
 

 

  دور اإلدارة باملشاركة يف تنمية معرفة العاملني

  بنايندراسة حالة مستشفى الشهيد حممد 

 جيبرج بوعرير -رأس الوادي

  يــــث العلمـي والبحـالـوزارة التعليـم الع      

  -رـ اجلزائ- رةـر بسكـد خيضـة حممـجامع

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري

  رـوم التسييـقسم عل

 

 

 

 

 

 

 

  

لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري يف إطار مدرسة الدكتوراه يف االقتصاد  مكملة مذكرة

 يقي وإدارة املعرفة واملعارف التطب

 اقتصاد وإدارة املعرفة واملعارف: ختصص

  

  :حتت إشراف الدكتور:                                                                   من إعداد الطالبة

 أمحد لعماري                                                                طباخي سناء     
 

  :ةـجلنة املناقش

  رئيسا  بسكرة جامعة  أستاذ التعليم العايل  غويف عبد احلميد /د.أ

  مقررا  جامعة باتنـة  “أ”أستاذ حماضـر    اريـد لعمـ أمح/د

  ممتحنا  جامعة باتنـة  “أ”أستاذ حماضـر    ريفـر شـ عم/د

 ممتحنا  بسكرة جامعة  “أ”أستاذ حماضـر    اويـحييدة ـمفي/ د

  

 2010/2011ملوسم اجلامعي ا

  



 



 

 

  دور اإلدارة باملشاركة يف تنمية معرفة العاملني

  بنايندراسة حالة مستشفى الشهيد حممد 

 جيبرج بوعرير -رأس الوادي

  يــــث العلمـي والبحـالـوزارة التعليـم الع      

  -رـ اجلزائ- رةـر بسكـد خيضـة حممـجامع

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري

  رـوم التسييـقسم عل

 

 

 

 

 

 

 

  

لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري يف إطار مدرسة الدكتوراه يف االقتصاد  مكملة مذكرة

 يقي وإدارة املعرفة واملعارف التطب

 اقتصاد وإدارة املعرفة واملعارف: ختصص

  

  :حتت إشراف الدكتور:                                                                   من إعداد الطالبة

 أمحد لعماري                                                                طباخي سناء     
 

  :ةـجلنة املناقش

  رئيسا  بسكرة جامعة  أستاذ التعليم العايل  غويف عبد احلميد /د.أ

  مقررا  جامعة باتنـة  “أ”أستاذ حماضـر    اريـد لعمـ أمح/د

  ممتحنا  جامعة باتنـة  “أ”أستاذ حماضـر    ريفـر شـ عم/د

 ممتحنا  بسكرة جامعة  “أ”أستاذ حماضـر    اويـحييدة ـمفي/ د

  

 2010/2011ملوسم اجلامعي ا

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

áîyŠÛa@å»ŠÛa@�a@á�i@



µbÈm@ÞbÓZ@ @

B@oä×@ìÛë@á�@oäÛ@�a@åß@ò»‰@bàjÏ

@ÙÛìy@åß@aìšÐãü@kÜÔÛa@ÅîÜË@bÄÏ

@¿@áç‰ëb‘ë@á�@ŠÐÌ;n�aë@áèäÇ@ÑÇbÏ

@�a@óÜÇ@Ý×ìnÏ@oßŒÇ@a‡hÏ@Šßþa

´Ü×ìn½a@k°@�a@ČægB@ @@ @@ @@ @

IIIIæaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�æaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�æaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�æaŠàÇ@Þe@ñ‰ì�@@@@MMMM@@@@@òíŁa@òíŁa@òíŁa@òíŁa159HHHH 
 



< << << << <

< << << << <

ð]‚âcð]‚âcð]‚âcð]‚âc  

<±cêi^éu<»<êÞçÂæ<êu^¨<†‰V< <

ê{{Ú_æ<ê{{e_<<<<<°éÖ^ÇÖ]ã¿Ëu^Û�]<J< <

£]<êi]ç}_<±cl^féfVíèa<ì�Ç’Ö]<�féfuæ<Üè†Ú<Hð^�_<< <

h…^Îù]æ<Øâù]<ØÒ<±c< <

êe…�<l^ÏéÊ…<±cH<<êi^Ïè‚‘êi]ç}_æl]ˆèˆÃÖ]<< <

æ<ê‰]…‚Ö]<…]ç�¹]<ÜãÃÚ<�Ã¶<àÚ<ØÒ<±c„ßÚÝçéÖ]<±c<äjè]‚e<< <

ØÒ<±c<ð÷öâ<<Ä•]çj¹]<ØÛÃÖ]<]„â<ë‚â_< <

éq]…íÜâ^•…<Üm<�]<^•…<JJJ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^{{Ê†Âæ<†Ó{{�á^{{Ê†Âæ<†Ó{{�á^{{Ê†Âæ<†Ó{{�á^{{Ê†Âæ<†Ó{{�< << << << <

�m_æ<äjéÞøÂæ<å†‰<ä×Ò<Ø–ËÖ]<Äq†è<ÔéÖcæ<ä×Ò<†Ó�Ö]<ÔÖæ<‚Û£]<ÔÖ<Üã×Ö]<Ôé×Â<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

è<^ÛÒ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<^ßÖç‰…æ<^ßéfÞ<î×Â<Ü×‰_æ<ê×‘_æ<ÔÞ^Ş×‰<Üé¿Âæ<Ôãqæ<Ùø¢<êÇfß

äjè…ƒæ<äq]æ‡_æ<äe^v‘_æ<äÖa<î×Âæ<‚Û¦<^Þ‚é‰æ<<<<<<<<àè‚Ö]<Ýçè<±c<äè‚â<î×Â<…^‰<àÚæ<

‚ÃeæJ< <

<<<<�<àè„Ö]<^ßi„i^‰_<ØÒ<±c<á^ßjÚ÷]<Üé¿Âæ<†Ó�Ö]<Øèˆœ<Ý‚Ïi_<á_<êÖ<géŞè<]ç×~fè<<<<<<

Üãi]�}æ<ÜãÛ×Â<àÚ<^ßé×ÂJ< <

…çj{{Ò‚Ö]<Ø•^ËÖ]<ëƒ^j‰_<±c<†è‚ÏjÖ]æ<á^Ê†ÃÖ^e<äqçi_<á_<êÞ†Šè<>ë…^ÛÃÖ<‚·_ë…^ÛÃÖ<‚·_ë…^ÛÃÖ<‚·_ë…^ÛÃÖ<‚·_<><<<<<<<<<<

‚�†¹]<ÜÃÞ<á^Ò<ë„Ö]æ<HíÖ^‰†Ö]<å„â<‡^¨c<î×Â<Í†�¹]<x‘^ßÖ]æ< <

<<<<<<<<HÔéÖ^¹]<‚fÂ<ì�çâˆÚ<ƒ^j‰ù]<àÚ<ØÒ<<†Ó�_<á_<�içËè<÷<^ÛÒ<<< <

<<<<<<<<<íÚ‚Ï¹]<xñ^’ßÖ]<ØÒ<î×Â<Øâ^‰<àe<í×é‰æ<ìƒ^j‰ù]æ< <

<<<<<<<<ØÛÃÖ]<]„â<Ý^³ý<êÞ‚Â^‰<àÚ<ØÓÖ<Øèˆ¢]<†Ó�Ö^e<Ý‚Ïi_<^ÛÒ<J< <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<°¹^ÃÖ]<h…<�<‚Û£]<á_<^ÞçÂ�<†}aæ  

  

 

 

 

 



 

÷Šè;;ÐÛa÷Šè;;ÐÛa÷Šè;;ÐÛa÷Šè;;ÐÛa@ @@ @@ @@ @

  ه - أ                                                                                                امةـمقدمة ع

@:الفصل األول @@ @@ @@ @

    7                                     اإلطار النظري للمعرفة وإلدارة املعرفة                                      

@9                                                                          اإلطار النظري للمعرفة: املبحث األول @@ @@ @@ @

@22                                                                  اإلطار النظري لإلدارة املعرفة: املبحث الثاين @@ @@ @@ @

@42                                                                          املنيتنمية معرفة الع: املبحث الثالث @@ @@ @@ @

@:الفصل الثاين @@ @@ @@ @

  59     اإلدارة باملشاركة وقدرا على تنمية معرفة العاملني                                                      

@61                                                              باملشاركةاإلطار النظري لإلدارة : املبحث األول @@ @@ @@ @

@83                 تطبيق اإلدارة باملشاركة                                                 أسس: املبحث الثاين @@ @@ @@ @

  106                           اإلدارة باملشاركة كأداة لتنمية معرفة العاملني                   : املبحث الثالث

  :الفصل الثالث

  115                   باملؤسسة العمومية اإلستشفائية الشهيد حممد بناينتطبيقيةالدراسة ال         

  117                      اإلطار املنهجي للبحث                                                : املبحث األول

  133                                                                            الدراسة امليدانية  : بحث الثاينامل

  180                                                                 الدراسةحتليل وتفسري نتائج: املبحث الثالث

  211                                                                            اخلـامتة                          

@ @@ @@ @@ @



@ @

@ @
@ @

@ @

@ @

@ @
@ @

ò;;;;;;;;ßbÇ@ò;;;;;ß†Ôß@ @
 



ß†Ôßß†Ôßß†Ôßß†Ôß;;;;;;;;;;;;ßbÇ@òßbÇ@òßbÇ@òßbÇ@ò;;;;;;;;;;;;òòòò@ @@ @@ @@ @
 

 أ 
 

  حبيثمؤسساتلل مستدامة يف بناء ميزة تنافسية ةاملصدر األكثر أمهي هي املعرفة أنّبتؤكد الدراسات احلديثة 

 ،وأكثر من ذلك .املادي رأمسال عناصردرا ق يف فوقت عترب مؤشرا خللق القيمة كما ت، وتقليدهاحماكاايصعب 

بىن بالتراكم وال تتناقص باالستخدام، ت الندرة باعتبارها فةتتصف بصمورد ال خيضع لقانون تناقص الغلة وال فاملعرفة 

كما . ميكن استخدامها لتوليد أفكار جديدة بتكلفة أرخص أو حىت بدون تكلفة إضافيةمن ذلك بل على العكس 

ض حاالت ي وبالتايل ختف،اكتشاف املتغريات اليت حتصل يف احمليط الداخلي واخلارجي للمؤسسةالسبيل إىل املعرفة عترب ت

 تتطلب املؤسسات تنافسيةإنّ ف بالتايل، والكفاءاتو املعارف على يرتكز الثروة خللق األساسي املصدر ف.عدم التأكد

ويف احلقيقة فإنّ التميز الذي . السلع واخلدمات إنتاج يف ميكانيزمات وجتسيدها الفعالالسريع و ونقلها املعرفة تراكم

بإجياد قيادة تشجع على بذله كافة عناصر املؤسسة يف التطوير والتحديث وااللتزام تسعى إليه اإلدارة هو نتيجة ملا ت

توفري بيئة وثقافة تنظيمية تشجع وتساند تقاسم وتبادل املعارف واخلربات  و،البحث عن مصادر املعرفة واستقطاا

طوير هياكلها وزيادة القدرة على حل  واستعماهلا لت يف كافة عملياااتوظيفهأيضا  و،تها وتنمياملوجودة لدى العاملني

    .املشاكل واختاذ القرارات

تطويره وتنميته تنظيميه وظ عليه وذا املورد االقتصادي وحتاول احلفاجعل املؤسسات املعاصرة تم ما هذا و

ا أدى إىل هذا مو. ميزا التنافسيةوحىت حتقق تقدمها وحتافظ بذلك على جناحها  ،واستثماره بشكل أمثل باستمرار

املعرفة اجلديدة لدى العامل باعتباره  إنشاءو بتوليد ،للمؤسسة رصيد املعريفسعى إىل إثراء الت منهجية ضرورة تبين

غريات للتعامل مع التلدى العاملني املهارات املطلوبة بناء وتنمية وتم ب،  وتشجيعه على التشارك فيهااملصدر األول هلا

ومتكينهم من التعامل مع العديد من القضايا ،  عاليةختاذ القرارات بكفاءة وسرعةتزودهم بالقدرات الالزمة الو

 تساهم يف توفري مناخ إجيايب حيفز العاملني ذوي هذه املنهجية املتميزة تعرف بإدارة املعرفة، فهي . واملتغريةاجلديدة

ت تكنولوجيا  قدرات هذه الفئة ومتطلبا وحتقيق التكامل بني وإتاحتها للمؤسسةالضمنيةاملعرفة على إطالق معارفهم 

 وسهولة الوصول إليها عند  املعارف يف املؤسسةلاستعماو  ختزين،نشر اليت تساعد على تاملعلومات واالتصاال

، باعتبار أنّ  لديهم واالبتكاراإلبداعلعاملني من أجل تنمية الضمنية لوهلذا على املؤسسة االهتمام باملعارف . احلاجة

وسيلة إلحداث التغيري والتجديد وأداة مهمة للتكوين املستمر و ذو قيمة اقتصادية،  فكري رأس مالثلمتاملعرفة 

 قق ميزة تنافسيةحي مباأجل تنمية روح املبادرة والتعاون بني أفراد املؤسسة دف تنمية قدرام والتحفيز الدائم من 

   .مستدامة
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ى إىل تنمية معارفه وتم أصبحت تسعساسي للمعرفة، فقد وملا تأكدت املؤسسات بأنّ العامل هو املصدر األ

 منط تسيريي خاص قائم على إتباعنها خمتلفة مأساليب قد يتحقق ذلك بتطبيق  و. مهاراته وزيادة خرباتهبتطوير

   .اإلدارة باملشاركة

تدعيمها ارات  كل اإلدوجب على،  اليومحيوية وأساسية لكل مؤسسةميزة عترب ألنّ القدرة على اإلبداع تو

 مبا فيها الطاقات ،االستغالل األمثل لكل موارد االبتكار واملبادرة املتوفرة يف املؤسسةواكتشافها وجتسيدها من خالل 

تسعى  لذلك. لكه من معارف وخربات واستخدامها يف كل املمارسات اإلدارية اليوميةمتالبشرية وذلك باستثمار ما 

 يف إعداد مشاركتهمبها يباملشاركة إىل االستفادة من قدرات ومهارات عاملاإلدارة املؤسسة من خالل أسلوب 

 من املزيد للعامل فيها اليت تعطى اجلودة دوائر أو عمل فرق أو جمموعاتتنظيم األهداف واختاذ القرارات عن طريق 

 اختاذ يف لالمركزيةا واالستفادة من البشرية للطاقات اإلدماج حتقيق دف ،املوجودة اهلياكل داخل املسؤولية

على قيادة دميقراطية تعمل على نشر أسلوب اإلدارة باملشاركة يقوم حيث  .املهام تنفيذ يف واالستقاللية القرارات

 وتم جبعل حميط ، والوالء للمؤسسةفز العاملني على االلتزام يف العملثقافة تشجع العمل اجلماعي والتعاوين وحت

وشعورهم بأمهيتهم ، تميز مبتانة الروابط والعالقات وانتشار الثقة املتبادلة بني العاملنيالعمل حميط اجتماعي تفاعلي ي

على ذلك   حتفيزهم إال من خاللهذاال يتم و. من خالل متكينهم ومنحهم السلطة يف العمل وحتميلهم مسؤولية أدائه

 االتصال احلر بني كل العاملني يف كل  إضافة إىل فتح قنوات، تقنيات العمل اجلماعي والتشاركيكتسابال همتدريبو

تمكن من اختاذ اإلجراءات املناسبة يف لاملستويات حبيث تتدفق املعلومات ومتر املعارف عربها بشكل سريع ومالئم ل

  .الوقت املناسب

أسلوب اإلدارة باملشاركة أحد الطرق اليت يتعلم من خالهلا العامل الكثري من املهارات من هذا جيعل كل 

يف إطار يتم لذلك .  مكتسباته وخرباتهىثرتتزيد معارفه ونوعة، ويكتسب بتطبيقها كم كبري من املعارف وبذلك املت

   :اإلشكالية التاليةطرح  اإلدارة باملشاركة يف تنمية معرفة العاملني، من خالل دور ةرسادهذا البحث 

   يف املؤسسة؟كيف تساهم اإلدارة باملشاركة يف تنمية الرصيد املعريف للعاملني

  :وتندرج حتت هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية

 هل تساهم اإلدارة باملشاركة يف حتسني مرحلة األشركة املعرفية؟ - 

 هل تساهم اإلدارة باملشاركة يف حتسني مرحلة اإلخراج املعريف؟ - 
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 هل تساهم اإلدارة باملشاركة يف حتسني مرحلة املزج املعريف؟ - 

 باملشاركة يف حتسني مرحلة اإلدخال املعريف؟هل تساهم اإلدارة  - 

 

  فرضيات البحث

 ،ح الفرضيات اليت اعتمدت يف هذه الدراسة توضيذلك يتطلّب واألسئلة الفرعية     لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية 

  : كالتايلوهي

 .تعمل اإلدارة باملشاركة على حتسني مرحلة األشركة املعرفية -

 . على حتسني مرحلة اإلخراج املعريفتعمل اإلدارة باملشاركة -

 .تعمل اإلدارة باملشاركة على حتسني مرحلة املزج املعريف -

 .تعمل اإلدارة باملشاركة على حتسني مرحلة اإلدخال املعريف -
 

  أمهية البحث

املتعلقة على وجه اخلصوص حل بعض مشاكل املؤسسات واملسريين يف حماولة تتمثل أمهية هذه الدراسة 

 وإزالة عوائق تطبيق إدارة املعرفة من خالل اقتراح أسلوب تسيريي متطور يتمثل ،االستغالل األمثل ملعارف العاملنيب

لغة؛ حيث تشكل املعرفة املورد ا كما تعترب عملية تنمية املعرفة بالنسبة للمؤسسات ذات أمهية ب.يف اإلدارة باملشاركة

ري كونه رأس املال الفكري للمؤسسة والذي حيتاج بشكل دائم ومستمر إىل وذلك باالهتمام باملورد البشاألهم هلا، 

  . للمؤسسةحتقيق مزايا تنافسيةمن أجل النمو والتطور من خالل تنمية معارفه، 
  

  أهداف البحث

يف حتقيق حتوالت إجيابية يف حميط العمل يكون هلا تأثري مباشر توضيح أمهية أسلوب اإلدارة باملشاركة حماولة  - 

   جناح ومتيز املؤسسة؛ العاملني وبالتايل على على

  ؛تغريملواجهة حتديات حميط العمل سريع ال احلاضرتوضيح أمهية إدارة املعرفة للمؤسسات يف الوقت  - 
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اإلدارة باملشاركة أسلوب تشجيع ، من خالل إبراز أمهية اإلدارة باملشاركة كوسيلة لنجاح إدارة املعرفة - 

 وسعيها لنشر ثقافة العمل التشاركي والتعاوين الذي يدعم انتقال، تبادل اع واإلبدالبتكارعلى العامل ل

 . والتشارك يف املعرفة

  

  املنهج املتبع

 إتباعخالل  معاجلة هذا البعد من متتقد وتندرج دراستنا حتت التوجه االبستيمولوجي الوضعي والتفسريي، 

 ايهدف الباحث من خالهل  هو عملية لتكوين املعرفةشايففاملنهج االستك .املنهج االستكشايف وفقا ألسلوب اإلبعاد

 اكتشاف هيكل مفهومي نظري لتحقيق هدفني أساسيني يهدف إىل ذا املنهجفه. جديدة نسبياقتراح نتائج نظرية ال

  .البحث عن التفسري والبحث عن الفهم بغية الوصول إىل نتائج نظرية مبدعة: مها

عن البحث عن النتائج املثبتة باملنطق، ويقتصر على نوعا ما يبتعد وتطبيق أسلوب اإلبعاد جيعل الباحث 

فهو إذن يهدف إىل حماولة استنتاج . وفقا لتصورنا اخلاصالبحث عن االفتراضات اليت حتدد الروابط بني الظواهر 

أن يتم  طابع تفسريي أو فهمي والذي حيتاج، للتوجه من القاعدة للقانون، فرضيات من مالحظات خمتلفة ومنحها

باملؤسسة يف الة احلوقد مت تطبيق اختبارنا باستخدام تقنية دراسة  .وفق أسلوب االفتراض االستنباطي اختباره الحقا

برج بوعريريج، ومت مجع بيانات الدراسة باستخدام أداة والية رأس الوادي ب الشهيد حممد بناينالعمومية اإلستشفائية 

   .االستمارة

  حثمربرات اختيار موضع الب

 : ما يلي نذكرمن أهم األسباب اليت دفعتنا الختيار دراسة هذا املوضوع

 ؛ واملتعلق باقتصاد وإدارة املعرفة من طرفنااملسار والتخصص األكادميي املتبعكون املوضوع متعلق ب - 

 ها تشهد اهتماما متزايد وذلك لألمهية اليت أصبح حيتلكون موضوع اإلدارة باملشاركة من املواضيع اليت - 

 ؛العنصر البشري يف املؤسسة

االقتناع بدور املعرفة وضرورا يف حتقيق مزايا تنافسية وخلق القيمة للمؤسسة، لذلك وجب توضيح بعض  - 

 الطرق واألساليب اليت تزيد مستوى االستفادة من املعارف املوجودة غالبيتها لدى العامل؛

 - من اليت تتم  واملوجودة لديهاا من القدرات الفردية إمهال املؤسسات اجلزائرية للعنصر البشري، وعدم استفاد

 .اإلدارةخالل إشراكها يف 

  . قلة الدراسات واألحباث اليت تناولت موضوع إدارة املعرفة مقترنا باإلدارة باملشاركة - 
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  هيكل البحث

ل األول  الفصتضمن . املطروحة، مت تقسيم هذا البحث إىل ثالثة فصولتحليل ودراسة اإلشكاليةل ةاوليف حم

إلطار النظري للمعرفة من ل  األولتطرقنا يف املبحثاإلطار النظري للمعرفة وإلدارة املعرفة، وذلك يف ثالثة مباحث، 

اإلطار النظري إلدارة املعرفة  أما املبحث الثاين فقد تناول .ةاملعرف مصادرو ملعرفةا أنواع املعرفة، مفهومخالل تناول 

  وأخريا عناصرإدارة املعرفة متطلبات، إلدارة املعرفةلارة املعرفة، املقاربات النظرية مفهوم إدمن خالل التطرق إىل 

منوذج توليد أما املبحث الثالث فقد مت التطرق فيه إىل تنمية معرفة العاملني من خالل احلديث عن . إدارة املعرفة

  . املعرفة وأخريا الفضاء املعريف املناسب لذلكاملعرفة، لولب

 الذي مت تقسيمه إىل اإلدارة باملشاركة وقدرا على تنمية معرفة العاملني، وفيحمل عنوان  الثاينأما الفصل

فهوم اإلدارة من خالل التطرق ملوذلك  ،دارة باملشاركةاإلطار النظري لإلتضمن املبحث األول . ثالثة مباحث

وأحتوى املبحث .  اإلدارة باملشاركةمظاهرا أخري وة اإلدارة باملشاركة، مبادئ اإلدارة باملشاركة،أمهي، باملشاركة

أساليب اإلدارة باملشاركة وذلك بالتطرق إىل درجة املشاركة، حمددات اإلدارة باملشاركة، تطبيق الثاين على أسس 

ل أما املبحث الثالث فقد تناو. إلدارة باملشاركةل القيمة املضافةاإلدارة باملشاركة وأخريا مناذج اإلدارة باملشاركة، 

 من خالل التطرق لإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة ، وكان ذلكاإلدارة باملشاركة كأداة لتنمية معرفة العاملني

  املعريف، اإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة املزج املعريف، اإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة اإلخراج املعرفيةاألشركة

  . املعريفاإلدخالا مبرحلة إلدارة باملشاركة وعالقتها اوأخري

 الشهيد حممد بناين املؤسسة العمومية اإلستشفائية اليت مت إجراؤها يفتطبيقية الدراسة الالفصل الثالث  وتضمن

 تطبيقيةالدراسة التناول املبحث األول توضيح . ذلك يف ثالثة مباحثكان برج بوعريريج، ووالية رأس الوادي يف ب

بستيمولوجية للبحث، منهجية البحث وكذا التطرق إىل تقنية البحث وأدوات مجع من خالل توضيح املكانة اال

  الشهيد حممد بناينباملؤسسة العمومية اإلستشفائيةلدراسة امليدانية احلديث عن ا، املبحث الثاين مت من خالله البيانات

 حمل املؤسسةردات العينة املختارة من إىل تطبيق الدراسة الكمية اليت قمنا ا على مف، إضافة املؤسسةتعريف وذلك ب

والتطبيق على أساس املعلومات املتحصل عليها ها وتفسريالنتائج أما املبحث الثالث فقد مت من خالله حتليل . الدراسة

  . لالستمارةالكمي 
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 اعتبار على املعىن هذا ويتمحور قدمه، رغم األخرية السنوات يف جديداً معىن يأخذ املعرفة مصطلح بدأ

 ضمين، شكل على ملعرفةا وتتوفر .جيدة بطريقة إدارا شرط مؤشرا خللق القيمة، ومصدرا للميزة التنافسية املعرفة
 صرحية بصيغة تتوافر هاأن كما الفكرية، وقدرام ومهارام خربام على معتمدة العاملني، عقول يف جداوحينما تت
 األسباب أهم من املعارف هذه واستغالل االشتراك عتربوي . وغريهابياناتال قواعد يف خمزنة أو وثائق شكل يف جندها
 تتولد فهي األصول باقي عن ختتلف املؤسسة أصول من أصل باعتبارها فاملعرفة جديدة، عارفم توليد إىل تؤدي اليت

  : املباحث التاليةالفصل هذا وبالتايل يضم  .بينهم ما يف ونقلها فيها تشاركهم خالل من أصحاا عند وتنمو

  لمعرفةاإلطار النظري ل :املبحث األول

  عرفةاإلطار النظري إلدارة امل :املبحث الثاين

  العاملني معرفة تنمية :املبحث الثالث
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فقد أصبحت املؤسسات تعمل على اكتساب املعرفة ، املعرفة إىل باحلاجة واملؤسسات األفراد قناعة زادت لقد
العاملني يف  بني وتبادهلا فيها التشارك لخال من وتطويرها ة املعرفةتنمي تمتو. وتنميتها حىت حتافظ على متيزها

. العمل أداء يف  والتشاركوالتعاون ةاملعرف يف املشاركة بثقافة تتميز اجتماعية بيئة تكون أن عليها جيب اليتو ،املؤسسة
  .املعرفة مصادرواملعرفة  أنواع املعرفة، مفهوم املبحث  هذاويتناول

  

  املعرفة مفهوم: املطلب األول

 التنافسية، امليزة لتحقيق أساسي موردها باعتبار اوإدار باملعرفة تم العامل يف املؤسسات عظمم أصبحت
)Ermine( إرمني وضحوي

1
  :منها أسباب عدة نتيجة كان وإدارا باملعرفة االهتمام بداية أنّ 

انعكس قد  يف املعرفة املتزايد املؤسسات فاستثمار:  يؤثر يف قيمة املؤسسةاقتصادي مال رأس املعرفة اعتبار - 
 ومؤسسة )Amazon( أمازون مؤسسة، ومن أمثلة هذه املؤسسات جند  يف السوققيمتهاعلى 

عمال و اختراع براءات  منلكانهتما مت نتيجةكبرية سوقية  قيمة ققانحت لتانال، )Microsoft( مايكروسوفت
. مة املؤسسة السوقية وقيمتها احملاسبيةالذي سبب الفجوة بني قي عريفامل الامل رأس متثل ميزةتذوي قدرات م

  .نافسيةايا تزمتحقق هذا الرأس مال املعريف يعترب املصدر األساسي ل
 يف ةشاركيف امل وخربام العاملني مهارات أمهية فقد أدركت املؤسسات: استراتيجي مورد املعرفة اعتبار - 

 بلاالستثمارات املادية، و العمل قوة لىع فقط تعتمد ال  أصبحتاإلنتاج فعملية. واخلدمات السلع إنتاج
 Knowledge( املعرفة على القائم االقتصادب يسمى ما ضمنخاصة  املعرفة على أيضا تعتمد أصبحت

Based Economy.(  
ثبات يف بيئة اقتصادية تنافسية تتميز بعوملة املنافسة، تغري معايري الستقرار ويساعد على االاعتبار املعرفة عامل  - 

لتعامل مع بيئات متغرية بشكل سريع جعل املؤسسات تعتمد بشكل متزايد على فا. زيادة اإلبداع والتنافس
 .رأس ماهلا املعريف

ما يسمى  إىلاالنتقال من االقتصاد التقليدي  إىل يرجع وإدارا باملعرفة االهتمام أنّ 2جنم عبود جنم ويضيف
 أنظمة تطور العالية، الفنية املهارات ذوي العاملني على الطلب زيادةب يتميز الذي املعرفة،اجلديد أو اقتصاد  االقتصادب

 معاجلتها تصنيفها، مجعها، عليها، احلصول وسهولة املعلومات وفرة إىل أدت اليت الرقمية والتكنولوجيا االتصاالت

                                           
1 Ermine J.L. (2000), La gestion des connaissances: Un levier stratégique pour les entreprises, Journées Ingénierie des 
connaissances IC'2000, Centre pour l'UNESCO, Université de Toulouse, 10-12 Mai. 

 .21، ص 2005 األردن، ،، عمان للنشر والتوزيع، دار الوراقإدارة املعرفة جنم عبود جنم،  2
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رغم هه، ويعطي الباحثون تعريفات خمتلفة للمعرفة كل حسب ختصصه وتوج . وغريهاواسع نطاق على وتوزيعها
  . 1 اقتصادي ذو قيمة عالية بالنسبة للمؤسساتمورد املعرفة اتفاقهم حول اعتبار

  صطلحات القريبةالتمييز بني املعرفة وبعض امل: أوال

من بني ،املعرفة فهوماملصطلحات القريبة أول خطوة حنو حتديد م منعترب فصل معىن املعرفة عن معىن الكثري ي 
 .ائق، البيانات، املعلومات، اخلربة، الذكاء واحلكمةاحلق: هذه املصطلحات نذكر

 

 هي عبارة عن وقائع، سواء كانت ذات صفة شخصية ختص عاملني معينني يف املؤسسة، :)Facts( احلقائق .1
 .2أو كانت ناجتة عن ممارسة نشاط املؤسسة

 

 جراءإ بعد إال ىنمع هلا ليس وحروف حقائق أرقام، من مكونة جمموعة عن عبارة هي :)Datas( البيانات .2
 األولية املادة هي البيانات فإنّ وبالتايل معىن ذات معلومات لتصبح ،3منها واالستفادة عليها املعاجلة عملية

 . 4املعلومات على للحصول واألساسية
  

.  5 هي عبارة عن بيانات مت إجراء املعاجلة عليها لتصبح ذات قيمة ملستخدمها:)Information( املعلومات .3
ها حقائق وبيانات منظمة تشخص موقفا حمددا أو ظرفا حمددا أو  على أنChristel(( لكريستا اهويعرف

 نّأأي مبعىن  .6البياناتمعاجلة وتبعا لذلك، فاملعلومات هي نتيجة  .تشخص ديدا ما أو فرصة حمددة
تفادة منها يف ، حبيث يتمكن الفرد من االس7املعلومات هي بيانات توضع يف إطار وحمتوى واضح وحمدد

غري  إذن املعلومات هي بيانات ومعطيات تساعد يف عملية اختاذ القرار وت.الوصول إىل املعرفة واكتشافها
 املعرفة هي احلصيلة النهائية الستخدام واستثمار التايل فإنّ، وباحلالة املعرفية للشخص يف موضوع أو جمال ما

 شكل كتابة، صورة أو حمادثة مع طرف  علىاملعلومات ، وميكن تقدمي8رالقرا يذتخاملعلومات من قبل م
 10:مايليملستخدميها جيب أن تتميز بعدة خصائص نذكر منها  قيمةوحىت تكون املعلومات ذات . 9آخر

                                           
 .204ص  ،2002مصر، التوزيع، القاهرة، ، مكتبة اإلدارة احلديثة، دار غريب للنشر ومناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة: إدارة التميز علي السلمي، 1
  .141، ص 2007، جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، مصر، االجتاهات املعاصرة: املوارد البشريةوتنمية إدارة  مدحت حممد أبو النصر، 2

، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، إدارة املعرفة يف العامل العريب: العلمي الدويل السنوي الرابع حول، املؤمتر رؤيا تشخيصية للمجتمع املعريف يف ظل اقتصاد املعرفة سلوى أمني السامريي،  3
  .2، ص 2004 ، أفريل28-26األردن، ، جامعة الزيتونة األردنية

  .37  ص،2008األردن،  الطبعة األوىل، عمان، ،لنشر والتوزيعا، الصفاء للطباعة وإدارة املعرفة،  رحبي مصطفى عليان4
  .2، ص سابقالرجع امل سلوى أمني السامريي، 5
 .54، ص 2005 عمان، األردن، ،، األهلية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىلمدخل نظري: إدارة املعرفة هيثم علي حجازي، 6
، ، جامعة الزيتونة األردنيةكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية إدارة املعرفة يف العامل العريب، :، املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع حولإدارة املعرفة والتعلم اإللكتروين أسامة أمحد الروسان، 7

  .4- 3، ص 2004 ، أفريل28-26األردن، 
  .37، ص 2008، الطبعة األوىل، عمان، األردن،  للنشر والتوزيع، إثراءاستراتيجيات اإلدارة املعرفية يف منظمات األعمال حسني عجالن حسن، 8
  .4 - 3، ص املرجع السابقأسامة أمحد الروسان،  9

  .48ص بق، اسالرجع املرحبي مصطفى عليان،  10
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يف ستخدمها املناسب ال الوقت يف قدم املعلوماتالتوقيت املناسب يعين أن تTimely( :(التوقيت املناسب  •
  . ومالئمة الحتياجات املستفيدين يف الوقت املناسب على معلومات دقيقةاحلصولاختاذ القرار، أي 

ن تكون املعلومات يف صورة صحيحة خالية من أخطاء التجميع أ ويقصد ا :)Accuracy(الدقة  •
 .والتسجيل ومعاجلة البيانات

 ملةكا معلومات للعاملني املقدمة املعلومات تكون أن تعينو :)Comprehensiveness( الشمول •

  .1ابشأ قرارات اختاذ املراد احلالة وجوانب اهتمامام كافة تغطي
وتعين قابلية تكيف املعلومات وتسهيلها لتلبية االحتياجات املختلفة جلميع العاملني، : )Flexibility(املرونة  •

مرونة من فاملعلومات اليت ميكن استخدامها بواسطة العديد من العاملني يف تطبيقات متعددة تكون أكثر 
 . املعلومات اليت ميكن استخدامها يف تطبيق واحد

 

املتخصصة يف جمال معني، واليت تطورت   مهارة الفرد ومعرفتهمصطلح اخلربةيعين  :)Experience(اخلربة  .4
 اوتتضح فائد. إىل ما مت القيام به وما حصل يف املاضياخلربة  كما تشري وتراكمت خالل مدة زمنية طويلة،

  .2 ا من كوا تقدم منظورا تارخييا يتم من خالله رؤية وفهم املواقف واألحداث اجلديدةوأمهيته
 

 قدرات ذهنية استنتاجية واستداللية تكتسب من خالل تراكم  عن هو عبارة:)Intelligence(الذكاء  .5
كتساب وتطبيق كما يعين القدرة على ا. املعرفة واخلربة، فهو يرتبط بالقدرة على ابتكار احللول اجلديدة

 . 3املعرفة والقدرة على حتسني العمل واختاذ القرارات
 

كما تشمل احلكمة القدرة على قبول  .د الذكاء وفهم ما هو صحيح وخطأيجتس متثل :)Wisdom( احلكمة .6
واحلكمة هي استخدام املعرفة املعرب  .التوجهات اجلديدة اليت ميكن أن يكون مرغوبا فيها، وميكن إدراكها

 .4يف الوصول إىل قرارات حكيمة حول املواقف غري املتفق عليهاعنها 
 

  تعريف املعرفة: ثانيا

تطرق إىل بعض التعريفات املقدمة ال ميكنناالسابقة الذكر،  لمصطلحاتمن معاين ل هوضيحانطالقا مما مت ت
 قدرة عن تعرب نأ ميكن املعرفةأنّ  )Lucier & Torsilier( وتورسيليي لوسيي يذكر املعرفة، حيث ملصطلح
 على التركيز مت التعريف هذا يف .5العمل بيئة يف فعالة بطريقة العمل إجناز أي ،والتصرف الفهم على ككل املؤسسة

                                           
  .83 ، ص1997اإلسكندرية، مصر،  للنشر، احلديث العريب املكتب ،لإلدارة احلديثة االجتاهات يف دراسات: اإلدارية املعلومات نظمالبكري،  سونيا 1
  .57، ص بقالسارجع املهيثم علي حجازي،  2
  .27 ، ص2007، دار املناهج للطبع والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، املفاهيم، النظم والتقنيات: إدارة املعرفة سعد غالب ياسني، 3
  .56 ، ص هيثم علي حجازي، املرجع السابق4
 .64 -62، ص املرجع السابقرحبي مصطفى عليان،  5
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 بتعريف وليس املعرفة تعمله أن ميكن مباذا الباحثان اهتم حيث، احلقيقة اكتشافبدال من  الفعال األداء أو العمل
  . ذاا املعرفة

  1:كاآليت املعرفة تعريف تناولت اليت التوجهات بعض عرض يتم املعرفة، مبضمون اإلحاطة حماولة أجل ومن
  

 نشاطات إىل ترمجتهاو حتويلها مت ما إذا فكري مال رأس هي املعرفة أنّ التوجه هذا يرى :االقتصادي التوجه .1
 . مضافة قيمةتؤدي إىل حتقيق و املؤسسة داخل متارس عملية

  

 أو السلع إلنتاج سعيها يفتستعملها   اليتاملؤسسة أصول كأحد  يف هذا التوجهاملعرفة إىل رنظي: اإلداري التوجه .2
 .اخلدمات تقدمي

 

 وتشري أهدافها، لتحقيق املؤسسة توظفها فنيةو تقنية قدرات أنها على املعرفة التوجه هذا عتربي :التقين التوجه .3
 القيام ختص وتقنيات بفنيات تتعلق ضمنية، معرفة الغالب يف نتكو اليت اإلجرائية الفنية املعرفة إىل القدرات هذه
 .معني عمل باجناز

 

 بنيتربط  عالقات نتيجة تواجد تنشأ اجتماعية بيئة هاأن على املؤسسة إىلالتوجه  هذا نظري :االجتماعي التوجه .4
 غري أو ،باملؤسسة اخلاصة عةاملتب والقوانني األنظمة حبكم نشأة ترمسيسواء كانت عالقات  املؤسسة، يف العاملني

 املعرفة فإنّ العالقة نوع كان ومهما باملؤسسة، العاملني بني جتمع اليت والصداقة احلميمةالروابط  بفعل نشأت ةرمسي
  .املؤسسة أهداف لتحقيق االجتماعية البنية هذه أعضاء توظيف تعين

 

ما أشار إليه دراكر وباروسو  وهذا متميزة، قوة امنه جتعل وظيفة للمعرفة أنّ التوجه هذا يرى :الوظيفي التوجه .5
(Drucker & Barroso) املؤسسة متكن  اليت،2تنافسيةال ميزةاملورد األساسي لل تشكل املعرفة أنّ حني اعتربا 

األساس الذي تعتمد عليه املؤسسة يف  املعرفة تصبح حيث السريع بالتغري متتاز بيئة ظل يف خاصة قدراا تعزيز من
 .الغموض مع ملالتعا

 

 ذو اقتصادي موجود املعرفةعترب يفهو  السابقة، التوجهات كافةت تصورا التوجه هذايشمل  :الشمويل التوجه .6
 يف جتعلها اليت بالقدرة املؤسسة ميدو ، واالجتماعيةالتنظيمية، التقنية لعواملا بني التفاعل عن ينتج اجتماعي هيكل
 .3حتقيقه باجتاه والسعي التميز إدراكة فرص هلا يتيح مما ،فعالية أكثر موقف

 

 مع التعامل على القدرةاليت متثل  للمعرفة أساسية ركيزة تشكل املعلومات أنّ التوجه هذا يرى :املعلومايت التوجه .7
 دراكر رعب وقد ،4املؤسسة أهداف لتحقيق وتوظيفها تصنيفها ،تبويبها ،مجعها حيث من املعلومات

                                           
  .62 ، صاملرجع السابقرحبي مصطفى عليان،  1
، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، دراسة ميدانية على شركات الصناعات التحويلية اخلاصة بدمشق: دور إدارة املعرفة يف رفع كفاءة أداء املنظمات سليمان الفارس، 2

  .  68، ص 2010، العدد الثاين، دمشق، سوريا، 26الد 
  .63، ص السابق رحبي مصطفى عليان، املرجع 3
 .62 املرجع نفسه، ص 4
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)Drucker ( لقدرة على ترمجة املعلومات إىل أداء لتحقيق مهمة حمددة أو إجياد شيء حمدد وهذه اباملعرفة عن
 . 1القدرة ال تتكون إال عند العاملني ذوي العقول واملهارات الفكرية

 

 املعرفة تتكون من جزأين، اجلزء األول ظاهر ميكن التعامل معه  إىل أنّالتوجهيشري هذا  : ثنائي املصطلحالتوجه .8
 أما اجلزء الثاين فهو ضمين غري ظاهر ميثل املعرفة املوجودة يف ؛ه إىل وثائق قابلة للنقل والتعلمويلوحتمباشرة 

 .   2إىل املعرفة الظاهرة واملعرفة الضمنية التجزئةه هذشري وترؤوس العاملني، 

 مهارات من ميلكونه وما األفراد عقول يف يكمن ما كل هي املعرفة أنّالقول  ميكن السابقة التعاريف من
 بني االجتماعي التفاعل من خالل إال نقلها يتم وال ،عنها التعبري صعبمن ال يكون الزمن عرب متراكمة وخربات
  .وغريها األرقام الكلمات، خالل من عنه التعبري ميكن  والذيظاهر هو ما إىل إضافة األفراد،

 

  املعرفة خصائص: الثثا

 والفائدة اال، هذا يف والباحثون املهتمون حيملها اليت النظر توجها الختالف تبعا املعرفة خصائص تعددت

  3:هي للمعرفة أساسية خصائص جمموعة إىل ) Housel&Bell ( وهوسل بال ويشري .منها املتوقعة
  

. اجلديدة املعرفة توليد على قادرة جيعلها مما ذهنية خصوبة لديها املؤسسات بعض إنّ :املعرفة توليد إمكانية .1
 كما املعرفة، وتوليد إنتاج عملية يف عليهم االعتماد يتم الذين املؤسسة يف املبتكرون األفراد ميثله ام وهذا
 واالستقراء )Deduction( االستنباط تتضمن اليت العلمي البحث عمليات خالل من املعرفة حركة إىل تشري
)Induction( التبادلية العالقات حصيلة املعرفة دتولي فعملية. املعرفة توليد يف كبرية بدرجة تساهم اليتو 

 تعميم مث ومن عامة فكرة من صغرية فكرة استنتاج يعين فاالستنباط واالستقراء، االستنباط بني والتكاملية
 أخرى فكرة العامة الفكرة هذه من ويستنبط آخر يأيت وقد عامة، فكرة لتصبح باالستقراء الفكرة هذه

 .واالستقراء االستنباط بني تبادلية تكاملية عملية فهي وهكذا، ويعممها
  

 املعارف من فقط فالقليل. أيضا تقادمها أو زواهلا يتم نهفإّ املعرفة توليد يتم كما :إمكانية تقادم املعرفة .2
 يتقادم اآلخر والبعض العامل مبوت تزول املعارففبعض  تسجل، اليت هي واخلربة التجربة خاللمن  املكونة
 كما قد املعتقدات، تغيري عند أو اجلذري االبتكار مع حيدث ما وهذا .القدمية حمل جديدة معارف بإحالل

 خاصة رفامع من حتولت رفااملعهذه  ألنّ ماوإن مستخدال ت هاألن ليس ،قيمة بدون  بعض املعارفصبحت
 .عامة رفامع إىل املؤسسة داخل

 

                                           
 .10، ص 2005، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مصر، إدارة املعرفة صالح الدين الكبيسي، 1
كلية االقتصاد والعلوم العامل العريب، إدارة املعرفة يف : ، املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع حولل إىل جامعة رقميةمدخل للتحو: عمليات إدارة املعرفة بسمان فيصل حمجوب، 2

  .5، ص 2004 ، أفريل28-26 األردن، ،، جامعة الزيتونة األردنيةاإلدارية
 .95-94 ص ، املرجع السابقرحبي مصطفى عليان، 3
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ملكية  إىل املعرفة هذه حتويل ميكن مث ومن م،التعل عن طريق املعرفةاحلصول على يتم  :املعرفة امتالك إمكانية .3
 .املادية امللكية شأن شأا القانونية باحلماية تتمتعحىت  جتارية أسرار أو اختراع براءاتخاصة من خالل 

  

 التنظيمية املعرفة من فالكثري ،ظاهرة معرفة هي املؤسسة يف املعرفة كل تليس :األفراد عند موجودة املعرفة .4
ا حتفظي ا ويتزودن العاملني رؤوس يف ضمين كلبش الدماغ جراح خربة فمثال .ذهنية اتيإمكان صيغة يف 

 اجلراحة يف تستخدم اليت املعرفة هذه لديه تتكون واملمارسة اخلربة من سنوات فبعد ،املعرفة هلذه مثال هي
 .املدون هو منها القليل ولكن بفعالية

  

 املعرفة ،ظاهرةال واملعرفة الضمنية املعرفةعرفة إىل عدة تصنيفات منها ميكن تصنيف امل :إمكانية تصنيف املعرفة .5
  .اجلوهرية، املعرفة اإلبتكارية واملعرفة العامة، وغريها

  

 األصول عكس على واملشاركة باالستخدام أكثر وتتولد املعرفة تتطور :باالستخدام تستهلك ال املعرفة .6
 حيازا فقدان دون تبادل أو اتصال كل يف املتزايد بالتوالد تتميز عرفةاملف. استخدامها عند تتناقص اليت املادية
 والعمل واحلوار املناقشة ظروف توفرت ما إذا واالنتقال االنتشار سريعة املعرفة جيعل مما ، املاديةلألشياء خالفا

 .املشترك

)Gottschalk( 1غوتسشالك يشريكما 
   :هي لمعرفةأخرى ل خصائص إىل 

 ؛إنساين فعل املعرفة - 

 ؛ التفكري عن املعرفة تنتج - 

 ؛اجلماعات إىل تنتمي املعرفة - 

 ؛احلاضر الوقت يف تتولد املعرفة - 

 .أشكال عدة يف اجلماعات على املعرفة توزع - 

 أنّ منها ،ومضموا طبيعتها عن النظر بغض هلا زةممي خصائص للمعرفة أنّ ،2الزيادات عواد حممد ويضيف
 يةذات املعرفة أنّ كما ؛اإلنسان ذهن يف تعميقها دف اجتماعية قوالب إىل لتحولل عةنز ذات أو اجتماعية املعرفة

 يةموضوع املعرفة تعد ذاته الوقت ويف نفسه، العامل عقل يف شيء كل قبل خمزنة املعرفة ألنّ ذاتية فهي ،يةوموضوع
 املكتسبة املعرفة أنّ حيث كموضوع عرفةامل عن كذات املعرفة تنفصل ال احلالتني ويف ، العاملعن مستقلة تكون عندما
 تتحول آخر مبعىن .أهدافها حتقيق إىل دف اليت اإلنسانية للذات معرفة هي املختلفة املعرفية األوساط مصادر من

 املعرفة تعود مث ةظاهرةال وأشكاهلا مصادرها من املعرفة اكتساب العامل استطاع كلما الذات إىل املوضوع من املعرفة
 .املؤسسة يف املعرفة إنتاج نشاط اجلماعة أو العامل ميارس عندما مكتوبة ظاهرة معرفة إىل ةالضمني

                                           
1 Gottschalk P. (2007), Knowledge management systems: Value shop creation, Idea Group Publishing, p 11.   

  .24 -22، ص 2008، الطبعة األوىل، األردن،  للطباعة والنشر، دار صفاءاجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفةحممد عواد الزيادات، 2 



Þëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛa@Z@Z@Z@Z@òÏŠÈ½a@ñ‰a…⁄ë@òÏŠÈàÜÛ@ðŠÄäÛa@‰b�⁄a@òÏŠÈ½a@ñ‰a…⁄ë@òÏŠÈàÜÛ@ðŠÄäÛa@‰b�⁄a@òÏŠÈ½a@ñ‰a…⁄ë@òÏŠÈàÜÛ@ðŠÄäÛa@‰b�⁄a@òÏŠÈ½a@ñ‰a…⁄ë@òÏŠÈàÜÛ@ðŠÄäÛa@‰b�⁄a @@@@
 

 
15 

 كما ،1باستمرار تعلمهم نتيجة وحتصل بالتجربة األفراد عقول يف تصاغ املعرفة أنّ إىل )Taylor( تايلور وأشار
 التجربة أو العكسية بالتغذية يحالتصح استعمال دون طريقة، وأسهل بأسرع األهداف بتحقيق املعرفة لنا تسمح
  .2واخلطأ

  

  أمهية املعرفة: رابعا

 حتول يف تؤديه الذي الدور ويف ،للمؤسسة إضافة من تقدمه فيماقيمتها  تربزال متتلك املعرفة قيمة لذاا وإنما 
 املال رأس االستثمار يف ، والقائم علىاملعرفة باقتصاد عرفي والذي املعرفة على املعتمد اجلديد االقتصاد إىل املؤسسة
  3:اآلتية النقاطيف  املعرفة أمهية حندد أن وميكن .البشرية القدراتب والتنافس الفكري
 ألفرادها املتواصلوشجعت االبتكار  ،ابتكارا األكثر األقسام على لتركيزل للمؤسسة اال املعرفة أتاحت - 

 ؛ومجاعاا

عها العتماد أشكال للتنسيق والتصميم واهليكلة تكون أكثر أسهمت املعرفة يف مرونة املؤسسات من خالل دف - 
 مرونة؛

أسهمت املعرفة يف حتويل املؤسسات إىل جمتمعات معرفية تحدث التغيري اجلذري يف املؤسسة، حىت تتكيف  - 
 تواجه التعقيد املتزايد فيها؛مال، ومع التغيري املتسارع يف بيئة األع

 والتجديد؛ لتنافسية وإدامتها من خالل تشجيع الكفاءات على االبتكاراملعرفة أصبحت األساس خللق امليزة ا - 

ميكن للمؤسسات االستفادة من املعرفة ذاا كسلعة ائية من خالل بيعها أو استخدامها لتحسني منتج معني  - 
 أو البتكار منتجات جديدة؛

 املصدر األساسي للقيمة؛ لتنظيميةا تعد املعرفة البشرية - 

  .تشكيلها وإعادة ونضجها ةلتطور املؤسس احلقيقي ساساأل املعرفة تعترب - 
  

  املعرفة أنواع: املطلب الثاين

عدة تصنيفات  وذلك حسب تصورات وتوجهات الباحثني، حيث مت اقتراح ، إىل عدة أنواعاملعرفة تصنف
   :هلا نذكر بعضا منها يف ما يلي

  

أول من قدم هذا التصنيف يف  )Polanyi( بوالين عتربي :)Nonaka( نوناكا حسب املعرفة تصنيف: أوال
 نوناكا وكان.  يف ذلك الوقتباالهتمام حيظى مل هأن إال والضمنية، ظاهرةال املعرفة بنيقام بالتمييز  حيث الستينات،

                                           
  .57 ، ص2009األردن،  ، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،إدارة معرفة الزبون: إدارة املعرفةعالء فرحان طالب وأمرية اجلنايب،  1
  .44 ، ص2009مل الكتب احلديثة وجدارا للكتاب العاملي، الطبعة األوىل، األردن، ا، عإدارة املعرفةإبراهيم الظاهر،  نعيم 2
 .20، ص املرجع السابقحممد عواد الزيادات،  3
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)Nonaka( لجملة يف 1991 عام أواخر للمعرفة اخلالقة املؤسسات عن دراسته يف التصنيف هلذا األمهية أعاد من أو 
 .1لألعمال دهارفار

  

 املعرفة )Nonaka & Takeuchi( وتاكوشي نوناكا عرفي :)Explicit Knowledege( ظاهرةال املعرفة .1
 خالل من فيها التشاركميكن و والصوت، األرقام بالكلمات، عنها التعبري ميكن اليت املعرفة بأنها الظاهرة
. 2بسهولة العاملني بني املعرفةهذه  نقلميكن  التايلوب.  وغريهااملنتج ومواصفات العلمية، واملعادالت البيانات،

 أيضا عرفتو ،3بتهااكت وترميزها ميكن اليتو )articulable knowledge( الواضحة باملعرفة عرفتكما 

 يف يرغب من لكل إليها الوصول ومتاح مكان حتزينها معروفو العاملني، بني شائعة هاألن املعلنة باملعرفة
 خالل من مباشرة واستخدامها فحصها املتاح املعرفة هي )Wiig( ويغ عند املعلنة واملعرفة. 4عليها احلصول
 شكل أي أو برجميات إجراءات، وثائق، يف ومنظمة مشكّلة كوا خالل من أو الواعية، للعقول متاحة كوا
 .5وحتليله نقله ،مجعه فيه، التشارك ميكن املعرفة من النوع هذا فإنّوبالتايل . آخر

 
 

 واليت عامل كل عقل يف املوجودة باملهارات الضمنية املعرفة تتعلق: )Tacit Knowledege( الضمنية املعرفة .2
 ذات تكون ما وغالبا ،سابقة خربات تراكم خالل من اكتساا، كما ميكن لآلخرين حتويلها أو نقلها يصعب
 إىل تشري وهي املني،سلوكات الع يفالضمنية  املعرفة توجدو .صعبا عليها احلصول جيعل مما شخصي طابع

 إذ بالتكنولوجيا، هالحتوي ويصعب اخلربة على تعتمد خفية معرفة فهي الداخلي، واإلحساس والبديهة احلدس
 يف التعاونية العمل عالقات وضمن الفردية املهارات ضمن موجودةوكوا  .6االجتماعي بالتفاعل تنتقل

 أقرب ولعل .8القصص وتبادل النقاش، احلوار بوسائل عامل إىل عامل غةصي وفق تبادهلا يتم، فإنه 7املؤسسة
 :الضمنية املعرفة أمهية عن تعبريا ،1966 سنة )Polanyi( بوالين قاله ما هو الضمنية باملعرفة عالقة له وصف

 واملهارات املعارف من الكثري نّأ حقيقة على الضوء تسلط العبارة فهذه ،9"أننا نعرف أكثر مما ميكن أن نقول"
 غري من هفإن ولذلك .وتسجيلها بكتابتها الضمنية املعرفة صاحب يبادر أن إىل مرمزة وغري ضمنية تبقى اإلنسانية

                                           
  .41 ، ص2008األردن، عمان،  ،، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الثانيةوالعمليات  االستراتيجيات، املفاهيم:إدارة املعرفةجنم عبود جنم،  1
  .65  صاملرجع السابق،هيثم علي حجازي،  2

3 Gottschalk P., op. cit., p 18.   
اجلزائر، جامعة ، ة يف العلوم االقتصاديةتوراه دولأطروحة دك ،الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية  وتنميةللموارد البشريةاالستراتيجي  ثر التسيري أمساليل حيضيه، 4

  .154 ، ص2005
 .66، ص املرجع السابقهيثم علي حجازي،  5
 .149 ص ،2005جامعة الكويت، ، 117، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، العدد إدارة املعرفة وهندستها لتحقيق مشروع احلكومة اإللكترونية نعيمة حسن جرب رزوقي، 6

7 Gottschalk P., op  . cit., p 18. 
كلية االقتصاد إدارة املعرفة يف العامل العريب، : ، املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع حول دراسة نظرية حتليلية:دور املوارد البشرية يف بناء منظمة متعلمة مستجيبةليث سعد اهللا حسني،  8

 . 8، ص 2004، أفريل 28- 26 األردن، ،، جامعة الزيتونة األردنيةوالعلوم اإلدارية
9 Nonaka I. (1994), A dynamic theory of organizational knowledge creation, Organization Science, Vol. 5, N° 1, p 16. 
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 خالل من إال بوضوح تظهر وال ملموسة وغري مرئية غري معرفة هاألن الضمنية املعرفة جتسيد أو توظيف املمكن
  .1اخلطاب خالل من إال تظهر ال أخرى بعبارة أو والنقاش احلوار

  :هي العتبارات الضمنية املعرفة أمهية على )Grundstein( غراندستان دكأ ولقد
  ؛العاملني بني حيصل قد الذي املتميز التفاعل خالل من يتم الضمنية املعرفة واقتسام تبادل أنّ - 
 .املعرفة حقل توسع يف يساهم ظاهرة معرفة إىل الضمنية املعرفة حتويل أنّ - 

 تقوم خمتلفة بطريقة املمارسة عرب كلي بشكل تنتقل ألنها الضمنية، املعرفة اخلربة ذوي لعاملونا يكتسبو
 فهي .التنظيمي للتعلم كنتيجة تنشأ اسدة غري الضمنية فاملعرفة والتدريب، التلقني ،واخلطأ احملاولة أسلوب على عادة
 .2ظاهرةال املعرفة وترمجة تطوير هيكل لتحديد الضرورية اخللفية تشكلو التقليد صعبة

  

 أنواع ثالثة إىل يصنفها حيث للمعرفة، آخر تصنيفا )Zack( زاك يقدم :)Zack( زاك حسب املعرفة تصنيف: ثانيا
 :هي

 

  

املعرفة اليت تكون مطلوبة من أجل تشغيل  أنواع أبسطوهي : )Core Knowledge( اجلوهرية املعرفة .1
تها على املدى  تنافسيدوامهذا النوع من املعرفة ال يضمن للمؤسسة و.  حمددةالصناعة حسب معايري اقتصادية

  املؤسسات بدورها قيمة دخولتعتربواليت متثل املعرفة األساسية اخلاصة بالصناعة  ذه املعرفةه رغم أنّطويل، ال
 .3 الصناعةذهه إىل

 

. ةنافساملبالقدرة على  متعتت املؤسسة علاملعرفة اليت جت وهي: )Advanced Knowledge( املتقدمة املعرفة .2
 هاأن إال املنافسون ميتلكها اليت املعرفة من واجلودة النطاق املستوى، نفس عام بشكل املؤسسة تمتلكا فحىت لو
 املتقدمة املعرفة ذات املؤسسة أنّ يعين وهذا. نافسيةت ميزة لكسب معرفتها على تميزامل اعتمادها يفهم عن ختتلف
 . 4املتقدمة معرفتها خالل من ى املنافسنيعل التميز أو عموما السوق يف سيتناف مركز لتحقيق تسعى

 

 صناعتها تقود أن من املؤسسة كنمت اليت املعرفة وهي :)Innovation Knowledge( االبتكارية املعرفة  .3
 املعرفة يف دجدي هو ما بابتكار يرتبط الذي-  املعرفة من النوع فهذا. عنهم كبري بشكل نفسها ومتيز ومنافسيها
 .5صناعتها جمال يفوالسوق  العمل قواعد تغيري على قادرة املؤسسة جيعل -قدراا ومصادر

                                           
 .40، ص املرجع السابقحممد عواد الزيادات،  1

2 Gottschalk P., op. cit., p 18-23. 
 جامعة حممد ، كلية العلوم االقتصادية والتسيرياالقتصادية، الركيزة اجلديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات املعرفة :ويل حول، امللتقى الدحنو توظيف إنساين ملنتوج املعرفةموسى رمحاين،  3

   .2ص ، 2005، نوفمرب 13- 12اجلزائر، بسكرة، خيضر، 
 اقتصاد املعرفة: ، املؤمتر العلمي اخلامس حول يف ظل احمليط االقتصادي اجلديدمصدر لتحقيق امليزة التنافسية: اإلدارة الفعالة للمعرفة خالدي خدجية،وفريد كورتل، موساوي زهية  4

 . 5، ص 2005 ، أفريل28 -27جامعة الزيتونة األردنية، األردن،   االقتصاد والعلوم اإلدارية،ة، كليوالتنمية االقتصادية
  .43بق، ص اسالجع رامل، االستراتيجيات والعمليات،  املفاهيم:إدارة املعرفة جنم عبود جنم، 5
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 بلومانتريت قام كل من :)Blumentritt & Johnston( وجونستون بلومانتريت حسب املعرفة تصنيف: ثالثا
 1:هي أنواع أربعة إىل املعرفة بتصنيف )Blumentritt & Johnston( وجونستون

 

 جعلها ويتم  العاملني، لدى علين بشكل جندها اليت املعرفة وهي: )Codified Knowledege( مزةرامل املعرفة .1
 .والتداول للنقل قابلة وهي التدوين عرب علنية

 

 رمسيا، علنية جعلها بدون قياسية بوصفها املقبولة املعرفة وهي :)Common Knowledege( العامة املعرفة .2
 .العمل خالل من تعلمها وميكن ممارسات أو روتينيات شكل ىعل تكون ما وغالبا

 

 .الثقافية والقضايا شخصيةال بالقضايا اخلاصة املعرفة وهي: )Social Knowledege( االجتماعية املعرفة .3
  
، وتتجسد يف حياته خالل العامل لدى تراكمت اليت واملهارة العلمية واخللفية اخلربات وهي :اسدة املعرفة .4

 .مال اليت يقوم ا العاملوناألع
  

 : املعرفة إىل أربعة أنواع أساسية هي)Prusak( بروساك يصنف :)Prusak( بروساك تصنيف: رابعا
 

 

 األساسية والقواعد النظرية واألسس والقوانني العامة املبادئ معرفة إىلاملعرفة  هذه تشريو: اإلدراكية املعرفة .1
 .2وغريها الفيزياء الرياضيات، قوانني معرفة مثل ،العلمية والقواعد والقوانني للعلوم

 

 والتدريب واألشياء األعمال إجناز على والقدرة الفنية والرباعة باملهارة املعرفة هذه تتعلق: التقنية الفنية املعرفة .2
 .3هامامل نفس يؤدون الذين للعاملني العملية املمارسات يف والتطابق التماثل وحتقيق املهام، إجناز على الكايف

 

 يطبق عندما االجتماعية املمارسات يف أساسي بشكلاملعرفة  هذه وتظهر: والعملية التطبيقية احلكمة معرفة .3
 .4االجتماعيني املصلحني مثل احلياة جماالت خمتلف يف معرفته الشخص

 

 إىل تؤديو ما حقل يف تلزم اليت اخلاصة والقدرات االجتاهات من مزيج وهي: )التركيبية( اهلجينة املعرفة .4
 .5احلقل ذلك يف والتفوق النجاح

 

 & Awad( وغايري أواد يصنف :)Awad & Ghairi( وغايري أواد حسب املعرفة تصنيف: خامسا

Ghairi ( 6:التالية األنواعاملعرفة إىل 
 

                                           
  .42بق، ص اسالرجع امل حممد عواد الزيادات، 1
 .86رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص  2
جامعة اد والعلوم اإلدارية، ، كلية االقتصإدارة املعرفة يف العامل العريب: ، املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع حولالعالقة بني استخدام مدخل إدارة املعرفة واألداءمحد أبوفارة، أيوسف  3

   .7 ، ص2004 ، أفريل 26-28 الزيتونة األردنية، األردن،
 .86 رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص 4
  .7 ارة، املرجع السابق، صمحد أبوفأ يوسف 5
  .88-86 رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص 6
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 موضوع أو مواضيع عدة حول األدىن احلد معرفة إىل وتشري: )Shallow Knowledge( السطحية املعرفة .1
 من أقل درجة وهلا املشكلة إليها متتد اليت املساحة نطاق وتستوعب املشكلة شروط تستويفذه املعرفة فه حمدد،
 .وتأصيلها تثبيتها ميكن لكي التجربة وإىل واملمارسة االختبار إىل حتتاج وهلذا اليقني

 

 حتليل يف وبعيدة اهامبحتو غنية السنني، عرب تراكمت اليت  املعرفةوهي: )Deep Knowledge( العميقة املعرفة .2
 .تتضمنها اليت احللول يف وشاملة املشكلة ومتغريات عناصر

 

 العمل إجناز كيفية مبعرفة تتعلق اليت العملية املعرفة وهي: )Procédural Knwoledge( اإلجرائية املعرفة .3
 عتربوت. اخلربة إىل يقود الذي العملي التراكم إىل يؤدي وتكرارها لذلك، احملددة واإلجراءات اخلطوات بإتباع
 .اإلجرائية للمعرفة النموذجية األمناط واإلجراءات والربامج القواعد

 

 بني جتمع فهي خمتلفة، وأشكال وأحجام بدرجات ولكن اجلميع فيها يشترك اليت املعرفة وهي :العامة املعرفة .4
 العامل عليها حيصلاليت  ملعرفةا من نوع وهي الزمن، مبرور عليها احلصول يتم اليت واحلقائق الشخصية اخلربات

  .العام الشعور أو العام باإلحساس املعرفة هي املعرفة وهذه ،جمانا
 

 واملوجودة مناقشتها السهل من اليت املعارف جمموع وتعين السطحية املعرفة من قريبة وهي :البيانية املعرفة .5
  .القريب املدى واليت اكتسبها يف العامل بذاكرة

 

منذ فترة زمنية لعامل ا ذاكرة يف موجودة وتكون التنظيم من كبرية درجة على املعرفة هذه: الدالالت معرفة .6
 . والعالقات واحلقائق الكلمات، األساسية، املفاهيم املعرفة هذه وتتضمن ،طويلة

 

 لةحصي وهي عرضية أحداث يف املستخدمة التجريبية املعلومات على تستند اليت املعرفة وهي: العرضية املعرفة .7
 .األجل طويلة الذاكرة يف يخزن عرضي حدث كل أنّ إذ التجارب،

 

 وهي  اخلبرية املعرفة )Awad & Ghairi( وغايري أواد يضيف: )Expert Knowledge( اخلبرية املعرفة .8
 ، الصعبة واملعقدةللمشاكل احللول إلجياد املعرفة هذه تطبيق ويتم.  تنتج وتتراكم بتكرارها أثناء العملمعرفة

 .وبكفاءة بسرعة املعقدة املشاكل حل يستطيع خبرية معرفة لديه الذي الشخصف
 

 : مها نوعني إىل املعرفة البيالوي حسن يصنف: البيالوي حسن حسب املعرفة تصنيف: سادسا
 

 تفاعلهم وكذلك بينهم، فيما العاملني وتفاعالت أنشطة عن تنتج اليت املعرفة تلك إىل وتشري :الداخلية املعرفة .1
 من لنفسه العامل نهيكو فيما املعرفةهذه  وتتمثل .وتأثرياا نتائجهابو م احمليطة اخلارجية البيئة بعناصر عالقامو

 االجتماعي التفاعل عمليات خالل من عليها احلصول وميكن ،1واجتاهات وطموحات أهداف ورغبات، دوافع
 .2االجتماعية احلياة مناسبات يف أو مل،الع مواقع يف احتياجهم تلبية أثناء سواء العاملني، بني

                                           
 .89رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص  1
 .158ص املرجع السابق، ، الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية  وتنميةللموارد البشريةاالستراتيجي  ثر التسيريأ حيضيه، مساليل 2



Þëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛa@Z@Z@Z@Z@òÏŠÈ½a@ñ‰a…⁄ë@òÏŠÈàÜÛ@ðŠÄäÛa@‰b�⁄a@òÏŠÈ½a@ñ‰a…⁄ë@òÏŠÈàÜÛ@ðŠÄäÛa@‰b�⁄a@òÏŠÈ½a@ñ‰a…⁄ë@òÏŠÈàÜÛ@ðŠÄäÛa@‰b�⁄a@òÏŠÈ½a@ñ‰a…⁄ë@òÏŠÈàÜÛ@ðŠÄäÛa@‰b�⁄a @@@@
 

 
20 

 البيئة يف توجد خارجية مصادر من نفسها املؤسسة أو العاملون يستمدها اليت املعرفة وتتضمن: اخلارجية املعرفة .2
 يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا سامهت الذي املعريف التدفق من األغلب الكم املعرفة هذه ومتثل احمليطة،
 قدراته على اعتمادا اخلاص جبهده املؤسسة أو العامل ايكو اخلارجية املعرفة أنّ كما .1إليها الوصول تيسري

 رغبات، دوافع، من البشري املورد نهيكو فيما كذلك وتتمثل .املختلفة وخرباته الذهنية، وطاقته الفكرية
 .2البيئة ظروف ظل يف عقله منتجات من ذلك وغري، واختيارات قرارات اجتاهات، أهداف،

 

 وال .والضمنية ظاهرةال املعرفة ينوع إطار يف تدور هاأن إال تنوع، من فيها يظهر ما رغم التصنيفات هذه إنّ
 القائمة املؤسسات مييز ما ألنّ املعرفة، من النمطني هذين بني التمييز خالل من إال املعرفة إدارة مفهوم استيعاب ميكن
  .3 أوكليهماضمنية عرفةم وأ ،ظاهرة معرفة متتلكها إذا كانت ة اليتعرفنوع امل هو املعرفة على

 

  املعرفة مصادر: الثالثاملطلب 

سافادي فعر )Saffady( املعرفة مصدر الذكاء أنّ وأكد املعرفة، جيمع أو حيوي الذي املصدر ذلك هبأن ،
 وميكن الرسم أو بالكتابة عنها يعرب ةظاهر املعرفة كانت وسواء .4للعاملني املعرفة حدود حتدد أمور واخلربة التعلم

 تنتقل بل بالتكنولوجيا حتويلها ويصعب ماوسلوك العاملني عقول يف توجد ضمنية معرفة كانت أو ونقلها، تشفريها
 وميكن. ا واملشاركة تناقلها أجل من مهاييوتق تدفقها كيفية ومتابعة مصدرها حتديد جيب هفإن ،اجلماعي بالتفاعل
 املعرفة مصادر وتقسم .املعرفة على للحصول الرئيسي املصدر تعد -خارجية أو داخلية كانت سواء -  البيئة أنّ القول
 : مها رئيسيني مصدرين إىل املراجع من العديد حسب

  

 مع العالقة نوع على تتوقف واليت احمليطة، املؤسسة بيئة يف تظهر اليت املصادر تلك وهي :اخلارجية املصادر: أوال
 أمثلة ومن املعرفة، استنساخ عملية عليها تسهل اليت التجمعات إىل االنتساب أو امليدان، يف الرائدة األخرى ساتاملؤس
 اجلامعات الزبائن، املوردون، هلا، املنافسون املؤسسة، فيه تعمل الذي القطاع اإلنترنت، املكتبات، املصادر هذه
أهم األساليب  من األخرى املؤسسات مع )Benchmarking( ن املقارالقياس عتربي كما .5العلمي البحث مراكزو

 املؤمترات، يف املشاركةأساليب  إىل باإلضافة خارجية مصادر من املعرفةاليت ميكن للمؤسسة من خالهلا احلصول على 
 .6والتكنولوجية االجتماعية االقتصادية، االجتاهات ومراقبة واالت الصحف متابعة اخلرباء، استئجار

  

  املؤسسةعاملي خربات يف وتتمثل الداخلية، املؤسسة بيئة يف تظهر اليت املصادر تلك وهي :الداخلية املصادر: نياثا
 أمثلة ومن ككل، واملؤسسة واجلماعات العاملني تعلم من االستفادةعلى  وقدرا املوضوعات خمتلف حول املتراكمة

                                           
 .89رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص  1
 .158ص املرجع السابق، ،افسية للمؤسسة االقتصاديةالكفاءات على امليزة التن  وتنميةللموارد البشريةاالستراتيجي  ثر التسيريأمساليل حيضيه،  2
 .5 خالدي خدجية، املرجع السابق، ص وكورتل، موساوي زهية فريد 3
   .45حممد عواد الزيادات، املرجع السابق، ص  4
  .45، ص نفسهاملرجع  5
 .63 هيثم علي حجازي، املرجع السابق، ص 6
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 خالل من أو العاملني، ومهارة ذكاءال ربة،اخل احلوار، لكترونية،اال املكتبات الداخلية، املؤمترات جند املصادر هذه
 يطلق والذي الداخلية املعرفة مصادر من اإلداري اجلهاز عتربي كما .1الداخلية االختراع وبراءات البحوث أو التعلم
 ،والدراسات البحوث ،ةالفني التقارير ،الكتب ،مبادئهو أساليبه ،العمل طرق يف تتمثل اليت ،التنظيمية املعرفة عليه

 من املعرفة هذه وتتأتى. ا واالشتراك وتداوهلا تنسيقها ميكن اليتو املدونة العمل وأوراق البيانات وقواعد الربجميات
 أدفنسون هلا ويضيف للمؤسسة، األساسي املورد هاأنDruker( ( دراكر ويرى. والعمل واخلربة التعلم ومن املوروث

)Advinsson( املال رأس تشكل مجيعها وهي الفنية، واملهارات العاملني بني والعالقات والتقنية رباتاخل تطبيق 
 .2للمؤسسة الفكري

 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .46حممد عواد الزيادات، املرجع السابق، ص  1
  .153 ص ،املرجع السابق نعيمة حسن جرب رزوقي، 2
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تحتقيق ميزة يساهم يف عترب رأمساال ذو قيمة اقتصادية عترب املعرفة مصدر أساسي للثروة بالنسبة للمؤسسة، وت
عليها   إدارة هذه املعرفة من أجل احلفاظجيب هلذا ، يؤدي إىل فشل املؤسسة املعرفةسوء استغاللو .هلاتنافسية 
 خمتلف من ودراستها جوانبها على الضوء تسليط مت اليت اجلوهرية املواضيع من املعرفة إدارة موضوع ويعد. وتطويرها

. 1املؤسسة يف تطبيقهال إليها التوصل جيري اليت والبحوث الدراسات نتائج من ةواالستفاد املوضوع إثراء دف الزوايا
ويتناول هذا املبحث مفهوم إدارة املعرفة، املقاربات النظرية إلدارة املعرفة، متطلبات إدارة املعرفة وعناصر إدارة 

  .املعرفة
  

   املعرفة إدارة مفهوم: املطلب األول
  

  املعرفة إدارةتعريف : أوال

 خمتلفة وتوجهات مداخل من املصطلحهذا  تناول مت فقد املعرفة، دارةإل واحد تعريف إعطاء الصعب من
 هذا ديناميكية هو الثاينالسبب و ؛جدا واسع املعرفة إدارة ميدان أنّ يف األولالسبب  يتمثل سببني إىل ذلك ويرجع

  .غطيهاي اليت والعمليات يشملهااليت  سريعةال التغيرات وجود مبعىن ،املوضوع
املعرفة إدارة 2حجازي علي هيثم عرفوي اختيارها، املعرفة، توليد على املؤسسات تساعد اليت العمليات هابأن 
 ضرورية تعترب واليت املؤسسة، متتلكها اليت واخلربات اهلامة املعلومات حتويل وأخريا نشرها، استخدامها، تنظيمها،
 التعريف هذا يركز. اإلستراتيجي والتخطيط التعلم املشكالت، حل لقرارات،ا كاختاذ املختلفة اإلدارية لألنشطة
   .املعرفة واستخدام نشر تنظيم، توليد، يف املتمثلة هلا األساسية العمليات جمموعة على املعرفة إلدارة

 يف عتهاراف وحتقيق املعرفة رصيد لتوجيه املنهجية العملية بأا املعرفة إدارة 3جنم عبود جنم عرفي كما
 ،تقليدها األخرى املؤسسات تستطيع ال حبيث بفعالية األشياء بعمل اخلاصة املعرفة إىل املعىن ذا تشري فهي. املؤسسة
 املورد هي املعرفة أنّ أساس على تقوم املعرفة إدارة باعتبار هأن جنم عبود جنم يقول كما .للربح الرئيسي املصدر لتكون
 املعرفة بإنشاء إغنائه إىل تسعى بل املعريف، رصيدها من لديها مبا تكتفي ال هافإن احلديثة، املؤسسات يف أمهية األكثر
 التعريف وهذا ،توليدها وملعرفةا الستخدام املنظمة املنهجية العملية هي املعرفة إدارة فإنّ السياق هذا وفق. اجلديدة

 Spiral of( املعرفة بلولب أمساه يماف )Nonaka( نوناكا إليه يدعو الذي املفهوم كبري حد إىل ميثل

Knowledge(.  

                                           
، كلية إدارة املعرفة يف العامل العريب :العلمي الدويل السنوي الرابع حول ، املؤمترأثر بعض مكونات إدارة املعرفة يف عمليات القيادة اإلداريةحر جالل، س ومحد اخلريوأقتيبة صبحي  1

 . 2ص ، 2004،  أفريل28-26ة األردنية، األردن، االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتون
 .   24 هيثم علي حجازي، املرجع السابق، ص 2
 .93-91املرجع السابق، ص ، والعمليات  االستراتيجيات، املفاهيم:إدارة املعرفةجنم عبد جنم،  3
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مارشال عرفوي (Marshal) املعرفة إدارة العاملني عقول يف املوجودة القدرات على التعرف حماولة هابأن 
 من جمموعة جانب من منها واالستفادة إليها الوصول ميكن واليت التنظيمية األصول من نوعا تكون حىت ا واالرتقاء

 وخلق بإجياد املؤسسة جانب من االلتزام أيضا فهي مث ومن ،أساسيا اعتماداً قرارام على املؤسسة تعتمد اليت نيالعامل
   .1حمددة ونظم وخدمات سلع شكل يف وجتسيدها داخلها ونشرها املؤسسة تلك مبهام عالقة ذات جديدة معرفة

 اإلنشاء أساس همف العاملني بني التكامل حتقق أن جيب املعرفة إدارة أنّ القول ميكن التعاريف هذه خالل من
 وحتقيق وتوزيعها ظاهرةال املعرفة توثيقتم ب اليت تواالتصاال املعلومات تكنولوجيا وبني والتعلم، للمعرفة املستمر
  .رافعتها

 توليد على املؤسسات تساعد اليت والعمليات األنشطة من جمموعة هابأن املعرفة إدارةرمي الزامل  عرفت كما
 بيانات من تتضمن مبا املعرفة حتويل على والعمل استخدامها،ونشرها  ،تنظيمها ،اختيارها ،عليها احلصول ،املعرفة

 صناعة يف املعرفة إدارة خمرجات واستخدام - خدمات أو سلع - منتجات إىل وقدرات واجتاهات وخربات ومعلومات
 آشات هاعرف كما. 2اإلستراتيجي للتخطيط متكاملة منظومة وبناء التعلم عمليات ورسم شكالتامل وحل القرارات

)Hachett (مبا يف ذلك قواعد البيانات، املؤسسةنظامي متكامل إلدارة وتفعيل املشاركة يف كل أصول  ها مدخلبأن 
بقني على يركز التعريفني السا .3الوثائق، السياسات واإلجراءات باإلضافة إىل جتارب وخربات سابقة حيملها العاملون

أنّ إدارة املعرفة تسعى إىل تقدمي حلول لإلدارة من خالل استثمار مواردها املعرفية وبناء ذاكرة للمعرفة والتركيز على 
  .تبادل املعرفة واملشاركة فيها

 ومتفق وشامل واحد تعريف يوجد ال هوأن املعرفة إدارة تعاريف يف تعددا هناك أنّ نالحظ السابق العرض من
  :فيما يلي املعرفةإدارة  تعريف تناولت اليت التوجهات بعض عرض يتم وضوع،ذا امل اإلحاطة حماولة أجل منو .عليه

  

 وتشكيلها وحتليلها العاملني من للمعرفة استخالصهي  املعرفة إدارةأنّ  التوجه هذا يرى :الوثائقيالتوجه  .1
 ثورمان ومنهم التوجه هذا رواد كزروي. يقهاوتطب فهمها اآلخرين على ليسهل إلكترونية أو مطبوعة وثائق يف
)Thurman(، أبلوهانس )Applehans( ولوجريو )Laugero( باعتبارها الوثائق على احملافظة على 

 يف املعرفة قاعدة زيادة من أجل وجتديدها نهايلتحس الدورية املراجعة خالل من وذلك للمعرفة خمرجات
 ليونارد ويرى .ذاا حبد الوثائق وليس املعرفة إدارة جوهر هو ةالقاعد هذه خلق فإنّ وبالتايل املؤسسة،

)Leonard( ا املعرفة على احلصول هي املعرفة إدارة نّأ التوجه هذا ضمنأشار كما استعماهلا، وإعادة وخز 
 العاملني كنمت هاألن املرمزة للمعرفة كوسائل الوثائق دور على تركز املعرفة إدارة أنّ إىل )Hansen( هانسن

                                           
 .12، ص 2009 مصر، الطبعة الثالثة، ائق القومية،الكتب والوث دار ،تطبيقاتو مبادئ، مفاهيم :ةإدارة املعرفممدوح عبد العزيز رفاعى،  1
  .55حممد عواد الزيادات، املرجع السابق، ص  2
 .138 رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص 3
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التوجه  هذا أنّ نالحظ. 1املعرفة هذه لّدو الذي بالشخص االتصال ضرورة دون املعرفة إىل والوصول البحث من
     . واسترجاعها ختزينها وكيفية ظاهرةال املعرفةقلص إدارة املعرفة إىل جمرد احلصول على 

 تسهل تقنيات باستخدام ،ملعرفةاوتطبيق  يف نشر املعلومات تقنية دور على هجتوال هذا يركز: التقين التوجه .2
 قابلية يف تبحث اليت التنظيمية العمليات جتسيد هابأن املعرفة إدارة) Malhotra( وترامال عرف وقد .ذلك

 العملية هاأن على املعرفة إدارة عرفي هجتوال هذا فإنّ وبالتايل. واملعلومات البيانات عاجلةمل املعلومات تقنيات
 ملوجودات األمثل واالستخدام العاملني فهم سنحت بطريقة املعلومات وعرض والتنظيم، واالختيار ثللبح املنظمة
كما  مساعدة، وسائل اعتربها بل الوثائق دورمع عدم إلغائه ل ظاهرةال املعرفة ىعلهذا التوجه  يركز. 2املؤسسة

ا وتأكيد املعرفة يف املهمة املشاركة ئلووسا قنوات من تعد اإللكتروين والربيد العاملية الشبكةأنّ  عتربيمضمو 
 خلق بقصد للمؤسسة العملية املمارسة يف املعرفة من االستفادة كيفية إىل يتطرقمل  لكن هذا التوجه. 3التقين
 .  القيمة

  

 تدفق على تركز اجتماعي إطار يف التعلم عمليةهي  املعرفة إدارةأنّ  التوجه هذا عتربي :االجتماعي التوجه .3
 The Learning( املتعلمة املؤسسة مثل جديدة مفاهيم ظهور مع املفهوم هذا جاء وقد ،4املعرفة

organization( املشاركة وثقافة )Sharing culture(. فبورك وعر )Burk( املعرفة إدارة عملية هابأن 
 إجياد حماولة هي املعرفة إدارة أنّ إىل )Veresbej( فرياسباج أشار فيما ،اجلماعية اخلربة ومشاركة اكتساب
 ممكن حد أقصى إىل املعرفة تلك رفع ألجل املؤسسة داخل ومعرفتهم العاملني حكمة على للحصول طريقة

 لذلك الالزمة الوسائل توفري طريق عن العاملني بني للتعامل طريقة هي هنا املعرفة إدارة أنّ أي. 5ا واالحتفاظ
 على يركز التوجه هذا وفق املعرفة إدارة مفهوم إنّ. 6الثقافةيف و القيميف  اخلربة، يف اجلماعية املشاركة لتؤمن
 أنواعها جبميع الوسائل استخدام إىل ويشري ا، واملشاركة املعرفة توليد مبوجبها يتم اليت االجتماعية الطبيعة
أساسا  التقنية وال الوثائق عتربي مل املفهوم فهذا للمعرفة، االجتماعية واالستخدامات العاملني بني التفاعل لتسهيل
 املعرفة تبادل العاملني على تسهل اليت املساعدة الوسائل من اعتربمها لكنه دورمها، يلغي ومل املعرفة إلدارة

 .7فيها واملشاركة
  

                                           
 .35ص ، السابقاملرجع  صالح الدين الكبيسي، 1
 .35 ، صنفسهاملرجع  2
 .139 رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص 3
 .70 ص ،2009األردن،  ، الطبعة األوىل،مل الكتب احلديثة وجدارا للكتاب العاملياع،  نظريات واستراتيجيات ومناذج حديثة: احلديثةاإلدارة سامل معايعه، عادل وأمحد اخلطيب 4
 .37-36ص صالح الدين الكبيسي، املرجع السابق،  5
 .139رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص  6
 .37جع السابق، ص  صالح الدين الكبيسي، املر7
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 تطبيق طريق عن املضافة القيمة الستخالص طريقة املعرفة إدارة التوجه هذا عتربي :املضافة القيمة توجه .4
 قيمة سلسلة فكرة من انتقلت قد املعرفة إدارة أنّ إىل) Malhotra( وترامال أشار فقد ،1املعرفة مواستخدا
 أما ؛العمل عمليات تقود أساسية عناصر التقنية األنظمة األوىل تعترب حيث املعرفة، قيمة سلسلة إىل املعلومات

 األنظمة يف احملفوظة للمعلومات املستمر قوميبالت تم رئيسية كعناصر البشرية األنظمة مع تتعامل فهي الثانية
 ووسيلة املعلومات مصادر تنظيم يف مفاهيمي تطور هابأن املعرفة إدارة )Bryan( برايان وعرف. التقنية

 هي األوىل الوظيفة: وظيفتني تتضمن املعرفة إدارة أنّ يتضح التعريف هذا من .منها املضافة القيمة الستخالص
 باستخدام املضافة القيمة استخالص فهي الثانية الوظيفة أما ؛املعلومات مصادر خالل من ةاملعرف على احلصول

 لتوضيح خدماست الذي املصطلح هي املعرفة إدارة أنّ إىل )Trigg( تريغ أشار كما.وتطبيقها املعرفة هذه
 استخدام وإعادة ستخداماال ،اخلزن ،املعاجلة ،االكتساب لتحديد سوية واملعلومات العاملني جتمع اليت العمليات
 ثالثة املعرفة إلدارة أسس )Trigg( تريغ أنّ جند التعريف ذا .القيمة ابتكارمن أجل  الفهم لتطوير املعرفة

 .2العمليةو التقنية العاملني،: هي أساسية مكونات
  

 ،)Seviby( سفييب منهم فكري مال رأس هابأن املعرفة إلدارة مفهوما الباحثني بعض أعطى :املايل التوجه .5
 إدارة أنّ إىل )Koeing( كوينغ أشار وقد. )Roos( وروس )Hermans( هارمانس ،)Stewart( ستيوارت

 واملشاركة كتساباال على تركز كانت حيث عنه وتوسعت الفكري، املال رأس من اشتقت - كمفهوم- املعرفة
 والعملي، التقين ،الفكري املال رأس إمكانات صنع مهاموفق هذا التوجه،  املعرفة إدارة مفهوم ويشمل. باملعرفة

 . 3الفكري املال رأس وتطوير خلقو املعرفة يكلة وهعليه واحملافظة استعماله إعادةوالقدرة على 
  

 أقسام مجيع إىل املعرفة إدارة تطبيقات متتد حيث املعرفية باملؤسسة التوجه هذا خيتص :املعريف التوجه .6
 الرئيسي املصدر هو وتنميتها املعرفة توليد يكون املعرفة مؤسسة يف هأن لىع )Wick( ويك وأكد ،4املؤسسة

 عرفون باسم، يرفيعة وثقافة عالية مؤهالت ذوو مستخدميها معظم وأنّ التنافسية،وحمققا للميزة  ،املضافة ةللقيم
)Knowledge Workers( معرفة عمال

5. 
  

تلك  )Pan & Scarbrough( وسكاربروغ لبان بالنسبة رفةاملع إدارة عتربت توجهال هذا وفق :العملية توجه .7
 وفق. واملعرفة اخلربة على املعتمد التنظيمي باألداء واالرتقاء تحسنياليت تعمل على ال املؤسسة داخل العمليات

 ويف. خالهلا من العوائد أفضل حتقق حبيث استثمارها، وإعادة املعرفة على احلصولتم ب املؤسسةفإنّ  املفهوم هذا
 أنشطة لتنسيق التكاملية النظامية العملية هي املعرفة إدارة أنّ إىل )Rastogi( راستوغي أشار اإلطار هذا

                                           
 .139 رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص 1
  .38-37  صالح الدين الكبيسي، املرجع السابق، ص2
 .38  املرجع نفسه، ص3
 .139رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص  4
 .39 صالح الدين الكبيسي، املرجع السابق، ص 5
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 العاملني قبل من وتكرارها تطويرها فيها، املشاركة خزا، خلقها، املعرفة، اكتساب إطار يف املؤسسة
 تم املعرفة إدارة فإنّ )Duffy( دويف نظر وجهة ومن. األساسية التنظيمية األهداف حتقيق أجل من واجلماعات

 إدارة عتربت كما. 1اإلبداع يف واملسامهة جديدة معرفة توليد تعزيز إىل أيضا دف كما املوجودة، املعرفة مبتابعة
 يف تطبيقها أجل من فيها املشاركة وتسهيل قاعدا وإدارة املعرفة وابتكار جتميع عملية التوجه هذا حسب املعرفة

 .2ملؤسسةا
  

 بني ونشرها وتطويرها املعرفة اكتساب عملية هاأن على املعرفة إدارة إىل هجتوال هذا ينظر: اإلداري التوجه .8
 املناسبة البيئة خبلق بينهم فيما املعرفة تبادل على العاملني تشجع فهي. الفعالية من قدر أكرب لتحقيق العاملني
 .3املؤسسة يف املعرفة سموتقا وتنظيم الكتساب املالئمة النظم ووضع

 يف يشترك اليت والسلوكيات األدوات، العمليات املعرفة إدارةاعتبار  ميكن السابقة التعريفات خالل من
 أفضل حتقيقو األعمال أداء من أجل حتسني املعرفة وتوزيع وخزن الكتساب املؤسسة، يف املستفيدون وأدائها صياغتها

  . 4التكيفالقدرة على و دىامل طويلة املنافسة بقصد التطبيقات

   : كالتايلهي ،لذلك أدوات ثالثة 5حسام طالب الكيايلقد ذكر يف املؤسسة ف املعرفة إدارةمن أجل دعم و

 اكتساب على مساعدة األدوات هذه )Tiwana( تيوانا عتربي :)Capture Tools( االستحواذ أدوات •
   .الربامج الذكيةد البيانات وقواع مثل ظاهرةال املعرفة وختزين تصنيفها ،املعرفة

 وتبادل نقل من اإلدارة متكني على األدوات هذه تساعد: )Communication Tools( االتصال أدوات •
 .التنظيمية األهداف حتقيق حنو وتوجيههم سلوكهم يف التأثري دف واجلماعات العاملني بني املعلومات

 على )Tiwana( تيوانا حسب التعاون اتأدو تساعد: )Collaboration Tools( التعاون أدوات •
 يف العاملني كنمتو واملؤمترات، االجتماعات املناقشات، خالل من املعرفة، نقل واملعريف اإلبداع تشجيع
  .عليها واالطالع فيها واملشاركة املعلومات تلقي من املستويات خمتلف

 :املعرفة دارةالضرورية إل الثالثة األدوات هذه )1.1( رقم الشكل يوضحو

  

  

 
                                           

 .40، ص صالح الدين الكبيسي، املرجع السابق 1
 .139 رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص 2
 .73، ص السابقعادل سامل معايعه، املرجع و أمحد اخلطيب 3
 .42 صالح الدين الكبيسي، املرجع السابق، ص 4
كلية االقتصاد ، إدارة املعرفة يف العامل العريب: ابع حولاملؤمتر العلمي الدويل السنوي الر، وخماطر الفشل إلدارة اجلودة الشاملة إدارة املعرفة بني فرص النجاح حسام طالب الكيايل، 5

 .3-2 ، ص2004،  أفريل28- 26األردن، ، ، جامعة الزيتونة األردنيةوالعلوم اإلدارية
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  املعرفة إلدارة املادية النظم: )1.1(الشكل رقم 

  

 
 

  

  

 
 
  

   .3 ص ،املرجع السابق، الكيايل طالب حسام :املصدر   
 

  املعرفة إلدارة التارخيي التطور: اثاني

رها موردا ابواعتاليت تنتج عن استخدام املعرفة املضافة مع زيادة القيمة ارة املعرفة يف املؤسسة، الهتمام بإدبدأ ا
 اجليل إدارة :كتابه يف )Savage (سافاج كتبوقد  .إنتاجيا وأحد األصول املهمة لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة

 االجتماعي لتقدمل الثالثة املرحلة باعتباره املعرفة عصر عن )Fifth Generation Management( اخلامس
 ؛الثروة مصدر هي األرض أنّ عتربي الذي الزراعي، العصر هي ألوىلا املرحلة أنّ اعترب حيث لإلنسانية، واالقتصادي

 حيث املعرفة عصر هي الثالثة واملرحلة ؛الثروة مصدر هو املال رأس يعترب حيث ،الصناعي العصر هي الثانية املرحلة
سنة  )Drucker( دراكركل من  عتربوي .املنتجات وحتسني إنتاج على والقدرة املعرفة مصدرها الثروة أنّ يؤكد
 من 1990 سنة )Nonaka & Takeuchi( وتاكوشي ونوناكا  1980اية يف )Sveiby (سفيبيب ،1970
 املصدر هي املعرفة " :أنّ )Drucker( دراكر يقولحيث . 1املعرفة إدارة موضوع عن حتدثوا الذين األوائل

 مصطلحاقترح أول من  )Drucker( دراكر نوكا، " النسبيةللميزة الوحيد املصدر عتربت كما األساسي، االقتصادي
 داخل معرفة عامل كل أنّ 1966 سنة يف حيث قال ،19592سنة  يف )knowledge worker( "املعرفة عمال"

 يؤثر حصة له كونت أن جيبو معارف، من ميلكه ما يف أو يشغله الذي املنصب يف إطار هو متطورة أو حديثة مؤسسة
 يف يعملون متخصصون يؤديه العمل أنّإىل  أشار كما. 3النتائج وحتقيق العمل على سسةاملؤ قدرة على كبري بشكل ا

 رغبام على األساس يف يعتمدان العاملني بني والتنسيق الرقابة وأنّ التقليدية، التنظيمية التقسيمات تتجاوز فرق
 فراينبوم اقترح ،الصناعي ذكاءلل األول األمريكي املؤمتر ويف ،1980 عام يفو .الذاتية للرقابة وممارسام

)Freignebaum (قوة املعرفة "الشهرية عبارته" )Knowledge is Power(.سفيبيب تطرق و) Sveiby( ما إىل 

                                           
1 Dubois N., et Wilkerson T. (2008), Gestion des connaissances: Un document d’information pour le développement 
d’une stratégie de gestion des connaissances pour la santé publique, Centre de Collaboration Nationale des Méthodes et 
Outils, p 14.  
2 Ichijo K., and Nonaka I. (2007), Knowledge creation and management: New challenges for managers, Oxford 
University Press, New York, p 5. 
3 Dubois N., et Wilkerson T., op. cit., p 14. 
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 املعروف كتابه ألف حيث امللموسة، األصول إدارة عن أمهية تقل ال هاوأن امللموسة غري األصول بإدارة يعرف

 للمعرفة املؤسسات إدارة لكيفية  تطرق فيه والذي 1986 امع يف )The Know-How Company( باسم

   .1املتنامية
 احللول من مهما جزءا للمعلومات اهلائل التدفق يف بكثافة سامهت اليت املعلومات تكنولوجيا أصبحتكما 

 واملقدمة البشري الذكاء زيادة يف )Engelbart( إجنلبارت آراء كانت كما جماالت، عدة يف املؤسسات حتتاجها اليت
 كما )Groupware( اموعات وبرجميات )Hypertext( الفائق النص لتكنولوجيا متقدما تطبيقا 1978 عام يف
 أدوات من كأداة املعرفة إدارة نظام عن) Mccraken( كراكن وماك) Acksyn( أكسني من كل عمل أنّ

 اإلنترنيت شبكة توقع يف األساس كان رآخ منوذجا ميثل ،واملوزعة املفتوحة )Hypermedia( الفائقة الوسائط
  .2بعد فيما الدولية

ولتقدمي أساس تكنولوجي إلدارة املعرفة، فقد بدأت جمموعة من الشركات يف الواليات املتحدة األمريكية مبادرة 
 ظيمالتن علوم مثل متخصصة دوريات يف املعرفة إدارة عن مقاالت  نشربدأ كما ،1989إلدارة أصول املعرفة يف عام 

)Organization Science( لألعمال هارفارد ودورية )Harvard business Review(
 قدرات وبتعاظم .3

 خمتلف يف العلمي البحث حركة تصاعد ومع االتصاالت، تقنية مع واندماجها املعلومات تقنية وتطور اآللية احلاسبات
. منعدمة تكون تكاد وبتكلفة بسرعة إليها لوصولا سبل وتيسرت املعرفة مصادر زادت األصعدة، كافة وعلى ااالت

 وخلق وحتديثها جتميعها وكذلك املؤسسة، أهداف خلدمة وتوظيفها املعلومات باستخدام اإلدارة اهتمام تزايد مثَ ومن
 اإلداري الفكر يف جديدة مرحلة بدأت وبذلك. املعلومات تلك وتطبيق معاجلة فهم، عن الناجتة للمعرفة مستودعات

 العمل املنتج فرص عن الكشف يف املساعدة املعرفة مصادر عن حبث عملية هي حقيقتها يف اإلدارة أنّ على ركزت
 وهادفة موضوعية ومنهجية منطق وفق استخدامها نتائج من والتعلم وحتديثها املعرفة تلك توظيف مث للفائدة، قاحملقو

 النظرية البحوث من العديد إصدار اءجر املسامهات يف نوعات التسعينيات فترة عرفت وقد. "املعرفة إدارة" عليها أطلق
 ونشر ،اإلبداع تسويق :بعنوان كتاب )Svllien( سفليان أصدر حيث ،املوضوع هذا من عديدة جوانب حول
 متس اليت التغريات دراسة مت كما الفكري، املال رأس عن كتاباته أول 1991 عام يف )Stworate( وراتوست

 املال رأس قياس وحماولة ،(Knowledge Workers) املعرفة عمال ظهورل كنتيجة البشرية واردامل إدارة آليات
 .)Ernst & Young( نجاوي أرنست رعاية حتت 1994 عام للمعرفة مؤمتر أول وكان .تطويره وآليات املعريف

 ،املعرفة إدارة ظريةلن قواعد وضع استهدفت اليت اإلسهامات بعض 1996 ةسن يف ظهرت فقد ذلك، إىل باإلضافة

                                           
 مكة مبدينة والتعليم التربية بإدارة واملشرفات اإلداريات اإلدارات مديرات نظر وجهة من عملياا تطبيق ومدى أمهيتها: املعرفة إدارةطاشكندي،  اهللا عبد قاري ممدوح بنت  زكيه1

 . 66-65ص ، 2007 السعودية، العربية القرى، اململكة أم والتخطيط، جامعة التربوية إلدارةا يف ماجستري ، رسالةجدة وحمافظة املكرمة
 .130 ص السابق،رحبي مصطفى عليان، املرجع  2
كلية العلوم االقتصادية لفعالية االقتصادية،  واةرفإدارة املع:  امللتقى الدويل حول،مدخل لتحقيق تراكم مقومات األداء املتميز: إدارة املعرفة يف منظمات األعمالالسالم،  زايدي عبد 3

 . 3، ص 2008 ، ديسمرب26- 25  اجلزائر،ة،جامعة احلاج خلضر، باتنوعلوم التسيري، 
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 منسجمة قراءة وتقدمي ،املعرفية املوارد بإدارة أساسا مرتبطة رؤية وفق املؤسسة دينامكية بتفسري مسحت األخرية هذه
  .1املؤسسات يف املعرفة وانبج ملختلف

  

  املعرفة إدارة أمهية: ثالثا

 يف املعرفة إدارة مبادرات لفهم ضحةووا شاملة طريقة على مؤشرا كوال ،كبرية بأمهية املعرفة إدارة حتضى
 املؤسسة عوائد من وتزيد االقتصادية، البيئة متطلبات ملواكبة والتغيري التطوير يف تساعد اليت اهليكلة وإعادة القيود إزالة
 يصعب اليت امللموسة غري املوجودات على التركيز خالل من التنافسي املوقف من وحتسن ووالئهم، العاملني ورضا
 العاملني يف املؤسسة من التعامل نييف متك املعرفة إدارة تساهم كما. 2الطويل املدى على نتائجها تظهر اليتو هاقياس

مع العديد من القضايا خاصة اجلديدة منها، إذ تزودهم بالقدرة الالزمة على اختاذ القرارات بكفاءة وتشكل لدى 
 التوظيف املناسبو معرفة كيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات ها تساعد املؤسسة يفكما أن. العاملني رؤية مستقبلية

 املساس دون التقنية يف والتقدم العام الوعي تنامي يفرضها اليت التعديالت إلجراء الالزمة املرونة توفر، و3هلا
   .4للمؤسسة األساسية باإلستراتيجيات

 إيرادات لتوليد الداخلية موجداا فعور التكاليف لتخفيض للمؤسسات كبرية فرصة املعرفة إدارة تعدو
 للمؤسسة تتيح فهي ،أهدافها حتقيق اجتاه يف املختلفة املؤسسة أنشطة لتنسيق تكاملية نظامية عملية تعترب كما. 5جديدة
 املؤسسات حتفيز يف هماوتس ،وتطبيقها وتقييمها ا واملشاركة وتطويرها منها راملتوفّ وتوثيق املطلوبة املعرفة حتديد

 العاملني قدرات بني التكامل قيقحت يف املعرفة إدارة وتساعد .6املستقرة غري البيئية التغريات ومواجهة ذاا لتجديد
 من املعرفة رصد على القدرة للمؤسسة صبحت حىت واملعلومات االتصاالت تقنيات ومتطلبات املعرفة ذوي من املبدعة
 األنظمة وتشغيل االستراتيجيات وتنفيذ صياغة يف لالستخدام إتاحتهاو والتحديث بالتحليل ومعاجلتها ،املصادر خمتلف

  .7والعمليات والوظائف
 على املعرفة ذوي العاملني حيفز إجيايب مناخ توفر هاأن خالل من للعاملني بالنسبة مهمة املعرفة إدارة عتربتو

 املستوى أنّ هلم يتأكد حيث وتنميتها ممعارفه لتطوير دفعهم وكذلك للمؤسسة، وإتاحتها الكامنة معارفهم إطالق
 كفاءة رفع يف املسامهة مث ومن ومميزات، صالحيات من به يتمتعون وما الوظيفية مراتبهم حتديد يف األساس هو املعريف

                                           
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، قتصادية، اقتصاد املعرفة والتنمية اال: حول ، املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامسمهية تسيري املعرفة باملؤسسة االقتصاديةأ ،حممد قويدريو مساليل حيضيه 1

 .2ص ، 2005 ، أفريل28-27األردن، جامعة الزيتونة األردنية، 
 .  28، ص 2009  عمان، األردن،،، املسرية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانيةاملدخل إىل إدارة املعرفةغسان العمري، و عبد الستار العلي، عامر قنديلجي 2
كلية  إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة، :حول ، املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع دراسة نظرية:إدارة املعرفة يف التقليل من آثار املخاطر دورراهيم اخللوف امللكاوي، إبو  أديب العمري3

 .5ص  ،2007 ، أفريل18-16 جامعة الزيتونة األردنية، األردن،االقتصاد والعلوم اإلدارية، 
جامعة  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،،  إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة:حول الدويل السنوي السابع ، املؤمتر العلميالرأس املال الفكري: إدارة نظم املعرفةاهللا مطريان، مطريان عبد  4

 .19، ص 2007 ، أفريل18- 16الزيتونة األردنية، األردن، 
 .42 صالح الدين الكبيسي، املرجع السابق، ص 5
 .60 حممد عواد الزيادات، املرجع السابق، ص 6
  .13 صاملرجع السابق، ، حممد قويدري ومساليل حيضيه 7
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 العاملني تشجيع إىل باإلضافة. القرارات اختاذ وحتسني للمشكالت األفضل احللول بتوفري اإلنتاجية وحتسني العمليات
 بني التعارف إىل تؤدى اليت عمل فرق إىل العاملني انضمام خالل من ذلك ويتم وإدارا، املعرفة يف املشاركة على

. املستمر والتعلم اجلماعي والعمل املعرفة يف املشاركة أساسها تنظيمية ثقافة هناك تكون وبالتايل املختلفة، اإلدارات
 من املختلفة باجلوانب القيام علىالعاملني  وحتفز وتشجع األعلى ثلامل تعطي واعية قيادة ظل يف هنا األمهية وتزداد
 .1وحتديثها عنها الناجتة واملخرجات نفسها للعملية املستمر التقييم متابعة مع املعرفة، إدارة

 

   املعرفة إلدارة النظرية املقاربات: يناملطلب الثا
 البحوث من العديد بإصدار ، املعرفةإدارة عموضو دراسة يف كبرية مسامهات التسعينات منتصف فترة عرفت

 البشرية املوارد تسيري آليات يف حتدث اليت راتالتغي إىل التطرق مت فقد. املوضوع هذا من عديدة جوانب حول النظرية
 )Intellectual Capital( املعريف املال رأس قياس حماولة متت كما ،عمال املعرفة باسم تعرف اليت الفئة بظهور
  .تطويره دف املؤسسة لكهتمت الذي

 وجهات ثالث على أساسا ارتكزت املعرفة إدارة وملفهوم للمعرفة خمتلفة تعاريف تقدمي مت البحوث هذه يف
  :، هيبستمولوجيةاو فلسفية نظر

  

  .موضوعي لواقع متثيل نتيجة هي املعرفة أنّ يرى الذي :)Courrant Cognitiviste( اإلدراكي التيار - 
 الذي احمليط بتغري يتغري كتمثيل املعرفة أنّ يرى الذي :)Courrant Connexionniste( رتباطياال التيار - 

 .املتعامل فيه ينشط

 املتعاملف طر من ذايت أو موضوعي ال بناء هي املعرفة أنّ يرى الذيو :)Auto-poétique( سياحل التيار - 
 .معني حميط مع تفاعالته نتيجة

 قدمت اليت الدراسية التيارات أهم عن احلديث خالل من املعرفة إلدارة نظريةال املقاربات إىليم التطرق وس
 .املوضوع هذا يف كبرية مسامهات
  

  التنظيمي التعلم مقاربة : أوال

وسيلة باحثونال فيه يرى حيث املؤسسة، يف املعرفة بإدارة باشرةامل الصلة ذات املواضيع من التعلم عتربي 
 يف التعلم موضوع تناول مت وقد .واخلارجي الداخلي املؤسسة حميط يف مالئمة رياتيتغ ثتحد جديدة، معرفة لتكوين
 القرار اختاذ عملية حول(Simon)  سيمون ا قام اليت الدراسات خالل من والستينات اخلمسينات بداية يف املؤسسة

 االقتصادية النظرية على املبين القرار عملية منطق كان عمالاأل تلك قبل هأن علما ،التنظيمي التعلم أساس عدت اليت
 التصرفات وحتديد القرار مشكلة دقيق بشكلو فهم ميكن هأن ترى اليت التامة عقالنيةال على يرتكز ،نيوكالسيكيةال

                                           
 .7 ص ،2007 ، مصر، مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، جامعة القاهرة،القيادة احمللية يف إدارة املعرفة مع اإلشارة إىل رؤساء املدن املصرية دور عبد الوهاب مسري حممد، 1
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 على امبني يكون اجلديد القرار اختاذ وأنّ عنه، ملترتبةا النتائج مل دقيق تقييم خالل من ،ملتخذ القرار املختلفة
  .1السابقة لتجاربل لغيامو جديدة رياتمتغ

 التصرفات حمدودية عنصر إدخال على عمل إذ التام العقالين النموذج هذا (Simon) سيمون انتقد
 هبأن يرى والذي ،)Bounded Rationality( احملدودة العقالنية باسم رفع جديدا منوذجا اقترح حيث ،اإلنسانية

عدم قدرته على السيطرة و الفكرية إمكانياته حمدودية أنّ إال عقالنيا، يكون أن مليأ القرار متخذ أنّ من الرغم على
. القرارات اختاذ يف التامة العقالنية حصول دون عائقا شكلتتامة  معلوماتالتامة على احمليط وضمان احلصول على 

اربه يف اختاذ القرار، واملعلومات  من خالل استغالل خرباته وجتإجرائية عقالنية إالفال ميكن ملتخذ القرار امتالك 
 قرارات مرضية بدال من قرارات مثالية، فتصبح بالتايل عملية اختاذ القرار يف كل مرة إىلاملتوفرة لديه يف الوصول 

 مبصطلح يعرفإىل غاية الوصول إىل ما  باإلعادة التعلم أشكال من شكال أوفرصة لزيادة تعلم متخذ القرار 
 قدرات نّإف التنظيمية، الروتينيات يف ومتواجدة مضمونة املعرفة فيها تكون اليت الةاحل ففي. )Routines( الروتينيات
 من عدد تكرار بسبب العملية املعرفة تشبه الروتينيات جيعل مما  .شعورية ال أو آلية تكون القرار اختاذيف  املتعاملني
  .2التطبيق وسريعة اجيابية نتائج ذات العمليات
أي ) COP( التطبيقات مبجمع يعرف ما هو املؤسسة يف التعلم عمليات فهم جلأ من مقترح منوذج هناكو

)Community of Practice( ،عترب والذيببعضها مرتبطة املؤسسة داخل شخاصمن األ جمموعات هناك أنّ ي 
 يف معا زهاإجنا مت اليت املهام بسبب تنشأ )Processus de communication( اتصاالتية عمليات عرب البعض

 بفضل تلقائية تعلم عمليات إحداث يتم العليا، اإلدارة من تدخل ودون اموعات، هذه ففي. سابقة عملية نشاطات
 هذه يف يصبح فالتعلم. العمل زمالء طرف من عليها احملصل للنتائج املتبادلة املالحظة قدرة وبفضل العديدة النقاشات

 من لقبتي حىت ،)COP( اموعة أداء منطق باستيعاب العامل خالله من قومي حيث عالية، معنوية قيمة ذو احلالة
 واليت اموعة لكل متوفرة عامة منفعة هي املعرفة أنّ فرضية على يرتكز النموذج هذا إنّ. أعضاءها جمموع طرف
  .3أخالقي كواجب تعترب اليت مسامهته بتقدمي إليها ينتمي عامل كل يقوم

 فهم عملية يف الواقع إىل األقرب الدارسني من الكثري اعتربهالذي  واحلكم، التعلم باسم عرفي الثاين النموذج
 املفهوم ذا ه.التحليل عملية ضمن التنظيمات يف احلكم واستخدام توزيع مفهوم إدخال بفضل وهذا التعلم آليات
 آليات على إجيابا أو سلبا يؤثر، سوف القوى موازين ميلكون الذين لألشخاص التعلم منهج أنّ إدراكمن خالله  ميكن
 موازين توزيع حسب وتتحدد تتأثر فردية عمليات تعلم وجود فترضي النظرة هذه عرب .املؤسسة يف الكلية التعلم

                                           
 .11، ص السابقاملرجع  ،عبد الوهاب مسري حممد 1
  . 162- 161 ص، املرجع السابق، الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية  وتنميةللموارد البشريةاالستراتيجي  ثر التسيريأ، مساليل حيضيه 2
 التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية، كلية احلقوق :، امللتقى الدويل حولؤسسةحنو منوذج لتسيري املعرفة يف املعبد الرمحان بن عنتر، و  عليان نذير3

  .228ص ، 2004،  مارس10-09جامعة ورقلة، اجلزائر،  والعلوم االقتصادية،
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 منوذج يف رأيناه كما العمل تقسيم على يعتمد ال  عمليات التعلم الفرديةانتشار إنّ. واحلكم القرار عملية يف القوى
  .للعاملني مالئم لتحفيز املسريين استخدام عرب ولكن ،)Community of Practice( اتالتطبيق جممع

 عتربي حيث ،)Système Cognitif( إدراكي نظام هاأن على املؤسسة إىل ينظر والذي آخر منوذج هناك
 املفهوم هذا إنّ. تعلمال خباصية تتميز واليت الطبيعية البيولوجية األنظمة خبصائص تتميز كلي، إدراكي كنظام املؤسسة

 اليت والتنظيمات احمليط، خصائص أنّ رىت يتوال ،)Théorie Constructiviste( البنائية ظريةنالب الصلة وثيق
  .1األشخاص ملختلف واجتماعية فكرية بناءات إال هي ما إطاره، يف تنشط

  

  االقتصادي التطور مقاربة :ثانيا

 معني، تقين عاملم عرب مدخالت تستعمل إنتاج كوسيلة املؤسسة ملفهوم خمتلفة نظرة املقاربة هذه قدمت
 التكنولوجي للتطور كبرية أمهية يعطي التيار هذا .النتائج على للحصول الضرورية احلقيقية املعرفة عن النظر بغض
 من هلذا. قتصادياال النمو منوذج ضمن لنمول داخلي متغري التكنولوجيا عتربت حيث ،االقتصادية الديناميكية يف ودوره
  .2خارجها وانتشاره املؤسسة يف التكنولوجي االبتكار تكون دراسة املهم

 املعرفة مؤهالت لبعض كبرية أمهية يويل هألن مهما التيار هذا يعترب املعرفة، موضوع حتليل عملية إطار يف
 من اجلزء ذلك هي الضمنية فاملعرفة ،هرةظاال واملعرفة الضمنية املعرفة بني الفرق مفهوم دخلوي املؤسسة يف املوجودة
 الترميز الوثائق، الطبيعية، اللغة مثل املتوفرة التمثيل وسائل عرب ا التصريح يريد ال أو حاملها يستطيع ال اليت املعرفة

 فهي ظاهرةال املعرفة اأم ؛التنظيمية الروتينيات يف املستخدمة الفردية املهارات عناصر أهم عتربوت ،وغريها االلكتروين
   .املثال سبيل على سابقا املذكورة التمثيلية الوسائل عرب األصل يف يكتسبها الذي الشخص من املستخرجة املعرفة تلك

 يف متاحة غري ا خاصة معرفة بوجود أساسا يتميز كتنظيم املؤسسة أنّ فكرة جليا ربزت السابق التحليل من
هذه املعرفة  تركيب وإعادة  تقوية نسخ، بإعادة مباشرة غري بطريقة تقوم ليتا الروتينيات عرب استخدامها يتم السوق،

 .3جديدة معرفة بناء أجل مناخلاصة باملؤسسة 
  

  الداخلية املوارد مقاربة :ثالثا

 إبراز يف مهم ردو هلا كانفقد املؤسسة، يف املعرفة موضوع حول أمهية ذات إسهامات املقاربة هذه قدمت
 االمتياز أنّ أظهرت وكذلك ،ديدةاجل عرفةامل تطور يف املؤسسة استراتيجيات وتدعيم صياغة بني املوجودة العالقة

 هذا أنّ يرى الذي )Porter( بورتر منوذج عكس متاحة، داخلية موارد على أساسا يعتمد للمؤسسات التنافسي
  . والتنويعميزالت على أوالتركيز و التكلفة على يعتمد االمتياز

                                           
 .228، ص عبد الرمحان بن عنتر، املرجع السابق و عليان نذير1
  .11املرجع السابق، ص  ،ريحممد قويد ومساليل حيضيه 2
 .229-228 ص عبد الرمحان بن عنتر، املرجع السابق، وعليان نذير 3
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 اليت عيالتنو لعمليات الفاشلة احلاالت من الكثري على فعل ردك املقاربة هذه جاءت ةتارخييلا الناحية فمن
 أنّ ذلك. العشرين القرن من والثمانينات الستينات عقدي بني الدويل املستوى على كربى مؤسسات ا قامت

 .التنافسية الضغوط خمتلف مع التأقلم نم مكنهات ملوارد املؤسسة امتالك حالة يف إال تنجح أن ميكنال  عيالتنو عمليات
 Ressources) املعنوية املوارد توجد ،املقاربة هذه حسب تنافسيا امتيازا متثل أن ميكن اليت املوارد بني منو

immatérielles) إتقان عرب تدرجييا تراكمها يتم حيث تكوينها، وصعوبة لقلتها نظرا كبرية أمهية اكتسبت اليت 
 تؤدي املوارد هذه وخاصية للمعرفة الضمنية الطبيعةو فالتعقيد. سابقا مدتاعت خيارات عرب أو ،اتنشاط تنفيذ عملية
 .1نياملنافس قبل من القريب املدى على والتقليد املالحظة صعب تنافسي امتياز على احلصول إىل

  

  احملورية الكفاءات مقاربة :رابعا

 املهارات موضوع يف قيمة مسامهات اإلدارة لجما يف العشرين القرن من التسعينات سنوات شهدت
 قيمة تكوين يف تساهم اليت النشاطات يف أحسن نتائج حتقيق على القدرة هاأن على تعريفها ميكن اليت ،اإلستراتيجية

 عملية عرب تمت (Core Competences) احملورية أو املتميزة الكفاءات تكوين عملية أنّ ترى هذه املقاربةف. لزبائنها
 اعتبارها ميكن اليت العناصر تلك إنتاج عملية يف التخصص ليتم املستقبل، يف أساسية عتربت اليت للكفاءات أويل نتقاءا

 اامتياز للمؤسسة متنح كفاءات إجياد الصعب من هأن امبو. البعيد املدى على املستهدفة اإلنتاج ألنظمة أمهية ذات
 اإلدارية األنظمة خمتلف يف واجلودة اإلبداع حتفز إستراتيجية بصياغة تقوم أن األخرية هذه علىف ،بصفة دائمة اتنافسي

  .التشغيلية والعمليات الوظيفية واألنشطة
 تعلم "باختصار تعين ديناميكي وعن من مهارةو لقدرة امتالكها يعين اإلستراتيجية تلك يف املؤسسة جناح إنّ

 تربط أناحملورية  الكفاءات مقاربة استطاعت فقد وبالتايل .تعلملل لفةاملخت املناهج يف املستمر اإلبداع أي ،"التعلم على
 من كل عتربت اليتو استراتيجي منظور خالل من املعرفة تطور االعتبار بعني األخذ مع بالتعلم املتعلقة الدراسات بني

  .2مرجعية رصعناك واملنافسني املوردين الزبائن، املنتجات،
  

   املعرفة ارةإد متطلبات: الثالثاملطلب 
 التفاعل وسائل عرب تبادهلا مث وتوثيقها، املعرفة على احلصول هي املعرفة، إلدارة الالزمة العمليات أول إنّ

 يتبادل أن املؤسسة يف عامل لكل تتيح داخلية معلومات شبكة أي أو اإلنترنيت ذلك يف مبا املؤسسة داخل املختلفة
 دورا املستويات خمتلفيف  التشاورية االجتماعات تلعب أن الطبيعي منو .احتياجاته حسب كل زمالئه مع املعرفة
 التعلمترب كل من عيما ك .بني خمتلف املستويات اإلدارية القرار صناعةوالتشارك يف  ،واآلراء املعارف تبادل يف مهما

 املوارد تنميةباإلضافة إىل  ،م عنصرين مهمني إلدارة املعرفةاهوامل ستوياتامل خمتلفيف  للعاملني املستمرين والتدريب

                                           
  .163ص املرجع السابق،  ،الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية  وتنميةللموارد البشريةاالستراتيجي  ثر التسيريأ مساليل حيضيه، 1
  .12- 11جع السابق، ص املر ،حممد قويدريو مساليل حيضيه 2
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 إدارة ليست املعرفة فإدارة .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا المتالك مواز خط يف تسري أن جيب اليت البشرية
   .وتنميتها البشرية املوارد إدارة على جوهرها يف تعتمد بل فحسب، معلومات

 إدارة تطبيق متطلبات إدراك ألنّ لذلك، أساسية تومتطلبا مقومات تتوفر أن البد املعرفة إلدارة نظام ولبناء
 وميكن .1همئأدا حتسني من وتزيد رفةباملع املشاركني للعاملني الثّقة تعطي متجانسة ةثقافي بيئة خلق إىل يؤدي املعرفة

  :يلي فيما املتطلبات هذه نلخص أن
  

 تكنولوجيا قسم مع التعاون من البد عرفة،امل إلدارة اجليد التنفيذ أجل من :الالزمة التحتية البنية توفري: أوال
 وفروت .2املؤسسة أداء على تؤثر جديدة خدمات تقدمي على قادرة تصبح حىت األهداف حتقيق أجل من املعلومات
 الداخلية الشبكة املعلومات، شبكة: مثل اإلمكانيات من الكثري املعرفة إلدارة احلديثة لواالتصا املعلومات تكنولوجيا

)Intarnet(، التصفح برنامج )Browsers(، البيانات مصفاة البيانات، خمازن )Data Filer(  ،يسهل مماوغريها 
 اليت الفكري املال رأس بيانات وقواعد اإللكتروين البحث حمركات إىل باإلضافة ةاملؤسس يف املعرفة إدارة من ويسرع
 تكنولوجيا امتالك يف التميز إىل تسعى املؤسسة فإنّ اهلذ .تكنولوجية بصورة املعرفة إدارة مشكالت معاجلة على تعمل
  3:خالل من مالئمة تكنولوجية قاعدة ببناء تقوم أن املعرفة إدارة تطبيق تريد مؤسسة كل على جيب لذلك ،املعرفة

 ؛)Intranet( داخلي اتصال شبكة تأسيس •

 ربطها مت قد املؤسسة إستراتيجية مع مباشر غري أو مباشر بشكل ترتبط اليت العمليات مجيع أنّ من التأكد  •
 اإلدارية املعلومات أنظمة تتضمن واليت احلاسوب، على قائمة معلومات أنظمة كإنشاء أوتوماتيكي بشكل

 ؛للقرارات الختاذ الداعمة واألنظمة

 السريعة واالستعادة الدخول من مكنت لكترونيةإ وقواعد أوساط يف املؤسسة يف األساسية املعرفة ختزين •
 املستندات من الظاهرة املعرفة جلب إىل دف الكمبيوتر على تقوم برامج وضع إىل إضافة، هلا لفعالةوا

 ؛اخلبرية كاألنظمة املعرفة على املعتمدة واألنظمة االلكترونية والدراسات

 تنفيذ خالهلا من ميكن باملؤسسة خاصة ويب صفحة وإعداد االنترنت مداخل على مواقع وتأسيس إنشاء •
 ؛واملوردين العمالء مع املستندات وتبادل االلكتروين والتسوق التجارية واألنشطة العمليات من يدالعد

 مع اخلربات وتبادل باملعرفة املشاركة من يتمكنوا حىت للعاملني املؤسسة وخارج داخل االتصال تسهيل •
 احلوار غرف إىل والدخول روينااللكت بالربيد التعامل تسهيل خالل من ،عملهم جمال يف املعرفة وذوي اخلرباء
 ؛االلكتروين والتعلم

                                           
 .14ص ، ، املرجع السابق مطريان عبد اهللا مطريان1
 .80سابق، ص الرجع امل، معايعهعادل سامل  و أمحد اخلطيب2
اقتصاد املعرفة والتنمية : س حول، املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامدراسة ميدانية: مدى استعداد املؤسسات العامة يف األردن لتطبيق إدارة املعرفة، حسان عبد مفلح املومين 3

 .25، ص 2005 ، أفريل28- 27جامعة الزيتونة األردنية، األردن، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، االقتصادية، 
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 الواضحة التعليمات ووضع املعرفة خرائط وضع خالل من منظم بشكل املعرفة مصادر إىل الدخول تسهيل •
 . املعرفة قواعد مع بالتعامل له سمحي أن ميكن حد أي وإىل بالدخول له املسموح من تبني اليت

  

 البشرية املوارد إدارة على يستوجب حيث املعرفة، إدارة متطلبات أهم من البشري ملوردا عتربي :املعرفة فريق: ثانيا

. فيها خربة وأحدثهم العاملني أكثر من ويستفيد مباشرة يتحدث أن فيها عامل لكل تسمح أن مؤسسة أي يف
 مبا غريهم إشراك لىع حتفزهم اليت املناسبة، احلوافز املعرفة ألصحاب املؤسسة توفر أن الضروري من أنه كما

 .1ضرورية عملية يف اختاذ القرارات باملشاركة هلم والسماح  العاملنيمتكني أنّ كما وخربات، معارف من لديهم
 الالزمة بالنشاطات القيام مسؤولية عاتقهم على تقع من فهم املعرفة، عمال ميةتس املعرفة ذوي العاملني على ويطلق
. التنظيمية املهام اجناز يف العمل فرق استخدام شيوع مع باألخص اآلخرين، مع اوتبادهل 2وحفظها املعرفة لتوليد
 األمر يستلزم كما ،3قيادا وبني املؤسسة يف العاملني بني العالقات نوع على اجلديدة املعرفة خلق عملية وتعتمد
 أجل منالسلطة  وتفويضهم خارجها أو املؤسسة داخل سواء والتعليم التدريب يف املشاركة على العاملني تشجيع
 5:إىل املعرفة عمال تقسيم وميكن .4بالنفس الثقة إعطائهم
 معرفة على القائمة واملنافسة اإلستراتيجية خرباء هم :)Knowledge Strategist( املعرفة إستراتيجيو .1

 نيياألساس نافسنيامل مع باملقارنة )واخلارجية الداخلية املعرفة فجوة( التنافسية املعرفة وفجوة السوقخصائص 
 املعرفة إستراتيجيوف. هاوخارج املؤسسة داخل للمعرفة اجلديدة األدوار وعميق لافع وبشكل يكتشفون الذين

 ويعلمون جهة، من املؤسسة داخل امللكية حلقوقاحلقيقي  واملصدر فكريال الامل رأسيعلمون أنّ املعرفة هي 
   .أخرى جهة من ةنافسملل ةاجلديد اإلستراتيجية الوسيلة يه وتقامسها توليدها عملية يف املعرفةأيضا أنّ 

 وهي، املعريف املضمون تستوعب اليت هي الفئة هذه :)Knowledge Professionals( املعرفة مهنيو .2
 جمالت يف قابلة لالستعمال هالوجع لتوليدها فعالة ةقيطرب استيعااو ى املعرفةعل احلصول أساليب يف اخلبرية
 جبمع يقومون فهم ،للمعرفة املهين الدعم توفري جلأ من املعرفة جمال يف  أفراد هذه الفئةعملوي .خمتلفة

  . اخلام املعرفية اردوبامل العالقة ذات الطلبات لكل واالستجابة إيصاهلا ،خزا، جدولتها ،تصنيفها ،املعلومات
 متثلكما  ،املعرفة على قائمةال اجلوهرية القدرة ةالفئ هذه متثل :)Knowledge workers( املعرفة عمال .3

 .املعرفة وإنشاء توليد يف املتمثلة املتجددة وقيمتها للمؤسسة الفكري املال رأس جوهر
 

                                           
 إستراتيجيات األعمال يف مواجهة حتديات العوملة، :إلبداعالريادة وا: ، املؤمتر العلمي الرابع حول األساليب واالستراتيجيات،املفهوم: إدارة املعرفة التنظيميةحممد قاسم أمحد القريويت،  1

 .28، ص 2005 ، مارس16-15  األردن،جامعة فيالديفيا،كلية العلوم اإلدارية واملالية، 
 .168رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص  2
 .80يعه، املرجع السابق، ص اعادل سامل مع وأمحد اخلطيب 3
 .14ص ، املرجع السابقمطريان عبد اهللا مطريان،  4
  .62-59، ص ، املرجع السابقأمرية اجلنايب و عالء فرحان طالب5
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 ظهور مع خاصة عمل أي لنجاح األساسية املتطلبات من  اهليكل التنظيمي املرنيعد :املرن التنظيمي اهليكل: ثالثا
 استخدام يدعم تنظيمي بتصميم التفكريهذا التطور أدى إىل  ،االتصاالت وسائل وتطور املعلومات تكنولوجيا
 تتعامل اليت واألطراف املؤسسة بني وتبادهلا املعارف بانتقال ويسمح ،جهة من واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 صفيت تنظيمي هيكليتطلب األمر لتحقيق ذلك و. 1أخرى جهة من اخلارجية بيئتها أو الداخلي عملها حميط يف معها
اهليكل التنظيمي فمرونة  .املعرفة وتوليد الكتشاف حبرية والعمل إبداعام إطالق من املعرفة عمال ليتمكن باملرونة

تكما  ،استخدامها وإعادة مضاعفتها ،تعزيزها ،ختزينها ،استغالهلا ،املعرفة على احلصول كيفيةكن من التحكم يف م
تمن لةافع بصورة املعرفة إلدارة الالزمة والعمليات املساعدة والوسائل توالتسهيال اإلجراءات حتديدمن  أيضاكن م 

 بالضرورة يتطلب املعرفة إدارة لتطبيق املناسب املناخ يئة نّإف عامة، وبصفة .2جمدية اقتصادية قيمة كسب أجل
  3:مثل املعرفة، عصر معطيات مع توافقاً أكثر إدارية ممارسات إىل التحول
 الشكل عن أبعدو تفلطحاً أكثر تنظيمي هيكل إىل املستويات واملتعدد اهلرمي التنظيمي لاهليك من التحول - 

  ؛اهلرمي
اليت يصعب فيها حتديد واكتشاف مواطن املعرفة يف  املركزيةاألسلوب اإلداري القائم على  من التحول - 

 ككل املؤسسة يغطي يفمعر وانتشار تدفق إىل تستند  الالمركزية اليتإىل ،املؤسسة نتيجة صعوبة االتصال
 ؛تكوينها يف اجلميع ويشارك

 . أسلوب العمل اجلماعي القائم على فرق العملإىلأسلوب العمل الفردي  من التحول - 
 

 اليت واملبادئ واملفاهيم واملعتقدات القيم جمموعة هابأن املؤسسة ثقافة )Duncan( دونكان فعري :املعرفة ثقافة: رابعا
 إلدارة مساندة السائدة يف املؤسسةثقافة ال وتكون .4اجلدد للعاملني تعليمها ويتم املؤسسة، يف نالعاملو فيها يتشارك
 واخلربات باملعرفة املشاركة أساس على اتمع وتأسيس املعرفة وتقاسم إلنتاج داعمة إجيابية كانت إذا املعرفة

 داعمة عملية نشر ثقافة تشمل ،)DeTienne(حسب ديتيان و. العاملني بني العالقات من شبكة وبناء الشخصية
. إلدارة املعرفة يف املؤسسة املعايري والتطبيقات املشجعة على التداول احلر للمعلومات فيما بني العاملني واملصاحل

 5:، حيثوتشكل املشاركة اجلماعية، الثقة والدافعية العناصر األساسية املنشأة لثقافة مالئمة إلدارة املعرفة

ل األساليب لزيادة املشاركة اجلماعية واستغالل املعارف ضمن مصلحة معينة من مصاحل من بني أفض •
  إنشاء جمموعات العمل وزيادة املشاركة فيها؛يوجد ،املؤسسة

                                           
 .79يعه، املرجع السابق، ص اعادل سامل مع و أمحد اخلطيب1
 .168رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص  2
 .61، ص 1998ة، مصر، ، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرإدارة املوارد البشرية اإلستراتيجيةعلي السلمي،  3
 .77 هيثم علي حجازي، املرجع السابق، ص 4

5 Dubois N., et Wilkerson T., op. cit., p 24. 
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الشخصية املتكررة واليت تسمح للعاملني مبعرفة كيف يتصرف  ترتكز الثقة املبنية على املعرفة على التفاعالت •
ن يف املؤسسة جيب أن يكونوا على قناعة بأنّ املعلومات املتعلقة ف، فالعاملومالؤهم يف خمتلف الظروز

بنجاحام احملققة أو بفشلهم ال ميكن أن تستغل ضدهم، وأنّ القرارات اإلدارية املتخذة تكون منفصلة عن 
متعون بدرجة من تلك املرتبطة باجلوانب التربوية، وأنّ الذين يشاركون يف نشاطات التقاسم والتعلم الذايت يت

 السرية واحلماية؛

 على اهودات اليت يبذلوا من أجل اكتسام للمعارف ،كما تركز املؤسسة يف أساليب تشجيع العاملني •
 .والتشارك فيها، سواء كانت هذه األساليب مادية أو معنوية

 ويشجع املعرفة عمال جهود رويقد الثقة على قائم مناسب تنظيمي مناخ وجود من البد املعرفة ثقافة ولتوليد
 خالل منتنميتها  اليت يتمو، )Co-operative culture( التشاركية الثقافة، هذا ما يسمى باملعرفةيف  تشاركال على
 االتصال ،الشبكات إقامة ،م والوثوق للعاملنيالقرارات  اختاذمنح حرية  يعين الذي التمكني والتسامح سياسة إتباع

 ونقلها التقليدية طريقة التفكري تغيري لكذ يتطلبو .املوهوبني بالعاملني واالهتمام التنوع ،االعترافو التقدير ،املفتوح
 تقاسم إىل األفراد يدفع حوافز نظام وجود أيضا يتطلب كما املعرفة، تقاسم مفهوم إىل املعرفة اختزان مفهوم من

  .1املعرفة

 تشجيع أجل من اعتمادها للمؤسسات ميكن اليت ةالثقافي العوامل من  جمموعة2 حجازيوحيدد هيثم علي
  : نذكرالعوامل هذه بني ومن. اآلخرين أفكار على والبناء فيها التشارك املعرفة، توليد على العاملني

  ؛املؤسسة أهداف وبني املعرفة يف التشارك عملية بني رابط إجياد •
  ؛بعضهم ومساعدة التعاون على العاملني تشجيع •
  ؛الروتينية العمليات يف ذلك جتسيد خالل من اليومية األعمال مع املعرفة يف ركالتشا عملية تكامل •
  ؛رمسية شبكات إىل حتوهلا لتجنب الرمسية غري الشبكات دعم •
 املعرفة يف الفعال التشارك حدوث من التأكد دف الرمسية وغري الرمسية للشبكات املطلوبة التسهيالت تقدمي •

  ؛العاملني قبل من
 .املعرفة يف التشارك عملية لدعم والتقدير املكافأة مةأنظ استخدام •

 خصائص عدةب تتميز أن بد ال املعرفة إلدارة الداعمة التنظيمية الثقافة نّ أ3رشاد الساعدوحرمي حسني ويذكر 
   :منها نذكر

                                           
     .169-168 رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص 1
 .79 هيثم علي حجازي، املرجع السابق، ص 2
والتنمية   اقتصاد املعرفة:املؤمتر العلمي اخلامس حول، دراسة ميدانية للقطاع املصريف األردين: ملعرفة التنظيميةالثقافة التنظيمية وتأثريها على بناء ارشاد الساعد، وحرمي  حسني 3

 .14ص ، 2005 ، أفريل28- 27، جامعة الزيتونة األردنية، األردن  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،،االقتصادية
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• م وتطوير التعلم استمرار ىعل نيالعامل شجعتم مهارا؛وقدرا 

• ؛بهتعترف و االجناز قدرت 

• ؛املعرفة وتقاسم مشاركة ميقت 

• ؛واجلماعة الفريق عمل شجعت 

 .العاملني مشاركة ضرورةعلى  تؤكد •
 

عترب ي دعم القيادة أو اإلدارة العليا على أنّ) Buren( وبورن) Davenport(أكد دافنبورت  :قيادة املعرفة: خامسا
 التعرف على العاملني املتميزين واملخلصني ادةى القيمن أكثر العوامل اهلامة لنجاح تطبيق إدارة املعرفة، حيث جيب عل

إلدارة املعرفة يف مؤسسام وتشجيعهم على التفاعل مساندين داخل املؤسسة لتقوم بتشجيعهم حىت يصبحوا 
 ما مل تقوم ناجحةه من الصعب أن تكون إدارة املعرفة بأنGoh( (كما أكد الباحث غوه . واملشاركة يف تبادل املعرفة

استحِدثت وظيفة جديدة يف املؤسسة هي قائد املعرفة  هلذا فقدو. 1لعاملنيالسلطة لع وتفويض يعليا بتشجاإلدارة ال
)Knowledge Leader(،  ،كما جيب أن يعمل هذا القائد على وضع برنامج ليتوىل مسؤولية قيادة إدارة املعرفة

 تنمية اإلداري التغيري برنامجيث ميثل ح، مقاومة بأقل  إدارة املعرفة يف املؤسسةتطبيق يساعد علىللتغيري اإلداري الذي 
 رفع بغية ااالت مجيع يف العمل على القادرة العاملة للقوى والقدرات املهارات ،املعرفة وزيادة البشرية املوارد
 يتحلى لهوجع البشري العنصر لتنمية املهمة العناصر أحد التعلم عتربوي. ممكن حد ألقصى اإلنتاجية كفاءم مستوى
 ن أجيبو. 2 املؤسسةفاهدأ إلجناز وتوجيههم الناس يف والتأثري االبتكار على القدرة لهو احلكيمة واآلراء بالنضج

 الرمسي التدريب ،املشاركة على املستخدم تشجيع ،االتصال مثل اجلوانب من العديد اإلداري التغيري برنامج غطيي
 على للتغيري العاملني قبل من استعداد هناك يكون أن ينبغي كما ،املستويات ويف كل املستخدمني مجيع وتعليم

 على وينبغي. األخرى والعوامل املعرفة نظم إدارة عن للمستخدم كاملة خلفية وإعطاء والثقايف، التنظيمي املستوى
 أمور ثالثة يف حصرين الثقافة وتغيري .والكسل األنانية عن بعيدا واألفضل األحسن إىل العاملني ثقافة تغيري ةاملؤسس
   :هي أساسية
 ؛م اخلاصة املعرفة بادللت استعداد على العاملني جعل •
 ؛املعرفة إدارةيف  ستثمارلال استعداد على العاملني جعل  •
 .اآلخرين معرفة ستقبالال استعداد على العاملني جعل  •

 :من املهام منهاالقيام مبجموعة يتمثل يف قائد املعرفة ر  دو أن3ّكما يذكر هيثم علي حجازي

                                           
 .16ص ،  مطريان عبد اهللا مطريان، املرجع السابق1
 .17- 16ص ، املرجع نفسه 2
 .75هيثم علي حجازي، املرجع السابق، ص  3
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 ومراكز املعرفة شبكات املعرفة، قواعد من ذلك يشمله مبا ومراقبتها للمعرفة، التحتية البنية وتنفيذ تصميم •
 ؛البحوث

 األكادمييون الشركاء أو البيانات قواعد شركات  العالقات معثلم توطيد العالقات اخلارجية املنتجة للمعرفة •
 ؛حوهلا والتفاوض معهم بالعمل املتعلقة العقود ومناقشة وغريهم،

 وتطوير السوق حبوث جديد، منتج تطوير يف واستخدامها املعرفة توليد عملية يف اهلامة املدخالتالتزويد ب •
 ؛ضروريا رماأل كان كلما العمليات هذه مثل لتحسني اجلهود وتسهيل األعمال إستراتيجية

 للمعرفة األساسية التصنيفات حتدد املداخل هذه نّأل باملؤسسة، اخلاصة املعرفة ترميز مداخل وتنفيذ تصميم •
 بإدارة اخلاصة املستقبلية وللنماذج احلايل، املعرفة ملخزون خريطة رسم وتستلزم ها،باجناز املؤسسة قومت اليت

 ؛املعرفة

 ىعل وتدريبهم األعمال تواجه اليت التحديات لفهم العاملني توجيه خالل من املؤسسة يف املعرفة ثقافة نشر •
  .فيهم الثقة وتعزيز اجلماعي العمل

  1:منها الواجبات من جمموعة املعرفة قائد من تطلبي املهام هذه تنفيذإىل أنّ  )Wiig( ويغ أشارو
 ؛احللول أفضل توليد أجل من العاملني مجيع مع متعاونا املعرفة قائد يكون أن جيب •

 ؛فعاليتها يراقب وأن املؤسسة ثقافة من جزءا املعرفة إدارة جعل على يعمل أنجيب  •

 .األقسام بني باملعرفة املرتبطة النشاطات ملختلف منسقا يكون  أنجيب •
 

د بعض ي هلا من حتدبد ال للمعرفة، وإستراتيجية رؤيةة املؤسس تضع لكي :رؤية املعرفة وإستراتيجيتها: سادسا
 اليت تسعى التغيري مبادراتتقبل املعرفة، مس :هامنتتوضح من خالهلا خطة االستثمار يف إدارة املعرفة،   اليتاألهداف

اإلستراتيجية اليت تتعلق بتنظيم البنية التحتية وهذا يستدعي أن تكون . 2 ذلكإىل الوصول إلحداثها وطرق ةاملؤسس
لتكنولوجيا املعلومات خمططة بعناية فائقة وتأخذ يف احلسبان عناصر التخطيط ودمج تكنولوجيا املعلومات مع 

األنظمة غري  لعمل التنظيمي حىت يتسىن للمؤسسة تفادي وجتنب قضايا وأخطاء األنظمة القدمية وإزالةإستراتيجية ا
تلعب مجيع وسائل تكنولوجيا املعلومات املتعددة دوراً أساسيا يف استخدام وتطبيق إدارة املعرفة والسرعة و. الضرورية
 .3 استقطاب املعرفة واملشاركة ا، حتويل، نقل،يف نشر

 املعرفة خلق من علجت إدارية ممارسات تتطلب املعرفة إدارة نّأ 4رحبي مصطفى عليانيذكر  ذلك جانب إىل
  :يلي فيما إمجاهلا ميكن، ووسهال ممكنا أمرا وتطبيقها وتقامسها

                                           
 .76، ص هيثم علي حجازي، املرجع السابق 1
  .71، ص 2003  نيويورك،،األمم املتحدة،  اإلسكوا،جمتمع املعلومات يف اجلمهورية العربية السورية آسيا، لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة 2
 .18-17 ص، املرجع السابقمطريان،  مطريان عبد اهللا 3
 .170-169  رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص4
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 .بذلك العليا اإلدارة التزام توفر يف يكمن املعرفة إدارة يف النجاح أساس إنّ: املستدام االستراتيجي االلتزام •
 يشجع أن األساسية األمور فمن ولذلك املؤسسة، كامل يف موجودة املعرفة إدارة جهود تكون أن وجيب

 تدعم بنية إنشاءيتم  أن الضروري ومن .العاملني بني املعرفة إلدارة املناسبة السلوك أنواع مجيع املدير

 موظف وتعيني املعرفة، إلدارة دائرة شاءإن يفضل ذلك ل.والبشرية التقنية، املالية املوارد تشمل واملعرفة إدارة

 أساسية إدارات هلا املال، ورأس العاملة القوة مثل املهمة املؤسسية املوارد من كثريف ،املعرفة عن مسؤول
 .اإدار مسؤولية املؤسسة داخل من فريق يتحمل حىت جيدة، إدارة تدار لن املعرفةلذلك ف. ا خاصة
 أساسية بنية إنشاء مثل مهام عدة عن مسؤوال املعرفة مدير يقوده يالذ الفريق هذا يكون أن وجيب

  .1استخدامها ومراقبة تصنيفها املعرفة، جتميع على تساعد لكي املعرفة حنو موجهة تكنولوجية
 بالزبائن عالقتها أي معها واملتعاملني املؤسسة بني فيما تتشكل اليت ةالقيم وهي: ةالقيم سلسة إدارة •

 جتاها وآرائهم أفعاهلم ردود ملعرفة الزبائن مع جيدة عالقات إقامة يتطلب هذا فإنّ لطبعوبا. واملوردين
 إنشاء يفسر ما وهذا واحلاجة، الرغبة حسب بتعديلها لتقوم تنتجها، اليت املنتجات أو واخلدمات املؤسسة
 وجعل م االحتفاظو الزبائن اكتساب أجل من الزبائن، خدمات تتوىل إدارة أو لقسم املؤسسات من العديد

 واملوردين الزبائن مع عالقات إقامة إنّ .2املؤسسة يف املعرفة عمليات لتسهيل وأيضا ،بسهولة تسري خدمام
اليت الطريقة حيسن مما القرار، لصنع واستعماهلا وتقامسها وتنظيمها منهم، املعرفة على احلصول من نمكِّي 

تا نكو تهاقيم سلسلة املؤسسة. 

 توليد حتسني بغية واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تطبيق إىل املعرفة إدارة حتتاج: التكنولوجيا داماستخ •

 لالتصاالت، أساسية بنية طريق عن دعمها حتتاج إىل املعرفة إدارةف. وتطبيقها تقامسها ،تنظيمها، املعرفة

 إىل احلاجة وتزداد. (Virtual Workspace) االفتراضي العمل أو املواقع وبوابات اإللكتروين الربيد مثل
 مفيدة بطرق والتعاون التواصل إىل حباجة كوا جغرافيا املنتشرة ملؤسسةعند ا التكنولوجيا استخدام

 وتنظيم والتصفح البحث خالل من املعرفة خلق على واالتصاالت املعلوماتكنولوجيا ت تساعدو. منتجةو
 رئيسية بوابة فهي املعرفة تقاسم يف تساهم كما اإللكتروين، الربيد عرب املعرفة ونقل الفهرسةعن طريق  املعرفة

 .   اهل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                           
 .14آسيا، املرجع السابق، ص  لغريب واالجتماعية االقتصادية  اللجنة1
 .170-169  رحبي مصطفى عليان، املرجع السابق، ص2
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  املعرفة إدارة عناصر: الرابعاملطلب 
 :أمهها نذكر عناصر عدة تتضمن املعرفة إدارة أنّ )Choi Lee &( وشوا يل يرى 

  

 يف املعرفة تلك الستخدام واملستعدين نالقادري العاملني قبل من اجلديدة املعرفة اكتساب عملية هو :مالتعل -
 مبا العاملني تطوير على املؤسسات يساعد التعلم على التركيز إنّ .اآلخرين على بالتأثري أو القرارات اختاذ

 .1املعرفة خلق يف ليةافع أكثر دور للعب يؤهلهم
 

 إنّ. عملهم جمال يفم بعضه مساعدة )لعم فريق ضمن( نوالعامل فيه يستطيع الذي املستوى وهو: التعاون -
 واألقسام العاملني بني تبادهلا مستوى زيادة خالل من املعرفة خلق عملية على تؤثر التعاون ثقافة إشاعة

 .2والوحدات
 

 النوايا مستوى على همبعض بقدرات اإلميان من ومتبادل مميز مستوى علىالعاملني  حفاظ وهي :الثقة -
 .3للمعرفة واملؤثر احلقيقي املفتوح، لتبادلا عملية تسهل أن ميكن الثقةف. والسلوك

 

 ألنّ للمؤسسة، العليا التنظيمية اهليئة بيد والرقابة القرار اختاذ صالحيات تركيز عدم إىل تشري: الالمركزية -
   .4عالية المركزية إىل حيتاج املعرفة خلق

 

 أي وعميقة ومتنوعة أفقيا واسعة تكون املؤسسة يف العاملني خربة أنّ ذلك ويعين: العميقة الواسعة اخلربة -
 .5وختصصية مركزة

        

        

        

        

        

        

                                           
  .68 حممد عواد الزيادات، املرجع السابق، ص 1
 .67، ص نفسهاملرجع  2
، جامعة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، إدارة املعرفة يف العامل العريب: املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع حول، إدارة املعرفة كأداة من أجل البقاء والنموعبد الستار حسني يوسف،  3

 .  7 ص، 2004 ، أفريل28- 26األردن، ، الزيتونة األردنية
 .7، ص نفسه املرجع 4
   .68واد الزيادات، املرجع السابق، ص  حممد ع5
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 ضمن نتشرامل التطبيقي عمليال اجلانب إىل كادميياأل اجلانب من املعرفة موضوع حتول يف الفضل يرجع  
 إدارة أمهية خالله من نبي اتفسريي منوذجا اقترح الذي (Nonaka) نوناكا الياباين الباحث إىل اإلدارية، املمارسة
 من املنتجات بتطوير واملتعلقة الثمانينات منتصف منذ القيمة دراساته نشر يف الباحث هذا بدأ قدو    .املؤسسة يف املعرفة
 إطار يف امنحصر عدي مل اجلودة وحتسني املنتجات لتطوير قاسيال اهذ أنّ مالحظا اليابانية، املؤسسات كربى طرف
 املعرفة إدارة لنموذج األساسية القواعد يضع هجعل مما أمشل، وإدارية معرفية جماالت إىل تعداه بل والتطوير حثالب قسم
        1:مايلينذكر   هذا النموذجخصائص أهم ومن ،املؤسسة يف

 ؛والكفاءات البشرية املوارد بني وموزعة ضمين شكل يف موجودة باملؤسسة املتاحة املعرفة أنّ - 

 تشكيل إعادة عنتنشأ  جديدة معرفة تكوين يف  كبريدورهلا  اليت ،اإلدارية عملياتال إجناز يف املعرفة تساهم - 
  ؛بينهم فيما العاملني تفاعالت عن الناجتة املعرفة

        .املعرفة منوذج توليد ولفهم لشرح اأساسي اشرط يعد ؤسسةللم االجتماعي العمل حميط نّأ - 

 .، لولب املعرفة وفضاء املعرفةاملعرفة لنموذج توليد املبحث هذايف  التطرق وسيتم
  

   املعرفة توليد منوذج: املطلب األول
يف مقالتهما الصادرة بعنوان نظرية  1991 سنة) Nonaka & Takeuchi( وتاكوشي نوناكا من كل قدم

نظريتهما اخلاصة بتوليد  )Theory of Organizational  Knowledge Creation(خلق املعرفة التنظيمية 
 كمقابل لتوليد ظاهرةرفة، وقد بينا أنّ أساس عملية توليد املعرفة هو حتويل املعرفية الضمنية إىل معرفة تنظيمية املع

، (Socialization)  املعرفيةحل هي األشركةا يشمل أربعة مرنموذجوضعهما لمن خالل وذلك  .2املعرفة الفردية
، (Externalization)  املعريفواإلدخال (Combination)  املعريف، املزج(Internalization)  املعريفاإلخراج

 جديدا لفهم عملية تكوين مبتكرامثّل هذا النموذج إطارا وقد ، )SECI(منوذج : بـ وأصبح يشار إىل هذا النموذج
  3:املعرفة يف املؤسسات وذلك من خالل تطبيق املبادئ التالية

 ؛ظاهرةالد نوعني من املعرفة، املعرفة الضمنية واملعرفة جوو ••••

 ؛ والضمنيةظاهرةالتفاعل احلركي بني املعرفة ال ••••

 ؛العاملون، اموعات والبيئة التنظيمية: هيوجود ثالثة مستويات للتفاعل االجتماعي  ••••

 :  وهي العمليات املعروفة باملصطلحات التالية،وجود أربعة أنواع من األنشطة املكونة للمعرفة ••••

                                           
  .170املرجع السابق، ص ، الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية  وتنميةللموارد البشريةاالستراتيجي  ثر التسيريأ  مساليل حيضية،1
 . 82  هيثم علي حجازي، املرجع السابق، ص2
 .95، ص املرجع السابقسعد غالب ياسني،  3
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)Socialization, Externalization, Combination, Internalization  ( 

عن املعرفة الضمنية  تكلم، الذي )Polanyi( على مفهوم املعرفة الضمنية لبوالين توليد املعرفةواستند منوذج 
ه أراد جتنب الفاصل الذي يقسم املعرفة الظاهرة واملعرفة الضمنية، فقد كانت كفعل وعملية وليس كأشياء، وذلك ألن

 نوناكاوقد حاول كل من .  عن أنفسنانعربمما ميكننا أن ين له أننا نعرف أكثر مما نقول أو املعرفة الضمنية تع
 والضمنية يف منوذجهما الذي يقوم على فكرة ظاهرةتوظيف مفهوم املعرفة ال) Nonaka & Takeuchi( وتاكوشي

لية للمعرفة تؤدي إىل تكوين معرفة حتوي والضمنية ترافقها أربعة عمليات ظاهرة تفاعلية للمعرفة اللولبيةوجود حركة 
هي اليت تشكل  هذه التحوالت  وتفاعالت العاملني واجلماعات معظاهرةتحوالت املعرفة الضمنية والبالتايل ف .جديدة
 إلدارة املعرفة اليت  واألساسيةميثل قاعدة للعمليات املترابطةتوليد املعرفة  فنموذج .1 املستمرة للمعرفةاللولبيةاحلركة 

ويشرح هذا النموذج حتويل املعارف األساسية من خالل عمليات .، تقامسها، استخدامها ونقلهاوجه خلق املعرفةت 
ما يوضحه وهذا  . املعريفواإلدخالاملعريف ، املزج  املعريف، اإلخراج املعرفيةاألشركة: ، هي2اجتماعية وإدراكية

   .)2.1(الشكل رقم 

  توليد املعرفةاحل توليد املعرفة يف منوذج مر: )2.1(الشكل رقم               

 
Source: Wang Y. (2007), Knowledge management from theory to practice: A road map for small and medium sized 
enterprises, MSI Reports, School of Mathematics and Systems Engineering, Växjö University, p 15. 

                                           
 .94، ص املرجع السابق غالب ياسني،  سعد1

2 Mercier D. (2007), Le transfert informel des connaissances tacites chez les gestionnaires municipaux en situation de 

coordination, Thèse doctorat en sciences de l’information, Faculté des Etudes Supérieures, Université de Montréal, 
Montréal, Canada, p 29. 
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  املعرفيةشركةاأل: أوال

 الفنية واملهارات العقلية النماذج مثل ،جديدة ضمنية معرفة إىل الضمنية املعرفة حتول املرحلة هذه تعين
 أو املوردين أو والزبائن العاملني بني أو العاملني بني العمل بيئة يف االجتماعي التفاعل خالل من  وذلكاملشتركة

 فرق خالل من أو شخصية بصورة العاملني بني الضمنية املعرفة حتوالت .املؤسسة وخدمات منتجات من املستفيدين
 ميكن حيث ،1العمل جتارب يف املشاركة أو العمل أثناء والتدريب واملعارف اخلربات تبادل أساس على تقوم العمل
 احملاكاة ،املالحظة خالل من بل اللغة، استخدام بدون اآلخرين مع مباشرة الضمنية املعرفة يكتسب أن للعامل

 ميكن ال املشتركة اخلربة أشكال من شكل وجود فبدون ،الضمنية املعرفة اكتساب أساس اخلربة عتربوت، واملمارسة
  . 3املرحلةكما أنّ الثقة املتبادلة تساهم بشكل كبري يف هذه ، 2يكتسب معرفة ضمنية جديدة أن عامل ألي

 مؤسسة متسوشيتا إلكتريك ، حيث جندنتجاام لتطوير الطريقة هذه اليابانية املؤسسات تستخدمو
 يف أواخر الثمانينات مشكلة تتعلق بتطوير اليت واجهت، )Matsushita Electric Industrial(إنداستريال 

وكانت رئيسة قسم . جهاز لصنع اخلبز باملرتل، واليت هي يف جوهرها معرفة ضمنية موجودة عند اخلبازين البارعني
ولكي  ،)Osaka Inernational Hotel(  الدويل أنّ أفضل خبز يأيت من فندق أوساكاتطوير املنتجات تعلم

تكتسب املعرفة الضمنية اخلاصة مبهارة العجن تطوعت مع العديد من املهندسني للتعلم على يد كبري اخلبازين يف 
وهذا ما جيعلها لذيذة املذاق، وقد الحظوا أنّ اخلباز مل يكن ميد العجينة فقط وإمنا كان يقوم أيضا بلويها . الفندق

 .4وبالتايل اكتسبت معرفته الضمنية من خالل املالحظة، احملاكاة واملمارسة
  

 املعريفاإلخراج : ثانيا

 من فهمها ميكن ظاهرة معرفة إىل وترمجتها العاملني لدى الضمنية املعرفة عن التعبري املرحلة هذه تتطلب
 تنسب إىل حماولة تبسيط تعقد يف نفس الوقت وضوعياملو ذايتال طابعال تذا املعقدة املرحلة هذه. 5اآلخرين طرف
 على أو حمدد تنظيمي مستوى يفتنظيمية  مجاعة أو عمل قيفروإظهارها يف إطار  العاملني لدى الضمنية املعرفة مظاهر
 ،بإنتاجها تقوم واليت املعرفة على تستند اليت املؤسسات ويف.  يف شكل أكثر قابلية لالستغاللككل املؤسسة مستوى
 املرحلة هذه تبقى لكن. رقمية أو مرمزة أشكال يف املخزنة اجلديدة للمعرفة واملنتج احملفّز دور املوضوعية البيئة تلعب
 املرحلة هذه تتضمنو. 6العاملني من املعرفة ألصحاب املبتكرة الذهنية واألنشطة بالتفكري الرتباطها اجلوهر ذاتية

 ،)metaphors( استعارات أو جمازات مثل رمزية ولغة مفاهيم، مناذج شكل وتأخذر فكااأل إلظهار تقنيات

                                           
 .96، ص املرجع السابق سعد غالب ياسني، 1
 .  128، ص 2007 مبيك، القاهرة، مصر، :، مركز اخلربات املهنية لإلدارةاإلدارة باملعرفة عبد الرمحن توفيق، 2
 .83هيثم علي حجازي، املرجع السابق، ص  3

4 Nonaka I. (1991), The Knowledge-Creating Company, Harverd Business Review, Vol. 69, N° 6, p 98.   
5 Nonaka I., and Konno N. (1998), The Concept of "Ba": Building a foundation for knowledge creation, California 
Management Review, Vol. 40, N° 3, p 43. 

 .96 سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص 6
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، حلقات )réflexion collective(، باإلضافة إىل احلوار، التأمل اجلماعي 1 قصص،)Analogies( تناظرات
 املعرفة حتويل فعل يوه الكتابة أو باللغة جوهرها عن نعرب، ما ذهنية صورة تصور حناول فعندما .2اجلودة والكتابة

 هذه مثل أنّ إال متناسقة، وغري كافية غري تكون ما كثريا التعبريات أنّ غري. اللفظي للتحديد قابلة معرفة إىل الضمنية
وأكثر املناهج الفكرية . العاملني بني والتفاعل التأمل تنشيط يف تساعد والتعبريات الذهنية الصور بني االختالفات

 مازدا شركةمتاما كما فعلت  ،واالستقراء االستنباط أسلويب دمج هيبشكل صريح  ما مفهوم املستخدمة لتجسيد
)Mazda (اجلديدة السيارة مفهوم ريطوليت توصلت من خالل ذلك إىل تا )RX-7( توصف اليت رياضية سيارة هابأن 

على شكل  األمريكية للسوق ةإستراتيجي كسيارة اجلديدة السيارة تصور، وذلك من خالل ومرحية مثرية قيادة توفر
 فريق أعضاء ا قام رحالتمتثل جمموعة  اليتو املفهوم، جبوالت يسمى ما، وكذا من خالل لالبتكار ذهنية صورة
 حتويل عملية نّكما أ. السيارات وخرباء العمالء آراء استطالع هدفها املتحدة، الواليات يف اجلديدة السيارة تطوير
 املباشر االلتزام تعزيز يف كبرية فعالية حيققان اللذان التناظر، أو/و ااز فيها يستخدم ظاهرة رفةمع إىل الضمنية املعرفة

  .3اإلبداعية بالعملية
عترب مثال جيد اليت تCanon (( كانون مؤسسة إنتاج من (Mini-Copier) كويب ميين ناسخة حالة أما

 ت إحدى املشكالت اليت واجهت الشركة هي مشكلةفقد كان ، معنيلكيفية استخدام التناظر بفعالية لتطوير منتج
فريق  استهالك وبعد .4تكلفة الصيانةتفادي  ميكن التخلص منها بعد االستعمال، وبالتايل )فيلم تصوير( أسطوانةإنتاج 
 مناقشة ومن خالل. هذا املشروب علبة يشبه شيء استخدام فكرة إىل واتوصل غازيمشروب  من علب بضعة العمل

املصنوعة من األملنيوم بتكلفة  (Drum) االسطوانة تصنيع تكنولوجيا ابتكار إىل التوصل مت واالختالف، التشابه جهأو
مكانة قيادية يف ) Canon( كانون مؤسسة االستعمال بعد منها التخلص ميكن اليت االسطوانة هذه أعطت وقد. قليلة

  .5سوق اآلالت الناسخة
 متت قد القلب جراحو ميتلكها اليت الضمنية املعرفة أنّ يةكيف عن فزيوينتل وثائقي شريط ميقدكما أنّ ت

 ذه يتحكم القلب جراح مادام لذي أصبح قادرا على إجراء عمليات بالترخيص ااآليل اإلنسان يف برجمتها
  . املعريفعترب مثال جيدا ملرحلة اإلخراج، ت6الروبوتات

إىل أنّ اازات ختلق تفسريا ) Bougon & Gray & Donnelon(وقد ذهب بوغون، غراي ودونولون 
نشئ أساليب جديدة ملعايشة وت. مبتكرا للخربة عن طريق سؤال املستمع أن ينظر لشيء ما من منظور شيء آخر

 ااز أداة مهمة خللقف .7 آلية اتصال ميكن أن تعمل على تسوية االختالفات يف املعىنمتثلالواقع، وهكذا فإنّ اازات 
                                           

1 Nonaka I., and Konno N., op. cit., p 44. 
2 Mercier D., op. cit., p 31. 

 .132-131 ص، املرجع السابقعبد الرمحن توفيق،  3
 .133، ص نفسهاملرجع  4
  .76ص ، 2005 األردن، ترمجة هيثم علي حجازي، األهلية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية األوىل، عمان، ،مدخل تطبيقي :إدارة املعرفةسلطان كرمللّي،  5
  .76، ص املرجع نفسه 6
 . 135-134 عبد الرمحن توفيق، املرجع السابق، ص 7
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نتاج ميثل فكرتان ألشياء خمتلفة، تدعمهما كلمة أو عبارة واحدة معناها يعرب عن شبكة من املفاهيم اجلديدة، ألنه 
وهذه العملية . أذهان العاملنيربط مفاهيم بعيدة عن بعضها يف من تمرار كن باسم يلذلك فهوالتفاعل بينهما، 

جه التشابه بني املفاهيم، وهو ما يؤدي يف الغالب إىل اكتشاف معىن مت البحث عن أوكلما اإلبداعية املعرفية تتواصل 
  . جديد أو حىت تكون منوذج جديد

 مفاهيم خلقيتم  هألن املعرفة، خلق أساس  املعريفمرحلة اإلخراج عتربت األربعة، التحويل مراحل بني من
 للمجاز املتتابع االستخدام يف يكمن بفعالية ةظاهر معرفة إىل الضمنية املعرفة حتويل إنّ .ضمنية معرفة من جديدة
معرفة ضمنية ميكن التعبري عنه من خالل ) Polany(كثري مما أمساه بوالين : ")Nisbet( نيسبات قال وكما. والتناظر

 وااز طريقة إلدراك شيء ما أو فهمه حدسيا عن طريق التصور الذهين لشيء آخر رمزيا، وجمال االستخدام ،"ااز
 أو األساليب الالحتليلة من أجل مفاهيم جوهرية )Abductive reasoning( اإلبعاديألكرب له هو االستدالل ا
أما التناظر فيكون من خالل التفكري العقالين ويركز  .ساسية، وهو ليس حتليال للصفات املشتركة ألشياء مترابطةوأ

 .1ق بينهماعلى أوجه التماثل بني شيئني، وبالتايل االختالفات والفرو
   

 املعريف املزج: ثالثا

 عملية وتتطلب. تعقيداً وأكثر 2مضافة قيمة ذات جديدة ظاهرة معرفة إىل ظاهرةال املعرفة حتول عملية وهي
 يسبقها أن قبل ظاهرةال املعرفة إنتاج إعادة املمكن غري منه ألن مسبقة وإدراكية ذهنية عمليات وجود هذه التحول
 من جديدة ظاهرة معرفة إىل حتويلها ذلك بعد ليتم ،عانيهامل العاملني واستيعاب الضمنية عرفةامل بفهم تتعلق أنشطة
يتم فيما بعد جتسيدها يف املؤسسة بواسطة هذه املعرفة . 3املعرفة ألصحاب القيمة ذات املعرفية اإلضافات خالل

ور يسهل االستعمال اجليد والسريع هلا من  يف إطار نظام معلومات منظم ومتط4املعرفة تنظيمو نشر ،االتصال عمليات
 الربيد اهلاتف، خالل من ودجمهاقبل العاملني من أجل االستفادة منها يف إنتاج منتج أو خدمة ما أو بتبادهلا مع غريهم 

 جنرال كرافت مؤسسة استخدمتقد  و.5 وغريهاالوثائق الندوات، التلفزيونية، احملادثات االجتماعات، االلكتروين،
اخلاص ) Point of Sales( املبيعات نقطة نظام من عليها حتصل اليت البيانات )Kraft General Foods( دزفوو

 يف إجياد  وتلك اليت ال حتققها، ولكن أيضاعلى املنتجات اليت حتقق مبيعات جيدة  ليس فقط يف التعرف،بتجار التجزئة
 امسه املعلوماتهذه برنامج تسويقي معتِمد على  بتطوير هذه املؤسسةوقد قامت . طرق وأساليب جديدة للبيع

)micro merchendizing(ي األمثل  يزود احملالت بتوصيات دقيقة ويف الوقت املناسب حول املزيج السلع
  .6 على حتليل للبيانات املستخرجة من نظامها السالف الذكروالترويج للمبيعات بناء

                                           
 .137-136 ، صعبد الرمحن توفيق، املرجع السابق 1

2 Mercier D., op. cit., p 31.  
 .97 سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص 3

4 Nonaka I., and Konno N., op. cit., p 44-45. 
 .77ان كرمللّي، املرجع السابق، ص  سلط5
 .138، ص عبد الرمحن توفيق، املرجع السابق 6
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 املعريف اإلدخال: رابعا

ها إىل  إىل معرفة ضمنية، يتم إضافتظاهرة املعرفة الحتوللية اكتساب املعرفة من خالل عماملرحلة متثل هذه 
، إىل متثيل املعرفةاء يؤدي شيالعقلي للظواهر واألأي أنّ اإلدراك . ن املعريف للعاملني املمثل بالذاكرة اإلنسانيةااخلز

ومن بني أهم أشكال هذا اإلدراك هو . لني خيتلف مضمون التمثيل باختالف املعاين املكتسبة من قبل العامحيث
 واستنباط حقائقها احملورية وأفكارها يف عملية معقدة ال ميكن تنميطها الختالف العاملني ظاهرةاستقراء املعرفة ال

 Learning by( العمل بواسطة ارتباطا وثيقا بالتعلم هذه املرحلةترتبط و .1وتباين قدرام يف استيعاب وفهم املعرفة

Doing(.  
وحىت تصبح املعرفة الظاهرة ضمنية يكون من املفيد التعبري عنها أو وصفها باأللفاظ أو متثيلها بيانيا يف صورة 

ارف ضمنية، ويثري بذلك عوثائق أو قصص شفهية، فالتوثيق يساعد العاملني على حتويل معارفهم الظاهرة إىل م
نقل املعرفة الظاهرة إىل اآلخرين، فتساعدهم على أن يعيشوا يضاف إىل ذلك أنّ الوثائق تسهل . 2معرفتهم الضمنية

 من دون احلاجة إىل أن يعيش العاملون خربات اآلخرين من املرحلة وميكن أن حتدث هذه ،من جديد زمالئهمخربات 
هر جديد، فإذا كانت قراءة قصة جناح ما أو االستماع إليها جتعل بعض العاملني يف املؤسسة يشعرون بواقعية وجو

القصة، فإنّ اخلربة اليت حدثت يف املاضي قد تتحول إىل منوذج عقلي ضمين، وعندما يشترك يف مثل هذا النموذج 
ويتبع هذا األسلوب يف الشركات  .العقلي معظم العاملني يف املؤسسة، تصبح املعرفة الضمنية جزء من ثقافة املؤسسة

 أو عن قادا، يتم نشرها من طرف كتاب مستقلني  ماعن شركاتكتب ومقاالت  اليابانية اليت تقوم بتأليف ونشر
  . ليستفيد منها عماهلاأو موظفني سابقني ويكون ذلك بطلب من املؤسسة

 )Hyundai(ي ونداي، فقد ظل قائد مشروع هاملرحلةإنّ توسيع نطاق اخلربة اجلسدية أمر بالغ األمهية هلذه 

ن تنوع اخللفيات الوظيفية ألفراد فريق التطوير وقد مكَّ. هفريقة عند أفراد لزيادة حب التجرب" بدعونا جنر"يردد قوله 
 يؤدي ظاهرةفتشارك العاملني يف املعارف ال. 3تعلم واالستفادة من خربات التطوير، جتاوزت ختصصهم الوظيفيالمن 

 ن املعرفة أداء وظيفة ما جيعل م كما أنّ تكرار.4إىل توسيع املعرفة اليت ميتلكوا، ومن ثَم إعادة تشكيلها يف عقوهلم
تتراكم هذه املعرفة على املستوى الفردي، مث حتدث مشاركة العاملني  حيث ،5مستوعبة مثل املعرفة الضمنيةالظاهرة 

  .6مع بعضهم البعض يف تلك املعرفة وتبدأ املرحلة األوىل من حلقة توليد املعرفة من جديد

                                           
 .97املرجع السابق، ص  سعد غالب ياسني، 1
 .142-140، ص عبد الرمحن توفيق، املرجع السابق 2
 .143، ص نفسهاملرجع  3
 .84املرجع السابق، ص  هيثم علي حجازي، 4
 .98 عواد الزيادات، املرجع السابق، ص 5
دراسة ميدانية على - تقييم دور العمليات االجتماعية، التجسيدية، التوافقية والذاتية يف خلق املعرفة وأثرها على العملية االبتكارية : إدارة املعرفة ممدوح عبد العزيز حممد رفاعي، 6

 . 17-16 ، ص2002  مصر،،ة، جامعة بنهاكلية التجارالعدد الثاين،  جملة الدراسات والبحوث التجارية، ،-قطاع الصناعات الدوائية
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إدارة  حيث تم. عمليات األربعة يعتمد على قيادة وثقافة املؤسسةمن املهم التأكيد على أنّ جناح هذه الو
 مدى على تتوقف املعرفة حتويل عملية فعالية نّكما أ. 1توليد ثقافة تؤسس الثقة وتسهل نقل املعرفة وتوليدهاباملعرفة 
 عاملني على أساساً عتمدي املعرفة نتشارا أنّ كما. صحيح والعكس ظاهرة، معرفة إىل الضمنية املعرفة حتويل إمكانية
  2:مها العامل خبصائص يتعلقان
 واليت الظاهرة باملعرفةالعامل  اهتمام درجة يفهذه اخلاصية  وتتمثل: (Réceptivité) التأثر على القدرة ••••

 املعلومات كانت فكلما واملتوفرة، الظاهرة املعرفة كمية على ،العامل طبيعة إىل باإلضافة بدورها تعتمد
 .منها اجلديد اكتساب مهيةأل العامل إدراك زاد كلما معني قطاع يف وفرةمت املعرفية

 على للتأثري العامل يستخدمها اليت الدرجة يفهذه اخلاصية  وتتمثل: (Connectivité) الترابط على القدرة ••••
  . القوى ملوازين معني وتوزيع تنظيمي حميط وجود على بدورها تعتمد واليت التنظيم، يف اآلخرين

 عملية توليد فنجد أنّ ،املعرفة يف كل عملية من عمليات إدارةتوليد املعرفة  املراحل األربعة لنموذج تظهر
  املعريف املزجمرحليتفاملعارف الظاهرة يتم توليدها من خالل توليد املعرفة،  تتضمن مجيع مراحل منوذج ةاملعرف

 مرحليت أما املعارف الضمنية فيتم توليدها عن طريق ؛ الطرق املختلفة ملعاجلة املعلومةمن خالل  املعريفواإلخراج
أما تقاسم املعارف فيتضمن أيضا مجيع . بني العاملني باستعمال املالحظة والتأملاملعريف  واإلدخال  املعرفيةاألشركة

  واإلدخالريف املع، املزج املعريف اإلخراجمراحل، فاملعارف الظاهرة يتم تقامسها من خالل توليد املعرفةمراحل منوذج 
 ةشرك أما املعارف الضمنية فيتم تقامسها من خالل األ؛املختلفة ملعاجلة املعلومة  باستعمال احلوار والطرقاملعريف
 كما أنّ نقل املعارف يتضمن . والتأمل اجلماعي احلضور املشتركعن طريقاملعريف واإلدخال املعريف ، اإلخراج املعرفية

  املعريف، املزج املعريف اإلخراجمراحل، فاملعارف الظاهرة يتم نقلها من خالل  املعرفةتوليد منوذج مراحلكذلك مجيع 
 مراحل أما املعارف الضمنية فيتم نقلها من خالل ؛عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  املعريفواإلدخال
أما عملية استخدام وتطبيق . ال التنظيميعن طريق التعلم واالتص  املعريف واإلدخال املعريف، اإلخراج املعرفيةاألشركة

 مراحل، فاملعارف الظاهرة يتم استخدمها من خالل توليد املعرفةاملعارف فتتضمن كذلك مجيع مراحل منوذج 
،  املعرفيةاألشركة أما املعارف الضمنية فيتم استخدامها من خالل ؛ املعريف واإلدخال املعريف، املزج املعريفاإلخراج
  .3 املعريفواإلدخالعريف املاإلخراج 

فبدون االتصال الفعال، . عترب االتصال داخل املؤسسة أحد العوامل الرئيسية لنجاح عملية توليد املعرفةوي
تبقى املعرفة الضمنية ضمنية ال يتم مشاركتها مع اآلخرين واالستفادة منها واستعماهلا يف عمليات حتويل وتوليد 

 . املعرفة
  

                                           
 .79 سلطان كرمللّي، املرجع السابق، ص 1
 . 173- 172 املرجع السابق، ص ،الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية  وتنميةللموارد البشريةاالستراتيجي  ثر التسيريأ  مساليل حيضية،2

3 Mercier D., op. cit., p 32-33. 
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   املعرفة بلول: املطلب الثاين
تفاعل ديناميكي ومتواصل بني املعرفة الضمنية والظاهرة، تشكله التحوالت  خلق املعرفة التنظيميةعملية عترب ت

 ببناء جمال أو حقل تفاعل يسهل االشتراك يف عادة املعرفية األشركة تبدأ عملية حيث .حتويل املعرفةمراحل بني خمتلف 
 يساعد فيه ، ذو معىنمجاعي إىل حوار وتأمل  املعريف تؤدي عملية اإلخراجمث. ةخربات العاملني ومناذجهم العقلي

. استخدام ااز أو التناظر املناسب بني أعضاء الفريق على التعبري لفظيا عن معرفة ضمنية يصعب توصيلها بدونه
ة من أقسام أخرى يف عند إجراء ربط شبكي بني معرفة منشأة حديثا ومعرفة قائم  املعريفحتدث عملية املزجو

يؤدي التعلم بواسطة العمل والتكرار املستمر له و. املؤسسة، فتتبلور على شكل منتج أو خدمة أو نظام إداري جديد
 بالتايل مرحلة اإلدخالوحتدث ،  ضمنية يف عقول العاملنية الظاهرة وبالتايل حتوهلا إىل معرفةإىل استيعاب تلك املعرف

  .1املعريف
لد ما ميكن تسميته وت املعرفية األشركة فمرحلة املعرفة خمتلفة، توليد مراحلعرفة املنشأة بواسطة إنّ حمتوى امل
الفنية املشتركة، ومن أمثلتها املهارة و مثل النماذج العقلية )Sympatihized Knowledge(باملعرفة التعاطفية 

. )Matsushita Electric Industrial(ال الضمنية اخلاصة بعجن العجني يف مثال متسوشيتا إلكتريك إنداستري
تؤدي ف  املعريفاملزجرحلة أما م .)Conceptual knowledge(ينتج عنها معرفة مفاهيمية   املعريفاإلخراج ومرحلة

 micro(برنامج وميثل  مثل تكنولوجيا املكونات األساسية، )Systemic knowledge(إىل نشوء املعرفة املنظومية 

merchandising (شركة كرافت جنرال فودز يف )Kraft General Foods (مرحلةأما . مثال ملعرفة منظومية 
حول إدارة املشروعات، عملية اإلنتاج، ) Procedural knowledge(معرفة إجرائية  عنها فينتج  املعريفدخالاإل

  .استخدام املنتجات اجلديدة وتنفيذ السياسة
على ف. )Spiral of Knowledge(  املعرفةلولبب ما يسمىيوتتفاعل حمتويات املعرفة هذه مع بعضها ف

املعرفة التعاطفية املتصلة برغبات العمالء قد تصبح معرفة مفاهيمية ظاهرة متصلة مبفهوم منتج جديد من : سبيل املثال
رفة منظومية وتصبح تلك املعرفة املفاهيمية قاعدة إرشادية خللق مع.  املعريف واإلخراج املعرفيةاألشركةخالل عملية 

تكنولوجيا دمج  اليت يتم فيها  املعريف مرحلة املزجإىليوجه مفهوم منتج جديد و.  املعريفمن خالل عملية املزج
عملية إنتاج منتج جديد اخلاصة بمكونات مطورة حديثا وأخرى قائمة لبناء منوذج أصلي، وتتحول املعرفة املنظومية 

ئ املعرفة اإلجرائية القائمة على نِشباإلضافة إىل ذلك، غالبا ما ت.  املعريفالمرحلة اإلدخإىل معرفة إجرائية من خالل 
يتم يف أحيان كثرية حتويل املعرفة اإلجرائية الضمنية إىل معرفة  على سبيل املثالف.  دورة جديدة خللق املعرفةاخلربة

  .2ضمنية جديدة للعاملني من خالل حتسني منتج قائم أو تطوير منتج جديد

                                           
 . 144-143 ، صمحن توفيق، املرجع السابقعبد الر 1
 .145-144، ص نفسهاملرجع  2
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ذكرنا من قبل فإنّ املؤسسة ال تستطيع أن ختلق املعرفة مبفردها، وأنّ املعرفة الضمنية لدى العاملني هي كما 
 تبدأ عند املستوى الفردي مث تتدرج صعودا عرب لولبيةخلق املعرفة التنظيمية عملية ف. أساس خلق املعرفة التنظيمية

  .    1واإلدارات واحلدود التنظيميةجمتمعات تفاعل متزايدة االتساع، وتتعدى حدود األقسام 
عا من العاملني ، حيث يتضمن خلق مفهوم منتج ما جمتم جديدةتطوير منتجاتقد ينتج عنها هذه العملية 

يتم بعد ذلك إجراء مراجعة للمنتج املنشأ من خالل هذه العملية  .املتفاعلني، هلم خلفيات ومناذج عقلية خمتلفة
أكرب دف املؤسسة لتحقيقها ختص تصور مواصفات أكثر حداثة هلذا من ترابطه مع مفاهيم اجلماعية التعاونية للتأكد 

   .2املنتج
بعدين أساسيني للمعرفة، مها  إىل وجود) Nonaka & Takeuchi(وقد أشارت نظرية نوناكا وتاكوشي 

 .)Epistemological Dimension ( والبعد النظري املعريف)Ontological Dimension(البعد الوجودي 
أما البعد الوجودي ؛ ) أم معرفة ضمنيةظاهرةهل هي معرفة (على ماهية املعرفة  النظري املعريف يركز البعد حيث

نتيجة  وضمن هذين البعدين حيدث لولب توليد املعرفة. 3ةوجودفريتبط بطبيعة املعرفة يف عالقتها مع الظواهر امل
هذا اللولب ينشط حينما حيدث التفاعل بشكل .  حالة تفاعل ديناميكيعنمعربة ،  األربعةالتفاعل بني مراحل التحويل

. ديناميكي بني املعرفة الضمنية واملعرفة الظاهرة، انطالقا من مستوى البعد الوجودي إىل مستوى البعد النظري املعريف
حترك اللولب على مستوى البعد مبعىن آخر، فإنّ التفاعل بني املعرفة الضمنية واملعرفة الظاهرة يصبح أكرب حجما أثناء 

وبالتايل فإنّ توليد املعرفة التنظيمية عملية لولبية تبدأ عند املستوى الفردي، وتتحرك من خالل توسيع . الوجودي
  .)3.1(وهذا ما يوضحه الشكل رقم  .4 املؤسساتبنيما فيجمتمعات التفاعل اليت متر عرب اجلماعة، املؤسسة و

  عرفةلولب امل: )3.1(الشكل رقم 

  
                Source: Nonaka I. (1994), op.cit, No. 1, p 20. 

                                           
 .146، ص عبد الرمحن توفيق، املرجع السابق 1
 . 148-147 ، صنفسهاملرجع  2
 .97 سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص 3
 .86هيثم علي حجازي، املرجع السابق، ص  4



Þëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛaÞëþa@Ý–ÐÛa@Z@Z@Z@Z@òÏŠÈ½a@ñ‰a…⁄ë@òÏŠÈàÜÛ@ðŠÄäÛa@‰b�⁄a@òÏŠÈ½a@ñ‰a…⁄ë@òÏŠÈàÜÛ@ðŠÄäÛa@‰b�⁄a@òÏŠÈ½a@ñ‰a…⁄ë@òÏŠÈàÜÛ@ðŠÄäÛa@‰b�⁄a@òÏŠÈ½a@ñ‰a…⁄ë@òÏŠÈàÜÛ@ðŠÄäÛa@‰b�⁄a @@@@
 

 
51 

 املعرفة يف املستويات مراحل توليداملعرفة الفردية تبقى أساس ، فإنّ )3.1(رقم وكما هو موضح يف الشكل 
ن العامل إىل  حيث أنّ تدفقات املعرفة تبدأ أوال م،األخرى وخاصة يف مستوى اموعات ويف املستوى التنظيمي

 األربعة مراحلهاأي أنّ الطبيعة احلركية للمعرفة التنظيمية يف حتوالا أو . اموعة ومن اموعة إىل املستوى التنظيمي
ويف نفس الوقت يتبادل العاملون معارفهم .  أوال من العامل مث تبدأ بالتدفق يف حركة تصاعدية إىل فرق العملأتبد

 للمعرفة الضمنية من اللوليب، الذي يشري إىل التدفق )4.1(رقم ا هو موضح يف الشكل وخربام مع اآلخرين كم
  .1العاملني إىل بقية املستويات

  

    للمعرفة  اللولبيةاحلركة: )4.1(الشكل رقم                                              

  
                                                               املؤسسة نطاق على التجربة وتقاسم املعرفة نشر. 8                                                               

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                         

                                                                                                        واملمارسة التجربة توضع موضع التطبيق ممكنة الفكرة كانت إذا.  7                                                                            

      
          مع الفكرة مناقشة. 3   

  وشرح توضيح. 2                               اآلخرين 

  لآلخرين الفكرة                                                

  عليها والتعديل الفكرة اختبار. 6       إىل وحتويلها                                                  

   إيضاحهاو           ظاهرة معرفة      للعامل ضمنية فكرة.1                    

         يف الفكرة عوض. 4   

  أخرى ظاهرة معرفة مدخالت. 5                                                  واسع مستوى 
  

  .98 سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص :املصدر                                                   

بدأ بالتدفق أوال من املستوى األساسي ترفة تبني أنّ عملية توليد املع )4.1(رقم إنّ مالحظة الشكل 
للمؤسسة، أي من العامل صاحب املعرفة، وهذا يعين أنّ املصدر األول ومنطلق حركة املعرفة التنظيمية هي ما ميلكه 

بعد ذلك حتتاج املعرفة املدركة بوعي من قبل صاحبها إىل مكان . العاملون من معرفة موجودة يف عقوهلم وذاكرام
حملفزات الذهنية واإلدراكية، أي وجود عاملني آخرين لديهم استعداد ووعي وقابلية لالستماع وقبول األفكار غين با

وجود عاملني آخرين يعين أيضا حتقيق اإلشباع النفسي ألصحاب املعارف  .واملفاهيم املطروحة وخباصة اجلديدة منها
حاجام لتبادل ومناقشة هذه األفكار واخلربات مع زمالئهم واألفكار يف املؤسسة، خاصة يف األوقات اليت تزداد فيها 

  .يف بيئة العمل ألسباب كثرية أقلها الرغبة يف مساع الثناء أو اكتساب إعجاب اآلخرين واحترامهم

                                           
 . 98- 97  سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص1
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 يتم استدعاء العقل اجلماعي للمؤسسة - )4.1( رقم  يف الشكل5 إىل رقم 3من رقم  -يف هذه املرحلة 
 وقد يتم ،و فريق العمل وحيصل نوع من التفاعل اإلجيايب للمعرفة الضمنية لدى أفراد اموعةعلى مستوى اموعة أ

 وبالتايل ،جديدة ومناخ إجيايب من أجل قبول الفكرة واختبارهامفاهيم  إىل أن يتم توليد ظاهرةاالستعانة باملعرفة ال
 هذا املستوى من النجاح ميكن القول أنّ املعرفة وإذا استطاعت اإلدارة حتقيق. توزيعها ونشرها على مستوى املؤسسة

 مضافة إىل ذاكرة ظاهرةاجلديدة اليت بدأت كفكرة مستقلة ضمنية لعامل واحد، قد أصبحت ليس فقط معرفة 
  .ق القبول والفهم اجلماعي أيضايقحتاملؤسسة وإمنا هي قوة الثقافة املشتركة، بشرط 

ملعرفة هي يف اجتاه واحد من األسفل اأنّ اللولبية املوجبة حلركة هو  ،)4.1(ما يالحظ أيضا يف الشكل رقم 
إىل األعلى من دون وجود حركة تغذية عكسية متثل التفاعالت املتبادلة للمعرفة بني العاملني يف اموعة الواحدة وبني 

ذا النموذج حيث جيب أن همن فعالية نقص ، وهذا ما ياموعات نفسها عرب املستويات التنظيمية املختلفة للمؤسسة
  . 1يف املؤسسةبنجاح يف االجتاهني لتتم عملية توليد املعرفة ملعرفة اركة حلاللولبية املوجبة تكون 

  

يتمثل دور املؤسسة يف عملية توليد املعرفة يف توفري بيئة مالئمة لتسهيل األنشطة اجلماعية وتوليد وتراكم و
 From Managing to( يف دراسته الصادرة بعنوان )Uchijo(أشار إشيجو قد و. املعرفة عند العاملني

Enabling Knowledge (، 2:إىل جمموعة من النشاطات اليت تؤثر إجيابيا على عملية توليد املعرفة، وهي  
تؤكد هذه اخلطوة على ضرورة االنتقال من إستراتيجية األعمال إىل إمكانية توليد رؤيا : غرس الرؤيا املعرفية - 

 ؛رفة داخل املؤسسةشاملة للمع

فجوهر النشاطات يكمن يف . تسهل هذه اخلطوة عملية االتصال بني العاملني يف املؤسسة: إدارة احملادثات - 
 ؛االتصال، سواء االتصال بني العاملني يف املؤسسة أو االتصال خارجها

د املعرفة انطالقا من وتعىن هذه اخلطوة بالنشاطات اليت جيب القيام ا لتشجيع تولي: مجع نشطاء املعرفة - 
 ؛أهداف نشطاء املعرفة

 ؛ التنظيميةةواإلستراتيجيتم هذه اخلطوة باالرتباط الكبري القائم بني اهليكلية : إجياد البيئة املناسبة - 

 انتشار املعرفة على املستوى العاملي وخفض تكلفة عملية توليد مبكانوتعىن هذه اخلطوة :  املعرفة احملليةةملعو - 
 .املعرفة

مخسة شروط على املستوى التنظيمي يعزز توفرها ) Nonaka & Takeuchi(ويضيف نوناكا وتاكوشي 
  : هيو املعرفة، لولب

                                           
 .99سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص  1
 .95-94، ص ابقسالاملرجع  هيثم علي حجازي، 2
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وجهود . ها طموح املؤسسة لبلوغ أهدافهاعرف على أن املعرفة، وتلولبعترب حمرك اليت تو: الغاية التنظيمية - 
 ومن منظور توليد املعرفة يكمن جوهر .عمالاألة إستراتيجي عادة ما تأخذ صورةالتنظيمية حتقيق الغاية 

العنصر األهم بالتايل فو .املعرفة ختزين واستغالل ، توليد، اكتسابىاإلستراتيجية يف تنمية القدرة التنظيمية عل
 ية هو التصور العقلي لرؤية متعلقة بنوعية املعرفة الالزم توليدها وتنميتها مث تطبيقهااتيف اإلستراتيجية املؤسس

 . 1يف صورة نظام إداري للتنفيذ

ويقصد ا السماح جلميع العاملني يف املؤسسة بالتصرف بشكل مستقل طاملا أنّ ظروف  :االستقاللية -
وتنبع  . على توليد معرفة جديدةهممن إمكانية حتفيزالعاملني  يةزيد استقاللتو. 2املؤسسة تسمح بذلك

وحيدد . تنظيميةتشر وتتوزع داخل الفريق مث تتحول إىل أفكار قلني وتنتاألفكار املبتكرة من العاملني املس
ا لتحقيق اهلدف النهائي يحدود مهامهم بأنفسهم سع العاملون واموعات املستقلة املولدة للمعرفة

 .3للمؤسسة
 لولبوهو الشرط الثالث لتعزيز  :)Fluctuation and Creative Chaos(التقلب والفوضى اإلبداعية  - 

نظام يصعب  والتقلب خيتلف عن االضطراب وهو .4ذي حيفز التفاعل بني املؤسسة والبيئة اخلارجيةاملعرفة ال
 يف أساليب العمل تغيريا جذريا التقلب يف مؤسسة ما، يواجه عاملوها حيدثعندما ف. منطه يف البدايةتقدير 
 التركيز على احلوار ذلك ، حيث تساهم هذه احلالة يف إعادة النظر يف تفكري العاملني ويتطلبالروتينية

أما الفوضى فتتولد بشكل طبيعي عندما . 5كوسيلة للتفاعل االجتماعي، وبذلك يتم توليد مفاهيم جديدة
تواجه املؤسسة أزمة حقيقية، أو تتولد بشكل مقصود عندما خيلق قادة املؤسسة إحساسا باألزمة بني 

تزيد  املقصودة اليت تسمى الفوضى اإلبداعيةوهذه الفوضى  .معقدة ألهداف وضعهم، أو عند 6العاملني
ها تشجع  كما أن، تعريف املشكلة وتسوية موقف األزمةالتوتر داخل املؤسسة وتركز اهتمام العاملني على

وجتدر اإلشارة إىل أنّ منافع الفوضى اإلبداعية ال تتحقق إال عندما . على اإلبداع لبدائل اإلجراءات املتبعة
ذات تأثري القدرة على التأمل يف أعماهلم، فبدون التأمل مييل التقلب إىل إحداث فوضى يكون لدى العاملني 

عندما يتأمل شخص ما أثناء العمل، يصبح باحثا يف : "عن هذه النقطة بقوله )Schon(ويعرب شون . سليب
 يبين نظرية جديدة، وال يكون معتمدا على الفئات النظرية والتقنية الراسخة، بل )أو املمارسة(سياق التطبيق 

                                           
 .148 عبد الرمحن توفيق، املرجع السابق، ص 1
 .95 هيثم علي حجازي، املرجع السابق، ص 2
 .153-151  عبد الرمحن توفيق، املرجع السابق، ص3
 .95هيثم علي حجازي، املرجع السابق، ص  4
 .157ن توفيق، املرجع السابق، ص عبد الرمح 5
 .95هيثم علي حجازي، املرجع السابق، ص  6
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دث أثناء العمل يف ذي حيومطلوب من املؤسسة اخلالقة للمعرفة أن ترسخ مؤسسيا هذا التأمل ال. وفريدة
  .1"عملياا لكي جتعل الفوضى إبداعية حقا

ني  توفر املعلومات املتعلقة مبا هو أبعد من متطلبات التشغيل املباشرة واحلالية للعاملاويقصد  :وفرة املعلومات - 
يتعلق بنشاطات العمل، ومسؤوليات اإلدارة واملؤسسة  ما كل ملعلومات يفوجوب توفر ايف املؤسسة، أي 

 العاملني يستطيعون معرفة ما  ألنّ،االشتراك يف املعلومات على االشتراك يف املعرفة الضمنيةويشجع  .2ككل
ومات تسرع عملية توليد املعرفة وتكون مهمة  غزارة املعلوذا املعىن فإنّ. حياول اآلخرون التعبري عنه لفظيا

بصفة خاصة يف مرحلة تطوير املفاهيم، عندما يكون التعبري اللفظي الواضح عن الصور الذهنية املوجودة يف 
 احلدود جتاوزاملعلومات العاملني من غزارة ويف هذه املرحلة، تمكِّن . لة يف غاية األمهيةأاملعرفة الضمنية مس

 .3ضهم وإسداء النصحالوظيفية لبع

لتنوع الداخلي للمؤسسة مع التنوع والتعقيد اخلارجي من اويقصد بذلك وجوب تطابق : التنوع األساسي - 
 التعامل بنجاح املؤسسةويكون بإمكان العاملني يف . 4أجل التعامل مع التحديات اليت تفرضها البيئة اخلارجية
التنوع األساسي والذي ميكن أن يزيد من خالل دمج مع كثري من الظروف الطارئة إذا كانوا ميتلكون 

.  أحناء املؤسسة كلاملعلومات بشكل خمتلف ومرن وسريع، وإعطاء فرصة متكافئة للوصول إىل املعلومات يف
 أحد طرق التعامل إنّ بناء هيكل تنظيمي مسطح ومرن تترابط فيه الوحدات املختلفة مع شبكة املعلومات هو

افظة على ن الطرق األخرى اليت تحدث رد فعل سريع للتقلبات غري املتوقعة يف البيئة واحملمو. ةمع تعقيد البيئ
 املتكرر التناوب الوظيفي  تغيري اهليكل التنظيمي بصورة متكررة، باإلضافة إىل ذلك فإنّ هيالتنوع الداخلي

لى التغلب على املشكالت للعاملني يمكِّنهم من اكتساب معرفة تتعلق بوظائف متعددة، وهو ما يساعدهم ع
 .5والتقلبات البيئية غري املتوقعة

 

  فضاء املعرفة: املطلب الثالث

ل من معرفة إىل أخرى ومن مستوى إىل آخر ليست عملية تلقائية وإنما هي عملية فكرية اجتماعية إنّ التحو
 للمعرفة مراحل التحول الذايتويف كل  .تستوجب وظائف اإلدراك والتعلم الذايت واجلماعي بصورة مركبة ومعقدة

ا تضيفه من معرفة ذات قيمة جديدة ومضافة، فإنّ املعرفة الضمنية هي حمور كل العالقات عرب اللولبية املوجبة مل
هذه  .، وهلذا حتتاج احلركة اللولبية املوجبة للمعرفة إىل بيئة مالئمة لذلك6والتفاعالت اليت تتم على مجيع املستويات

                                           
 . 159-158 عبد الرمحن توفيق، املرجع السابق، ص 1
 . 96-95 هيثم علي حجازي، املرجع السابق، ص 2
 . 161عبد الرمحن توفيق، املرجع السابق، ص  3
 .96هيثم علي حجازي، املرجع السابق، ص  4
 .165-164 وفيق، املرجع السابق، صعبد الرمحن ت 5
 .100 سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص 6
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تسمية  )Nonaka(أطلق عليها نوناكا ، د املعرفةة احملفز لعمليات تول فيها املعرفة التنظيمية وتكون مبثابالبيئة تتفاعل
الشرط املوضوعي األساسي لتكوين وابتكار فضاء هذا العترب يحيث  .حسب املفهوم الياباين) Ba(  أيفضاء املعرفة

  .املعرفة التنظيمية
مث مت تطويره من ) Nishida(ول مرة من طرف الفيلسوف الياباين نيشيدا ، أل)Ba(املفهوم الياباين اقترح و 

 ،لتفاعل العالقات ونشوئها بني العاملني وفرق العمل  هذا املفهوم يعين الفضاء املشترك.)Shimizu( ِقبل شيميزو
 افتراضيا فضاءأو ورشة إنتاج، أو قد يكون قد يكون هذا الفضاء املشترك مكانا ماديا حمددا مثل مكتب للعمل و

لكن ما جيعل و .1 لألفكار، املفاهيم، واملشاعر اإلنسانية)معنويا( يكون عاملا إدراكيا قدشبكيا، رقميا وإلكترونيا، أو 
ه يشكل وعاء لعمليات خمتلفة عن أشكال التفاعل االجتماعي اإلنساين األخرى، هو أنوفضاء ذو طبيعة خاصة الهذا 

  .عادة إنتاجها داخل املؤسسةتكوين املعرفة وابتكارها وإ
 هو املكان الذي يقوم بتحقيق ذاته أو الوصول إىل ذاتيته من خالل عملية تكوين وابتكار املعرفةإنّ فضاء 

جزء من فضاء معريف هو هذا املستوى من فضاء املعرفة حبكم طبيعته . املعرفة ضمن املستوى الذي يوجد فيه العامل
الفضاء املعريف بالنسبة للفرق أو مجاعات املؤسسة عترب ، تيعملون يف إطارهللعاملني ضاء الفريق فعترب ا يم فمثل،أكرب

  .2املعرفة يف املؤسسة
 من املراحل األربعة لعملية توليد املعرفة، فكل نوع مرحلة وهناك أربعة أنواع من فضاء املعرفة تناسب كل 

سردعم عملية حتويل معينة وبذلك فهو ي3ع عملية توليد املعرفةمن الفضاءات ي .  
  

العواطف والنماذج   هو املكان الذي يتشارك فيه العاملون يف املشاعر،:)Originating Ba(فضاء املعرفة : أوال
العقلية كما يتشاركون يف األفكار واملشاعر الشخصية املتبادلة والتجارب املشتركة، حيث يظهر االهتمام وحىت 

 مما يساعد على خلق مناخ حلوار معريف ،عاطفة اإلنسانية بني بعض العاملني يف بيئة العملاإلعجاب املمزوج باحملبة وال
معرفة العاملني مباضيهم وحاضرهم ويقوم كذلك على يقوم على األفكار والقيم اإلجيابية احملِفزة لتحوالت املعرفة، 

هذا الفضاء تبدأ فيه عملية . ين العملوبأساليب وإجراءات أعماهلم وقبل ذلك معرفتهم بأنفسهم وزمالئهم يف مياد
 .4منوذج توليد املعرفة من  املعرفيةشركةمرحلة األ يدعمتوليد املعرفة وبالتايل فهو 

  

.  فضاء املعرفة األعقد تركيبا واألكثر انتظاما من فضاء املعرفة السابقوهو :)Interacting Ba(فضاء املعرفة : ثانيا
يف . اب املعرفة لتشكيل فريق عمل يتوىل تنفيذ مشاريع األعمال املهمة للمؤسسةحيث يتم اختيار العاملني من أصح

 بصورة طبيعية وتلقائية ولكنها منظمة ظاهرةهذا الفضاء الكثيف بتفاعالته يتم حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة 
منوذج توليد من املعريف خراج اإلرحلة مإنّ هذا الفضاء يدعم وحمددة ضمن نطاق عمل الفريق أو اموعة، وبالتايل ف

                                           
1 Nonaka I., and Konno N., op. cit., p 40-41. 

 . 102-101سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص  2
3 Nonaka I., and Konno N., op. cit., p 45-46. 
4 Idem., p 46.   
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عترب احلوار واستعمال االستعارة عناصر رئيسية لعملية التحويل حيث يعمل العاملون معا يف خلق قيمة وي. املعرفة
  .1مفهوم معنيأو ومعىن 

  

مرحلة يدعم ، وهو قيقياحلفضاء المكان للتفاعل يف عامل افتراضي بدال من  وهو: )Cyber Ba(فضاء املعرفة : ثالثا
 رتبطة ا أين يتم تبادل املعارف، حيث يتشكل يف بيئة اإلنترنت والشبكات امل2من منوذج توليد املعرفة  املعريفاملزج

 بصورة رقمية وبأمناط وأشكال خمتلفة تدعمها تكنولوجيا األوساط الرقمية املتعددة ورسوم احلاسوب ثالثية ظاهرةال
 املكتوبة إىل معارف ظاهرة ويقدم هذا الفضاء دعما قويا لعملية حتول املعرفة ال.األبعاد وكل األشكال الرمزية األخرى

 . 3 املرمزة والرقميةالظاهرة أكثر تعقيدا وأثرى مضمونا من املعارف ظاهرة
  

 يعمل هذا الفضاء على دعم عملية التحول املعريف أي انتقال املعرفة :)Exercising Ba(فضاء املعرفة : رابعا
هذا يعين استقطاب املعرفة .  منوذج توليد املعرفةيف  املعريفاجخرمرحلة اإل يدعمإىل معرفة ضمنية، فهو  ظاهرةال

الضمنية وفهمها وبالتايل استيعاا يف بيئة العمل من خالل املمارسة املبتكرة واألداء الفعال، وكذلك من خالل عملية 
 مباشرة أو عن طريق التجربة وفهم احلقائق اجلديدة النابعة من التعلم املستمر يف ميدان العمل بصورة مباشرة أو غري

 .4 املوجودة يف أشكال خمتلفة مكتوبة أو رقميةظاهرةأمناط املعرفة ال

 املعرفة،توليد اإلدراك العميق للخصائص اجلوهرية املتباينة لفضاء املعرفة يمكِّن اإلدارة من دعم عملية إنّ 
 كل فضاء معريف تشارك يف بناء قاعدة املعرفة للمؤسسة من جهة، وإثراء الذاكرة ولدة يفت املعرفة املذلك ألنّ

 واملعرفة الضمنية ظاهرةالتنظيمية بالتراكم املعريف اجلديد من جهة أخرى، وهو التراكم الذي يأخذ شكل املعرفة ال
ع األنواع األربعة للفضاءات  اإلشارة إىل أنّ الفضاء املعريف الشامل للمؤسسة ال يتشكل من حاصل مجوجتدر .أيضا

 اللولبية وإمنا هو التكوين الشامل ألنشطة تكوين املعرفة التنظيمية اجلديدة من خالل الدورة ،املذكورة سابقا
ة إىل ظاهر وانتقال املعرفة الظاهرة واليت تبدأ من حتول املعرفة الضمنية إىل معرفة ظاهرةلتحوالت املعرفة الضمنية وال

.  جديدة وهكذا تستمر يف حركة تصاعدية متواصلة تعمل كلولبية موجبةظاهرةهيدا لوالدة معرفة ضمنية مت معرفة
ه احلركة اللولبية سالبة تتناقص خالهلا املعرفة املتراكمة، وبالتايل تتوقف حركة اإلبداع يف ميادين ذتكون هوقد 
ية الضائعة املرتبطة بإمهال اإلدارة للمعرفة فة بسبب خروج أصحاب املعرفة، أو بسبب خسائر الفرص اإلستراتيجاملعر

  .املشاركة يف مواردها وحتويلها إىل ميزة تنافسية،  نقلها، ختزينها،التنظيمية وألنشطة تكوينها
 املعرفة يف املؤسسة هي مسؤولية توليد مهمة تشكيل الفضاءات اليت تساعد على ويف كل األحوال، فإنّ

 تشكيل هذه  املؤسسة، ألنّإدارة تنظيمية كبرية ودعما قويا ومتواصال من قبل وهذا العمل يتطلب جهودا. اإلدارة
الفضاءات ال بد أن يرتبط بصياغة وتطبيق إستراتيجية أعمال شاملة ومبداخل التحليل البيئي لعناصر القوة والضعف 

                                           
1 Nonaka I., and Konno N., op. cit., p 47. 
2 Idem., p 47. 

 . 104-103 سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص 3
 .103املرجع نفسه، ص  4
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بإستراتيجية  املعرفة فضاءاترتبط عملية تشكيل باإلضافة إىل ذلك ت .والفرص والتهديدات احلالية واملتوقعة للمؤسسة
خاصة نظم املعلومات اإلدارية الشبكية اليت   وبصورة،تطوير، تصميم وتطبيق نظم وأدوات تكنولوجيا املعلومات

تستخدم تقنيات دعم أنشطة األعمال اإللكترونية، التجارة اإللكترونية واخلدمات اإللكترونية إىل غري ذلك من مناذج 
  .1ة باقتصاد املعرفةوأنشطة األعمال املرتبط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .105-104 ، صسعد غالب ياسني، املرجع السابق 1
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املعرفة على القائم املعرفة اقتصاد عصر يف للمؤسسات بالنسبة أمهية األكثر امللموس غري األصل املعرفة عتربت ،

 وجود على الدراسات أغلب وتؤكد. االستثمار يف عوامل اإلنتاج املادية على القائم التقليدي لالقتصاد خالفا
 الفكرية وقدرام مهارام خربام، خالل من العاملني هم واألساسي األول املصدر :املعرفة على للحصول مصدرين
ة املعرفهذه  .املنافسني وحىت ردينووامل الزبائن مثل مؤسسةلل يةارجيشري إىل األطراف اخل الثاين املصدرو؛ والعقلية

نتيجة قدرته على مشول معظم  انتشارا األكثر، باعتباره التصنيف ظاهرة فةومعر ضمنية معرفة إىلميكن تصنيفها 
  .تنوعها رغم األخرى التصنيفات
يف واختالف تعدد جند وهلذا كبرية، نقاشات حمل تزال ال اليت احلديثة املواضيع من املعرفة إدارة عتربوت 

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا توفر على تشتمل بنية يتطلب مؤسسة أي يف تطبيقها أنّ إال الباحثني، بني تعريفها
 وتوفر املعرفة، إدارة تطبيق يف يساهم مرن تنظيمي هيكل تبين املعرفة، هذه إدارة يف وخمتص مؤهل عمل فريق الالزمة،

 تساعد ةمعرفي رؤية وتبين ،املؤسسة يف املوجودة املعرفة لقياس خمتصني وتوفري املعرفة، يف املشاركة لثقافة مساندة قيادة
 بني التعاون منها عناصر عدة توفر املؤسسة يف املعرفة إدارة جناح يتطلب كما. مناسبة معرفية إستراتيجية وضع على

  .املستمر اجلماعي التعلم بعمليات القيامو بينهم املتبادلة الثقة توفر العاملني،
 .ذلكب القيام يف واالستمرار املعرفة توليد من هلا بد ال املستمر، والتميز النجاح اهلاموع املؤسسة حتقق وحىت

اليتو  املعريف واإلدخال املعريف، املزج املعريف، اإلخراج املعرفيةاألشركة: األربعة مبراحله توليد املعرفة منوذج عتربوي 
 توفر يشترط والذي ذلك، يف املقدمة النماذج أهم من ظاهرةال واملعرفة الضمنية املعرفة بني املستمر التفاعل تتضمن

 . وفقا حلركة لولبية موجبةاهل تنميتهم ضمان جلأ من رفهمامع يف العاملني بني اكواالشتر التفاعل لتسهيل مالئمة بيئة
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†îè·†îè·†îè·†îè·@ @
يعترب من عترب العامل داخل املؤسسة من أهم مصادر حتقيق امليزة التنافسية هلا ملا ميلكه من معارف ومهارات ت

فأسلوب . ؤسسة لتحقيق جناحها وتقدمهاأهم موارد املؤسسة، هذا ما جيعل من الضروري مشاركته يف إدارة امل
 يف اإلدارة لالستفادة من معارفهم تهماإلدارة باملشاركة حيفز العاملني على االلتزام يف العمل ويهتم بتحقيق مشارك

ومهارم، من خالل تشجيع العمل اجلماعي والتعاوين يف املؤسسة، وتدريب العاملني على التشارك يف العمل، 
يضم هذا الفصل   على ذلكاوبناء . يف املعارف التشاركمن أجل حتقيقوذلك ، ر ثقافة املشاركةباإلضافة إىل نش
  :املباحث التالية

  دارة باملشاركةلإلالنظري اإلطار  :املبحث األول
   اإلدارة باملشاركةتطبيق أسس :املبحث الثاين

   اإلدارة باملشاركة كأداة لتنمية معرفة العاملني:املبحث الثالث
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كانت بداية االهتمام مبشاركة العاملني يف اإلدارة مع بداية االنتقادات املوجهة إىل النموذج الكالسيكي 
كية ومدرسة  حيث اهتمت بعض املدارس كاملدرسة السلو. فقطلإلدارة الذي يعترب العامل كآلة تقوم بالتنفيذ

 بالعامل كإنسان له احتياجات وأهداف، ميكن حتفيزه على العمل من خالل مشاركته يف إدارة العالقات اإلنسانية
مبادئ اإلدارة  اإلدارة باملشاركة، أمهية اإلدارة باملشاركةمفهومويتناول هذا املبحث . عترب جزءا منهااملؤسسة اليت ي ،

  .اركة اإلدارة باملشمظاهر وباملشاركة
  

  اإلدارة باملشاركة مفهوم: املطلب األول
  

  تعريف اإلدارة باملشاركة : أوال

عملية ذهنية وسلوكية تسعى قصد ا باملشاركة بني مصطلحني األول اإلدارة واليت يجيمع مصطلح اإلدارة 
والثاين هو املشاركة واليت  ؛لموارد البشرية واملادية من أجل حتقيق األهداف العامة للمؤسسة االستخدام األمثل لإىل

 اجلماعة مما يشجعهم على املسامهة يف حتديد أو حتقيق أهدافها  مواقفيف  وسلوكيااندماج العاملني عقليا وعاطفياتعين 
أو جداول األعمال أو عترب بالتايل دعوة املدير ملرؤوسيه النشطني ملناقشة املشاكل اإلدارية فهي ت. 1وحتمل مسؤوليام

 وحماولة الوصول إىل أفضل احللول، مما  املوضوعات اليت ترتبط بأعماهلمع منوموضأو أي  هام أو التدريبتوزيع امل
مشاركة  (Tjosvold)عترب جتوسفولد وي. يولد لديهم الثقة إلشراكهم يف وضع احللول املالئمة للمشاكل اإلدارية

على زيادة  )Cotton(حسب كوتون ترتكز فهي ، 2وسيلة تساهم يف حل مشاكل العمل مجاعيا العاملني يف املؤسسة
فهذه املشاركة تفترض . ومنحهم إمكانية التأثري يف القرارات اخلاصة بالعملالعاملون كمية املعلومات اليت ميتلكوها 

    .3حتسني اجتاهات، حوافز ومردودية العاملني
4ويوضح هارمل

 )Hermel( له أنّ غياب أحد العنصرين يؤدي االرتباط املوجود بني اإلدارة واملشاركة بقو
خوف املسري من اخلالفات، وعدم الثقة يف القدرات التحليلية واإلبداعية للعاملني وحب ف. إىل نتائج سلبية للمؤسسة

ن أمهلوا العديد من العناصر اليت غري أنّ املسريي .إىل غياب املشاركة يف اإلدارةؤدي وغريها من األسباب تالسلطة 
   5: منها، سليب يف أداء املؤسسة عند غياب املشاركةريثأتيكون هلا 

                                           
   .159 ص ،ع السابقاملرج، النصر مدحت حممد أبو 1

2 Nikiema S.W. (2000), L'impact des modes participatifs de gestion sur la satisfaction des membres dans les 
coopératives de travailleurs au Québec, Maîtrise en gestion et développement des coopératives, Université de 
Sherbrooke, Canada, p 34. 
3 Bel Haj Ali N. (2007), Impacts des pratiques de gestion participative sur la performance organisationnelle et financière 
de certaines entreprises manufacturières, Maitrise en gestion de projet, Université Du Québec A Trois-Rivières, Canada, 
p 91. 
4 Hermel P. (1988), Le management participatif: Sens, réalités, actions, Editions d’organisation, Paris, p 137. 
5 Idem., p 137-138. 
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 لكثري من العاملني يف املؤسسة إىل السلطة؛اتطلع  - 

   موارد املؤسسة مبا يف ذلك العاملني؛مجيعهود جإمكانية تعاون وتضافر  - 

 . املستمرة يف البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسةاالضطرابات والتقلبات - 

إىل فقدان ذلك ، كما يؤدي للعملز العاملني  حتفّمإىل توليد اإلحباط وعد دييؤة شاركة يف اإلدارامل غيابف
باإلضافة إىل ذلك فإنّ اختاذ يف اإلدارة، العاملني حتصل عليها املؤسسة يف حالة مشاركة قد القيمة املضافة اليت 
اذ القرارات يؤدي إىل عدم مرونة  عدم مشاركة العاملني يف اختكما أنّ.  ارتكاب األخطاءيزيد منالقرارات الفردية 

املؤسسة داخليا وعدم قدرا على التكيف مع التغريات اليت حتدث يف احتياجات العاملني وأهدافهم وهذا ما جيعل 
  .اخلارجية ومتطلبات املنافسةالداخلية واملؤسسة غري قادرة على االستجابة لتغريات بيئتها 

1هارمل يوضحويف املقابل 
 )Hermel( ّوجود املشاركة يف املؤسسة دون وجود اإلدارة اليت تنظمها،  أن
  2:يؤدي إىل العديد من السلبيات منها

 دون وجود جهة  اإلداريةتكون من مجيع املستوياتفاقتراحات العاملني املتعلقة باملؤسسة : غياب التنسيق - 
  عدم تناقضها؛لضمانلتنسيقها وتنظيمها 

 ،ذلك عدم وجود مهارات إداريةكية تشرح وتنظم املشاركة وفعدم وجود منهج: غياب منهجية العمل - 
 ؛وقت وزيادة التكاليفالع ييؤدي إىل تضي

  انتشار الفوضى وعدميساعد يف فمشاركة العديد من العاملني باقتراحات دون إدارا :غياب التنفيذ واملراقبة - 
دارة يؤدي إىل غياب الرقابة على تنفيذ ، وهذا ما يؤدي إىل فقدان الثقة، كما أنّ عدم وجود إهاتنفيذقابلية 

    ت؛هذه املقترحا

مل  فوجود مشاركة دون إدارا يؤدي إىل عدم وجود أهداف عامة تش: العامةغياب األهداف والتوجيهات - 
الصراع والتناقض بني أهداف العاملني وأهداف هذا يسبب املؤسسة،  وتوجهها مبا خيدم مصاحل كل األطراف

 .املؤسسة

 أهداف العاملني، ولو جزئيا، بأهداف املؤسسة اليت لتقاءاتقتضي فاملشاركة األخري،   من هذا املعىنانطالقا
وهذا االلتقاء ال ينفي وجود االختالف والتباين بني أهداف الطرفني، لكنه يسمح بتقليصها من خالل . يعملون ا

غا متعددة منها ما يكتسي طابعا تنظيميا ومنها ما التفاوض املستمر بني العاملني واإلدارة، والذي يأخذ أشكاال وصي
  .3يبقى عفويا وغري رمسيا

                                           
1 Hermel P., op. cit., p 137. 
2 Idem., p 139-140. 

 املدينة واملؤسسة غدا، مركز البحوث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، وهران، :ى الوطين حول، امللتقاإلدارة باملشاركة رهان املستقبل يف املؤسسة اجلزائريةالعياشي عنصر،  3
  .3-2، ص 1997 ، ديسمرب21- 20اجلزائر، 



ïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛa@Z@Z@Z@Zàäm@óÜÇ@bèm‰†Óë@ò×‰b’½bi@ñ‰a…⁄aàäm@óÜÇ@bèm‰†Óë@ò×‰b’½bi@ñ‰a…⁄aàäm@óÜÇ@bèm‰†Óë@ò×‰b’½bi@ñ‰a…⁄aàäm@óÜÇ@bèm‰†Óë@ò×‰b’½bi@ñ‰a…⁄a@´ÜßbÈÛa@òÏŠÈß@òî@´ÜßbÈÛa@òÏŠÈß@òî@´ÜßbÈÛa@òÏŠÈß@òî@´ÜßbÈÛa@òÏŠÈß@òî@ @@ @@ @@ @
 

 
63 

اإلدارة يؤكد على أنّ االرتباط بينهما أمر واملشاركة  حول العالقة بني )Hermel(ما وضحه هارمل يف
لى أنها  اإلدارة باملشاركة ع)Sekiou(يعرف سوكيوو حيث .  تطبيق اإلدارة باملشاركة يف املؤسسةضروري لنجاح

إداري يتحقق عن طريق جمموعة من التقنيات والتطبيقات اليت تؤدي إىل تقاسم املعلومات، املعارف، سلطة أسلوب  "
اختاذ القرارات، القوة املالية وتقاسم املسؤولية بني جمموع العاملني مع مراعاة جناح املؤسسة، وزيادة التوافق بني 

ملناقشة مشاكلهم اإلدارية اليت تواجههم العاملني بااللتقاء ب يث يقوم املسريح. 1"أهداف املؤسسةواألهداف الفردية 
وحتليلها وحماولة الوصول إىل أفضل احللول املمكنة هلا، مما خيلق الثقة لديهم إلشراكهم يف وضع احللول املالئمة 

استمرار دف إىل ، إلدارة والعاملني عالقة متبادلة بني اعبارة عن إلدارة باملشاركةاف. 2للمشاكل اإلدارية يف املؤسسة
ا يؤدي إىل حتقيق التعاون ، مبتخذ فيها عن طريق ضمان تأثري القوى العاملة على القرارات اليت تاملؤسسةزيادة إنتاجية 

 أنّ اإلدارة باملشاركة تؤدي إىل 3أمني عبد العزيز حسنحيث يؤكد . ةواإلداربني العاملني فيما وبني العاملني فيما 
لتعود على التعاون بني اإلدارة والعاملني يف اقتراح إجراءات العمل واختاذ القرارات، وتتيح هلم احلرية يف العمل ا

فاإلدارة  .اجلماعي ومناقشة مشكالم مما يؤدي إىل زيادة املبادرة واالبتكار وتسهيل الوصول إىل األهداف احملددة
 احقوقوهذا االستثمار يضمن له  ،يهاه فهدعترب مستثمر جلي بل للمؤسسةه عملجمرد بائع لالعامل عترب ال تملشاركة با

البعد اإلنساين، من خالل :  مهافهي بذلك تركز على بعدين أساسيني. املؤسسةلة األسهم أو أصحاب شأنه شأن مح
حتقيق التناسق التام ؤسسة وتغيري بناء القوة داخل املاالعتراف باالستقاللية النسبية للعاملني والعمل على استغالهلا يف 

كيفية حتقيق املؤسسة أفضل البعد االقتصادي، والذي ينعكس يف بني أهداف األطراف والتنظيم؛ والبعد الثاين هو 
  . استثمار ملصدر إنتاجيتها االستراتيجي واملتمثل يف خمزون الذكاء البشري ومؤهالته

 األفضل م االستعمالثَ ومن املؤسسة يف احلياة طةدمقر أساسه اأسلوب اإلدارة باملشاركة عترب أسلوبيو

لكن هذه  .4على املبادرة بتشجيعهم معارفهم من واالستفادة تنميتهم طريق عن عامل كل لدى الكامنة للطاقات
 املؤسسة جمربة على تبين األسلوب الدميقراطي املثايل، من خالل املشاركة التامة عين بالضرورة أنّتال  ةيطقراميالد
املؤسسة  مجيع قرارات الصعب اختاذ ومن ،فليست آراء اجلميع متساويةاختاذ كل القرارات، ثالية للعاملني يف وامل

 عندما يؤثر هذا القرار ،القراراختاذ  احلق يف حماولة التأثري على عملية عامل أن يكون لكل فاألساس هو .بالتصويت
 اإلدارة لن تتخذ قرارات تعسفية ضد مصلحة  واثقني أنّ،تشاركيهذا اجلو الإطار يف بالتايل،  العاملونيصبح و. عليه

  .والعاملنيبني اإلدارة ة  الثقة واالحترام واملصارحاإلدارة باملشاركة هو أساسهذا ما جيعل . العاملني

                                           
1 St-Onge E. (2007), Analyse qualitative du concept de la conscience de l’environnement d’affaires, Maitrise en projets 
rétrospectifs, Ecole de relations industrielles, Université de Montréal, Canada, p 6. 

  .208، ص 2003  األردن، عمان،،، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىلاختاذ القرارات اإلدارية بني النظرية والتطبيق نواف كنعان، 2
  .129- 128، ص 2001  مصر،باء للنشر والتوزيع، القاهرة،، قإدارة األعمال أمني عبد العزيز حسن، 3
إستراتيجيات األعمال يف مواجهة : الريادة واإلبداع: ، املؤمتر العلمي الرابع حولدور التسيري باملشاركة يف خلق التفكري اإلبداعي لدى العاملني يف منظمات األعمال رقام ليندة، 4

  . 4، ص 2005 ، مارس16-15  األردن،جامعة فيالدلفيا،املالية، كلية العلوم اإلدارية وحتديات العوملة، 
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 عملية إدارية شاملة خللق سلوك املصمم واملمثلهي اإلدارة باملشاركة   أنّ)Gineste( 1جيناست ويضيف
 التنسيق لذلك تتطلب اإلدارة باملشاركة زيادة سلطة العاملني مع. عاملني، واملسامهة يف حتسني أداء املؤسسةيف كل ال

وحيدد .  واألهداف العامة للمؤسسة، وهذا ما حيفزهم على املشاركة يف مهام إدارية معينةبني أهداف هؤالء العاملني
  2:إلدارة باملشاركة هي مخسة خصائص ل)Hermel(هارمل 
غريها  تقاسم التسيري واليت يقصد ا تقاسم العاملني للمهام اإلدارية مع اإلدارة، سواء يف التنظيم، التخطيط و - 

 من أجل حتسني مستوى العمل؛

 فاهلدف الرئيسي لإلدارة باملشاركة هو حتسني وظائف املؤسسة لتحسني األداء؛ ، الشمولية - 

  وجود عالقة قوية بني الفرد واجلماعة؛ - 
  واإلحتاد الذي يقوي العالقة بني العامل واموعة؛عن التعاونالبحث  - 

 .التكامل بني أداء النشاط اليومي والرؤية املستقبلية - 
 أدرك مدراء زءا أساسيا من إدارة املعرفة، حيثعترب جفهي تيف املؤسسة  املشاركة أمهية كبرية تكتسبد الق

 مصدرا مهما للحصول على امليزة التنافسية وبالتايل فقد أصبحوا املؤسسات أنّ املعارف اليت حيملها العاملون متثل
  .التشارك فيهاو، 3يشجعون العاملني على تبادل هذه املعارف

  

  إلدارة باملشاركة التطور التارخيي ل :ثانيا
ير تعتمد على الترب اليت ،املدرسة الكالسيكيةاتسمت اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بتأثري 

االقتصادي لألمور، ومن أمثلته أنّ الشيء الوحيد الذي يدفع العاملني للعمل واالنضباط هو العوائد املادية، وبالتايل 
نتيجة جهود  املدرسة الكالسيكية جاءتوقد . وجب االهتمام بأنظمة األجور واحلوافز كأهم مبادئ هذه املدرسة

لزيادة إنتاجية هذه املؤسسات البد من االقتصادية للمؤسسات، وأنه عدد من املفكرين الذين اهتموا بزيادة الكفاءة 
والهتمامهم ذه املبادئ فقد انقسم املفكرون إىل اجتاهني، اهتم . استخدام بعض املبادئ االقتصادية يف إدارة األعمال

عترب  ويستويات اإلدارية الدنيااالجتاه األول بالكفاءة االقتصادية ألداء العمل، أي أنهم اهتموا مببادئ اإلدارة يف امل
فقد اهتم  ،أهم رواده )Weber(ويرب و )Fayol(فايول عترب الذي ي أما االجتاه الثاين ؛أهم رواده )Taylor(تايلور 

إمهال جانب العالقات وكان من أبرز مظاهر هذه املدرسة  .4مببادئ اإلدارة اليت تنطبق على كل املستويات اإلدارية
، كما مت اعتبار أعمال املؤسسة ث كان العامل يعامل على أنه آلة دون االهتمام مبشاعره واحتياجاتهاإلنسانية، حي

ها تعمل يف حميط مغلق وال تتفاعل مع حميطها اخلارجي الذي يومن . عترب مستقرا نسبيامعروفة وذات طبيعة روتينية وأن
  .التقسيم اإلداري والنظرية البريوقراطيةنظرية اإلدارة العلمية، نظرية : أهم نظريات هذه املدرسة

                                           
1 Gineste K. (1999), La participation des ressources humaines au projet d’entreprise, Maitrise en gestion de projet, 
Université Laval, Canada, p 46. 
2 Hermel P., op. cit., p 188. 

  . 32، ص بقاسالرجع امل سامل معايعه،  أمحد اخلطيب وعادل3
  .55-54، ص 2004مصر، اإلسكندرية، ،  للطباعة والنشر، الدار اجلامعيةاملبادئ واملهارات: اإلدارة أمحد ماهر، 4
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على  تركزو، 1املؤسساتإعطاء العمل طابعا علميا يف ب )Taylor(تايلور ل نظرية اإلدارة العلمية تاهتم 
 تايلور كان هدفو. رفع أداء العاملني من أجلتقسيم العمل إىل مهام بسيطة متكررة بشكل فردي وأمثل، 

)Taylor(قدم و .جل احلصول على أفضل العوائد املمكنةأكل عامل وترشيده من  هاميم علمي ملظوضع تن  هو
   2:تتضمنواليت  1911 سنة "مبادئ اإلدارة العلمية"بعض مبادئ العمل يف كتابه  )Taylor(تايلور 

أجل أن توفر هلم اإلرشادات التفصيلية من الذي يستوجب من اإلدارة ، نيملا للعنياالختيار والتدريب العلمي -
 أدية العمل بأعلى مستوى؛ت

 إمتام العمل حسب الطريقة العلمية؛ للتأكد من املنافع املتبادلة وفقا ملبدأ نيملاالعمع  تعاون اإلدارة - 

، حيث يتحمل املسري مسؤولية التصميم وتنظيم العمل والتخطيط سؤوليات بني املسريين والعاملني  تقسيم امل- 
الذي يقتصر دوره على التنفيذ؛إىل العامل، سنداملفصل لكل مهمة ت   

  .  حتديد املهام بدقة باالعتماد على مبادئ علمية، وذلك دف التحليل العلمي لكل مهمة من مهام العمل- 

 مقبوال اقتصاديا من وجهة ويكوناإلدارة العلمية دف إىل حتديد ما جيب أن ينتجه العامل يوميا إنّ فوبالتايل 
بتركيز السلطة يف يد املسري ومركزية اختاذ القرار حبيث يكون العامل منفذ  )Taylor(لور اهتم تاي، فقد نظر اإلدارة

على اكتشاف الطرق اليت تزيد إنتاجية العاملني وتزيد أجورهم من خالل ربط األجر   ركزكما.ألوامر اإلدارة
  .ت على دراسة احلركة والوقاءباإلنتاج، وذلك بتحديد الطريقة األفضل بنا

فايول عتربوي )Fayol(  العمليات  أحباثه ودراساته على  يف حيث ركز العملية اإلداريةنظريةمن أشهر رواد
اته تركزت دراسالذي  )Taylor(تايلور عكس ب ،اإلدارية والتنظيمية يف املؤسسة بغرض الوصول إىل مبادئ عامة

 السلوك اإلنساين من خالل العملية أنه ميكن السيطرة على )Fayol(فايول  وضحقد و. العاملني ووظائفهمعلى 
 التنسيق  القيادة،، التنظيم،التخطيط :إىل مخسة وظائف هي ةي اإلدارالعملية قسمحيث  .اإلدارية والقواعد واألوامر

 األنشطة اإلدارية بشكل أمثلذه ، وبناء على هذه األنشطة استطاع أن يضع مبادئ ميكن من خالهلا القيام ةالرقابو
خضوع املصلحة ، مبدأ التوجيه، وحدة  األمروحدة، ضبطالسلطة، ال وحدة ، والتخصصالعمل تقسيم :وهي

 املساواةمبدأ ، مبدأ النظام، يف السلطةالتدرج مبدأ ، ، املركزيةمبدأ املكافأة والتعويض لمصلحة العامة،الشخصية ل
عترب هذه النظرية مكملة لنظرية اإلدارة العلمية، وت. 3روح اجلماعةتنمية  ومبدأ املبادرةمبدأ والعدل، استقرار العاملني، 

  القدرة على التوجيه الذايت،بضعف مستويات حتمل السلطة وعدملكنها ختتلف معها يف بعض األمور فهي ال تؤمن 

                                           
  .35، ص 2004 األوىل، دمشق، سوريا، ، دار الرضا للنشر، الطبعة نظرية يف اإلدارة وممارساا ووظائفها401 ـ دراسة ل:نظريات اإلدارة واألعمال رعد حسن الصرن، 1
  .57، ص 1995 ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزء األول، اجلزائر، ،مدخل للتسيريحممد رفيق الطيب،  2
3
  .33- 32، ص 2003مصر، اإلسكندرية، ،  للطباعة والنشر، الدار اجلامعيةمدخل بناء املهارات: السلوك التنظيميأمحد ماهر،  
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وإنما ترى أنّ تقسيم العملية اإلدارية إىل مكونات أو وظائف يسهل عملية اإلنتاج على أساس واضح من وحدة 
  . 1نسيق خطوات ومراحل التنفيذالسلطة وت

أنّ العاملني غري عقالنيني وأنهم انفعاليون يف فتفترض  )Weber(لعامل االجتماع ويرب  النظرية البريوقراطيةأما 
، وهذا ما انعكس على تفسري هذه النظرية لكيفية  يف العملأدائهم للعمل، مما جيعل االعتبارات الشخصية هي السائدة

عترب أنّ ذلك سيتم من خالل وجود نظام صارم للقواعد لوك اإلنساين داخل املؤسسة، فهي تالسيطرة على الس
لتنظيمات اإلدارية من ادراسة منذ بداية القرن العشرين على  )Weber(ويرب  ركز وقد .2واإلجراءات داخل املؤسسة

 املستويات العليا إىل الدنيا، منوامر خالل األشكال املختلفة للسلطة اإلدارية واملبادئ اليت حتكم عملية إصدار األ
  السلطة؛ةاالجتماعيالعادات والتقاليد السلطة التقليدية املستمدة من : حيث ميز بني ثالثة أنواع من السلطة هي

 ؛تأثري على اتمعلوالصفات النادرة اليت ميلكها املدير ويستخدمها لاليت تستند على جمموعة من املواهب الشخصية 
 وكانت .3الثالث هو السلطة القانونية وهي السلطة الرمسية والشرعية املستندة إل قوة الدستور والقانونوالنوع 

 سبب ،السلوكيف اإلدارة دون وجود قواعد حتكم  وغياب االنتظام مالحظته لسوء استخدام املديرين لسلطام
 العمل، سيمالتخصص وتق: باملبادئ التالية يزى بالتنظيم البريوقراطي الذي يتمما يسمدراسته وحبثه حيث توصل إىل 

وضع نظام للقواعد حيدد واجبات وحقوق العاملني، وضع نظام لإلجراءات لتحديد أسلوب تسلسل السلطة، 
. 4التصرف يف الظروف املختلفة للعمل، وضع نظام من العالقات غري الشخصية ووضع نظام لالختيار وترقية العاملني

صدر التعليمات اليت تكون من أعلى السلم القرارات وي مركز السلطة هو الذي يتخذ أنّ )Weber(ويرب يرى و
كما يرى أنّ هذا التنظيم . املستويات التنظيمية الدنيا اليت ال متلك سلطة القرار وإنما عليها التنفيذ فقطإىل اهلرمي 

. ضع لرأي املديرخيبلوائح مكتوبة وال واضح، وحمكوم أكثر حتكما يف برنامج العمل اإلنتاجي، وذلك ألنه حمدد و
، ويهتم باإلنتاج أكثر من واالبتكارنه ال يسمح بالتجديد بسبب كثرة األنظمة واللوائح كما ألكنه بطيء التنفيذ 

  .5 واحتياجامبالعاملنياهتمامه 
 عن حقوق الدفاع على عملت اليتظهور النقابات العمالية يف الواليات املتحدة األمريكية ومع بداية 

   6:منهااالنتقادات  وواجه بعض الصعوباتت املدرسة الكالسيكيةبدأت  ني،ملاالع
 ة آالت خلدمة وهذا ما جعل العاملني مبثاب،على دراسة احلركة والوقت املدرسة الكالسيكية تاعتمد - 

 ؛ باستمرارأصحاب العمل

                                           
، رسالة ماجستري يف املركزية والالمركزية يف اإلدارة التربوية يف من وجهة نظر مديري ومديرات املدارس احلكومية يف حمافظات مشال الضفة الفلسطينية منصور،  رشيد خالد راشد1

  . 31، ص 2004جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، كلية الدراسات العليا، اإلدارة التربوية، 
2
  .33، املرجع السابق، ص مدخل بناء املهارات: التنظيميالسلوك أمحد ماهر،  
3
  .32، ص السابقرشيد خالد راشد منصور، املرجع  
  .59، املرجع السابق، ص املبادئ واملهارات: اإلدارة أمحد ماهر، 4
5
  .32، ص السابقرشيد خالد راشد منصور، املرجع  
  .39، ص بقاسالرجع امل رعد حسن الصرن، 6
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 ، واالجتماعية مثل العالقات االجتماعية النواحي اإلنسانيةوأمهلتعلى النواحي العلمية هذه املدرسة تركيز  - 
  يس ال ميكن إدارا بالطريقة اليت تريدها اإلدارة؛د يف تعقيد املشاكل ألنّ للعاملني مشاعر وأحاسامما ز

دة منها إال من قبل ذوي إنّ حتديد املقاييس الدقيقة للعمل يؤدي خللق ختصصات ضيقة جدا، ال ميكن االستفا - 
 االختصاص؛

  احلاجات النفسية واحلوافز املعنوية؛ تغفلأباحلوافز املادية فقط لزيادة اإلنتاجية و درسة الكالسيكيةاملاهتمام  - 

 ؛ االعتماد على اإلجراءات املهنيةبني اإلدارة والعاملني نتيجةصراعات خلق  - 
القيادة  تأثري اجلانب اإلنساين على أداء العمل مثل تأثري االتصال، دراسةالكالسيكية لاملدرسة جتاهل  - 

 .1والتحفيز
  

مل تم  يتالية، الكالسيكملدرسة على اردة فعل ك مدرسة العالقات اإلنسانيةو السلوكية املدرسة ظهور وكان
حيث  .واإلنسانية  العوامل االجتماعيةتلمهفقد أ وبالتايل هاحلوافز املادية هي ما يهم  أنّتفترضبالعامل كإنسان وا

كما  سهم واعتبارهم كاآللة،يساحأرؤوسون من سوء معاملة وتسلط وإمهال ملشاعرهم وامل ما كان يعاين منه انتقاد مت
 أنّ حتقيق رضا العاملني يتم من خالل إعالمهم حول املشاكل الروتينية اليت حتدث يف مؤسستهم، وأنّ شعورهم لوحظ

النفس  بعلم األوىل رجةبالدواهتمت املدرسة السلوكية . وإحساسهم باالنتماء للمجموعة هو ما يدفعهم للعمل
 خالل اإلنسان من بدراسة يهتم الذي االجتماع بعلم وكذلك ،املؤسسة وخارجها داخل العاملني على وتأثرياته

 وإحساسه العامل شعور ترى أنّه، فهي سلوك يف املؤثر البيئي والتركيب االجتماعية والعالقات احمليطة بالبيئة عالقته
هذه املدرسة اهتمت كما هو األساس الذي يدفعه وحيفزه للعمل والعطاء،  معها اليت يعمللمجموعة لبانتمائه 

استفادت هذه املدرسة من أحباث كل من وقد . للمؤسسات يالرمس بالعالقات اإلنسانية داخل التنظيم، وبالتنظيم غري
حنو تفسري اليت وجهت البحوث ) Kurt Lewin( كريت لوينو )Mary Parker Follett( فيوليتباركر ماري 

   .العناية بدراسة ظروف العاملو سلوك الفرد واجلماعة

وقد رفضت . أول من أدرك أمهية العوامل اإلنسانية يف التنظيم )Mary Follett(  ماري فوليتعتربتحيث 
ر من الصعب حصر أفكارها يف إطاه ومبا أن.  واعتربت العالقات اإلنسانية أساسية للعمل،مفاهيم اإلدارة العلمية

   :الفكر اإلداري ومنهايف ها حتدثت عن بعض املفاهيم اليت أثرت  إال أن،متكامل

 لرئيس احاول إذا إال يتم ال وهذااملتسلطة وذلك خبلق روح التعاون بني الرئيس واملرؤوسني  املركزية استبعاد -

مع  واختاذ القرارات األوامر إصدار يف التسلط عن بعيدا يتقبلوا بطريقة وتوجيههم مرؤوسيه فهم طبيعة
  للعاملني؛ واإلنسانية النفسية اجلوانب االعتبار بعني األخذ

 نّأل مجاعية بل فردية ليست املسؤولية بأنّ (Mary Follett) فوليت ماري ترىاملسؤولية، حيث  مجاعية -
 فصلها، ميكن وال بعضها مع ومتكاملة متناسقة أعمال تنفيذ يف بعضهم يشتركون مع األفراد من كبريا عددا

                                           
  .62، املرجع السابق، ص املبادئ واملهارات: دارةاإل أمحد ماهر، 1
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 االقتصادي املشروع بأهداف قياسا نفذها اليت األعمال قيمة أو حجم خالل فرد من كل مسؤولية تتحددو

 لتحسني مستويات اهلادفة اجلماعية اجلهود توجيه خالل من تتم املقصرين حماسبة أنّ كما. املراد حتقيقها

 سليب تأثري نفسي هلا ليس بطريقة الفردي قصريالت إعطاء املالحظات حول هذا ضرورة مع والتنفيذ، األداء

 العامل؛ على

 اهليكل يف الوظيفية املراكز من مركز كل نّأب (Mary Follett) فوليت ماري السلطة، حيث ترى استخدام -

 هذا صاحب حيث يتمتع املطلوبة، والكفاءات املؤهالت حسب لشخص حمدد حيتاج اإلداري التنظيمي

 مستمدة للعامل املمنوحة السلطة نّفإ لذلك إليه، املسند العمل مع طبيعة ناسب متاماتت بسلطة الوظيفي املركز

 .العليا اإلدارية املستويات من له ممنوحة وليست املؤسسة يف يشغله الذي من املوقع األوىل بالدرجة

 تطوير ثينات يفأحد رواد علم النفس االجتماعي يف أواخر الثال (Kurt Lewin) كما أسهم كريت لوين
 وأطلق ، يف بيئة العملالفرد فسامهت دراساته يف إثراء الدراسات السلوكية وفهم وحتليل سلوك ،دراسة اموعات

بني حيث . ديناميكيات اجلماعة عن طريق التفاعل والوعي اجلماعي املتزايد بني أفراد اجلماعة: على هذه الدراسات
 كائنات حية هلا هي فاموعات ،ية الفرد من حيث األمهيةشخصتفوق الشخصية اجلماعية   أنّ)Lewin(لوين 

   .إرادا املستقلة وشخصيتها املتميزة
  النمط:هي على ديناميكية اجلماعة وهاريتأث ودرسها من حيث ثالثة أمناط لإلدارة) Lewin(وقد قدم لوين 

)democratic( لدميقراطيوالنمط ا (laissez-faire) احلر  النمط،)autocratic( املتسلط األوتوقراطي
1. 

العاملني جمرد منفذين ملا تطلبه اإلدارة، حيث حيتفظ القائد بسلطة اختاذ مجيع املتسلط األوتوقراطيعترب النمط وي 
 يعتمد العاملني، كما على وتوزيعها األنشطة واإلجراءات حتديد ذلك يف  مباها،في العاملني إشراك وعدمالقرارات 

النمط احلر يف حني أنّ  ؛اموعة يف االتصاالت حمور  يف هذا النمط اإلداريالقائد عتربوي ب،الثواب والعقا أسلوب
 أما النمط ؛تقوم اإلدارة مبالحظة كيفية أداء العاملني للعملحيث  ،يعطي بعض احلرية للعاملني يف أداء العمل

 .ض السلطة هلملهم، وإعطائهم الثقة، وتفوييسمح للعاملني باملشاركة يف اختاذ القرارات اليت ختص عمالدميقراطي ف
وقد توصل . فكرة هذا النمط تتمثل يف أنّ اموعة تتقاسم املهام وأنّ القائد يعتمد على اموعة يف اختاذ القرارات

رة إشراك العاملني يف اإلدا نّألأنّ النمط الدميقراطي هو األحسن، إىل من خالل اختباره هلذه األمناط  )Lewin(لوين 
كما أنّ هذا النمط يساعد على تنظيم اموعة لنفسها، حيث تتميز ، 2ساعد على حتفيزهم ألداء أعماهلم بشكل جيدي

 التفاعل الفريق، روح األداء، مستوى االبتكار، ثبات من عالية بدرجةاموعات اليت تعمل يف إطار هذا النمط 

   .العمل يف والرضا االجتماعي
  

                                           
1 Mongeau P., et Tremblay J. (1995), Typologie des modes d’interaction en groupe de taches, Revue québécoise de 
psychologie, Vol. 16, N° 1, p 140. 
2 Charron  J.L., et Sépari S. (2001), Organisation et gestion de l’entreprise, 2ème édition, Dunod, Paris, p 29. 
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 Mary Parker( فيوليتباركر ماري ألفكار ومساندا  دعمام )Elton Mayo(  مايوونتلإمث جاء 

Follett( كريت لوينو )Kurt Lewin( ،عن ودفاعهالتنظيم يف أمناط الصداقة  خالل أعماله القائمة على من 
  . للعمل واإلنتاجهمالعالقات اإلنسانية كمجموعة من الوسائل اليت ا ميكن أن حنث األفراد وندفع

تعترب البداية األوىل لالهتمام بتطور حركة العالقات اإلنسانية اليت  )Mayo(اقترنت دراسات مايو وقد 
) Hawthorne( على جتارب متت يف مصانع هاوثون )Mayo(مايو أشرف حيث  .1باملشاركة يف اإلدارة

 ، مت االهتمام1933ام  إىل ع1927اليت امتدت من عام التجارب ومن خالل هذه ، مريكيةبالواليات املتحدة األ
 آفاق جديدة للتفكري يف إدارة األفراد ويف حتقيق األهداف املادية واملعنوية ب العاملني النفسية واالجتماعية، وفتحطالمب

بل فقط، د على أساس الطاقة اجلسمانية والعوامل املادية أنّ إنتاجية العامل ال تتحد )Mayo( كما استنتج مايو .2معا
، باعتبار أنّ العامل اجتماعي يسعى إىل عالقات أفضل مع اآلخرين، وأنّ أفضل  أيضاته االجتماعيةعلى أساس طاقا

 العامل يف املؤسسة يتفاعل مع اموعة اليت يعمل معها، ويتأثر يف سلوكه مسة إنسانية مجاعية هي التعاون، حيث أنّ
قبل املادية هو األساس يف حتفيزه  اجاته االجتماعيةإشباع حووشعور العامل بانتمائه للجماعة  .بآرائها ومعتقداا

  .3للعمل
العاملني يف مناقشة مشاكلهم مشاركة و إىل حتسني أساليب القيادة لدى املشرفني )Mayo(كما دعى مايو 

 كما أوضح أنّ للعاملني أهدافا .االجتماعية، وحماولة إعطائهم شعور باالهتمام م كشركاء يف العمل وليس كأجراء
 اإلدارة أن تناقش هذه األهداف مع من الضروري علىه  فإنكلذل د ختتلف عن أهداف املؤسسة وتتعارض معها،ق

 لعاملني وإشراكهم يف اختاذ القرارات اليت مهم،لالعاملني وأن تسعى إىل حتقيقها عن طريق تفويض بعض السلطة 

  .4العمل، وهذا الشعور حيفزهم ملزيد من هم وانتمائهم ملؤسسترامتهمكوبذلك يشعر العاملون بإنسانيتهم و

بدأ أحباثه حول سلوك األفراد منذ سنة   نظريته يف الدافعية اإلنسانية،خاللمن و )Maslow(أما ماسلو 
من احلاجات الفيزيولوجية  أنّ للعاملني حاجات مرتبطة بشخصيام واليت تبدأ بينام، 1943 إىل سنة 1939

 ومبا أنّ هذه .5را باحلاجة لألمان، االنتماء واالحترام وصوال إىل احلاجة لتحقيق الذاتالبسيطة كاألكل والشرب مرو
 على )Maslow(ماسلو فقد أكد  هلذا .ر بالتايل على سلوك العاملطة بالظروف التنظيمية فإنها تؤثاحلاجات مرتب

 هذه األساليب تتمثل يف أسلوب ضرورة إعطاء األولوية ألساليب اإلدارة اليت تسمح بتحقيق هذه احلاجات، وأنّ
   .6املشاركة الذي يقوم على التكامل بني حاجات املؤسسة وحاجات العاملني

                                           
1 Ghadiri D.P. (1998), Genèse et analyse d’une expérience de gestion participative ayant échoué, Maître en sciences 
commerciales, Écoles des Hautes Études Commerciales (HÉC), Université de Montréal, Canada, p 26.  

  .481، ص 1994باب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، شمؤسسة ، مدخل األهداف: إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية صالح الدين الشنواين، 2
كلية علوم ،  يف إدارة أعمال املؤسساتجستري، رسالة مايجلجب  دراسة ميدانية بشركة سونلغاز إلنتاج الكهرباء:أثر التسيري باملشاركة على أداء املؤسسة اإلنتاجية صاحل محيمدات، 3

  .13- 12، ص 2006  اجلزائر،جامعة جيجل،التسيري، 
  .45 ، ص2004  األردن،، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان،السلوك التنظيمي يف منظمات األعمالحممود سليمان العميان،  4
  .275-274ص ، بقاسالرجع املرعد حسن الصرن،  5
  .13صاحل محيمدات، املرجع السابق، ص  6
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 Herzberg( هرزبرغحول الدافعية بفضل أعمال فريديريك  )Maslow(تطورت أعمال ماسلو وقد 

Frederik(حيث اهتم .  نظر خمتلفةيف املؤسسة من وجهةعوامل الدافعية  بدراسة  فيها، الذي قام حول العاملني
ؤدي إىل  منها ما ي،جمموعتني من العوامل همن خالل دراسات، وحدد مبوضوع الرضا يف جمال العملبشكل خاص 

عوامل الوهي ، ؤدي إىل عدم الرضا ومنها ما ي،الرضا يف العمل وهي العوامل اليت تشكل مضمون العمل وحمتواه
 يف املؤسسة إىل نيملا ميكن جتميع حاجيات العأنهإىل  )Herzberg( غ هرزبر فقد توصلوبالتايل . ببيئة العملةتعلقامل

  :  ومهااحلوافز،جمموعتان من 
وتتعلق هذه . يد من العمل واجلهدلمزل تسبب الرضا وحتفز الفرد  هذه العواملإذا توفرت: عوامل الدافعية -

 ، التطورةاالستقاللي الترقية والنمو،االجناز، االعتراف باجلميل، : اهاحلاجات مبضمون العمل وجوهره ومن
 .وغريها

بينما توفريها ال  يسبب صراعات داخل املؤسسة،تها عدم تلبي، فوهي عوامل تتعلق ببيئة العمل: ةانعوامل الصي -
ظروف العمل، الراتب، العالقة مع الزمالء، : ، منهاعوامل ضرورية للعملباعتبارها حيقق أي رضا إضايف 

  . وغريهاوضع الوظيفياحلياة الشخصية، ال

 من خالل لإلدارة باملشاركة اليت بنت األسس األوىل )Mc gregor(ماك غريغور جاءت فيما بعد نظرية 
هم مرتبطني ا  أن يشعرواخلق التوافق إلشباع حاجات العاملني من خالل عملهم يف املؤسسة، لكيأمهية توضيح 

وحىت يتم حتقيق التكامل بني أهداف العاملني واملؤسسة من . لبقائهافيسعون إىل تطويرها وحتسينها باستمرار ضمانا 
  1:ه جيب إتباع مايليفإنMc gregor( (وجهة نظر ماك غريغور 

 حتديد وتوضيح متطلبات الوظائف؛  -
 لني حرية العمل واحلكم واالختيار؛أن تترك للعام - 

 حمددة جيب حتقيقها يف مدة قصرية؛و وضع أهداف واضحة - 

  وضع األهداف؛املشاركة يف - 

 شاركة يف مراجعة النتائج احملققة؛امل - 

  .املديرعلى حتقيق أهدافهم من قبل  العاملنيمساعدة  - 

مفهومني  "اجلانب اإلنساين للمؤسسة"يف كتابه  1960 عام )Mc gregor(ماك غريغور ويف إطار ذلك قدم 
 رؤية املدرسة الكالسيكية للعامل، حيث مدة مناملست )X(نظرية خمتلفني للطبيعة اإلنسانية، املفهوم األول يتمثل يف 

 وهلذا .ويتجنب حتمل املسؤولية وليس له طموح وال ميلك روح املبادرة تفترض أنه كسول بطبيعته، وال حيب العمل
أما  ؛2 أهداف املؤسسةدفعه للعمل وحتقيق بالعقاب من أجل هديد وههيوجت وتهراقبم على العمل و العاملراجبإجيب 

                                           
  .285، ص بقاسالرجع امل رعد حسن الصرن، 1
  .284ص ، املرجع نفسه 2
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مهارات العاملني اكتشاف تعكس حقيقة أنّ العمل ميكن أن يكون مصدر لرضا و اليت) Y( نظريةه تمثلف وم الثايناملفه
 بعني االعتبار تدعو إىل تغيري طريقة قيادة العاملني مع األخذ فهذه النظرية. ، خاصة فيما خيص اإلبداعاملستغلةغري 

إىل جعل أعضاء املؤسسة واعني مبسامهتهم يف اهود ) Y(ة ودف نظري .احتياجام خاصة احلاجة إىل االعتراف
عهم على تكوين قوة عمل متعاونة ومتكاملة دف إىل جتنب كل مقاومة للسلطة ياجلماعي الذي يبذلونه، وتشج

 الرمسية، هذا التعاون ميكن احلصول عليه من خالل تقاسم املعلومات مع العاملني والسماح هلم بالتعبري عن آرائهم
يف  .حول خمتلف مشاكل املؤسسة، مع السماح هلم باملشاركة يف بعض القرارات وحىت ممارسة نوع من القيادة الذاتية

عدة وتقوم هذه النظرية على  .1مقابل ذلك حتصل اإلدارة على تعاوم دف وضع هذه القرارات حيز التنفيذ
  2:افتراضات منها

 هين شيء طبيعي مثل األكل والراحة؛ضلي والذ وبذل اجلهد العالعملعترب يأنّ العامل  - 

 حتقيقحنو العاملني الرقابة اخلارجية املستمرة والتهديد بالعقاب ليس الوسيلة الوحيدة لتوجيه جهود  نّأ - 
  وحتقيق األهداف؛جل القيام بالعملأ أن ميارسوا نوعا من الرقابة الذاتية من فيمكن للعاملني. أهداف املؤسسة

 يسعى إىل هذه ضع يف ظروف مناسبة أن يتحمل املسؤولية، ومن املمكن أنالعادي، إذا و يستطيع العامل  - 
 املسؤولية؛

 يرتبط باإلجناز؛ من االعتراف األهداف مستوى حتقيقيقابل إنّ العاملني يتطلعون إىل أن  - 

 .وير منتشرة بني العاملنيإنّ قدرة العاملني على ممارسة اإلبداع والتط - 
املشاركة يف الرقابة تؤدي إىل حتفيز   بأنّ)Mc gregor(ماك غريغور مالحظة  )Thietart(وقد وضح تييتار 

، وهلذا فمن األفضل أن يقوم العاملون مبهمة الرقابة على أنفسهم باعتبارها عنصر حمفز لتحقيق 3كبري لتحقيق األهداف
  . األهداف وتقليل الرتاعات

 وجهة من وعالقاا مع العاملني اإلدارة موضوعدرس فيها اليت  )Argyris(أرجرييس تأيت فيما بعد أعمال 

 التقليدية اإلدارية األساليب معظم أنّ )Argyris(أرجرييس  عتربيحيث  البالغ، لإلنسان الشخصية واصفات املنظر

حياة اإلنسان العامل إىل  )Argyris(قسم أرجرييس  وقد. الشخصية هذه ومواصفات متطلبات مع تتضارب
 مرحلة الطفولة ومرحلة النضج، ويؤكد أنّ اإلنسان ال مير من مرحلة الطفولة إىل مرحلة النضج إال إذا :امرحلتني مه

 حتمل إىل أكثر مييل )الشخصية الناضجةأو ( البالغ إلنسانا أي أنّ. 4كان بإمكانه حتمل مسؤولية نشاطاته ومراقباا

 من باملزيد بالسماح )Argyris(أرجرييس  وبذلك يوصي أهدافه، وحتقيق حتديد يف أكرب دورا يفضلو املسؤولية

 إنسانية ستخدم عالقاتت حبيث العمل على اإلشراف وشكل طبيعة وتعديل ا،تنوع أكثر مبهام والسماح املسؤوليات،

                                           
 جامعة ،معهد العلوم االقتصادية ، رسالة ماجستري،-بسكرة-  التسيري باملشاركة وصراعات العمل من وجهة نظر عينة من مسريي وعمال مؤسسة صناعات الكوابل ليندة رقام،1

  .17، ص 1999اجلزائر، عباس، سطيف، فرحات 
  .285، ص بقاسالرجع امل رعد حسن الصرن، 2

3 Hermel P., op. cit., p 120. 
  .18بق، ص اسالرجع امل ،-بسكرة-   التسيري باملشاركة وصراعات العمل من وجهة نظر عينة من مسريي وعمال مؤسسة صناعات الكوابل ليندة رقام،4
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النظرية الكالسيكية اليت من خالل مبادئها املعروفة بالتخصص وتقسيم العمل وهذا على خالف  .عمقًا وأكثر أفضل
دة األمر ونطاق اإلشراف وغريها، تؤدي إىل جعل الشخصية الناضجة للعامل شخصية سلبية وتابعة ال تستغل إال ووح
 أداء بني التوافق لعدم نتيجة هي املوظفني سلوك يف السلبية الظواهر أنّ يؤمن فالباحث. 1من قدراا القليل

  . البالغني املوظفني شخصية إلدارات وطبيعةا
أنه جيب إعطاء العامل مهمة تقييم نفسه أي قيامه بالرقابة الذاتية،  )Khemakhem(ويضيف كاماكام 

 يف إعالمه بنتائج عمله ومشاركتهو يف عملية اختاذ القرارات تهع املهام والوظائف من خالل مشاركيباإلضافة إىل توس
  . 2اتصور املهام اليت يقوم

يف ) Trist(وعلى رأسها تريست  )école socio- technique(وقد وضحت املدرسة االجتماعية التقنية 
عالقة وارتباط وجود  )Tavistock Institute of Humain Relations(  للعالقات اإلنسانيةمعهد تافيستوك

عترب املؤسسة نظاما اجتماعيا تحيث   يف املؤسسة، والظروف النفسية واالجتماعية للعاملنيةامل التكنولوجيوبني الع
 يف  العاملون، ويرتبط3مد على مبدأ أنّ كل نظام إنتاجي يتضمن نظاما تقنيا واجتماعيا يف نفس الوقتتعت وتقنيا

 حيث يقوم النظام التقين على مفهوم الزمن والتكلفة املعتمد على املردودية، ويتميز بالتقسيم . بكل نظاماملؤسسة
الجتماعي فيعرف على أنه تنظيم إنساين يف أماكن العمل  أما النظام ا؛الكبري للمهام من أجل فعالية أكرب يف الرقابة

  .يهتم بإرضاء حاجات العاملني النفسية واالجتماعية
  4: بثالثة عناصر هي)Trist(وقد اهتم تريست 

القيود التقنية يف نفس بال ميكن حتقيق أهداف املؤسسة إال إذا كان تنظيم العمل يهتم باحتياجات العاملني و - 
  درجة؛الوقت وبنفس ال

فيه، وهلذا جيب تتبع كل التغريات  مفتوحا على حميطها اخلارجي تتأثر به وتؤثر اتعترب املؤسسة نظام - 
وحسب توركوت . والتطورات اليت تطرأ علية سواء كانت تطورات اقتصادية، اجتماعية أو سياسية

)Turrcotte(  ؤثر على التوازن االجتماعيسسة وأي حماولة ال تتالءم مع التقين للمؤوفإنّ هذه التغريات ت
هذه التغريات ترفض وتفشل، وهلذا فهناك ضرورة للعمل بأسلوب أكثر دميقراطية وبالتايل املشاركة داخل 

 املؤسسة ؛

 فهذه ،يتم ذلك بصفة عفويةحيث  ،ميلك العاملون يف املؤسسة قدرات كبرية على التنظيم يف جمموعات عمل - 
ن كيفية معاجلة مشاكل عملهم دف احملافظة على استقالليتهم، مع اموعات تساعدهم على البحث ع

 .األخذ بعني االعتبار حاجام الشخصية والضغوطات التقنية املفروضة عليهم واملعروفة عندهم

                                           
  .81- 80، ص بقاسلارجع امل رعد حسن الصرن، 1
  .19، ص السابقرجع امل ،-بسكرة-   التسيري باملشاركة وصراعات العمل من وجهة نظر عينة من مسريي وعمال مؤسسة صناعات الكوابل ليندة رقام،2

3 Hermel P., op. cit., p 122. 
  .23- 22بق، ص اسالرجع امل ،-بسكرة-  سة صناعات الكوابل التسيري باملشاركة وصراعات العمل من وجهة نظر عينة من مسريي وعمال مؤس ليندة رقام،4
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وقد أصبحت هذه االنشغاالت االجتماعية والتقنية بداية ظهور مناذج جديدة يف إدارة املوارد البشرية منها 
 اليت تتكون من جمموعة من العاملني ال يتعدى عددهم مثانية أشخاص يقومون بأداء مل شبه املستقلةجمموعات الع

   . 1أعماهلم مجاعيا وبشكل مستقل نسبيا

ربعة أمناط إدارية الذي أبرز يف أعماله أ )Likert( 2ليكرت باملشاركة للمفكر الكبري اإلدارة نظرية نسبتلكن لطاملا 
  3:هي

وتتصف اإلدارة يف هذا النمط باملركزية يف  :)Exploitive Authorative( تسلطة املستغلةمنط اإلدارة امل - 
 . ضة بالعاملني، حيث تستخدم أسلوب اإلكراه والتخويف لتحفيزهم على العملفاختاذ القرارات، والثقة املنخ

ها أقل مركزية يف نتتميز هذه اإلدارة بأ: )Benevolent Authorative( املتساحمةمنط اإلدارة املتسلطة  - 
ذه القرارات ولكن ضمن نطاق رقابة اختاذ القرارات، مع السماح يف بعض األحيان للعاملني باملشاركة يف ه

 .ا وإشرافهاإلدارة
حيث تقوم اإلدارة باستشارة العاملني ولكنها تنفرد باختاذ  :)Consultative( منط اإلدارة االستشاري - 

 . القرارات

حيث  ،عاملنيلكل الثقة والتقدير ليف هذا النمط  املدير يِكن :)Participative( كةاملشاربمنط اإلدارة  - 
يشاركون يف اختاذ القرارات اخلاصة باجلماعة، ويتشاركون يف األفكار ويتبادلون املعلومات حبرية حبيث 

 . تكون عملية االتصال عمودية وأفقية

بدراسات على آراء بعض املديرين فيما خيص  )Likert( ومن أجل معرفة النمط األكثر جناحا قام ليكرت
 وبالنسبة لليكرت. 4 من اإلدارةوقد أكدت النتائج أنّ أغلب اإلجابات أيدت النمط الرابع. األقسام األكثر إنتاجية

)Likert( على حل املشاكل على مستوى اجلماعة،  ذلكه يفضل أن يكون هناك تفاعل بني العاملني حىت يساعدفإن 
  .  ل املؤسسة على أساس التأثري املتبادل بدال من إنشاء شبكة من العالقات الرمسيةحيث تعم

 Managerial Grid(بنظرية الشبكة اإلدارية  1969عام  )Black & Mouton(مث جاء بالك وموتون 

Theory(  عدل املفاهيم السابقة حول القيادة، واليت تركز على جانبني مها االهتمام بالعاملنيواالهتمام حىت ت
والعمل عند ربة لتقييم أولوية كل من اإلنتاج  بتج)Black & Mouton(وقد قام بالك وموتون . 5باإلنتاجية

اإلداريني حيث يتم إعطاء كل إداري رقم واحد إذا كان اهتمامه ضعيف، رقم مخسة إذا كان اهتمامه متوسط ورقم 
ري رقمني، األول يعكس أولوية اإلنتاج لديه، والثاين يعكس تسعة إذا كان اهتمامه عايل جدا، وهلذا يصبح لكل إدا

                                           
1 Hermel P., op. cit., p 122. 
2 Sashkin M. (1976), Changing toward participative management approaches: A Model and Methods, Academy of 
Management Review, Vol. 1, N° 3, p 76. 

  .229، ص بقاسالرجع امل رعد حسن الصرن، 3
  .230، ص نفسهرجع امل 4
  .147، ص 2000 الطبعة األوىل، عمان، األردن، ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،اإلدارة علم وتطبيقحممد رسالن اجليوسي، و  مجيلة جاد اهللا5
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بوضع كل إداري على الشبكة،  )Black & Mouton( كل من بالك وموتون قامبعد ذلك، . أولوية العاملني لديه
ملني، الهتمام بالعا ميثل لدرجة االهتمام باإلنتاج واحملور العموديميثل واليت هي شكل بياين مبحورين، احملور األفقي 

وقد قسما كل حمور إىل تسع نقاط رئيسية متثل النقطة رقم واحد االهتمام األقل والنقطة رقم مخسة االهتمام املتوسط 
  .والنقطة رقم تسعة االهتمام األعلى

تؤكد نظرية الشبكة اإلدارية على أمهية التدريب وتستخدم ملعرفة منط القيادة لدى العاملني، مث وضع الربامج 
إال أنّ هذه النظرية ال تقدم فكرا جديدا بقدر ما تعرض أمناط . ية املالئمة من أجل حتسني فعالية القيادةالتدريب

   .1وسلوكيات قيادية

ل على افعاأل ودرد أحد )Qualité de vie au travail(مصطلح نوعية احلياة يف العمل ان ظهور وك
فيه  وضح، حيث 1972املي يف جامعة كولومبيا سنة عمؤمتر انعقاد   خاللوذلكمبادئ اإلدارة الكالسيكية، 

أنّ نوعية احلياة يف العمل هي وسيلة إلدخال طرق مشاركة العاملني يف العمل، دف زيادة ) Bergeran(برجيرييان 
، وترتبط نوعية احلياة يف العمل بظروف العمل االجتماعية والنفسية 2رضا العاملني وحتقيق الفعالية للمؤسسة

 العمل، واليت تتحقق من خالل لبيئةف نوعية احلياة يف العمل بالنوعية العالية  حيث تعر.ت إدارة املؤسسةوممارسا
خلق مناخ عمل مالئم واستخدام إجراءات ونظم عمل تشعر العاملني بأمهيتهم يف املؤسسة وحتفزهم على أداء العمل 

ية احلياة يف العمل بأنها املمارسة الفعلية إلعادة نوع) Turcotte(عرف توركوت ويف نفس اإلطار ي. 3بشكل أفضل
 اتنظيم العمل الذي يهدف بواسطة املشاركة إىل حتسني الروح املعنوية والفيزيولوجية للعاملني، وجعل عملهم مالئم

ي يقوم وتعمل نوعية احلياة يف العمل على إعادة اكتشاف تنظيم العمل الذ. ال حيام مما يسمح برفع أداء املؤسسة
به املهندسون واملختصون يف اإلنتاج والذين مينعون كل حماولة لتجديده وتطويره، فهي تفضل تنظيم عمل مرن جيعل 

  .من املبادرة واإلبداع عملية ممكنة
  4:أنّ نوعية احلياة يف العمل تتميز بعدة مميزات منها )Turcotte(ويقول توركوت 

 وغري ثابت؛ مرنتطوير وتغيري أساليب العمل حنو شكل  - 

  احلياة يف العمل على عالقات غري رمسية بني العاملني؛نوعيةتقوم  - 

 والتسلط؛الصراع دف نوعية احلياة يف العمل إىل إقامة نظام متعاون بدال من نظام يقوم على  - 

اجة إىل  لنوعية احلياة يف العمل ألنه من أجل اختاذ أحسن القرارات فإنّ العاملني حبأساساملشاركة واالتصال  - 
 معلومات؛

 مبدأ العمل األساسي هو االحترام املتبادل؛ - 

                                           
  .232، ص بقاسالرجع املرعد حسن الصرن،  1
أداء وفعالية : ، امللتقى العلمي الدويل حولدراسة حالة شركة سونلغاز إلنتاج الكهرباء جبيجل:  يف زيادة أداء املؤسسة اإلنتاجيةدور التسيري باملشاركةفيصل قميحة، وصاحل محيمدات  2

  .6ص ، 2009 ،رب نوفم11-10  اجلزائر،سيلة،امل، جامعة حممد بوضياف، املنظمة يف ظل التنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية
  .277، ص 2003، عمان، األردن، ل للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، دار وائإدارة املوارد البشريةخالد عبد الرحيم اهلييت،  3
  .25- 22بق، ص اسالرجع امل ،-بسكرة-   التسيري باملشاركة وصراعات العمل من وجهة نظر عينة من مسريي وعمال مؤسسة صناعات الكوابل ليندة رقام،4
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 . احلياة يف العمل املوازنة بني أهداف املؤسسة واحتياجات العاملني فيهانوعيةحتاول  - 

 فإنّ نوعية احلياة يف العمل تبحث عن تنظيم جديد للعمل، دف بعث احليوية )Benello(وحسب بونولو 
هلذا فإنّ املشاركة اليت تسعى إليها نوعية احلياة يف العمل . ميقراطية من طرف العاملنييف املؤسسة ومن أجل رقابة د

عترب هذه املرحلة ، وتتتعدى املشاركة يف التنفيذ واملشاركة يف اإلجناز لتشمل املشاركة يف التصور ووضع األهداف
  . اإلدارة باملشاركةىسميبداية االهتمام جبعل املشاركة أسلوب إداري 

  

  ظهور اإلدارة باملشاركة دواعي: الثاث

 اليت ساعدتالظروف تعددت العوامل وقد  هأنبمن خالل ما مت التطرق له يف العنصر السابق، ميكن القول  
   : نذكر أمهها، ظهور اإلدارة باملشاركةعلى

  

هذا دل على القصور الذي يعاين منه ت مؤشرات ت عدةجد و حيث:قصور النموذج الكالسيكي لإلدارة .1
رد، تزايد ظاهرة كبح اإلنتاج، الصراعات اارتفاع معدالت الغياب، سوء استخدام املو: النموذج، من بينها
 وهي السلبيات اليت تعود أسباا إىل الفصل املطلق بني مهام التخطيط والتصور وتلك .العمالية وغريها

بدرجة ، إىل جانب تقلص عملية االتصال ولنييز اختاذ القرار بني قلة من املسؤاخلاصة بالتنفيذ، وكذا ترك
 . 1كبرية

 

 

 املعارف تراكم بسرعة، أدى إىل العلمية والتطبيقات منو املعارف تزايد إنّ: التقدم التقين والتغري التكنولوجي .2

 واملكثف السريع التكنولوجي التطور ذلك صاحب كبري، وقد تكنولوجي تطور ساهم يفو تقنيا وتطبيقاا

 املهام طبيعة يف تغري ملحوظ إىل تأهيلهم، إضافة مستويات ويف العاملني لدى املطلوبة املهارات ةطبيع يف تغيري

طبيعتهما حيث  يف جوهرية حتوالت عرفتا قد اإلنتاجية والعملية العمل طبيعة أنّب يعين مما والوظائف،
 .2أصبحت مشاركة العاملني ذوي املهارات يف إدارة املؤسسة أمر ضروري

 

 

 العاملة القوى تركيبة على تغيريات حدوث يف السابقة سببا التغيريات كانت  فقد:تركيبة القوى العاملةتغري  .3

 الفنية اخلربات وذويطارات واإل اتراامله ذوي العاملني نسبة تزايد خالل من يف املؤسسات، املستخدمة

 غري روتينية  ومهامحمدودة أدوار اءأد يرفضون وجعلهم املهنية طموحام ارتفاع مستوى إىل أدى مما، العالية
 املسؤولية، وممارسة املبادرة، جمال بتوسيع  وإثرائهاالتجديد يف وظائفهمن بوطالبي  فقد أصبح العاملون،جمدية

 واحلفاظ على كرامتهم عاملة اجليدة واالحترام املتبادل، كما طالبوا بامل3املستويات خمتلفوالسلطة يف 
  .دية تكون يف مستوى جمهودام املبذولةواحلصول على شروط عمل ما

                                           
  .5ص ، املرجع السابقالعياشي عنصر،  1
أداء وفعالية : ، امللتقى العلمي الدويل الرابع حولاجلزائر منوذجا: مكانة املشاركة يف صناعة القرار يف ظل رهانات حتسني أداء وفعالية املؤسسة االقتصاديةتيقان بوبكر، وقامسي شوقي  2

  .2، ص 2009 ، نوفمرب11- 10اجلزائر، سيلة، امل ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة حممد بوضيافم التسيري،قسم علو املنظمة يف ظل التنمية املستدامة،
  .6- 5ص  بق،اسالرجع املالعياشي عنصر،  3
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ريات يتغنتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي احلاصل حلقت بطبيعة العمل ف: حتول العمل حنو الطابع التصوري .4
 1:يلي فيما متثلتجوهرية 

  ، مما يفرض تعاونا مستمرا بني مجاعات العمل؛غري النمطية  تزايد املهام - 
، أو ما يسمى اصطالحا باإلنتاج غري للعاملنيتدخل الفوري واملباشر التقتضي  تزايد حجم العمليات اليت ال  - 

 اإلنساين؛

 .زيادة حجم وأمهية املهام اليت تقوم على تصور العمليات والتنظيمات - 
 

 

 احلواجز وسقوطحيث متيز بانفتاح متزايد للسوق يف ظل العوملة معطيات جديدة  عرف احمليط االقتصادي .5
إلقليمية واحمللية، إضافة إىل عدم استقرار األسواق واشتداد املنافسة بني املؤسسات وظهور بني االقتصاديات ا

، د الفعل، املرونةسرعة ر:  أمهية عدد من املفاهيم مثلزادت يف ظل هذه الظروف. احلاجة إىل حتقيق النوعية
 يف تشكيل سياسات مهمةعوامل  وحتوهلا إىل واستغالل إبداعات العاملني،تعبئة املوارد والقدرات التنظيمية 
 يف واالستفادة من التنوع للعاملنيمما شكل حافزا حقيقيا إلعادة االعتبار . 2املؤسسة والتأثري على مستقبلها
 .3 إليها التوصلمتاليت  وشكلت املشاركة واحدة من أفضل الوسائل ،لديهمالقدرات واملهارات املتوفرة 

  

  شاركةأمهية اإلدارة بامل: املطلب الثاين
فعندما توكل هلم أعمال تناسب إنّ مشاركة العاملني يف اإلدارة وحتميلهم املسؤولية تؤدي إىل تطويرهم، 

  حيث، على اإلبداع واالبتكارهمتشجع هذا يؤدي إىل تطوير مهارام ومعارفهم، كما قدرام أو تفوقها بقليل، فإنّ
إلبداع واالبتكار يف املؤسسة هو عدم االعتراف بأمهية مشاركة من أهم معوقات ا أنّ حممود سليمان العميانعترب ي

 مهدي اوتؤكد مه .4العاملني، وانشغال املديرين باألعمال الروتينية ورفض األفكار اجلديدة باعتبارها مضيعة للوقت
تثمار طاقام على اسوخلق الثقة بني الرؤساء والعاملني، كمن يف قدرا على تاإلدارة باملشاركة  أمهية قاسم أنّ

أمحد ويوضح  .وحتديث أفكارهم وتطويرها من خالل التشاور الذي حيدث بينهم وتقييمهم لالقتراحات اليت يطرحوا
تساهم يف إعطاء الفرصة للعاملني لتنمية مهارام ومواهبهم عن اإلدارة باملشاركة   أنّعادل سامل معايعه واخلطيب

على تقوية اإلدارة باملشاركة كما تعمل .  والقضايا اليت تواجه اإلدارةاكلطريق إتاحة الفرصة هلم ملواجهة املش
 .5تنمي روح الفريق والشعور باالنتماء للمؤسسةبالتايل  فهي ،بني العاملنيفيما االتصاالت بني اإلدارة والعاملني و

                                           
  .3، ص السابقتيقان بوبكر، املرجع و قامسي شوقي 1
2
  .6ص  بق،اسالرجع املالعياشي عنصر،  
  .3بق، ص اسالرجع املتيقان بوبكر، و  شوقيقامسي 3
 جامعة كلية االقتصاد والعوم اإلدارية، اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادية، :املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامس حول ،تغيري الثقافة كأحد مداخل إدارة املعرفة مها مهدي قاسم، 4

  .20- 18، ص 2005 ، أفريل28- 27الزيتونة، األردن، 
  .40، ص 1998  مصر،مركز وايد سريقيس لالستشارات والتطوير اإلداري، الطبعة الثانية، القاهرة،، الفكر املعاصر يف التنظيم واإلدارةعلي حممد عبد الوهاب، و سعيد يس عامر 5
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عن أوضاعها املالية، وتزودهم أيضا العاملني باملعلومات عن أداء املؤسسة واإلدارة باملشاركة تزود باإلضافة إىل ذلك، 
  . باملهارات واملعارف بشكل مستمر من خالل التدريب املستمر هلم

كما ، ذات مستوى أداء عايل و دائمة التعلممؤسسةاملشاركة تساهم يف بناء  أنّ )Daft(يضيف دافت 
أنّ  )Steren(يذكر سترين و .1تضمن حتسني عملية اختاذ القرار نتيجة االستماع إىل آراء العاملني ومناقشتها

ا،  البيئة يف احلاصلة التغيريات ملواكبة السريع التكيف من متكنها عالية مرونة املؤسسة كسباملشاركة ت احمليطة
 واحلفاظ الزبائن طلبات وتلبية املنافسة ملواجهة والتكيف التعلم على قادرة فهي تساهم يف دعم املؤسسات وجعلها

إننا ال نشارك من أجل املشاركة، ولكن من أجل تلبية : )Crozier(كروزي يقول  حيث .2يةالتنافس ميزا على
 إنها مشاركة .رغبات الزبائن واحلصول على اجلودة العالية للمنتجات، أي من أجل الوصول إىل أهداف ملموسة

لتغلب على مواقف املطالبة املؤسسة وهذا ما يسمح با ذات قيمة، فهي حتل لنا الكثري من املشاكل املطروحة على
  .لونماواالحتجاج اليت يبديها الع

 تسهيل عملية التغيري، فالعامل الذي يشارك مع اإلدارة يف اختاذ قرار ما لن علىاإلدارة باملشاركة  وتعمل
 اإلدارة باملشاركة تساعد على  أن3ّ حيث يقول خليل حممد حسن الشماعيرفض التغيري الناجم عن هذه القرارات،

زيادة تقبل العاملني املشاركني يف اختاذ القرارات للتغيريات اليت تضعها املؤسسة بوترية أسرع من قابلية العاملني الذين 
زيادة التفاهم والتعاون داخل املؤسسة، حيث يتعرف كل طرف هذا ما يؤدي إىل  .يقتصر دورهم على تلقي األوامر

  .بينهم وشرح مشاكلهم، مما يزيد الثقة املتبادلة بني الطرفنيتبادل  من خالل االستماع املعلى مشاكل الطرف اآلخر
  

  دارة باملشاركةمبادئ اإل: لثالثااملطلب 

  :مبادئ أساسية نوردها فيما سيأيتسسة يرتكز على مخسة نّ تطبيق اإلدارة باملشاركة يف املؤإ
  

مة يف حتقيق األهداف اليت حددا تركز اإلدارة باملشاركة على جعل العاملني أطرافا مه: تعبئة العاملني -
املؤسسة، وذلك من خالل عملية متابعة مستمرة باعتبار أنّ حياة املؤسسة هي أيضا يف حركية وجتدد وتطور 

 مدخل: فإذا أرادت املؤسسة تعبئة عامليها، جيب عليها أن تأخذ يف االعتبار مدخلني أساسيني. مستمر

فإذا كان يف الواقع، أحد أهداف . بىن على أساس اهلياكلخل ثاين ي ومد؛ابتدائي قائم على أساس االجتاهات
اإلدارة باملشاركة يكمن يف تعزيز الشعور باالنتماء والتطوير الذايت للعاملني، فإنه جيب على اإلدارة خلق 

فهي . الظروف اليت تعزز االتصال واإلصغاء للعاملني، وكذا التعاون والتبادل فيما بينهم لتحقيق هذا اهلدف
إىل حتقيق إجناز يف إطار مشروع تسعى ذا الشكل ال تسعى فقط إىل جمرد حتقيق إجناز شخصي فردي وإنما 

وهنا بالذات تكمن أحد أهم صعوبات اإلدارة باملشاركة باعتبارها جمربة على االعتماد على . مجاعي مشترك
                                           

  .248 ، ص2004 ، مصر، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،اإلدارة والتنظيم اإلداريسامي مجال الدين،  1
، 2007 العراق، القادسية، واالقتصادية، الد التاسع، العدد األول، جامعة اإلدارية للعلوم ، جملة القادسيةاإلسالمي والفقه التنظيمي الفكر بني التمكنيحممد،  عبد أملو الياسري  أكرم2

  .13ص 
  . 62، ص 2002  األردن،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثالثة، عمان، ،ألعمالمبادئ اإلدارة مع التركيز على إدارة اخليل حممد حسن الشماع،  3
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 املدخل املبين على أساس اجتاهات األفراد هذا. املستوى اجلماعي مع األخذ بعني االعتبار املستوى الفردي
يل بآخر مبين على أساس اهلياكل والذي يعين بأنّ تطوير هذه السلوكات يف إطار الفريق يتطلب إعداد كم

تعبئة العاملني على أنها جمموعة من  (Néron)لذلك يعرف نريون . هياكل رمسية لالتصال والعمل مدعمة له
زيادة عدد املهام اجلماعية واملشتركة، تكوين :  جعل العاملني أكثر كفاءة، وهيالنشاطات اليت تتم من أجل

 . 1العاملني، تشجيع املشاركة، تقليل املستويات اإلدارية يف املؤسسة وزيادة االتصاالت يف االجتاهني
 

 تعتمد هذه السياسة بداية على خلق شروط عمل تعزز االتصال، :وضع سياسة نشطة لتطوير العاملني -
كما . االستماع لآلخرين، التعاون والتبادل باعتبارها تسعى إىل حتقيق إجناز شخصي يف إطار مشروع مشترك

 .تعتمد أيضا على هياكل تطوير هذا السلوك الشخصي ضمن اموعة أو الفريق
 

لطات ففي الواقع، املشاركة تعين تقاسم س. تنطوي اإلدارة باملشاركة على تفويض السلطة :تفويض السلطة -
عايري جيب دعمها مب لتقاسم السلطة، ولكن ا أساسياعترب الثقة أمروت. اإلدارة يف خمتلف املستويات التنظيمية

 ويقوم تفويض.  هلم املفوضةالسلطةعرفة إىل أي مدى ميكن للعاملني تطبيق مبحمددة تسمح للمسؤولني 
 أنّ ما هو مسموح بأن يقرر يف املستويات عين يعلى مبدأ تفريع السلطة أو الترابط املتبادل، الذيالسلطة 

ويعمل هذا املبدأ بشكل أفضل يف املؤسسات . الدنيا ال جيب أن يتم تقريره يف املستويات العليا يف املؤسسة
فهو صعب التطبيق يف اإلدارات البريوقراطية، ما مل تنص قوانني املؤسسة . اليت تتم إدارا بأسلوب تشاركي

 أكد لولر 1993ويف سنة . اإلدارات األوتوقراطية املتسلطة يف اري موجود متامعلى ذلك بصراحة، وغ
(lawler)  أنّ تفويض السلطة للعاملني يف املستويات الدنيا يف املؤسسة وخاصة عمال املعرفة يساهم يف اختاذ

زة التنافسية القرارات بسرعة ومرونة أكرب، كما يساهم يف ختفيض التكاليف العامة بشكل كبري وحتقيق املي
للمؤسسة، ويؤدي إىل االستخدام األمثل للتكنولوجيا لتحسني عملية حل املشاكل وحتقيق تكيف املؤسسة 

 السلطة وتعين احلق يف اختاذ القرار؛: ويقوم تفويض السلطة على ثالثة أركان أساسية هي. 2مع التغريات
يث ال يعين التفويض إعفاء صاحب الصالحية  املرؤوس بأداء املهمة؛ واملساءلة حلتزامااملسؤولية وتعين 

 .3األصلي من املسؤولية النهائية
 

وذلك لتجنب تفاقم املشكلة وظهور نوع من الصراع داخل : حل املشاكل يف املستوى الذي نشأت فيه -
على ، وهذا ما يؤثر سلبا بني العاملني وبني العاملني واإلدارةفيما املؤسسة قد يكون له تأثري على العالقات 

 .أهداف املؤسسة
 

                                           
1 Alarie M. (2005), Les différents sens du concept de mobilisation des ressources humaines: la perception des 
gestionnaires, Maitrise en relations industrielles, Université de Montréal, Canada, p 9. 
2 Branch K.M. (2002), Participative management and employee and stakeholder involvement, Management Benchmark 
Study, Office of Science, Department of Energy, Air University, p 7. 

، رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية، من وجهة نظر موظفي جملس الشورى يف اململكة العربية السعودية: وعالقتها مبستويات التمكنياألمناط القيادية  مطر بن عبد احملسن اجلميلي، 3
  .36- 35، ص 2008اململكة العربية السعودية، الرياض، جامعة نايف للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، 
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 والذي يساهم يف جعلهم  احلق يف ارتكاب األخطاءكمنح العاملني:  للتحكم يف العملإجراءاتتطبيق  -
ضرورة جتنب تطبيق أسلوب العقاب على ارتكاب األخطاء مع .  وأخطاء زمالئهمئهميتعلمون من أخطا

 والذي الرقابة الذاتية إىل تطبيق أسلوب  إضافة.والذي يحبط اندفاع العاملني للتجريب واإلبداع يف العمل
 جيعله يعمل على أن يؤدي كل مماينبع من إحساس العامل بانتمائه للمؤسسة اليت يعمل فيها ووالئه هلا 

 . دون ضرورة وجود رقابة خارجية عليهوواجباته بشكل أفضل 
   

  باملشاركة اإلدارةمظاهر: املطلب الرابع
هي املشاركة يف اختاذ القرار، املشاركة يف العملية أساسية  مظاهرثالثة بني ة املشاركمظاهر اإلدارة ب تتنوع

  . اإلنتاجية واملشاركة املالية
 

 املشاركة يف اختاذ القرار  :أوال

أصبح املسري يف املؤسسة يهتم مبشاركة العاملني يف اختاذ القرار، ملا ميلكه العاملون من معارف وخربات يف 
أفضل القرارات تنتج عن أنّ  على )Likert(ويؤكد ليكرت  .1ى اختاذ أحسن القراراتجمال عملهم تساعد عل

 يشاركوا مل املشاركني يف صنع هذه القرارات يكونون أكثر التزاماً يف عملية تنفيذها من أولئك الذين  وأنّ،املشاركة
سمح فيه ياختاذ قرار مشترك، "ها أنبمشاركة العاملني يف اختاذ القرار  )Tjosvold( عرف جتوسفولدوي. يف صنعها
 )Wagner & Gooding(عرفها كل من وانر وغودينغ  كما ي،"تنظيميةالشاكل املالتدخل من أجل حل للعاملني 

ومتر مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات  .2"ار مشترك بني املسريين والعاملنياختاذ القروالتأثري يكون فيها عملية "ها بأن
  3:لتاليةباملراحل ا
 تشجيع العاملني على تقبل املشاركة يف اختاذ القرارات؛ - 

  مبهارات وقدرات للمشاركة يف اختاذ القرارات؛العاملون املشاركون  يتمتعجيب أن - 

 وإجياد احللول يتعلق باملشكلة اليت يريدون حلها،جيب أن يكون العاملون قادرين على فهم وإدراك كل ما  - 
 تهم؛املناسبة واملالئمة ملؤسس

 . جيب أن يكون العاملون قادرين على تقييم البدائل املختلفة الختيار أفضل احللول للمؤسسة - 

كما تساعدهم على االبتكار   العاملني على إثبات ذام وإظهار قدرام، املشاركة يف اختاذ القراروتساعد
تساهم يف حتسني فكرة العاملني و. ماعيةوإجياد حلول غري تقليدية وحتسني وتطوير معارفهم ومهارام الفردية واجل

توليد شعور لدى ، و4هم شركاء يف املؤسسةحول املديرين وازدياد نظرة االحترام والتقدير هلم وتنمية إحساسهم بأن

                                           
  .25، ص 2007مصر، اإلسكندرية، ،  للطباعة والنشرالدار اجلامعية، دميقرطة اإلدارة حمسن أمحد اخلضريي، 1

2 Bel Haj Ali N., op. cit., p 96-97. 
3 St-Onge E., op. cit., p 7-8.  

  .27-25، ص بقاسالرجع امل حمسن أمحد اخلضريي، 4
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 القرارات الناجتة عن املشاركة تكون أكثر قبوال إضافة إىل أنّ. 1 مبلكية عملهم وأيضا مبلكية املؤسسة ككلالعاملني
   .أخرى قرارات أي من للتنفيذ السريع قابلية رك يف صنعها وأكثرملن شا

  

  يف العملية اإلنتاجيةاملشاركة : ثانيا

2هارمل عرفي )Hermel( ها املشاركة يف العملية اإلنتاجيةاملشاركة يف خلق القيمة املضافة، اليت  على أن
تنفيذ متمثلة يف املنتوجات، حيث يتشارك العاملون يف تتحول فيها املدخالت املتمثلة يف املواد األولية إىل خمرجات 

التحديد األويل للمنتوج وحتديد ء هذا العمل واملشاركة يف تصور املنتوج من خالل أساليب آدا و، حتديد طرقالعمل
 لية باستقاليتمتعون احلالة هذه  يفالعاملنيأنّ إىل  )Gaudier(غودي  ويشري .3الوصول إليهااألهداف اليت يريدون 

بلي ويضيف  .4صنعه مراحل كل عن ولنيؤعتربون مسوي جواملنت على النهائية لرقابةاو العمل تنظيم يف تامة
)Blais ( ّرين ينجذبون حنو إشأنراك العاملني يف القرارات املتعلقة بالوسائل املستعملة لتأمني مردودية املؤسسة املسي

 يعين أنّ العاملني مسؤولون يف مواقع عملهم عن أعماهلم وبالتايل وهذا 5وذلك ملعرفتهم اجليدة بسريورة عملية اإلنتاج
 يف يتحملها العاملون اليت وليةؤاملسإىل  )Petit(كما يشري بويت  .ايشاركون يف إدارة وصنع القرارات املتعلقة 

 يتمكنوا حىت نهمكويت ويؤكد على ضرورة اإلنتاج، عملياتوإدارة  وتطوير فهم خيص فيما القاعدية املستويات

 حميط إىل العمل حميط وحتويل للعاملني املستمر التكوين مسألة هنا طرحت هلذا .بكفاءة ولياتؤاملس هذه حتمل من

 الفكرية قدرامبإثبات  للعاملني التصور يف املشاركةتسمح حيث املعرفة،  على وتقوم تتطلب فاملشاركة تعليمي،

  .6اإلبداعية مقدراوتطوير 
  

  املشاركة املالية: ثالثا

،  بصورة مباشرةالقت املشاركة املالية إقباال كبريا من خمتلف املسريين، نتيجة مسامهتها يف حتسني اإلنتاجية
أصحاب املؤسسات العديد من يف نظر عترب أصبحت توقد . وجودة املنتجات وزيادة والء العاملني وشعورهم باالنتماء

يزعم بعض الباحثني بأنّ و .ليهم أكثر منها وسيلة إدارة وحتفيز للعاملنيواجب قانوين مفروض بصفة طوعية ع
 يف النتائج ة وتقسم املشاركة املالية إىل مشارك.7املشاركة املالية تؤدي إىل يقظة أكثر على مستوى اختاذ القرارات

   .ومشاركة يف رأس املال
  

النتائج احلق يف احلصول على حصة يف كل  املشاركة شا املظهر من مظاهرتخذ هذي :املشاركة يف النتائج .1
)Hermel( 8هارملاحملققة، ويؤكد 

أنّ الظروف االجتماعية والثقافية اليت يتم فيها التعبري بدقة عن القيم  
                                           

1 Bel Haj Ali N., op. cit., p 97.  
2 Hermel P., op. cit., p 117. 
3 Idem., p 120. 

  .6 ص ،، املرجع السابقاألعمال يف منظمات العاملني لدى اإلبداعي التفكري خلق يف باملشاركة التسيري دور رقام ليندة، 4
  .22بق، ص اسالرجع امل صاحل محيمدات، 5
  .6 ، صبقاسالرجع امل، األعمال يف منظمات العاملني لدى اإلبداعي التفكري خلق يف باملشاركة التسيري دور رقام ليندة، 6
  .32بق، ص اسالرجع امل، -بسكرة-   التسيري باملشاركة وصراعات العمل من وجهة نظر عينة من مسريي وعمال مؤسسة صناعات الكوابلليندة رقام، 7

8 Hermel P., op. cit., p 270. 
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 تطور لدى بعض املؤسسات ،السائدة من خالل االعتراف باالجناز الشخصي واالستقاللية ونوعية احلياة
د فيها طبيعة املقابل إذا  صاحب العمل والعاملني وتنشأ عنها اتفاقات تحدحلول تتم من خالل التفاوض بني

 . كان مايل أو غري مايل

  :، حيث املشاركة يف النتائج من خالل املشاركة يف أرباح اإلنتاجية واملشاركة يف األرباحوتتحقق
ر إجيايب لألداء أو إلنتاجية احلصول على ربح إضايف بعد تقديخالل  تتحقق من :أرباح اإلنتاجية املشاركة يف •

بأنها مكافآت مجاعية إلنتاجية العمل وتتمثل يف  )Cliquet & Dumont(عرفها كليك ودومو ، وياملؤسسة
 .1 غيل اليد العاملة اليت حتصلت على إنتاجية حمددةشو كل الربح احملقق من تأجزء 

ني وصاحب العمل، يكون للعاملني مبوجبه احلق  بني العاملعرف على أنها اتفاق حرت و:املشاركة يف األرباح •
دة مقدما مع ضرورة مراعاة العدالة واملبادئ األساسية لكل التشريعات داحمليف االشتراك يف حصة األرباح 

 .2والقوانني

 وميكن أن يشارك العاملون يف حتديد طريقة توزيع األرباح، حيث هناك ثالثة طرق للمشاركة يف توزيع األرباح
  3:هي

 يتم دفع حصص العاملني من األرباح مباشرة بعد االنتهاء من حترير األرباح الصافية :ريقة التوزيع النقديط -
للمؤسسة يف شكل نقدي، وعادة ما يكون التوزيع سنوي أو نصف سنوي أو شهري إن كان ممكنا، وحجم 

  .األرباح كبري
الف يكمن يف وقت توزيع احلصص، حيث يف وهي تشبه الطريقة السابقة، لكن االخت :لطريقة التوزيع املؤج -

  .ل إىل مواعيد الحقةمباشرة بعد معرفة األرباح بل يؤجهذه الطريقة ال يكون 
: وهي جتمع بني الطريقتني السابقتني، لذلك فإنّ حصة العاملني يف الربح تتكون من :طريقة التوزيع املختلط -

 .فترة الحقةيف ل ويصرف ء اآلخر فيؤج األرباح، أما اجلزجزء نقدي يوزع مباشرة بعد معرفة
 

  

 تسمح املشاركة للعاملني يف املؤسسة أن يكونوا مالكني ألسهم يف :)امللكية( املشاركة يف رأس املال .2
غري قابلة للتحويل إالّ بإذن خاص من اإلدارة، باإلضافة إىل أنّ العاملني  وعادة ما تكون هذه األسهم ،رأمساهلا

لنوع من األسهم إالّ لإلدارة أو لعاملني آخرين يعملون باملؤسسة بعد إعالم اإلدارة ال يستطيعون بيع هذا ا
بذلك، كما جيب أن تعود ملكية األسهم للمؤسسة يف حالة الوفاة أو ترك اخلدمة بسبب االستقالة أو الفصل 

 يقول و.4ؤسسةمقابل تعويض مناسب، وبذلك ال يكون العاملون شركاء يف رأس املال إالّ أثناء عملهم بامل

                                           
  .33 بق، صاسالرجع امل، -بسكرة-كوابلالتسيري باملشاركة وصراعات العمل من وجهة نظر عينة من مسريي وعمال مؤسسة صناعات الليندة رقام،  1
  .429 ، ص1994  لبنان، الشركة العربية للنشر والتوزيع، بريوت،، إدارة املوارد البشرية،مصطفى مصطفى كامل 2
  .35 ق، صباسالرجع امل، -بسكرة-  التسيري باملشاركة وصراعات العمل من وجهة نظر عينة من مسريي وعمال مؤسسة صناعات الكوابلليندة رقام،  3
  .354، ص 1998  مصر،، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانيةعادل حسن،  4
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نهم ع من املشاركة يف الرقابة أو يمكيسمح هلم بنوأنّ مسامهة العاملني يف رأس املال  )Hermel( 1هارمل
من املشاركة يف حتديد التغيريات الكربى اليت حتدث فيها ولكن ال يشاركون يف اختاذ القرارات أو يف كيفية 

ما كما يشري ويس تشغيل مؤسستهم، وإن)Weiss( ّالشكل املقترح من  : املشاركة يف رأس املال هيأن
 من هنا فإنّ الطريقة املنطقية ،طرف أولئك الذين يدعمون فكرة أنّ سلطة القرار تنتج عن حقوق امللكية

    .للسماح هلم باحلصول على جزء من احلقوق يف املؤسسة هي مشاركتهم يف رأمساهلا االجتماعي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

                                           
1 Hermel P., op. cit., p 115-116. 
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 )Argyris( وأرجرييس )Mc Gregor(ماك غريغور  ،)Turcotte(خيتلف كتاب اإلدارة مثل توركوت 

يف حتديد درجة مشاركة العاملني يف اإلدارة، وما إذا كانت هذه املشاركة تعين إشراك مجيع العاملني يف خمتلف 
ويتحدد تطبيق اإلدارة باملشاركة بتوفر عدة عناصر يف . لك الكفاءة واخلربة فقطاملستويات التنظيمية، أو إشراك من مي

لعاملني، وتتوفر عدة مناذج وأشكال يتم من خالهلا تطبيق أسلوب ااملؤسسة تساهم يف تأسيس البيئة املناسبة ملشاركة 
، حمددات اإلدارة باملشاركة، درجة املشاركةإىل وسيتم التطرق يف هذا املبحث  .اإلدارة باملشاركة يف املؤسسة
  .إلدارة باملشاركةل والقيمة املضافة، مناذج اإلدارة باملشاركةأساليب اإلدارة باملشاركة، 

  

  املشاركة درجة: ولاملطلب األ

يقوم جبميع أعمال املؤسسة املؤسسات جتعل من الصعب على شخص واحد أن إنّ كثرة وتعقد األعمال يف 
حىت حتقق أهدافها ومشاركتهم ذا فعلى املؤسسة االستفادة من معارف العاملني ل. ة معارفهحملدوديا يفهم تعقيداو

  .وحتسن من قراراا وبالتايل حتقق امليزة التنافسية
  

   املشاركةمستوى : أوال
ميكن للعاملني باملؤسسة املشاركة على مستوى مجعية املسامهني إذا كانوا ميتلكون أسهما يف مؤسستهم 

 يكون هلم احلق يف التصويت، كما ميكنهم أن يشاركوا على مستوى الس اإلداري وبالتايل يشاركون يف وبالتايل
د إذا استوجب إحداث تغيريات على هيكل السلطة يف حدمستوى املشاركة يف. اختاذ قرارات إستراتيجية وسياسية

 اإلداري ميكن أن يتطلب ذلك المركزية كلية يف املؤسسة، ألنّ مشاركة عاملني خمتصني يف الصيانة يف قرارات الس
  .يغري يف السلطة شيء بل يربز التغيري يف النشاط فقطالسلطة، يف حني أنّ إشراكهم على مستوى ورشة عملهم ال 

القرارات بعض  ترك عملية اختاذ فضلأنه من األ )Turcotte(يضيف توركوت ويف جمال اختاذ القرار، 
القرارات اليت تتعلق بالتوجيهات بينما املرتبطة بعملهم، ل اليومية باملشاكواملتعلقة ت السفلى للعاملني يف املستويا

قليال ما تثري اهتمام عمال املستوى التنفيذي، مبا فهي املتعلقة بالبحث والتطوير أو قرارات االستثمار يف فروع أجنبية 
املشاركة  على أنّ )Khemakhem( كما يؤكد كاماكام .أنها جماالت نشاط ميلك العاملون فيها قليال من التجربة

كما قد تشمل بعضها على حسب طبيعة النشاط، النمط القيادي تكون جلميع املستويات التنظيمية يف املؤسسة قد 
 واليت 1مجيع املستوياتلكن يف الغالب ما تكون هناك مشاركة عفوية غري مربجمة يف . املوقف حمل الدراسةحسب و

 .ها مشاركة طبيعية تنشأ بنشوء املؤسسةتكون بطبع
 
 

 

                                           
  .28بق، ص اسلارجع امل، -بسكرة-  التسيري باملشاركة وصراعات العمل من وجهة نظر عينة من مسريي وعمال مؤسسة صناعات الكوابلليندة رقام،  1
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   يف اإلدارة املعنيون باملشاركة: ثانيا
 .كما يصعب تعيني من جيب أن يقوم بذلك يف حاالت عديدة يصعب تعيني من له احلق يف املشاركة

1هارملويوضح 
 )Hermel( ّمن يرى أنّ اإلطارات العليا حسب تصور أعضاء املؤسسة، فهناك تلفخيهذا  أن 

طارات ميكنهم القيام بذلك، أنّ كل اإلمن هلم احلق يف املشاركة، يف حني يرى فريق آخر ولني هم فقط ؤواملس
ن باملشاركة، دون التطرق إىل أولئك الذين يرون لني يف املؤسسة معنيويقول أنّ كل العامالذي  وهناك رأي ثالث

 اإلدارة األمريكية تعترب أنّ املشاركة ال أنّمثال جند  حيث .أنّ املشاركة ال ميكن أن تكون إال من خالل النقابات
تعين إال اإلطارات وقليال ما تعين الفئات األخرى من العاملني يف املؤسسة، يف حني أنّ اإلدارة اليابانية تؤكد على 

 .أمهية االلتزام باملشاركة يف خمتلف املستويات التنظيمية باملؤسسة
املدرسة  حتديد من له احلق يف املشاركة، حيث جند على سبيل املثال ختتلف املدارس اإلدارية يفكما 

 عملية املشاركة لكل الفئات النشطة باملؤسسة عملية ممكنة يف حالة واحدة فقط وهي تلك عترب اليت تاالجتماعية التقنية
ات وأهداف كل عامل القائمة على مفاوضات جزئية توضح فيها التعويضات املمكنة لكل عامل، معتمدة على احتياج

وألمهية العاملني يف املؤسسة فإنه هلم احلق يف املشاركة فرديا أو مع املسريين أو مع اموعة أو معهم . يف املؤسسة
  .  مجيعا

  2:إىل )Gaudier(ويرجع سبب التوسيع يف حق املشاركة ليشمل كل العاملني حسب غودي 
ة بالنسبة للمؤسسات اليت تريد أن تستجيب إىل حميط صعب أنّ قدرة اإلبداع واليت هي عملية حيوية ومهم -

 ه، تفرض على املسؤولني ضرورة استغالل كل موارد املبادرة واإلبداع اليت هي حبوزا؛توقع

إنّ مفاهيم اإلنتاج احلايل واخلصائص األساسية احلديثة للمؤسسة واملتمثلة يف املرونة وسرعة ردة الفعل  -
  . على املؤسسة مشاركة أكثر وتنظيما مجاعيا أكثرواجلودة واالنفتاح، تفرض

 

 طرق املشاركة : ثالثا

 مع والعملية، هلذه واإلجراءات املنظمة اهليئات تتنوع كما املشاركة، خالهلا من تتحقق تعددت الطرق اليت
 واملشاركة رةاملباش غري املشاركة: مها للمشاركة طريقتني بني التمييز على الباحثني بني إمجاع شبه فهناك ذلك

  .املباشرة
  

 يف املشاركة عرفتها طريقة أول عتربت والصناعية، بالدميقراطية كذلك وتسمى: املباشرة غري املشاركة .1
 ممثلني خالل من تتم يت بغري املباشرة، لعدم مشاركة كل العاملني يف عملية اختاذ القرار، فهيومساإلدارة، 

 هذه تستمد .مستوى املؤسسة على القرارات اختاذ هيئات يف عنهم ينوبون العاملني قبل من منتخبني

                                           
1 Hermel P., op. cit., p 128.  

  .5-4، ص بقاسالرجع امل ،األعمال يف منظمات العاملني لدى اإلبداعي التفكري خلق يف باملشاركة التسيري دور رقام ليندة، 2
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 السياسة نتيجة أو اجلماعية املفاوضات عن الناجتة االتفاق عقود أو الدولة قوانني من إما شرعيتها الطريقة
  .تتخذ املشاركة غري املباشرة شكل رمسي وشكل غري رمسيو .1للمؤسسة اإلدارية

 املشاركة غري املباشرة الرمسية عن طريق التمثيل النيايب، حيث يتم اختاذ تتم :املشاركة غري املباشرة الرمسية ••••
القرارات عن طريق ممثلني وليس عن طريق العاملني أنفسهم مباشرة، وينتخب هؤالء املمثلون من طرف 

 ركةاملشا جتربة جلان مثل الطريقة هذه عن عديدة أمثلة، وجند 2العاملني ليمثلوهم يف هيئات وهياكل املؤسسة

 .أملانيا يف املشترك التسيري أو اجلزائر يف

ها الوسيلة األكثر استعماال ملنح  أنّ ظاهرة املفاوضات اجلماعية تظهر على أنHermel(( 3ويوضح هارمل
  :الشرعية للمشاركة غري املباشرة الرمسية، وتركز املفاوضات على النقاط التالية

 من اإلدارة؛ ارات املرتقبة واآلثار الناجتة عنهااإلعالم ويقصد به طلب توضيح وتدقيق القر - 

االستشارة وهي التعبري عن اآلراء واالقتراحات البديلة لتلك اخلاصة باإلدارة وهذه األخرية حتتفظ لنفسها حبق  - 
 اختيار القرار النهائي؛

 .القتراعالقرار املشترك قد يكون على شكل اتفاق مكتوب أو عقد مجاعي، وأيضا يتم بواسطة إمكانية ا - 

  4: معنية ببعض أنواع القرارات اليت تتمحور يف سبع جماالت رئيسية وهيملشاركة غري املباشرة الرمسيةاوتكون 
  ؛املشاكل التقنية - 
  التشغيل وقضايا العاملني؛ - 
  ني خارج العمل؛العامل إرضاءمسامهة املؤسسة يف  - 
  سة االقتصادية واملالية للمؤسسة؛السيا - 
  تنظيم العمل؛ - 
  ل؛ظروف العم - 
 . يف املؤسسةالسياسة العامة واهلياكل - 

  5: أمههالمشاركة غري املباشرة الرمسيةوقد وجهت عدة انتقادات ل
، التمثيلية هذه واختيار ؛العاملني متثيلية حقيقة :مهاو بعدين ذو مشكل الطريقة هذه تطرح أن إمكانية - 

 من هذا سيئة آثار من العملية هذه عن يترتب أن ميكن امو ،االجتاهني يف املعلومات نقل يف عملية خاصة

   . أحسن متثيلالتنظيم أعضاء كل  العاملنينواب ميثل ال قد أخرى من جهةو جهة

                                           
  .7، ص بقاسال رجعامل ،األعمال يف منظمات العاملني لدى اإلبداعي التفكري خلق يف باملشاركة التسيري  دور رقام ليندة،1

2 Hermel P., op. cit., p 131.  
3 Idem., p 130-131. 

  .8بق، ص اسالرجع املفيصل قميحة،  وصاحل محيمدات 4
  .122 ص ،2002 اجلزائر، ، جملة العلوم اإلنسانية، العدد الثاين، جامعة حممد خيضر، بسكرة،واقع وحتديات: مشاركة العمال يف تسيري املؤسسة الوطنية رقام ليندة، 5
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 متثل املواضيع اليت من وغريها واملكافآت الرواتب قضايا املنتخبة اهلياكل يف املمثلون هؤالء يناقش ما غالبا - 

 بقضايا املتعلقة القرارات صنع يف قيقيةاحل شاركةامل على قدرم وعدم ،األوىل بالدرجة عمالية مطالب

 .فيهم تتوفر ال خربات من تتطلبه ملا ،وغريها والتسويق والتمويل اإلنتاج
 .الوقت أغلبية يف مهم  غريعملهم جيعل ما وهذا ملمثليهم انتخام حالة يف إال العاملون يشارك ال - 
 نعزال جمموعاو اللجان إحدى أو اإلدارة مبجلس ملنيالعا ممثلي بعض عضوية يف احنصار مفهوم املشاركة - 

 .1ذلك يف يمثلهم من هناك أنّ شاركة احلقيقية باعتباراملعن  العاملني
شرعيتها من اإلمجاع أو االتفاق املوجود بني هذه الطريقة تستمد  :املشاركة غري املباشرة غري الرمسية ••••

 يف العملية اإلنتاجية، وال يشاركون يف عملية اختاذ العاملني، وتظهر من خالل العاملني الذين يشاركون
القرارات، لكوم ممثلني بواسطة جلان يف هيئات اختاذ القرار، لكنهم يستطيعون التأثري على كل القرارات اليت 
يتخذها األشخاص املشاركون رمسيا، وذلك من خالل املقاومة أو خمتلف السلوكات اليت يكون هلا تأثري على 

 .2راراتهذه الق
 

 

السلطة املعترف ا يف وقت معني للعاملني   املشاركة املباشرة بأنها)Weiss(يعرف ويس  :املشاركة املباشرة .2
مصطفى   كما يقصد.3اخلاص باختاذ القرارات الضرورية بعد عدة نقاشاتملمارسة تأثريهم على حميطهم 

 هذه وتتخذ. القرارات اختاذ يف أنفسهم لعاملنيل الفعلية  باملشاركة املباشرة أنها املشاركة4مصطفى كامل

 يف هذه احلالة ونملاالع ويتمتع ،5نسبية استقاللية ذات عمل فرق أو جمموعات شكل الطريقة من املشاركة
 العمل والتنفيذي العمل بني املزج يتم حيث، وإجنازه ومراقبته العمل تنظيم جمال يف ليةاملسؤو من بدرجة

 واملسريين املباشرين ملشرفنيا واملستخدمني بني جتمع خمتلطة اموعات هذه حتأصب وحديثا .6التصوري

  .وغريها املستقلة شبه اجلودة، جمموعات حلقات شكل يف
  

 حمددات اإلدارة باملشاركة: ثايناملطلب ال
 سلوب اإلدارة باملشاركة من خالل توفر عدة عناصر جتعل من حميط العمل مناسبيتضح تطبيق املؤسسة أل

من أجل املسامهة يف تطوير للعاملني، يشجعهم على املشاركة بكل ما ميلكونه من معارف وخربات ومهارات، 
باعتبار أنّ العاملني وما ميلكونه من معارف أصبحوا أهم عوامل اإلنتاج واملصدر األساسي للميزة وذلك املؤسسة، 

                                           
  .282، ص 1995  مصر،، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،السلوك اإلنساين يف منظمات األعمال علي السلمي، 1
  .9بق، ص اسالرجع املفيصل قميحة، و صاحل محيمدات 2

3 Hermel P., op. cit., p 130. 
  .424، ص املرجع السابق مصطفى مصطفى كامل، 4

5 Nikiema S.W., op. cit., p 51. 
  .123، ص بقاسالرجع امل، واقع وحتديات :مشاركة العمال يف تسيري املؤسسة الوطنية رقام ليندة، 6
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االتصال، التدريب، نظام : امنا على أربعة منها وهيمن بني هذه العناصر، ميكننا تركيز اهتم. التنافسية للمؤسسة
   .الدميقراطي التحفيز والنمط القيادي

  

 االتصال: أوال

 أي مشترك أو (Common)تعين باإلجنليزية  وتينية الال(Communis) كلمة من مشتقاالتصال مفهوم 
كما . علومات واألفكار واالجتاهاتأو أكثر، يف امل ؛ أي حماولة تأسيس نوع من االشتراك يتضمن شخصنيشتراكا
عني مهما اختلف حجمه، داخل نسق اجتماعي ماألفرادواسطتها تلك األفكار بني شري إىل املعلومات اليت تنتقل بي .

العملية اليت ا على اجلانب اإلداري باعتباره ركزمالتصال تعريفا ل) Scott( سكوتمن هذا املنطلق اقترح ويليام 
دة بغرض التوصل إىل أفعال حمد تلقي الردود عنها، عن طريق نظام عام للمعلومات املرتدةمع ات تتضمن نقل املعلوم

 .1تؤدي إىل حتقيق أهداف التنظيم

فاالتصال الداخلي يساهم يف . يلعب االتصال دورا مهما يف تقوية العالقات الداخلية واخلارجية للمؤسسةو
اليت متكن من جعل العاملني على علم بكل ما حيدث داخل املؤسسة، توفري املعلومة املناسبة واملعارف الضرورية 

 املفتوحكما يساعد االتصال . ويساعدهم على التواصل والتحاور عن جناحام واجنازام داخل جمموعات العمل

ات حول تقاسم املعلومات اليت ختص أداء األعمال، اخلطط، األهداف واالستراتيجيات، وتقاسم املعلوم العاملني على
العاملني تقدمي التكنولوجيا اجلديدة وحول أداء املنافسني، فبدون توفر هذه املعلومات يكون من الصعب على 

كما يساعد االتصال على تطوير وحتسني مواقف  .2مسامهات، واملشاركة يف التخطيط وحتديد اجتاهات املؤسسة
الجتماعات والندوات واملناقشات مع العاملني يف خمتلف واجتاهات العاملني وتسهيل العمل اجلماعي املشترك، فعقد ا

 .  3املستويات تساعد يف التحسني املستمر للمشاركة

إىل الشخص املناسب ويف الوقت  ويساهم توفر نظام معلومات متطور يف تسهيل االتصاالت ونقل املعلومات
العاملني يف املؤسسة وتسهيل حصوهلا على نظم املعلومات دورا كبريا يف حتسني االتصال بني املناسب، حيث تلعب 

عترب أسلوب اتصاالت باإلضافة إىل االنترنيت أو االنترانت اليت ت. قاعدة بيانات حتتوي على كم كبري من البيانات
من أجل جناح تطبيق اإلدارة باملشاركة يف املؤسسة جيب على املسري أن و .يساهم يف سرعة وصول املعلومات للعاملني

ى فتح قنوات االتصال بني مجيع املستويات اإلدارية حبيث تكون مبنية على الصراحة والوضوح والثقة املتبادلة يعمل عل
 فتح قنوات االتصال بني مجيع املستويات اإلدارية يف املؤسسة يساهم كما أنّ. 4وتشجيع العاملني على إبداء أرائهم

                                           
األلفية الثالثة، كلية  االقتصاد اجلزائري يف : امللتقى الوطين األول حول،تكييف منظومة االتصال التنظيمي داخل املؤسسات االقتصادية باجلزائر مع حتديات األلفية الثالثة ،ساملي مجال 1

  .5-4، ص 2002 ، ماي 22-21اجلزائر،  البليدة، ،العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب
2 Branch K.M., op. cit., p 8. 

  .70، ص 2008، مطبعة العشرى، مصر، جودة احلياة الوظيفية يف منظمات األعمال العصرية سيد حممد جاد الرب، 3
  .63، ص املرجع السابق احملسن اجلميلي،  مطر بن عبد4
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يادة معارف كل عامل يف لتعلم من بعضهم، هذا ما يساعد على زل وتبادل األفكار واملعارف بني العاملني وااقتنايف 
 : وتتم عملية االتصال من خالل األنواع التالية. املؤسسة

  

تتم االتصاالت الرمسية من خالل خطوط السلطة الرمسية يف إطار هيكل تنظيمي تتحدد  :ة الرمسيتاالتصاال .1
 تسهيل نقل املعلومات علىت يف االجتاهني ل وجود االتصاالفيه اجتاهات وقنوات االتصال، كما يعم

  :، وتأخذ االتصاالت الرمسية ثالثة اجتاهات هي يف املؤسسةاإلداريةواملعارف بني املستويات 
 يتم هذا النوع من االتصاالت يف شكل تقارير يف أغلب األحيان يرفعها العاملون يف :االتصاالت الصاعدة ••••

عليا أو اإلدارة العليا، ويهدف هذا النوع من االتصال إىل إعطاء الفرصة  إىل املستويات الةاملستويات التنفيذي
 كل ما يتعلق بالنتائج احملققة يف املؤسسة، وإعطاء فرصة حوليصال املعلومات لرؤسائهم إلللمرؤوسني 

 هذا النوع من االتصاالت يزيد من دور .للعاملني إلظهار أفكارهم حول موضوع معني خيص العمل
وسياسة ميكن أن يتم ذلك عن طريق تقارير تقييم األداء، حيث ، 1يف املشاركة يف العملية اإلداريةاملرؤوسني 

ومراقبة أعماهلم عن قرب للتعرف باستمرار  واليت يقصد ا خروج املسري لاللتقاء مع العاملني الباب املفتوح
 طبيعة العمليات اليومية على قربعن  والتعرف على أفكارهم واملشكالت اليت تعترضهم أثناء العمل

، كما تسمح هذه السياسة للعاملني يف مجيع املستويات التنظيمية التعبري وخطوات العمل ومتابعة إجنازها
  .  بصورة مباشرة عن وجهات نظرهم لإلدارة

فل االتصاالت النازلة هي عبارة عن تدفق املعلومات واألفكار من املستوى األعلى إىل أس :االتصاالت النازلة ••••
السلم التنظيمي، تنتقل من خالله املعلومات عرب سلسلة التدرج الرمسي يف شكل توجيهات أو مطالب من 

 وتعمل االتصاالت النازلة على نقل معلومات تتعلق بفهم العمل وارتباطه باألعمال .الرئيس إىل املرؤوسني
والتوجيهات اليت ختص املصلحة  ميةمعلومات متعلقة باإلجراءات والتطبيقات التنظيأو األخرى يف املؤسسة 

  .2العامة للمؤسسة وغريها، وهذا ما يساعد على اكتساب العاملني يف املستويات التنفيذية ملعارف جديدة
 يقصد باالتصاالت األفقية تبادل وجهات النظر بني العاملني وتبادل املعلومات واخلربة :االتصاالت األفقية ••••

هذا النوع من االتصاالت بني أعضاء اإلدارات واألقسام داخل املؤسسة، على نفس املستوى اإلداري، ويتم 
املقابالت النقاشات، وكثريا ما يتمثل هذا النوع من االتصاالت يف . 3التنسيق يف العمل دف توفري

أوراق من خالل واألحاديث الشفوية، سواء بصفة شخصية أو عن طريق اهلاتف، ويف بعض احلاالت تكون 

                                           
1
 االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية ةصنع القرار باملؤسس: ، امللتقى الدويل حولاالتصاالت اإلدارية كأداة الختاذ القرارات يف املؤسسة االقتصاديةعبد الرحيم ليلى، و لدرع خدجية 

  .6- 5، ص 2009 أفريل، 15-14 اجلزائر، ف، املسيلة،وعلوم التسيري والعلوم اإلدارية، جامعة حممد بوضيا
صنع القرار باملؤسسة االقتصادية، كلية العلوم : امللتقى الدويل حول ،دور نظم االتصاالت اإلدارية يف عملية اختاذ القرارات داخل املؤسسةكمال برباوي، و  عبد السالم خملويف2

  .5ص ، 2009،  أفريل15-14  اجلزائر،عة حممد بوضياف، املسيلة،االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم اإلدارية، جام
  .6عبد الرحيم ليلى، املرجع السابق، ص خدجية و لدرع 3
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ساهم االتصاالت األفقية يف حتقيق التعاون والتنسيق بني اجلميع كفريق واحد متكامل ومترابط،  وت.ةمكتوب
 .1كما تعطي الفرصة للعاملني لكي يستفيدوا من خربات زمالئهم

  

فهو ينشأ  يعترب هذا النوع من االتصاالت األكثر حضورا يف اإلدارة باملشاركة :االتصاالت غري الرمسية .2
نتيجة ملا بني العاملني من عالقات اجتماعية وصداقات شخصية، وهم ال خيضعون يف ذلك بطريقة تلقائية، 

 وقد تكون هذه االتصاالت نازلة وبعضها .إىل اجتاهات حمددة، كما هو احلال عند إتباع أي أسلوب رمسي
  .2صاعدة وبعضها على املستوى األفقي، وال يعترف هذا النوع من االتصاالت مبستويات السلطة

 

 التدريب: ثانيا

حىت يشارك العاملون يف إدارة املؤسسة، فهم حباجة إىل مهارات وقدرات للقيام بذلك، فالوظائف اجلديدة 
مثل معاجلة ونشر املعلومات، تنظيم االجتماعات وغريها، تتطلب تدريبهم وتعلمهم القيام بعدة أعمال مثل مجع، 

ضافة إىل تدريب العاملني باستمرار على تقنيات ديناميكية اجلماعة معاجلة ونشر املعلومات، تسيري االجتماعات، باإل
باملشاركة يف حلقات اجلودة والعصف الذهين، القيادة، تسري املعلومات واملعارف، االتصاالت، مهارات صنع القرار 

 . وحل املشاكل وغريها

تدريب مستمر للعاملني حبيث املسؤولية والعمل اجلماعي واختاذ القرار، تتطلب  وكما أنّ تفويض السلطة
يصبح كل عامل قادرا على مالحظة وتفسري وحتليل سلوك اآلخرين وإبالغ كل عامل بنتائج سلوكه على زمالئه، 

 يف التعلم املستمر ،ويساهم تدريب العاملني باستمرار .كما يصبح قادرا على التعبري عن آرائه واألخذ بآراء اآلخرين
 الذي يساهم يف زيادة وتطوير معارف العاملني ومهارام باستمرار من أجل أداء  احلياةالتعلم مدىهلم أو ما يسمى 

 التعلم عملية مجاعية الكتساب وتطوير معارف ومهارات العاملني اليت تساهم يفوظائفهم بشكل جيد، باعتبار أنّ 
  :ن خالل األساليب التاليةويتم تدريب العاملني يف إطار اإلدارة باملشاركة م. 3 املستمر للمؤسسةالتوجيه

  

 تصميم فعند. املهارات وتنمية القدرات تنمية بغرض احلالة دراسة أسلوب ستخدمي : دراسة احلالةأسلوب .1

 عالقة هلا تكون وأن املتدربني اهتمامات تناسب جيب األخذ بعني االعتبار عدة نقاط هي أناحلالة،  دراسة

ويتم يف  .4من الغموض وخالية وواضحة سهلة للدراسة قدمةامل احلالة تكون وأن يف العمل، مبشكالم
.  اآلخرين الستخالص أفكار جديدة إعطاء الفرصة للمشاركني للقيام بتحليل خربات وجتارباألسلوب هذا

يتم عرض دراسة احلالة يف شكل كتايب أو من خالل سردها أو عن طريق عرضها يف شكل فيلم حيث 
يف تبسيط املفاهيم النظرية املعقدة، كما جتعل أعضاء الفريق يفكرون يف هذه  وتساهم دراسة احلالة .وثائقي

                                           
  .6 عبد السالم خملويف وكمال برباوي، املرجع السابق، ص 1
  .6عبد الرحيم ليلى، املرجع السابق، ص و  لدرع خدجية2

3 Pesqueux Y. Durance P. (2004), Apprentissage organisationnel, économie de la connaissance: Mode ou modèle?, 
Cahiers du LIPSOR, Working Papers, p 15. 

  .7، ص 2008، وزارة الصحة العامة والسكان، صنعاء، اجلمهورية اليمنية، املدربني دليل تدريب 4
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ماحلالة من خالل خربااآلخرين وإعطاء الفرصة ملناقشة الوضعيات املعقدة اليت م وتلك املكتسبة من وجتار 
 وليس .1ما تساعد يف خلق معارف جديدة نتيجة التفكري والتحليل اجلماعية، كميكن أن متر ا املؤسس

قدرات ومهارات  تنمية هو بقدر ما للمشكلة املالئم احلل إجياد اهلدف األساسي من هذه الطريقة هو
 ميكن اليت الطرق أهما ووأسبا وأبعادها املشكلة حتديد على والقدرة املنطقي والتفكري التحليلية ملتدربنيا

 والتفاعل لمناقشةكما توفر أسلوب جيد ل، 2شأاب املالئم القرار واختاذ حلها من خالهلا وبالتايل مواجهتها

 .3الصغرية اموعات عمل خالل املتدربني بني واالبتكار اآلراء وتبادل
  

 قاعة داخل الواقعية احلياة يشبه موقف متثيل  احملاكاة على أنها(Charney) ينرشاعرف  :احملاكاةأسلوب  .2
 يف أداء أدوار مشاة لوظائفهم احلقيقية ويف بيئة تشبه يشارك املتدربونو. 4وظيفة ماواقع  ويعكس التدريب

وتعود . ارتكاب األخطاء خارج العمل بدال من ارتكاا أثناءهبيسمح للمتدربني حيث بيئة العمل احلقيقية، 
هذه الطريقة إىل تدريب الطيارين باعتبار أنّ تدريبهم يف ميدان العمل احلقيقي فيه العديد من املخاطر 

 أنّ حماكاة نفس احمليط الذي يعمل فيه مت التوصل إىلي خطأ يؤدي إىل نتائج خطرية، لذلك فحدوث أ
  .5أحسن طريقة لتدريبهم دون وجود أي خطرهي الطيارون 

  

مناقشتها طلب من اموعة املتدربة يتم طرح مشكلة معينة ويا األسلوب يف هذ :واحلوار املناقشةأسلوب  .3
 ستخدموي .خربام املختلفة على احللول بناء وطرح األفكار وتقدمي حوهلا نظرهم وجهات وإبداءمجاعيا 

 ،ااخلاصة  والعيوب معينة وتوضيح املزايا مشكلة حول الرأي استطالع أو حتديد جمال يف هذا األسلوب
 وجهات معرفة حول هذه املشكلة، كما تساهم يف واخلربات املعارف من حيث يكتسب املشاركون عدد

 استخدام  وعند.واالقتصاديةالعلمية  الفروق الشخصية، االجتماعية، عن للمتدربني والناجتة ملختلفةا النظر

ترك للمتدربني اال ي، مث بوضوح املناقشة موضوع  يقوم املدرب بشرحللتدريب كأسلوب املناقشة
 من أكثر هاكون موِجيو، 6 فقطاحلديث إدارةاملدرب يف هذه احلالة ب حيث يقوم ،حبرية واملناقشة للحديث

 األمر إذا تطلب الغامضة النقاط لبعض واإليضاح الدعم تقدمي املدرب على املناقشة وخالل. امدرب كونه

 .الصحيح املسار حنو لنقاشا وتوجيه اإلحراج هلم تسبب بطريقة ال املتدربني إصالح أخطاءو ذلك،
 أو أو املهمة األجزاء الصعبة وإيضاح نياملشارك عقول يف ما موضوع لترسيخ املناقشة أسلوب ويستخدم

                                           
1 Mandakini P. (2007), Participatory training: Methodology and materials, In Adult Learning Documentation and 
Information Network (Eds), “Participatory lifelong learning and information and communication technologies”, Unit 
12, Group of Adult Education, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, p 161-162. 

، دراسة حتليلية من وجهة نظر مديري ووكالء مدارس تعليم البنني بينبع الصناعية: التدريب اإلداري ملديري املدارس يف ضوء احتياجام التدريبيةأمحد بن عطا اهللا محدان اجلهين،  2
  .57، ص 2008، اململكة العربية السعودية، جامعة أم القرىكلية التربية، ، يف اإلدارة التربوية والتخطيط رسالة ماجستري

  .8، ص بقاسالرجع امل دليل تدريب املدرينب، 3
  .58، ص بقاسالرجع امل، أمحد بن عطا اهللا محدان اجلهين 4

5 Mandakini P., op. cit., p 163-164. 
  .11، ص بقاسالرجع امل دليل تدريب املدرينب، 6
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 ويتميز. ووضوح آرائهم بصراحة لطرح املتدربني أمام اال فسح، فهو يبينهم واخلربات املعلومات لتبادل
 وقضايا قضاياهم حبث يف العاملني مشاركة فهو يساهم يف حتقيق للمؤسسة ةيرئيس بأمهية املناقشة أسلوب
 وأكثر وموضوعية، رشدا أكثر القرارات لتكون املناسبة، القرارات ويف صنع ،وأهدافها اتهومشكال املؤسسة
 .1أخرى قرارات أي من للتنفيذ السريع وقابلية احتديد

 

 معينة قد عن مشكلة يعرب واقعي معني موقفيقوم املتدربون يف هذا األسلوب بتمثيل  :أسلوب متثيل األدوار .4
 وأن معينني بدور أشخاص القيام املتدربني من طلبوي اليومية، ةاحليا يف حتدث افتراضية أو واقعية تكون

ويهدف هذا  .وتتم بعد ذلك املناقشة، 2فعال املوقف هذا يف كانوا لو يتبعوها أن ميكن اليت بالطريقة يتصرفوا
من خالل   هذه احلالةيفوحيدث التعلم  ،3إليها املؤدية السلوكيات املشكلة ومعاجلة إظهار األسلوب إىل

ويساهم هذا . املالحظة، ومعرفة ردود الفعل حول الدور الذي مت القيام به وأيضا إعطاء اآلراء لآلخرين
 فهم يقومون بتمثيل جتارب سابقة وحماولة ،األسلوب يف تعلم املتدربني من خالل جتديد التجارب السابقة

 وغريها، عدات التكنولوجية احلديثةالربامج والنظم اخلبرية واملإجياد حلول هلا بوسائل جديدة مثل استخدام 
ستعمل املتدربني يف االستفادة من جتارب قد حتدث يف الواقع أثناء أداء العمل، وتهذا األسلوب ساعد كما ي

 املناقشة خالل من، وتؤمن التغذية الراجعة 4هذه الطريقة يف تشجيع النقاش اجلماعي حول بعض القضايا

  . 5باألدوار القيام بعد واملداخالت
  

 بني املشاركني والتفاعل اجلماعي العمل وتشجيع املنطقي التفكري حتفيز به ويقصد :اجلمود أسلوب كسر .5

هذا  ستخدمجديدة، وي مفاهيم حول أو معني موضوع حول املختلفة النظر إيضاح وجهات من أجل
 مما التدريبية، لساتيف اجل املشاركة على وحتفيزهم املشاركني بني والنشاط املرح من جو األسلوب خللق

والوصول  االنتباه وزيادة التعلم ساهم يف تسهيل عمليةياملشاركني، كما  وعي على إجيايب بشكل ينعكس
 هذه إتباعاليت ميكن حتقيقها عند  األهداف من جمموعة يلي وفيما .6اجللسة أثناء طرحها املراد املعلومة إىل

 :منها، نذكر الطريقة
 واملدرب؛ اركنياملش بني التواصل زيادة •

 املتدربني؛ اهتمام لكسب املنشطة التمارين •

 للمشاركني؛ املرحية والفعاليات اللعب خالل من التعليم •

                                           
    .56، ص بقاسالع رجامل، أمحد بن عطا اهللا محدان اجلهين 1
  .62- 61، ص نفسهرجع  امل2
  .14، ص بقاسالرجع امل دليل تدريب املدرينب، 3

4 Mandakini P., op. cit., p 162-163. 
  .15، ص السابقرجع امل دليل تدريب املدرينب، 5
  .18 املرجع نفسه، ص 6
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 وتقوية العمل حبيام العالقة ذات املواقف بعض يف املشاركني تفكري كيفية على للتعرف اإلدراك خماطبة •

 .اجلماعي
 

 املشاركني مهارات تنمية إىل يهدفب أحد أساليب احملاكاة، وعترب هذا األسلوي :اإلدارية املباريات أسلوب .6
ويتم . إدارية عليا وظائف الستالم املرشحني العاملني معرفة توسيع على ويساعد اختاذ القرارات، جمال يف

 جمموعة من كل طلبوي لألخرى، منافسة منفصلة مؤسسة متثل جمموعة كل جمموعات إىل املتدربني تقسيم
املواقف  يف الالزمة القرارات ويتخذون نفسها العمليات يقوم املتدربون بتأديةمؤسسة، حيث  إدارة متثيل

 كل جمموعة تتخذها اليت القرارات سلسلة تؤدي حبيث ،الواقعية احلياة يف ذلك يفعلون كانوا لو كما املختلفة
 .1من طرف املدربني حتسب بناء على أسلوب حمدد مسبقا معينة نتائج إىل

 

تنمية  على تساعد هانأل املدربون، يستخدمها اليت اجلماعية األعمال مقدمة يف اللجان تأيت :اللجان أسلوب .7
 جمموعة من اللجنة  وتتكون.تعاوين علمي بأسلوب تواجههم اليت للمشكالت حلول إىل  والتوصل،أعضائها

يتطرقون  ، حيثمن عشرة إىل ستة عشر متدربا مع اثنني إىل أربعة مشرفني أفرادها عدد تراوح ياملتدربني من
 حيصل أن بالتناوب إىل املشرفني رئاسة حتت اللجنة تعقدها متهيدية مناقشات من خالل حمدد موضوع إىل

 شرافإ وجلنة جلان أخرى قبل من للمناقشة ميقد الذي النهائي التقرير إعداد مثَ ومن .تامة قناعة على اجلميع
 لتحميل التمهيدية األساليب نكوا م يف اللجان يف العمل أمهية وتتضح .خمتصني خرباء منخاصة تتكون 

أفكار  على واحلصول بناءة، أحكام إىل الوصول وإمكانية املعنوية، روحهم ورفع مسؤوليات أوسع، أعضائها
 .2األعضاء نيب التجاوب وإمكانية األفكار ،اآلراء اال إلبداء جديدة، وإتاحة

  

 تعلم واكتساب  من أجل تبادل مناصب العمل بني العاملنيذا األسلوبيقصد  :الوظيفي التناوب أسلوب .8
حبيث يكون مسؤول عن عمله ، متغرية ملشكالت مواجهته نتيجة جديدةو العامل ملعارف ومهارات متعددة

 من أجل فهم أسباا ومنع حدوثها مرة ق يف ارتكاب األخطاءمن خالل املراقبة الذاتية له ويكون له احل
 هذا تطبيق أثناء الشروط بعض توفر وجيب .يساعد على اكتسابه ملعارف وخربات جديدةوهذا ما أخرى، 
 مهارات اكتساب من ليتمكن كافية مدة إليه نقلي الذي العمل يف املتدرب بقاء مدة تكون كأن األسلوب
 .3حمددة خطوات وله منظم برنامج أو خطة وفق لالعم  يتم التناوب يفوأن ،جديدة وخربات

 

 نظام التحفيز: ثالثا

، وسلوكهم ، وتتعرف على طريقة تفكريهمالعاملني لديهافهم طبيعة اول أن حتأي مؤسسة  على إدارةجيب 
ع نظام بتنول ويتميز العمل يؤدي إىل إنتاج أفض  يفحميط ممتع وبالتايل يتسىن هلا إنشاء منهم، حىت تصبح أكثر قربا

                                           
  .59، ص بقاسالرجع امل، أمحد بن عطا اهللا محدان اجلهين 1
  .63- 62ص  املرجع نفسه، 2
  .65، ص نفسهرجع امل 3
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اليت تمنح على أساس مستوى األداء، وذلك لتشجيع العاملني على املعنوية واحلوافز املادية التحفيز بني املكافآت 
  .1 مسؤولية اختاذ القرارات وتعزيز العمل اجلماعيزيد منوحتمل املاحلصول على املعلومات وتطوير املهارات 

خلق  ، باإلضافة إىلمنحهم أسهم يف املؤسسةاح معهم مثال أو  أدائهم بتقاسم األربعلىإنّ مكافئة العاملني 
 على حل همعيشج وت والثناء على ما أجنزوه من أعمال جيدةمن خالل االعتراف هلم الشعور باالحترام والتقدير

، كما أنّ 2تحمل أفضل للمسؤولية واإلبداعل تؤدي إىل سعيهم هم،، والتفاعل والتواصل معمشاكلهم بأنفسهم
حاجتهم للرقابة، راف بقدرات العاملني على اإلبداع واملشاركة يف صنع القرار وحب العمل واملسؤولية وعدم االعت

وتوفري الدعم النفسي هلم وهذا ما يساهم يف زيادة تعاوم ، 3بتوفر هذه القدرات واملهارات لديهمتساهم يف اقتناعهم 
   .رالبيئة املناسبة للمشاركة يف إدامع املؤسسة وتوفري ا

كما أنّ قيام مسري املؤسسة بتلبية احتياجات العاملني األساسية من الناحية املادية، ودعمهم واالهتمام م 
وحماولة خلق بيئة عمل مناسبة ومساعدم يف حل مشاكلهم، وشعورهم بأنه عضو من أعضاء الفريق وليس فقط قائد 

وتساعدهم على تنمية  واإلبداع واالهتمام ا، تشجعهم على التفكري م واقتراحاهمالفريق، باإلضافة إىل تقدير أفكار
هم واالستماع ملشاكلهم يف العمل وحىت مشاكلهم الشخصية، مع احلوار باب فتح كما أنّ احترام العاملني و.أفكارهم

  .  حيفزهم على التعاون مع املؤسسة وتطوير العمل بتقدمي أفكار جديدة4وأيضا االستماع القتراحام
  

  النمط القيادي الدميقراطي: رابعا

العالقات على قيادة دميقراطية تعتمد على املشاركة، تفويض السلطة وتعتمد أيضا تتطلب اإلدارة باملشاركة 
 التعاون فيما بينهم ودعم ات العاملني حلاجواليت تقوم على إشباع القائد بني القائد والعاملني اإلنسانية داخل املؤسسة

. على إشراك العاملني يف بعض املهام القيادية مثل اختاذ القراراتهذا النمط القيادي عتمد م، كما يهلكاوحل مش
 تشجيع املبادرة وتنمية القدرة على اإلبداع ،زيادة التعاون ،وتؤدي القيادة الدميقراطية إىل رفع الروح املعنوية للعاملني

طيط  يف ختملشاركتهمإتاحة الفرصة تمكني من خالل الاملشاركة، ثقافة تقوم القيادة الدميقراطية على  و.5واالبتكار
 والثقة يف العاملني لالستفادة من ، وتوفري جو من االنفتاح والتجاوب احلر مع العاملنيأعماهلم وتنمية التعاون بينهم

 .آرائهم وأفكارهم
بني العاملني من العناصر اليت تساعد على تبين املؤسسة لقيم ومعتقدات مشتركةعترب ثقافة املشاركة اليت وت 
جمموعة من االفتراضات واالعتقادات  الثقافة على أنها (Lewin) لوين عرف حيث ي،القيادة الدميقراطيةتقوم عليها 

تشجع وتتميز ثقافة املشاركة بقيم ومعتقدات وقواعد  .والقيم والقواعد واملعايري اليت يشترك فيها العاملون يف املؤسسة

                                           
1 Branch K.M., op. cit., p 9. 

  .50، ص املرجع السابقطر بن عبد احملسن اجلميلي، م 2
جامعة امللك عبد  الثاين،االقتصاد واإلدارة، الد الثالث عشر، العدد  ، جملةلة يف املنشآت اخلاصة كأداة إلدارة اجلودة الشاممنوذج مقترح لتمكني العاملنيموسى توفيق املدهون،  3

  .80، ص 1999 ،، جدة، اململكة العربية السعوديةالعزيز
  .25- 23، ص 2008ة، يالصناع دسةنواهل اإلدارة ، موقعكيف حتفز العاملني حممد، سامح 4
  .129، ص 1996ودية، ، دار اخلرجيي للنشر والتوزيع، الرياض، اململكة العربية السعمبادئ اإلدارة العامةحممد عبد الفتاح ياغي،  5
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 وهذا ما جيعلها تساهم يف . تقدر اإلجناز وتعترف به وتؤكد على ضرورة مشاركة العاملنيالفريق، ضمن على العمل
 .2العاملني وتشجيعهم على اختاذ القرارة  على استقاللي وتساعد،1توليد املعرفة عند العاملني

 طرف العاملني للمؤسسة منوااللتزام  الرضا والوالء فتبين ثقافة املشاركة والتعاون يساهم يف خلق نوع من
 3 توفيق املدهونموسىعين حسب ي  يف متكني العاملني الذيثقافة املشاركةتساعد كما . وشعورهم باالنتماء إليها

 السلطة واملسؤولية ليتمكنوا من تصميم عملهم ،املهارات واألدواتاملعارف، ، عملية تزويد العاملني باملعلومات
 دف ، واختاذ القرارات املناسبة دون احلاجة إىل موافقة مسبقة من املدير،ع اآلخرينواستخدام املعلومات والتفاعل م

 .تقدمي خدمة أفضل للعمالءإدارته بطريقة متكنهم من  وإعطاء العاملني الفرصة إلتقان عملهم
املة الفرصة الكمنح السلطة واملسؤولية للعاملني يف أداء أعماهلم حبرية وإعطائهم ويشتمل التمكني على 

بناء على أداء املؤسسة اجليد، حيث ميكن أن يكون ذلك مكافئات منحهم  و،للمشاركة يف اختاذ القرارات يف املؤسسة
بصفة  العامل إعطاءكما أنّ إثراء العمل والذي يقصد به  .4عن طريق مشاركة العاملني يف أسهم املؤسسة مثال

 وتنظيم األخطاء حيوتصح النتائج ومتابعة ذيوالتنف طيتخطال ثيح من كامال لهعم يف للتحكم أكرب فرصةمستمرة 
، إضافة إىل خلق ه وخرباته يسمح بتنمية وتطوير معارف5أعلى مهارات حتتاج ام مبهمله وتطويره باإلضافة إىل تكليفهع

ارة  العاملني على العمل واملشاركة بكل مهارام ومعارفهم وخربام يف إدعتشجيجو عمل اجتماعي، يساهم يف 
 االستعداد ويظهرعلى تعزيز متكني العاملني،   االستعداد النفسي للعاملني للمشاركة يف إدارة املؤسسةيعمل  و.املؤسسة
 العاملني اتاجتاهوتعين . اجتاهام وإدراكهم ألمهية املشاركة يف إدارة املؤسسةمواقفهم ومن خالل هلم النفسي 

 موضوع املشاركة من ويتكون اجتاه أو موقف العاملني حول. معينة موضوعاتوحول قضايا املوقف الفكري للعامل 
رغبتهم يف على هذه املعلومات واملعارف  تنعكس ، حبيثمن معلومات ومعارف حول هذا املوضوعما يتوفر لديهم 

هم لفائدة  فمعرفة العاملني وإدراك. مبمارسة سلوك معنيالرغبة عن هذه ون يعربميف اإلدارة وبالتايل فإنهاملسامهة 
. 6املشاركة يف إدارة املؤسسة ختلق لديهم استعداد وقابلية للمشاركة يف اإلدارة وحتمل مسؤولية آرائهم وقرارام

 قيامهم بأعمال تناسب قدرام أو بتطوير مهارات ومعارف العاملني من خاللوتكمن أمهية التمكني يف أنه يسمح 
أنّ التمكني يساعد على التعلم من  (Marquardt)ويقول ماركوردت  .على اإلبداعتفوقها مما يزيد من قدرم 

  .7لتعلماأجل حتسني األداء، وأنه املفتاح لكل عمليات 

                                           
، جملة األردنية يف إدارة األعمال، الد الثاين، العدد الثاين، دراسة تطبيقية يف القطاع املصريف األردين: الثقافة التنظيمية وتأثريها يف بناء املعرفة التنظيميةرشاد الساعد، و حسني حرمي 1

  .232، ص 2006األردن، 
  .337 ، صاملرجع السابق، غسان العمريوعبد الستار العلي، عامر قنديلجي  2
  .78بق، ص اسالرجع املموسى توفيق املدهون،  3
  .16ص املرجع السابق، مها مهدي قاسم،  4
  .16، ص 2008ة، يالصناع دسةنواهل اإلدارة موقع ،3 زيالتحف اتينظرحممد،  سامح 5
كلية الدراسات العليا، ،  يف العلوم اإلدارية، رسالة ماجستريدراسة مسحية على العاملني يف هيئة الطريان املدين: يمياجتاهات العملني حنو التغيري التنظصالح بن فاحل عبد اهللا البلوي،  6

  . 13-12، ص 2005اململكة العربية السعودية، الرياض، األمنية،  جامعة نايف العربية للعلوم
  .54مطر بن عبد احملسن اجلميلي، املرجع السابق، ص  7
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تساهم الثقة يف العاملني يف حتقيق الرؤية  حيث ،1حتديد عالقة العاملني مع القيادةيف  مهم عاملعترب الثقة وت
تسهيل تبادل إىل ذلك فهي تؤدي باسيا يف زيادة االتصال واحلوار ووتلعب دورا أس ،2املشتركة واهلدف املشترك

 ل غوشال وتسايوويق. 3 خربات ومهارات، ومع اإلدارة يف ما ميلكونه من معارففيما بينهموتشارك العاملني 
(Ghoshal & Tsai) ه حينما يثق العاملون يف بعضهم البعض يصبح لديهم استعداد ورغبة أكرب لتبادل مواردهم أن

 وكلما زادت ثقة العاملني بشخص معني ازداد التبادل املعريف بينه وبني ،دون اخلوف من أن يستغلها اآلخرون
اليت استنتجت من جتارا أنّ ثقة اإلدارة يف العاملني زادت من  (Wistler)ذلك ما أكدته مؤسسة وستلر . 4اآلخرين

ويشري . مراقبة أعماهلم وحتملهم مسؤولية تصحيح أخطائهممسامهة العاملني يف حل مشاكل النوعية وتشجيعهم على 
 إىل تقليص املستويات اإلشرافية األمر أنّ الثقة يف العاملني تؤدي (Render & Hyzer) من روندر وهيزار لك

 هذه .5الذي ينعكس على مرونة وسرعة التغذية العكسية وإشاعة املشاركة يف املعلومات وإشاعة روح الرقابة الذاتية
، فشعور العاملني باالحترام وليد ثقة العاملني يف اإلدارةواليت ينتج عنها تمؤسسة، لكمالكني لجتعل العاملني ثقة ال

والتقدير من طرف اإلدارة واالهتمام بتحقيق احتياجام ومصاحلهم واحترامها وتوفري اجلو املناسب للعمل، باإلضافة 
وهو ما تساهم يف حتقيق ثقة العاملني يف اإلدارة، كلها أمور ق واألمانة، إىل وفاء اإلدارة بوعودها والتزامها بالصد

 استخدام من خالل ،وحماولتهم املسامهة يف حتقيق متيز مؤسستهم 6تللقيام بأعمال تفوق التوقعايؤدي إىل حتفيزهم 
 .اراتوالتشارك يف كل ما ميلكونه من معارف ومه كل معارفهم ومهارام وتوظيف خربام وقدرام

  

   اإلدارة باملشاركة أساليب: ثالثاملطلب ال

جزء من السلطة  كل أوتفويض ، تعمل مجيعها على أساليبإنّ تطبيق اإلدارة باملشاركة يتم عن طريق عدة 
واملسؤولية للعاملني، وخلق نوع من الرقابة الذاتية وذلك من أجل إخراج الطاقات الكامنة لدى العاملني مبا يف ذلك 

حلقات اجلودة، اموعات شبه :  نذكراألساليبومن بني هذه .  واستخدامها ملصلحة املؤسسة ككلاملعارف
  .العصف الذهيننظام االقتراح و العمل، املستقلة، جمموعات نوعية احلياة يف العمل، فرق

  

  حلقات اجلودة: أوال

دمج جوانب القوة يعمل علىهو عترب أسلوب حلقات اجلودة أحد األساليب احلديثة لإلدارة باملشاركة، ف ي 
جمموعة صغرية من العاملني ها عرف حلقات اجلودة على أنوت. مشاكل العمللدى كل من املدراء والعاملني ملواجهة 

ساعة أو منتظم ملدة بشكل  تتكون من مخسة إىل عشرة عمال يعملون يف نفس الورشة، أو نفس املكتب، جيتمعون

                                           
1 Nicole A.G., and Mann L. (2004), Transformational leadership and shared values: The building blocks of trust, 
Journal of Managerial Psychology, Vol. 19, N° 6, p 590. 

  .68، ص املرجع السابق سيد حممد جاد الرب، 2
   .331ص  ،2009العملية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  اليازوري، ديات الثقة يف منظمات أعمال األلفية الثالثةإدارة التمكني واقتصاد علي صاحل، أمحو  زكرياء مطلك الدوري3
  .232، ص املرجع السابقرشاد الساعد،  و حسني حرمي4
  .328 ، صبقاسالرجع املأمحد علي صاحل،  ووريد زكرياء مطلك ال5

6 Nicole A.G, and Mann L., op. cit., p 590. 
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جودة  من أجل حتقيق ناقشة كيفية تطوير ما يقومون بهمل، قيادة مشرفوعني حتت ساعتني يف األسبوع أو كل أسب
ويكون هؤالء العاملون . مراقبتها وم الشروع يف تنفيذ احللولاقتراح طرق جديدة للتحسني ومن ثَوو اخلدمة، أاملنتوج 
مشاركة العاملني يف حلقات إنّ. احللول املناسبة هلاوتقدمي ديد وحتليل بعض مشاكل العمل حتطرق بني على مدر 

عامل آخر، كما من أفكار ومعارف اجلودة تساهم يف دراسة األفكار بطريقة مجاعية، وبالتايل استفادة كل عامل 
. 1ي إىل تبادل اخلربات واآلراء وتشجيع املبادرة واإلبداع الفردي واجلماعيعاون والتنسيق بني العاملني وتؤدتدعم الت

 وبالتايل ،العمل من طرف مجيع مستويات العاملني يف املؤسسةأداء لى املشاركة يف التفكري وفحلقات اجلودة تعمل ع
  3:ودف حلقات اجلودة إىل املسامهة يف. 2فهي تركز على املشاركة يف التصور

 زيادة مهارات العاملني وتنمية قدرام؛ •

 السماح للعاملني بتبادل املعلومات؛ •

 ؤسسة؛إجياد مقترحات للتعاون يف امل •

 تطوير أفكار جديدة وحلول للمشاكل؛ •

  بيئة العمل؛ظروفحتسني  •

  العاملني؛زيادة مشاركة •

 شعور العاملني باملسؤولية؛ •

 تشكيل فرق العمل؛ •

 حتسني مستوى االتصاالت؛ •

 زيادة ثقة العاملني؛ •

 زيادة الوعي يف جمال اجلودة؛ •

 حل املشاكل بتكلفة أقل؛ •

 تقليل نسبة تغيب العاملني؛ •

 ؛توى اجلودة واخلدمةحتسني مس •

  .4توسيع مفهوم العمل اجلماعي ليصبح عنصر من ثقافة املؤسسة •

                                           
  .60ص ، بقاسالرجع امل، محيمداتصاحل  1

2 Hermel P., op. cit., p 125. 
د األول، جامعة امللك ، العد16، جملة االقتصاد واإلدارة، الد -دراسة ميدانية على املصانع الكربى-  وفوائدها ومشاكل تطبيقهااستخداماا: حلقات اجلودةخالد منصور الشعييب،  3

  .66، ص 2002لكة العربية السعودية، ، جدة، املمعبد العزيز
  .41 ، ص1991، ترمجة زين العابدين عبد الرمحان احلفضي، معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية السعودية،  تغري انطباعات األفراد يف العمل:حلقات اجلودةهريت مور، و  وليام مور4
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دعم اإلدارة العليا  : واملتمثلة يف املتطلبات األساسية لنجاح حلقات اجلودة)Gray(ويذكر غراي 
عضاء يف هذه  الالزم للعاملني األمشاركتها، وجود أهداف واضحة ومفهومة، املشاركة يف اختاذ القرارات، التدريبو

 .1وحتسني نظام االتصاالتاحللقات على األساليب املستخدمة يف حتليل وحل املشاكل 

  2:وقد يواجه تطبيق هذا األسلوب عدة مشاكل منها
 اليت عدم جتانس أفكار ومقترحات العاملني مع اإلدارة، حيث يشكو العاملني من جتاهل اإلدارة لالقتراحات •

 موا يف حلقات اجلودة؛يقد

قد يتعارض موعد انعقاد احللقات مع جداول اإلنتاج والعمل فانعقاد حلقات اجلودة يف أوقات غري مالئمة،  •
 ألعضاء؛للعاملني ابالنسبة 

كل اليت تكون خارج نطاق خربة أعضاء احللقة، أي حتدث هذه املشكلة عندما ختتار امناقشة بعض املش •
يد يتجنب الوقوع يف  قائد جبوجودنب هذه املشكلة  وميكن جت.كل خارجة عن ختصص أعضائهاااحللقة مش
 هذا اخلطأ؛

استدعاء بعض اخلرباء املتخصصني نتيجة تطلبها قيام أعضاء احللقة بالتصدي ملشاكل من الصعب حلّها  •
 .للمساعدة يف ترتيب ومناقشة املشكلة إلجياد احللول املناسبة هلا

  

 شبه املستقلةالعمل موعات جم: ثانيا

 إنّ كل عمل يهدف إىل تطوير املؤسسة، يدور حول تساؤل عن كيفية تقسيم )Hermel( 3 هارمليقول
تافيستوك أول من اقترح هذا النوع من التنظيم من خالل الدراسة اليت ويعترب معهد . املسؤولية والسلطة يف املؤسسة

موعات يف توضيح مكانة املشاركة قام ا حول التنظيم اهليكلي للمؤسسة، فقد سامهت اقتراحات هذا املعهد هلذه ا
وتتكون جمموعات العمل شبه املستقلة من جمموعة من العاملني يتراوح عددهم بني . يف العملية اإلنتاجية يف املؤسسة

 يقومون بأعمال خمتلفة داخل هذه اموعة، كما تقوم هذه اموعات بوضع أهداف إنتاج نيملاأربعة ومثانية ع
 على األقل بربجمة أعمال األسبوع بطريقة مستقلة، ويكون أعضائها مسؤولني عن تقسيم املهام أسبوعية تسمح هلا

 .واالنضباط يف اموعة وتصحيح األخطاء

وتتميز هذه اموعات بتناوب العاملني يف أداء الوظائف، وبالتايل فإنّ غياب أحدهم ال يؤثر على سري 

ملؤسسات لتحقيق مراقبة أفضل للعملية التقنية املعقدة واليت يستحيل العمل، وتستعمل هذه اموعات من طرف ا

إال أنّ احلجم . تنظيمها ومراقبتها بدون مشاركة العاملني، فهي متتاز مبرونة أكرب وتتماشى أكثر مع التغريات التقنية

دودة ألنه جيب عليها أن الصغري هلذه اموعات قد يكون السبب يف صعوبة بقائها، كما أنها تتميز باستقاللية حم

                                           
  .50بق، ص اسالرجع امل خالد منصور الشعييب، 1
  .64 ص، بقاسالرجع امل ،اتمحيمدصاحل  2

3 Hermel P., op. cit., p 122. 



ïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛaïãbrÛa@Ý–ÐÛa@Z@Z@Z@Zàäm@óÜÇ@bèm‰†Óë@ò×‰b’½bi@ñ‰a…⁄aàäm@óÜÇ@bèm‰†Óë@ò×‰b’½bi@ñ‰a…⁄aàäm@óÜÇ@bèm‰†Óë@ò×‰b’½bi@ñ‰a…⁄aàäm@óÜÇ@bèm‰†Óë@ò×‰b’½bi@ñ‰a…⁄a@´ÜßbÈÛa@òÏŠÈß@òî@´ÜßbÈÛa@òÏŠÈß@òî@´ÜßbÈÛa@òÏŠÈß@òî@´ÜßbÈÛa@òÏŠÈß@òî@ @@ @@ @@ @
 

 
98 

، كما يعترب النوع املقترح للمشاركة يف هذه احلالة خيص 1تتوصل إىل أهداف إنتاجية حمددة مسبقا من طرف اإلدارة

 .2املشاركة يف اإلجناز مع استقاللية ضعيفة يف عملية التصور

 

 جمموعات نوعية احلياة يف العمل : ثالثا

سفة إدارية متارسها املؤسسات اليت ترغب يف مشاركة العاملني يف صنع عترب نوعية احلياة يف العمل فلت
عرف نوعية احلياة يف تو. القرارات، وتتم من خالل برامج عمل تعمل على تطبيقها جمموعات نوعية احلياة يف العمل

لعاملون من جهة ها جمموعة من العوامل والظروف اليت تسعى إىل توفريها املؤسسة من جهة ويدركها االعمل على أن
 دف حتقيق أهداف املؤسسة وأهداف العاملني بإشباع حاجام املادية والنفسية ومبا ال يتعارض مع أهداف ،أخرى
 يف صنع واختاذ القرارات اليت  باملشاركة نوعية احلياة يف العملجمموعاتالسماح للعاملني األعضاء يف ويتم . اتمع

 حتديد ،ث يشاركون يف حتديد القرارات اخلاصة باألمن والصحة، مشاكل اإلضاءةحي. ختص تصميم حيام يف العمل
أوقات العمل والراحة، نظام احلوافز، مشاكل اإلنتاجية ونوعية املنتوج وشكله، إثراء املهام، التناوب الوظيفي وبرامج 

 . 3التكوين وغريها

 نوعية أنّعلى  يركزالعمل، فاالجتاه األول  إىل وجود اجتاهني ملفهوم نوعية حياة )Lawler( 4رويشري الول
حياة العمل هي جمموعة من الظروف املوضوعية واملمارسات اليت تقوم ا املؤسسة مثل اعتماد سياسة الترقية داخل 

على  أيضا وتركز برامج نوعية حياة العمل .املؤسسة، نشر روح الدميقراطية واحترام العاملني وتوفري ظروف عمل آمنة
ها اإلدراك ه ينظر إىل نوعية حياة العمل على أن أما االجتاه الثاين فإن؛ جودة العالقات بني مجيع أفراد املؤسسةحتقيق

املتحقق لدى العاملني خبصوص عدد من القضايا مثل ظروف العمل اآلمنة، واإلشباع النسيب حلاجام، وقدرم على 
 هذا االجتاه يتعلق بدرجة إشباع أي أنّ. بهم ومشاعرهم اإلنسانيةالنمو والتطور يف املؤسسة بصورة تتوافق مع مطال

 .املؤسسة للحاجات اإلنسانية للعاملني
  

  فرق العمل: رابعا

ا املؤسسات،ت تم خباصة تلك اليت تعتمد على جتميع املهارات  وعترب فرق العمل إحدى املمارسات اليت
هذه املؤسسات، حيث يتم مجع املديرين والعاملني يف فرق منظمة  جلميع العاملني على شكل مجاعات داخل املختلفة

 يتم من خالهلا إمداد أعضاء الفريق مبزيد من السلطة والسيطرة على وظائفهم وتشجيعهم على املشاركة يف حل

                                           
  .45، املرجع السابق، ص -بسكرة-  التسيري باملشاركة وصراعات العمل من وجهة نظر عينة من مسريي وعمال مؤسسة صناعات الكوابلليندة رقام،  1

2 Hermel P., op. cit., p 124.  
3 Zohurul I., and Siengthai S. (2009), Quality of work life and organizational performance: Empirical evidence from 
Dhaka Export Processing Zone, International Labour Organization Conference on ‘Regulating for Decent Work', 
Geneva, p 4. 
4 Lawler E.E., and Mohrman S.A. (1985), Quality circles: After the fad, Harvard Business Review, Vol. 15, N° 4, p 65. 
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 العمل بشكل من متكنهم مهاراتجيب تدريب أعضاء هذه الفرق على أداء كما . 1املشكالت واختاذ القرارات
   2: نذكراملهارات هذه أهممن بني و مجاعي،

 ؛اجلماعي العمل يف الرغبة يدعم بشكل اآلخرين مع االتصال مهارة •
 ؛اآلخرين مع والتعاون التفاعل مهارة •
 ؛العمل وختطيط األهداف وضع يف املشاركة مهارة •
 ؛املسؤولية روح وتبين اجلماعي القرار اختاذ مهارة •
 ؛معه فاعلوالت التغيري وقبول التحدي روح إثارة •
 ؛املتوقعة غري للمواقف التصدي مهارة •
 ؛الفريق متاسك إىل تؤدي سلوكيات تعليم •
 ؛اآلخرين مع التفكري مهارة •
 ؛اآلخرين مع العمل تنسيق مهارة •
  .اآلخرين مع ومبتكرة جديدة أشياء إىل التوصل مهارة •

    3:وتتميز هذه الفرق بعدة صفات نذكر منها

نّ هذه الفرق تدير نفسها بنفسها وتم بتنظيم شؤوا داخليا، فهي تركز على وهذا يعين أ: اإلدارة الذاتية •
عترب تعدد اآلراء وتنوعها بيئة مناسبة لزيادة وحتسني العملية اإلبداعيةالتوفيق بني اآلراء املختلفة، حيث ي .

فرق وكذا تدعيم يساعد هذا النوع من اإلدارة يف االستجابة السريعة ملتطلبات اإلبداع من طرف هذه الو
 .العالقات بني أعضائها

 .فهذه الفرق جتدد وتطور نفسها من خالل التفكري احلر واآلراء واالقتراحات املتنوعة: التجديد الذايت •

  .  حيث يقوم الفريق بتنمية وحتسني مستواه ذاتيا، كما يكون يف حالة تعلم مستمرة: التفوق الذايت •

عترب فرق العمل املوجهة ذاتيا وت)Self Directed Work Teams( وهي ،فرق العملأنواع  من أهم 
 على األخرى، وهي تتمتع جمموعة جمموعات عمل تقوم بإكمال جزء معني من عمل يتطلب عدة مهام تعتمد فيه كل

  :على اخلصائص التاليةفرق تشتمل هذه الو. 4باستقاللية عالية فيما يتعلق بتنفيذ هذه املهام

                                           
كلية االقتصاد اجلودة الشاملة يف ظل إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات، : ، املؤمتر العلمي الثاين حولإدارة اجلودة الشاملة يف ظل استراتيجيات األعمال، عبد اهللاحسن صادق حسن  1

  .18، ص 2006 ، أفريل27- 26، األردنلوم التطبيقية اخلاصة، جامعة العوالعلوم اإلدارية، 
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، االقتصادية،  العلوم يف دولة دكتوراه ، أطروحة حالة مؤسسة سوناطراك:إستراتيجية تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصاديةرقي، ي حسني 2

  .114، ص 2007اجلزائر،  جامعة
شعاع، السنة األوىل، : ، خالصات كتب املدير ورجل األعمال، الشركة العربية لإلعالم العلميكيف تضع الشركات الواعية املوظف يف املقام األول: اإلنسان أوالشارلز جارفيلد،  ت3

  .4، ص 1993  القاهرة، مصر،،22العدد 
  .48- 46، ص املرجع السابقيعه، اعادل معو  أمحد اخلطيب4
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 جمموعة من العاملني األعضاء متنوعي املهارات واملعارف، وتتكامل هذه املهارات يتكون فريق العمل من •
 ألداء مهام معقدة ومتداخلة يف نفس الوقت؛

  من العمل سواء كان منتوج أو خدمة؛ كاملجزءبأداء الفريق يقوم  •
 طرف مشرف أو من وليس ،ها من قبل الفريق نفسهنّ املهام اليت يقوم بأدائها أعضاء الفريق يتم حتديدإ •

 مصدر خارجي؛
 ظم مدخالت وتدفقات وخمرجات العمل؛يسيطر الفريق على مع •
 اكل تدفق العمل عند ظهورها؛يكون الفريق مسؤوال عن تصحيح مش •
 ذه الفرق مع الزبائن حلل مشاكلهم؛يعمل العديد من ه •
مل املسؤولية ما يشجع كل أعضاء الفريق على حت وهذا ، ككل على مستوى الفريقمكافآت يتلقيتم  •

  . العملاجلماعية عن

 

 نظام االقتراحات : خامسا

 لإلدارة حول اقتراحاته القرار، حيث يقدم كل منهم اختاذ يف للعاملنييعتمد هذا النظام على املشاركة الفعالة 
 تار املناسبةوبعد أن تقوم اإلدارة بدراسة هذه االقتراحات خت. كل اليت يواجهها يف عملهاطرق حتسني العمل وحل املش

آرائه عن طريق كتابتها بدي كل عامل ، حيث ي1ق االقتراحيداشترط وضع وسائل مناسبة لذلك مثل صن، لذا يمنها
على ورقة ووضعها يف هذا الصندوق املوضوع يف مكان واضح ومعروف من طرف مجيع العاملني، حيث يكون 

  .استعماله غري حمدد بوقت أو مناسبة معينة أو موضوع حمدد
  

   العصف الذهين: سادسا

يهمهم التوصل إىل من العاملني الذين على عدد ماطرح مشكلةمن خالل  العصف الذهينم أسلوب خدتسي  
، فهذا األسلوب يهدف إىل ضمان تفاعل أفكار  ينتمون إليهوى اإلداري الذي النظر عن املستبغضحل بشأا 

 للتفكري أسلوبالذهين  العصفعترب أسلوب وي . جديد يف جمال معني والبحث عن كل ما هوأصحاب املعرفة

 بتكوين بيئة يتميزهو و،  للعاملنيالذهنية والعمليات القدرات بقصد زيادة املختلفة، كلااملش من كثري حل يف اجلماعي
على احلل البتكار األفكار اجلديدة واستثمار قدرات العقل اجلماعي يف البحث عن احللول اجليدة، أو االتفاق اجلماعي 

 وتشجع طريقة العصف الذهين التفكري اإلبداعي وتطلق الطاقات الكامنة عند .2األفضل للمشكلة موضوع الدراسة
  : بأربعة مبادئ هي هذا األسلوبميزتوي .العاملني يف جو من احلرية يسمح بظهور كل اآلراء واألفكار

                                           
 حتديات املناخ االقتصادي اجلديد،املؤسسة االقتصادية اجلزائرية و:  امللتقى الوطين األول حول،إدارة اجلودة الشاملة مدخل لتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية حيضية، مساليل 1

  .138، ص 2003 أفريل، 23-22 الشلف، اجلزائر، حسيبة بن بوعلي، جامعة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
  .85، ص املرجع السابق سعد غالب ياسني، 2
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 ستكون أفكاره بأنّ العامل نائها، فإحساسوب األفكار تلقائية صاحل يف وذلكاألفكار،  على احلكم تأجيل •

  ؛ىأخر أفكار أية عدم إصداركافيا ل عامال يكون ظهورها منذ والرقابة للنقدموضعا 
وبالتايل  والشائعة، العادية األفكار، ففي بداية جلسة العصف الذهين تظهر أوال حتسن نوعيتها األفكار كمية •

  األفكار؛ كمية تزداد أن جيب واألصلية املتميزة األفكار إىل فللتوصل
  ؛نوعها ناك مهما األفكار بكل والترحيب التفكري حرية •
 يقدموا وأنوتطويرها، وذلك من خالل تشجيع العاملني أن يضيفوا ألفكار اآلخرين  اآلخرين أفكار تعميق •

 .هلا تطويراو حتسينا ميثل ما
  

   اإلدارة باملشاركةمناذج :رابعاملطلب ال

طبق من خالهلا اإلدارة باملشاركة يف املؤسسة بني اإلدارة املشاركة باألهداف، اإلدارة  اليت تالنماذجتتنوع 
  .املفتوحة واإلدارة املشتركة

  

   اإلدارة املشاركة باألهداف:أوال
 ال دف إىل وضع أهداف يعمل على حتقيقها اإلدارة املشاركة باألهداف أنّ )Geliner(يقول جيلينر 

ح إشراك العاملني يف حتديد هذه األهداف اليت يتم وضعها بعد إجراء عدة اجتماعات ما يقترالعاملون، وإن
اإلدارة املشاركة باألهداف على أنها  )Sekiou( 2عرف سوكيو وي.1املؤسسة ومفاوضات مع خمتلف األطراف يف

 خاصة باملؤسسة، سمح من خالهلا للرؤساء واملرؤوسني الذين هلم أهداف وأولويات مشتركة وضع أهدافيعملية 
 مشاركتهم، زيادة مسؤوليتهم ، زيادة حتفيز العاملنيتعمل على فهي .كما ميكنهم حتديد اإلجراءات الالزمة لتحقيقها

كما .  إىل إرضاء العاملني وكسب ثقتهم واستغالل معارفهماإلدارة املشاركة باألهدافودف . وإثراء عملهم
وبالتايل  على قدرام نيتعرف العاملوسيهم وتوجيهها واستثمارها، تساهم يف اكتشاف الرؤساء ملهارات مرؤو

 . حيددون كيفية استغالهلا وزيادة تنميتها

ب أنّ مشاركة  يف عدة مؤسسات مل يكن ناجحا بسب)Hermel( 3رغم ذلك فإنّ تطبيقها حسب هارمل
 يشككون يف قدرام العملية ويعتقدون وهلذا السبب فإنّ بعض املسؤولني أصبحوا  يكن كافيا،العاملني والتزامهم مل

الذي اإلدارة املشاركة باألهدافأسلوب جوهر  أساسا يف تكمنيف احلقيقة فاملشكلة . هم أخطؤوا أثناء تطبيقهم هلاأن 
أخذ بعني ي  ملوبني مجيع املستويات التنظيمية ميكن حتقيقه وبدون صعوبة، وبالتايل فه يفترض أنّ التوافق والتالؤم

وحىت باإلضافة إىل ذلك فإنّ التفاوض حول وسائل العمل نادرا ما يتم،  .بار مظاهر السلطة والصراع يف املؤسسةاالعت

                                           
  .106، ص 2004  اجلزائر،، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة،تسيري املنشأة عبد الكرمي بن أعراب، 1

2 Sekiou L. Blondin L. Fabi B. Bayad M. Peretti G.M. Alis D., et Chevalier F. (2001), Gestion et mobilisation des 
ressources humaines: Une perspective internationale, Edition 4 L, Montréal, p 439. 
3 Hermel P., op. cit., p 121. 
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 ابطريقة مستقلة نوعا ما عن حتديد األهداف يف حني أنّ حتديد وسائل العمل يكون مالزمفيكون حدث ذلك ن إو
  . لتحديد األهداف

  

    اإلدارة املفتوحة:ثانيا
. اء فعليني يف إدارة تلك املؤسسةدارة املفتوحة على إمكانية حتول العاملني باملؤسسة إىل شركيركز أسلوب اإل

منهج يعمل على املشاركة الفعلية للعاملني يف أمور كانت تعترب من  هااإلدارة املفتوحة بأنCase( (عرف كاز حيث 
دة اإلنتاج وزيادة األرباح والدعم املايل  مثل ختفيض التكاليف ورفع مستوى جو،قبل من صميم مسؤوليات اإلدارة

سجالت العلى إخراج الطاقات اليت بداخل األفراد من خالل فتح  اإلدارة املفتوحةويعمل أسلوب  .1ملركز املؤسسة
 .2 املؤسسةإخفاقاتو إجنازاتمصارحتهم ب و على األرقام اهلامةإطالعهمو لألفراد

اليت تدعو إىل و ، اإلدارة على املكشوفسمأ  أوة باألرقامعلى هذا األسلوب تسمية املصارحأيضا طلق يو
، ومتابعة يقومون اكشف األرقام، املعلومات، اخلطط وغريها للعاملني مبا ميكنهم من فهم أسباب كل األعمال اليت 

 من املبادئ ويقوم أسلوب اإلدارة املفتوحة على جمموعة .3نتائج أدائهم ومعرفة تأثريها على النتائج الكلية للمؤسسة

  4:هي
ملعلومات اليت تساعدهم على  من الضروري أن يقدم الرؤساء واملديرين ملرؤوسيهم كافة ا:قيمة املعلومات •

ف على موقف املؤسسة اليت يعملون فيها، وال تقتصر هذه املعلومات على تلك اليت حيتاجها العاملون التعر
  .الشاملة ألقسامهم وللمؤسسة ككلألداء وظائفهم، ولكن أيضا تلك اليت تتعلق بالرؤية 

ويقصد به املشاركة الفعلية من جانب العاملني يف إدارة مؤسسام باختاذ  :متكني العاملني الختاذ القرارات •
  .القرارات وحل املشكالت والتفكري اإلبداعي، التصرف يف املواقف وحتمل املسؤوليات والرقابة على النتائج

 ل املخاطرةا للعاملني، وتعين املشاركة حتمعترب مبدأ املشاركة، حافزا كبريي: املشاركة والشعور بامللكية •
أن حيصلوا على نصيبهم من نتائج العمل حبيث جيب  أصحاب باعتبارهمبح واخلسارة الريف شاركة وامل

 .األعمال، وأن يكون هذا النصيب متنوعا بني العالوات، املشاركة يف األرباح وتوزيع األسهم

تقييم النتائج وحتميل مسؤولية اخلطأ بعدالة للشخص املتسبب فيه وبالتايل قصد ا وي: للجميعاحملاسبة  •
  .حياسب اجلميع بدون متييز وبشكل مماثل

عاجلة مشكلة الثقة املتعلقة بعدم نشر املعلومات بني العاملني مبويسمح تطبيق هذا األسلوب يف املؤسسة 
 يف تأدية وظائفهم ورغبتهم الصادقة يف إجناح خالصاإلحيفزهم على  فهوالعاملني والء والتزام من يزيد واإلدارة، كما 

                                           
  .54، ص 2000  مصر،إيتراك للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، القاهرة،، اإلدارة املفتوحةفاتن أمحد أبو بكر،  1
 دراسة حالة املعمل اجلزائري اجلديد للمصربات احلاصل على شهادة اجلودة العاملية: املة على األداء احلايل للمؤسسات االقتصاديةثر إدارة اجلودة الشأ دراسة بومدين يوسف، 2

ISO78، ص 2006  جامعة اجلزائر،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، يف علوم التسيري، اه، أطروحة دكتور.  
  .54- 53، ص املرجع السابقفاتن أمحد أبو بكر،  3
  .71-70ص ، املرجع السابقصاحل محيمدات،  4
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رف الكامنة ايتم بذلك االستفادة من إمكانيات العاملني عن طريق العمل على توليد وإخراج الطاقات واملعو ،املؤسسة
 .1يف عقوهلم
  

   اإلدارة املشتركة :ثالثا

ود ذلك إىل املفهوم االجتماعي الذي يعطيه هذا البلد للمؤسسة، ظهر هذا الشكل ألول مرة يف أملانيا، ويع
ت جمرعترب وحدة تضم رأس املال والعمل وليسفهي تعترب عملية د جتميع ملالكي رؤوس األموال، وهلذا فاملشاركة هنا ت

 .بديهية وليست موضوعا ميكن إعادة النظر فيه مثل ما هو موجود يف الدول أخرى
حيث ميكن أن نشري إىل أنّ  ،إلدارة املشتركةل تقدمي تعريف شامل أنه ال ميكن )Aktouf(ويرى أكتوف 

 التحديد املشترك، التعاون ، املتمثلة يف القرار املشتركة االجتماعياإلدارةهذا املفهوم يضم خمتلف إمكانيات وأشكال 
حتقيق الدميقراطية الصناعية من خالل إشراك واإلدارة املشتركة، إالّ أنّ املهم هنا هو الدور املمنوح له واملتمثل يف 

 تطبيق أسلوب اإلدارة املشتركة يف املؤسسة  حيث يتم. والتقريب بني رأس املال والعمل مؤسستهمإدارةالعاملني يف 
  2:من خالل هيئات هي

دير املؤسسة كما ميكن مل  وهو اهليئة الرئيسية يف منوذج اإلدارة املشتركة ويتكون من العاملني،:جملس املؤسسة •
على اقتراح حتسينات يف ظروف وطرق العمل، محاية هذا الس  ويعمل .جتماعاتالاحلضور عند عقد ا

 .مصاحل العاملني، اختاذ قرارات التعيني، الطرد، التكوين واألجور

 وهي متساوية األعضاء مع جملس املؤسسة، وتم بالسياسات طويلة األجل، مراجعة :اللجنة االقتصادية •
يقوم مدير املؤسسة حيث لتقارير الشهرية حول اإلنتاج والبيع وتقدم معلومات للعاملني كل ثالثة أشهر، ا

 . العاملنيختصباستشارة هذه اللجنة حول كل النشاطات اليت 

 يتكون من ثلث عاملني وثلثني مسامهني، يسهر على احترام القرارات املتخذة من طرف :جملس الرقابة •
 .شاطاااملؤسسة ويتابع ن

هذه اجلمعية تنتخب أعضاء جملس  وتتكون من مجيع املسامهني يف املؤسسة،واليت اجلمعية العامة للمسامهني  •
 .الرقابة وتم مبعاجلة املشاكل اليت يتلقاها جملس املؤسسة

ة أهداف اإلدارة املشتركةدف و3: منهاإىل عد  
حيث  .ةتعاين من ضعف املردودي اليتة إفالس أو محاية مناصب العمل وإنقاذ املؤسسات اليت هي يف حال •

 أنّ بعض لوحظإعادة إنعاش املؤسسات، إالّ أنه منذ عدة سنوات إىل هدف إدارة يبنموذج  يتعلق األمر
 يف حالة احتياجها لرؤوس أموال جديدة، وهذا دف مواصلة ة املشتركاإلدارةاملؤسسات تعطي أمهية لتطبيق 

  ي دوما إىل خلق مناصب عمل جديدة؛و الذي يؤدمنو املؤسسة، هذا النم
                                           

  .72ص ، املرجع السابق، محيمداتصاحل  1
  .50، ص املرجع السابق ،-بسكرة-  التسيري باملشاركة وصراعات العمل من وجهة نظر عينة من مسريي وعمال مؤسسة صناعات الكوابل ليندة رقام، 2
  .65ص ، املرجع السابق، محيمداتصاحل  3
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  ممانيملا تتكون من العة املشتركاإلدارة خمتلف اهليئات يف منوذج ، وذلك لكون أنّنيملاصاحل العمحاية م •
  جيعلهم يدافعون عن مصاحلهم؛

 .حتقيق التشغيل الكامل وتأمني مناصب العمل وتوزيع عادل للنتائج •

  :ا نذكر منها بعدة مزايالنموذجويتميز هذا 

اإلدارة املشتركة أسلوب جيرب املؤسسة على االنشغال أكثر بالعامل اإلنساين، االجتماعي والطبيعي، ويشجع  •
  على التحكم يف التطور التكنولوجي واملنافسة؛

 هنا هلم احلق يف اإلعالم، ويتم السماح هلم بالنقاش يف عدة قضايا منها طرق عملهم يف املؤسسة، ونملاالع •
  لكل عامل احلق يف اإلطالع على ملفه اخلاص؛حيث يكون  ،ة حساب أجورهم، تقييمهم والترقيةطريق

حسب بعض املراقبني فإنّ اإلدارة املشتركة تعمل على خلق جو من التعاون واالتصاالت املفتوحة يف خمتلف  •
لتنظيمي أو امتالك رأس ة من الكفاءة أكثر منها من املوقع احساس بالعدالة والسلطة املستمداالجتاهات واإل

 .املال

ظهر ة حالة تلية اإلنتاجية، ألنه ال توجد أيإنّ املشاركة يف أسلوب اإلدارة املشتركة ال يكون يف مضمون العم
بوضوح إمكانية إعطاء أعضاء جملس الرقابة سلطة حقيقية يف التصور من خالل مشاركتهم يف عملية اإلنتاج، 

ألنها تتم من خالل ممثلني عن رمسية ت طبيعة استشارية، وهي مشاركة غري مباشرة فاملشاركة يف هذا األسلوب ذا
 .1نيملاالع

  

  إلدارة باملشاركةالقيمة املضافة ل: امساملطلب اخل

إنّ تطبيق اإلدارة باملشاركة يف املؤسسة يؤدي إىل حتقيق العديد من الفوائد للعامل واملؤسسة، فهذا األسلوب 
 تعمل على إشباع االحتياجات األساسية للعاملني، واملتمثلة يف فاإلدارة باملشاركة، ا منهمحيقق إشباع حاجات كل

 كما جيعل تطبيق اإلدارة باملشاركة .الذايتاإلجناز تقدير و إنشاء عالقات اجتماعية ،احلاجة إىل األمان داخل املؤسسة
 باستقاللية أكرب نيمتتع العاملويؤدي إىل   . فيهااملؤسسة ذات صفة اجتماعية وإنسانية وهلا عالقة أكرب مع العاملني

هارات وقدرات  كما تؤدي اإلدارة باملشاركة لالعتراف مب بكل حرية، هلم احلق يف التعبري عن آرائهمحيث يصبح
  .  العاملني

 ويساهم هذا النوع .التطور على همإنّ تفويض السلطة للعاملني جيعلهم أكثر حتمال للمسؤولية كما يساعد
تغيري نوعية  كما يعمل على .اإلضافة إىل احترام كل العاملني اإلدارة يف حتقيق العدالة يف الفرص لكل عامل بمن

  .يساهم يف احلصول على ثقة العاملنيووالعاملني،  بني املديرالعالقات 
 : أنّ تطبيق اإلدارة باملشاركة حيقق عدة مزايا منها2وتضيف منال طلعت حممود

                                           
  .52 ص ،املرجع السابق ،-بسكرة-  التسيري باملشاركة وصراعات العمل من وجهة نظر عينة من مسريي وعمال مؤسسة صناعات الكوابل ليندة رقام، 1
  .146 ص ،2003مصر، ، املكتب اجلامعي احلديث للنشر، اإلسكندرية، أساسيات يف علم اإلدارةمنال طلعت حممود،  2
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د والتحفظ، بل قد حياولون إعاقة هذا ري بشيء من التردي أي تغالعاملونث كثريا ما يواجه لتغيري، حياتقبل  •
 التخطيط هلا املتأثرين ذه القرارات يفالعاملني ب على هذه املشكلة عن طريق إشراك وميكن التغل. التغيري

 ويف حتديد خطواا؛

  ة ويزيد الشعور باملسؤولية؛ملراجع بسهولة، حيث تقل احلاجة لإلشراف واالعاملنيتوجيه  •
 أثناء اختاذهم القرار، وتزيد من شعورهم باإلجناز، العاملنيمعاين جديدة إىل عمل اإلدارة باملشاركة  تضيف •

مها تتيح هلم جمال للتعبري عن آرائهم واإلسهام باقألن م يف كل املسائل اليتم أو تراحاهم أو متس نشاطا
 . 1تؤثر يف ظروف عملهم

 2: على أنّ تطبيق اإلدارة باملشاركة يؤدي إىل حتقيق عدة فوائد منها)Dachler( يؤكد داشلر كما

زيادة اإلبداع واملبادرة والعمل على حترير طاقات العاملني وتنمية قدرام، مما جيعل منهم أكثر حرية يف  •
 التعبري عن أنفسهم وأقل اعتمادا على رؤسائهم؛

 املؤسسة، حبيث يتعرف كل طرف على مشاكل الطرف اآلخر ويستمع إليه زيادة التعاون والتفاهم داخل •
 ويشرح مشاكله مما يزيد من الثقة املتبادلة بني األطراف؛

 مشاعر االنتماء إىل املؤسسة ةن من رفع الروح املعنوية للعاملني وتنمياركة حافزا معنويا إجيابيا، ميكمتنح املش •
 ها والدفاع عنها وحتقيق أهدافها؛وتنميتيها احملافظة علمبا يعزز فرص 

 اإلدارية، من خالل إضفاء املصداقية والقوة عليها، حيث يستطيع بعض العاملني تحتسني نوعية القرارا •
ولني إدراكها، وهو ما يؤدي إىل إضفاء صفة الواقعية ؤالكشف عن بعض املواقف واليت يصعب على املس

 .واملوضوعية على القرارات

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
  .262، ص رجع السابقامل خليل حممد حسن الشماع، 1
  .6- 5ص  ،املرجع السابقتيقان بوبكر، و  قامسي شوقي2
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إنّ تطبيق اإلدارة باملشاركة يف املؤسسة يساهم يف توفري احمليط املناسب ألداء العاملني ألعماهلم يف فرق 
تبادلة بني وجمموعات عمل أو يف دوائر اجلودة مثال، وبالتايل تعودهم على العمل اجلماعي مما يؤدي إىل تولد الثقة امل

بني العاملني وتؤدي إىل حصوهلم على  تدعم وتؤيد التشارك باملعرفةكل أعضاء املؤسسة، وانتشار ثقافة املشاركة اليت 
يف ارتكاب األخطاء  العاملني على حتمل املسؤولية واختاذ القرارات وإعطائهم احلق كما أنّ تشجيع. 1جديدةمعارف 

تساهم يف كلها أمور بهم على أساليب تطبيق اإلدارة باملشاركة يف املؤسسة، وتصحيحها وتفويض السلطة هلم، وتدري
 حميط إىل العمل حميط حتويلني والعامل مهارات تنميةتقوم اإلدارة باملشاركة على و. اكتسام ملعارف جديدة

إحساس العاملني  ف.2واملعارف األفكار إثراء يشجع على  وبذلك،العاملني تعلمي، يتميز بنظام اتصال مفتوح لكل
يدفعهم  ،املكافآت املستمرةالعدالة واملساواة وتوفر املشاركة باملعلومات باإلضافة إىل إحساسهم بوجود  واالنفتاحجبو 
 وبالتايل تتولد لديهم معارف جديدة تساهم يف تطوير وتنمية ،3 كاإلبداعات واألفكار ايء مبا هو جديدةاولإىل حم

  .رأمساهلم املعريف
عتمد على يتوليد املعرفة أنّ جناح كل مرحلة من مراحل توليد املعرفة يف منوذج  4سلطان كرمللّي ويؤكد

قيادة وثقافة املؤسسة اليت تشجع تأسيس الثقة وتسهيل تبادل ونقل املعرفة وتوليدها، من خالل توفري قنوات االتصال 
 تطبيق أسلوب اإلدارة باملشاركة يف املؤسسة يساعد على إنّ.  باملشاركةاإلدارةبني العاملني، وهذا ما دف إليه أيضا 

حتقيق تطور املؤسسة، الذي يتم من خالل تطوير وتنمية العاملني فيها بالتركيز على تنمية معارفهم اليت أصبحت يف 
 يف تنمية  وسنحاول دراسة كيف تؤثر اإلدارة باملشاركة.الوقت احلايل املصدر األول لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة

نموذج الدراسة املقترح والذي يقوم على أساس وفقا ل وذلك ، من خالل خمتلف مراحل التنمية املعرفية،معرفة العاملني
  : التايلالعالقات املترابطة املوضحة يف الشكل

  
  

  

  

  

                                           
  إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة،:، املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع حول دراسة نظرية: دور إدارة املعرفة يف التقليل من آثار املخاطربراهيم اخللوف امللكاوي،إو  أديب العمري1

  . 8ص ، 2007 أفريل، 18-16  األردن،ردنية،جامعة الزيتونة األ
  .11 ، ص، املرجع السابقيف منظمات األعمال العاملني لدى اإلبداعي التفكري خلق يف باملشاركة التسيري دورليندة،   رقام2
  .27، ص املرجع السابق مها مهدي قاسم، 3
  .79، ص املرجع السابق، سلطان كرمللّي 4
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  منوذج الدراسة: (1.2)الشكل رقم 

  

  
 
  
  

  

  

  الطالبة من إعداد :املصدر

 باملشاركة من أجل تنمية معرفة العاملني من اإلدارةكننا دراسة الدور الذي تلعبه  من هذا النموذج، مينطالقاا
واملتغري التابع املعرب عنه  باملشاركة اإلدارةتوى بني املتغري املستقل املتمثل يف حم مجلة عالقات تربط إىلخالل جتزئته 

  املعريف، املزج املعريفاإلخراج،  املعرفيةاألشركةمرحلة : لتنمية املعرفية للعاملني واملتمثلة يفاملختلفة لراحل بامل
 إثبات إىل باملشاركة بكل مرحلة من مراحل التنمية، توصلنا اإلدارة ثبتت العالقة بني حمتوى فإذا.  املعريفواإلدخال

  .العالقة الكلية
ربز  أو افتراضات تطبيعة الدراسة مل العالقات الرابطة بني املتغريين تأخذ يف هذا املبحث شكل اقتراحات

   .بصفة مؤقتة نوع العالقة الرابطة بني الطرفني
  

  املعرفية اإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة األشركة: املطلب األول

منبصفة فردية أو العاملني بني تم حتول املعرفة الضمنية إىل معرفة ضمنية جديدة ت املعرفيةقصد باألشركةي  
من التعلم  ، باإلضافة إىل1 بني العاملنيواملعارف اخلرباتالتفاعل االجتماعي وتبادل  علىقوم  وتالعمل فرق خالل

 وميكن اكتساب العاملني للمعرفة الضمنية دون احلاجة إىل .العمل جتارب يف املشاركةو العمل أثناء التدريبواآلخرين 
  . 2 التقليد واملمارسة،عن طريق املالحظة استخدام اللغة وذلك
تزيد من التفاعل  ،تصاالت غري رمسية بني مجيع العاملني يف املؤسسة ويف كل املستويات اإلداريةإنّ وجود ا

لكون هذا ، وساهم يف االحتكاك املستمر بينهم، وتسمح بتشاركهم يف جتارب العملتاالجتماعي بني العاملني و
وهذا ما يساعد على اكتساب . ملنينشأ بسبب وجود عالقات اجتماعية وصداقات بني العاغري الرمسية تاالتصاالت 

  . الضمنية وبالتايل تتولد لديهم معارف ضمنية جديدةزمالئهم العاملني ملعارف 

                                           
1 Mercier  D. op. cit., p 30. 
2 Nonaka I., op. cit., p 19. 

 اإلدارة باملشاركة

  املعرفيةمرحلة األشركة

  املعريف اإلخراجمرحلة 

  املعريفاملزجمرحلة 

  املعريفاإلدخالمرحلة 
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 وممارسااحقيقية  من خالل أدائهم ألدوار مشاة لوظائف كما أنّ تدريب العاملني عن طريق احملاكاة
السماح هلم بارتكاب األخطاء وتصحيحها كذا  و، مع الزمالء والتشارك فيهاتبادل خربات ومهارات هذه الوظائفو

ويساهم تدريب  .يكتسبون خربات ومعارف ضمنية جديدة وهذا ما قد جيعلهم ،يساعدهم على التعلم من أخطائهم
التناوب الوظيفي يف تعلم العاملني واكتسام ملعارف ضمنية جديدة ناجتة عن قيامهم بأداء العاملني أيضا من خالل 

اإلدارية يف توليد معارف ضمنية جديدة لدى العاملني، وذلك  املباريات كما ميكن أن يساهم أسلوب. وظائف خمتلفة
 يف مواقف خمتلفة من خالل متثيلهم ألدوار إدارة مؤسسة ما وقيامهم بأداء بعض وظائف اإلدارة مثل اختاذهم لقرارات

  . الواقعية احلياة يف ذلك يفعلون كانوا لو كما
 وخاصة التحفيز غري املادي، باعتباره ينمي دوافع الفرد إىل  املعرفيةفيز يف مرحلة األشركةوقد يساهم التح

  .الدخول يف نقاشات ومالحظة وتقليد زمالئه يف العمل

، كما ميكن أن تشجعهم على تبادل العاملني يف العملوتشجع القيادة الدميقراطية يف املؤسسة تشارك 
  وتساهم.التقليد والسماح هلم مبمارسة بعض املسؤوليات وأداء وظائف جديدة ومن خالل املالحظة وذلك ،معارفهم

 يف نشر ثقافة املشاركة اليت تعمل على توجيه العاملني للعمل اجلماعي والتعاون، وخلق حميطالقيادة الدميقراطية أيضا 
 ويساعد العمل يف هذا احمليط .ؤسسةقيم واجتاهات مشتركة بني العاملني وخلق الثقة املتبادلة يف املعمل يتميز بوجود 

 التعود على العمل يف فرق عمل يتشاركون من خالهلا يف خربام ومعارفهم الضمنية، كما يتشاركون العاملني على
تمنح  الوظائف واملسؤوليات اليت كما أنّ. 1أيضا يف جتارب العمل اليت يكتسبون من خالهلا معارف ضمنية جديدة

ساهم يف  تهم مثل املشاركة يف اختاذ القرارات، حل املشاكل وتفويض السلطة واملسؤولية، ميكن أن للعاملني عند متكين
حيث يتم اكتسام هلذه  ،اجليد أثناء العمل تكون ضرورية هلم للتصرفاكتسام خلربات ومعارف ضمنية جديدة 

املتبادلة   أنّ الثقة2 هيثم علي حجازيويقول. وحماولة تقليدهماخلربات واملعارف من خالل مالحظة تصرفات غريهم 
 .ة الضمنية إىل معرفة ضمنية جديدةحتويل املعرفبشكل كبري يف بني اإلدارة والعاملني وبني العاملني أنفسهم تساهم 

رفع االستعداد النفسي للعاملني يف التشارك مع اإلدارة ومع العاملني اآلخرين يف كل ما ميتلكونه مبا فالثقة تؤدي إىل 
 ذلك معارفهم الضمنية، هذا التشارك والتبادل للمعارف الضمنية الذي يتم من خالل املمارسة والتعلم أثناء العمل، يف

  . املالحظة وتقليد اآلخرين، ميكن أن يساهم يف اكتساب وتوليد العاملني ملعارف ضمنية جديدة
  : ميكننا اقتراح الفرضية التاليةانطالقا مما سبق،  

  " املعرفيةمرحلة األشركةعلى حتسني  باملشاركة  اإلدارةتعمل"
  
  
  

                                           
 .96، ص املرجع السابق سعد غالب ياسني، 1
 .83، ص املرجع السابقهيثم علي حجازي،  2
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   املعريفاإلخراجاإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة : ثايناملطلب ال

 تقوم على أساس قدرة العاملني ،رين ميكن فهمها من طرف اآلخظاهرةإنّ حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة 
 رها على شكل ظاهر وصريح مثل ما حدث يف حالة تطويرعلى فهم واستيعاب أفكارهم ومعارفهم الضمنية وتصو

حيث قام فريق العمل املكلف بعملية التطوير للسيارة من خالل املعارف الضمنية . )HYUNDAI( هيوندايسيارة 
ختيل شكلها النهائي، وقد توصلوا  وحاولواها كائن حي على أن، بتصور السيارة اليت ميلكوا حول صناعة السيارات

  . 1نهاية إىل تصور سيارة تتميز مبساحة كبرية للركاب وختصيص أقل مساحة ممكنة لألجزاء امليكانيكيةيف ال
ويشجع وجود اتصاالت رمسية يف االجتاهني داخل املؤسسة، من خالل عقد اللقاءات والنقاشات بني العاملني 

اجلودة مثال، على حث العاملني على واإلدارة وتوسيع سبل احلوار وإتباع سياسة الباب املفتوح وتنظيم حلقات 
التفكري واملسامهة يف البحث عن األفكار املبدعة كاقتراح حتسينات يف عملية التصنيع، والتشارك يف تطوير هذه 

كما تعمل االتصاالت غري الرمسية من خالل . التحسينات وإثرائها مع العاملني واستيعاب ما حتتويه من معارف
ري الرمسية تساعد على منية إىل معرفة ظاهرة، فاألجواء غ حتويل املعرفة الضعلىري رمسية املشاركة يف اجتماعات غ

ختفيف حدة التوتر الذي يسود العالقات الرمسية بني املدير والعاملني يف املؤسسة، كما أنها تساعد على التخلص من 
، حيث يعمل النقاش البناء واحلوار 2حالة االرتباك الناجتة عن طرح أسئلة استفسارية حول موضوع ما ومناقشته

 عملية السرد هذه .ها وإبداء آراء اجلميع حوهلالاملباشر على حماولة سرد األفكار مث تطويرها عن طريق مناقشتها وحتلي
  .جتعل العاملني يستخرجون ما ميتلكونه من معارف كامنة لديهم وإظهارها لتتحول إىل معارف ظاهرة

 املناقشة واحلوار يف تدريب العاملني على حتويل معارفهم الضمنية إىل معارف  يساهم أسلوبميكن أنكما 
البناء وهذا ما يساعدهم على إظهار اجلماعي احلوار  وكيفية النقاشاألسلوب يساهم يف تعلم العاملني  فهذاظاهرة، 

م على تصور مواصفات كقدر وإبداء آرائهم واقتراح احللول، معارفهم الضمنية من خالل التعبري عن أفكارهم
ج جديد مثل ما حدث مع ناسخة وج أو خدمة جديدة، أو تطوير وإدخال تعديالت وحتسينات جديدة على منتومنت

)Canon(كانون 
يف حتويل املعارف الضمنية لدى املتدربني إىل معارف أيضا وقد يساهم أسلوب دراسة احلالة . 3

 اآلراء وتبادل والتفاعل لمناقشةلاألسلوب يوفر طريقة مالئمة  فهذا ،التحليل اجلماعيونتيجة التفكري  ظاهرة

  .الصغرية اموعات عمل خالل املتدربني بني واالبتكار
أنه من املهم أن يشارك العاملون يف إعداد أهداف األداء اخلاصة م، إذا كانت  4سلطان كرمللّيويقول 

فيز العاملني، حبيث تتدفق املعرفة بسهولة بني العاملني يف  حتمظاهرعترب من اإلدارة تريد كسب ثقتهم، وهذا ما ي
أفكارهم وقدرام واحترام اقتراحام وتقدير وبالتايل فإنّ حتفيز العاملني على املشاركة يف إدارة املؤسسة . املؤسسة

                                           
  .132، ص املرجع السابق عبد الرمحن توفيق، 1
  .89، ص ، املرجع السابقحجازي هيثم علي2 
  .133، ص املرجع السابق عبد الرمحن توفيق، 3
  .83، ص ع السابق املرج،سلطان كرمللّي 4
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يشجعهم على واالهتمام ا، وإحساسهم بالتقدير واالحترام من طرف اإلدارة ومن طرف العاملني اآلخرين أيضا، 
حماولة إثبات قدرام يف أداء العمل بطريقة جيدة، ومن أجل ذلك فإنهم يعملون على إظهار معارفهم الضمنية لتصبح 

. ج معني أو تقدمي خدمة ماوظاهرة يف شكل اقتراحات حول كيفية اجناز عمل معني أو طريقة جديدة إلنتاج منت
على حتويل هم  يهدف إىل تشجيع،ية تقييم مهارة ومعارف العاملنيإدخال أنظمة املكافآت يف عملإضافة إىل أنّ 

 التحفيز املادي للعاملني  كما أنّ. إبداعات وأفكار جديدة يف شكل1رف ظاهرةااملعرفة الضمنية اليت ميتلكوا إىل مع
جيعلهم لمؤسسة، وهذا ما لح اربأعلى العمل أكثر من أجل حتقيق منحهم نسبة من األرباح يشجعهم من خالل 

وتساهم مشاركة .  إىل معارف ظاهرة يسامهون ا يف زيادة األرباحوحتويلهايعملون على إظهار معارفهم الضمنية 
العاملني يف أسهم املؤسسة بشعورهم بأنوهذا ما قد حيفزهم على املسامهة بتحويل معارفهم الضمنية ا،هم من أصحا 

 ،للعمل من أجل حتقيق جناح ومتيز املؤسسة وزيادة قيمة أسهمهاإىل أفكار جديدة إلنتاج وإبداع طرق متطورة 
   .وبالتايل زيادة قيمة أسهمهم

العاملني على إبداء  تساعد، فهي املبادرة وتنمية القدرة على اإلبداع واالبتكارالقيادة الدميقراطية وتشجع 
شاكل، وتشجع العمل اجلماعي للعاملني هم الفرصة للمشاركة يف اختاذ القرارات واملسامهة يف حل املأرائهم ومتنح

 يف األفكار والتصورات، والسماح باحلوار الصريح والتشاركتبادل ال يف العمل والتعاونالذي يساهم يف تعودهم على 
والنقاشات احلرة بني العاملني، كما تسمح بطرح كل عامل ألفكاره واقتراحاته وتصوراته يف موضوع معني، وهذا ما 

فقيام فريق عمل ما مثال بتصور مفهوم أو فكرة .  يف حتويل معارف العاملني الضمنية لتصبح ظاهرةميكن أن يساهم
حول موضوع معني، من خالل اقتراح حلول ملشكلة معينة أو اختاذ قرار حول موضوع معني من خالل املشاركة يف 

العاملني إىل معارف ظاهرة يف شكل حلقات اجلودة مثال، هو عبارة عن حتويل للمعارف الضمنية الكامنة يف عقول 
  .  أداء خدمة ماج أو منوذج لكيفيةومفهوم ملنت

كما أنّ نشر ثقافة املشاركة اليت تشجع العمل اجلماعي والتشارك بني العاملني يف أداء العمل ويف كل ما 
اولتهم فهمها وتطويرها عمل على تشارك العاملني يف معارفهم الضمنية وحماملؤسسة مبا يف ذلك املعارف، قد ييتعلق ب

متكني العاملني من املشاركة يف اإلدارة  كما أنّ. لتصبح ظاهرة يتشارك فيها ويستفيد منها مجيع العاملني يف املؤسسة
 ميكن أن يزيد من قدرة العاملني ، قد تتناسب مع قدرام أو تفوقهاهام جديدة ومنحهم مسؤوليات واسعةمل وأدائهم

 جناحهم فيها وإثبات مهارم وتفوقهم وحتقيقهم لذام يقومون بإخراج كل ما لديهم من فمن أجل؛ على اإلبداع
إظهار كل معارفهم الضمنية وتطويرها لتصبح ظاهرة يف شكل اقتراح تعديالت يف ومهارات وخربات يف العمل، 

نتاج وغريها، أو من ج جديد متاما، أو تغيري طريقة اإلوحىت ابتكار منت أو ج أو خدمةومواصفات وخصائص منت
  .  ماج أو خدمةوخالل تصور أو إعطاء العاملني لفكرة ميكن فهمها وجتسيدها من طرف بقية العاملني حول منت

                                           
  .89، ص ، املرجع السابقهيثم علي حجازي1 
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وتعمل الثقة املتبادلة بني العاملني يف املؤسسة على إحداث التقارب بينهم وجعل عالقات العمل ذات طابع 
ون والتشارك وختلو من الصراعات والتنافس واخلوف من اآلخرين، أخوي وتعاوين، وإجياد بيئة عمل تتميز بالتعا

إخراج ما ميلكونه من معارف ضمنية لتصبح و  التشاركوميكن أن يساهم هذا يف خلق استعداد لدى العاملني ورغبة يف
 تبادلون يالعاملني أنها تساهم يف جعل ، باإلضافة إىلج جديد مثالوظاهرة يف شكل فكرة حول تطوير مواصفات منت

 ثقة العاملني يف اإلدارة وما يتولد عنها من إحساس كما أنّ. عض النصائح اليت ختص طريقة أداء العمل بشكل جيدب
قد يشجعهم على ما  جيعل العاملني يعملون على حتقيق متيز مؤسستهم وهذا ،باالنتماء هلذه املؤسسة والوالء إليها

بالتايل ارف ظاهرة ميكن أن يفهمها ويكتسبها بقية العاملون وإخراج كل معارفهم الضمنية لتصبح يف شكل مع
   .يسامهون من خالهلا يف حتقيق متيز مؤسستهم

  : وبالتايل ميكننا اقتراح الفرضية التالية
  " املعريفمرحلة اإلخراجعلى حتسني اإلدارة باملشاركة تعمل "
  

  عريف املاملزجاإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة : ثالثاملطلب ال
أكثر تعقيدا حيدث من خالل تبادل ونقل املعارف الظاهرة،  جديدة صرحية معرفة إىل الصرحية املعرفة حتول إنّ

حيث ساهم نقل املعارف الظاهرة ، )Kraft General Foods( فوودز جنرال كرافتمثل ما حدث مع شركة 
 واملتمثلة يف ا وتعقيد،رف ظاهرة جديدة أكثر تطوراإىل العاملني يف هذه املؤسسة يف توليد معا املبيعات نقطة نظاممن 

 وضع نظام معلومات وعقد أنّ (Mercier) 1مارسيي عتربتو  .برنامج تسويقي معتِمد على املعلومات بكثافةتطوير 
 اليت فإذا قامت املؤسسة بعقد االجتماعات والندوات،  املعريفاالجتماعات من الطرق املستخدمة يف مرحلة املزج

 وسائل ريفباإلضافة إىل تو، ش فيها العاملون أفكارهم، قد يساعدهم ذلك على توليد أفكار جديدة أكثر تطورايناق
 من خالهلا أفكارهم واليناقشواهلاتف  العالية للعاملني مثل الربيد االلكتروين واالنترانت االتكنولوجياالتصال ذات 

 كما أنّ وضع نظام . كابتكار نظام عمل جديد،هرة جديدةعلى توليد معارف ظاهم ، قد يساعد2ومعارفهم الظاهرة
 يسهل استخدام  وتنظيم املعارف الظاهرة للمؤسسة،معلومات وبناء قاعدة بيانات واستخدام احلاسوب لتخزين

ج جديد يليب طلبات و كإنتاج منت،العاملني هلذه املعارف خللق معارف ظاهرة جديدة ذات قيمة مضافة للمؤسسة
، باإلضافة إىل إمكانية بناء قاعدة بيانات أو نظام معلومات أكثر تطورا وأسهل 3وضع نظام عمل جديدالزبائن أو 
 يف حتويل األخرىمن اإلدارة العليا إىل العاملني يف املستويات اإلدارية النازلة د تساهم االتصاالت الرمسية وق .استعماال

 ويتم ذلك من خالل تعليمات شفوية تتم عرب اهلاتف أو املعارف الظاهرة يف املؤسسة إىل معارف ظاهرة جديدة،
يؤدي ني يف املستويات اإلدارية األخرى، حيث كتابية يف شكل تقارير أو خطط عمل يرسلها املدير إىل العامل

                                           
1 Mercier D., op. cit., p31.  

  .77-76، ص املرجع السابقسلطان كرمللّي،  2
3 Nonaka I., and Takeuchi H. (1995), The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New York, p 4. 
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 إنتاج معارف ظاهرة جديدة كطريقة إنتاج جديدة أو نظام معلومات أكثر إىلاملختلفة التعليمات هذه  استخدام
   .تطورا

يف جعل املتدربني يقومون بأداء وظائف واملباريات اإلدارية  احملاكاة ، متثيل األدواركل من أسلوبيساهم و
كيفية استغالل ما متتلكه أدائها، فهم يتعلمون  ويستخدمون التكنولوجيا يف ميكن أن يؤدوها يف احلياة العملية الواقعية

واملعدات التكنولوجية احلديثة أو حىت نظم املعلومات املتطورة أو املؤسسة من معارف ظاهرة كالربامج والنظم اخلبرية 
 عملهم ميكن أن يساهم يف إبداعهم لطرق وتقنيات عمل جديدة وتطبيق هذه املعارف يفالتدريب على اختراع ذلك، 

، ، وتطوير نظم معلومات أكثر سرعة وسهولة عند االستعمالأكثر تطورا تساعدهم على أداء عملهم بشكل أفضل
شركة  الذي طورته تسويقيالربنامج  مثل ال،عالية تسهل أداء العمل ايباإلضافة إىل ابتكار برامج ذات تكنولوج

  .)Kraft General Foods( فودز كرافت جنرال
كما قد يساعد حتفيز العاملني على تبادل املعارف الظاهرة ويسهل انتقاهلا بينهم ما جيعلهم حياولون تطويرها 

 فتحفيز العاملني مثال من خالل مكافآت األداء جتعلهم يعملون على استخدام كل .بداعات جديدةلتنتج بذلك إ
أن يبدعوا ويولدوا معارف ظاهرة جديدة، وذلك حىت حيصلوا على أجل التكنولوجيا املتطورة املتوفرة يف املؤسسة من 

  .مكافآت أكثر
يف اعتماد املؤسسة لثقافة ملني،  ونقل املعارف بني العاوتساعد القيادة الدميقراطية اليت تشجع دميقراطية العمل

باستعماهلا كربامج املشاركة يف اإلدارة اليت تشجع على استغالل العاملني للمعارف الظاهرة املوجودة يف املؤسسة 
لعاملني هلذه استخدامها يف اختاذ القرارات وحل املشاكل والرقابة الذاتية وغريها، وبالتايل ينتج من استخدام ا ومثال،

 كما أنّ متكني العاملني ومنحهم السلطة واملسؤولية .دة أكثر تطورا وتعقيدااملعارف الظاهرة معارف ظاهرة جدي
واملشاركة يف اختاذ القرار قد جتعل العاملني يستعملون املعارف الظاهرة املوجودة يف املؤسسة، وهذا ما قد يؤدي إىل 

تطورا، يثبتون من خالهلا كفاءم واستحقاقهم للمسؤوليات واملهام املوكلة توليدهم ملعارف ظاهرة جديدة أكثر 
وقد تساهم الثقة املتبادلة بني العاملني داخل حميط العمل، واليت تشجع على التعاون والتشارك بينهم ومتنع . إليهم

 املعلومات واملعارف واخلوف املتبادل بني العاملني فيما خيص احلصول على وجود أي نوع من الصراع والتنافس
 ،واستعماهلا كمصدر للقوة والسيطرة، يف تسهيل عملية تبادل املعارف الظاهرة بني العاملني واستغالهلا أثناء العمل

  . وهذا ما قد يساهم يف توليد معارف ظاهرة جديدة أكثر تطورا وتعقيدا

  :وبالتايل ميكننا اقتراح الفرضية التالية

  " املعريفمرحلة املزجعلى حتسني  اإلدارة باملشاركة تعمل"
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   املعريفاإلدخالاإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة : رابعاملطلب ال

االتصال  ويساعد إىل معرفة ضمنية باستخدام العاملني املتكرر للمعرفة الظاهرة، الظاهرةحتويل املعرفة يرتبط 
ويتخيلون كيفية  التجاربيشعرون بواقعية هذه  يف جعل العاملني  مثالسابقةالملؤسسة ا اتجتارب ناجحبسرد 
  .ني معظم العاملا فيهيشترك ما قد يساهم يف حتويل هذه اخلربات إىل مناذج عقلية ضمنية ،وقوعها

 حصولوقد يساهم أسلوب دراسة احلالة يف حتويل املعرفة الظاهرة إىل معرفة ضمنية، وذلك من خالل 
 مقدمة من ، تكونأو من خالل سردها أو عرضها يف شكل فيلم وثائقييب املتدربني على معارف ظاهرة يف شكل كتا

 ومن خالل دراستها وحتليلها واستيعاب العاملني هلذه املعارف .طرف املدربني حول احلالة أو اخلربة موضوع الدراسة
واحملاكاة ميثالن كما أنّ أسلويب متثيل األدوار . الظاهرة ميكن أن يساهم ذلك يف خلق معارف ضمنية جديدة لديهم

هم يف الوقت احلقيقي ألداء العمل، وهذا ما ميكن اعتباره تعلم أثناء العمل يف طريقة ألداء العاملني للوظائف وكأن
يساهم هذين األسلوبني يف تطبيق ، كما 1يف حتويل املعرفة الظاهرة إىل معرفة ضمنيةحاالت افتراضية، الذي يساهم 

 هلذه املعارف الظاهرة من خالل ميساهم يف استيعاوهذا ما الظاهرة اليت اكتسبوها املتدربني للمعارف العاملني 
 معارف  استيعاا من طرف العاملني وحتوهلا إىلالظاهرة إىل تطبيق املعارف يؤديحيث تطبيقها أثناء أداء الدور، 

  .2ة لديهمجديدضمنية 
ملعارف الظاهرة املتوفرة يف املؤسسة يف استيعام كما ميكن أن يساهم حتفيز العاملني على تطبيق واستخدام ا

يقلل من إحساسه مثال فتحفيز العامل وتشجيعه على استخدام التكنولوجيا اجلديدة . هلا لتصبح ضمنية يف عقوهلم
 باستمرار حىت تصبح مهارات استخدامها يستعملها وهذا ما يدفعه ألن ، استعماهلا وخاصة ألول مرةعندباخلوف 
    .عارفه الضمنية، ويكتسب بذلك خربات جديدةجزء من م

 أداء عملهم حبرية وتفويض السلطة هلم  خاللتمكني العاملني من القيادة الدميقراطية اليت تسمح بأنّكما 
املتوفرة يف املؤسسة  ظاهرةالعارف املتطبيق استعمال ووالسماح هلم بوممارستهم ملهام جديدة بصفة مستمرة ومتكررة، 

 ميكن أن يساعد يف ،من أجل النجاح يف عملهم وإثبات كفاءم من ارتكاب األخطاء اخلوف دون دائمةبصفة 
ف جيعل من املعرفة ائوظال ئهم هلذهتكرار أدا، ف لديهماستيعام هلذه املعارف الظاهرة لتتحول إىل معارف ضمنية

  .3الصرحية مستوعبة مثل املعرفة الضمنية

  :ة التاليةوبالتايل ميكننا اقتراح الفرضي

  " املعريفاإلدخال مرحلة على حتسني اإلدارة باملشاركة تعمل"
 

                                           
1 Nonaka I., and Konno N., op. cit., p 45.  

  .172 ، صاملرجع السابق، الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية  وتنميةللموارد البشريةاالستراتيجي  ثر التسيريأ مساليل حيضية، 2
 .98، ص املرجع السابق عواد الزيادات، 3
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تقاسم املعلومات، املعارف، سلطة اختاذ القرارات، القوة اإلدارة باملشاركة أسلوب إداري يؤدي إىل عترب ت

 .األهداف الفرديةأهدافها وزيادة التوافق بني املالية وتقاسم املسؤولية بني جمموع العاملني مع مراعاة جناح املؤسسة، و
ويطالبون بقيادة إدارية  ، مما جعلهم يدركون مشكالت العملتهم ثقاف بزيادةنيوقد بدأ االهتمام مبشاركة العامل

يف املؤسسة، هم  العالقات اإلنسانية أمهية كبرية للعاملني ووجوب توفر عالقات جيدة بينمدرسة وقد أعطت .أفضل
 ه حيث أكدت نتائج،بدراسة األمناط اإلدارية )Likert( ليكرتواهتم بعض املختصني أمثال . احتياجاموحتقيق 

على هم حتفيز، وعلى أنّ منط اإلدارة املشاركة ميثل أحسن األمناط اليت تساهم يف حتقيق أهداف املؤسسة والعاملني
يزة تنافسية التصاالت بني العاملني واإلدارة وحتقيق مازيادة إىل أنّ هذا النمط اإلداري يساهم يف باإلضافة  .العمل

يرتكز تطبيق اإلدارة باملشاركة على مخسة مبادئ أساسية و .وح املعنوية للعاملنيللمؤسسة من خالل الرفع من الر
حل املشاكل يف املستوى الذي ، تفويض السلطة، وضع سياسة نشطة لتطوير العاملنيتعبئة العاملني، ضرورة : هي
 املشاركة بني املشاركة يف اختاذ القرار، املشاركة مظاهر وتتنوع .إجراءات للتحكم يف العملبعض وتطبيق  ت فيهنشأ

  . يف العملية اإلنتاجية واملشاركة املالية
، سواء كانت هذه املشاركة لالستفادة من معارف العاملني فيها ومشاركتهمقد أصبحت املؤسسات تسعى و

عن غري مباشرة هذه املشاركة اليت ميكن أن تكون بطريقة . على فئة معينة فقط مقتصرةأو من طرف مجيع العاملني 
من ويتضح تطبيق أسلوب اإلدارة باملشاركة يف املؤسسة . لعاملنيلمشاركة مباشرة وفعلية طريق التمثيل النيايب، أو 

شاركة بكل ما ميلكونه من معارف خالل توفر عدة عناصر جتعل من حميط العمل مناسب للعاملني ويشجعهم على امل
تتمثل يف توفر االتصال بني مجيع املستويات اإلدارية، التدريب املستمر للعاملني هذه العناصر  .وخربات ومهارات

 وقدرات تساعدهم على املشاركة يف اإلدارة، باإلضافة إىل التحفيز املادي واملعنوي للعاملني مهاراتالكتساب 
 وحتمل املسؤولية، وأخريا توفر قيادة دميقراطية تساعد على نشر ثقافة املشاركة بني العاملني لتشجيعهم على املشاركة

وخاصة املشاركة يف املعارف، وخلق الثقة املتبادلة بني العاملني واإلدارة وبني العاملني أنفسهم، ومتكينهم من استالم 
، تعمل مجيعها على تفويض جزء أساليب عدة لمن خالاإلدارة باملشاركة ويتم تطبيق . مسؤوليات وسلطات جديدة

من السلطة واملسؤولية للعاملني، وخلق نوع من الرقابة الذاتية وذلك من أجل إخراج الطاقات الكامنة لدى العاملني 
يف املؤسسة بني اإلدارة املشاركة  مناذجهاكما تتنوع . مبا يف ذلك املعارف واستخدامها لتحقيق أهداف املؤسسة ككل

  . هداف، اإلدارة املفتوحة واإلدارة املشتركةباأل
عرب عن كيفية تنمية اإلدارة باملشاركة ملعرفة مت التعبري عن كل هذه األفكار يف جمموعة من الفرضيات اليت ت

 . اقتراحات سيكون تأكيدها حمل دراسة الفصل الثالثإالهذه الفرضيات ليست . العاملني
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 الواقع على الدراسة النظرية، واملتمثلة يف دور اإلدارة باملشاركة يف تنمية معرفة العاملني إسقاطبغرض 

العمل اجلماعي، طبيعة عمل املستشفيات املتميز برا للشهيد حممد بناين نظا مستشفى حالة ح دراسةااقترمت العملي، 
عليه فقد مت تقسيم هذا الفصل و .، وباعتبار اال الصحي يتميز باحليوية والتجدد الدائمنيالتعاون والتشارك املستمر

  :إىل ثالثة مباحث هي

  للدراسةإلطار املنهجي ا: املبحث األول
  الدراسة امليدانية  :املبحث الثاين

  حتليل وتفسري نتائج الدراسة : الثالثاملبحث
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 تستوجب إتباع منهجية مالئمة،  العاملنيمعرفةبتنمية اإلدارة باملشاركة لعالقة اليت تربط الدراسة الدقيقة ل نّإ
لذلك، نبني يف هذا . املنجزةبني الدراسة التطبيقية تسمح بالربط املنطقي بني اإلطار النظري واملفاهيمي املقترح و

وتأسيس قواعد منطقية ملناقشة  املوضوع اجليدة بطبيعة اإلحاطة املبحث األسس املنهجية الواجب تبنيها من أجل
 نفضل لتحقيق ذلك إتباع طريقة حتليل مرنة، غنية باملعلومات وباألساليب التحليلية القادرة على دراسة .اإلشكالية

   . خصوصية كل متغرية ومنوذج الدراسة احملتواة فيهمع األخذ بعني االعتبار ،الظاهرة بعمق
نراعي يف حتديد هذا املسار املنهجي التوافق بني املكانة االبستمولوجية واملنهج املختار مبا يضمن الترابط بني 

ضا حتديد أساليب مجع البيانات اليت تقوم عليها هذا التوافق يستدعي أي .اإلشكالية، الدراسة النظرية، التحليل والنتائج
  .  الدراسة وكذا كيفيات معاجلتها إلبراز املعىن

  

  بستيمولوجيةاملكانة اال: ولاملطلب األ
نا نتبع مسار علمي باملعىن الذي أقترحه مارتينيه يف إطار حبثنا هذا، من البديهي أن)Martinet( من خالل ،

وصياته يف كيفية إثبات مصداقيته وكيفية تبنيه ألساليب علمية تسمح بتوسيع اال اقتراحنا حملتوى معريف له خص
الذي يهدف إىل تقدمي ومادمنا يف جمال تطبيقات التسيري، من الضروري إثبات علمية مسار حبثنا . 1 واملعريفالعلمي

بستيمولوجي واضح يفسر ا توجه من خالل تبينويتم ذلك . إجابات لألسئلة املطروحة والتقدم باملعرفة إىل األمام
ونظرتنا بىن على أساس هذا التوجه تصورنا لواقع الظواهر التسيريية يو. هيكلية السياق النظري والعملي للدراسة

 . مبا يؤثر على طبيعة الطرق العلمية املختارة لدراسة هذه الظواهرإلشكالية حبثنا 

 تقوم بتحليل صارم للخطابات فهيرس آلية عمل العلم، ها ذلك العلم الذي يدبأنبستيمولوجيا عرف االتو
ميز عن غريها تتو .تدور تساؤالا غالبا حول مصادر املعارف العلمية وطرق احلصول عليهاو، طرق إنتاجهاالعلمية و

 يعتربجي التفكري االبستمولوبالتايل فإنّ و. 2إثبات صحتها، جماهلا وقدراا التفسريية، كيفية تربيرها يف من املعارف
الوصف، الفهم، : ونتائجه اليت يراد منها أيضاول على العمل البحثي شرعية والقبضروري من أجل إضفاء صفة ال

وبالتايل فيجب أن تكون للباحث مرجعية نظرية وفكرية تؤطره عند ممارسة حبوثه العلمية واملعرفية، . الشرح أو التوقع
، التقرير، الفهم للتقدير للعامل، يستخدم منهجية ويقترح نتائج دف فكل عمل حبث البد أن يرتكز على نظرة خاصة

  .أو الشرح

                                           
1 Bensahel W. (2008), Création de valeur au sein des entreprises intensives en immatériel: le cas des entreprises de 
biotechnologie, Thèse Doctorat en sciences de gestion, Ecole Supérieure des Affaires (ESA), Université de Lille2, 
France, p 162. 

  .6 ص ،2010 ، فيفري22 اجلزائر،  منهجية البحث العلمي، جامعة حممد خيضر، بسكرة،:، يوم دراسي حولالنماذج اإلبستمولوجية للبحث العلمي يف علوم التسيري دبلة فاتح، 2
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 اه احلديث للتسيري للتقريب بينها،يسعى االجت، حيث وتوجد يف علوم التسيري ثالث مرجعيات حبثية أساسية
 Le paradigme) أو الوصفي ، املنهج الوضعي(Le paradigme interprétativiste) هي املنهج التفسريي

positiviste) واملنهج البنائي (Le Paradigme Constructiviste) ،ر  تييتاويرى)Thiétart(ه من األفضل  أن
 املناهج اختيار أحد هذه ميتو . ذلك يشكل ثروةبستمولوجية وطرق متنوعة من طرف الباحثني ألنّاستخدام مناذج إ

   .1ات الباحث وإميانه الشخصية حسب معتقدوضوع البحث من جهة، وأحيانا كثريوفقا مل
تأسيس مشروع معريف موجه حنو هدف يسعى الباحث و بتشكيل موضوع حبث عىن يواملنهج البنائي

 يفإما يف تغيري احلقيقة املوجودة وكشف حقيقة جديدة أو هذا املشروع يتحدد نتيجة حاجة الباحث ورغبته . لتحقيقه
. احلاضرة التجربة أي التفكري، وبنية املاضية التجربة بني التوافق نتيجة لالتأوييعد و .للفهم كمفتاحالظاهرة  تأويل

  . 2العارفة والذات املعرفة، موضوع بني ذن نتيجة التفاعلإعترب ت فاملعرفة
ويفترض املنهج التفسريي للبحث العلمي، أنّ احلقيقة جمهولة بطبعها وال ميكننا التمكن منها بطريقة تامة، 

عن طريق التفسريات اليت لظواهر املدروسة ا الذي يسعى لفهم تصور وبالقدرات الفكرية للباحثمرتبطة بها ألن
سلوكيات الباحث  بالتايل ف.قود أفعاله فيما بعد، هذا املعىن هو الذي ي3للظاهرة املدروسةيقترحه املعىن الذي ويقدمها 

 قابلة للتغيري بتغري سلوكات ظرفية وموقفيةنسبية،  إذنمبعىن آخر فاحلقيقة . واملعاين اليت يقدمها غري قابلة للفصل
هذا املنهج يعارض املوضوعية التامة للباحث وحيثه على التأثري والتأثر بالظاهرة مبالحظته . الباحث ومالحظتهومعاين 

ات  حوهلا وطرحها يف شكل فرضيالظاهرة داخليا وفهم تصورات األفرادهذه التشاركية النسبية لكي يتمكن من فهم 
وبالتايل يصبح اهلدف األساسي للباحث هو حماولة التفسري . املعطيات الكيفيةنسبية تستجيب يف حتليلها لصفات 

  .4الدقيق للظاهرة حسب التصور الذي يكونه عنها
 اإلدارة باملشاركة وتنمية معرفة العاملني مت إدراج  بني ظاهريتومن أجل حماولة فهم وتفسري العالقة املوجودة

، وذلك من خالل وضع فرضيات نسبية توضح وتفسر عالقة اإلدارة باملشاركة  ضمن النموذج التفسرييالدراسة هذه
   . بتنمية معرفة العاملني بقدر املعىن الذي نقدمه هلا

اليت حتكمهما والقواعد القوانني وحىت نستطيع فهم وشرح ووصف هاتني الظاهرتني وحماولة اكتشاف 
نقائص أو سلبيات حتديد موسة واملستقلة عن كل رأي أو موقف شخصي، وذلك من خالل  املالحظة امللبواسطة

حىت نتمكن من ، الوضعي أو الوصفيالنموذج املزج بني النموذج التفسريي وقمنا ب، النظريات يف وصفها للظواهر
في النموذج الوضعي ف .قةيكل احلقي نا أو معاجلة هذه النقائص والسلبيات من أجل حتسني معرفتتفسريكيفية معرفة 

وصف باعتبارها قابلة للمالحظة وقابلة للقياس، هلا عالقات حمددة وقابلة للتوقع بينها  ،موجودة بذااتكون املعرفة 

                                           
1 Thiétart R.A et coll. (1999), Méthodes de recherche en management, Dunod, Paris, p 3. 

  .4، ص 2010 ، فيفري22 منهجية البحث العلمي، جامعة حممد خيضر، بسكرة، :يوم دراسي حول، التحليل املفهومي: دراسة املنهج بن ساهل وسيلة، 2
3 Allard-Poesi F., et Maréchal C. (1999), Construction de l’objet de la recherche, in Thiétart R.A et coll., Méthodes de recherche 
en management, Dunod, Paris, p 40. 

  .4 بن ساهل وسيلة، املرجع السابق، ص 4
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على أساس معطيات كمية ومنطق السببية تطبيق طرق وأساليب إحصائية جسدنا هذا الوصف يف . 1لواقع ثابت
متت  جمموعة الفرضيات اليت تأكيد أو رفضمن خالله يتم ية ومبنطق علمي استنتاجي  بالصرامة العلماملتميزاملادية، 
على العقالنية املنطقية ذه األساليب الكمية ه للظاهرة نتيجة اعتمادموضوعي  وينتج عن هذا التطبيق حتليل .صياغتها

  . املنتجة قصد الفهم اجليد للمعرفةيتم مزجها بإطار تفسريي نقدي ذايت، يف إنتاج املعرفة
  

  منهجية الدراسة: ثايناملطلب ال
واليت " كيف أحبث؟"بستمولوجي يف هذه الدراسة، تأيت مرحلة اإلجابة عن سؤال  أن مت حتديد التوجه اإلبعد

تم بطريقة يار ال تباف أو االخشالتوجه حنو االستكحيث أنّ . االستكشاف واالختبار: توضح عمليت البناء املعريف ومها
ع البحث حتما خِضفإذا كانت عملية االختبار ت. ما ختضع للتوجه االبستمولوجي الذي يتبناه الباحثنعشوائية وإ

   .بستمولوجي ثابتإ عملية االستكشاف ال ختضع لنموذج نّإللتوجه الوضعي، ف
 ،يهمااختبار أمهيتها من املنطق االستداليل أو النمط االستداليل املتحكم يف كل- الثنائية استكشافوتستوحي 

قوم على ي االختبار نّإ، ف)التمثيل(بعاد أسلوب اإلأو  /وفإذا كان االستكشاف جيعل الباحث يتبىن أسلوب االستقراء 
  .أسلوب االستنباط

  

 املنهج االستكشايف وفقا ألسلوب اإلبعاد: أوال

ملنهج االستكشايف يعترب فا. لإلملام اجليد بكل جوانب الظاهرة اتبعنا املنهج االستكشايف بتطبيق أسلوب اإلبعاد
ويف جمال التسيري، يتمثل االستكشاف يف . جديدة نسبيااملسار الذي يهدف الباحث من خالله إىل اقتراح نتائج نظرية 

 بغية الوصول ،البحث عن التفسري والبحث عن الفهم:  مهااكتشاف هيكل مفهومي نظري لتحقيق هدفني أساسيني
 آخر خلق نقاط ترابط نظرية جديدة بني املفاهيم أو إدماج مفاهيم جديدة يف جمال أي مبعىن. إىل نتائج نظرية مبدعة

  .نظري معني
استكشاف أو فهم ظواهر معقدة حمل نا حناول وتطبيق أسلوب اإلبعاد أو ما يسمى بالتمثيل أو التمحور جيعل

 ناتنظيم وهيكلة نظام مالحظاتحلالة حاول يف هذه انف. مالحظات عديدة، ذات طابع خمتلف وغامض يف بداية األمر
ز يف شكل إعادة إنتاج الظاهرة نجسابقة، تخالصة معارفنا ال تعرب عن  وبلورته يف شكل فرضياتإلبراز وحتديد املعىن

اقتراح إطار مفاهيمي نظري صحيح، قوي مبين هو نا من خالل تطبيق هذا األسلوب فهدف. وتصورها مبنطق جديد
 السابقة،دراساتنا انطالقا من وذلك  من الدقة والعمق، عينة درجة مذاتالعقل لعالقات بداع إبشكل حمكم ناتج عن 

  . 2يساهم يف تفسري الظاهرةل

                                           
  .9ص ، ، املرجع السابق دبلة فاتح، 1
  .7-6 بن ساهل وسيلة، املرجع السابق، ص 2
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عملية غري مرتبطة باملنطق، تسمح باالبتعاد عن "ه على أن لإلبعاد ا دقيقاتعريف (Koeing)كوينغ يقترح و
. اولة بافتراض العالقات اليت تربط حقيقة بني األشياءالتصور الفوضوي الذي نرى به عاملنا احلقيقي عن طريق احمل

  ". يعتمد على استنتاج فرضيات من املالحظة واليت يتم اختبارها ومناقشتها الحقابعادفاإل
  : يف النقاط التاليةاإلبعادويساهم 

آلية ة عباراألسلوب هذا  عناصر السياق الثقايف واالجتماعي للباحث، ذلك ألنّ اإلبعادأسلوب يستلهم  •
؛قبل املراجعة وإعادة البلورةمنفتحة، ونتيجة نشاطه ت 

أسلوب هو  األسلوب الذي يناسبه  فإنّ،خيضع لتعديالت ومراجعات متتالية" سريورة بنائية"إذا كان العلم  •
 ؛ كل نتيجة متثيلية قابلة للمراجعة ما هي إال نتيجة تقريبية ومقيدة مبجال معنيالتمثيل، ذلك ألنّ

 االستكشاف التمثيلي يلعب دورا مهما يف بلورا  الفرضية تشكل حلظة أساسية يف بناء العلم، فإنّإذا كانت •
ز يف نجفإبداع الفرضية ليس خلقا من عدم، ولكنه تعبري عن فكرة مستقاة من معارف سابقة، ت. ونقدها

 .ثيشكل إعادة إنتاج الظاهرة أو وضع مثال حد

بتعد نوعا ما عن البحث عن النتائج املثبتة باملنطق، نا نأسلوب اإلبعاد جيعلوبصورة أكثر تبسيطا فإنّ تطبيق 
واليت  ، وفقا لتصورنا اخلاصبني الظواهرعالقات الأو  على البحث عن االفتراضات اليت حتدد الروابط ناويقتصر دور

ا ميكن اعتبارها افتراضات صحيحة من دون برهان أو إثنتيجة للصرامة اليت است فهو إذن يهدف . بات مؤكدنتجت
 طابع تفسريي أو فهمي والذي حيتاج، للتوجه من القاعدة  ومنحهاإىل حماولة استنتاج فرضيات من مالحظات خمتلفة

   .ا روابط بني أشياء أو ظواهرنمفنتيجة اإلبعاد ليست برهان، وإ .للقانون، أن يتم اختباره الحقا
  

 راض االستنباطيسلوب االفتمنهج االختبار وفقا أل: ثانيا

وفقا ألسلوب استنتاج، بشكل غري مؤكد، تفسريات أو فرضيات من خالل مالحظتنا ودراستنا النظرية قمنا ب
اليت ميكننا من هذه الفرضيات، عند ربطها ببعض الشروط املبدئية قد متثل نقطة انطالق ملرحلة االختبار . إلبعادا

يتم من خالل هذه النتائج التفسريية اختبار  .ية مؤكدة يف نفس الوقت على اقتراح نتائج تفسرينااختبار قدرتخالهلا 
بالواقع من أجل تقدمي تفسري االستنباطي الذي يتم تطبيقه من خالل مواجهة هذه الفرضيات - أسلوب االفتراض

   .للعالقة السببية اليت تربط بني متغريات الفرضيات من خالل تأكيدها أو نفيها
الربهان الذي يبدأ من عترب يالذي االستنباط اض االستنباطي وجوده من أسلوب يستوحي أسلوب االفترو

 وهذا السري يكون بواسطة ، إىل التجربةاللجوءدون  ،قضايا مسلم ا، ويسري إىل قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة
 النتيجة نّإف،  صحيحةإذا كانت الفرضيات املشكلة :فهو يعتمد على فكرة أساسية ومبسطة وهي. القول أو احلساب

  : مهاواالستنباط نوعان .1تصبح بالضرورة صحيحة

                                           
  .5 بن ساهل وسيلة، املرجع السابق، ص 1
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 ،احلساب والقياسكعترب عملية عقلية منطقية أولية، تقوم على أساس برهان دقيق الذي يو :الصريحاالستنباط  •
وهي عملية منطقية . B هو C نّإ، فA هو C و، B هو A: مثل االستدالل املنطقي الذي يقول إذا كان

 النتيجة تكون مستوحاة مباشرة من الفرضيات وال متكن من تعلم شيء  بالعقيمة مبعىن أنّ ما توصفباغال
هذا النوع من االستنباط من الصعب استخدامه . فقط )tautologique( جديد، فهي إذن حتصيل حاصل

  . يف علوم التسيري
• حلقيقة، وهو التسلسل املنطقي املنتقل من هو عبارة عن عملية سلوكية منهجية لتحصيل او :اءاالستنباط البن

مبادئ وقضايا أولية إىل قضايا أخرى تستخلص وتستنج منها بالضرورة، لكن هذه النتيجة تقدم مسامهة 
ها تنتج عن برهان متكون ليس فقط من فرضيات وإمنا من منطق استداليل يتم من خالله إثبات معرفية، أي أن

 . هذا الشيء هو نتيجة آلخرأنّ

هذا األسلوب ينتقل بطبعه، . االستنباطي- فاالستنباط هو إذن االستدالل الذي يؤسس أسلوب االفتراض
نا انطالقا من إشكاليتنا املستوحاة من إطارنا النظري اخلاص باإلدارة أي أن. كاالستنباط، من العام إىل اخلاص

ختبار هلذه الفرضيات مبواجهتها بالواقع من أجل باملشاركة وبتنمية معرفة العاملني، قمنا باستخالص فرضيات، جنري ا
تقدمي تفسري للعالقة السببية اليت تربط بني متغريات الفرضيات من خالل تأكيدها أو نفيها، ومبجرد التأكد من صحتها 

  .  يتم إدماجها يف النظرية
 

 الكيفية أو ةكميالة املنهجياملقاربة : ثالثا

 على الصفة العلمية كان البد على القائمني عليه من أن يطوروا طرقا تقنية النسبة لعلم التسيري، ولكي حيوزب    
حيصره أصبح يهدد الباحث وغماس يف الطرق الكمية ، ولكن هذا االنالتجريبيةلعلوم اإحصائية دف تعويض صرامة 

يهملون كثريا التعقيد فالكميني . موضوع دراسته الفهم الدقيق واستيعاب يف بعض اجلوانب القابلة للقياس ويبعده عن
ورت طرق أخرى  طُذلكألجل  . الدقة والنظاميةن ويركزون أكثر على البحث عباملؤسساتاملرتبط بالظواهر اخلاصة 

 مرحلة البيانات حيث ميثل البحث عن ،مثل دراسات احلالة أين يكون الباحث أكثر قربا من موضوع حبثهأكثر دقة 
املزج بني الطريقتني لالستفادة من  )Confirmatoire( مرحلة تأكيديةا تهومعاجل )Exploratoire( استكشافية

حبيث يتحدد اختيار الطريقة البحثية حسب ، )La Triangulation( املثلثيةوهذا ما يعرف ب. الكمية والكيفية
  .طبيعة املوضوع

أوال : اهاملقاربة الكيفية ألن فقد اخترنا.  مبدأ املثلثية بالتركيز على الطريقتني معاويف إطار دراستنا اعتمادنا
ستجيب بشكل فعال لطبيعة اإلطار املفاهيمي الذي تنساق ضمن التوجه االبستيمولوجي الذي قمنا باختياره؛ ثانيا ت

  .لظاهرة املدروسةتنا الذي أساسه فهم كيفية تفسري اتبنيناه ومدى ارتباطه دف دراس
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وفقا للتوجه   قبول صحة املعرفة املنتجة، فإنّ)Girod-Séville & Perret(سيفيل وبري - حسب جريودف
واختيار املقاربة الكيفية خيدم . 1كيفيةالبيانات يز على مجع الكالترالتفسريي يستوجب تبين مقاربة كيفية من خالل 

ية عرب املقاربة الكيفية عن إستراتيج، تMucchielli((وحسب ميشلي . أيضا املنهج االستكشايف املتبىن يف الدراسة
ه الدراسة اليت ميكن القيام ا أو على أنكيفي البحث العرف أيضا وي. 2حبث دف إىل توضيح وفهم حدث إنساين

التركيز بمث حيللها   املوقف الطبيعي، حيث يقوم الباحث جبمع البيانات، أو الكلمات، أو الصور،أوإجراءها يف السياق 
  .لعملية بلغة مقنعة ومعربةعلى املعاين اليت يذكرها املشاركون، وتصف ا

 التزاما أو الكمي، فهو يتطلب" اإلحصائي"لبحث ه بديل سهل لعلى أنكيفي النظر إىل البحث ي  أن الوجيب
ميتلك  واسعا بالوقت يف جمال الدراسة، واملشاركة يف شكل من أشكال البحث االجتماعي واإلنساين والعلمي الذي ال

لزيادة فهمنا ألي ظاهرة أو مشكلة ال نعرف كيفي الميكن استخدام طرق البحث و. أدلة ثابتة أو إجراءات حمددة
 للحصول على وجهات نظر وآراء خمتلفة ألشياء نعرف عنها الكثري أو اميكن أيضا استخدامهالكثري، كما عنها 

 .للحصول على معلومات معمقة من الصعب التعبري عنها بطريقة كمية أو إحصائية

 اليت على أساسها مت إدماج أساليب مجع حليل الكيفي عن طريق استخدام تقنية دراسة احلالةلتل ناإتباعوكان 
لقيام بدراستها بعمق لمت االهتمام حبالة واحدة هلا صفة التفرد  حيت .بيانات كمية من خالل استخدام االستمارة

  . 3يطة ا أكثر ومعرفة العوامل اليت أثرت أو تؤثر فيها والظروف احملدقيقووصفها بشكل 
  

  أدوات مجع البياناتتقنية البحث و: ثالثاملطلب ال
بعد أن تتم تغطية اإلطار النظري تأيت مرحلة مجع البيانات الالزمة للبحث، حيث يتطلب من الباحث عند 

تمكن إجراء الدراسة امليدانية االستعانة بوسائل مساعدة ومناسبة متكنه من الوصول إىل املعلومات الالزمة واليت ي
  .بواسطتها من معرفة ميدان الدراسة

  

 تقنية البحث: أوال

واألكثر لدراستنا  املناسب وهف ،أسلوب كيفيتعترب  اليتقد مت إتباع تقنية دراسة احلالة فكما ذكرنا سابقا 
الة ويقوم أسلوب دراسة احلالة على مجع بيانات ومعلومات متنوعة وشاملة عن ح .استجابة لتوجهنا االبستيمولوجي

ميكن أن تكون هذه و. 4واحدة أو عدد حمدود من احلاالت، وذلك دف الوصول إىل فهم أعمق للظاهرة املدروسة
 أساس التعمق يف دراسة الوحدات  تقوم تقنية دراسة احلالة على عبارة عن فرد، مجاعة، نظام أو مؤسسة، حيثاحلالة

                                           
1 Bensahel W., op. cit., p170. 
2 Thiétart R.A et coll., op. cit., p 63. 

  . 73، ص 2009، ملتقى البحث العلمي، حماضرات يف مهارات التفكري والبحث العلمي هاين عرب، 3
  .46، ص 2000 والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، ، دار صفاء للنشر النظرية والتطبيق:مناهج وأساليب البحث العلميعثمان حممد غنيم،  و رحبي مصطفى عليان4



sÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛaZZZZ@@@@ÛaÛaÛaÛa@ò�a‰†@ò�a‰†@ò�a‰†@ò�a‰†ÛaÛaÛaÛa@òîÔîjĐn@òîÔîjĐn@òîÔîjĐn@òîÔîjĐnïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½bi@ @@ @@ @@ @
 

 
123 

ملختلفة اليت تؤثر يف الوحدة ا الظاهرة أو حتديد العوامل املختلفة، فهي دف إىل الكشف عن العالقات بني أجزاء
   .1املراد دراستها

دراسة حالة واحدة من أجل فهم طبيعة العالقة بني اإلدارة باملشاركة وتنمية ويف إطار عملنا قمنا باختيار 
ولكن  رق الكيفية، حالة خاصة يف الطعترب دراسة حالة واحدة تاختيار أنّ )Yin(يني ضح قد و. معرفة العاملني

ميكن  )Yin(فحسب يني .  من أجل الفهم العميق هلا حتت املالحظة الدقيقة له ماأسلوب جيد لوضع منوذج دراسة
عند رغبتنا يف اختبار نظرية موجودة من أجل إثباا، مناقشتها أو : اللجوء إىل دراسة حالة واحدة يف ثالثة مواقف

ات خصوصية منفردة مما يستوجب التركيز عليها؛ وأخريا عندما تعكس احلالة الة املدروسة ذعند كون احلإكماهلا؛ 
  . املدروسة ظاهرة معقدة غري مدروسة بشكل واسع

دراسة حالة واحدة إىل الطابع احلديث واملعقد لدراسة كيفية تنمية استثناء نا ميكن تفسري جلوئنا إىل ثويف حب
 الشهيد املؤسسة العمومية اإلستشفائيةوقد مت اختيار .  باملشاركةمعارف العاملني من خالل تطبيق أسلوب اإلدارة

عرب عن منط معني من املشاركة والتعاون يف نظرا لطبيعة العمل يف املستشفيات عامة والذي ي، حممد بناين كدراسة حالة
بالتحديد نظرا حلسن  ؤسسةوكان اختيار هذه امل. العمل، ما جيعله إطار مناسب الستكشاف كيفية تنمية املعرفة فيه

االستقبال والتسهيالت املقدمة لتوزيع االستمارة وقرا منا ما سهل علينا التواجد املستمر يف مرحلة مأل االستمارة 
  . واحلرص على استعادا كاملة

  

 جمتمع وعينة الدراسة: ثانيا

طها باهلدف الرئيسي له، اليت يستوجب رباختيار عينة البحث خطوة من خطوات البحث ذاته وعترب عملية ت
فبدال من . على اعتبار أنّ العينة هي جمموعة جزئية من األفراد أو املشاهدات أو الظواهر اليت تشكل جمتمع البحث

 لضمان ةفياككون  ت،2إجراء الدراسة على كامل مفردات اتمع يتم اختيار جزء من تلك املفردات بطرق علمية
وذلك دف مجع . 4ومبا خيدم ويناسب ويعمل على حتقيق هدف الدراسة، 3 بأكملهصدق تعميم النتائج على اتمع

وحىت تكون العينة ممثلة للمجتمع الذي . لبحثالبيانات وتوفري اجلهد والوقت، بسبب تعذر إجراء مسح شامل تمع ا
  5:سحبت منه جيب أن يكون هناك

 ؛ جتانس صفات وخصائص مفردات العينة ومفردات جمتمع البحث •

 ؛تكافؤ فرص الظهور يف العينة جلميع مفردات اتمع •

 .عدم التحيز يف اختيار مفردات اتمع •

                                           
  .97، ص 2002، اإلشعاع الفنية، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، مصر، أسس ومبادئ البحث العلمي خفاجة، عليمريفت  و فاطمة عوض صابر1
  .83، ص 1999 دار وائل للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، عمان، األردن، ،تطبيقات القواعد واملراحل وال:منهجية البحث العلميعقلة مبيضني،  وحممد أبو نصار،  حممد عبيدات2
  . 158، ص 2000 األردن، ،، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمانأسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعية مروان عبد ايد إبراهيم، 3
  .138ملرجع السابق، ص عثمان حممد غنيم، ا و رحبي مصطفى عليان4
  .85هاين عرب، املرجع السابق، ص  5
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  1:ويتميز اختيار دراسة العينة بدال من دراسة اتمع كله بعدة مزايا منها
 إمكانية احلصول على معلومات وفرية؛ •

 سهولة احلصول على ردود وافية ومتكاملة ودقيقة؛ •

 .ةتوفري الوقت والسرع •

وتتوقف دقة النتائج اليت يتوصل إليها الباحث باستعمال العينة على مدى متثيلها تمع البحث، وهذا يعين أنّ 
 ميكن ومن خالهلا، فالعينة جزء من اتمع األصلي البحثجمتمع على نسبيا النتائج املستنبطة من دراسة العينة تنطبق 

قصد مبجتمع الدراسة كامل حيث ي .2ينة ممثلة للمجتمع املأخوذة منه بشرط أن تكون الع،دراسة الكل بدراسة اجلزء
وهناك �. الظهور يف العينةفرصةكل عنصر يف اتمع نفس ليكون و، 3أفراد أو أحداث أو مشاهدات موضوع الدراسة

 وظروف أكثر من طريقة ميكن استخدامها الختيار عينة الدراسة، يتم تفضيل طريقة على غريها حسب طبيعة البحث
�. الباحث وطبيعة جمتمع الدراسة �

حصر كامل مفردات جمتمع الدراسة دراستنا، واليت تتطلب قد مت العمل بطريقة العينة العشوائية البسيطة يف و
ا أنّ اختيار أي عنصر من  نفس احتمال الظهور يف العينة، كمهذا اتمعومعرفتها ليعطى لكل مفردة من مفردات 

 وهذا ما ينطبق على طبيعة جمتمع هذه الدراسة واملتمثل يف جمموع . اختيار العناصر األخرىه ال يؤثر علىعناصر
  .حممد بناينلشهيد ا املؤسسة العمومية اإلستشفائيةاملمرضني يف 

وإجراء عدة مقابالت من أجل توضيح وبعد اإلطالع املعمق على موضوع اإلدارة باملشاركة وإدارة املعرفة 
، على فئة املمرضني، فقد تبني أن تكون عينة دراستنا تشتمل ؤسسة امل هذهتطبيق منوذج دراستنا يفالرؤية حول كيفية 

بالذات أكثر من بقية على هذه الفئة  أثر اإلدارة باملشاركة وإدارة املعرفة يكون واضحا وذلك نتيجة مالحظتنا أنّ
لشهيد ا املؤسسة العمومية اإلستشفائيةني العاملني ب فإنّ جمتمع هذه الدراسة يتمثل يف جمموع املمرضوهلذا .العاملني

 واليت متثل  ممرض،60مكونة من عينة ، وقد مت توزيع االستمارة على  ممرض172 واملقدر عددهم بـ حممد بناين
، وذلك نظرا لتوزيعها مباشرة استرجاع مجيع االستماراتمع العمل أنه مت ككل، الدراسة من جمتمع  4%35 حوايل

 حرصا على اإلجابة الكاملة على مجيع أسئلة االستمارة ملئها والبقاء معهم حىت إمتام الطالبةمرضني من طرف على امل
مجع املعلومات العامة حول مرحلة  من - دامت الدراسة امليدانية يف املؤسسة حمل الدراسة وقد  .استرجاعها مجيعهاو

 إىل شهر ديسمرب  منابتداءا قدرت حبوايل ثالثة أشهر، ترةف -  مجعها ثَمعملية توزيع االستمارات ومنإىل  املؤسسة
       .فيفريشهر 
  .ميز أفرادهاتوزيع عينة الدراسة وكذا خمتلف اخلصائص اليت ت )1.3( رقم اجلدوليوضح و

                                           
  .85، ص هاين عرب، املرجع السابق 1
   . 47-46 ص ،1999 السعودية، العربية اململكة ، خطواته ومراحله، أساليبه ومناهجه، أدواته ووسائله، أصول كتابته:البحث العلميالرمحن بن عبداهللا الواصل،   عبد2
  .84عقلة مبيضني، املرجع السابق، ص ود أبو نصار  حممد عبيدات، حمم3
  .104، ص 2007، عامر للطباعة والنشر، املنصورة، مصر، اإلحصاء والقياس االجتماعي مبادئمهدي حممد القصاص، : باالستعانة باملرجع 4
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  خصائص عينة الدراسة: )1.3(دول رقم اجل
  

  النسـبة املؤوية  التكـرار  البيان

  %61.67  37  شبه طيب

  %21.66  13  شبه طيب ذوي مناصب عليا

  %11.67  7  سلك األعوان الطبيني يف التخدير واإلنعاش 

   طبيعة الشهادة

  
سلك األعوان الطبيني يف التخدير واإلنعاش     

  %5  3  ذوي مناصب عليا

  %100  60  اموع  

  %50  30  ∗ممرض حاصل على شهادة دولة
  الرتبة

  %36.67  22  ∗∗ممرض مؤهل

  %13.33  8  ∗∗∗مساعد متريض  

  %100  60  اموع  

  %33.33  20   سنوات5أقل من 

  سنوات اخلربة  %30  18   سنوات10 إىل 6من 

  %36.67  22   سنوات10أكثر من 

  %100  60  اموع  
  

   بيانات الدراسةبناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

 من ممرضي شبه الطيب،  أنّ أغلب أفراد العينة هم)1.3(نالحظ من خالل الشكل رقم  :طبيعة الشهادة •
 من عينة الدراسة هم من احلاصلني على شهادة %21.66، يف حني أنّ ما نسبته %61.67وذلك بنسبة 

 من العينة ممرضني من سلك األعوان الطبيني يف %11.67شبه الطيب ذوي مناصب عليا، ومتثل نسبة 
 التخدير واإلنعاش ذوي مناصب عليا التخدير واإلنعاش، أما نسبة املمرضني من سلك األعوان الطبيني يف

 .%5فتقدر بـ 

  
  
  
  

                                           
 يف مدارس الشبه طيب أو املعاهد التكنولوجية للصحة العمومية أو مؤسسات التكوين يشترط من أجل احلصول على هذه الرتبة احلصول على شهادة البكالوريا والتكوين ملدة ثالث سنوات∗

 .األخرى
 .يشترط من أجل احلصول على هذه الرتبة احلصول على مستوى الثالثة ثانوي، إضافة إىل التكوين ملدة سنتني يف مدارس الشبه طيب∗∗

 . األوىل ثانوي، إضافة إىل التكوين ملدة سنتني يف مدارس الشبه طيب أو مؤسسات التكوين األخرى املتخصصةيشترط من أجل احلصول على هذه الرتبة احلصول على مستوى∗∗∗
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  طبيعة الشهادة توزيع أفراد العينة حسب: )1.3(شكل رقم ال

 

   بيانات الدراسةبناءا على الطالبة من إعداد :املصدر           

  هم ممرضني برتبة%50 أنّ نصف عينة الدراسة أي ما نسبته )2.3(ما نالحظه من الشكل رقم : الرتبة •
ممرض حاصل على شهادة دولة، ويدل هذا على تطور املتطلبات احلالية للعمل يف املستشفيات من بينها 
املستوى التعليمي العايل للممرضني الذين يتم تكوينهم يف معاهد متخصصة، أما النصف الثاين من العينة فهو 

  . على التوايل%13.33 و%36.67موزع على ممرضني برتبة ممرض مؤهل ومساعد متريض بنسبة 

  رتبة أفراد عينة الدراسة: )2.3(شكل رقم                           ال

 
   بيانات الدراسةبناءا على الطالبة من إعداد :املصدر                 

أنّ هناك تقارب بني أفراد العينة فيما خيص سنوات اخلربة، حيث متثل  )3.3( نالحظ من الشكل رقم: اخلربة •
سنوات، أما املمرضني الذين تتراوح مدة عملهم بني  5تقدر فترة عملهم بأقل من  ممرضني %33.33نسبة 
 10واملمرضني الذين دامت فترة عملهم ألكثر من  ،%30 سنوات فقد قدرت نسبتهم بـ 10و 6

ما ميكن قوله هو أنّ هناك فئة معتربة من الشباب املتخرجني . %36.67سنوات فقد قد قدرت نسبتهم بـ 
وبالتايل فهذه الفئة ينتظر منها ديثا واملتطلعني للعمل والذين مت تكوينهم يف شروط أكثر تطورا من قبل، ح

 سنوات كانت أكرب بقليل، 10يف حني أنّ نسبة املمرضني ذوي اخلربة ألكثر من . االبتكار ومواكبة التطور
 تعطي مؤشرا إجيابيا حول مصداقية ، واليتوهذا ما يعين وجود ممرضني من ذوي اخلربة الطويلة يف العمل

 . إجابام اليت هي ناجتة عن جتربة ميدانية وسنوات خربة معتربة
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  سنوات اخلربة لعينة الدراسة: )3.3( الشكل رقم 

  
   بيانات الدراسةبناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

اسة اليت مت طرحها على عينة  فيشمل بعض األسئلة التمهيدية حول موضوع الدر)2.3(أما اجلدول رقم 
  .املؤسسة العمومية اإلستشفائيةالدراسة واليت ختص ظروف العمل يف 

  

  الظروف الوظيفية لعينة الدراسة: )2.3(اجلدول رقم 

  النسـبة املؤوية  التكـرار  البيان

تستعملون تكنولوجيا االتصال احلديثة يف   %61.67  37  نعم

  %38.33  23  ال  جمال عملكم

  %100  60    وعـام

يتم تقييمك على أساس مواظبتك ومهارتك   %91.67  55  نعم

  %8.33  5  ال   يف العمل

  %100  60    وعـام

هل شاركت يف إجراء بعض العمليات   %60  36  نعم

  %40  24  ال  اجلراحية

  %100  60    وعـام

   بيانات الدراسةبناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

من أفراد  %61.67أنّ ما نسبته  )4.3( نالحظ من الشكل رقم : االتصال يف العملتكنولوجيااستعمال  •
أما النسبة املتبقية من . كاهلاتف والفاكساملؤسسة العينة أكدوا على استعماهلم لتكنولوجيا االتصال داخل 

 السبب راجع وميكن أن يكون. فقد نفوا استعماهلم لتكنولوجيا االتصال %38.33أفراد العينة واملقدرة بـ 
 .إىل عدم فهم أفراد العينة للمقصود بتكنولوجيا االتصال، وربطهم هلا باالنترنيت فقط
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  استعمال تكنولوجيا االتصال يف العمل: )4.3( الشكل رقم                        

  
   بيانات الدراسةبناءا على الطالبة من إعداد :املصدر 

من أفراد العينة أكدوا على أنه يتم  %91.67 أنّ ما نسبته )5.3( رقم نالحظ من الشكل: تقييم العاملني •
تقييمهم على أساس التزامهم ومواظبتهم يف العمل ومهارم يف أدائه، يف حني أنّ النسبة املتبقية واملقدرة بـ 

نتج أنّ ومن هذا ميكن أن نست.  العمل يف أداءالتزامهم ومهارمأساس تنفي أنّ تقيمها يتم على  8.33%
لتشجع العاملني على تطوير املؤسسة عملية تقييم العاملني على أساس املواظبة واملهارة يف العمل سياسة تتبعها 

  . أنفسهم وزيادة مهارم
  تقييم العاملني على أساس مواظبتهم ومهارم يف العمل: )5.3(الشكل رقم              

 

  نات الدراسة بيابناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

من أفراد  %60أنّ نسبة  )6.3( نالحظ من الشكل رقم :مشاركة العاملني عند إجراء العمليات اجلراحية •
عينة الدراسة يشاركون يف إجراء العمليات اجلراحية، وقد يرجع ذلك خلربم الطويلة يف العمل وانتقاهلم 

 حتتاج يف بعض األحيان إىل عمليات جراحية للعمل يف مصاحل خمتلفة أو ملتابعتهم الشخصية حلاالت مرضية
أما . هلذه احلالة يكون املمرضون ملزمون حينها باملشاركة عند إجراء العملية اجلراحية نظرا ملعرفتهم املفصلة

  .إجراء العمليات اجلراحيةفقد نفوا مشاركتهم من قبل عند  %40واملقدرة نسبتهم بـ أفراد العينة بقية 
  مشاركة أفراد العينة يف العمليات اجلراحية: )6.3(م الشكل رق          

 

   بيانات الدراسةبناءا على الطالبة من إعداد :املصدر
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 مجع البيانات : ثالثا
 

  طبيعة البيانات امعة .1

ختص التعريف باملؤسسة وطبيعة كمية ونوعية بيانات عامة لمجع اعتمدنا عملية  ،الدراسةتطبيق أداة قبل بداية 
كل املعلومات العامة حوهلا، وذلك بإجراء جمموعة من املقابالت املباشرة مع خمتلف العاملني يف مديريات نشاطها و
  : وهياملؤسسة العمومية اإلستشفائية،ومكاتب 

 مكتب التنظيم العام؛ •

 ؛مكتب االتصال •

 سيري املوارد البشرية واملنازعات؛ املديرية الفرعية للموارد البشرية ومكتب ت •

 مالية والوسائل مبكاتبها الثالثة؛ الفرعية لل املديرية •

 .صاحل الصحية مبكاتبها الثالثة املديرية الفرعية للم •

اخلاصة بالدراسةبيانات الاملقابالت من أدوات مجع هذه عترب يف هذه احلالة ال ت، أداة مساعدة على هي ما وإن
تقدمي شرح مفصل حول مهام بن خالل املقابالت مساعد العاملون يف هذه املديريات وقد  .مجع البيانات املكملة

 مجع جمموعة من البيانات الكمية والنوعية انطالقا من الوثائق اليت كما متووظائف كل مديرية وكل مكتب تابع هلا، 
د الرمسية واملقاالت اليت ومن خالل البحث يف اجلرائ. واليت ختص التنظيم الداخلي هلااملؤسسة حتصلنا عليها من 

 بعض املراسيم التنفيذية اليت ختص من القطاع الصحي يف اجلزائر فقد مجعنا أيضا بيانات كمية ونوعية ث عنتتحد
  .تنظيم املستشفيات باإلضافة إىل بعض اإلحصائيات

  

   املستخدمةأدوات مجع بيانات الدراسة .2
 يف املستعملةمجع البيانات مجع البيانات اليت هلا عالقة مباشرة بالدراسة، فقد اتبعنا من بني أدوات من أجل 

حيث متثل االستمارة جمموعة من األسئلة املعدة بدقة . البحث العلمي أسلوب االستمارة الذي يهتم جبمع بيانات كمية
وتعد االستمارة من أكثر األدوات املستخدمة للحصول . 1ب اإلجابة عليهاستجويت تتعلق بظاهرة ما يطلب من املوال

وقد مت  .2ت، تصورات وآراء األفراد، وتساهم يف توفري كثري من الوقت واجلهد على الباحثعلى معلومات، معتقدا
  : استخدام االستمارة يف حبثنا ملا تتميز به من مميزات نذكر منها

• ها ال حتمل اسم املعترب االستمارة من أكثر الطرق موضوعيةتألن ،ب، ضمانا للسرية مما حيفزه على ستجو
 ؛ 3ثر صحةإعطاء بيانات أك

                                           
  .58، ص 2009، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، منظور تطبيقي: أساليب البحث العلميعيب، ماجد راضي الز و فايز مجعه صاحل النجار، نبيل مجعه النجار1
  .63عقلة مبيضني، املرجع السابق، ص و بيدات، حممد أبو نصار حممد ع2
  .63ماجد راضي الزعيب، املرجع السابق، ص  وه صاحل النجار، نبيل مجعه النجار فايز مجع3
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متكن الباحث من احلصول على معلومات وبيانات رقمية ميكن إخضاعها للتحليل اإلحصائي، ومنها ميكن  •
 ؛1تعميم النتائج على جمتمع الدراسة

تعطي االستمارة للمبحوث احلرية يف اإلجابة عن األسئلة فهي ال تضعه حتت ضغوط نفسية، كما أنها تفسح  •
 ؛ 2ع أو بعض الوثائق لإلجابة عن بعض األسئلة إذا تطلب األمر ذلكله اال للرجوع إىل املراج

تعرض أفراد العينة إىل نفس األسئلة وبنفس األسلوب، باإلضافة إىل أنها ال تفسح اال أمام الباحث أن  •
 ؛3يتدخل يف إجابات املبحوث

ا متر به االستمارة من مراجعة عادة ما تصل نتائجها إىل درجات عالية من املصداقية والثبات، وذلك نتيجة مل •
 .4وحتكيم

  :يوقد مرت عملية إجناز االستمارة بعدة مراحل، ميكن حصر أمهها فيما يل
  تصميم وصياغة أسئلة االستمارة بشكل واضح ووفقا لفرضيات الدراسة؛ •
 ؛مادف االستفادة من آرائهم وخربحتكيم استمارة الدراسة من طرف املختصني وذوي اخلربة  •

املتصفني بنفس و على عدد من األفراد من خارج أفراد العينة هاتوزيع ب، وذلكبصفة أوليةاالستمارة بار اخت •
 ؛انطباعام حول االستمارة، لالستفادة من صفات أفراد اتمع حمل الدراسة

ني واقتراحات احملكماألفراد يف االختبار األويل  ة الدراسة صياغة ائية وفق مالحظاترصياغة استما •
 العتمادها؛ 

 . املستهدفةثتوزيع االستمارات على عينة البح •

 :وقد كانت أسئلة االستمارة موزعة كالتايل

اخلربة، سنوات ، الرتبة وطبيعة الشهادة املتحصل عليها ختصتضمنت معلومات عن العامل : بيانات عامة ••••
  .إضافة إىل بعض األسئلة التمهيدية ملوضوع الدراسة

 : وعشرون سؤاال موزعني كاآليتمثانيةشتملت على اضمنت االستمارة أربعة حماور ت: حماور االستمارة ••••

  أسئلة؛مثانيةوالذي يشتمل على املعرفية  اإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة األشركة: احملور األول -

 ئلة؛ أسمخسة والذي يشتمل على  املعريفاإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة اإلخراج: احملور الثاين -

  أسئلة؛سبعة، حيث يشتمل هذا احملور على املعريفاإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة املزج : احملور الثالث -

 . أسئلةستة، ويشتمل على  املعريفاإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة اإلدخال: احملور الرابع -

                                           
  .89 هاين عرب، املرجع السابق، ص 1
  .63عقلة مبيضني، املرجع السابق، ص و  حممد عبيدات، حممد أبو نصار2
  .95ثمان حممد غنيم، املرجع السابق، ص ع و رحبي مصطفى عليان3
  .89 هاين عرب، املرجع السابق، ص 4
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 questionnaires à choix(ددة الختيارات متعااستمارة يف هذه الدراسة وتسمى االستمارة املتبناة 

multiples: QCM( يب اختيار واحدة أوواليت حتدد قائمة من العبارات اليت تعكس اإلجابات املمكنة، وعلى ا ،
فهي مناسبة لالستقصاءات املوجهة وذات اهلدف الواضح رغم تطلبها جمهود .  املقترحة يف القائمةتأكثر من اإلجابا

  : وقد راعينا يف إعدادها. عبارات واالختيارات املناسبةكبري يف عملية حتديد ال
 حتديد قائمة موضحة بدقة لكل اإلجابات املتوقعة واملطلوبة؛  -

 . ترك حرية اختيار اإلجابة أو اإلجابات املناسبة للمجيب من دون أي حتديد -

  :ويعود اختيارنا هلذا النوع من االستمارات للنقاط التالية

 مجيب وسهولة معاجلة اإلجابات للباحث؛ضمان سرعة اإلجابة لل -

 ؛التحديد الدقيق لإلجابة يف حمتواها وكذا شكلها -

 .مالئمتها ملوضوع الدراسة -
  

  املعاجلات اإلحصائية .3

 إىل )questionnaires à choix multiples: QCM(تعددة املختضع غالبا استمارة االختيارات 
بالعدد والنسب املئوية واليت ميكننا فيما بعد متثيلها على ت حساب تكرارات اإلجابات على كل عبارة من العبارا

 باالستمارة ونسبة ردودهم وما ستخدم هذه الطريقة مع املعلومات امعة من األشخاص املعنينيحيث ت .شكل بياين
ب عدد  مت حساا على حسذاويف حالة اإلجابات املتعددة قد يؤدي حساا إىل أخطاء يف التفسري إ .1 ذلكهشاب

الدوائر النسبية اخلاصة بكل عبارة من  وقد متت عملية حساب النسب املئوية وإعداد. اإلجابات وليس عدد ايبني
  .احلسابهيل عملية ستربح الوقت ول، (Excel) مبساعدة برنامج اإلكسل عبارات االستمارة

  

  أداة الدراسةوثبات صدق .4

وفيما يلي . ها الباحث اجلاد إلعطاء مصداقية ألدوات حبثهعد الصدق والثبات من التقنيات اليت يستعملي
  .كيفية قياسنا لكل منهمالعرض 

ديده من لقياسها، وقد مت حت صممت اليت املتغريات قياس على الدراسة استمارة يعين صدق أداة الدراسة قدرة
   :خالل
 صدق احملتوى •

 يف نا للميدان الذي يقيسه، فقد اعتمديهدف هذا النوع من الصدق إىل التعرف على مدى متثيل املقياس
، والدراسة االستطالعية واملالحظة، واملقابالت اليت ا على ما مت مجعه من اإلطار النظري هلاالستمارةصياغة عبارات 

  .حىت تتناسب العبارات مع ما وضعت لقياسهبداية دراستنا التطبيقية ا مع منا ق

                                           
   .13 مهارات البحث العلمي، منتدى اجلامعات السعودية، ص 1
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  )صدق احملكمني( الصدق الظاهري •

ميم االستمارة وتصنيفها يف صورا األولية مبا يتناسب مع أهداف الدراسة قمنا بعرضها على بعد تصف
فيصل جمموعة من احملكمني من كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ببسكرة، وآخرون من جامعة امللك 

البحث العلمي واإلشراف على الدراسات وحتكيم شهد هلم بالكفاءة والدراية يف جمال ممن ي ،السعوديةباململكة العربية 
  .اناتياالستب

الستطالع آراء احملكمني حول مدى وضوح صياغة كل فقرة من فقرات استمارة خاصة دنا وقد أعد
 كل فقرة للمحور الذي تنتمي إليه ومدى مناسبة مةئمالاالستمارة وتصحيح ما ينبغي تصحيحه من الفقرات ومدى 

ما يرى احملكم من فقرات يف أي حمور من حماور حسب عت من أجله من إضافة أو حذف كل فقرة لقياس ما وض
  . األداة

، %80وقد أسفرت نتائج التحكيم على حصول معظم الفقرات على درجة اتفاق بني احملكمني تزيد عن 
طبيق على عينة  للتومالئمة معظم عبارات املقياس جيدة، وحتمل صدقاً ظاهرياً جلياً، وتبني من خالل ذلك أنّ

 على مدى صالحية نامن ملحوظات ومقترحات أولئك احملكمني يف بناء تلك األداة وتعرفنا دوقد استف. الدراسة
ورت هذه األداة بناء على آراء  طُحيثالفقرات من كل حمور وقد أعاد احملكمون األداة بعد إبداء آرائهم وملحوظام 

  .ا النهائيةغة ووضعت يف صورعدلت الصياواحملكمني 
  

   الدراسةأداة ثبات •

وهذا . ا أداة الدراسة من خالل استعمال االختبار األويل هلثباتالتأكد من فقبل حتليل االستمارة، جيب 
املتصفني بنفس صفات أفراد اتمع حمل من خارج أفراد العينة لى عدد من األفراد يستدعي توزيع االستمارة ع

وقد .  الضعف املتواجدة يف االستمارة وميكن من خالهلم حتديد أغلب الثغرات ونقاطالذين ميكن استجوامالدراسة و
بكشف األسئلة ناقصة الصياغة، هذا االختبار األويل يسمح .  منهم استخراج كل انطباعام حول االستمارةناطلب

فال يعد ذلك تضييعا للوقت، بل إجراء تعديالت على االستمارة األولية، مث ... اإلجابات غري املناسبة، غري املفهومة
   .هي فرصة جيدة لتصحيح األخطاء قبل التوزيع النهائي لالستمارة
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اسة امليدانية اليت متت من خالل هذا املبحث التطرق إىل الدربعدما عرضنا اإلطار املنهجي للبحث، سنحاول 
، إضافة إىل تطبيق الدراسة ذه املؤسسة، وذلك من خالل حماولتنا عرض كل ما يتعلق حمل الدراسةاملؤسسة يف 

  . الكمية اليت قمنا ا على مفردات العينة املختارة من املؤسسة حمل الدراسة
  

    حمل الدارسة التعريف باملؤسسة:ولاملطلب األ
اليت يتميز ا نشاط املستشفيات عامة، رأينا من املفيد، قبل التطرق املباشر للمؤسسة حمل نتيجة اخلصوصية 

هذا سيساعدنا يف الفهم اجليد للدراسة والتمهيد . الدراسة، عرض حملة تارخيية ختص تطور القطاع الصحي يف اجلزائر
تشخيص اجليد لواقع تنمية  فيما بعد من ال الشهيد حممد بناين، حىت نتمكناملؤسسة العمومية اإلستشفائيةللتعريف ب

  . معرفة العاملني فيها وجمال اإلدارة باملشاركة ا
  

  مدخل لتطور القطاع الصحي يف اجلزائر: أوال

ويف تقدمي للمواطننيتلعب دورا هاما وحيويا يف تقدمي الرعاية الصحية عترب املستشفيات مؤسسات عمومية ت ،
من األمراض، باإلضافة إىل اعتبارها مركز لتدريب العاملني الصحيني وإجراء البحوث اخلدمات العالجية والوقاية 

ومل تكن للجزائر بعد االستقالل طريقة علمية للتسيري االستشفائي، بل كانت املستشفيات اجلزائرية يف حالة . احليوية
لطبية، وهذا ما جعل السلطات تدخل من الفوضى بعد رحيل عدد كبري من الكوادر الفرنسية اإلدارية، الطبية وشبه ا

  .امليدان االستشفائي بضمان العالج للجميع وإعادة بعث التعليم الطيب
بالقانون الفرنسي للصحة طبقا للنصوص القانونية الصادرة يف  1975وقد مت تسيري هذه املستشفيات إىل غاية 

 1985 ذلك بقانون الصحة الصادر يف وبعد 1976بقانون الصحة الصادر يف مت تسريها ، مث 1962 ديسمرب 31

1990واملعدل واملكمل بقانون 
1.   

 156 : بـ عددها، حيث قدروقد عرفت املستشفيات يف اجلزائر منذ االستقالل إىل اليوم منوا تدرجييا طفيفا
2008 عام مستشفى 240 مث 1990 يف سنة مستشفى 181 ليصل إىل 1962 وذلك سنة مستشفى

ويرجع . 2
  يف هذا اال، باإلضافة إىل أنّه الزيادة الضئيلة إىل عدم قدرة الدولة على توجيه استثمارات جديدةالسبب يف هذ

، وذلك رغم تأثري ميزانية الصحة كانت مركزة على جتهيز املستشفيات املوجودة وتطويرها أكثر من زيادة عددها
اعات صحية جديدة كاملستشفيات املتخصصة اليت نتج عنها إنشاء قطوإعادة اهليكلة للبنية األساسية للصحة، 

 ديسمرب 2 املوافق لـ 1418 شعبان 2 املؤرخ يف 466-97واملستشفيات اجلامعية من خالل املرسوم التنفيذي رقم 
   . الذي حدد قواعد إنشاء القطاعات الصحية1997

                                           
  .7 ص، 2009، 42، جملة علوم إنسانية، السنة السابعة، العدد ضرورة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املستشفيات العامة اجلزائرية حوالف رحيمة، 1
  .8 املرجع نفسه، ص 2
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 العادل للموارد الصحية ويتفاوت نظام تقدمي الرعاية الصحية بدرجة كبرية من حيث التوزيع املادي والبشري
 ، يف حني أنّرية جامعية واليت ال تزال دون تغييبني خمتلف جهات الوطن، حيث توجد ثالثة عشر مؤسسة استشفائ

  .بعض وحداا قد مت ربطها ببعض القطاعات الصحية واملستشفيات املتخصصة
، وأمام هذا للمواطنني الصحية تليب االحتياجات 1998 تكن التخصصات املوجودة يف اجلزائر إىل غاية ومل

الوضع الحظ اخلرباء ضرورة االهتمام أكثر باجلانب الصحي للمواليد اجلدد واألمهات وقد مت الدعوة إىل ضرورة 
وهذا ما دفع الدولة إىل . توفري رعاية صحية أثناء الوالدة وبعدها، من خالل توفري قاعات جديدة للوالدة والعالج

  .  ستشفائية متخصصة يف صحة األم والطفلإنشاء ستة عشر مؤسسة ا
  1:عرف النظام الصحي منذ االستقالل بثالثة مميزات أساسية هيقد و

، وهذا ما جعل لكل مواطن احلق يف احلصول على الرعاية الصحية 1974 تقدمي الرعاية اانية منذ جانفي - 
 وقت احلاجة؛

وتلبية حاجة املستشفيات بعدد كبري من املمارسني إصالح التعليم الطيب مبا يضمن حتسني نوعية التعليم  - 
 الطبيني يف خمتلف التخصصات؛

توسيع نطاق التغطية الصحية من خالل إجناز عدة مرافق صحية، وخاصة املستشفيات واهلياكل خفيفة الوزن  - 
  .  كالعيادات الشاملة واملراكز الصحية وذلك لتحقيق ثالث مهام أساسية هي الرعاية، التدريب والبحث

 العمومية تؤسسااملما يسمى ب متت إعادة هيكلة جديدة ملؤسسات الصحة نتج عنها إنشاء 2007ويف سنة 
  مجادى األوىل2 املؤرخ يف 07–140 طبقا للمرسوم التنفيذي رقم اجلوارية للصحة العمومية ملؤسساتوا ستشفائيةاإل

2007سنة  ماي 19  املوافق لـ1428 سنة
2كمؤسسات ستشفائيةاإلت ؤسسامل اته الثانيةماد يف عترب، والذي ي 

وتتكون هذه . الوايل صاية وت حتوتوضعية، الملاية واالستقالل عنويةملا بالشخصية تتمتع إداري طابع ذاتعمومية 
، الطيب التأهيل وإعادة االستشفاءو العالج وللتشخيص هيكلمن وفقا للمادة الثالثة من هذا املرسوم، املؤسسات 

 من بقرار ستشفائيةاإل العمومية للمؤسسة ادية املوجودات املحتددو. بلديات جمموعة أو واحدة بلدية سكان تغطيو
هذه املؤسسات حتصل على إيراداا  حسب املادة التاسعة والعشرين من نفس املرسوم فإنّو. بالصحة كلفملا لوزيرا

 الضمان هيئات مع التعاقد عن الناجتة يراداتاإلإعانات الدولة، إعانات اجلماعات احمللية، :  هيمن عدة مصادر،
 ؤسساتمو ؤسساتامل، التعاضديات، احلقوق ويذو اجتماعيا هلم للمؤمن قدمامل العالج خيص فيما االجتماعي

ة ؤسسملا بنشاطاملرتبطة  األخرى وارد، اململختلفةا اإليراداتا، والوصاي اهلبات ،االستثنائيةاملخصصات ، لتكوينا
    .3اجلسدية األضرار عن االقتصادية ميناتالتأ تعويضاتو

                                           
  .9 املرجع السابق، ص حوالف رحيمة، 1
   .10، ص 1428 مجادى األوىل 3:  املوافق لـ2007 ماي 20 :الصادرة يف، 33/2007، العدد اجلريدة الرمسيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  2
  .14- 13، ص املرجع نفسه 3
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 متسلسلة باحلاجات الصحيةالتكفل بصفة متكاملة و يف ستشفائيةاإل العمومية ؤسساتاملتتمثل مهام و
    :اآلتية هامامل اخلصوص على تتوىل إلطار اذا هويفللسكان، 

 ؛واالستشفاء لطيب االتأهيل وإعادة والتشخيص الشفائي العالج توزيع وبرجمة تنظيم ضمان - 

 ؛تطبيق الربامج الوطنية للصحة - 

 االجتماعية؛ضمان حفظ الصحة ومكافحة األضرار واآلفات  - 

 . عارفهم موجتديد الصحة صاحل ممستخدمي مستوىني سحت ضمان - 

 ملؤسسةاه ميكن استخدام ، فإن071–140 رقم السابق الذكرملرسوم نفس الوطبقا للمادة اخلامسة من 

 ع متربم اتفاقيات أساس لى عاالستشفائي التسيري يف والتكوين الطيب وشبه لطيب التكوين لميدانا ستشفائيةاإل العمومية
  .التكوين مؤسسات

أما املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية واليت تتكون من جمموعة عيادات متعددة اخلدمات وقاعات عالج 
 ،اجلواري العالج ،ضاراألم ، تشخيصعديالقا والعالج الوقاية: تتكفل بـفهي تغطي جمموعة من السكان، 

، العائلي والتخطيط اإلجنابية بالصحة رتبطةملا األنشطة ،القاعدي صصملتخا والطب العام بالطب اخلاصة لفحوصا
 ومكافحة الصحة حبفظ رتبطةملا الت اايف البيئة ايةمحو ترقية يف سامهةن، املالسكا وللصحة الوطنية الربامج تنفيذ

 .2معارفهم وجتديد الصحة صاحل ممستخدمي مستوىني حتس يف سامهةملا واالجتماعية آلفاتوا األضرار
  

   الشهيد حممد بناينمؤسسة العمومية اإلستشفائيةل تقدمي ل:ثانيا

ؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية مهي الشهيد حممد بناين املؤسسة العمومية اإلستشفائية 
 بوالية برج ، وتعد من أهم اإلجنازات احليوية بدائرة رأس الوادي حتت وصاية الوايلوهي ة،املالي االستقالليةاملعنوية و
 ة مثانية أسراو 1978 أنشأت سنة على عيادة متعددة اخلدمات هذه األخرية مل تكن حتتوي إال ، ألنّبوعريريج

ن جاءت فكرة إجناز هذا املشروع الطيب إىل أ. والية سطيف كانت بقية االختصاصات موكلة إىل ، حيث فقطدللتولي
من طرف  1982يف أفريل بناء والتجهيز الكلي هلا البدأت أشغال وقد . الذي يعمل على تلبية حاجيات املواطنني

، اليت (Groupement d’entreprises Belges pour l’Algérie, GEBA)جمموعة املؤسسات البلجيكية 
  :تضم املؤسسات التالية

- La S.A. Compagnie François d’entreprises (C.F.E); 
- Bâtiments et ponts; 
- Entreprise Maurice Delens; 
- Six-construct international. 

                                           
  .11، ص املرجع السابق، 33/2007، العدد اجلريدة الرمسية الشعبية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 1
  .11، ص املرجع نفسه 2
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 10 تدشني يفالمت  و. متر مربع11975 دينار جزائري على مساحة 19673149وقدرت تكلفة البناء بـ 

وكانت .  ووايل الواليةصحي لوالية برج بوعريريجمدير القطاع الو من طرف وزير الصحة والسكان 1985أكتوبر 
بعثة جمرية من ها بدأ العمل فيي طاقم طيب  أولحيث تكون، 1986 جانفي 01 بصفة رمسية يف ابداية العمل فيه

تتكون من ثالثة أطباء خمتصني يف اجلراحة العامة، طبيبني خمتصني يف جراحة اليت و ،1985للعمل يف سبتمرب استدعيت 
.  واحلنجرة، طبيب خمتص يف أمراض النساء والتوليد وآخر خمتص يف األشعة وأخصائي يف التخدير واإلنعاشاألنف

 وآخريف نفس االختصاص خمتص يف أمراض النساء والتوليد وطبيب جزائري  من جنسية سوريةإضافة إىل طبيب 
  .خمتص يف طب العيون وأخصائي يف األشعة

، وتقدم خدماا إىل  بلدية12غطي ت ي وهم من والية برج بوعريريج كل39على بعد املؤسسة هذه وتقع 
  نسمة 176249أكثر من 

ستشفائية للشهيد حممد بناين واحدة من املؤسسات العمومية اليت تقدم اخلدمات عترب املؤسسة العمومية اإلتو
باعتبار أنها تابعة دولة للمواطنني، وتستمد مواردها من مسامهات صندوق الضمان االجتماعي وكذا ميزانية ال

تكفل بالتغطية تحيث  . عامل340 والبالغ عددهم  العموميالوظيف إىل قطاع عترب عماهلا تابعنيألمالكها، وي
  .ةالصحية للمواطنني خصوصا على املستويات احمللي

 

  الشهيد حممد بناين العمومية اإلستشفائية لمؤسسةلاهليكل التنظيمي  .1

وسيلة خلدمة أهداف أي مؤسسة، وهو عبارة عن شكل توضيحي ملختلف املستويات عترب اهليكل التنظيميي 
على املديرية الفرعية لمؤسسة لويشتمل التنظيم الداخلي . الوظيفية والعالقات بني الوظائف املوجودة يف املؤسسة

ة واملديرية الفرعية لصيانة للموارد البشرية، املديرية الفرعية للمالية والوسائل، املديرية الفرعية للمصاحل الصحي
مديرة مبساعدة هذه املؤسسة  وترأس .)7.3( الشكل رقم ه كما يوضحوهذا يزات الطبية والتجهيزات املرافقة،التجه

  . عاملن مثانية وعشرو : يقدر بـالسلك اإلداريعدد العاملني يف ثالثة مساعدين مبنصب مساعد مدير، مع العلم أنّ 
  
  
  
  
  



   الشهيد حممد بناينلمؤسسة العمومية اإلستشفائية اهليكل التنظيمي ل:)7.3(الشكل رقم 

  
  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
     

  بناءا على البيانات املعطاة من املديرية الفرعية للموارد البشرية الطالبة من إعداد :املصدر  

 مديــر املـؤسسة

املديرية الفرعية لصيانة 

التجهيزات الطبية والتجهيزات 

 املرافقة

مكتب التنظيم 

 العام
املديرية الفرعية للمالية  مكتب االتصال

 والوسائل
 

 املديرية الفرعية للموارد

 البشرية

املديرية الفرعية 

 للمصاحل الصحية

مكتب الوسائل العامة 

 واهلياكل

 مكتب الصفقات العمومية

 مكتب امليزانية واحملاسبة

 مكتب التكوين

مكتب تسيري املوارد 

 البشرية واملنازعات

مكتب تنظيم ومتابعة 

مهاالنشاطات الصحية وتقيي  

مكتب التعاقد وحساب 

 التكاليف

 مكتب القبول

 مكتب صيانة التجهيزات املرافقة

  مكتب صيانة التجهيزات الطبية
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ن الوزير املكلف بالصحة، حيث تكون املسؤولة عن السري احلسن للمؤسسة يتم تعيني املديرة بقرار م :ةاملدير  . أ
 :فهي تعترب

  ممثل املؤسسة أمام العدالة ويف مجيع أعمال احلياة املدنية؛ - 
  ؛ؤسسةمل ايفف بالصر اآلمر - 
  ؛التقديرية امليزانيات مشاريع املسؤول عن حتضري - 
  ؛للمؤسسة الداخلي التنظيماملسؤول عن  - 
  رة؛اإلدا جملس مداوالت ذاملسؤول عن تنفي - 
 اإلدارة جملس موافقة بعد الوصية  السلطةإىل وإرسالهاملؤسسة عن نشاط  السنوي التقرير املسؤول عن إعداد - 

  ؛عليه
  ؛به مولملعا التنظيم إطار يف االتفاقياتو الصفقاتو العقود كل إبرام - 
  العاملني اخلاضعني لسلطته؛ ىعل السلمية السلطة ةارسمم - 
 ؛لتعيينهم أخرى طريقة رتقر الذين  العاملنيباستثناء  يف املؤسسةالعاملني مجيع تعيني - 

عن طريق التنقيط الفردي لكل عامل، وذلك من خالل تقارير يرفعها رؤساء املؤسسة تقييم مجيع العاملني يف  - 
  املصاحل تتضمن نسبة التغيب، مردودية العمل وااللتزام يف العمل وغريها؛ 

 . املقربنيساعديهمل امسؤوليته حتت اإمضائه تفويض هاكنمي - 

  :مكتب التنظيم العام ومكتب االتصال حبيثة ويلحق باملدير

 يقوم هذا املكتب بعدة مهام من شأا تنظيم العمل داخل املؤسسة والتنسيق بني :مكتب التنظيم العام •
 املختلفة، ومن بني هذه املهام املصاحل اإلدارية واالستشفاية مع اإلدارة، وكذا تنظيم العالقات بني املصاحل

 :نذكر

  ؛لوارد والصادر وعرضه على املديرتسجيل الربيد ا - 
  االحتفاظ بنسخة من كل مستندات الربيد الوارد أو الصادر؛ - 
  إعداد حماضر االجتماعات وحترير االستدعاءات اخلاصة ذه االجتماعات؛ - 
 .املناشريتوزيع الربيد على خمتلف املصاحل املعنية مثل التعليمات و - 

 :ـب يهتم يعترب هذا املكتب ذو أمهية كبرية، فهو :مكتب االتصال •

  إعداد الدراسات يف جمال اإلعالم والقيام بعمليات الربجمة املختلفة؛ - 
 الصحة ومديرية الصحة لوالية برج استقبال الربيد االلكتروين من املؤسسات ذات الصلة مثل وزارة - 

  بوعريريج؛ 
  ا؛تركيب الشبكات وصيانته - 



sÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛaZZZZ@@@@ÛaÛaÛaÛa@ò�a‰†@ò�a‰†@ò�a‰†@ò�a‰†ÛaÛaÛaÛa@òîÔîjĐn@òîÔîjĐn@òîÔîjĐn@òîÔîjĐnïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½bi@ @@ @@ @@ @
 

 
139 

 .مساعدة خمتلف املصاحل والفروع يف حالة وجود مشاكل يف أجهزة الكمبيوتر أو الربامج اليت يعملون ا - 
  

برام الصفقات مع خمتلف املوردين إ تم هذه املديرية بتسيري امليزانية و:املديرية الفرعية للمالية والوسائل  . ب
بية، املواد الغذائية، مواد التنظيف والتطهري لتموين املؤسسة مبختلف اللوازم مثل األدوية، املعدات الط

يع التجهيزات واهلياكل املوجودة يف واألفرشة، كما تم بالسهر على أمن املؤسسة، واالهتمام بصيانة مج
 : هي أساسية هذه املديرية ثالثة مكاتباملؤسسة، وتضم

وتقسيم املؤسسة مسك حسابات  الذي يقوم بتسيري امليزانية وذلك من خالل :مكتب امليزانية واحملاسبة •
إىل ، حيث تقسم امليزانية هاالعتمادات املالية املخصصة لكل عنوان من عناوين امليزانية على العناصر املكونة ل

 :تسعة عناوين هي

 عوان املؤقتني؛نفقات املوظفني واليت تتضمن أجور كل من األطباء، شبه الطبيني، اإلداريني واأل - 

تضمن نفقات تكوين األطباء، شبه الطبيني واإلداريني، باإلضافة إىل مصاريف تنظيم نفقات التكوين واليت ت - 
 األيام الدراسية؛

 نفقات التغذية املتمثلة يف نفقات األكل والشرب؛ - 

 نفقات األدوية واملواد األخرى ذات االستعمال الطيب؛ - 

 نفقات األعمال الوقائية؛ - 

 نفقات العتاد واألدوات الطبية؛ - 

 هلياكل الصحية؛نفقات صيانة ا - 

  مثل تسديد فواتري استهالك املاء والكهرباء وغريها؛،نفقات أخرى للتسيري - 

 .نفقات اخلدمات االجتماعية - 

استالم الفواتري من شعبة التموين وفحصها، وكذلك إعداد اجلداول املالية اليت حتتوي املكتب بهذا  يقوم كما
  هذا املكتب بدوره مكتبني مهايضمو. ومتابعة وضعيتها املاليةة املؤسسة العمومية اإلستشفائيعلى مداخيل ومصاريف 

 : املاديةمكتب احملاسبة املالية ومكتب احملاسبة 

 :الذي يقوم بعدة وظائف هيومكتب احملاسبة املالية  �

 حتضري امليزانية وجتهيزها قصد عرضها أمام جملس اإلدارة ملناقشتها واملصادقة عليها؛ - 

 حتتوي التزامات اآلمر بالصرف والتسديد؛واليت  لكل ثالثي، إعداد الوضعية املالية - 

 اجناز حواالت الدفع ملختلف املمونني وإرساهلا إىل خزينة املؤسسة للتسديد؛   - 

  لدى خزينة املؤسسة؛متابعة كل وضعيات احلواالت املنجزة - 

 مراقبة وتصحيح األخطاء اليت حتصل يف الفواتري؛ - 

 اتري أو احلواالت من خالل وثيقة تثبت التسديد، تسمى شهادة التسديد؛ على وضعيات تسيري الفواإلطالع - 
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 ترقيم احلواالت مبختلف أنواعها من العنوان األول إىل العنوان التاسع للميزانية؛  - 

حتويل االعتمادات املالية يف نفس العنوان من امليزانية يف اية السنة، ويتم ذلك عند حدوث فائض أو عجز يف  - 
، ويف حالة نقل مبلغ معني من عنوان إىل آخر يتم عرض هذا التعديل على العناوينصر أحد عنصر من عنا

للمصادقة  جملس اإلدارة، يتم إرساله إىل وايل الوالية رئيسجملس اإلدارة الذي وبعد املصادقة عليه من طرف 
صادق عليها مديرية الصحة، مث علية ومن مث يتم إرساله إىل الوزارة الوصية، حيث تقوم بتعديل امليزانية اليت ت

 يتم تطبيق هذه التعديالت؛ 

عتمادات امليزانية يف بداية السنة واملعدة من طرف وزارة الصحة اإعداد احلساب اإلداري، والذي يضم  - 
 اليت حتدث يف امليزانية، ويضم أيضا تسديد )التحويالت( املالية، كما يضم التعديالت والسكان ووزارة

 .فة إىل املبالغ املتبقية يف عناوين امليزانيةالفواتري باإلضا

الذي يهتم بإعداد مجيع العمليات احملاسبية املتعلقة باحملاسبة املادية كإعداد جداول ومكتب احملاسبة املادية  �
السجل العام :  ومن بني أهم سندات العمل جند.كمية السلع املتبقيةواملصاريف مع القيمة النقدية اإلرادات و

التسيري املادي الذي حيتوي على كل العمليات املنجزة خالل   ويف اية السنة يتم إعداد.اإلمجايلالسجل و
  .السنة

ستشفائية  والذي يقوم باستالم طلبات حول الوسائل اليت حتتاجها املصاحل اإل:مكتب الصفقات العمومية •
 باإلضافة إىل عقد .و امللصقات يف اجلرائد وعن طريق الفاكس أطلبات الشراءعن  واإلدارية، واإلعالن

 حيث يتم عقد مثل هذه الصفقات حسب احلاجة، ،الصفقات مع املوردين فيما خيص العتاد الطيب واإلداري
 . املواد االستهالكيةختصعقد صفقات بصفة دورية كل سنة يتم و

املؤسسة العمومية  مجيع املستلزمات الضرورية لنشاط الذي يقوم بتسجيل :مكتب الوسائل العامة واهلياكل •
 العتاد الطيب واإلداري الذي يتم شراؤه، وتسجيل دخول هذه املستلزمات إىل ، واملتمثلة يفاإلستشفائية

 تسجيل خروجها من املخزن يتماملخزن الرئيسي، حيث يتم وضع رقم جرد وتاريخ هلذه املستلزمات، كما 
تب يقوم بإجناز جدول سنوي ملختلف األجهزة  وبالتايل فهذا املك.الرئيسي إىل املصلحة املوجهة إليها

والتسجيل الشهري يف سجل األعمال، باإلضافة إىل التحكم يف صالبة األعمال وإجناز جدول أسبوعي 
 .ملختلف اإلصالحات احلاصلة، كما يقوم هذا املكتب مبنح مقررات السكن الوظيفي لألطباء

 :املديريةإضافة إىل املكاتب املذكورة سابقا يندرج حتت هذه 

� ستعمل يف إعداد الوجبات الغذائية مكتب املسري التمويين الذي يتم فيه اإلشراف على املواد الغذائية اليت ت
 وإعداد مسؤول عن متابعة أسعار املواد من خمتلف املوردين وحتويل كل الطلبياتكما أنه  و.اليومية للمرضى
  .خمطط التخزين

 حسب نوع السلعة واستعماهلا ستشفائية حتتاجه املؤسسة العمومية اإلل ماعلى كاملخزن الرئيسي وحيتوي  �
 .متابعة عمليات التموين تنظيم وتسيري املخزون و:ومن مهامه
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 .دهنالبناء و وقسم الجارةمكتب اهليئات التقنية ويهتم هذا املكتب بتنظيم قسم الكهرباء، الترصيص، الن �

 سنوي حول  إجناز تقرير، حماسبة الوقود،تسيريهارات وحظرية السيارات ومن مهامها مسك سجالت السيا �
 .السيارات ومراقبة حالتها وحالة قطع غيارها

  املتعلقة باألعمال الصحية ومحاية املياه الفضالتالتخلص منقسم النظافة الصحية ويعمل هذا القسم على  �
 .وتنظيف قنوات الصرف وغريها

 وأغطية األسرة األفرشة بائية متطورة ذات سعة كبرية لغسل آالت غسيل كهراملغسلة وهي مصلحة كبرية ا �
 .وغريها

  فهي تقوم بصيانة كل العتاد واملستلزمات كمصابيح اإلنارة،ملؤسسةايف الصيانة العامة وهي مصلحة رئيسية  �
 .االستحمام وغريها األبواب واملراحيض وغرفري وأنابيب التدفئة والنوافذ وواملواس

 .اليت تقوم بإعداد الوجبات اليومية للمرضى وحىت عمال املناوبةاملطبخ وهي املصلحة  �
 

 والعمل ،ط السنوي لتسيري املوارد البشرية تقوم هذه املديرية بإعداد املخط:املديرية الفرعية للموارد البشرية . ج
 املديرية ما تقوم هذهك. على تطبيق بنوده املتعلقة بالتوظيف الداخلي أو اخلارجي واستغالل املناصب املالية

وتقييم املؤسسة العمومية اإلستشفائية بإعداد تقارير شهرية، فصلية وسنوية حول نشاط املوارد البشرية داخل 
تسهر على خلق جو كما ، ووضع خمططات العطل السنوية واملهنية، هلاأدائها ووضع خمططات التدريب 

 نيملا، والقيام بإعداد أجور العملؤسسةا مناسب للعمل ومعاجلة حاالت املنازعات اإلدارية املوجودة داخل
العاملني من خالل متابعة سلوكام كاحلضور أو الغياب، كما تم بتحفيز ، الشهرية مع خمتلف العالوات

إصدار إعالنات التوظيف تم كذلك ب و.املواظبة أو االنقطاع عن العمل، مستوى مردودية العامل وغريها
 : املكاتب التاليةتضموهي  .ت املهنيةواملسابقات اخلاصة باالختبارا

 يقوم هذا املكتب مبتابعة القضايا اإلدارية والقضايا املتعلقة :مكتب تسيري املوارد البشرية واملنازعات •
يق مع حمامي بالتنس هاأو لصاحلاملؤسسة العمومية اإلستشفائية واطنني ضد بالشكاوي املقدمة من طرف امل

 .ذ أحكامها عن طريق اآلمر بالصرفومعاجلتها وتنفياملؤسسة هذه 

 الذي يهتم بالتكوين املستمر للعاملني، وذلك من خالل خلية تكوين واليت تتكون من املدير :مكتب التكوين •
حيث تقوم هذه اخللية بإعداد . املساعد املكلف باملوارد البشرية، طبيب، عامل من الشبه طيب والسكرترية

 . األشخاص املعنيني ذا التكوين املواضيع املراد التطرق إليها ومبرنامج سنوي مبشاركة األطباء يض

 :كما تضم هذه املديرية مكاتب أخرى وهي

 ووثائقهم، والسهر على متابعة نيلامالذي يقوم حبفظ امللفات الطبية واإلدارية للعومكتب الوضعيات املهنية  �
 كما يقوم هذا املكتب مبراقبة خمتلف الوضعيات .عاشحيام املهنية من تاريخ التعيني إىل غاية اإلحالة على امل

مقررات الترقية والتدرج يف رتبة أعلى،  والترقية وإعداد )ميالترس( تواملتغريات كالقيام بإعداد جداول التثبي
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استقبال املراسالت اخلارجية واملتمثلة يف طلبات التوظيف ودراستها وإجراء املقابالت مع إضافة إىل 
االستقالة والعزل والشطب وكذا إعداد مقررات خمتلفة أخرى كاالنتداب و، )التعيني( وظيفةاملترشحني لل

إضافة إىل متابعة العطل املرضية وإعداد الوثائق اخلاصة باالستفادة من التعويضات وإعداد حماضر . وغريها
تواها والتنسيق مع مصلحة واالس التأديبية وتطبيق حم االجتماعات للجان املتساوية األعضاء ملختلف الرتب

 .املقررات ذات الصلة بالراتب األجور بتبليغها تتبع

 ربرةاملغري  اليومية وتنقالم، غيابام املربرة ونيملايقوم مبتابعة حركة العالذي ومكتب حركة املستخدمني  �
البطاقات وعمل بإعداد شهادات ال كما يقوم .وإعداد مقررات اخلصم وإيداعها لدى مصلحة األجور للتطبيق

إىل عرب املصاحل ومتابعة العطل املرضية وعطل األمومة والعطل بدون راتب  املهنية ومقررات التعيني الداخلي
   .العام املراقبة العامة ومكتب التنظيم ، مكتب األجور،التنسيق مع مكتب الوضعيات املهنيةو ،غاية ايتها

مهمته إعداد قوائم . املنح والتعويضاتو رية جلميع العاملنيإعداد كشوف الرواتب الشهمكتب األجور يهتم ب �
دية  عالوات املردو: خمتلف العالوات مثلإضافة شهريا وإعداد كشوف الرواتب الشهرية مع نيملااألجور للع

لعالمة الفردية لكل عامل وذلك حسب معدل احلضور،  حساا طبقا لتم واليت ي،وعالوات حتسني اخلدمة
وتطبيق مقررات اخلصم الواردة إىل العمل، باإلضافة إىل منح املناوبة  ومردوديةااللتزام يف العمل العمل اجلاد، 

 الذين أيت مهامهم نيملا ومتابعة وضعيات الع، من مكتب حركة املستخدمني السالف الذكرهذا املكتب
 .بصفة دائمة أو مؤقتة وإيقاف رواتبهم بالتنسيق مع مصاحل قابضة الضرائب

  

 الصحية، وإعداد خمتلف النشاطاتتقوم هذه املديرية بتقييم خمتلف  :ديرية الفرعية للمصاحل الصحيةامل . ح
 منالربامج كربامج العمل وبرامج العمليات اجلراحية األسبوعية، باإلضافة إىل السهر على راحة املريض 

 :ي هتشتمل هذه املديرية على ثالثة مكاتب .مجيع النواحي من أكل، شرب وإقامة

، كما يهدف )إدارة، إقامة وخروج املرضى( يتكفل هذا املكتب بالتحكم يف حركة املرضى :مكتب القبول •
ومصاريف ، إعداد الفواتري للمرضى(اإلحصائيات أليام االستشفاء إىل تقدمي العدد الفعلي للمعلومات و

 :بدوره من عدة مكاتب فرعية هيهذا املكتب يتكون و .)وغريهااإلقامة 

توجيه املرضى إىل االستقبال والتوجيه الذي يهتم باستقبال املرضى، إجراء الفحوص الطبية الالزمة،  مكتب  �
 .   يف نقل املرضىواملساعدة املرضىاحملافظة على النظام بني  ، املناسبةاالستشفاءمصاحل 

لتحويالت الداخلية وكذلك ا ستشفائية املصاحل اإلإىل خمتلفبإدخال املرضى  يقوم هذا املكتبمكتب القبول  �
يتم تكوين ملف طيب للمريض يتكون من بطاقة القبول  حيث .واخلارجية مع مجيع الوالدات والوفيات

وبطاقة االنتساب ويتضمن كل الفحوصات اليت قام ا األطباء مع املالحظات حول احلالة الصحية للمريض، 
 كل ما مت إجراؤه بتفصيلمية اإلستشفائية املؤسسة العموكما يقوم هذا املكتب بتسجيل خروج املريض من 
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 ، ويتم تسجيل كل ذلك يفهاللمريض من فحوصات، أدوية، عمليات جراحية وغريها خالل فترة مكوثه في
  .بطاقة االنتسابب ما يسمى

إىل احملصل املايل الرئيسي من طرف احملصل ها يتم تسديد اليت اإلراداتمكتب التحصيل املايل واملكلف جبمع  �
  .م1989 جويلية 24وذلك طبقا للقرار الوزاري املؤرخ يف ة ايل الثانوي وهو بدوره يسددها إىل اخلزينامل

استفاد منها   عدد األدوية اليت املكتب باجناز فاتورة وذلك بعد إطالعه علىمكتب الفوترة، حيث يقوم عون  �
 ،داد فاتورة تكاليف إقامة املريضتمكن من إعلل اسوباحل جهاز باستعمال ويتم ذلك ،املريض أثناء تواجده
إحضار وثيقة مصادق عليها حتمل رقم ضمانه االجتماعي وذلك من طرف الصندوق  الذي يتوجب عليه

من طرف شركات التأمني  الصحة املتعلق بكيفية تسديد املبالغ لربنامج اجلديد لوزارةل ، طبقاإليهالذي ينتمي 
  .ستشفائيةللمصاحل اإل

 .املنازعات اليت هلا عالقة مبكتب الدخوليهتم بجبميع اإلحصائيات والقيام فيه يتم مكتب املنازعات و �

بأرشيف مكتب الدخول حيث يقوم حبفظ مجيع الوثائق اليت تنتهي األشغال ا مكتب األرشيف وهو خاص  �
وهناك  ، حسب الطريقة الزمنيةاملؤسسة العمومية اإلستشفائيةب ترتيب كل الوثائق الرمسية واخلاصة تموي

 .حمفوظة يف علب كارتونية خاصة باألرشيفوملفات أخرى مرتبة هجائيا 

  .بتسجيل املواليد الوفياتواملكلف لها مكتب الدخول ممن بني الفروع اليت يشاحلالة املدنية الذي يعترب  �

اخلاصة ئق  مجيع الوثا ومراقبةستشفائيةخاص حبركة املرضى عرب املصاحل اإلمكتب احلركة اليومية وهو مكتب  �
 .   ستشفائيةاملصاحل اإلبالتنسيق مع مجيع فيه ويتم العمل  ،املؤسسة العمومية اإلستشفائيةباملرضى أثناء إقامتهم ب

 يهتم هذا املكتب بتحرير فاتورة املريض من خالل ما مت تسجيله يف :مكتب التعاقد وحساب التكاليف •
 كما يقوم بتسجيل .ؤسسة التأمني اخلاصة باملريضبطاقة االنتساب، ليقوم بعد ذلك بإرسال الفاتورة مل

 .مصاريف الفحوصات واالستشفاء اليت تتم يوميا يف قسم االستعجاالت

 ويقوم هذا املكتب بإعداد جداول املناوبات اخلاصة :مكتب تنظيم ومتابعة النشاطات الصحية وتقييمها •
وإعداد تقرير لمؤسسة لستشفائية ملصاحل اإل يقوم مبتابعة نشاطات اباألطباء واملمرضني بصفة شهرية، كما

 ليتم إرساله ملديرية الصحة بوالية برج بوعريريج، باإلضافة إىل تقييم نشاط كل مصلحة بصفة شهرية ،بذلك
 . وإعداد تقرير يتم إرساله ملديرية الصحة

 

ية على مكتب صيانة تشتمل هذه املدير: املديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات املرافقة . خ
التجهيزات الطبية ومكتب صيانة التجهيزات املرافقة، ويتم يف هذه املديرية اإلشراف على مجيع النشاطات 

 هلا وذلك من خالل وجود اتصاالت مستمرة مع اليت ختص جمال صيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات املرافقة
 .ستشفائيةمجيع املصاحل اإل
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   الشهيد حممد بناينلمؤسسة العمومية اإلستشفائيةية واجلهاز الطيب لستشفائاملصاحل اإل .2

كما وهيئة متريض، لتخصصات هيئة طبية خمتلفة ا من لمؤسسة العمومية اإلستشفائيةاجلهاز الطيب ليتكون 
 مصلحة طب األطفال، مصلحة االستعجاالت، مصلحة الطب الداخلي للنساء :ستشفائية هيإيضم عدة مصاحل  

نساء وللرجال، مصلحة لل، مصلحة الوالدة، قسم العمليات اجلراحية، الرعاية املركزة، مصلحة اجلراحة لوللرجا
باإلضافة . 2006 سنة اللتان مت إنشاؤمهاو (Néonatalogie)مصلحة طب األطفال حديثي الوالدة و تصفية الدم

 240املؤسسة ضم وت .ية املركزية واملراقبة العامةمصلحة األشعة، الصيدل ،املخرب املركزي :إىل األقسام التقنية التالية
 مصلحة الطب الداخلي، مصلحة طب يضم طابقني، حيتوي الطابق السفلي علىكما . سرير مقسمة على هذه املصاحل

أما الطابق العلوي فيحتوي على . األطفال، مصلحة االستعجاالت، مصلحة األشعة، املخرب املركزي والصيدلية
 . مصلحة الرعاية املركزة، مصلحة اجلراحة العامة، مصلحة جراحة العظام وقسم العمليات اجلراحيةمصلحة الوالدة، 

، ستشفائية واألقسام التقنيةاملصاحل اإل طبيب يتوزعون على كل 31تتكون اهليئة الطبية من  :اهليئة الطبية  . أ
 . ذلكيوضح  )3.3(واجلدول رقم 

  ستشفائيةصاحل اإلتوزيع األطباء على امل :)3.3(اجلدول رقم 

  عدد األطباء  الوحدات التابعة هلا   اإلستشفائيةاملصاحل

  طبيب خمتص يف الطب الداخلي-  الطب الداخلي رجال  

  طبيبني يف الطب العام-  الطب الداخلي نساء  مصلحة الطب
   طبيب خمتص يف أمراض القلب والشرايني-  وحدة أمراض القلب والشرايني  املركزي

  ثالثة أطباء -  دموحدة تصفية ال  
  طبيبة خمتصة يف طب األطفال-    مصلحة طب األطفال

  طبيبة عامة-
  ثالثة أطباء عامني-    مصلحة االستعجاالت

  خمتص يف األشعةطبيب -    مصلحة األشعة

  طبيب عام-    املخرب املركزي
  خمتصة يف الصيدلة-    الصيدلية

  طبيبتني عامتني-  وحدة أمراض النساء  مصلحة الوالدة
 طبيبة خمتصة يف طب األطفال-  وحدة رعاية األطفال حديثي الوالدة  

  طبيبة عامة-
مصلحة الرعاية 

  املركزة
  أخصائية يف التخدير واإلنعاش-  

  طبيبني عامني-
  طبيب خمتص يف اجلراحة العامة-  اجلراحة العامة رجال  مصلحة اجلراحة العامة

  لعامةطبيب خمتص يف اجلراحة ا-  اجلراحة العامة نساء  
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طبيبة خمتصة يف أمراض األنف واألذن -  وحدة جراحة األنف واألذن واحلنجرة  
  واحلنجرة

  طبيب خمتص يف طب األطفال-  وحدة جراحة األطفال  
  طبيب خمتص يف جراحة العظام-    مصلحة جراحة العظام

قسم العمليات 
  اجلراحية

  طبيبني خمتصني يف اجلراحة العامة-  اجلراحة العامة

  طبيب خمتص يف جراحة العظام-  ة العظامجراح  
  طبيبة عامة-    مكتب الوقاية

  بناءا على البيانات املعطاة من املديرية الفرعية للموارد البشرية الطالبة من إعداد :املصدر

 على املصاحل همتوزيع يوضح )4.3( واجلدول رقم ، ممرضا172تضم هيئة التمريض  :هيئة التمريض  . ب
  .ستشفائيةاإل

  ستشفائية توزيع املمرضني على املصاحل اإل:)4.3( رقم اجلدول

  املمرضون  الوحدات التابعة هلا  املصاحل

  ممرض حاصل على شهادة دولة عالج عام-  الطب الداخلي رجال  
   ممرضني مؤهلنيستة-
  مساعد متريض-

  ممرضني حاصلني على شهادة دولة عالج عام-  الطب الداخلي نساء  مصلحة الطب املركزي
  بعة ممرضني مؤهلنيأر-
  أربعة مساعدي متريض-

    وحدة األمراض الصدرية  

    وحدة أمراض القلب والشرايني  
   ممرضني حاصلني على شهادة دولةسبعة -  وحدة تصفية الدم  

  ممرضة مؤهلة-
  مساعدين يف التمريض -

  ثالثة ممرضني حاصلني على شهادة دولة-    مصلحة طب األطفال
  مخسة ممرضني مؤهلني-
  مساعد متريض-

  مخسة ممرضني حاصلني على شهادة دولة عالج عام-    مصلحة االستعجاالت
  أربعة ممرضني مؤهلني-
  أربعة مساعدي متريض- 

  تسعة مشغلي أجهزة أشعة حاصلني على شهادة دولة-    مصلحة األشعة



sÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛaZZZZ@@@@ÛaÛaÛaÛa@ò�a‰†@ò�a‰†@ò�a‰†@ò�a‰†ÛaÛaÛaÛa@òîÔîjĐn@òîÔîjĐn@òîÔîjĐn@òîÔîjĐnïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½bi@ @@ @@ @@ @
 

 
146 

  سبعة خمربيني حاصلني على شهادة دولة-    املخرب املركزي
  يف املخربأربعة مهندسني تطبيقيني -

  حمضرين إثنني يف الصيدلة حاصلني على شهادة دولة-    الصيدلية
  ممرض حاصل على شهادة دولة عالج عام -
  ثالثة ممرضني مؤهلني-

  إحدى عشر قابلة-  وحدة أمراض النساء  مصلحة الوالدة
  أربعة مولدات ريفيات-
   ثالثة ممرضني مؤهلني-

  لةقاب-  وحدة رعاية األطفال حديثي الوالدة  
  مخسة ممرضات حاصالت على شهادة دولة رعاية مواليد-
  أربعة مساعدي متريض-

  مخسة ممرضني حاصلني على شهادة دولة عالج عام-    مصلحة الرعاية املركزة
عونيني طبيني يف اإلنعاش والتخدير حاصلني على شهادة -

  دولة
-نيني مؤهلَممرض  

  اجلراحة العامة رجال  مصلحة اجلراحة العامة
  
  

  

  ممرض حاصل على شهادة دولة عالج عام-
  ني حاصلين على شهادة دولة عالج عاممدلكَني طبي-
  سبعة ممرضني مؤهلني-
  مساعدي متريض-

  أربعة ممرضني حاصلني على شهادة دولة عالج عام-  اجلراحة العامة نساء  
  ممرضة مؤهلة-  وحدة جراحة األطفال  

  يضمخسة مساعدي متر-    مصلحة جراحة العظام

  
  
  

  قسم العمليات اجلراحية

  إثىن عشرة عون طيب يف اإلنعاش والتخدير-  اجلراحة العامة
  عشرة ممرضني حاصلني على شهادة دولة عالج عام-
 عونيني طبيني يف اإلنعاش والتخدير حاصلني على شهادة -

  دولة
  ثالث ممرضني مؤهلني-  جراحة العظام  

  ست مساعدي متريض-
  ممرض حاصل على شهادة دولة عالج عام -    املراقبة العامة

  ممرض مؤهل-
  ممرضني حاصلني على شهادة دولة-    مكتب الوقاية

 بناءا على البيانات املعطاة من املديرية الفرعية للموارد البشرية الطالبة من إعداد :املصدر
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يقدر عددهم بـ فدين ، أما األعوان املتعاقمهينمل اع 77  عامل، منهم109: هم بـ عدديقدرأما الفنيون ف
  . الثالثةستشفائية واملديريات الفرعية، موزعني على املصاحل اإل عامل32

  

 تشخيص واقع تنمية معرفة العاملني واإلدارة باملشاركة يف املؤسسة حمل الدراسة: ثالثا

مية املؤسسة العموحناول من خالل هذا العنصر تشخيص واقع معرفة العاملني واإلدارة باملشاركة يف 
  . حمل دراستنااإلستشفائية

  

  واقع إدارة املعرفة يف املؤسسة حمل الدراسة .1
. من مالحظتنا لواقع دراسة احلالة متكنا من اكتشاف بعض مالمح عملية تنمية معرفة العاملني داخل املؤسسة

اد وكذا طبيعة النشاط الطيب هذه اآلثار ناجتة أساسا عن هدف املهنة املتمثل يف احلماية الدائمة واملتزايدة حلياة األفر
حمل ختصص املؤسسة والذي بطبيعته نشاط حيوي وديناميكي يتطلب عملية مسايرة لألحداث وتراكم للمعارف من 

 تفرض أسلوب خاص للتعلم ميزج بني ما ينتج عفويا ،عملية التراكم للمعارف هذه. أجل حتسني أداء اخلدمة للمرضى
وال نقصد باملخطط هنا وجود أكيد ملا يسمى .  املخاطر وأداء العمل بشكل جيدوما ختططه املؤسسة حىت يتم تفادي

 الثقافة التنظيمية السائدة أو األسلوب التسيريي القائم يوحي بعملية تنمية املعرفة أو إدارا، إذ من الصعب اجلزم أنّ
يمية كما مت عرضها يف إطارنا النظري، بكل األسس واملناهج اليت يتم من خالهلا حتويل معرفة العاملني إىل معرفة تنظ

  :وإنما متكنا من إبراز بعض مظاهرها يف املؤسسة وذلك من خالل
 وجود نوع من احلوار والنقاش اجلماعي بني األطباء واملمرضني حول جمريات إجراء العمليات اجلراحية؛ •

 عدة أيام وطنية ودولية من خالل مشاركة بعض األطباء يفوذلك  ،الحظنا مظهر من مظاهر نشر املعرفة •
 . اليوم العاملي للرضاعة الطبيعية، اليوم العاملي ملكافحة التدخني واليوم العاملي للتربع بالدم وغريها:مثل

 حيث أو خارجها،املؤسسة العمومية اإلستشفائية سواء داخل   طبيةمؤمتراتباإلضافة إىل مشاركتهم يف عدة 
 حول عدة مواضيع؛ويلقون حماضرات أوراق علمية يقدمون 

• حيث يتم ،  لألطباء العامني واملمرضنيبرامج تكوينية مرتني يف الشهر حمل الدراسةاملؤسسة سطر إدارة ت
ويتم تطبيقها يف قاعة خمصصة لذلك وجمهزة بكل املستلزمات . اإلشراف عليها من طرف طبيب متخصص

لدورة التكوينية ملخص على شكل وثائق حيث يستلم املتكونون يف اية ا. والوسائل السمعية والبصرية
 إلكترونية أو كتابية يضم كل ما مت التطرق له يف الدورة؛

تقوم اإلدارة وبالتنسيق مع الس الطيب بتنظيم بعثات تدريبية على املستوى احمللي أو الدويل لألطباء من أجل  •
 ؛تطوير مهارام

بربجمة يوم وطين جراحي يف اية كل مية اإلستشفائية املؤسسة العموإحياء أيام دراسية، حيث تقوم إدارة  •
، يتم التطرف فيه لعدة مواضيع مثل طب األطفال، اجلراحة باملنظار وداء 2005سنة، وذلك منذ سنة 

  ؛ويشارك فيه عدة أطباء وأخصائيون من كل الواليات. السكري وغريها



sÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛaZZZZ@@@@ÛaÛaÛaÛa@ò�a‰†@ò�a‰†@ò�a‰†@ò�a‰†ÛaÛaÛaÛa@òîÔîjĐn@òîÔîjĐn@òîÔîjĐn@òîÔîjĐnïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½bi@ @@ @@ @@ @
 

 
148 

دائم مع الوزارة الوصية وباقي املستشفيات يف ملشروع اإلنترانيت لتكون على اتصال املؤسسة إعداد إدارة  •
 كامل التراب الوطين، وهو مشروع يشارف على االنتهاء من إعداده؛ 

 يف إجراء العمليات اجلراحية، ويف متابعة ةشاركمن خالل املاملؤسسة العمومية اإلستشفائية طبيعة العمل يف  •
ا ما جيعلهم يالحظون ذوهمع األطباء ون مجاعيا  يتشاركون ويعمل املمرضنياحلاالت املرضية للمرضى، جيعل

 .ويقلدون بعضهم فيما خيص طرق وأساليب أداء العمل وبالتايل يتعلمون من بعضهم
 

 املؤسسة حمل الدراسةواقع اإلدارة باملشاركة يف  .2

 ، وقد يكون ذلك نتيجة طبيعةاملؤسسة العمومية اإلستشفائيةهناك مظاهر واضحة لإلدارة باملشاركة يف 
وقد الحظنا من املقابالت اليت مت إجراؤها . نشاطها أساسا الذي يعتمد على العمل اجلماعي والتشارك يف أداء املهام

  :ستشفائية وجودويف بعض املصاحل اإلحمل الدراسة املؤسسة يف 
  وبينهم وبني رؤساء األقسام اليت يعملون فيها؛،بني املمرضنيفيما االتصال غري الرمسي الذي يتم  •

وجود نوع من العالقات اجليدة والصداقات احلميمة بني املمرضني نتيجة عملهم املشترك والطويل مع  •
 بعضهم، ويظهر ذلك من خالل تعاوم عندما تكون هناك ظروف خاصة ألحد الزمالء بالعمل يف مناوبته؛ 

 ن تعلم العامل ومعرفته؛هناك بعض الدورات التدريبية اليت يتم إجراؤها يف بعض الفترات، وهذا ما يزيد م •

وجود نظام حتفيزي ممزوج بني التحفيز املادي مثل الترقية واملكافاءات، والتحفيز املعنوي مثل االعتراف  •
 والشكر عند أداء املمرضني ألعماهلم بشكل جيد ومبهارة؛ 

قسام قراطية داخل املصاحل واألالحظنا وجود مركزية يف اإلدارة العليا، ولكن هناك نوع من الدمي •
 ستشفائية؛اإل

 وجود العالقات اجليدة بني املمرضني والصداقات ساهم يف خلق نوع من الثقة املتبادلة بينهم؛ •

 وجود نوع من احلوار املفتوح واحلر بني املمرضني ورؤساء األقسام؛ •

عاون واليت  هناك نوع من التقارب الثقايف فيما بني املمرضني تسوده ثقافة الت،ونتيجة لطبيعة نشاط املؤسسة •
 .تفرضها طبيعة النشاط يف حد ذاته

 

  تطبيق التحليل الكمي على مفردات العينة يف املؤسسة حمل الدراسة: املطلب الثاين
بعدما مت توزيع االستمارة على أفراد العينة ومن مث مجعها، قمنا حبساب التكرارات والنسب املئوية اليت مت 

  . كل عبارة من عبارات حماور االستمارة، حىت يتسىن لنا دراسة الظاهرةىعلاحلصول عليها من إجابات أفراد العينة 
  

  املعرفيةمبرحلة األشركةوعالقتها اإلدارة باملشاركة : أوال

يتم التطرق يف هذا العنصر إىل التكرارات والنسب املؤوية لكل عبارة من عبارات احملور األول، والذي يدرس 
  .  األشركة املعرفيةعالقة اإلدارة باملشاركة مبرحلة
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  "ساعد علىتوجود عالقات جيدة بينك وبني زمالئك يف العمل  : " األوىلالعبارة .1

رمسية بني العترب أساس االتصاالت غري حناول معرفة مدى مسامهة عالقات العمل اجليدة اليت ت يف هذا البند
  :وقد اقتراحنا لذلك االختيارات التالية.  يف عملية حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة ضمنية جديدة،العاملني

 ؛x1: زيادة فرصة حصولك على معلومات تفيدك يف العمل، حيث رمزنا هلذا االقتراح بـ - 

 ؛x2:  هلذا االقتراح بـرمزناو، تعلم ممارسات جديدة من مالحظة أداء زمالئك لوظائفهم - 

 ؛x3:  هلذا االقتراح بـحيث رمزنا ،االستفادة من املنافسة اإلجيابية بينك وبني زمالئك لتطوير عملك - 

 .x4: ال شيء مما سبق والذي رمزنا له بـ - 

  .)5.3(وقد كانت إجابات أفراد العينة على هذه العبارة كما يبينه اجلدول رقم 
   املعرفية عالقات العمل اجليدة بني الزمالء يف مرحلة األشركةدور :)5.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
x1 13  21.66%  

x2  3  5%  

x3  10  16.67%  

x4 0  %0  

x1+x2  4  6.67%  

x1+ x3  8  13.33%  

x2+ x3  3  5%  

x1+x2+ x3  19  31.67%  

  100  60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

كانت  %31.67: أنّ أكرب نسبة من إجابات أفراد العينة واليت تقدر بـ )5.3(نالحظ من اجلدول رقم 
 العالقات اجليدة يف العمل تساهم يف زيادة فرصة احلصول على تشمل اإلجابات الثالثة معا، فأغلبهم يؤيد أنّ

يف حني أنّ أفراد العينة الذين . املعلومات من اآلخرين، واالستفادة من املنافسة االجيابية والتعلم من مالحظة الغري
 ،زيادة فرصة حصوهلم من زمالئهم على معلومات تفيدهم يف العملهم يف  عالقات العمل اجليدة تساأجزموا أنّ

بأنّ تليها نسبة املمرضني الذين أجابوا  ،%21.66: كانت نسبتهم أيضا عالية مقارنة بالغري حيث قدرت بـ
واليت تقدر  يف استفادم من املنافسة اإلجيابية اليت حتدث بينهم من أجل تطوير عملهم عالقات العمل اجليدة تساهم

 فرصة حصوهلم على معلومات تفيدهم عالقات العمل اجليدة تزيدوحىت املمرضني الذين بينوا أنّ . %16.67: بـ
يف العمل من زمالئهم باإلضافة إىل مسامهتها يف استفادم من املنافسة اإلجيابية فيما بينهم من أجل تطوير عملهم 

أما بالنسبة لبقية أفراد العينة فتوجههم حنو خمتلف االقتراحات مل . %13.33: كانت متقاربة مع سابقتها وتقدر بـ
منهم توجه حنو  %5ونسبة  ،%6.67يكن مركزا حبيث يؤيد جزء منهم االختيارين األول والثاين معا بنسبة 
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مام أي فرد من أفراد  يف حني أنّ االختيار الرابع فلم يكن حمل اهت.االختيار الثاين والباقي حنو االختيارين الثاين والثالث
  .العينة
 "صداقتك مع زمالئك يف العمل جتعلك على اتصال مستمر معهم، وهذا يساهم يف: "العبارة الثانية .2

تصاالت غري رمسية بني الزمالء يف  الصداقات اليت تعكس االمعرفة مدى مسامهةحناول من خالل هذا البند 
 اختيارات أربعةوقد مت اقتراح . تايل يولدون معارف ضمنية جديدةجعلهم يتبادلون معارفهم الضمنية فيما بينهم وبال

  :لذلك هي كالتايل
  ؛y1 :، وقد رمزنا له بالرمزتعلمك منهم أثناء أدائكم للعمل - 

 ؛y2:  هلذا االقتراح بـحيث رمزنا، قدرتك على تقييم عملك من خالهلم - 

 ؛y3 : بـاالختيار هلذا حيث رمزنا، تقليدك لطرق أدائهم للعمل - 

     .y4: ال شيء مما سبق، وقد رمزنا له بالرمز - 

  .)6.3(وقد أجاب أفراد العينة على هذه العبارة كما يبينه اجلدول رقم 
   املعرفيةشركةصداقات العمل بني الزمالء يف مرحلة األ دور: )6.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
y1 15  25%  

y2  11  18.33%  

y3  5  8.33%  

y4 0  0%  
y1+y2  14  23.34%  

y1+ y3  2  3.33%  

y2+ y3  4  6.67%  

y1+y2+ y3  9  15%  

  100  60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر                                             

بة األوىل واملتمثلة يف أنّ  نالحظ أنّ هناك توجه كبري ألفراد العينة حنو اإلجا)6.3(من خالل اجلدول رقم 
، %25: صداقات العمل تساهم يف تعلمهم من زمالئهم أثناء أداء العمل، وكانت نسبة هذه اإلجابات مقدرة بـ

املمرضني يتعلمون من اليت حاول من خالهلا املستجوبني إثبات أنّ  %23.34وتتأكد هذه النسبة أيضا بنسبة 
لتمكن من تقييم عملهم من خالل لل استفادم من صداقات العمل زمالئهم أثناء أداء العمل وذلك من خال

. من أفراد العينة %18.33هذه القدرة على تقييم العمل من خالل الصداقة مع اآلخرين تتأكد أيضا لدى . زمالئهم
مرضني من جمموع امل %8.33تليها نسبة  .من جمموع إجابات أفراد العينة اإلجابات الثالثة معا %15ومتثل نسبة 

وتأيت بعد ذلك نسبة . قلدون طرق أداء زمالئهم للعملجتعلهم يأجابوا على أنّ صداقات العمل بينهم الذين 
اليت متثل إجابات عدد من أفراد عينة الدراسة بأنّ صداقات العمل تساهم يف جعل املمرضني قادرين على  6.67%
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وكانت أقل نسبة هي . رق أداء زمالئهم للعملتقييم عملهم من خالل زمالئهم وتساعدهم أيضا على تقليد ط
إلجابات أفراد العينة بأنّ صداقات العمل بني املمرضني تساهم يف تعلمهم من بعضهم أثناء أداء العمل  3.33%
أما االختيار الرابع فلم يتم اختياره من طرف أي فرد من أفراد العينة . م يقلدون طرق أداء بعضهم للعملوجتعله

  .املدروسة
  " بـالشخصيةمعارفك تدربك مع زمالئك أثناء العمل جيعلك تنمي : "عبارة الثالثةال .3

معرفة مدى مسامهة التدريب يف عملية حتويل املعارف الضمنية إىل معارف ضمنية جديدة يف هذا البند حناول 
  : لدى العاملني، وقد اقترحنا لذلك االختيارات التالية

 ؛z1: ا له بالرمز، وقد رمزنمالحظة طريقة عمل زمالئك - 

 ؛z2:  بالرمزقتراح االا، وقد رمزنا هلذلتعلم من التدريب قبل غريكتنافس لال - 

 ؛z3:  وأخطائهم، والذي رمزنا له بـالتعلم من أخطائك - 

 ؛z4: ، وقد رمزنا له بـزمالئكل كتقليد - 

   .z5: ال شيء مما سبق، حيث رمزنا له بـ - 
  .)7.3( رقما اجلدول  يبينهالعبارةوإجابات أفراد العينة على هذه 

  املعرفيةشركةمرحلة األ التدريب يف دور: )7.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
z1 8  13.33%  

z2  10  16.67%  

z3  6  10%  

z4  2  3.33%  

z5 0  %0  

z1+ z2  2  3.33%  

z1+ z3  4  6.67%  

z1+ z4  4  6.67%  

z2+ z3 2  3.33%  

z2+ z4 5  8.33%  

z3+ z4 1  1.67%  

z1+ z3+ z4 1  1.67%  

z1+z2+ z3 3  5%  

z1+z2+ z4 2  3.33%  

z2+ z3+ z4 4  6.67%  

z1+z2+ z3+ z4 6  10%  

  100  60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر                                            
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حيث .  ما متقارب وغري مركز إلجابات أفراد العينةمن خالل هذا اجلدول نالحظ أنّ هناك توزيع نوعا
 اهتماما عايل نسبيا من طرف أفراد  تنافس املمرضني للتعلم من التدريب قبل زمالئهمالقت اإلجابة الثانية واملتمثلة يف

 واليت تأكدمن جمموع إجابات أفراد العينة  %13.33تليها نسبة . %16.67 :عينة الدراسة وذلك بنسبة تقدر بـ
مالحظة طريقة أنّ تنمية وتطوير املعارف الشخصية ألفراد العينة عند تدرم مع زمالئهم أثناء العمل تتم من خالل 

تنمية وتطوير معارفهم الشخصية عند يف حني كانت نسبة إجابات أفراد العينة الذين بينوا أنّ . عمل هؤالء الزمالء
، وتتساوى مع %10:  زمالئهم تقدر بـتعلم من أخطائهم وأخطاءالتدرم مع زمالئهم أثناء العمل يتم عن طريق 

نسبة املمرضني من أفراد العينة الذين اعتربوا أنّ تنمية وتطوير معارفهم الشخصية عند  -%10 أي - هذه النسبة 
الذين أثبتوا فتمثل أفراد العينة  %8.33أما النسبة . تدرم مع زمالئهم أثناء العمل يتم من خالل االقتراحات األربعة

 التنافس للتعلم من التدريبتنمية وتطوير معارفهم الشخصية عند تدرم مع زمالئهم أثناء العمل تتم عن طريق  أنّ
من أفراد العينة الذين اختاروا االقتراح األول والثالث معا، واملتساوية مع نسبة  %6.67ومتثل نسبة . والتقليد معا

نسبة أفراد العينة الذين اختاروا اإلجابات الثانية، هي نفس قتراحني األول والرابع معا، وأفراد العينة الذين اختاروا اال
 منهم توجهوا %5حبيث  باقي االختيارات، أما باقي أفراد العينة فتوزعوا بنسب منخفضة على. الثالثة والرابعة معا

، وجمموعة أخرى الرابعألول، الثاين واالقتراح االقتراح امنهم اختاروا  %3.33حنو االختيار األول، الثاين والثالث، و
، وهي نفس نسبة املمرضني الذين اختاروا -%3.33 أي نسبة - اختارت االقتراح األول والثاين معا بنفس النسبة 

العتبار تنمية وتطوير معارفهم  النسبة كذلك توجه أفراد العينة كما مثلت هذه،  معااالقتراحني الثاين والثالث
يف حني توجه ممرضني اثنني فقط من أفراد . ند تدرم مع زمالئهم أثناء العمل تتم من خالل تقليدهمالشخصية ع

تنمية وتطوير املعارف الشخصية عند التدرب مع الغري أثناء العمل يتم  إىل اعتبار أنّ %1.67العينة، أي ما نسبته 
مالحظة طريقة ، أما الثاين فبني أنّ ذلك يتحقق عند عن طريق االقتراحني الثالث والرابع معا بالنسبة للممرض األول

 يف حني أنّ االختيار اخلامس مل يتم اختياره من طرف أي فرد من .عمل الزمالء، التعلم من األخطاء وعند تقليده هلم
  .أفراد عينة الدراسة

  "اللنقلك للعمل يف مصاحل خمتلفة يساعدك على اكتسابك معارف جديدة من خ ":رابعةال العبارة .4
املمرض يكتسب معرفة ضمنية جديدة، وقد مت  يف هذا البند حناول معرفة ما إذا كان التناوب الوظيفي جيعل

  : هي كالتايلمخسة اختياراتاقتراح 
 ؛w1:  بـا االختيار، وقد رمزنا هلذأدائك لوظائف خمتلفة - 

 ؛w2:  بـا االختيار، وقد رمزنا هلذالتعلم مبالحظة زمالئك يف كل مصلحة - 

 ؛w3: بـا االختيار ، وقد رمزنا هلذليد مهارات عمل زمالئك يف كل مصلحةتق - 

 ؛w4: ، وقد رمزنا له بـمواجهة مشكالت جديدة وحماولة حلها - 

 .w5: زنا له بالرمزمال شيء مما سبق، واليت ر - 

  .)8.3(رقم  يبينها اجلدول العبارةوإجابات أفراد العينة على هذه 
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  املعرفيةشركةمرحلة األب الوظيفي يف  التناودور :)8.3( اجلدول رقم

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
w1 6  10%  

w2  10  16.66%  

w3  1  1.67%  

w4  7  11.67%  

w5 0 %0 
w1+ w2  4  6.67%  

w1+ w4  4  6.67%  

w2+ w4 7  11.67%  

w3+ w4 2  3.33%  

w1+ w2+ w3 2  3.33%  

w1+w2+ w4 2  3.33%  

w1+w3+ w4 1  1.67%  

w2+ w3+ w4 2  3.33%  

w1+w2+ w3+ w4 12  20%  

 100% 60 اموع

 بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

يعتربون  %20: أنّ أكرب نسبة من إجابات أفراد العينة واملقدرة بـ )8.3(نالحظ من خالل اجلدول رقم 
ظائف خمتلفة، للتعلم مبالحظة زمالء خمتلفني يف كل و نقلهم للعمل يف مصاحل خمتلفة فرصة تفتح هلم اال لألداء أنّ

مصلحة والقدرة على تقليد مهارات عملهم وكذا التعلم من مواجهة مشكالت جديدة وحماولة حلها، كلها متنحهم 
أنّ اكتساب  النسبة السابقة يف اعتبارهم من املمرضني %16.66يؤيد ما نسبته و. ميزة اكتساب معارف جديدة

التعلم من مالحظة الزمالء يف كل ن خالل النقل للعمل يف مصاحل خمتلفة ينتج عن توفر إمكانية معارف جديدة م
 اكتسام ملعارف جديدة عند نقلهم للعمل من أفراد عينة الدراسة سبب %11.67بينما يرجع ما نسبته . مصلحة

 نفس .ل والسعي للبحث عن حل هلامواجهتهم ملشكالت جديدة يف العميف مصاحل خمتلفة، لتعرضهم ملواقف خمتلفة و
النسبة السابقة من أفراد العينة يفضلون االقتراح الثاين والرابع معا كأساس لكسب معارف جديدة، بينما تؤكد ما 

أنّ أداء املمرض لوظائف خمتلفة هو احملدد األساسي الكتساب معارف خمتلفة وجديدة يف كل مرة يتم  %10نسبته 
ت اختيارات اموعة املتبقية من أفراد العينة على اقتراحات خمتلفة، حيث ركزت ما نسبته وتوزع. فيها نقل املمرض

، ونفس النسبة من أفراد العينة توجهت حنو اعتبار  معامن أفراد العينة على اإلجابتني األوىل والثانية 6.67%
 %3.33ت نسبة مثليف حني . النقلاالقتراحني األول والرابع معا كأحد املسببات املهمة لكسب معارف من عملية 

نقل املمرضني للعمل يف مصاحل خمتلفة كأساس  على اعتبار ، ركزت اموعة األوىلن أفراد العينةأربعة جمموعات م
اختارت االقتراحات األول، ثالثة والرابعة معا، اموعة الثانية  اإلجابتني المن خالليتم الكتسام ملعارف جديدة 

خرية ، وركزت اموعة األ معاحنو اإلجابات األوىل، الثانية والرابعة اموعة الثالثة تهث معا، بينما توجالثاين والثال
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 عملية النقل ، أكد أنّ%1.67وفرد واحد من أفراد العينة، أي ما نسبته . االقتراح الثاين، الثالث والرابع معاعلى 
ب معارف، وفرد أخر من العينة يضيف إىل ذلك اكتساب هذه تسمح للممرض باالستفادة من تقليد اآلخرين لكس

 أما االختيار اخلامس فلم يتم اختياره من .املعرفة الناتج عن األداء لوظائف خمتلفة ومواجهة املشاكل اجلديدة وحلها
    .طرف أي فرد من أفراد العينة

  "تطور معارفك الشخصية من خاللتقدمي بعض احلوافز جيعلك : "اخلامسةالعبارة  .5

 وقد مت .يف هذا البند حناول معرفة ما إذا كان التحفيز يدفع املمرضني ألن يكتسبوا معارف ضمنية جديدة
  : هي كالتايلثالثة اختياراتاقتراح 
 ؛j1: وقد رمزنا هلذه اإلجابة بـتقليد زمالئك يف العمل،  - 

 ؛j2: مالحظتهم، والذي رمزنا له بـ - 

 . j3: ة بالرمزال شيء مما سبق، حيث رمزنا هلذه اإلجاب - 

  .)9.3(رقم  يبينها اجلدول العبارةإجابات أفراد العينة على هذه 
   املعرفية التحفيز يف مرحلة األشركةدور: )9.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
j1 1 1.67%  

j2  6  10%  

j3 43 %71.66 
j1+ j2 10 16.67% 

 100% 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على البةالط من إعداد :املصدر

 الدراسة  كانت متثل اختيار أفراد عينة71.66%: من خالل هذا اجلدول نالحظ أنّ أكرب نسبة واملقدرة بـ
 من املمرضني إىل اإلجابتني األوىل %16.67 ما نسبته توجهت. ال شيء مما سبق: تمثل يفلالختيار الثالث والذي ي

. من خالل مالحظة وتقليد زمالئهم يف العمليتم  حتفيزهم على تطوير معارفهم الشخصية والثانية معا، فقد اعتربا أنّ
أما تقليد الزمالء للحصول على معارف شخصية . من أفراد العينة بالتعلم باملالحظة %10يف حني اهتمت نسبة 

  .%1.67: جديدة فقد كانت نسبة اختياره ضئيلة جدا قدرت بـ
  " يف العمليات اجلراحية جتعلكمشاركتك: "سادسةالعبارة ال .6

يف هذا البند نريد معرفة ما إذا كان منط القيادة الدميقراطية الذي يشجع على املشاركة يف العمل يؤدي إىل 
  :، وقد مت اقتراح أربعة اختيارات هي املعرفية والتقليد، والذي بدوره يساهم يف عملية األشركةالتعلم باملالحظة

 ؛H1: ، والذي رمزنا له بـحة عن طريق املالحظةتتعلم بعض مهارات اجلرا - 

 ؛H2: ، والذي رمزنا له بـتكتسب خربة من مساعدة اجلراح - 

 ؛H3: د ما يقوم به اجلراح، وقد رمزنا له بـحتاول تقلي - 
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   .H4: ، ورمزنا له بالرمزال شيء مما سبق - 
  .)10.3( وكانت إجابات أفراد العينة على هذا البند كما هو موضح يف اجلدول رقم

   املعرفيةمنط القيادة الدميقراطي يف مرحلة األشركة دور: )10.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار    البيان    
H1 1  1.67%  

H2  15  25%  

H3  0  0%  
H4  25  41.67%  

H1+ H2  6  10%  

H1+ H3  1  1.67%  

H2+ H3 7  11.66%  

H1+ H2+ H3 5  8.33%  

  %100  60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبةاد  من إعد:املصدر

كانت متثل اختيار أفراد عينة الدراسة  %41.67: من خالل هذا اجلدول نالحظ أنّ أكرب نسبة واملقدرة بـ
من أفراد العينة حنو اإلجابة الثانية واملتمثلة  %25ويتوجه اختيار . ال شيء مما سبق: للجواب الرابع والذي يتمثل يف

من أفراد العينة  %11.66يف حني أجاب . من مساعدة اجلراح ومشاركته يف العمليات اجلراحيةيف اكتساب خربة 
. تقليد ما يقومون به قصد التعلم أكثرو حياولون اكتساب خربةاجلراحية بأنهم من مشاركتهم مع األطباء يف العمليات 

تعلم بعض مهارات اجلراحة عن أساسها حية اجلرانّ املشاركة يف العمليات أمن املمرضني  %10ما نسبته وقد اعترب 
تتوزع بقية أفراد العينة حول اختيارات .  واكتساب خربة إضافية متكنه من احلصول على مزايا متنوعةطريق املالحظة

بينما توجه فرد واحد من  ،%8.33الثالثة معا من طرف ما نسبته و ، الثانيةاألوىلمتنوعة، منها اختيار اإلجابات 
 تعلم بعض مهارات اجلراحة عن طريق املالحظة، مشاركته يف العمليات اجلراحية متكنه من ينة إىل اعتبار أنّأفراد الع

أما االختيار الثالث فلم يتم اختياره من طرف أي فرد من أفراد . وأضاف فرد آخر على ذلك اعتبارها كفرصة للتقليد
    .عينة الدراسة
  "يمكنك منثناء العمل تعاونك مع زمالئك أ: "لسابعةالعبارة ا .7

يف هذا البند حناول معرفة هل أنّ ثقافة املشاركة والتعاون جتعل العامل يزيد معارفه الضمنية، وقد مت اقتراح 
  : كالتايل له هيأربعة اختيارات

 ؛D1: ، وقد رمزنا له بـمالحظتهم وتقليدهم لتعلم طريقة أداء العمل -

 ؛D2:  بالرمزه، واليت رمزنا لتعلم مهارات جديدة منهم -

 ؛D3: ، وقد رمزنا له بـاحلصول املباشر على معلومات تفيدك يف العمل -

 .D4:  بـالختيار اال شيء مما سبق، وقد رمزنا هلذا -
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  .)11.3( وكانت إجابات أفراد العينة موضحة يف اجلدول رقم
  دور ثقافة املشاركة يف مرحلة األشركة املعرفية :)11.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  رارالتكـ  البيان
D1 2  3.33%  

D2  17  28.33%  

D3  12  20%  

D4 0 %0 
D1+D2  4  6.67%  

D1+ D3  1  1.67%  

D2+ D3 10  16.67%  

D1+D2+ D3 14  23.33%  

 100% 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

 لإلجابة الثانية واليت تعترب أنّ )%28.33(أكرب يف هذا اجلدول نالحظ أنّ توجه مفردات العينة كان بنسبة 
 %23.33ويؤكد ما نسبته . تعلمون مهارات جديدة من بعضهمتعاون املمرضني مع بعضهم أثناء العمل جيعلهم ي

لحصول عترب جمال ل التعاون يف العمل ال يمكن فقط من تعلم مهارات، بل باإلضافة لذلك فهو يمن أفراد العينة أنّ
 %20أما النسبة . ر على معلومات مفيدة يف العمل وفرصة لتعلم طريقة أداء العمل من املالحظة وحماولة التقليداملباش

بطريقة مباشرة على فهي متثل إجابات أفراد العينة اليت تبني أنّ تعاون املمرضني أثناء العمل حيصلون من خالله و
من املمرضني الذين أشاروا إىل أنّ التعاون ليس فقط  %16.67هذا ما أكدته نسبة . معلومات تفيدهم يف العمل

هذه املهارات باإلضافة إىل إمكانية التقليد واملالحظة . مصدر للمعلومات بل مصدر أساسي لكسب مهارات جديدة
وقدرت . من أفراد العينة %6.67اليت يستفيد من مزاياها املمرضني إثر تعاوم معا كانت حمل اهتمام ما نسبته 

واليت متثل اختيار فرد واحد من  %1.67وأقل نسبة هي  .%3.33:  اختيار أفراد العينة لإلجابة األوىل بـنسبة
    . أما االختيار الرابع فلم يلقى اهتمام أي فرد من أفراد عينة الدراسة.أفراد العينة لإلجابتني األوىل والثالثة معا

  "ك جتعلكالثقة املتبادلة بينك وبني زمالئ: "ثامنةالعبارة ال .8

حناول من خالل هذا البند تأكيد أن ثقة املمرضني فيما بينهم تؤدي إىل تشجيعهم على التشارك يف معارفهم 
  : التاليةاالختياراتوقد اقترحنا هلذا البند . والتعلم من بعضهم أثناء العمل

 ؛R1:  بـ، ورمزنا هلذ االختيارتالحظهم لتتعلم منهم بكل حرية - 

 ؛R2: ، وقد رمزنا له بـعملتتعلم منهم أثناء ال - 

 ؛R3:  بـ، وقد رمزنا لهتفضل العمل معهم لزيادة فرصتك لالستفادة منهم - 

 ؛R4: ي رمزنا له بـ، والذتقلدهم دون التفكري يف احتمال رفضهم لذلك - 

 .R5:  بالرمزا االقتراحال شيء مما سبق، حيث رمزنا هلذ - 
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  .)12.3(  اجلدول رقموكانت إجابات أفراد العينة على هذا البند موضحة يف
   املعرفيةيف مرحلة األشركةدور الثقة  :)12.3( اجلدول رقم

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
R1 2  3.33%  

R2  2  3.33%  

R3  17  28.33%  

R4  1  1.67%  

R5 0 %0 
R1+ R2  2  3.33%  

R1+ R3  13  21.67%  

R1+ R4  2  3.33%  

R3+ R4 2  3.33%  

R1+ R2+ R3 7  11.67%  

R1+R2+ R4 1  1.67%  

R1+R3+ R4 1  1.67%  

R1+R2+ R3+ R4 10  16.67%  

 100% 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

من أفراد العينة أنّ الثقة املتبادلة بني املمرضني هي  %28.33عترب نسبة  ت،)12.3( من خالل اجلدول رقم
من أفراد العينة حنو  %21.67وتوجهت ما نسبته .  من خالل العمل معاهمبعضزيادة فرصة استفادم من أساس ل

زمالئهم من دون حساسيات ليتعلموا منهم، وليزيدوا فرصة اعتبار أنّ الثقة املتبادلة بينهم متنحهم إمكانية مالحظة 
كن أيضا من تعلم من أفراد العينة ذلك وتضيف أنّ الثقة مت %16.67 يف حني تؤكد نسبة .استفادم من بعضهم

وكانت إجابة . املمرضني بكل راحة من بعضهم أثناء العمل ومن تقليد بعضهم من دون التفكري يف احتماالت الرفض
كانت معربة خلمس  %3.33أما نسبة . من أفراد العينة تشمل اإلجابات األوىل، الثانية والثالثة معا %11.67نسبة 

اختارت اإلجابة األوىل، والثانية اختارت اإلجابة الثانية، والثالثة قامت باختيار أفراد العينة، الفئة األوىل فئات من 
قامت الفئة األخرية وهت حنو اختيار االقتراحني األول والرابع معا، جتوفالرابعة أما االقتراحني األول والثاين معا، 

فرد من : توزعت على فئات كالتايل %1.67 :وأقل نسبة كانت تقدر بـ. باختيار االقتراحني الثالث والرابع معا
خر آقلدهم دون التفكري يف احتمال رفضهم لذلك، وفرد العينة أجاب بأنّ الثقة املتبادلة بينه وبني املمرضني جتعله ي

اختار اإلجابات األوىل، الثانية والرابعة معا، كما قام فرد أخري من العينة بالتوجه حنو اختيار االقتراحات األول، الثالث 
  .أما االقتراح اخلامس فقد مت إمهاله من طرف كل أفراد العينة املدروسة.  معاوالرابع

 

  املعريفاإلخراجاإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة : اثاني

، والذي يدرس الثاينيتم التطرق يف هذا العنصر إىل التكرارات والنسب املؤوية لكل عبارة من عبارات احملور 
  .اإلخراج املعريفشاركة مبرحلة عالقة اإلدارة بامل
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  "النقاشات اليت حتدث بينك وبني زمالئك تساعدك على: "العبارة األوىل .1

يف هذا البند حناول معرفة ما إذا كان أسلوب االتصال غري الرمسي عن طريق النقاشات احلرة واملفتوحة بني 
وقد اقترحنا . اهرة على شكل أفكار واقتراحاتالعاملني حيفزهم على حتويل معارفهم الكامنة يف عقوهلم إىل معارف ظ

  : اختيارات هي كالتايلأربعةهلذا البند 
 ؛’X: ، وقد رمزنا له بالرمزتقدمي اقتراحات - 

 ؛’’X: ، ورمزنا هلذه اإلجابة بالرمز التايل أفكارك بكل حريةطرح - 

 ؛’’’X: ، ونرمز له بالرمزتطوير أفكارك من خالهلم - 

 .’’’’X: ذا االقتراح بـال شيء مما سبق، حيث رمزنا هل - 

  .)13.3(وإجابات أفراد عينة الدراسة موضحة يف اجلدول رقم 
   املعريف النقاشات يف مرحلة اإلخراجدور: )13.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
X’  6 10%  

X’’  5  8.33%  

X’’’  13  21.67%  

X’’’’ 0 0% 
X’+ X’’  6  10%  

X’+ X’’’  5  8.33%  

X’’+ X’’’  13  21.67%  

X’+ X’’+ X’’’  12  20%  

 100% 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

 أفكارهم من خالل الزمالء  جند أنّ توجه أفراد العينة حنو اعتبار تطوير)13.3(رقم من مالحظة اجلدول 
 هذا االهتمام جتسد أيضا ،%21.67 بنسبة ، وذلك حضي باالهتمام األكربكنتيجة أساسية للنقاشات فيما بينهم

 احلر لألفكار وتطويرها من طرحبنفس النسبة يف فئة املمرضني الذين أكدوا هذه الفكرة من خالل إضافة إمكانية ال
من خالل من املمرضني  %20لدى  وتتأكد أمهية النقاشات .خالل الغري كنتيجة حتمية للنقاشات فيما بني الزمالء

وأجاب أفراد العينة بأنّ . تقدمي االقتراحات واالستفادة منهاعلى فتح اال لطرح األفكار وتطويرها وكذا قدرا 
 وهي نفس النسبة اليت متثل اختيار أفراد ،%10النقاشات اليت حتدث بينهم تساعدهم على تقدمي اقتراحات بنسبة 

 العينة لالقتراح الثاين والذي ميثل طرح أفكارهم بكل حرية وكان اختيار أفراد. العينة لإلجابتني األوىل والثانية معا
يف حني أنّ . واليت متثل أيضا نسبة إجابة أفراد العينة باختيارهم لإلجابتني األوىل والثالثة معا ،%8.33يساوي نسبة 

   .االختيار الرابع مل خيتره أي فرد من العينة
  



sÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛaZZZZ@@@@ÛaÛaÛaÛa@ò�a‰†@ò�a‰†@ò�a‰†@ò�a‰†ÛaÛaÛaÛa@òîÔîjĐn@òîÔîjĐn@òîÔîjĐn@òîÔîjĐnïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½bi@ @@ @@ @@ @
 

 
159 

  "مع زمالئك جتعلكالة مرضية حل وحتليلك دراستك: "العبارة الثانية .2

معرفة مدى مسامهة أسلوب دراسة احلالة يف جعل العاملني يقومون بالتحليل من خالل هذا البند حناول 
وقد اقترحنا هلذا .  وبالتايل يخرجون معارفهم الضمنية خالل التحليل وإعطاء احللول،والتفكري اجلماعي وتبادل اآلراء

  :البند االختيارات التالية
 ؛’y: ، وقد رمزنا هلذا االختيار بـاء معهمتتبادل اآلر - 

 ؛’’y: ، وقد رمزنا هلذا االختيار بـتبتكر حلول جديدة هلذه احلالة - 

 ؛’’’y: ؛ وقد رمزنا له بالرمزتشارك يف التفكري والتحليل اجلماعي هلذه احلالة - 

 ؛’’’’y: ، وقد رمزنا له بالرمزتتعلم كيفية التعامل مع حاالت مشاة - 

 .’’’’’y: وقد رمزنا هلذا االختيار بـ ق،ال شيء مما سب - 

   .)14.3(وكانت إجابات أفراد عينة الدراسة موضحة يف اجلدول رقم 
   املعريف أسلوب دراسة احلالة يف مرحلة اإلخراجدور: )14.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
y’ 6  10%  

y’’  2  3.33%  

y’’’  5  8.34%  

y’’’’  10  16.66%  

y’’’’’ 0 0% 
y’+ y’’  1  1.67%  

y’+ y’’’  1  1.67%  

y’+ y’’’’  2  3.33%  

y’’+ y’’’’ 6  10%  

y’’’+ y’’’’ 2  3.33%  

y’+ y’’+ y’’’ 3  5%  
y’+ y’’+ y’’’’ 3  5%  

y’+ y’’’+ y’’’’ 5  8.34%  

y’’+ y’’’+ y’’’’ 2  3.33%  

y’+ y’’+ y’’’+ y’’’’ 12  20%  

 100% 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبةد  من إعدا:املصدر

 الدراسة املشتركة مع  ومتثل أفراد العينة الذين أكدوا أنّ،%20أكرب نسبة مسجلة يف اجلدول هي نسبة 
بادل املشترك لآلراء، من حماولة ابتكار حلول جديدة هلذه احلالة، من التفكري تالزمالء حلالة مرضية معينة متكنهم من ال

بينما يركز ما نسبته . من تعلم كيفية التعامل مع حاالت مشاةمتكنهم كذلك ل اجلماعي واملشترك والتحلي
من  %10كما يؤكد ما نسبته . االت املرضيةكأفضل نتيجة للتشارك يف حتليل احلعلى االختيار الرابع  16.66%
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ضية ما مجاعيا، وهي نفس نسبة اختيار هم يتبادلون اآلراء مع زمالئهم عند دراستهم وحتليلهم حلالة مرأفراد العينة بأن
شاركهم يف تمن املمرضني إىل اعتبار  %8.34ويتوجه . فئة أخرى من أفراد العينة لالقتراحني الثاين والرابع معا

ونفس النسبة عربت من خالهلا فئة التفكري والتحليل اجلماعي هو أساس جناح دراستهم املشتركة للحاالت املرضية، 
أفراد من  %5واختار ما نسبته .  عن اعتبار االقتراحات األول، الثالث والرابع معا كأساس لذلكأخرى من املمرضني

إىل اختيار االقتراحات األول، الثاين  %5القتراحات األول، الثاين والثالث معا، يف حني توجه آخرون بنسبة العينة ا
 من %3.33الختيارات املقترحة حبيث أكد ما نسبته أما باقي أفراد العينة فتوزعوا بشكل خمتلف على ا. والرابع معا

يبتكرون حلول جديدة للحاالت املرضية اليت يدرسوا ويحللوا مجاعيا، كما توجهت نسبة مماثلة املمرضني بأنهم 
رية توجهت نفس النسبة أيضا اختارت اإلجابتني الثالثة والرابعة معا، وفئة أخ. إىل اختيار اإلجابتني األوىل والرابعة معا
 . فلم يتم اختياره من طرف أي فرد من أفراد العينة أما االقتراح اخلامس.حنو اإلجابات الثانية، الثالثة والرابعة معا

  " جيعلك ذلكعند احساسك بأنّ جمهوداتك يعترف ا من طرف املؤسسة: "العبارة الثالثة .3

يع العامل على إظهار معارفه الضمنية من خالل يف هذا البند حناول معرفة مسامهة احلوافز املعنوية يف تشج
  :وقد مت اقتراح االختيارات التالية هلذا البند. استعماهلا لتحسني طريقة العمل وإعطاء حلول وأفكار جديدة

 ؛s1: ، وقد رمزنا له بالرمزحتاول إجياد حلول جديدة وطرق متطورة ختص العمل - 

 ؛s2:  له بالرمز، وقد رمزناتستخدم مهارتك لتحسني طريقة عملك - 

 ؛s3: ، ورمزنا له بالرمزتقترح أفكار جديدة لتطوير العمل - 

  .s4: ال شيء مما سبق، حيث رمزنا هلذا االختيار بـ - 

 .)15.3( وقد كانت إجابات مفردات العينة موضحة يف اجلدول رقم
  املعريف احلوافز املعنوية يف مرحلة اإلخراجدور :)15.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  رالتكـرا  البيان
s1  13 21.66%  

s2  9  15%  

s3  10  16.67%  

s4 0 %0 
s1+ s2  1  1.67%  

s1+ s3  10  16.67%  

s2+ s3  2  3.33%  

s1+ s2+ s3  15  25%  

 100% 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

 %25ن إجابات أفراد العينة واليت متثل هو أنّ أكرب نسبة م )15.3(ما ميكن مالحظته من اجلدول رقم 

جياد حلول جديدة وطرق  حنو اعتبار االعتراف وتقدير املؤسسة هودات املمرضني كدعم جيعلهم يبادرون إلتوجهت
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براز مهارام للعمل على حتسني طريقة عملهم وتدفعهم القتراح أفكار جديدة لتطوير إمتطورة ختص العمل، حياولون 
حماولة إجياد حلول جديدة وطرق متطورة ختص العمل كنتيجة على اعتبار  %21.66زت ما نسبته كما رك. العمل

بينما تؤكد نسبة . حتمية للدعم املعنوي الذي توجهه املؤسسة للمرضني من خالل تقييم عملهم واالعتراف باجنازام
حساسهم بأنّ جمهودام تقيم ويعترف من أفراد العينة بأنهم يقترحون أفكار جديدة لتطوير العمل عند إ 16.67%

ووضحت فئة من املمرضني، . وهي نفس نسبة اإلجابات اليت توجهت حنو اختيار االقتراح األول والثالث معا. ا
مهارم قدر ويعترف ا يقومون باملقابل بابراز احساسهم بأنّ جمهودام تبأنه عند  ،%15واليت مثلت نسبة 

وأقل نسبة قدرت . %3.33أما اختيار أفراد العينة لإلجابتني الثانية والثالثة معا كان بنسبة . للتحسني طريقة العم
يف حني أنّ االقتراح الرابع مل يلقى أي . تيار أفراد العينة لالقتراحني األول والثاين معاواليت مثلت اخ %1.67: بـ

  . اهتمام
 "يد للعمل جتعلكمكافآت مادية عن أدائك اجلمنحك : "العبارة الرابعة .4

عمل يف هذا البند حناول معرفة مدى مسامهة احلوافز املادية يف جعل العامل يستعمل معارفه الضمنية يف ال
  :وكانت االختيارات املقترحة هلذا البند كالتايل. طور أفكارهرها يف شكل إبداعات ويظهيو

 ؛f1: ، والذي رمزنا له بالرمزتعمل أكثر - 

 ؛f2: ا له بـ، وقد رمزنتبدع يف عملك - 

 ؛f3: ، وقد رمزنا هلذه اإلجابة بـتقدم أفكار واقتراحات جديدة - 

 ؛f4: وقد رمزنا له بـ ،تستغل كل خرباتك ومهارتك لتحسني أدائك - 

 .f5: ال شيء مما سبق، حيث رمزنا هلذا االختيار بـ - 

 .)16.3( وكانت إجابات مفردات العينة موضحة يف اجلدول رقم
   املعريف احلوافز املادية يف مرحلة اإلخراجدور: )16.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
f1 3 5%  
f2  3  5%  
f3  11  18.33%  

f4  5  8.34%  

f5 0 %0 
f1+ f2  8  13.33%  

f1+ f3  3  5%  
f1+ f4  6  10%  

f2+ f4 1  1.67%  

f3+ f4 3  5%  
f1+ f3+ f4 2  3.33%  

f1+f2+ f3 2  3.33%  

f1+f2+ f4 1  1.67%  
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f2+ f3+ f4 2  3.33%  

f1+f2+ f3+ f4 10  16.67%  

 100% 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

 جند أنّ خمتلف النسب مشتتة فيما بني اختيارات أفراد عينة الدراسة )16.3( من مالحظة اجلدول رقم
يقدمون أفكار أجابوا بأنهم أفراد العينة الذين متثل اليت و %18.33: ـ أكرب نسبة بقدرتحيث . ومتقاربة

أنّ احلوافز  %16.67وتؤكد ما نسبته . مكافآت مادية عن أدائهم اجليد للعملمنحهم واقتراحات جديدة عند 
املادية تدفع املمرضني لبذل جمهود أكرب والعمل أكثر، تشجعهم على التميز من خالل اإلبداع يف العمل، حتفزهم على 

بينما . كار واقتراحات جديدة ومتكنهم من استغالل ما ميلكونه من خربات ومهارات يف حتسني أدائهمتقدمي أف
يف حني متت اإلجابة باختيار . من أفراد العينة حنو اختيار اإلجابتني األوىل والثانية معا %13.33توجهت نسبة 

من املمرضني بأنّ  %8.34 نسبته وأجاب ما .%10: االقتراحني األول والرابع معا لفئة قدرت نسبتها بـ
 وتوزعت اختيارات باقي أفراد العينة بشكل .املكافآت املادية جتعلهم يستغلون كل خربام ومهارم لتحسني أدائهم

من املمرضني على اعتبار املكافآت املادية دافع هلم للعمل أكثر، وفئة أخرى  %5خمتلف حيث ركزت ما نسبته 
وب يشجعهم على اإلبداع يف عملهم، وآخرون بنفس النسبة يؤكدون على اختيار توجهت حنو اعتبارها أسل

بينما اختارت ما . االقتراحني األول والثالث معا، ونسبة أخرية توجهت حنو اختيار االقتراحني الثالث والرابع معا
أفراد العينة توجهت حنو أفراد العينة االقتراحات األول، الثاين والثالث معا، ونفس النسبة من من  %3.33نسبته 

. اختيار اإلجابات األوىل، الثالثة والرابعة معا، ونسبة مماثلة أخرية ركزت على االقتراحات الثانية، الثالثة والرابعة معا
فرد واحد من أفراد العينة اعترب احلوافز املادية فرصة لإلبداع والستغالل اخلربات واملهارات، وآخر أكد أنّ هذه 

يف حني أنّ االختيار اخلامس مل يلقى أي . أكثر وإبراز اخلربات واملهاراتفز على العمل أكثر واإلبداع املكافآت حت
 .اهتمام من طرف أفراد العينة

  "وجود الثقة املتبادلة بينك وينب زميلك جتعلك: "العبارة اخلامسة .5

مل إلظهار معارفه الضمنية يف هذا البند حناول معرفة مدى مسامهة الثقة يف خلق االستعداد النفسي للعا
  : اختيارات هلذا البند وهيأربعوقد مت اقتراح .  عليهواها ليتفوقو من أن يستعملهلزمالئه، دون خوف

 ؛’R: ، وقد رمزنا له بـتشرح له ما تعرفه حول طريقة العمل - 

 ؛’’R: ، وقد رمزنا هلذه اإلجابة بـتقدم له نصائح ختص العمل - 

 ؛’’’R: ، ورمزنا هلذه اإلجابة بالرمزملهتساعده بتقدمي أفكار تسهل ع - 

 .’’’’R: ال شيء مما سبق، والذي رمزنا له بـ - 

  .)17.3(إجابات مفردات عينة الدراسة موضحة يف اجلدول رقم 
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   املعريف الثقة يف مرحلة اإلخراجدور: )17.3(اجلدول رقم 
  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان

R’ 4 6.67%  

R’’  11  18.33%  

R’’’  11  18.33%  

R’’’’ 0  0%  
R’+ R’’  5  8.34%  

R’+ R’’’  2  3.33%  

R’’+ R’’’  8  13.33%  

R’+ R’’+ R’’’  19  31.67%  

  100%  60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

ة شرح طريق ثل نسبة املمرضني الذين أكدوا أنّمتواليت ، %31.67أكرب نسبة مالحظة يف اجلدول هي 
العمل للزمالء، ومساعدم من خالل تقدمي أفكار ونصائح متكنهم من األداء اجليد للمهام تكون يف غالب األحيان 

توفر الثقة املتبادلة بينهم جتعلهم من أفراد العينة بأنّ  %18.33يف حني يؤكد ما نسبته . بدافع الثقة اليت تربط بينهم
كما تثبت نسبة مماثلة من املمرضني أنّ الثقة . تمر وعفوي يف الغالبقدمون لزمالئهم نصائح ختص العمل بشكل مسي

من  %13.33 أما النسبة .اليت تربط بينهم جتعلهم يتعاونون بتقدمي أفكار من شأا أن تسهل على الغري أداء العمل
ختاروا اإلجابتني األوىل وتقدر نسبة املمرضني الذين ا. املمرضني فقد توجهوا الختيار اإلجابتني الثانية والثالثة معا

أفراد العينة على اعتبار الثقة أساس جيعلهم يوجهون  من %6.67 بينما ركزت نسبة ،%8.34: والثانية معا بـ
ا االقتراح أفراد العينة الذين اختارو %3.33ومثلت نسبة . ما يعرفونه حول طريقة العملزمالئهم ويشرحون هلم 

  .لرابع فلم يتوجه إليه أي فرد من أفراد العينةأما االقتراح ا. األول والثالث معا
  

  املعريفاملزجاإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة : اثالث

، والذي الثالثيتم التطرق يف هذا العنصر إىل التكرارات والنسب املؤوية لكل عبارة من عبارات احملور 
  . املعريفاملزجيدرس عالقة اإلدارة باملشاركة مبرحلة 

  " مجاعية تساعدك علىحدوث نقاشات: "ألوىلالعبارة ا .1

حناول من خالل هذا البند معرفة مدى مسامهة االتصال غري الرمسي من خالل النقاش اجلماعي يف إثراء 
  :هي ،البند اختيارات هلذا مخس وقد مت اقتراح. األفكار واستحداث طرق وأساليب عمل وإنتاج جديدة

 ؛’f: ا االختيار بـ، وقد رمزنا هلذمناقشة أفكار اآلخرين -

 ؛’’f: ، ورمزنا له بالرمزاستثارة أفكارك -

 ؛’’’f: ، ورمزنا له بـتوليد أفكار جديدة -

 ؛’’’’f: ، ورمزنا له بـتطوير طرق العمل -
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 . ’’’’’f: ال شيء مما سبق، حيث رمزنا هلذا له بالرمز -

  .)18.3(إجابات مفردات عينة الدراسة موضحة يف اجلدول رقم 
   املعريف يف مرحلة املزجاالتصال غري الرمسي دور: )18.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
f’ 6 10%  

f’’  2  3.33%  

f’’’  10  16.66%  

f’’’’ 12  20%  

f’’’’’ 0 0% 
f’+ f’’’  3  5%  

f’+ f’’’’  5  8.34%  

f’’’+ f’’’’ 3  5%  
f’+ f’’’+ f’’’’ 5  8.34%  

f’+f’’+ f’’’’ 2  3.33%  

f’+f’’+ f’’’+ f’’’’ 12  20%  

 100% 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

إىل اعتبار أنّ النقاشات اجلماعية هو أفضل أسلوب لتطوير  %20 : بـتوجهت أكرب نسبة من أفراد العينة
اعية داخل املؤسسة متكنهم من طرق العمل، وهي نسبة مماثلة لنسبة املمرضني الذين أكدوا أنّ هذه النقاشات اجلم

 من %16.66بينما توجه . توليد أفكار جديدة وتطوير طرق العملاستثارة األفكار اخلاصة، مناقشة أفكار الزمالء، 
يف أفراد العينة إىل اعتبار أساس الوصول إىل إنتاج أفكار جديدة هو وجود نقاشات مجاعية مستمرة بني املمرضني، 

ناقشة أفكار العينة أكدوا أنّ حدوث نقاشات مجاعية بني املمرضني تفتح هلم اال ملأفراد من  %10حني أنّ 
من جمموعة أفراد العينة إىل اختيار االقتراحني األول والرابع معا،  %8.34وتوجهت نسبة .  والتعلم منهااآلخرين

 بينما اختارت نسبة. ث كذلك مع إضافتها لالختيار الثال- %8.34 أي - وهذا ما أكدته فئة أخرى وبنفس النسبة 

. من املمرضني االقتراحني األول والثالث معا، ونسبة مماثلة توجهت حنو اختيار االقتراحني الثالث والرابع معا 5%
 النقاشات اجلماعية اليت حتدث بينهم تستثري من املمرضني األفراد الذين توجهوا إىل اعتبار أنّ %3.33 ومثلت نسبة

 أما االختيار اخلامس فقد كانت .ى مماثلة توجهت حنو اختيار االقتراح األول، الثاين والرابع معاأفكارهم، ونسبة أخر
  .مت إمهاله من طرف مجيع أفراد عينة الدراسة

  "تطبيق تعليمات وإجراءات العمل املقدمة لك من رئيسك جتعلك: "العبارة الثانية .2

تطبيق ومسية النازلة يف خلق معارف ظاهرة جديدة يف هذا البند حناول معرفة مدى مسامهة االتصاالت الر
  : التاليةاالختياراتوقد مت اقتراح . هذه املعارفواستخدام 

 ؛’S: ، ورمزنا له بـتطور أفكارك حول طريقة العمل - 
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 ؛’’S: ، وقد رمزنا له بـتولد طرق جديدة لتحسني العمل - 

 ؛’’’S: ، وقد رمزنا له بـتساعدك على تصور طريقة جديدة للعمل - 

 ؛’’’’S: ، ورمزنا له بـتؤدي عملك بطريقة صحيحة - 

 .’’’’’S: ال شيء مما سبق، حيث رمزنا هلذا االختيار بـ - 

  .)19.3(إجابات أفراد العينة موضحة يف اجلدول رقم 
   املعريف االتصاالت الرمسية يف مرحلة املزجدور: )19.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
S’ 2 3.33%  

S’’  9  15%  

S’’’  2  3.33%  

S’’’’  12  20%  

S’’’’’ 0 0% 
S’+ S’’  1  1.67%  

S’+ S’’’’  2  3.33%  

S’’+ S’’’ 1  1.67%  

S’’+ S’’’’ 14  23.34%  

S’’’+ S’’’’ 1  1.67%  

S’+S’’+ S’’’’ 2  3.33%  

S’’+ S’’’+ S’’’’ 2  3.33%  

S’+S’’+ S’’’+ S’’’’ 12  20%  

 100% 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبةاد  من إعد:املصدر

 رابعأهم االختيارات اليت توجه حنوها أفراد العينة هي االختيار الثاين والنالحظ من خالل هذا اجلدول أنّ 
توليد طرق من املمرضني أنّ إتباع التعليمات وتطبيق اإلجراءات اإلدارية متكنهم من  %23.34، حيث أكد معا

أفراد العينة بأنهم من  %20كما يؤكد ما نسبته . دي إىل أدائهم للعمل بطريقة صحيحةجديدة لتحسني العمل وتؤ
يؤدون عملهم بطريقة صحيحة عند تطبيقهم اجليد لتعليمات وإجراءات العمل املقدمة هلم من طرف رؤسائهم، وهي 

من املمرضني  %15نسبة وتوجهت . معااألوىل نفس نسبة اختيار جمموعة من مفردات العينة لالقتراحات األربعة 
عترب سببا يف جعلهم يولدون طرق جديدة للتأكيد بأنّ تطبيقهم لتعليمات وإجراءات العمل املقدمة هلم من رؤسائهم ت

إجابات أفراد العينة الذين أثبتوا أنّ تطبيقهم لتعليمات وإجراءات العمل  عن %3.33عرب نسبة وت. لتحسني العمل
علهم يطورون أفكارهم حول طريقة العمل، بينما تتوجه فئة أخرى من أفراد العينة ذات املقدمة هلم من رؤسائهم جت

نفس النسبة إىل اعتبار أنّ تطبيقهم لتعليمات وإجراءات العمل املقدمة هلم من رؤسائهم تساعدهم على تصور طريقة 
 أخرى حنو اختيار االقتراحات  فئةتتوجهكما وتركز نسبة مماثلة على االقتراحني األول والرابع معا، . جديدة للعمل

توزع باقي أفراد العينة يو. األول، الثاين والرابع معا، وفئة أخرية تتجه حنو تأكيد االقتراحات الثاين، الثالث والرابع معا
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بشكل خمتلف حيث يؤكد فرد من أفراد العينة على اختياره لالقتراحني األول والثاين معا، بينما يتوجه آخر الختيار 
أما االقتراح اخلامس فلم يتوجه إليه . القتراحني الثاين والثالث معا، ويؤكد األخري على االقتراحني الثالث والرابع معاا

  .أي فرد من أفراد العينة
  "تدريبك على استخدام برامج ومعدات تكنولوجية حديثة يف العمل جيعلك: "العبارة الثالثة .3

 املؤسسة متتلكهادريب العاملني على استخدام املعارف الظاهرة اليت يف هذا البند حناول معرفة مدى مسامهة ت
  :االختيارات التاليةالبند وقد اقترحنا هلذا . يف توليد معارف ظاهرة جديدة أكثر تعقيدا وتطورا

 ؛’z: ، وقد رمزنا له بـتفهم كيفية استخدام هذه التكنولوجيا - 

 ؛’’z: ، وقد رمزنا له بـتطور طرق وتقنيات عمل جديدة - 

 ؛’’’z: ، ورمزنا له بـتساهم يف طرح أفكار لتعديل أو ابتكار برامج ومعدات ذات تكنولوجية عالية - 

 .’’’’z: ال شيء مما سبق، حيث رمزنا هلذا االختيار بـ - 

  .)20.3( إجابات أفراد عينة الدراسة موضحة يف اجلدول رقم
   املعريف التدريب يف مرحلة املزجدور: )20.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
z’ 6 10%  

z’’  8  13.33%  

z’’’  11  18.33%  

z’’’’ 0 0% 
z’+ z’’  7  11.67%  

z’+ z’’’  5  8.33%  

z’’+ z’’’ 9  15%  

z’+z’’+ z’’’ 14  23.34%  

 100% 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

توجهت حنو  %23.34 : واملقدرة بـنّ أكرب نسبة من أفراد العينة أ)20.3( نالحظ من اجلدول رقم
فهم كيفية التحكم فيها، يساعدهم على التأكيد بأنّ التدريب على استخدام الربامج واملعدات التكنولوجية ميكنهم من 

كنولوجية تطوير طرق وتقنيات عمل جديدة وجيعلهم يسامهون بطرح أفكار لتعديل أو ابتكار برامج ومعدات ذات ت
تدرم على استخدام برامج ومعدات تكنولوجية حديثة يف يف حني بلغت نسبة املمرضني الذين وافقوا على أنّ . أعلى

: سامهون يف طرح أفكار لتعديل أو ابتكار برامج ومعدات جديدة ذات تكنولوجية عالية ما يقدر بـ يالعمل جيعلهم
ية االقتراحني الثاين والثالث معا، بينما أثبتت نسبة من املمرضني على أمه %15وتؤكد نسبة  .18.33%
 من أفراد العينة بأنهم يطورون طرق وتقنيات عمل جديدة عند تدرم على استخدام برامج ومعدات 13.33%

، ونسبة %11.67: وقدرت نسبة الذين اختاروا االقتراحني األول والثاين معا بـ. تكنولوجية حديثة يف العمل
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لذين أجابوا بأنّ تدرم على استعمال برامج ومعدات تكنولوجية حديثة يف عملهم جيعلهم يفهمون كيفية املمرضني ا
على أكدت  %8.33: من أفراد العينة ذات نسبة مساوية لـأخرى فئة و. %10استخدام هذه التكنولوجيا كانت 

  .هتمام أي فرد من أفراد عينة الدراسةأما االختيار الرابع فلم يلقى ا. اختيار االقتراحني األول والثالث معا
حتفيزك على استغالل التكنولوجيا املتوفرة يف املؤسسة جيعلك تطور جودة خدماتك : "العبارة الرابعة .4

  "الصحية

يف هذا البند حناول معرفة ما إذا كان حتفيز العاملني على استعمال املعارف الظاهرة يؤدي إىل توليد معارف 
  :اختيارين مهاالبند رحنا هلذا وقد اقت. ظاهرة جديدة

 ؛’m: نعم، ورمزنا هلذه اإلجابة بـ - 

  .’’m: ال، ورمزنا هلذه اإلجابة بالرمز - 
   .)21.3(إجابات أفراد العينة موضحة يف اجلدول رقم 
   املعريف يف مرحلة املزجالتحفيز دور: )21.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
m’   4  6.66%  

m’’  56  93.34%  

 %100 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

جند أنّ أغلبية أفراد العينة ينفون تأثري حتفيزهم على استعمال التكنولوجيا  )21.3(من مالحظة اجلدول رقم 
يف حني . %93.34بة املتوفرة يف املؤسسة يف حتسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة، حيث بلغت نسبة هذه اإلجا

  .%6.66قدرت نسبة املؤيدين لذلك 
تشجيعك على التشارك مع زمالئك يف استعمال املعدات التكنولوجية يف العمل : "اخلامسة العبارة .5

  "جيعلكم تطورون طرق أداء العمل

مال يف هذا البند حناول معرفة ما إذا كانت ثقافة املشاركة اليت تشجع على التعاون والتشارك يف استع
  :اختيارين مهاالبند وقد اقترحنا هلذا . املعارف الظاهرة تؤدي إىل توليد معارف ظاهرة جديدة

 ؛’w: ، ورمزنا هلذه اإلجابة بـنعم - 

 .’’w: ال، ورمزنا هلذه اإلجابة بالرمز - 

  .)22.3( إجابات أفراد العينة موضحة يف اجلدول رقم
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   املعريفلة املزج ثقافة املشاركة يف مرحدور: )22.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
w’ 56  93.34%  

w’’  4  6.66%  

 %100 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

بعد مالحظة بيانات اجلدول جند أنّ أغلبية أفراد العينة يوافقون على أنّ تشجيعهم على التشارك مع زمالئهم 
 : وكانت نسبة هذه اإلجابة تقدر بـ،جيعلهم يطورون طرق أداء العملالطبية املتطورة عدات يف استعمال امل

  . %6.66، يف حني جند أنّ نسبة املعارضني بلغت 93.34%
  "عند منحك مسؤوليات جديدة تستعمل ما يتوفر من تقنيات لـ: "لسادسةالعبارة ا .6

عاملني يستعملون املعارف الظاهرة يف جعل الحناول من خالل هذا البند معرفة مدى مسامهة التمكني 
  :االختيارات التاليةالبند وقد اقترحنا هلذا . املوجودة يف املؤسسة لتوليد معارف ظاهرة جديدة أكثر تطورا

 ؛’H: طرق جديدة لتقدمي اخلدمات الصحية، وقد رمزنا هلذا االختيار بـابتكار  - 

 ؛’’H: ة، ورمزنا له بالرمزاستخدام هذه التقنيات لتطوير تقنيات عمل جديد - 

 .’’’H: ال شيء مما سبق، حيث رمزنا له بـ - 

 .)23.3(إجابات مفردات عينة الدراسة موضحة يف اجلدول رقم 
   املعريف التمكني يف مرحلة املزجدور: )23.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
H’ 26  43.34%  

H’’  17  28.33%  

H’’’ 0 0%  
H’+ H’’ 17 28.33% 

 %100 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

من أفراد العينة توجهت للتأكيد بأنّ استعمال  %43.34 بيانات اجلدول جند أنّ نسبة  يفمما تقدمه لنا
رون طرق جديدة عند منحهم مسؤوليات جديدة جيعلهم يبتكاملؤسسة العمومية اإلستشفائية يف التقنيات املتوفرة 

من أفراد العينة على املسامهة يف تطوير تقنيات عمل جديدة  %28.33لتقدمي اخلدمات الصحية، يف حني أثبتت نسبة 
نفس النسبة ركزت اختيارها على اإلجابة األوىل . مسؤوليات جديدةاملؤسسة العمومية اإلستشفائية ذا ما منحتهم إ

  .م يلقى أي اهتمامأما االختيار الثالث فل. والثانية معا
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ثقة رئيسك فيك جتعله يطلعك على أحدث التكنولوجيا املستخدمة عند إجراء : "بعةالعبارة السا .7

  "العمليات اجلراحية لـ

مسامهة الثقة يف تبادل، نقل واستخدام املعارف الظاهرة املتوفرة يف املؤسسة،  معرفة من خالل هذا البند حناول
  :وقد مت اقتراح االختيارات التالية.  جديدوبالتايل توليد معارف ظاهرة

 ؛’D: ، وقد رمزنا له بـتتشارك معه يف استعماهلا -

 ؛’’D: ، ورمزنا له بالرمزتتعلم معه كيفية استعماهلا -

 ؛’’’D: ، الذي رمزنا لهتطوير طرق استعماهلالتتعاون معه  -

 ؛’’’’D: ، وقد رمزنا له بـكل ما سبق -

 .’’’’’D: ، ورمزنا له بـال شيء مما سبق -

  .)24.3( إجابات أفراد عينة الدراسة موضحة يف اجلدول رقم
  املعريف الثقة يف مرحلة املزجدور: )24.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
D’ 2  3.33%  

D’’  2  3.33%  

D’’’  0  0%  

D’+D’’  6  10%  

D’+ D’’’  2  3.33%  

D’’+ D’’’ 1  1.67%  

D’’’’ 19  31.67%  

D’’’’’ 28  46.67%  

 100% 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

اختاروا اإلجابة اخلامسة، وتليها مباشرة نسبة  %46.67من معطيات اجلدول ميكننا مالحظة أنّ ما نسبته 
جتعلهم فيهم ة املسؤولني  واليت متثل اختيار أفراد العينة لالقتراح الرابع والذي أثبتوا من خالله أنّ ثق31.67%

يتشاركون معهم يف استعمال أحدث التكنولوجيات املستخدمة عند إجراء العمليات اجلراحية، متكنهم من تعلم كيفية 
 من أفراد عينة الدراسة %10وتوجهت ما نسبته . استخدامهااستعماهلا، وتوفر هلم فرصة التعاون معهم لتطوير طرق 

ثقة رئيسهم فيهم من املمرضني على أنّ  %3.33ل والثاين معا، بينما أكدت ما نسبته حنو اختيار االقتراحني األو
جتعله يشاركهم يف استعمال أحدث التكنولوجيات املستخدمة عند إجراء العمليات اجلراحية، وتتوجه نسبة مماثلة إىل 

ة أخرى من أفراد العينة على التأكيد بأنهم يتعلمون مع رئيسهم كيفية استعمال هذه التكنولوجيات، وتركز نسب
نسبة إجابات فرد من العينة باختياره لالقتراحني الثاين  %1.67ومتثل النسبة . اختيار االقتراحني األول والثالث معا

  .يف حني أنّ اإلجابة الثالثة مل يتم اختيارها من طرف أي فرد من أفراد عينة الدراسة. والثالث معا
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  املعريفاإلدخالالقتها مبرحلة اإلدارة باملشاركة وع: ارابع

يتم التطرق يف هذا العنصر إىل التكرارات والنسب املؤوية لكل عبارة من عبارات احملور األول، والذي يدرس 
  . عالقة اإلدارة باملشاركة مبرحلة األشركة املعرفية

  "دك على تساعاملستشفىإطالعك على العمليات اجلراحية اليت جرت سابقا يف : "العبارة األوىل .1

للمؤسسة ل سرد التجارب الناجحة  من خالاالتصال الرمسيمعرفة مدى مسامهة حناول من خالل هذا البند 
املمرضني يستوعبون هذه طريقة وخطوات إجراء العمليات اجلراحية بنجاح يف جعل فيما خيص العمومية اإلستشفائية 

 وقد اقترحنا لذلك .تصبح ضمنية لديهمعارف الظاهرة وا هذه امليكتسبولاملعارف الظاهرة، ويتصورون وقوعها فعال 
           :ي هاختيارات أربعة

 ؛’E: اكتساب خربة جديدة، وقد رمزنا هلذه االختيار بـ - 

 ؛’’E: تنمية معرفتك الشخصية، ورمزنا له بـ - 

 ؛’’’E: تعلم بعض املهارات اجلديدة، وقد رمزنا له بالرمز - 

 .’’’’E: ال شيء مما سبق، والذي رمزنا له بـ - 

  .)25.3(إجابات أفراد عينة الدراسة موضحة يف اجلدول رقم 
  املعريف االتصال الرمسي يف مرحلة اإلدخالدور: )25.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
E’ 12 20%  

E’’  19  31.67%  

E’’’  3  5%  
E’’’’ 0 0% 

E’+ E’’  5  8.33%  

E’+ E’’’  1  1.67%  

E’’+ E’’’ 3  5%  
E’+ E’’+ E’’’ 17  28.33%  

 100% 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

املؤسسة املمرضني على أنّ إطالعهم على العمليات اجلراحية اليت جرت سابقا يف من  %31.67يؤكد 
ا حنو اختيار االقتراحات  من املمرضني توجهو%28.33يف حني جند أنّ رفهم الشخصية، اتساعدهم على تنمية مع

إطالعهم على العمليات اجلراحية اليت جرت من املمرضني على أنّ  %20وأثبتت نسبة . األول، الثاين والثالث معا
 فقد أجابوا باختيار %8.33أما نسبة . جعلتهم يكتسبون خربة جديدةاملؤسسة العمومية اإلستشفائية سابقا يف 

من أفراد العينة اإلجابتني الثانية والثالثة معا، وأكدت نسبة مماثلة  %5اختارت نسبة و. االقتراحني األول والثاين معا
من املمرضني بأنهم يتعلمون بعض املهارات اجلديدة من خالل إطالعهم على العمليات اجلراحية اليت جرت سابقا يف 
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 يف .ينة لإلجابتني األوىل والثالثة معا فقد مثلت اختيار فرد من الع%1.67 نسبةأما . املؤسسة العمومية اإلستشفائية
  . حني االختيار أنّ الرابع مل يلقى أي اهتمام

حالة مرضية عليك وفق أدوات تكنولوجية جديدة مثل فيلم وثائقي لتحليلها عند عرض : "العبارة الثانية .2

  "ودراستها جيعلك ذلك

 واستيعاب املمرضني للمعارف الظاهرة يساعد هذا البند يف معرفة مدى مسامهة أسلوب دراسة احلالة يف فهم
وكانت االختيارات . ، وبالتايل اكتسام لبعض اخلربة وتوليد معارف ضمنية جديدة لديهمملؤسسةااملوجودة يف 

  :املقترحة هلذا البند كالتايل
 ؛c1:  بـاالقتراحتستوعب املعارف املوجودة فيها، ورمزنا هلذا تفهم و - 

 ؛c2:  رمزنا هلذه اإلجابة بـتولد معارف شخصية جديدة، وقد - 

 ؛c3: تكتسب خربة جديدة، ورمزنا هلا بالرمز - 

 .c4: ال شيء مما سبق، والذي رمزنا له بـ - 

  .إجابات أفراد عينة الدراسة )26.3(ويوضح اجلدول رقم 
   املعريف أسلوب دراسة احلالة يف مرحلة اإلدخالدور: )26.3(اجلدول رقم                           

  النسبة املؤوية  التكـرار  انالبي
c1  12 20%  

c2  5  8.33%  

c3  6  10%  

c4 0 0% 
c1+ c2  3  5%  

   c1+ c3  15  25%  

c2+ c3  3  5%  
   c1+ c2+ c3  16  26.67%  

 %100 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

عرض متثل نسبة املمرضني الذين بينوا أنّ يت وال %26.67من خالل هذا اجلدول جند أنّ أكرب نسبة هي 
حاالت مرضية باستعمال األدوات التكنولوجية متكنهم من فهم واستيعاب املعارف املوجودة فيها، تساعدهم على 

 حني يف. تراكمها مع املعارف السابقة من أجل توليد معارف شخصية جديدة، وجتعلهم يكتسبون خربة جديدة
 من ممرضي عينة الدراسة بأنّ %20وأجابت نسبة .  معالثتيار االقتراحني األول والثاإىل اخ %25 توجهت نسبة

حالة مرضية عليهم باستعمال أدوات تكنولوجية جديدة من أجل حتليلها ودراستها جيعلهم يفهمون ويستوعبون عرض 
ن خربة جديدة عندما يتم إجابة املمرضني الذين أكدوا بأنهم يكتسبو %10ومثلت نسبة . املعارف املوجودة فيها

من عينة الدراسة أنّ  %8.33حالة مرضية عليهم باستعمال أدوات تكنولوجية جديدة، يف حني بينت نسبة عرض 
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. حتليلهم حلالة مرضية يتم عرضها باستعمال أدوات تكنولوجية جديدة متكنهم من توليد معارف شخصية جديدة
ة باختيارهم لالقتراحني األول والثاين معا، وهي متثل نفس نسبة  إجابة جمموعة من ممرضي العين%5ومثلت نسبة 

يف حني أنّ االقتراح الرابع مل يتم اختياره من طرف أي فرد من  .املمرضني الذين اختاروا االقتراحني الثاين والثالث معا
  .أفراد العينة
نولوجية متطورة يساعدك تدربك على إجراء عمليات جراحية غري حقيقية مبعدات تك: "العبارة الثالثة .3

  "على

مسامهة أسلوب احملاكاة يف جعل العاملني يطبقون املعارف الظاهرة، فتطبيق املعارف يف هذا البند حناول معرفة 
وقد مت اقتراح مخسة . ة لديهمجديد معارف ضمنية الظاهرة يؤدي إىل استيعاا من طرف العاملني وحتوهلا إىل

  :يلهي كالتاالبند اقتراحات هلذا 
 ؛’c: تعلم كيفية استخدام هذه املعدات، ورمزنا هلذه اإلجابة بـ - 

 ؛’’c: تطبيق طريقة عملها بشكل جيد، وقد رمزنا له بـ - 

 ؛’’’c: الفهم اجليد للتقنيات اليت تستعمل فيها، ورمزنا له بالرمز - 

 ؛’’’’c: اكتساب خربة جديدة، ورمزنا هلذه اإلجابة بالرمز - 

 .’’’’’c: ا هلذه اإلجابة بـال شيء مما سبق، وقد رمزن - 

  .)27.3(رقم إجابات أفراد عينة الدراسة موضحة يف اجلدول 
  املعريفاإلدخال أسلوب احملاكاة يف مرحلة دور: )27.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
c’ 12 20%  

c’’  3  5%  
c’’’  0  0%  

c’’’’  1  1.67%  

c’+ c’’’  1  1.67%  

c’+ c’’’’  4  6.67%  

c’+ c’’’+ c’’’’ 4  6.67%  

c’+c’’+ c’’’’ 2  3.33%  

c’+c’’+ c’’’+ c’’’’ 7  11.66%  

c’’’’’ 26 43.33% 
 %100  60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

على  من املمرضني ال يعتربون التدريب %43.33 جند أنّ ما نسبته ،من مالحظة معطيات هذا اجلدول
من أفراد  %20يف حني تؤكد نسبة . جراء عمليات جراحية غري حقيقية مبعدات تكنولوجية متطورة مفيد لشيء ماإ

تدرم على إجراء عمليات جراحية غري حقيقية مبعدات تكنولوجية متطورة جيعلهم يتعلمون كيفية استخدام العينة بأنّ 
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دريب على إجراء عمليات جراحية ىل التأكيد بأنّ التإنة من أفراد العي %11.66 ة بينما توجهت نسبهذه املعدات،
معدات تكنولوجية متطورة يساعدهم على تعلم كيفية استخدام هذه املعدات، ميكنهم من استخدام غري حقيقية ب

اكتساب خربة  فرصة متثل هلمللتقنيات اليت تستعمل فيها، كما تطبيق طريقة عملها بشكل جيد، يزيد من فهمهم 
من املمرضني على اختيار االقتراحني األول والرابع معا، ونسبة مماثلة توجهت حنو  %6.67وركزت نسبة . جديدة

تدرم على إجراء عمليات من املمرضني بأنّ  %5نسبته وأجابت ما . اختيار االقتراحات األول، الثالث والرابع معا
مثلت نسبة . ريقة عمل هذه املعدات بشكل جيديطبقون ط جراحية غري حقيقية مبعدات تكنولوجية متطورة جيعلهم

وقُدرت نسبة املمرضني الذين .  معا املمرضني الذين توجهوا حنو اختيار اإلجابات األوىل، الثانية والرابعة3.33%
 ،أجابوا بأنهم يكتسبون خربة جديدة عند تدرم على إجراء عمليات جراحية غري حقيقية مبعدات تكنولوجية متطورة

يف حني جند أن . ، كما مثلت أيضا نفس نسبة املمرضني الذين اختاروا اإلجابتني األوىل والرابعة معا%1.67: بـ
  .  اإلجابة الثالثة مل يتم اختيارها من طرف أي فرد من أفراد العينة

 "حتفيزك لتطبيق واستخدام املعدات الطبية املتوفرة يف العمل جيعلك: "العبارة الرابعة .4

لبند حناول معرفة مدى تأثري عنصر التحفيز يف جعل العاملني يطبقون املعارف الظاهرة يف من خالل هذا ا
  :وقد مت اقتراح ثالثة اختيارات هلذا البند هي. العمل، وبالتايل يكتسبون معارف ضمنية وخربات جديدة

 ؛i1: تتعلم مهارات جديدة، حيث رمزنا هلذا االختيار بـ - 

 ؛i2: له بـتكتسب خربة جديدة، وقد رمزنا  - 

 .i3: ال شيء مما سبق، ورمزنا هلذا االختيار بالرمز - 

  .)28.3(إجابات أفراد العينة موضحة يف اجلدول رقم و
  املعريف التحفيز يف مرحلة اإلدخالدور: )28.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
i1 4 6.67%  

i2  6  10%  

i3 36 %60 
i1+ i2 14 23.33% 

 100% 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

 زيادة يفينفون مسامهة التحفيز من املمرضني املستجوبني  60%من مالحظة اجلدول، جند أنّ ما نسبته 
أنهم يكتسبون خربات جديدة ويتعلمون مهارات جديدة  %23.33 أكدت نسبة  حنيخربام أو مهارام، يف

فقد اختارت اإلجابة  %10أما نسبة . فيزهم على استخدام وتطبيق املعدات الطبية املتطورة يف العملعندما يتم حت
من أفراد العينة فقد أكدت بأنها تتعلم مهارات جديدة عند حتفيزهم على استخدام الوسائل  %6.67نسبة والثانية، 

   .الطبية املتطورة
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اء العمليات اجلراحية واستعمالك ملعدات متطورة جتعلك مشاركتك باستمرار عند إجر: "امسةالعبارة اخل .5

  "تكتسب خربة جديدة

بصورة متكررة مدى مسامهة ثقافة املشاركة يف جعل العامل يستخدم حناول من خالل هذا البند معرفة 
رف لتصبح  هلذه املعااملمرضني استيعاب وبالتايلاملعارف الظاهرة للمؤسسة مثل املعدات ذات التكنولوجية العالية، 

  :وقد مت اقتراح اختيارين هلذا البند مها. معرفة ضمنية لدى كل ممرض
 ؛’G: نعم، ورمزنا هلذه اإلجابة بالرمز - 

 .’’G: ال، ورمزنا هلذه اإلجابة بالرمز - 

  .)29.3(  يف اجلدول رقمةإجابات أفراد العينة موضح
   املعريف ثقافة املشاركة يف مرحلة اإلدخالدور: )29.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
G’ 34 56.67%  

G’’  26  43.33%  

 %100 60 اموع

 بيانات الدراسة بناءا على الطالبة من إعداد :املصدر

مشاركتهم باستمرار عند إجراء ون بأنّ  يقر%56.67 النسبة األكرب من حجم العينة والبالغة املالحظ أنّ
 يف حني أنّ النسبة املتبقية نفت . ملعدات متطورة جتعلهم يكتسبون خربة جديدةالعمليات اجلراحية واستعماهلم

  .  يف إجراء عمليات جراحيةة املستمرةشاركاملاكتساا خلربة جديدة عند 
  "تطبيقك لتقنيات عمل جديدة عند منحك وظائف ومسؤوليات جديدة جيعلك: "سادسةالعبارة ال .6

مسامهة التمكني يف جعل العامل يكتسب معرفة ضمنية جديدة من من خالل هذا البند حناول معرفة مدى 
  :هي و، اقتراح االختيارات التالية لهوقد مت. استعمال املعارف الظاهرة

 ؛G1: تكتسب خربة يف هذا اال، وقد رمزنا هلذه اإلجابة بـ - 

 ؛G2: تتعلم طريقة استعمال هذه التقنيات، وقد رمزنا هلذه اإلجابة بالرمز - 

 .G3: مما سبق، حيث رمزنا له بـال شيء  - 

  .)30.3(  يف اجلدول رقمةإجابات أفراد العينة موضح
  
  
  
  
  
  



sÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Ý–ÐÛaZZZZ@@@@ÛaÛaÛaÛa@ò�a‰†@ò�a‰†@ò�a‰†@ò�a‰†ÛaÛaÛaÛa@òîÔîjĐn@òîÔîjĐn@òîÔîjĐn@òîÔîjĐnïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½biïãbäi@†àª@†îè’Ûa@òîöbÐ’n�⁄a@òîßìàÈÛa@ò��û½bi@ @@ @@ @@ @
 

 
175 

   املعريف التمكني يف مرحلة اإلدخالدور :)30.3(اجلدول رقم 

  النسبة املؤوية  التكـرار  البيان
G1 13 21.67%  

G2  20  33.33%  

G3 0 %0 
G1+ G2 27 45% 

 100% 60 اموع

  بيانات الدراسة بناءا على الطالبةد  من إعدا:املصدر

 مثلت نسبة املمرضني %45 يوضح أنّ النسبة األكرب من اإلجابات واليت تساوي )30.3(رقم اجلدول 
استفادم من الوظائف واملسؤوليات اجلديدة املمنوحة هلم من أجل تطبيق تقنيات عمل جديدة  الذين أكدوا بأنّ

يف حني بلغت نسبة إجابة املمرضني . ل ويتعلمون طريقة استعمال هذه التقنياتجتعلهم يكتسبون خربة يف هذا اا
التقنيات هذه  وظائف ومسؤوليات جديدة جيعلهم يتعلمون طريقة استعمال تسلمهمتطبيقهم لتقنيات جديدة عند بأنّ 

ائف املمرضني الذين أكدوا اكتسام خلربة عند استفادم من الوظ %21.67، ومثلت نسبة 33.33%
  .عمليف الجديدة واملسؤوليات اجلديدة املمنوحة وذلك بتطبيقهم لتقنيات 
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يتناول هذا املبحث حتليل نتائج الدراسة امليدانية وصوال إىل تفسريها حملاولة فهم العالقة املوجودة بني اإلدارة 
   .رفة العاملنيباملشاركة وتنمية مع

  

   حتليل نتائج الدراسة : ولاملطلب األ
  

    املعرفيةعالقة اإلدارة باملشاركة مبرحلة األشركة: أوال

.  املعرفيةيف هذا احملور حاولنا ربط اإلدارة باملشاركة بأول مراحل تنمية معرفة العاملني وهي مرحلة األشركة
شاركة إىل جمموعة من احملددات للتمكن من معرفة تأثري كل حمدد يف ولدراسة هذه العالقة حاولنا حتليل اإلدارة بامل

  .  املعرفيةإطار األشركة
عترب االتصال العامل يحيث . وقد رأينا يف دراستنا النظرية أنّ من أهم حمددات اإلدارة باملشاركة جند االتصال

وحىت يتم تصور تأثري . أوساط العاملنياألساسي لنقل املعلومة وحسن توظيفها، حىت يتم استيعاا وتراكمها يف 
اليت يتم فيها حتويل املعرفة من ضمنية إىل ضمنية جديدة، تطرقنا إىل االتصال يف املعرفية االتصال على مرحلة األشركة 

   .أبعاده غري الرمسية حىت يعكس بشكل واقعي حتول املعرفة الضمنية
فقد أكد أغلب أفراد العينة املدروسة أنّ . ني الزمالءمن أبرز أبعاد االتصال، تواجد عالقات جيدة تربط ب

تزيد التفاعل االجتماعي وتقوي الروابط وتضمن التقارب الفكري والودي هذه العالقات اجليدة فيما بني املمرضني 
 معا وغالبا ما تنشأ هذه العالقات اجليدة كنتيجة منطقية لطبيعة النشاط الذي يفرض عليهم العمل. فيما بني الزمالء

وبشكل مجاعي يوميا وألوقات طويلة ولفترات كبرية مبا يسهل نشوء عالقات محيمة ختلق نوع من التقارب من شأنه 
 واحلصول عليها يف التوقيت املناسب مبا يضمن حسن )%21.66( أن يضمن تدفق عفوي ألكرب قدر من املعلومات

ن أنّ هذا التدفق يف  كما يؤكد املمرضون املستجوبو.استغالهلا يف جمال العمل ومسامهتها يف زيادة معرفتهم به
املعلومات الذي تفرضه العالقات اجليدة بني املمرضني من شأنه أن يقوي التنافس فيما بينهم على تطوير عملهم، من 
خالل تسابق كل فرد منهم لتحقيق السبق يف تطوير نفسه وزيادة مهارته الشخصية ومعارفه الضمنية مبا ميكنه من 

توظيف اجليد للمعلومات وحسن اجناز العمل، من أجل جتسيد أدائه اجليد باجنازات حقيقة، وهذا ما خيلق لدى كل ال
فباملزج بني هاتني اخلاصيتني . )%16.67(فرد الرغبة يف التعلم أكثر واكتساب أكرب قدر من املعارف واملهارات 

 فرصة احلصول على  يفزيادةمن  – )من املمرضني %13.33واليت يؤكدها (األساسيتني للعالقات اجليدة يف العمل 
 يركز أغلب أفراد العينة على إضافة بعد - معلومات مفيدة وكذا االستفادة من املنافسة اإلجيابية فيما بني املمرضني

فالتفاعل االجتماعي . )%31.67(آخر أساسي ينتج عن تواجد عالقات حسنة فيما بينهم وهو التعلم من املالحظة 
املؤسسة ي تفرضه طبيعة عمل املمرضني واملدعم بعالقات جيدة تربط بني الزمالء يف خمتلف األقسام واملصاحل يف الذ

يسهل عليهم تعلم ممارسات خمتلفة ومتنوعة، من خالل املالحظة املباشرة وغري املقيدة لطرق أداء الزمالء للعمل يف 
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هام، مبا ميكنهم من التعلم السريع هلا وضمان حسن تطبيقها  املصاحل، خاصة ذوي اخلربات الكبرية يف أداء املهذه
   .بالطريقة الصحيحة ويف مدة زمنية أقل مما تفرضه تطبيق إجراءات إدارية رمسية

    املعرفيةاجليدة بني الزمالء يف مرحلة األشركة دور عالقات العمل: )8.3(الشكل رقم 

         
   بيانات الدراسةبناءا على الطالبة  من إعداد:املصدر                     

 أنّ وجود العالقات اجليدة بينهم جتعلهم يزيدون فرص يؤكدونوبصفة عامة ميكن القول أنّ أفراد العينة 
حصوهلم على معلومات تفيدهم يف العمل، وتساهم يف تعلمهم ملمارسات جديدة من خالل مالحظة عمل زمالئهم 

    . اإلجيايب الذي جيعلهم يطورون عملهم من خالل تطوير معارفهموأخريا ختلق بينهم نوع من التنافس
  

 جند روابط الصداقة بني املمرضني واليت غالبا ما تنتج عن استمرارية العالقات ،من بني مظاهر االتصال أيضا
تمر وتواصل فقد أكد أفراد العينة املدروسة أنّ هذه الصداقات احلميمة بينهم جتعلهم على احتكاك مس. اجليدة بينهم

. )%25(العمل لطرق ومهارات أدائه ء ا يساعدهم على التشارك يف جتارب العمل ويكفل تعلمهم املتبادل أثناممدائم 
وخاصة من زمالئهم األكثر خربة ما يضمن اكتساب كل فرد منهم ملهارات شخصية ومعارف ضمنية جديدة، هذا 

هم من بعضهم أثناء العمل يساعد على جعل كل واحد م تعلكما يؤكد املمرضون املستجوبون أنّ. ومعرفة بالعمل
منهم يقيم مستوى أدائه للعمل من خالل زمالئه ويزيد قدرته على مقارنة مهارته ومعارفه م مما يدفعه بطريقة عفوية 

ناجتتني عن وبالتوليف بني هاتني اخلاصيتني ال. )%18.33(إىل حماولة حتسني مستواه وزيادة معارفه الضمنية ومهارته 
 واملتمثلتني يف التعلم من الزمالء أثناء العمل والقدرة )من املمرضني %23.34واليت تؤكدها نسبة (صداقات العمل 

 املمرضون املستجوبون أنّ وجود الصداقات اجليدة بينهم جتعل من التقليد يضيفعلى تقييم أداء العمل من خالهلم، 
ملستمر واملتواصل بينهم يسهل على كل واحد منهم اكتساب مهارات فاالحتكاك ا. )%15(نتيجة منطقية لذلك 

ومعارف زمالئه الشخصية من خالل تقليده لطرق عملهم وحماولة ممارسة عمله بنفس مهارات أدائهم للعمل بدون 
  .    إثارة حساسيات نفسية أو التأثري السلوكي السيئ على اآلخرين
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  يف مرحلة األشركة املعرفيةل بني الزمالء صداقات العم دور :)9.3(الشكل رقم 

  
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :  املصدر

سهولة التعلم من  هونشئه الصداقات فيما بني الزمالءومنه ميكن القول أنّ أفراد العينة يرون أنّ أكثر ما ت 
 اآلخرين وهذا ما جيعلهم حياولون حتسينه بعضهم أثناء العمل، كما متنحهم فرصة تقييم مستوى عملهم من خالل

ويضيف بعض املمرضون أنّ صداقات العمل متكنهم من االستفادة . بتعلم مهارات جديدة وزيادة معارفهم الضمنية
  .من تقليد طرق أداء اآلخرين للعمل يف حتسني مستواهم املعريف

املشاركة يف إدارة املؤسسة يف تعلمهم إضافة إىل االتصال، يساهم تدريب العاملني باستمرار على مهارات 
خاصة أسلوب التدريب أثناء العمل على مهارات وتقنيات األداء املباشر للمهام، الذي . وزيادة معارفهم ومهارم

 له آثار خمتلفة على سلوكات العاملني وقدرم على االستفادة منه لتحسني على أساسه بين أفراد العينة املدروسة أنّ
طبيعة العمل اليت تفرض احلضور املستمر واجلماعي للمرضني يف نفس حبكم  فمنهم من يؤكد أنه. إدراكهممستوى 

جيعلهم على اتصال مستمر ويفتح هلم اال للتعلم املباشر واحلر من خالل املالحظة املباشرة املكان والزمان، فالتدريب 
 أثناء أوقات العمل يسهل على املمرضني املالحظة املباشرة فالتدريب اجلماعي. بصفة متكررة يف خمتلف فترات العمل

هذا ما ميكنهم من املتابعة اجليدة والتنمية . لطريقة أداء كل فرد لعمله، والتعلم يف كل مرة يالحظون فيها زمالئهم
. مار إضايفاملتواصلة لقدرام مبا يتفق مع التطورات اليت حتدث يف طبيعة العمل وأساليبه وأدواته من دون استث

فاملالحظة تساعدهم على زيادة معارفهم الضمنية بشكل خمطط أو غري خمطط وتطوير مهارم الشخصية 
إضافة إىل ذلك، يبني أفراد العينة املدروسة أنّ تعلمهم باملالحظة خيلق لدى كل ممرض نوع من . )13.33%(

ون من املتميزين يف إتقان مهارات العمل التنافس االجيايب للتعلم والسبق يف التعلم قبل اآلخرين حىت يك
، فهذا التنافس يزيد لدى كل ممرض الرغبة يف التعلم أكثر واالستفادة من احلصول على معلومات )16.67%(

فاملالحظة والتسابق للتعلم أكثر أثناء التدريب . ومهارات تكون ضرورية ألداء العمل بشكل أكثر تطورا وإتقانا
ومبا أنّ . إثبات القدرات واملهارات واالستفادة من التفاعل الكتساب املعلومات واملعارف الالزمةيعتربان فرصة حملاولة 

جناح كل حماولة ينتج بالضرورة عن معرفة الصحيح واكتشاف وتصحيح اخلطأ، فإنّ ذلك يساعد املمرضني على فهم 
بذلك الطريقة الصحيحة ألداء العمل أسباب وقوع الفشل وحماولة منع حدوثه مرة أخرى، وبالتايل فهم يتعلمون 

  .)%10(ويتعلمون أيضا كيفية جتنب الوقوع يف نفس أخطاء زمالؤهم 
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   املعرفيةدور التدريب يف مرحلة األشركة: )10.3( الشكل رقم           

  
 الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :املصدر                                        

 يدة من خالله ميكن القول أنّ تدريب املمرضني مجاعيا أثناء العمل جيعلهم يكتسبون معارف ضمنية جدومن
  .التعلم من األخطاءإضافة إىل التعلم باملالحظة، التنافس للتعلم قبل اآلخرين 

العديد من فقد أكد . ويعترب التناوب الوظيفي أيضا من بني أبرز أنواع التدريب يف إطار اإلدارة باملشاركة
أفراد العينة أنّ نقلهم للعمل يف مصاحل وأقسام خمتلفة يدفع املمرضني للخوض يف جتارب جديدة وخمتلفة وتشجيعهم 
على ممارسة وظائف متنوعة مبهارات متفاوتة، وهذا ما يساهم يف اكتسام خلربات ومعارف ضمنية جديدة ومتنوعة 

يعمل مع أكرب عدد من املمرضني، فمجرد مالحظتهم يف العمل فالتناوب الوظيفي فرصة جلعل كل فرد . )10%(
متكن من التعرف على أفكارهم واالستفادة من رؤيتهم املختلفة للعمل والتعلم من تنوع مهارام وتفاوت خربام، 

 مبا يسمح للممرضني بأداء )%(16.66فهو بالتايل جمال مهم الكتساب معارف ضمنية من مالحظة طريقة عملهم 
كما أنّ ممارسة املمرضني هلذه الوظائف جتعلهم يواجهون مواقف خمتلفة . ائفهم اجلديدة بطريقة أكثر دقة وإتقانوظ

ومشاكل جديدة، وبالتايل فرص جديدة لتعلم كيفية حلها، وهذا ما يساهم يف تنمية قدرام ومهارام 
مرضني من أداء املهام اجلديدة، من املالحظة وباملزج بني خمتلف نتائج التناوب الوظيفي على تعلم امل. )11.67%(

 )%20(ومن مواجهة املشاكل وحماولة حلها يؤكد العديد من أفراد العينة املدروسة على إضافة تقليد زمالء العمل 

 . كأسلوب ميكن املمرضني من اكتساب معارف ضمنية جديدة
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   املعرفية دور التناوب الوظيفي يف مرحلة األشركة:)11.3(الشكل رقم 

  
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :                                                       املصدر

ومنه ميكن القول أنّ أفراد العينة يرون أنّ التعلم باملالحظة والتقليد، مواجهة مشكالت جديدة وحماولة حلها 
  .يكتسبون من خالهلا معارف ضمنية جديدةوأداء وظائف خمتلفة هي أهم الطرق اليت 

وميثل حتفيز العاملني على مشاركة زمالئهم فيما ميلكونه من معارف أمر ضروري، وخاصة من خالل التأثري 
 وقد يرجع األمر إىل أنهم غري راضني (71.66%)إال أنّ أغلب أفراد العينة نفوا ذلك . على مشاعرهم ومعنويام

. أو أنه ال يتم حتفيزهم أصال على مثل هذه املمارساتاملؤسسة العمومية اإلستشفائية ول به يف عن نظام التحفيز املعم
يف حني أكدت فئة أخرى من املمرضني املستجوبني أنّ حصوهلم على بعض التحفيزات والتشجيعات جتعلهم يتعلمون 

   . خربام السابقةنطورو بذلك معارف ضمنية جديدة وينيكتسبوو (16.67%)من مالحظة وتقليد زمالئهم 

   املعرفية التحفيز يف مرحلة األشركةدور :)12.3(الشكل رقم 

                    
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :                                              املصدر

طي من احملددات املهمة لإلدارة باملشاركة، فهو عترب النمط القيادي الدميقراباإلضافة إىل االتصال والتدريب، ي
وحىت يتم تصور تأثري النمط . يشجع على ضرورة التشارك مع الزمالء والتوجه للعمل اجلماعي واالستفادة منه
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اليت يتم فيها حتول املعرفة من ضمنية إىل ضمنية جديدة، تطرقنا إىل املعرفية القيادي الدميقراطي على مرحلة األشركة 
  . النمط القيادي من خالل األسس اليت يقوم عليها حىت يتم عكس بشكل واقعي حتول املعرفة الضمنيةهذا

. تركز القيادة الدميقراطية على تشجيع التشارك يف أداء العمل من أجل استفادة مجيع العاملني من بعضهم
نّ أغلب أفراد العينة املدروسة مل يؤكدوا إال أورغم أنّ أهم موقف يتشارك فيه املمرضني هو جمال العمليات اجلراحية، 

لكن من . فهم يعتربون أنّ املشاركة يف العمليات اجلراحية ال تفيدهم بأي شكل من األشكال )%41.67(ذلك 
جهة أخرى تؤكد فئة أخرى من املمرضني املستجوبون على أنّ مشاركتهم عند إجراء العمليات اجلراحية واليت 

، تسمح هلم باكتساب اخلربة وتعلم ممارسات جديدة ملؤسسة العمومية اإلستشفائيةاتفرضها طبيعة عملهم يف 
فمشاركتهم املستمرة يف هذا .  تساعدهم على املشاركة الفعالة والعمل برباعة عند إجراء هذه العمليات)25%(

ة أسلوب اجلراح يف النوع من العمليات تسمح هلم بتعلم بعض املهارات واملبادئ األولية للجراحة من خالل مالحظ
وباملزج بني اكتساب اخلربة والتقليد  ،)%10(تركز فئة أخرى على إضافة التعلم باملالحظة  و.إجراء العمليات

 يؤكدون أنّ املشاركة مع اجلراح عند إجراء العمليات اجلراحية تشجعهم على  أنّ املمرضني، جند)11.66%(
بالرغم من أنّ هذا النوع من التقليد ال ميكن أن حيدث يف الواقع . راحةحماولة التعلم بتقليده قصد اكتساب مهارات اجل

إال أنهم أكدوا على حدوثه، وقد يرجع ذلك إىل أنّ إجابتهم مل تكن بتركيز واهتمام كبريين، وهذا ما يؤكده عدم 
  . )%0(اهتمامهم أصال باعتبار التقليد هو الغرض األساسي من املشاركة يف العمليات اجلراحية 

وبالتايل فليس هناك اتفاق واضح حول أمهية املشاركة يف العمل فيما بني أفراد العينة، لكن من مالحظتنا 
 اجتاه األغلبية حنو نفي هذه األمهية يعود إىل عدم إتاحتهم الفرصة مسبقا للمشاركة لواقع اإلجابات ميكننا التوضيح أنّ

  .الفعلية يف هذه العمليات
   دور منط القيادة الدميقراطي يف مرحلة األشركة املعرفية:)13.3(الشكل رقم                        

  
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :  املصدر

ومنه ميكن القول أنّ أفراد العينة يرون أنّ اكتساب اخلربة هو اهلدف األساسي والنتيجة األهم من املشاركة 
  .عند إجراء العمليات اجلراحية
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وبغض النظر عن اهلدف، فغالبا ما تكون املشاركة يف العمل مستوحاة من اإلطار الثقايف السائد يف املؤسسة، 
هذا . النمط الدميقراطي للقيادةوالذي يكون ذو طبيعة مشجعة على التعاون اجلماعي لبلوغ األهداف خاصة يف إطار 

املؤسسة العمل اجلماعي الذي ينتج أساسا عن طبيعة العمل يف ما أكده عدد من أفراد العينة املدروسة حني بينوا أنّ 
رضني بالتعلم من زمالئهم خاصة األكثر خربة، ملساعدم على أداء العمل بطريقة ميسمح للمالعمومية اإلستشفائية 

 والتشارك  لديهم وتشجيعهم على التعاون أثناء العمل مع الزمالءالفريقأكثر مهارة ودقة، هذا ما يسمح بتنمية روح 
كما يؤكد املمرضون املستجوبون أنّ هذا . )%28.33(يف جتارب العمل، فيكتسبون بذلك مهارات جديدة 

التعاون والعمل يف مجاعات وفرق يفتح اال للتدفق املباشر واالنسياب العفوي للمعلومات وسهولة نقلها فيما بينهم 
خدامها بأنسب الطرق يف حتسني طريقة العمل وزيادة ، ووصوهلا يف الوقت املناسب الست)%20(بدون عراقيل 

 واملتمثلني يف تعلم مهارات ) من املمرضني%16.67واللذان أكدمها (وبالتوليف بني هاذين االقتراحني . معرفتهم به
جديدة واحلصول املباشر على املعلومات، جند أنّ أفراد عينة الدراسة أضافوا القدرة على املالحظة والتقليد 

أدائهم للعمل بطريقة نتيجة  االحتكاك الدائم واملستمر فيما بينهم ونتيجةاملمرضون ، اليت يكتسبها )23.33%(
فيستفيدون منها يف اكتساب مهارات ومعارف من مالحظة طريقة عمل كل زمالئهم وخاصة األكثر خربة . مجاعية

  .منهم وتقليدهم يف كل خطوات العمل
   املعرفيةشاركة يف مرحلة األشركةدور ثقافة امل: )14.3( الشكل رقم

  
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :املصدر

ومنه أكد أفراد العينة على أنّ العمل اجلماعي املبين على أساس التعاون بني الزمالء يساهم بشكل كبري يف 
كما يمكنهم من احلصول املباشر تعلمهم ملهارات جديدة من بعضهم أثناء العمل أو من خالل املالحظة والتقليد، 

   .تفيدهم يف العملاليت  القيمةعلى أكرب قدر من املعلومات 
وإضافة إىل ثقافة املشاركة تعترب األساس الذي عترب الثقة من بني أهم متغريات منط القيادة الدميقراطي والذي ي

احلوار احلر وتزيد لثقة املتبادلة بينهم تشجعهم على حيث يؤكد عدد من أفراد العينة أنّ ا. تقوم عليه اإلدارة باملشاركة
من االستعداد النفسي لكل منهم للتشارك مع بقية زمالئه يف ما ميلكه من معارف، وهذا ما جيعل كل ممرض يفضل 

تقن  الثقة املتبادلة حىت يستفيد من التدفق احلر للمعلومات اليت تساعده يف أداء عمله بشكل مفيهمالعمل مع من تتوفر 
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فالعمل يف حميط تسوده الثقة املتبادلة جيعل املمرضني . ويزيد من فرص اكتسابه ملعارف جديدة منهم )28.33%(
   على اتصال مستمر ويزيد من التقارب االجتماعي بينهم مما جيعلهم يستفيدون من املالحظة املباشرة واحلرة لبعضهم

ية اليت تساعدهم يف الفهم اجليد لعملهم وبالتايل أدائه  قدرا من املعارف الضمنمنها نويكتسبو )% 21.67 (
ويضيف أفراد العينة املستجوبة أنّ طبيعة العمل الذي ميارسونه والعمل معا ألوقات طويلة من شأا . بأحسن الطرق

مون بسرعة  روابط احملبة فيما بينهم، األمر الذي جيعلهم يتعلادلة وتشجع التواصل الدائم وتقويأن تقوي الثقة املتب
 جودة وسهولة من بعضهم أثناء العمل، وحيسنوا مستواهم ويطوروا مهارام ويقدموا خدمام للمرضى بأفضل

 فتوجه املمرضني للعمل مع من يثقون فيهم ليزيدوا من فرص اكتسام ملعارف جديدة والتعلم منهم .%)11.67(
، من %)16.67( أو من إمكانية تقليدهم )ضنيمن املمر %16.67كما يؤكدها (أثناء العمل، من مالحظتهم 

شأنه أن ينشئ نوع من اإلحساس باالنتماء والتشارك يف كل ما متلكه اموعة، مما يسمح هلم مبحاكاة وتقليد كل 
  .املمارسات واملهارات اليت ميتلكها زمالؤهم دون معارضتهم لذلك

  ةمرحلة األشركة املعرفيدور الثقة يف  :)15.3( الشكل رقم

         

 من إعداد الطالبة بناءا على بيانات الدراسة :املصدر

لذلك ميكن القول أنّ الثقة املتبادلة فيما بني املمرضني واليت تنشأ نتيجة التقارب الذي حيدث بينهم جتعلهم 
م يفضلون العمل اجلماعي حىت تتسىن هلم فرصة االستفادة والتشارك يف مهارات ومعارف بعضهم، كما تسهل هل

  . التعلم مبالحظة بعضهم بكل حرية ودون معارضة
  

 اإلخراج املعريفاإلدارة باملشاركة مبرحلة عالقة : اثاني

 يف هذا احملور حاولنا ربط اإلدارة باملشاركة باملرحلة الثانية لتنمية معرفة العاملني وهي مرحلة اإلخراج
  . املعريفمن حمددات اإلدارة باملشاركة يف إطار اإلخراجولدراسة هذه العالقة حاولنا معرفة دور كل حمدد . املعريف

التواصل والتحاور احلر بني العاملني يف جمال اجناز فاالتصال كأحد حمددات اإلدارة باملشاركة يساهم يف 
االتصال يف حتويل املعرفة الضمنية إىل ظاهرة من خالل ويساهم . أعماهلم وطرح أفكارهم، آرائهم واقتراحام
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فقد أكد أفراد العينة أنّ النقاشات املستمرة بينهم ختلق جو من العفوية واحلرية يف طرح األفكار . اتالنقاش
والعمل على سردها، واالقتراحات، وهذا ما جيعل كل ممرض يستفيد بشكل كبري من حتليل ومناقشة األفكار اليت مت 

هذا يفتح . هلا وحماولة إجياد األجوبة املناسبة هلاإثارة األسئلة حو من خالل حتليلها و)%21.67(حتسينها وتطويرها 
ما  ويعمل على تنمية ما ميتلكه من معارف ظاهرة من خالل )%21.67(اال لكل ممرض لتطوير أفكاره اخلاصة 

، فيقوم بذلك باملسامهة تثريه هذه النقاشات من تساؤالت جديدة جتعله حياول إجياد إجابات باستخدام معارفه الضمنية
كما أنّ دخول املمرضني يف هذه النقاشات احلرة والبناءة حتفز كل . )%20( ثر يف تقدمي املزيد من االقتراحاتأك

 رغبة يف حتسني )%10(فرد منهم إلظهار ما يعرفه فيما خيص العمل من دون خوف أو إحراج أو تحسب من النقد 
  .العمل

   املعريفت يف مرحلة اإلخراجالنقاشادور : )16.3(الشكل رقم                     

              

  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :          املصدر

اليت حتدث بينهم جتعلهم يطورون أفكارهم، الناقشات املفتوحة ومنه ميكن القول أنّ أفراد العينة يرون أنّ 
   . ويسامهون باقتراحام لتطوير العمل

ملني من حمددات اإلدارة باملشاركة اليت تساهم يف تشجيع املمرضني على تبادل اآلراء عترب تدريب العاوي
وحىت يتم تصور تأثري التدريب على مرحلة . والتشارك يف خربات وجتارب اآلخرين الستخالص أفكار جديدة

  .نية إىل معرفة ظاهرة، تطرقنا إىل بعض أنواع التدريب اليت تعكس بشكل واقعي حتول املعرفة الضم املعريفاإلخراج
فقد أكد عدد من أفراد العينة املدروسة أنّ دراستهم . ومن بني أنواع التدريب جند أسلوب دراسة احلالة

وحتليلهم لبعض احلاالت املرضية ينشط تفكريهم ويحدث نوع من التفاعل بني اآلراء اليت يطرحها كل منهم 
الت خيلق لدى كل ممرض فرصة لزيادة إدراك وفهم خمتلف تفاصيل فالتحليل والدراسة املشتركة هلذه احلا. )10%(

، هذا ما يدفعه لتعلم كيفية التعامل والتصرف عند مواجهة حاالت مشاة، )%16.66(احلالة والتجارب مبجملها 
وقد بني أيضا أفراد العينة .  لعالج هذه احلاالت بشكل أفضل وأسرع)%10(أو كيفية ابتكار حلول جديدة 

وسة أنه باإلضافة إىل أنّ دراسة بعض احلاالت يدفع املمرضني لتبادل اآلراء وتعلم طرق التعامل مع بعض احلاالت املدر
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كيفية التفكري والتحليل اجلماعي ملختلف فرصة لتعلم كذلك عترب والتشجيع على ابتكار حلول جديدة هلا، فهي ت
  .)%20(املواقف والتجارب 

  دور أسلوب دراسة احلالة يف مرحلة اإلخراج املعريف:)17.3(الشكل رقم                           

       
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  : املصدر

 تعلم كيفية التعامل مع حاالت مشاة والتبادل املشترك لآلراء مع الزمالء مها أساس املمرضونعترب يوبالتايل 
  . ة بصورة مجاعيةدراستهم لبعض احلاالت املرضي

أما بالنسبة للتحفيز، فهو ميثل أهم العناصر اليت تشجع العاملني على استخدام واستثمار معارفهم الضمنية 
وحىت يتم معرفة تأثري التحفيز . إلثبات قدرام ومهارام يف أداء العمل، بطرح بعض األفكار واالقتراحات املبتكرة

  .، ركزنا على التحفيز بنوعيه املادي واملعنوي املعريفملشاركة على مرحلة اإلخراجكأحد احملددات األساسية لإلدارة با
فبالنسبة للتحفيز املعنوي، أكد عدد من أفراد العينة املدروسة أنّ تقدير أفكارهم وقدرام واحترام اقتراحام 

 عن أساليب تطوير طرق تقدمي اخلدمات واالهتمام ا، واالعتراف هلم مبهارام يف أداء العمل، يدفعهم حملاولة البحث
كما بينوا أنّ الشكر واالعتراف مبحاوالم املستمرة إلجياد احللول وحتسني . )21.66%(الصحية وجعلها أكثر متيزا 

واعتربوا كذلك . )15%(األداء حيفزهم على استخدام كل قدرام وإمكانيام لتحسني عملهم واجنازه مبهارة عالية 
تقدير احلقيقي للمجهودات املبذولة من طرفهم كأسلوب يدفعهم القتراح ما يرونه متميزا من أفكار العرفان وال

 لتطوير العمل، من خالل االستغالل اجليد لكل مهارام ومعارفهم الضمنية للبحث عن احللول )%16.67(
  .  ليسامهوا من خالهلا يف حتسني العمل)25%(اجلديدة والطرق املبتكرة 
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    املعريف احلوافز املعنوية يف مرحلة اإلخراجدور :)18.3(ل رقم الشك

          
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :   املصدر

لذلك اعترب أفراد العينة االعتراف مبهارام وتقدير جمهودام كأداة تدفعهم للبحث عن حلول متطورة 
  . طوير العملوتقنيات جديدة، واقتراح أفكار مبتكرة لت

  

أما بالنسبة للتحفيز املادي، فقد أكد أفراد العينة املستجوبة بأنّ منحهم مكافآت مادية عن األداء اجليد 
واملهارة املتميزة يف أداء العمل، جيعلهم حياولون إثبات مهارام ومعرفتهم بالعمل من خالل املبادرة بأفكار واقتراحات 

م ذلك على بذل كل جهدهم للعمل أكثر وتقدمي كل ما لديهم حىت يطوروا ، كما حيفزه)18.33%(تفيد العمل 
 ويرى املمرضون املستجوبون أيضا أنّ.  ويزيدوا من فرص حصوهلم على مكافآت أخرى)13.33%(عملهم 

مكافآت األداء حتفزهم على استغالل كل ما ميتلكونه من خربات ومعارف واستخدام مهارم إلثبات كفاءام مبا 
  .)16.67%(عهم للعمل أكثر وتقدمي أفكار واقتراحات جديدة لإلبداع يف العمل يدف

 يف مرحلة اإلخراج املعريفدور احلوافز املادية  :)19.3(الشكل رقم                

            
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :املصدر

ن أنّ املكافآت املادية تدفعهم لتقدمي أفكار واقتراحات جديدة ومنه ميكن القول أنّ أفراد العينة املدروسة يرو
  .وحتفزهم على العمل أكثر وحماولة اإلبداع فيه، فضال عن استغالل خربام ومهارم لتحسني أدائهم
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باإلضافة إىل التحفيز، تلعب الثقة دورا أساسيا يف إحداث التقارب بني العاملني وجعل عالقات العمل ذات 
ي وتعاوين، كما تساهم يف إجياد بيئة عمل تتميز بالتعاون والتشارك وختلو من الصراع والتنافس واخلوف طابع أخو

وهذا ما أكده أفراد عينة الدراسة الذين بينوا أنّ الثقة املتبادلة بينهم تزيد من رغبتهم واستعدادهم . من اآلخرين
إضافة إىل ذلك فإنّ . أداء العمل بطريقة صحيحة مبا ميكنهم من )18.33%(ملساعدة بعضهم على طرح األفكار 

نشوء حميط يتميز بالثقة املتبادلة خيلق نوع من احملبة والتقارب بني املمرضني وهذا ما جيعلهم يتعاونون يف احلاالت اليت 
 )18.33%(يصعب فيها على أحدهم القيام بعمله بطريقة صحيحة وبالوسائل املناسبة من خالل تقدمي النصح 

، )من املمرضني 13.33%واليت تؤكدها نسبة (إضافة إىل تقدمي النصائح وطرح األفكار . تسهيل العملوجيه لوالت
، وذلك )31.67%(ما يعرفونه عنه  الثقة فيما بني املمرضني تدفعهم للمبادرة بتفصيل إجراءات العمل وشرح فإنّ

 صريح لزمالئهم حىت يستفيد اجلميع من من خالل تعبريهم عن معارفهم الضمنية حول كل ما خيص العمل بشكل
   .ذلك

   املعريفدور الثقة يف مرحلة اإلخراج: )20.3(الشكل رقم   

         
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :     املصدر

د الثقة ومنه ميكن القول أنّ أفراد العينة يعتربون تقدمي النصائح واملساعدة بطرح األفكار نتيجة أساسية لوجو
  . بينهم

 

  املعريفاملزجاإلدارة باملشاركة مبرحلة عالقة  :اثالث

يف هذا احملور حناول فهم العالقة بني اإلدارة باملشاركة واملرحلة الثالثة من مراحل تنمية معرفة العاملني وهي 
ارة باملشاركة يف إطار مرحلة ولدراسة هذه العالقة حاولنا حتليل تأثري كل حمدد من حمددات اإلد.  املعريفمرحلة املزج

  .  املعريفاملزج
عترب من العوامل اليت تساعد على تقاسم املعلومات وتبادل واالتصال كأحد حمددات اإلدارة باملشاركة، ي

املعارف بني العاملني وتساهم يف انتقاهلا بسهولة يف املؤسسة، حىت يستطيع العاملون استعماهلا وتطويرها لتحسني 
 وغري الرمسي يساهم يف حتويل املعرفة الظاهرة إىل معرفة الرمسيواالتصال بنوعيه . و ابتكار طرق جديدةطرق العمل أ
حيث . فبالنسبة لالتصال غري الرمسي، من بني أبعاده املؤثرة على تنمية املعرفة جند النقاشات اجلماعية. ظاهرة جديدة
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اجلماعية اليت حتدث بينهم بصورة عفوية وبعيدا عن الرمسية أكد أفراد العينة املدروسة أنّ املشاركة يف النقاشات 
 من طرف الزمالء قصد التعلم منها، وحماولة مناقشتها بطريقة )10%(جتعلهم حيللون كل األفكار اليت مت طرحها 

لعمل  حماولة منهم البتكار نظم جديدة ألداء ا)%16.66(مجاعية مبا يزيد يف تطويرها ودفع املمرضني لتوليد غريها 
هذه األفكار اجلديدة اليت تتولد عن استمرار النقاش واليت تتمحور حول كل ما يتعلق بالعمل . بأكثر كفاءة وفعالية
 والبحث عن خصائص جديدة ميكن إضافتها هلذه )20%( جتعلهم حياولون تطوير هذه الطرق ،وطرق وتقنيات أدائه

فمناقشة األفكار املطروحة، توليد أفكار جديدة . للعملالتقنيات حبيث ينتج عن ذلك أساليب وتقنيات متطورة 
، حيث يؤكد أفراد العينة بأنّ وجودهم يف حميط )20%(وتطوير طرق العمل كلها تنتج عن عملية استثارة األفكار 

يتميز بالنقاشات اجلماعية والبناءة يزيد من الترابط والتفاعل الفكري بينهم وحيفز كل واحد منهم على استثارة 
    .ألفكار اخلاصة به وإثراء النقاش وزيادة الفائدة املستخلصة منها

   املعريفيف مرحلة املزج االتصال غري الرمسي دور :)21.3(الشكل رقم 

 

  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :         املصدر

تميزة وذات الفائدة يف تطوير العمل أفراد العينة تطوير طرق العمل وتوليد األفكار اجلديدة امل لذلك، يعترب
  .  الستمرار النقاشات اجلماعية والعفوية بينهم منطقيةكنتيجة

  

فقد أكد أفراد العينة . ومتثل التعليمات وإجراءات العمل املرسلة من الرؤساء مظهر من مظاهر االتصال الرمسي
 فهم املمرض للعمل وارتباطه باألعمال األخرى يف نقل املعلومات اليت تزيد مناملدروسة أنّ هذه التعليمات تساهم يف 

 هلذه اإلجراءات سواء كانت شفوية أو كتابية جتعلهم يقللون من أخطاء العمل وتوجههم  فتطبيق املمرضني.املؤسسة
كما يؤكد أفراد عينة الدراسة بأنّ استخدام هذه التوجيهات يف .  وأكثر إتقانا)20%(ألداء عملهم بطريقة صحيحة 

ء العمل ال يقلل األخطاء فقط بل يدفعهم أيضا إىل حماولة حتسينه وتطويره أكثر من خالل البحث عن تقنيات أدا
وبالتوليف بني تأدية العمل بطريقة صحيحة وتوليد طرق .  لتقدمي اخلدمات الصحية)15%(وطرق أكثر مالئمة 

 أضاف املمرضون املستجوبون أنّ تطوير ، فقد)من املمرضني 23.34%واليت تؤكدها نسبة (جديدة لتحسني العمل 
األفكار الشخصية وتصور طرق عمل جديدة تواكب التغريات والتطورات اليت حتدث يف حميط العمل تعترب من نتائج 

  . )20%(تطبيق تعليمات وتوجيهات العمل 
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   املعريفمرحلة املزج االتصاالت الرمسية يف دور :)22.3( الشكل رقم

  

  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةن إعداد م :         املصدر

ومنه ميكن القول أنّ أفراد العينة املدروسة أكدوا أنّ تطبيقهم لتعليمات وإجراءات العمل جيعلهم يبتكرون 
  .طرق جديدة ومالئمة لتحسني العمل وبالتايل تأديته بطريقة صحيحة
ة أنّ تدرم على استخدام املعدات والتجهيزات أما فيما خيص تدريب العاملني، فريى أفراد العينة املستجوب

تعلمون كيفية استعماهلا بفعالية  جيعلهم يمؤسسة العمومية اإلستشفائيةذات التكنولوجية املتطورة اليت يتم جلبها لل
كما أكد املمرضون . ، وبالتايل يتسىن هلم التحكم فيها بشكل حيسن مستوى األداء ويزيد من سرعة العمل)%10(

جوبون بأنّ حتكمهم اجليد يف هذه التجهيزات يساعدهم على حماولة تطوير طرق جديدة لتحسني استعماهلا املست
إضافة إىل ذلك فقد ركزوا على مبادرم بطرح .  والعمل على ابتكار تقنيات عمل جديدة أكثر تطورا)%13.33(

حىت ابتكار بعض املعدات اجلديدة  اليت تساهم يف تعديل وحتسني هذه التجهيزات أو )18.33%(بعض األفكار 
وبالرغم من اهتمامهم . ذات التكنولوجية العالية واليت يعملون من خالهلا على حتسني طريقة تقدمي اخلدمات الطبية

باالبتكار إال أنّ هذا األمر ميكن اعتباره غري واقعي نسبيا، ذلك ألنّ معظم املمرضني ال يعلمون كيفية عمل أغلب 
 وهذا ،، إضافة إىل أنهم يؤدون عملهم بطريقة روتينية ال تتميز بالتجديدجدة لديهم وال يعرفون مكونااوااملعدات املت

ومن جهة أخرى يؤكد أفراد العينة على أنّ تدرم على . ما جيعل ابتكارهم لتجهيزات جديدة أمر صعب التطبيق
عهم للتفكري يف تطوير هذه التقنيات وذلك باقتراح يدف استخدام هذه التجهيزات جيعلهم يتعلمون كيفية استخدامها ما
 . )23.34%(بعض األفكار لتطويرها أو ابتكار معدات جديدة أكثر تطورا 
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   املعريف يف مرحلة املزجدور التدريب: )23.3(الشكل رقم 

    
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :املصدر

 الدراسة اهتموا أكثر بطرح األفكار لتحسني وابتكار معدات أكثر تطورا، ومنه ميكن القول أنّ أفراد عينة
كما أنهم حياولون تطوير تقنيات عمل جديدة وذلك عند تدرم على استخدام املعدات والتجهيزات احلديثة املتوفرة 

  . املؤسسةيف 

املعارف الظاهرة إىل  أي دور يف عملية حتويل -حسب إجابات أفراد العينة-يف حني ال يلعب التحفيز 
فهم يؤكدون بأنّ حتفيزاهم على استغالل ما يتوفر يف املؤسسة من وسائل  .(93.34%)معارف ظاهرة جديدة 

  .تكنولوجية متطورة ال يساهم بأي شكل من األشكال يف زيادة جودة اخلدمات الصحية املقدمة
   املعريفدور التحفيز يف مرحلة املزج :)24.3(الشكل رقم        

                     
  الدراسة بيانات الطالبة بناءا علىمن إعداد  :املصدر         

وكأبرز حمددات اإلدارة باملشاركة جند منط القيادة الدميقراطي الذي يشجع على املبادرة وتنمية قدرات 
 يتوفر لدى املؤسسة من العاملني على اإلبداع واالبتكار يف عملهم، كما يشجعهم على التشارك يف استخدام كل ما

وحىت يتم تصور تأثري منط القيادة الدميقراطي على .  وبالتايل انتقال هذه املعارف بينهم بكل سهولةوحتهيزات،معدات 
، تطرقنا إىل األسس اليت يقوم عليها هذا النمط القيادي حملاولة فهم حتول املعرفة الظاهرة إىل معرفة  املعريفمرحلة املزج

  . بشكل واقعيظاهرة جديدة
حيث أكد معظم أفراد عينة الدراسة أنّ ثقافة . ومن بني أسس منط القيادة الدميقراطي، جند ثقافة املشاركة

لمعدات والتجهيزات الطبية ذات التكنولوجية االستعمال اجلماعي لاملشاركة تشجعهم على االستغالل املشترك و
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حىت حيسنوا معرفتهم بآليات عملها وبالتايل يسامهون يف تطوير ئية املؤسسة العمومية اإلستشفااملتطورة املتوفرة يف 
  .  وتقدمي اخلدمة الصحية بأكرب قدر من الدقة والسرعة)93.33%(طرق أداء العمل 

 يف مرحلة املزج املعريف  دور ثقافة املشاركة:)25.3(الشكل رقم 

  
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :                                                  املصدر

فقد أكد املمرضون املستجوبون . عترب التمكني أيضا من األسس اليت يقوم عليها منط القيادة الدميقراطييكما 
ثبات قدرام واستحقاقهم للمسؤوليات واملهام املوكلة أنّ منحهم مسؤوليات أكرب يف العمل يزيد من رغبتهم يف إ

 يدفعهم إىل استغالل كل ما يتوفر يف املؤسسة من وسائل وتقنيات بطريقة جيدة ويعملوا على إجياد طرق  مما.إليهم
كما .  بطريقة ترضي املريض وتثبت فعال استحقاقهم هلذه املهام)43.34%(جديدة ومبتكرة لتقدمي اخلدمة الصحية 

 لتطوير تقنيات جديدة للعمل موجودة يف املؤسسةمعدات جتهيزات وما خصص هلم من أنهم يستخدمون 
  .دقةأكثر  تكون أكثر تطورا وأسهل استعماال و)%28.33(

  دور التمكني يف مرحلة املزج املعريف:)26.3(الشكل رقم  

  
 الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :       املصدر                                          

فثقة اإلدارة يف العاملني .  أيضا من أهم األسس اليت يقوم عليها النمط القيادي الدميقراطيعترب الثقة املتبادلةوت
إال أنّ أغلب أفراد العينة مل يؤكدوا . التبادل املعريف بينهم وتشجعهم على التعاون لتحقيق جناح مؤسستهمتزيد من 

 عند إجراء العمليات اجلراحية نتيجة ثقة فهم يعتربون أنّ إطالعهم على التكنولوجيا املستخدمة، )46.67%(ذلك 
املمرضني املستجوبني فئة أخرى من من جهة أخرى جند .  ال تفيدهم بأي شكل من األشكال،األطباء املسؤولني فيهم

ليتشاركوا معه يف املؤسسة  بأنّ ثقة الطبيب املسؤول فيهم جتعله يطلعهم على أحدث التكنولوجيا املوجودة يف أكدت
 وبالتايل يتعلموا كيفية استعماهلا ويسامهوا بذلك يف تطوير طرق ،أثناء إجراء العمليات اجلراحيةاستخدامها 
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وهذا ما أكدوه كذلك من خالل قوهلم بأنّ مساح الطبيب .  بشكل أفضل وأكثر دقة)31.67%(استخدامها 
يؤدي إىل تعلمهم معا طريقة ما املسؤول عنهم مبشاركته يف استعمال التجهيزات احلديثة أثناء العمليات اجلراحية 

 ثقة الطبيب فيهم إال أنهم مل يهتموا ائيا بكون.  بشكل آمن وسليم هي نتيجة طبيعية لثقته م)%10(استخدامها 
جتعله يتعاون معهم لتطوير طرق استعمال هذه املعدات، وهذا ما يظهر نوع من التناقض يف إجابام ميكن أن يرجع 

أساسا ملواقف ثبت فيها مشاركتهم املباشرة مع األطباء، أو إىل عدم تركيزهم عند اإلجابة أو عدم إىل عدم مواجهتهم 
  .    العبارةفهمهم للمقصود من هذا 

  دور الثقة يف مرحلة املزج املعريف:)27.3(الشكل رقم      

      
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :        املصدر

ول أنّ أفراد العينة توجهوا إىل اعتبار ثقة رئيسهم فيهم هي أساس تشاركه معهم يف استعمال لكن ميكن الق
  . التجهيزات الطبية املتطورة وتعلمهم كيفية استخدامها

  

   املعريفاإلدخالاإلدارة باملشاركة مبرحلة عالقة  :ارابع

 ية معرفة العاملني وهي مرحلة اإلدخاليف هذا احملور حاولنا ربط اإلدارة باملشاركة باملرحلة األخرية لتنم
  . املعريفولدراسة هذه العالقة حاولنا معرفة تأثري كل حمدد من حمددات اإلدارة باملشاركة يف إطار اإلدخال. املعريف

عن جناحام واجنازام يف العمل مما جيعلهم يتعلمون من يساهم االتصال يف زيادة نقاش وحتاور العاملني 
ا أكده أفراد العينة املدروسة حني اعتربوا أنّ عملية سرد التجارب السابقة اليت حدثت يف األقسام  وهذا م.بعضهم

جعلتهم يشعرون بواقعية هذه القصص ويتصورون حدوثها فعال، وهذا ما املؤسسة العمومية اإلستشفائية املختلفة يف 
معارف ضمنية لديهم، وبذلك تزيد معارفهم يساعد كل منهم على استيعاب اخلربات املوجودة فيها وحتويلها إىل 

كما يؤكد املمرضون بأنّ تنمية معارفهم الشخصية نتيجة فهمهم واستيعام لتجارب . )31.67%(الشخصية 
وتعلمهم ممارسات متنوعة  )20%(العمل وقصص النجاح السابقة تساهم بشكل كبري يف اكتسام خلربات جديدة 

ويضيف أفراد العينة املدروسة أنّ . املؤسسةع ألداء مهام جديدة يف أقسام أخرى يف تساعدهم يف إتقان العمل والتطل
إطالعهم على جتارب العمليات اجلراحية الناجحة اليت جرت من قبل واليت طورت من معارفهم الشخصية وزادت 

  .   )28.33%(خربام تنوعا، قد جعلتهم يتعلمون مهارات خمتلفة ويطورون بذلك جتربتهم يف العمل 
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   املعريف يف مرحلة اإلدخالاالتصال الرمسيدور  :)28.3(الشكل رقم    

    
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  : املصدر

ومنه ميكن القول أنّ أفراد العينة املدروسة يعتربون تنمية املعرفة الشخصية واكتساب اخلربة مها أساس 
  .املؤسسة العمومية اإلستشفائية السابقة يف إطالعهم على جتارب العمل والنجاحات

ووفقا ألسلوب دراسة احلالة، يؤكد أفراد العينة املدروسة أنّ هذا األسلوب التدرييب القائم على دراستهم 
لبعض احلاالت املرضية اليت تعرض عليهم عن طريق الفيديو مثال، جيعلهم يطَّلعون على كل املراحل اليت مرت ا هذه 

ويتعرفون على كل ما تتميز به، مما يسهل عليهم حتليلها واستخراج الطرق الصحيحة لعالجها وكذا األخطاء احلاالت 
اليت ارتكبت فيها ومعرفة كيفية التعامل معها، ما يساهم يف فهمهم واستيعام هلذه املعارف واخلربات بشكل جيد 

ما اعترب املمرضون املستجوبون استيعام للمعارف ك.  واالستفادة منها يف احلاالت اليت تواجههم مستقبال)%20(
املوجودة يف هذه احلاالت ودراستهم وحتليلهم للخربات اليت حتتويها، متكنهم من استيعاب هذه اخلربات لتضاف إىل 

 تساعدهم على تعلم كيفية التعامل مع حاالت مشاة )10%(يكتسبوا بذلك خربات جديدة ة وخربام السابق
 يؤكد أفراد العينة ) من املمرضني25%واليت أكدا نسبة (وباملزج بني العنصرين السابقني . ت أخرىوعالج حاال

فاستيعام هلذه التجارب واكتسام للمعارف . )26.67%(املدروسة على إضافة توليد معارف شخصية جديدة 
  . توليد معارف شخصية جديدة لديهمواخلربات املوجودة فيها يؤدي إىل تراكمها مع معارفهم السابقة ليتم بذلك 

   دور أسلوب دراسة احلالة يف مرحلة اإلدخال املعريف:)29.3(الشكل رقم     

  
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  : املصدر
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ومنه ميكن القول أنّ أفراد العينة يرون أنّ حتليلهم ودراستهم لبعض احلاالت املرضية اليت تعرض عليهم 
  .ائل متطورة يساعدهم على فهم واستيعاب املعارف املوجودة فيها وكذا اكتساب خربات جديدة منهابوس

بعض تطبيق ن و من خالله املتدربيستطيعكما ميثل أسلوب احملاكاة واحد من أساليب التدريب، الذي 
ملمرضني املستجوبني ينفون إال أنّ أغلب ا. التجارب االفتراضية قصد التعلم منها والتحضري ملواجهتها يف الواقع

وقد يرجع . )43.33%(استفادم من التدريب على إجراء عمليات جراحية افتراضية باستعمال وسائل متطورة 
، أو أنهم يعملون يف أقسام ال حتتاج إىل إجراء عمليات يشاركوا من قبل يف عمليات جراحيةالسبب إىل أنهم مل 

يف حني أكدت جمموعة أخرى .  هذه الدورات التدريبية قبل من مثلستفيدوا منمل ي، وقد يكون السبب أنهم جراحية
بأنّ استعماهلم ملعدات وتقنيات تكنولوجية عند تدرم على إجراء عمليات جراحية افتراضية يساعدهم على التعود 

عماهلا يف كما يساهم تعلمهم لكيفية است. )20%(على استعمال هذه املعدات وتعلم استخدامها بشكل صحيح 
جعلهم يطبقون طرق عملها بشكل جيد وبالتايل يفهمون التقنيات اليت تستعمل فيها ويتعرفون على احلاالت اليت 

  . تساعدهم يف العمل)11.66%(تستخدم فيها، مما جيعلهم يكتسبون خربات جديدة 
   املعريف دور أسلوب احملاكاة يف مرحلة اإلدخال:)30.3(الشكل رقم         

       
 الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :املصدر              

ومنه ميكن القول أنّ أفراد العينة اعتربوا تدرم على استعمال معدات تكنولوجية يف عمليات جراحية 
  . افتراضية يساعدهم بشكل كبري على تعلم كيفية استعماهلا

املستجوبون أنّ اكتسام للخربة وتعلمهم ملهارات عمل وعلى خالف التدريب، فقد أكد أغلب املمرضون 
، فهم ال يرون بأنّ تطبيقهم (60%)املؤسسة العمومية اإلستشفائية جديدة ال يرجع لنظام التحفيز املعمول به يف 

 هو  هلم، بل استخدامهم هلااملقدمةتحفيزات للواستخدامهم للمعدات الطبية التكنولوجية املتوفرة يف املؤسسة يرجع 
من جهة أخرى أكدت فئة أخرى من املمرضني . أمر ضروري يتحتم عليهم استعماهلا نظرا حلاجتهم هلا يف العمل

املستجوبني بأنهم يكتسبون خربات جديدة ويتعلمون مهارات استخدام التكنولوجيا الطبية املتوفرة يف املؤسسة بسبب 
 .(23.33%)التحفيز والتشجيع الذي حيصلون عليه 
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  املعريف مرحلة اإلدخاليف التحفيز دور: )31.3(ل رقم الشك

 
  الدراسةبناءا على بيانات  الطالبةمن إعداد  :املصدر

وتساهم القيادة الدميقراطية يف تشجيع العاملني على التشارك يف تطبيق واستعمال ما تتملكه املؤسسة من 
من بني و. تعماهلا يف زيادة مستوى أدائهم للعمل حىت يتعلموا منها ويستفيدوا من اس،معدات متطورة وتكنولوجية

أهم األسس اليت يقوم عليها منط القيادة الدميقراطي، جند ثقافة املشاركة اليت تشجع العاملني على التعاون يف استعمال 
وسة أنّ وقد أكد أغلب أفراد العينة املدر. الوسائل واملعدات والتشارك يف املعلومات واملعارف املتوفرة يف املؤسسة

استخدامهم املستمر واملتكرر للتجهيزات الطبية املتطورة والتقنيات التكنولوجية احلديثة عند مشاركتهم يف إجراء 
ألداء العمل بطريقة  )56.67%(العمليات اجلراحية يساعدهم على تعلم مهارات متنوعة واكتساب خربات جديدة 

  . أدق وأكثر متيزا
   املعريفاملشاركة يف مرحلة اإلدخال ثقافة دور :)32.3(الشكل رقم 

 
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :املصدر

فالتمكني يساهم يف جعل . عترب متكني العاملني من األسس اليت يقوم عليها النمط الدميقراطي للقيادةكما ي
، وذلك من أجل إثبات عمل متطورةات تكنولوجية وتقنيات العاملني يستعملون كل ما يتوفر لدى املؤسسة من جتهيز

فقد أكد أغلب أفراد العينة أنّ تطبيقهم املستمر واملتكرر للتقنيات والوسائل . كفاءم يف أداء الوظائف املمنوحة هلم
ذات التكنولوجيا العالية املتوفرة يف املؤسسة عند منحهم وظائف جديدة جيعلهم يفهمون مبدأ عملها ويتعلمون كيفية 

  . )45%(جديدة متنوعة يؤدي تراكمها إىل اكتسام خربات جديدة  وبالتايل يكتسبون معارف استعماهلا
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   املعريف التمكني يف مرحلة اإلدخالدور :)33.3(الشكل رقم                           

  
  الدراسة بيانات بناءا على الطالبةمن إعداد  :املصدر                                                        

  

  تفسري نتائج الدراسة: ثايناملطلب ال
 حيث سيتم .أفراد العينةمن حتليل أجوبة   تقدمي تفسري للنتائج اليت مت التوصل إليهااملطلب  سنحاول يف هذا 

  .هذا البحثإدراج النتائج األساسية واخلاصة باإلجابة على فرضيات 
  

   املعرفيةشركةعالقة اإلدارة باملشاركة مبرحلة األ: أوال
 يشري ،إنّ توجه أغلب أفراد العينة إىل تأكيد الدور الفعال للعالقات اجليدة وصداقات العمل فيما بني الزمالء

إىل أمهية عنصر االتصال غري الرمسي كأحد حمددات اإلدارة باملشاركة يف زيادة التفاعل االجتماعي والترابط الفكري 
هذه . أجواء غري رمسية، يشملها التدفق احلر واملباشر للمعلومات الالزمة ألداء العملبني العاملني ومسامهته يف إضفاء 

العالقات تثبت االرتباط االجتماعي لكل عامل يف املؤسسة بأطراف معينة أو مبحيط حمدد، حبيث تتجسد اجتماعيته 
ن تؤدي إىل زيادة فرصة تبادل هذه التفاعالت من شأا أ. يف شكل ولغة التواصل اليت ينشئها اجتماعيا مع غريه

اخلربات واملعارف فيما بني العاملني وفتح اال الستغالل فرص التعلم اليت تظهر على شكل إشارات يف احمليط، 
تستقطب بفعل عالقات التفاعل االجتماعية عن طريق األداء اجلماعي للعمل، املالحظة، التفكري، تقييم اخلطأ 

 على التقليد والتنافس االجيايب لتحسني العمل واليت بدورها تمكن من زيادة مستوى وتصحيحه أو عن طريق القدرة
 هذه الفكرة عندما وضحت أنّ االندماج واألداء (Mercier) 1وقد أكدت مارسيي. املعارف الضمنية لدى العاملني

اجلماعي للعمل يعترب أفضل أسلوب اتصال ييادة رصيد املعارف الضمنية  وبالتايل ز،كن من توسيع جمال التعلمم
أنّ االتصال يساهم  (Michailova & Sidorova) 2 ميشيلوفا وسيدوروفاويؤكد أيضا. للعامل أو لفريق العمل

عل يف إطار املمارسات وأعمال ايف تسهيل التعلم من خالل تدفق املعلومات الذي يقوم به، وجيعل عملية املشاركة تتف
  . تطوير لغة مشتركة وتوحيد هوية أفراد هذه اموعات وتوحيد فهمهمجمموعات العمل، كما يؤدي إىل 

                                           
1 Mercier D., op. cit., p 28.  
2 Michailova S., and Sidorova E. (2011), From group-based work to organizational learning: The role of communication 
forms and knowledge sharing, Knowledge Management Research & Practice, Palgrave journals, p 75.   
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 يزيد نطاقها بزيادة العالقات والتفاعالت أنّ مالحظة اآلخرين، اليت )Nonaka( 1كما أوضح نوناكا
ويضيف بومار. عترب من أهم الطرق اليت يستطيع من خالهلا العاملون توليد معارف ضمنية جديدةاالجتماعية، ت 

 العاملني ينتجون املعارف الضمنية عند تكييفهم ألنظمة التفسري بأنّ (Baumard & Starbuck) 2تاربوكوس
الذهنية اليت ميتلكوا مع قدرم على كشف اخلطأ وتصحيحه، ويزداد مستوى التوافق بينهما كلما زاد مستوى 

عرفة الضمنية هي معرفة تنشأ اجتماعيا من  امل أنّ(Ballay) 3كما بني بايل. اجتماعية العاملني وتشعبت عالقام
 وأكثر من خالل التقليد لآلخرين والذي ال ميكن أن يكون إال عن طريق املرافقة املتواصلة هخالل اخلطأ وتصحيح

عترب أكثر األساليب فعالية لزيادة مستوى املعرفة الضمنيةلآلخرين والعالقات الودية القريبة واليت ت.   
ريب باهتمام كبري من طرف أفراد العينة، وقد ملسنا ذلك من تشتت إجابام واختالف أثر مل حيض عنصر التد

. هذا العنصر على التوجهات الفكرية للمرضني وتصورهم لقدرم على االستفادة منه لتحسني مستوى إدراكهم
مما جيعل من الصعب فهم منطق ويرجع السبب يف ذلك إىل تركيز أفكار أفراد العينة على التدريب يف صورته التقليدية 

فتعلم العاملني ملختلف املسؤوليات وأداء املهام . ارتباطه باالنشغاالت احلديثة يف إطار اكتساب املعرفة واملشاركة ا
، لكن نقل ومشاركة ما مت تعلمه )تتم خطوة خبطوة(يتم غالبا بطريقة أوتوماتيكية بفعل الزمن يف إطار عملية مرحلية 

ن من معارف عند ألنّ كل ما يكتسبه العاملو. وصعبةواملسؤوليات وكيفية تعلمهم له يعترب عملية معقدة يف املهام 
ويف معايريها اخلاصة أو تندرج يف حمتوى تفكري " غري املكتوبة "املؤسسةأداء النشاط مبرور الزمن تدمج يف قواعد 

رف الضمنية إىل ضمنية جديدة، فإنها ذا الشكل تعكس  تستدعي حتول املعا املعرفية مرحلة األشركةومبا أنّ. العامل
فالتعامل . خصائص ما يكتسبه العاملون باطنيا مبرور الزمن والذي يصعب إدراجه ضمن برنامج تدرييب تقليدي

م، على سبيل املثال، ياملتكرر واملستمر مع املرضى باختالف حاالكن املمرض من التعلم ضمنيا لكيفية حتديد م
امل املناسب والتجاوب مع خمتلف احلاالت بالتجربة اليت اكتسبها من تفاعالته املختلفة مبرور الزمن، هذه التع

ب املمرض إىل حد ما بعض فالتدريب ميكن أن يكِس. التجارب تساعده على معرفة كيفية الرد على حسب املوقف
ة الناجتة عن املمارسة املباشرة لتحديد أنسب رد على املهارات يف هذا اال لكنه يلجأ يف كثري من األحيان إىل اخلرب

، رغم أنّ  املعرفيةهذا املثال يفسر بشكل كبري توجه إجابات أفراد العينة حنو نفي دور التدريب يف األشركة. املوقف
دريب الت أنّ (Cervoni) 4سارفوينفقد بني . املنطق احلديث للتدريب يؤكد بشكل كبري دوره الفعال يف هذا اال

 اليوم بعد ممارسة األنشطة بأداء عايل، تبينالقائم على التحديث املستمر يف مهارات العاملني من أجل متكينهم من 
فتعلم الفرد كيف يعمل مع اآلخرين من خالل املالحظة مثال أو . حديث ومتطور يركز على مهارات العمل اجلماعي

يتبادل العمل مع أعضاء الفريق وكيف يندمج يف العمل اجلماعي التقليد من أجل اجناز مهمة حمددة مشتركة وكيف 

                                           
1 Nonaka I., op. cit., p 19. 
2 Baumard, P. et Starbuck, W. H. (2002). La connaissance dans les organisations. Dans, J. Allouche, P. Louart (Eds.). 
Encyclopédie des Ressources Humaines, Economica, Paris, p 7. 
3 Ballay J.F. (2010), Paradoxes de la transmission et de l’apprentissage dans un monde radicalement incertain, 
Télescope, Vol.16, N°1, p 10. 
4 Cervoni A. (2005), Knowledge management et politique de formation, La lettre de Genesia, N° 2, p  2. 
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.  غير من طبيعة برامج التدريب لتنسجم وتتوافق مع التصميم اجلديد للعمل وإدارته داخل املؤسسات،التعاوين
تنمية فالتدريب بأداء املهام مثال من خالل جعل العاملني اجلدد يعملون يف إطار فريق من ذوي اخلربة الكبرية، ل

جماالت التدريب احلديث، وفرصة لنقل واكتساب املعرفة واخلربة منهمعترب جمال من التنافس بينهم من أجل التعلم، ي .
كنهم من أداء النشاط للوصول إىل األداء مليس جمرد تزويد العاملني مبا ي التدريب أنّ) Dong( 1ويؤكد دونج

ما يال ملختلف عترب أداة لتوسيع قنوات ناملطلوب وإناالتصاالتقل وحتويل املعرفة فيما بني العاملني من خالل فتح ا 
 شركة يف فقد أثبتت دراسة حول مشاريع التدريب.  من العالقات اإلنسانيةوثيقة شبكة، وإنشاء الرمسية وغري الرمسية

، وإنما عن التدريب الرمسين مل تكن ناجتة واليت اكتسبها العامل املهارات املعارف وأنّ معظم )Xerox(كزيروكس 
 املشاكل حل يف املشاركة مثالناجتة يف جمملها عن خمتلف التعامالت والتفاعالت اليت حتدث فيما بني العاملني خالل 

يف املواقف اليت وتناول الغداء، القهوة أو  مع الزمالء اليت كانت تتم بعفوية أثناء شرب واملناقشات غري الرمسية العملية
لتعلم من األخطاء جتارم ونتائجها ل، عند حكايام لبعض عن املشاكل الصعبة واجلديدةاولة حل جتمعهم حمل

 من خالل أساليب عترب مهمة لزيادة اكتساب العاملني ملعارف ضمنية جديدةلها ت كواالستفادة من االجنازات،
دراستنا، وغري موافق نسبيا ملا أيده أفراد توقعنا التوصل إليه يف لكن هذا التصور كان بعيدا عما . التدريب احلديث

املعرفيةه ليس للتدريب إال دور نسيب على األشركةالعينة، مما يدفعنا العتبار أن عترب بالتايل من املتغريات ذات  وال ي
  . التأثري القوي فيها

 فباعتبار األشركة.  املعرفيةوعلى عكس االتصال فقد نفى أفراد العينة تأثري التحفيز على مرحلة األشركة
 هي حتول معارف ضمنية إىل معارف ضمنية جديدة، فهي تتم بصورة عفوية يف عقول العاملني ودون معرفتهم املعرفية

فالعامل ال يقوم بذلك بطريقة مقصودة حىت حيصل . بذلك، وهذا ال حيتاج ألن يتم منحهم مكافآت عن هذه العملية
 2أنّ معظم الباحثني يثبتون عكس هذه الفكرة، فحسب أوستريلو وفريإال . على حوافز سواء مادية أو معنوية

)Frey & Osterloh(عترب التحفيز املعنوي أهم عامل يساعد على تبادل املعارف الضمنية فيما بني فرق العمل، ي ،
يق مالحظتهم فهو حيرك رغبة داخلية لدى العامل للتواصل مع زمالئه والتشارك معهم يف معارفه والتعلم منهم عن طر

 هذه الفكرة من خالل )Roy & Whittom( 3كما يؤكد كل من ويتوم وروي. وتقليد أساليب أدائهم للعمل
 .اقتراح منوذج يلخص كيفية تأثري احلوافز املعنوية على خلق وتبادل املعرفة الضمنية

مط القيادي الدميقراطي على بينت أيضا دراستنا التطبيقية تشتت يف إجابات أفراد العينة حول تأثري حمتوى الن
فقد توجه أغلبهم إىل نفي دور املشاركة يف العمل كأحد مظاهر القيادة الدميقراطية يف قدرة .  املعرفيةمرحلة األشركة

هذه . العاملني على اكتساب معارف ضمنية جديدة من خالل املالحظة، التقليد أو التعلم من اخلربات والتجارب

                                           
1 Dong S. (2008), The Tacit Knowledge Transfer of Transnational Corporation, International Journal of Business and 
Management, Vol. 3, N° 6, p 149. 
2 Osterloh M., and Frey B. S. (2000), Motivation, Knowledge Transfer, and Organizational Form, Organization 
Science, Vol. 11, N° 5, p 19.  
3 Whittom A., and Roy M. C. (2009), Considering Participant Motivation In Knowledge Management Projects, Journal 
of Knowledge Management Practice, Vol. 10, N° 1, p 3. 
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غلب األحباث والدراسات يف هذا اال واليت تثبت أنّ القيادة الدميقراطية اليت تشجع على النتيجة منافية متاما أل
التشارك يف جتارب العمل وتؤكد على ضرورة العمل اجلماعي، من العوامل اليت تساهم يف اكتساب العاملني ملعارف 

لهم يتعلمون منها عن طريق ضمنية جديدة من خالل ممارستهم لوظائف جديدة ومواجهة جتارب خمتلفة يف عم
  . مالحظة وتقليد زمالئهم وحىت رؤسائهم

وعلى خالف ما سبق، يؤكد أفراد العينة الدور الفعال والتأثري القوي لبناء ثقافة املشاركة ووجود الثقة بني 
 واستغالل فحسب ثقافة املشاركة، كل العاملني لديهم احلق المتالك.  الدميقراطيةالعاملني كمظاهر مهمة للقيادة

 وتشجيعهم على التعاون وخلق روح املعرفة، نتيجة وجود مناخ تنظيمي يضمن إحساس العاملني بالعدالة واملسؤولية
 لتشارك مع اإلدارة ومع العاملنيل هلمرفع االستعداد النفسي كذا  و،العمل اجلماعي وزيادة رغبتهم يف العمل املستمر

 بذلك تبادل عفوي للمعارف الضمنية نظرا لالحتكاك املستمر والتواصل ، فيحصلمعارفهم الضمنيةاآلخرين يف كل 
الدائم بينهم وذلك من خالل مالحظة أداء زمالئهم وتقليدهم، وهذا ما يؤدي إىل توليد معارف ضمنية جديدة 

 وتميز بني العمل الفردييف حني أنّ وجود ثقافة تتميز مبمارسات ال تشجع التفاعالت بني العاملني بل تشجع . لديهم
تعيق و كل حسب وظيفته يف املؤسسة، كما تنشر معايري انتهاز الفرص إللقاء اللوم ومعاقبة مرتكيب األخطاء، العاملني

، كل هذا يعترب من العوائق اليت متنع اكتساب العاملني الكشف عن األخطاء وتصحيحها واستخدامها كمصدر للتعلم
 بأنّ املشاركة يؤكد 1مطلك الدوريزكرياء على العكس من ذلك فإنّ و. للمعارف جديدة وتقلل من فرص التعلم

 خربات ، ومع اإلدارة يف ما ميلكونه من معارففيما بينهمتسهيل تبادل وتشارك العاملني إىل تؤدي والتعاون 
    .ومهارات
فالثقة هي القناة اليت . ةالثقة أيضا من أهم العوامل املؤثرة يف التشارك باملعرفة الضمنية حسب أفراد العينعترب تو

 وزيادة مستوى الثقة يسهل بشكل كبري التشارك يف املعرفة .يتم من خالهلا التبادل املباشر وبدون عوائق للمعرفة
 إخفاء ما ميلكونه ن إىلت خماطرة، فغالبا ما مييل العاملوعترب عملية ذا املشاركة يف املعرفة تومبا أنّ. خاصة الضمنية منها

فهم ال يلجئون إىل عرض وكشف معارفهم، أفكارهم ونواياهم .  يثقوا يف نتائج هذا التشاركإذا ملمن معارف 
م، ألنهم مبجرد كشفها تفقد متيزها وتصبح قابلة للتقليد واملماثلةبسهولة لآلخرين إال إذا توفر عنصر الثقة يف عالقا .

رفق بتعاقد معنوي وخلقي من خالل  بني طرفني ي كل تعاقد صريح عندما بني أنّ(Coase)هذا ما عرب عنه كوز 
فالثقة املشتركة بني العاملني، . الثقة من شأنه أن يضمن مستوى معني من االحترام حلسن سري الروابط بني األطراف

2بومار عترب حسبواليت ت (Baumard) معنوي من دون إعالن أو ختطيط مسبق تنتج من القدرة على خلق تفاقا 
وانعدام الثقة . بني األطراف مع احترام خصوصيام، تضمن هلم االندماج املعنوي حتت نفس نطاق التوجهألفة ومودة 

يسبب للعاملني خطر معنوي ميكن أن يتجسد يف ظهور تصرفات انتهازية قائمة على تفضيل املصلحة الشخصية على 

                                           
   .331ص  ،السابق، املرجع أمحد علي صاحل و زكرياء مطلك الدوري1

2 Baumard, P. (1996), La recherche en gestion et le non-exprimé: Premières bases d’une méthode d’exploration et 
d’interprétation du tacite, in Alain Noël (Eds.). Perspectives en management stratégique. Economica, Paris, p 3. 
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وبالتايل، فتأسيس . التايل صعوبة اكتساب املعارف، واليت تسبب عدم القدرة على التفاهم واالحترام املتبادل وب1العامة
2والثقة حسب هيونج. عترب أول خطوة حنو تنمية فعالة ملعرفة العاملنيثقافة الثقة فيما بني العاملني ي )Huang( يف 

ي لتعزيز الثقافة عترب عامل أساسفالثقة يف اآلخرين ت. جمال املعرفة نوعان، الثقة يف اآلخرين والثقة يف حمتوى املعرفة ذاا
 والثقة يف حمتوى ؛التشاركية والتعاونية يف املؤسسة من خالل قدرا على إزالة العوائق والعراقيل أمام تقاسم املعرفة

املعرفة ذاا تعين زيادة مصداقية املعرفة، واليت جتعل العاملني يستخدمون املعرفة من دون خماوف أو تأويالت، وهذا 
  .ثقة األفراد ببعضهممن شأنه أن يزيد يف 

فالثقة وأمهية ثقافة املشاركة كالمها مكونات أساسية للنمط القيادي الدميقراطي املساعد على جناح مرحلة 
 حتويل يف هذا البعد له دور كبري وبالتايل رغم نفي أفراد العينة ألمهية املشاركة يف العمل إال أنّ.  املعرفيةاألشركة

  .جديدةاملعرفة الضمنية إىل ضمنية 
 جند االتصال  املعرفية أكثر متغريات اإلدارة باملشاركة املؤثرة على مرحلة األشركةومما سبق ميكننا القول أنّ

هذا ال ميكننا من التأكيد . من خالل مكوناته الثقة وثقافة املشاركةالدميقراطي خاصة غري الرمسي منه، والنمط القيادي 
 لإلدارة باملشاركة دور مهم نسبيا يف حتسني مرحلة  مسبقا ولكن ميكننا إثبات أنّالتام للفرضية األوىل اليت مت طرحها

  .األشركة املعرفية
  

  املعريفعالقة اإلدارة باملشاركة مبرحلة اإلخراج: اثاني

فالنقاشات احلرة اليت حتدث بني العاملني هلا .  املعريفركز أفراد العينة على دور االتصال يف مرحلة اإلخراج
التواصل املستمر الذي حيدث بني العاملني يزيد من كما أنّ .  يظهرون معارفهم الضمنية لآلخرينهمؤثر يف جعلدور م

التقارب واالحتكاك بينهم، وهذا ما يؤدي إىل طرحهم لعدة مواضيع ختص العمل بطريقة عفوية، يتم مناقشتها 
 اقتراحات متنوعة تساهم يف إثراء النقاش وطرح وحتليلها بكل حرية، حيث يعطي كل واحد منهم آراء خمتلفة ويقدم

هذه التساؤالت حتفزهم على البحث عن إجابات تساعد على فهم الفكرة . عدة أفكار تثار حوهلا تساؤالت خمتلفة
وتوضيح معاملها، وبالتايل تزيد قدرم على اكتشاف ما تتميز به هذه األفكار من إجيابيات ليتم استغالهلا، والبحث 

قائص املوجودة فيها ليحاول كل عامل حتسينها وتطويرها وتوجيهها للمسامهة يف حتقيق التحسني واجلودة يف عن الن
 حيث أكد أنّ األجواء غري الرمسية أمر مهم لتحقيق حتول معارف ،3وقد أشار إىل ذلك هيثم علي حجازي. العمل

يف حدة التوتر الذي يسود العالقات الرمسية، العاملني من شكلها الضمين إىل شكلها الظاهر، فهي تساعد على ختف
. وتساهم يف التخلص من أي حالة من حاالت االرتباك الناجتة عن طرح أسئلة استفسارية حول موضوع معني

فاألجواء غري الرمسية تشجع على النقاش واحلوار احلر وجتعل العاملني يتحدثون بعفوية أكثر ويطرحون أفكارهم بدون 
                                           

1 Baumard, P., op. cit., p 4. 
2 Huang Y. (2008), Overview of knowledge management in organizations, Journal of Student Research, Seventh 
Edition, p 3. 
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 جناح املؤسسة يف جعل العاملني يبادرون أنّ) Mihai( 1ميهايكما بني . تخذ ضدهم قد يخوف من أي إجراء
 مرتبط بالتكاليف الواجب حتملها إلجراء هذا التحويل، واليت تكون ظاهرةبتحويل معارفهم الضمنية وجعلها 

وأكدت .  عملية التحويل هاتهمنخفضة جدا يف حالة االتصاالت غري املهيكلة وغري الرمسية مما جيعلها أكثر فعالية يف
فانتقال وتبادل  أنّ مدى قوة العالقات والروابط بني العاملني هلا تأثري كبري يف هذه املرحلة، (Mercier) 2مارسيي

عترب وسيلة مهمة النسياب املعارف بني العاملني يف املؤسسة ال ميكن أن يتم إال بوجود قنوات اتصال، واليت ت
حلوار الذي يتم أنّ ا (Nonaka & Toyama) 3ويضيف نوناكا وتوياما. ملعارف يف املؤسسةاملعلومات وانتقال ا

فاحلوارات . بني العاملني له دور كبري يف حتويل املعارف الضمنية إىل معارف ظاهرة يتم التشارك فيها مع اآلخرين
 وجهات النظر لتصبح املفاهيم املختلفة اليت حتدث بني العاملني جتعلهم يناقشون كل االختالفات والتنوعات يف

  . ومعروفة على مستوى كل املؤسسةظاهرةالضمنية واضحة و
مل يعطي أفراد العينة اهتماما كبريا للتدريب، وهذا ما كان واضحا من تشتت إجابام وعدم تركيزها يف 

ب يف ذلك كما ذكرنا ويعود السب. حتديد مدى استفادم من التدريب لتحويل معارفهم الضمنية إىل معارف ظاهرة
هذا . تصورهم التقليدي للتدريب واعتباره جمرد عملية دورية يتلقاه كل من له نقص يف إمكانياته ألداء العملسابقا ل

على  هم إطالعوهذا ما يؤكد عدم. املنطق جيعلهم ينظرون إىل التدريب بتصور ضيق وسليب طاملا يعكس نقصهم
استخراج صفة مستمرة ودائمة أثناء أداء العمل، وتساهم يف تدعيم عملية تكون باليت والطرق احلديثة للتدريب 

فتشارك املمرضني يف االهتمام ببعض احلاالت .  وتبادهلا مع اآلخرين يف شكل ظاهري من العاملنياملعارف الضمنية
ة، كما جيعلهم ذلك تعلم كيفية التعامل مع حاالت مشاينمي تعاوم على تقاسم املعارف واخلربات وبذلك املرضية 

يناقشون هذه احلاالت مجاعيا وحياولون حتليلها للوصول إىل حلول مناسبة هلا مستعملني يف ذلك ما ميتلكونه من 
وهنا حيدث نوع من التفاعل للمعرفة الضمنية لدى هذه اموعة ليتم بذلك استخراج مفاهيم وأفكار . معارف ضمنية

م لكيفية معاجلة هذه احلالة بطريقة صحيحة وتعبريهم عن ذلك بشكل جديدة، وذلك من خالل تصورهم وختيله
فتصورهم لطريقة أداء العمل وافتراضهم بأنهم يؤدونه ذه الطريقة جيعلهم يتشاركون يف عملية . صريح وواضح

 تعلم يستدعيفالتدريب احلديث ال . التفكري ويعربون عن ذلك حبوارهم املباشر وتبادل اآلراء حول هذه احلاالت
ما حيفزهم على التفكري اجلماعي واالبتكار باقتراح أفكار جديدة ، وإن حمددةهارات حمددة يف خطة تدريبيةملالعاملني 

وإعطاء اقتراحات إبداعية، يتم تسجيلها يف شكل كتايب أو إلكتروين للمحافظة عليها وإضافتها إىل الرصيد املعريف 
وهذا ما مل نلمسه يف إجابات أفراد . هال الستغالهلا واالستفادة منهاللمؤسسة ككل، حىت يكون الوصول إليها س

عترب من  وبالتايل فهو ال ي املعريفمما جيعلنا نعترب أنّ التدريب ليس له إال تأثري نسيب على مرحلة اإلخراجالعينة، 
  . املتغريات ذات التأثري القوي يف هذه املرحلة

                                           
1 Mihai A. (2009), Improving Knowledge Sharing in an Open Informal Network: Knowledge Management in Open 
Coffee, Maitrise in Computing (Knowledge Management), Dublin Institute of Technology, Ireland, P 31 
2 Mercier D., op. cit., p 38.  
3 Nonaka I., and Toyama R. (2003), The knowledge-creating theory revisited: knowledge creation as a synthesizing 
process, Knowledge Management Research & Practice, Palgrave journal, p 5.   
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التفكري اخلالق وتوليد كأحد حمددات اإلدارة باملشاركة يف تشجيع  وأكد أفراد العينة على أمهية التحفيز
فتحفيز العامل من خالل جمموعة عوامل ومؤثرات حتقق . األفكار املبدعة وتطوير قدرات االبتكار والبحث عن احللول

يحافظ بذلك لا السلوك افظ على استمرارية هذلقيام بسلوك معني وحيتوجه لي عله املعنوية واملادية، جتهرغباته واحتياجات
باعتباره -  على التشارك والتعاون يف العمل واالندماج يف فرق وجمموعات هحتفيزكما أنّ . على استمرارية إشباعه

 يساهم بشكل كبري يف تنمية روح املشاركة والتعاون -وعات واالحتكاك باآلخرينماجتماعي وحيتاج إىل البقاء يف جم
م وحتسنها ويقوي روابط وزيادة التفاعل بني أفراد اموعة، ويعزز التقارب االجتماعي بينهم مبا يكفل تطور عالقا

وهذا ما يزيد من تقبلهم لفكرة تبادل وتقاسم املعارف فيعملون بذلك على حتويل معارفهم الضمنية إىل . احملبة بينهم
جل زيادة فرص تنمية وتطوير معارف ظاهرة يسهل نقلها والتشارك فيها بني كل العاملني يف املؤسسة، من أ

عترب االعتراف مبهارات العاملني وتقدير جمهودام اجلماعية يف العمل وشكرهم على كل ما يقومون به وي. مايمستو
 ما يشجع العاملني على االستمرار ،ألداء العمل بطريقة جيدة، من العوامل اليت ختلق جو من الرضا والوالء للمؤسسة

م اجلادة لتطويره واإلبداع فيه، باستخدام كل مهارام واستغالل كل معارفهم الضمنية وكذا يف العمل وحماولته
كما يساهم إحساس العاملني . خربام إلدامة جناح وتقدم مؤسستهم وحصوهلم على املزيد من التقدير والشكر

 لتحقيق ةشارك العمل التعاوين وامل يف زيادة رغبتهم يف،باالنتماء للمؤسسة من خالل مشاركتهم مثال يف اختاذ القرار
فاملشاركة يف صنع القرار تسهل عملية تطبيقها وتزيد محاس العاملني للعمل أكثر من أجل . وتطبيق هذه القرارات

حتقيق األهداف املتوقعة منها، وهذا ما جيعلهم يستعملون ما ميلكونه من خربات، مهارات ومعارف ضمنية بشكل 
 يف ذلك، رغم أنّ املادينفي أمهية التحفيز ت ال  املعريف التحفيز املعنوي يف مرحلة اإلخراجإنّ أمهية. صريح وواضح

أفراد العينة مل يهتموا به بشكل كبري، فقد ملسنا ذلك من خالل التشتت يف إجابام واختالف تأثري هذا العنصر على 
حتفيز العاملني من خالل مشاركتهم يف األرباح أنّ  جند انإال أن.  املعريفاعتقادهم مبدى مسامهته يف مرحلة اإلخراج

 يدفعهموامتالكهم لبعض األسهم يف مؤسستهم مثال جيعلهم يشعرون بامتالكهم للمؤسسة اليت يعملون فيها، ما 
بحث عن كل الطرق اليت تزيد من أرباحها وترفع قيمتها حىت ترتفع بذلك أرباحهم وتزيد قيمة أسهمهم، وهذا ما لل

إلعطاء أفكار مبدعة واقتراحات وخربام السابقة  اإلبداع يف عملهم واستعمال كل معارفهم الضمنية يدفعهم إىل
كما أنّ استخدام نظام املكافأة على أساس املهارة والعمل، له . حتقيق كل أهداف املؤسسة وكذا أهدافهموجديدة 

قدم للعاملني نظري األداء املتميز واملبتكر والذي  ت، فهذه املكافآت املعريفأمهية كبرية ودور واضح يف مرحلة اإلخراج
يضيف من خالله العامل شيئا جديدا كأن يتوصل إىل طريقة جديدة لألداء توفر الوقت واجلهد أو تبسيط إجراءات 

إدخال أنظمة املكافآت يف عملية تقييم أنّ ، حيث اعترب 1وهذا ما أكده هيثم علي حجازي. العمل واختصار خطواته
وحىت يتم تطبيق هذه احلوافز . ارات ومعارف العاملني تشجعهم على حتويل معارفهم الضمنية إىل معارف ظاهرةمه

بشكل صحيح واحلصول على أفضل النتائج، ال بد من توفر نظام فعال لالتصال يساهم يف إيصال كل احتياجات 
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كما .  وآرائهم واالهتمام ا وتتبعها باستمرارالعاملني للمؤسسة بسرعة وبكل دقة، واالستماع القتراحام وأفكارهم
جيب أن يتميز حميط املؤسسة بتشجيع وإثارة التنافس اإلجيايب بني العاملني وزيادة رغبتهم يف حتقيق األهداف املشتركة 

وحتفيزهم على التجديد يف العمل ودفعهم للتفكري من أجل املبادرة . للمؤسسة باستخدام كل معارفهم الضمنية
دفعهم إىل األداء املتميز ينعكس على العاملني وي ،بداع، وهذا ما يؤدي إىل خلق جو من احلركية والنمو والتطورواإل

حتويل العاملني ملعارفهم الضمنية إىل معارف عملية  يف قويوبالتايل فإنّ التحفيز له تأثري . للحصول على هذه احلوافز
  .  ظاهرة

د العينة على أمهية الثقة كأحد مظاهر النمط القيادي الدميقراطي يف مرحلة باإلضافة إىل التحفيز فقد أكد أفرا
حيث تعترب الثقة عامل مهم يف حتسني العالقات وتوطيدها وحتقيق التقارب االجتماعي والعاطفي بني .  املعريفاإلخراج

حاا إىل معارف ظاهرة العاملني يف املؤسسة، مما يسهل عملية حتول املعارف الضمنية اليت كانت حكرا على أص
ه من عندما وضح أنMihai( ( 1ويؤكد ذلك ميهاي. يتشارك فيها اجلميع ويتم الوصول إليها واستعماهلا بكل سهولة

، جيب توفر نسبة معينة من الثقة اليت تسهل للعاملني ظاهرةأجل ضمان حتول فعال للمعرفة الضمنية إىل املعرفة ال
وهذا ما دعمته . رام اإلبداعية لتفسري وإثبات وجهات نظرهم وتوصيلها إىل اآلخريناستعمال طاقام الداخلية وقد

، عندما بينت أنّ الثقة وقيم االحترام والدعم املتبادل بني العاملني واملساواة هي عوامل مهمة (Mercier) 2مارسيي
عاملني تزيد رغبتهم يف مساعدة بعضهم فالثقة املتبادلة بني ال. يف حتول معارف العاملني الضمنية إىل معارف ظاهرة

بتقدمي النصائح واقتراح أفكار جديدة ومتميزة توجه أداء العمل بطريقة صحيحة وأكثر دقة، دون أن يكون هناك 
 إىل ذلك (Misztal)وقد أشار ميستال . خوف من أن يتم استغالل تلك املعارف ضدهم لتحقيق التفوق عليهم

وامل املهمة اليت تزيل خماوف األفراد مما قد يلحق م من ضرر جراء التصرف االنتهازي عندما ذكر أنّ الثقة أحد الع
للطرف املوثوق، إضافة إىل أنها حتافظ على استمرارية االتصال والتحاور بينهم وبذلك ميكن اعتبارها مدخال للتبادل 

ع من الطمأنينة والراحة لدى كل العاملني فوجود العامل يف حميط يتميز مبستويات عالية من الثقة خيلق نو. 3الفكري
وجيعلهم أكثر رغبة يف اازفة يف هذه التبادالت، وبالتايل فهم يصرحون بكل معارفهم الضمنية دون التفكري يف أن 

، بقوله أنّ وجود الثقة خيلق شعور بأنّ اآلخرين لن (Porter)وهذا ما أكده بورتر . تكون لذلك نتائج سلبية عليهم
يف حني أنّ نقص الثقة املتبادلة يقلل من رغبة العامل يف التشارك يف معارفه مع . 4ا ما منتلكه ونتميز به لصاحلهميستغلو

وقد أشار لذلك كل من . اآلخرين وبالتايل حياول إخفائها واالحتفاظ ا لنفسه، حىت يبقى متميزا عن باقي العاملني
دا بأنّ نقص الثقة بني العاملني يؤدي إىل تقليل االبتكار ، حيث أك(Cummings & Bromily)كامينغ بروميلي 

يف حني يساهم توفر الثقة املتبادلة بني العاملني واإلدارة يف تشجيع العاملني على . 5وختفيض رغبتهم يف التعاون
                                           

1 Mihai A., op. cit., P 13. 
2 Mercier D., op. cit., p 38.  

3
  .320، املرجع السابق، ص أمحد علي صاحل وزكرياء مطلك الدوري 

4 McAllister. M. (1995), Affect-and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations, 
Academy of Management Journal, Vol. 38, N° 1, p 25.  

5
  .326، املرجع السابق، ص أمحد علي صاحلوزكرياء مطلك الدوري  
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ة أفكار املشاركة يف اختاذ بعض القرارات دون اللجوء إىل اإلدارة العليا، والعمل جبهد أكثر واملشاركة بطرح عد
فثقة العاملني يف إدارم جيعلهم متأكدين بأنّ هذه األفكار ستكون حمل . واقتراحات يكون هلا تأثري على املؤسسة

 & Render)وهذا ما وضحه كل من  راندر وهيزار . اهتمام اإلدارة وسيتم دراستها والعمل ا إن ثبتت فعاليتها

Hyzar)دي إىل ختفيض املستويات اإلشرافية والذي ينعكس بدوره على إشاعة  عندما بينا أنّ الثقة يف العاملني تؤ
  .1املشاركة باملعلومات واملعارف ونشر روح الرقابة الذاتية

،  التحفيزهي  املعريفعلى مرحلة اإلخراجا ومما سبق ميكن القول أنّ أكثر متغريات اإلدارة باملشاركة تأثري
يف نسبيا  ا مهمالإلدارة باملشاركة دور وهذا جيعلنا نعترب أنّ. نمط القياديالاليت تعكس  باإلضافة إىل الثقة االتصال

  .حتسني مرحلة اإلخراج املعريف
  

  املعريفاملزجعالقة اإلدارة باملشاركة مبرحلة : اثالث

املؤسسة إىل معارف ركز أفراد العينة على أمهية عنصر االتصال يف تطوير املعارف الظاهرة املوجودة يف 
 متوفرة يف قواعد بيانات ألنها العاملني من طرف كلعارف يسهل الوصول إليها فهذه امل. ديدة أكثر تعقيداظاهرة ج

 ويلعب االتصال يف هذه املرحلة دور الناقل والناشر هلذه املعارف، . ذلكاملؤسسة وجمسدة يف نظم معلوماا وغري
روين واالنترنت يسهل على العاملني االتصال السريع فتوفر وسائل اتصال حديثة داخل املؤسسة مثل الربيد اإللكت

 2 نوناكا وكونووهذا ما أكده.  بشكل سريع ومباشرل وتبادل املعارف الظاهرة بينهميتم نق وبالتايل ،ببعضهم
(Nonaka & Konno) ،كما .  االتصال عنصر مهم يف توليد معارف ظاهرة جديدة أكثر تطورا اعتربا أنّحني

االتصاالت يف املؤسسة جيب أن تكون منظمة بطريقة أنّ  (Yates & Orlikowski)كويسكي  ياتس وأورليضحوأ
تسمح ببلوغ األهداف، فمثال من أجل مناقشة تصميم منتوج معني، يقوم أعضاء املؤسسة بعقد اجتماعات، املناقشة 

  .3ة يتم تسهيل تبادل املعرفةمن خالل املؤمترات االلكترونية أو الدخول يف نقاشات عرب االنترنيت، وذه الطريق
.  املعريف يف مرحلة املزجأساسي أيضا أنّ أفراد العينة اعتربوا أنّ للتدريب دور التطبيقيةوبينت دراستنا 

فالتدريب الذي يتم باستعمال جتهيزات متطورة واستخدام الربامج والنظم اخلبرية أو التدرب على استخدامها لتعلم 
 هلذه التكنولوجيا املتوفرة يف املؤسسة مع النصائح واإلرشادات وكذا األفكار مج العاملنيبدكيفية استعماهلا، يسمح 

التكنولوجيا اجلديدة، ليتم بذلك توليد معارف ظاهرة جديدة إما بدمج هذه املعارف مع  أو حىت هماملقدمة من طرف
، لينتج عن ذلك ابتكار برامج  البعض، أو بتطوير طرق جديدة لربط معارف مت دجمها مع بعضها من قبلببعضها

يضمن التدريب حصول العاملني على و. يتم حتسني قواعد البيانات وتطويرها جديدة أو نظم معلومات أكثر تطورا أو
، وجتعلهم يستخدمون ويتبادلون املعارف 4معارف ومهارات متكنهم من استعمال هذه املعارف بطريقة صحيحة

                                           
1
  .328، ص ، املرجع السابقصاحلأمحد علي وزكرياء مطلك الدوري  

2 Nonaka I., and Konno N., op. cit., p 44-45.  
3 Michailova S., and Sidorova E., op. cit., p 75. 

لتدريب يف ظل إدارة اجلودة الشاملة استراتيجيات ا: ، امللتقى العلمي الوطين حولإدارة اجلودة الشاملة وعالقتها بالتسيري اإلستراتيجي والتدريببن سعيد خلضر، و بن سعيد حممد 4
  .10، ص 2009 نوفمرب، 11-10اجلزائر، كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة الطاهر موالي، سعيدة، 
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فالتدريب ال . أكثر تطورانقل للمعارف الظاهرة بني العاملني يولد معارف ظاهرة هذا التبادل وال.  من قبلاملتوفرة
جيعل العامل يتعلم معارف ومهارات جديدة وحسب، بل يساهم كذلك يف تشجيعه على استثمار ما اكتسبه مع ما 

    .يتوفر لدى املؤسسات من وسائل وتكنولوجيا البتكار وإبداع كل ما هو جديد وذو فائدة للمؤسسة
هذه ومبا أنه يتم يف .  املعريف حيض عنصر التحفيز باهتمام أفراد العينة فيما خيص مرحلة املزجيف حني مل

، فإنّ حتفيز العاملني ال أخرى موجودة من قبل يف املؤسسةاملرحلة توليد معارف ظاهرة جديدة من معارف ظاهرة 
 ،إال أنّ التحفيز.  من أجل كسب معارف جديدةعملباستمرار يف الالتنظيمية عارف امليلعب دورا يف استخدام 

، يلعب دورا أساسيا يف دفع األفراد وزيادة قدرم على )Malhotra & Galletta( 1حسب مالوترا وجاليتا
 العاملني  أدائه احلسن يف العمل، فهو يدفعالترقية الذي حيصل عليه العامل عناستيعاب املعارف الظاهرة، خاصة نظام 

ج، تعديل خدمة واملعارف الظاهرة املتوفرة يف املؤسسة لتوليد معارف ظاهرة جديدة كتحسني جودة منتالستغالل 
  .سابقة أو إبداع خدمة جديدة

ومن أبرز حمددات اإلدارة باملشاركة جند منط القيادة الدميقراطي الذي يشجع على التشارك ومنح الفرصة 
على حتسني العالقات بني العاملني يف املؤسسة من خالل تشجيع بعض للعاملني إلثبات مهارم وقدرام، كما يعمل 

 من خالل ثقافة املشاركة  املعريفقد أكد أفراد العينة تأثري هذا العنصر على مرحلة املزجو. املمارسات اليت تنشر الثقة
يق الدائمني بينهم ويقلل من فانتشار ثقافة املشاركة بني العاملني يدعم انتشار قيم التعاون والتنس. ومتكني العاملني

 يف املؤسسة ويشجع على الظاهرةمظاهر احتكار استعمال املعارف، وهذا ما يدعم االستخدام املشترك للمعارف 
 يؤدي إىل ،فتبادل األفكار واالقتراحات املقدمة من طرف العاملني وانتقاهلا بينهم. تبادهلا وانتقاهلا بينهم باستمرار

جات و أو حىت يف إنتاج منتجات وحتسينات يف جودة بعض اخلدماتوت على بعض املنتجتسيدها يف شكل تعديال
كما أنّ وجود ثقافة تعزز االستعمال اجلماعي .  أو يتجسد يف إنشاء قاعدة بيانات متطورةوخدمات جديدة

 عليها أو ابتكار للتكنولوجيا املتوفرة يف املؤسسة، تشجع العاملني على حماولة إدخال بعض التعديالت والتحسينات
إذا كانت ثقافة املؤسسة تشجع العمل املنفرد دون االهتمام وعلى العكس . طرق تكنولوجية جديدة تسهل أداء العمل

وقد .  بني العاملنيظاهرةمبعايري التكاتف والتآزر بني العاملني سيكون ذلك عائقا أمام التبادالت الفكرية املفتوحة وال
 تبادل  إىل أمهية الثقافة، فقد أكدا على ضرورة بناء ثقافة تشجع التعاون وتعزز2اعدأشار حسني حرمي ورشاد الس

أنّ جناح الشركة  (Stewart) كما يؤكد ستيوارت .جديدة ظاهرةتساند توليد معارف واملعرفة بني العاملني 
 العامل باهلدف املشترك فشعور.  وتقاسم املعرفةجات جديدة يرجع إىل ثقافة مشاركةو تطوير منت يف(3M)األمريكية 

وااللتزام للمجموعة اليت متلك مصاحل وهوية مشتركة يعزز تبادل وانتقال املعارف بينهم ويشجع على استخدامها 
  .إلنتاج معارف ظاهرة جديدة

                                           
1 Malhotra Y., and Galletta D. F. (2003), Role of Commitment and Motivation in Knowledge Managment Systems 
Implementation: Theory, Conceptualization, and Measurement of Antecedents of Success, proceedings of the 36th 
Hawaii Internationel Conference on System Sciences, USA, p 7.   

  .231رشاد الساعد، املرجع السابق، ص  و حسني حرمي2
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فالتمكني هو طريقة يتم من خالهلا .  املعريفعترب التمكني كذلك من أهم العوامل املؤثرة يف مرحلة املزجوي
 ينمي روح املبادرة كما أنه.  وتبادل املعارف الظاهرة بني العاملني واستخدامها من أجل اإلبداع يف العملانتقال

واالبتكار ألنه مينح حرية التصرف للعامل وحتمل املسؤولية وهذا بدوره حيرر إمكانياته وجيعله يستعمل كل ما يتوفر 
فتشجيع . يام بالعمل املوكل إليه من خالل إبداعه يف ذلكلديه من معارف ظاهرة ليثبت كفاءته وقدراته على الق

العاملني والسماح هلم بأخذ املسؤولية جيعلهم يه من أجل سنون طريقة أداء وظائفهم، حجيبمتكني العاملني كما أن 
  ما يعينوهذاتزويدهم بكل املعلومات واملعارف وكذا الوسائل اليت جتعلهم قادرين على التصرف يف خمتلف املواقف، 

د معارف ظاهرة يول وبذلك يكون يف استطاعتهم ت،خدامها يف العملانتقال وتبادل املعارف الظاهرة بينهم الست
. ج جديدومنتامج معلومايت جديد، وأيضا خلق جديدة كطريقة جديدة يف تأدية العمل أو ابتكار نظام جديد أو برن

 ،اهلا وتم بأن يكون التجديد وإنتاج املعارف الظاهرة مستمرفاملؤسسة اليت تشجع روح اإلبداع واالبتكار لدى عم
فالتمكني يعين حتسني قدرات الفرد على صنع . نهم من أداء عملهم حبريةقومات االستقاللية والريادة ومتكتقوم بنشر م

حيفزه على اخليارات وحتويلها إىل أفعال ونواتج، فهو جيعل العامل يطبق ما لديه من معرفة ومهارة بشكل جيد و
وبالتايل فإنّ التمكني يعمل على تطوير قدرات العاملني . 1املبادرة لتجسيد املعارف واألفكار اجلديدة اليت اكتسبها

على حتقيق نتائج ملموسة، حيث يتم ذلك باستعمال ما يتوفر من معارف يف املؤسسة يتم دجمها مع بعضها باستخدام 
  .ديدة وابتكارات متميزةمهارات العاملني للحصول على إبداعات ج

، فاملعارف  املعريف، ينفي أفراد العينة دور الثقة يف مرحلة املزجباقي مكونات النمط القياديوعلى عكس 
 ال حيتاج ألن ، وهذاالظاهرة يف املؤسسة تكون بشكل متاح للجميع يف قواعد بيانات مثال أو يف برامج معلومات

 واليت تعين حتول  املعريففي مرحلة املزجف. همانتقال املعارف بينيتم ثقة املتبادلة لتكون العالقات بني العاملني تتسم بال
يتطلب  وبالتايل ال ،املعرفة الظاهرة إىل معرفة ظاهرة جديدة أكثر تطورا، ال تستدعي وجود عالقات إنسانية مكثفة

  .له تأثري كبري يف هذه املرحلةا جيعل الثقة عنصر ليس  تعامل كبري واحتكاك متواصل بني العاملني، مماألمر
 للنمط القيادي الدميقراطي املساعد ني أساسيشاركة ودور التمكني كالمها مكوننيوبالتايل فإنّ أمهية ثقافة امل

  .  املعريفعلى جناح مرحلة املزج
 النمط القيادي  املعريف جندومما سبق ميكننا القول أنّ أكثر متغريات اإلدارة باملشاركة تأثريا على مرحلة املزج

هذا ال ميكننا من التأكيد التام للفرضية . االتصال والتدريب ، من خالل مكوناته ثقافة املشاركة والتمكنيالدميقراطي
  .يا يف حتسني مرحلة املزج املعريفالثالثة اليت طرحت سابقا ولكن جيعلنا نثبت أنّ لإلدارة باملشاركة دور مهم نسب

 

  املعريفاإلدخالشاركة مبرحلة عالقة اإلدارة بامل: ارابع

 يوضح أمهية ،إنّ توجه أفراد العينة لتأكيد دور اإلطالع على التجارب السابقة من خالل السرد واالستماع
فعملية سرد هذه التجارب بالتفصيل جتعل العامل يتصور مراحل وجمريات وقوعها .  املعريفاالتصال يف مرحلة اإلدخال

                                           
  .10، ص 2006، مصر، السنة الثانية، 22األسس العلمية للمعرفة، املركز الدويل للدراسات املستقبلية واإلستراتيجية، العدد : ، سلسلة مفاهيمالتمكني أماين مسعود، 1
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ا جيعله يفهم ويستوعب املعارف املوجودة فيها لتصبح ضمنية يف عقله وتضم إىل معارفه مم ،ويتخيل أنه يؤديها فعال
ا ممويدعم فتح قنوات االتصال يف املؤسسة انتقال وتبادل املعارف بني العاملني وبالتايل استخدامها . الضمنية السابقة

رف لظاهرة كقواعد البيانات كما أنها فاالتصال وسيلة مهمة لوصول العامل للمعا. يكسبهم بذلك خربات جديدة
،  اجلديدة يف املؤسسة ومعرفة خصائصها ومميزاتطريقة يتم من خالهلا وبأسرع وقت معرفة آخر التكنولوجيا

 املؤسسة ألهداف العام التقبل من االتصالكما يزيد . وبالتايل يتم استعداد العامل نفسيا الستخدامها بشكل أسرع

واالستخدام وهذا ما يعود بالفائدة على  االجناز من أكرب مستويات حنو فع جهود العاملنيلد فعالة وسيلة وهو
يف حني أنّ وجود قصور يف االتصال أو .  يكتسبون خربات جديدة ويتعلمون مهارات متنوعة بذلك فهم،العاملني

مقاومة العاملني ألي تغيريات يف احنصاره على فئة معينة من العاملني سيجعل عملية التجديد يف املؤسسة صعبة وتكون 
املؤسسة أكرب، فعدم إطالعهم على ما حيصل داخل املؤسسة ومشاركتهم يف ذلك جتعل مستوى أدائهم أقل وهذا ما 
يؤثر على فعالية وسرعة استخدام كل ما هو جديد يف املؤسسة كالتقنيات التكنولوجية اجلديدة مثال وبالتايل يقلل من 

وجود اتصاالت فعالة بني العاملني يف كل املستويات التنظيمية هلذا فإنّ  .تسام خلربات جديدةمستوى استفادم واك
 يؤثر على سلوكهم ،يف املؤسسة وإعالمهم بكل جديد من قوانني وتوجيهات أو إطالعهم على التكنولوجيا اجلديدة

استعماهلم لكل املعارف و هو جديد وجيعلهم يشعرون بأمهيتهم وبالتايل حيفزهم على االستخدام الفعال لكل ما
  . الظاهرة املتوفرة يف املؤسسة ما يسمح هلم باكتساب اخلربة وزيادة رصيد معارفهم الضمنية

وقد أوضحت دراستنا التطبيقية توجه متناقض ألفراد العينة حول تأثري متغرية التدريب كأحد حمددات اإلدارة 
ا جيعل التدريب يف نظرهم غري مفهوم وهذا ممكانت إجابام غري مركزة، ، فقد  املعريفباملشاركة يف مرحلة اإلدخال

 توصلنا إىل أنّ أفراد العينة لديهم تصور تقليدي وال يفهمون التدريب مبفهومه احلديث وقد .ما يثبته ما أكدناه سابقا
 Nonaka) 1ح نوناكا وتوياماقد وضإال أننا جند دراسات سابقة تؤكد العكس، ف. مثل دراسة احلالة، احملاكاة وغريها

& Toyama)  أنّ عملية حتويل املعرفة الظاهرة إىل معارف ضمنية حيدث عند استيعاب العاملني هلذه املعارف
 ويتم ذلك بتطبيق واستعمال هذه املعارف من خالل الربامج التدريبية، كما يتم من خالل احملاكاة والتجريب ،الظاهرة

وتطبيق هذه املعارف يف أرض الواقع وبالتايل يستوعبوا ليتم بذلك إثراء قاعدة حيث يقوم املتدربون بتجريب 
عترب التعلم بواسطة العمل أحسن طريقة الختبار، تعديل وجتسيد املعرفة الظاهرة يف شكل  كما ي،معارفهم الضمنية

توفرة يف املؤسسة يعين تطبيقهم تدرب العاملني على استخدام وباستخدام املعارف الظاهرة املوبالتايل ف. معرفة ضمنية
 مما جيعلهم يفهمون هذه املعارف ويساعدهم على استيعاا فتتراكم لديهم يف شكل معارف ضمنية ،هلا بشكل مستمر

وبالتايل فهذا التصور مل يكن متوافقا نسبيا مع ما أيده أفراد العينة رغم ما توقعنا الوصول إليه يف هذه . وخربة جديدة
  . املعريف جيعلنا نعترب أنّ التدريب ليس له إال دور نسيب على مرحلة اإلدخال ما.الدراسة

                                           
1 Nonaka I., and Toyama R., op. cit., p 5. 
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وقد يعود السبب إىل عدم رضا .  املعريف يف مرحلة اإلدخالالتحفيزنظام  توجه أفراد العينة إىل نفي دوركما 
. ام وحيقق رغباماملمرضني عن نظام التحفيز يف املؤسسة أو أنهم يطمحون إىل حتسينه حىت يتالءم مع احتياج

فتطبيقهم واستخدامهم املتكرر للوسائل التكنولوجية املتوفرة يف املؤسسة يكون بشكل إجباري دون أن يكون هلم 
قيام بذلك بل يعترب أمر اخليار يف ذلك، كما أنّ استخدامهم للمعارف الظاهرة ال يتم بفعل حبهم ورغبتهم يف ال

نا جند أنه من املنطقي إذا كانت املؤسسة تريد أن يتم االستغالل األمثل فإنرغم ذلك . بد من القيام بهضروري ال
ملعارفها الظاهرة وجب عليها حتفيز وتشجيع كل عامل على ذلك بكل الطرق واألساليب كأن متنحه مكافآت عن 

وى أدائه، وهو بذلك األداء املتميز حىت جتعله يزيد من حسن استغالله هلذه املعارف واستمرارية تطبيقها لريفع مست
 .     ويزيد من معارفه الضمنيةيكتسب خربات جديدة

 والذي  املعريف،أكد أفراد العينة التأثري الكبري للنمط القيادة الدميقراطي على مرحلة اإلدخاليف املقابل فقد 
قافة املشاركة ينشر قيم فتبين املؤسسة لث. جتسد من خالل مظهرين للقيادة الدميقراطية مها ثقافة املشاركة والتمكني

 وبالتايل تشجيع االستعمال اجلماعي للمعارف ،التعاون وروح العمل اجلماعي ويشجع على التشارك يف العمل
كما أنّ . الظاهرة وتطبيقها بصفة مستمرة يف العمل دون وجود أي احتكارات أو تفضيالت بني العاملني يف استعماهلا

علها مستوعبة لدى العاملني وبالتايل تصبح عبارة عن مفاهيم ضمنية وخربات االستخدام املتكرر هلذه املعارف جي
فاالنفتاح، التجريب، املخاطرة، التسامح مع األخطاء والتعاون وغريها من املعايري تعزز . شخصية لدى كل عامل

شكل كبري ويتم وتشجع استعمال العاملني للمعارف الظاهرة وتطبيقها حبرية وبصفة متواصلة فتفهم وتستوعب ب
  . بذلك حتوهلا إىل معارف ضمنية لدى العاملني واكتسام خلربات جديدة

ويعمل التمكني على مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات وإعطائهم املزيد من احلرية يف العمل والتصرف وكذا 
الئم وحصوهلم على كل املعلومات وكذا الرقابة الذاتية، مع دعم قدرام ومهارام بتوفري املوارد الكافية واملناخ امل

هذا ما جيعل العامل يستخدم كل ما وفرته املؤسسة من تقنيات وبرامج . املعارف الالزمة ألداء وظائفهم اجلديدة
تكنولوجية وغريها حىت يؤدي عمله بشكل جيد ويثبت بذلك كفاءته وأحقيته مبسؤولياته اجلديدة، وبذلك يكتسب 

أماين ويف هذا اإلطار أكدت . ى معارف ضمنية جديدة تضاف إىل قاعدة معارفه الضمنيةخربات متنوعة وحيصل عل
.  ذلك، حيث اعتربت أنّ متكني العاملني يزيد من مهارام ويضيف ملعارفهم الضمنية معارف جديدة1مسعود

د من ذلك يف حتقيق فاملؤسسة تعمل على زيادة خربات العاملني ومهارام وتطوير مكتسبام املعرفية حىت تستفي
ذلك من خالل التمكني فهي تعطيهم حرية التجريب واستخدام كل املصادر املعرفية يتم  و.متيزها وجناحها

 بارتكاب األخطاء وتصحيحها حىت مج املعلوماتية وغريها، وتسمح للعاملنيكالتكنولوجيا وقواعد البيانات والربا
  . لفائدة على املؤسسةيتعلموا منها ويكتسبوا مهارات جديدة تعود با

                                           
  .32، ص  أماين مسعود، املرجع السابق1
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فثقافة املشاركة والتمكني كالمها مكونني أساسيني للنمط القيادي الدميقراطي املساعد على جناح مرحلة 
  .وبالتايل يؤثر هذا البعد بشكل كبري يف حتويل املعرفة الظاهرة إىل ضمنية جديدة.  املعريفاإلدخال

 االتصالجند املعريف ملشاركة املؤثرة على مرحلة اإلدخال ومما سبق ميكن القول أنّ أكثر متغريات اإلدارة با
وبالتايل فهذا ال ميكننا من التأكيد التام للفرضية األخرية . النمط القيادي من خالل مكوناته ثقافة املشاركة والتمكنيو

  . املعريفدخال نسبيا يف حتسني مرحلة اإلااليت طرحت من قبل، ولكن جيعلنا نثبت أنّ لإلدارة باملشاركة دور مهم
التحفيز نظام االتصال، التدريب، : من خالل املتغريات اليت مت اختيارها لتمثل اإلدارة باملشاركة واملتمثلة يف

 كل مرحلة من حسببدرجات خمتلفة، وذلك ثر على تنمية معرفة العاملني ؤ تهاجند أن،  الدميقراطيوالنمط القيادي
 .مراحل التنمية املعرفية
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وذلك باملزج بني التوجه التفسريي  مت التطرق يف هذا الفصل للتوجه االبستيمولوجي الذي مت إتباعه

 املنهج االستكشايف وفقا ألسلوب اإلبعاد لتحليل منوذج دراستنا والوصول إىل اقتراح إتباعوالوضعي، من خالل 
من خالل صياغة هذه االقتراحات يف و .إلدارة باملشاركة وتنمية معرفة العاملنيا: عالقات تربط بني ظاهريت الدراسة

 الشهيد املؤسسة العمومية اإلستشفائيةشكل فرضيات مت اختبارها وفقا لتقنية دراسة احلالة واالستمارة كأداة لدراسة 
مط القيادي الدميقراطي كمحددات االتصال، التدريب، التحفيز والن:  كل مندورج بنتائج تثبت ور، مت اخلحممد بناين

  . لإلدارة باملشاركة يف تنمية معرفة العاملني وذلك بنسب متفاوتة
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يف الوقت احلايل أصبح اهتمام املؤسسات منصب على املعرفة وكيفية إدارا بشكل جيد حىت يتسىن 

ميكن أن تتجسد يف شكل  املعرفةفباعتبار أنّ  . وبالتايل تنمية املعرفة التنظيمية،تنميتها لدى العاملني وبالعاملني

 وخربات مهارات من ملكونهتي وما األفراد عقول يف يكمن ما غلبها إىلظاهر أو ضمين، فهي تشري يف أ

 التفاعل من خالل إال نقلهاميكن  البالتايل و ،عنها التعبري صعبمن ال يكونواليت  الزمن عرب متراكمة

 أصبح لزاما على املؤسسة تنظيم هذه املعارف وإدارا بشكل يضمن االنتقال لذلك. األفراد بني االجتماعي

 يف نن معارفهم الضمنية ويتشاركورواهرة، والعمل على جعل العاملني يظهوالتبادل املرن للمعارف الظ

 املؤسسات تم باملوارد البشرية وبتطويرها وتلبية كل احتياجاا وهلذا فقد أصبحت. استعماهلا مع باقي الزمالء

متيز املؤسسة وقدرا على مواجهة كل حتديات حىت يتم االستغالل األمثل هلذا املورد املعريف الذي حيمل معه 

  .السوق

اهتمت بتنظيم هذه والقتناع املؤسسات بأمهية املعارف وضرورا لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة فقد 

فإدارة .  املعرفةبإدارة ا يسمىمأي أصل من أصول املؤسسة من خالل املعارف وزيادة استغالهلا مثلها مثل 

 يف املستفيدون وأدائها صياغتها يف يشترك اليت والسلوكيات األدوات ،العمليات جمموعة من عتربتاملعرفة اليت 

 أفضل حتقيقو األعمال أداء تحسني واستخدامها لتوزيعهاتعمل على اكتساب املعرفة، خزا، سسة، املؤ

هذه العملية رساء إم وحىت يت.  مع كل التغرياتالتكيفالقدرة على و األمد طويلة املنافسة قصد التطبيقات

، من خالل بناء شبكة اتصاالت  املعارف وتبادهلا بني العاملنيجيب أن تشجع قيادة املؤسسة على التشارك يف

، والعمل على أن تتميز هذه املؤسسة بني مجيع املستويات التنظيمية مبساعدة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

فمرونة  .املعرفة وتوليد الكتشاف حبرية والعمل إبداعام إطالق من املعرفة أفراد ليتمكنيكل تنظيمي مرن 

 وإعادة تنميتها ،تعزيزها ،ختزينها ،استغالهلا ،املعرفة على احلصول كيفيةاهليكل التنظيمي تمكن من التحكم يف 

 إلدارة زمةالال والعمليات املساعدة والوسائل والتسهيالت اإلجراءات حتديدمن  أيضاكما تمكن  ،استخدامها

 على عاملني  وهذا ما جيعل املؤسسة حتاول احلصول،جمدية اقتصادية قيمة كسب أجل من لةافع بصورة املعرفة

 القيام مسؤولية عاتقهم على تقع من فهم ،"املعرفة عمال"طلق عليهم تسمية ذوي كفاءات ومهارات ت

، وهذا ما يستدعي أن تعمل املؤسسة على اآلخرين مع وتبادهلا حفظها ،املعرفة لتوليد الالزمة بالنشاطات

 من نهإضافة إىل ذلك فإ .خربة العاملني أكثرباحلوار والنقاش والتعاون لالستفادة من السماح لكل عامل 

 من لديهم مبا غريهم إشراك على حتفزهم اليت املناسبة، احلوافز املعرفة ألصحاب املؤسسة توفر أن الضروري
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 أو املؤسسة داخل سواء والتعليم التدريب يف املشاركة على همتشجيع األمر يستلزم كما، وخربات معارف

  . بالنفس الثقة إعطائهم أجل منهلم السلطة  وتفويض خارجها

فيها والتشارك  تشجع املعرفة وحتفز على خلقها وتقامسها ةكل هذا يتم من خالل بناء ثقافة تنظيمي

 وهذا ما خيلق قيم .همبيناالجتماعية  العالقات من شبكة بناء  من خالل،والتداول احلر هلا بني كل العاملني

.  عمليات التعلم اجلماعي بصفة مستمرةنشوءا يؤدي إىل خلق جو من الثقة املتبادلة وبالتايل مب ،التعاون والتآزر

باستمرار  رفةاملع توليد من هلا بد ال ، خاصة يف هذا االاملستمر والتميز النجاح هاوملاوع املؤسسة حتقق وحىت

وملواردها البشرية، وتنمية معارفهم حبيث احلصيلة املعرفية للمؤسسة من أجل زيادة تنميتها وبالتايل ال بد هلا من 

 وقد. يات اجلديدةواجهة كل التحد قدرم على إبداع حلول متعددة ملعلىقون مستويات تعلم تنعكس حيق

 واليت اهتم ا " املعرفةتوليد"  خالل ما يسمى بعملية يد معارف جديدة من بعملية تولظهر هذا االهتمام

 فيه كيفية حتويل املعرفة من معرفة اوضح امنوذج ا قدم حني،)Nonaka & Takeuchi(  وتاكوشينوناكا

يف العاملني بني اكواالشتر التفاعل لتسهيل مالئمة بيئة ريتوفمع ضرورة  ،هاضمنية إىل معرفة ظاهرة وبالتايل منو 

أنّ تنمية املعرفة  )Nonaka & Takeuchi(  وتاكوشينوناكايرى و. اهل تنميتهم ضمان جلأ من مرفهامع

 األربعةراحل املتفاعل ديناميكي ومتواصل بني املعرفة الضمنية والظاهرة، تشكله التحوالت بني خمتلف تتم وفق 

  . املعريف واإلدخالاملعريف  ، املزج املعريف، اإلخراج املعرفيةاألشركة:  واملتمثلة يفاملعرفة تحويلل

عادةً ببناء جمال أو حقل تفاعل يسهل االشتراك يف خربات العاملني   املعرفيةاألشركة عملية تبدأ

 يساعد فيه استخدام ااز ، ذو معىنمجاعيإىل حوار وتأمل  املعريف تؤدي عملية اإلخراج مث. ومناذجهم العقلية

حتدث عملية و. لتعبري لفظيا عن معرفة ضمنية يصعب توصيلها بدونهلريق أو التناظر املناسب بني أعضاء الف

عند إجراء ربط شبكي بني معرفة منشأة حديثا ومعرفة قائمة من أقسام أخرى يف املؤسسة،   املعريفاملزج

 له أخريا يؤدي التعلم بواسطة العمل والتكرار املستمر. فتتبلور على شكل منتج أو خدمة أو نظام إداري جديد

، وحتدث بالتايل مرحلة  ضمنية يف عقول العاملنية الظاهرة وبالتايل حتوهلا إىل معرفةإىل استيعاب تلك املعرف

  .املعريف اإلدخال

عترب أسلوب اإلدارة باملشاركة من بني األساليب اليت تشجع على ولتوفري البيئة املناسبة هلذه العملية، ي

داري يتحقق عن طريق جمموعة من سلوب اإلفهذا األ. خدامها وتبادهلاالتشارك يف املعارف والتعاون يف است

التقنيات والتطبيقات اليت تؤدي إىل تقاسم املعلومات، املعارف، سلطة اختاذ القرارات، القوة املالية وتقاسم 
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اف املسؤولية بني جمموع العاملني مع مراعاة جناح املؤسسة، وزيادة التوافق بني األهداف الفردية وأهد

د على التعاون بني اإلدارة والعاملني يف اقتراح إجراءات العمل واختاذ وهذا ما يؤدي إىل التعو. املؤسسة

 لدى الكامنة للطاقات االستعمال األفضلكلهم واتيح هلم احلرية يف العمل اجلماعي ومناقشة مشيالقرارات، و

وتسهيل الوصول ىل زيادة املبادرة واالبتكار ا يؤدي إمم ،معارفهم من واالستفادة تنميتهم طريق عن عامل كل

   . مسبقادةإىل األهداف احملد

للمفكر ليكرت سبت نظرية اإلدارة باملشاركة ولطاملا ن)Likert( الذي أبرز يف أعماله أربعة أمناط 

ة االستشاري منط اإلدارإىل منط اإلدارة املتسلطة املتساحمة،  ومنط اإلدارة املتسلطة املستغلةتنتقل من إدارية، 

 الثقة املتبادلة بني اإلدارة بتوفر هتميزوقد اعترب النمط الرابع أفضل هذه األمناط اإلدارية ل .ومنط اإلدارة املشاركة

ظهور هذا األسلوب اإلداري ف .والعاملني ومشاركتهم يف اختاذ القرارات وتبادل األفكار واملعلومات حبرية

من عوملة، عدم استقرار األسواق واشتداد املنافسة بني ها احمليط االقتصادي  املعطيات اجلديدة اليت عرفيرجع إىل

لعاملني با لزيادة االهتمام مما شكل حافزا حقيقيا ،املؤسسات وظهور احلاجة إىل حتقيق النوعية وغريها

 خاللة من تغري تركيبة القوى العامل كما أثر .لديهم من التنوع يف القدرات واملهارات املتوفرة واالستفادة

 طموحام ارتفاع مستوى يفالعالية،  الفنية اخلربات وذوي واإلطارات العاملني ذوي املهارات نسبة تزايد

التجديد يف ، فقد أصبحوا يطالبون ب جمديةغري روتينية  ومهامحمدودة أدوار أداء يرفضون وجعلهم املهنية

 كما طالبوا باملعاملة ،املستويات والسلطة يف خمتلف لية،املسؤو وممارسة املبادرة، جمال بتوسيع  وإثرائهاوظائفهم

 هوداتااجليدة واالحترام املتبادل واحلفاظ على كرامتهم واحلصول على شروط عمل مادية تكون يف مستوى 

حتول العمل حنو الطابع التصوري بزيادة حجم وأمهية املهام اليت تقوم على التصور إضافة إىل  .املبذولة

وذا فقد شكلت املشاركة  ،قصور النموذج الكالسيكي لإلدارةوظهور عدة مؤشرات تدل على  ،واإلبداع

   .إليها واحدة من أفضل الوسائل اليت مت التوصل

وقد اتفق العديد من الكتاب على دور هذا األسلوب يف استثمار طاقات العاملني وحتديث أفكارهم 

كما يساهم يف إعطاء الفرصة للعاملني لتنمية مهارام وتطويرها من خالل التشاور الذي حيدث بينهم، 

وتتجسد مشاركة . ومواهبهم عن طريق إتاحة الفرصة هلم ملواجهة املشاكل والقضايا اليت تواجه اإلدارة

وخيتلف .  اختاذ القرارات، املشاركة يف العملية اإلنتاجية واملشاركة املاليةيف اإلدارة من خالل املشاركةالعاملني 

يف حتديد  )Argyris( وأرجرييس )Mc Gregor(ماك غريغور  ،)Turcotte(ب اإلدارة مثل توركوت كتا

إذا كانت هذه املشاركة تعين إشراك مجيع العاملني يف خمتلف  ماودرجة مشاركة العاملني يف اإلدارة، 
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ة من خالل التمثيل املستويات التنظيمية، أو إشراك من ميلك الكفاءة واخلربة فقط سواء بطريقة غري مباشر

 ويتحدد تطبيق اإلدارة باملشاركة بتوفر عدة عناصر .لعاملني دون وجود أي وسيطلالنيايب، أو بطريقة مباشرة 

لعب دورا مهما يف تقوية  تيف املؤسسة تساهم يف تأسيس البيئة املناسبة ملشاركة لعاملني، فتوفر قنوات االتصال

حبيث تكون مبنية على الثقة املتبادلة وتشجيع العاملني على إبداء  العالقات الداخلية واخلارجية للمؤسسة

  .يف مجيع املستويات اإلدارية وتساعد على التواصل والتحاور الصريح والواضح داخل جمموعات العمل أرائهم،

حىت يشارك العاملون يف إدارة املؤسسة، فهم حباجة إىل مهارات وقدرات للقيام بذلك، فالوظائف و

 مثل معاجلة ونشر املعلومات، تنظيم االجتماعات وغريها، تتطلب تدريبهم وتعلمهم القيام بعدة أعمال اجلديدة

 باإلضافة إىل تدريب العاملني باستمرار على تقنيات .جمع، معاجلة ونشر املعلومات، تسيري االجتماعاتك

يادة، تسري املعلومات واملعارف،  باملشاركة يف حلقات اجلودة والعصف الذهين، الق، وذلكديناميكية اجلماعة

كما أنّ تفويض السلطة واملسؤولية والعمل اجلماعي . االتصاالت، مهارات صنع القرار وحل املشاكل وغريها

 حبيث يصبح كل عامل قادرا على مالحظة وتفسري وحتليل ،واختاذ القرار، تتطلب تدريب مستمر للعاملني

وكه على زمالئه، كما يصبح قادرا على التعبري عن آرائه واألخذ سلوك اآلخرين وإبالغ كل عامل بنتائج سل

، وتتعرف على العاملني لديهافهم طبيعة اول أن حتؤسسة امل على إدارةجيب إضافة إىل ذلك  .بآراء اآلخرين

 العمل يؤدي إىل  يفحميط ممتع وبالتايل يتسىن هلا إنشاءحىت تصبح أكثر قرباً منهم،  وسلوكهم طريقة تفكريهم

، وذلك لتشجيع العاملني على كافآت املادية واحلوافز املعنويةل يتميز بتنوع نظام التحفيز بني املإنتاج أفض

  .احلصول على املعلومات وتطوير املهارات وحتمل املزيد من مسؤولية اختاذ القرارات وتعزيز العمل اجلماعي

 على املشاركة، تفويض السلطة وتعتمد تعتمدة  دميقراطيةقيادوال يتم تطبيق هذه الشروط إال بتوفر 

ات  حلاجواليت تقوم على إشباع القائد بني القائد والعاملني العالقات اإلنسانية داخل املؤسسةعلى أيضا 

، املبادرة وتنمية القدرة على اإلبداع واالبتكار تشجعهم، كما لكا التعاون فيما بينهم وحل مشودعم العاملني

ومتكينهم من خالل الثقة يف العاملني واالستفادة من آرائهم وأفكارهم، وذلك من خالل نشر ثقافة املشاركة، 

، وتوفري جو من االنفتاح والتجاوب احلر مع طيط أعماهلم وتنمية التعاون بينهم يف ختملشاركتهمإتاحة الفرصة 

تعمل واليت  عدة أساليب ميكن للمؤسسة إتباعها  ويتوضح تطبيق أسلوب اإلدارة باملشاركة من خالل.العاملني

جزء من السلطة واملسؤولية للعاملني، وخلق نوع من الرقابة الذاتية وذلك من أجل  تفويض كل أومجيعها على 

: إخراج الطاقات الكامنة لدى العاملني مبا يف ذلك املعارف واستخدامها ملصلحة املؤسسة ككل ومن بينها

نظام االقتراح  العمل، وعات شبه املستقلة، جمموعات نوعية احلياة يف العمل، فرقحلقات اجلودة، ام
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 اإلدارة املشاركة:  ويتم تطبيق هذه األساليب ضمن عدة مناذج لإلدارة باملشاركة هي.العصف الذهينو

عات اليت تعمل على إشراك العاملني يف حتديد األهداف اليت يتم وضعها بعد إجراء عدة اجتما باألهداف

 إمكانية حتول العاملني باملؤسسة  واليت تركز على اإلدارة املفتوحة؛املؤسسة ومفاوضات مع خمتلف األطراف يف

 األفراد من خالل فتح الكامنة لدىعلى إخراج الطاقات عمل تو اء فعليني يف إدارة تلك املؤسسةإىل شرك

واإلدارة  ؛اإلخفاقاتو هم باإلجنازاتمصارحت و على األرقام اهلامةوإطالعهم لألفراداملؤسسة سجالت 

 والتقريب  مؤسستهمإدارة حتقيق الدميقراطية الصناعية من خالل إشراك العاملني يف  اليت تعمل علىاملشتركة

   .بني رأس املال والعمل

مجلة عالقات تربط بني املتغري فرضيات من خالل مت التعبري عن كل هذه األفكار يف جمموعة وقد 

تمثل يف حمتوى اإلدارة باملشاركة واملتغري التابع املعرب عنه باملراحل املختلفة للتنمية املعرفية للعاملني املواملستقل 

. املعريف اإلدخالمرحلة  واملعريف املزجمرحلة ،  املعريفاإلخراجمرحلة ،  املعرفيةمرحلة األشركة: واملتمثلة يف

منا باختيار مسارنا املنهجي لتحليل منوذج دراستنا  ق،التفسريي والوضعيبستيمولوجي ال التوجهمبزجنا لو

وكان ذلك باختيارنا للمنهج االستكشايف وفقا ألسلوب اإلبعاد من أجل التوصل إىل بلورة أفكارنا واقتراحها 

فيما بعد قمنا و. رفة العاملنيتنمية معواإلدارة باملشاركة : دراسة اليف شكل عالقات تربط بني ظاهريت

رأس  الشهيد حممد بناين باملؤسسة العمومية اإلستشفائية يفلواقع باختيارنا لتقنية دراسة احلالة بإسقاطها على ا

نتائج  من خالهلا إىلتوصلنا أداة االستمارة اليت باستعمال ومت حتليل هذه الدراسة  . بوعريريجربجالوادي ب

  .حمددة

  البحثنتائج 

 من خالل االتصال غري مرحلة األشركة املعرفيةإلدارة باملشاركة دور مهم نسبيا يف حتسني تلعب ا

  . كمحددات للنمط القيادي الدميقراطيالثقة وثقافة املشاركة إضافة إىل الرمسي

الترابط  زيادةفهو يساهم يف   املعرفية،يف مرحلة األشركةبشكل مهم  يؤثر االتصال غري الرمسيف

 وخلق لغة  تتميز بالتدفق احلر للمعلوماتغري رمسيةإضفاء أجواء  وبني العاملنيوالتقارب االجتماعي الفكري 

فرصة تبادل اخلربات واملعارف فيما تواصل وعالقات تفاعل اجتماعية بني العاملني، هذا ما يؤدي إىل زيادة 

  . وفتح اال الستغالل فرص التعلمبينهم 
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فتوفر . لة األشركة املعرفيةكما يؤثر النمط القيادي الدميقراطي من خالل الثقة وثقافة املشاركة يف مرح

ا يقلل من ممختلق التقارب واملودة بينهم وتضمن اندماجهم يف نفس نطاق التوجه، الثقة املتبادلة بني العاملني 

إضافة إىل ذلك يلعب انتشار ثقافة  .مظاهر إخفائهم ملعارفهم ويساعد على إزالة العراقيل أمام تقاسم املعرفة

 مماعال يف إنشاء حميط اجتماعي تسوده قيم التعاون والعدالة وروح العمل اجلماعي املشاركة يف املؤسسة دور ف

  .الغرييزيد من رغبة العاملني يف التشارك يف معارفهم مع 

  من خالل االتصال، التحفيز املعريفاإلخراجإلدارة باملشاركة دور مهم نسبيا يف حتسني مرحلة تلعب ا

  .الدميقراطيكأحد حمددات النمط القيادي الثقة و

تربط اليت و ،وجود قنوات اتصال متنوعة  من خالل املعريفيؤثر االتصال يف مرحلة اإلخراجحيث 

جيعلهم يناقشون عدة مواضيع  اممتساعد على احلوار املتواصل وزيادة االحتكاك بينهم، والعاملني ببعضهم 

، هذا رية حوهلااعة وطرح عدة أسئلة استفستقدمي آراء متنوو احلر  يتم إثراؤها بالنقاشخمتلفةويطرحون أفكار 

عارفه م يف هذه النقاشات البناءة باقتراح أفكار جديدة تكون نتيجة خلرباته واملشاركةما حيفز كل عامل على 

  .الضمنية املتراكمة

، فاالعتراف والشكر املقدم للعامل إثر اقتراحه املعريف يؤثر التحفيز بشكل واضح على مرحلة اإلخراج

 مهارة بكل معينة ومكافأته عن اجنازه للعمل بطريقة جيدة يشجعه على بذل جهد أكرب ألداء العمل لفكرة

وإبداع ويدفعه ألن يظهر كل معارفه الضمنية يف شكل أفكار جديدة واقتراحات مبتكرة ليحصل على أكرب 

  . واملكافأةقدر من الثناء

. املعريف  الدميقراطي يف مرحلة اإلخراجيلقيادمط النكما تؤثر الثقة باعتبارها أحد املكونات األساسية 

فوجود الثقة املتبادلة بني العاملني وإحساسهم بالتقارب االجتماعي واأللفة، يترك انطباع إجيايب لدى كل منهم 

يتميز بعدم اخلوف من انتهاز الفرص للتفوق على اآلخرين أو استغالهلم للوصول إىل األهداف الشخصية، 

يصرح مبعارفه الضمنية وخرباته لزمالئه يف املؤسسة ليتشاركوا فيها  كل عامل على استعداد ألن وهذا ما جيعل

  .وتعم الفائدة على اجلميع

 من خالل االتصال، التدريب  املعريفاملزجإلدارة باملشاركة دور مهم نسبيا يف حتسني مرحلة تلعب ا

  .ادي الدميقراطي والتمكني كمحددات للنمط القيثقافة املشاركةإضافة إىل 
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توفر وسائل وطرق متنوعة وذلك من خالل ، املعريف يلعب دورا مهما يف مرحلة املزجفاالتصال 

وهذا ما يساهم يف ابتكار . ل املعارف الظاهرة يف مجيع أحناء املؤسسة بشكل سريعاقتناتسهل اليت لالتصال 

  .معارف ظاهرة جديدة أكثر تعقيدا وتطورا

 ون يتبادلم جيعلهمجاعيا بطرق حديثة ني فتدرب العامل،املعريف  مرحلة املزجكما يؤثر التدريب على

 ويتم بالتايل ،واستعماهلا بطريقة مجاعية لتكون بذلك الفائدة عامة على اجلميع ماملعارف الظاهرة مع زمالئه

  .ورة أو منتجات وخدمات متطينتج عن ذلك ابتكارات جديدةاستغالل تلك املعارف ودجمها مع بعضها ل

 دورا هاما يف مرحلة املزجمن خالل ثقافة املشاركة والتمكني يلعب النمط القيادي الدميقراطي 

واالستعمال اجلماعي للمعارف الظاهرة دون التفكري ، فبناء ثقافة املشاركة يف املؤسسة يدعم قيم التعاون املعريف

املستمر للمعارف الظاهرة يساهم بذلك  ادليف احتكارها واستعماهلا بصفة شخصية، هذا االنتقال السلس والتب

ويساهم التمكني يف تنمية روح املبادرة واالبتكار، فهو يسمح للعامل بتحمل . يف توليد معارف ظاهرة جديدة

 فيستخدم بذلك كل اإلمكانيات املتوفرة مبا فيها ،املسؤولية واملشاركة يف اختاذ القرار ويعطيه حرية التصرف

جدارته  يبدع ويبتكر ويساهم يف توليد معارف ظاهرة جديدة ويربهن بذلك على حىت املعارف الظاهرة

  .  كفاءتهو

إضافة  من خالل االتصال  املعريفاإلدخالإلدارة باملشاركة دور مهم نسبيا يف حتسني مرحلة تلعب ا

  . والتمكني كمحددات للنمط القيادي الدميقراطيثقافة املشاركةإىل 

 لظاهرةاوسيلة مهمة لوصول العامل للمعارف  باعتباره، املعريف  اإلدخاليؤثر يف مرحلةفاالتصال 

بأسرع وقت ليتم استخدامها بنجاح يف الوقت املناسب ودون تأخري، هذا يزيد من مستوى استيعام هلذه 

  .املعارف لتصبح ضمنية لديهم

 واضح يف مرحلة  الدميقراطي بشكليالقيادالنمط تؤثر ثقافة املشاركة والتمكني كأحد مظاهر 

للمعارف الظاهرة وحيفز على ، فتبين املؤسسة لثقافة املشاركة يشجع االستخدام املشترك املعريف اإلدخال

 العاملني فيتم بذلك اكتساب معارف ضمنية ىالتطبيق املستمر هلا يف العمل، وهذا ما جيعلها مستوعبة لد

وحتملهم جديدة ممارستهم ملهام من خالل ام على زيادة مهارام وخرب ويعمل متكني العاملني .جديدة

أخرى، حيث يؤدي العامل هذه املهام واملسؤوليات باستخدامه املتكرر واملستمر ملا يتوفر يف  ملسؤوليات

  . املؤسسة من معارف ظاهرة فتصبح مستوعبة لديه مثلها مثل املعارف الضمنية
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  التوصيات

 حمل املؤسسةتتمكن  أن خالهلا من نرجو اليت اتيالتوص بعض وضع مت فقد الدراسة، هذه نتائج إىل استنادا
 ،ةملعرفارد اأهم مومن املؤسسات اجلزائرية من رفع مستوى اهتمامها بالعامل واعتباره الدراسة وكذا كافة 

  :اإلطار ميكن اقتراح ما يلي هذا ويف. ميزالتحتقيق يف حىت تتمكن من استغالل معارفه 
، دراسة  مثل أسلوب احملاكاة من نقص الوعي واالهتمام بالتدريب احلديثالدراسةاملؤسسة حمل تعاين  - 

هذه  لتحسنيإجراءات القيام بعدة تبين هذا اجلانب و، ما يتطلب من املسؤولني  ومتثيل األدواراحلالة
هذه حىت تتمكن ،  هذا التوجه اجلديد للتدريبوتشجيع العاملني على املشاركة الفعالة يفالنظرة 

  زيادة جودة خداماا؛ف العاملني لمن االستفادة أكثر من معار ؤسسةامل

 إشباع احتياجات كن منمبشكل يبني احلوافز املادية واملعنوية ز وتنوعيه يالتحفنظام  مستوى حتسني -
حىت يتم من خالله توجيه مسار بدقة   هذا النظامحتديد أهدافإضافة إىل . رضاهمحتقيق والعاملني 
 وذلك دف االستفادة من الطاقات الكامنة ، والتعاونالنتهاج أسلوب العمل اجلماعيلني عمل العام

 ؛ديهمل
 لتعزيزاملناسبة احلديثة و ت واالتصاالاملعلومات بتكنولوجيا املؤسسة حمل الدراسةتدعيم العمل يف  -

االتصال مبا يها؛دارة املعرفة فيناجح إلتطبيق كن من ضمان م 
تطوير لافة تشجع التعلم من اآلخرين ومع اآلخرين وتدعم ضرورة وأمهية التقليد العمل على بناء ثق -

 . مهارات العاملني وتنمية معارفهم

  حدود وأفاق البحث

توجد جمموعة من احلدود الواجب ازها والنتائج اليت توصلنا إليها، رغم هذه الدراسة اليت مت اجن

يكون عائق أمام تعميم وخاصة يف طبيعة نشاطها حدة  على دراسة حالة مؤسسة واالبحثفاقتصار . ذكرها

من خالل  للموضوع بأكثر تفصيل وتوسعحال دون تطرقنا  إضافة إىل أنّ ضيق الوقت .نتائج الدراسة

بأساليب حبثية تدعيمها القدرة على استعمال أداة واحدة من أدوات البحث العلمي واملتمثلة يف االستمارة دون 

كان نقص املراجع اليت تتطرق ملوضوع اإلدارة باملشاركة من أكرب املشاكل اليت كما . )ال مثاملقابالت(متنوعة 

  . أثرت على حمدودية البحث

يفتح لنا أفاق جديدة ومتنوعة يف املستقبل، حملاولة التعمق أكثر يف دراسة  إال أنّ هذا املوضوع

لدراسة على جمموعة كبرية من املؤسسات يف توسيع او امتغريات جديدة هلمستويات اإلدارة باملشاركة وإضافة 

، وكذا  كمحاولة الختبار قابلية التعميم بشكل يأخذ يف االعتبار خصوصية خمتلف املؤسساتقطاعات خمتلفة

   .متنوعة لزيادة مصداقية الدراسةب وأدوات حبث ي أسالاعتماد املزج بني
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 .2009  ،42السنة السابعة، العدد 
دراسة ميدانية على -  وفوائدها ومشاكل تطبيقهااستخداماا: حلقات اجلودةشعييب، خالد منصور ال .54

 جدة، اململكة ، العدد األول،16االقتصاد واإلدارة، الد : ، جملة جامعة امللك عبد العزيز-املصانع الكربى

 .2002 العربية السعودية،

دراسة ميدانية على شركات الصناعات : نظماتدور إدارة املعرفة يف رفع كفاءة أداء املسليمان الفارس،  .55

، العدد الثاين، دمشق، 26، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، الد التحويلية اخلاصة بدمشق

 .2010سوريا، 
، مركز القيادة احمللية يف إدارة املعرفة مع اإلشارة إىل رؤساء املدن املصرية دورعبد الوهاب مسري حممد،  .56

 .2007  مصر،اسات واستشارات اإلدارة العامة، جامعة القاهرة،در

، جملة العلوم اإلنسانية، العدد الثاين، واقع وحتديات: مشاركة العمال يف تسيري املؤسسة الوطنية، ليندة رقام .57

 .2002اجلزائر، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

مليات االجتماعية، التجسيدية، التوافقية تقييم دور الع: إدارة املعرفة، يممدوح عبد العزيز حممد رفاع .58

، -دراسة ميدانية على قطاع الصناعات الدوائية-والذاتية يف خلق املعرفة وأثرها على العملية االبتكارية 

 .2002  مصر،جملة الدراسات والبحوث التجارية، العدد الثاين، كلية التجارة، جامعة بنها،
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ة، ني العاملني يف املنشآت اخلاصة كأداة إلدارة اجلودة الشاملمنوذج مقترح لتمكموسى توفيق املدهون،  .59

 ،جامعة امللك عبد العزيزاالقتصاد واإلدارة، الد الثالث عشر، العدد الثاين، : جملة جامعة امللك عبد العزيز

 .1999جدة، اململكة العربية السعودية، 

، جملة دراسات ع احلكومة اإللكترونيةإدارة املعرفة وهندستها لتحقيق مشرونعيمة حسن جرب رزوقي،  .60

 .2005  جامعة الكويت،،117اخلليج واجلزيرة العربية، العدد 

، ترمجة زين العابدين عبد الرمحان  تغري انطباعات األفراد يف العمل:حلقات اجلودةهريت مور، ووليام مور  .61

 .1991احلفضي، معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية السعودية، 
 

   واأليام الدراسيةاملؤمترات: ثالثا

،  دراسة نظرية:إدارة املعرفة يف التقليل من آثار املخاطر دورإبراهيم اخللوف امللكاوي، وأديب العمري  .62

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،  إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة، : حولاملؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع

 .2007 ، أفريل18-16 ألردن،جامعة الزيتونة األردنية، ا

إدارة : املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع حول ،إدارة املعرفة والتعلم اإللكتروينأسامة أمحد الروسان،  .63

،  أفريل28-26األردن، ، ، جامعة الزيتونة األردنيةكلية االقتصاد والعلوم اإلداريةاملعرفة يف العامل العريب، 

2004. 

، املؤمتر العلمي الدويل ل إىل جامعة رقميةو مدخل للتح:مليات إدارة املعرفةعبسمان فيصل حمجوب،  .64

 ،، جامعة الزيتونة األردنيةكلية االقتصاد والعلوم اإلداريةإدارة املعرفة يف العامل العريب، : السنوي الرابع حول

 .2004 ،أفريل 28-26 األردن،

 منهجية البحث العلمي، جامعة حممد :م دراسي حوليو، التحليل املفهومي: دراسة املنهجبن ساهل وسيلة،  .65

 .2010 ، فيفري22خيضر، بسكرة، 

، امللتقى إدارة اجلودة الشاملة وعالقتها بالتسيري اإلستراتيجي والتدريببن سعيد خلضر، وبن سعيد حممد  .66

 التنافسية، استراتيجيات التدريب يف ظل إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لتحقيق امليزة: العلمي الوطين حول

 نوفمرب، 11-10كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة الطاهر موالي، سعيدة، 

2009. 

املؤمتر العلمي ، وخماطر الفشل إلدارة اجلودة الشاملة إدارة املعرفة بني فرص النجاححسام طالب الكيايل،  .67

، جامعة الزيتونة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، العامل العريبإدارة املعرفة يف : الدويل السنوي الرابع حول

 .2004،  أفريل28- 26األردن، ، األردنية
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،  دراسة ميدانية:مدى استعداد املؤسسات العامة يف األردن لتطبيق إدارة املعرفةحسان عبد مفلح املومين،  .68

كلية االقتصاد والعلوم تنمية االقتصادية، اقتصاد املعرفة وال: املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامس حول

 .2005 ، أفريل28-  27جامعة الزيتونة األردنية، األردن، اإلدارية، 

، املؤمتر العلمي الثاين إدارة اجلودة الشاملة يف ظل استراتيجيات األعمال، عبد اهللاحسن صادق حسن  .69

 ، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن،اجلودة الشاملة يف ظل إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات :حول

 .2006 ،أفريل 27- 26

دراسة ميدانية للقطاع  :الثقافة التنظيمية وتأثريها على بناء املعرفة التنظيميةرشاد الساعد، وحسني حرمي  .70

لعلوم  كلية االقتصاد واوالتنمية االقتصادية،  اقتصاد املعرفة:املؤمتر العلمي اخلامس حول، املصريف األردين

 .2005 ،  أفريل28- 27، جامعة الزيتونة األردنية، األردناإلدارية، 

 منهجية البحث :، يوم دراسي حولالنماذج اإلبستمولوجية للبحث العلمي يف علوم التسيريدبلة فاتح،  .71

 .2010 ، فيفري22، العلمي، جامعة حممد خيضر، بسكرة

، مدخل لتحقيق تراكم مقومات األداء املتميز: لإدارة املعرفة يف منظمات األعما، السالم زايدي عبد .72

جامعة احلاج كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  والفعالية االقتصادية، ةإدارة املعرف: امللتقى الدويل حول

  .2008 ، ديسمرب26-25  اجلزائر،خلضر، باتنة،

ية باجلزائر مع حتديات األلفية تكييف منظومة االتصال التنظيمي داخل املؤسسات االقتصادساملي مجال،  .73

 االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم : امللتقى الوطين األول حول،الثالثة

 .2002 ، ماي 22-21، اجلزائر،  البليدة،التسيري، جامعة سعد دحلب

، املؤمتر العلمي الدويل ملعرفةرؤيا تشخيصية للمجتمع املعريف يف ظل اقتصاد اسلوى أمني السامريي،  .74

، ، جامعة الزيتونة األردنيةكلية االقتصاد والعلوم اإلداريةإدارة املعرفة يف العامل العريب، : السنوي الرابع حول

 .2004 ، أفريل28- 26األردن، 

 الوطين ، امللتقىإدارة اجلودة الشاملة مدخل لتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةمساليل حيضية،  .75

كلية العلوم االقتصادية وعلوم  املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد،: األول حول

 .2003 أفريل، 23- 22 الشلف، اجلزائر، حسيبة بن بوعلي، جامعة التسيري،

مي الدويل السنوي ، املؤمتر العلمهية تسيري املعرفة باملؤسسة االقتصاديةأ، حممد قويدريو مساليل حيضيه .76

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، اقتصاد املعرفة والتنمية االقتصادية، :  حولاخلامس

 .2005 ،أفريل 28- 27األردن، 

دراسة حالة  :دور التسيري باملشاركة يف زيادة أداء املؤسسة اإلنتاجيةفيصل قميحة، وصاحل محيمدات  .77

ملنظمة يف ظل التنمية أداء وفعالية ا: ، امللتقى العلمي الدويل حولنتاج الكهرباء جبيجلشركة سونلغاز إل
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  اجلزائر،املسيلة،، جامعة حممد بوضياف، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية املستدامة،

 .2009 ،نوفمرب 11- 10

الدويل السنوي الرابع  ، املؤمتر العلميلبقاء والنموإدارة املعرفة كأداة من أجل اعبد الستار حسني يوسف،  .78

 جامعة الزيتونة األردنية، عمان، األردن، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، إدارة املعرفة يف العامل العريب، :حول

 .2004 ، أفريل28- 26

رات داخل دور نظم االتصاالت اإلدارية يف عملية اختاذ القراكمال برباوي، وعبد السالم خملويف  .79

صنع القرار باملؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري : ، امللتقى الدويل حولاملؤسسة

 .2009 أفريل، 15- 14، املسيلة، اجلزائر، جامعة حممد بوضيافوالعلوم اإلدارية، 

 التنمية :قى الدويل حول، امللت حنو منوذج لتسيري املعرفة يف املؤسسة،عبد الرمحان بن عنتروعليان نذير  .80

جامعة  البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية،

 .2004 ، مارس10- 09ورقلة، اجلزائر، 

 املدينة :، امللتقى الوطين حولاإلدارة باملشاركة رهان املستقبل يف املؤسسة اجلزائريةالعياشي عنصر،  .81

 ، ديسمرب21-20اجلزائر، سة غدا، مركز البحوث يف األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، وهران، واملؤس

1997. 

 مصدر لتحقيق امليزة التنافسية يف : اإلدارة الفعالة للمعرفةخالدي خدجية، وكورتل، موساوي زهيةفريد  .82

 ة، كليوالتنمية االقتصاديةعرفة اقتصاد امل: ، املؤمتر العلمي اخلامس حولظل احمليط االقتصادي اجلديد

 .2005،  أفريل28-27جامعة الزيتونة األردنية، األردن،  االقتصاد والعلوم اإلدارية،

مكانة املشاركة يف صناعة القرار يف ظل رهانات حتسني أداء وفعالية املؤسسة تيقان بوبكر، وقامسي شوقي  .83

 ملنظمة يف ظل التنمية املستدامة،أداء وفعالية ا: ، امللتقى العلمي الدويل الرابع حولاجلزائر منوذجا: االقتصادية

  مسيلة،،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة حممد بوضيافقسم علوم التسيري، 

 .2009 ، نوفمرب11-10 اجلزائر،

، ات إدارة املعرفة  يف عمليات القيادة اإلداريةأثر بعض مكونسحر جالل، ومحد اخلريو أقتيبة صبحي  .84

جامعة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، إدارة املعرفة يف العامل العريب، :  حولاملؤمتر العلمي الدويل الرابع

 . 2004 ، أفريل28-26الزيتونة األردنية، األردن، 

، ذ القرارات يف املؤسسة االقتصاديةاالتصاالت اإلدارية كأداة الختاعبد الرحيم ليلى، ولدرع خدجية  .85

 االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم ةصنع القرار باملؤسس: امللتقى الدويل حول

 .2009 أفريل، 15- 14  اجلزائر، املسيلة،،حممد بوضياف اإلدارية، جامعة
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، املؤمتر  دراسة نظرية حتليلية: مستجيبةدور املوارد البشرية يف بناء منظمة متعلمةليث سعد اهللا حسني،  .86

، جامعة كلية االقتصاد والعلوم اإلداريةإدارة املعرفة يف العامل العريب، : العلمي الدويل السنوي الرابع حول

 . 2004 ، أفريل28-26 األردن، ،الزيتونة األردنية

، املؤمتر لني يف منظمات األعمالالتسيري باملشاركة يف خلق التفكري اإلبداعي لدى العام دورليندة رقام،  .87

كلية العلوم اإلدارية إستراتيجيات األعمال يف مواجهة حتديات العوملة، : الريادة واإلبداع: العلمي الرابع حول

 . 2005 ، مارس16- 15  األردن، جامعة فيالدلفيا،،واملالية

، املؤمتر العلمي  واالستراتيجيات األساليب،املفهوم: إدارة املعرفة التنظيميةحممد قاسم أمحد القريويت،  .88

كلية العلوم اإلدارية إستراتيجيات األعمال يف مواجهة حتديات العوملة، : الريادة واإلبداع: الرابع حول

  .2005 ، مارس16- 15  األردن،جامعة فيالديفيا،واملالية، 

علمي الدويل السنوي السابع  املؤمتر ال، الرأس املال الفكري:إدارة نظم املعرفةمطريان عبد اهللا مطريان،  .89

-16جامعة الزيتونة األردنية، األردن، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، اقتصاد املعرفة،  إدارة املخاطر و:حول

 .2007 ، أفريل18

 :العلمي الدويل اخلامس حول، املؤمتر تغيري الثقافة التنظيمية كأحد مداخل إدارة املعرفةمها مهدي قاسم،  .90

- 27  األردن،جامعة الزيتونة األردنية،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، ، رفة والتنمية االقتصاديةاقتصاد املع

 .2005 أفريل، 28

اجلديدة والتحدي  الركيزة: ، امللتقى الدويل حول املعرفةحنو توظيف إنساين ملنتوج املعرفةموسى رمحاين،  .91

 اجلزائر،، بسكرة، جامعة حممد خيضر، دية والتسيري كلية العلوم االقتصاالتنافسي للمؤسسات االقتصادية،

 .2005 ، نوفمرب13- 12

إدارة : ، املؤمتر العلمي الرابع حولالعالقة بني استخدام مدخل إدارة املعرفة واألداءمحد أبوفارة، أيوسف  .92

 ،أفريل 28- 26 ،جامعة الزيتونة األردنية، األردنكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، يف العامل العريب،  املعرفة

2004. 

 

 الرسائل اجلامعية: رابعا
 دراسة :التدريب اإلداري ملديري املدارس يف ضوء احتياجام التدريبيةأمحد بن عطا اهللا محدان اجلهين،  .93

يف اإلدارة  ، رسالة ماجستريحتليلية من وجهة نظر مديري ووكالء مدارس تعليم البنني بينبع الصناعية

 .2008جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، لية التربية، ك ،التربوية والتخطيط

دراسة حالة : اثر إدارة اجلودة الشاملة على األداء احلايل للمؤسسات االقتصادية دراسةبومدين يوسف،  .94

 يف علوم اه، أطروحة دكتورISO املعمل اجلزائري اجلديد للمصربات احلاصل على شهادة اجلودة العاملية

 .2006جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  التسيري،



uaŠ;;;½auaŠ;;;½auaŠ;;;½auaŠ;;;½a;;;;;;;;É;;;É;;;É;;;É;;;@ @@ @@ @@ @
 

229 
 

 ، أطروحةتنمية املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية حالة مؤسسة سوناطراك إستراتيجيةرقي، ي حسني .95

 .2007اجلزائر،  جامعةكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، االقتصادية،  العلوم يف دولة دكتوراه

املركزية والالمركزية يف اإلدارة التربوية يف من وجهة نظر مديري ومديرات د راشد منصور، رشيد خال .96

، رسالة ماجستري يف اإلدارة التربوية، كلية الدراسات املدارس احلكومية يف حمافظات مشال الضفة الفلسطينية

 .2004العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، 
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  باجلزء التطبيقية املتعلقاالستمارة: (01)امللحق رقم 

  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

   بسكرة-جامعة حممد خيضر 

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  صاد و إدارة املعرفة و املعارفاقت: ختصص                                                                         اهمدرسة الدكتور

  

  

  

  

  السالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته

  : دراسة علمية حتت عنوانالطالبةجتري 

  دور اإلدارة باملشاركة يف تنمية معرفة العاملني

   برج بوعريريج-رأس الوادي  دراسة حالة مستشفى الشهيد حممد بناين

  

 جلمع املعلومات الالزمة للدراسة ت صمميت، والاالستمارة هرف أن أضع بني أيديكم الكرمية هذيل كامل الش

 اإلجابة ةجيار، االستمارة على كافة أسئلة بإجاباتكم املاجستري، واملرتبطة شهادةاليت أقوم ا استكماال للحصول على 

إجاباتكم تعامل  أنّعلما  ،لخروج بالنتائج والتوصيات املرجوةل عليها بتمعن وذلك ألجل احلصول على إجابات دقيقة

  .بشكل سري وألغراض البحث العلمي فقط

  

       تقبلوا فائق الشكر و التقدير                                                                             

  :الطالبة                                                                                                               

  طباخي سناء                                                                                                               

  

  

 

رةـــــــــاماالست  



 

  :املعلومات األولية

  :يف اخلانة اليت تناسب اختيارك) ×(ضع عالمة 

سلك األعوان الطبيني يف التخدير             طيب ذوي مناصب علياشبه طيب           شبه    :طبيعة الشهادة - 

  سلك األعوان الطبيني يف التخدير واإلنعاش ذوي مناصب عليا           واإلنعاش

    مساعد متريض     ممرض حاصل على شهادة دولة            ممرض مؤهل         :الرتبة - 

  سنة10  أكثر من   سنوات        10ىل إ 6  من         سنوات  5أقل من    :سنوات اخلربة  - 

  ال        نعم          :تستعملون تكنولوجيا االتصال احلديثة يف جمال عملكم - 

      نعم               ال:يتم تقييمك على أساس مواظبتك ومهارتك يف العمل - 

            ال   نعم       :هل شاركت يف إجراء بعض العمليات اجلراحية - 

  

 

 

 

 

 

  

 

  



  

   املعرفيةاإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة األشركة: احملور األول

 :وجود عالقات جيدة بينك وبني زمالئك يف العمل تساعد على .1

 فرصة حصولك على معلومات تفيدك يف العملزيادة  - 

 تعلم ممارسات جديدة من مالحظة أداء زمالئك لوظائفهم - 

 نافسة اإلجيابية بينك وبني زمالئك لتطوير عملكاالستفادة من امل - 

  ال شيء مما سبق - 

 : وهذا يساهم يف،جتعلك على اتصال مستمر معهمصداقتك مع زمالئك يف العمل  .2

 لعملأدائكم ل أثناء هم منتعلمك - 

  قدرتك على تقييم عملك من خالهلم - 

 تقليدك لطرق أدائهم للعمل  - 

  ال شيء مما سبق - 

 :الشخصية بـمعارفك ناء العمل جيعلك تنمي تدربك مع زمالئك أث .3

 الحظة طريقة عمل زمالئكم - 

 تعلم من التدريب قبل غريكلالتنافس ل - 

  و أخطائهمالتعلم من أخطائك - 

 زمالئكل كتقليد - 

 ال شيء مما سبق - 

 : مصاحل خمتلفة يساعد على اكتساب معارف جديدة من خالليفنقلك للعمل  .4

 أدائك لوظائف خمتلفة - 

  يف كل مصلحةالحظة زمالئكالتعلم مب - 

 يف كل مصلحةزمالئك مهارات عمل تقليد  - 

  وحماولة حلهاجديدةمواجهة مشكالت  - 

  سبقال شيء مما  - 

 :تقدمي بعض احلوافز جيعلك تطور معارفك الشخصية من خالل .5

 تقليد زمالئك يف العمل - 

 مالحظتهم - 

 ال شيء مما سبق - 

 



 

 :جتعلك  يف العمليات اجلراحيةتكشاركم .6

 جلراحة عن طريق املالحظةعلم بعض مهارات اتت - 

  خربة من مساعدة اجلراحكتسبت - 

 د ما يقوم به اجلراحيلتقاول حت - 

  ال شيء مما سبق - 

 :يمكنك منتعاونك مع زمالئك أثناء العمل  .7

  وتقليدهم لتعلم طريقة أداء العملمالحظتهم - 

 جديدة منهمهارات م تعلم - 

 دك يف العملاحلصول املباشر على معلومات تفي - 

  ال شيء مما سبق - 

 :الثقة املتبادلة بينك وبني زمالئك جتعلك .8

 حريةكل تالحظهم لتتعلم منهم ب - 

 تتعلم منهم أثناء العمل - 

 صتك لالستفادة منهم فرلزيادةتفضل العمل معهم  - 

 دون التفكري يف احتمال رفضهم لذلك همتقلد - 

  ال شيء مما سبق - 

  املعريفاإلخراجاإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة : احملور الثاين

 :النقاشات اليت حتدث بينك وبني زمالئك تساعدك على .1

 تقدمي اقتراحات - 

  أفكارك بكل حريةطرح - 

 من خالهلمتطوير أفكارك  - 

  ال شيء مما سبق - 

 :دراستك وحتليلك حلالة مرضية مع زمالئك جتعلك .2

 تتبادل اآلراء معهم - 

 ة هلذه احلالة حلول جديدتبتكر - 

 تشارك يف التفكري والتحليل اجلماعي هلذه احلالة - 

 تتعلم كيفية التعامل مع حاالت مشاة - 

 ال شيء مما سبق - 



 : جيعلك ذلكعترف ا من طرف املؤسسة جمهوداتك يعند احساسك بأنّ .3

 إجياد حلول جديدة وطرق متطورة ختص العملحتاول  - 

  مهارتك لتحسني طريقة عملكتستخدم - 

  لتطوير العمل أفكار جديدةتقترح - 

 ال شيء مما سبق - 

 :جتعلكعن أدائك اجليد للعمل مكافآت مادية منحك  .4

 تعمل أكثر - 

 تبدع يف عملك - 

  جديدةتقدم أفكار واقتراحات - 

  لتحسني أدائك ومهارتكخرباتك كل تستغل - 

        ال شيء مما سبق     - 

 :وجود الثقة املتبادلة بينك وينب زميلك جتعلك .5

 شرح له ما تعرفه حول طريقة العملت - 

 تقدم له نصائح ختص العمل - 

 بتقدمي أفكار تسهل عملهتساعده  - 

     ال شيء مما سبق - 

   املعريفاملزجاإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة : احملور الثالث

 :حدوث نقاشات مجاعية تساعدك على .1

 مناقشة أفكار اآلخرين - 

 استثارة أفكارك - 

 دةتوليد أفكار جدي - 

 تطوير طرق العمل - 

 ال شيء مما سبق     - 

 :املقدمة لك من رئيسك جتعلكوإجراءات العمل تطبيق تعليمات  .2

 تطور أفكارك حول طريقة العمل - 

 تولد طرق جديدة لتحسني العمل - 

 تساعدك على تصور طريقة جديدة للعمل - 

 تؤدي عملك بطريقة صحيحة - 

     ال شيء مما سبق - 



 :ج ومعدات تكنولوجية حديثة يف العمل جيعلكتدريبك على استخدام برام .3

 تفهم كيفية استخدام هذه التكنولوجيا - 

 - طور طرق وتقنيات عمل جديدةت 

 تساهم يف طرح أفكار لتعديل أو ابتكار برامج ومعدات ذات تكنولوجية عالية - 

     ال شيء مما سبق - 

 :ر جودة خدماتك الصحيةحتفيزك على استغالل التكنولوجيا املتوفرة يف املؤسسة جيعلك تطو .4

 نعم - 

 ال           - 

تشجيعك على التشارك مع زمالئك يف استعمال املعدات التكنولوجية يف العمل جيعلكم تطورون طرق أداء  .5

 :العمل

 نعم - 

 ال           - 

 :عندما منحك مسؤوليات جديدة تستعمل ما يتوفر من تقنيات لـ .6

 طرق جديدة لتقدمي اخلدمات الصحيةابتكار  - 

 استخدام هذه التقنيات لتطوير تقنيات عمل جديدة - 

   ال شيء مما سبق - 

 : إجراء العمليات اجلراحية لـعندثقة رئيسك فيك جتعله يطلعك على أحدث التكنولوجيا املستخدمة  .7

 تتشارك معه يف استعماهلا - 

 تتعلم معه كيفية استعماهلا - 

 تطوير طرق استعماهلالتتعاون معه  - 

 كل ما سبق - 

  مما سبقال شيء - 

   املعريفاإلدخالاإلدارة باملشاركة وعالقتها مبرحلة : احملور الرابع

 :إطالعك على العمليات اجلراحية اليت جرت سابقا يف املستشفى تساعدك على .1

 اكتساب خربة جديدة - 

 تنمية معرفتك الشخصية - 

 تعلم بعض املهارات اجلديدة - 

     ال شيء مما سبق - 



جيعلك  تها ودراسهاحليلق أدوات تكنولوجية جديدة مثل فيلم وثائقي لتعند عرض حالة مرضية عليك وف .2

 :ذلك

  املعارف املوجودة فيهاتستوعبفهم وت - 

 د معارف شخصية جديدةتول - 

  خربة جديدةبستكت - 

     ال شيء مما سبق - 

3. مبعدات تكنولوجية متطورة يساعدك علىغري حقيقية  عمليات جراحية إجراءدربك على ت: 

  استخدام هذه املعداتتعلم كيفية - 

 عملها بشكل جيد ةقيتطبيق طر - 

 التقنيات اليت تستعمل فيهليد اجلفهم ال - 

  خربة جديدةاكتساب - 

     ال شيء مما سبق - 

 :حتفيزك لتطبيق واستخدام املعدات الطبية املتوفرة يف العمل جيعلك .4

 تتعلم مهارات جديدة - 

 تكتسب خربة جديدة - 

 ال شيء مما سبق - 

 تكتسب خربة  ملعدات متطورة جتعلكواستعمالك العمليات اجلراحية تمرار عند إجراءباسمشاركتك  .5

 :جديدة

 نعم - 

           ال - 

 :تطبيقك لتقنيات عمل جديدة عند منحك وظائف ومسؤوليات جديدة جيعلك .6

 تكتسب خربة يف هذا اال - 

 تتعلم طريقة استعمال هذه التقنيات - 

                                      ال شيء مما سبق - 

                         

  
                                           

  شكرا لتعاونكم                                                                                 



  التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية االستشفائية: (02)امللحق رقم 

 

  

 

 

 

  



 



 



Résumé 
La connaissance stimule aujourd’hui un intérêt 
croissant dans les entreprises, du fait de son rôle 
primordial dans la réalisation de l’avantage 
concurrentiel et la création de la valeur. Pour cela, les 
entreprises font de leur mieux pour chercher les 
moyens nécessaires à l’exploitation de ces 
connaissances d’une manière efficace et les investir 
adéquatement afin d’en tirer profit. Cela nécessite la 
mise en place d’un processus approprié permettant à 
l’entreprise de développer les connaissances et les 
compétences de ses travailleurs ainsi d’accroître leur 
expérience. Le management participatif représente un 
moyen efficace pour atteindre cet objectif. Notre 
recherche a pour objectif de comprendre et 
d’expliquer la relation entre le management 
participatif et le développement des connaissances 
des travailleurs, à travers l’adoption d’une démarche 
exploratoire qui nous a permis de proposer des 
hypothèses et les tester par le choix d’une étude de 
cas. Nous avons conclu que le management 
participatif permet d’améliorer la phase de la 
socialisation à travers l’amélioration de la 
communication informelle et le style de pilotage. Il 
contribue également à l’amélioration de la phase 
d’externalisation à travers son effet sur la motivation, 
la communication et le style de pilotage. De plus, le 
management participatif permet à travers le style de 
pilotage, de communication et de formation 
d’améliorer la phase de la combinaison. Il contribue 
enfin d’améliorer la phase d’internalisation à travers 
son effet sur le style de pilotage et de la 
communication. 
Mots clés : La connaissance,  le développement des 
connaissances des travailleurs, le management 
participatif.   

  امللخص

حتضى املعرفة باهتمام متزايد من طرف املؤسسات نظرا لدورها 

ولذلك فقد اهتمت . ةاألساسي يف حتقيق امليزة التنافسية وخلق القيم

املؤسسات باستغالل املعارف اليت متتلكها بشكل أمثل واستثمارها 

بأفضل الطرق حىت حتقق أكرب قدر من االستفادة منها، وذلك من 

تنمية عن األساليب اإلدارية اليت يساعد تطبيقها يف البحث خالل 

 ويعترب أسلوب تطوير مهارام وزيادة خربام،ومعارف العاملني 

وقد جاءت هذه . هذه األساليب اإلدارة باملشاركة أحد أهم

الدراسة حملاولة فهم وتفسري العالقة بني اإلدارة باملشاركة وتنمية 

 اقتراح املنهج االستكشايف يفمعرفة العاملني، وكان ذلك بإتباع 

لدراسة حالة توصلنا من خالهلا إىل  الفرضيات اليت مت اختبارها وفقا

شاركة تعمل نسبيا على حتسني مرحلة األشركة أنّ اإلدارة بامل

. املعرفية من خالل االتصال غري الرمسي والنمط القيادي الدميقراطي

اإلخراج املعريف مرحلة كما تساهم اإلدارة باملشاركة يف حتسني 

بصورة نسبية من خالل التحفيز، االتصال والنمط القيادي 

خالل النمط القيادي وتساهم اإلدارة باملشاركة من . الدميقراطي

الدميقراطي، االتصال والتدريب يف حتسني مرحلة املزج املعريف 

وأخريا تساهم اإلدارة باملشاركة من خالل النمط القيادي . نسبيا

الدميقراطي واالتصال يف حتسني مرحلة اإلدخال املعريف بصورة 

 .   نسبية

دارة  اإل، تنمية معرفة العاملني،املعرفة: الكلمات املفتاحية

  .باملشاركة

 

Abstract 
Knowledge stimulates today an increasing interest in companies, because of its role in achieving competitive 
advantage and value creation. This is why the companies are doing their best to seek the necessary means to 
exploit effectively the knowledge and invest it properly in order to get benefit. This requires the establishment 
of an appropriate process to enable the company to develop the knowledge and skills of its workers and 
enhance their experience. Participative management is an effective way to achieve this goal. Our research aims 
to understand and explain the relationship between participative management and development of knowledge 
workers through the adoption of an exploratory approach that allowed us to propose hypotheses and test them 
by choosing a case study. We concluded that participative management improves the phase of socialization 
through the improvement of informal communication and leadership style. It also contributes to the 
improvement of the phase of externalization through its effect on motivation, communication and leadership 
style. In addition, participatory management style allows through leadership style, communication and training 
to improve the phase of combination. Lastly, it contributes to improve the phase of internalization through its 
effect on leadership style and communication.  
Keywords: Knowledge, development of knowledge workers, Participative management.  

 


