفط واحملروقات وكذا القطاع العسكري مما حيرم قطاعات أخرى وجيعلها 

  .علوماتعاجزة عن مواكبة التطور يف البىن التحتية لتكنولوجيا االتصال وامل
  :الموارد البشرية /2

تعترب كل من املعدات والربجميات أو بصفة عامة تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات مبثابة اجلسد من دون روح 
ا ال تعمل وحدها بل هناك من يعمل على تشغيلها واستغالهلا، ومتثل اإلمكانيات واملوارد البشرية املؤهلة  ذلك أ

أن األفراد هم صانعوا املعرفة ولذا وجب االستثمار فيهم بصورة امثل والعمل على روح هذا اجلسد وباعتبار 
تطويرهم فكريا، فلم تعد املنظمات اليوم تعتمد على قدرات عادية ألفراد عاديني با جيب أن تستقطب أفضل 

النظر يف معايري العمالة اليت تساهم يف خلق املعرفة للمنظمة واحلفاظ عليها وتطويرها، فوجب بالتايل إعادة 
االستقطاب بالنسبة للمنظمات واحلكومات على حد سواء فلم يعد التوظيف اليوم يتم وفق املعايري اإلدارية 
م يقومون بتحريك عجلة  التقليدية فحسب، بل ال بد من البحث عن أفضل األفراد لشغل املناصب باعتبار أ

ن والباحثون يف جمال التنمية أن مصدر إنتاج القيم املضافة هو املعرفة يف املنظمة، وقد أكد يف هذا الصدد املفكرو 
  .العقل أو اخلربة البشرية ذات املواصفات والقدرات النوعية

ولعل من أبرز املعوقات اليت تقف أمام اإلدارات العربية قاطبة هي هجرة األدمغة أو ما يسمى بالنقل العكسي 
نهم دوهلم األصلية خصوصا من الناحية املعرفية وتسخريها خدمة للتكنولوجيا واملعارف فبدال من أن تستفيد م

ا تستفيد منهم دوال أخرى نتيجة لالمتيازات اليت تقدمها هذه الدول واليت  م ومشاريع التنمية والتطوير  لبلدا
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ات تتاح هلم يف دوهلم األصلية، ناهيك عن التكاليف اليت ختسرها هذه الدول ألجل تكوين وتعليم هذه الفئ
 %73ومصر  %87احلساسة واإلسرتاتيجية فقد بلغت على سبيل املثال نسبة هجرة الكفاءات العربية يف اجلزائر 

  .وقد هاجروا كلهم بعد حتصيلهم اجلامعي %68وقد بلغت يف املغرب األقصى 
املوارد وليست هجرة الدمغة هي العائق الوحيد يف هذا الصدد هي وحدها اليت تعيق الريادة على مستوى 

البشرية اليت حتتاج إليها إدارة املعرفة حيث معاهد التكوين واجلامعات يف الكثري من األقطار العربية قد تناقص 
دورها يف التكوين ألسباب أو ألخرى حيث أصبحت الكثري من الدول تتباهى باألعداد الكبرية خلرجيي هذه 

ات، ناهيك عن أن امليزانيات املخصصة عربيا ألجل تطوير املعاهد حىت خلقت أزمة أخرى متمثلة يف بطالة اإلطار 
البحوث اإلسرتاتيجية واالستفادة منها على غرار بقية دول العامل تكاد تكون خجولة جدا مقارنة مبا يتم صرفه يف 

  .أمور أخرى
جرة الكفاءات ال تبعث إطالقا على  ومرة أخرى فاجلزائر ال تشكل االستثناء عربيا حيث أن األرقام املتعلقة 

طبيب جزائري من أصل  7000االرتياح حيث أن اإلحصائيات يف هذا الباب مقلقة للغاية إذ يوجد حوايل 
من جمموع أساتذة معهد الرياضيات باجلزائر  %70طبيب أجنيب ميارسون الطب يف فرنسا، وقد هاجر  10000

  ).41، 2007: تقرير السكان والتنمية. (خالل العقود اخلرية
أن ميزانية البحث العلمي اليت ختصصها الدولة سنويا من امليزانية العامة قليلة جدا وال تفي بالغرض كما 

فحىت املعاهد املتخصصة يف . املطلوب، ناهيك عن منط التكوين املتبع والذي أخذ وجه كمية على حساب النوعية
ا لإلدارة واليت خترجت منها جل إطارات تكوين اإلداريني تكاد تكون مقتصرة على معهد واحد هو املدرسة العلي

الدولة وهي تركز يف تكوينها على اإلدارة العامة إىل جانب بعض الفروع اإلدارية األخرى، أما بقية اإلطارات اليت 
تشتغل باإلدارة فهي خرجية معاهد جامعية خمتلفة غالبيتها من معاهد احلقوق أو االقتصاد وحىت سياسات 

ماسة إىل إعادة مراجعة جلعلها تتماشى مع املتطلبات احلالية اليت حتتاج إليها إدارة  التوظيف أصبحت حباجة
  .املعرفة

  :الهيكل التنظيمي /3
يعد البناء التنظيمي مبثابة اهليكل الرمسي للعالقات بني الوظائف والعمال، ويتضمن هذا اهليكل عددا من 

، السلوك التنظيمي، التغري، الصراع، لذلك يكون البناء االتصال، الرقابة، األهداف، القواعد: املتغريات مثل
م الوظيفية واجتاهات انسياب السلطة  التنظيمي عبارة عن أسلوب توزيع األفراد بني العمال وحتديد عالقا

  ).177، 2007: علي غريب وآخرون. (واملسؤولية
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ا يوفره من أجواء قد حتد أو تزيد يف كما أن اهليكل التنظيمي يعد متطلبا أساسيا لنجاح أي عمل أو منظمة مل
حرية العمل وبالتايل الزيادة يف حتفيز العمال على اإلبداع، حيث كلما زادت مرونة اهليكل التنظيمي كلما زاد معه 
وترية اإلبداع واالبتكار وهو الشيء الذي يضمن ظهور اخلربات املوجودة لدى أفراد املعرفة وإنتاج معارف جديدة 

ا تقضي على روح تكون ذخرا لل منظمة، حيث أن اهلياكل التنظيمية اجلافة ال تسمح بظهور مبدعني كما أ
  .املبادرة وحب التطوير

متيل أغلب املنظمات العربية إىل الرتكيز على اهلياكل التنظيمية التقليدية وعلى رأسها اهليكل التنظيمي الرأسي 
مبتعدا بصورة أو بأخرى على املرونة واملر ال خيتلف كثريا يف الذي يتصف دوما جبانب كبري من االستقرار والثبات 

اجلزائر اليت يسيطر عليها أيضا هذا النوع من اهلياكل والذي يبقى من أهم سلبياته اختناق العملية االتصالية مما 
ا بني خمتلف الوحدات واملستويات التنظيمية، واألمر نفسه بالنس بة للمعرفة يعيق حرية تدفق املعلومات وانسيا

حيث ال يتم تقامسها بني األفراد على النمو املطلوب، وعلى يشجع على إنتاج معارف أخرى جديدة، كما أن 
ا   .املنظمات اجلزائرية عرفت نوعا من الال استقرار نتيجة للتعاقب املستمر يف مناذج التسيري املختلفة اليت مرت 

  :ثقافة المنظمة /4
يم اإلجيابية املدعمة لعملية اخللق واالبتكار للمنظمة دورا هاما يف اكتشاف حيث تلعب يف هذا الصدد الق

وتشجيع مصادر اإلبداع لدى األفراد وختلق جوا من الثقة واالعتزاز باالنتماء للمنظمة وبالتايل العمل على تفريغ 
مة يتجسد أكثر يف تقارب خمزون وشحنة البذل والعطاء لصاحل املنظمة من قبل أفرادها،كما أن ترسيخ ثقافة املنظ

أفرادها مع بعضهم البعض مبا يتيح هلم فرصة تقاسم املعرفة بينهم بدل االكتفاء بتخزينها فقط، كما أن لعمليات 
احلفز والتشجيع اليت تسلكها املنظمة إزاء أي جديد فيها أو أي مبادرة ذي أمهية يعترب من األمور اليت تدعم 

  .ه إدارة املعرفةالوصول إىل العمل وفق ما تقتضي
ففي هذه النقطة هناك الكثري من املعوقات اليت تلقى بظالهلا على الصعيد العريب فيما خيص الثقافة التنظيمية 
حيث تنتشر يف الكثري من املنظمات العربية بعض املظاهر والسلوكات والقيم اليت ترتسم من خالهلا الثقافة 

لى وجود جو ومناخ عمل مناسبني، فال تزال من أبرز هذه القيم التنظيمية وهذه املظاهر ال تشجع إطالقا ع
والسلوكات انتشارا يف إدارتنا العربية قيم إهدار الوقت وعدم إعطائه األمهية اليت يستحقها على غرار ما هو عليه 

د باملنظمة يف الدول اليت تقدس هذا املعطى، يضاف إىل ذلك انعدام قيم الوالء للمنظمة فالعالقة اليت تربط الفر 
هي عالقة مربوطة يف أغلب صورها باألجر الذي متنحه له مما يضطره إىل تغيريها يف أقرب فرصة تتاح له حنو وجهة 
أخرى باعتبار أن املنظمة ال تعمل على تثمني العمل الذي يقوم به بنحو أفضل مما جتعله ال يسعى للقيام بأي 

ث يصبح العامل يعيش يف حالة اغرتاب نتيجة لتناقض أهدافه جمهود من شأنه تقدمي معارف جديدة للمنظمة حي
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تمعات  وأهداف املنظمة، حيث ميكن االستشهاد برأي انطنيوس كرم يف هذا الصدد حول األزمة القيمية يف ا
م حيلمون باحلصول : "العربية يف صياغة أخرى مفادها أن العرب غري قادرين على االنصهار يف حضارة العصر أل

جنازات العلم والتكنولوجيا منفصلة عن النظام القيمي الذي مسح بتطويرها، وأن الغرب غري قادرين على على إ
م يرفضون منطق العصر ويدعون إىل منطق املاضي   ).182، 2009: عبد الرزاق امقران." (تقدمي البديل أل

ذا اخلصوص حول اإلدارة يف اجلزائر هو غياب التث مني املادي للموظف خصوصا يف وما ميكن التطرق إليه 
جمال الوظيفة العمومية حيث يعاين هذا القطاع من تدين رهيب لألجر الذي يتقاضاه املوظف والذي جيعله ال 
يسعى إىل بذل أدىن جمهود مكتفيا بأداء ما هو مطلوب منه بصورة روتينية دون حماولة العمل على اإلبداع والتطوير 

معارف جديدة وجيعلها تكرس كل وقتها يف جمرد تصريف األعمال على حنو تقليدي األمر الذي حيرم املنظمة من 
  .خال من أي جتديد

كما أن هناك الكثري من مظاهر السلوك السلبية املشكلة للثقافة التنظيمية ال تزال سارية املفعول يف اإلدارات 
  :واملنظمات اجلزائرية واليت ميكن رصد أمهها يف التايل

ويتجلى يف االكتفاء بإجناز املهام بطريقة بسيطة وتقليدية بعيدة كل البعد عن التجديد  :يالروتين السلب  -أ 
والتطوير واإلبداع خالية من روح املبادرة اليت تتبناها اإلدارات املعاصرة، هذا على الرغم من احملاوالت املتكررة 

ث ال زالت املماطلة وكثرة األوراق ملعاجلة هذه الظاهرة على أعلى املستويات يف الدولة من دون جدوى، حي
 .املطلوبة يف ملف واحد هي السمة اليت تطبع يوميات هذه اإلدارة

حيث جتسدت هذه السلوكات منذ الفرتة االستعمارية أين كان املواطن اجلزائري  :اإلهمال وسوء المعاملة  - ب 
ل على الغري، إضافة إىل ذلك عقدة يعامل باحتقار، لتعود هذه الظاهرة حبلة أخرى بعد االستقالل جتسدت االتكا

تمع  .التفوق اليت الزمت اإلداريني وإحساسهم بالتميز عن بقية الشرائح األخرى يف ا
وهذا النمط من السلوك تشرتك فيه اإلدارة اجلزائرية مع غريها من اإلدارات العربية  :الوساطة والمحسوبية  -ج 

تمع حبيث  ا تزيد أو تنقص حسب طبيعة ا ال يكاد يستثىن أي جمتمع عريب من احلضور القوي "األخرى وحد
تمعوالنافذ لعناصر العائلة والقبيلة والعشرية يف كل مناحي احلياة مع بعض اخلصوصيات املر  عبد الرزاق ." (تبطة با

 ).187، 2009: امقران
حيث أصبح املنطق السائد يف التعيني خصوصا املناصب اإلدارية احلساسة يعتمد بصورة كبرية على الوالدات 
وعلى حسابات عائلية وجهوية ضيقة على حساب الكفاءات األمر الذي يعرقل كل فرص اإلبداع وإنتاج املعرفة 

  .معهاحىت التعامل 
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تتجسد من خالل مظاهر استغالل التجهيزات احلكومية يف األمور  :التبذير والكسب غير المشروع  -د 
الشخصية مع حتقيق مكاسب مادية ومعنوية عرب املنصب ناهيك عن سوء تقدير بعض القيادات اإلدارية وذلك 

 .من خالل صرف املال العام على الكماليات
الذي ليس بالسلوك اجلديد يف اإلدارة اجلزائرية نظرا جلذورها التارخيية يضاف إىل ذلك سلوك تعاطي الرشوة و 

املمتدة إىل العهد العثماين الذي أجاز بعض أوجهها كقبول الباب العايل آنذاك للهدايا وغريها ومما زاد الطني بلة 
  .ايف الوقت الراهن هو تدين القدرة الشرائية للموظف وكذا التضخم مما زاد نوعا ما يف حد

وحقيقة احلال أن الدولة اجلزائرية تبذل جهودا حثيثة يف سبيل استئصال هذه الظاهرة وحماربة كل املتسببني فيها 
وقد اختذت يف ذلك جمموعة من اإلجراءات كان آخرها استحداث مناصب للقضاة داخل اهليئات الرمسية للدولة 

  .ظمات الرمسية للدولة اجلزائريةتضطلع بالتحقيق يف كل أنواع التالعب اليت قد تطال املن
   الواقع العام. عمليات إدارة المعرفة: ثالثة عشر

ينظر املدخل اإلداري إىل إدارة املعرفة كعملية تتعدد فيها املراحل وهذا التعدد جاء كمحصلة الختالف 
ا فهناك من يزيد أو يقلص يف هذه العمليات، فلقد رأى  بعضهم بأن هذه الباحثون والكتاب واملختصون بشأ

ا تتضمن أكثر من مرحلتني لتقوم : العمليات تتجسد يف مرحلتني مها اكتساب واستخدام املعرفة وهناك من يرى أ
تكوين املعرفة، تثبيت املعرفة، عرض املعرفة، توزيع املعرفة، تطبيق املعرفة، وهناك من : عل مخسة مراحل هي

  .سادسة تتمثل يف تأمني املعرفة املفكرين من يزيد على ذلك ويرى بوجود مرحلة
ا ومشاركتها  ا مجيع األنشطة اليت تسعى إىل خلق املعرفة واكتسا وبناءا على مفهوم إدارة املعرفة على أ
وتطبيقها واالستفادة منها يف خدمة األهداف التنظيمية كحل املشكالت وعملية التعلم الديناميكية والتخطيط 

ات اإلسرتاتيجي وصنع القرار، فق يف دراستها النظرية منوذجا لدورة تطوير املعرفة يف  Bhottد قدم جانيش 
  :املنظمة يشمل املراحل التالية

  :إنتاج المعرفةو تكوين  /1
ا مع  تبدأ عمليةو  ابتكار وتكوين املعرفة بالنسبة للمنظم عندما يتم التعبري عن فكرة يقدمها األفراد أو يتقامسو

حمصلة للمعلومات اخلارجية كاملناقشات واملالحظات، مث عدلت الفكرة وحددت شكلها اآلخرين واليت قد تكون 
عن طريق االتصال باملستويات األخرى وتناولت معرفتهم الضمنية، وبعد ذلك توسعت الفكرة لتشمل مستويات 

ا خدمات أو ومجاعات أخرى للتنظيم، يف األخري فإذا ما مت قبوهلا فإن الفكرة ستصبح داخل بنية التنظيم ع لى أ
إنتاج متطور وجديد أو سياقات عمل جديدة، ويستخدم األفراد يف ابتكار املعرفة اجلديدة االستعارة والتناظر 
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للتعبري عن األفكار أو وجهات النظر اجلديدة لتصبح معرفة ضمنية لدى األفراد ومستجدة فيهم لرتمجتها يف 
  ).Bourdream, A. & Coullard, G. : 1999, 27. (السلوك الثابت اجلديد

ولتحقيق ابتكار املعرفة البد من الوصول إىل الفهم واملقارنة بني موجودات املعرفة احلالية يف املنظمة وموجودات 
املعرفة املطلوبة اليت ستحتاج إليها املنظمة، وميثل هذا الفرق حجم اجلهود اليت حتتاجها املنظمة لالستمرار يف 

: عليان رجني مصطفى. (يدة، وإن خريطة املعرفة تستخدم يف تشخيص املعرفة يف املنظمةسعيها البتكار معرفة جد

2008 ،195.(  
ا تعترب عملية إبداع جذري مياثل عملية خلق املعرفة، أو أنه : وتكون عملية تكوين املعرفة يف اجتاهني إما أ

  )58، 2005: الفاعوري احلليم عبد رفعت: (التالية عبارة عن حتسني معريف، ويف هذه احلالة األخرية فيمكن اتساع املراحل
 .وذلك من خالل صياغة عدد كبري من املفاهيم املمكنة: األفكار مرحلة جمع  .أ 

ويتم هذا اإلطار يف ضوء عرض هذه املفاهيم واألفكار وفحصها للتأكد : المفاهيمو مرحلة غربلة األفكار   .ب 
 .من مدى صالحيتها لالستخدام

ويتم اختيار األفكار املالئمة فعال للتطبيق ومتييزها عن غريها من األفكار األخرى الغري : مرحلة اختيار األفكار  .ج 
 .مناسبة

دف إىل بلورة األفكار وحتويلها إىل شكل منتج أو خدمة ميكن أن تقدم إىل السوق :مرحلة التطوير  .د   .واليت 

 .مدى قابليتها الفنية والسوقية للتطبيقهي عبارة عن جمموعة من التصاميم املبدئية الختيار : مرحلة االختيار  .ه 

ائي يقدم إىل خمتلف : مرحلة التقديم الكلي في األسواق  .و  حيث عرض هذه األفكار يف شكل منتج 
 .األسواق

  :تبني المعرفةأو  اكتساب /2
واملقصود باكتساب املعرفة تلك العملية اليت تسعى املنظمة من خالهلا إىل احلصول على املعرفة، حيث تتعدد 

  : مصادر احلصول عليها وتتدرج ما بني املعرفة الضمنية واملعرفة لصرحية وذلك على النحو املبني يف الشكل
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إبداع وال يعين اكتساب املعرفة حصول املنظمة على معرفة جديدة فقط، ألنه يعين أيضا قدرة املنظمة على 
املعرفة الذي يشري إىل قدرة املنظمة على تطوير أفكار وحلول مبتكرة بإعادة ترتيب ومزج املعرفتني الصرحية 
ا تكوين حقائق ومعان جديدة، ويتوقف احلكم على كون املعرفة  والضمنية من خالل التفاعالت، اليت من شأ

ا على حل املشكالت القائمة بشكل أكثر فعالية   ).61، 2005 :رفعت عبد احلليم الفاعوري( .جديدة قدر
وهي احلروف املمثلة ألوائل ) SECI(ويقرتح يف هذا الصدد نوناكا وتاكيوتشي منوذجا يعرب عنه بأربعة حروف 

  )158، 2009: اهرظنعيم إبراهيم ال: (احلروف ألربع عمليات فرعية يف دورة تكوين املعرفة وهي
  التنشئةSocialization  ا عملية تكوين املعرفة الضمنية عن طريق تبادل اخلربات واألفكار بني األفراد ويراد 

 .فيما بينهم

  التجسيدExternalization  أي عملية إظهار املعرفة الضمنية وجتسيدها لتتحول إىل معرفة صرحية من خالل
 .عملية االتصال واعتماد لغة احلوار والتفكري اجلماعي

  الرتكيبCombination ية دمج وتصنيف املعرفة الصرحية لتحويلها إىل معرفة صرحية جديدةوهي عمل. 

  الصفة الذاتيةInternalization  حيث تكتسب هذه الصفة من خالل التعلم واستخدام األدلة واإلرشادات
 .اليت تعترب جزءا من ممتلكات املؤسسة املعرفية

  
  
  

  ضمنية

  اخلرباء واملختصون. 

  احلاليةاملعرفة التنظيمية. 

 املتنافسون. 

 رؤية عمالء املنظمة. 

 معلومات خارجية. 

  قواعد البيانات. 

 أرشيف املنظمة 

 .صريحة

التدرج من المعرفة الضمنية إلى المعرفة ): 2(شكل 
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  :نيوميكن اكتساب املعرفة من خالل املصدرين الرئيسيني التالي
 :تتمثل يف التايل :المصادر الداخلية

م وأفكارهم وآرائهم حول خمتلف املوضوعات املرتاكمة عرب  - م وافرتاضا خربات وجتارب العاملني ومعتقدا
 .السنوات

ما تضمنه مراكز الوثائق واملعلومات واألنظمة االلكرتونية املتاحة، وكذلك من خالل اخلطط واإلسرتاتيجيات  -
 .واللوائح والتعليمات واإلجراءات والنماذج والقرارات واخلطابات واملذكراتواألنظمة 

 .االجنازات وبراءات االخرتاع الداخلية -

ا وهذا من خالل التقيد باألساليب التالية   :واملعرفة الداخلية هذه أيضا هلا بعض اآلليات ألجل اكتسا
يئة قاحلوار والن - البيئة املثالية لإلفصاح والثقافية ونقل وتبادل اش وجلسات العصف الذهين للعاملني، و

 .املعلومات

 .عقد املؤمترات والندوات واحللقات وورشات العمل املختلفة -

تشكيل فوق العمل على خمتلف املستويات اإلدارية، وتفعيل االتصال فيما بينها، وتبادل اخلربات والتجارب  -
 .على املستوى الفردي واجلماعي

 .ني على حل املشكالت والتغلب على معارضة األفراد املهنيني للمشاركة باملعلوماتتعزيز مقدرة العامل -

 .تطبيق أسلوب الدوران الوظيفي للمدراء والعاملني بني الوحدات اإلدارية يف نطاق االختصاص -

أفضل  إنشاء بنك معلومايت للنظم اخلبرية اليت متد املسؤولني مبختلف البدائل املتاحة واملساعدة على اختيار -
 .القرارات يف ضوء املعلومات املتاحة والتجارب السابقة

التواصل مع املستفيدين من داخل املنظمة من اخلدمات اليت تقدم هلم، والتعرف على آرائهم عن مستوى  -
 .وجودة اخلدمة

م -  .التواصل مع املدراء السابقني وأصحاب اخلربة الذين غريوا الوجهة ألجل االستفادة من جتار

  .م مراكز الوثائق الورقية وتصنيفها وفهرستها وتسهيل الوصول إىل الوثائق اليت بداخلهاتنظي -
 .حمركات البحثو إدارة حمتوى املعلومات املخزنة يف وسائط آلية من خالل التبويب  -

ا اجلهة،  - واإلجنازات إعداد وسائل ونشرات داخلية يومية أو أسبوعية أو شهرية تبني كافة األنشطة اليت قامت 
 .املتحققة ونشرها بني العاملني

: سعد عويض احلاريت. (تسهيل الوصول إىل قواعد املعلومات، وتوسيع صالحيات الدخول على األنظمة اآللية -

2009 ،18.( 
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  :المصادر الخارجية
اليت حتمل معارف أخرى جديدة ميكن اإلطالع عليها و املطبوعات املختلفة اليت حتصل عليها املنظمة  -
 .االستفادة منهاو 

 .يف شىت الفروعو ذلك نظرا حلجم املعارف اليت تقدمها و االنرتنت  شبكة استخدام -

 .اليت تكون من خارج املنظمةو غريها و األحباث و الوثائق و الصور و األفالم  -

االستقطاب اخلارجي للعاملني أو دعوة بعض األفراد املتميزين لتقدمي عروض معينة أو موضوعات وخربات ترفع  -
 ).182، 2012: فدة عمر احلريريار ( .وتزيد رصيد املنظمة من املعرفة

ا فتكون عرب اآليت توربان أفرامي : (أما عن العمليات األخرى الفرعية اليت يتم مبوجبها احلصول على املعرفة واكتسا

  )278، 2000: وآخرون
 املصادر األخرى عن طريق املقابالت أو واليت يتم من خالهلا استخالص املعرفة من اخلبري ومن  :الطرق اليدوية

 .املالحظة أو املشاهدة

 واليت تسمح للخرباء ببناء قواعد معرفة مبساعدة بسيطة من مهندس املعرفة أو من خالل : الطرق شبه التلقائية
 .السماح ملهندس املعرفة باستخالصها مبساعدة مبسطة من اخلبري

 ال حمللل حيث وبناءا على هذه الطر  :الطرق التلقائية يقة فإن دور اخلبري وكذا مهندس املعرفة يقل فاسحا ا
 .النظم مثال للقيام بعملية احلصول على املعرفة

  :المعرفة استرجاعو تخزين  /3
واليت حتتوي على املعرفة املوجودة  organization Memoryإن عملية ختزين املعرفة تعود إىل الذاكرة التنظيمية 

يف أشكال خمتلفة مبا فيها الوثائق املكتوبة واملعلومات املخزنة يف قواعد البيانات االلكرتونية واملعرفة اإلنسانية 
املعرفة و  العمليات التنظيمية املوثقةو  يف اإلجراءات املعرفة املوجودةو ،Expert Systemsاملخزنة يف النظم اخلبرية 

بفضل تكنولوجيا  مرور الزمن ترتاكم مع التنظيمية املعرفة هذه، و شبكات العملو املكتسبة من األفراد  نيةالضم
املعلومات حيث تلعب هذه األخرية دورا مهما يف حتسني وتوسيع هذه الذاكرة التنظيمية واسرتجاع املعلومات 

  ).43، 2006: آخرونو عبد الستار العلي . (واملعرفة املخزنة ومن التكنولوجيا املستخدمة

ا عملية يف غاية األمهية ال سيما للمنظمات اليت تعاين من معدالت  وقد باتت عملية خزن املعرفة واالحتفاظ 
عالية لدوران العمل اليت تعتمد على التوظيف واالستخدام بصيغة العقود املؤقتة واالستشارية لتوليد املعرفة فيها، 

خذون معرفتهم الضمنية غري املوثقة معهم، أما عن املعرفة املوثقة فتبقى خمزونة يف قواعدها، وعلى ألن هؤالء يأ
  )99، 2008 :حممد عواد أمحد الزيادات(: العموم فعمليات خزن املعرفة تعين تلك العمليات الفرعية واليت تشمل
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 Keepingاالحتفاظ  -

 maintenanceاإلدامة  -

 search البحث  -

  access الوصول -

  retrieval االسرتجاع -

  ware housing املكان -

إن مستودعات املعرفة تشكل قضية مركزية يف املنظمات املعتمدة على املعرفة، إذ ) miller 2002(وقد أوضح 
حترص املنظمات على إدامة املخزون املعريف كمتطلب ملواجهة فرص تغيريات املستقبل، وتقوم إدارة املخزون املعريف 

 :بالل خلف السكارنة. (االكتساب واالحتفاظ والتوظيف للمعرفة مبساعدة التكنولوجيات الداعمة لذلكبعملية 

2009 ،273.(  
ذه العملية على حنو فعال، وتتمثل هذه  وألجل القيام بعملية خزن املعرفة ال بد من توفر عّدة أمور للقيام 

  )182، 2010: شكرويل البيايتغسان قاسم داود الالمي، أمرية : (األمور يف التايل
  .واخلرباء داخل املنظمةقابليات وإمكانيات العاملني واملستشارين  -
 .توثيق احلاالت العملية -

هزين -  .التحديث املستمر املرافق للمنظمة واملستجدات من املصادر التجارية والعامة باجتاه املنافسني وا

ات يمة والعمليات واإلسرتاتيجيات والثقافة واهلياكل والروتينتوثيق التكنولوجيات واالخرتاعات والبيانات العا -
 .واإلجراءات

 .حتديث املعرفة املخزونة باستمرار -

وقد يكون للذاكرة التنظيمية تأثريات إجيابية أو تأثريات سلبية على السلوك واألداء التنظيمي، حيث من بني 
ا التأثريات اإلجيابية إن خربات التغيري التنظيمي يف املا ضي جتعل من السهل تنفيذ برامج التغيري احلالية كما أ

تساعد يف إعادة تطبيق حلول عملية بصورة مقننة وإجراءات حمددة قد جتنب من إهدار الوقت واملوارد التنظيمية 
عبد ت عرف. (يف تكرار أعمال باملاضي واحملافظة على الوضع الراهن الذي قد يكرس ثقافة تنظيمية مناهضة للتغيري

  ).62، 2005: احلليم الفاعوري
  :نقل المعرفةأو  توزيع المعرفة /4

قبل استخدام املعرفة على املستوى التنظيمي وهي حتتاج أن يشرتك فيها مجيع األقسام وذلك قبل تقدمي منتج 
العملية ويظهر معني إىل السوق، وهذه العملية ليست سهلة نظرا للتأثري الشديد للبيئة والثقافة التنظيمية على هذه 
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هذا التأثري الذي متارسه البيئة التنظيمية بصورة واضحة يف عملية حتويل املعرفة الكامنة إىل معرفة معلنة واليت تعتمد 
  ).62، 2005 :الفاعوري رفعت عبد احلليم. (على املشاركة واحملادثة والثقة والتعاون

كذا بتبادل األفكار واخلربات واملهارات بني األفراد فاملعرفة بوصفها موجودا تزداد باالستخدام واملشاركة، و 
ولقد حدد . وبالتايل فهي تنمو وتتعاظم لدى كل منهم، ومهما ما يدفع املنظمات لتشجيع املشاركة يف املعرفة

: ضرورة توفر أربعة شروط أساسية تتم من خالهلا عملية نقل املعرفة، وتتمثل هذه الشروط يف )1993 كور بادا(
  )101، 2008 :عواد أمحد الزياداتحممد (
 .جيب توفر وسيلة لنقل املعرفة، حيث ميكن أن تكون هذه الوسيلة هي شخص، كما قد تكون شيئا آخر  -أ 

 .جيب أن تكون هذه الوسيلة مدركة ومتفهمة متاما هلذه املعرفة وفحواها وهلا القدرة كذلك على نقلها  -ب 

 .النقل جيب أن تكون لدى الوسيلة احلافز للقيام بعملية  -ج 

 .ضرورة عدم وجود حواجز ومعوقات حتول دون عملية نقل املعرفة  -د 

فنقل املعرفة يعترب جزءا ال يتجزأ من حياة املنظمة، فمن األمور اليت حترص املنظمة على نقلها اخلربات والدروس 
  )11، 2012 :عبد السالم جنادات: (املستفادة، وعملية النقل هذه للمعرفة تراعي عدة عوامل أمهها

اجلهات اليت ستنقل إليها املعرفة من قواعد املعرفة، اإلبداعات، الدروس املستفادة، الربامج، الكتب، اخلربات،   -أ 
 .املقاالت، مستودعات البيانات

 .الوسائل الناقلة للمعرفة كالشبكات احمللية، البث الالسلكي أو النصوص املشفرة والغري مشفرة  -ب 

ما إذا كان هذا النقل سيكون باجتاه املبتدئني املستخدمني، املدير أو  إىل أين سيتم نقل املعرفة، وحتديد  -ج 
 .الزبون

ا لن تولد عائدا مقابل  فءبتوزيع املعرفة بشكل ك فيما يتعلق بتوزيع املعرفة فإنه ما مل تقم املنظمة أما فإ
زال هناك  فإنه ما، لكرتونيةنه إذا كان من السهل توزيع املعرفة الواضحة من خالل استخدام األدوات اإلوإالتكلفة 

اية املوجودة يف عقول األفراد داخل املنظمة من خالل اخلربات اليت حينمضال املعرفة تطلع إىل توزيع ما و ه، و وزو
  ).44، 2006: عبد الستار العلي وآخرون( .زالت تواجه إدارة املعرفة يشكل أكرب التحديات اليت ال

أدركت فعال القيمة الضمنية اليت تأيت من توزيع ) IBM(على غرار شركة فهناك العديد من الشركات الكربى 
املعرفة، مستخدمة يف ذلك عملية توزيع قصص النجاح املقنعة للعاملني األمر الذي ميكن من استخالص القيمة يف 

  .سلوكيات اجلماعة ويسمح بإبداع قصص أخرى معتمدة قيم مرغوبة
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أن الشركة تستخدم قنوات توزيع املعرفة بعضها رمسي مثل جلسات التدريب  Alovi & Leidnerوقد بني 
والتجوال واالتصال الشخصي وبعضها اآلخر غري رمسي كحلقات الدراسة واملؤمترات الفيديوية لكن األخرية ال 

  ).274، 2009 :بالل خلف السكارنة. (تعطي ضمانة أكيدة على انتقال املعرفة لكل أعضاء املنظمة

 Diwanالعموم لكي يكون نقل املعرفة بصورة فعالة فال بد من املرور عرب الطرق التالية واليت حددها  وعلى
  )79، 78، 2010 :دينعصام نور ال(: كما يلي

  Serial Transferالنقل المتسلسل   .أ 

لآلخر، حيث تشري هذه الطريقة إىل نقل املعرفة من خالل نفس الفريق الذي ينتقل خبرباته وجتاربه من موقع 
إنه ميارس نفس املهام مستخدما ذات خربات وجتارب املعرفة، فباالنتهاء من مهامه يف موقع معني حىت ينتقل 

  .بعدها إىل موقع آخر
ا نفس الفريق، وهذا النوع من الطرق لنقل املعرفة  وبالتايل فتويل املهام يكون يف ضوء نوعية املعرفة اليت ينفرد 

ارة واإلتقان يف االجناز ملا هو مطلوب وهو كفيل بعدم وقوع أخطاء أو تكرار نفس األخطاء يتميز بالسرعة وامله
  .اليت تكون دائما مكلفة

وهذه املعرفة اليت يتم نقلها يف هذا اإلطار قد تكون صرحية أو ضمنية يكون فيها الفريق هو مصدر املعرفة وهو 
  .الذي يستلمها يف الوقت ذاته

  Near Transfer بير النقل الق  .ب 

حيث أن هذا النوع من النقل للمعرفة يتضمن نقل املعرفة وتطبيقها من الفريق الذي يعد مصدر املعرفة إىل 
ا، ولكن يف مكان آخر عكس النقل  فريق آخر يقوم باستالم وتلقي هلذه املعرفة وبالتايل يتعامل مع املهمة ذا

ا الفريق األول الفريق املتسلسل، وتكون املعرفة املنقولة هي نفس اخلربات  ا اليت يزود  باملعايري واملواصفات ذا
ذا النوع من النقل هي املعرفة الصرحية فقط دون غريها من األنواع األخرى   .الثاين، وتكون املعرفة املنقولة 

   Far Transferالنقل البعيد  .ج 
املعرفة وهي املعرفة الضمنية هذا األسلوب من أساليب نقل املعرفة يعتمد أساسا على نقل نوع واحد من 

املوجودة يف عقول فريق اخلرباء الذي يعترب هو مصدر املعرفة، حيث يتحرك الفريق خبرباته اليت حيوزها ألجل 
مساعدة فريق آخر حللول قراءة وتفسري معلومات هلا عالقة خبربة معرفية، وبالتايل فهذا األسلوب خمتلف عن 

  .بصورة أساسية على املعرفة الصرحيةأسلوب النقل القريب الذي يعتمد 
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   Strategie Transferالنقل االستراتيجي   .د 
هذا النوع من أنواع نقل املعرفة يكون على درجة كبرية من التداخل والتعقيد وهذا راجع إىل التباين واالختالف 

الذي يكون متلقي هلا حيث يف الزمان واملكان بني فريقي نقل املعرفة، الفريق الذي يكون مصدرا للمعرفة واآلخر 
  .قد تكون مشرتكة بني العديد من الوحدات التنظيمية

   Expert Transfer نقل الخبير  .ه 
هذا النوع من أنواع نقل املعرفة يشري إىل نقل املعرفة الضمنية اليت تكون مرتبطة مبهام تتكرر بصورة متباعدة 

ذا النقل يف العادة شخص واحد أي خبري واحد  وال حيتاج إىل فريق عمل أو جمموعة من اخلرباء، حيث يقوم 
  .وميكن هلذا النوع من املهام يف حالة تكراره أن يؤدي إىل حتول املعرفة الضمنية إىل أخرى صرحية

 :تطبيق المعرفة /5

تساهم املعرفة بصورة مباشرة يف أداء املنظمة وذلك عن طريق االستخدام األمثل هلذه املعرفة يف حل مشاكل 
ظمة وعند اختاذ القرارات وكذلك عند تنفيذ املهام، وتعتمد عملية تطبيق املعرفة على درجة ونوعية املعرفة املتاحة املن

مصباح  خضر. (وكذا على العمليات املستخدمة يف اكتشاف معارف أخرى جديدة وحفظ وختزين هذه املعارف

  ).105، 2010 :طيطي إمساعيل
ا تطبق بصورة قصوى فقد  وألجل أن تقوم املنظمة مبعرفة مدى ا وأ أمهية املعرفة واعتبارمها جزءا مهما يف حيا

: أي العمليات األربعة واليت يتم عرضها كالتايل 4Psمنوذجا مكونا من أربعة عناصر وقد مسيت  Zackاقرتح زاك 
  )12، 2009 :علي عبد اهلادي مسلم(
 :العمليات  .أ 

املعرفة إىل تطبيق هذه األخرية بفعالية وإجياد معرفة جديدة على حيث تتجه فيها املنظمات املعتمدة على 
دف إىل التأكد من أن املعرفة املطبقة يف جزء معني من املنظمة تطبق باحليثيات نفسها  الدوام، وهذه العملية 

  .نظمةعلى األنشطة املمارسة يف بقية األجزاء األخرى، وكذلك التأكد من وجود مشاركة للمعرفة مبا ينفع امل
 :الغرض  .ب 

يشري إىل إسرتاتيجية التعامل مع املعرفة، حيث أن املنظمات املبينة على املعرفة تدرك أمهيتها كمورد إسرتاتيجي 
ما الذي حنتاج إىل معرفته لصياغة وتنفيذ إسرتاتيجية املنظمة؟ ما : له أمهيته، ومنه فهي تطرح عدة أسئلة مفادها

  املنافسون؟الذي نعرفه؟ ما الذي يعرفه 
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وأن الفجوة بني ما تعرفه املنظمة وما حتتاج معرفته جيب أن حتض باهتمام على الصعيد الداخلي من خالل 
معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة التنظيمية، وأن الفجوة بني ما تعرفه هي وما يعرفه املنافسون جيب أن حيض 

  .باهتمام خارجي من خالل معرفة الفرص والتهديدات
  : رالمنظو   .ج 

ا، حيث جيب أن تأخذ املعرفة يف احلسبان   جيب أن تكون لدى املنظمة صورة ذهنية مهتمة باملعرفة يف حد ذا
ا، وأن تتعامل مع كل نشاط باعتباره فرصة حمتملة لتدعيم وتعزيز ما لديها من  كل جانب من جوانب عمليا

ا معيار أويل لتقييم كل  ا وأنشطتها الداخلية مع توجيه كل معرفة، حيث جيب استخدام املعرفة كو عمليا
  .أنشطتها حنو تعلم املزيد عن العمالء

  : المكان  .د 
وهو يشري إىل حدود املعرفة، حيث عادة ما يتعدى احلدود القانونية التقليدية للمنظمة، حيث أن املعرفة ختلق 

فسون، فاملنظمة مطالبة باحلصول وتشارك نتيجة للتفاعالت اليومية مع أطراف عدة هم العمالء، املوردون، املنا
  .على املعرفة أينما كانت متاحة والتفاعل مع األطراف املساعدة يف تعلم ما حتتاجه من معارف وخربات

فيما يتعلق بعملية تطبيق املعرفة على أن نظام املعرفة الكفء ليس كافيا لضمان حتقيق  Survaryوقد أكد 
خلطوة االجيابية ألجل التعلم حيث تكمن قوته يف استخدامه، وهذا يتقاطع النجاح يف املنظمة لكنه يعترب مبثابة ا

ا،  Alavi & Leidnerمع ما جاء به  حيث ذهبا إىل أن تطبيق املعرفة يعد عملية أكثر أمهية من املعرفة يف حد ذا
حيث لن تقودنا عمليات اإلبداع والتخزين والتوزيع إىل حتسني األداء التنظيمي وذلك على عكس ما تقوم به 

ية للمنتوج واخلدمة عملية التطبيق الفعال للمعرفة خصوصا ما تعلق باجلانب اإلسرتاتيجي يف حتقيق اجلودة العال
ذا املعرفة عبارة عن ثروة وقوة يف حالة تطبيقها على حنو يسمح من  ألجل تلبية ما حيتاجه الزبون حيث تصبح 

  ).274، 2009 :السكارنة بالل خلف(. االستفادة منها بكل فعالية

فة، حيث ترتبط عملية التطبيق وتطبيق املعرفة املتاحة لدى املنظمة يعترب اهلدف األساسي والغاية من إدارة املعر 
  )103، 2008 :حممد عواد أمحد الزيادان: (هذه بعدة مصطلحات هي

 Useاالستعمال  -

 Reuseإعادة االستعمال  -

 Utilizationاالستفادة  -

  Applicationالتطبيق  -
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 :المعرفة حفحص وتنقي /6

التطبيق و تقييم لعملية االستخدام و حتزينها حتتاج بصورة مستمرة إىل التعديل و فاملعرفة اليت يتم استخدامها 
ومواجهة ما  مواجهة ما تتعرض له املنظمة من أحداث متغرية خاصة تلك املشكالتو ذلك يف حل املشكالت و 

مصدرا  تتعرض له املنظمة من أحداث متغرية خاصة تلك املنظمات اليت توجد يف بيئة التكنولوجيا كي ال تكون
يئة فرق العمل ألجل أن  للمشاكل وحىت تضمن املنظمة سري هذه العملية بصورة تلقائية ومستمرة وبالتايل عليها 

  ).65، 2005: رفعت عبد احلليم الفاعوري(. تكون ذاتية اإلدارة

وعملية التقييم هذه من قبل فريق خمتص ملعرفة نتائج تطبيق املعرفة من خالل مؤشرات يتم حتديدها مسبقا  
كرضا العميل عن اخلدمة وكذا السرعة والدقة واملهارة والقدرة على التصرف يف احلاالت اجلديدة، وذلك بغية 

، 2008 :حبي مصطفى عليانر (. مليزة التنافسيةإحداث التعديالت الالزمة لضمان حتقيق مركز قوي للمنظمة وحتقيق ا

216.(  

وتقييم املعرفة ال بد أن يعين بعدين أساسيني، يتمثل أول هذه األبعاد باملعرفة الصرحية حيث يأخذ شكل 
القواعد واإلجراءات احملددة ألداء العمل بكفاءة وقدرة ويكون تقييم هذا البعد األول بطريقة صلبة من خالل 

األداء وبعضها من خالل األنظمة احملاسبية كرباءة االخرتاع، أما البعد الثاين فيتمثل باملعرفة الضمنية أنظمة تقييم 
اليت جتول يف املنظمة كخربات وممارسات أفضل وهي كلها لصيقة باألفراد ال تنفصل عنهم، وهذا النوع من املعرفة 

وهذا البعد الثاين عادة ال خيضع ألنظمة تقييم يعد الشكل األول إلنشاء معرفة جديدة من قبل أي فريق عمل، 
  ).108، 2005 :بود جنمعجنم (. األداء واحملاسبة

معة واملوزعة على خمتلف املستفيدين منها  وهذا التقييم للمعرفة يسمح بتجديد ما إذا كانت معارف املنظمة ا
م فإذا أظهر هذا التقييم أن مجيع العاملني يف امل نظمة لديهم نقص باملهارات اإلدارية قد توافقت مع حاجا

األساسية فإن التقييم يكون مبعرفة ما إذا كان مجيع العاملني قد اكتسبوا املهارات األساسية يف اإلدارة فعال، وما 
هو حجم هذه املهارات وكيف حصلوا عليها، كما جيب أن يشمل تقييم معارف املنظمة تقييم مصادر املعرفة 

  ).190، 2009 :سليم إبراهيم احلسنية(. وسائل بنائها واحملافظة عليها، وطريقة توزيعهاومصداقيتها ودقتها و 

دف عملية تقييم ومراجعة القدرات املعرفية للمنظمة إىل حل مشكلة األعمال بصورة عامة، ومن مث فال بد  و
اج هذه املعرفة؟ وكيف ميكن من حتديد املعرفة اليت متتلكها املنظمة وكذلك املعرفة اليت تفتقر إليها، ومن حيت

  )55، 2007 :ممدوح عبد العزيز رفاعي(: استخدامها، ويكون ذلك عرب النقاط التالية
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 :حتديد ما هي املعرفة املتاحة حاليا يف املنطقة املستهدفة حيث تسمح مبا يلي -1

دفة ويشمل كذلك العوامل حتديد املتاح حاليا واحملتمل كذلك من املصادر والتدفقات والقيود يف املنطقة املسته  .أ 
 .البيئية املؤثرة على املنطقة

 .حتديد وختصيص املعرفة الضمنة واملعرفة الواضحة يف املنطقة املستهدفة  .ب 

تتعلق اخلريطة  ثحي، ذلك يف املنطقة املستهدفةو تدفق املعرفة يف املنظمة و بناء خريطة املعرفة لتصنيف    .ج 
ذلك ، و سيما درجة الكثافة فيها املتصلة خصوصا باملوارد اخلارجية ال باألفكار، بالوثائق ،باألفراد ،باملوضوعات

ا بصورة سريعة  .بالطريقة اليت تسمح لألفراد باحلصول على املعرفة املتاحة اليت حيتاجو

 : حتديد املعرفة اليت تفتقر إليها املنطقة املستهدفة وتشمل -2

 .تفتقدها لتحقيق أهداف األعمالعمل حتليل للفجوة املوجودة بتحديد املعرفة اليت   - أ

 .حتديد األفراد احملتاجني هلذه املعرفة املفقودة  -  ب

احلصول على التوصيات من مراجعة القرارات املعرفية لإلدارة بالنظر للوضع القائم والتحسينات املمكنة  -3
 .لألنشطة إدارة املعرفة يف املنطقة املستهدفة

  :المحليالواقع  :دارة المعرفةإعمليات : أربعة عشر
حياول هذا اجلزء من الدراسة حماولة تسليط الضوء على عمليات إدارة املعرفة من خالل حماولة إسقاطها على الواقع 
العام الذي ميكن الوقوف عليه من خالل ما هو موجود يف التنظيمات العربية بصفة عامة والتنظيمات اجلزائرية 

اط وميكن التطرق إىل هذا الواقع من خالل التدرج يف خمتلف بصفة خاصة ونظرا الشرتاكها مجيعا يف بعض النق
  :العمليات اليت حتتاج إليها إدارة املعرف كما يلي

  :إنتاج المعرفةو تكوين  /1
تواجه الدول العربية عدة حتديات يف جمال إتاحة وتكوين املعرفة، حيث يكمن التحدي األول يف غياب هذا 

الدول، خاصة ما تعلق بالتواصل مع املخزون املعريف العاملي والنفاذ إىل املوضوع عن األجندات الوطنية هلذه 
مصادر ومنابع وروافد املعرفة بالنسبة لقطاعات هامة كالصحة والتعليم والتنمية، بينما يتجسد التحدي الثاين يف 

ل اإلحتاد األوريب اتفاقيات الشراكة االقتصادية والتجارة احلرة ثنائية األطراف مع الدول الصناعية خصوصا دو 
والواليات املتحدة األمريكية، أما التحدي الثالث فريتبط بكيفية االستفادة من املنتج املعريف العريب على الرغم من 
تواضعه، وذلك من خالل دعمه وتشجيعه مع مزيد من التواصل اإلجيايب مع املخزون العاملي الفين واملتاح، وحسن 

  ).94، 2009: ريبعتقرير املعرفة ال. (ه بشكل خيدم التنمية العربية الشاملةتوظيفه، مث املشاركة يف إنتاج
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يئة  تمعات العربية من بني العامل اليت ال تعمل على  كما تعترب األساليب اخلاصة بالتنمية االجتماعية يف ا
تمعات العربية ال تشجع الفرد على البيئة املالئمة لإلبداع وتوليد وإنتاج املعرفة، فالبنية األبوية السلطوية هلذه ا

حرية التعبري واإلبداع الفكري األمر الذي ينعكس بصورة سلبية على استقالله وشعوره بالثقة بسبب كبح التساؤل 
وملبادرة لدى الطفل منذ صغره، ويؤدي هذا األمر إىل انعدام اإلبداع يف التفكري وضعف املهارات يف السلوك 

االت واألماكن يف املدرسة أو اجلامعة أو العمل داخل املنظمة، مما يؤدي إىل قصور والتحليل املنطقي يف خمت لف ا
تمعي املالئم واحملفز إلنتاج املعرفة فينقل الفرد هذه القيم إىل مكان العمل حيث تنعكس يف خوفه  يئة املناخ ا يف 

 وجهات النظر وعزوفه عن املشاركة يف من املناقشة وإبداء الرأي خصوصا لدى مسؤوليه أو االختالف معهم يف
  ).164، 2010 :هالة عبد القادر صربي(. اختاذ القرارات خوفا من حتمل املسؤولية

كما يغلب على االقتصاديات الكالسيكية طابع الرأمسالية اجلامدة، والعمل اإلداري فيها هرميا منسقا حيتوي 
وتنفيذها، خصوصا يف املؤسسات الكربى اليت متوهلا الدولة عن على قدر كبري من البريوقراطية يف اختاذ القرارات 

طريق املال العام أو من العائالت الكربى اليت تسيطر على دواليب القيادة اليت تتحدد فيها بصورة مسبقة أسس 
العالقات وقواعد احملاسبة واملساءلة والتنسيق ومراقبة أداء املستخدمني وقياسه وتقييمه حيث تلعب التقديرات وكذا 

الشخصية والتدخل احلكومي والسياسي دورا مهما، ما يعيق اإلدارة وعملية التقدم، ويؤدي إىل توتري العالقات بني 
العمال واإلدارة ويف مقابل ذلك فإن اإلدارة واالقتصاد املبين على املعرفة يعتمد على اإلدارة اإلبداعية يف حركية 

  ).159، 2008 :ينيعبد احلسن احلس(. ستقاللية يف العملإدارية وتنظيمية املبنية على أساس اال

والدول العربية تشرتك جلها يف ما ميكن أن يطلق عليه بالتصحر املعريف، حيث حيتل العرب حاليا ذيول معظم 
قوائم مؤشرات إنتاج املعرفة اليت تصدرها املنظمات الدولية، من النشر العلمي إىل اإلنتاج اإلبداعي، من تأليف 
ا، إىل تسجيل براءات االخرتاع واقتناء وإصدار تراخيص استخدام املعرفة يف  الكتب وترمجتها ومعدالت قراء

  ).75، 2009 :نبيل علي. (أعمال التطوير واإلنتاج
على ركود يف عدد من جماالت إنتاج  2003وتدل املعلومات الواردة يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 

ورة خاصة يف جمال البحث العلمي، فباإلضافة إىل شح اإلنتاج فيه، يشكو البحث العلمي يف البلدان املعرفة وبص
العربية من ضعف يف جماالت البحث األساسي وشبه غياب يف احلقول املتقدمة مثل تقانة املعلومات والبيولوجيا 

اق عليه، كما يعاين من غياب الدعم اجلزئية، ويعاين البحث العلمي يف الدول العربية كذلك من اخنفاض اإلنف
  .املؤسسي له، وعدم توافر البيئة املواتية لتنمية العلم وتشجيعه، إضافة إىل اخنفاض أعداد املؤهلني للعمل فيه

أما عن اإلنتاج املعريف يف اإلنسانيات والعلوم االجتماعية فيخضع هو اآلخر إىل قيود كثرية، فحرية التعبري 
ال حبكم  اجه أكثر مما هي مطروحة يف العلوم الطبيعية أو التقنية، وذلك حبكم طبيعة املوضوعالفكري حمورية إلنت
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ا بشكل مباشر أو غري مباشر يف رسم اخلطوط  طبيعة الفكر أو صاحبه، وتتدخل السياسة والقوانني املتصلة 
ال وذلك إضافة ملا هو موروث ومستبطن من حدو  تقرير (. د اجتماعية ثقافيةاحلمراء للبحث العلمي يف هذا ا

  ).04، 2003 :التنمية اإلنسانية العربية

وتشري اإلحصائيات املتعلقة بواقع إنتاج املعرفة أن اجلزائر ليست بأفضل حال من الدول العربية األخرى، حيث 
ا حتتل مر  2009وحسب ما جاء يف خمتلف التقارير ذات الصلة ال سيما تقرير املعرفة العريب لعام  اكز متدنية يف أ

مشمولة يف التقرير وذلك فيما خيص جودة  134دوليا من أصل  108 هذا الشأن، حيث احتلت اجلزائر املرتبة
عربيا اليت تتصدر قائمتها دولة قطر وقد جاءت متأخرة  12مؤسسات البحث العربية، وهي بالتايل تأيت يف املرتبة 

دوليا فيما يتعلق مبدى استيعاب التقنية على مستوى  128تبة بدرجة كبرية، كما أن اجلزائر أيضا حلت يف املر 
ا احتلت املرتبة  دوليا فيما خيص االستعداد التقين، وعلى صعيد براءات االخرتاع املسجلة  108املؤسسة، كما أ

لفرتة لدى املنظمة األمريكية لرباءات االخرتاع والعالمات التجارية فلم تسجل اجلزائر أي براءة اخرتاع خالل ا
حيث كان املعدل السنوي لرباءات االخرتاع  2006- 2002على عكس الفرتة بني  2006-2005املمتدة بني 
ا عربيا دولة الكويت اليت احتلت املرتبة  89وقد احتلت بالتايل املرتبة  0,4للجزائر هو  من  37اليت تأيت يف صدار

دد مستقبل اجلزائر  134أصل  دولة املشمولة يف هذا التقرير ناهيك عن هجرة األدمغة اليت أصبحت هي األخرى 
  .املعريف

والعامل العريب برمته بصفته مستهلك للمعرفة وليس منتج هلا سوف يتعرض للكثري من املخاطر وسوف يتأخر  
تمعات احلديثة والتأخر هذه املرة سيكو  ن قاتال، فاملوارد الطبيعية تتآكل وتفىن بسرعة بداية كثريا عن حركة تطور ا

من املاء ووصوال إىل النفط، والثورة املعرفية ستجعل من ميتلكها جييد توظيف ما لديه من موارد مهما ندرت 
وشحت بل تتوفر املعرفة إمكانات اكتشاف موارد جديدة، بينما سيصبح البعيدون عن املعرفة فقراء يف املوارد 

  ).2004: سليمان إبراهيم العسكري. (ني هلا إىل حد اإلهدار ومن مث يزدادون فقرا وبؤساومستنزف
  :تبني المعرفةأو  اكتساب /2

إىل فشل العرب يف اإلبداع العلمي والتكنولوجي وكذلك الفشل يف نقل  Hill et al 1998يشري هيل ورفاقه 
التكنولوجيا كعلم وتوطينها يف الدول العربية مكتفني بذلك بالنقل األفقي للتكنولوجيات وليس نقلها بصورة 

إنتاجها، ويف رأسية، فكل ما قام به العرب يف العقود اليت مضت هو عملية االسترياد للتكنولوجيا دون املسامهة يف 
بعض األحيان استرياد وسائل إنتاجها وبناء البىن التحتية إلنتاج بعضها ما دون أن يتمكنوا من امتالك وتوظيف 
العلم الذي يؤدي إىل تطوير وتوليد الثقافة، فبالرغم من أن هناك مئات من العرب العاملني يف إنتاج برامج 

تمعات العربية ليست يف أفضل حال، احلواسيب والبحث يف الفيزياء واألحياء ولكن  مقارنة بالدول األخرى فا
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ا ألن  فشراء التكنولوجيا احلديثة واستريادها ال يعين أن الدول العربية وأفرادها قد حصلوا فعال التكنولوجيا ذا
 :عبد القادر صربي هالة. (احلصول عليها يين القدرة على االخرتاع وتصميم وإنتاج وتسويق املبتكرات التقنية املتقدمة

2010 ،14.(  

ا تعاين من ختلف  والواقع أن منظومة اكتساب املعرفة يف البلدان املتخلفة تواجه أزمة مركبة، فاملنظومة ذا
تمعي، فمن املعروف مثال  ا جزءا ال يتجزأ عنه، وحتد من فاعليتها قيود كثرية يفرضها هذا السياق ا تمع لكو ا

تمعات املتخلفة قد تعيق التنمية وتصبح احلاجة ملحة ملقاومة مثل هذه البىن وإلنشاء أن بعض البىن الرمزي ة يف ا
أو تعضيد تلك احملفزة على التنمية، يضاف إىل ذلك فإن عناصر معرفة منظومة بشرية ميكن كما يف حالة 

تمعات النامية التناثر يف أوعية متعددة للمعرفة الفردية وغري الرمسية، حبي ث يصعب يف ظل غياب جهد منظم ا
  .ومثابر لنظم وتنمية الرأمسال املعريف، تسخري عناصر املعرفة املبعثرة يف تطوير املنظومة

ولكن يف الوقت نفسه تشتد يف البلدان النامية احلاجة ملنظومة فعالة الكتساب املعرفة لتصبح مثل هذه املنظومة 
 :تقرير املعرفة العريب(. للنساء والتحرر خاصة يف ظل كثافة املعرفة والعوملةنقطة لتجاوز التخلف من خالل املعرفة سبيال 

2003 ،38.(  

ا يزيد يف شساعة الفجوة املعرفية  إن ختلف العرب يف جمال املعرفة وحتديدا على مستوى إنتاجها وكذا اكتسا
م قد امتلكوا رصيدا معرف يا هائال عرب هذا التاريخ املعرب عن املوجودة أصال بالرغم من أن التاريخ يشهد للعرب أ

م املرتبطة مبجاالت العمل واإلنتاج، لكن احلديث عن الفجوة املعرفية اليوم يأخذ  م ودرجات خرب أمناط حيا
تمعات العربية مل تستطع متلك زمام التطور التقين احلاصل كما مل تتمكن من توظيف  منعرجا آخر حيث أن ا

ا االستفادة بأقصى صورة من املعارف اجلديدة يف جماالت التنمية الوسائط واآلليات اجلدي دة اليت من شأ
املختلفة، وهذا التقصري امتد ليشمل املناخي الثقافية واالجتماعية، إضافة إىل كون هذا الواقع أيضا مكبال بالعديد 

تمعية والثقافية والسياسية، ومرد هذه القيود هو حمدودية احلري ة باملفهوم الواسع، وحمدودية التواصل من القيود ا
  ).203، 2009 :العريب تقرير املعرفة(. املنتج مع الداخل وكذلك اخلارج

" الرهانات والتحديات: الصناعات املستقبلية"هذا وحسب ورقة عمل صادرة عن وزارة الصناعة اجلزائرية بعنوان 
فقد طرحت إشكالية قدرة  2003عربية بصنعاء يف العام املقدمة لالجتماع اخلامس للجنة التنسيق ملراكز البحوث ال

الدول العربية ومن بينها اجلزائر حتضري املناخ العام قد التوصل إىل تبين مثل هذه الصناعات يف الوقت الراهن الذي 
  :يتميز بعدة نقائص من بينها

 .غياب سياسات وإسرتاتيجيات خاصة بالصناعة والتكنولوجيا -

 .ية والقانونية املتعلقة باجلوانب املالية واجلبائيةندرة النصوص التشريع -
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 .هشاشة أو انعدام القاعدة الوطنية للبحث والتكنولوجيا -

 .ضعف متويل البحث -

 .انعدام اآلليات الالزمة املشجعة على االبتكار وخلق املؤسسات -

 .قلة الباحثني وهجرة األدمغة -

 .ضعف العالقة بني اجلامعة والصناعة -

هذه املؤشرات توحي بأن العجز احلايل ال يرشح هذه الدول ومنها اجلزائر لتبين هذه الصناعات وبالتايل فكل 
تمع املبين على املعرفة، فهذه العراقيل حتول دون اكتساب املعرفة  املستقبلية من جهة والدخول إىل ما يعرف با

  .وتبنيها ومنه جيب العمل على إزالة مثل هذه العوائق
  :اع المعرفةاسترجو تخزين  /3

تعاين املنظمات العربية بصفة عامة، واجلزائرية بصفة خاصة العديد من املشكالت املتعلقة بالتخزين املعرفة 
واسرتجاعها وقت احلاجة إليها، ولعل أهم مشكلة يف هذا الصدد هو تسرب املعرفة وعدم القدرة على احلفاظ 

ا الوعاء  عليها مما ينتج عدم االستفادة منها وهذا التسرب هو حمصلة هلجرة األدمغة أو العقول اليت يفرتض بأ
األساسي للمعرفة ال سيما املعرفة الضمنية، وكذلك نتيجة لدوران العمل يف بعض املنظمات خاصة تلك اليت تعمد 

ن على التوظيف واالستخدام بصيغة العقود املؤقتة واالستشارية لتوليد املعرفة فيها، ألن هؤالء األفراد يأخذو 
  .معرفتهم الضمنية غري املوثقة معهم

ا فحسب تقديرات ملنظمة التعاون  فقد شهدت هجرة األفراد من أصحاب الشهادات العليا تصاعدا يف وتري
من املهاجرين القادمني من اجلزائر واملغرب وتونس والذين يعيشون يف  %18-15والتنمية االقتصادية فإن نسبة 
اون االقتصادي والتنمية حيوزون على مستوى جامعي ومتثل مصر أعلى نسبة حيث الدول األعضاء يف منظمة التع

ا حيث  ،%51 بلغت   أما يف اجلزائر فقد فقدت الكثري من املؤسسات واجلامعات إطارا
من أساتذة معهد الرياضيات جبامعة اجلزائر بالعديد من البلدان األجنبية، وقد قدر منتدى رؤساء  %70التحق 

بأكثر من  1990ومجعية االقتصاديني اجلزائريني عدد الباحثني اجلزائريني الذين غادروا اجلزائر منذ سنوات املقاوالت 
  ).34، 2007: اللجنة االقتصادية إلفريقيا. (ألف باحث 40

وبطبيعة احلال فإن هجرة اإلطارات هذه أو ما يعرف بالنقل العكسي للتكنولوجيا فهي حمصلة للعديد من 
ا تؤدي إىل التصحر املعريف يف األسباب  منها االقتصادية والسياسية واالجتماعية وهي تعترب مكلفة للغاية أل

م  م ومؤسسا البلدان األصلية هلذه اإلطارات املهاجرة مما جيعل املعرفة تنتقل معهم وال يتم ختزينها يف بلدا
  .األصلية



 دارة المعرفة المنطلقات واألسسإالفصل الرابع                                                                                                        

297 
 

من شأنه أن يؤدي إىل فقدان الذاكرة التنظيمية وبالتايل يضاف إىل عامل اهلجرة املتعلقة بالكفاءات عامل آخر 
تسرب املعرفة داخل املنظمة خاصة الضمنية منها وذلك بسبب املعدالت املرتفعة لدوران العمل وعدم الرضا 
الوظيفي للعمال مما يدفعهم إىل تغيري األجواء حنو منظمات أخرى وبالتايل أخذهم هلذه املعارف معهم كما حصل 

زائر حتت عدة مربرات من بينها املربرات اإلسرتاتيجية املتعلقة بتخفيض حجم التنظيمات أو أخرى سياسية يف اجل
ا التنظيمات الصناعية اجلزائرية، أو من خالل الوصفات  من خالل تعاقب اإلصالحات االقتصادية اليت مرت 

ي ألزم اجلزائر بضرورة تسريح العمال، اليت فرضتها بعض املؤسسات الدولية ال سيما صندوق النقد الدويل الذ
وبالتايل تعرض الذاكرة التنظيمية للتلف، يضاف غلى ذلك سياسة اخلوصصة وما تبعها من تسريب لذاكرة 

  .ومعارف املؤسسات العمومية اليت أنفقت عليها الدولة ميزانيات كبرية ليستفيد منها القطاع اخلاص
اجلزائر ختت العديد من املسميات املوجودة حاليا إىل تسريب  كما كان أيضا لسياسة العمل التعاقدي يف

الكثري من املعارف اليت تعد إسرتاتيجية يف الكثري من املنظمات واستغالهلا يف أغراض مشبوهة امتدت حىت 
للجانب األمين وهددت األمن القومي كما حدث يف بعض املنشآت النفطية حيث أفضت التحقيقات اليت نقلت 

ا بعض  بعض وسائل اإلعالم فحواها أن هذه املنشات قد تعرضت هلجمات إرهابية بناءا على معلومات أدىل 
  .العمال الذين انتهت مدة عقودهم

  :نقل المعرفةأو  توزيع المعرفة /4
تصطدم عملية توزيع ونقل املعرفة يف املنظمات العربية بالكثري من العوائق واليت يأيت يف مقدمتها الثقافة 

مية السائدة يف هذه املنظمات واليت ال تشجع على تقاسم املعرفة بني األفراد فيما بينهم أو بني خمتلف التنظي
الوحدات التنظيمية وذلك خوفا عليها من أن تنفذ، كما تتوقف هذه العملية أيضا على نوعية اهليكل التنظيمي 

اإلشراف حتد من فرص تشكيل الفرق والتفاعل بني القائم يف املنظمة حيث أن العقلية اإلدارية القائمة على األمر و 
األفراد والوحدات فاهليكل التنظيمي اهلرمي املعتمد يف الكثري من هذه املنظمات يقوم على أسس بريوقراطية تتسم 

  ).158، 2009 :الظاهر نعيم إبراهيم. (بغياب املرونة يف نقل املعرفة وتوزيعها عل األفراد والوحدات

وتوطني املعرفة يف الدول العربية أمرا تارخييا فهو حيتاج منا إىل نفس طويل ويقتضي ووجود إرادة يف يعترب نقل 
العمل على عدة جبهات، حيث ميكن اعتبار مطلب تطوير اللغة العربية وجتديد الفكر العريب والتسلح مبقدمات 

ن يفهم توطني املعرفة بأن جمرد نقل فقط ألنه الفكر املعاصر من بني األولويات يف عملية توطني املعرفة، وال جيب أ
ا أن حتول املنقول من جمرد فعل  فعل مركب يشمل النقل والرتمجة والرتبية والتدريب وكل األفعال اليت من لشأ

  ).207، 2009 :تقرير املعرفة العريب. (مستورد إىل فعل مستنبت
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فالبلدان العربية مل حتقق من خالل جتربتها يف نقل وتوطني التكنولوجيا واملعرفة النهضة التكنولوجية واملعرفية 
املرجوة، كما مل حتقق أيضا عائدا استثماريا جمزيا، حيث أن السعي احلثيث السترياد التكنولوجيا مل حيقق أي أثر يف 

االعتقاد اخلاطئ بإمكانية الوصول إىل : د إىل مجلة من األسباب منهاتوطينها وكذا تطويرها، وهذا بطبيعة احلال يعو 
بناء جمتمع املعرفة وذلك عن طريق استرياد نتائج العلم دون االستثمار يف إنتاج املعرفة على الصعيد احمللي، وكذا 

ز البحوث يف البلدان يعود السبب الثاين إىل االعتماد يف تكوين الكوادر العلمية على التعاون مع اجلامعات ومراك
 مد توفيقحم صالح الدين(. املتقدمة معرفيا دون إجياد التقاليد العلمية املؤيدة للحصول على املعرفة على املستوى العريب

  ).35، 2012: نادية حسن السيد عليو 

ومنا هذا ما زال ال يبدو أن البلدان العربية وحدها تعاين من مشكلة سوء توزيع املعرفة إذ أن اإلنسان إىل غاية ي
املعرفة مبن، وألجل من؟ حيث اكتفى خبصوص ذلك باعتبار املعرفة شأنا : دام البحث عن سؤال أساسي مفاده

خاصا بالنخبة حيث تقوم به خنبة أصحاب العقول لفائدة أو مصلحة خنب أخرى من أصحاب السلطة واملال، 
ذا الطرح تكون األغلبية العظمى من األفراد بعيدة عن  املشاركة يف املعرفة ويف إنتاجها وبالتايل فهي تنحصر عند و

  ).68، 2009 ،1ج: نبيل علي(فئة قليلة 
وهناك وعي يتزايد تدرجييا لدى مفكرو الدول النامية ألمهية نقل التكنولوجيا وملعلوماتية الناقلة واحلاملة للمعرفة  

املفكرين بالقفز بدوهلم فوق العصر الصناعي الذي من وسائل التنمية البشرية واالقتصادية تساعد هؤالء كوسيلة 
سنة، بينما حتتاج التنمية عن طريق نقل التكنولوجيا اليت تعد أحد دعائم املعرفة وكذا  150حيتاج إنشاؤه إىل 

املعلومات املخزنة يف الدول املتقدمة إىل جيل واحد فقط يتم تكوين خصائصه الفكرية اإلنتاجية واالجتماعية 
تمع جديد مسته التطور من الناحية الثقافية بفرتة ال تزيد عن ثالثني عام، نستطيع من خالهلا الوصول إىل إقامة جم

الفكرية والعلمية واملعرفية وله القدرة على القيام باملهام واستيعاب عمل املصانع واملعامل واآلالت املعقدة، ويكفي 
لظهور مثل هذا اجليل فرتة من التدريب اخلاص مدعومة بعملية نقل سريع للمعلومات املخزنة يف بنوك املعلومات 

ن هذا مبساعدة تطور أنظمة تكنولوجيا االتصاالت واملعلوماتية يف تسريع عملية النقل هذه الغربية، ويكو 
مستخدمة شبكات االتصال واملعلومات اليت تقيمها الدول على أراضيها واليت ميكن للدول الفقرية وأفرادها 

م الوطن العريب واليت سري  ا كل تطور يف هذه الدول االستفادة منها بصورة ما، وعملية النقل الوحيدة اليت  تبط 
هي عملية االنتقال بكل شعب وبكل إنسان من املرحلة اليت يكون فيها مفتقرا إىل وسائل التعليم إىل املرحلة اليت 

، 2008: عبد احلسن احلسيين. (ميكنه من خالهلا االنطالق إىل تنمية قدراته الفكرية وتطوير ثقافة االبتكار واإلبداع لديه

145.(  
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  :تطبيق المعرفة /5
بالتدقيق يف الواقع العريب فيما خيص تطبيق املعرفة واستخدامها فإنه ال يساء استخدامها ضد البلدان العربية من 
خارجها فحسب، بل كذلك يساء استخدامها من الداخل وضد شعوب هذه الدول ومن أبشع هذه الوسائل هو 

  )75، 2009، 1ج :نبيل علي(: استغالل غياب املعرفة أصال ويتضح من خالل التايل
يف استبعاد املواطن من املشاركة يف القرارات املتعلقة مبشاريع التنمية  لتكنولوجيةاستغالل تدين الثقافة العلمية و  -

  .واليت صار جلها ينطوي على أبعاد عملية وتكنولوجية
الدوافع للمطالبة باحلقوق  ترويج فكر سياسي مغرض لتربير املمارسات واإلبقاء على التوازنات وإمخاد كل -

 .األساسية

استخدام اإلعالم املؤشرات ومصطلحات اقتصادية متعلقة دون أدىن ربط مبا يعانيه املواطن من مشكالت   -
 .كارتفاع تكلفة املعيشة وتقلص فرص العمل

أنه من أمسى بعض املمارسات امللتوية لتوظيف الدين أو فئة وهو ما ميثل إساءة الستخدام املعرفة بالرغم من  
 .مصادر املعرفة

تمع الذي توجد فيه يإن تطبيق إدارة املعرفة يف بيئة املؤسسات العربية ليس بالعملية ال سرية نظرا خلصوصية ا
 :على وجه العموم، حيث تتطلب وجود جمموعة النقاط التاليةا وللبيئة احمليطة 

 .اإلبداع يف حل املشكالت اليت تواجه املنظمة والسيطرة عليهاتوافر املعرفة واخلربات املرتاكمة اليت تؤدي إىل  .1
 ).153، 2009: اهرظنعيم إبراهيم ال(

 .تطبيق وحتقيق التكامل باألدوات والتقنيات املنهجية اجلديدة لتعزيز العمليات الداخلية .2

رار نفس ضرورة تدارس جتارب اآلخرين قصد االستفادة منها يف بناء قدرات موجهة للمستقبل وعدم تك .3
 .األخطاء

دف االستفادة منها يف حتسني قدرات املنظمة اجلوهرية .4  .القيام باسترياد املعرفة واخلربة من خارج املنظمة 

االهتمام بتوفري بنية حتتية معلوماتية جيدة واستخدام أنظمة معلومات حاسوبية ورقمية وهذا نظرا الفتقار الكثري  .5
 .من املنظمات ملثل هذه الضروريات

الدول العربية خصوصا تلك اليت تتمتع بنوع من االستقرار السياسي وإمنائي حمدد فهي مدعوة أكثر من غريها و 
تمعات وحتقيق معدالت أعلى من  ذه ا لالستفادة من املعارف والتقنيات اجلديدة وذلك قصد االرتقاء املعريف 

كالصني وماليزيا وكوريا وإسرائيل وغريها من النمو االقتصادي مستفيدة يف ذلك من جتارب العديد من الدول  
  ).149، 2008: عبد احلسن احلسيين. (الدول اليت استطاعت بناء اقتصادات قوية ذات معدالت منو مرتفعة
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هذا وتؤكد إحدى الدراسات امليدانية املتعلقة بتطبيق إدارة املعرفة على املستوى العريب ال سيما يف املؤسسات 
اك الكثري من املعوقات اليت ال زالت تقف دون تطبيقها على النمو الصحيح ويعود هذا اجلامعية على أن هن

  )929، 2012: وائل حممد إبراهيم ثابت: (لألسباب التالية
ضعف اجلهود املبذولة اليت ميكن من خالهلا حتديد فجوات أداء املعرفة وكيف ميكن االستفادة منها بأقصى  -

  .صورة ممكنة
رف ااملبذولة الستقطاب الكفاءات البشرية وضمها للمنظمات مبا يتيح من االستفادة من معضعف اجلهود  -

  .هذه الكفاءات
 .غرض تشخيص املعرفة وحتديد مواطنتهالضعف اجلهود املبذولة الستخدام اخلربات احمللية والدولية املمكنة  -

 .عرفة يف املنظمات قصد االستفادة منهاطلع مبهمة تطبيق إدارة املضت املتخصصة واليت تراداقلة األجهزة واإل -

  :تنقيح المعرفةو فحص  /6
املنظمات العربية مطالبة يف هذا السياق رصد خمتلف التجارب واملمارسات الناجحة الدولية والعربية يف خمتلف 
ا القطاعات بغية تدارسها وتقييمها واالستفادة منها على حنو صحيح لتبني عوامل النجاح والفشل فيها وكذ

الصعوبات واملعوقات اليت تقف أمامها، والعمل على وضع اآلليات واملناهج التطبيقية لتكييف خمتلف النظريات 
اإلدارية املعاصرة جلعلها تتماشى مع التطبيق العملي هلا يف ضوء اخلصوصيات اليت تطبع املنظمات العربية والبيئة 

أن يكون هناك إدراك وتفهم لكيفية التدارس واستخالص اليت توجد فيها سواء داخليا أو خارجيا، وجيب أيضا 
النتائج لإلفادة من التجارب مبا يتيح تطوير األصول الفكرية والنقل اجليد للمعرفة وختطي التحديات واالنطالق يف 
حتقيق التميز، حيث إنه كلما كان هناك عمق يف التحليل فهذا يزيد يف وضوح عملية االستشراف وتكون 

  ).155، 2009: اهرظنعيم إبراهيم ال. (لى هيئة أنظمة رقمية تساعد يف تأدية املهام جبودة عاليةاملخرجات ع
ا  وعلى العموم فإن املنظمات على اختالف البيئة اليت توجد فيها ال سيما املنظمات الساعية لتقييم قدرا

  )51، 2007: دوح عبد العزيز رفاعيمم: (املعرفية جيب أن تكون هلا القدرة على اإلجابة عن التساؤالت التالية
  :مفهوم األعمال )1(
 كيف يتم حتديد مفهوم األعمال؟  .أ 

 ما هي رسالة أو أهداف فريق العمل اخلاص بك أو بوحدتك التنظيمية؟  .ب 

  :نظمةمللالمعرفة الفنية  )2(
 كيف تعتمد على املعرفة واخلرباء؟  .أ 

 كيف ميكن توليد املعرفة؟  .ب 
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 ؟)من يعرف وماذا يعرف(لتصنيف املعرفة باملنظمة وضع وصف للطرق املتنوعة املستخدمة   .ج 

 هل هناك تصنيف للمعرفة املرتبطة خبربات النجاح والفشل؟  .د 

 ما هي اآلليات املتوافرة لتحويل املعرفة من األفراد أو من الفرق اخلبرية إىل األفراد أو الفرق األخرى؟  .ه 

  :حاملي المعرفة )3(
 هل يركزون على ما هو األفضل؟  .أ 

 املتوافرة بني اإلدارة وحاملي املعرفة؟ ما نوع املشاركة  .ب 

 كيف يستخدم التدريب لزيادة املعرفة واملهارات؟  .ج 

 كيف ميكن حتقيق الربط بني املكافآت ومستويات املعرفة واملهارة؟  .د 

  :المعرفة التي يتم نقلها بواسطة تكنولوجيا المعلومات )4(
 إلدارة املعرفة؟ اأيضا استخدامه هل تستخدم تكنولوجيا املعلومات فقط يف تشغيل البيانات أم يتم  .أ 

 كيف ميكن تطبيق مشروعات نظم املعلومات املرتبطة بإدارة املعرفة؟  .ب 

  :تصميم الهيكل التنظيمي )5(
 هل تدفق املعلومات يف وحدتك التنظيمية بعمل على تشجيع االبتكار أم إعاقته؟  .أ 

 كيف ميكن ألي فرد يف املنظمة أن يكون داخل شبكات األعمال احلديثة؟  .ب 

ال نريد املعرفة كمنتج أو سلعة، وال : "وميكن يف هذا الصدد االستشهاد بعبارة إلدوارد سعيد حيث يقول
نريدها كعملية إصالح تعين مكتبات أكرب أو عددا أكرب من احلواسيب فقط، املعرفة اليت نريد ختتلف نوعيا، وتقوم 

  ).35، 2003: ية اإلنسانية العربيةمتقرير التن." (آليلعلى الفهم عوضا عن السلطة والتكرار غري الناقد أو اإلنتاج ا
  :مداخل إلدارة المعرفة: خمسة عشر

ا من بني أهم األصول واملوارد األكثر حيوية يف حتقيق امليزة  لقد كان لتزايد وتعاظم االهتمام باملعرفة كو
تعددا يف املداخل املفسرة إلدارة  التنافسية للمنظمات ال سيما تلك املعتمدة بصورة كبرية على املعرفة أن ولد

  :املعرفة، حيث ميكن يف هذا الصدد التمييز بني توجيهني أساسني لدراسة مداخل املعرفة
وميكن أن يطلق عليه بالتوجه ذو الطابع اإلداري وهذا التوجه يركز على مداخل إدارة املعرفة : لوّ التوجه األ  - أ

 .بنفس الطابع الذي تدرس به النظريات اإلدارية

وميكن تسميته بالتوجه ذو الطابع املعريف الذي يهتم بالبعد املعريف ويسلط الضوء على املعرفة : التوجه الثاني   -  ب
 .وهرميتها داخل املنظمة
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وداخل كل توجه من التوجهات السالفة الذكر تتفرع جمموعة من املداخل اليت تسعى إىل تفسري إدارة املعرفة 
  :ملداخل كما يليداخل املنظمات وميكن عرض هذه ا

  :وتنقسم إىل ثالثة مداخل وهي: المداخل ذات التوجه اإلداري /1
 :المداخل اآللية  .أ 

هذا النوع من املداخل إلدارة املعرفة يتسم بتطبيقه لكافة التكنولوجيات واملواد املتاحة ألداء نفس املهام ملرات 
  )171، 2008: رحبي مصطفى عليان: (ت التاليةعدة وبطريقة أفضل يف كل مرة، ويقوم هذا املدخل على االفرتاضا

إمكانية الوصول بأفضل طريقة ووسيلة ممكنة للمعلومات كمورد مهم إلجناز املهام اإلدارية املختلفة، وهذا  -
زة لتكنولوجيا الشبكات بصفة عامة، وكذلك فيما يتعلق عز يتضمن طرق وصول إعادة استخدام الوثائق امل

معة اليت متثل احللول األساسية بصفة خاصةبشبكات االنرتنت    .والربجميات ا
توافر كل من التكنولوجيا واملعلومات الضخمة اليت جتعل من هذه املداخل تعمل بدرجة كبرية من الكفاءة  -

  .والفعالية
وانطالقا من هذه االفرتاضات فهذا املدخل يتسم بسهولة التنفيذ الرتباطه بسياسات املنظمة وكذلك 

كنولوجيات اليت تستحوذ عليها، فكلما كانت املنظمة متتلك وسائل وتكنولوجيات غري تقليدية فهذا يؤدي إىل بالت
أن يتميز الناتج النهائي باالجيابية ألن هذه األساليب والوسائل تعمل على رفع اخلربة املرتاكمة وذلك على عكس 

  ).137، 2007: بد العظيم حسنيوي، سالمة عحسن حسني البيال. (النماذج الورقية التقليدية
ويعترب هذا املدخل من االجتاهات املتعاقبة يف هذا العصر حيث يساهم يف تعزيز العملية اإلبداعية داخل 
املنظمة وذلك نظرا ملا يقدمه من توفري يف الوقت واجلهد واملال، حيث يزيد كذلك يف فاعلية وكفاءة عمليات نقل 

ااملعلومة وتبادهلا والرقابة اإل   )55، 2005: رفعت عبد احلليم الفاعوري. (دارية والتحكم يف العملية اإلنتاجية وضبط جود
وخالصة القول أن هذا املدخل عماده التكنولوجيا احلديثة وأنظمة املعلومات املعتمدة على احلاسوب وذات 

ا   .التقنيات العالية بعتادها وبرجميا
 :معرفةالمداخل الثقافية والسلوكية إلدارة ال   .ب 

كفرق  التنظيمية اليت ميكن لإلدارة تشكيلهاو الفكرية و يقوم هذا املدخل على استثمار خمتلف املوارد التقنية 
حيث  ،مؤقتةأو  سواء بصفة دائمة خارج املنظمةأو  جتميعها سواء من داخل ماالفرتاضية اليت يتأو  العمل الواقعية

التخطيط ألحداث أو  تنفيذ مشروعاتأو  اليت تواجه املنظمةيف حل املشكالت  يتم استخدام فرق العمل هذه
م يف أو  عرقأو  جنس شرتط نوعيةتهذه ال  فرق العمل، و بعض التغريات اإلسرتاتيجية ثقافة األفراد املستعان 
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 جةالثقافية بدر و السلوكية  العقليةو يف هذا املدخل على اجلوانب الفكرية  م الرتكيزتالعمل هذه حيث ي فرق تشكيل
 ).131-2009 :اهرظراهيم البنعيم إ(. موارد املعرفة املتاحة ل يف خمتلفثكبرية قصد االستثمار األم

فهذا املدخل من مداخل إدارة املعرفة يركز بصورة أساسية على اإلبداع واالبتكار األمر الذي يشكل منظمة 
حسن : (هذا املذهل على االفرتاضات التالية التعلم بدال من تركيزه على ما هو موجود من موارد بصورة آنية، ويقوم

  )137، 2007: وي، سالمة عبد العظيم حسنيحسني البيال
السلوكيات والثقافة التنظيمية حتتاج إىل التغيري املستمر بصفة ضرورية خصوصا يف ظل البيئات اليت تعتمد  -

يا بالنسبة ألهدافها ومهام أعماهلا بدرجة كبرية على املعلومات ألن هذا النوع من املنظمات يصبح خمتلفا وظيف
 .املختلفة

السلوكيات والثقافة التنظيمية ميكنها التغيري وذلك على خالف تكنولوجيا ومداخل املشكالت املرتبطة بإدارة  -
املعرفة اليت قد تكون ثابتة وفعالة األمر الذي يتطلب رؤى جتريبية حلل خمتلف املشكالت اليت تواجه املنظمة وهذا 

 .ىل ضرورة استشارة النظريات الكربى اخلاصة بالسلوك التنظيمييؤدي إ

يصب هذا املدخل كل اهتمامه بالعمليات املختلفة املتعلقة باملعرفة والتعامل مع املعلومات وال يركز اهتمامه  -
 .لتنظيميةبالتكنولوجيا، وبالتايل فهو مدخل ديناميكي يتفاعل مع خمتلف التغريات املرتبطة بالسلوكيات والثقافة ا

 .ال حيدث أي تغيري مهما كان نوعه ما مل يكن ذلك مقررا من قبل إدارة املنظمة -

ذلك االهتمام املتزايد بالعوامل نستأنف  نوبالقيام بعملية تقومي هلذا املدخل من مداخل إدارة املعرفة ميكن أ
تكن حتض بالكثري من التقدير  التغري التنظيمي حيث أن هذه العوامل ملالثقافية والسلوكية اليت تؤثر على 

واالهتمام، حيث أن التغيري الثقايف والسلوكي ينطوي على بعض املزايا والفوائد اليت تعود بالنفع على جناح املنظمة 
 ).172، 2008: رحبي مصطفى عليان( .وتقدمها

تم بالتكنولوجيا، هتخالصة القول فإن هذا املدخل يو  يكرس اهتمامه  فهوم على عكس املداخل اآللية اليت 
للتغريات املختلفة احلاصلة على مستوى السلوكيات وكذا الثقافة التنظيمية وجعل كل اجلهود تنصب على فهم هذه 

 .التغريات املؤثرة يف خمتلف عمليات املعرفة بدل أن يركز على التكنولوجيا

  :مراحل التنظيم إلدارة المعرفة  - ج

حيتفظ بنفس الثقة التقليدية يف حتليله ملشكالت املعرفة، حيث يتطلب هذا املدخل من مداخل إدارة املعرفة 
  )172، 2008 :رحبي مصطفى عليان( :حل هذه املشكالت تفكريا متأنيا وهو يقوم على االفرتاضات التالية

تم بتكنولوجيا  - الذي يهم املنظمات هو ما حتققه من نتائج مستدامة مت التوصل إليها وبالتايل فهي ال 
 .ليات أو حتديد املعرفةالعم
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ال ميكن إدارة موارد املعرفة أن يوجد منوذج خاص به، ويف هذا الصدد ميكن عمل كثري من النماذج الظاهرية  -
 .ألوجه املنظمة املختلفة

باإلمكان إجياد حلول للمشكالت يف كثري من العلوم والتكنولوجيات كما ميكن استخدام طرق التحليل  -
االتقليدية إلعادة فحص   .طبيعة علم املعرفة وحل مشكال

القضايا الثقافية تعترب هامة جدا إالّ أنه جيب العمل على تقديرها وتقوميها بطريقة منظمة وهذا يتطلب مراعاة   -
ا، إال أن ممارسات وسياسات األداء جيب أن تتغري  كافة املتغريات سواء مت حتديدها من قبل العاملني أو مل حيددو

مر على ذلك حىت ميكن تطبيق التكنولوجيا بنجاح حلل مشكالت املعرفة خصوصا مشكالت مع التأكد املست
ا  .معرفة األعمال ذا

وهذا املدخل شبيه إىل حد كبري مع مفهوم التعلم التنظيمي باعتبار أن هذا األخري يسعى إىل حتقيق هدف 
تكوين وختزين املعرفة  سي إلدارة املعرفة هواألسا فاهلد إذ أنالتطوير املستمر للمعرفة داخل املنظمة،  أساسي هو

 التشاركو التعلم التنظيمي هو  والتشارك فيها وتوزيعها بني أجزاء املنظمة، أي أن القاسم املشرتك بني إدارة املعرفة
 ).54، 2005: رفعت عبد احلليم الفاعوري. (تطوير معارف جديدةو تقامسها و يف األفكار 

ا Burkفاألسبقية اهلامة هلذا املدخل هي ثقافة مشاركة املعرفة اليت عرفها بارك  مشاركة و كتساب ا عملية " :بأ
توحيد املعرفة و بداع كذلك على اإل يؤكد هذا املدخلو إجناز رسالتها و اجلماعية للمجتمعات يف حتقيق  اخلربة
 ).189 ، 2010 :أمرية شكرويل البياين، د الالمياو غسان قاسم د( .اجليدة

سيما املدخالت املعرفية ألجل حتقيق  إذن فهذا املدخل يسعى دائما إىل االستفادة من كل املدخالت ال
املخرجات النهائية اليت تساهم يف حتقيق األهداف اليت تتطلع إليها املنظمة وذلك عن طريق مشاركة اجلميع يف 

 .تطوير وإبداع معارف جديدة

  :وهذا املدخل بدوره تتفرع عنه ثالثة مداخل أخرى فرعية: المعرفيالمداخل ذات التوجه  /2
  :ال مركزية المعرفةأو  مدخل مركزية  .أ 

ل هو املركزية اليت يتم من خالهلا الرتكيز على البيانات  هذا املدخل يركز على جانبني مهمني، اجلانب األوّ
  .ى األفراد يف توليد املعرفةواملعلومات، بينما يركز اجلانب الثاين املتمثل يف الالمركزية عل

فجانب مركزية املعرفة والذي يسمى مبدخل أعلى أسفل، حيث أن الشركات اليت تقوم على املعرفة القياسية 
احملددة يف إجراءات قواعد وممارسات قياسية، هي شركات تقوم على اهلرمية يف إدارة املعرفة وإن كانت هذه 

املعلومات األخرى اليت تفتقر إىل العمق الشركات تركز على وضع املعلومات األثرى واألعمق يف القمة على عكس 
وبالتايل تعد سطحية وتكون روتينية بصورة كبرية وبالتايل يتم وضعها يف األدىن، وبالتايل فهذا املدخل كمدخل من 
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ا هي حتويلها إىل جمموعة قواعد حتكم  مداخل إدارة املعرفة جيعل من املعرفة تدار يف قمة اهلرم لتكون نتيجة إدار
  ).113، 2005 :جنم عبود جنم. (يف املستويات األدىنالعمل 

أما اجلانب اآلخر وهو جانب الالمركزية يف املعرفة فهو على خالف ما تتجه عليه املركزية، حيث يعرف هذا 
اجلانب مبدخل أدىن أعلى أي أن املعرفة ال تتم على مستوى قمة اهلرم اإلداري بل تنطلق من العمال الذين 

م اليت يتم توظيفها يف خمتلف املشروعات والوظائف  يكونون هم حمور م وجتار املعرفة حيث يتم التعويل على خربا
واملهام املوكلة هلم يف سياق فريد خاص بظروف كل حالة وكل مهمة من هذه املهام، وهذا املدخل يتم تبنيه بصورة 

ملية أكثر من تركيزها على املنتج، حيث يتم أساسية يف خمتلف املنظمات القائمة على املعرفة اليت تركز على الع
مبوجبه حتويل املعرفة اجلديدة إىل صيغ قياسية لالستخدام العام الواسع يف الشركة، وإمنا يتم تقامسها مع األفراد 
ا عند الضرورة حيث يتم توظيفها من قبل األفراد الذين توصلوا إليها يف مهام ووظائف ومشروعات  الذين حيتاجو

  ).44، 2007: طرمعبد اللطيف حممود (. من قبلهمجديدة 

وخالصة هذا املدخل أنه يركز على املعرفة يف اجتاهني االجتاه األعلى الذي تدور فيه املعرفة يف أعلى اهلرم 
ذا الدور فهي حتول على ترمجتها يف  التنظيمي وهذا األمر يتطلب بطبيعة احلال وجود قيادة قادرة على القيام 

أما االجتاه الثاين فهو االجتاه األدىن الذي يكون فيه العمال هم . ت ولوائح حتكم سري العمل يف املنظمةشكل قرارا
ا، وبطبيعة احلال فإن أي اجتاه من هذه االجتاهات يتم تبنيه  حمور املعرفة بواسطة اخلربات والتجارب اليت ميتلكو

ا للمعرفةحسب سياسات وإسرتاتيجيات املنظمة اليت تعتمدها يف إدا   .ر
 ):إستراتيجية المعرفة (مدخل البيانات   .ب 

هذا املدخل جيعل من إدارة املعرفة تقوم على هرمية مهمة تنطلق فيها من البيانات اليت تشكل قاعدة هذا اهلرم 
ة مث تنتقل إىل املعلومات لتصل بعدها إىل املعرفة وصوال إىل ذروة اهلرم وهي احلكمة، وقد قدم املختصون يف إدار 

املعرفة هذه اهلرمية بأشكال متعددة وخمتلفة ولكن القاسم املشرتك الذي جيمع هذه اهلرمية هو انطالقها مجيعا من 
عبد (. البيانات اليت تعترب القاعدة األساسية واملادة اخلام لتتدرج فيما بعد إىل املستوى األعلى األكثر تنظيما وقيمة

  ).45، 2007 :اللطيف حممود مطر
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اهلرمية تستمر فيما بينها يف شكل سلسلة لتتطور إىل إسرتاتيجية وللوصول إىل هذه اإلسرتاتيجية جيب  وهذه
  :اإلشارة إىل النقاط التالية

امتالك املوارد يف العموم ال سيما مورد املعرفة يتطلب اخلطوة الالحقة املتعلقة باستخدامها وتطبيقها ألجل  :أوال
اهلا، وأن املستوى اإلداري األرقى يف استغالهلا وتشغيل هذه املعرفة يتمثل يف أن حتقق املنظمة ميزة يف أعم

  .إسرتاتيجية املعرفة
تعمل إسرتاتيجية املعرفة على حتقيق رافعة معرفة املنظمة من خالل التعلم وتقاسم هذه املعرفة كما تعمل على  :ثانيا

  .نشاء معرفة أخرى جديدة غري متاحة للمنافسنيحتقيق التميز التنافسي يف املعرفة من خالل االبتكار أو إ
تعطي إسرتاتيجية املعرفة البعد الواعي واهلادف وطويل األمد يف سلسلة التحول اليت تنطلق من البيانات إىل  :ثالثا

ا  غاية إسرتاتيجية املعرفة وبدون وجود هذه اإلسرتاتيجية تبقى سلسلة التحول هذه خالل كل املراحل اليت متر 
  .جمرد عملية فنية

لكل السلسلة باجتاه تنامي القيمة وإنشائها يف املنظمة اليت ستتحول حنو  إسرتاتيجية املعرفة هي املوجه :رابعا
  ).117، 2005 :جنم عبود جنم(. أعمال قائمة على املعرفة

فهذا املدخل إذن يقوم على ذلك التدرج واهلرمية اليت تبىن عليهما املعرفة أو ما يسمى مبثلث املعرفة الذي 
  .ة اخلام أو القاعدة اليت ينطلق منها هذا التدرجينطلق من البيانات اليت تعد هي املاد

وعلى العموم فهذا املدخل يتحقق فهما خصوصا بعد التطرق إىل املدخل الذي يليه، وهو مدخل الرافعة، 
  .االبتكار الذي يتضمن توصيفا واسع للمداخل الفرعية السائدة يف جمال إدارة املعرفة

  :اإلبتكار سلسلة الرافعة اإلبتكار   .ج 
  :املدخل من مداخل إدارة املعرفة ينقسم بدوره إىل ثالثة مداخل أخرى فرعية هي وهذا

  :مدخل الرافعة: لوّ المدخل األ
ميزة هذا املدخل أنه يقوم على أساس املساواة بني إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات بفعل التأثري الكبري الذي 

املدخل قوامه املعرفة املرمزة، فتأثري تكنولوجيا املعلومات يف هذا متارسه تكنولوجيا املعلومات هذه كما أن هذا 
  )168، 2005 :مساليل ةيضحي: (املدخل يشمل

القدرة الفائقة لتكنولوجيا املعلومات على مجع وتصنيف ومعاجلة وخزن واسرتجاع املعلومات بسرعة جد عالية،   .أ 
ا األس : والذي مفاده) moore’s low(اسي هو قانون مورو وتتزايد هذه القدرة باستمرار وختضع يف ذلك لقانو

 .شهر 18أن املوصالت تتضاعف كل 
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حيث يعد السمة األساسية لعمل خمتلف الشبكات الداخلية واخلارجية للمنظمة، ويعد  : التشبيك الفائق  .ب 
ل كذلك مقياس لعمل األجهزة القائمة عل احلاسوب يف االتصال وتقاسم املعلومات بني أطرافها دون تدخ

والذي هو يف حد ذاته نسخة مطورة لقانون تزايد " متكالف"العنصر البشري، وهو يف ذلك يعتمد على قانون 
 .أن قيمة الشبكة تتزايد بالتناسب املباشر مع مربع األجهزة العاملة عليها: الغلة الذي ينص على

من جهة  الستخدام قاعدة البياناتالتشبيك  هذا القانون إىل إبراز أمهية الرافعة من خالل زيادة قد دفعو 
 .ربط قواعد البيانات املختلفة يف مستودع بيانات من جهة أخرىأو  التوسع يف قاعدة البياناتو 

واليت استخدمت يف الشركات التقليدية ألجل منذجة املهام التشغيلية يف اإلنتاج واألعمال : برجميات التطبيق  .ج 
 .وال زالت اإلدارية واملالية واحملاسبية يف السابق

بالتايل تتزايد معه و البيانات يتزايد بشكل كبري و يف مدخل الرافعة فإن حجم املعلومات  ما جيب اإلشارة إليهو 
  .آلخر إال أن املضمون املعريف ال يتطور كثريا التكرار من جمالو التوازي  اإلجراءات بطريقة

  :مدخل التوليفة :المدخل الثاني
ىل توظيف ما هو متاح من معرفة يف صورتيها الضمنية والصرحية قصد إجياد هو املدخل الذي يعمل ويسعى إ

االت األخرى، ويعترب هذا املدخل مبثابة مهزة الوصل  توليفات وخدمات استشارات جديدة يف جماهلا احلايل أو ا
ل الرافعة، وبني بني إدارة املعرفة كإدارة قائمة على الوثائق ومستودعات البيانات حسب املدخل السابق أي مدخ

. إدارة املعرفة القائمة على األفراد وما يقدمونه من مبادرات ألجل إنشاء معرفة جديدة حسب املدخل االبتكاري
  ).47، 2007: عبد اللطيف حممود مطر(

ووفقا هلذا املدخل فإنه يتم توظيف املعرفة الصرحية يف املنظمة يف استخدامات أخرى مغايرة، أو استخدامها يف 
  ).167، 205: اليلية مسضحي(. االت خارج صياغتها إذ أن هذا املدخل يرتكز على نفس املعرفة، إالّ أنه يعدل فيهاجم

  :بتكاريالمدخل اال :المدخل الثالث
يقوم هذا املدخل على إنشاء املعرفة، حيث أن إدارة املعرفة يف هذا املدخل هي أكرب تكنولوجيا املعلومات 
وبالتايل ال توجد معها على نفس املسافة، فهي حسب ما يطلق عليه نانوكا حبلزونية املعرفة أكثر من آلة معاجلة 

  ).122، 2005 :جنم عبود(. املعلومات

هذا املدخل ال قياسية وال عاملية وإمنا هي شخصية بدرجة عالية وليست سهلة التقاسم وتعترب املعرفة يف ظل 
مع اآلخرين ويعترب التعبري األكثر متثيال هلذا املدخل هو إنشاء املعرفة اجلديدة والذي يعد التحدي األساسي على 

ا وليس احملافظة على الروتني املع عبد اللطيف حممود (. ريف الذي كان سائدامستوى الفرد وعلى إدارة املعرفة وممارسا

  ).47، 2007 :مطر
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وخالصة هذا املدخل مبختلف تفرعاته أنه يقوم على نوع من اهلرمية إذ أن كل مدخل فرعي فيه يركز على 
نقطة أساسية يف هذه اهلرمية فمن البيانات اليت تشكل قاعدة اهلرم، إىل تكنولوجيا املعلومات اليت ميكن أن تساوي 
إدارة املعرفة، وبطبيعة احلال فإن تكنولوجيا املعلومات هذه هي اليت تعطي للبيانات معىن، مث تتحول هذه اهلرمية 

  .إىل ابتكار وإبداع معارف جديدة لتستفيد منها املنظمة
وجدير بالذكر لدى هذه املداخل اليت حتاول إىل تفسري إدارة املعرفة أنه هناك من املفكرين من يعتمدون 

سيمات أخرى هلذه املداخل، كما أن هناك من يعتمد على املدخل الياباين كمدخل مستقل من مداخل إدارة تق
  .املعرفة

  :نماذج من إدارة المعرفة: ستة عشر
هناك العديد من النماذج اليت قدمت إلدارة املعرفة وهذه النماذج حتاول فهم وتوجيه جهود أنشطة إدارة املعرفة 

ا األساسية، ويف ذلك ميكن عرض بعض هذه النماذجيف املنظمات يف بنا ا وافرتاضا   :ء إسرتاتيجيا
 : نموذج ليونارد بارتون إلدارة المعرفة -1

يقوم هذا النموذج على أساس أن املعرفة يف املنظمات متثل مقدرة جوهرية وتكون هذه املعرفة على أربعة 
  :أشكال هي

ا ملموسةاملعرفة قد تكون يف شكل مادي وهي معرفة  -  .ميكن ملسها ورأيتها كو

 .املعرفة قد تكون جمسدة أيضا يف األنظمة اإلدارية -

 .املعرفة قد تكون جمسدة يف املهارات الصرحية والكامنة للعاملني -

املعرفة قد توجد أيضا يف ما يسمى القيم الصغرية للعمل يف معايري السلوك يف موقع العمل وما يسميه اآلخرون  -
 .ظيميةبالثقافة التن

واألنظمة والطرق فهذا النموذج حياول توسيع املعرفة يف املنظمة لتشمل املنتجات واخلدمات والعمليات 
روتينيات التنظيمية وصوال إىل األفراد من خالل معارفهم الكامنة، كما يهتم هذا النموذج أيضا والوالقواعد 

 ).120، 119، 2008 :أمحد الزياداتحممد عواد ( .باألنشطة اليت تعيق املعرفة

 :ل إلدارة المعرفةئنموذج مو  -2

اية هلا وبالتايل فهناك سلسلة دائرية إلدارة املعرفة  يقوم هذا النموذج على أن املعرفة هي خربة ال بداية وال 
  :تتكون مما يلي

من خالل أدوات إدارة املعرفة  القاعدة األساسية إلدارة املعرفة املتكونة من كل البيانات واملعلومات املتداولة -1
 .يف املنظمة
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ثقافة إدارة املعرفة وهي اليت حتدد االجتاه والقيم والتفضيالت يف إدارة املعرفة، وهذه الثقافة هي اليت تأيت  -2
 .باإلسرتاتيجية

 .املعرفة يف األفراد حيث جيب تنمية الثقافة االبتكارية املشجعة للتعلم وتقاسم املعرفة -3

 .عمليات حيث جتسيد املعرفة يف عمليات األعمال وإمكانية الوصول إىل اخلربة يف النقاط احلرجةاملعرفة يف ال -4

 .الذاكرة التنظيمية وهي اخلربة اخلالية املسجلة من أجل االستخدام املستقبلي -5

لزبائن املعرفة يف العالقات وبالتايل حتسني تدفقات املعرفة عرب احلدود داخل وخارج املنظمة إىل املوردين، ا -6
 .والعاملني

 ).229، 2008: ى عليانفرحبي مصط(. األصول املعرفية واملتمثلة يف قياس رأس املال الفكري وتطويره واستغالله -7

  :نموذج جينكس وأولفمان -3
  :يستند هذا النموذج على استخدام التأثريات الناجحة يف نظم إدارة املعرفة وتتضمن أبعاد هذا النموذج ما يلي

 .وفحواه كيف يؤدي نظام إدارة املعرفة وظائف ابتكار وختزين واسرتجاع وتطبيق املعرفة: جودة النظام -1

 .جودة املعرفة وضمان أن املعرفة املكتسبة متاحة لدى كل من تستخدمه املنظمة -2

 .ويوضح املستوى الذي عنده حيقق نظام إدارة املعرفة مستوى عاليا من الرضا ملستخدميه: رضا املستخدم -3

 .مكنة حيث تقاس الفوائد واآلثار اليت حيدثها نظام إدارة املعرفة لكل من املستخدم واملنظمة ككلالفوائد امل -4

األثر اجلمعي حيث يؤدي استخدام الفرد لنظام إدارة املعرفة إىل حتسني جودة أدائه يف موقع العمل، والذي  -5
 ).146، 2004 :نيوي، سالمة عبد العظيم حسحسن حسني البيال. (ينعكس عل أداء املنظمة ككل

  :نموذج نجم عبود نجم -4
وقد جاء هذا النموذج ألجل حتقيق الفهم الفعال واالستخدام األمثل إلدارة املعرفة، وهذا النموذج يشمل 
املراحل املتدرجة املتصاعدة اليت متثل عملية االنتقال من مرحلة االهتمام باملعرفة وصوال إىل مرحلة تعظيم وحتقيق 

  :املعرفة وهذه املراحل هيرافعة واستدامة 
يتم يف هذه املرحلة حتسس دور املعرفة وأمهيتها يف أعمال املنظمة، مث النظر يف : مرحلة االهتمام باملعرفة -1

 .مصادرها

هذه املرحلة تتميز بقدرة اإلدارة على التمييز بني خمتلف أمناط املعرفة يف املنظمة، كما : مرحلة وعي املعرفة -2
ضا بالتقييم األويل ملا ميكن للمعرفة القيام به يف أعمال املنظمة ألجل إنشاء القيمة واكتساب تتسم هذه املرحلة أي

 .امليزة التنافسية
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يف هذه املرحلة وبعد وعي املعرفة ال بد من النظر إليها ليس كمعلومات أو معرفة : مرحلة حتديد أصول الشركة -3
 .ة ال تقل أمهية عن األصول املاديةهلا دور مساندة فقط بل جيب النظر إليها كأصول معرفي

وفيها تظهر بوادر توظيف املعرفة يف أعمال املنظمة حيث تتحول املنظمة من مرحلة : مرحلة حتقيق ميزة املعرفة -4
 .التعلم اليت كانت عليها يف املراحل الثالثة السابقة إىل مرحلة االبتكار وإنشاء املعرفة اجلديدة

واألهم يف هذه املرحلة هو أن إدارة املعرفة تكون أكثر قدرة على احلد : املعرفةمرحلة تعظيم ورافعة واستدامة  -5
م على املبادرات اجلديدة وإنشاء املعرفة اجلديدة احملققة  من الروتينيات التنظيمية املعيقة لألفراد واليت حتد من قدر

 .الستدامة االبتكار وجتديد املعرفة
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  :خالصة
حاولت الدراسة من خالل هذا الفصل املتضمن التطرق إىل القضايا اليت تثريها إدارة املعرفة كتوجه إداري 

ا من  خالل بعض اإلسهامات حديث خصوصا من ناحية الوقوف على اخللفية التارخيية إلدارة املعرفة وتتبع سريور
اليت جاءت مع بعض األعالم املهتمني باملوضوع، كما حاولت أن تقدم أهم املبادئ اليت تقوم عليها إدارة املعرفة 
إىل جانب جمموعة األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها مع إبراز األجيال املتعاقبة هلذا املوضوع فهناك اختالف بني 

ذا هذه األجيال من ناحية املسائل ا ليت ترتبط بكل جيل، مع تقدمي املربرات اليت جعلت املفكرين يهتمون 
  .املوضوع وخيصصون له حيزا كبريا من الدراسات على أعلى مستوى

كما سعت هذه الدراسة من خالل هذا الفصل للتطرق إىل متطلبات إدارة املعرفة والعمليات اليت تقوم عليها 
از الواقع العام أو ما جيب أن تكون عليه إدارة املعرفة من ناحية املتطلبات ومن من خالل مقاربتني تعين األوىل بإبر 

ناحية العمليات، أما املقاربة الثانية فتهتم بإبراز ما هو موجود فعال من الناحية الواقعية على الصعيد العريب عموما 
املمارسات املستشرية يف حيث أن هناك شرخ واضح بني ما هو نظري وبني . وعلى الصعيد اجلزائري خصوصا

  .التنظيمات العربية على ضوء العموم
مث أن الدراسة قد حاولت إبراز أهم املداخل النظرية املفسرة ملوضوع إدارة املعرفة وما يثريه كل مدخل من هذه 

مدى املداخل من اهتمامات، كما سعت أيضا إىل إعطاء بعض النماذج اليت قدمها بعض املفكرين إلدارة املعرفة و 
  .حسن تفعيلها داخل التنظيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  تكنولوجيا المعلومات دعامة إدارة المعرفة :الخامس الفصل
  

  .أسباب التسارع في التوجه نحو تكنولوجيا المعلومات :أوال
  .تطور تكنولوجيا المعلومات :ثانيا
  .أنواع تكنولوجيا المعلومات :ثالثا
  .مكونات تكنولوجيا المعلومات :رابعا

  .أهمية تكنولوجيا المعلومات للدول والمنظمات :خامسا
  .تطبيقات تكنولوجيا المعلومات :سادسا
  .الواقع العربي في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :سابعا
  .األدوار المختلفة لتكنولوجيا المعلومات :ثامنا

  .تكنولوجيا إدارة المعرفة :تاسعا
  .آفاق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الوطن العربي الجزائر: عاشرا
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  :تمهيد
لقد مت التطرق إىل فصل تكنولوجيا املعلومات وذلك لكون أن إدارة املعرفة حسب املختصني تتمحور حول 

باإلنسان، واجلانب الثاين وهو اجلانب التقين املتعلق بالتقنيات احلديثة اجلانب البشري املتعلق : جانبني مهمني مها
كما أن إدارة املعرفة كمفهوم . اليت يشكل قوامها احلاسب االلكرتوين وخمتلف املعدات والربجميات ذات الصلة

  .فهناك أيضا من حاول حصر هذا املفهوم يف اجلهود اخلاصة عرب الشبكات
دة من إفرازات التطور الذي شهدته تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت رفعت يف وتعد إدارة املعرفة واح

حجم املعلومات واملعارف اليت يتم تداوهلا بواسطة هذه التكنولوجيات األمر الذي جعل احلاجة ملحة إىل ضرورة 
ا مبا التعامل األمثل مع هذه املعارف خصوصا لدى التنظيمات األمر الذي حيول دون اندثار هذ ه املعارف وتسر

  .يصيب الذاكرة التنظيمية بنزيف ينعكس بصورة سلبية عليها
والتطرق لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو ما يسمى بدعامة إدارة املعرفة يفضي بدوره إىل حماولة الوقوف 

لفعاليات اليت تقوم عليها هذه عند التكنولوجيا األساسية اليت توظفها إدارة املعرفة وتدعمها يف خمتلف العمليات وا
اإلدارة حيث إنه ومبوجب هذه التكنولوجيات فقد ظهرت عدة أعمال ميكن ممارستها عن طريق هذه 

  .التكنولوجيات على غرار اإلدارة االلكرتونية والتجارة االلكرتونية وغريمها
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  :أسباب التسارع في التوجه نحو تكنولوجيا المعلومات :أوال
االعتبارات شكلت انطالقة مهمة لضرورة االهتمام والتوجه حنو تكنولوجيا املعلومات يف هناك جمموعة من 

وميكن حتديد هذه األسباب يف النقاط . عاملنا املعاصر يف خمتلف جوانبه، خصوصا على صعيد اإلدارة والتنظيم
  ). 33، 2013: عامر إبراهيم قنديلجي و عالء الدين عبد القادر اجلنايب: (التالية

 :طورات االنترنت المتالحقة وتفاعالتها التكنولوجيةت .1
حيث ظهرت يف هذا الصدد تكنولوجيات جديدة لألعمال بتكاليف منخفضة األمر الذي أفرز عمليات 
جديدة على غرار إدارة األعمال التكنولوجية، والتجارة اإللكرتونية واحلكومات اإللكرتونية، مث أن هناك تغريات 

. األمر الذي ولد تراجعا يف منوذج األعمال الذي كان يتم بصورة تقليدية. كيبة األسواقحاصلة على مستوى تر 
  .وهذا كله يعترب حمصلة لشبكات املعلومات احملسوبة واالتصاالت املعتمدة على االنرتنت

 :ظهور وتطور اقتصاد المعرفة .2
اليت ألفرزت بدورها منتجات حيث أن هذه االقتصاديات يتشكل عمودها الفقري من املعلومات واملعرفة 

  .وخدمات جديدة مل تكن قد ظهرت من قبل حيث أن املعرفة أصبحت من بني أهم الوصول املوجودة يف املنظمة
  )العولمة: (النمو في االقتصاد المرتبط عالميا .3

املنظمات  حيث أصبحت هناك سيطرة ملواقع األسواق العاملية اإللكرتونية، إضافة إىل ارتفاع حدة املنافسة بني
  .املختلفة يف األسواق العاملية، حيث ظهرت جماميع عمل موزعة عامليا ونظم توزيع واتصال تتميز بالعاملية

  :التحوالت الحاصلة في مشاريع األعمال .4
حيث أن تكنولوجيا املعلومات وعلى رأسها االنرتنت جعلت أنه باإلمكان القيام باألعمال املختلفة عرب حدود 

رب حدود الدولة بنفس الكفاءة يف األداء، ومعىن هذا هو ختطي للحدود املنظمية اليت كانت سائدة الشركة وحىت ع
  . من قبل

  :ظهور ما يسمى بالشركة الرقمية .5
فإجراءات العمل املختلفة داخل هذه الشركات يتم إجنازها من خالل الشبكات احملسوبة املنتشرة يف كل 

ا ترتبط بني منظمات خم تلفة، وعن طريق التمكني الرقمي والتكيف اإللكرتوين لتسهيل االنسيابية أرجاءها، أو أ
  .يف العمل حيث يكون لديها مستويات من اإلجناز الغري عادي احلاصل يف جانب األرباح وكذا املنافسات

  :تطور تكنولوجيا المعلومات :ثانيا
تكاد جتمع جل األدبيات املختصة بتكنولوجيا املعلومات أن هذه األجرة عرفت عدة حمطات يف تطويرها، 

  . وميكن الوقوف حتديدا ثالث اجتاهات أساسية يف تطوير تكنولوجيا املعلومات
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ا هذه التكنولوجيا من خالل تراكمها  حيث أن هناك من االجتاهات من ركز على املراحل اليت مرت 
رخيي، يف حني أن ركز اجتاه آخر على مراحل هذه التكنولوجيات على أساس استخدامها الزمين من قبل التا

وعلى العموم ميكن . أما االجتاه األخري فقد ربط تطور تكنولوجيا املعلومات من خالل تطور صناعتها. املنظمات
  :الوقوف عند هذه االجتاهات كما يلي

م على تقسيم تكنولوجيا املعلومات باعتبار تطور صناعة هذه التكنولوجيات، وهذا االجتاه يقو : االتجاه األول
  ). 112، 2009: جنم عبود جنم: (حيث يقوم على أربعة مراحل أساسية

 :النظام المرتكز على النظم  -أ 
حيث اتسمت هذه املرحلة بالصناعة املوجهة عموديا بقيادة شركة ) 1981-1964(ساد الفرتة ما بني حيث 

)Ibm (كما أن هذه املرحلة أيضا اتسمت بوجود مورد رئيس ومعمارية . يت ميكن وصفها بشركة النظم املركزيةال
  .مستقرة تبسط صنع قرار التكنولوجيا املستخدمة وتسهل شراكه املورد والزبون ذات األمد الطويل

  :النظام المرتكز على الحاسوب الشخصي  - ب 
فخالل هذه املرحلة تطور اهليكل األفقي من خالل ) 1994- 1981(املرحلة سادت يف الفرتة ما بني  وهذه

سوق احلاسوب الشخصي حيث تقاد كل شرحية سوقية مبجموعة خمتلفة من املوردين الذين ميتلكون مستوى 
استثنائيا من التخصص يف لوحة املفاتيح، الذاكرات، حمرك األقراص واألقراص املرنة، ذاكرات القراءة فقط 

)cd.rom(رات الوصول العشوائي الديناميكي ، ذاك)Drams( املعاجل املصغر، رقائق البيانات، لوحات ،
  .االتصاالت، بطاقات الصوت، تطبيقات وقنوات اخلدمة

  : النظام المتمركز على الشبكة  -ج 
، وما ميز هذه املرحلة هو اخنفاض التكلفة املتوسطة للربجميات باالعتماد )2005-1994(وقد ساد املدة مابني 

على التوسع يف اقتصاديات احلجم وألن التكلفة احلدية ألي نسخة إضافية تكون شبه معدومة وأقرب إىل الصفر 
 .األمر الذي ينتج منحىن متوسط التكلفة املتقارب

  :النظام المرتكز على المحتوى المشروعي  -د 
افرتاض أساسي ومهم ، حيث أن هذه املرحلة تقوم على )2010-2005(وهذا النظام ميتد من الفرتة ما بني 

  .وهو أن املوجة اإللكرتونية املقبلة ستكون مرتكزة على العالقة بني احملتوى والتحول
االجتاه يف تقسيمه للمراحل اليت تطورت من خالهلا تكنولوجيا املعلومات من الرتكيز  ينطلق هذا: االتجاه الثاني

حيث من خالل هذا االجتاه ميكن كذلك الوقوف على استخدام املنظمات هلا، والذي مر عرب فرتات متعاقبة، 
  :على أربعة حمطات أساسية، وهي
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  :التكنولوجيا الناشئة  -أ 
ويعترب هذا النوع من التكنولوجيا شديد التقدم ولكنه ما يزال يف أوىل مراحله حيث أنه مل يتم تطبيقه من قبل،  

األثر اإلجيايب يف حالة اعتماد منظمة ما عليه وأما أن كما مل ينل الفرصة الكافية لتجريبه وبالتايل فا ما أنه حيقق 
  ).104، 2012: سيد سامل عرفة. (أثره يكون عكسيا فيؤثر على القدرة التنافسية هلا

  :التكنولوجيا السريعة  - ب 
ا وصلت إىل درجة   وهي تكنولوجيا تتميز بالتقدم السريع يف مدى قبوهلا وكذا عدد املستخدمني هلا باعتبار أ

ال التقينكبرية م ا، وتستخدمها املنشآت ألجل حتقيق الريادة يف ا   .ن الوثوق 
  :التكنولوجيا الرئيسية  -ج 

ا تتميز بسجل تارخيي آمن وهذا النوع من تكنولوجيا املعلومات أصبحت . وهي تكنولوجيا جدو موثوقة أل
ا تعد من التقن يات ذات األمهية القصوى اليت تعاجل من األدوات املهمة يف العلمية التنافسية للتنظيمات، كما أ

  .وتدير البيانات اليومية للتنظيمات مبستوى عال من الكفاءة
  :التكنولوجيا األساسية   -د 

ويعترب هذا النوع من التكنولوجيات كآخر مرحلة من مراحل تطور التقنية حيث تصبح التقنية يف هذه املرحلة 
ا خيسر مركزه التنافسي   .أساسية للتنظيم فبدو

وهذا االجتاه يركز على التطور التارخيي هلذه التكنولوجيات بصفة عامة دون ربطها بالتنظيم، : االتجاه الثالث
  ).118، 2004: إميان فاضل السمرائي، هيثم حممد الزغيب: (وميكن تقدمي مراحل تطور هذه التكنولوجيات إىل ما يلي

 :مرحلة ثورة المعلومات واالتصاالت األولى  -أ 
اء فرتة وقد مشلت ه ذه املرحلة بداية اخرتاع اإلنسان للكتابة ومعرفته هلا، مث ظهور احلروف اليت عملت على إ

  .املعلومات الشفوية اليت تندثر عند وفاة اإلنسان أو عند ضعف قدراته الذهنية
    :ثورة المعلومات واالتصاالت الثانية  - ب 

رها األمر الذي ساعد يف انتشار املعلومات من وقد ظهرت خالل هذه الفرتة الطباعة مبختلف أنواعها ونطو 
   .خالل زيادة كمية املطبوعات اليت اتسعت جغرافيا

  :مرحلة ثورة المعلومات واالتصاالت الثالثة  -ج 
متيزت هذه املرحلة بظهور خمتلف أنواع وأشكال مصادر املعلومات املسموعة واملرئية إضافة إىل املصادر الورقية 

  . نقل املعلومات وزيادة حركة االتصاالتاملطبوعة اليت اتسعت إىل
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  :مرحلة ثورة المعلومات واالتصاالت الرابعة  -د 
خالل هذه املرحلة مت اخرتاع احلاسوب الذي مر هو اآلخر بعدة مراحل وعرف عدة أجيال مع كافية مميزاته 

  .وفوائده يف نقل املعلومات عرب وسائل اتصال ارتبطت به
  :واالتصاالت الخامسةمرحلة ثورة المعلومات  -ه 

االت حيث وخالل هذه املرحلة مت تناقل   هي مرحلة ارتبط فيها احلاسوب املتطور مع التكنولوجيا يف خمتلف ا
كميات ضخمة من البيانات واملعلومات عرب مسافات جغرافية هائلة وبسرعة فائقة حىت وصل األمر إىل 

  .الشبكات املختلفة ومنها شبكة االنرتنت
صعيد تطور هذه التكنولوجيات على املستوى العريب فيمكن اإلقرار بوجود تفاوت بني الدول العربية أما على 

ال، حيث يغرى استخدام هذه الدول استخدامها للحاسبات اإللكرتونية خاصة يف التعامالت  يف هذا ا
أما يف . ت الطريان واملصارفحيث بدأ استخدامها ألول كرة يف شركا. اإلحصائية واحملاسبة إىل بداية السبعينات

ذه التكنولوجيات عربيا وأدى ذلك إىل القضاء بصورة جزئية على مشكلة  منتصف السبعينات تزايد االهتمام 
نقص اخلربات، حيث عرفت احلواسيب انتشارا يف غالبية الدول العربية وذلك نظرا لدخول هذه الدول نعرتك 

ا بعض الدولالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وكذا  كما كان لسرعة انتشار هذه . حالة الرخاء اليت شهد
أما يف بداية فرتة الثمانينات دخلت الدول العربية مرحلة . التكنولوجيات على الصعيد العاملي بصمته على العرب

ة نقاط جديدة استغلتها هذه الدول يف تطوير وترشيد استخدام احلاسبات االلكرتونية، حيث صبت اهتمامها بثالث
  ).180، 2007: طارق عبد الرؤوف عامر: (وهذه النقاط هي. يرتبط من خالهلا استخدام احلاسبات يف املستقبل

 .االهتمام بصياغة سياسات وطنية الستخدام تكنولوجيا املعلومات وإنشاء مراكز وطنية للحاسبات االلكرتونية -
 .ا بالشبكات العربية والدولية األخرىاالهتمام بتطوير شبكات االتصال الوطنية والعمل على ربطه -
 .االهتمام بإنشاء بنوك للمعلومات وكذا إنشاء أنظمة معلومات وطنية -

وعلى العموم الزالت الدول العربية تعاين من فجوة رقمية بينها وبني الدول املتقدمة، أو حىت بينها، حيث ارجع 
، 2005: نبيل علي ونادية حجازي: (التطرق إليها كما يلي بعض املفكرين هذه الفجوة إىل جمموعة من النقاط اليت ميكن

51.(  
عامل الصراع الذي خيوضه العرب ضد إسرائيل من خالل استنزافه للموارد العربية، حيث يشكل حاجزا يف  -

 .سبيل إقامة تكتل معلومايت وثقايف عريب
لعاملية لتكنولوجيا املعلومات، كما هو العامل الثاين تسبب فيه عدم وقوع اإلقليم العريب يف جمال أحد املراكز ا -

 .الشأن لدول أخرى على غرار جزر الكارييب الواقعة يف جمال املركز األمريكي
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 .أما العامل اآلخر فيتمثل يف النزيف الكبري الذي تعانيه الدول العربية خصوصا مصر واجلزائر واألردن والعراق -
  : أنواع تكنولوجيا المعلومات :ثالثا

  .وكل قسم يشمل جمموعة من هذه التكنولوجيات. وجيا املعلومات إىل نوعني أساسينيتقسم تكنول
  ).58، 2005: جعفر اجلاسم: (وتنقسم بدورها إىل عدة أنواع، وهي :تكنولوجيا التخزين واالسترجاع -1
 :تكنولوجيا المصغرات الفلمية  -أ 

حتويل مصادر املعلومات واملطبوعات الورقية هي عبارة عن األشكال واألوعية املختلفة اليت تكون حمصلة عملية 
ردة، حيث يتم إعادة  ا بالعني ا والتقليدية من األحجام األوىل العادية أحجام أخرى صغرية جدا يصعب قراء

ا وتكبريها وبثها باحلجم العادي أو أكرب منه على شاشة يف جهاز قراءة املصغرات واستنساخ . اسرتجاع معلوما
  .مية واسرتجاعها ورقيااملصغرات الفل

   :تكنولوجيا الحاسوب  - ب 
حيث أن احلواسيب تشكل ركيزة أساسية يف تكنولوجيا املعلومات كمحصلة لزيادة واتساع حجم املعلومات 

أما بعد ظهور هذه التكنولوجيات أصبح . حيث أصبح من الصعب السيطرة على هذا الكم اهلائل من املعلومات
كما جيب التنويه للدور اهلام للحواسيب يف تنفيذ . خيص عمليات اخلزن واالسرتجاع باإلمكان التعامل معها فيما

  .إجراءات اخلزن وكذا االسرتجاع بسهولة عالية
   Comكوم / تكنولوجيا مخرجات الحاسوب الميكرو فلمية  -ج 

تبط وتعتمد هذه التكنولوجيا على التصوير املصغر واملباشر للمعلومات وذلك باستخدام جهاز تصوير مر 
باحلاسوب، وضمن وحدات خمرجاته، وهذه املخرجات ال تظهر بشكل أوراق، بل بصورة مصغرة وبطاقي ال ميكن 

ردة لذا يقتضي األمر استخدام أجهزة القراءة  أو عن طريق استخدام أجهزة القراءة . Readersقراءته بالعني ا
  Printers, Readers. والطبع

  :بنك المعلومات وقواعد البيانات   -د 
ا  وهذا النوع من تكنولوجيا املعلومات يتطلب توفر األجهزة اآللية نظرا للحاجة إليها يف توثيق املعلومات كو
تتضمن املعلومات الببليوغرافية املكونة لقواعد البيانات، إىل جانب النصوص اليت تتكون منها الوثائق املخزنة، 

تفيد اإلجابة على كل ما يدور يف ذهنه من أسئلة تتعلق مبوضوع حبثه بصرف النظر عن نوعية وهذا ما يتيح للمس
  .املصادر املوجودة فيها
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   Integrated circuts: الدوائر المتكاملة -ه 
وهذه الدوائر هي عبارة عن جهاز حبجم حقيبة اليد ميكن التنقل به من مكان آلخر، وهو منوذج لتخزين 

وهي تتصف بقابلية عالية على التخزين،  Bitsيطلق عليها اسم ) خاليا(مية على شكل أجزاء البيانات بصورة رق
ا كثافة عالية باستخدامها الرقائق   .املصنعة من مواد قليلة التكلفة، وبسهولة تامة chips أي أ

   Video Discs: اسطوانات الفيديو  -و 
دورة يف الدقيقة، حيث ميكن من  18000سم تدور بسرعة  30عبارة عن اسطوانات بالستيكية قطرها وهي 

ا . خالهلا ختزين كم هائل من البيانات ا باستعمال شاشة مرئية بنفس ألوا كما ميكن اسرتجاع البيانات املوجودة 
ا سهلة التصنيع،  ا ال تكلف من الناحية املادية، كما أ األصلية وكذلك مع الصوت، وميزة هذه األسطوانات أ

  .وكذا سهولة نقلها للمعلومات من اسطوانة ألخرى، وهي أيضا أقل تعقيدا من أجهزة الفيديو كاسيت
   CD-Rom: تكنولوجيا األقراص المكتنزة  -ز 

سم، وهذه  12التكنولوجيا تتجسد يف شكل أقراص مسطحة مستديرة ال يزيد حجم القرص فيها عن وهذه 
ن املعلومات وكذا القيام باسرتجاعها بشكل مكثف ومضغوط األقراص تعتمد على أشعة الليزر يف عملية ختزي

compact وميكن هلذه األقراص أن تعوض أوعية املعلومات الورقية، كما أن العمر الزمين الستخدامها أطول ،
ا من األقراص املغناطيسية األخرى   .وهي تتميز حبجم صغري حيث يسهل حفظها يف أي مكان. مقارنة مبثيال

   Compact Disc Interact: يديو المكتنزة التفاعليةاسطوانات الف  -ح 
هذه األسطوانة تعمل كنظام موحد ملختلف أشكال املعلومات من نصوص وأرقام ورسوم وصور وأحداث 
وموسيقى، حيث أن هذه التقنية مرشحة ألن تكون ذات أثر بالغ على صناعة النشر اإللكرتوين، وكذا تكوينها 

  .علوماتللصيغة املستقبلية خلزن امل
   Cable-TV: التلفزيون الكيبل  -ط 

وميكن استخدام هذه التقنية لبث املعلومات من قواعد البيانات ومراكز املعلومات للمستفيدين والذين يكونون 
ا أن تأخذ أشكال عدة كاحملاضرات، أو املقاالت، أو فصول كتب  أعضاء الشبكة، حيث أن املعلومات بإمكا

سمات ا تبث الربامج مع صورها وخمتلف ا ، وميكن هلذه التقنية أن تتجسد من خالل اجلامعة املفتوحة كو
التعليمية للطالب وفق رزنامة ثابتة ومعروفة، حيث ميكن مشاهدة هذه الربامج على التلفزيون الكيبل باستخدام 

ث يصبح هنا حي. بني املستفيد ومركز املعلومات Duplex Tow Way Communicationنظام االتصال الثنائي 
  .التلفزيون مركزا لالتصاالت بني األطراف
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  )أتونكس: (تكنولوجيا نظام مشاهدة الوثائق باستعمال أقراص الليزر  -ي 
هذه التكنولوجيا عبارة عن آلة متحسسة للضوء، تعمل على حتويل الرسوم وغريها من الصور واللقطات املرئية 

، يتم من خالهلا استخدام جهاز املسح والتصوير Images Bit-Ranppedإىل صور مكونة من أجزاء رقمية 
Scannar   كوسيلة تلتقط من خالهلا املعلومات اليت تكون الوثائق املختلفة، حيث حتول الصور والكتابة والرسوم

  .إىل شكل رقمي
   Videotex: الفيديو تكس  -ك 

عن نظام يتم تصميمه ألجل توصيل املعلومات والبيانات وكذا الرسومات وغريها إىل املنازل  وهو عبارة
واملكاتب بأقل تكلفة وذلك باالعتماد على تلفزيون عادي وجهاز هاتف ولوحة مفاتيح بسيطة وجهاز فيديو 

اتف اخلاص بالشبكة، يتم إيصاله جبهاز التلفزيون ليتصل من خالله املستفيد عن طريق رقم اهل Decoderخاص 
اية عملية االتصال بنجاح تظهر على الشاشة صفحة  . Modemويضع السماعة على جهاز يسمى  وعند 

كما ميكن ختزين املعلومات يف جهاز استقبال الفيديو تكس،  . كشاف ليقوم املستفيد باختيار املعلومة املطلوبة
  .كما ميكن أيضا طبع ما يتم احلصول عليه من معلومات

   Teletex: لتيليتكسا  -ل 
ويتم ربطه بني مركز املعلومات واملنازل باستخدام البث املرئي العادي أو الكيبل وميكن من خالله حتديد 

  .املعلومات لعدد كبري من املستفيدين، كما يقدم معلومات حديثة ويف مواضيع خمتلفة
   Facsimile) االستنساخ عن بعد(الفاكسميلي    -م 

يف إعادة تكوين صورة أصلية من مكان معني إىل مسافة بعيدة، ويقوم على أساس  وتكمن هذه التكنولوجيا
  .، وميزته هو نقل املعلومات بدقة، كما يتميز بقلة التكاليفScanningاالستعراض البصري للوثائق 

  :تكنولوجيا االتصاالت  -2
ا يف توصيل البيانات، وتشمل هذه التكنولوجيا جمموعة الشبكات احمللية والعاملية اليت يتم استخدامه

وما ميكن أن توفره هذه التكنولوجيات من كفاءة وسهولة يف تبادل املعلومات من أي مكان، ويف مدة . واملعلومات
  :زمنية وجيزة وميكن الوقوف عند هذه التكنولوجيات كالتايل

   :االنترنت  -أ 
 :Benot Aubect. (شبكة عاملية أكربتعترب االنرتنت مبثابة جتميع لشبكات متصلة فيما بينها لتشكل بذلك 

1997, 47.(  
ا عن بقية الشبكات األخرى   .حيث أن االنرتنت تتميز مبجموعة من اخلصائص اليت تنفرد 
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  ).100، 2001: هشام بن عبد اهللا عباس: (وميكن التطرق هلذه اخلصائص كما يلي
ا، وتصبح جزءا منها االنرتنت مفتوحة ماديا ومعنويا نظرا إلمكانية ارتباط أي شبكة فر  - عية أو حملية يف العامل 

 .دون قيد أو شروط
ا حققت ما مل حتققه أي تقنية أخرى عرب التاريخ من جهة سرعة االبتكار  - االنرتنت عمالقة ومتنامية كو

 .والنمو
ال ألطراف جتارية وأ - خرى غري رحبية العشوائية كون أن املعلومات اليت حتتويها متناثرة وعشوائية، وهو ما فتح ا

 .بإنشاء فهارس وتطوير برامج للبحث عن املعلومة
االنرتنت شعبية فال وسيلة أخرى تضاهيها اليوم من ناحية الشعبية، فهي مجاهريية وال تنحصر عند فئة بعينها،  -

ا هي سرعة الضوء  .وسرعة التواصل 
 .تسويقية فعالةتعد االنرتنت جتارة إلكرتونية هائلة وذلك باعتبارها وسيلة جتارة و  -
 .االنرتنت متطورة بصورة مستمرة حيث أن عامل االنرتنت يعد دوما باجلديد -

وميكن لشبكة االنرتنت أن تقدم للمستفيدين جمموعة من اخلدمات، حيث ميكن التطرق إىل هذه اخلدمات من 
  :خالل النقاط التالية

 خدمات الربيد اإللكرتوين :E.Mail  
أهم اخلدمات اليت تقدمها شبكة االنرتنت ملستخدميها حيث ميكن من خالهلا وتعد هذه اخلدمة من أشهر و 

ويتميز الربيد اإللكرتوين . تبادل املراسالت واملعلومات بني األفراد يف خمتلف دول العامل بتكلفة بسيطة وسرعة عالية
  ).119، 1998: هاين شحادة اخلوري: (مبجموعة من املميزات وهي

  .ة للمستقبلالسرعة يف وصول الرسال -
  .وإعادة إرساهلا وكذا معاينتها. ميكن إبقاء الرسائل اإللكرتونية دون طبع كما ميكن طبعها: عدم ضياع الرسالة -
التفاعلية مبجرد وصول رسالة جديدة يؤشر هلا عند وقت االستعمال ال ميكن لصاحب الرسالة الظهور على  -

  .الشاشة
 موعات اإلخبارية   News groups: ا

موعات عبارة عن منتديات اليت تشارك فيها األفراد الذين يبدون اهتماما حول موضوع واحد، حيث  هذه ا
موعات عبارة عن مقاهي أو منتديات افرتاضية تقام على الشبكة لتقوم بتبادل األفكار ووجهات النظر  أن هذه ا

م، وبالتايل توفر إمكانية دخول املدراء حول مواضيع حمددة وتعد فيها اإلدارة كواحدة من جماالت االهتما
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حسن حممد السعفي، ومها . (واملسريين، هذه امللتقيات لتبادل اخلربات يف جمال االختصاص وكذلك لغرض االستشارة

  ).1999: أمحد غنيم
 برتوكول نقل امللفات وتبادهلا"  :FTP " 

هذا ميكن  FTPيث أنه وبواسطة يسمح هذا الربوتوكول باالتصال بأي جهاز متصل بشبكة االنرتنت، ح
  ).Victor Sandoval: 1987, 70. (القيام بعمليات حتويل للملفات انطالقا من موزع بعيد إىل االسطوانة الشخصية

وميتاز هذا الربنامج على أنه يعمل بشكل تفاعلي بني املستفيد واحلاسوب الذي يضيف على اجلانب اآلخر 
  .من الشبكة

  خدمة تيلنتTelinet  
وهذه اخلدمة عبارة عن برنامج خاص يسمح للمستخدم الوصول إىل مجيع احلواسيب املنتشرة عري خمتلف أحناء 

ا، مما تتيح استخدام الربامج اجلاهزة للحواسيب األجنبية ا موجودة داخل . العامل، وأن يرتبط  وجتعلها كأ
عبد . (اسوب يشتغل أثناء قيامه باالتصالاحلواسيب الشخصية، األمر الذي جيعل املستفيد ال يعرف على أي ح

  ). 3، 1999: اللطيف الصويف
 :شبكة االنترنت  - ب 

ا شبكة داخلية خاصة باملؤسسة  ولكنها تستخدم بروتوكوالت االنرتنت . هذه الشبكة تعرف على أساس أ
ا   ).Dildo Fray Darg Ngu Yen : 2001, 209.(وكل أدوا

نرتنت، وهذه الشبكة متاحة فقط لطاقم التنظيم ألجل التشارك يف فاالنرتنت عبارة عن نسخة خاصة من اال
ا ولقد أصبحت مناسبة . فهي متكن من التواصل املستمر للمنظمة مع عمالئها ومستثمريها. نظامها ومعلوما

ة متاما مع كرب حجم التنظيمات وتعدد أعماهلا وفروعها حول العامل حيث أصيح التوصل إىل املعلومات االلكرتوني
  ).121، 1998: هاين شحادة اخلوري. (حىت تلك املتوفرة بداخلها أكثر تعقيدا

ويف الواقع فإن تطوير هذه الشبكة ميكن أن تعود إىل تثوير االتصاالت يف التنظيم مبا ميكنه من حتقيق 
املشرتكني يف السريعة والفورية قصد متكني ) Hyperlinks(االتصاالت الشبكية القائمة على الصالت الفائقة 

كما ميكن املشرتكني كذلك من . الشبكة الداخلية  من االستفادة من كافة قواعد ومستودعات البيانات املتاحة
وعقد املؤمترات عن بعد، وتشكيل . استخدام التكنولوجيا الرقمية والربجميات اليت تتيح تبادل املعلومات واآلراء

  ).41، 2009: جنم عبود جنم. (اإللكرتونيةالفرق االفرتاضية وعقد جلسات عصف األفكار 
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يف حني أن . إن االنرتنت تعكس مدى استخدام تكنولوجيا االنرتنت خلدمة النظام االتصايل الداخلي للتنظيم
ا عبارة  تم باحملتوى، أو أ أنواع التطبيقات تعتمد بصورة كبرية على ما إذا كانت االنرتنت اليت يتم استخدامها 

  ).2003،94: أمحد أنور بدر. (عليةعن انرتنت تفا
دية للكثري من الشركات والتنظيمات هو  ومصدر القوة الرئيسي يف االنرتنت هو أن أكثر االستخدامات ا
متكن األطقم اإلدارية هلا وكذا الفنية من احلصول على املعلومات الضرورية ألعماهلم بصورة غاية يف السهولة وكذا 

جم التنظيمات واتساع نطاق أعماهلا وفروعها املنتشرة جغرافيا األمر الذي جعل النفاذ الفعالية خصوصا مع كرب ح
، 1998: هاين شحادة اخلوري. (إىل املعلومات االلكرتونية مبا فيها تلك املتاحة بداخلها ينطوي على صعوبات مجة

121.(  
 :شبكة االكسترانت  -ج 

ا تتيحرجية امتداد للشبكة اتعترب االكسرتانت أو الشبكة اخل موعات وأفراد من خارج  الداخلية حيث أ
املنظمة يكونون مرتبطني بنشاطها على غرار املوردين الزبائن وأطراف أخرى، اإلطالع على املعلومات اليت يتم 

  ).161، 2006: عصام حممد البحيصي. (عرضها بواسطة االنرتنت
تعد شبكة انرتنت مفتوحة على احمليط اخلارجي  وتعد االكسرتانت حمصلة لتزاوج االنرتنت مع االنرتنت حيث

ا تسمح لشركاء أعمال املنظمة باملرور عرب اجلدران النارية املانعة لولوج الدخالء  للمنظمات املتعاونة معها كو
  ).38، 2005: إبراهيم خبيت. (والوصول البيانات

تمثل أهم هذه األغراض يف وتستخدم التنظيمات شبكة االكسرتانت ألجل حتقيق أغراض متعددة حيث ت
  ).46، 2009: جنم عبود جنم: (التايل

 .تبادل احلجم الكبري من البيانات بني أطرافها املشاركة -
 .تقاسم أدلة وفهارس املنتج من جتار اجلملة واألطراف األخرى ذات العالقة مع التنظيم -
 .صلة بالتطوير املشرتكالتشارك مع التنظيمات األخرى فيما يتعلق باملشروعات واألنشطة ذات ال -
 .تطوير واستخدام برامج التدريب املشرتكة مع بقية املنظمات -
 .الوصول إىل اخلدمات املقدمة من قبل املنظمة الواحدة إىل املنظمات األخرى -
 .تقاسم األخبار واالهتمامات املشرتكة مع املنظمات األخرى -

كما أن االكسرتانت تعمل على الرفع من فعالية األنشطة واألعمال من خالل تطوير وحتسني جودة هذه 
ا تساهم يف حتقيق  األنشطة، وتوفري مرونة تلقائية عالية فيما يتعلق باالتصال الفوري مع خمتلف الفاعلني، مث أ
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وعلى . للمنظمة بأقل تكلفة ممكنة مقارنة باملنافسني امليزة التنافسية ملا هلا من دور مباشر يف اجناز األنشطة املهمة
  :العموم فإن شبكة االكسرتانت ميكن تصنيفها إىل ثالثة أنواع وهي

 اكسترانت التوريد:  
ا عبارة عن شبكة تعمل على ربط املستودعات الرئيسية للسلع مع املستودعات الفرعية ألجل إدارة  حيث أ

حتافظ على مستويات ثابتو من املخزون يف املستودعات، ومنه تقليل احتمال  العمل على حنو تلقائي وفوري، كما
إضافة إىل خدمات أخرى ترتبط بإدارة املوارد والرقابة على . رفض الطلبيات بسبب العجز الذي قد يطال املخزون

  .املخزون
 اكسترانت التوزيع: 

م حيث تعمل على أن  وهذا النوع من الشبكات مينح صالحيات للمتعاملني باالستناد إىل حجم تعامال
تقدم هلم خدمة الطلب االلكرتوين وتسوية احلساب آليا مع التزويد الدائم بقوائم للمنتجات اجلديدة واملواصفات 

  .التقنية وغريها من اخلدمات
 اكسترنت التنافسية: 

ا متنح للمنظمات على ا ختالف أنواعها فرصا وتعمل على تعزيز التنافس يف القطاعات االقتصادية، حيث أ
متكافئة يف جمال البيع والشراء وهذا من شأنه رفع مستوى اخلدمات وتعزيز جودة املنتجات والقضاء على 

  ).46، 2002: بشري عباس العالق. (االحتكار
أمرية شكروين : غسان قاسم داود االمي: (وتسعى شبكة االكسرتانت إىل تقدمي جمموعة من اخلدمات، واليت تتجسد يف

  ).121، 2010: البيايت
 .التعامل عن بعد وارتباط الفروع -
 .استخدام واجهة الويب يف تطبيقات األعمال -
 .تبادل املعلومات الكرتونيا -
الولوج إىل أجهزة اخلادمة املتوسطة أو النفاذ إىل مواد وصفحات حمددة يف مواقع معينة عن طريق كلمة املرور  -

 .واسم املستخدم
  :مكونات تكنولوجيا المعلومات :رابعا

 :الحاسبات اآللية -1
يعرف احلاسب االلكرتوين بأنه عبارة عن آل حاسبة الكرتونية قادرة على ختزين كميات ضخمة من البيانات 

  ).132، 1998: حيي مصطفى حلمي. (وتشغيلها عن طريق برامج معينة، مث اسرتجاعها يف فرتة زمنية معينة
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  :مبجموعة من اخلصائص، وهذه اخلصائص تتجسد يف النقاط التالية وتتميز احلاسبات اآللية
 .السرعة الفائقة اليت تزداد يف كل مرة بتطور أجيال احلاسوب -
 .القدرة على خزن املعلومات واسرتجاعها على حنو سريع وفوري وبصورة دقيقة وحمددة -
 .ع البشر يف السهو والنسيانالدقة التامة وعدم الوقوع يف األخطاء البشرية اليت تكون نتيجة لوقو  -
 .االستجابة الكاملة لألوامر والربامج دون تكاسل وبدقة وأمانة -
ا احملاكية لتخاطب اإلنسان - : هاين شحادة اخلوري. (القدرة اإلظهارية املتناسبة بالصوت والصورة والفيديو ومتاثال

1998 ،13.( 
التطورات حيث شهدت نقالت نوعية يرمز هلا جمموعة من  1948وقد عرف الكومبيوتر منذ طهوره العام 

باألجيال، وميكن التمييز بني هذه األجيال من خالل التغيري الذي حدث على العنصر املادي األساسي الذي يتم 
  ).69، 1994: نبيل علي: (استخدامه يف بناء وحدة املعاجلة املركزية والذاكرة، وميكن التطرق إىل هذه األجيال كالتايل

 ) 1948: (ألولالجيل ا -
يف هذا اجليل من احلواسيب مت استخدام الصمام االلكرتوين كوحدة البناء الرئيسية لتطوير حاسبات ضخمة 

ا تستهلك طاقة كهربائية عالية ا باألطنان، وتشغل صاالت كبرية، كما أ   .يقدر وز
  ) 1958: (الجيل الثاني -

عن اجليل األول حل اجليل الثاين من احلواسيب والذي حل فيه الرتانز حمل الصمام  عد عشر سنواتفب
االلكرتوين ليصبح الكمبيوتر أصغر مما كان عليه من قبل، كما أنه متيز بالكفاءة والسرعة واالقتصاد بصورة كبرية يف 

  .معدالت استهالكه للطاقة الكهربائية
 )1964: (الجيل الثالث -

ل من احلاسبات كاستجابة الستخدام شرائح الدارات املتكاملة، حيث جاء حمل الرتانز لقد جاء هذا اجلي
تسوي شرحية سيلكون واحدة، وقد متيز هذا اجليل باختاذ كبري يف معدالت استهالك الطاقة، حيث مت االستغناء 

  .قهاعن األسالك املعدنية الرابطة بني مكوناته وحلت حملها خيوط رفيعة من النحاس ينم ختلي
 )1982: (الجيل الرابع -

هذا اجليل من الكمبيوتر خيتلف عن ما قبله يف كثافة العناصر االلكرتونية اليت مت دجمها يف رقيقة السليكون، 
وقد حتقق هذا الفضل استخدام مواد جديدة ووسائل مبتكرة يف تصميم وتضيع هذه العناصر وكذا ضبط جودة 

  .إنتاجها
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 )المستقبلفي اتجاه : (الجيل الخامس -
حيث أن األحباث واملشاريع مستمرة يف كل من اليابان والواليات املتحدة األمريكية وكذا بعض الدول األوربية 
يف اجتاه هذا النوع من احلواسيب الذكية، اليت ميكن هلا القيام بالعديد من األعمال املكتبية يف القرن احلادي 

  .والعشرين
كتابة، صوت يف االتصال بني اآللة . ن إىل إدماج اللغة العاديةفمن خالل هذا اجليل يسعى الباحثو 

  ).Diane-Gabrielle Tremblay : 1998, 190. (واملستخدم
  : وتقوم احلاسبات اآللية مبجموعة من الوظائف اليت تتجسد يف التايل

البيانات بغية  عن طريق مجع وإعداد وإدخال. وظيفة اإلدخال اليت يتم من خالهلا تغذية احلاسب بالبيانات -
 .معاجلتها

 .وظيفة املعاجلة وفيها يتم تغيري الشكل الداخلي للعناصر عن طريق استخدام لغات احلاسوب -
 .وظيفة اإلخراج اليت تعمل على حتويل البيانات إىل خمرجات يف صورة معلومات -
إعادة إدخاهلا وظيفة التخزين من خالل استبقاء بعض البيانات حىت ميكن اسرتجاعها وقت احلاجة دون  -

 ).78، 2000: عماد الصباغ. (جمددا
 :البرمجيات -2

وهي تعين برامج احلاسوب اليت تعمل على إدارة املكونات املادية وتشغيلها، كما تقوم مبختلف التطبيقات، 
  .وكنتيجة ألمهيتها أصبحت تكنولوجيا أساسية لتشغيل احلاسوب

ات وتسجيلها وتقدميها يف شكل خمرجات مفيدة ألداء العمل وتعمل الربجميات على املسامهة يف معاجلة املعلوم
  ).19، 2010غسان قاسم داود الالمي وأمرية شكرويل البيايت، . (وإدارة العمليات

وخالل عملية تنفيذ أي برنامج من برامج احلاسوب، جيب حتميله بالكامل يف ذاكرته الرئيسية، ويف حالة عدم 
فيكون تنفيذ . يتم حتميله وتنفيذه على أجزاء، األمر الذي يبطئ سرعة التنفيذ اتساع ذاكرة الرام للربنامج ككل،

مث بالكل أمر بعد آخر، حيث يتم نقل األمر املراد تنفيذه من الرام إىل وحدة التحكم، مث يتم . األوامر بأول أمر
  ).40، 1998: ين شحادة اخلوريها: (وميكن التمييز بني أربعة أنواع من األوامر وهي. فك تشفرية يف وحدة فك الشفرة

أوامر نقل البيانات واليت يؤدي تنفيذها إىل التنقل داخل احلاسوب، فقد يكون التنقل من جهاز اإلدخال إىل  -
ا  .وحدة املعاجلة املركزية أو من وحدة املعاجلة إىل جهاز اإلخراج، أو داخل وحدة املعاجلة املركزية ذا

 .وامر تؤدي إىل إجراء عمليات على البيانات وحتصيل نتائج تلك العملياتأوامر احلساب واملنطق، وهذه األ -
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. أوامر التفريغ وميكن فيها التمييز بني أوامر التفريغ غري املشروط املؤدية إىل تنفيذ أمر معني خارج عن التسلسل -
تؤدي إىل تغيري ترتيب التنفيذ بدال من تنفيذ األمر التايل مباشرة لألمر اجلاري تنفيذه، أما أوامر التفريغ املشروط ف

 .فقط إذا وجد شرطا منطقيا معينا
ا تتسبب يف اإلعالن  - ائه، كما أ أوامر البدء واإليقاف واإلعالن، وهي املسؤولة عن بدء تنفيذ الربنامج وإ

عما حيدث أثناء التنفيذ، كعدم القدرة على حتميل جزء معني، أو حدوث خطأ ما وذلك من خالل رسائل تظهر 
 .على الشاشة

: نبيل علي: (وكون أن الربجميات تقوم بعدة مهام، فيمكن تقسيمها إىل أربعة مستويات أساسية وهي كما يلي

1994 ،119-120.(  
حيث أن نظام التشغيل ميثل العبء اإلداري الذي جيب حتمله ألجل السيطرة على موارد : برجميات السيطرة -

لعاملة حتت رعايته، وعلى هذا األساس فمن يسيطر على نظام التشغيل فهو يالزم مجيع التطبيقات ا. الكمبيوتر
 .تكون له الكلمة العليا على من دونه من أصحاب برامج التطبيقات العاملة حتت إمرته

وهذه الربامج تعد مبثابة حلقة الوصل بني النظام اآليل واملشكلة اليت يتصدى هلا والبيئة اليت : برجميات تطبيقية -
فربامج التطبيق هذه تقوم مبجموعة من التطبيقات كحساب األجور، وإخراج كشوف احلساب . هايعمل يف ظل

وحل املعادالت الرياضية وتقدمي املادة العلمية، كما يتحكم يف آالت املصنع وشبكات توزيع الكهرباء ويشغل 
 .قواسم اهلاتف ويراقبها

دف إىل زيادة ويكون موقعا وسطا بني النوعني السابقني: برجميات أداتية - ا عبارة عن أدوات برجمية  ، حيث أ
 .إنتاجية املستخدم وخمطط الربامج ومصمم النظام على غرار نظم قواعد البيانات

ولغات الربجمة ختتلف . وهي متثل خيط اإليصال بني املربمج والتفاصيل الداخلية لنظام الكمبيوتر: لغات الربجمة -
 .اسبات العلمية واهلندسية، ومنها ما تالئم التطبيقات التجاريةمن حيث طبيعتها، فمنها تناسب احل

ا توجد برجميات خاصة بأساليب  وتلعب الربجميات دورا مهما جدا يف أداء عمليات منظمات األعمال كو
 الرقابة اإلحصائية للعمليات، وطرائق التنبؤ بالطلب، واحملاكاة وأساليب الرتتيب الداخلي للمصنع واختيار مواقع

وتعترب أيضا ضرورية يف عدة جماالت . ونظم مراقبة املخزون واإلنتاج، وأساليب اجلدولة. املصنع والربجمة اخلطية
فضال على املسامهة اليت تقدمها يف النظم . صناعية كالتصميم باستخدام احلاسوب، والتصنيع مبساعدة احلاسوب

وبالتايل فأدوات الربجميات هلا إسهام آخر يف . القراراتالداعمة اليت تتضمن نظم املعلومات اإلدارية، ونظم دعم 
  ). 20، 2010: غسان قاسم داود الالمي وأمرية شكرويل البيايت. (تقييم األمور املتعلقة بالعمل وذلك بسرعة وفعالية عالية
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 :نظام إدارة قواعد البيانات -3
حيث . وبني مستخدمي هذه البياناتوهذا النظام يقوم بعمل الوسيط بني البيانات املخزنة يف القاعدة 

تساعدهم على اسرتجاع البيانات، وكذا معاجلتها واحلصول على املعلومات الداعمة يف اختاذ القرارات املناسبة يف 
  ).103، 2012: سيد سامل عرفة. (الوقت املطلوب متاما

بتنفيذ مجيع الوظائف املطلوبة من ونظام إدارة قاعدة البيانات هو عبارة عن جمموعة الربامج اجلاهزة اليت تقوم 
  ).238، 1998: حيي مصطفى حلمي: (وهو يقوم مبجموعة من الوظائف هي. خالل قاعدة البيانات

 .إنشاء امللفات -
 .تعديل امللف -
 .معاجلة امللفات -
 .إعداد التقارير -
 .حتقيق سرية وأمن البيانات -

عاجلة املعلومات املرتبطة باحلاسوب يف وتعمل نظم قواعد البيانات على مراقبة كافة استخدامات نظم م
املنظمة، وتعمل بالشراكة مع برامج إدارة البيانات يف نظم التشغيل املعنية باإلدخال واإلخراج الطبيعي، وختزين 
البيانات أثناء عملية املعاجلة ونظم احلاسبات املتقدمة تستخدم حاسبا خاص يسمى معاجل الطرف اخللفي، شامال 

اعد البيانات لتشغيل قاعدة البيانات، واستخدام نظم إدارة قواعد البيانات يتسم بثالثة خصائص نظام إدارة قو 
  ). 104، 1991: حممد السعيد خشبة: (هامة وهي

ميكن أن يستخدم املستفيدون النهائيون نظم إدارة قواعد البيانات لطلب املعلومات من قاعدة البيانات  -
 .على استجابة فورية، وال يلزم يف ذلك أي عمليات برجمة صعبة التنفيذمستخدمني لغة حبث بسيطة للحصول 

تسيري نظم إدارة قواعد البيانات مهمة خمططي الربامج حيث ال جيب عليهم تطوير إجراءات تناول البيانات  -
م استخدام لغة متخصصة هلذا الغرض تعرف بلغة معاجلة البيانات يف برامج  بصورة تفصيلية، حيث بإمكا

م حيث جتعل نظم إدارة قواعد البيانات تؤدي األنشطة الضرورية املتعلقة بتناول ومعاجلة البياناتتط  .بيقا
تعمل نظم إدارة قواعد البيانات بعزل قاعدة البيانات من تدخل خمططي الربامج واملستفيدين الفرديني، وتضع  -

يستخدم لغة تعريف البيانات لوصف مدير قاعدة البيانات الذي : "مسؤوليتها بني أيدي اختصاصيني هم
ا يف ملف يسمى قاموي البيانات، الذي يتم صيانته من قبل  املعلومات خبصوص قاعدة البيانات اليت يتم خز

 ".مدير قاعدة البيانات الستخدامه بواسطة نظم إدارة قواعد البيانات
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  :شبكات االتصال عن بعد -4
لبنية تكنولوجيا املعلومات داخل املنظمات، كون  ساسيةتشكل شبكات االتصال عن بعد أحد املكونات األ

أن هذه التكنولوجيات متكن املنظمات واألفراد وكذا فرق العمل من االستخدام األمثل وتبادل البيانات واملعلومات 
ظمة بصورة الكرتونية عرب هذه الشبكات اليت متنح الفرصة للمشاركة يف اختاذ القرار وإدارة عمليات وموارد املن

ا التنافسية هلا   .بفعالية كبرية، وماهلا أيضا من قدرة على رفع قدرا
ا لصيقة خبمس مكونات  وتكنولوجيا شبكات االتصال عن بعد بالرغم من تعقد صناعتها واتساعها فأ

  ).96، 2000: عماد الصباغ: (أساسية، وهي
. ا تستخدم إلرسال واستقبال املعلوماتوهي املسؤولة عن إدخال وإخراج البيانات حيث أ: األجهزة الطرفية -

 .وهي تشمل شبكات احلاسبات، شبكات احلاسبات الشخصية، أجهزة اهلاتف
وهي الداعمة لعملية إرسال واستقبال البيانات بني األجهزة الطرفية : أجهزة معاجلة عملية االتصال عن بعد -

 .وأجهزة احلاسبات كجهاز املودمي
القنوات اليت بواسطتها يتم إرسال واستقبال البيانات حيث تستخدم قنوات هي : قنوات االتصال عن بعد -

 .االتصال مزيج من األوساط، واليت منها األقمار الصناعية
ا مع شبكات االتصال : أجهزة احلاسبات اآللية - وأجهزة احلاسبات اآللية ترتابط على اختالف أنواعها وأصحا

 .عاجلة البيانات احملولة إليهاعن بعد األمر الذي ميكنها من استكمال م
وتقوم هذه األخرية مبراقبة وتدعيم أنشطة شبكات االتصال عن بعد وإدارة مجيع : برامج مراقبة االتصاالت -

 .وظائفها
ا تعمل على جتميع املعلومات وتشاركها وتبادهلا على  ولشبكات االتصال عن بعد عدة فوائد، وبشكل عام فأ

ا  النحو الذي يساعد املنظمة على إنشاء نظام معلومايت متكامل وخدمي شامل ألعمال املنظمة وتطبيقا
  :وميكن التطرق إىل أهم هذه الفوائد يف التايل. املختلفة

التشارك بالربامج واألنظمة حيث ميكن استخدام بيانات قواعد البيانات من خمتلف طرفيات الشبكة أي من  -
 .لكي يزيد من سرعة تنفيذ األعمال وحتسني األداءوهو األمر ا. خمتلف أقسام ووحدات املنظمة

توفري جتهيزات مشرتكة بشكل اقتصادي حسب احلاجة فهذه الشبكات تساهم يف استثمار اقتصادي  -
للطرفيات حسب احلاجة كالطابعات ووحدات التخزين حيث أن هذا التشارك بالتجهيزات يوفر للمنظمة كلفة 

 .هم يف اختيار وشراء طرفيات أعلى جودة وكفاءة يف العملكما يس. شراء طابعات وطرفيات إضافية
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التخدمي من خالل قواعد البيانات املشرتكة ملختلف األقسام فمختلف أقسام املنظمة حتتاج للتعامل مع نفس  -
وضرورة حتديث املعلومات بني األقسام والوحدات، وبالتايل فالشبكة . قواعد البيانات يف املنظمة يف الوقت ذاته

 .ن املعاجلة املشرتكة هلذه املعلومات من األقسام املختلفة مع احلفاظ على التنسيق وعدم التضاربتؤم
توفر الشبكة للمستثمرين العمل بثقة عالية ضمن أقل كلفة ملا تتمتع به بعض أنظمة شبكات احلاسب بأدائية  -

اووثوقية عالية، حيث ميكن للشبكة توفري البدائل بصورة مباشرة إذا حدث خل حيث تتيح . ل ما يف أحد مكونا
 .للمستثمر متابعة عمله يف وقت وجيز

ميكن للشبكة توزيع توسيع قاعدة مستثمري احلاسبات الشخصية بتكلفة بسيطة حيث توجد إمكانية توسيع  -
قاعدة مستخدمي احلاسبات الشخصية يف املنظمة من خالل اللجوء إىل احلاسبات الشخصية اليت ال حتتوي على 

ألن مثنها رخيص األمر الذي يتيح هلا استخدام نظام امللفات املركزي املوجود يف حاسوب التخدمي الرئيسي قرص 
 .للشبكة حلفظ واملعلومات وكذا اسرتجاعها

ا  - توفري التحكم واإلدارة املركزية لألنظمة املوزعة جغرافيا إذ تسمح مبراقبة مجيع مكونات الشبكة والتحكم 
ا بصورة جيدة ورفع أداء العمل على الشبكةمركزيا وبالتايل إد  . ار

تأمني التوافق بني التجهيزات والربجميات املختلفة وذلك عند وجود أنظمة حاسوبية خمتلفة مع ضرورة وجود  -
 .توافق عمل هذه األنظمة تكون الشبكات أفضل حل لتحقيق هذا التوافق

والربيد، حيث أن الشبكات الرابطة جلميع أقسام املنظمة ببعضها املرونة والسرعة يف تبادل امللفات واملعلومات  -
 .توفر إمكانية تبادل امللفات واملعلومات بني املستثمرين بسهولة فائقة وسرعة كبرية

خماطبة ومناقشة املستثمرين بعضهم البعض عن طريق الشبكة حيث أن وجود شبكة حاسوبية يعين عن  -
ن االتصال عن طريق الربيد االلكرتوين املتضمنة خلدمات الشبكات احلاسوبية استخدام األجهزة اهلاتفية حيث ميك

 .يف االستفسار عن موضوع العمل يتعلق بالعمل
ا تتوفر على إمكانية بناء جدار نار حلماية البيانات الداخلية للمنظمة ومراقبة  - محاية وأمن املعلومات حيث أ

ا  .امللفات الداخلية واخلارجية والتحكم 
ضمن الشبكات نقال متعدد األنواع للبيانات وذلك صوتا وصورة للملفات وبعض اخلدمات األخرى املتوفرة ت -

 ).97-94، 1998: هاين شحادة اخلوري. (اليت تؤمن املؤمترات عن بعد  Video Conferenceعلى الشبكة واليت منها 
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حيث . ن التمييز بني جمموعة من التصنيفاتأما فيما يتعلق مبختلف أنواع الشبكات اليت ميكن أن جندها فيمك
  :ميكن تصنيفها كالتايل

  :ويف هذا الصدد ميكن أن تقسم الشبكات إىل األنواع التالية: تقسيم الشبكة وفق القدرات احلوسبية -1
 وفيه ترتكز قدرات املعاجلة يف احلاسوب املركزي الذي غما الطرفيات فتكون : الشبكة ذات الحوسبية المركزية

 .متواضعة اإلمكانيات حيث ال تعد ويف الكثري من األحيان وسيلة إدخال وإخراج املعلومات وعرض النتائج
 ا إذ أن عمليات : الشبكة ذات الحوسبة المستقلة حيث أن قدرات املعاجلة تكون قائمة يف الطرفيات ذا

ن الشبكة للطرفيات إمكانية تبادل وتؤم. املعاجلة تتم يف الطرفية دون أن يتطلب ذلك تعاونا بني عقد الشبكة
 .امللفات بصورة بيئية

 وهو آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا اخلاصة بالشبكات فهي تتيح كل  :الشبكات ذات الحوسبة المشتركة
إمكانيات تبادل امللفات واخلدمات، فضال على ذلك تعمل على تقسيم وتوزيع مهام املعاجلة على عقد الشبكة  

 ).92، 2010: غسان قاسم وداود الالمي. (مع النتائج اجلزئية من كل طرفية لتكون النتيجة النهائيةكلها، ومن مث جت
تصنيف الشبكات بناء على التوزيع اجلغرايف وفقا هلذا التصنيف أيضا ميكن أن جند عدة أنواع للشبكات،  -2

  :وهي
 وهي عبارة عن شبكات يعمل عليها جهاز : الشبكة المحليةIBM نوع من الشبكات يغطي منطقة وهذا ال

 ). 363، 2002: عالء عبد الرزاق الساملي. (أو مساحة معينة
ويف هذا النوع من الشبكات يقوم املشاركون من خالهلا بتقاسم التجهيزات والربامج والبيانات املتوفرة، األمر 

وكذا تقاسم خنتلف الربامج، وميكن  الذي يتيح إمكانية قراءة البيانات املوجودة يف احلواسيب املشاركة يف الشبكة،
تركيب هذا النوع من الشبكات يف خمتلف املنظمات األكادميية والتجارية والصناعية والصحية وغريها، ألجل تدفق 

  ).236، 2006: عبد الستار العلي وآخرون. (املعلومات واالتصاالت داخل مباين التنظيم املعين
 ا تشمل حيزا جغرافيا وهذه الشبكة : شبكة المناطق الواسعة متتد إىل مساحة أكرب مقارنة بالشبكة احمللية كو

أكرب فقد تشمل جامعة أو منظمة، كما قد تشمل مدينة بأكملها وهذا النوع من الشبكات حيافظ على نفس 
 .هيكلة الشبكة احمللية من ناحية استخدام خطوط اتصال خمصصة ذات سرعات عالية وبروتوكوالت حمددة

ا، حيث تكون وميكن مل نظمات األعمال تبعا هلذا النوع من الشبكات مأل املناطق الواسعة بشبكات خاصة 
ا غسان قاسم داود الالمي وأمرية . (هذه املنظمات مسؤولة عن مضمون االتصاالت السلكية وكذا مسؤولة عن إدار

  ).95، 2010: شكرويل البيايت
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  :تصنف الشبكات بناء على اهليكلة -3
  :لنوع من الشبكات يشمل األنواع التاليةهذا ا

 هذا النوع من الشبكات يتكون من حاسوب مضيف تكون الطرفيات أسفله أو أوسطه، : الشبكات الهرمية
 .وهذا النوع من الشبكات ينتشر استخدامه يف الشبكات الواسعة. حيث حيتوي على املعدات

ضيف كونه ال يعيق معاجلة العقد الرئيسية داخل وما مييز هذا النوع من الشبكات هو عدم تأثره بفشل امل
  ).O’ Brien : 2001, 247. (الوحدات الفرعية حبيث ميكن استمرار املعاجلة داخلها

 يكون الربط يف هذا النوع من الشبكات بني عدة معدات حواسيب مع حاسوب وسطي : الشبكات النجمية
عدة طرفيات ويكون هذا الربط املركزي للحواسيب على حنو مركزي متخذا شكل النجمة حيث ينم فيها خدمة 

مع احملول، مث يتم التوصيل عن طريق عزل أجهزة الشبكة عن بعضها، حيث  عن طريق جهاز يطلق عليه اسم ا
وبالتايل فتعطل جهاز معني . تنتقل املعلومات من اجلهاز املرسل إىل اجلهاز املركزي وعربه إىل بقية األجهزة املستقيلة

. ثر على استمرار عمل بقية الشبكة، أما يف حالة تعطل اجلهاز املركزي يتسبب يف توقف عمل كل الشبكةال يؤ 
 :وما يعاب على هذا النوع من الشبكات ككل النقاط التالية

 .اخنفاض درجة املوثوقية واالعتماد عليها إذ أن تعطل واحدة من املعدات يقود إىل تعطل الشبكة كلها -
 .ة لزيادة وقت االنتظار لإلنتاج عن عدم إمكانية إجناز أكثر من اتصال يف وقت واحدزيادة الوقت نتيج -
  ا بواسطة كابل اتصال خطي  ):الخطية(الشبكة الصفية يف هذا النوع من الشبكات ترتبط األجهزة وحمطا

 :مفتوح الطرف ومزدوج االجتاه، وهذه الشبكة تستخدم نوعني من الربوتوكوالت ومها
بروتوكول منع التصادم الذي يضمن قيام جهاز واحد بنقل املعلومات عرب الشبكة يف وقت واحد ملنع : األول

  .التصادم بني املعلومات املنقولة
كشف التصادم وذلك يف حالة اإلرسال من أكثر من جهاز واحد من أجهزة اإلرسال، األمر   بروتوكول: الثاني

  .إلرسالالذي يؤدي إىل حدوث تشويش يؤدي إىل توقف ا
  ).363، 2002: عالء عبد الرزاق الساملي: (وتتميز هذه الشبكة مبا يلي

 .البساطة لتشكل ما يسمى بالبنية الشجرية -
 .سهولة وتوفري الربوتوكوالت املستخدمة -
 . درجة عالية من الوثوق يف األداء حيث أن تعطل أحد أجهزة هذه الشبكة تبقى لبقية األجهزة عاملة -
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 وهذا النوع من الشبكات ال يعتمد على حاسب مركزي يف تنظيم امللفات والسيطرة عليها، : شبكة الحلقة
حممد . (حيث تكون الوحدات الطرفية موزعة يف شكل دائرة حيث تنتقل البيانات من النقطة إىل نقطة اليت تليها

 ).56، 2009: الصرييف
عة وعكسها وما مييز هذه الشبكة هو التمتع وميكن نقل وحترير البيانات بشكل مزدوج أي باجتاه عقارب السا

بدرجة عالية من املوثوقية حيث أن تعطل إحدى املعدات ال يعين عطل الشبكة كلها فضال على إمكانية إضافة 
  .أجهزة أخرى

 هذه الشبكة تتكون من ربط هيكليات جنمية مستقلة وذلك بواسطة : شبكة هيكلة النجمة الموسعة
ها من أجهزة الربط الشبكي، وهذه الشبكة تعترب مبثابة توسع للهيكلية النجمية، وما املوزعات الشبكية أو غري 

ا تعترب بالغة األمهية والفائدة عند بناء الشبكات الضخمة  .تتميز به هذه الشبكة هو أ
 هناك تشابه بني هذا النوع من الشبكات مع هيكلية النجمة املوسعة من ناحية : هيكلية الشبكة الشجرية
فهذا . ولكنها ختتلف عنها يف كون أن عقدها ترتبط جبهاز كمبيوتر يدبر عملية سريان البيانات يف اهليكلية. ئهابنا

 .الكمبيوتر يقوم بدور املوزع الشبكي يف حالة اهليكلية النجمية
  .األنظمة ببعضهاتصنيف الشبكات بناء على عالقة  -4

ن جند بأن هناك نوعان من الشبكات اليت تندرج يف هذا يف هذا النوع من التصنيف اخلاص بالشبكات ميكن أ
  : اإلطار ومها

 شبكة الند للند : 
وهذا النوع من الشبكات حيتوي على طرفيات متوازنة القدرات يتم من خالهلا تبادل امللفات والربيد، كما أن 

  .فيهااملوارد املادية املتمثلة يف الطابعة أو املودمي وغريها من األجهزة تتشارك 
 شبكة الخادم المستفيد: 

ففي هذا النوع من الشبكات ترتكز يف إحدى عقد الشبكة خدمة واحدة أو أكثر، هذه العقد هي عبارة عن 
جهاز اخلادم املتمتع مبواصفات خاصة متكنه من تقدمي مستوى متميز من تشارك اخلدمات، وقد يكون هذا اجلهاز 

  .خادما واحدا أو أكثر
  : تصنيف الشبكات بناء على نوع وسيلة االتصال -5

فهذا التصنيف للشبكات يركز على الوسائل املستخدمة يف االتصال سواء كانت هذه الوسائل سلكية أم غري 
  : حيث تقسم إىل. سلكية
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 وتتكون هذه الشبكة من: الشبكة السلكية : 
 .شبكة بأسالك حمورية -
 .شبكة بأسالك ثنائية -
 .شبكة بألياف بصرية -
 وهي األخرى تتكون من: الشبكة الالسلكية: 
 .شبكات ذات اتصال بأمواج الراديو -
 ).102، 2010: غسان قاسم داود الالمي وأمرية شكرويل البيايت. (شبكات ذات اتصال باألشعة حتت احلمراء -

واالنرتنت وكذا كما ميكن إضافة الشبكات املختلفة اليت مت التطرق إليها سابقا واخلاصة بشبكة االنرتنت 
  .االكسرتانت

  : أهمية تكنولوجيا المعلومات للدول والمنظمات :خامسا
تكتسي تكنولوجيا املعلومات أمهية بالغة سواء كان هذا على الصعيد الدويل أو على صعيد املنظمات مبختلف 

ا   ).212، 1998: وريهاين شحادة اخل: (حيث وعلى املستوى الدول ميكن الوقوف على النقاط التالية. تصنيفا
وتنبع هذه األمهية من خالل اعتماد خمتلف األسلحة املوجودة يف : األمهية اإلسرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات -

 .عصرنا الراهن على احلاسبات وخمتلف تقنيات العمليات احلربية االلكرتونية
احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات يف وتتجسد هذه األمهية يف الدور الذي باتت تلعبه : األمهية االقتصادية -

ا تشكل اليوم مصدر القوة االقتصادية للدول الكربى إذ صناعة املعلومات أصبحت . االقتصاد العاملي، حيث أ
 .حتتل الصدارة يف االقتصاد احلديث

لمجتمعات، مث فتكنولوجيا املعلومات تسهم يف تطوير الثقافة واإلنتاج والرخاء االقتصادي ل: األمهية االجتماعية -
 .أن عامل اإلعالم الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتكنولوجيا املعلومات له بالغ التأثري على خصوصية الثقافات

كما ميكن لتكنولوجيا املعلومات أن تقدم عدة مزايا للمنظمات املعاصرة واليت ميكن التعرض هلا يف النقاط 
  ).35-34، 2007: عبد اهللا فرغلي علي موسى: (التالية

زيادة املبيعات واألرباح من خالل مساعدة املنظمة يف إشباع حاجات ورغبات املستهلكني، األمر الذي يرتتب  -
 .عليه حتسني الرحبية خصوصا يف طل خفض التكاليف

احلصول على مزايا تنافسية، حيث تستخدمها املنظمات لتحسني وضعها يف البيئة التنافسية واحلصول على  -
 .خالل تصميم برامج وتطبيقات مبتكرة تتيح للمنظمة املنافسة بكل فعاليةمزايا تنافسية من 
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ختفيض التكاليف وهو أكرب فائدة ميكن للمنظمة أن جتنيها نظري تطبيقها لتكنولوجيا املعلومات، حيث أن  -
نولوجيات أن كما ميكن هلذه التك. القيام بأداء املهام واألعمال الكتابية بطريقة آلية يؤدي إىل خفض يف التكاليف

 .تستخدم أيضا يف بعض املنظمات ألجل تنفيذ اإلنتاج حسب الطلب
حتسني اجلودة حيث أن اجلودة تعترب من أهم ما ميكن لتكنولوجيا املعلومات تقدميه للمنظمة، حيث تسمح هلا  -

 .بتحسني مستوى جودة املخرجات والتصميم مبساعدة احلاسب اآليل
 .ت التشغيليةحتسني اإلنتاجية وكفاءة العمليا -
 .زيادة القدرة على اخللق واالبتكار -
 .مواجهة التهديدات اخلارجية -
 .توفري املعلومات املناسبة يف الوقت املناسب -
 .دعم وحتسني عملية اختاذ القرار -
 .حتسني وتنشيط حركة االتصاالت باملنظمة -
 .صياغة وتنفيذ إسرتاتيجية املنظمة -
واالتصاالت إىل اإلنتاج الصناعي من شأنه تغيري بنية التنظيم االجتماعي كما أن إدخال تقنيات املعلومات  -

للتنظيم وثقافة املنظمة إذ سرتتب على ذلك تبديل العاملني نصف املهرة أو غري املهرة بعمالة أخرى فنية وماهرة 
 .متتلك القدرة على التعامل مع تقنية املعلومات واالتصاالت واألجهزة ذات التقنية العالية

استبدال النمط اإلداري القدمي والكالسيكي يف اإلدارة والذي يعتمد على البريوقراطية واالتصال الشخصي،  -
لذلك جند أن املنظمات احلالية تسعى إىل استقطاب . بعامل افرتاضي يدار من خالل االنرتنت وتقنيات االتصال

 .صناع املعرفة ومستخدمي التقنية
ن إلقامة التنظيم املؤسسي إذ ميكن أن يتم التواصل من خالل شبكات القضاء على شرط الزمان واملكا -

االتصال، وميكن أن تعقد االجتماعات واملؤمترات افرتاضيا، مما ينتج عليه تقليل التكلفة واختصار اجلهد والوقت 
 ).14، 2010 :تقرير املعرفة العريب. (يف إدارة املشاريع والوصول إىل القرارات

  :كنولوجيا المعلوماتتطبيقات ت :سادسا
ا  لقد أفرز ظهور تكنولوجيا املعلومات بالنسبة للمنظمات ثراء يف استخدام هذه التكنولوجيات حيث أ
تستخدم يف الكثري من اجلوانب العلمية واليت تستهدف دائما زيادة الكفاءة يف األداء واإلنتاج على حد سواء وكذا 

وف عند أهم هذه التطبيقات من خالل ما يسمى باألعمال االلكرتونية وميكن الوق. حتقيق امليزة التنافسية هلا
  .واإلدارة االلكرتونية
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 : األعمال االلكترونية .1
يعد مفهوم األعمال االلكرتونية من بني املصطلحات احلديثة إذ أن استخدام هذا املصطلح يعود ألول مرة 

اليت استخدمت هذا املصطلح ألول مرة يف حماولة منها لتمييز أنشطة األعمال االلكرتونية عن  IBMلشركة 
  .األنشطة اخلاصة بالتجارة االلكرتونية وذلك باستخدام تكنولوجيا االنرتنت يف أداء أعماهلا بصورة أكثر مرونة

ا خليط من النظم الرقمية والع مليات اليت تتيح للمنظمة إدارة وميكن تعريف األعمال االلكرتونية على أ
ا بالبيئة الداخلية واخلارجية ديدات بيئة األعمال احلالية واملتوقعة . عالقا وحماولة استشعار حتديات املنافسة و

وكذلك الوقوف على الفرص املواتية إضافة إىل تنظيم عملية التجاوب واالستجابة اإلسرتاتيجية مع متغريات بيئة 
  ).Amor Daniel : 2000, 52. (هوم الوقت احلقيقي للتجاوباألعمال ووفق مف

ا استخدام االنرتنت والتكنولوجيات الرقمية األخرى من أجل  كما ميكن أيضا تعريف األعمال االلكرتونية بأ
  ).58، 2009: جنم عبود جنم. (االتصال والتنسيق التنظيمي وإدارة الشركة

دف باألساس إىل  وتتميز األعمال االلكرتونية بعدة خصائص مما جيعلها خمتلفة عن األعمال التقليدية، وهي 
  ).293، 2009: بالل خلف السكارنة: (حتسني األداء يف املنظمات وذلك من خالل النقاط التالية

خفض األنفاق والتكاليف ملختلف اخلدمات املرتبطة بكافة أعمال املنظمة سواء تعلق األمر باألمور املالية  -
 .املوارد البشرية واملشرتيات واملبيعات على حنو فعالوالتسويق و 

حتقيق التنسيق بني املنظمات فيما بينها األمر الذي يؤدي إىل قلة التعقيدات اإلدارية، حيث من خالل  -
 .االنرتنت ميكن إجراء التبادل املعلومايت بني املنظمات يف جو يتميز بسرية وأمن املعلومات

جي والتعرف على التقنيات احلديثة يف تقدمي اخلدمات وتبسيط اإلجراءات يف أقل االنفتاح على العامل اخلار  -
 .وقت ممكن

 .خفض دورة الوقت املرتبطة بإنتاج وتوصيل اخلدمات نتيجة للطابع الفوري -
 .تقدمي اخلدمات من خالل االقتصاد يف العمالة اإلدارية نتيجة الستخدام تكنولوجيا املعلومات -
 .ت اإلدارية مما يتولد عليه سرعته اختاذ القرارات وتقدمي اخلدماتالتقليص يف املستويا -
حتسني اخلدمات من خالل التقارير الواردة بواسطة الربيد االلكرتوين للتعرف على أهم معوقات اخلدمات  -

 .وكيفية مواجهتها وتطويرها األمر الذي حيقق مقدار أمن الثقة والثبات
 .ن اخلدمات املقدمة بطريقة الكرتونية على غرار التعلم االلكرتوينإتاحة الفرصة لتقدمي مناذج جديدة م -
متيز اخلدمات االلكرتونية بالطابع الدويل نظرا لتقدمي اخلدمات عن طريق الوسائط االلكرتونية اليت تقوم على  -

 .إلغاء احلدود الزمانية واملكانية
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متأل النماذج املتعلقة باخلدمة وتدفع الرسوم  عدم االعتماد على املستندات الورقية للخدمات االلكرتونية حيث -
 .وتسلم املوافقات دون احلاجة لتبادل مستندات ورقية

 .عدم كشف هوية املتعاملني خصوصا يف اخلدمات اليت ال حتتاج للتعرف على صاحب اخلدمة -
ويق االلكرتوين، وجيدر التذكري أن جماالت األعمال االلكرتونية واسعة جدا، ومتنوعة فهي تضم التجارة، التس

  .واحلكومة االلكرتونية وغريها
 :التجارة االلكترونية .2

هناك العديد من التعاريف اليت حاولت التطرق إىل مفهوم التجارة االلكرتونية حيث ميكن التعرض لبعضها 
  : على النحو التايل
ا Turbanيعرفها تريبان  عمليات البيع والشراء، والتسويق واخلدمات، والتسليم والدفع للمنتجات أو : على أ

. اخلدمات، أو املعلومات عب االنرتنت االكسرتانت وغريها من شبكات االتصال بني املؤسسة وزبائنها ومورديها
)Turban Efraim and others : 2006,04.(  

جاء يف املشروع النموذجي لقانون التجارة االلكرتونية املوحد املنبثق وتعرف أيضا التجارة االلكرتونية حسب ما 
ا النقل االلكرتوين بني جهازين للكمبيوتر للبيانات : "عن جلنة القانون التجاري الدويل يف األمم املتحدة على أ

  ).17، 2003: عبد الفتاح بيومي حجازي". (باستخدام نظام متفق عليه إلعداد املعلومات
: ز التجارة االلكرتونية مبجموعة من اخلصائص اليت ميكن للمنظمة االستفادة منها، وهذه اخلصائص هيومتتا

  ).146، 2010: غسان قاسم داود الالمي وأمرية شكرويل البيايت(
ميكن للمنظمة أداء أعماهلا كافة بني املنظمة وعمالئها أو بني املنظمات أو حىت بني املنظمة واإلدارة احمللية  -
 .لك عن طريق التقنيات العلمية احلديثة املتعلقة باتصاالت االنرتنتوذ
 .يكمن اهلدف من هذا النوع من التجارة يف حتقيق الفاعلية يف التعامل وذلك عرب رفع وزيادة كفاءة األداء -
ا تشمل كافة العمليات التصنيعية واإلنتا - جية من خالل تتخطى التجارة االلكرتونية احلدود الزمانية واملكانية كو

ا ال تقتصر فقط على التبادل التجاري االلكرتوين  . االستفادة من الوقت واجلهد، حيث أ
ا تتسم بوضوح وتسيري  - تتيح سرعة االستجابة لطلبات السوق من خالل التفاعل مع العمالء، حيث أ

 .إجراءات العمل
حيث ميكن تصنيفها حسب طبيعة  وميكن تصنيف التعامالت التجارية االلكرتونية إىل عدة تقسيمات،

  ).170، 2013: عامر إبراهيم قنديلجي وعالء الدين عبد القادر اجلنايب: (املشاركني فيها إىل
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  business-to-consumer: تجارة الكترونية من أعمال إلى مستهلك  -أ 
يف هذا النوع من وهي جتارة التجزئة الكرتونيا للمنتجات واخلدمات مباشرة إىل املستهلكني األفراد، حيث و 

  . التجارة جيب أن تطور األعمال أسواق جذابة جللب الزبائن لبيعهم املنتجات واخلدمات
  business-to-business: تجارة الكترونية من أعمال إلى أعمال  - ب 

وهي مبيعات الكرتونية للبضائع واخلدمات بني األعمال املختلفة، وهذا النوع من التجارة االلكرتونية يستخدم  
  .ال النوعني مواقع أسواق الكرتونية وروابط أسواق مباشرة بني األعمالك
  consumer-to-consumer: تجارة الكترونية من مستهلك إلى مستهلك  -ج 

وهي املبيعات اليت املتعلقة باملستهلكني للبضائع واخلدمات بصورة الكرتونية إىل مستهلكني آخرين، فمن خالل 
  .مستهلكني بالبيع املباشر إىل نظرائهم من املستهلكنيهذا النوع من التجارة يقوم 

وللتجارة االلكرتونية عدة مزايا ميكن االستفادة منها، حيث ترتبط هذه املزايا بصفة عامة بالتكاليف والتطبيق 
ذه واملنافسة إضافة إىل السياسة العامة واملسائل احلكومية وإسرتاتيجيات اإلدارة واجلوانب التنظيمية، وتتجسد ه

  ).717، 2003: طارق عبد العال محاد: (املزايا يف النقاط التالية
 .تكاليف أقل للعمليات، وأعمال ورقية أقل -
 .تغذية مرتدة أكثر للعميل مع فرص إلشباع احتياجات العمالء -
 .رصد أفضل إلشباع حاجات املستهلك وأسواق جديدة مؤلفة من عمالء جدد -
 .قاعدة العمالء القائمةاتصاالت مبسطة وتسهيل األعمال مع  -
يئة أنشطة األعمال وحلول للعمالء الكبار مع تعزيز صورة املنظمة -  .القدرة على 
 .  خلق قمة لألعمال عن طريق استخدام التجميع والتنظيم واالختيار والتصنيع والتشكيل والتوزيع -

ا مازالت . التجارة االلكرتونيةبالرغم من املزايا اليت ميكن ألي منظمة أن جتنيها من خالل اعتمادها على  إال أ
جتابه جمموعة من التحديات، هي واألعمال االلكرتونية أيضا، وميكن الوقوف عند هذه التحديات من خالل 

  ).180، 2013: عامر إبراهيم قنديلجي وعالء الدين عبد القادر اجلنايب: (النقاط التالية
تمدة أساسا على االنرتنت مل جتد الطرق املضمونة لتأمني األرباح مازالت العديد من مناذج األعمال اجلديدة املع -

 .أو خفض التكاليف
تتطلب الوسيلة الرقمية اليت تتيح للمنظمة عادة العمل بالتجارة االلكرتونية وكذا األعمال االلكرتونية تغيريات  -

 . تنظيمية مدروسة بصورة جيدة، مبا يف ذلك إعادة التصميم يف عمليات األعمال
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هزين، وشركاء األعمال اآلخرين، حيث تتطلب التجارة واألعمال ض - رورة إعادة صياغة العالقات مع الزبائن وا
 .االلكرتونية عالقات محيمية

 .تتطلب التجارة االلكرتونية واألعمال االلكرتونية إعطاء أدوار جديدة للعاملني  -
 .نرتنت كسبيل بديل لبيع املنتجات أو اخلدماتالصراعات بني قنوات العمل قد تطفوا عند حتول املنظمة لال -
يضاف إىل ذلك مشكالت السيطرة . عدم كفاية اجلاين األمين بإعطاء معلومات حساسة وذات خصوصية -

 .والتنسيق
ظهور مشكالت تكنولوجية تتعلق بالنقص يف املعايري ووسائل االتصاالت بعيدة املدى، وعدم كفاءة هذه  -

 .ميةالتكنولوجيا يف الدول النا
عدم وضوح الرؤية فيما خيص عدة أسئلة قانونية املؤثرة يف بث البيانات ونقلها، وذلك على خمتلف املستويات  -

ا أو املصادق عليها  .احمللية واإلقليمية والعاملية وكذلك مناذج األعمال غري املعرتف 
  :التسويق االلكتروني  .3

الفعاليات التسويقية املتعلقة باملنتج، التسعري، الرتويج يعرف التسويق االلكرتوين على أنه ختطيط وتنفيذ 
  ).404، 2009: جنم عبود جنم. (واإلعالن، والتوزيع لإليفاء حباجات الزبون وحتقيق أهدف الشركة عرب االنرتنت

كما عرف التسويق االلكرتوين أيضا بأنه عبارة عن إدارة التفاعل بني املنظمة واملستهلك يف فضاء البيئة 
والبيئة االفرتاضية للتسويق االلكرتوين تعتمد أساسا على تكنولوجيات . فرتاضية من أجل حتقيق املنافع املشرتكةاال

االنرتنت وعملية التسويق االلكرتوين ال تركز فقط على بيع املنتجات للمستهلك بل تركز أيضا إدارة العالقات بني 
  ).135، 2004: يوسف أمحد أبوفارة. (ة واخلارجية من جانب آخراملنظمة من جانب واملستهلك وعناصر البيئة الداخلي

وميكن الوقوف عند أهم اخلصائص املميزة للتسويق االلكرتوين على خالف ما هو موجود يف التسويق العادي 
  :أو التقليدي، وذلك من خالل جمموعة من النقاط تتجسد يف اآليت

حيث أن بعض املصاريف اليت يتطلبها التسويق التقليدي سعار املنتجات املسوقة عرب االنرتنت، اخنفاض أ  -1
 .مما يولد تقلص يف التكاليف اليت تنعكس بدورها على األسعار. ختتفي كاملتجر وفاتورة اإلجيار والكهرباء، وغريها

 .ساعة كاملة، إضافة إىل املدى الواسع يف املنتجات والعالمات التجارية 24إمكانية التسوق على مدار  -2
لمستهلكني فرصة املفاضلة واملقارنة يف األسعار قبل شراء املنتجات وذلك بصورة سريعة، دون عناء يتيح ل -3

 .التجول عرب احملالت
يساعد التسويق عرب االنرتنت املستهلكني الذين ال ميلكون وقتا كافيا للتسوق يف الوصول إىل ما حيتاجونه من  -4

 .منتجات بأسرع وأسهل طريقة
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ية مما ميكن املستهلكني من معرفة ما هو متاح يف األسواق من منتجات وخدمات خارج ختطي احلدود اجلغراف -5
 .احلدود

يتميز التسويق االلكرتوين باستخدام عنصر اإلثارة واالنتباه جلذب املستخدم للرسائل االلكرتونية وهذا كنتيجة  -6
 .لتعدد الشركات اليت تطرح رسائلها االلكرتونية

لكرتونية تفاعلية وتبادلية تزداد احتماالت بناء عالقات قوية بالعمالء يف مجيع احتاد نتيجة تكون االتصاالت اال -7
 ).431، 2006: عبد السالم أبو قحف وآخرون. (العامل

ا التسويق االلكرتوين، حيث جتمع األدبيات املهتمة باملوضوع بأنه مير عرب  وهناك جمموعة من املراحل اليت مير 
  ).426، 2008: عزام وآخرون( :أربع مراحل أساسية وهي

مرحلة اإلعداد وفيها يقوم البائع بدراسة السوق من ناحية حتديد حاجات ورغبات املستهلكني ليتم عرض  -
ساعته اليت بإمكانه إنتاجها حسب طلب املشرتين والطلب يف السوق احمللي أو اخلارجي ألجل توفري قاعدة 

 .بيانات ضرورية هلذه املرحلة
لثانية فهي مرحلة االتصال، واليت من خالهلا تستخدم مجيع املنظمات اإلنتاجية العديد من وسائل أما املرحلة ا -

االتصاالت املختلفة بغية التواصل مع الزبون، وأيضا من أجل الرتويج ملنتجات الشركة باستخدام وسائل اإلعالن 
وهذه املرحلة متر عرب مرحلة . الشراءاملختلفة بطريقة سهلة وواضحة للمستهلكني وحماولة إقناعهم وحثهم على 

 .جذب االنتباه مث توفري املعلومات الالزمة إضافة إىل إثارة الرغبة وكذا الفعل والتعرف السلوكي
يف أن املرحلة الثالثة وهي مرحلة التبادل اليت يكون فيها االتفاق والقبول ما بني البائع واملستهلك، أي أن يلقي  -

 .لك اختاذ قراره بالشراء الكرتونيا وأيضا الدفع إلكرتونياالعرض قبوال يدفع املسته
مث تأيت املرحلة الرابعة واألخرية ويطلق عليها مرحلة ما بعد البيع، حيث أن العملية التسويقية ال تتوقف عند  -

 املرحلة الثالثة واستقطاب الزبائن اجلدد فحسب، بل ضرورة احملافظة عليهم يف ظل املنافسة وذلك باستخدام
جمموعة من اآلليات على غرار إجياد غرف حمادثة أو إنشاء جمتمعات افرتاضية، وكذا املتابعة والتواصل عن طريق 

وأيضا اإلجابة على قائمة األسئلة املتكررة للمستهلكني، مث . الرسائل االلكرتونية وتزويد املشرتي مبا هو جديد
 .ضرورة توفري خدمات إنشاء ودعم وحتديث إضافية

للمنظمة يف رحاب التسويق االلكرتوين حتقيق حزمة من األهداف عرب استخدام هذا النوع من التسويق  وميكن
: حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف: (وتتجسد هذه األهداف يف التايل. باعتباره خمتلفا عن التسويق التقليدي

2004 ،277.(  
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 .حتسني الصورة الذهنية للمنظمة -1
 .وحتسني العناية بالزبائنتقدمي اخلدمات  -2
 .البحث عن مستهلكني جدد -3
 .القيام لعمليات البيع والشراء وغريها -4
 .زيادة نطاق السوق وانتقاهلا من سوق حملية إىل سوق عاملية -5
 .حماولة مواجهة وحتقيق ما يتوقع أو ما يأمل املستهلكون به من سلع وخدمات -6
 .ختفيض التكاليف -7
 .خلق فرص تسويقية جديدة -8
 .السرعة يف أداء األعمالحتقيق  -9

 .تقدمي قيمة مضافة وفائدة حقيقية للمستهلكني -10
 .جذب وإقناع الزبائن -11
 ذ.تسهيل عملية تسوق الزبائن -12
 . تقدمي أفضل خدمة ممكنة للزبائن -13

فإنه ال . اآلن هذا النوع من التسويق، وعلى الرغم من اخلصائص واألهداف العديدة اليت يسعى إىل جتسيدها
نظام موسى : (وهذه السلبيات ميكن التعرض هلا من خالل النقاط اآلتية. لسلبيات اليت قد طبعهخيلو من بعض ا

  ).377، 2003: سويدان، شفيق إبراهيم حداد
 .العوامل البيئية واألثر املباشر الذي متارسه على عمليات التسويق -1
 .التطور التكنولوجي السريع وعدم إمكانية متابعته من قبل الزبائن -2
 .ات األمنية وبعض اخلصوصيات املرتبطة باملسائل القانونية واإلداريةالسياس -3
تمعات ملا تظهره شبكة االنرتنت -4  .املسائل االجتماعية املتجسدة خصوصا يف مدى تقبل لعض الدول وا
 : اإلدارة االلكترونية  .4

وسرعة األداء، ويعتمد هذا تعترب اإلدارة االلكرتونية منهج حديث موجة إىل املنتجات من السلع واخلدمات 
املنهج على استخدام شبكة متقدمة لالتصاالت لبحث واسرتجاع املعلومات بغية دعم واختاذ القرارات الفردية 

  .واإلدارة االلكرتونية تعترب من بني املصطلحات واملفاهيم احلديثة. والتنظيمية
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ا علومات واالتصاالت من حواسيب وشبكات من استعمال مجيع تكنولوجيا امل: وتعرف اإلدارة االلكرتونية بأ
: طارق عبد الرؤوف عامر. (أجهزة الفاكس إىل أجهزة إدخال املعلومات الالسلكية وذلك خلدمة األمور اإلدارية اليومية

2007 ،27.(  
ا العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانيات املتميزة لالنرتنت وشب كات وتعرف أيضا اإلدارة االلكرتونية بأ

األعمال يف ختطيط وتوجيه والرقابة على املوارد والقدرات اجلوهرية للشركة واآلخرين بدون حدود من أجل حتقيق 
  ).158، 2009: جنم عبود جنم. (أهداف الشركة

ا يف ضوء هذا التعريف هي االستغناء عن : وهناك تعريف آخر تطرق بدوره لإلدارة االلكرتونية حيث أ
ونية وإحالل املكتب االلكرتوين عن طريق االستخدام األوسع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعامالت االلكرت 

عالء عبد الرزاق . (وحتويل اخلدمات العامة إىل إجراءات مكتبية مث معاجلتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا

  ).32، 2008: الساملي وخالد إبراهيم السليطي
كغريها من الفعاليات األخرى اليت ترتبط بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل وتسعى اإلدارة االلكرتونية  

  ).57، 2005: عالء الساملي: (حتقيق جمموعة من األهداف ميكن التطرق إليها كاآليت
تطوير اإلدارة بشكل عام وذلك عن طريق استخدام التقنيات الرقمية احلديثة من حلول وأنظمة واليت تسعى  -

تطوير العمل اإلداري األمر الذي ينجر عليه رفع كفاءة وإنتاجية املوظف وخلق جيل جديد من بدورها إىل 
 .اإلطارات اليت حترز القدرة على التعامل األمثل مع التقنيات احلديثة

 .حماربة البريوقراطية والقضاء على خمتلف التعقيدات اليومية املتعلقة بالعمل اإلداري -
منبعا للمعلومات والبيانات اليت حيتاج إليها أصحاب القرار، بالسرعة ويف التوقيت تشكل اإلدارة االلكرتونية  -

 .وكذا رفع مستوى العملية الرقابية. املناسب هلا
ضمان تواصل أكثر وارتباط أكرب بني وحدات املنظمة الواحدة األمر الذي يزيد يف فعالية اخلدمات املقدمة،  -

ا وحدة مركزيةوكذلك إمكانية متابعة كل وحدات املنظ  .مة وكأ
جتميع البيانات من مصدرها األصلي بصورة موحدة وجتهيزها للمستفيدين بصورة فورية األمر الذي يسهل  -

 .ويقلص املعوقات املرتبطة بعملية اختاذ القرار
 .كما جتعل من بني أهدافها كذلك توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -

: اإلدارة االلكرتونية، فهي األخرى ميكن تلخيصها يف جمموعة من النقاط وهيأما فيما يتعلق بأمهية وفوائد 
  ).35-34، 2007: طارق عبد الرؤوف عامر(
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. حتسني وتطوير فاعلية األداء واختاذ القرار عن طريق تسيري املعلومات والبيانات ملن يريد االستفادة منها -
الداخلية، وإمكانية احلصول عليها بأقل جمهود عرب وسائل وإمكانية الوصول إليها من خالل تواجدها على الشبكة 

 .البحث اآليل املتوفرة
املرونة يف العمل الذي يقوم به املوظف حيث ميكن له الدخول إىل الشبكة الداخلية بكل سهولة مهما كان  -

 .املكان املتواجد فيه
 .سهولة عقد االجتماعات عن بعد خصوصا بني اإلدارات املتباعدة جغرافيا -
إمكانية االستغناء عن العدد الكبري من خزائن امللفات مما يوفر مساحة إضافية للمنظمة، وكذلك توفري نفقات  -

ذه امللفات  .املوظف املخصص للعناية 
 .السرعة والسهولة يف وصول التعليمات واملعامالت اإلدارية للموظفني والزبائن واملراجعني كذلك -
علومات ومحايتها من الكوارث والعوامل الطبيعية عن طريق االحتفاظ بالنسخ سهولة ختزين وحفظ البيانات وامل -

 .DRSأو ما يعرف بنظام التحوط من الكوارث . االحتياطي يف أماكن خارج حدود املنظمة
كما تسهم اإلدارة االلكرتونية يف خفض التكاليف وزيادة رحبية املنظمة، إضافة إىل ضمان جودة املنتجات  -

 .كما تسهم أيضا يف تالقي خماطر التعامل الورقي. تنافسيتهاوزيادة درجة 
ا اإلدارة االلكرتونية، حيث تتجسد  وعلى هذا األساس ميكن استخالص جمموعة من اخلصائص اليت تتميز 

  ).05، 2001: رأفت رضوان: (هذه اخلصائص يف
ا عملية إدارية وهو ما يعين عدم خروجها عن خربة الفرد الواسعة يف ا - إلدارة، سواء على مستوى حتديد أو أ

 .رسم السياسات وتوجيه املوارد وفق خيارات إسرتاتيجية وعملية الرقابة عليها
األعمال املرتبطة باإلدارة االلكرتونية تتميز بانتقاء وعدم وجود العالقة املباشرة بني أطراف التعامل، حيث توجد  -

 .ل االلكرتونيةهذه األخرية معا ويف نفس الوقت يف شبكات االتصا
 .املمارسات املرتبطة باإلدارة االلكرتونية تؤشر على إجناز كل األعمال واملعامالت من خالل وسيط الكرتوين -
بإمكان أحد أطراف التعامل يف اإلدارة االلكرتونية أن يرسل رسالة الكرتونية إىل عدد غري حمدود من املستقبلني  -

 .مرةيف ذات الوقت دون إعادة إرساهلا يف كل 
عملية تسليم املنتجات غري املادية يف رحاب اإلدارة االلكرتونية ميكن أن يتحقق من خالل شبكات  -

 .االتصاالت االلكرتونية
معاجلة املشاكل يف ظل اإلدارة االلكرتونية يكون باستخدام الكمبيوتر عرب املسافات البعيدة األمر الذي ينجر  -

 .والبشرية أو التقليل من استخدامها عنه استبعاد الكثري من األحوال املادية
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 .هي إدارة ال تعتمد على الورق وبال مكان وال زمان -
ا إدارة ال تقوم يف ضوء تنظيمات جامدة فهي تعمل من خالل املؤسسات الشبكية والذكية املعتمدة  - متتاز بكو

 .على صناعة املعرفة
زايا والفوائد اليت ميكن أن تتيحها للمنظمة يبقى يعاين إال أن تطبيق اإلدارة االلكرتونية واالستفادة من خمتلف امل

  ).54، 2007: طارق عبد الرؤوف عامر: (جمموعة من العوائق اليت تقف أمامه وتتمثل يف جمموعة العوامل التالية
 .التداخل احلاصل على مستوى مسؤوليات اختاذ القرار لألقدام على التغيري أو االنتقال -
 .املالية املرصودة للتطبيقات احلديثةقلة االعتمادات  -
اورة -  .عدم اإلطالع على النماذج الناجحة لتطبيق اإلدارة االلكرتونية يف البيئة ا
نقص تدفق االنرتنت بشكل كبري يف املنظمات أو اقتصارها على فئة معينة دون غريها من الفئات األخرى  -

 .داخل نفس املنظمة
 .ارة بعامل اللغة واملصطلحات املستخدمة يف الكثري من األحياناصطدام تطبيق هذا النوع من اإلد -
 .عدم وجود ثقة تامة بالتقنيات احلديثة يف استمرارية عملها -
 .النقص املوجود على مستوى الكفاءات البشرية اليت تتعامل مع التقنية -
يف التعامل مما يولد عدم القدرة  النماذج احلالية القائمة على احلواسيب مل تغري من اإلجراءات اإلدارية التقليدية -

 .إقناع اآلخر باالنتقال إىل النظام االلكرتوين الكامل
 .مل يكن سابقا االهتمام باألداء حمورا يستوجب التغيري -
م هاجس القضاء على السرية يف املعامالت، ألن االنتقال  - اخلوف من التغيري خصوصا لدى البعض ممن ينتا

 .لكرتوين ال يعين معه إهدار سرية املعامالتمن النظام التقليدي إىل اال
 .غياب التشريعات القانونية املناسبة املرتبطة باملعامالت اليت تتم يف ضوء اإلدارة االلكرتونية -

  : الواقع العربي في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :سابعا
يثبت بأن طبيعة العالقة بينهما مل تكن يوما إن احلديث عن العالقة بني العرب وبني التكنولوجيا بصفة عامة 

قوية، بل كانت عرب مرور السنوات عالقة ختلف وتبعية وهو ما تؤكده خمتلف الدراسات واألدبيات املهمة 
ا يف شق ارتباط العرب بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. باملوضوع وقد . هذه العالقة بقيت كذلك تراوح مكا

ذا الطرح قد  رمسنا صورة سوداوية عن العالقة بني العرب وبني هذه التكنولوجيات احلديثة إال أنه ميكن قبل نكون 
يف جنال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جيب اإلشارة إىل بعض نقاط القوة . التطرق إىل نقاط الضعف العربية

ال وميكن حصرها يف جمموعة من النقاط هي   ).155، 2009: عرفة العريبتقرير امل: (العربية يف هذا ا
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وميكن إعطاء منوذج . احلماس الشديد الذي حيتاج القيادات السياسية العربية يف اجتاه دفع حركة التنمية الثقافية -
اجلزائر اليت حاولت ختطي النقص احلاصل يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بواسطة بعض 

إال أن هذه املشاريع مازالت حباجة إىل إعادة نظر باعتبار أن نسلة ". أسرتك"نامج املشاريع الطموحة على غرار بر 
حاسوب لكل ألف من السكان مقارنة بدول اجلوار على غرار تونس  20امتالك احلواسيب يف اجلزائر هي حوايل 

 .نخفضوبالتايل فهي تشكل احللقة األضعف بني الدول العربية، ودول أخرى ذات الدخل امل. واملغرب
توافر اخلربات واألطر املرجعية الالزمة وذلك بفضل املؤمترات اإلقليمية والدولية اليت كرست لرتويج ونشر  -

األمر الذي يكفل بلورة رؤية إسرتاتيجية عربية لتوطني تقانات املعلومات واالتصاالت وحسن . التقانات املختلفة
ناك الكثري من املؤمترات اليت مت عقدها يف هذا اإلطار، ويف حيث أن ه. استثمارها يف الدول العربية دون استثناء

ا أصلحت تشكل ثورة اهتمام لدى الكثري من املفكرين  خمتلف التخصصات املعرفية، بل األكثر من هذا أ
 .واملتخصصني

من  الفرص االستثمارية اليت توفرها الثروات النفطية، وباألخص تلك اليت متكن اقتصاديات املنطقة العربية -
التحول إىل اقتصاديات مبنية على املعرفة، وهذا كبديل عن االقتصاد الرحبي الذي عادة ما يعرض األقطار العربية 

 .ألزمات وهزات اقتصادية تعصف باجلهود املبذولة يف جمال التنمية
خصوصا . طقةيفاعة رأس املال البشري الذي البد له من مواكبة التطورات العاملية ويعين بطموحات شعوب املن -

تمع اجلزائري  إذ ما مت توظيفه يف مشاريع متعلقة بتوطني وتطوير التقانات وإنتاج املعرفة، زها ما ينطوي على ا
 .الذي ميلك قاعدة شبانية واسعة، السيما يف ظل االنتشار الواسع للجامعات واملعاهد املتخصصة يف التكوين

ا فعلى الرغم من هذه النقاط اليت حتسب لصاحل  األقطار العربية، إال أن هذه األقطار مازالت تنعت بأ
ولقد خلص نبيل علي املالمح الرئيسية املوجودة يف هذه األقطار فيما يتعلق باملعلومات . جمتمعات فقرية معلوماتيا

  ).355، 2008: رحبي مصطفى عليان: (وتكنولوجيا املعلومات يف سلسلة من النقاط وهي
 .ضمن البالد اجلائعة معلوماتيا وكذلك حاسوبياتصنف البالد العربية  -
ينصب اجلهد الرئيسي يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النواحي التجارية واإلدارية دون  -

 .االهتمام بالتطبيقات املتعلقة بالتنمية االجتماعية وكذلك الثقافية
ألساسية لتكنولوجيا املعلومات وعلى رأسها النقص تعاين معظم الدول العربية من ضعف على مستوى اهلياكل ا -

 .يف شبكات االتصال والعمالة املدربة، وغياب سياسات املعلومات الوطنية
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احلاجز اللغوي واملتجسد أساسا يف عدم كفاية اجلهد التطويري إلدخال اللغة العربية بشكل جذري يف املنظومة  -
دات على االستيعاب السطحي خلصائص اللغة العربية يف إطار املعلوماتية، واقتصار جهود تعريب النظم واملع

 .القيود الفنية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واليت يساعد تصميمها تطبيقات اللغة االجنليزية أصال
عدم التجاوب الظاهر يف نظم التعليم الرمسية يف معظم الدول العربية مع املتطلبات املتجددة احلاصلة يف عصرنا  -
 .لراهن خصوصا التعامل مع عناصر التكنولوجيا احلديثةا

النقص الشديد يف العمالة املدربة والقادرة على التعامل مع تكنولوجيات املعلومات إضافة لعامل هجرة العمالة  -
 ...املتخصصة الذي بات يطرح بشدة يف األقطار العربية نظرا لعدة أسباب

ا وسائل اإلعالم  - اجلماهريية يف الوطن العريب مع خمتلف القضايا املتعلقة بالتكنولوجيا السطحية اليت تتناول 
 .بصفة عامة، وتكنولوجيا املعلومات بصفة خاصة

حتديدا فيما تعلق بواقع تكنولوجيا  2009ومن خالل قراءة بسيطة ملا جاء يف حمتوى تقرير املعرفة العريب للعام 
ية كبرية ملا قدمه من إحصائيات حول الدول العربية، إضافة إىل وهذا التقرير يعد ذي أمه. املعلومات واالتصاالت
، ميكن الوقوف على الكثري من النقاط املتعلقة بالوضع يف اجلزائر حتديدا، انطالقا من 2003تقرير التنمية اإلنسانية 

مة املتوسط معدل انتشار احلواسيب حيث تصنف يف خانة الدول العربية اليت يقل فيها انتشار احلواسيب عن قي
ما  العاملي، ناهيك عن انتشار استخدام االنرتنت حيث يفيد التقرير أن مصر واجلزائر اللتان يقارب عدد سكا
ثلث سكان املنطقة العربية يستخدمون االنرتنت مبعدالت تقل عن املعدالت السائدة يف الدول ذات الدخل 

  .املتوسط األدىن
دة من الدعائم اليت تقوم عليها تكنولوجيا املعلومات، فإن واقع هذه أما عن صناعة الربجميات اليت تعد واح

األخرية بالدول العربية قاطبة يبقى أليم، كون أن العرب مازالوا غائبني عن خارطة الربجميات العاملية رغم توفر 
  .اإلمكانيات البشرية واملادية

صاالت عربيا واليت تلعب دورا هاما يف إنتاج وفيما يتعلق بالتطبيقات املختلفة لتكنولوجيا املعلومات واالت
وإعادة تكوين املعرفة عربيا فعلى مستوى خدمات احلكومة االلكرتونية، فقد حلت اجلزائر يف املراتب األخرية يف 
ال حيث تصنف يف حانة الدول اليت توفر خدمات إلكرتونية مبعدالت أدىن من بقية الدول األخرى، وقد  هذا ا

  .مع دولة الكويتجاء ترتيبها 
كما أن االرتباط بني استخدام تقانات املعلومات واالتصاالت يف جمال التعليم السيما التعليم العايل يتسم يف 

  .الدول العربية بالضعف
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وعلى صعيد التجارة االلكرتونية اليت ترتبط هي األخرى بصورة كبرية مع هذه التقانات، فإن الواقع يثبت أن 
  .استخدام االنرتنت يف قطاع األعمال يف الدول العربية ال ينبئ بعالقة وثيقة مع دخل الفردتوزع قيم مؤشر 

على الرغم من هذه النقائص وهذه املؤشرات السلبية اال أن الدول العربية مل ختسر الرهان بعد فما زالت متلك 
ت، وهدا ال يكون إال من خالل فرصا وحظوظا ألجل النهوض بالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاال

  .القيام مبجموعة من اإلجراءات واخلطوات
فالدول العربية ومعها الدول األخرى اليت توصف بالنامية مطالبة بتحديد جمموعة التحديات اليت تنتظرها هذه 

تمعات مع ضرورة تركيز العمل على فهم واستيعاب التطورات العلمية والتكنولوجية والثقافية وا القتصادية اليت مير ا
ا العامل برمته، فعلى دولنا العربية وضع اآلليات وامليكانزمات املناسبة اليت تتيح هلا االستفادة من تدفق سلس 
للمعلومات اليت يتم تداوهلا بدال من سد املنافذ أمام تدفقها، أو القيام بعملية انتقاء ملا يناسبها من معلومات 

اوالتخلص من األخرى اليت ت ا ال تليق  ذا العمل يف وضع اخلطط املتاحة . رى بأ وتكمن أوىل املهام للقيام 
ذه التكنولوجيات احلديثة، وضرورة إعداد جيل  لالستفادة منها يف الرتبية والتعليم وربط املدارس واجلامعات 

  .اجلة ومداولة املعلوماتجديد ميتلك مهارات التعامل مع هذه التكنولوجيات وله املؤهالت اليت متكنه من مع
تمع املدين يتحمل بدوره مسؤولية يف هذا اجلانب هو وجمموعة املؤسسات الدولية املاحنة ألجل  كما أن ا
تمعات خصوصا  الوصول إىل تسهيل عملية نقل املعلومات بالوسائل املتاحة واملمكنة، مع ضرورة حث األفراد وا

ا وتزويدهم مبختلف الوسائل اليت املتواجدين باملناطق اآلهلة والنائي ة على اإلقبال على ميدان املعلومات وتقنيا
  ).148، 2008: عبد احلسن احلسيين. (متكنهم من ذلك

 :األدوار المختلفة لتكنولوجيا المعلومات :ثامنا
فهي كذلك تسعى للقيام مبجموعة . إضافة إىل األمهية واألهداف اليت تسعى تكنولوجيا املعلومات لتحقيقها
وميكن على العموم التطرق إىل هذه . من األدوار على مستوى العديد من العمليات اإلدارية اليت تكون يف التنظيم

يف خمتلف العمليات اليت حتتاج الستخدامها بصورة األدوار ومعرفة الكيفية اليت من خالهلا تساهم هذه التقنيات 
  . أو أخرى

 :دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برنامج إعادة هندسة األعمال -1
ا إجراء حتسني كبري دفعة واحدة عن طريق إعادة النظر اجلذرية يف العمليات واألنشطة  تعرف اهلندرة على أ

وهي كذلك تعين االنتباه احلاد، واحلذر يف الفجوة التنظيمية بني . يزةاليت تنفذها املنظمة وذلك يف فرتة وج
املنظمات القائمة فيما يتعلق مبستوى األداء واإلنتاج، من خالل العمل على تطوير وحتديث أساليب العمل 

  ).197، 2012: رافدة عمر احلريري. (بشكل يساعد على إحداث طفرة يف األداء خالل فرتة زمنية قصرية
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ا إعادة التفكري املبدئي واألساسي وإعادة تصميم العمليات اإلدارية بصفة  وقد عرفها كذلك هامر وشاميب بأ
دف حتقيق حتسينات جوهرية فائقة وليست هامشية تدرجيية يف معايري األداء احلامسة مثل التكلفة واجلودة  جذرية 

  ).121، 2009: بالل خلف السكارنة. (واخلدمة والسرعة
ا أسلوب وابتكار جديد، يهدف لتحقيق حتسينات جذرية يف األداء من خالل  Turbanبان أما تري  فعرفها بأ

التغيريات اجلذرية يف الوظائف واملهام، ويف اهلياكل واألنشطة التنظيمية والعمليات اإلدارية، وكذلك التغيري السلوكي 
  ).Muller Nthan : 2000,112. (من خالل تطوير األفراد

لعب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دورا كبريا يف جمال إعادة هندسة األعمال، ويتجسد هذا الدور هذا وت
  ).107، 2012:                                    : (من خالل جمموعة من النقاط وتتمثل يف

 .تصميم مناذج جديدة للعمليات املرشحة -
 .معرفة إعادة اهلندسة ومسار عملها -
 .تيار العمليات املرشحة إلعادة اهلندسةحتديد واخ -
 .حتديد جمموعة العوامل املساعدة على إعادة هندسة العمليات -
 .تطبيق وتنفيذ الطرق اجلديدة للعمليات والنظم املصاحبة هلا -
 .اإلمكانيات املالية املتاحة اليت شجعت على استخدام تكنولوجيا املعلومات -
 . تطوير إسرتاتيجية العمل -
 .أسعار أدوات تكنولوجيا املعلومات وكلفة تطبيقهااخنفاض  -
 .تزايد وعي األفراد العاملني بضرورة التفاعل اإلجيايب معها ويف مجيع جماالت العمل -
 .تقومي أداء العمليات احلالية -
 :دور تكنولوجيا المعلومات في نقل المعرفة -2

تلعب تكنولوجيا املعلومات دور حموري يف خمتلف عمليات تناقل واملشاركة باملعرفة ولن يأيت هذا املطلب إال 
واليت ميكن ذكرها يف جمموعة . من خالل توافر جمموعة من املعطيات يف حالة اللجوء إىل هذه التكنولوجيات

  : النقاط التالية
ويف هذا الصدد جيب التأكد من مسألة مهمة تتمثل يف  : مجتاوب تكنولوجيا املعلومات مع حاجات املستخد -

كون أن هذه التكنولوجيات تتماشى وتتناسق مع االحتياجات اآلنية للمستخدم وكذا املستقبلية منها، كون أي 
ا متغرية وهو ما يلزم مواكبة هذا التغري  .احلاجات تتميز خباصية أ
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م الكبرية للمعلومات حتتاج بصورة ضرورية وملحة إىل فالنظ: سهولة الوصول إىل احملتويات واملضامني -
دف االقتصاد يف الوقت وتوفري السرعة يف الوصول للمعلومات واملعارف  اإلجراءات املتعلقة بالفهرسة والتصنيف 

 .اليت مت حفظها يف امللفات
مح بإجراء تعديالت إذ البد من توافر معايري ومواصفات تس: متطلبات ومعايري نوعية املضامني واحملتويات -

وهو ما من شأنه أيضا تأمني . معينة أو إدخال مضامني وحمتويات جديدة إىل النظام الذي يتم العمل وفقه
 .السهولة يف عملية اسرتجاع املعلومات املطلوبة

حيث أن األمر يعترب ضروريا فيما خيص التوجه حنو تكامل : تكامل تكنولوجيا املعرفة مع النظم املتوفرة -
ولوجيا املعرفة مع خيارات التكنولوجيا املتاحة واملوجودة أصال بالصورة اليت تتيح االستفادة مما توفره هذه تكن

 .التكنولوجيات والنظم املصاحبة هلا
احلالة تكون احللول اليت من املمكن جناحها منظمات صغرية   ففي هذه: القدرة والقابلية على التوسع والتطور -

جمدية ومناسبة للمنظمات الكبرية اليت تعمل على نطاق عاملي، ومثال ذلك موقع الشبكة قد ال تكون بالضرورة 
 . HTMLالعنكبوتية اخلاصة للغة النص املرتابط واملتشعب 

حيث جيب التأكد من كون أن اخليارات املتاحة تتوافق متاما مع سعة النطاق يف : توافقية األجهزة والربجميات -
ومن جهة ثالثة التناغم . لقدرات احلاسوبية املتاحة للمستخدمني من جهة ثانيةاالتصاالت من جهة، وكذا ا

. والتوافق بني التكنولوجيا وقدرات املستخدمني بعينة االستثمار األفضل إلمكانيات الوسائل التكنولوجيا املتاحة
 ).120، 2006: عبد الستار العلي وآخرون(

يف حتويل العمليات األربعة للمعرفة واليت تتمثل يف حتويل املعرفة  كما أن تكنولوجيا املعلومات تلعب دورا هاما
الضمنية إىل معرفة ضمنية، وحتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة معلنة، وحتويل املعرفة املعلنة إىل معرفة معلنة، وحتويل 

  ).59-58، 2007: نحسني عجالن حس: (املعرفة املعلنة إىل معرفة ضمنية، وميكن توضيح هذه العمليات باآليت
  :تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ضمنية -أ

وميزة . عادة ما يتم انتقال املعرفة بني األشخاص بصورة مباشرة وذلك من خالل اللقاءات اليت تتم وجها لوجه
ا تكون خارج اإلطار الرمسي حبيث أن مسامهة تكنولوجيا املعلومات يف عملية نقل املعرفة هذه  هذه اللقاءات أ

يف حني أي هناك جزء مهم من اللقاءات والتفاعالت احلاصلة بني األشخاص يتم فيها استخدام . تكون حبد أدىن
واليت تسمى عادة بالربجميات اجلماعية اليت تعد جزءا من برامج . إمكانات ووسائل االتصال والبحث املباشر

  .التطبيق املساعدة لألفراد يف العمل ضمن مجاعات أو فرق
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  :تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة معلنة - ب
يف هذا النوع من التحويل أيضا للمعرفة يربز الدور الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات وحتديدا من خالل 
تمع املشارك الواسع أو عرب اخلرباء املتميزين املشاركني يف هذه  تكنولوجيا املؤمترات يف اقتناص املعرفة من ا

  .املؤمترات
األمر . ث أن عملية التحويل املعريف تعتمد علة املعلومات اخلاصة بنماذج فكرية هلا قابلية التشارك فيهاحي

الذي ميكن يف مرحلة الحقة احلصول على خمرجات عن طريق احلوار والنقاش ونظم املشاركة والربجميات اجلماعية 
  .اليت هلا القدرة على دعم هذا النوع من التواصل إىل حد ما

  :تحويل المعرفة المعلنة إلى معرفة معلنة -ج
يف هذا النوع من التحويل هناك عدة أنواع من التكنولوجيات اليت ميكن االعتماد عليها ألجل تأمني املعرفة 

  .الضمنية من خالل التعلم وباألخص عن طريق املواقع االلكرتونية املتعلقة بالتعليم عن بعد داخل املنظمات
ات تساهم يف عملية توليد املعرفة من خالل ومسائل وطرق خمتلفة تزيد من إمكانية اقتناص وتكنولوجيا املعلوم

  .املعرفة الضمنية املبادرة يف األداءات والفعاليات العالية إىل معرفة معلنة ومن مث حتويلها للمستخدمني
  : تحويل المعرفة المعلنة إلى معرفة ضمنية -د

على مساعدة املستخدمني والباحثني ألجل إجياد وتشكيل معرفة ضمنية فتكنولوجيا املعلومات هلا القدرة 
جديدة، حيث أن نظام إدارة املعرفة ال جيب أن يتوقف عند عملية اسرتجاع املعلومات، فيجب عليه كذلك أن 

  .يسهل التفهم واالستخدام املثمر للمعلومات، حيث أن طريقة معاجلة املعرفة الضمنية جيب أن تدعم الفهم
  :ر تكنولوجيا المعلومات على القدرة التنافسية للمنظمةدو  -3

لقد استحوذ االهتمام مبوضوع املركز التنافسي للمنظمة على اإلسهامات الفكرية لعديد الباحثني واملفكرين 
وتشكل يف هذا اإلطار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حلقة مهمة للبنية . للحفاظ على تنافسية املنظمة

امليزة M.Porter  لمنظمة كأحد اخليارات اليت ميكن من خالهلا تقوية هذه امليزة وقد عرف مكاييل بورتراألساسية ل
ا القدرة على حتقيق عائد على االستثمار يفوق باستمرار متوسط العائد على االستثمار يف  التنافسية على أ

  ).Joe Tidd : 2006, 28. (الصناعة
اكما عرفها كذلك نبيل مرسي خليل  ميزة أو عنصر تفوق املؤسسة يتم حتقيقها يف حالة إتباعها : على أ

  ).40، 1996: نبيل مرسي خليل. (اإلسرتاتيجية تنافس معينة
إن املتفحص لألدبيات املتعلقة بامليزة التنافسية مبكنه الوقوف على جمموعة من النماذج الرائدة يف احلقل 

، والذي ميكن من خالله الوقوف Porterعلى غرار اإلسهام الذي جاء له بورتر . األكادميي ذات الصلة باملوضوع
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نافسي للمنظمات، والذي حدد فيه مخسة أبعاد على التأثري الذي متارسه تكنولوجيا املعلومات على الوضع الت
  ).66-64، 2008: حسني عجالن حسن: (لقوى املنافسة حيث تتحدد يف

 : تأثير تكنولوجيا المعلومات على قوة المشترين -
وتعد قوة املشرتين ذات تأثري كبري يف تقليل أرباح املنظمات، ولكن من خالل االعتماد على تكنولوجيا 

احلديثة منها ميكن للمنظمات التقليل من هذه القوة عن طريق اعتمادها ألساليب تكاليف املعلومات السيما 
التمويل املتعلقة أساسا بتكاليف إعادة تدريب العاملني وإعادة هندسة اإلنتاج واآلالت واملعدات وخمتلف 

  .اخلدمات اليت يتم تقدميها من قبل املشرتين
 :وردينتأثير تكنولوجيا المعلومات على قوة الم -

على خطى قوة املشرتين املؤدية إىل التقليل يف األرباح للمنظمة، فإن قوة املوردين تعترب من العوامل املنافسة  
ا تقود إىل زيادة يف التكاليف األمر الذي ينعكس بطبيعة احلال على األرباح وميكن الوقوف على القوة . كو

ختفيض نوعية السلع اليت يتم شرائها وسيطرة جمموعة التنافسية للموردين من خالل قدراهم على رفع األسعار أو 
صغرية من املنظمات على صناعة املوردين، وغياب للبدائل إضافة إىل عدم توفر املواد اخلام باجلودة نفسها من قبل 

وكذا أنظمة . وهذا ما قاد املنظمات إىل االعتماد على بعض األنظمة على غرار أنظمة أمتتة اإلنتاج. املوردين
لومات متقدمة تتمكن من خالهلا احلصول على معلومات متعلقة باملوردين، إضافة إىل اعتماد أنظمة أخرى مع

  . مساعدة على اختاذ القرارات
 :تأثير تكنولوجيا المعلومات على قوة المنافسين الجدد -

صول على إن املنظمات احلديثة العهد بالصناعة تسعى دائما إىل جلب قدرات جديدة تتجسد عادة يف احل
نصيب من السوق اليت تعمل فيه، أو كمية أكرب من املواد األمر الذي يولد حالة من االستقرار خصوصا إذا كان 

وألجل إعاقة . هدف املنظمات األخرى تسعى لتخفيض األسعار بغية جلب العمالء لتقوية مركزها التنافسي
ها التسويقي على مستوى السلع املقدمة أو السعر أو برامج املنافسني اجلدد فالبد هلا من اإلبقاء على متييزها بربناجم

ويأيت ذلك من خالل امتالك املنظمة ألنظمة معلومات متقدمة وكذا قاعدة بيانات شاملة . التوزيع والرتويج
  .وحديثة

 :تأثير تكنولوجيا المعلومات على قوة إحالل السلع البديلة -
ا متتلك قوة يف جمال املنافسة باألخص تلعب  السلع البديلة دورا هاما يف تقليصها لألرباح اخلاصة باملنظمة كو

وبالتايل فالسلع البديلة من عوامل املنافسة املؤدية لتقليل احلصة السوقية . عندما تفقد السلع القدمية لوالئها
األساس فإن تكنولوجيا املعلومات تركز اهتماما على للمنظمة األمر الذي ينعكس على قيمة أرباحها، وعلى هذا 
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التوجه باملعلومات ملا ميكنها التفاعل مع توجهات العميل يف إطار التسويق التفاعلي مبا جيعل من الصعب على 
  .العميل التوجه للسلع البديلة

 :دور تكنولوجيا المعلومات في تفعيل إدارة الجودة الشاملة -4
ا ثورة تشاركية يف الطريقة اليت تعمل هلا اإلدارة اليت تنظر وتدبر عرف آرثر إدارة اجلو  لقد دة الشاملة على أ

ا استخدام فرق العمل بشكل تعاوين . العمليات بشكل حيقق النتائج وليس اإلدارة اليت تنظر إىل النتائج كما أ
ذلك لتحسني اإلنتاجية واجلودة ألداء األعمال عن طريق حتريك املواهب والقدرات لكافة العاملني يف املنظمة و 

  ).268، 2012: رافدة عمر احلريري. (بشكل مستمر
ا الفلسفة  اإلدارية  للمؤسسة اليت تدرك من خالهلا حتقيق كل من احتياجات  كما تعرف كذلك على أ

  ).69، 2000: كاظم خضري حممود. (املستهلك، وكذلك حتقيق أهداف املشروع
وميكن الوقوف على هذا . مات كذلك دورا مهما يف تفعيل إدارة اجلودة الشاملةهذا وتلعب تكنولوجيا املعلو 

  ).Gordan Judith , Stever R.Gordan : 1999, 98: (الدور من خالل النقاط التالية
تساعد هذه التكنولوجيات أفراد املنظمة يف االتصال فيما بينهم على حنو فعال يف توقيت مناسب وكفاءة عالية  -1

 .ة اجلودة الشاملةألجل إدار 
ميكن من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات حتسني عملية املتابعة املراقبة واجلمع والتلخيص ملختلف  -2

 .البيانات، كما متكن من إعداد التقارير وعلية دعم إدارة اجلودة الشاملة
احلاسوب، والتصنيع  إن التقدم احلاصل على مستوى هذه التكنولوجيات السيما يف برامج التصميم مبساعدة -3

باستخدام احلاسوب وكذا األمدات من خالل احلواسيب سهل تزامن األعمال املختلفة وأدائها يف نفس التوقيت 
 .األمر الذي يرتتب عليه ختفيض دورة املنتج شاملة التصنيع

جداول  هذه التكنولوجيات هلا دور مهم يف زيادة كفاءة عملية مجع قياسات األداء الفعلي، ووضعها يف -4
ورسومات، متكن العاملني من تصفحها ألجل القيام بالتعديالت املناسبة وتصحيح األخطاء، وكذا القيام بالرقابة 

 .على نتائج أعماهلم
االعتماد على تكنولوجيا املعلومات ميكنها من الكشف عن التفاصيل احلالية للعمل وخمتلف اإلجراءات  -5

ن إمكانية وجود أي خلل يرتبط باألداء وعليه جتعل هذه العمليات أكثر املرتبطة به، كما ميكنها كذلك الكشف ع
 .وضوحا للعاملني باملنظمة

تكنولوجيا املعلومات هلا إسهام كبري يف بناء أنظمة رقابية معتمدة على احلاسوب مما يدعم القدرة التنبؤية لنتائج  -6
 .عمليات وأنشطة املنظمة
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تفضي إىل حجم كبري من املعلومات وحتليل إحصائي معمق ودقيق مما  يف الغالب برامج إدارة اجلودة الشاملة -7
يولد حاجة إىل ضرورة استخدام نظم معلومات إدارة اجلودة الشاملة وهو معناه وصول املعلومات املناسبة ملتخذي 

 .القرار يف وقتها املناسب
  :دور تكنولوجيا المعلومات في المنظمات االفتراضية -ه

ا الوحدة املكونة من عاملني موزعني جغرافيا يتقامسون العمل  Kosiurلقد عرف كوسيور  املنظمة االفرتاضية بأ
  ).448، 2009: جنم عبود جنم. (ويتصلون بوسائل الكرتونية مع القليل، إذا وجد، من االتصال املباشر وجها لوجه
ما املنظمات اليت تستخدم تكنولوجيا االن رتنت بشكل واسع بغرض التجارة كما ميكن تعريفها كذلك على أ

هزين،  ا مع العمالء، وا ا الداخلية وعالقا االلكرتونية واألعمال االلكرتونية، وبغرض إدارة وتسيري عمليا
  ).68، 2013: عامر إبراهيم قنديلجي، عالء الدين عبد القادر اجلنايب. (واجلهات اخلارجية األخرى

عة من السمات اليت جتعلها خمتلفة عن باقي أمناط املنظمات األخرى، وهذا النوع من املنظمات يتميز مبجمو 
  ).45، 2007: طارق عبد الرؤوف عامر: (حيث تتجسد هذه السمات يف

 .إدارة املوارد البشرية واملالية واملعلوماتية -
 .ماكينة إجراءات العمل اليومية -
 .التحول إىل اخلدمات االلكرتونية للعاملني -
 .  اء األفراد ومن مث املؤسسةاالرتقاء مبستوى أد -

عبد الستار العلي : (وميكن حتديد الدور الذي تلعبه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمات الرقمية يف اآليت

  ).134، 2006: وآخرون
ا متكنها من التنسيق والسيطرة -1 ، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جعلت من املنظمات الرقمية أمرا ممكنا أل

 .ومجع وتكامل وحتليل وبث كمية كبرية جدا من املعلومات على حنو سريع ودقيق إىل الزبائن يف خمتلف بقاع العامل
هذه التكنولوجيات تقدم التسهيالت املناسبة هلذا النوع من املنظمات، خصوصا يف الشق املتعلق بالتعامل على  -2

 .نشاطا يف إضافة القيمة املستوى العاملي، ومن هذا املنطلق تعترب التكنولوجيا
وتسمح هلا بالتواصل واالتصال املستمر، إىل أن . البنية األساسية للتكنولوجيا تقوم بتزويد املنظمات الرقمية -3

 .املنظمات االفرتاضية تتطلب أيضا بنية أساسية للثقافة لغرض تسهيل استخدام التكنولوجيات اجلديدة
ا التكنولوجية من خالل املشاركة يف قدرات ميكن للمنظمات املشاركة يف الشبكات االف -4 رتاضية تقوية قدرا

حيث ميكن هلذه املنظمات املشاركة حتسني حضورها التكنولوجي، واغتنام فرص األعمال اليت فاتتها أو . الشركاء
ا  .الفرص اليت قد تفو
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ا على املنظمات االفرتاضية أن تتابع وتراقب كل التكنولوجيات املستحدثة والوصول  -5 إليها واإلبقاء على توجها
 .وهو ما يتطلب خربة تكنولوجية. التكنولوجية

حيث أن اجلزاء يف املنظمات االفرتاضية . معاجلة البيانات واملعلومات، وشبكات االتصال مستمرة يف التوسع -6
 .جيب عليهم توسيع مدى العرض ألجل النجاح

  :ين والجهاز اإلداريدور تكنولوجيا المعلومات في تأهيل وتدريب المعلم -و
هناك عالقة تأثري قوية لتكنولوجيا املعلومات على حتسني نوعية التعليم وكذا على أداء اجلهاز اإلداري، وميكن 

  ).115، 2009: أمحد اخلطيب وخالد زيغان: (تلمس ذلك من خالل
تعلق األمر بالتعليم يف التدريب على التعامل اجليد على استخدام تكنولوجيا املعلومات يف التعليم سواء  -1

 .حجرات الدروس أو املخابر العلمية أو حىت املكتبة
التدريب على استخدام هذه التقنيات يف إعداد خمتلف الوسائل التعليمية وكيفية االستفادة منها يف التحكم يف  -2

 .الوسائل التعليمية األخرى
م -3 م وقدرا يف تعليم املواد العلمية املرتبطة بتكنولوجيا  تدريب املشرفني واملعلمني على كيفية تطوير مهارا

 .املعلومات
  :دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية -ز

يرى بيل "حيث . املعلومات دورا مهما يف حتسني عملية التنمية البشرية وبناء جمتمع معريف تلعب تكنولوجيا
أالف منصب شغل جديد يف  210أن قطاع تكنولوجيا املعلومات يف املنطقة العربية سيوفر ما يزيد عن " غيتس

: عبد احلسن احلسيين(لومات، شركة تتعاطى تقنيات املع 4000السنوات املقبلة، كما سيشهد القطاع تأسيس أكثر من 

2008 ،162.(  
وميكن كذلك على دور هذه التكنولوجيات بالنسبة للتنمية يف العامل السيما يف رحاب الدول النامية من 

  ).229، 2009: نعيم إبراهيم الظاهر: (خالل
لذايت يعمل تطوير مهارات تكنولوجيا املعلومات لألشخاص على حتسني معيشتهم ألجل خلق االعتماد ا -1

دف كسر شوكة الفقر  .لديهم 
لدى أطفال املدارس على حتسني حاضرهم ومستقبلهم وذلك من خالل  ات خصوصاتعمل هذه التكنولوجي -2

م مهارات استخدام هذه التقنيات ألن األطفال هم االستثمار التنموي األكيد واألكثر فعالية كما . إكسا
ذه املهارات مبكرا تطور معارفهم  وحتصيلهم العلمي األمر الذي من شأنه أيضا سد الفجوة الثقافية بني تزويدهم 

 .األجيال
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تلعب تكنولوجيا املعلومات كذلك دورا هاما فرصا هامة للتحايل على القيود اليت يتم فرضها على املرأة وذلك  -3
ا احلقيقي   من خالل االتصال بالعامل واخلروج للعمل وكسر حالة الفقر مما يؤدي إىل وضع وإعطاء املرأة مكا

تمع الذي توجد به حىت أن هذه التكنولوجيات توفر هلا فرص عمل قريبة جغرافيا من . كشربك مهم يف تغيري ا
ا حىت وإن كانت داخل البيت  .مسرح نشاطا

تسهم هذه التكنولوجيات يف إجياد حياة أفضل للشباب وحفاظهم على موارد دخل ثابتة ومستمرة من خالل  -4
م مهارات االستخدام األمثل هلذه التكنولوجياتتعلمهم واك  .تسا

  :دور تكنولوجيا المعلومات في العملية اإلدارية - ق
: تؤدي تكنولوجيا املعلومات إىل آثار هائلة على النسيج اإلداري، وميكن تلمس هذا الدور عرب النقاط التالية

  ).228،:             هاين شحادة اخلوري(
 .التكنولوجيات على خفض حجم اجلهاز اإلداري واختصار النفقاتتعمل هذه  -
توزع قدرة اإلدارة العليا على التخطيط والرقابة يف ذات الوقت والسماح بدرجات أكرب من الالمركزية وتفويض  -

 .السلطة وتوزيع عملية اختاذ القرار
االت اإلدارية على غرار توسيع وتنمية وتنشيط قنوات االتصال مع ابتكار أساليب جديدة يف االتص -

 .االجتماعات عن بعد
 .املساعدة على تركيز اإلدارة يف املهام اإلسرتاتيجية والتخفيف من األعباء الروتينية -
ذه التغريات -  .املساعدة على سرعة التأقلم والتكيف مع املتغريات لسرعة العلم 
 .حتديث أساليب التسويقاملساعدة على تطوير وظائف اإلنتاج وابتكار منتجات جديدة مع  -
كما أن هذه التقنيات قد لعبت دورا حامسا يف خلق منط متطور وجديد من اإلدارة خيتلف لصورة جذرية عما  -

هو متعارف عليه سابقا يف خمتلف املدارس اإلدارية، حيث تركت بصمة واضحة على منظمي اإلدارة احلديثة 
ء باملوارد البشرية مرورا باملوارد املادية واملعنوية مسبقا وبالتايل فهي انطالقا من األهداف وكذا اإلسرتاتيجيات، وانتها

 ).137، 2009: علي غريب. (ختضع الختيار كيفي من قبل الباحث
  :تكنولوجيا إدارة المعرفة :تاسعا

ليه تعد تكنولوجيا املعلومات واحدة من املتطلبات األساسية اليت تقوم عليها إدارة املعرفة كما مت التطرق إ
وميكن الوقوف على . اليت تساند نظم إدارة املعرفة. وعلى هذا األساس فهناك تكنولوجيات للمعلومات. سابقا

  :هذه التكنولوجيات من خالل ما يلي
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 :الذكاء الصناعي .1
يعترب الذكاء الصناعي حقل من حقول علم احلاسوب يعين بكتابة برامج قادرة على حل املسائل املعقدة 

ث تتوافر فيها صفة اإلبداع والتعلم من التجارب وهدفه هو أن يقوم احلاسوب مبحاكاة ذكاء بشكل ذكي، حي
  .البشر

وميكن اعتبار الذكاء الصناعي على أنه إحداهم العلوم احلديثة الناجتة من خالل االلتقاء بني الثورة التكنولوجية 
ثانية علم املنطق والرياضيات واللغات اليت شهدها علم النظم واحلاسوب والتحكم اآليل من جهة، ومن جهة 

وعليه فاال مكان اعتبار أن الذكاء الصناعي هو قيام برنامج احلاسب اآليل بإجياد الطريقة اليت ميكن . وعلم النفس
ا  من خالهلا حل املسألة أو التوصل إل قرار عرب الرجوع إىل عديد العمليات االستداللية املتنوعة اليت غذي 

ث يتم استخدام هذا الذكاء سرعته الفائقة على خالف القدرة البشرية يف إعطاء االستدالالت حي. الربنامج
  ).216، 2007: إبراهيم اخللوف امللكاوي. (املطلوبة

وجيب اإلشارة إىل أن هناك من عارض مفهوم الذكاء الصناعي وهذا حبجة أن مفهوم املعرفة والسلوك الذكي 
فأي . ارتباط باملقام الذي نشأت أو تعمل فيه املعرفة أو حدث السلوك يف إطارهالقائم عليها جيب أن يكون على 

كما أن املعرفة أيضا ال ميكن . حماولة لعزل املعرفة عن السياق االجتماعي والثقايف الذي تعمل فيه هو تبسيط هلا
  ).136، 1994: نبيل علي. (فصلها عن املشاعر املصاحبة هلا
ا الذكاء الصناعي واليت ميكن إمجاهلا يف جمموعة من النقاط اليت تتحدد  هناك جمموعة من السمات  اليت يتميز 

  ).217، 2007: إبراهيم اخللوف امللكاوي: (كالتايل
ا إمكانية التعبري عن التصورات واألفكار واملفاهيم املعقدة واختاذ القرارات : خاصية التمثيل الرمزي - واملقصود 

 . ام لغات الربجمة احلديثة واملتطورة القريبة من اللغات الطبيعية املستخدمةعلى حنو متطور عرب استخد
وذلك من خالل إتباع الطرق احلديثة يف حل املسائل، أي ضرورة إتباع املنهج االجتهادي : خاصية االجتهاد -

 .يف مواجهة املسائل واملشاكل اجلديدة اليت ال يتناسب حلها مع الطرق التقليدية
ويكون ذلك عند استخدام املفهوم املعريف ذاته وليس عن طريق رموز حتل حمله، األمر : املعرفةخاصية متثيل  -

الذي يفيد بوجود التطابق بني العلم اخلارجي الذي حيتوي على املعرفة والعمليات االستداللية الرمزية اليت تتم يف 
 .احلواسيب

االصطناعي هلا قدرة كبرية على التوصل حلل املشكالت فربامج الذكاء : خاصية البيانات غري الكاملة واملتضاربة -
 .واملسائل حىت يف احلالة اليت ال تتوافر فيها املعلومات واملعارف على حنو يكفي وقت اختاذ القرار
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وميكن من خالل الذكاء الصناعي التعلم من خالل التجارب واألخطاء السابقة، : خاصية القدرة على التعلم -
 .ة عالية على االحتفاظ باملعلومات واملعارف على خالف اإلنسانفاحلاسوب يتميز بقدر 

موعة من األسباب واليت ميكن ذكرها يف النقاط التالية : ويعزى اهتمام املؤسسات عموما بالذكاء الصناعي 
  ).97، 2010 :غسان عيسى العمري(
يها للحصول على املعرفة وتعلم إنشاء قاعدة معرفية تدعم الذاكرة التنظيمية متكن العاملني من الرجوع إل -

 .القواعد التجريبية اليت ال ميكن للكتب والوثائق املختلفة توفريها
ا نتيجة لدوران العاملني أو  - ا أو تسر خزن املعرفة اليت هلا ارتباط بالذكاء ال صناعي لضمان عدم فقدا

م  .استقالتهم أو وفا
 .املختلفة خصوصا يف املؤسسات اليت يزيد فيها اإلرهاق واخلطرإنشاء آلية تكون غري مرتبطة باملشاعر البشرية  -
ا إلدارة األزمات -  .امتالك وسائل ناجحة يف تطبيقا
توليد احللول الناجحة للمشكالت املستعصية يغين القاعدة املعرفية ويعزز الذاكرة التنظيمية اليت متكنها من  -

 .التحليل واملعاجلة للمشكالت يف الوقت املناسب
تع الذكاء الصناعي مبيزة ديناميكية، حيث أن هناك الكثري من الدالئل اليت تشري إىل انتشار تطبيقاته يف ويتم

  ).144، 1994: نبيل علي: (حقول وميادين متعددة من أمهها
ونظم معلومات ذكية . معاجلة اللغات الطبيعية حيث تعد الرتمجة اآللية ونظم آلية للفهم األتومايت للنصوص -

 .البحث املتعمق داخل مضمون النصوص من أهم التطبيقات اليت تقوم عليهامن أجل 
يف جمال التعليم والتدريب حيث يعمل على تطوير برامج تعليمية ذكية تتجاوز النماذج املبسطة لربامج اخليارات  -

 .املتعددة أو األسئلة الثنائية ذات اإلجابة املغلقة أو إكمال الفراغات
 .وحتديدا يف تشخيص األمراض ومالحظة املرضى يف غرف العناية املركزةتستخدم يف جمال الطب  -
كما يتم توظيفه يف جمال التنقيب عن الثروات املعدنية من خالل تطوير نظم خبرية التحليل بيانات معدات  -

 .املسح اجليولوجي وأجهزة عينات طبقات األرض
 .لتحليل املركبات العضوية وغري العضوية ويوظف أيضا الذكاء الصناعي يف جمال هندسة املواد اجلديدة -
ال العسكري فيتم استخدامه يف تطبيقات االستطالع وزيادة دقة التصويب -  .أما يف ا
 .ويف جمال الكمبيوتر نفسه فيتم استخدامه ألجل ميكنة عملية كتابة الربامج يف ضوء املواصفات املوضوعة هلا -

املنافع للمنظمة اليت تعتمده حيث ميكن رصد هذه املنافع يف والذكاء الصناعي بإمكانه حتقيق جمموعة من 
  ).58، 2010: غسان قاسم داود الالمي، وأمرية شكرويل البيايت: (النقاط التالية
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 .جيعل استخدام احلاسوب أكثر مصداقية -
 .القدرة على حل املشكالت اليت ال ميكن لألنظمة التقليدية حلها -
 .املشكالتيف حل ق يسزيادة السرعة والتن -
 .املساعدة على خزن كمية أكرب من املعلومات -
 .تفعيل دور املعرفة احملسوبة الستخدامها يف اختاذ القرارات -
 : نظم دعم القرار .2

ا نظم معلومات حمسوبة تفاعلية تدعم متخذ القرار يف اجتاه القرارات شبه  تعرف نظم دعم القرار على أ
ا من خربة من يتخذ القرار املهيكلة وغري املهيكلة، تستفيد هذه  النظم من البيانات والنماذج، إضافة إىل استفاد

  ).238، 2009: لغيم إبراهيم الظاهر. (يف الوصول إىل قرارات مالئمة
وهي أيضا عبارة عن نظم معلومات معتمدة على احلاسوب تزود املديرين باملعلومات التفاعلية أثناء عملية اختاذ 

  ).O.brien : 2002, 208. (تستخدم مناذج التحليل وقواعد بيانات خاصة وهذه النظم. القرارات
  ).338، 2005: جنم عبود جنم: (ونظم دعم القرار تسعى بدورها إىل حتقيق عدة أهداف، تتمثل يف التايل

 .مساعدة املديرين يف وضع القرار السيما يف املشكالت غري احملددة أو املهيكلة أو شبه املهيكلة -
كام والتقديرات الذاتية بدال من اإلحالل حملها حيث ال ميكن إحالل املعلومات حمل خربة وحدس دعم األح -

 .املدير
 .حتسني فاعلية صنع القرار بدال من الكفاءة فيها -

  : وبالتطرق إىل نظم دعم القرار ميكن أن منيز نوعني من مناذج صنع القرار، واليت ترتكز يف
  وتستخدم يف اختاذ القرارات على أساس النماذج اليت يتم تطبيقها: ذجأنظمة دعم القرار الموجهة للنمو .

ويكون هذا االستخدام خاص ومعزول عن أنظمة املعلومات يف املنظمة، حيث يقوم على استخدام األساليب 
 .اإلحصائية وغريها من أساليب التحليل حسب حاجة صاحب القرار

 مة حتلل جمموعة كبرية من البيانات املوجودة يف أنظمة وهي أنظ: أنظمة دعم القرار الموجهة للبيانات
 .املعلومات اليت حتوزها املنظمة األمر الذي يسمح للمستفيدين بني استخراج املعلومات واستخدامها يف دعم القرار

وبالرغم من أن نظم دعم القرار مصطلح يتم إطالقه عموما على أي نظام حموسب يساعد على صنع القرار 
  :إال أن معظم نظم دعم القرار تتميز خبصائص معينة هي. إلدارةيف جمال ا

حيث أن عرض هذه النظم تساعد يف صنع القرار وال حتل متاما حمل صانع القرار إال يف : دعم صنع القرارات -
 .حاالت القرارات املهيكلة
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ائغي القرارات فقد مت تصميم نظم دعم القرار من خالل تفهم متطلبات ص: إتاحة التفاعل مع البيانات -
حيث أن الكثري من هذه النظم حتقق هذه املتطلبات بإتاحة طرفيات حلاسبات شخصية . وعملية صنع القرار

 .للمديرين تتيح هلم دخول سهل وسريع للبيانات توضع حتت تصرف صائغي القرار
. واع ممدة من القراراتحيث يسود االجتاه حنو وضع مناذج تقدم الدعم للقرارات الفردية أو ألن: عدم الشمولية -

 .وال توجد أدىن حماولة لوضع مناذج شاملة ومتكاملة على مستوى املنشآت ككل
حيث أن نظم دعم القرار خاصة احلديثة تتجه حنو إشراك املستخدمني النهائيني يف : إشراك املستخدم النهائي -

إمكانيات الدخول املرن واملتفاعل مع وأصبحت . ابتكار مناذج بسيطة جمزأة هدفها املساعدة يف اختاذ القرارات
، 1998: هاين شحادة اخلوري. (البيانات متاحة للحاسبات الشخصية بنفس القدر الذي تتاح به للحواسيب املركزية

38-40 .( 
  :النظم الخبيرة المستندة إلى القواعد المعرفية .3

لقد خاض علماء ومربجمو احلاسبات اآللية والذكاء الصناعي نضاال كبريا بغية التوصل إىل أنظمة وبرامج 
حاسوبية تعمل على حل املشكالت بطريقة ذكية مقارنة بطريقة حلها من قبل لإلنسان، وقد تولدت عن هذه 

  .عاما 20رت ألكثر من احملاوالت ما يعرف باألنظمة اخلرية املسندة للمعرفة وهي مثرت جهود استم
  .ويطلق على هذه األنظمة كذلك مصطلح نظم الدعم الذكية وكذلك نظم قاعدة املعرفة

ا منوذج مبين على املعرفة املرتاكمة اليت حتل أصعب املشكالت مشابه للخبري اإلنساين  وتعرف النظم اخلبرية بأ
  ).38، 2010: روين البيايتغسان قاسم داود الالمي وأمرية شك. (مما يوفر اجلهد والكلفة

ا نظم معلومات معتمدة على املعرفة تستخدم املعرفة احملددة يف تطبيقات  كما ميكن تعريفها كذلك على أ
وهذه النظم املعتمدة على . معقدة لتقدم للمستخدم النهائي خربة املستشار يف عملية حل املشكالت املعقدة

ا تشكل إطار عمل لنظم إدارة املعرفةاملعرفة تقدم النصح كأساليب حلل املشكال غسان عيسى . (ت بدال من كو

  ).97، 2010: العمري
وتتميز النظم اخلبرية مبجموعة من اخلصائص على غرار ما يتميز به الذكاء الصناعي من خصائص، وميكن 

  ).161، 2012: سيد سامل عرفة: (التطرق إليها كما يلي
 .ري يف حل املشكالت املعقدةاستخدام األسلوب مقارن لألسلوب البش -
 .تتعامل مع الفرضيات بشكل متزامن وبدقة وسرعة عالية -
 .وجود حل متخصص لكل مشكلة ولكل مشكلة ولكل فئة متجانسة من املشاكل -
 .تعمل مبستوى علمي واستشاري ثابت ال يتذبذب -
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 .يتطلب بناؤها متثيل كميات هائلة من املعارف اخلاصة مبجال معني -
 .ات الرمزية غري الرقمية من خالل عمليات التحليل واملقارنة املنطقيةتعاجل البيان -

وهناك جمموعة من الدوافع اليت جتعل املنظمات تعتمد على هذه النظم، وذلك على الرغم من القيود اليت تقف  
عبد الستار : (يكمانع أمام ذلك، إال أنه هناك دوافع كثرية حتفز على استخدامها وميكن التطرق هلذه الدوافع كما يل

  ).200، 2006: العلي وآخرون
دف وتقوم مبحاكاة اإلنسان، تفكريا وأسلوبا - ا   .أ
 .تثري أفكار جديدة تؤدي إىل االبتكار -
 .تؤمن أكثر من نسخة واحدة من النظام، وبذلك تعوض عن اخلرباء، وتقلص من االعتماد عليهم -
ا احلد وتقليص األعمال الروتينية، واألعما -  .ل غري املرضية بالنسبة لإلنسان االعتياديبإمكا
 .ال تشعر بالتعب وامللل الذي يشعر به اإلنسان نتيجة لتكراره أعمال حمددة ولفرتة زمنية طويلة -
 .النظم اخلبرية تقوم بتخليد اخلربة البشرية وذلك من خالل قيامها بوظائفها اليت حتاكي اإلنسان -
املعرفة واالستحواذ عليها من خالل حتويل املعرفة الضمنية إىل قاعدة متكن النظم اخلبرية املنظمة من ختزين  -

ال املعريف م خرباء يف ذلك ا  .معرفية مربجمة وقابلة لالستخدام من قبل األفراد العاديني ليتصرفوا وكأ
ا ال ختلوا من بعض السلبي ات اليت ميكن أن بالرغم من املزايا اليت ميكن أن تقدمها النظم اخلبرية للمنظمة إال أ

  ).362، 2005: جنم عبود جنم: (ترد عليها، حيث ميكن إجيازها يف اآليت
تفتقر هذه األنظمة للحدس وكذلك حسن التمييز للبيانات واملنطق الذي تعكف على استخدامه، وبالتايل ال  -

 .ميكن الوثوق دائما فيها يف جمال صنع القرار
 .خبرية يف نطاق حمدد وضيقهذه األنظمة معدة على أساس أن تكون  -
ا تقوم بتأدية جمموعة من املهام  - إذا ما مت مقارنة هذه األنظمة مع اإلنسان فهي هشة وضحلة وضيقة كو

احملدودة اليت بإمكان املهنيني إجنازها خالل دقائق أو ساعات، كما أن املشكالت اليت ال ميكن حلها عن طريق 
 .جدا على النظام اخلبري اخلبري البشري يف وقت قصري تكون صعبة

 .صعوبة االستحواذ على املعرفة العميقة من أجل حل املشكالت -
م يرجعون إىل املبادئ األوىل وبلورة  - ا مباشرة كو نقص املتانة واملرونة فبتعامل البشر مع املشكلة قد ال حيلو

 .إسرتاتيجية هجوم على املشكلة، يف حني أن األنظمة ليست هلا هذه القدرة
ا من تعلم عميق تع - اين األنظمة اخلبرية من تعلم حمدود من اخلربة وذلك يف حالة املعرفة العميقة أو ما يرتبط 

 .غري مهيأة له
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ا أن حتقق عدة فوائد، وهذه الفوائد ميكن تصنيفها وفق أساسني ومها غسان قاسم داود : (وهذه النظم من شأ

  ).43، 2010: الالمي وأمرية شكروين البيايت
  : وهذا النوع من الفوائد يشمل: فوائد ذات طبيعة تنظيمية: والأ

ا على خالف اخلربات البشرية -  .دميومة املعرفة حيث ال ميكن فقدان املعرفة داخل قاعد
وذلك من خالل إمكانية توزيع املعرفة من خالل املنظومة عن طريق البيع أو املنح : توزيع وتصميم املعرفة -

 .املنظمة أخرى
 .وذلك بإمكانية توفري البيئة أو القاعدة املناسبة للمعرفة بغية اكتساب خربات جديدة: بالتدري -
املنافسة كون أن املنظمات يف سعي مستمر لتحقيق أكرب األرباح عن طريق جودة عمل املنظومات اليت تطردها  -

 .يف السوق
  :فوائد مرتبطة باملستخدم: ثانيا

ا م -  .وجودة يف أي حاسوب حيتوي على هذه املنظومةإمكانية احلصول على املعرفة لكو
االتساق ويقصد به عدم احلصول على معلومات خاطئة كما هو لدى اإلنسان كمحصلة للتفاعل الذي يبديه  -

 .مع احمليط اخلارجي الذي يؤثر عليه أحيانا بصورة سلبية
 Case- Based Reasoning Systems : المعتمد على الحالة) االستنتاج(نظم التفكير  .4

ا من خالل دراسة احلاالت املخزنة تارخييا واليت  هذا النوع من النظم يتم مبوجبه استخدام املعرفة املصرح 
ة للمشكلة احلالية وبعد ذلك  تسمى مبكتبة احلالة من خالل إجياد واسرتجاع احللول اليت متت يف احلاالت املشا

  ).97، 2010: غسان عيسى العمري. (يتم إضافة احلل اجلديد ملكتبة احلالة وهكذا
فهذا النوع من النظم يستمد استنتاجاته من مقارنة موقف معني مع مثال خمتزن يف قاعدة املعرفة اخلاصة 
ال وذلك  بالنظام، وهذه احلاالت اليت حيتويها النظام تعترب أساسا للمقارنة مث وضعها من قبل خرباء يف ا

  ).39، 2010: جمبل الزم مسلم املالكي. (ى هؤالءباالعتماد على سنوات من اخلربة لد
ندسة  بالرغم من أن هذا النوع من النظم له منافعه اليت يسعى إىل حتقيقها وعلى رأسها تقليل اجلهود املتعلقة 
املعرفة، لكن هذا النوع من النظم فيه قصور يتعلق يف احلصول على قواعد من اخلبري أومن مصادر أخرى ال ميكنها 

تد لفرتة طويلة وهذا يعود لكون هذه النظم تعتمد على احلاالت والوثائق التارخيية اليت ميكنها عكس اخلربة أن مت
وهذا احلالة يطلق عليها . املاضية اليت ال تنطوي بالضرورة على أي قيمة عالية تسهم يف حل املشكلة الراهنة

ا   ).98، 2010: مريغسان عيسى الع. (اسرتجاع املعرفة بدون سياقها املرتبط 
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وتعترب هذه اهليئة لدى اإلنسان العادي واليت تتجسد يف التفكري التمثيلي تعترب على قدر كبري من األمهية 
ا ما بني األنظمة املعرفة سابقا، واألنظمة األخرى غري املعرفة حلل  ا إجياد العالقات وتطبيقا وتعرف على أ

ير ميكن تطبيق معرفة مسبقة لنظام معني حلل مشاكل معينة حلل مشاكل مشاكل األنظمة غري املعرفة، وبتعبري مغا
  ).114، 2010: عصام نور الدين. (نظام آخر ما يزال غري معروف

غسان قاسم داود الالمي وأمرية شكروين : (وهناك جمموعة من الطرق اليت ميكن أن يقوم عليها اإلنتاج وتتجسد يف التايل

  ).45، 2010: البيايت
ويعرف كذلك بأسلوب التفكري األمامي ويعين أن االستنتاج املنطقي سيتم عرب إجياد : لتسلسل املتقدمأسلوب ا -

 .النتائج النهائية باالعتماد على احلقائق والقواعد وحماولة املقارنة بينها
ويطلق عليه كذلك أسلوب التفكري للخلف وعمله معاكس لألسلوب األول حيث : أسلوب التسلسل اخللفي -

 .ق من اهلدف حنو احلقائق أي من خالل مناقشته وحبثه لألسباب املفضية للنتيجة النهائيةينطل
 .وهي الطريقة اليت تدمج بني األسلوبني السابقني ألجل حل املشكالت: الطريقة املختلطة -
  : نظم استنباط المعرفة .5

  : هذه النظم هلا خاصية حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة أخرى صرحية ويكون ذلك من خالل املعادلة التالية
  متثيل املعرفة+ املعرفة املستنبطة : اكتساب املعرفة

ويعترب النقاش وجها لوجه هو احملرك الرئيسي الستنباط املعرفة، هذا النقاش يكون بني اخلبري يف موضوع معني  
ا اخلبري ليحدد أي نوع من املعرفة ميكن  وبني املوظف الذي يطرح أسئلة وكذا يالحظ حل املشكالت اليت يقوم 

  .أن يستخدمه هو
وهذه املالحظات واملقابالت تتكرر يف مرات متعددة حىت يتم التأكد من أن عمليات استنباط املعرفة تسيري 

  ).98، 2010: غسان عيسى العمري. (على حنو فعال
وهذه املرحلة املتعلقة بانتزاع املعرفة تكون على مرحلتني حيث أن املرحلة األوىل تتجسد يف حتديد اخلرباء 
واألنشطة اليت تفضي إىل انتزاع واستنباط املعرفة أما املرحلة الثانية فهي املتعلقة مبا يطلب من اخلرباء من إيضاحات 

  .وتفاصيل تتمحور حول هذه العملية اهلامة
 املرحلتني ينبغي للمعرفة أن جتمع من خمتلف الوحدات التنظيمية، وكذلك األمر بالنسبة للنشاطات اليت ويف كال

وبناءا على هذا فإن مرحلة إشارة وانتزاع وكذا استنباط . تتعلق باألداء املتميز حيث يتم متابعتها وأن يستبدل عليها
زمة ألي منظمة، وبالتايل فإن املنظمة إذا وصلت للمرحلة وهي مرحلة ال. املعرفة تعد مرحلة غاية يف الدقة واحلرج

اليت متكنها من التواصل مع أصحاب األداء املميز والذين حتولوا إىل خرباء، وكلما متكنت كذلك من الوصول إىل 
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. فعالكلما وصلت إىل انتزاع واستنباط املعرفة على حنو . النقطة اليت تبىن فيها ثقافة مشجعة للمشاركة يف اخلربة
  ).126، 2006 :عبد الستار العلي وآخرون(

وهذا النوع من النظم يتم تصنيفه يف العادة ضمن خانة كربى من النظم تعرف باسم نظم املعرفة ومساعدات 
العمل الذكية واليت تندرج يف خانة النظم اهلامة اليت تعمل على مساعدة األفراد على أداء أعمال تتسم بالتعقيد 

ذلك عرب تقليل اعتمادهم على الذاكرة مع حصوهلم على قدر بسيط من التدريب وهذا النوع من الشديد ويكون 
ا قادرة على إتاحة الفرصة  النظم له إمكانية مساعدة النظام على تقليل األخطاء وزيادة مستوى إنتاجية، كما أ

م لآلخرين   ).37، 2010: جمبل الزم مسلم املالكي. (للمشرفني من نقل خربا
  : كنولوجيا اتصاالت الحاسوب وجماعات النقاش المعتمدة على الويبت .6

بصورة كبرية ملا أفرزته شبكة االنرتنت من ثورة يف عامل االتصاالت مكنت من القيام  ترتبط هذه التكنولوجيات
محور مبشاركة املعرفة بني عدة جهات وذلك من خالل استخدام العديد من التكنولوجيات يف هذا الصدد واليت تت

  :يف التايل
  : المؤتمر الفيديوي

تعترب مؤمترات الفيديو مبثابة اللقاء املباشر أو غري املباشر الذي جيمع بني جمموعات إما صغرية أو كبرية العدد، 
ويكون هذا اللقاء يف أماكن خمتلفة لتبادل الوثائق واملعلومات واآلراء يف التوقيت ذاته، أو تكون يف أوقات خمتلفة 

  .ن طريق استخدام شبكة حملية أو موسعة، إضافة إىل االنرتنتوذلك ع
ويتطلب جناح هذه املؤمترات شبكة سريعة إضافة إىل ظروف إضاءة جيدة، وكذا جودة الصورة والصوت وربط 

ىل اجلماعة اليت تتفاعل أثناء املؤمتر مبختلف تسهيالت املؤمتر، ويف األخري يتم تسجيل وقائع املؤمتر ليسهل الرجوع إ
  ).513، 2009: جنم عبود جنم. (فعالية وقت احلاجة

  :المؤتمرات السمعية أو الصوتية
هذا النوع من املؤمترات ال يعترب جديدا على اإلطالق فقد استعمل على نطاق واسع، إال أن استخدامه مل 

عد أصبحت تقدم يكن بالكفاءة املسموحة اليت يوجد عليها يف الوقت الراهن، كون أن شركات االتصاالت عن ب
مثل هذه اخلدمة على حنو واسع وفعال، كما أن التطور احلاصل على مستوى اخلدمات اخللوية أتاحت فرصة إقامة 
هذا النوع من املؤمترات على اهلواتف اخللوية واليت قد تتكر احلاجة ملثل هذه اللقاءات السمعية يف أوقات متقاربة 

  ).781، 2012: نري احلمزةم. (مما يتطلب االشرتاك يف هذه اخلدمة
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  :الشبكات الداخلية والخارجية
ا وتعزيزها مع شركائها األمر الذي  أن تطوير املنظمة للشبكة الداخلية واخلارجية ميكن من تثوير االتصاالت 
 حيقق االتصاالت الشبكية السريعة واآلنية يف كل مكان ألجل إعطاء الفرصة للمشرتكني من استخدام التكنولوجيا

  ).514، 2009: جنم عبود جنم. (الرقمية والربجميات املساعدة لتبادل واملعلومات واآلراء
  : بوابات المعرفة

تعترب بوابات إدارة املعرفة مبثابة توسيع ملفهوم البوابة، وذلك بغرض تقدمي املعرفة وخمتلف القدرات يف البحث 
ا يف جمال موعة أدوات . املعرفة ودعم عمال املعرفة يف األنشطة اليت يقومون  وميزة هذه البوابات هو تقدميها 

مساعدة يف التحليل وتصنيف املعلومات املهيكلة واألخرى غري املهيكلة، كما تظهر العالقة بني احملتوى وخدمات 
وهذه البوابات أيضا هلا خاصية تقدمي خدمات معينة على غرار الربيد االلكرتوين، وعرف التخاطب . املنظمة

  ).782، 2012: منري محزة. (ركات البحث، إضافة إىل ميزات أخرى تندرج يف خانة تبادل املعرفة واملعلوماتوحم
وتعترب البوابة مبثابة مغذي املعلومات الذي يعين باحلاجات للمعلومات من مستخدمني خمتلفني يف أوقات 

  .توزيع املعلوماتخمتلفة ملختلف عمليات األعمال، وهذه البوابات تقوم بتجميع وتنظيم و 
  : التشارك الجماعي

تسعى برجميات التشارك اجلماعي إىل تقدمي رؤيتها املرتكزة على الوثيقة من مركز التوثيق إىل خمتلف األطراف 
ذات العالقة األمر الذي ميكن من الوصول إىل الوثائق والقيام باستنساخها على حنو مرن وسهل إضافة إىل القدرة 

  ).Bryan Bergeron : 2003, 119.(ذلك وعدد مرات االستنساخعلى تسجيل مواعيد 
  : البريد االلكتروني المتكامل

ميكن تعريف هذا النوع من الربيد على أنه اتصال مطبوع الكرتوين بني األفراد واألعمال عرب استخدام 
املعريف لضمان سرعة وقد يتم استخدامه من قبل األفراد وفرق العمل . احلواسيب اليت سيتم وصلها باالنرتنت

إرسال واستقبال الرسائل إليصال القرارات وتكليفات العمل للعاملني على احلواسيب وتبادل املعلومات املختلفة 
  ).867، 2012: منري احلمزة. (ما بني أفراد املعرفة

جنم : (التاليةلقد مكن هذا النوع من الربيد املنظمات من حتقيق جمموعة من املنافع ميكن حتديدها يف النقاط 

  ).521، 2009: عبود جنم
ميكن من خالله حتقيق منط االتصاالت الشبكية والصالت الفائقة بني العاملني داخل املنظمة بصورة فورية  -

 .األمر الذي جيعل املنظمة أكثر ترابطا وتكامال رؤية وقرار ومعرفة

ابفضل هذا النوع من الربيد ميكن للمنظمة حتقيق منط جديد من العال -  .قات اإلدارية بني فروعها ووحدا
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 .ميكن للربيد االلكرتوين املتكامل أن يلعب دور صندوق فعال لألفكار واملقرتحات وحىت الشكاوي -

كما ميكن استعماله كذلك للوصول إىل عدد كبري من الزبائن األمر الذي ميكن اإلدارة متابعة احتياجات  -
 .باملنظمة بينهمالزبائن وتقام املعلومات املتعلقة 

  :نظام تدفق العمل
ميكن تصنيف هذا النوع من النظم ضمن تصنيف آخر أكرب ويتعلق األمر بالنظم اخلبرية املتضمنة يف النظام، 
االت املرتبطة بالعمل ملساعدة املستخدمني على أداء  فهذا النوع من النظم يتم تفصيله وبنائه يف أي جمال من ا

، 2010: جمبل الزم مسلم املالكي. (قته متفاعلة بذلك مع الربامج األخرى املتاحة يف النظامعمل معني والتأكد من د

38.(  
وخمططات تدفق العمل من خالل عديد الربجميات تعمل على تسهيل نقل املعلومات بني أفراد الفريق أو 

إجراءات العمل واالقتصاد جمموعة العمل أو حىت الوحدات التنظيمية للمنظمة، كما تعمل على تسهيل انسيابية 
  .يف الوقت واجلهد

  )التنجيم عي البيانات: (تكنولوجيا اكتشاف المعرفة الجديدة .7
دف إجياد قواعد وأمثلة ومناذج ميكن  يعترب منجم البيانات مبثابة حتليالت لكمية كبرية من البيانات، وذلك 

ومفهوم منجم البيانات خيتلف عن . املستقبلي أن تستخدم وتدل أصحاب القرار وهلا خاصية التنبؤ أيضا بالسلوك
مصطلح آخر يتداخل معه وهو مستودع البيانات والذي يعترب مبثابة قاعدة بيانات تؤمن التقارير وأدوات 
االستعالم، كما تعمل على خزن البيانات اجلارية وكذا التارخيية واإلحصائية املستخلصة من نظم العمليات املختلفة 

: عبد الستار العلي وآخرون. (احلصول على التقارير والتحاليل املستخدمة يف صناعة القرار ويف اإلدارةلتوحيدها بغية 

2006 ،155.(  
  :ومتر عملية التنجيم عن البيانات عرب جمموعة من اخلطوات وهي

 .فهم طبيعة املنظمات واملشاكل اليت تتطلب حلوال ناجحة -

ني على استخدام اخلوارزميات واألدوات املستخدمة يف تنجيم فهم البيانات حيث يساعد الفهم هلا املصمم -
 .البيانات للمسائل احملددة بدقة األمر الذي يعود إىل تعظيم فرص النجاح يف اكتشاف املعرفة

 .يئة البيانات من خالل االختيار وصياغة املتغريات وحتويلها مث تكامل البيانات وتصميمها وتنسيقها -

 .التأكد منها بغية احلصول على أفضل احللول املمكنة للمشكلة املدروسةصياغة مناذج احلل مث  -

 . التقومي وتفسري نتائج النموذج -
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نشر وتوزيع النموذج داخل املنظمة وخارجها لتمكني املستفيدين من احلصول على النتائج اليت يتم االسرتشاد  -
 ).99، 2010: غسان عيسى العمري. (ا يف صنع القرار

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الوطن العربي الجزائر آفاق: عاشرا
يتيح مستقبل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الصعيد العريب فرصا كبرية لنشر آليات مبتكرة للتعامل مع 

ة النفاذ املعرفة إنتاجا ونشرا، مما ميكن من اغناء املخزون العريب للمعرفة، حيث تلوح بوادر يف األفق باخنفاض كلف
إىل االنرتنت بصورة خاصة يف املناطق النائية، كما يتوقع استمرار التقدم يف تطوير ونشر تقنيات تسمح باحلفاظ 

  .على سرية التعامل مع املعلومات وتناقلها إىل حدود أكرب مما كانت عليه سابقا
يؤدي إىل رواح جمموعة أوسع من كما أن التقدم املرتقب يف الشبكات املختلفة والبىن األساسية والربجميات س

على غرار التجارة االلكرتونية وحتسني ظروف . تطبيقات تقنيات املعلومات واالتصاالت على شبكة االنرتنت
التعاون يف عدة جماالت خصوصا التصميم اهلندسي وعمليات اإلنتاج الصناعي املوزع وتشبيك خمتلف أنشطة 

  .البحث والتطوير
من املرتقب أن حيصل استمرار لنزعة التشارك يف تطوير برجميات خارج النطاق وعلى صعيد الربجميات ف

يمن عليه الشركات الكربى   ).136، 2009: تقرير املعرفة العريب. (االحتكاري الذي 
إن الدول العربية ما إن كانت هلا رغبة حقيقية يف ختطي حواجز امتالكها هلذه التكنولوجيات جيب عليها  

توطني تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وقد اقرتح يف ذلك نبيل علي حسن خطوات جيب  كذلك العمل على
  ).194، 1994: نبيل علي: (العمل على حتقيقها بالتسلسل ألجل بلوغ هذا اهلدف وهذه اخلطوات تتمثل يف

  .اقتناء نظم التشغيل والربامج اجلاهزة باللغة اإلجنليزية :المرحلة األولى
استخدام نظم التشغيل بلغتها األصلية، وتطبيق الربامج اجلاهزة مع العمل على تطوير برامج  :يةالمرحلة الثان

االت اليت يتم اختيارها   .أخرى يف بعض ا
ويتم يف هذه املرحلة إضافة بعض املطالب ذات املغزى للمستخدم العريب خصوصا املتعلقة  :المرحلة الثالثة

  .بتعريب نظام التشغيل والتطبيقات
الدخول يف جمال معاجلة اللغة العربية آليا وتطبيق أساليب الذكاء االصطناعي وهندسة املعرفة  :المرحلة الرابعة

  .عليها
  .تتجسد هذه املرحلة يف الدخول إىل جمال التنافس يف ميدان الرتمجة اآللية من وإىل العربية :المرحلة الخامسة

ا وجودا يف ظل عصر التكنولوجيات احلديثة أن جتعل لنفسها ستحتاج الدول العربية إذ ما أرادت أن جتد هل
إسرتاتيجية عربية واضحة املعامل حىت ال تقع يف فخ الشركات العاملية ولقائها أسرية لديها، حيث أن هذه الشركات 
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ا سوق استهالكي فقط يستهلك كل شيء مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلوم . اتتنظر إىل دولنا العربية على أساس أ
  .وهذه السوق بعد أن تكون استهالكية فهي أيضا غري قادرة على املنافسة أو حىت اإلنتاج

إن هذا املنظور الذي يبدو بأنه سليب ميكن أن يتحول مع إسرتاتيجية عربية واضحة فيما خيص تكنولوجيا 
ة لالستفادة من هذه املعلومات واالتصاالت إىل منظور إجيايب، ويكون ذلك من خالل توفر رؤية علمية واضح

تمعنا وهذا ال يكون إال من خالل الدراسة والتخطيط اليت . التكنولوجيات يف تطوير البنية التحتية واإلنتاجية 
والتخفيف قدر اإلمكان من فوضى السوق االستهالكية هلذه . تعطي خطة شاملة لعمليات األمتتة املعلوماتية

رد مكمل مظهري وحضاري للشركات واإلدارات واملكاتب وكذا جمال بدل أن يتحول احلاسوب إىل جم. التقنيات
  ).     186، 1998: هاين شحاذة اخلوري. (للتجربة والتسلية واأللعاب وتنمية أرباح املوزعني والوكالء
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  :خالصة
من خالل هذا الفصل من الدراسة مت الوقوف عند أهم احملطات اليت تستدعي التوقف عند موضوع تكنولوجيا 

أن هناك عالقة متبادلة  املعلومات واالتصاالت اليت تقوم عليها إدارة املعرفة وجتعلها كأهم متطلب تقوم عليه كون
بني إدارة املعرفة وبني هذه التكنولوجيات فيمكن اعتبار إدارة املعرفة كإفراز للتطور الذي شهدته هذه 
ا متطلب إلدارة املعرفة ال تستقيم من دونه وهي تتطور بتطور  التكنولوجيات كما ميكن اعتبارها يف اجتاه ثاين بأ

  .هذه التكنولوجيات
اسة يف بداية األمر على حماولة اإلحاطة باألسباب اليت تقف عند تنامي التوجه إىل هذه ركزت هذه الدر 

التكنولوجيات سواء لدى األفراد أو التنظيمات املختلفة حيث أن التنظيمات أصبحت ختصص ميزانية القتناء هذه 
راحل اليت قطعتها هذه األخرية التكنولوجيات واالستفادة من املزايا اليت تقدمها، كما حاولت الوقوف عند أهم امل

يف سبيل تقدمها ووصوهلا إىل الصورة اليت هي عليها اليوم فهي شبيهة يف تطورها باملراحل اليت قطعتها البشرية من 
كما استعرضت الدراسة خمتلف التطبيقات اليت تقوم على هذه .خالل األجيال املتعاقبة عرب حمطات التاريخ

ا قد غريت الكثري من العمليات وأسقطت الكثري من املفاهيم كما طورت أخرى التكنولوجيات واليت ال شك  وأ
  .بل وطورت حىت علوما

مث تعرضت الدراسة يف هذا الفصل  إىل أهم التكنولوجيات اليت تقوم عليها إدارة املعرفة وتستخدمها يف مجيع 
ن أن هذه الفعاليات حتتاج بصورة أو بأخرى الفعاليات واألنشطة اليت تستهدف املعرفة خزنا وإنتاجا وتقامسا، كو 

كما أن الدراسة تطرقت إىل الواقع العريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات وحماولة الوقوف . إىل هذه التكنولوجيات
ال مع حماولة استشراف ما ستكون عليه هذه التكنولوجيات مستقبال  عند نقاط الضعف والقوة عربيا يف هذا ا

  . عريب دائماعلى الصعيد ال
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  :تمهيد
تنطلق الدراسة امليدانية للبحوث املرتبطة حبقل علم االجتماع مبجموعة من اإلجراءات اليت ال ميكن االستغناء 
ا ليست من قبيل الصدفة وال هي وليدة االختيار العشوائي كون أن موضوع  عليها وهذه اإلجراءات وما يرتبط 

ددها وهو الذي يقرر األنسب ألي دراسة فما يصلح لدراسة ما ال يصلح بالضرورة على كل الدراسة هو الذي حي
وهذه اإلجراءات وهذه الضوابط هي اليت تضع الدراسة يف سياقها العلمي أوال ويف سياقها املنهجي . الدراسات

خطواته ألنه يعترب مبثابة  ثانيا، فال ميكن أن تقوم أي دراسة علمية دون أن يكون هناك منهج علمي تسري يف ضوء
  .املوجه هلذه الدراسة

كما أن الدراسة امليدانية تنطلق من خالل االعتماد على أداة أو أدواة البحث اليت ميكن من خالهلا مجع 
املعطيات الكمية اليت ترتبط بالظاهرة املدروسة واليت ميكن من خالهلا الوصول إىل اختبار املعطيات النظرية اليت مت 
عرضها يف الشق النظري للدراسة وكذا اختبار الفرضيات اليت تريد الدراسة اختبارها واإلجابة عليها قصد الوصول 

  .ا إىل نتائج ميكن يف ضوئها تفسري وفهم الطاهرة املعروضة للدراسة
يف حاالت فقط مث إن البحث يف شقه امليداين يستلزم أن تكون له عينة ألنه يستحيل دراسة كل جمتمع البحث إال 

ولذا يستوجب أن يوضح الباحث نوع العينة اليت اعتمد عليها يف حبثه واليت جيب أن متثل جمتمع البحث بصورة 
اية املطاف على النتائج اليت مت التوصل إليها، فيفرتض يف النهاية أن  صحيحة ألن ذلك سينعكس ال حمالة يف 

  .تصل هذه النتائج إىل التعميم
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  :مجاالت الدراسة: أوّال
االت الدراس ة امليدانية وكذا خمتلف اإلجراءات املنهجية املرتبطة بالعمل يتطرق هذا اجلزء من الدراسة للتطرق 

  :امليداين
 :لمحة تاريخية عن مجال الدراسة -1

لقد مت إنشاء املؤسسة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة بعد إعادة اهليكلة اليت مست املؤسسة األم سونلغاز، 
وتعد املؤسسة واحدة من املؤسسات املنتمية . 1983لشهر نوفمرب العام  635/83وذلك بناءا على املرسوم رقم 

  .لقطاع الصناعات الثقيلة، وهي الوحيدة من نوعها يف إطار اختصاصها على املستوى الوطين
هودات املبذولة يف إطار تنمية قطاع إنتاج أجهزة القياس واملراقبة وامليكانيك  وقد كلفت املؤسسة مبواصلة ا

ا على العقود املربمة مع جمموعة من الشركات وهيالدقيقة، وقد مت إجنازها  ّ   :بناء
- Aqua Metro السويسرية. 
- Laudis et Cyr من سويسرا. 
- Singer من الواليات املتحدة األمريكية. 
- H.M.T اهلندية. 
- B.B.C األملانية. 
- Nuovo Piguane اإليطالية. 
- Télémécanique الفرنسية. 

واملراقبة باإلنتاج والبحث والتطوير والتسويق ألجهزة القياس والتحكم وتقوم املؤسسة الوطنية ألجهزة القياس 
م   .واحلماية والضبط وملحقا

 19وقد حتولت املؤسسة بعد ذلك إىل شركة ذات أسهم بعد مصادقة جملس الوزراء على قرار استقالهلا يف 
مايار  10.5إىل  1993العام  مليار سنتيم، لريتفع يف 3: حيث حدد رأس ماهلا يف تلك الفرتة بـ 1989مارس 
  .سنتيم

وقد ورثت املؤسسة من املؤسسة األم سونلغاز كل اهلياكل القاعدية املتعلقة مبيدان إنتاج عدادات الكهرباء، 
ا ورثت  . املياه والغاز وأجهزة ضبط الغاز وكذا كل الوسائل واهلياكل التابعة هلذا النوع من اإلنتاج، إضافة إىل أ

دف من دخوهلا إىل عامل اإلنتاج لتلبية . لبشرية اليت سامهت يف تسيريهاكذلك املوارد ا وهذه املؤسسة 
  :االحتياجات الوطنية من العدادات املختلفة، وقد كان دخوهلا لعامل اإلنتاج عرب جمموعة من املراحل وهي

  .1980إنتاج عدادات الكهرباء وقد كانت العام : املرحلة األوىل
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  .1981نتاج عدادات املاء العام إ: املرحلة الثانية
  .1982نتاج عدادات الغاز سنة ’: املرحلة الثالثة
  .1985دخلت إنتاج القواطع وكان ذلك يف : املرحلة الرابعة

  .1991إنتاج موزعات البنزين وهذا عام : املرحلة اخلامسة
من االالت املتطورة واخلاصة  أما عن التكنولوجيا املستعملة يف عملية اإلنتاج باملؤسسة، فهي تستخدم جمموعة

  :بـ
 .املسالك -
 .حتويل املواد البالستيكية -
 .حتويل املعادن -
 .صناعة الوشيعة -
 .معاجلة السطوح -

  :وحيتوي اإلنتاج باملؤسسة على ثالثة أنواع من الصناعات منها
 .صناعة يدوية -
 .صناعة نصف آلية -
 .صناعة آلية -

  :أقسام أساسية، وهيويشري اهليكل التنظيمي للمؤسسة إىل وجود أربعة 
 .قسم العمليات للسوائل -
 .قسم العمليات الكهربائية -
 .قسم العمليات لإلمدادات الصناعية -
 .قسم العمليات لألدوات -

وطنيا يف نظام إدارة اجلودة،  11، وحتديدا يف شهر جانفي منه املرتبة 2001وقد احتلت املؤسسة يف العام 
ا تستجيب ملعايري اإليزو  ISOانضمت لإليزو  2004، ويف جانفي من العام 1994طبعة  ISO  9002حيث إ

، وعلى هذا فقد تطورت وغريت 2008لنظام اجلودة طبعة  2010، وقد مرت املؤسسة سنة 2000طبعة  9001
  .املؤسسة يف الكثري من إجراءات العمل لتواكب هذه النقلة
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 ):المجال الجغرافي(لمحة جغرافية عن ميدان الدراسة  -2
باملنطقة الصناعية ملدينة العلمة، بوالية سطيف،  AMCتقع املؤسسة الوطنية لصنع أجهزة القياس واملراقبة 

إضافة إىل هذا  %50هكتار مغطاة، أي أقل من نسبة  4.5هكتار، منها  13حيث ترتبع على مساحة قدرها 
منفصال عن املصنع، حيث يقع مبخرج  فللمؤسسة مبىن يضم مقر املديرية العامة أو املقر االجتماعي والذي يوجد

  .املدينة باجتاه الطريق السيار
 ):المجال البشري: (لمحة ديمغرافية عن ميدان الدراسة -3

عدد  2010لقد شهدت املؤسسة حركية كبرية للعنصر البشري يف املؤسسة، حيث بلغ تعداد العمال يف العام 
عامل يتوزعون على ثالث فئات سوسيو مهنية، وهم اإلطارات، أعوان التحكم إىل جانب عمال التنفيذ،  666

فقد وصل  2015، أي بداية سنة 2014ديسمرب  31أما يف . 2013عامال يف العام  735وقد وصل العدد إىل 
بعض العمال للمؤسسة، ، وهذا راجع إىل تغيري 2013عون عن سنة  48وذلك بفارق  687تعداد املؤسسة إىل 

بالنسبة للعمال الدائمني وذلك فيما خيص الفئات السوسيو  2014ويتوزع تعداد . واخلروج النهائي للبعض اآلخر
  :مهنية على النحو التايل

 .من التعداد اإلمجايل %0.15أي ما ميثل  01اإلطارات العليا الرئيسية وعددها  -
 .من إمجايل العمال %1.31أي ما يعادل  09وعددها : اإلطارات العليا -
 .من التعداد الكلي %4.51إطارا بنسبة  31اإلطارات الوسطى وعددها  -
 .من جمموع العمال %14.41أي  99اإلطارات وعددها  -
 .من تعداد املؤسسة %25.18عون، أي  143أعوان التحكم ويقدر عددهم بـ  -
 .ال املؤسسةمن جمموع عم %54.44عامال وذلك بنسبة  374عمال التنفيذ وعددهم  -

م  من جمموع  %20.38إطارا، أي ما ميثل نسبة  140وعلى ذلك يكون جمموع اإلطارات مبختلف تصنيفا
  .التعداد املوجود باملؤسسة

عامال من خمتلف الفئات  478هذا وينتشر أكرب تعداد من عمال املؤسسة يف قسم الكهرباء الذي يضم مبفرده 
  :السوسيو مهنية باملؤسسة ويتوزع هذا التعداد كمايلي

ن هناك إطارات قد غادرت التنظيم إما من إحيث . إطارا 40إطارا، وقد أصبح التعداد حاضرا  48اإلطارات  .1
إطار  40اجع إىل رضية طويلة األمد مما جعل تعداد اإلطارات يف القسم يرت املخالل اخلروج إىل التقاعد أو العطل 

 .وهم املشمولني بالدراسة امليدانية
 .عونا 107أعوان التحكم  .2
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 .عونا 323عمال التنفيذ  .3
ل من ناحية تعداد العمال،  ال لكونه األوّ فهو يشغل وقد مت اختيار هذا القسم إلجراء الدراسة امليدانية نظرا أوّ

  ع األقسام األخرى اليت يشملها التنظيم حمل الدراسةعدد كبري من العمال يف خمتلف املستويات اإلدارية مقارنة م
  .وكذلك للسهولة يف مجع املعطيات امليدانية مقارنة باألقسام األخرى املوجودة يف املؤسسة

وهناك جمموعة من األسباب اليت دفعت الباحث إىل اختيار املؤسسة الوطنية لصنع أجهزة القياس واملراقبة 
AMC بالعلمة كمجال إلجراء الدراسة امليدانية، حيث ترتاوح هذه األسباب بني األسباب الذاتية واملوضوعية.  

ففي شق األسباب الذاتية فهي تتعلق يف األساس مبعرفة الباحث مبحيط املؤسسة على اعتبار إجرائه لدراسته 
ي مكن من توظيف شبكة العالقات اليت امليدانية يف طور الليسانس، مث املاجستري بنفس املؤسسة، األمر الذ

يضاف . شكلها عرب هذه املدة الزمنية وذلك ألجل مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات املرتبطة مبوضوع الدراسة
ا باستمرار وخالل  إىل ذلك سبب آخر وهو قرب الباحث جغرافيا من املؤسسة األمر الذي يسهل عليه التواجد 

  .أطول مدة ممكنة
  :يتعلق باألسباب املوضوعية، فهي ترتبط مبجموعة من االعتبارات واليت تتمثل يفأما فيما 

عامل اخلربة الذي حيوزه العديد من أفراد املؤسسة، مما يتيح على األقل معرفة ولو نوع واحد من املعرفة وهو   -أ 
التنظيم، وأيضا لكون املعرفة الضمنية اليت تولدت لدى جمتمع الدراسة على مدار السنوات اليت مت قضاؤها يف 

 .التنظيم يف حد ذاته ليس حديثا يف ما يتعلق بالنشأة
وجود فئة من العمال من ذوي املستوى العايل األمر الذي يسهل من عملية التواصل معهم، والقدرة على   - ب 

ولة معرفة تناول وفتح نقاش يتمحور حول موضوع إدارة املعرفة كحقل جديد يف الدراسات اإلدارية والتنظيمية، وحما
تمع الدراسة، أو العكس من ذلك فهو متداول عندهم  .ما إذا كان هذا احلقل ال يزال بكرا 

استهداف التنظيم حمل الدراسة إكساب فئات سوسيو مهنية ملهارات التعامل وتطوير الربجميات اليت تشكل   -ج 
 .ذه الفئاتأحد األجزاء املشكلة للموضوع من خالل الدورات التدريبية اليت ختصصها هل

دخول التنظيم حمل الدراسة إىل نظام إدارة اجلودة الذي يتطلب التزام التنظيم مبجموعة من املعايري اليت   -د 
ا مع إدارة املعرفة يف بعض اجلزئيات  .تتطابق يف بعض تطبيقا

 :المجال الزمني للدراسة -4
س منه، وختلل هذه الفرتة استشارة حوايل شهر مار  2008لقد بدأ التفكري يف موضوع الدراسة احلايل منذ عام 

بعض األساتذة واملتخصصني يف املوضوع وذلك بغية توجيه الباحث لبعض املسائل والقضايا املرتبطة مبجال 
وبعد عرضه مت مناقشة خمتلف زواياه،  2009البحث يف موضوع إدارة املعرفة قبل عرضه على املشرف يف بداية سنة 
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صيصها جلمع املادة العلمية يف شكلها النظري وامليداين مع حضور بعض امللتقيات ذات أما الفرتة املوالية فقد مت خت
  .العالقة باملوضوع

هذه الفرتة ختللتها بعض الزيارات امليدانية للمؤسسة حمل الدراسة، مع لقاءات خارج املؤسسة مع بعض 
بة مرحلة جس النبض بغية التحضري للعمل فقد كانت مبثا. اإلطارات بغية تعميق النظر حول املوضوع املراد دراسته

  .امليداين يف شكله النهائي
أما املرحلة امليدانية الفعلية اليت كانت بغرض القيام باملقابالت مع عينة الدراسة فقد انطلقت يف بداية شهر 

  .حيث مت من خالهلا مجع البيانات واملعطيات الكمية حول املوضوع من العينة اليت مشلتها الدراسة 2015ماي 
وآخر مرحلة من العمل امليداين فقد مت ختصيصها لتحليل البيانات الكمية اليت مت احلصول عليها من امليدان 

  .ري للموضوعوحتليلها، وحماولة إعطائها القراءة املناسبة اليت ترتبط باجلانب النظ
  :المنهج المستخدم في الدراسة: ثانيا

يعد تطبيق املنهج العلمي احلديث يف الدراسات والبحوث االجتماعية خطوة عمالقة خطتها هذه الدراسة يف 
ا من خمتلف التفسريات القدمية اليت كثريا ما حتث يف اجتاه الغيبيات وامليتافيزيقا وكذلك  سبيل حترير املعرفة املرتبطة 

  .احلدس التخميين الذهين الذي شكل نقطة سوداء أعاقت تقدم هذه العلوم ملدة زمنية طويلة
ويعرف املنهج العلمي على أنه الطريقة املتبعة من قبل الباحث يف دراسته للمشكلة احلقيقية أو اكتشاف 

  ).72، 1985 :حممد شفيق. (احلقيقة واإلجابة على األسئلة واالستفسارات اليت يثريها موضوع البحث
وملا كانت الدراسة الراهنة تعىن مبحاولة معرفة خمتلف التأثريات اليت متارسها إدارة املعرفة على األداء داخل 
التنظيم الصناعي، فقد استخدمت املنهج الوصفي الذي يتالءم مع موضوع الدراسة وهذا املنهج كما هو معروف 

واملنهج الوصفي هو عبارة عن . رتبطة بطبيعة الظاهرة املدروسةعنه فهو يهتم جبمع وتلخيص احلقائق احلاضرة امل
أسلوب من أساليب التحليل الذي يعتمد على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد خالل فرتة أو 

دف احلصول على نتائج علمية وتفسريها علميا مبا يتيح االنسجام مع املعطيات ، فرتات زمنية معلومة وهذا 
  .علية للظاهرة اليت يتم دراستهاالف

كما أن الدراسة الراهنة استعانت يف بعض فصوهلا بالطريقة التارخيية يف حماولة عرضها للخلفية التارخيية إلدارة 
املعرفة من خالل تتبع سريوريتها وتطورها عرب املراحل الزمنية املختلفة رغم حداثة املفهوم، كما استعانت كذلك 

خالل عرضها كذلك ملختلف املراحل اليت عرفتها املنظمات الصناعية يف اجلزائر من خاصية طرق ذه الطريقة من 
  .تسيريها
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إضافة إىل أن الدراسة استعانت كذلك بالطريقة اإلحصائية وذلك بشكل حمدود من خالل حساب بعض 
  .نة وحتليل البيانات امليدانيةالنسب، وكذا االستعانة ببعض البيانات اإلحصائية وكل ذلك حتديدا يف استخراج العي

  :عينة الدراسة وتبرير اختيارها: ثالثا
ا  تعد دراسة ظاهرة اجتماعية يعيشها عدد كبري من األفراد وتتفاعل مع غريها من الظواهر االجتماعية احمليطة 

ا  ا ومشوليتها بواسطة ليس باألمر اهلني حيث ال ميكن دراستها بصورة جمردة وال ميكن فهمها بكل ارتباطا وجزئيا
عدد قليل من الباحثني بإمكانيات مالية ووقت حمدد، وبالتايل يضطر الباحث االجتماعي ألخذ عينة متثل بصدق 

تمع األصلي   .ا
والعينة هي جزء حمدد كما ونوعا ميثل عددا من األفراد حيملون الصفات املوجودة نفسها يف جمتمع الدراسة، 

ص متكافئة جلميع أفراد جمتمع الدراسة الذين يقع عليهم االختيار، وسبل البحث يف هذه حيث يتم إعطاء فر 
  ).26، 2000: عدنان أمحد سليم.(العملية هو احملافظة على موضوعية سحب العينة بطريقة علمية وسليمة

هذه الدراسة تقتضي  ومن املعروف أن طبيعة املوضوع هي اليت حتدد املنهج وكذا العينة املتبعة يف الدراسة، فإن
وذلك لعدد من  باستخدام أسلوب املسح الشامل جلميع مفردات العينة اليت مت اختيارهااستخدام العينة القصدية 

  :االعتبارات تتعلق بـ
ا غري  - إن موضوع إدارة املعرفة ال ميكن طرقه لدى خمتلف الشرائح املهنية املشكلة للمنظمة حمل الدراسة كو

 .ناحية تعاطيها مع املوضوعمتجانسة من 
 .إن من ميارس خمتلف فعاليات املعرفة جيب أن تتوافر فيهم صفات وخصوصيات مميزة -
 .مت العملية اإلدارية ولو بصفتها البسيطة ترتبط بفئة معينة وهم اإلداريون واملستويات العليا يف املستوى اإلداري -
ا عن قصد نظرا لطبيعة وتنتمي العينة القصدية خلانة العينات غري االحتمال - ية اليت يتم من خالهلا اختيار مفردا

 .املوضوع والظروف املؤثرة فيه
ا العينة اليت ختضع الختيار مقصود تبعا لطبيعة املوضوع وأهداف البحث، أو  وتعرف العينة القصدية على أ

ا ممن تتوفر فيهم الشروط احملددة، وعلى هذا األساس فإن عينة ال دراسة قد مشلت قسم الكهرباء تشكل مفردا
إطارا كون أن العدد املصرح به يف الوثائق  40باملؤسسة، وحتديدا اإلطارات العاملة به، حيث بلغ عددها احلقيقي 

، ألن باقي اإلطارات إما أحيلت على التقاعد أو غريت الوجهة، وقد مت االعتماد على املسح الشامل 47هو 
  .ألفراد العينة
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  :جمع البيانات أدوات: رابعا
مما هو معروف أن هناك عالقة مع موضوع الدراسة واملنهج املستخدم وكذلك أدوات مجع البيانات حيث أن 
طبيعة املوضوع هي اليت حتدد إضافة للمنهج املعتمد يف الدراسة نوعية األدوات املنهجية املستخدمة يف مجع 

الدراسة الراهنة على آدتني من األدوات والتقنيات واليت هذا وقد اعتمدت . البيانات املتعلقة مبوضوع الدراسة
  :متثلت يف

 :المقابلة .1
ا تفاعل لفظي يتم بني فردين يف موقف املواجهة حياول من خالهلا الباحث أن يعرف  تعرف املقابلة على أ

ذات صلة بعض املعلومات أو التعبريات لدى املبحوث واليت تدور حول خرباته أو آرائه ومعتقداته، وتكون 
  ).116، 2009: علي غريب. (بالظاهرة قيد الدراسة

املوجهة واليت مت من خالهلا إعداد قائمة استقصاء منطية مت  املقابلةهذا وقد اعتمدت هذه الدراسة على تقنية 
  :ويعود اختيار هذه التقنية لألسباب التالية. توجيهها ملفردات العينة

تتعلق أساسا مبوضوع ال يزال جديدا على الصعيد احمللي حىت بالنسبة لفئة طبيعة املعلومات املراد مجعها واليت  -
 .اإلطارات داخل التنظيم

ارتباط طبيعة املوضوع بفئة سوسيو مهنية هلا مستوى تعليمي يفرتض أن ميكنها من طرق بعض القضايا ذات  -
ة املقابلة وبني العينة اليت تقوم إذ أن هناك عالقة بني تقني ،العالقة باملوضوع وذلك على خالف الفئات األخرى

  .عليها الدراسة
سؤاال، ولكن بعد عرضها على املختصني يف هيئة الدكتور عبد  33وقد مشلت املقابلة يف الدليل وللمرة األوىل 

أسئلة أخرى مفتوحة، حتاول تغطية  10أسئلة متثل البيانات الشخصية للمبحوثني، و 9الرزاق أمقران مت االكتفاء بـ 
  .رضيات واملتغريات اليت تقوم عليها الدراسةالف

وقد مت اختيار هذه األسئلة ألجل اختبار الفرضيات حيث أن هذه األسئلة حتاول بداية معرفة مدى تداول 
مفهوم إدارة املعرفة لدى إطارات التنظيم املشمول بالدراسة، مث معرفة ما إذا كان التنظيم اجلزائري ميتلك املقومات 

اليت تقوم عليها إدارة املعرفة من عدمها، إضافة إىل معرفة النقاط اليت تؤثر من خالهلا إدارة املعرفة على واملتطلبات 
ويف الوقت ذاته الوقوف على ما تعانيه إدارة املعرفة من معوقات أثناء حماولة تطبيقها يف . إطارات التنظيم

مث حماولة رصد مدى اهتمام التنظيم ككل باملعرفة  .ةالتنظيمات الصناعية اجلزائرية من خالل التنظيم حمل الدراس
وحماولة إشاعتها داخل كل الوحدات واألقسام بنفس املستوى وبنفس درجة االهتمام اليت قد توىل لبعض الوحدات 



  اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانيةالفصل السادس                                                                                                

378 
 

على حساب األخرى األمر الذي قد خيلق فجوات معرفية وخلل داخل الوحدات اليت ال تلقى ذلك القدر من 
  .واالهتماماألمهية 

ا أسئلة املقابلة واليت ترتبط باملوضوع مت تفريغ البيانات اليت مت تسجيلها  وبعد احلصول على البيانات اليت أفرز
يف دفرت خصص لذلك حىت يتم تسجيل ما صرحت به مفردات العينة خبصوص ما طرح من أسئلة مت تفريغ هذه 

، ذلك مت حساب الكلمات والعبارات األكثر ترددا لدى املبحوثنيوبعد ، البيانات بالرتكيز على اجلمل بصورة كبرية
اية املطاف مت وضع فكرة عامة هلذه الكلمات والعبارات املتداولة أي الرتكيز على وحدة الفئات   .ويف 

خذ أت اليت تقع يف عينة البحث ألجل اإلجابة على األسئلة املطروحة و اطار وقد أعطي الوقت الكايف لإل
  .جابةيف يف حسم اإلالوقت الكا

 :السجالت والوثائق .2
وقد اعتمدت الدراسة أيضا على السجالت والوثائق املتاحة خاصة يف معرفة تعداد العمال باملؤسسة، إضافة 

ا استخراج عينة الدراسة   .إىل االستعانة 
ا وتوظيفها يف بعض  مراحل العمل وقد سامهت أيضا هذه الوثائق يف حتليل املقابالت حيث مت االستعانة 

فقد مت قراءة هذه املالحق مث القيام بعملية . امليداين واستخدامها ضمن أدوات التحليل ألداة البحث األساسية
، انتقاء هلا مبا يتقاطع مع املوضوع الراهن نظرا لعددها الكبري والذي يتعلق بقضايا متنوعة ومتعددة داخل التنظيم

ذا العملخذ مدة زمنية معتربة للقأاألمر الذي   وبعض هذه املالحق اليت مت احلصول عليها استخدمت .يام 
  .للتدليل على بعض القضايا الواردة يف املقابالت مع العينة املبحوثة

 :المالحظة .3
ا البسيطة كأداة مكملة لتقنية  كما استخدمت هذه الدراسة يف بعض أطوارها تقنية املالحظة يف صور

قد مكنت من الوقوف على عدة نقاط تتعلق أوالها حبالة االرتياب املوجود لدى  ن هذه التقنيةإحيث  .املالحظة
ا مل يسبق هلا التعامل مع هذا املوضوع مث أن هذه التقنية قد مكنت من الوقوف ثانيا على أن ، أفراد العينة كو

لبعد عن خانة ن املوضوع بعيد كل ابعض اإلطارات كانت تعمل جاهدة ألجل عدم إجراء املقابالت نظرا أل
ا فكانت يف كل مرة تسعى إىل كسب الوقت وتقدمي االعتذارات   .اهتماما
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  :خالصة
 تعرضت الدراسة من خالل هذا الفصل إىل اإلجراءات املنهجية املتعلقة بالدراسة امليدانية من خالل التعرض
ال الزمين للدراسة واملدة اليت استغرقها العمل يف  تمع الدراسة مث ا ال اجلغرايف  إىل جماالت الدراسة بداية من ا
ال البشري املتمثل يف تعداد التنظيم  شقي امليداين والنظري وكيف مت توزيع هذه املدة الزمنية، ليتم عرض ا

ال األ خري يف استخراج عينة الدراسة، وقبل ذلك كان هناك عرض لبعض املشمول بالدراسة وقد ساعد هذا ا
ا التنظيم إلبراز أن اختياره مل يكن من حمض الصدفة كونه قد تعرض لتعاقب عدة  احملطات التارخيية اليت مر 

  .مراحل يف التسيري واليت متثل املراحل اليت عايشتها التنظيمات اجلزائرية اليت ظهرت بعد فرتة االستقالل
إدارة املعرفة  عوتطرقت الدراسة أيضا يف هذا اجلزء إىل املنهج الذي اعتمدت عليه الدراسة يف اإلحاطة مبوضو 

ا تبنت املنهج الوصفي حيث اعتمدت على مجع كل احلقائق واملعلومات املرتبطة باملوضوع املدروس، كما  حيث إ
ا قد استعانت يف بعض أطوارها بالطريقة التارخيية اليت جتسدت يف التتبع التارخيي ملختلف مراحل التسيري اليت  أ

ا  ا التنظيمات اجلزائرية، إضافة إىل استعانة الدراسة يف بعض أطوارها أيضا بالطريقة اإلحصائية اليت اعتمد مرت 
  . يف اجلانب املتعلق بالعمل امليداين

الدراسة فقد كانت عينة قصديه مت إجرائها مث أن الدراسة من خالل هذا الفصل قد بينت العينة اليت اعتمدها 
ا حددت فئة سوسيو مهنية داخل التنظيم وهي فئة اإلطارات وهذه مرده إىل  بأسلوب املسح فكانت قصديه أل

  .خصوصية املوضوع املدروس
العمل إىل جانب ذلك فقط مشل الفصل التطرق إىل األدوات اليت مت استخدامها يف مجع البيانات الكمية املرتبطة ب

امليداين حيث إن املقابلة كانت هي التقنية األساسية اليت مت االعتماد عليها يف مجع املعطيات الكمية إىل جانب 
   .االستعانة باملالحظة والسجالت والوثائق
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:تمهيد  
فهمها وربطها ميكن من خالهلا إن اهلدف من البحث العلمي هو الوصول إىل نتائج حول الظاهرة املدروسة 

ويف ضوء هذه . باألسباب احلقيقية اليت تقف وراءها، وحتاول فهم طبيعة العالقة بني املتغريات مع بعضها البعض
النتائج ميكن فيما بعد التنبؤ مبستقبل هذه الظاهرة املدروسة، فتوفر نفس األسباب املؤدية حلدوث الظاهرة يقود 

  .ويفضي إىل نفس النتائج
الدراسة الراهنة يعىن بالبحث يف قدرة إدارة املعرفة على الزيادة من األداء داخل التنظيم الصناعي  وملا كان موضوع

اجلزائري فقد عمدت إىل حماولة اختبار الفرضيات اليت قامت عليها الدراسة ميدانيا وتطبيقها على العينة املختارة 
دراسة وحتليلها مت التطرق إىل خمتلف النتائج اليت للبحث، ومن خالل مجع املعطيات الكمية اليت أفرزها ميدان ال

تكشف عليها الدراسة، فهناك من النتائج من يرتبط بالدراسات السابقة اليت مت عرضها يف البحث، ومنها ما 
والالفت لالنتباه هو أن . يرتبط بالفرضيات اليت انطلقت منها الدراسة، وبعدها النتائج العامة للدراسة ككل

املعرفة ال زال يف حاجة إىل دراسات مستفيضة خصوصا على الصعيد احمللي ألنه خيطو أوىل خطواته  موضوع إدارة
  .على الرغم من وجود بعض الدراسات اليت ال زالت مل تكشف على كل أبعاده
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  البيانات الشخصية: أوال
  

 ميثل توزيع العينة املبحوثة حسب اجلنس :1 الجدول رقم
  الجنس

 % النسبة املئوية التكرارات 

 االحتماالت
 92.5 37 ذكر

 7.5 3 أنثى

 100 40 المجموع

                                                                                
لقد أثبتت النتائج اليت افرزها هذا اجلدول أن أعلى نسبة من أفراد العينة جمال الدراسة، متثلت يف جنس الذكور 

  . اليت متثلت يف جنس اإلناث من العينة اليت مشلتها  الدراسة %7.5وهذا مقارنة بنسبة  ،%92.5الذين ميثلون نسبة 
ميدانيا، استحواذ اإلطارات من الذكور على مناصب املسؤولية على حساب عليه كما بينت النتائج املتحصل 

    .وهذا خالفا لنسبتهن  الكبرية يف التنظيم حمل الدراسة. اإلناث
فقط  % 7,5ما نسبته توزيع اجلنسني يف التنظيم ككل، حيث احتل العنصر النسوي  تبنيإن نتائج هذا اجلدول 

وما يعزز هذا التوجه هو أن نسبة  .يتقلص وجوده يف املناصب القيادية بصورة كبريةحيث من جمموع أفراد العينة 
موع الكلي مقارنة بنسبة الذكور اليت بلغت نسبتها  *%39.15متثل ككل   اإلناث يف التنظيم من  %60.85من ا

والشيء الالفت لالنتباه هو أن نسبة اإلناث تتقلص على  ،2015تعداد العمال يف التنظيم وذلك خالل سنة 
فقط يف الوقت الذي بلغت فيه نسبة الذكور يف ذات % 21.63مستوى فئة اإلطارات حيث بلفت نسبة اإلناث 

  . % 78.37ئة الف
تؤكد أن العنصر النسوي يتم توظيفه بصورة كبرية يف العملية اإلنتاجية، حيث   املقدمة أنفا هذه النسبإن 

من جمموع عمال هذه % 41,54مقارنة بنسبة الذكور اليت متثل % 58.46وذلك بـــ عالية  مكانة حتتل نسبة اإلناث 
كبريا، كما أن هذه الفئة ال حتوز على تركيزا  الفئة، ويرجع هذا إىل طبيعة املنتجات هلذا التنظيم اليت ال تتطلب 

ا غري مؤهلة للقيام مبختلف العمليات اإلدارية اليت  املؤهالت العلمية اليت تسمح هلا بتويل مناصب املسؤولية أي أ
اميكن لفئة اإلطارات القيا   . فهي فئة تقوم فقط بتنفيذ املهام املوكلة إليها وهي القيام بوظيفة اإلنتاج. م 

  
  
  

                                                             
  .هذه النسبة تعرب عن نسبة اإلناث يف التنظيم ككل وال ترتبط فقط بعينة الدراسة  *
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األمر الذي يفضي  ،مث إن التوظيف يف مثل هذه املناصب ال يقتضي أن تكون للعامل مؤهالت معرفية كبرية
الرغم من أن جمتمع املعرفة اليوم على  مقارنة بالشروط اليت يقتضيها التوظيف وهذاتتغري إىل أن سياسة التنظيم مل 

يتطلب االهتمام بصورة كبرية باجلوانب املعرفية اليت جيب أن تتوفر يف املوارد البشرية داخل التنظيم باختالف طبيعة 
ا   .النشاط واملهام اليت تقوم 

يف   سببا أخر من أسباب عدم االعتماد على العنصر النسوي ويتمثل نضيفميكن أن  ما تقدمومن خالل 
األعباء واملسؤوليات إضافة إىل إلزامية  كزيادة يهنكون أن هذه املناصب قد تفرض الكثري من االلتزامات عل

التكوين وما يقتضيه من تنقالت وقضاء فرتات طويلة بعيدا عن مكان اإلقامة وأيضا املهمات املختلفة اليت قد 
ذا النوع من املناصب يقتضيها املنصب فكل هذا قد جيعلهن ال يفكرن إطالقا يف ا وتقدمي الطلبات اللتحاق 

  .ألجل احلصول على الرتقية
خصوصا يف احلصول على مناصب من اإلطارات كون أن  ،مث أن هناك عائقا آخر حيول دون أن تكون هلن

الفئات ال العنصر النسوي كما سبق اإلشارة إليه سابقا يتم االستعانة به يف عملية اإلنتاج والرتكيب وبالتايل فهذه 
تشرتط املستوى العلمي الكبري ألجل احلصول على منصب من هذا النوع، بل أنه يتم توظيفهن دون اعتبار املؤهل 

  . العلمي أو الشهادة
إن هذه النسب ال تعطي صورة واضحة على التفوق الذي تبديه اإلناث على الذكور يف خمتلف املعاهد 

لواقع أن تفوق العنصر النسوي على الذكور يف احلصول على ا يثبتحيث  ،واألقسام فيما خيص التكوين
غري أن األمر خيتلف لدى التنظيم املشمول بالدراسة وهذا مرده إىل طبيعة التنظيم حمل الدراسة  ،الشهادات العلمية

والذي يعتمد على العنصر النسوي بصورة مكثفة يف أعمال الرتكيب خصوصا املرتبطة باجلانب اإلنتاجي، وهي 
  .األنشطة اليت تصلح هلا هذه الفئة اجلنسية أكثر من الفئة األخرى

  :تايل ميكن أن يقدم توضيحا أكثر للنتائج املعروضة يف اجلدول السابقوالرسم ال
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یوضح توزیع المبحوثین حسب الجنس): 01(الرسم البیاني رقم 
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  ميثل توزيع العينة حسب متغري السن :2 الجدول رقم

 السن
 % النسبة املئوية التكرارات 

 االحتماالت

 25.0 10 سنة 25-30 

 22.5 9 سنة 31-35

 7.5 3 سنة 36-40

 5.0 2 سنة 41-45

 20.0 8 سنة 46-50

 20.0 8 سنة 51 من أكرب

 100 40 المجموع

      

قد  األعلىالفئة العمرية  أنيف اجلدول واملتعلقة مبتغري السن لدى العينة املبحوثة  أعاله الواردةتوضح البيانات 
نسب ، ليكون جمموع سنة 35 إىل 31مث تليها مباشرة الفئة من  ،سنة 30 إىل 25 الواقعة بنيفئة السجلت لدى 

  %.52.5نسبة جمتمعة قد بلغت  األخرىربع األالعمرية الفئات  أنيف حني  .%47.5 الفئتني جمتمعتني هو
سنة  50 إىل 46من العمرية واملالحظ على هذه البيانات هو تساوي النسب لدى فئتني عمريتني ومها الفئة 

  .%40جمموع النسبتني جمتمعتني فهما  أما ،%20سنة حيث بلغت كل واحدة منهما  51من  كربأوكذا فئة 
نفس جديد  إعطاء ألجلوال اعتماد املؤسسة على سياسة التشبيب أمن خالل النسب املقدمة يتضح 

مع  تتأقلمموارد بشرية  إىلحباجة  أصبحوسياسة التشبيب هذه قد فرضتها معطيات على التنظيم الذي ، للتنظيم
التنظيم قد عرف  أن إىل إضافة ،احلديثةالعاملية ق التنظيم ملعايري اجلودة سيما تطبي ال ،ات املرحلة اجلديدةقتضيم

الذي يعرض الذاكرة  األمر اإلطاراتحىت  أولدى العمال  سواءتزايدا يف طلبات التقاعد  األخريةيف الفرتة 
ينقص من حجم املعرفة الضمنية خصوصا اليت تذهب مع  أن أيضانه أنزيف حاد وهو ما من ش إىلالتنظيمية 

   .املغادرة للتنظيم طاراتاإل
عينة الدراسة  أننقف عنده من خالل نتائج اجلدول والنسب اليت تضمنها هو  أنوالشيء الثاين الذي ميكن 

فئة الالغالبة و  ابأتبدو  أصبحتفئة الشباب اليت  ،التنظيماملوجودة يف  األجيالاختالفا كبريا بني  أفرزتقد 
استخدامها حىت من ناحية  أوختتلف عليها من ناحية اخلصوصيات وكذا املؤهالت العلمية اليت  خرىاأل

  .، وهذه الفئة األخرية ترتبط ارتباطا كبريا بعامل اخلربةللتكنولوجيات احلديثة
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حية دفاع كل جيل على املوارد العينة خصوصا من نا أفراد إجاباتوقد كان هلذا االختالف فعال انعكاسا على 
الفئة الثانية فرتى  أما، من تلك القدمية أفضلاحلديثة  البشريةاملوارد  أنففئة الشباب ترى  ،البشرية الواقعة يف جيله

  .اخلربة إىلزالت تفتقر  اليف اعتقادها املوارد البشرية احلديثة  أنالعكس حيث 
نه أن يعطي أيضا فكرة واضحة عن املستوى العلمي واملعريف الذي حتوزه العينة املبحوثة أإن عامل السن من ش

االلتحاق بالتنظيم حمل الدراسة يفرتض أن  ةحديثاإلطارات نه من خالل هذا املتغري ميكن الوقوف على أن إحيث 
هذه ال حتوز ت القدمية اليت قد املؤهالت العلمية الكافية للحصول على هذه الرتبة وذلك خبالف اإلطارا اتكون هل

التطور الذي شهدته كل العلوم مبا يف ذلك تلك إضافة إىل . حصوهلا على املنصب باألقدميةاملؤهالت نتيجة 
على غرار موضوع  اإلدارة والتسيري حيث أن الكثري من القضايا واملستجدات أصبحت تطرح نفسها حبدةباملهتمة 

حقل الدراسات اإلدارية كما يعترب أيضا جماال ال يزال بكرا يف التنظيمات اجلزائرية  إدارة املعرفة الذي يعد فتيا يف
ن حجم املعلومات واملعارف أكما أن املختصني يف علم املعلومات يقرون ب.مناذج التسيري اليت شهدت الكثري من

رت وتضاعفت املتاحة يتضاعف كل اثين عشر سنة حيث أن املعارف اليت كانت موجودة من قبل قد تطو 
ليها بعض األفراد يف سنوات ماضية خيتلف على ما مت احلصول عليه مؤخرا وميكن عفمستوى املعرفة اليت حصل 

التدليل على ذلك من خالل مقياس اإلعالم اآليل الذي أصبح يدرس يف التخصصات العلمية املختلفة حملاولة 
وهذا األمر مل ، مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فراد وجعلهم قادرين على التعامل األمثلاأل تكوينإعادة 

مل تكن يف  يكن موجودا من قبل يف خمتلف التخصصات العلمية حيث أن منظومة التعليم خصوصا التعليم العايل
أن تكنولوجيا املعلومات  مث .تلك الفرتات قد استطاعت إدراك طبيعة التغري اليت طرأت على التنظيمات املختلفة

  .الفرتة مل تشمل كل التنظيمات وكانت مقتصرة على تنظيمات بعينهايف تلك 
عامل السن يعترب أيضا من بني املتغريات اليت ميكن من خالهلا قياس الثقافة التنظيمية اليت يوجد عليها التنظيم و 

صورة عن ثقافة باعتبارها من الدعائم اليت تقوم عليها إدارة املعرفة حيث أن األجيال القدمية ميكن هلا إعطاء 
  .التنظيم ومدى التغري احلادث عليها

لكي تتنافس األعمال التجارية " :حد املؤلفني املنشغلني حبقل إدارة املعرفةأوهو  كروففي هذا الصدد يقول 
ا ستكون حباجة إىل هذه القوة الدماغية، يف القرن احلايل، بنجاح كيف تستطيع الشركات استغالل  هلذا، فإ

أن الشركات اليت تبحث عن تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات ، هذا شيء غري سهل مثلة يف القوى العاملة؟املعرفة امل
فعلى سبيل املثال ال ميثل عمال املعرفة جمموعة  .إدارة املعرفة ميكن أن تواجه عوائق عديدة وإخفاقات كثرية

ا ختتلذلك أل، متجانسة أو متآلفة ن الطرق أا يف ذلك شأف بدرجة كبرية شن املعلومات واملهارات اليت ميتلكو
ن اسرتاتيجيات إدارة املعرفة جيب وضعها بشكل إهلذا ف .اليت متكن من استغالل هذه املعرفة ملصلحة املنظمة

 :حممد عبد احلفيظ يوسف(" .وهو ما ميكن أن يكون مهمة شاقة ومضنية .تفصيلي لألنواع احملددة للمعرفة حمط التساؤل

2013 ،13(.  
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  :ن سن العينة املبحوثةأوميكن للرسم البياين التايل إعطاء املزيد من التوضيحات بش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يبني توزيع العينة حسب متغري املستوى التعليمي :3 الجدول رقم
 التعليمي المستوى

 النسبة املئوية التكرارات 

 االحتماالت

 82.5 33 جامعي

 5.0 2 مهين تكوين

 12.5 5 خاص تكوين

 100 40 المجموع

  
من العينة  %82.5ما نسبته  أننتائج اجلدول التايل واليت تتعلق باملستوى التعليمي لعينة الدراسة توضح  إن

اليت تلقت  اإلطاراتوتليها فئة ، واملدارس العليا املعاهدخرجية  اإمستوى جامعي حيث  حاصلة علىاملبحوثة 
التكوين املهين فقد بلغت  معاهداليت خترجت من  اإلطاراتفئة  أما، %12.5تكوينا خاصا حيث بلغت نسبتها 

القدمية يف التنظيم واليت حصلت على هذه الرتقية  اإلطاراتترتكز يف العادة لدى  األخريةوهذه النسبة ، %5تها نسب
  .عملقدمية يف النتيجة لتدرجها يف املسار املهين أي عن طريق األ
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یوضح توزیع المبحوثین حسب السن): 02(الرسم البیاني رقم 
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اد التنظيم على فئة اجلامعيني اليت من املفرتض بني اعتماهذه النتائج ت والكفاءات اليت  اإلمكانياتمتتلك  بأ
ما ك  .وامتالكها ملعارف جديدةوعلى التعامل اجلاد واجليد مع خمتلف القضايا ، اآلخرينجتعلها قادرة على قيادة 

االعتماد على  منهعامل االيزو يقتضي  إىلالقفزة اليت عرفها التنظيم حمل الدراسة خصوصا من خالل دخوله  أن
ترتبط  أخرىمن املوارد البشرية اليت حتمل كما كبريا من املعارف يف ميدان ختصصها وحىت يف ميادين  ةنوعية مميز 

ا املهنية بأدائها ا والتزاما   .باستخدام هذه املعارف ملسئوليا
تكنولوجيا املعلومات  رأسهاجيات احلديثة وعلى استخدام التكنولو  إىل أكثرمييل  أصبح يمظالتنن ونتيجة أل

هلا  اإلطاراتوكذا نوعية من ، اآليل واإلعالميف الشبكات خمتصني يستعني مبهندسني  أصبحواالتصاالت فقد 
  .بكفاءة عالية هذه التكنولوجيات واملعارف مؤهالت جتعلها قادرة على التعامل مع

د البشرية هو حتصيل حاصل للمعيار العاملي للجودة والذي يلزم كل هذا التطور يف املستوى التعليمي للموار  إن
ضمان املؤسسة لكل عملية من العمليات كل املوارد البشرية على رأسها  اإلجراءاتمؤسسة مبجموعة من  أوهيئة 

د ضرورة حتمية اجلامعية يع اإلطاراتوبالتايل فالتوجه حنو ، واملادية وكل املعلومات واملراجع للسري الفعال والرقابة
فرضت نفسها كمحصلة للتطور الذي عرفه التنظيم ككل يف اجتاه تطبيق مقاييس اجلودة العاملية وضمان القدرة 

  .على املنافسة
وذلك منذ  ههذا التوجه الذي سار التنظيم يف اجتاه يالحظ أن بإمكانهالتارخيية للتنظيم  ريورةسللن املتتبع إ

من جمموع تعداد  %40 نسبةمن  أكثرحيث بلغت فيه النسبة العامة للحاصلني على البكالوريا  2005العام 
مناصب  إىلهناك نسبة منهم قد وصلت  أنعلى الرغم من ، اإلطاراتالعاملني يف التنظيم خصوصا لدى فئة 

  .متتلك شهادة جامعية أناملسؤولية عن طريق التدرج يف السلم الوظيفي دون 
وى التعليمي معيارا من املعايري اليت ميكن من خالهلا قياس حجم املعرفة املوجودة لدى أفراد التنظيم ويعد املست

كرب قدر من املعارف مقارنة مع املستويات أنه من املفرتض أن تكون املستويات األعلى هي اليت متتلك إحيث 
ت هي نفسها املعارف اليت ميتلكها خرجيي األخرى فاملعارف املوجودة لدى خرجيي املعاهد العليا واجلامعات ليس

ا ال ، معاهد التكوين املهين وهذا ال ينفي إطالقا أن إدارة املعرفة حتتاج فقط إىل خرجيي املعاهد العليا فقط أل
تعتمد إطالقا على اإلطارات فحسب بل تعتمد كذلك على نوع جديد من العمال وهم عمال ومهنيو املعرفة 

نه يتوجب تشكيل أوعلى هذه األساس يرى الكثري من الباحثني  .ملعرفة يف املستويات الدنياالذين يتعاملون مع ا
فاجلماعة األوىل ميكن أن يطلق عليها جمتمعات ، نوعني من اجلماعات داخل التنظيم فيما يتعلق بإدارة املعرفة

نفس األدوار اإلدارية وميتلكون ا تضم املهنيني الذين يشاركون يف نفس املسئوليات وميارسون إاملمارسة حيث 
 .نفس اخللفية التعليمية واخلربات العلمية رغم االختالف يف االنتماء للوحدات التنظيمية املتعددة التابعة للتنظيم

م اأما الثانية فيمكن أن تعرف ب ا تتشكل من أفراد خمتلفني من ناحية خلفيا سم مجاعة االهتمامات املشرتكة كو
املهنية وميارسون أدوارا ووظائف تتسم بالتنوع ولكن جتمعهم اهتمامات معريف مشرتكة جتعلها قي  التعليمية وحىت

  .القاسم املشرتك بينهم
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فراد داخل التنظيم يعطي صورة واضحة على امتالك مقومات البحث العلمي كما أن املستوى التعليمي لأل
حيث ومن خالل هذه املقومات ، ليت حيتاجون إليهاالذي يعترب واحدا من حمركات الولوج إىل خمتلف املعارف ا

ميكن ألي فرد من زيادة حجم معارفه وحتصيل معارف أخرى جديدة كونه ميتلك للمؤهالت اليت تتيح له هذا 
  . األمر

مث أن املستوى العلمي ميكن أن ميثل لنا نوعا من املعرفة اليت ميتلكها التنظيم واليت تتعلق باملعرفة الظاهرة 
ن إحية اليت تتجسد يف خمتلف اإلجراءات والنظم إضافة إىل املعارف املوجودة لدى العنصر البشري حيث والصر 

هذه املعرفة تضاف إىل املعارف الضمنية املوجودة يف عقول املوارد البشرية اليت كانت موجودة من قبل ألجل زيادة 
  .الوعاء املعريف وخمزونه من املعارف

م املسامهة يف تفعيل إدارة وتلعب الكفاءة املهنية و  املهارات الفنية واالحرتافية لدى العاملني الذين يفرتض 
خصوصا لدى الفئات  وتوفر خصائص التفكري اإلبداعي، إىل جانب املهارات اإلنسانية، املعرفة يف أي تنظيم

ة يف تشييد وبناء منظومة حيث أن عقول األفراد  تعترب هي املنطلق لألفكار املسامه، املنتمية إىل القطاع العام
إىل جانب طبيعة الوظيفة وحمتواها مع امليول املهنية ، كما أن التأهيل العلمي العايل للموظفني واإلطارات،  املعرفة

لإلطارات يلعبان دورا كبريا يف لقبول اإلطارات االخنراط يف املشاريع ذات العالقة بتطبيق إدارة املعرفة يف التنظيم 
  .نخرط يف هذا املسعىوجعل اجلميع ي

  :وألجل تقريب النظرة أكثر ميكن االعتماد على الرسم البياين التايل
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یوضح توزیع المبحوثین حسب المستوى ): 03(الرسم البیاني رقم 
التعلیمي
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  توزيع العينة حسب التخصص املدروس :4 الجدول رقم

 التخصص
 النسبة املئوية التكرارات 

 االحتماالت

 25.0 10 وتسيري اقتصاد

 25.0 10 ميكانيك

 20.0 8 إلكرتونيك

 17.5 7 أيل إعالم

 2.5 1 الصيانة

 10.0 4 )التكوين(ميكانيك 

 100 40 المجموع

  
 أوالذين درسوا باجلامعة  سواءالعينة  أفرادمعرفة ختصص  إىلتوضح البيانات الواردة يف اجلدول واليت تسعى 
ومها خرجيي معاهد االقتصاد والتسيري غالبتني  نسبتنيهناك  أنالذين خترجوا من معاهد التكوين املهين واملتخصص 

تليها بعد ذلك نسبة حاملي الشهادات اجلامعية ، لكل منهما% 25ـ خرجيي معاهد امليكانيك وذلك ب إىل إضافة
  .%12.5بنسبة  اآليل اإلعالممث بعدها مباشرة خرجيي معاهد  %20 ـب اإللكرتونيكيف ختصص 
فهي  اآليل واإلعالم اإللكرتونيكاملتعلقتني باحلاصلني على الشهادة اجلامعية يف  األخريتنيالنسبتني  إىلوبالنظر 
التنظيم يعتمد عليها  أصبحوالتجهيزات اليت  اآلالتتوظيفها كاستجابة حتمية لنوعية  إىلت احلاجة عفئتني استد

ال، حيث حدثت طفرة   اآلالت إىلاالهتمام كان التوجه حنو املعدات امليكانيكية حتول   أنفبعد يف هذا ا
  .التنظيم إىلالذي دخل بقوة  اآليل اإلعالموكذا حنو عامل ، االلكرتونية نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي املتسارع

من التخصصات اليت  أصبحتن هذه العملية لدى خرجيي معاهد الصيانة نظرا أل األقلوقد مت تسجيل النسبة 
وبالتايل ، واإللكرتونيك اآليل اإلعالمأي  إليها اإلشارةترتبط بصورة كبرية مع التخصصات السابقة واليت مت 

مثل هذا  إىلاليت حتتاج  اآلالت حاجته هلذهن فالتنظيم مل جيدد حاجته من املوارد البشرية يف هذا التخصص أل
  .التخصص قد وىل

نه ال إحيث ، التنظيم يفرط يف الرتكيز على ختصصات بعينها أننتائج هو ى هذه ولكن الشيء املالحظ عل
حيد من اتساع قاعدة املعرفة وجيعل املعرفة  ننه أأالذي من ش األمريوجد ثراء وتنوع يف التخصصات املوجودة به 

شك  اليت ال األخرىبنمط تفكري التخصصات التقنية على حساب بقية التخصصات  تتأثراملوجودة بداخلها 
ا   .هلا القدرة على الرفع من الرصيد املعريف للتنظيم األخرىهي  وأ
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االت اليت يتوقع أن يستمر استخدام املعرفة فيها قد بلغ ست جماالتبعض الدراسات إىل أن وتشري  ، عدد ا
االت هي واهلندسة البيئية واالقتصاد  والطب والبيئة .والتكنولوجيا احلديثة .تكنولوجيا املعلومات واإلعالم :وهذه ا

ففي هذا الصدد يرى أيضا أن املختصني بإدارة املعرفة . وإدارة املعرفة والتغريات االجتماعية، القومي وعلم اإلدارة
فهذه ، أن العمل حبقل املعرفة أصبح يتطلب كفاءات أكثر من جمرد احلصول على الشهادات العلمية فحسب

وجماراة كل حماوالت ، ع بني التعليم واخلربة وهلا القدرة على توليد اإلبداع واالبتكارالكفاءات هلا القدرة على اجلم
  .  التغيري باالعتماد على التغيري املستمر

فراد داخل التنظيم يعطي صورة واضحة عن اخللفية املعرفية اليت تسود داخل التنظيم ألمث أن التخصص العلمي ل
عرفها التنظيم من خالل التغري الذي حدث يف التخصصات العلمية املطلوبة  اليتالنوعية عن النقلة واليت تكشف 

فبعد أن كان التنظيم يعتمد بصورة كبرية على ختصص امليكانيك سواء لدى خرجيي اجلامعات أو  ،للتوظيف
 معداتخر وهو اإللكرتونيك وهذا التخصص كان بسبب تغيري التنظيم آمعاهد التكوين املعين حتول إىل ختصص 

آالت العمل اليت كان يعتمد عليها واليت تتطلب معارف يف التخصص املطلوب فقد مت تغيري اآلالت امليكانيكية و 
باآلالت االلكرتونية مما استدعى زيادة الطلب على هذا التخصص إىل جنب ختصص أخر قريب وهو اإلعالم 

  .اآليل الذي ميكن من حتول التنظيم إىل تنظيم رقمي مستقبال
  :لعموم فإن نتائج اجلدول ميكن تعزيزها من خالل الرسم البياين التايلوعلى ا
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یوضح توزیع المبحوثین حسب التخصص): 04(الرسم البیاني رقم 
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  توزيع العينة حسب متغري اللغة اليت يتقنها أفراد العينة :5 الجدول رقم

 اللغة
 النسبة املئوية التكرارات 

 االحتماالت
 50.0 20 فرنسية

 50.0 20 معا

 100 40 المجموع
  

 أنالعينة املبحوثة  أفراداليت يتقنها  األجنبيةيتبني من خالل هذا اجلدول والبيانات اليت يتضمنها املتعلقة باللغة 
 اللغة الفرنسية إتقانحيث تتساوى نسب  األجنبيةأي العربية اللغات  األماللغة  إىل إضافةالتنظيم حتسن  إطارات
  .لكليهما %50عا وذلك بنسبة الفرنسية واالجنليزية م إتقانمع نسبة  وحدها

الزيادة يف  ألجلالتنظيم يركز عليها بصورة كبرية  أصبحوميكن تفسري هذا يف ظل سياسة وفلسفة التكوين اليت 
اليت تعد واحدة من مفاتيح ولوج عامل املعرفة واالنفتاح على  األجنبيةسيما يف اللغات  ال هأفرادمهارات ومعارف 

  .التواصل اجليد ألجلوكذا  األخر
داخل التنظيم ميكن  األجنبيةومن خالل ما مت االطالع عليه من وثائق واليت تتعلق جبانب التكوين يف اللغات 

ن التنظيم خيصص حيزا من االهتمام بتحسني املهارات واملعارف يف اللغات أالوقوف على حقيقة مهمة وهي 
اللغة  إىل إضافةيف اللغة الفرنسية  إطاراتهن التنظيم خيصص ميزانية هامة لتكوين أفنجد ب ،ملوارده البشرية األجنبية
تكون يف  أخرى وأمناط أنواعوهذا النمط من التكوين يف اللغتني يتم على املستوى احمللي على خالف ، االجنليزية

  .، واليت ترتبط بأنواع أخرى من التكوينشكل دورات خارج الوطن
يؤكد احلرص الشديد للتنظيم على حماولة  األجنبيةانب تطوير معارف ومهارات اللغات هذا االهتمام جب إن

اليت  األساسيةحد املفاتيح أيكون  أن أيضانه أكما من ش  األخريف اجتاه العاملية واالنفتاح على  بإطاراتهالتوجه 
ا كمحصلة املعارف العديدة اليت ميكن اال عمن االقرتاب اجليد م لإلطاراتميكن من خالهلا  طالع عليها واكتسا

  .املعمورة أحناءوكذا تقاسم املعارف مع غريها من املوارد البشرية يف خمتلف  األجنبيةهلذا االنفتاح على اللغات 
املنظمات املعاصرة  إليهتفهم هذه الطفرة يف جمال التكوين يف التنظيم من خالل التوجه الذي تسعى  أنميكن 

فهذا التوجه ، وح الذي جيعل التنظيم يتفاعل مع حميطه اخلارجي كتفاعله مع حميطه الداخليللنظام املفتبانتهاجها 
على احلفاظ جيعل من التنظيم قادرا على فهم كل التغريات واملعطيات اليت حتيط به من اخلارج لتكون له القدرة 

  .هعلى كيانه واستقرار 
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ات األجنبية واالنفتاح عليها يعد خطوة مهمة متكنه غالل معن االهتمام بإعداد فرد سليم من ناحية التعامل إ
من التعامل بكل سهولة مع التكنولوجيات احلديثة ال سيما ما تعلق منها بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيث 

رور ن هذه التكنولوجيات تعتمد اعتمادا كبريا عليها وبالتايل فال ميكن الولوج إىل املعارف اليت تضمنها دون املإ
ن هناك الكثري من الشواهد التارخيية اليت تثبت تعرض بعض التنظيمات إذه املرحلة اليت تعد ضرورية للغاية حيث 

ا آالت العمل على غرار كارثة مصنع بومباي باهلند أو   إىل كوارث كبرية نتيجة جهل عماهلا باللغات اليت كتبت 
ا هذه املعدات أو املواد كارثة القمح املسمم بالعراق واليت حدثت كلها   كنتيجة عدم اإلملام باللغات اليت كتبت 

  .كوارثال ذهمما أدى إىل حدوث ه
امن الكشف على ذلك حيث إن الدراسة اليت وقد استطاعت إحدى الدراسات السابقة  يف  wagner  قام 

ومشاركة املعرفة واليت توصلت إىل اليت مت من خالهلا الرتكيز على فرق العمل ودورها الفعال يف نقل و  2003العام 
جمموعة من النتائج على رأسها أن االتصاالت األفقية والراسية بني فرق العمل تعمل على مساعدة هذه الفرق 
على مشاركة املعرفة ونشر املعرفة العامة واللغة املشرتكة بني العاملني األمر الذي يؤدي إىل دعم العمليات املختلفة 

  .ع واالبتكار داخل التنظيم مبختلف تنميطاتهاملتعلقة باإلبدا 
ن األشخاص داخل التنظيم لديهم إأستاذ علم اإلسرتاتيجية مبعهد انسياد بفرنسا فسوالنسكي وحسب ما يراه 

ا حيث  العديد من األسباب اليت جتعلهم يقاومون عملية شراكة املعرفة خبصوص أفضل املمارسات اليت يقومون 
ن البعض األخر ال يدرك قيمة أيف حني  .ديدجدم أمهية أو فعالية هذه املمارسات يف مكان يعتقد البعض منهم بع
  .و يفتقدون اللغة املشرتكة لالستفادة من املعرفة يف األقسام األخرىأهذه املعرفة اجلديدة 

  :وملزيد من التوضيح ميكن مراجعة الرسم البياين التايل
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یوضح توزیع المبحوثین حسب اللغة): 05(الرسم البیاني رقم 
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  قدمية يف املؤسسةتوزيع العينة حسب سنوات األميثل  :6 الجدول رقم

 قدميةاأل
 ملئويةا النسبة التكرارات 

 االحتماالت

 27.5 11 سنة  1-5

 25.0 10 سنة  6-10

 7.5 3 سنة  11-15

 17.5 7 سنة  21-25

 22.5 9 سنة 26 من أكثر

 100 40 المجموع

  
النتائج  إنالبحث حيث بقدمية للعينة املشمولة سنوات األ تتيح قراءة معطيات اجلدول التايل من الوقوف على

 5 إىل 1الفئة الواقعة بني فنجد توضح بصورة كبرية منحى التشبيب الذي فرض نفسه يف التنظيم بصورة كبرية 

سنوات يف  10 إىل 6تليها مباشرة الفئة ما بني % 27.5ـ قدمية وذلك بسلم األ على األعلىسنوات متثل النسبة 
  .%7.5سنة بنسبة قدرها  15 إىل 11متثيال فتقع يف الفئة بني  األقلقدمية فئة األ إنيف حني  %25ـ قدمية وذلك باأل

امكانة حيث  األخرىيف التنظيم هلا هي  سنة 26من  األكثراألقدمية نسبة فئة  أنوالالفت على هذا اجلدول   إ
وجود جيلني خمتلفني من ناحية اخلصوصيات وحىت من من مفردات العينة وهو ما يفسر  %22.5متثل ما نسبته 

  .ناحية املهارات واخلربات املوجودة لدى كل فئة من الفئات
جمموع مفردات العينة اليت يقل رصيد  أنقراءة معطيات اجلدول متكن من الوقوف على حقيقة مهمة وهي  إن

اأي  %52.5قدمية عندها متثل ما جمموعه األ التنظيم وهي فئة تتميز مبستوى علمي ومعريف كبري الفئة الغالبة يف  أ
معطيات هذا اجلدول تتقاطع بصورة كبرية مع معطيات اجلدول رقم  إنحيث ، األخرىما مت مقارنتها بالفئات  إذا
  .متتلك مستوى جامعي اإلطاراتمن مفردات العينة من  %82.5ما نسبته  أنالذي يوضح  03
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 ال األفرادالتنظيم يركز على املعرفة الضمنية اليت توجد يف عقول  أننتائج هذا اجلدول ميكن فهمها يف ضوء  إن
ا بفعل اخلربة املرتاكمة لديهم خالل السنوات اليت قضوها بالتنظيم قدميةاأل أصحابسيما  كما تركز  ،  واليت جيوزو

تدعم الرصيد املعريف السابق الذي كان  أنا أليت من شمن اخلارج وا تأتيهاكذلك على املعارف اجلديدة اليت 
فهذا التزاوج املوجود يف ، نه خمتلف عن املعارف السابقة اليت كانت سائدةأشك و  موجود يف التنظيم والذي ال

  .فيما بينهم األفرادمعارف التنظيم يتيح فرصة نقل املعرفة عرب 
نه يرتبط أدى الفئات احلديثة االلتحاق بالتنظيم فحسب بل مث أن موضوع إدارة املعرفة ال يتم قياسه فقط ل
ن الذاكرة التنظيمية واملعارف اليت مت حتصيلها من قبل ترتبط إأيضا باألفراد الذين التحقوا منذ مدة طويلة حيث 

فهذه الذاكرة هي حمصلة املعارف املختلفة اليت حصل عليها الفرد أثناء أداء  ،هي األخرى ارتباطا كبريا مع املوضوع
املهام املختلفة ومشاركته يف حماوالت التطوير والتحسني داخل التنظيم وهي خالصة خمتلف احللول اليت عايشها 

  .مسريته به خاللللمشكالت اليت اعرتضت التنظيم 
ن هذه إيؤسس ملا يسمى بنظم التشارك املعريف داخل التنظيم حيث نه أن أإن هذا التزاوج بني اجليلني من ش

النظم هي عبارة عن نظم هلا خاصية متكني األفراد يف التنظيمات من اكتساب املعرفة الصرحية واملنظمة معا 
ا تشبه فعال السوق من ناحية توفر السي ا أسواق املعرفة كو ولة بعضهما البعض وكذلك يكون النظر إليها على أ

ا وهذه النظم تقوم على ، املناسبة اليت تسمح بضمان التبادل للمنتجات املوجودة داخل السوق واليت يتم تداوهلا 
  .جذب الكثري من الباحثني عن املعرفة واملالكني هلا

ا أثناء تأديته مل ة ه يفرتض أن يكون يف منحى تصاعدي نتيجهاممث أن أداء العامل بعد كل السنوات اليت مر 
للخربة اليت اكتسبها داخل التنظيم واليت اكتسبها خالل انضمامه إىل تنظيمات أخرى فهذه اخلربة واملعرفة اليت مت 

  .لصاحل التنظيم يوظفهايفرتض أن  ااكتسا
  :وميكن للرسم البياين التايل توضيح املزيد من البيانات الواردة يف اجلدول
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یوضح توزیع المبحوثین حسب األقدمیة): 06(الرسم البیاني رقم 
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  املناصب اليت تشغلها مفردات العينةميثل  :7 الجدول رقم

 المنصب
 النسبة املئوية التكرارات 

 االحتماالت

 2.5 1 دوائر رؤساء

 42.5 17 مصاحل رؤساء

 55.0 22 إطار

 100 40 المجموع

  
 إطاراتمن  واملتعلقة باملناصب اليت تشغلها مفردات العينة املبحوثة أعالهتوضح البيانات الواردة يف اجلدول 

هناك اختالف يف طبيعة املنصب املشغول وكذا  إنحيث  ،ترتيبها يف السلم اهلرمي اخلاص باملسؤوليات من ناحية
الصغرى اليت متثل ما  اإلطاراتالفئة الغالبة هي فئة  أنويتضح  اإلطاراتمن  إطارالصالحيات املرتبطة بكل 

نسبة رؤساء املصاحل بلغت  أنمن جمموع مفردات العينة اليت مشلتها الدراسة يف شقها امليداين يف حني  %55نسبته 
من جمموع العينة  %2.5فقد سجلت لدى رؤساء الدوائر حيث بلغت  األدىنالنسبة  أما، %42.5ما نسبته 

  .املدروسة
بالقسم  اإلطاراتلتسلسل اهلرمي لفئة مهما كان ترتيبها يف ا اإلطاراتهذه النتائج قد غطت ومشلت كل  إن

الذين يصنفون يف خانة  األفرادكل   إىل إضافةهذا التقسيم قد مشل رئيس دائرة الكهرباء بالتنظيم  إنحيث 
املوجودة يف  األقسامونفس هذه النمطية يف التقسيم تسود بقية ، والذين يعملون حتت سلطته املباشرة اإلطارات

  .التنظيم
كل واحد من مفردات العينة املبحوثة حول   هالتعامل مع هذه الفئات يتيح معرفة التصور الذي ميتلك إن

اليت مشلتها الدراسة كانت من ختصصات علمية خمتلفة وليس هلا  اإلطاراتن هذه أاملعرفة خصوصا و  إدارةموضوع 
به  اطةحاإلاملعرفة ومدى  إدارةة ملوضوع نفس التكوين مما قد يولد اختالفا يف وجهات النظر ويفرز سياقات متنوع

متحصلة على شهادات جامعية وهي من ختصصات  اإلطاراتن الغالبية من أخاصة و ، املبحوثةمن قبل العينة 
ردات فم إن كما  .علمية خمتلفة حيث تتيح التنوع واالختالفات يف وجهات النظر حول موضوع الدراسة الراهن

، خمتلفة ميكن من خالهلا معرفة وجهات النظر حول املوضوع من جيلني خمتلفنيتشمل فئات عمرية  أيضاالعينة 
تفرزا  أنمدة تواجده حمدودة فكال الفئتان ميكن  األخر أنمتواجد يف التنظيم منذ فرتة طويلة يف حني  األول

  .الفئتنيالتفاعل واكتساب املعرفة ليس واحدة لدى كل من  آليات أنفال شك . متباعدة لكل منهما إجابات
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نه بات من الواضح أن منظمات املعرفة والتعلم هي أحيث أكدت أحدى الدراسات املهتمة حبقل إدارة املعرفة 
شكل متقدم ومتطور عن األشكال التقليدية ملنظمات األعمال اليت أصبحت يف مواجهة العديد من التحوالت يف  

ا  ا ومدى قدر اكيفية األداء بداخلها وكذا يف قياد ن احلاجة أصبحت إحيث ، على التأقلم مع البيئة احمليطة 
حدث األساليب املمكنة يف التسيري من إخراج أملحة للتأكيد على تطوير املخرجات وضرورة أن يتبىن التنظيم 

يضاف إىل ذلك إجياد وسائل جمددة تسمح بتهيئة ، املنتج يف وقته املناسب وإتباع منهجية إدارة اجلودة الشاملة
ا التنافسيةا   .لظروف املناسبة إلدارة املقومات الفكرية وضمان تبادل معارفهم قصد االستفادة منها وحتقيق ميز

إن اإلطارات داخل التنظيم خصوصا تلك اليت تشغل املناصب القيادية حتمل على عاتقها مسؤوليات مجة يف 
أعضاء التنظيم دون استثناء بل وتكون هي احملرك التعامل األمثل مع املعرفة وتشجيع أن تصبح املعرفة متاحة لكل 

  .األساسي هلا
وتتحمل القيادات اإلدارية يف أي تنظيم وخصوصا التنظيمات التابعة للقطاع االقتصادي مسؤولية كبرية حيث 
م إىل تنظيمات  ا البد من أن تتصف بالوعي وبان تكون ملتزمة بدعم كافة اجلهود اهلادفة لتحويل تنظيما أ

  .وحتقيق مزايا تنافسية، رفيةمع
  :والرسم البياين التايل يعطي أكثر توضيحا ملا ورد يف اجلدول
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یوضح توزیع المبحوثین حسب المنصب): 07(الرسم البیاني رقم 
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  ميثل استفادة العينة من التكوين :8 الجدول رقم

 التكوين
 النسبة املئوية التكرارات 

 االحتماالت
 85.0 34 نعم

 15.0 6 ال

 100 40 المجموع

  
 أنيتضح ، العينة املدروسة من التكوين أفرادواملتعلقة باستفادة  08من خالل النتائج اليت يوضحها اجلدول رقم 

فقط مل حتصل على  %15يت بفرص التكوين داخل التنظيم مقابل نسبة ظوهي النسبة الغالبة قد ح %85ما نسبته 
نه يتم أترفض التكوين العتبارات عائلية خصوصا و  اليت اإلناثهذه الفرصة وتندرج حتت هذه النسبة البسيطة فئة 

مل حتصل على التكوين  وعليه فان هذه النسبة الدنيا اليت، مما جيعلهن يعرضن عنه األصلي إقامتهنبعيدا عن مكان 
  .يهالإاليت سبق التطرق  تلالعتبارامل تكن نتيجة لتقصري التنظيم يف ذلك بل كانت نتيجة 

التكوين بشقيه  آلية إىل أنه يلجإف أفرادهرفع املعارف لدى  إىللتنظيم ويف حماولة منه ا أنونتائج اجلدول تثبت 
وما يؤكد االهتمام بالتكوين ، التكوين اخلارجي الذي يكون خارج احلدود إىل إضافةالداخلي الذي يتم يف اجلزائر 

 دينار كيلو 16479 التنظيم ينفق ما حجمه إنيف التنظيم حمل الدراسة هو حجم امليزانية املرصودة له حيث 
وعليه فهذا الرقم ، التنظيم أفرادفردا من  246 ألجليوم تكوين  1506وذلك يف مدة  .2014جزائري خالل سنة 

  .األفرادبالرفع يف املعارف املتعلقة  ألجلالقصوى اليت حيتلها التكوين يف برنامج التنظيم  األمهيةيثبت 
بل تستفيد حىت املوارد البشرية  اإلطارات رأسهافقط بتكوين موارده البشرية وعلى التنظيم ال يكتفي  إن

 آليةالتكوين بل هناك  ألجلالتنظيم ال يقوم بالتكوين  أنكما ،  ذلك إىلعند اقتضاء احلاجة  من ذلكاملتعاقدة 
بعدية تتمثل يف القيام بعملية التقييم للموارد البشرية اليت تلقت تكوينها وتقييم عملية التكوين ككل لكل من 

داخل  األفرادبقية  إىلاليت حصل عليها  معارفهمكون لنقل  إىلهناك ممن يتحول  أنحىت ، حصل على التكوين
  .التنظيم بعد حصوله على شهادة تتيح له القيام بذلك
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اليت تنتقل عربها  اآللياتسابقا يف الشق النظري من الدراسة يعترب واحدة من  إليهالتكوين كما مت التطرق  إن
، فيما بينهم من خالل األفراد ةدر الداخلياحىت من املص أومن املصادر اخلارجية عن طريق اخلرباء  سواءاملعرفة 
مث زيادة وعاء املعرفة  أوال أدائهكان ختصصه يف زيادة حجم تعترب مهمة يف حياة التنظيم مهما   اآلليةهذه  إنحيث 
ااملنظمات الراهنة تركز بقوة كبرية على التعلم التنظيمي حيث  أنكما األفراد،  لدى  ورشة مفتوحة  أصبحت إ

  .فقط وهي حمصلة للتكور احلاصل على منظمات اليوم ويف الفكر التنظيمي ككل اإلنتاجعلى التعلم وليس على 
دينار  كيلو 10116.98بلغت  2014وقد كانت قدرت كلفة التكوين اليت جيريها التنظيم بالداخل خالل العام 

  .دينار جزائري للمالحق اليت يتم فيها التكوينكيلو  5125.73لتغطية النفقات البيداغوجية وحدها وما قيمته 
 مليار دينار جزائري 926.84اليا فقد بلغت كلفته وايط أملانيارج وحتديدا يف فرنسا االتكوين الذي يتم يف اخل أما

  .طارات فقطإ 7 إالن كان التكوين يف اخلارج مل يشمل إشاملة كل التكاليف و 
مث أن هناك آلية أخرى ينتهجها التنظيم واملتمثلة يف عملية تقييم التكوين حىت ال يبقى جمرد معلومات يتلقاها 

كثب حيث أن هذا التكوين يتم تقييمه على البارد كما يقيم كذلك على الفرد دون أن تكون هناك متابعة هلا عن  
لية معرفة ما إذا كان املتكون قد وصل إىل األهداف املتوقعة منه أو أن هذا التكوين الساخن حيث تتيح هذه اآل

قييما ملن نه ميكن للمتكون يف حد ذاته أن يقدم تأما ك  .جيب إعادته ألنه مل يصل إىل حتقيق ما هو متوقع منه
نه بإمكان املتكون بعد حصوله على شهادة التكوين أن يتحول هو اآلخر إىل مكون حيث يسهم يف إ مث .يكونه

كما أن التكوين حيضر بتقييم خاص سواء أثناء فرتة التكوين أو حىت  .نقل معارفه إىل بقية أفراد التنظيم مستقبال
  .بعده

ملشاركة باملعرفة داخل التنظيم والذي يعرف بالشكل املقصود يف وتشكل برامج التدريب هذه واحدا من أوجه ا
مشاركة املعرفة حيث يتم من خالهلا عملية املشاركة بصورة قصديه من خالل االتصاالت اليت تتم ين األفراد على 

  وذلك على خالف الشكل الثاين من أشكال املشاركة يف املعرفة، حنو مربمج أو من خالل األساليب املكتوبة
   .الذي يعرف باسم الشكل غري املقصود

حد عمليات خلق املعرفة ويتجسد حتديدا يف العملية الذاتية واليت تتحول من أكما يعترب التدريب والتكوين 
خالهلا املعرفة من واضحة إىل معرفة ضمنية حيث يتم هذا التحول عن طريق األفراد حيث ومن خالل برامج 

ربني إضفاء صفة الذاتية للمعرفة الواضحة مسجلني ذلك يف وثائق بغية إثراء قواعد التدريب والتكوين ميكن للمتد
  .معرفتهم الضمنية

حد أنواع األصول املعرفية األربعة اليت هي أصول املعرفة التجريبية أإضافة إىل هذا فيمكن أن يشكل لنا التكوين 
عرفة النظامية اليت ميكن للتكوين داخل التنظيم أن أصول املعرفة العامة أصول املعرفة املفاهيمية وأخريا أصول امل

وهذا النوع من األصول املعرفية ييتمون من املعرفة الضمنية اليت تتجسد داخل التنظيم يف  .يتجسد من خالهلا
 حيث أن التدريبات املستمرة واألمناط احملددة للتفكري واألعمال، جمموع األفعال والتطبيقات السائدة داخل التنظيم
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ا ذات  .تعمل على تعزيز عملية املشاركة بني األفراد ا األصول املعرفية النظامية هي كو مث أن اخلاصية اليت تتميز 
  .طابع تطبيقي عملي

  وميكن تقريب الرؤية أكثر من خالل هدا الرسم البياين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ميثل توزيع العينة حسب نوع التكوين املتلقى :09 الجدول رقم
 التكوين نوع

 النسبة املئوية التكرارات 

 االحتماالت

 55.8 24 التسيري

 20.9 9 املشاريع

 16.3 7 اللغات

 7.0 3 اآليل اإلعالم

 100 43 المجموع
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یوضح توزیع المبحوثین حسب االستفادة من ): 08(الرسم البیاني رقم 
التكوین
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 موع أكرب من حجم العينة ألن هناك من املبحوثني من اختار أكثر من إجابة  :مالحظة تلقى عدة (ا
  ). تكوينات

 أفرادواملتعلقة بنوع التكوين الذي تلقاه  أعالهما ميكن مالحظته من خالل البيانات اليت يتضمنها اجلدول 
 اإلطارات أنكون آليات التسيري  من مفردات العينة املبحوثة قد تلقت تكوينا حول % 55.5ما نسبته  أنالعينة 

ااملتضمنة يف عينة الدراسة ليست كلها خرجية معاهد التسيري  يك عن هنا، قد جاءت من ختصصات متعددة وأ
املعاهد اخلاصة واليت ال متتلك قبل خضوعها  أواليت تشارك يف التسيري وهي خرجية معاهد التكوين املهين  اإلطارات

تكون  أنكما ميكن هلذه النسبة .للتكوين املؤهالت اليت جتعلها قادرة على ممارسة وظيفة التسيري داخل التنظيم
 أصبح ياملعرفة الذ إدارةوالتسيري على غرار مفهوم  دارةلإلمفردات العينة باملفاهيم احلديثة  إملامجيابيا على مؤشرا ا

من املفاهيم اليت يتم تداوهلا على نطاق واسع يف املنظمات العصرية وكذا يف خمتلف املعاهد اليت تضطلع مبهمة 
  .اإلدارةالتكوين يف 
قر التنظيم أنه كلما أت العينة املبحوثة قد تلقت تكوينها حول املشاريع أي من مفردا %20.9نسبة  أنيف حني 

لتكون هلم القدرة على التفاعل املثمر معه  املشروعحول هذا  األفرادنه يقوم بتكوين جمموعة من إمشروعا جديدا ف
 إىليضاف ، من مهام إليهما هو موكل مل األداء بزيادة احلصول على معارف خاصة ترتبط منومتكينهم بذلك 

 إىلللوصول  األفضلاليت تعد السبيل  األجنبيةقد ارتبطت بالتكوين يف اللغات  جاباتاإلمن  %16.3ذلك نسبة 
باجلانب التكنولوجي وكذلك االتصال وتبادل  يتعلقسيما فيما  ال األجنبيةاملعارف املختلفة اليت تتضمنها اللغات 

  .ظيماملعلومات واملعارف خارج حدود التن
ما يطلق عليها بتكنولوجيا االتصاالت  أو اآليل اإلعالمنسبة من التكوين فقد ارتبطت بتعلم مهارات  دىنأ أما

ميكن اعتباره تقصريا من التنظيم بل  املعرفة وهذا ال إدارةاليت تقوم عليها  األساسيةواملعلومات اليت تشكل الدعامة 
 اآليل اإلعالمالعينة املبحوثة تضم بني ثناياها خرجيي معاهد التكوين يف  أنيوضح  4االطالع على اجلدول رقم  إن

  .العينة املشمولة بالدراسة أفرادمن جمموع  %17.5وقد بلغت نسبتهم 
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تمعات اإلنسانية اليت ستتأثر ال حمالة مبوجة التغيري  وقد فرض جمتمع املعرفة نفسه بقوة على ديناميكية تطور ا
سيما عربيا على غرار تقريري التنمية  اءت العديد من التقارير اليت تسلط الضوء على هذا املنحى الهذه فقد ج

وكل هذه التقارير تصب يف اجتاه واحد هو أن إشكالية تطبيق جمتمع  .على التوايل 2003و 2002اإلنسانية لعامي 
االت العلمية والتقنية املعرفة تنحصر يف األطر اليت من خالهلا ميكن مواجهة االنفجار املع ريف السائد يف كافة ا

ا أحيث أصبح تنظيم املعرفة وإنتاجها ونشرها وتوظيفها من  .وليس يف جمال بعينه برز املهام اليت جيب االهتمام 
  .والعمل على ترقيتها مما يستوجب تنمية بشرية قادرة على التعامل األمثل مع املعرفة إنتاجا واستهالكا

انب بإمكانه أن يعطي صورة واضحة على التأثري الذي تلعبه إدارة املعرفة على أداء العاملني داخل إن هذا اجل
م يف التعلم ومعاجلة خمتلف املشاكل اليت تواجههم أثناء قيامهم  ا تساعدهم يف عملية بناء قدرا التنظيم حيث كو

  .املعرفة املتجددة اليت تنتجها التخصصات املختلفةكون أن إدارة املعرفة تساعد يف االنطالق باجتاه ،  بالعمل
  .والرسم البياين التايل يعطي املزيد من التوضيحات ملا ورد يف اجلدول
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  .تحليل المعطيات المتعلقة باألسئلة المفتوحة للمقابلة: ثانيا
املعرفة يف املنظمات من خالل سعيها للتحكم يف رصيد املعرفة داخلها من  إدارةمفهوم  أصبحلقد  :السؤال األول

  فما هي رؤيتك للمفهوم؟اإلدارة، املفاهيم اليت تطرح نفسها كنهج جديد يف 
املعرفة لدى العينة املبحوثة  إدارةقدم مفهوم  أواهلدف من طرح هذا السؤال هو حماولة معرفة مدى حداثة  إن

يقيس حجم تبلور موضوع  أنهذا السؤال ميكن له من  إنحيث ، ذا املفهوم بالنسبة هلميعنيه ه أنميكن  وما
 إطارات أجوبةعلى  مالحظتهوما ميكن . التنظيمات اجلزائرية أهمواحدة من املوجودة يف  إطاراتاملعرفة لدى  إدارة

االتنظيم املشمولة بالدراسة  لنسبة هلا هو مفهوم جديد حيث مل املعرفة با إدارةن مفهوم أتقر وبنسبة عالية ب أ
اواسعة حيث  أفكارايسبق هلا التعامل معه من قبل وهي ال متلك حوله  ، األخرىختلط بينه وبني بعض املفاهيم  إ

 أنمفهوم حول املوضوع املدروس فمعظم التعاريف املقدمة ذهبت يف اجتاه  إعطاءينعكس حتديدا يف حماولة  اوهذ
جانب ما حيوزه من خربة يف  إىلاملعرفة هي امتالك الفرد ملعارف يف جمال اختصاصه  إدارة أن: املعرفة هي إدارة

 إىلاليت نظرت  جاباتاإل يف خمتلفهناك خلط كبري بني مفهوم املعرفة ومفهوم املعلومات  أنكما   ،ميدان العملّ 
جاء يف الدراسة امليدانية اليت على هذا السؤال تتقاطع بصورة كبرية مع ما  جاباتواإل .نه جديدأاملفهوم على 

ا منظومة  املعرفة ليس واحدا لدى كل  إدارةمفهوم  أن إىلاملتحدة واليت خلصت  األمماملعارف يف  إدارةقامت 
  .املديرين الذين مشلتهم الدراسة امليدانية

وما متداوال املعرفة يعد مفه إدارةن مفهوم أب رأتاليت  األخرى جاباتاإلوعلى الطرف الثاين جاءت بعض 
اليت هلا دراية  اإلطاراتبقية  أنحيث جند % 22.5ـ بذلك نسبة ال أقرتوهو ليس جديد متاما كما  إليهابالنسبة 

على اعتبار االرتباط الكبري بني تكنولوجيا املعلومات  اآليل اإلعالمباملوضوع هي احلاصلة على شهادة جامعية يف 
احلديث وكون كذلك  اإلداريالدعائم هلذا التوجه  أهم إحدىهي  األخريةهذه  أناملعرفة كون  إدارةوبني مفهوم 

املعرفة تتم عن كريق هذه التكنولوجيات على غرار عمليات اخلزن  إدارةجعل العمليات اليت تقوم عليها  أن
  .واالسرتجاع وغريها
 أن إال األوىلباملفهوم للمرة  من العينة املشمولة بالدراسة تسمع اإلطاراتالنسبة الغالبة من  أنعلى الرغم من 

معايري اجلودة العاملية اجلديدة قد  أنالكثري من جزئياته موجودة داخل التنظيم وهو يعمل وفقها على اعتبار 
ا على معطيات  الكثريمرحلة جديدة تقوم يف  إىلالتنظيم  أدخلت سيما يف عملية املعرفة ال إدارةمن جزئيا

نقل املعرفة داخل التنظيم بني  إىلالتكوين اليت تعتمد عليها وحتديدا يف التكوين الداخلي الذي يهدف بصورة كبري 
 .العملية أطوارخمتلف الفاعلني من الداخل والوقوف على عملية النقل هذه بصورة جد موضوعية ومتابعة كل 

املعرفة ميكن  إدارةالعينة املبحوثة يف سؤال املقابلة املتعلق مبفهوم  جاباتإ إليها لتآن النتائج اليت إوعلى العموم ف
  :يوضحها اجلدول التايل أن
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  املعرفة إدارةمبفهوم  اإلملاميبني توزيع العينة حسب  :10 الجدول رقم

 المعرفة إدارة مفهوم
 القرار مستوى الداللة  درجات احلرية 2قيمة كا النسبة املئوية التكرارات 

  االحتماالت
 

 77.5 31 جديد

12.10 01 0.00 
  دال

 22.5 9 قدمي )جيد(

 100 40 المجموع

  
وذلك ما يقدر  40 أصلطارا من إ 31ن املفهوم جديد مشلت أب أجابتمتثيال واليت  األعلىالنسبة  إنحيث 

 اعرفهعلى مستوى املفاهيم والقضايا اليت التنظيم ما زال مل يواكب التطور  أنيعكس  أنمما مين % 77.5بنسبة 
أكثر من ثالثة أرباع من املبحوثني يقدمون  أنتستنتج  فإننا وبالطبع. املعرفة إدارة وحتديداوالتنظيم  اإلدارةعامل 

موعة من املعارف يف جمال اختصاصه "املعرفة مفهوما جديدا باعتبارها  دارةإل جانب ما حيوزه  إىلامتالك الفرد 
) 01(والدالة عند درجات احلرية ) 12.10( املقدرة بـ 2وما يؤكد ذلك هي قيمة كا ،."خربة يف ميدان العملمن 

  .يرون بان مفهوم إدارة املعرفة هو مفهوم جديد اإلطاراتوهذا يعين أن ) 0.00(مبستوى داللة قدره 
ابالنسبة هلا ا جديداملعرفة ليس  إدارةن مفهوم أب أجابتهي اليت  %22.5ما نسبته  إنيف حني  على دراية  وبأ

املعرفة بالنسبة هلا  إدارة إنحيث  اآليل اإلعالمذا املفهوم وقد سبق التعامل معه خصوصا لدى فئة املهندسني يف 
القابلة  اإلجراءاتجمموعة من  إىلحتويلها  أو فرادلألهو تسيري املعرفة املتاحة لدى املنظمة عرب نقلها ": تعين

وخزن  إنتاجمن  األخرىاالهتمام مبختلف عمليات املعرفة  إىل إضافةللقياس مع العمل على متابعتها وتقييمها 
  ."م باستخدام التكنولوجيات احلديثةواسرتجاع وتقاس

ا منظومة إدارة املعارف باألمم ا ملتحـدة إن هذه اإلجابات تتقاطع بصورة كبرية مع الدراسة امليدانية اليت قامت 
ــائج املرتبطــ فقــد قــدمت عشــر منظمــات مــن أصــل ثالثــة عشــر تنظيمــا ، ــذا اجلانــب ةالــيت وصــلت إىل بعــض النت

ــإدارة املعرفــة ــة التنظيمــات الــيت مل تقــدم ، مشــموال بالدراســة االستقصــائية تعريفــا ملــا يعــرف ب علــى الــرغم مــن أن بقي
ا نـوع غري أن م، تعريفا هلا ال يعين عدم امتالكها لتعريف حمدد عظـم التعـاريف الـيت مت تقـدميها يف هـذا االجتـاه يشـو

مث أن جل التعاريف املقدمة مل تصل إىل تعريف شـامل إلدارة املعرفـة ممـا يـنم عـن ، من اخللط بني املعرفة واملعلومات
  .احلاجة لوجود فهم مشرتك واىل تعريف مشرتك حياول اإلحاطة بإدارة املعرفة
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بعــض التحــديات الــيت تواجههــا إدارة املعرفــة علــى ) 2009(علــي عبــد اهلــادي مســلم وقــد قــدم يف هــذا الصــدد 
  )5، 2009 :عبد اهلادي مسلم( :صعيد التنظيمات العربية حيث حدد ما يلي

اخللــط الواضــح يف املفــاهيم داخــل التنظيمــات العربيــة خصوصــا بــني مفــاهيم املعلومــات والبيانــات واملعرفــة حيــث  -
  .على حنو واحد رغم االختالفات املوجودة بينها تستخدم هذه املفاهيم

غالبــا مــا تتجــه التنظيمــات العربيــة بســبب هــذا اخللــط واللــبس احلاصــل يف املفــاهيم ال ســيما مفهــومي املعلومــات  -
ا يف التعامل مع املعرفة من خالل كم وخمزون املعلومات اليت متتلكها دون االعتماد ، واملعرفة إىل قياس حجم اجنازا

ى ســرعة نقــل وحتويــل هــذه املعلومــات إىل معرفــة يــتم تبادهلــا بــني األفــراد والوحــدات التنظيميــة املختلفــة داخـــل علــ
  . التنظيمات العربية ألجل رفع وزيادة وترية االستفادة منها

ق الفشل يف بلورة فهم يتعلق باهلدف األساسي من وراء تطبيق إدارة املعرفـة كـون أن اهلـدف منهـا هـو حماولـة خلـ -
مناخ يتم من خالله التشجيع على التشـارك يف املعرفـة ونقلهـا بـني الوحـدات التنظيميـة املختلفـة وبـني األفـراد داخـل 

كما هو معمـول بـه علـى املعلومـات واعتبارهـا مصـدر قـوة يسـتطيع مـن خالهلـا مـن  وليس جمرد االستحواذ، التنظيم
  .ميتلكها السيطرة على اآلخرين

وجتنـب التعامـل معهـا والرتكيـز ، م يركز على طبيعة املعرفة الضـمنية وخصائصـها وآثارهـاعدم الوصول لتشكيل فه -
   .فقط على املعرفة الصرحية

حيــث يــتم صــرف مبــالغ طائلــة علــى ، الرتكيــز علــى احلصــول علــى املعرفــة واقتنائهــا وعــدم االهتمــام باســتخدامها -
  .استخدامها وتوظيفها بصورة ميدانيةدون االهتمام بعملية ، مشاريع ترتبط باحلصول على املعرفة

إن هذا النقص يف فهم وتطبيق إدارة املعرفة ال يرتبط بالتنظيم حمل الدراسة فحسب بل أن هناك دراسات 
واليت  2004العام حجازي وميكن هنا االستعانة بدراسة  ة وصلت إىل نفس النتائج،ميدانية أخرى متت يف دول عربي

حيث أن الدراسة قد سعت إىل معرفة ما إذا   "املنظمات األردنية إلدارة املعرفة مدى توظيف" :جاءت حتت عنوان
ا وما هي ، كانت التنظيمات األردنية قد بدأت فعال يف توظيف إدارة املعرفة يف خمتلف األعمال اليت تقوم 

االت اليت ميكن من خالهلا ميكن توظيف إدارة املعرفة ألجل حتسني أداء املنظمات اعتمدت الدراسة على  وقد، ا
فرد من منظمات خاصة وعامة أردنية مطبقة أسلوب  375منهج دراسة احلالة وعلى عينة عشوائية متثلت يف 

وقد خلصت الدراسة إىل نتيجة مهمة متثلت يف أن املنظمات األردنية تطبق إدارة ، االستبيان واملقابالت الشخصية
  .متفاوتة يف هذه املنظمات املعرفة يف أعماهلا على حنو حمدود وبدرجات
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  :وللوقوف على النتائج املتعلقة باإلجابات على هذا السؤال ميكن الوقوف على الرسم البياين التايل
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

كيف يكون .املعرفة اليوم اليت حيوز عليها الفرد داخل التنظيم واحدة من مفاتيح النجاح يف العمل :السؤال الثاني
  ذلك يف اعتقادك؟

كانت للمعرفة أي قيمة داخل التنظيم   إذااهلدف من طرح هذا السؤال على العينة املبحوثة هو معرفة ما  إن
خصوصا على مستوى متغري  العينة املشمولة بالدراسة أفرادتتجلى هذه القيمة اليت قد يعطيها هلا  أنميكن  وأين

  .األداء
ا تعترب ،  ن عناصر اإلنتاج يف الوقت الراهنوتكشف خمتلف الدالئل أن املعرفة تعد عنصرا جوهريا م كما أ

وهذا التضافر ، القدرة اإلنتاجيةزيادة اكتساب املعرفة و بني حمددا أساسيا لإلنتاجية أي أن هناك عالقة قوية تربط 
  .تزيد قوته يف النشاطات ذات اإلنتاجية عالية القيمة املضافة اليت تقوم على كثافة املعرفة

قيمة املعرفة لدى عينة الدراسة هلا دالالت متعددة ومتنوعة وهي ال  أناملقدمة  جاباتاإلل وقد اتضح من خال
املقدمة  جاباتاإلاملعرفة داخل التنظيم وحسب  إنهلا مستويات خمتلفة حيث  أنواحد بل  ىتتوقف عند مستو 

من داخل التنظيم  متاماوهذا يتجسد . توجنامليف تطوير  إسهامهاتتجسد يف  أنيمكن فهلا انعكاسات خمتلفة 
وتطوير منتوج حملي  إنتاجعلى  هأفرادنه اعتمد من خالل معارف إحيث  األخريةما قام به يف السنوات  خالل

املعرفة هلا انعكاسها  أنكما  .كما كان معموال به من قبل  األجنبيةعلى اخلربة  إطالقاخاص بالتنظيم ال يعتمد 
سيما يف الشق املرتبط بنقل املعرفة  مليات املعرفة اليت تعتمدها املنظمة الع تلفخموتطويره من خالل  األداءعلى 
انعكاسها على تطوير  أيضاللمعرفة  أنمث ، ريق عمليات التكوين اليت يركز عليها التنظيم بصورة كبريةطعن 

ااملتعلقة بالعمل والتسيري حيث  اإلجراءات سيما من  تسيري العقالنية يف ال أكثر إجراءات إجيادقادرة على  إ
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وبالتايل ، خاصة يف التسيري وهو املورد املعريف أساليبيتطلب  أصبححسن التعامل مع املورد اجلديد الذي  لخال
   .اجلماعي أوداخل التنظيم سواء على الصعيد الفردي  داءلألاملعرفة وتطويرها  إدارةن هناك عالقة قوية بني إف

النجاح يف العمل يف ظل جمتمعات املعرفة أصبح الوسيلة الوحيدة اليت ميكن إن االهتمام باملعرفة كأحد مفاتيح 
وقد عرب عن  .من خالهلا ضمان البقاء واالستمرار يف الوجود وكذا القدرة على فرض السيطرة واهليمنة على األخر

ن ذلك الفعل سوف أل و إن املعرفة وجمتمع املعرفة ميثل برناجما متكامال خمصصا للفع" :بقولهادواردو بورتلال ذلك 
ن إنتاج املعرفة سوف يكون أيتضمن التعليم والعلوم والثقافة واالتصال جمتمعة كلها يف وحدة متكاملة ومتماسكة و 

تمع يتحقق فقط بالنظر إىل املعرفة من خمتلف الزوايا على اعتبار أن املعرفة متعددة أو ، ...سلعة راحبة ن ذلك ا
ا ذات بعد واحد أو أحادية البعد نه قد مضى العهد أاألبعاد و  الذي كان فيه الناس يأخذون فيه املعرفة على أ

  .)59، 2009: إبراهيم نعيم الظاهر(" ...ويركزون على ذلك البعد دون غرية مغفلني بقية األبعاد
أن  تثبت العديد من الدراسات كما هو احلال يف العرض النظري للدراسة الراهنة أن جل الدراسات تركز على

وميكن عرض دراسات أخرى ذات صلة  .هناك عالقة فعلية تربط بني إدارة املعرفة وبني تطوير األداء داخل التنظيم
العالقة بني استخدام مدخل إدارة املعرفة " :واليت محلت عنوان 2004يف العام أبو فارة باملوضوع على غرار دراسة 

حيث ، تنامي إلدارة املعرفة يف حتقيق الكفاءة والفعالية للتنظيم املعاصراليت هدفت إىل حماولة إبراز الدور امل" واألداء
توصلت الدراسة إىل أمهية توجيه التنظيمات احلديثة حنو تبين تطبيق مدخل إدارة املعرفة كونه يوفر هلا إمكانيات 

ا .وقدرات تنافسية عالية فراد داخل التنظيم ويف ويؤثر على سلوك األ، كما يدعم فلسفة اإلدارة العليا واجتاها
م م وحىت اجتاها م وقدرا خمتلف العمليات  ذإضافة إىل أن  النجاح يف اختيار املدخالت املعرفية وتنفي، إمكانيا

  .املعرفية على حنو فعال يصمن أداء متميزا يتجسد يف صورة خمرجات معرفية متميزة
 Specific Knowledge and:بعنوان 2004واليت كانت هي األخرى يف العام  (RAITH)ن دراسة أكما 

performance Measurement  اليت هدفت إىل اختبار احلوافز املثالية وقياس األداء عند وكالء املعرفة حول نتائج
وقد ، مقياس املدخالت ومقياس املخرجات :حيث مت االعتماد على نوعني من مقاييس األداء ومها، أعماهلم

خالل القيام بالتحليل اإلحصائي املقارن إىل أن كل من االختيار املثايل ملقاييس خلصت هذه الدراسة إىل من 
عدم التأكد التكنولوجي والتعقيد ، خماطرة البيئة احمليطة، األداء واحلوافز يعتمد بصورة كبرية على معرفة الوكالء

  .الوظيفي
ا ويتعلق األمر بدراسة كل واليت  Buckley and Carterمن  وهناك دراسة أخرى ال تقل أمهية عن سابقا

ال التطبيقي ويف  2000أجريت العام  حيث كان اهلدف منها هو السعي إىل حتويل املعرفة من اإلطار النظري إىل ا
  :سبيل حتقيق هذا اهلدف تعرضت لعدة عناصر فرعية هي

  .األعمالاملعرفة التطبيقية واليت تستخدم يف عملية اختاذ القرارات وتنفيذ خمتلف  -
م وكيفية  - إنتاج واستخدام املعرفة كون أن املعرفة تعترب حافز للعمل فهي جتعل األفراد مدركني حلقيقة إمكانيا

  .استغالهلا
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  .التكاليف األساسية إلنتاج املعرفة -
  .الفرق بني املعلومات واملعرفة -
  .املعرفة واملنظمة -
  .املوارد اإلسرتاتيجية للمعرفة -

التوصل من خالل هذه الدراسة إىل أن املعرفة تنظم قدرة التنظيم من خالل دراستها حلالتني منفصلتني وقد مت 
  :ـوتتعلقان ب

حيث مت اكتشاف أن ، واليت ختتص بإنتاج العقاقري املخدرة  Braxiaشراء التكنولوجيا من السوق العاملية لشركة  -
ون أن املعرفة يف املناطق العالجية تزيد من قيمة املتخصصني ك،  اإلنتاج وفق الرتاخيص جيب أن يكون بصورة عامة

  .قلأن تبين منهج قواعد الربجميات يسمح بتبادل املعرفة بني االختصاصيني وبتكلفة أيف مناطق أخرى و 
حيث أن خلق ، اهلاتف الدولية تاليت ختتص يف اتصاال  Devonianبيع التكنولوجيا يف السوق العاملية لشركة -

فيها يتمثل يف إعداد العروض اليت تكون متخصصة بصورة كبرية حيث أن لكل عميل احتياجات خاصة به  املعرفة
قل أومن مث خلق املعرفة هو ، ن مسامهة كل خبري يف الفريق حمددة بصورة قاطعة الحتياجات الفرد من العرضأو 

ا يف االستخدام املباشر للفرق األخرى تعمل بشكل منفصل وتعاين بصورة إضافة إىل ذلك ففرق العمل ، تشا
  .حقيقية من اخنفاض القيمة

وقد كان اهلدف من املثالني السابقني هو توضيح أن خلق املعرفة يتطلب تبادل اخلربات واملهارات املكتسبة بني 
  .أعضاء الفريق

لبيانات الواردة ا املبحوثني من خالل النسب وا أدىلاملختلفة اليت  جاباتاإلوميكن على العموم الوقوف عند 
  :كما يلي  أعالهيف اجلدول 

 
 توزيع جتليات املعرفة يف التنظيم لدى العينة املبحوثة :11 ل رقمو الجد

 التنظيم داخل الفرد عليها يحوز التي اليوم المعرفة -
 القرار مستوى الداللة درجات احلرية 2قيمة كا النسبة املئوية التكرارات 

  االحتماالت
 

 21.7 10 املنتوج تطوير

11.13 02 0.00 
  دال

 )تطوير األداء(
 56.5 26 األداء تطوير

 21.7 10 اإلجراءات تطوير

 100 46 المجموع
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 موع أكرب من حجم العينة ألن هناك من املبحوثني من اختار أكثر من إجابة   . ا
النجاح يف التنظيم لدى العينة  أساليبنتائج اجلدول املتعلقة يف جتليات املعرفة باعتبارها واحدة من  إن

 األداءتطوير  ألجلاملعرفة تعترب مفتاحا  أنمتثيال هي اليت تتعلق بكون  األكثرالنسبة  إناملشمولة بالدراسة حيث 
قد ربطت بني املعرفة  ةمن نصف العينة املبحوث أكثرأي  %56.5نسبة ب وذلكالفردي واجلماعي داخل التنظيم 

االفردي واجلماعي داخل التنظيم جمال الدراسة حيث  األداءواضحا على  تأثرياللمعرفة  أنأي األداء، و  تسعى  إ
ا أحسنتتطويره وحتسينه كلما زاد االهتمام باملعرفة وكلما  إىل  رأىيف الوقت الذي  .والتعامل معها بفعالية إدار
هي تطوير املنتوج الذي يشتعل عليه التنظيم  أخرىيف جوانب  رياثتأللمعرفة  أناملبحوثة  العينة أفرادمن  %27.7فيه 

اليت تقوم عليها  األساليب إناملرتبطة باجناز العمل حيث  اإلجراءاتتطوير  إىل إضافة، وحتسينه بصورة مستمرة
  .روتينية اليت كانت منتهجة من قبلال واإلجراءات األساليباملعرفة ختتلف عن  إدارة

الذي   املعرفة هي املورد الوحيد من بني املوارد اليت ميتلكها التنظيم أنحد كبري  إىلنتائج هذا اجلدول تعكس  إن
اليت تنضب مع كثرة االستخدام وبالتايل ففي كل  األخرىنه ينمو ويتطور على خالف املوارد إكلما استخدمناه ف
اواالستخدام للمعرفة  مرة يزيد االهتمام  األداءواملنتوج وكذلك ترفع وحتسن من  اإلجراءاتتطوير  إىلتؤدي  فإ

  .داخل التنظيم
الذي يرى أن معظم سوالنسكي حد منظري علم اإلسرتاتيجية أويف ضوء هذا ميكن الوقوف على وجهة نظر 

وذلك على الرغم من األداء املتميز ، املمارساتالتنظيمات تواجه صعوبات بالغة يف حماولتها لنشر فلسفة أفضل 
حيث تنتهي التنظيمات اليت ال تستطيع االستفادة من كم املعلومات املتاحة لديها بفجوة يف  .يف كل الوحدات

 :حممد عبد احلفيظ يوسف( .وهذه الفجوة تقدر قيمتها مباليني الدوالرات، أو أكثر بني الوحدات %200األداء تفوق 

2013 ،97(.  
ا الرسم >ميكن التدليل على اإلجابات الواردة حول هذا السؤال وما تضمنته معطيات اجلدول من خالل ه

  :البياين
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المعرفة  التي یحوز علیھا الفرد یوضح  دور ): 11(الرسم البیاني رقم 
حسب رأي المبحوثین داخل التنظیم
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اتلعب التكنولوجيا اليوم خصوصا تكنولوجيا املعلومات وذلك من خالل خمتلف  :السؤال الثالث ا  أجهز ومعدا
  وفيما يتم استخدامها؟ نطلع على ما هو متاح منها عندكم؟ أنفهل لنا ، يف التعامل مع املعرفة أساسيادورا 

املعرفة يف التنظيم حمل  إدارةمتطلب من متطلبات  أهماهلدف من وراء طرح هذا السؤال هو الوقوف عند  إن
  .اليت تستخدم فيها واألعمالالدراسة وهو الذي يرتبط بتكنولوجيا املعلومات وكذلك معرفة االجتاهات 

العينة هو ذلك التذبذب املسجل يف استخدام  أفرادا املبحوثني من  أدىلاليت  األجوبةوما ميكن مالحظته على 
تكنولوجيا املعلومات وكذلك التفاوت واالختالف يف التعامل معها داخل التنظيم وهو ما ينم عن وضع غري عادي 

من كل  اإلطاراتففي الوقت الذي يستفيد منه بعض ، ةاملعرف إدارةبالنسبة هلذا املتطلب املهم الذي تقوم عليه 
قر بعدم أهناك من  إنيف حيث ، من بعضها فقط اآلخرالتكنولوجيات املوجودة داخل التنظيم يستفيد البعض 

 ألنهتداركه  ألجلالذي يضع التنظيم برمته يف مواجهة هذا التذبذب والنقص املسجل  األمراستفادته متاما منها 
 إىلغري متداولة مما قد يؤدي  األفرادانتشار املعرفة وتبادهلا داخل التنظيم وجيعلها بني فئة قليلة من  أمام يعترب عائقا

ا كنتيجة لعدم االستخدام وحيد من انتشارها وتداوهلا بني    .التنظيم أفرادنضو
استخدام هذه  أنالعينة هو  أفراداليت مت تقدميها من قبل  األجوبةما ميكن الوقوف عليه من خالل  إنمث 

سيما اخلارجية منها وحتديدا من خالل البحث واالتصاالت املختلفة ال جانبالتكنولوجيات ينحصر فقط يف 
تزيد من  ةلتقنيا" :أنهناك من املفكرين ممن يرى  إنحيث ، استخدام االنرتنت اليت تستخدم على نطاق واسع

ستكون الشركات القادرة على استخدام تقنيات  .وجها لوجه لكنها ال تحل محل التواصل، عملية التواصل
 "ةنجاحا في السوق في العقود القليلة القادم أكثرالتواصل لربط احتياجات المستهلك والحلول المقدمة 

  .)174، 2013 :حممد عبد احلفيظ يوسف(
ما ميكن الوقوف عليه بشكل واضح وعميق داخل التنظيم حمل الدراسة هو عدم العمل على تطوير الربجميات 

اليت تثبت  األوجه كأحد أيضاو ، تقدمها ملستخدميها أنواالعتماد عليها بشكل موسع نظرا للمزايا اليت ميكن 
للتعامل اجليد مع هذه  األبرزالربجميات تشكل الوجه  أنيف هذه التكنولوجيات لدى التنظيم كون  األمثلالتحكم 

ذه املهمة  األمماملؤسسة  أنالتكنولوجيات بالرغم من  اليت يتفرع عنها التنظيم حمل الدراسة هي اليت تضطلع 
وهي تزويد كل الوحدات التابعة هلا بالربجميات اليت حتتاجها عند الطلب من قبل الوحدات التابعة هلا ويتم ذلك 

  .لى مستوى مركزيع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تفعيل إدارة املعرفة  اويف هذا املقام جيب التنويه لألمهية اليت تكتسبيه

ن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت سامهت بشكل فعال يف أب  Marwickحيث يرى، داخل التنظيمات املختلفة
كن هذه املسامهات ال تزال حباجة إىل قوة أكثر يف جمال املعرفة ل، توفري احللول للتعامل مع املعرفة الواضحة
هذا رغم وجود تطورات بارزة على غرار قاعدة النص ومواقع اخلربة من ، الضمنية وهي ال تزال حباجة إىل دعم كبري

املعلومات هذا وقد نبه إىل ضرورة التعامل مع املعرفة اإلنسانية ال مع ، خالل مقابلة العملني وجها لوجه
ومن هذا املنطلق فإذا حققت التكنولوجيا جناحا من ، املستخدمة يف النظم اخلبرية والنظم املعتمدة على املعرفة



 إدارة المعرفة واألداء في التنظيم الصناعي                 الفصل السابع                                                                             

410 
 

خالل الوصول إىل الوثائق الصحيحة ألجل االستخدام فيبقى األمل قائما يف إيصاهلا إىل العاملني يف خمتلف 
  ).77، 2010: ن عيسى العمريغسا( .املواقع الوظيفية اليت تطلبها وقت احلاجة

نوضح خمتلف التكنولوجيات املستخدمة داخل التنظيم حمل الدراسة وذلك من خالل  أنوعلى العموم ميكن 
  :االعتماد على اجلدول التايل

 
  يبني التكنولوجيات اليت يستفيد منها عينة الدراسة داخل التنظيم: 12 الجدول رقم

 المعلومات تكنولوجيا خصوصا اليوم التكنولوجيا تلعب
 القرار مستوى الداللة درجات احلرية 2قيمة كا النسبة املئوية التكرارات 

 االحتماالت

 55.7 34 االنرتنت

35.85 03 0.00 
  دال

 )االنرتنت(

 26.2 16 االنرتانت

 11.5 7 الربجميات

 توجد ال
 6.6 4 تكنولوجيا

 100 61 المجموع

 
  موع أكرب من حجم العينة ألن هناك من املبحوثني من اختار أكثر من إجابة  . ا

من العينة تستفيد بصورة فعلية من تكنولوجيا  %93.4ما نسبته  أنعينة الدراسة  أن أعالهول دوتوضح نتائج اجل
ذه التجهيزات اليت يوفرها هلم  إطاراتالغالبية من  أناملعلومات واالتصاالت داخل التنظيم أي  التنظيم تعمل 

ا غري متاحة متام هلم  أجابتهناك نسبة ضئيلة جدا  أنالتنظيم يف حني  بعدم استخدامها هلذه التكنولوجيات وبأ
  .%6.6 ـبسط صورها وذلك بنسبة قدرت بأحىت يف 

ـ نت اليت يتم استخدامها بنسبة قدرة باستخداما لدى العينة املبحوثة هي االنرت  األكثرومن بني التكنولوجيات 
 كأحداالكسرتانات   أما .%11.5 مث استخدام الربجميات بنسبة، %26.2بنسبة  االنرتانتيليها استخدام ، 55.7%

احاضرة بقوة يف عامل االتصال التنظيمي  أصبحتالشبكات اليت  يف  اإلطالقمل تكن حاضرة على  فإ
مما يؤشر على غياب االهتمام بالشبكة اخلارجية االلكرتونية لالتصال يف  إلطاراتهالتكنولوجيات اليت يوفرها التنظيم 

وهذا يناقض املبدأ الذي يرى بان من ال ميتلك اتصال داخلي ال ميكن أن يكون له اتصال  .التنظيم حمل الدراسة
  خارجي
هناك عمل   أناملعلومات واالتصاالت داخل التنظيم هو مؤشر على هذا التفاوت يف استخدام تكنولوجيا  إن

يتيح تعامل اجلميع مع هذه التكنولوجيات وهو ال يعكس  أن ألجلزال يف انتظار التنظيم حمل الدراسة  كبري ال
ه نه بدون توفري هذإحيث ، اآليل اإلعالمسيما يف جمال يضخها يف عملية التكوين ال حجم امليزانية اليتفعال 
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هذه التكنولوجيات تعترب هي احلامل للمعرفة وهي  أنمع املعرفة باعتبار  األمثلالتكنولوجيات ال ميكن التعامل 
  .إنتاجهاالسبيل للحفاظ عليها وتقامسها وحىت 

هذا الوضع الذي مييزه هذا التذبذب يف االستفادة من هذه التكنولوجيات قد انعكس بدوره على السعي يف  إن
 أجهزةتطوير الربجميات داخل التنظيم كمحصلة لغياب البنية التحتية الصلبة اليت متكن من بعث احلياة يف 

البرمجيات تلعب دور المترجم بين  نإ": الذي جعل نبيل علي يصفها بالعبارات التالية األمرالكمبيوتر وهو 
وتحول ، تتعامل معها أن لآللةفي صورة يمكن  اإلنسانفهي التي تعيد صياغة تعليمات ، واآللة اإلنسان

  .)95، 1994 :نبيل علي( ".يستوعبه بسهولة أن اإلنسانالشكل الذي يستطيع  إلى اآللةناتج هذه 

حني التطرق إىل التكنولوجيات احلديثة وعلى رأسها االنرتنت واالنرتانت ميكن التطرق إىل بعض احلاالت و 
العملية اليت طبقتها بعض التنظيمات اليت متكنت من حتقيق مستويات أداء أفضل كما حققت الكثري من املزايا 

ى لالنرتانت حيث ميكن ملدير الشركة اليت تويل أمهية قصو جي سي بني األخرى ميكن التطرق إىل حالة شركة 
وهذه  .مث يرى احلاسبات املنضدية مصممة حسب طلبه وحسب مستواه الوظيفي، املذكورة أن يدخل موقع الشركة

حيث أن الشركة مل تعد تنشر مواد تدريب أو حىت ، احلاسبات حتتوي على برامج التدريب وكذا نصائح اإلدارة
مدير حتت التدريب يف كل  700ـ ما ميثل توفريا فائقا لشركة توظف ما يقارب ال إرسال هذه املواد للموظفني وهو

فهي كذلك تسهم ، فإضافة إىل ما حتققه االنرتانت من توفري املدخل السهل إىل املعلومات وتدنيه التكاليف .سنة
  .يف ميكنة املهام الروتينية عالوة على تنظيم البيانات وتواصلها

ا االنرتنت يف إدارة املعرفة وحتديدا  كما ميكن أيضا التطرق إىل حالة عملية أخرى عن الكيفية اليت تستخدم 
 ماى كرسبي كريم دوت كومبإنشاء بورتال ديناميكي إلدارة املعرفة والذي يعرف باسم كريسبي كريم يف شركة 

ا وقد مك، واليت تقوم بتجميع وإعادة توزيع البيانات ذات احلساسية الوقتية للعمليات نت التقنية يف انتشار خمرجا
  .قل حد ممكنأإضافة إىل زيادة اإليرادات وتدنيه النفقات إىل ، بطريقة أكثر سرعة من قبل

  .والرسم البياين التايل ميكن أن يقرب اإلجابة أكثر ملا جاء من إجابات حول السؤال املطروح
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یوضح التكنولوجیا المتاحة لدى المبحوثین): 12(الرسم البیاني رقم 
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وبني ما حتتاجه حاضرا ، املنظمات سابقا إليهاهناك اختالف بني املوارد البشرية اليت كانت حتتاج  :السؤال الرابع
  تقيم هذه النقطة؟ أنفكيف ميكن  .تتوفر فيها أنمن ناحية املواصفات اليت جيب 

ا اهلدف الكامن وراء طرح هذا السؤال هو تسليط الضوء كذلك على واحد من املتطلبات اليت تقوم عليه إن
العكس  أومن ناحية املعارف  أفضلكانت املوارد البشرية القدمية   إذااملعرفة والذي يرتبط باملوارد البشرية وما  إدارة

العينة للمواصفات اليت يريدون توفرها يف  أفرادحماولة معرفة نظرة  إىل إضافة، األفضلأي املوارد البشرية احلديثة غي 
  .اليت يفرتض التحاقها بالتنظيم مستقبال البشريةاملوارد 

املبحوثني ميكن الوقوف على عديد من القضايا املطروحة يف هذا االجتاه  إجاباتومن خالل االطالع على 
ميكن الوقوف عند اختالف وجهات النظر بني املوارد البشرية القدمية واألخرى اجلديدة داخل التنظيم مما  حيث

ملعارف اليت يكتسبها كل من هذه املوارد ففي الوقت الذي تركز فيه املوارد البشرية يعكس اختالفا يف نوعية ا
القدمية على عنصر اخلربة اليت اكتسبتها خالل سنوات تواجدها يف خدمة التنظيم وهو ما يشكل ما يعرف باملعرفة 

ا األقدر الضمنية اليت تراكمت لديهم كمحصلة هلذه اخلربة، فإن املوارد البشرية احلديثة اال لتحاق بالتنظيم ترى بأ
من الناحية املعرفية نتيجة حلجم املعارف اليت متتلكها واليت حصلت عليها من تكوينها يف معاهد التكوين وهي 
بالتايل تفوق املعارف اليت حصلت عليها املوارد القدمية اليت مل تنل نفس القدر من التكوين النظري خصوصا 

  .ستواها املعريفوالذي ميكنها من زيادة م
كما أنه من بني األمور اليت ميكن مالحظتها أيضا على نتائج العينة املبحوثة هو االختالف حىت يف   

املواصفات اليت حتبذها العينة املدروسة يف املوارد البشرية اليت ستلتحق بالتنظيم مستقبال ففي الوقت الذي تركز فيه 
خالقي وضرورة أن تتحلى هذه املوارد بصفات أخالقية عالية إضافة إىل املوارد البشرية القدمية على اجلانب األ

االنضباط يف أداء العمل، تذهب املوارد البشرية احلديثة يف اجتاه معاكس متاما حيث تركز على بعض املواصفات 
ا أهم ويأيت على رأسها امتالك معارف كبرية يف التخصص إضافة إىل إتقان التعامل مع  تكنولوجيا اليت ترى بأ

املعلومات واالتصاالت وإتقان اللغات األجنبية اليت تعد ضرورية يف االنفتاح على املعرفة اليت وصل إليها األخر 
  .وحماولة فهم وصرب أطوار هذه املعارف ألجل وضعها يف خدمة التنظيم

كال النوعني من املوارد   إن هذا االختالف بني النظرتني من شأنه أن يعيق حركية املعرفة داخل التنظيم حيث إن
يريد أن يفرض منطقا معينا األمر الذي حيول دون حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة صرحية نتيجة إمهال التنظيم 
خلربات املوارد البشرية القدمية وعدم العمل على نقلها إىل املوارد البشرية اجلديدة ألجل االستفادة منها والعمل على 

  . تطويرها
ا اجلمعية األمريكية للعمل  واحلقيقة األخرى اليت جيب الوقوف عندها هي أن الصفات اليت كانت قد حدد

للعمال يف عصر املعرفة مل يتم إدراجها ضمن الصفات اليت تركز عليها العينة املبحوثة حيث مل يتم الرتكيز عليها 
لنسبة للتنظيم الذي أجريت فيه الدراسة يف إطالقا األمر الذي يؤكد أن موضوع إدارة املعرفة ال زال يف املهد با

  .شقها امليداين
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ن االهتمام اليوم بالعنصر البشري وخصوصا يف طل تطبيق إدارة املعرفة أصبح حاجة ملحة حيث جيب إ
ذا العنصر وهو ما دفع  نه يف عصر إ" :إىل التنبيه هلذه القضية احلساسة بقوله  Gordonاالهتمام بصورة كبرية 

وهنا تقع املسؤولية الكبرية على التعليم يف التأهيل األويل من  .صبحت األدمغة أكثر قيمة من العضالتاملعرفة أ
حيث أصبح العمل يتطلب كفاءات أكثر من جمرد احلصول ، خالل تزويد الطلبة مبهارات التفكري اإلدراكي والتقين

، وجماراة التغيري من خالل التعليم املستمر، واالبتكاركفاءات متزج التعليم باخلربة وتولد اإلبداع ،  على الشهادة
مبارك بوعشة وليليا بن (" .حيث أن ما يعرفه عامل املعرفة لن يضيف قيمة إىل عمله يف الغد كي يكون منتجا مسامها

  .)16، 2012: منصور
ها يف هذا الصدد ميكن أن جند له هو األخر تقاطعا مع إحدى الدراسات اليت مت إجرائ  goldonإن ما جاء به

ا واليت ترتبط باملوارد البشرية اليت حتتاجها إدارة املعرفة واليت  2002وذلك عام   Bartkttjوهذه الدراسة هي اليت قام 
االختالفات يف تنمية املوارد البشرية على املستوى الدويل بني الشركات احمللية والشركات متعددة " :جاءت بعنوان

ن هذه الدراسة جاءت لتحقيق هدف يتمثل يف اختبار التأثريات إحيث  "شرق أسيا اجلنسيات يف شرق وجنوب
على ممارسات تنمية املوارد البشرية يف املنظمات املتعددة اجلنسيات وكذا احمللية املوجودة يف شرق وجنوب شرق 

ة املوارد البشرية بني وقد صبت الدراسة اهتمامها على حتديد أكثر اخلصائص أمهية يف حتديد ممارسات تنمي، أسيا
وألجل أن حتقق الدراسة اهلدف املطلوب مت ، املنظمات متعددة اجلنسيات واملنظمات احمللية اليت مشلتها الدراسة

حتليل أربعة مقاييس لنشاط تنمية املوارد البشرية يف املنظمات عينة الدراسة منها اثنان يتعلقان باختبار ممارسات 
املوظفني  (واثنان يتعلقان بدرجة تنمية املوارد البشرية للموظفني على أساس سنوي ، التدريب طويل وقصري املدى

وقد خلصت الدراسة إىل أن هناك اختالفات مهمة يف نشاط  ).عدد الساعات لكل موظف يف السنة، كل سنة
حيث توجد ، احملليةتنمية املوارد البشرية على أساس بلد املنشأ بني املنظمات متعددة اجلنسيات واملنظمات 

غلب االختالفات أن أو ، عالقات ذات داللة بالنسبة لدرجة تنمية املوارد البشرية لكنها ليست بالشكل أو النوع
والتنمية ، اليت مت تسجيلها كانت حمصلة لتنوع دول الشركات متعددة اجلنسيات وما يتبعها من اختالفات ثقافية

  .)8، 2012: أمساء رشاد نايف الصاحل( .ومستوى التعليم للقوى العاملة، مستوى
أسفله ألجل الوقوف عند هذا االختالف املسجل يف  لوألجل تقريب الرؤية أكثر ميكن االستعانة باجلدو  

  .وجهات النظر
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  يبني مدى االختالف املوجود بني املوارد البشرية القدمية واجلديدة داخل التنظيم: 13 الجدول رقم

 البشرية الموارد بين اختالف هناك

درجات  2قيمة كا النسبة املئوية التكرارات 
 احلرية

 القرار مستوى الداللة

 الحتماالتا
 37.5 15 القدمية البشرية املوارد

02.50 01 0.11 

  غري دال
ال يوجد (

 )اختالف
 62.5 25 اجلديدة البشرية املوارد

 100 40 المجموع

  
يف هذا اجلدول تستنتج أن بالتقريب ثلثي املبحوثني يؤكدون على أن املوارد البشرية اجلديد أفضل من املوارد 
البشرية القدمية ولكن هذا ال ينفي تسجيل أكثر من ثلث املبحوثني يؤكدون عكس ذلك، وبالتايل ميكن القول أنه 

وغري ) 02.50( املقدرة بـ 2وما يؤكد ذلك هي قيمة كا يوجد اختالف كبري بني املوارد البشرية القدمية واحلديثة،
وهذا يعين أن بعض العامل يفضلون املوارد البشرية ) 0.11(مبستوى داللة قدره ) 01(الدالة عند درجات احلرية 

  .اجلديدة والبعض اآلخر يفضل القدمية

واحد منهم على املوارد اليت يفرتض التحاقها  على املواصفات اليت يرها كل أيضاوقد انعكس هذا االختالف 
مستقبال بالتنظيم ففي الوقت الذي يركز الفريق األول على صفات كالسيكية يركز الفريق الثاين على صفات 

  .أخرى هلا عالقة وطيدة بإدارة املعرفة
رة املعرفة لدى إطارات حتديدا الذي يوضح أن مفهوم إدا 10إن نتائج هذا اجلدول هلا عالقة بنتائج اجلدول رقم 

وبالتايل فهناك انعكاس واضح على املوارد البشرية كأحد  ،%77.5التنظيم هم مفهوم جديد وذلك بنسبة قدرة بـ 
  .املتطلبات اليت تقوم عليها إدارة املعرفة

 رار كوكـاإن االهتمام بالعنصر البشري داخل التنظيم يف ظل تطبيق إدارة املعرفة قد قـاد تنظيمـات عامليـة علـى غـ
وارنست آند ينج وغريهم إىل استحداث مركز تنظيمي بداخلها وذلك علـى مسـتوى اإلدارة ، وهيولت باكرد، كوال

 chief knowledg officer كمــا قـد حيمــل اســم   chief Learningنـه يأخــذ اســمأمــا إالعليـا تتعــدد فيـه التســميات ف

إىل جانــب  .واحملافظــة علــى بــرامج إدارة املعرفــةحيــث إن شــاغل هــذا املنصــب يكــون مســئوال عــن تطبيــق وتطــوير 
احملافظــة علــى إدارة الــرأس مــال الفكــري داخــل التنظــيم حيــث أن شــاغلي مثــل هــذه املناصــب جيــب أن تكــون هلــم 

كمــا جيــب أن تكــون هلــم القــدرة علــى توصــيل املعرفــة الــيت تكــون ،  معرفــة تامــة برؤيــة التنظــيم وأهدافــه واســرتاتيجياته
م بسهولة    .ووضوح لآلخرينحبوز

كمــا أن التعــرض ملتطلــب املــوارد البشــرية داخــل التنظـــيم يؤكــد حقيقــة مهمــة وهــي أن إدارة املعرفــة هــي عمليـــة 
ا تنظر للفرد باعتباره هو مصدر املعرفة وهو الذي  دف إىل التأثري يف تصرفات أفراد التنظيم كما أ اجتماعية حبتة 

  .يتلقاها يف الوقت ذاته
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  :بياين يعطي صورة واضحة على اإلجابات املقدمةوهذا الرسم ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مفهوم اهليكل التنظيمي يف املنظمات املعاصرة خيفت والذي كان يتسم باجلمود،  لقد بدأ: السؤال الخامس
ا تتميز باملرونة واملساعدة على نقل املعلومات  وذلك على حساب اخلرائط التنظيمية مبختلف أشكاله حيث إ

  كم؟واملعارف بني املوظفني داخل التنظيم، وبني العمالء من جهة أخرى، فأين يتجسد ذلك يف تنظيم
إن اهلدف من هذا السؤال أيضا هو حماولة اإلحاطة بأحد املتطلبات اليت تقتضيها إدارة املعرفة واليت تتجسد يف 
اهليكل التنظيمي ومدى ختطي هذا املفهوم يف اجتاه مفهوم آخر تقوم عليه إدارة املعرفة وهو مفهوم اخلرائط 

  .الروتينية يف التنظيمات الكالسيكيةالتنظيمية اليت تبىن على العمليات وليس على اهلرمية 
ا املفهوم الكالسيكي للهيكل  لقد أظهرت إجابات املبحوثني عدم ختطي العينة املدروسة من خالل إجابا
التنظيمي وبل وهي تعتقد خصوصا لدى أصحاب اخلربة منها أن التنظيم مل يسعى إطالقا إلعادة النظر يف هيكله 

حلال منذ التحاقها بالتنظيم حيث مل حيض باهتمام قيادة التنظيم وبقي على نفس التنظيمي، وأنه بقي على هذا ا
اهلرمية إذ يسود اهليكل التنظيمي اهلرمي الذي أصبح يصنف يف عداد اهلياكل التقليدية اليت تعيق إدارة املعرفة وال 

ذي أهم ما مييزه هو القضاء على تسمح بالتعامل األمثل مع املعارف اليت حيوزها التنظيم نظرا لطابعها املعقد وال
  . اإلبداع بكل أنواعه

ا املبحوثني بأن جلهم مل يسمع مبصطلح اخلرائط  ما ميكن الوقوف عنده أيضا من خالل اإلجابات اليت أدىل 
م ال يرون هلا أي اثر داخل تنظيمهم، فهذه اخلرائط التنظيمية بالنسبة هلم ال تزال على املستوى  التنظيمية وأ
النظري فقط، فهي أحد املعايري اليت حتكم نظام اجلودة العاملي الذي يسعى التنظيم لتطبيقه بكل قواعده واليت منها 

  .أن يقوم اهليكل التنظيمي على أساس العمليات ال على أساس اهلرمية التقليدية اليت كانت سائدة من قبل
ظيمية تكون أكثر ختصصا من اهلرمية التقليدية اليت ال وجدير بالذكر أن العمليات اليت تقوم عليها اخلرائط التن

تؤدي الدور املطلوب منها يف ظل تطبيق إدارة املعرفة يف التنظيم حيث إن حجم املعارف ودرجة ختصصها حول 
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الموارد البشریة القدیمة الموارد البشریة الجدیدة

یوضح تقییم المبحوثین للموارد البشریة القدیمة ): 13(الرسم البیاني رقم 
والجدیدة
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عملية ما من العمليات املوجودة يكون بصورة كبرية سواء تعلق األمر باجلانب املايل أو اإلداري أو غريها من 
  .األخرى داخل التنظيم اجلوانب

كما أن هذه اخلرائط التنظيمية جتعل الزبون حيتل أمهية كبرية لدى التنظيم حيث إنه يصبح جزءا من التنظيم  
كون أن عملية اإلنتاج ترتبط ارتباطا وثيقا مبا يطلبه ويريده هذا األخري وبالتايل فال مانع أن يكون أحد مكونات 

  .اصرةهذه اخلرائط يف التنظيمات املع
وآخر مالحظة ميكن التطرق إليها يف هذا الصدد هي أنه على الرغم من أن التنظيم قد دخل فعال إىل نظام 
اجلودة العاملي الذي حيتم عليه االعتماد على هذه اخلرائط التنظيمية إال أن األمر ال يزال جمرد تعليمات مكتوبة 

 مهلا والدليل يف ذلك هو العدد الكبري من إطارات التنظي فقط ال زالت مل جتد ضالتها يف اجتاه التطبيق الفعلي
الواقعة يف العينة املبحوثة ال تعرف مثل هذا اإلجراء ال من قريب وال من بعيد أي أن التنظيم ال يزال يراوح مكانه 

كله من ناحية تطبيقه للخرائط التنظيمية وبالتايل فال زال هناك عمل ينتظره يف هذا اجلانب ألجل عصرنة هي
  . التنظيمي

واجلدير بالذكر أن اخلرائط التنظيمية هذه تتميز بقدر عال من املرونة اليت تساعد التنظيم على التعامل األمثل 
ا تسمح حبرية التواصل بني أفراد التنظيم وتبادل املعارف بني  مع املعرفة يف كل العمليات اليت تستهدفها كو

  .وقت كاناملستويات التنظيمية املختلفة يف أي 
وميكن الوقوف عند إجابات العينة املبحوثة حول ما إذا كان التنظيم قد ختطى مرحلة اهلياكل التقليدية اجلامدة 

  :يف اجتاه اخلرائط التنظيمية ومن خالل النتائج اليت يتضمنها اجلدول التايل
  

  املوجود داخل التنظيمجدول يوضح تصور العينة املبحوثة لنوع اهليكل التنظيمي : 14 الجدول رقم
 التنظيمي الهيكل مفهوم

 القرار مستوى الداللة درجات احلرية 2قيمة كا النسبة املئوية التكرارات 

 االحتماالت
 7.5 3 نعم

 92.5 37 ال )ال(  دال 0.00 01 28.90

 100 40 المجموع

  
ود داخل التنظيم الذي  إن نتائج هذا اجلدول واليت تتعلق برؤية وتصور العينة املبحوثة لنوع اهليكل التنظيمي ا
يعملون فيه توضح أن أعلى نسبة من إجابات املبحوثني قد سجلت لدى اإلطارات الذين ال يعرفون مفهوم 

يعتمد على اهليكل التنظيمي التقليدي وبأن التنظيم  اخلرائط التنظيمية إطالقا حيث إنه يقرون بأن التنظيم ال يزال
م مسعوا بكالم من هذا النوع ولكن ال يزال األمر يبدو بعيدا  م يصرحون بأ مل يعمل إطالقا على جتديده كما أ
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وهي  %92.5وهم ال ميلكون التفاصيل الكافية عنه وقد عربت العينة املبحوثة عن ذلك بنسبة عالية بلغت نسبة 
  .عالية جدانسبة 

اليت ترى بأن التنظيم قد جتاوز مرحلة اهلياكل  %5و 7أما النسبة األخرى واليت كانت متدنية للغاية أي 
التنظيمية الكالسيكية وبأنه يتجه إىل تطبيق اخلرائط التنظيمية فهي تنطلق من املعايري اليت يتضمنها تطبيق معيار 

رورة االهتمام أكثر جبانب العمليات اليت يقوم عليها اخلرائط اجلودة العاملي والذي من بني ما يقتضيه هو ض
  .التنظيمية
ثبت املختصني يف شؤون اإلدارة والتنظيم أن اهليكل التنظيمي ال يكفي ألجل تسيري خمتلف أعمال ألقد 

يف بيئتها وذلك يعود إىل التغري الذي قد يطرأ على التنظيم ، التنظيم وذلك على الرغم من األمهية اليت يكتسيها
على حنو متواصل فتتحول إىل بيئة سريعة التغري مما يزيد يف صعوبة التنبؤ مبا ستكون عليه األمور مستقبال وهنا 

ولذا يصبح من الضروري إعادة  .تصبح احلاجة ملحة إىل املرونة والتلقائية يف رسم معامل تنظيم العمل بداخلها
الثبات واملرونة يف الوقت ذاته والوصول إىل ما يسمى  :معا ومها تصميم اهليكل التنظيمي ليتضمن جانبني مهمني

كما ،  التغريات باهليكل العضوي الذي يشجع على املرونة ويكون فيه األفراد هم املبادرين إىل التعلم وإحداث
  .يكونون قادرون على التكيف السريع مع خمتلف التغريات احلاصلة يف بيئة التنظيم

  :التايل إعطاء نظرة للنتائج الواردة يف اإلجابات حول السؤال املطروح و ميكن للرسم البياين
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یوضح رأي المبحوثین في مدى تجسید المنظمة ): 14(الرسم البیاني رقم 
مفھوم الھیكل التنظیمي
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كل تنظيم يسعى لتكوين ثقافة تنظيمية خاصة به، وهي ترتبط اليوم بصورة كبرية بثقافة  :السؤال السادس
 تشجيع االبتكار واإلبداع وتطوير وإنتاج املعرفة، فأين تظهر يف تنظيمكم؟

ذلك من خالل طرح هذا السؤال هو الوقوف كذلك على متطلب الثقافة التنظيمية باعتباره أحد إن اهلدف ك
متطلبات إدارة املعرفة يف التنظيم حمل الدراسة وما إن كانت هناك فعال ثقافة تنظيمية يف اجتاه املعرفة وما هي 

  .التجليات اليت ميكن أن تظهرها العينة املبحوثة هلذه الثقافة
ا أفراد العينة املبحوثة فإن التنظيم قد حقق مكتسبات يف هذا اإلطار كون من خالل ا إلجابات اليت تقدمت 

أن التنظيم من خالل العديد من اإلجابات قد استطاع بصورة فعلية أن يكون ثقافة يف اجتاه املعرفة مل تكن 
لني ولو كان هذا التشجيع موجودة من قبل خصوصا يف اجتاه تشجيعه للمعرفة واإلبداع لدى خمتلف الفاع

  .واالهتمام ال يزال بعيدا نسبيا على تطلعات أفراده
  :كما أن إجابات املبحوثني ارتبطت بصورة كبرية يف أن هذا التشجيع له مظهرين ومها

يتعلق املظهر األول وهو ميثل معظم إجابات املبحوثني من إطارات التنظيم من أن تنظيمهم فعال أصبحت له 
االت اإلنتاجية فقط دون ثقافة  ترتبط بتشجيع املعرفة واإلبداع حيث يتم تثمني هذه اإلبداعات ماديا ولكن يف ا

أن يتعدى ذلك إىل جماالت أخرى كاإلدارة مثال فحينما تبتكر جمموعة معينة منتوجا جديدا ال يكافئون بنفس 
  .عليه إطالقاالقدر وحينما يبتكر إطارا منوذجا معينا يف التسيري فال يكافأ 

إذن حنن أمام ثقافة مادية حبت فهي ال تثمن املعارف النظرية بقدر ما تثمن ما هو مادي وهو األمر الذي 
ميكن أن يولد إحباطا لدى الفئات األخرى العاملة بالتنظيم وتدفعهم لإلحساس بان الدور الذي يقومون به هو 

  .دور ثانوي فقط مقارنة بغريهم
لذي يعزز أن للمؤسسة ثقافة تنظيمية يف التعامل مع املعرفة ولو بصورة نسبية حسب أما املظهر الثاين ا

ا أفراد العينة فتنعكس بصورة كبرية يف جانب التكوين الذي يوليه التنظيم أمهية بالغة  اإلجابات اليت أدىل 
لدى األفراد والتنظيم وخيصص له ميزانيات ضخمة جدا والذي يهدف بصورة رئيسية إىل الرفع من مستوى املعرفة 

  .بصورة عامة وهو ما يستحسنه كثريا املبحوثني
ا ال زالت مرتبطة بسياسة  كما ميكن مالحظة اجتاه آخر يرى بأن التنظيم ال ميتلك أساسا ثقافة تنظيمية وأ

تعمل باإلنتاج العصا واجلزرة كما أن هناك تفاوت غري مربر يف العالوات املادية اليت يستفيد منها فقط الفئة اليت 
  .يف الوقت الذي يستثىن منه بقية الفئات األخرى
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هذا وقد برزت العديد من الدراسات اليت حاولت البحث يف طبيعة العالقة اليت تربط الثقافة التنظيمية بإدارة 
ا  ثر الثقافة أ :ـمن خالل دراسته املعنونة ب 2012يف العام محمد فالح الحنيطي املعرفة على غرار الدراسة اليت قام 

دف ، التنظيمية يف إدارة املعرفة من وجهة نظر املديرين يف الوزارات األردنية حيث أن هذه الدراسة جاءت 
ثر الثقافة التنظيمية أكما استهدفت التعرف على ،  التعرف على مدى تطبيق إدارة املعرفة يف الوزارات األردنية

وقد تكون جمتمع الدراسة من كل الوزارات يف اململكة واليت  .على إدارة املعرفة يف هذه الوزارات مبختلف أبعادها
استبيان اسرتجع منها  288وقد مت توزيع ، وزارة اختريت بشكل عشوائي 15أما العينة فقد كانت ، وزارة 28قدرها 

واملتعدد كما مت استخراج معامل كرونباخ وقد اعتمدت الدراسة أساليب اإلحصاء الوصفي واالحندار البسيط  ،275
وقد توسلت الدراسة إىل النتائج ، %87.8- %95.62ن معدل الثبات يرتاوح ما بني أحيث وجد ب، الفا للقياس

  :التالية
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني الثقافة التنظيمية مبختلف أبعادها مع إدارة املعرفة من وجهة نظر املديرين  -

  .رات األردنيةيف الوزا
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر الثقافة التنظيمية مع إدارة املعرفة تعزى جلميع املتغريات الدميغرافية  -

  . والوظيفية باستثناء متغري املسمى الوظيفي
ا  حيث  2007يف عام  Chine-loyإضافة إىل هذه الدراسة ميكن االستعانة بدراسة أخرى وهي اليت قام 

 The Influence of Organizational Culture on the Success of the Knowledge Management:ـعنونت ب

Practices With  North American Companies.   ثر الثقافة التنظيمية على العالقة أوقد حبثت هذه الدراسة يف
تيجية  كتشاركية املعرفة وتطوير قدرات جديدة للعمل من بني إدارة املعرفة والفوائد التنظيمية مركزة على قضايا إسرتا

 clan, hocray, market and :وقد مت اختبار أربعة متغريات للثقافة التنظيمية وهي، خالل إجراءات التعلم التنظيمي

hierarchy لتنظيم حيث وقد مت تفعيل إطار القيم التنافسية يف ا، وكذلك مت اختبار إدارة املعرفة واملزايا التنظيمية
يف مشال أمريكا  49شركة من أصل  38شخصا يف اإلجابة على االستبيان املتعلق بالدراسة وهم ميثلون  133شارك 

وقد خلصت الدراسة إىل أن الثقافة التنظيمية تلعب  .تشتهر كلها بأفضل املمارسات يف جمال تطبيق إدارة املعرفة
  )2012،107: حممد فاحل احلنيطي( .زز من املخرجات والفوائد التنظيميةدورا اجيابيا يف تطبيق إدارة املعرفة مما يع

وعلى العموم ميكن الوقوف على إجابات املبحوثني يف األمر املرتبط بالثقافة التنظيمية للتنظيم الذي ينتمون 
  :إليه من خالل النتائج املعطيات التالية
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  اتنظيمية تشجع املعرفةيبني امتالك التنظيم لثقافة : 15 الجدول رقم
 به خاصة تنظيمية ثقافة لتكوين يسعى يمظيتن كل

 القرار مستوى الداللة درجات احلرية 2قيمة كا النسبة املئوية التكرارات 

  االحتماالت
 

 75.0 30 نعم

 25.0 10 ال )نعم(  دال 0.00 01 10.00

 100 40 المجموع

  
حيث  واإلبداعاملعرفة  واليت ترتبط بامتالك التنظيم لثقافة تنظيمية تشجع علىتوضح نتائج اجلدول التايل 

نسبة لدى الفئة اليت أقرت بأن التنظيم فعال حيوز على ثقافة تنظيمية تشجع استهداف املعرفة  أعلىسجلت 
تثمني املادي لكل وبأن التنظيم يقوم بال أي ثالثة أرباع اإلجابات كانت بنعم %75واإلبداع وذلك بنسبة قدرت بـ 

حماوالت التطوير واالبتكار يف املنتوج وهو ما يدفع إىل بذل املزيد من اجلهود من قبل العمال ألجل احلصول على 
  .مقابل هذا التطوير

من أفراد العينة املبحوثة رأت عكس متاما حيث يف اعتقادها أن التنظيم ال ميتلك  %25يف حني أن ما نسبته 
أي ثقافة تنظيمية على اإلطالق خصوصا تلك املرتبطة بإدارة املعرفة واستهداف اإلبداع وتطوير املعرفة داخل 

يت ذهبت مع اإلطارات التنظيم وذلك بسبب أن التنظيم قد فرط يف نوع مهم من املعرفة وهو املعرفة الضمنية ال
املغادرة للتنظيم واليت مل يعمل إطالقا على احلفاظ عليها من التسرب أو العمل على نقلها إىل اإلطارات احلديثة 

  .العهد بالتنظيم أو حىت القيام بتحويلها إىل معرفة صرحية ميكن االستفادة منها
ة ال تقل أمهيتها عن بقية املتطلبات األخرى اليت حتتاج والثقافة التنظيمية تعترب ذات أمهية بالغة يف إدارة املعرف

وهذا ، إليها إدارة املعرفة وهذا يكون عن طريق خلق ثقافة اجيابية داعمة للمعرفة من ناحية إنتاجها وتقامسها
املتطلب ال ميكن له التحقق إال من خالل ختطي العقلية التقليدية اليت تسود التنظيمات وضرورة االنطالق حنو 
ثقافة أخرى ال تقوم على مبدأ اختزال املعرفة بل على النقيض من ذلك تقوم على مفهوم تقاسم املعرفة مع خمتلف 

يضاف إىل ، إضافة إىل ضرورة وجود نظام للحوافز يدفع أفراد التنظيم يف اجتاه تقاسم املعرفة، الفاعلني يف التنظيم
ة التشاركية من خالل تبين عقلية تنتهج التسامح كآلية داخل ذلك ضرورة تركيز التنظيم على تنمية وتشجيع الثقاف

ال أمام الفرد إلطالق الطاقات اليت ميتلكها والوثوق ، التنظيم إضافة إىل تشجيع آلية التمكني القائم على فتح ا
  .إليهامع زيادة االهتمام باألفراد املوهوبني وخصهم بالرعاية اليت حيتاجون  تيف قدرته على اختاذ القرارا
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  :وميكن توضيح النتائج السابقة من خالل الرسم البياين التايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال شك أنه وبالنظر إىل ما ناقشناه حول إدارة املعرفة فان هلذه األخرية انعكاس على أداءك،  :السؤال السابع
  فكيف ميكن تلمس ذلك؟. وأداء املوظفني معك

رأي العينة املبحوثة يف ما إذا كان إلدارة املعرفة فعال انعكاس على إن اهلدف من طرح هذا السؤال هو معرفة 
جانب األداء داخل التنظيم سواء على مستوى األفراد أو األداء الكلي لألفراد ألجل الوقوف على العالقة اليت 

  .تربط بني املتغريين
ا اإلطارات املعنية بالدر  ا ترى بأن هناك فعال وما ميكن مالحظته من خالل اإلجابات اليت أدىل  اسة هو أ

موعة ككل،  عالقة تأثري متارسها إدارة املعرفة على األداء داخل التنظيم سواء تعلق األمر بأداء الفرد أو أداء ا
حيث ركزت اإلجابات على أن املعرفة مهمة يف حياة الفرد كما هي مهمة للتنظيم بصورة عامة وبأن املعرفة ويف 

ا واستخ ا تقدم دائما اإلضافة يف شىت امليادينحال اكتسا   .دامها فإ
كما أن إجابات العينة املبحوثة قد ارتبطت كثريا باملزايا اليت تقدمها إدارة املعرفة لألفراد والتنظيم من خالل 
خفض التكاليف بصورة كبرية إضافة إىل االقتصاد يف الوقت، وحتسني العمليات واملنتوج الذي ينتجه التنظيم يف  

مث أن إدارة املعرفة حسب إجابات أفراد العينة تلعب دورا كبريا يف معاجلة .كل مرة وكلما استدعى األمر إىل ذلك
املشاكل املختلفة واألزمات اليت من املمكن أن يتعرض هلا التنظيم لنتيجة امتالكه الرصيد املعريف الذي يؤله للتعامل 

قة اليت مت حتصيلها ومن حجم املعرفة اليت استطاع التنظيم الوصول مع هذه األوضاع واالستفادة من اخلربات الساب
  .إليها
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یوضح رأي المبحوثین في مدى إعتماد المنظمة ): 15(الرسم البیاني رقم 
لثقافة تشجیع االبتكار واالبداع والتطویر وانتاج المعرفة
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ا  على الرغم من أن عينة الدراسة متتلك وجه نظر تربط من خالهلا بني إدارة املعرفة واألداء داخل التنظيم إال أ
  .تفتقر لرؤية حول  األداء املعريف مبختلف القضايا اليت يقوم عليها

النظرية ميكن أن يربز تأثري إدارة املعرفة على األداء يف اجتاهني حيث ميكن أن يكون هذا التأثري ومن الناحية 
حيث أن االجتاه األول الذي يشكل اآلثار املباشرة إلدارة  .بصورة مباشرة كما ميكن أن يكون يف شكل غري مباشر

لية تطوير وابتكار املنتجات اجلديدة املؤدية إىل املعرفة على األداء التنظيمي تظهر من خالل استخدام املعرفة يف عم
ويعد قياس هذا األثر سهال وميكن تنفيذه على حنو مباشر على عكس االجتاه الثاين فيمكن ، رفع مستوى األرباح

أما خبصوص االجتاه الثاين الذي يرتبط  .الوقوف على هذا األثر من خالل قياس معدل العائد على االستثمار
املباشرة إلدارة املعرفة على األداء يف التنظيمات فهي يف العادة حمصلة ملختلف الفعاليات غري املباشرة باآلثار غري 

  .اليت ترتبط برؤية التنظيم واسرتاتيجياته أو مع العوائد والتكاليف
بالواليات املتحدة  )احلتمية املعرفية( خالل انعقاد ندوة تيري ويندي باكو واتيزففي هذا الصدد يرى 

يف الوقت الذي كان مفهوم إدارة املعرفة ما يزال جديدا ولكنه ال يزال كذلك رغم " :1995األمريكية أواخر العام 
،  أن املنشآت نفسها تعتلي منصات املؤمترات إللقاء الكلمات، مضي عامني إذ مل يطرأ سوى القليل من التغريات

موعة احملورية للمفكرين التطبيقيني ما تزال كبريا كان  ن اخرتاقاأويدفع ذلك املرء لالعتقاد ب .كما هي  كما أن ا
ال بد أن حيدث بشكل واضح يف هذا العصر الذي يتسم فيه كبار املسئولني التنفيذيني بالعملية والواقعية وتتسم 

مثقلني  ومع ذلك ورغم أن املسئولني التنفيذيني واملنشآت يبدون .فيه مقاييس األداء الداخلي بعدم كفاية الفعالية
: كريس أشتون( ."إال أنين أتوقع أن تغري السنتان املقبلتان وجه ومالمح إدارة وتقييم املعرفة، بعدد هائل من القضايا

2001 ،98(  

ورمبا تبقى أن املفارقة اليت ميكن اإلشارة إليها من خالل هذه اإلجابات املقدمة من قبل أفراد العينة املبحوثة هو 
راية مبفهوم إدارة املعرفة يف بداية األمر ولكنهم قدموا تصورا حول العالقة اليت تربط إدارة أن جلهم مل تكن هلم د

واليت قد تكون رمبا . املعرفة باألداء ورأوا بأن هناك فعال تأثري ممارسو إدارة املعرفة داخل التنظيم من ناحية األداء
  لسبب رؤيتها لكل ما هو جديد على أساس أنه األفضل

يح إجابات العينة حول ما إذا كان إلدارة املعرفة تأثري حقيقي متارسه داخل التنظيم من عدمه من وميكن توض
  :خالل البيانات املتضمنة يف اجلدول التايل
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  يبني العالقة املوجودة بني إدارة املعرفة واألداء داخل التنظيم من وجهة نظر عينة الدراسة: 16 الجدول رقم

 .معك الموظفين وأداء، أداءك على انعكاس األخيرة لهذه فان المعرفة إدارة حول ناقشناه ما إلى وبالنظر انه الشك
 ذلك؟ تلمس يمكن فكيف

 القرار مستوى الداللة درجات احلرية 2قيمة كا النسبة املئوية التكرارات 

االحتماالت 
 95.0 38 نعم

 5.0 2 ال )نعم(  دال 0.00 01 32.40

 100 40 المجموع

  
إن النتائج الواردة يف اجلدول التايل واملتعلقة بوجود تأثري متارسه إدارة املعرفة على جانب األداء داخل التنظيم 
توضح بان غالبة اإلطارات املشمولة بالدراسة ترى بأن إلدارة املعرفة تأثريا متارسه على جانب األداء داخل التنظيم 

اليت ال ترى إلدارة املعرفة أي تأثري ميكن أن متارسه على  %5مقارنة بنسبة ، %95وذلك بنسبة عالية جدا وصلت الـ 
  .جانب األداء

إن هذه اإلجابات تؤكد فعال بأن إلدارة املعرفة القدرة على تطوير خمتلف العمليات والفعاليات اليت جتري 
ا توف ا تعطي دائما القيمة املضافة اليت حيتاج إليها حيث إ ر العديد من املزايا اليت جتعله قادرا داخل التنظيم أل

على حل املشكالت اليت تعرتضه وأن يطور هلا حلوال علمية جتعله يتأقلم مع أشد الظروف إضافة إىل تطوير 
  .املهارات اليت ميتلكها األفراد واليت متكنهم من تقدمي األفضل

هناك انعكاس حقيقي للمعرفة وحسن الذي يوضح أن  11إن نتائج هذا اجلدول تتقاطع مع نتائج اجلدول رقم 
ا داخل التنظيم على تطوير األداء والرفع من مستواها حيث إن ما نسبته  من العينة املبحوثة أقرت بأن  %56.5إدار

املعرفة داخل التنظيم هلا انعكاس كبري على جانب األداء فيه إضافة إىل االنعكاس الذي يظهر على تطوير 
  .املنتوج العمليات إىل جانب تطوير

 2009العام  كيسلنج وزمالئهثر إدارة املعرفة على األداء يف املنظمة قدم أويف دراسة حاولت التعرف على 
منوذجا يوضح من خالله أن تكامل وتراكم املعرفة على مستوى كل من الفرد واملنظمة يؤدي إىل حتسني األداء 

وزيادة ، حتسني املوظفني، حتسني املنتج :ات هيالتنظيمي وقد مت قياس هذا األداء باستخدام ثالثة مؤشر 
  .االبتكارات التنظيمية

فيما خيص حتسني املنتج فهذا املؤشر يتم قياسه باستخدام أبعاد تدور حول مدى قيام املوظفني بتحسني 
املنتجات ن التحسني باستمرار يف أوكذا مدى شعور املوظفني ب، العمليات واملنتجات اليت بإمكان املنظمة تقدميها

م دف التوصل لطرق ، يعترب من بني مسؤوليا فضال على مدى قيامهم بتحليل وتقييم ما يقومون به من أعمال 
  .أفضل ءدعاإ
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املوظفني فيتم قياسها غرب استخدام أبعاد تدور حول مدى توافر قدرات ومهارات أداء أما خبصوص حتسني 
إضافة إىل توافر مهارات أخرى ، أيضا القدرات الفنية واهلندسيةومدى توافر ، أساسية يف جماالت تطوير املنتجات
  . متعلقة بالتنمية الذاتية لدى األفراد

يف حني أن ما يرتبط باالبتكارات التنظيمية فيتم قياسها بأبعاد تدور حول مدى قيام التنظيم باالختيار بني 
وكذلك مدى قيام التنظيم بإدخال ، لمداخل جديدة للعمليات واملنتجات مل يكن قد مت استخدامها من قب

  .)22، 2009 :علي عبد اهلادي مسلم( .تعديالت جديدة فيما متارسه من أنشطة وما تقدمه من سلع

يف وهذا النموذج يضاف إىل عديد النماذج األخرى اليت سارت يف نفس السياق واليت مت عرض البعض منها 
والذي مت تطويره من ، إىل تقدمي تقييم يركز على الواقع العريبالذي سعى  Bontisسيما منوذج  الاجلانب النظري 

  .وهو منوذج يشمل تقريبا نصف الدول العربية األعضاء يف جامعة الدول العربية، مناذج أخرى سابقة
  :والرسم البياين التايل يقدم توضيحا أكثر ملا جاء يف اإلجابة على السؤال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يف رأيك هل يتجه التنظيم الذي تعمل فيه حنو االستفادة وتفعيل ما حيوزه من رصيد معريف، كما  :السؤال الثامن
  يسعى إىل تطويره؟ 

إن اهلدف الكامن من وراء طرح هذا السؤال هو معرفة ما إذا كانت املعارف املوجودة داخل التنظيم سوءا 
متها وتطويرها داخل التنظيم، وكذا معرفة اآلليات املعارف الضمنية أو األخرى الصرحية يتم فعال العمل على إدا

ا عملية التطوير هذه  .املختلفة اليت تتم 
لقد اتفقت جل اإلجابات املقدمة من قبل العينة املبحوثة على أن للتنظيم رصيد معريف هام وهو يعمل دائما 

جابات وهي التكوين حيث على رفع وزيادة هذا الرصيد ويتضح ذلك من خالل اآللية اليت اتفقت عليها اإل
حسب أفراد العينة فإن التكوين هو البارومرت الذي ميكن من خالل معرفة بأن التنظيم فعال له رصيد وخمزون مهم 

  .من املعرفة
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یوضح رأي المبحوثین في مدى انعكاس مفھوم ): 16(الرسم البیاني رقم 
إدارة المعرفة على أداء الموظفین
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ويف هذا الصدد جيب التنويه باألمهية واإلسرتاتيجية اليت يكتسبها التكوين يف التنظيم حمل الدراسة باعتباره 
معرفة داخلها وذلك بالوقوف على بعض النقاط اهلامة اليت يتبعها التنظيم واليت تنبع من إطار احملرك الرئيسي لل

قانوين حيث يشارك يف التوقيع على جمموعة من التعليمات اليت تسهل التسيري العقالين كل من مسؤول اجلودة 
على التعليمات املتعلقة بالتكوين داخل  العاملية مث مسؤول اإلدارة الرئيسي املتمثل يف املدير العام، وألجل الوقوف

التنظيم جيب الوقوف على التعليمة املتعلقة بالتكوين وكذا املرافق اليت تتضمنها واليت ميكن الرجوع إليها يف مالحق 
  .الدراسة الراهنة

ات على حتتوي الصفحة األوىل من هذه التعليمة على الفهرس مث تاريخ التغيريات إضافة إىل السنة مث اإلمضاء
قرارات التكوين، يف حني أن الصفحات األخرى الواردة يف هذه التعليمة تتضمن حمتويات هذه التعليمة إضافة إىل 

  .املرفقات
كل املعطيات اليت تتعلق بالتكوين حيث تتضمن هذه ) 1املرفق رقم (هذا ويتضمن املرفق األول من التعليمة 

ذا التكوين باعتبار أنه من املمكن أن يشمل  املعلومات عنوان التكوين واهلدف منه وكذلك اجلمهور املستهدف 
اإلطارات كما قد يشمل العمال أيضا، مث يتم من خالل هذا املرفق أيضا توضيح حمتوى هذا التكوين ومكان 

مل انعقاده بعد وضح أمساء املختصني بالتكوين والذين قد يكونون أفراد التنظيم أنفسهم، إضافة إىل أن املرفق حي
أيضا معلومات عن املصلحة اليت يتبع هلا املتكونني يف قائمة حتمل توقيع مسؤول املصلحة باعتباره هو الذي حدد 

ذه املعلومات ا التكوينية يتم إرساهلا إىل مديرية . خمتلف اإلجراءات اليت تتعلق  وبعد حتديد كل مصلحة حلاجا
ة للتنظيم ألجل عرضها على جملس اإلدارة الذي يضع بدوره جدول املوارد البشرية اليت تقوم برصد احلاجات الكلي

  .شامل وخاص بتكوين كل أفراد التنظيم
ا تتعلق بالتكوين الطويل املدى الذي يتوجب من ) 3و 2امللحق (يف حني امللحق الثاين والثالث من التعليمة  فإ

ة التكوين من إدارة التنظيم اجلهة الوحيدة املخولة خالله إصدار قرار اإلحالة إىل جانب قرار الرجوع عند انتهاء فرت 
  .ذا اإلجراء

بإصدار عقد خاص للمتكون، أما املرفق ) 4امللحق (ويتعلق امللحق الرابع من التعليمة املتعلقة بالتكوين 
فهو حيتوي على جدول خاص باحلضور إىل التكوين من قبل املتكون يثبت من خالله صوره ) 6املرفق (السادس 

يف الفرتة الصباحية واملسائية خالل مدة الدورة التكوينية على أساس أنه سيتم تقييم هذا التكوين ومدى حتصيل 
  .املتكون للمعارف املطلوبة

إن التكوين يف التنظيم حمل الدراسة ال يكون ألجل التكوين فحسب باعتبار أن هذا التكوين يتم تقييمه من 
كما ميكن أن يقيم من املسؤول املباشر داخل .ين من قبل املتكون نفسهعدة جهات حيث ميكن أن يقيم التكو 

التنظيم ثانيا، كما ميكن يف اجتاه ثالث أن يقيم املتكون من يقوم بتكوينه ويف هذه احلالة يدفع باملكون واملؤسسة 
  .املكونة بضرورة إعادة التكوين
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ى التكوين منهم أن يكون بدوره مكونا لعمال وحيمل التكوين اخلاص باإلطارات بعدا أخر حيث ميكن ملن تلق
التنظيم وذلك كون أن اإلطار قد حاز على شهادة التكوين اليت متكنه من تكوين العمال ألن املعيار العاملي 
للجودة يلزم على أن يكون املكون حائز على شهادة متكون، كما أن العامل أيضا يف مكان عمله تكون له 

  .ف إدارة التنظيمشهادة تكوين حمررة من طر 
ا أن تزيد يف حجم املعرفة داخل  إن هذا اإلجراءات اليت تتعلق بالتكوين يف التنظيم حمل الدراسة من شأ
م يتداولون املعرفة اليت حيتاج إليها التنظيم بينهم األمر الذي من شأنه زيادة  التنظيم وجتعلها متاحة بني أفراده كو

  .الرصيد املعريف املتاح للتنظيم
إدارة املعرفة وتعين عملية تطبيق املعرفة حماولة استثمارها على حنو دف إليها تعترب عملية تطبيق املعرفة غاية 

فمن املهم دائما هو ترمجة هذه املعارف ، حيث ال جيدي فقط االكتفاء بعمليات اخلزن والتشارك يف املعرفة، فعال
تنفيذ فال تعدو إال أن تكون كلفة إضافية يتحملها التنظيم كونه فاملعرفة اليت ال توضع موضع ال .رض الواقعأعلى 

  .ال يستفيد منها
صحيح أن عمليات التكوين والتعلم التنظيمي سواء الفردي أو اجلماعي داخل التنظيم تعترب أساليب ألجل 

الفرق املتعددة  القيام بتطبيق املعرفة إال أن هناك أساليب أخرى يتم االعتماد عليها يف هذا الصدد على غرار
اعتماد مقاييس للسيطرة على املعرفة وكذا التدريب ، مبادرات العمل مقرتحات اخلرب الداخلي، اخلربات الداخلية

  .الفرقي من قبل خرباء متخصصني ومتمرسني
ن عملية استغالل املعرفة وتوظيفها األمر األكثر حيوية يف أمحمود عبد العزيز رفاعي ففي هذا الصدد يري 

ا حتقق شروط املزايا التنافسية للتنظيمإدا كون أن االستغالل األمثل للمعرفة هو السبيل إلبراز وجود ،  رة املعرفة كو
وتعترب العمليات اليت يتم من خالهلا محل املعرفة إىل السوق عن طريق التنظيم من ، التنظيم من الناحية االقتصادية

ا كل من إوبالتايل ف ،ضروريات األداء احلايل واملستقبلي للتنظيم ن إسرتاتيجية االستغالل هذه حتمل بني طيا
  .)36، 2006: حممود عبد العزيز رفاعي( .عمليات االبتكار والتحسني املستمر

 
  يبني مدى امتالك التنظيم لرصيد معريف ومدى االستفادة منه :17 الجدول

 تطويره إلى يسعى كما,معرفي رصيد من يحوزه ما وتفعيل االستفادة نحو فيه تعمل الذي التنظيم يتجه هل رأيك في

درجات  2قيمة كا النسبة املئوية التكرارات 
 القرار مستوى الداللة  احلرية

 االحتماالت
 92.5 37 نعم

 7.5 3 ال )نعم(  دال 0.00 01 28.90

 100 40 المجموع
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إن نتائج اجلدول التايل توضح بصورة كبرية نظرة أفراد العينة للتنظيم الذي يعملون فيه من ناحية امتالكه لرصيد 
من العينة املشمولة بالدراسة رأت بأن هناك فعال خمزون من املعرفة املوجودة يف  %92.5معريف، حيث إن ما نسبته 

يادة هذا املخزون ليصبح أكرب مما كان عليه من قبل قصد مكان عملهم وبأن هناك سعي حثيث يف اجتاه توسيع وز 
  .توظيفه يف خدمة التنظيم

فقط من مفردات العينة ذهبت عكس ذلك فهي ترى بأن التنظيم الذي تنتمي  %7.5يف حني أن هناك نسبة 
ليت كان يعيشها من إليه ال حيوز على أي ثقافة يف اجتاه املعرفة واإلبداع وبأن التنظيم ال يزال يسري بنفس النمط ا

قبل، كما أنه ال يبايل باجلوانب املعرفية بنفس القدر الذي يهتم فيه بتحقيق األرباح املادية ، وبالتايل فهو يهتم 
املتعلق مبدى استفادة العينة  8وهذه اإلجابات تعزز اإلجابات الواردة يف اجلدول رقم . بالكم على حساب الكيف

ا مل تستفد  %15حيث اتضح أن ما نسبته املبحوثة من التكوين من عدمه  من مفردات العينة أجابت بالنفي وبأ
  .إطالقا من أي برنامج أو دورة تكوينية منذ أن التحقت بالعمل يف التنظيم لسبب أو ألخر

إن التكوين يعد من بني اآلليات اليت من خالهلا ميكن للتنظيم مهما كان نطاق ختصصه من رفع قدراته املعرفية 
ذا قدرات أفراده ألنه يعمل على أن تكون املعارف متاحة لكل األفراد بكل سهولة كما أنه يعترب من الوسائل وك

الناجعة اليت ميكن من خالهلا تطوير األداء الفردي واجلماعي، كما أنه ميثل أحد أهم املواطن اليت ميكن من خالهلا 
  .فقل املعرفة خصوصا عملية النقل عن طريق اخلبري

جمموعة من العوائق اليت حتول دون التطبيق األمثل للمعرفة خصوصا يف القطاع سعد عويض الحارثي قدم وقد 
  .)22، 2009: سعد عويض احلارثي( :برز هذه العوائق تتحدد يف النقاط التاليةأاحلكومي و 

  .غياب الرؤية الواضحة واألهداف والغايات احملددة -
  .لقياس األداء الفردي واجلماعي ةغياب املعايري الالزم -
  .ضعف أجهزة الرقابة الداخلية واخلارجية -
  .نقض يف مهارات العاملني -
  .ضعف مهارات القادة اإلداريني يف األجهزة احلكومية -
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  :وميكن للرسم البياين التايل تقدمي املزيد من التوضيح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هل تالحظ بأن هناك فرق بني ما كان عليه التنظيم سابقا وما هو عليه حاليا من ناحية  :السؤال التاسع
  االهتمام باجلوانب املعرفية؟  

إن اهلدف الدافع من وراء طرح هذا السؤال هو حماولة معرفة ورصد أي تغريات داخل التنظيم حمل الدراسة من 
رد اهلامة يف التنظيمات املعاصرة وكذا الوقوف على ما ميكن خالل زيادة أو اخنفاض االهتمام باملعرفة كأحد املوا

  .من خالله توضيح هذه الزيادة أو االخنفاض
ا أفراد العينة املبحوثة متفقة على أن هناك اختالف بني ما كان يعيشه  وقد جاءت اإلجابات اليت أدىل 

ذا  التنظيم سابقا وما يعيشه حاليا من ناحية االهتمام باملعرفة، حيث إن هذا االهتمام قد زاد يف الفرتة األخرية 
اجلانب املهم والذي كان يف جوهرة انعكاس لدخول التنظيم إىل نظام اجلودة الشاملة الذي يقوم على جمموعة من 

ذه اجلوانب من  02ويتضح ذلك جليا يف املادة رقم . املرتكزات وعلى فلسفة تستهدف يف جوهرها االهتمام 
للجودة واليت حتث كل تنظيم على التحسني، التطوير وعلى حسن اختيار تسيري النظام العاملي  املعيار العاملي

إضافة إىل املعيار الرابع كذلك الذي يشري إىل ضرورة قيام تنظيم بالتحسني والتطوير، حيث إن هذا . للجودة
  :املعيار العاملي يلزم كل تنظيم مبجموعة من اخلطوات وهي

  .لياته الالزمة للنظام اإلداري للجودة وتعميمه يف كل أرجائهأن يعرف التنظيم عم  -أ 
  .حتديد العالقات بني كل السريورات  - ب 
  .حتديد املقاييس واملناهج الالزمة للسري الفعال والتحكم يف كل عملية   -ج 
  .ابةضرورة أن يضمن التنظيم لكل عملية املوارد البشرية واملادية وكل املعلومات واملراجع للسري الفعال والرق  -د 
  .مراقبة، قياس، حتليل كل عملية  - ه 
  .تنشيط كل عملية للحصول على النتائج املربجمة والتحسني املستمر لكل عملية  -و 
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یوضح رأي المبحوثین في مدى اتجاه التنظیم ): 17(الرسم البیاني رقم 
نحو االستفادة وتفعیل ما یحوزه من رصید معرفي
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  .التسيري الضروري لكل عملية من طرف التنظيم حسب املعيار العاملي  -ز 
املعيار حيث إن التنظيم العاملي للجودة جعل التحسني والتطوير ضرورة حتمية يف التنظيمات اليت تطبق هذا 

ا ليست خمرية يف إحداث التغيريات املناسبة بل هي مفروضة عليها مبوجب جمموعة من املعايري اليت تفرض عليها  إ
  .ذلك
كما أن هذا االهتمام أيضا قد طهر حسب ما أفادت به عينة الدراسة من خالل التكنولوجيا اليت أصبحت   

حت أكثر حداثة يف بعض اجلوانب ال سيما على مستوى موجودة يف التنظيم حيث تغريت هي األخرى وأصب
اآلالت اليت كانت موجودة يف التنظيم واليت كانت كلها ذات توجه ميكانيكي أما اليوم فقد أصبحت تعتمد على 
اجلانب االلكرتوين مما استدعى حىت التغيري يف نوعية املوارد البشرية اليت ميكنها التعامل مع هذه املستجدات اليت 

ب يف خانة التحسني والتطوير يف معارف التنظيم سواء املعارف الضمنية أو الصرحية مقارنة مبا كان األمر عليه تص
  .يف السابق

ميكن يف هذا الصدد التعرض إىل بعض النماذج الناجحة لبعض التنظيمات اليت حققت قفزة نوعية من خالل 
 سيكوينتيق الناجح إلدارة املعرفة على غرار حالة شركة اعتمادها على تطوير معارفها وكذا اعتمادها على التطب

شخص جاء منهم  18ومن أصل  1993شخصا فقط يف العام  18العاملة يف نظم الكمبيوتر اليت تأسست على يد 
ويعتمد ، موظفا 2500أما اآلن فهي تشغل أكثر من  .من شركة إنتل حيث أن لديهم خلفية عن املبيعات 17

ا تعمل يف بيئة ذات خماطر  نشاط الشركة على االستخدام الكثيف للمعلومات واملهارات إىل جانب املعارف مث أ
كرب كم ممكن أعالية وعوائد مرتفعة وعلى هذا األساس فهي تويل أمهية قصوى لتسجيل وتنظيم وإعادة استخدام 

  .من املعارف املرتاكمة يف خمتلف املشاريع مع العمالء
شرعت يف تطبيق منوذج أويل للتكنولوجيا بغية تسجيل ونقل وإعادة استخدام املعارف  1994خالل العام 

، ليكون ذي عالقة بني الناشر والعميل حيث يدخل الناشرون املعارف يف النظام ليتم استخدامها من قبل العمالء
فيه املسئولون التنفيذيون بإدارة هذه املعارف  ويتوىل أمناء املكتبة فيها تنظيم هذه املعارف يف الوقت الذي يقوم

فقد شهدت تطورا آخر جتسد يف استخدام إدارة املعرفة يف اخلطة  1995أما يف العام  .واإلشراف على مراقبة املكتبة
  .اإلسرتاتيجية والتسويقية

عامل ففي العام قرر رئيس واحللة الثانية تتعلق حبالة البنك الدويل الذي يعترب منظمة متتلكها عدة حكومات يف ال
حيث أن هذا اإلعالن تضمن توجه البنك حنو ، البنك باإلعالن عن كيفية إدارة املعرفة فيه ألجل مواكبة التغيري

وكان اهلدف  .إدارة املعرفة ومشاركتها مع زبائن البنك حول العامل من خالل الطرق املتاحة وعلى رأسها االنرتنت
وبغية الوصول إىل ، ة املعرفة يف قواعد املعرفة اليت تساعد املعنيني يف احلصول عليهامن وراء هذه اخلطوة هو إتاح

  :التطبيق السليم هلذا النموذج عمل البنك على وضع األهداف التالية
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  .تكوين قاعدة معرفة كبرية من خالل نظام إدارة املعرفة -
  .تاجونهإجياد أشرطة ممغنطة تساعد املستخدمني يف العثور على ما حي -
  .إنشاء قاموس خربة -
  .تطوير البيانات واإلحصائيات عن التغريات احلاصلة يف كل دولة -
  .تبادل املعلومات وتوثيق الروابط ما بني املنظمات -
  .التزيد مبساحات حوار تتعلق باألسئلة واإلجابات واحملادثات -
  .تسهيل الوصول إىل املستخدمني خارج املنظمة -

البنك يسعى جادا للعمل يف سبيل إجناح إدارة املعرفة جلعلها طريقة ثابتة ألجل التغيري حنو االستجابة وال يزال 
  .والتكيف مع املتغريات احلاصلة على مستوى البيئة

والشاهد التارخيي األخر الذي ميكن عرضه يف هذا املضمار يتعلق بالتجربة اليابانية الفريدة من نوعها واليت تعد 
ة يف العامل ذلك أن اليابان خرجت صفر اليدين من حرب مدمرة ويتعلق األمر باحلرب العاملية الثانية حبق رائد

إال أن ذلك مل ، واقتصاد منهار اعتمد يف بدايته على اآلالت األمريكية القدمية وعلى بعض اخلرباء األمريكيني
قد ختطت إنتاجية بعض الدول الصناعية ثنيها من حتقيق اجنازات مهمة خالل ثالث عقود حيث أن إنتاجيتها ي

فقد كشفت الدراسة الرائدة  .على غرار بريطانيا وحىت أملانيا مما جعل الكثريين يصفون هذا االجناز باملعجزة اليابانية
ا  كيف تعمل الشركات اليابانية   " الشركات اخلالقة للمعرفة" :اليت محلت عنوان 1991يف العام نوناكا اليت قام 

ن هذه الشركات إحيث  .حة يف إجياد املعرفة اجلديدة وجتسيدها بسرعة يف تكنولوجيا ومنتجات جديدةالناج
فهذه الشركات الناجحة تتميز مبدخل  .اخلالقة للمعرفة هي الشركات اليت أعماهلا الرئيسية هي االبتكار املستمر

كات األخرى املنافسة هلا خصوصا األمريكية يف خالق فعال يف إدارة معرفتها مما يكسبها ميزة كبرية متيزها عن الشر 
  .)427، 2005: جنم عبود جنم( .بيئة أصبحت تتسم بالتغري الدائم

وعلى العموم ميكن تقريب الرؤية حول هذا السؤال وذلك من خالل البيانات اليت يتضمنها اجلدول املوايل 
  .حيث ميكن من خالل نتائجه الرتكيز على وجهيت النظر املختلفتني
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  يبني نظرة أفراد العينة لوجود فرق يف التنظيم بني الراهن و املاضي: 18 الجدول رقم

 المعرفية؟ بالجوانب االهتمام ناحية من حاليا عليه هو وما سابقا التنظيم عليه كان ما بين فرق هناك بان تالحظ هل

درجات  2قيمة كا النسبة املئوية التكرارات 
 احلرية

 القرار الداللةمستوى 

 االحتماالت
 85.0 34 نعم

 15.0 6 ال )نعم(  دال 0.00 01 19.60

 100 40 المجموع

  
ما ميكن الوقوف عليه من خالل نتائج اجلدول التايل واملتعلقة برؤية اإلطارات املبحوثة لزيادة اهتمام التنظيم 

من العينة املبحوثة ترى بأن هناك فرق بني ما كان  %85باجلوانب املعرفية بني املاضي والراهن يثبت أن ما نسبته 
وقد اختلفت دالالت هذا  أكثر من ثالث أرباع العينة املبحوثةعليه التنظيم سابقا وبني ما هو عليه اليوم أي ما 

ا ضرورة حتمية جاءت كاستجابة حتمية لتطبيق التنظيم ملعايري اجلودة  االهتمام بني اإلطارات فمنهم من يرى بأ
 تفرض نفسها، كما أن هناك من ربط هذا االهتمام بالتغريات احلاصلة يف تالعاملية وما جاءت به من التزاما

مستوى التكنولوجيات احلديثة اليت دخلت التنظيم وعلى رأسها تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وأيضا التحول 
يف اآلالت واملعدات اليت يستخدمها التنظيم حيث كانت تركز على اجلانب امليكانيكي مث جاء الدور على اجلانب 

  .االلكرتوين
ن التنظيم ال زال يراوح مكانه وأنه مل يطور على اإلطالق من من اإلطارات ترى بأ %15يف حني إن ما نسبته 

اجلوانب املعرفية ويبدو أن هذه الرؤية قد ترتبط بصورة كبرية باإلطارات الوافدة للتنظيم منذ مدة قصرية وبالتايل ال 
ا مل تواكب الصورة اليت كان عليها التنظيم من قبل كما أن ا لتغيري ال يكون ميكنها أن تالحظ هذه التغريات أل

  .هكذا بصورة مفاجئة
وعلى الرغم من هذه النسبة األخرية إال أن هناك فعال حركية يف التنظيم ميكن أن تقرأ يف ضوء زيادة نسبة 
ا  اإلطارات ذات الشهادات اجلامعية إضافة إىل التكنولوجيا اليت أصبح التنظيم يوظفها رغم النقائص املوجودة كو

معدالت عالية ميكن من خالهلا للتنظيم أم يصل إىل مستويات عالية، كما أن هذه احلركية ال زالت مل تصل إىل 
أيضا يربزها دخول التنظيم حمل إىل الدراسة إىل عامل اجلودة وما يتطلبه من ضرورة تطبيق الكثري من املعايري اليت 

  .دف إىل التحسني والتطوير
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  :خالل الرسم البياين التايل وميكن زيادة توضيح اإلجابات املقدمة من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هل تالحظ بأن هناك فرق بني ما كان عليه التنظيم سابقا وما هو عليه حاليا من ناحية  :السؤال العاشر
  االهتمام باجلوانب املعرفية؟ 

والتحسني إن اهلدف من وراء طرح هذا السؤال هو حماولة معرفة ما إذا كان التنظيم حمل الدراسة يهتم بالتطوير 
للجوانب املعرفية يف كافة وحداته أم أنه يهتم بوحدات على حساب األخرى ال سيما تلك اليت تقوم بعملية 
ا وحدات حتقق دخال للتنظيم على خالف الوحدات األخرى غري املنتجة واليت ال تقوم بعملية اإلنتاج  اإلنتاج كو

ا مستهلكة فقط وبالتايل   . ال حتظ بنفس األمهيةوبالتايل ينظر إليها على أ
وما ميكن استخالصه من إجابات إطارات التنظيم حمل الدراسة أن هناك فعال تفاوت يف االهتمام برتقية 
وحتسني اجلوانب املعرفية يف الوحدات املختلفة للتنظيم حيث إن الوحدات اإلنتاجية هي اليت حتظى بالرعاية 

األخرى، األمر الذي قد يؤثر يف املستقبل القريب على األداء واالهتمام يف هذا اجلانب على حساب الوحدات 
  .التنظيمي وعلى األداء املعريف هو اآلخر

إن هذا التفاوت ميكن فهمه يف ضوء غياب رؤية إسرتاتيجية للتنظيم يف جانب االهتمام باملعرفة حيث إنه 
عواقب سلبية حيث ال ميكن للتنظيم  يسعى إىل خلق التفوق املعريف يف وحات دون غريها وهو أمر قد يفضي إىل

  .أن يسري بوترية واحدة وميكن أن يصاب التنظيم برمته خبلل نتيجة هذا التفاوت
كما أن هذا التشجيع الذي مينحه التنظيم لوحدات على حساب األخرى سيشكل ال حمالة مثبطا لدى أفراد   

م املعرفية وجعلها يف خدمة بقية الوحدات األخرى يف سبيل بذل املزيد من اجلهود ألجل حتس ني ورفع قدرا
ا يف شكل معرفة صرحية وأن تبقى  تنظيمهم، كما جتعلهم جد حرصني على أن ال خترج هذه املعارف اليت ميتلكو
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یوضح رأي المبحوثین في مدى وجود فرق بین ): 18(الرسم البیاني رقم 
ما كان علیھ التنظیم سابقا وما ھو علیھ حالیا من ناحیة االھتمام بالجوانب 

المعرفیة
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فقط على مستواهم الشخصي كي ال يستفيد منها بقية األفراد يف نفس الوحدة أو يف الوحدات األخرى املوجودة 
  .على مستوى التنظيم

كما أن اإلجابات املختلفة اليت طرحت من قبل إطارات التنظيم ركزت على نقطة مهمة للغاية وهي تتعلق   
مبسألة مركزية املعرفة لدى املديرية العامة حيث إنه يتم طرح عملية معينة على مستوى الوحدات مع جلان عمل 

لتحسينات املناسبة اليت ستكون حمل اهتمام تقوم بإعطاء التقارير للجهات املركزية اليت تقوم بدورها بتقرير ا
وهذا األمر يعزز ما مت التطرق إليه سابقا من أن هناك عائق أساسي حيول دون الرقي مبستوى املعرفة إىل . مستقبال

ما هو أمثل داخل التنظيم ويتعلق األمر باهليكل التنظيمي التقليدي الذي ال زال ساري املفعول به حيث ما زال 
ركز على اهليكل التنظيمي اهلرمي الذي يبقى أنه من بني أهم ما يقوم عليه هو قضية املركزية الزائدة عن التنظيم ي

  .اللزوم واليت تؤدي إىل قتل كل حماوالت اإلبداع واالبتكار داخل التنظيم
دا من خالل ما إن مثل هذا الطرح يقود إىل تسليط املزيد من الضوء على املدخل الياباين يف إدارة املعرفة وحتدي

ن املعرفة أن نوناكا يرى بإفحسب هذا املدخل ف، نوناكاالذي جاء مع دراسة رائد إدارة املعرفة با يعرف مبفهوم 
نه يف دراسة أواليت ترتجم من اللغة اليابانية لتعين مكان غري  Baقرينة الفضاء املتقاسم الذي يعطيه نوناكا مفهوم با 

ا معىن آخر وهم الفضاء املتقاسم بكل ما يعنيه املصطلح من عالقات منبثقة بني األفراد أو خمتلف  صاحبها أراد 
  .فرق العمل أو حىت الشركة وبيئتها

تتعدد فيه املستويات وتتدرج وتكون على درجة من  Baن مفهوم الفضاء املتقاسم إوحسب هذه الدراسة ف
الفرد عند عمله بالشركة يكون مطوقا مبا هو  نإحيث  .أعلى وهي الفضاء املتقاسم األعلى Ba الرتابط لتشكل

ن بيئة السوق أو ، جل الفرق العاملة فيهاأمن  Baن الشركة نفسه هي الفضاء املتقاسم أو ، مجاعي ليكون الفريق
ا . جل الشركةأمن  Baهي الفضاء املتقاسم  وميكن احلكم على فعالية الشركة يف إنشائها للمعرفة من خالل قدر

املتصاعدة واليت تبدأ من إنشاء املعرفة بصورة فردية مث إىل الفريق مث إىل  باعلى حتقيق هذه املستويات الثالث من 
  .)435، 2005: جنم عبود جنم( .الشركة ككل

اجلدول التايل الوقوف على اإلجابات اليت قدمتها العينة املبحوثة حول  وميكن من خالل النتائج اليت يتضمنها
  :نفس درجة االهتمام من عدمها وذلك من خالل اجلدول التايل
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  يبني مدى االهتمام باملعرفة يف مجيع وحدات التنظيم: 19 الجدول رقم

 نهأ أو إليه تنتمي الذي التنظيم وحدات كل في يوجد للتنظيم الجديدة الموارد كأحد بالمعرفة االهتمام هل اعتقادك في
 غيرها؟ دون وحدات في موجود

درجات  2قيمة كا النسبة املئوية التكرارات 
 القرار مستوى الداللة احلرية

  االحتماالت
 

 7.5 3 نعم

 92.5 37 ال )ال(  دال 0.00 01 28.90

 100 40 المجموع

 
من العينة املشمولة بالدراسة ترى بأن  %92.5ويتضح من خالل النتائج الواردة يف اجلدول أعاله أن ما نسبته 

هناك تفاوت من ناحية االهتمام باملعرفة داخل التنظيم حمل الدراسة حيث إن هناك وحدات حتظى بأمهية بالغة 
الوحدات اإلنتاجية يف حني تغيب على الوحدات على حساب وحدات أخرى، وتنحصر هذه األمهية حتديدا لدى 

األخرى، وهذا التفاوت حسب أفراد العينة يتضح يف عدة جوانب أمهها عدم استفادة الوحدات من نفس 
التكنولوجيا املستخدمة يف وحدات أخرى، إضافة إىل نوعية التكوين الذي يتم تقدميه لبعض الوحدات أيضا دون 

  .األخرىأن يتم تعميمه على الوحدات 
فقط هي اإلجابات اليت رأت بأن هناك تساوي يف االهتمام باملعرفة بني  %7.5يف مقابل ذلك فان ما نسبته  

ا ترى بأن كل الوحدات تسعى إىل حتقيق هدف واحد  خمتلف الوحدات التنظيمية داخل التنظيم حمل الدراسة أل
املقدمة مبا يف  تة االهتمام ومن ناحية اإلمكانياداخل التنظيم وبأنه ال توجد وحدة مضلة على أخرى من ناحي

ذلك اإلمكانيات اليت تساعد األفراد على رفع أدائهم املعريف يف حدود ما هو متاح لدى التنظيم بطبيعة احلال 
  .وبأن كل اإلمكانيات توضع حتت تصرف اجلميع دون إقصاء أو متييز

حيث أن أفضل األساليب إلدارة املعرفة جيب ، فة أكثرهناك قاعدة مفادها أن احلصول على املعرفة يولد معر 
ال تقوم شركة ، أن تؤكد مسامهة اجلميع بدون استثناء وهي شركة متخصصة يف  روزبالث انترناشونالففي هذا ا

اخلدمات املرتبطة بالسياحة بعقد ما يعرف باالجتماع املفتوح الذي ميكن ألي شخص أن حيضره وحيضر غريه من 
ت حيث يتم اإلعالن عن االجتماعات بصورة يومية بغية تسهيل الشراكة السريعة للمعرفة وإعطاء املزيد االجتماعا

  .من االهتمام إلدارة املعرفة واألفكار عرب األقسام املختلفة للشركة
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ة وهي شركة تعمل على استشارات املوارد البشرية متارس هي األخرى إدارة املعرفة بطريق هيوتكما أن شركة 
ا املؤمترات وذلك تفاديا  ا منضدة مستديرة يف كل غرفة من الغرف اليت تعقد  واقعية وفاعلة حيث تتواجد 

، كما أن الشركة ال حتتوي كذلك على ما يعرف باملكاتب املتميزة،  جللوس أي كان بطريقة جتعله يتسيد املناقشات
ا ألقاب إدارية معينة ألي شخص من دخول قاعدة البيانات كما يشارك وهو األمر الذي يسمح ، وال توجد 

  .اجلميع ما يعرفونه عرب مجيع املمارسات ويف املكتب أو املناطق اجلغرافية األخرى
  :ومن خالل الرسم البياين التايل ميكن توضيح الرؤية أكثر
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بالمعرفة في كل وحدات التنظیم 
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  :نتائج الدراسة: ثالثا
للنتائج اليت مت التوصل إليها من خالل العرض النظري وحماولة تسعى الدراسة من خالل هذا اجلزء املخصص 

رصده من الناحية امليدانية، حيث ميكن أن نستعرض يف البداية النتائج املرتبطة بالدراسات السابقة، مث النتائج يف 
ا الدراسة من تطرقها  ضوء الفرضيات اليت انطلقت منها الدراسة، باإلضافة إىل النتائج العامة اليت خرجت 

حيث ميكن التطرق إىل هذه النتائج من . ملوضوع إدارة املعرفة ودوره يف الرفع من أداء التنظيم الصناعي اجلزائري
  :خالل النقاط التالية

  :النتائج في ضوء الدراسات السابقة -1
التنظيم الصناعي اجلزائري من خالل الدراسة الراهنة اليت سعت إىل حماولة ربط إدارة املعرفة مبتغري األداء داخل 

فهي على خالف الدراسات السابقة اليت حاولت االهتمام باملوضوع ذاته ولكن برؤية فيها نوع من التجديد 
باعتبار خصوصية التنظيم الذي أجريت فيه والبيئة اليت يوجد فيها هذا التنظيم حيث أن الدراسات اليت سلطت 

لفة عن التنظيم حمل الدراسة، كما أن طبيعة النتائج اليت مت التوصل إليها الضوء على املوضوع عاجلته يف بيئات خمت
  .ختتلف يف بعض أطوارها عن النتائج اليت وصلت إليها الدراسات السابقة

إن نتائج هذه الدراسة تقع يف حقل علم االجتماع التنظيمي مقارنة مبختلف الدراسات اليت مت عرضها سابقا 
بعد االقتصادي حيث أن نتائج هذه الدراسات تستجيب متاما ملوضوع الدراسة يف علم واليت ركزت كثريا على ال

االقتصاد الذي يقوم برتكيز جهوده على الظاهرة املادية فقط دون أن حياول معرفة االرتباطات اليت توجد مع غريها 
يط باملوضوع من من الظواهر األخرى، عكس البحث يف علم االجتماع الذي يسعى إىل البحث يف كل ما حي

  .خمتلف جوانبه ألجل معرفة كل ارتباطاته مع األجزاء األخرى
ا منظومة املعارف يف األمم املتحدة من أكما  نه يوجد تقارب كبري بني الدراسة الراهنة والدراسة اليت قامت 

ن إوظفني حيث ا قد جعلت الغاية من إدارة املعرفة هي حتسني األداء بالنسبة للتنظيمات وأيضا املإحيث 
التنظيمات تغض الطرف عن النهج احلايل غري املنظم إزاء إدارة املعرفة اليت ميكن اعتبارها عامال مهما من العوامل 

كما ترى يف إدارة املعرفة كذلك أداة ميكن أن تيسر وتعزز تغيري الثقافة ،  اليت تدفع إىل حتسني أداء التنظيمات
األمر الذي يسهم يف ، فاملعارف تزداد بشكل مطرد يف حال تبادهلا، تكار لديهان تعجل االبأو ، اإلدارية السائدة

  . حتسني أداء التنظيمات املختلفة
  :النتائج في ضوء فرضيات الدراسة -2

من خالل هذا اجلزء من الدراسة يتم الوقوف على صحة الفرضيات اليت تقوم عليها من عدمها، حيث أن 
مؤقت قد يثبت كما قد ال يصلح ألن يفسر املوضوع املراد دراسته بعد اختباره الفرضية تبقى عبارة عن تفسري 

بصورة ميدانية، وكون أن موضوع الدراسة احلايل انطلق من حماولة البحث يف دور إدارة املعرفة يف الرفع من أداء 
علمة والية سطيف فقد التنظيم الصناعي اجلزائري وحتديدا باملؤسسة الوطنية لصنع أجهزة القياس واملراقبة بال
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حيث إن الدراسة يف جانبها امليداين قد أثبتت حتقق الفرضية العامة . استعانت بفرضية عامة وفرضيتان فرعيتان
  .إلدارة املعرفة دور يف الرفع من أداء التنظيم الصناعي اجلزائري :اليت مفادها

التنظيم الصناعي حيث أن هلا انعكاس كبري على إذ أن هناك فعال دور تلعبه إدارة املعرفة يف الرفع من أداء 
ا تعمل على حتسينه وتطويره مث على اإلجراءات املتعلقة بالعمل وسريه داخل التنظيم   .املنتج كو

أما فيما يتعلق بالفرضية الفرعية األوىل واليت مفادها أن الفهم اجليد ملفهوم إدارة املعرفة يسهم هو األخر يف 
األخرى قد حتققت حيث أن هناك غموض ال زال يكتنف مفهوم إدارة املعرفة لدى إطارات زيادة األداء فهي 

م يقرون بأن املفهوم بالنسبة هلم ال زال جديدا وبالتايل فتطبيق إدارة املعرفة داخل  التنظيم والدليل على هذا هو أ
من املزايا اليت ميكن أن توفرها إدارة  التنظيم تنتظره خطوات وجمهودات كبرية ألجل الوصول إىل حتقيقه واالستفادة

  .املعرفة يف الرفع من حجم األداء
اإلمكانيات احلالية للتنظيمات الصناعية اجلزائرية تعرقل : وخبصوص الفرضية الفرعية الثانية اليت كان مفادها

زالت تعاين من انتشار التطبيق اجليد إلدارة املعرفة فقد تبني صحتها هي األخرى حيث أن التنظيمات اجلزائرية ال 
اهلياكل التنظيمية التقليدية إضافة إىل غياب البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تعد الدعامة 
الرئيسية لقيام إدارة املعرفة، عالوة على أن الثقافة املستشرية يف التنظيم ال زالت تركز على احلوافز املادية فقط يف 

  .البتكار يف املواقع اإلنتاجية فقطتشجيع اإلبداع وا
  :ئج العامة للدراسةاالنت -3

من خالل هذه النقطة يتم التطرق إىل النتائج العامة اليت كشفت عنها هذه الدراسة من خالل عرض خمتلف 
          :اجلوانب النظرية للموضوع والعمل على التحقق منها ميدانيا حيث ميكن التأكيد على جمموعة النتائج التالية

خبصوص تكنولوجيا املعلومات اليت تعد أحد أهم الدعامات األساسية اليت تقوم عليها إدارة املعرفة فإن التنظيم 
ا تبقى غري كافية وال تفي بالغرض  الصناعي اجلزائري مل يقم بعد ببناء بنية حتتية صلبة هلذه التكنولوجيات حيث أ

التنظيم قد وصل إىل مرحلة تطبيق إدارة املعرفة، كما أن إدارة املعرفة ال  املطلوب، ألن االنرتنت وحدها ال تعين أن
تعين بأي حال من األحوال اإلدارة االلكرتونية حيث إن كل منهما يقوم على جمموعة من املقومات، فاإلدارة 

ة واحدة من النقاط االلكرتونية تسعى جلعل كل األعمال تتم عن طريق التقنية عكس إدارة املعرفة اليت جتعل التقني
   .اليت تنطلق منها يف اجتاه اإلبداع

بالنسبة ملستوى فهم مفهوم إدارة املعرفة فإنه ال يزال يف املهد حيث أن املوضوع ليس متداوال على النحو 
ذه املواضيع خصوصا يف وقتنا الراهن الذي  األمثل خصوصا لدى فئة اإلطارات اليت يفرتض أن تكون ملمة 

لة احلصول على املعلومات بعد االنتشار الواسع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأيضا يف ظل يتميز بسهو 
ا أكثر العلوم تطورا  التطور الكبري الذي حققه الفكر اإلداري والتنظيمي وهو ما جعل أحد علماء اإلدارة يرى بأ

بغريها من العلوم يف املدة الزمنية القصرية اليت حيث أن تاريخ العلم يشري بأن اإلدارة قد عرفت تقدما كبريا مقارنة 
  .ظهر فيها هذا العلم
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ميكن من خالل هذه الدراسة الوقوف على حقيقة مهمة مفادها أن هناك التقاء كبري بني إدارة املعرفة وبني 
اليت تلزم  يف الكثري من اجلوانب حيث إن هناك الكثري من املعايري 1009/2008املعيار العاملي للجودة ال سيما 

التنظيمات بضرورة إدخال التحسينات املناسبة اليت تدخل يف إطار  هذا املعيار العاملي حيث أن من جمموع هذه 
التحسينات املطلوبة ضرورة التخلي عن اهليكل التنظيمي التقليدي واستبداله باخلرائط التنظيمية واليت تالءم أيضا 

ناية بتوفري املوارد البشرية القادرة على اجناز العمليات بكفاءة فائقة وهو ما قيام إدارة املعرفة، وكذلك يف ضرورة الع
  .حتتاج إليه أيضا إدارة املعرفة ألجل التفعيل يف أي تنظيم

لقد أفادت هذه الدراسة أن املعرفة وخمتلف العمليات اليت تقوم عليها إدارة املعرفة ترتبط بصورة كبرية حسب 
تكوين الذي يعترب هو املقياس الوحيد الذي ميكن من خالله اإلطالل على كل القضايا العينة املبحوثة جبانب ال

ا يف التنظيم  ألنه يفرتض أن يكون اهلدف منه هو زيادة املعرفة داخل التنظيم إضافة  اليت تطرح حول املعرفة وإدار
  .إىل حماولة الرفع كذلك يف األداء

ن هناك فعال دور إجيايب تلعبه إدارة املعرفة يف حال تطبيقها بصورة كما أثبتت الدراسة امليدانية أيضا على أ
ا  فعالة يف التنظيمات على الرفع من أداء هذه التنظيمات سواء على اجلانب الفردي أو اجلماعي حيث إ

اليت  تستهدف إىل  تطوير املنتج وحتسينه وفق ما يطلبه الزبون، إضافة إىل العمل على تطوير اإلجراءات املختلفة
  .حتكم العمل مبا يف ذلك العملية اإلدارية

إن ثقافة املعرفة يف التنظيمات اجلزائرية تفهم فقط من خالل تقدمي احلوافز املادية فقط على الوحدات اإلنتاجية 
وحدها دون أن يكون هناك تعميم هلذه االمتيازات وذلك تشجيعا للمعرفة وغرسها لدى أفراد التنظيم لتصبح من 

   .املهمة اليت ميتلكهاالقيم 
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  :خالصة
تطرقت الدراسة من خالل هذا الفصل لعرض البيانات امليدانية وحماولة حتليل هذه البيانات مبا خيدم موضوع 

مت التحصل عليها من املؤسسة واليت ترتبط بالظاهرة املدروسة الدراسة وقد استعانت يف ذلك مبختلف الوثائق اليت 
وترتبط بأسئلة املقابلة اليت مت التعامل فيها مع عينة مكونة من إطارات قسم الكهرباء باملؤسسة الوطنية لصنع 

  .أجهزة القياس واملراقبة بالعلمة
هذه النتائج بني النتائج يف ضوء  كما تطرق الفصل إىل عرض خمتلف النتائج املرتبطة باملوضوع وقد توزعت

الدراسات السابقة اليت مت عرضها يف اجلانب النظري للدراسة، مث التعرض للنتائج يف ضوء الفرضيات اليت استعانت 
ا الدراسات واليت سعت الختبارها ميدانيا، كما مت عرض النتائج العامة للدراسة واليت تسعى من خالهلا إىل 

ا اإلجابة على األهداف   .املرتبطة 
ويبقى موضوع إدارة املعرفة ال سيما من ناحية ارتباطه باألداء داخل التنظيم يف حاجة إىل مزيد الدراسات نظرا 
حلداثته من وملا ستأيت به الدراسات الالحقة خبصوص األداء املعريف الذي جيب أن توىل له أمهية كبرية نظرا للقصور 

 .ناولتهالكبري املرتبط بالدراسات اليت ت
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  :خاتمة

والبحوث العلمية واألكادميية، داخل التنظيمات  ال يزال موضوع إدارة املعرفة يف حاجة إىل املزيد من الدراسات
داخل املؤسسات اجلزائرية، حيث يعترب اهتمام املعنيني به ال يزال يف بدايته األوىل ألجل كشف العربية وباخلصوص 

  .احلقائق واملشكالت اليت يطرحها هذا التوجه اهلام يف التسيري احلديث

لكن ما يالحظ يف واقعنا املعيش، هو وجود جوانب يف هذا املوضوع ال زالت حتتاج إىل حبث مستفيض، 
كن معه حتول كل متطلب من متطلباته إىل موضوع قابل للدراسة، كون الدراسات املتوفرة حاليا، الشيء الذي مي

  . ركزت على عموميات هذا املوضوع دون التعمق يف التحليل وإعطاء البدائل

هذه الدراسات املتوفرة إىل اآلن، على  عدم التجانس الذي يطبع واقع مؤسساتنا  - من جهة أخرى–كما ركزت 
ا، أو على صعيد التكنولوجيات املتاحة االقت صادية أو االجتماعية، سواء على صعيد املوارد البشرية املوجودة 

ا هذه املؤسسات   .لديها، أو على مستوى ما حتوزه من ثقافة تنظيمية نوعية اهلياكل التنظيمية اليت تسري 

أفاقا جديدة للتناول العلمي والفكري  كما أن احلديث عن إدارة املعرفة باملفهوم احلديث، سيفتح بال شك
مبفهومه الواسع، مما يعين العمل على عدم احتكاره من طرف ختصصات علمية دون أخرى، كون هذا املوضوع 
بإمكانه أن يشكل مادة مهمة وجدية للدراسة العلمية املتخصصة اليت تتقاطع فيه كل التخصصات العلمية؛ 

  .لتقنية األخرىاالجتماعية منها وحىت الدقيقة أو ا

عىن بدراسة البعد النفسي للموضوع   )علم النفس العمل بالتحديد(فال جيب إغفال مثال؛ ختصص علم النفس  ُ الذي ي
كونه يتعلق بأفراد قد تكون هلم الرغبة يف االنطواء على الذات مما يعيق التدفق السليم للمعرفة وغريها من القضايا 

  .ذات الصلة حيث إنه وحتت أي مربر قد يرفض األفراد التعامل مع بعضهم البعض العتبارات شخصية أو معنوية

ا ينطبق متاما على البعد السسيولوجي الذي يتعني على املهتمني الرتكيز عليه عند دراستهم إلدارة وهذا أيضا م
املعرف داخل التنظيمات أو املؤسسات االقتصادية واالجتماعية، إذ ال بد أن يكون هو اآلخر من االهتمامات 

  .بامتياز البارزة  لدى الباحثني السوسيولوجيني، كون املعرفة هلا خاصية اجتماعية

كما يتعني كذلك االهتمام بالبعد االتصايل كونه يبحث يف أهم املقومات االتصالية اليت يفرزها املوضوع، دون 
  .إغفال البعد املعلومايت الذي يعد خطوة أساسية يف التأسيس هلذا املوضوع
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انية قصد صرب أغوار هذا أما على املستوى امليداين، فإن دراسة إدارة املعرفة حباجة إىل مقاربات أخرى ميد
ا الكشف عن نتائج أخرى جديدة  املوضوع اهلام، حيث ميكن القيام بعديد الدراسات امليدانية اليت من شا

  . ومتغريات خمتلفة مل تكن معروفة من قبل

فيمكن مثال؛ إجراء املقارنة بني القطاع العام والقطاع اخلاص على مستوى تطبيق إدارة املعرفة، مبعىن البحث 
بني  -من جهة أخرى–كما ميكن أن نقارن .عن أي من القطاعني أكثر اهتماما مبوضوع إدارة املعرفة داخل املؤسسة؟

خمتلفة من حيث طبيعة النشاط الذي تقوم به، كما ولكنها تكون  -اخلاص أو العمومي–تنظيمات من نفس القطاع 
ميكن تسليط الضوء على فئات عاملة يف حقل املعرفة داخل التنظيم، فيمكن أن ترتبط الدراسات املستقبلية 
باعتبارهم يتحملون مسؤوليات كبرية يف حتريك عجلة املعرفة، كما ميكن ختصيص بعض الدراسات لعمال املعرفة 

  أكثرت من حرف كما؟؟؟. خرى اليت تعمل يف هذا احلقلأو بقية الفئات األ

إن التنظيمات اجلزائرية املختلفة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بضرورة مراجعة اآلليات اليت تسري عليها 
 إذ عليها مبراجعة جوانبها اهليكلية والثقافية وحىت. وحتكمها، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل اجلاد مع هذا املوضوع

  .نوعية املوارد البشرية اليت تعتمد عليها عملية اإلدارة والتسيري

كما جيب عليها البحث عن كيفية تصحيح أوضاعها مع التكنولوجيات احلديثة، وذلك بإعادة النظر يف بنيتها 
  .التحتية اليت تتوفر عليها من هذه التكنولوجيات

ألمهية وحنن نناقش هذا املوضوع، واليت تتعلق ومن هذا املنطلق، ميكن أن نقف عند بعض القضايا ذات ا
بالتطبيق الفعال إلدارة املعرفة داخل املؤسسات الوطنية اجلزائرية اليت ال زالت تنتظرها الكثري من التحديات اهلامة 

  :اليت تتمثل يف

د من املزايا اليت توفرها اجلزائرية إذا ما أرادت أن تستفي -وغري الصناعية كذلك–ينبغي أوال على التنظيمات الصناعية  -
هلا إدارة املعرفة، من االستثمار احلقيقي واجلدي يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات، وأن تعمل على تطوير هذه 
البنية مبا يتماشى مع مقتضيات العصر ومقتضيات املرحلة الراهنة، حيث أننا نعيش مرحلة يتسارع فيها تطور هذه 

األمر حيتاج إىل إرادة سياسية قوية، كما حيتاج إىل ضرورة استشعار التقارير املختلفة اليت تؤكد وهذا . التكنولوجيات
ذه التكنولوجيات على مستوى الدولة برمتها وليس على مستوى التنظيم  أن هناك فعال نقص فادح يف ما يتعلق 

  هذه الفقرة جيدة. الواحد
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حمددة  سة بضرورة االهتمام أكثر بتطوير أو على األقل حتديد مقاييمث أن التنظيمات الصناعية اجلزائرية مطالب -
لألداء املعريف، ألن الدخول إىل عامل إدارة املعرفة، يتطلب ضرورة مواكبة هذه املرحلة اهلامة، حيث ال يعقل أن يتم 

فقياس األداء . حلة الراهنةقياس املعرفة واألداء املعريف باملعايري التقليدية اليت ال تتناسب مع طبيعة وخصوصية املر 
  .املعريف، جيب أن يتطور بنفس النهج الذي تطور به الفكر اإلداري والتنظيمي

كما أنه يف مقام أخر، تصبح احلاجة ملحة إىل االهتمام باجلوانب الثقافية داخل التنظيمات الصناعية اجلزائرية 
يئة األرضي ة املناسبة لالنتقال الذي تشهده هذه التنظيمات اليت عادة ما تعاين من صدمة ثقافية نتيجة عدم 

زات قوية ا يف الكثري من األحيان  فإدارة املعرفة تتطلب ثقافة تعتمد على تشجيع املبادرة واإلبداع . والذي أصا
والبحث واالكتشاف ألجل بلوغ مرحلة إنتاج املعرفة كبديل عن ثقافة االستهالك لكل شيء مبا يف ذلك املعرفة، 

التشجيع ال جيب أن يرتبط بوحدات دون غريها، ألن ذلك سيثين من عزمية الوحدات األخرى وال جيعلها  وكذا
  مجيلة هذه الفقرة أيضا. تنخرط يف أي مشروع يستهدف تطوير املعرفة فيها

ومن بني النقاط األخرى اليت ال جيب إغفاهلا يف هذا الصدد، هي تلك باهلياكل التنظيمية املوجودة يف 
نظيمات اجلزائرية واليت ال يعرف حلد اآلن الزمن الذي ستتغري فيه هذه اهلياكل، وتتخلص من الرتابة والروتني الت

الذي جعلها جامدة ال تتحرك إطالقا نتيجة عدم االهتمام بتطويرها وختليصها من القوالب اجلامدة اليت تقضي 
لتنظيمية اليت تسهل العمليات املرتبطة بإدارة على كل حماوالت التطوير واإلبداع وذلك على خالف اخلرائط ا

  جيد. املعرفة وتسمح بتدفق املعارف دومنا حواجز أو عوائق متنع هذه احلركية

كما أنه من املهم جدا أن تعمل هذه التنظيمات على تطوير إمكانيات مواردها البشرية ألجل إن تكون قادرة 
مكانيات ال ميكن تطويرها عن طريق التكوين وحده، بل عن طريق على التعامل األمثل مع إدارة املعرفة، وهذه اإل

انتهاج سياسة التعلم التنظيمي، وأن يصبح التنظيم ورشة مفتوحة على التعليم املستمر مدى احلياة وليس جمرد 
فة فالتنظيمات العصرية أصبحت تعتمد بصورة كبرية على التعلم التنظيمي وكذلك على املعر . برنامج تكويين واحد

  .التنظيمية

وأخريا فإن عملية تطوير املعرفة داخل التنظيم ال جيب أن تكون ظرفية ويف أوقات حمددة فقط، بل جيب أن 
تكون ذات بعد اسرتاتيجي ودائم، حيث جيب أن تكون هدفا بالنسبة للتنظيم، ألن هذا جيعلها ذات أمهية قصوى 

ا كوسيلة فقط ألن هذا يفقدها بعدها   .االسرتاتيجي بدل االهتمام 
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يف ختام هذه الدراسة، أشري إىل أن موضوع إدارة املعرفة، هو فعال موضوعا حديثا جدا، وأمهيته تكمن يف 
تم به جنيها، سواء على املدى القريب أو املتوسط أو البعيد   .النتائج اليت ميكن ملختلف املؤسسات اليت 

ذا املوضوع إلثرائه عن طريق البحث النظري وامليداين ومهم جدا أيضا، دعوة الزمالء الباحثني للتقرب من ه
   .اجلاد، ألن دراسات حمدودة باملكان والزمان، تبقى قاصرة وال ميكنها إعطاؤه حقه
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  :البيانات العامة
 ذكر        أنثى:      اجلنس  
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 نعم              ال:       التكوين  
 ما نوع التكوين:.......................................................................................................................... 
  
لقد أصبح مفهوم إدارة املعرفة يف املنظمات من خالل سعيها للتحكم يف رصيد املعرفة داخلها من املفاهيم  -1

  اليت تطرح نفسها كنهج جديد يف اإلدارة، فما هي رؤيتك للمفهوم؟
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

كيف يكون ذلك .املعرفة اليوم اليت حيوز عليها الفرد داخل التنظيم واحدة من مفاتيح النجاح يف أداء العمل -2
  يف اعتقادك؟

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  

ا دورا تلعب التكنولوجيا اليوم خصوصا تكنولوجيا املعلومات وذلك كن خالل خم -3 ا ومعدا تلف أجهز
  أساسيا يف التعامل مع املعرفة، فهل لنا أن نطلع على ما هو متاح منها عندكم؟ وفيما يتم استخدامها؟

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  

ناحية هناك اختالف بني املوارد البشرية اليت كانت حتتاج إليها املنظمات سابقا، وبني ما حتتاجه حاضرا من  -4
 فكيف ميكن أن تقيم هذه النقطة؟. املواصفات اليت جيب أن تتوفر فيها

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  
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لقد بدا مفهوم اهليكل التنظيمي يف املنظمات املعاصرة خيفت والذي كان يتسم باجلمود، وذلك على  -5
ا تتميز بامل رونة واملساعدة على نقل املعلومات واملعارف بني حساب اخلرائط التنظيمية مبختلف أشكاهلا حيث أ

  املوظفني داخل التنظيم، وبني العمالء من جهة أخرى، فأين يتجسد ذلك يف تنظيمكم؟ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  

ار كل تنظيم يسعى لتكوين ثقافة تنظيمية خاصة به، وهي ترتبط اليوم بصورة كبرية بثقافة تشجيع االبتك -6
  واإلبداع وتطوير وإنتاج املعرفة، فأين تظهر يف تنظيمكم؟

....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

ال شك أنه وبالنظر إىل ما ناقشناه حول إدارة املعرفة فإن هلذه األخرية انعكاس على أداءك، وأداء املوظفني  -7
  فكيف ميكن تلمس ذلك؟    . معك

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  

يف رأيك هل يتجه التنظيم الذي تعمل فيه حنو االستفادة وتفعيل ما حيوزه من رصيد معريف، كما يسعى إىل  -8
  تطويره؟     

....................................................................................................................................................
............................................................................................................................  

هل تالحظ بأن هناك فرق بني ما كان عليه التنظيم سابقا وما هو عليه حاليا من ناحية االهتمام باجلوانب  -9
 املعرفية؟

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................     

يف اعتقادك هل االهتمام باملعرفة كأحد املوارد اجلديدة للتنظيم يوجد يف كل وحدات التنظيم الذي تنتمي  -10
  إليه أو أنه موجود يف وحدات دون غريها؟    

....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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  دور إدارة المعرفة في الرفع من أداء التنظيم الصناعي الجزائري
Le rôle de la gestion de connaissance dans  L’amélioration de 
La performance des organisations industrielles de L’Algérie.  

 
  :الملخص

تسعى هذه الدراسة إىل البحث عن خمتلف املقاربات النظرية املتعلقة بالبحث يف حقل جديد من حقول 
اإلدارة الذي ظهر بفعل التنامي الرهيب يف تكنولوجيا املعلومات خصوصا ويتعلق األمر بإدارة املعرفة وحماولة 

الصناعية اجلزائرية ومدى مسامهة هذا احلقل املعريف يف الرفع من  الوقوف على إمكانية تطبيقها على التنظيمات
  .أدائها يف ظل بيئة تتميز باملنافسة الشديدة نتيجة للتحوالت الراهنة

ا للموضوع على املنهج الوصفي الذي يسعى إىل حماولة اإلحاطة باملوضوع  وقد اعتمدت الدراسة يف إثار
ترتبط به، إضافة إىل استخدام العينة القصدية من خالل استهداف فئة املدروس من خالل مجع املعطيات اليت 

وقد قامت الدراسة بتطبيق تقنية املقابلة كأداة أساسية للبحث جلمع املعطيات الكمية . اإلطارات دون غريها
ا يف هذه الدراسة   .املرتبطة بالفرضيات اليت مت إثار

ترتبط بكون إلدارة املعرفة فعال دور تلعبه يف زيادة األداء  كما خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج اليت
داخل التنظيم إذا ما مت تطبيقها بصورة سليمة، كما كشفت أيضا على عديد الصعوبات اليت ترتبط بقياس األداء 

 .املعريف خصوصا على املستوى احمللي
 

Résumé : 
 

Cette étude vise à trouver les meilleures approches de la théorie des champs et de créer un 
nouveau type de gestion. Il s’agit de la gestion des connaissances et les  moyens d’application dans 
l’organisation industrielle de l’Algérie y compris la possibilité d’améliorer  leurs performances au 
regard de la rapidité de l’évolution internationale et l’entrée du secteur privé algérien en 
concurrence, après le passage au modèle d’une économie ouverte, grâce aux autres théoriques et 
pratiques. 

 
L’étude s’articule sur une méthode descriptive qui vise à cerner le thème traité avec la collecte de 

données. En outre l’utilisation d’un échantillonnage délibéré visant exclusivement les cadres de 
l’entreprise. L’étude a opté pour une technique de contact et d’interview pour la collecte de données 
quantitatives liées aux hypothèses soulevées au cours de cette recherche. 

 
La recherche a abouti à une panoplie des résultats en lien avec la gestion des connaissances qui 

joue un rôle capital dans la valorisation de la performance organisationnelle si elle est appliquée de 
façon optimale. La recherche a révélé les difficultés en lien avec la mesure de la performance 
cognitive notamment au niveau local.  


