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  :اقشةــــجلنة املنأعضاء 

  اــــــــــرئيس  جامعة سيدي بلعباس  أستاذ التعليم العايل  صحراوي بن شيحة د.أ

  رفاــــــــــمش  جامعة سيدي بلعباس  التعليم العايلأستاذ   اللــــــــة عــــــــــلــــــــبورح د.أ

  حناــــــــممت  انـــــــة تلمســــــــــــــجامع  ر أـــــــــــــــأستاذ حماض  دـــــــــاحي أمحــــــــــــمس. د

  حناــــــــممت  دةــــــــــة سعيــــــــــــــجامع  ر أـــــــــــــــأستاذ حماض  د أمنيـــبن عزة حمم .د

  حناــــــــممت  رـــــــــــة معسكـــــــــــجامع  ر أـــــــــــــــأستاذ حماض  دـــــــوب حممــــــــــــيعق .د

  حناــــــــممت  جامعة سيدي بلعباس  التعليم العايل أستاذ  نـــــان بومديــــــــــــأون  د.أ
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 اإلهداء

إىل كل من ضحى يف سبيل  ،نعيش يف سالم أنجل أمن  االذين ضحو  األبرارإىل شهداء اجلزائر 

  ...احلق

، إىل من ها، إىل اليت اقرتن امسها <جلنة، وختشع آ6ت الرمحن لذكر من يعجز اللسان عن شكرها إىل

ي احلبيبةـــــــــــــبلسم الشفاء أمرمز احلب والسالم إىل  إىلاحلب واحلنان،  أرضعتين  

...نور عيين، إىل كل أفراد عائليت رانية أخيتأيب سندي، إىل  إىل  

كل من ساعدين من قريب أو بعيد، ولو بدعاء بكلمة طيبة <بتسامة، إىل    

 إىل كل طالب علم جاد يف طلبه

   ومتىن يل اخلري يوما كل من أحبين إىل  

  إليكم أهدي هذا العمل املتواضع

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير

﴿ رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا :الرمحن الرحيمهللا بسم 

  سورة األحقاف 15ترضاه﴾ اآلية 

  :وخاصة العملهذه  إجنازجبزيل الشكر لكل من ساعدين على  أتقدمبعد احلمد والشكر i سبحانه وتعاىل، 

على هذا العمل وعلى نصائحه السديدة وصربه الطويل  األستاذ املشرف بورحلة عالل، على قبوله اإلشراف

  .معنا، والذي يعترب مثايل األعلى يف االنضباط واألخالق والعلم

  ....األساتذةبن ديدة،  وكل  .أ بن سعيد،.أعمراين، .أبومدين أوwن،  األستاذ

  وكل من ساهم يف مشواري الدراسيبوالية <تنة  أساتذيتكما أشكر 

  كل من ساعدw يف توزيع واسرتجاع استبياwت <ملؤسسات حمل الدراسة  إىل

  إىل األساتذة احملكمني على توجيها|م ونصائحهم

  طلب العلم ألواصلشكر والية سيدي بلعباس اليت وضعتها ثقتها وفتحت يل الباب ومنحيت الفرصة أكما 

 العملشكر أعضاء اللجنة املوقرة على قبوهلم مناقشة هذا أكما 

والذين أكن هلم كل احلب والتقدير زمالئي ورفقائي يف درب العلم إىل كل من شاءت يل األقدار مبؤاخا|م و 

  .....)، wديةمسري سهام،(واالحرتام مع متنيايت لدوام الصداقة اليت مجعتنا

  )ونور اهلدى ،هلادي عبد الصمد، نوردين، بسمة<( زمالئي دفعة حوكمة املنظمات أنسى أندون 

  ع شكرا لكمـــــــــللجمي أقول

 اظ زحلــــــحف                                                                                                  



  :   امللخص

تفسري عالقة إدارة املعرفة برأس ل#دف الدراسة إىل التعرف على أمهية إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البشري، 

من خالل إسقاط الدراسة على حالة لعدد من املؤسسات اجلزائرية، حيث مت  قياس وهذا  تنميته،املال البشري وأساليب 

أبعاد إدارة املعرفة من خالل ثالث أبعاد تشمل كل من عمليات إدارة املعرفة، تكنولوجية املعرفة وفريق املعرفة، ومت قياس 

فتم ب تنمية رأس املال البشري كمتغري وسيط أبعاد أساليأما فيما خيص  ،اخلرباتو   رأس املال البشري Fملعارف، املهارات

 .Fستقطاب رأس املال البشري، تكوينه، تعلمه، واحملافظة عليهقياسها 

Fملؤسسات حمل الدراسة،  خالهلا على واقع إدارة املعرفة  مت االعتماد على املقابلة األولية، حيث مت التعرف من 

البيا[ت الدراسة، حيث وجه االستبيان إىل جمتمع الدراسة الذي مشل كما مت االعتماد على االستبيان بغرض مجع 

وقدر عدد االستبيا[ت اليت مت إخضاعها ، وإطارات ومهندسني، مإطارات املسرية من مدراء املصاحل ورؤساء األقسا

  .استبيان، كما مت االعتماد على املقابلة لدعم تفسري نتائج الدراسة 192 للتحليل ب 

توصلت الدراسة إىل أن إلدارة   Amosو Spss بار فرضيات الدراسة وFالعتماد على بر[مج من خالل اخت

كما تساهم يف تنمية رأس املال البشري ،  )املعارف واملهارات وخربات(من  رأس املال البشريباملعرفة عالقة بشكل مباشر 

كمتغري وسيط بني إدارة املعرفة  )حمافظةو  تكوين، تعلم ستقطاب،ا(من خالل التأثري يف أساليب تنمية رأس املال البشري 

 .ورأس املال البشري

  : الكلمات املفتاحية

 . إدارة املعرفة، رأس املال البشري، أساليب تنمية رأس املال البشري، املؤسسات اجلزائرية

Abstract  

 

The study aims to identify the importance of knowledge management in the 

development of human capital, to explain the relationship of knowledge management to 

human capital and its methods of development, This by dropping the study on the case of a 

number of Algerian organizations, Knowledge management was measured in three 

dimensions, Knowledge technology and the knowledge team, And the measurement of the 

dimensions of human capital and the knowledge, skills and experience, either in relation to 

the dimensions of the working methods and the development of human capital as a variable 

the mediator were measured by attracting human capital, its training, learned, and 

preservation. 

The initial interview was based on the knowledge management reality of the organizations 

under study, The questionnaire was also used for the collection of study data, The 

questionnaire was sent to the study community, which included the frames from the 

departmental managers, heads of departments, tires and engineers, The number of 

questionnaires analyzed was 192, and the interview was used to support the interpretation of 

the study results. 

By testing the hypothesis of the study and relying on the program Spss Amos, The study 

concluded that knowledge management is directly related to human capital and contributes to 

the development of human capital (Knowledge, Skills and EXPERIENCE), by influencing the 

methods of human capital development (to attract, Training, learn, and maintain) as a variable 

Mediator between knowledge management and human capital. 

key words: 

Knowledge Management, Human Capital, Methods Of Human Capital Development, 

Algerian Organizations. 
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  عامة ةـــــــــــقدمم



 مقدمة

 

 

2 

  ةـــــــــــمقدم

وأصبحت هلا مفهوم أخر  قوى، تغريت مفاهيم المنظمات األعمالاليت تشهدها بيئة  والتغريات التحد�تيف ظل 

وضع املنظمات والفكر  مان املعرفة قوة، وهذا Edward Frinbawen  9 عقول األفراد وقدرا4م، حيث 1دى يقاس ب

االنتقال من اقتصاد يعتمد على املوارد املادية إىل ظل حتول االقتصاد العاملي و يف و   ،Dملعرفة االهتمامحتمية  أمام اإلداري

فاقتصاد  ،ت يف األنشطة اإلنتاجية واخلدميةعلى إنتاج ونشر واستخدام املعارف واملعلوماو اقتصاد يعتمد على املعرفة، 

قدر4ا على وعليه أصبح مستقبل املنظمات يعتمد على مدى  املعرفة يقوم على تراكم املعرفة وليس على تراكم رأس املال،

  .ا`االتخمتلف الوقت احلايل يف التطورات اليت متيز  واكبةمل التحكم يف معلوما4ا ومعارفها

واستمراريتها،  هاوهذا ألمهيتها يف بقاء  مهما كان حجمها ونشاطها، للمنظماتالقصوى  حتتل املعرفة األمهية

تعترب املعارف املورد حيث أن املعرفة متثل جزءا كبريا من رأس املال،  1890 عامAlfred Marshall حيث أكد 

يفرض  تضيفه من قيمة للمنظمات، وهذا ما ألمهية مانظرا  ن واحدآللمنظمات، ومصدر القوة وثروة يف  االسرتاتيجي

  .أمهية إدار4ا وتوظيفها وتنميتها

 أدت إسرتاتيجية تقليص احلجم حيث ترتب عن املمارسات اإلدارية اليت سادت فرتة الثمانينات، أخرىمن جهة 

خذوا معهم تلك املعارف واخلربات اليت أهمة، ذلك أن األفراد تركوا العمل و املربات اخلعارف و للمفقدان املنظمات  إىل

املعرفة املوجودة يف عقول األفراد واالحتفاظ vا  نختزيكيفية   البحث يف تراكمت عندهم، وهلذا سعى الفكر اإلداري إىل

  .يعرف xدارة املعرفة ما ذاإلعادة استخدامها، وه

  يعترب أول من إستخدم مصطلح إدارة املعرفة هوو اختلف الباحثون عن اجلذور احلقيقة إلدارة املعرفة، 

 Marchand Don  دارة  تصاعد االهتمامحيث اعتربها املرحلة املتطورة والنهائية لنظم املعلومات، و يف الثمانيناتx

سنوات التسعينيات حتت اسم ، خاصة ومن هنا كانت الثورة اإلدارية اجلديدة اليت شاعت يف السنوات األخرية ،املعرفة

واليت لقت إهتمام كبريا من قبل من املواضيع األكثر أمهية واليت تعترب  ،Knowledge Managementإدارة املعرفة 

حيث  ،تزايد االهتمام xدارة املعرفة يف أواخر القرن العشرين من قبل املنظمات، وهذا ما دفع إىل املنظمات والباحثني

 ،توجه إداري حديث يعتمد على االستفادة القصوى من املعارف املرتاكمةDعتبارها بدأت بعض املنظمات بتطبيقها، 

هو إدارة معلومات، والتعامل مع ) البيا1ت أو املعلومات( أن التعامل مع األشياء  إىل  (Grey Denham)حيث أشار 

  .البشر هو إدارة املعرفة

أن العامل قد دخل عصر ما بعد الصناعة، وأن جمتمع املعرفة أصبح حقيقة واقعة، وأن الثورة   Durckerأعلن

اليت  ا`تمعات واملنظماتاملعلوماتية اليت بدأت جتتاح العامل ستغري املفاهيم يف كل جمال من جماالت احلياة، كما أشار إن 

ستنجح يف العصر احلايل هي تلك اليت تتقدم يف إنتاجية املعرفة؛ مبعىن القدرة على خلق املعرفة واكتساvا وختزينها وتنميتها 

حيث يعترب العصر احلايل عصر إدارة املعرفة، وهذا ما أكد عليه العديد من الباحثني كما  واستخدامها على أرض الواقع

  .يف كتاvما املنظمات اخلالقة للمعرفة إىل أمهية إدارة املعرفة Nonaka& Takeuchiأشار كل من 
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مما وجب البحث عن  على معارف ومهارات أفرادها وخربا4م،يعتمد  وجناحها بقاء املنظمات واستمراريتها إن

تشكل هذه حيث ، عمود الفقري هلاالxعتبار العنصر البشري هو  األفراد املؤهلني لشغل الوظائف ذات الطابع املعريف،

  .للمنظمات والعامل املساعد لتفوقها وبقائها واستمراريتها مصدر قوةالوظائف 

يعترب رأس املال البشري حمل الصراع العاملي مثلما كان الصراع سابقا على األرض كأصل من أصول اإلنتاج، حيث 

املعرفية  ات ومهارات األفراد وقدرا4موالذي يشمل كل من املعارف واخلرب  ،يعترب احد أهم مكو1ت رأس املال الفكري

ما يفسر النمو االقتصادي الناجم عن غري املوارد املادية، وهذا  هوتراكم املهارة واملعرفة لدى األفراد، حيث أن املرتاكمة، 

 البشري،إجتهت إليه نظرية رأس املال البشري إىل االفرتاض 9ن التعليم والتكوين شكل من االستثمار يف رأس املال  ما

من النمو االقتصادي يعزى إىل منو % 34أن  Robert Solowحيث يشري  واليت ميكن استغالهلا لبلوغ أهداف املنظمة،

 .معارف جديدة

املنظمات  تفوقيف دفع Dقي املوارد، ومسامهته يف  هذا لدورهيعترب العنصر البشري حمور جناح املنظمات و 

البشري مصدرا لإلبداع واالبتكار والبحث والتطوير، ويعترب عامل املعرفة  أهم رأس مال يعترب رأس املال و  واستمراريتها،

عرف مصطلح عامل املعرفة أول مرة من طرف  ، وقداملنظمة ألنه عامل اإلنتاج األول يستخدم عوامل اإلنتاج األخرى

1959 Durcker،  املنظمات  أهدافقيق يعترب مدخال هاما لتح إن االستغالل األمثل للعنصر البشريحيث

 رأس املال البشري، Dعتباره أمثن أصول املنظمة وتعمل علىاالجتاهات احلديثة يف اإلدارة ب4تم معظم  وا`تمعات، حيث

اليت من شأ�ا تعظيم املوارد املعرفية على املنظمات تبين وانتهاج أساليب إدارية حديثة  مايفرض وهذا، تنميتهإجياد السبل ل

   .متكنها من البقاء واالستمرارية يف ظل املنافسة اليتوالفكرية 

لتنمية قدرات ومعارف تبحث يف مكنون العنصر البشرى اليت  اهلامةتعترب تنمية رأس املال البشري من املواضيع 

تنمية رأس أصبحت تعزيز امليزة لتنافسية للمنظمات، حيث مبا ميكن من ومهارات األفراد وتثمني خربا4م واحملافظة عليها، 

املال البشري عامال مهما الستمرارية املنظمات وجناحها وتعزيز قدرا4ا اإلنتاجية والتنافسية، وعليها أصبحت املنظمات 

، وهذا مايستلزم أمهية مواحملافظة عليه موتعليمهم وينهوتك موتوظيفه مواحلصول عليه األفراد تويل اهتمام كبريا الستقطاب

  .املهارات والقدرات املعرفية Dملنظمةملناسب لتنمية ا واملناختوفري البيئة 

حيث ومهارات أفرادها ومعارفهم مبا فيها الضمنية،  جه املنظمات احتمال فقدان خرباتمن التحد�ت اليت تواإن 

يفرض على املنظمات إجياد األساليب الناجعة لإلبقاء على خربات  وهذا ما تعمل املنظمات على تعليم وتكوين أفرادها،

البشري Dعتباره أمثن وبناء رأس مال xدارة وتنميته ومعارف ومهارات أفرادها وتنميتها، لذا 4تم معظم االجتاهات احلديثة 

 .واستدامتهااستمرارية جناحها و  اأهدافهوحتقيق أصوهلا، وتسعى جاهده لرفع قيمته مبا يسهم يف كفاءة أدائها وفاعليته، 

راجع  للخصائص اليت يتميز xعتباره يتزايد وهذا  ،االستثمار يف تنمية رأس املال البشري  تظهر أمهية           

xنتقال املعارف واخلربات بني األفراد وهذا Dإلستخدام وطول دورة حياته xعتبار قيمته تتزايد عكس املوارد األخرى، 

التكوين يف تراكم رأس املال البشري، ومنه وجود تراكم معريف مما حيتم وجود و حيث يساهم التعليم ديدها ومنوها، جتو 
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واليت  قيمة وإبداعات،إىل إدارة تويل أمهية لتسيري اإلنتاج املعريف بفعالية تتمثل يف إدارة املعرفة لرتمجة هذا الرتاكم املعريف 

  .تلعب دورا يف إدارة معارف األفراد واجلماعات

 إنكما وقدرات أفرادها وخربا4م، و ومهارات  يعتمد على معارفإن جناح املنظمات يف أداء أعماهلا ووظائفها 

تظهر أمهية دراسة عالقة  ، وعليهدى قدر4ا على التحكم مبعارفها وتكييفها مع طبيعة عملهامرهون مب وتفوقها جناحها

  .ةDملنظم تعلم واحملافظة ،تكوينلبشري وأساليب تنميته من استقطاب، إدارة املعرفة بتنمية رأس املال ا

  :إشكالية الدراسة

إن املعرفة هي نتاج الفكر اإلنساين ومن مث تصبح مسألة إدار4ا يف املؤسسة ترتكز  أساسا على املخزون من رأس 

 أصبحت تنمية رأس املال البشري عامال مهما للمنظمات، xعتبارهاملال البشري Dعتباره أهم أصول املنظمة، وعليه 

ومنه مت  واالبتكار، ن عناصر اإلنتاج، مث كمصدر من مصادر املعرفةاألساس يف التنمية والتطور االقتصادي أوال كعنصر م

وعليه أصبحت معظم ا`تمعات تركز إيالء موضوع إستقطاب هذا األخري واحملافظة عليه وتكوينه وحتفيزه األمهية القصوى، 

على تنمية رأس ماهلا البشري وتنظر إليه على أنه مورد اقتصادي وبشكل من أشكال رأس املال والذي يفوق رأس املال 

  . النقدي

لالستثمار يف تنمية قدرات ومهارات  اجتهت الدراسات اإلدارية  حنو البحث يف أمهية إجياد البيئة التنظيمية احملفزة

يرى الباحثون أن تنمية رأس املال البشري ميكن أن تتم من خالل استقطاب، التعليم ، حيث فراد وتثمني خربا4ماأل

تعاين منه املنظمات هو فقدان رأس ماهلا البشري ومعارفه، حيث إن  إن جل ماوالتكوين واحملافظة، ومن جانب آخر ف

املنظمات يشكل هاجسا للمنظمات، وعليه فإن التحدي القائم هو عدم استمرارية وفقدان ورأس املال البشري وخرباته يف 

إجياد األساليب والطرق الىت من شأ�ـا توفري البيئة التنظيمية اليت تدعم أساليب تنمية رأس ماهلا أنه كيف ميكن للمنظمات 

ن االهتمام بتنمية ث أ، حيالبشري من جهة، ومبا ميكن من تنمية معارف ومهارات وتثمني خربات أفرادها من جهة أخرى

ال شك أن ªثري إدارة املعرفة على و  ،رأس املال البشري ضرورة حتمية وركيزة أساسية للمنظمات يف عصر االقتصاد املعريف

رأس املال البشري هو دوما إجيايب، لكن نتساءل عن حالة املؤسسة اجلزائرية، عندما تظهر احلاجة إىل تنمية رأمساهلا 

وهلذا حناول يف هذه الدراسة تقدمي أجوبة عن العالقة بني إدارة املعرفة وتنمية رأس املال . تكيف مع بيئتهاالبشري، بدافع ال

  : البشري، من خالل صياغة السؤال الرئيسي التايل

  كيف تساهم إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البشري �ملؤسسات حمل الدراسة؟

  :األسئلة الفرعية اآلتية ري طرحولتوضيح السؤال الرئيسي، نرى من الضرو 

 كيف ميكن أن تساهم إدارة املعرفة يف تنمية املعارف Dملؤسسات حمل الدراسة؟ -

 كيف ميكن أن تساهم إدارة املعرفة يف تنمية املهارات Dملؤسسات حمل الدراسة؟ -

 كيف ميكن أن تساهم إدارة املعرفة يف تثمني خربات األفراد Dملؤسسات حمل الدراسة؟ -
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  :ولإلجابة على األسئلة الفرعية، نضع الفرضيات اآلتية

 : فرضيات الدراسة 

  .توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية املعارف Dملؤسسات حمل الدراسة .1

 .توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية املهارات Dملؤسسات حمل الدراسة .2

 .ية  إلدارة املعرفة وتثمني اخلربة Dملؤسسات حمل الدراسةتوجد عالقة ذات داللة معنو  .3

رأس املال البشري من خالل املتغري الوسيط أساليب تنمية  تنمية توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة و .4

 رأس املال البشري Dملؤسسات حمل الدراسة، 

 :واليت تنبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية

ت داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية رأس املال البشري من خالل املتغري الوسيط إستقطاب توجد عالقة ذا .1.4

 .رأس املال البشري Dملؤسسات حمل الدراسة

توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية رأس املال البشري من خالل املتغري الوسيط تكوين رأس . 2.4

  .الدراسة املال البشري Dملؤسسات حمل

توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية رأس املال البشري من خالل املتغري الوسيط تعلم رأس املال . 3.4

  .البشري Dملؤسسات حمل الدراسة

على توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية رأس املال البشري من خالل املتغري الوسيط احملافظة . 4.4

  .رأس املال البشري Dملؤسسات حمل الدراسة

 :أمهية الدراسة 

تبنيها يدعم  نإحيث ، أمهيةيعترب موضوع إدارة املعرفة وخاصة عند ربطه برأس املال البشري من املواضيع اليت هلا  -

تظهر أمهية الدراسة يف التعرف على أمهية إدارة املعرفة كأحد أهم كما   لرأس مال البشري وتنميته،إلستغالل األمثل ا

وعليه يعد الربط بني املوضوعني ضمن دراسة األساليب اإلدارية احلديثة لتنمية رأس املال البشري يف املنظمات، 

 .واحدة موضوعا يستحق الدراسة

ف واملهارات واخلربات والقدرات اإلبداعية تستمد الدراسة أمهيتها من أمهية رأس املال البشري المتالكه املعار  -

واالبتكارية، حيث تظهر أمهية تنميته من خالل تكوينه وتسهيل تعلمه واحملافظة عليه، وهذا كسبيل وآلية للتكيف 

مع متطلبات التحول حنو االقتصاد املعريف، وتعترب إدارة املعرفة مدخل لتعزيز الذاكرة التنظيمية لضمان احملافظة على 

عارف واستدامتها وتسهيل الرجوع إليها، كما تعترب مدخال هاما لبناء املعارف وتنميتها، وخلق ثقافة تشارك امل

 .املعارف، فتعترب موضوع جدير Dلدراسة
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عمليات، (من خالل املراجعة املتواضعة ألدبيات الدراسة تظهر أمهية تناول واقع ثالث متغريات إلدارة املعرفة  -

وهذا يف ظل قلة تناول املتغريات الثالث يف الدراسات احمللية واألجنبية واقتصارها على عمليات ، )تكنولوجيا، فريق

   .إدارة املعرفة فقط

وإدارة املعرفـــــة ودراســـــة  تنميـــــة رأس املـــــال البشـــــريي لكـــــذلك يف حماولـــــة حتديـــــد إطـــــار نظـــــر أمهيـــــة الدراســـــة  تكمـــــن  -

للتعــــرف علــــى مــــدى إداركهــــا ألمهيــــة ، بعــــض املؤسســــات اجلزائريــــة حالــــةإســــقاط الدراســــة علــــى و  ،بينهمــــاالعالقــــة 

 .يف تنمية رأس ماهلا البشري إدارة املعرفةومسامهة 

ـــــة  - ـــــة قل ـــــة والتطبيقي ـــــةاألحبـــــاث والدراســـــات التجريبي ـــــة يف رأس املـــــال البشـــــري وعالقتهـــــا حـــــول إدارة املعرف الـــــيت  بتنمي

حيـــــث تظهـــــر ضـــــرورة  ،تنميـــــة عناصـــــرها البشـــــريةينبغـــــي أن تـــــتمخض عنهـــــا منـــــاذج قابلـــــة للتطبيـــــق لتســـــهيل عمليـــــة 

 .املسريين واملدراء Dملؤسسات حمل الدراسة إىل أمهية ترسيخ ثقافة مشجعة لتبين إدارة املعرفة توجيه

 .نمية رأس املال البشريتقدمي اقرتاحات ومنوذج يبني كيف ميكن إلدارة املعرفة أن تساهم يف ت -

  :جنسدها فيما يلي الدراسة إىل حتقيق هدفني رئيسني هدف علمي وهدف عملي تسعى: أهداف الدراسة 

مــن خــالل اإلطــالع علــى   Dلدراســةاملســامهة يف إعــداد إطــار نظــري خــاص إىل  :علــى املســتوى العلمــي0ــدف الدراســة 

ل إلقـاء من خالوهذا   سيما وإنه يعد من املواضيع اهلامة،، ملوضوعالدراسات واألحباث املعاصرة ذات الصلة املباشرة vذا ا

من جهة أخرى التطرق إىل رأس مـال البشـري كأحـد أهـم و ، ار4ا xعتبارها منهج إداري حديثإد وأمهيةالضوء على املعرفة 

 التعـــرف علـــى أمهيـــة االســـتثمار يف تعلـــيم وتعلـــمو ، واحملافظـــة عليـــهتنميتـــه ملـــال الفكـــري يف املنظمـــات وأمهيـــة مكـــو1ت رأس ا

دف الدراسـة إىل التعـرف علـى أمهيـة وعالقـة إدارة املعرفـة ومسـامهتها يف تنميـة رأس 4ـ، كمـا وتكوين األفراد واحملافظـة علـيهم

  .للمتغريين ودراسة العالقة بينهما املال البشري من خالل التطرق إىل اجلانب النظري

تظهر على املنظمات مواكبة املعارف يف حميطها الداخلي  واخلارجي، حيث ظهرت مـا  :على املستوي العملي أما

يـــالء أمهيـــة ملعارفهـــا الداخليـــة إخيـــص احملـــيط الـــداخلي أصـــبح لزامـــا علـــى املنظمـــات  تســـمى Dليقظـــة اإلســـرتاتيجية، وأمـــا مـــا

أسـاليب وطـرق علميـة تسـاعد املؤسسـات حمـل تبـين   وحتسينها وللمحافظة عليها وتسهيل الرجوع إليها من خاللوتنميتها 

معارفها ومهارا4ا  لتعزيزالتعلم والتكوين  من خاللالدراسة على االستفادة من إدارة املعرفة لتعزيز ميز4ا التنافسية املستدامة 

  .وتثمني اخلربة

وكـذا التأكيـد علــى  ،البشــري رأس املـاللفــت إنتبـاه املسـريين ألمهيــة إدارة املعرفـة يف تنميـة  كمـا 4ـدف الدراسـة إىل   

  .البشري رأمساهلا لبناء وتنميةى القصو  األمهيةتويل  متعلمة منظمةقليدية إىل ت منظمةضرورة التحول من 

املؤسسات بتنمية  ومدى اهتمام، رأس املال البشري تنمية التعرف على واقع االستثمار يفإىل  كما 4دف الدراسة  -

 .حمل الدراسة جلزائريةاDملؤسسات املعرفة  إدارة، من خالل االعتماد على معارف أفرادها ومهارا4م واحلفاظ على خربا4م
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  أسباب اختيار املوضوع  

وتثمني  مهار4مم وصقل معارفه تنمية من خاللوحتسينه،  أدائهم4تم املنظمات بتنمية عناصرها البشرية لرفع 

  .املال البشري إدارة املعرفة رأسالداعمة لتنمية املباشرة و  غري األساليبحيث نرى أنه من أهم  ،خربا4م

األكادميية وأحباثهم   ودراسا4محمط اهتمامات الباحثني تزالا مواليت كانت  ،حد املواضيع اهلامةأإدارة املعرفة تعترب  -

  . العلميةمبختلف اجلامعات والفعاليات 

  .، وكيفية االستثمار يف تنميتهلباحثة لدراسات رأس املال البشريا توجهات -

 ،املعرفة إدارةمهية ألاملؤسسات اجلزائرية  إدارك التعرف على واقع -

ضمن أولو�4ا وإسرتاتيجيا4ا لتغيري من أمناط تسريها أمهية توجه املنظمات اجلزائرية إىل إعطاء أمهية إلدارة املعرفة  -

 .يف اقتصاد املعرفة واالندماجالتقليدية  

 تبنيه Dملؤسسات حمل الدراسةاألمهية البالغة اليت يكتسيها موضوع إدارة املعرفة كأسلوب إداري حديث ومعرفة واقع  -

 وأبعادإدارة املعرفة  أبعادتوضيح العالقة بني  من خالل، يف تنمية رأس املال البشري يف املؤسسات اجلزائرية وأمهيته

 .أساليب تنمية رأس املال البشريو رأس املال البشري 

  .ألمهية تنمية رأس املال البشري ودور إدارة املعرفة يف ذلك واألفراد املسرية واإلطارات املدراءلفت انتباه  -

 منهج الدراسة 

 يف الوصفي على املنهج االعتمادمت وتوافقا  مع أهداف  الدراسة وطبيعتها  إشكالية وأسئلة الدراسة بعد عرض 

vدف استكشاف إطار  كما مت االعتماد على املنهج االستكشايف  الدراسة، واألطر النظرية ملتغريات املفاهيم عرض

دارة املعرفة وتنمية رأس إ( وحتليل العالقة بني املفاهيم  ساعد يف البحث عن تفسري وفهم جيد للظاهرة املدروسةيمفهومي 

  .لك فيما خيص اجلانب التطبيقي املقابالتذوك ،حيث توصلنا من خالهلا إىل منوذج الدراسة املقرتح  )املال البشري

مت االعتماد  فرضيات الدراسةوالختبار  ،مت إختيار عدد من املؤسسات اجلزائريةمن أجل إسقاط الدراسة النظرية 

الل من خ املقاربة الكمية والنوعيةالعتماد على D وهذا ،الختبار العالقات بني متغريات الدراسة على املنهج االختباري

  .وتدعيمها Dلتحليل والتفسري Dملقابلة االعتماد على االستبيان مدعم

  حدود الدراسة 

 واإلطاراتاالستبيان على املديرين ، حيث وزع املؤسسات اجلزائريةمت توزيع االستبيا1ت على عدد من  :احلدود املكانية

  .حمل الدراسة اتDملؤسسواإلطارات  رؤساء األقسام واملصاحلو  املسرية

  .2018إىل غاية شهر ماي  2017متدت الدراسة امليدانية من شهر نوفمرب إ :احلدود الزمانية

 صعو�ت الدراسة  

وعلى  نتائج، إىلوقت وجهد للحصول على معلومات وربطها Dلواقع للوصول  خذ¿دراسة علمية  أي إجراء إن

  :أمههاDقي الدراسات واجهتنا جمموعة من الصعوDت من  غرار
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أقسام  إىلواضحة تسند  ممارسةكعدم تبنيها  ، و جمتمعة 9بعادهاعدم وجود مؤسسات طبقت إدارة املعرفة  -

تقوم vا املؤسسات إلدارة معارف  تعرف على املمارسات اليتلفرض علينا البحث أكثر ل املؤسسات، وهذا ما

 .ماهلا البشري رأسوتنمية  أفرادها

عدم وجود تسهيالت كافية إلجراء الدراسة Dملؤسسات، والتأخر يف إعطاء1 املوافقة إلجراء املقابالت وتوزيع  -

ىل حتفظ بعض املؤسسات من إ Dإلضافةاملؤسسات حمل الدراسة، بعض االستبيا1ت واحلصول على املعلومات ب

  .املؤسسات املنافسةالتخوف من  إىلذلك  إرجاع، وميكن دراسةلاخلاصة D تزويد1 ببعض املعلومات

  منوذج الدراسة 

إىل ذهننا أنه توجد عالقة مباشرة وغري مباشرة بني إدارة املعرفة وتنمية رأس املال  يتبادرخالل هذا الطرح  من

  : أن البشري حيث

أساليب تنمية رأس املال البشري، (بوجود عرفة يف رأس املال البشري إدارة امل أبعادتؤثر  :غري املباشرة العالقة -

  .)إستقطاب، تكوين، تعلم، حمافظة

تنمية املهارات، تثمني  تنمية املعارف،(رأس املال البشري  أبعادتنمية  تؤثر إدارة املعرفة مباشرة يف :العالقة املباشرة -

 ).اخلربة

  نموذج االفرتاضي للدراسة ومتغريا0اال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  من إعداد الباحثة :املصدر

 إدارة املعرفة

 عمليات إدارة املعرفة -

 تكنولوجيا املعرفة -

 فريق املعرفة -

  رأس املال البشري
 املعرفة -
 املهارة -
 اخلربة -

  املتغري املستقل
  املتغري التابع

:الوسيط املتغري  

  أساليب تنمية رأس املال البشري

 رأس املال لبشريإستقطاب  -

 تكوين رأس املال البشري -

 تعلم رأس املال البشري -

 احملافظة على رأس املال البشري -
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  هيكل الدراسة 

إطار منهجي  وvدف إجناز ،ملوضوعةوبناءا على الفرضيات ا ،الت الفرعيةؤ املطروحة والتسا لإلشكاليةوفقا 

  :، وذلك كمايلي فصلني نظريني وفصل تطبيقي ثالث فصولإىل  الدراسة تقسيم وعلمي مت

املعرفة إطار نظري إلدارة املعرفة والذي يشمل ثالث مباحث نتعرف من خالهلا على : األول الفصليشمل حيث 

 النماذج و  أبعادها وأمهيتها اجلذور التارخيية إلدارة املعرفة إىل، حبيث مت التطرق ماهية إدارة املعرفةو وأمهيتها وأنواعها، 

   .االسرتاتيجياتو 

املال  أسنظر�ت ر  ،م مكو1تهوأه، إطار مفاهيمي ونظري لرأس املال البشري: الفصل الثاينيف حني يشمل 

رأس املال البشري يف ظل إدارة تنمية  أمهيةعلى  أيضاونتعرف من خالله  ،أساليب تنميته، وأمهيتة االقتصاديةالبشري 

  .املعرفة

وهذا من  ،عدد من املؤسسات اجلزائريةلاجلانب التطبيقي لدراسة حالة فيشمل  :الفصل الثالثأما فيما خيص 

حيث  ،على عدد من املؤسسات اجلزائرية املال البشري رأسإدارة املعرفة يف تنمية  ألمهيةاجلانب النظري  إسقاطخالل 

 على املؤسسات حمل الدراسة وخصائصهاونتعرف أيضا املنهجي للدراسة، و االبستمولوجي إلطار ل نتطرق من خالله

حمل  ، وخصائص أفراد العينة حمل الدراسة، مع تقدمي حملة عن واقعي متغريات الدراسة Dملؤسساتالتنظيمية وتقسيما4ا

اختبار فرضيات  مث، اليت مت االعتماد عليها الوصفية واإلحصاءاتالنماذج و  متغريات الدراسةكما نتعرف على ،  الدراسة

  .وتفسري النتائج املتوصل إليهالتحقق من صحتها أو عدم صحتها، ل الدراسة

  الدراسات السابقة 

أطروحة  -عالقة إدارة املعرفة بتحسني األداء البشري يف املؤسسة االقتصادية دراسة بن حجوبة محيد، .1

  :2018- 2017 جامعة مستغامن  DRIZ دكتوراه، دراسة حالة مؤسسة سوcطراك 

بغية  سونطراك DRIZهدفت الدراسة إىل الكشف عن نوع العالقة بني إدارة املعرفة واألداء البشري يف مؤسسة 

، حيث مت احلصول على البيا1ت من خالل توزيع االستبيان على عينة ملؤسسةواقع إدارة املعرفة وتطبيقها D التعرف على

فرد عامل Dملؤسسة، ومن خالل الدراسة اإلحصائية توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أثبتت  109مكونة من 

البشري يف املؤسسة، حيث كلما كان تطبيق املعرفة بشكل جيد   طردية بني إدارة املعرفة واألداءو وجود عالقة اجيابية قوية 

  .كلما حتسن أداء الفرد العامل، واعتربت الدراسة أن أداء العنصر البشري أساس حتسن أداء املؤسسة ككل

دراسة حسني وليد حسني، رسل سلمان نعمه، تفعيل عمليات التعلم التنظيمي �الستناد إىل أبعاد إدارة  .2

  :2016والتطبيقية، جامعة �بل، ة �بل للعلوم الصريفة املعرفة، جمل

هدفت الدراسة إىل حتديد طبيعة العالقة والتأثري بني إدارة املعرفة والتعلم التنظيمي، إذ أصبحت املعرفة تشكل 

التعليم  كما يشكل التعلم التنظيمي املوجه األساسي لعمليات إحدى املوارد األساسية اليت تتميز من خالهلا املنظمات،
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للتعرف على واقع االهتمام xدارة املعرفة يف  الدراسةاليت تتم داخل املنظمة ويف مستو�4ا كافة، وقد أشارت مشكلة 

 35 الدراسةعينة مشلت حتسني فاعلية التعلم التنظيمي، إذ اختريت الشركة العاملة لتجارة املواد الغذائية ميدا1 للتطبيق و 

  . وجود عالقة ارتباط وªثري ذات داللة معنوية بني إدارة املعرفة والتعلم التنظيميفردا، وتوصلت الدراسة إىل

وتنمية املوارد البشرية يف املؤسسات اجلزائرية يف ظل فة رلمعإدارة اقع وا: دراسة حسني بركايت، حتت عنوان .3

 .2015دراسة حالة بعض املؤسسات بوالية املسيلة، : التحوالت حنو االقتصاد املعريف

واقع لى إباإلضافة  ،هدفت الدراسة إىل التعرف على أهم التحد�ت اليت فرضها االقتصاد املعريف على املنظمات

، حيث مت توزيع االستبيان على بوالية املسيلةتطبيق كل من إدارة املعرفة وتنمية املوارد البشرية ببعض املنظمات الناشطة 

مشلت عينة الدراسة و ز على كربى املؤسسات من القطاع العام واخلاص، جمموعة من املؤسسات بوالية املسيلة Dلرتكي

يعكس مدى اهتمام  ، ومت التوصل إىل أن عملييت توليد واكتساب وختزين املعارف ذات مستوى مرتفع، وهذا مااإلداريني

ني أن نشر املعرفة املؤسسات بتشجيع التعلم التنظيمي واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسات، يف ح

يف املؤسسات واليت تتمثل يف الثقة، أما فيما  ظر إىل العوائق أمام نشر املعرفةذات مستوى متوسط وهي نسبة مقبولة، وDلن

خيص تطبيق املعرفة ذات مستوى متوسط وهو مستوى مقبول يعكس توجه املؤسسات حنو االقتصاد املعريف، كما توصلت 

ملوارد البشرية أن جانب التمكني ذو مستوى متوسط وهذا نظرا ملستوى كفاءة العمال وطبيعة الدراسة فيما خيص تنمية ا

تفكري القيادة اخلاصة يف املؤسسات العمومية اليت تتميز Dلبريوقراطية، أما االهتمام برأس املال الفكري جنده مبستوى 

نه يف ظل االقتصاد املعريف أوأوصت الدراسة  وين لدى األفراد،متوسط وهذا راجع إىل ضعف املهارات بسبب نقص التك

االهتمام Dملعرفة من خالل اإلدارة اجليدة هلا، واملورد البشري والبحث عن أفضل الطرق للمحافظة عليه  فمن الضروري

             . وتنميته

علوم يف العلوم دراسة بن محودة يوسف، خلق القيمة من خالل إدارة املعرفة داخل املؤسسة، أطروحة دكتوراه  .4

  :2015-2014 االقتصادية ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،

تناولت هذه الدراسة كيف ميكن إلدارة املعرفة خلق القيمة للمؤسسة االقتصادية، وتوصلت الدراسة إىل إن التعلم هو 

حيقق القدرة على  املستمر ما نتاج اكتساب املعرفة واخلربات واملهارات ويقود هذا األخري املؤسسة إىل التحسني والتغري

التميز وخلق القيمة، حيث أن التعلم حيتاج لوجود إدارة معرفة فعالة من شأ�ا تشجيع توليد املعرفة والتشارك vا بني 

يكفل حتقيق مفهوم املؤسسة املتعلمة اليت  العمال يف خمتلف املستو�ت التنظيمية، واستغالل هذه املعرفة Dلشكل الالزم مبا

يظهر جليا يف كل من املؤسسة اليت تناوهلا بدراسة والتحليل  ن قادرة على خلق القيمة من خالل إدارة املعرفة، وهو ماتكو 

ن تؤثر يف بيئتها وتغريها من خالل تبنيها هذا املدخل حيث تناول الباحث يف حتليله كل من مؤسسات أواليت استطاعت 

، وبناء على ذلك توصل الباحث إىل منوذج متكامل ميثل إطار عمل منظم يضم خمتلف )سكاند�، ساب، وسوربروساس(
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ا بطريقة فعالة بني من خالله كيف ميكن إلدارة املفاهيم احلديثة اليت تعرضت هلا فصول الدراسة، وكيفية التنسيق بينه

  ).اجتماعية، ذاتية، جوهرية، اقتصادية، وإسرتاتيجية( املعرفة خلق قيمة 

صلة : بلقوم فريد، إنتاج ومشاركة املعرفة الرهان اجلديد إلدارة املوارد البشريةدراسة . 5 دراسة حالة املؤسسات احلا

أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية جامعة أيب بكر بلقايد  لوالية وهران، 9001يزو على شهادة اإل

  :2013-  2012تلمسان،

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى مسامهة إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة يف إنتاج ومشاركة املعرفة بني األفراد 

مؤسسة تتوزع على خمتلف  30بصورة فعالة، وللتعرف على واقع تنمية املعرفة يف املؤسسات اجلزائرية مت توزيع استبيان على 

 9001الدراسة إطارات املوارد البشرية يف املؤسسات احلاصلة على اإليزو األنشطة االقتصادية، حيث يشمل جمتمع 

  :ومت التوصل إىل نتائج أمهها MOBILISبوالية وهران، Dإلضافة إىل دراسة تنمية املعرفة على مستوى مؤسسة 

  .متطلبات االقتصاد أوجدت حاجات جديدة للمعرفة من واجب اكتساvا من طرف املوارد البشرية  -

  .عالقة تكاملية بني إدارة املوارد البشرية، ونشاطات املوارد البشرية، ترتجم مدى انسجام نظام التسيريوجود  -

  .التكامل بني أهداف وظيفة املوارد البشرية وإدارة املعرفة يساهم يف تثمني رأس املال البشري -

ة من خالل تشجيع إنتاج وحتويل املعرفة إن نشاطات إدارة املوارد البشرية تساهم يف رفع األداء املعريف يف املؤسس -

 .بني األفراد

وتوصلت  ،ألفرادتساهم نشاطات إدارة املوارد البشرية يف حتسني املستوى املعريف وتنمية ثقافة املشاركة وتعاون ا -

  .كرب بدور وظيفة املوارد البشريةأإىل أمهية اهتمام الدراسة 

دراسة تطبيقية يف الشركة العامة لصناعة : وأثرها يف رأس املال الفكريدراسة ندى عبد القادر، إدارة املعرفة .6

  :2010 األمسدة املنطقة اجلنوبية، جملة دراسات إدارية،

هدفت الدراسة إىل إعطاء مفاهيم ومضامني لكل من رأس املال الفكري وإدارة املعرفة، وحتديد مقومات إدارة 

على  املنظمةأمهية تركيز  ومن خالل الدراسة Dلشركة العامة لصناعة األمسدة املنطقة اجلنوبية، توصلت الباحثة إىل ،املعرفة

انه من الضروري تبين مفاهيم إدارة املعرفة وذلك الن املوجودات املعرفية أكثر أمهية من املوجودات املادية، كما توصلت إىل 

ه وتطويره بوصفه املعين األول مبتغريات ومقومات إدارة املعرفة، كما ركزت على ضرورة الرتكيز على املورد البشري وتنميت

االهتمام Dملعرفة وإدار4ا وأفكارها واملؤهالت العلمية اليت ميكن أن ختدم املنظمة وجتعلها يف موقع تنافسي مع Dقي 

 .املنظمات
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يف االستثمار يف رأس املال البشري لتحقيق األداء دراسة حاكم حسوين مكرود امليايل، دور إدارة املعرفة .7

  :2011دراسة ميدانية يف معمل االمسنت الكوفة، : االسرتاتيجي

هدفت الدراسة إىل التعرف على دور إدارة املعرفة يف استثمار رأس املال البشري وأثرمها يف حتقيق األداء 

االسرتاتيجي من خالل دراسة تطبيقية يف معمل االمسنت الكوفة، حيث ركزت الدراسة على جمموعة من االفرتاضات 

هلا عالقة ) ملعرفة، خزن املعرفة، توزيع املعرفة، تطبيق املعرفةتوليد ا( أن عمليات إدارة املعرفة الرئيسيةيف الرئيسة تتمثل 

حصائية اإل، ومن خالل الدراسة النظرية والدراسة )االستقطاب، التطوير، احملافظة(بفعاليات رأس املال البشري الرئيسة 

Dات إدارة املعرفة وفعاليات عالقة ارتباط معنوية بني عملي وجودعتماد على األساليب واألدوات وتوصلت الدراسة إىل الو

 ،)رأس املال البشري، كما توصلت الدراسة أيضا إىل وجود عالقة ارتباط معنوية لعمليات إدارة املعرفة واألداء االسرتاتيجي

  .ال البشري واألداء االسرتاتيجيوكذلك وجود عالقة ارتباط معنوية بني فعاليات رأس امل

  دراسة . 8

Alireza Sohrabi, Seyed Akbar Hosseini Tabatabaei, Hourieh Hajifarajzadeh, Babak 

Ghazanfari Aqdam, The Role Of Knowledge Management Practices In Developing 

Human Capital, International Journal of Economics, Commerce and Management 

United Kingdom,  Volume III, Issue 5, 2015. 

البحث وصف تكوين وتنمية رأس املال البشري يف منظمة من خالل ممارسات إدارة املعرفة و  إىل الدراسة هدفت 

 النقلفرد من املدراء وكبار اخلرباء من وزارة  349، حيث تكون جمتمع الدراسة من املتغريينفيما إذا كان هناك عالقة بني 

أن تنمية رأس املال  ىلإمت التوصل  الدراسةفرد، وفقا لنتائج  186والتنمية احلضرية، حيث مت اختيار عينة  متكونة من 

 هأنتوصلت الدراسة إىل  كماالبشري حتدث بشكل رمسي وغري رمسي يف املنظمة وخاصة من خالل ممارسات إدارة املعرفة،  

املعرفة يف املنظمة يساهم يف لذا فإن تنفيذ عمليات فعالة إلدارة  هناك عالقة طردية بني إدارة املعرفة ورأس املال البشري،

  .ز�دة تنمية رأس املال البشري

 :دراسة. 9

Birasnav M Rangnekar S, "Knowledge management structure and human capital 

development in Indian manufacturing industries", Business Process Management 

Journal, Volme 16 Issue 1, 2010. 

هدفت الدراسة  إىل تطوير هيكل إلدارة املعرفة اليت 4دف إىل تنمية وتكوين رأس املال البشري يف املنظمة، حيث 

هدفت الدراسة إىل فهم كيفية مسامهة أبعاد هيكل إدارة املعرفة مثل عمليات املعرفة والبنية التحتية يف تنمية رأس املال 

 معرفة بعض الروابط بني هذه األبعاد واألفراد واخلصائص الدميغرافية دراسة إىلالالبشري لألفراد،كما هدفت أيضا 

حيث مت مجع ، هنديةصناعية  منظمات، حيث تناولت الدراسة )العمر واجلنس والتعليم والرتبة واحلجم وامللكية(والتنظيمية 

اء حتليالت عاملية لتحديد صناعية اهلندية الصغرية واملتوسطة احلجم، ومت إجر  املنظماتفرد من  401البيا1ت من 
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والتحقق من صحة هيكل إدارة املعرفة وحتليل االحندار الختبار أبعاد إدارة املعرفة مع بعض اخلصائص الدميوغرافية  

  .لألفراد

، شري من خالل عملية إدارة املعرفةمفاهيم إدارة املعرفة حول تنمية رأس املال الب توصلت الدراسة إىل عرض

أن هذه  وتوصلت الدراسة إىلوأسلوب حل املشكالت، والثقافة املوجهة حنو االتصاالت، والثقافة الداعمة لالبتكار، 

أدوات إدارة املعرفة يف إنشاء رأس املال حيث تسهم ، األبعاد ترتبط ارتباطا متوسط خبصائص معينة من األفراد واملنظمات

  .البشري وتنميته

  : دراسة. 10

Yasmina Benabderrahmane-Bouriche, Management des connaissances, déploiement des 

TIC et GRH des organisations: Cas de l’Algérie, Thèse De Doctorat Business 

administration, Université Paul Valery Montpellier III, French, 2012. 

املعرفة، وأمهية إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمة  هدفت الدراسة إىل التعرف على أمهية إدارة

Dعتبارها وسيلة لتحسني إدارة رأس املال الفكري، كما سعت الباحثة إىل التعرف على فائدة تكنولوجيا املعلومات 

  ن قبل األفراد،  واالتصاالت يف القدرة على توليد قاعدة معرفية ميكن الوصول إليها بسهولة وقابلة لالستغالل م

 الدراسةحيث تضمنت  ، مما يؤدي إىل حتسني األداءإىل أمهية خلق القيمة التنظيمية الدراسةتوجهت إشكالية 

املستوى العام وعلى املستوى التنظيمي، ومن خالل الدراسة مت التطرق إىل تطبيق جزء من  إدراج مستويني من التحليل

  .حلكومة االلكرتونية يف اجلزائرإسرتاتيجية إدارة املعرفة يف مشروع ا

تعترب الدراسة جزء من إطار حتليلي متعدد األبعاد من خالل دراسة استكشافية، مت من خالهلا فهم وشرح  

  حيث توصلت الدراسة ،مات واالتصالالعالقات النوعية اليت حتكم إدارة املعرفة وإدارة املوارد البشرية وتكنولوجيات املعلو 

  .املعرفة تعترب �جا جديدا إلدارة املنظمات يف اجلزائرإدارة إىل أن 

  :دراسة. 11

Daniel Palacios-Marques, Ignacio Gil-Pechua, Seongbae Lim, Improving human capital 

through knowledge management practices in knowledge-intensive business services , 

spain, 2011. 

 وضع تصوروعليه مت  ممارسات إدارة املعرفة حتسني رأس املال البشري، إمكانية على لتعرفهدفت الدراسة ل

تنمية الكفاءات واإلدارة Dلكفاءات، املقاربة القائمة على ( :ملمارسات إدارة املعرفة من خالل ستة أبعاد حيث تتمثل يف

 املنظمة نظام شامل، استمرارية التعلم يف املنظمةتطوير ثقافة مبتكرة تشجع مشاريع البحث والتطوير، اعتبار ألفراد، 

حيث توصلت الدراسة  ،اختبار العالقة بني كل بعد ورأس املال البشري، و )التوجه حنو تنمية املعرفة ونقلها ومحايتهاو 

ارسات ممأن إدخال  إىل سبانية اليت تنتمي للصناعات التكنولوجيا احليوية واالتصاالتامليدانية اليت أجريت Dملؤسسات اإل
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وبني الواقع أن املؤسسات اليت تتبىن املمارسات يف جمال التعلم  له ªثري إجيايب على حتسني رأس املال البشري، إدارة املعرفة

 .تطوير تساهم يف حتسني مهارات وقدرات رأس املال البشريوال بتكرة تشجع البحثماملستمر وتطوير ثقافة 

 :دراسة.12

Roxanne Helm Stevens, Managing Human Capital: How to Use Knowledge 

Management to Transfer Knowledge in Today’s Multi-Generational Workforce, USA, 

2010. 

إن اهلدف والغرض من هذه الدراسة االستطالعية هو دراسة اسرتاتيجيات نقل املعرفة يف إطار القوى العاملة 

يف وجهات النظر بني أجيال املختلفة يف مكان العمل وªثريها على إسرتاتيجية إدارة  من خالل وهذا  ،متعددة األجيال

طرق خمتلفة لنقل املعرفة عرب األجيال  وتناولتاختالفات يف األجيال القوى العاملة  وقارنت هذه الدراسةاملعرفة ونقلها، 

تصميم اسرتاتيجيات  املؤسساتجيب على نه أتوصلت الدراسة إىل و ،  Generationallyمؤسسةحالة  من خالل دراسة

تنوع األجيال موجود يف  أن نقل املعرفة اليت تؤدي إىل ديناميكية القوى العاملة متعددة األجيال مع األخذ يف االعتبار

 .مكان العمل

  

  مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة ما 

تناول عناصر : أمهيتها يف تنمية رأس املال البشري من خاللارة املعرفة و التعرف على إدالدراسة احلالية إىل 4دف 

 على عنصرحيث ركزت الدراسات السابقة  ،)إدارة املعرفة، تكنولوجية املعرفة، وفريق املعرفة عمليات( إدارة املعرفة الثالث

إدارة املعرفة يف تنمية املعارف ) واألثر اإلرتباط( العالقة وعليه ومن خالل دراسة واحد وهو عمليات إدارة املعرفة،

ستقطاب، اال( واملتمثلة يف وأساليب تنمية رأس املال البشري إدارة املعرفة، و ةمن جهربات بشكل مباشر اخلواملهارات و 

من  )املعرفة، املهارة، اخلربة( واملتمثلة يف ، لتنمية مكو1ت رأس املال البشريةوسيطي اتكمتغري ) افظةواحمل تعلمال، تكوينال

، والوقوف على ة، وواقع تنمية رأس املال البشري، وعليه 4دف الدراسة إىل التعرف وتشخيص واقع إدارة املعرفجهة أخرى

  .مدى أمهية ومسامهة إدارة املعرفة يف تنمية رأس ماهلا البشري من خالل دراسة حالة لعدد من املؤسسات اجلزائرية
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  مقدمة الفصل

ي أبرز عناصر اإلنتاج ومصادر الثروة الرئيسة، أما اآلن فقد أصبحت املعرفة  قدميا كانت األرض ورأس املال 
العوملة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ذا العصر يف ظل  مصدر الثروة األول واألكثر أمهية، فلكل عصر ثروته، وثروة

ملوجودات الفكرية، حيث  فإنويف خضم املنافسة  املعرفة بال منازع،ي  و  بقاء وجناح واستمرارية املنظمات أصبح مر
ن املعرفة فيه، فقيمة املعرفة غدت املكون األساس يف عصر اقتصاد املعرفة، حيث بقيمة مكو   تتحدد قيمة أي منتج اليوم

لنسبة لألفراد ن املعرفة مصدر الثروة سواءا  ختصار فإن تقدم واملنظمات، أدركت املنظمات  ذا العصر  و أي دولة يف 
ا يف معارفها يتوقف على ذه املعرفةمدى استثمار ا على إدارة  ا ووضعها حيز التنفيذ لصياغة  ، وعلى قدر واستثمار

رتقاء والتميز، وعليه األداء املنشود واملخطط له سعيا لال وحتقيقإجناز ية، واختاذ القرارات الرشيدة، و السياسات العقالن
ت اليت تواجه املنظمات،املعرفة من أذه  إدارة تعترب دافه ذه األخريةحيث أصبحت   م التحد ا تسعى إىل حتقيق أ

  :ومنه مت تقسيم الفصل األول إىل ثالث مباحثمن خالل إدارة املعرفة، 

 معرفة؛لإىل  اجلانب العام ل من خالله نتطرق: املبحث األول

ية إدارة املعرفة املبحث نتناول من خالل: املبحث الثاين ت، كما نتعرف أيضا على  واجلذور التارخيية، ما أمهيتها  والنظر
دافها ومتطلبات تطبيقها   ؛وأ

اواسرتاتيج هاومناذجإدارة املعرفة  أبعادإىل ه نتطرق من خالل: املبحث الثالث  .يا
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  اجلانب العام للمعرفة: املبحث األول

ت اليت تعيشها منظمات بيئة األعمال احلالية واملتميزة يف ظل  تعترب املعرفة مصدر القوة ، األعمالملنافسة والتحد
ذا، واستمرارية وبقاء املنظمات ت يف  و ظل االقتصاد املعريف الذي يفرض على املنظمات ضرورة التكيف يف ظل التحد

يتجسد دور  منهو  ارف اليت تعترب مصدر خلق الثروة،املعتقاس قوة املنظمات بعدد العقول و أصبحت  ، حيثواملنافسة
ا واستمراريتها من خالل العقل البشري الذي يكتشف املعرفة من البيئة احمليطة به، املنظماتاملعرفة يف جناح  حيث  وبقاء

  .لهمنتح بقيمة املعرفة املكونة  أصبحت حتدد قيمة أي

ية: املطلب األول  املعرفة  ما

إىل الطريق املستقيم، داه و   اإلنسان على الفطرة مث علمهتعود بداية املعرفة إىل بداية خلق اإلنسان، فقد خلق هللا
خلق اإلنسان، علمه   «ستبقى املعرفة تواكب اإلنسان يف مراحل تطور حياته مجيعها، فقال تعاىل يف كتابه العزيزوالزالت و 

  .3_4الرمحن   »البيان

التسعينات من القرن املاضي وحبلول ، )الثورة الصناعية، الثورة اإلنتاجية، والثورة اإلدارية(ة يبعد التحوالت الثالثة الرئيس
 وأدركت أن مفهوم القوة يقاس بعدد العقول اليت حتتضنها تلك الدول، ،تراجعت الدول الكربى عن مفهوم القوة التقليدي

ذا ما يفرض ضرورة  جناز عمل معني، وركز البعض على ، إدارك أمهية املعرفةو تتعلق املعرفة بفنيات وتقنيات ختص القيام 
ا رأس مال فكري إذا مامفهوم املع  ،مت حتويلها أي ترمجتها إىل نشاطات عملية متارس داخل املنظمة رفة للداللة على أ

ا   .ومنه تعترب املعرفة مورد أساسي إلنتاج الثروة يف ظل االقتصاد املعريف 1،حيث تشكل قيمة مضافة تتحقق عند إستثمار

ج اليت تناولت. أوال   Knowldge Approacheمفهوم املعرفة  املنا

ن املعرفة من أل ،تشكل املعرفة اليوم إحدى العناصر األساسية اليت يعتمد عليها جناح املنظمة واستمراريتها يف العمل      
ا من قبل املنافسني ا بشكل  ،املوجودات غري امللموسة واليت يصعب تقليد تمام بدراستها وسبل إدار لذا فقد ازداد اال

ج اليت تناولت مفهوم املعرفة أكثر كفاءة وفاعلية، حيث يوجد  ميكن أن نتطرق إليها من خالل الشكل العديد من املنا
  :)1-1(رقم 

                                                             
يم خلوف امللكاوي، إدارة املعرفة  1 يم(إبرا   .32ص  ،2007، الوراق، عمان، 1ط ،)املمارسات واملفا
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ج: )1-1(الشكل رقم  اليت تناولت مفهوم املعرفة املنا

  
العتماد : املصدر ملداخل من إعداد الباحثة  على عبد الرمحن اجلاموس، إدارة املعرفة يف منظمات األعمال وعالقتها 

  .35 -32ص  ، ص2013 عمان، ، دار وائل للنشر،1اإلدارية احلديثة مدخل حتليلي، ط

ج املعرفة  جند) 1-1(من خالل الشكل رقم  نتاج جلهد نظري متواصل استوعب وجهات نظـر الدارسـني أنه تعددت منا
ت أو املداخل عرب التطور النظري للمعرفة حيث جند أن مناط النظر   :والباحثني، واليت ظهرت 

ر ميكـن التعامـل املباشـر معـه وحتويلـه : املنهج الثنائي املصطلحي -  ويشري إىل أن املعرفـة تتكـون مـن جـزأين، األول ظـا
ئق قابلة للنقل ا املهارات واخلربة واالستدالل واحلكمةأما اجلزء الثاين فهو ذو مسة ضمنية غري ظ، إىل و رة مضمو  ،ا

ا،: املدخل الوظيفي -  ا واقتدار ا وحتقيق متيز  ويرى للمعرفة وظيفة جتعل منها قوة تتيح للمنظمة مواجهة حتد

ا لتحقيـق : املنهج االجتماعي  -  ا بنيـة اجتماعيـة تعمـل املنظمـة علـى توظيـف عناصـر وينصرف يف تصوره للمعرفة كو
 ،دافهأ

دافها،: املنهج التقين -   ويرى يف املعرفة قدرات تقنية تتمكن املنظمة من توظيفها لتحقيق أ

دف موصوف،: املنهج املعلومايت -   يرى يف املعرفة قدرة على التعامل مع املعلومات وتوظيفها لتحقيق 

  إلنتاج السلع واخلدمات،يرى يف املعرفة أصال تتعامل معه إدارة املنظمة يف سعيها : املنهج اإلداري - 

ا الفعلي: املنهج االقتصادي -   ،يرى يف املعرفة رأس مال فكري وقيمة مضافة تتحقق عند استثمار

يكل اجتماعي ينتج : املنهج الشمويل -  لتايل فهو موجود اقتصادي ذو  ج السابقة و ويتضمن تصورا يضم كافة املنا
 1 .التميزمة بقدرة جتعلها يف موقف يتيح هلا إدراك عن تفاعل للعوامل التقنية والتنظيمية ميد املنظ

                                                             
ل إىل جامعة رقمية، املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع -بسمان فيصل حمجوب، عمليات إدارة املعرفة   1 كلية   –جامعة الزيتونة األردنية " إدارة املعرفة يف العامل العريب"مدخل للتحوّ

  .4- 3، ص ص 2004أفريل  26-28االقتصاد والعلوم اإلدارية، األردن، 

ئق والثاين • ر ميكن حتويله إىل و تتكون املعرفة من جزأين االول ظا
و املوجود واملتجذر يف رؤوس أصحابه املنهج ثنائي املصطلحضمين و

ا مواجهة من  متكنها قوة منها جتعل وظيفة املعرفة•  وحتقيق  حتد

ا املنهج الوظيفي متيز

ا منهج إجتماعي • املنهج األجتماعيينظر للمنظمة على ا

دافها لتحقيق املنظمة توظفها وفنيةتقنية قدرات املعرفة• املنهج التقينأ
 شيئ الجياد أداء اىل املعلومات ترمجة على القدرة ي املعرفة ان•

املنهج املعلومايتجديد
 يف املنظمة إدارة معها وتتعامل املنظمة، أصول أحد ي املعرفة إن•

املنهج اإلداريوخدمات سلع النتاج سعيها

املنهج االقتصادي  مضافة وقيمة فكري مال رأس ي املعرفة ان•
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ا  ت عن طريق حتليلها وتركيبها أو عاجلتها يدو أو حاسوبيا، وتساعد يف "تعرف املعرفة على أ نتائج معاجلة البيا
1،"ختاذ القرارات الصحيحة أو البناء عليهاتقدمي معلومات مفيدة للدارسني أو الفنيني أو األفراد إل

املعرفة احلصيلة  وتعترب 
، ومتخذي القرارات واملستخدمني الذين حيولون واألفراد  النهائية الستخدام واستثمار املعلومات من قبل الباحثني

أن املعرفة نسيج من اخلربات واملهارات واملعلومات والقدرات املعرفية  عجالن حسني ىحيث ير  2املعلومات إىل معرفة،
ا حمصلة اخلربات و وعليه نعرف  3،اكمة لدى العاملني يف املنظمةوالضمنية والواضحة املرت  عاجلة نتيجة ملاملعرفة على أ

ذا عن طريق املمارسة والتعلم،املعلومات،  فراد واملنظمات، واليت تعترب حل املشكالت اليت تواجه األ واليت متكن من و
اما لتحقيق الثروة  .  موردا 

ت و الفرق بني . 2   املعلومات واملعرفةالبيا

ت واملعلومات واملعارف   :م التعريفات لكل عنصر كاأليتأ نتناولللتعرف على الفرق بني البيا

ت تعرف ا :البيا يم واألرقام والرموز اليت حتتاج إىل معاجلة وتنظيم وإعادة تنظيم لكي  على أ جمموعة من املفا
رقم  4،تتحول إىل معلومات أو كلمات، أو أشكال أو صور أو رموز حبيث تتيح إمكانية االستفادة اليت يتم متثيلها 

  6.حيث متثل املادة األولية واخلام لنشاطات إدارة املعرفة 5منها،

ت املنظمة واملنسقة بطريقة توليفة مناسبة حبيث : املعلومات ا جمموعة من البيا ت منسقة ومرتبة، أي أ ي بيا
  7.تعطي معىن خاص

ا جمموع احلقائق، ووجهات النظر، واآلراء، واألحكام، وأساليب العمل، واخلربات والتجارب، : تعرف املعرفة 
يم، واالسرتاتيجيات واملبادئ اليت ميتلكها الفرد أو املنظمة ت، واملفا وتستخدم املعرفة لتفسري  ،واملعلومات والبيا

ذه احلالةاملعلومات املتعلقة بظرف معني أو حالة معينة  ذا الظرف و ذا ما  8،ومعاجلة   Turban & al( إليه أشارو

ت واملع )2002 ا أوالتعلم املرتاكم، و  واخلربة لنقل الفهم لومات اليت مت تنظيمها ومعاجلتهان املعرفة تتكون من البيا
ن   9.تطبق يف النشاط الرا

ما ختتلفان يف نواحي  أن املعلومات واملعرفة (Davenport, 1997)يرى  ان يف بعض النواحي إال أ قد تتشا
جلانب اإلنساين، و عالقتها  ت   (Nonaka,1994)ويؤكد  10أخرى، ويرى أن ما مييز املعرفة عن املعلومات والبيا

                                                             
ات حديثة يف إدارة املعرفة واملعلومات، دار كنوز املعرفة العلمية، عمان 1   .154، ص 2012 ،مجال يوسف بدير، إجتا
  .62ص  ،2010، ، دار صفاء، عمان1ظمة املعرفة، طخيضر كاظم محود، من2
  .15، ص 2008 ،والتوزيع، عمان، إثراء للنشر 1حسني عجالن حسن، إسرتاتيجيات اإلدارة املعرفية يف منظمات األعمال، ط3
  .60خيضر كاظم محود، مرجع سابق، ص4
  .8، ص 2007عامل الكتب احلديث، األردن، فليح حسن خلف، اقتصاد املعرفة، 5
  .15حسني عجالن حسن، مرجع سابق، ص  6
  . 113، ص 2009عبد الستار وآخرون، املدخل إلدارة املعرفة، دار املسرية، األردن،  7
  .135، ص 2014 ،عليان، إقتصاد املعلومات، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانرحبي مصطفى 8
رية، الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  9 ت اجلو   .47، ص 2012أكرم سامل اجلانيب، إدارة املعرفة يف بناء الكفا
  والصناعة واخلدمات الزراعة( يعترب قطاع املعرفة القطاع الرابع يلي يف التطور القطاعات التقليدية الثالث.(  

10  Davenport. T. H., & Prusak, L., Working Knowledge: How organizations Manage What They Know, 
Cambridge, M.A: Harvard Business School Press, Boston-USA, 1997. 
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ا متواجدة يف العقل البشري  يث أشار إىل أن، ح»1حقيقي املعرفة مربر اعتقاد «أن املعرفة ضمنية من الصعوبة رؤيتها أل
ومت تشكيلها من اخلربة والتعلم لدى الفرد، وعليه فإنه ال ميكن الكشف عنها وتبادهلا إال من خالل االتصال واحملادثة 

  2:يتحيث ميكن كتابتها يف شكل معادالت على النحو األت، واملشاركة يف تبادل األفكار واخلربا

ت = املعلومات     ،املعىن+ البيا

  ،القدرة على استعمال املعلومات+ املعلومات املختزنة =  املعارف

ت تعكس احلقائق  أنحيث    ،Stockخمزون متثل ، أما املعرفة فهي  FLOW، واملعلومات تعكس التدفقFACTSالبيا

ت واملعلومات واملعرفة: )2-1(الشكل رقم    العالقة بني البيا

 

 

 

 

 

 

 

  .140ص  مرجع سابق، ،رحبي مصطفى عليان، إقتصاد املعلومات :املصدر

ت واملعلومات واملعرفة، حيث تشتق املعرفة من املعلومات كما تشتق ) 2- 1(يبني الشكل رقم  العالقة بني البيا
ت،  ا جمموعة منظمة من البيا ي احلقائق األولية بينما املعلومات ينظر إليها على أ ت  ت، فالبيا املعلومات من البيا

ا املعلومات ذات الداللةأما املعرفة فيتم إدرا  ا التفسري الشخصي للمعلوما كها على أ ت استنادا على كما ميكن إعتبار
نا والقدراتاخلربات واملهارات  ت إىل املعلومات  يتبني، و  مثأن املعرفة متر على املعاجلة اإلنسانية والتكنولوجية من البيا

  .املعارف

  رمية املعرفة.3

رمية املعرفة من  تتتكون  ت، املعلومات، املعرفة وأخريا احلكمة: تتمثل يف أربع مكو تعرف  حيث ،البيا
ا الذكاء الذي يعين قدرة الفرد على التفكري املنطقي، والتعلم، والفهم، والقدرة على االبتكار واكتساب : احلكمة على أ

ي تساعد على فهم الصحيح من اخلطأ، وا حلقيقي من الزائف، وتشمل القدرة على قبول التوجهات اجلديدة، املعرفة، و
استخدام املعرفة املعرب عنها يف مبادئ للوصول إىل قرارات حكيمة، ومتثل احلكمة ذروة اهلرم املعريف مبواجهة أعقد  فهي متثل

  :وتظهر اهلرمية كما يف الشكل األيت 3،البشري لتقطري املعرفة إىل حكمة مصفاةل العمليات اليت ميارسها العق

 

                                                             
1
 Nonaka, I, A dynamic theory of organizational knowledge creation, Organization Science, Volume 5, Issue1, 

1994, P15. 
ات معاصرة يف إلدارة املعرفة، ط  2 دات، اجتا   .214، ص 2014، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2دمحم عواد الز
 .69، ص 2008، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  1رحبي مصطفى عليان، إدارة املعرفة، ط  3

 معرفة ضمنية
وسائل تكنولوجيا  و معلنةأ

املعلومات 
 االتصالو 

توليف أو معاجلة 
 بواسطة احلاسوب

مواد أولية، قوائم، 
 رموز، أرقام، أمساء

ت   البيا

Data 

  املعلومات

Information 
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ت واملعلومات واملعرفة واحلكمة: )3-1(الشكل رقم    رم البيا

  
يم واالسرتاتيجيات: جنم عبود جنم، إدارة املعرفة: املصدر  .45، ص 2008 والتوزيع، عمان،أوراق للنشر ، 2ط ،املفا

ت أن  )3-1(من خالل الشكل رقم  نالحظ لبيا األساسية للهرم  ةاليت تعترب القاعد Dataاهلرم يبدأ يف قاعدته 
من أن تنتقل إىل املستوى  ملية ترتيبها وتبوبيها ومعاجلتهاسواءا كانت من مصادر داخلية أو خارجية، حيث تسمح ع

احلكمة من خالل املعارف حيث تقرتب املعرفة من  الثاين للهرم وتصبح معلومات، مث معرفة معمقة تتمثل يف املعرفة،
ا كالبصرية واحلدس ال ، واليت يف احلكمةمتمثلة  وأخريا نصل إىل املعرفة املتكاملة  الضمنية، ا وحسا ميكن قياسها أو ترميز

ا واليت متكن من حل املشكالت وإختاذ القرارات   .وغري

ت املعرفة: املطلب الثاين   نظر

ا العديد من املفكرين من الفالسفة والعلماء، جند أنه  نظرية املعرفة قدمية قدم التفلسف تم بدراسة املعرفة ونظر إ
م عن طبيعة املعرفة اليت  ب وفقا لتصورا ا، حيث  يكتسبهاحيث انقسم العلماء والباحثون إىل عدة مذا اإلنسان ومصدر

ماء للفصل يف مفهوم نظرية املعرفة بني إطار فلسفي إزدادت أمهية دراسة املعرفة إىل وقتنا احلايل، حيث اجته الفالسفة والعل
ا، وبني املعرفة العلمية  لبحث يف طبيعتها ومصادر   ).االبستمولوجيا( يهتم 

 نظرية املعرفة واالبستمولوجيا  - 

وتعين النظرية أو الدراسة،   Logosوتعين العلم، لوغوس (Episteme) ابستما: بستمولوجيا كلمة مركبة من لفظتنياإل 
ا ونتائجها دراسة إنتقادية  فتكون االبستمولوجيا إذن نظرية العلوم أو فلسفة العلوم أو دراسة مبادئ العلوم وفرضيا

يتوصل إىل إبراز أصلها املنطقي وقيمتها املوضوعية ، الدراسة النقدية للمعرفة العلمية ، فإن االبستمولوجية 
يف التفكري "يتم استيعاب نظرية املعرفة ، و ختتلف عن نظرية املعرفةواإلبستيمولوجية بوصفها الدراسة النقدية للعلم 

ذا  1،"التحليلي والنقدي يف العلوم و   Gilles-Gaston Granger أشار اإلطاريف  أن الغرض من نظرية املعرفة 
متثل دراسة بناء  (Piaget, 1967, p6) إذا كانت االبستومولوجيا كما يعرفها، تسليط الضوء على معىن العمل العلمي

                                                             
1 Berthelot J.-M., L’épistémologie des sciences sociales, Quadrige, PUF, 2012, P 14. 
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تم ي تقع بني االبستومولوجيا و    املعارف الصاحلة، فان املنهجية  ذه املعارف و  بدراسة الطرق اليت تسمح ببناء 
ر االبستومولوجيا ذين املفهومني األساسيني  ،املنطق و بذلك فهي تشكل أحد مظا ناك تفاعل و تناسق بني 

1"العلمية"إلنتاج املعرفة 
  

عملية تكون املعرفة اإلنسانية من حيث طبيعتها وقيمتها  théorie de la connaissanceة املعرفة نظريتعترب 
لواقع، وتربز ا وعالقتها  ذا التناو  وحدود ات إختبارية وعقالنية ومادية ومثالية، فإن موضوع  لبنتيجة  اجتا

ت اليت تقدمها نظرية املعرفة  ،اإلبستيمولوجية ينحصر يف دراسة املعرفة العلمية فقط وعامة ) إطالقية(وإذا كانت اإلجا
ت مطلقة، رخييا، من دون أن تنزع حنو إجا بل ترى   وشاملة، فإن اإلبستيمولوجية تدرس املعرفة العلمية يف وضع حمدد 

ذلك أن التصورات الزائفة عن أمام تطور املعرفة العلمية،  عائقااإلبستيمولوجية يف التعميمات الفلسفية لنظرية املعرفة 
لنظرية املعرفة  اواإلبستيمولوجية ليست استمرار  ،للعلم ايف جمال املعرفة العلمية، وخاصة حني تضع حدود سلبيااملعرفة تؤثر 

لعلم، وجتاوز للتناقض بني نظرية املعرفة والعلم ي تغري كيفي يف النظر إىل عالقة الفلسفة    .يف الفلسفة بل 

لشكوك حول إدعاءات املعرفة املختلفة بكلمات  تم   أخرىتدرس اإلبستمولوجيا أيضا وسائل إنتاج املعرفة،كما 

طرق  أنومع  ،"كيف يتم احلصول على املعرفة؟" "ي املعرفة؟ ما: "حتاول اإلبستمولوجيا أن جتيب عن األسئلةحيث 
ت على حدة ذه النظر ت مرتابطة فإنه ميكن عمليا فحص كل من  ستخدام نظر ذه األسئلة يتم   . اإلجابة عن 

ت خمتلفة تبعا الختالف حقوهلا العلمية ووجهات نظر الباحثني يف جماهلا، درست املعرفة  جند أن حيث وفق نظر
ومراجعات ودراسات بصدد العالقة بني الفكر والعمل، والتفكري  التطورات السابقة يف نظرية املعرفة نقلة نوعية أحدثت

ت واملداخل، مع التأكيد على أن نظرية املعرفة يف منظمة األعمال  ذه الدراسة بعض النظر الفردي واجلماعي، وستتناول 
ا مبنية على االستنباط من احملسوسات واملعلومات، وقد ك ت ي نظرية مادية حمضة وليست غيبية أل ان للمعرفة نظر

نظرية امللكات اليت تفرتض أن العقل البشري مقسم إىل : ومداخل عدة، ففي القرن التاسع عشر ظهرت نظريتان، مها
ي النظرية الرتابطية اليت افرتضت أن  ملكات مثل ملكة التفكري والوجدان واإلرادة، واليت تربز ما يقوم به العقل والثانية 

  2.يكون عقله صفحة بيضاء تسجل فيها اخلربات عن طريق احلواس" سبحانه وتعاىل" اإلنسان عندما خيلقه هللا

ب التنويه فقط،  نظرية املعرفة أيضا درست ت نشري إليها من  من مداخل نفسية واجتماعية وسلوكية ضمن نظر
ي نظرية االتساق املعريف ضمن نظرية التوازن لـ  ت التطابق امل )Heider, 1946(و -Osgood(عريف لـ ونظر

Tannetaum, 1955 ( ونظرية املنطق النفسي لـ)Ableison& Resenbery, 1958(  ونظرية التنافر لـ)Festinger, 

ملعىن الذي تتفاعل مبوجبه املعرفة  )Ausubel(إىل نظرية  كما مت اإلشارة  ،)1957 لتعلم املعرفة واليت تعتمد على التعلم 
الذاكرة تفاعال ديناميكيا جيعل البناء املعريف يتشكل بصورة جديدة خللق بعض احللول للمشكالت اجلديدة مع املختزنة يف 

دة معرفته ملتعلم لز   3.تدفع 

 Complex Adaptive" (Theory CAS" نظرية نظم التكيف املعقدةإىل ) McElroy, 2000:35(أشار  

Systems ( ا ستمرار مع الظروف املتغرية، وتفرتض أ ا وحتاول التكيف فرد ومجاعيا و اليت ترى أن املنظمات تنظم ذا
                                                             

ريخ االطالع املوقف االبستمولوجي واملنهجي للباحث يف علوم التسيري،كيف وملاذا؟ دبلة فاتح 1 -https://revues.univ: ، على املوقع االلكرتوين2018 -17-02، 
ouargla.dz/index.php/number-01-2014/2187-2015-01-06-08-50-   

  .16، ص2005 حبوث ودراسات، مصر، اإلداريةصالح الدين الكبيسي، إدارة املعرفة، املنظمة العربية للتنمية 2
  .نفس املرجع  3

https://revues.univ-
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ا على أن تصبح إبداعية،  ي نظم دائمة لتوليد املعرفة اليت تساعد تقوم بتعديل معرفتها مبا يؤدي إىل التغيري يف السلوك، و
كيفية تكوين املعرفة من خالل التفاعل احلركي بني نوعني من ) Nonaka & Takeuchi, 1995, 59(وفسرت نظرية 

ري ةاملعرفة الضمني سهاب فيما بعد 1،ةوالظا   .واليت سنتطرق إليها 

ت مثل  اليت تفرتض أن العقل البشري مقسم إىل ملكات مثل ملكة  نظرية امللكاتويف القرن التاسع عشر بعض النظر
، اليت افرتضت أن اإلنسان عندما خيلقه النظرية الرتابطيةاليت تربز ما يقوم به العقل، وكذلك التفكري والوجدان واإلدارة، و 

  . يكون عقله صفحة بيضاء تسجل فيها اخلربات عن طريق احلواس) سبحانه وتعاىل(هللا 

ت احلديثة كذلك  ، )Balckler, 1993, 864(واليت أشار إليها  )Activity Theory( نظرية النشاطمن النظر

تمت  تمع، وا ي متيل إىل جتنب االنقسام بني التفكري والعمل واألفراد وا ا إىل علم النفس الروسي و واليت تعود جذور
كتشاف العالقة بني الفعل املادي والعقل واكتشاف الروابط بني الفكر والسلوك وافرتضت أن جذور كل  2،ذه النظرية 

ا بني قيمة االستعمال  التقلبات والصراع يف أنظمة النشاط اليت متتلكها، وقيمة ) Use value(للمعرفة ميكن إجياد
ذه النظرية وأضيف إليها ومسيت بنظرية  اليت  (Exchange value)التبادل تكتسبها وكيفية املوازنة بينهما، وطورت 

ي نظرية يف غاية األمهية الستكشاف العمل املعريف اءات التنظيمية والتعلم  والكفاملنظمات، بوصفها أنظمة النشاط، و
واستفاد أصحاب املدخل االقتصادي من التطورات احلديثة اليت جرت على نظرية املعرفة من خالل دراسة  ،التنظيمي

 .العالقة بني املعرفة والنجاح االقتصادي، وكيف أن املعرفة املتخصصة أصبحت ضرورة ملحة لنجاح األعمال

  خصائصها وأمهيتهااملعرفة واع أن. املطلب الثالث

  وخصائصها أنواع املعرفة .أوال

  :يلي فيما وتصنيفات املعرفة حسب الباحثني ونذكر أمهها مصادراختلفت وتعددت 

ااملعرفة  أنواع .1   وتصنيفا

ا، وآلية املشاركة فيها وتبادهلا والغاية من  ختالف مصادر تطبيقها يتحدد مصدر نوع املعرفة، وختتلف أنواعها 
كمان  يقدم ، حيثوتبادهلا يللمعرفة  تصنيفا  (T.Backman)توم    3 :إىل أربعة أنواع 

 املعرفة الصرحيةExplicit Knowledge  )زة وقابلة  ):وثيقة، حاسوب قة يف مصادر املعرفة للوصول، موثمعرفة جا
 .الرمسية

  املعرفة الضمنيةImplicit Knowledge )قابلة للوصول من خالل ): العقل اإلنساين، املنظمة أو التنظيم
 .تنقل وتبلغ وبعدئذاالستعالم واملناقشة لكنها معرفة غري رمسية جيب أن توضع 

  قابلة للتوصل بشكل غري مباشر فقط ويتم ذلك بصعوبة من خالل  ):العقل اإلنساين، التنظيم(املعرفة الكاملة
 .ومالحظة السلوكأساليب االستنباط املعريف 

                                                             
  .16، مرجع سابق، ص صالح الدين الكبيسي 1

  .18 17ص ص  نفس املرجع،2 
   .84رحبي مصطفى العليان، إدارة املعرفة، مرجع سابق، ص  3
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 هولة ي املعرفة ):العقل اإلنساين، التنظيم(  Unknown knowledge املعرفة ا املبتكرة أو املكتشفة من خالل  و
  .التجريبو النشاط، املناقشة، البحث 

  1:يلي تصنيفا آخر للمعرفة يف املنظمات القائمة على املعرفة فيما  (M.H,Sack)يقدم ميثيل زاككما 

 رية ذا النوع من املعرفة ال: املعرفة اجلو  ي النوع أو النطاق األدىن من املعرفة الذي يكون مطلو يف الصناعة، و

ا كقيمة دخول  يضمن للمنظمة قابلية بقاء تنافسية طويلة األمد، لصناعة لتقوم بدور ي املعرفة األساسية اخلاصة  و
 .إليها

 أن املنظمة متتلك بشكل  فمع طاق الذي جيعل املنظمة تتمتع بقابلية بقاء تنافسية،ي النوع أو الن :املعرفة املتقدمة
ا ختتلف عن املنافسني يف االعتماد  عام املستوى نفسه، والنطاق واجلودة من املعرفة اليت ميتلكها املنافسون، إال أ

ذا التميز ا يف التميز يف معرفتها لكسب ميزة تنافسية من   .على قدر

 ي املعرفة اليت متكن املنظمة : املعرفة االبتكارية  .من التميز وتعزيز تنافسيتها واستمراريتهاو

 :املعرفة ميكن أن تتضمن أنواعا وأشكاال جديدة من بينها

لثانية املعرفة اليت هلا صلة مب: املعرفة العلمية واملعرفة العملية - اشرة وتعين األوىل املعرفة الفكرية أو النظرية ويقصد 
لتطبيق، وقد تكون معرفة علمية وعملية يف آن واحد أي جتمع بني املعرفة يف جانبها النظري وبني املعرفة يف جانبها 

 .التطبيقي أي العملي

ي املعرفة الشاملة جلوانب وجماالت عديدة، أما املعرفة املتخصصة  :املعرفة العامة واملعرفة املتخصصة - املعرفة العامة 
 .اليت تركز على جمال أو جانب معني دون غريه أو جماالت وجوانب معينة حمدودةي املعرفة 

ملنظمة أو اجلهة : املعرفة الفردية واملعرفة املنظمية - لفرد، أما املعرفة املنظمية فرتتبط  ترتبط املعرفة الفردية وتتحقق 
و األمر الذي جيعل من املعرفة أن  ذه املعرفة، و تكون منظمة عندما تتوىل منظمات تنظيم عملية اليت تتوفر لديها 

ا، وميكن أن تكون غري منظمة وترتك لتحقق بشكل غري منظم  2.توليد

  :تطرق العديد من الباحثني إىل عدة تصنيفات نذكر منها فقد تصنيفات املعرفةخيص  أما فيما

 كا )Nonaka( تصنيف نو
    حيث يوضحNonaka   3:كاأليتنوعني أساسيني من املعرفة  

ي اليت تتعلق مبا يكمن يف نفس الفرد من معارف فنية، سلوكية، إدراكية، واليت ال يسهل تقامسها  :املعرفة الضمنية
ناك أفراد متميزين ميلكون معرفة ضمنية يف عقوهلم،  ،مع اآلخرين أو نقلها إليهم بسهولة نا ميكن القول أن  ومن 

                                                             
   .45، صمرجع سابق ،إدارة الالملموسات إدارة مااليقاسجنم عبود جنم،  1
يم واالسرتاتيجيات، : جنم عبود جنم، إدارة املعرفة 2  .26ص  مرجع سابق،املفا
   كا ولد ت املتحدة، حيث  حصل على 1958، ويف عام 1935عام  Ikujiro Nonakaنو ن، مث انتقل إىل الوال البكالور يف العلوم السياسية من جامعة واسيدا يف اليا

  .، من جامعة كاليفورنيا1972حصل على الدكتوراه يف إدارة األعمال يف عام 
3 Nonaka I, A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, Article cité, P 16. 
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ا التنافسية، إذا فعاليتها وأن حتقق أداء متموتستطيع املنظمة أن تزيد من  ستطاعت أن تضم أ من ايز وتعزز ميز
   1،ؤالء األفراد إىل طاقمها عندما تكون املعرفة الضمنية هلؤالء األفراد تتعلق بطبيعة أعمال املنظمة

قابلة لالنتقال بلغة إىل معرفة  يشري مصطلح املعرفة الصرحيةأن  (Nonaka, 1994)أكد  حيث واملعرفة الصرحية
  2.رمسية ومنهجية

  تصنيف ميشيلMPolany:
3

  

ي يف حقيقة األمر توجد داخل عقل وقلب كل فرد: املعرفة الضمنية - ملهارات واليت  واليت من غري السهولة  ،تتعلق 
ي معرفة غري املرمزة  ،وقد تكون معرفة فنية أو إدراكية نقلها أو حتويلها لآلخرين عليه خنلص إىل أن املعرفة الضمنية و

 .وغري املكتوبة تتعلق مبهارات داخل عقل وقلب كل فرد واليت ليس من السهولة نقلها أو حتويلها لآلخرين

رية فة رلمعا - ملعلومات املوجودة واملخزونة يف أرشيف املنظمة ومنه: )الصرحية(الظا رية  ا   تتعلق املعلومات الظا
لسياسات، واإلجراءات، واملستندات، معايري العمليات والتشغيل، ويف الغالب ميكن لألفراد  كالكتيبات املتعلقة 

  قدداخل املنظمة الوصول إليها واستخدامها وميكن تقامسها مع مجيع األفراد من خالل الندوات واللقاءات والكتب و 

رة( الصرحيةأن املعرفة  إىل (Romer, 1995) أشار لتايل  )الظا اما يف عمل املنظمات احلديثة، و تلعب دورا 
اما من عوامل اإلنتاج يف اقتصاد املعرفة   4.أصبحت تعترب عامال 

ويف ذلك إشارة  5، »إننا نعرف أكثر مما ميكن أن نقول «: من املعرفة عندما قال نوعنيبني  )M. Polanyi( ميز
لطبع لصعوبة وضع املعرفة الضمنية يف كلمات منطوقة ذا القول إشارة صرحية إىل أن عملية وضع املعرفة  6،صرحية  ويف 

و ماعمل الضمنية يف عبارات واضحة لالستفادة منها تسعى لتحويل املعرفة الضمنية إىل  جيعل جل املنظمات ية صعبة، و
ستخدام أساليب متعددة قصد االستفادة من املعرفة واخلربات الكامنة يف عقول األفراد العاملني فيها  ،معرفة صرحية 

ا متواجدة يف العقل البشري ومت تشكيلها من اخلربة  من الصعبضمنية العلى أن املعرفة  (Nonaka)ويؤكد  رؤيتها أل
وعليه فإنه ال ميكن الكشف عنها وتبادهلا إال من خالل االتصال واحملادثة واملشاركة يف تبادل األفكار  ،والتعلم لدى الفرد

  . واخلربات

  

  

                                                             
1  Wiig Karl, Knowledge Management Foundations Knowledge Management Foundations: Thinking about 
Thinking: How People and Organizations Create, Represent, and Use Knowledge, Arlington: Schema Press, 
2003, P 11 .  
2
 Nonaka I, Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, Article cité, P16. 

  .14، ص 2010، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، 1عصام نور الدين، إدارة املعرفة وتكنولوجيا احلديثة، ط  3
4  Paul Romer, Beyond the Knowledge Worker, World Link, January/February, 1995, PP 56-60 available on: 
http://www.compilerpress.ca/Competitiveness/Anno/Anno%20Romer%20Beyond%20the%20Knowledge%20W
orker%201995.htm 

رة،   5   .28، ص 2007سر الصاوي، إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات، دار السحاب للنشر والتوزيع، القا
ت والتقنيات واحللول، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان،  خضر مصباح إمساعيل طيطي،  6   .43، ص 2010إدارة املعرفة التحد

http://www.compilerpress.ca/Competitiveness/Anno/Anno%20Romer%20Beyond%20the%20Knowledge%20W
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ت املعرفة الضمنية): 4-1(الشكل رقم    مكو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رة، 5املعرفة مدخل رأس املال الفكري، طإدارة ممدوح عبد العزيز الرفاعي، : املصدر   .129، ص 2013، ماس للطباعة، القا

ت كل من املعرفة الضمنية واليت تتكون) 4-1(بني الشكل رقم ي املعرفة التكنولوجية، و املعرفة التنظيمية  من مكو
ذا ما أكد عليه كل من ت «ن (Nonaka, Takeuchi, 1990) و عليا من اخلربات  املعرفة الضمنية تشمل مستو

  :يوجد نوعني من املعرفة الضمنية حسب وجهة نظر ممدوح عبد العزيز الرفاعي أنهحيث  1،»واملهارات

يم، طرق، نظم إجرائية وأدوات(املنظمية واليت تشري إىل القوالب االجتماعية  :املعرفة التنظيمية - وتشارك من ) مفا
 .اإلدارة العليايث تقع على مستوى خالل ثقافة املنظمة، ح

ملعدات واآلالت،  :املعرفة التكنولوجية - ا املعرفة الفنية، واألساليب احلقائق الفنية والعمليات حيث تتعلق  يقصد 
  .  تقع على مستوى اإلدارة التشغيليةوغالبا ما 

ام للمنظمات: خصائص املعرفة. 2 أن ) Bollinger & Smith(كل من  أشار ، حيثتعترب املعرفة مورد إسرتاتيجي 
  2 :يلي تتجسد فيما املعرفة متتلك خصائص املورد اإلسرتاتيجي

كل شخص يف املنظمة يعتمد على قاعدة معرفة شخصية يف تفسري املعلومات، كما أن التفسري واالستيعاب : فريدة -
ري موعة، حيث تعتمد املعرفة على  خ املنظمة املتعلق اجلماعي للمعرفة يعتمد على تعاضد جهود كل األشخاص يف ا

 .لتجارب الذاتية واخلربات املرتاكمة، لذا فمن الصعوبة وجود منظمات متماثلة يف التفكري

                                                             
1 Nonaka, I & Takeuchi H, The Knowledge creating company: How Japanese companies create the dyanamics of 
innovation, Oxford University, New York, 1995. 
2  Ahmed Obaide, A model for a successful implementation of knowledge management in engineering 
organizations, School of Construction and Property Management, University of Salford, Salford, United 
Kingdom, 2004, P P 30- 31. 
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، حيث تعتمد على معارف )معرفة كيف، معرفة ماذا، معرفة ملاذا( األفرادحيث متثل املعرفة جمموع معارف : درة -
ا يف تعاملها مع املشكال األفراد وفهم األمور، حيث  تاحلاليني والسابقني، فلكل منظمة معرفتها اخلاصة اليت متيز

درة  . تتكون من خالل اخلربة وتراكمها من جيل إىل جيل فهي 

، )اخلدماتيف العمليات املنتجات، التكنولوجيات، (تعترب املعارف اجلديدة نتيجة التحسني يف املنظمات  :ةقيم ذات -
 .ساعد املنظمة يف خلق القيمة واحلصول على ميزة إسرتاتيجيةيتوليد معرفة جديدة أن  حيث

تميزة صعبة املكفاءة ال وعليه فإنأو استنساخه،  هميكن إحالل تعاضد مجاعات معينة الإن  :غري قابلة لإلحالل -
م املمي ميكن نقله  زة وتداؤب فرق العمل، حيث الاإلحالل، حيث تكمن أمهية املعرفة يف رؤوس اخلرباء وعالقا

ا   1: لآلخرين بسهولة، حيث تتميز املعرفة أيضا 

ستمرار -  لتجربة، وحتصل نتيجة تعلمهم   ،تصاغ يف عقول األفراد 

تمعات بواسطة اخلربات املتبادلة -   ،مشرتكة بني الفئات وا

من املعرفة العامة واملعرفة اخلصوصية، كما أن كل تنقل ضمنيا أو بشكل صريح، ولكل فرد أو جمتمع ميتلك مقدار  - 
ا  اجلدول رقم  حيث يبني ،املهارة تتضمن معرفة ذات خصوصية مرتبطة 

 :خصائص كل من املعارف الضمنية والصرحية(1-1)  

 خصائص املعرفة الضمنية والصرحية): 1- 1(اجلدول رقم 

ر، إدارة املعرفة، ط: املصدر يم الظا   .41، ص2009عمان،  ،للنشر والتوزيع ، علم الكتب احلديث1نعيم إبرا

ا حيث تتعلق املعرفة إ، ومكان خصائص املعرفة الضمنية والصرحية) 1-1(اجلدول  نالحظ من خالل جياد
يكل املنظمة،  لفرد، يف حني أن املعرفة الصرحية تتعلق  ن املعرفة مصدر لتحقيق التنافسية وخلق وعليه خنلص الضمنية 

ا بني األ ين طرقبلى املنظمات إلدارة املعرفة تالقيمة، وع ا واكتسا   .فراد يف الوقت واملكان املناسبنيوآليات تسهل نشر

                                                             
يم واالسرتاتيجيات: إدارة املعرفةجنم عبود جنم،   1   . 100مرجع سابق، ص  املفا

ا  اخلصائص  النوع   أين ميكن إجياد

املعرفة 
  الصرحية

  

 رمسية؛ -
 نظامية ؛ -
لطرق املرمزة، واملبادئ؛ -  ميكن التعبري عنها كميا، و
  . قابلة للنقل والتعليم -

أشكال امللكية الفكرية احملمية  -
 قانونيا؛

 براءات االخرتاع؛ -
 حقوق النشر؛ -
 األسرار التجارية؛ -
 التصميمات التجارية؛ -
ا -   .منتجات املنظمة وخدما

  املعرفة 

  الضمنية 

 غري رمسية؛ -
لطرق النوعية احلدسية؛يعرب  -  عنها 

 غري قابلة للنقل والتعليم بسهولة؛ -

ملهارات  ، know How Skillsأي تتعلق املعرفة الضمنية 
اليت توجد يف حقيقة األمر داخل عقل كل فرد، وليس من 

ن الفرد يكتسبها من السهل نقلها وحتويلها إىل اآلخرين أل
  . تراكم اخلرباتو  خالل العمل 

األفراد والفرق داخل عمل  -
  .املنظمة
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ا أمهية املعرفة . يان    ودورة حيا

تعتمد املنظمات بشكل أساسي على املعلومات واملعرفة من أجل خدمة عمالئها وضبط أوضاعها يف السوق 
وإذا كانت أنظمة املعلومات وبرامج اخلدمات اإللكرتونية متثل ، إلضافة إىل التكامل بفعالية وكفاءة مع حميطها اخلارجي

  .املعلومات واملعرفة الدماء اليت جتري يف تلك الشرايني فإنشرايني وعروق جمتمع املعرفة 

اأمهية املعرفة . 1   ودورة حيا

 ذكر :أمهية املعرفة 1.1
Alfred Marshall املعرفة أن رأس املال، و املعرفة متثل جزءا كبريا من   «أن 1890 عام يف

ن العامل صار يتعامل مع صناعات معرفية إىل أ  Peter F Drucker أشاركما   ، »1ي احملرك األساسي لعملية اإلنتاج
تت املعرفة املكون الرئيسي للنظام  ا، إىل حد  ا األولية والعقل البشري أدا ت موارد ا، والبيا تكون األفكار منتجا

ا، فإننا « كما أكد أنه،واالجتماعياالقتصادي  لفعل كيفية القيام  إذا قمنا بتطبيق املعرفة على املهام اليت نعرف 
املعرفة فقط تسمح لنا  ،"االبتكار"إذا قمنا بتطبيق املعرفة على مهام جديدة وخمتلفة  فإننا نسميها  "اإلنتاجية"نسميها 

ذين اهلدفني من النمو االقتصادي يعزى إىل منو معارف جديدة، % 34أن  Robert Solowحيث أشار  ،»2 بتحقيق 
تج االستثمار يف رأس املال البشري من خالل التعليم، وبناء عليه فإن  16%إضافة إىل أن  و  من النمو االقتصادي 

   3.من النمو االقتصادي مبين على املعرفة% 50

تظهر أمهية  و االقتصاد القائم على املعرفة،نتاج حناإلاقتصاد يعتمد على االنتقال من و  يف ظل تغريات بيئة األعمال
ملعارف كمدخل  تمام  من بني األوائل الذين ركزوا على حقيقة   Drucker يعتربو  4،جناح املنظماتاألفراد و  لتنميةاال

ي كون ا املعارف العامل األساسي واحلقيقي أن التحكم يف   Druckerرأس املال احلقيقي للمنظمة، حيث يعترب ملعرفة 
دة اإلنتاجية العمل املعريف، وعليه و ز  ستمراريتها يف ظلإو  املنظمات بقاء إن لتنافسية املنظمات، واألكثر األمهية 

ذه املعرفة من  تنميةتاج إىل حياملنافسة  ونقلها بنجاح إىل أفراد آخرين  الذين لديهم خربة األفراداسرتاتيجيات اإلبقاء على 
ا أمهية املعرفة يف كما تكمن 5،يف املنظمة   :أ

ن واحد كما أن قوة املعرفة آقوة وثروة يف املعرفة تعترب و نظمات واألفراد، املحتسني تنافسية و مورد اسرتاتيجي مهم لبناء  - 
ا املورد األكثر أمهية يف ظل ثروة  عتبار يت أمهيتها ملنظمات األعمال ليس يف ي اليت متيز عصر  املعلومات، و

ا وإمنا فيما تضيفه من قيمة للمنظمات وملا هلا دور يف حتول املنظمة إىل االقتصاد املعتمد على املعرفة  6.املعرفة حبد ذا

                                                             
   الفريد مارشال Marshall Alfred )1841- 1924 (م علماء 1924يوليو  13يف لندن، تويف  1842 جويلية 26قتصادي إجنليزي، ولد يف ا ، يعترب  من أ

  االقتصاد يف عصره من مؤسسني االقتصاد احلديث
1
 Alfred Marshall, Principles of Economics, (8th ed.), Liberty Fund, Inc, Macmillan and Co, London, 1890, P 84. 

2 Peter F.Drucke, Managing for the future  Routledge , New York, 1993, P23. 
دات 3   .238، ص ، مرجع سابقدمحم عواد الز

4 Junghwan Kim & al, The Cognitive Selection Framework For Knowledge Acquisition Strategies In Virtual 
Communities, International Journal of Information Management 31, 2011, P 111. 
5 Calo Thomas J, Talent Management In The Era of The Aging Workforce: The critical role of knowledge 
transfer, Public Personnel Management, Volume 37, Issue 4, United States, Winter 2008, PP 403- 416.  

  .31عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، ص  6
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أبدا من مشكلة عاين ت خيضع لقانون تناقص الغلة وال تعترب املعرفة أداة خللق القيمة املضافة، واملورد الوحيد الذي ال - 
الستخدامحيث ختتلف  ،الندرة  1.عن املوارد الطبيعية اليت تنفذ 

 :                                                دورة حياة املعرفة والعوامل املؤثرة فيها .2.1

تمعات  وعليه ال ،توجد مناذج متعددة لدورة حياة املعرفة  تتغريحيث يوجد منوذج واحد يتناسب مع مجيع املنظمات أو ا

  .دورة حياة املعرفة من منظمة إىل أخرى

  دورة حياة املعرفة: )5-1( الشكل رقم

  
Source : Jean-Yves Bück, le management des connaissances: mettre en œuvre un projet de 
knowledge management, édition d’organisation, Paris, 2000, P 20. 

ستغالل وصوال نضج  واال ،جتريب ،حبث أن املعرفة متر مبراحل خمتلفة من )5-1( نالحظ من خالل الشكل رقم 
املنتوج، ميكن أن تتالشى إذا مل حنسن إدارته، كما  ها مثل دورة حياةمثل املعرفة دورة حياة أنحيث ، زوال للمعرفةإىل 

ميكن أن تنمو إذا وجدت إدارة وحتكم سليم، فأول مرحلة فيها ختص البحث الذي يكون مصدره عادة مشكلة تسعى 
يت مرحلة جتريب املعرفة املتحصل عليها الختبار فعاليتها، فإن كانت النتائج اجيابية فهذا يعين املنظمة أن املعرفة  حللها، مث 

ي املرحلة احلرجة يف دورة حياة املعرفة، حيث جيب إثرائها مبا  للمنظمةوصلت إىل مرحلة النضج، وميكن  استغالهلا، و
الستفادة من خاصية الرتاكم املعريف اليت جتعل حجم النمو يرتفع من مرحلة ا  أخرى، أين تظهر أمهية  إىل يضمن منو

وية املعرفة احلامسة، سواءا الصرحية أو الضمنية الضرورية يف القرارات واإلجراءات األساسية املكونة  الرمسلة يف حتديد 
ا، وصفها وجعلها يف خرائط مع تقدير قيمتها االقتصادية ودرجات أولويتها، أما املنظمةلصلب نشاط  ، عن طريق حتديد

ا بني األفراد إذا كانت ضمنية، وكذلك وضع احملافظة على املعرفة فتقضي منذجتها يف حالة وضوحها، أو تشجيع انتقاهل
لتغذية الرجعية للخربات واملعارف اخلارجية، فهي تدمج  لشكل الذي يضمن استغالهلا وجيعلها قابلة للتحيني  تقييم هلا 

                                                             
  .32عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، ص   1
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لذكاء االقتصادي ما ا وعليه خنلص أن املعرفة حتتل د 1،يسمى  عتبار اما  ، لمنظماتمورد اسرتاتيجي لورا اسرتاتيجيا 
ا واحملافظة عليها   . الثروةيمة و القتعترب املعرفة أساس خلق حيث وتظهر أمهية جتديد

                                                                               مصادر املعرفة. 2

نه Saffady عرف          ، وأكد على أن الذكاء 2 » املعرفةذلك املصدر الذي حيوي أو جيمع «  :مصدر املعرفة 

م مصادر  حيث جند أن ،أشار أرسطو إىل احلس كمصدر للمعرفة اوقدمي ،والتعلم واخلربة أمور حتدد حدود املعرفة لألفراد أ
 3:املعرفة تقسم إىل قسمني

ي تلك املصادر اليت تظهر يف بيئة  :املصادر اخلارجية -  ، املنظماتتتوقف على نوع العالقة مع و  احمليطة املنظمةو
ذه العالقات إىل تعلم كثري من املهارات واخلربات، والتقليد  وتشمل العالقات املتبادلة فيما بني املنظمات، إذ تؤدي 

ئن ،كاملنافسني( والتعلم من األطراف اخلارجية ارجية والتفاعل مع البيئة اخل) ...الناشرين، اخل ،املستفيدين، املوردين ،الز
م املصادر اخلارجية للمعرفة مراكز البحث العلميو امعات كما تعترب اجل   4،على حنو عام   . من أ

ا على  املنظمةتتمثل املصادر الداخلية يف خربات أفراد  :الداخليةاملصادر   -  املرتاكمة حول خمتلف املوضوعات وقدر
ا والتكنولوجيا املعتمدة، ومن األمثلة على املصادر الداخليةككل واملنظمة  االستفادة من تعلم األفراد واجلماعات  : وعمليا

اإلسرتاتيجية واملؤمترات الداخلية، املكتبات االلكرتونية، التعلم الصفي، احلوار، العمليات الداخلية لألفراد عرب الذكاء 
لعمل أو البحوث وبراءات االخرت    .اع الداخليةوالعقل واخلربة واملهارة، أو من خالل التعلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ان اجلديد إلدارة : بلقوم فريد، إنتاج ومشاركة املعرفة يف املؤسسة  1 ران، أطروحة مقدمة لنيل  9001املوارد البشرية دراسة حالة املؤسسات احلاصلة على شهادة اإليزو الر لوالية و

 .48، ص 2013-2012شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، 
2  Saffady.W, Knowledge Management: A Manager's Briefing, ARMA International, Prairie Village, KS, 
Overland Park, Kansas, 1998. 

ات البحثية يف إدارة املعرف  3 ريخ االطالع عصام عبيد، عرض االجتا   :  على املوقع 2016 -09-29: ة، 

https://www.linkedin.com/pulse/7173046841392652993 
 .142، ص مرجع سابقرحبي مصطفى العليان، اقتصاد املعلومات،   4

https://www.linkedin.com/pulse/7173046841392652993
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  نشأة وتطور إدارة املعرفة: املبحث الثاين

ا مصدر  املعرفةحنو لماء والباحثني إن التوجه املعاصر من قبل الع ا أصبحت العنصر الرئيسي خلق القيمةعتبار ، وأ
ذا ما نتج ،من بني عناصر اإلنتاج تمام املتزايد و و ما انب آخر من املعرفة جل عنه اال ا،و حيث أن  يتعلق بكيفية إدار

مل تكن معروفة إال  يستوى التطبيقاملمشكلة إدارة املعرفة على املستوى النظري كانت معروفة على مدى عقود، لكن على 
ني، حيث تعددت مداخل إدارة املعرفة ويرجع ذلك لسببني، السبب األول أن ميدان إدارة املعرفة واسع جدا، بضع سن

االت اليت يشملها ا والتغرياتاملوضوع  فعاليةوالسبب الثاين  دف من خاللوالعمليات اليت يغطيهالسريعة يف ا  ، وعليه 

دافها،رة املعرفة وأمهيتها و مفهوم إدا ذا املبحث إىل التعرف على نشأة وتطور ا وشروط تطبيقها وكذلك أ   .أبعد

اإدارة املعرفة  نشأة: املطلب األول   وتطور

  نشاة إدارة املعرفة. أوال

ساليب خمتلفة حيث يعترب مفهوم املعرفة ليس جديدا، إال   نه مت تناوله من منظور آخر أمنذ القدم تستخدم املعرفة و
دة حجم و ، لرتاكم املعريف والتغرياتوا يف ظل العوملةو الستخدام،  موجود فكري يبتكر وميتلك ويزيد املعرفة عتبار ز

دارة املعرفة يف أواخر القرن العشرين من قبل املنظمات التجارة العاملية وحدة املنافسة تمام  بسبب ما شهده  ،تزايد اال
والذي يقاس بقيمة حيث تغريت املوازين وأصبح مفهوم آخر للقوة العامل من تغريات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة، 

ا  ا مثلها دول، حيث تلك الالبشرية اليت حتويها معارف عناصر ذا ما يستدعي أمهية إدار تعترب املعرفة من املوارد املهمة و
قي املوارد    .احلاجة إلدارة املعرفة تظهر، وهلذا األخرىمثل 

تمعات  املنظمات ىزما علكان ل توا تمام مبعارفها ملواجهة التحد أصبحت املعرفة مصدرا للقوة ، حيث اال
داف املنظمات بفعالية، أإجياد آليات إلدارة املعرفة وتنميتها من أمهية  خلق القيمة، مما يفرضو  ويف عام جل حتقيق أ

املعرفة ”إىل عبارته الشهرية  Edward Freigenbaumيف املؤمتر األمريكي األول للذكاء االصطناعي أشار  1980
ندسة املعرفة  1،“قوة تماما  و  Knowledge Engineeringومنذ ذلك الوقت ولد حقل معريف جديد أطلق عليه  لقي ا

 Donald(و  )Peter Drucker( إدارة املعرفةت نشأمن بني علماء اإلدارة املسامهني يف و  من قبل اإلداريني،كبريا 

Marchand(،  فقد أكدDrucker  على األمهية املتزايدة للمعلومة واملعرفة كموارد تنظيمية يف املنظمة، وتعود بداية ظهور
 Donald Marchandمفهوم إدارة املعرفة إىل 

  ا املرحلة عتبار النهائية من يف بداية الثمانينات من القرن املاضي 
أول من استخدم مصطلح إدارة املعرفة يف بداية  Donald Marchandويعد ، الفرضيات املتعلقة بتطور نظم املعلومات

، إدارة املعرفةيف ظهور  لفضل مجيعا مثانينات القرن املاضي مث توالت أمساء الرواد األوائل إلدارة املعرفة الذين يعود هلم ا
بعملها متيزت واليت  )كمعامل بكمان والبنك الدويل(منظمات  من بينهامنظمات إدارة املعرفة و ذلك تبنت تواز مع 

                                                             
1 Leonard-Barton, D. Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Innovation. Boston: 
Harvard Business School Press, USA, 1995, P 15. 

  Donald Marchand : 100كتا و  30عاما على إدارة املعلومات وإدارة املعرفة، نشر مايفوق  30كاتب وأستاذ أمريكي جبامعة كاليفورنيا، ركزت معظم أحباثه على مدار 

ي األوىل من نوعها متخصصة يف القياسات اإلحصائية املتعلقة بفعالية استخدام برامج إدارة املعرفة يف املؤسسات ، أنشأ مؤسسة يف "إدارة املعلومات" مقال عن  سويسرا و
  .1924االقتصادية، تويف سنة 
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ا، ومن أمهها  سامهتاملبدع يف حقل إدارة املعرفة، كما  ام يف نشوء إدارة املعرفة وتطبيقا نية بدور  املنظمات اليا
ا عام   Nonakaدراسة دارة  املنظماتحول  1991األوىل اليت نشر تمام الواسع  اخلالقة للمعرفة كانت االنطالقة لإل

    .املعرفة اجلديدة وحتويلها إىل تكنولوجيا ومنتجات جديدة

 ،األمريكية بتطبيقها Hewlet Packard ، عندما قامت منظمة1985عام  إدارة املعرفة إىل ةنشأ يرجع البعض
ا علي األعمال، حىت أن ثري دارة املعرفة و ذه الفرتة مل يقتنع الكثريون  أكرب  Wall Street وول سرتيت ولكن يف 

ا  تم  دئ األمر، خاصة حماوالت حتديد قيمة نقدية للمعرفة، وإن كان قد ا ل إدارة املعرفة يف  سوق مال يف العامل جتا
نظم الذكاء الصناعي واخلربة، مقدمة  علىتطويرا لنظم إدارة املعرفة اليت تعتمد كما شهدت الثمانينيات أيضا ،  بعد ذلك

ندسة املعرفة، والنظم القائمة علي املعرفة، ولتقدمي أساس تكنولوجي إلدارة  يم مثل اكتساب أو استحواذ املعرفة، و لنا مفا
ت املتحدة األمريكية كما   ،1989مبادرة إلدارة أصول املعرفة يف عام  املعرفة، فقد بدأت جمموعة من املنظمات يف الوال

ت مثل املنشورات العلمية واألحباث بدأت  ، وعلوم التنظيم Sloan Management Reviewعن إدارة املعرفة يف دور
Organization Scienceارفارد لألعمال ا  Harvard Business Review، ودورية  ، بدأ 1990ومبجئ عام  ،وغري

سيس برامج إدارة املعرفةعدد من  ن يف  ت املتحدة األمريكية، وأور واليا حيث مت إصدار الكتابني  ،املنظمات يف الوال
ال رد   (Nonaka & Takeuchi,1995)من قبل  يف ا ، وجمموعة كبرية  (Leonard-Barton,1995)رتون  –وليو

ذه الفرتة تأخرى من املؤلفا    .يف 

تمع  Peter Druckerيف ظل التطورات والتغريات التكنولوجية واملعرفية أكد  أن القوة املهيمنة يف االقتصاد ويف ا
ناك جيشا من العمال ذوي املعرفة سيكونون األوائل من بني املاليني من عمال الوطن وقادته الذين  ستكون املعرفة وأن 

 1،سلع واخلدمات أثناء انتقال العامل من اقتصاد دويل إىل اقتصاد عاملييشكلون قوة رئيسية يف خلق طلب جديد على ال

ن املنظمات ستتكون من صناع املعرفة  تكون قائمة على املعرفةس عمالاألن  كما تنبأ  Knowledge Workersو

ئنهممعارف زمالئهم و و  معارفهممن خالل  وأعماهلم الذين يوجهون آدائهم  .ز

  املعرفة إدارة تطور .نيا

يف السبعينات، واريك كارل   Peter Druckerخالل تفكري األكادمييني ورواد مثل  منتطورت إدارة املعرفة 
Karl-Erik وكارل سفييب Sveiby  Karlتقل أمهية  أواخر الثمانينات الذي أكد على األصول الغري امللموسة واليت ال يف

منتصف  يفو ، على أمهية إدارة املعرفةTakeuchi و  Nonaka كل من   بداية  التسعينات أكديف ،عن األصول امللموسة
رت مبادرات إدارة املعرفة بفضل االنرتنت، حيث بدأت شبكة إدارة املعرفة يف أور واليت أنشئت يف عام  التسعينيات إزد

كما   ،1994عام يف  األوربية على شبكة االنرتنت املنظماتيف نشر نتائج عن استفتاء حول إدارة املعرفة بني  1989
حتت رعاية  1994مؤمتر إلدارة املعرفة سنة  لأو حيث كان ، تزايدت الندوات واملؤمترات اليت عقدت عن إدارة املعرفة

                                                             
ض،   1 تلر بيرت دركر، ترمجة أبو جيب، مكتبة العكيبان، الر   .106، ص 2004روبرت 
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Ernst ans Young   حتت رعاية 1995 سنةومؤمتر أخر  1،كان له دور كبري يف انتشار مفهوم إدارة املعرفة، حيث  

Andersen Arthur   ثري كبري يف انتشار مفهوم إدارة املعرفةحيث  املركز األمريكي للجودة و   .كان له 

و أن إدارة املعرفة أصبحت من املوضوعات األكثر فعالية يف اإلنتاج  إن ما مييز النصف األخري من التسعينيات 
تمام به يتزايد بعد أن تبنت العديد من املنظمات مفهوم إدارة املعرفة تطورت ، و الفكري يف جمال اإلدارة، كما أخذ اال

حيث أن إدارة املعرفة ولدت داخل الصناعة ومل تولد  2اكيونية،جنلوس، يف البلدان األ1994بتداءا من سنة إإدارة املعرفة 
  .داخل األكادمييات وال املنظمات املعرفية، واليت تعد أعظم عملية إسرتاتيجية متميزة تطورت خالل العشرين سنة املاضية

ي مرحلة  مما سبق نالحظ أن الفرتة املمتدة من بداية الثمانينات إىل منتصف التسعينيات من القرن املاضي 
ي يف منتصف التسعينيات، واليت نسميها  ت احلقيقية إلدارة املعرفة مبفهومها احلديث  تمام والتوجه، إال إن البدا اال

 األمريكية، ويف تطبيق HPمج الناجحة ملبادرة إدارة املعرفة يف شركة مرحلة النضوج واالعرتاف، وحتديدا بعد تنفيذ الربا

لوصول إىل مقاييس  " بكمان وو" للتأمني، وملختربات Skandia منظمة ون  دارة املعرفة مر وإن املزيد من االعرتاف 
زيتها  على ما املنظمةحيث يعتمد متيز  3،أكثر دقة لقياس نتائج تطبيقها تعرفه، وكيف تطبق ما تعرفه بفاعلية، ومدى جا

و وضعها موضع التنفيذالكتساب املعارف وإستخدامها، حيث أن    .احلداثة يف إدارة املعرفة 

تمام  ذه الفرتةدارة املعرفة حول العا لقد تزايد اال م يف   عاملذي نشر ا  Tom Stewartمل ولعل من أبرز

يف  املنظمات، كما بدأت عددا من "Fortune Magazine" املنشور يف جملة " Barinpower" مقال بعنوان 1991
ن بتأسيس برامج وأنشطة إدارة املعرفة مثل مشروع  ت املتحدة األمريكية وأرو واليا مث  ، Sakandiaالتأمني منظمةالوال

ني 1995عام  شهد  The Knowldge "بعنوان  Hirotaka Takeuchi و   Ikujiro Nonaka نينشر كتاب لليا

Creating Company" نية يف خلق املعرفة وتوظيفها يف خلق ميزة ، حيث تناول فيه كيف ميكن لتجربة املؤسسات اليا
، كما من امليزانية السنوية لتطوير أنظمة إدارة املعرفة% 4خصص البنك الدويل  1999وىف عام  4،تنافسية مستدامة

  :التطورات فيما خيص إدارة املعرفة نذكر منهاظهرت العديد من 

املعرفة وكمثال على  إدارةموضوع  وحساسية اليت تدل على أمهية املنظماتالكتب البيضاء  والزرقاء من قبل  إصدار -
 .(white papers on KM)ذلك جمموعة دلفي 

 KM consortiumاملعرفة مثل االحتاد الدويل لتسيري املعرفة  إدارةظهور اجلمعيات واملنظمات املتخصصة يف  -

International ومجعية املعرفة ،Associate Knowledge ي مبثابة منزل افرتاضي  معية املهنيةاملعرفة، واجل ألفراد، و

 .(the KM Professional Society) املعرفة إلدارة

موعات االستشارية مثل جمموعة حبوث د ظهور العدي -  KM Groupاملعرفة  إدارةمن مراكز البحوث واملختربات وا

 The Mining Co.5التنقيب  منظمةو 

                                                             
1Géau d Servin, ABC of Knowledge Management, NHS National Library for Health: Knowledge Management 
Specialist Library, 2005, P 9, consulted in 12-05-2016, on http : // www .library . nhs . u k/ knowledge 
management . 
2Jean-Pierre Bouchez, Les nouveaux travailleurs du savoir, Editions d’ Organisation, Paris, 2004, P 227. 

  .34 -33 ص ص مرجع سابق،صالح الدين الكبيسي،   3
4 Karl M. Wiig, Knowledge Management: Where Did It Come From and Where Will It Go? ", Expert Systems 
With Applications Great Britain, Volume 13, NI, 1997, P 7. 

يم واالسرتاتيجيات والعمليات، مرجع سابق، ص    5   .89جنم عبود جنم، إدارة املعرفة املفا
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تمام املتزايد واملتسارع، ملا هلا من إسهام  ال أصبحت املعرفة وإدارة املعرفة داخل املنظمات وبني املنظمات حتظى 
سنوات  إىل أن منتصف) Little Quintas & al( أشارأساسي يف النمو االقتصادي وحتقيق امليزة التنافسية كما 

ائل من املطبوعات وأن ما يزيد على ثالثني مؤمترا تتعلق حبقل إدارة املعرفة قد عقدت  التسعينات شهدت انتشار كم
ي املفتاح إىل  %89 وأن، 1997و 1996خالل الفرتة بني عامي  من قادة منظمات األعمال يف أور يرون أن املعرفة 

ناك قيمة تتولد عن استخدام املعرفة وأن % 85ن أاألعمال، و منظمات  قوة  من %  90من املنظمات تلك تؤمن أن 
 ارتفاع عدد املراجع) 6- 1(الشكل رقم حيث يبني  1تلك املنظمات أوضحت أن لديها خططا الستحداث إدارة املعرفة،

 .إدارة املعرفة

  )2003_1980 (تطور عدد املراجع حول إدارة املعرفة : )6-1( الشكل رقم

  
Source: Laurent Veybel, Patrick Prieur, Le knowledge Management dans tous ses états,  
éditions d ’ Organisation, Paris, 2003, P 4. 

دة مستمرة التسعينيات ملراجع إدارة املسنوات تزايد واضح خالل  )6- 1( من الشكل رقمنالحظ   عرفة، مع ز
ذا، ومتواصلة مهية إدارة املعرفة، و  و أمهية املعرفة خاصة على  تزايدت مع بداية القرن العشرينراجع إلدراك منظمات 

ظهر تقرير  2003املستوى الدويل ممثلة يف املؤسسات الدولية كالبنك الدويل ومنظمات األمم املتحدة، حيث أنه يف سنة 
مج األمم امل تحدة اإلمنائي والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي التنمية اإلنسانية العربية الصادر عن بر

والذي أكد يف صفحته األوىل على أن الفجوة احلقيقية بني الدول ليس  ،2003 يف "حنو إقامة جمتمع املعرفة" :بعنوان
ي فجوة املعرفة، والثروة تتولد  ،مصدر القوةحيث أن التطور السريع إلدارة املعرفة يرجع كون أن املعرفة  2فجوة الدخل بل 

ذا ما أدى إىل من األصول الغري امللموسة، دارة املعرفةإ و الت اخلاصة   Knowledge Management)مثل  نتشار ا

Research & Practice KMRP)  وInternational Journal of Knowledge Management Studies (IJKMS  و 
Magazine  KM.   

  

  

  

                                                             
1 Quintas, Paul,  Managing knowledge in a new century In: Little, Stephen; Quintas, Paul and Ray, Tim eds. 
Managing knowledge: an essential reader London: Sage Publications Ltd, 2001, P P 2-3. 

مج األمم املتحدة اإلمنائي، عمان،   2   .1، ص 2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية، بر
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ناك جمموعة من العوامل أثرت يف تطور ومؤمترات وندوات،  من دراسات يف اإلنتاج العلميحدثت تطورات  كما
  1:ذا الصدد إىل عاملني أثرا على تطور إدارة املعرفة ومها Wiigر أشاإدارة املعرفة و 

  :العوامل اخلارجية  -  أ

 ،العوملة -

دة التطور والتعقيد يف حاجات ورغبات املستهلك -  ،ز

دة حدة املنافسة -  ،ز

دة مستوى التطور  -  .والتعقيد يف عمليات التوريدز

 :العوامل الداخلية  -  ب

 ،حدوث اختناقات يف فاعلية املنظمة -

 ،تزايد القدرات التقنية -

 .فهم الوظائف املعرفية -

ملعرفة وظهور مصطلح إدارة املعرفة خالل الثمانينات ال يعترب على  karl wiig يؤكد تمام البارز والكبري  أن اال
تمام املطلوبني غري أن موضوع إدارة  الكثري من املنظمات كانت المفاجأة، فعلى الرغم من أن  ذا املوضوع اال تعطي 

ا إدارة املعرفة وم 2،املعرفة قد تطور تدرجييا إىل أن وصل إىل صورته احلالية اليت مل تكتمل بعد ا إن التطورات اليت شهد
ذا تبني أمهيتهاز  ا، الت إىل يومنا  ا مصدرا للتمي حيث تستمد عتبار  .ز وخلق القيمة وامليزة التنافسيةمن أمهية املعرفة 

ية إدارة املعرفة :ايناملطلب الث   ومداخل دراستها ما

ية إدارة املعرفة. أوال   ما

مالذي يعترب واحدا من  Drucker ، حيث أشاراإلدارةقبل أن نعرف إدارة املعرفة نتناول مفهوم   املفكرين يف  أ
امة اقتصاد  اإلدارة، أن اإلدارة هلا عالقة بتوجيه املوارد واجلهود اليت تبذهلا املنظمة حنو الفرص لتحقيق نتائج 

)Drucker, 2006(،  ألفراد كموجودات بدال من ويرى أنه من أجل حتقيق النتائج حتتاج اإلدارة والتنظيم إىل االعرتاف 
: يفرتض أن اإلدارة لديها عالقة مع فهم كيفية التعامل مع ثالثة أنواع من األصولو  ،)Mintzberg 2009 ,( اخلصوم

وتساعد اإلدارة املنظمات على حتقيق مهامها، ويتم ذلك من خالل اختاذ اإلجراءات وحتفيز  العمل واألفراد واملعلومات،
ا أن  م على اختاذ إجراءات أكثر فعالية من شأ األفراد وتكوينهم وتوفري املعلومات اليت توجه األفراد من أجل مساعد

داف التنظيميةتساعد يف   ،تفعل األشياء الصحيحةي أن اإلدارة « )Drucker, 2006, 147(لـ  وفقا 3،حتقيق األ
ألمور الصحيحة دائماو  دارة يف املعرفة تتعامل مع التخطيط والتنظيم والسيطرة على اإل حيث يرى أن ، »القيادة تقوم 

  4.املعرفة

 

                                                             
1 Karl M. Wiig, Knowledge Management: Where Did It Come From and Where Will It Go? ", Article cité, P17.  
2 Idem. 
3 Funmilola Olubunmi Omotayo, Knowledge Management as an important tool in Organisational Management: 
A Review of Literature  .Library Philosophy and Practice (e-journal).Paper 1238, 2015, P 9. 
4 Drucker, P. F, What executives  should remember? Harvard Business Review, Volume 84, Issue 2, USA, 2006, 
P 147. 
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ا  Texasتعرف إدارة املعرفة من قبل جامعة  ا وتنظيمها "على أ عملية منظمة للبحث عن املعلومات واختيار
وختزينها بشكل حيسن مستوى ذكاء املنظمة ويوفر هلا املرونة الالزمة يف  ،هلا األفرادمستوى فهم  وتصنيفها بطريقة تزيد من

العمل ويف التعلم  تعملية االستفادة منها يف حل مشكال ويسهل ،افظ على األصول الفكرية من الضياعالعمل وحي
1."والتخطيط االسرتاتيجي واختاذ القرارات

  

ا اأحد أبرز من تناولو  من  Skyrme يعترب اإلدارة النظامية والواضحة للمعرفة " :مفهوم إدارة املعرفة فيعرفها على أ
ستحداثها، مجعها، تنظيمها، ا واخلاصة  ي تتطلب حتويل املعرفة الشخصية  إىل معرفة  واملرتبطة  ا و ا واستغال نشر

ا كما تعرف 2،"املنظمة تعاونية ميكن تقامسها بشكل جلي من خالل جمموعة من اإلجراءات الفنية " :على أ
جياد ومجع ومشاركة وإعادة جتميع وتوزيع املوارد املعرفية على مستوى منظمات  والتكنولوجية واهلندسية اليت تتعلق 

  3."األعمال وأنشطتها الرئيسية

تعين إدارة املنظمة املستمرة حنو جتديد أساس املعرفة  حبيث ريف إلدارة املعرفةتع Thomas Bertelsيقدم كما 
ذا يعين خلق اهلياكل التنظيمية املدعمة وإجياد األفراد املناسبني هلذه اهلياكل، إضافة إىل التأكيد على  ،التنظيمية و

ملنظمة عبارة عن العمليات اليت «فهي  دارة املعرفةإل وكتعريف آخر  4،تكنولوجيا املعلومات وتوزيع املعرفة يف كل مكان 
ا، مث حتويل املعلومات واخلربات اليت  ا، تنظيمها، إستخدامها، نشر تساعد املنظمات على احلصول على املعرفة، اختبار

   5.»متتلكها املنظمة، اليت تعترب ضرورية لألنشطة اإلدارية كإختاذ القرار وحل املشكالت والتعلم اإلسرتاتيجي

يتم إال عن  ال ميكن أن املعرفة توليدمعرفة جديدة، وكون  بتوليدإغناء الرصيد املعريف  تسعى إىل املعرفة إدارةإن 
حيث  األفراد، إدارة األفراد، أو تقرتب أو تتداخل مع إدارة ي املعرفة إدارة ق األفراد، فقد يرى البعض أنطري

ي   Seteve Silver Diningأشار حول % 80تدور حول احللول الفنية وإن % 20من البنك الدويل أن إدارة املعرفة 
ناك شئ إمسه إدارة املعرفة وإمنا إدارة األفراد  « :بقوله  Drucker ، وكما عرب عن ذلكإدارة األفراد والقضا الثقافية ليس 

إدارة املعرفة أسلوب يسهل تطبيق املعرفة بسهولة، وتساعد  «إىل أن  Virgile Lunguالباحث أشاركما ،  6» ذوي املعرفة
املعرفة الضمنية تصبح معرفة مجاعية يف حالة تشاركها مع  حيث أن 7، »املخاطريف جناح عمليات حتليل ومراقبة 

   8.اآلخرين

ي العملية املنهجية املنظمة لالستخدام  ا املعرفةإدارة املعرفة  9،وتوليد
 Martin de Holan( حيث أشار كل من 

& Phillips, 2004( ي ا من قبل املنظمةإنشاء املعرفة  «:ببساطة إىل أن إدارة املعرفة  كما  10، »ونقلها واالحتفاظ 

                                                             
  .16حسني عجالن حسن، مرجع سابق، ص  1

ر، 2  يم الظا    .77، ص مرجع سابقنعيم إبرا
  .17ص  مرجع سابق،حسني عجالن حسن، 3
  .376، ص 2013سيد دمحم جاد الرب، إدارة اإلبداع و التميز التنافسي، دار وفاء للنشر والتوزيع، مصر،  4
  .23، عمان، ص 2007عبد اللطيف حممود مطر، منظمة املعرفة،  دار كنوز للنشر والتوزيع،  5
يم، االسرتاتيجيات والعمليات،  6   .94 ، صمرجع سابقجنم عبود جنم، إدارة املعرفة املفا

7 Virgile Lungu, Ressources humaines 2.0, Gereso Edition, France, 2016, P 131. 
8 Ibid, P  125 . 

يم، االسرتاتيجيات والعمليات،   9   .93، ص مرجع سابقنفس جنم عبود جنم، إدارة املعرفة املفا
10  Martin de Holan, P. & Phillips, N., Rememberance of Things Past? The Dynamics of Organizational 
Forgetting, Management Science Journal, Vol 50, Issue 11, 2004, PP 1603 1613. 
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ا استخدام املعرفة، واملهارات اجلماعية املتاحة داخل وخارج املنظمة مىت وكلما تطلب األم وعليه فإن  1، »رتعرف على أ
ي استخدام املعرفة  معة ا واملهاراتإدارة املعرفة  وخارجيا، فهي تتضمن توليد املعرفة وانتزاعها،  ملتاحة داخلواخلربات ا

إلضافة إىل التعلم من أجل استخدام املعرفة وحتقيق الفائدة للمنظمةمنظمونقلها بشكل  نفس السياق عرفت ويف  2،، 
ا  املعرفة اليت تقوم على أساس أن ي اإلدارة املعرفة إدارة وتعتربفن حتويل املوجودات الفكرية إىل قيمة أعمال، " :على أ

دف إىل إبداع ونشر واستخدام واستكشاف املعرفة، وقد عرفها  األكثر أمهية يف املنظمات احلديثة، ي املورد حيث 
ا   3."عملية يتم مبوجبها جتميع واستخدام اخلربات املرتاكمة" :آخرون 

ذا يتضمن إدارة املعرفة الضمنية اليت تتواجد داخل األفرادة يف األساس إدار  و اجلانب الثاين من إدارة املعرفة ، و
اليت تشمل جمموعة معقدة من و  ،العمليات التنظيمية ترافقفاملمارسة الفعلية تنطوي على إدارة املعرفة اليت  األفراد رؤوس

الضمنية  لألفراد الذين ميلكون املعرفةمن أجل إدارة فعالة و  ملعرفة، اليت هلا عالقةاملهارات واملعرفة والقدرات األخرى 
خذ يف االعتبار القيم الثقاف الضروريفمن املرغوبة  ذا ما أن  م، و ية واالجتماعية، ومواقف وتطلعات األفراد ورغبا

ا توليد يساعد على ية 4،املعرفة اجلديدة اليت ال ميكن أن يتحقق من خالل إدارة املعلومات وحد  إدارة وميكن تلخيص ما

  :اآليتاملعرفة على النحو 

ية إدارة املعرفة: )7- 1(رقم الشكل    ما

  

  

  

 

 

 

Source: Filemon A.Uriarte, Jr, Introduction to Knowledge Managment, ASEAN Foundation, 
Jakarta, Indonesia, 2008, P 13. 

ية ) 7-1(يبني الشكل رقم  انطالقا وفقا للتعاريف اليت تتناول النتائج والعمليات والتكنولوجيا، و  ،ةاملعرف إدارةما
ااملعرفة  إدارة نعرفمن التعريفات واليت تناولتها الدراسات،  تعزيز الرصيد املعريف  إىليهدف  إداريعملية ونشاط  على أ

ا  إلضافة إىل يف ظل بيئة تكنولوجية داعمةوتوليد املعارف اجلديدة واستخدامها ونشر تمام،   وخربات مبهارات اال

  .األفراد

ئق، وبرجميات  أنه يف يكمن الفرق بني إدارة املعرفة وإدارة املعلومات تتعامل إدارة املعلومات بشكل عام مع الو
تمام إدارة املعلومات حول فعالية املعلومات ، وحداثتها، احلاسوب، واملعلومات الصوتية والصورية، وما إىل ذلك ويتمركز ا

                                                             
1 Horder M, Fearnley P, what is knowledge management ? , Knowledge Management in the oil and gas industry, 
Conference Proceedings Notes, London, February 13, 1997, P 25. 

  .137رحبي مصطفى العليان، مرجع سابق، ص   2
3
 Awad, & Ghaziri, H.,Knowledge Management, Person Education International, Upper Saddle River, New 

Jersey: Prentice-Hall, 2004, P2 
4 Filemon A, Uriarte,Jr, op cit, P 15. 

    الوقت الصحيح املكان الصحيح، يف الصحيحة يف احلصول على املعرفة

 .لشكل الصحيحو

 .وتشاركها وتطبيقها عيجتمتوليد و املعرفة و  حتديد اليت يتم من خالهلا منهجية إدارة عملية

 .وكالء + حمركات البحث + التعاون + ذكاء األعمال

 

 حنو تعريف العمليات

 حنو تعريف تكنولوجي

 حنو تعريف النتائج
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ا واسرتجاعها، ا، وكلفتها، وخز يف حني أن إدارة املعرفة تعمل يف مستوى جتريدي أكثر من إدارة  1ودقتها، وسرعة جتهيز
ت أو املعلومات(أن التعامل مع األشياء  (Grey Denham)املعلومات، حيث أشار  و إدارة معلومات، والعمل ) البيا
و إدارة املعرفة ذا لدورمها   2،مع البشر  والعمليات واملمارسات متكن  كأنشطةوعليه فإن إلدارة املعلومات واملعارف أمهية و

 .بكفاءة وفعالية إليهامن توزيع املعلومات واملعارف وتسهيل الوصول 

                                                                        مداخل دراسة إدارة املعرفة. نيا

إىل النصف األول من مثانينات القرن املاضي، عندما استخدمه  ةتعود بداية استخدام مصطلح إدارة املعرف
Donald Marchand عد ذلك من لإلشارة إىل املرحلة النهائية يف تطور نظم املعلومات، إال أن املصطلح مت تناوله ب

مما أدى إىل  ،واختالف أنواعها أصبح من الصعب السيطرة عليها ةويف ظل تعدد مصادر املعرف ،خالل عدة مداخل خمتلفة
ا وفقا لربامج خمططة وعملياتظهور احلاجة إىل إدا املعرفة   ثالثة تعاريف إلدارة Jean-Yves Praxيقرتح ، حيث ر

  3 :واملتمثلة يف

ـا يتنـاول إدارة املعرفـة مـن خـالل دورة حيـاة املعرفـة، وعليـه يعرفهـا: التعريف الوظيفي - إدارة دورة حيـاة املعرفـة " :علـى أ
ا وإعادة استخدامها وتثمينهـا ا ونشر كيد ا، و ن إدارة  Chou Yenويضـيف  ،"إنطالقا من بروز الفكرة وصياغا

لكفــاءة  ـدف الوصـول إىل قـرارات تتصـف  ملنظمـة،  املعرفـة عمليـة يـتم مبوجبهـا اسـتخراج رأس املـال الفكــري اخلـاص 
املـدخل  وعليـه فـإن 4،واالبتكار، من أجـل إكسـاب املنظمـة ميـزة تنافسـية واحلصـول علـى والء والتـزام العمـالءوالفعالية 

ـا رأس مــال فكــري وقيمـة مضــافة، وذلـك مــن خــالل الرتكيـز علــى املوجــودات  الـوظيفي يتعامــل مـع إدارة املعرفــة علــى أ
   .الفكرية غري امللموسة، واليت حتدد القيمة السوقية للمنظمة

ا إيتناول  :التعريف العملي - والتنظيمـات  تواملهارات يف املسارات العمليات املنتجا ترسيخ املعارفدارة املعرفة على أ
ا وختزينهـا جل خلق القيمةأمن  ـا وتوليـد ، حيث يتناول املدخل العمليايت إدارة املعرفة من حيث طرق وأساليب حياز

ن حثون آخرون  ا، مبعـىن إيضـاح طبيعـة كـل  واستخدامها، حيث يعتقد  تمام جيب أن يوجه إىل إدارة املعرفة ذا اال
ا وضبطها  5 .مرحلة من املراحل املشكلة إلدارة املعرفة رغم اختالفهم يف حتديد

اإدارة املعرفة يتناول : التعريف االقتصادي - ، كما يركز املدخل االقتصادي تثمني لرأس املال الفكري للمنظمة على أ
ا على  دة قدرا دة فاعلية املنظمة وز م يف ز السمات األساسية للمعرفة، واليت تؤثر يف قيمتها االقتصادية، وتسا

  6.التنافسية يف ظل اقتصاد املعرفة

                                                             
دات، مرجع سابق، ص  1   .242دمحم عواد الز
 .23، ص2015 ،دار معتز للنشر والتوزيع، عمان ،1عبد هللا حسن مسلم، إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات، ط2

3 Prax, J. Y. Le Manuel du Knowledge Management – mettre en réseau les hommes et les savoirs pour créer de 
la valeur, 2e éd, Paris, 2007, PP 22-24. 

حول أداء متميز يف القطاع احلكومي، معهد اإلدارة  أبو خيضر إميان سعود، تطبيقات إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العايل، أفكار وممارسات، املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية 4
ض،    .9، ص 2009العامة، الر

يوليو، جامعة املنصورة،  - 22ه كجزء من إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العايل، جملة حبوث الرتبية النوعية، العدد اهلاليل الشربيين اهلاليل، إدارة رأس املال الفكري وقياسه وتنميت 5
  .15، ص 2011مصر، 

  .15نفس املرجع، ص  6
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ا أعلى إدارة املعرفة  ميكن تعريفاليت تناولت إدارة املعرفة،  الباحثني وتوجهاتومداخل  تعريفاتتعدد بناءا على 
ا جمملهنشاط يشكل يف " ا، وتنظيمها واستخدامها ونشر ا هوتوجيه عمليات تساعد املنظمات على توليد املعرفة واختيار

دف إىل تفعيل و  ،لالستفادة من رأس املال الفكري للمنظمة مهارات  وتنميةاملتمثل يف املعارف الضمنية والصرحية، كما 
من أجل إضافة قيمة  اجلماعي،وتعزيز التعاون واملشاركة بينهم يف تبادل اخلربات واملمارسات، وتعزيز التعلم الفردي  األفراد

دافها، و للمنظمة وكذا حتقي   ."إختاذ القرارات يف ظل بيئة سريعة التغري لضمان استدامة املنظمة وتنافسيتهاق أ

ا .لثا    جماالت إدارة املعرفة وأبعاد

العوامل الستخدام املتوازن للتكنولوجيا و و جعل املعرفة الضمنية معرفة صرحية من خالل ا إدارة املعرفةحتدي إن 
اإلسرتاتيجيات  متثل إدارة املعرفةو  1،والتحفيز واملكافأةوالثقافة إلنسان مثل أنظمة القيادة والرؤية واإلسرتاتيجية، املرتبطة 

جياد ومجع ومشاركة وإعادة جتميع الرتاكيب اليت تعظم من املوارد و  الفكرية واملعلوماتية من خالل قيامها بعمليات تتعلق 
دف تعظيم قيمة املنظمة من خالل حتس دة اإلبتكار وإختاذ ني الكفاءة الفردية والتعاون وإعادة استخدام املعرفة،  ز

  .واليت نتناوهلا يف النقطة املوالية دف إليه ا للهدف التنظيمي اليتحيث تتعدد جماالت إدارة املعرفة وفق 2،القرار

 جماالت إدارة املعرفة .1

االت ذه ا االت التنظيمية ومن أبرز  3 :تستخدم إدارة املعرفة يف ا
  

االت -  حلصول على املعلومات املطلوبة   :إختاذ القرارات يف مجيع ا حيث تساعد إدارة املعرفة متخذي القرارات 
 .واليت متكن متخذ القرار من فهم مجيع جوانب املوضوع وأبعاده وانعكاسه كافة ةمعينت كافة، الختاذ قرارا

لتايل فإن املعرفة  الذي يتمتع مبعرفة وخربة أقدر الفردحيث أن : التخطيط اإلسرتاتيجي -  على التخطيط من غريه، و
 .تفيد بشكل كبري يف وضع وتطوير اخلطط اإلسرتاتيجية

ندستها -   .أي إعادة تصميم العمليات وإجراءات العمل: ختطيط العمليات وإعادة 

 .املعلومات املستخدمة تكنولوجيةحيث تسهل عملية االتصال نقل املعلومات من خالل : االتصاالت - 

 .إضافة قيمة للمنتج أو اخلدمة - 

تحيث  :جماالت البحث والتطوير -    4 :عديدة منها تؤثر إدارة املعرفة على املنظمات يف مستو

  لتفصيل يف الفصل الثاين أخرىب وجوان ل التعلم والتكيف والرضامن خال :األفرادالتأثري على  .واليت سنتناوهلا 

  

 التأثري على العمليات: 

  :تعمل إدارة املعرفة على تنمية وحتسني العمليات والتعامالت يف املنظمة وميكن النظر إليها عرب ثالث أبعاد رئيسية

ي متثيل العمليات املناسبة واختاذ أفضل القرارات: لللعم االستعداد -   ،و

                                                             
1  A. Anand, & al, Knowledge Management Implementation: A Predictive Model Using an Analytical 
Hierarchical Process, Journal of Knowledge Economy, Volume 6, Issue 1, March 2015, P 53. 

 .26، ص 2009عبد الستار العلي، وآخرون، املدخل إىل إدارة املعرفة، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان،  2
  .186العليان، مرجع سابق، ص رحبي مصطفى 3

  .118 117خضر مصباح إمساعيل طيطي، مرجع سابق، ص ص   4
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 ،تنفيذ العمليات بسرعة وبتكلفة قليلة: ةالفعالي - 

 .تنفيذ األعمال بطريقة جديدة ومبدعة واليت تعمل على حتسني الفعالية واالستعداد للعمل :اإلبداعية - 

 ذه التأثريات عرب  املنظمةتؤثر إدارة املعرفة على منتجات : التأثري على املنتجات دة  بشكل واضح حيث ميكن مشا
  .منتجات مبنية على املعرفةو  ،إضافة قيمة للمنتجات :مظهرين مها

 امني مهاللمنظمةتؤثر إدارة املعرفة على األداء املنظمي  :التأثري على أداء املنظمة ني  ر يف اجتا 1:، حيث تظهر اآل
  

ر املباشرة على األداء املنظمي - يظهر عند إستخدام املعرفة يف تنمية وابتكار املنتجات اجلديدة اليت تؤدي إىل  :اآل
دة العوائد، وأيضا عندما تتوائم إسرتاتيجية األعمال يف املنظمة، ومثال على التأثري املباشر إلدارة املعرفة على األداء  ز

لتايل فإن  ةكلفتالعالقة مع العوائد والالعام للمنظمة تلك النتائج ذات  ا، و واليت ترتبط مع رؤية املنظمة وإسرتاتيجيا
ا من خالل قياس معدل العائد على  د قياس األثر املباشر مسألة سهلة التنفيذ ومباشرة، حيث ميكن مشا

 .)ROI( االستثمار

ر الغري املباشرة على األداء املنظمي - اشرة املرتبطة مع رؤية املنظمة تنتج عادة من الفعاليات غري املب :اآل
ا، أو مع العوائد و   .والتكاليفإسرتاتيجيا

 دارة معارف املنظمة يتجسد عن طريق عملية أحيث  :أثر إدارة املعرفة يف حتسني العمليات التنظيمية تمام  ن اال
رة وتنظيمها، واحلفاظ عليها، وحتقيقها وتطبيقها، نظامية منتظمة بغرض اكتساب املعرفة الضمنية  واملعرفة الظا

ا لألفراد بغرض خلق القيمة وحتسني األداء التنظيمي، والتشارك فيها، اثر إدارة املعرفة يف  ظهريحيث  2وجتديد
 .)8-1(حتسني العمليات التنظيمية يف الشكل رقم 

  العمليات التنظيميةثر إدارة املعرفة يف حتسني أ: )8-1( الشكل رقم

 العمليات التنظيمية        عمليات إدارة املعرفة     

 

 

 

 

 

 

 

Source: William R. King, knowledge Management and Organizational Learning, Annals of 
Information Systems 4, Springer Science+ Business Media, New York, 2009, P 6. 

                                                             
  .171عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، ص 1

2 Levitt, R.E., & al., A Contingency Theory of  Organizational Strategies for Facilitating Knowledge Sharing in 
Engineering Organizations, Collaboratory for research on global projects, Engineering Project Organization 
Journal, Stanford University, California, 2011, P 6. 
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 كل من  أشار، حيث ذا حتسني األداء املنظميوك، أثر إدارة املعرفة يف حتسني العمليات التنظيمية) 8-1(رقم يبني الشكل 

)Liebowitz & Megbolugbe( ا استخدام موارد املعرفة ورأس املال الفكري إىل حيث تعترب  1،إدارة املعرفة على أ
ستخدام التكنولوجيات املناسبة يف بيئة حمددة  وتشاركاكتشاف  من خاللإدارة املعرفة عملية تعلم فعالة  املعرفة التنظيمية 

ذا ما حيسن من األداء التنظيمي للمنظمات 2،لتعزيز رأس املال الفكري للمنظمة وقدرات التعلم   .و

  أبعاد إدارة املعرفة .2

ذه األبعاد عن طبيعة وكيفية ومسار عمل إدارة املعرفة، وكثري من  ترتكز إدارة املعرفة على أبعاد خمتلفة تعرب 
ناك من يرى أن إلدارة املعرفة ثالثة أبعاد رئيسية  تموا بدراسة أبعاد إدارة املعرفة حيث  يالباحثني ا   3 :و

ذا البعد حمركات البح: البعد التكنولوجي - ت إدارة رأس املال الفكري والربجمياتث ومن أمثلة    .وقواعد بيا

ا  فيهاكيفية احلصول على املعرفة والتحكم   علىذا البعد  يركز: البعد التنظيمي للمعرفة - ا وختزينها ونشر وإدار
ا ومضاعفتها وإعادة استخدامها  .وتعزيز

تمع  تشاركذا البعد على يركز  : البعد االجتماعي - سيس ا املعرفة بني األفراد، وبناء مجاعات من صناع املعرفة، و
على أساس ابتكارات صناع املعرفة، والتقاسم واملشاركة يف اخلربات الشخصية وبناء شبكات فاعلة من العالقات بني 

  .األفراد، وكذا ثقافة تنظيمية داعمة

  معوقات ومشاكل إدارة املعرفـة .3

 wilson وحسب ،أو قبل التطبيقاليت قد أثناء التطبيق  املشكالتمن املعوقات أو  جمموعةتواجه إدارة املعرفة   

   4:نذكر منها ما يلي

 رية و ناك غموض يف احلدود ا املعرفة الضمنية بسبب التداخل بني االثنني، حبيث جيعل من لفاصلة بني املعرفة الظا
 ،بينهماالصعب الفصل 

  مج  ،إدارة املعرفةصعوبة قياس مدى جناح بر

  ل املعرفة اليت وضعت كافية املعرفةاليت من الضروري وضعها يف برامج إدارة  املعلومات واملعارفصعوبة حتديد ، و
ي نوعيتها  وأ  .ال وما 

ناك بعض املشكالت Thierruaf, 2003)( يضيف االيت تواجه عملية تطبيق إدارة املعرفة ومن  أن    5:أبرز

محيث أن : العزلــة -  م من منفذي نظام أو بر مما يسبب هلم عزلة،  األفرادج إدارة املعرفة قد يعملون بعيدا عن غري
ت تتالءم مع معتقدات منفذي النظام الشخصية، مما ينعكس  األمر الذي قد يؤدي إىل بناء وتطوير قدرات وإمكا

                                                             
1  Liebowitz, J, Megbolugbe, I, A Set of Frameworks to Aid the Project Manager in Conceptualizing and 
Implementing Knowledge Management Iniciatives, International Journal of Project Management, Volume  21, 
Issue3,  April 2003, PP 189-198. 
2 Xiaomi An & Hepu Deng, Knowledge management in supporting collaborative innovation community capacity 
building", Journal of Knowledge Management, Volume 18, Issue 3, 2014, P 574. 

  .80 -79، ص ص 2010 ،، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان1عصام نور الدين، إدارة املعرفة والتكنولوجيا احلديثة، ط 3
يم اخلل  4   .  112 -110وف امللكاوي، مرجع سابق، ص ص إبرا
  .80عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، ص   5
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 تغيري سلوك األفراد

 قياس قيمـة وأداء أصول 

ي املعرفة اليت جيب أن تدار  حتديد ما

 تربير استخدام املوارد يف مبادرات املعرفة

 خرطنة معرفة الشركة احلالية

 وضع نطاق مالءم ملبادرات املعرفة

 حتديد عمليات قياسية للعمل املعرفة

 جعل املعرفة متاحة

 جتاوز احملددات التكنولوجيـة

 حتديد الفريق القائد املالئم للمبادرات

وبني و احملافظة عليهم  اجتذاب األفراد املو

ألنشطـة و ع ال تضعها اإلدارة العليا، مما يعين وجود الوظيفية األفضل، اليت قد و األعمال الشخصية لى قناعتهم 
ت اإلدارة العليا، حيث تؤدي إدارة نظام املعرفة إىل واإلجراءات بني منفذي النظام و  إختالف حول القدرات واإلمكا

ي األفضل من  ، عليه مسبقا االتفاقنظر اإلدارة العليا وفقا لنظام إدارة املعرفة، الذي مت  وجهةممارسات قد ال تكون 
ذه املشكلة ال بد من تكثيف  اإلتفاق من البداية على نظام العمل واإلجراءات بني الطرفني و  اجلهود التنسيقيةوحلل 

 .إلدخال بعض التعديالت حسب ما تقتضيه احلاجـة بناءا على املستجدات السماحاألفضل مع 

ذا يعين نقص واضح بربامج : البشري اإلطارعدم توافر  -  لشكل الكايف للقيام مبهام نظام إدارة املعرفة، و ل  املؤ
 .النوعية اهلادفـة التكوين

لسلب: عدم توفر البنية التحتية الالزمـة -  ذا ما يؤثر    .على املنظمـة و

ت والطمـوح  -  حيث يتوقع من نظام إدارة املعرفة بعد تطبيقه أن حيقق امليزة التنافسية اليت تسعى : الفجوة بني اإلمكا
 .املنظمةإليها 

األمريكية  املنظماتمن  432إلبتكار األعمال اليت غطت  Ernst & young centerلقد أكدت دراسة ملركز 
ت املدراء التنفيذيني  ت األساسية إلدارة املعرفة حسب إجا يف املسح  املشاركة املنظماتو األوروبية، على أن الصعو

ي املعرفة  واليت تتمثل يف حسب األمهية، الصعوبة املتعلقة بتغيري سلوك األفراد، قياس قيمة وأداء أصول املعرفة، حتديد ما
ا،  يوضح  )9-1(رقم الشكل و  1،إخل.... ، درة يف مشروعات املعرفة اجلديدةير إستخدام املوارد الناترب و اليت جيب إدار

ت   :ذه اإلجا

ت األكرب يف إدارة املعرفة :)9-1(الشكل رقم    الصعو

  .173، ص ، مرجع سابقجنم عبود جنم: املصدر

ت األكرب يف إدارة املعرفة) 9- 1(يبني الشكل رقم   تسخري والباحثني على الكتابتربز جهود العديد من  ،الصعو

دة فاعلية املنظمات والتأثري على السلوك اإلنساين مم  .ا يؤدي إىل حتقيق أداء املنظمةإدارة املعرفة لز

                                                             
 . 84عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، ص   1
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داف .الثالثاملطلب  ا ووظائفهاإدارة املعرفة أمهية وأ   ، مستو

ا إدارة  على أمهية  Kothuriكدأ ناك إدراكا  The Delphi Groupاملعرفة حني يشري إىل دراسة أجر وجاء فيها أن 
ن إدارة املعرفة الضمنية تساوي  % 42من املعرفة الكلية اليت متتلكها املنظمة، وإن املنظمات تعتقد أن % 75واضحا 

داف املعرفة يف وعليه سنتناول 1،األفرادمن املعرفة اليت متتلكها أي منظمة من املنظمات موجودة يف عقول   أمهية وأ

  .النقطة املوالية

  أمهية إدارة املعرفة .أوال

م العوامل اليت تدإن من  ي بأ ا التنافسيةقاء املنظمة فع احلاجة إىل إدارة املعرفة  ، حيث أن وإستدامة ميز
ااملنظمات تتنافس على اكتساب املعرفة، واليت تعزز  لتايل تتميز عن  منافسيها، وقد أدى ظهور  من قدر على االبتكار و

فيما تبحث املنظمات إلجياد الوسائل والطرق الكتساب املعرفة وتقامسها وتذليل  ،دارة املعرفةإلىل احلاجة إالعوملة أيضا 
فقدان  مما يؤدي إىل ،ااقلها وفقدااحلواجز اهليكلية والثقافية، وتواجه معظم املنظمات شيخوخة القوى العاملة وتن

ذا رأس املال املعريف حل ذه البيئات لالستفادة منه ولتفادي  العمل حىت تتمكن األجيال القادمة فظهمعارفها، وحيتاج  يف 
  2.واحملافظة عليها املعرفة توليداألخطاء، وإعادة 

ي العم ا متثلفضال لية الرئيسية الستدامة املنظمات، أصبحت إدارة املعرفة   وعليه 3هلا،مفتاح القدرة التنافسية  أ

 التطوراتإدارة معرفتها من أجل االستمرارية يف ظل  ألمهية ووجوبإدراك املنظمة كمن يف ت دارة املعرفةإل إن احلاجةف

ون  واالستمرارية حيث إن البقاء وتنافسية اليوم،  على  (Coakes, 2004)أكدت ، حيث ك قيمة إدارة املعرفةادر مر

دارة ذاكرة املنظمة من أجل استمرار املنظمات وبقائها ، وتكتسب إدارة املعرفة أمهية توظيف إدارة املعرفة أو ما يعرف 
ت الكبرية اليت تواجهها املنظمات يف تطبيق إدارة املعرفة، وميكن إمجال األمهية فيما يلي   4:أمهية متزايدة يف ظل التحد

دة متكني تساعد يف نشر املعلومات واملعر  - ورفع مستوى األداء  األفرادفة بني مجيع األفراد يف التنظيم مما يؤدي إىل ز
 .وحتقيق كفاءة وفاعلية اإلجناز املستهدف

دافها طويلة وقصرية األجل -  .مصدر إسرتاتيجي يدعم املنظمة يف حتقيق أ

 .فسنييزيد من القدرة التنافسية للتنظيم وجيعلها سالحا تنافسيا حادا إزاء املنا -

ا - دافها وسياسا ملنظمة وأ دة مشاركة األفراد نظرا لسهولة الوصول إىل كافة املعلومات املتعلقة   .ز

من تبين املزيد من  املنظمةتوفر الفرصة للحصول على امليزة التنافسية الدائمة للمنظمات، عرب مسامهتها يف متكني  -
 .اإلبداعات املتمثلة يف طرح سلع وخدمات جديدة

 5.املعرفة أساس خللق امليزة التنافسية وإدامتها -

                                                             
  .123رحبي مصطفى العليان، مرجع سابق، ص   1

2 Desouza, K. C. & Paquette, S, Knowledge Management: An Introduction: NY: Neal-Schuman Publishers Inc, 
New York, 2011. 
3 Nonaka, Ikujiro, Takeuchi, Hirotaka, H, The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New 
York, 1995. 

  .58خيضر كاظم محود، مرجع سابق، ص   4
  .172، ص 2012، عمان، 1أسامة خريي، إدارة اإلبداع واالبتكارات، دار راية للنشر والتوزيع، ط  5
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ا تتيح لألفراد التعامل مع العديد من املشكال -  تتعمل إدارة املعرفة على حتقيق الكفاءة اإلنتاجية من خالل أ
لقدرة على اختاذ القرارات م  تشكل لديهم رؤية مستقبلية متكنهم من العمل  ، حيثاجلديدة واملعقدة،كما تزود

  1.وفعالية بكفاءة

  أمهية إدارة املعرفة: )10-1( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Source: knowledge managment and the rol of CKO , consulté le 18-02-2016 sur le lien:  
https://www.google.dz/?gws_rd=ssl#q=knowledge+managment+and+the+rol+of+CKO 

اما لتعزيز قدرةحيث  ،أمهية إدارة املعرفة) 10-1(يبني الشكل رقم  على  املنظمة تعترب إدارة املعرفة مدخال 
ألداء املنظمي املعتمد على اخلربة واملعرفة وحتسينه، كما تتيح للمنظمة فرصة حتديد املعرفة املطلوبة، وتوثيق ا الحتفاظ 

ا أداة املنظمات الفاعلة  وتنميتهااملتوافر منها  عتبار نا تربز أمهية إدارة املعرفة  ا وتطبيقها وتقييمها، و واملشاركة 
لنسبة لألالستثمار ر  اآلخرين احملتاجني إليها عملية  فرادأمساهلا الفكري، من خالل جعل الوصول إىل املعرفة املتولدة عنها 

ا ومواجهة التغريات البيئية غري املستقرة م يف حتفيز املنظمات لتجديد ذا ا تسا لتايل توفر هلا  ،سهلة وممكنة، إذ أ و

                                                             
1 Hols apple, C & M.singh, the knowledge management value chain model: activities for competitiveness », 
Expert systems with application, Volume 20, 2001, P 82. 

أمهية إدارة 
 املعرفة

 متكن

 تزويد

 مشاركة

دة   ز

 تبين

 تبين

 تشجيع

 تبين

 جذب

 خلق

 خلق

دة  ز

 اإلنتاجية

 أفضل املمارسات رأس املال البشري

 رأس املال االجتماعي

 التعلم

 التعاون

 اإلبداع

 امليزة التنافسية

 رضا العامل

 القيادة واختاذ القرار

  رأس املال التنظيمي

 احلكومة االلكرتونية

https://www.google.dz/?gws_rd=ssl#q=knowledge+managment+and+the+rol+of+CKO
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ا البشرية خللق معرفة جيدة والكشف املسبق  1،الفرصة للحصول على امليزة التنافسية ولتشجيع القدرات اإلبداعية ملوارد
م   2.عن العالقات غري املعروفة والفجوات يف توقعا

سيس  األفراد رمن إعادة ترتيب أفكا املنظمةاآللية اليت متكن  كما تعترب إدارة املعرفة م املرتاكمة من خالل  وخربا
حتديد املعارف اليت  للمنظمةتتيح إدارة املعرفة وعليه  3،املنظمةمفهوم التعلم التنظيمي يف تعميق وبناء القيم الرصينة يف 

ا  حتتاجها ا وتطبيقها، ملواكبة متطلبات البيئة احمليطة  اواملشاركة  ة، حيث عنصرا حامسا يف عصر املعلوماتي عتبار
 :تتجسد الفوائد النوعية إلدارة املعرفة فيما يلي

 ،إدارة أفضل لألفكار وتقليل احتمال مغادرة األفراد لعملهم -

دة إنتاجيتهم ورفع مستوى اإلبداع  - دة متكني عمال املعرفة وز  ،ز

م  - دة التفهم الحتياجا دة رضا ووالء املستهلك والتعاون مع العمالء وز  ،ز

 ،املعرفة يواألفراد ذو تعزيز القدرة على قيادة السوق، ورضا حاملي األسهم  -

دة الثبات التنظيمي، وإحداث تغيريات إجيابية يف املناخ التنظيمي -  4،ز

دارة موارد املعلومات التنظيمية لدعم  -  ،التنظيمية ومليزة تنافسية املهامإدارة موارد املعلومات 

ئن بني ا تعمل كوسائط )تكنولوجيا/لنظم املعلومات(ئن احلفاظ على العالقات مع الز  - ومصممي نظم لز
 5،حيتاجه الزبون إىل وظيفة حمددة ومبيعات املعلومات، وترمجة ما

ي متعددة املواقع أكثرحيث إن  عوملة األعمال -  6،متعددة اللغات، والثقافات عاملية، املنظمات اليوم 

ا تساعد املنظمة على حتقيق ميزة تنافسية مستدامة، تبين الذاكرة التنظيمية، وعليه  - تكمن أمهية  إدارة املعرفة يف أ
دة االبتكار واإلبداع،  دة الفعالية والقدرة التنافسية، وتقليل املخاطر والتكاليف وز ي وز إذا كانت أصول املعرفة 

 7.ل الفكري لنجاح املنظمات واستدامتهارأس املا لتنميةجذور املنظمات، فإن إدارة املعرفة تسعى لتغذية جذور 

لتكاليف وحتسني الصايف والنتيجة النهائية،  :من بني املنافع الكلية إلدارة املعرفة دة احلصة السوقية وقيمة و حتقيق وفر  ز
إلضافة إىل حتسني قيمة األسهم، وتقليل تكلفة املبيعات، لعمالء،  كما تكمن   8املنظمة ورفع القدرة على االحتفاظ 

ا على حتقيق ما   9:يلي أمهية إدارة املعرفة يف قدر

خلربات والتجارب واملهارات -  ؛االحتفاظ 

رية هلا - ي اليت تعطي القيمة اجلو  ؛املعرفة مفتاح بناء املنظمة و

                                                             
دات، مرجع سابق، ص دمحم  1   .60عواد الز

2 Jean-Pierre Bouchez, Les nouveaux travailleurs du savoir, Éditions d’Organisation, Paris-France, 2004, P79. 
  .198، ص 2008 ،، دار املسرية، عمان1،  ط "مدخل إسرتاتيجي معاصر" غسان عيسى، سلوى أمني السمرائي، نظم املعلومات اإلسرتاتيجية  3

  .70عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، ص  4
5  Kimiz Dalkir, Knowledge Management in Theory and Practice, British Library Cataloguing-in-Publication 
Data, 2005, USA, P 295. 
6 Ibid, P 18 . 
7  Herbert Robinson, A Knowledge Management Framework to Manage Intellectual Capital for Corporate 
Sustainability, Business science reference, Hershey, New York, 2010, P 124. 

  .70عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، ص  8
ة اجلودة الشاملة كمدخل لتحقيق امليزة زرقني عبود، جباري شوقي، إشكالية إدارة املوارد البشرية يف ضوء إدارة املعرفة، امللتقى الوطين حول اسرتاتيجيات التدريب يف ظل إدار  9

ر موالي سعيدة،    .6، ص 2009نوفمرب  11- 10 اجلزائر،التنافسية جامعة طا
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 ؛تقليص فجوات بني اخلربات واألفراد اجلدد يف املنظمة -

 ؛حتسني أداء املنظمة -

 .اخلربات السابقة تنمية القدرة على التعلم من -

ذا ما ميكنها من  ،تعد إدارة املعرفة أداة حتفيز للمنظمات ا البشرية و  توليدو تشجيع القدرات اإلبداعية ملوارد

ا واحملافظة عليها وتنميتها،كما تسعى إىل اكتشاف العقول اخلالقة واكت  1جديدة،معرفة  تظهر أمهية إدارة املعرفة كما   سا
من املنظمة بسبب املنافسة أو التقاعد لذوي اخلربات يضع معرفة املنظمة حتت  مهاراتذات البشرية يف ظل تسرب املوارد 

ذا ما يدعو إىل إدارة املعرفة من اجل احلفاظ    على القاعدة املعرفية يف املنظمةضغط شديد، و

داف إدارة املعرفة .نيا  أ

أن ممارسات إدارة املعرفة تتضمن جمموعة من الفعاليات واجلهود اليت  )Hollsopple & Singh( كل منأكد  
  : دف إىل

عمليات نشر املعرفة، ويعين و  املعرفية وحتقيق عمليات التعليمتوليد املعرفة الالزمة والكافية والقيام بعمليات التحويل  -
حسن صورة ممكنة حيتاجهاا تقدمي املعرفة ملن   .ألداء العمل املطلوب وحتقيق اهلدف 

ا املناسب  تتمالتأكد من أن  - ملواكبة التطورات تنمية وجتديد وحتديث املعرفة بصورة مستمرة، ووضعها يف مكا
دافها املرجوةو   .املنافسني من حوهلا حىت تتمكن املنظمة من حتقيق أ

مال الفكري من قوى بشرية  رأس تنميةو  ،بناء وتطبيق مدخل إدارة املعرفةالسعي إىل إجياد قيادة فعالة قادرة على  -
لة   2،ساعد على دعم عمل املنظمة يف سوق العمل مهما كان نوع النشاط ومهما كان عدد املنافسنيتمؤ

دف إىل ما يلي  ا  داف إدارة املعرفة، فقد أشارت الدراسات إىل أ   3:وفيما يتعلق 

ا وإعادة استعماهلا  - ا وخز  ؛أسر املعرفة من مصادر

 )Holsapple& Singh( حيث أكد اليت تواجه املنظمة، املشكالتجذب رأس املال فكري أكرب لوضع احللول  -

  4؛حتديد طبيعة ونوع رأس املال الفكري الذي يلزم للمنظمة، وحتديد كيفية تنميته وإدامتهأمهية  على

ملعرفة لرفع مستوى معرفة اآلخرين  -   ؛خلق البيئة التنظيمية اليت تشجع كل فرد يف املنظمة على املشاركة 

رية وكيفية احلصول عليها ومحايتها -   ؛حتديد املعرفة اجلو

  ؛إعادة استخدام املعرفة وتعظيمها -

ت التعلم وإشاعة ثقافة املعرفة والتحفيز لتنميتها والتنافس من خال -   .ل الذكاء البشريبناء إمكا

رة وت -   ؛عظيم العوائد من امللكية الفكريةالتأكد من فاعلية تقنيات املنظمة ومن حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة ظا

                                                             
1 Holsapple.C, and M.Singh, The Knowledge value chain model : Activities for competitiveness Expert Systems 
with Applications, Volume  20, 2001, PP 77-79. 

  .51-49عصام نور الدين، مرجع سابق، ص ص  2
: ريخ االطالع -2009، سبتمرب 20عدد  - Cybrarians Journal -النظرية والتطبيق ، جملة : إدارة املعرفة يف املكتبات ومراكز املعلومات ،فهد بن عبد هللا الضوحيي 3

   :متاح على املوقع ،2016 -10-02

 http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=457:2011-08-11-22-22-
29&catid=133:2009-05-20-09-50-11&Itemid=61  
4 Holsapple, C , M. Singh, op cit, P 82. 

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


 إدارة المعرفة اإلطار النظري                                       الفصل األول                                                    

 

 
47 

وتعمل كشبكة لألنشطة، حيث تسهم يف التحويل حنو  ،إقتصاد املعرفة حتول املنظمات من االقتصاد التقليدي إىل -
  ؛لتجارة اإللكرتونيةالشبكات االقتصادية الواسعة وا

  .تعمل على مجع األفكار الذكية، وتسهم يف نشر أفضل املمارسات -

توالتكيف والتنظيم الذايت والذكاء والتعلم، دف إىل اإلبداع والوعي والتصميم اهلادف  - لتعقيد وا مع االضطرا
   ؛البيئي

ئن وتقييم اإلنتاج األفرادخلق القيمة لألعمال من خالل التخطيط، وإدارة وتنمية  -   .وإدارة الز

يم اإلدارية احلديثة، تعترب إدارة املعر املتسارعة يف ظل التطورات والتغريات التكنولوجية واملعرفية رت  ، اليتفة من املفا أ
تمام ا كما  ا خلق القيمة، ويف ظل التحول لالقتصاد التنافسية و ميزة  ونوعا، لدور الذي تلعبه يف حتقيقاألدبيات املتعلقة 

وحتسني األداء من خالل ترشيد   لتحقيق التنافسيةإدارة املعرفة  دفاملعريف والتحول إىل منظمات مبنية على املعرفة 
لتخطيط تكاليف وتعظيم الربح، والتعلم و خفض ال لكوكذ تاألنشطة اإلدارية املختلفة كإختاذ القرارات، وحل املشكال

إدارة املعرفة مدخل إلضافة أو إنشاء القيمة من خالل املزج والرتكيب أو التداؤب بني عناصر املعرفة  رباتيجي، وتعتاالسرت 
ت أو معلومات منفردة من أجل إجياد توليفات معرفية أفضل مما استمرارية املعرفة  يف  أمهيةحيث تظهر  1،ي عليه كبيا

ذا ما يبينه الشكل    :)11-1(رقم املنظمة، و

  املنظمةاستمرارية املعرفة يف : )11-1(الشكل 

اأطروحة بلقوم فريد،  :املصدر  .48، صسبق ذكر

نالحظ أن منو املعرفة وإستمراريتها من خالل السنوات  يعتمد على وجود نظام  )11-1( من خالل الشكل رقم
نا  ،منو ضئيل جدا للمعرفة يظهر إدارة املعرفة، وعلى عكس فبدون نظام إدارة املعرفة  أمهية نظام إدارة املعرفة يف  تظهرو

ا  .املنظمة الستمرارية املعرفة ومنو

 

 

  

                                                             
1 Petter Gottschalk, Knowledge Management Systems Value Shop Creation, Idea Group Publishing, USA, 2005, 
PP 73-74. 
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  ووظائفها إدارة املعرفةمسارات  .لثا

  1:أساسني مها مسارينتنقسم مسارات إدارة املعرفة إىل  :مسارات إدارة املعرفة .1

ملعرفة(إدارة املعلومات  - ذا احلقل مهارات يف جمال  احلاسوب وعلم ميتلك ): اإلمساك  الباحثون واملهنيون يف 
  .إخل... املعلومات ضمن بناء أنظمة معلومات اإلدارية والذكاء الصناعي وإعادة اهلندسة ومجاعات العمل

ذا ضمن تغيري وحتسني ): العنصر البشري( األفرادإدارة  - ذا احلقل تعليمهم، و ميتلك الباحثون واملهنيون يف 
ي جمموعة معقدة من املهارات  نا   ، حيث تتجسدالديناميكيةاملهارات الفردية البشرية والسلوك، واملعرفة 

ت إدارة املعرفة يف   2:مستو

  .الرتكيز على البحث واملمارسة ويكون يف الفرد :املنظور الفردي -

ذا ما: املنظور التنظيمي -   .سنتناوله الحقا الرتكيز على البحث واملمارسة ويكون يف املنظمة، و

ي العمل على توفري املتطلبات الالزمة اليت الوظيفة الرئيسية إلدارة املعرف نستطيع القول أن: وظائف إدارة املعرفة .2 ة 
ا  ملعرفة جبميع عمليا م  ا أن تسا لتايل عليها توفري السبل كافـة اليت  ابتداءمن شأ من التشخيص إىل التطبيق، و

3.الثاين مادي تقيني، و تؤدي إىل املعرفة، فهي تشمل على وظائف لوجيستية من شقني األول فكر 
  

نا تركز حول جلب العنصر البشري : اجلانب األول الفكري جلانب اإلنساين، وتعين أن وظيفة إدارة املعرفة  ويتعلق 
نا جلب الكفاءات البشرية، وبعد توفري ا لقادر على توليد املعرفة، سواء من داخل املنظمـة أو خارجهـا فيقع على عاتقها 

م من يطلق عليهم  يئتهم للعمل املعريف، و م و ل يتم إعداد نا تظهر ،"بفريق املعرفـة"العنصر البشري املؤ أمهية تعاون  و
يئ هلم الظروف املناسبة، وينشأ عن ذلك عالقات بني إدارة  لتوفريإدارة املعرفة مع إدارة املنظمـة  سبل النجاح كافة، و

فيما يتعلق بنظام احلوافز، حيث ميكن أن يتم وضع نظام خاص  خاصةاملعرفـة واإلدارات األخرى، مثل إدارة املالية 
تمللحوافز ألفراد املعرفة، كما يتم    .م من حيث اجلوانب اإلبداعية و تنميتهـا اماال

، ذات ةاحلديث التكنولوجيةعداد البنية التحتية الالزمة، وجلب الوسائل  من وظائف إدارة املعرفـة يتعلق :اجلانب الثاين
م يف النفاذ إىل مصادر ملعرفة مثل احلواسيب و  العالقة املعرفة وتسهل من الربجميات ووسائل اإلتصال احلديثة اليت تسا

ا، ع عملية تطبيق املعرفـة ومعرفة النتائج إلدخال التعديالت كما على إدارة املعرفة أن تتاب  عمليات نقلها وختزينها ونشر
ـا لتكون دورة كاملة متكاملـة   .الالزمة، وجتديد املعرفة وتوليد

 

 

 

 

 

                                                             
يم إدارية معاصرة، ط أمحد دمحم شايب، عنان دمحم أبو محور،  1   . 168، ص 2014 ،، األكادمييون للنشر والتوزيع، عمان1مفا
  .170ص  ،نفس املرجع  2
يم اخللوف امللكاوي، مرجع سابق، ص ص   3   .83-82إبرا
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ت إدارة املعرفة و : الرابعاملطلب     هاتطبيق متطلباتنظر

ت إدارة املعرفة. أوال    نظر

 إىلالباحثني  أشار البعض، )Edwards, 2011, 297( على نظرية موحدة إلدارة املعرفة االتفاق يف ظل غياب

ت ثالثة  ):Janus-Hiekkaranta, 2009(، )Firestone & McElroy, 2005, 3(: لدراسة إدارة املعرفة أساسية نظر

ي النظرية املستندة إىل  ي تستند ، التنظيمية للقدرات املعرفةو  للمنظمة القدرات النشطةمنظور  إىلو

)Teece,1980, 1982; Prahalad & Hamel 1990 ;Hayes & Wheelwright 1984(،  النظرية أخذتوقد 

 ،Barney,1986; Wernerfelt,1984, Chandler,1966(الذي طوره  RBV املعرفة إىلاملستند  الكثري من املدخل
ي تستند  ،)1999Anderson  ,Lewin and Volberda,1999,  Zack,1999(نظرية التعقيد و   نظام مفهوم إىلو

 جمموعات تعمل، أفراد عناصر متباينة إىلالذي يشري ) CAS Holland, 1995; Kauffman, 1995( التكيف املعقد

يعود ذي ل، وايف بيئتها بة التحولوتتطور مسب، وتتكيف مع بعضها العناصر تتغريه ذ ،البيئة وتتفاعل مع بعضهاذات في 
ذه ويؤثر كذا وطبقا لالعناصر يف  و واحد من )Zack,1999( ، و ن أإذ  مشكالت معاجلة املعرفة إن التعقيد 
يميةا أُطرفي  وااللتباس، وض يف فهمهاموالغ، املعلومات املتعلق مبقدار ونوعية كدالال  الثقايففضال عن التعقيد ، املفا

قتصاد املعرفة  ,Janus-Hiekkaranta, 2009( كل ذلك جيعل التعقيد ميثل مشكلة حقيقية يف إدارة املعرفة،  املرتبط 

موعة واملنظمة ،ة الفردرب أي دمج خالنشط ونظرية نقل املعرفة  )47 كا وا  Nonaka’s SECI( وفقا لنموذج نو

model(، ي معرفة ضمنية شخصية إذ أن خ ذه املعرفة يعد  ،من الصعوبة التعبري عنها أو إيصاهلاربة الفرد  وإن نقل 
ر توليد املعرفة رة إذا مت إدراكها.جو  Nonakaإن منوذج  ،لآلخرين ومشاركتها، وصفها ،فاملعرفة الضمنية تصبح ظا

SECI ا، تهامشاركو  املعرفة يصف عمليات توليد يزود مبخطط واضح موعات واملنظمات، يف وبني األفراد وحتويال ، ا
ت وم 1،اليت تتفاعل مجيعها مع بعضها ا تصبتعددت نظر ملعارف  داخل إدارة املعرفة إىل أ تمام  ا لال توجها

  .وتسهيل نقلها ملنظمة

                                             متطلبات تطبيق إدارة املعرفة            . نيا

ن عمليات إدارة املعرفة حتول تنظيمي كلي مبا  توجد ة لدى العديد من الكتاب والباحثني  وجهات نظر متشا
ياكل تنظيمية مالئمة إلدارة املعرفة، وقيادة  ،فيها الثقافة واهليكل التنظيمي واألسلوب اإلداري ذا ما يفرض أمهية توفر  و

ن االستخدام الفعال إلدارة املعرفة ينطوي على عملية حيث أ ،وتكنولوجيا املعلوماتوثقافة تنظيمية تشجع على ذلك، 
منهجية إلجياد واختيار وتنظيم وتقدمي املعلومات بطريقة حتسن الفهم العام لألفراد بتفعيل التعاون بينهم، خاصة وأن تبادل 

يئة بيئة املنظمة للوصول إىل أقصى وعليه  2،األفكار يعترب أحد احللول املرجعية إلدارة املعرفة يتطلب تطبيق إدارة املعرفة 

                                                             
ام، تنافسية منظمات األعمال طبقا لدور إدارة املعرفة والتوجه حنو الزبون  1 يم د دراسة استطالعية مقارنة يف منظمات األعمال العراقية، جملة كلية : صالح الدين عواد كرمي، إبرا

  .37، ص 2017، العراق، 50بغداد للعلوم االقتصادية، العدد 
2 Rachelle F.& al ,Innovative Knowledge Management at disney  Humain Capital And Queuing Solutions for 
services ,  Journal of, service Science– Spring, Volume 4, Issue 1, 2011, P 4. 
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، ختزين ونقل وتطبيق املعرفة وتسهيل 1استفادة ممكنة من املعرفة، حبيث تكون بيئة مشجعة على اإلدارة الفعالة للمعرفة،
ذه البيئة تتطلب   : توافر العناصر اآلتية وبصفة عامة، فإن مثل 

  الثقافة التنظيمية .1

تسمح ألفراد املنظمة حيث ي تراث مشرتك من القيم واملعتقدات،  الثقافة التنظيمية )M thevenet( حسب
ذا لتماثل والرتابط، مما يؤدي إىل استقرارا النظام،   2.بتوجيه وتعديل سلوكيات وقرارات التسيري اهلامةو

ا )E Schein( عرف اجلماعة أو  اكتشفتهاجمموعة املبادئ والقيم األساسية اليت « :الثقافة التنظيمية على أ
الندماج الداخلي واليت أثبتت فعاليتها، واليت أصبحوا  لتكيف اخلارجي و ا املتعلقة  ا، يف حماولة إجياد حل مشكال طور

ا أفضل طريقة إلدارك املشكالت وفهمها ومعاجلته عتبار ا   أن الثقافة التنظيمية )E Schein( أكد حيث 3، »ايعتمدو

داف  دة قدرات األفراد يف متابعة أ م يف ز متكن من مشاركة األفراد واجلماعات خالل عمليات التفاعل اليت تسا
   4.ونشاطات املنظمة مع االستجابة للتغري البيئي وعدم قبول األداء الضعيف

ي منظومة كلية تتشكل من تفاعل ثالث  يرى يالعساف أن الثقافة  منظومة : (منظومات فرعية وأساسية، و
ذه املنظومات مع بعضها يف صورة )القيم واملعتقدات، ومنظومة املعارف، ومنظومة املهارات واخلربات ، والبد أن تتفاعل 

تمعات  فرادلوث متعاضد متكامل لتشكل معا نسقا أو نظاما عاما كليا موحدا، يضفي على األ أو اجلماعات أو ا
ي اهلوية الثقافيةطابعا ع ويته اخلاصة، و و الطابع الثقايف، ويشكل لدى كل منهم شخصيته أو     5.اما مميزا 

الثقافة التنظيمية تتمثل يف القيم واملعتقدات اليت تقود السلوك اإلنساين لألفراد، وتعترب أحد  فإن للجاموس ووفقا
ا مجاعة معينة، من أجل كما تعترب الثقافة ال 6العوامل الضرورية إلدارة املعرفة، تنظيمية افرتاضات وقيم أساسية اليت تطور

ذا من  التكيف والتعامل مع املؤثرات اخلارجية والداخلية واليت يتم االتفاق عليها على ضرورة تعليمها لألفراد اجلدد، و
داف املنظمة، ا بطريقة معينة ختدم أ الثقافة التنظيمية كقوة دافعة توحد  دفحيث  7أجل إدراك األشياء والتفكري 

ي ثقافة تشجع وحتث العمل بروح الفريق وتبادل املعارف واألفكار حيث  8،الطاقات وتوجه جهود األفراد حنو اإلبداع و
اما يف تطبيق إدارة  حيث  ناك ارتباط بني إدارة املعرفة والثقافة التنظيمية، أن Lowsonحيث يشري املعرفة،  تلعب دورا 

افة تنظيمية تساعد على تطبيق إدارة املعرفة، وأنه البد من أن تعمل املنظمة على بناء ثق الثقافة التقليدية اهلرمية ال نأ
 :حبيث تشمل

                                                             
1  Bertram Tan, A knowledge Management System Introduction Model For Small- And Medium-Sized 
Enterprises , Int. J. Management and Enterprise Development, Volume 3, Nos 1/2, 2006, P 64. 
2
 Maurice thevenet,  la culture d’entreprise, puf, Paris, 2003, P5 

3
 Edgan Schein, the corporate culture : survival guide, Jossey Bass, New and revised edition, San Francisco, 

2009, P27 
4 Schein. E, Organizational culture and leadership, 3rd ed, Jossey-Bass, San Francisco, 2004, P 6. 

ا يف جودة اخلدمات املصرفية د الرمحن عقله الغويري، متطلبات إدارةعلي عب 5 دراسة تطبيقية يف املصارف اإلسالمية األردنية، جامعة  - الدور الوسيط لرأس املال البشري: املعرفة و أثر
  .59، ص 2015 ،العلوم اإلسالمية، عمان

  .176عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، ص  6
  .172، ص 2009، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، "دراسة السلوك اإلنساين الفردي واجلماعي يف منظمات األعمال" دمحم قاسم القروييت، السلوك التنظيمي 7

8 Robbins, P. & Stephen, Judge, Organizational Behavior. 13th, ed, New Jersey, prentice Hall, 2009, P 585. 
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فرق العمل يف املنظمات تعمل من خالل أدوات برجمية جتعل من الشبكة حيث إن  :إسرتاتيجية فرق العمل
ئق، كما علي  الداخلية االنرتنت أكثر نفعا وتساعد العمل كفريق عمل، مما يسهل املشاركة يف املعرفة واألفكار والو

ين، واجلدولة ئق القرارات املتخذة واملرفوضة من قبل فريق العمل، لغرض  يساعد علي العصف الذ وحفظ و
ذااالستخدامات املستقبلية،  إعطاء الفرق أمهيتها فإن  وعليه 1،من تنفيذ تطبيقات تعاونية بسهولة ميكن املنظمة ما و

م حول املشكالت واألخطاء فكار م يف تعزيز معارف املنظمة لتنوع أفراد الفريق الذين يسامهون  ذا يتطلب  2،يسا و
فرق العمل الوسيط لنقل املعرفة على عترب ت، و م احلرية الكافية لتطبيق معارفهمتفويض األفراد صالحيات واسعة وإعطائه

كذا يصبح فريق العمل اجلسر الذي يربط بني تعلم األفراد وتعلم املنظمةمستوى مجيع فروع  ذاالتنظيم، و عن طريق  ، و
رة القدرة اجلماعية املشرتكة على توليد األفكار  تشجيع احلوار بني أعضائه، وتبادل األفكار واملهارات واملعارف، وإ

ملتايل تعترب و  3،املشكالتاجلديدة املبتكرة للتعامل مع  إلضافة إىل ، البشري العنصراملداخل لتنمية  فرق العمل من أ
  4.األفرادإسرتاتيجية متكني ، و إسرتاتيجية التعلم التنظيمي

يتطلب تطبيق إدارة املعرفة يف املنظمة أن تكون القيم الثقافية السائدة مالئمة ومتوافقة للتعلم داعمة إلنتاج املعرفة  
سيس ثقافة تنظيمية داعمة للمعرفة من  ا، ومشجعة لفريق العمل لتسهيل االتصال والعمل بفعالية، حيث يتم  وإدار

ملعرفة واخلربات بني األ عتماد على خالل املشاركة  إلعتماد فراد ليس  على خلق ثقافة التكنولوجيا فقط والشبكات بل 
  .اجيابية داعمة للمعرفة وتقامسها داخل املنظمة والتعلم من اآلخرين

  اهليكل التنظيمي. 2

ملرونة والالمركزية يساعد على تدفق و  يكال تنظيميا يتميز  يئة املناخ ، فإن املعرفة تشاركتتطلب إدارة املعرفة 
لض املعتادة األكثر توافقا مع معطيات عصر املعرفة  رورة التحول من ممارسات اإلداريةاملناسب لتطبيق إدارة املعرفة تتطلب 

  :مثل

ت إىل اهلياكل التنظيمية األكثر تفلطحا -  ؛التحول من اهليكل التنظيمي اهلرمي الشكل املتعدد املستو

ا يف مستوى تنظيمي واحد، إىل نظم الالمركزية، اليت   تعتمد على احتكار املعرفةاليت التحول من النظم املركزية - وتركيز
 .معريف وانتشارتستند إىل تدفق 

والبد أن  5،التحول من أمناط التنظيم القائمة على العمل الفردي املنعزل إىل منط العمل اجلماعي يف فرق عمل ذاتية -
م والعم يتصف ملرونة ليستطيع األفراد إطالق إبداعا إذ تتحكم  ل حبرية الكتشاف وتوليد املعرفة،اهليكل التنظيمي 

ا ومضاعفتها وإعادة  ا وختزينها وتعزيز ، ويتعلق أيضا بتحديد وجتديد استخدامهابكيفية احلصول على املعرفة وإدار

                                                             
1
 Karl M Wiig, knowledge model for situation–handling, Journal of knowledge management, Knowledge  

Research  Institute, Volume 7, Issue 5 , Inc, 2003, PP 17- 22. 
  .180عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، ص  2
لد  ،1عددال د حبيب أيوب، دور التعلم التنظيمي يف مساندة التغيري االسرتاتيجي يف املنشات السعودية الكربى، دورية اإلدارة العامة، 3 ض، مارس 44ا ، ص ص  2001، الر

82-83.  
  .178عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، ص  4
  .179 -176أسامة خريي، مرجع سابق، ص ص  5
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يات الالزمة إلدارة املعرفة بصورة فاعلة وذات كفاءة من أجل  اإلجراءات والتسهيالت والوسائل املساعدة والعمل
  1.كسب قيمة اقتصادية جمدية

، يف حني أنه قد ةإدارة املعرفة، فقد يكون عنصرا معاو إلدارة املعرف تطبيق أساسيا يف يلعب اهليكل التنظيمي دورا
نا تظهر أمهية وجوداملعرفة داخل املنظمة وتشاركيؤدى إىل نتائج غري مقصودة وميثل عقبة أمام التعاون  ياكل  ، و

ملرونة وتسهل  تنظيمية ا االتصاالتتتسم    .على مستو

  القيادة اإلدارية .3

 يعترب العنصر البشري حمور العملية املعرفية، نظرا لقدرته على توليد أفكار جديدة وإبداعية وخلق قيمة مضافة،

واجلماعات يف املنظمة حباجة إىل قيادة تنظيمية تعمل على توجيه األفراد وإجياد طرق جديدة للتعلم والتعاون  فاألفراد
ا البشرية   . واملشاركة وتطوير وتنمية قدرات عناصر

داف  القدرةتعين القيادة  م للعمل برغبة وجبد لتحقيق أ ا على التأثري يف اآلخرين، يف سلوكهم وأفعاهلم واجتا
الستناد إىل مصادر قوة عديدة، منها قوة املكافأة وقوة العقاب والسلطة امل ذا التأثري  نظمة، وميكن للقائد ممارسة 

يف تبين وتطبيق إدارة املعرفة فالقائد يعترب قدوة لآلخرين يف  اتعترب القيادة عنصرا مهمو  2،املشروعة وقوة اخلربة وقوة االقتداء
ت من اإلنتاجية يف بصفة عامة  ،التعلم املستمر فإن إدارة املعرفة تتطلب منطا غري عادي من القيادة، لتحقيق أعلى مستو

م منسقون  م رؤساء، ولكن يوصفون   Facilitators  أو مسهلون Coordinatorاملنظمة، فالقادة مل يعد يوصفون 

و Coches مكونون أو   :القائد الذي يتصف بثالث صفات أساسية، ولذلك فإن القائد املناسب إلدارة املعرفة 

 ؛القدرة على شرح الرؤية لآلخرين  -

 ؛أن يكون قدوة هلم -

ذه الرؤية يف أكثر من مضمون، وداخل أكثر من إطار يهم املنظمة، وتعمل املنظمة  - أن تكون له القدرة على ربط 
بشكل يتيح توسيع القاعدة املعرفية قدرات األفراد واجلماعات  تنمية ومنه يساعد القائد املتميز على3،من خالله

  .للمنظمة

  تكنولوجيا املعلومات .4

ا  التحتية التقنية لنظم املعلومات متتد من البنية ملعرفة حتتاج إىل أسس تكنولوجيةتنفيذ إدارة اإن  وتكنولوجيا
دور التكنولوجيا يتجسد ، و ...وخمتلف الشبكات، إىل األدوات التعاونية والذكاء االصطناعي، فمختلف نظم اليقضة

  4 :من خالل املعرفةاملعلومات يف إدارة 

حيث أن إدارة املعرفة تسعى إىل إنشاء بيئة التعلم، وتكنولوجيا املعلومات تسهل : املسامهة يف إنشاء بيئة التعلم -
ذا  ا بسهولة، كما جتعل مجيع املعلومات متاحة مع إمكانية حتديثها ووصول  وصول األفراد إىل املعلومات اليت حيتاجو

                                                             
يم اخللوف امللكاوي، مرجع سابق، ص 1   .85إبرا
  . 53، ص 2009 ،دار حامد للنشر والتوزيع، عمان حرمي حسني حممود، السلوك التنظيمي سلوك األفراد واجلماعات يف املنظمات األعمال، 2
  .181-180أسامة خريي، مرجع سابق، ص ص  3
4
يم والعمليات واالجنم عبود جنم،     .398- 396مرجع سابق، ص ص سرتاتيجيات، إدارة املعرفة املفا
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و ما أسهمت التكنولوجيا ، د يف نفس الوقتجيعل عملية التعلم مستمرة، وجلميع األفرا التحديث إىل مجيع األفراد، و
 1 .يف تسهيل وتسريع وتبسيط كل عمليات إدارة املعرفة من حتليل وخزن ومشاركة ونقل وتطبيق واسرتجاع البحث

ت كرصيد  :املعلومات واملعرفة احملافظة على - تساعد تكنولوجيا املعلومات على تطوير قواعد ومستودعات البيا
و ما  كما ميكن االحتفاظ مبعرفة املنظمة  أساسي ملعلومات املنظمة، عن طريق قاعدة املعرفة يف األنظمة اخلبرية، و

 .ميكن من إعادة إستخدامها من طرف األفراد

ستخدام برجميات التشارك املعريف اليت توفر بيئة تشاركية قائمة على  :تشارك املعرفة  - املعرفة واملعلومات  تشاركوذلك 
و ما  .إخل... على العمل اجلماعي كاستخدام الربيد االلكرتوين، املؤمترات الفيديوية،يساعد  عن بعد، و

م ما :سرعة وفاعلية االتصاالت - و التقارب بني كل من تكنولوجيا االتصاالت،  إن أ مييز التطور يف جمال املعلومات 
و ما اتصال لتسهيل تكوين ورش عمل التكنولوجيا وفرت وسائل  أن حيث أكد الكبيسي ،خيلق مزجيا فريدا بينهما و

 .مشرتكة لتلبية احتياجات اجلماعات  املتفاعلة يف املناطق اجلغرافية املختلفة

رية :التعامل مع املعرفة احلرجة - م يف إنشاء القدرة اجلو ا املعرفة اليت تسا و أ ملعرفة احلرجة  وإجياد  إن املقصود 
 .سيهاامليزة التنافسية اليت متيز املنظمة عن مناف

ر عملية إدارة امل ة الداعمة هلا سواء كانت على شكل تكنولوجيا عرفة التكامل بينها وبني األنشطوتقتضـي عملية فهم جو
ذلك يف ليلي توضيح  وفيمامعلومات أم عمليات تنظيمية، وثقافة تنظيمية أم قيادة وسيطرة، أم إدارة موارد بشرية، 

  :)12-1(رقم الشكل 

  إدارة املعرفة واألنشطة الداعمة :)12-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عبد الستار العلي، عامر القندليجي، غسان العمري، املدخل إىل إدارة املعرفة، عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع،  :املصدر
 .349ص  ،2009

تتطلب إدارة املعرفة توافر موارد بشرية مبدعة إدارة املعرفة واألنشطة الداعمة، حيث ): 12-1(يبني الشكل رقم 
  .وقادرة على توليد املعارف وتبادهلا مع اآلخرين

                                                             
  .95صالح الدين الكبيسي، مرجع سابق، ص  1

 العملية التنظيمية 

 الثقافــة التنظيمية 

داف  تشخيص املعرفة حتديد أ

 توليد املعرفة

املعرفة  ختزين

املعرفة تطبيق 

املعرفة  توزيع

إيداع القيمـة 

عمليات األعمال 
 دارة املوارد البشريةإ

 الضبط  والسيطرة

 املعلومات تكنولوجيا

 القيــادة
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 تتطلب إدارة املعرفة امتالك القدرة على حتديد املعارف واملعلومات أوال، ومن مث توظيفها واستخدامها بشكل

صحيح، وتعتمد عملية إنتاج وتوليد املعرفة تعتمد على مدى توفر رأس مال  بشري القادر على فهم واستيعاب التطورات 
ا  واملستجدات ومنه يعترب تطبيق إدارة املعرفة يعين االستفادة منها واستخدامها وإعادة استخدامها، فتوليد املعرفة وخز

ي إجراءات عبثية إن مل يتم  بفاعلية، أي إجياد معىن للمعلومات املستلمة وتطبيقها على تصرفات  استخدامهاوتوزيعها 
يكل املنظمة ونظمها األفراد   .إما مباشرة أو من خالل 

استخدام إدارة وتكنولوجيات املعرفة  علىيف املنظمة  متثل إدارة املعرفة املصطلح الذي يعرب عنه قدرة فريق املعرفة
دة واالستمراريةللقيام بعملية توليد املعر  ا وتوزيعها وتطبيقها لتحقيق التفوق والر  األساسيةكما حتدد العناصر ،  فة وخز

  :يلي املعرفة كما إلدارةالثالث 

  ا وتوزيعهاوخ تشمل كل من عمليات توليد املعرفة: دارة املعرفةإعمليات  .وتطبيقها ز

 املتقدمة اليت يستخدمها فريق املعرفة للقيام بعمليات إدارة ل التكنولوجية ي اليت تشمل الوسائو: تكنولوجيا املعرفة
 .املعرفة

 الذي يشكل اجلانب البشري املمثل ملعرفة الضمنية، ويشمل صناع املعرفة ومدراء املعرفة، وإدارة معرفة : فريق املعرفة
1،الزبون

ذا     .يف املبحث الثالث سنتناوله ماو

  النماذج واالسرتاتيجيات ،ةعناصر إدارة املعرف: بحث الثالثامل

م يف إدارة املعرفة ما إن  ،املعرفة وفريق املعرفة العمليات، تكنولوجيا: ا املتمثلة يف كل منيتعلق بعناصر الشيء األ
موعة من العناصر التقنية والبشرية واإلجراءات املتفاعلة فيما بينها من أجل القيام بتوليد،  تتمثلو  إدارة املعرفة يف تلك ا
 .ركائز معينةعلى منهجية علمية تعتمد  حيث تعترب، املنظمةزن، نشر واستخدام املعرفة داخل خ

رية ،عمليات إدارة املعرفة. أوال   :تتمثل يف وتتكون من أربع عمليات جو

  ؛توليد املعرفة -

 ؛املعرفة ختزين -

   ؛ )نشر( توزيع -

 .املعرفة) استخدام( تطبيق -

  :وتتكون من ،املعرفة تكنولوجيا. نيا

 ؛ )نظم التصميم مبساعدة احلاسوب، نظم الواقع االفرتاضي(نظم العمل املعرفية  -

 ؛ )الربيد االلكرتوين، االسرتجاع اآليل للمعلومات(نظم أمتتة املكتب  -

  ؛نظم دعم القرارات املستندة إىل املعرفة -

 .نظم الذكاء اإلصطناعي -

  :يتكون منو  ،فريق املعرفة. لثا

                                                             
لد  1 ، 28عاطف حممود عوض، دور إدارة املعرفة وتقانتها يف حتقيق التطوير التنظيمي، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، ا   .410، ص 2012، العدد األول، سور
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  ؛املعرفةصناع  -

 ؛املعرفة مدراء -

ئن -  .إدارة معرفة الز

 العناصر املكونة إلدارة املعرفة: )13-1( الشكل رقم

 
  بناءا على أدبيات الدراسة الباحثةمن إعداد : املصدر

عمليات وفريق وتكنولوجية واليت تشكل يف واليت تتكون من  إلدارة املعرفةالعناصر املكونة ) 14-1(يبني الشكل رقم 
ذا ما سنتناولهالعناصر املكونة إلدار جمملها    .يلي فيما ة املعرفة يف املنظمات، و

ت( عناصر: املطلب األول   إدارة املعرفة )مكو

  .وفريق املعرفة املعرفة وتكنولوجيةيف عمليات إدارة املعرفة ث عناصر متكاملة تتمثل ثال إلدارة املعرفة

  عمليات إدارة املعرفة. األولالفرع 

ا، يف حني  إدارةعمليات  تشمل ا، وتنظيمها واستخدامها ونشر  أنهاملعرفة يف املنظمة على توليد املعرفة واختيار

 حرميحسني يعرفها حيث اختلف الباحثون حول عمليات إدارة املعرفة وسبب يرجع لتداخل عمليات إدارة املعرفة، 

ا ونقلها النشاطات  «ا ا وختزينها واستيعا كتساب وبناء املعرفة واحملافظة عليها من خالل ترميز والعمليات املتعلقة 
داف املنظمة فيما  ملعرفة تعمل بشكل مرتابط ومتسلسلعمليات إدارة ا حيث أن 1، »واملشاركة فيها وتطبيقها لتحقيق أ

ذه العمليات تتمثل يفبينها، إذ تعتمد كل عملية على األخرى وتتكامل معها    :وتدعمها، و

رية إلدارة املعرفة: )14-1(الشكل رقم    العمليات اجلو

                                                             
ت حسني حرمي، مبادئ 1   . 390مرجع سابق، ص  العمليات اإلدارية وظائف املدير، اإلدارة احلديثة نظر

 إدارة عناصر

املعرفة
فريق املعرفة

تطبيق املعرفة

املعرفة توزيعخزن املعرفة

توليد املعرفة

 املعرفةتكنولوجية 

نظم الذكاء 
اإلصطناعي

نظم دعم 
القرارات 

املستندة إىل 
املعرفة

نظم العمل 
املعرفية

نظم امتتة 
املكتب

عمليات إدارة 
  املعرفة

صناع املعرفة 

مدراء املعرفة

إدارة معرفة 
ئن الز
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Source: Mertins, Kai & al, Knowledge Management: Best Practices in Europe, Springer-
Verlay Berlin Heidelberg, 2001, P 28 .  

رية األربعة ) 14-1(يبني الشكل رقم    :يلي املعرفة واملتمثلة يف ما إلدارةالعمليات اجلو

  توليد املعرفة .أوال

ي املورد األكثر أمهية يف املنظمات احلديثة، فإدارة املعرفة تسعى إىل إغناء إدارة املعرفة  تقوم على أساس أن املعرفة 
نشاء معرفة جديدة، وكون  املعرفة ال ميكن أن يتم إال عن طريق األفراد، يرى البعض أن إدارة املعرفة  توليدالرصيد املعريف 

ناك شيء امسه : "بقوله  Drucker األفراد، وكما عرب عن ذلك ي إدارة األفراد، أو تقرتب أو تتداخل مع إدارة ليس 
ن كفاءة توليد املعرفة تتوقف على قدرة أ(Vorbeck & Finke) حيث أكد ، "إدارة معرفة، وإمنا إدارة أفراد ذوي معرفة
ا على التعلم واالتصال،  توليد املعرفة اجلديدة يتم من خالل أقسام البحث والتطوير  فإن Rastog ووفقا لـاملنظمة وأفراد

رة، واجلدير  والتجريب وتعلم الدروس والتفكري اإلبداعي، وأن متثيل املعرفة وإمتصاصها يشري إىل احلصول على املعرفة الظا
و إختالف األفراد واملنظمات يف متييز قيمة املعرفة اجلديدة ذين   Polanyiميز فقدوكما ذكر سابقا  1،لذكر  بني 

ذا القول إشارة صرحية إىل أن عملية وضع املعرفة  ،إننا نعرف أكثر مما ميكن أن نقول النوعني من املعرفة عندما قال ويف 
و ماالضمنية يف عبارات واضحة لالستفادة منها، عمل تسعى لتحويل املعرفة الضمنية إىل  جيعل جل املنظمات ية صعبة، و

ستخدام أساليب متعددة قصد االستفادة من املعرفة واخلربات الكامنة يف عقول األفراد العاملني فيهامعرفة صرحي  ،ة 
تج  التفاعل حيث أن حية يكون  حية، والتكامل بني املعرفة الصرحية واملعرفة الضمنية من  بني الفرد واملنظمة من 

ي اليت تكتسبأن  جندوعليه  2،أخرى ذا م املنظمة الناجحة  ستمرار و  Nonaka(أشار إليه كل من ا املعرفة اجلديدة 

& Takeuchi, 1995(  و(Tongxin, Zhuang, 2010) نوضحهما  ن اكتساب وتوليد املعرفة يتم من خالل آليتنيأ
   :األيت )15-1(رقم الشكل يف 

  

  

  إكتساب وتوليد املعرفة: )15-1( الشكل رقم

                                                             
نري العدد 1 رية، جملة الد ت اجلو ، 2013الرابع، اجلامعة العراقية، العراق،  سم فيصل عبد النايف، صالح عبد القادر أمحد النعيمي،  دور عمليات إدارة املعرفة يف تطوير الكفا

  . 26 -25ص ص 
2 Nonaka, I., & al., SECI, Ba and Leadership: A Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, Long Rang 
Planning, International Journal of Strategic Management, Volume 33, Issue 1, 2000, P 7. 

 توليد املعرفة

 تطبيق املعرفة  خزن املعرفة

 توزيع املعرفة
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  .من إعداد الباحثة: املصدر

  

معرفة صرحية،  إىلوالذي من خالله يتم حتويل املعرفة الضمنية  ،إكتساب وتوليد املعرفة )15-1(يبني الشكل رقم 
م عملياملستوى اجلماعي إىلوحتويل املعرفة من املستوى الفردي  ي عملية توليد  ات، حيث نرى أن من أ إدارة املعرفة 

يت حنن بصدد التطرق إليهااملعرفة و    .سهاب فيما 

و جهد بشري، ويضم العمليات التالية :توليد املعرفة .1 ، Buying ، والشراء Capturingاألسر : إن توليد املعرفة 
 ، واالكتساب أو اإلستحواذAbsorbinص ، واالمتصاDiscoveringف ، واالكتشاCreating واالبتكار

Acquiring . 1 

 عمليات على جيب االعتماد أنهحيث أشار إىل  املنظمات، يف املعرفة توليد عمليةأمهية  على Nonaka أكد

 من نوعان ناك  Nonaka نظرية صميم يفو ، الصرحية واملعرفة الضمنية املعرفة بني االجيايب التفاعل من املتصاعدة املعرفة

رة  الضمنية واملعرفة املعرفة: املعرفة على أن توليد املعرفة  2  (Nonaka & Takeuchi,1995) ، حيث أكد)الصرحية(الظا
رة، أما األخرى فتتضمن  األوىل :طريقتنييؤدي إىل توسيعها من خالل  تركز على حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة ظا

ا املعرفة  Takeuchiو Nonaka قدم، حيث حتويل املعرفة من املستوى الفردي إىل املستوى اجلماعي أربع طرق تتولد 
رة، كما أشارخالل التفاعل بني امن  أن القدرة على توليد املعرفة إىل   )Hislop, 2013( ملعرفة الضمنية واملعرفة الظا

من توليد املعرفة يتكون منوذج  3،وميزة تنافسية أمر ضروري اآلن ألي منظمة ترغب يف أن تبقى مستدامة داخل سوقها
 4: ثالث عناصر

- SECI  العمليات االجتماعية Socialization، خرجةاألExternalization  ،التجميعية Combination، 
 Internalization. 5دخلة األ

                                                             
  .172أمحد دمحم سعيد الشايب، عنان دمحم أمحد محور، مرجع سابق، ص  1

2 Nonaka, I & takeuchi H,The Knowledge –creating company :how Japanese companies creat the dyanamics of 
innovation, op cit, PP  62-64. 
3 Funmilola Olubunmi Omotayo, Knowledge Management as an important tool in Organisational Management: 
A Review of Literature ,Library Philosophy and Practice (e-journal).Paper 1238, P8, consulted in 2-05-2016, 
available   http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/12382015. 
4 Divya Dinakar, Knowledge Management Models A compilation of various Knowledge Management Models in 
practice : Management & Decision Control Systems, Spring, 2009, P2. 

  .106، ص مرجع سابقممدوح عبد العزيز رفاعي،   5

حتويل املعرفة الضمنية اىل معرفة 
رة ظا

حتويل املعرفة من املستوى 
الفردي اىل املستوى اجلماعي

http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/12382015.
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املدخالت واملخرجات  ي، للمنظمةخللق قيمة  عنهاغىن  اليت ال للمنظمةعبارة عن موارد حمددة : أصول املعرفة -
ا  وامل تسهل من عملية خلق املعرفة،والع املدخالت واملخرجات واحملول لعملية خلق ممدوح الرفاعي كما يعترب

  1.املعرفة

- BA ذا النموذج  ، حيثحيث يتم إنشاء املعرفة واستخدامها وتبادهلا من خالل التفاعل عبارة عن مفهوم ميثل 
 2:إطار جديدا لفهم حركيات تكوين املعرفة يف املنظمات، وذلك من خالل تطبيق املبادئ األتية

 ة وصرحيةتوجد معرفة يف شكلني ضمني، 

 التفاعل احلركي بني املعرفة الصرحية والضمنية، 

 ت للتفاعل االجتماعي موعات، والبيئة التنظيمية( وجود ثالث مستو  ،)األفراد، ا

ذا ماعرفة يتطلب توفر البيئة املعرفية الداعمة لذلك امل توليدحيث أن    .سنبينه يف النقطة املوالية و

   البيئة املعرفية .2

 ، مناقشة البيئة املعرفيةOriginating Baالبيئة املعرفية  تتمثل يف إنشاء Baأنواع من البيئة املعرفية  أربعةناك 

Dialoguing baتنظيم البيئة املعرفية ، Systemizing ba ممارسة البيئة املعرفية ،Exercising ba.  

  

  لبيئة املعرفيةلاألنواع األربعة : )16-1( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .167، ص مرجع سابق ممدوح عبد العزيز رفاعي،: املصدر

والذي من خالهلما حتدد البيئة املعرفية، حيث ينب البعد   بعدين للتفاعل املشرتك :)16-1( شكل رقميوضح ال
الوسط املستخدم للتفاعل املشرتك  يبني  البعد الثاين أما قد يكون تفاعل فردي أو تفاعل مجاعي،و نوع التفاعل  األول

من خالل االتصال  أومن خالل االتصال وجها لوجه،  املشرتك أو يكون تفاعل مباشريكون تفاعل  أنوالذي ممكن 

                                                             
  .105، ص مرجع سابق ،ممدوح عبد العزيز رفاعي 1

ج للنشر والتوزيع، عمان،   2 سني، إدارة املعرفة، دار املنا   .96، ص 2007سعد غالب 
  Ba   ي أيضا متثل التفاعل املشرت نية تعىن وقت ومكان حمددين، ومن مث فهي توضح مشاركة البيئة حيث تشارك وختلق وتستخدم، و ي كلمة  ك بني األفراد يف مكان حمدد، و

ذا البحث مرادف لكلمة البيئة املعرفيةتعىن املكان الذي ي   .تم تفسري املعلوماتية لتصبح معرفة، وتستخدم يف 

 BA إنشاء Ba مناقشة

 BA  ممارسة BA تنظيم

  وجها لوجه

الوسط 

  التفاعلي

  افرتاضي

 فردي                           نوع التفاعل              مجاعي                        
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ويف إطار   تعتمد على املشاركة واالتصاالت،املؤمترات اليت أوالربيد االلكرتوين  أوالكتيبات  أومثل الكتب  االفرتاضي
  1 :يلي تشمل ما التعرف على البيئة املعرفية واليت

  البيئة املعرفية إنشاء .1.2

ا التفاعل املشرتك  إنشاءميكن تعريف عملية  ومن مث فهي  ،والتفاعل املباشر وجها لوجه لألفرادالبيئة املعرفية 
م  األفرادمتثل املكان الذي يشارك فيه  مخبربا تعرض إنشاء البيئة املعرفية  وغالبا ما ،وعواطفهم ومناذجهم العقلية ومشاعر

و الطريق الوحيد  اآلخرينمع  لفرد وجها لوجها وحينما يتفاعل Socializationبيئة العملية االجتماعية  فإن ذلك 
صعوبة التفاعل  أوسهولة  للتحليل النفسي والعاطفي مثل  يعية وردود األفعاللالستئثار على مقدار كبري من احلواس الطب

امة يف مشاركة املعرفة الضمنيةأل الرعاية  بتوفرييسمح  البيئة املعرفية إنشاء نصل إىل أن حيث، ن ذلك ميثل عناصر 
  .األفراديف حتويل املعرفة بني  األساساليت تشكل لثقة االلتزام و وا والراحة

  مناقشة البيئة املعرفية . 2.2

ا التفاعل املشرتك اجلماعي  ومن  ،الوسط التفاعلي وجها لوجه إىل إلضافةميكن تعريف مناقشة البيئة املعرفية 
 ،واضحة وأفكارمصطلحات عامة  إىلوتتحول  األفراداملكان الذي تشارك فيه النماذج العقلية ومهارات متثل مث فهي 
ذه البيئة  وغالبا ما ذلك أن املعرفة الضمنية لألفراد تشارك  Externalization Processبيئة العملية التجسيدية تعرض 

رة عامل نقلويتم  ،وتتضح من خالل املناقشة بني املشاركني وتوضيح ما الذي حيدث خالل  ،كل فرد  إىل أيضارفة الظا
يم من إنشاء البيئة تو ، Self Reflection نعكاس الذايتاال عترب مناقشة البيئة املعرفية ترسيخا بصورة أكثر إدراكا للمفا

ي العنصر الرئيسي يف  املعرفة  توليداملعرفية، ويعترب اختيار األفراد مع التوليفة السليمة من املعرفة احملددة والقدرات السليمة 
  .ويف مناقشة البيئة املعرفية

  تنظيم البيئة املعرفية .3.2

ا التفاعالت اجلماعية واالفرتاضية لألفراد،ميكن  ذه البيئة  تعريف تنظيم البيئة املعرفية  وغالبا ما يعرض تنظيم 
رة املتوافرة Combination  Process  بيئة العملية التوافقية  رة فكما  أن املعرفة  ،للمعرفة الظا ميكن أن ) الصرحية(الظا

وذلك يف شكل مكتوب من خالل تكنولوجيا املعلومات، مثل شبكات  األفرادميسرة لعدد كبري من  تنتقل بصورة
ت، حيث تعرض تلك الوسائل تعاون بيئي تقديري وذلك خللق تاألعمال ناك  نظيم البيئة املعرفية، فإن اليوم، بنوك البيا

حيث  News Groups عديد من املنظمات تستخدم وسائل أخرى  مثل قوائم الربيد االلكرتوين وجمموعات األخبار
تيستطيع املشاركون استبدال املعلومات الضرورية أو  وذلك جلمع ونشر املعلومات واملعرفة  اآلخرينعن أسئلة  اإلجا

 .بصورة ذات كفاءة وفعالية

   ارسة البيئة املعرفية مم. 4.2

ذه البيئة بيئة  ا التفاعالت الفردية والتقديرية لألفراد، وغالبا ما تعرض ممارسة  ميكن تعريف ممارسة البيئة املعرفية 
لوسط التقدير  فاألفراد، Internalization Processالعملية الذاتية  رة واليت تتصل  مثل  Virtualجيسدون املعرفة الظا

                                                             
  .168ممدوح عبد العزيز الرفاعي، مرجع سابق، ص   1



 إدارة المعرفة اإلطار النظري                                       الفصل األول                                                    

 

 
60 

، فممارسة البيئة املعرفية جيمع بني التجاوز أو السمو واالنعكاس الذايت خالل العمل الشكل املكتوب وبرامج احملاكاة
  1.الفعلي، بينما مناقشة البيئة املعرفية حتقق ذلك من خالل التفكري

  توليد املعرفة مع العناصر الداخلية :)17-1( الشكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .108ص  مرجع سابق،ممدوح عبد العزيز الرفاعي،  :املصدر

املتاحة  أوة ترابط املعرفة الضمنية اململوك أنتوليد املعرفة مع العناصر الداخلية، حيث ) 17-1(يبني الشكل رقم 
ئلدى  مذلك  نالز ذا الرتابط أ عطي يالذي  اإلنتاجمن خالل توليد املعرفة  يتم ، وعليهليس لديهم القدرة على حتقيق 
  .معىن للمنتج من خالل شرائهم له أو حىت عدم شرائهم له ئنالز ؤالء 

 

  SECI العمليات واألنشطة املكونة لتوليد املعرفة3 .

  :يلي تتمثل فيما لتوليد املعرفةأربعة أنواع من األنشطة والعمليات املكونة توجد 

ي اليت تتضمن التحو  :Socialisation شركةألا. 1.3  لفرديف املعرفة  األشركةتشتمل  إىل الضمنية، يل من الضمنيةو

ذا األسلوب ينشأ ما أفرادأو عدة  اليت متثل البنية التحتية،  Baيسمي ب  بصفة طبيعية من خالل تفاعالت اجتماعية، 
2،الوقت واملكان احملددين حيث يلتقي األعضاء وجها لوجه بصورة شخصية أو من خالل فرق العمل

حيث تعترب  
ا تنتقل بصفة عفوية عند كل موضع يف العمل، لكن املعرفة تبقى يف  شركةاأل من بني األشكال األسهل لتبادل املعرفة أل

                                                             
  .169، ص ممدوح عبد العزيز الرفاعي، مرجع سابق  1

2 Ji-Hong P, The Role Of Trust On Knowledge Creation In A Virtual Organization: A Social Capital Perspective, 
Journal of Knowledge Management Practice, Vol 7, Issue 4, 2006, P 3. 
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ت، فهي مندجمة يف أفعال  ذه احلالة يف عقول املشاركني فيها ومن الصعب إعادة إنتاجها يف وثيقة أو قاعدة بيا
صعوبة احلصول على املعرفة الضمنية دون  (Nonaka & takeuchi, 1995)حيث الحظ يف الواقع،  وممارسات العام

   .التفاعل بني األفراد أو اجلماعات

عملية حتول املعرفة الضمنية وترمجتها يف إطار شبكة من التفاعالت حيث متثل  :Externalisation خرجةاأل .2.3
رة ميكن فهمها من طرف اآلخرين رية حبيث فإن  1،فيما بني األفراد إىل معرفة ظا حتول املعرفة الضمنية إىل معرفة ظا

ا يف كافة أحناء  يم، فرضيات أو مناذج، فكون املعرفة ملموسة ودائمة جيعل املشاركة فيها ونشر  املنظمةخذ شكل مفا

رية  .أكثر سهولة مع اآلخرين، وعن طريق احلوار التحول املعرفة من الضمنية إىل الظا

رة إىل معرفة ضمنية من خالل تكرار أداء :  Internalisation)األدخلة(االستيعاب . 3.3 ي حتويل املعرفة الظا و
رة مستوعبة مثل املعرفة الضمنية ا حتويل  ،املهمة حىت تصبح املعرفة الظا فردية إىل العرفة املتجارب و الكما تعرف على أ

و التعلم عن طريق العمل، من قبل املستخدمني الذين يوسعون ويعيدون تشكيلها عن طريق معرفتهم من اذج، فاالستيعاب 
ا األداة املثالية للوضع الداخلي تسمح  Nonakaالضمنية ويظهر التغيري يف عمل وظائفهم ومهامهم، حيث أشار  عتبار

ملعرفة التشغيليةأاملعرفة املنش، حيث أطلق على املعرفة بتسهيل عملية الستيعاب   2.ة من قبلها 

ذه اليت حتول املعرفة الظوتعترب العملية  :Combinaison )الدمج(اجلمع .4.3 رة إىل املعرفة الضمنية، حيث تتطلب  ا
نا تلعب، درجة عالية من االلتزام، لتضمنها مناذج فكرية واعتقادات وقيم شخصيةاخلطوة   دورتكنولوجيا املعلومات  و

ت، وكذلك من خالل املساعد ، وذلك ألن املعرفة الصرحية ميكن نقلها يف املستندات والربيد اإللكرتوين وقواعد البيا
ذا من خالل االجتماعات واجللسات،  ، واملعاجلة مع املعرفة الداخلية واخلارجية، ونشر، وحتريرجلاخلطوات الرئيسية و

موعات عرب املنظماتبمزيج يسمح ترب ، حيث تعأكثر قابلية لالستخدام جلعلها فهي ليست مبعرفة  3،نقل املعرفة بني ا
رةو إعادة متثيل للمعرفة  جديدة بقدر ما رة يف تطوير برامج الظا  .التكوين يف املنظمة، مثل إعتماد املعرفة الظا

بني املعرفة الضمنية والصرحية يف كافة  ونشطاملعرفة ليست عملية متسلسة بل يعتمد على تفاعل مستمر  توليدإن 
أجزاء الدائرة األربع، فلولب املعرفة يبني كيفية احلصول وتنظيم املعرفة الضمنية الفردية، فهو نشاط مستمر من تدفق 

  .نفسها واملنظمةوحتويلها بني األفراد  وتشاركهااملعرفة 

 

 

 

 

  

                                                             
1Nonaka Ikujiro., Konno N, The Concept of "Ba": Building a foundation for knowledge creation, California 
Management Review, University of California, Volume 40, N 3, USA, 1998, P 44. 
2Adachi Yoshimichi, An Examination of the SECI Model in Nonaka’s Theory in terms of the TEAM Linguistic 
Framework, Bulletin of the Faculty of International Policy, Yamanashi  Prefectural University, Issue 6, Japon, 
2011, P 27.  
3 Nonaka Ikujiro, Organizational Knowledge Creation, the Knowledge Advantage Conference held November 
11-12, 1997, P 2. 
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  لتوليد املعرفة   SECIمنوذج : )18-1(الشكل رقم 

  
سني غالب، نظم املعلومات اإلدارية، دار اليازوري، عمان :املصدر   .95، ص 2009 ،سعد 

ا العديد من  تشمل لتوليد املعرفة، حيث  SECIمنوذج )18-1(يبني الشكل رقم  عملية توليد املعرفة يف طا
سر املعرفة أو شرائها، أو خلقها أو إكتشافها، إمتصاصها أو االستحواذ عليها إنطالقا من منوذج و  1،العمليات املتمثلة 

Nonaka  دراسة أشارتوقد  ،صرحيةميكن حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفةTakeuchi   & Nonaka املتعلقة بتحويل 

ذين البعدين ،والبعد الوجودي، املعرفة إىل وجود بعدين لتوليد املعرفة مها البعد النظري املعريف حيدث لولب توليد  وضمن 
ي يف حالة تفاعل  نتيجة التفاعل بني أمناط حتويل املعرفة األربعة املعرفة ينشط حينما حيدث  ولبلفهذا ال نشطاليت 

إىل مستوى البعد  األدىنمن مستوى البعد الوجودي انطالقا  الضمنية وبني املعرفة الصرحية بني املعرفة نشطاعل بشكل فالت
   .ولتوضيح عملية توليد املعرفة أكثر نتناوهلا يف الشكل املوايل 2،النظري املعريف صعودا

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ا يف التميز املؤسسي، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصاد  1 لد حامد كاظم متعب، أثري عبد األمري حسوين، عمليات إدارة املعرفة وأثر ، جامعة القادسية، 3العدد  13ية، ا
 .12، ص 2011 العراق،

2 Nonaka, Ikujiro, Takeuchi, Hirotaka: Hitotsubashi on Knowledge Management, John Wiley & Sons (Asia) Pte. 
Ltd, Singapore, Asia, 2004, PP 64 -66. 
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  Nonaka         لولب توليد املعرفة حسب منوذج : )19-1(الشكل رقم 

  
Source: Adachi Yoshimichi, Article  cité, P 29.                 نقال عن 
  Ikujiro Nonaka: A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, Organization 
Science: Volume 5, No. 1, February 1994, P 20.  

 يتكون حلزوين، حيث بشكلNonaka  منوذج يف املعرفة تدار يتبني أنه :)19-1(رقم الشكل  من خالل

حيث أن توليد املعرفة يظهر من  ،للمعرفة حتويل عملية حتدث منط كل ويف املعرفة، حتويل من أمناط أربع على النموذج
وكما يتبني من الشكل أن خلق املعرفة يتم على عدة   خالل التفاعل عرب وسائط أربعة من حتويل املعرفة بطريقة لولبية،

ت تتمثل يف   .)الفرد، اجلماعة، املنظمة، العالقات داخل املنظمة( مستو

اتيتم على  Nonakaق نرى أن توليد املعرفة وفقا لنموذج سب مما   مستوى الفرد من خالل ما حيمله من قيم واجتا

 مبا تضمه من أفراد للسلوك من معايري يرتتب على ديناميكية اجلماعة وعلى مستوى اجلماعة وما، وخربات ومهارات

ذا من خالل، نشطةأو وعمليات  ومجاعات أوسع متيل إىل أن تصبح و املعرفة الصرحية و  املعرفة الضمنية التفاعل بني و
لتايل ،وأسرع نطاقا ا عملية أن ينظر إليها ميكن التنظيمية املعرفة توليد فإن و املستوى  بدءا من، صاعدة لولبية عتبار

 مستوى إىل تصل أحياو ، املستوى التنظيمي وبعد ذلك إىل) جمموعة( اجلماعي إىل املستوى تتحرك صعودا الفردي

ت عالقات املعرفةحيث أن 1،املشرتك بني املنظمات  يدورو  املعرفة، أمناط يف حتول يعترب التنظيمية املتداخلة ملستو

 فالبد دائم،  بشكل احللزوين Nonaka فلك يف تدور املعرفة أن حيث ،توقف دون الساعة عقارب جتاه حلزوين بشكل

  .املعرفة وخلقاإلبداع  على العقل لتحفيز مشرتكة مساحة ناك يكون أن

الستخدام Nonakaوفقا لنموذج  ا تزداد  عتبار عن طريق تبادل األفكار واخلربات  ،والتشارك احللزوين للمعرفة 
و أمن  فرادواملهارات بني األ ا وتعظيمها لدى الفرد واجلماعة، لذا فإن العنصر املهم يف إدارة املعرفة  األشركة جل منو

                                                             
1 Nonaka Ikujiro, Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, Article cité, P 20. 
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و جناح املعرفية داف املنظمة  م عناصر النجاح يف تبين نظم إدارة املعرفة وحتقيق أ ، حيث يرى الكثري من الباحثني أن أ
ا ا، من خالل نقل املعارف وتوليد ذا ما لألطراف األخرى التشارك املعريف على مستوا   .سنتناوله يف النقطة الثالثة و

  ن املعرفةيز خت .نيا

Organization Memoryالذاكرة التنظيمية  إىلتعود عملية خزن املعرفة 
دة يف و واليت حتتوي على املعرفة املوج 1

ئق املكتوبة أشكال ت واملعلومات املخزن خمتلفة مبا فيها الو املخزنة يف النظم  اإلنسانية، واملعرفة االلكرتونيةة يف قواعد البيا
  2.األفرادوالعمليات التنظيمية املوثقة، واملعرفة الضمنية املكتسبة من  اإلجراءاتاخلبرية، واملعرفة املوجودة يف 

ا مهمة جدا نيز ختتعترب عملية  العمل السيما للمنظمات اليت تعاين من معدالت عالية لدوران  املعرفة واالحتفاظ 
خذون معرفتهم  ؤالء  واليت تعتمد على التوظيف واالستخدام بصيغة العقود املؤقتة واالستشارية لتوليد املعرفة فيها، ألن 

رة( الضمنية غري املوثقة معهم، أما الصرحية ا، كالذاكرة التنظيمية اليت حتتوي على  )الظا فتبقى خمزونة وموثقة يف قواعد
تاملعرفة املوجودة يف أش ئق املكتوبة، واملعلومات املخزنة يف قواعد البيا الكرتونية واملعرفة اإلنسانية  كال خمتلفة مبا فيها الو

التوثيق يف الذاكرة التنظيمية  املخزنة يف النظم اخلبرية واملعرفة املوجودة يف اإلجراءات، والعمليات التنظيمية املوقعة، ويعترب
ا  رة، أما املعرفة الضمنية فيتم االحتفاظ   3،واحلوار التكوينعن طريق  نهايز ختو طريقة مالئمة للمحافظة على املعرفة الظا

األقراص املمغنطة للقراءة واإلطالع ملرات  ستعمالاملعرفة  ختزينالوسائل التقنية يف  استعمالإىل  املنظماتفغالبا ما تلجأ 
عديدة ولسنوات طويلة، إال أن أفضل وسائل للبحث والوصول إىل للمعرفة تعتمد على مبدأ اإلحبار الذي يؤدي إىل 

ئق وبناء معرفة جديدة، حيث أن املعرفة تكون قابلة للتلف والتقادم، وعمر اخلربة حمدود بسبب الظهور  اكتشاف الو
   4.ميكن ألحد أن حيتكر املعرفة للتقنيات اجلديدة فال املستمر

ملعرفة عملية خزن مما سبق نصل إىل أن والوصول إليها  وتسهيل البحث واحملافظة عليها، املعرفة تشمل االحتفاظ 
لنسبة للمنظمة   .وتسهيل اسرتجاعها عند احلاجة إليها، حيث تعترب عملية مبثابة الذاكرة 

  )توزيعها(نشر املعرفة  .لثا

الستخدام واملشاركة، وبتبادل األفكار واخلربات بني األفراد تنمو وتتعاظم امل ، لديهمعرفة وبوصفها موجودا يزداد 
ذه األ 5،لذا سعت املنظمات إىل تشجيع املشاركة القدرة على إيصال املعرفة إىل كل نقطة من نقاط  خريةحيث تعترب 

  6.نظم االتصال الرمسية العتماد علىتبادل األفكار واخلربات واملهارات و املشاركة و العمل، وذلك عن طريق االستخدام، 

ملعرفة"يرى البعض أن عبارة  حققت منظمة معدات  نهأحيث ، "إدارة املعرفة"أفضل وصف من " االشرتاك 
فضل املمارسات بني حقوهلا املختلفة، وكذا احلال  حارأ (Taxas Instruments) تكساس عالية من خالل االشرتاك 

                                                             
ت االلكرتونية، واملعرفة اإلنسانية املخزنة يف :التنظيميةالذاكرة   1 ئق مكتوبة واملعلومات املخزنة يف قواعد البيا  النظم اخلبرية، واملعرفة املوجودة حتتوي على املعرفة املوجودة يف شكل و

  .يف اإلجراءات والعمليات التنظيمية، واملعرفة الضمنية املكتسبة من األفراد وشبكات العمل
  .117عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، ص  2
 .28، ص 2008 ،، إثراء للنشر والتوزيع عمان1حسني عجالن حسن، اسرتاتيجيات اإلدارة املعرفية يف منظمات األعمال، ط  3
  .120عبد الرمحن جاموس، مرجع سابق، ص   4
  .122نفس املرجع ، ص   5
ير، دور إدارة  6 ت احلديثة، جامعة افريد بلقوم ، حبيب بن  لشلف، املعرفة يف تنمية املوارد البشرية، ملتقى الدويل حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف االقتصاد

  .4، ص 2011ديسمرب  14 -13اجلزائر، يومي 
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كارد ملنظمةلنسبة  ا اجلديدة يف األسواق وحتقيق ميزة التنافس ، (HP)اوليت   يةحيث جنحت يف التسريع بطرح منتجا

خلربة املتوافرة لديها  اليت يفتقد فريق التطوير فيها لتلك املعرفة، ويرى البعض اآلخر  املنظمةمع  فعالمن خالل االشرتاك 
ا يف اإلرسال أكثر لتعلم وإ النفط الربيطانية فرق عمل  منظمةمنه يف االستالم فقد استخدمت  ارتباط إدارة املعرفة 

عتماد مؤمترات  ملعرفة متعلقة ولكن تبقى مسألة  العمليات احلرجة، مشكالت لتسريع حلولالفيديو افرتاضية  املشاركة 
بعملية حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة صرحية لكي تنتقل ملكيتها من الفرد إىل املنظمة ومبجرد أن تصبح جزءا من أصول 

ا يف املستقبل، ا وتنظيمها وختزينها وإعادة استخدامها من قبل اآلخرين واستثمار حيث تعترب إدارة 1املنظمة ميكن إدار
ت املنظمة وتنمية مهارات األفراد  كإجراء الاملعرفة   ت وإمنا إىل تفعيل إمكا تسعى فقط إىل الرقابة على املعلومات والبيا

مل تقوم املنظمة بتوزيع  أنه ما  Dexosaيعتربكما  2،وتقوية التعاون بينهم وتشجيعهم على املشاركة يف اخلربات واملمارسات
من خالل استخدام  الصرحيةاملعرفة بشكل كفؤ فلن تولد عائدا مقابل التكلفة، وأنه إذا كان من السهل توزيع املعرفة 

نااملعرفة التحدي األكرب للمنظمات نه يعترب توزيعأحيث 3األدوات االلكرتونية، تناول التشارك املعريف   أمهيةتظهر  ، و
ملنظماتم خطوة لتبادأك ذا ما حنن بصدد تناوله، ل وتوزيع املعارف    .اآلتيةيف النقطة  و

   وأمهيته يف ظل اقتصاد املعرفة املعريف مفهوم التشارك -

 عقولفقط يف  ميكن أن يتم إال يف وجود ثقافة تشارك املعرفة، حيث أن املعرفة اليوم ليست إن توليد املعرفة ال

مل إن  املعرفة  أنحيث  ،املعارف وتشاركومن أساسيات إدارة املعرفة العالقات لنشر وتبادل  ،بل يف كل املصادر األفراد
لتقادم لتبادل تضمحل و لنشر و  معرفة جديدة وتنمية املعرفة توليد، وتركز إدارة املعرفة على تنتفي احلاجة إليها قد تنمو 

  4.عن طريق استخدام دورة تشارك املعرفة

املعرفة : " واملنظمات جتديد معارفهم، ويتطلب ذلك فحصا دقيقا وجذر ملعادلة املعرفة القدمية األفرادينبغي على 
ا، إذن"تساوي القوة ي أن  أن ، إذن جيب خز إذن جيب " املعرفة تساوي املقدرة"التحول إىل معادلة املعرفة اجلديدة 
ا و ما يعين  6املعرفة ضمنية أو صرحية بني األفراد وإنتاج املعرفة اجلديدة،التشارك املعريف ممارسة تبادل يعترب  5،املشاركة  و
على املعرفة ولكن أيضا تبادل املعرفة بني  احملافظةليس فقط ذا ما يتطلب  قادرة على املنافسة،  نظماتامليعين لتظل 

موعات الوظيفية 8.واملعرفة يف مجيع أحناء املنظمة ماتاملعرفة على أنه نشر املعلو  التشارك يفوميكن تعريف  7،األفراد وا
   

                                                             
  :، على املوقع 2016-08-21ريخ االطالع   2ج  - رؤية مستقبلية لدور اختصاصيي املعلومات يف إدارة املعرفة ،حممود قطر  1

http://alyaseer.net/vb/showpost.php?p=17411&postcount=2         
2  Bollinger, A. S. , R. D. Smith. Managing Organizational Knowledge As a Stratigic Asset , Journal of 
knowledge Management, 2001,  Volume , Issue1, PP 8 -18. 

  .47العلي عبد الستار وآخرون، مرجع سابق، ص   3
4 Mark S.Ackerman & .al: Sharing expertise: beyond knowledge management, The MIT Press, London, 2003, P 
30. 

    .120عبد الرمحن جاموس، مرجع سابق، ص   5
6 Maziar Azimzadeh Irani & al, Incorporating Knowledge Sharing As a Sustainable Competitive Advantage with 
Business Processes, Global Journal of Business and Social Science Review, GJBSSR, Volume 1, Issue 2, 
January-March 2015, P 367. 
7 Islam Z & al, The mediating effects of socialization on organizational contexts and knowledge sharing, Journal  
Knowledge Global., volume 3, Issue 1, 2012, P 32. 
8  Ling CW & al, Knowledge sharing in an American multinational company based in Malaysia, Journal 
Workplace Learn, Volume 21, Issue 2, 2009, PP 125-142. 

http://alyaseer.net/vb/showpost.php?p=17411&postcount=2
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آلخر،  فردالتشارك املعريف على أنه تطبيق متعمد ونقل لألفكار والرؤى واحللول واخلربات من  Turbanرف ع
  1:إىلحيث يشري جناح عملية التشارك املعريف 

التشارك املعريف يعين عملية نقل فعالة، لذا فإن متلقي املعرفة جيب أن يفهمها بشكل جيد لكي يعمل ويستفيد  أن -
 .منها

و املعرفة وليس توصيات املعرفة بناءا على املعرفة، فالعملية تتضمن أن يكتسب  إن ما - املعرفة  املتلقييتم مشاركته 
ي عملية ملصلحة املنظمة بينما تكو  استخدامهامن أجل  املعرفة بدون  استخدامن عملية إرشاد مقدمة عليه 

خذ التشارك صورا عدة منها ضمن األفراد أو اجلماعات أو األقسام أو ك الذايت لعملية التشارك املعريف، اإلدرا
  .املنظمة ككل

يم خمتلفة للت ناك مفا و إجراء  تشاركعلى أن  ا أمجعو شارك املعريف، إال أن كل الباحثنيعلى الرغم من أن  املعرفة 
ا مما يسمح ببناء قاعدة معرفية من  الذي يوجه خمتلف املنظمات لتحقيق اهلدف عن طريق التأثري يف اإلدارات وأفراد

ذا خالهلا تتميز املنظمة، وميكنها من حتقيق ميزة تنافسية،  من خالل الدور الفعال الذي تلعبه ممارسات تشارك املعرفة و
 نظام إدارة املعرفة، ومنه ميكننا القول أن جناح إجناز مشاريع إدارة املعرفة يعتمد على تطور نظام مشاركة املعرفة يف جناح

ا عملية حتقيق تبادل أصول املعرفة واملهارات من قبل أنظمة االتصاالت التعاون أو الفرص املتاحة يف املنظمات   2،عتبار

  3:يلي تتضمن ما واليت تشجيع مشاركة وتوزيع املعرفة إىل تسعى املنظماتوعليه   

 ؛ Distributingالتوزيع والنشر -

 ؛ Sharingاملشاركة  -

 ؛ Flowالتدفق -

 ؛ Transferالنقل -

  .Movingالتحريك  -

ملنظمة )توزيع( عملية نشر: )20-1( الشكل رقم   املعرفة 

  
  .بناءا على أدبيات الدراسة من إعداد الباحثة: املصدر

                                                             
  .104، ص خضر مصباح إمساعيل طيطي، مرجع سابق  1

2 Lin, Fu-ren, & al, Knowledge sharing and creation in a teachers’ professional virtual community, Computers & 
Education, Volume 30, Issue 3, 2008, PP 742-756. 

  .122عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، ص  3

التوزيع 
والنشر املشاركة التدفق النقل التحريك
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 فرادألاوتتطلب أن يقوم  فراداأليتجسد يف تبادل األفكار واخلربات واملهارات بني وعليه خنلص إىل أن نشر املعرفة 

التصال بعضهم ببعض واستعمال ما يعرفونه حلل املشكالت بشكل مبدع فاملعرفة حقيقة تنمو عندما يتم تقامسها 
ستخدام    .املتطورة كاإلنرتنت وشبكات االتصال املتطورة كنولوجياتالتواستعماهلا وأصبح توزيعها أكثر سهولة 

  رفةدورة مشاركة املع: )21-1( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Mark S.Ackerman & al, op cit, P 30. 

 فكرة البنائية االجتماعية يف التعلم التنظيمي،العلى  تستنددورة مشاركة املعرفة حيث ): 21-1( يبني الشكل رقم

عمليات بذه األشكال من تبادل املعرفة تتعلق ، املعرفة توليددورة عملية ال، وتشمل املعارفتبادل  توسيع جمالمن أجل 
اوينظر إىل إدارة املعرفة عموما  التعلم لألفراد واجلماعات، ذا إدارة عمليات التعلم داخل املنظمات،  على أ من خالل و

ذا ما حيتاج إىلميكنهم من لعب دور فاعل وتقدمي قيمة مضافة  ت ومااوقدر دور األفراد من معارف ومهارات  بناء  و
  .يكل املعرفة التشاركية

:أمهية التشارك املعريف -
1

  

ا  تمامها للكشف عن املعرفة ونشر تسعى منظمات األعمال احلديثة إىل حتقيق امليزة التنافسية، فقد توجهت ا
ا تكنولوجيا املعلومات  وتداوهلا وإدراجها ضمن اسرتاتيجيات عملها والبحث عن الطرق واإلجراءات اجلديدة اليت ولد

دافها على املدى الطويل تكوينهالتدعيم القوى البشرية من خالل  تشارك املعرفة يشري إىل إن  2،وتنميتها لتحقيق أ
  3.العمليات اليت ميكن من خالل توفري املعرفة بوحدات املنظمة

                                                             
ارة واالقتصادي، جملة مثىن للعلوم اإلدارية ناء جاسم، دمحم العسكري، دور الثقافة التنظيمية يف تعزيز التشارك املعريف لدى أعضاء اهليئة التدريسية دراسة تطبيقية يف كلية اإلد  1

لد    .9، ص 2013العراق،  ،جامعة مثىن ،6، العدد 3واالقتصادية، ا
2 Thomas. H Davenport , Lawrence Prusak, Working Knowledge: How Organizations Manage what they know, 
Cambridge, M.A: Harvard Business School Press, USA, 1997.P 1-15. 
3  Ram Manohar, Singh Meenakshi Gupta, Knowledge management in teams: empirical integration and 
development of a scale, Journal of Knowledge Management, Volume 18, Issue 4, United Kingdom, 2014, P 779. 
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م عملية التشارك املعريف بتزويد املنظمات بفرصة ملناقشة ماذا تعرف   - -Know، كيف تعرف Know-whatتسا

Howضافة قيمة للنشاطات التنظيمية، للتوجه حنو النمو والتوسع املس  .تقبلي 

خلربات واملعلومات ذات العالقة يقلل من الوقت الضائع من حماوالت اخلطأ والتجربة -   .اشرتاك األفراد 

ا يف خمتلف أحناء املنظمة، كما أن  ا والتشارك  يربز دور التشارك املعريف يف حاجة املنظمات لنقل املعرفة ونشر
ذا يفرض ع مباشرجيايب إواألفراد له أثره  التكنولوجياالتفاعل بني  دة فاعلية توزيع املعرفة، و ذا  لىيف ز املنظمات يف 

ا إىل كا ال إجياد بيئة تنظيمية أفقية تتبع سياسة الباب املفتوح والذي يسمح بتدفق املعرفة من خماز فة أحناء املنظمة، ا
 1.بني معارف وخربات أعضاء الفريق، مما يؤدي إىل خلق معارف جديدة يشكل تبادل املعارف أمرا ضرور للجمع

دافاملنظمة  دف من خاللهالتشارك املعريف سلوك خنلص أن  ذاإىل حتقيق أ  تعاونمن خالل تشجيع  ها، و

حيث يتفاعل األفراد بني بعضهم البعض من خالل تبادل  ،يةجأكثر إنتا اوالتشارك األفراد يف العمل مع بعضهم ليصبحو 
ذا ما الباحثون يف عملية تشارك ، حيث اختلف يتيح تدفق املعارف فيما بني األفراد واجلماعات واملنظمات املعارف، و

ا ناك من يرى أ ا ضمنية جتمع بني توز  املعرفة  ناك من يرى أ رية من عمليات إدارة املعرفة، و يع وتطبيق عملية جو
نيويف كال  ،املعرفة م بشكل أساسي يف تبادل املعارف الضمنية والصر  االجتا   .وانتقاهلا بني األفراد واجلماعات حيةتسا

  تطبيق املعرفة. رابعا

م يعترب تطبيق املعرفة  وليست املنظمات اليت متتلك  ،املعرفة وتطبيقها استخدامفرتض يو  ،عمليات إدارة املعرفة من أ
ي تلك اليت تستخدم وتطبق املعرفة على أحسن وجه ذه امليزة جيب  ،أفضل معرفة من تضمن األداء املتميز، بل  ولتوفري 

 املدراءتطبيق إدارة املعرفة بكاملها على األنشطة عرب إجراء مجيع عمليات إدارة املعرفة السابقة، ولتحقيق ذلك ينبغي على 

ا، وأن أ  ،جهودا جبارة لنشر ثقافة تدعو إىل تطبيق إدارة املعرفة الو أن يبذ فتطبيق املعرفة يكون أكثر أمهية من املعرفة ذا
ناك تطبيق فعال للمعرفة لن تؤدي إىل حتسني األداء التنظيمي، ما) توليد، خزن، توزيع(من العمليات السابقة    2.مل يكن 

ي  Druckerأشار  ا احلقيقية واحليوية أن املعرفة  ا أدا عتبار تمعات،  الثروة احلقيقة للمنظمات ولألفراد وا
إلنتاجية، أما تطبيق املعرفة  ن تطبيق املعرفة يف األنشطة اليت لدينا فهم مسبق عنها فندعو ذلك  ألداء وظائفها، ويرى 

إلبداع،يف األنشطة ليس لدينا فهم مسبق عنها أي يتم تطبيق معرفة جديدة ند ريرى إ 3عو ذلك  يم الظا إن  « :برا
ا املنظمةعلها أكثر مالئمة لالستخدام يف تنفيذ أنشطة جيطبيق املعرفة ت ملهمات اليت تقوم  4.» وأكثر إرتباطا 

  

و تطبيق املعرفة املتاحة يف  ا ويعين تطبيق املنظمةإن اهلدف والغاية من إدارة املعرفة  ، اليت تعد من أبرز عمليا
ا، إستنادا إىل أنه من  املنظمةاملعرفة جعلها أكثر مالئمة لالستخدام يف تنفيذ أنشطة  ملهام اليت تقوم  وأكثر ارتباطا 

عها ونقلها لتطبيق الفعال للمعرفة لالستفادة منها بعد إبداعها وختزينها وتطوير سبل اسرتجا املنظمةاملفرتض أن تقوم 
  5:اآلتيةالعمليات  ويشمل تطبيق املعرفة، لألفراد

                                                             
1Ram Manohar, Singh Meenakshi Gupta, op cit, P 780. 

لة اجلزائرية للتنمية االقتصاديدمحم زرقون، احل  2   .125  -124، ص ص 2014ديسمرب /01العدد  ة، اجلزائر،اج عرابة، أثر إدارة املعرفة على األداء يف املؤسسة اإلقتصادية، ا
  . 68مرجع سابق، ص  عبد الرمحن اجلاموس، 3
ر، مرجع سابق، ص   4 يم الظا  .36نعيم إبرا
  .173أمحد دمحم الشايب، عنان دمحم أبو محور، مرجع سابق، ص   5
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 ؛Useاالستعمال  -

 ؛ Reuseإعادة االستعمال -

 ؛  Utilizationاالستفادة -

 .Applyingالتطبيق  -

ي اليت تستخدم املعرفة املتوافرة يف الوقت املناسب، ودون أن تفقد استثمار  عتبار أن اإلدارة الناجحة للمعرفة 
ليت ن تطبيق املعرفة يسمح بعمليات التعلم الفردي واجلماعي، واحيث أ 1،أو حل مشكلة قائمة فرصة توفر حتقيق ميزة هلا

املعرفة استجابة املنظمة يف الوقت املناسب للتغري التكنولوجي من خالل تطبيق  ويعترب ،تؤدي إىل إبتكار معرفة جديدة
و الغاية من وعليه  2االستفادة من املعرفة وعادة ما يتم عرض تطبيق املعرفة يف شكل حل املشكالت، يعترب تطبيق املعرفة 
ا واملشاركة فيها أمو  ذه و املهم و  ،ر ال تعد كافيةإدارة املعرفة، وتعين استثمار للمعرفة، فاحلصول عليها وخز حتويل 

املعرفة يف الوقت  استخدامومن خالهلا يتم  3،املعرفة إىل التنفيذ، فاملعرفة اليت ال تنعكس يف التنفيذ تعد جمرد تكلفة
دافها يف ظل البيئة املتغرية واملنافسة الشرسة املناسب   .الختاذ قرارات أو حلل مشكالت املنظمة وحتقيق أ

  4:من خالل ثالث طرق املنظمةيف  ميكن تطبيق املعرفة أنه بشكل عام )Shami Zanjani; Bat,2001( يرى

  اإلجراءات والتعليمات،واألنظمة و  االقرتاحات من خالل :أوال

بغض النظر  ذه احلالة يف األفراد من املعرفة املتخصصة يتم تطبيق اليت تسمحاملتكررة و  الطرق الشائعة من خالل :نيا
  ن،اآلخري ضرورة التواصل مع عن

ي طريقة لتطبيق :لثا ا العمل مستقلة فرق املعرفة  ناك و  ،تاملشكال لحل ذه الفرق يتم إنشاء ،بذا لنسبة هلم ليس 
ت وسائل وأساليب نخاصة األنرت  قد وفرت التكنولوجيا احلديثة والتكنولوجياتو  ،مشرتكة تنظيمية وأساليب تعليمات
لتعلم الفردي و عرفة لتطبيق امل   .اجلماعي وما يؤدي إىل االبتكارمما يسمح 

ن على النقل أو التبادل الفعلي  واللتني ال - الروتني والتوجيه -يرتكز على عمليتني اثنتني  تطبيق املعرفة إن تنطو
  .معني إطاراملعنيني بل يقتصران على نقل التوصيات وتطبيقها يف  األفرادللمعرفة بني 

أخر دون  فردالذي ميتلك املعرفة بتوجيه سلوك  الفردالعملية  اليت يقوم من خالهلا  إىليشري :  Directionالتوجيه .أوال
يشمل  ه الأن إالاملعرفة اليت تتضمن ذلك التوجيه، ومن مث فالتوجيه ينطوي على نقل التعليمات أو القرارات  إليهأن ينقل 

لتايل فقد  ذه العملية  أطلقنقل املعرفة الالزمة لنقل تلك القرارات و قيام عامل توجيه مثال فال 5،"املعرفة لاستبدا"على 
ذا  ةمعين ةيف حل مشكلالتصال خببري  إنتاج نا نقول مثال آلةيف  األخريصادف  ن العامل قام حبل املشكل دون ، و

خلبري  أخرىيصادفه مرة  أنميكن  آخرن العامل غري قادر على حل مشكل إال أ ،يكتسب معرفة أن مما يستلزم اتصاله 

                                                             
دات، مرجع سابق، ص   1   .103دمحم عواد الز

2 Ram Manohar, Singh Meenakshi Gupta, op cit, P780. 
دات، مرجع سابق، ص  دمحم عواد  3   .104الز

4  Alireza Sohrabi & al, The Role Of Knowledge Management Practices In Developing Human Capital, 
International Journal of Economics Commerce and Management, Volume III, Issue 5, May 2015, P 577. 

نديز راجيف سابريوال- ا بيسراإرم  5 يب، إدارة املعرفة النظم والعمليات، مكتبة امللك فهد الوطنية، فر ض، ، ترمجة دمحم شحاته و   .101ص  ،2014الر
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لفعل هر الفرق بني التوجيه والتفاعل االجتماعي ظحللها، وعليه ي إما  شخص أخر إىلداخل املنظمة، حيث تنقل املعرفة 
ا الضمنية و ما بصور لتفاعل ا و و ما يعرف ب الجتماعييعرف  ا الصرحية و   ).التبادل(ـداخل املنظمة أو صور

والقواعد واملعايري اليت  اإلجراءاتالروتينية على استخدام املعرفة املضمنة يف  اإلجراءاتتنطوي :  Routinesالروتني .نيا
اتوجه السلوك املستقبلي،كما  اقتصاد حيث تعتمد على التواصل بشكل أكرب من التوجيهات نظرا  أسلوتنتهج  أ

ا مدجمة يف    1.اعتمادا على التكرار املتواصل ، حيث تتطلب وقتا لكي تتطوروالتكنولوجيات اإلجراءاتلكو

توليد املعرفة يعين توليد أفكار جديدة وإبداع، ومشاركتها  إنسبق تناوله يف عمليات إدارة املعرفة ميكن القول  مما
وتعزيز التعلم التنظيمي حنو حتقيق  اإلبداعيعين حتقيق تعلم تنظيمي، وتطبيقها يعين خلق القيمة فإدارة املعرفة تشمل إدارة 

لتايل  خلقالقيمة أو   .االستمرار والبقاءاملزا التنافسية و

اما ات إدارةعملي خنلص إىل أن التشارك  أن ، إالاملعارف توليد وختزين وتشارك وتطبيق من املعرفة تلعب دورا 
م  حة املعرفة للجميع، خالله من عوامل جناح إدارة املعرفة، وميكناملعريف من أ ذا من خالل إ القدرة على احملافظة  و

ميكن القول كما  ،تقليل وقت التكوين وتكاليفه يسمح بتوفري مرونة بني األفراد، وعليه ونقلها لآلخرين مما املعارف على
و جناح اجلزء املتعلق مبشاركة  داف منظمات األعمال  م عناصر النجاح يف تبين نظم إدارة املعرفة وحتقيقه أل ن أ

ا تؤدى أنميكن  املعرفة ال إدارةعمليات  أن، حيث املعرفة املعرفة وتكنولوجيات  إدارة مبنأى عن تكنولوجيات دور
ذا ما هلا، املعلوماتية الداعمة  .سنتناوله يف النقطة املوالية و

  إدارة املعرفة تكنولوجيا: الثاين الفرع

اليت و املعلومات واالتصاالت،  تكنولوجياعلى أبرز التطورات يف  ،إدارة املعرفة تكنولوجيامصطلح  ميكن إطالق
ا، أسهمت بشكل فعلي عنصرا مهما ومكو رئيسيا من  التكنولوجياجعلت من  حيث يف نشوء إدارة املعرفة وتطور

ت إدارة املعرفة ولكي تستطيع اإلدارة فهم التدفق املعريف ودعم إدارة املعرفة البد من أن يتوفر فهم متكامل لتقنيات ، مكو
عتبار  ذا احليوي لتدفق املعرفة،  ا املصدراملعرفة   للدور الذي تلعبه يف متكني أنشطة التعليم التنظيمي وإدارة املعرفة،و

دف إىل مجع املعلومات ومعاجلتها وختزينها، مما يسمح  املعارفومن أجل إدارة  ا  بكفاءة وفعالية مت تصميم نظم خاصة 
  .ل تواصل األفراد فيما بينهميتوليد معارف جديدة وتسهب

ي ع بارة عن تكنولوجيا معلوماتية ميكن استخدامها يف تسهيل إدارة املعرفة، لذلك ال تكنولوجيا إدارة املعرفة 
ري عن تكنولوجيات املعلومات، ولكنها تركز على إدارة املعرفة أكثر من  ختتلف تكنولوجيات إدارة املعرفة بشكل جو

فيد من البنية التحتية إلدارة املعرفة، معاجلة املعلومات،كما أن تكنولوجيات إدارة املعرفة تدعم نظم إدارة املعرفة وتست
  2.وخاصة البنية التحتية لتكنولوجية املعلومات

سبل دعم  يشكل حبد ذاته ميزة تنافسية وإمنا يتحقق من خالهلا توفري إن امتالك تكنولوجيات املعرفة متطورة ال 
، وعليه تنفيذ مبادرات إدارة املعرفة على مستوى املنظمة التقين والتكنولوجي جانب كبري يفحيث يشكل املنظور ، األفراد

                                                             
نديز راجيف سابريوال- ا بيسراإرم  1   .101، ص مرجع سابق فر
  .83، ص نفس املرجع  2
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م الكتساب املنظمة املعرفة وتطبيقها، وعن طريق املعرفة الضمنية اليت تعترب املكون املهم  التكنولوجياتعد  معرفة تسعى أ
ا وتش  .من أجل خلق قيمة جديدة يف املنظمات ركهاااملنظمات إىل توليد

   إدارة املعرفة تكنولوجياأنواع . أوال

ت إدارة املعرفةا عنصر  التكنولوجياتعترب  مومن  ،مهما ومكو رئيسا من مكو  :تكنولوجيات املعرفة جند أ

و ابتكار معرفة ومعلومة جديدة، مثل ابتكاريقص: نظم العمل املعرفية. 1 عمال املعرفة لسلعة جديدة  د بعمل املعرفة 
، وكل حقل ميتلك تشكيلة خمتلفة من وجيزئ عمل املعرفة إىل عدة حقول متخصصةينها، أو طرق عمل جديدة أو لتحس

ذه النظم جند 1،جتدد املعرفة استمرارأنظمة عمل املعرفة لدعم العمال يف ذلك احلقل، واحملافظة على  نظم : ومن بني 
: وتعترب نظم العمل املعرفية 3،نظم الواقع االفرتاضي ،2حمطات عمل االستثمارو  ،CADالتصميم مبساندة احلاسوب 

جمموعة من النظم تعمل على توليد املعلومات واملعرفة اجلديدة وتوفري أدوات سريعة ومنخفضة الكلفة للحصول على 
ا بصورة أفضل يف املنظمات املختلفة  ،وتعترب نظم العمل  املعرفية من التكنولوجيا املساندة لتوليد املعرفة، املعارف وإدار

   :طبيقات العمل املعرفية اآلتيةوتتضمن ت

ذه النظم األدوات املتخصصة اليت حيتاجها عمال املعرفة كالرسوم  :نظم التصميم مبساعدة احلاسوب 1.1 تعطي 
ئق واالتصاالتةالبيانية املتقدم ذه األنظمة إىل قوة حاسوبية مهمة من ، أدوات التحليل، أدوات إدارة الو جل أ، وحتتاج 
  .املعقدة الضرورية لعمال املعرفة للرسوم البيانية املتقدمة، أو احلاسباتاحلل السريع 

تتيح تطبيقات الواقع االفرتاضي جتربة خمتلفة يف التفاعل البشري مع احلاسوب عرب : رتاضيفاال الواقعنظمة أ 2.1
ت احلاسوب تكنولوجيا حاسوب متطورة، و ذالك الفرع من البيا لواقع االفرتاضي   وضعية الذي يعمل على ويقصد 

لزمن احلقيقي، وتستخدم  ا وذلك  ا والتأثري  املستخدم يف بيئة إصطناعية افرتاضية ذات ثالثة أبعاد والتخاطب 
االت الطبية، اإلظهار العلمي والتحكم عن بعد،  تطبيقات الواقع االفرتاضي يف التدريب الفضائي، صنع التصاميم، ا

او ...   .حيث تشكل جسرا بني املستخدم وبني نظامه احلاسويب ،غري

حتتوي قاعدة املعرفة على جمموعة من املعارف  حيث املعرفة خلزنتعد نظم قاعدة املعرفة من التكنولوجيا املساندة  
ن العمل املرتبطة مبجال معريف معني، ويتم تطوير قاعدة مستقلة لكل جمال معريف لتمثل اخلربة اليت اكتسبت م واخلربات

ال احملدد 4.والبحث يف جمال معني، على أن تتضمن القاعدة أكرب قدر من املعرفة ميكن احلصول عليه يف ا
  

ا يف   لكي تصبح املنظمة معتمدة على قاعدة املعرفة وتتمكن من النجاح يف إدارة املعرفة البد هلا من تعزيز قدرا
ي والقدرة على االستجابة السريعة  ،واستخدام املعرفة ،القدرة على اإلنتاج :إضافة القيمة يف ست قدرات أساسية 

و سر بقائها والقدرة على التوقع من خالل رؤية الصورة الكلية وليس االستجابة كرد فعل، والقدرة على  ،للسوق إذا 

                                                             
  . 153 ، صمرجع سابقعبد هللا حسن مسلم،   1

2
ت ودجمها، حيث ختدم  وتعمل على حمطات عمل خمصصة لالستثمار ولالستفادة من معارف األفراد،    .املعريفمستوى العمل الوصول إىل البيا

3  Kenneth C,Laudon. & Laudon. Jane P, Management Information systems, 4thed., Prentice Hall, Inc., New 
York-USA, 2001, PP 364-365.    

  .138عبد هللا حسن مسلم، مرجع سابق، ص   4
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التعلم من اخلربات الداخلية ومن  ستخدام البحث والتطوير واملعرفة املوجودة والقدرة علىاإلبداع إلنتاج منتجات جديدة 
دة الرضا الوظيفي وتعظم احلركية ئن واملنافسني، وكذا القدرة على االستمرارية يف كل الظروف من خالل ز   1.الز

  املكتب ليةنظم . 2

ا على املكتب  أمتتةلية أو نظم  تعرف ت و أنظمة حموسبة تعمل على مجع "أ ن املعلومات يز ختومعاجلة البيا
وإرسال الرسائل االلكرتونية واملستندات والنماذج األخرى واالتصاالت املكتبية بني األفراد وجمموعات العمل واملنشات 

دة إنتاجية  يف املكاتب، فضال عن جودة العمل املكتيب من خالل شبكات احلاسبات، ومعاجلة الكلمات ونظم  األفرادلز
كرب، أواهلدف منه إجناز العمل بسرعة وإتقان  2،"اول اإللكرتونية، ونظم املقابالت اإللكرتونيةالربيد االلكرتوين ونظم اجلد

وحتسني فعالية االتصاالت واملعلومات داخل املكتب، وبني املكتب والبيئة التنظيمية الداخلية، وبني املكتب والبيئة 
  3.اخلارجية

ذه النظم  ذه النظم تتمثل يف اآليت شكلاملهام اإلدارية يف  إلمتامتستخدم   ،الربيد االلكرتوين: متكامل، و
وتعترب نظم أمتتة  ،بغرض اجناز الوظائف واألعمال ،، املؤمترات البعديةآليل للمعلومات، معاجلة الكلماتاالسرتجاع ا
وزيع املعرفة تتمثل حيث توجد جمموعة من نظم املكتب اليت تساعد يف ت 4،التكنولوجيا املساندة لتوزيع املعرفة املكتب من

  :يف

ت املادية للحاسوب والربجميات اليت تقوم   نهيعرف معاجل الكلمات  :معاجل الكلمات -  نشاءجمموعة من املكو

ا على وسائط التخزين، واسرتجاعها  النصوص الكتابية والقدرة على عرضها من خالل الشاشة وتصحيحها وخز
  .وتشغيلها وطباعتها

ئق ميتزج فيها  أصبحتلقد  :املكتيبالناشر  - برامج النشر املكتيب الوسيلة الوحيدة العلمية السهلة لوضع مستندات وو
ت كبرية للبحث واالسرتجاع وسرعة الوصول  ت املطلوبة، وتوفري سهولة   إىلالنص مع الرسوم والصور، وتقدم إمكا البيا

ت واملعلومات واملعرفة يف ئق إما عن طريق الشبكات أو األقراص املمغنطة كبرية يف حتديد البيا   .إرسال وتوصيل الو

شبكة احلاسوب يف ختزين واسرتجاع جدول املواعيد واالرتباطات  تعرب عن استخدام :التنظيمي االلكرتوين للمواعيد -
ملدير ومراجعته وتعديله كوسيلة لتوصيل املعرفة ويستخدم  5، ايف أي وقت، من خالل الوحدة الطرفية اخلاصة  اخلاصة 

  .إضافة إىل كونه منظم للوقت

ئق - ئق : نظام إدارة الو ت  أشكال إىليستخدم لنقل صور الو رقمية ويستعمل يف خدمة شبكة العمل، لتحرير البيا
ذا االرقمية يف قرص التخزين الليزري والعمل على توفري املعلومات  لنظام  واملعرفة ملستخدميها الذين يتعاملون مع 

ذا النظامطحمل ئق التارخيية املهمة وختزينها ات الطرفية، ويفيد    6.ومن مث اسرتجاعها عند احلاجة إليها بتصوير الو

                                                             
  .71عبد الستار على وآخرون، مرجع سابق، ص   1
ري توفيق، حتديد أ  2 ت االستفادة من نظم أمتتة املكاتب دراسة إستطالعية ألراء عينة من موظفي املكاتب يف دائرة صحة نينوى، جملة تنمية الرافدين، امحد ز لد 99لعدد مستو ، ا

  .302، ص 2010، جامعة املوصل، العراق، 32
  .220حسني حرمي، مرجع سابق، ص  3
ري  4          http://www.hrdiscussion.com/hr106604.html: ، على املوقع2016-05-22خ االطالع سارة نبيل، أنواع تقانة إدارة املعرفة، 
ت إىل جهاز الكمبيوتر وتنقسم إىل وحدات إدخال داخلية : الوحدة الطرفية  5   .وخارجيةعن طريقها ميكن إعطاء األوامر أو إدخال البيا
  .141مرجع سابق، ص  عبد هللا حسن مسلم، 6

http://www.hrdiscussion.com/hr106604.html
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اليت تساعد املديرين على  )DSS(ناك العديد من نظم دعم القرارات : نظم دعم القرارات املستندة إىل املعرفة .3
التخطيط األفضل ملوارد املشروع، ولكن تعد نظم دعم القرارات املستندة إىل املعرفة أوسع وأمشل من نظم دعم القرارات 

ت أو املعلومات،  ملعلومات التفاعلية  املديرينتزود حيث ي نظم معلومات تستند إىل احلاسوب، و املستندة إىل البيا
ت حيث تساعد  اختاذأثناء عملية  ذه النظم مناذج التحليل وقواعد البيا على التخطيط األفضل  املدراءالقرار، وتستخدم 

تعرف نظم مساندة القرارات اجلماعية أي أنظمة لتوسيع وتطوير أنظمة دعم القرار ألغراض صنع كما  1،ملوارد املشروع
2القرار اجلماعي،

 املعرفة متكن املدير من اختاذ قرارات ذات مدى أوسع وأكثر تعقيدا،فنظم دعم القرارات املستندة إىل  

ملعرفة    .وتعترب من التكنولوجيا املساندة للمشاركة 

و جهد لتطوير نظم مستندة إىل احلاسوب تقوم بسلوك مشابه  )AI(الذكاء االصطناعي : نظم الذكاء االصطناعي. 4
ذه النظم تكون قادرة على تعلم اللغات الطبيعية والقيام مبهام مادية متناسقة وحماكاة اخلربات البشرية،   لإلنسان، ومثل 

إلنسان ولكنها ال متلك ذكاء  ا من الصفات املتعلقة  ا حتاكي التفكري واملبادرة وغري ذه النظم  ،اإلنسانكما أ ومتكن 
ا املنظمة مفيدة جد من للمنظمات بسبب التقاعد أو ترك العمل أو وفاة  ااالستفادة من اخلربات اليت ميكن أن تفقد

أو  األفراداملعلومات بصورة فعالة لتوليد قاعدة معرفية ميكن استخدامها من قبل كثري من  ينز إلضافة إىل خت تاخلرباء، 
ستخدام اآلالت ..) كاخلوف والقلق(ال ختضع للمشاعر اإلنسانية  العمل اليتإجياد أساليب و منها،  األفرادتعلم 
  3.الذكية

نية  كيفية تفكري األفراد عند اختاذ القرارات حلل مشكل معني و يهدف الذكاء االصطناعي إىل فهم العمليات الذ
ذا ماوترمجتها إىل احلاسوب،  سلوب منطقي قدرات نظام احلاسوب  يرفع من و على حل املشاكل، واختاذ القرارات 

  : ، حيث تضم أنظمة الذكاء االصطناعي كل منومرتب

   Expert systems النظم اخلبرية .1.4

ائل من املعلومات متاثل تلك اليت ميتلكها اخلبري  النظم اخلبرية تتمثل ا حجم  يف برامج ذكية حتتوي على أوعية 
كما  يف املنظمة حلل مشكالت معقدة ولالبتكار، األفرادالبشري يف إحدى احلقول املعرفية، يتم اللجوء إليها من قبل 

رين مبعارف األفراد لالحتفاظتستخدم النظم اخلبرية  املنظمي،  التعلم إىلموعة من القواعد واحلقائق تضاف جم، بصيغة املا
يعترب النظام اخلبري من و  4،ستخدم عدد قليل من األفرادقرارات عالية اجلودة  يف إختاذاملنظمات وتساعد النظم اخلبرية 

  ميكن من قاعدة املعرفة  حيث يتم مجع ما ،و تطبيق أوسع للذكاء الصناعي يف جمال حمددو أنظمة املعلومات احلاسوبية، 

ت، احلاالت، القواعد، النماذج( أو االقرتاح احللول  تكالاملشواستخدامها يف إجياد احلاالت املماثلة أو حل  ،...)البيا
و أيضا من أنظمة اإلستحواذ على املعرفة اخلبرية فبدال من ترك املعرفة يف جمال معني يف رؤوس ظام اخلبري الن، اخل...املثلى

                                                             
يم العمري، دور الروافد الفكرية واجلذور اإلدارية إلدارة املعرفة يف بناء تكنولوجيا املعرفة، جملة الباحث إقتصادية 1 ، اجلزائرجامعة بسكرة،  ،06وإدارية، العدد  غسان عيسي إبرا

  .32، ص 2009
يمإدارة املعجنم عبود جنم،   2   .72، ص ، مرجع سابقواالسرتاتيجيات والعمليات رفة واملفا
  .سارة نبيل، مرجع سابق  3
  .136مرجع سابق، ص  عبد هللا حسن مسلم، 4
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حبيث ميكن  ،جل إستخدمات املنظمةأفراد يتم حتويلها إىل قاعدة معرفة مبا جعلها متاحة على نطاق أوسع من األ
1.من قبل غري ذوي اخلربة للحصول على النصائح اليت حيتاجها حلل مشكلة يف جمال معني استخدامها

  

اما يف تفعيل إدارة املعرفة تلعبمن خالل ما سبق جند أنه   وتقوم فكرة النظم اخلبرية على ، النظم اخلبرية دور 
مج حاسويب ميكن للخبري وغري اخلبري استشارته،  ا ووضعها يف بر من خالله و نظام يتم و استخالص اخلربة من مصادر

ا  ،اخلربات واملعارف املرتاكمة، للمساعدة يف اختاذ القرارات، ومعاجلة املشكالت خزن توليد، من من خالل تدعيم عمليا
م و  خزنو  متكننا من اخلبرية  األنظمةحيث أن  ضمان الدائم للحصول على املعارف،لتطبيق املعارف بطريقة مرنة مما يسا

ذا   وختزين حتصيل ائل من املعرفة، و   .يؤدي إىل تسهيل عمليات إدارة املعرفة يف املنظمةما كم 

ي أنظمة حموسبة ذكية تعتمد مدخال خاصا : Neural Networks عصبيةالشبكات ال .2.4 إن الشبكات العصبية 
ذه التقنية  ،)كدماغ(يقوم على حماكاة آلية معاجلة املعلومات يف األنظمة العصبية البيولوجية  اإلنسان  تعاملوحتاكي 

ذه املواقف  مواقفعندما يواجه   االستعانة خبرباتهتتوفر لديه معرفة غري صرحية عن جمال معريف معني إذ تتطلب منه 

ذه املواقف، واليت قد ال يتاح له صورة طبق األصل منها، وتسمى التقنية اليت   تعادلالسابقة والتعلم مما يفعله يف مثل 

لشبكات الع عبور    2.صبيةذه الفجوة 

   Fuzzy Logic نظم املنطق الضبايب. 3.4

تتكون تقنية املنطق األعمال، حيث التطبيقات املتنامية  للذكاء االصطناعي يف أحد  نظم املنطق الضبايب متثل
سدة  يم وتقنيات التعبري أو االستدالل للمعرفة غري املؤكدة، املتغرية أو غري ا متاما الضبايب من جمموعة خمتلفة تضم مفا

ت متعددة من الصحة يستعان حيث  3،يف الواقع، هلذا فإن املنطق الضبايب يقوم على االحتمالية أي البحث عن مستو
ت غري احملددة واالحتمالية من خالل تربير حياكي التربير البشري الذي يتيح التعامل مع القيم التقريبية  به لتعامل مع البيا

ت غري الكاملة واالست ي بذلك تساعد والبيا ا من غموض أو دالل من خالله، و حلصول على املعرفة مهما يشو
كيد   4.نقص أو عدم 

تتمثل يف نظم تساعد على تطوير وحتسني احللول ملشكالت و  Genectis Algorithms خلواريزميات اجلينيةا .4.4
الفنية لدى بعض املستخدمني يف التعامل مع  التنبؤ والتصنيف املعقدة والغامضة، وبذلك فهي تعوض نقص أو قلة اخلربة

حيث تستخدم نظام اخلورزميات اجلينية منهجية التطور والصراع بني احللول والبدائل  5املشكالت غري املهيكلة والصعبة،
ذا الصراع وذلك يف سياق البحث  املنهجي املمكنة، إىل أن يتم استبعاد مجيع احللول الرديئة اليت ال تستطيع البقاء يف 

  6.املنظم عن احلل األفضل للمشكلة

                                                             
  . 220حسني حرمي، مرجع سابق، ص   1
  .137عبد هللا حسن مسلم، مرجع سابق، ص  2
يم واالسرتاتيجيات والعمليات، مرجع سابق، ص : جنم عبود جنم، إدارة املعرفة 3  .72املفا
  .137مرجع سابق، ص  عبد هللا حسن مسلم،4
بوالية بسكرة، جملة أحباث ) كن  دراسة حتليلية إلطارات املديرية اجلهوية للصندوق الوطين للس( بوعزيز شيشون، أمهية األسس اإلسرتاتيجية والتكنولوجية يف تطبيق إدارة املعرفة  5

 .67، ص 2011اقتصادية وإدارية، العدد العاشر، جامعة بسكرة، اجلزائر، ديسمرب 
سني، نظم إدارة املعرفة ورأس مال الفكري الغريب، مركز إمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، أبو ضيب،  6  .53، ص2007سعد غالب 
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االستنتاج، التعلم، الفهم، : (الذكاء الصناعي عبارة عن تقنية ملعاجلة املعلومات وتتعلق بعمليات مثلنصل إىل أن 
نظم الذكاء االصطناعي من األدوات والربامج والتطبيقات اليت حتاكي العقل البشري، اليت  تعترب، )حماكاة أعمال البشر

ت واملعلومات واملعارف اهلامةي ا نتيجة للكم اهلائل للبيا ذا األخري استيعا   : ومن أمثلتها صعب على 

  تكنولوجيات إدارة املعرفة: )22-1(الشكل رقم 

  توزيع املعرفة            تشارك املعرفة               

  أنظمة التشارك اجلماعي*  

  التشارك اجلماعي  - 

   الداخليةالشبكات  -

  أنظمة املكتب* 

  معاجل مكاملات  -

  الصورة و نشر الويب  -

  القوائم االلكرتونية  -

ت -    قواعد بيا

  

  الذكاء الصناعي* 

  األنظمة اخلبرية  - 

  الشبكات احملايدة  -

  منطق الضبايب -

   الوكالء األذكياء -

  أنظمة العمل املعريف* 

التصميم مبساعدة      -
  احلاسوب 

  احلقيقة االفرتاضية  -

  حمطات عمل االستثمار -

  احلصول و الرتميز للمعرفة                                       إنشاء املعرفة

  األدوات   الربجميات   املعاجلات   القواعد   الشبكات 
  عمليات إدارة املعرفة و تكنولوجيات املعلومات و االتصاالت -املعلومات و االتصاالت       البنية التحتية لتكنولوجيات 

  .100ص  ، مرجع سابق،جنم عبود جنم: املصدر

اما من خالهلا تدار املوجودات تكنولوجيات إدارة املعرفة، حيث ): 22-1(الشكل رقم  يبني تلعب إدارة املعرفة دورا 
بفعالية وكفاءة يف ظل البيئة التكنولوجية إلدارة املعرفة، وعليه نتطرق إىل الدور الذي تلعبه معرفية صرحية وضمنية 

توفر تكنولوجيا إدارة املعرفة املعلومات املناسبة للشخص املناسب يف الوقت املناسب، حيث   إدارة املعرفةالتكنولوجيات يف
  .وتسهيل الرجوع إليها اتواخلرب  املعارفميكن تكنولوجيا املعلومات أن ختزن مبا 
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التحتية 
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 عناصر تكنولوجية املعرفة: )23-1(الشكل رقم 

  
  .من إعداد الباحثة بناء على األدبيات السابقة: املصدر

 :جند أن عناصر تكنولوجية املعرفة تتكون من) 23- 1(من خالل الشكل رقم 

 نظم العمل املعرفية، -

 املكتب، ليةنظم  -

 املستندة إىل املعرفة،نظم دعم القرارات  -

  .نظم الذكاء اإلصطناعي -

                                                                        نظم إدارة املعرفة. نيا

ا التكامل بني التكنولوجيات  Knowledge Managment Systems ميكن تعريف نظم إدارة املعرفة
ا بغرض و1،دعم العمليات األربعة إلدارة املعرفة واآلليات اليت مت تطوير دف نظم إدارة املعرفة  جعل املعرفة  حيث أن 

  :حيث تنقسم نظم إدارة املعرفة إىل 2،من إعادة االستفادة منها متاحة ومتكني املنظمة

ت أو  توليدنظم اكتشاف املعرفة عملية تدعم : نظم اكتشاف املعرفة - معرفة ضمنية أو صرحية جديدة من بيا
الذي يتيح  اكتشاف معرفة صرحية  املعرفة، التجميع إلدارةعمليتني  جمعلومات أو دمج معارف سابقة من خالل دم

نيهما  التفاعل االجتماعي داخل املنظمة اليت تتيح اكتشاف معرفة ضمنية جديدة  .جيدة، و

ي نظم : نظم امتالك املعرفة - ، حيث أن آليات إدارة املعرفة واإلدخالخرجة األمد على آليات وتقنيات تدعم عتتو
حة امتالك املعرفة عن طريق تيسري عملية التجسيد أي مبعىن حتويل املعرفة الضمنية إىل شكلها الصريح، أمن ش ا إ

 .مبعىن حتويل املعرفة الصرحية  إىل شكلها الضمين )اإلدخال(االستيعاب عن طريق  أو

ا أن تدعم نظم امتالك املعرفة عرب تيسري عملييت كفان الت ، فالتجسيد واإلدخال خرجةاألنولوجيات اليت من شأ
ندسة املعرفة  واليت تنطوي على دمج املعرفة يف نظم املعلومات حلل املشكالت اليت   Knowledge Engineeringعرب 

                                                             
نديز راجيف سابريوال، مرجع سابق، ص  -إرما بيسرا 1   .102فر

دات، مرجع سابق، ص   2   . 243دمحم عواد الز

تكنولوجية إدارة 
املعرفة

نظم العمل 
املعرفية

نظم امتتة 
املكتب

نظم دعم 
القرارات 

املستندة إىل 
املعرفة

نظم الذكاء 
اإلصطناعي،
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ذكية مثل النظم املبنية على  تكنولوجياتحيث يعترب ضرور لتطبيق ، عادة ما تتطلب قدرا كبريا من اخلربات البشرية
   .اخلربة، ونظم االستنباط القائمة على دراسة احلالة، ونظم امتالك املعرفة

تكنولوجيات التكوين املستند إىل احلاسب اآليل إىل  )دخلةاأل(االستيعاب اليت تسهل عملية  التكنولوجياتتشمل 
ذه جتسيد املعرفة من رسالة أو من أي من  ياجانب تكنولوج االتصال، ومن مث ميكن للفرد عرب استخدام وسائل االتصال 

املرفقات املرسلة عرب خبري آخر، أو عرب نظم امتالك املعرفة املستندة إىل الذكاء االصطناعي، أو عرب احملاكاة املستندة إىل 
  1.احلاسب اآليل

الصرحية من بعضهم  أويعترب نظام ميكن األفراد داخل املنظمة من اكتساب املعرفة الضمنية  :املعرفة أشركةنظم  -
و عبارة عن خمازن للمعرفة مت ختزينها البعض ئق و ، حيث أن نظام مشاركة املعرفة كان يسمى سابقا نظام إدارة الو
ي سيةاألساحيث أنه من املتطلبات 2،عند احلاجة إليهاا ليسهل الوصول يالكرتون البيئة التعاونية، : ملشاركة املعرفة 
ذه املشاركة التكوين 3.والتعلم، وخمازن املعرفة وانضمام األفراد إىل فرق العمل بساعد ويدعم 

 

ستخدام املعرفة اململوكة من  :نظم تطبيق املعرفة - تدعم نظم تطبيق املعرفة العملية اليت يقوم من خالهلا بعض األفراد 
لفعل، كما تدعم اآلليات والتقنيات نظم تطبيق  اأو يتعلمو  اجانب األفراد آخرين دون أن يكتسبو  ذه املعرفة 

 .املعرفة عن طريق تيسري عملييت اإلجراءات الروتينية والتوجيه

خذ إن  دارة املعرفة  ذه النظم يف  سم نظم إدارة املعرفة،إنظم املعلومات اليت تدعم العمليات املرتبطة  وتساعد 
اكتساب املعارف وختزينها وتوزيعها وتطبيقها، وكذلك يف دعم عمليات إنشاء معارف جديدة وإدماجها يف املنظمة، 

دف دعمهاوتستخدم نظم إدارة املعرفة يف عمليات إدارة املع ميثل ملخصا حللول  )25-1(والشكل رقم  4،رفة أساسا 
  .العمليات والنظم تشملإدارة املعرفة اليت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
نديز راجيف سابريوال، مرجع سابق، ص ص  -إرما بيسرا 1   .105 -104فر
  .106- 105ليث عبد هللا القهيوي، مرجع سابق، ص ص   2
  .106، ص نفس املرجع  3

4 Braccini, Alessio Maria, Federici, Tommaso, Knowledge Sharing Systems In A Historical Heritage Context: 
An Exploratory Study, All Sprouts Content, 2009, P5. 
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  )العمليات والنظم( حلول إدارة املعرفة : )24- 1(رقم  لشكلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

نديز راجيف سابريوال، _ ارما بيسرا: املصدر   .110، ص مرجع سابقفر

اميكن تعريفها على و  ،حلول إدارة املعرفة: )24-1( يوضح الشكل رقم جمموعة من الطرق أو الوسائل واليت  أ
ت أربعة إىلحلول إدارة املعرفة  تقسيم ميكن حيثاملعرفة  من خالهلا يتم تسهيل عملية إدارة   1:مستو

 ة،عمليات إدارة املعرف -

 ،أنظمة إدارة املعرفة -

 ،ليات إدارة املعرفةآتكنولوجيات و  -

  .البنية التحتية إلدارة املعرفة -

ن الشكل ميثل ملخص لعمليات إدارة املعرفة األربعة أعمليات إدارة املعرفة ونظمها، حيث  )24-1( كما يوضح الشكل
  .ونظم إدارة املعرفة إىل جانب تكنولوجيات واليات إدارة املعرفة  وبنيتها التحتية ،العمليات الداعمة هلاضافة إىل إل

ي عملية دمج التقنيات  أنظمة نإ ا من  واآللياتإدارة املعرفة   إدارةجل دعم عمليات أاملختلفة واليت مت تطوير

، حيث واآلليات التكنولوجياتدارة املعرفة يتم استخدام جمموعة مضاعفة من إنه يف كل استخدام لنظام أ، حيث املعرفة
املنظمات فإن البنية التحتية   إطاراملعرفة، ويف  إلدارةوتقنيات إدارة املعرفة تعتمد بشكل كبري على البنية التحتية  اتأن آلي

                                                             
  .98خضر مصباح امساعيل الطيطي، مرجع سابق، ص  1

 
إكتشاف  امتالك املعرفة شركة املعرفةأ

  املعرفة
 تطبيق املعرفة

 التوجيه
  األدخلة املعرفةعمليات إدارة 

  

  األخرجة

 

 التجميع الروتني التبادل  األشركة

امتالك  أنظمة املعرفةأنظمة إدارة 
أنظمة تطبيق  املعرفة

 املعرفة
مشاركة  أنظمة

 املعرفة

أنظمة 
اكتشاف 

 املعرفة

  آليات إدارة

 املعرفة 
ازات    التشبيهات وا

ين   جلسات العصف الذ
  التكوين على رأس العمل

  اللقاءات املباشرة
  التمهن
  األفراددوران 

ملالحظة  التعلم 

  أنظمة دعم القرارات

  جمموعة النقاش على االنرتنت

  مستودعات ألفضل املمارسات

  أنظمة الذكاء االصطناعي

موعات    ا

   webصفحات االنرتنت

 إدارة املعرفةتكنولوجية 

البنية التحتية  البيئة الداخلية املعرفة املشرتكة  ثقافة املنظمة يكل املنظمة
 لتقنية املعلومات
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ت املعرفة تتضمن  إلدارة يكل املنظمة، البنية التحتية لتقنية املعلومات، املعرفة : كاأليت أساسيةمخس مكو ثقافة املنظمة، 
ذا مااملشرتكة، البيئة الداخلية،    :املوايل )2-1( رقم اجلدوليوضحه  و

  خالصة عمليات  إدارة املعرفة: )2- 1( رقماجلدول 

 .302ص مرجع سابق،   ،وآخرونعبد الستار العلي : املصدر

 فريق املعرفة: الثالث الفرع

، ومدراء املعرفةمن خالل دور عمال املعرفة تظهر أمهية فريق املعرفة كأحد احملركات الرئيسية لتنفيذ إدارة املعرفة، 
ا،  مهية فريق املعرفة من خاللأهر وتظ، وكذا إدارة معرفة الزبون لتقاط املعرفة والتشجيع على استثمار فريق متخصص 

  . دارة املعرفةإيف  األساسييعد اجلانب البشري اجلزء وتفاعلهم، وعليه  األفرادومشاركة 

دافها، لكونه يتضمن يعترب فريق املعرفة   م املقومات اليت يتوقف عليها جناح إدارة املعرفة يف حتقيق أ  األساسمن أ

لنشاطات الالزمة لتوليد املعرفة  : "على أنه الذي تنتقل به املعرفة، ويعرف أفراد املعرفة الذين تقع عليهم مسؤولية القيام 
عداد الربجميات  زينها وتوزيعها، إضافةوخت ت واملعلومات  أعظم األفراد، حيث تعترب عقول الالزمةإىل القيام  قواعد البيا

 ذو اخلربات، حيث يسهم األفرادويستفيد من يتحدث مباشرة  أنتسمح لكل فرد فيها  أنمنظمة  أيمما يستوجب على 

عمليات إدارة   
  املعرفة

نظم إدارة 
  املعرفة

  توضيح تكنولوجيات إدارة املعرفة  آليات توضح إدارة املعرفة

إكتشاف   1
  املعرفة

  التوافقية
) األشركة( 

  االجتماعية

ت  ئق االجتماعات، احملاد اهلاتفية، الو
  .االلكرتونية

تدوير العاملني على اإلدارات، العصف 
ين، املشاريع املشرتكة ، التعلم   .الذ

ت، املواقع االلكرتونية،  قواعد البيا
املمارسات الفضلى والدروس 

  .املتعلمة

  .املؤمترات املرئية، الربيد اإللكرتوين

  اخلارجية  إمتالك املعرفة  2
  الداخلية

املمارسات الفضلى، النمذجة،  النماذج،
  .الدروس املتعلمة

التعلم من خالل العمل، التجريب خالل 
دة، املقابالت وجها  ملشا العمل، التعلم 

  .لوجه

النظم اخلبرية، مجاعات احملادثة، 
ت متعلمة   .قواعد بيا

االتصاالت واحملاكاة املبينة على 
  احلاسوب

التبادالت   املعرفة أشركة  3
  االجتماعية

مالحظة املذكرات، أدلة العمل، الرسائل، 
  العرض

تعاون الفريق،  أدواتاملالحظة عرب 
ت عرب املواقع  الوصول لبيا

االلكرتونية، قواعد املمارسات 
  .الفضلى

  التوجيه  تطبيق املعرفة  4
  الروتني

العالقات اهلرمية التقليدية، مراكز الدعم 
  .واملساعدة

العمل، ممارسات / السياسات التنظيمية
  .املعايري

امتالك ونقل معرفة اخلرباء، نظم 
ستخدام  دعم القرار، نظم حتليل 

  .احلاسوب

النظم اخلبرية، نظم ختطيط موارد 
  .الشركة، نظم املعلومات اإلدارية
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توفر املنظمة لذوي املعرفة والكفاءة  أنواالحرتام، ومن املهم  ألمهيةالذين يقدمون  املعلومات  األفراديشعر  أنذلك يف 
م مبا لديهم من معارف وخربات م على إشراك غري   1.املتميزة احلوافز املناسبة، اليت حتفز

  املعرفةاملسؤول عن إدارة  

ي ليست وظيفة تناط بقسم  أن إدارة املعرفة )Rastogi, 2000( أشار لتايل  مهمة ترتبط بكل أقسام املنظمة، و
ا فرد واحد يف املنظمة، حيث  ما فيها، وهلذا يف فإن إدارة املعرفة ال ال يستطيع مدراء األقسام واإلدارة ه أنميكن أن يقوم 

ا، لذا فإن كل من  منفردة من خلق بيئة تنظيمية العليا للمنظمة ا ونشر ا وإدامتها واملشاركة  تسمح بتوليد املعرفة وخز
، )أقسام اإلسرتاتيجية، املوارد البشرية، التكوين، البحث والتطوير، العمليات والتسويق(اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية 

  .من أجل تبين إدارة املعرفة والعمل على جناحها 2،وبعمل مجاعي معافضال عن مدير إدارة املعرفة كقسم مستحدث 

ا وتطبيقها يف املنظمة ىيعترب فريق املعرفة املرتكز األساسي الذي يساعد عل ا ونشر يتكون و  ،التقاط املعرفة وتوليد
ئن املعرفة ومدراء، من صانع املعرفة   3 :حيث متثل مسؤولياته يف، وإدارة معرفة الز

ت احملتملة لتستعد  - ملواجهتها  املنظمةاملسح الدقيق واملستمر للبيئة الداخلية واخلارجية للكشف عن الفرص والتحد
ا  .ستمرار دون أن تفاجأ 

ا لكي تتكيف متاما لتلبية ومقابلة مطالب املستخدمني واحملافظة علىإدارة  -  .مداخل إدارة املعرفة وحمتو

 .املعرفة والذي يتوىل مهمة التطبيق املثايل للمعرفة اجلديدة يف األقسام بناء فريق لتطبيق إدارة -

ذه الربامج بني ا - ستمرار ونشر النجاحات اليت حتققت نتيجة تطبيق  ألفراد من بناء الوعي حول برامج إدارة املعرفة 
ج التكوين  .خالل ورش العمل ومنا

ا ومتابعةتنفيذ وفعالة في  عاملةالشبكات التأكد من بقاء   - ستمرار  مسؤوليا  .ذلك 

ت فريق املعرفة: )25-1(رقم الشكل    مكو

  
 من إعداد الباحثة بناءا على أدبيات الدراسة: املصدر

                                                             
1 Bill Martin, Knowledge Based Oganizations: Emerging Trends in Local Government in Australia, Journal of 
Knowledge Management Practice, October 2000, Consulted in 27-05-2016, on : 
http://www.tlainc.com/articl16.htm 

  .96ليث عبد هللا القهيوي، مرجع سابق، ص   2
، امللتقى الدويل السنوي اخلامس، اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادية، "دراسة ميدانية" العامة يف األردن لتطبيق إدارة املعرفة فلح املومين، مدى إستعداد املؤسسات املحسان عبد   3

  .2005جامعة الزيتونة، األردن، 

فريق 
املعرفة

صناع 
املعرفة

مدراء 
املعرفة

إدارة 
معرفة 
ئن الز

http://www.tlainc.com/articl16.htm
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ت فريق املعرفة،): 25-1(قم يبني الشكل ر  و تعريف  ومن أحد مكو ت لتشكيل فريق فعال إلدارة املعرفة  مقار
حيث أن قائد إدارة املعرفة حيتاج إىل فريق تنفيذ إدارة  1،ملعرفة وأنواع املهارات والصفاتأنواع خمتلفة من املهنيني إدارة ا

اما يف دعم  املعرفة إلسناده األدوار واملسؤوليات ملنظمةإحيث يلعب دورا   .دارة املعرفة 

  فريق إدارة املعرفة يف الدورة املتكاملة إلدارة املعرفة):  26-1(شكل رقم ال

  

  

  

  

  

  

  

 

Source: Kimiz Dalkir, op cit, P 284. 

مهارة فريق متطلبات ترتكز فريق إدارة املعرفة يف الدورة املتكاملة إلدارة املعرفة، حيث ) 26-1( يبني الشكل رقم
اما الفريق تعاون، وعليه يلعب والتحكمإدارة املعرفة على جمموعة من املهارات األساسية، مثل القدرة على التعلم،   دورا 

دافيف أنه يرى  التصاالت، ويتعلم من أخطاء،بشكل مجاعي، يق األ مع  ك القدرة على التفكري والقيام به،وميتل وم 
 2.إدارة املعلومات تقنياتو  تركيز على النتائج،

  )عمال املعرفة( صناع املعرفة. أوال 

م عمال املعرفة  منظماتأكثر املوجودات قيمة يف "ن  Druckerأكد  ) صناعها(القرن احلادي والعشرين 

دة اإلنتاجية من خالل عمال املعرفة، مخربا الضافة إىل ويتمثل  3وإنتاجيتهم، وأن أكرب مسامهات اإلدارة ستكون يف ز
ي متطلبات املهمة، تمام األفرادواستقاللية  ذلك يف ستة عوامل رئيسية  ، وإبداع املستمر، والتعلم والتعليم املستمرين واال

كموجودات   األفرادموجودات رأمسالية، إذا أن التكاليف حباجة للضبط والتخفيض بينما  األفرادوأخريا اعتبار  ،لنوعية
دة   4."حباجة للنمو  والز

 

  

                                                             
1 Kimiz Dalkir, op cit, P 284. 
2 Ibid, P 285. 
3
 Peter F.Drucke, Managing for the future, op cit, P 81. 

يم العمري، مرجع سابق، ص   4     .8غسان عيسى إبرا

 إسرتاتيجية إدارة املعرفة

 تكنولوجيات إدارة املعرفة

مقاييس إدارة املعرفة
فريق إدارة املعرفة 
 

املعرفة أو  إنشاء  التقاط تبادل و نشر املعرفة
 و/وتوليد

إكتساب املعرفة 
 والتطبيق

 تقييم

  حتديث

طري  



 إدارة المعرفة اإلطار النظري                                       الفصل األول                                                    

 

 
82 

  تعريف عمال املعرفة .1

و الذي ),Drucker 1959(عرف مصطلح عامل املعرفة أول مرة من طرف  ، حبيث أوضح أن عامل املعرفة 
و الذي يستخدم ويطور املعرفة يف مكان عمله يوصف عمال املعرفة كما   1،يعمل يف املقام األول بواسطة املعلومات أو 

ت عالية م أفراد ميتلكون مستو ا، على أ ا وتنفيذ م  2من التعليم واخلربة ووظيفتهم الرئيسية األوىل إجياد املعرفة ونشر و
نشطة إنتاج وختزين واملشاركة وتوزيع املعرفة، وقبل كل ذلك   3،ستقطاب وختزين املعلومات واسرتجاعها وتوثيقهاإممن يقوم 

و رأس داف مال املنظمة ألنه عامل اإلنتاج األو  ويعترب عامل املعرفة  ل يستخدم عوامل اإلنتاج األخرى لتحقيق أ
حيث وصفا عامل املعرفة على أنه  2004أوارد وغازيري عام من  قدمه كل الذي وعليه ميكن اعتماد التعريف ، املنظمة

ا ضمن املنظمة إلجياد  شخص حيول العمل واخلربة الشخصية إىل معرفة من خالل االفرتاض والتخمني واملشاركة ونشر
ذه القيمة والعمليات والثقافة والقدرة على اخللق واإلبداع يف التناغم مع  حل متخصص أو خلق قيمة على أن تسهم 

 4.ملنظمةاالثقافة 

م األفراد الذين ميتلكون القدرة على  عمال )Lei & Lan, 2013( كل منيعرف   ن جهة أخرىم املعرفة 
حيث يتخذون وظيفة تنمية رأس املال املعريف يف  املشاركة يف إنتاج املعرفة واإلبداع واالبتكار وتطبيقها يف املنظمة،

غلب عمل صناع املعرفة يرتكز على فهم أأن  )Nair & Vohra, 2010( كل منحيث أشار   5،املنظمات كوظيفة هلم
ا مصدر ثروة املنظماتأوحتليل طبيعة العمل املعريف وإدارته من  عتبار   6.جل استقرار املعرفة الضمنية يف عمل املنظمة 

ذا ما جاء به جاليزر عام  م و م قادرين على إدارة ذا ذه السمات  أن حني أشار إىل  1998إن عمال املعرفة 
م نفسهم عمال املعرفة ليسو حباجة مل يدير م يديرون أنفسهم  ذه الفكرة من   Druckerوكان ،وإمنا  من مؤيدي 

خالل حديثه عن استقاللية عامل املعرفة وأنه مدير نفسه، وأضاف أن اإلبداع يشكل جزء من رأس املال البشري، فإدارة 
ا من خالل االستقاللية يف العمل على إطالق العنان الذات تسمح بتشجيع األفراد م ومنحهم فرصة املشاركة   7،ألفكار

ذا ما يوضحه الشكل رقم  7،العمل  ).27-1(و

 

 

 

 

                                                             
  .232-231، ص ص 2011 ،مؤيد نعمة الساعدي، مستجدات فكرية معاصرة يف السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية، الوراق للنشر والتوزيع، عمان  1

2Hammer, M  & al, Why don’t we know more about knowledge?, MIT Sloan Management Review, Volume 45, 
Issue 4, Summer 2004, P 17. 

ئق، العراق،  –منظور إداري : تكنولوجيا وأنظمة املعلومات يف املنظمات املعاصرةحيدر شاكر الربزجني، حممود حسن اهلواسي ، 3   . 89، ص 2014تكنولوجي، دار الكتب والو
  .233مؤيد نعمة الساعدي، مرجع سابق، ص   4

5 Lei , Hongzhen and Lan, Juanli, Research into the influence factors of knowledge workers sharing residual 
claims rights , Emerald Group Publishing Limited, Journal of Knowledge-based Innovation in China, Volume 5, 
Issue 1, 2013, P 60. 
6 Nair. N & Vohra. N, An exploration of factors predicting work alienation of knowledge workers, Management 
Decision , Volume 48, Issue 4, 2010, P 600. 

  .234مرجع سابق، ص  مؤيد نعمة الساعدي،7 
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  عامل املعرفة  :)27- 1(الشكل رقم 

  

  

    

  

  

 

 

 

 

Source: kimiz dalkir, op cit, P 97. 

يظهر دور عامل املعرفة من خالل التشارك والوصول لكل من املعرفة الضمنية  :)27-1(رقم من خالل الشكل 
نا يظهر أن عمل املعرفة ميثل شكال جديدا من العمل املستندة على التعلم، ولكن  إدارة املعرفة،صرحية يف ظل دورة وال و

ن أولئك الذين يتولون  ناك تركيز على القيمة االقتصادية املضافة للمعرفة، ورأي العديد من الباحثني يف جمال اإلدارة 
أكثر  حرتامتطبيق املعرفة النظرية والتحليلية ينبغي معاملتهم  جل احلصول على املعرفة ومن مث يقومونأتعليما رمسيا من 

تمع ا لتوليد أفكار جديدة وتطوير  1،وإعطائهم فرص أكرب ويقيمون بدرجة أعلى يف ا ذا راجع للقيمة اليت يضيفو و
 .منتجات جديدة

ملهارات األساسية اآلتية: املعرفة عاملمهارات  .2  :إن صناع املعرفة يتمتعون 

 ي مهارات التفكري االسرتاتيجي اليت تتضمن رؤية واضحة عن كيفية حتسني املنتج وأداء املنظمة  :املهارات الفكرية و
 .بتعظيم القيمة املضافة للمنتجات، اخلدمات، العمليات

 وتشمل  املهارات اإلنسانية الشخصية:  

  القدرة على العمل من خالل األفراد ومعهم،  -

  وتشجيع اآلخرين عليها، والتكوينالتعلم  -

 عرفة واسعة مبمارسة األعمال بشكل عام مع القدرة على ترمجة املعلومات الفنية إىل امل وتشمل الفنية املهارات
ت الدنيا   .التفاعل مع فرق العملو ، املستو

  كفاءات صناع املعرفة .3

ا بواسطة املعرفة اليت  ،الكبريةو قيمة صناع املعرفة يف املنظمات احلديثة  تتمثل كفاءات صناع املعرفة يف ويتم حتديد
ممن خالل   اكتسبت ا، و ، كفاء م على حل املشكلة وحتديد تقدمي تطور جديد وحلول أفضل، إلضافة إىل قدرا

                                                             
1 Nonaka, Ikujiro, Knowledge Management, op cit, P 14. 
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تما ، حيث أنحيث يعترب دور صناع املعرفة حامسا الدعم و ما كبريا هلم وتوفر هلم املوارد املنظمات حباجة إىل أن تعطي ا
ا وميكن توضيح الكفاءات ظيمي، التن   : بـ )Ramanigopall & joy( ـوفقا لصناع املعرفة األساسية اليت يتمتع 

 ميلك صانع املعرفة رؤية حول حيث مهارات التفكري:  

  ،كيف ميكن للمنتج أن يكون أفضل -

  ،كيف ميكن حتسني املنتج -

اكيفية إضافة منفعة للزبون من  -   ،أفراد

  ،املستمر يف مهنة صانع املعرفةكيفية إسهام التعليم  -

م عن الوظائف -   .والئهم للمنظمة ورضا

ذا ما لتفكري االسرتاتيجي والتعلم املستمر بعبارة مهمة و و التعلم( يفهم  و العمل والعمل  لتايل ينبغي أن ) التعلم  و
  .ستمرار لرفع مستوى معارفهم األفراديتعلم 

 و توسيع الرؤية واحللم من جديد ملختلف السلع أو  :االبتكار اإلبداع أن الدافع وراء إبداع وابتكار صناع املعرفة 
 .اخلدمات من اجل تقدم املنظمة

 عندما تنشأ مشكلة ما من املتوقع أن صانع املعرفة يبحث عن املصدر املسؤول عن املشكلة ويناقشه  :املسؤولية
 .فصل احللوليطرح األفكار على اآلخرين ليتوصل إىل ا

 االنضباط املهين، الصرب، الرتكيز، ينبغي أن يكون صناع املعرفة تطبيق على استعداد ليتبىن اختاذ إجراءات حامسة 

  .واحلسم

ا : ادوار صناع املعرفة. د منط من السلوك  لتبينيتطلب عمل املعرفة من صناع املعرفة تطبيق املعرفة يف العمل وتوليد
رابط، رابط شبكي،  مراقب، مساعد، متعمم،(حيث تتمثل أدوار عمال املعرفة يف  1،املتوقع بشكل أفكار عمل إنتاجية

ذا ما يوضحة اجلدول ،)منظم، مستكشف، مشارك، حممل، متعقب  :املوايل) 3-1(رقم  و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ثري صناع املعرفة يف التفوق املنظمي حبث ميداين يف عدد من الشركات الصناعية ال 1 اشم،    ،عراقية، جملة العلوم االقتصادية واإلداريةشفاء  دمحم علي العزاوي، ولدان عبد الستار 

لد   .130، ص 2015، جامعة بغداد، العراق، 84، العدد 21ا
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 املعرفة عمالدوار أ: )3- 1( رقم اجلدول

 
Source: Reinhardt Wolfgang, Awareness Support for Knowledge Workers In Research 
Networks, Thesis of Doctor in Research Networks, University Paderborn, Allemagne 2012, 
P34.  

توجد ثالث مزا متيز عامل املعرفة عن األشكال من العامل املعرفة حيث  عمالدوار أ): 3- 1( يبني اجلدول رقم
  1:التقليدي

ي التفكري،  - فيما تشمل الوظائف خليطا من العمل البدين واالجتماعي والفكري فإن املهمة األساس يف عمل املعرفة 
و الذي يضيف قيمة أإذ  ين  ئية ن العمل الذ للعمل، وخبالف العامل يف ورشة العمل الذي يؤدي العمليات الفيز

إن عمل املعرفة يتضمن أنشطة مثل التحليل  ،البدنية فإن عامل املعرفة يضيف قيمة إىل العمل خالل أنشطته الفكرية
ذه االستنتاجات يف مواقف أخرى، ومن الطبيعي فإن فا علية عامل وحل املشكالت واستخالص النتائج وتطبيق 

يم فكرية معينة وخربة معينة   .املعرفة ستعتمد على املهارات الفكرية والتسيد يف مفا

كما إن عامل املعرفة ينبغي أن يكون خالقا   ،يكون فكر خطيا تدرجييا إن نوع التفكري املشارك يف عمل املعرفة ال -
  .وغري حمدود التفكري

                                                             
ء يف املدينة السليمانية، جملة العلوم وف  خصائص عمال املعرفة على امتالك املعرفة دراسة إستطالعية آلراء عينة من مهندسيفراس رحيم يونس العزاوي، انعكاس  1 نيي مديرية الكهر

ل  .151، ص 2012، جامعة بغداد، العراق، 67، العدد 18داالقتصادية  واإلدارية ا

  املعرفة املتوقع إلجراءمنوذج   الوصف  الدور
العتماد على املعلومات  األداءالذين يراقبون  األفراد  مراقب التنظيمي 

 .األولية
  .حتليل ونشر وتنظيم املعلومات، واملراقبة

مبجرد حدوث  اآلخرينالذين حيولون املعارف لتعليم  األفراد  مساعد
  .مشكلة

) تواصل( ، التحليل، النشر، رد الفعل التأليف
  .حبث عن املعلومات، تعلم، حبث اخلدمة

ني سالذين يستخدمون املعلومات واملمارسات لتح األفراد متعلم
   .املهارات الشخصية والكفاءات

حبث عن املعلومات،  ، حتليل، اخلربة،اكتساب
  .التعلم  حبث اخلدمة

 الذين يربطون املعلومات اليت تصل من مصادر خمتلفة األفراد  رابط
  .لتوليد معارف جديدة

حتليل ونشر البحث اخلرباء، والبحث عن 
  .املعلومات، وتنظيم املعلومات، واملراقبة

تمع األفراد  مشارك التأليف، وشارك يف التأليف والنشر    .الذين ينشرون املعلومات يف ا
  .والشبكات

ونشر املعلومات البحث،  اكتساب وحتليل  .الذين يوفرون طريقة للتعامل مع املشكلة األفراد  حملل
  .التعلم ، البحث اخلدمة

األشخاص الذين يراقبون ويتفاعلون مع اإلجراءات الشخصية   متعقب
والتنظيمية اليت جتمع املعلومات من مصادر خمتلفة لتوليد 

  .معلومات جديدة

  .حتليل املعلومات، حبث، مراقبة الشبكات

الذين يكونون معلومات شخصية أو مشاريع ذات  األفراد  رابط شبكي
  .بنفس النوع من العمل االذين شاركو  ألفرادالصلة 

حتليل ، نشر، حبث متخصص، رصد، 
  .شبكات اخلدمة

  .حتليل تنظيم املعلومات، رصد الشبكات  .األنشطةالذين يشاركون يف التنظيم وختطيط  األفراد  منظم

  .تنظيم املعلومات، مراقبة معلومات،  .الذين يبحثون وجيمعون املعلومات عن موضوع معني األفراد  مستكشف
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و  - استعمال املعرفة إلنتاج املزيد من املعرفة، وعندما يستعمل املهين يف الربجميات املعرفة إن امليزة الثالثة يف عمل املعرفة 
ي  كذا فإن حصيلة عمل املعرفة  مج فإنه خيلق طرائق جديدة يف تطبيق املعرفة، و دة كفاءة الرب يف كتابة الرموز لز

 .خلق معرفة جديدة

دة إنتاجية عمال املعرفة م مسؤولون عن توليد املعرفة اجلديدة وتنميتها وتضمينها أو صناعها  عمال املعرفة :عوامل ز
  :وعادة ما حيتاجون إىل عوامل تزيد من إنتاجيتهم وتتمثل أمهها يف ما يليمع املعرفة القائمة 

 ا؛: حتديد املهمة   الكشف عن املهمة اليت يقومون 

  إدارة أنفسهم، حق االستقالل؛ -

ا؛اإلبداع واالبتكار املستمر و  -   جزء ال يتجزأ من املهمة أو املسؤولية اليت ينبغي أن يقوم صناع املعرفة 

  التعلم والتعليم املستمر من قبل صناع املعرفة؛ -

  تركز على جودة املنتج؛ -

  .التعامل معهم كأحد املوجودات وليس كتكلفة -

مــون معــرفتهم مــن خــالل املشــاركة عنــد تعــدد فــرق العمــل،  دة مــرات وإن مهــين املعرفــة يعّظ مجاعــات املمارســة املشــرتكة، وز
حلوار واحملادثة لتبادل اخلربات املعارف    1. اخل ...تقاسم املعرفة 

ا صناع املعرفة م الكفاءات اليت جيب أن يتمتع    2:وأ

 لو : التحديد العلمي للمعرفة حدات من املنظور التقين املعرفة ميكن فهمها كنتيجة لعملية تعلم احلقائق وعالقتها 
 .والكميات

  تصنيفات صناع املعرفة. 4

  3:ذا التصنيف ضمن اليت صنفت صناع املعرفة تندرج من غلب الدراساتأ إن

م مهنيون درجة من املعرفة،  قصىم الذين يتمتعون : املهنيون صناع املعرفة - حيث وصفهم مؤيد الساعدي 
لنفس واملهارة  لثقة   .مفعمون 

م ذو  :املدراء - موموارد معينة وان  صالحيات معينةو ا سلطة  أدوار و على األعلىمقيدة ضمن مؤشرات  حتدد ، و
ئن فقط ، إذ بينمانياملهني عكس يراقبون عمل  املدراءالستفادة من كفائتهم املهنية، فإن  يتعامل املهنيون مع الز

هلم دور  موظفني، واملدراء رؤوساء اآلخرين نيخمتلفة مع املهني أنواعلعمل مع كان املدراء يتمتعون   وإذا ،اآلخرين
نوي مضافا  م املهين إىلمهم يف منظمات املعرفة، وهلم دور قياسي   . دور

رية وموظفو األرشيفويتألف من املساعدين وحفظة  :موظفو الدعم - االستعالمات والعاملون يف جملس ، والسكر
م ضروري إن حيث يعترب الباحث ،اإلدارة ملنظمة املعرفة واحملافظة على  لرتابط العالقة بني النسيج الكلي وجود

 .القانون العام

                                                             
ريخ االطالع جنم عبود جنم، الشركات املتخصصة والقائمة على ا  1   www.elbassair.net: ، على املوقع2016-01-26ملعرفة على موقع 
  .354العلي عبد الستار وآخرون، مرجع سابق، ص   2
  .257مؤيد نعمة الساعدي، مرجع سابق، ص   3

http://www.elbassair.net
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ات خمتلفة األفرادالقيادة تتضمن التحرك وتوجيه جماميع : القادة - ناك ، جتا  أكثروالقادة يف منظمة التعلم مهمون و

م األحيانيف اغلب  من قائد   :ومواصفا

 للقيادة االندفاع برغبة حقيقية، 

  ن توجه املنظمةأبش اإلهلاميةالرؤية،  

  اجلهد املوجه حنو الرؤية من حيث األفرادالقدرة على متييز،  

 مهمته اجناز االلتزام العاطفي بصدد،  

 التوجه صوب العمل الصحيح واملثمر.  

م  ومعرفتهم، كما  إن مصناع املعرفة يستمدون سلطتهم من خرب يفرضون السيطرة على  قادة املنظمة، ولذلك  أ
م ذو كثافة معرفية عالية يعتمدون يف املنظمات اليت القادة يف املنظمة  أمهيةعن  أمهيةيقل  ن االستثمار فيهم الإف ، و

 1.والتكنولوجياطابع املعرفة وليس العلم   أعماهلايغلب على 

رم السلطةمصفوفة صناع املعرفة : )28-1(رقم  الشكل   و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  .260، ص مرجع سابقمؤيد نعمة الساعدي، : املصدر

حيث  2أن املعرفة املخزونة يف أفكار األفراد كأصول كبرية لرأس املال وتعترب وسيلتهم إلنتاج املعرفة،  Druckerيرى
م  عرفة من يسيطرون على عقل املنظمةامل عمال 3،إن عمال املعرفة يعدون رأس مال وليس عمالة عتبار ا،  ويغذون ذاكر

                                                             
  .259، ص ، مرجع سابقمؤيد نعمة الساعدي 1

2 Peter .F. Drucker, Knowledge-worker productivity: the biggest challenge, California Management Review, 
Volume 41, Issue 2, 1999, P 87. 
3 Peter .F. Drucker, They’re not employees, they’re people, Harvard Business Review, Volume 80, Issue 2, 
February, 2002, P 76. 
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و انتشار ل مولدون معرفة م يف املنظمة  ذا ملمعرفة، وانتشار ميكنهم من توليد املعرفة من خالل التعلم التنظيمي بدال ا و
ا   .من استقطا

  املعرفة مدراء. نيا

تمام حبقل إدارة املعرفة  ،الرئيسية لتنفيذ مبادرات إدارة املعرفة تعد قيادة املعرفة أحد احملركات دة اال وذلك مع ز
دومع  ذه  ،عرب تطبيق مبادرات املعرفة وأمهية أعماهلااملعرفة يف  استخدامحنو  تتجهأعداد املنظمات اليت بدأت  ازد

ويوازي دور مدير  املعرفة من أدوار اإلدارة العلياويعترب دور ضابط املعرفة أو قائد  ،األخرية يف حتقيق أداء متميز للمنظمات
  1.إدارة املعلومات أو مدير إدارة املوارد البشرية

املعرفة  مدراءويعترب  ،م الذين يركزون علي العملية اليت تسهل التفاعل بني صناع املعرفة واخلرباء: املعرفة الضمنية مدراء
م  رة و أل، الذين يقومون بعمليات توليد املعرفة وتصنيفها ونقلها األفرادالظا   :يتحيث يقوم مدير املعرفة 

 .نشر وتشجيع مشاركة املعرفة والتعلم املستمر -

لتكنولوجيا  األساسيةعلى البنية  واإلشرافتصميم وتنفيذ  - ملنظمة، مما يتطلب معرفة عالية  للمعرفة اخلاصة 
 .التنظيم والعالقات التنظيمية إىل إلضافةاملعلومات، 

 .ملعلومات اخلارجية واملنظمةاالتصال بني موردي املعرفة وا -

لتوثيق واملكتبات، و  التمتع بدرجة عالية - دةن تكون أمن العلم  اهلندسة، وتكنولوجيا  إعادةخربة كافية مبجاالت  ز
2.املعلومات، وإدارة التغيري وتنمية املنظمات

 

ذا املنصب كخطوة أوىل يف مساعدة املنظمات على إدارة معرفتها، تتمثل  مدير ضابط املعرفة الرئيس مت إحداث 
  : أدواره فيما يلي

  ا،مسؤولية تطوير برامج إدارة املعرفة و تنفيذ  -

ا الفكرية ومعاجلتها  -   ،تطوير اإلسرتاتيجية اليت توجه املنظمة إىل كيفية احلفاظ على موجودا

  ،و الدائمنيتبين ثقافة التنظيمية اليت تركز على التعلم و النم  -

  توليد بنية حتتية إلدارة املعرفة، -

  بناء ثقافة املعرفة،  -

ا ، نشر الثقافة املعرفية  - تم بتعيني مدير إلدارة املعرفة  ي اليت  وعليه فإن أي منظمة تسعى إىل تطبيق جيد للمعرفة 
أولوية لتطبيقات املعرفة،  والذي تقع على عاتقه واجبات احلث على التطبيق اجليد، وأن يعمل كعنصر يهتم بتكريس

ويسعى يف فتح قنوات اإلتصال الرمسية وغري الرمسية ويسعى للحصول على التقارير، والقضا واملوضوعات ذات 
وتشجيع فرق العمل اجلماعية، ويستخدم التكنولوجيا لتمكني فرص أكرب لتوليد  التكوينالعالقة، ويهتم جبلسات 

 3.املعرفة حىت ولو من أماكن بعيدة

                                                             
لية للنشر والتوزيع، عمان  1 يثم علي، إدارة املعرفة، مدخل نظري، األ   .74، ص 2005 ،احلجازي 
  .198اجلاموس، مرجع سابق، ص  عبد الرمحن 2
مفهومها وأمهيتها، وواقع تطبيقها يف املكتبات العامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من وجهة نظر مديريها، الدوحة : خالد عتيق سعيد عبد هللا، جاسم دمحم جرجيس، إدارة املعرفة 3

  http://dx.doi.org/10.5339/qproc.2014.gsla.7 :، على املوقع2017 05 12 :ريخ االطالع ،3، ص 2014قطر، 

http://dx.doi.org/10.5339/qproc.2014.gsla.7
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ا بصفات متعددة منهاصفات قادة املعرفة  1 :يوصف قادة املعرفة ورواد
  

داف املعرفة - ا وأ م يفكرون يف أعماهلم وبيئا  ،ميتلكون رؤية واضحة حول أجندة املعرفة وإدارة املعرفة إذ أ

 ،يدعمون أبطال املعرفة وصناعها ويثريون احلماس لديهم -

 ،التنظيمية والتكنولوجيا واإلسرتاتيجيةلديهم منظور مشويل يتضمن املناظري  -

 ،يستعملون العمليات وأطر عمل املنظمة كقوة مرئية -

نون على جناح املعرفة، حىت -  ،كانت إمكانية قياس املنافع والكلف صعبة ولو يرا

ندسة األعمال -  ،يستعملون االتصاالت الفاعلية يف التسويق وإعادة 

ت، - ئن واخلرباء و يف تفاعل مستمر وفعال مع كل املستو  ،العاملنياألفراد  مع الز

ا من خمتلف التخصصات -  ،حيرصون على تكوين فرق العمل اليت يتكون أعضاؤ

م ثقافة االنفتاح والفضول مما جيعلهم -  ،حيفزون اإلبداع والتعلم عند

م يف تغيري السلوك -  2.يطورون برامج احلوافز وتنمية املوارد البشرية اليت تسا

  3:بشكل يدوي يعتمد بشكل أساسي على دارة املعرفة الضمنية آليا، فالبد من القيام بذلكنظرا لصعوبة إ

 .عقد لقاءات أو ندوات علمية داخلية حمددة مبوضوع حمدد -

دف تطوير أحد معارف املنظمة -  .تنظيم حلقات حوار لفرق عمل متخصصة 

 .جديدة يف املنظمة تنظيم حلقات حوار متخصصة، وغري متخصصة لدى إدخال واعتماد معارف -

ا ألي سبب كان -  .تشجيع رفع املقرتحات التطويرية ومكافآ

ذه النشاطات بشكل الكرتوين -   .توثيق مجيع 

م  ا وتطبيقها يف صناع املعرفة ومدراء املعرفةكل من   يسا ا معارف جديدة ونشر   .اكتساب املعارف وتوليد

رة -   ،بعمليات إدارة املعرفةم األفراد الذين يقومون : مدراء املعرفة الظا

  .التفاعل بني صناع املعرفة  واخلرباء ركزون على العمليات اليت تسهلي: مدراء املعرفة الضمنية -

   إدارة معرفة الزبون: لثاً 

م من  يعترب الزبون ذه األخرية إيالءه أمهية كبرية ملعرفة كل املعلومات  املعرفة يف املنظمة، مما مصادرأ يفرض على 
و  حيث يعتربوالتغريات اليت حتدث على مستوى األسواق،  املعلوماتاليت تتعلق به ولرصد  اجلزء اهلام يف إدارة املعرفة 

ذا ما ميكنحتويل معرفة الزبون الضمنية إىل معرفة واضحة،  موعات املنظمة من تطوير منتجات خمتل و ئنفة   الز

ت على االنرتنت من خالل  ،املختلفة اليت لديها حاجات مماثلة، ومتكن تكنولوجيا املعلومات مثل االستطالعات والبيا
حيث تظهر أمهية ربط املعرفة اخلربات واملعارف 4،من استخراج معرفة الزبون من أجزاء السوق املختلفة ،البحث والتنقيب

 . حاجاته وفقا لتطلعاته لتلبيةالعملية مبعرفة الزبون 

                                                             
  .205 -204عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، ص ص  1
 .199، ص 2012، العراق، 17صاحل أمحد صاحل، دور إدارة املعرفة يف تنمية القيادات اإلدارية، جملة املنصور، العدد  2
 .143خضر مصباح إمساعيل طيطي، مرجع سابق، ص  3

4 Ton Su Chao & al , Linking Innovative Product Development with Customer knowledge: A data- Mining 
Approach, Technovation, Issue 26, 2006, P 786. 
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  معرفة الزبون -1

و الذي يعرف ما يريد أكثر من أي شخص أخر يف املنظمة،  يعترب الزبون الرقم األصعب يف أي منظمة وإدارة، و
م مصادر املعرفة يف  يريد، فإدارة املعرفة معينة بدرجة كبرية مبعرفة ما و احد أ ، أن معرفة الزبون بدأت املنظمةومنه فالزبون 

ا مورد اسرتاتيجي أساسي لنجاح أي منظمة م مصادر املعرفة ،تعرف على حنو متزايد على أ و أحد أ يف املنظمة  الزبون 
لسوق ول 1،املعرفة املتعلقة  ي أول ما ،والتغريات احلاصلة فيها أول  ذه التغريات  ئن يف  وذلك ألن  حتدث يف الز

ذه التغريات املنظماتالغالب ومن مث يف  ئن لرصد ومعرفة  ملعروف أن إدارة املعرفة ا 2،اليت عليها أن تستفيد من الز
ئنال لزبون، وتوفري املعرفة األكثر مالءمة) CKM( ز إدارة املعرفة  ،له تعترب طريقة جيدة احلصول على املعرفة اخلاصة 

ل كتساب وتبادل وتطوير املعرفة  ئن فيما يتعلق  ئنالز ئن واملنظمات ز دف إىل إعطاء املنفعة بني الز   3.و

:إن معرفة الزبون تشري إىل جمالني خمتلفني من املعرفة مها
4

  

ملنتجات واخلدمات  -  .اليت يهتم بشرائهااملعرفة اليت ميتلكها الزبون خبصوص املواضيع املتعلقة 

ــذا  ،املعرفـة الــيت جيــب أن متتلكهـا املنظمــة والــيت ميكــن اسـتخدامها ملســاعدة الزبــون يف اختــاذ قـرار الشــراء - والســبب يف 
و ألننا نفرتض وجود عملية تفاعلية لتبادل املعرفة بـني املنظمـة والزبـون حيـث يقـدم الزبـون املعرفـة يف بعـض  التقسيم 

ذه املعرفة يف أحيان أخرىاألحيان يف حني تقدم   .املنظمة 

يمية إلدارة معرفة الزبون - 2                     5:األبعاد املفا

ئناملعرفة من : من ثالثة تدفقات رئيسية CKM الزبونتكون إدارة معرفة ت ئن واملعرفة ، واملعرفة حول الز الز
ئن   6.للز

  معرفة الزبون   . 1.2

ذا املفهوم مع مفهوم إدارة عالقات الزبون  يتضمن سجل تدون فيه تبادالت الزبون واملنتجات  ، حيثيلتقي 
واخلدمات اليت يفضلها وخياراته الشخصية مثل اللغة وأسلوب االتصاالت ويتم من خالهلا حتديد قيمة الزبون للمنظمة 

ذا النوع من معرفة الزبون  جياد ملفات خاصة تتضمن معلومات عن كل زبون، نظرا وبدأت أغلب املنظمات تطور 
م ئن وتطوير عالقات املنظمة  لزبون وإمكانية اإلستفادة منها يف فهم طلبات الز يئة املعلومات اخلاصة    . ألمهيته يف 

                                                             
  :، على املوقع2016- 07-08: ريخ االطالع ،إدارة معرفة الزبون 1

http://admin-mark.blogspot.com/2011/05/blog-post_1882.html                            
يم واالسرتاتيجيات والعمليات،: إدارة املعرفة جنم عبود جنم، 2  .325مرجع سابق، ص  املفا

3Najme Mehdibeigia & al, Customer Knowledge Management and Organization’s Effectiveness: explaining the 
mediator role of Organizational Agility, International Conference on New Challenges in Management and 
Organization: Organization and Leadership, 2 May 2016 Dubai, UAE, published in Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, Issue 230, 2016, P 95. 

ريخ االطالع 4   :على املوقع 2016-05-24: درمان سليمان صادق، العالقة بني إدارة معرفة الزبون والتوجهات السوقية للمنظمات، 

 http://ahmed2011.yoo7.com/t3-topic     
ر، لسابع عشدد الع، اية دالقتصاكلية بغداد للعلوم ا بغداد التعليمي، مستشفىحبث تطبيقي يف ) واألثرلعالقة ا(لصحية امة دلخعلى حسون الطائي، إدارة معرفة الزبون وأبعاد ا5

  . 151 150ص ص  ،2008العراق، ماي 
6 Nastaran Taherparvar, & al, Customer knowledge management, innovation capability and business 
performance: a case study of the banking industry, Journal of Knowledge Management, Volume 18, Issue 3, 
2014, P 594. 

http://admin-mark.blogspot.com/2011/05/blog-post_1882.html
http://ahmed2011.yoo7.com/t3-topic
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نظاما خمتلفا وتوضع لكل  75اليت يتم فيها استخدام  يسمى مامنها  معرفة الزبونناك طرق كثرية للحصول على 
ذه  ،زبون صورة متكاملة عنه ا ذوي العالقات من املعنيني يف إدارات وأقسام  األنظمةويتم حتديث  بشكل مستمر يزود 

ا يف امل املنظمة ومن الطرائق األخرى اليت ظهرت يف املنظمات ما ئن ويكون مقر نظمة يسمى مبصانع استشارات الز
لقضا األساسية للزبون وتقرتب من كل احلركات السياسية  تم  ئن  ناك طريقة تشكيل فرق عمل الز وكذلك 

ذه الفرق جمموعة واالقتصادية والعلمية لفهم قضا وتصميم منوذج اخلدمة مب ا يتالئم مع متطلبات الزبون وميكن أن تضم 
ئن وقد حدد أنواع املعرفة عن الزبو  ي معرفة عن فرص السوق وعن حاجات املنتج وخصائصهمن الز   .ن 

ذان املدخالن حيققان إ ن  ن الدراسات األخرية اليت أجريت يف حقل إدارة عالقات الزبون وإدارة املعرفة تفرتض 
ا يف جانبني على األقل تداؤب عايل،   1:لذا البد أن تضع إدارة املعرفة الزبون يف سلم أولو

لزبون واحلاجات والتغريات يف السوق،  -   من أجل احلصول على املعرفة املرتبطة 

ا شأن مجيع وظائف  - عدد  ميكن قياس نتائج أعماهلا يف األخري، إال من خالل ال املنظمةإن إدارة املعرفة شأ
ي اليت تركز على مفا ي إحدى اإلدارات املتخصصة  ئنها، فإدارة عالقات الزبون  يم وأساليب إدارة ونوعية ز

م الكبري يف حتديد القيمة اليت تقدم للزبون واليت من أجلها الزبون يدفع التكلفة ي املسا   . املعرفة، 

 املعرفة للزبون  .2.2

يرتكز املفهوم األساسي هلذا املدخل يف ضرورة و ، 2واملوردين واألسواقاملعرفة حول املنتجات  تتمثل يفاملعرفة للزبون 
ا وجهود البحث والتطوير فيها حيث ميكن استفادة إطالع الزبون  ا وخدما على معلومات عن املنظمة تشمل منتجا

ا مما يعطي للزبون ميزة تدفعه لرتسيخ عالقاته مع املنظ كما مة،  الزبون منها ومبا يساعده على ترشيد استخدامه خلدما
يف حتقيق التقدم  خذ وجهة نظرأوقت استالم اخلدمة و مثل حتديد وقت للزبون وتقليل  ستباقيةإتعطي للزبون منافع 

يكلها لإلرتقاء األفضل   األخرىاجات الزبون مع النظر من زاوية أخرى إىل جتارب املنظمات حباملستمر للخدمة وتنظيم 

ال ذا ا ذا ف ،يف  ذا املدخل أن يضع املعلومات الداخلية للمنظمة على طاولة الزبون إو   .ن من شأن 

  عرفة من الزبون  امل  

ئن إســـرتاتيجيةيعـــد الزبـــون فرصـــة  لغـــة، ومـــا للمنظمـــات للـــتعلم منـــه فاملعرفـــة موجـــودة لـــدى الـــز  علـــى ذات أمهيـــة 

م جتــاه املنظمــة رأيهــم   ،احلصــول عليهــا مـنهمإال  املنظمـات م، شـعور م مــع املنظمـة واملنظمــات األخــرى، حاجــا مثــل جتــار
يساعد على تطوير إسرتاتيجية فعالة إلنتاج خدمات ومنتجات إسرتاتيجية، وميكن احلصول  جتاه التحسينات يف املنظمة مما

ذه املعرفة من خالل الطلب من الزبون وتوصـلت ، عرض التجارب الناجحة واإلخفاقات يف العالقات مـع املنظمـة ،على 
م بصورة جدية جيلـب والء أأالدراسات إىل أن اإلصغاء اجليد للزبون و  ـذه املـادة خذ تعليقا كثـر مـنهم جتـاه املنظمـة وتعـد 

رات  ،املتعلمـة مـنهم ذات قيمـة اقتصـادية إذا اسـتخدمت بفعاليـة ويـتم احلصــول عليهـا مـن خـالل وسـائل متعـددة منهـا الــز
ئن ونظام الشكاوي و م التعرف على  واللقاءات مع الز معادا   .ومعتقدا

  

                                                             
يم واالسرتاتيجيات والعمليات،: إدارة املعرفة جنم عبود جنم،  1   .326 - 325، ص ص سابقمرجع  املفا

2 Sulaiman. S. & al, Customer Knowledge Management Application in Malaysian Mobile Service Providers, 
Procedia Engineering, Issue 15, 2011, P 3893. 
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   اخللق املختلط للمعرفة  

ذه العالقة املزدوجة بني الزبون واملنظمة وإدارة املعرفة  دف لتسهيل التفاعل بني الزبون  ،البعد الرابع من  نا 
 لإلصغاءيف الوقت الذي تقوم فيه املنظمات و  ،معرفة جديدة مثل تصميم برجميات يف الوقت املناسب تنميةواملنظمة حول 

ئن لتطوير منتجات أو خدمات جديدة حىت ال إىل كانت املنظمة ترغب   وإذا ،تسري املنظمة يف الطريق اخلطأ حاجات الز
م ولفتح منافذ هلم و أيريده الزبون و  مبعرفة ما ئن لتبصري ذا التعاون الفعال مع أن تفتح قنوات للتفاعل مع الز ن ضمان 

و التحدي الذي  ئن    .رفة يف املستقبل واجه مدراء املعيالز

ذه األبعاد تتضمن مصدر من مصادر القوة للمنظمة، املعرفة عن الزبون ينبغي  حتسني  إىلتقود  أنإن كل 
الزبون تعمل على حتسني جتارب الزبون مع املنظمة وجعل العمل فيها  إىلاملعرفة إن  الكفاءة والفاعلية للعمليات الداخلية،

يكون  ، حيثاملعرفة من الزبون تعطي قيمة خمتلفة للمنظمة من خالل عمليات التحسني املستمر فيها أما أكثر سهولة،
ئنها ملعرفة بني املنظمة وز وذج منلكي تتمكن منظمات األعمال من تطبيق و   ،منوذج إدارة املعرفة صور جديدة للمشاركة 

نظم العمليات، النظم التحليلية، النظم (إدارة عالقات الزبون إدارة معرفة الزبون عليها يف البداية استيعاب تطبيقات 
  1 ).التعاونية

وإدارة معرفة  CRMوإدارة عالقات الزبون   KMمن إدارة املعرفة  توجه كل: املوايل )4-1(اجلدول رقم  يبني
ئن ،CKM الزبون داف دور الز يم وأ   . من معارف ومفا

   CKM  إدارة معرفة الزبون CRMإدارة عالقات الزبون  KMإدارة املعرفة : )4- 1(رقم  اجلدول

  KM  CRM  CKM  

، فرق، املنظمة، األفراد  املعارف املطلوبة يف
  .الشبكات

ت الزبون   .خربات الزبون وإبداعه  .بيا

من  اقل تكلفةاالحتفاظ   .لو نعرف فقط ماذا نعرف  البديهيات
  .االكتساب

لو نعرف فقط ماذا يعرف 
ئننا  .ز

داف ئن  تشارك  األ املعرفة حول الز
  .األفرادفيما بني 

اكتساب وتبادل وتوسيع   .املعرفة حول الزبون اكتشاف
) داخل(نطاق املعرفة من 

العميل فرد أو جمموعة اخلربات 
يف تطبيقات، سلوك املنافس، 
واحللول املمكنة يف املستقبل، 

  .وما إىل ذلك

ئن ملنتج ر، األس  .سليب متلقي للمنتج  دور الز ترتبط 
  .مبخططات والء

  .فعال، شريك املعرفة

  زبون  زبون  عامل  املستفيد من احلوافز

معارفهم مع  األفرادمشاركة   دور املنظمة
  .زمالئهم

ئن تمام الز   .حترير العمالء  .ا

داف العمل حتقيق الكفاءة، ختفيض   أ
التكاليف، جتنب إعادة 
  .االستثمار يف العماليات

ت احلفاظ على  قاعدة بيا
ئن املنظمة ،احلفاظ على  ز

ئننا   .ز

لتعاون مع الزبون لتكوين ا
  .القيمة املشرتكة

                                                             
  :، على املوقع االلكرتوين2016- 07-08 :ريخ االطالع ،إدارة معرفة الزبون  1

http://admin-mark.blogspot.com/2011/05/blog-post_1882.html                            

http://admin-mark.blogspot.com/2011/05/blog-post_1882.html
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يمية ، واالبتكار، الزبونجناح   .رضا الزبون  .احملافظة على الزبون  قاعدة مفا
  والتعلم التنظيمي

ملقابل امليزانية؛ معدل   مقاييس األعمال األداء 
لعمالء   .االحتفاظ 

حيث رضا العمالء  األداء من
  .والوالء

ملقابل املنافسني يف  أداء 
االبتكار والنمو؛ املسامهة يف 

  .جناح العميل
Source : Gibbert, Michael & al, Five styles of Customer Knowledge Management, and how 
smart companies put them into action, Université de Genève, Suisse, 2002, P 3, Available on: 
 https://archive-ouverte.unige.ch/unige:5813. 

 

  إدارة املعرفة   مناذج: الثايناملطلب 

ذ يفرض املعرفة  إدارة تطبيق أن املطلب التعرف على مناذج واسرتاتيجيات إدارة املعرفة، حيث احناول من خالل 
إستثمار يف يف حتديد كيفية اإلدارات تساعد ي ـي التإدارة املعرفة  فنماذج ، الذي ستتبناه النموذج عليها أن حتدد

ا املعارف قدمت مناذج عديدة إلدارة املعرفة كمحاولة لفهم وتوجيه جهود وأنشطة إدارة املعرفة يف  وعليه ،وتنفيذ
ا لاملنظمات  ا األساسية، حيث تبني تصبناء اسرتاتيجيا املعرفة والعوامل املؤثرة  ور عام وكامل لبناء عمليات إدارةوافرتاضا

ا ملنظمات وإرساء التعلم بني األفراد واجلماعات ،فيها والعوامل املتأثرة  دف يف األخري إىل تعزيز مشاركة املعرفة   ،واليت 
  .تطوير إدارة املعرفة يف املنظماتا يف اليت ميكن اإلستفادة منه وفيما يلي بعض النماذج

  Nonaka takeuchiوذج إدارة املعرفة من. 1

نية، حول كيفية احلصول على  ذا النموذج بعد البحوث املتعلقة جناح بعض املنظمات اليا مت احلصول على 
م املعرفية، أن اإلبداع يعود لألفراد  )Nonaka & Takeuchi( حيث توصل كل من، اإلبداع واالبتكار واستغالهلم لقدرا

م النماذج يف إدارة املعرفة والذي يتعلق بنموذج توليد املعرفة، ويتمثل النموذج فيما مت تناوله سابقا   .ويعترب من أ

رتون إلدارة املعرفة . 2 رد  :Dorothy Leonard-Bartonمنوذج ديوثي ليو
1

  

رية املنظمات متثل املقدرة إلدارة املعرفة على أساس أن املعرفة يف  Leonard-Bartonيقوم منوذج  وان املقدرة اجلو
ي رية توجد يف أربعة أشكال    :اجلو

 ،عرفة قد تكون يف شكل ماديامل -

 ،املعرفة قد تكون جمسدة أيضا يف أنظمة إدارية -

 ،لألفراداملعرفة قد تكون جمسدة يف املهارات الصرحية والكامنة  -

 القيم الصغرية للعمل مع معايري السلوك يف موقع العمل أو ما Leonard-Bartonوقد توجد املعرفة فيما يسمه  -

 .يدعوه اآلخرون الثقافة التنظيمية

  

  

                                                             
  .74 -73ص  خيضر كاظم محود، مرجع سابق، ص 1

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:5813.
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  إلدارة املعرفة Barton - Leonard منوذج : )29-1(الشكل رقم 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  .271ص  ،مرجع سابقرحبي مصطفى عليان، إدارة املعرفة،  :املصدر

ذا النموذج ميثل حماولة لتوسيع أإلدارة املعرفة، حيث  Leonard-Bartonمنوذج ): 29-1(يبني الشكل رقم  ن 
، واألنظمة والطرق والقواعد والروتينات )التكنولوجيا( والعمليات املعرفة يف املنظمات لتشمل كل املنتجات واخلدمات

م التفاعلية، كما أن  ،التنظيمية وصوال لألفراد م وسياقا م وأساليبهم وعالقا حيث أن املعرفة الكامنة تتجسد يف مهارا
ألنشطة املعيقة للمعرفة اليت جتعل حل املشكالت، واحلصول على املعرفة، التجريب واالبتكار كلها  ذا النموذج  يهتم 

ذه األنشطة املنظمةوهلذا على  ،حمدودة  1،)شكالت، التجريب، احلصول على املعرفة، االبتكارحل امل( أن تشجع على 

رية تتفاعل مع بعضها لتشكل نظام مت داف إدارة  كامل إلدارة املعرفة مما ميكن منحيث أن أبعاد القدرات اجلو حتقيق أ
  . املعرفة بفعالية

  Wiig Karlمنوذج إدارة املعرفة عند : )30-1(رقم الشكل 

                                                                                            

   

 

                                                                                     

                                                                          

 

                                                                                                                     

                                                                                  

  .224، ص مرجع سابق، رحبي مصطفى عليان، إقتصاد املعلومات :املصدر

                                                             
  .226 -225رحبي مصطفى العليان، مرجع سابق، ص ص  1

  حل املشكالت                                        

  

 

 

 األنظمة املالية

 األنظمة اإلدارية

  األنظمة املادية

 القيم

 

احلصول 
  على

 املعرفة

 التجريب

 

 

التنفيذ 
 والتكامل

الشخصية، اخلربات التعلم من 
 عالمالكتب وسائل اإل

 الكتب

  نظم قواعد املعرفة

 

 مهمة العمل

 بناء املعرفة

 جتميع املعرفة

ملعرفة  اإلمساك 

 إستخدام املعرفة

نطاق بناء إدارة 
  املعرفة

نطاق استخدام                              
 املعرفة

 

 موضوع العمل
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داف Wiig  يقدمحيث ، Wiig  Karlمنوذج إدارة املعرفة عند ): 30-1(يبني الشكل رقم  منوذجا حيقق أربعة أ
ملعرفة، جتميع املعرفةبناء : رئيسية : وميثل قاعدة هلذا النموذج من قبل املبدأ التايلإستخدام املعرفة، و  املعرفة، االحتفاظ 

ا خطوات  1،"كون املعرفة مفيدة وقيمةتإذا كنا نريد أن " ذا النموذج يتم تصوير نشاطات الفرد ووظائفه على أ ويف 
ا عملية تسهل بناء املعرفة واستخدامها  ،متسلسلة نه ميكننا تنفيذ بعض الوظائف والنشاطات أعتبار مبعىن آخر إ
ا يف وقت سابق، ولكن كما أننا نستطيع االستدارة حنو اخللف كي نكرر الوظائف والنشاطات اليت مت تنف،  لتوازي يذ

ملعرفة يف عقول األفراد كما يتبني من النموذج، فإن اال كيد خمتلفنيبتفصيل و تمام يرتكز أيضا على االحتفاظ 
ملوضوع أما جتميع املعرفة فيمكن أن يتخذ أشكاال  ،والكتب، ويف قواعد املعرفة احملوسبة، ويف شكل آخر له عالقة 

قيق استخدام عديدة بدءا من احلوارات الغري الرمسية، إىل شبكات اخلربة إىل فرق العمل، وعلى حنو مماثل فإنه ميكن حت
عتماد على املوقف ذا النموذج أنه مت دمج وتوحيد الوظائف  ،املعرفة من خالل أشكال عديدة، وذلك  ويالحظ يف 

وعلى الصعيد النظري،  ،األساسية، والنشاطات التفصيلية يف خمتلف جماالت بناء واستخدام املعرفة لدى املنظمات واألفراد
ذه الوظائف ميكن أن تكون م ة، لكنها على الصعيد العملي تكون خمتلفة متامافإن  ذا النموذج على  تشا حيث يركز 

ا املنظمة واألفراد إلنتاج املنتجات واخلدمات   2.حتديد وربط الوظائف والنشاطات اليت تنهمك 

  David Skyrmeمنوذج ديفيد سكايرم . 3

وتتمثل القوة احملركة  3 :حمركتني وسبع رافعات إسرتاتيجية قوتنيمنوذجا يقوم على أساس  David Skyrmeقدم 
ستخدام األفضل للمعرفة اليت توجد يف املنظمة ي تقاسم املمارسات األفضل وتطوير  ،األوىل  والطرق اليت حتقق ذلك 

ت،  ي االبتكار وإنشاء املعرفة اجلديدة وحتويلها ، حل املشكالت والدروس املتعلمةو قواعد البيا إىل والقوة احملركة الثانية 
نا على الطرق الفعالة يف تشجيع وتعزيز وإثراء االبتكارمنتجات وخدمات وعمليات جديدة،    .ويكون الرتكيز 

ذا النموذج إلدارة املعرفة فهي   4:أما العوامل السبع يف 

العميقة من خالل عالقات العمالء واستخدامها إلثراء رضا العميل من خالل تنمية املعرفة  :معرفة العميل -
 .منتجات وخدمات جبودة عالية

ا واخلدمات كيفية إدارك قيمة  :املعرفة يف املنتجات واخلدمات - سدة يف املنتجات وما يرتبط  أي املعرفة ا
ا ا إدارة املعرفة واليت تسعى دائما لتطوير  .السلعة اليت تعمل 

 .تنمية املهارات البشرية وتنمية الثقافة االبتكارية حيث التعلم وتقاسم املعرفة هلما قيمة عالية :املعرفة يف األفراد -

إمكانية الوصول إىل اخلربة الكفؤه، يف خمتلف فة يف عمليات املنظمة والوصول و جتسيد املعر  :املعرفة يف العمليات -
 .املواقف احلرجة

جل االستخدام املستقبلي سواء يف مستودعات املعرفة الصرحية أي اخلربة احلالية املسجلة من و :الذاكرة التنظيمية -
 .أو تطوير مؤشرات اخلربة لدى العاملني يف املنظمة

                                                             
1 Dragoş Sebastian Cristea, Alexandru Căpaţînă, Perspectives on knowledge management models, Economics 
and Applied Informatics, Years XV, Issue 2, University “Dunărea de Jos” Galaţi, Romaina, 2009, P 360.  

  .223رحبي مصطفى العليان، مرجع سابق، ص  2 
  .77 -76مرجع سابق، ص ص خيضر كاظم محود،  3
  .77، ص نفس املرجع  4
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 .واألفراد إىل املوردين، والعمالء،: نظمة حتسني تدفقات املعرفة عرب احلدود داخل وخارج امل :املعرفة يف العالقات -

 .املعرفيةاألصول  -

  Chooمنوذج . رابعا

منوذج جيد إلدارة املعرفة على أساس العناصر املستخدمة إلنشاء احلواس اجلديدة الستدالل قرار   Chooيعترب منوذج 
املعاجلة الشمولية للعمليات  إلدارة املعرفة تكمن يف  Chooقوة منوذج أمثل ومن خالهلا تستمد القرارات التنظيمية،

ت األخرى إلدارة املعرفة ذاالرئيسية لدورة إدارة املعرفة ومتتد إىل صنع القرار التنظيمي، واليت غالبا ما تفتقر إليها النظر  ، و

  Chooالنموذج فإنواحد من النماذج الواقعية، ليمثل منوذجا اإلجراءات التنظيمية، وعليه  Chooجيعل من منوذج 

املبين على احلدس   Chooحيث يبني الشكل رقم منوذج 1،اكاة والفرضيات واختبار التطبيقاتاسب بشكل خاص حملمن
  .واخلربة ومشاركة املعلومات واملعارف مبا ميكن من إنتاج املعارف ودعم اختاذ القرارات

  Chooمنوذج إدارة املعرفة ل : )31-1(رقم الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Source: Dragoş Sebastian Cristea, Alexandru Căpaţînă, op cit, P 359. 
 

  Duffyمنوذج .  4

لشكل منطلقا من أن املنظمة حتصل على املعلومات والنشاط من البيئة  Duffy يقدم منوذجا إلدارة املعرفة 
يكل تتحول إىل معارف وعمليات، حيث واألفراد والتقنية ة، ومن خالل اشرتاك اإلسرتاتيجيةاخلارجي تعطي للمنظمة  و
دة ثروة املنظمة، وتعد إدارة املعرفة عملية تتضمن احلصول على املعرفة السلع واخلدمات إلنتاجالطاقة  ، وتسهم يف ز

ري فيها، عتباره اجلانب اجلو رة، والتأكيد على العنصر البشري   عمليات إدارة لنموذج فإن ومبوجب ا 2الضمنية والظا
  :كاأليت) 32-1(من خالل الشكل رقم  تكون  املعرفة

 

                                                             
1 Kimiz Dalkir, op cit, P 61. 
2 Duffy, op cit, PP 64-67. 

 احلدس
 اخلربة

 إختاذ القرار

الدورة اجلديدة 
 للمعرفة

 إنتاج املعرفة

  معىن املشاركة 

 معرفة جديدة
 قدرات جديدة

  معىن املشاركة 

املعلومات واملعارف 
 اخلارجية

  اهلدف املوجه

السلوك املكيف
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 Duffyمنوذج إدارة املعرفة ل : )32-1(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Duffy, Jan, Knowledge Management: To Be or Not to Be?, Information journal 
Management, volume 34,  Issue 1,  January  2000, P 65. 

عمليات  تتمثلأنه  خالل النموذجمن  نالحظ، حيث Duffy ـمنوذج إدارة املعرفة ل): 32-1(رقم  يبني الشكل
  :إدارة املعرفة يف

ا الداخلية واخلارجية، وتوليد  ذهوتتجسد : احلصول على املعرفة - العملية يف احلصول على املعرفة من مصادر
 معارف جديدة،

 عملية التنظيم وتضم كل من تصنيف، تبويب ترميز وخزن املعرفة، -

ا استحواذ على املعرفة وختزينها -  ،عملية االسرتجاع، واملقصود 

خــالل إثــراء املعــارف املكتســبة وتنقيحهــا املســتمر قــيح والنمــو والتغذيــة العكســية، مــن نعمليــة اإلدامــة وتشــمل الت -
 .عل املعرفة يف منو و تطور مستمروالتغذية العكسية اليت جت

  

  

 

 

 

 

  

 

بيئة
ال

  

عرفة
امل

 

 اإلستراتیجیة

 األفراد

 العملية

 التكنولوجية

عمليات إدارة 
 املعرفة

 

 

التوزيع

إسرتجاع

التنظيم

االكتساب

االدامة
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  النموذج العام إلدارة املعرفة يف املنظمات  .5

 األيت) 33-1(رقم الشكل  ، ويعترب تسعى أغلبية املنظمات إىل إجياد منوذج تدير به معارفها بشكل كفؤ وفعال

م النماذج املتعارف عليها إلدارة املعرفة   :من أ

  النموذج العام إلدارة املعرفة يف املنظمات: )33-1(رقم الشكل 

  
Source : Gholam Ali Ahmady  & al, Effect of organizational culture on knowledge 
management based on Denison model, 3rd International Conference on New Challenges in 
Management and Organization: Organization and Leadership, 2 May 2016, Dubai, UAE, P 
392. 

ملنظمات والذي يضم) 33-1(يبني الشكل رقم    : منوذج عام إلدارة املعرفة 

م عمليات إدارة املعرفة واليت تتضمن اكتساب، وشراء املعرفة، ابتكار والقدرة على الفهم  :معرفة توليد.أوال تعترب من أ
رة، واحلصول على املعرفة، وجيب أن يفهم أن ذلك ال يعين احلصول على معرفة جديدة فحسب  واإلستيعاب للمعرفة الظا

  .ديدةوإمنا القدرة على اإلبداع وتطوير األفكار واحللول ومعارف ج

ملعرفة واحملافظة عليها وإدامتها وتنظيمها : احملافظة على املعرفة.نيا وتشمل العمليات اليت يتم من خالهلا االحتفاظ 
ذا وتسهيل البحث والوصول إليها واسرتجاعها،  يف ظل تقنيات املعرفة اليت تساعد على ذلك، واملعرفة املوجودة يف و

ذه العملية أمهية كربى يف  ،املوثقة، واملعرفة الضمنية املكتسبة من األفراداإلجراءات والعمليات التنظيمية  وتكتسب 
اليت تعاين من معدالت عالية لدوران العمل اليت ال يوجد لدى موظفيها استقرار بسبب صيغ  واملنظماتاملنظمات 

ؤالء األفراد  لتايل فقدان املعرفة الضمنية اليت حيملها  ا و التوظيف املؤقتة عرب العقود القصرية األجل واليت قد يغادرو
  .بسبب عدم توثيقها

ت اإلدارية املختلفة،ومشاركة املعرفة بني خمتلف األفراد وتعين نشر  :حتويل وتشارك املعرفة.لثا ذا  يف املستو من و
ساليب خمتلفة التعلم  ومشاركة املعارف واخلربات وتنميتها، وكذا املعرفة الصرحية يف  والتكوينخالل حتويل املعرفة الضمنية 

و ضمان وصو  ل املعرفة املالئمة إىل الشخص املناسب يف ظل تكنولوجيات املعرفة، حيث أن حتويل املعرفة ومشاركتها 
  .الوقت املناسب

خذ حقها من  العملية املرتبطة تعترب :استعمال املعرفة. رابعا تمامستعمال املعرفة وتطبيقها واليت جيب أن  فاملعرفة  ،اال
لعمل من التعليم و املمارسة والتجريب والتطبيق   . تكتسب 

 

توليد معرفة 
جديدة

احملافظة على 
املعرفة

حتويل وتشارك 
املعرفة

استعمال 
املعرفة
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  إدارة املعرفةاسرتاتيجيات : املطلب الثالث

  إدارة املعرفة إسرتاتيجيةمفهوم . أوال

دف يف النهاية،تستخدم لتطبيق سياسات  اإلسرتاتيجيةإن   1وإجراءات معينة لتحقيق 
 تعترب إسرتاتيجيةحيث  

ي إدارة داف اجلزء اهلام املعرفة  ا تتيح املنظمات استدامة إلدماج أ أن  الفكري إىلفتح وجذب رأس املال منظمة ل، أل
دي يصبح تمام املتزايد وقد أدى ،التعلم وتنظيم التفكري الر قياس سألة كيفية ملتماما متجددا ا يف جمال إدارة املعرفة اال
تفعيل األنسب ل النهج يعرفوناملديرين ال نظرية و  ال تزال رأس املال الفكري توصل إىل أن إدارة مت حيث 2،املعرفة قيمة

إدارة  اسرتاتيجيات وأنشطة أن تنفيذ غري املنظمات لنسبة للعديد من صعوبة مع ذلك، فإنو رأس املال الفكري مفهوم 
إىل  اجةاحل سبق حيث يظهر مما ،واخلطوات املطلوبة إطار متماسك، من دون رأس املال الفكري وتنميةلقياس  املعرفة

ج   . رأس املال الفكري وإدارة، وقياس التقدم لقياس إدارة املعرفة لتنفيذ أكثر تنظيما إتباع 

الفجوة اإلسرتاتيجية اليت  تشريالفجوة اإلسرتاتيجية، حبيث و حتليل لفجوة املعرفة : )34-1( يوضح الشكل رقم
جيب على  عمله مبحاذاة فجوة املعرفة اليت تبني ما ستطاعتها عمله مقابل ما املنظمةجيب على  تبني الفرق بني ما

ا وقدرات  معرفته مقابل ما املنظمة ميكن حتديد  املنظمةتعرفه، وعلى ضوء التقييم اإلسرتاتيجي للمعرفة من حيث مصادر
يتم حتديد  التنافسي املنظمةوضع إسرتاتيجية إلدارة املعرفة وحتديد موقع لو  3،أي أنواع املعرفة جيب أن تطور أو تكتسب

 .يسمى بفجوة املعرفة الفجوة اإلسرتاتيجية أي ما

  فجوة املعرفة والفجوة اإلسرتاتيجية: )34-1(الشكل رقم 

  

  

  

  فجوة معرفة                                                                                        فجوة إسرتاتيجية

  

 

Source: Petter Gottschalk, Stratégique Knowledge Management Technology, Idea Group Inc, 
Hershey, PA, USA, 2005, P 76. 

حيث يبني ترابط الفجوة املعرفية  ،من الفجوتني اإلسرتاتيجية واملعرفية كالجند أن  ) 34- 1(رقم  الشكل من خالل
م يف تقليص الفجوة اإلسرتاتيجية والفجوة اإلسرتاتيجية،  . حيث أن تقليص الفجوة املعرفية يسا

                                                             
  .85ليث عبد هللا القهيوي، مرجع سابق، ص   1

2 Kevin J. O'Sullivan ,Strategic Intellectual  Capital Management in Multinational  Organizations: Sustainability 
and Successful Implications, A Knowledge Management Framework to Manage Intellectual Capital for 
Corporate Sustainability, Business science reference, Hershey -United States, 2010, P 124   . 

 .32عبد الستار العلي، عامر القندليجي، غسان العمري، مرجع سابق، ص  3

جيب على  ما
 املنظمة عمله

جيب على  ما
 املنظمة معرفته

ستطاعة  ما تعرفه املنظمة ما
 املنظمة عمله
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ا جمموعة من املبادئ والفلسفات توجه أنشطة املنظمة إىل  Kastenومن جهة أخرى يشري  إىل إسرتاتيجية إدارة املعرفة كو
1.واستخدام املعرفة وتنميةخزن 

  

و ما قدمه  ،لقد أصبح معروفا يف أدبيات إدارة املعرفة التمييز بني املعرفة الصرحية واملعرفة الضمنية يف   Nonakaو
ي املنظمات اليت تعترب املعرفة موردا أساسيا  منظماتأن ، حيث 1991اخلالقة للمعرفة عام  املنظماتكتابه  املعرفة 

ا  ذه لتنافسيةاوأصال رئيسيا من أصوهلا، كما تعتمد على املعرفة يف حتقيق ميز أصبحت معنية  املنظمات، لذا فإن 
العتماد على  ا التنافسية  ا األساسي يف التمييز على مناف املعرفةبتطوير إسرتاتيجيا سيها ويف إنشاء اليت متثل مصدر

ئنها بط ا على اآلخرين، وإنالقيمة من أجل ز   :2ومها تتبىن نوعني من اإلسرتاتيجيات املنظمات ريقة تتفوق 

التحديد والقياس والنقل، عرفة قياسية رمسية قابلة للوصف و وتعتمد على املعرفة الصرحية بوصفها م: إسرتاتيجية الرتميز  .1
ت، من خالل شبكـة  األفراد من أجل تعميمها على مجيع و  املنظمة،والتقاسم وميكن حتويلها بسهولة إىل قواعد بيا

ااإلطالع عليها    .املنظمة املختلفةوتوظيفها يف أعمال  واستيعا

اخلارجية يف نظام جتميع املعرفة الداخلية و مل على تع ،املعرفةمستودع  بنموذج تسمى أيضا زيالرتمإسرتاتيجية  إن
نقل املعرفة من الفرد إىل : وتتمثل يف يف عملية تبادل املعرفـة خبطوتني لألفراد متاحاعله جت، و املنظمةتوثيق أو مستودع 

أو جتربة يتم حتويلها  استشارةاملستودع، وفيما بعد من املستودع إىل الفرد، فاملعرفة اجلديدة اليت يتوصل إليها الفرد من أي 
وفصل تلك املعرفة عن األفراد ومن مث تنميطها بصيغة قابلة للفهم  استخراجمن خالل أسلوب األفراد إىل وثيقة مبا حيقق 

  .االستخداموإعادة 

ا ت :إسرتاتيجية الشخصنة  .2 ي املعرفة غري القابلة للرتميز والقياس غري رمسية، أل كون ترتكز على املعرفة الضمنية، و
 ملالحظة، وإمنـا قابلة للتعلم التكوينوجها لوجه غري قابلة للوصف و النقل والتعليم و حوارية تفاعلية يف عالقات األفراد 

ذه اإلسرتاتيجية تسمى أيضا منوذج شبكــةو  املشرتكةاملعايشة ملباشرة و ا املعرفـة ال  التشارك يف العمل والفريق واخلربة، و
م  ميتلكونحتاول أن ترمز أو تستخرج املعرفة من األفراد، وبدال من ذلك فإن األفراد الذين  املعرفة فيما  يتقامسوناملعرفة 

م وتفاعلهم أن إسرتاتيجية إدارة املعرفة تعتمد يف طبيعة  Story Etalحيث ركز املشرتك،  وعملهم بينهم أثناء إتصاال
 : يف هماعملها على بعدين خلص

 .الذي يشري إىل اإلسرتاتيجية املستندة إىل معرفة ضمنية أو معرفة صرحية: الرتكيز -

ذا ما سنبينه يف اجلدول رقم : املورد املعريف -  :املوايل )5-1(أي إتباع املعرفة الداخلية أو املعرفة اخلارجية، و

  

  

  

  

  

                                                             
1 Kasten, J.E , knowledge strategy and its role in the organization: An exploratory study, International Journal of 
knowledge management, Volume 5, No 1, 2009, P 38. 

يم واإلسرتاتيجيات والعمليات، مرجع سابق، ص ص  جنم عبود جنم، إدارة املعرفة   2   . 163-161املفا
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  أبعاد اسرتاتيجيه إدارة املعرفة: )5- 1(رقم  اجلدول

 
  

  الرتكيز

  
  

 

 

 معرفة ضمنية
  

الرتكيز على اكتساب املعرفة من اخلرباء  -
  والزمالء،

ت  - الرتكيز على شبكات التواصل واحملاد
اخلارجية ، الرتكيز على اكتساب املعرفة من 

  شخص -شخص

  

 معرفة صرحية

ئق -   الرتكيز على أداء الو
ا  - اكتساب املعرفة وتوثيقها والتشارك 

  .عادة االستخدام

  
املورد 
  املعريف

 

 

 معرفة داخلية
 

  الثقة بني املنظمات للحصول على املعرفة  -
الرتكيز على استخدام املعرفة املشرتكة  خللق  -

 معرفة جديدة

ئنالرتكيز على اكتساب املعرفة من  - معرفة خارجية   . الز
ت -   .اكتساب املعرفة من خالل النقا

داء إدارة املعرفة، دراسة حتليلية ألراء ناء جاسم دمحم العسكري، ممارسات التعلم : املصدر التنظيمي وإسرتاتيجية إدارة املعرفة وعالقتهما 
لد  ص  ، ص2014، 10، العدد 4عينة من أعضاء اهليئة التدريسية يف كلية اهلندسة جامعة القادسية، جملد مثىن للعلوم االقتصادية، ا

  : نقال عن  ،147-148

Choi, B.&Jong, A.M, Assessing the Impact of Knowledge Management Strategies announcements on 
the Market Value of Fiss, Information & Management, volume 46, Issue 5, 2010. 

  :نوعني من االسرتاتيجيات إلدارة املعرفةبني ) Mc Elriy, 2003(ميز
 

إىل الرتكيز فقط على توزيع ونشر املعرفة احلالية للمنظمة تبعا لذلك، وتركز اليت متيل  إسرتاتيجيات جانب العرض -    
  .على آليات املشاركة يف املعرفة

ذه اإلسرتاتيجية تتجه حنو  ،اليت تركز على تلبية حاجة املنظمة إىل معرفة جديدة إسرتاتيجيات جانب الطلب -
  1.التعلم واإلبداع، أي الرتكيز على آليات توليد املعرفة

تمـام بثالثـة جوانــب : تنفيــذ إسـرتاتيجية إدارة املعرفـةمتطلبـات . نيـا  لتنفيـذ إســرتاتيجية إدارة املعرفـة فإنـه ال بـد مــن اال
  :أساسية

دة قــدرة : الــنظم والعمليــات - م الــنظم والعمليــات يف ز ــي تشــكل القــدرة  األفــرادتســا علــى خلــق وتوليــد املعرفــة، و
 .اجلماعية للمنظمة على خلق املعرفة

ملنظمة حيدد  :البشرية املوارد - الت اليت ميتلكها األفراد العاملون  إن مستوى املهارات واخلربات والقدرات واملؤ
ت املنظمة األخرى ال حت قق املعرفة املطلوبة يف غياب عنصر مستوى املعرفة اليت ميكن أن تتحقق يف املنظمة، فإمكا

 .املوارد البشرية

جحة يتطلب حتقيق اتصال فاعل مع املستفيدين وأصحاب املصاحل، : البيئة - إن تنفيذ اإلسرتاتيجية املعرفية بصورة 
ذا االتصال ميّكن من تقدمي وتسليم القدرات املعرفية اليت تتوقعها البيئة   .   إذ أن 

  

                                                             
1 McElroy, Mark W, The New Knowledge Management: Complexity, Learning, and Sustainable Innovation, 
Boston, MA: KMCI Press/Butterworth-Heinemann, 2003, P 34. 
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  الفصل خامتة

يم واألساليب  ا أساس أنشطة إنتاج الثروة من خالل تطبيق األفكار واملعلومات واملفا إن قيمة املعرفة ترتكز يف كو
وإبتكار عمليات مل تكن معروفة من قبل، واستخدامها بغرض التحسني املستمر وإنتاج خدمات ومنتجات جديدة 

ذا األساس أصبحت املعرفة مصدر القوة  ، ومن مث فإن احلصول على تلك املعرفة والسيطرة عليها لتميزواوخمتلفة، وعلى 
ذا االجتاه كان ، فكلما تراكمت املعرفة كلما تراكمت الثروةي قلب التنافس بني املنظمات إىل إقتصاد  اللجوء، ويف ظل 

   .يف استثمار املعارف اما املعرفة دور إسرتاتيجيا

ماملعارف والتحكم فيها من  تعد إدارةمن جهة أخرى  الركائز والتوجهات يف ظل إقتصاد املعرفة، حيث تعترب  أ
لتوليد ( من خالل عمليات إدارة املعرفةلتوجيه وتنظيم وتنسيق ومراقبة األنشطة املوجهة تنظيمية إدارية عملية  إدارة املعرفة

بيئة دارة املعرفة إجياد إحيث تتضمن  تكنولوجية املعرفة،و فريق املعرفة بدعم كل من  ،)املعارف وتوزيعها وختزينها وتطبيقها
االضمنية والصرحية ملنظمة نقل املعارف اليت تسهل على ا جمملها عمليات اليت تساعد  يفحيث تشكل ، والتشارك 

ا من  ا، وتنظيمها واستخدامها ونشر ، والتخطيط تالكاملشجل التعلم وحل أاملنظمات على توليد املعرفة واختيار
داف املنظمة و االسرتاتيجي، وكذا إختاذ القرارات  احتقيق أ ا املنظمات وفقا لتوجها  يف ظل مناذج واسرتاتيجيات تتبنا

 .لضمان استدامة املنظمات وتنافسيتها يف ظل التطورات والتحوالت التكنولوجية



 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين

ملنظمة  أمهية إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البشري 
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  مقدمة الفصل

ا تعتمد قوة املنظمات واستمراريتها، يف ظل اقتصاد املعرفة مال بشري ملا حيويه  رأس من متتلكه على ما وبقاء
م املواضيهلو ، ومهارات وخرباتمعرفية قدرات من تمعات،  تمع اليت ذا أصبح من أ ذه  حيث أنا املنظمات وا

ن مستوى األفراد يف مناصب عملهم، مهما كاو ، عتبار اإلنسان وسيلة التنمية وغايتها يف نفس الوقت يف تزايد األمهية
م،  م وقدرا م حباجة لتنمية معارفهم ومهارا م أتعترب تنمية رأس املال البشري وعليه  ،اواحملافظة عليه موخرباإال أ حد أ

ت احلالية اليت  ذا ماتواجه املنظماتالتحد وتكوينه وتعلمه،  املال البشري رأس إيالء أمهية الستقطابيفرض عليها  ، و
ن عدم احملافظة عليه يؤدي إىل فقدان وضياع املعارف ومهارات امتالك املنظمة لرأس مال بشري غري كايف، أل نأحبيث 

مارسات واألساليب ك من خالل تبين املتظهر أمهية توفري البيئة التنظيمية واملعرفية املشجعة لذل حيث، ألفرادوخربات ا
نا يظهر التحدي يف الداعمة لذلك، الداعمة لرأس املال البشري،  البيئة املعرفية وإجياد ريةاملمارسات اإلدا تبينأمهية  و

ذا ما م األساليب واملمارسات اليت تدعم تنمية رأس املال البشري  كأحدإدارة املعرفة   تبين املسريينيفرض على  و أ
  .ملنظمات

ات  التعرف علىذا الفصل  حناول من خالل م االجتا تو  املال البشري رأساليت تناولت أ على  تعرف، والهنظر
ت املختلفة لرأس املال البشري أمهية االستثمار يف تنمية رأس املال  إىلأيضا  تطرقنو ، أمهية إدارته وتنميته لكوكذ، املكو

ذا الفصل توضيح ،وتعليم وتعلم تكوينمن  البشري ن يف تنمية رأس املال البشرمي أمهية ودور إدارة املعرفة كما حناول يف 
ملنظمة متكن من خالل إجياد بيئة معرفية ذا ، إنتاج وتوليد املعارف  إدارة املعرفة يف  على أمهيةتسليط الضوء من خالل و

تسرب ومغادرة وقف فقدان و ، ظة عليهفواحملا عمله رضاه يف بيئةحتقيق و  هتكيفمن أجل تنمية ودعم رأس املال البشري
بقائها مبا يضمن  اإلبداع والتميز يف أدائهاالتجديد و  حتقيق من تاملنظما مبا ميكن، والعمل على تنميتها واملهاراتاخلربات 

  .واستمراريتها
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يمي والنظري اإلطار : املبحث األول   رأس املال البشري لاملفا

تمام من الصراع حول األصول  السريعة وراتيف ظل التط ا بيئة األعمال واشتداد املنافسة، انتقل اال اليت تشهد
العامل  اعتربمنذ بداية القرن العشرين و  ،)غري امللموسة( إىل الصراع حول األصول غري املادية) األصول امللموسة(املادية 

لإلفادة من قابليته وطاقاته البناءة ومهارته  استثمارهغي البشر رأس مال مهم ينب )Don Marshal,1980(االقتصادي 
  .املتنوعة، ومعارفه يف االكتشاف والتحليل واإلبداع

يمي : األول املطلب   رأس املال البشريلمدخل مفا

يم وتوضيح أمهيته و  م املفا تهأتظهر أمهية تناول رأس املال البشري يف املنظمة من خالل التطرق إىل أ ، م مكو
ات الباححي ذا ماث تعددت اجتا م و   .يت ماسنبينه في ثني وتعريفا

  رأس املال البشري يف املنظمة فهوم م. الفرع األول

  .تعريف رأس املال البشري نعرف رأس املال الفكري قبل التطرق إىل

 تعريف رأس املال الفكري -

كات الذكية، واملعرفة واملعلومات واخلربات، املواد واملمتل «رأس املال الفكري على أنه) Thomas Stuart( يعرف 
 »اليت ميكن أن تستخدم خللق الثروة

اينكما ،  1 جمموعة من القيم غري امللموسة اليت تعترب جزءا  «نهأ على عرفه السعيد 
م يف إنتاج أفكار جديدة ومبتكرة تسا يكلية وعالئقية تسا ت بشرية و عد من رأس مال املنظمة واليت تشتمل على مكو

2،»على البقاء وحتسني احلصة السوقية وتعظيم القدرات التنافسية للمنظمة
ومن خالل تفحصنا لبعض املراجع األدبية  

ا جممل املعارف، واملهارات، والقدرات اليت ميكن  أي مارأس املال الفكري ل ألصول الذكية، وميكن تعريفها  يطلق عليه 
دافها، أن متتلكها املنظمات وتوجهها حنو حت الذكية للمنظمات واليت تعتمد  األصولومنه يعترب رأس املال الفكري قيق أ

دافها   .عليها لتحقيق أ

  رأس املال البشري وعالقته برأس املال الفكري -

 ،)الزبوين(صنف رأس املال الفكري على أنه رأس املال البشري، ورأس املال اهليكلي، ورأس املال العالئقييعادة ما 
الت والقدرات اجلماعية واملهارات واخلربات واإلبداع واالبتكاريشمل حيث  والقدرة  ،رأس املال البشري املعارف واملؤ

العمليات واإلجراءات التنظيمية واألجهزة كل من والتحفيز والتكوين املهين لألفراد يف املنظمة،ويشمل رأس املال اهليكلي  
ت واهليكل التنظيمي يتضمن كما   والعالمات التجارية وبراءات االخرتاع وحقوق امللكية الفكرية، والربجميات وقواعد البيا

ئن واملوردين، واملستثمرين، وقنوات التوزيع،ئقرأس املال العال رأس املال  وللتعرف على3ي قيمة عالقة املنظمة مع الز
يم   .اآلتيةالبشري بصورة أوضح نتناول التعريفات واملفا

  

  

                                                             
1Thomas Stewart, Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Doubleday, New York, 1997. 

رة،  2 اين، رأس املال الفكري، انطالقة إدارية معاصرة، دار السحاب للنشر والتوزيع، القا   .21، ص 2008دمحم السعيد 
3Geisler, E., Wickramasinghe, N. Principles of Knowledge Management: theory, practice, and cases, M. E. 
Sharpe Routledge, England, 2009, P 221.  
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ية رأس املال البش -   ريما

يعترب أن رأس املال البشري يتكون من املعرفة واملهارات واخلربة التطبيقية، حيث  )Gqrantham, 2002( أشار
ال البشري جمموعة متجمعة من اخلربات واملهارات واملعلومات واملعرفة واخلصائص والرباعة يف أداء العمل والقدرات املرأس 

ملن ت اإلداريةاليت ميتلكها جمموع األفراد العاملني  حيث ميثل رأس املال البشري ما ميلكه األفراد 1،ظمة يف كل املستو
يعترب العنصر البشري موردا و 2الذين يعملون يف املنظمة من مهارات وقدرات وخربات مرتاكمة، ومعرفة وتقنيات عمل،

و يشمل مجيع الطا م العناصر يف املنظمة و قات والقدرات واملهارات ورأس مال، حيث يعد رأس املال البشري من أ
دية للمنظمات .واخلربات املعرفية، حيث يعترب من الفرص الر

3
  

مجيع املوارد البشرية ذات اإلمكانيات املتميزة على شغل الوظائف  على أنه ميثل رأس املال البشريل ميكن النظر
م والتفوقية وت االبتكاريةو  اإلدارية والفنية، واليت لديها القدرات اإلبداعية شتمل على معارف األفراد املتطورة، وخربا

م ومتاسكهم كفريق  م ومعنو م التكنولوجية والفنية، فضال عن رضا املرتاكمة على التجارب احلياتية والعملية، ومهارا
.عمل متكامل

4
  

األفراد  لدىاكمة املعارف واملهارات واخلربات املرت  « إىل أن رأس املال البشري يف املنظمة يعود إىل Ashton أشار
ويف نفس االجتاه 5،»اليت ختلق مهارات القيادة والقدرة على حل املشكالت واختاذ القرارات الرشيدة والتعامل مع املخاطر

نه   Stewartعرف القدرة العقلية اليت متثل الثروة احلقيقية للمنظمة اليت مل يبتاعها احملاسبون مثلما "رأس مال البشري 
ا يبتاعون النقد 6،"واألصول وغري

يم واملعارف واملعلومات من جهة، واملهارات واخلربات وعناصر    كما ميثل جمموعة املفا
لثة، اليت حيصل عليها عن طريق نظم التعليم النظامية  ات والسلوكيات والقيم من جهة  نية، واالجتا األداء من جهة 

.وغري النظامية
7

  

حيث األجهزة والربجميات، : يتمثالن يف فإن رأس املال البشري له جزأين، )2004(وزمالئه  Chenمن وجهة نظر 
ب األفرادتشكل كفاءة  م  أجهزة رأس املال البشري واملعرفة واملهارات واملوا ومن بينها املعارف واملهارات وتعترب من أ

ي أكثر اكتسا من خالحيث العوامل، جلوانب األكادميية والفنية، و ي نظرية، ترتبط املعرفة  يتم حيث ل التعليم و
 ميكن تنميتها من خالل التعليم، أما ومع ذلك ،اكتساب مهارات وقدرات األفراد من خالل اخلربات يف أداء العمل

8التحفيز والرضا الوظيفي، وتشمل ،مواقف األفرادالربجميات فهي متثل 
أن رأس املال  (Uirish, 1998, 128)ر وأشا 

                                                             
يم صاحل، رأس املال الفكري ودوره يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمات، املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية، حنو أداء متميز 1 ض، رضا إبرا يف القطاع احلكومي، معهد اإلدارة العامة، الر

  .17، ص 2009نوفمرب  4-1السعودية، 
  .440، ص 2010، دار وائل للنشر، األردن، 2عبد ألباري وآخرون، إدارة املوارد البشرية يف القرن احلادي والعشرون، ط 2
، ص 2015العراق، ، 97دراسات يف أثر املعرفة وتكنولوجيا املعلومات يف املنظمات، جملة اإلدارة واالقتصاد، جامعة املستنصرية، العدد  ، شاكر نوري ، حيدرحممود حسن مجعة3

201.  
 .231، ص 2009سعد علي العنزي، أمحد علي صاحل، إدارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال، دار اليازوري، عمان،  4

5Ashton , Robert H., Intellectual Capital and Value Creation: A Review, Journal of Accounting Literature, 
Volume 24, 2005, P45. 
6 Jean Yvees le louarn ,thierry wils, l‘évaluation de la gestion des ressources humaines, Editions liaisons, Paris, 
2001, P 35. 

  .65، ص 2002مصر،  - راوية حسن، مدخل اسرتاتيجىي لتخطيط وتنمية املوارد البشرية، الدار اجلامعية، االسكندرية 7
8 Niloofar R & al, Human Capital: The Enabling Infrastructure Of Creating Organizational Knowledge, 
International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom, Volume IV, Issue 7, July 
2016, P294. 
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و هارات املتوافرة لدى أفراد املنظمة، واليت جتعلها قادرة على العمل يف احمليط العاملي من خالل حتقيق جمموعة امل "البشري 
ئن واستخدامها للتكنولوجيات احلديثة تتضمن  أن األصول البشرية للمنظمة ) ,1997Brooking( حيث أكد1،"رضا الز

.حل املشكالتاملهارات واخلربات وقدرات 
2

 

البشري بكافة األفراد العاملني يف املنظمة والذين ميتلكون خربات ومعارف مرتاكمة، ولديهم عن رأس املال  يعرب
ذا الصدد  مستوى التعليم، اخلربة، ومعارف،  أن رأس املال البشري يتمثل يففمهارات وقدرات إبداعية وإبتكارية، ويف 

.القيم وتكوين األفراد ،روح االبتكار
3

  

م ومعارفهم املال البشري  رأسليف تعريفه  Bonits إجته نه األفراد مبجموعهم يف املنظمة، من حيث ذكاء
م تلك املوارد القادرة على التعلم والتغيري  م املرتاكمة اليت تعطي للمنظمة شخصيتها املتميزة فضال عن كو ومهارا

ىل أن املهارات واملعرفة والقدرات إ Beckerأشار  كما4واإلبداع، وتعطي الدافع لضمان بقاء املنظمة يف عامل االعمال،
تمع  أن رأس  Allègreد كما أك5،أكثر إبداعا وإنتاجية ي اليت جتعلهماليت متتلكها القوى العاملة يف املنظمة أو يف ا

م،  األفراداملال البشري للمنظمة يتكون من جمموع  مكفاء م على اإلبداع، وميثل رأ ، خربا س املرتاكمة، مشاركتهم وقدر
املال البشري العنصر األول من رأمساهلا غري امللموس، ويضيف أن رأس املال البشري ونظام املنظمة يشكالن الذكاء 

.اجلماعي هلا
6

 

الفرد الذي ميتلك املقدرة العقلية واملهارات  ميثل رأس املال البشريمن خالل توجهات العديد من الباحثني فإن  
ئنواخلربات الالزمة لتوفري احللول  حيث ميتلك األفراد 7والتجديد يف املنظمة، اإلبتكارفهو مصدر  ،العملية املناسبة للز

 يشمل رأس املال البشريوعليه 8خمزون من املهارات واملعرفة واخلربات اليت ميكن االستفادة منها لتحقيق املنفعة التنظيمية،

ب من األفراد، خمتلف عناصر املوارد البشرية، مبا يف ذلك اخلربات واملهارات، و ومنه9واالبتكار واملوا  رأس املال البشري 

رةجب يتعلق ماكل  .ذب واالحتفاظ والتنمية ومكافأة األفراد من أجل توليد واحلفاظ على القوى العاملة املا
10

    

                                                             
 .289مؤيد نعمة الساعدي، مرجع سابق، ص 1

2 Neenu Wilson, Sebastian Rupert Mampilly  The Role of Human Capital Management Practices in Inculcating 
Learning Orientation and Its Relationship with Performance: A Systematic Literature Review, IOSR Journal of 
Business and Management (IOSR-JBM), Volume 16, Issue 7, Ver. III, July 2014, P17. 

اين، مرجع سابق، ص  3  .31دمحم السعيد 
  .334،ص 2014 ،، الوراق للنشر والتوزيع، عمان1مال قراءات يف التميز اإلداري والتفوق التنظيمي، طعسعد علي العنزي، إبداعات األ 4

5 Alan Burton-Jones& J.-C. Spender, The Oxford Handbook of Humain Capital, Oxford Handbooks Online, 
New York, 2011, P 49. 
6 Allègre C.B., Andréassian A.E., Gestion des ressources  humaines: Valeur de l‘immatériel, Edition de BOECK, 
Paris, 2008, PP8-9. 

 .202 مال قراءات يف التميز اإلداري والتفوق التنظيمي، مرجع سابق، صعسعد علي العنزي، إبداعات األ 7
8 loyhart, R. E., & Moliterno, T. P. Emergence of the human capital resource: A multilevel model. Academy of 
Management Review, Volume 36, Issue 1, Available on : 
2011://www.economicshelp.org/blog/26076/economics/human-capital-definition-and-importance/ 
9 Eric Kong, The human capital and human resource management relationships in non-profit organisations: 
misunderstanding and implication, Int. J. Knowledge Management Studies, Volume 1, Issue 3&4, 2007, P 473. 
10 Wan Norhayate & al,The Effects of Knowledge Management on Human Capital towards Organizational 
Innovation, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial 
Engineering, Volume 8, Issue 10, 2014, P 3315. 

http://www.economicshelp.org/blog/26076/economics/human-capital-definition-and-importance/
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 يعترب رأس املال البشري قيمة مجاعية من قدرات، واملعارف واملهارات، واخلربات والتجارب، واحلافز للقوى

1،العاملة
2األفراد، اليت ميتلكهاالقدرات الكفاءة و  من درجة على أنه أس املال البشرير  Wiig تناولحيث  

يث ميكن ح 
عتباره املعرفة واملهارات والقدرات واإلمكانيات الىت ميتلكها األفراد، رأس املال البشري ويتحدد  تعريف رأس املال البشري 

، اليت تراكمت عادة من خالل خربات العمل منظمةملهارة، وليس حمدد ملهمة أو العام من خالل املعرفة العامة وا
ملنظمات  ،رأس املال البشري يتكون من املعرفة املهارة واخلربة التطبيقية اليت ميتلكها األفرادإن 3،والتعليم و حمرك لإلبداع  و

4.ةوالتنميالعاملة يف اقتصاد املعرفة، وميكن تنميته من خالل التكوين 
  

رأس املال ومنه يعترب فراد الذين يعملون فيها، ويعتمد جناحها عليهم، ألس املال البشري ألي منظمة اأيشمل ر 
الت و  البشري جمموعة القدرات عتباره املسؤول األول عن التفكري اخلربات املرتاكمة للعنصر البشري واملهارات واملؤ

ملنظمة م الدراسات اليت تناولت مفهوم رأس املال البشرياملوايل ) 1- 2(ول رقم ، كما يبني اجلدواإلبداع واالبتكار    .أ

  جمموعة دراسات تناولت مفهوم رأس املال البشري: )1- 2(اجلدول رقم

  املفهوم  الباحث والسنة

Becker, 1964  القيمة االقتصادية للتعليم.  

OCDE 1996  م، واليت ا يف إنتاج السلع واخلدمات يف جممل املعارف اليت يكتسبها األفراد خالل حيا  يستخدمو
  .األسواق أو خارجها

Brooking, 1997  قابليات القيادة، املهارات اإلدارية، املهارات املهنية، مهارات حل املشكالت، القابليات اإلبداعية.  

Roos, et.al., 1997   يرأس املال البشري يتضمن ثالثة أبعاد   :و

 .األفرادمهارات معارف و : القابلية للمنافسة -

ات -  .تتأثر بواسطة احلوافز، السلوك، أخالقيات األفراد: األفراد إجتا

  .السرعة يف اإلستجابة، القابلية لإلبداع، التقليد، التكييف والتكامل -

Edvinson& 

Malone, 1997  

ظمة جمموعة املعارف واملهارات واإلبداع ومقدرة األفراد إلجناز مهام املنظمة، ويتضمن قيم املن
  .وثقافتها وفلسفتها

Van & Buren, 1999  املعرفة، املهارات، القدرات اململوكة من قبل أفراد املنظمة.  

Baptiste, 2001  ممعرفة العاملني   .ومهارا

Luthams, et.al., 

2004  

  .األفكار اإلبداعيةو خربة الفرد، مستوى التعليم، املهارات املهنية، املعرفة 

"OCDE 2008تقریر 
5

  

  

أماكن عملهم، ونستطيع أن نذكر  ااملعارف، الكفاءات واملهارة اليت تصاحب العمال حىت يغادرو 
داد للعمل اجلماعي، مرونة ، اخلربة املهنية، االستعهارةالقدرة على االبتكار، اإلبداع، امل: مثال

  .التكوين املنظم، والتعلمالعمال، و 

                                                             
1 Aldisent, L.. Valuing People! How Human Capital Can Be Your Strongest Asset., IL: Dearborn Trade 
Publishing, Chicago, 2002. 
2 Birasnav M &Rangnekar S, Knowledge management structure and human capital development in Indian 
manufacturing industries, Business Process Management Journal Volume 16,Issue 1, 2010,P 58. 
3 Muna Al-Ghazawi, The Impact of Investments in Human Resources Activities on the Effectiveness of 
Investment in Human Capital: The Case of Commercial Banks in Jordan, International Journal of Business and 
Social Science, Volume 3,Issue 18, Special Issue September 2012, P 253. 

 .40، ص 2005واالقتصاد، العراق، يوسف بسام عبد الرمحان، أثر تقنية املعلومات ورأس املال الفكري لتحقيق األداء املتميز، رسالة دكتوراه جامعة املوصل، كلية اإلدارة  4
5 Rapport de synthèse OCDE, Actifs intellectuels et création de valeur, 2008.,consulted in 12-09-2016, on 
https://www.oecd.org/fr/sti/inno/40825836.pdf 

https://www.oecd.org/fr/sti/inno/40825836.pdf
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S. Gates, P. 

Langevin (2010 

إلضافة إىل مواقفهم يشري رأس املا ل البشري إىل املعرفة والكفاءات واخلربة واإلبداع للقوى العاملة 
يكلة اإلدارة ، ودوافعهم ميكن للمنظمة تطوير كفاءات أساسية و ذه املعرفة،  وتشاركمن خالل 

لتايل احلصول على ميزة تنافسية مستدامة ا، و   .يصعب تقليد

J. M. Unger& 

al
1
. (2011) 

ملال البشري كمهارات ومعرفة يكتسبها األفراد من خالل االستثمارات يف التعليم املدرسي، رأس ا
  .أثناء العمل، وأنواع أخرى من اخلربة والتكوين

درة وذات قيمة للمنظمة يف   2009 العنزي وصاحل و جمموع األفراد العاملني الذين ميتلكون معارف ومهارات وقدرات 
ا املادية  دة ثرو   .واالقتصاديةز

2اهلاليل
يتضمن املعارف واخلربات واملهارات واالبتكارات اليت تقدم حلوال للمشاكل وتعزز عمليات   2011

ا العاملون معهم عند مغادرة املنظمة خذ   .التطوير، واليت 

  2014 القيسي والطائي

  

اد العاديني، غري أنه مبدعني أو األفر  او كل معرفة موجودة يف عقول عاملي املنظمة، سواءا كانو 
  .لكل منه مساحة من املعرفة الضمنية تتناسب وإمكانياته

  :إىل استنادإو العتماد على أدبيات الدراسة السابقة  من إعداد الباحثة:  املصدر

Tzu-Shian, Han & al, Human Capital a three-way approach, Int. J. Learning and  Intellectual 
Capital, Volume 5, Issue 3&4, 2008, PP 387-403. 

م )1-2(جلدول رقم ا يبني يم أ  من خالل العديد من الباحثني والكتاباملال البشري  رأست اليت تناول املفا

اتحيث دبية، واملراجع األ يم متحورت حول أن إجتا املعرفة واملهارة واخلربة  أن رأس املال البشري يضم كل من املفا
  .ألخرىاخلصائص ابعض و 

 صائص رأس املال البشريخو مهية أ :الفرع الثاين

  الفرق بني املوارد البشرية ورأس املال البشري -

واملوارد بكل بساطة  ،عند احلاجة دامهاستخإجمموع الوسائل املتاحة أو اإلمدادات املتاحة اليت ميكن  تعترب املوارد
على شكال الثروة املستخدمة أو القادر نه أي شكل من أاملال يعرف  إىل أن تستنفد، غري أن رأس استخدامهاميكن 

3،ميكن أن ينمو رأس املال مع االستثمارو توظيفه يف إنتاج املزيد من الثروة، 
خيتلف رأس املال البشري عن نرى أنه كما  

ا واليت سنتناوهلا يف النقطة املواليةوأمهيته و  املوارد البشرية أيضا خلصائصه  .اليت يتميز 

  أمهية رأس املال البشري. أوال

تمعاتعلى فخللق القيمة، ومنه  ام يف ظل االقتصاد املعريف يعترب رأس املال البشري مصدر واملنظمات بناء  ا
ا البشرية من خالل بقاء املنظمات واستمراريتها يعتمد على معارف  حيث أن ،تعليمهم وتكوينهم قاعدة معرفية لعناصر

ذا لفراد وخربات ومهارات وقدرات األ ا الكبري على أداء املنظمة، و  تنبثق أمهية رأس املال البشري يف املنظمات وعليهتأثري

اليت تسهم يف  بوصفه ميثل النخبة من املوارد البشرية، واليت تعمل على تقدمي األفكار اجلديدة واالبتكارات واإلبداعات

                                                             
1Unger, J.M& al, Human capital and entrepreneurial success: a meta-analytical review’, Journal of Business 
Venturing, Volume 26, Issue 3, 2011, PP 341  - 358. 

  . 25، ص مقال سبق ذكرهاهلاليل اهلاليل الشربيين،  2
3Human Resources & Human Capital: The differences and interdependencies (and why companies need both) 
consulted in 12-01-2017, on:http://www.informationexperts.com/human-resources-human-capital-the-
differences-and-interdependencies-and-why-companies-need-both/ 

http://www.informationexperts.com/human-resources-human-capital-the-
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كيدا على أمهيته  للتغيريات اليت حتدث االستجابةتعزيز قدرة املنظمات على  أشار إليه فقد يف بيئتها اخلارجية، و
Beckerم ": بقوله دة معارف األفراد وخرب و استثمار املنظمات يف جمال التعليم والتكوين لز إن رأس املال البشري 

ا م، واليت تؤدي إىل تعظيم إنتاجية املنظمة وخمرجا 1،"ومهارا
مهية  لغة خاصة يف إطار  حيث يتمتع رأس املال البشري 

عتباره   :يفتتمثل  مهية رأس املال البشريجند أن أ كما  ،صدر احلقيقي لثروة املنظمةامل التحول لعصر املعرفة، 

م عناصر اإلنتاجية -  م يف حتقيق حيث : من أ م العناصر اإلنتاجية اليت ميكن أن تسا يعد رأس املال البشري من أ
م يف حتسني اإلنتاجية وتقليل التكلفةالتنمية، من خالل إدارته لكل عو   .امل اإلنتاج، مما يسا

يتم تعزيز القدرة التنافسية للمنظمة من خالل تنمية قاعدة رأس املال البشري اليت ميكنها تزويد : تعزيز امليزة التنافسية - 
ا يف التكيف مع املتغريات البيئية املعقدة  . املنظمة بقدرات مميزة تساعد

أن  يعد إمتالك املنظمات للتكنولوجيا املتطورة يف عصر ميزة تنافسية كبرية هلا، إال :لوجيا احلديثةاستيعاب التكنو  - 
و  ا العامل اليوم تشري إىل أن األساس يف استيعاب وتطوير تلك التكنولوجيات  التغيريات املتسارعة واملتقلبة اليت يشهد

ذه التغريات وتعظيم االستفادة من التكنولوجيا احلديثة يتطلب امتالك مورد  العنصر البشري، وعليه فإن التعامل مع 
ا التنافسية، وجتدر اإلشارة إىل أن أمهية  يف تعظيم االستفادة  رأس املال البشري تكمنبشري يكون أساس حتقيق ميز

.من التكنولوجيا يف الدول املستوردة هلا أكرب من أمهية يف الدول املصنعة هلا
2

 

  .البشري مصدرا لإلبتكار والتجديد وإنشاء املعارف اجلديدة، ومصدر لتعزيز وتطوير امليزة التنافسية يعترب رأس املال - 

إن األمهية املتزايدة لرأس املال البشري تستلزم على املنظمات االستثمار املتواصل يف رأس املال البشري من خالل 
تحقيق امليزة لاحملافظة على الكفاءات، و تكوين الامج التعلم وبر  تدعمو  سياسات وإسرتاتيجيات، تدعم تنمية األفراد

 .التنافسية واستدامتها، واالبتكار واإلبداع

  خصائص رأس املال البشري: اني

:يتميز رأس املال البشري مبجموعة من املميزات ومن أمهها
3

  

و مالزم ل إن رأس املال البشري ال: خصوصية رأس املال البشري -  ه يف كل زمان ومكان، ينفصل أبدا عن مالكه و
لقرار الذي سيتخذه  ون  خلصوصية كونه مر و يتميز  ملشاركة الفعلية والشخصية لألفراد، و وال ميكن تكوينه إال 

 .عنه رالفرد فيما خيص قرار االستثمار يف التكوين، وحتمله ملختلف التكاليف اليت ستنج

لقـدرات اجلسـمية والعقليـة إن إمكانيـات تـراكم رأس  :حمدودية رأس املال البشري -  املـال البشـري تـرتبط ارتباطـا وثيقـا 
للفرد، وألن تكلفة االستثمار تتزايد مع مرور الوقت فان حتصيل عوائد االستثمار حمدودة بدورة حيـاة الفـرد، حيـث أن 

ونـة مبـدى تنازلـه عـن العوائـد املاليــة الـيت ميكـن أن حيصـل عليهـا يف احلا ضـر مقابـل عوائـد ماليــة قابليـة الفـرد للتكـوين مر
 .أكرب يف املستقبل

                                                             
1 Samer Khasawneh, Human capital Planning in higher Education Institutions, International Journal of 
Educational Management, Volume 25, Issue 6, 2011, P 535. 

ت احلديثة، الوايف الطيب، تغري مفهوم  تسيري املوارد البشرية، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري يف منظمات األعما 2 ل العربية يف ظل االقتصاد
  .7، ص 2011ديسمرب،  14و 13جامعة الشلف، اجلزائر، 

ان، االستثمار التعليمي يف رأس املال 3 ة البشري، مقاربة نظرية ودراسة تقيمية حلالة اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  دكتوراه كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامع دمحم د
  .25 24، ص ص 2010  - 2009منتوري قسنطينة، اجلزائر، 
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ميكن مالحظتها، واليت  أي أن املعارف واملهارات والقدرات اليت ميتلكها األفراد ال :رأس املال البشري غري ملموس - 
ت األداء واإلنتاجية ومن خصائص رأس املال البشري ا من خالل مستو أيضا  تظهر من خالل القيمة اليت يقدمو

  :مايلي

  املال البشري جزآن، أحدمها فطري واآلخر مكتسبلرأس. 

  واخلربة يف جمال العمل، أو عن طريق التعلم بكل أنواعه الستعمالينمو رأس املال البشري. 

 يتعرض رأس املال البشري إىل التقادم وحيتاج إىل التجديد. 

 ميكن فصله عن صاحبه من خصائص رأس املال البشري أنه ال. 

 لفرد الذي يكتسبهخيتص رأس املال ال  .بشري 

 يعترب رأس املال البشري مصدرا أساسيا من مصادر الدخل.  

  ي املعارف واملهارات وميكن أن ت األكثر أمهية لرأس املال البشري  إىل  واملهاراتمن خالل املعارف  تصنيفهاملكو
 :صنفني

 و الذي ينشأ من اكتساب املعارف والكفاءات العام :رأس مال بشري عام ة مثل معرفة الكتابة القراءة و
  .واحلساب

 و الذي ينشأ من اكتساب املعارف والكفاءات خاصة بوظيفة، أو مهنة معينة، أو : رأس مال بشري خاص و
ا   .ملنظمة حبد ذا

ت رأس املال البشري . املطلب الثاين   مكو

ت رأس املال البشري تتمثل يف بناءا مما سبق   :خنلص إىل أن مكو

و ظهور املعرفة كقوة، وكيفية  إن ما:عرفةامل. أوال يف املنظمات ذات القاعدة  استخدامهامييز القرن احلادي والعشرين 
يف تكوين الثروة والقوة معا، كما أن األولوية اليت حيتلها رأس املال البشري يف ) صناعها(املعرفية، وأمهية عمال املعرفة 

وبني، وعليه بدأت احلكوماتاالقتصاد املعريف ستقود إىل صراع عاملي ح واملنظمات تويل موضوع بناء قاعدة   ول املو
ج العلمية اليت تؤسس اإلبداع وتدعمه، سواءا كان ذالك يف  املعرفة األمهية اليت تستحقها، من خالل الرتكيز على املنا

لع املدارس أو مل لضمان حيويتها وفاعليتها اجلامعات، أومن خالل تكوين املوارد البشرية وتنميتها، بعد االلتحاق 
وتشمل األفراد القادرين على فرز، مجع ،1واحملافظة عليها ملواجهة املنافسة، ومن جانب أخر تشجع اإلبداع واالبتكار

  :وتفسري استخدام املعلومة املقبولة وذات القيمة، واالستفادة منها، وميكن التمييز بني نوعني من املعرفة مها

ا وختزينها يف وسائل ماديةاملعرفة ي :املعرفة الصرحية -   .اليت ميكن جتسيد

ي مثرة اخلربة الشخصية، وميكن التعبري: املعرفة الضمنية -  ملهارات املوجودة يف العقول واليت يصعب نقلها أو  و عنها 
.حتويلها إىل اآلخرين

2
 

                                                             
  .343، ص 2012، عمان، عبد الستار العلي وآخرون، املدخل إىل إدارة املعرفة، دار املسرية للنشر والتوزيع 1
ثري رأس املال البشري يف األداء املصريف دراسة حتليلية آلراء عينة من موظفي املصارف التجارية األردنية 2 ، جملة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العدد أمحد عبد إمساعيل الصفار، 

  .89 -70، ص ص 2008العراق،، 70
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يم األكثر شيوعا يف النا ا من املفا تج الفكري اإلداري يف الوقت ميكن وصف مفهوم القدرات املعرفية على أ
احلاضر نظرا للتغريات والتحوالت الكبرية يف بيئة العمل ولذلك فإن احلديث عن القدرات املعرفية يرتبط ارتباطا مباشرا 
ر  خلصائص املعرفية اليت ميتلكها العنصر البشري على صعيد املستوى الفردي أو اجلماعي يف املنظمة فضال عن كون جو

.يز والتفوق يقع يف نطاق تنمية القدرات املعرفية وتفعيلهاعملية التم
1

  

و جمموع املعارف يف إدارة املعرفة تعريف  يقدم خمتصون لرأس املال البشري حيث يرون أن رأس املال البشري 
نه ع )Koulopowlos & Frappaolo(حيث ركز املنظمة،  لى املنظمة وليس األفراد، فيعرفان رأس املال البشري 

معة للمعرفة املتوافرة للمنظمةال" جمموع املعارف اليت متتلكها املنظمة "نه  )Fernandez & al( أشار، كما "قيمة ا
2،"وتكمن يف عقول األفراد

مهيتها إن املعرفة "Citibank مقولة ولرتويستون رئيس جملس إدارة  ووفقا  أصبحت تساوي 
ت رأس املال البشري حثنيا لتعريفات وتوجهات الباقووف3،"املال نفسه م مكو   .تعترب املعرفة أ

  Skillsاملهارات . نيا

ت رأس املال البشري، حيث أنه أتظهر املهارات ك: تعريف املهارات .1 يف ظل اقتصاد املعرفة، تعترب مهارات حد مكو
4األفراد مصدرا مهما للمنظمة،

ن خصوصية املهارات بنوعية رأس املال البشري، وبعباوترتبط   رة أخرى ميكن القول 
بتة خصوصيته رأس املال البشري أمثن عندما تكون اا G le Boterfيعرف حيث 5،حمددة  القدرة على  ":ملهارات 

ا وقابلة للتقييم، كما ميكن أن تعبئة، مزج وتنسيق  املوارد ضمن عملية حمددة بغرض بلوغ نتيجة معينة وتكون معرتف 
ذه كما 6،مجاعية أوتكون فردية  ."لكفاءة األفعالتعرف املهارة جتسيد املعرفة املكتسبة يف أفعال، وتوصف 

7
  

داء األعمال بشكل  ت رأس املال البشري حيث تضم العديد من املهارات اخلاصة  م مكو تعترب املهارات من أ
ا عام مثل مهارات التفاوض، ومهارات التعامل مع األمناط املختلفة من البشر، ومهارات  كما8،التحدث واإلقناع وغري

).كالتخطيط والتنظيم والتنسيق واختاذ القرارات( اليت تتعلق مبهارات العمل، ومهارات االتصال، واملهارات اإلدارية
9

  

ما مرتادفان، أرتجم ويستخدم يف بعض الدراسات على ي Compétenceإن مصطلح  نه كفاءة أو مهارة، أي أ
ناك من يرى أن املصطلح  ي الرتمجة الصحيحةيو ا جزء من ينظر هلا  كماSkills ـل قصد به الكفاءة، واملهارة  على أ

10الكفاءة،
  .تعتمد املصطلحني كمرتادفني واألحباثالدراسات  أنحيث نالحظ  

                                                             
لد السماك منال عبد اجلبار، دور الكف 1   .15، ص 2011، جامعة املوصل، العراق، 104، العدد 33اءة املعرفية يف تنمية القدرة على التفكري أالبتكاري، جملة تنمية الرافدين، ، ا
 .13 -12، ص ص 2014جمموعة خرباء، أثر إدارة املعرفة يف أداء املنظمات حبوث حمكمة منتقاة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية حبوث ودراسات، مصر، 2
  .79ص عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، 3

4Newell, S., & al,  Managing Knowledge Work, Palgrave, New York, 2002 , p72. 
5Choudhury, Jyotirmayee, Mishra, B.B.,Theoretical and Empirical Investigation of Impact of Development HR 
Configuration on Human Capital management”, International Business Research, Volume 3, Issue 4, 2010, 
P183. 

 .81، ص 2013، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، 1إمساعيل حجازي، معاليم سعاد، تسيري املوارد البشرية من خالل املهارات، ط 6
 .118، ص 2017 ،، عمان1أسامة للنشر والتوزيع، ط فريوز شني، القيادة اإلدارية وتنمية املهارات، دار7
رة، 8  .16، ص 2017أمل مصطفى عصفور، آليات االستثمار يف رأس املال البشري، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية حبوث ودراسات، القا
 .31، ص2011بالل خلف السكارنة، طرق إبداعية يف التدريب، دار املسرية، األردن،  9

 .118، مرجع سابق، ص فريوز شني10
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اما  تمام الباحثني واملنظمات، حيث يلعب التكوين دورا  م املواضيع اليت تشغل ا تعترب املهارات وتنميتها من أ
م تنميتها، حيث تعددت تصنيفات الباحثني يف   .يف النقطة املواليةأنواعها  للمهارات حيث نذكر أ

  أنواع املهارات البشرية  .2

:تقسيم املهارات من الناحية التنظيمية إىل وميكنتنقسم املهارات البشرية إىل مهارات فردية ومجاعية، 
1

  

ي تعرب عن جمموع املهارات املطلوب ت:مهارات فنية - ت التنظيمية الدنياو ا لدى املسريين يف املستو  ،وافر

لقدرة على  :مهارات سلوكية - ملستوى األعلى املوايل حيث يتطلب مستوى مهارات تتميز  ذا  ويتعلق األمر 
 ،التواصل وفهم مواقف اآلخرين

ذا النوع  يرتبط مبستوى اإلدارة العليا، ويتمثل يف تلك املها: مهارات فكرية - لقدرة على حيث أن  رات املتعلقة 
  .الرؤية الشاملة و التعامل بعمق

ا إىل نوعني من املهارات ،أما املهارات من الناحية اإلسرتاتيجية   :تنقسم بدور

ي املهارات الداخلية واليت من خالهلا تتميز املنظمة، وذلك من خالل تطبيقها بشكل أفضل  :املهارات أساسية -
ملهار  إذا سامهت بشكل كبري يف متيز : ات األساسية إذا توفرت على اخلصائص التاليةمن منافسيها، وتوصف 

لعمليات اليت  املنتج، إذا كانت هلا تطبيقات عديدة، من الصعب امتالكها من طرف املنافسني، تتعلق بشكل كبري 
 .تتميز خبصوصية نوعية

ا تش:مهارات متييزية - ي تلك اليت تتعلق مبواقف التسيري، كما أ كل قائمة اخلصائص اليت تسمح بتمييز األفراد و
.تعين املهارة قدرة الشخص على أداء مهمة معينة، و األكثر أداء

2
  

م يؤثرون على إنتاجية الفرد يف املنظمة فضال عن  م شكال من أشكال رأس املال أل تعترب مهارات األفراد وقدرا
دة األمن االقتصادي دة األجور وز دة فرص العمل، فرص األفراد يف ز ا  وز  ,Gutteridge& al(ويف دراسة أجرا

أن اجلهود التنظيمية لالستثمار يف رأس املال البشري تعزز مهارات األفراد والروح املعنوية ومتكينهم حيث توصل إىل )1993
م،و  كتساب األفراد للمعرفة ويعترب التعليم والتكوين يف منوذج رأس املال البشري أداة رئيسية للتأثري على ا 3االحتفاظ 

.واملهارات الالزمة
4

  

نه يتم إنشاء األصول املادية مع التغريات يف املواد وحتويلها إىل األدوات أإىل  )Coleman, 1998( أشاركما 
م اليت متكنهم من و اليت تسهل اإلنتاج،  يتم إنشاء رأس املال البشري أيضا من خالل التغيريات يف مهارات األفراد وقدرا

ساليب جديدةا رية  األيت )1- 2(والشكل رقم 5،لعمل  يعطي تطورا واضحا عن معلومات املعرفة واملهارات اليت تعد جو
دف إىلجلميع وظائف رأس املال البشري رية للمنظمة ، واليت    .رفع كفاءة املقدرة اجلو

                                                             
 .95 94حجازي إمساعيل، معاليم سعاد، مرجع سابق ص ص  1
 .77، ص 2010حسن امحد الطعاين، التدريب اإلداري املعاصر، دار املسرية، األردن،  2

3 Gutteridge T.G,& al, When Careers Flower, Organizations Flourish, Training and Development  
Journal,Volume 47, 1993,P P 24-29. 
4Richard A swanson, Elwood f .holton, Foundation of human resource development, Berrett- Koehler punlishers, 
San Francisco,2009, P 181. 
5Niloofar Rahide &  al, Human Capital: The Enabling Infrastructure Of Creating Organizational Knowledge, 
International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom, Volume IV, Issue 7, July 
2016, P292. 
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رية املستندة لرأس املال البشري القدراتمنوذج : )1-2(رقم  الشكل   اجلو

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 للنشر لعلميةا زوريليال، دار األعمامنظمات افي  يلفكرا للما، إدارة رأس اصاحل عليسعد علي، أمحد العنزي : املصدر

  .211ص ،2009، نعما، يعزلتووا

حامسة للعديد من وظائف رأس املال البشري، وكذلك  )1-2( تعترب املهارات واملعرفة املذكورة يف الشكل رقم 
ي إجياد معيالتشغيل املقدر  ا  نا يف إدار رية، فاخلطوة الضرورية  دف خلق لغة مشرتكةة اجلو ، من ر للمهارات واملعرفة 

رية هلا،  حيث أن املنظمة والوظائف احملددة فيها، حتدد القائمة اخلاصة بتلك املهارات واملعرفة اليت تتناسق مع املقدرة اجلو
جلودة املناسبة، وإزالة ما ا تكون و اجة بينهما، وذلك منعا حلدوث الكلفة الزائدة، يفيض احل و عليه فإن املعيارية يف ضوء

هليكل  ت املهارة لكل العناوين الوظيفية يف مجيع األقسام  ت الضرورية ملستو املنظمة هلا القدرة على إجراء تلك املقار
.التنظيمي، وعلى مدار الزمن

1
  

فان املورد  ،لتقارب التكنولوجي  M PORTERجية، اليت أشار إليهات التكنولو يف ظل التقارب يف املستو
و االختالفات املمكنة على مستوى رأس املال البشري وخمزون  ذه احلالة  الدائم الذي جيب أن تركز عليه املنظمة يف 

:بشري املبدع تتمثل يففر يف رأس املال الحيث توجد جمموعة من املهارات اليت تتوا2املهارات األساسية املوجودة فيه،
3

  

، أو األفكار يف جماالت معينة : Association الرتابط .1 ميثل الرتابط الناجح بني األسئلة غري املرتابطة أو القضا
م األمور احليوية لرأس املال البشري املبدع  .وخمتلفة أحد أ

قوة األسئلة  Peter Druckerعام مضت تقريبا وصف عامل اإلدارة  50قبل أكثر من : Questioning التساؤل .2
ليس يف إجياد األجوبة الصحيحة فحسب، بل يف طرح أو صياغة السؤال  إن العمل املهم والصعب"املثرية بقوله 

فاملبدعون من رأس املال البشري دائما يطرحون األسئلة اليت تتحدى احلكمة املألوفة، أو كما يقول مدير  ،"الصحيح
 ."ميكن سؤاله عليك أن تسال السؤال الذي ال"(Ratan Tata)السيد  (Tata)جمموعة شركة 

                                                             
 .212سعد علي العنزي، مرجع سابق، ص  1
 .103 - 102مرجع سابق، ص ص  حجازي إمساعيل، معاليم سعاد، 2
يمي للعالقة بني رأس املال البشري ورأس املال االجتماعي، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية  العدد سعد علي العنزي، محيد علي أمحد املال، إطار مف 3 ، جامعة بغداد، العراق، 84ا

  .14 13، ص ص 2015

 بادئ التعليم االلكرتوينم

 

التكوين املستمر وحتديد 
 االحتياجات التكوينية

 ختطيط التعاقب الوظيفي

 تطوير املسار املهين لألفراد

 العوائد والتعويضات

 حتليل الوظائف

 حتسني العملية

 اإلختيار

رية   منوذج العمليات اجلو

املهارات واملعرفة لرأس املال 
 البشري
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دف تعزيز الفهم حنو : Observingة املالحظ .3 يدفع االبتكار املديرين إىل تقدمي األفكار غري املألوفة يف العمل، 
ئن احملتملني رة املألوفة أو الشائعة، والسيما اجتاه سلوك الز  .الظا

جليا يف التجريب، حنن نفكر يف العلماء ذوي البدالت البيضاء وكبار عندما تفكر : Experimentingالتجريب  .4
لنسبة للعلماء، فإن رجال األعمال املبدعني حياولون ، (Thomas Edison)املخرتعني أمثال  ي احلال  وكما 

 .وبفاعلية جتربة أفكار جديدة ختلق مناذج ذات داللة ومعىن

األفكار ضمن شبكة عمل مكونة من  واختباروالطاقة يف إجياد إن تكريس الوقت : Networkingي العمل الشبك .5
األفراد ذوي اخلربات املتنوعة، مينح املبدعني تصورات ورؤى خمتلفة وجذرية، فرجال األعمال املبدعون خيرجون عن 

م يبذلون  م يف العمل، حبيث يقابلون األفراد ذوي األفكار والرؤى واملعارف املتنوعة، وإىل حد أ جهدا كبريا أسلو
 وعليه1،يف خمزون املعارف واملهارات املدرجة يف فكر األفراديتمثل  رأس املال البشري  وعليه فإنيف الوصول إليهم، 

ت رأس املال البشري م مكو  .نصل إىل أن كل من املعارف واملهارات تعرب من أ

Experienceة اخلرب . لثا
2

  

و  )Unger & al, 2011; Rosen, 1972(يشري كل من  إىل أن العنصر األول من رأس املال البشري املعريف 
ي استثمار رأس املال البشري املرتاكم من خالل التعلم عن طريق العمل ذه األخرية   يشريكما ،  اخلربة،حيث تعترب 

(Ployhart, Moliterno, 2011) ي بناء متعدد األوجه يعكس فرصة للتعلم ونقل املعرفة  «أنىل إ عمل  الإىلاخلربة 
أن األفراد الذين لديهم خربة أكثر مييلون للحصول على مزيد إىل  )Reuber, Fischer, 1999(أشار كما3، »نظمةاملو 

.من املعرفة واملهارات من أجل حتسني أدائهم
4

 

على  إن اخلربات تعد أكثر أصالة من املعلومات املكتسبة من خالل التعلم الرمسي، واملهارات املتميزة  واملقتصرة 
ذا ما مجاعات 5يتميز به املورد البشري دون املوارد األخرى، معينة، و

خلربات ما يتمتع به األفراد العاملون    كما يقصد 
إذ يصبحوا  ،من معارف مرتاكمة مكتسبة من الوظيفة احلالية والوظائف السابقة من خالل تعلم األفراد من بعضهم البعض

نالك أسبا عديدة  )2004،املغريب(رىوي أكثر استعداد لتبادل املعارف، ثري كبري على تتعلق  أن  حبقل اخلربة ذات 
ي :أداء األفراد يف التنظيم و

6
  

لتكوين، -  تنقص اخلربة من التكلفة والوقت الذي يتعلق 

 .تعمل اخلربة كمؤشر اجتماعي، حيث يكون الفرد قد تعلم يف املنظمات األخرى -

                                                             
يم، دور رأس املال البشري يف النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية يف فرتة  1  جامعة، 8دراسات اإلجتماعية واإلنسانية، العدد، جملة األكادميية لل2010-1964شريفي برا

  .40 -33ص ص ،2012الشلف، اجلزائر، 
ن سامل األعرجي وآخرون، اثر إسرتاتيجية التدريب يف تنمية رأس املال البشري  دراسة حتليلية آلراء عينة  من املوظفني يف الشركة  2 العامة لكربيت املشارق، املؤمتر العلمي الدويل عد

  .568، ص 2013أفريل  25-22عشر رأس املال البشري يف إقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، الثاين 
3Pakorn Sujchaphong ,Individual Human Capital And Performance :An Empirical Study In Thailand, for the 
Degree ofDoctor Of Philosophy The University Of Texas At Arlington May, 2013, P 23. 
4Idem, P 26. 

 .91ليث عبد هللا القهيوي، مرجع سابق، ص  5
 .90، ص مقال سبق ذكرهامحد عبد إمساعيل الصفار،  6
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ها الفرد مهمة ألغراض الرتقية يف املستقبل، فطول الفرتة الزمنية اليت عملها الفرد إن نوعية اخلربة اليت حصل علي -
  .ليست مربرا قو لرتقيته بقدر نوع العمل الذي مارسه الفرد طيلة حياته

ل حتصيلها طوا عادة يتماليت و املنظمة فراد يف األ أوة الفرد خرب  من املعرفة اليت يصعب حتصيلها، يف تعترب اخلربة نوع
ميكن توظيفها يف حتسني املركز  ،ضخمة من املعرفة االيت ال تعاين من تسرب العمالة متتلك أحجامفاملنظمة  ،فرتة العمل

رأس ماهلا الفكري، جزءاً من  املنظمة تفقدفقد كس ذلك ع، وعلى التنافسي، إذا ما متكنت من الوصول إليها وحتصيلها
.تسرب أحد األفرادحالة يف  وحجما من املعرفة اإلسرتاتيجية

1
  

خلربة مهارة الفرد ومعرفته املتخصصة يف جمال معني، واليت تراكمت وتطورت على زمن طويل، وترتافق  اخلربة تعىن 
2،مع فهم عميق للمجال اخلاص

أمهية عنصر اخلربة من خالل تناول عناصر اخلربات ) 2017،عصفورأمل (وتوضح  
3،اخل.. ات املرتاكمة من املمارسات احلياتية، واخلربات واملهارات الناجتة من التكوين،واملهارات الناجتة عن التعليم، واخلرب 

 

نا تظهر أمهية دور اخلربة، حيث ميكن أن يؤدي ذلك دورا فهم أداء وتلقي تكوين أفضل من قبل األفراد أكثر خربة  و
.وكبار السن

4
  

يف املنظمات الكبرية إىل املهنيني الذين يكتسبون اخلربة  مفهومرجع ي )Claire Lauzol, Anne- Marie( لـ وفقا
معارفهم للممارسة من أجل حتديد وحل املشكالت اليت  يوجهونوالذين  ،معني عالية من اإلتقان يف ختصصدرجة

م، 5تواجههم يف ميدا
ا يسجل يف  حيث أن اكتساب   10إىل  7غلب األوقات يف وقت طويل من أاخلربة وتطوير

دة سرعة التعلم للمنظمة أمهية  لىع (Peter Senge,1991) أكدحيث ، سنوات يف الوظيفة ب لز نشر اخلربات واملوا
6،ي واحدة من املبادئ اليت متيز ثقافة التعلمو 

ي أيضا موضوعا وعليه فإن   القدرة على تنظيم اخلربة يف شكل سردي 
ذا الغرض العملي   خربةتصميم جهاز التعلم البشري استنادا إىل  إىلحمل حبث ودراسة يف الذكاء االصطناعي، ويهدف 

:حيث مت حتديد صنفني للخرباء7،اآلخر
8

  

 .اخلرباء العلميني والتقنيني -

  ....).املبيعات، املالية، املوارد البشرية، النقل،:( اخلرباء يف الوظائف الرئيسية يف املنظمة -

التعلم تطورا من خالل الفرضية الرئيسية ىل أن منوذج اخلربة ومنحىن إ )Marilyn M& Helms D(كل من   أشار
لتايل األفراد األ: تيةاأل فراد واملنظمات يكتسبون املعرفة من خالل ممارسة العمل، ويكتسبون اخلربة من التكرار، و

                                                             
1 Hay, David C, Knowledge Management, 2000, P 06, Consulte le: 17-07-2017 sur leLien 
:http://www.odtug.com]. 

  .145رحبي مصطفى عليان، إقتصاد املعلومات، مرجع سابق، ص  2
 .16أمل مصطفى عصفور، مرجع سابق، ص  3

4Debora Jeske et al, Training older workers: resource-oriented strategies, International Journal of Training and 
Development,Volume 21, Issue 2, 2017,P P 169  -  170. 
5Claire Lauzol, Anne- Marie jonquiéré, les Expert(e) s dans le entreprise developpment des filiéres Experts, 
Maxima, Paris, 2015, P16. 
6 Nathalie Balthazar & al, LA Gestion Du Capital Humain: Un Avantage Compétitif Durable, Séminaire 
international Maîtrise en gestion de la formation,sherbrooke université, Canada, Septembre 2009, P 11. 
7JoreyBeaujouan, & al, Quelle place tient l’experience des autres dans la formation d’un professionnel ? Apport 
et limite du r´ecit professionnel. ´Education permanente, Documentation francaise,Paris, 2013, P 6. 
8Claire Lauzol, Anne- Marie jonquiéré, op cit, P 17. 

http://www.odtug.com
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1واملنظمات يقومون دائما بتغيريات نسبيفي السلوكات والتعلم،
ذا النوع من املعرفة اليت يصعب حتصيلها، يف   ويتمثل 

2،مت حتصيلها طوال فرتة العمل ، واليتيف املنظمة ة الفرد واألفرادرب خ
النموذج التكاملي ملوايل ا )2-2(ويبني الشكل رقم  

  .للخربة

  للخربةنموذج التكاملي ال: )2-2(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :Vers un management de l’expérience pour tous,Consulté le 12-01-2017, sur le lien: 
https://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/transformation/pour-un-
management-de-l-experience-des-parties-prenantes-212832.php 

ام وأساسي يف العمل، حيث أنه تعترب للخربة،و نموذج التكاملي ال )2- 2(الشكل رقم يبني  اخلربة املهنية عنصر 
نه مستعد  ميكن للفردستخدام خربات األفراد السابقة  يف املواقف الصعبة، وقد درست العديد  للخوضمن أن يشعر 

من  حيث أن تكرار جتربة يؤدي إىل تكون املعارفملعريف لألفراد،ربة يف التطور الفعل دور اخلوالدراسات  من األحباث
وعليه 3،اليت تسمح له اعتماد حلول فعالة التلقائيةخالل مواجهة املشكالت اليت تعترب مماثلة، وعامل يكتسب فعال بعض 

.الكتساب املهارات ماال غىن عنه انشرط مهافإن التعلم واخلربة 
4

 

                                                             
1Marilyn M, Helms, D.B.A, Encyclopedia of management, 5th éd, Thomson Gale,USA, 2006, P 276. 

ملؤسسة2 ، 2005أفريل  27- 25االقتصاديـــة، املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامس، اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادية، عمان،  دمحم قويدري، مساللييحضيه، أمهية تسيري املعرفة 
 .6ص 

3 Mohib Najoua, Le Développement Des Competences Et La Question De L’engagement Dans L’agir 
Professionnel, 8e Biennale De L’éducation Et De La Formation, France, 2004, P4. 
4Idem, P125.  
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https://business.lesechos.fr/directions-generales/strategie/transformation/pour-un-
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1يج من املعرفة يف جمال معني، والتجربة، ومهارة حل املشكالت،مز ض الباحثني من وجهة نظر بع تعترب اخلربة
 

حيث توصلت اغلب األحباث من خالل 2،ه توجد عالقة ارتباط قوية بينهماأنحيث أن التجربة ختتلف عن اخلربة إال 
ت متعددة للخربة إىل أن اخلربة تشرتك يف عناصر اآلتية   : نظر

ي حالة ديناميكية - ا أن الفرد ال ميكن أن يتوقف عن اكتساب اخلربة من خالل التعلم املستمر لألفراد : اخلربة  مفاد
 ...اخل 

 اخلربة تكون يف جمال معني،  -

ا  ستمرار للفرد تكون  "ميكن تعريف اخلربة على أ سلوك معروض يف نطاق متخصص يف شكل إجراءات مثبتة 
ا وفعالة يف نتائجها معرفة، للاستخدام تعريف عملي للخربة البشرية واالعرتاف مبجال معني ،ومن خالل "كفؤة يف تنفيذ

ا العناصر األساسية للخربة، و  عتبار يمي  فإناخلربة، وحل املشكالت  تنمية رأس املال البشري تكسب الوصول املفا
ذا  ألحد أقوى أدوات لتحسني األداء 3اخلربة،من خالل و

  ،ت اخلربةمكو)2-3(وفيما يلي يبني الشكل رقم  

ت اخلربة : )3-2(الشكل رقم   مكو

  
Source: Richard A swanson, Elwood f .holton, foundation of human resource development, 
Berrett- Koehler punlishers, San Francisco,2009, P233. 

ت اخلربة، حيث ): 3- 2( يبني الشكل رقم ت  ىل أنإ (Richard A swanson, E, 2009)أشارمكو مكو
ميدان : اخلربة البشرية تتمثل يف املعرفة واخلربة وحل املشكالت، حيث يشري إىل أن معرفة اخلربة تتمثل يف ثالث أنواع

ت والنماذج خبصوص يف يشري الباحث إىل انه توجد بعض اخلالفات  كمااملعرفة، مهمة املعرفة واملعرفة التعاونية،   النظر
نياملعرفة اليت حتتا ت إىل اجتا   .جها اخلربة، حيث اجتهت النظر

 .أغراض معرفة اخلربة جيب أن تكون حمددة النطاق -

 .تعترب املعرفة مكون تفاعلي للخربة -

ين للخربة، « أن Richard A swanson, Eيرى  م يف تنميةالتجربة مكون  تعترب  ، وعليهاخلربة البشرية وتسا
لث للخربة كما4،»اعلي للخربةالتجربة مثلها مثل املعرفة كمكون تف ذا تناول الباحث أيضا حل املشكالت كمكون  ، و

                                                             
1 Richard A swanson, Elwood f .holton, op cit, P 234. 
2 Claire Lauzol, Anne Marie jonquiéré, op cit, P 25. 
3Richard A swanson, Elwood f .holton, op cit, P 241. 
4Ibid, P 235. 

 اخلربة

املعرفة

حل التجربة
املشكالت
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بوصفهم مكون حل املشكالت كمكون ديناميكي يف منو  ),Bereiter &Scardamalia 1993(كل من   إليه أشار ما
ذه العناصر الثالثة ن إتنمى مثلها مثل املعرفة، أن اخلربةالكتساب اخلربة، حيث  مهمتعترب التجربة مكون اخلربة، كما 

ت أساسية من اخلربات البشرية، وأنه ميكن التوصل إىل تعريف عملي للخربة البشرية  ا مكو ميكن أن ينظر إليها على أ
ا مزيج من املعرفة 1جمال معني،التجربة، ومهارات حل املشكالت، يف على أ

وميكن تصنيف وتقسيم اخلربة إىل ثالث  
ي كمايليفئات    :و

تتمثل اخلربة  التشاركية يف أن الشخص يكون لديه فهم تشاركي، من خالل خربته يف إجياد احللول : ة التشاركيةاخلرب  -
  .ملشكلة تواجهه

ي خربة بدنية أكثر منها إدراكية، لذلك فليس من السهل :خربة املهارات احلركية - تعترب خربة املهارات احلركية 
ذه النظم املستندة إىل املعرفة ذا النوع من اخلربة، حيث يقوم البشر بتحسني تلك املهارات عن طريق  حماكاة 

ذه املهارات، إال أن التعليم احلقيقي واخلربة  بينما ميتلك البعض والتكويناألداء املتكرر  م يف  قدرات اكرب من غري
  . ينتجان عن التكوين املوجه واملستمر

ذا النوع من ): العميقة(اخلربة النظرية  - لتايل ال يسمح  املعرفة للخرباء حبل املشكالت اليت مل تعرتضهم من قبل، و
ذه املعرفة النظرية العميقة من خالل  املنتظم وحل  التكوينميكن حلها عن طريق اخلربة التشاركية، وتكتسب 

ذا النوع من املنتظم ميتلكون  التكويناملشكالت عمليا، فاملهندسون والعلماء الذين قضوا العديد من السنوات يف 
2املعرفة،

.حيث تتمثل الدوافع الرئيسية يف البحث عن اخلبري يف كونه مصدرا للمعلومات 
3

  

درجة عالية من املعرفة واملهارة وقادرين على حل املشكالت املعقدة، أي ب يتمتعون يعتمد على أفراد املنظمة إن منو
اأن يكون   ,2006Germain(نون على أن اخلربة ميكن قياسها بدأ الباحثون واملمارسون يرب  خرباء، حيث أفراد

 .)Kehrhahn M &RS Grenier( تنميتهااستنباطها ونقلها وإعادة مث  ،), 2012Germain & Tejeda؛

ما يتم اكتشاف اخلربة بشكل متشابه كمجموعة من السمات واملهارات،  غالبا يف إطار تنمية املوارد البشرية،
حتديدا الذي وضع  )2000Herling(ملا ذكره  وفقاو  ،)Goldman  2008؛   1996Ericsson(بسنوات اخلربة  مرفوقة
جمال  أوميكن حتديد اخلربة البشرية كسلوك معروض ضمن جمال متخصص  أنه للخربة يف جمال تنمية املوارد البشرية عمليا

جيمعون بني و ، وفعاليتهم يف أدائهمعلى النحو األمثل  خمصصة لألفراد بشكل دائم،ذي صلة يف شكل إجراءات 
مع اخلصائص الذاتية اليت ينظر  ،(Herling & Provo,2000) اخلصائص املوضوعية للمعرفة، واخلربة، وحل املشكالت

مإليها شخص آخر كدليل على معرفتهم  مو  وقدرا .),2006Germain(مهارا
4

  

على حسب كم  إىل آخرفرد  إىل أن اخلربة ختتلف من )Bereiter & Scardamalia,1993(أشار كل من 
ي متكاملة بشكل جيد، ،و ااملعرفة اليت ميتلكو 5وكيف يتم تفعيلها وتوجيهها حنو األداء،كم 

وبناءا على ماسبق تعترب   
ت رأس املال البشري م مكو تاخلربة أحد أ حيث 6،املعرفة، اخلربة وحل املشكالت: ، حيث تتجسد يف ثالث مكو

                                                             
1Richard A swanson, Elwood f .holton, op cit, P 234. 

نديز راجيف -إرما بيسرا2 ض،  فر يب ،إدارة املعرفة النظم والعمليات ، مكتبة امللك فهد الوطنية، الر  .55 - 54، ص ص 2014سابريوال، ترمجة دمحم شحاته و
 .247نفس املرجع، ص  3

4Robin S. Grenier, Marie-Line Germain,Expertise Through the HRD Lens, Handbook of Human Resource 
Development, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey,United state, 2014, P184. 
5Richard A swanson, Elwood f .holton, op cit, P 234. 
6Robin S. Grenier, Marie-Line Germain, op cit, P 195. 
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م تعلم األفرادمن خالل  كتسبةواملرتاكمة املف عار املتعترب اخلربة من  ت رأس وعليه تعترب اخلربة من  ،وممارسا م مكو أ
ذا ما يدفعنا املال البشري   ،يتاأل )4-2(توضيح مصادر وبنية رأس املال البشري يف الشكل رقم  إىل، و

  يوارد رأس املال البشر مل) الرتكيبات(التمييز بني البنيات : )4-2(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Source: Ployhart& al, Human Capital Resources, Human Capital Is Dead; Long Live Human 
Capital Resources, Journal of Management, Volume 40, No 2, 2013, P 6. 

 

ي  )4-2(يبني الشكل رقم  يكل موارد رأس ، كمKSAOsمصادر رأس املال البشري  ا يعطي حملة عامة عن 
امة  حيث توجداملال البشري،  ، ومصادر رأس املال KSAOsي املال البشري وموارد رأس املال البشر س أر بني فوارق 

موارد رأس املال البشري تتمثل يف املعرفة واملهارات  «إىل أن (Ployhart, 2012)ر أشاالبشري اإلسرتاتيجية، حيث 
ت مليزة تنافسية مستدامةوالقدرات واخل آخرون أن رأس املال و  Garavanوضح كما أ1،»صائص األخرى، وتوفر إمكا

البشري يضم جمموعة من العناصر املتكاملة اليت جيب أن متتلكها املوارد البشرية العاملة يف املنظمة، واليت تؤثر بشكل 
ح مثل ربات واملهارات الناجتة من التعليم، اخلربات املرتاكمة من اخل: (مباشر على القيمة احلدية لإلنتاج واألداء واألر

املمارسات احلياتية، اخلربات واملهارات الناجتة من التكوين، الذكاء واحليوية، أعراف العمل، املصداقية، االلتزام، القدرات 
لوظيفة ).املبادرة واالبتكارإلضافة إىل  العقلية، املهارات الفنية املرتبطة 

2
  

                                                             
 KSAOs )k ة املعرفKnowldge ، Sت املهاراSkills ،A القدرات Abilities ،خصائص أخرى O and other characteristics(  

1Ployhart, R. E. The psychology of competitive advantage: An adjacent possibility, Industrial and Organizational 
Psychology, Volume 5, Issue 1, 2012, P 71. 

 .17 - 16ص ، ص ر، مرجع سابقأمل مصطفى عصفو  2

 

  امليزة التنافسية
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متالك املنظمة قدرا كافيا من املعرفة تستطيع من خالله امتالك قدرات مميزة وكفؤة خللق قيمة للمنظمة والزبون، إن إ
ذه املوارد والقدرات اليت حتقق للمنظمات « :حيث ذكر حرمي حسني و النظر إىل  أن التوجه احلديث يف علم اإلدارة 

ذه املوارد والقدرات رأس ا م  1،»يملال البشري، الفكري، واملعريف واإلبداعمزا تنافسية من أ
ناك  توصلنا إىل أنكما   

ت رئيسية لرأس املال البشري  الت املعارف ثالثة مكو واملهارات والكفاءات  ،املكتسبة من خالل التعليم الرمسيواملؤ
ذا وخربات األفراد املرتاكمة، فضال عن  بة من خالل التكوين على الوظيفة،واخلربات املكتس ملخزون القدرة على إضافة 

ا على  املعارف تعلم توفري البيئة احملفزة واملشجعة لواملهارات واخلربة، حيث تظهر أمهية متابعتها واحملافظة عليها وتركيز
ذا ما   .سنوضحه الحقا األفراد وتكوينهم و

ت رأس املال البشرياملوايل ) 5-2(يف الشكل رقم  خنلص سبق مما   :ثل يفتتمواليت  مكو

ت رأس املال البشري):5-2(الشكل رقم   مكو

  
  .من إعداد الباحثة: املصدر

بة من أن رأس املال البشري عبارة عن جمموعة من األفراد الذين ميتلكون املعارف واملهارات املكتس جندمماسبق 
  .حمرك اإلبداع والتميزلق القيمة و خلمصدر  ويعترب، العمل، واخلربات املرتاكمة

  رأس املال البشري يف ظل الفكر االقتصادي: الثالث املطلب

ستثمار للحاضر إ كربوجهة نظر الكالسيكني بل يعتل وفقامل يعد يعترب العنصر البشري كأحد عناصر اإلنتاج 
 مصدرن ظهور نظرية رأس مال البشري يف مطلع الستينيات واليت تقوم على أن األفراد يف املنظمة أواملستقبل، حيث 

ا، ومنه جاءت لتعظيم  م ميثلون رأس مال بشري   اتربات واملهار اخلالنظرية لتسلط الضوء على األفراد من ذو  ذهثرو كو
تمعات يف املنظمات تعود  احيث يشكل اإلنفاق على تكوينهم إستثمارا له مردوده وليس تكاليف حبتة ال مردود هل ،وا

تمع   .لنفع على الفرد واالقتصاد وا

ت رأس املال البشري .ولاأل الفرع   نظر

إن اجلذور احلقيقة لنظرية رأس املال البشري تعود للقرن الثامن عشر أين اجته الباحثون إىل الرتكيز على أمهية 
لقد مت تطوير مفهوم رأس املال و العنصر البشري، وأمهية االستثمار فيه، من خالل حتسني إنتاجية الفرد للرفع من مهاراته، 

 من قبل االقتصادي األمريكي 1961ل مرة يف عام ألو  البشري

Theodore W. Schultz من « نه: الذي قال

                                                             

ت، العمليات اإلدارية، وظائف املدير، دار حامد للطباعة والنشر، عمان 1   .84، ص 2009 ،حسني حرمي، مبادئ اإلدارة احلديثة نظر
Schultz Théodore : م طويال يف التعليم العايل يف جامعة شيكاغو، رئيس التجمع ، متخصص يف تطوير)1998-1902(اقتصادي أمريكي اإلقتصادي  اقتصاد، سا

ل جائزة نوبل لالقتصاد عام 1960األمريكي عام   ،1979.  

اخلربة املهارة رأس املال املعرفة
البشري
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وأن  ،ي شكل من أشكال رأس املالإقتصادية، و  عهلا منافالواضح أن األفراد الذين يكتسبون مهارات ومعارف مفيدة 
و جزء كبري من نتاج االستثمار ذا  »رأس املال 

م  1965، ويف سنة 1 Becker ryGeسا


وع مفهوم االستثمار يف شي 
م يف تطوير نظرية رأس املال البشري بني األفراد،   .حيث سا

ا من قبل واليت   رأس املال البشري إن نظرية  ىلإأن ترجع ميكن  )Becker 1964، و  1961Schultz(مت تطوير
أنه من العوامل  ،)Becker 1993و J Mincer ,1962( حيث أشار كل منأصول نظرية التنمية االقتصادية الكلية، 

حبلول الستينيات، كان االقتصاديون يواجهون صعوبة  ولكن  ،األرض والعمل ورأس املال املادي الرئيسية لإلنتاج كل من 
لقد كان العمل و ، 1961 يف Schultz كبرية يف تفسري منو االقتصاد األمريكي استنادا إىل عوامل اإلنتاج اليت أشار إليها

الذي حتدى االفرتاض السائد )Mincer1974  (و )  1961Schultz(و )1964Becker( الذي قام به كل من التجرييب
ذا من خاللن منو رأس املال املادي له أمهية قصوى للنجاح االقتصادي بفرضية أساسية نظرية رأس املال البشري  ، و

ذا من خالل مسامهتهاد األخرىي أن قدرات التعلم لدى األفراد لديها قيمة مماثلة مع املوار  يف إنتاج السلع  ،و
2واخلدمات،

ذا ما أشار إليه كل من   أن نظرية رأس املال البشري  إىل )Hatch & Dyer 2004( و )Grant 1996(و
م .ميكن تنميتها من خالل االستثمار يف التعليم أو التكوين،و تغذي فكرة أن معارف األفراد ومهارا

3
  

دة تطبق نظرية رأس امل ال البشري يف إطار املنظمات، وتشري إىل أن األفراد الذين يستثمرون يف التعليم والتكوين لز
م يكونو  م  نمن مستوى مهارا ح نتيجة استثمار دة األر أكثر إنتاجية من أولئك األقل مهارة، ومن مث ميكن أن يربروا ز

رات يف التعليم والتكوين ستحسن اإلنتاجية بشكل عام، أن االستثما ),1964Becker(، وأشار رأس املال البشرييف 
ح واإلنتاجية بشكل رئيسي من خالل توفري املعرفة واملهارات  )  ,1993Becker(أشار وكما  إىل أن التعليم يرفع األر

م املسامهني  Becker حيث يعتربوطريقة لتحليل املشكالت،      .وتكوينهمتنمية األفراد من خالل  لنظريةلمن أ

لتايل أجره، ومن مث  توفر اإلنتاجية الصلة النظرية بني التعليم واألجور، حيث أن التعليم يزيد من إنتاجية الفرد، و
فإن النظرية تقع ضمن اإلطار العام للنظرية الكالسيكية اجلديدة، اليت تؤكد أن عوامل اإلنتاج تتقاضى أجور إنتاجية 

ي تتخذ خطوة أخرى ت التعليميف شرح األج امشية،و يبني ، و ور، وربط الفروق اإلنتاجية واالختالفات يف مستو
ذه العالقاتاملوايل  )6-2( الشكل رقم وتتمثل ،العالقات الرئيسية يف نظرية رأس املال البشري واالفرتاضات الكامنة وراء 

 .العالقات واالفرتاضات الرئيسية لنظرية رأس املال البشري

  

  

  

  

  

                                                             
1 Theodore W. Schultz, Investment in Human Capital, The American Economic Review, Volume 51, Issue 1 
Mar. 1961, P 3. 

kercGery Stanley Be ال 1992جائزة نوبل لالقتصاد سنة ، مما جعله حيصل على أعطى دفع قوي لنظرية رأس مال البشري ذا ا   .ألحباثه يف 
2 Technical report, Human capital theory May 2017:  Assessing the evidence for the value and importance of 
people to  organisational success, consulted in :12-05-2017, on  http://www.integratedreporting.org 
3Idem. 

http://www.integratedreporting.org
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 عالقات واالفرتاضات الرئيسية لنظرية رأس املال البشريال: )6-2(الشكل رقم 

 

  

    

  

  

  

 

  

 

Source  : Maran.M, and Al. I, Human Capital Development And Its Impact On Firm Performance: 
Evidence From Developmental Economics, The Journal of International Social Research, Volume 
2,Issue 8 Summer, Turkey, 2009, P 267. 

و 1متثل العالقة  -  والتكوين، واالفرتاض األساسي الذي تستند إليه  التعليم مطبق علی مفهوم وظائف اإلنتاج کما 
و أن االستثمارات يف التعليم  دة التعلم والتكوينذه العالقة   .تؤدي إىل ز

ذه متثل عالقة رأس املال البش 2العالقة  -  دة اإلنتاجية،واالفرتاض األساسي الذي تستند إليه  ري بني التعلم وز
دة اإلنتاجية دة التعلم يؤدي إىل ز و أن ز  .العالقة 

ح األعمال 3العالقة  -  دة األجور وأر دة اإلنتاجية وز  .متثل عالقة رأس املال البشري بني ز

ا  حول رأس املال البشري، عموما من األعمال 1964 منشرت يف عا اليت Beckerمن دراسات اليت قام 
من اعتبارات االقتصاد الكلي، ومن مث تطوير نظرية االقتصاد  Becker حيث بدأ التأسيسية لنظرية رأس املال البشري،

نظرية توزيع : ، فإن نظرية رأس املال البشري هلا عنصرين)Jean-Claude Eicher, 1990(اجلزئي أساسا،وكما وضح 
ذا االرتباط  يف قلب النظرية العالقة بني مستوى التعليم واألجرو ونظرية الطلب على التعليم،  الدخل ومن املمكن قراءة 

ني،وميكن النظر إىل االختالفات يف التعليم لشرح االختالفات يف األجور، ووضع نظرية لتوزيع الدخل، على و يف كال االجتا
ت التعليم، مث يتم احلصول على نظرية الطلب على العكس من ذلك، فوارق األجور تفسر وحتفز ا الختالفات يف مستو

.التعليم
1

 

اية املطاف تصل إىل تسلسل منطقي ميكن ختطيطه على النحو التايل   :نظرية رأس املال البشري يف 

  

  

ا وجود إختالف بني األفراد في ما يتعلق مبقدار خنلص إىل أنه تقوم نظرية رأس املال البشري على فرضية مفاد
م، وبناء على ذلك فإن الفرد يعترب أصال من أصول املنظمة، إذ ميكن حتديد قيمته  م وقدرا م وخربا االستثمار يف مهارا

 عوائد التعليم والتكوين جزءا كبريا من مكاسب العمل واألداء، تشكل وتسيريه كما تسري حمفظة املوارد البشرية، حيث 

                                                             
1Aurélien Perruchet, Capital Humain Ou Capital Culturel ?, These Docteur De L'universite De Bourgogne, 

Faculté de sciences économiques et de Gestion, Université De Bourgogne, France, 2005, P32. 

 التعليم اإلنتاجية األجور رأس املال البشري

/ املوارد 

 املدخالت

التعليم  املخرجات
  والتكوين

ح / االر

 املدخالت/ املوارد  عمليات اإلنتاج املخرجات

طنة عمليات املوا
CitizenshipProc

 

 املخرجات/ فعالية 

2                                            3 

1 
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وتطوير السوق تشكل أجزاءا كبرية من عوائد رأس املال،  ،عرفة املكتسبة عن طريق البحث والتطويريف حني أن عوائد امل
ذا ما يفرض أمهية االستثمار يف رأس املال البشري ذا ماو   .يف النقطة املواليةنتطرق  إليه  ،و

تهاالستثمار يف : الفرع الثاين م نظر   رأس املال البشري وأ

) الكالسيكية(خالل العقود املاضية يرتكز على مفهوم نظرية رأس املال املادي التقليدي  كان التحليل االقتصادي

ذا  من عناصر النمو االقتصادي، اليت أمهلت أمهية رأس املال البشري كعنصر لفشل االستثمار املادي يف حتقيق التنمية و
نا تظهر أمهية االستثمار يف رأس املال دييعترب رأس املال البشري احملرك األساسي للنمو االقتصااملرجوة، حيث  ، و

 .البشري

  االستثمار يف رأس املال البشري وأمهيته. أوال

 االستثمار يف رأس املال البشري .1

1األفراد واجلماعات، معرفة وخربةيف تنمية لالستثمار لالستثمار يف رأس املال البشري قيمة قصرية وطويلة األجل 
  

دة معارفه ومهاراته اإلنتاجية كما يعترب اإلنفاق على الفر  دة الدخلد لز الذي ميكنه احلصول عليه يف فرتات  فرصة لز
2مستقبلية،

ي االستثمار يف البشر «على أنAlfred Marshall د أكحيث   ، وعليه تظهر أمهية قيمة يف رأس املال 
  .واليت سنتطرق إليه يف النقطة اآلتية » 3االستثمار يف رأس املال البشري

  مهية االستثمار يف رأس املال البشري أ .2

تمع يف تكوين املوارد البشرية وتطوير قوة العمل ميثل استثمارا Schultz ر أشا إىل أن االستثمار الذي يقوم به ا
ذه املشاركة قابلة للقياس الكمي  Simonبني و 4،اقتصاد يولد عائدا يشارك يف النمو االقتصادي للدولة، وان 

Kuznets من النمو االقتصادي الذي %90يقارب  نه ماأة رأس املال البشري يف النمو االقتصادي حيث أشار إىل مهيأ
ت الفرد واملعرفة والتنظيم، ي يرجع يف األساس إىل حتسني قدراحققته الدول الصناعية خالل اخلمسينيات من القرن املاض

و ما أدى إىل التفرقة بني اجلانب الكمي والكيفي للعنصر ا تمام برأس املال البشريو .لبشري واال
5

  

يعترب رأس املال البشري مصدرا لالبتكار والتجديد وإنشاء املعارف اجلديدة، حيث تعد املعارف املصدر األساسي 
العنصر البشري مبا فيه من كفاءات جديدة، حيث  تنميةللتميز واإلبداع فاملعرفة قوة أساسية حمركة لإلقتصاد من خالل 

                                                             
1Emily A. Odhon’g, Jacob Omolo, Effect Of Human Capital Investment On Organizational Performance Of 
Pharmaceutical Companies In Kenya, Global Journal of Human Resource Management, Volume 3, Issue 6, 
November 2015, P9. 

دية، مؤمت 2 د كمال أمحد، واقع رأس املال البشري يف إطار املشروعات الر ات املعاصرة واملداخل اإلدارية يف املنظمات الفلسطينية والعربية، رام جالل إمساعيل شبات،  ر االجتا
  .8-7، ص ص 2008 -7- 2و1فلسطني، يومي  -هللا

3Gary S. Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, 
Second Edition, Chapter Alfred Marshall, Investment in Human Capital: Effects on Earnings,National Bureau of 
Economic Research,PP13-44. 

ض االقتصادي4 ريخ االطالع 46، ص 2009ديسمري  20، الدورة الرابعة "حنو تنمية اقتصادية مستدامة"االستثمار يف رأس مال البشري واقتصاد املعرفة ، منتدى الر  ،:26 -

  http://www.hrdiscussion.com/hr106604.html: ، على املوقع االلكرتوين 07-2017
ر 53، ص  39والوضع النسيب ، جملة حبوث اقتصادية عربية ، العدد "  القياس" أشرف العريب، رأس املال البشري  يف مصر، املفهوم 5 ، على 2017 - 12 -11:  يخ االطالع، 

  http :www.arabicebook.com/items/item-display-preview:املوقع

http://www.hrdiscussion.com/hr106604.html
http://www.arabicebook.com/items/item-display-preview
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ذه القوى اليت يعرب  لى أن النمو االقتصادي العSolowأكد  يعتمد فقط على حجم القوى العاملة، بل على نوعية 
لكفاءة اإلنتاجية لألفراد، حبيث أصبح التعليم والتكوين مها اخليار  عتبار األفكار  اناملناسب انعنها  لتحقيق التنمية، 

ي العوامل األساسية اليت تقود وحتافظ على استدامة النمو  واملعارف اجلديدة واالستثمار يف رأس املال البشري 
.االقتصادي

1
  

و الثروة احلقيقية لألمم فإن أغلب التوجهات احلديثة يف جمال االقتصاد واإلدارة تؤكد على أمهية  مبا أن اإلنسان 
القتصاد ا املال االستثمار يف رأس تمعالبشري بغية النهوض  حتديد  ات واملنظماتلوطين، ولذا وجب على كل  ا

تمام بتكوين العنصر البشري وتطوير إمكانياته، داف إسرتاتيجية هلا ترتكز أساسا على اال وعليه حناول التعرف على  أ
ت االستثمار يف رأس املال البشري   .يف النقطة املوالية نظر

ت االستثمار يف رأس املال البشري. نيا   نظر

مل إىل املدخالت املادية يف افرتضت نظرية رأس املال البش ري يف البداية أن النمو االقتصادي ال ميكن رده يف ا
ذا األمر األخري يفسر النمو االقتصادي  ،العملية اإلنتاجية رد إىل تراكم املهارة واملعرفة لدى األفراد العاملني، و ُ وإمنا ي

ن التعليم شكل من االستثمار الذي الناجم عن غري املوارد املادية، وبذلك سيقت نظرية رأس املال ا لبشري إىل االفرتاض 
تمع عن عوائد حاضرة ألجل عوائد حمتملة حبيث تكون العوائد احملتملة يف املستقبل أكرب من العوائد  يتخلى فيه الفرد أو ا

و الذي يقلل التكاليف و  ن، واالستثمار اجليد يف التعليم  يف نفس الوقت  ظميعاليت مت التخلي عنها يف الوقت الرا
  .العوائد

عتباره العنصر األكثر منوا ومن بينهم االقتصادي الستثمار يف رأس مال البشري  تمامات   Garyتزايدت اال

Becker إخل، كما كان لإلقتصادي ...املال البشري من خالل التعليم والتكوين،رأس ستثمار حيث ركز على فكرة ا
 اهلندي


Amartya Sen يف الرتويج ملفهوم رأس املال البشري، فالتنمية  تعين له ببساطة حتسني القدرات من  دورا كبريا

الداعمة، والقيم االجتماعية القوية اليت تشجع مجيعها على  واملنظماتخالل منظومة متكاملة من التكنولوجيات احلديثة 
ت 2،اإلبداع والتميز نا إىل أن الفضل يرجع إىل الكتا اليت سامهت يف وضع  Robert Laucas و Paul Romerونشري 

نظرية النمو الداخلي اليت أعتربت رأس املال البشري العنصر املهم واحلاسم يف حتقيق التنمية، حيث تشري الدراسات 
  . رأس املال البشري و التحليلية عن النمو االقتصادي طويل األجل يف القرن العشرين إىل أن عنصر اإلنتاج األكثر منوا 

منظور النظرية االقتصادية الكالسيكية، يعترب رأس املال البشري العمل كسلعة ميكن تداوهلا  سبق يتبني أنه من مما
يشري إىل املعرفة و من حيث الشراء والبيع، غري أن رأس املال البشري، على عكس املعىن املرتبط تقليد مبصطلح العمل، 

ذا ماواخلربة واملهارات اليت يرتاكمها التعليم وال ذا ما Beckerو Schultzركز عليه كل من  تكوين و قي الباحثني، و  و

  .سنوضحه يف النقطة املوالية

                                                             
1  Wendy mak, China’s Long-Terme Economic Growth Sustainability: An Empirical Approach, in partial 
fulfillment of the requirements for degree of doctor of philosophy, the temple university graduate board, 
philadelphia, USA, 2011, P 41. 

Amartya Kumar Sen: ندي، ولد يف ية 1933نوفمرب  3عامل اقتصاد وفيلسوف  ت الرفا ، حاصل على جائزة نوبل يف العلوم االقتصادية، تركزت أعماله يف اقتصاد
  .رية كما قدم العديد من األعمالوالفقر و قدم إسهامات يف نظرية التنمية البش

 . 231سعد على العنزي، أمحد صاحل، إدارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال، مرجع سابق، ص 2



 الفصل الثاني                                                     أهمية إدارة المعرفة في تنمية رأس المال البشري بالمنظمة

 

 

126 

  Theodore Schultzنظرية االستثمار يف التعليم لرأس املال البشري لثيودور شولتز. 1

جية واالقتصاد أمثال اجته العديد من الباحثني لدراسة عالقة التعليم برأس املال البشري ومسامهته يف اإلنتا
Theodore W. Schultz،مبجلة   يف مقالته الشهرية مطلع ستينيات القرن العشرينThe Journal of Political 

Economics عنوان االستثمار يف البشر ب)Investment In Human Beings(  يفأعماله اليت تلتها جمموعة من و 
عماله وتفاعل معها إىل حد كبري  جامعة شيكاغو عن القيمة االقتصادية للتعليم  ثر  واالستثمار يف رأس املال البشري، و

ليفرز تضافر تلك األعمال، ويف وقت قصري بوادر نظرية رأس املال  ،Jacob Mincerو Gary S. Becker كل من 
1البشري،

حباثحيث   وأن فكرة تقييم ، 1961يف عام  Schultz أن نظرية االستثمار البشري مل تتبلور كنظرية إال 
ذه النظرية .األفراد كأصول بشرية مل تلق االنتشار الواسع إال بعد ظهور 

2
  

ضرورة  ، حيث أكد علىالستثمار يف رأس املال البشري إسهاما كبريا يف النظرية االقتصاديةل Schultzيعد مفهوم 
ذا االستثمار  األفراد كأحد أشكال رأس املال الذي ميكن االستثمار ارفعاعتبار مهارات وم فيه، فمن وجهة نظره أن 

ت الدول املتقدمة عما حققه االستثمار يف رأس املال املادي، ومنه فنمو رأس املال 3،قد حقق معدالت كبرية يف اقتصاد
م السمات املميزة للنظام االقتصادي، وقد  فهومه لرأس املال البشري، على م Schultz بىنالبشري ميكن أن يكون من أ

يثالث   :ة فروض أساسية 

دة يف املخزون املرتاكم   - أ دة يف املدخالت املادية، يرجع أساسا إىل الز لز أن النمو االقتصادي الذي ال ميكن تفسريه 
 صار مرادفا لتعبري االستثمار يف مث Residual Factorلرأس املال البشري، والذي كان يعرف بفعل العنصر املتبقي 

.رأس املال البشري
4

 

 ن تفسري االختالفات يف اإليرادات وفقا لالختالفات يف مقدار رأس املال البشري املستثمر يف األفراد؛ ميك  - ب

دة نسبة رأس املال البشري إىل رأس املال التقليدي، ولقد صنف    - ت ميكن حتقيق العدالة يف الدخل من خالل ز
Schultz يأشكال االستثمار يف رأس املال البشري إىل مخس جمموعات كرب  ،لصحة؛ التكوين أثناء العملا( :ى 

.)اهلجرة والتنقل من أجل االستفادة من فرص عمل أفضل ،تعليم الكبار ،التعليم الرمسي
5

  

دة يف الدخل، من خالل حماولته حتويل االنتباه من ت Schultzلقد حاول  قدمي تفسريات أكثر فعالية لتفسري الز
ت املادية لجم ملكو تمام  ت غري املادية واليت أصطلح عليها اسم رأس ارد اال تمام بتلك املكو رأس املال "ملال إىل اال

 ، حيث ركز حول الدور الذي يلعبه التعليم يف حتقيق النمو، مما أدى إىل تغيري النظرة للتعليم من كونه إستهالكا"البشري

                                                             
Jacob Mincer:  ل إىل اقتصاد العمل، أول حاص" رأس مال البشري"، يعترب أب االقتصاد احلديث، أدخل مفهوم )2006-1922(اقتصادي أمريكي من أصل بولندي

 .يف اقتصاد العمل، له العديد من املسامهات العلمية لتطوير نظرية رأس املال البشري IZPعلى جائزة 
ريخ االطالع  1 ، على 2017 – 02 -01دمحم اجلهين  التعليم االستثمار يف رأس املال البشري، 

 http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=440&SubModel=141&ID=2582:املوقع

دى زوير خملف الدعيمي، االقتصاد املعريف وانعكاساته على التنمية البشرية، دار جرير، عمان 4 ن داود دمحم العذاري،   . 119،  ص 2010 األردن، - عد
، أطروحة دكتوراه بكلية العلوم االقتصادية - مدخل اجلودة واملعرفة-ري االسرتاتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةمساللييحضية، أثر التسي3

 .114،  ص2005وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
  .157، ص1998مصر،  -ختطيط املوارد البشرية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندريةعقيل جاسم عبد هللا أبو رغيف، طارق عبد احملسن العكيلي، 4
ان، 5 ادمحم د   .30-29، ص ص أطروحة سبق ذكر

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=440&SubModel=141&ID=2582
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نقطة اليف وضح ن Schultzاليت تناوهلا  ماتإسهابعد  حد العوامل اهلامة واألساسية  اليت جيب االستثمار فيها،أإىل 
م توجهاته  رأس املال البشرييف Becker ت املوالية إسهاما   .وأ

 Gary Stanley Beckerنظرية اإلستثمار يف تكوين رأس املال البشري لغاري بيكر . 2
  

م وأحباثهم يف تطوير نظرية اال Beckerيعد  سهاما م االقتصاديني الذين شاركوا  ستثمار يف رأس املال من أ
، حيث أسس نظريته من خالل اإلجابة عن "رأس املال البشري"حتت عنوان  1964عامالبشري من خالل كتابه الصادر 

ذا السؤال  ل ميكن إعتبار العنصر البشري رأس مال يف حد ذاته ؟ وكانت اإلجابة على  سؤال بسيط واملتمثل يف 
:كن تلخيصها فيما يليالوصول إىل جمموعة من االستنتاجات مي

1
ميلك الفرد رأس مال حقيقي متمثل أساسا يف املعارف،  

املهارات، اخلربات والذكاء، وعندما تتاح له فرصة يف جمال العمل أو يف جمال التكوين فإنه يتمكن من تثمني االستثمار 
  .الذي قام يف نفسه وأن يعظم من دخله

يف القوة العاملة  االستثماررتة من النمو االقتصادي املستدام دون مل حيقق أي بلد ف «أنه)Becker, 1991(أكد 
دة املسامهات أظهرت أمهية االستثمار يف رأس املال البشر  .»يلديه ومعظم الدراسات اليت أجريت لز

2
  

م كتب التسعينيات القرن العشرين، وشرح » تمع ما بعد الرأمساليةجم « (Becker,1993)ب يعد كتا من من أ
حتوالت العامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثورات املرافقة هلذه التحوالت من الثورة الزراعية إىل الثورة  خالله

الكتاب  يف Becker إىل ثورة املعلومات وعصر املعرفة، وأسهب وصوالالصناعية إىل الثورة اإلنتاجية إىل الثورة اإلدارية 
اليت جعلت    Knowledge Age  عصر املعرفةو  Information Revolution األخري يف احلديث عن ثورة املعلومات

تمع املعريف ع Becker وحتدثمن الدولة الرأمسالية دولة على أعتاب املاضي،  وعن    Knowledge Societyن ا
االقتصاد ذه األخرية اليت بدأت ختلخل نظرية كارل ماركس القدمية يف Knowledge Management اإلدارة املعرفية 

م من كل تلك العناصر، وأصبح  ألرض ورأس املال والعمل؛ إذ تعترب املعرفة أ  Beckerاليت حددت عوامل اإلنتاج 

ألرض ورأس املال، ، و Knowledge Workers» عمال املعرفة«بطلق عليهم ي لقد كان ماركس  و م املتحكمون 
يت ستقود العملية االقتصادية بدالً من اآللة اليت قادت الثورة ي ال Knowledgeكما أشار أن املعرفة  ،  Beckerبرأي 

ت القرن العشرين، كما أشار يف أحباثه إىل أن عمال املعرفة ا  «الصناعية منذ منتصف القرن الثامن عشر حىت 

Knowledge Workers اآلالت  احركو الذين » عمال العضالت«الذين سوف يقودون االقتصاد، بدالً من  م
م الباحثني الذين سامهو م Beckerيعترب و 3،صانعوامل يف تطوير نظرية رأس املال البشري، حيث حول الرتكيز إىل  ان أ

دة املوارد يف رأس املال البشري .دراسة األنشطة املؤثرة يف الدخل املادي من خالل ز
4

  

نشاطات اليت ميكن أن وأدرج كل ال ،Schultzعلى أفكار نظرية 1964طرح نظريته عام  يف Beckerد إعتم
التكوين والذي ميكن  على Beckerث تنمي املوارد البشرية كالتعليم، والصحة واهلجرة، والتكوين يف العمل، وتركزت أحبا

                                                             
احيضية،  مساليل1   .66، ص أطروحة سبق ذكر

2Gary S. Becker: “Human Capital – A Theoretical and Empirical AnalysisHuman Capital – A Theoretical and 
Empirical Analysis, published on Labour Economic &Labour Relations" , Fifth Edition ed, Prentice-Hall, INC 
USA, 1991, p20. 

ريخ االطالع  3  :، على املوقع2017 12-12دمحم اجلهين، التعليم استثمار يف رأس املال البشري 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=440&SubModel=141&ID=2582 
 .141، ص 2007ائر، ، اجلز 03تسيري، جامعة اجلزائردكتوراه يف علوم الأطروحة لنيل شهادة اليرقي حسني، إسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية،  4

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=440&SubModel=141&ID=2582
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و من أكثر اجلوانب أن يكون كإستثمار يف رأس املال البشري، وإعترب التكوين استثمار غري مادي منتج للفرد واملن ظمة، و
ثري رأس املال البشري على اإليرادات والعمالة وعلى املتغريات االقتصادية ويعد معدل العائد على يف توضيح  فعالية

 االستثمار العامل األساسي واألكثر أمهية يف حتديد املقدار املستثمر يف رأس املال البشري، ومن جهة أخرى إفرتض

Becker لبشري كالعمر املتوقع للفرد، واالختالف يف األجور، وجود بعض املتغريات احملفزة لالستثمار يف رأس املال ا
ثري على توزيع اإليرادات .ودرجة اخلطر، والسيولة واليت هلا 

1
  

الحظ أن أمثن من   حيث2على األمهية االجتماعية واالقتصادية لنظرية رأس املال البشري،) Becker, 1993(أكد
و االستثمار يف اإلنسان حيث  م ال إعتربكل رأس املال  .يف رأس املال البشرياالستثمارات تعليم والتكوين أ

3
  

نهر  Beckerوصف  ب واخلربات والكفاءات واملهارات : "أس املال البشري  من  املكتسبةعبارة عن جمموعة املوا
4،"خالل التعليم سواءا كان ذلك يف املدرسة أو عن طريق اخلربة يف ميدان العمل

على ور أحباثه خاصة حم Becker ركزو  
التكوين حيث فرق بني نوعني من التكوين مها التكوين العام والتكوين املتخصص، يف حماولة لتحليل اجلانب االقتصادي 
للتكوين، كما تناول دراسة العالقة بني معدل دوران العمل وتكلفة كل من نوعي التكوين السابقني، أيضا أمكن التمييز 

ثري اال .بشكل عامستثمار يف التكوين على كل من األجور واإلنتاجية احلدية بني احلاالت اليت خيتلف فيها 
5

  

العام فهو ذلك النوع من التكوين الذي يزيد من إنتاجية الفرد احلدية يف املنظمة اليت تقدم  التكوين إن: التكوين العام
ذا أن الفرد ميكنه أن يفيدالتكوينله  ا، ويعين  منظمته بنفس املقدار الذي قد  ، وكذلك يف أي منظمة أخرى قد يعمل 

ا لتحمل  ذا النوع من التكوين يف حالة عدم اضطرار ا، وتقدم املنظمة مثل  يفيد به املنظمات األخرى احملتمل أن يعمل 
تكلفته، فيتحمل الفرد املتكون تكلفة التكوين من خالل منحه أجرا منخفضا عن املعدل العادي أثناء فرتة التكوين، 

ذا النوع من التدريب إذا زاد اإلنتاج احلدي للفرد عن األجر املمنوح له من وميكن للمنظ مة أن حتقق عائدا من تقدمي 
.املنظمة

6
  

لنسبة التكوين املتخصص بدرجة أكرب من  كوينتالفهو يزيد من اإلنتاجية احلدية للعمل يف املنظمات اليت مت فيها : أما 
ا متثل نوع إنتاجيته احلدية للعمل يف منظمة أخرى،  فاملوارد املنفقة من طرف املنظمة لتعريف العامل اجلديد بعمله، وغري
و ما جيعلنا نرجع إىل مفهوم  التكوينهلذا يتعامل مع من اإلنفاق على التكوين املتخصص،  مبنطق االستثمار و

نه :االقتصادي لالستثمار والذي يتميز 
7

  

  إنفاق جيب أن يزيد القدرة اإلنتاجية؛- 1

                                                             
  .18فرعون أدمحم، دمحم أليفي، مرجع سابق، ص  1

2Richard A. Swanson Elwood F, op cit, P 109. 
3 Maran Marimuthu & al, op cit, PP 266  - 267. 
4Florentina Xhelili Krasniqi, Rahmije Mustafa Topxhiu, The Importance of Investment in Human Capital: 
Becker, Schultz and Heckman, Journal of Knowledge Management, Economics and Information 
Technology,VolumeVI, Issue 4 August 2016, P6. 
5  Gary Becker, le précurseur de l’économie comportementale consulted in: 03-12-2016, on http://ses.ens-
lyon.fr/a-les-fondements-de-la-theorie-du-capital-humain-68305.kjsp  

ريخ اإلطالع6 ت االستثمار يف رأس املال البشري    http://www.hrdiscussion.com/hr2599.html:على موقع 2017-07-16: نظر

يبة، سيت عبد احلميد، أساسيات وأس 2 ت سراج و اليب االستثمار يف رأس مال البشري، ملتقى دويل خامس حول رأس مال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاد
  .11، ص 2011ديسمرب  14-13جامعة الشلف، اجلزائر، يومي  ،احلديثة

http://ses.ens-
http://www.hrdiscussion.com/hr2599.html
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تالك يف اإلنتاجية املستقبلية؛إ-2   نفاق يرتاكم على شكل رأس مال لإل

  .إنفاق له قيمة ذاتية قابلة إىل التحويل إىل السوق-3

فقد حاول أن  ،حتليله بعض العوامل ذات التأثري على التكوين وتكلفته واإليرادات احملققة منه يف Becker أدخل
أن يدرس عالقة االرتباط بني تكلفة معدل دوران  أيضا حملققة منه، وحاوليدرس عالقة االرتباط بني تكلفة اإليرادات ا

ثريه على تكلفة التكوين وخاصة التكوين املتخصص أن تدرك املنظمة مسبقا جهة أخرى أمهية  من حيث تظهر، العمل و
ذا االحتمال ليس  ملنظمة، و بتا، ولكنه وجود احتمال لرتك بعض األفراد ممن حصلوا على التكوين للعمل  حمددا وال 

لتايل ميكن للمنظمة أن تقوم بتخفيض احتماالت الفشل من خالل تقدمي أجور أعلى  يرتبط مبستوى األجور فيها، و
ا على تعويض اخلسارة املرتتبة على ترك الفرد للعمل بعائد النجاح .لألفراد بعد حصوهلم على التكوين، بدال من اعتماد

1
 

، ومعدل دوران العمل يؤثران يف حتديد مقدار التكلفة احملتملة لتقدمي )م أو متخصصعا(إذن فنوع التكوين 
ذه التكلفة  ، وميكن للمنظمة أن تواجه اخلسارة النامجة من ترك )الفرد أو املنظمة(التكوين، ويف حتديد من الذي يتحمل 

ذا    ."لعائد على النجاح"بعض األفراد املتكونني للعمل ويسمى 

  Beckerملفروضة على أحباث القيود ا -

يف التفكري األكادميي املعاصر  Beckerعلى الرغم من املسامهة الكبرية لعملBeckerالقيود املفروضة على أحباث
كل   الحظ حيثعدد من االنتقادات العملية والنظرية على مر السنني، Beckerحباثحيث واجهت أ،األفرادعلى إدارة 

ل دور خربة Beckerأن أحباث),2014Oliveira, and Da Costa(من  ح تتجا ، األفراداألولية حول التعليم واألر
ب العمل الذين حيتلون املرتبة العالية Beckerحيث أبرزا كل من أن  لنسبة ألر رفض قياس اخلربة، على الرغم من أمهيتها 

ذا ما كان و  Becker أحباث فهوم القدرة يفم ) Morgan, & Winship 2015(يف االختيار والتوظيف، كما أبرز 
يف حني أن  يف حتليله، الثانويةاألفراد يف املدرسة أداء و  معدل الذكاء علىركز  Beckerن على الرغم من أ،موضع جدل

ح قد يعكس بدال من ذلك القدرة هارات املوليس  العديد من املنظرين ال يزال يؤكد أن التأثري السبيب للتعليم على أر
.تسبة من خالل املنظمات التعليميةاملك اإلنتاجية

2
  

ل جت Becker أن ) ,2014Oliveira&Da Costa(و  ),Oliveira & Holland 2007(كل من   أشاركما  ا
الكثري من الرتكيز على  Becker وضعأي تعليم أو تكوين غري منظم رمسيا وال يتطلب استثمارات مالية،وبعبارة أخرى 

ل، )أي العام واخلاص(االستثمارات يف التكوين الرمسي  ذا  وجتا دور التكوين غري الرمسي والتعلم غري الرمسي،حيث أن 
3،األخري يف األساس التعلم عن طريق العمل، أو التعلم من اخلربة

ىل أنه يعترب إ Becker لرغم االنتقادات اليت وجهت لـ 
م مسامهني   . يف نظرية اإلستثمار يف رأس املال البشريمن أ

  

  

                                                             
ملعرفة، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدويل صنع القرار يف املؤسسة االقتصادية، جامعة املسيلة، فرعون أدمحم، دمحم أليفي، االستثمار يف رأس املال البشري كمدخل إلدارة املوارد البش 1 رية 

  .19، ص2009أفريل  15_14اجلزائر، 
2Technical report, May 2017, Human capital theory: assessing the evidence for the value and importance of 
people to  organisational success, P13, Consultedin: 12-05-2017, on 
https://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/analytics/human-capital-analytics-report 
3Technical report May 2017, Op cit, P 13. 

https://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/analytics/human-capital-analytics-report
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  Mincer. Jمينسرإسهامات  .1

 ،االحنرافات يف توزيع اإليرادات فهوم رأس املال البشري يف بناء منوذج يهدف إىل تفسريم Mincer. J إستخدم
ويفرتض النموذج أن االختيار الرشيد لوظيفة معينة يتضمن مساواة القيمة احلالية لإليرادات مع مدى حياة الفرد املتوقعة 

ذا االختيار، ومتثل االختالفات بني الوظائف املختلفة وفقا للنموذج انعكاسا الختالف  عند الوقت الذي قام فيه الفرد
طول الفرتة التكوينية واالختالفات يف توزيع الدخل للوظائف املختلفة، بينما تعكس االختالفات داخل الوظيفة الواحدة 

دة يف اإلنتا ،منو وحتسني اخلربة واإلنتاجية بتقدم عمر الفرد رة يف األعمال املتطلبة ملقدار أكرب من فالز جية تكون ظا
يساعد الرتكيز على العالقة املوجبة و 1، »خلربة يف العمل اجلزء األكثر أمهية يف عملية التعلما«، كما أشار إىل أن  التكوين

لوظائف املختلفة فيما بني االستثمار يف رأس املال البشري ومنو اإلنتاجية يف النموذج على إظهار مدى االختالفات بني ا
الستثمار يف كل من التعليم و  حيث يرتبط التفاوت يف الدخل والناتج من التكوين، أو تقدم عمر الفرد  ،التكوينيتعلق 

  . ارتباطا موجبا مبتوسط حجم االستثمار البشري

داف ينبغي حتقيقها من خالل األحباث والدراسات يف جمال االستثمMincer وقد حدد  ذه ثالثة أ ار البشري، متثلت 
داف يف :األ

2
  

 حتديد حجم املوارد املخصصة للتكوين،  -

 حتديد معدل العائد على االستثمار يف التكوين،  -

حتديد مدى املنفعة املرتتبة على حتديد التكلفة والعائد على التكوين يف تفسري بعض خصائص سلوك القوى  -
  .العاملة

لنسبة لتعريف  مسي وغري الرمسي يف جمال العمل اتسع ليشمل كل من التكوين الر  لتكوين فقدل Mincerأما 
ن كل منها يزيد وحيسن من املهارات و  االت يف التعريف إىل االعتقاد  ذه ا خلربة، وقد برر تضمني  أيضا التعلم 

خلربة  ذا فهو ميثل نوعا من أنواع التكوين، كما برر إدخال التعليم  ن الفرد قد وإنتاجية األفراد، وعلى  يف إطار التعريف 
ذا فإن  ذا العمل، وبناءا على  يقبل عمال ما يقدم له أجرا لتوقعه حتقيق منفعة مستقبلية نتيجة اخلربة املكتسبة من 

ا يف احلسبان،  خلربة يتضمن تكلفة استثمار جيب أخذ إىل عدد من االستنتاجات فيما  Mincerوقد توصل التعليم 
  :منهاالتكوين على دخل وسلوك األفراد و االستثمار يف  يتعلق بدراسة أثر

ت الفرد التعليمية كلما زادت احتماالت حصوله على مزيد من التكوين يف جمال العمل، تنمية رأس - كلما زادت مستو
م الوظيفي، لتعليم، مبستوى األفراد، ومستوى رضا  مال البشري تتأثر إجيابيا 

  ،ومعدل البطالة كلما زادت تكلفة االستثمار يف التكوين كلما زاد معدل دوران العمل -

كلما زاد االستثمار يف التكوين خاصة التكوين املتخصص كلما زادت احتماالت بقاء الفرد يف املنظمة واحتماالت -
  .استقرار العمالة

                                                             
1Jacob Mincer, " Investment in Human Capital and the Personal Income Distribution, Journal of Political 
Economy , volume 66, NO 4, Chicago :University of Chicago press, Aug1958,P8. 
 

ريخ االطالع  2 ت االستثمار يف رأس املال البشري  ض بن صوشة، نظر على املوقع ، 2016 - 01–15ر
 www.hrdiscussion.com/hr2603.htmlhttp//:االلكرتوين

http://www.hrdiscussion.com/hr2603.htmlhttp
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ت احلديثة . لثا    يف رأس املال البشري لالستثمارالنظر

ت احلديثة حسب أراء توصل إليه  بدراسات ميدانية، كلها انتقدت ما قاموامجيع االقتصاديني وخصوصا الذين  إن النظر
: حول اإلنفاق على التعليم، وسنوضح بعض اإلسهامات احلديثة كمايليالباحثني السابقني

1
  

 :إىل مايلي 1994من خالل دراسته عام  توصل حيث:Fisherمسامهة   . أ

ت الكسب املرتبط -  .ة مبستوى التعليم الشخصي كبريةإن االختالفات يف مستو

 .إخل...يتأثر مستوى الكسب املرتبط مع املستوى التعليمي بعدة عوامل مثل املستوى االجتماعي واجلنس والعرق -

ينبغي إضافة سن العامل ومدة العمل لتفسري جزء من االختالفات يف مستوى الكسب، إذ أن االستثمار يف  -
 .ه إال بعد فرتة من الزمن وكلما زاد عمر اإلنسان قل اإلنفاق على التعليمحيقق مردود التعليم طويل املدى ال

 :Yorgenson & Grilliches زوغريليشي مسامهة يورغنسون  . ب

، وتوصال إىل أن العامل املتبقي رمبا كان 1967بدراسة ميدانية عام  )Yorgenson & Grilliches(قام كل من 
وجود له،  اج، وإن التأثري غري املباشر لتقدم املعرفة على التقدم االقتصادي المرده عدم الدقة يف القياس ملدخالت اإلنت

م يرفضون نظرية العامل املتبقي   . أي أ

يم نظرية الرأس مال البشري لبناء مصفوفة أو حمفظة املوارد البشرية  ر و يأود لقد إستعان: إسهامات أوديورن . ج ن مبفا
دف إىل حماولة جتميع التوليفة كأداة للتحليل االسرتاتيجي واالقتصا دي املصريف، والقائمة على أساس أن املنظمة 

ذه املوارد، ومن  ا يف  املثلى من املوارد البشرية ذات اخلصائص املتميزة لتحقيق أقصى عائد ممكن من استثمارا
دف املنظمة إىل جتميعها يف توليفة أصوهلا البشرية   :ضمن اخلصائص املتميزة اليت 

داف املنظمة وى عايلمست -  ،من األداء وفقا أل

 ،احتمال عايل للبقاء يف املنظمة -

 ،مستوى عايل ومتنوع من املهارات والقدرات -

 .احتمال عايل للنمو على املستوى الفردي -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
رأس املال البشري يف اقتصاد " املؤمتر الدويل العلمي السنوي الثاين عشر لألعمال ، قياس عائد االستثمار يف التدريب رأس املال البشري يف ظل إقتصاد املعرفة،اهلام حيياوي وآخرون 1

 . 251، ص2013أفريل  25-22، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، "املعرفة
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مصفوفة املوارد البشرية ألوديورن): 2- 2(اجلدول رقم   

  األداء احملتمل  

  عايل  منخفض  األداء الفعلي

األفراد عدميي الفائدة : املرحلة األوىل  منخفض
  ةللمنظم

األفراد الذين يشكلون : املرحلة الثانية
  .مشكلة

األفراد الذين يقومون جبهد : املرحلة الثالثة  عايل
  كبرييف العمل

  املتفوقون: املرحلة الرابعة

  

ات، امللتقى الدويل حول ا: املصدر يم واجتا ن، إقتصاد املعرفة مفا لتنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة عثمان بوز
  .246، ص 2004اجلزائر،  ،والكفاءات البشرية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة ورقلة

عديد أشار ال حبيث مصفوفة املوارد البشرية ألوديورن والذي يبني األداء الفعلي واألداء احملتمل: )2- 2(يبني اجلدول رقم 
م إىل رأس املال البشري دارة اإل، وعليه نظرا ألمهية رأس املال البشري تظهر أمهية وأمهيته من الباحثني من خالل إسهاما

ذا ما تم بتحقيق أقصى استفادة من رأس املال البشري واالستثمار األنسب يف تنميته واحملافظة عليه، و سنتناوله يف  اليت 
  .املبحث الثاين
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  إدارة رأس املال البشري: املبحث الثاين

عتباره أصال  م أصول املنظمة،  جيب إدارته وتنميته بفعالية وكفاءة من أجل  استثماريعترب رأس املال البشري أ
داف املنظمة والوصول إىل األداء املطلوب   .حتقيق أ

  مفهوم إدارة رأس املال البشري : 1املطلب 

ا وخلق القيمة إدارة رأس املاتعترب  لنسبة للمنظمات اليت ترغب يف تنفيذ اسرتاتيجيا  علىل البشري جمال حيوي 

ااملدى القصري واملتوسط والطويل، من خالل  إدارة رأس املال البشري إىل أن  )Nalbantian & al( أشارتحيث  ،أفراد
يف 1،للمنظمة لتحقيق إدارة فعالة املعرفة ذه واستخدام ذه الصفات قيمة لقياس املقاييس مكان يف وضع على تتضمن

ت القدرات البشرية وتنميةإلدارة  جهد متكامل« :اأ إدارة رأس املال البشري Chatzkel حني عرف   لتحقيق مستو

.» األداء أعلى من
2

  

تنمية ونشر بثالثة حماور رئيسية التكوين والترتبط إدارة رأس املال البشري من خالل األحباث والدراسات جند أن 
ب 3،اخلربات واملوا

امة حيث   أن اإلدارة الصحيحة لرأس املال البشري املالك احلقيقي للمعرفة، واليت أصبحت وسيلة 
دافهاإتستخدم يف املنظمات املعاصرة بوصفها سالحا قو يف  4،جتاه حتقيق أ

أن إدارة رأس  )(Paul Squiresيرى حيث  
ذا ماال تدركه املنظمات مما جيعلها الإدارة املعرفة و  ياملال البشري  ا بكفاءة، سعيا  املهارات، و تعرف جيدا كيفية إدار

وأن إدارة املهارات واملعرفة ال تؤدى مبعزل عن وظيفة عملية االستثمار فيه وحتسني املردودات االقتصادية منها،  لتطوير
ناك عنصران أساسيان يف إدارة ا :يف املنظمات بكفاءة مها ملهارات واملعرفةاملوارد البشرية يف املنظمة و

5
  

 ،لعمل نفسه  حتديد وإدارة املهارات واملعرفة املرتبطة 

 حتديد وإدارة مهارات األفراد العاملني ومعرفتهم. 

إىل كيفية إدارة   )7-2(رقم  يف الشكل ةذو األبعاد اخلمسة املبينHCM ي يشري إطار عمل  إدارة رأس املال البشر 
يت قوة إطار إدارة رأس املال البشري و، العالقةتوضيح النتائج التنظيمية ذات و  HC بعاد رأس املال البشريكل بعد من أ

تعترب إدارة رأس املال البشري مفهوما أوسع يف و املقرتح من دمج العديد من املبادرات املتميزة وتقليل العوائق اإلدارية، 
تنسيق أفضل بني إدارة املوارد البشرية وإدارة املعرفة، و يته يف الدمج الصحيح نطاقه من إدارة املوارد البشرية وتكمن فاعل

ام يف حتديد املسامهة اليت ميكن أن تقدمها ممارسات املوارد البشرية إلدارة  حيث أن مشاركة املعرفة مع اآلخرين أمر 
لتايل، فإن التنفيذ الناجح ملبادرات إدارة املعرفة يعتمد على ا ذا ما سنبينه  إلدارة الفعالة للموارد البشريةاملعرفة، و و

                                                             
1Samah Souleh, The impact of Human Capital Management on the Innovativeness of research Center: The Case 
of Scientific Research Centers in Algeria, International Journal of Business and Management Volume II, Issue 4, 
2014,P85. 
2 Chatzkel. J.L, ‘Human capital: the rules of engagement are changing’, Lifelong learning in Europe, Volume  9, 
No 3, 2004, PP139-145 
3Integrated Reporting IR, Creating Value The value of Human Capital Reporting, op cit, P 27. 

تيجي، دراسة تطبيقية يف معمل امسنت الكوفة، جملة الغري للعلوم االقتصادية امليايل، دور إدارة املعرفة لالستثمار يف رأس املال البشري لتحقيق األداء االسرتا حاكم أحسوين، مكرود4
 .152، ص 2011 العراق،جامعة الكوفة،، 21العدد  واإلدارية،

 .232سعد على العنزي وآخرون، مرجع سابق، ص  5
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و موضح يف الشكل ، الحقا ه، كما  لتايل نقرتح تعريفا إلدارة رأس املال البشري يشمل مخسة أبعاد مدرجة أد و
  . املوايل )7-2(رقم

  إطار إدارة رأس املال البشري): 7-2(الشكل رقم

  

  

اإلجراءات 
اإلدارية 

إداHCMأبعاد(
ال رة رأس امل
  البشري

إدارة 
  املعرفة

إسرتاتيجية   إدارة التغيري
إدارة املوارد 

  البشرية

تنمية املوارد 
  البشرية

مقاييس 
  املوارد البشرية

أبعاد رأس املال 
  البشري

املكون 
  املعريف

املكون 
  السلوكي

 عنصر مناسب 

  

 عنصر مرن

  

  عنصر القياس

  

املعار تنمية  النتائج التنظيمية
، ف

املهارات 
القدرات
KSAs 

تطوير 
سلوكيات 
ومواقف 

إجيابية جتاه 
استخدام 
قدرات 
مهارات 
املعرفة 
  املكتسبة

  

تكييف قدرات 
مهارات املعرفة 
والسلوكيات 
داف  مع أ

واسرتاتيجيات 
  املنظمات

 ضمان التعلم 

وقابلية التكيف 
املستمر مع 
اسرتاتيجيات 

  العمل

 آلياتضمان 

مسامهة رأس 
املال 

تقييم و البشري
  اإلبداع

Source  : Fida Afiouni, Human capital management: a new name for HRM?, International 
Journal Learning and Intellectual Capital, Volume 10, Issue 1, 2013, P28. 

ج إطار إدارة رأس املال البشري، موضحا االسرتاتيجيات وأبعاد رأس املال البشري والنتائ: )7-2(يبني الشكل رقم 
  :املال البشري مجلة من االسرتاتيجيات تتمثل يف رأستندرج ضمن إدارة : التنظيمية حيث

املعرفة الضمنية  بتوليدوالسماح  رأس املال البشريتعمل على تعزيز املكون املعريف يف  :إدارة املعرفةاسرتاتيجيات • 
ذا يؤدي إىل  ،األفرادومشاركتها بني  ،والصرحية على حد سواء م على أداء  األفراددة يف معرفة زالو م وقدر ومهارا

ا البشرية وتعزيز إدارة  أساليبتطبق املنظمات ،حيث املهام املطلوبة احلالية إدارة املعرفة من أجل االستفادة من موارد
إلضافة إىل ذلك يشري العديد من املؤلفني  إىل أن القيمة ت)Soliman &Spooner, 2000(األفراد لديها  ضاف إىل ، 

 ,Garavan et al(املنظمات من خالل تثبيت معارف األفراد يف نظم إدارة املعرفة اليت تنشئها املنظمات وتستخدمها 

2001(.  

مالعنصر السلوكي وميكن أن تزيد من دوافع األفراد  التغيريإدارة  تدعم مبادرات•   وحتقيق KSAsلنشر  واستعداد

داف   .األ

 إدارة رأس املال البشري
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وميكن أن تضمن  رأس املال البشريتضمن املكون املناسب يف  :)SHRM( لموارد البشريةل اإلسرتاتيجية اإلدارة• 
داف  املعارف واملهارات والقدرات وخصائص أخرى،يف  األفرادتوافق    .للمنظمةاإلسرتاتيجيةوالسلوكيات مع األ

علم املستمر القدرة على التكيف وميكن أن يضمن الت رأس املال البشرييضمن تنمية املوارد البشرية عنصر املرونة يف • 
ذا يعين أن  ،مع اسرتاتيجيات العمل املختلفة الفرد  سيستمرون يف إظهار ما يلزم من املمارسات والسلوكيات يف األفرادو

ات  )KSA( املعارف واملهارات والقدرات   .املستقبلية اإلسرتاتيجيةلتلبية االجتا

مسامهة  للتعرف علىوتضمن وجود آليات مراقبة مناسبة  املال البشري رأس تضمن مقاييس املوارد البشرية عنصر قياس•  
  .يف خلق القيمة رأس املال البشري

ي واحدة من أصعب املهام وجيب أن تؤخذ بعناية نظرا  رأس املال البشري الرتباط إن إدارة رأس املال البشري 
األفراد يف  تنميةى العاملة لديها، ولذلك ال ينبغي إمهال فشل أي منظمة على نوعية القو  ويتوقع جناح أو ،ملنظمةا داء

وتكوين القوى  تنميةأي منظمة،وينبغي ألي منظمة تريد االستمرارية أن تستثمر ليس فقط يف التكنولوجيا ولكن أيضا يف 
 املنتجات اجلديدة من، سواء خلق املعرفةمن منظمة لل متكن رأس ماهلم البشري األفراد على أساسإدارة حيث أن 1،العاملة

2،العمليات التجارية يف أومن التحسيناتاخلدمات واألفكار و 
دة على ذلك أن املنظمة ستحقق فهما    رأس تساعإلوز

:املال البشري وعمقه يف حالة قيامها مبايلي بشكل سليم
3

  

  حتديد فجوات املهارات فيها، -

م تغطية تلك الفجو إ -   ات،ستقطابوجذب األفراد الذين يكون مبقدور

ج  - متناسقة للحصول على تلك املهارات  دراسيةحتديد االحتياجات التكوينية حبيث تتضمن مفردات ومنا
رية هلا، القدرةاملناسبة اليت تصب يف   اجلو

حة وتوفري برامج تكوينية متطورة لألفراد من قبل  - لكفاءة  Training  providers املكوننيإ الذين يشهد هلم 
ال ذا ا  .يف 

 .ليت ميتلكها األفراد العاملنيا for skills Payفيذ نظام األجر على أساس املهارات تن -

 .اجيعل املنظمة تستنزف من املهارات واملعرفة املوجودة فيه ال Layoffsضمان أن التسريح  -

 .اختيار األفراد الذين ميكن ضمهم إىل فرق العمل -

 .وتنميتها متعليم األفراد والرفع من مستوى مهارا -

اليت جتعل املنظمة قادرة على حتديد الفجوات فيها، وختمني نوع التكوين الطالع على املهارات القيام املستمر  -
 .لتحسني قابليات رأس املال البشري فيه

  :فيمايلي )8-2( تلخيص إدارة رأس املال البشري يف الشكل رقم ناوعليه ميكن

  

                                                             
1Goddy Osa Igbaekemen, James E. Odivwri, Impact of Human Capital Development on Workers Productivity in 
Nigeria Public Sector, Social Work Chronicle, Publishing India Group, Volume 3, Issue 1 & 2, 2014,P 35. 
2Choudhury Jyotirmayee, Mishra B., Theoretical and Empirical Investigation of Impact of Developmental HR 
Configuration on Human Capital Management, International Business Research, Volume 3, Issue 4, October 
2010, PP181–186. 

 .210-209ص ص  ،سعد على العنزي  وآخرون، مرجع سابق 3
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  إدارة رأس املال البشري ):8-2(الشكل رقم 

 

 

 .من إعداد الباحثة:املصدر

ستقطاب أفضل املوارد البشرية املناسبة للعمل، والعمل على  مما سبق جند أن إدارة رأس املال البشري تتعلق 
تكوينها وتعليمها، وضمان تعلمها بطريقة حتسن من أدائها البشري وأداء املنظمة بشكل كلي، حيث أن االستثمارات اليت 

ا املنظمة تفر  تويل اليت ،و يف ظل دعم اسرتاتيجيات إدارة رأس املال البشري ة احملافظة على رأس ماهلا البشريض أمهيتقوم 
ة خماطر رأس املال البشري أمهية إدار  ، وهلذا نتناولهمحافظة على رأس املال البشري من خطر فقدانه ونضوبلل أمهية

  .يف النقطة املوالية ونضوبه

  ضوب رأس املال البشريإدارة خماطر ون :الثاين املطلب

، إال أنه يعترب املنافسةيف ظل حميط  وبقائها يعترب رأس املال البشري مصدر قيمة وجناح املنظمات واستمراريتها 
م من خالل إجياد  نا تظهر أمهية إدارة خطر فقدان مهارات األفراد ومعارفهم وخربا مصدر خطر يف حالة فقدانه و

  .لكسياسات لتحقيق ذالاألساليب و 

  إدارة خماطر رأس املال البشري. أوال 

تطوير  مثإدارة خماطر رأس املال البشري عملية حتديد وتقييم املخاطر القائمة على العنصر البشري، تعترب  
ا، ومتثل نظرة شاملة و إ 1،ستباقية ومنهجية للقدرات البشريةإسرتاتيجيات إلدار

حيث ميكن حصر املخاطر املرتبطة برأس  
:لبشري فيما يلياملال ا

2
  

حسب نظرية الكفاءات اإلسرتاتيجية، فان امليزة التنافسية للمنظمة  :خطر خسارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية -
ا اإلسرتاتيجية،  ذه املوارد اإلسرتاتيجيةحبيث أن تتحدد من خالل نوعية موارد  بعض املوارد البشرية تدخل ضمن 

                                                             
1 Triant Flouris, Ayse Kucuk Yilmaz, The risk management framework to strategic humain resource 
management, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 36, 2010, P30. 

س، كرغلي أمساء، املخاطر املرتبطة برأس املال البشري وكيفية إدارته،2 رأس املال البشري يف اقتصاد املعرفة، كلية  املؤمتر العلمي الدويل السنوي الثاين عشر لألعمال عبد هللا بلو
  .421- 420ص ص ، 2013أفريل،  25_22اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، االقتصاد والعلوم 

استقطاب رأس املال 
البشري

تنمية رأس املال 
تعليم، (البشري 

)  تكوين، تعلم

احملافظة على راس 
املال البشري

دعم اسرتاتيجيات إدارة رأس 
 املال البشري
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ا ميكن أن تؤثر على  تنافسية املنظمة، حيث أن فقدان املهارات اليت تستقيل للعمل لدى منظمات لذا فإن خسار
ملعرفة الضمنية واملهارات، فعدم قدرة  منافسة يشكل خطرا، ويكون اخلطر االسرتاتيجي أكرب كلما تعلق األمر 

ا التنافسية يف األسواق ا البشرية يفسر اخنفاض قدر  . املنظمة على احملافظة على موارد

درة قد يعرض استمرار املنظمة إىل خطر، وذلك  :فقدان املهارات البشرية النوعيةخطر  -  إن فقدان فرد ذو خربة 
لتكوين الستحالة تعويضه بعنصر بنفس املهارة واخلربة ال من خالل التوظيف وال  .حىت 

دون خسائر تذكر،  قد يتسبب املورد البشري يف املنظمة يف أخطاء، بعضها ميكن تصحيحه :خطر اخلطأ البشري - 
يف حني توجد أخطاء أخرى ينجم عنها خسائر كبرية، وغالبا ما يكون اخلطأ غري مقصود نتيجة لسوء فهم العمال 
لقواعد وإجراءات العمل، مما يربز أمهية تكوين األفراد للحد من احتمال اخلطأ، حيث يسبب اخلطأ البشري خطرا 

 .حمدد  ميكن أن يؤثر على قطاع آخر يف املنظمةن الفشل احملتمل يف قطاع على املنظمة، أل

ذا اخلطر ال يسبب  :خطر االختالس -  ملنظمة، و الحتيال الداخلي  ينجم خطر االختالس عن قيام املوارد البشرية 
نية ا الذ م يف تشويه مسعة املنظمة وصور  .خسائر مالية فقط، بل ميكن أن يسا

لقدرة التفاوضية للعمال يف املنظمة، حيث أن املهارات اإلسرتاتيجية يرتبط خطر الصرا ): الصراع(خطر اخلالف  -  ع 
 : تعطي لصاحبها قدرة تفاوضية كبرية، حيث ميكن أن يقوم مبايلي

 التهديد برتك العمل للعمل يف منظمة منافسة، يف الوقت الذي تكون املنظمة حباجة إليه. 

 التهديد بتشويه مسعة املنظمة. 

 ت وتنظيمات غري رمسية يف املنظمة، ممااإلضراب عن العمل، خ يعرقل سري عمل  اصة يف حالة وجود نقا
 . ويسبب خسارة هلا املنظمة

  منوذج إدارة خماطر رأس املال البشري:)3- 2(اجلدول رقم 

    منوذج إدارة املخاطر  

  SWOTحتليل   اخلطوة األوىل

  حتديد وحتليل خماطر رأس املال البشري  اخلطوة الثانية

خلطر  طوة الثالثةاخل  إتصال وتشاور مستمرين يف كل اخلطوات -   إختاذ القرار عن طريق التحكم األمثل 

  رصد ومتابعة مستمرين يف كل اخلطوات - 

    تقييم أداء النموذج   اخلطوة الرابعة

    حتسني النموذج  اخلطوة اخلامسة

Source: Triant Flouris, Yilmaz Ayse Kucuk, Article cité, P31. 

خلطوات اآلتية) 3-2(بني اجلدول رقم ي   :منوذج إدارة خماطر رأس املال البشري والذي مير 

  

رأس املال البشري على التعرف على العناصر البشرية املالئمة وغري املالئمة ل SWOTينطوي حتليل  SWOTحتليل .1
داف املنظمة :ويشمل لتحقيق أ

1
 

لني، الكفاءاتاألفراد ذوي اخلربة، امل :Strengthة مصادر القو  -   .ؤ

                                                             
س، كرغلي أمساء، مرجع سابق،ص  1   .423عبد هللا بلو
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إمكانية االنتقال إىل العمل (موارد بشرية حمدودة، قدرات وكفاءات بشرية غري مستخدمة : Weaknesses مصادر الضعف - 
 ).لدى املنافسني

فريق إدارة جديد يرغب يف حتسني الفعالية التنظيمية، تكنولوجيا متقدمة متاحة لتعزيز :Opportunities مصادر الفرص - 
 .ء البشريفعالية األدا

ديدات أخرى مثل مصدرا لفقدان رأس املال البشري: Threats مصادر التهديدات -   .إضراب العمال وميكن أن تشمل 

ذه اخلطوة حتديد خماطر رأس املال البشري ومن مث تصنيف : حتديد وحتليل خماطر رأس املال البشري .2 تتم يف 
 .العوامل املؤثرة على اخلطر

ذه اخلطوة حتديد خيارات للسيطرة على خماطر رأس املال البشري، ففي   :عاجلة اخلطرإختاذ القرار األمثل مل .3 يتم يف 
ت، ومن مث اختاذ  كثري من األحيان يكون من غري املمكن اختاذ سياسات عالجية، فيتم إختيار وترتيب األولو

 .الوسيلة األكثر مالئمة إلدارة اخلطر

داف : ريتقييم أداء إدارة خماطر رأس املال البش .4 تتم عملية التقييم من خالل املقارنة بني أداء النموذج واأل
  .واملعايري احملددة سلفا

  نضوب رأس املال البشري. نيا

واملهارايت للمنظمة نتيجة تسربه أو إمهاله  تناقص الرصيد الفكري واخلربايت نه يعرف نضوب رأس املال البشري
لتايل شل القدرات املنظمية وإضعاف فعاليتها أمام املنافسني، نتيجة لفقدان املسامهات اإلبداعية والتطويرية وخلق  و

1،القيمة املضافة
ذا     .حركية تعريف نضوب رأس املال البشري)9-2(رقم  املوايل يوضحه الشكل امو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
يار،  1  .263، ص 2015دار اليازوري، عمان، أمحد علي صاحل، إدارة رأس املال البشري مطارحات إسرتاتيجية يف تنشيط االستثمار ومواجهة اإل
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  حركية تعريف نضوب رأس املال البشري): 9-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 

يار، أمحد عل: املصدر ، مرجع سابقي صاحل، إدارة رأس املال البشري مطارحات إسرتاتيجية يف تنشيط االستثمار ومواجهة اإل
  .264ص  

جيابية يف حني إأن تسرب رأس املال البشري وإمهاله يؤدي إىل نضوبه، والعالقة بينهما  )9-2(يبني الشكل رقم 
سامهات اإلبداعية وخلق القيمة، وعليه فالعالقة بينهما سلبية، أن نضوب رأس املال البشري سيؤدي إىل التقليل من امل

رأس املال البشري إىل شل قدرات املنظمة وضعف  حيث يؤدي تقليل املسامهات اإلبداعية وخلق القيمة بسبب نضوب
  .فعاليتها

سامهات رأس الالتوزان بني امل( :تتمثل يف أسباب نضوب رأس املال البشري أن أشارت العديد من الدراسات إىل
املال البشري والعوائد املتحققة، التناقض الواضح بني طموحات رأس املال البشري واليات وثقافة املنظمة، ضعف تطبيق 
األساليب املعاصرة يف إدارة املوارد البشرية، االعتماد على املمارسات القدمية يف ظل غياب بيئة أعمال مستقرة، الالرضا 

تظهر أمهية إجياد ، حيث )نسانية مما يؤدي إىل ترك العملي السليب وضعف العالقات اإلالوظيفي، املناخ التنظيم
ا منهجية فكرية تتكون من حجج منطقية  عتبار االسرتاتيجيات الالزمة إلدارة نضوب رأس املال البشري واحملافظة عليه، 

واملهاري للمنظمة،عرب احتواء  ي واخلربايتواسرتاتيجيات إجرائية تعمل كسدود ومصدات آمنة ملنع تناقص الرصيد الفكر 
تمام مبتطلباته وإشاعة روح العدالة التنظيمية يف تقييم جهوده وحتفيز مسامهاته اإلبداعية، دة اال 1تسربه وز

  

رأس ماهلا البشري واحملافظة على املنظمات إجياد السبل واآلليات املناسبة للحد من تسرب  أنهيتضح مما سبق 
جسد مؤشرات قياس نضوب رأس املال البشري يف قياس معيار دوران رأس املال البشري، وعليه تتجسد تت حيث، عليه

ي  جمموعة املؤشرات الكمية، جمموعة املؤشرات النوعية، وجمموعة املؤشرات املالية: مؤشرات القياس يف ثالث جمموعات و

ذا ما سنبينه يف الشكل رقم    . اآليت) 10-2(و

  

  

  

                                                             
يار،محد علي صاحل، أ1   .269ص مرجع سابق،إدارة رأس املال البشري مطارحات إسرتاتيجية يف تنشيط االستثمار ومواجهة اإل

+
 

تسرب رأس 
املال 
 البشري

إمهال رأس 
املال 
 البشري

أس نضوب ر 
 املال البشري

املسامهات 
 اإلبداعية

  خلق القيمة

 

شل القدرات 
املنظمية 
وضعف 
 الفاعلية

+
 

+
 

- 
- 

+
 

- 

- 

- 
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  مؤشرات قياس معيار نضوب رأس املال البشري: )10-2(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

يارأمحد علي صاحل،  : املصدر  مرجع سابق، ،إدارة رأس املال البشري مطارحات إسرتاتيجية يف تنشيط االستثمار ومواجهة اإل

  .29ص 

إلضافة إىل اسرتاتيجيات إدارة نضوب  مؤشرات قياس معيار نضوب رأس املال )10- 2( يبني الشكل رقم البشري، 
:رأس املال البشري واملتمثلة يف

1
  

ا، سواءا كانو : مناقلة اخلربات واملهارات -  دف اإلسرتاتيجية النتزاع اخلربات واملهارات من األفراد الذين ميتلكو  او
ت  حباجة إليها عرب م داخل املنظمة أو خارجها وتوزيعها على األفراد الذين ا مبستودعات بيا املناقلة وخز

 .املنظمة

ب املستند على فكرة التصن -  ا واحملافظة : ع املتزامنيإطار املوا دة رصيد خمزو ب الثرية، وز بناء منظومة املوا
 .عليه من النضوب والفقدان

                                                             
دارية، العلوم اإل، املؤمتر  العلمي الدويل السنوي الثاين عشر لألعمال، كلية االقتصاد و -مدخل اخلريطة السببية –أمحد علي صاحل، إسرتاتيجيات إدارة نضوب رأس املال البشري  1

 .833، ص 2013أفريل  25 23جامعة الزيتونة األردنية، األردن، 

 املؤشرات الكمية 
 
 

  فاعلية رأس املال البشري
  تقومي رأس املال البشري

  استثمار رأس املال البشري
 جية رأس املال البشريإنتا

 جمموعة مؤشرات قياس معيار نضوب رأس املال البشري

 املؤشرات النوعية
  رضا األفراد

  دافعية األفراد 
  القيادة اإلدارية
ملعرفة   املشاركة 
  االلتزام التنظيمي

 األفراداحملافظة على 

 املؤشرات املالية
  كلفة االكتساب

  كلفة االستبدال

القيمة احلالية لتدفق 
  املدفوعات املستقبلية

  العطاءات

 مستوى نضوب رأس املال البشري

 إدارة نضوب رأس املال البشري

اسرتاتيجيات إدارة نضوب رأس املال 
 البشري

مناقلة اخلربات 
 واملهارات

ب املستند  إطار املوا
على فكرة التصنيع 

 املتزامن

 اإلبداع املفتوح االنقياد للسوق مكافئ العمل الكامل
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 .والراحة تقليل احلضور الفعلي ألعضاء الفريق ومنحهم متسع من الوقت لإلبداع :مكافئ العمل الكامل - 

و من سيؤثر على حركة رأس التأثري على من يريد أن يغادر املنظمة، أل: االنقياد للسوق -  ن السوق وليس املنظمة 
 .املال البشري

 .االستفادة الكاملة من مجيع مصادر اإلبداع املتاحة الداخلية واخلارجية: اإلبداع املفتوح - 

ملنظمات مهما إ إدارة خماطر رأس ماهلا  أمهيةتظهر ختلفت طبيعة نشاطها، نظرا ألمهية رأس املال البشري 
نا تظهر ،، واحملافظة عليهه وفقدانهالبشري، والتقليل من نضوب مواكبة رأس املال البشري وتوفري معلومات خاصة  أمهية و

ذا ما فرض   .ضرورة إجياد طرق لقياسه به إلدارته بكفاءة وفعالية، و

  البشري  قياس رأس املال: الثالث املطلب

داف أمن  أل جل أن تكون مقاييس املورد البشري أكثر نفعا ينبغي هلا الرتكيز على نتائج ترتبط مباشرة 
ا متخذ ألفراد والربامج، وينبغي التعبري عنها بلغة جيد  ياإلسرتاتيجية للمنظمة، إذ ينبغي هلا توجيه القرارات املتعلقة 

ملورد البشري،  فإنولذلك  القرار الرئيسني ذات معىن واضح وحمدد، داف تتمثل يف تطوير جمموعة مقاييس خاصة  األ
 ’PwC(مدير منظمة  Scott Pollakيقول و 1،تؤشر بوضوح كيف يقوم األفراد خبلق القيمة بلغة مالية املنظمة

Saratoga( :"تم بقياسه وحتدد أفضل السبل ل لتعامل مع رأس املال أن املنظمات اليت تركز على بناء رأس املال البشري و
م أصول املنظمة 2،"فرتات طويلةي املنظمات اليت ستبقى  ،البشري كأحد أ

  

ا  ال ختفى حقيقة دور العنصر البشري املتميز يف رفع القيمة السوقية ألسهم الوحدات االقتصادية اليت يعمل 
ذه املوارد داخل ن توفري معلومات عن املوارد الأ (Guthrie, 2001)مقارنة بغريه، كما ذكر بشرية يساعد يف ختصيص 

ا  إلضافة إىل أ املنظمة بطريقة أكثر فعالية وميكن أن تساعد يف حتديد الفجوات يف املهارات والقدرات بطريقة أسهل، 
ت أكثر مشوال للمستثمرين، جل توضيح طرق قياس رأس املال البشري، نتطرق إىل املداخل الكمية أومن 3توفر بيا

  .ية لقياس رأس املال البشريوالوصف

يف مدخل  نيوجد منهجني لقياس رأس املال البشري يتمثالاملداخل الكمية لقياس رأس املال البشري . األول الفرع
 .قياس التكلفة ومدخل قياس القيمة

ا الكلفة اليت تتحملها املنظمة يف سبيل احلصول على األفراد أو : مدخل قياس التكلفة .1 حيث يقصد 
اوتنميتهم تكوينهم،اهلماستبد ت التكاليفمن  ، وكلفة املورد البشري كغري ، )املصروف واملوجود(، تشتمل على املكو

، حيث يشمل مدخل )مباشرة أو غري مباشرة(كما ميكن أن تكون   كلفة فرصية، وأ، )كلفة مدفوعة(وميكن أن تكون 
ا يف ا  :يتألقياس التكلفة جمموعة من طرق حنصر

                                                             
 .433ص  مرجع سابق، ،مال قراءات يف التميز اإلداري والتفوق التنظيميعإبداعات األ، سعد على العنزي 1
  .8أمل مصطفى عصفور، مرجع سابق، ص  2
ملوارد الب ،كمال النقيب  3 ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،)تنمية املوارد البشرية وتعزيز االقتصاد الوطين(شرية كأصول طويلة األجل، املؤمتر العريب الثاين مشكلة االعرتاف احملاسيب 

  .495، ص 2010عمان، 
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ي الىت حتدد قيمتها : فة التارخييةطريقة التكل .1.1 ذا املدخل أن التكلفة الالزمة للحصول على املوارد البشرية  يرى 
لني تعترب أساس تطبيقي عملي للتكاليف التارخيية، ولقد قدم   Flamholtz(مبعىن أن التكاليف الالزمة لتعيني أفراد مؤ

+ تكاليف االستقطاب واالختيار=  الفكريرأس املال : كما يلى  منوذج لتحديد التكلفة التارخيية للموارد البشرية )1985

 Hekiman(اإلنتاجية الضائعة خالل فرتة التكوين، حيث يشري +  املكونوقت + تكاليف التوظيف+ تكاليف التعيني

& Curtis(  ما يليإىل: 

 مةوتتمثل يف التكاليف استقطاب وجذب أفراد للمنظ: تكلفة احلصول على املوارد البشرية. 

 مثل تكلفة التعلم للموارد البشرية، حيث تتحمل املنظمة يف سبيل تكوين الفرد : تكلفة تنمية املوارد البشرية
 .ةووضعه يف مستوى األداء العادي املتوقع من الفرد عند قيامه بوظيفة معين

 ي تكييف الفرد اجلديد مع اخلصوصيات التفصيلية للوظيفة وتنشأ معظم ا :تكلفة التكوين لتكاليف من رواتب و
 .املوظفني اجلدد

 وتتمثل يف تعريف الفرد اجلديد بسياسة شؤون األفراد ومنتجات وخدمات املنظمة واهليكل : تكلفة التوجيه
ا  .التنظيمي بشكل عام، ومن الصعب تقدير

 ا، ومتث: تكلفة الرتقية لدرجة نفسها أو غري ي تنبثق يف كل مرة يغري يف املوظف وظيفته سواء  ذه العملية و ل 
 .عادة جزءا من التكاليف اإلمجالية

 وتتمثل يف احملافظة على اإلمكانيات وحتسينها لكل فرد: تكلفة التحسني. 

ا التضحية اليت تتحملها املنظمة إلحالل العاملني بدال من املوجودين، ويتم : طريقة تكلفة اإلحالل .2.1 ويقصد 
 .الوظيفي والشخصي إالحالل :مهاني من اإلحالل أو االستبدال التمييز بني نوع

 ا التضحية اليت تتحملها املنظمة حاليا يف سبيل إحالل شخص حمل شخص : كلفة اإلحالل الوظيفي وتعرف 
أخر يشغل وظيفة معينة يف املنظمة، حبيث يكون البديل قادرا على القيام بنفس املهام وتقدمي نفس اخلدمات اليت 

ذه الوظيفة ي ثالثةوعناصر اإل ،تلزم  كلفة احلصول على األفراد، وكلفة التعلم، كلفة ترك : حالل الوظيفية عادة 
.العمل

1
 

 ا التضحية اليت تتحملها املنظمة يف سبيل إحالل فرد بدال من فرد آخر، : كلفة اإلحالل الشخصي ويقصد 
 .يكون قادرا على تقدمي جمموعة اخلدمات اليت يقدمها الفرد احلايل

  

  

 

                                                             
 .437قراءات يف التميز اإلداري والتفوق التنظيمي، مرجع سابق، ص : سعد على العنزي، إبداعات األعمال 1
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 س القيمة مدخل قيا. 2

ذا املدخل على مفهوم القيمة االقتصادية للموارد البشرية، حيث يعت ألنه رب أكثر واقعية من منهج التكلفة يقوم 
لنسبة للمنظمة، وتعرف القيمة  خذ بعني االعتبار قيمة اخلدمات  املتوقعة من الفرد كأساس لتحديد قيمته االقتصادية 

.»عةا القيمة احلالية لإليرادات املستقبلية املتوق«):Flamholtz, 1973( لـا االقتصادية للفرد وفق
1

 

:طريقة التغريات السلوكية.1
2

  

ذا النموذج من قبل :النموذج االحتمايل.1.1 ، إذ يتم Likertوالذي استند فيه على دراسات العامل  Flamholtzقدم 
لنسبة للمنظمة ويرى النموذج  املنظمة يتحرك ضمن أدوار وظيفية تسمى مراحل اخلدمة،  ن الفرد يفقياس قيمة الفرد 

وذلك خالل مدة زمنية معينة، ويف حركته يقدم الفرد خدمات للمنظمة، لذا فإن القيمة تتحدد بعدد ونوع مراحل اخلدمة 
  .اليت يشغلها وقيمة اخلدمات إىل يقدمها

العتماد  :)Jaggi& Lau(منوذج.2.1 ذا النموذج عن سابقه  اميع بدل الفرد الواحدخيتلف  ويتم فيه  ،على ا
  .قبل سن التقاعد أو الوفاة لوظائفهملتحديد حتركات األفراد ضمن املنظمة واحتمالية تركهم استخدام سلسلة ماركوف

شتقاق منوذج لقياس القيمة االقتصادية للمورد البشري،  :)Lev & Schwartz(منوذج. 3.1 ذان الباحثان  قام 
لرأس  Fisher االعتبار املفهوم االقتصادي لرأس املال البشري يف الكشوفات املالية اليت تستند إىل نظرية ألخذ بعني

ي  نه مصدر توليد الدخل، وأن قيمته  لنسبة ااملال، إذ يعرفه  لقيمة احلالية للدخل املستقبلي للخصم مبعدل معني 
ضي لتدفقات الدخل اليت وردت يف نظرية ملالك ذلك املصدر، وتتمثل الرواتب واألجور اليت حيص ل عليها الفرد بتغري ر

Fisher  وتتم رمسلة الرواتب واألجور اليت حيصل عليها الفرد حىت سن التقاعد أو الوفاة، فقيمة الفرد تشكل القيمة احلالية ،
  .للرواتب واألجور

ذا النموذج على سابقاته من النماذج كأس :)Morse( منوذج. 4.1 اس وتوسيع مشوله ملتغريات أخرى للوصول يستند 
أليت ذه :إىل قيمة لرأس املال البشري وتتمثل املتغريات اإلضافية  قياس القيمة احلالية للخدمات املستقبلية املتوقعة من 

  .نفاقها على املوارد البشريةإقياس إمجايل الكلفة املتوقع و ، اإليرادات املستقبلية هلا املوارد أو

  

  

  

                                                             

1 Flamholtz, E, Human Resources Accounting: Measuring Positional Replacement and Human Resources 

Management Spring, Volume12, Issue 1, 1973 ,PP 8-16. 

  .438مرجع سابق، ص  قراءات يف التميز اإلداري والتفوق التنظيمي،: إبداعات األعمال سعد علي العنزي، 2
 اتهافيالمستقبلإلواتبحوثالعملياتالتيتبحثفيتحليلايإحدىأد: سلسلة ماركوف اتالحاليةلبعضالمتغيراتللتنبؤباتجا اتجا عملية عشوائية حتمل  ، كما تعرف على أ

ملستقبل إنطالقا من احلاضر دون احلاجة إىل معرفة املاضي  .خاصية ماركوفية، أي التكهن 
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:املداخل الوصفية لقياس رأس املال البشري. لثاينالفرع ا
1

  

ي خصائص الوظيفة،  :الرضا الوظيفي .1 يتحدد الرضا الوظيفي وفقا للتفاعل بني خمتلف العناصر املكونة لبيئة العمل و
خصائص املنظمة، وكذلك خصائص العاملني، ويعترب رضا األفراد واحد من أكثر املقاييس الوصفية أمهية، ويتم قياس 
الرضا الوظيفي عن طريق قياس الرضا عن كل جانب من جوانب العمل،واليت ميكن تلخيصها يف ثالث جمموعات 

خصائص الوظيفة، الظروف احمليطة، سياسات املنظمة، وتوجد العديد من املقاييس اليت ميكن أن تعتمد : تتمثل يف
ات اليت تعكس درجة شعور األفراد عليها املنظمات لقياس درجة الرضا، لدى رأس ماهلا البشري كمسوح ا الجتا

لرضا عن املنظمة، ووظائفهم ومشرفيهم وزمالئهم والعديد من القضا األخرى، كما ميكن أن تعتمد املنظمة يف قياس 
ا  .الرضا الوظيفي على قياس االلتزام التنظيمي، التظلمات وشكاوي األفراد، ومعدل دوران العمل وغري

قييم األداء من خالل مقارنة نتائج األداء الفعلي خالل فرتة زمنية مع املعايري احملددة مسبقا،ويعترب يتم ت: تقييم األداء .2
م مما ينعكس على فعالية املنظمة ومن 2،تقييم األداء من العوامل املساعدة على تنمية قدرات األفراد واستثمار طاقا

مسؤولياته يف العمل و ل معرفة مقدرته على أداء واجباته نا ميكن قياس رأس املال البشري قياسا غري نقدي من خال
 .والتحقق من سلوكه وتصرفاته

إن تطبيق تقييم أداء األفراد كوظيفة حيوية إلدارة املوارد البشرية وكمدخل لقياس رأس املال البشري يتطلب نظاما 
ذه الطريقو لقياس، متكامال يعمل على توفري املعلومات الضرورية واختيار الطرق ومؤشرات واضحة ل يف قياس  ةمن مزا 

م  ن جهود ا تعطي لألفراد معىن للعدالة إلدراكهم  ا تساعد يف عملية ختطيط األفراد تثمنرأس املال البشري أ ،كما أ
ملنظمة، كما يساعد النظام املوضوعي لتقييم أداء األفراد على احرتام نظا م واحلكم على مدى سالمة االستثمار البشري 

ناك من يقيم سلوكه وتصرفاته جيعله أكثر إلتزاما بنظام وقواعد العمل املوضوعة، إن العمل وقواعده أل ن  ن شعور الفرد 
إلضافة إىل عدم وجود أوصاف وظيفية واضحة جلميع  ا ال تتالئم مع مجيع الوظائف،  ذه الطريقة أ م ما يؤخذ على  أ

  .الوظائف يف املنظمات

م يف بذل أكرب  نه قبولأيعرف االلتزام الوظيفي على : التنظيميقياس االلتزام  .3 داف املنظمة وقيمها ورغبا األفراد أل
عطاء أو جهد ممكن لصاحل املنظمة، والرغبة القوية هلؤالء األفراد يف البقاء منتسبني إليها، ويعكس االلتزام التنظيمي 

 :دائما

داف وقيم املنظمة -  .القبول الكبري أل

 .يف بذل جمهود كبري من أجل املنظمةالرغبة  -

ملنظمة -  .رغبة كبرية يف استمرار العمل 

 

                                                             
م مداخل قياسه يف ظل إقتصاد املعرفة، املؤمتر الدويل السنوي الثاين عشر لألعمال عبد الناصر موسي، عبد الصمد مسرية، رأس املال البش1 رأس املال البشري يف اقتصاد "ري وأ

 .685، ص 2013أفريل  25-23، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، "املعرفة
ر 2  .157لف، مصطفي يوسف، مرجع سابق، ص اخلدمحم طا
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ملنظمة، ذلك أن  يعترب قياس االلتزام التنظيمي من الطرق اهلامة اليت تساعد على تقدير مسامهة رأس املال البشري 
ذه درجات االلتزام التنظيمي ترتجم مدى توافق رأس املال البشري مع املنظمة وقيمتها  ا، إال أن  وإسرتاتيجيتها وممارسا

لتعقيد نظرا لصعوبة قياس االلتزام التنظيمي أو درجة االلتزام بصورة دورية، فقد يلتزم بعض األفراد يف  الطريقة تتميز 
ذا ال يعين االلتزام دائما   .نشاطات معينة دون االلتزام يف األخرى، كما يلتزم بعض األفراد أيضا يف فرتة معينة و

ىل تصرف أو سلوك يتجه حنو إتعكس الدافعية قوة داخلية حمركة تنبع من داخل الفرد وتؤدي  :قياس دافعية العمل .4
داف متثل حاجات يطمح االنسان  دف أو أ فراد لبذل ا تلك القوة اليت حترك طاقة األأي أ، ىل حتقيقهاإحتقيق 

دف أو  هود وذلك لتحقيق  ، فهي تعكس درجة الرغبة يف إجناز عمل ما، وينتج داف معينةأمستوى معني من ا
و الدوافع اليت يعيشها الفرد، وفقا لنظرية التوقع يتحدد مستوى دافعية أمستوى معني من الدافعية  من طبيعة احلوافز 

يأالفرد على أساس التفاعل بني ثالثة  : نواع من املتغريات 
1

  

 .توى أدائهادراك الفرد للعالقة بني جهوده يف العمل ومس  -

 .ادراك الفرد للعالقة بني أدائه يف العمل  والنواتج -

لنسبة للفردأأمهية  - مؤشرات قياس رأس خر توصل جمموعة من الباحثني إىل وضع آمن جانب ، و قيمة النواتج 
  :املوايل) 4-2(نلخصها يف اجلدول رقم املال البشري حيث 

 مؤشرات قياس رأس املال البشري: )4- 2(رقم اجلدول

  مؤشرات القياس  اسم الباحث والسنة    مؤشرات القياس  اسم الباحث والسنة  

1  Edivnsson 
&Molan1997 

مدة االستخدام، التكوين، 
مستوى التعليم الرمسي 

  .نفقات التكوين

5  Jacobsen 2001   املهارة، االبداع، قابلية
األداء، اخلربة، احلكمة، 

  .التعلم

2  Patrica1997  ة التكوين التعليم، دراسة مد
 نالرمسي، رضا األفراد، دورا
العمل، ساعات العمل 

  .الضائعة

6  Stankonic 2001   ،التعليم، حتويل املعرفة
داء الرواتب قابلية األ

جور، اخلربة واأل
  .واألقدمية

3  Jan,1997   األقدمية، رضا األفراد، كفاءة
األفراد، مؤشرات النمو، 

مؤشرات الكفاءة، مؤشرات 
  .االستقرار

7  Stewart,1997   ،مهارة حتويل املعرفة
  .التعلم، املعرفة

4  Hansen1999   ،املعرفة، املهارة، حتويل املعرفة
مهارات البحث والتطوير، 

ستقرار الوظيفي؟ ، تقاطع اال
  .املهارات، املهارات الفنية

8  Bonits 1998   التعلم، مهارات حتويل
  .املعرفة، رضا األفراد

  .431ص ،مرجع سابقإبداعات األعمال قراءات يف التميز اإلداري والتفوق التنظيمي، سعد على العنزي،: املصدر

                                                             
 .685ص  مداخلة ملتقى سبق ذكره،مسرية، عبد الناصر موسي، عبد الصمد  1
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نماذج اليت مت ال املقاييس الوصفية والكمية و إىلضافة مؤشرات قياس رأس املال البشر )4-2(يبني اجلدول رقم 
ال البشري وتقييمه كميا وكيفيا، حتديد خمزون املهارات كأسلوب لقياس راس امل خر يتمثل يفأ سلوبأتناوهلا سابقا يظهر 

ملنظمات املماثلةو  حيث ،من خالل مقارنة خمزون املهارات كل فرتة زمنية دورية داخل املنظمة ومقارنته مبعايري الصناعة أو 
ساسي يف ألس املال البشري، وكذلك يكمن اهلدف اأحتديد مدى كفاءة وفعالية العائد من االستثمار يف ر من  ميكن

1،ة املهاراتحتديد فجو 
ذا ما سنوضحه     .كثر يف النقطة املواليةأو

حيث يتمثل فيملخص املهارات ومستوى التعليم : س املال البشريأخمزون املهارات كإحدى اليات قياس ر  .5
ا  خرى حسب حجم املنظمة ومدى أىل إخيتلف من منظمة و وخمزون املهارات  احلاليون، األفرادواخلربات اليت يتمتع 

ا وحجم وطبيعة العمل داخل املنظمةتعقد أوب   .ساطة العمليات اليت تقوم 

ت  احلاسوبختتلف طريقة إعداد قائمة خمزون املهارات، فبعض املنظمات تستخدم برامج  زة الدخال بيا جا
ذه الربامج بتصنيف العمالة املوجودة رات، اخلربات، أو حسب املهاو التخصصات  حسب العمالة املوجودة لديها، وتقوم 

ت للموارد البشرية عداد قاعدة بيا ذه العومل املتجمعة وبعض املنظمات تقوم  .أو وفقا لكل 
2

  

توجد العديد من منادج قياس راس املال البشري من منظور خمزون املهارات واليت تسهل على املنظمة حتديد 
نوعية التكوين واالستثمار االنسب لرأس املال االحتياجات من املهارات واملعارف واخلربات الالزمة واملطلوبة وحتديد 

اما خللق القيمة واستمرارية املنظمات ودميومتهاالبشري   .، والذي يعترب مصدرا 

  رأس املال البشري وخلق القيمة:املطلب الرابع

م رؤوس األموال،  إىل أن لرأس املال  (Hooi Lai Wan, 2007)حيث أشار يعترب رأس املال البشري من أ
3،مصدر امليزة التنافسية للمنظماتعتباره يمة كبرية،ق ريالبش

ا  حيث  إن القيمة املميزة لرأس املال البشري تعرف 
ملوارد البشرية ناك 4،جمموعة املهارات واملعارف واخلربات املتعلقة  فهو السبيل إىل إجياد منظمة راحبة يف ظل املنافسة و

دة كثافة امل اعرفة عالقة إرتباطية بني ز دة حدة املنافسة واحتدامها يف ظل االقتصاد املعريف ومنو لذلك جيب على  ،وز
:املنظمات املعاصرة احلرص على

5
  

الت العلمية، -   حتديد املعارف واملهارات والقدرات واخلربات واملؤ

ا على اإلبداع واالبتكار، -  ب القوى العاملة وقدر  حسن استغالل موا

ب عالية األداء وتنمية استقطاب وانتقاء -    .واحملافظة على املوا

التعليم واخلربة واملهارة وجودة اإلدارة  اليت تضمالعديد من الدراسات التجريبية خصائص رأس املال البشري وصفت 
ثري إجيايب على األداء املنظمي، فاألفراد الذين ميتلكون املعرفة، املهارات، واخلربة يسامهون برأس املال  اليت تكون هلا 

خللق القيمة للمنظمات، فبناء رأس املال البشري وإعادة احلصول على املوجودات غري امللموسة تصبح من وذلك البشري 
                                                             

 .38أمل مصفى عصفور، مرجع سابق، ص  1
 .47 -46، ص ص نفس املرجع2

3Hooi Lai Wan, Human capital development policies: enhancing employees' satisfaction, Journal of European 
Industrial Training, Volume 31, Issue 4, 2007, P299. 
4 Nathalie Balthazar & al, La Gestion Du Capital Humain: Un Avantage Compétitif Durable, séminaire 
international Maîtrise en gestion de la formation, Canada, Septembre 2009, P 5. 

 .235، ص 2012، مصر، حامت بن صالح أبو اجلدائل، رأس املال البشري، مركز اخلربات املهنية لإلدارة مبيك5
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1،املواضيع املهمة للمنظمات احلديثة
نه يتمكن األفراد من خلق القيمة بثالث أإىل  )Cascio, 2006, 4(أشار حيث  

ي :طرق 
2

  

دة العائد .1 وذلك من  ،(Competency Model)األداء املتوقع يف ضوء منوذج املقدرة مبعىن تعزيز العائد أو : ز
ختيار بناءا على مهارات حمددة، والتكوين على مهارات اال أن يتم خالل اختيار املنظمات ملهارات حمددة أي

 .حمددة

 من املمكن أن خترج تقليل التقلب أو التذبذب يف األداء، وعن طريق تقليل أو إزالة العوامل اليت: تقليل املخاطرة  .2
األداء من اخلط املرسوم له، وتستعمل املنظمات طرائق اختيار حمددة لغربلة السلوكيات غري املنتجة وانتزاعها، كما 

 .تنظم برامج ملساعدة العاملني الذين يواجهون مشكالت معينة

دة السيولة .3 نقل وحتويل لوفري برامج التكوين املتطلبات املتغرية لألعمال عن طريق ت معحتسني مرونة التكيف : ز
، ومن خالل )سلوكيات املواطنة التنظيمية(اخلاصة مبهمة حمددة املهارات، واالختيار على أساس املهارات العامة غري
م على التكيف والتعلم  .اختيار األفراد استنادا إىل قدر

  سلسلة القيمة لرأس املال البشري: )11-2(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

 

 

Source: Michel Fourmy, Ressources Humaines stratégie et création de valeur vers économie 
du capital humain, Maxima, Paris, 2012, P86. 

اجل توضيح تنمية وتطوير قيمة  منMichal Porter  سلسلة القيمة املقرتحة من قبل) 10-2( رقم الشكل يبني
ذه املقاربة تبنياملنتجات واخلدمات، حي  ،من خالل إدارة رأس املال البشري يف املنظمات خلق القيمة كيف يتم  ث أن 

لشكل األفقي،  لشكل العمودي يف حني متثل األنشطة الرئيسة  ارة املعرفة من تعترب إدو حيث تبني النشاطات الداعمة 
  .لرأس املال البشري مبا ميكن من حتقيق القيمةاألنشطة الداعمة 

                                                             
1 Tzu-Shian, Han & al, Developing Human Capital indicators: a three - way approach, International Journal of 
Learning and  Intellectual Capital, Volume 5, Issue 3&4, 2008, PP 387-403. 

 .433إلداري والتفوق التنظيمي، مرجع سابق، ص مال قراءات يف التميز اعسعد على العنزي، إبداعات األ 2
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  ية رأس املال البشري يف خلق القيمة أمه .4

عتباره مصدر اإلبداع والتجديد واالبتكار وتطوير األفكار  ميثل رأس املال البشري سالح اسرتاتيجي تنافسي 
واملنتجات، هلذا تسعى املنظمات إىل جذبه واستقطابه واحملافظة عليه لالستفادة من خرباته ومهاراته وقدراته، من خالل 

ذا من خالل االستثمار  ا من املكتسبة  والكفاءات املعارف واملهاراتيف املعارف واملهارات لتحقيق القيمة، و وغري
ا الصفات .ألفكارا السلع أو اخلدمات أو إلنتاج جمموعات وتستخدم أفراد أو اليت جيسد

1
 

ات خمتلفإن   أكثر حنو متزايد وجه علىتي اقتصاد كما،  يف األعمال رأس املال البشري مهية اليت تدفع االجتا

األصول  بدال من غري املادي النمو االقتصادي يعود إىل رأس املال من أكثر أمهية اجلانب أن وتبني البحوث لكثافة املعرفة،
.الثابتة

2
  

عتباره القيمة االقتصادية تظهر أمهية رأس املال ال 3،األفرادقدرات و للمعارف واخلربات واملهارات بشري 
 أنحيث  

و قيمة مجاعية للقوى العاملة حيث ر  أس املال البشري الذي تعرتف به املنظمات كقيمة إسرتاتيجية لألصول البشرية، 
القيمة اجلماعية للقدرات واملعرفة  ويعترب ما جيلبه الفرد ويسهم يف جناح املنظمة، بل العامل يف املنظمة أنه ليس يعترب

.وى العاملةواملهارات والتجارب احلياتية وحتفيز الق
4

  

:وميكن تقسيم رأس املال البشري يف املنظمة اإلقتصادية حسب القيمة اليت يضيفها كما يلي
5

 

در وينتج قيمة مضافة ضئيلة ويتمثل يف اخلربات النادرة ولكنها تعمل بتكنولوجيا بدائية إن مل تكن تعتمد  -  عنصر بشري 
ملقارنة مع تعاظم قيمة الوقت والتكنولوجيا حالياعلى مهارات يدوية، ولذلك تعترب القيمة اليت ينتجها    .ضئيلة 

و أفضل العناصر داخل املنظمة -  در ويصعب إحالله وينتج قيمة مضافة عالية و والذي جيب احملافظة  ،عنصر بشري 
در يف سوق العمل و  نبغي التفريط فيه ويعد املصدر الرئيسي لتنافسية املنظمة كاملربجمني احملرتفني وال ي ،عليه وتنميته و

  .وجيب احلفاظ عليه من أية إغراءات من املنظمات املنافسة

لرغم من ذلك ينبغي احلفاظ   -  عنصر بشري ينتج قيمة مضافة عالية ولكن ميكن إحالله ألنه متوفر يف سوق العمل، و
  .عليه نظرا للتكلفة اليت أنفقت على تكوينه طوال فرتة عمله وتكيفه يف املنظمة

ذه احلالة استبداله عنصر بشر  -  ي ينتج قيمة مضافة منخفضة ويسهل إحالله أي يتوافر يف سوق العمل، ويفضل يف 
  .بتكنولوجيا جديدة تنتج قيمة مضافة أعلى

 :إذن فاملنظمة تقيم وجود العنصر البشري من خالل عنصرين مها

 .القيمة املضافة -

                                                             
1Creelman Lambert & McBassi & Co, The importance of human capital, The smarter annual report: How 
companies are integrating financial and human capital reporting, 2014, P7. 
2  Alan McGill, Partner, PwC, forward to Pensions and Lifetime Savings Association (formerly National 
Association of Pension Funds Ltd) report, Where is the workforce in corporate reporting? PLSA (formerly 
NAPF), June 2015, P9. 
3Daft  Richard, Organisation Theory and Design, 8 th Edition, NEW MARSKE, REDCA, , Published by SWC, 
United Kingdom, 2004, P430. 
4 Wan Norhayate& al,Op cit, P 3341. 

يم، إدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 5   .17، ص 2009دمحمدمحم إبرا
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در وحيق - ق قيمة مضافة عالية كلما تعاظمت املزا التنافسية الندرة يف السوق، حيث كلما كان العنصر البشري 
ذا م دة يف ظل العوملة، حيث تظهر أمهية تبين اسرتاتيجيات للتعامل مع املورد البشري و ا للمنظمة واحتلت الر

    :األيت )5-2( يبينه اجلدول رقم

  إسرتاتيجيات التعامل مع املوارد البشرية): 5- 2(اجلدول رقم 

  التصرف املناسب له  رينوع املورد البش

إدخال مكون معلومايت يف العمل ليكون أكثر منفعة   يصعب إستبداله، منخفض القيمة املضافة
دة القيمة املضافة   .للعمالء، ومن مث ز

ميكنة العمل وإحالل تقنية احلاسبات واملعلومات   يسهل استبداله، منخفض القيمة املضافة
  .واالتصاالت حمل املورد البشري

ذا املورد واستثماره إىل حد أقصى  صعب استبداله، مرتفع القيمة املضافةي   .الرتكيز على 

إلسناد إىل الغري  يسهل استبداله، مرتفع القيمة املضافة ذه األعمال    .التخلص من 

  .91، ص مرجع سابقعبد هللا حسن مسلم، : املصدر

تبداله والذي ينتج قيمة مضافة مرتفعة يعرب عن رأس إىل أن رأس املال البشري الذي يصعب اس نتوصل مما سبق 
ملهارة واخلربة والكفاءة، وينتجون السلع واخلدمات اليت يرغبها  م األفراد الذين يتمتعون  مال املنظمة احلقيقي، أي أ

ئن ويقبلون عليها، وعليه   .حدالستثمار فيه إىل أقصى على  إدارة املوارد البشرية  تظهر أمهية تركيزالز
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  تنمية رأس املال البشري يف ظل إقتصاد املعرفة: املبحث الثالث

قتصاد املعرفة  ، Knowledge Economyلقد نتج عن التداخل بني ثوريت املعلومات واالتصال ما يعرف اليوم 
و االقتصاد الذي تكون املعرفة فيه احملرك األساسي للحركة االقتصادية وليس رأس املال كما كان يف املاضي، فاقتصاد   و

تمام بقدرات األفراد على استثمار تلك  املعرفة يقوم على تراكم املعرفة وليس على تراكم رأس املال، حيث تظهر أمهية اال
ذا لن يتم  ،املعلومات يف مزيد من إنتاج املعرفة وتوظيفها يف اإلنتاج والنمو االقتصادي من خالل إسرتاتيجية تنموية  إالو

  .رأس املال البشري تعتمد الوسائل واألساليب العلمية والفنية احلديثةل

  مفهوم وأمهية تنمية رأس املال البشري : األول املطلب

م رأس مال  س املال البشريأيعترب ر  م جماالت الصراع العاملي، حيث يعترب رأس املال البشري من أ من أ
م عناصر رأس املال الفكري و مبدى ، حياملنظمات واحد أ ا مر ث أصبح منو املنظمات وجناحها، بل حىت بقاؤ

ا لتنمية رأس ماهلا البشري   .استعداد

  ،التنمية، وتنمية رأس املال البشري ميكن من خالله تناول مفهوم: مفهوم تنمية رأس املال البشري. أوال

  مفهوم التنمية.1

املفهومني مبعىن واحد  اوم النمو والتنمية واستخدمو مل يفرق االقتصاديني خالل اخلمسينيات والستينيات بني مفه
ما مرتادفان و  اإال أن اغلب االقتصاديني حاليا فرقو  ،على أ عملية "بني املفهومني حيث يشري اصطالحا أن النمو 

دة الثابتة أو املستمرة، واليت حتدث يف جانب معني من اجلوانب دة سريعة عبارة عن حتقيق ز"، أما التنمية فهي "الز
1،"وتراكمية ودائمة عرب فرتة من الزمن

حيتاج إىل ة من احلياة األفضل جلميع الشعوب ن توفري عمل منتج ونوعيأيف حني  
ذه الرؤ ف دة اإلنتاج بل إمنو كبري يف اإلنتاجية والدخل وتطوير للمقدرة البشرية، وحسب  دف التنمية ليس جمرد ز ن 

ي عملية  متكني األفراد من توسيع نطاق كذا تصبح التنمية  م، و تطوير القدرات وليست عملية تعظيم املنفعة أو لخيارا
ملستوى الثقايف واالجتماعي واالقتصادي ية االقتصادية فقط بل االرتفاع  .الرفا

2
  

ا دة عملية املعرفة، واملهارات، والقدرات للقوى العاملة للعمل": عرفت التنمية على أ االت اليت يتم مجيع ا يف ز
م اإلنتاجية ألقصى حد ممكن ا يف ضوء اختبارات خمتلفة بغية رفع مستوى كفاءا مال أعمنو "وتشري التنمية إىل3،"انتقاؤ

ا4قدرة الشخص، من خالل التعلم الواعي أو الالوعي، شمل تنمية تفكري تتغيري إىل األحسن، و ال وتعرف التنمية على أ
حية أخرى  ،ضمن التغري يف املعارف املكتسبة من طرف األفراد أو إكتساب معارف جديدةاألفراد، أي أن التغيري ي ومن 

.وتنميتها إىل األحسنالسلوكات،  التغيري يف الفعل مبعىن التغيري يف
5

  

                                                             
اب حسن عشماوي، دور تقييم األداء يف تنمية املوارد البشرية، الشرك 1 رة، دمحم عبد الو   . 16، ص 2014ة العريبة املتحدة للتسويق والتوريدات، القا
2
  . 19، ص2007، خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية املستدامة يف ظل العوملة املعاصرة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية 

ي، دمحم الساسي الشايب، التدريب كأحد املقومات األساسية لتنمية القدرا3 ، امللتقى الدويل التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد )نظرة سيكولوجية( ت البشرية منصور بن زا
 .3، ص 2004مارس  10- 09املعرفة والكفاءات البشرية، جامعة ورقلة، اجلزائر، 

4Hooi Lai Wan, op cit, P298. 
 .175فريوز شني، مرجع سابق، ص 5
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تشري إىل األنشطة اليت تؤدي إىل اكتساب معارف أو مهارات جديدة التنمية «أن  (Sheri-lynne, 2007)أكد  
اما لتعزيز قدرات رأس املال البشري،فإن التنمية تكتسب حتمية وإسرتاتيجية تعترب الت نمو، حيثألغراض ال نمية مدخال 

 »لمنظمات يف بيئة األعمال احلاليةلمتزايدة األمهية 
لتايل ،1 دف إحداث تغريات يف  ا نعرف التنمية و نشاط خمطط 

م، حيث لتأثريخالل االفرد أو اجلماعة أو املنظمة، من  م وسلوكيا ا م واجتا م وخربا حتتاج  يف معارفهم ومهارا
  .وكذلك جناح املنظمة األفرادتنمية املستمرة لألفراد من أجل احلفاظ على الاملنظمات إىل االستثمار يف 

  تنمية رأس املال البشري .2

للتفوق يف  الفردى أداء خطة عمل لتعزيز مستو  «يتنمية رأس املال البشري أن  (Bohlander, 2007)يعرف 
ي  نأ (Oleary & al, 2002, 325)ى وير  ،2ة» ات اجلديدةللمسؤوليالوظيفة احلالية أو االستعداد  املنظمات الناجحة 

ا يف ختطيط وتنمية رأس املال البشري، ستقطاب ومساندة العنصر حيث 3اليت تعظم استثمارا تتعلق تنمية رأس املال 
ستخدام عديد من الوسائل اليت تتضمن التعليم والتكوين وإعطاء النصح واإلرشاد  ،البشري واالستثمار فيه وذلك 

4،والتطوير التنظيمي إلدارة املوارد البشرية والتكوين امليداين واإلشراف املباشر والتكوين على رأس العمل،
كما تعرف على  

دة مستوى معرفة ومهارات وقدرات املوارد البشرية للعمأ" ا واختا ز ت، حيث يتم انتقاؤ ا يل بكفاءة يف مجيع املستو ار
."قصى حد ممكنأإلىبعناية من خالل إجراء االختبارات املختلفة عليها بغية رفع مستوى كفاءة االنتاجية 

5
  

ا ت Denisi & Griffinيعرف كما  ا االدارة العليا لرفع أ"نمية املوارد البشرية  داء عملية منظمة وشاملة تقوم 
عملية استثمارمنظم يف تعليم "ا  Bartton، وعرفها "وم السلوكيةلاالبتكار املعتمد على تقنيات الع عرباملوارد البشرية، 

."الناس أفعال قوية  متكنهم من حتقيق اهلدف
6

  

ينبغي أن عبارة عن عملية ديناميكية وفعالة مستمرة يف املنظمة، حيث ال ":اتعرف تنمية رأس املال البشري 
ا يضمن استمرار املنظمة ككل، وتتكامل كل عملية  ا ليست عملية مؤقتة ودورية واستمرار تتوقف عند أجل حمدد أي أ
لضرورة كفاءة األداء التنظيمي  ذا األخري يعكس  م يف تنمية رأس املال البشري ألن كفاءة  مع األخرى لتسا

7،"للمنظمة
ا العملية اليت تتعلق "نمية رأس املال البشري على ت  Schultzووصف اخلبري االقتصادي   لتكوين والتعليم، أ

ت املعرفة واملهارات والقدرات والقيم واألصول االجتماعية للفرد  دة مستو ا أن واليت واملبادرات املهنية األخرى لز من شأ
.أدائه، وحتسني تؤدي إىل رضا الفرد

8
  

  

                                                             
1Sheri-Lynne, Leskiw and Parbudyal Singh, Leadership development: learning from best practices, Leadership 
and Organization Development Journal,Volume 28, Issue5, 2007. 
2Bohlander, G. Snell, S, Managing Human Resources, 14th edition. Mason, Ohio: Thomson, Southwestern, 
United States,2007. 
3 Brian S O’Leary & al,Selecting the best and brightest: Leveraging human capital, Human Resource 
Management, Volume 41, Issue3, 2002,P325 

  .57، ص 2008يدانية يف قرية مصرية، املؤمتر العلمي الدويل الثالث للبيئة، جامعة جنوب الوادي، مصر، مهدي دمحم القصاص، بيئة استثمار رأس املال البشري دراسة م4
  .136، ص 2008 ،فيصل حسونة، إدارة املوارد البشرية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان 5
  .176فريوز شني، مرجع سابق، ص 6
رة، على غريب وآخرون، تنمية املوارد البشرية، دار الف 7   .17، ص 2007جر للنشر والتوزيع، القا

8 Marimuthu, M & al, Article cité, PP 265-272. 
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ا  تنمية رأس املال البشري كما عرفت دة معارف ومهارات وقدرات وكفاءات املوارد البشرية اليت "على أ عملية ز
ا املنظمة 1،"تتمتع 

رز، ولفرتة عشرة أعوام ازرع ذا كنت ختطط لفرتة عام ازرع األإ" تقول احلكمة الصينية انه حيث 
مفهوم االستثمار يف تنمية  نأ )Rothwell & Kazanas, 1989(وكما الحظ 2،"الناس علماألشجار، ولفرتة مئة عام 

ذوي املعرفة واملهارات اجلديدة املطلوبة منهم لتلبية متطلبات العمل، حيث تندرج تنمية رأس  األفرادجتهيز "يعين  األفراد
."املال البشري حتت مظلة تنمية املوارد البشرية

3
  

لتكوين والتعليم واملباد ت يشري رأس املال البشري إىل العمليات املتعلقة  دة مستو رات املهنية األخرى من أجل ز
أداء على أدائه و  ذا ما ينعكسو ، ية للفرد مما يؤدي إىل رضا الفرداملعرفة واملهارات والقدرات والقيم واألصول االجتماع

4،املنظمة
لتايل تتعلق تنمية رأس املال البشري   اوب الوظيفي، من حيث التعلم والتكوين والتن األفراددعم واالستثمار يف بو

5وتوسيع الوظائف وأية سياسات التخطيط اإلمنائي األخرى،
لدور الذي يلعبه   إذ يتعلق مفهوم تنمية رأس املال البشري 

و احلال يف رأس املال العيين الذي يستخدم يف  دة اإلنتاج من السلع واخلدمات األخرى كما  رأس املال البشري يف ز
6.تإنتاج غريه من السلع واخلدما

  

من بني الوسائل واإلسرتاتيجيات والطرق اليت تستعملها املنظمات قصد التكيف  تعد تنمية رأس املال البشري
تمام األول «ن أ Peter Druckerيؤكد و والتطوير،  و الذي جيب أن حيتل اال تسيري األفراد وليس تسيري األشياء 

7، »والرئيسي لإلدارة التنفيذية
و اإلنسانأن أي منظأشار إلىكما      .مة من أي نوع هلا مورد واحد حقيقي 

ملنظمات ميكن قياسها من خالل التعليم والتكوين والتعلم، أ رجع بعض الباحثني إىل أن تنمية رأس املال البشري 
لوكال حيث أنه مت  ن خالل املشاركة يف خمتلف أنشطة التعلم اليت من خالهلام Proxyة قياس تنمية رأس املال البشري 

واليت  ،)التكوين أثناء العمل، والتفاعل مع الزمالء، والتعليم الرمسي، والتعلم يف العمل وما إىل ذلك(ميكن تعلم املهارات 
.كمقياس لتكوين رأس املال البشريتعترب  

8
  

ــا والــيت مــن أمههــا تزا يــده إن تركيــز املنظمــة علــى تنميــة رأس املــال البشــري يرجــع أساســا إىل اخلصــائص الــيت يتميــز 
فاملعرفــة واخلــربة تنتقــل بــني (ســتخدام وطــول دورة حياتــه مقارنــة بــدورة حيــاة املنــتج أو العمليــة أو التكنولوجيــا يف املنظمــة 

ــذه املعرفــةأاألفــراد ممــا يــوفر فــرص أفضــل مــن  ــذا مــا جيعــل رأس املــال البشــري الشــكل األرقــى لــرأس مــال )جــل جتديــد   ،

                                                             
رك، تنمية املوارد البشرية يف ظل اقتصاد املعرفة كأداة لتحقيق رأس املال الفكري يف اجلزائر  1 م قسم العلو  ،الواقع واملأمول، األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية -نعيمة 

  .36، ص 2014، جامعة الشلف، اجلزائر، جوان 12اإلقتصادية والقانونية، العدد 
، ، منشورات جامعة دمشق،))األفراد((الفارس سليمان خليل وآخرون، إدارة املوارد البشرية2   .187، ص2003 سور

3Nadler, L , Nadler, Z, Developing Human Resources CA: Jossey – Bass Press,Journal of organizational 
Behavior, Volume 14, Issue 2, San Francisco London, 1989. 
4Steve Ukenna and al, Effect of investment in human capital development on organisational performance: 
Empirical examination of the perception of small business owners in Nigeria, European Journal of Economics, 
Finance and Administrative Sciences, Issue 26, 2010, P95. 
5Idem. 

لد 12دراسة تقيمية  حلالة اجلزائر، جملة اإلقتصاد اجلديد، العدد  -مسعداوي يوسف، دور اإلستثمار يف التعليم يف تنمية رأس املال البشري6   .243، ص 2015، اجلزائر، 01، ا
7Peter Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practices,Truman Talley Books  E.P. Dutton, New York, 
USA, 1974, P 41. 
8 Giovanni Russo, Job Complexity and Skill Developments in the workplace,the European Centre for the 
Development of Vocational Education and Training (Cedefop), 2016, P P 5 -6. 
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ـو األكثـر حيويـة وقـدرة علـ املنظمـة ديـدا للمنظمـة يف إى جتديـد نفسـه وتوليـد قيمتـه املتجـددة، و و ـي األكثـر  ن خماطرتـه 
عـارف واملهـارات، وقـدرات امل تنمـوإىل أن بتنميـة رأس املـال البشـري وعليه خنلـص 1،حالة النقص أو التسرب أو عدم الوالء

م وسلوكهم،  من خاللاألفراد  ا نا تظهر أمهية احملثري االجيايب يف اجتا تمام  همافظة عليو   .مواال

  أمهية تنمية رأس املال البشري. نيا

ا إحل م القضا وأكثر ا العملية الضروريةإن تنمية رأس املال البشري أضحت من أ عتبار ، لتحريك وصقل احا 
ي وسيلة تعليمية متد وصياغة وتنمية القدارت والكفاءات البشرية يف جوانبها العلمية أو العملية والفنية والسلوكية، فه

ياإلنسان مبعارف أو معلومات أو مبادئ أو فلسفات تزيد من طاقاته على العمل واإلنتاج    أيضا وسيلة تكوينية و

لطرق العلمية  ي أيضا وسيلة فنية متنحه خربات  األداء األمثل في املتطورة واملسالك املتبنيةواألساليب العلمية تزوده  و
ا وسيلة سلوكية تعيد النظر يف مسلكه  قدراتهية تعيد صقل إضافية ومهارات ذات العقلية ومهارته اليدوية، إضافة إىل كو
2.يالوظيفي واالجتماع

  

ا املعهد الكندي للمحاسبني القانونيني   The Candian Institute Of (CICA)(أوضحت الدراسة اليت أجرا

Charetered Accouting( ن املعرفة واملعلومات أكندية، ومنظمة   منظمة300، أن مدراء أكثر من مريكية يعتقدون 
ي العامل الرئيس للنجاح يف الوقت احلاضر، 3اليت متلكها العناصر البشرية 

كما أشار رئيس معهد احملاسبني القانونيني يف   
 Companies that ignore human capital will go the way of: "اجنلرتا وويلز لرأس املال البشري بقوله

dinosaurs"،4 يف تنمية رأس املال البشري ستثماراالوعليه تظهر أمهية.  

  تنمية رأس املال البشري أساليب :  الثاين املطلب

عتباره مصدر اإلبداع والتجديد واالبتكار، حيث يعترب   ميثل رأس املال البشري السالح االسرتاتيجي التنافسي 
ام لتعزيز القدرات اإلنتاجية  والتنافسية، هلذا تسعى املنظمات إىل جذبه واستقطابه واحملافظة عليه وتكوينه كمدخل 

  .وحتفيزه لالستفادة من خرباته ومهاراته وقدراته املعرفية

  األساليب والعمليات املباشرة  لتنمية رأس املال البشري. الفرع األول

تمام بتحديدلتسعى املنظمة  نا يظهر اال ما إذا كانت املعرفة اليت ميتلكها األفراد مت  بناء رأس املال البشري، و
تم املوارد البشرية بوضع املعرفة اليت  ا داخل املنظمة لتطوير العمليات واألداء، كما جيب احلرص على أن  تشاركها ونشر

تم م اجلوانب اليت جيب أن  املنظمة  اكتسبتها موضع التطبيق بشكل الذي يدر عائدا وخيلق قيمة مضافة، حيث تتمثل أ
5:يف ا لتنمية رأس ماهلا البشري

  

                                                             
  .142 - 141، ص ص 2010جنم عبود جنم، إدارة الالملموسات إدارة مااليقاس، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  1
، 2010، جامعة بسكرة، اجلزائر، 44والتعليم فيه، جملة العلوم اإلنسانية، العدد فر أيوب دمحم،  امحد علي، االمهية التنموية لرأس املال البشري يف الوطن العريب ودور الرتبية و 2

 .6ص
3 Dzinkowski, R., The measurement and management of Intellectual Capital: an introduction, Management 
Accounting (UK), Volume 78, Issue 2, February 2000, P 32. 
4 Beattie, V. & Smith, S , Human capital, value creation and disclosure, Journal of Human Resource Costing & 
Accounting, Volume 14, Issue 4, 2010, P 263. 

ر اخللف، مصطفى يوسف، إدارة املنظمات املتعلمة 5 ئق، اجلزائر، )الذكية( دمحم طا  .243ص ، 2017، ألفا للو
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 ب البشرية أي أن تكون املنظمة ذات نظام فعال يف عملية االختيار، االختبار واستخدام : استقطاب أفضل املوا
 ،العاملني اجلدد وتوفري أسس التعلم ونقل اخلربة بني األجيال املتعاقبة من العاملني

 م على االنضمام لربامج التكوين وتشارك وذلك يتم م: رأس املال البشري إغناء ن خالل تشجيع األفراد وحتفيز
ا وتوزيعها داخل املنظمة  ،املعرفة واكتسا

 تشجيع اإلبداع واألفكار و ويتم ذلك بتوفري نظم وأساليب اإلدارة القائمة على الثقة  :احملافظة على األفراد املتميزين
 ،اجلديدة

 اية اليوم تتميز املنظم :إجياد بيئة التعلم ن رأس ماهلا يف عقول األفراد الذين يغادرون املنظمة يف  ات املعرفية 
ولذلك البد من إجياد أسس لتقوية وترسيخ قواعد الوالء  ،والذين ميكن أن تستقطبهم منظمات منافسة أخرى

  .املنظمي

 تعزيز القدرات التنافسية واإلنتاجية تعترب تنميته عامال مهما يف عتبار رأس املال البشري ثروة املنظمات املعاصرة
رة يف تنمية املعارف جمموع األنشطة اليت تصب مباشمتثل األنشطة والعمليات املباشرة فإن  وكذا النمو االقتصادي،

ستقطابه وتوظيفه واحملافظة عليه، وكذا تكوينه وتعليمه وحتفيزه، وسنوضح تظهر أمهية  وعليه، واملهارات تمام  م  اال أ
 .تنمية رأس املال البشري يف النقاط املواليةاليب أس

  استقطاب رأس املال البشري. أوال

يعترب ساسية للمنظمات ومصدر حتقيق القيمة وامليزة التنافسية، حيث يعترب رأس املال البشري الدعامة األ
ألنشطة املتعلقة جبذب  م مثل استقطاب  األفراداالستقطاب العنصر الذي يهتم  املوارد البشرية املتميزة، واحلرص واختيار

ومراعاة اختيار األفراد من فئات عمرية خمتلفة من  ،على اختيار العاملني ذوي اخلربات املتنوعة وإدراك القدرات املتنوعة
ا يف أعماهلم  الشباب والكبار للحصول على جمموعة متنوعة من املعارف والطاقات واحلماس واإلبداع والصفات واستثمار

لنفع على املنظمة،بشك و1ل يعود  نشاط يعمل على التقاء العرض والطلب على  «ومن منظور آخر فإن االستقطاب 
. »العمالة، أي من لديهم وظائف شاغرة ومن يبحثون عن وظائف

2
 

 1997(حيث وصف تسعى املنظمات إىل البحث عن العقول البشرية أو البحث عن اليد العاملة بدل اليد العاملة،

Sveiby,( لنسبة لإلدارة ا قرارات استثمار مهمة جدا  و قدرة 3،الفلسفة اجلديدة الستقطاب املوارد البشرية بكو و
الستقطاب إيل  اا للعمل ذاملنظمة على البحث عن اخلربات املتقدمة واملهارات النادرة وج تمام  ويرجع سبب اال

ا عامل تكلفة إىل عامل جناح، وعليه تتمثل البيئة التنافسية الشديدة، وتغري النظرة إىل امل ورد البشري من كو
:االسرتاتيجيات املالئمة آللية االستقطاب فيمايلي

4
  

                                                             
، امللتقى الدويل  العلمي السنوي  "دراسة ميدانية" داوي، فاطمة موسى عمران، أثر القيادة التحويلية على استثمار رأس املال البشري يف قطاع االتصاالت األردنية عبد العزيز بدر الن1

 .844، ص 2013فريل أ 25 -23ردنية، األردن، الثاين عشر لألعمال رأس املال البشري يف اقتصاد املعرفة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األ
شرون وموزعون، عمان 2  .120، ص 2011 ،سامح عبد املطلب عامر، إسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية،دار الفكر 
 .299، ص مرجع سابقمؤيد نعمة الساعدي،  3
 .267- 264، مرجع سابق، ص ص سعد علي العنزي، امحد علي صاحل، إدارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال 4
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 جيب على إدارة املوارد البشرية أن تتابع عملية جلب العقول النادرة، بغرض : شراء العقول من سوق العمل
ا كمهارات، وخربات متقدمة تستفيد منها املنظمة  ا املعريف، مما ينعكس على استقطا دة رصيد بشكل كبري يف ز

ستمرار دة عمليات االبتكار واإلبداع    .ز

  لية تتضمن مكونني أساسيني مها الكفاءةإن : املهاراتشجرة املكون املعريف واملكون السلوكي، ويتضمن : أو األ
يم النظرية واملعلومات واملهارات واخلربات امل تصلة بكفاءة الفرد، أما املكون السلوكي فيتضمن املكون املعريف املفا

دية عمله، جمموع ما فهي أحد تقنيات  الكفاءاتوالذي ميكن مالحظته وتقييمه، أما شجرة  يقوم به الفرد أثناء 
إدارة املوارد البشرية االلكرتونية املتمثلة يف خمطط يوضح املهارات واخلربات واملعارف املطلوبة للمنظمة فضال عن 

م الذاتية من  تسهل استخدام الكفاءات جل حتديد املزيج الصحيح من األفراد املطلوبني، وإسرتاتيجية شجرة أسري
.عن طريق شبكة احلواسيب ،لرأس املال الفكري) استقطاب االلكرتوين(أسواق املوارد البشرية 

1
 

 ذه اإلسرتاتي :مراجعة منظمات املعرفة والتعلم د،  (نظمات التعليمية جية على أن املتركز رؤية  مدارس، معا
لتعيني خارج املنظمة مث ) كليات، جامعات م، بدال من االكتفاء  ب واستقطا تعد مصدر مهم الكتشاف املوا

 .خضوعهم لفرتة تكوينية

و تبين من متطلبات جناح املنظمات يف ظل اقتصاد  قائمة على فكرة التنافس من إسرتاتيجية استقطاب املعرفة 
ا، حيث تعترب قرارات استثمار مهمة إلدارة املوارد البشرية، خالل  ذه األخرية جذب خربات املعرفة وإدار واليت على 

أفراد لديهم القدرة على تعزيز معرفتهم اخلاصة ومعرفة اآلخرين يف املنظمة ومشاركتهم فيها، حيث يشري جنم و ومهارات، 
من خالل البحث عن اخلربات املتقدمة، جذب املهارات التقنية العالية،  على رأس املال البشرياإلنفاق  إىل أمهيةعبود 

حجم : توجد عوامل مؤثرة يف جهود االستقطاب تتمثل يفو 2توفر نظام معلومات يسهل مهمة االستقطاب،حيث 
محد أحيث يعترب االستقطاب 3،املنظمة، طبيعة نشاط املنظمة، سوق العمل وبيئة العمل ات، عوامل جناح املنظم أ

ملنظمة عتباره   .اخلطوة األوىل لبناء رأس املال البشري 

  رأس املال البشريالتكوين والتعليم وتعلم .نيا

ت رأس املال البشري، إال أنه يشري كل من  ,BartelK 1995) اختلف الباحثون يف حتديد مكو

Vandenberghe 1999, Becker 1993)  ال البشري البد هلا من تبين عمليات جل تنمية رأس املأأنه على املنظمة من
عماهلا، وبذلك تكون عمليات االستثمار يف التعليم والتكوين عمليات Trainingوالتكوين Learningالتعليم اليت ترتبط 

4ذات جدوى اقتصادية،
لتكوين والتعليم  ),1975Schultz(أشارحيث   إىل أن تنمية رأس املال البشري عملية تتعلق 

ت املعرفة واملهارات والقدرات والقيم واألصول االجتماعية للفرد الذي من شأنه أن  واملبادرات دة مستو املهنية األخرى لز
  .أدائه، و أداء املنظمةمما ينعكس على  يؤدي إىل رضا الفرد 

                                                             
ر اخللف، مصطفى يوسف، مرجع سابق، ص 1  .260دمحم طا
 .145إدارة ما ال يقاس، مرجع سابق، ص : جنم عبود جنم، إدارة الالملموسات 2
 .122- 121سامح عبد املطلب عامر، مرجع سابق،  ص ص  3
املؤمتر الدويل السنوي الثاين  لبشري وانعكاساته يف املزيج التسويقي السياحي دراسة حالة يف فندق نينوي الدويل،عالء عبد السالم احلمداين، وآخرون، االستثمار يف رأس املال ا 4

 .952، ص 2013، أفريل 25-23األردن، جامعة الزيتونة األردنية،عشر لألعمال رأس املال البشري يف اقتصاد املعرفة، 



 الفصل الثاني                                                     أهمية إدارة المعرفة في تنمية رأس المال البشري بالمنظمة

 

 

156 

 أمهية التعليم والتعلم يف تنمية رأس املال البشري .1

ت أدم مسيث  الذي نشر  The Wealth of Nationsم  ري ثروة األميف مؤلفه الشه Adm Smithأشارت كتا
ال الذي مينع الفساد بني األفراد، بل أنه سيكون عنصر فعال 1776عام و ا ، حيث يبني أمهية التعليم ويرى أن التعليم 

تمع اقتصاد وسياسيا، واتفق يف ذلك التعليم  احب نظرية السكان املشهورة، وقد اعتربص  Malthusع م يف استقرار ا
ثل املباين م Fixed Capitalعامل من عوامل حتديد النسل، كما اعترب مسيث التعليم من عناصر رأس املال الثابت 

قياس رأس املال البشري وطالب االقتصاديني من بعده بتخصيص  Wpeetyوليم بييت حاول  كما  واآلالت واملعدات،
لتنمية االقتصادية واالجتماعية، كما  C MAXأكد كارل ماكس  حيثرؤوس أموال كبرية للتعليم،  على عالقة التعليم 

دة وترقية مهارات العمل .أكد على أمهية التعليم والتكوين يف ز
1

  

  التعليم. 1.1

ام لتنمية رأس املال البشري،  Shultzأشار  و عبارة إىل أن التعليم استثمار  فاالستثمار يف رأس املال البشري 
انظمة على تدفعه امل عن كل ما دة يف املسامهات الفكرية لتحسني و  تقوم به لتكوينهم، ماو  أفرد م، بغية الز حتفيز

ا بشكل حيقق هلا عالقات فاعلة مع مجيع األطراف املتعامل معها .عمليات املنظمة وتطوير مساحة إبداعا
2

  

دف إىل تطوير املعرفة واملهارات والقيم   Smith, 1992(،3(م األخالقية والفهيعترب التعليم من األنشطة اليت 

دة كمية املعرفة من خالل توفري حيث يرتبط  البتكار من خالل رفع مهارات العاملني وتنميتهم وز التعليم بشكل كبري 
ذا ما دة املعرفة الضمنية واخلربة العميقة والفهم التكوين املتخصص، و .يسمح بز

4
  

إلضافـة إىل توفري األجواء واإلمكانيـات عملية التعليم عملية حتفيز وإتعترب  رة قوى املتعلم العقلية ونشاطه الذايت، 
تغيري يف سلوكه الناتج عن املثريات الداخلية واخلارجيـة، مما يؤكد على حصـول لاملالئمـة اليت تساعد املتعلم على القيام 

ي :التعلم وال تتم عملية التعلم إال بـوجود ثالث عناصر 
5

  

 و :ماملعل  أو املرشد؛ املوجه و

 و الفرد الذي يرغب يف التعلم؛ :املتعلم  و

 ي موضوع التعلم: املـادة   .و

امة لتنمية املعارف واملهارات وقدرات األفراد ويندرج التكوين حتت موضوع كبري يف العلوم  ،يعترب التعليم عملية 
و التعلم علومات واملهارات اجلديدة أو تعديل يف سلوك الفرد، والذي يشري إىل إكساب الفرد بعض امل ،السلوكية أال و

و توفري املعارف املتمثلة يف  وميكن للفرد أن يتعلم ذاتيا أو يطلع ويتعلم من خربات اآلخرين، أو يتعلم عن طريق التعليم و
ت من خالل املعلم، كما ميكن للفرد أن يتعلم بواسطة التكوين الذي يوفر املعارف وي دل نمي املهارات ويعاألسس والنظر

                                                             
تمع العريب للنشر والتوزيع، عمان،  مصطفى يوسف الكايف، االقتصاد املعريف، مكتبة 1   .346، ص 2013ا
 .171سعد علي العنزي، أمحد علي صاحل، مرجع سابق، ص 2

3Hooi Lai Wan, Article cité, PP 298 -299. 
4Choudhury, Jyotirmayee, Mishra, B.B., Article cité, P 182. 

  .149، ص 2010املعريف، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، عبد الرمحن اهلامشي، فائزة العزاوي، املنهج واالقتصاد 5
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ات مبا يضمن سلوك أداء التكوين يعد خلدمة احتياجات التنظيم، أما التعليم فيعد خلدمة حيث أن مطلوب،  االجتا
.احتياجات الفرد

1
  

م يف تكوين عامل املعرفة الذي : التعلم .2.1 ملعرفة إن اكتساب املعرفة يتم من خالل وسيلة التعلم اليت تسا يتمتع 
فهو  ومن أجل إدامة رأس املال البشري وتنميته2،و تعديل مستمر للسلوك من خالل اخلربةو  ،راتواملهارة والقد

ىل ثالث إالتعلم  تحيث تنقسم مستوحيتاج إىل اكتساب املعارف واملهارات من خالل تكوينه واحملافظة عليه، 
ت نبينها يف النقطة اآلتية  :مستو

 ت التعلم   مستو

ت التعلم التنظيمي اليت يفرتض أن يتم الرتكيز عليها إلجياد منظمة تطبق Jones الكاتب  تطرق لقد إىل مستو
.التعلم

3
  

يتمثل يف اكتساب الفرد للمعارف نتيجة اخلربة من التجارب أو املمارسات : التعلم على املستوى الفردي .1.2.1
.السابقة واليت يتم تدعيمها عن طريق التغذية الراجعة

4
  

ذا ا ملستوى حيتاج املدراء إىل عمل أقصى اجلهود لتسهيل التعلم الفردي ملهارات جديدة وأعراف وقيم ميكن القول أن يف 
رية للمنظمة، ويعترب منوذج  كذا فإن القابليات واملهارات الفردية تساعد يف بناء قدرات جو ن أ Petre Sengeمتميزة، و

ستمرار، ويصبح مجيع األعضاء الرباعة الشخصية تتشكل عندما متكن املنظمة األفراد لتجربة وا و جديد  ستثمار ما
.ميتلكون مناذج عقلية متطورة ختدم املنظمة

5
 

و الذي يقوم به الفرد من اكتساب معارف وخربات نتيجة للتجارب واملمارسات  خنلص إىل أن التعلم الفردي 
  .السابقة، حيث يقرتن بقدرة الفرد على التعلم

 ) ماعياجل(التعلم على املستوى الفرقي .2.2.1

يقوم به األفراد عن طريق فرق العمل من خالل األعمال املنفذة على مستوى اجلماعة وبطريقة  اجلماعي التعلم إن
مهية  )Rayan and Zuber(ويرى كل من 6تعاونية وتشاركية، مج التعلم الفرقي يتحقق عندما تؤمن اإلدارة  أن جناح بر

ملمارسة كوسيلة أساسية للوصول إ 7،ىل منظمة املتعلمةالتعلم 
يف فرق حيدث  و التعلم الذي وعليه فإن التعلم الفرقي 

كتساب املعارف ومشاركتهاو   .قل التعلم إىل املنظمةن من خالهلا يتمواليت  جمموعات األفراد واليت تقوم 

 

 

  

                                                             
1
ات حديثة يف إدارة املوارد البشرية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،     .109 -108، ص ص 2014رافدة احلريري، اجتا
 .327، ص 2016مكتبة الوفاء القانونية، مصر،  مراد ممدوح كامل السيد، ايديولوجية التمكني يف ظل التحوالت التنظيمية، 2
ر حمسن منصور، نعمة عباس اخلفاجي، نظرية املؤسسة3  .209، ص 2009مدخل العمليات، دار اليازوري، عمان، -طا
داء املؤسسة، دراسة حالة يف مستوى أردين، 4 ت التعلم التنظيمي وعالقتها  لة العربية لإلدارة، مج مؤيد سعيد السامل، عبد الرسول احلياين، مستو ، ص 2007 ،، عمان1، ع27ا

34. 
ر حمسن منصور، نعمة عباس اخلفاجي، مرجع سابق، ص 5  .208طا

6 Ferangu Oudet Solveig, organization du travail et development des competences: construire la 
professionnalisation, l’ harmattan, Paris - France, 2006, PP 70 -71. 

  .38، صمقال سبق ذكرهمؤيد سعيد السامل، عبد الرسول احلياين،  7



 الفصل الثاني                                                     أهمية إدارة المعرفة في تنمية رأس المال البشري بالمنظمة

 

 

158 

  التعلم على املستوى التنظيمي.3.2.1

يف   )Shon &Argyris( كل من من قبل 1974عامظهرت أوىل حماوالت لتحديد مفهوم التعلم التنظيمي 
ما  تعاريف التعلم  تتعدد وقد1،؟ال كيف ميكن للمنظمات أن تتعلمايث طرحا سؤ ح Organisational learningكتا

واخلربات بني األفراد بغض  التعلم مستوى احلالة اليت يتم فيها تبادل املعرفة واملعلومات ميثل: التنظيمي اليت نذكر أمهها
م التنظيمية، واليت يتم على أساسها تغيري الثقافة التنظيمية، واإلسرتاتيجيات والسياسات واإلجراءات ر النظ عن مستو

ا على  واألنظمة اليت تعيق عملية التعلم وتسبب املشكالت يف العمل اليومي، ويعتمد جناح املنظمة دائما على مدى قدر
ستمرار وتب ا، اكتساب املعلومات واملهارات  ادهلا بشكل سريع، والعمل على اكتشاف طاقات التعلم لدى مجيع أفراد

ا ميكن أن تتعلم املنظمة .وتقييمها واالستفادة منها مبا خيدم املصاحل التنظيمية عند
2

  

 األفرادختطيط وتيسري تدفق املعلومات حبيث تصل إىل كل «يف يتمثل  علي السلمي إىل أن التعلم التنظيمي  أشار

يئة مواقع بدرجة  حة الفرص هلم للتعلم واكتساب املعارف اجلديدة واملهارات، حيث أن  تتوازي مع مطالب العمل، وإ
حة الفرص لألفراد العاملني للتفاعل فيما بينهم وتبادل اخلربات،  العمل لتكون املرجع األساسي للتعليم، مبا يسمح 

موالتواصل مع الرؤساء واملشرفني واالنفتاح على م . »صادر املعرفة اخلارجية، وجتديد معارفهم ومهارا
3

  

م، فإن Arbel وفقا لـ ا وتنمية معارفهم ومهارا 4التعلم التنظيمي يتعلق بقدرة املنظمة على تعلم أفراد
 أشاركما   

و ) Graham & Nafukho, 2008(الباحثني  دة عملية اكتساب املعارف وتنمية املهارات وز"أن التعلم التنظيمي 
القدرات واإلبداع والتكامل يف املعرفة والتحسني املستمر يف أنشطة املنظمة وقابليتها الكتساب املعلومات واالستفادة منها 

ت التعلم يف املنظمة املوايل )12-2(ل رقم يبني الشكو 5،"بصفة مستمرة   :، وذلك كمايليمستو

ت التعلم يف املنظمة: )12-2(الشكل رقم   مستو

  

  

  

  

  

 

 Source: Robert. L.Cross, Sam B.Israelit, Strategic learning in a knowledge economy: 
individual, collective and organizational learning process, Buttrworth-Heinemann, USA, 
2000, P 5. 

                                                             
1 Argyris Chirs& shon donald, Organizational learning a theory of Actions perspective, Addison-Wesley 
Pub,États-Unis,1978. 

 .38، ص مقال سبق ذكره مؤيد سعيد السامل، عبد الرسول احلياين، 2
رة، 3  .231، ص 2002على السلمي، إدارة التميز مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة، مكتبة اإلدارة احلديثة، القا

4 Ada Grinberg Arbel, Exploring The Contribution Of Guided Reflection To Organizational Learning 
Implications To Educational Organizations, Ph.D., North central University, California- États-Unis, 2009, P17. 
 
5Graham, C., Nafukho, F., Exploring Organizational Learning Mechanisms In Small-Size Business Enterprises, 
New Horizons In Adult Education & Human Resource Development, Volume 22, Issue 1, 2008, P3. 

داف اإلسرتاتيجية  األ

 مستوى التعلم التنظيمي

 مستوى تعلم الفرق مستوى تعلم اجلماعات

 مستوى تعلم الفرد



 الفصل الثاني                                                     أهمية إدارة المعرفة في تنمية رأس المال البشري بالمنظمة

 

 

159 

ت التعلم يف املنظمة) 12-2(الشكل رقميبني   تعلم اجلماعي والفرقي،وال التعلم الفرديواليت تشمل  مستو

واليت ميكن تعميمها على  ،عن السلوكيات والتجارب اليت تنشأ من التعلم الفردي الذي ينتجالتعلم التنظيمي إىل  ةإلضاف
املستوى التنظيمي، حيث تنتشر يف املنظمة من خالل التشارك لتصبح من الذاكرة التنظيمية للمنظمة مبا يضمن حتقيق 

م أيعترب التعلم التنظيمي التعلم اجلماعي، و  ملنظمة أساليبحد أ ، من خالله يتم انتقال تنمية رأس املال البشري 
 .واكتساب املعارف واملهارات، وتبادل اخلربات بني األفراد

ت التعلم حيث ميكن أن خنلص إىل أن    :فيمايلي )13-2(يف الشكل رقم مكو

ت التعلم: )13-2(الشكل رقم  مكو

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Source: Najoua Moualla , Apprentissage moteur et processus d’apprentissage: Les Théories 
Cognitives Du Contrôle Moteur, P5 
Consulte le 26-12-2017, sur le lien : 

www.issep-ks.rnu.tn/fileadmin/user1/licence/APPRENTISSAGE_MOTEUR.pdf.  

إن حتول عدد من املنظمات والسيما املعرفية حنو مدخل التعلم التنظيمي جاء بدافع التعديل السلوكي لألفراد 
دف التطور وحتقيق التفوق والنجاح املتميز والتوجه حنو اإلبداع، 1واكتساب ثقافة ومهارات وخربات جديدة 

ن من إو  
و نشر ونقل املعرفة بسرعة و  م خصائص منظمة التعلم  جل أن يكون التعلم مسؤولية أفاعلية يف كل أحناء املنظمة من أ

2والتوليد املعريف املتجدد وامليزة التنافسية،الذي ال ينضب للخربة املرتاكمة  اجلميع واملصدر
كل من   أشارحيث  

)Kulvisaechana &Stiles( و القدرة على إضافة املعارف واملهارات واخلربات إىل من خالل  أن رأس املال البشري 
سيس مفهوم التعلم التنظيمي يف حيث التعلم،  م املرتاكمة من خالل  ا وخربا تسعى املنظمات إىل تنمية معارف أفراد

.تعميق وبناء القيم يف املنظمة
3

  

ي أساس رأس املال البشري للفرد، و  ن نقل املعرفة الضمنية يتم إيرى كل من القيسي والطائي أن املعرفة الضمنية 
الل تفاعل حامل املعرفة مع اآلخرين وحينها يتم االنتقال من التعلم الفردي إىل التعلم التنظيمي، وإذا ما مت ذلك من خ

                                                             
 .86مرجع سابق، ص ، أكرم سامل اجلنايب 1
 .130نفس املرجع، ص  2
 .198، ص 2008، دار املسرية، عمان، 1، ط"مدخل إسرتاتيجي معاصر" غسان عيسى العمري، سلوى أمني السمرائي، نظم املعلومات اإلسرتاتيجية  3

ت التعلم  مكو

  تساب كفاءاتإك

  معارف

 مهارات

اكتساب معلومات 
جديدة وتنظيمها 
ملعارف  ومجعها 

 السابقة

 كتساب معلوماتإ

جديدة وتنظيمها 
ملعارف  ومجعها 

  السابقة

 

 املهارة اخلربة املعرفة

http://www.issep-ks.rnu.tn/fileadmin/user1/licence/APPRENTISSAGE_MOTEUR.pdf
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التفاعل والتكامل بني صاحب املعرفة واآلخرين فإن التعلم على مستوى املنظمة قد بدأ، وإن تعلم األفراد واجلماعات حتول 
.ي للمنظمةإىل قواعد نظمية ليكون رأس املال الفكر 

1
  

ميكن لفرق العمل من خالل التعلم التنظيمي أن تعمل على توحيد الرؤية املشرتكة لدى أعضائها  من جهة أخرى
ا، حيث تظهر أمهية التعلم املستمر واالستفادة من اخلربات الذاتية  وأن تضيف أفكار ومعارف جديدة أثناء مناقشا

لم املستمر، فالتعلم التنظيمي أداة فعالة إلجياد ونشر املعرفة داخل أقسام وخربات اآلخرين وتكوين خمازن املعرفة والتع
لغة يف تطوير قدرات املنظمة املتعلمة والدوافع وقيم األفراد يف املنظمةحيث 2املنظمة، .أن التعلم اليومي له أمهية 

3
  

م بشكل  تتأثر تنمية رأس املال البشري إجيابيا مبستوى األفراد لتنمية رأس املال البشري عام، فإن التعليمي ورضا
إىل أن اخلربة الفردية الناجتة عن  ),2009Pearse N(توصل الباحث حيث 4ثري مباشر على عائد االستثمار للمنظمات،

لوقت نفسه ميكن أن يكون هلا  م يف تنمية رأس املال البشري، ولكن  ر سلبية يف حالة مل تتم آالتعلم التجرييب تسا
ا  .لشكل الصحيح والفعال من خالل استخدام خمزون اخلربةإدار

5
  

البتكار،  ذايرتبط التعليم ارتباطا وثيقا  دة مهارات األفرادل و دة معارفهم من خالل توفري التكوين  وتنميتها  ز وز
6،الضمنية واخلربة العميقة والفهماملتخصص، إذ يزيد من املعرفة 

م أنشطة تنمو   ية رأس املال البشري يعترب التعلم من أ
ملنظمات سواءا على املستوى الفردي إىل اجلماعي إىل التنظيمي، مبا ميكن من إكساب املعارف واملهارة واخلربة، حيث 

، وتواز مع التعليم والتعلم تظهر أمهية تكوين األفراد يف للوصول إىل املنظمة املتعلمةتظهر أمهية تعلم األفراد واجلماعات 
ذا ما سنوضحه يف النقطة اآلتية تنمية رأس   .املال البشري و

  تكوين رأس املال البشري ودوره يف تنمية رأس املال البشري .3

تمام أكرب للجوانب  اويف إطار تطور،لقد شهدت نظرية رأس املال البشري تطورا سريعا  ،لتكوين املتعلقةأويل ا
و أي نشاط حيسن من ويعترب ام يف  ،العامل) إنتاجية(جودة  استثمار رأس املال البشري  ولذلك فإن التكوين عنصر 

ذا إىل املعرفة والتكوين املطلوبني  .لريفع من قدراته يف أداء األنشطة االقتصادية للفرداستثمار رأس املال البشري،ويشري 
7

  

ت رأس املال البشري املتمثلة يف القدرة  ال سواء املكتسبة أو الفطرية(استنادا ملكو ت واملعارف املكتسبة من واملؤ
8خالل التعليم النظامي؛ واملهارات والكفاءات واخلربات املكتسبة من خالل التكوين على الوظيفة،

تنمية رأس  وعليه فإن 
ميكن للمنظمة  تنمية أخرىاملال البشري تتعلق بدعم واستثمار األفراد من حيث التعليم الرمسي والتكوين وأي سياسات 

9التفكري فيها،
م استثمار لتنمية رأس املال البشر     .يحيث يعترب التكوين أ

                                                             
لد على حسون الطائي وآخرون، أثر التعلم التنظيمي يف بناء رأس املال  1 الفكري يف املنظمات العامة حبث مقارن بني جامعيت بغداد واملستنصرية، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، ا

 .40، ص 2015، العراق، 85، العدد 21
2William R.  King, Article  cité, P4. 

 .39مؤيد سعيد السامل، عبد الرسول احلياين، مرجع سابق، ص3
4 Marimuthu. M & al, Article cité, P269. 
5 Pearse, Noel J., The role of experiences in creating and developing intellectual capital, Emerald Group 
Publishing Limited, Management Research News, Volume 32,Issue 4, 2009, P 371. 
6 Choudhury, Jyotirmayee, Mishra, B.B, Article cité, P182. 
7 Marimuthu M & al, Article cité, P268. 
8 Richard Blundell & al, Human Capital Investment: The Returns from Education and Training to the Individual, 
the Firm and the Economy, Fiscal Studies, Volume 20, Issue 1,1999, P2. 
9 Hooi Lai Wan, Article cité, P 299. 
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  التكوين تعريف.1.3

و التعلم أيندرج التكوين حتت موضوع كبري يف العلوم السلوكية،  والذي يشري إىل إكساب الفرد (Learning) ال و
ن يطلع ويتعلم من خربات أا،  و بعض املعلومات واملهارات اجلديدة أو تعديل يف سلوك الفرد، وميكن للفرد أن يتعلم ذاتي

ت والقوانني، كما ميكن للفرد أن  و توفري املعارف املتمثلة يف األسس والنظر اآلخرين، وان يتعلم عن طريق التعليم، و
ات مبا يضمن سلوك أدائي مطلوب .يتعلم بواسطة التكوين، الذي يوفر املعارف وينمي املهارات، ويعدل االجتا

1
  

م،تسعى املنظمة لتك وإعادة توجيه ثقافتهم وقيمهم، 2وين وتنمية القوى العاملة لديها لتوسيع معارفهم ومهارا
نية للفرد، جتاه عمله متهيدا "نه أكما يعرف على ،  التفكري وتشجيع األفراد على ات النفسية والذ و التغيري يف االجتا

كمجموعة من املمارسات "ف التكوين والتنمية عموما يتم تعري حيث3،"لتقدمي معارف ورفع مهارات الفرد يف أداء العمل
دف إىل تعزيز املسامهة احملتملة للموارد البشرية للمنظمة ."الرمسية املنظمة والفردية اليت 

4
  

نشاط منظم مستمر يركز على الفرد لتحقيق تغيري معارفه ومهاراته وقدرته الفنية املقابلة "كما يعترب التكوين 
نة واملستقبلية يف ضوء متطلبات العمل الذي يقوم به ومتطلباته وتطلعاته املستقبلية الحتياجات حمددة يف  األوضاع الرا

تمع 5،"لدوره يف ا
دة وتطوير املهارات   كتساب أو ز حيث يعترب النشاط املنظم واملبين على أسس علمية واخلاص 

داف املن جتاه رفع  واملعارف لدى األفراد العاملني وتعميق معرفتهم  مظمة وتوجيه سلوكهم  يف أداء األعمال  كفاء
ا .املكلفني 

6
 

خلربة  عملية تنمية سلوك الفرد بوسيلة أو أكثر من وسائل التكوين، أو وسائل ": نه يعرففمبا أن التكوين يرتبط 
ات بغرض األفراد الذين مل يتلقوا  حيتاجوقد 7،"حتقيق األداء املرغوب فيه نقل اخلربة يف جمال املعرفة أو املهارة أو االجتا

م إىل الثقة الالزمة للقيام بوظائفهم، ولذلك فإن الفرد مع تكوين جيد   يصبح لديهمتكوينا كافيا قبل تكليفهم مبسؤوليا

ذا 8،اخلربة ألداء املهام املطلوبة بطريقة فعالة دف إكساب املتكون خربة عتباره و عملية تعليمية متخصصة وموجه 
ذه اخلربة للوصول ملرحلة اإلجادة، وينطوي ذلك على  و عملية إكساب اخلربة، مث صقل  حمددة، حيث أن التكوين 

ا تغيري سلوك الفرد و 9،تكرار لنفس األداء، ولكن يف كل تكرار حتدث إضافة جديدة يعترب التكوين عملية سلوكية يقصد 
نشطة 10،اإلنتاجية كفائتةورفع   دة قيمة رأس ماهلا البشري كما يعرف التكوين   ،)Shell et Dean, 1992(املنظمة لز

                                                             
  .108رافدة احلريري، مرجع سابق، ص  1
 .164 163، ص ص 2015، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 1املدخل اإلداري واملعلومايت نظم ومتطلبات وتطبيقات، ط ISOجنم العزاوي،  2
 .99رافدة احلريري، مرجع سابق، ص   3

4 Divina M. Edralin, Human Capital Development for Innovation in Asia: Training and Development Practices 
and Experiences of Large Philippine Companies, Asian Journal of Technology Innovation, Volume 15, Issue 1, 
2007, P134. 

 .11، ص 2016ألردن، ، اجلنادرية للنشر والتوزيع، ا1عبد الكرمي أمحد مجيل، تدريب وتنمية املوارد البشرية، ط 5
ات احلديثة  يف إدارة املوارد البشرية، 6 ر حممود الكاللده، االجتا   .100، ص 2011دار اليازوري، عمان،  طا
موعة العربية للتدريب والنشر، مصر، 1مدحت دمحم أبو النصر، مهارات املدرب املتميز، ط 2   .21، ص2009، ا

8Goddy Osa Igbaekemen, James E. Odivwri, Impact of Human Capital Development on Workers Productivity in 
Nigeria Public Sector, Social Work Chronicle, Volume 3, Issue 1 & 2, 2014,P 35. 

، جامعة 51، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد -اجلزائردراسة ميدانية لعينة من املؤسسات الفندقية يف  -ليندة فرحية وآخرون، دور التدريب يف تنمية قدرات املوارد البشرية9
 .385، ص2017بغداد، العراق، 

 .17ص ،2010، مركز الكتاب األكادميي، عمان، 1بوحنية قوي، تنمية املوارد البشري يف ظل العوملة  وجمتمع املعلومات، ط10
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ذا  ),2004Hatch et Dyer(ووفقا  ويشري  ،)واملعرفة الضمنية(ستثمار يسرع تدفق كل من املعرفة الصرحية اإلفإن 
)1993Becker,(  م  منوالتنميةأن التكوين التدخل وين التك حيث يعترب1يف تنمية رأس املال البشري، اتستثمار اإلأ

التعليمي قصري األجل، يهدف إىل بناء معارف الفرد وتنمية مهاراته وسلوكاته، وذلك لتلبية حاجات العمل احلالية 
.واملستقبلية

2
  

نشاط خمطط "تنمية موارد رأس املال البشري حيث عرفه العزاوي على أنه وأمهيته يف  تناولت تعريفات التكوين
حية املعلومات واخلربات واملهارات ومعدالت األداء وطرق العمل يهدف إىل إحداث تغريات يف الف رد واجلماعة من 

ات 3،"واالجتا
ذا ما أكده   و تطوير منهجي للمعارف واملهارات واملواقف اليت  Michel Armstrongو ن التكوين 

أن التكوين  ىلإ  Aswathappaر ويف نفس السياق أشا4،حيتاجها الفرد ألداء مهمة أو وظيفة معينة على النحو املالئم
العملية  حيث يعترب5،"العملية اليت تنطوي عليها حتسني قابليات ومهارات وقدرات األفراد ألداء وظائف حمددة"يشري إىل 

أكثر  االيت يتم من خالهلا تنمية املهارات، وتوفري املعلومات، من أجل مساعدة األفراد الذين يعملون يف املنظمات ليصبحو 
دف إىل تنمية معارف ومهارات وخربات  وبناء على ما، ية وكفاءة يف عملهمفعال سبق جند أن التكوين عملية تنموية 

م إستثمارات تنمية رأس املال البشري   .األفراد واجلماعات، ويعترب من أ

ت التكوين  .3.2   مكو

ت متعددة، تستهدف يف جمملها سلوك الفرد ا التكوينيةتنطوي العملية  ألدائي املطلوب وميكن بلورة على مكو
ت فيمايلي :ذه املكو

6
  

 ت، والقواعد والقوانني املرتبطة مبوضوع التكوين،  :املكون املعريف ذا املكون، األسس، النظر  يتوفر 

 إكساب وتنمية وتطوير الكيفيات األداتية للقدرات املتاحة ورفع الكفاءة الفردية والتنظيمية :املكون املهاري. 

  ياملكون توفري اخلربات املباشرة اليت تعمل على امتصاص اآلراء واألفكار واملعتقدات، أو تعديلها، أو : اإلجتا
داف التغيري السلوكية، اليت سعت إليها العملية التكوينية ا، مبا حيقق أ   .تغيري

  أمهية التكوين يف تنمية رأس املال البشري .2

رزة ومتقدمة يف إدارة ا ا حيتل التكوين مكانة  لقوى البشرية يف ظل املنافسة االقتصادية واستحقاقات العوملة وجتليا
ت احمللية والدولية، 7على خمتلف املستو

ويرتبط التكوين ورية يف تنمية رأس املال البشري، حيث يعترب التكوين نقطة حم 
و وذلك من خالل تنمية مهارات األفراد البتكارارتباطا وثيقا  تعظيم مقدار املعرفة عن طريق توفري ، واهلدف الرئيسي 

ملنظمات حيث يعترب االستثمار يف التكوين ليس تكلفة إمنا استثمار من خالله حتقق املنظمة 8،التكوين املتخصص 
                                                             

1 Nathalie Balthazar, & al, LA Gestion Du Capital Humain: Un Avantage Compétitif Durable, séminaire 
international Maîtrise en gestion de la formation, Septembre 2009, P9. 

ا يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادية  2 علوم اإلنسانية، العدد السابع، دراسة حالة شركة موبيليس اجلزائرية، جملة ال –جبار بوكثري، محزة الوايف، تدريب املهارات البشرية ودور
 .603، ص 2017، جامعة يسكرة، اجلزائر، جوان 1اجلزء 

  .163، ص مرجع سابقجنم العزاوي، 3
4 Pallavi P. Kulkarni, Development And Quality Of Work Life& A Literature Review On Training, International 
Refereed Research JournalVolume IV, Issue2, April 2013, P138. 
5 Pallavi P. Kulkarni, Article cité, P138. 

يم جديدة يف إدارة املوارد البشرية، ط6 ر عبد الرحيم، مفا  . 172، ص2011 ،، دار الراية، عمان1زا
اب حسن عشماوي، مرجع سابق، ص  7  .364دمحم عبد الو

8 Choudhury, Jyotirmayee, Mishra, B.B, Article cité, P 183. 
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م، من  ا وتنمية مهارا جل تعزيز األداء البشري، واألداء املنظمي، كمصدر لتحقيق امليزة التنافسية، أتسهيل التعلم ألفراد
تمام بنشاط التكوين من خالل األموال املستثمرة يف جمال التكوين، وذلك لغرض تنمية مهارات األفراد وإثراء ويتض ح اال

ا مكان جيد للعمل،   م املعريف، حيث أن التكوين يزيد من التزام األفراد ووالئهم للمنظمة، ويعزز إدراكهم   كمارصيد

.قيادات اإلداريةيساعد يف تكوين القادة األكفاء وتنمية ال
1

  

اتهارات واملمعلومات واملعارف للتظهر أمهية اكتساب األفراد املتكونني  م أمناط واجتا سلوكية جديدة  ، وكذا اكتسا
ا سواء كانت إنتاجية أو خدمية،  إىل  إلضافةتنسجم مع احلاجات اليت يتطلبها تطوير العمل يف املنظمات اليت يعملون 

2،ملعارف واملعلومات بني املتكوننيواملهارات الفردية واجلماعية للمتكونني، وكذا تبادل اخلربات وا صقل وحتسني القدرات
 

يئ مناخا للتعلم املستمر،حيث أن  ويسهل ذلك تبادل  التأكيد على أن استثمارات التكوين والتطوير يف املنظمة 
ذا مااملعارف واألفكار بني األفراد،  .عارف واالبتكارات اجلديدةيعزز بدوره توليد امل و

3
  

تنمية أمهية تكوين األفراد لتسهيل  إىل Hatch & Dyer 2004 ،(Vidal-Salazar & al 2012(أشار كل من  
أن  )Vidal-Salazar et al 2012( فقد الحظ على سبيل املثال، و والتطوررف ومهارات األفراد من خالل التعلم امع

و مولد مهم  ن تكوين األفراد يسهل التعلم ويعزز إف )Hatch and Dyer, 2004( ووفقا األفراد،قدرات لتكوين األفراد 
أن التكوين إىل  (Cohen & Levinthal,1990) أشار، يف حني )القدرة املعرفية األساسية(مهارات حل املشكالت 

4،ويل وتطبيق املعارفيساعد على تعزيز القدرة االستيعابية للقوى العاملة، أي القدرة على حتديد واستيعاب، وحت
كما   

  :أن التكوين ميكن يتحقق منهإىل  السكارنةيشري 

م - دة مهارا  .تنمية الكفاءات وخربات األفراد وز

 .والتكنولوجيالجتماعية ومواكبة التطور العلمي مواجهة التغريات اليت حتدث يف النظم االقتصادية وا -

دة قدرات األفراد و  - مرفع مستوى اإلنتاجية بسبب ز  .مهارا

.غرس قيم عمل وسلوكيات جديدة وطرائق من التفكري السليم األمر الذي خيلق مناخا جيدا يف العمل -
5

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .119 -118رافدة احلريري، مرجع سابق، ص ص  1
 .215-  214خيضر كاظم حممود، مرجع سابق، ص ص  2

3 Sung, S. Y.andChoi, J. N, ‘Do organizations spend wisely on employees? Effects of training and development 
investments on learning and innovation in organizations, Journal of Organizational Behavior, Volume35, Issue3, 
2014, PP393-412. 
4 Technical  report May 2017, op cit, P16. 

 .285، ص2011، ر املسرية النشر والتوزيع، عماندا، 1بالل خلف سكارنة، حتليل وحتديد االحتياجات التدريبية، ط5
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  تنمية الفرد والدور عن طريق التكوين: )14-2(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

 

  .168، ص مرجع سابقجنم العزاوي، :املصدر

م  بناء مما سبق يتبني أن التكوين نشاط خمطط يهدف إىل إكساب األفراد جمموعة من املعلومات واملهارات اليت تقود
دة معدالت األداء للمهام املسندة إليهم ويتضمن تكوين العمل على تنمية النواحي التالية لدى الفرد ومن بينها   :إىل ز

 .تنمية املعرفة واملعلومات لدى املتكون -

 .تنمية املهارات والقدرات للمتكون -

1ات للمتكون،تنمية االجتا -
االت اليت ينميها التكوين    :األيت) 6-2(رقم يف اجلدول  حيث تتمثل ا

  

االت اليت ينميها التكوين:)6- 2(اجلدول رقم   ا

االت اليت ينميها  ا
  التكوين

االت ذه ا   النواحي اليت ينميها التكوين يف 

تنمية املعرفة 
واملعلومات لدى 

  املتكون

دافهامعرفة تنظيم املنظمة  - ا وأ  .وسياسا

ملؤسسة -  .معلومات عن إجراءات ونظم العمل 

ا -  .معلومات عن خطط املنظمة ومشاكل تنفيذ

ساليب العمل وأدواته -  .املعرفة الفنية 

لوظائف اإلدارية األساسية وأساليب القيادة واإلشراف -  .املعرفة 

  .معلومات عن مناخ العمل -

تنمية املهارات  
والقدرات لدي 

  وناملتك

 .املهارات الالزمة ألداء العمليات الفنية املختلفة -

 .املهارات القيادية -

 .القدرة على حتليل وحل املشكالت -

 .القدرة على اختاذ القرارات -

 .املهارات يف التعبري والنقاش وإدارة الندوات واالجتماعات -

 .القدرة على تنظيم العمل و االستفادة من الوقت -

  .يط، والتنظيم والتنسيق والرقابةاملهارات اإلدارية يف التخط -

                                                             
  .110 -109 رافدة احلريري، مرجع سابق، ص ص 1

التكوين والتنمية 
ومعلومات ومعارف 
وظيفية متخصصة، 

سلوك قدرات 
 مهارات

الفرد شخصية، 
ذكاء، فهم، 

 دوافع

صقل : الدور
املهارات 
والقدرات 

الكفاءة،املعرفية
 فرديةفعاليةال

معلومات، خربات، قدرات، 
 مهارات
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ات  تنمية االجتا
  املتكون

ملنظمة -  .االجتاه لتفصيل العمل 

داف املنظمة -  .االجتاه لتأييد سياسات وأ

 .تنمية الرغبة والدافع إىل العمل -

 .تنمية االجتاه إىل التعاون مع الرؤساء  والزمالء -

 .تنمية الروح اجلماعية للعمل -

ملسؤولي -  .ةتنمية الشعور 

مهية التفوق والتميز يف العمل  -  .تنمية الشعور 

  .تنمية الشعور بتبادل املنافع بني املنظمة  واألفراد -

  )بتصرف( .76، ص ، مرجع سابقرافده احلريري: املصدر

االت اليت ينميها التكوين من معلومات ومعارف ومهارات وقدرات لدى املتكون، ) 6-2( يبني اجلدول رقم  ا
اته، حيث أن إىل إلضافة ام يف عملية استيعاب املعرفة،التكوين ميكن أن يكون له دو  تنمية اجتا على سبيل املثال  ر 
موعة متنوعة من املعارف، كما يشجع التكوين أيضا االنفتاح على األفكار اجلديدة،  التكوينيسهل  عرض األفراد 

ذه األفكار مصدرا لالبتكارات   إكساب يف التكوين دور يظهر كما1،التكنولوجية والتنظيميةحيث من املمكن أن تكون 

 املنظمة وتوفري داخل للكفاءات اجلديدة السلوكيات ممارسة فرص تنميتها بتوفري على والعمل املهارات الالزمة الكفاءات

.أدائهم كيفية عن معلومات مسرتجعة
2

  

غي  حتديد االحتياجات التكوينية : لعناصر مثلأن عملية التكوين تتكون من جمموعة من ا 1993تبني دراسة 
ي أساس عملية التكوين، أو حتديد أنواع التكوين، وتصميم الربامج التكوينية، وحتديد األساليب التكوينية، وتقييم  اليت 

م وقدرا دف إىل حتسني مناخ العمل لرفع مستوى األفراد الفعلي، عن طريق تنمية مهارا م الربامج التكوينية، كما 
م اإلدارية ا .واجتا

3
  

ا يف صورة إحداث تغري إجيايب يف مستوى معرفة لأنه  جند تصبح عملية التكوين أكثر فعالية البد وأن تنتهي خمرجا
ذه القدرات أو آأو مهارة أو خربة أو إجتاه املتكون وقدرته، كما أن هلذه الفعالية جانب  و مدى إمكانية نقل  خر و

و مطلوب، السد حيث يهدف التكوين إىل 4،مل والتنظيمامليول إىل بيئة الع و موجود وما فجوة املعرفية واملهارية بني ما
ذا ما   .املال البشري  رأستنمية لاكتساب املعارف واملهارات من  ميكن و

ملعارف واخلربا ت بناءا على ما سبق خنلص إىل أن التكوين عملية ونشاط يهدف إىل تزويد األفراد واجلماعات 
م أساليب تنمية رأس املال البشري، حيث تسعى املنظمات  واملهارات ألداء أعماهلم بكفاءة وفعالية، ويعترب التكوين من أ

ت والتغريات التكنولوجية ا ملواكبة التحد دف تنمية خربات ومعارف وقدرات أفراد دافها إىل تبين التكوين    .وحتقيق أ

  

                                                             
1Pal Boring , The relationship between training and innovation activities in enterprises, International Journal of 
Training and Development, Volume 21, Issue 2, 2017, P3. 

ا القيادية األمناطميسون عبد هللا أمحد، دينا مناف دمحم،  2 لد 109العاملني، جملة تنمية الرافدين، العدد  اراتمه تنمية يف ودور ، ص 2012العراق،  ،، جامعة املوصل34، ا
214.  

ىل 3 ت اإلدارية ملدراء املدارس االبتدائية، جملة الفتح، جامعة د  . 3، ص2010، العراق، ديسمرب 45العدد  ،معن لطيف كشكول، فاعلية التدريب لتطوير الكفا
 .216، ص 2011، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 1باس، ختطيط وتنمية القوى العاملة، طأنس عبد الباسط ع4
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    لبشرياحملافظة على رأس املال ا. لثا

تعمل املنظمات على امتالك أفراد ذو خربات ومهارات عالية واحملافظة عليهم، حيث تسعى املنظمات إىل احملافظة 
م وتعليمهم وتكوينهم، على رأس ماهلا البشري، أل ن تسربه إىل منظمات أخرى بعد إنفاق أموال طائلة على استقطا

م اخلربات واملهارات املتقدمة يعد خسا  ة تعويضهم، بوصفهم ذراع الربح يف ظل إقتصادرة كبرية بسبب صعوبواكتسا

1إىل املنظمات املنافسة، ادراية املنظمة وأسرار معارف و املعرفة من جهة ونقل 
 & 5Lawler ,2012(حيث أكد 

Boudreau,( لبشري ألنه سرتاتيجيات أكثر إبداعية يف جمال احملافظة على رأس املال اللتفكري  األواننه قد آن ألى ع
2من كلفة األعمال، %80إىل  %70ميثل يف 

سرتاتيجيات التقليدية أنه ال تتناسب اإل) Cappelli, 2000(أشار  كما  
ألفراد يف عامل حتلق بسمائه كفاءات متعددة لإل نا تسعى املنظمات 3لقد حان الوقت للتفكري بشكل جديد،و حتفاظ  و

ات، وكذا التقنيات املعتمدة يف احملافظة على رأس املال البشري والتقليل من إىل إجياد األساليب والطرق واالسرتاتيجي
 .احتمال تسربه إىل املنظمات األخرى

  أساليب احملافظة على رأس املال البشري - 

يف ظل التطورات واالبتكارات املتالحقة أصبحت الطرق والتقنيات القدمية غري جمدية للمحافظة على رأس املال 
للمحافظة  وأساليب عدم انتقاله إىل منظمات أخرى، حيث تظهر أمهية التفكري يف إجياد إسرتاتيجياتضمان البشري و 

عامال مهما لبقاء  يعتربباملنظمة رأس املال البشرين احملافظة على أ، حيث والتقليل من خماطره على رأس املال البشري
  :ال البشري يفتتمثل أساليب احملافظة على رأس املو املنظمات واستمراريتها، 

  تنشيط احلافز املادي .1

على  داء األعمالأل جمموعة من العوامل واملؤثرات اخلارجية املثرية للفرد واليت تدفعه يعترب تنشيط احلافز املادي
بوجوب   )Stevenson,1995,17(أكمل وجه من خالل إشباع حاجاته ورغباته املادية واملعنوية واالجتماعية، وقد أكد 

دي بنظام التكرمي الذي يعمل على حتفيز املتميزون منهمربط أداء ال .عامل الر
4

  

ستمرار وختلفه عن مسايرة ايشري التقادم إىل عجز  :التنظيمي للتقادم التصدي .2 لفرد عن تنمية مهاراته وخرباته 
ناك نوعني من التقادم،  )Luthains,1985, 624( التنمية والتجديد يف جمال اختصاصه، ويبني  التقادم األول أنه 

و تقادم القيم واملعتقدات االجتماعية ممعريف ويتمثل بتقادم اخلربات واملهارات، والثاين تقاد   .ثقايف و

للفرد فتتولد لدية  األساسيةبعدم القدرة على إشباع بعض احلاجات  اإلحباطيتمثل : التنظيمي اإلحباطمواجهة  .3
مأن  )Flippe,1982, 37( ميكن جتنبها، ويرى ال انفعاالت ر  أ   .ي مادية ونفسية واجتماعية اإلحباطمظا

مة :تقليل فرص االغرتاب التنظيمي .4 و حالة نفسية اجتماعية تسيطر على الفرد سيطرة  جتعله غريبا االغرتاب 
  .، وقد قسم إىل اغرتاب ثقايف واجتماعي وحضاري)Finifter, 1990, 65(وبعيدا عن نواحي واقعه االجتماعي

                                                             
  .257أمحد علي صاحل، مرجع سابق، ص  1

2Edward E Lawler, John W Boudreau, Creating an Effective Human Capital Strategy, HR Magazine, August 
2012, P 57. 

يار،  د علي صاحل،أمح3   .257، ص مرجع سابقإدارة رأس املال البشري مطارحات إسرتاتيجية يف تنشيط االستثمار ومواجهة اإل
ر4 بلخولة عبد احلميد دمحم الطالباين، دور عوامل الرضا الوظيفي يف احملافظة على رأس املال الفكري دراسة حتليلية يف املعهد التقين  لد اإلنسان للعلوم ، جملة جامعة  ، 21ية، ا

بل، العراق، 3العدد  .590، ص 2013،  جامعة 
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لتميز التنظيمي مجيع الوسائل واألساليب :لتميز التنظيميتعزيز ا. 5 عند  اليت تزيد عدد املسامهات الفكريةيقصد 
  .واالبتكار والعمل بروح الفريق اإلبداعاألفراد عن طريق تشجيع 

ألفراد املتميزين لس نوات يرتبط عنصر احملافظة على رأس املال البشري ببقاء األفراد يف املنظمة مثل االحتفاظ 
ألفراد ذوي التخصصات الفريدة واخنفاض معدالت دوران العمل من خالل توفري فرص متساوية  تمام  طويلة، واال

حة فرص الرتويح عن النفس كما يتطلب عنصر احملافظة على رأس املال   ،للجميع، وبناء جو من االنسجام بني األفراد وإ
دف تقدمي خدمات ذات جودة البشري أيضا وجود أنظمة ملكافأة األفراد املت ميزين، ومعاملة األفراد بوصفهم عمالء، 

دة والئهم للمنظمة إلضافة إىل وجود أنظمة تشجعهم بكفاءة وفعالية وز وجود برامج لتحفيز األفراد األمر ،و عالية هلم، 
خالل التحفيز املادي الذي ينعكس إجيا على املنظمة، حيث يشري جنم عبود جنم إىل أن اإلنفاق عليه يكون من 
.واملعنوي، إتباع سياسة التمكني اإلداري، احلفاظ على صحة األفراد، وتقليل فرص االغرتاب الوظيفي

1
  

كل من املعرفة ورأس املال   يات األساسية ألي منظمة تنميةضرورة أن تكون االسرتاتيجب  (Lesser, 2000)أشار
مالبشري، إضافة إىل العمل على توثيق عالقات األ ملنظمة لتحتفظ  لتايل2،فراد  فإن توظيف أفضل األفراد  و

ا من خالل  م ليس سوى جزء من املعادلة، وجيب على املنظمات االستفادة من مهارات وقدرات أفراد واالحتفاظ 
.تشجيع التعلم الفردي والتنظيمي وخلق بيئة داعمة، حيث ميكن إنشاء املعرفة وتبادهلا وتطبيقها

3
  

ملنظمة  ينبغي أن ألفراد الذين ميتلكون معرفة عنصرا مهما يف إسرتاتيجية إدارة املعرفة اخلاصة  يكون االحتفاظ 
ا حتفيز لألفراد على املشاركة يف أنشطة املعرفة، سدة ملعرفة تنظيمية كبرية تعين أنه  على أ وذلك ألن الطبيعة الضمنية وا

خذو  م  دوران األفراد تسرب ال مفر فقدان املعرفة و  وبعبارة أخرى يعين  ن املعرفة معهم،عندما يغادر األفراد املنظمة فإ
ذا ما منه ، مستوى االلتزام الذي يشعر به الفرد جتاه صاحب العمل فيما خيص والئهم للمنظمة، وكما قال على يؤثر و
."بدون والء فقدت املعرفة"برين 

4
  

البشري يف امتالكه وحسب ولكن يف كيفية استخدامه وتوظيف معارفه  تتمثل أمهية رأس املال ه النجند أ مما سبق 
ناوقدراته وخرباته ذا ال تظهر أمهية  ، و احملافظة على خمزون رأس املال املعريف، واحملافظة على املصادر املعرفية يف املنظمة، و

يئة الظروف الالزمة لذلك، وعلى يت إال من خالل احملافظة على رأس ماهلا البشري، وتوفري البيئة واملناخ احمل فز للعمل و
لتحقيق الرضا الوظيفي و متنع وتقلل من فقدان املعرفة، و على الرصيد املعريف  للمحافظةاملنظمة تبين إسرتاتيجية معرفية، 

ا ملنظمتهم  ا املعريف واخلربايت وللمحافظةووالء أفراد خماطر و  واملهارايت عليهم، مبا ميكنها من تقليل ونضوب رصيد
م  .فقدا

  

                                                             
اموسى عمران،  عبد العزيز بدر النداوي، فاطمة1  .844،  ص مداخلة ملتقى سبق ذكر
 .15جمموعة خرباء، مرجع سابق، ص 2

3 Benjamin B. Dunford& al, Human Resources and the Resource-Based View of the Firm, Journal of 
Management, 27, 2001, PP 701-721. 
4Omotayo, Funmilola Olubunmi, Knowledge Management as an important tool in Organisational Management: 
A Review of Literature, Library Philosophy and Practice (e-journal) Paper 1238,2015, P 13. 
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  والتكوين والتنميةالفرق بني التعلم والتعليم . رابعا

لسلوكيات واملهارات من خالل برامج التعليم واال طالع الشخصي والتوجيه  إن التنمية ميكن أن توجه لالرتقاء 
و جزء من عمل واملراقبة ية التنمية، وهلذا فإن واإلرشاد يف موقع العمل، وبرامج العمل لذا ميكن القول أن التكوين 

عمليات التعليم والتعلم والتنمية والتكوين أجزاء متكاملة ومكملة لبعضها البعض، فالتكوين يبدأ حيث ينتهي التعليم 
ذا املنطلق يتم الربط بني التعليم والتكوين حبيث يتم إعداد برامج التكوين  والتنمية تبدأ من حيث ينتهي التكوين، ومن 

ت الت 1عليم،وفق نظر
حياول إكساب الفرد أساليب  ني التكوين والتعليم حبيث اعترب أن التكوينب Megginsonفقد فرق  

.ومهارات معينة، يف حني أن التعليم حياول إكساب الفرد معلومات عامة
2

 

ليهم خارج ن التكوين والتعليم ميكن احلصول عأوالتعليم عن التعلم،  مييز التكوين يشري أسامة دمحم خريي إىل أن ما
لتفاعل مع أفراده  و معرفة خاصة حيث ال ميكن أن تتم إال يف داخل العمل وسياقه و موقع العمل، يف حني أن التعلم 

والتعليم فيعتربان أنشطة غري قياسية،  التكوين وأشيائه وقيمه وأسراره، وعليه فالتعلم جيب أن يكون سياقيا، يف حني أن
ذه املنظمة عن أخرى، يف حني أن التعلم حيث أن التعليم حيمل الطابع ا خلارجي وبعده العام والذي ال ميكن متييزه يف 

ا عن  الذي ال لعالقة مع ما مييز ا الالحق و ميكن أن يتم إال يف سياق عمل املنظمة مرتبطا بتارخيها السابق وتطور
ثريا  و ما جيعلها أكثر  على متيز املنظمة من جهة وأكثر انعكاسا على املنظمات األخرى من ثقافة وطريقة التفكري، و

ا 3،عائد
مع التعلم التنظيمي فان انتقال املعرفة واخلربة واملهارة يتم بطريقة التبادل والتفاعل والتشارك بني و من جهة أخرى  

.طرفني يف عالقة تتجاوز اجلانب الرمسي إىل الالرمسي ومن الناقل اآليل إىل التفاعل اإلنساين
4

  

ذا االختالف بني التكوين والتعليم إال انه ميكن اعتبار التعليم مكمل للتكوين حيث يهدف التعليم إىل  رغم 
يل الفرد، بينما يهدف تزويد الفرد حبصيلة معينة  ملعارف كوسيلة لتأ من العلم واملعرفة يف إطار وجمال معني، فهو يهتم 

ات األفراد يف املنظمة وعالقتهم يف العمل، وتؤدي مراعاة مبادئ التعليم إىل حتقيق الفعالية  التكوين إىل تغيري سلوك واجتا
ات املتكونني عن طريق تعليمهم قيم ومبادئ جديدة  و حماولة للتأثري يف اجتا عتبار أن التكوين  مج التكويين  للرب

فعة هلم يتم التصرف على أساسها يف املستقبل .وإضافة خربات 
5

  

م أساليب التكوين والتعلم واحملافظةقطاب و تظهر أمهية االست ذا من خالل تنميةتنمية رأس املال البشري كأحد أ  ، و

، ظمات لتنمية رأس ماهلا البشريأن حاجة املن حيث ،عليهاواحلفاظ العلمية والعملية، معارف ومهارات وقدرات األفراد 
حتقيق و دل املعارف مما خيلق جو من تكيف األفراد تعلم وتباوداعمة لل يستلزم إجياد بيئة تنظيمية معرفية، بيئة مشجعة

قلم  ذا مااملرونة و م و م وحيفز م الوالء للمنظمة مما وموائمتهم مما يؤدي إىل رفع معنو يقلل من دوران  يولد عند
م،  دور األنشطة  أمهيةاألنشطة واألساليب املباشرة لتنمية رأس املال البشري تظهر ومنه ويف ظل األفراد واحتمال فقدا

                                                             
 .36ابق، ص بالل خلف السكارنة، مرجع س 1
 .35نفس املرجع، ص  2
 .89أسامة دمحم خريي، مرجع سابق ص  3
 .137أكرم سامل اجلنايب، مرجع سابق، ص  4
تنـة ، أطروحة لنيل شـهادة الـدكتوراه، جام-حالة مؤسسة اقتصادية -منوذج مقرتح: زغدود سهيل، أثر التكوين والتدريب على أداء العمال يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية5 ، 1عـة 

  . 81، ص 2015-2014اجلزائر، 
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ذا ما  ،والعمليات غري املباشرة يف تنمية رأس املال البشري كأنشطة وعمليات داعمة هلا، وال ميكن االستغناء عنها و
 .سنتناوله يف النقطة املوالية

 األنشطة والعمليات غري املباشرة لتنمية رأس املال البشري . ينالفرع الثا

تظهر أمهية التعرف  ريواحملافظة كأنشطة مباشرة لتنمية رأس املال البش بعد تناول التكوين والتعلم واالستقطاب
ا كمتطلبات لتنمية رأس املال البشري، وتنقسم إىل عدة أنشطة  على األنشطة والعمليات غري املباشرة، واليت وميكن اعتبار

طري التعلم غري الرمسي، إجياد بيئة التعلم، ثقافة املنظمة، وإدارة املعرفة(تتمثل يف    .)دعم و

طري التعلم غري الرمسي. أوال اخلاطئة من كتساب املعارف واملهارات واملمارسات إيكون التأطري لغرض جتنب : دعم و
طرف األفراد خاصة يف ظل التعلم غري الرمسي الذي يتم دون تدخل من طرف اإلدارة، ولذلك فهو عرضة لتعلم ممارسات 

نا تظهر أمهية تدخل إدارة املوارد البشرية اليت تقوم بتأطري ذلك التعلم عن طريق إعداد جمموعة من اخلرباء  غري صحيحة، و
تعلم غري الرمسي سواءا كان مشرفني أو حىت جمرد زمالء، ومن أمثلة تلك العمليات املؤطرة يف أي جمال ملتابعة عملية ال

  :للتعلم مايلي

لفرد ذاته  .1  : ومنهاالعمليات املتعلقة 

يصنف اإلرشاد كعملية لتأطري التعلم غري الرمسي، ويعرف على أنه دعم وتشجيع وCoachingاإلرشاد  .1.1
ت اليومية، ويعرف أيضا على أنه شكل من أشكال التكوين، أين يقوم املرشد مساعدة األفراد يف اكتساب املهاراو 

ت ميكن  رشاد الفرد إىل السلوك الصحيح أو املهام املناسبة وضمان التغذية العكسية الفورية، ولإلرشاد عدة مقار
 :األيت) 15-2(يف الشكل رقم تلخيصها 

ت اإلرشاد: )15-2(الشكل رقم    مقار

  

  

  

  

  

 

الدواي الشيخ، محدي أبو القاسم، دور تنمية رأس املال البشري يف إدماج املنظمات األعمال يف االقتصاد املبين على املعرفة، املؤمتر : املصدر
األردنية، رأس املال البشري يف اقتصاد املعرفة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة : الدويل السنوي الثاين عشر لألعمال حول

  .451، ص 2013أفريل  25-23األردن، 

ت ختص عملية اإلرشاد، فعندما يكون الدافع حنو التعلم منخفضا ) 15-2(رقم الشكل  يبني ناك أربع مقار أن 
جيب على املرشد أن يقدم إرشادات والنصائح والتعليمات مع مراعاة الرتكيز على نا  وقدرة الفرد على االجناز ضعيفة

ما إذا كان الدافع حنو التعلم منخفضا والقدرة مرتفعة فهنا يتوجب على املرشد أن يالحظ ويوضح أالعكسية،  التغذية
ويوفر التغذية العكسية للفرد من أجل رفع ذلك الدافع، أما املقاربة الثالثة فتكون عندما يكون الدافع مرتفعا والقدرة 

Suggest 
 اقرتح

 مرتفعة

الدافع حنو 

 التعلم 

 منخفضة

ASK 

 أسئل 
 

Tell  
 أخرب

Sell 
 سوق

 مرتفعة              القدرة              منخفضة
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ذه احلالة يتوجب على املرشد أن يرك ز جيدا على ممارسة الفرد وتصحيح األخطاء يف حينها، أما احلالة منخفضة، ففي 
الرابعة واألخرية فتكون عندما يكون الدافع مرتفع والقدرة مرتفعة، فهذه احلالة املثلى وفيها يتوجب على املرشد أن يشجع 

  .الفرد على توظيف خرباته وجتاربه عن طريق طرح األسئلة  املباشرة والفعالة

تشبه املالزمة إىل حد كبري مفهوم اإلرشاد، فكالمها يهدفان إىل مساعدة الفرد على حتقيق  :Mentoring املالزمة 2.1
ان يف كون املرشد واملالزم ال داف عن طريق الوعي الذايت، تقوية الدافع، الدعم العاطفي، ويتشا يقدمان نصائح  األ

ما ويف بعض احلاالت اخلاصة يضطران إىل تقدمي مباشرة للفرد بل حيفزانه على التفكري بنفسه حول احللول  الذاتية، غري أ
ا خيدمان عملية التغيري، حيث أن طبيعة عمل املالزم  ان يف كو النصائح املباشرة مىت دعت الضرورة لذلك، ويتشا

) من(ماذا ما الذي تود حتسينه؟ يف حني أن املالزمة جتيب: أصعب وأطول من املرشد، حيث اإلرشاد جييب على سؤال

.تريد أن تصبح؟
1

 

لتنظيم. 2 ا املنظمة ممثلة يف اإلدارة العليا خاصة وتسهل : العمليات املتعلقة  ا تلك العمليات اليت تقوم  ويقصد 
 .عملية تنمية رأس املال البشري

نا تظهر أمهية الثقافة املنظمة: املنظمة ثقافة. 1.2   .ال البشريرأس امليف دعم اإلسرتاتيجية التنموية ل و

م إسهاما مباشرا يف تنمية رأس املال البشري : إدارة املعرفة.  2.2 لتنظيم وتسا تعترب إدارة املعرفة من العمليات املتعلقة 
عن طريق توفري املناخ املشجع على عملية التعلم وحتفيز األفراد على تقدمي القيمة املضافة من خالل ممارستهم ملهامهم 

.ظر أو عملياسواء كان التعلم ن
2

  

اما لتعزيز القدرات اإلنتاجية وتنافسية املنظمات واستدامتها،  مما سبق تعترب تنمية رأس املال البشري مدخال 
وتظهر أمهية استقطابه وتكوينه وتعليمه واحملافظة عليه، حيث حتتاج تنمية رأس املال البشري إىل العمليات التنظيمية إلجياد 

م األنشطة والعمليات الداعمة لتنمية رأس املال  كمامة واملسهلة لتنميته،  البيئة املشجعة والداع تعترب إدارة املعرفة من أ
ذا البشري  من خالل أمهية إدارة املعرفة املباشرة يف تنمية رأس املال البشري، وأمهيتها أيضا يف دعم األساليب املباشرة و

ذا ما ،لتنمية رأس املال البشري يف املنظمات   .نسلط عليه الضوء يف النقطة املواليةس و

  تنمية رأس املال البشري يف ظل إدارة املعرفة: املطلب الثالث

يأ Sambrookيرى  النظرية : ن مصطلح تنمية رأس املال البشري قد اشتق مفهومه من ثالثة أبعاد رئيسية 
والتغيري وعلى إنشاء منظمة لم التنظيمي مية على عمليات التعحيث تركز النظرية املنظ، املنظمية واالقتصاد والنفس

متعلمة، يف حني يركز بعد االقتصاد على االستثمار يف رأس املال البشري، أما البعد النفسي فريكز على قضا الدافعية 
3وامللكية والتعلم،

م و ، ة إدارة وتنمية رأس املال البشريتظهر أمهيمن جهة أخرى  وظائف تعترب إدارة املوارد البشرية من أ

                                                             
 .451، ص مقال سبق ذكرهالدواي الشيخ، محدي أبو القاسم، 1

2Bradley w.Hall, The new human capital strategy (improve the value of your most important investment –year 
after year),AMACOM, USA, 2008, PP 24-25. 
3Allameh SM & al, Human Resources Development Review according to Identity, Integration, Achievement and 
Adaptation Model, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Volume 2, 
Issue 2, 2012, PP 42-58. 
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ثريا يف اإلنتاجية وامليزة التنافسية والنمو  ا على العنصر البشري والذي يعترب أمثن مورد لدى اإلدارة واألكثر  اإلدارة لرتكيز
ملعرفة وأمهيتها يف تنمية رأس املال البشري   . االقتصادي، حيث سنسلط الضوء على أمهية إدارة املوارد البشرية 

  املال البشري وإدارة املعرفة يف املنظماتتنمية رأس : الفرع األول

ا الفعال يف تعزيز القدرات  ذا لدور اما لدى املنظمات، و حتتل إدارة وتنمية املوارد البشرية ركنا أساسيا و
ا البشرية  يل ومتكني موارد ت احلالية من التنظيمية من خالل استقطاب و مواكبة التطورات والتحد

حيث يعترب رأس املال البشري  إن إدارة املوارد البشرية تسعى إىل اإلستغالل األمثل للعنصر البشري،ببساطة فو واملستقبلية،
داف املنظمة اإلنتاجية  عتباره أصال إستثمار جيب إدارته وتنميته بفعالية وكفاءة من أجل حتقيق أ م أصول املنظمة،  أ

ا يف السوق يعتمد  منظماتيعتمد حصول والوصول إىل األداء املطلوب، حيث  األعمال على ميزة تنافسية عن غري
دافها 1،بشكل أساسي على مدى جناح إدارة املعرفة يف حتقيق أ

ا يف تنمية رأس   وقبل التطرق إىل أمهية إدارة املعرفة ودور
ملعرفة  ا وأمهية إدارة املوارد البشرية    .تنمية رأس املال البشرييف املال البشري نتناول إدارة املوارد البشرية وممارسا

  إدارة املوارد البشرية وإدارة املعرفة لتنمية رأس املال البشري أمهية تكامل ممارسات .  أوال

ت ا بيئة املنظمات، واكبة التغرياتومل اليت تواجه املنظمات يف ظل التحد فإن املطلوب من  التطورات اليت تشهد
تعترب إدارة املوارد البشرية لق مهارات بشرية متنوعة وعالية املستوى واملرونة، حيثإدارة املوارد البشرية أن تسمح بتوفري وخ

ملنظمة،  اء عمله    فراداالوإدارة تلك الوظيفة اليت ختتص جبانب العنصر البشري منذ ساعة البحث عنه إىل غاية إ

 املنظمية، العالقات، التعلم واملعرفة، وكذلك ممارسات القدرات إدارة أصبحت أمشل لتتضمن البشرية، املوارد كوظيفة إلدارة

ذه  ضمن املعرفة اكتساب ومشاركة ونشر املتضمنة املعرفة لتتضمن الرتكيز على توسعت البشرية املوارد إدارة املنظمات، و
ام يف حمفظة ختطيط وتنظيم وتوجيه "ا  Flippo Eا عرفهالبشرية، حيث  املوارد مدير (Portfolio) أصبحت جزء 

داف املنظمة حلصول على األفراد وتنميتهم وتعويضهم واحملافظة عليهم بغرض حتقيق أ  وعليه2،"ومراقبة النواحي املتعلقة 

واجلدول يبني املواطن الرئيسية اليت تتطلب يف املنظمات حتت إدارة املوارد البشرية  تندرج إدارة وتنمية رأس املال البشري
القتصاد املعريفالتغيري، وذلك جلعل إدارة املوارد البشرية    .ذات صلة وثيقة 

  إدارة املوارد البشرية يف ظل االقتصاد املعريف ):7- 2(اجلدول رقم

                                                             
لد،اقرتاح إدا ،عالء احلمامي ،عماد سرحان1 ، 2015، جامعة آل البيت، األردن، 2، العدد 21رة املعرفة لبناء بيئة حقيقية للتعليم االلكرتوين، جملة املنارة للبحوث والدراسات، ا

 .144ص 
اب حسن عشماوي، مرجع سابق، ص 2  .26دمحم عبد الو

  مدير املوارد البشرية اجلديد  د املعريفاإلقتصا  اإلقتصاد التقليدي  مواطن التغيري 

 .الرتكيز اإلداري -  األدوار

 .مدير شؤون األفراد -

اإلدارة ضمن الوظائف  -
  .الضيقة

 .إسرتاتيجي شريك -

 .خبري إداري -

 .لألفراد خبري -

  .وكيل للتغري -

 .يدير رأس املال الفكري -

 .ميسر للمعرفة -

 .ين للعالقات -

  .أخصائي نشر للمعرفة -

دودة داخل عالقات حم -  العالقات
 .ةاملنظم

توسيع العالقات خارج  -
 ،املنظمة

بناء عالقات مع األفراد،  -
ئن املوردين ، املدراء،الز
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  .79 -78، ص ص مرجع سابقعبد هللا حسن مسلم،:املصدر

من أدوار  اليت حتتاج التغيري مواطنو  إدارة املوارد البشرية يف ظل اقتصاد املعريف،كل من ) 7-2(رقم اجلدول  يتناول
ودور مدير املوارد البشرية اجلديد، حيث  ،يف ظل االقتصاد املعريف الرتكيز على التعلمو  الرتكيز االسرتاتيجيو وعالقات، 

على أن مسؤوليتها كوظيفة من وظائف املنظمة تكمن يف التوفيق  إىل إدارة املوارد البشرية)Jean Pierre Citeau(ينظر
ذه الوظائف، حيث تعمل وظيفة املوارد البشرية على  بني وظائف املنظمة وحاجتها من املوارد البشرية الكفيلة بتغطية 

1حتقيق التوافق بني البعدين االجتماعي واالقتصادي للمنظمة،
ي املسؤولة على إدارة رأس  تعترب إدارة املوارد البشرية وعليه 

تمام به وتنميته، حيث أنه ليس  ذه املسؤولية إمنا تلك اليت  القدرةي إدارة للموارد البشرية ألاملال البشري واال على 
ركز تعطي األولوية واألمهية الكبرية للمعرفة وتركز على اجلوانب الفكرية واملعرفية يف املوارد البشرية وكيفية تنميتها، وكذلك ت

ين 2،على األداء الفكري والذ
ذا ما سنتناوله يف النقطة املوالية    .و

  ممارسات إدارة املوارد البشرية .1

ت األفراد  التكوينمن شأن التسهيل املستمر لربامج  ذا من خالل اوالتنمية الواسعة أن يزيد من إمكا بقاء إلو
م علی تبادل املعرفة، حيث أن ممارسات ا علی ثقتهم ملوارد البشرية تضيف قيمة من خالل تعزيز رأس املال البشري بقدرا

3،من خالل عمليات إدارة املعرفة
ذا ما    .اآليت )16-2(رقم  ليبينه الشك و

  

 

                                                             
1 Jean Pierre Citeau, Gestion des ressources humaines, 3éme édition, ed Armond Colin, Dalloz, Paris, 2000, P16. 

تمع العريب للنشر والتوزيع، األردن، 1منري نوري، فريد كورتل، إدارة املوارد البشرية، ط 2  .357، ص 2011، مكتبة ا
3Pooja K. Singh, M. K. Rao, HR Practices, Learning Culture and Human Capital: A Study on Indian Business 
and Professional Service Sector, Global Business Review,Volume18, Issue 3,SAGE Publications, 2017, P 6. 

 .األفرادالرتكيز على  -

  

دة الرتكيز على  - ز
العالقات مع املدراء 

  .التنفيذيني

 Stake املوزعني
Holders. 

  

ناك عالقة بني  -  الرتكيزاإلسرتاتيجي ليس 
رية البش .ممارسات املوارد

 .مع إسرتاتيجية املنظمة

عدم إشراك مدراء املوارد  -
البشرية يف صياغة إسرتاتيجية 

  .املنظمة

تطوير اسرتاتيجيات  -
 املوارد البشرية لتتالئم

واإلسرتاتيجية الكلية 
 .للمنظمة

إسرتاتيجيات طويلة  -
 10 -5املدى من 

  .سنوات

 .إسرتاتيجية للقدرات إدارة -

 .تنمية ودعم القدرات التنظيمية -

 .املدى القصري والطويلالرتكيز  -

 .اإلبقاء والتجديد -

  

الرتكيز على 
  التعلم

 .الرتكيز على التكوين -

نشاطات التكوين غري  -
إلسرتاتيجية  .مرتبطة 

الرتكيز على متطلبات  -
 .الوظيفة احلالية

  

على  مقتصر التكوين غري -
 .الوظائف احلالية

ج نظامي  - تطوير 
 .للتكوين والتطوير

 .تعلمةتطوير منظمات م -

  

 .إدارة رأس املال الفكري -

 .تنمية رأس املال البشري -

 .خلق بيئة التعلم -

 تشجيع خلق بيئة التعلم -

ا  - تشجيع خلق املعرفة ونشر
ا  .واملشاركة 

التأكيد على التجديد املتواصل  -
 .للمنظمة

  .تطوير جلان التطبيق -



 الفصل الثاني                                                     أهمية إدارة المعرفة في تنمية رأس المال البشري بالمنظمة

 

 

173 

  ممارسات إدارة املوارد البشرية): 16 -2(الشكل رقم 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Source: Armstrong M, A handbook of human resource management practice, Tenth edition, 
Cogan Page, London,2009,P 12. 

م دور  ممارسات إدارة املوارد البشرية، حيث) 16-2(يبني الشكل رقم  تعد إدارة وتنمية رأس املال البشري أ
مل داف املنظمة املعاصرة يف ظل اقتصاد املعرفةإلدارة املوارد البشرية  حيث جتد يف استثمار رأس  ،عرفة، من أجل حتقيق أ

ا اإلسرتاتيجي ذه لماهلا البشري خمرجها ومنفذ ون مبدى قدرة  ذا مر خلق القيمة للمنظمات وتعزيز تنافسيتها لكن 
  .القيمة اليت مينحها للمنظمةاملنظمات على استقطابه واحملافظة عليه وخاصة تنميته من أجل تعظيم 

  

  

  

  

  

  إدارة املوارد البشرية

  فلسفة  املوارد البشرية

اسرتاتيجيات املوارد البشرية، السياسات، 
املسؤولية االجتماعية  العمليات، املمارسات والربامج

 للمنظمة

 إدارة رأس املال البشري

عالقات 
 العاملني

العالقات 
  الصناعية

 آراء املوظفني

 االتصاالت

 دارة املكافأةإ

استحقاقات 
  املوظفني

  ألجورتعويضات ا

 يكل األجور والرتب

 تقييم الوظائف

 التنظيم  علم والتطويرالت

 إدارة املعرفة

 إدارة األداء

  تطوير اإلدارة

 تعلم األفراد

 التعلم التنظيمي

خدمات املوارد 
 البشرية

ية الفرد   رفا

 الصحة والسالمة

ب  تسيري املوا

 االختيار والتوظيف

ختطيط موارد 
 البشرية

 

  املوارد

 التصميم التطوير

 التنمية

تصميم / الوظيفة
  دور
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  الركائز املشرتكة بني إدارة املعرفة وإدارة املوارد البشرية: )17-2(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

 

ا طروحةأبلقوم فريد،: املصدر   .141، صسبق ذكر

رة املوارد البشرية إن وظيفة إدا، حيثالركائز املشرتكة بني إدارة املعرفة وإدارة املوارد البشرية ):17-2(يبني الشكل رقم
ملعرفة" ي أساس ا حبيث تنعكس على " التعامل  ، وكذا تضمني األداءمبعىن أن عليها توظيف وإدماج املعرفة يف عمليا

ا يف كافة عمليات إدارة وتنمية رأس املال البشري، وبذلك يتحقق التميز يف عمليات املنظمة  وحتقق املعرفة وإستثمار
  .يزتنافسي متم بذلك مركز

ملعرفة وأمهيتها يف تنمية رأس املال البشري يف املنظمة. نيا   إدارة املوارد البشرية 

ملعرفة، حيث   إن مهمة إدارة املوارد البشرية ليست فقط معاجلة املعرفة كما الشأن تظهر أمهية إدارة املوارد البشرية 
دماج مصادر و توليد املعرفة  م  املعرفة الكاملة واملعلنة يف نسيج متكامل ومتميز، وتلعب  يف نظم املعلومات، بل األ

ذه العملية من خالل تصميم نظم مشاركة األفراد واستقطا م وإنفتو  مإدارة املوارد البشرية دورا حمور يف  على  احهمتعاو
م على املشاركة اجلادة والفاعلة وإبداء اآلراء واملقرتحا ا، وحتفيز ت، وبذلك فإن مهمة إدارة املوارد أمور املنظمة ومشكال

على تنشيط  تسعى للعمل البشرية األساسية ليست ضبط السلوك البشري والسيطرة على عالقات األفراد، بل يف احلقيقة
وحتفيز تبادل املعلومات واملعرفة بينهم، ومن مث إطالق املعرفة الكامنة ودعم عملية توليد ونشر وتدفق املعرفة يف أرجاء 

ا التنافسية" القدرات احملورية " لتكوين املنظمة .ومن مث تثبيت ميز
1

 

نالك عالقة معقدة بني إدارة املعرفة من جهة وإدارة املوارد  يظهر مما سبق ترتجم حيث ،من جهة أخرى البشريةأن 
ملعرفة ية متكن املنظمات من املعرف القدراتانطالقا من اقتناع الباحثني بفكرة أن ،و إىل منوذج إدارة املوارد البشرية 
                                                             

ر ل لتحقيق امليزة التنافسية، زرقني عبود، جباري شوقي، إشكالية إدارة املوارد البشري يف ظل إدارة املعرفة، ملتقى إسرتاتيجيات التدريب يف ظل اجلودة الشاملة كمدخ 1 جامعة الطا
  .11،  ص 2009نوفمرب  11 -10موالي سعيدة، اجلزائر،

 العالقات
بناء ودعم العالقات مع املستخدمني، املدراء، 

ئن، املوردون، املوزعون .الز  

ارتباط مباشر بعمليات خلق القيمة يف 
 .املنظمة

  سرتاتيجيالرتكيز اال

.إدارة القدرات اإلسرتاتيحية  

.تطوير ودعم القدرات التنظيمية  

الرتكيز على اإلسرتاتيجية بنفس األمهية سواء 
.على املدى املتوسط أو البعيد  

  الرتكيز على التعلم

وتنمية رأس املال   إدارة الرأس املال الفكري
  .البشري

خلق بيئة أساسها التعلم تدعم اإلنتاج، 
 شر املعرفة، تبين جمتمعات املمارسةمشاركة ون

  األدوار

  حافظ للرأس املال البشري

  مسهل للمعرفة

  بناء للعالقة

البيئة   .اختصاصية االنتشار السريع
 التنظيمية
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ذه  لعديد من  القدراتاالستجابة لظروف السوق املتجددة، انبثقت إشكالية كيفية تطوير وتنمية  املعرفية، وبعد القيام 
 أن سياسات وممارسات إدارة املوارد البشرية املبنية على املعرفة ميكن هلا أن تقوم بدور رئيسي يف نيالدارسات تبني للباحث

.املعرفية راتالقدتنمية 
1

  

إىل إجياد بيئة داخلية للتعلم والنمو من خالل استخدام أساليب وطرق   حتتاج تنمية رأس املال البشرينه أنصل إىل 
تمام من أمهها تكوين وحتفيز فرق العمل،  جل رفع معارف ومهارات وخرباتأملسار الوظيفي والتعلم التنظيمي من  اال

ذا الرادفاأل دارة املوارد البشرية  خالل إدارة موارد بشرية تعمل على أسس علمية ومعرفية أو ما يت إال من ، و يسمى 
ذه األخري  ا  ةملعرفة، حيث أصبحت  تمام بتنمية قدرات رأس ماهلا البشري لتلبية احتياجا مبا ميكنها من تسعى إىل اال

دافها،  ناك من حتقيق أ على املنظمات أن تراعيها إذا ما أرادت تنمية رأمساهلا أن املبادئ األساسية اليت جيب  اعتربو
ي :البشري ملتطلبات عصر املعرفة 

2
  

 .االستثمار يف التكوين -

 .تشجيع املنظمات على إحداث التعلم التنظيمي -

 .تقييم االحتياجات من املهارات البشرية يف األجل القصري واألجل الطويل -

 .توسيع فرص التعليم أمام األفراد -

دوات جديدة استخدام -   .تكنولوجيا املعلومات لتزويد األفراد 

  متطلبات تنمية رأس املال البشري يف عصر املعرفة): 18- 2(الشكل رقم  

  
  .من إعداد الباحثة بناءا على أدبيات الدراسة: املصدر

                                                             
1Pilar Pérez Santana & al , Managing Knowledge Through Human Resource Practices: Empirical Examination 
on the Automotive Industry, The International Journal of Human Resource Management, Volume 21, Issue13, 
2010, P1. 

ملؤسسة الصناعية دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل2 بسكرة،  أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم  -فرع جنرال كابل -شنايف نوال، دور تسيري املهارات يف حتسني األداء البشري 
  .154، ص 2015-2014جلزائر، ا - ختصص تسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة دمحم خيضر، بسكرة

س أمتطلبات تنمية ر 
املال البشري يف عصر 

املعرفة

.التكويناالستثمار يف •

.على إحداث التعلم التنظيمياملنظمات تشجيع •

.االفرادأمام  والتعلم توسيع فرص التعليم•

االفراد  ومتكينهم تكنولوجيا املعلومات لتزويد توفري •
.دوات جديدة

ملنظمة • .  العمل على احملافظة على راس املال البشري 
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امليزة التنافسية حيث أن ،ميكن ملمارسات إدارة املوارد البشرية إنشاء موارد رأس املال البشري واالستفادة منها
1املستدامة ال تتحقق إال من خالل التفاعل بني جتمع رأس املال البشري وممارسات إدارة املوارد البشرية،

ويرى  
)1995Nonaka & Takeuchi,  ( و أحد العوامل احلامسة إلدارة املعرفة أن النظام املناسب إلدارة املوارد البشرية 

نه جيب أن تتماشى ممارسات إدارة املوارد أ )Svetlik & Stavrou- Costea 2007,(الفعالة، حيث اقرتح كل من 
إلضافة إىل ذلك، الحظ  أن إدارة املعرفة  ),2011Kuo(البشرية مع ممارسات إدارة املعرفة لتعزيز األداء املنظمي، و

يت من دعم اإلدارة العليا ومدراء املوارد البشرية .الناجحة 
2

  

 ،إدارة املعرفة من خالل تعزيز القدرات على التعلم يف تعزيز ثقافة التعلم وتؤثرعلى شرية تساعد ن إدارة املوارد البإ
ن ثقافة التعلم وسلوك  تؤثر على الروابط بني ممارسات املوارد البشرية وعملية إدارة  األفرادواقرتحت دراسة االفرتاض 

3،املعرفة يف إجيابية الطريقة املوجهة
لتحويليون جهودا مستمرة إلنشاء ثقافة داعمة للمعرفة متاشيا مع وقد وضع القادة ا 

لن تكون ممارسات إدارة  «حيث أنه، )Birasnav, 2014( تطبيق ممارسات إدارة املوارد البشرية واملمارسات التنظيمية
 »مناسب صاالت بشكلاملعرفة فعالة يف تنمية رأس املال البشري إذا مل تقدم املنظمات البيئة املناسبة للثقافة واالت

)Birasnav & Rangenekar, 2010(، على رأس املال  تؤثر إجياوعليه ميكن القول إن الثقافة املوجهة حنو التعلم
ا كوسيط يف عملية إدارة املعرفة .البشري من خالل دور

4
  

املنظمة ، وقدرة التنظيمية فةاملعر  القدرة على إدارة وإدارة املعرفة تكمن يفلبشري لعالقة بني رأس املاالأنصل إىل 
ا من خالل معرفة جديدة توليد على تمام متزايد،ىاليت حتظ غري املادية من املوارد و واحدو ، أفراد  الباحثون أن وتوصلبا

 خصائص على من خالل التأثري إلدارة املعرفة التنظيمية لقدرةإىل حد كبري  ترتبط البشرية إلدارة املوارد اتإسرتاتيجي

كذاةداخل املنظم األفراد وحتفيز على املعرفة تعتمد إدارة املعرفة، حيث أن وى العاملةالق رأس املال البشري احملرك يعترب  ،و
5،املعرفة الرئيسي لتوليد

اإلشارة ألمهية وضع  جيدر بنارأس املال البشري ل تقدمهونظرا ألمهية إدارة املعرفة وللدور الذي  
ذا ماإسرتاتيجية لرأس املال الب   .سنوضحه يف النقطة املوالية شري يف ظل إدارة املعرفة، و

  إدارة املعرفة وإسرتاتيجية رأس املال البشري  . لثا

نا حيدث يفيف اجناز أعماهلا األعمال منظماتاألساس الذي تعتمد عليه  تعترب املعرفة منظمات  ، فتكوين املعرفة 
حتسني أساليب العمل داخل تلك منظمات من خالل و ة وتبادل األفكار،األعمال بغرض العمل احلقيقي واكتساب اخلرب 
حيث تعتمد إسرتاتيجية رأمسال البشري على أربعة عناصر أساسية لنجاحها االستفادة من خربات األفراد فيها عرب الزمن، 

  :واليت تتمثل يف

 أفراد املنظمة مستقبال من أجل حتديد الكفاءات واملهارات الضرورية اليت حيتاجها: تسيري الكفاءات. 

 من أجل قياس وتقييم األداء داخل املنظمة: تسيري األداء. 

                                                             
1John E. Delery, Dorothea Roumpi, Strategic human resource management, human capital and competitive 
advantage: is the field going in circles?, Human Resource Management Journal, Volume 27, Issue 1, 2017, P5. 
2Rose Ambula & al, Knowledge Management And Performance In Manufacturing Firms: The Mediating Role  
Of Learning Organization, International Journal Of Economics, Commerce And Management,  Volume V, Issue 
1, January 2017, P13. 
3Pooja K. Singh, M. K. Rao, Article cité, P 2. 
4Idem. 
5Wan Norhayate & al, Article cité, P3242. 
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 دف التكيف مع متغريات : تسيري التغيري والذي يعمل على البحث يف كيفية تغيري النظام وتقليل مقاومة التغيري 
 .البيئة

 املعرفة،  توليدبناء وإثراء ثقافة املشاركة، تسعى إىل حتويل التعلم الفردي إىل تعلم تنظيمي من أجل : إدارة املعرفة
رم احلاجات ماسلو  تدعيم اإلبداع ورضا الزبون، حيث ترتبط إدارة املعرفة وإسرتاتيجية رأس املال البشري 


Maslowذا ما   :املوايل )19-2(رقم  الشكل سنبينه يف و

رم احلاجات ملاسلوإدارة املعرفة وإسرتاتيجية رأس املال البشري ضم): 19-2( الشكل رقم    Maslowن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Jay Liebowitz, Johns Hopkins, Linking knowledge management with human capital 
strategy development, Issues in information systems, Volume 5,Issue 01,2004, P 197. 

 إىل أن )Jay Liebowitz & Johns Hopkins2004(من  جند أنه أشار كل )19-2( من خالل الشكل رقم

و قاعدة اهلرم يشمل إدارة املهارات، وذلك من أجل حتديد الكفاءات واملهارات األساسية  مستوى األساسي الذي 
د يشمل مستوى األمان على إدارة األداء، وعليه يشعر األفرا ، حيثالالزمة للقوى العاملة احلالية واملستقبلية للمنظمة

م ألدائهم اإلجيايب، وميكن أن يؤدي انعدام األمن أيضا إىل األداء دون املستوى، ويتم تناول  ألمان من خالل مكافأ
من أجل الوصول إىل االستقرار وحتقيق الذات،  االحتياجات االجتماعية يف إدارة املعرفة حيث يتم بناء ثقافة تشارك املعرفة

لراحة م حيث تظهر احلاجة إىل إدارة التغيري لتقليل من مقاومة  ع التغيري الذي تقوم به املنظمةوجيب أن يشعر األفراد 
                                                             

م ماسل   .، عامل نفس أمريكي، اشتهر بنظريته تدرج احلاجات اإلنسانية)Abraham Maslow )1908- 1970و ابرا

إسرتاتيجية رأس املال 
 البشري

 ثقافة املشاركة يف املعرفة

  /االحرتام من قبل اجلماعة
  املنظمة

  حتقيق

املشرتكة املعرفة الذات  

 تسيري األداء القيمة التنافسية التقدير

 االنتماء
 تسيري املهارات االعرتاف واملكافئات

 األمان

حاجات 
 فيزيولوجية

 إدارة املعرفة رأس املال البشري

 إدارة املعرفة

 نسبة التغيري
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تمع، التغيري لتكيف واالحرتام يف املنظمة وا ذه  مبا يعزز تقدير الفرد من خالل جعل الفرد يشعر  وعليه واستنادا إىل 
االركائز األربعة، ميكن حتقيق إسرتاتيجية رأس املال البشري وتنف .يذ

1
  

مهيته داخل  دارة املعرفة، حيث أن احلاجة لألمان جتعل الفرد يشعر  يتضح أنه ميكن ربط خمتلف حاجات الفرد 
جة إليه وتعمل على جيعل املنظمة يف حا غري متوفرة لدى غريه من األفراد، ما ومهاراتاملنظمة كونه يستحوذ على معارف 

ي حاجة مجاعية تتجسد يف بناء جمتمع ، وعند حتقيق احلاجة لالمااحملافظة عليه ن يتم االنتقال إىل حاجة االنتماء و
ذا ما ذا ما للمشاركة يف املعرفة، و حرتام وتقدير اآلخرين و يليب احلاجة للتقدير، وعندما يتم حتقيق  يزيد الفرد الشعور 

م ذلك ميكن حتويل التعلم الفردي إىل تعلم تنظيمي وبناء ثقافة املشاركة يف امل ألفراد إىل حتقيق ذا ا تؤدي  عرفة واليت بدور
ام ماسلو ميكن كذلك ربط إسرتاتيجيةو ، )اتحتقيق الذ( ، وذلك  Maslowرأس مال البشري بسلم احلاجات ألبرا

التغيري ، تسيري األداء، إدارة املهاراتتسيري (العتماد على األسس األربعة اليت تعتمد عليها إسرتاتيجية رأس املال البشري 
اما يف إسرتاجتية رأس املال البشري)وإدارة املعرفة   ، وتشكل إدارة املعرفة بعد 

  العالقة بني إدارة املعرفة ورأس املال البشري. رابعا

رأس املال البشري،  وتنمية األخرية كأحد احللول واملداخل اإلدارية احلديثة إلدارة إدارة املعرفة يف اآلونة أمهية تظهر
محيث يعترب ا  من أ تمام  األفراد،  على تراكم معارف احملافظة ، من خاللاملصادر اليت يتوجب على اإلدارة اال

م م وخربا   .ومهارا

ي  أن إدارةإىل  )Peter Drucker, 1996( أشار  أفضلتطبق بشكل  أن معارف القائمةلل كيف صميمتاملعرفة 

ا املعرفة يعتمد على اجلديدة عرفةإنتاج امل أخرى فإن وبعبارة، معرفة جديدة إلنتاج ، تنظيمفرد أو مجاعة أو  اليت حتتفظ 
ذا يقود إىل حيث تعترب إدارة املعرفة  املعرفة الضمنية،حتويل تعبئة و  يكمن يف الناجح االبتكارعملية  أن مفتاح افرتاض و

ا وتدير تدفق املعرفة داخل املنظم 2،استخدام املعرفة بشكل فعال وكفء وتضمن ،ةوظيفة اإلدارة اليت تولد املعرفة وحتدد
 

نالك توجه حديث واملتمثل يف النظرة من جهة أخرى  تظهر أمهية تنمية املوارد البشرية يف إطار بيئة ثقافية داعمة وقوية، و
على أمهية حرص وسعي املنظمات إىل اكتساب  حيث ركزت )KBV Grant, 1996(للمنظمة القائمة على املعرفة 

3ة، وتعزيز قدرات التعلم لألفراد ونقل ونشر املعرفة بني األفراد لتحقيق امليزة التنافسية،املعرف
دارة املعرفة  إ يظهر دور حيث 

  .كإطار بيئي داعم لذلك

حتويل املعرفة من تطوير آليات  متكن إدارة املعرفةتكمن العالقة بني إدارة املعرفة وتنمية رأس املال البشري يف أن  
داف النهائية للمنظمة لصرحية الضمنية وا لرأس املال البشري، واالستفادة من فهم األفراد والقدرات التنظيمية لتحقيق األ

                                                             
1Jay Liebowitz, Johns Hopkins, Article cité, PP 196-197. 
2 Yin-Kuan Ng & al, The Relationship between Knowledge Management Practices and Technological 
Innovation: A Conceptual Framework, International Journal of Management, Knowledge and Learning, Volume 
1, Issue 1, 2012, P 73. 

 .181ص ، مرجع سابق،حامت بن صالح أبو اجلدائل3
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كما متكن املنظور القائم على الثقافة الذي يركز على تشارك ،Despress & Chauvel, 2000) (ورأس املال الفكري 
.حقيق الكفاءة التنظيميةاملعرفة وفهم وخربة األفراد وجمموعات من املهارات للت

1
  

ومن خالل حبث قام به على ، املعرفة عالقة خاصة مع رأس املال البشري إلدارة أن  Wan Norhayateأشار
من املهنيني يف جمال تنمية املوارد البشرية،وأظهر البحث عن وجود عالقة إجيابية بني رأس  20إىل  15 األفرادجمموعة 

2،املال البشري وإدارة املعرفة
أن املعرفة، املهارات، التعلم، والقدرات اليت ميتلكها األفراد يف  Peter Druckerيرى  حيث 

ؤالء األفراد، واليتبقى للمنظمة ظام إدارة املعرفة يقوم بتسجيل و املنظمات وبدون ن ذا رأس املال قد يغادر  ترميز وخزن 
نا تظهر أمهية إدارة 3،بعد ذلك أي رصيد لرأس ماهلا البشري تظهر أمهية حيث  املعرفة يف احملافظة على رأس املال البشريو

ن ارتفاع معدل الدوران وخباصة أإدارة املعرفة يف تقليل من معدل دوران األفراد للمحافظة على رأس املال البشري، حيث 
عرفية والفكرية تضيع ن الكثري من املسامهات والتطبيقات املاالختياري منه، له انعكاسات سلبية على كفاءة املنظمات أل

ي املنظمة ملؤمتر إدارة املعرفة األول) يت نيوليجيون(بدون فائدة، فقد ذكرت منظمات  إن : اليت تتخذ من ديب مقرا هلا و
ت  جراء عدم استخدام آليات املعرفة ) 1999(تشري إىل أن خسائر العامل عام  (IDC)إحصاءات املنظمة العاملية للبيا

مليار   31,5منظمة يف األقل تفقد  500أن  Fortuneة ر دوالر، فضال عن ذلك أشارت جململيا 12تقدر بنحو 
.)Cho, 2011( دوالر سنو بسبب الفشل يف إدارة املوجودات املعرفية الالملموسة

4
  

لرئيسية تؤدي إدارة املعرفة دورا كبريا يف رأس املال البشري ورأس املال التنظيمي، وتؤدي العمليات اجند أيضا أنه  
ذا ما إلدارة املعرفة إىل تنمية رأس املال البشري، 5،تعزيز املعرفة واملهارات والقدرات ينتج عنه و

من خالل  حيث أنه 
اكتساب املعرفة تساعد إدارة املعرفة على استكشاف أفضل الطرق للعمل داخل املنظمات وتنمية رأس املال 

اما يف عملية تنمية تتكا فإن عملية إدارة املعرفةوعليه 6البشري، ا تلعب دورا  مل مع األفراد يف جمال املعرفة، ومن مث فإ
ذه األخرية لبيئة داعمة، حيث أن االتصالو 7رأس املال البشري يف املنظمات، له ارتباط إجيايب مع تنمية رأس املال  حتتاج 

.البشري ألنه حيسن من قدرة األفراد والتزامهم
8

  

على الفرد  املعتمدةلمنافسة ا مننوعني ا رباعتباعالقة وطيدة، لمعرفة ي وإدارة البشرا للماارأس بين إن العالقة      
ي مسؤوليتها عن إستخراج املعرفة الضمنية  ذا األساس، فإن أول مهام إدارة املعرفة   أسلرTacit Knowldge وعلى 

األحكام و  ،ما عمل داءلمكتسبةألالبديهية ااخلربات الشخصية  Daftنظر جهة و عن لمعرفةذه اتمثل و يلبشرا للماا

                                                             
1Tereza Raquel Merlo, Knowledge management technology: human-computer interaction & cultural perspective 
on pattern of retrieval, organization, use, and sharing of information and knowledge, Knowledge and 
Performance Management, Volume 1, Issue 1, 2017, P 50. 
2Wan Norhayate& al, Article cité, P 3316. 
3 Bryan. B,"Essentials of  knowledge management ", John Wiley & Sons, Inc, USA, 2003, P17. 

 .830، ص مقال سبق ذكره،-مدخل اخلريطة السببية –أمحد على صاحل، إسرتاتيجيات إدارة نضوب رأس املال البشري 4
5Wan Norhayate & al, Article cité, P 3316. 
6Liao, Y.S. The effect of human resource management control systems on the relationship between knowledge 
management strategy and firm performance, International Journal of Manpower, Volume 32, Issue 5&6, 
2011,PP 494–511. 
7 Birasnav M, Rangnekar S, Dalpati A, Enhancing Employee Human Capital Benefits through Knowledge 
Management: A Conceptual Model , Global Journal of e-Business & Knowledge Management, Volume 5, 
Issue1, 2009, P 23. 
8Ibid, P 61. 
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 ,Nonaka, I. , Takeuchi(ن أشار كل محيث 1،لها ئهبعد مرور مدة أداعليها  سيتمراإلنسان وليها يتوصل إلتي ا

H( ة وتطبيقها لخبروا يف املهارة لمتمثلةا يلبشرا للمار معطيات رأس استثمايف إلمعرفة إدارة اتتجسد أمهية  إىل أنه
ا إىل أجزاء بشكل مبا شر، ولتحقيق جناح إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البشري من املهم نقل املعرفة اليت مت إنشاؤ

لكامل ذا ما يسمح بتوليد معارف جديدة، ،أخرى من املنظمة قبل استغالهلا    :كما تكمن أمهية إدارة املعرفة يف  و

 تهاستخراج املعرفة الضمنية لرأس املال البشري وخربا. 

  كبري تكرار أخطاء املاضي بشكلتفادي  منهو ألفراد لاحلفاظ على اخلربات اهلامة.
2

  

م إدارة املعرفة يف تنمية  كما تعد أداة حتفيز للمنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية ،رأس املال البشريتسا
األ ممبا ميكنها من  فراد .توليد معرفة جديدة والتعرف على الفجوات يف توقعا

3
 

 داء املوارد البشرية ومستوى اخلربة واملعرفة لديهم والعمل على حتسينه،تع  زز قدرة املنظمة لالحتفاظ 

 ،توثيق املعرفة املتوفرة وتنميتها واملشاركة فيها بني أفراد املنظمة 

  نيةتعزيز املعرفة الضملتدعم االستفادة من املمارسات املوجودة واملكتسبة من طرف األفراد بوضع إطار عمل.  

  :من خالل إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البشري يتجسد دورنه أبناءا مما سبق خنلص إىل 

  ملعرفة ا عصرنة إدارة املوارد البشرية يف ظل منظمات املعرفة: إدارة املوارد البشرية    . ويقصد 

   ملنظمةإلجياد التمكني املعريف  :)مؤسسات معرفية(إجياد بيئة التعلم.  

 من خالل تشجيع وحتفيز األفراد على االنضمام إىل برامج التكوين والتشارك واكتساب : ناء رأس املال البشريإغ
  .والتعلم  املعرفة

 ملنظمة ومنه عالقة إدارة املعرفة ورأس املال البشري تكمن يف تسيري املهارات وتوليد معارف  :تسيري وتنمية املهارات 
 .دور إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البشري املوايل )20-2( الشكل رقم ، حيث يبنيجديدة ودعم االبتكار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1Daft, Richard L., Organization theory & Design, 7th ed, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio-
USA, 2001,P 258. 
2YücelYılmaz, Knowledge Management In E-Learning Practices, The Turkish Online Journal of Educational 
Technology, Volume 11, Issue 2, April 2012, P 152. 

ير حبيب، دور إدارة املعرفة يف تنمية املوارد ا3 ت احلديثة، جامعة الشلف، : لبشرية، ملتقى دويل حولبلقوم فريد، بن  رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف االقتصاد
 .10،ص 2011ديسمرب  14و 13اجلزائر، 
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  دور إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البشري: )20-2( الشكل رقم

  
  من إعداد الباحثة: املصدر

الستخدامأنه لنا  يتبني سبق على ضوء ما داد معرفة ، حيث من خالل املمارسة تز ينمو رأس املال البشري 
م يف تعزيز املوقع التنافسي األفراد ، فتنمية رأس املال البشري خاصة فيما خيص تراكم املعرفة واخلربات واملهارات سيسا

جل االستفادة من معرفة رأس املال البشري فإن املنظمة جيب أن تقوم مبجموعة من أبصفة مستمرة، ومن جهة أخرى من 
لبحث عن املعرف ا وتشاركها فحفظها مث توظيفها يف إطار ما العمليات تبدأ  ا، وتنتقل إىل مراحل أرقى بتوليد ة واكتسا

دارة املعرفة، اليت تعترب املورد البشري الوسيلة واهلدف يف الوقت ذاته، علما أن اجلزء األكرب من املعرفة يبقى كامنا  يسمى 
اعية من خالل وجود منية إىل صرحية ومن فردية إىل مجحتويل معارف األفراد الضحيث تظهر أمهية يف ذاكرة كل فرد، 

ملعرفة،يسمح بتطوير وتعظيم  فضاء املعرفة، ذا ما يفرض علىاملشاركة  رأس املال البشري يف ظل لاملنظمات تبين منوذج  و
ذا ما   .سنوضحه يف النقطة املوالية إدارة املعرفة و

  ةمنوذج رأس املال البشري ضمن إدارة املعرف. خامسا

من  تركز إدارة املعرفة من الناحية التنظيمية على إجياد منوذج متكامل مع رأس املال البشري لتحقيق امليزة التنافسية
1بشكل كبري على إدارة املوارد البشرية وتنمية رأس املال البشري،خالل الرتكيز 

وذج رأس من )21-2( وميثل الشكل رقم  
  : يشمل النموذج أربعة مراحل املال البشري ضمن إدارة املعرفة، حيث

  تبني دور رأس املال البشري يف إنتاج املعرفة،: Aاملرحلة األوىل 

ا،إ: Bاملرحلة الثانية    كتساب وإدارة املعرفة اليت مت إنشاؤ

دارة: Cاملرحلة الثالثة  األفراد ا، وبني األفراد، وبني تبادل وتشارك املعرفة بني املنظمة وأفراد عمليات تم املرحلة 
  .بيئتهمو 

                                                             
1Birasnav M  &Rangnekar S, Knowledge management structure and human capital development in Indian 
manufacturing industries, Article cité, P 62. 

دور إدارة 
املعرفة يف 
تنمية رأس 
املال البشري

إدارة املوارد 
البشرية 
ملعرفة 

إجياد بيئة 
التعلم 

منظمات (
 ، )معرفية

إغناء رأس 
املال البشري

املهارت تنمية 
ملنظمة
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، وعلى املستوى لتحسني األداء والرحبية صف منوذج عملية إدماج املعرفة على مستوى املنظمة وذلكت: Dاملرحلة الرابعة 
ت ومنع فقدان املعرفة   .رتك األفراد للمنظمةنتيجة ل البيئي وذلك إلنشاء قواعد البيا

  املعرفة  منوذج رأس املال البشري ضمن إدارة: )21-2(الشكل رقم

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

Source: Iris Reychav, Jacob weisberg, Human capital in knowledge creation, management 
and utilization, Encyclopedia of knowledge management, Israel, 2006, P 222. 

 

  :اخلطوات التاليةمنوذج رأس املال البشري ضمن إدارة املعرفة والذي يشمل ): 21-2(يبني الشكل رقم 

العوامل اليت ، و (A2) إىل معلومات(A1) ت إن عملية توليد املعرفة، تتجسد يف حتويل البيا :Aتوليد املعرفة  -
، A3)(املعرفة  توليدعملية و  إما من مصادر داخلية أو خارجية،يت تشارك يف عملية إنشاء املعرفة يف املنظمة قد

ت اخلام ذه العملية رأس املال البشري يستخدم   A2)(يف املعلومات إىل(A1) ويتكون من عملية حتويل البيا يف 
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B1 
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علومات ، حيث أنه من خالل جتميع املومعاجلتها وتنظيمهااألدوات التكنولوجية متكن من مجع وتصنيف املعرفة 
  .ومعاجلتها تصبح معرفة

تركز إدارة املعرفة على مجع وختزين وتوزيع ونشر املعارف والعمل على تبادهلا وتشاركها داخل : B إدارة املعرفة -
ذا ال يتأتى إال من خالل الوسائل التكنولوجية اليت تلعب اما يف توليد وخزن وتوزيع املنظمة، و املعارف،  دورا 

مل  نظمة ونشر وتبادل املعارف وخربات رأس املال البشري والعمل على تثمينها، ودعم االتصال 

اما أإن  :C تشارك املعرفة - ت نشر املعرفة، ويعترب التشارك املعريف مدخال  و صعو كرب حتدي يواجه املنظمات 
ملعرفة بشكل إرادي أو لتنمية رأس املال البشري، ويلعب رأس املال البشري دورا أساسيا ومباشرا يف عملية مشاركة ا

  داخل املنظمة وعلى مستوى املنظمة وبيئتها، : عفوي، حيث أن عملية التشارك املعريف تتم على مستويني

 ملنظمة، وتتجسد عملييت التشارك املعريف يف املستوى األول :  

نا يلعب اهليكل التنظيمي للمنظمة دو C1 دعملية حتويل املعرفة من املنظمة إىل األفرا ناة للمشاركة يف كق  هر ، و
عملية تبادل املعرفة بني األفراد على تبادل املعلومات، األفكار، االقرتاحات واخلربات املعرفة الصرحية، حيث تركز 

 .بني األفراد

 يتمثل يف مشاركة املعرفة داخل املنظمة وبني املنظمة والبيئة: املستوى الثاين .  

فراد والبيئة على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات، واليت تساعد يف نشر وعليه تعتمد عملية تبادل املعارف بني األ
  .املعلومات وتناقل املعارف بني األفراد وخمتلف املنظمات

  :ميكن تصنيف إستخدام املعرفة على مستويني،  Dاملعرفة) تطبيق( استخدام  -

 ذا املستوى تسعى املنظمة إىل تطبيق عمليات التشا: املستوى التنظيمي دافها يف  رك املعريف من أجل حتقيق أ
 .D2 املنظمةورحبية  D1الرئيسية، على سبيل املثال حتسني مستوى األداء 

 إلفصاح عن معارفها الصرحية ضمن البيئة : املستوى البيئي ذا املستوى  تقوم املنظمة  كجزء من   D3ضمن 
ا التسويقية أو كوسيلة للبقاء يف سوق املنافسة، لكن  من جهة أخرى ميكن للمؤسسة أن تفقد رصيد اسرتاتيجيا

ا للمنظمة ذا مبجرد مغادرة أفراد   .  D4من معارفها الصرحية والضمنية لصاحل منافسيها و

نتوصل إىل أن تنمية رأس املال البشري تتم عن  تفحصنا لنموذج رأس املال البشري ضمن إدارة املعرفةمن خالل 
هلا عن طريق اإلسهام ) إدارة املعرفة(، والثانية تكون داعمة)تعليم تكوين وتعلم(رة األنشطة والعمليات املباش:طريق آليتني

مهية إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال الغري املباشر يف عملية التنمية من خالل دعم واألنشطة وتغذيتها،  ولإلحاطة أكثر 
ملنظمات، ذا ما البشري    .ثر إدارة املعرفة على األفراد يف النقطة املواليةأية و لتفصيل من خالل تبيان أمه هسنتناول و

ا على األفرادأمهية إدارة املعرفة يف تنمية رأس احمل. الثاين الفرع   ال البشري وأثر

نه رأس مال اسرتاتيجي ومن دونه ال ميكن استغالل خمتلف املوارد أرأس املال البشري يف املنظمة على ينظر لأصبح 
داف املرجوة، حيث تسعى املنظمات لتنمية رأس ماهلا البشري، من خالل إجياد بيئة تعلم تضمن اإلقتصادية وحتقيق ا أل

  . لالستجابة للتغريات والتطورات اليت حتصل يف بيئة األعمال ،األفراد هاستمرار التعلم والبقاء واملشاركة مبا يعرف
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املنافسة آو التقاعد لذوي اخلربات تظهر  تسرب رأس املال البشري من املنظمة بسببمن أجل تفادي أو تقليل 
ذا ما يدعو إىل تبين إدارة املعرفة من احملأمهية تنمية و  جل احلفاظ على القاعدة املعرفية يف أافظة على معرفة املنظمة، و

ا يف ، املنظمة ذا لدور 1ثقافة تنظيمية مناسبة تسمح بنقل وحتويل واكتساب املعرفة من قبل األفراد، إجيادو
ما تساعد ك  

على إجياد بيئة تعاونية من خالل احلصول على املعارف وتشاركها وخلق الفرص لتوليد معارف جديدة، مبا ميكنها من 
دافها اإلسرتاتيجية ألدوات واملداخل الالزمة لتطبيق معارف املنظمة لتحقيق أ 2،التزود 

إدارة املعرفة تعين التعامل مع إن  
 التعامل مع التكنولوجيا والربامج اليت متتلكها املنظمة، ولذلك يعود جناح إدارة املعرفة يف بعض املورد البشري أكثر مما تعين

ا جعلت من إدارة املعرفة فلسفة ورؤ إسرتاتيجية هلا، أما يف املنظمات اليت فشلت فيها إدارة املعرفة  املنظمات إىل أ
ا ا كإدارة للمعلومات وتركيز على التكنولوجيا بشكل أكثر من األفراد وإبداعهم مما يؤدي إىل  فالسبب يعود إىل إعتبار

ثري إدارة املعرفة على تنمية رأس 3،إنعدام ثقتهم ومقاومتهم لتغيري الثقافة املنظمية الالزمة إلجناحها حيث ميكن توضيح 
  :املال البشري كاأليت

  أمهية إدارة املعرفة يف تعلم األفراد. أوال

ت تسعى إدارة ،و تنميته بفعالية وكفاءة إستثمار جيب إدارته تكوينه و أصال يعترب العنصر البشري يف ظل التحد
املعرفة إىل اكتساب املعارف خارج وداخل املنظمة، من خالل االستثمار يف البحث عن مصادر املعرفة مما ميكنها من 

مفهوم إدارة املعرفة يف املنظمة لصيق ن أحيث 4،لفةإجياد ودعم بيئة التعلم، حيث تؤثر إدارة املعرفة على األفراد بطرق خمت
دارة رأس املال البشري فيها، إذ أن إدارة املعرفة تعين إدارة قيمة ورحبية رأس املال البشري، فهي موجهة حنو  الصلة 

ت إطارات املنظمة والكشف عن االحتياطات غري املستغلة، أما الشيء املشرتك بني ذين  االستخدام األقصى إلمكا
دة رأس املال البشري وطريقة أساسية إلدارة املعارف عتباره عامل أساسي لز .املفهومني فهو التعليم، 

5
  

  أمهية إدارة املعرفة يف دعم التعلم التنظيمي كمدخل لتنمية رأس املال البشري يف املنظمة .1.1

تما بينت الدراسات أن ال لتعلم التنظيمي جديرة  م من قبل املنظمات حيث تظهر أمهية عالقة إدارة املعرفة 
دارة املعرفة لتفعيل التعلم التنظيمي وحتسينه، حيث متكن تمام املنظمات  تبين املعرفة اجلماعية من أجل من إدارة املعرفة  ا

داف املنظمة، ي جهد منظم لتمكني املعلومات واملعارف من النمو والتدفق حتقيق أ ور وهلا د ،ختصار إدارة املعرفة 
6،لضمان أن األفراد لديهم املعرفة الصحيحة يف املكان املناسب ويف الوقت املناسب

عالقة إدارة املعرفة توضيح  يف إطارو  
ملنظمات  على يركز التعلم التنظيمي أن )Asterby-Smith,2003Lyles and( كل من يعترب، والتعلم التنظيمي 

و املنظمة تكتسبها املعرفة اليت من احملتوى على تركز إدارة املعرفةو  العملية، ، حني يرى بعض الباحثون أن التعلم التنظيمي 
                                                             

1 Jaroslaw piotr Lendzion, Human resources management in the system of organizational knowledge 
management, 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the 
Affiliated Conferences, 2015, P 677. 
2GorolikC  & Tantaway- Monsou B , For performance Throuh Learning Knowledge management is the Critical 
« the leaning Organization Journal,Volume 12, Issue 2, 2005, P 133. 
3Ash, J. Why Isn't knowledge Management Working: Too Much Emphasis on Technology and Too Little Trust 
in the Work Place, Scientific computing, May 2001. 

لة اجلزائرية للتنمية االقتصادية 4  .130، ص 2011ديسمرب  ،  جامعة ورقلة، اجلزائر،01عدد  -دمحم زرقون، احلاج عرابة، أثر إدارة املعرفة على األداء يف املؤسسة االقتصادية، ا
 .244رجع سابق، ص جواد كاظم لفتة، م5

6 Marija Dzunic, Jelena Djordjevic Boljanovic, Jana Subotic, The Importance Of Concepts Of Knowledge 
Management And Learning Organization In Managing The Knowledge - Flow In Organizations,  International 
conference, International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia, 2012, P 303. 
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ملنظمة،  ذا ما، تطبيق املعرفةونشر و  توليد حتفيز يتم من خاللهدف إدارة املعرفة  دمج املعرفة يف عمليات ب يسمح و
ميكن التعلم  ذا املدخل منو ، دافومتابعة حتقيق األالسلوكيات و  املمارسات واليت من خالهلا يتم حتسنياملنظمة،

.ستدامامل املعرفة استخدام التنظيمي من حتسني
1  

لغةإذا كانت املنظمة تريد أن تصبح منظمة التعلم فتعترب إدارة املعرفة  يظهر أنه و ما يعين أن إدارة ذات أمهية  ،و
الدجاج والبيض من املستحيل معرفة  ثل قصة عنم )Aggestam, 2006(املعرفة تعتمد على منظمة التعلم حيث شبهها 

ذه الروابط مرتبطة وأن جناح أحدمها يعتمد على جناح اآلخر،  .J.L(ىحبيث ير 2املفهوم الذي جاء أوال، ولكننا نعلم أن 

Ermime(  3،يف املنظمة ةة أو تثمني املعرفلرمسأن إدارة املعرفة تسمح بعملية
دف إدارة املعرفة إىل تعزيز نظام   حيث 

.عليم والتعلم املستمرالت
4
ذا ما    .يبني لنا انه إذا أرادت املنظمات أن تكون متعلمة فال ميكنها االستغناء عن إدارة املعرفة و

لذلك، وعليه فإن  مجيع األفراد الوصول واستخدام املعرفة التنظيمية مكانأنه  فرضيةترتكز إدارة املعرفة على 
لتايل منظمة التعلم منظمة التعلم تتطلب إدارة فعالة للمع مج الفعال إلدارة املعارف إىل حتقيق ذلك،و رفة، ويسعى الرب

يم إدارة املعرفة والتعلم تعتمد على  ،تتطلب إدارة املعرفة ن مفا وإدارة املعرفة تتطلب منظمة التعلم، وعليه ميكننا القول 
أن حيث ، ألفرادل الضمنية واملعارف املعرفية القوى يعزز التعلم من خالل العمل أن جتدر اإلشارة إىلو 5بعضها البعض،

  .رأس املال البشري ينقل املعرفة لألفراد ينم

لتفكري النقدي، واالبتكار والعالقات، واألمناط ي تدعم  واملهارات، والتعاون واملشاركة، تم إدارة املعرفة  و
موعات وتقوي التعاضد بني أفراد ا موعات وتشجع مشاركتهم يف اخلربات والنجاحات وحىت وتسند التعلم الفردي وا

6،يف الفشل
جياد بيئة العمل   م لتوليد معرفة جديدة وذلك  ألفراد، من خالل تعظيم قدرا تمام  حيث تظهر أمهية اال

ذا ما   .يشجع تنمية رأس املال البشري استقطا وتعلما وحمافظة املساعدة على اإلبداع واالبتكار، و

وبناء على ذلك، فإن  حبيث ميكن تعظيم رأس املال البشري ،التعلم لتحقيق املعرفة وتنمية املهارات يةأمهتظهر 
ذا ما يعززوجود ثقافة التعلم تسهل تطوير أنشطة إدارة املعرفة  ا وتطبيقها،  و ا ونشر عمليات توليد املعارف واكتسا

لتايل تؤدي إىل تنمية رأس املال البشري تمام املنظمات بتوظيف إدارة املعرفة لتفعيل  خرىأومن جهة 7،و تظهر ضرورة ا
ذا من خالل أمهية تفاعل عمليات إدارة املعرفة لتطوير عمليات التعلم الفردي  التعلم التنظيمي وحتسني عملياته، و

سنوضحها يف يت الحيث تؤثر إدارة املعرفة على تعلم رأس املال البشري من خالل عمليات توليد املعرفة و واجلماعي، 
  .النقطة املوالية

                                                             
1William R. King, Knowledge Management and Organizational Learning, Annals of Information Systems 4, 
Springer, USA, 2009,P4. 
2MarijaDzunic&al, communication citée, PP 305 - 306. 

احيضية،  يلمسال دمحم قويدري، 3     .10، ص مداخلة ملتقى سبق ذكر
4  Eftekharzade, S& Mohammadi,B, The Presentation Of A Suitable Model For Creating Knowledge 
Management In Educational Institutes (Higher Education), International Conference on Education and 
Educational Psychology (ICEEPSY 2011), Published in  Procedia - Social And Behavioral Sciences, Volume 29, 
2011,P P1001-1011. 
5Marija Dzunic  & al, communication citée, P 306. 

ملؤسسة، امللتقى الدويل اخلامس رأس املال الفكري يف6 ت احلديثة،  مسعداوي موسى، إدارة املعرفة وتنمية رأس املال الفكري  جامعة منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاد
 .5، ص 2011ديسمرب  14-13،اجلزائر -حسيبة بن بوعلي، الشلف

7William R. King, Article cité, P3. 
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  أمهية عمليات توليد املعرفة يف تنمية رأس املال البشري من خالل دعم التعلم التنظيمي  .2.2

 ,Takeuchi & Nonaka( كل من  طورعند حتليل العالقة بني التعلم التنظيمي وإدارة املعرفة، نالحظ أنه 

إن مفتاح حيث لصرحية ميكن يف الواقع أن تتحول إىل معرفة ضمنية،منوذجا لتحويل املعرفة الذي يدعي أن املعرفة ا)1995
على عمليات بناءا، اليت استمدت من أحباثهم )العمليات االجتماعية(ية توليد املعرفة يكمن يف تعبئة وحتويل املعرفة الضمن

نية   .ائما مع الفردالضوء على أن املعرفة اجلديدة تبدأ د Nonakaحيث يسلط 1،االبتكار يف املنظمات اليا

رة  القـدرة علـى الـتعلمتعزيـز و  املعارفاكتساب  منإدارة املعرفة  متكن مـن خـالل التحـول بـني املعرفـة الضـمنية واملعرفـة الظـا
ـــذاو الفرديـــة واجلماعيـــة، ـــو تـــوفري األدوات الـــيت تســـاعد علـــى  يعترب  ـــا وكـــل مـــا منلكـــه  التحـــول عمليـــة مـــن الصـــعب إدار

والـيت املـوايل  )22-2(حتول املعرفة تلك ضـمن أربـع مراحـل متداخلـة يوضـحها الشـكل رقـم حتدث عملية  ، حيثحدوثها
ــــــا  ,SECI (Combination( ضــــــمن منــــــوذج إدارة املعرفــــــة )Nonaka and Takeuchi,1995( كــــــل مــــــن  ذكر

Internalization Socialization, Externalization,.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1Nonaka, I.The knowledge creating company, Harvard Business Review, Volume 85, Issue 7&8, USA, 2007. 



 الفصل الثاني                                                     أهمية إدارة المعرفة في تنمية رأس المال البشري بالمنظمة

 

 

187 

  ليممنوذج إدارة املعرفة والتع: )22-2(الشكل 

  
  

Source: Naeve. A.,& al. A modelling approach to study learning processes with a focus on 
knowledge creation, Int. J. Technology Enhanced  Lear, Volume 1, Issue 1&2, 2008, P18. 
 

لدمج بني  ).Naeve& al 2008(الباحث  قام حيث منوذج إدارة املعرفة والتعليم): 22-2(رقم الشكل  يبني
الحظ وجود عملية تعلم يف كل مرحلة من مراحل منوذج املعرفة فحول تلك املراحل  كما،والتعليم(SECI) فة منوذج املعر 

تفاعل بني الحيث يبدأ احلصول على املعرفة من خالل  )22- 2(إىل عمليات تعليمية ممنهجة يوضحها الشكل رقم 
لتجسيد عرب مناقشة تلك اخلربات وحتويلها األشركة املتعلمني لتبادل اخلربات عرب ، مث تتم عملية االستنباط أي ما يسمى 

لكلمات أو الصور، مث يتم دمج وتركيب تلك اخلربات اجلماعية للخروج مبعرفة  يم مجاعية ميكن التعبري عنها  إىل مفا
رية جديدة عرب استخدام مهارات تفكريية عالية وأدوات متقدمة لل شكالت ودراسة احلالة وأدوات للمنمذجة كحلول ظا

التحليل، وأخريا يتم االستيعاب عرب املمارسة العملية ضمن بيئة تساعد على ذلك كاملختربات وبيئة العمل احلقيقية وذلك 
ستخدام مهارات التفكري النقدي فتزيد املعرفة غري الضمنية لديهم يم  .ليعكس املتعلمون ما تعلموه من مفا

1
  

ذه األخرية يف عملية حتويل املعرفة التعلم يقوم على جتميع اخلربات، نإ  شركةاأل حيث يتم جتميع 

Socialization،2
ن   ذا ما أشار إليه إمساعيل الطيطي  ذا األخري يساعد أيضا األفراد يف اكتساب املعرفة، و حيث أن 

3،األفراد على اكتساب اخلربة األشركة تساعد
ت إال أن ذلك يتم ع  ادة من خالل األنشطة املشرتكة كاللقاءات واحملاد

ناك طريقة غري حمددة ومهمة لتسهيل التعلم من خالل التفاعل االجتماعي عن طريق اجلماعات  غري ا، و الرمسية وغري
                                                             

 . 150، ص مقال سبق ذكرهسرحان، عالء احلمامي،  عماد  1
2Naeve, A. &al, Article cité, P 21. 

 . 120خضر إمساعيل مصباح الطيطي، مرجع سابق، ص  3
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ا مجاعة ذاتية التنظيم تتشكل من أفراد ممن قد يكونون موزعني جغرافيا أو تنظيميا، إال أ عتبار م يتواصلون املهنية 
تمام مشرتك ا(فهو حتويل املعرفة الواضحة  أما دمج املعرفة1،بشكل منتظم ملناقشة قضا ذات ا إىل املعرفة ) املصرح 

ا(الضمنية  اتني اآلليتني تعمالن سو يف مساعدة األفراد على التعلم، أما جعل املعرفة )غري املصرح  ن  ذا مع العلم   ،
ا تتم من خالل الفعاليات مثل اللقاءات اجتماعية ومشرتكة فه ي األخرى تساعد األفراد على اكتساب املعرفة، إال أ
2واحلوارات غري الرمسية،

تفادة من نه تتيح إدارة املعرفة الفرصة لألفراد للتعلم من بعضهم والبعض واالسأوعليه نتوصل إىل  
  .خربات األفراد السابقني

ذا من خالل طرق متعددةكن إدارة املعرفمي جند أيضا أنه م كل ة مساعدة األفراد على التعلم، ويتم  ، حيث تسا
معا يف مساعدة ) الصرحية إىل ضمنية(Internalization  و )من ضمنية إىل صرحية(Externalization عملية  من

رة الصرحية لدى الواألفراد على التعلم،  ضمنية فتكون معرفة  فرد إىلللوصول للتعلم العميق فالبد أن تتحول املعرفة الظا
وليس معرفته الصرحية (املعرفة الضمنية للفرد  جزءا من شخصيته، ويف ذات الوقت ليتعلم اآلخرون فالبد أن يتم مشاركة

ذا ما أكد عليه) فقط لتايل التعلم يتمحور  ،ن إنشاء املعرفة احلقيقيةم Nonaka بتحويل معرفته الضمنية إىل صرحية، و و
نه  أنصل إىل  ،)Chatti al, 2007( والتفاعل الذي حيدث بني املعرفة الضمنية واملعرفة الصرحية لدى الفرد، حول التحول

أكثر عمقا وكلما متت مشاركة تلك املعرفة الضمنية مع  كلما تكونت وتراكمت املعرفة الضمنية لدى املتعلم كان تعلمه
  .تعود بفوائد أكرب على  الفرد واملنظمةاآلخرين 

و إعداد تقرير حول الدروس املستفادة من مشروع ما، حيث يقوم أعضاء  يضاأ Externalizationمثلة من أ
ذا ميكن األفراد  ا أثناء عملهم يف املشروع، و م التقرير بتوثيق أو جتسيد املعرفة الضمنية اليت اكتسبو الفريق عند إعداد

ذا التقرير يف  3احلصول على املعرفة اليت اكتسبها الفريق السابق هلم،الذين يباشرون مشروعات الحقة استخدام 
حيث  
كن مي أن وضع املعرفة أمام اجلميع، من خالل إعداد تقارير حول ما مت تعلمه، تصبح املعرفة الضمنية متاحة وصرحية مما

.االستفادة منهاو من تعلم األفراد اآلخرين 
4

  

، املعرفةشئة مع كل دورة معرفية حلزونية غري منقطعة يف املنظمات التعلم التنظيمي بعملية املشاركة والتن يرتبط وعليه
لذلك تعد عملية املشاركة والتنشئة مبا تتضمنه من تعلم مجاعي ميزة إسرتاتيجية حمورية يف سياق التفاعل والتنسيق 

.املستمرين لتكوين رأس املال البشري
5

  

بطريقة  األفراداملستمر هلذه املعرفة بني  ، ولكن التدويرخرآ إىليعين نقل املعرفة من موقع  تشارك املعرفة ال إن
دة عمليات التعلم إلى تؤدي تشارك  حيث يسمح ،ترتفع وتتحسن وبذلك فاملهارات والقدرات، داخل املنظمات ز
م ذا ما بتنمية التعلم لديهم املعرفة االجتماعات، تقدمي  على اكتساب معارف جديدة من خالل احلوارات يساعد

                                                             
نديز راجيف1  . 115 -  114سابريوال، مرجع سابق، ص ص  إرما بيسرا فر
 .275، ص 2006، دناألر العلي عبد الستار وآخرون، املدخل إىل املعرفة، دار املسرية،  2
نديز راجيف3  . 115  -114سابريوال، مرجع سابق، ص ص  إرما بيسرا فر
  .166، ص عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق4
 .124ص أكرم سامل اجلنايب، مرجع سابق، 5
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و احلال يف عملية اختاذ القرار،اق 1رتاحات وحلول مفيدة للمشكالت كما 
من خالل تنمية رغبة  المعرفةمشاركة  تتمكما   

  .داخل املنظمة األفراديف التعلم من خالل التفاعالت االجتماعية بني  األفرادلدى  حقيقية

اتستطيع إدارة املعرفة تفصيل عملية التعلم لدى أ دة املعارف واملعلومات حيث يسهم الت ،فراد علم املستمر يف ز
ذا جيعلهم أكثر قدرة على االستجابة للظروف واملواقف اجلديدة اليت  تعرضون هلا، ياملتاحة لألفراد العاملني يف املنظمة، و

لتايل  املستجدات  والتعامل معه، األمر الذي من شأنه أن جيعلهم قادرين على التكيف مع كل للتغري تقبالأكثر  ايكونو  و
  .والظروف اليت تطرأ عليهم، سواء يف عملهم داخل املنظمة، أو أثناء تعاملهم مع األطراف اخلارجية

وإنتاج معارف  مما سبق نتوصل أنه لكي تكون املنظمة متعلمة البد من توافر إدارة املعرفة من خالل إكتساب
ذا تشارك ، حيث يتجسد دور إدارة املعرفة فيجديدة م على اكتساب معارفاملعرفة و ا وتنمية و ما يساعد دعم تعلم أفراد

م وم مقدرا م ومعارفهم وتثمني خربا  .هارا

 الرضا الوظيفي للفرد  حتقيق أمهية إدارة املعرفة يف. نيا

ر يشري رضا األفراد إىل درجة رضا الفرد عن العالقات اليت تربطه بزمالء العمل وبيئة العمل والتعويضات واالستقرا
ات اجيابية الوظيفي، جتا  نه الأ:تشري أمل عصفور إىل حيث2،وميكن الرضا الوظيفي للفرد من إدراك كفاءاته والعمل 

ذا ما تناولناه مل يكن األفراد لديها راضيني، تستطيع أي منظمة تنمية رأس ماهلا البشري ما فيما خيص دور إدارة  سابقا و
م يف  زيادة من تحققه وما المعرفة إدارة برامجحيث تؤدي  بشري،املعرفة يف إسرتاتيجية رأس املال ال تعلم األفراد وقدرا

م وفرصهم يف التقدم وكذلك فرصهم يف احلصول تحسين  إلى التكيف على ذا أكثر ومزايا أفضل وظائف علىمهارا ، و
 وزيادةواملغادرة، الغياب معدالت وتقليل  الرضا زيادة إلى يؤدي أنالتقدم ميكن وفرص ، المهاراتالتحسن يف 

  :فإن فائدة إدارة املعرفة تعود مباشرة على األفراد من خالل وعليه3،األفراد ءأدا تحسين

 يئتهم ليكونو ااألفراد  متنح أكثر  القدرة على التعلم بصورة أفضل من أفراد املنظمات اليت تفتقر إىل إدارة املعرفة و
4،استعداد للتغريات

 

  عزز من والئهم ملنظمتهم ورفع الرضا الوظيفي لديهممبا يتكوين األفراد وتنميتهم تدعم إدارة املعرفة . 

  دة أدائهم دة معرفة األفراد وز لرضا واألمن الوظيفي، فإدارة املعرفة تعمل على ز تؤدى إدارة املعرفة إىل الشعور 
م لتقبل التغري يف املستقبل، 5الوظيفي وحتسني تعليمهم واستعداد

  

ذهإ ذا  اليت تقدمها إدارة املعرفة الفوائد ن  م املعرفة نتيجة إمتكن األفراد من الشعور حبالة أفضل و كتسا
ملنظمات األخرى، وعليه فهي  م، وكذلك تعزيز قيمتهم السوقية أمام األفراد  من األفراد  متكنوتعزيز مهارا

                                                             
ا يف النواتج التنظيمية، املؤمت 1 ا وآثر ا وحتد دارة العامة، ر الدويل للتنمية اإلدارية حنو أداء متميز يف القطاع احلكومي، معهد اإلعلى عبد اهلادي مسلم، إدارة املعرفة مفهومها وعمليا

 .6، ص 2009نوفمرب  4-1ة، ياململكة العربية السعود
 .222حامت بن صالح أبو اجلدائل، مرجع سابق، ص 2

3 Nasser Mohammad Soud Jaradat, Ahmad Ismail Al Maani, The impact of Knowledge Management 
Infrastructure on Performance Effectiveness in Jordanian Organizations, Arab Economic And Business Journal, 
Volume 9, Issue1,Holy Spirit University of  Kaslik, Liban, 2014, P 31. 

نديز راجيف4  .118سابريوال، مرجع سابق، ص  إرما بيسرا فر
 .121مصباح الطيطي، مرجع سابق، ص خضر إمساعيل  5
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ذا جيعلهم قادري التصدي دة الرضامما يؤدي ملهم بفاعلية وكفاءة،ن على أداء عللمشكالت اليت تواجههم و  إىل ز

1،الوظيفي لدى األفراد يف املنظمة
إضافة إىل ذلك فإن إدارة املعرفة تساعد أيضا األفراد التصدي للمشكالت اليت  

ذه املشاكل كانت قد واجهتهم سابقا ومت معاجلتها بصورة فعالة،  جزءاتواجههم، حيث أن  جتعل حيث من 
 .ن أكثر على أداء أعماهلم، مما جيعلهم متحفزين ومدفوعني دوما لألداء األفضلاألفراد قادري

  على التكيف والتأقلم  دأمهية إدارة املعرفة يف التأثري على قدرة الفر . لثا

م ذا  تسا إلضافة إىل تدعيمها لرضا العمل لديهم، و األفراد  ما يساعدإدارة املعرفة يف جعل األفراد أكثر مرونة، 
م يف التعلمع ا يف عامل األعمال، و   لى بناء قدرا  إىلإدارة املعرفة تسعى حيث حل ومعاجلة خمتلف املشكالت اليت يواجهو

املعلومات واملعرفة اليت حصلوا عليها يف حل املشكالت اليت  وتوظيفتشجيع األفراد يف املنظمة على التعلم املستمر، 
م تواجهها املنظمة خالل عملها اليومي وم م وقدرا واجهة التغريات الكبرية اليت قد حتدث مستقبال، حيث أن مهارا

نا تكون إدارة املعرفة قد حققت املوائمة الكبرية  املعرفية جتعلهم أكثر مرونة واستجابة للتغريات املفاجئة وأكثر ميوال هلا، و
.لألفراد داخل املنظمة

2
  

ذه وعموما فإن إدارة املعرفة تؤدي إىل حتقيق ثال لنسبة ألي منظمة حمليا أو عامليا و ثة أمور غاية يف األمهية 
ي :األمور 

3
  

 توسيع اخلربات لدى األفراد، -

ئن، - دة رضا الز  دعم وز

دة الربح والعوائد -   .ز

ذا تساعد إدارة املعرفة األفراد العاملني على االبتكار،  :ثري إدارة املعرفة على االبتكار عند األفراد ون بني لتعاو
لتايل مساندة عملية االبتكارلبعضهم، حيث وجدت إدارة املعرفة كأداة مساعدة  ين، و   .تحفيز نشاطات العصف الذ

ثري إدارة املعرفة على األفراد: )23-2(الشكل رقم    كيفية 

 

 

 

 

 

 

  

نديز راجيف: املصدر   .119، ص مرجع سابق، سابريوال إرما بيسرا فر

                                                             

1
 .130ص  ذكره، مقال سبق، ن، احلاج عرابةدمحم زرقو  

2Peter Drucker, L’avenir du Management selon Drucker, ED Village Mondial, Paris, 1999,P 73. 
 .165عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، ص  3

 املعرفة إدارة املعرفة

رضا األفراد عن 
 العمل

قابلية األفراد 
  للتكيف

 تعلم األفراد
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ثري إدارة املعرفة على األفراد، ) 23-2(يبني الشكل رقم  تؤثر إدارة املعرفة على أفراد املنظمة من خالل  حيثكيفية 
وحتسن  من خالل حتقيق تكيفهم كرب قدر من املرونةأإدارة املعرفة جتعل األفراد على فإن  تسهيل عملية تعلم األفراد

  . ضا الوظيفي لديهمر مستوى ال

  كوين األفراد وحتقيق فعاليتهمأمهية إدارة املعرفة يف ت. رابعا

  أمهية إدارة املعرفة يف تكوين األفراد .1

وفر املعلومات فقط، يف تيوفر التكوين املعرفة واملهارة، يف حني أن إدارة املعرفة  ،Rosenberg’sمن وجهة نظر 
" إدارة املعلومات"طلح ذه احلالة، ملاذا ليست إدارة املعرفة جمرد إدارة املعلومات؟ وقد يكون أحد أسباب ذلك أن مص

لفعل على نطاق أوسع حيث جتدر اإلشارة إىل 1،أن يطلق عليه اسم إدارة املعرفةميكن حبيث  وأبعد من ذلك،  يستخدم 
2،اليت قامت مبحاولة لبناء أصوهلا الذكية من خالل أنشطة إدارة املعرفة والتكوين والتعليمMotorolaمنظمة 

حيث أن  
  :تتعلق باملعرفة  قدرات أساسية يف إدارة

يكل املعرفة التشاركية داخل ا: تقدمي املعلومات واملعرفة من أجل التعلم واالتصال -  جلماعات اختيار املعلومات وبناء 
ذا يتطلب إدراك قيمة املعلومات واملعرفة واملهارات والقدرات اليت وتشجيع االنفتاح وحتفيزه،  كن الفرد من القيام متو

  .بدوره

 يشرف عليهااليت  قاعات التكوينكاملعرفة بني القوى العاملة، وتشمل أشكال أخرى من نقل املعرفة   تسهيل حتويل - 

ذا ما ميكن من ، أفرد ذو خربة ، واخلرباءتبادل التعلم واخلربات بني األفراد من الشباب ل مشجعةبيئة تعزيز و
للحفاظ على مهمة  سرد القصصاملقابالت و الفيديو وإجراء  واالستفادة من أدوات الوسائط املتعددة، مثل الصوت

.األفراد كبار  التعلم من
3

  

اما لتوليد املعارف وختزينها وتوزيعها وتطبيقها، من خالل مسامهتها يف الربامج  تعترب عمليات إدارة املعرفة مصدرا 
ملالتكوينية والتمكني  ملعارف واملهارات واالستفادة من اخلربات لتغطية احتياجا واخلرباتية،  املهاراتيةاملعرفية و  ألفراد 

حمورية يف سياق التفاعل والتنسيق املستمرين  إسرتاتيجيةه من تعلم مجاعي ميزة لذلك تعد عملية املشاركة والتنشئة مبا تضمن
ذا مامصدر لتوليد وتنمية املعارف واملهارات، حيث يعترب التكوين 4،لتكوين املهارات األساسية رفة ميكن من تدفق املع و

  .على مستوى األفراد املتكونني والفرق واملنظمة

م صناع املعرفة  مج التكويين  علىاألفراد وتكوينهم  تعلميف دعم  )عمال املعرفة(ميكن أن يسا وضع وتصميم الرب
ا األفراد يف املنظمة من أجل تقليل الفجوة امل لنقص يف املعلومات واملعارف اليت جيب أن يتلقا م األدرى  عرفية وحتقيق أل

ئن للوصول إىل األداء املطلوب   .رغبات الز

                                                             
1Larry W. Carlile, Knowledge Management and Training Thevalue of Collaboration, Performance Improvement 
,Volume 41 , Issue 4, April 2002, P 40. 

يل املؤسسة واندماجها يف اقتصاد املعرفة، امللتقى الدويل حول التنمية 2 تصاد املعرفة البشرية وفرص االندماج يف اق اهلادي بوقلقول، االستثمار البشري وإدارة الكفاءات كعامل لتأ
 .205، ص 2004مارس،  10 09والكفاءات البشرية كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر، 

3  Roxanne Helm Stevens, Managing Human Capital: How to Use Knowledge Management to Transfer 
Knowledge in Today’s Multi-Generational Workforce, International Business Research, Volume 3, Issue 3,July 
2010, P 80. 

 . 124أكرم سامل اجلانيب، مرجع سابق، ص  4
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أساليب  تدعماالستثمار اجليد يف تكوين رأس املال البشري حيتاج إىل نظام إدارة املعرفة اليت  إن الوصول إىل
م إدارة معرفة الزبون يف دعم،كما التكوين من خالل تكنولوجيات معرفية وثقافة مشاركة املعرفة التكوين من  ميكن أن تسا

واليت من خالهلا حتدد املعارف اليت جيب أن  يتكون ويتحصل عليها األفراد ،خالل ربط معرفة الزبون بقاعدة املعرفة
ئنها من خدمة أو منتجات والوصول إىل أداء أعماهلم بكفاءة وفعالية   .ملنظمة من اجل تلبية حاجات ز

 أمهية إدارة املعرفة يف حتقيق فعالية األفراد .2

التعلم، والتكيف، والرضا، : ألفراد العاملني يف املنظمة من خالل ثالث قضا مهمةلإدارة املعرفة  أمهيةتظهر 
لتايل  علىاألفراد  يساعدالتعلم ف ات من خالل التفكري والدراسة واملمارسة، و اكتساب املعلومات واملهارات واالجتا

ذا  ،اد من بعضهم البعض، ومن مصادر خارجيةميكن أن تسهل إدارة املعرفة عملية تعلم األفر   من خالل اكتشاف و

  .توافرة لدى األفراداملضمنية العرفة امل وجتسيد دمج املعارفديدة عن طريق اجل واكتساب املعارف

  أمهية إدارة املعرفة لرأس املال البشري يف املنظمة): 24-2( الشكل رقم

  

 .من إعداد الباحثة: املصدر

داف إدارة املعرفة يف تعزيز وحتسني أصول املعرفة يف املنظمة من أجل حتسني ممارسات املعرفة والسلوكيات تتمث ل أ
توسيع و  إنتاج منتجات جديدة ملنظمة علىا قدرة إنف وعليه ،التنظيمية واختاذ قرارات أفضل وحتسني األداء التنظيمي

ا تنافسية  ميزة يف توفري أمهية خاصة حيث أن مصادر املعرفة هلا، البشريرأمساهلا ب يرتبط ارتباطا وثيقا التنظيمية قدرا
ا،مستدامة لتايل فإنه قدرة املنظمة يف دورا أساسيا تلعب أل  من تستمد املزا التنافسية ميكن استنتاج أن على االبتكار،و

نا تظهر 1،واخلربة املعارف واملهارات خلربة، وتشجيع القدرات اإلبداعية ودعم حتسني مستوى ا إدارة املعرفة يف أمهيةو

                                                             
1Wan Norhayate & al, Article cité, P 3242. 
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م ذا ما يدعم تكيفهم وحتقيق رضا ، ولتوضيح أمهية إدارة التشارك يف املعارف وجعل األفراد أكثر مرونة وقبوال للتغري و
سهاب يف النقطة املوالية  .املعرفة يف تنمية رأس املال البشري نتناوهلا 

  ة يف تنمية رأس املال البشري أمهية أبعاد إدارة املعرف. الفرع الثالث

تكوين وتعليم وتعلم األفراد واحملافظة  أساليب تنمية رأس املال البشري من من خالل تناولنا ألمهية إدارة املعرفة يف
تنمية رأس املال البشري، وجتدر اإلشارة إىل أمهية التطرق إىل الدور أساليب تضح أمهية إدارة املعرفة يف دعم تعليهم، 

أكثر نتناول أمهية  ذلكولتوضيح  ر إلدارة املعرفة يف تنمية موارد رأس املال البشري من معارف ومهارات وخربات،املباش
ت إدارة املعرفة مباشرة يف تنمية موارد رأس املال البشري   . مكو

  

 أمهية إدارة املعرفة يف تنمية موارد رأس املال البشري.  أوال

رد رأس امو و امليزة التنافسية املستدامة  مصدرن أ )John E. Delery, Dorothea Roumpi(ن كل مأشار  
1املال البشري،

ذا  أنحيث  مهية  تنمية رأس املال البشريأوعليه تظهر   ي عملية مبنية على نظرية رأس  األخريتنمية 
نظرية رأس مال البشري  تطوير وتوافقا مع2،املشكالتاملال البشري، لتحسني مهارات الفرد، وتعلمه، وقدراته على حل 

م الذين يعظمون الثروة هلا، إجتهت األنظار بشكل غري مسبوق إىل  يف الستينات اليت تقوم على أن األفراد يف املنظمة 
لتايلواخلربات املهارات  ،املعارف األفراد ذوي م  مهيةأيظهر  ألمهيتهم ومسؤوليتهم عن عمليات اإلبداع واالبتكار و دور
 أن ) Mc Greger,Tweed et Pech(  يزة التنافسية للمنظمة يف ظل إقتصاد املعرفة، حيث يرى كل منيف حتقيق امل

و املسؤول عن حتقيق ذلك واملتمثلة  يف تنمية موارد رأس املال البشريإدارة املعرفة  دور وميكن تناول3،رأس املال البشري 
  .)املعارف، املهارات، اخلربات(يف 

  تنمية املعارف  إدارة املعرفة يف دور .1

رة افظة على معارفها تعمل املنظمات على تنمية واحمل واملتمثلة فيما حتتويه  )Explicit Knowledge(الظا
اليت  )Tacit Knowledge( املعرفة الضمنية إلضافة إىلالقواعد املعلوماتية من معلومات ومعارف مبختلف أشكاهلا، 

د تنمية املعرفة داخل املنظمات بتحويل األفكار املبتكرة واإلبداعية إىل منتجات تفيحيث  مثنها،أم املعارف و أتعترب من 
تظهر أمهية تنمية املعرفة العلمية والعملية مبا ميكن املنظمة من حل املشكالت اليت تواجهها،  كما4،إجراءاتو خدمات 

و تراكم املعرفةأن  ElwardiDhaouiحيث يرى  5،رأس املال البشري 
حيتاج املثقف اىل ":نهأ إىل Druckerشار أكما   

ذا ما يبني ، "جل استغالهلا يف حاضره ورسم مستقبلهاتنمية معرفته من  تنمية املعارف الضمنية والصرحية مهيةأو

                                                             
1John E. Delery, Dorothea Roumpi, Strategic human resource management, human capital and competitive 
advantage: is the field going in circles?, Human Resource Management Journal, Volume 27, Issue 1, 2017, P5. 
2John Roosevelt Hubbard, Is Human Capital Development the Missing Element of the -Aerotropolis Model?, 
The University of Southern Mississippi, Doctor of Philosophy, États-Unis, May 2017, PP 45 46. 

يم صاحل، رأس املال الفكري ودوره يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمات، املؤمتر الدويل للتنمية اإلدارية حنو أداء متميز يف3  القطاع احلكومي، اململكة العربية السعودية، رضا إبرا
  .28، ص 2009

4Shani, A., &  al.. Knowledge management and new product development: A study of two companies. European 
Journal of Innovation Management, 6(3), 2003,PP 137–149. 
5 Elwardi Dhaoui, Human Capital Investment through Education and Training: an Overview, International 
Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume 2, Issue 5, May 2013, P74. 
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اما يف تنمية املعارف إحيث تلعب ،لألفراد من خالل دورة املعرفة وعمليات توليد املعرفة وتشاركها دارة املعرفة دورا حمور و
ملنظمةمل ت التنظيمية  ا يف املستو  .نظمات، مما يشجع تدفق املعارف وانتشار

 دور إدارة املعرفة يف تنمية املهارات  .2

 األفراد وتنمية املخصصة الستخدام األنشطةجمموعة  انمية املهارات ت   Louvan Beirondonkعرف

دف حتقيق مهمة املنظمة وحتسني  الذي  تنمية املهارات ليست كالتكوين إنو 1،األفراد داءأواجلماعات، بطريقة مثلى 
ا  دة مهارات أفراد ي موقف أو سلوك تتبناه املنظمة لز الت مفيدة، وإمنا  تقوم به املنظمة ألجل احلصول على مؤ

ا ا وتعلمها، وكذالك حتسني تكيفهم مع حميطهم، وحت كما2،واكتشاف إمكانيات منو قيق تسعى املنظمات لتنمية مهارا
ذا حيتاج إىل ثقا م مبا ميكن من تعزيز قيم الوالء واالنتماء، حيث أن كل   فة تنظيمية داعمة، وقيادة إدارية موجهةرضا

ا، واملشاركة واالندماج يف تلك العمليات والنشاطات،  تشاركحنو  ذا املعارف وتوليد يف ظل تكنولوجيات املعرفة و
ذا ما تلعبهواملعلوماتية الداعمة االستثمار يف أنشطة املوارد البشرية من تكوين وتعليم وتعلم إدارة املعرفة من خالل دعم  ، و

ا ماوالعمل على تنمية قدر  ،وتوفري البيئة املعرفية املشجعة لتحقيق التكيف والرضا ووالء أفراد   . م ومعارفهم ومهارا

 دور إدارة املعرفة يف تثمني اخلربة .3

إلضافة إلعلى املوارد العقلية اليت تتوافر لدى األفراد العاملني يف املنظمة من ا ظةللمحافإدارة املعرفة دف  ر،  ند
ستمرار لتكون نوعا من  إىل أن إدارة املعرفة تسعى إىل معرفة القدرات والقابليات املنغرسة يف عقول األفراد وتنميتها 

3املوجودات التنظيمية،
من خالل عمليـة إدارة   اخلربات  وجتميع واستخدام تم مبوجبها اكتشافي الىت فةاملعر حيث أ

ئقاملرتاكمة سواء كانت يف  ت  قواعدأو  و  القادةلتحفيـز ) معرفة ضمنيـة( األفراد عقول، أو يف )واضحة معرفـة(البيا

4،واإلبداع االبتكاراحملتملني مستقبال وإضافة القيمـة من خالل 
ملعارف و  يعتربوعليه   ربات مهما خلااالحتفاظ 

ر ونقص حيث ، للمنظمات خاصة اليت تعاين من دوران العمل إن معارف األفراد عرضة للتقادم والضعف وكذلك االند
ا، ولكي نا تظهر أمهية تثمني اخلربة وتنمية مستو  اسرتاتيجيات تطوير إىل حتتاج املنظمات يف املنافسة تظل القيمة، و

  .يف املنظمة أفراد آخرين واالستفادة منها إىل بنجاحنقلها و  اخلرباءد األفرا من اإلبقاء على معارفها

 أمهية عمليات إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البشري. نيا

اما يف تنمية  ،توليد خزن ونشر وتطبيق املعارفكل من   عمليات إدارة املعرفة يف جمملها تشكل واليت تلعب دورا 
  .ملال البشريرأس ا

م عملية توليد املعرفة يف إجياد بيئة تعلم داخل املنظمة، :ليد املعرفة يف تنمية رأس املال البشريأمهية تو  .1.1 تسا
حة الفرصة من واليت متكن  داف املنظمة وحتقيق  من األفراد إلستفادةإ التعلم والتكوين وتبادل اخلربات، لتحقيق أ

  .استدامتهاو التفوق وامليزة التنافسية 

                                                             
 .180ريوز شني، مرجع سابق، ص ف 1
 .181، صنفس املرجع2
 .55، ص 2009،  نعما، والتوزيع للنشر ءإثرا دار، تكاملي استراتيجي مدخل ،البشرية  الموارد إدارة، سعيد مؤيدالسامل   3
ريخ االطالع 2010، جوان  22عدد  -cybrarians  journal -حنو رؤية مستقبلية: ة وتنمية القيادات اإلدارية إدارة املعرف ،حنان الصادق بيزان4  ،- 18-02_2016 

  :على املوقع االلكرتوين

 http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=446:2011-08-10-01-46-
05&catid=158:2009-05-20-09-59-42&Itemid=63 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com_content&view=article&id=446:2011-08-10-01-46-


 الفصل الثاني                                                     أهمية إدارة المعرفة في تنمية رأس المال البشري بالمنظمة

 

 

195 

ستيعاب إلوا ، واجلمع،واألخرجة، شركةاأل ن توليد املعرفة يكون من خالل عملياتإ ),1994Nonaka(ووفقا لـ
)SECI(،  يتم توليد املعرفة  الضمنية والصرحية اليت من خالهلاالتحويل بني املعرفة اليت تسهل تبادل و والبيئة الداخلية

ن أحيث مثل النماذج العقلية املشرتكة واملهارات التقنية،تبادل اخلربات تؤدي إىل توليد املعرفة الضمنية،  اجلديدة، حيث أن
و اخلربة، فبدون بعض التجارب املشرتكة، من الصعب للغاية على شخص واحد أن  مفتاح اكتساب املعرفة الضمنية 

.يتقدم بنفسه إىل عملية تفكري فرد آخر
1

  

  Socialization األشركة .1.1.1

تقييم املعرفة والتغذية الراجعة اليت يتم احلصول  من خالل عملييتنية تحويل املعرفة الضمنية إىل ضمب شركةاألترتبط 
حتتاج التنشئة االجتماعية إىل بيئة مبدعة  وعليهواليت تؤدي لبناء معرفة ضمنية جديدة،  ،عليها من خالل ذلك التفاعل

لثقة وااللتزام،  وسائل التواصل  من خاللتم ذلك ميكن أن يو تساعد على تبادل املعرفة الضمنية حبيث توحي تلك البيئة 
تو  )Video Conferencing(والتشارك املتزامن وغري املتزامن كمؤمترات الفيديو ت والنشرات اإللكرتونية املنتد ، واملدو

ا ت اإللكرتونية وغري كثر أ (Shamizanjani & al 2013)وقد حصر  ،ومواقع اإلنرتنت وأدوات العمل اجلماعي والبوا
2،دارة املعرفة اليت ميكن استخدامهاإلمن أدوات  أداة 37من 

  

م من األفراد مع أو بدون لغة  اكتساب من ميكنالتفاعل املباشر بني األفراد، إن  املعرفة الضمنية اليت ميلكها غري
)Hussi ،2004(،3لتايل فإن نوع من نقل املعرفة يزيد من قيمة املعرفة أو تراكم املعرفة اليت ميتلكها الفر الذا أن  كما د، و

ومع ذلك جتدر اإلشارة إىل أن املعرفة  ،درجة نقل املعرفة من فرد آخر تبني مقدار رأس املال البشري الذي يعززه الفرد
متكن  Socialization التنشئة االجتماعيةوعليه خنلص إىل أن املنقولة إىل األفراد متكن من تنمية رأس املال البشري، 

واليت تقوم على التفاعل االجتماعي وتبادل املعارف اشر يف شكل أفراد أو فرق العمل، العاملني املبوتشجع  تفاعل األفراد 
  .معارف جديدة لتنميةتشارك األفراد جمموعة العمل يف احلوار وتعلم ،و واخلربات، والتكوين والتعلم أثناء العمل

  Externalizationصرحية الضمنية إىل المن أخرجة املعرفة  .2.1.1

م Externalization من ضمنية إىل صرحية تؤثر أخرجة املعرفةميكن أن  ا من أ أساليب توليد املعرفة وفقا  عتبار
م تنمية رأس املال البشري يف )Nonaka, & Takeuchi(لنموذج  املناقشة واحلوار يف من خالل ، حيث ميكن أن تسا

رة(صرحية عارف إخراج املعارف من ضمنية إىل م من خاللتكوين األفراد وتعلمهم  ذا ما، )ظا إظهار  ميكنهم من و
م وإبداء أرائهم واقرتاح احللول للمشكالت أو حتسني منتوج    .وخدمةأمعارفهم الضمنية والتعبري عن أفكار

ذه  آخرإن نقل املعرفة من فرد إىل  يتم من خالل األحاديث واحلوارات بني الزمالء وتبادل املعرفة الضمنية وحتويل 
م عملية حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة حيث إىل معرفة صرحية من خالل مشاركة اخلربة واملناقشات احلوارية، املعرفة  تسا
م على ترمجة ) ختريج املعرفة(صرحية  ا تساعد إىل إبراز معارف وقدرات األفراد الكامنة وتنمية روح اإلبداع لديهم، كما أ

م  م يف تطوير وحتسني أدائهممعارفهم الضمنية يف أدائهم وتساعد   .أيضا على إبداع طرق جديدة ألداء أعماهلم مما يسا

                                                             
1Yogesh Malhotra, Knowledge Transfer, Copyright 2002,Consultedin 17-09-2017, on  :
www.yogeshmalhotra.com 

 .147ص  عالء احلمامي، مقال سبق ذكره،عماد سرحان،  2
3 Birasnav M &Rangnekar S, Knowledge management structure and human capital development in Indian 
manufacturing industries, Article cité, P60. 

http://www.yogeshmalhotra.com
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رة(املعرفة من صرحية  اإلدخال .3.1.1  Internalizationة إىل ضمني) ظا

ويتم ذلك عن طريق الفهم واالستيعاب كالتعلم من  ،دخال املعرفة يعين حتويل املعرفة الصرحية إىل معرفة ضمنيةن إإ     
اخل، كما تعد عملية التكوين ... طالع على العديد من املصادر، والتعلم من دراسة مناذج حللول مشكالت االو التقارير، 

م يف حتويل املعرفة وذلك من خالل تكوين األفراد اجلدد، فالتكوين عملية مهيكلة ومنظمة  ،إحدى الطرق اليت تسا
دف من خالهلا ومستمرة من أجل حتسني األداء البشري انسياب املعلومات واملعارف الصرحية اليت تتعلق  إىل، حيث 

م يف إثراء املخزون املعريف لدى األفراد ذا ما يزيد من ،و ألنشطة لصقل املهارات وحتسني القدرات، فإدخال املعرفة يسا
م يف العمل، وحتسني طرق العمل دية العمل بشكل أفضل،   ،إبداعا إدخال  حيث إنكما تساعد على تقليل األخطاء و

دة املعارف الضمنية لديها وتنوعها م أيضا يف تطوير وحتسني األداء من خالل ز   .املعرفة يسا

 Combinitation املعرفة  من صرحية إىل صرحية التجميع دمج. 4.1.1

جتميع املعارف سواءا من مصادر داخلية كمستودعات املعرفة، قواعد ، Combinitationتجميع ليقصد  
ت،  وفرق العمل، ومجاعات العمل الداعمة أو عن طريق مصادر خارجية كالتعاون مع منظمات أخرى أو استقطاب البيا

ذه املصادر يف جتميع املعارف وتعميمها يف كافة  م  ذا ما يؤدي إىل تنوع املعارف ،و املنظمة أحناءأفراد متميزين، وتسا
م يف تنمية مهارات وقدرا دية  كمات األفراد،  املدجمة يف العمل، واليت تسا م يف  بشكل أفضل، وعليه  األعمالتساعد

م يف تطوير وحتسني األداء من خالل تنمية وتنويع معارف    .األفرادفتجميع املعارف يسا

م  املعارفجتميع  أساليبجند أنه من   مبا عقد اجتماعات وندوات، وتوفري وسائل يناقش من خالهلا األفراد أفكار
ذا معارف وأفكار جديدة، توليد ميكنهم من  ورقية  اليف ظل توفر تكنولوجيا املعلومات ووسائل االتصال االلكرتونية و و

مبا ميكن من مناقشة األفكار وتوليد معارف، وحتويل املعارف  ، تقاريروالطط اخل،كالربيد االلكرتوين والشبكات املعلومات
ذا ما ميكن ت ونظم معلومات، من ختأيضا  صرحية إىل معارف صرحية جديدة، و ذا زين وتنظيم املعارف يف قواعد بيا و

م يف على أداء أعماهلم، ويعمل أيضا على إكساب األفراد اجلدد  األفرادتنمية املهارات والقدرات اليت تساعد  ما يسا
م يف أداء األعمال  .معارف املنظمة اليت تساعد

 دور عملية ختزين املعرفة يف تنمية رأس املال البشري .2.1

املعارف واستخدامها وحتديثها مبا يضمن احلفاظ على املعارف  إىل الرجوعل يعترب ختزين املعرفة عملية تسه
ذا مايلعب ختزين املعرفة دورا يف احملافظة على رأس املال البشري،  ، حيثوتنميتها ميكن الفرد من أن ميتلك قدرات  و

للمشاركة فيها وختزينها من قبل مستخدميها يف وسائط التخزين  البحث السريع يف الوصول إىل املعرفة وتوجيه اآلخرين
  .املختلفة

ا للكثري من املعرفة اليت حيملها األفراد الذيإلمكانية  نتيجة خطرا كبرياملنظمات تواجه ا ا لسبب  نفقدا يغادرو
نا تظهر أمهية ختزين املعرفة  ،أو آخر ذا و ألفراد إليها ايل الوصول من خالل احملافظة واإلدامة والبحث وتسهو

ا مهم السيما  ويعترباملعرفة إىل أمهية الذاكرة التنظيمية  ختزينحيث تشري عملية واسرتجاعها،  خزن املعرفة واالحتفاظ 
للمنظمات اليت تعاين من معدالت عالية لدوران العمل واليت تعتمد على التوظيف واالستخدام بصيغة العقود املؤقتة 

امعرفتهم الضمنية  حيث تظهر أمهية توثيقوليد املعرفة فيها، واالستشارية لت حل املشكالت لدى  مهارات مبا يعزز وخز



 الفصل الثاني                                                     أهمية إدارة المعرفة في تنمية رأس المال البشري بالمنظمة

 

 

197 

القوى الذي يعزز بدوره من خالل التعلم  ة، ويف النهاية حتول عملية االستيعاب املعرفة الصرحية إىل معرفة ضمنياألفراد
1،ومعارفهم الضمنيةاملعرفية لألفراد 

مأن وعليه خنلص إىل  عملية خزن املعرفة يف تنمية رأس املال البشري وتوثيق  ه تسا
  .املعارف وخربات األفراد واحملافظة عليها

  يف تنمية األفراد) املعرفة تشارك(دور عملية نشر وتوزيع املعرفة. 3.1

ملعرفة أن املنظمات اليت ال متتلك ممارسات رمسية لتشارك ا إىل )O’Neill and Adya, 2007(كل من   أشار
م تبادل املعارف ، وعليه فإنستفشل يف تعزيز رأس ماهلا الفكري، حيث ميكن تشارك املعرفة من تبادل اخلربات بني  يسا
2،يزة تنافسيةاملعلى  من خالل اختاذ القرار الفعال واحملافظةاألفراد 

 تظهر أمهية تبادل املعرفة بني األفراد واجلماعاتوعليه  

ا  مهارات تنمية دفاملعرفة وخاصة الضمنية وتشارك  توزيعمن خالل  حيث تعترب أساليب التكوين وتثمني خربات أفراد
ئق  لو ا  رة فيمكن نشر الداخلية والتعلم، واملهم يف  واملنشوراتواحلوار تالئم توزيع املعرفة الضمنية، أما املعرفة الظا

و ضمان وصول املعرفة املالئمة إىل الفرد الباح ذا ماالتوزيع  ة يتطلب خلق ثقافة إجيابي ث عنها يف الوقت املناسب، و
لثقافة التشاركية وجعل املناخ التنظيمي قائم على الثقة يقدر جهود عمال داعمة إلنتاج وتشارك املعرفة،  واليت تعرف 

  .عرفة ويشجع على تشارك املعرفةامل

ستمرار على سبيل او تنمية رأس املال البشري، منتبادل املعارف  ميكن ملثال تشجع العديد من املنظمات 
اإلدارة العليا يف  ، حيث أنخالل ترسيخ سياسة الباب املفتوح من املدراءالتصاالت وتدفق املعلومات من األفراد إىل ل

م ذا ما عالقة مباشرة مع األفراد واألخذ مبالحظا مشاركتهم يف صنع القرار، ونتيجة لذلك فإن مثل و تدخل  يضمن و
م الذي يشجع اإلدارة العليا  ذا لتايل فإن  ،على اإلبتكارالتواصل يعزز التزام األفراد للمنظمة وعملهم، وتعزيز تصور و

ثري إجيايب على تنمية رأس املال البشري أل 3،قدرة والتزام األفرادمن سن حت اذه العالقات هلا 
ذا ما   Ulrich(أكده  و

& al., 1999(4،تنمية رأس املال البشري ويؤثر إجيا على حيسن وميكن من التزام األفراد ن تبادل املعارف
نصل وعليه  

م على اكتساب معارفكما  املال البشري لرأسمثل إىل أن تشارك وتبادل املعارف ميكن من االستغالل األ  يساعد

 .جديدة، مبا ميكنهم من تطوير وحتسني أدائهم ومهارات

   تنمية رأس املال البشرييف دور عملية تطبيق املعرفة .4.1

و تطبيق املعارف املتاحة،   ذا إن اهلدف من إدارة املعرفة  من خالل استعمال املعارف وإعادة استعماهلا و
 ،تطبيق املعرفة يسمح بعمليات التعلم الفردي اجلماعي، واليت تؤدي إىل ابتكار معرفة جديدةحيث أن  منها،واالستفادة 

نا جاءت تسمية عملي حللقة املغلقةومن  لى أن االستخدام وإعادة ع (Burk, 1999,27)د وأك ،ات إدارة املعرفة 
وأشكال أخرى  ،على التقارير، والتطبيقات اجليدة والقصص الناجحة االستخدام تتضمن االتصاالت غري الرمسية واحلصول

                                                             
1Birasnav M & Rangnekar S, Knowledge management structure and human capital development in Indian 
manufacturing industries, Article cité, P 70. 
2Behrooz Tahmaseb Kazemi, National Framework for Knowledge Management Strategies: The Case of the 
National Comprehensive Scientific Roadmap (NCSR) in Iran, The Development of Science and Technology in 
Iran, Policies and Learning Frameworks, palgrave macmillan, 2017, P 49, eBook available on: 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2F978-1-137-57257-8.pdf. 
3 Alireza Sohrabi,& al, The Role Of Knowledge Management Practices In Developing Human Capital, 
International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom,  Volume III, Issue 5, May 
2015,P 579. 
4Niloofar Rahide, Article cité, P 296. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2F978-1-137-57257-8.pdf.
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زيد من الفرص الستخدام املعرفة، وإعادة احلديثة وخاصة االنرتنت امل التكنولوجياتالتكوين، وقد وفرت  دوراتمبا فيها 
ا، يف التكوينو استخدامها  يسمح تطبيق املعرفة  نأإىل  ),Vorbeck Heisig 2000(وأشارأماكن بعيدة عن مكان توليد

.ابتكار معارف جديدة إىلوالذي يؤدي بعمليات التعلم الفردي واجلماعي 
1

  

ت املناسب للتغيري التكنولوجي، من خالل االستفادة من املعارف تطبيق املعرفة إىل استجابة املنظمة يف الوق يهدف
ويعود تشارك املعرفة إىل  ،)Song,& Bij & Weggeman, 2005(والتكنولوجيا املتولدة يف منتجات وخدمات جديدة 

Lin,2007(،2(ثقافة التفاعل االجتماعي اليت تعتمد على تبادل املعرفة واخلربة واملهارات لدى األفراد داخل املنظمة 
 

م اإلبداعية  فإن لذلك 3،واالبتكاريةتطبيق املعرفة حيفز رأس املال البشري لألفراد من خالل حتفيز مهارا
ن تطبيق إ 

رة ميكن الفرد يف املنظمة من اكتساب خربات جديدة من خالل حتفيزه على استخدام التكنولوجيا اجلديدة  ،املعارف الظا
ذا ما   .اكتساب مهارات جديدةو   ضمنيةمعرفة  يسهل عليه حتويلها إىل و

من خالل إدارة خاصة ، األفرادبني  يومياممارسة أنشطة تنمية رأس املال البشري بشكل رمسي أو غري رمسي  تتم
، خارج العملمن خالل تبادل املعرفة غري الرمسية يف شكل مناقشات يف  إدارة املعرفة يف فراد، حيث يشارك األاملعرفة

الت واكتساب املع األحباث، وتطبيق املعرفة يف شكل تكييف معارف الزمالء و رفة يف شكل التعلم من خالل الكتب وا
، الفرديعزز املعرفة الفردية والسلوك  إدارة املعرفة ذا النوع من مشاركة أنشطةوعليه فإن  ،تواجههماليت  مشكالتحلل 

لتايل 4،رأس املال البشري بناءع هلا ارتباط إجيايب م إدارة املعرفة فإن عملية و
  .وتنميته 

  أمهية تكنولوجيا املعرفة يف تنمية رأس املال البشري. لثا

ثرتة يف تنمية رأس املال البشري، جنيف إطار التعرف على أمهية تكنولوجيا املعرف إدارة املعلومات  د أنه قد 
لتقدم احملرز يف احلوسبة واألدوات املتع ثرا شديدا  لتغيريات التنظيمية يف واملعارف  ددة لتكنولوجيا االتصاالت، مما يدفع 

ت يعترب و 5،مكان العملو اهليكل اإلداري  ن التكنولوجيا مهمة لعملية تناقل املعلومات واملعرفة بني املستو البعد التنظيمي 
التكنولوجي والتنظيمي حيث يلعب تنتمي إىل البعد   نصل إىل أن تكنولوجيات إدارة املعرفة وعليه6املختلفة يف املنظمة،

اما يف مساعدة نق   .ل املعارف واملعلومات يف املنظمةدورا 

تعمل على توليد  نظم العمل املعرفيةأن حيث جند أمهية تكنولوجيا املعرفة يف تنمية رأس املال البشري، تظهر
دف املعلومات واملعارف اجلديدة ذا  ،م اإلداريةاملها ليةإىل  املكتب ليةأنظمة ، كما  يوفر بيئة مشجعة ومتكني ما و

منظم القرارات املستندة إىل املعرفة املديرين ، كما تساعد ورضا األفراد التخطيط اجليد و  ملعارف الضرورية على تزويد
دافها  .ثمني اخلربةتساعد على تعلم األفراد، وخزن املعارف وكذلك ت ،نظم الذكاء االصطناعي ، أماملوارد املنظمة وحتقيق أ

                                                             
1Heisig, P. &Vorbeck, J. , “Benchmarking Survey Results”, in: Mertins, K. & Heisig, P. and Vorbeck J, 
“Knowledge Best practices In Europe”, Springer Verlag Berlin, Heidelbery, Germany, 2000. 
2Rose Ambula, & al, Knowledge Management And Performance In Manufacturing Firms: The Mediating Role 
Of Learning Organization, International Journal of Economics, Commerce and Management, Volume V, Issue 1, 
January 2017, P13. 
3 Birasnav M Rangnekar S, Knowledge management structure and human capital development in Indian 
manufacturing industries, Article cité, P 61. 
4Idem, P 68. 
5Tereza Raquel Merlo, Article cité, P 51. 
6Idem, P 51. 



 الفصل الثاني                                                     أهمية إدارة المعرفة في تنمية رأس المال البشري بالمنظمة

 

 

199 

ر للميزة التنافسية، مصدرا  اخلبرية األنظمةتشكل  ويرى جنم عبود جنم أن االجتاه القائم على التكنولوجيا جو
ذا ما) املعرفة الصرحية( متيل إليه املنظمات األمريكية،  و األكثر ميال لألنظمة اخلبرية أي على قاعدة معلومات حمددة، و

1ألفرادأما االجتاه القائم على ا
ت ) املعرفة الضمنية(  تكون أكثر ميال إىل املنطق الضبايب الذي يتسم مبرونة أكثر وبيا

و أكثر  نيةاحتمالية تقريبية ذات نطاق أوسع من البدائل، و   .انتشارا يف املنظمات اليا

ا، وتوزيعها، تكنولوجيات إدارة املعرفة لتسهيل عمليات توليد املعفريق املعرفة  يستخدمجند أيضا أنه   رفة، وخز
ياكلها وأنشطتها  تسمح  أنه إىل )Gilbert & al( كما أشار،) Daft 2006,150   (املختلفةوتطبيقها يف نظم املنظمة و

لوصول إىل احملتوى املعريف يف الوقت املناسب ووقت ما   ذا حباجة إليها، كانواالتكنولوجيات لألفراد  لتعزيز االسرتجاع  و
ا  ،هلالسريع والس تساعد التكنولوجيات على تدفق كما ،تدعم عمليات توليد واستخدام املعارف التكنولوجياتوبدور

لتايل فهي تساعد على ضمان إنتاج املعرفة يف الوقت املناسب واحلفاظ على جودة وأمهية قاعدة املعارف مع  املعارف، و
.مرور الوقت

2
  

ة من توليد وتعزيز ونقل املعارف، دعم عمليات إدارة املعرفيف  تتمثلأن أمهية تكنولوجيا املعرفة  إىل وعليه خنلص
ملنظمة،  وسيلة ملعاجلة املعرفة، واليت تشمل التكنولوجيات املتطورة  املعرفةحيث تعترب تكنولوجيا وتعزيز املهارات واخلربات 

ذا عن طريق فريق املعرفة  ،للمعرفة املستخدمة لتطبيق عمليات إدارة املعرفة وتعترب تكنولوجيا لرفع من إنتاجية املنظمة، و
بني فريق إدارة املعرفة وعمليات  وداعم ام دورا وسيطيا واليت تلعباملعرفة ضرورية لكل املنظمات من أجل التدفق املعريف، 

  .إدارة املعرفة

 أمهية فريق املعرفة يف تنمية رأس املال البشري. رابعا

التعلم  املعرفة تتلقى اليت ي البشريةفالقوى  املعرفة إدارة عمل حمور و البشريالعنصر عتبار أن   على قادرة أل

م األدوات الرئيسية يف إدارة املعرفة  وتطبيقها، إنتاجها وإنتاجها وإعادة املعرفة تفعيل حيث يعترب العنصر البشري من أ
ة خربات ونشاطات حتليليو ة وما حيتويه من معارف عتباره املورد واملولد األساسي للمعرفة من خالل العمليات العقلي

.وتركيبية وتنبؤية، واليت تعد املولد احلقيقي للمعرفة
3

  

م عناصر إدارة املعرفة لكونه يتضمن األساس الذي تنتقل من خالله املنظمة من املعرفة  ميثل العنصر البشري أ
م إ نا  ألفراد  إطارات إدارة املعرفة، إطارات البحث  ،طارات أنظمة املعلوماتالفردية إىل املعرفة التنظيمية، واملقصود 

م ف ،والتطوير، مدراء املوارد البشرية مدراء األقسام األخرى واألفراد املسامهون يف عمليات إدارة املعرفة املكون األفراد 
م أولئك األ الرئيسي م، وصناع املعرفة   فراد الذين يقومون خبلق املعرفة كجزءيف برامج إدارة املعرفة وال ميكن العمل من دو

                                                             
يم واالسرتاتيجيات والعمليات، مرجع سابق، ص  1  .392جنم عبود جنم، إدارة املعرفة املفا

2XiaomiAn, Wang Wang, Knowledge management technologies and applications: A literature review, consulted 
in:12-04- 2017 On :https://www.researchgate.net/...Knowledge_management_technologie. 

يم خلوف املكاوي، مرجع سابق، ص  3   .113ابرا

https://www.researchgate.net/...Knowledge_management_technologie.
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إىل أن العاملني يف جمال املعرفة، أولئك الذين يستخدمون رؤوسهم أكثر  ),2002Lepak & Snell(وأشار 1،من عملهم
.من أيديهم إلنتاج القيمة

2
  

ا من جهة أخرى   إعادة ا أقرب إىل (Hildebrand, 1999) تعترب التكنولوجيا أداة مساعدة، بل كما يرا
يف متكني أنشطة التعليم التنظيمي وإدارة املعرفة، بينما يبقى  امنه إىل إدارة املعرفة، فالتكنولوجيا تؤدي دور  ندسة املنظمات

ا املنظمة وفقدت معها مقومات التنمية و احلامل للمعرفة اليت إن مل يستغلها فقد  أنودميومة التنافس، حيث  الفرد 

ي دعم وتشجيع لإلدارة العليا مهمة رئ م على املشاركة عن طريق تعلم  األفراديسية أال و ملعرفة وحتفيز على املشاركة 
تعلموه، ومشاركتهم مبا ميلكونه من معرفة وكيفية تفسري تلك املعرفة وترمجتها إىل مهارات  األفراد لكيفية تطبيق ما

نا تظهر أمهية ترسيخ3وسلوكيات لتحسني األداء، م مشجعةالثقافة  و  .لتشارك املعارف وتوجيه سلوك األفراد وحتفيز

يكل املعرفة التشاركية داخل اجلماعات وتشجيع االنفتاح  اما يف اختيار املعلومات وبناء  يلعب فريق املعرفة دورا 
ذا يتطلب إدراك قيمة املعلومات واملعرفة واملهارات والقدرات،  ،وحتفيزه ملعرفة بني ذا البعد يركز على تشارك احيث أن و

ذا  األفراد، وبناء مجاعات من صناع املعرفة،  ملشاركة يف اخلربات الشخصية وبناء شبكات فاعلة من العالقات من خالل او
ذا إال إذا كانت إدارة املعرفة ثقافة مرسخة لدى  ذا ما يسمح بتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة، وال حيدث  بني األفراد، و

4،ون على اكتشاف وتنمية ومحاية املعارف اليت حتتاج إليها املنظمةأفراد املنظمة الذين يعمل
ذا من خالل   : و

  ) صناع املعرفة(عمال املعرفة .1

ناك  إىل  (Davenport, 2005)أشار  أن عمال املعرفة يتمتعون مبستوى عال من املعارف والتعليم واخلربة، و
جمال املعرفة، حيث إن استخدام احللول التكنولوجية له صلة  جمموعة من السمات والتقنيات لتحديد ومعاجلة األفراد يف

ذا ما ميكن من تعزيز تكوين وتعلم األفراد و  5،متكينهم من االتصال والتعلم املستمر واستخدام اخلرباتبعمال املعرفة، و
 

اما يف التشجيع على التعلم وحتفيز األفراد على أداء أعماملإن حيث  ذا هلم بكفاءة وفعالية، هارات عمال املعرفة دورا  من و
م على االستفادة من معرفة الزبون، وتعزيز تدفق املعارف واملعلومات، مبا ميكن من توجيه األفراد والعمل على  خالل قدر

ي حباجة إليها،  يلعب عمال  وعليهحل املشكالت وتذليل العوائق اليت حتول دون تدفق املعرفة وتوصيلها إىل اجلهة اليت 
اما يف حتول املعرف م على تطبيق املة دورا  م وقدر م التعليمي ومستوى مهارا ذا ملستوا نظمات إىل منظمات معرفة، و

م على حل املشكالت اليت تواجههم   .معارفهم وتنميتها، وقدر

  مدراء املعرفة  .2

ة املعرف يرىل أن املنظمات الساعية للتطبيق اجليد للمعرفة عليها تعيني مدإ (Burk, 1999,27)ر أشا
Knowledge  Manager ، يعمل كعنصر  حيث، للمعارف والذي يقع عليه واجب احلث على التطبيق اجليد  

                                                             
ملة اإلدارة يف عصر املعرفة، جامعة اجلنان طرابلس، لبنان، مبارك بوعشة، ليليا بن منصور إدارة املعرفة كتوجه إداري حديث للمنظمات يف عصر العوملة املؤمتر العلمي الدويل عو 1

 .16، ص 2012
2Lepak, D. P., & Snell, S. A. The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and 
development. Academy of Management Review, 1999, 24, PP 31-48.  

لية، العراق، 17حل،  دور إدارة املعرفة يف تنمية القيادات اإلدارية،  جملة املنصور، العدد صاحل أمحد صا3  .192، ص 2012، كلية املنصور األ
ثري إدارة املعرفة يف حتقيق رضا الزبون  4 اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية  ، جملة كلية)دراسة حتليلية آلراء عينة من العاملني يف شركة زين العراق لالتصاالت(ابتهال فارس علي، 

لد 4واإلدارية واملالية، العدد  بل، العراق، 8، ا   .172ص ، 2016، جامعة 
5Tereza Raquel Merlo, Article cité, P 51. 
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امللكية التنظيمية    ,Jarvenpaa & Staples)2001(وقد شرح  ،مكرس لتطبيقات مشاركة املعرفة والتنفيذ الدقيق هلا
) املشرتكة بني املنظمات(واخلارجية ) داخل املنظمة(افع الداخلية للمعرفة، مشريا إىل أن املبادرات التعاونية جتلب املن

للمنظمة،ويعتمد جناح مبادرات إدارة املعرفة على قدرة املنظمة على الرتكيز أكثر على األفراد وأقل على التكنولوجيا، 
م أكثر عرضة للتعبري عن أنفسهم وتبادل اخلربات واملعلومات بطريقة غري وأنخاصة  1رمسية، األفراد 

حيث يعترب فريق  
ت إدارة املعرفة وميثل البعد البشري إلدارة املعرفة، كما  م مكو إدارة  أن إىل ),2001Rosenberg’s( أشاراملعرفة من أ

.املعرفة لديهم مسؤولية كبرية لضمان التعلم ومدراءجزء من التعلم اإللكرتوين، ي  املعرفة 
2

  

مج إدارة املعرفة، حيث يقوم ببناء عالقات عمل جيدة مع يقوم مدير إدارة املعرفة الرئيس ب دور قيادي يف بر
ملشاركة يف بناء اإلسرتاتيجية منذ البداية، وتعد  ذا الدور يسمح له  اإلدارة العليا ومع األفراد يف األقسام األخرى، و

م مصادر املعرفة، حيث تولد األفكار الالمعة ، أما اخلربات )ألفراد الذين ميتلكون املعرفةحتديد ا(عقول األفراد املبدعني أ
.فتعد أكثر أصالة من املعلومات املكتسبة من خالل التعلم الرمسي، واملهارات املتميزة واملقتصرة على مجاعات قليلة

3
  

:األصعدة اآلتية ىدور مدير إدارة املعرفة يف األنشطة اليت يؤديها عل يتمثل  (Rastogi, 2000)ـووفقا ل
4

  

ت املتفاعلة لألفراد والفرق ومجاعات املمارسة : ىاملستو  - و مراقبة أنشطة إدارة املعرفة عند املستو نا  يكون دوره 
 .واملشاركة مبعرفتهم، وتبادل األفكار ووجهات النظر بينهم بطريقة منتظمة ومستمرة واملنظمة،

نا تطوير وتوسيع وتنسيق عمليات إدارة املعرفة يف: العملية -  .كل املنظمة  يكون دوره 

و تسهيل تنمية وتفعيل الكفاءات املوجودة، وابتكار اجلديد منها، : تطوير القابليات - ذا الصعيد  يكون دوره على 
 .وكذلك ابتكار القابليات املصممة، لتوفري ميزة تنافسية للمنظمة

ا، واملساعدة يف تقرير يكون دوره يف تقييم التكنولوجيات املالئمة للمنظمة، والفرص اليت رمب: التكنولوجيا - ا تبتكر
ا، ويهتم مدير املعرفة بتصميم تكنولوجيا املعلومات اليت تدعم البنية التحتية إلدارة  مىت يتم تبنيها، وكيفية تنفيذ

 .املعرفة

دارة برامج التعليم والتكوين يف املنظمة ومباد :تنمية رأس املال البشري - ا و يهتم مدير إدارة املعرفة  إنشاء رات تطوير
داف إدارة املعرفةمراكز التعلم  .، ويهتم بتصميم وتنفيذ أنظمة احلوافز وتقييم األداء املنسجم مع أ

ذه : النتائج - دف قياس نشاط وفاعلية إدارة املعرفة، ورمبا تتضمن  م يف تصميم وتنفيذ مصفوفات األداء  يسا
مؤشرات التحسني إلضافة إىل يل الدورة الزمنية هلا املصفوفات اإلبداعات يف املنتجات والعمليات واخلدمات، وتقل

  .وبراءات االخرتاع وفوائد امللكية الفكرية

 ,.Gilley, Shelton &Gilley, 2011; Larsson& al( أمهية  القيادة التنموية إىلأشار العديد من الباحثني 

 ;Cohen, 2013(كمسهلني للتعلم املدراء  ، و (Agashae & Bratton, 2001)دراء كمعلمني عتبار امل ،)2003

Ellinger &Bostrom, 2002(، كمنمني املدراء )Warhurst, 2013( ،كمكونني   واملدراء)Ladyshewsky, 

                                                             
1Tereza Raquel Merlo, Article cité, P 52. 
2Larry W. Carlile, Article cité, P 40. 

 .91مرجع سابق، ص ،القهيويليث عبد الله 3
 .97- 96، ص ص نفس املرجع4
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2010(،1
كمسؤول عن تفعيل األساليب التعليمية، والتأكد من   Cheif Knowledge Officerحيث يكمن دور  

وتستلزم تكنولوجيا املعلومات  إىلحتتاج  ن إدارة املعرفةحيث أستمرار، املعارف تدار جيدا وتدعم أن الثروات الفكرية و 
ا املعرفة،  دعم من القيادة أسلوب خاص التعلم وتوليد املعرفة يتطلب حيث أن وتعزيز الثقافة التنظيمية اليت تسهم 

ذا العصر الذي يتطلب إدارة وقيادة تقدر م اإلبداعية يف  التنظيمية اليت تعرتف برأس املال الفكري يف  األفراد وجهود
2،املنظمات

ذا ما    .تنمية رأس املال البشريو   ميكن من تسهيل التعلم و

  

ئن .3   إدارة معرفة الز

م مصادر املعرفة يف املنظمة فهو األدرى برغباته و  ئن حيث تتعلق  حتياجاته،إيعترب الزبون أحد أ إدارة املعرفة الز
ئنمب دف إىل إعطاء ،عرفة الز ذا ما ،املنفعة للزبون واملنظمة و م  و يطرح السؤال كيف ميكن إلدارة معرفة الزبون أن تسا

ملنظمة؟ إدارة معرفة الزبون تتمثل يف عمليات إىل أن  )Gibbant, 2003,462(أشارحيث ، يف تنمية رأس املال البشري 
ئنها   أن (Chen & al)د أكخدمتهم والتعلم منهم، إذ  إىل إلضافةتكامل بني التكنولوجيا املساندة للمنظمة لفهم ز

ئن احلاليون واحملتملني لتصبح جزءا  إىلاملنظمات حباجة  الرتكيز على املعلومات حول االحتياجات والقيم واملعتقدات للز
دفمن ثقافة املنظمة، وكنقطة انطالق لتحقيق التنمية والنمو إىل تكوين  ، ومن خالله تظهر أمهية تصميم برامج تكوينية 

امة  ئن، واليت تعترب إسرتاتيجية    .التفوق يف ظل املنافسة وحتقيق لبناءوتعلم األفراد وفقا لتطلعات ورغبات الز

ذا للمعارف  للمنظمات للتعلم إسرتاتيجية يعد الزبون فرصة تظهر أمهية الدور الذي تلعبه لديه، حيث  املوجودةو
، حيث تعترب معلومات ومعارف الزبون موارد تدعم وتنمي الضمنية إىل معرفة واضحة إدارة املعرفة يف حتويل معرفة الزبون

دة الفهم، التعلم(قدرات األفراد واملنظمة من خالل  ذا ما)اختاذ القراراتو  ز م  ، و دة رصيد يعزز من تعلم األفراد وز
  . اخلربايت

ئنها وتلبية التكضرورة  املنظمات اليت تفرض على يف ظل البيئة التنافسية  م إيف مع ز م وفقا ملتطلبا حتياجا
م  ا وتكوينهم، حيث تظهر أمهية تعلم، التوجه حنو الزبونمن خالل وتطلعا ئنها وحتليل مبا ميكنها من أفراد فهم ز

م إ ذا الفهم  اكم،والتفاعل االجيايب معهمحتياجا م ستخداإإلىضافة إللى مهارات باإحيتاجالى معرفة أن حتويل 
ذا مايفرض على األأخرىتقنيةلى مهارات إحيتاجالى معرفة  وحتويلهاالمعلومات لتطوير المعلومات  تكنولوجيا فراد ، و

م،    :س املال البشري من خاللأية ادارة معرفة الزبون يف تنمية ر أمهوتكمنتنمية مهارا

مل رفعتمعرفة جديدة  توليد -  نظمة، من القدرات اإلبداعية واملعرفية لألفراد 

ملنظمات،  تساعد يف بناء نظم معلومات  -  األفرادتكوين و ربامج تكوينية التصميم إعادة ساعد يف تما كالزبون 

ئنمل ملنظمات الستجابة  .تطلبات الز

ئنة بني األفراد يف املنظم تدفق املعرفةتدعم إدارة معرفة الزبون  - ا املعريف من معارف ضمنية وصرحية للز  ،وإثراء رصيد
ئنها وتبادل املعارف واخلربات،فرصة  مينحمما   ألفراد املنظمة للتعلم من ز

ذا ما  - ئن، و دة قابليات التعلم من الز  .سيدعم التعلم التنظيمي ز

                                                             
1 Andreas Wallo, Learning-Oriented Leadership: Managers  as Facilitators of Human Resource  Development in 
Daily Work, International Journal of HRD Practice, Policy and Research, Volume 2, Issue 1, 2017, P21. 

 . 189 -188سامل اجلانيب، مرجع سابق، ص ص  أكرم2
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فهم إن العالقة بني رأس املال البشري وإدارة املعرفة الزبون، تكمن يف حتقيق قيمة مضافة للمنظمة من خالل  -
استغالل وتدعيم الطاقة و معارف رأس املال البشري حول احتياجات ومتطلبات الزبون، حاجات الزبون ورفع 

م،  م على اكتشاف مهارا ئن، الفكرية والعقلية لألفراد العاملني ومساعد مما ميكن من تنمية مهارات التعامل مع الز
ئن وغلق الفجو    .ة املعرفية بني الزبون واملنظمةملواكبة تطورات سلوك الز

ؤولني فريق املعرفة يشمل كل من صناع املعرفة ومدراء املعرفة وإدارة معرفة الزبون، حيث يعترب مسخنلص إىل أن 
يعترب فريق املعرفة املرتكز األساسي لتوليد املعارف وتوزيعها وتبادهلا وتطبيقها، ومتكني ومسامهون يف تطبيق املعرفة، وعليه 
م امل ذا من خالل العمل على تسهيل وصول املعرفة إىل أفراد  واملهارايت عريفاألفراد من التعلم وتنمية رصيد واخلربايت، و

  .املنظمة، وتذليل العوائق اليت حتول دون ذلك

املعارف والبحث عن  نقلرفة تتمحور يف خزن وجتميع و إىل أنه واجبات إدارة املع سبق توصلنا من خالل ما
وبني ومتابعتهم وتشجيعهم م،  احملافظة عليهمو  وتكوينهم املو م وتثمني خربا ملا مبا ميكنها من متنية معارفهم ومهارا

  .يشكلون من قيمة مادية وميزة تنافسية هلذه املنظمات
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  إدارة املعرفةقرتح لتنمية رأس املال البشري يف ظل منوذج م): 25-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 

 

  

  .من إعداد الباحثة: املصدر

  

  

  عمليات إدارة املعرفة

  توليد املعرفة  

 خزن املعرفة  

  املعرفة توزيع
 املعرفة تطبيق

  تكنولوجيا املعرفة
 نظم العمل املعرفية  

  املكتب ليةنظم  

  نظم القررات املستندة إىل
  املعرفة

 نظم الذكاء االصطناعي  

  

  فريق املعرفة

 اع املعرفةصن  

 املعرفة مدراء  

 ئن   إدارة معرفة الز

  تنمیة رأس المال البشري

  عمليات تنمية رأس املال البشري

 )جذب(استقطاب  -

 تكوين -

 تعلم -

  احملافظة -

  تنمية موارد رأس املال البشري

  املعرفة -

  املهارة -

 اخلربة -

 إدارة املعرفة 

يكل تنظيمي داعم،  قيادة و
  عةبيئة تنظيمية مشجو 

تكنولوجيا املعلومات  يف ظل
  متاحة

 

 حتسني فرق العمل  

 حتسني قواعد املعرفة والتعلم التنظيمي 

   ع واالبتكارتشجيع االبدا  

 تقليل وقت التكوين 

  رضا األفراد واألمن الوظيفيحتقيق  

 تنمية املهارات والقدرات ومتكني األفراد 

 تنمية السلوكيات املعرفية  

 تنمية العالقات بني األفراد  

 قابلية التكيف والتأقلم 
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  الفصل خامتة

  

ذا الفصل إىل   ته ةتأمهيالتعرف على رأس املال البشري و  توصلنا من خالل  م نظر ن مفتاح جناح ، حيث أوأ
لدرجة األوىل على األصول املستندة على املعرفةاملنظمات واستمراريتها  ونبل حىت ،يعتمد  ا مر ا مب  بقاؤ دى استعداد

ام وفعال يف إنتاج دور نظرا للدور الذي يلعبه يف خلق القيمة، حيث يعترب و رأس ماهلا البشري،  لتنمية رأس املال البشري 
ذا ما يفرض على املنظمات،ملعارف واستخدامها إستخداما فعاالااملعلومات و  ا جتديدضرورة  و  وتنمية معارف معلوما

ا م  موحتسني مهارا أفراد ذا الفكرية واإلبداعية،وتنمية قدرا التأثري يف و وتكوين أفراد من خالل االستثمار يف تنمية و
م، ا م واجتا ا املعريف لسلوكيا دة خمزو ا معارف ومهارات جديدةز وتثمني  بشكل مستمر تهاوتنمي وإكساب أفراد

ا نا تظهر احلاجة خربا ملعرفة إدإدارة تدعم ذلك، حيث تعترب  إىل، و اما إلارة املوارد البشرية  بيئة الجياد مدخال 
  ، واحملافظة عليهم األفرادن ياليت تدعم تعلم وتكو  التنظيمية واملعرفية

ذا ي، البشر  املالرأس لالتنمية املستمرة  أمهية تظهر وتعزيز العمل اجلماعي  والتكوين املستمر من خالل التعلمو
ذاوالعالقات وتشارك املعارف أي بيئة التعلم داخل  ما يفرض أمهية تبين األساليب اإلدارية والتنظيمية الداعمة لذلك ،و

ذا الفصل مناقشة أمهية كحافز حيرك دافعية األفراد حنو العمل وخيلق   واليت تعتربإدارة املعرفة  املنظمة، حيث مت من خالل 
نا تظهر أمهية تبين إدارة املعرفة ،ملعرفةبدون والء تفقد انه أحيث  ،نوع من الوالء من خالل عمل األفراد لدعم  كآلية و

او أساليب تنمية رأس ماهلا البشري من إستقطاب وتعلم وتكوين وحمافظة، تنمية إىل  دفأسلوب وعملية  عتبار
م وتكيفهر وحتقيق  ا، تكوينهم،مبا يضمن تسهيل التعلم ألفراد مهارات األفراد، وتثمني اخلربات،املعارف و  ذا ما ضا م، و

لة فعالة وكف ؤة، وأمهية إدارة املعرفة يف يدفعنا للتعرف على واقع االستثمار يف تنمية رأس ماهلا البشري لتوفري قوة عاملة مؤ
ذا ما املؤسسات اجلزائريةدراسة حالة لعدد  خاللمن  ذلك   .الثالثنتناوله يف الفصل س و
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  مقدمة الفصل

ذاراسة حالة لعدد من املؤسسات اجلزائريةإىل د الفصل الثالث من خالل دف تعرف على واقع إدارة لل ، و
ا،  تمامها بتنمية واحملافظة على رأس ماهلا البشري، مدى و املعرفة  من ، تنميتهيف  املعرفة إدارةة ومدى إدراكها ألمهيا
يف تنمية املعارف واملهارات وتثمني اخلربات، ) ، فريقعمليات، تكنولوجيا( املكونة من إدارة املعرفة دورأمهية و  خالل دراسة

ساليب تنمية رأس املال البشري من خالل استقطاب رأس املال البشري ألإدارة املعرفة  دعم وكذلك التعرف على أمهية
ذا  ،يهوتكوينه وتعليمه واحملافظة عل تمامها بتوفري بيئةو ا  من خالل التعرف على واقع ا وثقافة تدعم تعلم وتكيف أفراد

م، مبا ميكنها من حتقيق أدائها الذي تصبو إليه بفعالية وكفاءة، م ومهارا م وإمكانيا تمام مبعارفهم وقدرا حيث  واال
  :يشمل الفصل ثالث مباحث

املنهجي للدراسة،  و  بستمولوجياإلر اإلطانتناول من خالله اجلانب املنهجي للفصل التطبيقي يتضمن : املبحث األول
ت و ، )تصميم االستبيان( املعتمدة من مقابلة واستبيان نبني من خالله أدوات إجراء الدراسةكما  طريقة مجع البيا

ت( تلواألساليب اإلحصائية الالزمة  )تقنيات البحث وأدوات مجع البيا التعرف و  ،جمتمع وعينة الدراسةو ، تحليل البيا
ا وخصائصها على املؤسسات حمل الدراسة خصائص أفراد العينة حمل الدراسة، مع تقدمي كما يشمل ، و التنظيمية وتقسيما

ملؤسسات اتحملة عن واقعي متغري    .الدراسة 

نتطرق من خالله إىل  حصاءات الوصفية،متغريات الدراسة، النماذج واإلحتت عنوان  والذي جاء: الثايناملبحث يف  أما
حول  العينة أفراد أراءسنحاول من خالله حتليل التحليل العاملي والتوكيدي، ومعامل ثبات وصدق أداة الدراسة، كما 

  .، من خالل حتليل حماور االستبيان واملقابلةمتغريات الدراسة

  .ااملتوصل إليهتفسري النتائج و من خالله اختبار فرضيات الدراسة نتناول : املبحث الثالث أما
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 املنهجي للدراسةو  االبستمولوجي اإلطار :املبحث األول

ذا على املنهج إىل التعرف  املطلب األول دف من خاللحيث املبحث اإلطار املنهجي للدراسة، يتضمن 
تأما املطلب الثاين التحليل املعتمدة، وأساليب املستخدم األساليب اإلحصائية و   فيضم مصادر وأدوات مجع البيا

ا ليبني، بينما خصص املطلب الثالث املستخدمة يف الدراسة دف التعرف على أسباب  جمتمع وعينة الدراسة وحدود
اختبار صدق  إىل يف املطلب الرابع التطرقكما مت ،، وخصائص أفراد العينةاختيار املؤسسات حمل الدراسة، وخصائصها

  .أداة الدراسة

ا: املطلب األول ت  منهجية الدراسة وحدود   وأدوات مجع البيا

داف حمددة، ت تطلب أي دراسة إتباع منهجية معينة تعترب مبثابة املسار الذي يوضح توجه الدراسة للوصول إىل أ
ا و منهجها وحدود م ما مييز أي دراسة  سلوب علمي يضمن دقة النتائج وسالمتها، وإن أ   .و

  للدراسةاالبستمولوجي  التموقع.أوال

دارة املعرفة وأمهيتها يف تنمية رأس املال البشري  ، حيث يتعلق موضوع إدارة املعرفةفيما خيص دراستنا واملتعلقة 

دارة بعلوم التسيري ا  املنظمات، واليت تتعلق  م يف تنمية معارف أعتبار حد األساليب اإلدارية احلديثة وكعمليه تسا
ملنظمات   لتنميةومهارات وخربات األفراد، يف حني تعترب تنمية رأس املال البشري من توجهات الباحثني واملسريين 

م،  م وكذلك احملافظة وتثمني خربا ذا  مهارات ومعارف األفراد وقدرا ة رأس املال البشري من خالل تبين أساليب تنميو
 نعتمد من خاللهالربط بني املوضوعني يف علوم التسيري  احملافظة، وعليه فإنتعلم، و التكوين، الستقطاب، اال واليت تتمثل يف

  .على النموذجني التفسريي واالجيايب

بني  مغايراقدمون فهما ي Les interprétativistes التفسرييون :Modèle interprétativisteي النموذج التفسري  -1
رون أن الفهم يتضمن يالوصفيني الذين  -على عكس الوضعيني( Comprendre et expliquer الفهم والشرح

لنسبة للتفسريين فاألمر ال)الشرح لفهم الصادر من املعىن الذي يعطيه  ،    1.ملماراستهم األفرادميكن أن يتعلق 

ذا راجع  مت االعتماد رة ضمن إطار تفسريي، و ر واملتغريات، وتفسري الظا على النموذج التفسريي لتفسري الظوا
ت نظرية وكذلك  ت ومقار لتفسري وفهم كيفية تنمية رأس املال البشري من خالل أسلوب إدارة املعرفة، بناءا على نظر

ذا لتطبيقية،  ضمن إطار من خالل تناول الدراسة ال البشري وأمهيتها يف تنميته، دراسة عالقة إدارة املعرفة برأس املو
ذا ما اتفسريي بناء   . يتماشى مع النموذج التفسريي على املالحظات والدراسات امليدانية و

ذا ما فهو منوذج  :Modèle Positiviste الوضعيالنموذج   -2 رة، و يربز العالقات السببية فيما بني عناصر الظا
العتماد على األساليب الكمية واإلحصائية املناسبة وإجراء االختباراتميكننا من  ، وصف وحتليل عناصر الدراسة 

ذا من خاللحيث أن دراسات احلالة يكون الباحث فيها أكثر قر من موضوع حبثه،  البحث عن املعلومات   و
ذه املعطيات  و  Exploratoireمرحلة استكشافية ك كيديةكمعاجلة  لالستفادة من  Confirmatoire مرحلة 

   2.)طريقة دراسات احلالة+ طريقة املتغريات ( الطريقتني الكمية والنوعية

                                                             
1Raymond-Alain Thiétart, Méthodes de recherche en management,2e édition, Dunod, Paris, 2003, P23. 

ريخ االطالع 16، ص املوقف االبستمولوجي واملنهجي للباحث يف علوم التسيري،كيف وملاذا؟ دبلة فاتح 2   : ، على املوقع االلكرتوين16-05-2017:، 

 http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/944 

http://revues.univ-biskra.dz/index.php/sh/article/view/944
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  ةالدراسة املتبع يةمنهج. نيا

ت تظهر أمهية  ولتحليليف إطار تصميم الدراسة  ، يف إطار علوم التسيري وعلى ةوتبين منهجية حمدد اختيارالبيا
قي العلوم تظهر أمهية  داف الدراسة وطبيعتهاغرار    .تبين منهجية تتناسب وأ

ت الالزمة والعمل على دراستهاوجل ،لوصف متغريات الدراسةالوصفي استلزمت الدراسة استخدام املنهج   مع البيا

ا رة واختبار دراسة من أجل اإلختباري املنهج عتمد علىإ ، كماوحتليلها وتفسري  ويهتم ،الواقع يف توجد كما الظا

رة يصف النوعي وكميا، فالتعبري نوعيا تعبريا عنها ويعرب وصفا دقيقا بوصفها  فيوضح الكمي وخصائصها، أما التعبري الظا

رة ذه مقدار ر األخرى مع ارتباطها ودرجات حجمها أو الظا  يبىن استنتاجات إىل والوصول والتفسري للتحليل الظوا

  .املقرتح التصور عليها

  التطبيقيةالدراسة  إجراءات: لثا

 حدود الدراسة .1

ذه الدراسة فيما يلي ا عن الدراسات األخرى، وتتمثل حدود    :تعترب حدود الدراسة مبثابة املعامل اليت متيز

 عني التوتة بباتنة التابعة شركة اإلمسنت ( مت إجراء دراسة احلالة لعدد من املؤسسات اجلزائرية : احلدود املكانية
مؤسسة  ،(CONDOR)مؤسسة كوندور ،)TIRSAM(م ، مؤسسة تريصا)GICA(الشرقي لإلمسنت  عللمجم

ومؤسسة  ،(ENIE)مؤسسة  ،(Petro Baraka)مؤسسة بيرتو بركة  ،)ENICAB(الكوابل بسكرة 
دف معرفة واقع تنميتها ، (KCA)، مؤسسة خنرت(FAMAG)ومؤسسة ، (CMA)مؤسسة ، (CHIALI)شيايل

م األساليب اإلدارية البشري وتبنيها  لرأمساهلا ي  أل   .الداعمة لتنميتهإدارة املعرفة أال و

 ي الفرتة 2018ماي  غايةإىل  2017امتدت الدراسة امليدانية من نوفمرب : والبشرية احلدود الزمنية ، و
راتواحلصول عل اإلجراءاتالالزمة الستكمال  املعطيات  للحصول على للمؤسساتاملتعددة  ى املوافقات، والز

ت، وإجراء مقابالت ئق والبيا لدراسة، حيث استلزمت الدراسة تعاون أفراد يف تقدمي الو طارات اإل مع املتعلقة 
ت واسرتجاعهااملورؤساء  إلضافة إىل مدة توزيع االستبيا  .صاحل، 

  الدراسة  إسرتاتيجية .2

م اسرتاتيجيات ): 1-3(ضح اجلدول رقم يو  الدراسة جيدر  إسرتاتيجية، وللتعرف على إلجراء البحث املنتهجةأ
تتمثل  اإلنسانيةللبحوث يف العلوم  أساسية مخس إسرتاتيجيات إىل Farzadر أشابنا التعرف على نوعية السؤال، حيث 

ت التارخيية، األرشيف، حتليل يف التجارب، االستطالعات  .ودراسة احلالة واالعتماد على البيا
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  الدراسة سرتاتيجياتإلاملختلفة  األوضاع): 1- 3(رقم اجلدول

درجة الرقابة على   الدراسة أسئلةطبيعة   اإلسرتاتيجية
  الدراسة

الرتكيز على 
  األحداث املؤقتة

مدى التطبيق يف 
  ذه الدراسة

  ال  نعم  نعم  كيف، ملاذا؟  التجريب

  نعم  نعم  ال  من، ماذا، أين، كم مرة؟  االستطالع

  درجة معينة إىل  نعم  ال  من، ماذا، أين، كم مرة؟  األرشيف حتليل

  درجة معينة إىل  نعم  ال  كيف، ملاذا؟  التاريخ

  نعم  نعم  نعم  كيف، ملاذا؟   دراسة احلالة

 
SOURCE:Brown, L., & Erwee, R., Using Case Study Methodology to Research Knowledge 

Generation and Transfer in International Business Networks, University of Southen 

Queensland, 2001, P 5. 

  إجراءات تطبيق دراسة احلالة .3

ت تقنيات الدراسة -  تمي وعليه ،املعلوماتاملعطيات و  صول علىاحل أسلوب أو كيفية تعترب:وأدوات مجع البيا

رة":ادراسة احلالة اليت تعرف على أ االعتماد على تقنية  معقدة من خالل ظروفها وأحداثها، حتليل مكاين وزمين لظا

ا ثريا نه 1،"وأطرافها و ت "إلضافة إىل اعتماد منهج دراسة احلالة والذي يعرف  املنهج الذي يتجه إىل مجع البيا
ية وحدة سواء كانت فردا أو منظمة أو نظام اجتماعي أو جمتمع حملي أو جم و يقوم على العلمية املتعلقة  تمع عام، و

ا، وذلك بقصد الوصول  ريخ الوحدة أو دراسة مجيع املراحل اليت مرت  أساس التعمق يف دراسة مرحلة معينة من 
ة هلا ا من الوحدات املشا لوحدة املدروسة بغري فمنهج دراسة احلالة يعترب حبث  2؛"إىل تعميمات علمية متعلقة 

دف الوصو  ة، ويرتكز منهج دراسة احلالة معمق حلالة حمددة  ل إىل نتائج ميكن تعميمها على حاالت أخرى متشا
لى حتديد حالة معينة ومن مث مجع معلومات مفصلة ودقيقة عنها وحتليل املعلومات اليت مت مجعها بطريقة علمية ع

 .وموضوعية للوصول إىل نتائج حمددة ميكن تعميمها

امة يف دراسة احلالة -   جوانب 

ي توجد امة يف دراسة احلالة   3:أربعة جوانب 

ج الوصفية  ي إحدى الدراسات أو املنا   ؛إن دراسة احلالة 

ي طريقة تستخدم الختبار فرض أو جمموعة من الفروض   ؛دراسة احلالة 

ة   ؛اليت يفرتض تعميم النتائج عليها من الضروري التأكيد على احلاالت األخرى املشا

ت واملعلومات الالزمة ومن مث حتليلها التأكيد على املوضوعية و   االبتعاد عن الذاتية يف اختبار احلالة ويف مجع البيا
ا  . و تفسري

                                                             
  .2004تدريبات عملية، ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر، اجلزائر، : موريس أجنرس، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية 1
رة، مدحت 2 موعة العربية للتدريب والنشر، القا ج البحث يف اخلدمة االجتماعية، ا   .143، ص 2017دمحم أبو النصر، منا
ريخ االطالع3   https://hrdiscussion.com/hr107702.html:املوقع االلكرتوين ، على2018-01-14دراسة احلالة، 

https://hrdiscussion.com/hr107702.html
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 أكثريف إرساء دراسة احلالة يف البحث التسيريي من  احد الرواد الذين سامهو ألذي يعترب من ا Yinيعد تعريف 

ا يالتعار  رة معاصرة ضمن سياقها احلقيقي، عندما حتقيق "ف قبوال يف الدراسات، حيث أشار إليها  جترييب يدرس ظا
ت ر والسياق غري واضحة، مستخدما مصادر متنوعة من البيا   1."تكون احلدود بني الظا

ر املتكررة بني عدد من احلاالت  ىل تقريبإ )YIN,1984(أشار و ، تتضمن دراسة احلالة املتعددة حتديد الظوا

و  ،األشياء من زاوية خمتلفة تعترب دراسة احلاالت املتعددة من و ، مييز بني دراسات احلالة الفردية ودراسات احلالة املتعددةو
بينما تشتمل دراسة احلالة الفريدة على كل من األنواع الداخلية  STAKEة نفس النوع الذي مت حتديده بواسط

م، كما تشمل،واألدوات يف و  حتليل متعمق ملختلف جوانب املوقف للكشف عن العناصر املهمة والروابط اليت توحد
نظرية و عندما يكون الختبار ،و أحد أسباب استخدام دراسة حالة واحدةك معينة هلذا الوضعنقاط حماولة لفهم 

ا  كيد   1984YIN,(.2 43,(ك هلا بذل ميكن أن تكون حالة تستويف مجيع الشروط اليت تسمحو أو إثراء النظرية، و

دف إىلميكن أن تكون دراسة احلالة نوعية أو كمية أو خمتلطة درة أو فريدة بشكل أفضل  ، حيث  رة  فهم ظا
و التعريف الذي يضع دراسة احلالة  قولال نستطيع 3،أو مقارنة حاالت مماثلة أن تعريف دراسة حالة غري ضروري ألنه 

ا اخلاصيف  ملقارنة مع أنواع أخرى من البح إطار العديد من الباحثني  أعطيوقد ، ةث النوعيو ويعطيها خصائصها 
مصطلح عام الستكشاف فرد أو  ودراسة احلالة إن ف (Sturman, 1997) ـلووفقا ، تعريفات عامة من دراسات احلالة

رة ت لعدد من املؤسسات اجلزائرية،  نا سنعتمد على دراسة حالة متعددةومن خالل دراست4،مجاعة أو ظا جلمع البيا
مهية إدارة املعرفة يف تنمية رأس ماهلا البشري   .للتعرف على واقع إدراك املؤسسات اجلزائرية 

تمجع  مصادرأدوات و . املطلب الثاين   البيا

توطرق أدوات  .1  مجع البيا

  :تتمثل يفجل اجناز الدراسة امليدانية مت االعتماد على أدوات وطرق أمن 

ت واملعلومات، األويعترب من : االستبيان .1.1 ت األولية و دوات الرئيسية يف البحث جلمع البيا  مت االعتمادجلمع البيا

مج  الستعانة برب العتماد على االختبارات AMOSو SPSSعلى االستبيان كأداة أساسية وتفريغه وحتليله  ، و
دف الوصول إىل   .نتائج تدعم الدراسةاإلحصائية املناسبة 

م أ: املقابلة. 2.1 ت واملعلومات، تعترب املقابالت الشخصية بنوعيها املوجهة والغري موجهة، من أ ساليب مجع البيا
 .  الباحثني من احلصول على املعلومات بشكل مباشر حيث متكن

يف الدراسة على املقابلة لدعم االستبيان ولتفسري العبارات املتعلقة به، وللحصول على أكرب حجم من  ومت االعتماد
ت املؤسسات حمل  ملؤسسات، اعتمد على مقابالت مع إطارات مبدير املعلومات والتعرف أكثر على واقع املتغريات 

ت ورؤساء األقسام وإطارات أقسام الب على املقابلة  كما اعتمد،  )حث والتطوير وأنظمة املعلوماتالدراسة ومدراء املدير

                                                             
1Pierre Collerette, l’étude de cas au service de la recherche, Recherche en soins infirmiers,Issue 50 -Septembre 

1997, P 84. 
2Idem. 
3 Pierre Mongeau, Réaliser son mémoire ou sa thèse, presses de l'Université du Québec, Canada, 2008, P 85. 
4
AdrijanaBibaStarman,TheCas Study As Type of Qualitative Research, Journal of Contemporary Educational 

Studies 1/2013, P31. 
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أيضا على االستبيان كأداة  إعتمدو األفراد عينة البحث، البعض من  الشخصية بنوعيها املهيكلة والغري املهيكلة مع 
  .أساسية للدراسة

 عد توزيعهب ، ومقابالتقبل توزيع االستبيان ، مقابالت استطالعيةمت إجراء العديد من املقابالت: املقابلة الشخصية -

التعرف على أرائهم حول متغريات الدراسة، وكذلك توضيح فقرات االستبيان لتوضيح  ةمع أفراد عينة البحث بغي
 .)1امللحق رقم (وكذلك دعم االستبيان  ،والتساؤالتاالستفسارات 

ئق - ئق املؤسسة ل :السجالت والو طبيعة نشاطها املؤسسات و  ذه تعرف علىلمت االعتماد على سجالت وو
يكلها التنظيمي  ،ماهلا البشري ورأس الدراسة،  اتجل التعرف على واقع تبين املؤسسات حمل الدراسة ملتغري أمن و

تمامها تنميتهاوكذلك واقع    ....)تعلمو  تكوين(من  البشري اهلابرأمس وا

ملؤسساتالتعرف على واقع تطبيق متغري  دف أدايت الدراسة يفحيث يتجسد    .والعالقة بينهما ات الدراسة 

ت اليت واجهت الدراسة .2  الصعو

ملؤسسات ت يف احلصول على املعلومات  ذا راجع لسرية حمل الدراسة، واجهتنا بعض الصعو  املعلومات بعض و

من املؤسسات املنافسة األخرى، كما واجهتنا صعوبة يف استقبالنا ببعض  م، وختوفامن وجهة نظر بعض املسؤولني
  .املقابالت إلجراء املؤسسات والتماطل يف الرد

  ) االستبيان( بناء أداة الدراسة 

دف الوصول إىل النتائج املرجوة،  االستبيانمت االعتماد يف الدراسة امليدانية على  حيث مت  كأداة أساسية للدراسة 
من خالل االطالع على أدبيات الدراسة والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة  تصميم وبناء االستبيان

  :تيةملراحل األمن خالل القيام بناء االستبيان  مت، حيث العربية واألجنبية للغات

 االستبيان،وعبارات  وأبعادمن خالل وضع حماور  ،وليةاألاالستبيان استمارة  صياغة -

تأمن  عرضها على املشرف -  ، جل التعرف على مدى صالحيتها واستخدامها جلمع البيا

اإلجابة على  قابلية، للتعرف على أفراد 10من خالل توزيع على عينة صغرية تتكون من : االختبار القبلي لالستبيان -
إلضافة إىل االستفادة من تعليقات ومالحظات املستجوبني حول االستبيان  ،بعض األسئلة، 

م عرض االستبيان على جمموعة من األساتذة احملكمني - م وإرشادا  .من أجل ضبطه لالستفادة من توجيها

وقد مت تقسيم  ،)01( رقم امللحق وتوزيعه على عينة الدراسة ،الفرنسيةهائي وترمجته إىل اللغة ضبط االستبيان الن -
  :إىل قسمني رئيسيني االستبيان

 ت الشخصية والوظيفية للمبحوثني: القسم األول ل العلمي، (: واملتمثلة يف ،يتضمن البيا اجلنس، السن، املؤ
 .)املستوى الوظيفيو اخلربة 

 رأس (التابع ، واملتغري )إدارة املعرفة(الدراسة املتمثلة يف املتغري املستقل مت حتديد متغريات ومؤشرات  :القسم الثاين
ومن عبارة،  64حيث اشتمل االستبيان على  ،)املال البشري رأسأساليب تنمية ( الوسيط، واملتغري )املال البشري

ذا ما ،عبارة 46 حيوي أصبحلتحليل العاملي  خضاعهإ خالل  ،ألبعاد الدراسة التحليل العامليسنوضحه يف  و
 :على احملاور اآلتية حيتوي االستبيانحيث 
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و إدارة املع: احملور األول - دف معرفة مستوى إدارة املعرفة )35(رفة وحيتوي علىيتمثل يف املتغري املستقل و عبارة 
ذا احملور إىل ثالث أبعاد   :تتمثل يفملؤسسات حمل الدراسة وفقا ألفراد عينة الدراسة، وقد مت تقسيم 

 .15إىل 1وتتمثل يف العبارات من: عمليات املعرفة -

 .24ىلإ 16 وتتمثل يف العبارات من: تكنولوجيا املعرفة -

 .35ىل إ 25 وتتمثل يف العبارات من: فريق املعرفة -

ملتغري التابعالفقرات :احملور الثاين دف إىل التعرف على  عبارات 9، وحيتوي على تنمية رأس املال البشري اخلاصة 
ا إىل حمورينتنمية رأس املال البشر  ي مقسمة بدور يشمل أبعاد تنمية رأس املال البشري  احملور الثاين، حيث أن ي، و

 :أبعاد كما يليثالث  موزعة على 

 .39إىل 36ويضم العبارات من: تنمية املعرفة -

 .43 إىل40ويضم العبارات من: تنمية املهارة -

 .47إىل 44ويضم العبارات من: تثمني اخلربة -

ملتغري   :أبعاد كما يليأربعة  أساليب تنمية رأس املال البشري موزعة على الوسيط الفقرات اخلاصة 

 .52إىل 48ويضم العبارات من :استقطاب رأس املال البشري -

 .56 إىل 53ويضم العبارات من :تكوين رأس املال البشري -

 .60 إىل57ويضم العبارات من :تعلم رأس املال البشري -

  .64إىل 60وتضم العبارات من :احملافظة على رأس املال البشري -

ت أف ت واختبار الفرضيات مت اللجوء إىل تفريغ إجا وقد مت ،راد العينة املوجودة يف االستبيانبغرض حتليل البيا
ت املبحوثني لعبارات االستبيان، ا Likertت االعتماد على مقياس ليكر  وكانت اخليارات املتاحــة خلماسي لقياس إجا

، ومن أجل )غري موافق متاما، غري موافق، حمايد، موافق، موافق متاما: (أمام كل عبارة من عبارات احملاور السابقة كالتايل
و موضح يف اجلدول 5إىل  1ت السابقة األوزان من اإلجا حتماالتجــة أو االجتاه أعطيت إلحتديد النتي -3(رقم كما 

  :لتايلا )2

  درجة االستجابة حسب مقياس ليكرت اخلماسي): 2- 3(دول رقم اجل

  موافق متاما  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق متاما  االستجابة

  5  4  3  2  1  الدرجة

  .من إعداد الباحثة:املصدر
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  :التايل)3-3(رقم  والعليا ملقياس ليكرت اخلماسي موضحة يف اجلدول وكانت احلدود الدنيا

  احلدود الدنيا والعليا ملقياس ليكرت اخلماسي): 3- 3(رقم  اجلدول

  املتوسط احلسايب املرجح  املستوى  الدرجة

  1.79إىل  1.00من   غري موافق متاما  1

  2.59إىل  1.80من   غري موافق  2

  3.39إىل  2.60من   حمايد  3

  4.19إىل  3.40من   موافق  4

  5.00إىل  4.20من   موافق متاما  5

مج اإلحصائي،الندوة العاملية للشباب اجلامعي، : املصدر ستخدام الرب ت االستبيان  ، 2009وليد عبد الرمحن الفرا، حتليل بيا
على املوقع  2018 – 03-12: ريخ االطالع  ، 26ص 

www.minshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=570&d  

  حتديد جمتمع وعينة الدراسة .3

ال الصناعي واإلنتاجي واخلدمي،   مت إعتماد على دراسة حالة لعدد من املؤسسات اجلزائرية واليت تنشط يف ا

  :طبيعة جمتمع وعينة الدراسة كمايليث مت اختيار حي

رؤساء املصاحل  ،األقساممدراء، رؤساء ( يتكون جمتمع الدراسة من اإلطارات املسرية: طبيعة جمتمع الدراسة .1.4
  .من املهندسني ومهندسي نظم املعلوماتإطارات  إىل إلضافة

مشلت العينة اإلدارة العليا للمؤسسات حمل مت االعتماد على أسلوب العينة القصدية، حيث : عينة الدراسة .2.4
تؤساء األقسام واإلطارات املسرية الدراسة، مبا يف ذلك مدراء ور  إلضافة إىل يف املدير  العامة للمؤسسات، 

من مهندسني (إطارات املؤسسات حمل الدراسة إىل  إلضافةإطارات أنظمة املعلومات، مدراء املوارد البشرية 
 .فرد 192 ـبحدد مؤسسات  لعشر، حيث أن حجم العينة )ومتخصصني يف البحث والتطوير ونظم املعلومات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.minshawi.com/vb/attachment.php?attachmentid=570&d
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ت على املؤسسات حمل الدراسة):4- 3(اجلدول    توزيع االستبيا

عينة   املؤسسة حمل الدراسة  الرقم
  الدراسة

  
ت   االستبيا

االستمارات 
  املوزعة

االستمارات 
  املسرتجعة

املسرتجعة والغري 
املستوفية 
  للشروط

  

االستمارات 
الصاحلة 
  للدراسة

  %النسبة

 20,83  40  5  45  50  478  مؤسسة كوندور  1

  17,19  33  1  38 40  199  مؤسسة االمسنت عني التوتة  2

  6,25  12  2  14  15  30  مؤسسة تريصام  3

  ENICAB 86  20  20  1  19  9,90مؤسسة   4

 Petroمؤسسة بيرتو بركة    5

Baraka 
15  10  10  1  9  4,69  

  ENIE  69  20  19  0  19  9,89مؤسسة   6

  KCA 13  7  7  0  7  3,64مؤسسة خنرت  7

 CHIALI  40  30  30  1  29  15,10مؤسسة شيايل   8

9  CMA 20  20  20  3  17  8,85  

10  FAMAG  15  9  7  0  7  3,64  

موع  100 192 13 210 221  965 ا

 .من إعداد الباحثة: املصدر

ت املوزعة ) 4- 3(يبني اجلدول رقم  ت على املؤسسات عينة الدراسة، حيث بلغ عدد االستبيا توزيع االستبيا
ت املسرتجعة، يف حني أن عدد 221 ت املسرتجعة والغري املستوفية للشروط  210االستبيا ، حيث استبعاد االستبيا
ت الصاحلة إلخضاعها للدراسة واليت قدرت ب استبانة، لنصل يف األخري  13   .استبانة 192إىل عدد االستبيا

لتايل يصبح عدد االستب ت املوزعة حول املؤسسات يقدر يو   .استبيان 192با

  

ت: الثالث املطلب  األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيا

ت اليت مت جتميعها     داف البحث وحتليل البيا مج اإلحصائي للعلوم االجتماعية متلتحقيق أ  االعتماد على حزمة الرب

(Statistical Package For Social Science)،  والذي يطلق عليه اختصار نسخةSPSS 22 يف اعتمد ، حيث
ت على   AMOS V 20(Analysis Of Moment StructuresوSPSSستخدام االستبيان على إحتليل البيا

Moment Structures(ت والختبار فرضيات الدراسة مبجموعة من األدوات اإلحصائية  مت االستعانة  ، ولتحليل البيا
  :واملتمثلة

 مقاييس التحليل اإلحصائي املستخدمة .1

 عينة الدراسة؛للتعرف على اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد : التكرارات والنسب املئوية -

ات أفراد العينة حول كل عبارة من عبارات حماور الدراسة، وكذا حول احملاور  : املتوسط احلسايب املرجح - ملعرفة اجتا
 ككل؛
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ت أفراد العينة حنو كل عبارة، : االحنراف املعياري - ت أفراد عينة ملعرفة مدى احنراف إجا ومعرفة مدى تشتت إجا
ا احلس  ،ابيةالدراسة عن متوسطا

ذه الوح االحنراف إىلمقدار ميل متغري معني وحدة واحدة سيؤدي : Bي امليل احلد - دة عن املتغري معني مبقدار 
 ،الواحدة

 .التأثري وقياسها بني متغريات البحث استعمل يف اختبار معنوية :Fاختبار  -

و التعرف على صدق واهلدف منه  )Confirmatory Factor Analysis CFA(ي التحليل العاملي التوكيد .2
 .إىل متغريات الدراسةومدى انتمائها  الدراسة بناء عبارات

  :املقاييس اإلحصائية التحليلية .3

ت لقياس متغريات  : (Alpha Cronback’s)الثبات ألفا كرونباخمعامل  - الختبار مدى صالحية أداة مجع البيا
ذا املعامل قيمة ما بني الصفر والواحد،  خذ  داة حيث كلما اقرتب من الواحد يعين ثبا أكثر ألالدراسة، و

و أن يكون معامل ألفا كرونباخ أكرب من ،لدراسةا  .0.60والقيمة املتفق عليه 

ا بني  املتغريات :(Pearson correlation)معامل االرتباط بريسون  - وحلساب  ،لدراسة طبيعة واجتاه العالقة وقو
 ؛)α= 0.05(وجيب أن يكون مستوى املعنوية  ، 1-و 1االرتباط بني املتغريات املستقلة، وترتاوح قيمته بني 

 -0,49(يعترب ضعيفا، واالرتباط الذي تقع قيمته بني ) 0,29-0,10(االرتباط الذي تقع قيمته بني حيث أنه 

، أما يف حالة احل) فأكثر  0,50(يعترب متوسطا، واالرتباط الذي تقع قيمته بني )  0,30 صول على قيمة يعترب قو
 .ما طيكون االرتبا) 1(االرتباط  

لقياس طبيعة العالقة بني املتغريين وذلك على شكل عالقة : (Régression Simple) حتليل االحندار البسيط -
  :حيث يعتمد حتليل االحندار اخلطي على قياس املعلمات التالية ،دالة

R
 ،نسبة ما يفسره املتغري املستقل من التغري احلاصل يف املتغري التابع التحديد، والغرض منه حتديد معامل: 2

T:  ثري املتغري املستقل على املتغري التابع   ؛)معنوية عالقات االرتباط ختبارإ(لتحديد درجة 

F : استخدم الختبار معنوية عالقات التأثري( لتحديد جودة توفيق النموذج.(  

روف - ت موزعة توزيعا طبيعيا :(Kolmogrov-Smirnov)ف مسنرو  -اختبار كو   .ملعرفة ما إذا كانت البيا

- Path Analysis :لبناء مناذج اختبار الفرضيات الوسيطية، كما مت االعتماد على النمذجة  أسلوب حتليل املسار
 .لبناء منوذج الدراسةSEM ملعادالت اهليكلية 

ا ؤسسات حمل الدراسةملمدخل  :املطلب الرابع   وواقع متغريات الدراسة 

  خصائص مؤسسات حمل الدراسة . أوال

مؤسسات ختتلف يف نقاط  عشرمت االعتماد على من اجل إجراء دراسة احلالة لعدد من املؤسسات اجلزائرية،  
ا  شرتك يف نقاط أخرى، إالتو  تمام إىل تعمل وتسعىأ ذه  ملواكبة التطورات البشري برأس ماهلا اال واملنافسة اليت تواجه 

نا تظهر أمهية قدرات وخربات،و معارف ومهارات  إىل محتتاج طبيعة عملهو  ،املؤسسات وجتديد  املعارف تنمية و
م على )5-3(من خالل اجلدول رقم  سنتعرفبعد اختيار املؤسسات و  ،يف ظل املنافسة املعلومات  .خصائصها أ
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  خصائص املؤسسات حمل الدراسة): 5- 3(اجلدول رقم 

  املعايري
  املؤسسات

  ريخ النشاط
عدد 
  املوظفني

  رأس املال
نشأة 
  املؤسسة

طبيعة 
نشاط 
  املؤسسة

الطبيعة 
القانونية 
  للمؤسسة

طبيعة 
  امللكية

  كوندور
)Condor(  

23/11/2002  6397  
2 450 

200.000.00  

بربج 
  بوعريريج

منتج، 
موزع، 
  مستورد

SPA 

شركة 
  مسامهة

  خاصة

امسنت عني 
  التوتة

(SCIMAT)  

26/11/
2009  

554  2.250.000.000,00  
عني 

تنة   التوتة 
منتجة، 
  موزعة

SPA 

شركة 
  مسامهة

EPE  

  عامة

  تريصام
)TIRSAM(  

  منتجة  تنة  10.000.000  836  2008مارس 

SARL  

شركة ذات 
مسؤولية 
 حمدودة

  خاصة

مؤسسة 
الكوابل 
  بسكرة

(ENICAB) 

1998  
  

  بسكرة  1010000000  383
  اقتصادية،
صناعية 
  منتجة

SPA 

شركة 
 مسامهة

 خمتلطة

مؤسسة 
PetroBara

ka 
  بسكرة  50000000 190  2010

منتجة 
  موزعة

شركة ذات 
مسؤولية 
 حمدودة

  خاصة

املؤسسة 
الوطنية 

للصناعات 
  الكهرومنزلية

) (ENIE 

نوفمرب  1
1982 

1193 8 322 000 000,00 

سنة 
1969 
بسيدي 
  بلعباس

 منتجة
 موزعة

SPA 

شركة 
  مسامهة

 عامة

la société 

Khenteur  
1987  70  80000000 

بسيدي 
  بلعباس

منتجة 
  موزعة

SPA 

شركة 
 مسامهة

 خاصة

CHIALI  1981  2500  600 000 000  
بسيدي 
  بلعباس

إنتاجية 
  توزيعية
  خدمية

SPA 

شركة 
 مسامهة

  خاصة

CMA  1976  479  
2.379.440.000 

 

بسيدي 
  بلعباس

إنتاجية 
صناعية 
للمعدات 
 الفالحية

SPA 

شركة 
  مسامهة

 عامة

FAMAGE  1996  320 1500000000  
بسيدي 
  بلعباس

مؤسسة 
إنتاجية 
صناعية 
للمعدات 
 الفالحية

SARL 

شركة ذات 
مسؤولية 
 حمدودة

  خاصة
 

ئق املؤسسات حمل الدراسة: املصدر  .من إعداد الباحثة بناءا على و
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ريخ النشاط الدراسةخصائص املؤسسات حمل  )5-3(رقم  نييبني اجلدول إلضافة إىل  من  وطبيعة النشاط، 
ملؤسسات 4000رأس مال املؤسسة، حيث نالحظ أن مؤسسة كوندور حتوي و عدد املوظفني  ملقارنة   ،األخرى عامل 

محيث تعترب من  ذا راجع لطبيعة عملهاأو  أ دينة سيدي مب ENIE، تليها مؤسسيت شي علي وكرب املؤسسات اجلزائرية و
دفاألخرى املؤسساتو بلعباس  املال  رأساملعارف وتنمية  إدارة متغريات الدراسةواقع  تسليط الضوء علىإىل  ، حيث 

ا  .البشري على مستوا

ملؤسسات حمل الدراسة. نيا   إدارة املعرفة ورأس املال البشري 

تمعات  يف األساسيةواللبنة اخللية  املؤسسة تعترب ا،النظام االقتصادي واالجتماعي يف خمتلف ا  مبختلف توجها

والعناصر املادية وعناصر أخرى معنوية من جهة  ،جمموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها من جهة تشملحبيث 
إلضافة إىل تعاملها مع احمليط اجلزائرية  املؤسسة شهدتولقد حيث حتكمها جمموعة من العالقات، ، اخلارجي نية 

ذا ما  يف تطورات وتغريات  ريفرض عليها تغيالساحة االقتصادية واالجتماعية نتيجة للتقدم التكنولوجي والعلمي، و
ا يمها العلمية واالقتصادية،  توجها ذا ما يفرض ضرورةومفا ا وتنظيمهاتسإعادة النظر يف طرق وكيفيات  و ، ري

ا القلب النابض لال   .لوطينقتصاد اعتبار

ذا عرف االقتصاد اجلزائري انفتاحا وحتريرا للتجارة اخلارجية،  جل توفري إنتاج حملي يف السوق الوطين، حيث أمن و
ت ذا مايف ظل العوملة تعيش املؤسسات اجلزائرية حتد اللحاق بركب التكنولوجيات والتطورات  حتمية ايفرض عليه ، و

لةالعلمية، واالنتقال حنو جمتمع املعرفة واالقتصاد املعريف الذي تسريه املعرفة والق ذا ائم على عناصر بشرية كفؤة ومؤ  ما، و

فراد على املعارف وتنميتها من قبل األ للحصولتكاملة املاإلدارية والتنظيمية  على املؤسسات توفري األساليب حيتم
ذا ما واجلماعات،  ملؤسسات حمل الدراسة، و ا  دف إىل التعرف على متطلبات إدارة املعرفة ومدى توفر حيث 

ا مع األفراد عينة الدراسة، وكذلك  ئق املؤسسات  العتمادسنوضحه من خالل نتائج املقابالت اليت مت إجراؤ على وو
ياكلها، حماولني التعرف على السياسات املتب   .عة من قبل املؤسسات حمل الدراسة لتنمية رأس ماهلا البشريو

و املعرفة،  ،يف ظل مقولة أن البقاء لألقوى لرأس يف االستخدام األمثل إدارة املعرفة  تكمن أمهيةوأن مصدر القوة 
ر إدارة املعرفة ي جو مهية إدارة  ،املال البشري، وأن تنمية رأس املال البشري  فهل املؤسسات حمل الدراسة على دراية 

ذا ما سنتناوله يف النقطة املواليةاملعرفة؟ ملؤسسات اجلزائرية، و   .وعليه تظهر أمهية التعرف على واقع إدارة املعرفة 

  

  )  القبلية( حتليل أجوبة املقابلة األولية  -

 واإلطارات دراء املوارد البشرية،مبعض  إىلجمموعة من األسئلة اليت وجهت ) 2ق امللح( تشمل املقابلة األولية

إلضافة إىل أسئلة لملؤسسات حمل الدراسة ل تعرف على مدى توفر متطلبات إدارة املعرفة من ثقافة وقيادة وتكنولوجيا، 
ملؤسسة، تمام  وكذلك للتعرف على مدى أمهية إدارة املعرفة  ملؤسسات وواقع اال التعرف على رأس املال البشري 

  .بتنميته

م يف ظل املنافسة اغلب أمجع - ا مؤسسا تم  ملؤسسات حمل الدراسة أن املعارف اليت   تتمثل يف املستجوبني 

ئن، معلومات حول التكنولوجيات و ( دارة املنتجات، معلومات حول اإلمعلومات عن املنافسني، احتياجات الز
 ...).إضافة إىل معلومات حول مهارات وخربات األفراد واالبتكاراتو 
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ات املستجوبني فيما خيص القسم املعين  -  معنيةكل األقسام تصب يف أن   ملؤسسة بتطبيق إدارة املعرفةكانت اجتا

اجته البعض إىل أن قسم املوارد البشرية والتسويق واجلودة، وقسم اإلنتاج والبحث والتطوير أكثر  نهأ، إال ملعرفة
دارة املعرفة إدارة املعرفة تندرج ضمن نظم املعلومات وقسم البحث  أنحني اجته البعض ، يف األقسام معنية 

 .والتطوير

يكلي إلدارة املعرفة عدم(رة املعرفة أشار املستجوبني أن العوامل اليت تعترب عائقا يف تبين إدا - إلضافة  ،وجود إطار 
مجع على أ، يف حني أشار البعض و هلا ، وعدم وجود ميزانية خمصصة)عدم إدراجها ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة

 .كاملمتنقص وضعف تكنولوجيات املعرفة وثقافة تبين إدارة املعرفة تشكل العائق األكرب يف تبنيها بشكل  أن

ا ملعارفها من مياألطراف خارج املؤسسة  أشار املستجوبني إىل أن - ئن، (كن أن تؤثر على معارف املؤسسة  وإدار ز
 ...).شركاء الموردين، منافسني و 

م  ،أمهية املعارفعلى املستجوبني  كدأ - تسعى إىل حتسني تبين ممارسات إدارة املعرفة ولكن كوظيفة مل وأن مؤسسا
ا يف   اهليكل التنظيمي للمؤسسات حمل الدراسة،جتد مكا

، واحملافظة على رأس املال بني األفراديف حتقيق التعاون إدارة املعرفة تكمن  فوائدأن  علىأيضا  أمجع املستجوبني -
ئن و  مالفكري، وكذلك تعميق املعرفة مع الز م وتطلعا ا التعرف على احتياجا ، وحتسني اإلنتاجية، حيث اعترب

الكأداة لدعم اختاذ القر آخرون   ا واحملافظة عليها ار، وتنمية االبتكار وفتح ا  اأكدو  كما،لتنمية املعارف وجتديد
ا وإدماجها ضمن   .املؤسسة إسرتاتيجيةعلى ضرورة إدار

ميته على تن وضرورة العملمجع املستجوبني على أمهيته يف ظل اقتصاد املعرفة، أأما فيما خيص رأس املال البشري فقد  -
ملؤسسات األمجع أواحملافظة عليه، حيث  مهية تنمية رأس املالحمل الدراسة على وعيهفراد املستجوبني  البشري  م 

م م وخربا ا ومهارا  .ومعارف أفراد

نتطرق إليها يف النقطة املوالية من خالل مدخل نتعرف من خالله على حمل الدراسة  للتعرف على املوسسات
دافها يكلها وطبيعة نشاطها، وعدد  أ اومهامها و   .، وواقع تنمية رأس ماهلا البشريأفراد

  مدخل للمؤسسات حمل الدراسة. نيا

  :تقدمي لكل مؤسسة من املؤسسات حمل الدراسةإعطاء  تظهر أمهية يف اإلطار املنهجي للدراسة

   CONDORر مؤسسة كوندو .  1

ملؤسسة     . 1 .1  التعريف 

Antar Trad Condor : و االسم التجاري ملؤسسةCONDOR نتاج وتسويق األجهزة ي مؤسسة ختتص  ، و
تعترب مؤسسة كوندور من املؤسسات العاملة يف قطاع الصناعة و االلكرتونية والكهرومنزلية تنتمي إىل جممع بن محادي، 

سة خاصة ذات مسؤولية حمدودة، كمؤس  2002اإللكرتونية والكهرومنزلية، وقد حصلت على سجلها التجاري يف أفريل 
ملنط ،2003وبدأت نشاطها يف فيفري  Antar Tardeم حتت إس قة الصناعية لوالية برج ويوجد مقر املؤسسة 
دج، وتقع املؤسسة يف املنطقة  2.450.000.000يقدر ب  مال ، برأس2م 281104على مساحة  بوعريريج

يتمثل نشاطها يف صناعة وتسويق األجهزة اإللكرتونية والكهرومنزلية، حيث تقوم حيث ، ريجالصناعية لوالية برج بوعري
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نتاج تشكيلة متنوعة من املنتجات   التلفاز، االستقبال الرقمي، املكيفات اهلوائية، الثلجات، احلاسب اآليل،(املؤسسة 

  .)إخل.. .الت الطبخ والغسيل، قارئ األقراص املضغوطة، اللوحات  واهلواتف الذكية، الآ

ي، وردةستوم ةموزع ةاملنتج: طبيعة العمل .2.1 عالمة ذات حضور قوي  Condorمؤسسة خاصة، حيث تعترب  و
ئنها ا رفيعة اجلودة والتزامها الدائم إلرضاء ز ا يف اإلبداع ومنتوجا جلزائر  Condorحتتل   ،وذات مسعة لقدر

ي من أشهر العالمات    .املعروفة لدى اجلزائرينيموقعا رائدا يف معظم النشاطات و

 الرتكيبة البشرية ملؤسسة كوندور .3.1

  حسب املركز الوظيفي CONDORتوزيع أفراد مؤسسة ): 6-3(جدول رقم

  2018لسنة  %النسبة  العدد  الفئات

2016  2017  2018  
  7,47  478  461  740  جمموع اإلطارات

  36,16  2313  2304  1673  حتكم أعوان
 56,37  3606  3456  3767  لتنفيذأعوا

موع   100  6397  6221  6180  ا

العتماد على معلومات من  :املصدر   . CONDORة املوارد البشرية ملؤسسة إدار من إعداد الباحثة 

يقدر ب   ، حيث تشكل نسبة اإلطارات ماCONDORالرتكيبة البشرية ملؤسسة ): 6-3( ميثل اجلدول رقم
، أما نسبة 56,37%و 36,16 %: أما فيما خيص أعوان التحكم والتنفيذ ما يقدر بنسبيت على التوايل 7,47%

  .%46,71قدرت ب CONDOR العمالة املؤقتة مبؤسسة 

  2018حسب نوع العقد لفيفري  CONDORتوزيع القوى العاملة  مبؤسسة ): 1-3(الشكل رقم 

 
العتماد على معلومات من إدارة املوارد البشرية ملؤسسة :املصدر   .CONDORمن إعداد الباحثة 

، حيث 2018حسب نوع العقد لفيفري  CONDORتوزيع القوى العاملة مبؤسسة ) 1-3(الشكل رقم يبني 
درت ق CDIالعقود غري حمددة املدة  أما، %46,71نسبته  أي ما 2988بـ  درتق CDDعقود حمددة املدة  أن

العدد االجمالي
6397

عامل

CDD 2988 

46,71% 

CTA 51 

0,80% 

DAIP 13 

0,20% 

CDI 3345 

52,29% 
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 %0,80ما نسبته  أيد عق 51درت بق  CTAعقود التشغيل أما،  52,29%أي ما نسبتهعقد 3345ب

  .%0,20نسبته  ما أي عقد 13ب   DAIPو

 CONDORر املتكونني مبؤسسة كوندو  توزيع التكوين وعدد األفراد. 4.1

 CONDORتوزيع التكوين وعدد األفراد املتكونني مبؤسسة ): 7- 3(اجلدول رقم

  تكاليفال  عدد األفراد املتكونني  السنوات

  مليار دينار 1,5  فرد 860  2014

  مليار دينار2  فرد 850  2015

  مليار دينار2  فرد 900  2016

  مليار دينار2  فرد 700  2017

العتماد على معلومات من إدارة املوارد البشرية ملؤسسة :  املصدر  .CONDORمن إعداد الباحثة 

يتغري عدد األفراد حيث  CONDORتوزيع التكوين وعدد األفراد املتكونني مبؤسسة ): 7-3(يبني اجلدول رقم 
ذا وفقا لالحتياجات التكوينية سنة إىل أخرى من CONDORة املتكونني مبؤسس تتوفر مبؤسسة كوندور مصلحة و ، و

ؤسسة قسم خيتص ملال يوجد حيث أنه ، Direction de System D’information تسمى مبديرية نظم املعلومات
ذا أدارة املعرفة، إال  تمامني يبنه على مستوى مديرية نظم املعلومات يتم مجع ومعاجلة وختزين املعلومات واملعارف، و  ا

دافها املسطرة واليت تصبو إليها ملعارف واملعلومات، لتحقيق أ ا ،مؤسسة كوندور  حيث تعتمد املؤسسة يف اكتسا
م، وتوليد معارف جديدة املؤسسة تسعى كما للمعارف من مصادر داخلية وخارجية،   ا وخربا دة معارف أفراد إىل ز

حتها للجميع ل ذا من خالل تنوعة معرفيا، املستفادة منها من خالل االعتماد على فرق التعلم الوإ نقل املعارف و
إلضافة إىل برامج تكوينية تكون داخل املؤسسة واملهارات وخاصة األ فراد الذين استفادوا من تكوين خارج املؤسسة 

إلشراف على أفراد ذو كفاءة   .و

ملؤسسة مشجعة للتعلم، وتعمل على تو  إن ، مبا ميكنهم من توليد فري بيئة العمل املالئمة لألفراداإلدارة العليا 
ئق  ، كماوتطبيقهااملعارف اجلديدة وتشاركها  أن املؤسسة تعمل على ختزين معارفها واحملافظة عليها، سواءا من خالل و

ملؤسسة ورقيا أو الكرتونيا  ت وخمتلف الوسائط االلكرتونية (ومنشورات تتعلق  موقع الكرتوين ملؤسسة، قواعد البيا
مج متتلك وتسهيل الرجوع إليها،  ، ألمهية احملافظة على معارف املؤسسة)املستخدمة يف احلفظ والتخزين املؤسسة بر

  .لتخزين واستخراج املعلومات واحملافظة عليها Logiciel Navisionـيسمى ب تكنولوجي لتخزين املعارف

ا ومصاحلها وأقسامهالنشر  املؤسسة تسعى ، من خالل إجراء االجتماعات واحلوارات املعارف بني وحدا
فراد اتصال وتواصل األذا ما يفسر وجود بيئة اتصالية داخلية للمؤسسة تسهل و ،والتقاريرواللقاءات وتبادل النشرات 

موعات إلضافة إىل وسائل اتصاالت خارجيةوا ا املفإن املؤسسة تسعى لتطبيق وعليه  ،،  عارف املتولدة عن أفراد
تواستغالهلا للوصول إىل األداء املطلوب، على مستوى خمتلف األقسام    .واملستو

ؤسسة إىل جذب واستقطاب األفراد ذو  املتسعى رأس ماهلا البشري حيث سياسات تنمية لأمهية املؤسسة تويل  إن
كفاءات ومهارات وخربات وفقا لطرق علمية من أجل احلصول على املهارات واملعارف ومستوى اخلربات اليت تبحث عنه 



 - دراسة حالة لعدد من المؤسسات الجزائرية - أهمية إدارة المعرفة في تنمية رأس المال البشري   الفصل الثالث                                 

 

 

222 

تماما كبريا وملحوظا  كوندور مؤسسةتويل ، حيث واالستمرارية البقاء جلأمن  دف لرفع لا ي  ربامج التكوين، و
ت أداء  امستو م، حيث تتبع مؤسسة كوندور نوعني من  التكوين هموحتسني مستوى معارف أفراد   :ومهارا

ويتم داخل املؤسسة حيث تقوم املؤسسة جبلب خرباء لتكوين األفراد العاملني، وعقد ملتقيات : التكوين احمللي -
 .اءاتولق

تقوم حيث ،خارج املؤسسة التكوينإرسال األفراد العاملني للتعلم والتكوين مبراكز  ويتم من خالل:التكوين اخلارجي -
ا للتكوين خارج البالد من خالل عقود واتفاقيات وشراكة بني املؤسسة واملؤسسات  رسال أفراد مؤسسة كوندور 

احتياجات املؤسسة واحتياجات األفراد للوصول إىل املستوى  يتم اختيار نوع التكوين وطبيعته حسبو األجنبية، 
 .واخلربايت لتلبية احتياجات املؤسسة والوصول إىل األداء املطلوب املعريف واملهارايت

لى إجياد بيئة تعلمية مشجعة لألفراد العاملني ومتكينهم من االستفادة من بعضهم يف ع Condorة تعمل مؤسس
مأداء أعماهلم واملهام امل م  حيث ،نوطة  ا وحتقيق رضا لوظيفي بغية احملافظة اتعمل مؤسسة كوندور على حتفيز أفراد

دة معارفهم وتنمية   ،عليهم وجتنب انتقاهلم ملؤسسات أخرى منافسة ا البشرية لز كما تسعى املؤسسة لتكوين وتنمية موارد
م من خالل استخدام التكنولوجيات واألساليب احلديثة   .مهارا

  مؤسسة االمسنت عني التوتة .2

ملؤسسة .2.2 اإلمسنت عني التوتة بباتنة فرعا من املؤسسة اجلهوية لإلمسنت ومشتقاته للشرق  مؤسسةتعد : التعريف 
(ERCE) برام عقد سنة ،و لتعاون الجناز وحدة عني التوتة  )FLS(مناركية االد املؤسسةمع  1983الذي قام 

لضبط سنة  املؤسسةدخلت حيث ، أخرى مؤسساتمع    .1986ميدان اإلنتاج 

م بشكل كبري يف تغطية العجز الوطين من اإلمسنت  ا تسا عتبار تعد مؤسسة اإلمسنت عني التوتة ذات أمهية، 
 املؤسسةمليون طن، وتعمل  13، حيث قدر الطلب السنوي على اإلمسنت حبوايل 1986املسجل خالل سنوات ما قبل 

، أو ما يعادل  ، كما تعد من  84000على تغطيته بفضل الطاقة اإلنتاجية املقدرة مبليون طن سنو طن من اإلنتاج شهر
ح %10الوطنية من حيث اإلنتاج حيث فاقت طاقتها اإلنتاجية  املؤسساتأكرب  ا حتقق كل سنة األر ، إضافة إىل كو

م يف  ا تسا ا على نطاق منطقة املخطط هلا أو أكثر، فضال عن كو تغطية الطلب الوطين من خالل توزيع منتجا
ت اجلنوب الشرقي كتقرت والوادي ت الشرق ووال  ISO14001،ISOة شهادللمؤسسة و ،جغرافية واسعة تشمل وال

9001 ،OHSAS.  

ي مؤسسةتتكون    :اإلمسنت عني التوتة من مخس وحدات أساسية و

 ؛ املديرية العامة بباتنة 

  ؛تيالطووحدة اإلمسنت ببلدية 

  ؛تيالطووحدة احلصى ببلدية 

 ؛الوحدة التجارية ببسكرة 

 الوحدة التجارية بتقرت. 

 التسويق(تمديرإلضافة إىل كل من ،األمانة العامةو  ،املديرية العامة:ويتمثل اهليكل التنظيمي يف اهليئات التالية

 .)املوارد البشريةو مراقبة التسيري، التطوير، االستغالل، املالية واحملاسبة،الوقاية واألمن، و التموين، و 
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ذه  مديرية املوارد متثل املوارد البشرية العنصر األكثر أمهية يف التنظيم داخل املؤسسة، واليت يتم تنظيمها من قبل 
اليت تضم ثالث مصاحل تتمثل يف مصلحة التكوين، مصلحة الشؤون االجتماعية ومصلحة الوسائل العامة، حيث  البشرية

ت، تنظيم العطل،  دارة املوارد البشرية ومتابعتها انطالقا من دراسة املناصب، مراقبة ظروف العمل، تسجيل الغيا تقوم 
اإعداد كشوف األجور واملرتبات وإعداد خطط وبرامج ال  .تكوين واإلشراف على تنفيذ

  منتجات املؤسسة .1.1

ملؤسسة من طرف دائرة اإلنتاج نتاج اإلمسنت وتسيريه ،يتم إنتاج مادة اإلمسنت  للحصول على  واليت تقوم 
داف NA442إمسنت ذو جودة ومطابق للمواصفة   NA442يف صنع منتج مطابق للمواصفة  املؤسسة، حيث تتمثل أ

واحرتام نسب استهالك الطاقة واملواد  ،إضافة إىل حتقيق برامج اإلنتاج كمية وجودة يف الوقت املطلوب (2000)
ء واملتفجرات   .املستهلكة كالغاز والكهر

و اإلمسنت، حيث كانت  املؤسسةقوم ت تنتج اإلمسنت من النوع  2003أفريل  9قبل  املؤسسةنتاج منتج واحد 
)CPJ-CEM سكال 45البورتالندي املركب من رتبة املقاومة املقدرة ب اإلمسنت ، مث أصبحت تنتج اإلمسنت من )ميقا 

أوت  2وذلك منذ )CPJ-CEMII/A 42.5(، أما حاليا فتنتج اإلمسنت من النوع )CPJ-CEMII/ A 32.5(النوع
و على شكل جزيئات يدخل يف تكوينها مواد خمتلفة تتمثل يف الكلس، اجلبس، خ 2004 امات احلديد ومواد  و

ا من  املؤسسةكيميائية أخرى، حيث يتم استخراج الكلس والطني من حماجر  أما اجلبس وشوائب احلديد فيتم شراؤ
و النوع األكثر استعماال، كما تنتج CPJ-CEMII/A 42.5إمسنت  املؤسسةمصادر خارجية، وتصنع  كمنتج عادي و

ئن إلضافة لألنواع السابقة تنتج املؤسسة نوع آخر من اإلمسنت من نوع  ،أنواع أخرى من اإلمسنت حسب طلبات الز و
و مستعمل بشكل كبري يف املناطق اجلنوبية أو األماكن الرطبة، وكذلك فإنه يتم  (CRS)اإلمسنت املقاوم للكربيت  و

لشركة وفق الطريقة اجلافة  ئن، وتتم صناعة اإلمسنت   .)%6إىل  %1 نسبة املاء من(إنتاجه وفق طلبات الز

 حسب املركز الوظيفي الرتكيبة البشرية ملؤسسة االمسنت عني التوتة .3.2

  المسنت عني التوتة حسب املركز الوظيفياتوزيع أفراد مؤسسة ): 8-3(جدول رقم

  %النسبة  العدد  الفئات
  0,90  05  ةمسري  اتإطار 

  6,32  35  ةسامي اتإطار 

  33,4  185  اتإطار 

  40,61  225  جمموع اإلطارات

  47,65  264  تحكمال ناعو أ

 11,73  65  تنفيذال ناعو أ

 59,38  329  عوانجمموع األ

موع   100  554  ا

العتماد على معلومات من دائرة املوارد البشرية ملؤسسة :املصدر   التوتةاالمسنت عني  من إعداد الباحثة 

اية سنة ) 8-3(بناءا على اجلدول رقم  عامل، وقد بلغ  554بلغ  2017نالحظ أن عدد أفراد املؤسسة خالل 
إطار سامي،  %6,32نسبته  ، وماإطارات مسرية %0,90نهم م %40,61ة إطار بنسب 185عدد إطارات املؤسسة 
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وعون تنفيذ  %47,65وعون حتكم بنسبة %59,38أي ما نسبته  329 األعوانحيث بلغ جمموع إطار،  33,4%و 
  .%11,73بنسبة 

  SCIMATة مبؤسسة االمسنت عني التوت إدارة املعرفة -

فرق العمل لالستفادة من العمال القدامى،  :على توليد املعارف من خالل مسنت عني التوتةمؤسسة اإلتعتمد 
  ...).دامنارك، فرنسا، إيطاليا، اهلندال( مثلخارج الوطن خرباء عادة ،و واخلرباء داخل  أو خارج الوطن

ه لكل عامل أنحيث ، بكة الداخليةالش )Intranet(ل من خال املعارفو  املعلومات تعتمد املؤسسة على توزيع
  .، اللوحات اإلعالنيةEmailاملوقع االلكرتوين للمؤسسة و إلضافة إىل  ،)Outlook(ه حساب خاص ب

م الربامج يف  ا، ومن أ ا حيث أنه لكل مديرية هلا قسم  أرشيف خاص  تعمل املؤسسة على ختزين معارف أفراد
مج  عتمد عليه أكثر قسم املنهجية والتوثيق، حيث يعمل على يواليت  )COSWIN PROGRAMME(املؤسسة بر

ت  ا املؤسسة وأرشفتها يف قاعدة بيا  تعمل املؤسسة على كمالتسهيل الرجوع إليها، توثيق كل العمليات اليت تقوم 

العتماد على إ   .جراءات العمل وفرق العملتطبيق املعرفة 

  رأس املال البشري مبؤسسة االمسنت عني التوتة   -

ا    دافها وتشغيل موارد ملؤسسة الركيزة األساسية اليت تعتمد عليها املؤسسة لتحقيق أ يعترب رأس املال البشري 
لتايل فهي حتضى مبكانة معتربة من قبل  األخرى بفضل املعارف واملهارات واخلربات اليت يتوفر عليها رأس املال البشري، و

ا و  داف  ،تنميتها واحملافظة عليهاإدارة املؤسسة واليت تسعى الستقطا دة إىل حتقيق جمموعة من األ وتسعى املؤسسة جا
تمام أكثر  من ااال م من خالل تكوينهم فراد دة كفاءا  .لز

ا وتنميتها ملعارفه ومهاراته تويل املؤسسة أمهية كبرية لرأس ماهلا وخرباته، للوصول  البشري، من خالل حسن تسيري
ستقطاب وتنمية  املؤسسةا، حيث تقوم  دة اليت تفرضها البيئة اليت تعملاملرغوب من األداء واجلو داء األإىل مستوى 

ذا من خاللالبشري وتعمل على احملافظة عليه،  رأس ماهلا حتديد رأس ماهلا البشري وتعتمد على ذلك على التسيري  و
ف الشاغرة سواء من داخل املؤسسة من خالل التقديري للوظائف، ليتم استقطاب رأس املال البشري حسب الوظائ

جل تكوين فرق أ اإلحالل الوظيفي أو الرتقية، أو من خارج املؤسسة من خالل توظيف أفراد ذو مهارات ومعارف من
ا ت التنظيمية لالستفادة منهم، حيث أصبحت املؤسسة تعتمد على وكالة  عمل من أفراد يف خمتلف املستو

جل توظيف أفراد أليت أصبح من املفروض التعامل معها من وا Agence Nationale de l'Emploi (ANEM)التشغيل
ملؤسسة،   دة  كماوفقا ملتطلبات شغل الوظيفة  تعتمد املؤسسة على العديد من السياسات اليت تسعى من خالهلا إىل ز

ذه السياسات فيما م  ا وتتمثل أ  :يلي معارف ومهارات وحتسني سلوكيات أفراد

العتماد على العديد  :التكوين - ا البشرية، حيث تقوم بتكوينهم فرد أو مجاعيا  تعمل املؤسسة على تكوين موارد
التكوين يف مواقع العمل، التكوين على التكنولوجيات اجلديدة، التكوين على اجلودة، التكوين : من األساليب منها

ا، كما أشار مدير امل...على األمن والوقاية، واحملاسبة ملؤسسة وغري ملؤسسة قاعة مراقبة جمهزة أوارد البشرية  نه تتوفر 
حدث التكنولوجيات اليت تساعد املهندسني يف التعرف على اخللل ومكانه وعلى أي مستوى لتسهيل إجياد احللول 

ملؤسسة خمابر حبث متكن ،الت اليت تصادفهمكللمش ر على طبيعة من للتعلم والتعرف أكث العاملني األفراد كما تتوفر 
  .العمل
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من حيث تكوين رأس ماهلا البشري، حيث تويل  GICAاإلمسنت عني التوتة األوىل على مستوى جممع  مؤسسة تعترب
  :املوايل )9-3(رقم أمهية كبرية للتكوين وختصص له ميزانية معتربة وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول 

  عني التوتةتوزيع مكان التكوين وعدد األفراد املتكونني مبؤسسة االمسنت ): 9- 3(دول رقماجل

  التكوين مكان
  

موع  أعوان تنفيذ  أعوان حتكم  إطارات   ا

  العمال املدربني  العمال املدربني  العمال املدربني  العمال املدربني
  مركز التكوين

جلزائر    لصناعة اإلمسنت 
2016  217  84  26  327  

2017  208  77  16  301  

  1  0  0  1  2016  أجنيب

2017  0  0  0  0  

  244  0  3  241  2016  )املؤسسات الوطنية(خارجي

2017  278  54  21  353  

  38  2  14  22  2016  )املصنع(داخلي

2017  82  2  0  84  

موع   610  28  101  418  2016  ا

2017  568  133  37  783  

العتماد على معلومات من دائرة املوارد البشرية :املصدر  .عني التوتة مبؤسسة االمسنت من إعداد الباحثة 

توزيع مكان التكوين وعدد األفراد املتكونني مبؤسسة االمسنت، حيث تقوم املؤسسة بتكوين ) 9-3( يبني اجلدول رقم
ا من طرف مشرفني وخمتصني والعمال القدامى الذين لديهم اخلربة الكافية يف جمال ) على مستوى املؤسسة(داخليا  أفراد

ا خارج  ا ومهارا من خالل التعاقد مع مؤسسات  قصد التخصص املؤسسةالعمل، كما قد تلجأ إىل تكوين أفراد
لعاصمة إلدارة، وت (SFIC)متخصصة مثل مركز التكوين لصناعة اإلمسنت  وإىل جانب ، كوينات أخرى خاصة 

ا من خالل االتفاق مع اجلامعات من أجل تكوين متخصصني يف املاسرت املهين،  التكوين تعمل املؤسسة على تعليم أفراد
م الدراسية عالوة على الدورات التعليمية والرتبصات اليت يستفيد منها  ا من حضور امللتقيات واأل وكذا متكني أفراد

 .فراد واليت تكون قصرية أو طويلة املدىاأل

خالل توفري بيئة العمل وعلى صحته وسالمته املهنية،  تعمل مؤسسة االمسنت على احملافظة على رأس ماهلا البشري
ا  ،كما تعتمد املؤسسة علىمالئمة كما تقوم املؤسسة بتوفري   هموحتفيزسياسة مكافآت جيدة، وتوفري حوافز ومزا ألفراد

م واستمراريتهم  ا من خالل خلق املناخ التنظيمي يساعد على بقاء األفراد، وحتقيق تكيفهم ورضا اجلو املناسب ألفراد
  .ملؤسسة

   TIRSAMمؤسسة تريصام. 3

ملؤسسة      .2.3   التعريف 

ماليني دينار جزائري 10، برأس مال قدره 2008شهر مارس  يف TIRSAM تريصام سسةسست مؤ 
ا حديثة النشأة فالربغمدج،  10.000.000 ال الصناعي،  من كو ا اكتسبت مكانة يف ا متتلك مؤسسة حيث إال أ

تج عن النجاح اليت كماتريصام خربة يف صناعة الصهاريج واملقطورات،   ا  ال فاستمرار ذا ا حققته  تعترب رائدة يف 
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دف املؤسسة ،بتحكمها يف معظم النشاطات، وكذلك النتائج القياسية اليت حققتها يف صناعة املنشآت الصناعية حيث 
ئن جدد حيث متتلك املؤسسة    .نقطة بيع 40منتج و 43إىل النمو من خالل التطوير وكسب رضا ز

  TIRSAMالرتكيبة البشرية ملؤسسة  .1.2

  حسب املركز الوظيفيTIRSAM مؤسسة تريصام  توزيع أفراد): 10- 3(رقم اجلدول

  %النسبة  العدد  الفئات
  2,65  7  إطار مسري

  8,71  23  إطار
  11,36  30  جمموع اإلطارات

  21,59  57  عون حتكم
 62,88  166  عون تنفيذ

 4,16 11  عمالة مؤقتة
موع   100  264  ا

العتماد على معلومات من دائرة املوارد البشرية ملؤسسة :املصدر  TIRSAM من إعداد الباحثة 

قدر  ، حيث تشكل نسبة اإلطارات ماTIRSAM تريصام الرتكيبة البشرية ملؤسسة): 10-3(ميثل اجلدول رقم
، أما فيما خيص أعوان %8,71ـواإلطارات ما قدر ب %2,65ـنقسمة بني اإلطارات املسرية واليت قدرت بم %11,36ـب

، أما نسبة العمالة املؤقتة مبؤسسة %62,88و  %21,59ـب على التوايل فقدرت نسبتهمالتحكم والتنفيذ 
TIRSAM4,16%ـتقدر ب.  

  :منتجات املؤسسة .3.3

ليت تندرج ضمن نشاطها الرئيسي، واملتمثل يف تركيب وصناعة املنتوجات ا TIRSAMمؤسسة ميكن تصنيف نشاطات 
 1:كما يليالصناعية،  

 صناعة نصف املقطورات -

 صناعة اجلرارات الزراعية -

 .صناعة شاحنات املصاعد -

 .صناعة الرافعات الشوكية لألشغال العامة -

ا -  .صناعة اآلالت الزراعية مع ملحقا

  .صناعة الصهاريج -

ا ذات جودة عالية حيث حتصلت على شهادة اإليزو للجودة   9001/2008حيث أن منتجات املؤسسة تتصف بكو

  .فيما خيص مجيع املنتجات

تعترب املنافس األول واملباشر  Sarl Toufik Trailerة مؤسس حيث أن ،منافسةTIRSAMتواجه مؤسسة 
ا تنتج ن عتبار تعترب من أقوى  واليت ACI M silaة مؤسسفس منتجات املؤسسة وبنفس األسعار، وكذلك للمؤسسة 

ا تتعامل مع نفس  عتبار   .وتنتج نفس املنتجات وجبودة أيضا املوردين،املنافسني من خارج الوالية 

 

                                                             
ئق مقدمة من طرف مؤسسة تريصا1   .TIRSAMم بناءا على و
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 TIRSAMرأس املال البشري وإدارة املعرفة مبؤسسة 

ىل تنمية رأس ماهلا البشري يف ظل املنافسة، والتطورات التكنولوجية، يف ظل إ TIRSAMم  تسعى مؤسسة تريصا
  .منافسني يفرض على املؤسسة جتديد معارفها وتكوينهم وإجياد بيئة حتفز تعلمهم وجود

ويقوم ، فيما خيص استقطاب املورد البشري فإن املؤسسة تقوم جبذب األفراد وفقا ملتطلبات الوظيفة املراد شغلها
ملؤسسة  قسم م و  ،تهموتنمي وتقييمهم األفرادتسيري بإدارة املوارد البشرية  ا وحتفيز تعمل املؤسسة على احملافظة على أفراد

م لتقليل دوران العمل،  م إىل املؤسسات املنافسة تفاديوحتقيق رضا  على تريصامحتصلت مؤسسة وقد ، مغادر

  .يزو إدارة اجلودةإ ISO9001شهادة

استقطاب عناصر بشرية ذات قدرات  إىل ؤسسةاملتسعى خيص معارفها، حيث  بكل ما TIRSAMة تم مؤسس -
معرفية ومستوى جيد لالستفادة منهم، أما فيما خيص توزيع املعرفة تستخدم املؤسسة كل من االنرتنت واالنرتانت 

ا وتسهيل عملية تبادل املعارف وتدفقها على مستوى أقسامها ومصاحلها، حيث تعتمد  وشبكات لربط أفراد
ا،املؤسسة على فرق العمل بضمان نق تعمل املؤسسة على خزن املعرفة سواءا ورقيا كما ل املعارف واالستفادة أفراد

 .تستخدم األجهزة االلكرتونية واحلاسب اآليل ولواحقهوتعمل على أو الكرتونيا 

ا، لتسهيل أداء مهام ياتكنولوجت TIRSAMتتبىن مؤسسة  - وجتديد معارف تشارك للمعارف  حيث تدعم أفراد
ا وحتفز تبادل املعارف بينهم    .املهام خمتلف لتسهيل أداءأفراد

ا العاملني  إخضاعتعمل املؤسسة على   - وفقا الحتياجات العمل  يكوناألفراد  تكوين أن حيثللتكوين،أفراد
، حيث منهم من االستفادة األفراد العاملني لتمكنيلى جذب خرباء ع TIRSAMمؤسسة كما تعمل ومتطلباته،  

ت اليت تواجههم، مبا ميكن العاملني من  يتم جذب اخلرباء بصفة دورية ملعاجلة مشكالت العمل وتذليل الصعو
خلرباء يف جمال ختصصهم من  م االتصال  مكا م  االستفادة من خربات اخلرباء، كما أشار بعض املهندسني إىل أ

  .جل استفسار أو حلل مشكلةأ

   ENICABابل بسكرةمؤسسة صناعة الكو  .4

ملؤسسة .1.4   ENICAB / Entreprise des Industries du Câble de Biskraالتعريف 

م فروعها  م املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر، وتتفرع إىل عدة فروع ومن أ بوالية تعترب مؤسسة الكوابل من أ
بعة آنذاك 1986ت وحدة الكوابل بسكرة سنة أ، حيث أنشبسكرة  نللمؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل الكائ، وكانت 

لعاصمة، مث إنفصلت عنها سنة  ا  كتار  42، لتصبح مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة، وتبلغ مساحتها 1998مقر
نة س GENERAL CABLEمغطاة، ويف إطار خوصصة املؤسسات دخلت املؤسسة يف شراكة مع  كتار 12منها 

ي مؤسسة 2008 فرع جنرال كابل بسكرة،  -حيث أصبحت حتت إسم مؤسسة صناعة الكوابلسبانية، إمريكية ا، و
 ،Condorر وبعد خروج جنرال كابل من خوصصة مع املؤسسة دخلت املؤسسة حاليا يف شراكة مع مؤسسة كوندو 

، 2003سنة  9001يزو حيث حصلت املؤسسة على شهادة اإل ،دينار جزائري 1010000000 ـويقدر رأس ماهلا ب
ا، و  م نقاط قوة املؤسسة رأس مال بشري، تنوع وجودة منتجا ا، ومن أ ا وجود تعمل املؤسسة على حتسني منتوجا
  .جيدة يف السوق تهامسعو 
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  نشاط املؤسسة .2.4

ئية، حيث تنتج املؤسسة جمموعة من الكوابل تتمثل يف كوابل :يتمثل نشاط املؤسسة يف صناعة الكوابل الكهر
 Cablesكوابل ذات الضغط املتوسط،  )Cables industriels(ة كوابل صناعي،Cables domestiquesة منزلي

moyenne tension كوابل عارية ،Cables nus كوابل للقيادة ،Cables de commandesكوابل التوزيع ،Cables 

De Distributionد ، بكرات من اخلشب، حبيبات الكمبونcompound PVC )ي مادة أولية للصناعات  و

  .)البالستيكية

من أجل تقدمي جمموعة كاملة من الكوابل اليت تليب متطلبات معينة من استخدام وقواعد السالمة : منتجات خاصة
  : اخلاصة، قامت املؤسسة بتطوير إنتاج الكابالت ذات مواصفات إضافية، وتتمثل يف

ت، كوابل مانعة لتسرب املياه، كوابل مرنة، كوابل  -  .)مطاط( EPR كوابل مقاومة للهيدروكربو

، وأعوان 73إطار، وأعوان التحكم  86عامال منهم  383تضم مؤسسة صناعة الكوابل فرع جنرال بسكرة 
توزيع عمال ) 13-3(، ويتوزعون على خمتلف التخصصات واإلدارات واملصاحل، حيث يبني اجلدول رقم 224التنفيذ 

  .2018مؤسسة الكوابل بسكرة لسنة 

 

  ENICAB الرتكيبة البشرية ملؤسسة الكوابل. 3.4

  2018مؤسسة الكوابل بسكرة لسنة  أفرادتوزيع ): 11 - 3(اجلدول رقم 

موع  أعوان التنفيذ  أعوان التحكم  اإلطار  قسام املؤسسةأ   ا

  187  145  25  17  العمليات  الصناعي
  27  5  10  12  التقين

Maintenance  14  26  33  73  
  16  12  1  3  لوجيستيك
ت   7  1  2  4  املشرت

  310  196  64  50  جمموع اإلنتاج
  10  1  0  9  التجاري  التجاري

  10  0  1  9  املالية واحملاسبة  الدعم
  4  0  0  4  اإلعالم اآليل
  9  1  1  7  املوارد البشرية
  8  6  1  1  الوسائل العامة

  30  20  6  4 صناعينظافة وأمن 
  2 0  0  2  املدراء

  63  27  9  27  جمموع الدعم
موع العام   383  224  73  86  ا

  100  58,48  19,06 22,45  النسبة

إلعتماد على :املصدر   .ENICABإدارة املوارد البشرية مبؤسسة من إعداد الباحثة 

 86يقدر ب  تشكل نسبة اإلطارات ما، حيث ENICABالرتكيبة البشرية ملؤسسة ): 11 -3(م ميثل اجلدول رق

  .58,48%ب التنفيذ ما يقدر وأعوان،  19,06%أما فيما خيص أعوان التحكم   22,45%نسبته فرد، أي ما
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  ENICABرأس املال البشري وإدارة املعرفة مبؤسسة  -

رأس ماهلا استقطاب  تعمل على كمامهية الكتساب املعارف،  أملعرفة حيث تويل  ENICABتم مؤسسة 
  .الحتياجات الوظائف املراد شغلها على مستوى املؤسسةوفقا البشري 

ىل استقطاب عناصر بشرية ذات قدرات إؤسسة املتسعى بكل ما خيص معارفها، حيث  ENICABتم مؤسسة 
معرفية ومستوى جيد لالستفادة منهم، أما فيما خيص توزيع املعرفة تستخدم املؤسسة كل من االنرتنت واالنرتانت 

ا وتسهيل عملية تبادل املعارف وتدفقها على مستوى أقسامها ومصاحلها،   تعمل املؤسسة على كما وشبكات لربط أفراد
 .تستخدم األجهزة االلكرتونية واحلاسب اآليل ولواحقهو ورقيا أو الكرتونيا  خزن املعرفة سواءا

ااحيث تدعم تشارك  ،كنولوجيات لتسهيل أداء مهامهات ENICABتتبىن مؤسسة  - ، ملعارف وجتديد معارف أفراد
  .مهامهمحتفز تبادل املعارف بينهم لتسهيل أداء  كما

و    كيفية تنمية رأس ماهلا البشري واحملافظة عليه يف ظل البيئة التنافسيةإن التحدي الذي يواجه املنظمات اليوم 

ا املؤسسات ذا ما ،اليت تشهد تعمل كمايفرض على املؤسسة جتديد معارفها وتكوينهم وإجياد بيئة حتفز تعلمهم،   و
ا العاملني  ذاللتكوين،املؤسسة على إخضاع أفراد عى املؤسسة حيث تسوفقا الحتياجات العمل ومتطلباته،  و

ENICAB ذا ما يكلف به ىل تنمية رأس ماهلا البشريإ ملؤسسة قسم، و أللال إدارة املوارد البشرية  فراد وتسيري تمام 
م ا، مهارا م  من تكوين وتقييم، وتنمية أفراد م وحتقيق رضا ا وحتفيز  .كما تعمل املؤسسة على احملافظة على أفراد

دافها لسنة  إىل ENICABدف مؤسسة   - ا حيث تدرج ضمن أ من برامج  80اجناز  2017تكوين أفراد
ذا تعمل مؤسسة الكوابل بسكرة على تنمية رأس ماهلا البشري،حيث التكوين،  هلا وفقا تكوين عما من خالل و

ا التكوينية،كما االت أمههاجتري املؤسسة تكوين الحتياجا خاطر، تنفيذ إدارة امل(التكوين يف  :ات يف العديد من ا
 ، تسيري عمليات املوارد البشرية،العمليات، اجلودة، والء الزبون، قانون املالية، توثيق املعلومات، القيادة والعمل يف فريق

إلضافة إىل التكوينات الداخ تشغيل اآلالت، اإلعالم  لية، إدارة األجور، إدارة الوقت،تقنيات تقييم الكفاءات، 
ا ...)اآليل  .وأعوان التنفيذ وأعوان التحكم، إلطارا

  PETRO BARAKAمؤسسة بيرتو بركة  . 5

ي مؤسسة خاصة،  ،ة بسكرةيتقع يف املنطقة الصناعية لوال خدمية إنتاجيةمؤسسة بيرتو بركة تعترب مؤسسة  و
 بتوزيع املنتجات البرتوليةتقوم املؤسسة و لة من الزيوت،يتشك نتاجتقوم  ، كماملنتجات البرتوليةوتوزيع ا نتاجحيث تقوم 

لتسويق والتوزيع والنقل واخلزن حيث تقوم بتصنيع مواد ومعدات  ختزين مواد التشحيم،و ، غاز برتول حيث تقوم 
ا من أ، حيث عملت مؤسسة تطوير من قطع الغيار السيارات تصنيع منتجات صيانة السياراتصناعية،كما تقوم ب فكار

اعارف مب تمو  جل االبتكارأ حيث حتصلت على ثقة الوزارة الطاقة وتطورت عام بعد عام من خالل حتصلها على  أفراد
  .الرتاخيص لتوسع نشاطها وتنويعه
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  PETRO BARAKAملؤسسة  فراد حسب املركز الوظيفياألتوزيع ): 12- 3(دول رقماجل

  %النسبة  العدد  الفئات

 7,77  15  اإلطارات

  30,57  59  أعوان التحكم

 61,66  119  التنفيذ أعوان

موع  100  193  ا

العتماد على معلومات من دائرة املوارد البشرية ملؤسسة :املصدر  PETRO BARAKAمن إعداد الباحثة 

حيث تشكل نسبة اإلطارات ما ، PETRO BARAKAالرتكيبة البشرية ملؤسسة ): 12 -3(م ميثل اجلدول رق
  .%61,66و  %30,57:أما فيما خيص أعوان التحكم والتنفيذ ما يقدر بنسبيت على التوايل 7,77%يقدر ب

ذا ما ا، و تمام  إىل دفعها تعمل مؤسسة بيرتو بركة على تنويع منتجا ااال م، واحملافظة  فراد م وحتفيز ومهارا
دف للبالد  طي اجلزء ال شرقي واجلنوب الغريب غاملؤسسة ت أنعليهم، خاصة  ا، كما  تغطية كل  إىليف توزيعها ملنتجا
تم املؤسسة ربوع الوطن،  االبتكار يف حيث   وهلذا تعمل علىوالتكيف مع متطلبات السوق، وحتسني اخلدمات منتجا

دافها وحتقيق  ا وتوفري بيئة لتعلمهم ومشاركتهم للمعارف مبا ميكنها من حتسني أ اتنمية معارف أفراد  .اسرتاتيجيا

 ،مبا ميكنها منأقسامها وفروعهاتوفري البيئة االتصالية والتكنولوجية على مستوى  إىلدف مؤسسة بيرتو بركة 

ا للمح ا  افظة على خربات األفراد وختزينها،تعزيز تشارك معارف أفراد كما   كما تعمل املؤسسة على احملافظة على أفراد
ا قسم املوارد البشرية ا التكوينية، واليت حيدد ئنها وتويل  ، كماتعمل على تكوين عماهلا وفقا الحتياجا تم مؤسسة بز

م ملعارفهم أمهية  .وتعمل على حتقيق رضا

  :)سيدي بلعباس( ENIEدراسة حالة املؤسسة الوطنية للصناعة االلكرتونية .6

ملؤسسة. 1.6   التعريف 

املؤسسة الوطنية  )ENIE Entreprise Nationale de l'industrie Electronique( مؤسسة نشأت
سيسها سنة و  SONELEC: م، بسيدي بلعباس ومسيت بـ1969للصناعات اإللكرتونية يف سنة  ، 1967كانت فكرة 

و التطور يف الصناعات اإللكرتونية اجلزائرية، وبنيت  ،نتاجاإلسنة يف 30وللمؤسسة خربة  واهلدف األول الذي حدد هلا 
عد أن مت ب ENIE، نشأت املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية GTE Americaneمن طرف الشركة األمريكية 

مؤسسات م تفرعت عنها عدة 1978، ويف سنة م إىل عدة مؤسسات1978نة س SONELECتقسيم الشركة األم 
ي كالتايل 1:واستقلت بصفة قانونية و

  

  

  

                                                             
 .ENIEمبؤسسة مصلحة املستخدمني بناءا على معلومات مقدمة من 1
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  ENIE تيزي وزو(املؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية(،  

  ENIL ئية  ،)اجلزائر العاصمة(املؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو

  ENASC اجلزائر العاصمة(املؤسسة الوطنية للصيانة وإنشاء صناعة املصاعد(، 

  ENICAB ئية املؤسسة الوطنية  ،)اجلزائر العاصمة(لصناعة األسالك الكهر

 ENTC تلمسان(طنية للهاتف واملراقبة ملؤسسة الو ا(، 

ذه األخرية سنة  يكلة  نشاء مؤسسة  1980أعيدت  املؤرخ يف  320/82مبقتضى املرسوم رقم ENIEمما مسح 
ملنطقة الصناعية حيث 1982أكتوبر  23 ا الرئيسي بسيدي بلعباس  كلم عن والية بلعباس، برأس   3تبعد ب ، ومقر

  .دج250.000.00:بـ مال يقدر

ت فرعية وأقسام وظيفية ومستشارين، حيث يتوفر مديرية وجمموعة من ENIE 19ؤسسة مب تدار املؤسسة مبدير
ذا  ألاألقسام و إلضافة إىل وحدات جتارية، اجلنوب  والوسط غواط، والشرق بوالية سطيف، راجع لطبيعة عملها، 

 .البليدة، والغرب والية سيدي بلعباس

  

  )2017، 2016، 2015(خالل سنوات ENIEالتكوينات املنجزة مبؤسسة  :)13- 3(اجلدول رقم 

  2017  2016  2015  السنوات

  عدد التكوينات املنجزة  طبيعة التكوين  األصناف

  150 78  42  ملتقى  طاراتاإل

    تكوين قصري املدى

2  

91  83  

  2  1  املدىتكوين طويل 

  53  4  16  ملتقى  أعوان التحكم

    تكوين قصري املدى

35  

  

82  5  

  -  -  تكوين طويل املدى

  85  -  6  ملتقى  أعوان التنفيذ

  4  162  -  تكوين قصري املدى

  -  -  -  تكوين طويل املدى

موع   337  418  95    ا

  .ENIEمعلومات قسم إدارة املوارد البشرية مبؤسسة  إعداد الباحثة بناء على من: املصدر

ذا ما لى تنمية رأس ماهلا البشري من خالل تكوينهع ENIEتعمل مؤسسة  ، حيث )13-3(يبينه اجلدول رقم و
ملؤسسة ا تكويناتتنوعت  يف جماالت و حسب االحتياجات التكوينية، ) أعوان التحكمو  إطارات، أعوان التنفيذ(ألفراد 

نظام إدارة حملاسبة، تدقيق ومراقبة التسيري، التقنيات، املوارد البشرية، النظافة واألمن الصناعي، املالية وا(أمهها متعددة من
موع التكوينات من سنة )التجارية، إعالم اآليل واللغات اجلودة، ، 2016إىل  2015، حيث نالحظ ارتفاع كبري 
ذا ما، 2017سنة مقارنة ب م املؤسسةيدل على أن  و تمام مبعارفهم ومهارا ا واال وفقا  مدركة ألمهية تكوين أفراد

م   .إلحتياجا
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ي متخصصة UPV Photovoltaïqueحدة الطاقة الشمسية و  ENIEاألقسام املستحدثة يف مؤسسة تتمثل  ، و
، وحدة املراقبة املتجددةلول يف جمال الطاقة وإجياد احل لشمسية، والتسويق، وتصميم وتركيبالضوئية ااأللواح يف صناعة 

، وحدة املقاوالتية IEوإنتاج الكامريات، وحدة املعايرة االلكرتونية، وحدة املخابر والتطوير، وحدة الدمج االلكرتوين 
هزة  ENIEة تتوفر مبؤسسا ، كمالداخلية دافهاحدث التقنيات جمموعة من املخابر ا   .املسطرة لتحقيق أ

داف ومهام املؤسس .2.6  ENIEة أ
  

دافها اخلاصة            ا وأ ا من املؤسسات األخرى، و إن كل مؤسسة لديها مهامها وأدوار اليت تطمح لتحقيقها كغري
تتوىل املؤسسة مهام حيث اليت نشأت من أجل تلبية حاجات وأذواق املستهلكني واملسامهني يف االقتصاد الوطين، و 

الصيانة للمعدات واآلالت واملركبات املخصصة ملختلف القطاعات البحث، التنمية، اإلنتاج، االسترياد، الرتكيب، 
  :اإللكرتونية وذلك يف إطار املخطط الوطين للتنمية االقتصادية واالجتماعية إضافة إىل 

 .إحداث وتطوير منتجات األجهزة اإللكرتونية لكي تتماشى مع التكنولوجيا احلديثة -

دافدراسات، والوصول لتحقيق وضمان تطوير القدرات الوطنية خاصة يف جمال ال -  املخطط الوطين،  حتقيق أ

ألجهزة وقطع الغيار اإللكرتونيةإلضافة إىل    .متويل السوق الوطنية واملتاجر 

  .ترقية املنتج احمللي إىل مصاف املنتج العاملي -

دف الدولة اجلزائ إطاريف   ماليري 5حيث مت ختصيص ، رية وتعمل على إنعاش كل املؤسساتالبحث والتطوير، 

ملؤسسة دج إضافة إىل إنشاء مركز حبث على مستوى املؤسسة ، للتكوين اهلادف وتكوين اإلطارات والتقنني العاملني 
ملؤسسة واالقتصادن من اإلطارات والتقنني مكو ببلعباس مكو  خلارج الكتساب خربة  للنهوض  لني  دف ، نني ومؤ و

ذا ما جتسيد مركز للبحث والتطوير خمرب للبحث والتطوير التكنولوجي  17إىل إنشاء  ENIE دفع مؤسسة التكنولوجي، و
1مركز تطوير تقنيات اإللكرتونيك إنشاء، حيث مت ملؤسسة يف جمال ختصص أعماهلا

CDTE ا أ، من جل تكوين أفراد
م ومعارفهم ملواكبة التطورات التكنولوجية والعاملية احلاصلة يف  تكوينا حمليا وتفادي تكوينهم خارج البالد، وتنمية مهارا

رساهلم وتكوينهم للخارج لتنمية  ENIEالقطاع، حيث يتكون املركز من إطارات ذوي خربات ومهارات قامت مؤسسة 
م ومعارفهم، كما  2يوجد مركز للتكوين يف تقنيات التسيري خربا

CFTE حيث يهدف إىل التكوين عماهلا يف جماالت،
 .التسيري

مع اجلامعات للمساعدة يف جمال البحث والتكوين،  تفاقياتالعديد من اإلبتوقيع على  ENIEقامت مؤسسة 
ا وتنمية معارفهم وفقا ملتطلبات ومع مديرية العامة للبحث والتطوير التكنولوجي، وتطوير األحباث العلمية ، لتمكني أفراد

ملؤسسة، كما  ا، كما تعمل املؤسسة على العمل  يكلها التنظيمي مع وظائفها واسرتاتيجيا تعمل املؤسسة على تكييف 
ا التنظيمية، حيث أشار رئيس أإجياد بيئة تنظيمية حمفزة، بيئة معرفية مشجعة من  قسم جل تدفق املعارف على مستو

ي أساسإىل  املوارد البشرية    .استمرارية املؤسسة أن املعارف 

                                                             
1
Centre de Developpement des Techniques Electroniques. 

2
Centre de Formation Technique en Electronique. 
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م ىل تنمية قدراتإ ENIEة دف مؤسس ا وخربا م فهمار مع، ورمسلة أفراد دف إىل إعطاء صورة ومهارا ، كما 
املسامهة يف حتسني و راكز البحث، ماملسامهة يف تعزيز التعاون بني الصناعة واجلامعة و و  ،يدان االلكرتويناملكثر ابتكارا يف أ

 1.مع اجلامعات أو مراكز التطويرتكوين املهندسني 

ذا ما إىل ENIEة تسعى مؤسسكما  ا و قامت حيث دفعها إىل استحداث العديد من الوحدات،  تنويع منتوجا
طالق العديد من الربامج التكوينية يف اإلدارة لصاحل التنفيذيني يف املؤسسة، ويف ضوء إطالق وحدات  العمال املؤسسة 

تقوم  ، حيثجديدة إىل مهارات وخربات ومعارفحتتاج املؤسسة  بتكار منتوجات جديدةإ ENIE Solarاملعايرة و
حترص املؤسسة على تبادل املعلومات، واملسامهة يف مشاريع  كماتكوينات خاصة، وشراكات صناعية،   جراءاملؤسسة 
  .دف إىل قيادة أكرب مركب صناعي يف اجلزائر وإفريقيا حيثالتنمية، 

م، ع ENIEتعمل مؤسسة  ئنها ورغبا تمام بز ذا من خالللى اال  مواكبة تطورات السوق الوطين والعاملي، و

م وحتسني مستوى اإلطارات والعاملني وتنمية ومواكبة اإلبداعات التكنولوجية، كما تعمل على تكوين  جل أمن مهارا
ئنها واالستجابة ملتطلبات املستهلكني ا ويف ظل التطورات  ،مواجهة املنافسة واحملافظة على مكانتها وز السوق اليت يشهد

ئنها، والتطورات التكنولوجية احلديثة، تعمل املؤسسة على احلصول على املعلومات  واحمليط اخلارجي ومتاشيا مع أذواق ز
ئنها  دلمن حميطها اخلارجي وز   .ة معارفهاز

  ENIEالرتكيبة البشرية ملؤسسة  .3.6

 سب املركز الوظيفيح ENIEالرتكيبة البشرية ملؤسسة ): 14 - 3( اجلدول رقم

  %النسبة  العدد  الفئات
  78, 5  69  ةمسري  اتطار اإل

 26,24  313  اتطار اإل

 32,10  383  جمموع اإلطارات

  14,75  176  تحكمال ناعو أ

 46,02  549  ن تنفيذاعو أ

 7,21 86  مؤقت

موع   100  1193  ا

  .ENIEعلى قسم املوارد البشرية مبؤسسة  من إعداد الباحثة بناءا: املصدر

 %32,10 ـيقدر ب ، حيث تشكل نسبة اإلطارات ماENIEالرتكيبة البشرية ملؤسسة ): 14-3(م ميثل اجلدول رق

، أما فيما خيص أعوان التحكم والتنفيذ %26,24واإلطارات  %78, 5ـاملسرية واليت تقدر ب اإلطاراتمنقسمة بني 
  .%7,21قدر ب ت ENIEنسبة العمالة املؤقتة مبؤسسة  أما، %46,02و %14,75: على التوايل فقدرت نسبتهم

   Khenteur Automotive Componentsخنرتمؤسسة  .7

ملؤسسة خنرت. 1.7  KCAالتعريف 

تقع  ث، حي KCA (Khenteur Automotive Components)لصناعة مركبات السيارات  خنرتمؤسسة 
وحتولت يف  شركة أشخاصعلى شكل  1987اجلزائر، منذ إنشائها يف عام  -سيدي بلعباس  والية يف املؤسسة

                                                             
 .ENIEة معلومات من قسم إدارة املوارد البشرية مبؤسس 1
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وتوزيع قطع  وإنتاجمتخصصة يف تصميم وتصنيع   ،دج 60000000إىل شركة أسهم برأس مال قدره  2003جانفي
ت السيارات  ئية واإللكرتونيةغيار السيارات وتسويق مكو كانتها الرائدة يف السوق م KCAة اكتسبت شركو ، الكهر

ا واالستماع إىل  ئنهااجلزائري بفضل جودة منتجا مؤسسة  ، ISO 9001على شهادةKCAحصلت شركة حيث ،ز
KCA-spa ات ا كرس جمهودا العديد  املؤسسة ، طورت1987يف عام  منتجمنذ إنشاء أول ف ،لكامل لتطوير منتجا

  .من نطاقات املنتجات

  حسب املركز الوظيفيKCAتوزيع أفراد مؤسسة خنرت):  15- 3(رقم اجلدول

  %النسبة  العدد  الفئات
 2,77  2  مسري اتطار اإل

  15,27  11  اتطار اإل
  18,05  13  جمموع اإلطارات

  20,83  15  تحكمال ناعو أ
 61,11  44  تنفيذال ناعو أ

موع   100  72  ا

العتماد على معلومات من دائرة املوارد البشرية ملؤسسة :املصدر    KCAخنرت من إعداد الباحثة 

   ـيقدر ب ، حيث تشكل نسبة اإلطارات ماKCAالرتكيبة البشرية ملؤسسة ) 15-3(م ميثل اجلدول رق

، أما فيما خيص أعوان %15,27ـ ب واإلطارات %2,77ـ متوزعة بني اإلطارات املسرية واليت قدرت ب18,05%
 .%61,11و  %20,83: على التوايل فقدرت نسبتهمالتحكم والتنفيذ 

البتكار يف املنتجات وحتسني اخلدمعلى ستمرار   KHENTEURا حافظت مؤسسة أمنذ نش ات، التزامها 
ا السنوية لالبتكار، حيث 5خصصت املؤسسة  2000منذ عام و  ا  املؤسسة  تقوم٪ من مبيعا بداعات يف منتوجا

ي أن، حيث وتقدم براءات اخرتاع   : جماالت البحث الرئيسية 

 ،التطوير لتلبية متطلبات عمالئهاالبحث و  -

ا وفقا جودة منتجات املؤسسة، وتكيف عن سبل حتسنيالبحث  -  ،خلصوصية السوقها مع األسواق واستخداما

 ،KCAتصميم اآلالت واألمتتة اخلاصة بتصنيع منتجات  -

ا إىل كل من فرنسا، ISO 9001ة نظام إدارة اجلودعلى حتصلت املؤسسة - ، حيث أن املؤسسة تقوم بتصدير منتجا
  .تونس، املغرب

ذا، KCAة مؤسس إلبداعات وحتسينات مجيع منتجات املؤسسة نتيجة ئن تج  و لسنوات عديدة من خدمة الز
و املصدر األول الذي واملعارف  تستمد مؤسسة خنرت معلومات،و ةاملستمر  اتوالتحسين ئنها لذا يعترب الزبون  من ز

ئن مرتفعاحتياجاتهميكنها من معرفة    .، هلذا فإن معدل رضا الز

االنرتنت  على كل منتوزيع املعرفة حيث تعتمد املؤسسة يف ، سة عناصر بشرية ذات قدرات معرفيةملؤس يتوفر
ا وتسهيل عملية تبادل املعارف وتدفقها وشبكة االتصاالت كما تعمل املؤسسة على ،  على مستوى املؤسسة لربط أفراد

ذااجلديدة واملتولدة عن ابتكارات املؤسسة من ي ارفتطبيق املع   .وم إنشائها إىل غاية يومنا 
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 CHIALIشي علي  مؤسسةدراسة حالة .  8

بيبشي ؤسسة م: CHIALI TUBESالتعريف مبؤسسة  1.8 CHIALI TUBESعلي لأل
1

مؤسسة ذات أسهم  
بيب  600ب  قدر رأس ماهلا م املؤسسات املنتجة لأل خلاص ا PVC-PEمليون دينار جزائري، حيث تعد من أوىل وأ

 بوالية 1985إذ ختصصت بتحويل املواد البالستيكية منذ سنة  ،وإنتاجيةسقي، فهي مؤسسة جتارية ملاء والغاز وال

ذاسيدي بلعباس ا مؤسسها األول أمحد شي علي، فهي اليوم تضم مصنعني  ، و بفضل املؤسسة العائلية اليت يدير
ملنطقة الصناعية لوالية سيدي بلعباس وترتبعان على مساحة تقدر ب  كتار للمصنع األول  2عصريني يقعان 

بيب صص يف حتويل البوليتيالن ذات كتار متخ 9، واملصنع الثاين والذي مساحته  PVC-PEمتخصص يف حتويل األ
دمات والذي خ STPM، كما أن املؤسسة تبنت فروعا أخرى يسمى ب PEHD-PEBDالكثافة العالية واملخفضة 

ختتص  كما2،جل تقدمي أحسن املنتجات واخلدماتأأنشئ حديثا فقد ختصص يف تطوير وإجناز مشاريع السقي، من 
 .املؤسسة يف صناعة وحتويل املعادن

بيبشي علي  بيب على % 100ي فرع  (CHIALI TUBES) أ مع شي علي، حيث حيوي شي علي أ
رصفة كبرية ومها جمهزان بعدة خطوط البثق، PE) ع مصن، و PVCمصنع(مصنعني متخصصني حديثة التكنولوجيا، و

  .للتخزين

طاقة بشرية وأفراد ذو قدرات ومعارف ومهارات، وخربات عالية، حيث  CHIALI TUBESمؤسسة متتلك 
ا،  كماتعمل املؤسسة على االستثمار يف تكوينهم داخل وخارج الوطن،   ا واالحتفاظ  تويل املؤسسة أمهية لتنمية كفاءا

ئنها، سلإلحيث تعتمد على نظم عمل وأساليب تسيريية عصرية  منتوجات ذات جودة  يقوحتقتجابة الفورية ملتطلبات ز
ا أيضا التكوين الدائم واملسأمن وكفاءة عالية، و  دف املؤسسة إىل احلفاظ علىولو رأس ماهلا البشري  تمر حيث 

ا، وتشجيع االبتكار   .وخربات أفراد

، كما حتصلت على 2002حتصلت عليها يف شهر أوت 9001ISOملؤسسة شي علي شهادة  اجلودة اإليزو
، متتلك مؤسسة شي علي شبكات 2011 جانفيشهر  يف OHSAS  2007:18001شهادة الصحة والسالمة املهنية 

كثر من  بيب املتخصصة يف  48توزيع تقدر    ،PEHDموزع معتمدين، وتعترب الرائدة يف السوق اجلزائرية يف صناعة األ

م تعمل املؤسسة عل ال م ومؤ م املهين، اجنازا ى جتنيد كفاءات جديدة، حيث تتعرف املؤسسة على خمطط مسار
م، ودعم ذلك من خالل تكوينهم   .وتقييمهم للتعرف على النقص يف معارفهم ومهار

سابقة، مشاركة فرق التجارب ال العتماد علىا همن سياسات املؤسسة لتنمية رأس ماهلا البشري واالحتفاظ ب
من خالل املمارسات  األفراداملمارسة سواء مشاريع  وتعلم طرق جديدة وحل املشكالت، تبادل املعارف واألفكار بني 

م اإلفرق عمل، االعتماد على اليومية،  قي األفراد ويساعد جتماعات، االستفادة من موجه ذو خربة ومعارف يوجه 
على االنرتنت  التعلم االلكرتوين من خالل برامج حمددة ومتاحةو  داخل العمل، مكون إلضافة إىلعلى أداء أعماهلم، 

عهم يواكتساب معلومات ومعارف، وتشج األفرادلتسهيل تواصل  االنرتنتحيث توفر املؤسسة شبكات املعلوماتية مبا فيها 
  . على التعلم

                                                             
1https://www.groupe-chiali.com/ar/le-groupe-ar/chiali-tubes-ar 2018 -03-14: ريخ االطالع: موقع مؤسسة شيايل   

ئق املؤسس2  .CHIALITUBESة العتماد على و

https://www.groupe-chiali.com/ar/le-groupe-ar/chiali-tubes-ar
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ا من خالل توفري بيئة العمل مالئمة،  شي علي تويل مؤسسة فراد سياسة مكافآت  وإتباعأمهية لالحتفاظ 
ا، واجلدول رقم جيدة، وتوفري حوافز ومزا    :يبني توزيع األفراد مبؤسسة شي علي حسب املركز الوظيفي) 18-3(ألفراد

  CHIALIشي علي  ملؤسسةتوزيع أفراد حسب املركز الوظيفي ): 16- 3(اجلدول رقم

CHIALI TUBES  

   %النسبة  العدد  الفئات

  1,81  8  ةسري امل اتطار اإل

 66, 5  25  تاطار اإل

 48, 7  33  جمموع اإلطارات

  20,41  90  تحكمال عونأ

 72,11  318  تنفيذال ناعو أ

موع   100  441  ا

العتماد على معلومات من دائرة املوارد البشرية :املصدر   .CHIALI TUBESمؤسسة  من إعداد الباحثة 

يقدر ب  ، حيث تشكل نسبة اإلطارات ماCHIALIالرتكيبة البشرية ملؤسسة ): 18 -3(ميثل اجلدول رقم
، أما فيما خيص أعوان التحكم %66, 5واإلطارات  %1,81منقسمة بني اإلطارات املسرية واليت تقدر ب7,48%
  .%72,11و%20,41: على التوايل فقدرت نسبتهموالتنفيذ 

ملؤسسة ط CHIALI TUBESمؤسسة متتلك  ذو  مهندسني وإطاراتاقة بشرية عالية املستوى حبيث يعمل 
م يف خدمة الزبون ذا م ،مهارات وخربات عالية، حيث حيرص عمال املؤسسة على وضع مهارا يفرض عليها احملافظة ا و

ا تنميةعلى مكانتها واستمرار  ا من معارف ومهارات واحملافظة على خربا   .أفراد

  CHIALI   لى ع االستقطاب والتكوين مبجمع شي -

إن اختيار األفراد يتم على أساس شروط تستند إىل املهارة واخلربة والكفاءة والتكوين املناسب، حيث أن أفراد 
م  ماملؤسسة حريصون على وضع مهارا تبذل املؤسسة جهود يف جمال تنمية مهارات األفراد عن و خلدمة املؤسسة،  وقدرا

مج ،التكوين داخل الوطن وخارجهطريق  ملؤسسة بر عداد خطط التكوين Sage 100 حيث يتوفر  الذي يسمح  
ملؤسسة، حيث أشار مسؤول  وميزانية التكوين، وتسجيل ما مت تنفيذه من برامج تكوينية للتعرف على رأس املال البشري 

ملؤسسة على أن املؤسسة تسعى لتنمية شعور االنتماء ملؤسسة التكوين  ا    .ألفراد

ملؤسسة إىل تكوينات مناسبة وفعالة من قبل خرباء ومتخصصني، حيث حيرص عمال املؤسسة  خيضع العمال 
م يف خدمة الزبون،   م وخربا ا، وموظفيها CHIALI TUBES تويل إدارة  كماعلى وضع مهارا أمهية كبرية لتكوين أفراد
الت وم دف التحسني املستمر ملؤ ا وتنميتها، حيث تستخدم املؤسسة خدمات العديدة من اجلدد  هارات أفراد

دة  1849000وصلت ميزانية التكوين إىل  2007سنة  ويفمنظمات التكوين الوطنية واألجنبية،  دج، مما مسح بز
ا ا تعتمد على أساليب   ،مبيعا ئنهاتسيري عصرية متكنها من االستجابة الفورية واجليدة ملتطلبات واحتكما أ ، ياجات ز

ا مركز تكوين فقد مت إفتتاحونظرا ألمهية ادارك املؤسسة للتكوين  بيبحيث قامت مؤسسة شي علي  جديد اخلاص   أ
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ت متعددة بتنظيم دة أدائهم يف سياق اقتصادي مع حتد لتعزيز  دورات تكوينية من أجل السماح للصناعيني يف املنطقة بز
موعة   . ، املتخصصة يف صناعة البالستيكCHIALI قدرة األفراد داخل ا

قدرات  ذوتعمل مؤسسة على استقطاب أفراد كل ما خيص معارفها، حيث ب TUBES CHIALIتم مؤسسة 
عارف من خالل ترسيخ التكنولوجيات املتسعى املؤسسة إىل تعزيز تشارك كما معرفية ومستوى جيد لالستفادة منهم،  

ا وتسهيل عملية تبادل املعارف وتدفقها على مستوى أقسامها  الالزمة االنرتنت واالنرتانت وشبكات لربط أفراد
ستخدام األجهزة االلكرتونية والتقنيات الالزمة لتسهيل أداء مهامهاكما ومصاحلها،     .تعمل املؤسسة على خزن املعرفة 

دف امل اؤسسة إىل احملافظة على كما  م من خالل توفري بيئة العمل مالئمة إطارا ، وإتباع لتحقيق تكيفهم ورضا
ا حتفيزات من خالل تقدميسياسة مكافآت،    .ومزا ألفراد

    CHIALI Académieشي علي أكادميي -

سيسها  و  CHIALI ACADEMIEن طالق مدرستها اخلاصة للتكوي  CHIALIقامت جمموعة اليت مت 
موعة تنفيذ خططبعة للمجموعة لتتوىل مسئولية  كمؤسسة لشركات التابعة  ، حيث CHIALI التكوين اخلاصة 

ع م األفراد العاملنيلرئيسية املسامهة يف تنمية مهارات مجيع ا CHIALI ACADEMIE مهمة تتجسد
CHIALI تسعىلتوازي مع ذلك وCHIALI Académie مع بعة مؤسسةك CHIALI ا يف عام  ليتا مت إنشاؤ

مع شيايل  2017 وتتمثل مهمتها الرئيسية يف التخطيط  CHIALIلتتوىل مسؤولية التكوين جلميع املؤسسات التابعة 
دف ت ذا من خالل التعاون مع إدارة املوارد البشرية،  جراء دورات إين سياسة تنمية املهارات، من خالل بلتكوين، و

مع، اللوجستي ختتصوينية تك  Académie، اإلنتاج، الصيانة، املبيعات، املوارد البشرية إخل، كما تقدمكبنشاطات ا

CHIALI تكوينا فنيا لألفراد الداخليني والعمالء اخلارجيني،حيث تتكفل خبطط تكوينية لفروعها املختلفة، وجمهزة بكل
تقدمي اخلدمات ذات صلة مبيدان التكوين من أجل توفري أجود نوعية تكوينية تضمن تطوير  املوارد البشرية واملادية، كما

  CHIALI ACADEMIE.1ا لشركائه

 :ويشمل كل من: التكوين الفين -

 فراد العاملني التشغيليني الذين يريدون إتقان تنفيذ املنتجات،الفنيني واأل     - 

  .البناءاملديرين املسؤولني عن مراقبة ورصد مشاريع      - 

ا + التكوين الفين - م مهندسون متخصصون واملكونني يف اخلارج، حيث يتم التكوين يف ورشة فنية جمهزة جتهيزً املكونون 
الوسائل التعليمية لفهم توفري ، يرافق الدورات التعليمية )جزء عملي(والدراية ) اجلزء النظري(جيًدا،يغطي التكوين املعرفة 

يم الفنية،    .مشاركني يف كل مرة 6ال تتجاوز جمموعات املتكونني  نهأحيث املفا

م املعرفية إىلمؤسسة شي علي أيضا  تسعى ا ورفع قدرا  MDI) مؤسسة التعليم العايل قامتحيث  ،تعلم أفراد

Business School) لتعاون معHEC Montréal  ملؤسسة  التنفيذينيشهادة ماجستري إدارة األعمال للمدراء  نحمب
التكوين املقدم ملدراء املؤسسة الصناعية يف  جل حتسني أدائهم الصناعي واإلداري، حيث أنأن م CHIALI شي علي

                                                             
1https://www.groupe-chiali.com/ar/actualites#ACTU     2018 -03-14: ريخ االطالع: موقع مؤسسة شيايل  

https://www.groupe-chiali.com/ar/actualites#ACTU
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و األول من نوعه يف اجلزائر من قبل كلي من خالل تنظيم دورة ، لألعمال )(MDI MDI Business Schoolة الوالية 
  .تكوينية إدارية ملدة تسعة أشهر خارج اجلزائر العاصمة

ا من خالل توفري جو العمل املناسب، يف ظل السالمة ع CHIALIتعمل املؤسسة  كما لى احلفاظ على أفراد
م م وحتقيق رضا  .واألمن املهنيني، كما تعمل على حتفيز

  الفالحية )العتاد(اآلالتركب م CMAدراسة حالة مؤسسة . 9

 :CMAالتعريف مبؤسسة  1.9

ي  (CMA) 1املعدات الزراعية تصنيعمؤسسة ي عبارة عن وحدة  مؤسسة خمتصة يف الصناعات امليكانيكية، و و
ي مركب العتاد الفالحي بسيدي بلعباس: صناعية مسجل يبلغ  رأمسالب (EPESPA) مسامهة مؤسسة، و

تعترب مؤسسة ، عقود حمددة املدة ذات أفرادمنها ، منها دائم و فرد 775من تتكون ، وقوة عاملة 2.379.440.000
CMA ذا النوع من املعدات مبا يف ذلك احلصاداترائدة ا تطوير إىل دف ،واملتخصصة يف  إلضافة إىل قدرا  ،
اكما ،  تغطية السوق اجلزائريةو ، التجديد   .)ليبيا وأوكرانيا ،تونس ،املغرب(لكل من  تقوم بتصدير منتجا

ي ذات أمهيةCMAتعمل لنسبة لالقتصاد الوطين و لنسبة للزراعة  يف منطقة حساسة للغاية  ا  ال ميكن إنكار
ا حمصنة ضد املنافسة حتتكر  ، حيثاجلزائرية ذا ال يعين أ سوق إنتاج املعدات الزراعية على املستوى الوطين، ولكن 
يت من ، الشديدة   ،أجنبية أخرى ذات شهرة دولية مؤسساتواليت ميكن أن 

و حمور  إن دف إىل تطوير منتجات زراعية جديدة تفي مبتطلبات ، للمؤسسةالعامة  اإلسرتاتيجيةاالبتكار  واليت 
ستمرار ا، طورت، و السوق احمللية املتطورة  شراكة مع جمموعة  2009يف عام CMAكجزء من حتديث منتجا

كما ،AFAQ IIالقدمية  ، لتصنيع ماكينة حصادة جديدة أكثر كفاءة من احلاصدة  SAMPO-ROSENLOWفنلندية
ا الصناعية ، وحتديثوتقليل الفجوة التقنية والتكنولوجية طالع على التطورات التكنولوجيةاإل تعمل املؤسسة على   .منشآ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1Entreprise de Construction de MaterielsAgicoles. 
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 CMAالرتكيبة البشرية ملؤسسة . 2.9

  CMAمبؤسسة  توزيع أفراد املؤسسة حسب املركز الوظيفي): 17-3(جدول رقم

CMA Spa  CMA  SAMPO  SPA 

   %النسبة  العدد  الفئات   %النسبة  العدد  الفئات

  1,24  2  إطار مسري  0,90  7  ةسري امل اتطار اإل

  15,53  25  إطار  16,39  127  اتطار اإل

جمموع   17,29  134  جمموع اإلطارات
  اإلطارات

27  16,77  

  45, 7  12  عون حتكم  16,13  125  تحكمال ناعو أ

 58,38  94  عون تنفيذ 58, 66  516  تنفيذال ناعو أ

CTA 28 17,39 

موع موع  100  775  ا   100  161  ا

العتماد على معلومات من دائرة املوارد البشرية ملؤسسة  :املصدر   .CMAمن إعداد الباحثة 

 %17,29ـيقدر ب ، حيث تشكل نسبة اإلطارات ماCMAالرتكيبة البشرية ملؤسسة ) 17-3(م ميثل اجلدول رق

، أما فيما خيص أعوان التحكم والتنفيذ %16,39واإلطارات  %0,90قدرت ب قسمة بني اإلطارات املسرية واليت م
 CMAاجلدول الرتكيبة البشرية ملؤسسة  يوضحكما ،%58, 66و %16,13ــ ب على التوايل حيث قدرت نسبتهم

SAMPO SPAمنقسمة بني اإلطارات املسرية واليت تقدر  16,77%ب قدر ، حيث تشكل نسبة اإلطارات ما
 %7,45بـ على التوايل حيث قدرت نسبتهم، أما فيما خيص أعوان التحكم والتنفيذ %15,53واإلطارات  %1,24ب

  .17,39%قدرت ب ، أما نسبة العمالة املؤقتة مبؤسسة%58,38و

ملؤسس ماهلا البشري وتعمل  رأس أمهيةتدرك املؤسسة وخربات، حيث قدرات ومهارات  ذو أفراد CMAة يتوفر 
والتكوين، إنشاء والتحقق من التوظيف لى ع CMAمبؤسسة  ةإدارة املوارد البشريتسهر  وعليه ،على تنميته واحملافظة عليه

ا  التكوين املهين والتكوين الداخليو  ملؤسسة قسم للتوظيف و  كما،التكوينية موفقا الحتياجاألفراد تكوين اليتوفر 
ملؤسسةإيندرج ضمن  دف املؤسسة إىلدارة املوارد البشرية  مع اجلامعات يف إطار البحث العلمي  توقيع إتفاقيات ، كما 
الدعم تكوين    .أفراد

اذو مهارات وخربات إما برتقية  أفرادىل استقطاب إ CMAة تسعى مؤسس ا  الداخليني أو أفراد حتديد احتياجا
م، كما األفرادمن  دف من خالهلا لتكوين وتنمية  واستقطا ، رأس ماهلا البشريتعمل املؤسسة على اعتماد سياسات 

اتقوم املؤسسات بتكوين و  االت  أفراد م يف العديد من ا  تتعددت جماال وعليه،وفقا لكل قسم ومديريةوفقا الحتياجا
ال التقين، حيث يشمل التكوين كل و من تكوين يف التسيري التكوين   وأعوانالتنفيذ  وأعوان إطاراتفئات من اليف ا

ذا ماالتحكم،  تمام  و ابتكوين  املؤسسةيبني ا اتعتمد املؤسسة يف تكوين  كما،  أفراد داخلي  أمناطعلى ثالث  أفراد
 عون تنفيذي 82عون حتكم، و 45و إطار 111قامت املؤسسة بتكوين  وهلذا الصدد، مواقع إلكرتونية ىوخارجي وعل
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ذا ا 2017خالل سنة  و طارا دف املؤسسة إىل االحتفاظ  م إىل مؤسسات أخرى، حيث  من خالل  لتفادي مغادر
م لتحقيق تكيفهم يف بيئة عمل املؤسس مكافآتتقدمي  م ةوحتفيز   ،ورضا

  ؤسسة إنتاج عتاد احلصادم CMA-SAMPO Spaمؤسسة -

تصنيع وتوزيع وتصدير العتاد وقطع الغيار  مؤسسة، تعترب CMA-SAMPO Spaد احلصا عتادإنتاج  مؤسسة
ي SAMPO-ALGERIE Spaالزراعية سست مبوجب القانون اجلزائري برأمسال قدره  مؤسسة، و شبه عامة 
ي مملوكة دج  674 555 000 ا يف سيدي بلعباس، و ٪،  27زائرية بنسبة ج EPE PMAT SPAللمؤسسة ، مقر
ي  38بنسبة SAMPO ROSENLEW ٪ و35نسبة ب  EPE CMA SPAجزائرية اهلدف إن  1،يةشركة فنلندل٪ و

واالستماع  ،تسويق سنة، صيانة،/  1000القدرة اإلنتاجية (و التصنيع  SAMPO-ALGERIE SPAالرئيسي من
، تغطي كامل مؤسسةديها شبكة جتارية من خالل ل SAMPO-ALGERIE Spa ،دائما إىل الزبون وخدمة الزراعة

، األفراد تكوينرؤية إسرتاتيجية تعتمد على  املؤسسةمتتلك ، حيث 161و  القوى العاملةمتوسط و  األراضي الوطنية،
ا لتكوينإىل توفري الوسائل  املؤسسةوهلذا الغرض، تعمد  االت الفنية واملالية واإلدارية واللجوء إىل أفراد  استقطاب يف ا

  .، والعمل على تنميتها  واحملافظة عليهاتوظيف املهاراتو 

 

  الفالحيةتركيب املعدات صنع و ل FAMAGمؤسسة . 10

  FAMAGالتعريف مبؤسسة . 1.10

ي وتركيب املعدات الفالحية،  صناعة يف FAMAGة ختتص مؤسس  يف منطقة متواجدة خاصة مؤسسةو

مليون دينار جزائري  270يتجاوز  ال برأس مال إجتماعي 1996عام  سستسيدي بلعباس الصناعية  الصناعية لوالية
و  ملن مليار دينار1 5,يبلغ أالنو ا الرئيسي ووحدة إنتاجها  على  طقة الصناعية ملدينة سيدي بلعباسجزائري، يقع  مقر

ي توظف  ،مرت مربع مغطاة 15000منها  مرت مربع 40000مساحة  موزعني على  42عامل من بينهم  278و
  .واحملاريث واجلراراتوتتخصص يف تصنيع املقطورات  2،املؤسسةالرتاب الوطين ويشكلون شبكة  مبيعات 

لشراكة مع مؤسسة أملانية من خالل صنع وإعادة بيع قطع الغيار واحلصادات من  FAMAGبدأت  نشاطها 
نديةب Sonalikaاجلرار صناعة  إىل ، مثأملانيةبشراكة CLAASنوع  مت  2007و 2006ل العامني وخال ،شراكة 

الرشاشات و  Faucheusesت جانب صناعة اجلزازا إىلخط إنتاج مقطورات ذات صهاريج ومعدات احلراثة  إدخال
قامت املؤسسة بنسج شبكة توزيع  2008عام  يب واحملاريث، ويفواملثاق ،وغالفات وجامعات احملاصيلوالبخاخات 

  3.بعد البيع على كامل الرتاب الوطين ألجل تقريب املنتج من املستخدم وتوفري أفضل خدمة وخدمة ما

جلزائر إنتاجهااحملافظة على  إىلؤسسة  مل افد م FAMAGتعترب مؤسسة ، و للعتاد الفالحي  املؤسسات  من أ
ا، حيث نياملنتجة للجرارات والعتاد الفالحي اإلفريقية ومبا أن للهند  ،انيايتمصر وتونس ومور  تقوم بتصدير منتجا

ذا ، يف شراكة مع اهلنددخلت املؤسسة  ،اسرتاتيجيات مع مؤسسات عاملية  4.يضمن جودة ونوعية املنتوجات ماو

                                                             
1http://sampo-algerie.com/ ،2018 -03-14: ريخ االطالع :على املوقع االلكرتوين CMA موقع مؤسسة   

2http://www.famag.net/index.php/features/profil-famag 2018- 03- 19: ريخ االطالع:االلكرتوين على املوقع FAMAG موقع مؤسسة   
  .FAMAGبناءا على املعلومات املقدمة من مؤسسة 3

ئق املقدمة من مؤسسة4  .FAMAGبناءا على الو

http://sampo-algerie.com/
http://www.famag.net/index.php/features/profil-famag
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داف املؤسسة   دف لكي تصبح رائدة صناعة ،استدامة أعمال تصنيع املعدات الزراعية يف اجلزائرمن أ كما 
ملؤسسات حمل الدراسة نظم  لتحقيق مراكز قيادية على املستوى األفريقيو  العريب املعدات الفالحية يف املغرب تتوافر 

ذا راجع لطبيعة عملها قسامهامعلومات    .مصاحلها و

  FAMAGالرتكيبة البشرية ملؤسسة . 2.10

  FAMAGمبؤسسة  توزيع أفراد املؤسسة حسب املركز الوظيفي): 18 - 3(دول رقماجل

  %النسبة  العدد  الفئات

  1,66  1  ةسري امل اتطار اإل

  2,16  6  ةساميال اتطار اإل

  88,33  53  اتإطار 

  21,58  60  جمموع اإلطارات

  1,08  3  تحكمال ناعو أ

 77,34  215  تنفيذال ناعو أ

موع   100  278  ا

العتماد على معلومات من دائرة املوارد البشرية ملؤسسة :املصدر  .FAMAG من إعداد الباحثة 

يقدر  ، حيث تشكل نسبة اإلطارات ماFAMAGالرتكيبة البشرية ملؤسسة ) 18-3(ميثل اجلدول رقم
واإلطارات  %2,16ة السامي واإلطارات %1,66ـ ب قدرتمقسمة بني اإلطارات املسرية واليت  21,58%ب

  .%77,34: بنسبة قدرالتنفيذ ما  أعوانو  1,08%أما فيما خيص أعوان التحكم، %88,33

ا يف تكوين  ىلإ FAMAGمؤسسة تسعى  اأفراد مؤسسة أيضا على  تسعى، جماالت عديدة وفقا الحتياجا
ا وتنمية معارفهم  ا من خالل توفري جو العمل  تكوينهمو تعلم أفراد حيث تعمل املؤسسة على احلفاظ على أفراد

م م وحتقيق رضا   .املناسب، كما تعمل على حتفيز

قدرات معرفية ومهارية،   ذوعلى استقطاب أفراد املؤسسة  تعمل مهية املعرفة، حيث أ FAMAGتدرك مؤسسة 
ا وتسهيل عملية تبادل املعارف  كما تويل املؤسسة أمهية لتشارك معارف من خالل توفري االتصال وشبكات لربط أفراد

ستخدام  التكنولوجيات الالزمة لتسهيل أداء مهامهاكما وتدفقها،     .تعمل املؤسسة على خزن املعرفة 
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  الوصفية واإلحصاءاتمتغريات الدراسة، النماذج  :املبحث الثاين

 ، ومن اجل إستكمال احلصول على املعلومات،بعد االنتهاء من مجع معلومات عامة عن املؤسسات حمل الدراسة 

معامل التحليل العاملي التوكيدي و الصدق البنائي ملقياس الدراسة من خالل إىل  املبحث الثاين تطرق من خاللنوعليه 
كما سنحاول من خالله حتليل أراء أفراد العينة حول متغريات الدراسة، من خالل حتليل حماور   ثبات وصدق أداة الدراسة،

 .االستبيان واملقابلة

  الدراسةالصدق البنائي ملقاييس : األولاملطلب 

ري الصدق من كل خالل من الدراسة أداة صدق اختبار مت  أداة صدق ختبارإ من خالل الداخلي، صدقالو  الظا

ر من خالل الدراسة  رائهم األخذ مت األساتذة من ذوي االختصاص، حيث من جمموعة على االستبيان عرض ظا

م ذا واقرتاحا م، ضوء يف املناسبة التعديالت جراءإل و  وحتقيق فهما أكثر ليصبح النهائي ضبط االستبيان مت إذ توصيا

التأكد من الصدق الداخلي و التحليل العاملي التوكيدي ألبعاد متغريات الدراسة، االعتماد على  الدراسة، كما مت دافألا
  .ألداة الدراسة

ري والداخلي. أوال   الصدق الظا

ري للدراسة .1.1   الصدق الظا

ر ذويمت االعتماد على جمموعة من األساتذة    .)1امللحق رقم(التخصص ملعرفة مدى صدق الدراسة ظا

ثري غري متوقع ) Modirating variables(املتغريات الوسيطة  - على ) ثري شرطي(ي املتغريات اليت هلا 
ملتغري التابع  لث Contingent Effectعالقة املتغري املستقل  يؤدي إىل ) املتغري الوسيط(، إذ أن ظهور متغري 

ناك عالقة بني املتغري التابع واملتغري ، أي )بني املتغري املستقل واملتغري التابع(تعديل العالقة املتوقعة يف األصل  أن 
ثري املتغري الوسيط    .(Sekaran, 2004)املستقل أصبحت تعتمد على 

لن يتحقق إال بوجود  ، حيث أنهإن العالقة بني املتغري الوسيط تعتمد على العالقة بني املتغري املستقل واملتغري التابع
  .عالقة للمتغري املستقل على املتغري الوسيط ذاته، مث وجود عالقة للمتغري الوسيط مع املتغري التابع

 1.يعتمد املتغري التابع على املتغري املستقل:املتغري التابع -

و املتغري الذي يتم اختياره من ا Independent Variableاملتغري املستقل  - الباحث العلمي  قبلملتغري املستقل 
و  ،القائم على إعداد البحث ذا االختيار   .آخرثريه يف متغري  توضيحالسبب يف 

 

ت قدر ب : الصدق االستطالعي لالستبيان. نيا  10بعد االنتهاء من إعداد االستبيان وزع عدد من االستبيا

ت على  م على االستجابة لالستبيان واإلجابة على  10استبيا أفراد للتعرف على مدى فهمهم لعبارات االستبيان وقدر
الستبيان يف صورته  يم، وإعادة صياغة لبعض العبارات واملفردات، ليصح  عباراته، حيث مت شرح وتوضيح بعض املفا

كيد صالحيته إلجراء الدراسة   .النهائية و

  

 

                                                             
1Kaur SP ,SimerPreetKaur, Variables in research, IJRRMS, Vol3, Issue 4,  OCT - DEC 2013, P36. 
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  العاملي التوكيدي ألبعاد متغريات الدراسةالتحليل . لثا

الستعانة  جل التعرف على ثبات وصدق الدراسة احلاليةأمن  نستعني  كرونباخ، ألفاعامل االتساق الداخلي مبو
  Confirmatory Factor Analysis CFAلتحليلي العاملي التوكيدي أيضا

  بناء النموذج وحتديده: املرحلة األوىل

أحد األمثلة عن األشكال  أشكال النموذجو توضيحه برسوم ختطيطيه، و النموذج النظري أيفضل تدعيم 
 :ل التاليةاويوجد شبه اتفاق على استعمال األشك، التوضيحية

 

  
  كامن             متغري مقاسريمتغ

  

  ،احملدب ذو الرأسني على جمرد االرتباط أو التغاير بني متغريين مستقلني للسهمـ يرمز 

يرمز السهم املستقيم ذو الرأس أو االجتاه الواحد على العالقة بني متغريين اليت تكون يف الغالب إما عالقة سببية أو عالقة ـ 
  .وتسمى أحيا مبعامل املسار أو معامالت املسارات أو مسارات اختصارا، تنبؤية

  ،املتغري غري الكامنـ يرمز الشكل املستطيل أو املربع على املتغري املالحظ، أو املقاس أو 

  .ـ يرمز الشكل البيضاوي أو الدائري على املتغريات الكامنة

  

 اختبار جودة مطابقة النموذج عن طريق مؤشرات املطابقة: املرحلة الرابعة

لعل التصنيف األكثر استخداما وشيوعا التصنيف الذي يقسم مؤشرات املطابقة على اختالفها وتباينها إىل ثالث 
يأصناف أو    :جمموعات كربى و

موعة األوىل  Absolute Fit indicesمؤشرات املطابقة املطلقة  :ا

ا ال تقوم على مقارنة مطابقة النموذج املفرتض بنماذج أخرى مقيدة    مسيت مطلقة أل

موعة الثانية  Comparative FitIndices / incremental Fitمؤشرات املطابقة املقارنة أو التزايدية: ا

Indices  

ا النموذج املفرتض  مقارنة ) منوذج الباحث(املؤشرات اليت تقدر مقدار التحسن النسيب يف املطابقة اليت يتمتع 
ويتمثل النموذج القاعدي يف الغالب يف النموذج ذي املتغريات املستقلة، ويدعى  ،Baseline modelبنموذج قاعدي 

لنموذج املستقل  لذي يقوم على افرتاض أن تغايرات ا Null modelو منوذج العدم أ Independent Modelاختصارا 
ذه املتغريات تمع تساوي صفرا أو منعدمة وال تبقى إال قيم  تباين    .املتغريات املالحظة على مستوى ا
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موعة الثالثة و املؤشرات أ Parsimony Correction Indicesمؤشرات تصحيح االفتقار لالقتصاد : ا
  االقتصادية

ذه املؤشرات عن مؤشر مربع كاي ومؤشر جذر متوسط مربعات البواقي املعيارية  ا  )SRMR(ختتلف  وغري
رامرتات حرة للنموذج بدون جدوى، أي بدون أن  Penalty Functionنطوائها على دالة عقابية  عند حترير أو إضافة 

و الوضع الذي يس ،يرافق ذلك حتسن يف مطابقة النموذج املفرتض الفتقار لالقتصاد يف املتغريات أو البارامرتات و مى 
 .احلرة غري املقيدة اليت حتتاج إىل تقدير

  :يعدل النموذج لعدة أسباب منها

ـ أن بعض املسارات أو العالقات بني األخطاء أو بني العامل واملؤشرات املقاسة قد تزيد من قدرة النموذج على التفسري 
لتايل قدرة على املطابقة ا يف النموذج املعدلو   .، ولذلك تضاف يف ضوء مؤشرات التعديل ليتم تقدير

ت للعينة  ت املشتقة من ) مصفوفة التغاير والتباين بني املتغريات املقاسة(ـ بعض البواقي بني مصفوفة البيا ومصفوفة البيا
  .النموذج كبرية مما يدل على التباعد بني املصفوفتني يف بعض الربامرتات

بعض العالقات تكون غري دالة سواء تعلق ذلك بتباين خطأ املؤشرات املالحظة، أو التشبعات واليت قد تكون دالة لكن ـ 
 .منخفضة الشدة، وقد يعمل على حذفها أحيا

  KMO and Bartelett’sاختبار  -

و مقياس عام لكفاءة التعيني تدل داللته على أن KMO مايراولكني مقياس كيزر االرتباطات عموما ضمن ، و
على مدى كفاية عدد أفراد العينة وجيب أن تكون قيمته  و التعرف KMOإن اهلدف من اختبار  املستوى املطلوب،

ي شرط أساسي جيب حتقيقه،   (0,50)أكرب من و و   KMO-test=,881اختبارحيث أن حىت تكون العينة كافية و
ختبار دال، هو مؤشر للعالقة بني املتغريات إذ جيب أن يكون مستوى ف Sphericityدائرية ل Bartlettأما فيما يتعلق 

ذه العالقة دالة إحصائيا (0,05)الداللة هلذه العالقة أقل من    .وذلك حىت نستطيع التأكيد على أن 

  لتحليل العاملي  KMO اختبار مالئمة حجم العينة): 19- 3(اجلدول رقم 

  احلكم  املعيار  القيمة  
 رتليتاختبار 

Bartlett  
  دال 05, 0أدىن من   000,

KMO – test ,881  دال  05, 0ى من  أعل  

 .Spss v 21نتائج االستبيانخمرجات  على بناءا الباحثة إعدادمن : املصدر

ي 881,ـ بKMOقيمة قياس اختبار مالئمة حجم العينة حيث قدرت ) 19-3(رقم  يتضح من خالل اجلدول و
ذا (0,50)أكرب من  دة االعتمادية للعوامل اليت حنصل عليها من التحليل العاملي، وكذلك حنكم ، و يدل على ز

ي أقل من  ، (0,000)للدائرية تساوي  Bartlettبكفاية حجم العينة، كما جند أن قيمة مستوى الداللة  (0,05)و

ذا ما يؤكد على وجود عالقة دالة    .، وبذلك ميكن إجراء التحليل العامليإحصائياو
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  املعرفة إدارة بعد املتغري املستقل قياس منوذج.أوال

األول للمتغري املستقل إدارة املعرفة، سنقوم بتناول مناذج قياس أبعاد  للبعد العاملي التحليل نتائج جل توضيحأمن  
ذا للحصول على منوذج حيوي العبارات الدالة فقط   ذا بعد حذف العبارات غري الدالة مباشرة، و املتغري املستقل و

  : كمايلي

 (KM1) عمليات إدارة املعرفة منوذج قياس البعد األول للمتغري املستقل .1

  :مايليك  (KM1)ـونرمز له ب املعرفة إدارة عملياتللمتغري املستقل  األولبعدلل العاملي التحليل نتائج توضيح ميكن

 منوذج قياس بعد عمليات إدارة املعرفة): 2-3(الشكل رقم 

 

  
مج : املصدر العتماد على بر  .AMOS v 21من إعداد الباحثة 

) 1(كل فقرة من الفقرات املعرب عنها من ب (KM1)درجة تشبع بعد عمليات إدارة املعرفة ) 2-3( يبني الشكل رقم

عمليات إدارة سهم  املتجهة من املتغري الكامن على كل سهم من األتعرب كل قيمة من القيم املوجودة ، حيث )12( إىل
ألوزان االحندارية املعيارية، كما تعرف الفقراتشبع  املعرفة إىل كل  فقرة  من الفقرات على درجة ت ي متثل ما يسمى  ، و

 .قارنة بني الفقرات من حيث درجة تشبعهااملجل أا معامالت الصدق أو التشبع، حيث يتم االعتماد عليها من 

 أصبح جل احلصول على نتائج مطابقة جيدة للنموذج،أومن  ،)2-3(من خالل النتائج املوضحة يف الشكل رقم 

جراء تعديالت على بعد  15كانت  عبارة بعد ما 12عمليات إدارة املعرفة بعد حيوي منوذج قياس  عبارة، حيث قمنا 
ذات معامالت تقدير ضعيفة ومت االحتفاظ مبعامالت تقدير  مت حذف العبارات غري الدالة عمليات إدارة املعرفة، حيث

، وعليه فإن عبارات متثل وتقيس البعد املتغري عبارة دالة 12ن ليصبح النموذج يتكون م،  0,50املقاييس اليت تفوق
ي ذا ماعبارة 12الكامن و رة يف الشكل رقم ، و ، وعليه نلخص تقديرات )2-3( تؤكده قيم معامالت التشبع الظا

  .املوايل )20-3(النموذج لبعد عمليات إدارة املعرفة يف اجلدول رقم 
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املعرف إدارةعمليات  بعدتقديرات منوذج ): 20- 3(اجلدول رقم   

   Estimate C.R. P 

Q1 <--- km1 1,00   

Q2 <--- km1 ,609 4,280 *** 

Q3 <--- km1 ,708 3,730 *** 

Q4 <--- km1 ,813 4,911 *** 

Q5 <--- km1 ,730 4,181 *** 

Q6 <--- km1 ,752 3,991 *** 

Q7 <--- km1 ,814 5,470 *** 

Q8 <--- km1 ,733 4,215 *** 

Q9 <--- km1 ,630 4,079 *** 

Q10 <--- km1 1,41 8,044 *** 

Q11 <--- km1 1,00 8,068 *** 

Q12 <--- km1 ,690 4,189 *** 

 .AMOS v21من إعداد الباحثة بناء على خمرجات : املصدر

العبارات   أننالحظ  املعرفة لبعد عمليات إدارةتقديرات النموذج  والذي يبني):20-3( من خالل اجلدول رقم
، نلخصها يف عمليات إدارة املعرفة لبعد مؤشرات جودة املطابقة النموذج )21-3(يبني اجلدول رقم  حيثكلها دالة، 
  :يتاجلدول اآل

  )بعد عمليات إدارة املعرفة(املعرفة  إدارةمؤشرات جودة مطابقة النموذج ملتغري  :)21 - 3(اجلدول رقم 

  GFI  AGFI  RMSEA  NFI  IFI  TLI  CFI  املؤشرات

  0,951  0,931  0,901  0,891 0,067  0,844 0,916  القيم

شروط 
  القبول

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,90(  

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,80(  

-بني 
و  0,05
0,08 

اكرب من 
0 ,90 

اكرب من 
0,90 

اكرب من 
0,90  

اكرب من 
0,90  

 .AMOS v 21الباحثة بناء على خمرجات  إعدادمن : املصدر

، حيث تبني جودة حالة لبعد عمليات إدارة املعرفة مؤشرات جودة مطابقة النموذج )21-3(رقم اجلدول  يوضح
  .املعرفة عمليات إدارةمجيع املؤشرات ذات قيم جيدة، وعليه فإن عبارات متثل وتقيس بعد  أناملالئمة، حيث 

 (KM2)للمتغري املستقل تكنولوجية املعرفة  منوذج قياس البعد الثاين .2

 :مايليك (km2)املعرفة ونرمز له ب للمتغري املستقل بعد تكنولوجية  الثاين للبعد العاملي التحليل نتائج توضيح ميكن

 تكنولوجية املعرفة منوذج قياس بعد): 3-3(الشكل رقم 

 

  
مج : املصدر العتماد على بر  .AMOS v 21من إعداد الباحثة 



 - دراسة حالة لعدد من المؤسسات الجزائرية - أهمية إدارة المعرفة في تنمية رأس المال البشري   الفصل الثالث                                 

 

 

247 

) 13(كل فقرة من الفقرات املعرب عنها من ب (KM2)درجة تشبع بعد تكنولوجية املعرفة ) 3- 3( يبني الشكل رقم

حيث تعرب كل قيمة من القيم املوجودة على كل سهم من األسهم  املتجهة من املتغري الكامن عمليات إدارة  ،)16( إىل
ألوزان االحندارية املعيارية، كما تعرف الفقراتاملعرفة إىل كل  فقرة من الفقرات على درجة تشبع  ي متثل ما يسمى  ، و

بني الفقرات من حيث درجة تشبعها، وعليه  قارنةاملجل أا معامالت الصدق أو التشبع، حيث يتم االعتماد عليها من 
  .املوايل )22-3(نلخص تقديرات النموذج املعدل لبعد تكنولوجية املعرفة يف اجلدول رقم 

املعرفة تكنولوجيةتقديرات النموذج املعدل لبعد ): 22- 3(اجلدول رقم     

   Estimate  P 

Q13 <--- km2 1,000   

Q14 <--- km2 ,550 3,981 *** 

Q15 <--- km2 ,511 4,044 *** 

Q16 <--- km2 ,664  *** 

مج : املصدر   .AMOS v 21من إعداد الباحثة بناء على بر

للنموذج، أصبح ومن اجل احلصول على نتائج مطابقة جيدة  ،)3-3(املوضحة يف الشكل رقم من خالل النتائج 
جراء تعديالت راتعبا 8بعد ما كانت  اتعبار  4إدارة املعرفة  تكنولوجية املعرفةبعد حيوي منوذج قياس  ، حيث قمنا 

املعرفة، حيث مت حذف العبارات غري الدالة ذات معامالت تقدير ضعيفة ومت االحتفاظ مبعامالت  تكنولوجيةعلى بعد 
عبارات متثل وتقيس البعد الدالة، وعليه فإن  اتعبار  4، ليصبح النموذج يتكون من  0,50تقدير املقاييس اليت تفوق

ي  ذا ما تؤكده قيم معامالت التشبع الظعبارات4املتغري الكامن و رة يف الشكل رقم، و وعليه فإن مؤشرات  ،)3-3( ا
  :األيت )23 -3(رقم جودة املطابقة النموذج بعد التعديل، نلخصها يف اجلدول 

  تكنولوجية املعرفة مؤشرات جودة مطابقة النموذج لبعد: )23 - 3(اجلدول رقم 

  GFI  AGFI  RMSEA  NFI  IFI  TLI  CFI  املؤشرات

  0,833  0,804  0,842  0,882  0,167  0,811  0,893  القيم

شروط 
  القبول

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,90(  

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,80(  

 0,05بني 
 0,08و

كرب من أ
0,90 

كرب من أ
0,90 

كرب من أ
0,90  

كرب من أ
0,90  

  .AMOS v 21الباحثة بناء على خمرجات  إعدادمن : املصدر

تبني جودة حالة املالئمة، لبعد تكنولوجية املعرفة  مؤشرات جودة مطابقة النموذج أن) 23-3(اجلدول  يوضح
  .تكنولوجية املعرفة بعد، وعليه فإن عبارات متثل وتقيس مقبولةمجيع املؤشرات ذات قيم  أنحيث 
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 (KM3) فريق املعرفةللمتغري املستقل  الثالثمنوذج قياس البعد  .3

  :ذلك كما يليو  (KM3)ونرمز له ب  فريق املعرفةللمتغري املستقل  الثالث للبعد العاملي التحليل نتائج توضيح ميكن

  فريق املعرفة دمنوذج قياس بع): 4-3(الشكل رقم 

  
مج : املصدر العتماد على بر  AMOS v 21من إعداد الباحثة 

إىل  )17(بكل فقرة من الفقرات املعرب عنها من  (KM3)فريق املعرفة  درجة تشبع بعد) 4-3(يبني الشكل رقم
إىل كل   فريق املعرفة حيث تعرب كل قيمة من القيم املوجودة على كل سهم من األسهم املتجهة من املتغري الكامن ،)23(

ا معامالت لفقراتفقرة من الفقرات على درجة تشبع ا ألوزان االحندارية املعيارية، كما تعرف  ي متثل ما يسمى  ، و
 .االعتماد عليها من اجل مقارنة بني الفقرات من حيث درجة تشبعهاالصدق أو التشبع، حيث يتم 

ة للنموذج، أصبح حيوي جل احلصول على نتائج مطابقة جيدأومن  ،)4-3(النتائج املوضحة يف الشكل رقم  من خالل
ن كل معامالت أل رفة،تعديالت على بعد تنمية املع جراءعبارات حيث انه مل نقم  3بعد تنمية املعرفة على  منوذج قياس

عبارات دالة، وعليه فإن عبارات متثل وتقيس البعد املتغري  3، ليصبح النموذج يتكون من  0,50تقدير جيدة واليت تفوق
ي رة يف الشكل رق 3الكامن و ذا ما تؤكده قيم معامالت التشبع الظا ، وعليه نلخص تقديرات )4-3(م عبارات، و

 .املوايل )24-3(يف اجلدول رقم النموذج املعدل لبعد فريق املعرفة 

 تقديرات النموذج املعدل لبعد فريق املعرفة): 24 - 3(اجلدول رقم 

   Estimate C.R. P 
Q17 <--- KM3 ,479   
Q18 <--- KM3 ,819 6,992 *** 
Q19 <--- KM3 ,987 7,451 *** 
Q20 <--- KM3 ,985 7,448 *** 
Q21 <--- KM3 ,620 6,158 *** 
Q22 <--- KM3 ,826 7,013 *** 
Q23 <--- KM3 ,534 5,511 *** 

مج : املصدر   .AMOS v 21من إعداد الباحثة بناء على بر

، وعليه فإن مؤشرات جودة عبارات 4ف ذ، وبعد التعديل حيث قمنا حبعبارات 7على فريق املعرفة  حيوي بعد
 :يتاأل )25 -3(رقم  املطابقة النموذج بعد التعديل، نلخصها يف اجلدول
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  فريق املعرفةمؤشرات جودة مطابقة النموذج لبعد :)25 - 3(اجلدول رقم 

  GFI  AGFI  RMSEA  NFI  IFI  TLI  CFI  املؤشرات

  892,  838,  892,  892,  038,  814,  897,  القيم

شروط 
  القبول

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,90(  

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,80(  

 0,05-بني 
 0,08و 

كرب أ
من 

0 ,90 

كرب أ
من 
0,90 

كرب أ
من 
0,90  

كرب أ
من 
0,90  

 .AMOS v 21الباحثة بناء على خمرجات  إعدادمن  :املصدر

جودة حالة املالئمة، حيث تبني لبعد فريق املعرفة،  جودة مطابقة النموذجن مؤشرات أ )25-3(رقم اجلدول  يوضح
  .فريق املعرفة البعد املتغري، وعليه فإن عبارات متثل وتقيس مقبولةمجيع املؤشرات ذات قيم  أن

  بعد املتغري التابع رأس املال البشري قياسمنوذج . نيا

األول للمتغري التابع رأس املال البشري، سنقوم بتناول مناذج قياس أبعاد  للبعد العاملي التحليل نتائج من اجل توضيح
ذا للحصول على منوذج حي ،املتغري التابع ذا بعد حذف العبارات غري الدالة  مباشرة، و وي العبارات الدالة فقط  و

  :كمايلي

 (Know)منوذج قياس البعد األول للمتغري التابع  .1

  :كما يلي(KNOW)ونرمز له ب  تنمية املعارف التابعاألول للمتغري  للبعد العاملي التحليل نتائج توضيح ميكن

  تنمية املعارف منوذج قياس بعد): 5-3(الشكل رقم 

  
مج : املصدر العتماد على بر  .AMOS v 21من إعداد الباحثة 

 

 إىل) 24(كل فقرة من الفقرات املعرب عنها من ب (Know)درجة تشبع بعد تنمية املعارف ) 5-3( يبني الشكل رقم

إىل   تنمية املعارف املتجهة من املتغري الكامنسهم  على كل سهم من األ من القيم املوجودةحيث تعرب كل قيمة  ،)26(
ا الفقراتعلى درجة تشبع   كل فقرة من الفقرات ألوزان االحندارية املعيارية، كما تعرف  ي متثل ما يسمى  ، و

 .جل مقارنة بني الفقرات من حيث درجة تشبعهاأمعامالت الصدق أو التشبع، حيث يتم االعتماد عليها من 

جل احلصول على نتائج مطابقة جيدة للنموذج، أصبح أومن  ،)5-3(النتائج املوضحة يف الشكل رقم  من خالل
ن كل تعديالت على بعد تنمية املعرفة، أل جراءمل نقم  أنه عبارات حيث 3بعد تنمية املعرفة على قياس  حيوي منوذج
عبارات متثل وتقيس العبارات دالة، وعليه فإن  3، ليصبح النموذج يتكون من  0,50تقدير جيدة واليت تفوقالمعامالت 

ي رة يف الشكل رق 3البعد املتغري الكامن و ذا ما تؤكده قيم معامالت التشبع الظا ، وعليه نلخص )5-3(م عبارات، و
 .املوايل )26-3(تقديرات النموذج لبعد تنمية املعارف يف اجلدول رقم 
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  ارفبعد تنمية املع منوذج تقديرات):26- 3(اجلدول رقم 

 

  

  

مج : املصدر   .AMOS v 21من إعداد الباحثة بناء على بر

النموذج، نلخصها يف اجلدول وعليه فإن مؤشرات جودة املطابقة  ،عبارات 3 تنمية املعرفة على وي بعدتحي أصبح
  :األيت )27-3(رقم 

  تنمية املعرفةمؤشرات جودة مطابقة النموذج لبعد : )27- 3(اجلدول رقم 

  GFI  AGFI  RMSEA  NFI  IFI  TLI  CFI  املؤشرات

  1,000  1,000  1,000  1,000  039,  1,000  1,000  القيم

شروط 
  القبول

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,90(  

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,80(  

 0,05-بني 
 0,08و 

اكرب من 
0 ,90 

اكرب من 
0,90 

اكرب من 
0,90  

اكرب من 
0,90  

  AMOS v 21الباحثة بناء على خمرجات  إعدادمن : املصدر

تبني جودة حالة املالئمة،  لبعد تنمية املعرفة أن مؤشرات جودة مطابقة النموذج )27- 3(رقم اجلدول  يوضح
واملتمثل يف تنمية  لللمتغري املستق األولعبارات متثل وتقيس البعد المجيع املؤشرات ذات قيم جيدة، وعليه فإن  أنحيث 
  .املعارف

 (Skills)منوذج قياس البعد الثاين للمتغري التابع تنمية املهارات  .2

  :كما يلي(Skills)تنمية املهارات ونرمز له ب الثاين للمتغري التابع  للبعد العاملي التحليل نتائج توضيح ميكن

  تنمية املهارات منوذج قياس بعد): 6-3(الشكل رقم 

  
مج  إعدادمن  :املصدر   .AMOS v 21الباحثة بناء على بر

 إىل) 27(عنها من كل فقرة من الفقرات املعرب ب (Skills)درجة تشبع بعد تنمية املهارات ) 6-3(م يبني الشكل رق

إىل   تنمية املهاراتسهم املتجهة من املتغري الكامن على كل سهم من األ تعرب كل قيمة من القيم املوجودة حيث ،)29(
ا تشبع الفقراتكل  فقرة  من الفقرات  على درجة  ألوزان االحندارية املعيارية، كما تعرف  ي متثل ما يسمى  ، و

  .قارنة بني الفقرات من حيث درجة تشبعهااملجل أمعامالت الصدق أو التشبع، حيث يتم االعتماد عليها من 

   Estimate C.R. P 

Q24 <--- Know ,606   

Q25 <--- Know ,604 5,369 *** 

Q26 <--- Know ,723 5,140 *** 
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ومن اجل احلصول على نتائج مطابقة جيدة للنموذج، أصبح  ،)6-3(من خالل النتائج املوضحة يف الشكل رقم 
جراء تعديالت على بعد تنمية  4عبارات بعد ما كانت  3حيوي منوذج قياس  بعد تنمية املهارات عبارات، حيث قمنا 

س اليت املهارات، حيث مت حذف العبارات غري الدالة ذات معامالت تقدير ضعيفة ومت االحتفاظ مبعامالت تقدير املقايي
ي  3، ليصبح النموذج يتكون من  0,50تفوق   3عبارات دالة، وعليه فإن عبارات متثل وتقيس البعد املتغري الكامن و

رة يف الشكل رقم ذا ما تؤكده قيم معامالت التشبع الظا ، وعليه نلخص تقديرات النموذج املعدل )6 -3( عبارات، و
  املوايل، )28-3(لبعد تنمية املهارات يف اجلدول رقم 

تقديرات النموذج املعدل لبعد تنمية املهارات): 28- 3(اجلدول رقم   

   Estimate C.R. P 

Q27 <--- Skills ,611   

Q28 <--- Skills ,577 5,130 *** 

Q29 <--- Skills ,712 4,900 *** 

مج  :املصدر   .AMOS v 21من إعداد الباحثة بناء على بر

فإن مؤشرات  ومنه ،عبارات 3هارات على املتنمية  وي بعدتحيأصبح ، وعليه ةعبارة واحد مت حذفبعد التعديل 
  :األيت )29 - 3(رقم  جودة املطابقة النموذج بعد التعديل نلخصها يف اجلدول

  تنمية املهاراتمؤشرات جودة مطابقة النموذج لبعد : )29 - 3(اجلدول رقم 

  GFI  AGFI  RMSEA  NFI  IFI  TLI  CFI  املؤشرات

  1,000  1,000  1,000  1,000  037,  1,000  1,000  القيم

شروط 
  القبول

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,90(  

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,80(  

 0,05-بني 
 0,08و 

اكرب من 
0 ,90 

اكرب من 
0,90 

اكرب من 
0,90  

اكرب من 
0,90  

 AMOS v 21الباحثة بناء على خمرجات  إعدادمن : املصدر

تبني جودة حالة املالئمة، حيث  لبعد تنمية املهارات أن مؤشرات جودة مطابقة النموذج )31-3(رقم اجلدول  يوضح
  .الثاين للمتغري املستقل واملتمثل يف تنمية املهارات مجيع املؤشرات ذات قيم جيدة، وعليه فإن عبارات متثل وتقيس البعد أن

 (EXP)منوذج قياس البعد الثالث للمتغري التابع تثمني اخلربة  .3

  :فيمايلي (Exp) ـونرمز له ب تثمني اخلربةالثالث للمتغري التابع  للبعد العاملي التحليل نتائج توضيح ميكن
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  تثمني اخلربة منوذج قياس بعد): 7-3(الشكل رقم 

  
مج : املصدر   .AMOS v 21من إعداد الباحثة بناء على بر

 إىل) 30(بكل فقرة من الفقرات املعرب عنها من  (EXP)ة تثمني اخلرب  درجة تشبع بعد) 7-3( يبني الشكل رقم

إىل كل   تثمني اخلربة ، حيث تعرب كل قيمة من القيم املوجودة على كل سهم من األسهم  املتجهة من املتغري الكامن)32(
ا معامالت  ،الفقراتفقرة  من الفقرات على درجة تشبع   ألوزان االحندارية املعيارية، كما تعرف  ي متثل ما يسمى  و

 .قارنة بني الفقرات من حيث درجة تشبعهااملجل أالصدق أو التشبع، حيث يتم االعتماد عليها من 

جل احلصول على نتائج مطابقة جيدة للنموذج، أومن  ،)7-3(من خالل  النتائج املوضحة يف الشكل رقم 
جراء تعديالت على  4عبارات بعد ما كانت  3تثمني اخلربة على  أصبح حيوي منوذج قياس  بعد  عبارات، حيث قمنا 

حذف العبارات غري الدالة ذات معامالت تقدير ضعيفة ومت االحتفاظ مبعامالت تقدير  من خالل، تثمني اخلربةبعد 
عبارات متثل وتقيس البعد العبارات دالة، وعليه فإن  3، ليصبح النموذج يتكون من  0,50يس اليت تفوق بعض املقاي

ي  رة يف الشكل رق3املتغري الكامن و ذا ما تؤكده قيم معامالت التشبع الظا ، وعليه نلخص )7-3(م عبارات، و
  .األيت)30-3(تقديرات النموذج املعدل لبعد تثمني اخلرية يف اجلدول رقم 

تقديرات النموذج املعدل لبعد تثمني اخلربة): 30- 3(اجلدول رقم   

   Estimate C.R. P 

Q30 <--- EXP ,740   

Q31 <--- EXP ,690 7,017 *** 

Q32 <--- EXP ,700 7,034 *** 

مج : املصدر   .AMOS v 21من إعداد الباحثة بناء على بر

، وعليه فإن مؤشرات جودة عبارة واحدة مت حذفوبعد التعديل حيث  ،عبارات3على اخلربة تثمني  وي بعدتحي
  :األيت )31 -3(رقم املطابقة النموذج بعد التعديل، نلخصها يف اجلدول 

  تثمني اخلربةمؤشرات جودة مطابقة النموذج لبعد : )31 - 3(اجلدول رقم 

  GFI  AGFI  RMSEA  NFI  IFI  TLI  CFI  املؤشرات

  1,000  1,000  1,000  1,000  0483,  1,000  1,000  القيم

شروط 
  القبول

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,90(  

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,80(  

 0,05-بني 
 0,08و 

كرب من أ
0 ,90 

كرب من أ
0,90 

كرب من أ
0,90  

كرب من ا 
0,90  

  .AMOS v 21الباحثة بناء على خمرجات  إعدادمن : املصدر
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جودة حالة املالئمة، حيث تبني  تثمني اخلربة لبعد أن مؤشرات جودة مطابقة النموذج )31-3(رقم اجلدول  يوضح
واملتمثل يف تثمني  لالثالث للمتغري املستقمجيع املؤشرات ذات قيم جيدة، وعليه فإن عبارات متثل وتقيس البعد  أن يتبني
  .اخلربة

ي مقبولة، حيث أن قيم املؤشرات حتمل قيم جيدة  أن ظنالح )  ختبار التوزيع الطبيعيإ ( R .Cملطابقة النموذج و

ي أكرب من  اذ ما 1,96للنموذج و يف النموذج قادرة على قياس البعد، حيث أن ) املؤشرات(يشري إىل أن الفقرات  و
مج تشبع الفقرات مقبولة،  أوقيم معامالت الصدق  لرب ىل احملكات جيدة لقبول إ AMOSتشري التقديرات املعطاة 

  .النموذج

  بعد املتغري التابع رأس املال البشري قياس منوذج. لثا

األول للمتغري الوسيط أساليب تنمية رأس املال البشري، سنقوم بتناول  للبعد العاملي التحليل نتائج جل توضيحأ من
ذا للحصول على منوذج حيوي العبارات  ذا بعد حذف العبارات غري الدالة مباشرة، و مناذج قياس أبعاد املتغري الوسيط و

  : كمايلي  وذلك الدالة فقط

 (ATT) البشريإستقطاب رأس املال  منوذج قياس البعد األول للمتغري الوسيط .1

 ،(ATT)رأس املال البشري ونرمز له ب  إستقطاباألول للمتغري الوسيط  للبعد العاملي التحليل تائجن توضيح ميكن
  :فيمايلي املال البشري رأساستقطاب  لبعد العاملي التحليل نتائج توضيح وميكن

  استقطاب رأس املال البشريمنوذج قياس بعد ): 8-3(الشكل رقم 

  
مج : املصدر  .AMOS v 21من إعداد الباحثة بناء على بر

كل فقرة من الفقرات املعرب عنها ب (ATT)إستقطاب رأس املال البشري  درجة تشبع بعد) 8-3(م يبني الشكل رق
سهم  املتجهة من املتغري الكامن حيث تعرب كل قيمة من القيم املوجودة على كل سهم من األ ،)35( إىل) 33(من 

ألوزان  الفقراتإىل كل  فقرة  من الفقرات على درجة  املال البشري إستقطاب رأس ي متثل ما يسمى  هلذه الفقرة، و
ا معامالت الصدق أو التشبع، حيث يتم االعتماد عليها من  قارنة بني الفقرات املجل أاالحندارية املعيارية، كما تعرف 

  .من حيث درجة تشبعها

للنموذج، جل احلصول على نتائج مطابقة جيدة أومن  ،)8-3(الشكل رقم من خالل  النتائج املوضحة يف 
جراء  5عبارات بعد ما كانت  3إستقطاب رأس املال البشري على  أصبح حيوي منوذج قياس بعد عبارات، حيث قمنا 

ضعيفة ومت ، حيث مت حذف العبارات غري الدالة ذات معامالت تقدير إستقطاب رأس املال البشريتعديالت على بعد 
عبارات دالة، وعليه فإن  3، ليصبح النموذج يتكون من  0,50االحتفاظ مبعامالت تقدير بعض املقاييس اليت تفوق
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ي ال رة يف الشكل   3عبارات متثل وتقيس البعد املتغري الكامن و ذا ما تؤكده قيم معامالت التشبع الظا عبارات، و
  ).32-3(املعدل إستقطاب رأس املال البشري يف اجلدول رقم ، وعليه نلخص تقديرات النموذج )8-3(رقم

إستقطاب رأس املال البشريتقديرات النموذج املعدل لبعد ): 32- 3(اجلدول رقم   

   Estimate C.R. P 

Q33 <--- ATT ,522   

Q34 <--- ATT ,693 3,862 *** 

Q35 <--- ATT ,668 3,952 *** 

  .AMOS v 21من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  :املصدر 

، وعليه فإن عبارتنيف قمنا حبذ حيث، عبارات3على  إستقطاب رأس املال البشري حيوي بعدأصبح عد التعديل ب
  :وايلامل) 33 -3(رقم  د التعديل، نلخصها يف اجلدولمؤشرات جودة املطابقة النموذج بع

  املال البشري رأسمؤشرات جودة مطابقة النموذج لبعد استقطاب : )33 - 3(اجلدول رقم 

  GFI  AGFI  RMSEA  NFI  IFI  TLI  CFI  املؤشرات

  1,000  1,000  1,000  1,000  0339,  1,000  1,000  القيم

شروط 
  القبول

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,90(  

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,80(  

-بني 
و  0,05
0,08 

كرب من أ
0 ,90 

كرب من أ
0,90 

كرب من أ
0,90  

كرب من أ
0,90  

 AMOS v 21الباحثة بناء على خمرجات  إعدادمن :  املصدر

تبني جودة حالة  لبعد استقطاب رأس املال البشري مؤشرات جودة مطابقة النموذج أن )33-3(اجلدول  يوضح
األول للمتغري الوسيط عبارات متثل وتقيس البعد المجيع املؤشرات ذات قيم جيدة، وعليه فإن  أن حبيث أكداملالئمة، 

  .واملتمثل يف إستقطاب رأس املال البشري

 (TRANI)  ي تكوين رأس املال البشر  منوذج قياس البعد الثاين للمتغري الوسيط .2

 وميكن ،(TRANI)ـرأس املال البشري ونرمز له ب تكوينالوسيط  للبعد الثاين للمتغري العاملي التحليل نتائج توضيح ميكن

  :رأس املال البشري فيمايلي تكوين لبعد العاملي التحليل نتائج توضيح

  املال البشري رأستكوين منوذج قياس بعد ): 9-3(الشكل رقم 

  
مج  :املصدر   AMOS v 21من إعداد الباحثة بناء على بر

 

فقرة من الفقرات املعرب عنها كل ب (TRANI)تكوين رأس املال البشري  درجة تشبع بعد) 9-3(م يبني الشكل رق
الكامن سهم  املتجهة من املتغري حيث تعرب كل قيمة من القيم املوجودة على كل سهم من األ ،)39( إىل) 36(من 



 - دراسة حالة لعدد من المؤسسات الجزائرية - أهمية إدارة المعرفة في تنمية رأس المال البشري   الفصل الثالث                                 

 

 

255 

ألوزان االحندارية الفقراتإىل كل  فقرة  من الفقرات على درجة تشبع   تكوين رأس املال البشري ي متثل ما يسمى  ، و
ا معامالت الصدق أو التشبع، حيث يتم االعتماد عليها من اجل مقارنة بني الفقرات من حيث املعيارية، كما تعر  ف 

  .درجة تشبعها

ومن اجل احلصول على نتائج مطابقة جيدة للنموذج، أصبح  ،)9-3(خالل  النتائج املوضحة يف الشكل رقم  من
جراء تعديالت ع 5عبارات بعدما كانت  4رأس املال البشري على  تكوينحيوي منوذج قياس بعد  بارات، حيث قمنا 

على بعد تكوين رأس املال البشري، حيث مت حذف العبارات غري الدالة ذات معامالت تقدير ضعيفة ومت االحتفاظ 
عبارات متثل ال، وعليه فإن عبارات دالة 3، ليصبح النموذج يتكون من  0,50مبعامالت تقدير بعض املقاييس اليت تفوق

ي  رة يف الشكل رقم 3وتقيس البعد املتغري الكامن و ذا ما تؤكده قيم معامالت التشبع الظا  وعليه ،)9-3( عبارات، و

  .املوايل )34-3(يف اجلدول رقم لبعد تكوين رأس املال البشري  املعدل النموذجتقديرات  نلخص

رأس املال البشري تكوينتقديرات النموذج املعدل لبعد ): 34- 3(اجلدول رقم   

   Estimate C.R. P 

Q36 <--- TRANI 1,001   

Q37 <--- TRANI ,963 27,723 *** 

Q38 <--- TRANI ,516 5,400 *** 

Q39 <--- TRANI ,570 7,224 *** 

  .AMOS v 21من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  :املصدر

، وعليه فإن ةعبارة واحدف ذحيث قمنا حب عبارات، 4على  املال البشري رأستكوين بعد  أصبح حيويبعد التعديل 
 :األيت )35-3(رقم  ، نلخصها يف اجلدولدة املطابقة النموذج بعد التعديلمؤشرات جو 

  املال البشري رأس تكوينمؤشرات جودة مطابقة النموذج لبعد : )35- 3(اجلدول رقم 

  GFI  AGFI  RMSEA  NFI  IFI  TLI  CFI  املؤشرات

  969,  906,  969,  966,  045,  756,  951,  القيم

شروط 
  القبول

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,90(  

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,80(  

-بني 
و  0,05
0,08 

كرب أ
من 

0 ,90 

كرب أ
من 
0,90 

كرب أ
من 
0,90  

كرب أ
من 
0,90  

  .AMOS v 21الباحثة بناء على خمرجات  إعدادمن  :املصدر

تبني جودة حالة  لبعد تكوين رأس املال البشري مؤشرات جودة مطابقة النموذجن أ )35-3(رقم اجلدول  يوضح
 .عبارات متثل وتقيس البعد تكوين رأس املال البشريال مجيع املؤشرات ذات قيم جيدة، وعليه فإن أنيث حباملالئمة، 

 (LEAR) البشريتعلم رأس املال  منوذج قياس البعد الثالث للمتغري الوسيط .1

 ،(LEAR)تعلم رأس املال البشري ونرمز له ب للبعد الثالث للمتغري الوسيط  العاملي التحليل نتائج توضيح ميكن

 :تعلم رأس املال البشري فيمايلي لبعد العاملي التحليل نتائج توضيح وميكن
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  املال البشري رأستعلم منوذج قياس بعد ): 10-3(الشكل رقم 

  
  AMOS v 21من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  :املصدر

فقرة من الفقرات املعرب عنها من  بكل (LEAR)تعلم رأس املال البشري  درجة تشبع بعد) 10- 3(م يبني الشكل رق
تعلم سهم  املتجهة من املتغري الكامن حيث تعرب كل قيمة من القيم املوجودة على كل سهم من األ ،)43( إىل) 40(

ألوزان االحندارية املعيارية،  على درجة تشبع  الفقرات إىل كل  فقرة من الفقرات البشري رأس املال ي متثل ما يسمى  ، و
ا معامالت الصدق أو التشبع، حيث يتم االعتماد عليها من  قارنة بني الفقرات من حيث درجة املجل أكما تعرف 

  .تشبعها

ة للنموذج، أصبح جل احلصول على نتائج مطابقة جيدأ، ومن )10-3(تائج املوضحة يف الشكل رقم الن من خالل
ن كل ألتعديالت على بعد تنمية املعرفة،  جراءه مل نقم أنعبارات حيث  4بعد تنمية املعرفة على حيوي منوذج قياس

عبارات متثل العبارات دالة، وعليه فإن  4النموذج يتكون من  وعليه،  0,50تقدير جيدة و اليت تفوق المعامالت 
ي  بعد تعلم رأس املال البشريوتقيس  ذا ما تؤكده قيم معامالت ا 4و رة يف الشكل رقمعبارات، و -3(لتشبع الظا

  .األيت )36-3(يف اجلدول رقم  النموذج املعدل لبعد تعلم رأس املال البشري تقديرات نلخص، وعليه )10

 تعلم رأس املال البشريتقديرات النموذج املعدل لبعد ): 36- 3(اجلدول رقم 

   Estimate C.R. P 

Q40 <--- LEAR ,553   

Q41 <--- LEAR ,534 7,083 *** 

Q42 <--- LEAR 1,010 8,821 *** 

Q43 <--- LEAR ,956 9,089 *** 

  AMOS v 21من إعداد الباحثة بناء على خمرجات : املصدر

وعليه فإن مؤشرات جودة املطابقة النموذج بعد التعديل،  عبارات، 4على  تعلم رأس املال البشري وي بعدحي أصبح
  :األيت )37 -3(رقم  نلخصها يف اجلدول
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  املال البشري رأس تعلممؤشرات جودة مطابقة النموذج لبعد : )37 - 3(اجلدول رقم 

2  املؤشرات
 

  أو

CMIN  

GFI  AGFI  RMSEA  NFI  IFI  TLI  CFI  

  1,000  1,000  1,000  1,000 0,05  984,  997,    القيم

شروط 
  القبول

قل من أ
5  

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,90(  

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,80(  

-بني 

و  0,05
0,08 

كرب من أ
0 ,90 

كرب من أ
0,90 

كرب من أ
0,90  

كرب من أ
0,90  

  .AMOS v 21الباحثة بناء على خمرجات  إعدادمن  :املصدر

تبني  لنموذج بعد تعلم رأس املال البشري مؤشرات جودة مطابقة النموذج أعاله أن)37 -3(رقم اجلدول  يوضح
الثالث للمتغري  عبارات متثل وتقيس البعدالمجيع املؤشرات ذات قيم جيدة، وعليه فإن  أنجودة حالة املالئمة، حيث 

 .الوسيط واملتمثل يف تعلم رأس املال البشري

  (Main)احملافظة على رأس املال البشري منوذج قياس البعد الرابع للمتغري الوسيط -

احملافظة على رأس املال البشري ونرمز له ب للمتغري الوسيط  الرابعللبعد  العاملي التحليل نتائج توضيح ميكن
(Main)،ايليكماحملافظة على رأس املال البشري   لبعد العاملي التحليل نتائج توضيح وميكن:  

  املال البشري رأساحملافظة على منوذج قياس بعد ): 11-3(الشكل رقم 

  
  .AMOS v 21من إعداد الباحثة بناء على خمرجات  :املصدر

فقرة من الفقرات  كلل (MAIN)رأس املال البشري  على درجة تشبع بعد احملافظة) 11-3( يبني الشكل رقم
سهم  املتجهة من املتغري على كل سهم من األ تعرب كل قيمة من القيم املوجودة حيث ،)46( إىل) 44(املعرب عنها من 

ي متثل ما يسمى الفقراتعلى درجة تشبع  ن الفقرات إىل كل  فقرة  ماحملافظة على رأس املال البشري  الكامن ، و
ا معامالت الصدق أو التشبع، حيث يتم االعتماد عليها من اجل مقارنة بني  ألوزان االحندارية املعيارية، كما تعرف 

  .الفقرات من حيث درجة تشبعها

ومن اجل احلصول على نتائج مطابقة جيدة للنموذج، أصبح  ،)11-3(خالل النتائج املوضحة يف الشكل رقم  من
جراء  5عبارات بعد ما كانت  3رأس املال البشري على  احملافظة علىحيوي منوذج قياس بعد  عبارات، حيث قمنا 

رأس املال البشري، حيث مت حذف العبارات غري الدالة ذات معامالت تقدير ضعيفة  احملافظة علىتعديالت على بعد 
عبارات دالة، وعليه فإن  3، ليصبح النموذج يتكون من  0,50ومت االحتفاظ مبعامالت تقدير بعض املقاييس اليت تفوق
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ي عبارات متثل وت ذا ما تؤكده قيم معامال 3قيس البعد املتغري الكامن و رة يف الشكل عبارات، و ت التشبع الظا
 )38-3(وعليه نلخص تقديرات النموذج املعدل لبعد احملافظة على رأس املال البشري يف اجلدول رقم  ،)11-3(رقم

  .املوايل

رأس املال البشري احملافظة علىتقديرات النموذج املعدل لبعد ): 38- 3(اجلدول رقم   

   Estimate C.R. P 

Q44 <--- Main ,957  *** 
Q45 <--- Main ,595 9,416 *** 
Q46 <--- Main ,943 17,652 *** 

  .AMOS v 21من إعداد الباحثة بناء على خمرجات : املصدر

، عبارتني فحبذقمنا به  الذيعبارات، وبعد التعديل  3على  رأس املال البشريعلى  احملافظة حيوي بعد أصبح
-3(لبعد احملافظة على رأس املال البشري بعد التعديل يف اجلدول رقم وعليه نلخص مؤشرات جودة املطابقة للنموذج 

  .املوايل )39

  املال البشري رأس احملافظة علىمؤشرات جودة مطابقة النموذج لبعد : )39- 3(اجلدول رقم 

  GFI  AGFI  RMSEA  NFI  IFI  TLI  CFI  املؤشرات

  1,000  1,000  1,000  1,000 001,  1,000  1,000  القيم

شروط 
  القبول

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,90(  

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,80(  

 0,05بني 
 0,08-و

أكرب 
 90, 0من

أكرب 
 0,90من

أكرب 
  0,90من

أكرب 
  0,90من

  .AMOS v 21الباحثة بناء على خمرجات  إعدادمن  :املصدر

تبني جودة  لبعد احملافظة على رأس املال البشري جودة مطابقة النموذجمؤشرات  أن )39- 3(رقم اجلدول  يوضح
الرابع للمتغري الوسيط  عبارات متثل وتقيس البعدالمجيع املؤشرات ذات قيم جيدة، وعليه فإن  أنحالة املالئمة، حيث 

 .واملتمثل يف احملافظة على رأس املال البشري

  :لنموذج اهليكلي للدراسةا

  للدراسةالنموذج اهليكلي ):12-3(الشكل رقم 

  
مج  :املصدر عتماد على بر   .AMOS V 21من إعداد الباحثة 
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  : تتمثل يف والذي يتكون من ثالث متغريات رئيسية ،النموذج اهليكلي للدراسة )12-3( يبني الشكل رقم

واملتغري الوسيط أساليب تنمية رأس املال  CH ، املتغري التابع رأس املال البشريKMة املتغري املستقل إدارة املعرف(
، ويالحظ من خالل األسهم ذات االجتاه الواحد واليت تبني عالقة التأثري بني املتغريات، حيث أن ) MDCHالبشري

ي  0,07ة عالقة التأثري املباشرة بني إدارة املعرفة ورأس املال البشري والبالغ     .أقل من عالقة التأثري غري املباشرةو

 مؤشرات مالئمة النموذج اهليكلي للدراسة): 40- 3(اجلدول رقم 

   S .Estimate S.E. C.R. P  

Label 

MDH <--- KM ,622 ,126 6,187 *** par_7 

CH <--- MDH 1,020 ,132 12,698 *** par_8 

CH <--- KM ,072 ,093 2,795 ,03 par_10 

x1 <--- KM ,720     

x3 <--- KM ,739 ,144 7,724 *** par_1 

M1 <--- MDH ,714     

M2 <--- MDH ,964 ,094 13,354 *** par_2 

M3 <--- MDH ,842 ,107 11,644 *** par_3 

M4 <--- MDH ,759 ,125 10,470 *** par_4 

y1 <--- CH ,997     

y2 <--- CH ,998 ,007 144,513 *** par_5 

y3 <--- CH 1,000 ,005 185,674 *** par_6 

x2 <--- KM ,622 ,127 7,012 *** par_9 

مج من إعداد الباحثة بناء على خمرجات: املصدر   .AMOS v21 بر

كل أنمؤشرات مالئمة النموذج اهليكلي للدراسة، حيث ) 40-3(يبني اجلدول رقم  لتقدير كفاءة النموذج
ي مقبولة، حيث أن قيم  للنموذج أكرب )  اختبار التوزيع الطبيعي( R .Cاملؤشرات حتمل قيم جيدة للمطابقة النموذج و

اذ ما1,96من  يف النموذج قادرة على قياس العالقات بني املتغريات األربعة، ) املؤشرات(يشري إىل أن الفقرات  ، و
 .إىل احملكات جيدة لقبول النموذجتشري التقديرات وعليه ، مقبولة م معامالت الصدق أو تشبع الفقراتحيث أن قي

  مؤشرات جودة املطابقة لنموذج الدراسة: )41- 3(اجلدول رقم     

املؤشرا
  ت

Chi-

square 

Df  2 

  أو

CMIN  

GFI  AGFI  RMSE

A  

NFI  IFI  TLI  CFI  

122,90  القيم

1.  

3

2  

3,84

1  

,896  ,821  0,010 ,963  ,972  ,961  ,972  

شروط 
  القبول

 اقل من    

5  

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,90

(  

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,80

(  

بني 
0,05 

و 
0,08 

كرب أ
من

0 ,90 

أكرب 
من

0,90 

أكرب 
من

0,90  

أكرب 
من

0,90  

 .AMOS v21 من إعداد الباحثة بناء على خمرجات: املصدر
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قة  فالنموذج احلايل جودة املطاب ، ووفقا ملؤشراتمؤشرات جودة املطابقة لنموذج الدراسة )41-3(يبني اجلدول رقم 
ذا ماDf32ة مع درجة حري122,901لغت ب Chi-square مطابقة جيدة وذلك أن قيمة كاي مربع  يتميز بوجود  ، و

قد ) االستقطاب، التكوين، التعلم، احملافظة(يشري إىل أن املتغري الوسيط أساليب تنمية رأس املال البشري واليت تضم 
  .)املعرفة، املهارة، اخلربة(رأس املال البشريو حسنت العالقة بني إدارة املعرفة 

 صدق األداة األساسية للدراسة: املطلب الثاين

ذا املطلب دف ذا من خالل إىل التعرف على صدق األداة األساسية من خالل  معامالت ارتباط  دراسة، و
  .وكذلك قياس ثبات االستبيان توزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة،واختبار ال الذي ميثلها، العبارات مبحور

م مقاييس صدق أداة الدراسة، لقياس مدى  ):احملتوى(الصدق البنائي لالستبيان . أوال يعترب الصدق البنائي أحد أ
دف إليها أداة الدراسة،  داف اليت  ذا حتقق األ بدرجة الكلية من خالل حساب إرتباط كل حمور من حماور الدراسة و

ا مث الدرجة الكلية ل Pearsonن لعبارات االستبيان، حيث مت حساب معامالت االرتباط بريسو  كل عبارة مع حمور
  .للمقياس

  .معامل االرتباط بني كل حمور من حماور االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان): 42 - 3(اجلدول رقم 

 معامل االرتباط  احملور  رقم احملور
Pearson   

  القيمة االحتمالية

  000  0,673  إدارة املعرفة 1

  000  0,801  أساليب تنمية رأس املال البشري 2

  000     0,700  رأس املال البشري  3

مج  :املصدر العتماد على نتائج حتليل االستبيان  من خالل بر  .SPSS V21من إعداد الباحثة 

لدرجة الكلية لالستبيان، حيث أن حمور من حماور االستبيان وامعامل االرتباط بني كل ): 42-3(اجلدول رقم  يبني
  .ادالة إحصائي حملاور الدراسة امالت االرتباطاتمع

 صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبيان -

كل العبارات مع ل Pearsonللتحقق من صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبيان، مت حساب معامل بريسون   
ا، مث الدرجة   .الكلية للمقياس حمور

 .)إدارة املعرفة(االتساق الداخلي لعبارات احملور األول  .1

  بارات حمور املتغري املستقل والدرجة الكلية للمحورعاختبار معامالت ارتباط ): 43 - 3(دول رقم اجل

معامل   عبارات احملور املستقل  الرقم
  االرتباط

مستوى 
الداللة 
SIG 

  توليد املعرفة

  0.000  614,  .على فرق العمل لتوليد املعارف تعتمد املؤسسة  01

العتماد على اخلربات الداخلية واخلارجية  02   0.000  906,  .حترص املؤسسة على توليد املعرفة 

  0.000  828,  .تعتمد املؤسسة يف توليد املعرفة على ورش التعلم والبحث املستمر  03

  خزن املعرفة
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ت مالئمة لتخزين   04 ملؤسسة قواعد بيا املعارف واخلربات السرتجاعها عند تتوفر
  .احلاجة إليها

,923
**

  0.000  

ستمرار تعمل  05 829,  .املؤسسة على خزن املعرفة ومتكني األفراد من اسرتجاعها وحتديثها 
**

  0.000  

ا الكرتونيا  06 947,  .تقوم املؤسسة خبزن معارف أفراد
**

  0.000  

  )توزيعها(نشر املعرفة 

928,  .حترص املؤسسة على نشر وتبادل املعرفة بني األفراد واجلماعات  07
**

  0.000  

بني خمتلف  لتبادل ونشر املعرفة، تعتمد املؤسسة على االجتماعات وحلقات النقاش  08
  .العمال يف املؤسسة

,920
**

  0.000  

ملؤسسة   09 848,  .والتكنولوجيات املناسبة لنشر املعرفة بني األفراد وسائل االتصالتتوافر 
**

  0.000  

  تطبيق املعرفة

ا على استغالل وممارسة معارفهم املكتسبة  10 913,  .تشجع املؤسسة أفراد
**

  0.000  

ملؤسسة من خالل فرق داخلية متعددة اخلربات  11 935, .يتم استغالل املعرفة 
**

  0.000  

اتشجع املؤسسة   12 ا ونشاطا 899,  .العمل على تطبيق املعرفة اجلديدة لتحسني عمليا
**

  0.000  

  0.000  836,  عمليات إدارة املعرفة

600,  .تستخدم املؤسسة نظم العمل املعرفية لتسهيل احلصول على املعلومات واملعارف  13
**

  0.000  

توفري التكنولوجيات تسهل املؤسسة أداء مهامها اإلدارية بكفاءة وفعالية من خالل   14
  ...).شبكات، اتصاالت حاسوب، برامج( الضرورية

,615
**

  0.000  

تعتمد املؤسسة على نظم دعم القرارات املستندة إىل املعرفة اليت متكن املدراء من   15
  .حتسني عملية اختاذ القرارات

,697
**

  0.000  

ا لتسهيل تستخدم املؤسسة نظم الذكاء االصطناعي  16 614,  .تعلم أفراد
**

  0.000  

748,  تكنولوجيا املعرفة
**

  0.000  

  صناع املعرفة

ملؤسسة   17 710,  .فراد يقومون بتوليد املعارفأيتوفر 
**

  0.000  

ملؤسسة أفراد ذو خربة يعملون على تطبيق معارفهم حلل املشكالت املعقدة   18 يتوفر 
  .واختاذ القرارات

,705
**

  0.000  

لعمليسعى   19 ا  747,  .صناع املعرفة يف املؤسسة إىل إدارة املواد املعرفية واملعلومات ويربطو
**

  0.000  

  مدراء املعرفة

لون  20 ملؤسسة مدراء معرفة مؤ 757,  .يتوفر 
**

  0.000  

ملؤسسة على تشارك املعارف بني األفراد واجلماعات  21 750,  .حيرص املدراء 
**

  0.000  

ئنإدارة معرفة    الز

ئنها  22 ملؤسسة نظم معلومات عن ز 829,  .يتوفر 
**

  0.000  

ئنها واالستفادة من أرائهم لتعزيز معارفها  23 817,  .تسعى املؤسسة إىل التعلم من ز
**

  0.000  

805,  فريق املعرفة
**

  0.000  

م: املصدر   .SPSSج من إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

ليت متثل متغريات إدارة اعبارات اليتضح أن معامالت االرتباط بني كل عبارة من ) 43-3(من خالل اجلدول رقم 
، أن معامالت )43-3(حيث يتبني من خالل اجلدول رقم  ،)α=0.05(واحملور ككل، دالة عند مستوى الداللة  املعرفة
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قل أ، ومستوى املعنوية )α= 0.05( عبارة من عبارات احملور األول واحملور ككل، دالة عند مستوى داللة لكلاالرتباط 
لتايل ف ملصداقية ملا وضعت لقياسهإمن مستوى املعنوية املعتمد، و   .ن عبارات احملور األول تتمتع 

 

 .)املال البشري رأس(االتساق الداخلي لعبارات احملور التابع  .2

 عبارات حمور املتغري التابع والدرجة الكلية للمحوراختبار معامالت ارتباط ): 44- 3(رقمدول اجل

معامل   عبارات حمور املتغري التابع  الرقم
  االرتباط

مستوى 
الداللة  

SIG 

  تنمية املعارف

ا واحملافظة عليهاإلتعمل املؤسسة على   24 785,  .ستثمار يف اجلانب املعريف ألفراد
*

  0.000  

ا يف جمال عملهم إىلتسعى املؤسسة   25 732,  بناء وتنمية املخزون املعريف ألفراد
**

  0.000  

ا  26 رة والضمنية ألفراد 811,  .تعمل املؤسسة على تنمية  املعارف الظا
**

  0.000  

  تنمية املهارات

ا وتعمل على تنميتها  27 790,  .تعمل املؤسسة على حتديد فجوات املهارات لدى أفراد
**

  0.000  

724,  .حترص املؤسسة على االستثمار يف تنمية مهارات العمال الكتساب مهارات جديدة  28
**

  0.000  

م وتنميتها  29 ا للحفاظ على مهارا 805,  .حترص املؤسسة على حتقيق رضا أفراد
**

  0.000  

  تثمني اخلربة

849,  .تعمل املؤسسة على حتفيز وتسهيل نقل اخلربات بني عماهلا  30
 **

  0.000  

ألفراد ذو الكفاءات قصد االستفادة من معارفهم   31 حترص املؤسسة على االحتفاظ 
م   .وخربا

,784
 **

  0.000  

821,  .وتثمينهاتسعى املؤسسة إىل احلفاظ على خربات عماهلا   32
 **

  0.000  

981,  رأس املال البشري 
 **

 0.000  

مج : املصدر   SPSS.من إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

عبارة من عبارات احملور املتغري التابع واحملور ككل،  لكل، معامالت االرتباط )44- 3(يتبني من خالل اجلدول رقم 
لتايل فأ، ومستوى املعنوية )α=0.05(ة دالة عند مستوى دالل  الثاينن عبارات احملور إقل من مستوى املعنوية املعتمد، و

ملصداقية ملا وضعت لقياسه   .تتمتع 

  )أساليب تنمية رأس املال البشري(االتساق الداخلي لعبارات احملور الوسيط  .3

  اختبار معامالت ارتباط عبارات حمور املتغري الوسيط والدرجة الكلية للمحور):45- 3(اجلدول رقم 

معامل   عبارات حمور املتغري التابع  الرقم
  االرتباط

مستوى 
الداللة 
SIG 

  )جذب رأس املال البشري( إستقطاب. أوال

م  33 715,  .تعمل املؤسسة على حتديد الفجوات املعرفية واملهارية لألفراد قبل جذ
 **

  0.000  

ا  34 773,  .تقوم املؤسسة جبذب أفراد ذو مهارات العالية بناء على احتياجا
 **

  0.000  

762,  .بشرية ذات مهارات عالية يف جماالت األعمال املختلفةتقوم املؤسسة جبذب موارد   35
 **

  0.000  
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  تكوين رأس املال البشري. نيا

751,  .تقوم املؤسسة بتحديد احتياجات عماهلا يف جمال تكوينهم  36
 **

  0.000  

م  37 م  برامج التكوين يف إكساب األفراد العاملني معارف جديدة ورفع مهارا 761,  .تسا
 **

  0.000  

تكوين أثناء العمل مما ميكنهم من اكتساب املعارف الضمنية الخيضع األفراد إىل   38
رة   .والظا

,703
 **

  0.000  

ا بشكل مستمر  39 768,  .تقوم املؤسسة بتكوين أفراد
 **

  0.000  

  تعلم رأس املال البشري. لثا

ا  40 دة معارف ومهارات أفراد 727,  .تتيح املؤسسة فرص التعلم لز
 **

  0.000  

تسعى املؤسسة إىل اكتساب املعلومات واملعارف واخلربات من خالل االستثمار يف   41
ا   .تعلم أفراد

,868
 **

  0.000  

927,  .املؤسسة التعلم يف فرق عمل مبا ميكنهم من اكتساب مهارات وقدرات جديدة حتفز  42
 **

  0.000  

ا على التعلم لتحقيق   43 دافهاتشجع املؤسسة أفراد 927,  .أ
 **

  0.000  

  احملافظة على رأس املال البشري. رابعا

ا  44 868,  .  حترص املؤسسة على توفري البيئة الالزمة للحفاظ على أفراد
 **

  0.000  

لعمال ذو اخلربة واحلفاظ عليهم لعدم إنتقاهلم إىل مؤسسات أخرى  45 728,  . تم املؤسسة 
 **

  0.000  

927,  .توفري بيئة العمل املناسبة لتحقيق رضا عماهلا وحمافظة عليهمتعمل املؤسسة على   46
 **

  0.000  

مج: املصدر   .SPSS 20من إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

عبارة من عبارات احملور أساليب تنمية رأس املال  لكلأن معامالت االرتباط يتضح  )45-3(من خالل اجلدول رقم 
لتايل فأ، ومستوى املعنوية )α=0.05(البشري واحملور ككل دالة عند مستوى داللة ن إقل من مستوى املعنوية املعتمد، و

ملصداقية ملا وضعت لقياسه   .عبارات احملور األول متتع 

  ) ثبات أداة الدراسة(قياس ثبات االستبيان  .4

ثبات أداة و  صدق لقياس حيث يستعمل كمؤشر Alpha Cronbach ألفا كرونباخمعامل  االعتماد علىمت 
 .الدراسة

 اختبار معامل ألفا كرونباخ لصدق وثبات استبانه الدراسة): 46- 3(اجلدول 

  اختبار ألفا كرونباخ  عدد الفقرات

  937,  فقرة 46

م: املصدر   .SPSS 20ج من إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

حيث النتائج املتحصل عليها الختبار معامل ألفا كرونباخ لصدق وثبات استبانه الدراسة، ) 46-3(رقم  اجلدوليبني 
ي قيمة مرتفعة وأكرب من احلد األدىن %93.7نسبته  أي ما 0.937كرونباخ-بلغت قيمة معامل ألفا ما يدل  0.6، و

ذه الدراسة وثبات وعليه نتأكد من صدقعلى االتساق الداخلي اجليد لالستبيان،    .األداة املستعملة يف 
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  )صدق وثبات أداة الدراسةقياس (رونباخ  ملتغريات الدراسة نتائج اختبار معامل ألفا ك): 47- 3(اجلدول رقم 

معامل الثبات ألفا    عدد العبارات  حماور اإلستبيان
  كرونباخ

  0,980  12  عمليات إدارة املعرفة

  0,649  4 إدارة املعرفةتكنولوجية 

  0,916  7  فريق إدارة املعرفة

  0,850  23  إدارة املعرفة

  0,834  3  تنمية املعرفة

  832, 0  3  تنمية املهارة

  0,846  3  تثمني اخلربة

  0,983  9  رأس املال البشري

  0,805  3  إستقطاب رأس املال البشري

  0,864  4  تكوين رأس املال البشري

  0,946  4  البشريتعلم رأس املال 

  0,918  3  احملافظة على رأس املال البشري

  0,877  14  أساليب تنمية رأس املال البشري

 SPSS.من إعداد الباحثة بناءا على نتائج : املصدر

خذأن يتبنيحيث  نتائج اختبار معامل ألفا كرونباخ  ملتغريات الدراسة، )47-3(من خالل اجلدول رقميتضح    ه 

لثبات والصدق العايلواليت  ية،حماور وأبعاد الدراسة معامالت ألفا كرونباخ عال ذه القيم مناسبة وكافية  وعليه فإن،تتمتع 
  .إلجراء الدراسة

  اختبار التوزيع الطبيعي .5

 إذا ما عرفةمل Kolmogorov Smirnovمسنروف-كولوجمروفمت االعتماد على معامل  الختبار التوزيع الطبيعي 

ت كانت أكرب من أو تساوي مستوى الداللة ) Sig(تتوزع توزيعا طبيعيا أو ال، حيث إذا كانت القيمة االحتمالية  البيا
و  ت تتوزع توزيعا طبيعيا، ) α=0.05(املعتمد و   :والفرضية البديلة كما يلي الصفرية الفرضية ويتم اختبارفإن البيا

H0 :ا تتبع الدراسةجمتمع  من العينة املسحوبة   ؛)α=0.05(الطبيعي عند مستوى معنوية  التوزيع بيا

H1 :ا الدراسة ال تتبع جمتمع من العينة املسحوبة وميكن متثيل  ،)α=0.05(الطبيعي عند مستوى معنوية  التوزيع بيا
  :ذلك يف اجلدول التايل

  ملتغريات لدراسة )Kolmogorov Smirnovاختبار( الطبيعي التوزيع اختبار):48- 3(اجلدول رقم

  )(Sigمستوى املعنوية   Zقيمة   عدد العبارات  املتغري

  084,  1.448  23  إدارة املعرفة

 057,  1,401  9  رأس املال البشري

أساليب تنمية رأس املال 
  البشري

14 1,152  ,141  

مج من إعداد الباحثة بناء على خمرجات : املصدر   SPSS.بر
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املعتمد  الداللة مستوى من كربأ (Sig)ة أن القيمة االحتمالي نالحظ) 48-3(من خالل اجلدول رقم 
)0.05=α( اب تتبعلدراسةمتغرياوعليه فإن  ،متغريات الدراسة جلميع الطبيعي عند مستوى معنوية  التوزيع يا
)0.05=α(، ذا ما ستخدام أدوات التحليل املناسبة لالختبارات  و  .املعلميةميكننا من متابعة التحليل، 

  حتليل اخلصائص العامة ألفراد عينة الدراسة: املطلب الثالث

ذا املطلب نتطرق حتليل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية من خالل التعرف على اخلصائص إىل  من خالل 
  .الدراسة ملتغريات اإلستبيانوتفسري حماور  حتليلو  الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة،

  حتليل اخلصائص العامة ألفراد عينة الدراسة. أوال 

ل العلمي، اخلربة، واجلدول التايل     رقم تتمثل اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة يف اجلنس،السن، املؤ
 :يوضح ذلك)3-49(

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اخلصائص الشخصية والوظيفية): 49- 3(جدول رقم 

  

مج  تمن إعداد الباحثة بناء على خمرجا: املصدر   SPSS.بر

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اخلصائص الشخصية والوظيفية واليت نوضحها يتبني لنا ) 49-3(من خالل اجلدول رقم 
  :يف األشكال املوالية

  

  % النسبة  التكرار  اخلصائص الشخصية والوظيفية  املتغريات

  72,4  139  ذكر  اجلنس

  27,6  53  أنثى

  11,5  22   30أقل من   العمر

  36,98  71  سنة 40إىل  -سنة 30من 

  33,3  64  سنة 50إىل  -سنة 41من 

  18,2  35  فوق سنة فما 51

ل العلمي   4,2  8  نوي  املؤ

  45,3  87  ليسانس

  40,6  78  مهندس

  9,9  19  ماسرت أو ماجيسرت 

  0  0  دكتوراه 

 19,8 38  سنوات 05أقل من   قدمية عدد سنوات األ

 44,3 85  سنوات10إىل  -سنوات 05من 

 18,8 36  سنة 14إىل -سنوات11من 

 17,2 33  سنة فأكثر 15

 4,7 9  مدير  الوظيفي) املركز(املستوى 

 32,3 62  رئيس قسم

 25,0 48  رئيس مصلحة

 38,0 73  رئيس مكتب
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 اجلنستوزيع أفراد العينة حسب متغري ): 13 -3(الشكل رقم 

 

 
مج من إعداد الباحثة بناء على خمرجات : املصدر   SPSS.بر

 عينة الدراسةأن غالبية أفراد  نالحظحيث  ،توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس )13-3(الشكل رقم  يبني

م  ث %72,4 أي ما نسبته 139ذكور، حيث بلغ عدد حيث  ،%27,6 وذلك بنسبة 53، يف حني بلغ عدد اإل
ذا راجع لطبيعة عمل املؤسسات حمل الدراسة الذي تكون فيه عادة تبؤ املسؤولية يف الغلب اإلطارات من أأن  ذكور و

ثاملراكز اإلدارية الذكور أكثر منه    .لإل

  العمرتوزيع أفراد العينة حسب متغري ): 14-3(الشكل رقم

 

 
مج على خمرجات  امن إعداد الباحثة بناء: املصدر   SPSS.بر

الدراسة توزعت  عينة أفرادأعمار ، حيث نالحظ أن توزيع أفراد العينة حسب متغري العمر): 14-3(يبني الشكل رقم 
فكانت نسبتها  71، والفئة الثانية بلغت %11,5فكانت نسبتها فردا  22حيث أن الفئة األوىل بلغت  فئات،على 

 ـفكانت نسبتها ما يقدر ب 35الفئة الرابعة بلغت  أما ،33,3فكانت نسبتها  64، الفئة الثالثة بلغت 36,98%
ذا ما18,2%  تنوع ناك  نأنالحظ  كماراسة تعتمد على موظفني ذوي خربات،يدل على أن املؤسسات حمل الد ، و

ملؤسسات حمل الدراسةيف    .الفئات العمرية 
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ل العلمي): 15-3(الشكل رقم    توزيع أفراد العينة حسب متغري املؤ

 
مج على خمرجات  امن إعداد الباحثة بناء: املصدر  SPSS.بر

ل العلمي) 15-3(يبني الشكل رقم  ناك  حيث نالحظ  ،توزيع أفراد العينة حسب متغري املؤ الت تنوع يف أن  املؤ
ذا يعود لطبيعة األفراد عينة الدراسة العلمية املكتسبة من قبل ملؤسسات حمل الدراسة، و  و فيما خيص شغل املنصب 

م  ل الثانوي بلغ عدد م%4,2ه فكانت نسبت أفراد 8مؤ ل ليسانس بلغ عدد فكانت  فرد 87، أما مؤ
ل  مهندس %45,3نسبته م فقد بلغ، أما مؤ ذا راجع لطبيعة عمل  ،%40,6ما نسبتهفردا أي 78 عدد و

ل ماسرت أو ماجيسرت فبلغ عددواإل صناعيةالاملؤسسات  ، أما %9,9نسبته  فردا أي ما19 منتاجية، يف حني أن مؤ
ل  ذا المؤ ذا راجع لتوجه األفراد احلاصلني على  ل علمي دكتوراه و دكتوراه مل نسجل أي فرد من عينة الدراسة مبؤ

ل إىل اجلامعة والدراسات األكادميية والبحث العلمي   .املؤ

  توزيع أفراد العينة حسب متغري اخلربة): 16-3(الشكل رقم

  
مج  على خمرجات اإعداد الباحثة بناء من: املصدر   SPSS.بر

 ، حيث نالحظقدميةعدد سنوات األ من خالل توزيع أفراد العينة حسب متغري اخلربة )16- 3( يبني الشكل رقم

 -سنوات 05، أما من 19,8%  نسبته ما أي فرد 38سنوات ب 5عدد الذين لديهم خربات أقل من  أن

ا فرد36سنة ب 14إىل -سنوات11، يف حني قدرت فئة من%44,3نسبته  فرد أي ما62قدر ب فسنوات 10إىل
، حيث نالحظ تنوع سنوات %17,2وذلك بنسبة  فرد 33فضمتسنة فأكثر  15 فئة ، أما%18,8وذلك بنسبة
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ا حيث توجد مناصب  ذا راجع إىل طبيعة عمل املؤسسات واملناصب اليت تتميز  اخلربة اليت ميتلكها أفراد عينة الدراسة و
ذا ما ،خربة إىلحتتاج  ملؤسسة و ا وترقيتهم وفقا لسنوات خربة عملهم   .يدفع املؤسسات إىل احملافظة على أفراد

  متغري الوظيفة توزيع أفراد العينة حسب): 17-3(الشكل رقم 

 
مج على خمرجات  امن إعداد الباحثة بناء: املصدر   SPSS.بر

  خصائص أفراد الدراسة حسب املركز الوظيفي

كما قدر عدد ،  %4,7نسبته ماأفراد أي  9ـب قدر عدد املدراء أن )17-3(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
ة وذلك بنسب افرد 48ب رؤساء املصاحل قدر عدد  يف حني، %32,3نسبته  مافرد أي  62ب رؤساء األقسام 

ذا راجع %38,0ة وذلك بنسبفرد 73 قدر بـ رؤساء املكاتبأما ، 25,0% طبيعة اهلياكل التنظيمية  إىل، و
ذا ما   .املنشود لألداءيفسر تعدد املصاحل واألقسام واملكاتب لتحقيق مهامها وفقا  ملؤسسات حمل الدراسة و

  عرض وحتليل نتائج الدراسة :الرابع املطلب

تحتليل . أوال   العينة حول متغريات الدراسة أفراد إجا

تتحليل ل النسب، (اإلحصائية التحليلية الوصفية األدواتنعتمد على  عينة الدراسة حول متغريات الدراسة إجا
موافقة أفراد العينة على كل حمور  يهتم التحليل الوصفي بتحديد درجةحيث ، )املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

ت مفردات مت  ويف النقطة املوالية،من حماور االستبيان ملؤسسات  أفراد عينة الدراسة حول متغريعرض إجا إدارة املعرفة 
حمل الدراسة، من خالل استخراج الوسط احلسايب واالحنراف املعياري  وترتيب العبارات على حسب مستوى األمهية 

 .النسبية

  )املستقلة والوسيطة والتابعة( نتائج التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة . 1

ات آراء -  ملؤسسات حمل الدراسة أفراد  حتليل اجتا   العينة حول بعد إدارة املعرفة 

ذا العنصر دراسة وحتليل ات أفراد العينة حول  وتفسري حناول من خالل  والذي يضم  ،إدارة املعرفة املتغري املستقلاجتا
ذا عن طريق حساب املتوسط احلسايب واالحنراف ،)فريق املعرفة املعرفة، ةارة املعرفة، تكنولوجيعمليات إد( أبعادثالث  و

 12، واليت تضم )توليد املعرفة، خزن املعرفة، نشر وتوزيع، تطبيق املعرفة(واملتمثلة يف    عمليات املعرفة بعد املعياري لعبارات

ملؤسسات حمل الدراسة، واملوضحة يف اجلدول ا  دف التعرف على مدى توفر   .املوايل )50-3( رقم عبارة، 
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ات أفراد العينة حول عمليات إدارة املعرفة): 50- 3(دول رقماجل   املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الجتا

املتوسط   العبارة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

اجتاه أفراد 
  العينة

  الرتتيب

  5  موافق 653, 3,89  .تعتمد املؤسسة على فرق العمل لتوليد املعارف  1

العتماد على اخلربات   2 حترص املؤسسة على توليد املعرفة 
  .الداخلية واخلارجية

3,92 ,521 
  4  موافق

تعتمد املؤسسة يف توليد املعرفة على ورش التعلم والبحث   3
  .املستمر

3,80 ,833 
  9  موافق

ت مالئمة لتخزين   4 ملؤسسة قواعد بيا املعارف واخلربات تتوفر 
  .السرتجاعها عند احلاجة إليها

3,70 ,885 
  11  موافق

املؤسسة على خزن املعرفة ومتكني األفراد من اسرتجاعها  تعمل  5
ستمرار    .وحتديثها 

3,88 ,542 
  6  موافق

ا   6   7  موافق 597, 3,82  .الكرتونياتقوم املؤسسة خبزن معارف أفراد

  1  موافق 588, 4,07  .حترص املؤسسة على نشر وتبادل املعرفة بني األفراد واجلماعات  7

لتبادل ، تعتمد املؤسسة على االجتماعات وحلقات النقاش  8
  .بني خمتلف األفراد يف املؤسسة ونشر املعرفة

3,96 ,573 
  2  موافق

ملؤسسة   9 والتكنولوجيات املناسبة لنشر  وسائل االتصالتتوافر 
  .املعرفة بني األفراد

3,95 ,544 
  3  موافق

ا على استغالل وممارسة معارفهم   10 تشجع املؤسسة أفراد
  .املكتسبة

3,77 ,681 
  10  موافق

ا وتوج  11 ستغالل معارف أفراد ميتم املؤسسة    8  موافق 786, 3,81  .ههم ومتابعا

تطبيق املعرفة اجلديدة لتحسني تشجع املؤسسة العمل على   12
ا ا ونشاطا  .عمليا

3,63 ,877 
  12  موافق

  /  موافق 673 ,  3,68  املعرفة إدارة عمليات

مج : املصدر   SPSS.من إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

ات أفراد العينة حول حمور عمليات  )50-3(رقم  من خالل اجلدول املعرفة  كانت اجيابية  إدارةنالحظ أن اجتا
حنراف معياري قدره إو ) 3,68(وكان املتوسط احلسايب العام لعمليات إدارة املعرفة  ،حيث جاءت كلها يف اجتاه املوافقة

ذا ما)673,( ا، و تم مبعارف أفراد ذا يدل على أن املؤسسات  خالل املقابلة أن املؤسسات  كده األفراد منأ ، 
ا وختزينهاى توليد تعمل عل دف إىل احملافظة عليهااملعارف ونشر ذا راجع ملتطلبات العمل وضرورة تشارك  ،، كما  و

ا   .املعارف وتوليد

ت أفراد عينة الدراسة حول البعد الثاين للمتغري املستقل واملتمثل يف تكنولوجية .2   املعرفة تفريغ وحتليل إجا

ت أفراد عينة الدراسة لتفريغ نعتمد على حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لعبارات بعد  وحتليل إجا
ملؤسسات حمل الدراسة،  4تكنولوجية املعرفة واليت ضمت  ا  دف التعرف على مدى توفر نوضح النتائج يف و عبارات، 

  :املوايل )51-3(رقم  اجلدول
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ات أفراد العينة حوليارية املتوسطات احلسابية واالحنرافات املع): 51- 3(دول رقماجل   املعرفة يةتكنولوج الجتا

املتوسط   العبارة  الرقم
  احلسايب

 االحنراف
  املعياري

جتاه أفراد إ
  العينة

  الرتتيب

تستخدم املؤسسة نظم العمل املعرفية لتسهيل احلصول على    1
  .املعلومات واملعارف

3,85 ,622 
  1  موافق

وفعالية من  تسهل املؤسسة أداء مهامها اإلدارية بكفاءة  2
شبكات، اتصاالت ( خالل توفري التكنولوجيات الضرورية 

  ...).حاسوب، برامج

3,81 ,742 

  2  موافق

تعتمد املؤسسة على نظم دعم القرارات املستندة إىل املعرفة   3
  .اليت متكن املدراء من حتسني عملية اختاذ القرارات

3,19 ,639 
  3  حمايد

تعلم  لتسهيل االصطناعيتستخدم املؤسسة نظم الذكاء   4
ا   .أفراد

2,91 ,743 
  4  حمايد

  /  موافق  686, 3,44  تكنولوجيا إدارة املعرفة

مج : املصدر   SPSS.من إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

ات أفراد اإنالحظ أن ) 51-3(رقم  من خالل اجلدول ملوافق ابني كانت   لعينة حول بعد تكنولوجيا املعرفةجتا
ذا راجع ل ،0 686,معياري قدره حنرافإ، و 3,44املتوسط احلسايب العام  أنحيث د واحملاي وعي املؤسسات  نقصو

مهية تكنولوجيات املعرفة، نه فيما خيص أحيث أكد األفراد املستجوبني من خالل املقابلة اجلزائرية حمل الدراسة 
تن املؤسسات تعتمد على االنرتنت وقواعد فإتكنولوجيات املعرفة  ن تكنولوجيات املعلومات تدعم مجعوا أحيث  ،البيا

ذا املؤسساتا اتتبن ال اخلبرية والنظم االصطناعيكالذكاء   املعرفة تكنولوجيا أن حني يف، إدارة املعرفة  لنقص راجع و

  .مهيتها إدراكها

ت أفراد عينة الدراسة حول البعد الثالث للمتغري املستقل  .3   املعرفة فريق واملتمثل يفتفريغ وحتليل إجا

ت أفراد عينة الدراسة لتفريغ بعد  لعبارات حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري نعتمد على وحتليل إجا
ملؤسسات حمل الدراسة،  7مشلي ذفريق املعرفة وال دف التعرف على مدى توفره  يف اجلدول  ونوضح النتائجعبارات، 

  .املوايل) 52-3(رقم 

  

ات أفراد العينة حول فريق املعرفة): 52- 3(دول رقماجل   املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الجتا

املتوسط   العبارة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

اجتاه أفراد 
  العينة

  الرتتيب

ملؤسسة   1   4  موافق 779, 3,77  .فراد يقومون بتوليد املعارفأيتوفر 
ملؤسسة   2 أفراد ذو خربة يعملون على تطبيق معارفهم يتوفر 

  .حلل املشكالت املعقدة واختاذ القرارات
3,75 ,702 

  6  موافق

يسعى صناع املعرفة يف املؤسسة إىل إدارة املواد املعرفية   3
لعمل ا    .واملعلومات ويربطو

3,76 ,776 
  5  موافق

لون  4 ملؤسسة مدراء معرفة مؤ     موافق 782, 3,78  .يتوفر 
ملؤسسة على تشارك املعارف بني األفراد   5 حيرص املدراء 

  .واجلماعات
3,85 ,716 

  3  موافق
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ئنها  6 ملؤسسة نظم معلومات عن ز   2  موافق 718, 3,86  .يتوفر 
ئنها واالستفادة من   7 تسعى املؤسسة إىل التعلم من ز

 683, 3,88 .أرائهم لتعزيز معارفها
  1  موافق

  /  موافق  736,  3,81  فريق إدارة املعرفة

م: املصدر   SPSSج من إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

ات أف )52-3(من خالل اجلدول    كانت اجيابية حيث جاءت كلها   راد العينة حول بعد تثمني اخلربةنالحظ أن اجتا
من وجهة  )7360,( بـحنراف معياري واإل) 3,81( لفريق املعرفة بـاملتوسط احلسايب العام  ، حيث قدريف اجتاه املوافقة

  .عينة الدراسة أفرادنظر 

ت  أفراد عينة الدراسة حنو املتغري املستقل): 53- 3(دول رقم اجل   بعاده إدارة املعرفة حتليل اجتاه  إجا

املتوسط   إدارة املعرفة
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  املوافقة

  الرتتيب

  1  موافق  717, 3,85  عمليات إدارة املعرفة

  3  موافق  686, 3,44  تكنولوجيا إدارة املعرفة

  2  موافق  736,  3,81  فريق إدارة املعرفة

موع   /  موافق  713, 3,70  ا

مج: املصدر   .SPSSمن إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

يف املؤسسات حمل  الدراسة عينةيتبني ترتيب األمهية النسبية من وجهة نظر  )53-3(رقم من خالل اجلدول 
الدراسة إلدارة املعرفة وفقا للمتوسط احلسايب، حيث احتلت عمليات إدارة املعرفة املرتبة األوىل من حيث درجة املوافقة 
عليها، وجاء فريق املعرفة يف املرتبة الثانية، مث تكنولوجيا املعرفة يف املرتبة الثالثة من حيث درجة املوافقة غري أن كلها تقع 

ملؤسسات حمل الدراسة بلغ ضمن جم واإلحنراف ) 3,70(ال املوافقة، كما أن املتوسط احلسايب العام إلدارة املعرفة 
و ضمن  ،)0,713( املعياري إدارة املعرفة يف اهليكل التنظيمي أو   يتم إدراج نه الأجمال املوافقة أيضا، فالربغم من و

ص بعد إدارة خيفيما  ةاجتهت حنو درجة املوافق الدراسة، إال أن املؤسساتا قسم معني املؤسسات حمل كممارسة خيتص 
ذا ما يبني أن املؤسسات    .األخرى كباقي املمارسات اإلدارية  وتبنيها حباجة لبعد إدارة املعرفةاملعرفة، و
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  ات حمور املتغري التابع حتليل وتفسري عبار : نيا

ات أفراد  نتناول من خالله ت مفردات للمتغري التابع رأس املال البشري، من خالل  عينة الدراسةاجتا عرض إجا
ملؤسسات حمل الدراسة حولالعينة  ، من خالل رأس املال البشري، للوقوف على مدى أمهية تنمية رأس املال البشري 

ات أفراد العينة حول  االعتماد على  9والذي مشل ،تنمية رأس املال البشرياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الجتا

  .)تنمية املعرفة، تنمية املهارة، تثمني اخلربة(عبارات، وزعت على ثالثة أبعاد 

ات أفراد العينة حول بعد   .1  تنمية املعارفاجتا

ذا عن طريق حساب املتوسط        ات أفراد عينة الدراسة حول عبارات تنمية املعارف يف اجلدول التايل و تتمثل اجتا
و تنمية املعرفة واليت تضم ثالثااحلسايب واالحنراف املعياري لعبارات  دف التعرف  لبعد األول للمتغري التابع و عبارات 

ملؤسسات حمل   :املوايل )54-3(رقم  يف اجلدول النتائج موضحةالدراسة، و على مدى توفره 

ات أفراد العينة حول ): 54- 3(دول رقماجل   حمور تنمية املعارفاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الجتا

املتوسط   العبارة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

اجتاه أفراد 
  العينة

  الرتتيب

ا اإلتعمل املؤسسة على   1 ستثمار يف اجلانب املعريف ألفراد
  .واحملافظة عليه

3,79 ,835 
  2  موافق

ا يف  إىلتسعى املؤسسة   2 بناء وتنمية املخزون املعريف ألفراد
  جمال عملهم

3,97 ,571 
  1  موافق

رة  تعمل املؤسسة على تنمية  3 والضمنية املعارف الظا
ا   .ألفراد

3,80 ,823 
  3  موافق

  /  موافق  743, 3,85  تنمية املعرفة

م: املصدر   .SPSSج من إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

ات أفر  )54-3(رقم  من خالل اجلدول  نالحظ كانت اجيابية حيث  اد العينة حول بعد تنمية املعارفأن اجتا
عياري املحنراف اإلو ) 3,85(لبعد تنمية املعرفة املتوسط احلسايب العام  ، حيث بلغجاءت كلها يف اجتاه املوافقة

),7430.( 

ات أفراد العينة حول بعد تنمية املهارات .2   اجتا

ات أفراد العينة حوحملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املع): 55- 3(دول رقماجل   ور تنمية املهاراتيارية الجتا

املتوسط   العبارة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

اجتاه أفراد 
  العينة

  الرتتيب

ا تعمل   1 املؤسسة على حتديد فجوات املهارات لدى أفراد
  .وتعمل على تنميتها 

3,78 ,837 
  3  موافق

حترص املؤسسة على االستثمار يف تنمية مهارات العمال   2
  .الكتساب املهارات جديدة

3,91 ,687 
  1  موافق

ا للحفاظ على   3 حترص املؤسسة على حتقيق رضا أفراد
م وتنميتها   .مهارا

3,81 ,819 
  2  موافق

  /  موافق  782,  3,84  تنمية املهارات

مج: املصدر   .SPSSمن إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر
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ات أفراد العينة حول بعد  )55-3(من خالل اجلدولنالحظ  كانت اجيابية حيث جاءت كلها   تنمية املهاراتأن اجتا
  ).7820,( عيارياملحنراف إلوا )3,84(املهارات لبعد تنميةاملتوسط احلسايب العام  ، حيث بلغيف اجتاه املوافقة

ات أفراد العينة حول بعد تثمني اخلربة  .3  اجتا

ات أفراد العينة حوحملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املع): 56 - 3(دول رقماجل   ور تثمني اخلربةيارية الجتا

املتوسط   العبارة  الرقم
  احلسايب

 االحنراف
  املعياري

أفراد  اجتاه
  العينة

  الرتتيب

  3  موافق 835, 3,79  .تعمل املؤسسة على حتفيز وتسهيل نقل اخلربات بني عماهلا  1
ألفراد ذو الكفاءات قصد   2 حترص املؤسسة على االحتفاظ 

م   .االستفادة من معارفهم وخربا
3,89 ,691 

  1  موافق

  2  موافق 815, 3,82  .وتثمينهاتسعى املؤسسة إىل احلفاظ على خربات عماهلا   3

  /  موافق  780, 3,83  تثمني اخلربة

مج: املصدر   .SPSSمن إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

ات أفراد العينة حول بعد تثمني اخلربة  كانت اجيابية حيث جاءت  )56-3(من خالل اجلدولنالحظ  أن اجتا
  ).7800,(عياري املحنراف إلوا) 3,83( لتثمني اخلربةكلها يف اجتاه املوافقة وكان املتوسط احلسايب العام 

من وجهة نظر العينة يف للمؤسسات حمل  املال البشري للمتغري التابع رأس ميكن توضيح ترتيب األمهية النسبية
ملؤسسات حمل الدراسةالدراسة دف التعرف على مدى توفره   )57-3(قم وسط احلسايب يف اجلدول التالري متوفقا لل ، 

  :موايل

  رأس املال البشريلنتائج التحليل الوصفي ): 57- 3(دول رقم اجل

املتوسط   املال البشري رأس تنمية
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  الرتتيب  درجة املوافقة

  1  موافق  743,  3,85  تنمية املعارف
  2  موافق  782,  3,84  تنمية املهارات
  3  موافق  780,  3,83  تثمني اخلربات

موع   /  موافق  768,  3,84  ا

مج: املصدر   SPSS من إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

ترتيب األمهية النسبية من وجهة نظر لبعد تنمية رأس املال البشري لنا يتبني ) 57-3(رقم من خالل اجلدول 
ذا البعد حيث  األوىلحيث احتل بعد تنمية املعارف املرتبة وسط احلسايب، ملؤسسات حمل الدراسة وفقا للمت حقق 

، مما يؤكد أن املؤسسات حمل الدراسة تعمل على تنمية 0,743قدر ب حنراف معياري ،)3,85(وسطا حسابيا بلغ مت
ا ذا البعد حيث  من حيث درجة املوافقة عليهلثانية املرتبة ا احتل بعد تنمية املهارات يف حني،معارف أفراد حقق 

مما يؤكد أن املؤسسات حمل الدراسة تعمل على تنمية  ،),7820( حنراف معياري ،)3,84(وسطا حسابيا بلغ مت
ا ذا البعد وسطا حسابيا بلغ حيث يف املرتبة الثالثة من حيث درجة املوافقة،  تثمني اخلربات أما، مهارات أفراد حقق 

ا ، مما يؤكد أن املؤسسات حمل الدراسة تعمل على تثمني خربات )0,780( ـقدر بحنراف معياري  ،)3,83( أفراد
حنراف معياري) 3,84(رأس املال البشري املتوسط احلسايب العام ل بلغ كما،  أن كلها تقع ضمن جمال املوافقة حيث  و
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امة من وجهة نظر أفراد ) 0,768(قدر ب  و ضمن جمال املوافقة أيضا، أي أن تنمية رأس املال البشري تعترب  عينة و
  .الدراسة

  حتليل وتفسري عبارات حمور املتغري الوسيط .لثا

ت مفردات العينةإىل  رقنتط تبين ال البشري، للوقوف على مدى فيما خيص أساليب تنمية رأس امل عرض إجا
  .ملؤسسات حمل الدراسة) وحمافظة ، تعليم وتعلم،تكوينمن استقطاب، (أساليب تنمية رأس املال البشري 

  .رأس املال البشري ألساليب تنميةاالستقطاب العملية األوىل يعترب  

ات أفراد العينة حول بعد استقطاب رأس املال البشري. 1  اجتا

ات أفراد عينة الدراسة حول  ذا عن طريق حساب املتوسط  ،إستقطاب رأس املال البشري بعدتتمثل اجتا و
و استقطاب  للمتغري الوسيط األول البعداحلسايب واالحنراف املعياري لعبارات  والذي يضم ثالث  ،املال البشري رأسو

ملؤسسات حمل الدراسة دف التعرف على مدى توفره    .املوايل )58-3(رقم يف اجلدول ، واملوضحعبارات 

ات أفراد العينة حوالاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املع): 58- 3(دول رقماجل ستقطاب رأس املال يارية الجتا
  البشري

املتوسط   العبارة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

اجتاه أفراد 
  العينة

  الرتتيب

تعمل املؤسسة على حتديد الفجوات املعرفية واملهارية لألفراد   1
م   .قبل جذ

3,78 ,828 
  1  موافق

تقوم املؤسسة جبذب أفراد ذو املهارات العالية بناء على   2
ا   .احتياجا

3,72 ,827 
  2  موافق

  3  موافق 813, 3,79  األفراد من مصادر داخلية وخارجيةتقوم املؤسسة جبذب   3

  /  موافق  822,  3,76  ستقطاب رأس املال البشريإ

مج: املصدر   .SPSS من إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

حنراف و) 3,76(قد بلغ  املال البشري رأس سط احلسايب العام ملتغري استقطابأن الو ) 58-3(رقم  يبني اجلدول
ت أنحيث ،)822,(معياري قدره  ذا ما يبني أن عناصر جاءت كلها يف اجتاه املوافقة، و كانت اجيابية  اإلجا متغري و

  .عينة الدراسة أفراداالستقطاب متوفرة وواضحة من وجهة نظر 

ات أفراد العينة حول بعد  .2   تكوين رأس املال البشري اجتا

ذا عن طريق حساب املتوسط  ات أفراد عينة الدراسة حول عبارات تكوين رأس املال البشري و تتمثل اجتا
و تكوين  لثاين للمتغري الوسيطلبعد اااحلسايب واالحنراف املعياري لعبارات  املال البشري والذي يضم أربع عبارات  رأسو

ملؤسسات حمل الدراسة   :املوايل )59-3( يف اجلدول واملوضح، دف التعرف على مدى توفره 
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ات أفراد العينة حولاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املع): 59- 3(رقم اجلدول   بعد التكوينيارية الجتا

املتوسط   العبارة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

اجتاه أفراد 
  العينة

  الرتتيب

  3  موافق 583, 4,09  .تكوينهمتقوم املؤسسة بتحديد احتياجات عماهلا يف جمال   1
م برامج التكوين يف إكساب األفراد العاملني معارف   2 تسا

م   .جديدة ورفع مهارا
3,78 ,826 

  4  موافق

خيضع األفراد إىل تكوين أثناء العمل مما ميكنهم من   3
رة   .اكتساب املعارف الضمنية والظا

3,92 ,680 
  1  موافق

ا   4   2  موافق 819, 3,81  .بشكل مستمرتقوم املؤسسة بتكوين أفراد
  /  موافق  727, 3,90  رأس املال البشري تكوين

مج: املصدر   .SPSSمن إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

ات أفراد العينة حول بعد تكوين ) 59-3(رقم من خالل اجلدول املال البشري  كانت  رأسنالحظ أن اجتا
عياري قدره املحنراف إلوا) 3,90(التكوين  لبعداجيابية حيث جاءت كلها يف اجتاه املوافقة وكان املتوسط احلسايب العام 

),7270.(  

ات أفراد العينة حول بعد  . 3  تعلم رأس املال البشرياجتا

ات أفراد عينة الدراسة حول عبارات تعلم رأس املال  ذا عن طريق حساب املتوسط احلسايب  ،البشريتتمثل اجتا و
دف لبعد الثالث للمتغري الوسيط ارات واالحنراف املعياري لعبا و تعلم رأس املال البشري والذي يضم أربع عبارات  و

ملؤسسات حمل الدراسة، واملوضح يف اجلدول املوايل   :التعرف على مدى توفره 

ات أفراد العينة حول ): 60- 3(دول رقماجل بعد تعلم رأس املال املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الجتا
  البشري

املتوسط   العبارة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

اجتاه أفراد 
  العينة

  الرتتيب

دة معارف ومهارات   1 تتيح املؤسسة فرص التعلم لز
ا   .أفراد

3,81 ,667 
  2  موافق

املؤسسة إىل اكتساب املعلومات واملعارف تسعى   2
ا   .واخلربات من خالل االستثمار يف تعلم أفراد

4,08 ,588 
  1  موافق

عمل مبا ميكنهم من الاملؤسسة التعلم يف فرق  حتفز  3
  .اكتساب مهارات وقدرات جديدة

3,79 ,816 
  3  موافق

دافها  4 ا على التعلم لتحقيق أ   4  موافق 834, 3,79  .تشجع املؤسسة أفراد
  /  موافق  726,  3,86  تعلم رأس املال البشري

مج: املصدر   .SPSS من إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

ات أفراد العينة حول بعد تعلم رأس املال البشري كانت اجيابية حيث جاءت   )60-3(من خالل اجلدول نالحظ أن اجتا
واحنراف معياري قدره ) 3,86( تعلم رأس املال البشريكلها يف اجتاه املوافقة وكان املتوسط احلسايب العام للجانب 

),7260.(  
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ات أفراد العينة حول  . 4   البشرياحملافظة على رأس املال اجتا

ات أفراد عينة الدراسة حول عبارات احملافظة على رأس املال البشري ذا  ،تتمثل اجتا حساب من خالل و
و احملافظة على  البعد الرابع للمتغري الوسيطاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لعبارات  املال البشري والذي يضم  رأسو

ملؤسسات حمل الدراسة، واملوضح يف اجلدول دف التعرف على مدى توفره    :املوايل)61-3(رقم ثالث عبارات 

ات أفراد العينة حول ): 61- 3(اجلدول رقم بعد احملافظة على رأس املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الجتا
  املال البشري

املتوسط   العبارة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

جتاه أفراد إ
  العينة

  الرتتيب

حترص املؤسسة على توفري البيئة الالزمة للحفاظ على   1
ا   .  أفراد

3,83 ,824 
  1  موافق

لعمال ذو اخلربة  واحلفاظ عليهم لعدم   2 تم املؤسسة 
  . إنتقاهلم إىل مؤسسات أخرى

3,79 ,822 
  2  موافق

على توفري بيئة العمل املناسبة لتحقيق رضا  تعمل املؤسسة  3
  .عماهلا وحمافظة عليهم

3,73 ,828 
  3  موافق

  /  موافق  824,  3,78  احملافظة على رأس املال البشري

م: املصدر   .SPSSج من إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

ات أفراد العينة حول بعد  )61-3(رقم  من خالل اجلدول رأس املال البشري كانت  احملافظة علىنالحظ أن اجتا
 للمحافظة على رأس املال البشرياجيابية حيث جاءت كلها يف اجتاه املوافقة وكان املتوسط احلسايب العام للجانب 

  ).8240,(حنراف معياري قدره ) 3,78(

 من وجهة نظر العينة يف املؤسسة ألساليب تنمية رأس املال البشري ، ميكن توضيح ترتيب األمهية النسبيةسبق على وبناءا

  :التايل )62-3(رقم  وفقا للوسط احلسايب يف اجلدول

  لبعد أساليب تنمية رأس املال البشري ترتيب املتوسطات احلسابية: )62- 3(اجلدول رقم 

  التعليق  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  األبعاد

املال استقطاب رأس 
  البشري

  موافق  822,  3,76

  موافق  727,  3,90  تكوين رأس املال البشري

  موافق  726,  3,86  تعلم رأس املال البشري

احملافظة لرأس املال 
  البشري

  موافق  824,  3,78

أساليب تنمية رأس املال 
  البشري

  موافق 774, 3,84

  .SPSSمن إعداد الباحثة بناءا على خمرجات : املصدر

تنمية رأس املال  أساليبيتبني ترتيب األمهية النسبية من وجهة نظر العينة لبعد  )62-3(رقم من خالل اجلدول 
ملؤسسات حمل الدراسة وفق املرتبة األوىل من  رأس املال البشري تكوين ا للمتوسط احلسايب، حيث احتل بعدالبشري 
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مما يؤكد أن ، )0,727(قدره حنراف معياري  ،)3,90(ذا البعد وسطا حسابيا بلغ  حققو حيث درجة املوافقة عليه، 
ا وفقا إل   .حتياجات عملهماملؤسسات حمل الدراسة تعمل على تكوين أفراد

ذا البعد فقد يي رأس املال البشر  تعلم خيصفيما  أما  حنراف معياري ،)3,86( بلغ املرتبة الثانية بوسط حسايبحقق 

ا حيث أن كلها تقع ضمن جمال املوافقة،،)0,726(قدر ب    مما يؤكد أن املؤسسات حمل الدراسة تعمل على تعلم أفراد

ذا البعد وسطا حسابيا  املال البشري  رأس ىاحملافظة علبعد  مث يف املرتبة الثالثة من حيث درجة املوافقة، حقق 
ا  تثمني خرباتمما يؤكد أن املؤسسات حمل الدراسة تعمل على ، )0,824(قدر ب حنراف معياري، )3,78(بلغ  أفراد

  .حيث أن كلها تقع ضمن جمال املوافقة

ذا البعد وسطا حسابيا بلغ  املال البشري  رأس فيما خيص إستقطاب يف املرتبة الرابعة من حيث درجة املوافقة، حقق 
املؤسسات حمل الدراسة تعمل على تسعى املؤسسات حمل مما يؤكد أن ،  0,822قدر ب حنراف معياري،)3,76(

ا   .الدراسة إىل استقطاب وجذب األفراد ذو معارف وقدرات ومهارات وخربات وفقا الحتياجا

ت أفراد عينة الدراسة حنو متغرييتضح أ ملؤسسات ن إجا حيث بلغ  ،عمليات أساليب تنمية رأس املال البشري 
املال البشري وعليه فان بعد أساليب تنمية رأس  ،)7740,( قدر ب واحنراف معياري )3,84(املتوسط احلسايب العام 
 .عينة الدراسةأفراد  آلراء يعد واضحا  ومهما وفقا

  

  وتفسري النتائج فرضيات الدراسة اختبار: الثالث املبحث

تبعد حتليل  عينة الدراسة، حول متغريات الدراسة واملتمثلة يف إدارة املعرفة، رأس املال البشري،  أفراد إجا
اختبار  عرض ومناقشة نتائج الدراسة من خالل إىل ذا املبحثنسعى من خالل لبشري، اتنمية رأس املال  وأساليب

ملؤسسات حمل الدراسة، ثر إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البأفرضيات الدراسة، للتعرف على عالقة و  دراسة و شري 
ت رأس املال البشري، وأساليب تنمية ( ومتغريات الدراسة أبعادبني  ري املباشرةالعالقة املباشرة وغ أبعاد إدارة املعرفة ومكو
 .)رأس املال البشري

  :اختبار فرضيات الدراسة :املطلب األول

  إختبار العالقة بني متغريات الدراسة. أوال

ختبار فرضيات الدراسة  ، وفقا متغريات الدراسةبني  )االرتباط واألثر( عالقةال من خالل دراسة معنويةنقوم 
  :للفرضيات املطروحة

ملؤسسات حمل : اختبار الفرضية الرئيسية توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية رأس املال البشري 
  .الدراسة

  متغريات الدراسةقات بني الطبيعة الع - 

ورأس املال  كمتغري وسيط  أساليب تنمية رأس املال البشري وكل من كمتغري وسيط  ختبار العالقة بني إدارة املعرفةال
بع  البشري ومنوذج  ،لدراسة العالقة بريسون Pearson معامل االرتباط إعتمد على فرضيات الدراسة ختباروإل، كمتغري 

  :وفقا الفرضيات اآلتية األثر االحندار البسيط للتعرف على 
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ملؤسسات حمل الدراسة. الفرضية األوىل   .توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية املعارف 

 .الدراسةدارة املعرفة وتنمية املهارات يف املؤسسات حمل إلتوجد عالقة ذات داللة معنوية . الفرضية الثانية

  .دارة املعرفة وتثمني اخلربة يف املؤسسات حمل الدراسةإلتوجد عالقة ذات داللة معنوية . الفرضية الثالثة

توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل املتغري الوسيط أساليب . الفرضية الرابعة
 .لدراسةتنمية رأس املال البشري يف املؤسسات حمل ا

إىل اختبار األثر املباشر والغري املباشر إلدارة املعرفة ورأس املال دف للتعرف على العالقات بني متغريات الدراسة 
ا ، واليت سيتمالبشري   :األيت )63-3( رقم كما موضحة يف اجلدول  اختبار

  )املتغري املستقل واملتغري التابع( ني متغريات الدراسة ب Pearsonمعامل ارتباط بريسون ): 63- 3(اجلدول رقم

    رأس املال البشري  العالقة بني

تنمية   تنمية املعارف
  املهارات

رأس املال   تثمني اخلربات
  البشري

  معامل بريسون  إدارة املعرفة

  مستوى الداللة
,486

**  

,000  

,497
**  

,000  

,491
**  

,000  

,571
**  

,000  

العتماد على نتائج حتليل االستبيان من خالل : املصدر    .SPSSمن إعداد الباحثة  

 بلغ معامل االرتباطحيث  ،إدارة املعرفة وتنمية املعارفنالحظ وجود عالقة بني ) 63-3(من خالل اجلدول رقم 

و أقل من و  0,486 سسات أن إدارة املعرفة يف املؤ  علىيدل  0,05و ارتباط موجب ودال معنو عند مستوى داللة و
م يف تنمية   .املعارف حمل الدراسة تسا

و ارتباط موجب 0,497 بلغ معامل االرتباطحيث  املهاراتية إدارة املعرفة وتنمكما نالحظ وجود عالقة بني  و
و أقل من ذا  ،0,05د املعنوية املعتم ىمستو  ودال معنو عند مستوى داللة و أن إدارة املعرفة يف  علىيدل و

م يف تنمية املهاراتاملؤسسات حم   .ل الدراسة تسا

بلغ معامل دارة املعرفة وتثمني اخلربات، حيث إنالحظ وجود عالقة بني : إدارة املعرفة وتثمني اخلربةما فيما خيص أ
و أقل من  0,491االرتباط  و ارتباط موجب ودال معنو عند مستوى داللة و ذا 0,05مستوى املعنوية املعتمد  و ، و

م يف تثمني اخلربة على يدلما    .أن إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة تسا
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  يوضح نتائج عالقة االرتباط  الكلي بني متغريات الدراسة): 64- 3(اجلدول رقم 

  املتغري التابع  الوسيط املتغري  العالقة بني

  أساليب تنمية رأس
  املال البشري

  رأس املال البشري

  معامل بريسون  إدارة املعرفة

مستوى 
  الداللة

,487
**

  

,000  

  ,571
**

  

,000  

أساليب تنمية رأس املال 
  البشري

  معامل بريسون

مستوى 
  الداللة

  

 املتغري التابع رأس املال البشري

,780
**  

,000 

مج  من إعداد الباحثة بناءا: املصدر   .SPSSعلى بر

ذا على املستوى الكلي وعلى ) 64-3(يبني اجلدول رقم  وجود عالقة ارتباط موجبة بني متغريات النموذج الثالث، و
 Pearsonن ملعرفة واملتغري التابع رأس املال البشري حيث بلغ معامل االرتباط بريسو امستوى األبعاد، املتغري املستقل إدارة 

م يف  تنمية رأس املال  0,571 و ارتباط موجب ودال معنو يدل إىل أن إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة تسا و
  .البشري

  :إىلنصل ) 64-3(رقم ووفقا للجدول 

وجود عالقة ارتباط موجبة بني املتغري املستقل إدارة ملعرفة واملتغري الوسيط أساليب تنمية  رأس املال البشري حيث بلغ   -
و ارتباط موجب ودال معنو يدل إىل أن إدارة املعرفة يف املؤسسات Pearson 0,487ن معامل االرتباط بريسو  و

محمل الدراسة    .يف أساليب يف  تنمية رأس املال البشري تسا

وجود عالقة ارتباط موجبة بني املتغري الوسيط  أساليب تنمية  رأس املال البشري واملتغري التابع رأس املال البشري  -
و ارتباط موجب ودال معنو يدل إىل أن أساليب تنمية  Pearson 0,780ن بريسو  حيث بلغ معامل االرتباط و

ملؤسسات حمل الدراسةرأس املال الب م يف تنمية رأس املال البشري    .شري تسا

  بني متغريات الدراسة األثرقياس . نيا 

تم دف إىلأ ن خالل التأكد من حتقيق البيا تأثري ل اختبار فرضيات الدراسة  املتعلقة ا تتبع توزيعا طبيعيا، 
والفرضيات  ،لتأثري املباشر نعاجلها من خالل استخدام االحندار اخلطياملباشر والغري املباشر،حيث أن الفرضيات املتعلقة 

لتأثري    .نعاجلها من خالل استخدام منوذج حتليل املسار املباشر غرياملتعلقة 

  

  

  

  

  

  



 - دراسة حالة لعدد من المؤسسات الجزائرية - أهمية إدارة المعرفة في تنمية رأس المال البشري   الفصل الثالث                                 

 

 

280 

 االحندار البسيط إلدارة املعرفة وتنمية املعارف الفرضية األوىل اختبار .1

 وتنمية املعارفالبسيط  إلدارة املعرفة  االحندارنتائج حتليل اختبار ): 65- 3(اجلدول رقم 

  إدارة املعرفة: املتغري املستقل

  :املتغري التابع
رأس املال 

 البشري

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
التحديد 

R
2 

اخلطأ 
 املعياري
 

 Tقيمة
 احملسوبة

معامل 
االحندار
Bêta

 

مستوى 
Sigالداللة

 

تنمية 
  املعارف

,486
a

 ,236 ,53326 7,664 ,486 ,000 

مج  إعدادمن :املصدر  SPSSالباحثة بناءا على بر

 عند مستوى داللةعلى تنمية املعارف ثر ذو داللة معنوية إلدارة املعرفة أأنه يوجد ) 65-3(يبني اجلدول رقم 

)α=0.05( بلغت قيمة  ملؤسسات حمل الدراسة، حيث)7,664=T(  ي دالة عند مستوى معنوية ، كما املعتمد و
من %  23,6أي أن ما نسبته من ،2360,حيث بلغ معامل التحديد  4860,ـ قيمة العالقة بني املتغريين قدرت بأن 

وبناء على معامل االرتباط واألثر بني تعود إلدارة املعرفة، ملؤسسات حمل الدراسة  األفرادتنمية معارف تغيريات حتدث يف 
نه توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املتغري املستقل إدارة املعرفة واملتغري  التابع تنمية املعارف، نقبل الفرضية األوىل 

ملؤسسات حمل الدراسة  .املعرفة وتنمية املعارف 

  وتنمية املعارفمعامالت منوذج االحندار اخلطي إلدارة املعرفة : )66- 3(اجلدول رقم

املعامالت   املعامالت غري املعيارية  النموذج
  املعيارية

مستوى   Tقيم اختبار 
  Sigالداللة

  Bêta  اخلطأ املعياري  

 115,  1,582   416, 658,  الثابت

تنمية 
  املعارف

,840 ,110 ,486  7,664  ,000 

العتماد على نتائج حتليل االستبيان من خالل : املصدر    SPSSمن إعداد الباحثة  

إدارة املعرفة من خالل  العتماد على تنمية املعارفبقيمة التغري يف التوقع  ميكننا) 66- 3(من خالل اجلدول رقم 
 : االحندار اآلتية املعادلة

  

 

 

 

 

 

 

 

DK=,658+,840KM 
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  تنمية املهاراتاختبار االحندار البسيط  إلدارة املعرفة و .2

  نتائج حتليل اختبار االحندار البسيط إلدارة املعرفة وتنمية املهارات ): 67- 3(اجلدول رقم 

مج  إعدادمن :املصدر   .SPSSالباحثة بناءا على بر

ة عند مستوى دالل تنمية مهاراتثر ذو داللة معنوية إلدارة املعرفة على أأنه يوجد ) 67-3(يبني اجلدول رقم 
)α=0.05(  ملؤسسات حمل الدراسة، حيث بلغت قيمة)T=7,879(ي دالة عند مستوى معنوية كما أن  ،  املعتمد و

من %  24,6أي أن ما نسبته من، 2460,د حيث بلغ معامل التحدي 496a0,قيمة العالقة بني املتغريين قدرت ب
وبناء على معامل االرتباط واألثر بني املتغري املستقل إدارة املعرفة تعود إلدارة املعرفة،  تنمية املهاراتتغيريات حتدث يف 

نه توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية املهارات  الثانيةواملتغري التابع تنمية املهارات، نقبل الفرضية 
  .ملؤسسات حمل الدراسة

  إلدارة املعرفة وتنمية املهاراتمعامالت منوذج االحندار اخلطي : )68- 3(اجلدول رقم 

املعامالت   املعامالت غري املعيارية  النموذج
  املعيارية

مستوى   Tقيم اختبار 
  Sigالداللة

  Bêta  اخلطأ املعياري  

 148, 1,453   413, 599,  الثابت

 000, 7,879  496, 109, 857,  تنمية املهارات

مج  إعدادمن  :املصدر   .SPSSالباحثة بناءا على بر

املعرفة من إدارة  العتماد على تنمية املهاراتبقيمة التغري يف  ميكننا التوقع) 68-3(من خالل اجلدول رقم 
  : االحندار اآلتية خالل املعادلة

  

  اختبار االحندار البسيط  إلدارة املعرفة و تثمني اخلربات .3

  نتائج حتليل اختبار االحندار البسيط  إلدارة املعرفة و تثمني اخلربات ): 69- 3(اجلدول رقم 

مج  إعدادمن :املصدر   .SPSSالباحثة بناءا على بر

  إدارة املعرفة: املتغري املستقل 

املتغري 
  :التابع 
تنمية 
 املهارات

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
التحديد 

R
2 

اخلطأ 
 املعياري

 قيمة
Tاحملسوبة 

  معامل
  االحندار
Bêta

 

مستوى 
Sigالداللة

 

,496
a

 ,246 ,52886 7,879
 

,496
 

,000
 

  إدارة املعرفة: املتغري املستقل 

املتغري 
  :التابع

تثمني 
 اخلربات

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
التحديد 

R
2 

اخلطأ 
 املعياري

 Tقيمة
 احملسوبة

  معامل
  االحندار
Bêta

 

مستوى 
Sigالداللة

 

,491
a

 ,242 ,53061 7,778 ,491 ,000 

HC= ,599+,857KM 
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ملؤسسات ثر ذو داللة معنوية إلدارة املعرفة أنه يوجد أ )69- 3(من خالل اجلدول رقم  نالحظ وتثمني اخلربة 
ي دالة عند مستوى معنوية )T 7,778(، حيث بلغت قيمة α=  0.05عند مستوى داللة حمل الدراسة  ،  املعتمد و

 24,2أي أن ما نسبته من ،2420,حيث  بلغ معامل التحديد  491a0,كما أن قيمة العالقة بني املتغريين قدرت ب

وبناءا على معامل االرتباط واألثر بني املتغري املستقل إدارة تعود إلدارة املعرفة،  تثمني اخلرباتمن تغيريات حتدث يف % 
توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة  الثالثة واليت تنص على أنهاملعرفة واملتغري التابع تثمني اخلربات، نقبل الفرضية 

  .ملؤسسات حمل الدراسة وتثمني اخلربات املعرفة

  االحندار اخلطي إلدارة املعرفة وتثمني اخلرباتمعامالت منوذج : )70- 3(اجلدول رقم 

املعامالت   املعامالت غري املعيارية  النموذج
  املعيارية

مستوى   Tقيم اختبار 
  Sigالداللة

  Bêta  اخلطأ املعياري  

 128, 1,529   414, 633,  الثابت

 000, 7,778  491, 109, 849,  املعرفة إدارة
a. Variable dépendante: y1 

مج  إعدادمن  :املصدر   .SPSSالباحثة بناءا على بر

العتماد علىميكننا التوقع ) 70-3(من خالل اجلدول رقم  إدارة املعرفة من  بقيمة التغري يف رأس املال البشري 
 : االحندار اآلتية خالل املعادلة

  

 

  نتائج حتليل اختبار االحندار البسيط  إلدارة املعرفة ورأس املال البشري ):  71- 3(جلدول رقم 

مج: املصدر  SPSS.من إعداد الباحثة بناء على خمرجات بر

ثر ذو داللة معنوية إلدارة املعرفة على رأس املال البشري عند مستوى داللة أأنه يوجد ) 71-3(يبني اجلدول رقم 
0.05 =α9,583( ، حيث بلغت قيمة=T(   ي دالة عند مستوى معنوية  املعتمد، كما أن قيمة العالقة بني املتغريين و

يف رأس  اليت حتدث تغيرياتالمن % 32,6، أي أن ما نسبته 3260,بلغ معامل التحديد  حيث 571a,قدرت ب
معنوية إلدارة املعرفة ورأس وجود عالقة ذات داللة واليت تنص على  املال البشري تعود إلدارة املعرفة، وعليه نقبل الفرضية 

ملؤسسات حمل الدراسةاملال البشري    .بعاده الثالث 

  

  

  إدارة املعرفة: املتغري املستقل

املتغري 
  :التابع 

رأس املال 
 البشري

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
التحديد 

R
2 

اخلطأ 
 املعياري

 Tقيمة
 احملسوبة

  معامل
  االحندار
Bêta

 

 مستوى الداللة
Sig

 

,571
a

 ,326 ,29954 9,583
 

,571
 

,000
 

HC= ,633+,849KM 
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  معامالت منوذج االحندار اخلطي إلدارة املعرفة ورأس املال البشري: )72- 3( اجلدول رقم

املعامالت   املعامالت غري املعيارية  النموذج
  املعيارية

مستوى   Tقيم اختبار 
  Sigالداللة

  Bêta  املعيارياخلطأ   

 000,  7,255   234, 1,696  الثابت

 000,  9,583  571, 062, 590,  املعرفة إدارة

مج :املصدر  SPSS.من إعداد الباحثة بناءا على بر

العتماد علىميكننا التوقع  )72-3(من خالل اجلدول رقم  إدارة املعرفة من  بقيمة التغري يف رأس املال البشري 
 : االحندار اآلتية خالل املعادلة

  

 

 الرئيسية الثانية اختبار الفرضية: املطلب الثاين

ذا املطلب  دف بني إدارة ية رأس املال البشري يف العالقة أثر املتغري الوسيط أساليب تنم ختبارإإىل من خالل 
التعرف على أثر إدارة املعرفة يف رأس املال البشري من خالل أساليب تنمية رأس املال البشري  و رأس املال البشري، و املعرفة 

لتابع بوجود املتغري الوسيط مت إستخدام منوذج عالقة املتغري املستقل لثبات صحة الفرضية الرئيسية إلو كمتغري وسيط، 
العتماد على املباشرة بني إدارة املعرفة ورأس املال  وغريالختبار العالقات املباشرة AMOS مج بر املعادالت اهليكلية 

ذا البشري وأساليب تنمية رأس املال البشري كمتغري وسيط جزئية للمتغري  أووجود الوساطة الكلية يف حال للتعرف ، و
  .املال البشري رأسالوسيط أساليب تنمية 

توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل املتغري الوسيط أساليب . الرابعة الفرضية
ملؤسسات حمل الدراسة،    :واليت تنبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتيةتنمية رأس املال البشري 

إستقطاب رأس املال  املتغري الوسيطل البشري من خالل توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة ورأس املا -
ملؤسسات حمل الدراسة   .البشري 

توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل املتغري الوسيط تكوين رأس املال البشري  -
  .ملؤسسات حمل الدراسة

البشري من خالل املتغري الوسيط تعلم رأس املال دارة املعرفة ورأس املال إلتوجد عالقة ذات داللة معنوية بني  -
ملؤسسات حمل الدراسة  .البشري 

دارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل املتغري الوسيط احملافظة على رأس املال إلتوجد عالقة ذات داللة معنوية  -
ملؤسسات حمل الدراسة   .البشري 

االحندار معامل عتماد على إلاملباشر بني متغريات الدراسة  وغريشر ثر املبااألجياد ومن أجل اختبار الفرضيات وإل 
  :تناول أسلوب حتليل املسار فيمايلين وعليه ،املسار ومعامالت

HC =1,696+,590KM 
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 PathAnalysisأسلوب حتليل املسار .أوال

منوذج  حد العلوم املنهجية اإلحصائية وتقوم على أساس استخدام أكثر منأSEM  تعترب منذجة املعادالت البنائية 
و اختبار  أثري بني العالقات بني املتغرياتيف الدراسة الواحدة إلجياد الت دف الدراسة الواحدة، و مع بقاء نفس 

ويرى العديد من الباحثني أن طرق Abbas 2009( ،1(ه من الباحث نفسمقرتحة الفرضيات أو النظرية املستخدمة أو 
ملعادلة البنائية تعمل على حتسني  حتليل أدوار املتغريات الوسيطة واملتغريات املعدلة متفادية املشاكل املرتبطة النمذجة 

والعالقات غري اخلطية،كما تقلص املشاكل الناجتة عن التوزيعات غري  Multicollinearityخطاء القياس والتعدد اخلطي
دف حساب اآليةالثانوالختبار الفرضية الرئيسية ، الطبيعية وعن طبيعة مناذج القياس املستعملة غري املباشرة ر املباشرة و و

ملعادالت البنائية لتايل نستخدم النمذجة   Structural Equation Modelingوالتأكد من دالاللتها االحصائية، و

(SEMو اسلوب حتليل املسار م أساليبها و   .العتماد على احد أ

  Path Analysis: منوذج حتليل املسار

 Linearو منوذج ينطوي على شبكة من العالقات اخلطية   Path Analysis Modelsحتليل املسار منوذج 

relationships   ثري متغري ، حبيث أن كل عالقة ات مقاسة على متغريات مقاسة أخرىيف اجتاه واحد حبيث تدل على 
ملسار أنه يف  حيث أن الفرق األساسي بني منوذج املسار ومنوذج االحندار 2،ثري يرمز هلا بسهم وحيد االجتاه يدعى 

ذه املتغريات  ثرياتو حتليل املسار يستطيع الباحث إجياد عالقات بني املتغريات اليت يقوم ببحثها، بغض النظر عن كون 
ثري املتغريات ا بعة، أما يف حتليل االحندار فيستطيع الباحث التعرف على  ملستقلة على املتغريات التابعة فقط، مستقلة أم 

ثري املتغريات التابعة بعضها عن بعض، وبذلك ختترب مناذج املسار عادة مناذج أكثر إلوال متكنه مناذج ا حندار من حبث 
  3.حندارمناذج اإل نتعقيدا م

حتليل املسار من أحد أساليب منذجة املعادالت اهليكلية، حيث تظهر أمهية أسلوب  منوذج حتليل املسار يعترب
رة معينة بشكل غري مباشر عرب عدة عوامل توضيحية من خالل  ثريات عدة عوامل على ظا خالل القدرة على دراسة 

و جتزئة معامل االرتباط بني متغريين إىل  ،مبنية على أسس نظرية  Causal Modelمناذج سببية ومن فوائد حتليل املسار 
ته اآلتية   4:مكو

 .يف األثر التأثري للسبب -

  ).عرب مسارات أخرى(التأثريات غري املباشرة للسبب يف األثر من خالل مسارات  -

 ت منوذج حتليل املسار   : مكو

ذه املتغريات من حيث املصدر حيث أشار إىل أن Land قد ميز الند ل:املتغري اخلارجي واملتغري الداخلي - بني 
هدف النموذج إىل حتديد اختالفاته، بينما املتغري اخلارجي يتحدد ياملتغري الداخلي منبثق من الداخل، حبيث 

اختالفاته بقوة خارجة عن نطاق النموذج، حيث يعامل املتغري اخلارجي على أنه دالة يف اخلطأ العشوائي، بينما 
                                                             

مج األموس 1عباس الربق،وآخرون، دليل املبتدئني يف استخدام التحليل اإلحصائي، ط1 ستخدام بر  ،(AMOS)،  ،34، ص 2013عمان، إثراء للنشر والتوزيع. 
يمهما ومنهجيتهما بتوظيف حزمة2 ن تيغزة، التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي مفا ، ص 2012دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، ،  LISRELو ليزرل  Spssأدمحم بوز

145.  
ا يف حبوث اإلدارة التعليمية، جملة الرتبية والتنمية، الع 3 ملعادلة البنائية وتطبيقا رة، أفريل 40دد سر فتحي اهلنداوي املهدي، منهجية النمذجة    .16، ص 2007، القا
ل دمحم أبو عواد،  4 ملعادالت البنائيةأمين سليمان القهوجي، فر مج أموس Structural Equation Modeling (SEM) النمذجة  ، دار )دراسة تطبيقية(ستخدام بر

  .48، ص 2018وائل للنشر والتوزيع، األردن، 
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بع، لذلك يوجد يف النموذج عدة متغري  بعة يعامل املتغري الداخلي على أنه متغري مستقل ومرة أخرى متغري  ات 
  .ومستقلة

  .ميكن قياسها يف النموذج متثل بواقي اخلطأ العشوائي، والذي يدل على أثر املتغريات اليت ال: البواقي -

  .ي املتغريات اليت يؤثر من خالهلا املتغري املستقل على املتغري التابع :املتغريات الوسيطة -

ري املستقل واملتغري التابع، حبيث عندما يتغري املتغري املستقل أي توجد عالقة سببية مباشرة بني املتغ: التأثري املباشر -
بتة حيدث تغري مباشر   .يف املتغري التابع، واملتغريات املوجودة يف النموذج تبقى 

  .ويتم ذلك من خالل املتغريات الوسيطة بني املتغري التابع واملستقل: التأثري الغري املباشر -

 يف تتمثل مراحل بناء منوذج حتليل املسار يف جمموعة من اخلطوات تتمثل  :مراحل بناء منوذج حتليل املسار
   :)18 -3(رقم  الشكل املوايل

  مراحل بناء منوذج  حتليل املسار): 18 -3(الشكل رقم 

  
 الباحثة إعداد من: املصدر

  املباشر  غريإختبار  األثر  

على املتغري الوسيط وأمهيته يف منوذج الدراسة والدور الذي يلعبه  للتعرفجتدر اإلشارة  املباشر غري األثرالختبار 
يكلة معادلة النموذجييف  حيث نستخدمبني متغريات الدراسة،   Structural Equation Modelingة ذه الدراسة 

)(SEMبني متغريات الدراسة العالقات منوذج ، لوضع )إدارة املعرفة، تنمية رأس املال البشري، استقطاب رأس املال 

يكلة)رأس املال البشري ، تعلم رأس املال البشري، احملافظة علىالبشري، تكوين رأس املال البشري م   ، حيث تسا

مج نحيث  ،ية يف إختبار املتغريات الوسيطيةمعادلة النموذج   :لتحديد   AMOSعتمد على بر

  ،مناذج قياس أبعاد املتغري املستقل -

  مناذج قياس أبعاد املتغري التابع، -

 مناذج قياس أبعاد املتغري الوسيط، -

 .تقدير النموذج اهليكلي للدراسة -

  

  

  

 

إنشاء منط 
لرتتيب العالقات 

رسم منوذج ختطيطي 
ملسار العالقات بني 

املتغريات

حساب معامالت 
املسار

اختبار جودة 
التطابق مع 

النموذج األساسي

حتليل النتائج 
ا وتفسري
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 نموذج الوسيطال.نيا

 املتغريمنوذج  من النماذج الشائعة، حيث يتمثل يف نوعني أساسني مها Mediation Modelيعد النموذج الوسيط 

ن من ثالث أنواع من املتغريات مها املتغري املستقل، الوسيط البسيط، ومنوذج املتغري املتعدد ، وكال النموذجني  يتكو
و أن النموذج املتعدد  ،واملتغري الوسيط، واملتغري التابع يضم أكثر و حيث أن الفرق بني النموذج الوسيط البسيط واملتعدد 

  .يضم متغري مستقل واحد حيث أن النموذج الوسيط البسيط من متغري مستقل يف

واليت تشكل يف ) ، التعلم، واحملافظةاالستقطاب، التكوين(لكل من  م الدراسة على افرتاض وجود وساطةتقو 
بع رأس املال املتغري املستقل إدارة املعرفة واملتغري التا بني )أساليب تنمية رأس املال البشري(جمملها أبعاد املتغري الوسيط 

يف املتغري التابع ) إدارة املعرفة(املتغري املستقل  ة بني متغريات الدراسة، حيث يؤثرجل فهم اهليكلة السببيأمن  ،البشري
يف املتغري الوسيط  Xيؤثر املتغري  كما،  )أساليب تنمية رأس املال البشري(، من خالل املتغري الوسيط)رأس املال البشري(

Mاملتغري التابع دوره يف بر ، والذي يؤثY.  

  

  

  

 

 

  

 غريعبارة عن مسارات فتمثل األثر  bو aوضح األثر املباشر للمتغري املستقل يف املتغري التابع، أما املسارات يc املسار

  .A .B، حيث حيسب األثر بضرب Mمن خالل املتغري الوسيط    yاملتغري التابع يف Xاملباشر للمتغري املستقل 

 X رتبط املتغري املستقلي الوسيط، حيث M و املتغري التابع واملتغريو  Yو املتغري املستقل،  X يف النموذج

و معادلة إذا كان لنموذج الوساطة   لوسيط واملتغري التابع، ، يطلق عليه منوذج )2(متغري وسيط واحد فقط كما 
ثريه غري املباشر على X يوضح كيف ميكن تقسيم التأثري السبيب للمتغري التوسط البسيط، حيث  Ythrough M إىل 

ثريه املباشر على   Y (Pathc).1و

ا على Xل تنقكثر واقعية، مثل النماذج اليت ألا كثر تعقيداألوساطة المناذج  توصف ثري من خالل Yفيها 
اجة لتحليل الوساطة لتحديد ما إذا كان الوسط ال ميثل وسطا عند احل تظهرحيث  2،آليات متعددة ممثلة بوسطاء خمتلفني

عند النظر  فهي متغريات تؤدي إىل اخلطوة مهمة املتغريات الوسيطيةأما  ،Yو X النظر إىل العالقة بني املتغريين واملتغريات
ثري ي  ،Yو يف الواقع سبب  M، وMط يتسبب يف وسيX ث ، حيYعلىX  إىل  أنواع املتغريات ذات الصلة 

ثري التفاعل ،التباين، التباين املشرتك  Covariateisاملتغري  Yو Xن ميكن أن يفسر املتغري الثالث كالً مو  ،الوسيط أو 

يكون وسيط أو  وأخريا، YوX ملحوظ على إعادة العالقة بنيولكن ال يؤثر بشكل Yأو/ و Xبـ مرتبطاقد يكون  الذي

                                                             
1The Mediation Analysis With The Sobel Test And The Percentile Bootstrap  Meral Yay , International Journal 
Of Management And Applied Science, Issn: 2394-7926, Volume3, Issue-2, Feb.-2017, P129.Http://Iraj.In  
2Andrew F. hayes, Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis A Regression-

Based Approach, The Guilford PRESS, New York, 2013, P89. 

M 

 املتغري الوسيط

  عالقة مياشرة

  أثر مباشر

Y 

X 

 املتغري التابع املتغري املستقل

a 

b 

c 
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ت خمتلفة منع YوX  ميكن أن يغري العالقة بني M متغري التفاعل معادالت االحندار الرئيسية الثالثة  M ند مستو
  1.املستخدمة لتحليل الوساطة يف منوذج وسيط مفرد

ت الفردية والتنظيمية املعقدة على حنو أفضلإن استخدام املتغري الوسيط له أمهية كبرية يف تطوير  ، واختبار النظر
ذا من خالل تقسيم ) Kenny & al( كل منى  حيث ير  أن املتغري الوسيط يفسر العالقة بني املتغري املستقل والتابع، و

اصل ضرب األثريني املباشر ح غريثرين مباشر وغري مباشر عن طريق املتغري الوسيط، حيث تكون قيمة األثر أالعالقة إىل 
ناك نوعني من النموذج ) Barone et Kenny( وحسب2،املباشرين بني كل من املتغري املستقل والوسيط والتابع دائما 

ناك أثر مباشر للمستقل يف التابع لكن األثر غري املباشر أي  الوسيط، جزئي وكلي، فيكون الوسيط جزئيا عندما يكون 
ناك أثر مباشر للمستقل يف التابع، األثر يف وجود الوسيط أقوى من ما أو كليا عندما ال يكون   املباشر، ويكون الوسيط 

ذا كانت العالقات الثالثة إ أنه ، حيث)و كليأجزئي (الوسيط املتغري التأكد من طبيعة مبعىن وجود أثر غري دال إحصائيا، 
لثانية، ويكون الوسيط جزئيا وإذا كان أثر االوىل دالة احصائيا يكون أثر املستقل أقل قوة يف العالقة الثا لثة مقارنة 

ما  3.املستقل دال يف وجود الوسيط يكون 

  النموذج الوسيط التام أو الكامل ، للتأكد منال بد من متييز منوذجني وسيطيني عندما تكون العالقة الوسيطية دالة

Full Mediation أي عندما تكون العالقة بني املتغري املستقل(X)  واملتغري التابع(Y)  غري دالة إحصائيا عند حضور أو
 عندما تكون العالقة بني املتغري املستقل  Partial Mediation والنموذج الوسيط اجلزئي،  (M)وجود عالقة وسيطية دالة

(X)  املتغري التابعو (Y) دالة إحصائيا رغم حضور أو وجود عالقة وسيطية )M(حيث تظهر أمهية ،:  

 ثر بني املتغري املستقل والتابع،معنوية األدراسة  -

 ثر بني املستقل والوسيط،دراسة معنوية األ -

عتبار املستقل متغري رقايب -  .دراسة معنوية األثر بني الوسيط والتابع 

) ، التعلم، احملافظةستقطاب، التكويناإل(غري الوسيط ن كل من أبعاد املتأيقوم منوذج الدراسة احلالية على افرتاض 

، والذي يلعب دور املتغري س املال البشريأاملتمثل يف أساليب تنمية ر  تشكل يف جمملها املتغري الوسيط بعاد وسيطيةأ
 .)س املال البشريأر (واملتغري التابع ) دارة املعرفةإ(بني املتغري املستقل  الوسيط

ثالث  يف العالقة  بني املتغريين من خاللمن بني الطرق املعتمد عليها إلجراء اختبارات لدراسة أثر املتغري الوسيط 
  : مراحل

 إدارة املعرفة على املتغري الوسيط اساليب تنمية راس املال  ثر املتغري املستقلأالهلا دراسة يتم من خ: املرحلة االوىل
  ،البشري

 واليت مت  ،التابع راس املال البشريثر املتغري املستقل  إدارة املعرفة على املتغري أيتم من خالهلا دراسة : املرحلة الثانية
  دراستها سابقا،

                                                             
1 Brittanie Boone, Mediation Analysis: Expanding From One Mediator to Multiple Mediators, 2012. 
2 El AkremiAssaad, Roussel Patrice, Analyse des variables modératrices et médiatrices par les méthodes 
d’équations structurelles: Application en GRH, Actes du 14e congrès de l'Association Francophone de Gestion 

des Ressources Humaines, Grenoble, 2003, PP 1064-1069. 
3Sophie Rieunier, L’influence de la musique d’ambiance sur le comportement des consommateurs sur le lieu de 

vente, thèse de Doctorat en sciences de gestion, Centre ce Recherche DMSP, Université Paris IX- Dauphine,  

France, 2000, P 24. 
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 بعاده كل على حدى يف منوذج االحندار املتعدد مع املتغري  الوسيط ثر املتغريأيتم من خالهلا دراسة  :املرحلة الثالثة
ا كل بعد من ابعاد املتغري الوسيط على العالقة بني املتغري الوسيط واملتغري  املستقل لقياس اثر الوساطة اليت يؤثر 

  .التابع

  ثر بني  املتغري املستقل واملتغري الوسيطألدراسة معنوية العالقة وا -

  )املتغري املستقل والوسيط(نتائج عالقة االرتباط بني متغريات الدراسة): 73- 3(اجلدول رقم 

  أساليب تنمية رأس املال البشري  العالقة بني

استقطاب 
رأس املال 

  البشري

تكوين رأس 
املال 
  البشري

تعلم رأس 
  املال البشري

افظة على  احمل
رأس املال 

  البشري

معامل   إدارة املعرفة
  بريسون

مستوى 
  الداللة

,415
**  

,000  

,517
**  

,000  

,493
**  

,000  

,440
**  

,000  

  

مج  من إعداد الباحثة بناءا: املصدر   .SPSSعلى بر

 إستقطاب إدارة ملعرفة واملتغري الوسيط رتباط موجبة بني املتغري املستقلوجود عالقة ا) 73-3( يبني اجلدول رقم

و ارتباط موجب ودال معنو عند مستوى داللة  0,415حيث بلغ معامل االرتباط ،رأس املال البشري و  املعتمد و و
ذا ما  0,05أقل من وجود عالقة بني إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة واستقطاب رأس املال  يدل على و

دف إدارة املعرفة إىل استقطاب رأس مال فكري ومتابعتهم وتشجيعهم لوضع احللول للمشكالت اليت  البشري، حيث 

 .تواجه املنظمات

تكوين رأس املال البشري، و كما يبني اجلدول أيضا وجود عالقة ارتباط موجبة بني املتغري املستقل إدارة املعرفة 
و أقل من 0,517حيث بلغ معامل االرتباط و ارتباط موجب ودال معنو عند مستوى داللة و ذا ما  0,05و دل  و

م يف تكوين رأس املال البشريأن إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل ال ذا يرجع لدور إدارة املعرفة يف دعم  ،دراسة تسا و
ملنظمة، حيث  اما لبناء بيئة تكوين رأس املال البشري  يف منظمات  مشجعة لتكوين األفرادتعترب إدارة املعرفة مدخال 

ا   .األعمال مبا ميكنها من رفع مهارات ومعارف وخربات أفراد

يبني اجلدول أيضا وجود عالقة ارتباط موجبة بني املتغري املستقل إدارة املعرفة و تعلم رأس املال البشري، حيث بلغ 
و أقل من  0,493معامل االرتباط  و ارتباط موجب ودال معنو عند مستوى داللة و لى أن إدارة عيدل   0,05و

م يف تعلم رأس توليد ونشر املعرفة وتشاركها مبا ميكن من  من خاللاملال البشري  املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة تسا
ملنظمات   .حتقيق تعلم األفراد 

احملافظة على رأس املال البشري، و   املتغري املستقل إدارة املعرفةيبني اجلدول أيضا وجود عالقة ارتباط موجبة بني 
و ارتباط موجب ودال معنو  0,440حيث بلغ معامل االرتباط  و أقل من و ذا ما يدل على أن إدارة   0,05و و

م يف احملافظة على رأس املال البشري   .املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة تسا
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  الوسيطاملتغري املستقل و  املتغري ثر بنيدراسة معنوية األ -

  أساليب تنمية رأس املال البشري املتغري الوسيط  ملتغري املستقل إدارة املعرفة يفثر اأ): 74 - 3(اجلدول رقم

  إدارة املعرفة: املتغري املستقل

املتغري 
  :الوسيط

أساليب 
تنمية رأس 
 املال البشري

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
التحديد 

R
2 

اخلطأ 
 املعياري

  Tقيمة

 احملسوبة

  معامل 

  االحندار

Bêta
 

مستوى 
Sigالداللة

 

,487
a

 ,237 ,25713 7,677
 

,487
 

,000
 

مج  إعدادمن :املصدر   .SPSSالباحثة بناءا على بر

تنمية رأس املال  أساليبثر ذو داللة معنوية إلدارة املعرفة على أأنه يوجد  نالحظ )74-3(من خالل اجلدول رقم 
ملؤسسات حمل الدراسة، حيث  املال البشري رأستنمية  وأساليب إلدارة املعرفة α= 0.05البشري عند مستوى داللة 

ي دالة عند مستوى معنوية املعتمد، كما أن قيمة العالقة بني املتغريين قدرت ) T=7,677(احملسوبة Tبلغت قيمة و
أساليب تنمية من تغيريات حتدث يف % 23,7، أي أن ما نسبته من)237,(بلغ معامل التحديد حيث  487a,ب

تعود إلدارة املعرفة، وبناءا على معامل االرتباط واألثر بني املتغري املستقل إدارة املعرفة واملتغري التابع املال البشري  رأس
تنمية رأس  وأساليبعالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة  نه توجدأ إىلنصل ، املال البشري رأسالوسيط أساليب تنمية 

  .ملؤسسات حمل الدراسة البشري لاملا

  بني املتغري الوسيط واملتغري التابع )ثراالاإلرتباط و (دراسة معنوية العالقة  -

بعاد رأس املال  املتغري الوسيط أساليب تنمية رأس املال البشري دراسة معنوية عالقة): 75 - 3(اجلدول رقم
  البشري 

  رأس املال البشري: املتغري التابع

  :املتغري الوسيط
أساليب تنمية رأس 

 البشرياملال 

معامل 
 االرتباط

R 

معامل 
التحديد 

R
2 

اخلطأ 
 املعياري

 Tقيمة
 احملسوبة

مستوى 
  الداللة
Sig

 

ستقطاب رأس املال إ
  البشري

,513
a

 ,263 ,31325 8,229 ,000 

801, تكوين رأس البشري
a

 ,641 ,21855 18,423 ,000 

تعلم رأس املال 
 البشري

,691
a

 ,478 ,26357 13,191 ,000 

على رأس احملافظة 
  املال البشري

,631
a

 ,398 ,28311 11,202 ,000 

أساليب تنمية رأس 
 املال البشري

,780
a

 ,608 ,22850 17,156 ,000 

مج : املصدر  .SPSSمن إعداد الباحثة بناءا على بر
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ملتغري التابع واملتمثل يف املتغري الوسيط أساليب تنمية رأس املال البشري  عالقة) 75-3(رقم  يوضح اجلدول
ذا ما )780a,(معامل االرتباط بني املتغريين  أبعاد رأس املال البشري، حيث بلغ يدل على وجود عالقة ارتباط بني ، و
 املال البشري رأسأساليب تنمية  أن ذا يعينو ، )6080,(بلغ معامل التحديد  حيث،املتغريات الوسيطية مع املتغري التابع

 حيثفتعود إىل عوامل أخرى،  ن التباين يف تنمية رأس املال البشري، أما النسبة املتبقيةم 60,8% نسبته  تفسر ما

أساليب تنمية ، وتبني النتائج أن 0.05عند مستوى داللة معنوية  ي قيمة معنويةو  17,156احملسوبة  Tقيمة بلغت 
ملؤسسات املال البشري رأس   .حمل الدراسة أثر دال واجيايب، و يؤثر فريأس املال البشري 

ذا ما يدل 513a,حيث بلغ معامل االرتباط بني املتغريين قدر ب ، البشريثر االستقطاب يف أبعاد رأس املال أ - ، و
وقد بلغ معامل التحديد ، املال البشري رأساالستقطاب مع املتغري التابع  املتغري الوسيطعلى وجود عالقة ارتباط بني 

 من التباين يف رأس املال البشري، أما النسبة املتبقية26,3%نسبته  االستقطاب يفسر ماأن ذا يعين و  ،2630,

، 0.05عند مستوى داللة معنوية  ي قيمة معنويةو  8,229احملسوبة  Tقيمة بلغت حيث فتعود إىل عوامل أخرى، 
ملؤسساتتنمية  يؤثر يف جيايب، و إدال و ثر أ الستقطابلوتبني النتائج أن   .حمل الدراسة رأس املال البشري 

ذا ما يدل على وجود )801a,(، حيث بلغ معامل االرتباط بني املتغريين ثر التكوين يف أبعاد رأس املال البشريأ - ، و
ذا يعين أن التكوين  ،)6410,(بلغ معامل التحديد  ، كماالتكوين مع املتغري التابع املتغري الوسيطرتباط بني إعالقة  و

حيث بلغت فتعود إىل عوامل أخرى،  ن التباين يف رأس املال البشري، أما النسبة املتبقيةم 64,1%نسبته  يفسر ما
ي قيمة معنوية )18,423(احملسوبة  Tقيمة  أثر  للتكوينتبني النتائج أن عليه ، و 0.05عند مستوى داللة معنوية  و

ملؤسسات تنمية دال واجيايب، و يؤثر يف اما الستغالل  رأس املال البشري  حمل الدراسة، حيث يعترب التكوين مصدرا 
ذا اخلربات وتنميتها،  دة املعارف الفردية والتنظيميةو   .من خالل دعم تعلم األفراد وز

ذا ما يدل على وجود ، )691a,(حيث بلغ معامل االرتباط بني املتغريين ر التعلم يف أبعاد رأس املال البشري، أث - و
ذا  )4780,(بلغ معامل التحديد  ، كمارأس املال البشري التعلم مع املتغري التابع املتغري الوسيطعالقة ارتباط بني  و

فتعود إىل عوامل أخرى،  املتبقيةمن التباين يف رأس املال البشري، أما النسبة 47,8%نسبته  يعين أن التعلم يفسر ما
ي قيمة معنوية) 13,191(احملسوبة  Tقيمة حيث بلغت  تبني النتائج عليه ، و 0.05عند مستوى داللة معنوية  و

ملؤسسات حمل الدراسةتنمية أثر دال واجيايب، ويؤثر يف  للتعلمأن    .رأس املال البشري 

معامل االرتباط بني املتغريين ب  قدرحيث ثر احملافظة على رأس املال البشري يف أبعاد رأس املال البشري، أ -
),631a( ذا ما يدل على وجود عالقة ارتباط بني مع املتغري التابع  احملافظة على رأس املال البشري املتغري الوسيط، و

ذا يعين أن  ،)3980,( بلغ معامل التحديدحيث  من 39,8%نسبته  فسر مااحملافظة على رأس املال البشري تو
 ،)11,202(احملسوبة  Tقيمة حيث بلغت فتعود إىل عوامل أخرى،  التباين يف رأس املال البشري، أما النسبة املتبقية

ي قيمة معنوية دال أثر محافظة على رأس املال البشري لل، وتبني النتائج أن 0.05عند مستوى داللة معنوية  و
ملؤسسات حمل الدراسة تنمية ؤثر يفتواجيايب و   .رأس املال البشري 
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  ثر املباشر والغري املباشر بني متغريات الدراسة من خالل النموذج املسارألا: الوسيط للمتغرياختبار األثر  -

  ستقطاب متغري وسيطاألثر املباشر وغري املباشر واألثر الكلي يف حالة اإل. أوال 

  .)ملتغري الوسيط االستقطابا M1( ،)املتغري التابع Y(و ) ملتغري املستقل إدارة املعرفةاX(حيث ميثل كل من 

  يف حالة االستقطاب متغري وسيط املسارقيم معامالت ): 19 -3(الشكل رقم 

 
مج : املصدر  .AMOS v21من إعداد الباحثة بناءا على بر

 تقديرات منوذج الدراسة يف حالة االستقطاب كمتغري وسيط: )76- 3(اجلدول رقم 

   S .Estimate S.E. C.R. P Label 

M1 <--- X ,415 ,097 6,304 *** par_1 

Y <--- M1 ,333 ,043 5,488 *** par_2 

Y <--- X ,433 ,063 7,128 *** par_3 

م: املصدر  .AMOS v21ج من إعداد الباحثة بناءا على بر

 بني إدارة املعرفة كمتغري مستقل ثر مباشرأوشكل املسار أعاله يتضح وجود ) 76-3( رقم خالل اجلدولمن 

بع، حيث بلغ معامل االحنداراملال البشري كمتغري ورأس ي قيمة دالة  0,43املعياري    ثر أ، وكذلك وجود إحصائياو
حيث ، M1االستقطاب من خالل املتغري الوسيطYواملتغري التابع  X بني املتغري املستقل إحصائيةغري مباشر ذو داللة 

ي  0,14 بلغ معامل االحندار املعياري القيمة ي ) 0,42 *33 ,0(و ذا يعين توسط ل من قيمة األثر املأقو باشر، و
لنظر  ،رأس املال البشريو بشكل جزئي العالقة بني إدارة املعرفة  االستقطاب ي و  Chi- Square قيمة كاي مربع إىلو

ذا ما التغريات  إنوعليه ف ت بني املتغريات بنموذج الدراسة،عالقا يدل على وجود معنوية عند مستوى الداللة املعتمد، و
ذا نقبل الفرضية بوجود االستقطاب كمتغري وسيط ىل املتغري املستقلإتعود املال البشري  رأساليت حتدث يف تنمية  ، و

 املتغري املستقل املتغري التابع

 إدارة املعرفة رأس املال البشري
 العالقة املباشرة

  املباشر األثر

أساليب تنمية رأس 
 املال البشري

M 

 املتغري الوسيط

 عالقة مباشرة

  أثر مباشر

 رأس املال البشري
Y 

 إدارة املعرفة
X 

 املتغري التابع املتغري املستقل
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املال البشري من خالل االستقطاب   ورأساملعرفة  إدارةواليت تنص على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني  األوىلاجلزئية 
  .وسيط كمتغري

رأس املال البشري، كما توجد عالقة غري مباشرة إلدارة املعرفة بتوجد عالقة مباشرة إلدارة املعرفة  نهأ إىل لنص
رأس املال البشري، حيث تؤثر إدارة املعرفة على تنمية معارف ومهارات وتثمني  استقطابورأس املال البشري من خالل 

  .رأس املال البشري استقطاب أسلوبخربات األفراد من خالل املتغري الوسيط املتمثل يف 

  متغري وسيط التكويناملباشر واألثر الكلي يف حالة  وغرياألثر املباشر . نيا

  .)املتغري الوسيط التكوينM2 ( ،)املتغري التابعY (و ) املتغري املستقل إدارة املعرفة X (ميثل كل من 

 يف حالة التكوين متغري وسيط املسارقيم معامالت ): 20-3(الشكل رقم 

 

مج : املصدر  AMOS v21من إعداد الباحثة بناءا على بر

 كمتغري وسيط  تقديرات منوذج الدراسة يف حالة التكوين: )77- 3( اجلدول رقم

   S. Estimate S.E. C.R. P Label 

M2 <--- X ,517 ,085 8,357 *** par_3 

Y <--- X ,214 ,050 4,432 *** par_1 

Y <--- M2 ,690 ,036 14,306 *** par_2 

مج : املصدر  .AMOS v21من إعداد الباحثة بناءا على بر

 بني إدارة املعرفة كمتغري مستقل ثر مباشرأوشكل املسار أعاله يتضح وجود ) 77-3(م من خالل اجلدول رق

بع، حيث بلغ معامل االحندارورأس املال البشري كمتغ ي قيمة دالة إحصائيا 0,21املعياري  ري  ثر أ، وكذلك وجود و
التكوين، حيث بلغ  M2 ط املتغري الوسيمن خالل  Yواملتغري التابع   Xغري مباشر ذو داللة إحصائية  بني املتغري املستقل

ي   36, 0معامل االحندار املعياري القيمة ي) 0,69 * 52 ,0(و ذا يعين توسط ، من قيمة األثر املباشر أكرب و و
لنظر إىل قيمة كاي مربالعالقة بني إدارة املعرفة و  جزئيبشكل  التكوين ي و  Chi- Squareع رأس املال البشري، و
ذا ما ،1,96ي أكرب من و   C.Rوكذلك قيم النسبة احلرجةعند مستوى الداللة املعتمد،  معنوية يدل على وجود  و
ذا نقبل الفرضية اجلزئية الثانية واليت تنص على وجود عالقة ذات داللة معنوية ات بني املتغريات بنموذج الدراسةعالق ، و

  .التكوين كمتغري وسيطبني إدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل 
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  متغري وسيط التعلماملباشر واألثر الكلي يف حالة  وغرياألثر املباشر . لثا

  .)املتغري الوسيط التعلم M3( ،)املتغري التابع Y(و ) تغري املستقل إدارة املعرفةامل X(حيث ميثل كل من

  متغري وسيط التعلميف حالة  قيم معامالت املسار): 21-3(الشكل رقم 

  

مج : املصدر  .AMOS v21من إعداد الباحثة بناءا على بر

طكمتغري وسي  تقديرات منوذج الدراسة يف حالة التعلم: )78- 3(اجلدول رقم   

   S.Estimate 

 النقدير املعياري
C.R. P Label 

M3 <--- X ,493 7,821 *** par_3 

Y <--- M3 ,542 9,691 *** par_1 

Y <--- X ,304 5,440 *** par_2 

مج  : املصدر   .AMOS v21من إعداد الباحثة بناءا على بر

 وشكل املسار أعاله يتضح وجود اثر مباشر بني إدارة املعرفة كمتغري مستقل )78-3(م من خالل اجلدول رق

بع ي قيمة دالة إحصائيا  0,30، حيث بلغ معامل االحندار املعياري ورأس املال البشري كمتغري  ، وكذلك وجود اثر و
، حيث بلغ لتعلما M3من خالل  املتغري الوسيط  Yاملتغري التابع و  Xل ذو داللة إحصائية بني املتغري املستق غري مباشر

ي  0,26ة معامل االحندار املعياري القيم ي ، )0,49 * 54 ,0(و ذا يعين توسط قل من قيمة األثر املباشرأو ، و
لنظر إىل قيمة كاي مرب التعلم  ي معنويةو  chi- squareع بشكل جزئي العالقة بني إدارة املعرفة ورأس املال البشري، و

ذا نقبل الفرضية اجلزئية  ،1,96ي أكرب من و  C.Rوكذلك قيم النسبة احلرجة  عند مستوى الداللة املعتمد، الثالثة و
 .كمتغري وسيط  التعلمواليت تنص على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني إدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل 

 على رأس املال البشري كمتغري وسيط األثر املباشر والغري املباشر واألثر الكلي يف حالة احملافظة.رابعا 

  .)املتغري الوسيط االستقطاب M4( ،)املتغري التابع Y(و )ملتغري املستقل إدارة املعرفةا X(حيث ميثل كل من 
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 متغري وسيطك املال البشري رأسعلى  احملافظة قيمة معامالت املسار يف حالة:)22 -3(الشكل رقم 

  

مج  : املصدر  .AMOS v21من إعداد الباحثة بناءا على بر

احملافظة كمتغري وسيطتقديرات منوذج الدراسة يف حالة ): 79- 3(اجلدول رقم   

   S .Estimate S.E. C.R. P Label 

M4 <--- X ,440 ,117 6,769 *** par_2 

Y <--- X ,364 ,059 6,415 *** par_1 

Y <--- M4 ,471 ,033 8,299 *** par_3 

م: املصدر   .AMOS v21ج من إعداد الباحثة بناءا على بر

بني إدارة املعرفة كمتغري مستقل ثر مباشر أوشكل املسار أعاله يتضح وجود  )81-3( من خالل اجلدول رقم
بع ي قيمة دالة إحصائيا 0,36ي املعيار  ، حيث بلغ معامل االحندارورأس املال البشري كمتغري  ثر أ، وكذلك وجود و

احملافظة على رأس  M4( املتغري الوسيط من خالل Yواملتغري التابع X ل غري مباشر ذو داللة إحصائية بني املتغري املستق
ي   26, 0، حيث بلغ معامل االحندار املعياري القيمة)املال البشري ي ) 0,44 * 0,47(و قل من قيمة األثر أو

لنظر إىل قيمة كاي  ذا يعين توسط التعلم بشكل جزئي العالقة بني إدارة املعرفة ورأس املال البشري، و املباشر، و
، 1,96ي أكرب من و  C.Rوكذلك قيم النسبة احلرجة ي معنوية عند مستوى الداللة املعتمد، و   chi- squareمربع

ذا ما ذا نقبل الفرضية اجلزئية الرابعةعالقا يدل على وجود و واليت تنص على وجود  ت بني املتغريات بنموذج الدراسة، و
  .كمتغري وسيط  املال البشري رأساحملافظة على عالقة ذات داللة معنوية بني إدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل 
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تنمية  أساليبغري املباشر واألثر الكلي يف حالة  املتغري الوسيط األثر املباشر و ): 23-3(الشكل رقم 
  املال البشري رأس

 
مج  : املصدر   .AMOS v21من إعداد الباحثة بناءا على بر

 بني إدارة املعرفة كمتغري مستقل ثر مباشرأأعاله وجود املسار وشكل  )81-3(م من خالل اجلدول رقنالحظ 

بع ي قيمة دالة إحصائيا 0,251، حيث بلغ معامل االحندار املعياري ورأس املال البشري كمتغري   كما نالحظ،  و

من  )Yرأس املال البشري( واملتغري التابع )X إدارة املعرفة( لة إحصائية بني املتغري املستقلذو دال ثر غري مباشرأوجود 
ي 0,32ة البشري، حيث بلغ معامل االحندار املعياري القيم )أساليب تنمية رأس املال M(املتغري الوسيط خالل   و

ي ) 0,49 * 66 ,0( ذا يعين توسط أو  جزئيبشكل   املال البشري رأستنمية  أساليبقل من قيمة األثر املباشر، و

لنظر إىل قيمة كاي مربع ي معنوية chi- square العالقة بني إدارة املعرفة و رأس املال البشري، و عند مستوى الداللة  و
ي أكرب من  C.Rوكذلك قيم النسبة احلرجة  املعتمد، ذا ما ،1,96و  إدارة(عالقات بني املتغريات يدل على وجود  و

بع  رأس املال البشريو ، وسيطكمتغري   تنمية رأس املال البشري أساليب، كمتغري مستقل  املعرفة   .بنموذج الدراسة) كمتغري 

نه توجد عالقة مباشرة إلدارة املعرفة بتنمية معارف ومهارات وتثمني خربات رأس املال البشري،  أأيضا  نالحظ 
رأس املال البشري، حيث تؤثر أساليب  تنمية كما توجد عالقة غري مباشرة  إلدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل 

استقطاب  أسلوبمن خالل املتغري الوسيط املتمثل يف إدارة املعرفة على تنمية معارف ومهارات وتثمني خربات األفراد 
ذا نقبل الفرضيةرأس املال البشري،  املال  ورأساملعرفة  إدارةواليت تنص على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني  الرابعة و
  .أساليب تنمية رأس املال البشريالبشري من خالل 
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الدراسة يف حالة أساليب تنمية رأس املال البشري جمتمعة كمتغري وسيطتقديرات منوذج ): 80- 3(اجلدول رقم   

   Standardized 
Regression Estimate 

 

S.E. C.R. P Label 

M <--- X ,487 ,053 7,698 *** par_1 

Y <--- M ,657 ,060 13,530 *** par_2 

Y <--- X ,251 ,050 5,164 *** par_3 

مج  : املصدر   .AMOS v21من إعداد الباحثة بناءا على بر

ي مقبولةكل املؤشرات حتمل قيم جأن   ،)80-3(نالحظ من خالل اجلدول رقم  ، يدة للمطابقة النموذج و
ذا ،1,96للنموذج أكرب من )  ختبار التوزيع الطبيعيإ(R . Cحيث أن قيم  النموذج قادرة على  أبعاديشري إىل أن  ما و

معامالت  أنتشبع الفقرات مقبولة، كما  أوقياس العالقات بني املتغريات األربعة، حيث أن قيم معامالت الصدق 
و تقدير جيد 0,20تزيد كلها عن  املسارات ، موذج أن االرتباطات دالة إحصائيااملعيارية للن تشري تقديراتحيث ، و

مجتشري التقديرات املعطاة و    .احملكات جيدة لقبول النموذجأن إىل  AMOSلرب

  منوذج الدراسةمؤشرات جودة مطابقة : )81 - 3(اجلدول رقم 

-Chi  املؤشرات

square 

Df  GFI  AGFI  RMSEA  NFI  IFI  TLI  CFI  

  1,000  1,000  1,000  1,000  049,  1,000  1,000  0  000,  القيم

شروط 
  القبول

يساوي     
أو أكرب 

من 
)0,90(  

يساوي 
أو أكرب 

من 
)0,80(  

بني 
و 0,05
0,08 

كرب من أ
0 ,90 

كرب من أ
0,90 

كرب من أ
0,90  

كرب من أ
0,90  

 .AMOS v21الباحثة بناء على خمرجات  إعدادمن : املصدر 

مجيع املؤشرات  أنجودة حالة املالئمة، حيث تبني و  مطابقة النموذججودة ؤشرات م )81-3(رقم  يبني اجلدول
  .جيدوعليه فإن منوذج الدراسة  ذات قيم جيدة

ذا لوجود داللة املسار بني املتغري املستقل إدارة املعرفة و ن منوذج الوساطة إ م و منوذج وسيط جزئي وليس 
  .رأس املال البشري بوجود املتغري الوسيط أساليب تنمية رأس املال البشري واملتغري التابع

  : ميكن التأكد من معنوية األثر غري املباشر للمتغري الوسيط من خالل عدة طرق من أمهها

الوسيط دال إحصائيا، واألثر املباشر للوسيط املتغري  ملستقل يفللمتغري ا حيث إذا كان األثر املباشر  :مستوى الداللة -
و شرط حمقق وفقا يف التابع دال إحصائيا، فاألثر غري املباشر للمستقل يف التابع من  خالل الوسيط دال إحصائيا، و

 .)82-3(للنتائج املتحصل عليها يف اجلدول رقم 

ذه القيمة: اإلحصائية Tقيمة  - ملباشرين فإن األثر غري ااجلدولية لألثرين   Tكرب منأحملسوبة Tحيث إذا كانت 
 .املباشر
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فاقت التقديرات أو املعامالت املعيارية بني املستقل والوسيط وبني الوسيط والتابع  إذا :حجم التقديرات املعيارية -
و شرط حمققأفإن  0,20 القيمة  .ثر املتغري الوسيط يكون ذو داللة معنوية و

 SOBEL TESTقيمة معامل سوبل  -

ثر الغري املباشر للمتغري الوسيط من خالل قيمة معامل سوبل ، ندرس معنوية األTمن خالل تناول  مستوى الداللة وقيمة 
SOBEL TEST.  

 ختبار سوبل إ SOBEL Test للدور الوسيط ملتغري أساليب تنمية رأس املال البشري  

ذا نعتمد على معامل  ،ملعرفة الداللة اإلحصائية للعالقة الوسيطيةTest SOBLE يستعمل اختبار سوبل  و
  .املال البشري رأسالوسيط ملتغري أساليب تنمية  الدوردراسة لSOBELسوبل 

  Sobel Testالوسيط  املتغري دورل لباختبار سو ): 24-3(الشكل رقم 

  
العتماد  على املوقع: املصدر   :من إعداد الباحثة 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm  

حيث أظهرت النتائج أن املتغري الوسيط أساليب SOBEL TESTمعامل سوبل  )24-3(الشكل رقم  يبني
،  7,08إىلSobel  إختبار تشري قيمةحيث  ثر ذو داللة إحصائية وفقا للنتائج املوضحة،أتنمية رأس املال البشري له 

ي قيمة دالة    .املعتمد داللة العند مستوى  إحصائياو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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  Sobel الختبار سوبل اإلحصائيةنتائج اختبار الداللة ): 82- 3(رقم اجلدول 

 

  
العتماد على املوقع : املصدر   :من إعداد الباحثة 

https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=31  

Sobel test equation 

z-value = a*b/SQRT(b
2
*sa

2
 + a

2
*sb

2
) 

Aroian test equation 

z-value = a*b/SQRT(b
2
*sa

2
 + a

2
*sb

2
 + sa

2
*sb

2
) 

Goodman test equation 

z-value = a*b/SQRT(b
2
*sa

2
 + a

2
*sb

2
 - sa

2
*sb

2
) 

تلعب دور وسيطي يف تفسري من خالل النتائج أعاله نصل إىل أن أساليب تنمية رأس املال البشر كمتغري وسيط، 
  .العالقة بني املتغري املستقل إدارة املعرفة واملتغري التابع رأس املال البشري

  الدراسةاختبار فرضيات  تفسري نتائجحتليل و  :الثاين املطلب

ذا املطلب الختبار فرضيات الدراسة اإلحصائية لألساليببعد استخدامنا  النتائج تفسري و  حتليل إىل، نتطرق يف 
ذا من خالل ،املتحصل عليها  إليها املتوصل على التساؤل الرئيسي وتفسري نتائج إلجابةوااختبار فرضيات الدراسة  و

  .والدراسات السابقةفرضيات الدراسة ضوء  على

 فرضيات الدراسةاختبار تقدمي وحتليل نتائج . أوال

  األوىلإختبار الفرضية نتائج . 1

ملؤسسات حمل الدراسة أنه توجد على األوىلتنص الفرضية    .عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية املعارف 

كما بلغ معامل   486a,ب معامل االرتباط قدرحيث بني إدارة املعرفة وتنمية املعارف  عالقة وجود إىلتوصلنا 
ملؤسسات حمل  اليت رياتمن التغ%  23,6، أي أن ما نسبته من236,التحديد  حتدث يف تنمية معارف األفراد 

ذات  موجبة عالقة ارتباط نصل إىل وجود اجلزائرية لعدد من املؤسسات دراسة حالة ومن خالل،الدراسة تعود إلدارة املعرفة
ثري ذو داللة بني املتغريين داللة معنوية وجهة نظر أفراد  ، مناملعارفاملعرفة وتنمية  إدارةبني متغري  إحصائية، كما يوجد 
م يف تنمية معارف رأس ماهلا  أنحيث  ،عينة الدراسة ا املؤسسات حمل الدراسة تسا ممارسات إدارة املعرفة اليت تقوم 

  .البشري

https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=31
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  األوىلحتليل نتائج اختبار الفرضية 

م إدارة املعرفة من عمليات يف تنمية رأس املال البشري  أمهية، كما تظهر دارة املعرفةإمن خالل  عمليات  تسا

ا وتسهيل الرجوع  وتوليد املعارف الضمنية والصرحية تكنولوجيا املعارف وفريق املعرفة يف نقل املعارف ذا وخز إليها، و
إدارة املعرفة يف تنمية معارف  ةمسامه أن إىل، حيث نصل لدور إدارة املعرفة يف توفري البيئة املناسبة لنشر املعارف وتشاركها

ااالستثمار يف تنمية معارف  إىلن املؤسسات حمل الدراسة حباجة ألاملوارد البشرية دعم إدارة  إىلحيتاج  األفراد  أفراد

ا   .وجتديد

عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية  على أنه توجد تنص الفرضية الثانية: إختبار الفرضية الثانيةنتائج . 2
  .ملؤسسات حمل الدراسة املهارات

بلغ  كما496a,ب معامل االرتباط قدر، حيث عالقة بني إدارة املعرفة وتنمية املهارات ىل وجودإحيث توصلنا 
 حتدث يف تنمية املهارات تعود إلدارة املعرفة، اليت  رياتمن التغ%  24,6، أي أن ما نسبته من246,معامل التحديد 

م يف تنمية  أن، حيث من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ا املؤسسات حمل الدراسة تسا ممارسات إدارة املعرفة اليت تقوم 
  .مهارات رأس ماهلا البشري

  حتليل نتائج اختبار الفرضية الثانية

ملؤسسات حمل ايبني أمهية توجه  ،ملؤسسات حمل الدراسة األفرادإن وجود عالقة إلدارة املعرفة يف تنمية مهارات 
ا وتعلمهم لتنمية مهارات الدراسة م مبا ميكن أفراد ، حيث أن  ووالئهم، وكذالك حتسني تكيفهم مع حميطهم، وحتقيق رضا

ذا حيتاج إىل  مبا متكن من احملافظة  ،يف توليد املعارف وتشاركها ، واملشاركة واالندماجفة تنظيمية داعمةثقابيئة تعلم و كل 
ملؤسسة عل م إىل مؤسسات أخرى منافسة، فخسارة املهارات  ا وتقليل مغادر سيكلف املؤسسة خسائر  ى مهارات أفراد

  .من خالل توجه حنو إدارة املعرفة لتنميتها أكثردعم  إىلحيث حتتاج املهارات  كبرية،

 وتثمني اخلربةعالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة  على أنه توجد تنص الفرضية الثالثة:إختبار الفرضية الثالثةنتائج . 3

  .ملؤسسات حمل الدراسة

بلغ كما 491a,حيث قدر معامل االرتباط ب بني إدارة املعرفة وتثمني اخلربات عالقة ىل وجودإحيث توصلنا 
ومن تعود إلدارة املعرفة،حتدث يف تثمني اخلربة اليت  تغرياتالمن %  24,2، أي أن ما نسبته من242,معامل التحديد 

عالقة ارتباط موجبة ذات داللة معنوية بني املتغريين،  نصل إىل وجود دراسة حالة  لعدد من املؤسسات اجلزائرية  خالل
ثري ذو داللة  ممارسات  فإن من وجهة نظر أفراد عينة الدراسةو بني متغري إدارة املعرفة وتثمني اخلربة،  إحصائيةكما يوجد 

م يف تثمني خربات رأس ماهلا البشري ا املؤسسات حمل الدراسة تسا   .إدارة املعرفة اليت تقوم 

  حتليل نتائج اختبار الفرضية الثالثة

ذا راجع  األفرادإدارة املعرفة يف تثمني خربات  أمهيةتكمن  ا يف خزن و ملنظمة  األفرادخربات لدور ا  ونشر
اعدالت عالية لدوران العمل مل ن املؤسسات حمل الدراسة معرضةخاصة أ، لالستفادة منها ذا العتماد على التوظيف  و
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نا، على نسبة معتربة  من موظفيها ةواالستخدام بصيغة العقود املؤقتة واالستشاري تظهر أمهية توثيق معرفتهم الضمنية  و
ا تمام، وخز ذا ما لفرض ضرورة اال من تكنولوجيات وعمليات لتوثيق دعم إدارة املعرفة  من خاللتثمني اخلربات ب و

ا للمحافظة عليها   .املعارف وخز

ملؤسسات  م  أكدت نتائج الدراسة احلالية أن إلدارة املعرفة عالقة بتنمية معارف ومهارات األفراد وتثمني خربا
 32,6 ي أن ما نسبته منأ 0,571ي بشر حمل الدراسة حيث بلغت قيمة االرتباط اإلمجايل إلدارة املعرفة ورأس املال ال

 األوىلالفرضية الرئيسية األوىل  من تغيريات حتدث يف رأس املال البشري تعود إلدارة املعرفة، وعليه نقبل الفرضيات% 

ج إداريوالثانية والثالثة نا تربز أمهية إدارة املعرفة كأسلوب و م يف تنمية رأس املال البشري ، و   .يؤثر ويسا

ا الفرعية نتائج إختبار الفرضية الرابعةتقدمي وحتليل . نيا   وفرضيا

توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل تنص الفرضية الرئيسة الرابعة على أنه 
ملؤسسات حمل الدراسة  ،املتغري الوسيط أساليب تنمية رأس املال البشري 

حيث تظهر أمهية إدارة املعرفة يف دعم أساليب  بني متغريات الدراسة عالقات التأثري نقوم بتحليل الرابعةالفرضية  ختبارال
  :تنمية رأس املال البشري من خالل

أي توجد عالقة سببية مباشرة بني املتغري املستقل واملتغري التابع، حبيث عندما يتغري املتغري املستقل : العالقة املباشرة -
بتة   . حيدث تغريا مباشرا يف املتغري التابع، واملتغريات املوجودة يف النموذج تبقى 

  .ملستقلويتم ذلك من خالل املتغريات الوسيطة بني املتغري التابع وا: العالقة غري املباشرة -

العتماد على معامالت املسار  النموذج الوسيط الختبار - اختبار العالقات  إىل، تطرقنا )معامالت االحندار املعيارية(و
بني كل من املتغري املستقل إدارة املعرفة واملتغري الوسيط أساليب تنمية رأس املال البشري، وكذلك اختبار  واألثر

ي   ،تنمية رأس املال البشري واملتغري التابع رأس املال البشري بني املتغري الوسيط أساليب والتأثرياتالعالقات  و
  :كاأليت

املال  رأساملتغري الوسيط أساليب تنمية املعرفة و  إدارةبني املتغري املستقل ) اإلرتباط واألثر(العالقة  اختبار 
 البشري

بلغ معامل  كما487a,االرتباط  معامل بلغ ، حيثاملال البشريليب تنمية رأس سادارة املعرفة إلعالقة  توجد
حتدث يف أساليب تنمية رأس املال البشري تعود إلدارة  اليت رياتالتغ من%  23,7، أي أن ما نسبته من237,التحديد 

  :حيث توصلنا إىل املعرفة،

الوسيط استقطاب رأس املال البشري، حيث بلغ وجود عالقة ارتباط موجبة بني املتغري املستقل إدارة ملعرفة واملتغري  -
ذا ما،  0,415معامل االرتباط ومتابعته  البشرياستقطاب رأس مال يف إدارة املعرفة  يدل على مسامهة و

 .، لوضع احللول للمشكالت اليت تواجه املؤسسات وحتسني أداء املنظمةوتشجيعه
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تكوين رأس املال البشري، حيث بلغ معامل و وجود عالقة ارتباط موجبة بني املتغري املستقل إدارة املعرفة  -
ملنظمة، حيث  0,517االرتباط ذا يرجع لدور إدارة املعرفة يف دعم تكوين رأس املال البشري  تعترب إدارة املعرفة و

اما لبناء بيئة  ا األفرادلتكوين ومشجعة  داعمة مدخال   .مبا ميكنها من رفع مهارات ومعارف وخربات أفراد

وجود عالقة ارتباط موجبة بني املتغري املستقل إدارة املعرفة وتعلم رأس املال البشري، حيث بلغ معامل االرتباط  -
م يف تعلم رأس املال البشريأي ، 0,493 ذاأن إدارة املعرفة يف املؤسسات حمل الدراسة تسا توليد  من خالل ، و

ملنظمات  .من خالل توفري البيئة الداعمة لذلك ونشر املعرفة وتشاركها مبا ميكن من حتقيق تعلم األفراد 

واحملافظة على رأس املال البشري، حيث بلغ معامل  وجود عالقة ارتباط موجبة بني املتغري املستقل إدارة املعرفة -
ذا ما يدل على أن إدارة املعرفة يف امل0,440االرتباط  م يف احملافظة على رأس املال ، و ؤسسات حمل الدراسة تسا
ا وحتقيق رضا  البشري ا من خالل توثيقها وخز لتفادي وتقليل من خطر فقدان معارف ومهارات، وخربات أفراد
ا م أفراد  .إىل مؤسسات أخرى لإلبقاء عليهم وتفادي مغادر

املتغري التابع رأس املال أساليب تنمية رأس املال البشري و بني املتغري الوسيط  )االرتباط واألثر(اختبار العالقة  
  :البشري

أبعاد رأس املال البشري، حيث بلغ و الوسيط أساليب تنمية رأس املال البشري  للمتغري )ثرأرتباط و إ( توجد عالقة 
ذا ما يدل على وجود عالقة ارتباط بني املتغريات الوسيطية مع املتغري التابع 780a,معامل االرتباط بني املتغريين  ،، و

من التباين يف  60,8%نسبته  ذا يعين أساليب تنمية رأس املال البشري تفسر ماو  6080,وقد بلغ معامل التحديد 
ي قيمة  17,156 احملسوبة  Tقيمة بلغت فتعود إىل عوامل أخرى، و  تنمية رأس املال البشري، أما النسبة املتبقية و

أثر دال و  عالقة ساليب تنمية رأس املال البشريألأن  نتائج الدراسة عليه بينت، و 0.05عند مستوى داللة معنوية  معنوية
ملؤسسات حمل الدراسة وتؤثرواجيايب،    . يف رأس املال البشري 

معامل االرتباط بني املتغريين ب  قدرحيث  ملؤسسات حمل الدراسة ثر االستقطاب يف رأس املال البشريأ -
,513aذا ما يدل على وجود عالقة ارتباط بني املتغري الوسيط االستقطاب مع املتغري التابع  ،رأس املال البشري ، و

تنمية رأس املال ن التباين يف م 26,3%نسبته  ذا يعين أن االستقطاب يفسر ماو  2630,وقد بلغ معامل التحديد 
ملؤسسات بشري، وتبني النتائج أن االستقطاالب عتبار  حمل الدراسة أثر دال واجيايب، ويؤثر يف رأس املال البشري 

اليت حتتاجها املنظمة للوصول إىل األداء  رباتاخلهارات و املعارف و املو للحصول على األفراد ام االستقطاب األسلوب 
  .املطلوب

، 801a0,معامل االرتباط بني املتغريين ب قدر حيث ،ملؤسسات حمل الدراسة رأس املال البشريثر التكوين يف أ -
ذا ما يدل على وجود عالقة ارتباط بني املتغري الوسيط التكوين مع املتغري التابع  6410,وقد بلغ معامل التحديد  ،و

ج أن للتكوين أثر دال التباين يف رأس املال البشري، وتبني النتائ من 64,1%نسبته  ذا يعين أن التكوين يفسر ماو 
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ملؤسساتواجيايب، و  ساليب اهلامة لتنمية معارف األعتبار التكوين من  حمل الدراسة  يؤثر يف رأس املال البشري 
م م وخربا   .األفراد ومهارا

،  691a,حيث بلغ معامل االرتباط بني املتغريين ب ، ملؤسسات حمل الدراسة ثر التعلم يف رأس املال البشريأ -
ذا ما يدل على وجود عالقة ارتباط بني املتغري الوسيط التعلم مع املتغري التابع  4780,وقد بلغ معامل التحديد  ،و

ذا يعين أن التعلم يفسر ما دال من التباين يف رأس املال البشري، وتبني النتائج أن للتعلم أثر 47,8% نسبته  و
ملؤسسات حمل الدراسة   .واجيايب، و يؤثر يف رأس املال البشري 

حيث قدر معامل االرتباط بني املتغريين ب ، ملؤسسات حمل الدراسة يف رأس املال البشريثر احملافظة أ -
,631a0 ذا ما يدل على وجود عالقة ارتباط بني املتغري الوسيط احملافظة على رأس املال البشري مع املتغري التابع ، و

ذا يعين أن احملافظة على رأس املال البشري تفسر ما 3980,حيث بلغ معامل التحديد  ن م 39,8%نسبته  و
أثر دال واجيايب، ويؤثر يف رأس  لى رأس املال البشريمحافظة عللتبني النتائج أن كما التباين يف رأس املال البشري،  

ملؤسسات حمل الدراسة ذا  املال البشري  م ستمرارية األفرادالكأسلوب   ألمهيتهاو م وحتقيق رضا وتقليل  وحتفيز
م و  م إىل املؤسسات األخرىخماطر فقدا   .مغادر

املتحصل ثر ذو داللة إحصائية وفقا للنتائج أأظهرت النتائج أن املتغري الوسيط أساليب تنمية رأس املال البشري له 
ي قيمة دالة  7,08إىلSOBEL ر إختبا تشري قيمةحيث ، SOBEL TESTعليها من اختبار معامل سوبل  ، و

واملتمثل  ثر املتغري الوسيطفإن احجم التقديرات املعيارية و اإلحصائية  Tقيمة ووفقا ل ،إحصائيا عند مستوى داللة املعتمد
و شرط حمقق دال ويلعب دور وسيطي ساليب تنمية رأس املال البشريأيف   .و

ريات غومن خالل دراسة العالقات املباشرة وغري املباشرة بني مت: الرابعةللفرضية  الفرعية الفرضياتالختبار  
العتماد على منوذج الدراسة   :خنترب صحة الفرضيات الفرعية األربعة للفرضية الرئيسة الرابعة كمايلي املسار، و

توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية رأس املال  أنه الرابعة على للفرضيةنصت الفرضية الفرعية األوىل . أوال 
ملؤسسات األثر املباشر ، ومن خالل دراسة حمل الدراسة البشري من خالل املتغري الوسيط إستقطاب رأس املال البشري 

 ثر مباشر بني إدارة املعرفة كمتغري مستقلأيتضح وجود  ،والغري املباشر واألثر الكلي يف حالة االستقطاب متغري وسيط

بع ي قيمة دالة إحصائيا 0,43، حيث بلغ معامل االحندار املعياري ورأس املال البشري كمتغري  ثر أ، وكذلك وجود و
خالل املتغري الوسيط  من رأس املال البشري واملتغري التابع إدارة املعرفة ذو داللة إحصائية بني املتغري املستقل غري مباشر

ي معامل اإل أن قيمة، حيث االستقطاب ذا يعين توسط االستقطاب أحندار املعياري و قل من قيمة األثر املباشر، و
حيث أن التغريات اليت حتدث يف تنمية رأس املال البشري تعود  املعرفة ورأس املال البشري،بشكل جزئي العالقة بني إدارة 

ذا نقبل الفرضية اجلزئية األوىل واليت تنص على وجود عالقة ذات  كمتغري وسيط،االستقطاب   إىل املتغري املستقل بوجود و
  .قطاب رأس املال البشري كمتغري وسيطستإداللة معنوية بني إدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل 
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تظهر أمهية إدارة املعرفة يف دعم استقطاب رأس  :الرابعة الرئيسة نتائج إختبار الفرضية الفرعية األوىل للفرضيةحتليل 
إدارة املعرفة مثلها مثل  وذلك أناإلدارة الفاعلة للمعرفة تتطلب تفاعل األفراد مع التكنولوجيا،  ال البشري، حيث إنامل

ملهارات  تمام  م من خالل اال ا، وتعزيز قدرات األفراد وكفاءا قي الوظائف حتتاج إىل أفراد يف اهليكل التنظيمي إلدار
لنسبة  حيث أن إدارة  النموذج يف دال لالستقطاب كمتغري وسيطواخلربات واملعارف املتوفرة لديهم والعمل على تنميتها، 

تظهر أمهية إدارة املعرفة يف دعم تنمية رأس املال البشري من خالل  نا، و فرد ذو مستوى معريف ومهاراتأرفة تتطلب املع
 .االستقطاب

توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية رأس املال  الرابعة على أنه للفرضيةنصت الفرضية الفرعية الثانية . نيا 
ملؤسسات حمل الدراسةالبشري من خالل  األثر املباشر ومن خالل  دراسة  ،املتغري الوسيط تكوين رأس املال البشري 

ثر مباشر بني إدارة املعرفة كمتغري مستقل ورأس أيتضح وجود  وغري املباشر واألثر الكلي يف حالة التكوين متغري وسيط
بع ي قيمة دالة إحصائيا 0,21املعياري  ، حيث بلغ معامل االحنداراملال البشري كمتغري  ثر غري أ، وكذلك وجود و

من خالل  املتغري الوسيط رأس املال البشري  واملتغري التابع إدارة املعرفةذو داللة إحصائية بني املتغري املستقل  مباشر
ي  0,36، حيث بلغ معامل االحندار املعياري القيمةرأس املال البشري تكوين ذا يعين من قيمة األثر املباشر أكرب و ، و

ذا مابشكل كلي العالقة بني إدارة املعرفة ورأس امل توسط التكوين عالقات بني املتغريات  يدل على وجود ال البشري، و
املتغري املستقل بوجود التكوين   إىلتعود  حيث أن التغريات اليت حتدث يف تنمية رأس املال البشري إىل  بنموذج الدراسة،

ذا نقبل الفرضية اجلزئية الثانية واليت تنص على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني إدارة املعرفة ورأس ك متغري وسيط، و
  .املال البشري من خالل التكوين كمتغري وسيط

تكوين رأس تظهر أمهية إدارة املعرفة يف دعم :الرابعةالرئيسة  تائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية للفرضيةحتليل ن
ا تدعم تدعم إدارة املعرفة عملية التكوين حيث،املال البشري لومات واملهارات والقدرات تنمية املعارف املع واليت بدور

 األفراد أمهية  إدارة املعرفة يف دعم تنمية رأس املال البشري من خالل التكوين مبا حيقق دعمكما تظهر ،األفرادوسلوك 

م املهارايت وتكوينهم، م من خالل رفع مستوا م وتعاو حيث يعترب التكوين   حيث أن التكوين متغري وسيط وحتفيز
ام لتنمية رأس املال البشري تعتمد عليه املؤسسات حمل الدراسة لتنمية معارف  اكأسلوب    .ومهارات وخربات أفراد

توجد عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية رأس املال  الرابعة على أنه للفرضية الثالثةنصت الفرضية الفرعية . لثا
ملؤسسات حمل الدراسة األثر املباشر وغري ومن خالل دراسة  البشري من خالل املتغري الوسيط تعلم رأس املال البشري 

ورأس املال  إدارة املعرفة كمتغري مستقل بني ثر مباشرأيتضح وجود ، املباشر واألثر الكلي يف حالة التعلم متغري وسيط
بع، حيث بلغ معامل االحندا ي قيمة دالة إحصائيا  0,30املعياري رالبشري كمتغري   ثر غري مباشرأ، وكذلك وجود و

من خالل املتغري الوسيط التعلم، حيث أس املال البشري ر  واملتغري التابع إدارة املعرفة بني املتغري املستقل ذو داللة إحصائية
ذا يعين توسط التعلم قل من قيمة األثرأمعامل االحندار املعياري  أن بشكل جزئي العالقة بني إدارة املعرفة  املباشر، و
غري املتغري املستقل بوجود التعلم كمت إىلأن التغريات اليت حتدث يف تنمية رأس املال البشري تعود و  رأس املال البشري،و 
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ذا نقبل الفرضية اجلزئية الثانية واليت تنص على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني إدارة املعرفة ورأس املال وسيط،  و
 .البشري من خالل التعلم كمتغري وسيط

  :الرابعةالرئيسية نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية  حتليل

ذا من خـالل دعمـتنمية رأس املال البشري من خالل التعلمتظهر أمهية إدارة املعرفة يف دعم  كتسـاب وتوليـد  ا، و
م املعرفية وتغرس ثقافة التعلم والتطور، حيث أن إدارة املعرفـة تسـهم وتـدعم بنـاء  ثقافـة معارف جديدة، كما ترفع من قدرا

ا تنميــة رأس املـــال البشــري تفادة مـــن خــربات األفـــراد تتـــيح إدارة املعرفــة لألفـــراد فرصــة للـــتعلم واالســ كما،تعلــم تــدعم بـــدور
م يف فرادتعلم األ وعليه فإن،السابقني م املعريف واخلربايت يسا ذا ، رفع رصيد من خالل تشجيع التعلم ومشاركة املعارف و

ومتكيــــنهم مســــتوى اجلماعــــات علــــى مســــتوى األفــــراد واســــتخراج املعــــارف الضــــمنية، وحتفيــــز ودعــــم الــــتعلم اجلمــــاعي علــــى 
ذا مااملعريف، ذا بدوره  ،تواصل وتشارك املعارف بينهمالميكن من دمج معارف األفراد واجلماعات وتشجيع االتصال و  و و

م يف تنمية رأس املال البشريي   .سا

ذا ، لتكوين وتعلم لرأس املال البشري تعترب إدارة املعرفة أداة داعمة توليد ونشر املعرفة وتشاركها مبا  من خاللو
ملنظمات،  اما لبناء بيئة تعلم يف منظمات األعمال مبا ميكنها منحيث ميكن من حتقيق تعلم األفراد   تعترب مدخال 

ا رفع مهارات وخرباتو  اكتساب معارف  . أفراد

داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية رأس املال توجد عالقة ذات  ة الرابعة على أنهيللفرض الرابعةنصت الفرضية الفرعية .رابعا 
ملؤسسات حمل الدراسة األثر ، ومن خالل دراسة البشري من خالل املتغري الوسيط احملافظة على رأس املال البشري 

من ثر مباشر أيتضح وجود ، على رأس املال البشري كمتغري وسيط املباشر وغري املباشر واألثر الكلي يف حالة احملافظة
بع، حيث بلغ معامل االحندار خالل قيمة معامالت املسار  بني إدارة املعرفة كمتغري مستقل ورأس املال البشري كمتغري 

ي قيمة دالة إحصائيا  0,36املعياري  إدارة املعرفة ثر غري مباشر ذو داللة إحصائية بني املتغري املستقلأ، وكذلك وجود و

قل أاالحندار املعياري  احملافظة على رأس املال البشري، حيث أن املتغري الوسيط من خالل البشريرأس املال واملتغري التابع 
رة املعرفة و رأس بشكل جزئي العالقة بني إدا احملافظة على رأس املال البشريتوسط املباشر، وعليه نصل إىل  األثرمن 

املتغري املستقل بوجود احملافظة على رأس  إىلل البشري تعود التغريات اليت حتدث يف تنمية رأس املاحيث أن  املال البشري،
ذا نقبل الفرضية اجلزئية املال البشري كمتغري وسيط،  واليت تنص على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني إدارة  الرابعةو

  .املعرفة ورأس املال البشري من خالل احملافظة على رأس املال البشري كمتغري وسيط

تنمية رأس املال  تظهر أمهية  إدارة املعرفة يف دعم :الرابعةالرئيسية نتائج إختبار الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية  حتليل
ذا احملافظة على رأس املال البشري،  البشري من خالل من خالل حتفيز األفراد ومتكينهم وتقليل فرص االغرتاب و

إدارة املعرفة تبين  أنحيث  ،واخلربايت لألفراد تصدي للتقادم املعريف واملهارايتالوظيفي، حيث تعترب إدارة املعرفة كآلية لل
م، كما يشعرون  حيقق م وقدرا م معارف جديدة وخربات ودعم مهارا ذا راجع الكتسا ا، و الرضا الوظيفي ألفراد
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ذا أل م النتماء و ذا ما يشعر ا و م ختزن وحيتفظ  م وجتار ميشهم، ن معارفهم وخربا م وعدم  تمام املؤسسة 
ذا يلعب دورا يف احملافظة على األفراد   .و

  .الفرضية الرئيسية الرابعة حتليل نتائج إختبار

األثر املباشر وغري املباشر واألثر الكلي يف حالة وللتعرف على  بني متغريات الدراسة، بناءا على معامالت املسار
ورأس املال  بني إدارة املعرفة كمتغري مستقل ثر مباشرأوجود  إىلنصل ، متغري وسيط أساليب تنمية رأس املال البشري

بع رأس املال  واملتغري التابع إدارة املعرفةذو داللة إحصائية بني  نتيجة وجود اثر غري مباشروكذلك ، البشري كمتغري 
  32, 0من خالل  املتغري الوسيط أساليب تنمية رأس املال البشري، حيث بلغ معامل االحندار املعياري القيمة البشري

ي  ي ) 0,49*0,66(و ذا ما يدل على وجود عالقات بني املتغريات أو املعرفة،  إدارة(قل من قيمة األثر املباشر، و
التغريات اليت حتدث يف تنمية رأس املال حيث أن  بنموذج الدراسة،) رأس املال البشريو تنمية رأس املال البشري  وأساليب

ذا نقبل الفرضية الرابعة واليت املتغري املستقل بوجود أساليب تنمية رأس املال البشري كمتغري وسيط،  إىلالبشري تعود  و
ساليب تنمية رأس املال تنص على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني إدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل أ

  .البشري

  مناقشة نتائج الدراسة :املطلب الثالث

 إحصائية  الختبار فرضيات الدراسة، وسنقوم فيما يلي مبناقشة وتفسريساليب أعلى عدة  مت االعتماد فيما سبق 

  .، وعلى ضوء الدراسات السابقةالدراسة لفرضياتوفقا  املتحصل عليهاالنتائج 

احلالية على وجود عالقة وأثر اجيايب مباشر إلدارة املعرفة على مجيع أبعاد رأس املال البشري  أكدت نتائج الدراسة
ا تؤثر على تنمية رأس املال  نا يظهر الدور االجيايب إلدارة املعرفة، حيث أ ت عينة الدراسة، و وأساليب تنميته وفقا إلجا

ذا من خالل التأثري املباشر على تنمية معا   .رف ومهارات وخربات األفرادالبشري، و

اإلحصائية وحجم  Tووفقا لقيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة املعتمد،  SOBEL TESTمعامل سوبل  قيمة
  .يف منوذج الدراسة التقديرات املعيارية فإن املتغري الوسيط أساليب تنمية رأس املال البشري ذو داللة معنوية

دار دام منوذج االحنخست األوىلند إختبار الفرضية الرئيسية عوجود داللة معنوية  اإلحصائيأظهرت نتائج التحليل 
ملؤسسات حمل  لىحيث توجد عالقة اجيابية مباشرة إلدارة املعرفة ع ومعامل االرتباط اخلطي البسيط تنمية املعارف 

ذا ما، الدراسة ا من خالل  ،دارة املعرفة يف تنمية املعارف األفرادإيبني أمهية  و فاملؤسسات حباجة إىل تنمية معارف أفراد
املؤسسات مع كما تظهر أمهية تطوير العالقات   التقليدية اليت تعرقل منو وتبادل املعارف وتدفقها، األمناطالتخلي عن 

ئن ملعارف اخلارجية مبا فيها معارف الز تمام    .األخرى، واال

ستخدام منوذج االحندار  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود داللة معنوية عند إختبار الفرضية الرئيسية الثانية 
ملؤسسات حمل ،ومعامل االرتباطاخلطي البسيط  حيث توجد عالقة اجيابية مباشرة إلدارة املعرفة على تنمية املهارات 
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ذا ما ، وحتسني أداء الفرد واملؤسسة  اإلبداع، وتشجيعها على األفراد مهاراتيف تنمية يبني أمهية إدارة املعرفة  الدراسة، و
  .ككل

ستخدام منوذج االحندار  الثالثةأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود داللة معنوية عند إختبار الفرضية الرئيسية 
سسات حمل ملؤ  تثمني اخلرباتجيابية مباشرة إلدارة املعرفة على إحيث توجد عالقة  ومعامل االرتباط اخلطي البسيط

ذا ماالدراسة ذا ما يتوافق مع دراسةاألفراد تثمني خرباتيبني أمهية إدارة املعرفة يف  ، و  &Alireza Sohrabi)، و

al,2015)  حيث تؤثر إدارة املعرفة على معارف  ة طردية بني إدارة املعرفة ورأس املال البشري،قوجود عال إىلواليت توصلت
 .يران والتنمية احلضرية النقلوزارة ب واإلبداع األفرادومهارات وخربات 

ذا ما  Daniel Palacios-Marques & al 2011,  Birasnav M,(ن مع دراسة كل م أيضايتوافق  و

Rangnekar S,2010،(  ثري إجيايب  إدارة املعرفةواليت توصلت إىل أن إلضافة إىل ،على حتسني رأس املال البشريله 
وتنمية املوارد البشرية يف املؤسسات اجلزائرية يف ظل التحوالت حنو  املعرفةإدارة قع واحيث تناول  حسني بركايتدراسة 

الفاعلة هلا،   واإلدارةاملعارف  حيث أكد على أمهية دراسة حالة بعض املؤسسات بوالية املسيلة اللخمن  االقتصاد املعريف
  .، وتبنيها للمحافظة على رأس املال البشري وتنميتهعمليات إدارة املعرفةكما ركز على 

  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 

تنمية  أساليبمجيع  إلدارة املعرفة على ةمباشر  ذات داللة معنوية على وجود عالقة أكدت نتائج الدراسة احلالية
نا يظهر الدور االجيايب إلدارة  )تكوين، تعلم، حمافظةإستقطاب، ( رأس املال البشري ت عينة الدراسة، و وفقا إلجا

ذا املعرفة،  املتمثلة يف أساليب تنمية رأس املال البشري واليت تؤثر  غري املباشر للمتغريات الوسيطية من خالل التأثريو
ا على   .تنمية معارف ومهارات وخربات األفراد بدور

إىل إجياد بيئة داخلية للتعلم والنمو من خالل استخدام أساليب وطرق من أمهها  املال البشري حتتاجتنمية رأس إن 
بدارسة العالقة بني املتغري أوال  قمنا وعليهراد، فجل رفع معارف ومهارات وخربات األأتكوين والتعلم التنظيمي من ال

وعليه توصلنا من راسة العالقة بني املتغري الوسيط واملتغري التابع، بدأيضا  قمنا ، كماواملتغري الوسيط املستقل إدارة املعرفة
وجود عالقة ذات داللة معنوية بني إدارة املعرفة واملتغريات الوسيطية واملتمثلة يف أساليب تنمية رأس املال  إىل خالهلا

ذا ما تعود إىل إدارة  ملؤسسات حمل الدراسةيفسر التغريات اليت حتدث يف أساليب تنمية رأس املال البشري  البشري، و
ذا مااملعرفة م يف جناح أساليب تنمية رأس املال البشري، كما بينت نتائج الدراسة  ، و يدل على أن إدارة املعرفة تسا

ذا ما يدل على أن  ت رأس املال البشري، و وجود عالقة ذات داللة معنوية ألساليب تنمية رأس املال البشري ومكو
م يف تنمية رأس املال البشرياألسا ا املؤسسات حمل الدراسة تسا ذا ماليب تنمية رأس املال البشري اليت تتبنا يتوافق  ، و

دور إدارة املعرفة يف االستثمار يف رأس املال البشري لتحقيق األداء  اليت تناولت امليايل حاكم حسوين مكرودمع دراسة 
االستقطاب، (رتباط معنوية بني عمليات إدارة املعرفة وفعاليات رأس املال البشريعالقة ا وجودوتوصلت إىل  ،االسرتاتيجي

  .لعراق لكوفةيف معمل االمسنت  )التطوير، احملافظة
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عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل املتغري الوسيط أساليب  وجود إىلتوصلنا  
ملؤسسات حمل الدراسة االستقطاب، التكوين، التعلم، (، من خالل املتغريات الوسيطية األربعة تنمية رأس املال البشري 

ذا ما، )احملافظة خلق القيمة من خالل إدارة املعرفة داخل  إىل والذي تطرق بن محودة يوسفيتوافق مع دراسة  و
كون إال من  ألي، حيث تطرق إىل التعلم و أمهية حتول املؤسسات إىل مؤسسات متعلمة، حيث أن خلق القيمة املؤسسة

ذا ما يتوافق مع دراستنا ألمهية إدارة  ذا ما ميكنها من خلق القيمة، و و رأس املال البشري، و خالل رأس مال حقيقي و
م يف تنمية رأس املال البشري   . املعرفة وكيف ميكن هلا أن تسا

وجود داللة معنوية عند  اإلحصائينتائج التحليل  أثبتت حتليل املسار الختبار الفرضيات الوسيطية إىللرجوع  
العتماد على مؤشرات جودة املطابقة وبعد التعديالت  0,0001مستوى أقل من لنظر قيم جيدة،  أخذتواليت ، و و

ي معنوية عند مستوى الداللة املعتمد، وكذلك قيم النسبة احلرجة  Chi- Square إىل قيمة كاي مربع ي أكرب و  C.Rو
ي أ) 0,49 * 66 ,0(ي و  0,32ة حيث بلغ معامل االحندار املعياري القيم، 1,96من  من قيمة األثر املباشر،  كربو

ذا يعين توسط أساليب تنمية رأس املال البشري بشكل   ه أنحيث  العالقة بني إدارة املعرفة و رأس املال البشري كليو
دة  أمهيةالتباين حيث تظهر  من  0,32نسبته تفسر املتغريات الوسيطية جمتمعة ما غري  التأثرياملتغريات الوسيطية يف ز

   .التابعاملتغري املباشر للمتغري املستقل على 

أثبتت نتائج التحليل  ،الرابعة املنبثقة عن الفرضية األوىلإلعتماد على منوذج حتليل املسار الختبار الفرضية الفرعية 
املتغري الوسيط عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية رأس املال البشري من خالل وجود  على اإلحصائي

ملؤسسات حمل الدراسة عالقة مباشرة إلدارة املعرفة برأس املال  إىل وجود كما توصلنا،إستقطاب رأس املال البشري 
 أنحيث عالقة غري مباشرة  إلدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل استقطاب رأس املال البشري،  ووجودالبشري، 

رف على تنمية معا من خالله تؤثر إدارة املعرفةو  متغري الوسيط استقطاب رأس املال البشري يتوسط العالقة توسط جزئي
دف، ومهارات وتثمني خربات األفراد ذا ما يبني  ، ومن ت وخرباتاذو معارف ومهار  األفراددارة املعرفة إىل جذب إ و

م يف نقل املعواليت خالل عمليات إدارة املعرفة من توليد ومشاركة  ملؤسسات حمل الدراسةاتسا وحتسني  رف لألفراد 
م م وخربا   .مستوى مهارا

أثبتت نتائج التحليل  ،الرابعة الفرضية املنبثقة عنإلعتماد على منوذج حتليل املسار الختبار الفرضية الفرعية الثانية 
عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية رأس املال البشري من خالل املتغري الوسيط تكوين  وجود علىاإلحصائي 

ملؤسسات حمل الدراسة  ووجودعالقة مباشرة إلدارة املعرفة برأس املال البشري،  إىل وجود كما توصلنا،رأس املال البشري 

متغري الوسيط تكوين  أنحيث رأس املال البشري،  تكوينعالقة غري مباشرة إلدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل 
رف ومهارات وتثمني خربات على تنمية معامن خالله تؤثر إدارة املعرفة و  رأس املال البشري يتوسط العالقة توسط كلي

دف إدارة املعرفة إىل تكويناألفراد ذا  ،األفراد داخل املؤسسات وخارجها بشكل فردي ومجاعي ، حيث   إلدراكهاو

ت، ومن خالل عمليات  رأسام لتنمية  كأسلوبالتكوين   ألمهية ا البشري ومواكبة التطورات ومواجهة التحد مال 
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ودور أفراد املعرفة واخلرباء يف  األفرادإدارة املعرفة يف تكوين  أمهيةوتكنولوجيات املعرفة وبدعم فريق املعرفة  تظهر  إدارة املعرفة
م لألفرادنقل املعارف  م املعريف ومهارا   . وحتسني مستوا

أثبتت نتائج التحليل  ،لفرضية الرابعةاملنبثقة عن اإلعتماد على منوذج حتليل املسار الختبار الفرضية الفرعية الثالثة 
املعرفة وتنمية رأس املال البشري من خالل املتغري الوسيط تعلم رأس عالقة ذات داللة معنوية إلدارة  وجود علىاإلحصائي 

 ووجودبشري، عالقة مباشرة إلدارة املعرفة برأس املال ال إىل وجود كما توصلنا،  ملؤسسات حمل الدراسةاملال البشري 

متغري الوسيط تعلم رأس  أنحيث رأس املال البشري،  تعلمإلدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل  عالقة غري مباشرة
رف ومهارات وتثمني خربات على تنمية معامن خالله  تؤثر إدارة املعرفةو  جزئياملال البشري يتوسط العالقة توسط 

، حيث تظهر أمهية انتقال املؤسسات فردي ومجاعي بشكلاألفراد داخل املؤسسات  تعلمدف إدارة املعرفة إىل و ، األفراد
ذا مامتعلمة،  اتمؤسس إىل معارف ومهارات  على سدارة املعرفة يف دعم التعلم الفرد واجلماعي مبا ينعكإ أمهية يبني و

م، مبا يسهم يف حتسني األفراد م املعريف ومهارا ذا ما يتوافق مع  ،مستوا  رسل سلمان نعمهو  دراسة حسني وليد حسنيو

الستناد إىل أبعاد إدارة املعرفة،  حيث تناول وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط تفعيل عمليات التعلم التنظيمي 
ثري ذات داللة معنوية بني إدارة املعرفة والتعلم التنظيمي ذا ما توصلنا إليه من خالل دراستنا للعالقة بني إدارة املعرفةو   ، و

  .ملؤسسات حمل الدراسة واملتغري الوسيط التعلم التنظيمي

أثبتت نتائج التحليل  ،لفرضية الرابعةاملنبثقة عن اإلعتماد على منوذج حتليل املسار الختبار الفرضية الفرعية الرابعة 
عالقة ذات داللة معنوية إلدارة املعرفة وتنمية رأس املال البشري من خالل املتغري الوسيط احملافظة  وجود علىاإلحصائي 

ملؤسسات حمل الدراسة عالقة مباشرة إلدارة املعرفة برأس املال البشري،  إىل وجود كما توصلنا،  على رأس املال البشري 
متغري الوسيط  أنحيث رأس املال البشري،  احملافظةعالقة غري مباشرة إلدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل  ووجود

على تنمية معارف ومهارات وتثمني  من خالله تؤثر إدارة املعرفةو  ،احملافظة رأس املال البشري يتوسط العالقة توسط جزئي
دف إدارة املعرفة إخربات األفراد  األفراداألفراد داخل املؤسسات، من خالل خزن معارف  علىىل احملافظة ، حيث 

العتماد على فر  نا تظهر أمهية إدارة املعرفة يف  ،املعرفة واخلرباء قو  على معارف ومهارات األفراد األفراداحملافظة على و

م  م حيسن من، مبا لتحقيق رضا م املعريف ومهارا م وتثمينها مستوا دة خربا   .وز

نصل إىل أنه توجد عالقة مباشرة إلدارة املعرفة بتنمية معارف ومهارات وتثمني خربات رأس املال البشري، كما 
توجد عالقة غري مباشرة إلدارة املعرفة ورأس املال البشري من خالل أساليب تنمية رأس املال البشري، حيث تؤثر إدارة 

ارف ومهارات وتثمني خربات األفراد من خالل املتغري الوسيط املتمثل يف أساليب تنمية رأس املال املعرفة على تنمية مع
ذا نكون قد أثبتنا صحة البشري، حيث أن األثر غري املباشر من خالل املتغريات الوسيطية أقوى من األثر املباشر،  و

  .للدراسة الرابعة فرضية الرئيسية
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، مؤسسة (CONDOR)مؤسسة  ،)TIRSAM(مؤسسة  املؤسسات حمل الدراسةمن جهة أخرى جند أن 
)ENICAB(،  مؤسسة(Petro Baraka) مؤسسة ،(ENIE)،  ومؤسسة(CHIALI) مؤسسة ،(CMA) ومؤسسة ،

(FAMAG)،  مؤسسة و (KCA)االمسنت عني  مبا فيها مؤسسةيف أعماهلا على املعارف واملهارات، بشكل كبري  تعتمد
ذا ما فرض على املؤسسة التوجه حنو التفكري يف إجياد إسرتاتيجيات إدارة معارف اليت تعتمد على العمل املعريف التوتة ، و

ذا من خالل يكلها التنظيمي، وعليه فإن  رمسية تبين إدارة املعرفة كممارسة إدارية التوجه إىل فعالة، و وإدراجها ضمن 
مج إدارة املعرفة فالتوجه حنو  الستعانة خبرباء، حيث أن املؤسسة قيد إنشاء ارض على املؤسسة التخطيط اجليد و تبين بر

دف من خالله إل فعلي مشروع والعمل على الوصول إىل منوذج وتنافسيتها من  أدائهاحتسني  إىلدارة معارفها، فهي 
قي املؤسسات حمل الدراسة الشروع يف أحيث نرى جل استمراريتها وبقائها، أ ذا ألمهيتها،نه على   انتهاج إدارة املعرفة و

قي املؤسسات  ي  اجلزائريةوعلى غرار  تغيري أمناط ضرورة  عليهايفرض ذا ما مواجهة حتدي حقيقي أمام اآلناليت 
ا ا وسلوكيا ا بيئة منظمات تسيري ذا لتقليل من الفجوة املعرفية اليت تشهد   .األعمال، و

بوجود أساليب  إدارة املعرفةتعود إىل ملؤسسات حمل الدراسة  ن التغريات اليت حتدث يف تنمية رأس املال البشري إ
ذه التغريات حباجة إىل إ، تنمية رأس املال البشري حيث نصل إىل وجود ضعف يف إدراك أمهية ، كربأيالء أمهية إال أنه 

لرغم من تبنيها للعمليات إدارة املعرفة من توليد ونشر وخزن إدارة املعرفة على مستوى إدارة املؤسسات  حمل الدراسة، 
ا ال تقوم مبتابعتها والتخطيط هلا، كما نصل إىل عدم إدراك أمهية فريق املعرفة من مدراء  ا اليومية، إال أ وتوزيع يف ممارسا

  . واالبتكاروصناع املعرفة وتكنولوجيا املعرفة من نظم تساعد األفراد على التفكري

إدارة املعرفة من خالل إجراءات العمل  ىنتتبا أإىل  دراسة حالة لعدد من املؤسسات اجلزائرية توصلنا من خالل
ذا ما رمسيةبصورة  توليس ذه املمارسة نسبيةأن  إدارة املعرفة، إال ملمارسة داركهاإأثناء فرتات العمل ويوميا دون أن  ، و

بضرورة تبين أسلوب إدارة  ملؤسسات حمل الدراسة خالل املقابلة، حيث أشار بعض مسؤولني أشار إليه املستجوبني من
تعتمد على اكتساب معارف جديدة  ذا األخريتنمية  حيث أن ،رأس ماهلا البشرياملعرفة كنهج إداري يساعد على 

اما يف تن توصلنا  أنحيث  ،مية رأس املال البشريودعم تنمية مهارات الفرد، كما أن تشارك وتبادل املعارف يلعب دورا 
، إال أنه ال ميكننا احلكم على أن تنميته وأساليباملال البشري  ورأساملعرفة  إدارةوجود عالقة ارتباط وأثر بني صحة  إىل

أسلوب إداري فعلي مثله ك وعليه تظهر أمهية تبين إدارة املعرفة دارة املعرفة بشكل املطلوب،إاملؤسسات حمل الدراسة تتبين 
قي األساليب اليت تتبنها املؤسسات لتحقيق    .إليهاليت تصبو  أدائهامثل 

أمهية تفطن املؤسسات اجلزائرية إىل دعم االستثمار يف تنمية رأس ماهلا البشري من خالل التوجه حنو إدارة تظهر 
ذا من خالل وضع اسرتاتيجيات إلدارة املعارف من أجل تقليل الفجوة  دارة املعلومات، و املعارف وليس االكتفاء 

دة،  ذا ما أرادت توليد قيمة وحتسني أدائها، واالستمرارية يف ظل املنافسة فاملؤسسات اجلزائرية إاملعرفية واالستمرارية والر
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م، من خالل  تمام مبهارات األفراد وتثمني خربا نتاج املعارف وتدفقها، واال تمام  ت أن تتجه إىل  اال ومواكبة التحد
معلى  وحتافظدعم تكوين األفراد تتوفري بيئة التعلم    .خربا

ذا السياق نرى ملؤسسات اجلزائرية أل التبين الفعلي يةأمه يف  مهما كانت طبيعة حمل الدراسة بعاد إدارة املعرفة 
، ودعم أساليب معارف ومهارات وخربات األفراد واجلماعاتجيب أن توجه إىل دعم تنمية  ، حيثنشاطها وملكيتها

 إدارة وإسرتاتيجيةتغيري واقع ونظرة أمهية ذا ما يفرض و  ،)استقطاب، تكوين، تعلم، احملافظة(تنمية رأس املال البشري 

ا أمهيةتويل  إدارية ألساليبيف انتهاجها  ةحمل الدراس اجلزائرية املؤسسات ا على مستوا من خالل  لتدفق معارف أفراد
يكل املعرفة التشاركية داخل اجلماعاتب  بنجاحنقلها و  األفراد اخلرباء من إلبقاء على معارفهال اسرتاتيجيات تطويرو ، ناء 

املنظور القائم على  ودعمآليات حتويل املعرفة الضمنية والصرحية لرأس املال البشري،  والعمل على تطوير ،أفراد آخرين إىل
ذا  ،موعاتااألفراد و ات خرب و الثقافة الذي يركز على تشارك املعرفة  تم إمن خالل و ملعرفة   أكثردارة موارد بشرية 

وقيادة إدارية موجهة حنو  بتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة دارة املعرفةي من خالل التطبيق اجليد إلبتنمية رأس ماهلا البشر 
ا   .تشارك املعارف وتوليد
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  خامتـــة الفصل

  

ذا الفصل  من املؤسسات متغريات الدراسة من خالل دراسة حالة لعدد على واقع  إىل التعرفتوصلنا من خالل 
عمليات إدارة املعرفة، فريق املعرفة (املعرفة كمتغري مستقل تتكون من حيث مشلت متغريات الدراسة إدارة  ،اجلزائرية

بع )وتكنولوجية املعرفة ، ومتغري وسيط يتمثل يف )املعارف واملهارة واخلربة(يتكون من ، ورأس املال البشري كمتغري 
 حمل الدراسة املؤسسات حيث تسعى، )إستقطاب، تكوين، تعلم وحمافظة( واليت تشمل البشريأساليب تنمية رأس املال 

 إىلاليت تسند و  من خالل اعتماد أساليب التنمية من استقطاب، تكوين، تعلم، وحمافظة،ماهلا البشري  رأستنمية  إىل

عماهلا ولكن دون  قسم املوارد البشرية بكل مؤسسة، كما أن املؤسسات تتبين إدارة املعرفة كممارسات أثناء قيامها 
مهي ا اإلداريةإدراكها  ناك ضعف يف تبين تكنولوجيات املعرفة أ، كما توصلنا إىل ة تبنيها وإدارجها ضمن ممارسا نه 

مهيتها ئنها أمهيةل الدراسة تويل أن املؤسسات حم كما،  ونقص إدراك    .ملعارف ز

العتماد على برامج    دارة املعرفةإل، توصلنا إىل أن SPSSو AMOS v21من خالل حتليل نتائج االستبيان و

م يف تنمية لبشري، حيثااملال  عالقة برأس رأس املال البشري بشكل مباشر من خالل التأثري على تنمية معارف  تسا
ذا األثر واألمهية من خاللتثمني ومهارات و  دة  ا يف أساليب تنمية رأس املال البشري خربات األفراد،كما ميكنها ز  ثري

رأس املال و  توصلنا إىل توسط التكوين بشكل كلي العالقة بني إدارة املعرفة كما،)استقطاب، تكوين، تعلم، حمافظة(
ثر أنه توجد عالقة و أكل من االستقطاب وتعلم واحملافظة على رأس املال البشري، كما ل جزئي يف حني توسط ،البشري

 من جهة أخرى رأس املال البشري أبعادو  وإدارة املعرفة ،من جهة املال البشري إلدارة املعرفة وأساليب تنمية رأس

ن أساليب تنمية رأس املال البشري كمتغري وسيط حسنت من العالقة بني إدارة املعرفة إوعليه فحمل الدراسة،  ملؤسسات
ذاأقوى من األثر املباشر،  من خالل املتغري الوسيط ورأس املال البشري، حيث أن األثر غري املباشر  أثبتنانكون قد  و

  .فرضيات الدراسةصحة 
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أصبح لزاما على وعليه  ،إدارة أصوهلا املعرفيةيعتمد على  الشديدة إن بقاء املنظمات واستمراريتها يف ظل املنافسة
أن تعمل على جتديد معارفها وإجياد اآلليات والطرق املناسبة لتوفري املناخ الذي يسمح بتفاعل وربط  األفراد واملنظمات

واحملافظة  تنمية أصوهلا املعرفية أمهية معارف ومعلومات وخربات األفراد، حيث أن البيئة التنافسية تفرض على املنظمات
  .عليها

يم اإلدارية احلديثة، اليت يف ظل التطورات والتغريات التكنولوجية واملعرف ية املتسارعة، تعترب إدارة املعرفة من املفا
ا كما ونوعا، لدور الذي تلعبه يف حتقيق ميزة التنافسية وخلق القيمة، ويف ظل التحول  تمام األدبيات املتعلقة  رت ا أ

دف إدارة املعرفة ل ة وحتسني األداء من خالل تحقيق التنافسيلالقتصاد املعريف والتحول إىل منظمات مبنية على املعرفة 
األنشطة اإلدارية املختلفة كإختاذ القرارات، وحل املشكالت وكذلك خفض التكاليف وتعظيم الربح، والتعلم ترشيد 

ولتخطيط االسرتاتيجي، وتعترب إدارة املعرفة مدخل إلضافة أو إنشاء القيمة من خالل املزج والرتكيب أو التداؤب بني 
ت أو معلومات منفردةعناصر  ي عليه كبيا   املعرفة من أجل إجياد توليفات معرفية أفضل مما 

حيث أن موضوع إدارة املعرفة مازال يعرف تطورات وحتوالت مما ، 21تعترب إدارة املعرفة نوع من التحدي يف القرن
عتباره م املد جيعله خيضع للعديد من الدراسات نظرا ألمهيته  حسب ما قدمه و  ،املعرفةج يف اقتصاد اخل لالندما من أ

لتايل فإن املعرفة ليست  ،ومها بيولوجيان قدما املعرفة كعمل خالق مثمر Maturana&Varela"فاريال"و "ماتورا" و
ي ،قياسية وال عاملية و  ،وليست سهلة التشارك مع اآلخرين ،شخصية بدرجة عالية بل  ذا املدخل  ومنوذج التعبري عن 

يت إال من  ذا ال  ا، و و التحدي األساسي على مستوى الفرد وعلى إدارة املعرفة وممارسا أن توليد املعرفة اجلديدة 
ذا ما ، وإعادة خربتهجعل اإلنسان ومبساعدة التكنولوجيا قادر على تفسري  خالل االستثمار يف العنصر البشري، و

  .لتوليد معارف وتنميتهاإستخدامها 

ت  م مكو املال البشري تتجسد يف املعارف  رأسمن خالل تفحصنا لبعض الدراسات واملراجع جند أن أ
ذا لدوره ة رأس املال البشريتنمي أمهيةحيث تظهر  ،واملهارات واخلربات يف رفع الرصيد املعريف من خالل تنمية القدرات  و

دة رحبية املنظمة وإنتاجيتها واستدامتها من جهة أخرى ذا ، املعرفية، واملهارات واخلربات لألفراد من جهة وز  ما دفعو

متمام الملنظمات ل عتبار ا  تنفق املنظمات مبالغ كبرية من أجل تنمية رأس ماهلا البشري حيث عنصرا تنافسيا،  فراد
نا وعليهنتقاله إىل منظمات أخرى، الواحملافظة عليه تفاد  تظهر  تظهر أمهية حتقيق رضاه وانتمائه للمنظمة وحتفيزه، و

ا يف  الميكن و ، ظل العوملة واملنافسةاريتها يف جل استمر أمن  ماهلا البشري رأس تنميةأمهية إعادة النظر يف أساليبها وسياسا
  .تنمية رأس مال البشري للمنظمات دون وجود مناخ تنظيمي داعم لذلك

دارة األصول املعرفية للفرد، وأن معارف وخربات األفراد  إن إدارة املعرفة مثلها مثل إدارة األصول املادية ختتص 
ناك شئ أنه  Druckerذا ما أكده وحتتاج إىل أن تدار وتثمن لتسهيل الرجوع إليها مرة أخرى،  ه إدارة املعرفة إمس ليس 
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ذا مافراد املعرفة، وإمنا إدارة أ ذه املنظمات إجياد السبل الكفيلة للتعامل مع تدفق املعارف الكبري، حيث  و يفرض على 
م أصول خلق القيمة و أتعترب املعرفة  ذا من خالل االستخدام اليزة املحد أ واالستغالل األمثل هلذه املعرفة تنافسية، و

ا واستخدامها ومشاركتها، ال ميكن ألي تكنولوجيا من و عتبار اإلنسان املورد األساس للمعرفة  ومنح األمهية لتوليد
ا ما مل يصرح عنها وتنقل منه إىل العقل اإللكرتوين لتخزن فيه كما ختزن بقية أنواع املعرفة املوثقة   . التنبؤ 

تنمية معارفه ومهاراته وتثمني خرباته، وتنمية قدراته مبا ينعكس على  خاللتنمية رأس املال البشري من  تظهر أمهية
ذا الفرد واجلماعة واملنظمة ككل، ا وتطبيقها و مهية إكتساب املعارف وتوليد من خالل تنمية ثقافة وإدارك األفراد 

نا تظهر أمهية توفري الظروف املالئمة  وتشاركها، ذا لتعلم الفرد وتكوينه، ئة داعمة ومساندة ومشجعة بيلو من خالل و
بادل املعارف تغيري نظرة موقع عمله إىل بيئة حمفزة يف ظل ثقافة تنظيمية تدعم تنمية رأس املال البشري مبنية على تشارك وت

  .واخلربات

ج اإلدارية احلديثة، حيث تسعى املنظمات إىل  تبنيها إلجياد قيمة مضافة وحتقيق تعترب إدارة املعرفة إحدى املنا
ا وتنمية الرصيد املعريف للمنظمة  امليزة التنافسية، ويقع يف قلب تلك اجلهود أيضا البحث عن مصادر املعرفة، واستقطا

ا،  دف إىل وتوظيفه يف كافة عمليا ذا لوضع احللول املاستقطاب رأس حيث  ال البشري ومتابعته وتشجيعه، و
ا وتعزيز التنافس من خالل للمشكالت اليت  ت التعلم وإشاعة ثقافة املعرفة والتحفيز لتطوير تواجه املنظمات، وبناء إمكا
  الذكاء البشري، 

، حيث تعترب إىل تنمية معارف ومهارات وخربات العنصر البشريإدارة املعرفة كمدخل إداري حديث  دفكما 
ذا  البشري، املال  سأداة فاعلة لالستثمار يف رأ ا و ما  وصول األفراد إليهاو  لتدفقها وتسهي للمعارفمن خالل توفري

ب امل يخالل ختزين وجتميع ومناقلة املعارف، والبحث عن األفراد ذو  تعزيز خمزون رأس ماهلا البشري ميكنها من وا
مسؤولية كل من اإلدارة العليا من كفاءات ومتابعتهم وتشجيعهم وتكوينهم واحملافظة عليهم، حيث تعترب إدارة املعرفة الو 

 لتحقيق املعرفة إدارة لتطبيق، البشرية املوارد وإدارة املعرفة إدارة تكامل أمهية وإدارة املوارد البشرية ومديري املعرفة، كما تظهر

  .     البشري املال رأستنمية 

، األفرادإدارة املعرفة تظهر يف املسامهة يف تكوين رأس املال البشري وتنمية معارف ومهارات وخربات  أمهيةن إ
ا ذا ما يساعد على اكتساب ، إضافة إىل حتفيز كما تظهر   الضمنية والصرحية وتشاركها بني األفراد، املعرفة وإنتاجو

ذا من  ،تعلم األفراد واجلماعاتإجياد بيئات تسهل  يفأمهيتها  التعاون وإقامة العالقات بني و  تعلم األفراد دعمخالل و
تبين عمليات  أمهية وعليه تظهر ،مبا ميكن من تشارك وتبادل املعارف واملهاراتاألفراد وتعزيز التعلم الفردي واجلماعي 

ئن، يف ظل مدراء مسهلني  إدارة املعرفة، وتكنولوجيات املعرفة وفريق إدارة املعرفة من صناع املعرفة واالستفادة من معرفة الز
  .حمفزة ومشجعةيف ظل قيادة  مكوننيللتعلم ومدراء 
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م إن خطر فقــدان اخلبـراء أو األفراد مبا لديهـم مــن معرفـة ضمنية يشكل التحدي ل  معارفلمنظمات، حيث أن أ

ي املعارف الضمنية، وعليه فإن فقــدان املنظمات للمعرفـة الضمنية ومغادرة األفراد يفقد املنظمة مصدر توليد  املنظمات 
نا  ام للمحافظة على رأس املال البشري، و تظهر أمهية إدارة املعرفة، حيث تعترب إدارة املعرفة كأسلوب ومنهج إداري 

من خالل عمليات إدارة املعرفة يتم تثمني اخلربة واكتشافها  نهأيف نقل اخلربات بني األجيال املتعاقبة، حيث املعرفة 
  .وجتميعها واستخدامها

ملنظمة، من جهة وعالقة ) املعارف واخلربات واملهارات(إلدارة املعرفة عالقة مبوارد رأس املال البشري واملتمثلة يف  
ال البشري لذا يعد من ضمن منهجيات تطبيق إدارة املعرفة بنجاح يف املنظمات على خمتلف تنمية رأس امل ساليب

لتعلم والتكوين لتنمية رأس مال بشري وتشجيع االبتكار واإلبداع تمام    .أنواعها اال

ا من استقطاب رأس املال البشري والعمل على تنميته  تكمن أمهية إدارة املعرفة يف متكني املنظمة من خالل أفراد
للتعرف على واقع تنمية رأس املال البشري وسياسات وتثمينها،  ف املتنوعة واحملافظة على خرباتهاملعار و مهارات للواكتسابه 

تمام امل ا تنمية رأس املال البشري، ومدى ا س مدى ارتباط أمهية إدارة املعرفة بتنمية رأوللتعرف على ؤسسات بتنمية أفراد
تنشط يف العديد من القطاعات الصناعية إىل  اإلنتاجية،  مؤسسات جزائرية ، مت اختيار عشراملال البشري والعالقة بينهما

ا فيمايليمجلة من النتائ إىل، حيث توصلنا رأس ماهلا البشريللتعرف على واقع تنمية    ،ج نوجز

ذه الدراسة  عدد من خالل دراسة حالة ل تنمية رأس املال البشريلتبحث يف أمهية إدارة املعرفة  أنلقد حاولت 
حيث مشلت كل من عمليات  إدارة املعرفة كمتغري مستقل مشلت الدراسة ثالث متغرياتحيث  ،ملؤسسات اجلزائريةمن ا

بع  ، واخلربات مشل كال من املعارف، املهاراتو إدارة املعرفة، تكنولوجية املعرفة وفريق املعرفة، ورأس املال البشري كمتغري 
حيث مشل كل من استقطاب رأس املال البشري، تكوينه، تعلمه،  تنمية رأس املال البشري كمتغري وسيط وأساليب

ت الدراسة، حيث مشل إطارات املسرية من مدراء املصاحل ، واحملافظة عليه العتماد على االستبيان بغرض مجع البيا و
ت اليت مت إخضاعها للتحليل ب  وبتطبيق استبيان،  192ورؤساء األقسام، وإطارات ومهندسني، وقدر عدد االستبيا

العتماد على االحندخالل اختبار فرضيات الدراسة منوذج الدراسة  العتماد ار والنموذج الوسيط ومعامالت املسار و و
مج    :، توصلنا إىلتفسري نتائج الدراسةلاملقابلة  بدعمو ،  Amosو Spss على بر

ملؤسسات حمل الدراسة - دارة املعرفة  تمام متوسط  إدارة املعرفة  املؤسسات حمل دراسة تتبىن، حيث أن وجود إ
امة، وجيب أن تويل هلا أمهية كباقي املمارسات  ا ممارسة إدارية  بطريقة ضمنية وليس بصورة جلية دون إداركها 

مل ،اإلدارية األخرى تمام مبعارفهم ومهارا ا واال  .توفري بيئة وثقافة تدعم تعلم وتكيف أفراد

تمام -   .ؤسسات حمل الدراسةمل بتنمية رأس املال البشري مقبول وجود إ
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ثري موجبة بني املتغري املستقل وجود عالقة ارتباط - ذا ما ، واملتغري التابع رأس املال البشريإدارة املعرفة و يدل على  و
ذا ما مكننا من  ،)ت وتثمني اخلرباتاتنمية املعارف، وتنمية املهار (دارة املعرفة يف إمسامهة  صحة فرضيات  إثباتو
 .الدراسة

إستقطاب رأس مال (عالقة بني املتغري املستقل إدارة املعرفة، واملتغري الوسيط أساليب رأس املال البشري من وجود  -
 .)بشري، تكوينه، وتعلمه، واحملافظة عليه

ذا ما  -  نتائج بينت،Sobleثبته منوذج حتليل املسار ومعامل أتوسط أساليب تنمية رأس املال البشري منوذج الدراسة، و

ذا من خالل ،رأس املال البشري للمتغري املستقل إدارة املعرفة مباشر غري ثري سار عن وجودحتليل امل  أساليب تنمية و

  ).االستقطاب، التكوين، التعلم، احملافظة(املتمثلة يف  البشري املال رأس

ثري إدارة املعرفة يف رأس املال البشري، مبعىن  رفعالأساليب تنمية رأس املال البشري، يعمل على  املتغري الوسيطإن  - من 
ثري إدارة املعرفة بدخول  ذا ما يؤدي إىل تنمية رأس املال  ،كمتغري وسيط  أساليب تنمية رأس املال البشريأنه يرتفع  و

رة املعرفة ورأس أساليب تنمية رأس املال البشري كمتغري وسيط تفسر العالقة بني املتغري املستقل إداحيث أن البشري، 
ذا ، وعليه تتعاظم أمهية إدارة املعرفة يف رأس املال البشري من خالل أساليب تنمية رأس املال البشرياملال البشري،  و

ملؤسسات حمل الدراسة رأسإدارة املعرفة يف تنمية  أمهيةيدل على  ما   .املال البشري 

ذا  ،املال البشري سيتحقق أكثر من خالل تبين  إدارة املعرفةإن توجه إدارة املؤسسات حمل الدراسة حنو تنمية رأس  - و
ملؤسسات، كما  دة تنميةأألمهيتها يف تنمية معارف ومهارات وتثمني خربات األفراد  رأس املال البشري  نه ميكن ز

ثري   ).حمافظةو  استقطاب، تكوين، تعلم(إدارة املعرفة على أساليب التنمية  من خالل 

ـــاالـــيت  ضـــوء الدراســـة علـــى الواقـــع ، ولكـــن يف تنميـــة رأس املـــال البشـــري إدارة املعرفـــة تطبيـــق أمهيـــة نصـــل إىل تناولنا
نا على املؤسسات تبـين بـرامج و ، املوقفية واليت تتالئم مع العقلية وثقافة املؤسسة اجلزائرية فرض تبين إدارة املعرفةي اجلزائري

  :معها حىت تلقى القبول والتطبيق اجليد، حيث نرىتسهيل التكيف لإدارة املعرفة مرنة 

تبين إدارة املعرفة وترسيخ أمهيتها لدى دعم تنمية رأس ماهلا البشري من خالل تانتهاج سياسات وأساليب  أمهية -
  .القيادات واألفراد املسريين واإلطارات على مستوى مصاحل وأقسام املؤسسات

لتدفق - تمام املؤسسات  واإلفـادة منهـا يف توليـد معرفـة جديـدة على مستوى أقسامها، املعارف  وانسياب ضرورة ا
تمام بتخزينها تقنيـا فحسب، ذا أكثـر مـن اال د متخصصة وحدة نشاءمن خالل إ و ارة املعرفة على مستوى  تم 

اال، و كل مديرية  .رتكيز على توليد املعارف الضمنية ألفراد

 : من خالل إستحداث برامج إدارة املعرفة وإدماجهاو أمهية تصميم برامج خاصة بتنمية رأس املال البشري  -

 ا اليت حيتاجها األفراد لتحقيق األداء املطلوب ملعارف واملهارات والقدرات ومستو ، والعمل على التعريف 
 .تنميتها
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  تكنولوجيات اهليكل التنظيمي، الثقافة التنظيمية، (توفري البيئة التنظيمية الداعمة لتعلم األفراد وتكوينهم
 ).املعلومات واالتصال

ملعرفة الضمنيةإ تظهر أمهية - تمام   .وتشجيع األفراد على توليد املعارف اجلديدة وتشاركها، يالء اال

ملؤسسا إن - ذا مات حمل الدراسةالعاملة املؤقتة تشكل نسبة معتربة من إمجاىل الرتكيبة البشرية  يشكل خطرا على  ، و
م األفرادفقدان  م وخربا رؤية واضحة إلدارة معارفها لتوفري البيئة املعرفية اليت  تبينعلى املؤسسات ، وومعارفهم ومهارا

ا وتثمنيتدعم تعلم  ذا من خاللماحملافظة عليهو  مخربا أفراد ا وبشكل  ، و تبين إدارة املعرفة ضمن اسرتاتيجيا
يكلها التنظيمي   .واضح وإدراجها ضمن 

 إدارة حتافظ على الرصيد املعريف واملهارايتستشرافية لتنمية رأس املال البشري من خالل إتظهر أمهية إجياد رؤية  -

ملنظمة،  ،واخلربايت م املعرفية والعلمية جيب أن تدار مثلها مثل األصول األخرى  وعلى فخربات األفراد وقدرا
تمام    .دارة املعرفة للمحافظة عليهماملؤسسات اال

ئن من خالل ربط ضرورة   - دارة معرفة الز تمام   .الدراسة ملؤسسات حملعرفة املالزبون بقاعدة معارف اال

ودعم  لتمويلميزانية كافية ختصيص  اإلدارة العليا ملشروع تطبيق إدارة املعرفة والتزامها املستمر من خاللأمهية دعم  -
  .تعزيز ودعم عمليات املعرفةو مشاريع إدارة املعرفة، 

ملؤسسات حمل الدراسة يف جمال إدارة املعرفة - ذا ما، قلة خربات األفراد العاملني  ملؤسسات أمهية االقتداء يفرض  و
 .اجل النهوض أمن  وحماولة تكييفها مع الواقع املؤسسات اجلزائرية، األجنبية يف تبين إدارة املعرفة

ا الستقطاب املوارد البشرية حنو استقطاب صناع معرفة  - م على املؤسسات تغيري اسرتاتيجيا عتبار وتكوينهم 
 .والتحول إىل منظمات متعلمةرفة، املسؤولني بدرجة األوىل على حتسني ممارسة إدارة املع

دارة برامج التكوين والتعليم والتعلمأمهية توفري قيادات ومدراء املعرفة  - استقطاب وتعيني مديري ، من خالل يهتمون 
ملنظمة، وتشجيع ودعم ثقافة التعلم م املعرفية  لني وقادرين على أداء أدوار  .معرفة مؤ

أمهية تكوين على الرتكيز و مدراء املعرفة وفرق املعرفة،  إىلاستحداث مناصب جديدة على مستوى املؤسسات تسند  -
 .األفراد يف جمال إدارة املعرفة

  آفاق الدراسة

آفـاق حبـث جديـدة للبحـث والتوسـع  من خالل دراستنا إلدارة املعرفـة وأمهيتهـا يف تنميـة رأس املـال البشـري، تظهـر 
ـذا امليـدان، حيـث تظهــر  ملؤسسـة اجلزائريــةإدارة املعرفـة يف تكـوين األفـراد  دورأمهيـة التعـرف علــى يف   ،والــتعلم االلكـرتوين 

ملؤسسة اجلزائرية،   ة تظهرألمهية املعارف اخلارجيونظرا كما تظهر أمهية دراسة كيف متكن إدارة املعرفة من حتقيق االبتكار 

ـوأمهيـة معـارف الزبـون  وحتسـني  ،إدارة معرفـة الزبـون يف تنميـة رأس املـال البشـريالبحـث يف كيفيـة مسـامهة  ، وكـذلكاوإدار
 .واملؤسسات األفرادأداء 
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 http://dx.doi.org/10.5339/qproc.2014.gsla.7 :على املوقع  ،2014املتحدة من وجهة نظر مديريها، الدوحة قطر، 

 املقاالت .3

داء املؤسسة دراسة حالة يف مستوى أردين «السامل مؤيد سعيد، احلياين عبد الرسول،  - ت التعلم التنظيمي وعالقتها  لة ، » مستو ا
 .2007األردن،  -، عمان1، ع27العربية لإلدارة، جملد 

لد » دور الكفاءة املعرفية يف تنمية القدرة على التفكري أالبتكاري «السماك منال عبد اجلبار،  - ، العدد 33، جملة تنمية الرافدين، ا
 .2011، جامعة املوصل، العراق، 104

 ثري رأس املال البشري يف األداء املصريف دراسة حتليلية آلراء عينة من موظفي املصارف التجارية األردنية «الصفار أمحد عبد إمساعيل، -

 .2008العراق، ، 70، جملة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العدد »

 -.Cybrarians Journal -، جملة » النظرية والتطبيق: إدارة املعرفة يف املكتبات ومراكز املعلومات «،وحيي فهد بن عبد هللالض -

  .2009، سبتمرب 20عدد 

  جملة، » ، حبث تطبيقي يف مستشفى بغداد التعليمي)العالقة واألثر(إدارة معرفة الزبون وأبعاد اخلدمة الصحية  «حسون،الطائي على  -

  .2008كلية بغداد العلوم االقتصادية، العدد السابع عشر، العراق، ماي 

اشم ولدان عبد الستار،  - اعية ثري صناع املعرفة يف التفوق املنظمي حبث ميداين يف عدد من الشركات الصن «العزاوي شفاء دمحم علي، 
لد » العراقية  .2015، جامعة بغداد، العراق، 84، العدد 21، جملة العلوم االقتصادية  واإلدارية، ا

نيي وف انعكاس خصائص عمال املعرفة على امتالك املعرفة دراسة إستطالعية آلراء عينة من مهندسي «العزاوي فراس رحيم يونس ، -
ء يف املدينة السليمانية ل، جم» مديرية الكهر   .2012، جامعة بغداد، العراق، 67، العدد 18دلة العلوم االقتصادية واإلدارية، ا

يم،  - ، جملة الباحث إقتصادية » دور الروافد الفكرية واجلذور اإلدارية إلدارة املعرفة يف بناء تكنولوجيا املعرفة«العمري غسان عيسي إبرا
 .2009، جامعة بسكرة، اجلزائر، 06وإدارية، العدد 

يمي للعالقة بني رأس املال البشري ورأس املال االجتماعي «العنزي سعد، املال محيد علي أمحد، - ، جملة العلوم االقتصادية » إطار مفا
 .2015، جامعة بغداد، العراق، 84واإلدارية، العدد 

، » ))األفراد(( املوارد البشرية إدارة «الفارس سليمان خليل وآخرون،  -   .2003، منشورات جامعة دمشق، سور

، جملة حبوث الرتبية » إدارة رأس املال الفكري وقياسه وتنميته كجزء من إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العايل «اهلاليل،اهلاليل الشربيين  -
 .2011يوليو، جامعة املنصورة، مصر،   22النوعية، العدد

، األكادميية » الواقع واملأمول -تنمية املوارد البشرية يف ظل اقتصاد املعرفة كأداة لتحقيق رأس املال الفكري يف اجلزائر «رك نعيمة، -
 .2014، جامعة الشلف، اجلزائر، جوان 12ة، العدد للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم اإلقتصادية والقانوني

http://www.hrdiscussion.com/hr106604.html
http://www.elbassair.net
http://www.arabicebook.com/items/item-display-preview
https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/number-01-2014/2187-2015-01-06-08-50-
http://dx.doi.org/10.5339/qproc.2014.gsla.7
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يم شريفي، - ، جملة األكادميية » 2010-1964دور رأس املال البشري يف النمو االقتصادي يف اجلزائر دراسة قياسية يف فرتة  «برا
  .2012، جامعة الشلف، اجلزائر، 8العدد -للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية

ا يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادية  «بوكثري جبار، الوايف محزة، - دراسة حالة شركة موبيليس  –تدريب املهارات البشرية ودور
 .2017، جامعة بسكرة، اجلزائر، جوان 1جملة العلوم اإلنسانية، العدد السابع، اجلزء » اجلزائرية،

ري،  - ت االستفادة من نظم أمتتة املكاتب  «توفيق أمحد ز دراسة إستطالعية ألراء عينة من موظفي املكاتب يف دائرة صحة حتديد مستو
لد 99، جملة تنمية الرافدين،  العدد » نينوى  .2010، جامعة املوصل، العراق، 32، ا

، 97دراسات يف أثر املعرفة وتكنولوجيا املعلومات يف املنظمات، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد  ، حيدر شاكر نوري، مجعة حممود حسن -
  .2015جامعة املستنصرية، العراق، 

دور إدارة املعرفة لالستثمار يف رأس املال البشري لتحقيق األداء االسرتاتيجي،  دراسة تطبيقية  يف  «مكرود امليايل،  حاكم أحسوين -
 .2011العراق، جامعة الكوفة، ، 21العدد  ، جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية،» معمل امسنت الكوفة

ر «دمحم الطالباين،  ،خولة عبد احلميد -   ،»دور عوامل الرضا الوظيفي يف احملافظة على رأس املال الفكري دراسة حتليلية يف املعهد التقين 

لد  بل العلوم اإلنسانية، ا بل، العراق، 3، العدد21جملة جامعة   .2013، جامعة 

، 21لد،، جملة املنارة للبحوث والدراسات، ا» اقرتاح إدارة املعرفة لبناء بيئة حقيقية للتعليم االلكرتوين «،سرحان عماد، عالء احلمامي -
 .2015، جامعة آل البيت، األردن، 2العدد 

دراسة حتليلية إلطارات املديرية اجلهوية للصندوق (والتكنولوجية يف تطبيق إدارة املعرفة مهية األسس اإلسرتاتيجية أ «شيشون بوعزيز،  -
 .2011جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد العاشر، جامعة بسكرة، اجلزائر، ديسمرب  ،» بوالية بسكرة،) الوطين للسكن

لية العراق، 17، جملة املنصور، العدد » دور إدارة املعرفة يف تنمية القيادات اإلدارية «صاحل أمحد صاحل،  -  .2012، كلية املنصور األ

لد » دور إدارة املعرفة وتقانتها يف حتقيق التطوير التنظيمي «عاطف حممود عوض، - ، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، ا
28 ،  .2012، العدد األول، سور

سم فيصل، النعيمي  - رية «،صالح عبد القادر أمحدعبد النايف  ت اجلو نري » دور عمليات إدارة املعرفة يف تطوير الكفا ، جملة الد
 .2013العدد الرابع، اجلامعة العراقية، العراق، 

رة اخلزعلي، - ثر التعلم التنظيمي يف بناء رأس املال الفكري يف املنظمات العامة حبث مقارن أ «على حسون الطائي، على سامي عبد الز
لد ، جملة العلوم االقتصادية » بني جامعيت بغداد واملستنصرية  .2015، جامعة بغداد العراق، 85، العدد 21واإلدارية، ا

، » )دراسة حتليلية آلراء عينة من العاملني يف شركة زين العراق لالتصاالت(ثري إدارة املعرفة يف حتقيق رضا الزبون  «علي ابتهال فارس، -
لد 4لعدد جملة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية واملالية، ا بل، العراق، 8، ا  .2016، جامعة 

دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات الفندقية  -دور التدريب يف تنمية قدرات املوارد البشرية «فرحية ليندة ، خروف منري، خدجية عزوزي، -
 .2017،جامعة بغداد، العراق،  51جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد  ،» -يف اجلزائر

يم،  - ام إبرا دراسة استطالعية : املعرفة والتوجه حنو الزبون تنافسية منظمات األعمال طبقا لدور إدارة «كرمي صالح الدين عواد، د
  .2017، العراق، 50، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد » مقارنة يف منظمات األعمال العراقية

ت اإلدارية ملدراء املدارس االبتدائية، جملة الفتح «كشكول معن لطيف،  - ىل، » فاعلية التدريب لتطوير الكفا ، 45دد الع ،جامعة د
 .2010العراق، ديسمرب 

ا يف التميز املؤسسي «متعب حامد كاظم، - ، جملة القادسية للعلوم اإلدارية » أثري عبد األمري حسوين، عمليات إدارة املعرفة وأثر
لد   .2011، جامعة القادسية، العراق، 3، العدد 13واالقتصادية، ا

لة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد» على األداء يف املؤسسة االقتصاديةأثر إدارة املعرفة  «، دمحم زرقون، احلاج عرابة - ، جامعة 01، ا
 .2011ورقلة، اجلزائر، ديسمرب
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، جملة اإلقتصاد اجلديد، العدد » دراسة تقيمية حلالة اجلزائر -دور اإلستثمار يف التعليم يف تنمية رأس املال البشري «مسعداوي يوسف،  -
لد _ 12   .2015 ،01ا

ا القيادية األمناط «ميسون عبد هللا أمحد، دينا مناف دمحم،  - لد  ،109جملة تنمية الرافدين، العدد » نيالعامل مهارات تنمية يف ودور ا
  .2012، جامعة املوصل، العراق، 34

 ، دورية اإلدارة العامة،» الكربىدور التعلم التنظيمي يف مساندة التغيري االسرتاتيجي يف املنشات السعودية  «د حبيب أيوب، -

لد ،1عددال ض، مارس 44 ا  .2001، الر

، العدد » األمهية التنموية لرأس املال البشري يف الوطن العريب ودور الرتبية والتعليم فيه، جملة العلوم اإلنسانية «فر أيوب دمحم، أمحد علي، -
  .2010، جامعة بسكرة، اجلزائر، 44

ة التدريسية دراسة تطبيقية يف كلية اإلدارة دور الثقافة التنظيمية يف تعزيز التشارك املعريف لدى أعضاء اهليئ «ناء جاسم، دمحم العسكري، -
لد » واالقتصادي   .2013، جامعة املثىن، العراق، 6، العدد 3، جملة مثىن للعلوم  اإلدارية واالقتصادية، ا

ا يف حبوث اإلدارة التعليمية «سر فتحي اهلنداوي املهدي، - ملعادلة البنائية وتطبيقا ية والتنمية، العدد ، جملة الرتب» منهجية النمذجة 
رة، أفريل 40  .2007، القا

   األطروحات .4

ان اجلديد إلدارة املوارد البشرية دراسة حالة املؤسسات احلاصلة على شهادة اإليزو : بلقوم فريد، إنتاج ومشاركة املعرفة يف املؤسسة - الر
ران، أطروحة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان،  9001  .2013-2012اجلزائر، لوالية و

ان دمحم ، االستثمار التعليمي يف رأس املال البشري، مقاربة نظرية ودراسة تقيمية حلالة اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  دكتورا - ه د
 .2010علوم يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، 

، -حالة مؤسسة اقتصادية -منوذج مقرتح: هيل، أثر التكوين والتدريب على أداء العمال يف املؤسسات االقتصادية اجلزائريةزغدود س -
تنة    .2015-2014، اجلزائر، 1أطروحة دكتوراه، جامعة 

مدخل اجلودة _ؤسسة االقتصاديةثر التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمأمساليل حيضية،  -
  .2005 اجلزائر، أطروحة دكتوراه بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، -واملعرفة

ملؤسسة الصناعية دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل -  -فرع جنرال كابل -شنايف نوال، دور تسيري املهارات يف حتسني األداء البشري 

 2014،-بسكرة-لنيل شهادة دكتوراه علوم ختصص تسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة دمحم خيضر بسكرة، أطروحة 

2015.  

تسيري، كلية العلوم دكتوراه يف علوم الأطروحة  لنيل شهادة اليرقي حسني، إسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية،  -
 . 2007، اجلزائر، 03، جامعة اجلزائراإلقتصادية وعلوم التسيري

كلية اإلدارة امعة املوصل،يوسف بسام عبد الرمحان، أثر تقنية املعلومات ورأس املال الفكري لتحقيق األداء املتميز، رسالة دكتوراه ج -
  .2005واالقتصاد، العراق، 

  املداخالت الدولية .5

حول أداء  التعليم العايل، أفكار وممارسات، املؤمتر الدويل للتنمية اإلداريةأبو خيضر إميان سعود، تطبيقات إدارة املعرفة يف مؤسسات  -
ض، السعودية،    .2009متميز يف القطاع احلكومي، معهد اإلدارة العامة، الر

ن سامل - دراسة حتليلية ثر إسرتاتيجية التدريب يف تنمية رأس املال البشري ، العبيدي دمحم عبد العزيز، السامل قصي سامل، األاألعرجي عد
جامعة آلراء عينة من املوظفني يف الشركة العامة لكربيت املشارق، املؤمتر العلمي الدويل الثاين عشر رأس املال البشري يف إقتصاد املعرفة، 

  . 2013أفريل  25-23الزيتونة األردنية 
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االستثمار يف رأس املال البشري وانعكاساته يف املزيج  دمحم سلمان دمحم، ،، الشملة ميسون عبد هللا أمحداحلمداين عالء عبد السالم -
رأس املال البشري يف : ويل السنوي الثاين عشر لألعمال حولالعراق، املؤمتر الد التسويقي السياحي دراسة حالة يف فندق نينوي الدويل،

 . 2013أفريل  25-23اقتصاد املعرفة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، 

 على املعرفة، املؤمتر الدواي الشيخ، محدي أبو القاسم، دور تنمية رأس املال البشري يف إدماج املنظمات األعمال يف االقتصاد املبين -
رأس املال البشري يف اقتصاد املعرفة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، : الدويل السنوي الثاين عشر لألعمال حول

 .2013أفريل  25-23األردن، 

رأس املال البشري دراسة ميدانية يف قرية مصرية، املؤمتر العلمي الدويل الثالث للبيئة، جامعة جنوب القصاص مهدي دمحم، بيئة استثمار  -
  .2008الوادي، مصر، 

، امللتقى الدويل السنوي "دراسة ميدانية" فلح، مدى إستعداد املؤسسات العامة يف األردن لتطبيق إدارة املعرفة املاملومين حسان عبد  -
 .2005اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادية، جامعة الزيتونة األردن، اخلامس، 

" النداوي عبد العزيز بدر، فاطمة موسى عمران، أثر القيادة التحويلية على استثمار رأس املال البشري يف قطاع االتصاالت األردنية  -

املال البشري يف اقتصاد املعرفة، كلية االقتصاد والعلوم  رأس" ، امللتقى الدويل العلمي السنوي الثاين عشر لألعمال "دراسة ميدانية
  .2013أفريل  25-23اإلدارية ، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، 

ملوارد البشرية كأصول طويلة األجل، املؤمتر العريب الثاين، ،النقيب كمال - تنمية املوارد البشرية وتعزيز االقتصاد (مشكلة االعرتاف احملاسيب 
 .2010عمان، األردن، ، ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية) الوطين

قى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري يف منظمات الوايف الطيب، تغري مفهوم تسيري املوارد البشرية، مداخلة مقدمة ضمن امللت -
ت احلديثة، جامعة الشلف، اجلزائر،   .2011ديسمرب،  14و 13األعمال العربية يف ظل االقتصاد

ملعرفة، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدويل صنع  فرعون دمحم، االستثمار يف رأس املال البشري كمدخل إلدارة املوارد ،أليفي دمحم - البشرية 
 .2009أفريل  15_14القرار يف املؤسسة االقتصادية، جامعة املسيلة، اجلزائر، 
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ير حبيب، دور إدارة املعر  - رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية : فة يف تنمية املوارد البشرية، ملتقى دويل حولبلقوم فريد، بن 
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  - 1- امللحق رقم 

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 -سيدي بلعباس –جامعة اجلياليل اليابس 

  كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري

  

  ستبياناإل

  :، سيدي؛ سيديت، حتية طيبة وبعدالسالم عليكم ورمحة هللا و بركاته

لعدد من املؤسسات  دراسة حالة"إدارة املعرفة وأمهيتها يف تنمية رأس املال البشري  :الباحثة بدراسة حولتقوم 
  .استكماال للحصول على شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري، ختصص حوكمة املنظمات، جامعة سيدي بلعباس " اجلزائرية

إلجابة على األسئلة املرفقة ب فضل ما لديكم من أرجو من سيادتكم التكرم  تمعن وموضوعية، وأن تتم اإلجابة 
إلجابة على فقرات االستبيان بدقة وموضوعية يعكس واقع حال متغريي  تمامكم  معلومات، حيث أن تعاونكم وا

  .الدراسة يف مؤسستكم سيعد مهما يف جناح الدراسة

ت البحث العلمي فقط، أشكر لكم سلفا  ن إجابتكم ستعامل بشكل سري ومجاعي لغا كما أحيطكم علما 
ذه الدراسة، تقبلوا منا فائق التقدير  ا إلستكمال إجناز    جهودكم وحسن تعاونكم وأقدر بعمق املساعدة اليت قدمتمو

  .و االحرتام

  

  

  :حتت إشراف                                              :                         من إعداد الطالبة   

  د بورحلة عالل.حفاظ زحل                                                                        أ

 

  

 

  

 

  

  2018 - 2017السنة اجلامعية 



ت العامة. احملور االول   أمام املربع املناسب) X(اليت ختص أفراد العينة فرجاء وضع عالمة : البيا

  ...أخرى                                                                                                                 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  املتغريات الرقم

  ذكر اجلنس 1

  أنثى

   30أقل من  العمر 2

  سنة 40إىل  -سنة 30من 

  سنة 50إىل  -سنة 41من 

  سنة فمافوق 51

ل العلمي  3   نوي املؤ

  ليسانس

  مهندس

  ماسرت أو ماجيسرت 

  دكتوراه 

يف املؤسسة عدد سنوات االقدمية  4
 اليت اعمل فيها حاليا

  سنوات 05أقل من 

  سنوات10إىل  -سنوات 05من 

  سنة 14إىل -سنوات11من 

  سنة فأكثر 15

  مدير الوظيفي) املركز(املستوى  5

  رئيس قسم

  رئيس مصلحة

  رئيس مكتب



  

موافق   العبارات
  متاما

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري 
موافق 

  متاما

ت إدارة املعرفة وتشمل  ومتثل :عمليات إدارة املعرفة. أوال م مكو   .)توليد وخزن وتوزيع وتطبيق املعرفة(احد أ

  توليد املعرفة .1

            .تعتمد املؤسسة على فرق العمل لتوليد املعارف   1

            .عتماد على اخلربات الداخلية واخلارجيةال توليد املعرفةحترص املؤسسة على   2

            .ورش التعلم والبحث املستمرتعتمد املؤسسة يف توليد املعرفة على   3

            .املالئمة مبا يدعم قدرة العمال على توليد معارف جديدة العملبيئة  توفريتسعى املؤسسة إىل   4

رةو  حترص املؤسسة على توليد املعارف الضمنية  5             .الظا

  خزن املعرفة .2

ا   6             .حافظة عليهامللتقوم املؤسسة بتوثيق معارفها وخربا

ت مالئمة لتخزين   7 ملؤسسة قواعد بيا             .سرتجاعها عند احلاجة إليهاالاملعارف واخلربات تتوفر 

ستمرار تعمل  8             .املؤسسة على خزن املعرفة ومتكني األفراد من اسرتجاعها وحتديثها 

ا   9             .الكرتونياتقوم املؤسسة خبزن معارف أفراد

  )توزيعها(نشر املعرفة  .3

            .حترص املؤسسة على نشر وتبادل املعرفة بني األفراد واجلماعات  10

يف  العمالخمتلف بني  لتبادل ونشر املعرفة، تعتمد املؤسسة على االجتماعات وحلقات النقاش 11
  .املؤسسة

          

ملؤسسة  12             .والتكنولوجيات املناسبة لنشر املعرفة بني األفراد وسائل االتصالتتوافر 

  تطبيق املعرفة .4

ا على   13             .وممارسة معارفهم املكتسبة استغاللتشجع املؤسسة أفراد

           .من خالل فرق داخلية متعددة اخلربات ملؤسسة املعرفة استغالليتم   14

ا تطبيق املعرفةالعمل على  املؤسسة تشجع  15 ا ونشاطا             .اجلديدة لتحسني عمليا

  

  

  

    

  

  إدارة املعرفة: الثايناحملور 

ذا احملور إىل معرفة مستوى  ملؤسسة حمل الدراسة؛ بوضع عالمة  إدارةدف من خالل    .اخلانة اليت تتناسب مع رأيكم يف) ×(املعرفة 

ا  وتتكون من  أداة:  املعرفة إدارة ا وإدامتها واملشاركة  ا ونشر    .)عمليات، تكنولوجيا ، فريق(تنظيمية تسمح خبلق املعرفة وخز



  املعرفة تكنولوجيا. نيا

موافق  العبارات
 متاما

غري  حمايد موافق
 موافق

غري 
موافق 

 متاما

  .)املعلومات واملعارف اجلديدة علىاحلصول  متكن وتسهلتعترب من النظم اليت ( نظم العمل املعرفية .1

            .املعارفاملعلومات و  احلصول على  لتسهيل عرفيةاملعمل التستخدم املؤسسة نظم   16

            .نظمة العمل املعرفية لدمج واستخدام املعارف يف أعماهلم أفراد املعرفةتزود املؤسسة   17

  .)تعترب من النظم اليت تسهم يف إمتام املهام اإلدارية( نظم أمتتة املكتب .2

  خالل توفري التكنولوجيات الضروريةتسهل املؤسسة أداء مهامها اإلدارية بكفاءة وفعالية من   18

  ....)شبكات، اتصاالت حاسوب، برامج( 

          

ملعاجلة ...) نظم املؤمترات عن بعد  ،الربيد االلكرتوين( تستخدم املؤسسة نظم املكاتب اآلتية   19
ا وتسهيل أداء مهامها اإلدارية   .بيا

          

دافهاتعترب من النظم اليت ( نظم القرارات املستندة إىل املعرفة .3   .)تساعد املديرين على التخطيط اجليد للموارد املؤسسة وحتقيق أ

حتسني عملية  من املدراءتعتمد املؤسسة على نظم دعم القرارات املستندة إىل املعرفة اليت متكن   20
  .القرارات اختاذ

          

درجة املخاطرة وعدم التأكد   لتقليل نظم دعم القرارات املستندة إىل املعرفةتستخدم املؤسسة   21
  .أدىنحد إىل 

          

  .تعلم األفراد، وخزن املعارف وكذلك تثمني اخلربة ت والربامج والتطبيقات تساعد علىاألدوا  عنعبارة  نظم الذكاء االصطناعي .4

ا لتسهيل االصطناعيم املؤسسة نظم الذكاء تستخد  22             .تعلم أفراد

ا وتسهيل الوصول  حفاظ على خرباتتسعى املؤسسة لتبين نظم الذكاء االصطناعي لل  23 أفراد
  .إليها واالستفادة منها

          

            .تستخدم املؤسسة نظم الذكاء االصطناعي خلزن اخلربات واملعارف املرتاكمة   24

  صناع املعرفة ، ومدراء املعرفة وإدارة معرفة الزبون يشمل: فريق املعرفة. لثا

ا وتطبيقها املعرفة بتوليدم األفراد الذين يقومون : صناع املعرفة  .1 الرتب العليا من اإلدارة  ،مربجمونمهنيون،  حثون،(كجزء من عملهم   وتطوير
  ....)الختاذ القرار

ملؤسسة   25             .فراد يقومون بتوليد املعارف أيتوفر 

ملؤسسة أفراد ذو خربة يعملون على تطبيق معارفهم   26 واختاذ  ل املشكالت املعقدةحليتوفر 
  .القرارات

          

وتشاركها  املعارفتوجيه العاملني الكتساب ليسعون  املعرفة صناع ملؤسسةيتوفر   27
 .واستخدامها

          

لعمل املوادإىل إدارة  يف املؤسسة املعرفة صناعيسعى   28 ا   .املعرفية واملعلومات ويربطو

 

  

          



  املعرفة مدراء .2

لونمدراء  ملؤسسةيتوفر   29             .معرفة مؤ

            .املعرفة توليدنسقون عمليات يتابعون ويمدراء  ملؤسسةتتوافر   30

ملؤسسة على  حيرص  31             .فراد واجلماعاتبني األ تشارك املعارفاملدراء 

            .والتعليم ومتابعتها التكويندارة برامج  يف املؤسسة مدراء املعرفةيهتم   32

ئن  .3   إدارة معرفة الز

ئنها نظم ملؤسسةتوفر ي  33             .معلومات عن ز

ا من خالل  املؤسسةتسعى   34 ئنهاإكتساب إىل توسيع قاعدة معرفة أفراد             .املعارف من ز

ئنها واالستفادة  املؤسسةتسعى   35             .رائهم لتعزيز معارفهامن آإىل التعلم من ز

  تنمية رأس املال البشري. احملور الثالث

ذا احملور إىل معرفة  ملؤسسة أبعاددف من خالل  ؛ بوضع عالمة  )تنمية املعارف، تنمية املهارات، تثمني اخلربة( واليت تتمثل يف  تنمية رأس املال البشري 
  .يف اخلانة اليت تتناسب مع رأيكم) ×(

موافق   رأس املال البشري تنميةأبعاد   الرقم
  متاما

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري 
موافق 
  متاما

ا :املعارفتنمية . أوال رةالضمنية و ال وجتديد معارفهم وتنمية لألفرادرفع مستوى املعريف  يقصد    .ظا

ا  اجلانب يفستثمار اإلتعمل املؤسسة على   36             .واحملافظة عليهاملعريف ألفراد

من  املعارف املتجددة لتشاركتسعى املؤسسة إىل إشراك مجيع العمال يف اإلدارات واألقسام   37
  ....)لقاءات، ندوات،( خالل

          

رة والضمنيةتسعى املؤسسة إىل تنمية  املعارف   38 ا الظا            .ألفراد

دةيف  تتمثل: تنمية املهارة  .نيا   .لرفع مستوى أدائهم ملمارسة والتجربة يف العمل األفراد اليت يكتسبها وكفاءاتقدرات  ز

الدى  تعمل املؤسسة على حتديد فجوات املهارات 39             . وتعمل على تنميتها أفراد

يل مهارات   40             .يف بيئة عملهم تكيفهم حتقيق من خالل العمالتم املؤسسة بتنمية و

            .الكتساب املهارات جديدة العمالحترص املؤسسة على االستثمار يف تنمية مهارات   41

ا  حترص املؤسسة على حتقيق رضا  42 م للأفراد             .وتنميتهاحفاظ على مهارا

خلربة  :  اخلربة تثمني .لثا    .ومرتاكمةستوى الذي يتمتع به األفراد يف املنظمة من معارف مكتسبة امليقصد 

            .عماهلاتعمل املؤسسة على حتفيز وتسهيل نقل اخلربات بني   43

ااملؤسسة على االستثمار يف خربات  حترص  44             فيها تعزيز تشاركهممن خالل  أفراد

م الكفاءات ألفراد ذواملؤسسة على االحتفاظ  حترص  45             .قصد االستفادة من معارفهم وخربا

            .وتثمينها عماهلاىل احلفاظ على خربات إاملؤسسة  تسعى  46

  



 وشكرا لكم 

  أساليب تنمية رأس املال البشريأبعاد . احملور الرابع 

موافق   )جذب رأس املال البشري( إستقطاب. أوال
  متاما

غري   حمايد  موافق
  موافق

غري 
موافق 

  متاما

مقبل  واملهارية لألفرادفجوات املعرفية الحتديد  تعمل املؤسسة على 47             .جذ

            .داخل املؤسسةتسعى املؤسسة إىل جذب أفراد ذو معارف ومهارات وخربات من   48

            .خارج املؤسسةتسعى املؤسسة إىل جذب أفراد ذو معارف ومهارات وخربات من  49

ام أفراد ذو جبذب املؤسسة تقوم 50             .هارات عالية بناء على احتياجا

            .بشرية ذات مهارات عالية يف جماالت األعمال املختلفة جبذب موارد املؤسسة تقوم 51

  رأس املال البشري تكوين. نيا

           . عماهلا يف جمال تكوينهمتقوم املؤسسة بتحديد احتياجات  52

م  برامج  53             .ميف إكساب األفراد العاملني معارف جديدة ورفع مهارا التكوينتسا

رة من أثناء العمل مما ميكنهم تكوينخيضع األفراد إىل  54             .اكتساب املعارف الضمنية والظا

ا بشكل مستمر بتكوينتقوم املؤسسة  55             .أفراد

  تعلم رأس املال البشري. لثا

دة معارف ومهارات الملؤسسة فرص ا تتيح 56 اتعلم لز             .أفراد

 تعلمتسعى املؤسسة إىل اكتساب املعلومات واملعارف واخلربات من خالل االستثمار يف  57

ا   .أفراد

          

            .املؤسسة التعلم يف فرق عمل مبا ميكنهم من اكتساب مهارات وقدرات جديدة حتفز 58

ا على التعلم لتحقيق  59 دافهاتشجع املؤسسة أفراد             .أ

  املال البشرياحملافظة على رأس . رابعا

                .تعمل املؤسسة على حتفيز األفراد العاملني لديها بغية احملافظة عليهم 60

ا 61               .حترص املؤسسة على توفري البيئة الالزمة للحفاظ على أفراد

لعمال ذو 62              .عدم إنتقاهلم إىل مؤسسات أخرىلاخلربة  واحلفاظ عليهم  تم املؤسسة 

            .وتعمل على بقائهميف عملهم  عماهلا قلمحتقيق  إىلاملؤسسة  تسعى 63

            .عماهلا وحمافظة عليهمتوفري بيئة العمل املناسبة لتحقيق رضا تعمل املؤسسة على  64



  أسئلة املقابلة - 2- رقم امللحق 

ل العلمي           املستوى الوظيفي               املؤسسة                    ريخ املقابلة        املؤ

  :املقابلة القبليةأسئلة 

 ل تتوفر مبؤسستكم كفاءات وأفراد ذو معارف ومهارات وخربات؟ -

ملؤسسة على حتفيز  -  األفراد على التعلم  واكتساب مهارات ومعارف؟ل تعمل القيادة 

ا وتكوينهم لالستجابة للمتطلبات عملهم؟ - تم مؤسستكم بتعلم أفراد  ل 

ملؤسسة قيادة وثقافة تنظيمية تشجع على تبين إدارة املعرفة ؟ -   ل تتوفر 

  ؟) اسوب ، برجميات، شبكات االتصالاحلجهزة أ( توفر مؤسستكم عنصر التكنولوجيا -

ا  - ملؤسسة البيئة املعرفية لتعلم أفراد  ؟توفر 

 ملؤسسات حمل الدراسة؟) استقطاب، تكوين، تعلم، حمافظة( مدى توفر عمليات تنمية رأس املال البشري  -

  :املقابلةأسئلة 

م مؤسستكم؟  - ي املعارف اليت   ما

 كيف تدار املعرفة مبؤسستكم من وجهة نظركم؟ -

  فوائد إدارة املعرفة ؟من وجهة نظركم فيما تتمثل  -

ي العوامل اليت تشكل عائقا يف تطبيق إدارة املعرفة؟ -  يف رأيكم ما

 ل اإلدارة العليا مبؤسستكم تعترب إدارة املعرفة مهمة؟ -

و القسم أو املديرية املعنية بتبين إدارة املعرفة؟ -  يف رأيكم ما

ي العوامل اليت تؤدي إىل تنفيذ مشروع إدارة املع -   رفة؟يف رأيكم ما

ملؤسسة  - ا إىلتسعى القيادة   ؟توفري مناخ الكتساب املعارف وتوليد

 ؟ل توفر مؤسستكم املناخ البيئي املساعد لتوليد املعارف واحملافظة عليها  -

 ؟ل تسهل مؤسستكم تبادل املعارف الضمنية والصرحية -

  ل األفراد يف املؤسسة يدركون أمهية إدارة املعرفة وتبنيها؟ -

  توفر املؤسسة ميزانية ملشروع إدارة املعرفة ؟ ل  -

م مؤسستكم لتوليد املعارف؟  - ي النماذج أو األساليب اليت تعتمد  ما

 ملؤسسة؟ل تعتقدون انه توجد أطراف خارج املؤسسة تؤثر على إدارة معارف  -

ئنها - دارة معارف ز تمام مؤسستكم   ؟ ما مدى ا

م إدا - م  تلبية دف األفرادكوين الزبون يف حتديد نوع ترة معرفة كيف ميكن أن تسا ئن وفقا لتطلعا  ؟حاجات الز
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