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 اٌزد١ُ اٌزدّٓ هللا تسُ

 )ٚاٌّإِْٕٛ ٚرسٌٛٗ عٍّىُ هللا فس١زٜ اعٍّٛا لً(

 اٌعظ١ُ هللا صذق

 ذط١ة ٚال .. تطاعره ئٌٝ إٌٙار ٠ط١ة ٚال تشىزن ئال ا١ًٌٍ ٠ط١ة ال ئٌٟٙ

 تزؤ٠ره ئال اٌجٕح ذط١ة ٚال .. تعفٛن ئال ا٢خزج ذط١ة ٚال .. تذوزن ئال اٌٍذظاخ

 "جالٌٗ جً هللا"

 اٌعا١ٌّٓ ٚٔٛر اٌزدّح ٔثٟ ئٌٝ .. األِح ٚٔصخ .. األِأح ٚأدٜ اٌزساٌح تٍغ ِٓ ئٌٝ

 "ٚسٍُ ع١ٍٗ هللا صٍٝ ِذّذ س١ذٔا"

 ئٌٝ .. أرظار تذْٚ اٌعطاء عٍّٕٟ ِٓ ئٌٝ .. ٚاٌٛلار تا١ٌٙثح هللا وٍٍٗ ِٓ ئٌٝ

 داْ لذ  ّاراًا  ٌرزٜ عّزن فٟ ٠ّذ أْ هللا ِٓ أرجٛ .. افرخار تىً أسّٗ أدًّ ِٓ

 اٌغذ ٚفٟ ا١ٌَٛ تٙا أ٘رذٞ ٔجَٛ وٍّاذه ٚسرثمٝ أرظار طٛي تعذ لطافٙا

 .ردّٗ هللااٌعش٠ش  ٚاٌذٞ..األتذ ٚئٌٝ

 ئٌٝ .. اٌرفأٟ ٚ اٌذٕاْ ِعٕٝ ٚئٌٝ اٌذة ِعٕٝ ئٌٝ .. اٌذ١اج فٟ ِالوٟ ئٌٝ

 اٌٛجٛد ٚسز اٌذ١اج تسّح

 اٌذثا٠ة أغٍٝ ئٌٝ جزادٟ تٍسُ ٚدٕأٙا ٔجادٟ سز دعائٙا واْ ِٓ ئٌٝ

 .اٌذث١ثح أِٟ

 تأسّٝ ٔخص أْ ئال ٠سعٕا ال وّا

 ٌّاذ١ماٚٞ اٌعزتٟ اٌذورٛر  اٌرمذ٠ز ٚ اٌشىز عثاراخ

 . اٌثذث ٘ذا أجاس ط١ٍح ِعزفح ٚ ٔصخ ٚ جٙذ ِٓ ٞ ي لذِاٖ

 تخطٛج خطٛج اٌذرب ِٚعُٙ سزخ صغ١زج دمائة دٍّرٛ أْ رافمٟٛٔ ِٕذ ِٓ ئٌٝ

 . عائٍرٟ اٌىز٠ّح  ..ا٢ْ درٝ ٠زافمٟٛٔ ٠شاٌٛاٚال 

 ". عثذ اٌّاٌه، عالي ،ِذّذ،  "اإلخٛج ئٌٝ

 ٠ٕات١ع ئٌٝ ٚاٌعطاء تاٌٛفاء ٚذ١ّشٚا تاإلخاء ذذٍٛ ِٓ ئٌٝ  

 اٌذٍٛج اٌذ١اج درٚب فٟ ٚتزفمرُٙ ، سعذخ ِعُٙ ِٓ ئٌٝ اٌصافٟ اٌصذق

 ٚاٌخ١ز إٌجاح طز٠ك عٍٝ ِعٟ وأٛا ِٓ ئٌٝ سزخ ٚاٌذش٠ٕح

 أض١عُٙ ال أْ ٚعٍّٟٛٔ أجذُ٘ و١ف عزفد ِٓ ئٌٝ

 .صذ٠ماذٟ وً ٚادذ تاسّٙا

 

 

 

 



 

 
 ،فإن العمماء فأحب تستطع لم فإن ، متعمما فكن تستطع لم فإن .. عالما كن''

 "تبغضيم فال تستطع لم
 وجل عز اهلل نحمد ، البحث ىذا بإنجاز تكممت اجتياد و جيد و بحث رحمة بعد
 بأسمى نخص أن إال يسعنا ال كما ، القدير العمي فيو عمينا بيا من التي نعمو عمى

 لما  "تيقاوي العربي" الدكتور التقدير و الشكر عبارات
 . البحث ىذا انجاز طيمة معرفة و نصح و جيد من لي قدمو

 ىذا إلنجاز العون يد تقديم في أسيم من لكل الجزيل بالشكر نتقدم كما
 دفعة تكوين عمى أشرفوا الذين الكرام أستاذتنا بالذكر نخص و البحث،

 العموم اإلقتصادية و التجارية كمية إدارة و عمادة عمى القائمين األستاذة و  األعمالإدارة
 العرفان و الشكر عبارات أثمن و بأرقى نتقدم أن ننسى ال وعموم تسيير كما
 . بيا العاممين كل و المكتبة محافظ و الجامعة رئيس

 تقف كانت التي الظممة يضيء ونورا ىذا بحثنا في لنا عونا كانوا الذين إلى
 .طريقنا في أحيانا

 والتسييالت المساعدات لنا وقدموا دربنا في التفاؤل زرعوا من إلى
 " الشكر كل منا فميم ، والمعمومات
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 أ

يشيد العالـ اليكـ سرعة في التطكير التكنكلكجي كاالتصاالت، أدل إلى بركز العديد مف المفاىيـ      
اإلدارية الحديثة، سرعاف ما تتماشى مع التغيرات كالتحكالت اليادفة كاألكضاع ألبلمتناىية التغير، مما يجعمنا 
نسقط التركيز عمى المعرفة بيدؼ الكصكؿ إلى المعرفة القيمة ككيفية االستفادة منيا، كبيذا أصبحت المعرفة 
تمعب دكران كبيران في بناء كتحقيؽ األداء المتميز في كؿ منظمة، حيث بدأ المديركف كالدارسكف كالباحثكف في 
يجاد الحمكؿ السميمة لممشاكؿ التي  البحث عف إدارة المعرفة التي تساعدىـ في مكاجية تحديات العصر، كا 

تكاجييـ، بحيث تعادؿ ثقافة ىذه المنظمات بأكمميا كتحديد معارفيا كاالستغبلؿ األمثؿ لممعمكمات كالخبرات 
كالقدرات كالميارات، بيدؼ فيـ الظكاىر كتعزيز مف ممارسات رأس الماؿ البشرم مف حيث خمقو كتككينو 

كالمحافظة عميو، فالكقكؼ ىنا يككف عمى دكر ممارسة عمميات إدارة المعرفة لتطكير رأس الماؿ البشرم في 
كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، مف حيث تكليد المعرفة كتخزينيا كتطبيقيا كتكزيعيا بما 

 .  يساىـ بشكؿ كبير في تعزيز قدرتيا التنافسية مف حيث امتبلؾ مكرد بشرم يرفع مف مستكل األداء
  إشكالية الدراسة: أوالً 

بعد إجراء النزكؿ الميداني لممنظمة المدركسة تـ التعرؼ عمى مدل الحاجة إلى تفعيؿ دكر إدارة 
المعرفة الجامعية في إرساء قكاعد التعمـ التنظيمي كبناء رأس ماؿ بشرم، يمكف أف يقدـ كمخرجات لمجامعة 

لذلؾ دعت الحاجة إلى طرح إشكالية ىذا المكضكع لمعرفة العبلقة بيف ممارسات عمميات إدارة المعرفة 
 :كمسألة تطكير رأس الماؿ البشرم في المنظمة المبحكثة لذلؾ تـ طرح التساؤؿ األتي

ما مدل مساىمة عمميات إدارة المعرفة الجامعية في تطكير رأس الماؿ البشرم بكمية العمـك        
 اإلقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير؟

 :والتي تتفرع إلى عدة أسئمة
 ما اإلطار التعريفي لعمميات بعمميات إدارة المعرفة كرأس الماؿ البشرم؟_ 
 ما األىمية النسبية لتكاجد عمميات إدارة المعرفة في المنظمة المدركسة؟_ 
 ما مدل عبلقة عمميات إدارة المعرفة كتطكير رأس الماؿ البشرم في الجامعات؟_ 

 فرضيات الدراسة: ثانياً 
 كلئلجابة عمى األسئمة الفرعية المطركحة تـ االعتماد عمى مجمكعة مف الفرضيات

ممارسات عمميات تكجد فركقات ذات داللة معنكية إلجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ دكر  :الفرضية األولى
 .(0.05) ترجع لمتغيرم الخبرة العممية كالتخصص مجتمعة معان عند مستكل معنكية إدارة المعرفة

 رأس الماؿ البشرمتكجد فركقات ذات داللة معنكية إلجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ تطكير  :الفرضية الثانية
 .(0.05)ترجع لمتغيرم الخبرة العممية كالتخصص مجتمعة معان عند مستكل معنكية 

تكجد عبلقة تأثير ذات داللة معنكية بيف ممارسات عمميات إدارة المعرفة كبيف تطكير رأس  :الفرضية الثالثة
 .(0.05)الماؿ البشرم عند مستكل معنكية 

 أىمية الدراسة: ثالثاً 
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تعتبر عمميات إدارة المعرفة أداة فعالة في أية إدارة كتشمؿ عمى اكتساب كامتبلؾ كالمشاركة بالمعرفة 
كتطبيقيا بيدؼ تحقيؽ ما تـ تسطير كالكصكؿ ألكبر تنافس فعاؿ في المنظمة، كأثر المعرفة عمى األىداؼ 
المتحققة، كمدل مساىمتيا في تطكير رأس الماؿ البشرم، مف خبرة كميارة كمعارؼ مكتسبة كضمنية، في 

 .تعزيز مكانة أم منظمة
 :  إلى مايميةتيدف الدراس: رابعاً 

 إبراز أىمية تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة في تعزيز كتنمية رأس الماؿ البشرم؛_ 1
 إظيار الحاجة إلى معرفة كيفية إدارة المعرفة كتطبيؽ عمميات في المنظمة؛_ 2
 اختبار العبلقة كاألثر بيف متغيرات الدراسة عمميات إدارة المعرفة كرأس الماؿ البشرم؛_ 3
 إعطاء كتقديـ فكرة عامة عف دكر ممارسات عمميات إدارة المعرفة في تطكير رأس الماؿ البشرم؛_ 4
إعطاء مجمكعة مف التكصيات تفيد المنظمة في عممية تفعيؿ كتنشيط عمميات إدارة المعرفة لتسييؿ _ 5

 .الفيـ كتمكيف رأس الماؿ البشرم مستقببلن 
 أسباب اختيار الموضوع: خامساً 

مف األسباب التي أدت بنا الختيار ىذا المكضكع نظران لتداكؿ مصطمح عمميات إدارة المعرفة في 
المنظمات ككذلؾ أىمية رأس الماؿ البشرم لدييا، كيعتبر مف المكاضيع الحساسة التي ليا كزف في مجاؿ 

دراستي ككذلؾ عصرنا الراىف، باإلضافة إلى الرغبة في مكاصمة البحث في ىذا المجاؿ كطبيعة تخصصي 
 .تقتضي دراسة مثؿ ىذه المكاضيع

 مجال الدراسة: سادساً 
 :الحدود المكانية_ 1

ركزت الدراسة عمى معرفة دكر عمميات إدارة المعرفة في تطكير رأس الماؿ البشرم مف خبلؿ  
العبلقة بيف المتغيريف في جامعة أدرار كبالضبط العينة مف كمية العمـك اإلقتصادية التجارية كعمـك التسيير، 

 .  كسبب اختيارم ليا ألف المكضكع لو عبلقة بالتخصص
 :الحدود الزمنية_ 2

، كالتطبيقية امتدت مف فيفرم 2018 إلى غاية مارس 2017        امتدت الدراسة النظرية مف سبتمبر 
  .2018 إلى غاية مارس 2018

 :الحدود البشرية_ 3
 .        العينة المدركسة مف أساتذة الجامعة بالضبط عينة كمية العمـك اإلقتصادية كالتجارية عمـك التسيير

 الوسائل اإلحصائية في الدراسة : سابعاً 
        استخدـ في دراسة العينة المدركسة التكرار، النسب، المتكسط الحسابي، الترتيب، االنحراؼ المعيارم، 

 . معامؿ االختبلؼ، االنحدار الخطي البسيط
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 المنيج المتبع في الدراسة: ثامناً 
        انتيجنا المنيج الكصفي في إعداد ىذه الدراسة كذلؾ باستخداـ المنيج الكصفي لكصؼ الجكانب 

مف خبلؿ تحميؿ البيانات بكاسطة  (االستبياف)النظرية لمبحث كالمنيج التحميمي في الجانب التطبيقي باستخداـ 
 .SPSS21برنامج اإلحصائي 

 صعوبات الدراسة: تاسعاً 
        لقد كاجيت البحث عدة عراقيؿ في إعداد ىذه الدراسة نذكر منيا قمة المراجع كالمصادر مف جية، 

 .عدـ تكفير مكتبة داخمية لممساعدة في البحث عف المراجع،  شاسعة كعمؽ المكضكع مع قمة الكقت
 الدراسات السابقة  :عاشراً 
 المتعمقة بعمميات إدارة المعرفة: أوالً 
 (:2011)دراسة حيدر شاكر نوري _ 1

دراسة تطبيقية في " تأثير عمميات إدارة المعرفة في تطكير القدرات المميزة"         كالتي جاءت تحت عنكاف 
 .شركة ديالى العامة لمصناعات الكيربائية، مجمة ديالى العدد الثامف كاألربعكف

تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ معرفة مدل إدراؾ عينة البحث في شركة المميزة كالتعرؼ عمى مستكل القدرات _ 
براز الحاجة إلى المعرفة ككيفية إداراتو  كتطبيؽ عممياتيا في القدرات المميزة، كاختبار العبلقة االمميزة فييا، كا 

 .كاألثر الممثمة بيف المتغيرات عمميات إدارة المعرفة كمتغير القدرات المميزة
أظيرت الدراسة أف عينة البحث تقارب بيف مستكياتيا حكؿ عمميات إدارة المعرفة إذا كانت جميعيا _ 

بمستكل متكسط عالي كجيد ك جيد جدان، كجكد عبلقة ارتباط بيف عمميات إدارة المعرفة كالقدرات المميزة في 
 .الشركة المبحكثة مما يشير إلى تماسؾ المتغيريف إذا كانت العبلقات جميعيا إيجابية كمعنكية

كجكد أثر مكجب كمعنكم لعمميات إدارة المعرفة عمى متغير القدرات المميزة كىذا يشير إلى إدراؾ عينة _ 
البحث مدل أىمية المتغيرات مما يزيد مف التأثير في خمؽ كتطكير القدرات المميزة كىذا ما تؤكده الدراسة 

 .كاألدبيات
 (:2011)دراسة حامد كاظم متعب وأثير عبد األمير حسوني _ 2

دراسة تحميمية في " عمميات إدارة المعرفة كأثرىا في تميز األداء المؤسسة"         كالتي جاءت تحت عنكاف 
 العدد 13شركة العامة لمصناعات المطاطية في الديكانية، مجمة القادسية لمعمـك اإلدارية كاإلقتصادية، المجمد 

3. 
تسعى الدراسة إلى التعرؼ عمى عمميات إدارة المعرفة التي تمارسيا الشركة عينة الدراسة، كالبحث في _ 

المؤسسة مف حيث المداخؿ كالقياس كاألداء المؤسسي كتشخيص مستكل عمميات إدارة المعرفة كاألداء في 
 .المؤسسي في المنظمة المبحكثة

 : تكصمت الدراسة إلى _ 
ضعؼ إمكانيات المنظمة المبحكثة في تشخيص المناطؽ كالمساحات ذات الفجكة المعرفية، كقدرات _ 

 المنظمة المعرفية غير قادرة عمى التنبؤ الدقيؽ بمتطمبات كاحتياجات زبائنيا؛
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ال تعبر المنظمة أىمية البرامج التدريبية حيث أف ىذه البرامج ىي الكسيمة التي تساعد في تكليد كتعزيز _ 
 خبرات كمعارؼ األفراد؛

 في المنظمة في يفتكجد أساليب خزف جيدة لممعرفة في المنظمة المبحكثة، كعدـ مشاركة المسؤكليت_ 
 التطبيؽ السميـ لممعرفة؛

 .بإمكاف المنظمة تحقيؽ ميزة تنافسية في حاؿ استخداـ المعرفة في الكقت المناسب_ 
 المتعمقة برأس المال البشري: ثانياً 

 (:2013)دراسة مؤيد ألساعدي وآخرون _ 1
دراسة تحميمية " تأثير رأس المال البشري في إدارة التغيير التنظيمي"           كالتي جاءت تحت عنكاف 

ألراء عينة مف أعضاء مجالس الكميات في الجامعة كرببلء، مجمة القادسية لمعمـك اإلدارية ك اإلقتصادية، 
 .2 العدد 15المجمد 

    تسعى الدراسة إلى الكشؼ عف ترتيب أبعاد رأس الماؿ البشرم كفؽ أكلكياتيا، كما يدركيا أعضاء عينة 
الدراسة لمتأكد عمى أبعاد التي تقدمت كالعمؿ عمى تحسيف األبعاد اآلخر كتحديد األبعاد الفرعية لرأس الماؿ 

 .البشرم التي تككف ليا ارتباط أكبر في إدارة التغير التنظيمي كتأثير فييا
 :استخمصت الدراسة عدة نتائج

كجكد عبلقة ارتباط معنكية مكجبة بيف رأس الماؿ البشرم بأبعاده كبيف إدارة المتغير التنظيمي بأبعاده، _ 
ببلءه األىمية المطمكبة مف شأنو أف يحقؽ سيطرة الكفاءة عمى  كىذا يدؿ عمى أف تطكير رأس الماؿ البشرم كا 

 إدارة عمميات التغيير التنظيمي؛
كجكد تأثير معنكم لرأس الماؿ البشرم بأبعاده في إدارة التغيير التنظيمي بأبعاده، كىذا يدؿ عمى الدكر _ 

الكبير الذم يمارسو رأس الماؿ البشرم في دعـ كتعزيز قدرة اإلدارة في تحسيف إدارة عمميات التغيير 
 .التنظيمي

 (:2017)دراسة ىديل سعدون معارج وبعرب عدنان السعيدي _ 2
، رسالة ماجستير، مجمة العمـك "تطكير رأس الماؿ البشرم عبر ممارسات إدارية"          جاءت بعنكاف 

 .23، المجمد 101اإلقتصادية كاإلدارية، العدد 
رأس الماؿ البشرم، إدارة رأس الماؿ )تيدؼ الدراسة إلى إثراء الجانب النظرم حكؿ المتغيرات المبحكثة _ 

دارتو في المكتب كفقان لكجية نظر المديريف مف جية كالمكظفيف (البشرم ، قياس طبيعة رأس الماؿ البشرم كا 
مف جية آخرم، التركيز عمى دكر ممارسة إدارة رأس الماؿ البشرم في التأثير عمى تطكير كدعـ رأس الماؿ 

 .البشرم
 :ظيرت نتائج الدراسة_ 
يعد رأس الماؿ البشرم اإلستراتيجي األساس في تحقيؽ التفكؽ كالتميز كاألداء العالي، كيمثؿ محكران ميمان _ 

في قياس التغيير مف خبلؿ منحو كافة االمتيازات االستفادة مف اإلبداعات كالطاقات الفردية في تحسيف كفاءة 
 العمؿ النفسي؛
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يحتاج مكتب المفتش العاـ كزارة الثقافة إلى مجيكد مف أجؿ تبني كتطبيؽ إدارة رأس الماؿ البشرم بأبعادىا _ 
 المختمفة، كالذم يمكف أف تنعكس إيجابيان عمى كجكد حالة مف التكامؿ بيف اإلدارة العميا كالمكظفيف؛

مف خبلؿ تميز بعد المسألة ضمف مثالية قكة العمؿ كتدريب األفراد بشكؿ جيد عمى إستخداـ أنظمة العمؿ _ 
 .ضمف ممارسات إدارة رأس الماؿ البشرم، فإف ذلؾ يسيـ في تطكير مككنات رأس الماؿ البشرم

 :وتتميز ىذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة مايمي :ثالثاً 
إختبلفان كبير مف حيث المتغيرات المعتمدة لعنصر عمميات إدارة المعرفة كالمتمثمة في تكليد المعرفة، _ 1

 تخزيف المعرفة، تكزيع المعرفة، تطبيؽ المعرفة؛
 تناكلت الدراسة طبيعة ممارسات عمميات إدارة المعرفة في المنظمات الجامعية خبلؼ الدراسات السابقة؛_ 2
اإلشارة إلى ماىية رأس الماؿ البشرم كالتركيز عمى ثبلثة أبعاد لو كالمتمثمة في الميارات، المعارؼ، _ 3

 الخبرات؛ 
 .تـ التطرؽ فيو إلى فكائد كنظريات رأس الماؿ البشرم خبلؼ الدراسات السابقة_ 4

 ىيكمة الدراسة: الحادي عشر
لقد قسمنا ىذه الدراسة إلى ثبلث فصكؿ، الفصميف األكؿ كالثاني يمثبلف الجانب النظرم كالفصؿ الثالث يمثؿ 

 .الجانب التطبيقي
 :يحتكم كؿ مف
حيث تـ التعرؼ عمى مختمؼ جكانبو العامة المفيكـ،  ) اإلطار النظرم لعمميات إدارة المعرفة:الفصل األول

 . (طبيعتو، األىداؼ، األىمية، المراحؿ، باإلضافة إلى األبعاد كالمداخؿ، نماذج، عمميات
مفيكمو، أىميتو، فكائده، كنظرياتو، باإلضافة إلى أبعاده مف ميارات  )رأس الماؿ البشرم: الفصل الثاني

 .(كخبرات كمعارؼ، كالعبلقة بيف عمميات إدارة المعرفة كرأس الماؿ البشرم
 .الدراسة الميدانية: الفصل الثالث
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 تمييد
تركيز المنظمات عمى نحك متزايد عمى المعرفة باعتبارىا العنصر األساسي الذم يميز  لقد صب 

المنظمة الناجحة عف غيرىا مف المنظمات، فالتحكؿ إلى الشركات كاألعماؿ القائمة عمى المعرفة لـ يعد 
نما ىك اتجاه كاسع كعميؽ كمتنكع أصبح يغطي اقتصاد  عمبلن معزكالن أك مغامرة غير محسكبة النتائج، كا 

الدكؿ كمجاالت الحياة المختمفة في الكثير مف المجتمعات المعاصرة، لذا ييدؼ ىذا الفصؿ إلى التعرؼ عمى 
  .  عمميات إدارة المعرفةأىـك أىـ المفاىيـ إلدارة المعرفة كنماذج كأبعاد كمداخؿ
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مفاىيم حول إدارة المعرفة : المبحث األول
إف االىتماـ بالمعرفة كالسعي إلى اكتسابيا كالبحث عنيا يعد قديمان لكنو يتجدد كيتعمؽ بتعقد الحياة 
كتطكير أساليبيا، ىذا ما يعطي جرعة جديدة ألىمية المعرفة كالسعي كراء تجديدىا ككسب معارؼ حكليا، 
بحيث يدكر ىذا المبحث حكؿ معرفة المفاىيـ العامة إلدارة المعرفة كطبيعتيا أىـ مراحميا كاألىداؼ التي 

 .تسعى إلييا
دارة المعرفة  إلالمفاىيم العامة : المطمب األول
 العقديف خبلؿ بيا االىتماـ تزايد كالتي اإلدارة عمـ في الحديثة المفاىيـ مف المعرفة إدارة مفيكـ يعد
 الباحثيف تخصصات باختبلؼ اختمفت كالتي المفيكـ لذلؾ التعاريؼ مف العديد ظيكر إلى أدل مما األخيريف
كما ذكرىا  كىي أساسية مداخؿ ثبلث ىناؾ المعرفة إدارة كتعريؼ كلفيـ نظرىـ، كجيات كاختبلؼ

Malhorta) ,2000(  : 
دارة البيانات معالجة أنشطة يتضمف :ألمعموماتي  المدخل -أ  بيانات قكاعد كتطكير المعمكمات تدفقات كا 

 .المنظمة في األعماؿ أنشطة كتكثيؽ
 نظـ التنقيب مثؿ المعمكمات تقنية عمى المستندة المعرفة إدارة نظـ كتطكير ببناء ييتـ :التقني  المدخل -ب
 المستندة نظـ المعمكمات الفكرية، التحميمية المعالجة نظـ الخبيرة، النظـ البيانات، مستكدعات البيانات، عف
  .كغيرىا الكيب عمى
 التعمـ حقكؿ تناكؿ خبلؿ مف المعرفة إلدارة الفكرية أك السمككية باألبعاد ييتـ :الثقافي  المدخل -ج

 1.لمتعمـ الساعية المنظمات كبناء المتكاصؿ، التعمـ الجماعي،
 المعرفة مكارد استثمار خبلؿ مف لئلدارة حمكؿ تقديـ إلى المعرفة إدارة تسعى المداخؿ ىذه كؿ كفي

 حرص ،لذا منظـ منيجي مدخؿ خبلؿ مف فييا كالمشاركة المعرفة تبادؿ عمى كالتركيز لممعرفة ذاكرة كبناء
 :التالي النحك عمى كىي الدراسة ىدؼ تخدـ التي التعاريؼ مجمكعة تقديـ عمى الباحث

 لدل ما عمى التعرؼ عمى تعمؿ التي اإلدارة تمؾ: "بأف تعريؼ إدارة المعرفة (2008األكمبي ،)يرل         
يجاد جمع أك كأذىانيـ، عقكليـ في كاممة معارؼ مف (مستفيديف أك مستشاريف أك مكظفيف سكاء)األفراد   كا 
 منسكبي بيف فييا كالمشاركة استخداميا تسيؿ بطريقة كتنظيميا كالكثائؽ، السجبلت في الظاىرة المعرفة
نجاح األداء مستكل رفع يحقؽ بما المؤسسة  2."الممكنة التكاليؼ كبأقؿ األساليب بأفضؿ العمؿ كا 

إلى اإلستراتيجيات كالتراكيب التي تعظـ مف  تشير"عمى أنيا  (2006العمى كآخركف،)فقد عرفيا         
عادة  المكارد الفكرية كالمعمكماتية، مف خبلؿ قياميا بعمميات شفافة كتكنكلكجية تتعمؽ بإيجاد كجمع كمشاركة كا 
عادة استخداـ المعرفة، بيدؼ إيجاد قيمة جديدة مف خبلؿ تحسيف الكفاءة، كالفعالية الفردية كالتعاكف  تجميع كا 

تخاذ القرار   3"في عمؿ المعرفة لزيادة االبتكار كا 
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 .26، ص 2008، مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع، عماف األردف، إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعموماتاألكمبي عمي ذيب،  

3
.26 ص،2006 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، ،المدخل إلى إدارة المعرفة، كعامر إبراىيـ قنديمجي كغساف العمرمعبدالستار العمي  
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أف إدارة المعرفة ىي العممية المنيجية لتكجيو رصيد المعرفة كتحقيؽ رافعتيا  (2008نجـ، )كما قاؿ 
فيي تشير بيذا إلى المعرفة الخاصة بعمؿ األشياء بفاعمية كبطريقة كفكءة ال تستطيع الشركات . في الشركة

األخرل تقميدىا أك استنساخيا لتككف المصدر الرئيسي لمربح، إف ىذا التعريؼ ىك المستكل األدنى في إدارة 
كتحقيؽ رافعتو المتمثمة في تعدد  (قاعدة المعرفة الصريحة)المعرفة ألنو يعمؿ عمى استخداـ الرصيد المعرفي 

 4.حاالت أك مجاالت استخداـ المعرفة المتاحة بدال مف استخداميا في تكليد معرفة جديدة
مجمكعة مف األنشطة كالعمميات التي تساعد المنظمة عمى " عمى أنيا  (2003الزامؿ، )كعرفيا         

 بما المعرفة تحكيؿ عمى كالعمؿ تكليد المعرفة كالحصكؿ عمييا كاختيارىا، كتنظيميا، كاستخداميا، كنشرىا،
 مخرجات كاستخداـ (خدمات أك سمع)منتجات  إلى كقدرات كاتجاىات كخبرات كمعمكمات بيانات مف تتضمف

 لمتخطيط متكاممة منظكمة كبناء التعمـ عمميات كرسـ مشكبلت كحؿ القرارات صناعة في المعرفة إدارة
 5."االستراتيجي

كمف ثـ فإدارة المعرفة ىي العممية التي مف خبلليا تقـك المنظمات بخمؽ كاستعماؿ المعرفة داخؿ         
 6:المنظمة، كالمعرفة الجماعية تتضمف ثبلث عمميات رئيسية تتمثؿ في

كىي العممية التي تمكف المنظمة مف اكتساب المعرفة؛ : التعمـ التنظيمي_ 
كىي التي تحكؿ المعمكمات الخاـ إلى معرفة؛ : إنتاج المعرفة_ 
. العممية التي تسمح ألعضاء المنظمة بالدخكؿ كاالستعماؿ الجماعي لمعرفة المنظمة: تكزيع المعرفة_ 

إدارة المعرفة ىي :" مف خبلؿ ما تقدـ عرضو مف تعريفات فإنو يمكف تعريؼ إدارة المعرفة كالتالي         
إدارة تيدؼ إلى التعاكف كالتميز كاالبتكار كالعمؿ المشترؾ كىي الجيد المنظـ الكاعي المكجو مف قبؿ إدارة 

المنظمة مف أجؿ تكليد كاكتساب كجمع كتصنيؼ كتنظيـ كتخزيف كافة أنكاع المعرفة ذات العبلقة بنشاط إدارة 
دارات المنظمة المختمفة بما يرفع كفاءة اتخاذ  المنظمة كجعميا جاىزة لمتداكؿ كالمشاركة بيف أفراد كأقساـ كا 

 ".القرارات كاألداء الكظيفي لد المنظمة
  وأىدافيا طبيعة إدارة المعرفة: المطمب الثاني

طبيعة إدارة المعرفة : أوالً 
يمكننا تقيـ عممية إدارة المعرفة عمى أساس الطريقة التي مف خبلليا يتـ تقييـ إدارة المعرفة حيث أف          

 .التقييـ النكعي كالتقييـ الكمي: ىناؾ طريقتيف مختمفتيف كميتمتيف لتنفيذ عممية إدارة المعرفة ىما
حيث تيدؼ عممية التقييـ النكعي إلى تطكير مفيـك أساسي فيما إذا كانت جيكد إدارة المعرفة تعمؿ 
بشكؿ جيد حيث أف ىذه التقييمات تتككف مف مياـ بسيطة كالمشي حكؿ القاعة كالمباني لممنظمة كبشكؿ 

غير رسمي عممية الدردشة مع المكظفيف حكؿ كيفية سير األمكر بالنسبة إلييـ كأيضان تتضمف مقاالت رسمية 
مبنية عمى مقاببلت معد مسبقان إلجرائيا مع أفراد يتـ اختيارىـ بحرص كبير، كبغض النظر عف رسمية مثؿ 

                                                           

91.4،ص2008،مؤسسة الكرؽ لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، عماف،إدارة المعرفة المفاىيم واإلستراتيجيات والعمميات نجـ عبكد نجـ، 
 

  1.5، ص2003 أبريؿ 13، 16، مجمة الجزيرة، العددإدارة المعرفة لمجتمع عربي قادر عمى المنافسة ريـ الزامؿ، 
6
 Jean Louis Ermime, Enjeux et De March Que Gestion Cannaissance, op cit,1999, p95. 
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ىذه الحكارات إال أنيا تيدؼ إلى قياس جكدة جيكد إدارة المعرفة مف أجؿ الحصكؿ عمى النتائج المرجكة، 
كجكدة القرارات المتخذة كاإلبداعات كنقؿ التكنكلكجيا عمى مستكل األفراد كالمنظمة،التقييـ النكعي يمكف تنفيذه 

. عمى فترات زمنية محددة في بداية المشركع أك عند االنتياء مف المشركع
 أما التقييـ الكمي إلدارة المعرفة ينتج عنو مقاييس رقمية تدؿ عمى جكدة أداء المنظمة أك أقساميا أك 

ف أف يككف مبنيان عمى إجراء دراسة مسحية مؾأداء األفراد نسبة إلى إدارة المعرفة، إف مثؿ ىذا التقييـ الكمي م
يتـ مف خبلليا طرح العديد مف األسئمة المكضكعية كمف ثـ تحميؿ االستجابات كتسجيؿ النسب الكمية لتقييـ 
إدارة المعرفة، إف عممية التقييـ الكمي أكثر صعكبة خبلؿ المراحؿ األكلى في عممية تكظيؼ إدارة المعرفة لذا 

 7.يفضؿ استخداـ المقاييس النكعية مف أجؿ تقييـ إدارة المعرفة
أىداف إدارة المعرفة : ثانياً 

يتزايد االىتماـ بإدارة المعرفة في المؤسسات، إستجابة لممتغيرات البيئة الداخمية كالخارجية لتمؾ 
 المؤسسات كمحاكلة إلدخاؿ التغيير في اتجاه تحقيؽ نكع مف التكيؼ مع ىذه المتغيرات كقد بيف

(Anumba,2005)أىداؼ إدارة المعرفة كاألتي  :
خمؽ البيئة التنظيمية لتشجيع كؿ فرد عمى المشاركة بالمعرفة لرفع مستكل معرفة اآلخريف، كتحديد المعرفة _ 

عادة استعماؿ المعرفة كتعظيميا؛  الجكىرية ككيفية الحصكؿ عمييا كحمايتيا، كا 
شاعة ثقافة المعرفة كالتحفيز لتطكيرىا كالتنافس مف خبلؿ الذكاء البشرم، كتحكؿ _  بناء إمكانيات التعمـ كا 

 8.(اقتصاد المعرفة)المنظمات مف االقتصاد التقميدم إلى االقتصاد العالمي الجديد
 9:أف إدارة المعرفة تيدؼ إلى (2005كماؿ كآخركف،)كما يرل 

خمؽ الفرص التي تسمح لؤلشخاص أف يتعاكنكا فيما بينيـ كمف ثـ إلى خمؽ أفكار جديدة؛ _ 
إعطاء مختمؼ األعماؿ فرص إليجاد حمكالن بسرعة في حالة ظيكر المشاكؿ؛ _ 
ثراء كاستغبلؿ فعاؿ لمذاكرة التنظيمية لممنظمة؛ _  العمؿ عمى حفظ كا 

: كحتى يحقؽ انجاز ىذه األىداؼ ال بدا مف التركيز عمى أربعة ركائز أساسية
تكفير المعرفة داخؿ المنظمة؛ _ 
التركيز عمى االبتكار لصنع المعرفة؛ _ 
إتباع سياسة التحديث كالتنظيـ؛ _ 
. استخداـ مكجداتيا المعرفية في تشخيص قيمتيا_ 

 10:أنيا تيدؼ إلى مايمي (2010طيطي،)كذكر 
التركيز عمى تنمية الجكانب االجتماعية كالثقافية كالتنظيمية إلدارة المعرفة؛ _ 

                                                           
.132،ص2010،دارالحامدللنشروالتوزٌع،الطبعةاألولى،إدارة المعرفة التحدٌات والتقنٌات والحلولخضرمصباح،إسماعٌلطٌطً

7
 

8
 Anumba,C.J.& Egbu,C.&Carrilla, Knowledge Management in construction, Blackwell publishing, 2005, p67.   

9
الرٌادةواإلبداعاستراتٌجٌات_،المؤتمرالعلمًالرابع"تسٌر المعارف واإلبداع فً المؤسسة العربٌة"اٌتزٌانوحورٌةاٌتزٌان،كماؿ  

 .10،ص2005مارس،16-15األعمالفًموجهةتحدٌاتالعولمة،جامعةفٌالدلفٌا،كلٌةالعلوماإلدارٌةوالمالٌة،األردن،
10

.45إسماعٌلطٌطًخضرمصباح،مرجعسبقذكره،ص 
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المساىمة في المناقشات الخاصة بالسياسات الحككمية كاإلجراءات المتعمقة بإدارة كتطكير البيئة التحتية _ 
لمجتمع المعرفة؛ 

التعريؼ كالتكعية بشكؿ شمكلي لمعنى إدارة كتطكير المعرفة كنشرىا بيف رجاؿ األعماؿ كتعميـ االستفادة _ 
عف طريؽ بمكرة الفرص الخاصة بأعماؿ إدارة المعرفة؛ 

دراسة األكضاع االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كاألنظمة ذات العبلقة كالتي تؤثر عمى فاعمية مبادرات _ 
؛ إدارة المعرفة

العمؿ عمى تنمية العكامؿ االجتماعية كالثقافية التي تشجع األفراد عمى المشاركة في المعرفة ضمف _ 
المنظمة؛ 

الجكانب المينية كالتعميمية لممينييف  تأىيؿ إلدارة المعرفة تساعد في تطكير تطكير أسس كمعايير_ 
 .المختصيف في إدارة المعرفة

كلنجاح األىداؼ األساسية إلدارة المعرفة التي تتماشى مع االنفتاح الدكلي، كظيكر اقتصاد المعرفة 
أك االقتصاد الرقمي، كقياـ الدكؿ بإلغاء الحدكد المكجكدة بيف األجيزة الحككمية كعمى باقي حككمات الدكؿ 

  11:األخرل أف تأخذ بعيف االعتبار ما يمي
 ؛إعادة تكزيع معرفتيا جكىريان _ 1
 ؛ إعادة التفكير في خبرتيا كمكاردىا مف المعمكمات كالبيانات2
 .إعادة صياغة ىندسة معرفتيا لضماف التحاكر مع زبائنيا_ 3

 أىمية ومراحل إدارة المعرفة: المطمب الثالث
أىمية إدارة المعرفة : أوالً 

تظير أىمية إدارة المعرفة في تحديات تكاجو إدارة األعماؿ تتمثؿ في كيفية اقتفاء أثر الزبائف كخدمة 
حاجاتيـ عبر الشبكة العالمية كالتجارة اإللكتركنية، كيفية استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في الحصكؿ عمى 

ة، كاآللية التي تمكف الشركة مف إعادة ترتيب أفكار العامميف كخبراتيـ فسحصة كمكانة في سكؽ المنا
كيتفؽ عمماء ، المتراكمة مف خبلؿ تأسيس مفيكـ التعمـ التنظيمي في تعميؽ كبناء القيـ الرصينة لمشركة

ىي المكرد األكثر أىمية بالنسبة لممنظمات التي ترغب في ضماف تحقيؽ نجاح " المعرفة"اإلدارة عمى أف 
 . متكاصؿ في عالـ اليـك المميء بالتنافس

 12:أف أىمية إدارة المعرفة تكمف في النقاط التالية (2014مؤيد، )يرل 
أنيا المصدر اإلستراتيجي األكثر أىمية مف بيف جميع المكارد األخرل في بناء الميزة التنافسية في منظمة - 

القرف الكاحد كالعشركف؛ 
ىي أساس اإلبداع عمى مستكل األفراد كالمنظمات؛ - 

                                                           
11

،117،مجلةالخلٌجوالجزٌرةالعربٌة،الكوٌت،العددإدارة المعرفة وهندستها لتحقٌق مشروع الحكومة اإللٌكترونٌةنعٌمةحسنجبررزوقً، 

.154،ص2005ٌونٌو(ماٌو)أبرٌل
12

.20،بٌروت،ص2014،دارالكتابالجامعً،الطبعةاألولى،إدارة المعرفة التنظٌمٌةمؤٌدالسالم، 
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 .أف االقتصاد العالمي يتجو أكثر مف أم كقت مضى في تاريخ البشرية إلى إقتصاد قائـ عمى المعرفة- 
 13:في األتي (2010العنزم، )كتظير أىمية إدارة المعرفة حسب 

الحصكؿ عمى المعرفة المتكافرة في صنع القرارات؛ _ 
الحصكؿ عمى معرفة القيمة مف مصادر مختمفة؛ _ 
إدخاؿ تحسينات في العمميات كالمنتجات كالخدمات؛ _ 
تفريغ المعرفة في كثائؽ كقكاعد بيانات كبرمجيات؛ _ 
تسريع نقؿ المعرفة مف خبلؿ االبتكار كالحكافز؛ _ 
نقؿ المعرفة المتكافرة إلى أقساـ كفركع أخرل بالمنظمة؛ _ 
قياس قيمة األصكؿ كالمعرفة كتأثيرىا عمى إدارة المعرفة؛ _ 

كما أف أىمية إدارة المعرفة تكمف في ككنيا مؤشران عمى الطريقة شاممة ككاضحة لفيـ مبادرات إدارة 
عادة الييكمة التي تساعد في تطكير كالتغيير لمكاكبة متطمبات البيئة االقتصادية  المعرفة في إزالة القيكد كا 

  14.كتزيد مف عكائد الشركة كرضا العامميف ككالئيـ كمحاكلة الكصكؿ بيـ إلى مفاىيـ المكاطنة كالتنظيمية
كبناء عمى ذلؾ فإف الدكر الذم تقكـ بو إدارة المعرفة مف خبلؿ عممياتيا كممارساتيا يحقؽ نتائج 
رائعة في السياؽ التنظيمي، إذ يتـ بمكجبة أغناء العمؿ كتعزيز اإلنتاجية، كما كيجعؿ الزبكف مبتيجان في 

تعاممو مع المنظمة، كاألىـ مف كؿ ىذا القيمة المضافة المتحققة في المستكيات المختمفة باإلضافة إلى إيجاد 
القيمة ألصحاب المصالح مف خبلؿ عممية اكتساب كتخزيف كاستخداـ المعرفة، كبالتالي تحمي المنظمة 

. حصتيا السكقية كتبني فرصة المشاركة المستقبمية كتبقييا في مقدمة المنافسيف
 مراحل إدارة المعرفة: ثانياً 

لقد درج الفبلسفة عمى الكتابة في مكضكع إدارة المعرفة منذ آالؼ السنيف، فقد مارسيا الفبلسفة، 
الكتاب، أمناء المكتبات، كالمدرسكف كغيرىـ، كبذلؾ ال تعتبر إدارة المعرفة مفيـك جديد، لكف في الفترة الحالية 

أخد األفراد يحتاجكف إلى كـ ىائؿ مف المعرفة كذلؾ عمى نحك متزايد مف أجؿ تنفيذ أعماليـ عمى نحك 
 .مبلئـ، األمر الذم دفع المنظمات نحك بناء قكاعد المعرفة الخاصة بيا

 إلى أف المشكمة المركزية في إدارة المعرفة عمى المستكل النظرم كانت معركفة (Saffady)كقد أشار 
عمى مدل عقكد لكنيا عمى المستكل التطبيقي لـ تكف معركفة إال قبؿ بضع سنيف كالحداثة في مكضكع إدارة 

 15.المعرفة انحصرت في الجانب التطبيقي، كذلؾ ألنو لـ يأخذ مداه إال في السنكات األخيرة
 16:أف مراحؿ إدارة المعرفة ىي أربعة نعرضيا كاألتي (2004رزكقي،) ترل 

                                                           
.58،ص28،2001،مجلةالعلوماإلقتصادٌةواإلدارٌة،جامعةبغداد،العدد، أثر رأس المال الفكري فً أداء المنظمةسعدالعنزي

13
 

14
 ، جامعة إسراء، نظم المعمومات اإلستراتيجية مدخل إستراتيجي معاصر كمية العموم اإلدارية والماليةسمكل أميف السامرائي،  كغساف عيسى العمرم  

. 199-198الطبعة األكلى، دار المسيرة،عماف األردف، ص ص 
15

. 32، ص 2005 مصر،  بدكف طبعة، ، المكتب الجامعي الحديث،إدارة المعرفة وتطوير المنظماتالكبسي ،  عامر  
16

، مجمة مكتبة الممؾ فيد الكطنية، المممكة العربية السعكدية، رؤية مستقبمية لذوي إختصاص المعمومات في إدارة المعرفةنعيمة رزكقي حسف جبر،  
  .http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php، متاح تحت الخط 275، ص 2004، (2)، عدد (9)مجمد 

http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php


 اإلطار إٌظزٞ إلدارج اٌّعزفح:                                                            اٌفصً األٚي 
 

 

8 

:  كىي تركز عمى مايمي(Initiation)مرحمة المبادرة _ 1
بناء البنية التحتية لتكنكلكجيا االتصاالت، بناء العبلقات اإلنسانية، نظـ المكافأة، إدارة الثقافة التنظيمية؛ _ 
. بناء قكاعد البيانات كالحصكؿ عمى األفكار كاألراء المقترحة_ 
: مايمي عمى  كىي تركز(Propogation Stage)مرحمة النشر _ 2
تبرير األفكار، كضع إجراءات كسياسات التبرير؛ _ 
إستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في معالجة كتحميؿ األفكار لتبريرىا؛ _ 
. مراقبة المعرفة كأدكات التحكيـ؛ الحصكؿ عمى المعرفة التي تـ تبريرىا كتحكيميا_ 
:  كتركز عمى مايمي(Internal Integration)مرحمة التكامؿ الداخمي _ 3
التكامؿ كالتمكيؿ المعرفي طبقان لمستكل متطمبات السكؽ؛ _ 
ىيكمة المعرفة كرسـ خريطتيا؛ _  
إعتماد التكنكلكجيا في نظـ قياس األداء؛ _ 
. الحصكؿ عمى المعرفة الممكلة كالمتكاممة_ 
:  كتركز عمى مايمي (External Integrati)مرحمة التكامؿ الخارجي _ 4
كفاءة إدارة المعرفة، الشبكات المتداخمة، التمكيؿ الخارجي، إدارة التعاكف؛ _ 
.  المؤتمرات عف بعد كالمؤتمرات الفيديكية، البريد اإللكتركني، نظـ المشاركة المعرفة_ 

بالرغـ مف االىتماـ الكبير مف قبؿ الباحثيف بإدارة المعرفة كقيمتيا   (2011صبرم، )كما أشار        
الكبيرة بالنسبة لمديرم األعماؿ، إال أنيـ لـ يتكصمكا إلى نظرة كاضحة إلدارة المعرفة يمكف أف تقكد إلى 
ىيكمة تحميمة كاضحة ليذا المفيـك فبل يكجد نمكذج مكحد كمتفؽ عميو بيف الباحثيف لتحديد ما يجب عمى 

 أف إدارة المعرفة (pearlson & saunders ,2004)  اإلدارة القياـ بو عند إدارتيا لممعرفة، كفي ىذا الصدد يعتقد
  17.تكليد المعرفة، حيازة المعرفة، تصنيؼ المعرفة، نقؿ المعرفة: تتضمف أربع مراحؿ رئسية ىي

إدارة المعرفة عممية مستمرة كمتفاعمة تتـ مف خبلؿ عدة مراحؿ تتمثؿ  (2005صبلح الديف، )كيرل         
 18:يمي في اكتساب كخمؽ المعرفة، كتخزينيا، كنقميا، كتطبيقيا بحيث تـ شرحيا كما

اكتساب المعرفة _ أ
الخبراء كالمتخصصكف، كالمنافسكف )يقصد باكتساب المعرفة الحصكؿ عمييا مف المصادر المختمفة      

، كذلؾ باستخداـ كسائؿ المقارنة المرجعية، كحضكر (كالعمبلء كقكاعد البيانات، أك مف خبلؿ أرشيؼ المنظمة
المؤتمرات ككرش العمؿ كاستخداـ الخبراء كالدكريات كالمنشكرات، ككسائؿ البريد االلكتركني، كالتعمـ الفردم، 

كمع كؿ ما سبؽ، يجب األخذ في االعتبار أف التعمـ أك اكتساب المعرفة في المنظمات ال يككف دائما 
مقصكدان، فيناؾ معرفة يتـ الحصكؿ عمييا عف طريؽ الصدفة كتككف نافعة كميمة لممنظمة، كىنا يقع عمى 

                                                           
 محمد صبرم عكض ماضي، إتجاىات المدراء في البمديات الكبرل في قطاع غزة لدكر إدارة المعرفة في األداء الكظيفي، الجامعة اإلسبلمية، غزة  17

. 56، ص2011عماف، الدرسات العميا شيادة ماجستير،
. 83 ، ص 2005 صبلح الديف الكبيسي ، إدارة المعرفة، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، بدكف طبعة، القاىرة،  18
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عاتؽ المنظمة التعرؼ عمى أىمية ىذه المعرفة، ثـ تخزينيا كاسترجاعيا عمى أفضؿ كجو، كمف ناحية أخرل، 
فإف عممية اكتساب المعرفة تختمؼ مف منظمة ألخرل، فكؿ منظمة تكتسب المعرفة كتفيميا بطريقتيا 

. كبالتالي تتأثر المعرفة المخزنة في المنظمة بثقافة المنظمة نفسيا. الخاصة
تخزين المعرفة - ب

 :بعد اكتساب المعرفة، يتـ تخزينيا مف خبلؿ طرؽ عديدة أىميا        
قياـ كؿ فرد في المنظمة بتسجيؿ كؿ ما يحدث لو كأية معمكمات جديدة في مكاف معيف، سكاء في ممفات _ 

عادية أك في شبكة الحاسب اآللي، بحيث تككف متاحة لكؿ أفراد المنظمة، إذا أرادكا اإلطبلع عمييا؛ 
كؿ بجمع المعمكمات كتخزينيا بدقة كبطريقة يسيؿ استخداميا مف الجميع، دكف االىتماـ ؤقياـ شخص مس_ 

 بتحميؿ كتنقية المعرفة أك بنشرىا كتداكليا بطرقة فعالة؛
قياـ كؿ األفراد بتقديـ المعرفة المكجكدة لدييـ إلى شخص أك إلدارة معينة، كتقكـ ىذه الجية بتحميؿ كتنقية _ 

ىذه المعرفة، ثـ تقـك بتخزينيا عمى أفضؿ كأدؽ صكرة، كبحيث يمكف تداكليا مف قبؿ المنظمة في يسر 
كسيكلة؛ 

جمع المعرفة بطريقة منظمة كايجابية، كيتـ تحميميا كتنقيتيا، ثـ يتـ ترتيبيا كتنسيقيا كتجزئتيا، ليتـ تخزينيا _ 
. في أفضؿ صكرة، كيراعى أف يتـ تداكليا بسيكلة كنشرىا كاستخراجيا بدقة كيسر مف قبؿ أفراد المنظمة

نقل المعرفة    -ج
يعتبر نقؿ المعرفة الحمقة الثالثة في حمقات إدارة المعرفة، كيعتمد عمى كجكد آليات كطرؽ رسمية             

التقارير كالرسائؿ كالمكاتبات، كالمؤتمرات كالندكات الداخمية  :كأخرل غير رسمية، كتتمثؿ الطرؽ الرسمية في
لممنظمة، كالمنشكرات الداخمية كالمحادثات الصكتية، كالتدريب كالتعمـ عف طريؽ الرئيس المباشر، كتشمؿ 

تغيير الكظيفة داخؿ المنظمة أك خارجيا، كالعبلقات الشخصية التي تربط العامميف : الطرؽ غير الرسمية
 البعض، كفرؽ العمؿ، كىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تؤثر عمى نقؿ المعرفة في المنظمات مثؿ ببعضيـ

التكمفة، خاصة عند شراء أجيزة أك استخداـ التكنكلكجيا أك عقد مؤتمرات كندكات، كما يتأثر نقؿ المعرفة 
. باحتماؿ تغيير المحتكل، خاصة في ظؿ الييكؿ التنظيمي اليرمي

تطبيق المعرفة  -د 
كيتطمب ىذا التطبيؽ تنظيـ المعرفة ، يعتبر تطبيؽ المعرفة اليدؼ األساسي مف عممية إدارة المعرفة        

مف خبلؿ تمكيف العامميف )، كاسترجاع المعرفة (مف خبلؿ التصنيؼ كالفيرسة أك التبكيب المناسب لممعرفة)
، كجعؿ المعرفة جاىزة لبلستخداـ حذؼ بعض (في المنظمة مف الكصكؿ إلييا بسيكلة كفى أقصر كقت

دخاؿ الجديد المناسب عمييا، كاستبعاد  عادة تصحيح المعرفة كفحصيا باستمرار، كا  األجزاء غير المتسقة كا 
  19.المتقادـ

 

                                                           

83.19مرجع سبؽ ذكره، ص م،   صبلح الديف الكبيس
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 (أبعاد، مداخل، النماذج)أبعاد ومداخل إدارة المعرفة : المبحث الثاني
   .مف خبلؿ ىذا المبحث سيتـ التطرؽ إلى مختمؼ مداخؿ إدارة المعرفة كأبعادىا كنماذجيا        

 مداخل إدارة المعرفة :  المطمب األول
إف االىتماـ المتزايد بالمعرفة بكصفيا مف أىؿ أصكؿ الشركة كالمصدر األكثر حيكية في إنشاء        

كاستمرار الميزة التنافسية في الشركات القائمة عمى المعرفة، كمنيا يمكف التركيز عمى ثبلث مداخؿ إلدارة 
المعرفة أال كىي مدخؿ المركزية أك المركزية المعرفة كمدخؿ البيانات إستراتيجية المعرفة كمخؿ سمسمة 

: االبتكار كشرحيا كما يمي-الرافعة
لالمركزية المعرفة  أمدخل المركزية أو: أوالً 
 حيت أف الشركات القائمة عمى المعرفة (Top-Down A)أسفؿ- ىك المدخؿ أعمى: مدخل مركزية المعرفة_ 

القياسية المحددة في إجراءات كقكاعد كممارسات قياسية، ىي شركات قائمة عمى اليرمية في إدارة المعرفة، 
ذا كانت الشركات اليرمية تركز المعمكمات األثرم كاألعمؽ كاألىـ كغير الركتينية في القمة كالمعمكمات  كا 

 . األكثر فقرا كسطحية كأقؿ أىمية كأكثر ركتينية في األدنى
 كفي ىذا المدخؿ فإف التعكيؿ يككف  (Bottom-Up A)أعمى- كىك مدخؿ أدنى: مدخل المركزية المعرفة_ 

عمى األفراد كخبراتيـ كتجاربيـ التي يكظفكنيا في مشركعاتيـ ككظائفيـ كمياميـ في سياؽ فريد خاص 
بظركؼ كؿ حالة ككؿ ميمة، كيتـ اعتماد ىذا المدخؿ في الشركات القائمة عمى المعرفة التي تركز عمى 
العممية أكثر مما تركز عمى المنتج القياسي، كعمى التنظيـ المرف كالناعـ كالمشركعي أكثر مما تركز عمى 

 20.التنظيـ المحكـ كالصمب كالقياسي
إستراتيجية المعرفة - مدخل البيانات: ثانياً 

كلقد قدـ . إلخ..في إدارة المعرفة ثمة ىرمية ميمة تتمثؿ في تدرج البيانات، المعمكمات، المعرفة      
المختصكف في إدارة المعرفة ىذه اليرمية بأشكاؿ متعددة، إال أنيا تشترؾ جميعيا في أنيا تبدأ مف البيانات 

كمف ذلؾ إطار بار ابا ىيكيؿ . التي تعتبر المادة الخاـ لتتدرج إلى المستكل األعمى األكثر تنظيمات كقيمة
(Haeckel Frame Barabba) الذم يتضمف تحديدىا خمسة مستكيات متصاعدة تتدرج مف البيانات إلى 

: الحكمة ىي
كىي المادة الخاـ لممعرفة؛ : (Data)البيانات _ 
؛  (السياؽ+ البيانات )كىي البيانات المعالجة أك: (Information)المعمكمات _ 
اإلستدالؿ؛  + كىك المعمكمات : (Intelligence)الذكاء _ 
. (التكليؼ أك التركيب)+ كىي المعرفة : (Wisdom)الحكمة _ 

                                                           

  108.20 نجـ عبكد نجـ، مرجع سبؽ ذكره، ص 
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 تدرجا آخر أسماه ىـر القيمة يقكـ عمى أف البيانات كالمعمكمات (K. Womark)كما يقدـ كيفف كمارؾ 
كالمعرفة تعمؿ عمى تحسيف عممية صنع القرار زمف ثـ التحكؿ إلى أنشطة تؤدم بدكرىا إلى تحسيف نتائج 

 21.(كما ىك مكضح في الشكؿ أسفمو)األعماؿ 
 ىرم القيمة القائم عمى المعرفة: (01)الشكل رقم 

          
          Heristic التجريبي األسمكب

    

 

 

 

تراكـ قيمة األعماؿ  الخكارزمية

Algorithms 

 

 

 111نجـ عبكد نجـ، سبؽ ذكره، ص:                             المصدر 
في تطكيرىا إلى إستراتيجية المعرفة في بعدييا  (كما ىك مكضح في الشكؿ أسفمو)كما تستمر السمسمة   

نشاء المعرفة الجديدة : الجكىرييف كالبد مف الكقكؼ عند إستراتيجية المعرفة في ىذه  (اإلبتكار)التعمـ الفعاؿ كا 
  22:السمسمة المتصمة لنشير إلى ما يمي

 
 
 
 
 
 

                                                           

110.21 ص ،مرجع سبؽ ذكره  نجـ عبكد نجـ،
 

22 .112 نجـ عبكد نجـ، إدارة المعرفة، مرجع سبؽ ذكره، ص 
 

لنتائج األعما  
B.Result 

 Activitiesاألنشطة




 Decisionsالقرارات

 Knowledgeالمعرفة

 Infrmationالمعلومات

 Dataالبٌانات
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 إستراتيجية المعرفة- نموذج البيانات: (2)الشكل رقم 
 

  
تصاعد      القيمة                 

   القيمة أو                              
والتأثير الثأثير                                                         

عمى عمى                      
 الشركة الشركة                       

 
 
 

       
 

                        
 .112نجـ عبكد نجـ، سبؽ ذكره، ص:  المصدر 

إف امتبلؾ المكارد عمكما كمنيا مكرد المعرفة يتطمب الخطكة البلحقة المتعمقة باستخداميا كتطبيقيا مف _ 
ف المستكل اإلدارم األرقى في إستغبلؿ المعرفة يتمثؿ في إستراتيجية  أجؿ تحقيؽ ميزة لمشركة في أعماليا، كا 

. المعرفة
إف إستراتيجية المعرفة تعمؿ عمى تحقيؽ رافعة معرفة الشركة مف خبلؿ التعمـ كالتقاسـ كما تعمؿ عمى _ 

. تحقيؽ التميز التنافسي في المعرفة مف خبلؿ االبتكار أك إنشاء المعرفة الجديدة التي ال يممكيا المنافسكف
إف إستراتيجية المعرفة ىي التي تعطي البعد الكاعي اليادؼ كطكؿ األمد في سمسمة التحكؿ مف البيانات _ 

إلى إستراتيجية المعرفة كالكاقع أنو بدكف ىذه اإلستراتيجية ستظؿ سمسمة التحكؿ في مراحميا المتعددة مجرد 
. عممية فنية أىمية تشغيمية في أحسف األحكاؿ يمكف تحقيقيا كممارستيا مف خبلؿ تكنكلكجيا المعمكمات

نشائيا في الشركة التي ستتحكؿ _  إف إستراتيجية المعرفة ىي التي تكجو السمسمة كميا نحك تنامي القيمة كا 
. نحك أعماؿ قائمة عمى المعرفة كخبلقة ليا

 (Leverage Innovation) اإلبتكار- مدخل الرافعة: ثالثاً 
ف أكردناىا في الفقرة السابقة،  كىذا المدخؿ تطرحيا في ضكء التعريفات الثبلثة  إلدارة المعرفة التي سبؽ كا 

كما ىك )اإلبتكار - كيمكف أف نحدد في ضكء تمؾ التعريفات الثبلثة مداخؿ إلدارة المعرفة كفؽ سمسمة الرافعة
 :كىي (مكضح في الشكؿ أسفمو

استراتيجية 

 المعرفة
 المعرفة

 المعمومات

 البيانات

 إستراتٌجٌة المعرفة

 المعرفة

 المعلومات

 البٌانات
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كىك المدخؿ القياسي الذم يقـك عمى أساس   (Leverage Approach)مدخل الرافعة  :المدخل األول
أثير اإلمكانات العظيمة ت المعمكمات تحث ياف إدارة المعرفة كتكنكلكجمالمعرفة المرمزة القياسية كيساكم ب
 :لتكنكلكجيا المعمكمات المتمثمة باالتي

  المداخؿ األساسية إلدارة المعرفة:(3)الشكل رقم 
مدخؿ اإلبتكار  الفاعمية 

 
 لتكليفةامدخؿ 

مدخؿ الرافعية 
                                                                                                                                                                            

الكفاءة 
. 113 نجـ عبكد نجـ،سبؽ ذكره، ص:المصدر                

كىك يعمؿ عمى تكظيؼ المعرفة المتاحة في بعدىا الصريح كالضمني مف مدخل التولفية  :  المدخل الثاني
 . أجؿ إيجاد تكليفات كخدمات كاستشارات جديدة في مجاليا الحالي أك المجاالت األخرل

ىك المدخؿ القائـ عمى إنشاء المعرفة، كفيو تككف إدارة المعرفة ىي أكبر مف خل االبتكار دم: خل الثالثدالم
 .تكنكلكجيا المعمكمات

نشاء المعرفة الجديدة ىي التحدم األساسي عمى مستكل الفرد كعمى إدارة المعرفة كممارساتيا كليس  كا 
 23.المحافظة عمى الركتينيات المعرفة السابقة

نماذج إدارة المعرفة  : المطمب الثاني
تحدث الميتميف بإدارة المعرفة عف عدة نماذج إلدارة المعرفة قد تشكيؿ دليؿ عاـ لممنظمات الراغبة         

 ببناء نظاـ إلدارة المعرفة لدييا يراعي خصكصيتيا، كنستطيع القكؿ أف غالبية النماذج قريبة مف بعضيا
 كمتشابية مف حيت المضمكف تقريبا، كمف بيف ىذه النماذج 

 : نموذج موئل إلدارة المعرفة_ 1
.  لبلستجابة لحاجات المستفيديف(D.E.Winnosky)كىذا النمكذج قدمو دينس كينكسكام 

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

23
 .117-113ص-نجمعبودنجم،مرجعسبقذكره،ص 

 إنشاء المعرفة الجديدة 
 تكليفات كاستخدامات جديدة لممعرفة_ 
 زيادة قدرة معالجة المعمكمات_ 
 التشبيؾ الكاسع داخؿ الشركة كخارجيا_  

 االستخدامات المتعددة لممعرفة الحالية_ 
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نموذج موئل إلدارة المعرفة : (4)الشكل رقم 
What la Going on today ? 

 .ابني-
 .انشئ-
 .استخدـ-

 .حافظ-
 
 
 

 ما ىك ممكف؟  ما ىك اليدؼ؟
What is The Goal What is Possiblt ? 

 ? What is The Goalما ىك اليدؼ؟ 

 .119سبؽ ذكره، ص : نجـ عبكد نجـ:             المصدر
 : إلدارة المعرفةSECIأنموذج _ 2

 إختصار لمعمميات األربعة (SECI) كجاءت تسمية (Nonaka,Takenhi,1995)طرح ىذا النمكذج مف قبؿ 
 24:التي سكؼ تكضح في الشكؿ التالي

 إلدارة المعرفة SECIأنموذج : (5)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
باسردة تكفيؽ سريع، تكامؿ إدارة المعرفة كالجكدة الشاممة كأثارىا عمى األداء، أطركحة دكتكرة مقدمة في جامعة ديمشؽ، كمية اإلقتصاد كاإلدارة، قسـ  24

 .49، ص 2006إدارة األعماؿ،  
 

القاعدة األساسية إلدارة 
 KM Baselineالمعرفة 

 KMمعايرة إدارة المعرفة 
 KMثقافة إدارة المعرفة 

cultur 

 KMإستراتيجية إدارة المعرفة 

Strategy 

البالغيف، مقدمي الخدمة )المقتدركف 
(الكاممة  

النماذج كالممارسات األفضؿ في مجاؿ 
 كؿ مككف

 الشركاء

معرفة                                                             المحاكرة                                           
 بناء

ظاىرية                                          التخريج                                                      التنشئة                                   
 حقؿ

مف                      (معرفة مؤكدة)                                    (معرفة مفيكمة)                         
  ترابط                                                                         

                                التفاعؿ
 المعرفة                                                                       الترابط                          التدريب 
                                                                                                              معرفة 

   (معرفة تشغمية)                      (معرفة نظامية)الظاىرية                            
                                                                                                              ضمنية

 التعمـ بكاسطة العمؿ
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باسردة تكفيؽ سريع سريع، تكامؿ إدارة المعرفة كالجكدة الشاممة كأثارىا عمى األداء، أطركحة :   المصدر   
 .49، ص 2006دكتكرة مقدمة في جامعة دمشؽ، كمية االقتصاد كاإلدارة، قسـ إدارة األعماؿ، 

 : إلدارة المعرفةOSD Comptrollerأنموذج _ 3
 Organization of System (OSD) Development لتطكير المنظمة كالنظـ Comptroller  قدـ مركز 

 :أنمكذجان مكضح في الشكؿ التالي
  إلدارة المعرفةOSD Comptrollerأنموذج : (6)الشكل رقم 

 

 

 

Source :(OSD Comptroller ,2002 :4) 

 .(العمميات، األفراد، التقانة)        كنستخمص أف ىذا نمكذج ما ىك إال نتيجة لمتفاعؿ بيف ثبلث عناصر 
 :إلدارة المعرفة Hopeأنموذج _ 4

        يقكـ ىذا النمكذج عمى أربعة أبعاد رئيسة، المعرفة كالخبرات المتراكمة التي تؤدم إلى اإلبداع في حؿ 
المشكبلت، تطبيؽ كتحقيؽ التكامؿ باألدكات كالتقنيات المنيجية الجديدة لتعزيز العمميات الداخمية، تجارب 
المنظمة لبناء القدرات المكجية لممستقبؿ، أنشطة استيراد المعرفة كالخبرة مف الخارج بيدؼ تحسيف القدرات 

 25.الجكىرية لممنظمة
  إلدارة المعرفةHopeأنموذج : (7)الشكل رقم 

 
 

 القدرات الجكىرية
 

 خارجي المستقبؿ داخمي 
سعد غالب، نظـ مساندة القرارات، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، :                  المصدر

 .48، ص 2004عماف األردف، 
 (عناصر)أبعاد إدارة المعرفة : المطمب الثالث

        درس العديد مف الباحثيف في إدارة المعرفة إلى أبعادىا كبلن حسب كجية نظره كيكننا اإلشارة إلى بعيا 
 :كما يمي

                                                           
.48،ص2004،دارالمناهجللنشروالتوزٌع،الطبٌعةالثانٌة،عمان،األردن،"نظم مسائدة القرارات"،سعدغالب

25
 

 حؿ المشكبلت

 التجربة

 استيراد المعرفة التنفيذ كالتكامؿ

 التقانة العمميات
 إدارة  المعرفة 
األفراد           
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 عمميات إدارة المعرفة:  أوالً 
        يقصد بالعمميات مجمكعة األنشطة التي تتـ مف خبلليا إدارة المعرفة، إال أف العديد مف الباحثيف في 
المجاؿ تناكلكا عممياتيا كأنشطتيا مف كجيات نظر مختمفة حسب مداخؿ متعددة، كذلؾ ما أدل إلى كجكد 

الحصكؿ عمى المعرفة، )تبايف في مجاؿ إدارة المعرفة عمى عدد عممياتيا كترتيبيا، فمنيـ مف حدد عمميات 
 ىذه العمميات في (Turban, et al)، كحدد تكرماف كزمبلؤه (إنشاء المعرفة، تقاسـ المعرفة، تكزيع المعرفة

  26".إنشاء المعرفة الجديدة، الحصكؿ كالترميز لممعرفة، مقاسمة المعرفة، تكزيع المعرفة"
تحديد المعرفة، كاقتناءىا، كتطكيرىا، كتكزيعيا، "عض األخر قسميا إلى ستة أقساـ كىي ب        كاؿ

اكتساب، تحكيؿ، مشاركة، تخزيف، استرجاع، تطبيؽ، حماية " كىناؾ مف يقكؿ أنيا27،"كاستخداميا، حفظيا
 كميز البعض ثبلث عمميات كىي القدرة عمى اكتشاؼ المعرفة، كالمشاركة فييا، كاالستفادة منيا، 28"المعرفة

 .كقد حددىا البعض في تكليد المعرفة، كخزنيا، كتكزيعيا كتطبيقيا
  Knowledge Management Technologiesتقنيات إدارة المعرفة : ثانياً 

        تدعـ تقنيات إدارة المعرفة أنظمة إدارة المعرفة كتستفيد مف البنية التحتية إلدارة المعرفة حيث أف 
 :كالتقنيات التي تدعـ إدارة المعرفة تتضمف. تقنيات إدارة المعرفة تحكم األنظمة الرئيسية إلدارة المعرفة

الذكاء االصطناعي ىك عممية محاكاة اآللة لعمؿ البشر  ) (Artificiel Intelligence)الذكاء االصطناعي . _
  29:كالتي تتككف مف  (مثؿ أف يقـك الحاسكب بقيادة السيارة، أك أف يقـك الركبكت بتنظيـ المنزؿ 

 Case based reasoning)أنظمة تعمؿ عمى اكتساب المعرفة؛ أنظمة االستنتاج المبنية عمى الحالة _ 

Systems)مجمكعة المناقشة االليكتركنية ؛ (Chatting Group)أنظمة المحاكاة المبنية عمى الحاسكب ؛ 
(Computer Based Simulation Systems)قكاعد البيانات ؛ (Data base) أنظمة دعـ القرارات ؛(Décision 

support Systems) أنظمة تخطيط المصادر ؛(Resource Planning system)األنظمة الخبيرة ؛ (Experts 

Systems)أنظمة إدارة المعمكمات ؛ (Management Information System)أنظمة تحديد المكقع الخبيرة؛ . 
  (Knowledge Team)فريق المعرفة : ثالثاً 

        لقد أجبرت البيئة اإلقتصادية حادة المنافسة، المديركف كالقائد عمى النظر خارج أسكارىا لفيـ قكاعد 
البقاء، ككضع منظماتيـ عمى طريؽ النمك كاالزدىار، فمف يستطيع تنظيـ المكارد المالية كتكنكلكجيا المعرفة، 
مع تنظيـ المكارد البشرية، فالمنظمات اليـك أدركت أف العامؿ الكحيد الذم يبقييا في السياؽ كالريادة، كيكفر 
ليا الميزة التنافسية المتكاصمة ىك أفرادىا، كنستنتج مف ذلؾ أف العامؿ الحاسـ في تقرير مصير أم منظمة 

                                                           

.100 نجـ عبكد نجـ، مرجع سبؽ ذكره، ص
26

 

حاـز حسف صبحي، المكتبة األكادمية الطبعة األكلى، : ، ترجمة"إدارة المعرفة بناء لبنات النجاح"،ستيفف كام كركمياتك جميبرت كراكب بركبست 
  12.27، ص2001مصر 

 حسيف مكسى قاسـ البناء، أثر استراتيجية التمكيف التنظيمي عمى عمميات إدارة المعرفة، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية عمى عمميات إدارة المعرفة، 
45.28-43ص -، ص2015الدار الجزائرية لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، الجزائر العاصمة، 

 

  106.29 طيطي، مرجع سبؽ ذكره، ص إسماعيؿ خضر مصباح 
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يبقى ىك العنصر البشرم، كذلؾ أنو الكحيد الذم يممؾ القدرة عمى التعمـ كالتغيير كاالبتكار كاإلبداع داخؿ 
   30.المنظمة
انعكاسات إيجابية عمى المنظمة  ألبعاد إدارة المعرفة (2007إبراىيم الخموف الممكاوي، )وأشار        

كعمى المكظفيف حيث تزداد مياراتيـ التي تنعكس عمى حسف األداء الذم يؤدم بدكره إلى السرعة كالدقة في 
األداء مما يعني الجكدة بالمنتج أك الخدمة المقدمة بتكاليؼ ككقت كجيد أقؿ التي تنعكس جميعيا عمى 

الزيادة في المبيعات كزيادة األرباح كتحقيؽ الميزة التنافسية لممنظمة كىذا ينعكس عمى المجتمع الذم تعيش 
  31.فيو المنظمة نظران لمعبلقة التبادلية بينيما

 عمميات إدارة المعرفة: المبحث الثالث
        يشير ىذا المبحث إلى مجمكعة العمميات الرئسية كاألنشطة الفرعية البلـز القياـ بيا لتكليد المعرفة 

 . كتقديـ أىـ متطمبات كأبعاد إدارة المعرفة
 عمميات إدارة المعرفة:  المطمب األول

        إف اليدؼ الجكىرم إلدارة المعرفة بالنسبة لممؤسسة ىك االنتفاع الكمي بالمعرفة المكجكدة، كتضمف 
 في رلتحسيف القدرات، تنمية اإلبداعات، كتشجيع كاإلستثما (ةالطبلبي)ىذه المعرفة في الخدمات كالمخرجات 

المكارد البشرية، كىذا لف يتحقؽ إال مف خبلؿ مجمكعة مف العمميات، كقد اختمؼ الكتاب في تحديد عمميات 
 . إدارة المعرفة كعدد ىذه العمميات

تشخيص المعرفة، : عمميات إدارة المعرفة في ثمانية عمميات ىي (2008الزيادات، )        حيث حدد 
تحديد أىداؼ المعرفة، تكليد المعرفة، خزف المعرفة، تكزيع المعرفة، تطبيؽ المعرفة، استرجاع المعرفة، إدامة 

  32.المعرفة
فقد حدد عمميات إدارة المعرفة في ست عمميات تشابيت بعضيا مع ما  (2006العمي كآخركف، )أما         

تشخيص المعرفة، اكتساب المعرفة، تكليد المعرفة، تخزيف المعرفة، : تطرؽ إليو الزيادات كىذه العمميات ىي
  33.تطكير المعرفة كتكزيع المعرفة، تطبيؽ المعرفة

تكليد المعرفة، التشارؾ : فقد اقتصر عمى ثبلثة مف عمميات إدارة المعرفة كىي (2005حجازم، )أما         
  34.بالمعرفة، التعمـ التنظيمية

        مف خبلؿ دراسة األدبيات المتعمقة بعمميات إدارة المعرؼ، كمف العركض السابقة لعمميات إدارة 
تكليد المعرفة، تشارؾ : المعرفة ارتأينا أف نركز في ىذه الدراسة عمى العمميات التالية إلدارة المعرفة كىي 

 . بالمعرفة، تنظيـ المعرفة كتخزينيا، كأخيرا تطبيؽ المعرفة
                                                           

، أطركحة دراسة تطبيقية عمى عينة من المستشفيات الجزائرية: ، تطوير األداء التنظيمي من خالل إدارة المعرفة ورأس المال الفكري العربي تيقاكم
  57.30، ص 2014الجزائر، لنيؿ شيادة دكتكراة في عمـك التسيير،جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف،

.84، ص2007، األكلى، الكرؽ لمنشر كالتكزيع، الطبعة إدارة المعرفة الممارسات والمفاىيم إبراىيـ الخمكؼ الممكاكم،  
31

  
. 107-89ص -ص ،2008 دار كائؿ لمطباعة كالنشر، الطبعة األكلى، عماف األردف، إتجاىات معاصرة في إدارة المعرفة، محمد عكاد الزيادات،  32
. 45- 38ص - ، صمرجع سبؽ ذكره العمى عبد الستار كآخركف،  33
 .108-81ص -، ص2005، األردف دار األىمية، عماف إدارة المعرفة مدخل نظري،  عمي حجازم ىيثـ،  34
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 توليد المعرفة : أواًل 
        إف تكليد المعرفة يعني اإلبداع عند العديد مف الكتاب، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ مشاركة جماعة العمؿ 
الداعمة لتكليد رأس الماؿ المعرفي جديد في قضايا كممارسات جديدة تساىـ في تعريؼ المشكبلت، كاجد 

 ىذا كيمكف تكليد المعرفة مف خبلؿ عدة أساليب منيا األسر 35.الحمكؿ الجديدة ليا بصكرة ابتكاريو مستمرة 
أك الشراء أك االبتكار أك االكتشاؼ، كاالمتصاص كاالكتساب أك االستحكاذ، فجميع ىذه العمميات تشير إلى 

التكليد كالحصكؿ عمى المعرفة عف طريؽ الشراء المباشر، كاالمتصاص يشير إلى القدرة عمى الفيـ، 
كاالستيعاب لممعرفة الظاىرة، كاألسر تشير إلى الحصكؿ عمى المعرفة الكامنة في أذىاف المبدعيف، كاالبتكار 

حيث يتـ  SECI كمف النماذج المستخدمة في عممية تكليد المعرفة نمكذج 36يشير إلى تحديد المعرفة المتكفرة،
عادة إيجادىا في المنظمة الشكؿ رقـ   37 يكضح ذلؾ8بمكجبة تكليد المعرفة كا 

 SECIنمكذج : (8)شكؿ رقـ 
 

 

 

 

 

 

 

 
  (42 : 2006العمي عبد الستار كآخركف،  ): المصدر

 :طريقة تكليد المعرفة فيما يمي (2008عمياف، )كما حدد 
كىي التي تكلد مف خبلؿ مشاركة المعرفة الضمنية بيف األفراد عندما يزاكلكف عمميـ : المعرفة المشتركة_ 1 

 .كتتـ خبلؿ المبلحظة أك التقميد أك الممارسة أك الحدثية
تتـ مف خبلؿ تحكيؿ المعرفة الضمنية إلى كاضحة كأف تنقؿ معرفة شخص : المعرفة الخارجية المجسدة_ 2

 .إلى المكتب كالرسائؿ
                                                           

. 196، ص2008، ، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، عمافإدارة المعرفة ربحي مصطفى،  عمياف 35
.  97، ص  ، مرجع سبؽ ذكرهالزياداتمحمد عكاد   36
. 42، ص 2006، ، مرجع سبؽ ذكره كآخركف عبد الستار العمي 37

        معرفة ضمنية                                    معرفة ضمنية  

 معرفة                                                                                                              معرفة
 ضمنية                                                                                            كاضحة 

 

                           مجسد

 معرفة                                                                                                              معرفة
 كاضحة                                                                                                            ضمنية

 
 
 

 معرفة كاضحة                                       معرفة كاضحة                                                            

                                                                    مشتركة

 

 

 

 مشتركة
 مجسدةداخلٌة

 منظمة
 جماعة
 فرد

 فرد
 

 فرد
 فرد

 جماعة
 فرد فرد

 فرد

 المنظمة
 جماعة جماعة

جماع جماعة
 ة
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كتتـ بتحكيؿ المعرفة الكاضحة إلى معرفة كاضحة كذلؾ مف خبلؿ االتصاؿ بيف : المعرفة التركيبية_ 3
 .الجماعات أك نشر المعرفة كعممية منتظمة يمكف تخزينيا كفيرستيا

كالتي تؤكد عمى تحكيؿ مف المعرفة الصريحة إلى معرفة ضمنية مف خبلؿ : (المدمجة)المعرفة الداخمية _ 4
 38.تكرار أداء الميمة فتصبح المعرفة الصريحة مستكعبة مثؿ المعرفة الضمنية

        إف أعمى درجة مف المعرفة تكمف في عقكؿ المستخدميف، لكف مف الممكف أف يتـ تكليد المعرفة 
 .الجديدة مف خبلؿ البحث كالتطكير كالتجريب كتعمـ الدركس كالتفكير اإلبداعي

 39:أربعة مبادئ البتكار المعرفة كىي (2008الزيادات، ) كما كرد لدم Quinn    كما قدـ     
 تعزيز مقدرة األفراد في حؿ المشكبلت؛_ 1
 التغمب عمى معارضة األفراد المينييف لممشاركة بالمعمكمات؛_ 2
 التحكؿ مف اليياكؿ اليرمية إلى المنظمات المقمكبة إلى التنظيمات الشبكية؛_ 3
 . تشجيع التنكع الفكرم داخؿ المنظمات المعرفة_ 4

 التشارك بالمعرفة : ثانياً 
 .  تعتبر عممية التشارؾ بالمعرفة العميمة الثانية بعد التكليد كاألساسية في عمميات إدارة المعرفة

ىي العممية التي يتـ مف خبلليا إيصاؿ المعرفة الضمنية أك الصريحة إلى اآلخريف، كىناؾ ثبلثة نقاط  ك
 40:أساسية متعمقة بعممية مشاركة المعرفة كىذه النقاط تـ سردىا حسب أكلكياتيا كما يمي 

مشاركة المعرفة تعني عممية نقؿ فعالة، لذا فاف متمقي المعرفة يجب إف يفيميا بشكؿ جيد لكي يعمؿ _ 
 كيستفيد منيا؛

إف ما يتـ مشاركتو ىك المعرفة كليس التكصيات بناء عمى المعرفة، فالعممية تتضمف أف يكتسب الممتقي _ 
المعرفة مف أجؿ استخداميا لمصمحة الشركة بينما تككف عممية اإلرشاد المقدمة إليو ىي عممية استخداـ 

 لممعرفة بدكف اإلدراؾ الذاتي لعممية مشاركة المعرفة؛
إف مشاركة المعرفة مف الممكف إف تككف ضمف األفراد أك ضمف المجمكعات أك ضمف األقساـ أك ضمف _ 

 المنظمة بشكؿ عاـ؛ 
إف عممية مشاركة المعرفة عممية غاية في األىمية كذلؾ مف اجؿ تحسيف أداء الشركة كمف اجؿ تصكير 

 .عممية اإلبداع فييا
تاحة الفرصة أماميـ لئلطبلع عمى ىذه          إف التشارؾ بالمعرفة يعني نقؿ المعرفة إلى أفراد المؤسسة كا 

المعرفة كاستخداميا، كىي أحد أكثر نشاطات إدارة المعرفة أىمية كمف أجؿ جني الفكائد منيا، كمف الميـ 

                                                           
. 196 عمياف ربحي مصطفى، مرجع سبؽ ذكره، ص  38
. 98 محمد عكاد الزيادات، مرجع سبؽ ذكره، ص  39
. 104 إسماعيؿ طيطي خضر مصباح، مرجع سبؽ ذكره، ص  40
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اآلخذ بعيف االعتبار مفيـك التشارؾ في المعرفة ألف البنية التي يتـ فييا التشارؾ في المعرفة تؤدم إلى تكليد 
  41.معرفة جديدة رغـ أنو مف الصعكبة أحيانان تشجيع التشارؾ الطكعي في المعرفة مف قبؿ األفراد

نشاءىا  42:كالشكؿ التالي يكضع عممية التشارؾ بالمعرفة كا 
نشاءىا: (9)الشكؿ رقـ   مشاركة المعرفة كا 

   
 

 

 

 

 

 .102خضر مصباح إسماعيؿ طيطي، سبؽ ذكره، ص :                         الصدر
 تنظيم وخزن المعرفة: ثالثاً 

 :تناكؿ الباحثكف في حقؿ إدارة المعرفة تنظيـ كخزف المعرفة كتيدؼ تمؾ العمميات إلى
 تصنيؼ المعرفة، عمؿ فيرسة أك تبكيب، رسـ، كقد أكد الكثير مف الباحثيف عمى أىمية تنظيـ المعرفة 
كتصنيفيا، ألف مدل االستفادة مف المعرفة غير المنظمة سيككف ضعيفان إف لـ يكف معدكمان، إف األفراد 

العامميف بحاجة إلى معرفة كيفية إتماـ تصنيؼ كتنظيـ المعرفة، كبحاجة إلى أف يككنكا قادريف عمى تحميميا 
كاستعماليا، كيجب أف يككف التصنيؼ حدسيان لمذيف يستخدمكنو، ألنو يمكف األشخاص مف التحرؾ كالتجكاؿ 

 43.في ساحة المعرفة
 كخزنيا في البمدية بنشاطات المتعمقة البيانات كتجميع تنظيـ عممية ىي" :المعرفة بتخزيف يقصد        
 إلى يف المعرفة تخز عممية كتشير ،"البمدية في العامميف قبؿ مف إلييا الكصكؿ يسيؿ بحيث معينة قكاعد
 بناء إلى المعرفة ىذه كتحكيؿ العاممكف، يمتمكيا التي المعمكمات حفظ تتضمفك الضياع، مف المعرفة حفظ

 التدريب طريؽ عف بالمنظمة المعرفة في المميزيف العامميف أذىاف مف الضمنية المعرفة إخراج يتضمف داخمي
 في ة المكجكد الظاىرة المعرفة حفظ ككذلؾ المنظمة، أفراد متناكؿ في تككف نحك عمى كتنظيميا كالحكار
 .المنظمة

                                                           
 .99 98ص  حجازم، مرجع سبؽ ذكره، ص  41
. 102خضر مصباح، مرجع سبؽ ذكره، ص  سماعيؿ طيطيإ  42
43

 .10 إسماعيؿ محمد أحمد، إدارة المعرفة في العصر الحديث، ص  

 المعرفة الضمنية في المنظمة

 الذاتية ظاىرية إلى ضمنية

 التركيب ظاىرية إلى ظاىرية التبرير ضمنية إلى ظاىرية اإلجتماعية ضمنية إلى ضمنية 

 المعرفة الظاىرة في المنظمة مشاركة المعرفة

مشاركة المعرفة 
 إنشاء أفكار الضمنية

معرفة 
 المستكل

 تبرير أفكار

 بناء نمكذج



 اإلطار إٌظزٞ إلدارج اٌّعزفح:                                                            اٌفصً األٚي 
 

 

21 

كالبحث  االحتفاظ تشمؿ التي العمميات تمؾ تعني المعرفة خزف عمميات أف( 2008) الزيادات كبيف
 كيمثؿ التخزيف كحدات مف متعددة أنكاع خبلؿ مف المعرفة خزف كيتـ.  كالكصكؿ كاالسترجاع كالمكافكاإلدامة
 الذاكرة أىمية إلى المعرفة تخزيف عممية كتشير، استرجاعيا كعممية المعرفة التقاط بيف جسران  المعرفة تخزيف

 يغادركنيا الذيف األفراد يحمميا التي المعرفة مف الكثير لفقدانيا نتيجة كبيران  خطران  تكاجو فالمنظمات التنظيمية،
 مف تعاني التي المنظمات السيما جدنا ميمان  بيا كاالحتفاظ المعرفة خزف بات ىنا كمف ألخر، أك لسبب

 عندما معيـ المكثقة غير الضمنية معرفتيـ يأخذكف يفرالمغاد األشخاص ألف العمؿ، لدكراف الية ع معدالت
 44.قكاعدىا في مخزكنة فتبقى المكثقة أما المنظمة، يترككف
  Knowledge Applicationتطبيق المعرفة : رابعاً 

 الكقت في لممؤسسة، كاستخداميا المتكافرة المعرفة تطبيؽ ىك المعرفة إدارة مف الرئيس اليدؼ إف
، كتساىـ المعرفة بشكؿ مباشر في األخرل المؤسسات بيف مميزة مكانة كلتحقيؽ قائمة مشكمة لحؿ المناسب

أداء المنظمة كذلؾ عند استخداـ ىذه المعرفة في اتخاذ القرارات كعند تنفيذ المياـ، كتعتمد عممية تطبيؽ 
المعرفة عمى المعرفة المتكفرة كعمى العمميات المستخدمة في اكتشاؼ المزيد مف المعرفة كالتقاط كحفظ ىذه 

المعرفة، ككمما تـ تنفيذ عممية استكشاؼ كالتقاط كمشاركة المعرفة بشكؿ جيد كمما كانت عممية اتخاذ القرارات 
 .أكثر فعالية
 كالكمبيكتر، كاإلنترنت السرعة عصر في قكة تعد لـ المعرفة أف عمى (2007العازيمي،  )يؤكد  ليذا

 كانت سكاء المجاالت جميع في كمتنكعة كثيرة استخدامات فمممعرفة، القكة ىك المعرفة كاستخداـ تطبيؽ إنما
 استخدامات المثاؿ، سبيؿ عمى استخداماتيا كمفا، منو االستفادة مف كالبد فنية، أك إدارية المجاالت ىذه

 عصر اذق عصرنا في تسمى التي الحديثة كالتقنيات المتطكرة االتصاالت ككسائؿ المعمكمات تكنكلكجيا
 كاالكتشافات الحديثة االتصاالت كسائؿ كال التكنكلكجيا ظيرت لما استخداماتيا كالمعرفة كلكال الرقمية،

 45.التي تصب في مصمحة اإلنساف اإليجابية كاالبتكارات
إف مف أىـ استخدامات المعرفة كتطبيقاتيا تتعمؽ بعممية المساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة في 

الكقت المناسب كفي المكاف المناسب كبشكؿ صحيح، كما إف استخداـ المعرفة يستفاد منو مف عمميتيف كالتي 
 :ال تتضمف عممية النقؿ الحقيقي لممعرفة بيف األفراد في المنظمة كىاتاف العمميتاف ىما

 عبارة عف العممية كالتي مف خبلليا يقـك األفراد بعرض كتمرير المعرفة الخاصة :(Direction) اإلشراف -
بيـ كالقياـ بعممية التكجيو كاإلشراؼ لآلخريف كلكف بدكف عممية نقؿ حقيقية لممعرفة حيث إف المعرفة تككف 

 .ضمنية في عممية اإلشراؼ أك التكجيو

                                                           
 . 99الزيادات، مرجع سبؽ ذكره، ص   محمد عكاد 44
مؤتمر الثالث عشر لجمعية المكتبات كالمعمكمات المتخصصة، فرع الخميج العربي، "،إدارة المعمومات والمعرفة في مجتمع الخميج" العازمي مطيراف،  45

. 22، ص 2007المممكة البحريف، المنامة، 
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إف اإلشراؼ ىك عبارة عف عممية تستخدـ عندما يطمب عامؿ إنتاج بعض الخبراء مف اجؿ االستفسار منيـ 
عف بعض الحمكؿ لبعض المشاكؿ لماكينة ما كمف ثـ يتابع ىذا العمؿ مف اجؿ حؿ المشكمة بناء عمى 

 التعميمات التي قدمت لو مف الخبراء، لذا فيذا العامؿ قاـ بيذا الفعؿ بدكف طمب المعرفة مباشرة مف الخبراء،
 فيتطمب استخداـ المعرفة المضمنة في إجراءات كالقكاعد كالمعاير كالتي تكاجو :(Routines)الروتين - 

السمكؾ كالعمؿ في المستقبؿ، إف الركتيف يعتمد عمى االتصاؿ أكثر مف اعتماده عمى عممية اإلشراؼ 
كالتكجيو كذلؾ الف الركتيف يككف ضمف اإلجراءات أك التقنيات، إال انو يحتاج إلى كقت كبير مف اجؿ 

 46.تطكيره حيث انو يعتمد عمى التكرار
 فييا كالمشاركة كخزنيا عمييا فالحصكؿ المعرفة، استثمار يعني كىك المعرفة إدارة غاية ىك المعرفة تطبيؽ إف

 مجرد تعد التنفيذ في تعكس ال التي فالمعرفة التنفيذ، إلى المعرفة ىذه تحكيؿ ىك كالميـ كافية، تعد ال أمكر
 ىك لما قياسان  المنفذة المعرفة حجـ عمى يتكقؼ ىاملد المعرفة إدارة برامج في منظمة أية نجاح كأف تكمفة،
 ككي. اؿالمج ىذا في التقييـ معايير أىـ أحد يعد تعرفو مما نفذتو كما تعرفو ما بيف فالفجكة لدييا متكافر
 إلى اإلدارات ترشد التي ىي المعرفة إدارة فنماذج النمكذج، تحدد أف عمييا تعرفو ما تنفيذ المؤسسات تستطيع
 .التنفيذ إلى كتحكيميا المعرفة استثمار كيفية

: متطمبات إدارة المعرفة: المطمب الثاني
 تبادليا ثـ كتكثيقيا، كالصحيحة الدقيقة المعمكمة استقاء ىي المعرفة إلدارة البلزمة العمميات أكؿ إف

 تتيح داخمية معمكمات أم شبكة كأ اإلنترنت ذلؾ فييا بما المؤسسات، داخؿ المختمفة التفاعؿ كسائؿ عبر
 تمعب أف الطبيعي كمف احتياجاتو، حسب كؿ زمبلئو، مع المعرفة يتبادؿ أف المؤسسة في عامؿ لكؿ

 ككذلؾ القرارات، صناعة في ذلؾ يسيـ كأف كاآلراء، كالمعارؼ المعمكمات تبادؿ في ميمان  دكران  االجتماعات
 يجب التي البشرية المكارد كتنمية المعرفة، أركاف مف أساسيان  ركنان  يعد لمكادر المستمريف كالتدريب التعميـ فإف
 معمكمات إدارة ليست المعرفة فإدارة االتصاالت، ك المعمكمات تكنكلكجيا المتبلؾ مكازم خط في تسير أف

. كتنميتيا البشرية المكارد إدارة عمى تعتمد جكىرىا في بؿ إنيا فحسب،
  :ىي المعرفة إلدارة أساسية متطمبات ثبلثة ىناؾ أف: (Williamson & garvey,2002)يرل  

 البرمجي الكياف الجماعي كمنتجات البحث محركات أمثمتو كمف :(technological) :التكنولوجيا متطمب _1
 المعرفة إدارة معالجة عمى جميعيا كالتي  تعمؿ المتميزة، كالتكنكلكجيا الفكرم الماؿ رأس إدارة بيانات كقكاعد
. المعرفة تكنكلكجيا امتبلؾ خبلؿ مف إلى التميز تسعى المنظمة فإف كلذلؾ تكنكلكجية، بصكرة

 المتطمب إف ىذا حيث  (organizational and logistical):لممعرفة  والتنظيمي الموجستي المتطمب _2
داراتيا بيا كالتحكـ المعرفة عمى الحصكؿ كيفية عف يعبر عادة كمضاعفتيا كتعزيزىا كنشرىا كتخزينيا كا   كا 

 كالعمميات المساعدة كالكسائؿ كالتسييبلت كاإلجراءات الطرائؽ بتجديد المتطمب ىذا كيتعمؽ استخداميا،
. مجدية اقتصادية قيمة تحقيؽ أجؿ مف فاعمة بصكرة المعرفة إلدارة البلزمة

                                                           
. 105سماعيؿ طيطي خضر مصباح، مرجع سبؽ ذكره، ص إ 46
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 جماعات األفراد، كبناء بيف المعرفة تقاسـ عمى يركز المتطمب ىذا إف :(social)االجتماعي  المتطمب _3
 فاعمة شبكات كبناء الشخصية بالمعرفة كالخبرات المشاركة أساس عمى المجتمع كتأسيس المعرفة، صناع مف
 47.لممعرفة داعمة مجتمعية كتنظيمية ثقافة كتأسيس األفراد بيف العبلقات في

 كالمقكمات األساسية المتطمبات تتكفر أف البد المعرفة إلدارة نظاـ لبناء (2007 ،الممكاكم)كأشار 
 : 48كالتالي كىي لذلؾ

 كعمييا يتكقؼ  المعرفة، إدارة أدكات ك مقكمات أىـ مف تعتبر حيث :الالزمة البشرية الموارد توفير_ 1
 القياـ مسؤكلية عاتقيـ عمى تقع التي المعرفة بأفراد يعرفكنو ما نجاح إدارة المعرفة في تحقيؽ أىدافيا، كىـ

. العبلقة لذات البلزمة بالبرمجيات القياـ إلى باإلضافة كتكزيعيا كحفظيا، المعرفة، لتكليد البلزمة بالنشاطات
 الحرية تفيد قد مفردات مف يحتكيو بما عمؿ أم لنجاح األساسية المتطمبات مف يعد إذ :التنظيمي الييكل_ 2

 ليستطيع بالمركنة يتصؼ تنظيمي ىيكؿ مف البد لذلؾ المكظفيف، لدم الكامنة اإلبداعات إطبلؽ ك بالعمؿ
 . كتكليدىا المعرفة الكتشاؼ بحرية كالعمؿ ، إبداعاتيـ إطبلؽ مف المعرفة أفراد

 الحاسكب قكاميا التي ك لذلؾ  البلزمة:(التكنولوجيا)بالتقنية المتمثمة و الالزمة التحتية البنية توفير _3 
 . بذلؾ الخاصة كالبرمجيات

نتاج داعمة لممعرفة، إيجابية ثقافة خمؽ طريؽ عف المعرفة إدارة في ميمان  يعتبر حيث: الثقافي العامل_ 4  كا 
الشخصية، كبناء شبكات فاعمة  بالمعرفة كالخبرات المشاركة أساس عمى المجتمع كتأسيس كتقاسميا، المعرفة

 .لممعرفة داعمة مجتمعية ثقافة في العبلقات بيف األفراد كتأسيس
 49:متطمبان جديد كىك (2012، عمياف)كيضيؼ 

 كيقصد بو التزاـ اإلدارة العميا بدعـ الجيكد اليادفة تجاه المعرفة بشكؿ :االلتزام االستراتيجي المستدام_ 5
 . الجيكد ىذهعاـ، كالبد أف تككف 

 المعرفة إيجاد إلى المؤدل السمكؾ أنكاع المديركف جميع يشجع أف بد كال المؤسسة، أنشطة جميع في متغمغمة
 العامميف في بيف االتصاؿ عممية تسيؿ لممعرفة، خاصة إدارة أف تنشأ يستحسف كىنا كنقميا، كنشرىا كتبادليا
 إدارة مدير مسؤكلية يتكلى مف عمى كالمعارؼ كتقع تبادؿ المعمكمات لضماف التنظيمية المستكيات جميع

. البلزمة لذلؾ التحتية البنية كتأسيس لممعرفة فريؽ  تأسيس المعرفة
 بالحركة االَىتماـ ذات النَمك عناصر أحد تعد المعرفة إدارة يرل أف (2007)أما عند المطيراف 

 المعرفة إدارة تطبيؽ إلى تتجو المشاريع مف سريع بشكؿ متزايدة أعداد كىناؾ الحاضر، عصرنا في التجارية
 إدارة إلى تنظر التجارية األعماؿ فإف الحيكية، اإلدارة ىذه ألىمية  كإلدراكيـ،مؤكدة منافع عمى لحصكليـ ،ِ، 

                                                           
، درجة ماجستير في المحاسبة كالتمكيؿ، الجامعة أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات عمى التأىيل المحاسبي خكلة محارب عبد الجكاد،  47

.  34ـ، ص 2013-ق1434اإلسبلمية غزة، 


48
.85إبراىيـ الخمكؼ الممكاكم، مرجع سبؽ ذكره، ص 

49
. 183عمياف ربحي مصطفى، مرجع سبؽ ذكره، ص  
 



 اإلطار إٌظزٞ إلدارج اٌّعزفح:                                                            اٌفصً األٚي 
 

 

24 

 ذلؾ، ضكء كعمى ليا، حدكد ال التي الفعالة المعاصرة المجتمعات في الميمة النجاح عكامؿ كأحد المعرفة
دراؾ معرفة كالمؤسسات المجتمعات عمى ينبغي  المعرفة، كىناؾ إدارة لتطبيؽ تتطمب التي اليامة العناصر كا 
 50: مايمي منيا المعرفة إدارة تطبيؽ نجاح عمى المؤسسات تساعد متطمبات عدة
 ؛المستمر كالتزاميا المعرفة إدارة تطبيؽ لمشركع العميا اإلدارة دعـ_ 1
 ؛بشرية كمكارد أجيزة مف لممعرفة ك المعمكمات لنظـ تحتية  بنية تكفير_ 2
 ؛الخبرات ككسب التعميـ استمرارية دكاـ عمى الحث_ 3
 ؛ المعرفة انتقاؿ لسيكلة متعدّدة قنكات تكفير_ 4
 ؛بيا كالمشاركة نّشرىا ك جديدة معرفة خمؽ_ 5
 ؛االبتكار تساند التي الثّقافة لخمؽ الثّقافة دعـ_ 6
 ؛المنظمة في المعرفة عمميات كدعـ تعزيز_ 7
 .المعرفة إدارة مشاريع كدعـ لتّمكيؿ كافية ميزانيةّ  تخصيص_ 8

 لمكصكؿ إلى أقصى  البيئة تييئة يتطمب المعرفة إدارة أف تطبيؽ  نرل السابؽ  كمف خبلؿ العرض
استفادة ممكنة مف المعرفة، بحيث تككف بيئة مشجعة عمى اإلدارة الفعالة لممعرفة، مف خبلؿ تكفير 

عطاء الحرية لؤلفراد  عداد الككادر التي تمثؿ فريؽ المعرفة، كا  التسييبلت التكنكلكجية، كنشر ثقافة المعرفة، كا 
  .داخؿ المنظمة لمقياـ بعمميات المعرفة كمف ثـ يمكف تخزيف كنقؿ كتطبيؽ المعرفة

 Dimensions of Knowledge managementأبعاد عمميات إدارة المعرفة : المطمب الثالث
إف إدارة المعرفة تتمثؿ في ثبلث أبعاد رئيسية كتتداخؿ لتتككف منيا إدارة معرفية كىذه األبعاد يختمؼ  

 :فييا مجمكعة الباحثيف في المجاؿ نذكر منيـ ما يمي
أف أبعاد عمميات إدارة المعرفة متمثمة في ثبلث كىي البعد التكنكلكجي، البعد  (2008الزيادات، )  يرا 

 .التنظيمي كالمكجستي لممعرفة، كالبعد اإلجتماعي
 كمنتجات البحث، محركات البعد ىذا أمثمة كمف :(Technological Dimension)التكنولوجي  البعد_ 1

دارة البيانات، كقكاعد البرمجي، الجماعي الكياف  .المتميزة كالتكنكلكجيا الفكرم، الماؿ رأس كا 
 عف يعبر كىك :(Organizational & Logistical Dimension)لممعرفة  والموجستي التنظيمي البعد_ 2

دارتيا بيا كالتحكـ المعرفة عمى الحصكؿ كيفية عادة كمضاعفتيا كتعزيزىا كنشرىا كتخزينيا كا   استخداميا، كا 
 المعرفة إلدارة البلزمة كالعمميات المساعدة كالكسائؿ كالتسييبلت كاإلجراءات الطرؽ بتجديد البعد ىذا كيتعمؽ
 .فاعمة بصكره

  : (Social dimension)االجتماعي  البعد_ 3
 أساس عمى المجتمع كتأسيس المعرفة، صناع مف جماعات كبناء األفراد بيف المعرفة تقاسـ عمى يركز كىك

بيف  العبلقات مف فاعمة شبكات كبناء الشخصية الخبرات في كالمشاركة كالتقاسـ المعرفة، صناع ابتكارات
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. 13، ص 2007، عماف األردف، جامعة الزيتكنة، "الرأس الماؿ الفكرم"المطيراف مطيراف، إدارة نظـ المعرفة  



 اإلطار إٌظزٞ إلدارج اٌّعزفح:                                                            اٌفصً األٚي 
 

 

25 

 
 51.داعمة تنظيمية ثقافة كتأسيس األفراد، 

أف عمميات إدارة المعرفة تكمؿ في التداخؿ كالتكامؿ بيف األفراد : (Gorelick,etal, 2004)بحيث يرا 
 52:كالعمميات كالتكنكلكجيا كىي تعطي حصيمة تكامؿ فيما بينيا كالمكضحة كما يمي

 يكضح العمميات الجكىرية إلدارة المعرفة: (10)الشكؿ رقـ
 
 

 

 دنيا كريـ حسف، دكر عممية إدارة المعرفة في إعادة ىندسة عمميات األعماؿ، مجمة :المصدر              
 .417، ص 2015، 43كمية بغداد لمعمـك االقتصادية، بغداد، العدد

  إلي أف عمميات إدارة المعرفة تتضمف عدة مراحؿ :(Mcshane & Glinow, 2000, 20)كيشير 
ضركرة  لتطكير قدرة المنظمة لمحصكؿ عمى المعرفة كالمشاركة بيا كاالنتفاع منيا مف أجؿ البقاء كالنجاح أم

امتبلؾ المنظمة ألنظمة تنظيمية كىياكميا كقيمتيا كالتي تدعـ عمميات إدارة المعرفة كما ىك مكضح في 
 53:الشكؿ المكالي

 يكضح عناصر عمميات إدارة المعرفة: (11)الشكؿ رقـ 
 

                             
  

 

 

ناىدة إسماعيؿ عبد اهلل، دكر عمميات إدارة المعرفة في تعزيز الميزة           : المصدر 
 .37، ص2006التنافسية، مجمة بحكث مستقبمية، العدد الثالث عشر، 
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 .67 محمد عكاد الزيادات، مرجع سبؽ ذكره،  ص  
، ص 2015، 43دنيا كريـ حسف، دكر عممية إدارة المعرفة في إعادة ىندسة عمميات األعماؿ، مجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصادية، بغداد، العدد  52

417 .
. 37، ص2006ناىدة إسماعيؿ، دكر عمميات إدارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية، مجمة بحكث مستقبمية، العدد الثالث عشر،  عبد اهلل  53

 األفراد

 التكنكلكجيا العمميات 

 التشارؾ بالمعرفة
 االتصاالت
 التدريب
 المكافأة

 االنتفاع بالمعرفة
 كعي معرفي
 التمكيف

 الحصكؿ عمى المعرفة
 التعمـ الفردم
 المسح البيئ
 التجربة
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 كيرل غساف عيسى العمرم ك سمكل أميف السامرائي أف لعمميات إدارة المعرفة ثبلث مناظر يمكف إدراجيا 
  54:مف خبلؿ الجدكؿ التالي

 عمميات إدارة المعرفة( أبعاد)مناظير: (01)الجدكؿ رقـ 
 قاعدة الثقافة قاعدة التكنولوجيا قاعدة المعمومات 
 تراكـ التعمـ  مستكدعات البيانات معمكمات إجرائية

 التعميـ المستمر مناجـ البيانات تصنيؼ المعمكمات
 الممكية الفكرية نظـ األعماؿ التنفيذية الياقات الصفراء
 التعمـ النظمي النظـ الخبيرة تقنية المعمكمات

  األنترنات لمفاىيـ كسياقات تنظيمية
  الكسائط المتعددة سجبلت معمكمات األفراد

  محركات البحث المعمكمات اليكمية
  النظـ الذكية 

غساف عيسى العمرم، سمكل أميف السامرائي، نظـ المعمكمات اإلستراتيجية مدخؿ إستراتيجي : المصدر
 . 200معاصر، الطبعة األكلى، دار المسيرة، عماف األردف، ص
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 :خالصة الفصل
نظمات  أصبحت جدا ميمة بالنسبة لمـممارسات عمميات إدارة المعرفةف أخبلصة ىذا الفصؿ تكمف في 

بصفة عامة فتعددت المفاىيـ حكؿ إدارة المعرفة بطبيعتيا كأىدافيا مما يزيد مف أىميتيا في كؿ مرحمة مف 
تكليد كتخزيف كتكزيع كتطبيقيا، كىذا مف خبلؿ تمكيف العامميف في المنظمة لمكصكؿ إلييا بسيكلة كفي 
أقصر كقت، باستخداـ عدة مداخيؿ كنماذج إلدارة المعرفة بعمميات كتقنياتيا كفريقيا لمقدرة عمى التعمـ 

كالتغيير كاالبتكار كاإلبداع داخؿ المنظمة، كما تعتبر ىذه اإلجراءات خطكة ىامة نحك ممارسات عمميات 
إدارة المعرفة عمى المدل الطكيؿ لما تكفره مف مزايا كمعمكمات مف شأنيا تساعد المنظمة في عدة مجاالت 

 .كتساىـ في رفع مكانتيا التنظيمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الثانً 
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: تمييد
 بمداف العالـ جميع في كاالجتماعية االقتصادية، التنمية خدمة في ىامان  دكران  البشرم الماؿ رأس يمعب       

 التي كالبشرية، الطبيعية الثركات في النقص لمكاجية الدكؿ رأس الماؿ البشرم بعض استثناء، كتستخدـ ببل
 نحك الدكلي التكجو أعقاب في الماؿ البشرم برأس العالمي االىتماـ أزداد منو ىذه الدكؿ، كقد تعاني يمكف أف
 في كبيرة نقمة إحداث عمى يككف قادران  بحيث الماؿ البشرم، رأس في كميان كنكعيان  تراكمان  يتطمب الذم العكلمة

 طائمة مالية مبالغ لتخصيص معظـ دكؿ العاؿ دفع األمر كىذا العالـ، مستكل عمى كالتكزيع ىياكؿ اإلنتاج
 أكثر مبلئمة رأس الماؿ البشرم كجعمو  برامجو بيدؼ  تحسيف خصائص كتطكير التعمـ ىيكمة إلعادة

. مع متطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية كانسجامان 
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 ماىية رأس المال البشري: المبحث األول
نشيد في السنكات األخيرة إىتماـ كبير حكؿ العنصر البشرم الذم يساىـ في تحقيؽ أىداؼ المنظمة 

بكفاءة عالية كلكي تككف إدارتو جيد ألبد لو مف معارؼ كميارات كخبرة عممية بمجاؿ عممو، مما جعمنا 
 . نتعرؼ عمى رأس الماؿ البشرم كأىـ عناصره كعبلقتو بعمميات إدارة المعرفة

مفيوم رأس المال البشري : المطمب األول
يعد رأس الماؿ البشرم مف المفاىيـ الميمة التي بدأت المنظمات االىتماـ بيا، كقد أثر الباحثكف في 
العمكـ اإلدارية ىذا المفيكـ بالبحث النظرم إلى رأس الماؿ البشرم، فالبعض اعتبره جزءان مف عمؿ المنظمة، 
كآخركف ينظركف إليو بأنو يتضمف مجمكعة مككنات ترتبط باإلنساف، كمجمكعة ثالثة ترل بأنو يتضمف ما 

 55.يممكو األفراد مف تعميـ كخبرة كميارة، فيما اعتبره البعض بأنو يرتبط مباشرة بالعمؿ
رأس الماؿ البشرم ىك مجمكعة الخبرات كالمعارؼ كالطاقات : (2006العمي كآخركف،)عرفيا

 56.كالحماس كاإلبداع كالصفات التي يمتمكيا العاممكف في الشركة كيستثمركنيا في العمؿ
 فإف رأس الماؿ البشرم يمثؿ الخبرات كالعارؼ كالميارات كالقدرات التي (fitzenz , 2000)كما عرفيا

يمتمكيا األفراد كيستخدمكنيا في عمميات اإلنتاج، كالتي يمكف قياسيا مف خبلؿ التدريب كالتطكير كنظاـ 
 57.الحكافز

رأس الماؿ البشرم ىك القيمة المحصمة مف المعرفة كالميارات كالقدرات التي تمكف األفراد مف إنتاج 
 58.السمع كالخدمات كالتي تؤثر عمى الدخؿ النقدم كالعكامؿ النفسية لؤلفراد بشكؿ تصاعدم

 إف رأس الماؿ البشرم ىك مجمكعة القدرات كالميارات كالخبرات البشرية (2009، عبد العزيز)كيقكؿ 
 59المتباينة في مستكيات أدائيا في المنظمة حاليان كالتي ستييئ لمعمؿ مستقببلن أك المعطمة بسبب الظركؼ

 عمى أنو مجمكعة الخبرات كالمعارؼ كالطاقات كالحماس كاإلبداع (2007، الطنبكر)كقد عرفو 
كالصفات التي يمتمكيا العاممكف في المنظمة كيستثمركنيا في العمؿ كأف مفيـك رأس الماؿ البشرم يقصد بو 
عمميات اإلنفاؽ عمى عممية إعداد البشر ألداء الكظيفة مف خبلؿ المجاالت التي تسيـ في بناء اإلنساف بدنيان 

  60.كعقميان كمياريان مف طفكلتو حتى بمكغ سف العمؿ كتشمؿ اإلنفاؽ عمى الصحة كالتغذية كالتدريب كالتعميـ
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،رسالةدكتوراه،جامعةعمانالعربٌةللدراساتأثر رأس المال البشري واالجتماعً على أداء الشركات العائلٌة الفلسطٌنٌةجراداتناصر، 

 .43،ص2008العلٌا،األردن،
56

 .344عبدالستار العمى كآخركف،مرجع سبؽ ذكره، ص  
57

  Fitz-enz ,jac ,the roi of human capital , measuring the economic value of employee performance, association, 

ama, new York, broadway,2000,p179.  
58

، دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع، الطبعة ، إدارة رأس المال البشري مطارحات إستراتيجية في تنشيط االستثمار ومواجية االنييارأحمد عمي صالح 
 .15األردف، ص - العربية، عماف

-2009، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، الطبعة األكلى، عماف،  نظرية إستراتيجية: عولمة إدارة الموارد البشرية عبدالعزيز بدر النداكم،  59
 108.82، ص 1430

 .3ص. 2007، المؤتمر العممي الثاني ، جامعة اإلسراء، عماف، األردف، رأس المال البشري كإستراتيجية إدارية الطنبكر رامز سامي،  60
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 بأنو كفاءة جماعة لممنظمة كظيفتو كضع أفضؿ الحمكؿ لمزبائف مف خبلؿ (2006، النجار)كيقكؿ         
معرفة يممكنيا األفراد العامميف، كىذا يعني بأنو يشمؿ جميع األفراد الذيف ينتمكف إلى المنظمة كيعممكف فييا 

 61.يكميان في مجاؿ عمميـ
 عرؼ رأس الماؿ البشرم عمى أنو عممية نمك رصيده في شكؿ ميارات كمعارؼ أك (2006حمدم، )        

نكعية راقية مف العمؿ البشرم، كما ىك الحاؿ بالنسبة لرأس الماؿ المادم أك غير البشرم، حيث يككف نمك 
 62.الرصيد رىنا باالستثمار في أصكؿ جديدة ال في أصكؿ مكجكدة مف ذم قبؿ

، أف رأس الماؿ البشرم ىك النكاة الصمبة نسبيان لرأس (2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ    )     
الماؿ المعرفي، كعرفو برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي رأس الماؿ البشرم بأنو كؿ ما يزيد مف إنتاجية العماؿ 

 63.كالمكظفيف مف خبلؿ الميارات المعرفية كالتقنية التي يكتسبكنيا أم مف خبلؿ العمـ كالخبرة
كمف خبلؿ ما تـ التطرؽ إليو سابقان نقكؿ أف رأس الماؿ البشرم ىك مجمكعة مف الكفاءات كالميارات         

نتاج األفكار الجديدة كاألساليب المتطكرة عمى  كالخبرات القادرة عمى إدخاؿ التعديبلت أك التغيرات الجكىرية كا 
كؿ شيء في المنظمات بفضؿ التحسيف كاالبتكار المتكاصؿ، كالعقكؿ المدبرة التي تتمتع بمعرفة كاسعة تجعؿ 

المنظمة قادرة عمى التميز عالميان مف خبلؿ االستجابة لمتطمبات الزبائف كاقتناص الفرص المناسبة التي 
. تتيحيا الثقة

أىمية وفوائد رأس المال البشري  : المطمب الثاني
 كفكائده في المنظمة بصفة عامةلبشرم        في ىذا المطمب سيتـ التطرؽ ألىمية رأس الماؿ ا 

أىمية رأس المال البشري : أوالً 
 شيدت عصكر الحياة إنجازات مذىمة تؤكد كتدؿ عمى قدرة البشرية المذىمة، حيث يتمتع العنصر        

البشرم ككحدة إقتصادية بقيمة كبيرة في دعـ عممية اإلنتاج، كنتيجة لتفكؽ الطاقة اإلنتاجية لئلنساف كتميزىا  
جميع أشكاؿ الثركة األخرل، يمكف اعتبار العنصر البشرم أىـ عناصر اإلنتاج عمى اإلطبلؽ حتى في ل عؿ

 64.ظركفو الممكنة
 ككذلؾ أدخؿ فيشر في نظريتو رأس الماؿ ؿ،اإلنساف أثمف رأس الما" كارؿ ماركس"لقد اعتبر         

كجكب استخداـ رأس الماؿ البشرم " فيشر"ضمف عناصر رأس الماؿ، كقد أكد  (العنصر البشرم)المعنكم 
ذا كاف رأس الماؿ ىك الرصيد الذم يؤدم إلى مزيد مف الدخؿ  مضي الكقت فاف األمكاؿ التي مأينما كجد كا 

                                                           
، رسالة ماجستير، كمية اإلدارة دراسة تطبيقية في الجامعة التكنولوجية: رأس المال الفكري وأثره في التغيير التنظيمي النجار شيناز فاضؿ أحمد،  61

. 16، ص 2006كاإلقتصاد، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراؽ، 
. 7ص  ،2006اإلسكندرية، ، مركز اإلسكندرية لمكتاب، بدكف طبعة،رأس المال البشري حمدم الحناكل،  62
، برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، الصندكؽ العربي لئلنماء االقتصادم كاالجتماعي، ، نحو إقامة مجتمع المعرفة تقرير التنمية اإلنسانية العربية 63

 .90، ص 2003
64

،بحثمقدمإلىالندوةالتربوٌةالمصاحبةللمجلساألهمٌة االقتصادٌة لرأس المال البشري ودور التربٌة والتعلٌم فٌهالعانًتقًعبدسالم، 

.36،ص13/2،2002-9/2المركزيالتحادالمعلمٌنالعربالمنعقدفًالجزائر
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تنفؽ عمى التعميـ تؤدم إلى مزيد مف الدخؿ مف كجية نظر الفرد كالمجتمع كىي بيذا تعتبر نكعان مف أنكاع 
 65.الماؿ باعتبار العنصر البشرم يمثؿ الكعاء الذم ترصد فيو ىذا األمكاؿ

، أف القرف الحادم كالعشريف سيككف العنصر الحاكـ كالفعاؿ فيو ىك اإلنساف دراساتأكد عمماء اؿ        
المتعمـ كالقادر عمى أف يستمر متعممان كمتعدد الميارات كأف المعرفة قكة، كمف ثـ فاألمة القكية ىي األمة 

العارفة، أما األمة التي تتخمؼ عف استثمار مكاردىا البشرية فستبقى في خطر خصكصان إذا عممنا أف السرعة 
 66.التي تتغير بيا التكنكلكجيا تكاد تككف تقريبان يكمية

نما فيما          كمف الجدير ذكر أف األىمية الحقيقة لرأس الماؿ البشرم ال تمكف في المدخبلت منو، كا 
يتحقؽ مف مخرجات كنتائج، فمثبلن نجد التعميـ العالي يجعؿ األفراد الذيف لدييـ مف مزايا عمى صعيد النتائج 

ككذلؾ فإف البعد الكمي في عدد العامميف . تتفكؽ بيا عمى الشركات المنافسة، كىذه ىي القيمة الحقيقية
نما البد مف  كسنكات الخدمة كغيرىا ال تككف أبعادان حاسمة في تمييز عمؿ الشركة كتفكقيا في المنافسة، كا 

 67.النظر كالبحث عف األفراد المكىكبيف
 إلى أف تعميـ المرأة في المستكل االبتدائي يحفز النمك Barro & Lee 2000كأشارت الدراسات         

االقتصادم بشكؿ غير مباشر مف خبلؿ تأثيرىا في تخفيض معدالت لدل السكاف، كىك أمر يعتبره العديد 
 68.مف االقتصادييف كالديمكغرافييف عنصران ميمان في النمك االقتصادم كالتنمية االجتماعية عمى السكاء

رأس الماؿ البشرم يعد مفتاح اإلستراتيجية المحدد لمتنمية كعندما تحدث فجكة بينو كباقي رؤكس         
رة كدعمان لمقدرة اإلدارية، كحيف باألمكاؿ، فبلبد أف ينصب التفضيؿ عمى البشر إعدادان أك تدريبان كتكريسان لمخ

يتكامؿ اإلعداد البشرم، يصبح مف السيؿ كالميسكر زيادة القدرة التنمكية في استخداـ باقي رؤكس األمكاؿ 
أفضؿ استخداـ، كلذلؾ فإف الدكلة الناشطة في مجاؿ التنمية تضع أماميا ىدفان استراتيجيان ىك تطكير كفاءات 

Competencies69.  رأس الماؿ البشرم  
تأتي أىمية رأس الماؿ البشرم في ككنو منبع اإلبداع كالتحديد االستراتيجي مف خبلؿ التفكير         

عادة ىندسة إجراءات كأساليب المنظمة القائمة عمى ثقافة المنظمة، كيتضح دكره الجيد في  الخبلؽ، كا 
الصناعات كثيفة المعرفة كالمنظمات الخالقة لممعرفة كفقان لقدرتيـ عمى خمؽ معرفة جديدة تطبؽ عمى عمميات 

 70.المنظمة لتحسيف أدائيا
                                                           

65
 .15-14ص - ، ص2003، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، بدكف طبعة، عماف، اقتصاديات التعميمفيمو فاركؽ،  

66
مدخل موائمو التعميم الجامعي مع متطمبات : االستثمار في الرأس المال البشري ودوره في تخفيض البطالةعبد الصمد سميرة  كالعقكف سياـ،  

 .37، ص 2011، كرقة مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿ القضاء عمى البطالة كتحقيؽ التنمية المستدامة، جامعة المسيمة، الجزائر،سوق العمل المحمية
67

 .16، ص2008، بحث مقدـ لمؤتمر اقتصاد المعرفة كالتنمية االقتصادية، جامعة الزيتكنة األردنية، األردف، ، رأس المال الفكرينجـ عبكد نجـ 
68

،ماجستير في االقتصاد التحاد العماؿ، قياس عائد االستثمار في رأس المال البشري: رأس المال البشري في سوريةعماد الديف أحمد المصبح،  
 .7، ص2011جامعة العمـك االقتصادية في القطر العربي السكرم، 

69
 .37، ص2009، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، إدارة المعرفة الرأس معرفية بدالً حسنى عبد الرحمف الشيمى،  

70
 االستثمار في رأس المال البشري بيدف دعم القدرة التنافسية دراسة تطبيقية تإطار محاسبي مقترح لتقييم إستراتيجيافاطمة إبراىيـ محمد رفيع،  

، ص 2008، أطركحة دكتكراه، قسـ المحاسبة، كمية االقتصاد كالمراجعة، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر، غير منشكرة، عمى شركات النفط الميبية
 .37 36ص 
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فوائد قياس رأس المال البشري : اً  ثاني
منظمات سكاء رأس الماؿ التنظيمي أك البشرم، ىك تبرير لؿ إف اليدؼ مف قياس قيمة أصكؿ المعرفة        

االستثمار في رأس الماؿ الفكرم باعتباره أحد األسباب الرئيسية لقياس رأس الماؿ الفكرم ىك االعتراؼ 
 )باألصكؿ الخفية ككضع استراتيجيات ليا لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية كتتضح فكائد قياس رأس الماؿ الفكرم 

  71:(التنظيمي أك البشرم
تحديد كحصر المكجكدات غير المممكسة؛ _ 
التعرؼ عمى أنماط تدفؽ المعرفة داخؿ المنظمة؛ _ 
ترتيب أكلكيات القضايا المعارؼ الحاسمة؛ _ 
التسارع مف أنماط التعمـ داخؿ المنظمة؛ _ 
أفضؿ الممارسات تحديد كنشر في جميع أنحاء الشركة، مف خبلؿ تقديـ قكة حالة قطاع األعماؿ ؿ أفضؿ _ 

الممارسات؛ 
يجاد السبيؿ لزيادة القيمة؛ _  مراقبة مستمرة مف قيمة األصكؿ كا 
زيادة فيـ كيفية استخداـ المعرفة يخمؽ الترابط؛ _ 
فيـ الشبكات االجتماعية التنظيمية كتحديد عكامؿ التغيير؛ _ 
زيادة األنشطة التعاكنية كثقافة تبادؿ المعرفة نتيجة لزيادة الكعي بفكائد إدارة المعرفة؛ _ 
زيادة المكظؼ التصكر الذاتي لممنظمة كزيادة الحافز؛ _ 
. يخمؽ ثقافة مكجية نحك األداء_ 

نظرية رأس المال البشري : المطمب الثالث
نما كاف          لـ يكف االىتماـ بمشكبلت العمؿ الفكرم في نياية القرف العشريف كليد الصدفة المحضة، كا 

 Humane Capital" الرأس ماؿ البشرم"نظرية - نتيجة منطقية لتطكر أحد أىـ المفاىيـ المعاصرة لعمـ اإلدارة
، التي ظيرت في ستينيات القرف الماضي عمى يد العالـ األمريكي، الحائز عمى جائزة نكبؿ في االقتصاد، 

سيؿ مف ) Effect ، الذم أكد بأف االستثمارات في اإلنساف تخمؽ مصدرا لمعطاء أك الفاعمية Beckerبيكر 
  72.(Becker,1964)، يتميز باألىمية كاالستقرار (المداخيؿ

موقف نظرية رأس المال البشري : أوالً 
لعؿ أفضؿ شرح لمكقؼ نظرية رأس الماؿ البشرم بشأف العبلقة بيف تفاكت األجكر كتفاكت         

، رغـ أف ىذا الكاتب قد ركز اىتمامو عمى تفاكت األجكر (1972)األنتاجية، ىك ذلؾ الذم قدمو ببلكج 
المرتبطة بالتعميـ، كقد تساءؿ ببلكج عما إذا كاف مف الممكف االستدالؿ بذلؾ التفاكت عمى أف الناتج الحدم 
لمتعميـ ذك قيمة مكجبة، ككانت إجابتو بنعـ، مشركطة بظركؼ المنافسة في سكؽ العمؿ، كاالتجاه إلى تعظيـ 

                                                           
71

 Gopika kannan, Wifried G.Aulbur, Intellectual capital Measurement effectiveness, Journal of Intellectual 

capital, 2004, p 390, www.emeraldinsight.com/1469-1930.htm 
72

ص-ه،ص1432-م2011،دارصفاءللطباعةوالنشروالتوزٌع،الطبعةاألولى،عمان،اإلدارة الحدٌثة لمنظومة التعلٌم العالًجوادكاظملفتة، 

241-242.

http://www.emeraldinsight.com/1469-1930.htm
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الربح مف جانب المنشأة، كتحث ىذه الشركط يككف مفيكمان أف أصحاب األعماؿ يميمكف إلى إستخداـ المزيد 
مف العماؿ إلى أف تتساكل اإلنتاجية الحدية لمعمؿ مع تكمفة الحدية، كىكذا تحث تمؾ الشركط، يكشؼ السكؽ 

نتاجية العمؿ ال تقاس بطبيعة الحاؿ،كمف ثـ حرص ببلكج عمى  عف إنتاجية العمؿ مف خبلؿ األجكر، كا 
القكؿ بأف تفاكت األجكر بالمعنى المشار إليو أعبله ينتج مف خبلؿ آليات العرض كالطمب حيث أنكاع العمؿ 
األكثر ندرة سكؼ تتقاضى أجكران أعمى، كمثؿ ىذه الندرة في العرض ىي الطريؽ الذم يسمكو العنصر األكثر 

بير عف نفسو، كببساطة فإف إعتبار أحد العناصر أكثر إنتاجية مف غيره ىي مجرد طريقة مختمفة عإنتاجية لمت
   73.لمقكؿ بأف ىذا العنصر أكثر ندرة

 مبادئ نظرية رأس المال البشري   :ثانياً 
أف مككف أم مخزكف سكاء أكاف ماديان أـ غير مادم، فيمكف أف يصنؼ  (Fisher,1906)كفؽ نظرية         

عمى أنو رأس ماؿ، طالما أنو يزيد مف الدخؿ، كاستنادان لذلؾ، أف منظرم رأس الماؿ البشرم يعدكنو شبييان أك 
مماثبلن لرأس الماؿ التقميدم، كبالتالي ىذا ما يجعميـ أف يستخدمكا اإلطار المفاىيمي لنظرية رأس الماؿ 

المحدثة في تحميؿ مككناتو، كعميو فإف تراكمية رأس الماؿ البشرم المنتج المتجسد بالبشر أنفسيـ، ستزيد مف 
إنتاجية المالكيف في تحقيؽ األرباح ليـ، كيتطكر سكؽ العمالة ليؤدم كظائفو بشكؿ جيد، كالذم بدكره ذلؾ، 
يمكف أف يؤدم إلى زيادة العكائد المجتمعية، بشكؿ عاـ، كىكذا عندما نستخدـ إطار دالة اإلنتاج المعيارم، 

 إذ البد ،(Griliches, 1979, Weiss, 1986)يككف مف المفيد بمكاف إجراء تحميبلت لئلنتاجية، كىذا القكؿ ؿ 
كيتـ بافتراضو ، (MP)لمعامؿ الكاحد أك ما يعرؼ ب  (Marginal Product)أف يؤخذ بالحسباف الناتج الحدم 

 التي تعني كمية العمؿ (L)مساكيان لؤلجكر المدفكعة لو، كتككف أمامنا دالة لثبلث أنكاع مف المدخبلت ىي 
التي تمثؿ ما يقدمو رأس الماؿ البشرم الكمي مف السمع بمختمؼ أنكاعيا كأصنافيا،  (H)بالساعات لكؿ فرد، 

، كالتي (مثؿ التأثيرات اإليجابية أك السمبية عمى اإلنتاجية) التي تعكس تركيبة ممثمة لطاقات أخرل (C)ك
يمكف عزكىا إلى الفرد العامؿ نفسو، كدافعيتو، كقابميتو المادية كالنفسية عمى تحمؿ متاعب العمؿ كمشكبلتو، 
كغيرىا فالسمات ىده ىي ىبات ربانية طبيعية منحت لمفرد، كتعتمد عمى طبيعة الكراثية كالمكتسبة، كالتي قد 

تشكؿ تمؾ بجميعيا ما يعرؼ عنو بأساسيات مستكل رأس الماؿ البشرم، كالذم يرتبط بما يتعممو الفرد 
كيتصرؼ في ضكئو، بدكف تمؾ اإلضافات المتحققة لو مف جزاء نتائج تعميمو اإللزامي في المدارس كحياتو 

  74.الطبيعية التي يعيشيا كيتعايش معيا في طفكلتو كشبابو
تؤثر في فاعمية  (Nerdrum & Eriknson, 2001) كىذا يؤكده ،(C)إف مككنات نكع المدخبلت         

نتاجية   يمكف أف تتعدؿ أك تتحسف مف خبلؿ (C) كيقابؿ ذلؾ أف معظـ عناصر أك مككنات ،(H) ك(L)كا 
 كعميو فالقيمة المنتجة لكقت العامميف، تتحدد بنكعية ككمية مككنات ،(H)اإلستثمارات في رأس الماؿ البشرم 

 كالمشتركة ةالمتبادؿ كالعبلقات (C1 , C2, C3,…Cn)كخصائص الطاقة ، (h1, h2, h3,…hn)رأس الماؿ البشرم 
                                                           

73
 .32-31ص -، صمرجع سبق ذكرة حمدل الحناكل،  

74
، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، الطبعة العربية، عماف، ، إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمالسعد عمي العنزم، أحمد عمي صالح 

 .198، ص 2009األردف، 
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 كىذا قد يعني بالنتيجة أف نظرية رأس الماؿ البشرم تؤكد عمى أف األفراد ،(L)بينيما، كبلىما سيتأثر بقكة 
مف خبلؿ تراكـ األنكاع المختمفة لمككنات رأس  (أم يطكركف ذاتيـ بشكؿ طكعي)يستثمركف أنفسيـ بأنفسيـ 

الماؿ البشرم مف تعميـ رسمي في المدارس كالجامعات، كالمعرفة المتراكمة المنتجة، كالمعمكمات المخزكنة 
 رأس الماؿ البشرم غير المحسكس، الذم يستطيع، أف يزيد مف احتمالية إنتاجية ذاتية ةاليادفة لتككيف خزيف

.(Schultz, 1961)عالية، تصب بشكؿ مركزم، في زيادة حصة سكؽ المالكيف، كعكائدىـ المادية 
75 

نظريات رأس المال البشري : ثالثاً  
إف المداخؿ الفمسفية المتعمقة بتعريؼ رأس الماؿ البشرم قد تعددت كلكنيا ال تخرج عف ثبلث فقط         

 76:أتفؽ عمييا معظـ الباحثيف كالميتميف كىي
  (The Transaction Cost Economy Theory)نظرية اقتصاديات كمفة الصفقة التجارية _ أ

تفترض ىذه النظرية اختيار الشركة لمطريقة األكثر كفاءة في استخداـ العامميف فييا، بكؿ حكمة         
 كلقياس ميمة الشركة ىنا ىك أما أف تستقطب أكلئؾ األفراد ذكم ،(Argyres & Liebeskind, 1999)كترك 

القابميات المميزة مف المجتمع، أك أف تقـك بتدريب كترقية كنقؿ المكجكديف في داخميا كباستخداـ األفراد 
لمعمؿ، عمى كفؽ ىذيف المدخميف ستقع كمؼ مختمفة عمى الشركة فعمى سبيؿ المثاؿ أف المدخؿ األكؿ 

تدريب )، كأما المدخؿ الثاني (أك كمؼ صفقة تجارية)يقضي حدكث كمؼ استخداـ  (استقطاب أفراد جدد)
دارية كتنظيمية كتختار الشركة عند مقارنتيا  (أفراد مكجكديف كترقيتيـ كنقميـ ينشأ كقكع كمؼ تدريبية كا 

المدخميف األسمكب األكثر كفاءة، أك تدمج بينيما كذلؾ بعد قياميا لمقارنات الكمؼ المتعمقة بتمؾ الصفقة 
. التجارية

   (The Human Capital Theory)نظرية رأس المال البشري _ ب
تؤكد ىذه النظرية عمى حقيقة مفادىا أف الشركة تقرر مقدار المبالغ المستثمرة في المكارد البشرية،         

مف خبلؿ مقارنتيا أك مقابمتيا بالعكائد المستقبمية المحتممة شريطة اقترانيا بتحقيؽ أفضؿ حاالت التحسيف في 
جادتيا تحقيؽ البناء المعرفي  اإلنتاجية، مع التزاميا بتكفير أفضؿ فرص التدريب الفني كاإلدارم لمعامميف، كا 
الحقيقي ليا، كلعؿ مف المفيد ذكره ىنا أف تمؾ النظرية تؤكد عمى ضركرة تركيز االستثمارات بشكؿ دقيؽ 

عمى تدريب العامميف الكتسابيـ الميارات المحددة المطمكبة لمعمؿ، مع تجنب أك تحاشي سرقة تمؾ الميارات 
أك االستيبلء عمييا مف قبؿ شركات أخرل منافسة أك مقمدة لمنتجاتيا أك خدماتيا، كما تفترض امتبلؾ رأس 

الماؿ البشرم خاصيتيف بارزتيف ىما الحصكؿ عمى الميارات المتخصصة كمكجكد فكرم معرفي كأف ال تككف 
. تمؾ الميارات سيمة النقؿ كاالقتباس كالتحكيؿ كالتنازؿ عنيا لحساب شركات أخرل

   (Resource-Based View of the Firm Theory)نظرية الشركة ذات النظرة المستندة لممورد _ ج

                                                           
75

 .199سعد عمي العنزم، أحمد عمي صالح، مرجع أعبله، ص  
76

، داراليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، الطبعة تحميل الوظائف وتصميميا في الموارد البشريةمحمد صفكاف المبيضيف، عائض بف شافي األكمبي،  
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36 

ىذه النظرية تدافع عف افتراضاتيا، أف الميارات الجكىرية ىي األساس لتحقيؽ الميزة التنافسية         
لمشركة كالتي ينبغي اكتسابيا مف خبلؿ حاالت التطكير الداخمي الذم تحدثو أك تسعى لو بنفسيا، كأما 

الجكانب التكنكلكجية العامة فيمكف اكتسابيا أك شرائيا عف طريؽ التكريد الخارجي ليا مف البيئة العامة لعؿ 
 الندرة ،(Value)ما يجدر ذكره ىنا أف الميارات الجكىرية ينبغي أف تتصؼ بخصائص ىامة ىي القيمة 

(Rareness)، عدـ التقميد (Imitable)كعدـ نقميا أك حركتيا بسيكلة لمغير ،(Immobility Barney, 1991) 
كنضيؼ إلى ذلؾ أف تككف كذلؾ منظمة بشكؿ عقبلني مف قبؿ الشركة، عبر قسـ المكرد البشرية الفعاؿ، 

 ىنا أف المكاىب المتمكنة مف امتبلكيا تمؾ الميارات الجكىرية، كاستخداميا بشكؿ كؼء، ىي التي كيستشؽ
يمكف تحديدىا برأس الماؿ البشرم، الذم يستحؽ مف الشركة كؿ الرعاية كاالستثمار الصحيحيف كصكالن إلى 

 77.في السكؽ التنافسية العالمية (Organizational Excellence) ألمنظميالتفكؽ 
ستخبلص القكؿ أف رأس الماؿ البشرم ىك مجمكعة ابإجماع النظريات الثبلث المذككرة أعبله يمكف         

 نادرة كذات قيمة لمشركة في زيادة ثركتيا المادية كقبمياتاألفراد العامميف الذيف يمتمككف معارؼ كميارات 
كاالقتصادية، كأما استثمارات رأس الماؿ البشرم فيي المدخبلت التي تخمفيا أك تكجدىا أك تحققيا الشركات 
مف المكاىب كالتكنكلكجيا المتطكرة التي يستخدمكنيا أفرادىا بكؿ كفاءة كصكالن لتحقيؽ المزايا التنافسية، التي 

ينبغي أف تككف ذات قيمة كمتفردة بنكعيا، بحيث يصعب عمى الشركات األخرل الحصكؿ عمييا أك 
ص بالكـ كالنكع ئاالستيبلء عمييا بالمناكرة كالتضميؿ، كبشكؿ أدؽ إف العامميف الذيف يمتمككف مثؿ تمؾ الخصا

.  ىـ الذيف يطمؽ عمييـ رأس الماؿ البشرم
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رأس المال البشري   (عناصر)أبعاد : بحث الثانيمال
مف خبلؿ ىذا المبحث سنتعرؼ عمى عناصر رأس الماؿ البشرم كالتي تتبايف آراء العمماء كالباحثيف         

في المجاؿ نظران الختبلؼ اتجاىاتيـ النظرية كالعممية بحيث نجد في استعراضيـ لدراسة تدكر حكؿ قدرات 
األفراد كالمعارؼ المتجمعة كالميارات كالخبرات لكؿ مكظفي كمديرم المنظمة، كخصصنا ىذا المبحث 

:  الستعراض ما يمي
ميارات رأس المال البشري  : المطمب األول

        إف الميارات أىـ معزز إستراتيجي في أم منظمة لمكصكؿ ألقصى قيمة ممكنة في المجاؿ، منيا 
 .سنتطرؽ لبعض التعارؼ كنظريات الباحثيف اتجاه الميارات

عمى أنيا عممية تشير إلى سمسمة متتابعة مف اإلجراءات التي يمكف  "(2008ىدل، )تعرؼ الميارة         
 78"مبلحظتيا مباشرة التي يمارسيا المتعمـ بيدؼ أداء ميمة ما

ىي كؿ ما يضـ ميارات العامميف كالمتضمنة القدرات التي يتميز بيا  (2003عادؿ،  )كما ذكر        
         79.العاممكف في أداء المينة تعبيرا عف إتقانيـ ليا كلفنكنيا كانعكاسات لشغفيـ كتعمقيـ بيا كاحتراميـ ليا

بحيث يتـ فييا تحديد كمعرفة الميارات المطمكبة الفنية كاإلدارية كالعممية في  (2016سركر، )كقاؿ         
األعماؿ المختمفة، بحيث يتـ تكفر عممية تخطيط إدارة األفراد العديد مف الخبرات البشرية كالميارات كالقدرات 

 كتمثؿ جميع الكفاءات المرتبطة بالعمؿ كىي قابمة لمتعديؿ ك الشؾ أف القكم العاممة 80.ذات الكفاءة العالية
   81.الماىرة كالفعالة كاحدة مف أىـ األدكات لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية

ىي عبارة عف المعرفة كالخبرة ألؤلزمة إلجراء ميمة محددة أك كظيفة،  (Heise Meyer, 2004)كعند         
. تشكؿ الميارات ناتج التعميـ كالتدريب كالخبرة الكظيفية جنبان إلى جنب مع التقنية المستخدمة في العمؿ

انخفض الطمب عمى تشغيؿ العماؿ ذكم الميارات المنخفضة في الدكؿ المتقدمة بشكؿ  (1980)كخبلؿ عاـ 
 فإف (Griffith Lusch,2004)بحسب رأم ، ك(Feder,2013) حاد كقد أدل ىذا إلى إنخفاض نسبي في أجكرىـ

الميارات اإلجتماعية، الميارات إتخاذ القرارات، الميارات حؿ المشكبلت،  )الميارات أربعة أنكاع ميمة 
 82.(ميارات إدارة الكقت
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تعميم ميارات واستراتيجيات التفكير المعرفية وما وراء المعرفة : مدخمك العممي إلى الخبرات الميدانية ىدل عبد اهلل الحاج عبد اهلل العشاكم،  
 .40، ص 2008-1429 دار العشاكم لتنمية كرعاية الطفؿ، الرياض، الطبعة األكلى، المممكة العربية السعكدية، لمعاديين والمختمفين والموىوبين،

79
 المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية لمنشر رأس المال الفكري طرق قياسو وأساليب المحافظة عميو، عادؿ حرحكش المفرجي كأحمد عمي صالح،  

 .86، ص 2003كالتكزيع، بدكف طبعة، 
80

ص - ، ص2016-1436، شركة دار األكاديميكف لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، عماف، األردف، إدارة األفراد الحديثة محمد سركر الحريرم،  
66 -92. 
81

 رسالة لمحصكؿ عمى درجة الدكتكرة في ، نموذج مقترح لمعالقة بين إدارة المعرفة ورأس المال الفكري في قطاع المستشفيات، أحمد عيسى سمماف 
 .108، ص 2009إدارة األعماؿ، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر، غير منشكرة،

82
،مجلةالعلوماالقتصادٌةواإلدارٌة،قٌاس استجابة رأس المال البشري لالستثمار فً عناصرههدٌلسعدونمعارجوٌعربعدنانالسعٌدي، 

.242،ص2017،(23)،المجلد(100)العدد
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نما تتعمؽ بضركرة تكفر معمكمات          الميارات ال تعني امتبلؾ الخبرة كالمعارؼ إلنجاز عمؿ ما كا 
كمعرفة عامة إضافة لممعارؼ التكتيكية كالمينية منيا معرفة بالظركؼ التي تخص محيط العمؿ أك عبلقة 

  83.العامؿ بكسائؿ اإلنتاج
وتكون الميارات معرفية وفوق المعرفية  

 تركز عمى العمميات أك الميارات المعرفية لمتفكير مثؿ المقارنة كالتصنيؼ كمعالجة :ميارات المعرفية
المعمكمات، كمف بيف البرامج المعركفة التي تمثؿ اتجاه العمميات المعرفية برنامج البناء العقمي الجيمفكرد 

. كبرنامج فيكرستكف التعميمي االغنائي
 تركز عمى التفكير بكصفو مكضكعا قائما بذاتو، كعمى تعمـ ميارات التفكير المعرفية :ميارات فوق المعرفية

التي تسيطر عمى العمميات المعرفية كتديرىا، كمف أىميا التخطيط كالمراقبة كالتقييـ كتيدؼ إلى تشجيع 
 84.الطمبة عمى التفكير حكؿ تفكيرىـ، كالتعمـ مف اآلخريف، كزيادة الكعي بعمميات التفكير الذاتية

 85:الميارات األساسية لمتعامل مع اآلخرين
النظرة الشمكلية؛  _ 
تطكير أساليب العمؿ؛  _ 
النظرة المستقبمية؛  _ 
الثقة بالنفس؛ _ 
القدرة عمى اإلقناع؛ _ 
معرفة أساليب الفشؿ كتجنبيا؛ _ 
التفكير اإلبداعي كالخبلؽ؛ _ 
االستفادة مف الفرص المتاحة؛  _ 
دارة الكقت_  . القدرة عمى تبادؿ المعرفة كاإلجابة كا 

: ولتحسين ميارات االتصال غير المفظي
الحرص عمى استمرار التقاء العينيف مع مف تتحدث إليو أك تصغي إليو؛ _ 
ىز رأس مف حيف آلخر إلعطاء المكافقة؛ _ 
االبتسامة كالمحافظة عمى الحيكية؛ _ 
 86.الميؿ إلى األماـ نحك المتحدث_ 

: كتجنب األتي
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،مجلةالكوٌتللعلوماإلقتصادٌةواإلدارٌة،االستثمار فً رأس المال البشري وعالقته بالتعلٌم والتشغٌلأملأسمرزبونوملٌحةعبدالجبار، 
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 .99، ص 2008-1429، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، عماف، تنمية ميارات التفكير اإلبداعي الناقدسكسف شاكر مجيد،  
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النظر بعيدان أك تحريؾ العينيف بعيدا عف المتحدث؛ _ 
إغماض العينيف؛ _ 
إستخداـ نبرة صكت غير سارة؛ _ 
. التثاؤب باستمرار_ 

تقاف الشخص في ممارسة عمؿ معيف          مف خبلؿ ما تـ عرضو سابقان فإف الميارات ىي براعة كا 
  87.كتمكنو مف متابعة مختمؼ األنشطة الكاردة إليو بكؿ سبلمة كاحترافية

معارف رأس المال البشري : المطمب الثاني
  . في ىذا المطمب نسعى إلعطاء معني معارؼ رأس الماؿ البشرم مف قبؿ الباحثيف        

        لقد تشارؾ الباحثيف في اإلدارة إلعطاء رأم كاحد بقكليـ أف المعرفة ىي حجر الزاكية لمميزة 
التنافسية، إذ أنيا المكرد األساسي في السكؽ العالمية المتميز بالتعبير السريع، مع كجكد طمبيو متزايدة 
لتطكير حمكؿ مبتكرة خاصة بالمنتجات كالخدمات مف أجؿ جدب الزبائف كاالحتفاظ بيـ كالتفكؽ عمي 

كالفرؽ بينيـ ىك " المعرفة الصريحة"ك" المعرفة الضمنية"المنافسيف، كتتميز المعرفة بنكعيف مف المعارؼ كىي 
أف المعرؼ الضمنية تسكف عقكؿ األفراد كيصعب التعبير عنيا، أما المعرفة الصريحة فا يككف عمي شكؿ 

 كما يمكف القكؿ أف المعرؼ الصريحة تجسد عف طريؽ 88.الكممات كالجمؿ كالكثائؽ كالبيانات المنظمة
نصكص كرسـك كصكر كأشكاؿ كرمكز كيقصد بيا معرفة الشركة التي تككف مخزنة في كسائؿ مادية مثؿ 

الخ كيمكف لؤلفراد داخؿ المنظمة الكصكؿ إلييا كاستعمميا ...األرشيؼ، المعطيات، اإلجراءات كالمستندات
كتقاسميا معان مف خبلؿ الندكات كالمقاءات كغيرىا، أما الضمنية تكمف فيما يممكو الفرد كثمرة خبرتو كيمكف 

  89.التعبير عنيا بالميارات المكجكدة في العقكؿ بحيث يصعب نقميا أك تحكيميا إلى اآلخريف
 90. كالتجديديةكاالبتكارالعامميف كالمتضمنة القدرات اإلبداعية         فالمعارؼ عبارة عف معمكمات يمتمكيا 

ىذا كيتككف رأس الماؿ البشرم مف المعرفة كىي تعني القدرة التي يممكيا كؿ فرد كيحصؿ عمييا مف عممية 
التعميـ، كيكجد نكعاف مف العكامؿ الرئيسية التي تعد المصدر األساسي في تطكير رأس الماؿ البشرم الجيد 

 91.يأتي مف تعميـ الجيد، كميارات أفضؿ كتكسيع نطاؽ المعرفة
        كمف خبلؿ ما تقدـ فإف المعرفة مخزكف ذاتي يحتفظ بو الفرد كيزداد ىذا المخزكف عف طريؽ التعمـ 
كتراكـ الخبرات كممارسة التجارب، كتتمثؿ ىذه المعرفة في شكؿ كثائؽ مثؿ الكتابة كالمعرفة المخزكنة في 

 .المستكدعات اإللكتركنية مثؿ قكاعد البيانات كمعرفة المكظفيف حكؿ أفضؿ طريقة لمقياـ بأعماليـ
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 .242،صمرجع سبق ذكرههدٌلسعدونمعارجوٌعربعدنانالسعٌدي، 



 رأص اٌّاي اٌثشزٞ:                                                                            اٌفصً اٌثأٟ
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خبرات رأس المال البشري :  المطمب الثالث
        تيدؼ جميع المنظمات كالمراكز إلى تنصيب أك التمكف مف أكبر خبرة في المجاؿ الذم تعمؿ بو 

 . حتى تتمكف مف تحقيؽ ما تـ تسطيره في إستراتيجية المنظمة
فالخبرة ىي القدرة عمى أداء كتقديـ كصيانة كتعزيز أم عمؿ ك تستجيب ىذه القدرة لمتغيرات بحيث         

تسعى القتناص الفرص مف أجؿ ابتكار ما ىك جديد، كتعرؼ أيضان بأنيا نكعية القدرة تشير إلى كيفية إنجاز 
مف خبلؿ متكسط معدؿ  (Becker)الميمة أك المسؤكلية بكفاءة، كىي مصطمح اقتصادم تقاس عمى كفؽ رأم 

 أف الشخص الذم (Sujchophong)الفائدة إلى إجمالي تكاليؼ االستثمار في رأس الماؿ البشرم، كقد دعا 
تمثؿ الفركؽ الفردية في سرعة ككفاءة، " قدرة العامؿ"ك" المكاىب االقتصادية"يمتمؾ قدرة مرتفعة تعرؼ باسـ 

أك قدرة العمميات العقمية مثؿ التفكير االستقرائي أك االستنباطي، كالتطكر المكاني، كالمنطؽ الكمي كالمعرفة 
خبرات العامميف كالتي تتضمف التراكـ المعرفي الناجـ عف التجارب المتعددة في الحياة  92.المفظية كالنطؽ

 94. بحيث نتعرؼ عمى الخبرات الكاجب تكفيرىا ألداء األعماؿ كالقياـ بالنشاطات93.العممية
  95:      كىناؾ أسباب عديدة بحقؿ الخبرة ذات تأثير كبير عمى أداء الفرد في التنظيـ ك ىي  
 تخفيض الخبرة مف التكمفة كالكقت الذم يتعمؽ بالتدريب؛_ 
تعمؿ الخبرة كمؤشر اجتماعي حيث يككف الفرد قد تعمـ في الشركات األخرل التي عمؿ فييا نكع السمكؾ _ 

 المطمكب؛
 . أف نكعية الخبرة التي حصؿ عمييا الفرد ميمة ألغرض الترقية في المستقبؿ_ 

        يرل معظـ العمماء كالباحثيف أف القدرة كالخبرة تختمؼ مف شخص آلخر في تطكير رأس الماؿ 
البشرم لممنظمة كىذا حسب قدرات مكردىا البشرية الذيف يساىمكف في كيفية إنجاز الميمة أك المسؤكلية 
المكجة ليـ بكفاءة عالية كأف األشخاص المدرييف كذكم الخبرة لدييـ القدرة عمى التأىيؿ إلى تككيف رأس 

الماؿ البشرم، بامتبلكيـ ىذه الميزة تجعميـ مصدر رئيسي في المنظمة عمى سائر أشكاؿ الثركة فييا، كقدرة 
عطاء المعمكمات، فإف خبرة العامؿ  العامؿ تمثؿ الفركؽ الفردية في السرعة كالكفاءة كاستنباط سريع لمتفكير كا 
كقدرتو الكائنة في المعرفة كالميارة الضمنية التي يممكيا تشكؿ مجمكعيا رأس ماؿ بشرم الذم يمثؿ القدرة 

 .  اإلنتاجية لمبشر كبامتبلؾ المنظمة عاممكف ذكم خبرة يزيد مف قكتيا التنافسية
  
 
 
 

                                                           
92

.242،صمرجع أعالههدٌلسعدونمعارجوٌعربعدنانالسعٌدي، 
93

.86، ص ، مرجع سبق ذكرهعادؿ حرحكش المفرجي كأحمد عمي صالح 
94

 .66، ص مرجع سبق ذكرهمحمد سركر الحريرم،  
95

،2004،دارالفكرللنشروالتوزٌع،الطبعةالثانٌة،عمان،األردن،مفاهٌم وأسس الفرد والجماعة فً التنظٌم: السلوك التنظٌمًالمغربًكامل، 

.164ص
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 عالقة عمميات إدارة المعرفة برأس المال البشري : المبحث الثالث
إنشاء المعرفة، مشاركة )        مف خبلؿ ىذا المبحث سنتطرؽ لمعبلقة المكجكدة بيف عمميات إدارة المعرفة 

كما ( الميارات، كالمعارؼ، الخبرات)كأبعاد رأس الماؿ البشرم  (المعرفة، خزيف المعرفة، تطبيؽ المعرفة
 :يكضح الشكؿ التالي

 يوضح عمميات إدارة المعرفة وعناصر رأس المال البشري: (13)                          الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .مف إعداد الباحثة: المصدر

 
 
 
 
 
 
 

  

 إنشاء المعرفة

 مشاركة المعرفة

 تخزيف المعرفة

 تطبيؽ المعرفة
 الخبرات

 المعارؼ

 الميارات

عناصر رأس المال 
 البشري

 عمميات إدارة المعرفة

الربط بين 
 المتغيرات
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 ممارسات عمميات إدارة المعرفة: المطمب األول
إف جكىر تحسيف أداء المعرفة التنظيمية يتمثؿ في تحسيف العمميات الخاصة بيا كالمتمثمة في تكليد         

 :كتخزيف كتطبيؽ كتكزيع المعرفة، كمف خبلؿ درستنا سابقان لمعمميات استخمصنا منيا الشكؿ التالي
 يكضح عمميات إدارة المعرفة: (14)الشكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مف إعداد الطمبة: المصدر
 باالعتماد عمى معارؼ األفراد العامميف الظاىرية كالضمنية كالكامنة المجيكلة :عممية توليد المعرفة_ 1

كتشاؼ كاكتساب كابتكار المعرفة كتكسيعيا مف خبلؿ مجمكعتيف مف  المتكفرة لدل المنظمة، كتعني خمؽ كا 
 تحكؿ معرفة ضمنية إلى معرفة ظاىرة كتحكؿ المعرفة مف المستكل الفردم إلى مستكل جماعي تالديناميكيا

عف طريؽ التشارؾ، كىي تحديد كتشخيص االحتياجات المعرفية بحيث يعد تكليد المعرفة بمثابة إبداع مف 
خبلؿ مشاركة فرؽ العمؿ كجماعات العمؿ الداعمة لتكليد رأس ماؿ معرفي جديد كىي تتضمف جمع األنشطة 

 .المتعمقة باكتشاؼ جديد كبالتالي مشاركتيا كتكزيعيا بالشكؿ الذم يقكد إلي تحيقي أىداؼ المنظمة
 يتـ خزنيا لغرض الكصكؿ إلييا بسيكلة كيسر ذلؾ لمحاجة المستمرة ليا، :عممية تخزين المعرفة_ 2

فالمعرفة مختزنة في عقكؿ األفراد كفي تقارير المنظمة كفي قكاعد بياناتيا كأنظمة قكاعد معرفتيا متمثمة 
األنظمة " بأىدافيا كأغراضيا كخططيا كتعتمد عممية التخزيف عمى ثبلث مستكدعات لممعرفة كالمتمثمة في

 فالمعرفة اإلنسانية المخزنة في النظـ الخبيرة، كالمعرفة 96،"الخبيرة، قكة المعرفة لدل العامميف األنظمة اإلدارية
المكجكدة في اإلجراءات كالعمميات التنظيمية المكثقة كالمعرفة الضمنية المكتسبة مف األفراد كشبكات العمبلء، 

بحيث أف قاعدة المعرفة تعمؿ عمى تخزيف عدة أنكاع مف المعارؼ كالمعرفة الشاممة كمعرفة متأت مف 
 .الخبرات كالقكانيف كاألنظمة الحديثة كما يخزف فيا القكاعد اليياكؿ كالكثير مف المعمكمات

                                                           
96

 Shu-Mei Tseng, Knowledge management system performance measure index, expert systems with 

applications 34, 2006, pp 735 737.   www.elsevier.com/locate/eswa 

  

 تكليد المعرفة

 تكزيع المعرفة

العمميات الجكىرية إلدارة  تخزف المعرفة تطبيؽ المعرفة
 المعرفة

http://www.elsevier.com/locate/eswa
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 ىي نشر كمشاركة المعرفة بيف أفراد المنظمة كالميـ فييا ىك ضماف كصكؿ :عممية توزيع المعرفة_ 3
المعرفة المبلئمة إلى شخص الباحث عنيا، في الكقت المبلئـ كتشير إلى أف خبراء المعرفة ذكم الخمفية 

، يعمؿ عمى تكزيع المعرفة بكافة المصطمحات فالتعميمية يؤكدكف أف التدريب يعزز معرفة المستخدمي
المتعمقة بالتبادؿ كانتشار كتقاسـ المعرفة كالمشاركة في المعرفة ذلؾ أف المعرفة ال تنمك مف فراغ بؿ تتـ 

عممية تتجاكز مجرد نقؿ المعمكمات كالبيانات كمف الضركرم أف "مشاركة الجميع فييا داخؿ المنظمة، فيي 
تشمؿ العمميات الضركرية  " 97،"يصحب عممية نشر المعرفة نقؿ، أك تكصيؿ لممعمكمات عبر كسائط متعددة

  98"إليصاؿ المعمكمات مف صانعيا إلى مستخدميا
 تكمف أىمية المعرفة في إمكانية تطبيقيا كنشر ىذه العممية إلى مصطمحي :عممية تطبيق المعرفة_ 4

االستعماؿ كاالستفادة تقع ىذه المسؤكلية عمى عاتؽ المدير كاجبو الحث عمى التطبيؽ الجيد فابتكار المعرفة 
الجديدة تسمح بعمميات التعمـ الفرد كالجماعي كتكجد عدة أساليب لتطبيؽ المعرفة منيا الفرؽ المتعددة 

الخبرات مبادرات العمؿ كالخبير الداخمي التدريب، كيتكقؼ نجاح أية منظمة عمى حجـ المعرفة التي يتـ 
تطبيقيا بفعالية كاالستفادة منيا بعد إبداعيا كتخزينيا كتطكير سبؿ استرجاعيا  كنقميا إلى العامميف بإبداع 

 .معرفي
مجمكعة مف األنشطة يتـ استخداميا في "        عمى ضكء ما تقدـ فإف عمميات إدارة المعرفة ىي 

، مف خبلؿ تعزيز العممية اإلجتماعية المتعمقة بإبداع كابتكار المعرفة 99"المنظمات إلنجاز األىداؼ المسطرة
 .(تكليد المعرفة، خزف المعرفة، تكزيع المعرفة، تطبيؽ المعرفة)لمحصكؿ عمى ما يسمى بعمميات التالية 

 عناصر رأس المال البشري: المطمب الثاني
        تركز أم منظمة أك إدارة عمى األفراد الكؼء بؿ أكثر كؼء لمكاجية أم عائؽ يقؼ في طريقيا 

  100.فالتركيز لدييا يككف عمى الخبرة كالقدرة كالكفاءة بصفة عامة
 ىي مجمكعة المعارؼ كقدرات العمؿ كسمككيات مييكمة تبعان ليدؼ معيف ككضعيات معينة، :الميارات_ 1 

فالميارات البشرية ىي التي يستخدميا أم شخص كيكصفيا ليتفاعؿ كيتكاصؿ مع اآلخريف كتشمؿ ىذه 
ميارات القيادة كالتي تستخدـ في جمع مجمكعة مف العمميف كتحفيزىـ إلى تحقيؽ أىداؼ " الميارات كبلن مف

مف عممية التحضير كتنشيط كمتابعة النتائج كالتكصيات المنبثقة " كميارات إدارة االجتماعات 101،"التنظيـ
دارة الكقت " ك102،"عنو ميارات اإلقناع كاالستماع الفعاؿ كميارة التفاكض كالقدرة عمى تنظيـ المؤتمرات كا 

                                                           
97

، الصندكؽ العربي لئلنماء االقتصادم كاالجتماعي، ، نحو إقامة مجتمع المعرفة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيتقرير التنمية اإلنسانية العربية 
 .51، ص 2003

98
 .225، ص مرجع سبق ذكرهعبد الستار العمي كآخركف،  

99
، دار الكتاب الجامعي الجميكرية المبنانية لمنشر كالتكزيع، اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة األكلى، بيركت، إدارة المعرفة التنظيميةمؤيد السالـ،  

 .85 78، ص ص 1435-2014القاىرة، 
100

 . 222، ص 2006، الدار الجامعية، بدكف طبعة، اإلسكندرية، ميارات التفاوض والتعاقد الحديثة في المجاالت المختمفة محمد طارؽ،  
101

، ص 1431-2010، دار الراية لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، األردف، عماف، ، تنمية ميارات االتصال والقيادة اإلداريةىاشـ حمدم رضا 
149. 

102
دارة االجتماعاتجماؿ العبيدم،    .18، ص2006، دار إسيامات في أدبيات المؤسسة، الطبعة األكلى، تكنس، ميارات تنظيم وا 
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بداع الرأم "، 103"كحؿ المشكبلت كالتفكير الفعاؿ فالقدرة عمى استدراج الحضكر لممشاركة في الحكار كا 
كما يمكف  "104"كالتكيؼ مع الشخصيات المختمفة بالتكاصؿ الجيد مع األفراد ينمي مف ميارات المنظمة،

 بيف كؿ مطمكب كبإتقاف كفي كقت محدد كبأقؿ تكمفة ةالقكؿ أنيا القدرة عمى أداء العمؿ أك الميمة المطمكب
 105".ممكنة

ىي مجمكعة مف المعمكمات منظمة كمنكعيو كمدمجة في إطار مرجعي يسمح لممؤسسة  ":المعارف_ 2
بتكجيو نشاطاتيا كالعمؿ في ظركؼ خاصة، كيمكف تعبئتيا مف أجؿ تقديـ تفسيرات مختمفة جزئية كحتى 

فالمعارؼ تبنى عمى أساس عدد سنكات الخبرة في مجاؿ عمؿ ما فتصبح دليبلن كمرشدان لمسمكؾ "،"106متناقضة
 أم إشماؿ القدرة الفردية عمى فرز كجمع كتفسير كاستخداـ المعمكمات المقبكلة كذات القيمة 107"نتيجة لمتعمـ

 .كالعمؿ بيا كاالستفادة منيا كيمكف التميز بيف نكعيف مف المعارؼ كىي الضمنية كالصريحة
 ىي مزيج بيف الميارات كالمعارؼ كالقدرات كتختمؼ أىمية كؿ خبرة باختبلؼ مستكل :(الكفاءة)الخبرات _ 3

مساىمة لكؿ عنصر مف عناصر رأس الماؿ البشرم، كما يمكف القكؿ أنيا مجمكعة المعارؼ كالميارات 
نما القدرة عمى تكظيفيا حسب الحاجة إلييا، " المستخدمة الخبرة ال تعني فقط الحيازة عمى معارؼ كمؤىبلت كا 
فالخبرات ىي التعامؿ مع قكاعد البيانات كنظـ المعمكمات اإلدارية كالنظـ الخبيرة كدعـ القرارات كليذا يتحتـ 

 .108"عمى المدراء فيميا كخاصة ما تعمؽ منيا بالفعؿ
 عالقة بين عمميات إدارة المعرفة ورأس المال البشري: المطمب الثالث 

        بناء عمى ما تـ دراستو كتقديمو سابقان نحدد العبلقة بيف المتغيرات المعتمدة في البحث كىما المتغير 
تكليد المعرفة، خزف المعرفة، تطبيؽ المعرفة، تكزيع  )المستقؿ الذم يدكر حكؿ عمميات إدارة المعرفة 

، (الميارات، المعارؼ، الخبرات) كالمتغير التابع رأس الماؿ البشرم المتككف مف العناصر التالية  (المعرفة
تكمف العبلقة بيف عمميات إدارة المعرفة كرأس الماؿ البشرم في الترابط اإليجابي بينيما، كىذا مف خبلؿ 

األىمية كالدكر الذم تمعبو عمميات إدارة المعرفة باالعتماد عمى أبعاد رأس الماؿ البشرم مف ميارات كخبرات 
فا تحديد المعرفة يتطمب خبرة لتنفيذ مياـ العمؿ، كاكتساب المعرفة كجمعيا كاستنباطيا كؿ ىذا " كمعارؼ،

 ، فالمعرفة بحد ذاتيا تتطمب الدمج بيف القدرة109"يتطمب الخبرة أم مف الخبراء الذيف يممككف المعرفة المناسبة
 

                                                           
103

، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، التفاوض إتخاذ القرارات إدارة االجتماعات تنظيم المؤتمرات إدارة الوقت واألزمات: ميارات إداريةباسـ الحميرم،  
 .7، ص 1431-2010الطبعة األكلى، عماف األردف، 

104
 .17 صمرجع سبق ذكره، جماؿ العبيدم،  

105
 .73، ص2009 المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر كالتكزيع، بدكف طبعة، ميارات المدرب المتميز،محمد أبك النصر مدحت،  

106
، الممتقى الدكلي حكؿ رأس الماؿ الفكرم كمنظمات األعماؿ العربية في ظؿ البعد اإلستراتيجي لمموارد والكفاءات البشريةالحاج مداح عربي،  

 .5االقتصاديات الحديثة، ص 
107

 .38، ص مرجع سبق ذكرهعبد الستار العمي كآخركف،  
108

 .38، ص مرجع أعاله عبد الستار العمي كأخركف،  
109

 .9697،صص1429-2009،جداراللكتابالعالمًللنشروالتوزٌع،الطبعةاألولى،عماناألردن،، إدارة المعرفةنعٌمإبراهٌمالظاهر 
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، فالمنظمة تركز عمى أفراد ذكل الخبرة كالميارة كالتقييـ الخاص 110كالخبرة كالمعرفة كالمعمكمات كالبيانات
 111بأدائيـ الفعمي حتى تتمكف مف تنفيذ عمميات إدارة المعرفة كالكصكؿ إلى اليدؼ المسطر

الخبرة، التجربة، كالبراعة، الكفاءة، كالميارات، كالقدرات، كما يقابميا : يشمؿ مجاؿ مكجكدات المعرفة عمى"
تكليد كالتخزيف كالنقؿ، كالمراقبة، كاالستخداـ، كالتقييـ، فالعبلقة تربط بقدرة األفراد : مجاؿ نشاطات المعرفة

كميكليـ كقدرات المنظمة لبناء المعرفة كاستخداـ الميارات كالخبرات كالمعارؼ مف أجؿ تحقيؽ الحد األقصى 
  112".مف مصالح المنظمة األىداؼ المسطرة
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 .61، ص 2005األردف، -، األىمية لمنشر كالتكزيع، الطبعة العربية األكلى، عماف، إدارة المعرفة مدخل نظري ىيثـ عمى حجازم 
111

،داركنوزالمعرفةللنشروالتوزٌع،الطبعةإدارة العنصر البشري فً المنظمات األعمال الحدٌثةزاهدمحمددٌريوسعادراغبالكسوانً، 

.255،ص2009األولى،عمان،
112

 .99، ص مرجع سبق ذكره نعيـ إبراىيـ الظاىر،  
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46 

 :خالصة الفصل
خبلصة ىذا الفصؿ تكمف في أف رأس الماؿ البشرم لو دكران ىاـ في خدمة التنمية اإلقتصادية كاالجتماعية 
في جميع الدكؿ، مما يجعؿ المنظمات تبمي ليا إىتماـ بالبحث النظرم لمفيكمو كأىميتو كالفكائد التي تنجـ 
عنو، فالنظريات حكؿ رأس الماؿ البشرم تتفاكت بيف المفكريف في المجاؿ، حتى تصؿ إلى األبعاد التي 

تساعد العامؿ عمى إنماء مياراتو كمعارفو كخبراتو لتككيف رأس الماؿ البشرم لمنظمة ما، فإدراج العبلقة بيف 
ممارسات عمميات إدارة المعرفة كرأس الماؿ البشرم تككف عبلقة طردية إيجابية، ألف كبلن مف ىما يتطمب 

كجكد األخر حتى يتـ بيا المشاركة الجماعية لمعمؿ الداعـ لتكليد رأس الماؿ معرفي جديد في قضايا 
 .  ممارسات جديدة تساىـ في عمى تطكير رأس الماؿ البشرم
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تمييد 
سابقان لمجانب النظرم ليذه الدراسة كالمتضمنة فصميف، بحيث يندرج تحت الفصؿ األكؿ ت لقد تطرؽ        

رأس الماؿ البشرم مف مفيكمو كنظرياتو ؿ م التطرؽالفصؿ الثافكاإلطار المفاىيمي كالنظرم إلدارة المعرفة، 
كعبلقتو بعمميات إدارة المعرفة، كسنعرض في ىذا الفصؿ الميداني تقديـ لمجامعة كالكمية محؿ الدراسة كالفئة 
المستيدفة فييا، باإلشارة إلى المنيجية المتبعة في مجاؿ الدراسة الميدانية، األدكات كاألساليب اإلحصائية 

. المستخدمة في الدراسة لمتحميؿ البيانات
استنادان لما سبؽ تقديمو في الجانب النظرم، سيتـ التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى دكر عمميات إدارة         

كمية العمـك اإلقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير بالجامعة اإلفريقية ؿالمعرفة في تطكير رأس الماؿ البشرم، 
. أحمد دراية أدرار
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إعطاء نبذة عن الجامعة والكمية المدروسة : المبحث األول
سنقؼ في ىذا المبحث عمى تقديـ نشأة كىيكمة الجامعة اإلفريقية أحمد دراية أدرار، ككمية العمـك         

.   اإلقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، مع عرض الفئة المستيدفة محؿ الدراسة
  أدرارنشأة الجامعة: المطمب األول

  أدرارجامعةوأىداف نشأة _ أوالً   
 المؤرخ في 118/86 بمكجب المرسـك رقـ 1986نشأت أكؿ نكاة جامعية بكالية أدرار في سنة         
 كالمتضمف إنشاء المعيد 05/08/86 المؤرخ في 175/86 المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك رقـ 06/05/1986

 المؤرخ في 269-01الكطني العالي لمشريعة بأدرار ليتكسع إلى جامعة أدرار بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
 259-04 المعدؿ بالمرسـك التنفيذم رقـ 2001 سبتمبر سنة 18 المكافؽ لػ 1422 جمادل الثانية عاـ 30

، كىي مؤسسة عمكمية ذات طابع إدارم 2004 غشت سنة 29  المكافؽ لػ 1425 رجب عاـ 13المؤرخ في 
 . تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي

        إف جامعة أدرار تكفر تككينا بيداغكجيان كعمميان في عدة مجاالت لمتككيف، كلضماف التطكر العممي 
 بحيث انتقمت مف 2012/2013كالحركية البحثية فإف الجامعة شيدت قفزة نكعية كعممية لمسنة الجامعية 

، 04/08/2012 المؤرخ في 302-12ثبلث كميات إلى خمس كميات بمقتضى المرسـك التنفيذم رقـ 
 المؤرخة في 804-803-802-801-800 قسـ أنشأت بمقتضى القرارات رقـ 16كتضمنت ىذه الكميات 

 الصادرة عف كزير التعميـ العالي كالبحث العممي مما سمح بفتح تخصصات جديدة عمى 27/12/2012
مستكل كؿ مف المياديف المفتكحة كالماستر، باإلضافة إلى فتح عركض جديدة في الماجستير كالدكتكراه، كىذا 

سيامات أساتذتيا كمكظفييا كطبلبيا مف أجؿ أف تحتؿ  كمو بفضؿ رعاية مدير الجامعة كجيكد الدكلة كا 
المكانة التي تستحقيا، إف ىذا التحدم يفرض عمى الجامعة أف تجعؿ مف العممية التطكيرية عممية مستمرة 

  113.بنظرة إستشرافية مستقبمية
  أدرارأىداف جامعة_اً نيثا

إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ التي احتكتيا " نسعى نحك التميز"        تسعى جامعة أدرار تحت شعار 
إستراتيجية تطكير التعميـ العالي المسطرة في ظؿ إصبلح منظكمة التعميـ العالي كالبحث العممي في الجزائر، 

 :كلعؿ مف أىميا ما يالي
 تمبية احتياجات التككيف كفقان لمتطمبات سكؽ العمؿ كالتنمية محميان، إفريقيان كدكليان؛ _ 

تشجيع اإلنتاج العممي كتثميف نتائجو، كاالرتقاء النكعي كالكمي بمستكل التعميـ، التككيف كالبحث العممي _  
 في الجامعة؛

 مكاكبة الجامعة لممستجدات العممية كالتكنكلكجية عمى المستكل المحمي، الكطني، اإلفريقي كالعالمي؛_ 
 إنشاء عبلقات تعاكف كتبادؿ عممية مع مختمؼ الجامعات كىيئات البحث العممي كطنيان، إقميميان كدكليان؛_ 
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اإلسياـ في تجسيد البعد اإلفريقي لمجامعة مف خبلؿ نكعية التعميـ كالتككيف كتنكيع مجاالت البحث في _ 
 الجامعة

انفتاح الجامعة عمى المحيط السكسيك اقتصادم لغرض اإلسياـ في تحقيؽ اإلستراتيجية التنمكية الكطنية _ 
 .الشاممة

نبذة عن كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير : المطمب الثاني
 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييرنشأة _  أوالً 
، كىذا حسب المرسـك 2012تـ إنشاء كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير في سنة         

 المعدؿ كالمتمـ 2012 أكت 04: ق المكافؽ ؿ1433 رمضاف 16 المؤرخ في 302-12التنفيذم رقـ 
 2001 سبتمبر 18:  المكافؽ ؿ1422 جمادل الثانية 30 المؤرخ في 269-01لممرسـك التنفيذم رقـ 

. 2012المتضمف إنشاء جامعة أدرار، كىذا جاء بعد ىيكمة جديدة لجامعة أدرار في سنة 
 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييررسالة وأىداف _   ثانياً 

تضمف التعميـ القاعدم . أىداؼ ىذه الكمية الرئيسية مكجية إلى البحث العممي كالتسيير البيداغكجي        
 114.د، أما التعميـ المعمؽ فيتـ في تخصصات الميسانس كالماستر.ـ.في معظمو في السنة األكلى ؿ

  كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييرىيكمة التنظيمي ل_ ثالثاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
114

 . مستخرج مف كثائؽ كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير 



 اٌذراسح ا١ٌّذا١ٔح:                                                                               اٌفصً اٌثاٌث
 

 

51 

يوضح الييكل التنظيمي لكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير: (14)الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستخرج مف كثائؽ كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير: المصدر  
 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييرأنشأت أقسام _ رابعاً 

 المتضمف 2012 ديسمبر 27 المؤرخ في 803أنشأت أقساـ الكمية بمقتضى القرار الكزارم رقـ         
. إنشاء األقساـ المككنة لمكمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير لدل جامعة أدرار

  115:تشتمؿ الكمية عمى ثبلث أقساـ البيداغكجية
قسـ العمـك التجارية؛  _ 
قسـ العمـك االقتصادية؛  _ 
قسـ عمـك التسيير؛  _ 
 .د.ـ.مصمحة الجذع المشترؾ ؿ_ 
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 .مستخرج مف كثائؽ كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير 

 عميد الكمية

 أمانة العميد

مصمحة الجذع 
 المشترؾ

 قسـ عمـك التسيير

 رؤساء االقساـ

 قسـ العمـك االقتصادية

 قسـ العمـك التجارية

 المكتبة

مصمحة التسيير 
 الرصيد الكثائقي

مصمحة التكجيو 
مصمحة األنشطة  كالبحث كالبيمكغرافي

العممية كالثقافية 
 كالرياضية

مصمحة الكسائؿ 
 كالصيانة

مصمحة الميزانية 
 كالمحاسبة

 مصمحة المكظفيف

نائب العميد المكمؼ  األميف العاـ لمكمية
بالدراسات كالمسائؿ 
 المرتبطة بالطمبة 

مصمحة اإلحصائيات 
 كاإلعبلـ كالتكجيو

 مصمحة التعميـ كالتقييـ

 مصمحة التدريس

مصمحة التعاكف 
 كالعبلقات الخارجية

مصمحة متابعة أنشطة 
 البحث

مصمحة متابعة التككيف 
 لما بعد التدرج

نائب العميد المكمؼ بما 
بعد التدرج البحث 
العممي كالعبلقات 

 الخارجية



 اٌذراسح ا١ٌّذا١ٔح:                                                                               اٌفصً اٌثاٌث
 

 

52 

التسيير اإلداري والبيداغوجي يتم بالتعاون مع مختمف الييئات المشكمة والمكونة من األعضاء _  خامساً 
 116:القانونيين حسب الييئات التالية

 المجالس التأديبية لؤلقساـ_ مجمس الكمية                                    _ 
المجمس التأديبي لمكمية _ لجنة التكجيو كالترتيب                           _ 
 المجمس العممي لمكمية_ لجنة اإلشراؼ                                   _ 
المجاف العممية لؤلقساـ                            _ 

إحصائيات في الكمية واألدوات المستخدمة  :  المطمب الثالث
 117:كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسييرعدد الطمبة واألساتذة في _ أوالً 

 طالب في دراسات التدرج الميسانس كالماستر كالدكتكراه عمى 1800يبمغ تعداد طمبة الكمية حكالي    _ 
شعبة العمـك االقتصادية كشعبة العمـك التجارية كشعبة عمـك التسيير إضافة إلى مستكل : مستكل ثبلث شعب

. السنة األكلى مف الجذع المشترؾ
:  أستاذ برتب مختمفة كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي59بمغ تعداد األساتذة في الكمية حكالي _ 

 يوضح عدد األساتذة ورتبتيم: (02)الجدول رقم 
 اإلجماليالعدد الرتبة 
 03أستاذ 

 22" أ"المحاضركف 
 14" ب"المحاضركف 
 14" أ"المساعديف 
 06" ب"المساعديف 

 59المجمكع الكمي 
مستخرج من وثائق الكمية : المصدر

  لدراسة العينةاألدوات المستخدمة_ ثانياً 
لبمكغ مستحقات الدراسة كاألىداؼ المسطرة تمت االعتماد عمى مجمكعة مف األدكات في جمع         

:   معمكمات كبيانات الدراسة كمعالجتيا كتحميميا كمف بيف ىذه األدكات المستعممة ما يالي
: اإلستبياف_ 
ىك مجمكعة مف األسئمة المكتكبة التي تكتب كتحرر قصد الحصكؿ عمى معمكمات كأراء الفئة         

. حكؿ ظاىرة أك مكفؽ معيف (المستجكبيف)المستيدفة 
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 .مستخرج مف كثائؽ كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير 
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 :المالحظة_ 
  يستخدميا الباحث في دراسة ظاىرة أك حالة استكشافية مف خبلؿ مبلحظتو دكف أف يككف لديو دراية مسبقة 

أك مخطط  لنكعية المعمكمات أك األىداؼ أك السمكؾ الذم سيخضعو لممبلحظة، كقد اعتمدنيا في ىذا 
 .البحث مف خبلؿ الدراسات االستطبلعية أساسان لمدراسة الميدانية

 :أدوات التحميل اإلحصائي_ 
   SPSS 21 بعض األدكات المتكفرة في برنامج  االستبياف تـ تحميمو باستخداـتمت االعتماد عمى        

 . إلثبات أك نفى الفرضيات كاالنحدار الخطي البسيطة المعيارمات كاالنحراؼة الحسابياتالمتكسطتـ استخراج 
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  كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير لالدراسة الميدانية: نيالمبحث الثا
مف خبلؿ ما تـ تقديمو في الجانب النظرم حكؿ مكضكع الدراسة حاكلت الباحثة إجراء دراسة ميدانية         

ممارسة عمميات إدارة حكر ليذا المكضكع، مف خبلؿ تكزيع إستبياف يحمؿ مجمكعة مف األسئمة حكؿ ـ
.   رأس الماؿ البشرمكمحكرالمعرفة 

إجراءات الدراسة : المطمب األول
 استخدمت الدراسة عممية تكزيع االستبانة كأداة لجمع المعمكمات كالبيانات مف عينة الدراسة حكؿ        

 مف خبلؿ تقسيمو إلى ثبلث محاكر تناكؿ المحكر األكؿ ممارسات عمميات إدارة المعرفة كرأس الماؿ البشرم
  فقرات كالمحكر الثاني خكصص لعمميات إدارة 4البيانات التنظيمية لمعينة الدراسة الذم يحتكم عمى 
تخزيف المعرفة ك فقرات، (05)تكليد المعرفة كالتي تضمنت باالعتماد عمى أربع متغيرات رئيسة، كالمتمثؿ في 

( 04)تطبيؽ المعرفة فتضمنت فقرات، أما  (03)فقرات، كتكزيع المعرفة تضمنت  (03 )تضمنتبحيث 
  . فقرة12كتناكلت رأس الماؿ البشرم ؿ  لممحكر الثالثفقرات، أما بالنسبة

 كبغرض التحميؿ اإلحصائي إستبياف،58 استبياف عمى مفردات العينة كقد تـ جمع 60كقد تـ تكزيع         
  كما ، استبياف لصبلحية الدراسة، كقد تـ تحميؿ الدراسة كفؽ مقياس ليكرت ذك خمس درجات53تـ قبكؿ 

: ىك مكضح في الجدكؿ التالي
  الخماسيدرجة مقياس ليكرت(: 03)الجدول رقم 

موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة التفسير 

 5 4 3 2 1الدرجة 
 SPSS 21 مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى برنامج :المصدر                                      

ثبث مف إجمالي االستبيانات المكزعة مما م (%88.33 )بحيث تمثمت نسبة االستبيانات الصالحة لدراسة 
. ىذه الدراسةصدؽ كجدارة النتائج في 

 الدراسة ألفاكرونباخثبات مقياس معامل _ أوالً 
 بالنسبة  في كمية العمـك اإلقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير ممارسة الدراسةلمعرفة مدل ثبات        

 تـ قياس معامؿ ألفا كركنباخ كما ىك مكضح في الجدكؿ لممتغيريف عمميات إدارة المعرفة كرأس الماؿ البشرم
: التالي

  ألفاكرونباخمعامل الثبات أداة الدراسة: (04)الجدول
معامل ألفا عدد العبارات محتوى المحور المحور 
 0.814 15عمميات إدارة المعرفة األولى 
 0.730 12رأس المال البشري الثاني 

 0.863 27االستبيان ككل 
. SPSS 21مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج : المصدر                               
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 محور ممارسات عمميات إدارة المعرفة بالنسبة  -1
نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف مقدار ثبات أداة الدراسة بالنسبة لمككنات متغير ممارسات        

 لجميع عبارات ممارسات عمميات إدارة 0.814عمميات  إدارة المعرفة كيتبيف أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ 
المعرفة التي تشير جميعيا إلى كجكد ثبات قكم ألداة الدراسة مما يؤكد جكدة أداة الدراسة كحسف قياسيا  

.  مما يؤكد الدراسة%81.4إلجابات أفراد العينة أم 
 محور رأس المال البشريبالنسبة  -2

نبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف مقدار ثبات أداة الدراسة بالنسبة لمتغير رأس الماؿ البشرم يتبيف أف         
 مما يدؿ عمى كجكد ثبات قكم ألداة الدراسة كجكدة  قياس مستكل 0.730قيمة معامؿ ألفا كركنباخ  بمغت 

 مف %73تكاجد رأس الماؿ البشرم مما يؤكد جكدة أداة الدراسة كحسف قياسيا إلجابات أفراد العينة أم 
. الدراسة أكدت ذلؾ

 بالنسبة لالستبيان ككل_ 3
 مما يدؿ %80.3بمغ         نبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف مقدار ثبات أداة الدراسة بالنسبة لبلستبياف ككؿ 

 .عمى دعـ أداة الدراسة كصدقيا كأنيا تفي بأغراض الدراسة كتفيد البحث في التحقؽ مف فرضياتو
 التحميل الوصفي لمتغيرات أفراد العينة المدروسة : المطمب الثاني

 التحميل الوصفي لخصائص العينة: أوالً 
خصائص أفراد العينة المبحوثة : (05)الجدول 

  %النسبةالتكرار البيان المتغير 
 84.9 45ذكر الجنس 

 15.1 8أنثى 
 00.00 00 سنة 25أقؿ مف العمر 

 56.6 30 سنة 35 إلى 25مف 

 39.6 21 سنة 45 إلى 35مف 
 3.8 2 45أكثر مف 

التخصص 
الوظيفي 

 56.6 30عمـك إقتصادية 
 18.9 10عمـك تجارية 
 24.5 13عمـك التسيير 

الخبرة العممية 
 
 

 35.8 19 سنكات 5أقؿ مف 
 22.6 12 سنكات 7 سنكات إلى أقؿ مف 5مف 
 17.0 9 سنكات 10 سنكات إلى أقؿ مف 7مف 
 24.5 13 سنكات فما فكؽ 10

. SPSS 21مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج :  المصدر                             
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: بالنسبة لمتغير الجنس_ 1
 مف المجيبيف عمى االستبياف يمثمكف  %84.9نبلحظ مف خبلؿ ما تـ عرضو في الجدكؿ أعبله أف         

 كىذا ما يدؿ عمى اإلقباؿ الكاسع إلى الكظائؼ في الجامعة كمية ، يمثمكف فئة اإلناث%15.1فئة الذككر ك
. العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير مف قبؿ فئة الذككر كيمثمكف فئة المدرسيف في الغالب

: التحميل الوصفي لمتغير العمر_ 2
مف خبلؿ المبلحظة في جدكؿ الدراسة نستنتج أف أغمبية الفئة التي قدمت إجابتيا عمى أسئمة الدراسة         

 مثمة إجابة متكسطة 45إلى 35  كمف %56.6 سنة بنسبة 35 ك25تمثؿ الفئة التي تتراكح أعمارىـ مابيف 
 كىذا ما يدؿ عمى تنصيب الفئة المتراكح ، أما باقي الفئات فشيدت إجابات ضعيفة نسبيان %39.6بنسبة 

 . سنة في قطاع الجامعات45إلى 25أعمارىـ بيف 
:  التحميل الوصفي لمتغير التخصص الوظيفي_ 3

تشير الدراسة عمى أف أغمبية األساتذة كاف تخصصيـ الكظيفي يمثؿ فئة العمـك االقتصادية بنسبة         
 بينما أقؿ تخصص كظيفي شيدتو فئة العمـك التجارية حيث %24.5 كتمييا فئة عمـك التسيير بنسبة 56.6%

 .  كىذا ما يدؿ عمى فئة المكظفيف في الكمية مف قبؿ الجامعة%18.9بمغت نسبة التخصص الكظيفي 
:  التحميل الوصفي لمتغير الخبرة المينية_ 4

 5نبلحظ مف خبلؿ الدراسة أف غالبية األساتذة كانت خبرتيـ المينية في مجاؿ التدريس أقؿ مف         
ككانت أقؿ نسبة لمذيف قضكا خدمة  %24.5سنكات فما فكؽ بنسبة 10 كتمييا الفئة %35.8سنكات بنسبة 

 . سنكات10إلى 5في التدريس  تمثؿ أقؿ مف 
  التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة: المطمب الثالث

 تظير نتائج التحميؿ الكصفي لمتغيرات الدراسة في الجدكؿ أدناه إلى عرض متكسط العبارات        
كانحرافاتيا المعيارية عف قيمة المتكسط الحسابي المحسكب باإلضافة إلى ترتيب العبارات حسب متكسط 

 .الحسابي مف األكبر إلى األصغر
عمميات إدارة المعرفة بمحور نتائج التحميل الخاصة - أوالً 

 :   كانت نتائج ممثمة في الجدكؿ التالي
 . ممارسات عمميات إدارة المعرفةفقراتنتائج التحميل الوصفي ل: (06)الجدول

المتوسط العبارة  الرقم
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 ترتيب
 

توليد المعرفة  -1
X1  تنتج لدل األفراد العامميف في الجامعة معرفة مف طبيعة العمؿ 

. الذم يقكمكف بو
3,9057 ,860770 3 

X2  تبتكر المعرفة مف خبلؿ المشاركة في حؿ المشكبلت كتطكير
 2 768580, 4,2075. الخدمات
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X3  يجاد الحمكؿ الجيدة ليا بصكرة تساىـ المعرفة في تعريؼ المشكؿ كا 
 1 0,70557 4,3396. إبتكارية مستمرة

X4  14 0,90636 2,7925تقـك الجامعة بجمع كتصنيؼ المعرفة المتجددة مف البيئة الخارجية 

X5 معرفتيا مف خبلؿ التبصر في تجارب كخبرات جامعةتكتسب اؿ 
. العامميف

2,7736 0,89101 15 

تخزين المعرفة  -2
X6 الجامعة باالعتماد عمى المعرفة المكتكبة أك المكثقة في قـكت 

. كسائط التخزيف لدييا في ذاكرتيا التنظيمية
3,6415 ,761940 5 

X7  تمجأ الجامعة  إلى خزف المعمكمات باالستعانة بالحاسكب ككسائط
.     خزف المعمكمات الرقمية

3,8113 ,856120 4 

X8  تحافظ الجامعة عمى األفراد ذكم الخبرة كالمعرفة العالية
. كالمكىكبيف

3,2830 1,04472 8 

توزيع المعرفة  -3
X9 6 843740, 3,4340 .تنمى الجامعة معرفتيا مف خبلؿ البرامج التدريبية المستمرة 

X10  تحكؿ الجامعة المعرفة إلى الزبائف عف طريؽ الخدمات المقدمة
 10 887750, 2,9811 .ليـ

X11   7 1,04402 3,3962تكزع المعرفة مف خبلؿ الجمسات التدريبية  كالكثائؽ كالنشرات 
تطبيق المعرفة  -4

X12  تتأكد الجامعة مف إدراؾ العامميف ألىمية المعمكمات التي يمتمككنيا
 .كقدرتيـ عمى إيجاد معنى ليا

3,0566 ,907560 9 

X13  تقـك الجامعة بتعييف مدراء  عمى أساس المعرفة التي يممككنيا
. لسعى كراء التطبيؽ الجيد ليا

2,8868 1,12079 12 

X14 الجامعة لمعامميف الحرية في استعماؿ معارفيـ الشخصية عطيت 
 11 1,08158 2,9434. كتطبيقيا بما يحقؽ أىدافيا التنافسية

X15  التي تحكؿ دكف كصكؿ المعرفة  (العكائؽ)تمنع الجامعة القكائـ
.                                  لؤلفراد كالكحدات اإلدارية

2,8491 ,744110 13 

  475840, 3,3535القيم اإلحصائية اإلجمالية لمتغير عمميات إدارة المعرفة 
 SPSS 21 باالعتماد عمى مخرجات برنامج ة مف إعداد الباحث:المصدر

أساتذة كمية العمـك االقتصادية راء آنبلحظ مف خبلؿ ما تـ عرضو في الجدكؿ أعبله بصفة عامة أف         
 ممارسات عمميات إدارة المعرفة تعد ايجابية كذلؾ ألف معظـ فقرات نحك جميع كالتجارية كعمـك التسيير

كأعمى كسط  (4,3396)كىك يتراكح ما بيف  (3.000)األكساط الحسابية تفكؽ الكسط الحسابي النظرم 
كأدنى كسط حسابي تمثمو العبارة  (2,7736)، ك(705570,)كبانحراؼ معيارم  (X3)حسابي تمثمو العبارة

(X5) ساتذة اتفاؽ تاـ بيف أفراد العينة عمى أف األكجكد، كىذا يدؿ عمى (0,89101) كبانحراؼ معيارم 
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يجاد الحمكؿ العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير بـالعامميف بكمية  ساىـ المعرفة في تعريؼ المشكؿ كا 
 المعرفة لممشاركة في حؿ المشكبلت  كابتكارآرائيـالجيدة ليا بصكرة إبتكارية مستمرة، كذلؾ مف خبلؿ تعزيز 

 العامميف بالجامعة المعرفة مف طبيعة العمميات ساتذةاكتساب األكما يشترؾ إجاباتيـ في كتطكير الخدمات، 
 كاالستفادة منيا، إال أف إجابتيـ غير مكافقة بدرجة كبيرة بؿ ىي متكسطة عمى االخدمية التي يقكمكف بو
باإلضافة  معرفتيا مف خبلؿ التبصر في تجارب كخبرات العامميف، جامعة اؿاكتسابالعمكـ، كالتدني حكؿ 

 .الجامعة بجمع كتصنيؼ المعرفة المتجددة مف البيئة الخارجية كيصعب إيجاد رأم لياإلى عدـ قياـ 
رأس المال البشري بمحور نتائج التحميل الخاصة -  ثانياً 

.     كانت النتائج مكضحة في الجدكؿ التالي 
.  رأس المال البشريفقراتنتائج التحميل الوصفي ل: (07)الجدول

العبارة  الرقم
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

الترتيب 
 

Y1 2 1,04680 3,9811. أرغب في قضاء بقية حياتي المينية في الجامعة 
Y2 1 898720, 4,0000. أرل أني أرتبط كجدانيان بمحؿ عممي مما يبقني في الجامعة 
Y3 5 959640, 3,6604.  السيؿ أف أرتبط بجامعة أخرل كارتباطي بيذه الجامعةليس مف 
Y4  ترل إدارة الجامعة أف التدريب ىك السبيؿ األفضؿ الكتساب

. الميارات العممية
3,8113 ,899930 3 

Y5 9 976130, 3,3208. تتبلءـ البرامج التدريبية التي تمقيتيا مع احتياجاتي التدريبية 
Y6  6 843740, 3,5660. أغمب التدريبات التي تمقيتيا في العمؿاستفدت مف 
Y7  تيتـ إدارة الجامعة بتنمية ميارات ككفاءات القكل البشرية منذ

. تعينيـ كحتى نياية خدمتيـ
2 ,9811 1,04680 11 

Y8  ترؾ بعض أفراد القكل البشرية لمعمؿ بشكؿ مفاجئ ال يشكؿ مشكمة
. كبيرة لمجامعة

2,8308 1,05130 12 

Y9  التقاعد أك )يمجأ القميؿ مف أفراد القكل البشرية إلى ترؾ العمؿ
. (النقؿ

3,5094 ,749940 7 

Y10 4 1,05440 3,7547.  حاالت الفصؿ مف العمؿجامعة نادران تشيد اؿ 
Y11 8 0,94746 3,3962. تسمح إدارة الجامعة لي بالتعمـ مف أخطائي في العمؿ 
Y12 بمناقشة األخطاء كالتجارب الفاشمة بصراحة مف جامعةتسمح اؿ 

. أجؿ التعمـ مف الجميع
3,0943 1,06092 10 

  484880, 3,4921القيم اإلحصائية اإلجمالية رأس المال البشري 
 SPSS 21 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج :المصدر                        

        نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف جميع إتجاىات أساتذة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك 
 بأكبر قيمة (Y2)التسيير حكؿ فقرات رأس الماؿ البشرم متفقيف في معظـ الفقرات، كباتفاؽ تاـ في العبارة 

، ككأدنى كسيط حسابي مثمتو (0,89872) كانحراؼ معيارم (4,000)متفؽ عمييا كبأعمى متكسط حسابي 



 اٌذراسح ا١ٌّذا١ٔح:                                                                               اٌفصً اٌثاٌث
 

 

59 

، كىذا ما يدؿ عمى كجكد إتفاؽ (1,05130) كانحراؼ معيارم (2,8302) بمتكسط حسابي (Y8)العبارة 
يرتبطكف كجدانيان نيـ أساتذة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير جامعة أدرار أل بيف آراء كبير

 ألف إدارة الجامعة ترل أف ،ابمحؿ عمميـ مما يبقييـ في الجامعة، كرغبتيـ في قضاء بقية حياتيـ المينية فيو
باإلضافة إلى أف إجاباتيـ تميؿ إلى عدـ التأكد أف  التدريب ىك السبيؿ األفضؿ الكتساب الميارات العممية،

ترؾ بعض أفراد القكل البشرية لمعمؿ بشكؿ مفاجئ ال يشكؿ مشكمة كبيرة لمجامعة، كعدـ التأكد مف إىتماـ 
 .إدارة الجامعة بتنمية ميارات ككفاءات القكل البشرية منذ تعينيـ حتى نياية خدمتيـ
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اختبار فرضيات الدراسة  : المبحث الثالث
اختبار الفرضية األولى : المطمب األول

: تنص ىذه الفرضية عمى أنو        
 ترجع ممارسات عمميات إدارة المعرفةتكجد فركقات ذات داللة معنكية إلجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ دكر 
(. 0.05)لمتغيرم الخبرة العممية كالتخصص مجتمعة معان عند مستكل معنكية 

 بيف إجابات أفراد الفركقات لمعرفة مدل الداللة اإلحصائية لمدل ANOVAاستخدمت الباحثة تحميؿ         
العينة المبحكثة حكؿ ممارسات عمميات إدارة المعرفة، كمف أجؿ ذلؾ قامت الباحثة بإجراء اختبار التجانس 

ليست ذات يككف التبايف متجانس إذا كانت معنكية ىذا االختبار بحيث لمتبايف الذم يتح لنا متابعة التحميؿ 
 P-value حيث بمغت . حالعكس صحيك 0.05 إحصائيان، أم أف قيمتيا أكبر مف اللةد

=Sig = 0,086 كىي أكبر مف مستكل المعنكية المعتمد في ىذه الدراسة(0.05≥α)  كىي غير دالة
: إحصائيان مما يدؿ عمى إمكانية إكماؿ التحميؿ الذم يظير حسب الجدكؿ التالي

نتائج تحميل التباين الثنائي لمعرفة الفروق في إلجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعمق : (08)الجدول
 . حسب التخصصات الوظيفية والخبرة العممية معاً إدارة المعرفةبعناصر 

مجموع مصدر التباين المتغير 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
مستوى  Fقيمة المربعات 

الداللة الداللة 

عمميات إدارة 
المعرفة 

 0.767 0.268 0.063 2 0.126التخصص الوظيفي 

 غير معنوية
 (ال توجد فروقات)

 0.958 0.103 0.024 3 0.072الخبرة العممية 
 0.533 0.835 0.196 5 0.979التفاعل 
 0.235 42 9.856الخطأ 

  
  52 11.774الكمي المصحح 

. SPSS 21 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج :المصدر
 المحسكبة لجميع الفقرات األساسية لعمميات إدارة المعرفة Fمف خبلؿ الجدكؿ أعبله يتبيف أف قيمة         

، كما أف القيمة االحتمالية المقابمة المحسكبة لجميع (42، 5) كذلؾ بدرجة حرية   F=0.835مجتمعة بمغت
، مما يدؿ عمى عدـ (α≤0.05)كىي أكبر مف مستكل معنكية  Sig= 0.533المككنات الفرعية بمغت 

أساتذة كمية العمـك ، أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية إلجابات (نقبؿ الفرضية البديمة)معنكيتيا 
 فيما يتعمؽ بممارسات عمميات إدارة المعرفة ككؿ ترجع لمتغير االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير

.  التخصص الكظيفي كالخبرة العممية معان 
تكجد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية "  نرفض الفرضية العدمية التي نصت عمى انو منياك        

فيما يتعمؽ بعمميات إدارة المعرفة في جامعة أدرار كمية العمـك االقتصادية إلجابات أفراد عينة الدراسة 
كالتجارية كعمـك التسيير محؿ الدراسة ترجع لمتغير التخصص الكظيفي كالخبرة العممية مجتمعة عند مستكل 

ال تكجد فركؽ معنكية ذات داللة " الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو كتقبؿ،  "(α≤0.05)داللة معنكية 
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فيما يتعمؽ بعمميات إدارة المعرفة في جامعة أدرار كمية العمـك إلجابات أفراد عينة الدراسة إحصائية 
االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير محؿ الدراسة ترجع لمتغير التخصص الكظيفي كالخبرة العممية مجتمعة 

 .( "α≤0.05)عند مستكل داللة معنكية 
 اختبار الفرضية الثانية: المطمب الثاني

: تنص ىذه الفرضية عمى أنو        
 ترجع لمتغيرم رأس الماؿ البشرمتكجد فركقات ذات داللة معنكية إلجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ تطكير 

(. 0.05)الخبرة العممية كالتخصص مجتمعة معان عند مستكل معنكية 
 بيف آراء ت الفركقا لتعرؼ مدل الداللة اإلحصائية لمدلANOVAلقد استخدمت الباحثة تحميؿ         

العينة حكؿ لرأس الماؿ البشرم في العينة محؿ الدراسة، ليحكـ عمى صبلحية إجراء ىذا االختبار بإجراء 
متابعة التحميؿ كيككف التبايف متجانس إذا كانت معنكية ىذا الذم يتيح لنا اختبار تحميؿ التبايف الثنائي 

 إذا كانت معنكية ىذا  كالعكس صحيح0.05ة إحصائيان، أم أف قيمتيا أكبر مف الؿ د ليست ذكاالختبار
القيمة االحتمالية الكمية ليذا بمغت ، فقد 0.05االختبار ذات داللة إحصائيا، أم أف قيمتيا أقؿ مف 

 كىي أكبر مف مستكل المعنكية المعتمد في ىذه الدراسة   P-value =Sig = 0.681 اإلحصاء
(0.05≥α)  كىي غير دالة إحصائيان األمر يستدعى ضركرة إكماؿ تحميؿ التبايف لمعرفة معنكية الفركؽ بيف

: مجمكعات العينة كالنتائج مكضحة في الجدكؿ التالي
نتائج التحميل التباين الثنائي لمعرفة الفروق بين إجابات أفراد العينة المبحوثة فيما يتعمق : (09)الجدول

 .رأس المال البشري حسب التخصصات الوظيفية والخبرة العممية معاً ب

مجموع مصدر التباين المتغير 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
مستوى  Fقيمة المربعات 

الداللة الداللة 

رأس المال 
البشري 

 0.019 4.347 0.916 2 1.831التخصص الوظيفي 

 غير معنوية
 (ال توجد فروقات)

 0.440 0.919 0.193 3 0.580الخبرة العممية 
 0.911 0.299 0.063 5 0.315التفاعل 
 0.211 42 8.847الخطأ 

  
  52 12.226الكمي المصحح 

 .SPSS 21 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج :المصدر                       
 المحسكبة لجميع المككنات الفرعية لرأس الماؿ الفكرم F        مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يتبيف أف قيمة 

، كما أف القيمة االحتمالية المقابمة المحسكبة لجميع (42، 5)  كذلؾ بدرجة حرية  F=0.299مجتمعة بمغت
، مما يدؿ عمى عدـ (α≤0.05) كىي أكبر مف مستكل معنكية Sig= 0.911المككنات الفرعية بمغت 

، أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لتصكرات المبحكثيف فيما (نقبؿ الفرضية البديمة)معنكيتيا ىنا 
يتعمؽ بمككنات رأس الماؿ البشرم مجتمعة تعزل لمتغير التخصص الكظيفي كالخبرة العممية مجتمعة،  
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تكجد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية "  نرفض الفرضية العدمية التي نصت عمى انو منياك        
فيما يتعمؽ برأس الماؿ البشرم في جامعة أدرار كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك  األساتذةإلجابات 

التسيير محؿ الدراسة يرجع ىذا لمتغير التخصص الكظيفي كالخبرة العممية مجتمعة عند مستكل داللة معنكية 
(0.05≥α )ال تكجد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية "  الفرضية البديمة التي نصت عمى أنو لتحؿ محميا

جامعة فيما يتعمؽ برأس الماؿ البشرم في  أساتذة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسييرإلجابات 
محؿ الدراسة ترجع لمتغير التخصص الكظيفي كالخبرة العممية مجتمعة عند مستكل داللة معنكية أدرار 

(0.05≥α" ). 
اختبار الفرضية الثالثة : المطمب الثالث

: تنص ىذه الفرضية عمى أنو        
تكجد عبلقة تأثير ذات داللة معنكية بيف ممارسات عمميات إدارة المعرفة كبيف تطكير رأس الماؿ         

(. 0.05)البشرم عند مستكل معنكية 
كانت أىـ نتائج تحميؿ االنحدار الخطي البسيط بيف عمميات إدارة المعرفة كرأس الماؿ البشرم،         

: متضمنة في الجدكؿ اآلتي (SPSS21)كباالستناد إلى البرنامج اإلحصائي 
" عمميات إدارة المعرفة"نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط بين : (10)الجدول

 في الجامعة" رأس المال البشري"عمى 
 

المتغيرات 
رأس المال البشري 

معامل 
ثبات ال

معامل 
االنحدار 

معامل  tاختبار 
التحديد 

R² 

معامل 
االرتباط 

R 

الخطأ  fاختبار 
المعياري  المعنوية  tقيمة 

Sig 
المعنوية  fقيمة 

Sig 
إدارة  عمميات

المعرفة 
1.260 0.666 6.160 0.000 0.427 0.653 37,940 0.000 0.37 

  SPSS 21 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات برنامج :المصدر
        أشارت النتائج المكضحة في الجدكؿ أعبله إلى أنو يمكف أف نمثؿ العبلقة بيف عمميات إدارة المعرفة 

: كرأس الماؿ البشرم كا األتي
بيف ممارسات عمميات إدارة  (معنكية)ذات داللة إحصائية  (طردية)بيف لنا كجكد عبلقة تأثير مكجبةت        

، كىذا يعني أف (0.666)فقد بمغ معامؿ االنحدار - خبلؿ فترة الدراسة– المعرفة كتطكير رأس الماؿ البشرم 
في تحسيف كتطكير المعارؼ المكتسبة ، (%66.6)ممارسات عمميات إدارة المعرفة لكحدىا تساىـ بنسبة 

ألفراد العامميف كزيادة مستكيات انتماءىـ ككالءىـ لجامعتيـ باإلضافة إلى تمسكيـ بعمميـ كتقديـ ابتكارات 
، أك أقؿ، (%5)كىذا األثر ذك داللة معنكية عند مستكل معنكية - بافتراض ثبات العكامؿ األخرل - جديدة

فتمثؿ مساىمة  (1.260)، أما القيمة (6.160) المحسكبة t حيث بمغت  قيمةt كىذا ما أكضحو اختبار
. العكامؿ األخرل مجتمعة في رأس الماؿ البشرم
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، كىذا يعني أف (0.427)فقد بمغت R² أما القابمية التفسيرية لمنمكذج كالمتمثمة في معامؿ التحديد        
خبلؿ فترة الدراسة يعكد - رأس الماؿ البشرم– مف التغيرات التي حدثت عمى المتغير التابع  (42.7%)

سببيا إلى عمميات إدارة المعرفة، كىذا ما أكدتو قيمة معامؿ االرتباط بيف المتغيريف الذم بمغ 
.  ، كالتي تبيف العبلقة الطردية القكية بيف المتغيريف، عمميات إدارة المعرفة كرأس الماؿ البشرم(%65.3)نحك
:   الفرضية كالتي تنص عمىنقبؿبناء عمى ىذه النتائج         
. (يكجد أثر ذك داللة معنكية بيف عمميات إدارة المعرفة كبيف رأس الماؿ البشرم في المؤسسة محؿ الدراسة )
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 :خالصة الفصل

 خبلصة الدراسة تكمف في الدراسة الميدانية ألساتذة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير 
نشأتيا كأىدافيا كمحؿ عينة الدراسة بالييكمة كاألقساـ )جامعة أدرار، تـ التطرؽ إلى تقديـ الجامعة مف خبلؿ 

، باالعتماد عمى تكزيع استبانو تحتكم أسئمة لممارسات (المككنة ليا بإحصاءات األساتذة كتعدد الطمبة فييا
 كتحميمو كفؽ مقياس ليكرت  21SPSSعمميات إدارة المعرفة كرأس الماؿ البشرم، تـ إفراغيا في برنامج 

الخماسي، ليحمؿ المتغيرات الدراسة مف خصائص العينة كفقرات االستبياف حتى نتكصؿ إلى اختبار الفركض 
ثبات صحتيا أك عدميا    .كا 
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تطرقت ىذه الدراسة إلى مفاىيـ عامة حكؿ إدارة المعرفة، كبالتزايد في أىميتيا كالحاجة إلييا بشكؿ 
تكليد،  )مستمر ألنيا تعتبر مف العناصر األساسية لممنظمة، فقد زادت معيا أىمية عمميات إدارة المعرفة 

، فيي مجمكعة األنشطة التي تتـ مف خبلليا إدارة المعرفة، كما يعتبر رأس الماؿ (تخزيف، تكزيع، تطبيؽ
. البشرم مف أىـ العكامؿ التي تساعد المنظمة في تحقؽ أىدافيا

كقد حاكلت ىذه الدراسة إبراز العبلقة بيف ممارسات إدارة المعرفة كرأس الماؿ البشرم في الجامعة، 
بتكزيع االستبياف عمى أساتذة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، مف خبلؿ فرضيات الدراسة 
التي يتـ عرض البيانات كتحميميا في النياية إلى جممة مف النتائج كالتكصيات مع ذكر مكاضيع التي يمكف 

 .أف تككف إشكالية الدراسة المستقبمية
 النتائج: أوالً 
 نتائج الجانب النظري_ 1
إف إدارة المعرفة تعد العامؿ األساسي في المنظمة لسعى كراء العمؿ المشترؾ كاالبتكار بجيد منظـ كاعي _ 

 مكجو مف قبؿ المنظمة؛
عمميات إدارة المعرفة تختمؼ مف مؤلؼ ألخر كبلن حسب كجية نظره كيشترككف معظميـ في عممية _ 

 .التكليد، التخزيف، التكزيع كالتطبيؽ المعرفة
مساىمة رأس الماؿ البشرم في تحقيؽ أىداؼ المنظمة بكفاءة عالية بمختمؼ أبعاده مف ميارات كخبرات _ 

 .كمعارؼ
: نتائج الدراسة الميدانية_2

: تـ التكصؿ إلي مجمكعة مف النتائج كىيالكصفية آلراء العينة مف خبلؿ الدراسة 
 :بالنسبة لتحميل الوصفي لخصائص العينة

بينت الدراسة الميدانية لمتغير الجنس أف التكظيؼ بالنسبة ألساتذة كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك _ 
 التسيير أغمبية األساتذة ذككر بنسبة كبيرة تفكؽ نسبة اإلناث؛

  سنة؛35ك25كما أظيرت نتائج الدراسة أف أغمبية األساتذة المكظفيف في الكمية تتراكح أعمارىـ بيف _ 
تؤكد أراء العينة أف أساتذة الكمية معظميـ مختص بعمـك اإلقتصادية كبعضيـ في عمـك التسيير كالقميؿ _ 

 منيـ في يختص بعمـك التجارية؛
 . سنكات5أظيرت العينة المبحكثة أف األساتذة العاممكف في الكمية معظميـ تقؿ خبرتو عف _ 

 :بالنسبة إلى ممارسات عمميات إدارة المعرفة تم التوصل لنتائج التالية
 المسائؿ المتعمقة بإدارة الكمية تساىـ بشكؿ كبير في تحديد المعرفة فيبينت آراء العينة المبحكثة أف _ 

 المشاكؿ كتساعد عمى إيجاد الحمكؿ بطريقة مبتكرة كمستمرة؛ 
يكجد إتفاؽ كبير بيف آراء أساتذة الكمية عمى كجكد ابتكار لممعرفة التنظيمية مف خبلؿ ضماف مشاركتيـ _ 

 في تطكيرىا؛ 
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 بيف التحميؿ الكصفي آلراء العينة إعتماد الجامعة عمى المعارؼ المكتكبة كالمكثقة في الذاكرة التنظيمية، _
 مما يساىـ في إنتاج معرفة جديدة مرتبطة بطبيعة العمؿ الذم يقمكف بو؛ 

إلى خزف المعمكمات باالستعانة بالحاسكب ككسائط خزف  الجامعة تمجأبينت آراء العينة المبحكثة أف _ 
 .المعمكمات الرقمية

 :بالنسبة إلى رأس المال البشري تم التوصل إلى النتائج التالية
يتفؽ معظـ أفراد عينة الدراسة عمى أنيـ مرتبطيف كجدانيان بمحؿ عمميـ مما يبقييـ في الجامعة؛ _ 
 في أغمبية أفراد العينة بقضاء بقية حياتيـ في المينية في الجامعة بقناعة؛   كبيرةتكجد رغبة_ 
 ليس مف السيؿ أف يرتبطكف بعض أفراد العينة بجامعة أخرل كارتباطيـ  كضحت العينة المبحكثة عمى أنو_

بيذه الجامعة؛ 
ترل إدارة الجامعة أف التدريب ىك السبيؿ األفضؿ الكتساب الميارات العممية؛ _ 
مف أغمب التدريبات التي تمقاىا األساتذة في العمؿ؛ بينت العينة عمى استفادتيا _ 
؛ (التقاعد أك النقؿ)يمجأ القميؿ مف األساتذة إلى ترؾ العمؿ _ 
 .تشيد الجامعة نادران حاالت الفصؿ مف العمؿ_ 

 :بالنسبة لفرضيات الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية
أثبتت نتائج الدراسة الختبار الفرضيات لتحميؿ التبايف عدـ كجكد فركقات حكؿ آراء األساتذة لممارسات _ 

عمميات إدارة المعرفة في كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير جامعة أدرار خبلؿ فترة الدراسة، 
 مما يؤكد مساىمة األساتذة في تعريؼ المشكؿ ككضع حمكؿ لو بصفة إبتكارية مستمرة؛

 بعدـ كجكد فركقات حكؿ آراء األساتذة لرأس الماؿ نتائج الدراسة الختبار فرضيات تحميؿ التبايفأظيرت _ 
يرجع سبب ىذه البشرم في كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير جامعة أدرار خبلؿ فترة الدراسة، 

  أف أساتذة الكمية يرتبطكف كجدانيان بمحؿ عمميـ مما يبقييـ في الجامعة؛النتائج إلى
أثبتت الدراسة صحة الفرضية بكجكد عبلقة تأثير مكجبة ذات داللة إحصائية بيف ممارسات عمميات إدارة _ 

تكليد، تخزيف، تطبيؽ، تكزيع )المعرفة كرأس الماؿ البشرم، مما يبيف مساىمة كدكر عمميات إدارة المعرفة 
 . في تطكير كترقية رأس الماؿ البشرم في الكمية محؿ الدراسة جامعة أدرار (المعرفة
 :توصيات

 :نطبلقا مف الدراسة السابقة تكصمنا إلى تكصيات التاليةا
 ؛يجب عمى الجامعة أف تقـك بجمع كتصنيؼ المعرفة المتجددة مف البيئة الخارجية_ 
كما يجب عمييا الحرص عمى اكتساب معرفتيا مف خبلؿ التبصر في تجارب كخبرات العامميف؛ _ 
أف تدرج إدارة الجامعة التدريب ىك السبيؿ األفضؿ الكتساب الميارات العممية؛ _ 
يجب أف تحافظ الجامعة عمى األفراد ذكم الخبرة كالمعرفة العالية كالمكىكبيف؛ _ 
 تنمى معرفتيا مف خبلؿ البرامج التدريبية المستمرة؛عمى الجامعة أف _ 
تحكؿ المعرفة إلى الزبائف عف طريؽ الخدمات المقدمة ليـ؛ حرص الجامعة عمى _ 
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محاكلة تكزيع المعرفة مف خبلؿ الجمسات التدريبية كالكثائؽ كالنشرات؛ _ 
تأكيد الجامعة مف إدراؾ العامميف ألىمية المعمكمات التي يمتمككنيا كقدرتيـ عمى إيجاد معنى ليا؛ _ 
إعطاء الجامعة لمعامميف الحرية في إستعماؿ معارفيـ الشخصية كتطبيقيا بما يحقؽ األىداؼ التنافسية؛ _ 
منع الجامعة القكائـ التي تحمؿ عائؽ في التحكيؿ دكف كصكؿ المعرفة لؤلفراد كالكحدات اإلدارية؛ _ 
أف تيتـ إدارة الجامعة بتنمية ميارات ككفاءات القكل البشرية منذ تعينيـ حتى نياية خدمتيـ؛ _ 
مبلئمة البرامج التدريبية التي تمقاىا األساتذة مع احتياجاتيـ التدريبية؛ يجب أف تعمؿ الكمية عمى _ 
لؤلساتذة بالتعمـ مف أخطائيـ في العمؿ؛ الكمية الحرية  إدارة تمنح_ 
. بمناقشة األخطاء كالتجارب الفاشمة بصراحة مف أجؿ التعمـ مف الجميعلؤلساتذة السماح _ 

: أفاق الموضوع
في األخير يمكف اعتبار ىذا البحث بداية لدراسات كبحكث أخرل سكاء في مجاؿ ممارسات عمميات إدارة 

. المعرفة كرأس الماؿ البشرم،  لذا سأقترح مكضكع كاحد
. دكر القيادة بالتمكيف في إدارة رأس الماؿ الفكرم بالمنظمة_ 
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2007. 
، إدارة رأس المال البشري مطارحات إستراتيجية في تنشيط االستثمار ومواجية أحمد عمي صالح_ 3
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، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، الطبعة الميارات اإلدارية في تطوير الذاتببلؿ خمؽ السكارنة، _ 5
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التفاوض إتخاذ القرارات إدارة اإلجتماعات تنظيم المؤتمرات إدارة الوقت : ميارات إداريةباسـ الحميرم، _ 6

 .1431-2010، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عماف األردف، الطبعة األكلى، واألزمات
حاـز حسف : ، ترجمة"إدارة المعرفة بناء لبنات النجاح"،جميبرت كراكب بركبست كستيفف كام كركميات_ 7

 .2001صبحي، المكتبة األكادمية الطبعة األكلى، مصر 
، رسالة أثر رأس المال البشري واالجتماعي عمى أداء الشركات العائمية الفمسطينيةجرادات ناصر، _ 8

 .2008دكتكراه، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، األردف، 
، دار صفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عماف، اإلدارة الحديثة لمنظومة التعميم العاليجكاد كاظـ لفتة، _ 9

. ق1432-ـ2011الطبعة األكلى، 
دارة اإلجتماعاتجماؿ العبيدم، _ 10 ، دار إسيامات في أدبيات المؤسسة، الطبعة األكلى، ميارات تنظيم وا 

 .2006تكنس، 
دارة األعمالحسيف محمكد حريـ، _ 11 ، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، ميارات اإلتصال في عالم اإلقتصاد وا 
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، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، إدارة المعرفة الرأسمعرفية بدالً حسنى عبدالرحمف الشيمى، _ 12

2009. 
 .2006، مركز اإلسكندرية لمكتاب، بدكف طبعة،رأس المال البشريحمدم الحناكل، _ 13
، المنظمة أثر استراتيجية التمكين التنظيمي عمى عمميات إدارة المعرفةحسيف مكسى قاسـ البناء، _ 14
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 _أدرار _ جامعة أحمد دارية 

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 عموم التسيير: قسم

 إدارة األعمال: تخصص
 :الطالبة
 :المشرف

 استبيان الدراسة
     في إطار تحضير لبحث مذكرة التخرج المقدمة  ضمف متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماستر تخصص 

دور عمميات إدارة المعرفة في " إدارة األعماؿ بكمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، بعنكاف 
مف كاقع خبراتكـ كرأيكـ  (X) كنأمؿ منكـ التكـر باختيار اإلجابة المناسبة "تطوير رأس المال البشري
.  بالمؤسسة التي تعممكف بيا

خاص بالبيانات الشخصية :  األولجزءال
 (  )     أنثى              (   )   ذكر            :الجنس_ 1
(     )  45 إلى 35مف     (  )سنة  35 إلى 25 مف     (    ) سنة   25أقؿ مف  :        العمر_ 2

(          )45أكثر مف 
(   )     عمـك التسيير   (       )عمـك تجارية       (       )عمـك إقتصادية          :التخصص_ 3
مف      (  ) سنكات     7 سنكات إلى أقؿ مف 5مف       (  ) سنكات   5أقؿ مف   : الخبرة العممية_ 4
(   )سنكات فما فكؽ   10(         ) سنكات    10 سنكات إلى أقؿ مف 7
 االستبيانفقرات :  الثانيجزءال

: في المكاف المكافؽ لرأيؾ (×)الرجاء كضع عبلمة 
عمميات إدارة المعرفة : محور الثانيال

العبارات الرقم 
مواف
ق 

بشدة 

مواف
ال محايد ق 

أوافق 
الأوافق 
بشدة 

 توليد المعرفة: أوالً 
 

01 
تنتج لدم األفراد العامميف في المنظمة معرفة مف طبيعة 

. العمؿ الذم يقكمكف بو
     

     تبتكر المعرفة مف خبلؿ المشاركة في حؿ المشاكؿ  
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. كتطكير الخدمات 02

 
03 

يجاد الحمكؿ الجيدة  تساىـ المعرفة في تعريؼ المشكؿ كا 
. ليا بصكرة إبتكارية مستمرة

     

04 
 

تقـك الجامعة بجمع كتصنيؼ المعرفة المتجددة مف البيئة 
الخارجية  

     

تكتسب الجامعة معرفتيا مف خبلؿ التبصر في تجارب  05
. كخبرات العامميف

     

 تخزين المعرفة: ثانياً 
06 
 

تقـك الجامعة باالعتماد عمى المعرفة المكتكبة أك المكثقة 
. في كسائط التخزيف لدييـ في ذاكرتيا التنظيمية

     

07 
 

تمجأ الجامعة إلى خزف المعمكمات باالستعانة بالحاسكب 
. ككسائط خزف المعمكمات الرقمية

     

تحافظ الجامعة عمى األفراد ذكم الخبرة كالمعرفة العالية  08
. كالمكىكبيف

     

 توزيع المعرفة: ثالثاً 
09 
 

تنمى الجامعة معرفتيا مف خبلؿ البرامج التدريبية 
. المستمرة

     

10 
 

تحكؿ الجامعة المعرفة إلى الزبائف عف طريؽ الخدمة 
. المقدمة لـ

     

11 
  

تكزع المعرفة مف خبلؿ الجمسات التدريبية كالكثائؽ 
. كالنشرات

     

 تطبيق المعرفة: رابعاً 
12 
 

تتأكد الجامعة مف إدراؾ العامميف ألىمية المعمكمات التي 
. يممككنيا كقدرتيـ عمى إيجاد معنى ليا

     

13 
 

تقـك الجامعة بتعيف مدراء عمى أساس المعرفة التي 
. يممككنيا لسعي كراء التطبيؽ الجيد ليا

     

14 
 

تعطي الجامعة لمعامميف الحرية في إستعماؿ معارفيـ 
. الشخصية كتطبيقيا بما يحقؽ ليا أىداؼ تنافسية

     

 التي تحكؿ دكف كصكؿ (عكائؽ) تمنع الجامعة القكائـ 15
. المعرفة لؤلفراد كالكحدات اإلدارية
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رأس المال البشري : المحور الثاني

موافق العبارات الرقم 
 المحايد أوافق بشدة 

أوافق 
ال أوافق 
بشدة 

. أرغب في قضاء بقية حياتي المينية في الجامعة 01
     

     

02 
 

أرل أني أرتبط  كجدانيان بمحؿ عممي مما يبقيني في 
. الجامعة

     

03 
 

ليس مف السيؿ االرتباط بمنظمة أخرل كارتباطي بيذه 
. الجامعة

     

04 
 

ترل الجامعة أف التدريب ىك السبيؿ األفضؿ الكتساب 
. الميارات العممية

     

05 
 

تتبلءـ البرامج التدريبية التي تمقيتيا مع احتياجاتي 
. التدريبية

     

     . استفدت مف أغمب التدريبات التي تمقيتيا في العمؿ 06
07 
 

تيتـ إدارة الجامعة بتنمية ميارات ككفاءات القكل البشرية 
. منذ تعينيـ حتى نياية خدمتيـ

     

08 
 

ترؾ بعض أفراد القكل البشرية لمعمؿ بشكؿ مفاجئ ال 
.  يشكؿ مشكمة كبيرة لمجامعة

     

09 
 

يمجأ القميؿ مف أفراد القكل البشرية إلى ترؾ العمؿ 
. (التقاعد أك النقؿ)

     

     . تشيد الجامعة نادران حاالت الفصؿ مف العمؿ 10

     . تسمح إدارة الجامعة لي بالتعمـ مف أخطائي في العمؿ 11
تسمح الجامعة بمناقشة األخطاء كالتجارب الفاشمة  12

.  بصراحة مف أجؿ التعمـ منيا
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 SPSSمخرجات 
 :معامل الثباث أداة الدراسة ألفاكرونباخ_ 

Récapitulatif de traitement des 
observations 

 N % 
Observations Valide 53 100,0 

Exclua 0 ,0 
Total 53 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes 
les variables de la procédure. 

Statistiques de fiabilité 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,863 27 
: التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة_ 

Statistiques 
 الخبرة التخصص العمر الجنس 
N Valide 53 53 53 53 

Manquant 0 0 0 0 
 الجنس

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 84,9 84,9 84,9 45 ذكر 

 100,0 15,1 15,1 8 انثى
Total 53 100,0 100,0  

 العمر

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 25-35 30 56,6 56,6 56,6 

35-45 21 39,6 39,6 96,2 
 100,0 3,8 3,8 2 فاكثر45
Total 53 100,0 100,0  
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 التخصص
 

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide عمـك 

 إقتصادية
30 56,6 56,6 56,6 

 75,5 18,9 18,9 10 تجارية عمـك
 100,0 24,5 24,5 13 التسيير عمـك
Total 53 100,0 100,0  

 الخبرة

 Fréquence Pourcentage 
Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 
Valide 5اقممف

 سنكات
19 35,8 35,8 35,8 

5-7 12 22,6 22,6 58,5 
7-10 9 17,0 17,0 75,5 
 100,0 24,5 24,5 13 فمافكؽ10
Total 53 100,0 100,0  

: التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة_ 
 نتائج التحميل الخاصة بمحور عمميات إدارة المعرفة: أوال

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne 
Ecart 
type 

VAR00001 53 1,00 5,00 3,9057 ,86077 
VAR00002 53 2,00 5,00 4,2075 ,76858 
VAR00003 53 3,00 5,00 4,3396 ,70557 
VAR00004 53 1,00 5,00 2,7925 ,90636 
VAR00005 53 1,00 5,00 2,7736 ,89101 
VAR00006 53 2,00 5,00 3,6415 ,76194 
VAR00007 53 1,00 5,00 3,8113 ,85612 
VAR00008 53 1,00 5,00 3,2830 1,04472 
VAR00009 53 2,00 5,00 3,4340 ,84374 
VAR00010 53 1,00 5,00 2,9811 ,88775 
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VAR00011 53 1,00 5,00 3,3962 1,04402 
VAR00012 53 2,00 5,00 3,0566 ,90756 
VAR00013 53 1,00 5,00 2,8868 1,12079 
VAR00014 53 1,00 5,00 2,9434 1,08158 
VAR00015 53 1,00 5,00 2,8491 ,74411 
X2 53 2,00 4,73 3,3535 ,47584 
N valide 
(liste) 

53     

نتائج الخاصة بمحور رأس المال البشري : ثانياً 
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne 
Ecart 
type 

VAR01 53 1,00 5,00 3,9811 1,04680 
VAR02 53 2,00 5,00 4,0000 ,89872 
VAR03 53 1,00 5,00 3,6604 ,95964 
VAR04 53 2,00 5,00 3,8113 ,89993 
VAR05 53 2,00 5,00 3,3208 ,97613 
VAR06 53 2,00 5,00 3,5660 ,84374 
VAR07 53 1,00 5,00 2,9811 1,04680 
VAR08 53 1,00 5,00 2,8302 1,05130 
VAR09 53 2,00 5,00 3,5094 ,74994 
VAR10 53 1,00 5,00 3,7547 1,05440 
VAR11 53 1,00 5,00 3,3962 ,94746 
VAR12 53 1,00 5,00 3,0943 1,06092 
y2 53 2,17 4,33 3,4921 ,48488 
N valide 
(liste) 

53     

 
: اختبار الفرضيات
 :الفرضية االولى

Tests des effets inter-sujets 
Variable dépendante:   X2   

Source 

Somme des 
carrés de 
type III ddl 

Carré 
moyen F Signification 
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Modèle 
corrigé 

1,918a 10 ,192 ,818 ,614 

Constante 312,525 1 312,525 1331,830 ,000 
 958, 103, 024, 3 072, الخبرة
 767, 268, 063, 2 126, التخصص
 * الخبرة
 التخصص

,979 5 ,196 ,835 ,533 

Erreur 9,856 42 ,235   
Total 607,796 53    
Total corrigé 11,774 52    
a. R-deux = ,163 (R-deux ajusté = -,036) 

: الفرضية الثانية
Tests des effets inter-sujets 

Variable dépendante:   y2   

Source 

Somme des 
carrés de 
type III ddl 

Carré 
moyen F Signification 

Modèle 
corrigé 

3,379a 10 ,338 1,604 ,139 

Constante 320,881 1 320,881 1523,424 ,000 
 440, 919, 193, 3 580, الخبرة
 019, 4,347 916, 2 1,831 التخصص
 * الخبرة
 التخصص

,315 5 ,063 ,299 ,911 

Erreur 8,847 42 ,211   
Total 658,563 53    
Total corrigé 12,226 52    
a. R-deux = ,276 (R-deux ajusté = ,104) 

 
: الفرضية الثالثة

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux 
R-deux 
ajusté 

Erreur 
standard de 
l'estimation 

1 ,653a ,427 ,415 ,37076 
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a. Prédicteurs : (Constante), X2 
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 
1 (Constante) 1,260 ,366  3,444 ,001 

X2 ,666 ,108 ,653 6,160 ,000 
a. Variable dépendante : y2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 اٌٍّخص

 

 

 ممخص 
تسعى ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية إستخداـ عمميات إدارة المعرفة في تطكير كتحسيف رأس 

 استبياف عمى أساتذة جامعة أدرار بكمية العمـك 65الماؿ البشرم، كلجمع المعمكمات مف عينة حيث كزعت 
 باالعتماد عمى SPSSاالقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، كلتحميؿ بيانات الدراسة تـ إستخداـ برنامج 

كاالنحدار الخطي البسيط، أثبتت الدراسة كجكد عبلقة ارتباط قكية بيف المتغيريف مكضكع ANOVA تحميؿ 
كما تكصمت ىذه الدراسة إلى أف المعرفة في المسائؿ المتعمقة بإدارة الكمية تساىـ بشكؿ كبير في . الدراسة

تحديد المشاكؿ كتساعد عمى إيجاد الحمكؿ بطريقة مبتكرة كمستمرة، فمعظـ األساتذة مرتبطيف كجدانيان بمحؿ 
 .عمميـ مما يبقييـ في الجامعة

  .، استبياف، جامعةعمميات إدارة المعرفة، رأس الماؿ البشرم: الكممات المفتاحية
 

Abstract 

This study aims to identify the importance of using knowledgemanagement processes in 

the development and improvement of human capita. 65 questionnaires were distributed to 

professors of the Faculty of Economic and Commercial Sciences and Management Science at 

university of Adrar in order to gather the needed data. To analyze the data, the SPSS software 

was used based on ANOVA analysis and simple linear regression.The study concluded that there 

is a strong correlation between the two variables subject of study. The study also found that 

knowledge in the matters related to college administration contributes greatly in identifying 

problems and helps to find solutions in an innovative and continuous way.Most professors are 

emotionally connected to their workplaces, which keep them in the university. 

Keywords: Knowledge management processes, human capital. questionnaire, university.  

 


