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 برانمج ادارة اؼبعارؼ 
 احملاضرة االوىل : دراسة مصطلحات الدراسة : اؼبصطلح االوؿ االدارة . (1
 االدارة يف ظل تطور مدارس الفكر تطور مفهـواحملاضرة الثانية : (2
 ىـر اؼبعرفة احملاضرة الثالثة:  (3
 انواع ، أصناؼ و أشكاؿ اؼبعارؼ و خصائصها :ة: رابعاحملاضرة ال (4
 و تطور مفهومها: ادارة اؼبعرفة نشأة احملاضرة اػبامسة : (5
 عمليات ادارة اؼبعرفة  احملاضرة اػبامسة : (6
 ادارة اؼبعارؼاحملاضرة السادسة : مراحل و ؾباالت  (7
 مناذج ادارة اؼبعارؼاحملاضرة الثامنة :  (8
 اسرتاتيجيات ادارة اؼبعارؼاحملاضرة التاسعة :  (9

 احملاضرة العاشرة : الكفاءة و االدارة ابلكفاءات (10
 ادارة اؼبعرفة و األنظمة الذكية احملاضرة اغبادي عشر:   (11
 : إدارة اؼبعرفة و النظم اػببًنة لثاين عشراحملاضرة ا (12
 إدارة اؼبعرفة و االبداع احملاضرة الثالثة عشر : (13
 بتكنولوجيات اؼبعلومات و االتصاؿ  ادارة اؼبعرفةعالقة احملاضرة الرابع عشر : (14
  الفطنة ابؼبنظمات الذكية، ادارة اؼبعرفةعالقة احملاضرة اػبامس عشر : (15
 .اؼبتعلمةعالقة ادارة اؼبعرفة ابؼبنظمات : السادسة عشر احملاضرة  (16
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 معارؼ -دراسة مصطلحات الدراسة : إدارة   األوىل:احملاضرة 

 مقدمة :

من خبلؿ عنواف اؼبقياس  يظهر لنا جليا انو يتكوف من كلمتُت أساسيُت : إدارة و  اؼبعارؼ  إال 
و ذلك بتحديد مدلوؽبا ؼبصطلح  اإلدارة لذلك سنقـو يف أوؿ ؿباضرة ابإلؼباـ ابؼبفاىيم األساسية  

ظل ذلك سنقـو ابلتعرؼ على  من حيث: أوال ربديد العوامل اؼبساعدة  لنشاة كل من االدارة  يف 
 العشرين القرف حيث شهد هناية ، اثنيا ربديد ماىيتو. مث استعراض نشاة ادارة اؼبعارؼ تطور اؼبصطلح

 مثل :  اإلدارة يف ؾباؿ اعبديدة والنظم واؼبداخل اؼبفاىيم من ؾبموعة ظهور

 الشاملة ) اعبودة إدارة مثلTotal Quality Management(، )le 
management de la qualité totaleالتسعينيات بداية ( مع 

 اؽبيكلة   إعادة .Re- structure       و اعادة اؽبندسةRe-ingénierie 
 ضافة إذل إدارة اؼبعارؼ إ the knowledge management اليت تعترب من أىم

ظهور فمع تطور اؼبعامبلت االقتصادية و األساليب اغبديثة إلحداث التغيَت و التطوير ، 
الشركات التجارية و كرب حجم اؼبؤسسات أدى ذلك زايدة اغباجة إذل التخصصات االدارية عليو 
بدات اغبكومات واؼبنظمات تعطي اىتماما كبَتا للشركات و اؼبنظمات اليت سبتلك مستوى متميز 

 و متوفق يف ؾباؿ اؼبعارؼ لعدة اسباب :
اي التحوؿ من والتحوؿ من االقتصاد التقليدي كبو إقتصاد اؼبعرفة  العوؼبة ظاىرة التطورات ىذه .1

 وسائل 
عليو ما ىي أقساـ عناصر اإلنتاج أو عوامل االنتاج التقليدية اذل وسائل االنتاج اغبيديثة ،  •

 و ،العمل األرضعناصر:   03الذي يعتمد على عوامل االنتاج التقلدية :بتوفر  )التقليدية 
 اؼبعرفة يف اؼبتمثل و لبلقتصاد األىم اؼبورد يعترب رابع أصبحابضافة عنصر   ( اؼباؿ رأس

االنتقاؿ الواضح إذل  ساىم يف من راس اؼباؿ قائم على اػبربة و اؼبعرفة جديد نوع ابعتبارىا
اقتصاد اؼبعرفة فضبل عن ظهور ؾبتمعات اؼبعلومات و اؼبعرفة و ابلتارل بناء القوة ربوؿ القيمة 

اؼبادة إذل اؼبعرفة و انتقاؿ مزااي اؼبنافسة اذل موارد اؼبعرفة و موارد اؼبعرفة و راس اؼباؿ من 
  1الفكري
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 أف اؼبعريف . علماعلى راس اؼباؿ اعبديد . برراس اؼباؿ الفكري او  حيث اصبح يطلق على 
كما ىو    .اؽبيكلي اؼبارل رأس + البشري اؼباؿ رأس + الزبوف ماؿ رأس = الفكري اؼباؿ رأس

 موضح أدانه :
 راس ماؿ ىيكلي أو داخلي: االنظمة و الرباءات و قواعد البياانت 
 راس ماؿ بشري : التعليم ،خربة ،تدريب و مهارة 
 راس اؼباؿ خارجي او سوؽ أو الزبوف: الرحبية و والء اؼبستهلك 

 زايدة على ذلك يعترب  عنصر اساسيا لتشكيل اؼبنظمة الذكية
 .القيم + الفكري اؼباؿ رأس + اؼبعلومات تقنية =الذكية اؼبنظمة

و االبتكار لتحسُت   تزايد اؼبنافسة يف االسواؽ و ىذا ما استلـز مهارات ادارية يف التجديد .2
 نوعية االنتاج و خفض التكاليف

اؼبتغَتات االقتصادية و االجتماعية و التكنولوجية احمليطة ابؼبؤسسة فبا التنبؤ هبذه التغَتات و  .3
 تها  يف الظروؼ السائدة و الغَت معروفة.  مواجه

خاصة بفضل  التخطيطوالطريقة اؼبستخدمة يف االدارة للتنبؤ هبذه اؼبتغًنات ؟ىي  ابلطبع وظيفة 
استعماؿ الوسائل الكمية مثل احملاسبة و اؼبعلوماتية يف ادارة االعماؿ و القواعد اؼبالية يف البنوؾ 

 الستخداـ امثل للموارد اؼبتاحة أبفضل طريقة و أقل تكلفة 
ساىم التطور اإلداري اعتبارًا من منتصف القرف اؼباضي يف الًتكيز على العنصر البشري ودوره حيث 
قيق النجاح والنمو للمنظمات، وأدت التطورات التقنية واؼبتغَتات العديدة يف البيئة احمليطة يف رب

ابؼبنظمات إذل ظهور عدد من األعراض واؼبشكبلت اليت ربتم االىتماـ ابلعنصر البشري والًتكيز على 
التطوير سعيًا لتحقيق تنمية واالىتماـ بنظم اغبوافز اؼبادية واؼبعنوية ػبلق بيئة ومناخ مبلئم لئلبداع و 

  رضى العمبلء واؼبستهلكُت من أفراد، وؾبتمعات
و قد ساىم العيديد من الرجاؿ و ىم الذين يطلق عليهم رواد االدارة االوائل اذل ظهور العديد من 
االذباىات الفكرية اليت ربمل كل واحدة منها يف طياهتا فلسفة خاصة هبا و كدا حسب الفًتة اليت 

ورل لعلم تزامنت معها حبيث تعترب اؼبدرسة الكبلسيكية من اوؿ اؼبدارس الذين وضعوا االسس اال
 , F.W.TAYLORاؼبنظمات و اليت ارتبطت اعماؽبم مع بداية القرف العشرين : 
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H .FAYOL . MAX WEBER ، بيد اف كل واحد منهم ركز على جانب معُت إال اف
 2 مسامهتهم اشًتكت يف العديد من الفرضيات االساسية أمثاؿ:

ثر اؼبفكرين و يعترب ايضا من حيث يعترب اب االقتصاد اغبديث و ال يزاؿ من اك اداـ ظبيث .1
 وضع القواعد اغبديثة لالدارة و التنظيم اوؿ من حاوؿ 

 و استمرت ىذه احملاوالت ابعماؿ اتيلور ابلو ـ أ حوؿ تقسيم العمل و تنظيمو .2
 اعماؿ فايوؿ بفرنسا حوؿ االدارة و تنظيم اؼبؤسسات و تقسيم الوظائف .3

ية كل منها ركزت على جانب اؼبؤسسة و اؼبنظمة فبا كوف عدة اذباىات و مدارس تنظيمية و ادار 
 بشكل أوسع 

 اوال : تطور مصطلح االدارة :
العلم اف كل  االدارة : التسيَت و اؼباقبمنت مع جيد القارئ للغة العربية عدة مصطلحات تعرب كلها عن

جيدر االشارة ايضا اذل اف كلمة مناصبنت مستعملة عموما يف  اؼبؤشرات تقوؿ اهنما شيئ واحد
نبلحظ ىناؾ اختبلؼ يف التسميات ،حيث  3اؼبؤسسات اػباصة مث اخذت مكانتها يف االدارة 

اؼبستعملة حيث تستعمل كلمة إدارة كما ىو اغباؿ ابلنسبة لغالبية الدوؿ العربية بينما يطغى استعماؿ  
 . managementة للمصطلح االقبليزي كلمة تسيَت يف اعبزائر كًتصب

اليد و تعٍت ؾبهودات  manusأصل كلمة االدارة التيٍت حبيث يطلق عليها يف اللبلتينية  .1
فكلمة تسيَت ،5و تقدًن العوف ؽبم  4بشرية إلقباز أىداؼ ؿبددة و اليت ىي خدمة االخرين

من الكلمات اؼبتداولة يوميا يف حياة االفراد حيث يطلق على ذلك يف اللغة الفرنسية مصطلح 
 :GESTION  (latin gestiogestion vient du  ) 6  لذلك تناولت ،

 اإلدارة قضااي لتشمل اػبمسينيات يف تطورت مث  .اؼبنظمات إدارة يف االوؿ من طرؼ
  Administrationكما ىناؾ عدة مرادفات ؽبا يف اللغة الفرنسية : ،  .والقيادة

،Management  ،Direction 

اذل اللغة الفرنسية ابلنطق   managementبعد ذلك دخلت عبارة او لفظ اؼبناصبنت  .2
اليت    TO MANAGEحيث اتت مباشرة من االقبليزية  1973الفرنسي يف سنة 

 تعٍت قاد ، أدار
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مستعملة يف االقتصاد و يف  Ménagerمن انحية االشتقاؽ قبد يف اللغة الفرنسية الفعل  .3
 و اليت تعٍت كلها الفعل أدار. maneggiareاللغة االيطالية 

  يقصد هبا  و7و يف اللغة االقبليزية ىذا اؼبصطلح يعترب امشل لتضمنو اؼبهارات اإلدارية
الكفاءات و القدرات القيادية اليت جيب أف تتوفر يف اؼبسَت )اؼبدير( لكن مهما يكن فاف 
ىناؾ ارتباط بن مهاـ اؼبسَت و القائد غَت أهنما مفهوماف ـبتلفاف كما ىو موضح يف اعبدوؿ 

 اؼبشار اليو أدانه :
 جدوؿ رقم : اوجو االختالؼ بٌن اؼبسًن) اؼبدير( و القائد

 القائد اؼبسًن او اؼبدير التفرقة معايًن
ىو ذلك الشخص الذي يستطيع  اؼبهاـ

القياـ ابعماؿ و اقباز مهاـ من 
خبلؿ االشخاص االخرين دبمارسة 
الوظائق االساسية لبلدارة فهو ـبطط 
، منظم ، مراقب و موجو وقبده يف 
صبيع اؼبستوايت االدارية : مدير ، 
رئيس مصلحة ،رئيس مكتب ....اخل 
للمسَت سلطة معينة الزباذ القرار 

 يتحوؿ اذل منفذ و يفقد صفة مسَت
 

ىو ذلك الشخص الذي يقـو 
بعملية التاثَت يف اؼبرؤسُت فهو 
مدرب ، ؿبفز يستطيع بناء فريق 
و ىو ماىر يف االتصاؿ قادر على 
حل اؼبشكبلت و حيب اؼبخاطرة 

 و التجديد
 
 
 
 

 
 حيدد االشياء اليت حيب ربقيقها يسعى اذل ربقيق اىداؼ ؿبددة االىداؼ

االفراد 
 العاملُت

 مساعدين  مرؤوسُت عبارة عن اتبع

أ.د. , حمن الشميمريأ.د. أحمد بن عبدالرمن اعداد االستاذة ابالعتماد على :  اؼبصدر :

 (،2014،)امد. بشرى بنت بدير المرسى غن, د هيجانعبدالرحمن بن أحم
 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3.%D8%AF.+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%B1%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3.%D8%AF.+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3.%D8%AF.+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3.%D8%AF.+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%A8%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%87%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF.+%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89+%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF.+%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89+%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85%22
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 العلمية: وليد اؼبعرفة اثنيا ماىية مصطلح االدارة كممارسة و ووليد الفطرة أـ
 8 :نذكر منها مايلي :التعاريف الشائعة لالدارة  (1

 ربقيقها إذل ابلوصوؿ يسمح الذي األىداؼ والشكل عن البحث دبواضيع مادة علمية هتتم 
  اآلخرين. بواسطة األىداؼ ربقيق ىو 
 ومنتجة ىادفة إذل ؾبموعة اؼبنظمة غَت اعبماعة حيوؿ النشاط من خاص نوع ىي. 
   أساسا اليت تشمل واؼبتكاملة اؼبنسقة العمليات ىو تلك اجملموعة منتنفيذ االشياء عن: 

 جهود وتنسيق األىداؼ ربديد:  ابختصار ىو .والرقابة التوجيو التنظيم، التخطيط،
 .اؼبسَت( جوىر مهمة )وىو لبلوغها األشخاص

  : comme un processusمفهـو االدارة كممارسة  (2
ىي عبارة عن االستخداـ الفعاؿ و الكفء للموارد و اؼبعلومات و االفكار و الوقت من خبلؿ 

 ، و يقصد بػ : 9العمليات االدارية بغرض ربقيق االىداؼ
 و يقصد هبا مدى ربقيق أىداؼ اؼبنظمة الفاعلية :  
 : و يقصد هبا االستخداـ االقتصادي للموارد : أي االقتصاد يف استخداـ اؼبوارد و  الكفاءة

 حسن االستفادة منها
 و نقصد هبا : اؼبوارد : 
 : الناس الذين يعملوف يف اؼبنظمةاؼبوارد البشرية . أ

 :كل ما يوجد يف اؼبنظمة من مباين و أجهزة و االت اؼبوارد اؼبادية . ب
ن اؼباؿ اليت تستخدـ لتسيَت االعماؿ اعبارية و االستثمارات :كل اؼببالغ م اؼبوارد اؼبالية . ت

 .الطويلة االجل
 تشمل االرقاـ و اغبقائق و القوانُت و االنظمةاؼبعلومات و االفكار :. 
 الزمن اؼبتاح القباز العمل الوقت : 
 من اؼبنظور التنظيمي لبلدارة ىي عملية استغبلؿ لكافة اؼبوارد اؼبتاحة )  العمليات االدارية :

اؼبادية و البشرية( لتحقيق االىداؼ بدقة و فعالية ،و عليو يف ظل اعتبار االدارة  اؼبالية ، 
كممارسة ديكن تعريفها كااليت : على اهنا  اقباز االىداؼ من خبلؿ القياـ ابلوظائف 

 ساسية : التخطيط ، التنظيم، التنسيق، التوجيو ، اؼبراقبة .االدارية اػبمسة اال
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 التسيًنية العملية :يوضح ـبطط:  01الشكل رقم 

 
مبادئ ومداخل (،2011،)زكراي الدوري وزمبلؤه من اعداد االستاذة ابالعتماد على :اؼبصدر :

 .القرف اغبادي والعشريناإلدارة ووظائفها يف 

 ابلتخطيط أي األىداؼ بتحديد تبدأ :مستمرة دائرية عملية و ابلتايل ديكن اعتبار االدارة 
 ىذه وتصحيح وجود اكبرافات، عن تكشف أف بد ال فالرقابة .الرقابة عند تنتهي نعتربىا أف و جيوز

 إذل جديد من تعود الرقابةأف  دبعٌت اػبطط، تعديبلت علىى إجراء يتطلب أف البد االكبرافات
 .التخطيط

:  comme un science et un artمفهـو االدارة كعلم  أو فن : (3
 ختصار اب10

 بفهم تسمح واليت عليها واؼبتعارؼ واؼبنتظمة اؼبعرفة اؼبًتاكمة من ؾبموعة ىو: االدارة كعلم 
 وتقصي الفعالية، لتحسُت وعند دراستها وفهمها والعمل هبا التسيَت، زبص اليت العامة اغبقائق
 11 اؼبشاكل غبل العلمي األسلوب الستعمالو علم االدارة وتعترب .األىداؼ إذل للوصوؿ الطريق

 بقصد إتباعها ومقارنتها اؼبمكن الطرؽ أو البدائل حصر دراستها، ربليلها، )تعريف اؼبشكلة،
 .أو إحصائية رايضية كانت سواءا الكمية، الطرؽ على العلمي األسلوب ويعتمد .أفضلها اختيار

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D9%88%D8%B2%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A4%D9%87/-/-%22
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 االستعانة مع اػبطية الربؾبة تقنيات مالية، أو العمليات، حبوث من مستمدة تقنيات كانت أو
الننا ندرس يف اعبامعات نظرايت و مبادئ و أفكار ابختصار ديكن القوؿ : . (اآلرل ابغباسب

ؾبموعة من اؼبعارؼ مت اغبصوؿ عليها بطريقة منجية منتظمة و ربليل  إدارية دبعٌت اهنا
 .12موضوعي

 العاـ الطابع ذات تطبيق ىذه النظرايت يتطلبها اليت اإلبداعية الطبيعة يف يتمثل: االدارة كفن 
 يعٍت ال الفن صفة اؼبدير  إعطاء أف كما.واإلبداع اليقظة إلتزاـ منو خاصة،تتطلب ظروؼ يف

 ابلواقع واحتكاكو وتقديراتو ذبربتو يف الصفة ىذه تطعيم ىو يعٍت بل العلمية صفتو من ذبريده
ابختصار ايضا  واؼبسَت الناجح ىو ذلك الذي يتمكن من اؼبعاين العلمية وتطبيقاهتا ابلواقع.

مهارة تعتمد على تطبيق ىذه االفكار و النظرايت و اؼببادء االدارية بطريقة  ديكن القوؿ على أنو
 13 تعكس اػبربة و التجربة و اؼبمارسة و االبداع و الثبات يف مواجهة اؼبواقف ذكية
  مها شيئاف جهة من الفنية واؼبمارسة جهة من العلمية اؼبعرفة أف ىذا من نستنتجعليو 

و ابلتايل ديكن القوؿ .حبسن اؼبمارسة ديدان الفن قإف ابؼبعرفة ديدان العلم كاف فإف ضرورايف،
حبيث أهنا تعتمد على فن استخداـ العلم و اؼبنهج العلمي يف البحث  فن اف االدارة علم و

و تستند اذل مبادئ و قواعد و البد لبلداري من استخداـ مهاراتو الشخصية يف تطبيق 
تتوقف مدى قدرة اؼبدير على إقباز أىدافو و  و عليو اؼبهارات االدارية :معارفو اإلدارية ،

االفراد عن  اليت سبيز أعمالو على مدى توافر اؼبهارات اإلدارية ربقيق الفاعلية و الكفاءة يف 
 . 14غَتىم داخل اؼبنشأة  

 متناىية وبدقة ؿبددة بكيفية مهمة اقباز من التمكن وىي ، مهارة صبع : اصطبلحا يقصد دبهارات
اليت ديكن ف أمهية ىذه اؼبهارات زبتلف ابختبلؼ اؼبستوايت اإلدارية، و كما أ  . 15التنفيذ يف وسرعة

 تلخيصها كما يلي :
 16 .للعمل والعمودي األفقي للتقسيم العمل االداري  خيضع :اؼبسيًنين مستوايت 1.3)
 نشاط من ـبتلف االقساـ واجملاالت على ليشرفوا اؼبديرين توزيع يف يتمثل: األفقي التقسيم . أ

 17التسويق،...( البشرية، اؼبوارد والتطوير،  البحث اؼببيعات، )اإلنتاج، اؼبؤسسة
 )اإلدارة قيادي مستوى :ثبلث مستوايت حسب اؼبسَتين توزيع يف يتمثل: العمودي التقسيم . ب

 18 .القاعدية( )اإلدارة القاعدي اؼبستوى )اإلدارة الوسطى(، تنظيمي مستوى العليا(،
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 التقسيم العمودي و االفقي لالدارة :يوضح ـبطط:  02الشكل رقم 

 
, Jonathan WintertonLe  -Françoise Delamare االستاذة ابالعتماد على :من اعداد اؼبصدر :

 Emma Stringfellow ,Deist 
 

 تقسم اذل ثبلث انواع رئيسية:  اؼبسيًنين أنواع2.3)
انتقاؤىم عادة ابلنظر ػبربهتم جيرى  :القاعديوف على مستوى االدارة الدنيا اؼبسًنوف . أ

 ومهارهتم التقنية.
  :19تتلخص مهامهم فيمايلي  
 التنظيمية أدىن اؼبستوايت يف اؼبوارد استعماؿ وعلى اؼبستخدمُت على ابإلشراؼ يقوموف. 
 األداء حسن حيث من زمبلئهم على خيتلفوف. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jonathan+Winterton%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7oise+Delamare-+Le+Deist%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Fran%C3%A7oise+Delamare-+Le+Deist%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emma+Stringfellow%22
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 والكيف الكم حيث من اؼبناسب تنفذ ابلشكل ؼبرؤوسيهم اؼبوكلة اؼبهاـ أف من التأكد 
 .والتوقيت

 جهة من القاعديُت اؼبسَتين بُت الوسطاء دور يلعبوف الوسطى(: )اإلدارة األواسط اؼبسًنوف . ب
 .20أخرى جهة العليا من واإلدارة

 التنظيم سَت حسن من للتأكد اؼبوارد ومراقبة استعماؿ بتنظيم يقوموف. 
 وأتمُت االتصاالت وإجراء االجتماعات وحضور التقارير كتابة يقضوف معطم أوقاهتم يف 

 واإليضاح. الشرح تقدًن مع اؼبعنية على اعبهات وتوزيعها الضرورية اؼبعلومات على اغبصوؿ
 21 ويقوموف: التنظيمي، اؽبـر قمة يف مهامهم ىنا اؼبديرين ديارس :العليا اإلدارة . ت
 للمنشأة العاـ برسم اؼبسار. 
 اإلدارة أنشطة العامة وتنسيق السياسات ورسم التخطيط، يف فيتمثل األساسي عملهم أما 

 .القاعدة مستوى يف اؼبخرجات النهائية سبلمة من والتأكد الوسطى،
 اإلنتاج أي األساسية من التخصصات وخاصة الوسطى، اإلدارة من اؼبديرين ىؤالء ترقية جيرى

 .والبيع والتمويل
 22 حبيث تتطلب ىذه الفئة التمتع ابؼبهارات ديكن ربديدىا كما يلي : اإلدارية: اؼبهارات3.3)
 23:  مهارات فكرية . أ

ىذه اؼبهارة مطلوبة أكثر يف االدارة العليا كالقدرة على الرؤية الشمولية للمنظمة ككل و ربط اجزاء 
رؤساء االدارة ، اعضاء ؾبلس االدارة ، اؼبدراء العامُت،  الفئة اؼبستهدفة :اؼبوضوع ببعضها البعض . 

يعين كافة العاملٌن اؼبقبلٌن على الرتقية لشغل نواب اؼبدراء العامُت ، اؼبدراء و رؤساء االقساـ 
 اؼبصاحل ـبتلف بُت وربقيق التكامل والتنسيق التخطيط على القدرة يفوظيفة قيادية و اشرافية 

 :والوحدات والدوائر األقساـ ـبتلف متطلبات بُت اؼبوازنة القدرة على وكذا .التنظيم داخل واألنشطة
 1 :مهارات انسانية . ب

وتتوزع بشكل متساوي يف صبيع اؼبستوايت االدارية و تعٍت ابختصار القدرة على التعامل مع  
 العبلقات يف اؼبهارة ىذه .والتحفيز وقيادة األفراد واجملموعات اإلتصاؿ على القدرة يف تتمثل االخرين،
 ذات بُت جهات يوازف أف عليو يًتتب الذي األواسط، للمسَتين ابلنسبة األمهية كبَتة اإلنسانية

                                                           
  ، دار النشر الكتاب التوجهات واؼبفاىيم اغبديثة يف االدارة (،2012، )مسلم عبلوي شبلي   1

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85+%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A+%D8%B4%D8%A8%D9%84%D9%8A%22
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 حيواي معو تعاونو يكوف من كل مع والتفاوض والتنسيق اإلقناع على قادرا يكوف وأف .ـبتلفة مصاحل
 ؾبرد أداء على ال العمل نتيجة على يركز أف منو تتطلب اليت اؼبهمة تلك .مهمتو لنجاح وضروراي

 .بو اؼبكلف الرظبي الدور
 24:  مهارات فنية أو تقنية . ت

ىي مطلوبة اكثر يف اؼبستوايت االدارية الدنيا كاكتساب مهارة اللغة و احملاسبة و استخداـ اغباسوب 
 أداء على قادرا يكوف أف يشًتط فيو الذي القاعدي للمسَت ابلنسبة أمهية األكثر ىي اؼبهارة ىذهو 

يف  تعًتضهم اليت اؼبشكبلت وحل مرؤوسيو توجيو عليو ذلك سيصعب بدوف إذ .عالية بكفاية العمل
 .أبعماؽبم قيامهم معرض

 مالحظة : 
 القمة؛ مستوى على للمدير ابلنسبة التنظَتية اؼبهارة أمهية تزداد  
 اإلداري ؛ اؼبستوى ارتفاع مع تتناقص التقنية اؼبهارة أمهية أف كما 
 اؼبستوى االداري؛ ارتفع كلما التنظَتية واؼبهارة اإلنسانية اؼبهارة أمهية تزداد بينما 
 بُت االىتمامات لتوزيع عالية وقدرة واسعة، رؤية يتطلب القمة مستوى اؼبدير على عمل إف 

 ـبتلفة؛ مواضيع
 العمليات؛ من معُت ؾباؿ خبصوص الكثَت يعرؼ تقنيا، القاعدي اؼبسَت قبد بينما 
 ـبتلف من كل عن قليبل يعرؼ متخصص(  عموميا )غَت القمة مستوى اؼبدير على يصبح 

التنظيمية؛ لذلك جيب االىتماـ ابالفراد العاملُت على اؼبستوى التشغيلي اكثر الهنم  األنشطة
 ركيزة بناء فريق او وحدة او ادارة او مؤسسة او منظمة

 : مهارة تشخيصيةىناؾ ايضا 
راء و العاملُت على وصف موقف اداري معُت و من مث ربديد االسباب و يقصد هبا قدرة اؼبد

اؼبكوانت ؽبذا اؼبوقف و تربز امهية ىذه اؼبهارة يف تشكيل و بلورة الرؤية للمدراء من خبلؿ مقومات 
 . اغبدس و التخمُت و التنبوء

 و فيما يلي يوضح توزيع اؼبهارات بشكل تلسلي :
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 يوضح : تسلسل اؼبهارات يف اؼبستوايت االدارية : 01جدوؿ رقم 
ترتيب توزيع اؼبهارة 

 يف اؼبستوى االداري 
 االدارة الدنيا االدارة الوسطى االدارة العليا

 اؼبهارة الفنية اؼبهارة االنسانية اؼبهارة التشخيصية اؼبركز االوؿ
 االنسانيةاؼبهارة  اؼبهارة الفكرية اؼبهارة الفكرية اؼبركز الثاين

 اؼبهارة الفكرية اؼبهارة التشخيصية اؼبهارة االنسانية اؼبركز الثالث
 اؼبهارة التشخيصية اؼبهارة الفنية اؼبهارة الفنية اؼبركز الرابع

 (،2010،)زكراي الدوري وزمبلؤه اؼبصدر :
 االدارة يف ظل تطور مدارس الفكرتطور مفهـو احملاضرة الثانية : 
 اؼبدرسة الكالسيكية و مدرسة العالقات االنسانية و اؼبدارس اغبديثة  () 

خاصة منذ مطلع القرف   ظهرت العديد من االذباىات الفكرية اليت اىتمت دبواضيع: مقدمة
العشرين، تزامنت مع ـبتلف اؼبراحل اليت مر هبا النشاط االقتصادي وما ميزىا يف كل مرحلة منها، 

أين برزت اؼبدرسة الكبلسيكية ومدرسة العبلقات اإلنسانية إذل ما توصلنا  اقتصاد اإلنتاجبدء من 
 .اقتصاد اؼبعرفةحديثة وأساليب جديدة يف ظل  مفاىيم إليو من

 :  اتريخ الفكر االداري 03الشكل رقم 

 النشر اؼبنهل.دار اؼبدير: اؼببادئ واؼبمارسات يف إدارة األعماؿ ، ،وظائف،(2010)موفق حديد دمحم اؼبصدر :

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D9%88%D8%B2%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A4%D9%87/-/-%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A+%D9%88%D8%B2%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A4%D9%87/-/-%22
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=26620
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=26620
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 25 اؼبدرسة الكالسيكية :أوال:
اقًتنت اؼبدرسة الكبلسيكية أبظباء الباحثُت الذين وضعوا األسس األوذل لعلم اؼبنظمات واليت ارتبطت 

اشًتكت    F.taylor. –H. Fayol –Max weberأعماؽبم مع بداية القرف العشرين أمثاؿ
 26: مسامهتهم يف العديد من الفرضيات األساسية وىي

 تكوف للدرجة العليا يف   طبقا للمفهـو السلمي:27سبارس السلطة من األعلى إىل األسفل
 على الدرجة اليت تليها و ىذا ما ينجر عنها : السلطةاؽبـر 

 اؼبطالبة ابالمتثاؿ و االلتزاـ ابػبضوع .1
 القدرة على العقاب و اعبزاء .2
 اػبربة و القدوة  .3
 مبدأ التخصص التنظيميorganisationnelle):(Spécialisation    أي أف

، متخصص يف نشاط معٌن من خالؿ تنظيم ووصف مناصب العملكل فرد يف اؼبؤسسة 
معُت وأببسط حركة فبكنة يف ظل اإلنتاج على شكل  فكل واحد مكلف بتنفيذ عمل

 .سلسلة
  نطاؽ اإلشراؼ(l'éventail subordination):  ليس من الفعالية أف يقود

 عمق اؽبيكل التنظيميؤوسُت،حبيث اف نطاؽ اإلشراؼ لو أتثَت على مسئوؿ العديد من اؼبر 
ويتأثر بعدة عوامل كاؼبعرفة و اؼبهارة لؤلفراد، نظاـ القيم،االتصاؿ، ىذا ما أدى مع  أفقيتوو

( واليت تبٌت أساسا على بدؿ اؽبرميةمرور الوقت إذل التحوؿ إذل التنظيمات اؼبسطحة )
 .اؼبهارات

   للعماؿ وربسٌن وتطوير قدراهتم )تدريب أو تكوين األفراد(االختيار اؼبناسب. : 
كما سبق اإلشارة إليو، على الرغم من ىذه الفرضيات اؼبشًتكة بُت رواد اؼبدرسة الكبلسيكية إال أف  

 .كل واحد منهم اىتم دبستوى معُت
 28 :نظرية اإلدارة العلمية (1

وذلك يف كتابو  ـ(1915-ـ 1856اتيلر)اليت اندى هبا وأسسها اؼبهندس األمريكي فريدريك 
عرؼ العمل على والذي  مؤسس التنظيم العلمي للعملـ، يعد اتيلر  1911اإلدارة العلمية عاـ

للوصوؿ إىل إقباز تتشكل من ؾبموعة من العمليات اؼبنتظمة خبلؿ العملية اإلنتاجية  شكل سلسلة
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و اكبصرت أعمالو أساسا حوؿ الفعالية يف العمل ابللجوء اذل اؼبنهج العلمي ،"وقد 29، عمل معٌن
و بذلك  "وىي أف العمل ال يستغرؽ إال جزءا بسيطا من وقت العاملانطلق من فكرة أساسية 

نظاـ جديد لألجور على أساس من خبلؿ  تصميم   عالقة بٌن اإلنتاجية والعائد،حاوؿ اجياد 
، أي اف اجر العامل يتوافق مع مستوى اإلنتاجية و ال  اإلعتماد على اؼبعيار الزمٍتبد الكمية اؼبنتجة

و ىو احملفز  من خبلؿ مردود العمل من خبلؿ ذباربو توصل إذل ما يسمى ابلطريق األفضل الوحيد
 الوحيد و االساسي ذو طبيعة مالية و ربطها ابغبوافز اؼبادية

 30 :نظرية التقسيمات أو اؼببادئ اإلدارية (2
أحد أشهر رواد  ـ(،  1925 -ـ    1841اليت اندى هبا وأسسها اؼبهندس الفرنسي ىنري فايوؿ )

ربت عنواف "اإلدارة العامة  ـ 1916اؼببادئ اإلدارية ، و من خبلؿ كتابو الصادر ابلفرنسية عاـ 
العملية ديكن التحكم يف السلوؾ االنساين من خالؿ والصناعية". يف حُت اف فايوؿ بُت انو 

وقد تبٌت وجهة قائلة  االدارية دبجموعة من القواعد والضوابط واؼببادئ احملددة لألداء،
طاؼبا أف اؼببادئ  مهارات ديكن تعلمهاولكنها  ليست موىبة شخصية تولد مع اإلنساف الدارة "أبان

نتوقع، تنظم, نقود، اليت تقـو عليها قد مت استعاهبا ، وقد قدـ فايوؿ طبسة وظائف لئلدارة و ىي أف 
ويف مقابل ىذه الوظيفة االدارية ىناؾ طبسة وظائف للمؤسسة تطبق عليها وىي:  ننسق ونراقب

 .التقنية، التجارية، اؼبالية، األمن واحملاسبةالوظيفة 
قياـ اؼبدراء دبهامهم أبحسن كيفية مبدأ لتحسُت  األربعة عشرقدـ فايوؿ  ولزايدة فعالية االدارة 

العمل والتخصص، السلطة واؼبسؤولية، االنضباط، وحدة القيادة، وحدة اإلدارة، أولوية  وىي: تقسيم
اؼبصاحل العامة على اؼبصلحة الشخصية، مبدأ اؼبكافأة والتعويض، اؼبركزية، تدرج السلطة، العدالة 

 . واإلنصاؼ، استقرار العماؿ، اؼببادرة، تنمية روح اعبماعة
 31 :النظرية البًنوقراطية (3

سعيا وراء توفَت أعلى حد  ـ(1920-ـ 1864وضعها واندى هبا العادل األؼباين ماكس وبَت )اليت 
للفعالية من خبلؿ التدرج يف الوظائف حسب االختصاصات، توزيع العمل بناء على التخصص عدـ 

التدوين الكتايب لؤلوامر،  ،32التحيز لؤلشخاص إستخداـ األشخاص بناء على مؤىبلهتم وخرباهتم
يف العمل وااللتزاـ هبا. فبالرغم من اإلجيابيات اليت أتت هبا النظرية البَتوقراطية إال أهنا أظهرت السرية 

 .عيوب أمهها ضعف روح اؼببادرة
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قسمها إذل  و اليت نظريتو اػباصة هبياكل السلطة،بفيما يتعلق   دراسات ماكس فيربكما سامهت 
 :ثبلثة أنواع

 الكاريزماتيةالسلطة البطولية : النوع األوؿ (Charismatic authority:)  ديارس
 السلطة من خبلؿ اؼبواصفات الشخصية

 السلطة التقليدية :النوع الثاين(Traditional authority) :  ديارس سلطتو من
 . خبلؿ موقعو يف التنظيم، ومن خبلؿ العادات والتقاليد اؼبتوارثة

 السلطة القانونية الرشيدة: النوع الثالث( Rational legal authority:) تكوف
 ) Bureaucratic organizationفبارستو من خبلؿ الشكل البَتوقراطي للتنظيم

).form 
 33 عيوب اؼبدرسة الكالسيكية: (4

اليت تضمنتها ىذه النظرايت و اليت ال تورل  النظرة اؼبيكانيكية، من اىم عيوب اؼبدرسة الكبلسيكية 
امهاؿ اىتماما كافيا اذل العنصر البشري ابعتبار العامل ألة عبمع اؼباؿ فقط من دوف طموح  و 

 احملفزات اؼبادية ىي الكفيلة لزايدة االنتاجيةو أف شخصيتو و القدرة على ازباذ القرار و التصرؼ 
،  إحداث نزاعات و اضراابتث كل ما يتم انتاجو يستهلك ، فبا ادى ذلك اذل استغبلؿ االفراد حبي

و تزامنا مع التغَتات اليت  األسلوب  اؼبركزي التسلطي تغيب العمل و غياب اعبانب اإلتصايل نتيجة
حدثت و يف ظل تطور النشاط االقتصادي و ما صاحبها من تنوع كبَت يف اؼبنتجات أصبح النظاـ 

غبات اؼبستهلك و أف الفرد العامل ليس  حيواف يتقدـ فقط الكبلسيكي أقل تكيفا إلشباع ر 
ابحملفزات اؼبادية بل ىو عبارة عن كائن حي ربكمو ؾبموعة من الضوابط اإلنسانية جيب مراعاهتا، و 

تيار جديد يسمى ابؼبدرسة ىذا ما أكده ؾبموعة من علماء النفس وعلم االجتماع مهدوا لظهور 
 .السلوكية

 34 : السلوكيةاؼبدرسة اثنيا :
جاءت اؼبدرسة السلوكية بشكل أساسي ؼبواجهة االنتقادات والنواقص اليت اتسمت هبا نظرايت 
اؼبدرسة التقليدية واؼبتمثلة يف الًتكيز على اعبانب العلمي للعمل وربقيق أعلى مستوى من اإلنتاج دوف 

بدراسة سلوؾ الفرد واعبماعة أثناء إعطاء أي اعتبار للعوامل اإلنسانية وقد اىتمت ىذه اؼبدرسة 



 د.قباة وسيلة بلغنامي *مقياس  إدارة اؼبعارؼ

 

 17 

وربسُت العمل وتندرج ربت ىذه اؼبدرسة ؾبموعة من النظرايت  سعيا وراء ربقيق الفعاليةالعمل 
 واؼبدارس منها:

 35 :مدرسة العالقات اإلنسانية (1
اليت تعترب اؼبرحلة األوذل ؼبدخل العلـو السلوكية، ويشار إذل أف ىذه اؼبدرسة تطورت بفعل ثبلث رواد 

 ىم: 
 يف اإلدارة  أول مفكر 8181في  الباحث األمريكي روبرت أوين الذي وضع اللبنة األوذل

اىتماـ  يتكلم عن دور وأمهية الفرد يف ؿبيط العمل وال يعطي االىتماـ األكرب لآللة بل يعطي
للبشر يفوؽ اآللية اؼبادية ، ويعد ىذا النوع من التفكَت يف ذلك الوقت سابقًا ألوانو بفًتة 

  . زمنية طويلة
 وإلتوف مايو الذي يعترب اؼبنشئ اغبقيقي يف القرف العشرين. 
 ،إبدارة  1920يف  اليت اىتمت ايضا وماري فوليت اليت تعترب أفكارىا امتداد ألفكار مايو

والعبلقات اعبماعية يف العمل وركزت على دور العبلقات اإلنسانية والعمل اعبماعي  األفراد 
كأساليب إدارية تساعد اإلدارة على استغبلؿ طاقات وإمكانيات البشر إرل أقصى درجة 

  . فبكنة
 

إنسانية انطلقت مدرسة العبلقات اإلنسانية من قاعدة أساسية أمهلتها اؼبدرسة الكبلسيكية وىي" 
حيقق االىتماـ ابلفرد نتائج أحسن و إنتاجية اكربمن  حيث ديكن أف  وكذا عالقتو ابعبماعة الفرد

, كما حثت على اف ال تكوف ىذه  العبلقات يف إطارىا الرظبي عن طريق توفَت الشروط اؼبادية
مع  جبعل أىداؼ األفراد تتماشىالسلطة و  إمنا على أساس الثقة اؼبتبادلة والتعاوف اؼبشًتؾ و ذلك 

لذا رأى السلوكيوف يف ىذا اإلطار أف اإلدارة ما ىو إال ربقيق األىداؼ و إقباز  . أىداؼ اؼبؤسسة
ىناؾ  الدفعومن ىنا برزت إحدى "أىم الوظائف يف االدارة وىي  وظيفة " األعماؿ بواسطة اآلخرين

االتصاؿ، التحفيز، والقيادة)اليت وىي   ثالث عمليات( واليت تشمل على )التوجيومن يسميها 
، ىذه العمليات اليت ذبعل األفراد يتعاونوف على ربقيق ازباذ القرار(تبُت لنا منط اؼبسَت خاصة يف 
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ذلك كوف انو اإلنساف بطبعو اجتماعي وال يستطيع أف  اؼبدرسة االجتماعية. مث أكدت "اؽبدؼ
شكل يسمح فيقـو تثمٌن اؼبهارات بىذا البعد  يعيش دبفرده لذا على اؼبسَت أف أيخذ بعُت االعتبار

 بنوع من اغبرية من خالؿ مراقبتهم ألنفسهم أثناء أداء مهامهمؽبم العمل 
 36 :تنمية التنظيمات (2

 بدراسة حاجات العاملٌنتعترب امتداد ؼبدرسة العبلقات اإلنسانية وأحباث مايو وزمبلئو اىتموا 
بطريقة أفضل ، ويرى أنصار ىذا االذباه أف   العملودوافعهم لضماف استجاابهتم ؼبتطلبات 

حاجات اإلنساف ديكن ربقيقها يف التنظيمات اغبديثة، فبا دفعهم إذل اػبلط بُت اإلنساف ككائن 
ومن معقد متعدد اغباجات، وبُت كونو موظفا يؤدي دورا وظيفيا ضروراي إلشباع حاجاتو االقتصادية، 

 اهالنظرايت اليت تندرج ربت ىذا االذب
 :37  (MC Gregor Theory X.y)نظرية ماكريغور . أ

على ؾبموعة من  ةتُت  اليت كانت ؿبصلة لدراستو التجريبينظري دوغبلس ماؾ قريقور  وضعحيث 
اؼبسَتين ، فتوصل إذل أف الطريقة اليت تدار هبا اؼبؤسسة انذبة مباشرة عن قناعات اؼبسَت حوؿ سلوؾ 

 االفراد يف اؼبؤسسة و فيو ػبص مايلي :
و اليت  .اؼبتسلطة اليت تركز ابإلنتاج واليت هتتم بتصميم العمل وإجراءاتو ذات القيادة:  ( X )نظرية 

 تستند على ثبلثة فرضيات أساسية :
  الذي بطبيعتو يقـو ابؼبستحيل لتفادي بذؿ   للعمل فردتفًتض عدـ حب ال :الفرضية االوىل

 جهد
 مرغما  اؼبدير : ابعتبار أف االنساف كسوؿ ال حيب العمل عليو ابؼبوازاة يكوف  الفرضية الثانية

ؿ زايدة االدارة اؼبراقبة ، االجبار و التهديد و من خبل  إذل استعماؿ النظاـ لضبط سَت العمل
 .عن قرب وعن كثباؼبراقبة 

 عليو الفرد يفضل أف يكوف مقاد)مسَت( يشرح لو و يوجهو من خبلؿ  :الفرضية الثالثة
اساليب التخويف والعقاب واػبصم من األجر أو خبلؿ تعليمات رظبية ماذا يعمل  من 

لدفعو على العمل خوفا من العقاب و ليس حبا يف العمل  .اغبرماف من الًتقية او اغبوافز
عدـ الرغبة يف ربمل اؼبسئولية ويفضلوف التحفيز اؼبادي فقط، وتعكس ىذه النظرية النظرة و 

 .الكبلسيكية للعمل
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فهي تؤكد على اؼبفاىيم التالية : اؼبشاركة ،  xمعاكسة سباما لنظرية  yتعتترب نظرية  :yنظرية 
 اؼبسؤولية ، التحفيز أبخذ بعُت االعتبار اعبوانب اؼبعنوية و فرضيتها االساسية مفادىها :

  فاعلية االدارة انذبة عن استعداد اؼبدير ػبلق جو عمل يسمح الفراد اؼبنظمة ابالنفتاح و تنمية
ة ربررىم من الرقابة الصارمة و تعتمد على التوجيو معارفهم من خبلؿ توفَت بيئة العمل مناسب

و الراقبة الذاتية للعامل بشكل جيعلو يعمل بصورة ابداعية و أكثر دافعية لتحقيق الرضا 
 الشخصي و اىداؼ اؼبنظمة من خبلؿ زايدة االستعداد لتحمل اؼبسؤولية.

 38 نظرية ماسلو للحاجات )أو ىـر اغباجات(-
وقد افًتض ماسلو  عدة افًتاضات مؤداىا أف لكل إنساف عدد من اغباجاتحيث تقـو نظريتو على 

طبسة حاجات رئيسية ربكم سلوؾ األفراد نستعرضها يف ىـر اغباجات اليت ربرؾ سلوؾ الفرد مرتبة 
  :وفق أولوايهتا من القاعدة حىت قمة اؽبـر

  : وتشمل الطعاـ، الشراء ترتبط بضرورات بقاء الفرد على قيد اغبياة ، اغباجات الفسيولوجية
  .، اؼبلبس ، اؼبسكن ، اؼبأكل .... اخل

   التأمينات اؼبختلفة غبماية الفرد اقتصادايً واالستقرار النفسيحاجات األماف :.  
   : ويتم إشباعها ابالتصاؿ ابآلخرين كاغباجة إذل االنتماء ، الصداقة اغباجات االجتماعية

  .الرظبيةوإذل صباعات العمل الرظبية وغَت 
  : اغباجة إذل اؼبركز واؼبكانة والقوة والنفوذحاجات التقدير.  
   : السعي لتحقيق ما يتفق مع قدرات الفرد ويسعى إذل ربقيق أقصى حاجات إثبات الذات

  .درجات اإلقباز والنجاح
 f.Hersberg   :39) , ٌن )نظرية ذات العاملي  . ب

 200تشكلت ىذه النظرية من خبلؿ حبث ميداين أجراه ؼبعرفة الدوافع وإشباع اغباجػات لدى 
ىارزبورغ" إذل حقيقة مؤداىا، ".وقػد توصػل  1959مهندس وؿباسب، وضمنو فػي كتػاب نشػره سػنة 

شعور أف عدـ رضا الفرد يف غالب األحياف إمنا ىو انتج عػن عدـ توفر بيئة العمل اؼبناسبة، كما أف 
أى "ىرزبرغ" أف حيث ر  "إذل العمل يف حد ذاتو) 21)الفرد ابلرضى عن عملو، إمنا يعود أساسػا 

 العوامل اؼبؤثرة يف بيئة العمل تتوزع ربت ؾبموعتُت مها:
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  :فوجودىا ال حيفز  ىذه العوامل ليست ؿبفزاتأواًل/ العوامل الوقائية أو الصحية
و عدـ خلق احساس بعدـ الرضا نقصها يعترب عامل تثبيط ومصدر إحباط لكن  األفراد 

وابلعكس فإف توفَتىا جيعل العامل راضًيا وليس ؿبفزًا. أي أهنا أشياء البد من تلبيتها 
سياسات اؼبنظمة وإدارهتا، ومنط  :ولكنها وحدىا غَت كافية للتحفيز. وتتمثل يف

لعمل اؼبادية، والراتب، واؼبركز االجتماعي، اإلشراؼ، والعبلقات بُت األفراد، وظروؼ ا
 40واألمن الوظيفي.

  :ىذه العوامل من تكون حيث  العملبيئة ترتبط باثنًيا/ العوامل اغبافزة أو الدافعة
داخل العمل نفسو، ، وتعمل يف حالة وجودىا على بناء درجة عالية من الرضا عند 

عند عدـ توافرىا. وتتمثل يف الشعور ولكنها ال تسبب الكثَت من عدـ الرضا ، األفراد
ابإلقباز يف العمل، واإلدراؾ الشخصي لقيمة العمل، وطبيعة الوظيفة وؿبتواىا، 

 .41 واؼبسؤولية، وفرص التقدـ والتنمية، ومنو الشخصية وتطورىا.
 Blake et Mouton  :42)(الشبكة اإلدارية  . ت

 االارية:  امناط القيادة حسب مصفوفة الشبكة 04الشكل رقم 

 
 ke et MoutonBlaاؼبصدر : 
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 ( ( اإلدارة السلبية )اؼبتساىلة1/1النمط ):  ًالقادة اإلداريُت يولوف اىتمامًا ضئيبًل جدا
لؤلفراد واإلنتاج والنتيجة اؼبتوقعة عدـ ربقيقهم ألي أىداؼ إنتاجية وعدـ ربقيق أي درجة 

 .معقولة من الرضا الوظيفي
  ( اإلدارة 9/1النمط ))اىتماـ كبَت ابإلنتاج على حساب العاملُت  :العلمية )السلطوية

ابستخداـ السلطة مع اؼبرؤوسُت إلقباز العمل وأمهية فرض أساليب الرقابة الدقيقة على 
 .أعماؽبم

  ( اإلدارة االجتماعية:1/9النمط )  يعكس ىذا النمط اىتمامًا كبَتاً ابلعنصر اإلنساين حىت
 .نتاجولو كاف ذلك على حساب اإل

  ( اإلدارة اؼبتأرجحة5/5النمط ) يعتمد على التأرجح وال يثبت عند وضع معُت، أبسلوب :
 .منتصف الطريق

  ( ( اإلدارة اعبماعية )إدارة الفريق9/9النمط ):  يولوف عناية فائقة واىتمامًا كبَتاً لكل من
 بعدي اإلنتاج والعاملُت.

 43 : اؼبدارس اغبديثةاثلثا:
صنع القرارات، مدرسة علم اإلدارة، مدرسة النظم نشأت ىذه اؼبدارس مؤخرا من بينها مدرسة 

 .ومدارس أخرىواؼبدرسة اؼبوقفية أو الظرفية 
 44 :مدرسة صنع القرارات (1

ىربرت سيموف الذي أعطى تعريفا ـ إذل  1950تنسب ىذه اؼبدرسة اليت ظهرت تقريبا يف سنة
عوف الزباذ ، فحسب ىذه اؼبدرسة فإف اؼبدير  ىو "ازباذ القرارات"يف كونو عملية يتمثل  لالدارة 

وأف "جوىراالدارة يكمن فيي  ازباذ القرار"، وعلى اؼبدير أف يصدر القرارات الرشيدة اليت  القرار
 تساعد على ربقيق األىداؼ، وقد ذىب أنصار ىذه اؼبدرسة أمثاؿ:

March james et  Herbertsimon, Richard cyrt, 
 ىو ذلك الذي : فالقرار اعبيد، آلية ازباذ القرار دراسة إذل

 ذلك الذي حيوز على موافقة أغلبية بل ىو  ليس الذي يؤدي إىل قدر أكرب للكفاءة
 ابلقرار عن طريق استخداـ أسلوب التفاوض واإلقناع اؼبعنيٌن

 اغبل األمثل  إلختياريف ظل الظروؼ السائدة اؼبعروفة و اؼبتغَتة  ىي اختيار البديل األمثل. 
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 45 :مدرسة علم اإلدارة (2
اؼبعروفة ابسم حبوث العمليات  أنشأت بعد اغبرب العاؼبية الثانية تعتمد على األساليب الكمية  من 
خبلؿ حل مشاكل االدارة يف شكل منوذج رايضي من خبلؿ عبلقات رايضية بتطبيق حبوث 

اإلنتاج السليم وكفاءة كما تعترب ىذه اؼبدرسة أف : .العمليات واستخدامها يف ميادين األعماؿ
وديكن تقسيمو  . .انبعا من التخطيط السليم الذي يستخدـ النماذج الرايضية إقباز األفراد والتنظيم

 :تقسيمات رئيسية  إذل

والغرض منو تنمية عدد من النماذج الرايضية. مثاؿ نفًتض أف شوكة صناعية  : أ. حبوث العمليات
وابلتارل  ( x2 )و عشرين دوالر من اؼبنتج  (x1)دوالر يف الوحدة الواحدة من اؼبنتج ٠١تربح 

 y = 10x1 +20x2 :يظهر منودج الربح هبذه الشركة على النحو التارل
وابفًتاض  ( x1 )،  ( x2 )وتسمي ىذه الدالة دالة الرحبية واليت ترتبط بعدد الوحدات اؼبباعة من

 20+(1000)10=Y(2000)،   (x2 )وألفي وحدة من x ) ( 1أهنا ابعت ألف وحدة من
ربتوي إدارة العمليات على العديد من األنشطة والعمليات اليت تتعلق بتحويل  :ب. إدارة العمليات

اؼبدخبلت إذل ـبرجات يف شكل سلع أو خدمات ويتم استخداـ العديد من األساليب الرايضية مثل 
وكل ىذه األساليب ديكن تطبيقها على اإلدارة يف ؾباالت  الربؾبة اػبطية ومناذج شبكات األعماؿ

 .اإلنتاج والعمليات
 46 :مدرسة النظم (3

، حبيث انطلق رواد ىذه اؼبدرسة  Luduing vonيتقدمهم لودوينج فوف  1965يف سنة كانت 
االدارة من خالؿ النظر اىل مؤسسة على اهنا نظاـ من فرضية انو ديكن حل العديد من مشاكل 

حيث انو أثناء فًتة .يتكوف من ؾبموعة من العناصر اؼبتفاعلة فيما بينها )أنظمة فرعية(مفتوح  
 .اقتصاد اإلنتاج  كاف ينظر للمؤسسة كنظاـ مغلق ال يتأثر بتغَتات احمليط

 47اؼبدرسة اؼبوقفية )الظرفية(:  (4
ارتكازا على نظرية النظم وينطلق من فرضية أساسية مفادىا  (Fiedler)تبٌت ىذه النظرية العادل فيدلر

تبىن على أي أف الوصفة  أف كل موقف تتعرض لو اؼبؤسسة يتطلب ازباذ إجراءات وحلوؿ تناسبو،
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أو  العاملٌن فالعوامل اؼبرتبطة ابألفراد، أساس الوضعية عندما تتغًن الوضعية تتغًن الوصفة
 ، سبلي اغبلوؿ للمشكالت اليت ذباهبهاىي اليت  البيئية السائدةوالعوامل  ابلتقنيات اؼبستخدمة

 48 :اإلدارة الياابنية (5
حيث آف النجاحات اؽبائلة  عمل الشركة بشكل ؾبموعة وليس بعمل فردي.ىي أف يكوف 

اليت حققتها منظمات األعماؿ الياابنية ترتكز على جودة إنتاجية األفراد فبا يؤدي إذل زايدة 
 قدرهتا دبا يعكس :

•عمل اسلوب  يف اؼبنظمات الياابنية يعتمد على األسلوب اؼبميز يف إدارة العنصر البشري
 .الفريق

•اؼبعلومات واؼبشاركة يف استخدامها بُت صبيع افراد توفر  أي .أسلوب اؼبشاركة يف ازباذ القرار
 .اؼبنظمة

•الشعور اعبماعي ابؼبسؤولية.  
 49: اإلدارة ابألىداؼ (6

 قائما سيكوف النموذجي العمل أبف"  اذل جانب قولو  بيرت دركربداايت ىذه التقنية ترجع إذل " 
أمهية اؼبعرفة اف وضع األىداؼ  معرفة اكد على  صناع من ستتكوف اؼبؤسسات وأبف اؼبعرفة على

  للمنظمة والفرد معاً 
  اضاؼ "أوديـوodiome "  نظاـ ربدد بو الذي يعترب من أىم مسامهيها أبف اإلدارة

 . اؼبنظمة  طريقها وما تريد أف تصل إليو  من خالؿ قياس النتائج اليت ربققها
  أفضل وأقوى إدارة إدارية ؛ وما دييز اإلدارة ابألىداؼ عن غَتىا أف ىذا النمط من اإلدارة

حيدد ربديدا واضحا جملاالت اؼبسؤولية الرئيسية لكل فرد يف التنظيم على ضوء النتائج 
  .اؼبتوقعة ؛ واستعماؿ ىذه اؼبقاييس كمعايًن لتنظيم سًن العملية اإلدارية

  خاسبة
اليت ركزت على اؼبدرسة الكالسيكية بداية تطور مفهـو االدارة كاف ابتدءا من  ديكن القوؿ اف
على .حيث اىتمت كل منهما  اؼبدرسة اإلنسانية والسلوكيةوبعد ذلك ظهور  عنصر العمل

حاولت بدورىا تكميل النقائص اليت  مث ظهور عدة مداس حديثة.العامل أكثر منو على العمل
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وكل ىذا من اجل تنظيم وسًن حسن لإلدارة .والسلبيات النظرايت واؼبدارس السابقة 
 .واؼبؤسسات

 ، يوضح النظرايت االدارية الرئيسية اغبديثة و مؤسسيها:  04الشكل رقم 

 

دار اؼبدير: اؼببادئ واؼبمارسات يف إدارة األعماؿ ، ،وظائف،(2010)موفق حديد دمحم اؼبصدر :
 النشر اؼبنهل.

  ىـر اؼبعرفةاحملاضرة الثالثة: 

 اؼبعارؼ اؼبصطلح الثاين :
حيث أف أفضل من ، لوماتواؼبع كالبياانت أخرى وكلمات دبفاىيم ارؼاؼبع مصطلح اختلط لقد

 عربوا عن ادارة اؼبعرفة ىم رواد اؼبعرفة ، و حىت نصل اذل اؼبعرفة ال بد أف سبر قبلها دبرحلتُت أساسيتُت 
 بُت وطيدة و متكاملة عبلقة توجد إمنا ، اؼبصطلحات ىذه بُت عبلقة وجود عدـ يعٌت ال وىذا

 بدورىا واؼبعلومات اؼبعلومات، لنا تنتج البياانتإف  ؟ اآلخر يكمل منها كبلً  يفك. اؼبصطلحات
 .، لنرى اؼبفاىيم اؼبتداخلة  الثبلثية ىذه بُت الفرؽ أوال نستعرض وسوؼ ، اؼبعرفة لنا تنتج
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 من العديد اليها تطرؽ فقد االنساين الفكر يف اعبديد ابؼبفهـو ليست:: Data البياانتأوال:
 أو االذباىات أو الوسائل أو الرموز أو اغبروؼ أو األرقاـ ؾبموعة:  أبهنا قبد تعاريفها من و الكتاب

 مواد عن عبارة البياانت أخرى بعبارة50.  اآلذل اغباسب بواسطة للمعاعبة القابلة  تكوف حبيث اآلراء
 عوعبت أي ورتبت ونظمت وفسرت قومت ما إذا لبلستخداـ معدة غَت أو مفسرة أو مرتبة غَت خاـ

 الىت اػباـ اؼبادة ىي البياانت أي معلومات ؟ ماذا تصبح اغبالة ىذه يف و  معٌت ذا مضموف ؽبا اصبح
 51 اؼبعلومات منها تستقى

 صور البياانت :
 التيٍت (INFORMATION) كلمة اصل : Information اؼبعلوماتاثنيا :

(INFORMATIO) توصيل ؽبدؼ تستخدـ و ما شيء توضيح او شرح  :تعٍت ىي و 
 52عنها االعبلـ لغرض اؼبعلومة ىي اليت الرسالة ترصبة او االشارة

 . العقل بوظائف  اؼبرتبطة ،( علم)  كلمة من مشتقة:  لغواي اؼبعلومات ػ أ
 أو ، تفسَتىا أو ، ربليلها بعد قيمة ؽبا أصبح الىت البياانت عن عبارة ىي: إصطبلحيا اؼبعلومات ػ ب

 غَت أو رظبية صورة ىف وتوزيعها ونشرىا وتسجيلها تداوؽبا ديكن واليت معٌت ذى شكل ىف ذبميعها
 . شكل أى وىف رظبية

 ؟ اؼبعلومات و البياانت بٌن الفرؽ عن اساؿ لويف حٌن 
 53القرار ازباذ يف عليها االعتماد امكانية مدى ىو و اال اساسي و فقط واحد فرؽ ىناؾ

 .القرار ازباذ قبل تعديبلت و لعمليات ربتاج فالبياانت •
 .اؼبشكبلت حل و القرار لصنع جاىزة بياانت عن عبارة ىي اؼبعلومات عكسو •

فاؼبعلومات تشكل ؿبورا ىاما يف ادارة اؼبعرفة ألهنا تعرب عن تلك البياانت اؼبعاعبة بغرض ربقيق ىدؼ 
معُت يقود الفرد اذل أزباذ القرارات بتوليفة مناسبة من اػبطوات تلخص يف العمليات التشغيلية عليو 

التشغيلية اليت سبر هبا البياانت على حسب حاجة استجابة متخذي القرار .  سنتعرض اىم العمليات
حيث تكتسي اؼبعلومات امهية ابلغة يف حياة األفراد و اؼبؤسسات ، حيث اصبحت من أىم اؼبوارد 
اليت ال تستغٍت عليها أي وحدة يف عملياهتا التشغيلية ، من خبلؿ أف اؼبعلومات جوىر أساس اؼبعرفة 

وظائف اؼبؤسسة ابغبصوؿ على اؼبعلومات الصحيحة يف الوقت اؼبناسب فبا يساىم يف فهي تسهل 
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وحصر البدائل  اؼببلئمةالبدائل غَت  ستبعادازباذ القرارات الرشيدة و السليمة دبعرفة صناع القرار اب
فبا . ظروؼ الشك وعدـ اليقُت حسب اولوايهتا خاصة يفومن مث ترتيبها  يف ؾبموعة ؿبددة، اؼبناسبة

خيلق قيمة مضافة للمؤسسة و ديكنها من استدامة رافعة افعاؽبا عرب سبيز أدائها.عليو كباوؿ ابراز امهيتها 
 يف النقاط التالية كما ىو مبُت يف الشكل أدانه :

 العمليات التشغيلية لتحويل البياانت اىل معلومات :02 الشكل

 
 جامعة األعماؿ، إدارة زبصص :اؼباجستَت رسالة العامة، اإلدارة اؼبشكبلت حل يف ودورىا اإلدارية اؼبعلومات نظم (،2008)عريف، ؾبدي :اؼبصدر
 . سوراي .تشرين،



 د.قباة وسيلة بلغنامي *مقياس  إدارة اؼبعارؼ

 

 27 

من خبلؿ الشكل ديكن القوؿ اف مراحل ربويل البياانت اذل معلومات تشًتط قابلية البياانت 
لتشغيلية ، حبيث للمعاعبة عرب اغباسوب االرل اذل معلومات عن طريق ؾبموعة من العمليات ا

يتوقف عددىا على مدى التصرؼ من طرؼ طالب اؼبعلومات ففي حالة عدـ استجابة ـبرجات 
العملية التشغيلية غباجة اؼبستخدـ ، زبضع اذل عمليات متوالية اذل غاية امكانية ازباذ القرار و 

 التصرؼ ، عليو ديكن اصباؿ ىذه العمليات فيما يلي :
 ( و تنشأ ىذه العملية من عمليتُت متبلزمتُت:phase de capture: ) مرحلة اعبمع .1

: تهاسجبلهتا وتقاريرىا ومن أمثل قد تكوف:: من مصادرىا الداخلية ) اغبصوؿ على البياانت . أ
إدارة اإلنتاج عن أوامر اإلنتاج ومستلزمات  اؼبؤسسة ، مثل أقسامها : البياانت الىت ربتفظ هبا

فواتَت  :اؼبشًتايت  و إدارة اؼببيعات ، أو قسمي ءمعايَت األدا، اإلنتاج ومواصفات اؼبنتجات 
البيع، وفواتَت اؼبشًتايت ، بياانت عن اؼبوردين واألسعار، إدارة الشئوف اؼبالية، وإدارة اؼبخازف، 
وإدارة األفراد. ( و مصادر خارجية ) وحدات األعماؿ ، اؼبوردوف ، اؼبؤسسات اؼبالية ، 

 حىت اغبكومة ( اؼبنافسوف ، العمبلء و
 : و نقصد هبا تسجيلها إبحدى االليات : يدواي ، اليا ، إلكًتونيا تسجيلها . ب

: ىنا يتم مطابقة البياانت  (phase de vérification : ) مرحلة اؼبراجعة .2
 اؼبسجلة مع الواثئق االصلية اليت نقلت منها بغرض تصحيح األخطاء اؼبسجلة .

يف ىذه اؼبرحلة يتم وضع البياانت يف  : (phase de classement ) : التصنيف .3
شكل ؾبموعات متجانسة استنادا اذل معيار معُت ) كاف يتم تصنيف العماؿ حسب 

 مستواىم التعليمي، كفائتهم ، نتيجة التقييم ، رتبهم ....(
phase): الرتتيب .4 d’arrangement ) اف توضع البياانت اؼبتجانسة يف بعد

ب الفئات اؼبشكلة حسب اؼبعيار اؼبصنف فيها أنفا، و ؾبموعة متجانسة نستطيع ترتي
الًتتيب اما اف يكوف تصاعداي او تنازال ، حسب اغبروؼ االجبدية أو حسب  اغبجم ) 

 عدد الدورات التدريبية لكل عامل، عدد الطلبيات للعميل....(
(: ربتاجها اؼبستوايت اإلدارية العليا للمنظمة ،  phase de résumé) التلخيص : .5

مثل القوائم اؼبالية ، ميزاف اؼبدفوعات و غَتىا من البياانت اليت تربز اغبالة اؼبالية للمؤسسة 
 تعطي صورة واضحة ؼبتخذي القرار و سبكن ابزباذ القرارات الصائبة.ل
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تقـو ابعطاء بياانت او معلومات (: phase de calcul): العمليات اغبسابية .6
اف تدمج يف نفس الوقت مع العمليات السابقة جديدة اليضاح أكثر ؽبا كما اف ديكن 

الذكر و ىي تغذي  اكثر كل من وظيفيت التخطيط و الرقابة يف و قد تكوف ىذه 
العمليات بسيطة ) حساب معدالت ، اقساط: اجر او معامبلت ( او معقدة ابستخداـ 

ساب ابالضافة اذل العمليات اؼبنطقية )ح،  حبوث العمليات  ، طرؽ النقل و الشبكات
 االرتباط بُت اؼبتغَتات ( نسب ، معامبلت

(:زبزف البياانت يف دفاتر و سجبلت ورقية او يف  phase de stockage) :التخزين .7
وسائط فبغنطة او الكًتونيا ، حيث تعكس وسيلة اغبفظ الية و سرعة اسًتجاعها عند 

 اغباجة اليها
البياانت احملفوظة او نعٍت هبا تنشيط  :(: phase de restauration) االسرتجاع .8

 البحث عن اعبزء اؼبقصود من اؼبعلومة او إعادة استدعائها عند اغباجة اليها 
و ىنا تقدـ البياانت أو  اؼبعلومات  (: phase de reproduction)إعادة االنتاج .9

اعباىزة يف شكل اكثر استيعااب ) تقرير ـبتصر او مفصل ، ىندستها يف رسومات بيانية ( 
تعُت بكل وسائل العرض اؼبباشرة ) اغباسوب ، وسائط التخزين يف حالة حىت انو نس

 طلب نسخ اضافية (
 phase de distribution ou de) التوزيع و االتصاؿ .10

communication  :)   و نقصد هبا ايصاؿ اؼبعلومات ؼبستخدميها يف الوقت و
 .الشكل و اؼبكاف اؼبناسب  

االشارة اذل اف تقسيم اؼبعلومة يتعدد من ابحث ألخر و منو نذكر عدة ذبدر االشارة إذل أنو البد اوال 
 تقسيمات ألنواع اؼبعلومة كما يلي :

إذل معلومات رظبية و أخرى  اؼبعلومات تصنيف يتم فإنو اؼبعيار ؽبذا طبقا حسب درجة الرظبية : .1
 54 غَت رظبية :

 ظاـ العلومات داخل اؼبنظمة أو : ىي كل اؼبعلومات اليت تعرب عن ـبرجات ن اؼبعلومات الرظبية
جهات رظبية تشتمل ايضا التشريعات اغبكومية و القوانُت أتخذ شكل واثئق مكتوبة ، مثل : 

 القوائم اؼبالية ، تقارير األداء ، الفواتَت.
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 ىي عكس االوذل ، و اليت تعرب عن ـبرجات نظم اؼبعلومات و ىي  اؼبعلومات الغًن الرظبية :
أتخذ شكل مبلحظات ، افكار ، أراء و خربات و استشارات اػبرباء و اصحاب الراي و قد 

 تعرب ايضا عن رأي العمبلء 
  و اؼبنافسُت  

 : إذل اؼبعلومات تصنيف يتم فإنو اؼبعيار ؽبذا طبقا: حسب مصادر ربصيليها .2
  غَت اهنا تشًتط حصوؽبا على اؼبعلومات من  و تشمل النوعُت السابقُت:  داخليةمعلومات ،

داخل اؼبؤسسة او عن االقساـ اؼبكونة ؽبا و ىي عادة تكوف حوصلة : اجتماع ، ؿباضر ، 
الف اؼبؤسسة ىي اؼبستخدـ األوؿ  اوليةتقارير ، فقط اف اؼبعلومات الداخلية ىي معلومات 

 ؽبذه اؼبعلومات . 
 ايضا تشمل النوعُت السابقُت و لكن ربصل عليها من خارج اؼبؤسسة او :  ومات خارجيةمعل

البيئة احمليطة هبا : االنًتنت ، الصحافة ، اؼبنافسُت ، اؼبوردين ، العمبلء ، القوانُت و التشريعات 
 ، اؼبصاحل اغبكومية.

 لوقائع و االحداث اعبارية : ىي ايضا نوع من اؼبعلومات اػبارجية و تتعلق اباؼبعلومات البيئية
خارج اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة )االنًتنت ، الصحافة ، اؼبنافسُت ، اؼبوردين ، العمبلء ، 

 القوانُت و التشريعات ، اؼبصاحل اغبكومية(
معيار االستخداـ ) حسب ديكن تقسيمها و النوعٌن االخًنين اقصد ) اػبارجية و البيئية ( 

 اذل نوعُت مها : االولية(
  : و ىي اليت يتم ذبميعها للمرة األوذل من طرؼ اؼبؤسسة بنفسها او عن طريق  معلومات أولية

 استئجار مكاتب استشارات ألداء العمل عنها  .
  غالبا اؼبديروف  مع قابلية اسًتجاعهاىي معلومات مت ذبميعها و زبزينها : معلومات اثنوية

 اعبدد حيتاجوف اذل ىذه اؼبعلومات.
  ديكن اف منيز بُت نوعُت التكلفة و امكانية اغبصوؿ عليها :حسب معيار  .3

 55 النوع االوؿ :معلومات مغلقة و مفتوحة:
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   ىي معلومات يتم الوصوؿ اليها دبقابل مارل مثل تكليف مكتب : معلومات مغلقة
فتمثل التقارير و الربقيات من  االستشارات للحصوؿ على معلومات او دراسات دبقابل مادي.

 ...السفارات و القنصليات ،
  تتمثل يف ىي معلومات متوفرة بتكلفة منخفضة أو بشكل ؾباين. :معلومات مفتوحة

 الصحف و الربامج اإلذاعية و اؼبنشورات التجارية،، اؼبنشورات اإلحصائية الرظبية
 56النوع الثاين: اؼبعلومات البيضاء، السوداء و الرمادية: 

 :)ةتنتج عن النشاطات االستخباراتي  % 80تتوزع يف اؼبؤسسة بنسبة معلومات بيضاء)عامة 
العسكرية و تشمل النوعُت االولُت ايضا بيد اف اغبصوؿ عليها قبل اؼبنافس يكسب اؼبؤسسة 

   ميزة تنافسية.
 :)مباح اغبصوؿ عليها غَت اهنا %  15تتوزع يف اؼبؤسسة بنسبة  معلومات رمادية) حساسة

 زبتص بصعوبة اغبصوؿ عليها الف مصادرىا غَت رظبية و عامة.
 :)و ىي معلومات آمنة و قانونية و ال   5%تتوزع يف اؼبؤسسة بنسبة  معلومات سوداء )سرية

 بلء(.يتم اغبصوؿ عليها إال بطرؽ غَت مشروعة )مثل التجسس، السرقة ، الدخ
حسب وظائف اؼبؤسسة و عادة تتعلق   معلومات إذل تقسم57 حسب معيار وظيفة اؼبنشاة: .4

 ابػبدمات البشرية، ابؼبوارد ابلتمويل، ابلوظائف اؽبامة يف اؼبؤسسة مثل : االنتاج ،التسويق،
 ابلبحث غَت انو ديكن تقسيمها حسب اؼبشروع كما يلى : أو اإلدارية

 ع مامشرو  القباز اإلداريىي اؼبعلومات اليت يستخدمها : إقبازيو معلومات. 
 تستخدـ لتطوير و اتىيل وتنمية القدرات يف عمل ما. :إمنائية معلومات 
 واستثمار اإلنتاجستخدـ يف البحوث اؼبيدانية و التطبيقية لتطوير وسائل ت :معلومات إنتاجية 

  بشكل عقبلين. اؼبوارد
 ليميةالتع اؼبؤسسات يف اإلدارة ستخدمهات :تعليمية معلومات.  

 58 حسب اؼبستوى االداري يف اؼبنظمة : )التسلسل اؽبرمي (: .5
 نسبيا ، ىي من مسؤوليات االدارة  طويلة مستقبلية زمنية فًتة تغطي : اسرتاذبية معلومات

العليا ،تستخدـ يف السياسات و التخطيط االسًتاتيجي  لوضع سياسات طويلة االجل ، و 
: ) معلومات تتعلق دبستوايت االقباز ، بتقدـ العمل،معلومات ربذيرية ' تذبذب  من امثلتها



 د.قباة وسيلة بلغنامي *مقياس  إدارة اؼبعارؼ

 

 31 

االسعار ، معدالت البطالة'، معلومات تنبؤية 'اػباصة دبختلف الظروؼ اليت تشمل التهديدات 
و الفرص البيئية احمليطة ابؼبؤسسة , الظروؼ القطاعية كاؼبنافسة ، اذواؽ اؼبستهلكُت ، 

 التكنولوجيا'(
 متوسطة ، ىي من مسؤوليات االدارة  زمنية فًتة تغطي : تكتيكية او تسمى ادارية لوماتمع

الوسطى، تستخدـ يف ربليل و متابعة االنشطة الوظيفية ابؼبؤسسة حسب االسًتاتيجيات 
اؼبوضوعة ؽبا من طرؼ االدارة العليا.من امثلها اؼبعلومات اػباصة بتدريب االفراد ، جدولة 

 لصيانة...اخلاالنتاج ، خطط ا
 تغطي احداث يومية او قصَتة االجل تتعلق ابالعماؿ : معلومات تشغيلية او تسمى تنفيذية

 الروتينية  اؼبستمرة 
و ىي من مسؤوليات االدارة الدنيا، من أمثلتها معلومات متعلقة حبضور و انصراؼ 

 األفراد، انوا و كميات و اسعار السلع ...اخل
 االختبلؼ بُت اؼبعلومات حسب اؼبستوى االداري يف اعبدوؿ اؼبوضح ادانهديكن ابراز  مالحظة :

 اإلداري اؼبستوى حسب اؼبعلومات بٌن : اوجو االختالؼ01اعبدوؿ 

 

 السابق اؼبرجع اد،ر م مرمي اؼبصدر:
 حسب اؼبعيار الزمين: .6
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 يتم ذبميعها عرب الزمن و تتعلق بفًتات زمنية سابقة: معلومات اترخيية 
  تستخدـ يف اجياد اغبلوؿ البديلة يف الظروؼ الغَت السائدة ،ىي معلومات :  التنبؤيةاؼبعلومات

 تنافسية تستخدـ ألغراض التنبؤ.
 حسب درجة التغيًن : .7
 البشرية. اؼبوارد مصلحة يف ميبلدىم وتواريخ اؼبوظفُت كأظباء تتغَت ال:  معلومات اثبتة 
 متغَتة معلومات فتعترب مناصبهم وكذا االجتماعية وحالتهم .عناوينهم  أما :معلومات متغًنة  
 معايًن ـبتلفة: .8
 تم هت .تتعلق آبراء و نظرايت و أفكار احملصلة لؤلشخاص و العلـو  :وثقافيةأدبية  معلومات

  .بتنمية اؼبخزوف الفكرّي الثقايف والعلمي
 الفنية األمور وتنفيذ واقباز أداء تتعلق إببراز كيفية :فنية معلومات. 
 ابؼبؤسسة اػباصة واحملاسبية اؼبالية والوقائع تشمل األحداث :معلومات ؿباسبية. 

 مزيج حصيلة عن تعرب اؼبعلومات مفهـو من األعلى اؼبستوى ىي:knowledge اؼبعرفةاثلثا: 
 اذل للوصوؿ اؼبؤسسة لدى و العاملُت لدى اؼبًتاكمة اؼبعلومات و القدرات و اؼبهارات و اػبيارات من

 و  البياانت معاعبة لعملية النهائي اؼبنتوج تعترب و العلومات من امشل فهي59 القرارات و النتائج
 .معرفة اذل ربويلها

 60 :التارل الشكل يف التصنيع عملية ما حد اذل اؼبصطلحات ىذه بٌن العالقة عن التعبًن ديكن 
 ىي البياانت اف ي، أ61  النهائي ابؼبنتج اػباـ اؼبواد كعبلقة ابؼبعلومات البياانت فعبلقة 

 من تكوف  خاـ مواد:   اؼبعلومات بنظم خاصة مدخبلت شكل على توظف خاـ مادة
 62 . خارجها او اؼبؤسسة داخل من مصادرىا

 اف حيث اؼبعلومات و اغباسوب بواسطة(  معاعبة)  اؼبعلومات نظاـ يف تشغيلها فيتم 
 63 .ربويلها و اعدادىا و البياانت بتشغيل تقـو اليت ىي اؼبعلومات انظمة

 اؼبنتوج ىو ىذا و اؼبعلومات نظم تشغيل عن الناذبة اؼبخرجات اذل فتشَت اؼبعلومات اما 
 . النهائي

 اؼبعلومات ىذه فتًتاكم االتصاالت و اؼبعلومات تكنولوجيات وسائل بواسطة تنتقل مث 
  اؼبؤسسة لدى
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 ديكن العاملُت االفراد طرؼ من  االستيعاب و الفهم و للتواصل قابلة معلومات  تصبح و
 عدـ حالة ويف اؼبؤسسة تقدمها اليت اػبدمات و اؼبنتجات و القرارت ازباذ يف عليها االعتماد
 .معرفة تصبح لن اؼبعلومات ىذه استخداـ

 بشكل تستخدـ ايضا بل فقط مفيدة تكوف اف تكفي ال اؼبعلومات فاف اؼبنطلق ىذا من و
 64 أخرى ؾباالت يف او القرارات ازباذ يف استخدامها يف تظهر اؼبعلومات قيمة اف حيث مفيد

 العالقة بٌن البياانت، اؼبعلومات و اؼبعرفة :01 الشكل

 
 

 اإلدارية اؼبعلومات نظم (،2009اعبنايب، ) القادر عبد الدين وعبلء قنديلجي ىيم إبرا عامر :اؼبصدر
  .25 ص، عماف .والطباعة، والتوزيع للنشر اؼبسَتة دار اؼبعلومات، وتكنولوجيا

+  معلومات=  اؼبعرفة معىن+  بياانت=  اؼبعلومات: التالية اؼبعادلة استخالص ديكن عليو
  استخداـ

 و لبلستخداـ زبضع بدورىا ىي و للمعاعبة زبضع خاـ كمادة جهة من ابلبياانت ترتبط فاؼبعلومات)
 من اؼبعلومات نظاـ ابراز ديكن اليو تعرضنا ما على االوؿ الشكل أبسقاط و(  معرفة لتوليد التطبيق
 عبارة اؼبعلومات اف القوؿ ديكن كما ـبرجات و مدخبلت عبلاهأ الشكل يف اؼبوضحة العبلقة خبلؿ

 بعد ذلك و مستقببل و حاليا ، ؼبستخدميها منفعة ذات تصبح لكي ربويلها و ذبهيزىا مت بياانت عن
 . عنها الغموض إزالة مت
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 إمكانية مدى سبثل األخَتة وىذه والبياانت اؼبعلومات بُت أساسي فرؽ ىناؾ أف فيو شك الو فبا 
 وحل القرارات ازباذ يف األمهية غاية يف تعترب فهي اؼبعلومات أما القرار، ازباذ يف عليها االعتماد

 أية ازباذ قبل وتعديبلت لعمليات ربتاج آخر لقسم عادية بياانت تعترب قد معُت، اؼبشكبلت لقسم
ذلك الرصيد الذي مت تكويو من حصيلة البحث العلمي و التفكَت و  ياؼبعرفة ىبيد أف  .قرار

الدراسات اؼبيدانية و تطوير اؼبشروعات اإلبتكارية، و غَتىا من أشكاؿ اإلنتاج الفكري لئلنساف عرب 
عليو ديكن اعتبار اؼبعرفة بشكل عاـ على أهنا مزيج من اؼبفاىيم و األفكار و القواعد    65 . الزماف،

و القرارات و الشكل التارل يبُت العبلقة بُت البياانت و اؼبعلومات   و اإلجراءات اليت تغذي األفعاؿ
و  و اؼبعرفة. و من خبلؿ الشكل أدهنا يتضح أف البياانت و مصادرىا تكوف من داخل اؼبؤسسة

خارجها و يشًتط معاعبتها من طرؼ اغباسوب حىت تصبح معلومة تنقل بواسطة وسائل و 
تكنولوجيات اؼبعلومات و االتصاالت فتًتاكم ىذه اؼبعلومات لدى اؼبؤسسات فتصبح معروفة ديكن 

 االعتماد عليها يف ازباذ القرارات و كذلك اؼبنتجات و اػبدمات اليت تقدمها اؼبؤسسة .
ور مصطلح اؼبعرفة اذل مفهومُت آخرين يًتبعا على عرش ىـر اؼبعرفة فقد يقود مباشرة اذل و من ىنا تط

 : 
   : فتطبيق اؼبعرفة بشكل متكرر يقود إذل اػبربة،اػبربة 
  ة التمحيص والتحليل اإلضايف يف اؼبعرفة واػبربة قد يؤدايف إذل توليد اغبكملكن : اغبكمة. 

 و سنوضح ذلك كمايلي : 
 

 
. 
 

بعضها البعض فتمكن الشخص من الربط  ارؼ معكيفية ترابط أجزاء اؼبعتشَت اذل   رابعا : اػبربة:
اؼبعرفة ىى اؼبستوى األوؿ حيث سبكن الشخص من التعرؼ على طبيعة األشياء ولكنو ف. بُت معارفو

اكمة لدى فهي نسيج من اػبربات و اؼبهارات و القدرات و اؼبعلومات اؼبًت  . ال يستطيع الربط بينها
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العاملُت و لدى اؼبنظمة و اؼبعرفة القددية تتحوؿ اذل خربة حىت الوصوؿ اذل قمة ىـر البناء اؼبعريف عند 
هي اوزيل نتيجة اؼبمارسة او اؼبشاركة و غالبا يؤدي تكرار ىذا العمل او اغبدث اذل تعميق اػبربة  )ف

 66.ء(وربسُت األدااالستخداـ اؼببلئم والفعاؿ للمعرفة من أجل ربقيق النتائج 
 

تمثل ذروة اؽبـر اؼبعريف دبواجهة أعقد العمليات تتطور اؼبعرفة لتمتد اذل اغبكمة ل خامسا: اغبكمة :
بيد انو حىت ترتقي اؼبعرفة اذل اغبكمة جيب اف يتضمن نسيج من  اليت ديارسها العقل البشري .

اػبربات و اؼبعارؼ اليت تكونت من حصيلة البحث العلمي و التفكَت و الدراسات اؼبيدانية و تطوير 
اغبكمة أعلى مراتب  وتعداؼبشاريع االبتكارية و غَتىا من أشكاؿ االنتاج الفكري لبلنساف . حيث 

قمة ىرمها وىي مرحلة يصل إليها الفرد دبرور الزمن وبعد عمر طويل وتراكم كبَت اؼبعرفة وتًتبع يف 
واؼبشكبلت واستنتاجاتو  للمعرفة واػبربات والتجارب ؛ إذ تصبح نظرتو وطريقة حكمو على اؼبواقف

 67يعملوف معو يف نفس اجملاؿ.   واستنباطاتو ـبتلفة ومتمايزة عن اآلخرين الذين
أفضل النتائج اؼبتمثلة ابإلبداع واالستغبلؿ األمثل للموارد والوصوؿ إذل  لذلك اغبكمة تؤدي اذل

 توحي اغبكمة ابرباد كل من اؼبعرفة و  .أفضل النتائج أبقل التكاليف واختصار األزماف واؼبسافات
مقارنة آبالؼ  سبيز واحدا عن اآلخرما فهي اػبربة جنًبا إذل جنب مع القوة لتطبيقهما يف ؾباؿ 

وىذا التطبيق بشكل تضع اغبكيم يف خانة اػبصوصية و وضع منفرد .وأصحاب اؼبعرفةاػبرباء ومبليُت 
تتضمن اغبكمة ألهنا ذبمع اػبربات والتجارب وتصقلها وتعصرىا  .من أجل الوصوؿ إذل نتائج

اذ ابلقدرة على فهم اؼبواقف وتوقع النتائج وازبديكن  لبصَتة أو سداد الرأيكل اوربتفظ بعربىا ونتائجه
 (.أف اغبكمة ىي خبلصة حياة .)قرارات سليمة

 
 انواع ، أصناؼ و أشكاؿ اؼبعارؼ و خصائصها :ة: رابعاحملاضرة ال

 زبتلف اصناؼ اؼبعرفة حسب كل اذباه و ديكن اف منيز يف ذلك ؾبموعة من االصناؼ:
 (:T.Backmanأوال : تصنيف تـو ابكماف )

 68وقد صنفها إذل أربعة أنواع : 
   ىي معرفة جاىزة وسهل الوصوؿ إليها ، ذلك أهنا موثقة يف مصادر اؼبعرفة  الصرحية :اؼبعرفة

 .الرظبية اليت عادة ما تكوف جيدة التنظيم )الواثئق ، اغباسوب(
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 ىي معرفة أقل قابلية للوصوؿ من سابقتها حيث يتم الوصوؿ إليها بشكل غَت  : اؼبعرفة الضمنية
 –، ولكنها معرفة غَت رظبية ألهنا غَت موثقة )العقل البشري  مباشر عن طريق االستعبلـ واؼبناقشة

 اؼبنظمات(.
 وىي تلك القابلة للتوصيل بشكل غَت مباشر فقط من خبلؿ أساليب  : اؼبعرفة الكامنة

 االستنباط اؼبعرفة ومبلحظة السلوؾ.
 :اؼبناقشة ، البحث  واليت تعرب عن اؼبعرفة اؼببتكرة أو اؼبكتشفة من خبلؿ النشاط ، اؼبعرفة اجملهولة

 ، والتجريب.
 ىي ابختصار اؼبعرفة اؼبخفية و تشَت اذل اؼبهارات اؼبوجودة يف عقل كل  :اؼبعرفة الضمنية

فرد و اليت من الصعب نقلها أو ربويلها لآلخرين، قد تكوف فنية أو إدراكية و لكن ديكن 
السيطرة عليها من خبلؿ العمليات الذىنية  مثل اؼبمارسات  و عادة ديكن اف تعرب عن 

الغَت اؼبكتوبة اليت تظهر على السلوؾ ، فهي موجودة  العادات و التقاليد و اؼبكتسبات
يف عقوؿ ماليكها . كما ديكن ربويلها اذل معرفة ظاىرة عن طريق اؼببلحظة و اؼبمارسة 
التطبيقية بتدوينها يف منشورات و كتيبات لتصبح معلومات مفيدة ديكن تقاظبها لًتتقي 

 كسب ميزة تنافسية.اذل معرفة . و ىي من اؼبمتلكات اليت ربافظ عليها ل
 : األشرطة  ،ىي اؼبعلومات اؼبوجودة و اؼبخزنة ابألرشيف مثل الكتب  اؼبعرفة الظاىرة

اؼبضغوطة ابلتارل قابلية الوصوؿ اليها و حىت تقاظبها من خبلؿ األدوات ، اؼبؤسبرات ، 
 اخلاللقاءات و الكتيبات ... 

 

 و ديكن اف تسمى ايضا ابؼبعرفة الصرحية  مالحظة :
  :ىي اؼبعرفة الرظبية القياسية اؼبرمزة ، النظامية، الصلبة ، اؼبعرب عنها كميا و اؼبعرفة الصرحية

تسمي أيضا اؼبعرفة اؼبتسربة المكانية تسرهبا خارج  ها و تعلمها،تعليمو ديكن قابلة للنقل 
ل براءات لكية الفكرية احملمية قانونيا و حقوؽ اؼبؤلفُت ، مثاؼبؤسسة كما تظهر يف أشكاؿ اؼب

االخًتاع ، حقوؽ النشر ،تسجيل العبلمات التجارية ، االدلة و اجراءات العمل ، معايَت 
 التقييم للمؤسسات.

 :(M.Zack .1999تصنيف ميشاؿ زاؾ ) اثنيا :
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 69وصنف اؼبعرفة إذل ثبلثة أنواع ىي : 
 وىي النوع االدىن من اؼبعرفة الواجب توفرىا لدخوؿ صناعة  : اؼبعرفة اعبوىرية أو األساسية

اؼبنظمات األخري لكنها   معينة وىي ؿبفوظة لدى اؼبنظمات األعضاء يف قطاع معُت دوف
 غَت تنافسية.

 وىي النوع أو النطاؽ الذي جيعل اؼبنظمة قابلة للبقاء بتنافسية ذلك أهنا ال  : اؼبعرفة اؼبتقدمة
 من حيث الكم إال أهنا زبتلف من حيث االستخداـ التنافسي بًتكيزىا زبتلف عن اؼبنافسُت

 على جانب معُت.
 ىي اؼبعرفة اليت سبكن الشركة من أف تقود صناعتها ومنافسيها وسبيز  : اؼبعرفة االبتكارية

نفسها شكل كبَت عنهم ، بتبنيها لكل ماىو جديد يف اؼبعرفة ، فبا يعطيها القدرة على تغييز 
 نشاط يف ؾباؽبا.خارطة ال

 
 لتصنيف القائم على اؽبدؼ :اثلثا :ا

الكبيسي ،  ( ،  )2005عطية ،  ( ،  )2004قبم ،  ( :حيث تصنف فيو اؼبعرفة إذل 
2004(:70 
 تعٍت اؼبعرفة العملية اليت تتعلق بشرح معرفة كيفية عمل  :)معرفة الكيف  ( اؼبعرفة االجرائية

 االشياء او طريقة القياـ هبا.
  تعٍت اؼبعرفة اليت ترقى اذل اؼبهارات االساسية اليت تعكس  :)معرفة ماذا  (اؼبعرفة االدراكية

 اػبربة و التعميق االعلى للمهارات االساسية اليت سبكن من معرفة اؼبوضوع و نطاؽ اؼبشكلة.
  ىي اليت تتطلق فمها أعمق للعبلقات البينية يف ؾباالت  :)معرفةؼباذا  (اؼبعرفة السببية

اؼبعرفة بشكل يتطلب منظور النظم و بناء اطار للمعرفة يسمح بصنع القرارات و توجيو 
 االنشطة يف السياقات اؼبعقدة و الغَت اؼبؤكدة.

  ىي اليت تتطلب ؾبموعة سياقية اجتماعية توجو   :)االىتماـ بلماذا  (معرفة األغراض
ل ظاىر او خفي يف اؼبدى القريب او البعيد  تصيغ خيارات اسًتاتيجية و هتتم ابلعائد بشك

 احملصل و تغَتات الكلف.
 71:)2006العلي و القنديلجي و العمري ،(تصنيف 
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 ىي جزء من اؼبعرفة الضمنية تعرب عن الرباعة ، اػبربة و اؼبهارة يف اؼبعرفة التكنولوجية :
 العمل.

  تعٍت الفهم القليل ؼبؤشرات مساحات اؼبشكلة و نطاؽ اؼبوضوع: اؼبعرفة الضحلة 
 : تعٍت عكس اؼبعرفة الضحلة فهي اليت تتطلب التحليل العميق للموقف و  اؼبعرفة العميقة

 مساحات اؼبشكلة.
  : ىي اليت تتم بناءا على ربط اؼبفاىيم معا ابستخداـ طرؽ االستقراء و اؼبعرفة السببية

 االستنتاج.
 ىي اؼبعرفة اليت تبٌت على أساس عدد سنوات اػبربة يف ؾباؿ العمل فتصبح وجهة : اؼبعرفة اؼب

 دليبل و مرشدا للسلوؾ نتيجة التعلم و اكتساب اػبربة.
 72(Barthès 1997):صنيف ابراثست

 صناؼ للمعارؼ تتمثل يف :يرى أف ىناؾ ثبلث أ
 : ىي نفسها اؼبعارؼ ، و وىي اؼبعارؼ الضرورية إلقباز عمل ؿبدد اؼبعارؼ اؼبوضعية

 االساسية او اعبوىرية اليت جاء هبا ميشاؿ زاؾ.
 : وىي اؼبتعلقة ابؼبنتج يف فًتة حياتو وتتمثل يف واثئق اؼبنػتج،  اؼبعارؼ اؼبرتبطة ابؼبنتج

معارؼ على اؼبؤسسة:  -ج .اؼبعػارؼ العملية اؼبرتبطة ابؼبنتج، ؾبموع اؼبعلومات اػباصة ابؼبنتج
لقد ركز ىذا التصنيف على اؼبعرفة  .ف جوانب اؼبؤسسة وإبسًتاتيجيتهاوىي اؼبتعلقة دبختل

اليت زبص العمل أو الوظيفة يف حد ذاهتا، وأيضا اؼبعرفة اليت زبػص اؼبنتج، فالعامل من 
اؼبفروض أف يتوفر على اؼبعارؼ اليت بواسطتها يتمكن من أداء مهامو بشكل مرضػي، ىذا 

 . ؼبؤسسة؛ حوؿ إسًتاتيجيتها، رؤيتها، رسالتها، أىدافهاابإلضافة إذل اؼبعرفة اليت زبص ا
   (Gilles Ballmise): 73    صنيف ابؼبيس ت

  :اؼبعارؼ إذل معارؼ داخلية وأخرى خارجية Ballmise Gilles صنفت
 ي ظػل اؼبؤسػسة، مػن طػرؼ وىي معارؼ تنشأ، ربػوؿ وتػسَت فػ ؼبعارؼ الداخلية :ا

  (collaborateurs).ا مساعديه
 : نشاطات ضرورية لتتعلق بكل معرفة مصدرىا خارجي . إف ىذه اؼبعرفة  اؼبعارؼ اػبارجية

د يربدو مرتبطة بتحليل بيئتها اػبارجية وفقا المكانياهتا و مواردىا تساىم يف اؼبؤسسة 
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لقد ركز ىذا التصنيف على  .اسًتاتيجياهتا وأىدافها دبا يتناسب مع احمليط الذي تنػشط فيو
ن حيث مصدرىا؛ فالداخلية مصدرىا األفراد يف ـبتلػف اؼبػستوايت بعكس اؼبعرفة اؼبعرفة م

 اػبارجية ، فهي معرفة أتيت هبا اؼبؤسسة من احمليط اػبارجي، كاالسػتعانة خببػراء فػي اجملاؿ
..... 

 خصائص اؼبعرفة:
اختلف الباحثوف حوؿ وضع خصائص وظبات للمعرفة وىذا نظرا الختبلؼ وجهات نظر ىؤالء،  

 ويف اجململ ديكن إجياز خصائص اؼبعرفة فيما يلي : 
 اؼبعرفة تكوف صحيحة وتنافسية يف الوقت الراىن، وال ينطبق ىذا على اؼبستقبل،  :الرتاكمية

أهنا تتقادـ أو سبوت كما   .أي أف اؼبعرفة متغَتة ولكن إبضافة معرفة جديدة للمعرفة القددية
فكما تولد فإهنا تتقادـ أو سبوت أيضًا فمثبُل يف ؾباؿ اغباسوب أصبحت تتقادـ بسرعة أو  :

 ملها.تفقد دبوت حا
 :اؼبعرفة اؼبتولدة واؼبرتبة بطريقة صحيحة تتيح للمستفيد الوصوؿ إليها وانتقاء اعبزء  التنظيم

 اؼبقصود منها.
 التسبيب والتعليل يهدفاف إلشباع رغبة اإلنساف إذل البحث والتعليل البحث عن األسباب :

 لكل شيء وإذل معرفة أسباب الظواىر حيث ديكن التحكم فيها بنحو أفضل.
 مشولية اؼبعرفة ال تسري على الظواىر اليت تبحثها فحسب بل على العقوؿ  لشمولية واليقٌن:ا

اليت تتلقاىا، فاغبقيقة تفرض نفسها على اعبميع دبجرد ظهورىا، وىي قابلة لبلنتقاؿ إذل 
 اعبميع. واليقينية ال تعٍت الثابتة وإمنا االعتماد على األدلة اؼبقنعة.

 :تعٍت التعبَت عن اغبقائق رايضياً، و ابلتارل ىي عملية عقلية أي ؾبردة الدقة  الثقة والتجريد
يف اؼبرحلة النهائية االكثر تعقيدا يف امناء التفكَت اؼبعريف ابلشكل اليت تتسم فيو اؼبعارؼ 

 ابلتكيف و اؼبرونة يف أي ؾباؿ : من حيث اؼبعيارين الزمٍت و اؼبكاين .
 ائز للمعرفة ديكنو االحتفاظ هبا أو بيعها أو اؼبتاجرة هبا اغب : اؼبعرفة ديكن أف سبتلك و زبزف

، ومع ذلك تظل موجودة لديو. وىي ايضا زبزف يف الواثئق ، وأدمغة األفراد ، وقواعد اؼبعرفة 
 ، ومواقع االنًتنت وغَتىا.
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 و تطور مفهومها: ادارة اؼبعرفة نشأة : امسةاحملاضرة اػب
 مقدمة :

و جديدة يف الوقت نفسو. فقد درج الفبلسفة على الكتابة يف ىذا اؼبوضوع  تعترب ادارة اؼبعرفة قددية
مند االؼ السنُت. و لكن االىتماـ ابدارة اؼبعرفة كاف على اؼبستوى النظري معروؼ على مدى 
عقود، و اغبداثة يف ىذا اؼبوضوع  اكبسرت يف اعبانب التطبيقي. ذلك انو دل ايخد مداه اآل يف 

ربديدا بعد اف مت وضع بعض اؼبقاييس ؽبا و تزايد االدراؾ لفوائد بعض مبادراهتا السنوات االخَتة، 
 الناجحة. و ىذا ما ستنتطرؽ لو يف ىذه احملاضرة .

ابلنسبة لنشأة اإلدارة أما فيما خيص نشأة و تطور إدارة اؼبعرفة فقد مت تناوؽبا من  أوال : النشأة :
 اـ هبيكلتها جديد نسبياطرؼ الفبلسفة منذ آالؼ السنُت لكن االىتم

 للذكاء األوؿ األمريكي اؼبؤسبر ابلضبط  يف  فراينيـو ادوارداوؿ من اشار اذل اؼبعرفة ىو  .1
 الوقت ذلك ومنذ knwoledge is power قوة اؼبعرفة الشهَتة االصطناعي،بعبارتو

 ىي جديدة وظيفة صاحب ذلك بروز اؼبعرفة ىندسة عليو أطلق جديد معريف  حقل ولد

 .اؼبعرفة مهندس
 اؼباضي، القرف من الثمانينات بداية يف مارشارند دوف تعود اذل  اؼبعرفة إدارة ظهور أمابداية .2

نظم نظم إدارة اؼبعرفة اليت تعتمد على  بتطور اؼبتعلقة الفرضيات من النهائية اؼبرحلة ابعتبارىا
  ،واػبربة الصناعي اؼبعلومات، نظم الذكاء

 ىولت كارد يب شركة قامت عندما ـ، 1985 عاـ إىل اؼبعرفة إدارة البعض يرجع .3
و ربديدا يف برانؾبها الدراة اؼبعرفة  ،بتطبيقها  ( Hewlett Packard)  األمريكية

 Managing Knowledge for the computre) للقناة اغباسوبية للتاجر

dealer channel   و اليت اطلق عليها شبكة االخبار )( HP )74. ىذه يف ولكن 
 أكرب ووؿ سرتيت أف حيث األعماؿ، على وأتثَتىا اؼبعرفة إبدارة الكثَتوف يقتنع دل الفًتة
 قيمة شبٌن او ربديدمث اىتم هبا بعد ظهور  األمر، ابدئ يف ذباىلها  العادل يف مايل سوؽ

 اؼبتحدة األمريكية الوالايت يف الشركات من ؾبموعة بدأت فقد عليو ،   . 75نقدية للمعرفة
 .ـ 1989 عاـ يف اؼبعرفة أصوؿ إلدارة مبادرة
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حيث اصبح من اؼبواضيع الساخنة   اؼبعرفة إدارة مبادرات ازدىرت التسعينات منتصف يف .4
 شبكة بدأت حيث االنترنت بفضل  76و االكثر ديناميكية يف االنتاج الفكري يف االدارة

  م 1989 عاـ يف نفس السنة  أنشأت واليت أوراب يف إدارة اؼبعرفة

 لتطوير اؼبيزانية من % 4 الدورل البنك زبصيص ـ 1999 عاـ شهد فقد ذلك غرار علىو .5
 اؼبعرفة. إدارة أنظمة 

77 .  . 
 وجو على بينهم ومن اؼبعرفة، إدارة وتطوير نشأة يف اإلدارة منظري من كما ساىم العديد .6

 اػبصوص :
 دراكر، إذ تنبأ بيًت DRUCKER اؼبعرفة على قائما سيكوف النموذجي العمل أبف 

 معرفة صناع من ستتكوف اؼبؤسسات وأبف
 اسًتاظباف  وبوؿSTRASSMAN واؼبعرفة للمعلومة اؼبتزايدة األمهية الذي اكد على 

 78تنظيمية كموارد الصرحية
 سينج  ركزبيًت كماSENGE اؼبعرفة إدارة ثقايف يف التعليمية كبعد اؼبنظمة على 

 

 أما اليـو فتطورة إدارة اؼبعرفة من خبلؿ مايلي:  .7
79    : 

  مثل سلوف  دورايت علمية : يف عدة ؾببلت و اؼبعرفة إدارة عن اؼبقاالتsloan   و
التنظيم  وعلـو  Harvard businessدورية ىارفارد لبلعماؿ  

organisation science وغَتىا. 
 - الياىو :مثل اندي اؼبعرفة منتدايت تكاثر مؤسبرات و" (yahoo club!)  

 اؼبعرفة  إدارة وأساليب وخاصة فبارسات مفاىيم تبادؿ أجل من إلدارة الدورل واؼبنتدى
 تكنولوجيا اؼبعرفة اؼبفتوحة و مركز إدارة جامعات مثل اؼبعرفة إدارة يف إصدارة شهادات 

   اؼبعرفة
 من التسعينات منتصف إىل الثمانينات بداية من اؼبمتدة الفًتة أف سبق فبا وجليا واضحا ويبدو

 إلدارة اغبقيقية االنطبلقة أف إال اؼبعرفة، إدارة دبوضوع االىتماـ و النشأة مرحلة ىي القرف اؼباضي
 . التسعينات منتصف ىي دبفهومها اغبديث اؼبعرفة

 مراحل التطور التارخيي :
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مفاىيم و تطبيقات يعترب جديدا مع ذلك فاف الطرح اؼبنهجي الدراة اؼبعرفة كرؤية و تنظيم و 
اذل حد ما. وال زاؿ ىذا اجملاؿ قيد التطوير و التاصيل لياخد مكانو بُت فروع االدارة. و لقد حاوؿ 
اؼبختصوف يف ادارة اؼبعرفة دراسة التطور الراىن الدارة اؼبعرفة من خبلؿ تعقب اػبصائص االساسية 

على النحو  ,رة اؼبعرفة بعدد من اؼبراحللتارخيي الداكما حدد عبد الستار التطور ا ؼبراحل اؼبعرفة.
 : 80االيت

يف ىذه اؼبرحلة كاف االنساف يرتكز  : (Nomadic Age)مرحلة العصور البدائية  (1
لتوفَت اغباجات االساسية و الفيزيولوجية من ماكل و مشرب ، غذاء ،  ,على اعبهد اعبسدي

 مسكن ...اخل.
سبيزت ابلًتكيز على اعبهد  : (Agrarian Age) مرحلة العصر الزراعي ) البقاء ( (2

و ابتكار االدوات  ،اعبسدي ايضا مع استغبلؿ بسيط للمعرفة تتمثل بًتويض اغبيواانت
 ،و التعرؼ على النبااتت ،الزراعية

 و سبيزت اؼبعرفة ابلبطء الشديد.
 ،شهدت ىذه اؼبرحلة منوا للعمل اؼبعريف ): (Mercantile Age مرحلة العصر التجاري (3

مراكز انتاج السلع التجارية. و سبيزت ىذه اؼبرحلة  ،و ذلك غباجة التجار اذل معرفة االسواؽ
 بظهور بعض اغبرؼ 

صوؿ على اؼبعرفة سبيز ابلندرة لكن اغب .و الصناعات اليدوية و تزايد حجم اجملمعات السكانية
و بقي تداوؿ اؼبعرفةو اغبصوؿ عليها  ،ارتفاع التكلفة و اقتصرة على فئة ؿبدودة من الناس مع

 و نشرىا من اؼبعضبلت اؼبستعصية اليت تواجو الباحثُت يف تلك اؼبرحلة.
و جاءت ىذه اؼبرحلة بعد الثورة  : )Industrialized Age (مرحلة العصر الصناعي (4

ف و ىنا قبد ا ,حيث ركزت على االنتاج ,الصناعية يف اورواب يف القرف السابع عشر و ماتبله
كل من   على حساب العمل اعبسدي حيث بدات تنشط العمل اؼبعريف بدا ابالتساع

و اصبح تبادؿ اؼبعرفة  ,التخصص و التدريب....اخل ،التطوير ،االبداع  ،االبتكار :عمليات 
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و مع تزايد  ,و انتشارىا يسَت خبطى متسارعة نتيجة ظهور االت و معدات ساعدت يف ذلك
االىتماـ ابالنتاج الكبَت تقدـ العلم بسرعة و ابدع العلماء و الباحثُت يف االخًتاعات و 

 االبداعات العلمية.

ىي  : )Information & Knowledge Age ( مرحلة اؼبعلومات و اؼبعرفة (5
 حيث ,اؼبرحلة اغبالية حيث تشهد اتساعا يف دور العمل اؼبعريف على حساب العمل اعبسدي

من  %70و اكثر من  ,من اؼبعارؼ و ليدة القرف العشرين %90اشارة الدراسات اذل اف 
ىذه اؼبعارؼ ظهرت يف النصف الثاين من القرف نفسو.  و ربوؿ اجملتمع الصناعي اذل ؾبتمع 

نظم اؼبعلومات  ،ؼبعلوماتية، امفاىيم ادارة اؼبعرفة، معريف و بروز مايسمى اقتصاد اؼبعرفة
 اؼباؿ الفكري. ،رأس االدارة االلكًتونيةو  ،االدارية
 رجاؽبا أشهر من واليت العلمية اإلدارة ظهور منذ بدأت التارخيية اعبذور أف القوؿ ديكن عليو 

 أبرزىا: ومن العلمية لئلدارة األساسية اؼبرتكزات وضعوا فبن وآخروف، فايوؿ وىنري اتيلور فريدريك
 واألصوؿ والقواعد العلمي والبحث اإلنتاجية الكفاية ربقيق وجوب. 
 واضحة ،  معرفية مضامُت على ربتوي اؼببادئ ىذه صبيع تكوف وأف والتخصص العمل تقسيم

 مصطلح أف القوؿ ديكن كما اؼبعرفة، على قائمة إدارية وحدات إنشاء على العمل وتتطلب
 حوؿ استشارية بصفة معلومات تقدـ اليت االستثمارات إدارة من أتى اؼبعرفة إدارة أو تفسَت

 إدارة إذل اؼبعرفة ربتاج فهل اؼبعرفة أصحاب يستشروف واألشخاص فالشركات موضوع معُت
 ؼباذا؟ ديكن إداراهتا؟ وىل

 اؼبعرفة : إدارة مفهـو
 :وفق مايلى والتنوع ابلتعدد تتميز رؤى افرز افب

 اؼبعرفة ربويل  تتطلب وىي وإنشائها للمعرفة اػببلؽ لبلستقداـ اؼبنظمة اؼبنهجية العملية ىي 
 اؼبنظمة من خبلؿ  خبلؿ من 81،جلي بشكل تقاظبها ديكن تعاونية معرفة إذل الشخصية

 وتوزيع ربصيل  التالية، والوظائف اػبطوات واستكماؿ إسباـ أجل من تبذؿ اليت اعبهود
و ديكن 82.اؼبعرفة دبعىن اخر تعظيم كفاءة استخداـ راس اؼباؿ الفكري وتوظيف تفسًن
 ىذا التعريف كما ىو مشروح ادانه : توضيح
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 اؼبخرجات العمليات اؼبدخالت

 ربصيلعملية منهجية:  معرفة شخصية
 وتوظيف تفسَت وتوزيع
 ، تقاظبها اؼبعرفة

 للمعرفة اػببلؽ لبلستقداـ
 معرفة تعاونية

 تعظيم راس اؼباؿ الفكري
 

 ذلك يف دبا83 اؼبشروع معلومات أصوؿ كل يف اؼبشاركة إلدارة متكامل نظامي مدخل ىي 
 حيملها سابقة وخربات ذبارب إذل ابإلضافة واإلجراءات السياسات الواثئق، البياانت، قواعد
فسرىا ىي ن84.أعماؿ قيمة إىل الفكرية اؼبوجودات ربويل العاملُت  دبعٌت أخر األفراد

 االخرى كما يلي:
 خرجاتاؼب عملياتال دخالتاؼب

 أصوؿ معلومات اؼبشروع
 البياانت، الواثئق،قواعد 

 السياسات و االجراءات
 ذبارب و خربات

 اؼبوجودات الفكرية

 ادارة اؼبشاركة
 

 قيمة أعماؿ

 
  وتفسًنىا وربليلها وخارجها، اؼبؤسسة داخل مصادر من للمعلومات اؼبنظم التجميع "ىي 

وربقيق  اؼبؤسسة يف العمليات وإثراء توجيو يف تستخدـ ودالالت مؤشرات واستنتاج
 اؼبؤسسة لبلقبازات ابلنسبة سواء اإلقباز من أعلى مستوايت إىل واالرتفاع األداء يف ربسٌن

 85اؼبنافسُت. اقبازات إذل قياسا أو سابقة فًتات يف ذاهتا
 خرجاتاؼب عملياتال دخالتاؼب

 ودالالت مؤشرات استنتاج وتفسَتىا وربليلها داخلية و خارجية معلومات

فًتات سابقة،مع ( مقارنتها مؤشرات و دالالت
 )اؼبنافسُت

 ربسٌن االداء
 ارتفاع االقباز
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 اذل للحصوؿ على اؼبعرفة و االستفادة منها و مشاركتها و نقلها  لئلبداع الطرؽ إجياد أبهنا
االمكانيات اغبديثة و تقنية االفراد العاملُت بكفاءة و فعالية عالية جدا عن طريق استخداـ 

 ابقصى قدر فبكن. اؼبعلومات
 تعاريف اىم الباحثٌن :

   ديكماف(Dykeman) : قابلية ربط اؼبعلومات اؼبهيكلة وغَت اؼبهيكلة مع قواعد التغَت اليت
 .86يطبقها الناس

  عرفها(sivan°)   فن أداء تصرفات متعلقة ابؼبعرفة من تنظيم ، صبع ، مشاركة ، نشر و :
استخداـ عناصر معرفية مكونة من بياانت ، معلومات، خربة ،تقديرات ، ابعاد فكرية ، 

 87احكماـ و مبادرات فكرية .
  ليوانرد(Leonard)   : 88إف إدارة اؼبعرفة ىي أسر اؼبعرفة وخزهنا وإعادة استعماؽبا. 
  ويج(Wiig) :  إدارة اؼبعرفة على أهنا زبطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوليف

Orchestration  اؼبعرفة واألصوؿ اؼبرتبطة برأس اؼباؿ الفكريIntellectual 
Capital  والعمليات والقدرات واالمكاانت الشخصية والتنظيمية، حبيث جيري ربقيق ،

يزة التنافسية. وتتضمن إدارة اؼبعرفة ربقيق عملية اكرب ما ديكن من التأثَت االجيايب يف نتائج اؼب
اإلدامة للمعرفة ولرأس اؼباؿ الفكري، واستغبلؽبا واستثمارىا ونشرىا. كما أف إدارة اؼبعرفة جيب 

 .89أف تؤدي إذل توفَت التسهيبلت البلزمة لتحقيق مضامُت ىذه اإلدارة
  عن العمليات و األدوات والسلوكيات اف مفهـو إدارة اؼبعرفة ديثل اؼبصطلح اؼبعرب : الكبيسي 

اليت يشًتؾ بصياغتها وأدائها اؼبستفيدوف من اؼبنظمة الكتساب وخزف وتوزيع اؼبعرفة لتنعكس 
 .90على عمليات األعماؿ للوصوؿ إذل افضل التطبيقات بقصد اؼبنافسة طويلة األمد

 عملية ادارية ؽبا مدخبلت و ـبرجات تعمل يف ايطار بيئة خارجية معينة  : علي السليمي

حيث اف ىذه  .91تؤثر عليها و على تفاعبلهتا و تنقسم اذل خطوات متعددة و متشابكة
العمليات تساعد اؼبنظمات على توليد اؼبعلومات و اغبصوؿ عليها و اختيارىا ، تنظيمها، 
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ت اؼبهمة واػبربات اليت تشكل االنشطة االدارية اؼبختلفة استخدامها و نشرىا و ربويل اؼبعلوما
  .الزباذ القرارات و حل اؼبشكبلت

 
 فهي ابلشمولية تتميز للتسيَت معرفية منهجية عبارة عن اؼبعرفة كتعريف شامل ديكن القوؿ أف إدارة

 خططا لتصبح واؼبعلوماتية اؼبؤسسة الفكرية موجودات بتحويل وتقـو اؼبؤسسة أجزاء كافة تشتمل
 التقنية ابإلمكاانت تزويد اؼبنظمة إذل اؼبعلومات هتدؼ إدارة كانت فإذا ،للتطبيق قابلة إسرتاتيجية
 اؼبعرفة إدارة عندما تقـو ويتعداه بل اؼبعلومايت التبادؿ بتشجيع هتتم  اؼبعرفة إدارة فإف واؼبعلوماتية

 . اػباصة ابؼبؤسسة األنشطة ـبتلف يف وتبادؽبا اؼبعرفة وتوظيفها بتوليد
 أىداؼ إدارة اؼبعرفة :

 ديكن اف نلخص اىداؼ ادارة اؼبعرفة :
   تساعد يف ربقيق الكفاءة االنتاجية لكل افراد اؼبؤسسة من خبلؿ تزويدىم اؼبقدرة و الكفاءة

من خبلؿ ربسُت صورهتا لدى  و الفعالية يف ازباذ القرارات و ربسُت ـبرجات اؼبؤسسة
العمبلء و ربقيق جودة يف منتجاهتا سواء كانت سلع او خدمات و ىذا ما ينعكس بتطوير 

 عبلقتها مع كافة اصحاب اؼبصلحة.
  تقاسم اؼبعارؼ و تسريع العمليات فبا خيفض تكاليفها و حيذؼ العمليات اؼبكررة و الغَت

وارد اؼبؤسسة اؼبتاحة ابلكيفية و ابلطريقة الصحيحة جيعل القادة حيسنوف استغبلؿ ماجملدية فبا 
و يف الوقت اؼبناسب فبا يساىم يف زايدة العائد اؼبارل بفاعلية أكرب ابلذكاء و اغبكمة 

 للتصرؼ مع الديناميكية اؼبتسارعة 
اذل اف ادارة  (Kashlak)و) Warner) (،) (Witzel ، (Phatak)  ،Bhagat)و يشَت

  : 92و منو ,اؼبعرفة ديكن استخدامها داخل اؼبنظمات من اجل تنفيد العديد من اؼبهاـ و النشاطات
 و استغبلؿ  ,و ضع خطة البحث و التطوير استنادا على قيم اؼبعرفة لتوليد اؼبعرفة اؼبفقودة

 التجارب و اػبربات اؼبوجودة.



 د.قباة وسيلة بلغنامي *مقياس  إدارة اؼبعارؼ

 

 47 

 بلؿ و ضع توزيع افضل لنشاطات دعم عملية اعادة ىندسة عمليات االعماؿ من خ
 اؼبعرفة.

 .ربليل و اعادة تصميم نقل اؼبعرفة و تبادؽبا بُت وظائف التشغيل 
  ربديد االحتياجات التدريبية جملموعة اؼبستخدمُت من اجل تنفيد افضل للمهاـ اؼبوكلة

 اذل العماؿ.
  اؼبعرفة.اجراء اؼبراجعة الدورية لدراسات بروفيبلت االفراد فيما يتعلق دبجاالت 
  اجراء مسح خاص ابؼبعرفة يف بعض دوائر التشغيل من اجل ربديد وظائف اؼبعرفةاليت

 حيتاجها اذل اىتماـ من قبل االدارة.
 .ربليل ازمات اؼبعرفة و فجواة االتصاؿ و اغبد منها 
 .تطوير نظم اػبربة مع التاكيد على ضرورة استنباط اؼبعرفة و تدوينها 
 راجعات الدورية اػباصة هبم.تقيم االفراد واجراء اؼب 
 .رسم خريطة اؼبعرفة 
 .زبطيط و تنظيم اسًتاتيجيات نظاـ اػبربة يف اؼبنظمة 
 .دعم اساليب ادرة اعبودة يف اؼبنظمة 
  ربديد اؼبنتجات و اػبدمات اليت ديكن اف تقدمها اؼبنظمة مستقببل اعتمادا على اػبربة

 اؼبوجودة يف ـبتلف الدوائر.
  و اؼبستوايت االحًتافية البلزمة هبدؼ تنفيد مهاـ  ,التاكد من وجود اؼبعرفة الصحيحة

 العمل يف ـبتلف اجملاالت.
 و ربسُت الطريقة اليت  ,ربديد وظائف اؼبعرفة الرئيسية من اجل ربسُت عمليات التشغيل

 يتم هبا اقباز العمل.
 اؿ ضمن كل دائرة و ذلك اجراء اؼبسوحات اػباصة ابؼبعرفة يف ـبتلف وظائف االعم

 هبدؼ ربديد ماطن القصور و توجيو اىتماـ االدارة هبا.
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 و ترميزىا  ,ارساء ثقافة ادارة اؼبعرفة داخل اؼبنظمة هبدؼ تسهيل عملية توليد اؼبعرفة
 و استخدامها. ,و نقلها ,وخزهنا

 .ربديد و تقوية الكفاايت الرئسية 
 دروف اؼبنظمة و تدوين ىذه اػبربة.تطوير انتزاع اػبربة من االشخاص الذين خيا 
 

 أف يبلحظ كما اؼبعرفة إدارة ؼبفهـو عليو متفق تعريف يوجد ال أنو سبق ما خبلؿ من يبلحظ
 والتشارؾ التوليد حيث من اؼبعرفة إلدارة األساسية العمليات على تركز ريف السابقة التعا غالبية

 وتقييم وتركيب ربليل أبهنا عبارة عن عملية اؼبعرفة ديكننا تعريف إدارة فانو ذلك على وبناءا والتعلم،
 قيمة إجياد أجل من اؼبوضوعية بكفاءة و فعالية  األىداؼ لتحقيق ابؼبعرفة اؼبتعلقة التغَتات وتنفيذ

 .التنافسية للميزة وتوليد لؤلعماؿ
 أي اف اؼبعارؼ االساسية سبكننا من اكتساب   الفعالية = الثروة اؼبعرفية / معرفة ما تعرؼ

 اؼبعرفة اعبديدة
 نعٍت تطوير اؼبعارؼ اعبديدة ديكننا من اغبكم  الكفاءة = معرفة ما تعرؼ/ معرفة ما ال تعرؼ

 على اجملهوؿ و ىذا ما حيقق فعالية يف الكفاءة 
 ة اؼبتغَتة الغَت يعٍت ذلك اف البيئ  االنتاجية = معرفة ما ال تعرؼ / معرفة ما جيب معرفتو

 اؼبعروفة سبكننا من معرفة االسباب و معرفة اؼبطلوب منا للتكيف من ذلك.
 و ديكن تفسَت ذلك من خبلؿ ىذا الشكل :
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  عمليات ادارة اؼبعرفة احملاضرة اػبامسة :
تعدد عمليات ادارة اؼبعارؼ بتعدد الباحثُت حسب ترتيبها و مزج بعض عملياهتا خبلفا للغاية 

 .و اجملاؿ اليت تستخدمها ، كما تكررت بعض العمليات يف تسميات ـبتلفة ابختبلؼ خصائصها 
 ىذا ما سنوضحو ابلتفصيل يف ىذه احملاضرة حسب كل اىم الباحثُت :

يف ثبلث عمليات مزدوجة حسب كل ابحث و اذباه كما  لكن بصفة عامة ديكن اختصارىا
 يلي :

 اؼبعرفة إدارة عمليات
 اؼبؤسسة داخل اؼبتاحة اؼبعرفية اؼبوارد أفضل عن  طريق ربديد :�تطويرىا و اؼبعرفة اكتساب 

 خبلؽبا من اؼبعرفة اؼبخطط . ونعٍت بذلك  اكتساب األىداؼ لتحقيق البلزمة و خارجها و
 فقط خارجها أما تطويرىا فيعٍت ال يكفي  و اإلدارة داخل اؼبوجودة اؼبعرفة على اغبصوؿ
 .األفكار تطوير و اإلبداع على قدرهتم إمنا و جديدة معرفة على اغبصوؿ

 إذل جانب البياانت توصيف و تفسَت تقييمها و اؼبعرفة نعٍت بتنظيم :تقييمها و اؼبعرفة تنظيم 
 .اؼبعريف للتكامل ربقيقا آلًيا، اسًتجاعها و ذبميعها مث اؼبتوافرة اؼبعلومات

 آلييت : تضمنحيث :استخدامها و اؼبعرفة نقل 
 الواقع ارض على للتنفيذ قابلة عمليات إذل ترصبتها و عملية استيعاب اؼبعرفة .1
 األوساط و داخل اإلدارة األفراد بُت تبادؽبا أي  استخدامها و اؼبعرفة عملية نقل .2

 . لبلستخداـ مبلئمة أكثر اػبارجية،عبعلها
مع ا اؼبختلفة  مث نستعرض كخطوة اوذل كباوؿ اف نقارف عدد العمليات و تسمياهت  

 شرح كلال
 عملية على حدة : 

 العمليات الفرعية الدارة اؼبعرفة عدد العمليات الباحث
انشاء،ذبديد،صبع،تنظيم، تقاسم ، تعلم،تطبيق،  10 ديفد سكايرـو

 استغبلؿ ، ضباية،تقوًن
انشاء،اغبصوؿ،تنقيح ، خزف ،ادارة  6 تورابف

 ا)تقوًن(،نشر
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تشخيص ، زبطيط، نشر، زبزين ،تنظيم ،  12 ابلنظر اليها كوظيفة تسَتية
توزيع،تنفيذ، اسًتجاع،تقاسم و تشارؾ،ربديث 

 و ادامة،متابعة و رقابة
 اعبوىرية العمليات خبلصة

 إلدارة
تشخيص،ربديد  08

اىدافها،توليد،تنظيم،زبزين،اسًتجاع 
 ،مشاركة،تطبيق

اللجنة االقتصادية و 
االجتماعية لدوؿ غريب 

 آسيااالسكو

تكوين،تنظيم،تقاسم ، استخداـ اؼبعرفة و  03
 تطبيقها

رواد اعتبار ادارة اؼبعرفة كادارة 
 افراد و ليس كادارة معلومات

تشخيص،اكتساب،توليد،زبزين،تطوير اؼبعرفة و  06
 توزيعها ،تطبيقها

اكتساب اؼبعرفة و تطويرىا،تنظيم و زبزينها،  04 ابلنظر اذل خصائصها
 نقلها و استخدامها ، قياس اؼبعرفة و ربسينها

 
 :(Turban)حسب تورابف اوال :  

حيث حسب اؼبؤلف اف عمليات ادارة اؼبعرفة تتشكل فبن عمليات اساسية و كل عملية اساسية 
 93تتضمن عمليات فرعية  ، نوضحها كمايلي : 

 اوال يكوف عن طريق توليد طرؽ جديدة لعمل األشياء مث يتم تطوير الدراية  انشاء اؼبعرفة :
 الفنية .

 عرب ربويل اؼبعرفة اعبديدة اذل قيمة و تعزيز اغبصوؿ على اؼبعرفة  اغبصوؿ على اؼبعرفة :
 اػبارجية للتنظيم.

 : لتوجيو اؼبعارؼ اؼبقصود يف سياؽ اػبطط التنفيذية على ضوء اؼبتغَتات  تنقيح اؼبعرفة
 اعبديدة  و مراجعة اؼبعرفة اعبدية اؼبكتسبة على ضوء الوقائع اؼبستحدثة.

 يف اي صيغة مبلئمة بشكل جيعلها اؼبتصرؼ استدعائها بشكل  : يتم وضعها خزف اؼبعرفة
 .)اؼبعارؼ ، اػبربة  (أو اؼبستودعات   )للبياانت ، اؼبعلومات، اؼبعارؼ (اسرع مثل القواعد 
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 : و ىي اليت تعكس تقوًن اؼبعرفة لربطها مع اىدافها و االحتفاظ هبا يف اؼبكتبة  ادارة اؼبعرفة
 ذاكرة تنظيمية.غبمايتها من التلف و تشكيل 

 : و ىو ما يؤكد مبلئمة استخدامها و توسيع نشرىا و ااتحاهتا للجميع يف  نشر اؼبعرفة
 الوقت و اؼبكاف و الشكل اؼبناسب .

 (Divid Skyroum)حسب دايفد سكاريـو  اثنيا  : 
 94ىي االخرى تتضمن نفس الشيء الذي اند بو تورابف كما ىو مشار اليو ادانه:

 و ديكن ربقيق ذلك عن طريق اساليب االبداع ، احملاكاة و اغبوار اؼبهيكل  انشاء اؼبعرفة :
 وفق الجراءات و اساسيات تنظيمية واضحة  .

 و يتم ذلك ابلرجوع اذل وسائل التدقيق اؼبعريف للوصوؿ اذل اعبزء اؼبقصود   : ربديد اؼبعرفة
من اؼبعرفة ، ربليل اؼبستوى للتمكن من التعرؼ على مكامن القوة و الضعف فيها  ، تقنُت 

 ، اػبربة ؼبقارنة ؾباؿ استخدامها و مدى مبلئمتها .لتوثيقها و ذبسيدىا   النصوص و اؼبفاىيم
 االسترجاع و االستقصاء -  اؼبعرفة بطل اؼبعرفة : صبع  
 اؼبعرفة خرطنة -اؼبعرفة أدلة دارة:  اؼبعرفة تنظيم 
 صباعات - اؼبعرفة حوادث من أفضل تقاسم -  األفضل اؼبمارساتو ىي  اؼبعرفة : تقاسم 

 العمل فضاء تصميم - الوظائف متعددة فرق - اؼبشتركة اؼبمارسة
  سرد - اؼبشروعات تواريخ - القرار لونيات -  العمل بعد ما مراجعات اؼبعرفة : تعلم 

 .التعلم شبكات - القصص
  :التشغيل إدارة - القرار دعم أنظمةتطبيق اؼبعرفة 
 :الفكرية األصول إدارة استغالؿ اؼبعرفة  
 :الفكرية اؼبلكية حقوق إدارة ضباية اؼبعرفة 
 الفكر اؼبال رأس ؿباسبة - اؼبعرفة إدارة معابر ، اؼبعرفة إدارة تقوًن: تقومي اؼبعرفة 
 : كوظيفة تسًنية :اثلثا 

 ىناؾ من يرى اهنا تتمثل يف العمليات التالية :
 و الداللية قواعد،ابلشبكات ىيئة يف اؼبعرفة: سبثيلحيث جيب اوال  :اؼبعرفة تشخيص عملية .

 سيتم التطرؽ اذل ماذا نعٍت بتمثيل اؼبعرفة يف ؿباضرة قواعد اؼبعرفة و اليات سبثيلها.
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 أىدافها ودعم اؼبعرفة، إبدارة االرتباط ذات اؼبختلفة اػبطط برسم :اؼبعرفة زبطيط عملية. 
 وضمن اؼبناسب الوقت يف اؼبناسب الشخص اؼبناسبة إذل اؼبعرفة إيصاؿ :اؼبعرفة نشر عملية 

 .اؼبناسبة وابلتكلفة اؼبناسب الشكل
 إذل ليصار بتوليد اؼبعرفةاػباصة  ابلطرؽ اؼبطلوبة اؼبعرفة تعٍت خلق اؼبعرفة : عملية واكتساب 

 .ودورايت كتب شكل على أو اؼبعرفة، قواعد أو اؼبعرفة، أوعية مثل عليها واغبفاظ زبزينها
 إليو الوصوؿ يسهل يف مكاف وخزهنا مبلئمة صيغ يف :اؼبعرفة زبزين عملية. 
 ورسم خريطتها تبويبا أو فهرسة تصنيف اؼبعرفة، :اؼبعرفة تنظيم عملية. 
 األشخاص ابستخداـ  من فبكن عدد أكرب اؼبعرفة إذل وصوؿ ضماف :اؼبعرفة توزيع عملية

أساليب : فرؽ اؼبشروع أو اػبربة و حلقات اؼبعرفة و التعلم ، شبكة اؼبعلومات الداخلية  عدة
 .اؼبؤسسة يف العاملُت ، التدريب من قبل زمبلء

 اؼبباشرة(،  اؼبوجهة العمليات :مها العمليات من نوعُت خبلؿ من :اؼبعرفة تنفيذ عملية(
 .الروتينية اؼبعرفة

 بقصد وقت وأبقصر وسهولة يسر بكل اؼبعرفة والوصوؿ إذل البحث اؼبعرفة: اسرتجاع عملية 
 الصناعي الذكاء استخداـ مثل ـبتلفة طرؽ العمل عرب مشكبلت حل يف وتطبيقها استعادهتا
 .اؼبعرفية اإلحصائي،القواعد والتحليل

 عن  اآلخرين إذل هبا واؼبعرفة اؼبصرح الضمنية اؼبعرفة من كل توصيل اؼبعرفة: وتشارؾ تقاسم
 طريق االتصاالت.

 خبلؿ من اؼبعرفة دبا اف اؼبعرفة تراكمية فهي ربتاج اذل تنقيح :اؼبعرفة وإدامة ربديث عملية 
 .اعبديدة الوقائع ضوء يف اؼبعرفة ومراجعة معُت سياؽ يف اعبديدة اؼبعرفة وضع

 اؼبعرفة إدارة يف متكامبل شامبل مدخبل تتبٌت أف ينبغي عليها: والرقابة اؼبعرفة متابعة عملية. 
 

 : حسب العمليات اعبوىرية الدارة اؼبعرفة رابعا 
 من عدد نظر وجهة من اؼبعرفة إلدارة اعبوىرية العمليات خبلصة أف التصنيفات من العديد من يتضح

 :التارل الشكل يف الباحثُت مبينة
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 (escwaحسب دراسة اللجنة االقتصادية و االجتماعية : ) خامسا :

 95تتمثل يف العمليات التالية :
 : و ىي ابلبحث عن الطرؽ اليت سبكن من توليد اؼبعرفة بتفعيل وسائل االبداع تكوين اؼبعرفة 
 : تبويبها و تصنيفها و زبزينها يف وسائل تسرع اسًتجاعها و استخدامها . تنظيم اؼبعرفة 
  اؼبعرفة اف دل يتم نشرىا دبا يؤكد صبلحيتها فهي فقط معلومات مفيدة و لن  اؼبعرفة :تقاسم

 ترقى اذل معارؼ لذا جيب مشاركتها داخل و خارج اوساطها دبا يؤثق مبلئمتها .
 :و ىي اؼبرحة اليت ربقق الغاية اؼبنشاة من اكتساهبا و مدى  استخداـ اؼبعرفة و تطبيقها

 مبلئمتها الغراضها.
 :كإدارة أفراد و ليس كإدارة معلوماتسادسا :

 96: تصنيف و ترتيب عمليات ادارة اؼبعرفة كادارة افراد كمايلي مت
 : يتم من خبلؿ البحث اؼبتواصل عن اؼبعارؼ الكامنة او التكنولوجية اليت  تشخيص اؼبعرفة

اؼبؤسسة و اماكن زبلق قيمة مضافة للمؤسسة و يتم ذلك من خبلؿ ربديد اؼبعرفة اؼبتوافرة يف 
 تواجدىا .

  اكتساب اؼبعرفة : ديكن اكتساهبا من خبلؿ االعتماد على اؼبشاركات العلمية يف اؼبؤسبرات
اؼبلتقيات ، الندوات و عن طريق حلقات اعبودة ابالعتماد على التحاور و راي اػبرباء و 

 اصحاب اؼبصلحة و اؼبستشرين و بيوت اػبربة .....
 االوعية اليت تعكس التميز و اؼبيزة ؼبالكيها و تنظيماهتم و تتم عن طريق  و ىي وليد اؼبفرفة :ت

 االفكار االبداعية اليت زبلق راس ماؿ فكري جديد
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 : من خبلؿ تشكيل ذاكرة تنظيمية للحفاظ عليها من الضياع و التلف و ديكن  خزين اؼبعرفة
اؼبعلومات و البياانت ، النظم االحتفاظ هبا يف أشكاؿ متعددة : الواثئق ، قواعد اؼبعارؼ 

اػببَتة و كل ما يلـز تدوينها و توثيق معارفها حىت نتمكن من استخدامها و نشرىا و 
 اكتساهبا لنقلها و تعلمها.

 حيث اف البيئة الديناميكية و اؼبتغَتة تفرض تطوير اؼبعارؼ اؼبتاحة :  تطوير اؼبعرفة و توزيعها
لراىنة و من ىنا هتتم ادارة اؼبعرفة دبواىبها و كفاءاهتا و و تكيفها و استجابتها لبلحتياجات ا

ىذا من خبلؿ االستثمار يف راس اؼباؿ البشري و اؼبعرفة اعبيدة للعماؿ الواجب استقطاهبم و 
الذين جيب اف ديتازوا ابؼبهارة ، الكفاءة و لبلستفادة منهم يف ربقيق التميز و االستمرارية 

 العماؿ اؼبؤسسة .
 حيث اف اؼبعرفة اف دل تستخدـ او تطبق تفقد قيمتها و سبوت دبوت مالكيها . رفة:تطبيق اؼبع 

 سابعا : ابلنظر ػبصائصها:
 سبكن من التعرؼ على افضل اؼبوجودات و االصوؿ اؼبعرفية  :اكتساب اؼبعرفة و تطويرىا

 اؼبتوافرة يف اؼبؤسسة او القادمة من خارجها الستخدامها بغية ربقيق اىدافها.
 مراجعة العمليات و االنشطة على ضوء اؼبستجدات البيئية اؼبتغَتة  :اؼبعرفة و زبزينها تنظيم

 يتم ربديث ابالضافة اذل تنشيط اؼبعلومات اؼبتوافرة ؼبواجهة اؼبنافسُت.
 ربديد الكفاءات اؼبعرفية البلزمة و ترصبتها اذل عمليات تنفيذية.: نقل اؼبعرفة و استخدامها 
 ربديد  معايَت واضحة لقياس قيمة اعماؽبا و القيمة اؼبضافة يف  :هاقياس اؼبعرفة و ربسين

 آلياهتا و ربسُت جودة قراراهتا.
الباحثُت يف اعبدوؿ اؼبوضح أدانه:عليو االف سنحاوؿ تلخيص العمليات اؼبتشاهبة لكل 
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 عمليات ادارة اؼبعارؼيلخص جدوؿ : 

  العمليات
ربديد  تشخيص السنة الباحث

 االىداؼ
اعادة  مشاركة توزيع نقل معاعبة تنظيم خزف اكتشاؼ حصوؿ أسر توليد اكتساب ابتكار

 االستعماؿ
 اسرتجاع تقييم تطوير تطبيق

Davenport 4991    x          x      
Allec 4991   x x          x   x   

Probst 

& 

Rombradt 

4991 x   x     x     x  x x X  

Davis 4991    x     x  x      x X x 
Weeggeman 4991 x x            x  x x X  

Martiny 4991    x          x x  x   
Faunhofer 4991 x x   x    x    x   x    

Senge 4999              x      
Hauer 4999       x        x     

Hermans 4999       x  x x         x 
Burk 4999 x  x  x     x    x x     

Verespij 4999       x  x       X x   
Mc Dermoti 4999   x         x X       

Gartner 

Group 
4999   x    x   x      x   x 



 د.قباة وسيلة بلغنامي *مقياس  إدارة اؼبعارؼ

 

 

56 

Hansen & 

Nohria and 

Thomas 

4999       x  x      x     

Loudan & 

loudon 
0222   x   x       x x      

New Man 0222 x  x    x      x       
Mc Elroy 0222     x        x   x    

Pual 0222 x         x         x 
Trigg 0222    x     x  x    x     
Duffy 0222       x   x   x    x  x 
Alan 0222   x        x x      X  

Kapoor 0222     x    x   x x    x   
Loomis 0222   x x       x x   x x x   

Wick 0222   x   x         x  x   
Saffady 0222   x      x x   x       
Rastogi 0222 x  x x x x  x x x    x  x    

Montana 0222     x  x  x    x x  x    
Schribr& 

Hoog and  A 

kkermans 

0222 x x  x     x  x  x   x x x  

Hanley 0222 x      x x  x    x      
King 0222           x x    x    
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 اؼبصدر : ابلرجوع اذل التعاريف و احملاضرات السابقة.

 
 
 
 
 
 

Turban 0224   x      x     x  x    
Heising 0224     x    x    x   x    

Varbeck & 

Finke 
0224     x    x    x   x    

Daft 0224   x x      x    x      
عذد انمرات  انمستخذمة من 

 انباحثين
95 90 21 29 94 90 95 91 21 95 92 90 21 20 93 20 22 91 91 

 14% 14% 31% 40% 20% 40% 34% 11% 17% 26% 43% 06% 26% 09% 23% 29% 34% 09% 26%  (%)االهمية اننسبية نهعمهية
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 االت ادارة اؼبعارؼراحل و ؾبسة : مساداضرة الاحمل

 اؼبعرفة إدارة مراحل أوال: 
 اليت من اؼبراحل عدد انتقاء مت اؼبراحل تلك أىم إذل التعرؼ ولغرض ، مراحل بعدة اؼبعرفة إدارة سبر

 97:) اؼبعرفة مراحل )إدارة من مرحلة كل تتضمنها اليت األنشطة ذكر مع للموضوع أقرب وجدانىا
ضرورة توفر التنظيم على  على اؼبرحلة ىذه تركز و   :Initiation Stage :اؼببادرة مرحلة 1-

 ؾبموعة من االساسيات و اليت تتمثل يف مايلي:
 و ىي اليت سبكننا من ربليل و تفسَت اؼبعلومات االتصاالت لتكنولوجيا التحتية البنية بناء :

 و استخداـ اؼبعارؼ  و نشرىا و نقلها.
 حيث تزيد من تبادؿ اؼبعلومات بُت اؼبستخدمُت و ىذا ما يعزز  :اإلنسانية العالقات بناء

  عبلقات التعاوف والعمل ضمن فريق و زايدة تنشيط االفكار و اؼبعارؼ.
 حيث يسمح نظاـ اؼبكافآت من استخراج و زايدة مبادرة العصف الذىٍت  :اؼبكافآت نظم

 ،لدى األفراد.فبا يفعل الكفاءات الشخصية و الطاقات الكامنة اليت ربقق التميز و االنفراد 
 اؼبيزة.

  و اصوؽبا :جيب اف تتوفر اؼبؤسسة على ثقافة االىتماـ دبواردىا التنظيمية إدارة الثقافة
 تطويرىا. مع الفكرية

 االوعية اليت يتم فيها زبزين اؼبعارؼ و اغبفاظ عليها من الضياع و ىي  : البياانت قواعد بناء
 و التلف.

 عليو نستخلص مايلي من ىذه اؼبرحلة :
  : االفكار و اؼبعارؼ بشكل خاـ من داخل و خارج اؼبؤسسة.مدخالهتا 
  :اؼبقًتحة واآلراء األفكار على اغبصوؿ: نتيجة ىذه اؼبرحلةـبرجاهتا. 

 :على الًتكيز فيها يكوف   : Propagation Stageالنشر  مرحلة -2
 ىذا ابالستعانة بكل من نظاـ اؼبعلومات و اؼبعارؼ اليت تفسر لنا اؼبعلومات  :األفكار تربير

 ،حسب اغباجة
  حسب ميكانيزمات االستخداـ  ر:التربي وسياسات إجراءات وضع. 
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 لتربيرىا األفكار وربليل معاعبة اليت سبكن من :اؼبعلومات تكنولوجيا استخداـ. 
 على ضوء اؼبستجدات يتم تطويرىا و تقييمها و تنقيها . :التحكيم وأدوات اؼبعرفة مراقبة 

 عليو نستخلص مايلي من ىذه اؼبرحلة :
  : االفكار و اؼبعارؼ مدخالهتا 
 : وربكيمها تربيرىا مت اليت اؼبعرفة على اغبصوؿنتيجة ىذه اؼبرحلة. 

ضرورة  علىىنا  الًتكيز :يكوف :Internal Integrationالداخلي   التكامل مرحلة-3
  :تشارؾ اؼبعارؼ يف كل نقطة من مستوايت اؼبنظمة و التنظيم و يتحقق ذلك

 السوؽ متطلبات ؼبستوى طبًقا اؼبعريف والتمويل التكامل. 
 اسرع وقت فبكن .أماكنها و الوصوؿ اليها يف  ؼبعرفة خريطتها ورسم اؼبعرفة ىيكلة 
 لتطويرىا و سهولة تشاركها. وإسرتاتيجياهتا البحث ؿبركات استخداـ : 
 لقياس راس اؼباؿ الفكري. األداء قياس نظم يف التكنولوجيا اعتماد : 

 عليو نستخلص مايلي من ىذه اؼبرحلة :
  : معارؼ مربرةمدخالهتا  
 : واؼبتكاملة اؼبمولة اؼبعرفة على اغبصوؿنتيجة ىذه اؼبرحلة. 
ضرورة  على الًتكيز يكوف و  External Integration :اػبارجي التكامل مرحلة 4- :

 توصيل اؼبعارؼ اذل خارج قواعدىا لضماف مبلئمتها و يتحقق ذلك من خبلؿ :
 لتعميق ترشيد بصورة مبلئمة صبيع اؼبعارؼاؼبعرفة إدارة كفاءة: 
  توسيع تشارؾ اؼبعلومات  :اؼبتداخلة الشبكات 
  يزيد من تطوير اؼبعارؼ و ربديثها و البحث.اػبارجي التمويل : 
  آلية من االليات اليت تسمح من مشاركة و تعظيم كفاءة استخداـ راس اؼباؿ ف:التعاو  إدارة

 الفكري.
 توسيع نطاؽ اؼبشاركة و اإللكرتوين الربيد الفيديوية، واؼبؤسبرات بعد عن اؼبؤسبرات :

 الصبلحية للمعارؼ.
 عليو نستخلص مايلي من ىذه اؼبرحلة :

  : معارؼ فبولة و متكاملةمدخالهتا  
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 : ابؼبعرفة اؼبشاركة نظم نتيجة ىذه اؼبرحلة. 
 

 اؼبعرفة إدارة االتؾباثنيا: 
 :اجملاالت ىذه ابرز ومن داريةاجملاالت اإل ويف شيء بكل اؼبعرفة تستخدـ
 اؼبعلومات ابغبصوؿ على القرارات متخذي تساعد حيث اجملاالت صبيع يف القرارات ازباذ 

 .وانعكاساتو اؼبوضوع وأبعاده جوانب صبيع فهم من القرارات متخذ من سبكن كما اؼبطلوبة،
 اػبطط االسًتاتيجية وتطوير زبطيط وضع يف اؼبعرفة تفيد حيث :االسرتاتيجي التخطيط. 
 العمل وإجراءات العمليات تصميم إعادة أي :ىندستها وإعادة العمليات زبطيط. 
 اؼبعلومة اؼبستخدمة تقنيات خبلؿ من اؼبعلومات نقل يف تساىم حيث االتصاالت. 
  .اؼبنظمات اؼبعتمدة يف عملها على اؼبستندات 

تنفيذ و استخداـ ادارة اؼبعرفة فاف من االمهية ادراؾ انو يغطي كافة اجزاء اؼبنظمة و كما اف   
و ذلك ألف تنفيذىا و استخدامها يعمل على إضافة قيمة للمنظمة  ؿبدود،ليس جزء معُت 

 ضمن اجملاالت التالية :يتحدد اكثر 
 ؾباؿ نشطات اؼبعرفة 
 ؾباؿ موجودات اؼبعرفة 
 ؾباؿ القدرات و اؼبيوؿ 
  ؾباؿ اؼبنظمة 

و تتمثل اىم كما أف ىناؾ بعض اجملاالت اليت ديكن أف تستفيد من تطبيق ادارة اؼبعرفة مثل :
 االت يف اجمل

 مايلي :
 ؾباالت البحث و التطوير و البحث الدائم و اؼبستمر 
  ذات  يف اؼبنظماتؾباالت االنتاج اليت تقدمها اؼبنظمة:) سلعة ، خدمة ، فكرة ( ، خاصة

 )الشراء، االنتاج، البيع، اعبودة، اؼبوارد البشرية ...اخل(.الصناعي الكبًن االنتاج 
 اػبدمة أو للمنتج قيمة ربديديف التنافسية خاصة  ؾباالت التسويق لتدعيم القدرة 
 ؾباالت التمويل و التوازانت التمويلية 
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 ؾباؿ الكوادر البشرية 
 وخاصة اؼبشاريع االستثمارية الكبَتة. تسيًن اؼبشاريع 
  .تسيًن األزمات 
 و اؼبنظمات متعددة اعبنسيات. 
اف على اختبلؼ مداخل اؼبؤسسة فإهنا تقـو بتوظيف  leontiondes يشَت ليونتدس     

اؼبؤسسة يف كل مستوايت التنظيم فيها و جيب اف يكوف ذلك معتمد يف كل نقطة من نقاطها 
حىت تستطيع اف تكوف ىناؾ قيمة اضافية الدارة اؼبعرفة يف اؼبؤسسة الف استخدامها فقط يف 

 98 مستوى او جزء دوف االخر ال حيقق ىامش العماؽبا.
 يستلـز تناسق كل اؼبوجودات و العمليات داخل التنظيم و ىذا ما أكدتو أحباث ويج  لذلك

wiig  ؾباالت أساسية تؤثر يف بعضها البعض كنظاـ  04على أف ادارة اؼبعارؼ تتفاعل يف أربع
 متكامل و ىي :

 : اؼبهارات، اػبربة ، التجربة ، الرباعة، الكفاءة، تتضمن كل من  ؾباؿ موجودات اؼبعرفة
 القدرات.

 : ربتوي ىي االخرى كل من عمليات ادارة اؼبعارؼ و اليت اخًتىا يف  ؾباؿ نشاطات اؼبعرفة
 التوليد، البناء، النقل ، اؼبراقبة، االستخداـ و التقييم.: 

 ابلرغم من االشارة اليها يف ؾباؿ موجودات اؼبعرفة كمورد ىاـ  ؾباالت القدرات و اؼبيوؿ :
ا دبجاؿ ؿبايد المهيتها يف اؼبؤسسة، حيث اهنا تتحد يف عنصرين اساسُت ، إال أنو اختصه

من أجل ارساء و بناء اؼبعرفة حيث اف  تعظيم كفاءة استخداـ  اؼبؤسسةقدرات يف اوؽبما 
العنصر الثاين مرتبط ابمهية اؼبرحلة االوذل من مراحل ادارة اؼبعارؼ و لذلك توجب اف تكوف 
لدى اؼبؤسسة القدرة على اغبصوؿ على اؼبعارؼ و استخدامها الستقطاب العنصر الثاين و 

و ميوؽبم و ابلضبط ىنا نشَت قدرات االفراد أساسا يف ىو النواة االوذل ؽبا و الذي يتمثل  
 اذل الطاقات الكامنة ، التكنولوجية ، الباطنية اؼبوجودة يف رؤوس ماليكها.

  يتجلى يف أىداؼ اؼبؤسسة و سياقاهتا اسًتاتيجيتها اذل جانب فبارستها و ؾباؿ اؼبؤسسة :
 ثقافتها.

 99 ؾباالت مساعدة و ىي : 03اذل جانب ىذه اجملاالت ثبلث  wiigكما اضاؼ 
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  ىذا يتعلق دبدى استمرارية اؼبؤسسة يف البحث عن اؼبعارؼ ابلتحديد يف ؾباؿ االعماؿ: و
 الوقت

و اؼبكاف و اؽبدؼ الذي تسمو اليو عليو تطلب ذلك اف توظيف ادارة اؼبعارؼ او اؼبعارؼ 
إىل أي مدى :ؼباذا؟ ، أين ؟ و اسئلة و ىي  03بشكل خاص مرىوف ابالجابة على ثبلثة 

 جيب على اؼبؤسسة االستمرار يف اؼبعرفة ؟
  : زبطيط، تنظيم يهتم ابلعمليات االدارية اؼبرتبطة ابدارة اؼبعرفة و ىي ابلتحديدؾباؿ اإلدارة :

 ،توجيو 
 . )توظيفها(االنشطة ذات العبلقة ابؼبعرفة اؼبراد استخدامها و مراقبة 

 ات ألداء عمل مبٍت على أساس اؼبعرفة.: يهتم بتطبيق اػبرب ؾباؿ العمليات الفعلية 
 
يف أف اؼبعرفة تفيد أكثر يف قطاع األعماؿ السيما يف عمليات زبطيط و الثبييت  يضيف 

تصميم اػبدمات اليت تعزز اعماؽبا من خبلؿ البحث عن اؼبعارؼ اؼبتجددة ابلتزامن مع انشطتها و 
استخداـ موارده اؼبعرفية و تدريبو ابلشكل إدارهتا ابلشكل الذي يضمن مبلئمة العنصر البشري من 

  .100الذي يوفر ربقيق أىداؼ إدارة اؼبعارؼ
بعض اجملاالت األخرى ، لتوظيف إدارة اؼبعارؼ بشكل متقن  morrisكما وضح موريس 

 و ىي :
  تصميم قواعد البياانت: 
 :تنظيم اؼبعلومات 
 اسرتجاع اؼبعلومات: 
 نظم ادارة اؼبعلومات و اؼبعارؼ: 
 دببادئ ادارة اؼبعارؼ التحلي: 
 :االدارة االبداعية 
 :قضااي اغبقوؽ اؼبعلوماتية 
 :تصميم مواقع النشر االلكرتونية 
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و يف نفس السياؽ كل كريسا و اانيب أكد على االستخداـ االمثل يف ؾباؿ األعماؿ يف ؾباالت  
 مايلي : يف فة ؾبسدةادارة اؼبعر 
 ؾباؿ الصناعة:  
  ؾباؿ اؼبنتجات: 
 معرفة الزبوف: دارةؾباؿ ا 
 :ؾباؿ اجملهزوف 

 و ديكن اختصارىا يف الشكل اؼبوارل
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 اؼبعرفة : إدارةمناذج  احملاضرة السابعة :
 يف اؼبعرفة وأنشطة إدارة جهود وتوجيو فهم ؿباولة يف اؼبعرفة إلدارة عديدة مناذج قدمت لقد 

 االستفادة ديكن اليت النماذج شرح بعض سنحاوؿ السياسية، وافًتاضاهتا اسًتاتيجياهتا لبناء اؼبنظمات
 :أعماؽبا يف اؼبعرفة إذل بدأت تستند اليت الشركات يف اؼبعرفة إدارة تطوير يف منها

 Canadian imperial bank ofالتجاري : )  الكندي البنك منوذجأوال : (1
commerce):  

 من الزبوف، خدمة عبعلها يف ،اؼبعرفة قيم ونشر اؼبعرفية الثقافة عنصر على النموذج ىذا ركزي حيث
 بذلك اؼبديروف التقليدية، فيصبح القيادة ىـر يف والتأثَت القيم وتنوع استخدامها إشاعة خبلؿ

 سبكن اؼبنظمة اليت أساسية عناصر أربعة من النموذج ىذا وينطلق مدربُت، الفرؽ ورؤساء اؼبستشارين
 :وىي اؼبعرفة إدارة من

  .أنفسهم األفراد على اؼبستمر التعلم مسؤولية وضعت حيث :الفردي التعلم .1
 .الذايت التعلم مسؤولية اؼبعرفة إبدارة اؼبكلفة اجملموعة ربميل :الفريق تعلم .2
 .شبكة التعلم خبلؿ من التنظيم يف اؼبتولدة اؼبعرفة نشر طريق عن:اؼبنظمة تعلم .3
 فلجأ اؼبصريف ابلعمل اؼبتعلقة وخاصة اؼبعرفة، إذل حباجة الزبوف أف اؼبصرؼ أدرؾ :الزبوف تعلم .4

 .عامة دورات من زبوف  3400من أكثر إدخاؿ إذل
  (HP):االستشارية يف  اجملموعة منوذج (2

 وىي : خطوات أربع من ويتكوف
 الفرؽ اعتياد بشكل حيقق مستلزماهتا : بتحديد أوؿ( (mobilisationوالتعبئة  اغبشد .1

 .اؼبعرفة إدارة وأىداؼ العمل مع أوامر وآتلفها الرائدة
 ككل، اؼبنظمة مث ومن الرائدة والفرؽ القيادة نشاط تفعيل الرؤية، بياف يطور  (vision):الرؤية .2

 .الًتكيز واذباه ؾباؿ حيدد كما األنشطة، ويوضح
 وإظهار ابػبربات للمشاركة العمليات تصميم اػبطوة ىذه من والغرض(design): التصميم .3

 .استعماؽبا إعادة ألجل اؼبعرفة
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 وتقييم سلوكها اعبديدة اؼبعرفة عمليات إبعداد التصميم فريق : يقـو (transition)النقل    .4
 فبا أكثر اػبربة وبيوت يصلح للمنظمات االستشارية النموذج وىذا ، الدائم ابلتغيَت القياـ من

 .الصناعية للمنظمات يصلح
  organizationSystems  Americanاألمريكية:) اؼبنظمات منوذج (3

management (AMS 
se spécialise dans l'aide aux grandes organisations avec leur 
utilisation des TIC 

 عمليات: ثبلثة ويتضمن 1992 عاـ استخدـ
 رظبية: عمل ؾبموعيت اؼبنظمة شكلت حيث : اؼبعرفة اكتشاؼ .1
 مركزالتقنيات اؼبتقدمة يف األوىل AMS CAT   dvanced Aenter CAMS 

Technologies 
 وخارج داخل من للتطبيق منهجية أفضل يستخدـ والذي ،التطبيقات أفضل برانمج ىي والثانية 

 .اؼبنظمة
 مثل : اؼبعرفة إلدارة انجحة مساعدة تقنيات ىنا يتم استخداـ :وتنظيمها اؼبعرفة أسر .2
 ةاؼبعرف كسربيسالتقنيات اب ىذه وظبيت ابلفيديو، التحادث االلكًتوين، والربيد الصويت، الربيد
من  اؼبنظمة طورت ثحي:(AMS know) تعرؼ ايضا ابسم معرفة :ابؼبعرفة اؼبشاركة .3

 التحتية  البنية
 نوعُت بناء النموذج ىذا يتضمن كما اؼبكتبات، ؼبراجعة متخصصُت تضم معلوماتية خدمة وىي
 :الرظبية الشبكات من
 اؼبعرفة بربانمج اؼبعرفة يطلق عليهم إدارةيضم كل االشخاص اؼبهتمُت  :االىتماـ صباعات 

 .برانمج اؼبعرفة داخل من ابلضرورة اف يكونوا  للمستخدمُت وليس
 توليد النموذج على ركز وقد للربانمج التنفيذ عبء عليهم يقع والذي :اؼبمارسة صباعات 

 ثقافتة اؼبنظمة ،معرفتهم الضمنية و إغناء  لرفع للمستخدمُت، اؼبعرفة إدارة خبلؿ من القيمة
 .إغناء ثقافتها خبلؿ من واؼبنظمة العالية، اؼبنظمة خربة خبلؿ من والزابئن

 :(D .Skyrme)سكايـر   ديفيد منوذج (4
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  إسرتاتيجية، رافعات وسبع ؿبركتٌن قوتٌن أساس على يقـو
مبدأ ربت  اؼبنظمة يف توجد اليت للمعرفة األفضل االستخداـ: تتمثل يف القوة احملركة األوىل -

 (،نعرفو كبن ما نعرؼ أف: )
وخدمات  منتجات إذل وربويلها اعبديدة اؼبعرفة وإنشاء االبتكار : ىي الثانية احملركة والقوة -

 .جديدة وعمليات
 :ىي السبعة النجاح عوامل أما

 رضا واستخدامها إلثراء الزبوف عبلقات خبلؿ من العميقة اؼبعرفة تطوير :الزبوف معرفة .1
 .الزبوف

 .واػبدمات اؼبنتجات يف اؼبعرفة .2
 .اؼبعرفة وتقاسم التعلم حيث من االبتكارية الثقافات تنمية :األفراد يف اؼبعرفة .3
 .إىل اػبربة الوصوؿ إمكانية و األعماؿ يف عمليات اؼبعرفة .4
 .اؼبستقبلي االستخداـ اجل من اؼبسجلة اغبالية اػبربة ىي :التنظيمية الذاكرة .5
 الزابئن، إذل اؼبوردين، اؼبنظمة وخارج داخل اؼبعرفة تدفقات لتحسُت  العالقات يف اؼبعرفة .6

 .والعاملُت
  واستغبللو وتطويره الفكري اؼباؿ رأس قياس أي :اؼبعرفية األصوؿقياس  .7
 منوذج حجازي )االردف ( (5

من  اؼبستقلة والتابعةابالعتماد على ثبلثة متغَتات :الوسطية ،  توظيف ادارة اؼبعرفةجاء لقياس 
 النموذج عمليات ادارة اؼبعرفةكما يدرس ىذا للمعرفة .و   األردنية اؼبنظمات إدراؾ أثرخبلؿ دراسة 

و  توظيف اؼبنظمات للمعارؼو اثره على  التعلم اؼبنظميفيها،  والتشارؾاؼبعرفة  توليدمن حيث 
 مايلي : خلص من خبلؿ دراستو بوضع متغَتات و حاوؿ تطبيقها يف البيئة االردنية و استنتج

 اؼبوجودات، كل أف تبُت ،ؼبعرفةاعملية توليد على اؼبعرفة إدارة أبعاد إدراؾ أثر اختبار عند .1
 .اؼبعرفة توليد عملية على مباشر بشكل تؤثر والثقافة األىداؼ

، من كل وأف .2 اؼبعرفة   عملية توليد يف مباشر غَت بشكل تؤثر والقيادة الفوائد الدور، مفهـو
 .والثقافة األىداؼ اؼبوجودات، مغزى ذات بعبلقة ترتبط كوهنا
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 أف كل اؼبوجودات، تبُت التشارؾ عملية على اؼبعرفة إدارة أبعاد إدراؾ أثر اختبار وعند .3
 مع عبلقة ؽبا كوهنا يف اؼبعرفة التشارؾ عملية يف مباشر بشكل تؤثر والثقافة األىداؼ

 .والثقافة األىداؼ اؼبوجودات،
 اؼبوجودات، أف وجد ،التعلم عملية على اؼبعرفة أبعاد إدراؾ أثر اختبار عند .4

،وأف  اؼبنظمي، التعلم عملية على مباشر بشكل تؤثر الثقافةو  القيادة الفوائد،  واألىداؼ الدور اؼبفهـو
ؽبا عبلقة مع اؼبوجودات ، الفوائد ، القيادة و  اؼبنظمي كوهنا التعلم عملية يف مباشر غَت بشكل تؤثر

 الثقافة.

 
 101ماركوردت :منوذج  (6

اقًتح ماركوردت مدخل إلدارة اؼبعرفة من خبلؿ نقل اؼبعرفة اذل اؼبستخدـ من خبلؿ العمليات 
 التالية الدارة اؼبعرفة :

  اكتساب 
 توليد 
 خزف 
 .استخراج اؼبعلومات و ربليلها 
 .النقل و النشر 
 التطبيق و اؼبصادقة 
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تشابكية لينتج منوذج حيث تتفاعل ىذه العمليات مع بعضها البعض بشكل شبكة 
 ماركوردت و فق الشكل اؼبوضح أدانه:

 

 
 الست العمليات ىذه منو حاؿ وكفاية بفاعلية تتعلم اؼبؤسسات أف يتضح الشكل ومن

 من توزع أف جيب فاؼبعلومات البعض، بعضها عن مستقلة غَت العمليات ىذه فإف وابلتارل وتفاعلها
 لعمليات مستمر وبشكل اؼبعرفة إدارة زبضع أف جيب إذ ـبتلفة، زمنية فًتات ؽبا متعددة قنوات خبلؿ

 مرحلة كل ؿ خبل اؼبعرفة تقود اليت اؼبتعلمة اؼبؤسسة بناء قلب يف اؼبعرفة إدارة وتقع وتنقيح مراجعة
 .الست اؼبراحل ىذه من

 102:  ويج : قدـ منوذجٌن WIIG موذجف (7
 :مراحل اساسيةطبس يتكوف من  منوذج دورة تطور اؼبعرفة اؼبؤسساتية -

 اؼبعرفة اعداد و تطوير .1
 ابلسيطرة عليها و زبزينها من اجل استخدامها يف عمليات اؼبعاعبة اكتساب اؼبعرفة .2
 بتحويلها اذل اشكاؿ مفيدة للمنظمة  غربلة و هتذيب اؼبعرفةمرحلة  .3
 :لتصلك اذل كل نقاط العمل توزيع و نشر اؼبعرفةمرحلة  .4
 راحل السابقة  لتحقيق ميزة تنافسية: ؿبصلة اؼب الرفع اؼبعريفمرحلة  .5

 :مراحل 05: و ىو االخر يتكوف من  منوذج دورة تطور اؼبعرفة الشخصي -
 اؼبعرفة الكامنة الغًن اؼبدركة و ىي الغًن واضحة و اؼبفهومةمرحلة  .1
 مرحلة اؼبعرفة اؼبثالية :تكوف بصورة واضحة .2
 و اسًتاتيجيات حل اؼبشكبلت  األساسيةالنظم وضع : تتعلق ب اؼبعرفة النظاميةمرحلة  .3
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زبتص اكثر  بصناعة القرارات و االعماؿ اليومية: تتعلق اؼبعرفة الوافيةمرحلة  .4
 بعمليات التدريب

فيو  مرحلة اؼبعرفة العاملة الروتينية :ىي معارؼ واضحة بصورة كافية حيث ديكن اف يتم .5
 اسبتة اؼبعارؼ. ذبهيز اؼبكاتب اليا و يسمى ايضا 

 حيقق اربع اىداؼ رئيسية و ىي : WILGمنوذج  ابختصار
 

االحتفاظ  .2 بناء اؼبعرفة .1
 ابؼبعرفة

استخداـ  .4 ذبميع اؼبعرفة .3
 اؼبعرفة

 
يف ىذا النموذج يتم تصوير نشاطات الفرد و وظائفو على أهنا خطوات متسلسلة دبعٌت اهنا 

النشاطات ابلتوازي عليو عملية بناء اؼبعرفة و استخدامها ابعتبار انو ديننا تنفيذ بعض الوظائف و 
ديكن دمج و توحيد الوظائف االساسية و النشاطات التفصيلية يف ـبتلف ؾباالت بناء و استخداـ 

 :اؼبعرفة لدى اؼبنظمات و االفراد كما ىو مبُت ادانه
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 :DUFFYمنوذج  (8
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 منوذج ليوانرد ابرتوف : (9

 
 

 سلسلة القيم:منوذج  (10
وابلتارل  نشاطات رئيسية ونشاطات داعمة.نوعُت من االنشطة:ديكن سبييز  Porterحسب منوذج 

يف ىذا السياؽ تساعد عملية  فإف إقباز أي نشاط يؤثر على أداء ونتائج إقباز األنشطة األخرى.
اؼبعرفة اؼبشرتكة أو عند إعادة استخداـ اؼبعرفة وعندما إدارة اؼبعرفة يف إنتاج قيمة عندما تستخدـ 

ا دب بٌن األفراد، اعبماعات واؼبنظماتمن خبلؿ تبادالت ديناميكية معقدة  ار معرفةيتم ابتك
 .الزبوف  ؼبعرفةيعكس اؼبطالبة ابلتقرب 

 معرفة+كامنة كمعرفة العاملُت فراداأل عقوؿ يف زبزينها يتم اؼبعرفة إنتاج أف النموذج ىذا ويؤكد
 ىذا والظاىر ويعتمد الكامنة اؼبعرفة من فبيز مزيج لديو فرد كل أف أيبعد  غًن ؿبولة فردية ظاىرة
 اليت واجملاالت اؼبتوفرة اؼبعرفة ربديد مث اكتساهبا راداؼب اؼبعرفة ربديد وىي حلامر  ثالثة على النمو
 .وتطويرىا اؼبتوفرة اؼبعرفة اكتساب واثلثا ،فيها توجد
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 Jennex Et Olfmanمنوذج  (11
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 و نوانكا:اتكيشي منوذج  (12
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 dBaumar-Nonaka: منوذج (13
يبُت ىذا النموذج كيفية انتقاؿ التعارؼ من األفراد إذل اعبماعة فالتعلم الفردي خيتلف عن التعلم 
اعبماعي من حيث طرقو و منهجيتو ، كما أف اؼبعارؼ الفردية خيتلف التعامل معها عن اؼبعارؼ 

 الذي ساىم يف وضعوىذا النموذج الذي يدمج البعدين الفردي و اعبماعي و  اعبماعية، فجاء
Baumard    و ديكن توضيحها من الشكل اؼبوارل. 

 
 

يؤدي إذل بروز شباين كيفيات لنقل اؼبعارؼ : مزج طبيعة اؼبعارؼ ابلبعدين الفردي و اعبماعي  
: اؼبعارؼ الظاىرةعند انتقاؿ -  

 يف اؼبعارؼ. توسع حيدثالفرد إىل اعبماعة من  .1
 من طرؼ الفرد. امتالؾ اؼبعرفةحيدث  اعبماعة إىل الفردمن  - .2

 :اؼبعارؼ الباطنةعند انتقاؿ -
 لدى اعبميع.عامة  من الفرد إذل اعبماعة تصبح اؼبعارؼ .1
 .اؼبعارؼ خاصة أي على مستوى الفرداعبماعة إذل الفرد تصبح  .2

واعيا األخًن ، يصبح ىذا  ظاىرة لدى نفس الفردلتصبح  الفردية اؼبعارؼ الباطنة عند انتقاؿ-
 .هبا
 قد استوعب معارؼ.إذل نفس الفرد ، فيكوف اؼبعارؼ الظاىرة الفردية عند ربوؿ -
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 -يدؿ ربوؿ اؼبعارؼ اعبماعية الباطنة إذل الظاىرة ، تكوف اؼبعارؼ يف حالة سبفصل أو ارتباط.
 إدخاؿ معارؼ ىي حالة الباطنة ،إذل  اؼبعارؼ اعبماعية الظاىرةيدؿ ربوؿ -
 

 103منوذج و ظباه : الرصيد ، التدفق و اؼبيزة و من فبيزاتو :قدـ منوذج قبم عبود قبم : (14
 شامل ؼبصادر اؼبعرفة و انواعها و عملياهتا و ؾباالتو -
 منطقي حيث يرتكز على التعلم و االبتكار ابعتبارمها القوة احملركة و اجملددة للمعرفة -
 ربفيزي يتصاعد يف الرصيد اؼبعريف  -

 امهها : اؼبراحل من ؾبموعة على أنو يشمل يتضحأدانه  الشكل مبلحظة خبلؿ ومن
 مصادرىا : أي االىتماـ ابلرصيد اؼبعريف من خبلؿ  مرحلة االىتماـ ابؼبعرفة .1
: تعٍت القدرة على التمييز ابمناط معرفة اؼبؤسسة :الصرحية ،الضمنية ، الكامنة و  وعي اؼبعرفة .2

 من اجل اكتساب ميزة تنافسية اجملهولة ىنا يف ىذه اؼبرحلة يكوف االىتماـ ابلتقييم االورل
: يتم فيو ربويل وعي اؼبعرفة اذل خطوات عملية من خبلؿ البحث و ذبديد اصوؿ اؼبعرفة .3

 التطوير الذي يوجو عادة كبو تطوير اؼبنتجات و اػبدمات
: بتطوير عبلقتها ابلزابئن كمصدر متجدد للمعرفة اعبديدة للتحوؿ من ربقيق ميزة تنافسية .4

 مرحلة االبتكار مرحلة التعلم اذل
:تبدا دبرحلة النضوج حبيث ربقق استدامة ذبديد اؼبعرفة و  تعظيم رافعة و استدامة اؼبعرفة .5

 االبتكار  
 و تقضي على الروتُت الذي حيد من قدرات االفراد
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. 

15) eVincent Béatric:  ثبلث ؾبموعات من الطرؽ و اؼبناىج لتسيَت اؼبعارؼ 
(Démarches de capitalisation) 1/ مناىج الرأظبلة 

 تسمح إبعادة تفعيل أو تنشيط اؼبعرفة اليت تنتج أو تشكل أثناء أعماؿ اؼبشروعات 
 و أخَتا ترتيب و تصنيف اؼبعارؼ . 

ما يؤخذ على ىذه النماذج ىو عجزىا على اغبفاظ على اؼبعارؼ بكيفية جيدة أما جانبها اإلجيايب 
 يتمثل يف قدرهتا على اغبث على اإلبداع .
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16) MKSM:  وديكن أف نذكر من بُت أىم ىذه النماذج منوذج: 
(Méthode Knowldge Séstem Management)    :MKSM :* 

يف مفوضية الطاقة الذرية  1993و فريقو سنة  Jean Louis Ermineمت وضعو من طرؼ 
نظاـ ، بوضع  نظاـ فرعي جديد يف اؼبؤسسة يتفاعل مع بقية أنظمة الفرعية للمؤسسة ىو 

ؼبعاعبة اؼبعلومات و إنتاجها و ازباذ القرارات من خبلؿ ما يسمى ، )عملية ، معلومة  اؼبعلومات
، قرار( ػبلق معارؼ جديدة داخل اؼبنظمة و ابلتارل تظهر اختصاصات جديدة ، و يرتكز ىذا 

ك النموذج على أصحاب اؼبعرفة مثل :اػبرباء و األخصائيُت أو عبارة عنواثئق مرجعية .و يتم ذل
 من خبلؿ :

 ربديد اؼبعارؼ اؼبهمة و األساسية .
 *ربديد شبكة اؼبعرفة اليت تتعلق دبجموعة اؼبعارؼ.

 *إقناع و صبع األشخاص الذين ستجرى معهم اؼبقابلة.
 *تنظيم عباف القراءة .

 *مقارنة اؼبعارؼ اليت مت صبعها .
اء و وجهات النظر بُت أعضاء ىيئة *اؼبصادقة على ىذه اؼبعارؼ و اليت تكوف عبارة عن توافق يف اآلر 

 اؼبعرفة.
17) démarches de mémorisation continue)  ):  مناىج /

  التذكًن اؼبستمر :
وتسمى أيضا دبناىج التغذية العكسية )الراجعة( ،تعتمد على "ىيكلة قواعد اؼبعلومات" اؼبكونة عن 

تتكوف من : بطاقات اإلنتاج ، بطاقات مثبل : وضع قاعدة بياانت لشركة ما  طريق اػبربات السابقة
 للزابئن ،ذوف االىتماـ دبعاعبة اؼبعلومات اؼبوجودة داخل ىذه البطاقات .

،ويتم ذلك من خبلؿ : البحث عن اغباجات ، البحث عن  ذاكرة للمؤسسةىذه اؼبناىج هتتم خبلق 
علومات( أو االستخداـ ، مصادر اؼبعلومات ، البناء )بناء قاعدة ؽبذه اؼبعلومات( ، النشر )نشر اؼب

 الصيانة أوالتطوير .
 

 ومن بُت أىم ىذه اؼبناىج نذكر منوذج:  
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18) Retoure d'expériance) ((6:)REX : من  1987اعتمد سنة
أجل اغبفاظ على اؼبعارؼ يرى اف صبع عناصر اؼبعرفة ليست عبارة عن عملية معاعبة فقط و 

رسم بياين ... ( مث كتابتها أبسلوب واحد أيضا صبيع األنواع األخرى )صور، فيديو،  لكن
ومضبوط من أجل تسهيل عملية ىيكلتها ، مث فهرستها و وضعها يف  ـبطط أو رسم بياين 
عبلئقي كما اكد على اف مرحلة اعبمع تتحقق من خبلؿ القياـ دبقاببلت مع اؼبختصُت و 

استعماؽبا من طرؼ  اػبرباء داخل اؼبؤسسة.مث  أتيت مرحلة زبزين ىذه اؼبعلومات من أجل
أعضاء اؼبنظمة .إف ىذه الطريقة تساىم يف إضافة معارؼ جديدة بفضل اؼبتابعة اليومية اليت 

 تكوف بطريقة مستقلة ولكن مراقبة .
 ما يعاب على ىذه الطريقة أهنا تفتقد لئلنسجاـ بسبب غياب التماسك والًتابط اؼبنطقي والتنسيق. 

19) (Démarches cartographiques) :  ج/ اؼبناىج اػبرائطية 
 تسمى ابؼبناىج اػبرائطية ألهنا تعتمد على سبثيل بياين ووصفي ؼبعارؼ اؼبنظمة يف "خرائط اؼبعرفة"  

 .(cartographie de la connaissances)  ـبزوف معارؼلتشكل  
20) (Arbre de connaissances)  : منوذج شجرة اؼبعارؼ* 

يف سنة   Michel Authier  و Pierre Lévyما يسمى " بشجرة اؼبعارؼ"  يف مكتب   
توفًن صورة خرائطية للمعارؼ االستشارة  مبدأ ىذا النموذج ىو  Trivium.  إقًتح 1992

الشخصي للمؤسسة لنقل اؼبعارؼ حبيث يصبح كل عضو يف   رأس اؼباؿ البشري"كمالك لػ" 
 يف الوقت نفسو . عارض وطالب للمعرفةاؼبنظمة 
و فيما يلي يتم شرح مكوانت منوذج موئل لتسيَت اؼبعرفة  ؼبعرفةمنوذج موئل لتسيًن ا (21

: 
 اليت ربدد االذباه و القيم و التفضيبلت يف إدارة اؼبعرفة.  ثقافة تسيًن اؼبعرفة :-1
:اؼبتتمثلة عادة يف ربسُت قدرات الشركة يف  استغبلؿ مواردىا وربسُت أىداؼ تسيًن اؼبعرفة -2

 خدمات و عمليات الشركة. قدرات كفاءاهتا يف  منتجات و
يتحقق بتحسُت العبلقة مع اؼبوردين ، اؼبوزعُت ، الزابئن و كذلك مع  معايًن تسيًن اؼبعرفة :-3

 تكنولوجيا و القدرات اؼبتحققة ابؼبقارنة مع اؼبنافسُت.
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 1999عرض ىذا النموذج سنة  nGohnsto-)Blumentritt منوذج (22
بدراسة الباحثُت الفكرية حوؿ إسًتاتيجية إدارة اؼبعرفة و اىتمامهم   ابؼبعلومات و اؼبعارؼ و 
دراسة التفاعل بٌن اؼبعرفة و اؼبعلومات و آليات ربسٌن عمليات التحوؿ من اؼبعلومات 

 اعبوىرية. إىل اؼبعرفة و من اؼبعرفة إىل اؼبعلومات ، و احملافظة على اؼبعرفة
يركز ىذا النموذج على تصنيف اؼبعرفة إذل معرفة مرمزة ، و معرفة عامة و ىي اؼبعرفة القياسية ، و 

 اؼبعرفة االجتماعية  و اؼبعرفة اجملسدة و ىي اػبربة و اؼبهارة
ىذا النموذج يعكس شباين خطوات الزمة لتحويل    Sutton-Pfeffer منوذج (23

 إذل التطبيق اؼبعرفة اؼبتولدة لدى اؼبنظمة
 معرفة سبب إتباعها و فهمها قبل أف تتعلم كيفية استخداـ األساليب و التطبيقات و السلوكيات.-1
 اؼبعرفة تدرؾ يف العمل و تًتاكم -2
 مقارنة التنفيذ  دبا ىو ـبطط فالتطبيق أىم من اػبطط النظرية  -3
 تقبل اػبطأ و الفشل بدوف تعنيف لصاحب الفكرة الفاشلة،-4 
 إبعاد اػبوؼ دبا حيفز األفراد للمبادرة لطرح األفكار اعبديدة بدوف تردد خشية الفشل.-5 

 اعتماد روح التعاوف و اؼبشاركة بدال من اؼبنافسة بُت األفراد ، -6
 ربويل اؼبعرفة إذل واقع ملموس  -7
 ذل واقع ملموس.وضع القادة  نظما لتطبيق إدارة اؼبعرفة لتحويلها إذل عمل تطبيقي و ترصبتها إ-8

 1999عرض ىذا النموذج سنة :Couillard-Bourdereau منوذج (24
 يتكوف من شباين خطوات لتنفيذ إدارة اؼبعرفة :

 هتيئة الفريق انشاءبيئة داخلية للمشاركة ابؼبعرفة و التعلم التنظيمي.-1
 ربديد ؾباالت اؼبعرفة  -2
 ربديد عمليات األعماؿ -3
 ؼبعرفة واؼبشاركة فيها.ربديد التطبيقات ؼبعاعبة ا-4
 تصميم ربويل ىيكل البياانت إذل ىيكل اؼبعرفة.-5
 تصميم اؼبعمارية الفنية، ويشمل ربديد اؼببادئ واؼبعايَت للتقييم اؼبعرفة.-6
 وضع مشروعات الدعم  لتسهيل التعلم.-7



 د.قباة وسيلة بلغنامي *مقياس  إدارة اؼبعارؼ

 

 80 

 تعديل السياسات و اؽبياكل التنظيمية و القواعد و اآلراء. -8
 و يتكوف من أربعة خطوات : 1996سنة  عرض: Eisenbrookمنوذج (25

 توضيح ىدؼ ابتكار اؼبعرفة-1
تطوير اؼبعرفة الظاىرة ابعتماد ىياكل عمل تسهم يف تطوير اسًتاتيجيات اؼبعرفة مثل التعلم -2 

 التنظيمي.
بناء ىياكل التعلم التنظيمي لتنفيذ االسًتاتيجيات لسد فجوات األداء بُت رؤية معرفة اؼبنظمة و -3

 أدائها اغبارل.بُت 
تكوين نظاـ التغذية العكسية لقياس النجاح يف اعبهود ، و أتمُت البياانت لتعديل االسًتاتيجيات -4

 بشكل مستمر.
حيث يتكوف من أربعة خطوات  1998عرض سنة : Martiny منوذج (26

 استخدمتو اجملموعة االستشارية: 
 اغبشد و التعبئة ،-1 

 ت الًتكيز.الرؤية اليت ربدد ؾباؿ و اذباىا-2
 التصميم، -3
  . النقل-4

كمدخبل نظميا مشوليا   2002ىذا النموذج سنة  اقًتح  :arquardtMمنوذج  (27
 .إلدارة اؼبعرفة 

 االكتساب.-1
 التوليد.-2
 اػبزف.-3
 استخراج اؼبعلومات و ربليلها.-4
 النقل و النشر.-5
 التطبيق و اؼبصادقة.-6
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إلدارة اؼبعرفة ،انطبلقا  2002عرض ىذا النموذج سنة : Gupta-Jasonمنوذج (28
، تتضمن ربقيق ىدؼ التمييز.و يفًتض ىذا  اؼبعرفة عملية إسرتاتيجيةمن رؤيتهما إف إدارة 

 النموذج وجود طبسة مكوانت أساسية 
 : و يعٍت اغبصوؿ على اؼبعرفة من داخل اؼبنظمة أو اكتساهبا من اػبارج ، اغبصاد -1
: و يعٍت ىذا وجوب ربديد أي اؼبعلومات و أي اؼبعرفة ىي ذات الفائدة ابلنسبة التنقية -2

 للمنظمة، و من مث تنقيتها. 
 الرتتيب -3
 لتسهيل االتصاؿ و عملية تطوير الثقافة اؼبنظمية  النشر :-4
: تطبق إدارة اؼبعرفة أبفضل صورة من الصور، ألف ذلك سيؤدي إذل ربقيق اؼبيزة التطبيق -5

 فسية.التنا
 من طرؼ الباحثُت   2000استخدـ ىذا النموذج سنة :Fraunhofer منوذج (29

Heisig  وVorbeck  يف دراستهما اؼبسحية ، و ىذا النموذج يركز على فبارسة ست
 عمليات اليت تظهر يف الشكل التارل:

 ربديد أىداؼ اؼبعرفة.-1
 تشخيص اؼبعرفة.-2
 توليد اؼبعرفة.-3
 خزف اؼبعرفة.-4
 اؼبعرفة.توزيع -5
 تطبيق اؼبعرفة.-6
 

 
 
 
 
 
 



 د.قباة وسيلة بلغنامي *مقياس  إدارة اؼبعارؼ

 

 82 

 : اسرتاتيجيات إدارة اؼبعارؼاحملاضرة التاسعة  : 
 مقدمة :

إدارة  يف إتباعها يستوجب اليت جملاالت ا من كثَت يف وتشاهبوا  اختلفوا الباحثُت أف نستنتج سبق وفبا
 إف اؼبعرفة، إدارة تشعب علي دليل إتباعها،فهذا يتطلب اليت والعناصر النماذج وكذا اؼبؤسسة معرفة

 البحث إرل ابلضرورة تقودان اؼبعرفة إلدارة اؼبعتمدة اؼبراحل و العناصر ؼبختلف الشاملة ىذه الرؤية
 اؼببحث يف دراستنا ؾباؿ وىذا اؼبؤسسة معارؼ إدارة يف اؼبتبعة واالسًتاتيجيات ودراسة العمليات

            .اؼبوارل
 فجوة بعد ربديد بذلك، خاصة إسًتاتيجية وضع خبلؿ من اؼبعرفة إدارة بتنفيذ تبدأ منظمة أي   

 تبعاً  اؼبعرفة إدارة اسًتاتيجيات حيث زبتلف واألىداؼ االحتياجات وربديد اؼبنظمة يف اؼبعرفة
 أساس على اإلسًتاتيجية تبٌت أف حيث جيب .تتبناه واؼبدخل الذي اؼبؤسسة وعمل طبيعة الختبلؼ

 سياسات ودعم والسريعة، السهلة االتصاؿ أساليب من اؼبزيد وتوفَتواؼبعرفة،  ابؼبعلومات اؼبشاركة
مت  وقد اؼبؤسسة، يف والبلرظبي الرظبي التنظيم وتكامل اإلبداعية، اؼبمارسات واؼبرونة بتبٍت اؼبشاركة

 .تطبيقها تعيق قد اليت اؼبعرفة إدارة تطبيق مشاكل من العديد طرح

 
104 

و عرؼ بورتر االسًتاتيجية على أهنا عملية بناء وضع منفرد للمؤسسة ذي قيمة للعمبلء من خبلؿ   
   105تصميم ؾبموعة من األنشطة ـبتلفة عما يؤديو اؼبنافسوف 

   
Aker  اما ابلنسبة لو فقد عرفها على أهنا القدرة على األصوؿ و اؼبهارات اؼبتميزة و اليت تساعد

      106اؼبركز التنافسي للمؤسسة قياسا ابؼبنافسينة اآلخرين  على تعزيز اؼبيزات و 
 و ما ديكن استخبلصو من التعاريف السابقة أف االسًتاتيجية : 
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خطة ديناميكية من قبل اؼبؤسسة او منط من القرارات و التصرفات البلزمة لتحقيق  -
 غاية مهمة .

التنافسي إزاء ردود أفعاؿ استجابة او مبادرة من قبل اؼبؤسسة لتعديل موقفها  -
 اؼبنافسُت

 :منها ثالثة نذكر أف االسرتاتيجيات ديكن أىم ومن  
  :اؼبعرفة استخداـ يف التدرجيي النمو إسرتاتيجية (1

 األفراد يكوف اإلسًتاتيجية من طرؼ اؼبنظمات ذات اؼبوارد احملدودة كذلك عندما ىذه تستعمل
 يكوف منها العائد لكن قليلة اؼبخاطر إسًتاتيجية كوهنا االىتماـ من عاؿ يتمتعوف دبستوى اؼبعنيوف

 .قليبل
 مناسبة )مرحلة اؼبنظمة أوضاع تكوف حينما البداية يف تطبق إذ :واغبذر الرتوي إسرتاتيجية (2

 أوسع، نطاؽ على الحق يف وقت تطبيقها يتم مث وحذر، بًتو ولكن اؼبعرفة( إدارة مبادرة
 ربقيق للمنظمة ويتيح من اؼبخاطر، يقلل اإلسًتاتيجية ىذه استخداـ إف اغباجة، ووفق

 .تنافسية مكتسبات
 وتقويتها اؼبنظمة ذبديد تستخدـ هبدؼ :والفاعلة اؼبتقدمة النظر وجهات دعم إسرتاتيجية (3

 يتعلق فيما اؼبدى متوسطة أبهنا اإلسًتاتيجية ىذه تتميز كما إدارة إبداعية، وجود خبلؿ من
 تنافسية ميزة لتحقيق تسعى اليت الطموحة للشركات ابلنسبة عاؿ مردود ذات ابؼبخاطرة، و

 وبسرعة. دائمة

107 
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 ديكن كيف توضح خطة إال ىي ما اؼبعرفة إدارة إسًتاتيجية فاف ، الشكل ىذا عن قولو ديكن ما
 الفجوة ربديد على اؼبنظمة إسًتاتيجية تعمل ، لديها اليت واػبربة اؼبعرفة وتطبيق تبادؿ للمنظمة

 لسد وذلك ، اؼبنظمة بو تقـو أف ماتستطيع وبُت بو اؼبنظمة تقـو أف ماجيب بُت ، اإلسًتاتيجية
 جيب ما بُت اؼبعرفية الفجوة بتحديد اؼبعرفة فتهتم إدارة إسًتاتيجية بينما التنافسية، اؼبيزة وربقيق الفجوة

 .متاحة معرفة من اؼبنظمة ماسبلكو وبُت اؼبنظمة تعرؼ أف
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 :اؼبعرفة إدارة تطبيق مشكالت
 :يلي ما منها تطبيق أثناء اؼبشكبلت أو اؼبعوقات من ؾبموعة اؼبعرفة إدارة تواجو
 الصعب من جيعل حبيث االثنُت بُت التداخل بسبب والضمنية الصرحية اؼبعرفة بُت غموض -

 .بينهما الفصل
  .اؼبعرفة إدارة برانمج قباح مدى قياس صعوبة -
 وىل ؟ اؼبعرفة  إدارة برانمج يف وضعها الضروري من اليت واؼبعلومات اؼبعارؼ ربديد صعوبة -

  نوعيتها ىي وما ال؟ أـ كافية وضعت اليت اؼبعرفة
 :يلي فيما تتمثل أخرى مشاكل ىناؾ أف كما

 إذل يؤدي فبا قد للمنظمة، العليا اإلدارة عن عزلة يف اؼبعرفة إدارة منفذو يعمل قد أي :العزلة -
 تفضلها اليت وليس تلك الشخصية، معتقداهتم مع تتبلءـ وإمكاانت قدرات وتطوير بناء

 اؼبعرفة إدارة نظاـ بناء وتطوير عند العليا اإلدارة بُت التنسيق أمهية يربز وىذا اؼبنظمة،
 .للمنظمة

 بل ألعماؿ،ا  حاجات وعلى السوقية الفرص على الًتكيز جيري ال األحياف من كثَت يف -
 قيمة تكشف عامة قدرات وإمكاانت سبتلك أهنا على اؼبعرفة إدارة تقدًن على الًتكيز يكوف

 وأقل ؿبدودة تنافسية ميزة ربقيق إذل الًتكيز يؤدي ىذا إف ؿبدودة، وغَت واضحة غَت تنافسية
 .اؼبتوقع من

 وعدـ التطبيق، جهود قبل الطويل لؤلمد وكافيا كامبل فهما يتطلب اؼبعرفة إدارة تطبيق إف -
 اؼبنظمة. النتائج يف سلبيا ينعكس األمر هبذا االىتماـ 

 
 : الكفاءة و االدارة ابلكفاءاتاحملاضرة العاشرة  : 

 مقدمة :

 من غدى و اإلدارة ، النفس علم أدبيات يف كبَت بشكل  1990مصطلح الكفاءة  خبلؿ  برز
 علـو ميادين خاصة يف   اؼبعرفية اجملاالت من العديد يف و ، البشرية اؼبوارد إدارة يف احملورية اؼبفاىيم
على  فكرة الثقافةتكز على ير التقليدي  تعليم ابؼبفهـو الضيق ) أي ابؼبعٌت كاف ال  فبعد ما  الًتبية
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للتعرؼ  يتوقف على كفاءات تؤىل اؼبتعلمٌن  التعلماصبح يستدؿ على (توفًن اؼبعلومات أساس
  .يتعاملوف معو ابستمرار أو الدراية أو  اإلتقاف للتكيف مع احمليط الذي

 ليست ىي نفسها اؼبعارؼ، بل تقـو بدمج وربرؾ اؼبعارؼ اؼبعلنة و اؼبنتقاةالكفاءات  .1

للكفاءة  أبعاد ثالثة وضع يف تشرتؾ للكفاءات عدة مصطلحات مشاهبة ؽبا لكن أغلبها  .2
 ىي :

 اؼبعارؼ النظرية ،(Savoirs)  
  اؼبعارؼ العملية او الفنية  او اؼبمارسات(Savoirs-faire) 
 التنظيمية ) أو السلوكية أو اؼبعارؼ التحلي معارؼ  (Savoirs-être   

 اضافة ديكن اف تكوف على شكل:  .3
 اؼبهنية، اغباالت خيص فيما مسئولية أو مبادرة ربمل 
 اجتماعية قدرة او مقدرة.. 
 .الفرد من أييت التزاـ.. 
 ؾباؿ ما يف ابغبكم اغبق ؼبالكها تعطي واليت هبا معًتؼ عملية، معمقة، معرفة معرفة 

 109لغواي أصل كلمة "الكفاءة " التيٍت يف اللغة اليت تعرؼ سؤاؿ، موضوع، ؾباؿ، وظيفة".  
و ابلتأكيد ىو ليس مصطلحا جديدا، وفقا للقاموس الروس، فهو يستمد مفهومو من البلتينية 

 110  ربدد اؼبهارات والكفاءة يف اللغة اإلقبليزية، ويرتبط أساسا مع الكفاءة والقدرة، اؼبختصة اليت
اما يف ؾباؿ العمل ، ظهرت كلمة الكفاءة أوال يف اعبيش ومن مث يف سياؽ اؼبؤسسة، يف اذباىات 

. مث أصبحت 1950  واؼبهارات الشخصية واالجتماعية خبلؿ سنوات مندؾبة مرتبطة ابلسلوكيات
تستخدـ على نطاؽ واسع يف الشركات يف عمليات التعيُت و والتوجيو الوظيفي. و تعززت تطبيقاهتا 
يف عمليات التدريب والتطوير. ويف الثمانينيات، أحدثت نقلة  نوعية على اؼبوارد البشرية لتعزيز 

ح الكفاءة يف ـبتلف ؾباالت مرونتها و التكيف لبلستجابة للعوؼبة و اؼبنافسة، كما استخدـ مصطل
اغبياة اؼبهنية، يف اؼبؤسسات ابلطبع وابلذات يف قسم إدارة اؼبوارد البشرية ومنظمات االعماؿ بشكل 
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توضيح بعض اؼبفاىيم أو اؼبصطلحات اليت نصطدـ هبا أو و لكن قبل .عاـ يف عبلقات العمل 
االستعداد، القدرة، اؽبدؼ، السلوؾ و تتداخل معها بشكل، أو آبخر، كما ىو األمر ابلنسبة للمهارة 

  1990برز خبلؿ مصطلح الكفاءة قدًن حديث التداوؿ. فقد أف نوضح أف اإلقباز...  ارأتينا 
 و ، البشرية اؼبوارد إدارة يف اؼبفاىيم احملورية من غدى و اإلدارة ، النفس علم أدبيات يف كبَت بشكل

الًتبية فبعد ما  كاف التعليم ابؼبفهـو الضيق )  ميادين علـو خاصة يف   اؼبعرفية اجملاالت من العديد يف
توفَت اؼبعلومات( اصبح يستدؿ على التعلم  أي ابؼبعٌت  التقليدي يرتكز على فكرة الثقافة على أساس

يتوقف على كفاءات تؤىل اؼبتعلمُت  للتعرؼ أو الدراية أو  اإلتقاف للتكيف مع احمليط الذي 
 111.يتعاملوف معو ابستمرار

 و اليت تعٍت : 112دل يكن للكفاءة سوى معٌت قانوين لتأىيل السلطة اؼبنسوبة إذل شخص أو منظمة
 "الكفاءة القضائية: لسلطة احملكمة، ؼبوظف، ؼبوظف حكومي 
 :من لو اغبق يف معرفة أمر، قضية ... جيب أف يتم التعاقد مع اؼبوظف اؼبدين  الكفء

 اؼبختص.
بصفة عامة، من اؼبسلم بو أف مفهـو الكفاءة برز يف السياؽ االقتصادي األمريكي، مث يف أورواب     

يف وقت الحق، كما ال يفوتنا التذكَت اف الكفاءة ظهرت ألوؿ مرة يف ؾباؿ اؼبمارسة قبل أف يدرسها 
ألمهيتو النظرية،  الباحثوف،على الرغم من طبيعتها غَت الدقيقة، فقد توسع مفهـو الكفاءة تدرجييا

وأصبح نطاقو العملي مفهوما رئيسيا إلدارة اؼبوارد البشرية، يف اواخر العقدين اؼباضيُت. من ىنا سوؼ 
 A. Dietrick 113فغالبا ما يكوف مفهـو الكفاءة غامضا، كما الحظ  .نستعرض ابجياز مرادفاهتا

اؼبختلفة من الفكر. عليو من احملرؾ  فهي ربتوي تفسَتات ـبتلفة اعتمادا على اؼبواقع من التيارات،  
لبلىتماـ لنا أف منيز يف اؼبقاـ األوؿ اؼبفاىيم األكثر تداوال   و اليت تدور حوؿ مصطلح الدراسة 

 الكفاءة.
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    :اؼبهارة  أوال:
ىي القدرة على التصرؼ بصفة ملموسة، و ىذا حسب األىداؼ احملددة مسبقا حيث تعرب عن  

ؾبموع اؼبفاىيم اؼبكتسبة عن طريق اإلستعماؿ، األنشطة، اإلجراءات، معلومات خاصة بتشغيل 
اؼبصلحة اؼبعنية...إخل و زبتلف ىذه اؼبهارات من مستوى إذل آخر حسب طبيعة اؼبهاـ اليت سبارس فيو 

ؾبموعة ؿبصورة ضمن كفاءات أتيت من خبلؿ استعدادات وراثية. فهي كما أهنا ديكن أف    114.
 الكفاءات اغبركية خصوصا اإلتقاف، الذي يرتبط ابإلقبازات تضممعينة، تنتج عموما عن حالة تعلم، 

 معرفة أو savoir fairاؼبهارة  عن اغبديث إذل اؼبعرفة عن اغبديث من ربولنا الفنية ، فاؼبهارة ىنا 
 115 مرتبطة: لذلك ىي ، العمل كيفية
 من التخليص على القدرة على أيضا تشتمل أهنا ذلك آخر شيء أي من أكثر ابلصناعة 

 .العوائق 
 يف اػبربة خبلؿ من اؼبكتسبة أو عليها اؼبتحصل اػبربة و اؼبمارسة  من أتيت اليت ابعبدارة 

إال اف مصطلح اؼبهارة كثَتا ما يقًتف ابالحًتافية  ) الكفاءة اؼبهنية (   اؼبهٍت ، أو الفٍت اجملاؿ
 من اؼبهم ربديد ما ديكننا فهمو من خبلؿ االحًتاؼ و التاىيل و التأىيل ، لذلك 

ويرتبط ىذا  116 فهو يعرب عن " إتقاف  الفرد ؼبواجهة اؼبواقف اؼبهنية  احملتملة. االحرتاؼ : (1
التمكن ابؼبهارات اليت ديتلكها، وغالبا ما يتم تقييمو من خبلؿ نوعية العمل اؼبلحوظ مع مرور 

 118 . ويعكس االحًتاؼ مستوى مهارة إتقاف الفرد يف عملو.117الوقت " 
مت الفصل بُت اؼبصطلحُت خبلؿ األايـ الدولية للتدريب يف دوفيل يف عاـ  التأىيل) اؼبؤىالت(: (2

1998 ،MEDF  حركة الشركات يف فرنسا(، على اف  الفرؽ بُت مفهومي التأىيل والكفاءة(
على النحو التارل: يعترب التأىيل دبثابة صندوؽ أدوات الفرد يتم بنائو انطبلقا من  اؼبخرجات 

ليتَّ التعليمية اؼبتشاهبة يف ؾبموعات تتشارؾ يف اؼبستوى اؼبعريف )الشَّهادات الدِّراسيَّة والتَّدريبات ا
لو للعمل (، أو  حصل عليها الفرد يف اؼبدارس، اعبامعات و اؼبعاىد، مراكز التكوين اؼبهٍت وتؤىِّ
من خبلؿ تراكم اػبربة اؼبهنية اليت اتيت من تكرار نفس العمل لفًتة زمنية كبَتة نسبيا حىت يصبح 
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نة ؽبذه ، فإذا كاف التأىيل ىو كل العناصر اؼبكو  الشخص ملما بكل جوانب ىذا العمل
. 195األدوات، فالكفاءة ىي فقط وسيلة الستخداـ ىذا اؼبربع من قبل الفرد.  و وفقا للتوصية 

"يشمل مصطلح الكفاءة اؼبعرفة واؼبهارات اؼبهنية والدراية  فضبل عن اؼبعارؼ التطبيقية  موضع 
عن القدرات التنفيذ يف سياؽ ؿبدد". يف حُت أف مصطلح "اؼبؤىبلت" يشَت إذل التعبَت الرظبي 

 119 اؼبهنية للعامل.
 اثنيا : االقباز :

يعرب عن ما يتمكن الفرد من ربقيقو آنيا من سلوؾ ؿبدد ؛ فإذا كانت القدرة تدؿ على ما     
يستطيع اؼببلحظ اػبارجي أف يسجلو أبعلى درجة من الوضوح الدقة، فإهنا بذلك تشَت إذل إمكانيات 

 طبيعية أو مكتسبة واجب توفرىا فيمن يشغل الوظائف اؼبختلفة الفرد اؼبتعددة يف اإلقباز سواء كانت
 هبذا اؼبعٌت فهو يقًتف دبفهومي االستعداد و القدرة.  ،
تعرؼ ابهنا انتاج شيء ما على أف يكوف ىذا الشيء جديدا يف صياغتو وأف تكوف  القدرة: (1

ضمن ؾباؿ عملي أو عناصره موجودة من قبل لتعرب عن  إمكانية النجاح، فهي تشَت اذل كفاءة 
صفات  و فهي  120 .نظري، فمثبل حفظ اؼبوظف للوائح التنظيمية ،تدؿ على القدرة على التذكر

. 122واليت تربر تكليفو دبسؤوليات  عالية  121امكاانت ديكن أف تزدىر يف اؼبستقبل لدى الفرد،
 123 وعبلوة على ذلك ديكن اعتبارالقدرات  على النحو التارل:

 لوحظت ابلفعل يف الفرد وتنفيذىا يف وظيفتو / وظيفتها. صبيع اؼبهارات اليت 
 صبيع االختصاصات القائمة، ولكن دل تنفذ بعد يف الوظيفة اؼبعنية؛ 
  القدرات اليت لوحظت يف الفرد، ولكن دل تتح ؽبا الفرصة بعد لتطويرىا. و يتم ربويل ىذه

 التدريب على سبيل اؼبثاؿ.القدرات إذل مهارات قابلة لبلستخداـ من قبل الشركة بعد 
قوة خفية تسمح أو ىو ذالك التفكَت اؼبصحوب ابلعزدية الذي يتولد عنو شعور ب :االستعداد (2

آداء ماىو مطلوب أو متوقع منو سواء يف الوقت اغبارل أو فيما بعد، عندما سبكن الفرد من 
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الشروط يسمح بذلك عامل النمو و النضج أو عامل التعلم ، أو عندما تتوفر لذلك 
 الضرورية.

 اثلثا السلوؾ ) التصرؼ(:
  .يشمل نشاط اإلنساف يف تفاعلو مع بيئتو من اجل ربقيق اكرب قدر فبكن من التكيف معها    

فهو يشمل ـبتلف أنشطة الكائن اغبي أو الفرد اإلنساين، بل إف حىت اعبماعة الصغَتة أو الكبَتة 
رىا و معتقداهتا ومبادئها....؛  لذلك فالسلوؾ يكوف ؽبما سلوؾ دييز خصائصها ويعرب عن أفكا

يتضمن ـبتلف اؼبفاىيم السالفة الذكر و يشملها، فهو اعم و أوسع منها، حبيث أف الكفاءة أو 
  .الكفاءات ال تكوف إال ؾبموعة أو ؾبموعات صغَتة جملموعة السلوؾ

ديكن أف نعرؼ الكفاءة    بعد الفصل يف اؼبصطلحات اؼبشاهبة و اليت تقًتف دبصطلح الدراسة      
 124 كما يلي:

 عرفت الكفاءة على أهنا معرفة تطبيق على أساس اغبركة و االستعماؿ الفعاؿ جململ اؼبوارد -
الكفاءات ليست ىي نفسها اؼبعارؼ، بل إهنا تستعملها، تقـو بدمج وربرؾ اؼبعارؼ اؼبعلنة    و  - 

 اؼبنتقاة واؼبشروطة.
( تعريف للكفاءة ، و أوؿ قطاع استعملت 100مايزيد عن مائة) أف ىناؾ 125أشار جيل ترومبلي -

فيو الكفاءة ىو قطاع الشغل و التكوين اؼبهٍت ربت تسمية " الكفاءة اؼبهنية "،  يف ىذا الشأف مت 
تعريف الكفاءة على أهنا قدرة الفرد على إستخداـ مكتسباتو لشغل وظيفة أو مهنة وفق متطلبات 

  قبل عادل الشغل .ؿبددة و معًتؼ هبا من 
و للكفاءة مفهـو عاـ يشمل القدرة على استعماؿ اؼبهارات و اؼبعارؼ يف وضعيات و مذكرات      

جديرة ضمن حقل مهٍت فهي إذف تشمل التنظيم و التخطيط و التجديد والقدرة ابلتفصيل على 
اكرب من التكيف مع نشاطات جديدة و هبذه اؼبفاىيم فاف اكتساب الكفاءات يشكل ربداي 
 :اكتساب اؼبهارات و اؼبعارؼ فقط و نورد ىنا تعريف لويس دينوا الذي عرؼ الكفاءة بقولو
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الكفاءة ىي ؾبموعة سلوكيات اجتماعية وجدانية ، وكذا مهارات نفسية حسية حركية تسمح  -
 دبمارسة دور ما أو وظيفة أو نشاط بشكل فعاؿ.

 ليت يتولد عنها خلق القيمة. يدؿ مفهـو الكفاءة على اؼبهارات العلمية ا -
و ديثل مفهـو كفاءة اؼبنظمة معيار الرشد يف استخداـ اؼبوارد البشرية و اؼبالية و اؼباديةو اؼبعلومات 
اؼبتاحة، حيث أف اؼبنظمة اؽبادفة للنمو و التطور البد و أف تؤمن إمكانية استمرار التدفق البشري و 

  .بشكل فاعل و مستمر اؼبادي و اؼبارل و اؼبعلومايت لكي تعمل
و قد أشار بعض الباحثُت إذل أف كفاءة اؼبنظمة ينظر ؽبا، غالبا من زاوية تقدًن اؼبنافع القادرة على 

 خلق التوازف يف أداءىا
ومن الصعب إجياد تعريف واضح وبسيط ؼبفهـو الكفاءة. ونتيجة لذلك، ال يوجد تعريف واحد ذي 

وثيقا و ارتباطا للمهنيُت وأسهل للتحقق، ىو ؾبموع الثبلثية صلة، ومع ذلك، فإف التعريف األكثر ت
الشهَتة: "ؾبموعة من اؼبعرفة والدراية واؼبهارات اليت تتجلى يف فبارسة وظيفة / او مهنة  يف وضع 

ابإلضافة إذل ذلك، ديكننا أف نذكر أيضا النظرايت الشائعة القائمة واألكثر انتشارا يف  ،126معُت. 
 اؿ( اليت تتمحور حوؿ الكفاءة إذل حد ما:اؼبؤسسات  )األعم

النهج األوؿ للكفاءة ىو ربديد الكفاءة وفقا لآلاثر اؼبنتجة. ومن مث ؾبموعة معقدة من التصرفات 
واؼبعرفة والدوافع والقدرات والسلوكيات، كل من ىذه العناصر تتفاعل مع اآلخرين. ويف وقت الحق، 

قيقية، عملية "تكرارية وتقدمية". )ربليل عملية تقييم تصبح الكفاءة نتاج عملية العبلقة مع اغب
 اؼبهارات(.

ويركز النهج الثاين على احملددات البيئية للكفاءة. ونتيجة لذلك، يتعُت على الشركات التكيف مع 
التغَتات، وابلتارل فإف مفهـو الكفاءة يقوده مفهـو التأىيل، ألف اؼبهارات تسأؿ مباشرة ديناميكيات 

 االجتماعية يف الشركة، فبا يعٍت:العبلقات 
 عدـ اليقُت والغموض الذي يشعر بو اؼبشغلوف؛ -
 التحوالت يف العمل وارتفاع أشكاؿ العمالة؛ -
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 السيطرة على أوجو عدـ اليقُت يف سياؽ حل اؼبشاكل؛ -
 تعزيز الفردية. -

وقيمة لسلوكيات اإلنساف النهج الثالث، ينظر إذل الكفاءة على أهنا بناء اجتماعي يعطي معٌت     
الفعالة لزايدة فعالية اؼبنظمات حيث جيمع الكفاءة القيمة الفردية والقيمة االجتماعية لتصبح عملية 

 اإلسناد، واغبكم االجتماعي اؼبطبق على األداء والنتيجة اليت ينتج عنها.
ىي: " واجهة اغباالت األكثر قلُت الكفاءات -رابعا، تركز الكفاءة على البعد اؼبعريف. وفقا لػ أنتولُت 

تعقيدا للوظائف اؼبعرفية للمشغل، يتم تعبئتها من قبل الفرد وفقا لؤلىداؼ اليت أسندهتا اؼبهمة يف 
 نشاط معريف معقد يستند إذل ربديد العناصر ذات الصلة ابلوضع ".

بُت ـبتلف  ويلخص اعبدوؿ أدانه ـبتلف مفاىيم الكفاءة وفقا لكل زبصص، و نقاط التقارب       
 اؼبؤلفُت:

 اإلختصاص اؼبؤلف الرئيسي هنج االختصاص
 , David Mc  علم النفس

 Celland 
Bouatzis, 

 Bernand 

 الكفاءة تشَت إذل اؼبواقف ، ظبات الشخصية 
 و اؼبعرفة

 ,Witorski  علم اإلجتماع
 Zarifian, 
 Stroqbants 

ودورة التنشئة تكمن اؼبهارة يف اجملاالت الثبلثة: التدريب ، واػبربة ، 
 االجتماعية.

 الكفاءة ىي القدرة على االستفادة من اؼبعرفة. ,Malgalaire  الًتبية
 إسًتاتيجية

تسيَت اؼبوارد 
 البشرية

 David Mc , 
 Celland 

Bouatzis, 
 Bernand 

 الكفاءة كمصدر للميزة التنافسية / خلق القيمة اؼبضافة.
حاالت اؼبشاكل مع الكفاءة كمعرفة كيفية التصرؼ يف مواجهة 

 احًتاـ معايَت األداء.
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: مذكور يف أطروحة اؼباجستَت اؼبتخصصة يف التدريب اؽبندسي "الكفاءة والتدريب اؼبهٍت عز اؼبصدر
، أكتوبر  3، اجمللد  2مأخوذ من اجمللة الدولية حوؿ العمل واجملتمع ، العدد  2009الدين مباركي ، 

Chaabouni ،J. and Jouili ،K. ،(2005 ،). من قبل 249- 218، ص.  2005
 "اكتساب وتطوير اؼبهارات يف شركات تكنولوجيا اؼبعلومات واػبدمات اؽبندسية التونسية"،

من خبلؿ اعبدوؿ ديكن القوؿ اف مفهـو الكفاءة جاء يف صميم عدة هنج. من جانبو، يرى إيف    
، 1960ليشتنربغر أف "اػبطاابت حوؿ موضوع الكفاءة وصل ألوؿ مرة يف خطاب النقابة يف 

ربت ضغوط اؼبنافسة  80ليصبح واسع النطاؽ يف خطاب منظمي ومديري اؼبوارد البشرية يف سنوات 
 127ؾباال أقل للشركات اليت دل تتعلم االستفادة من مبادرة موظفيها " اليت تًتؾ 

 ا : خصائصها:رابع
 128أربعة ؿباور فبيزة للكفاءة و ىي  J.LEPLATكما حدد 

:   حيث يتم تشغيل معارؼ ـبتلفة قصد ربقيق ىدؼ ؿبدد أو تنفيذ نشاط الكفاءة ذات غاية -
 معُت ، فالشخص يكوف كفؤا إذا إستطاع أتدية ىذا النشاط بصفة كاملة. 

 الكفاءة غَت مرئية ، يتم ربديدىا من خبلؿ ربليل األنشطة .     :الكفاءة مفهـو ؾبرد -
 الفرد ال يولد كفؤا ألداء نشاط معُت فهو يكتسبها من خبلؿ تدريب موجو .   :الكفاءة مكتسبة -
:   ؾبموعة العناصر اؼبكونة للكفاءة تتفاعل يف حلقة الكفاءة صياغتها تتم بطريقة ديناميكية -

 مفرغة من اؼبعارؼ الفنية عرب الزمن.
 129ترتكز على عدة خصائص منها :خصائص الكفاءةخامسا 

 تتوج بشهادات اتىيل أو زبرج  هنائية لسلك دراسي أو مرحلة تكوينيةؿبطات الكفاءات  .1
و ؼبختلف ؾباالت؛ )تقـو بدمج اؼبعارؼ التنظَتية و الفنية   شاملة و مدؾبة للمعارؼالكفاءات  .2

و التحلى على مستوى الفرد ايضا بتعبئة كل القدرات و اؼبعارؼ و اؼبهارات بشكل مركب على 
 .مستوى الفرد و اعبماعة(
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اليت نسعى لتحقيقها، ) كمقياس ؼبدى استخداـ القدر الصحيح  مكانة األىداؼالكفاءات ربتل  .3
من اؼبوارد لتوصيل عملية أو خدمة أو نشاط ما ، او ربقيق نفس اإلنتاج بقدر أقّل من اؼبدخبلت 

 او بلوغ أعلى مستوى إنتاج مقبوؿ اعبودة أبقّل قدر من اؼبدخبلت (. واجملهودات
اليت تعد اؼبؤشرات اؼبلموسة اليت تسمح دببلحظتها   و  ابلسلوكات و ابإلقبازاتالكفاءات مرتبطة  .4

) أىلّية للقياـ بعمل وحسن تصرُّؼ فيو، ازباذ القرارات اؼبناسبة والصحيحة وربمل اؼبسؤليات .تقييمها
 الشخصية(

 : أنواع الكفاءة و فبيزاهتاسادسا
       أنواع الكفاءة /1

خيتلف الباحثوف يف تصنيفهم للكفاءات و لعل أبرز ىذه التصنيفات يكوف وفقا لثبلثة مستوايت      
و ىي اؼبستوى الفردي و يوافق الكفاءات الفردية ، اؼبستوى اعبماعي و يوافق الكفاءات اعبماعية   

 كفاءات األساسية. و أخَتا اؼبستوى التنظيمي و يوافق الكفاءات التنظيمية و اليت يسميها البعض ابل
 ىي القدرة على تعبئة الفرد ابؼبعرفة البلزمة ؼبواجهة اغباالت اؼبختلفة.    :الكفاءة الفردية -
وىناؾ من يعرفها على أهنا حلقة وصل بُت خصائص الفرد و اؼبهارات احملصل عليها من أجل     

 130 اآلداء اغبسن ؼبهاـ مهنية ؿبددة.
و ديكن القوؿ أيضا أهنا ؾبموعة من القدرات و اؼبعارؼ و السلوكيات و القيم اإلجتماعية اليت     

ديتلكها الفرد و تظهر أثناء العمل حبيث تعترب تلك اؼبعارؼ العلمية اؼبكتسبة للتحكم يف وضعيات 
 مهنية لتحقيق األىداؼ.

 ىي ؿبصلة التعاوف و التآزر اؼبوجود بُت الكفاءات الفردية و تنظيم      :الكفاءة اعبماعية -
الفريق اؼبهٍت دبا يسمح بتحقيق النتائج و ىذا خيلق جو عمل و تفاىم بُت األفراد لتكوين فرؽ عمل 

 ذات أىداؼ مشًتكة فيما بينها يف مؤشرات عدة توحي ابلنجاح و خالية من الصراعات.
اعبماعية أبهنا "قدرة اؼبؤسسة على أتمُت منتوج للزبوف الداخلي ، أبفضل كما تعرؼ الكفاءة      

 عرض فبكن من اعبودة و السعر.
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و يعترب سلوؾ اعبماعات الوسيلة األساسية لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة و ىذا لتسلسل الوظائف     
 131 داخل اؼبؤسسة مكونة حلقات متماسكة .

 :ىناؾ من يعرفها ابلكفاءة األساسية و آخرين يطلقوف عليها تسمية الكفاءة التنظيمية -
الكفاءة اإلسًتاتيجية ،  و اليت من خبلؽبا جيب ربديد الكفاءات اليت يتمتع هبا العاملُت و مقارنتها 
مع تلك اليت يتطلبها ربقيق األىداؼ و اإلسًتاتيجية اليت سطرهتا اؼبؤسسة مع التكييف اؼبستمر يف 

 ات اليت تطرأ البيئة التنافسية.ظل التغَت 
من  توليفة االسًتاتيجية( ىي الكفاءة( األساسية الكفاءة  amelو  parahalad لػ ابلنسبة

 تصور ويشَت النهائي، للمنتوج اؼبضافة القيمة يف تفسَتية بطريقة تساىم اليت اؼبهارات والتكنولوجيات
 ضمن صباعي تعلم تشكل فهي اؼبوارد يف مضروبة اؼبؤسسة قدرات إذل الكفاءة االسًتاتيجية

 .132اؼبؤسسة
لقد  ،كما ترتبط الكفاءة التنظيمية دبدى اإلستجابة للتغَتات اليت ربدث على مستوى ؿبيطها      

أكدت الدراسات و جود تنظيم ميكانيكي يبلئم اؼبؤسسات العاملة يف ؿبيط مستقر، إذ قبد ىناؾ 
مركزية إزباذ القرار، ابإلضافة إذل وجود درجة رظبية كبَتة لئلجراءات و القواعد، كما يوجد تنظيم 

  133و البلمركزيةعضوي يبلئم اؼبؤسسات اليت تعمل يف ؿبيط غَت مستقر و معقد و اؼبتميز ابؼبرونة 
كما يعترب مفهـو الكفاءة عموما من اإلشكاليات اؼبتعلقة إبدارة اؼبوارد البشرية، إذ جيب ربديد       

الكفاءات اليت يتمتع هبا العاملُت و مقارنتها بتلك اليت يتطلبها ربقيق األىداؼ اإلسًتاتيجية 
ت متغَتا ضروراي لتكييف اؼبؤسسة مع للمؤسسة فالكفاءة ال تتمتع ابلطابع اإلسًتاتيجي إال إذا كان

، فالتغَت اغباصل يف ؿبيط اؼبؤسسات و درجة تعقده و عدـ إستقراره ، يفرض  134بيئتها التنافسية
على ىذه اؼبؤسسات أف تتصف ابؼبرونة قصد إعطاء حرية أكرب لؤلفراد من أجل اإلبداع و تطوير 

ف اؼبؤسسات اليت تتصف ابؼبرونة ىي الكفاءات سواء الفردية أو اعبماعية، بل ديكن القوؿ أ
 مؤسسات كفأة.

 135و تعرؼ أيضا الكفاءة التنظيمية من خبلؿ األبعاد اؼبتعددة يف بنائها و اؼبتمثلة يف:        
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وتتضمن الوحدات الفردية للمعرفة و اؼبتكونة بدورىا من األفراد، التكنولوجيات     :قاعدة اؼبعرفة*/
 و قواعد اؼبعلومات و ىي تسمح بتحديد الكفاءات احمللية.

يتمثل دوره يف ربديد العبلقات مابُت الوحدات العملية و اؼبعرفة و جيسد ببيئة     :إطار اؼبعرفة*/
 وار، اؼبهاـ( و السياسات احملددة ؽبا .اؼبؤسسة)ربديد السلطة، تقسيم األد

عبارة عن التفاعبلت مابُت الوحدات الفردية اؼبنسقة و احملولة لقواعد اؼبعرفة     :ديناميكية اؼبعرفة*/
عن طريق توصيل و تبادؿ اؼبعلومات بُت أعضاء اؼبؤسسة، و ينتج عن ىذه اغبركية إنشاء كفاءات 

 ديناميكية.
كن القوؿ أف الكفاءات ليس ؽبا معٌت إف دل تتميز ابؼبرونة اليت تسمح ؽبا و من خبلؿ ما سبق دي    

ابإلستجابة ؼبختلف التغَتات اليت ربدث على مستوى احمليط، خاصة يف ظل التحوالت السريعة اليت 
 يشهدىا العادل و درجة تعقدىا و عدـ إستقرارىا.

 للكفاءة فبيزات عدة و لعل أمهها:     فبيزات الكفاءة:سابعا : 
 .ومتنوعة اؼبؤسسة من دخوؿ أسواؽ واسعة سبكن الكفاءة -
 .اؼبنتوج يف مسامهة ىامة زبلق أف جيب الكفاءة -
  .اؼبنافسُت قبل من التقليد صعبة تكوف فأ جيب الكفاءة -

 .أمريكا و أورواب بُت التسيَتي الفكر اختبلؼ على أساس زبتلف الكفاءة مكوانت:: مكوانهتا اثمنا
 ال فهي الكفاءة ربديد عناصر يف الفرنسيُت من أكثر توسعوا قد األنغلوسكسونيُت الباحثُت حيث أف

 احملفزات الدوافع ، القيم ؾبموعة إذل إذ تتعداىا الوظيفية اؼبعارؼ أو السلوكية اػبصائص على تقتصر
 مقارنة األمهية بنفس ربظى لكنها قياسها أو ديكن مبلحظتها ال كاف إف و األخَتة ىذه و

 يقـو اإلنساف ذبعل اليت اغبقيقية القوة ىو" : الدافع أف على فهم يؤكدوف هبذا و الفردية ابػبصائص
 النشاط . هبذا القياـ يتابع و .آخر أو بنشاط

 جيب علينا أيًضا أف منيز بُت اؼبقاربة الفرنسية للمهارات اليت ذبمع بُت اؼبعرفة ، اآلداء و القدرة. 
 وهنج األقبلوسكسونية مفصلية حوؿ األبعاد الثبلثة:االستعدادات ، السلوكيات و اؼبهارات )اؼبعرفة(
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  : أبعادىا : اتسعا
 .اؼبؤداة نفسها: ىي الكفاءة اؼبرتبطة ابلوظيفة العملية الكفاءة .1
 .: ىي الكفاءة اؼبرتبطة ابلعبلقات و بقية الوحدةالكفاءة الوظيفية .2
 .: ىي الكفاءة اؼبرتبطة ابلتصرفات و االتصاؿ و تسيَت االفرادكفاءة العالقات .3
 .: ىي الكفاءة اؼبرتبطة ابالجراءات و الطرؽ اؼبستعملةالكفاءة اؽبيكلية .4
 …اؼبؤسسة ، اؼببادئ، العادات : ترتبط ابؼبواقف داخلالثقافية الكفاءة .5
 136 .ىي الكفاءة اؼبرتبطة بوظيفة التسيَتالكفاءة التسلسلية:  .6

 و اليت نلخصها كما يلي : :تتمحور دراستنا التعرؼ على مستوايت  الكفاءة ::مستوايهتا عاشرا
 .: ال ديلك اية معرفة 0اؼبستوى  .1
 .: ديلك معارؼ اساسية1اؼبستوى  .2
 .حوؿ التصرفات: ديلك معارؼ 2اؼبستوى  .3
: ديلك عدة معارؼ عملية حوؿ وحدات الكفاءات، التحكم يف الوضعيات و رد 3اؼبستوى  .4

 .فعل مبلئم لكل وضعية حسب التجربة
 .قلم مع الوضعيات اعبديدةأ: القدرة على التحكم يف الوضعيات اؼبعقدة و الت4اؼبستوى  .5
ابستعماؿ ؾبموعة من : التحكم يف وضعيات جد معقدة و حل النزاعات 5اؼبستوى  .6

 .التقنيات
 .: اؼبواجهة و التحكم يف كل الوضعيات حىت الوضعيات اؼبفاجئة6اؼبستوى  .7
: التحكم اؼبثارل يف اؼبستوى السابق و االبداع و اقًتاح طرؽ و اسًتاتيجيات وىو 7اؼبستوى  .8

 137 .معًتؼ بو وطنيا و عاؼبيا
 ستوايت::تتكوف من ثبلث م مستوايت منهج الكفاءةحادي عشرا: 

 gestion des competences  تسيًن الكفاءات: القاعدي يضماؼبستوى  .1
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ارات( التقنية ىذا اؼبستوى األساسي األوؿ ىو وصفي إذل حد ما يتألف من فئتُت: الكفاءات)اؼبه    
 الكفاءة اؼبستعرضة اليت تتطلبها الوظيفةو  اؼبتعلقة ابؼبهنة

 management des competences  الكفاءات: مناصبنت اؼبستوى الثاين يضم .2
يساعد ىذا اؼبستوى على تنفيذ اؼبستوى األوؿ ، و لكنو أيضا يدمج سياسة إدارة اؼبنظمة     

 لتحسُت آداء الفريق.
 management par compétences   138لكفاءاتاب: التسيًن اؼبستوى الثالث يضم .3

    بشكل أساسي ابلكفاءة اإلسًتاتيجية للشركة على صبيع اؼبستوايت.  يهتم ىذا اؼبستوى    
 األفراد وتطوير الستخداـ  اؼبخصصة األنشطة أهنا ؾبموع على الكفاءات إدارة أخَتا تعرؼ   

 وتطوير استعماؿ وكذا األفراد، أداء وربسُت اؼبؤسسة مهمة ربقيق مثلى هبدؼ بطريقة واعبماعات
 التوظيف التكوين، اؼبسار، تطوير سبثل أنشطة األحسن،حيث كبو اؼبستقطبة أو اؼبوجودة الكفاءات
 الشكل وأفقي كما يوضحو عمودي تكامل دبا حيقق اؼبنظمة أداء لتحسُت وسيلة وغَتىا  واالختيار

 :التارل

 
pyramide des compétences. Source: manager par les compétences, par Annick Cohen, Annette   Soulier, édition 
Liaisons, 2004, P22. 

ابعتماد طريقتُت  و تستتفيد االدارة ابلكفاءات بشكل جلي يف تنمية الكفاءات حيث يتم ذلك     
 139أساسيتُت :
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ادماج التكنولوجيات اغبديثة لبلعبلـ و االتصاؿ يف انظمة اؼبؤسسات، و ما يتطلب رفع يف مستوى  (1
 .تنظيم ؼبناصب العملالكفاءات اؼبوجودة ، و اعادة 

 ربديد اسًتاتيجية لتنمية الكفاءات البشرية)فردية او صباعية(: (2
اؼبعتمدة من طرؼ اؼبؤسسة لتحديد طبيعة  التقييم االورل ؼبخطط تسيَت اؼبوارد البشرية الكفاءات - أ

الكفاءات اؼبعتمدة من طرفها ، و ىل تلك الكفاءات اؼبوظفة تلعب فعبل دورا ىاما يف ربقيق 
 .االىداؼ اؼبسطرة من طرؼ اؼبديرية العامة للمؤسسة

 140:اف عملية التدقيق او اؼبراجعة الدورية تتم بدراسة العوامل التالية
 مكانة دائرة تسيَت اؼبوارد البشرية يف اؽبيكل التنظيمي الداخلي للمؤسسة ،   .1
 تقًتحها اؼبؤسسة، ـبطط التوظيف اؼبعتمد من طرؼ اؼبؤسسة بدراسة شروط التوظيف اليت ديكن اف  .2
 ـبطط التكوين اؼبعتمد من طرؼ اؼبؤسسة، ىل يتماشى و اىداؼ اؼبؤسسة يف السوؽ؟  .3
 ـبطط الًتقية اؼبعتمد من طرؼ اؼبؤسسة ، بوضع اؼبعايَت اؼبعتمدة يف ىذا اجملاؿ .4
ـبطط ؼبتابعة تسيَت اؼبسار اؼبهٍت لكل عامل يف اؼبؤسسة من بداية من التعيُت حىت انتهاء مدة  .5

 ػبدمة)التقاعد( ، ا
إف التقييم األورل للكفاءات اؼبوظفة من خبلؿ مكانة دائرة اؼبوارد البشرية يف اؽبيكل التنظيمي 
للمؤسسة، و كيفية تسيَت عمليات التوظيف و التكوين، و الًتقية، و متابعة اؼبسار اؼبهٍت لكل عامل، 

ابلتارل كيفية تسيَت اؼبوارد البشرية دبا ىدفو دراسة وضعية الكفاءات الفردية و اعبماعية للمؤسسة و 
 :لكن ىذا ال يتحقق اال بدراسة مايلي ، يتوافق بتوجهات اؼبؤسسة يف السوؽ او البيئة اػبارجية

ماىية و حيث اف تقييم الوسائل اؼبسخرة من طرؼ اؼبؤسسة، من حيث : ػػػ  رسم االسرتاتيجيةب 
؟ جيعل اؼبؤسسة تطرح ـبطط تسيًن اؼبوارد البشريةاو طبيعة اؼبيزانية اؼبخصصة لتسيًن الكفاءات 

 :السؤاؿ التارل
اؼبيزانية اؼبخصصة من طرؼ اؼبؤسسة تتوافق مع تسيَت الكفاءات اؼبوظفة حسب االىداؼ  ىل

اؼبسطرة ، و ابلتارل امكانية رسم االسًتاتيجية لتنمية الكفاءات الفردية و اعبماعية حسب الشروط 
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حدايت اليت يفرضها احمليط من فرص و هتديدات. فاالسًتاتيجية اليت تضعها اليت ديليها السوؽ و الت
اؼبؤسسة قيد التنفيد لتسيَت اؼبوارد البشرية هبدؼ تطوير و تنظيم و تنمية الكفاءات الفردية و 

 :اعبماعية، تكوف حسب العوامل التالية
 .االىداؼ و التوجهات الكربى للمؤسسة يف السوؽ .1
 .لتحقيق تلك االسًتاتيجيةالوسائل اؼبسخرة  .2
 .حسب مردودية و كفاءة كل مسؤوؿ على مستوى اؼبؤسسة  .3

اذف االسًتاتيجية اؼبنفذة ىي عبارة عن اغبلوؿ اؼبقدمة اثناء التقييم االورل ؼبخطط تسيَت اؼبوارد البشرية 
 اؼبعتمد يف اؼبؤسسة لتنمية الكفاءات الفردية و اعبماعية

اف مراقبة تلك االسًتاتيجية اؼبعتمدة لتنمية :اؼبعتمدة لتنمية الكفاءات مراقبة تنفيذ االسرتاتيجية-ج
الكفاءات قائمة على التاكد من مدى تطابق االسًتاتيجية اؼبتبعة حسب اغبلوؿ اؼبقدمة اثناء التقييم 
 االورل ؼبخطط تسيَت اؼبوارد البشرية اؼبعتمد يف اؼبؤسسة و ىذا قائم على الوسائل اؼبسخرة من جهة ،و

 .االىداؼ اؼبسطرة من طرؼ اؼبؤسسة يف السوؽ من جهة اخرى
 منطق التسيًن و إدارة الكفاءات:

حيتوي على ثبلثة مستوايت تكميلية ديكن زبطيطها بواسطة ىـر من ثبلث مراحل كما ىو     
 141موضح يف الشكل أدانه:
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ىذا اؼبستوى األساسي األوؿ ىو وصفي إذل حد ما يتألف من فئتُت األوذل      تسيًن الكفاءات:/1

عبارة عن كفاءات تقنية مهنية متعلقة مباشرة ابؼبهنة، و الثانية كفاءات مرتبطة ابلوظيفة. والغرض من 
ذلك ىو سبكُت الشركة من اغبصوؿ على موظفُت ذوي الكفاءات البلزمة يف الوقت اؼبناسب ) 

ػبربات و اؼبهارات( بغية ربقيق تطابق أفضل بُت االحتياجات )األعماؿ التجارية( و اؼبعارؼ، ا
 وظائف الشركة واؼبوارد )الرجاؿ(

يساعد ىذا اؼبستوى يف التنفيذ العملي لتسيَت كفاءات اؼبستوى األوؿ، كما  إدارة الكفاءات:/2
ة إال إذا أدرجت يف السياسة يسمح بتطوير الكفاءات اعبماعية لكن ىذه العملية ال تكوف ذات قيم

 العامة للمنظمة و وفرت ؽبا الوسائل و على اإلدارة أف ربرص على ربقيق ىذه اإلسًتاتيجة. 
تحسُت عمليات هتتم أساسا ابلكفاءات و إسًتاتيجية اؼبؤسسة، يعٌت هتتم ب    دارة ابلكفاءات:/اإل3

العاملُت ابلشركة اليت ترتبط أساسا التوظيف وابلتارل  ؽبا كل الصبلحيات يف توظيف صبيع 
 ابلكفاءات االسًتاتيجية لكل من الفرد والشركة.
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الكفاءات اإلسًتاتيجية للفرد ىي تلك اليت تضمن لو أو ؽبا القدرة على العمل طواؿ اغبياة،أما   
 الكفاءات اإلسًتاتيجية للشركة فتكوف يف صبيع اؼبستوايت اؽبرمية للوظائف ، وتتألف من كفاءات

 فردية ، وكفاءات صباعية و كفاءات ـبفية نشعر هبا فقط يف هناية اؼبنتوج
 الفرؽ بٌن منطق إدارة الكفاءات أو اإلدارة ابلكفاءة:

 من اؼبهم جدا أف نفرؽ بُت إدارة )تسيَت( الكفاءات و اإلدارة ابلكفاءات ، فهذا التمييز ديكن     
 فاءة داخل إدارة الشركة.القياـ بو وفقا ؼبستوى التكامل بُت مفهـو الك

و حيدث ىذا التكامل فقط على مستوى إدارة اؼبوارد البشرية ، أي عندما تكوف العمليات الرئيسية 
 اؼبختلفة إلدارة اؼبوارد البشرية )األجور ، التوظيف ، التدريب ، إخل( مرتبطة دبفهـو االختصاص. 

ة الكفاءات على أهنا ؾبموعة من األنشطة اؼبصممة وابلتارل ، يف ؾباؿ اؼبوارد البشرية ، يتم تعريف إدار 
الستغبلؿ وتطوير كفاءات األفراد واعبماعات على النحو األمثل ، من أجل ربقيق مهمة الشركة و 
ربسُت أداء اؼبوظف، وبعبارة أخرى ، فإف تنفيذ إدارة متماسكة للكفاءات يعٍت التكامل األفقي 

 142والرأسي.
يسمح بتكييف الكفاءات البشرية ؼبهمة الشركة ورؤيتها واسًتاتيجيتها ،  التكامل العمودي)الرأسي(:

 واليت جيب اختيار كفاءاهتا وتنظيمها وتطويرىا بطريقة تساىم يف ربقيق اؼبهمة .
 : تكييف أنشطة إدارة اؼبوارد البشرية اؼبختلفة مع بعضها البعض. بينما يتيح التكامل األفقي

 
من خبلؿ ما سبق نستخلص أف ؿبددات النجاح ليس يف إكتساب اؼبعرفة فقط و لكن القدرة     

على تسيَتىا، التحكم فيها، احملافظة عليها و إستخدمها وفق أطر و مناىج تسمح إبستغبلؽبا  
 ئلستفادة منها دبا خيدـ أىداؼ اؼبؤسسة و يضمن ؽبا العيش و اإلستمرارية.ل

لنظر إذل الكفاءة من زاويتُت األوذل ىي أهنا مورد من موارد اؼبؤسسة يتحكم فيها ىنا وجب علينا ا    
العنصر البشري)الفرد( كونو ديثل اؼبرآة اليت تعكس ىذه الكفاءة و ذبسدىا على الواقع)اؼبنتوج 
اػبدمات( ، أما الزاوية الثانية فتتمثل يف الكفاءة كوهنا ربتل مكانة ىدؼ اؼبؤسسة فبالتارل تضمن 
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اؼبؤسسة بواسطتها الربح مع اإلستمرارية من خبلؿ تقدًن األفضل دائما للزبوف الداخلي و اػبارجي 
للمؤسسة ، و بدخوؿ العنصر البشري يف حلقة الكفاءة بل و جعلو النواة اؼبكونة ؽبا فاؼبسؤولية األوذل 

إلىتماـ بعلم إدارة الكفاءة تعود إذل إدارة تسيَت اؼبوارد البشرية ىذا ما دفع ابؼبختصُت و الباحثُت اب
 حىت يتسٌت إعطائها الصبغة اإلدارية.

 اؼبعرفة ؾبموع إذل الكفاءة مفهـو يشَت   Cairdمن بُت ىذه اؼبصلحات : اشار ليها    .4
ادانه  لشكل ويدعم معُت، ؾباؿ يف الناجح السلوؾ زبص اليت الشخصية ومتغَتات واؼبهارة
 ذلك:

 
 :من ربولنا تعلمفاءات معينة، تنتج عموما عن حالة من كاؾبموعة ؿبصورة  اؼبهارة 

  savoir fair( اؼبهارة) العمل كيفية معرفةإذل  اؼبعرفة
  فمثال ديكن ، إمكانية النجاح، تعطي القدرة:كفاءة ضمن ؾباؿ عملي أو نظري

تدخل ضمن كل قوانٌن العمل او اللوائح التنظيمية فهذه   فظوظف اف حيللم
  .القدرة على التذكر

 :أداء متوقع سيتمكن الفرد من إقبازه فيما بعد تعٍت االستعداد ، 
 ؛ و ىو هبذا اؼبعٌت يقًتف ما يتمكن الفرد من ربقيقو آنيا من سلوؾ ؿبدد قباز:اإل

 االستعداد و القدرةنوعا ما دبفهومي 
 :دبا  يتضمن ـبتلف اؼبفاىيم السالفة الذكر  السلوؾ أو التصرؼ السلوؾ

ربقيق اكرب قدر من التكيف يف تفاعلو مع بيئتو من اجل  نشاط اإلنسافيعكس
 .معها
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او  مهنة فبارسة يف تظهر اليت السلوكات ، اؼبهارات من موعةارتباطها ابلكفاءة اؼبهنية :ؾب .5

 بشكل عمل اقباز علىاو القدرة  .شغل وظيفة حسب متطلبات عامل الشغلاو  حرفة 
 و نوضحها يف الشكل التايل: سليم

 
 غاي Guy leBotref أمثاؿ التسيَت و اإلدارة ؾباؿ يف للكفاءة الدارسُت و الباحثُتاىم  .6

 يف الباحثُت رواد من يعترباف اللذاف زارفياف فليب و Phillippe Zarfian لوبًتؼ
 . الكفاءة موضوع

 خبلؿ من ذلك عن عرب و  "السليم التصرؼ معرفة أو اؼبهارة " أهنا على لوبًتؼها عرف .1
  : التارل الشكل

 اىم الباحثُت الذين اعطو مفهـو ضمٌت للكفاءة مها :
 توجد ال الكفاءة أف دبعٌت ابلنشاط الكفاءة ربط قًتحامن احسنهم و امههم حيث  لوبًتؼ 

  العمل حدود خارج
 مهنية ألوضاعا مواجهتويف  للمسؤولية ربملو و الفرد مبادرةيف  ىي" :اعتربىا زارفياف فليب أما 

 احملولة و اؼبكتسبة و معارفعلى اساس  
 : معرفة التصرؼ السليم جيبتصبح الكفاءة ىي : األساس ىذا على و

 اؼبعارؼ ، اؼبهاراتاليت تشمل :  اؼبوارد من ؾبموعة بٌن الربط و التنسيق خبلؽبا من ،
 اػبربات الفردية واعبماعية اؼبرتاكمة عرب الزمن يف وضعيات مهنية ـبتلفة 

  اؼبهنية األوضاع  كانت مهما  الصحيح ابلشكل األعماؿ أبداء للقياـ ذلك و  
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  س ماؿ يشمل :اؼبعرفة ،اؼبهارة و حسن و تكوين را اؼبسطرة اؼبؤسسة نتائج ربقيق هبدؼ
 التصرؼ

 و أورواب بُت التسيَتي الفكر اختبلؼ أساسلى ع زبتلف مبلحظة فقط اف مكوانت الكفاءة  
 .أمريكا

   :من تتكوفاأبهن يرى األنغلوسكسوين األدب أف حُت يف  : من تتكوف فرنسا يف فالكفاءة
 

 النظرية الكفاءة : اؼبعرفة .1
 التطبيقية الكفاءة :اؼبهارة .2
 معرفة ، الكينونة :السلوكات .3

 االجتماعية الكفاءة: الذات
 التصرفات و 
 

 .النشاط دبمارسة تسمح اليت الطاقات االستعدادات و .1
Abilites  

  الشخص ىيئة أو اؼبظهر إذل شَت:ت Behaviors التصرفات .2
 شخص ديلكها اليت اؼبعارؼ ىي:  Knowledgeاؼبعرفة  .3

  خاص ميداف يف
 Personality variables الشخصية اؼبواصفات .4

 ،أتلق ،مبادرة ثابرةدب التصرؼ
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 تربر اليت الداخلية ابلقوى تتعلق  Motive :الدافعية  .5
 . العمل يف األفراد تصرفات و سلوكات

 
 خاسبة 

يف االخَت ديكن القوؿ اننا قمنا ابدارة الكفاءات و ذلك من خبلؿ ادارة اؼبعرفة و تكنولوجيات 
 اغبديثة لبلعبلـ و االتصاؿ كما يلي:

  عمليات إدارة اؼبوارد و األصوؿ الفكرية و اؼبعرفية يف اؼبؤسسة إدارة اؼبعرفة تتوذل كل
 بطريقة فعالة، استثمار اؼبعرفة اؼبتاحةالتخطيط و تنظيم و توجيو و وظيفة يث تقـو ربفبا،

تضمن ؽبا استمرار ىذا النجاح، و ردبا تفوقها يف اؼبستقبل و  بنجاحها حاضراتسمح 
فع كفاءة استخداـ رأس اؼباؿ الفكري يف نشاط األعماؿ،حبسن بفضل ر  .القريب و بعيد

ك بتشبيك و ،و ذل (وجودة سواء داخل اؼبؤسسة أو خارجها)ماستغالؿ الطاقة الكامنة ا
اؼبيزة  الكتساب ربط أفضل األدمغة عن طريق اؼبشاركة اعبماعية و التفكًن اعبماعي

 ،التنافسية اسرتاتيجية، و تعظيم القيمة اؼبضافة للمنتوجات و خدمات اؼبؤسسة
   و تعتمد يف عن قدرات العماؿ و ثراء أفكارىم و طاقتهم الكامنةتكشف إدارة اؼبعرفة .

اؼبعلوماتية، اليت تسمح ؽبا ابستثمار اؼبعرفة و الذكاء الصناعي و االنساين و ذلك على 
للمؤسسة. كما أهنا تسمح ابدخاؿ اؼبعرفة يف اطار منظومتُت  ربقيق ثروة معرفية مرتاكمة

وىنا يظهر التكامل .فرعيتُت و متكاملتُت مها: منظومة إدارة اؼبعرفة و منظومة تكنولوجيا اؼبعرفة
 لوجيات اغبديثة لبلتصاؿ و االعبلـ و إدارة اؼبعرفة،بُت التكنو 
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 ألنظمة الذكية دارة اؼبعرفة و اا ادي عشر: احملاضرة اغب

 مقدمة:
 أحد التطبيقات األكثر قباحًا لنظم قواعد اؼبعرفة يف الذكاء تشكل االنظمة الذكية  

قائق والقواعد يف بناء اغب امهوخاصة تلك اليت تستخد  ،Artificial Intelligence  الصنعي
اليت ُتضّمن معرفة عن حقل متخصص من حقوؿ النشاط  Expert Systems النظم اػببَتة

 تقارب مستوى اػببًناليت  برامج الذكاء الصنعيالبشري مثبلؽبندسة والطب وإدارة األعماؿ تسمى 
أو النظم اػببَتة،   رفة، وذلك حبشد ؾبموعة من اؼبعارؼ والنظم اؼبعتمدة على اؼبعيف حل اؼبسائل

انذبة من معرفة يستعملها اػبرباء،  ويطلق اسم النظم اػببَتة غالبًا على الربامج اليت تتضمن قاعدة
 .وذلك على نقيض اؼبعرفة اليت ديكن ذبميعها منالكتب أو من غَت اػبرباء

 Intelligence)نظاـ الذكاء االصطناعي - أوال :مراحل ظهور النظم الذكية
~Artificial):: 143 

ظهر الذكاء االصطناعي يف اػبمسينات من القرف اؼباضي نتيجة الثورة اليت حدثت يف ؾبارل اؼبعلومات 
 : والتحكم اآلرل، وترمي أحباثو إذل ربقيق ىدفُت رئيسيُت

 األوؿ: الوصوؿ إىل فهم عميق للذكاء اإلنساين عن طريق ؿباكاتو. 
  ،وخصوصًا بعد الثاين: االستثمار األفضل للحاسب والعمل على استغالؿ إمكاانتو كافة

 .التطور السريع لقدرات اغباسبات ورخص شبنها
  اؼبنطق يف ديكنو استخداـ  كيف  يفكر  نظاـبدأت احملاوالت لبناء تصميم  1940يف عاـ

ىذه عن  فعاؿ . و سبخضت األ الثابتة بٌن الرموز و ردودبدال من فكرة العبلقة  عملياتو
ؿباكاة شكل و ترتيب و طريقة عمل اػبالاي يف حملاولة  ابتكار الشبكات العصبيةاحملاوالت 

 العصيب لإلنساف  اعبهاز
 و  اؼبخ البشريتقليد  بناء آلة ذكية رباوؿبدأ علماء الذكاء االصطناعي ؿباولة  ػبمسيناتيف ا

منوذج لبناء  1957عاـ  روزنبالت(ة اليت قاـ هبا) كاف من أىم احملاوالت يف ذلك الشأف احملاول
 تعقيدا،  أكثرمبسط لشبكية العٌن 
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  علم ..عرفو أبنو "1956يف عاـ الذكاء االصطناعي  ، مصطلح جوف مكارثيقبلها بسنة صاغ
ة االنساف و صاحب درجة سبكن اآللة من ؿباكادبعىن اخر ىو "..وىندسو صنع آالت ذكيو

 144 ديكن استخبلصها يف : لوذلك تعاريف متقاربة 
 األنظمة اليت تتصرؼ كالبشر - ألنظمة و اآلالت اليت تفكر كالبشرا -

 األنظمة اليت تتصرؼ بشكل منطقي - األنظمة اليت تفكر بشكل منطقي -

 العمليات الذىنّيةفهم  - االلة بصورة توصف ابهنا ذكيةاستجابة  -

 عشرين عاما، علي القياـ  اآلالت ستكوف قادرة، يف غضوف: " ىػ. أ. سيموف، 1965اـ ع
  أبي عمل ديكن أف يقـو بو اإلنساف"

 يف غضوف جيل واحد... سوؼ يتم حل : " ،مارفٌن مينسكاي1967سنتُت من بعد أي سنة
ادراؾ صعوبة بعض ولكنهم فشلوا يف ،مشكلة خلق ' الذكاء االصطناعي ' بشكل كبًن"

 يف التفسًن و االستنتاج اؼبشاكل اليت واجهتهم
  فورد" بتطوير أوؿ برانمج للقيادة  مهندسو الشركة األمريكيةكأوؿ ذبربة مت اعتمادىا من طرؼ"

بتقنيات الذكاء االصطناعي )اإلنساف اآلرل أو الروبوت(، والذي يتّم تطبيقو حالياً يف مضمار فورد 
 لبلختبار

 : اثنيا تعريف  الذكاء االصطناعي و مكوانتو
 علم النُّظميف ؾباؿ  الثورة التكنولوجّيةالعلـو اغبديثة، نتجت بسبب االلتقاء بُت  ىو أحد أىمّ 

فهم طبيعة الذكاء من جهٍة ُأخرى، ويهدؼ إذل  اؼبنطق والرايضياتمن جهٍة وعلم  واغباسوب
اؼبّتِسم ابلذكاء،  عمل برامج للحاسوب قادرٍة على ؿباكاة التفكًن اإلنساينعن طريق  اإلنساينّ 
ألداء مهّمات عالية اعبَودة والكفاءة واليت ربتاج إىل ُقدراٍت ك استخداـ اغباسوب ىو كذل

 من خبلؿ: بشريٍّة ذىنّيٍة عاليٍة جداً ومتقدِّمةٍ 
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  رتصبتها إىل ما يوازيها من عملياٍت ب تفكًن األفراد عند ازباذ القرارات غبّل مشكٍل معٌّنٍ كيفية
اؼبتنوعة اليت  العملّيات االستداللّيةلرجوع إذل العديد من اب، أبسلوٍب منطقيٍّ ومرتَّبٍ  حاسوبّيةٍ 

 145 ُغّذي هبا ىذا الربانمُج.
  بناء على وصف ؽبذا   ازباذ قرار ىف موقف ما أو على حل مسألة ما:قدرة برانمج اغباسب

 146الىت غذى هبا الربانمج.  العمليات االستداللية اؼبوقفبالرجوع إذل
 147 : ككل على مبدأين أساسيُت فقط  يبٍت علم الذكاء الصناعيحيث 

 حبيث يتمكن اغباسوب من معاعبتها و إخراج اػبرج : يف اغباسوبأو اؼبشكلة سبثيل البياانت
اؼبناسب ) أو ابألحرى : كيفية وضع اؼبشكلة يف صورة مبلئمة للحاسوب حبيث يفهمها و يتمكن 

 (.من )التفكَت( يف حل ؽبا
 :يف اػبيارات اؼبتاحة . حيث يقـو اغباسوب ابلبحث ذاتو التفكًن حبدو ىو ما نعتربه  البحث

 .قاـ ىو ابستنباطها بنفسو مث يقرر اغبل األمثللو أو  أمامو و تقييمها طبقا ؼبعايًن موضوعة
 

 : يوضح مكوانت الذكاء االصطناعي 05الشكل 

 
 ،مرجع سبق ذكره.(2015)،  جهاد عفيفي: اؼبصدر

 ابختصار خطوات استخدامو تكمن يف :
  َاليت زُبّزف على شكل حقائَق ونظرايٍت يف وعاٍء  ُتستخدـ نُظُم الذكاء االصطناعية اؼبعرفَة اإلنسانّية

 (،Knowledge Baseإلكًتويّنٍ افًتاضيٍّ يُطلق عليو قاعدُة اؼبعرفة )

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
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  وابإلضافة إذل حقائق اؼبعرفة اؼبخزونة فيها ربتوي أيضًا على القواعد اليت سوؼ يستخدمها النظاـ
 الزباذ القرارات.

  واحملافظِة عليها واستثمارِىا يف حلِّ اؼبشكبلت.بتحديث اؼبعرفة اؼبًتاكمة تقـو 
 148 كما مت استخدامو يف ؾباالت متعددة:

  يف اجملاؿ اؽبندسي من حيث القدرة على وضع و فحص خطوات التصميم و أسلوب تنفيذه 
  يف ؾباؿ التعليم اؼبعلم و إبداء االستشاراتيف اجملاؿ التعليمي من حيث القياـ دبهاـ 
  مراقبة عمليات اإلنتاج ، و اإلحبلؿ ؿبل العماؿ يف الظروؼ البيئية الصعبة ،يف اؼبصانع 
 ، يف التجارة و األعماؿ كتحليل حالة السوؽ والتنبؤ و دراسة األسعار 

 149 و ابختصار امهيتو تكمن فيما يلي : .  و غًنىا من اجملاالت
 والضياع بسبٍب أو آبَخَر.اػباصة ابؼبؤسسة من التسّرب زبزيِن و ضباية اؼبعلومات واؼبعرفة 
 إنشاِء آلّيٍة ال تكوف خاضعًة للمشاعر البشريّة كالقلق أو الّتعب واإلرىاؽ  تقليل مساحة االخطار(

 وخاّصة عندما يتعّلق األمُر ابألعماؿ اؼبرِىقة اليت سبّثل خطورًة جسمّيًة أو بدنّيَة أو ذىنّيًة(.
 االمر الذي  عقَّدةيف الوقت اؼبناسب والقصًنمعاعبة اؼبشاكل و وإجياد اغبلوؿ للمشكالت اؼب

 يتطلب وقت اكثر ابلنسبة لئلنساف الطبيعّي.
 : ما يلىتكمن في تطبيقات الذكاء االصطناعى ىف وضعة الراىن أغلبو 

 نظم معاعبة اللغات الطبيعية 
 نظم أدراؾ السلوؾ أو اؽبيئة  
 نظم الرؤية الذكية 
 السيارات ، تقطيع غبـو االغناـ و تعليبها( ) ذبميع قطع غيار نظم األنساف األرل 
 قواعد اؼبعرفة ( الذي يعترب اىم برامج تطبيقات الذكاء االسطناعي  )دراسة  النظم اػببَتة (

 كيفية ؿباكاة اغباسوب لقدرات االنساف اغبركية و البضرية و تبادؿ اؼبعرفة فيما بينهم (
 اثلثا :كيفية سبثيل اؼبعرفة يف الذكاء االصطناعي:

قاعدة اؼبعرفة على كل من اؼبعارؼ الثابتة واؼبتغَتة يف ؾباؿ معُت. ولبناء ىذه القاعدة تشمل 
البد من ترتيب وتنظيم اغبقائق واػبربات أبسلوب معُت حىت ديكن لآللة و للحاسوب التعامل 
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علم ىف الواقع يوجد العديد من أساليب سبثيل اؼبعرفة وىو فرع ىاـ من ؾباالت  معها ومعاعبتها.
  على سبيل اؼبثاؿ: وفيما يلي عرض ـبتصر عن األساليب الذكاء االصطناعي.

 فمن ىذه الشبكة ديكن استخبلص حقائق جديدة من حقائق  أسلوب الشبكات الداللية:
معطاة  : شخص متعدد اػبربات يعٍت انو شخص مؤىل او كفء للقياـ بعمل معُت او 

 ترقيتو لوظيفة عليا

 أسلوب القاعدة أو النظرايت من أبسط وأىم الطرؽ اؼبستخدمة يف  :يعترب أسلوب القاعدة
 سبثيل اؼبعرفة الثابتة.

يف ىذا األسلوب تكتب اغبقائق على شكل القاعدة الشرطية: ]إذا كاف )الشرط( إذف 
  )االستنتاج([. كما توضح األمثلة التالية وىي ىف ـبتلف اجملاالت:

ابلشكل ،  صحيح قبحت اسًتاتيجية  تدريب االفراد ذا كاف التقييم االورل للكفاءاتإمثال :
 اآليت:
 if then>كبصل على النتيجة< : فإننا  >ربققت ؾبموعة شروط<  إذا ( أ

 قيمة< > =  >حقيقة أو عبارة< حيث النتائج ىي من الشكل ( ب
 ويستخدـ  واؼبعلومات الثابتة:يستخدـ ىذا األسلوب يف سبثيل اغبقائق  أسلوب اإلطارات

  لتجزئة بياانت

: مثل اف نقـو بدراسة  بكة دالالت األلفاظ ووضعها يف ؾبموعة من اإلطارات البسيطة.ش
توظيف ادارة اؼبعارؼ يف بيئة واسعة اؼبعادل نقـو بتحديد االطر للدراسة بُت معاليم الزمن و 

 اؼبكاف
 الناذبة من  اؼبتغًنةلوصف اؼبعرفة :يستخدـ أسلوب السيناريوىات  أسلوب السيناريوىات

 تعرض اإلنساف

ؼبواقف ربتوى على ؾبموعة من اؼبواقف واألحداث الغَت متوقعة.:مثل قياس كفاءة االفراد 
 ابستخداـ العوامل الغَت اؼبباشرة يستلـز ذلك القياـ بدراسة كل اؼبتغَتات اؼبؤثرة يف التابع كفاءة

النظم  االصطناعّي يف ؾباؿ إدارة اؼبعرفة من خبلؿلقد تبلورت تطبيقات الذكاء بشكل اكثر وضوح 
                                                       اػببَتة:
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 النظم اػببًنةإدارة اؼبعرفة و :  ثاين عشرلاحملاضرة ا

 مقدمة :
ببساطٍة برانمج  فهي، اػِبربة البشريّة النادرةقصد ابلنظاـ اػببَت تلك النظُم اليت تعتمد على ي

 (2015)،  جهاد عفيفي . حاسوٍب ُمصمٍَّم حياكي قدرَة اػببًن اإلنساينّ على حّل اؼبشكالت
   النُّظِم اػببًنِة: أوال : تعريف

 
  وحيوي  تعتمد على اغباسوب، وىي نظٌم الُنظم اػببًنة أحَد فروع الذكاء االصطناعيّ تعترَب عليو

تقدمي ، وديكن توظيف ىذه اؼبعرفة يف معرفة خبًٍن ما أو ؾبموعٍة من اػبرباء يف ؾباٍؿ معٌنٍ 
،  جهاد عفيفي تتوّفر على حلوؿ.اإلرشادات أو ازباذ القرارات فيما خيّص اؼبشاكَل اليت ال 

(2015) 
 ؾباٍؿ معُّتٍ للمعرفة، برانمٌج معلومايتٌّ حياكي التفكََت اؼبنطقّي ػببٍَت بشريٍّ يف أنو "أيضا على عرؼ ي

 (2015)،  جهاد عفيفي إبحدى الطرؽ : للنظاـ اػببَت أف يكوف نظاماً للقرار وديكن
 نظاـ للمساعدة على ازباذ القرار )نتبع اػبيارات اليت يقًتحها النظاـ(  .1
 نظاـ للمساعدة على التعلم )ىنا يقـو اػببَت بدور اإلدارة البيداغوجية(". .2
  استخداـ اؼبعرفة وخطوات االستدالؿىو أيضا يقـو على  .3
برانمج حاسويبٍّ وتقـو فكرة النظم اػببَتة على استخبلص اػِبربة من مصادرىا ووضعها يف  .4

تقـو على اؼبعرفة اليت تستند إذل اػِبربة اؼبًتاكمة، اليت  ديكن للخبَت وغَت اػببَت استشارُتو
كمستشاٍر ؼبّتخذ القرار؛  واؼبخزَّنة، ابسًتجاعها وربليلها للتوصل إذل اغبقائق اؼبرتبطة هبا

 لذي يوجد يف أوقاتديكن استخدامها يف أي مكاٍف وكلٍّ وقٍت على عكس اػببَت البشرّي ا
ديكُن استبداؿ النظاـِ اػببَت يف حاؿ تلِفو وال دُيكن استبداُؿ اػببَت حيث  العمل فقط

 البشري يف حاؿ إصابتو.
 مثل ما ىو مشار اليو أدانه يف الشكل :

 
 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
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 اػببًن النظاـ و بيئة ىيكل: 06الشكل 

 
 2015)(،  جهاد عفيفياؼبصدر: 
و بعضها األخر  ىيكل النظاـبعضها يقع داخل ، متفاعلة  وسطاءمن عدة  عناصره  تكوفحيث ت
  النظاـبيئة عمل تقع ىف 

  منصة النظاـو   قاعدة اػبربة:  يتكوف من عنصرين مها ىيكل النظاـ اػببًن .1
 مستخدمو النظاـ اػببًنو  أىل اػبربة:فتتضمن عنصرين مها بيئة عمل النظاـ اػببًنة .2
ىى حصيلة اغبقائق و القواعد و غَتىا من اؼبفاىيم و ) قاعدة اؼبعرفة: عناصر ىيكل النظاـ .3

تشتمل على ؾبموعة من ) منصة النظاـ اػببًن( و  دبجاؿ تطبيق النظاـ اؼبواصفات اؼبتعلقة
 ( الربؾبيات اؼبتخصصة ىف تعريف وشغيل نظاـ اػبربة

 اثنيا: مكوانت النظاـ اػببًن :
 (2015)،  جهاد عفيفي ابختصار ديكن القوؿ اهنا تتكوف من :

ونقَل أو ربويَل عها ذبميع (: تعٍت حيازُة اؼبعرفةBase de connaissance) قاعدُة اؼبعرفة .1
التحديَث اؼبستمَر و  حصوُؿ على اؼبزيد من القواعد واغبقائقلل بناِء قاعدة اؼبعرفةهبدؼ  اؼبعرفة

 تتضمن نوعُت أساسُت من اؼبعرفة مها:و ىي  لقاعدة اؼبعرفة بنظاـ اػِبربة.
 متمثلة دبجموعات تعريفات ، فرضيات ، معايَت ؾبموعٌة من اغبقائق  عبارة عن اؼبعرفُة ابغبقائق

 .فرع ُمعُّت من فروع اؼبعرفة أو ابؼبشكلة اليت مّت بناء نظاـ اػِبربة ألجلهامرتبطٌة بو احتماالت 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
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  متمثلة يف االفًتاضات  ؾبموعٌة من القواعد اإلرشادية :عبارة عن ابلقواعد واإلرشاداتاؼبعرفة
التقنيات اليت من خبلؿ  ػببًن من ا صبع و اشتقاؽ اؼبعرفةاؼبنطقية و الرايضية سبكن من 

اليت  غبلِّ اؼبشكلةمن استخداـ اؼبعرفة  مستخِدـ النظاـاليت سُبّكن  ويستخدمها مهندس اؼبعرفة 
ـُ ألجلها.  ُبٍت النظا

 : عمليات االستدالؿ و التفسًن يف النظاـ اػببًن07الشكل 

 
 2015)(،  جهاد عفيفياؼبصدر: 

 
نسميو ؿبرؾ االستدالؿ ىو عبارة عن برؾبية للبحث يف ؿبتوايت قاعدة اؼبعرفة  :وسيلُة االستدالؿ .2

يف سياؽ و تسلسل دقيق ، تقـو دبزج و مقارنة اغبقائق اليت توجد يف الذاكرة و نقلها من خبلؿ 
وحدة اغبوار و ربطها مع قواعد اؼبعرفة اؼبخزنة لديو لتوليد حل للمشكلة و اختيار النصيحة 

مَثّ فإّف أداة االستدالؿ ىي برانمج حُياكي عمليات التفكَت االستدالرّل للخبَت  ومناؼبناسبة 
ـَ العديد  :اربعة اشكاؿ حىت يومنا ىذا  النماذج ديكن حصرىا يف البشرّي.حيث تتوذّل استخدا

  القواعد الشرطية 
 الشبكات العصبية 
 اؼبنطقى الضبايب 
 اػبوارزمية اعبينية 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
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 لو، إذ، القواعد الشرطية (if, then واليت فيها يتّم كتابُة السبب أوالً، مُثّ النتيجة وىي )
مع اؼبيكانيـز الذي يقـو إبجراء العمليات، تطبيق القواعد على اغبقائق إلنتاج حقائَق جديدٍة.

ويتوافر ىذا اإلمكاُف يف نُظم اػِبربة دوف نُظم دعم القرارات وذلك لكوهنا إمكاُف تفسًن النتائج:
ولوجيا الذكاء االصطناعّي،حيث يتوافر بنظم اػِبربة القدرة على تفسَت النتائج قائمًة على تكن

 وشرح عملية االستدالؿ اؼبنطقّي اليت من خبلؽبا مّت الوصوؿ إذل ىذه النتائج.
السبب ابألسباب حيث يتّم اغبصوُؿ على السبب كمدخبلٍت، مّث تقـو إدارة االستدالؿ دبقارنة ىذا

وبناًء على ذلك يتّم ربديُد النتيجة وىذا ما ُيسمى ابلتسلسل لؤلماـ، ويكوف اؼبخزّنة بقاعدة اؼبعرفة، 
ـُ ابغبصوؿ على النتيجةكُمدخبلتٍ . حيث يبدأ عكسيًايف حالة التسلسل للخلفالوضع  وبناءً  النظا

 . عليها يتّم التوّصل إذل السبب
 اكي ىذه التقنية تعامَل اإلنساف عندما يواجو مواقَف تتوّفر لديو معرفٌة غَُت رب:شبكات العصبّية

 صرحيٍة عن ؾباؿ 
االستعانَة خِبرباتو السابقة والتعّلممّما يفعلو يف مثل ىذه معريفٍّ معُّتٍ إذ تتطّلب منو ىذه اؼبواقُف 

ركة األسهم والسندات، ربليل االستثمار والتنبؤ حبؾباالٍت عدٍة، مثل مت استخدامها ، اؼبواقف
 وربليل التواقيع ومقارنة التواقيع اؼبخزونة يف اؼبصارؼ مثاًل.

  ّأو غَت اجملسَّدة سباماً  اؼبتغًّنة، ؼبعرفة غًن مؤّكدةعن ا الستدالؿلتستخدـ :ُنظُم اؼبنطق الضبايب
 يف الواقع، يقـو 

حةاليت على  قد تكوف صحيحًة إىل حدٍّ ما االحتمالّية أي البحث عن مستوايٍت متعّددٍة من الصِّ
عروض األسعار مثاًل على أساس إعطاء كلِّ فاؼبنطق الضبايّب ديكِّن من تقدًن أو خاطئًة بدرجٍة ما.
السعر " السعر غايل جدا"،وبذلك ديكن التعبَت حاسوبيًا عن حاالت مثل "سعِر درجًة معّينًة 
ّثل معرفًة غًَن دقيقٍة أو غامضًة، ُتسهِّل اغبصوَؿ سبابلتارل فإّف نُظم اؼبنطق الضبايّب رخيٌص إىل حدِّ ما

 على اؼبعرفة.
 :لتصميم واقرتاح اغبلوؿ للمشكالت اإلداريّة، خاّصة ُتستخدـ  اػبوارزميات اعبِينية

 اؼبشكالت اليت تتأثّر 
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ؾباؿ ولذلك ُتستخدـ ىذه النُّظم يف شىّت أنواع التطبيقات وخاّصة يف  بعدٍد كبًٍن من اؼبتغًّنات؛
التجارة االلكرتونية واألعماؿ اإللكرتونية، أي أّف النظاـ أصبح قادرًا على أف يتعّلم كيف يتأقلُم 

 مع التغًّنات.
أو برانمج واجهة  (:interface d'utilisateur) وسيلُة استخداـ مستخِدـ النظاـ .3

 االستخداـ : فهي برؾبيات 
اذ يستطيع اؼبستخدـ من خبلؽبا  معوللمستخدـ التفاعل مع النظم اػببًنة و التخاطب تسهل 

 ادخاؿ اؼبعلومات
و التعليمات اذل النظاـ و توجيو االسئلة و تلقي االجاابت و ىنا يتم تدخل تطبيقات الذكاء 

 االصطناعي لتزويد اؼبستخدـ ابللغات اليت سبكن اؼبستخدـ من التفاعل مع النظاـ.
 : واجهة استخداـ النظاـ اػببًن08الشكل 

 

 
 2015)(،  جهاد عفيفياؼبصدر: 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A%22
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أحد  يف االخَت يعترب النظاـ اػببَت  من أىم برامج تطبيقات الذكاء االصطناعي  فهي

صطناعى الذى يهدؼ اذل نقل الذكاء البشرى اذل نظم اغباسبات عن طريق تطبيقات علم الذكاء اإل
وال يضطر االنساف اذل  . تصميم الربؾبيات و أجهزة اغباسبات الىت رباكى سلوؾ و تفكَت البشر

 التصرفات . لكن بناءا على ىذه وضع خربتو ومهارتو فيها
حصلنا على نظاـ خبَت خبربة ىذا  أننااي  مل خربة االنساف الطويلةحصلنا على نظاـ حيو األفكار 
.  ويعطيها ظبة الذكاء واالكتساب من احمليط العاـ ؽبا وبذلك فاهنا ستصبح اكثر ذكاءااإلنساف 

 انىيك على انو يفسر النتائج و يستدؿ على العمليات للوصوؿ اذل ىذه النتائج .
 اؼبعرفة و االبداعإدارة  عشر : ثالثةاحملاضرة ال

 : مقدمة
موجودة يف االساس يف ذىن  ألهنافيها وذلك  راس اؼباؿ الفكريينظر اذل معرفة اؼبنظمة ابهنا سبثل 

اؼبسؤولة عن ادارة  العمليات واالنشطةحيث اختلفت آراء الباحثُت يف ربديد العاملٌن يف اؼبنظمة 
اؼبمارسات العملية ؽبذه العمليات ال تتعدى كوهنا غَت اف معظمهم يركز على عمليات معرفة اؼبنظمة 
قاعدة , ومن مث ترميزىا ػبزهنا يف اغبصوؿ عليها من مصادرىا اؼبختلفة)توليد(, ابتكار اؼبعرفة
من اجل مشاركتها ونشرىا وتوزيعها ...عليو ديكن توطيد االبداع بعبلقتو يف ادارة  معرفة اؼبنظمة

  توليد )تكوين( و   ابتكار اؼبعرفةا اؼبعرفة يف عمليتُت اساسيتُت :مه
 أوال :عالقة اؼبصطلحات ببعضها البعض:

يتّم  ، مثبفكرٍة يُقدِّمها الفرُد الذي حصل عليها أو ابتدعهاابختصار إّف عملّية توليد اؼبعرفة تبدأ 
،حيث إّف توليد اؼبعرفة  توليد اؼبعرفة اعبديدة من خالؿ أقساـ البحث والتطوير والتفكًن اإلبداعيّ 

االبتكار ُيضيف مصدرًا ؼبعرفٍة ) ،االبتكار وتوليد األفكار اعبديدةاؼبنظَّمات ىو عند الكثَت من 
 150،  (جديدٍة.

، اؼبناقشات ، واؼبالحظات،  اؼبعلومات اػبارجيةعن طريق الفكرة  كما ديكن اغبصوؿ على 
، وبعد  وعدلت الفكرة وحدد شكلها عن طريق االتصاؿ األخرى وتناولت معرفتهم الضمنية

مت قبوؽبا ما . واخَتا اذا  وصباعات اخرى للتنظيم الكامل توسعت الفكرة لتشمل مستوايتذلك 
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ر وجديد او على اهنا خدمات او انتاج متطو  داخل بنية التنظيمسوؼ تصبح  فاف الفكرة
 151 اؼبعرفُة مصٌدرا لبلبتكار() سياقات عمل جديدة

للتعبًن عن االفكار او  االستعارة والتناظراؼبعرفة اعبديدة ـ األفراد يف ابتكار استخداو اب
وجهات النظر اعبديدة ، واهنا تصبح معرفة ضمنية ضمن االفراد ومستجدة فيهم لرتصبتها يف 

 .  السلوؾ الثابت اعبديد 
 152 ذات اذباىُِت: اؼبعرفة واالبتكار ىي عملّيٌة مزدوجةٌ عليو ديكن القوؿ أّف 

 فاؼبعرفُة مصٌدرا لبلبتكار،  .1
 واالبتكار ُيضيف مصدراً ؼبعرفٍة جديدٍة. .2

  اثنيا :الفرؽ بٌن اإلبداع و اإلبتكار:
و التوليد و   (inventionو االبتكار ) (Innovationمن الضروري التمييز بُت االبداع )

اذل القدرة على تقدًن أفكار أصيلة جديدة بدوف االخذ ( إذ يشَت االبتكار creationاػبلق )
، فكلمة 154بينما يشَت االبداع اذل  التطبيق للواقع العملي  153بعُت االعتبار قابليتها للتطبيق،

ابتكار تركز على االفكار اجملرة للمشكبلت اليت يواجهها اؼبدير كما أنو يتم اغبكم على االفكار 
دبدى حداثتها و ليس ابمكانية الفائدة منها للمستفيد )اؼبستهلك( و اؼبنظمة أما االبداع فهو 

كلة اؼبنظمات ىو تطبيق االفكار لذا اؼبشكلة ال تكمن يف االفكار فهي موجودة و بغزارة لكن مش
 155 دير االبداع دبراحل ـبتلفة حسب كل منظمة من امهها :امكانية تطبيقها.حيث 

:  تتلخص يف الفًتة اليت يقضيها الفرد يف التعلم و  االعداد أو االدراؾ و الوعي بوجود مشكلة .1
 القراءة و التدريب 

حوؿ كل ابعاد اؼبشكلة ابختصار يف العمل و حضور اؼبؤسبرات   و الندوات و غَتىا لتجميع اؼبعرفة 
 تتلخص يف صبع اؼبعلومات بعد التعرؼ و ربديد و الشعور ابؼبشكلة اليت تشكل ؿبور اىتماـ اؼببدع

: يركز الفرد اىتمامو و تفكَته يف اعبزء اؼبقصود من اؼبعرفة او اؼبشكلة حيث  الرتكيز او االختمار .2
 تشهد ىذه اؼبرحلة 

مرحلة  أبدتو ، معلوماتو و موضوع البحث، الًتابط بُت شخصية اؼببدععمليات التفاعل و التداخل و 
 تفريغ اغبلوؿ

 و بدائلها.
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جيوؿ ذىنو يف البحث عن اؼبعلومات اعبوىرية  و ؿباولة ربط اؼبعلومات و  : االحتضاف و الظهور .3
 اجياد العبلقات بُت 

 االشياء
اثبات الفكرة او تعديلها او ذبربتها و تشمل عملية التبصر ابلعقل الظاىر و ابالستعانة  التحقق: .4

  ابدوات البحث
 اؼبتاحة و تنتهي بتقدًن اؼببدع للفكرة االبداعية

 156 أمناط توليد اؼبعرفة :اثلثا: 
 توليد اؼبعرفة جيب أالّ تقتصر :جيب اإلشارة إذل أّف عملية 

  والتطوير؛على إدارات البحث  
 ،من اؼبستوى وربويلها  اؼبعرفة الضمنّية إذل اؼبعرفة الظاىرة،من خبلؿ ربويل  دورة إبداع اؼبعرفة

، ويقدـ ىذا النموذج أربَع طرائق تتوّلد هبا اؼبعرفة من خبلؿ التحّوؿ الفردّي إذل اؼبستوى اعبماعيّ 
 بُت اؼبعرفة الّضمّنية واؼبعرفة الظاىرة. 

 اغبصوؿ  احسن منوذج اشار اليها ىو منوذج ديفي وؼبوجودة يف اؼبصادر اػبارجّية اكتساَب اؼبعرفة ا
على اؼبعلومات من البيئة اػبارجية للحصوؿ على  اؼبعرفة مث تطويرىا من خبلؿ عمليات اؼبعرفة 

 ػبلق معرفة جديدة
 :تعٍت ىي تلك العمليات اليتابختصار ديكن توليد اؼبعرفة من خالؿ عمليات ادارة اؼبعرفة و 

 غبصوؿ على اؼبعرفة الكامنة يف أذىاف وعقوؿ اؼببدعٌن،أسر : يشَت على ا 
  اؼبباشر أو عن طريق عقود شراء: يشَت إذل اغبصوؿ على اؼبعرفة عن طريق الشراء

 ,االستخداـ والتوظيف
  توليد معرفة جديدة غًن مكتشفة وغًن مستنسخةابتكار: يشَت إذل. 
 يشًن إىل ربديد اؼبعرفة اؼبتوافرة اكتشاؼ. 
 :يشًن على القدرة على الفهم، واالستيعاب للمعرفة الظاىرة، امتصاص 
  على ثبلث نقاط  على البحث والتطوير بناءا على :كتساب و استحواذ : ابالعتماد ا

 :جوىرية
  إف توليد اؼبعرفة ىو جهد بشري .1
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 عمليات التوليدأتثَت األبعاد الضمنية والظاىرة للمعرفة يف  .2
 .الطبيعة الًتاكمية لتوليد اؼبعرفة .3

 و التطوير التقين ،البحث العلمي التعلم  :عرب ثبلثة طرؽ اؼبعرفة تكتسبيف االخَت  ديكن 
اؼبعرفة الضمنية اليت مصدرىا عقوؿ كلمة )األسر( تبلئم   ،كما ذبدر االشارة اىل أف 

واالكتشاؼ  اليت تبلئمها مفردات الشراءفبا يف اؼبعرفة الظاىرة اؼببدعٌن بصورة أكرب 
 .واالمتصاص

  بتكنولوجيات اؼبعلومات و االتصاؿ ادارة اؼبعرفةعالقة عشر :رابع احملاضرة ال
 مقدمة:

سامهت التطورات التكنولوجيا يف تعزيز إمكاف السيطرة على اؼبعرفة اؼبوجودة كما أسهمت يف تسهيل 
من توليد وربليل وخزف ومشاركة ونقل وتطبيق واسًتجاع  وتسريع وتبسيط كل عمليات إدارة اؼبعرفة

 و ذلك من خبلؿ مايلي:.البحث
  ربتاجها اعبماعات  ورش عمل مشرتكة،من تكوين وسائل االتصاؿ سهلت التكنولوجيا يف

 .اؼبتفاعلة يف مناطقة جغرافية ـبتلف
 ،عمليات ادارة اؼبعرفةخاصة يف دعم  كما تؤدي التكنولوجيا دورًا مهمًا يف إدارة اؼبعرفة :

، وابلتنسيق مع اؼبصادر األخرى للمعرفةتوليد اؼبعرفة واكتساهبا أو نشرىا أو االحتفاظ هبا، 
دورًا كبًنًا ابلتنسيق مع اؼبوارد البشرية، السيما التطبيقات فمثبًل تؤدي التكنولوجيا 

 .التكنولوجيا يف ؾباؿ اغباسوب 
  : اىم معاعبتها من خالؿ االنظمةاوال :

 ديكن اختصارىا يف ثالث تطبيقات عملية:
 157 : : حيث أف التطبيقات التكنولوجية تساعد عاعبة الواثئقم .1

 ،يف إقباز الوظائف الكتابية  
  وسهولة وإعداد الواثئق وزايدة سرعة ودقة ومعاعبة ىذه الواثئق،  اإلدخاؿيف عمليات

 ،تداوؽبا
 158 :القرار فتعمل على: أما ابلنسبة ألنظمة دعم  أنظمة دعم القرار .2

 تدعم عملية اإلبداعات ، 
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  تقليص مدة عملية اإلبداع 
 والتقارير والواثئق لئلبداعات اعبديدة تقدمي االختيارات السريعة  

 159  :فالتكنولوجيا توفر ثبلثة عناصر مهمة وىي األنظمة اػببًنة : .3
  ربتوي على معرفة حوؿ موضوع معُت قاعدة معرفية. 
  القرارالقدرة على ازباذ  
  التمييز بٌن أنواع اؼبعرفة، وسهولة الوصوؿ إليهاالقدرة على.  

الدعم واإلسناد إىل  وقد اىتم الباحثوف أبنظمة تكنولوجيا اؼبعلومات االتصاالت اليت تقدـ         
وتقصي ؾباالت استفادة إدارة اؼبعرفة من تطبيقات نظم تكنولوجيا اؼبعلومات  عمليات إدارة اؼبعرفة ، 

 واالتصاالت فهناؾ من  صنفها  إذل ؾبموعة من  األنظمة.. وىي :
  اؼبكتبأنظمة     
 البتكار اؼبعرفة و اؼبعلومة اعبديدة  أنظمة عمل اؼبعرفة 
  تعاوف اجملموعةأنظمة   
  الذكاء االصطناعيأنظمة  

دـ اليت تقاألنظمة الفرعية وتطرؽ ابحثوف آخروف إذل مفردات ىذه األنظمة وإدراج عدد من 
 .... ربويلها اىل منتج ملموساستخداـ افضل للمعرفة من خبلؿ 

 : عالقة تكنولوجيات اؼبعلومات بنظم اؼبعلومات09الشكل 
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 إدارة البنوؾ و تكنولوجيا اؼبعلومات ، دار اعبامعة اعبديدة، مصر.(، 2007: طارؽ طو، )اؼبصدر
 
فاؼبعلومات  الوظيفية زبدـ اؼبستوى القاعدي و ـبتلف استعبلمات تكنولوجيا اؼبعلومات من   

 أجهزة و برؾبيات و شبكات و قواعد و غَتىا من العناصر اليت تغذي االنظمة على اؼبستوى اعبزئي 
 وفيما يلي بياف ؽبذه األنظمة وما تقدمو لعمليات إدارة اؼبعرفة :

 
اؼبعرفة وأنظمة تكنولوجيا ودورىا يف عمليات أداة اؼبعرفة اؼبعلومات  عمليات إدارة: 03جدوؿ 
 الداعمة

عمليات  ت
إدارة 
 اؼبعرفة

األنظمة 
 األساسية

دور أنظمة إدارة اؼبعرفة اؼبعتمدة على  األنظمة الفرعية
 اغباسوب

ابتكار  1
 اؼبعرفة 

أنظمة عمل 
 اؼبعرفة

  دبساندة التصميم
 اغباسوب.

  تطبيقات الواقع
 االفرتاضي

 

ذبهيز عماؿ اؼبعرفة 
ابؼبخططات،التحليبلت،االتصاالت، 

ادوات التوثيق اإلدارية وكذلك السبيل 
للموارد الداخلية واػبارجية للبياانت 

 ؼبساعدهتم لتوليد افكار جديدة.
اغبصوؿ  2

على 
اؼبعرفة 
 وترميزىا

انظمة 
الذكاء 

 االصطناعي

 االنظمة اػببًنة 
  نظاـ اؼبنطق

 الضبايب
  الشبكات العصبية

. 
  اػبوارزميات

 اعبينية.

تساعد انظمة الذكاء االصطناعي يف 
استنباط اؼبعرفة واغبصوؿ عليها من اػبرباء 
البشريُت، واجياد النماذج والعبلقات من 
الكمية اؽبائلة من البياانت ،ويقـو نظاـ 
دعم القرار بتحليل قواعد بياانت كبَتة 

 .ديكن استخدامها الكتشاؼ اؼبعرفة

خزف  3
 اؼبعرفة

انظمة 
قاعدة 

 اغبقائق 
 القواعد 

اتسيس قواعد معرفة منظمية للمعرفة ػبزف 
اؼبعرفة واػبربات اليت سبتلكها اؼبنظمة واليت 
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 جيري تصنيفها وصيانتها بشكل كامل. اؼبعرفة
مشاركة  4

 اؼبعرفة
انظمة 

اؼبشاركة 
 اعبماعية

  ادوات التعاوف
 عرب الشبكة

 االنرتنت 

امكانية دخوؿ العاملُت تساعد يف 
)متعددين( والعمل يف الوقت ذاتو على 
نفس الواثئق من مواقع ـبتلفة واجراء 

 التنسيق البلـز النشطتها.
نشر  5

وتوزيع 
 اؼبعرفة

انظمة 
 اؼبكتب

 معاًف الكلمات 
 الناشر اؼبكتيب 
  التنظيم االلكرتوين

 للمواعيد
 نظاـ ادارة الواثئق 

تصاالت تقوًن انظمة اؼبكتب وادوات اال
بتوزيع الواثئق والصيغ االخرى من 
اؼبعلومات من خبلؿ عماؿ اؼبعرفة 
واؼبعلومات وربط اؼبكاتب عرب وحدات 

 العمل االخرى داخل وخارج اؼبنظمة.
 االدارية و تكنولوجيا اؼبعلومات ( ، أساسيات نظم اؼبعلومات 2011سعد غالب ايسُت،) اؼبصدر :

 :الفطنةو  ابؼبنظمات الذكية ادارة اؼبعرفةعالقة احملاضرة اػبامس عشر :
 160:التنظيمي الذكاء مفهـو :اوال:
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 ما نشًن اليو يف الشكل أدانه العرب عند ومعانيو الذكاء مضامٌنو من 
 

 
 .2010صاٌف و اخروف ، :اؼبصدر
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 ؼبنظمة الذكية) اؼبنظمة الفطنة (تو ابعالقاثنيا :
بعد التطرؽ ابختصار اذل كل العبلقات السابقة فاف الًتابط اؼبهم بُت كل من االنظمة الذكية و 

حيث   اؼبنظمات الذكيةاالبداع و تكنولوجيات اؼبعلومات و االتصاؿ يقًتف بتكوين ما يسمى : 
اف اؼبفهـو االساسي ؽبذا اؼبػصطلح قػد يػذىب فػي أذىاف البعض إذل عدة جوانب أساسية 

يشًن إىل ذكاء اإلفراد يف وبعضهم  التكنولوجيػا العالية ها:أف اؼبنظمػة الذكيػة اليت تستخدـمػن
تعػددت اآلراء واالثنػاف يف اغبقيقة  يتميػزاف  اؼبنظمات الناتج عن عمليات التعلم والتدريب

حيث . ديثػةخلػيط مػن ذكػاء اإلفػراد واسػتخداـ التكنولوجيػا اغبابلػصحة بػاف اؼبنظمػة الذكيػة 
 porter ) عندما حدد 1980يف األوساط األكادديية عاـ  (io)برزت أمهية اؼبنظمات الذكية

القػوة العقليػة مػن وجهػة النظػر البػشرية فػاف  اؼبنظمات الذكية واؼبنظمػات التنافػسيةأمهية  (
، وقد عرفة على كبيػر   مهمػة فػي فبارسة اإلعماؿ وابرباد ىذه القوة تؤدي إلػى عمػل صبػاعي

  طاقاهتػا العقليػة وتركيػز تلػك القػوة الذىنيػة علػى القيػاـ دبهامهػااهنا : القػدرة فػي اسػتخداـ كػل 
خاصة من طرؼ العديد من الباحثُت الذين اتثروا دبفهـو اؼبنظمة الفطنة وىناؾ من يطلق عليها 

 التعاريف اػباصة ابلذكاء التنظيمي :الذكاء يف منظمات االعماؿ و يلخص اعبدوؿ أدانه اىم 
 نوع اؼبنظمة التعاريف

ادارة و تنسيق اؼبعلومات و الفكر بشكل كفء من اجل ربقيق حاجات 
 (CHOOالزبوف)

 161الذكية

اؼبقدرة الفكرية للمنظمة غبل اؼبشكبلت التنظيمية من خبلؿ توحيد قدراهتا الفنية و 
 (SIMIالبشرية)

احملافظة على اؼبعرفة اؼبتاحة و قابليتها لتعلم اؼبعرفة اعبديدة و تطبيقها مقدرة اؼبنظمة على 
 (HANEBECKيف كل اؼبواقف )

اليت تتخذ قرارات اسًتاتيجية جيدة و تتنتج افضل الفرص لتوليد القيمة ) التصرؼ بفطنة 
) (MATHESON) 

 162الفطنة

االستمرار يف النجاح و ابقاء العالية االداء اليت ال تزاؿ انجحة و قادرة على النمو و 
 (FINKELSTEIN&JACKSON) ىيمنتها على سوقها اؼبستهدؼ
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 (2016، ) عامر عبد الرزاؽ عبد احملسن الناصر  خصائصها : اثلثا 
  ،التعلم اؼبستمر  
 ، اإلبداع  و الرغبة يف التغيَت 
 توليد البدائل (و  فهم البيئةبلوغ الغاية ) توليد القيمة ػ لرؤية اؼبستقبلية  ، ادارة اؼبخاطر ، ا  (

حيث اشار  استيعاب حاالت عدـ التاكد من اؼبنظور االسًتاتيجي من اػبارج اذل الداخل (
Atos إىل إف اؼبنظمة الذكية تستند على ثالثة ؿباور أساسية 

 ، اؼبعرفة ىي اغبجر األساس للمنظمات حيث   تطوير اؼبعرفة .1
األولية مػن معلومػػات تػػتم معاعبتهػػا إلػػى نتػػػائج فعليػػة دبػػا من خبلؿ ربويل اؼبواد  العمليات .2

   يتناسػػب مػػػع ربقيػػق التػػوازف البيئػػي واالقتػػػصادية واالجتماعي لبناء منظمة ذكية
أف مػن اؼبهػم جػدا مػشاركة اإلفػراد ابؼبعلومػات فػي عمليػات التنفيػذ وعلػى  : التػصاؿا .3

اؼبختلفة للمنظمة من انحية اؼبعلومات من األعلى إذل األسفل ومن األسفل إذل اؼبػستوايت 
األعلػى ، إضػافة إلػى عمليات االتصاؿ خارج اؼبنظمات اليت تتمثل ابلعبلقات مع أصحاب 
اؼبػصلحة ، والتػي تغػذي اؼبنظمػة ابؼبعلومػػات اؼبهمػػة ، وعمليػػات االتػػصاؿ سبثػػل عمليػػات 

 . خارجيػػة والتػػي تػػؤدي إلػػى قبػػاح اؼبنظماتداخليػػة و 
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 مستوايت الذكاء التنظيمي :: رابعا
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Matheson, D., & Matheson, J. (2001), “Smart Organizations Perform Better”, Industrial Research 

Institute, Inc., P:52. 
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نلخصها كما يلي:قارنة بٌن اؼبنظمات التقليدية و اؼبنظمات الذكية و ؼب

 
-Matheson, David; Matheson, James E. Smart Organizations Perform Better. July / August 2001. Researchاؼبصدر:

Technology Management; Vol. 44 Issue 4, p50. Cited on 24th May 2006. Available: EBSCO host. Html.  
 خاسبة:

تُعترب تطبيقاُت تكنولوجيا أنظمَة معلوماٍت واحدٍة من اؼبفاتيح األساس للكفاءة والفعالّية لعملّيات 
ادارة االعماؿ للمنظمات و ابلتارل لعمليات ادارة اؼبعرفة دبا تشملو من انظمة ذكية و دعم االبداع ، 

ليس ىو الضماف الوحيد لبقائها دوف السعي إذل وإّف حصوؿ اؼبنظَّمات على ىذه التكنولوجيا 
ها ادارة اؼبعرفة تكاُملها بنجاٍح مع اػِبطة االسًتاتيجية للمنّظمة، وتعترب االسًتاتيجية اليت تستخدم

ُقدرتنا على تكوين ونشر وحيازة اؼبعرفة بشكٍل  ابلتكامل مع اسًتاتيجيات اؼبنظمة احد دعامة استدامة
تلفة من أنظمة الذكاء االصطناعّي اؼبتمثّلة ابألساس يف األنظمة اػببَتة اليت ُمتزايد؛ فاألدوات اؼبخ

َسن حبُ ح ىذه األنظمة يتُتفبا سبّكننا من حيازة وربصيل وخزف كمٍّ ىائٍل من اؼبعرفة، وتسمح بنشرىا 
 استخدامها.
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 :ادارة اؼبعرفة ابؼبنظمات اؼبتعلمةعالقة  :السادسة عشر احملاضرة 

 163: فهومهام
Learning يف أما أعلم، واستعلم، عرؼ، دبعٌت علم اؼبصدر من يتأي العربية اللغة يف لغة التعلم 

 أو . والتفكَت، واػبربة راسةالد بواسطة اؼبهارة أو اؼبعرفة على اغبصوؿ يعٍت فالتعلم اإلقبليزية اللغة
 164  كيف ومعرفة ذلك معرفة أو ابلعلم اإلحاطة أو التذكر أو اغبفظ

 حيث اإلداري الفكر يف حديثا مصطلحا التنظيمي التعلم يعد :اصطالحا ظيميالتن التعلمما أ
   يف كتاهبما  Argyris , Schon من قبل  1974وذل ؿباوالت ربديد مفهومو يف عاـ أ ظهرت

Learning" "Organizational ؟ف تتعلم أذ قدما سؤاال مفاده ىل جيب على اؼبنظمات إ  
 .اؼبختلفة أبعاده واستكشاؼ اؼبنظمات يف التعلم تحديدات لتعريفخرج عدةأالذي  السؤاؿىذا 
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 :اؼبنظمة اؼبتعلمة ىداؼ أ

 
 :اؼبنظمة اؼبتعلمة خصائص 
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 خبلؿ من األخرى اؼبنظمات عن اھدييز ما وھو اؼبنظمة لعم سياؽ يف إال يتم ال الذي التعلم أما
 العاـ ابلسلوؾ اؼبرتبط التغيَت من األعمق البعد ذلك حيمل التعلم جيعل ما وھو التعلم، وطريقة ثقافة

 :دانهأ و ىومايوضح يف الشكل.سبيز على أتثَتا أكثرذا ما جيعلها ؽب

 
 للنشر الوراؽ مؤسسة ،والعمليات واالسًتاتيجيات ًنھاؼبفا اؼبعرفة إدارة قبم، عبود قبم. :اؼبصدر
 الثانية، الطبعة والتوزيع،

 240 ص ، 2008 االردف، عماف .
 من ؿبدد سياؽ يف يتم) اجتماعي وتفاعل( بعض من يتعلماف طرفُت بُتية تنفيذ تفاعل عملية التعلمف

هارات اعبديدة و ىو ما يظهر عند اعتماد واؼب واػبربات ابؼبعرفة ويتعزز يتحفز ، األفراد بُت العبلقات
 الذايت التحفيز يثَت التعلم ؿبتوى أف حيث لؤلفراد الذايت الرضا حيقق دبا جديد مشروع ألي اؼبنظمة
 لتعلماو ىنا يتجاوز التعلم؛ لتشيع الظروؼ أحسن وضماف العمل ظروؼ ربسُت خبلؿ من للتعلم

 العميق النمط إذل هاراتواؼب اؼبعلومات اكتساب على القائم اؼببسط السطحي التعلم منط يتجاوز
 .دائم بشكل السلوؾ تغيَت أجل من اؼبعرفة أتثَت على القائم

عناصر اؼبنظمة اؼبتعلمة يف شبانية عناصر و ىو ما دييزىا عن اؼبنظمة التقليدية مثل يكمن جوىر حيث 
 :ما نوضحو يف اعبدوؿ اؼبوارل 
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 :ادارة اؼبعرفة ابؼبنظمات اؼبتعلمة عالقة 
 تحويلب الفردي التعليم مناذج تطوير إذل دؼهت السبعينيات يف اؼبتعلمة اؼبنظمةمفهـو  ظلحيث 

 1978 سنة  يف و التعلم. من اؼبستويُت ذينھ بُت والربط التنظيمي التعليمو  دللفر  اؼبعرفيةياكل اؽب
للتعليم  كإطار التنظيمي للتعليم اؼبؤسسة ًنھاؼبفا Schon و Argyris من الباحثُتقدـ كل 
 منظمات إذل اؼبنظمات وربوؿ الثمانينات سنوات خبلؿ الشاملة اعبودة و كبوالتوج أيضا الفردي
 .اؼبعلومات على قائمة
سنة  Peter Senge األمريكي الباحث نشر مع كانت اؼبتعلمة اؼبنظمة أدبيات يف التحوؿ نقطة

  إطار يف مصطلحات عدة إدماج عرؼ الذي ""Fifth Discipline :يف كتابو اؼبوسـو  1990
 :ىي و اػبمس الضوابط حوؿ سبركزتحيث  ةللمنظم النظامي التعلم
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 الشخصي، التحكم -
 نية،ھالذ النماذج  -
 اعبماعي، التعلم  -
  اؼبشًتكة النظرة  -
 النظامي، التفكَت -

 خلق على ـھقدرات من ابستمرار األفراد اھفی يوسع اليتاؼبنظمة اؼبتعلمة ىي  Sengeفحسب 
 عن يهاويعربفالتفكَت، من وشاملة جديدة أمناط تنشئة ايهف جيري واليت فعبل، اھيريدوف اليت النتائج

 .معا يتعلموا أف ديكن كيف ابستمرار األفراد تعلمي وحيث حبرية، اعبماعية الطموحات
ما ا  .مستمر بشكل الذايت التحوؿ من اهديكن اء اؼبنظمة فبأعضا عبميع التعلم هنا اليت تسهلا Pedler اضاؼو 

Garvin   نقلها و تعديل سلوكها دبا ينعكس ، ا وإكتساهب اؼبعرفة خلق يففر اؼبهارات تو  اليت اؼبنظمة هناأفَتاىا على
.جياد معارؼ جديدة إعلى 

165 
 من تقنيات و فبارسات  اؼبستعملة الوسائل كانت أاي أشكاؽبا جبميع اؼبعارؼ تكتسب عندما اؼبنظمة تتعلمحيث 

 طرؼ من اؼبسطرة داؼاألى ربقيق  تسهيل إذل هتدؼ اليت اؼبعارؼ وخلق واالحتفاظ االكتساب . و بذلك 
 الفردي السلوؾ تغيَت وٕامنا فقط اكتساهبا مث نقلهاو  اؼبعرفة إنشاء عند يقف ال اؼبنظماتبذلك و . 166 اؼبنظمة

 طريق عن معا واإلبداع التعلم تشجع ثقافة سبتلك اليت اؼبنظمةحيث  167 .جديدة معارؼ إلنتاج واعبماعي
 168.نفسها اؼبنظمة . طريق وعن ىداؼاأل

 أساس على إليو ينظر أف ينبغي اؼبتعلمة اؼبنظمة ومفهـو التنظيمي التعلم مفهـو بُت االرتباط أف القوؿ وديكنعليو 
 ظبي الذي ىرمهما يف طرحو ما ىذا .اؼبتعلمة اؼبنظمة على التعرؼ على يقودان وىذا ابلنتيجة، السبب ارتباط أنو

 اؼبكونة اإلدارية التنظيم ؼبستوايت Munford وزميلو Honey اً  وفق التعلم مستوايت يعكس والذي ابظبهما
 :التارل الشكل يف وكما متعلمة ؼبنظمة التنظيمي كلللهي
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 منو تنطلق الذي اؼبستوى يشكل مستوايتو بكل التنظيمي التعلم فاف أعبله التعلم ىـر مع واتساقا
 تداخل وجود عدـ يعٍت ال التعلم تؼبستواي التقسيم ىذا أف على متعلمة منظمة تسمى لكي اؼبنظمة

 عرض فقد بينهما وتفاعل Jones & Hendry التعلم ؼبنظمة والتطور التفاعل أوجو منوذج يف
 :التارل الشكل يوضحو والذي من كبل
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 إذل اؼبنظمات وتطوير التنظيمي التعلم ؾبارل يف الطويلة ذباربو بعد 1996 عاـ ماركردت توصل
 التنظيمي التعلم ربقيق يف تسهم ضرورية فرعية أنظمة طبسة من يتكوف اؼبتعلمة للمنظمة منوذج تقدًن

 :ىي الفرعية واألنظمة  .اؼبتعلمة اؼبنظمة لبناء وضرورتو ريتوامر است على واغبفاظ
 التعلم، .1
 التنظيم، .2
 ،راداألف .3
 واؼبعرفة، .4
 .والتكنولوجيا .5

 وأف اؼبنظمة، يف التعلم عملية تعزز صبيعها الفرعية األنظمة ىذه أف من منوذجو يف وينطلق 
 ظمةاألن ىذه وأف معها، ويتفاعل اؼبنظمة يف األخرى النظم مع صبيعا يتقاطع التعلم نظاـ

 169:التارل ابلشكل موضح ىو وكما متعلمة، منظمة إذل اؼبنظمة لتحويل معها تتكامل الفرعية
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 الثقافة، القادة، ) تضمن اليت مكوانت على اؼبتعلمة اؼبنظمة منوذج تصميم يركزذ إ
 التعلم يف تؤثر اليت الفعالة االتصاالت وعلى (اؼبعرفة وعماؿ البناء، والنظم، ،اتيجياتواالسًت 

 :هدانأكما ىو موضح .التنظيمي
 على القيادة وتركز اؼبتعلمة، ابؼبنظمة تنظيمي مستوى أبي القيادة توجد :التحويلية القيادة .1

 .اؼبنظمة يف رؤية بتوفَت وهتتم اؼبنظمة وربويل وتعليم التعلم
 التحسُت يسهل ىذا ألف للمساواة قوية بثقافة تتصف اؼبتعلمة اؼبنظمات :ةاؼبساوا ثقافة  .2

 يف العدالة يف اؼبتعلمة ابؼبنظمة اؼبساواة ثقافة وتتجسد اؼبستوايت، كل يف والتكيف اؼبستمر
 .اؼبكافآت

 دل إذ التنظيم يف مكاف أي من اؼبتعلمة اؼبنظمة رتيجيات ا است تنبع :جيياتااالسرت  نشر  .3
 على تركز اليت تيجياتااالسًت  أتيت وٕامنا فقط، العليا رة اإلدا مهاـ من السياسات صياغة تعد
 .اؼبعرفة عماؿ من وحىت بل والدنيا واؼبتوسطة العليا رة اإلدا من اعبيدة األفكار تعلم

 االتصاؿ عمليات وتعكس سيا،أر  و أفقيا اؼبنظمة ربط على اآلليات تعمل :اآلليات دمج .4
 والنظم دار واألف األعماؿ وحدات عرب والتعلم اؼبعرفة يف اؼبشاركة تنمي اليت اساتوالسي

 .اؼبنظمة تربط اليت والعمليات
 الوحدات من التقارير فيو ترتفع مستقل شبو بناء إذل اؼبتعلمة اؼبنظمة تتجو :األفقي البناء  .5

 .للمعرفة ومنمي كمسهل دوره ديارس الذي العاـ اؼبدير إذل
 عن مسؤوؿ منهم كل معرفة عماؿ إذل اؼبتعلمة اؼبنظمة يف العاملوف يتحوؿ :معرفة اؿعم .6

 دائمة بصفة وىم اؼبنظمة، يف اآلخرين بُت اؼبهمة اؼبعلومات وينشر وظيفتو من التمكن
 .مهمُت رادأف ذبعلهم جديدة راتمها وف ويكتسبهتم،ار مها يطوروف

 
 وتشجيع اؼبنظمة، يف اؼبستوايت وـبتلف رد ا األؼ بُت رؼواؼبعا اؼبعلومات تبادؿ يسهل حيث

 اؼبعارؼ وتبادؿ التعلم على مشجعة بيئة خلقض غر ب .تنافسية ميزة خلق كبو والسعي اؼبستمر التعلم
 الكبَتة واؼبرونة الشاملة الرؤية على ترتكز الفريق، وروح التعاوف روح فيها تسود بيئة رت، ا واػبب

 .اتيجياالسًت  النجاح ربقيق كبو والسعي للمنظمة واػبارجية الداخلية البيئة ظروؼ مع التكيف على
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 .مةاؼبتعل اؼبنظمة شبكة يوضح التارل والشكل  
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