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 واهتمامها برعايتها تعهد تني التي الحبيبة والدتي إلى
  أيامي بدعائها وباركت

  والعمل العلم حب علمني الذي الحبيب والدي إلى

 إلى زوجتي ورفيقة دربي وشريكة حياتي

  أصدقائي األعزاء إلىو إلى أخي وأخواتي

 للجميع اراجي المتواضع جهدي ثمرة أهدي هؤالء كلإلى 
 هللا تعالىا بإذن البال وراحة والرضا السعادة كل
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نحمد اهللا ونشكره على كريم عطائه وجزيل فضله علينا 
وتيسيره لنا كل السبل، حتى استطعنا إتمام هذا العمل 

  المتواضع.

نتقدم بجزيل الشكر وفائق االحترام والتقدير إلى األستاذ 
  " على كل نصائحه وتوجيهاته.ميلود توميميلود توميميلود توميميلود توميالمشرف: "

وإلى كل األساتذة الذين رافقونا مدة دراستنا والذين لم 
  يبخلوا علينا بالنصائح واإلرشادات.

على  اتصاالت الجزائركما نتقدم بالشكر إلى موظفي مؤسسة 
تعاونهم معنا إلنجاز هذا العمل، وإلى كل من ساعدنا في 

  إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد.

ونسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا ويكلل جهدنا بالنجاح 
  والتوفيق إن شاء اهللا.
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  :البحثإشكالية

في إطار كل هذه المستجدات التي يطغى عليها الطابع التكنولوجي العلمي جاء عملنا 
دارة إدور الذي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات في جانب من جوانب الهذا لتسليط الضوء على 

  وهو جانب نقل المعرفة بهذا تمحورت إشكالية موضوعنا حول التساؤل التالي:المعرفة أال 
في خضم التحوالت المعاشة على المستوى المحلي والدولي والتحديات الجديدة التي 

يفرضها المحيط نتيجة ظاهرة العولمة، والتي تتمثل أساسا في االنتقال المالحظ من 

ا م على المعرفة والعلم واالستخدام المتزايد لتكنولوجياالقتصاديات المادية إلى اقتصاديات تقو 

المعلومات، واآلثار العميقة التي أفرزها تطبيقاتها على عالمنا الحالي خاصة في عالم 

إلى أي مدى يمكن أن  :في الدراسة لهذه ةياألساس البحث ةيإشكال تتضح هيوعل األعمال،

�؟�المؤسسة تلعبه تكنولوجيا المعلومات من نقل المعرفة داخل �
�������	�
������א����א���אل����������������א������ !"#�	������$%&� :� �

 معلومات في عملية نقل المعرفة ؟الشبكات  كيف تساهم .1

 هل تسهل نظم المعلومات في عملية نقل المعرفة ؟ .2

 تكوين والتعليم اإللكتروني في عملية نقل المعرفة ؟ال ما مدى تأثير .3

 

 :الدراسةفرضيات 

  الفرضيات التي إنطلقنا منها فهي كالتالي:

 .بين األفراد المعرفةفي زيادة معلومات الشبكات تساهم  .1

 .نظم المعلومات تسهل عملية نقل المعرفة .2

 .في عملية نقل المعرفة تأثير كبيرلتكوين والتعليم اإللكتروني ل .3

 

 

 

 

 



òß‡Ôß 

 

 

 

 ج 

  :لموضوعأسباب إختيار ا 

 هناك جملة من األسباب كانت وراء اختيارنا للموضوع أهمها:

 أن الموضوع يعتبر حديث الساعة سواء ما تعلق بتكنولوجيا المعلومات أو المعرفة. .1

ضعف االهتمام بإدارة المعرفة في المؤسسات بالدول النامية ومنها الجزائر، وتقديم  .2

ب االستثمار في رأس المال المعرفي أولوية توفير الموارد المالية والتكنولوجية على حسا

 .والفكري

 للبحث.  كمجال للموضوع شخصي ميل .3

قلــــة الدراســــات النظريــــة والميدانيــــة التــــي تناولــــت بعمــــق إشــــكالية تكنولوجيــــا المعلومــــات  .4

 وعالقتها بعملية نقل المعرفة.

 .المدروس التخصص في أساسا تدخل والتي الموضوع طبيعة .5

 

  :موضوعأهمية ال

 :منها يستمد البحث أهميته من عدة منطلقات

أن يكون إضافة جديدة ومساهمة بناءة في إثراء المكتبة، وتبصير القارئين بما أحدثته  .1

 في معالجة هذا الموضوع.المعلومات في عالم األعمال خاصة  اتكنولوجي

 والمؤسسات.قد تكون مفيدة وذات أهمية للطلبة والباحثين  انتائج الدراسة واستنتاجاته .2

 ،المعلومـات ودورهـا فـي المؤسسـات اكونه زاوية من الزوايا التي تعالج موضوع تكنولوجي .3

المعلومــــات) كالتجــــارة  افهــــو تكملــــة لمواضــــيع أخــــرى لهــــا صــــلة بالموضــــوع (تكنولوجيــــ

االلكترونيــــــة، التســــــويق االلكترونــــــي، الحكومــــــة االلكترونيــــــة، اإلدارة اإللكترونيــــــة، نظــــــم 

 إلخ.المعلومات... 

 ومحاولــة العديــد العالميــة، المؤسســات مســتوى المعرفــةعلى إدارة بموضــوع االهتمــام تزايــد .4

 .في أعمالها ملموس نجاح وتحقيق ،وتطبيقها المعرفة إدارة برامج يبنّ تَ  المؤسسات من
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  :موضوعأهداف ال

 ها:منللبحث مجموعة من األهداف 

المعلومــــــــات، وبعــــــــض موضــــــــوع تكنولوجيــــــــا ومحاولــــــــة تبســــــــيط إســــــــتجالء الغمــــــــوض،  -1

المصـــطلحات الشـــائعة والمتداولـــة حولهـــا كتكنولوجيـــا اإلعـــالم واالتصـــال، التكنولوجيـــات 

 الشبكات، نظم المعلومات وغيرها. الجديدة لإلعالم واالتصال،

اإلشارة إلى الوضع الحالي وتقديم تصـور حولـه، وكيـف أثـرت تكنولوجيـا المعلومـات مـن  -2

 حولنا وعلينا.

حــول طبيعــة المعرفــة فــي عصــر المعلومــات، ومــا هــي المتطلبــات  تقــديم تصــور مقتــرح -3

 .التي ينبغي توفيرها في هذا المورد للنجاح في عصر المعلومات

المعلومــات فــي المؤسســات الجزائريــة وكيــف  اإعطــاء صــورة عــن واقــع إســتخدام تكنولوجيــ -4

 .أنها أثرت على األفراد العاملين داخلها

ل تكنولوجيــا المعلومــات مــن أجــل تحقيــق دورهــا فــي نقــ محاولــة توضــيح ضــرورة إســتخدام -5

 المعرفة الفردية والجماعية.  

 

  :الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات المتوفرة بالمكتبة الجزائرية والتي تدور حول الموضوع كالتجارة 

الدراسات السابقة والتي حسب  ، نظم المعلومات... إلخ. أمايااللكترونية، التسويق اإللكترون

 :المعلومات ونقل المعرفة" اتناول صميم الموضوع "تكنولوجيتلم حدود علمنا 

رسـالة ماجسـتير فـي التسـيير،  األولى بعنوان: "تكنولوجيا المعلومات وأثرها على الشغل"،

 .1994إعداد الطالبة: جميلة بدريسي، معهد العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، سنة 

عمومـــا،  احاولـــت الطالبـــة فـــي هـــذا العمـــل تســـليط الضـــوء علـــى أثـــار اســـتخدام التكنولوجيـــ  

المعلومات خصوصا على مشكل البطالة في بعـض البلـدان الناميـة، وكيـف أن التقـدم  اوتكنولوجي
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التقنــي يعمــل علــى فــرض خصــائص جديــدة للعمــل وهــذا مــن شــأنه خلــق مشــكل البطالــة. لكــن مــا 

المعلومـات وبالتـالي لـم تـزل  اة أنهـا لـم تسـلط الضـوء علـى مفهـوم تكنولوجيـيؤخذ على هـذه الدراسـ

 بعض الغموض في هذا المصطلح، كما أن معالجة الموضوع كانت على المستوى الكلي.

ــــوان  ــــة بعن ــــى تحســــين األداء  الثاني ــــة المعلومــــات واالتصــــاالت وتأثيرهــــا عل :"تكنولوجي

رســالة ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن إعــداد الطالــب: لمــين علــوطي،  االقتصــادي للمؤسســة"،

 .2003 – 2004كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، سنة 

الطالب في هذا العمل التطرق إلى التطبيقات المتنوعة لتكنولوجيا المعلومات  حاول  

ي على الشبكة بحيث واإلتصاالت في عالم األعمال، وكيف أن أغلب األنشطة أصبحت تؤد

تساهم هذه التطبيقات في زيادة فعالية وكفاءة األداء. لكن ما يؤخذ على هذه الدراسة االبتعاد 

عن المحتوى في كثير من المواضع، كما يؤخذ عليه التركيز على الجانب التقني أكثر منه على 

ية واالقتصادية  الجانب اإلداري، وهذا ما أدى إلى االبتعاد قليال عن المعالجة التسيير 

  للموضوع.

 فـي اإلداريـة القـرارات لمتخـذي وتوفيرهـا الحديثـة المعلومـات تكنولوجيا الثالثة بعنوان :"

 ،عبـد الجبـار رسـالة ماجسـتير فـي إدارة أعمـال مـن إعـداد الطالـب البحيصـي "،األعمـال منظمات
  .2006-2005 سنة جامعة فلسطين،

 الفلسطينية المنشآت استغالل مدى على تعرفال الدراسة هذه حاول الطالب في

 لمؤسسات يمكن التي المزايا الدراسة هذه وتناقش القرارات، لمتخذي وتوفيرها الحديثة للتكنولوجيا

 االنترنت تكنولوجيا األخص وعلى المعلومات تكنولوجيا استخدامها نتيجة تحقيقها األعمال

 المدراء معرفة عدم أن تبين وقد ، Extranetوالخارجية Intranet الداخلية  وشبكات االتصال

 تحول إحداث بضرورة ويوصي االنجليزية، اللغة في إمكانياتهم ضعف من نابع االنترنت بأهمية

 مواكبة إلى باإلضافةالفلسطينية  الشركات في المستخدمة التقليدية اإلدارية المعلومات نظم في
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 كيفية في اإلدارية بالمهاراتالمديرين  قدرات تطوير ضرورة مع الحديثة، التكنولوجية التطورات

 .الحديثة التكنولوجيا استخدام

حوامـل الحوامل الورقية و الأما عن طبيعة المراجع المستخدمة في البحث فهي تتأرجح بين 

ســـواء عـــن طريـــق المواقـــع  حصـــلنا عليهـــا مـــن شـــبكة اإلنترنـــت، إال أن معظمهـــا رقمـــي، الرقميـــة،

ه ذنســبة لــي تعــد هــالوب، أو عــن طريــق البريــد اإللكترونــي ة محركــات البحــث،اإللكترونيــة بمســاعد

 دونيسـتنجمـيعهم  ،حـدود الدراسـةبسـبب موضـوعها ومصـادرها و  الرسالة تجربة فريـدة مـن نوعهـا،

  .تكنولوجيا المعلومات على

  

  :منهج الدراسة  

ة إســـتخدمنا عتمـــدصـــحة الفرضـــيات الم ختبـــارالمطروحـــة وإ  ةاإلشـــكالي نقصـــد اإلجابـــة عـــ    

 خالل البحث:

 بحثها، المرادالمشكلة  عناصر تحديد قصد البيانات جمع في وهذا :المنهج الوصفي -
 إلى معرفة الوصول قصد بالموضوع المتعلقة والمصطلحات المفاهيم ألهم فتعرضنا

الدراسات  بمجموع ذلك في استعنا يثح .البحث لعناصرموضوع وتفصيلية دقيقة،
  ماجستير،  رسائل مذكرات، كتب، شكل في متوفرة كانت سواء المتوفرة والبحوث

أوعبر  مجالت في منشورة مقاالت العلمية، الملتقيات مداخالت أو دكتوراه، أطروحات
  .االنترنت مواقع

 على عينة ميداني مسح خالل من األولية، البيانات جمع في وهذا :األسلوب المسحي -
تكنولوجيا المعلومات  بخصوص الجزائرية المؤسسات واقع لتشخيص الدراسة مجتمع من

 الجوانب يغطي استبيان تصميم تم ذلك ولتحقيق وتطبيقاتها في عملية نقل المعرفة،
  .الجزائرية في المؤسسة العمال على وتم توزيعه الموضوع في الرئيسية

 باستخدامإحصائي  تحليل خالل من االستبيان نتائج تحليل أثناء وهذا :المنهج التحليلي -
 والنسب. التكرارات
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 :حدود البحث

 .2011إلى غاية مارس 2010الزمنية: تمدد حدود البحث الزمنية من جوان �
 ).2011-2010تصاالت الجزائر وكالة بسكرة  (إ مؤسسةأما الحدود المكانية فهي:  �

  

  :صعوبات البحث

ال يخلو عادة من بعض  –والبحث العلمي خصوًصا  –إن أي جهد إنساني عموًما 
أهم الصعوبات التي تلقيناها خالل بحثنا هي على و  ،الصعوبات التي يتلقاها الفرد (الباحث)

 النحو التالي:

صـعوبة الموضــوع أصــًال، تعتبــر أكبـر حــاجز، خاصــة وأنــه يتنـاول عنصــرين أساســين فــي  -1

 المعلومات. اوقتنا الحالي هما المعرفة وتكنولوجي

ــــا صــــعوبة بعــــض  -2 ــــي مــــن تكنولوجي ــــب التقن ــــي الجان المصــــطلحات وغموضــــها، خاصــــة ف

 المعلومات.

 نقص المراجع التي تتناول دور تكنولوجيا المعلومات في عملية نقل المعرفة. -3

إلحصــــائيات والدراســــات الحديثــــة حــــول الموضــــوع علــــى المســــتوى الــــوطني، رغــــم ا نقــــص -4

  .اأهميته

  :البحث هيكل

ل تطبيقي، كل فصل يعالج عنصًرا من العناصر البحث مقسم إلى فصالن نظريان وفص
  التي نراها مهمة لتناول الموضوع، وذلك:

 ماهيةتضمن  حيث المعرفة، إدارة حول ومفاهيمنظريا  إطارا : تضمناألول الفصل -
 مدخل إلى أما وهرم المعرفة ومصادرها، أنواعها، تعريفها، إلى تطرق خالل من المعرفة

 وتناولنا نماذجها،ا إلى األركان التي تقوم عليها و نشأته من بداية فتناول المعرفة إدارة
 .عمليات إدارة المعرفة النماذج بعض إلى ناتطرق وكذلك مفهومها عمليات إدارة المعرفة

 إلىنا تطرق حيث : بعنوان تكنولوجيا المعلومات وعملية نقل المعرفة،الثاني الفصل -
ٕالى و  وشبكات المعلوماتية ونظمها، مفهومها خالل من أساسيات تكنولوجيا المعلومات
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المعلومات في دعم  إالى دور تكنولوجيو  تكنولوجيا المعلومات لنظام إدارة المعرفة،
 المعرفة. لعملية نق

المعلومات في  ا: وهو عبارة عن دراسة حالة حول دور تكنولوجيالثالث الفصل -
حيث أخذنا الوحدة العملية التصاالت الجزائر كعينة، فبعد تقديم  المؤسسة الجزائرية،

بمؤسسة وبمختلف األنشطة المكلفة بها، تطرقنا إلى التطبيقات المتنوعة لتكنولوجيا 
مختلف األدوار التي أحدثتها  مالمعلومات داخل هذا المؤسسة. ثم قمنا بعد ذلك بتقيي

ذلك خلصنا إلى مجموعة من النتائج هذه األخيرة على نقل المعرفة، وبناءا على 
 والتوصيات آملين أن تكون مفيدة وناجعة في هذا المجال.

: وتضمنت نتائج الدراسة وٕاختبار الفرضيات وهي تشكل في مجملها إيجابة الخاتمة -
  .مختصرة عن اإلشكالية المعتمدة في مقدمة البحث

  
  



 

  

  

  

  

: الفصل األول
املعرفة وعمليات إدارة املعرفةاملعرفة وعمليات إدارة املعرفةاملعرفة وعمليات إدارة املعرفةاملعرفة وعمليات إدارة املعرفة

املعرفة: املبحث األول

����م�א�������،�א	������،�א	����Wא	����א�ول

�������Wא	����א��"��אع�א�����و� �د
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إدارة املعرفة: املبحث الثاين
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عمليات إدارة املعرفة: املبحث الثالث

��0�1��2��&/�����%دא�$�א	����Wא	����א�ول"

��������م�&/����%دא�$�א	�����Wא	����א�

#���4��3دא�$�א	����Wא	����א��א��/�����א�5



Þëþa@Ý—ÐÛa 

 א������و�������دא	��א�����

 

 

 2 

  :  تمهيد

في الواقع إن االهتمام بالمعرفة لم يكن وليد العشريات األخيرة من القرن العشرين وٕانما 
فقد وّظف اإلنسان عقله وحواسه لمعرفة ذاته وخالقه  ،ارتبط بوجود اإلنسان على هذه المعمورة

  وما حوله من كائنات وأشياء.
ولو عدنا إلى حقب ماضيه لوجدنا أن حمورابي أول حاكم في التاريخ يهتدي إلى أهمية 

حين أنشأ أول مدرسة في بالد ما بين النهرين بحدود ألفي سنة قبل الميالد، ثم جّدد  ،التعليم
ق.م) الدعوة إلى نشر المعرفة حين قال "إن المعرفة 479- 551كونفوشيوس(الفيلسوف الصيني 

هي الطريق الوحيد للتقدم والنجاح الدنيوي على األرض"، أما الفيلسوف اليوناني أفالطون 
من خالل دعوته إلقامة  ،ق.م) فقد أعطى جرعة جديدة ودفعة قوية ألهمية المعرفة427-347(

الفالسفة وعّشاق المعرفة، وأفالطون هو القائل "بدون المعرفة لن المدينة الفاضلة التي يحكمها 
وأن حامل المعرفة وحده القادر على فهم عالمه المحيط  ،يكون اإلنسان قادرا على معرفة ذاته

  قوله بان كل الناس يرغبون في المعرفة بطبيعتهم. أرسطوكما نقل عن  ،1به والمتمثل بالوجود"
إلــى أن جــاء اإلســالم وجعــل مــن  ،المعــارف جــيال بعــد جيــل نقــلفــي وقــد توالــت األجيــال 

القـراءة التـي تعـد أسـاس المعرفـة ونقطـة االنطـالق  ،وهو الدين الذي بـدأ بـاقرأ ،طلب العلم فريضة
 ةيـــفيوك المعرفـــة ةيـــماه وضـــحي نظـــريار إطـــ وضـــع ضـــرورة تظهـــر هنـــا مـــنو  ،لكســـب المعـــارف

  .ومتطلباتها ووسائلها تهايأهم إلى ضايوأ إدارتها،
  

  

  
 

  
  
 

                                           

. 
  .45، ص2005مصر، اإلسكندرية،،احلديث اجلامعي املكتب، املنظمات وتطوير املعرفة إدارة، الكبيسي خضري عامر1
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 : المعرفةالمبحث األول .1

ولكن ،محدد للمعرفة  لقد حاول الفالسفة والكتاب والباحثين على حد سواء وضع مفهوم
لم يستطع أحد إعطاء تعريف شامل لها، ومع ذلك فان الجميع يتفقون على حقيقة أن المعرفة 

وأنها الثروة الحقيقية بالنسبة لألفراد والشعوب والمجتمعات وهناك من يعرفها  ثمين هي مورد
) وهذا صحيح ليس فقط بالنسبة لألفراد وٕانما   Knowledge Is Powerعلى أنها  القوة (

 ،فالمؤسسة تشبه الكائن الحي إلى حد كبير في تفاعالتها مع العالم الخارجي ،أيضا مؤسساتلل
ل على القوة من خالل تجميع المعرفة بأشكالها  ونشرها وتوزيعها من فهي تسعى إلى الحصو 

  1 رأس المال البشري فيها وهي بذلك تحقق القوة الحقيقية.

 singalsعناصر األساسية ضمن سلسلة متكاملة تبدأ باإلشارات الالمعرفة تشكل أحد و   
savoirة ثم الى معرف informationثم الى معلومات  dataوتتدرج الى بيانات 

ومن هنا ال  2
  المعرفة.البيانات والمعلومات و  ةالمصطلحات الثالث هذهمن تمييز  بد

  

 المعرفة ،المعلومات ،مفهوم البيانات: األول المطلب .1-1

ويتم إبرازها وتقديمها  ،مجموعة من الحقائق غير المترابطة"هي  : DATAالبيانات  −
عندما يتم تصنيفها وتنقيحها وتحليلها حكام أولية مسبقة وتصبح البيانات معلومات أدون 

  3"ووضعها في إطار واضح ومفهوم

ليست ذات قيمة  ،raw factsموارد وحقائق خام أولية  على أنهاو يمكن تعريفها أيضا :"
فالمعلومات هي البيانات التي  بشكلها األولي هذا مالم تتحول الى معلومات مفهومة ومفيدة،

 bits ofن البيانات هي جزء من معلومات فإلذا  ،ل له معنىتمت معالجتها وتحويلها الى شك

                                           

.
  .204،ص2002التوزيع،القاهرة، احلديثة،دار غريب للنشر واإلدارةعلي السلمي،إدارة التميز مناذج وتقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة،مكتبة 1

2
. Harris and Henderson,A better mythology for system design,proceeding of the conference on human factors 

incomputingsystems.New York,1999,P92. 
جامعة ،"إدارة املعرفةيف العامل العريب"علمي الرابع الؤمتر املحسام طالب الكيايل،إدارة املعرفة بني فرص وجناح وخماطر الفشل إلدارة اجلودة الشاملة،. 3

  .04،ص2004أفريل28- 26،األردن،الزيتونة
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informations، ويرمز لها  مجردة،أو أرقام  ،امي مجردة من أي تفسيرمثال على قائمة االس
  Record"1التي تكون السجل او القيد  Bytesعادة في الحوسبة بمجموعة البايتات 

عن  حقائق واآلراء التي تنشأالمجموعة "هي عبارة عن  :sInformationالمعلومات  −
  2أنشطة الفرد بوصفه منتجا لها أو مستفيدا منها "

مصداقية، ويتم تقديمها لغرض عبارة عن بيانات تمنح صفة العلى أنها هي "وتعرف كذلك 
مقارنة  فالمعلومات يتم تطويرها وترقى لمكانة المعرفة عندما تستخدم لقيام أو لغرض ،محدد

  3."و نقاشأتصال أوالمشاركة في حوار و لغرض االأ محددة،وتقييم نتائج مسبقة و 

إدراكه بحاسة من  ء"َعَرَف" ومعرفة الشيهي مشتقة من كلمة هاأصلو  :Savoirالمعرفة  −
  4الحواس

اإلدراك الجزئي أو البسيط، في حين العلم يقال انه  على أنهاالمعرفة  تظهرومن هنا 
 :كذلك تم تعريف المعرفة بأنها اإلدراك الكلي أو المركب، لذا يقال عرفت اهللا دون علمته،

المعلومات أو الحقائق التي يمتلكها الشخص في عقله عن شيء ما، أما المعنى الفلسفي "
  5"مجرد الواسعالل على أنها التصور للمعرفة كما جاءت به الفلسفة اإلغريقية فهي تد

البيانات والمعلومات والتجربة التي يتم الحصول عليها  استخدامحصيلة " :على انها كما عرفت
التي تواجهه،  تالمستجداوهي التي تمكن من يملكها بتجاوب  عن طريق التعلم والممارسة،

، وهي تزداد في مجال معرفتهلمشاركة التي تقع وتجعله أكثر قدرة للوصول الى حلول أفضل ل
  6"عند اإلنسان مع مرور الوقت وتشكل جزء من شخصيته

                                           
 .113،ص2006،األردنخرون،املدخل اىل إدارة املعرفة،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،آو  غسان العمري. 1
 .17،ص2001نبيل علي،الثقافة العربية وعصر املعلومات،سلسلة عامل املعرفة،مطابع الكويت،. 2
 .4حسام طالب الكيايل،مرجع سابق،ص. 3
 .595ص،1996،،دار إحياء الرتاث،لبنان2اين،طاحمليط،لدالث قاموس،يالفريوز آباد. 4
 .23غسان العمري واألخرون،مرجع سابق،ص. 5
  .10،ص2009،نعيم إبراهيم الظاهر،إدارةاملعرفة،علم الكتاب احلديث،األردن. 6
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 لمعرفة بتنوع وتعدد الكتاب والباحثين في هذا المجال،لقد تعددت التعاريف الموضحة و 
ولم يتم التوصل الى تعريف محدد متفق عليه بشكل دقيق ويوضح الجدول التالي بعض تعاريف 

  :كمايليالمعرفة  لباحثين في تحديد مفهوم

  تعاريف عدد من الباحثني والكتاب ملفهوم املعرفة:1جدول رقم

  مفهوم المعرفة لدى الكاتب  التعريف بالكاتب  الكاتب / السنة

Herbert H. Clark  
  هربرت كالرك

1996  

عالم نفس هربرت كالرك هو 
يشغل منصب أستاذ علم  أمريكي

النفس في جامعة ستانفورد. 
 "أرضية مشتركة":ته اومن نظري

بين األفراد تقاسم المعرفة 
  العاملين مع بضع.

القوة في مؤسسات االعمال اليوم، والمفتاح 
  لحل مشكالت االعمال الغامضة.  

  بوب ويت ورون ماير
Bob de wit & 

Ron Mayer 

  دي ويت بوب (كلية اإلدارة
ماستريخت) ورون ماير (كلية ب

بـ  إدارة األعمال
TiasNimbas.( كتابهما في

المشهود على  االستراتيجية
زيز نطاق واسع لقدرته على تع
  .التفكير االستراتيجي الخالق

قدرة الفرد على التعرف على االشياء 
وتمييزها " او" القدرة التي يمتلكها الفرد 

  ويختزنها في عقله بصيغة خرائط معرفية .

مصطفى شعيب (
  )1998إبراهيم، 

بكلية الموصل  أستاذ ودكتور
  بالعراق في إدارة األعمال

القدرة على ترجمة المعلومات الى اداء 
لتحقيق مهمة محددة، او ايجاد شيء محدد 

وهو مااليتوفراالعند البشر اصحاب العقول 
  والمهارات الفكرية. 

Gilles Savary  
  جيلس سافاراي

1999  

) 6/12/1954جيل سافاري (
هو سياسي فرنسي وعضو 

البرلمان األوروبي.  سابق في 
وكان نائب رئيس لجنة البرلمان 
األوروبي بشأن النقل والسياحة، 

وعضو لجنة مؤقتة على 
تحديات السياسة ووسائل 

الميزانية في االتحاد الموسع 

المعلومات زائداً العالقات السببية التي 
  تساعد على الشعور بهذه المعلومات

Stromquist, N., 

& Samoff, J. 

2000  
  ستورمكيست وساموف

ستورمكيست و ساموف في 
كتابهما نظم إدارة المعرفة ، من 

األشكال الفعلية لتكنولوجيا 
المعلومات، التابعان للجمعية 

  البريطانية  للتعليم العالمي

تجارب نظامية واختبار للفرضيات التي 
تشير الى نماذج موضوعية وتفسيرية لفهم 

  المحيط. 
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Alan D. 

Marwick 

  أالن مارويك

مارويك هو صاحب كتاب إدارة 
، يعمل 2001 تكنولوجيا المعرفة

 IBMكخبير بشركة 

تشمل على كل من الخبرات البشر و فهمهم 
في المؤسسات والمعلومات التي صنعها 

 األنسان داخل هذه المؤسسة  

العنزي، حميد (
2001( 

خبير بشركة  ميد العنزيح
BEA   سيستمز البريطانية  

معلومات عن الزبائن، وقاعدة للبيانات 
المهنية، ونماذج للتحليالت والحلول الناجحة 

للتعامل مع المشكالت الى جانب المعرفة 
  التخصصية للمؤسسة. 

(محجوب وجيه، 
2002( 

محجوب وجيه كاتب مصري 
معاصر له عدة مؤلفات في 
تكنولوجيا المعرفة ومنهجية 

 البحث العلمي

مجموعة معاني ومفاهيم ومعتقدات 
وتصورات ذهنية لالجابة عن تساؤالت 

الفرد مشبعةً طموحاته، ومحققةً ابداعاته لما 
 يريد ان يعرفه

امللتقى الدويل حول بتهاج إمساعيل يعقـوب،حسن عبد الكرمي سلوم،املعرفة من رؤية حماسبية لتعزيز التحدي التنافسي للمؤسسات االقتصادية،االمصدر:

  .164-163،ص ص2005نوفمرب 13-12بسكرة،-املعرفة: الركيزة اجلديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات،جامعة حممد خيضر

تعاريف السابقة وجهات نظر كثيرة ومتباينة وهذا بسبب تخصصات الباحثين الالحظ من ي
يث لم يتم توصل الى ح المعرفة وأبعادها،والكتاب حيث كان لهم الدور في صياغة مفهوم 

تعريف محدد ومتفق عليه بشكل دقيق إال أن التعريف اإلتجاه األكثر شيوعا هو ما يصف 
المعرفة بأنها عبارة عن معلومات معالجة ومفهومة يمكن اإلستفادة منها في معالجة المشكالت 

  وتعامل مع مواقف المختلفة.

 وبراهينه حججه منهج كلول المعرفة لتعريف اهجمن عدة هناكما سبق أن مستخلص ي
 :1المناهج تلك ومن

 عند تتحقق مضافة وقيمة الفكريال رأسم" المعرفة في يرى الذي :ياالقتصاد المنهج -1
  "الفعلي استثمارها

 المعلومات مع التعامل على قدرةال":ة المعرف في يرى الذي :المعلوماتي المنهج -2
  "موصوف هدف التحقيق وتوظيفه

 سعيها في المؤسسة إدارة معه تتعامل موجوًدا": المعرفة في ويرى: ياإلدار  المنهج -3
  "والخدمات السلع إلنتاج

                                           
  .49،ص2007،السعودية،القرى أم جامعةغري منشورة،،. زكية بنت ممدوح،إدارةاملعرفة،رسالة ماجستري يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط1
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 لتحقيق هاتظيفو ت من المؤسسة تتمكن تقنية قدرات " المعرفة في ويرى: يالتقن المنهج -4
  "أهدافها

 المؤسسة تعمل اجتماعية بنية كونها":للمعرفة تصوره في وينصرف :االجتماعي المنهج -5
  "هدفها لتحقيق عناصرها توظيف على

 مواجهة للمؤسسة تتيح قوة منها تجعل وظيفة ":للمعرفة ويرى :الوظيفي المدخل -6
  "واقتدارها تميزها وتحقيق تحدياتها

 موجود فهو وبالتالي السابقة المناهج كافة يضم تصوًرا وتتضمن":الشمولي المنهج -7
 المؤسسة يمد والتنظيمية التقنية للعوامل تفاعل عن ينتج اجتماعي ذوهيكل اقتصادي

 "التميز إدراك لها يتيح موقف في تجعلها بقدرة
 ظاهر األول جزأين، من تتكون":المعرفة أن إلى ويشير :المصطلحي الثنائي المنهج -8

 ذوسمة فهي الثاني الجزء أما لنقل،ل قابلة وثائق إلى وتحويله المباشرمعه التعامل يمكن
  "ةواالستدالل والحكم والخبرة المهارات مضمونها ظاهرة غير ضمنية

 وجهات ستوعبإ متواصل نظري لجهد نتائج شك دون يعد مناهج من تقدم إنما
  .للمعرفة لتطورالنظريل أوالمداخل النظريات بأنماط ظهرت والتي والباحثين نظرالدارسين

   .عن طريق العالقة الموجودة بينهم والمعرفة المعلومات، البيانات، بين تمييزالويمكن 
يتبــين مــن الشــكل أن البيانــات هــي رمــوز مجــردة يــتم تحويلهــا عــن طريــق عمليــة التشــغيل 

ســتنادا إلــى معــايير تتيحهــا قاعــدة المعرفــة القائمــة، أمــا إمعلومــات، أي إلــى رمــوز ذات داللــة  إلــى
هـــارات والقـــدرات والقـــيم فهـــي معلومـــات يـــتم دمجهـــا وتفســـيرها عـــن طريـــق الخبـــرات والم المعرفـــة

قاعـــدة المعرفـــة، بمـــا يتـــيح الفهـــم الواضـــح للحقـــائق وٕامكانيـــة تطبيقهـــا عنـــد ممارســـة  المتـــوفرة فـــي
  .ذات العالقة األعمال واألنشطة

  1:كما يلي قد مّيز بين البيانات والمعلومات والمعرفةو 
معنى فعلي  والبيانات ال يوجد لها ،أدنى مستوى من الحقائق المعروفة البيانات تمثل −

  تحتاج الى تصنيف وتجميع وتحليل وتفسير. هيوجوهري، و 

                                           
 املعرفة إدارة ظل يف الشاملة اجلودة" مؤمتر اتيفعال ،مداخلةضمنواقع استخدام مدخل إدارة املعرفة يف املصارف العاملة يف فلسطني. يوسف أمحد أبو فارة،1

 .58،ص2004نوفمرب 27- 26اخلاصة،األردن، ةيقيالتطب العلوم ،جامعة"املعلومات ايوتكنولوج
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ومع ذلك فإن  ،وقصد محدد Purposeويوجد لها غرض  المعلومات يوجد لها جوهر، −
 وبيئتها ومحيطها. المؤسسةالمعلومات ال يوجد لها معنى دون أن تدمج مع خبرات 

 تها ومحيطها.وبيئ المؤسسةالمعرفة هي خالصة دمج المعلومات مع خبرات  −
  

  واملعرفة ملعلوماتوا البيانات بني العالقة :1مرق الشكل
                          

  
  

  

  

  

  

  
 2005،عمان والتوزيع، لنشر املسرية دار اإلدارية، املعلومات نظم، الدين عالء واجلنايب إبراهيم عامر قنديلجيالمصدر: 

  37،ص

  
 أنواع المعرفة ومصادرها :الثاني المطلب .1-2

  : أنواع المعرفة  - أ 

 أساس تمثل أصبحت حيث ،للمعرفة متسارعة وبمعدالتا كبير ا إنتاج اليوم العالم يشهد
 يمكن إذ وأشكالها، أنواعها بمختلف وذلك العصرالحالي في المختلفة واألعمال األنشطة لجميع
هناك العديد ، شأنال هذا في إتخاذها يمكن التي التقسيم معايير حسبذلك المعرفة و  أنواع تمييز

من األنواع والتصنيفات التي قدمها المختصون  في المعرفة فمنهم من يصنفها على أساس 
  .1داخلية وخارجية، ومنهم من يصنفها إلى فردية ومؤسسية مصدرها إلى

                                           
 .13،ص2007فليح حسن خلف، اقتصاد املعرفة،عامل الكتب احلديث،عمان،. 1

íÊ†Ã¹] 
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اإلغريق القدماء المعرفة إلى أربعة أقسام رئيسة وفقا لما أشار الباحث  هالقد قّسمو 
)Larry Prusak،2000(* 1وهي :  

: تتعلق هذه المعرفة بالمبادئ والقوانين العامة النظرية، واألسس المعرفة اإلدراكية .1
 للعلوم والقوانين والقواعد العلمية. والقواعد األساسية

تتعلق هذه المعرفة بالمهارة والبراعة الفنية والقدرة على إنجاز  :المعرفة الفنية (التقنية) .2
متالك التمرينات والتدريب الكافي على إنجاز المهام، وتحقيق التماثل إ األعمال واألشياء و 

 ن نفس المهام. والتطابق في الممارسات العملية للعاملين الذين يؤدو 
والتي تظهر في الممارسات االجتماعية بصورة  :معرفة الحكمة التطبيقية والعملية .3

 أساسية.
: وهي تعّبر عن مزيج من النزعات واالتجاهات والقدرات الخاصة والتي المعرفة الهجينة .4

 النجاح والتفوق في ذلك الحقل. إلىتلزم في حقل ما وتؤدي 
  

  :2المعرفة الى خمسة أنواع **)Marquardt(ويصنف ماركار
  .ةوهي معرفة أي نوع من المعرفة المطلوب What –:Knowمعرفة ماذا .1

  لمعرفة.ا من معين نوع إلى حاجة هناك لماذا معرفة وهي: why–knowمعرفة لماذا  .2
  .ما ظاهرة مع التعامل يمكن كيف معرفة وهي: how-knowمعرفة كيف  .3
  .بعينها محددة معرفة العثورعلى يمكن أين معرفة وهي:  where-knowمعرفة أين .4

  .معينة معرفة إلى حاجة هناك تكون متى معرفة وهي :when–now kمعرفة متى  .5
 

  

                                           
احتاد عاملي يضم املنظمات األعضاء املشاركة يف النهوض  وإلدارة املعرفة، وه IBMالري بروساك هو باحث وخبري استشاري. وكان مؤسس ومدير معهد  *

 مارسة إدارة املعرفة من خالل البحث اإلجرائي.مب
1

امعة الزيتونة أبوفـارة،العالقة بني استخدام مدخل إدارة املعرفة واألداء،املؤمتر العلمي الرابع "إدارة املعرفة"،كلية االقتصاد والعلوم اإلداريةجيوسف امحد . 

 .18،ص2004أفريل  28-26األردنية،األردن،

 دونالد ماركر عامل إحصاء أمريكي له عدة نظريات يف اإلحصاء **

 .
 ،جامعة"املعرفة وجمتمع التغيري إدارة":  الثامن السنوي الدويل العلمي التغيري،املؤمتر إلدارة اسرتاتيجي مدخل املعرفة داسي،إدارة خريف،وهيبة نادية2

 .5،ص2008،األردن،الزيتونة
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  :1المعرفة الى ثالثة أنواع هي * Zackيصنف و 
 لدى مطلوباً  يكون الذي المعرفة من األدنى أوالنطاق النوع هي :الجوهرية المعرفة .1

  .األمد طويل التنافس بقاء قابلية للمؤسسة اليضمن المعرفة من النوع وهذا المؤسسة،
 التنافسية، بقاء بقابلية تتمتع المؤسسة يجعل الذي أوالنطاق النوع هي: المتقدمة المعرفة .2

 التي المعرفة من والجودة والنطاق، نفسه، المستوى عام بشكل تمتلك المؤسسة أن فمع
 في التميز على قدرتها على تعويلها في عنهم تختلف أنها إال المنافسون، يمتلكها
 المعرفة ذات المؤسسة أن يعني وهذا التميز، هذا من تنافسية ميزة لكسب معرفتها
 من سوقية شريحة في أوالتميز عموماً  السوق في تنافسي مركز لتحقيق تسعى المتقدمة

  .المتقدمة المعرفة خالل
وهوالتصـنيف  (Nanoka and Takeuchi, 1995) وتاكيوشـي يصـنف نانوكـاكمـا 

ستخداما بين الباحثين فـي حقـل إدارة المعرفـة هـذا التصـنيف يـرى المعرفـة إاألكثر شيوعا واألكثر 
  :2اعلى نوعين أساسيين هم

والمكتســبة مــن  المعرفــة الموجــودة فــي عقــول األفــراد،" يوهــ :الكامنــة)الضــمينة ( المعرفــة .1
 الحصــول تكــون ذات طــابع شخصــي، ممــا يصــعب خــالل تــراكم خبــرات ســابقة، وغالبــا مــا

 عليهــــا لكونهــــا مختزنــــة داخــــل عقــــل صــــاحب المعرفــــة إلــــى جانــــب أن المعرفــــة الضــــمنية
للغايـة وممتلـك  مينـةثيصعب إيصالها إلى اآلخرين فـي مكـان العمـل ومحيطـه فهـي أيضـًا 

 يصـــعب علـــى مؤسســـات أخـــرى استنســـاخه (تقليـــده) كـــل ذلـــك يجعلهـــا أساســـًا للميـــزة فريـــد
 .3"لتنافسيةا

 حجم زاد كلما العملية الفرد وتجارب خبرة زادت فكلما للفرد الدافعة القوة" تمثل التي وهي
 الضمنية المعرفة وتمثل ذلك، في السرعة وزادت العمل في أداءه يتحسن كلوبذ الضمنية معرفته

                                           
تنفيذي بربامج الدراسات العليا عرب االنرتنت، مايكل زاك هو أستاذ  بكلية إدارة األعمال جبامعة الشمال بأمريكا، وقائد فريق لألحباث املعلوماتية ومدير  *

 .1999صاحب كتاب اسرتاتيجية تطوير املعرفة 

.
 .45ص،مرجع سابق،جنم عبود جنم  1
 .39،ص2008. حممد عواد،إجتاهات معاصرة يف أدارة املعرفة،دار صفاء للنشر والتوزيع،األردن،2
 األعضاء،نيويورك االسكوا دول يف مركزية قطاعات يف جتريبية مقاربة: املعرفة إدارة ،منهجية"االسكوا "آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة. 3

 .5ص،2004
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 تظهر وٕانما عنها، اإلفصاح اليمكن والتي الفرد داخل والخبرات المختزنة المفاهيم مجموعة
 األفراد بين وتناقلها تداولها واليمكن لعمله، وممارسة الفرد أداء خالل من وعالمتها نتيجتها
 وأعطته عليه حافظت ما إذا المنافسين تقليده على يصعب مؤسسةلل هام مورد تمثل فهي ولهذا

النوعية المعرفة غير الرسمية، الذاتية والمعبر عنها بالطرق "وهي  ،1"المناسب اإلهتمام
  .2"والتعلم ومن أمثلتها عمل األفراد والفرق في المؤسسات ،والحدسية غير القابلة للنقل

 والوثائق، الكتب، في المحفوظة والتجارب الخبرات"وهي :(الظاهرة) الصريحة المعرفة .2
 السهل من المعرفة من النوع وهذا ،أوٕالكترونية مطبوعة أكانت سواء أخرى وسيلة أوأية

 من لكل إليها الوصول متاح معرفة وهي. ونشره بوضوح، به والتلفظ عليه، الحصول
) للمؤسسات بالنسبة( أمثلتها ومن فيها، والمشاركة نقلها يسهل واضحة عنها، يبحث

 تشريعات، قوانين، حاسوب، برنامج صيغةعلمية، معين، نتوجم مواصفات
  .3ذلك وماإلى...تعليمات،

ويعتقد آخرين أن المعرفة الظاهرة هي ليست البيانات التي يتم إلتقاطها ومعالجتها وتفسيرها 
وٕانما هي كل ما يتعلق بخبرات المؤسسة التي يمكن المشاركة بها مع  ،لتكون معلومات متداولة

ستعراض بعض اآلراء في مجال تصنيف المعرفة وأنواعها، إومن المفيد هنا  ،4الجهات األخرى
اجتهد الباحثون في إيجاد مسميات ألنواع المعرفة ومن أسس وقناعات لدى كل منهم قائمة  فقد

على أساس القدرة على تجسيد المفاهيم وبما يتالءم مع خلفية واختصاص كل منهم سواًء كان 
 كما يلي : من مجاالتوخبراء في مجال أفيلسوفًا أو اقتصاديًا 

  
  

  

  

  

  

 

                                           
 .57،مرجع سابق،صالسلمي علي .1

2
. NonakaI and Takeuchi H.,The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create The Dynamics & 

Innovation,Oxford University Press, New York, 1995.p28. 
  .45، ص2003،دار املسرية،االردن،املعلومات جمتمع إرساء يف ودورها املعرفة إدارة،الصباغ عماد. 3
جامعة الزيتونة  املؤمتر العلمي الرابع "إدارة املعرفة"،كلية االقتصاد والعلوم اإلداريةرفة كأداة من أجل البقاء والنمو،إدارة املع. عبد الستار حسني يوسف،4

 .4ص،2004،األردناألردنية،



Þëþa@Ý—ÐÛa 

 א������و�������دא	��א�����

 

 

 12 

  الباحثني و الكتاب لتصنيف املعرفةتعاريف عدد من  : 2جدول رقم 

  التصنيف  نبذة عن الباحث  الباحث

Shank and Abelson 

1977 

شانك روجر وروبرت 
الخطط واألهداف : أبيلسون

هياكل المعوقات في فهم: ل
  1977المعرفة اإلنسانية، 

المعرفة تعني: معرفة الموضوع نفسه معرفة 
  مكان وجود المعلومات حول الموضوع

Bowsel 1979 

المعرفة  أصولفي كتابه 
النظرية  بينتوفير قيادة الفكر 

  والتطبيق

  معرفة عامة - 
 معرفة متخصصة - 

  خبرة معمقة - 

C.W. Anderson 1985 

صحافة وعلم  مدرسأندرسون 
االجتماع وسائل االعالم في 
كلية ستاتن ايالند (جامعة 

  نيويورك). 

  معرفة تصريحية أو وصفية - 
 معرفة إجرائية - 

  معرفة سببية - 

Holliday and 

Chandler 1986 

هوليداي، مايكل  ستيفن
الحكمة: في كتابهما:  تشاندلر

استكشافات في اختصاص 
  تعليم الكبار

  معرفة بشكل قدرات عامة - 
 معرفة عملية تطبيقية - 

  معرفة تأملية تقيمية - 

M. Blacker 1993 
 

مايكل بالكر هو باحث 
وكاتب أمريكي في مجال 

"Silicon inside" 

  مفاهيمية وقدراتمعرفة  - 
 معرفة تجسيدية (بالممارسة) - 

 معرفة تثقيفية (تكتسب بالتأهيل االجتماعي) - 

 معرفة تقمصية - 

  معرفة تشفيرية (رموز وٕاشارات) - 

Haridimos 

Tsoukas1996 

رئيس التنظيم تسوكاس هو 
واإلدارة في جامعة قبرص، 
وأستاذ الدراسات المنظمة في 
كلية إدارة األعمال وارويك، 
جامعة وارويك. وقد أجرى 
بحوث رائدة في مجاالت 

المعرفة وجهات النظر بشأن 
المنظمات، ونظرية المعرفة 

  معرفة صريحة - 
  فة ضمنيةمعر  - 
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من الناحية العملية، والقضايا 
  .المعرفية في نظرية التنظيم

Edvinsson Leif & 

Michael S. Malone 

1997 

  ومايكل مالون ليفادفينسون 
المال الفكري.  في كتاب رأس

  هاربر األعمال

  معرفة منتج - 
 معرفة إجرائية روتينية - 

  معرفة عملية - 

التنافسية اجلديدة ملنظمات األعمال يف ظل االقتصاد الرقمي  صاحل مهدي العامري،طاهر حمسن الغاليب،رأس املال املعريف:امليزة: المصدر 

-26املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع إدارة املعرفة يف العامل العريب،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة الزيتونة األردنية،

  .8،ص2004أفريل28

  
 اختلف مهما هان القول يمكن المعرفة، أنواع مختلف عرض من تقدم ما خالل من
 ما وهو ضمنية أومعرفة صريحة معرفة كونها عن التخرج المعرفة أن نجد أننا إال التصنيف

 .هذا بحثنا في نتبناه
  

مصدر الذي يحوي أو يجمع ال عرف مصدر المعرفة بأنه ذلك :مصادر المعرفة  - ب 
، وأكد أن الذكاء والتعلم والخبرة أمور تحدد حدود المعرفة لألفراد وقديما أشار المعرفة

  2وتتجسد ابرز هذه المصادر في: ،1أرسطو إلى أن الحس يعتبر كمصدر للمعرفة
 المعرفة كتسابإل الداخلية المصادر حدأ الضمنية تعتبرالمعرفة :المصادر الـداخلية .1

 هذا، 3وذاكرتهم وافتراضاتهم ومعتقداتهم األفراد خبرت على الضمنية وتشتمل المعرفة
 منافعه النوع لهذا قد تكون ذاته الوقت وفي أوالشرح النقل صعب المعرفة من النوع

 .المؤسسة لصالح الكثيرة
 مؤسسةلل يمكن التي الخارجية المصادر من كبير عدد هناك :المصادر الخارجية .2

 واستئجار المؤتمرات في المشاركة  :المصادر هذه ومن المعرفة على منها الحصول
 العالمية المعلومات شبكة على والمواد المنشورة والمجالت الصحف ومتابعة الخبراء

 والتقنية واالجتماعية االقتصادية االتجاهات  ومراقبة الفيديو وأفالم التلفزيون ومشاهدة
                                           

 .45. حممد عواد الزيادات،مرجع سابق،ص1
 .43،صمرجع سابق،املعرفة إدارة،جنم عبود جنم. 2
 .62،ص  2005. هيثم علي حجازي،إدارة املعرفة مدخل النظري،األهلية للنشر والتوزيع،األردن ،3
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 المؤسسات مع والتعاون والموردين والمنافسينالزبائن  من والبيانات المعلومات وجمع
 .األخرى المصادر من ذلك وغير المشتركة المشاريع وٕاقامة التحالفات وٕانشاء األخرى

فقـد طـرح  منهـاتتنوع في عصرنا الحالي مصادر المعرفة وال يمكـن حصـرها فهنـاك العديـد 
Badaraco) 1تي:آلاب) بعض هذه المصادر والتي يمكن تحديدها  

ــــرد العامــــل .1 يعتبــــر الفــــرد العامــــل فــــي أي مجــــال هــــو مصــــدر للمعرفــــة  :اإلنســــان أو الف
فــــــي محــــــيط العمــــــل اإلنتــــــاجي حيــــــث يشــــــمل فقــــــط العــــــاملين  ولكــــــن لــــــيس كــــــل العــــــاملين

ـــــــة إنجـــــــاز األعمـــــــال ذات الطبيعـــــــة الخ ـــــــديهم معـــــــارف وخبـــــــرات فـــــــي كيفي ـــــــذين ل اصـــــــة ال
وعــــن طريــــق هــــذه المعرفــــة اســــتطاعت شــــركات إنتــــاج  والتــــي تتطلــــب إبــــداعا فــــي العمــــل،

مجتمــــــــع المعرفــــــــة  يويطلــــــــق علــــــــى هــــــــؤالء فــــــــ بأفكــــــــار ومعــــــــارف العــــــــاملين تالســــــــيارا
) CMA) ويشــــــــــير فــــــــــي هــــــــــذا المجــــــــــال ( Intellectualcapitalالفكــــــــــري ( لرأســــــــــماالب

ـــــــد)  ـــــــق القيمـــــــة المضـــــــافة (العائ ـــــــراد العـــــــاملين هـــــــم المســـــــؤولين عـــــــن تحقي أن هـــــــؤالء األف
  هم من خالل مهاراتهم وخبراتهم.مؤسساتل
ــــي معــــين أو فــــرق العمــــل .2 ــــون مجموعــــة مــــن العــــاملين ضــــمن مجــــال وظيف : هــــؤالء يمثل

بقــــــدرات إبداعيــــــة ويعملــــــون معــــــا البتكــــــار معــــــارف جديــــــدة  نمختلفــــــة، ويتميــــــزو مجــــــاالت 
ضـــــــمن مفهــــــوم حلقـــــــات الجــــــودة وحققـــــــت  فــــــي مجــــــال عملهـــــــم. وقــــــد اســـــــتخدمته اليابــــــان

ألفكـــــار خـــــالل ا تطـــــورات عديـــــدة وٕابـــــداعات فـــــي مجـــــاالت مختلفـــــة إداريـــــة وصـــــناعية مـــــن
 التي قدمتها هذه الفرق.

ك التسويق مثال على ذل ،نتاج المعرفة: وتعتبر مصدرا هاما إلالبحوث والدراسات .3
حيث تساهم في خلق معرفة جديدة يكون لها دور فعال في  وبحوث تطوير المنتجات،
  تطوير أنشطة المؤسسات.

بالمقابل هناك مصادر خارجية  ،داخلية للمعرفة رهذه المصادر يمكن اعتبارها مصاد إن
 تتمثل في عالقة الشركات الكبيرة مع الشركات الصغيرة أو عالقة الشركات مع البعض اآلخر،

  حيث أن هذه العالقات تودي إلى تعلم الكثير من المهارات والخبرات.
  

                                           
1
. Badaraco,josepl L. , The knowledge link, Harvard Business school,U.S.A.,1991.p189 
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 هرم المعرفة :الثالث  المطلب .1-3

شــكل  وهــو المعرفــة، هــرم يســمى عمــا المعرفــة إدارة المجــ فــي ونالبــاحث يتحــدث
  الهــرم، قاعــدة تشــكل التــي الخــام البيانــات مــن يبنــى الــذي المعرفــة عــالم يصــور هرمــي
 حـول التفصـيالت اآلراء اختلفـت وقـد الهـرم، رأس بـدورها تشـكل التـي الحكمـة إلـى وصـوال

 التوصـل تـم  عاًمـا إجماًعـا هنـاك فـإن ذلـك ومـع الهـرم مسـتويات مـن مسـتوى لكـل الدقيقـة

  1.المعرفة لهرم الرئيسة التشكيلة حول إليه
 والبيانات الخام البيانات تشكل Alan وRaddund وضعه  الذي الهرم نموذج ففي

  األخرى. البيانات ومخازن البيانات قواعد في وتسجل البيانات أوقاعدته الهرم أسفل الضمنية
تكامليــة  كاملــة إجــراءات Operational التشــغيلية /العملياتيــة البيانــات وتعكــس

تحــدث  المعلومــات إدارة مســتوى وعنــد ،"الــذري التفصــيل"باســم يعــرف بمــا إليهــا يشــار
ضـمن  ومصـنفة سـهل، بشـكل ملخصـة بيانـات المسـتوى هـذا يتضـمن إذ مهمـة تغييـرات

 إلــى األعلــى وبالصــعود الســياق عــن لتكشــف ومنقــاة ومنظمــة، ومخزنــة، مجموعــات،
عليــه  يطلــق مــا وهــو مركــز بشــكل الملخصــة المعلومــات مســتوى إلــى الوصــول يتحقــق

"Busniess Intelligence" البيانــات معالجــة تــتم عنــدما ينــتج الــذياألعمــال  ذكــاء 
 أن قــوي ومكثـف، بشــكل وتحليلهـا وربطهـا، وانتقاؤهـا، وتنقيتهـا وتنظيمهـا، والمعلومـات،

 وصـف نالحالـة يمكـ هـذه وفـي المعرفـة إلـى تقـود للمعلومـات أخـرى تلخـيص بعمليـة القيـام
 بموجبهــا، يمكــن العمــل التــي والبيانــات المعلومــات مــن مشــتقة تبصــرات بأنهــا المعرفـة

 تكمــن الهــرم وعنــد قمــة وأخيــًرا مختلفــة، وبأســاليب مختلفــة ظــروف فــي بهــا والتشــارك
  .2وخالصتها المعرفة خلود أنها على هناتظهر  التيو  الحكمة

 
 
 
  

                                           

 .
 .59هيثم علي حجازي،مرجع سابق، ص1

 .
 .48حممد عواد الزيادات،مرجع سابق،ص2
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  Alanو Raddund صوره كما املعرفة هرم :2شكل رقم 

  
  48حممد عواد الزيادات ،مرجع سابق ،صالمصدر:

   

 السلسلة يسمى أوما للمعرفة آخر هرم بتصور Liebowitsو  Beckman من كل قامو 
 الحقائق، على تشتمل التي )البيانات( السفلى قاعدته من الهرم فيبدأ هذا للمعرفة المتصلة

 و . )معنى أي دون وبالتالي سياق أي دون أي( المفسرة غير العددية والرموز والصورالمفسرة،
 ومحتواها شكلهااستخدام  يمكن والتي ومعنى بسياق المشربة البيانات وهي المعلومات، ذلك يلي
  ومعالجتها. وتصنيفها، تشكيلها، تم قد يكون أن بعد معينة مهمة في
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   Liebowitsو Beckman صوره كما املعرفة هرم: 3الشكل رقم 

  

  

  60هيثم علي حجازي ، مرجع سابق ،ص:المصدر

  
 هياكل المعلومات على فتشتمل الهرم) مستويات من الثالث (المستوى المعرفة أما
 معنى إيجاد الناس من تمكن والمعرفة المشكلة وحل القرار، واتخاذ والخبرات، والمبادئ،
 بذكاء التعامل من الناس  يتمكن الثالث، المستوى هذا وعند المعلومات توليد وبالتالي للبيانات،

 هي التي الخبرة مستوى ذلك يلي خطوات العمل، اتخاذ ثم ومن المتاحة، المعلومات مصادر مع
 القدرة تأتي وأخيرا ،األدوار وتحسين النتائج أجل تحقيق من للمعرفة والفعال المالئم االستخدام

 األداء من عال مستوى على أوعملية أوخدمة منتج لتوليد والخبرة المنظمة القدرة تعني التي
 أكثر هي فالقدرة بينهم ما في والتنسيق والفرق األفراد من العديد وتعاون تكامل  القدرة وتتطلب

  .1والتوليد واالبتكار التعلم على القدرة هي بل أداة مجرد كونها من
 وال مـن فـراغ، تنشـأ ال المعرفـة نسـتطيع القـول بـأن السـابقة الهرميـة األشـكال مـنو 

 الخـام البيانـات بمرحلـة بـدأت التـي المراحـل مـن لعـدد بمرورهـا تكونـت وٕانمـا فجـأة تحـدث

                                           

 .
 .62هيثم علي حجازي،مرجع سابق،ص1

א���	�

א���

א�����

�א�����
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 عنـدما معرفـة إلـى المعلومـات ثـم تتحـول أخـرى، بيانـات مـع والتنظيم الربط خالل من ومعلومات
 إلـى وصـلت حتـى تـدرجت ثـم بالفعـل معلـوم بمـا هـو وتقارن أخرى بمعلومات وربطها تحليلها يتم

  المبتكرة. المعرفة مرحلة

  

  :   إدارة المعرفة المبحث الثاني .2

ر يـفكل بحاجـة الـى تيشهد العالم تحول غير مسبوق في مجال تدفق المعلومات، مما يجعـ
والتــي تعتبــر مــن أهــم االفكــار الحديثــة  جــديا فــي كيفيــة اإلســتفادة منهــا مــن خــالل إدارة المعرفــة،

 عمليـة خـالل مـن المعرفـة إدارة بـه تقـوم الـذي لـدورلوذلـك  ،لنجـاح المؤسسـةيـة هماألذات 
 ومعـارف خبـرات مـن الشـاملة إلى االستفادة تهدف أنها أي المعرفة، استخدامو  تخزينو  اكتساب،
 اسـتخدام خـالل مـن ذاتهـا المؤسسـة ومهـارات وخبـرات ومعـارف بالمؤسسـة، العـاملين ومهـارات

  الحديثة. التكنولوجيا
 

  : مفهوم إدارة المعرفة المطلب األول .2-1

 مارسها فقد الزمن، من عقود عدة  منذ موجودة كانت المعرفة إدارة بأن القول يمكن
ليس على أسس منظمة  وذلك وغيرهم والمدرسين المكتبات أمناء المؤلفين، الكتاب، الفالسفة،

 صحيفة في 1979 عام عمله بدأ الذي سيفبي إيريك ويعتبر ،كما هي عليها في وقتنا الحالي
 غيرالملموسة األصول بإدارة مايعرف إلى تنبه حيث Erik Sveiby السويد في أسبوعية أعمال
 تعرف التي الشركة" باسما كتاب ذلك في وقدألف الملموسة، إدارة األصول عن أهمية التقل وأنها
  1982.1 عام ذلك وكان ،"كيف

ـــــة، ومـــــن بيـــــنهم    ـــــي نشـــــأة وتطـــــوير إدارة المعرف ـــــد أســـــهم عـــــدد مـــــن منظـــــري اإلدارة ف ولق
فــــي الواليــــات المتحــــدة  وبيتــــر ســــنج، بيتــــر دراكــــر وبــــول استراســــمانوجــــه الخصــــوص  ىعلــــ

األهميــــــة المتزايــــــدة  ىعلــــــ Strassmanوستراســــــمان  Druckerرأكــــــد دراكــــــ حيــــــث، األمريكيــــــة
 مؤسســــــــــةال ىعلــــــــــ Sengeركــــــــــز كمــــــــــا ،للمعلومــــــــــة والمعرفــــــــــة الصــــــــــريحة كمــــــــــوارد تنظيميــــــــــة

  كبعد ثقافي في إدارة المعرفة.  Learning Organizationالتعليمية 
                                           

 .60،صممدوح،مرجع سابق بنت زكيه. 1
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" في بداية Don Marchandوتعود بداية ظهور إدارة المعرفة إلي دون مارشارند "
الثمانينيات من القرن الماضي، باعتبارها المرحلة النهائية من الفرضيات المتعلقة بتطور نظم 

علي المعرفة وبأن  " بأن العمل النموذجي سيكون قائماً Durckerكما تنبأ دركر " ،المعلومات
ستتكون من صناع معرفة يوجهون أداءهم، من خالل التغذية العكسية لزمالئهم ومن  المؤسسات
  الزبائن. 

" Hewlet Packardقامت شركة " ، عندما1985عام  ىويرجع البعض إدارة المعرفة إل
تأثيرها علي األعمال، ولكن في هذه الفترة لم يقتنع الكثيرون بإدارة المعرفة و  ،األمريكية بتطبيقها

حتى أن وول ستريت "أكبر سوق مال في العالم" تجاهل إدارة المعرفة في بادئ األمر، خاصة 
كما شهدت الثمانينيات  محاوالت تحديد قيمة نقدية للمعرفة، وٕان كان قد اهتم بها بعد ذلك.

العمل المؤدي في نظم الذكاء الصناعي  ىأيضا تطويرا لنظم إدارة المعرفة التي تعتمد عل
، وهندسة المعرفة، Acquisitionوالخبرة، مقدمة لنا مفاهيم مثل اكتساب أو استحواذ المعرفة 

  والنظم القائمة علي المعرفة.
ولتقديم أساس تكنولوجي إلدارة المعرفة، فقد بدأت مجموعة من الشركات في الواليات 

كما بدأت المقاالت عن إدارة  ،1989ة أصول المعرفة في عام المتحدة األمريكية مبادرة إلدار 
 Organization، وعلوم التنظيم Sloan Management Reviewالمعرفة في دوريات مثل 

Science ودورية هارفارد لألعمال ،Harvard business Review .وغيرها  
، بدأ عدد من الشركات في الواليات المتحدة األمريكية، وأوربا 1990وبمجيء عام 

  .      1واليابان في تأسيس برامج إدارة المعرفة
وفى منتصف التسعينيات، ازدهرت مبادرات إدارة المعرفة، بفضل االنترنت، حيث بدأت 

تائج عن استفتاء حول في نشر ن 1989شبكة إدارة المعرفة في أوربا والتي أنشئت في عام 
كما تزايدت الندوات  ،)1994إدارة المعرفة بين الشركات األوربية على شبكة االنترنت (في عام 

  والمؤتمرات التي عقدت عن إدارة المعرفة.

                                           
 . .  33 -32ص  ،ص2005العربية للتنمية اإلدارية،القاهرة، صالح الدين الكبيسى،إدارة املعرفة،املنظمة. 1
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وفى النصف األخير من التسعينيات، أصبح موضوع إدارة المعرفة من الموضوعات 
كما أخذ االهتمام به يتزايد، بعد  ،كري في مجال اإلدارةالساخنة واألكثر ديناميكية في اإلنتاج الف

، خصص البنك الدولي 1999مفهوم إدارة المعرفة وفى عام  المؤسساتأن تبنت العديد من 
  .1% من الميزانية لتطوير أنظمة إدارة المعرفة4

  
تعريــــــف إدارة المعرفــــــة بتبــــــاين مــــــداخل المفهــــــوم، وكــــــذلك بتبــــــاين تخصصــــــات  ويتبــــــاين

كمـــــا يرجـــــع هـــــذا التبـــــاين إلـــــى اتســـــاع  ،وخلفيـــــات البـــــاحثين والكتـــــاب فـــــي مجـــــال هـــــذا المفهـــــوم
ومــــــن أهــــــم تعريفــــــات  ،ميــــــدان المفهــــــوم وديناميكيتــــــه أو التغييــــــرات الســــــريعة التــــــي تــــــدخل عليــــــه

  إدارة المعرفة ما يلي:
 عمليـــــــة منظمـــــــة للبحـــــــث عـــــــن"هـــــــي اس علـــــــى أن إدارة المعرفـــــــةجامعـــــــة تكســـــــتعريـــــــف 

 ،المعلومــــــات واختيارهــــــا وتنظيمهــــــا وتصــــــنيفها بطريقــــــة تزيــــــد مــــــن مســــــتوى فهــــــم العــــــاملين لهــــــا
ـــــوفر لهـــــا  ،المؤسســـــةمســـــتوى ذكـــــاء  وتخزينهـــــا بشـــــكل يحســـــن ـــــةوي ـــــي العمـــــل الالزمـــــة  المرون ف

ــــــى األصــــــول  ــــــةويحــــــافظ عل ــــــة ســــــهّ ويُ  ،مــــــن الضــــــياع الفكري ــــــي حــــــل  ةاالســــــتفادل عملي منهــــــا ف
  .2"واتخاذ القرارات يمشاكل العمل وفي التعلم والتخطيط االستراتيج

علـــى توليـــد المعرفـــة،  المؤسســـاتالعمليـــات التـــي تســـاعد "أنهـــا علـــى تعـــرف المعرفـــة كمـــا 
المعلومـات الهامـة والخبـرات التـي تمتلكهـا  تحويـل وأخيـراً  ،ستخدامها ونشـرهاإ ختيارها وتنظيمها و إ و 

القـــرارات، حـــل المشـــكالت،  كاتخـــاذ المختلفـــة ةاإلداريـــ ةلألنشـــط والتـــي تعتبـــر ضـــرورية المؤسســـة
  .3"والتخطيط االستراتيجي التعلم،

                                           
،مصر  القاهرةمركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة،كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة ،دور القيادة احمللية يف إدارة املعرفةمسري حممد عبد الوهاب،. 1

  .5-4صص ، 2007،
  .5، ص2005،الكويت،دار وائل للنشراملعرفة التنظيمية املفهوم واألساليب واإلسرتاتيجيات، دارةإ،مد قاسم أمحد القريويتحم. 2
  .7ص،2003، 16دالعد،دارة املعرفة تمع عريب قادر على املنافسة،جملة االتصاالت والعامل الرقميإرمي الزامل،. 3
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نظـــــــام متكامــــــل إلدارة وتفعيـــــــل المشـــــــاركة فـــــــي كـــــــل "المعرفـــــــة بأنهـــــــا  إدارة كمــــــا عرفـــــــت
ـــــــــك قواعـــــــــد البيانـــــــــات، ـــــــــي ذل ـــــــــائق و  أصـــــــــول معلومـــــــــات المشـــــــــروعة بمـــــــــا ف السياســـــــــات، والوث

 .1"باإلضافة الى تجارب وخبرات سابقة يحملها األفراد العاملين ،واإلجراءات
عملية إدارية لها مدخالت ومخرجات وتعمل في إطار بيئة خارجية معينة تؤثر "فهي 

عليها وعلى تفاعالتها، وتنقسم إلى خطوات متعددة متتالية ومتشابكة (مثل خلق وجمع وتخزين 
والهدف منها هو مشاركة المعرفة في أكفأ صورة، للحصول على  وتوزيع المعرفة واستخدامها)،

 2".مؤسسةأكبر قيمة لل
ركز ق عليه لمفهوم إدارة المعرفة حيث تويالحظ مما سبق أنه ال يوجد تعريف متف

إلدارة من خالل اإلستثمار في لالتعريفات السابقة على أن إدارة المعرفة تسعى الى تقديم حلول 
  التركيز على تبادل المعرفة والمشاركة فيها.الموارد المعرفية و 

 تعريفل المناهج بعض بعرض ماق المعرفة إدارة بمفهوم النسبية اإلحاطة دواعي ومن
  3:المعرفة إدارة

 األفراد من للمعرفة استخالص المعرفة، إدارة في يجد المنهج هذا  :الوثائقي المنهج -
 وتطبيقها، فيها والتشارك فهمها ليسهل أوالكترونية مطبوعة وثائق إلى وتطويره تحليلها
  .المعرفة وبواسطتها خاللها من تدار المؤسسة في معرفية قاعدة بتكوين ذلك ويتمثل

ـــــق :التقنـــــي المـــــنهج - ـــــاز يظهـــــر المـــــنهج هـــــذا وف ـــــات نحـــــو االنحي  مـــــع المعلومـــــات تقني
 بموجـــــــب التشـــــــخيص هـــــــذا ويتأكـــــــد المعرفـــــــة، إلدارة البشـــــــرية الفكريـــــــة للجوانـــــــب إغفـــــــال

ـــــــــات تجســـــــــيد كونهـــــــــا تعريفهـــــــــا ـــــــــة العملي ـــــــــي التنظيمي ـــــــــي تبحـــــــــث الت ـــــــــة ف ـــــــــات قابلي  تقني
ـــــى المعلومـــــات ـــــات معالجـــــة عل ـــــى قابليتهـــــا وكـــــذلك البيان ـــــداع االبتكـــــار معالجـــــة عل  واإلب

ــــــــالي الفــــــــردي ــــــــت وبالت ــــــــت بات ــــــــد االنترن ــــــــي والبري ــــــــات االلكترون  والتخاطــــــــب التحــــــــاور وتقني
  .التقني مضمونها وتؤكد بالمعرفة المشاركة ووسائل قنوات عن تعبر االلكتروني

                                           
اإلئتمان،املؤمتر العلمي الرابع "إدارة املعرفة"،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة الرفاعي غالب،ياسني سعد غالب،دور إدارة املعرفة يف تقليل خماطر . 1

 .6،ص2004ألردنية،األردن،الزيتونة ا
 .17،ص1998علي السلمي، اإلدارة باملعرفة، دار قباء للطباعة والنشر،القاهرة،. 2
 .59- 58ص ،صسابق مرجعالزيادات، عواد حممد. 3
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 عن األفراد بين للتفاعل طريقة المعرفة إدارة تبدو المنهج هذا وفق :االجتماعي المنهج -
  .والقيم الثقافةو  الخبرة في جماعية مشاركة تؤمن محددة وسائل طريق

 منهجــــــاً  المعرفــــــة إدارة اعتبــــــار إلــــــى المــــــنهج هــــــذا يــــــذهب: المضــــــافة القيمــــــة مــــــنهج -
 المعرفــــــة إدارة وعلــــــى ،المعرفــــــة ســــــتخدامإ و  تطبيــــــق عنــــــد المضــــــافة القيمــــــة ســــــتخالصإل

  .اإلستراتيجية ثم ومن والعملية والتقنية األفراد في المتمثلة مكوناتها
 رأس تكــــــوين مهمــــــات تتضــــــمن المعرفــــــة إدارة المــــــنهج، هــــــذا حســــــب :المــــــالي المــــــنهج -

ـــــه اســـــتخدامه إمكانيـــــة أن إال موجـــــودا، بصـــــفته الفكـــــري المـــــال  عليـــــه والمحافظـــــة وتداول
  .محسوسا جعله و وتطويره

 أقســـــام كافـــــة إلـــــى المعرفـــــة إدارة تطبيقـــــات تمتـــــد المـــــنهج هـــــذا وفـــــق :المعرفـــــي المـــــنهج -
 المضـــــــــافة للقيمـــــــــة مصـــــــــدر فهـــــــــي للمعرفـــــــــة منـــــــــتج المؤسســـــــــة أن وحيـــــــــث المؤسســـــــــة،

 وهـــــــي رئيســـــــة، أركـــــــان أربعـــــــة إقامـــــــة علـــــــى يقـــــــوم ذلـــــــك تحقيـــــــق أن إالا عنهـــــــ الناتجـــــــة
 عــــــــن فضــــــــالً  ،-كيــــــــف– ومعرفــــــــة التنظيمــــــــي والشــــــــكل وااللتــــــــزام المعرفيــــــــة المعتقــــــــدات

  .المعلومات لتقنية السائد الدور
 وٕادارة المعرفة وابتكار تجميع عملية أنها المعرفة إدارة المنهج هذا يرى :العملية منهج -

 أن وحيث ،المؤسسة في بفاعلية تطبيقها جلأ من فيها لمشاركةا وتسهيل قاعدتها
 لالرتقاء منهجاً  تعد المعرفة إدارة فإن لذا العملية، مفهوم إلى بوضوح يشير التعريف
 عوائد وتحقيق استثمارها ذلك ومضمون والمعرفة الخبرة باعتماد المؤسسي باألداء
 تنسيق تستهدف تكاملية نظامية عملية تعد لمعرفةا إدارة فإن وعليه .بموجبها ملموسة
 .أهدافها تحقيق بقصد المؤسسة نشاطات

  
ــــــــه ماســــــــبقم يالحــــــــظ      ــــــــف يوجــــــــد ال أن ــــــــق تعري ــــــــه متف ــــــــة، لمفهــــــــوم علي  ومــــــــن إدارة المعرف

 بقيـــــــــة عـــــــــن أوعمليـــــــــة مســــــــتقلة مســــــــتقلة إداريـــــــــة وظيفـــــــــة ليســــــــت المعرفـــــــــة إدارة أن المالحــــــــظ
ــــــــة األنشــــــــطة ــــــــة إدارة ألن التنظيمي ــــــــات مــــــــن حزمــــــــة هــــــــي المعرف ــــــــة األنشــــــــطة والعملي  التنظيمي
 بصــــــورة الجديــــــدة تكــــــوين المعرفــــــة بعمليــــــة تقــــــوم التــــــي التنظيميــــــة للمجــــــاالت العــــــابرة المتنوعــــــة
 البشـــــــرية للمـــــــوارد االبتكـــــــار الخالقـــــــة وقـــــــدرة المعلومـــــــات تقنيـــــــة بـــــــين التعاضـــــــد وٕادارة مســـــــتمرة
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 وتوجيــــــــه بــــــــإدارة المعرفــــــــة يتمثــــــــل إدارة جــــــــوهر بــــــــأن يعنــــــــي هــــــــذا ،المؤسســــــــة فــــــــي الموجــــــــودة
ــــــة األنشــــــطة ــــــة فــــــي االجتماعي ــــــة فــــــي والجماعــــــات األفــــــراد لتمكــــــين العمــــــل بيئ  المشــــــاركة عملي

  .المعرفة تكوين وعملية المعرفة ونقل
  
  : األركان التي تقوم عليها إدارة المعرفةالمطلب الثاني .2-2

ال بد من أخذها بعين  دارة المعرفةهناك أربع أركان أساسية تقوم عليها منهجية إ
   :1هي االعتبار عند تصميم برامج وأنظمة إدارة المعرفة وهذه األركان

: يلعــــب األفــــراد دورا هامــــا وبــــارزا فــــي إنجــــاح مبــــادرة تطبيــــق إدارة المعرفــــة فــــي األفــــراد   - أ 
المؤسسة، ويعتمد نجاح المؤسسة في تطبيقهـا لبـرامج إدارة المعرفـة علـى مـدى قـدرتها فـي 
التعامــــل مــــع المعرفــــة الكامنــــة أو الضــــمنية فــــي األفــــراد والعمليــــات والتكنولوجيــــا  بكفــــاءة 

ونشـر وتوزيـع المعرفـة الكامنـة فـي العمليـات والتكنولوجيـا لـيس  سـتنباطإوفاعلية، وٕاذا كان 
صعبا، فـان التحـدي الحقيقـي يظهـر لـدى األفـراد العـاملين، خاصـة أولئـك الـذين يحتفظـون 
بعقليــة مقاومــة للتغييــر ورفــض المشــاركة بالمعرفــة. إن الثقافــة الســائدة فــي المؤسســة هــي 

فـــة، وهنـــاك بعـــض األســـباب التـــي تـــدفع تلعـــب دورا أساســـيا فـــي نجـــاح مشـــروع إدارة المعر 
 األفراد إلى مقاومة المشاركة بالمعرفة ومنها:

يتمتـــع الخبـــراء والمتخصصــــين بدرجـــة عاليـــة مــــن التقـــدير واالحتـــرام مــــن قبـــل الــــزمالء   )1
 .والمسؤولين نتيجة مهارتهم وهم غير مستعدين للتنازل عن هذا التقدير

 .إلى مقاومة المشاركة في معرفتهم وخبراتهم قلة الوقت المتوفر يدفع العديد من األفراد  )2

 راد للمشاركة بما لديهم من معرفة.دفع األفيز مالئم يحفتعدم توفر أنظمة مكافئة و  )3

ن تضـــع اســـتراتيجية ألـــذلك فـــان المؤسســـة الراغبـــة فـــي تطبيـــق بـــرامج إدارة المعرفـــة يجـــب عليهـــا 
  .لصعوباتواضحة إلدارة المعرفة يتم من خاللها التغلب على مثل هذه ا

                                           
 اقتصاد:اخلامس السنوي الدويل العلمي ،املؤمتر"ميدانية دراسة" املعرفة إدارة لتطبيق األردن يف العامة املؤسسات استعداد املومين،مدى مفلح عبد حسان. 1

  .22،ص2005األردن،،الزيتونة االقتصادية،جامعة والتنمية املعرفة
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: مجموعــة العمليــات المتتاليــة والمتكاملــة التــي تشـــكل دورة عمليــات إدارة المعرفــة     - ب 
حيــــــاة المعرفــــــة، والتــــــي تســــــتهدف بمجموعهــــــا إنتــــــاج المعرفــــــة وتقاســــــمها وتطبيقهــــــا، وقــــــد 

، ويمكـــــن اعتمـــــاد العمليـــــات 1وضـــــع العديـــــد مـــــن المختصـــــين نمـــــاذج تبـــــين هـــــذه العمليـــــات
ــــــة والتــــــي تخــــــدم أغــــــراض الدراســــــة: إبتكــــــار المعرفــــــة،خزن المعرفــــــة،توزيع المعرفــــــة  التالي

 وتطبيق المعرفة وسوف يتم شرحها بتفصيل في المطلب الثالث.
ــال:    - ج  ــات واالتص ــا المعلوم  فــي واالتصــاالت المعلومــات تكنولوجيــا تســاهمتكنولوجي

 إلــــــــى الوصــــــــول وٕامكانيــــــــة المؤسســــــــة داخــــــــل المعرفــــــــة وتوزيــــــــع نشــــــــر إمكانيــــــــة تــــــــوفير
 جـــــزء وجعلهـــــم والمـــــوردين الزبـــــائن اتصـــــال وتســـــهيل المؤسســـــة خـــــارج المعرفـــــة مصـــــادر

 اإلنترنيـــــت بشـــــبكة المؤسســــة ربـــــط مـــــن ذلــــك ويتحقـــــق، للمؤسســـــة المعرفيــــة القاعـــــدة مــــن
 توثيــــــق تســــــهل التــــــي البرمجيــــــات وتــــــوفير لألفــــــراد اإللكترونــــــي البريــــــد خــــــدمات وتــــــوفير
 المعلومــــــات تكنولوجيــــــا توفرهــــــا التــــــي الخــــــدمات وجميــــــع المعلومــــــات واســــــترجاع وخــــــزن

التكنولوجيــــــا والتقنيــــــات الحديثــــــة هــــــي العصــــــب النــــــابض الــــــذي  وتعتبــــــر ،2واالتصــــــاالت
مــــــن خاللـــــــه يمكـــــــن ان تتــــــدفق المعرفـــــــة الـــــــى جميـــــــع االقســــــام فـــــــي المؤسســـــــة بســـــــهولة 

بـــــرامج ادارة المعرفـــــة ويســـــر وبالتـــــالي يمكـــــن ان يتحقـــــق النجـــــاح للمؤسســـــة فـــــي تطبيـــــق 
  .3فيها

 الميـــــــزات أفضـــــــل علـــــــى للحصـــــــول واالتصـــــــاالت المعلومـــــــات تكنولوجيـــــــا ســـــــتخدامإ يعـــــــدو 
 فــــــي المعرفــــــة فــــــإدارة المقدمــــــة، فــــــي تكــــــون أن تريــــــد مؤسســــــة ألي الرئيســــــية المتطلبــــــات مــــــن

 وتنظيمهـــــا المعرفـــــة إنشـــــاء تحســـــين بغيـــــة واالتصـــــال المعلومـــــات تكنولوجيـــــا تطبيـــــق إلـــــى حاجـــــة
 اليمكـــــــن والتـــــــي الهامـــــــة األســـــــس مـــــــن التكنولوجيـــــــة األدوات تلـــــــك وتعـــــــد وتطبيقهـــــــا، وتقاســـــــمها

 .كامل بشكل المعرفة إدارة وممارسة تطبيق دونها من

                                           
 .24،مرجع سابق،صحسان عبد مفلح املومين. 1
 حتديات مواجهة يف األعمال اسرتاتيجيات :الريادةواإلبداع :الرابع املؤمترالعلمي املعرفية، املوجودات وتكوين تقييم وأساليب العبدي،مفهوم حممود. 2

 .8،ص2005،األردن،فيالديلفيا العوملة،جامعة
 .25،مرجع سابق،صحسان عبد مفلح املومين. 3
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لكي تكون المؤسسة قادرة على تبني وتطبيق برامج إدارة المعرفة ال بد لها من  اإلدارة :  - د
ان توفر أوال فريق متخصص يعنى بجميع األمور المتعلقة بإدارة المعرفة ويسمى " فريق 

1إدارة المعرفة " حيث يتم تحديد المسؤوليات التالية له 
:  

كشــــف عــــن الفــــرص والتحــــديات المســــح الــــدقيق والمســــتمر للبيئــــة الداخليــــة والخارجيــــة لل -
 .المحتملة لتستعد المؤسسة لمواجهتها باستمرار دون أن تتفاجأ بها

لتلبيــــة إدارة وصــــيانة مــــداخل إدارة المعرفــــة وصــــيانتها ومحتوياتهــــا لكــــي تتكيــــف تمامــــا  -
 .ومقابلة مطالب المستخدمين

ديـــدة فـــي بنـــاء فريـــق التطبيـــق المعرفـــي الـــذي يتـــولى مهمـــة التطبيـــق المثـــالي للمعرفـــة الج -
 .األقسام

بنـــاء الـــوعي حـــول بـــرامج إدارة المعرفـــة باســـتمرار ونشـــر النجاحـــات التـــي تحققـــت نتيجـــة  -
 .تطبيق هذه البرامج بين الموظفين من خالل ورش العمل ومناهج التدريب

 .التأكد من بقاء الشبكات عاملة وفعالة في تنفيذ مسؤولياتها ومتابعة ذلك باستمرار -

  

  إدارة المعرفة : نماذجالمطلب الثالث .2-3

فـــــي الواقـــــع إن المؤسســـــة فـــــي حقيقتهـــــا هـــــي كـــــائن حـــــي تعـــــيش علـــــى المعرفـــــة وتتـــــزود 
مـــــن مناهلهـــــا ومصـــــادرها المختلفـــــة وتنمـــــو وتتطـــــور باســـــتخدام الجديـــــد والمســـــتحدث منهـــــا وقـــــد 

فظهـــــرت العديـــــد  ،تتهـــــاوى كفاءتهـــــا وتنهـــــار قـــــدرتها التنافســـــية حـــــين تتقـــــادم أرصـــــدتها المعرفيـــــة
 المؤسســــــــاتكانيزمـــــــات التـــــــي تبحـــــــث عــــــــن كيفيـــــــة إنشـــــــاء المعـــــــارف فـــــــي مـــــــن اآلليـــــــات والمي

كمــــــا  وانتقالهــــــا وتوظيفهــــــا فــــــي بنــــــاء إســــــتراتجيتها ســــــوف نعــــــرض بعــــــض نمــــــاذج إدارة المعرفــــــة
 .يلي

 
  

                                           
 .25، مرجع سابق ،ص حسان عبد مفلح املومين. 1
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  Takeuchi-Nonaka:1نموذج  )1

 فــــــي البيئــــــة التجاريــــــة التنافســــــية، المؤسســــــاتتلعــــــب إدارة المعرفــــــة دورا هامــــــا فــــــي تعزيــــــز أداء 
بســــــبب االعتمــــــاد الكبيــــــر علــــــى  المؤسســــــاتوذلــــــك عــــــن طريــــــق زيــــــادة دور إدارة المعرفــــــة فــــــي 

ثقافــــــة وتنظــــــيم المعرفــــــة، وتقيــــــيم المخــــــاطر الداخليــــــة والخارجيــــــة لمواجهــــــة فشــــــل إدارة المعرفــــــة 
ـــــيم هـــــذه المخـــــاطر، وكـــــان يســـــتهدف مـــــن هـــــذا ، المؤسســـــةفـــــي  ـــــر نمـــــوذج مـــــن أدوات تقي ويعتب

إنشـــــــاء المعـــــــارف، حيـــــــث انطلـــــــق الباحثـــــــان  Nonaka-Takeuchiالنمـــــــوذج إظهـــــــار كيفيـــــــة 
ـــــــى معـــــــارف باطنـــــــه أي ضـــــــمنية ومعـــــــارف ظـــــــاهرة أي صـــــــريحة ، مـــــــن تصـــــــنيف المعـــــــارف إل

  ويتم توضيحها من خالل الشكل التالي:
  

  كيفيات إنشاء املعارف :4شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Typologie des modes de création de savoir,d'après NONAKA et TAKEUCHI المصدر:

(1995)  

  
تعمــــيم المعــــارف الباطنــــة وتــــتم باالنتقــــال مــــن معرفــــة باطنــــة إلــــى معرفــــة باطنــــة :  -

المباشــــــر لهــــــذا النــــــوع مــــــن المعــــــارف علــــــى حالهــــــا مــــــن فــــــرد الــــــى فــــــرد آخــــــر، ممــــــا 

                                           
1  . Les défis de la gestion des connaissances en contexte interculturel,Essai de maîtrise en administration des 

affaires (MBA),Faculté des sciences de l’administration,Université laval,31juillet, 2006,pp24-25 
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ـــــــدرة  ـــــــة مشـــــــتركة والق ـــــــق ثقاف ـــــــى خل ـــــــؤدي إل ـــــــتم هـــــــذه ي ـــــــى العمـــــــل الجمـــــــاعي، وت عل
المرحلــــــة بالتعــــــاون وتبــــــادل اآلراء والخبــــــرات ويـــــــتم الحصــــــول علــــــى مجموعــــــة مـــــــن 

  .التجارب المفسرة
ـــى معرفـــة ظـــاهرة:  - وتـــدل هـــذه المرحلـــة علـــى إخـــراج المعـــارف مـــن معرفـــة باطنـــة إل

الباطنــــــة مــــــن عنــــــد صــــــاحبها ونشــــــرها، عــــــن طريــــــق حلقــــــات دراســــــية وتــــــدريبات أو 
ـــــالرد تســـــويق عمـــــل لآلخـــــر  ين أو مـــــن خـــــالل المناقشـــــة بـــــين أعضـــــاء فـــــي جماعـــــة ب

  عن األسئلة أو تفسير األحداث واألنشطة.
المــــزج أو الجمــــع، وتتمثــــل هــــذه المرحلــــة مــــن معرفــــة ظــــاهرة إلــــى معرفــــة ظــــاهرة:  -

فـــــــي مـــــــزج المعـــــــارف للحصـــــــول علـــــــى معـــــــارف جديـــــــدة أي النظـــــــر فـــــــي المعـــــــارف 
لمعـــــــارف وتوســـــــيعها القائمـــــــة وحـــــــل المشـــــــاكل عـــــــن طريـــــــق تـــــــوفير مجموعـــــــة مـــــــن ا

  وتحديثها.
ــــة:  - ــــة باطن ــــى معرف ــــة ظــــاهرة إل اإلدخــــال بمعنــــى إنتــــاج وٕابــــداع معــــارف مــــن معرف

ــــــد الفــــــرد نتيجــــــة االســــــتيعاب والممارســــــة  ــــــدة عن ــــــدة أي تتأصــــــل المعــــــارف الجدي جدي
ــــة  أي ــــق شخصــــية جديــــدة للمعرف ــــى خل ــــع ممــــا يــــؤدي إل اكتســــاب المعــــارف مــــن الواق

  الباطنة.
  

  :المعرفةنموذج موئل لتسيير  )2

  1كما يلي:و فيما يلي يتم شرح مكونات نموذج موئل لتسيير المعرفة 
وهــــذه الثقافــــة هــــي التــــي تحــــدد االتجــــاه  ؟أي مــــا هــــو مهــــم ثقافــــة تســــيير المعرفــــة: -1

وهـــــــــــذه الثقافـــــــــــة هـــــــــــي التـــــــــــي تـــــــــــأتي  ،والقـــــــــــيم والتفضـــــــــــيالت فـــــــــــي إدارة المعرفـــــــــــة
الثقافـــــــة، كمـــــــا أن الثقافـــــــة  ىءباإلســـــــتراتيجية ولـــــــيس اإلســـــــتراتيجية هـــــــي التـــــــي تنشـــــــ

 هي التي تحدد التكنولوجيا والممارسات المالئمة.
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وهـــــذه األهـــــداف تتمثـــــل  ؟أي مـــــا هـــــو الهـــــدف األساســـــي أهـــــداف تســـــيير المعرفـــــة: -2
عـــــادة فـــــي تحســـــين قـــــدرات الشـــــركة ســـــواء فـــــي تحســـــين اســـــتغالل الشـــــركة لمواردهـــــا 

قـــــــدراتها وكفاءاتهـــــــا فـــــــي اســـــــتغالل مواردهـــــــا فـــــــي منتجـــــــات وخـــــــدمات  أو تحســـــــين
 .وعمليات الشركة

ــــة -3 و هــــذه تشــــير إلــــى الممارســــات  ؟مــــا هــــو ممكــــن تحقيقــــه :معــــايير تســــيير المعرف
ــــــي تســــــتخدمها الشــــــركة بالعالقــــــة مــــــع المــــــوردين، المــــــوزعين، الزبــــــائن  األفضــــــل الت

 المنافسين. تكنولوجيا والقدرات المتحققة بالمقارنة معالوكذلك مع 
  الشكل التالي:في  نموذج موئل لتسيير المعرفة ويظهر

  
  موئل لتسيري املعرفة : 5الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  121حممد عواد الزيادات،مرجع سابق،صالمصدر :

  

  

 
 

القاعدة األساسية 
 لتسيير المعرفة

 
النماذج و 

الممارسات األفضل 
 في مجال كل مكون

 
 الشركاء

 
 ثقافة تسيير المعرفة

 
 

 
 معايير تسيير المعرفة

 
 المقتدرون

 (مثل البائعين) 

 إستراتيجية تسيير المعرفة

 ما هو ممكن؟ ما هو المهم؟

 ما هو الهدف ؟
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 :Wiigنموذج  )3

  1:و يحقق أربعة أهداف رئيسية هي 1993سنة  هذا النموذج عرض

  .بناء المعرفة -
  .االحتفاظ بالمعرفة -
 .المعرفة تجميع -
 .استخدام المعرفة -

ــــــــى أنهــــــــا خطــــــــوات يــــــــتم  ــــــــه عل ــــــــرد ووظائف ــــــــي هــــــــذا النمــــــــوذج تصــــــــوير نشــــــــاطات الف ف
 فــــــة واســــــتخدامها باعتبــــــار أنــــــه يمكــــــنمتسلســــــلة بمعنــــــى آخــــــر، إنهــــــا عمليــــــة تســــــهل بنــــــاء المعر 

ســـــتدارة نحـــــو الخلـــــق كـــــي كمـــــا أننـــــا نســـــتطيع اإل ،تنفيـــــذ بعـــــض الوظـــــائف والنشـــــاطات بـــــالتوازي
لنشــــــاطات التــــــي تــــــم تنفيـــــــذها فــــــي وقــــــت ســــــابق، ولكــــــن بتفصــــــيل وتأكيـــــــد نكــــــرر الوظــــــائف وا

تبـــــين مـــــن النمـــــوذج، فـــــإن االهتمـــــام يتركـــــز أيضـــــا علـــــى االحتفـــــاظ بالمعرفـــــة يوكمـــــا  ،مختلفـــــين
فـــــي عقـــــول األفـــــراد، وفـــــي الكتـــــب، وفـــــي قواعـــــد المعرفـــــة المحســـــوبة، وفـــــي أي شـــــكل آخـــــر لـــــه 

ــــــــة بالموضــــــــوع ــــــــدءا مــــــــن  ،عالق ــــــــدة، ب ــــــــيمكن أن يتخــــــــذ أشــــــــكاال عدي ــــــــة ف أمــــــــا تجميــــــــع المعرف
علــــــى نحــــــو مماثــــــل فإنــــــه يمكــــــن تحقيــــــق و الحــــــوارات إلــــــى شــــــبكات الخبــــــرة، وٕالــــــى فــــــرق العمــــــل 

ســــــتخدام المعرفـــــــة مـــــــن خــــــالل أشـــــــكال عديـــــــدة، ويالحــــــظ فـــــــي هـــــــذا النمــــــوذج أنـــــــه تـــــــم دمـــــــج إ
ســــــتخدام إ ت بنــــــاء و وتوحيــــــد الوظــــــائف األساســــــية، والنشــــــاطات التفصــــــيلية فــــــي مختلــــــف مجــــــاال

ـــــدى  ـــــى الصـــــعيد النظـــــري، فـــــ ،واألفـــــراد المؤسســـــاتالمعرفـــــة ل ن هـــــذه الوظـــــائف يمكـــــن أن إوعل
تكـــــون متشـــــابهة لكنهـــــا علـــــى الصـــــعيد العملـــــي تكـــــون مختلفـــــة تمامـــــا، والشـــــكل التـــــالي يوضـــــح 

  ذلك:
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التعلم من الخبرات 

الشخصية الكتب و 

 
 الكتب

 

 نظم قواعد المعرفة

 عقول األفراد

 مهمة العمل

 موضوع العمل

 بناء المعرفة

 تجميع المعرفة

 ةاإلمساك بالمعرف

استخدام المعرفة 

 نطاق بناء المعرفة

نطاق استخدام 

 المعرفة

 Wiig:   منوذج إدارة املعرفة6الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .123صمرجع سابق،،حممد عواد الزيادات : المصدر

ـــد وربـــط الوظـــائف والنشـــاطات التـــي تنهمـــك بهـــا و  ـــى تحدي  المؤسســـةيركـــز هـــذا النمـــوذج عل
  األفراد إلنتاج المنتجات والخدمات.و 
  

  :Marquardt/ نموذج 4

 يمثل و ،نظميا شموليا إلدارة المعرفة في المؤسسة مدخال Marquardt اقترح وقد
عملية نقل المعرفة إلى المستخدم من خالل الخـطوات التالية التي ل خطواتالنموذج المقترح ست 

  :1تسير بالتسلسل

                                           
بناء منوذج دراسة حتليلية مقارنة بني القطاعني العام واخلاص باجتاه   ةهيثم علي حجازي،قيـاس اثر إدراك إدارة املعرفة يف توظيفها لـدى املؤسسات األردني.  1

 2005،ادية )، جامعة الزيتونة،األردنحبثية مقدمة يف إطار املؤمتر العلمي الدويل السنوي اخلامس (اقتصاد املعرفة والتنمية االقتص ورقةلتوظيف إدارة املعرفة،

  .05،ص
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 اإلقتناء -1
 التوليد -2
 الخزن  -3
 استخراج المعلومات وتحليلها -4
 النقل والنشر -5
 .التطبيق والمصادقة -6

تتعلم بفاعلية حال نمو هذه العمليات الست  ويوضح هذا النموذج أن المؤسسات
فالمعلومات يجب  ،غير مستقلة عن بعضها البعض هيوتفاعلها وبالتالي، فان هذه العمليات 

 أنطر زمنية مختلفة ويجب أتوزع من خالل قنوات متعددة ، وكل قناة من هذه القنوات لها  أن
وتقع إدارة المعرفة في قلب بناء  ،قيحتخضع إدارة المعرفة، وبشكل مستمر، لعمليات مراجعة وتن

  .المتعلمة، التي تقود المعرفة خالل كل مرحلة من هذه المراحل الست المؤسسة
  والشكل التالي يوضح ذلك:
 Marquardtمنوذج إدارة املعرفة عند :7 رقمالشكل 

 

 

  .05،صبقهيثم علي حجازي،مرجع سا: المصدر
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  : عمليات إدارة المعرفةالمبحث الثالث .3

ـــــــــاحثين آراء اختلفـــــــــت ـــــــــي الب ـــــــــد ف ـــــــــة إلدارة األساســـــــــية العمليـــــــــات تحدي  المؤسســـــــــة معرف
 تحليــــــــل اكتشــــــــافها، المعرفــــــــة، مصــــــــادر البحــــــــث عــــــــن عمليــــــــات" :أنهــــــــا يقــــــــول مــــــــن مــــــــنهمف،

 خزنهـــــا، المعرفـــــة، بتكـــــارإ عمليـــــات" علـــــى يركـــــز مـــــن مـــــنهمو  ،1"وتعميمهـــــا إدماجهـــــا محتواهـــــا،
ــــــى  عنهــــــا يعبــــــر وآخــــــر 2"اوتطبيقهــــــ توزيعهــــــا،  المعرفــــــة، توليــــــد كتســــــاب،إ تشــــــخيص،" أنهــــــاعل
 بأنهـــــــا المعرفـــــــة إدارة عمليـــــــات يحـــــــدد مـــــــن نجـــــــد حـــــــين فـــــــي 3"وتطبيقهـــــــا شـــــــاركهام تخزينهـــــــا،

  4."المعرفةة ومشارك ضم تكوين، بتكار،إ"
  
 : أسباب ظهور عمليات إدارة المعرفةالمطلب األول. 3-1

  5مايلي: E.ArnoldandK.U.Boggsلقد ذكر 
وٕان الشــــــركات  ،بالمعرفــــــة الظــــــاهرة وٕانمــــــا بالمعرفــــــة الباطنــــــة إن الشــــــركة التعمــــــل"

ــــر مــــن معرفتهــــا ــــة تمثــــل القســــم االكب ــــدا أن معرفتهــــا الباطن ــــدرك جي ــــك  ،الناجحــــة ت ومــــع ذل
وٕانمــــــا توجــــــد فــــــي خبراتهــــــا  ،بياناتهــــــا وقواعــــــد ومســــــتودعاتأفهــــــي ال توجــــــد فــــــي وثائقهــــــا 

فــــــراد الـــــــذي الخاصــــــة فــــــي حــــــل المشـــــــكالت(أي توجــــــد فــــــي حــــــدس األ اوأســــــاليبه اوتفاعالتهــــــ
ـــــــالغ عنهـــــــا يستبصـــــــرون بهـــــــا ولكـــــــنهم ال يســـــــتطيعون اإل ـــــــال أب و تفســـــــيرها تفســـــــيرا واضـــــــحا ب

  ")غموض
ا ذممــــــا ســــــبق نســــــتطيع ان نقــــــول عنــــــدما تعمــــــل الشــــــركة بالمعرفــــــة الظــــــاهرة فقــــــط فهــــــو 

ــــــــة ال ــــــــالجزء األصــــــــغر مــــــــن معرفتهــــــــا الكلية(المعرف ــــــــة)يعنــــــــي أنهــــــــا تعمــــــــل ب  ،ظــــــــاهرة والباطن
ــــــى منافســــــيها، ــــــزة التنافســــــية عل ــــــق المي ــــــدما تعمــــــل الشــــــركة مــــــن اجــــــل تحقي فانهــــــا تعمــــــل  وعن

ـــــةأبمعرفـــــة  ـــــك ولكـــــن تظـــــل مـــــرة أخـــــرى تعمـــــل بمعرفـــــة أقـــــل مـــــن معرفتهـــــا الكلي ـــــر مـــــن ذل  ،كب

                                           

 .
 .217،صمرجع سابق السلمي، علي 1

2
. Martinins,K.,Heisig,P.,Vorbeek,J.,Knowledge management-Best Pratices In Europe,springer 2001, p3. 

 واقتصاد املخاطر إدارة السابع السنوي الدويل العلمي املخاطر،املؤمتر آثار من التقليل يف املعرفة إدارة امللكاوي،دور اخللوف العمري،إبراهيم أديب. 3

 .7ص،2007األردن،األردنية، الزيتونة املعرفة،جامعة
4
. LasserreP,Global Strategic Management,Palgrare,UK, 2003,p 274 

 .
 .58،صمرجع سابقجنم عبود جنم،5
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وفــــــي كــــــال الحــــــالتين هنــــــاك فجــــــوات معرفيــــــة التــــــي يمكــــــن إجمالهــــــا فــــــي فجــــــوتين أساســــــيتين 
  حيث أن: العمل-والمعرفة الباطنة وفجوة المعرفة ةاهر فجوة المعرفة الظ هما:

 :فجوة المعرفة الظاهرة والمعرفة الباطنة -
قل بكثير أن المعرفة الظاهرة التي تتمثل في مجموعة من إجراءات وقواعد الشركة هي إ

وهذا ما الشركة،  يفراد وفرق العمل والذاكرة التنظيمية فاألحجم المعارف المتاحة لدى  نم
كبر بكثير مما يظهر أمنه (المعرفة الباطنية)  يتمثيله بجبل جليد المعرفة الذي ما يختف يمكن 

  (المعرفة الظاهرة).همن
 :العمل-فجوة المعرفة -

–ن فجـــــوة المعرفـــــةإفـــــ قـــــل ممـــــا نعـــــرف،أذا كانـــــت المعرفـــــة الباطنيـــــة تشـــــير أننـــــا نخبـــــر إ
ــــدر مــــن المعرفــــة هــــو إلــــى أالعمــــل تشــــير  ــــرد وكــــذلك الشــــركة تعمــــل بق  ،قــــل ممــــا تعــــرفأن الف

  دارة المعرفة لإلشارة الى التساؤل: هذه الفجوة في إ westonدخل أوقد 
 ،ذا كانـــــــت تمتلـــــــك معلومـــــــات وخبـــــــرات كبيـــــــرة جـــــــداإكثـــــــر ألمـــــــاذا ال تحقـــــــق الشـــــــركات 

" والشـــــركات التـــــي نـــــت لســـــت غنيـــــاأذا كنـــــت هكـــــذا ذكيـــــا فلمـــــاذا إوهـــــذا يعيـــــد الســـــؤال القـــــديم  "
  دم بالعمل المرهق الذي يتطلبه نقل المعرفة الى النشاط.طتعاني من هذه الفجوة تص

ويمكــــــن تفســــــير ذلــــــك مــــــن خــــــالل نــــــوعين  ولكــــــن لمــــــاذا هــــــذه الفجــــــوات فــــــي الشــــــركات؟
  سباب:من األ

  وتتضمن: سباب المتعلقة بالشركةاأل :والأ
ذا كــــــان تقليــــــدي فانــــــه يقتــــــل إن الشــــــكل التنظيمــــــي للشــــــركة أ الشــــــكل التنظيمــــــي للشــــــركة: .1

ظيم تنبتقاســـــــــم المعرفـــــــــة عكـــــــــس األشـــــــــكال الحديثـــــــــة كـــــــــال حالمعرفـــــــــة المتاحـــــــــة وال يســـــــــم
 و الفرق المدارة ذاتيا.أالشبكي 

نقص منظورية المعرفة من قبل الشركة: فالمعرفة غير منظورة مقارنة باألشياء المادية فقد  .2
ا يحتم وضع مسارات للمعرفة المعرفة لعدم التمكن من معرفة مكانها مم مال تستخد

 المتاحة وأفرادها لتسهيل الوصول إليها.
 بتكارها وتكاملها وتقاسمها في الشركة.إ ستخدام المعرفة و إجل من أ نقص الحوافز: .3
لعمل رغم مزاياه في تحسين ن تقسيم اإالقبلية في التنظيم الناتجة عن تقسيم العمل:  .4
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نه من جانب آخر يؤدي إلى أن تعمل الشركة كأقسام ووحدات تنظيمية أال إاألداء، 
في معرض مقارنته بين الشركات اليابانية واألمريكية إال   Druckerمتنافسة ولقد أشار 

بينما األمريكيين يعتبرون  م المتعددة،أن اليابانيين يستطيعون أن يكونوا فريق من األقسا
 ألخرى (خونة) للقسم الذي يتقاضون منه أجورهم.األفراد المتعاونين مع األقسام ا

  وتتضمن: : األسباب المتعلقة باألفرادثانيا
أن البعض يتصرف بدوافع ضيقة منبعها أن تقاسم المعرفة يعني فقدان  الدوافع الضيقة: .1

يشجع على ذلك إن بعض الشركات بفعل حرصها على  اوم ،شيء من القوة واألهمية
في شركة  هوهذا ما نالحظ ،األداء العالي تتصرف بدوافع أنانية ضيقة إزاء أفرادها

فمن ينجز بتفوق يبقى ومن يتأخر قليال  ،نجاز المتميزالتي تندفع وراء اإل تمايكروسوف
 يجعل منها شركة بال روح. ايغادر بم

عزز باالستمرار قدرة األفراد من ستنباط المعرفة الجديدة يمكن أن يإفي حين أن القدرة على 
مما يؤدي إلى التقليل من الدوافع  اوهذ ،جل مصلحتهم ومصلحة الشركة في نفس الوقتأ

 الضيقة لدى هؤالء األفراد.
زالت خبرة جديدة سواء كمبادئ أو قواعد أو أساليب  إن المعرفة ال نقص الخبرة الذاتية: .2

يتعلق بطرق استغالل المعرفة  افاألفراد بحاجة إلى خبرات إدارة الذات وخاصة ملهذا 
 الذاتية في ذاكرتها وحدسها ومهاراتها الذهنية. 

  ومن األسباب التي أثرت في نوع وترتيب عمليات المعرفة هي:
  : دورة حياة المعرفة ثالثا

ي دورات أفي قطاع االعمال حيث الشركات القائمة على المعرفة تحقق حلزونية المعرفة 
  حياة معرفة متتالية ولكنها متصاعدة إلى األعلى وفق منظور نوناكا.

هذا يعني أن المعرفة التي تم التوصل إليها سابقا تحمل بذور التطوير لمنتجات أو 
  تحقيق دورة التعزيز الذاتي. ىكبر علأمما يعني أنها ذات إمكانية ، معارف أخرى
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 : مفهوم عمليات إدارة المعرفةالثاني المطلب. 3-2

، للتطبيق إلى تلك العمليات التي تثري المعرفة وترفع من جاهزيتها المطلبيهدف هذا 
  على أساليب مختلفة في كل عملية تتالءم مع طبيعة عملها. مؤسساتحيث تعتمد ال

  :عمليات إدارة المعرفة مفهوم -
إلى فهم إدارة  يؤدي إن دورة المعرفة والعمليات التي التي تتضمنها تقدم المفتاح الذي

ويتفق المفكرون القياديون في هذا  ؟ما ؤسسةوكيف تنفذ على أحسن وجه داخل م، المعرفة
فإنها مع ، ةؤسسن كانت تختلف في أهميتها حسب نمط المإ المجال على أن هذه العمليات و 

  المعرفة. ذلك حاسمة لنجاح أي نظام من أنظمة إدارة
غيـــــر الملمـــــوس األكثـــــر أهميـــــة، حيـــــث  أدركـــــت المؤسســـــات أن المعرفـــــة هـــــي الموجـــــودو 

ســـــتخدمت بأســـــلوب غيـــــر مالئـــــم، أأن أغلـــــب المؤسســـــات تمتلـــــك معرفـــــة، لكنهـــــا لـــــم تســـــتخدم أو 
 تطبيقهــــــــــا، ألنهــــــــــم ال وال كتشــــــــــافها والوصــــــــــول إليهــــــــــاإيســــــــــتطيعون  أو أن العــــــــــاملين فيهــــــــــا ال

 ،إدارة هـــــــذا الموجـــــــود يعرفـــــــون الوســـــــائل المالئمـــــــة لـــــــذلك، لـــــــذا ســـــــعت هـــــــذه المؤسســـــــات إلـــــــى
فـــــي عـــــالم األعمـــــال اليـــــوم،  طـــــورًا فكريـــــًا مهمـــــاً  وبـــــدأت إدارة المعرفـــــة تحتـــــل مكانتهـــــا بوصـــــفها

لكـــــــون المعرفـــــــة فــــــــي  أن المعرفـــــــة بـــــــدون فعـــــــل اإلدارة ليســـــــت ذات نفـــــــع، ؤسســـــــاتإلدراك الم
جديـــــد وخزنهـــــا  ضـــــمنية وتحتـــــاج إلـــــى الكشـــــف عنهـــــا وتشخيصـــــها، وٕالـــــى توليـــــدها مـــــن أغلبهـــــا

 مـــــــرات ســـــــتعمالهاإ ســـــــتعمالها بـــــــالتطبيق وٕاعـــــــادةإوتوزيعهـــــــا ونشـــــــرها فـــــــي المؤسســـــــة ومـــــــن ثـــــــم 
  .عدة

تناولت غالبية المداخل والمفاهيم إدارةالمعرفة على أنها عملية، فالمعرفة مشتقة من 
والخارجية ال تعني شيئًا بدون تلك العمليات التي تغنيها  المعلومات ومن مصادرها الداخلية

سترجاعها بقصد إ والمشاركة فيها وخزنها وتوزيعها والمحافظة عليها و  ل إليهاو وتمكن من الوص
  1.االستخدام التطبيق أو إعادة

  : 2ويمكن اإلشارة إلى أربع مقارابات في ما يخص عمليات إدارة المعرفة

                                           
  http://www.hrdiscussion.com/hr4521.html ،مفهوم إدارة املعرفةيف العصر احلديث،على اخلطإمساعيل حممد أمحد. 1

 Date 19/02/2011,23:20     
 .8مرجع سابق،ص،"االسكوا "آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة. 2
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إلـــى أربـــع عمليـــات معرفيـــة تكـــون دورة المعرفـــة فـــي هـــذه  Alee: يشـــير المقاربـــة األولـــى -
  ا دواليك.ذبمعنى أن المعرفة بعد تجديدها يعاد توليدها من جديد وهك ،دوريةالالمقاربة 

عمال التي قدمت لالستشارة في األ (Arthur Anderson)مؤسسةهي ل :المقاربة الثانية -
 وهــي: ى المعرفــةلــعمليــات دوريــة ينبغــي تطبيقهــا عدارة المعرفــة تحــدد فيهــا ســبع تقييمــا إل
وتتطلـــب كـــل  ،توليـــدهاو  ،وتقاســـمها ،وتطبيقهــا ،وتنظيمهـــا ،وتكييفهـــا ،وتجميعهـــا ،تحديــدها

وقيادتهــا وكــذلك إلــى دعــم تكنولــوجي و  مؤسســةعمليــة فــي هــذا النمــوذج إلــى دعــم ثقافــة ال
 قياس النتائج.

هميـــة دراســـة علـــى أن أ التـــي تؤكـــد (Davenport) دافينبـــورت قـــدمتها المقاربـــة الثالثـــة: -
خدم تعمليــات المعرفـــة العامـــة وتحســـينها حيـــث ال يمكــن أن ينســـى أن المعرفـــة تتولـــد وتســـ

ـــات العمـــل وتتضـــمن ســـيرورات المعرفـــة فـــي توليـــد ، ويجـــري تقاســـمها بعمـــق ضـــمن عملي
ن تقــوم أ تلــف العمليــات المحــددة التــي يمكــنوتخ، وتطبيقهــا ،وتنظيمهــا ،نشــرهاو  ،المعرفــة

حــاث ويمكــن ان تتعلــق بأب ،خــرآلــى إومــن قطــاع  إلــى أخــرى مؤسســةمــا مــن  مؤسســةبهــا 
أوحتــى بعمليــات التفاعــل التبــادلي مثــل تشــكيلة الطلبــات  ،الســوق وتصــميم المنــتج وتطــويره

هـذه العمليـات األساسـية  لوال بد للتقدم في إدارة المعرفة مـن التـدخل لتعزيـز مثـ، والتسعير
 .مؤسسةفي أداء ال

 (Nonaka and Tkeuchi)وهــــي مقاربـــــة نوناكاوتاكوتشــــي المقاربــــة الرابعـــــة: -
ـــــين  ـــــآلف ب ـــــد المعرفـــــة وتطويرهـــــا يحـــــدثان نتيجـــــة الت ـــــث أكـــــد أن تولي ـــــذكر حي الجـــــديرة بال

 .المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية
وتهـــــدف هـــــذه المقاربــــــة إلـــــى خلــــــق بنيـــــة مناســــــبة وموائمـــــة تضــــــمن التشـــــارك الجمــــــاعي 

ـــــف مـــــن  ،طويرهـــــاللمعرفـــــة وت ـــــات إدارة المعرفـــــة تختل ـــــا نجـــــد أن عملي ـــــى  مؤسســـــةومثلمـــــا رأين إل
ولغـــــــرض دراســـــــتنا هـــــــذه ســـــــنركز علـــــــى أربـــــــع  ،خـــــــرآلـــــــى إأخــــــرى ومـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر باحـــــــث 

عمليـــــــات جوهريـــــــة إلدارة المعرفـــــــة كونهـــــــا األشـــــــمل مـــــــن بـــــــين النمـــــــاذج وبإجمـــــــاع عـــــــدد مـــــــن 
 إلدارة المعرفة. ةلعمليات الجوهريلالباحثين 
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  عمليات الجوهرية إلدارة المعرفةال :الثالث المطلب. 3-3

ن حقيقة أال إو االنشطة أومهما اختلفت آراء الباحثين في تحديد هذه العمليات 
الحصول عليها من مصادرها ، الممارسات العملية لهذه العمليات ال تتعدى كونها ابتكار المعرفة

جل مشاركتها ونشرها من أ المؤسسةومن ثم ترميزها لخزنها في قاعدة معرفة  ،المختلفة
  .وتوزيعها
ٕان عمليات إدارة المعرفة تعمل بشكل تتابعي وتتكامل فيما بينها حيث كل منها تعتمد و 

تجه جميع الباحثين على رسم مخطط على شكل إلذا  ،على سابقتها وتدعم العملية التي تليها
  الشكل التالي:كما في  دائرة وأن معظمهم أشار إلى أن العمليات الجوهرية

  العمليات اجلوهرية إلدارة املعرفة :8الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 Martin, W. & Brown, C. &Dehayes, D. & Hoffer, J. &Perkins,“Managing Information :المصدر 

Technology”, Upper Saddle River, New Jersey Prentice-Hall. 2000,p 28  
  
 

  :ساسية لكل عملية من هذه العمليات األوفيما يلي بيان للمالمح 

خزن 
المعرفة

توزيع 
المعرفة 

تطبيق 
المعرفة

ابتكار 
المعرفة
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فراد التعبير عن فكرة يقدمها األ تبدأ عملية ابتكار المعرفة عندما يتم :ابتكار المعرفة .1
 الخارجية،ثت هذه الفكرة عن طريق المعلومات وربما حد ،ويتقاسمها مع االفراد اآلخرينأ
 أن نجدو  ،1الضمنية االتصال وتناولت معرفتهمعدلت الفكرة وحدد شكلها عن طريق و 

 معرفة خلق أي جديدة أفكار وتوليد ابتكار هو المؤسسات من الكثير عند المعرفة توليد
 البحث أقسام على تقتصر أال يجب المعرفة إبتكار عملية أن إلى اإلشارة ويجب ،جديدة

 فالكل بالمؤسسة والخبرة العمل مجاالت كل إلى تمتد أن يجب بل ،فقط والتطوير
 الذين هم فقط األفراد إن": تاكوتشي نوناكاو يؤكده ما وهذا التوليد عملية عن ولؤ مس

 جبي  ولذلك األفراد بدون المعرفة توليد تستطيع ال المؤسسة أن أي المعرفة، يولدون
 بها يقوم التي المعرفة تتوليد نشاطا وتدعم تحفز التي المناسبة البيئة توفير عليها
 .2"األفراد

 فالمؤسسات التنظيمية، الذاكرة أهمية إلى المعرفة تخزين تشيرعملية:  المعرفةخزن  .2
 يغادرونها الذين األفراد يحملها التي المعرفة من للكثير لفقدانها نتيجة كبيراً  خطراً  تواجه
 المعرفة أما غيرالموثقة، الضمنية معرفتهم معهم يأخذون األفراد فهؤالء. أوآلخر لسبب

 مهماً  بها واالحتفاظ المعرفة تخزين بات هنا ومن .المؤسسة لدى مخزنة فتبقى الموثقة
 والتي العمل، لدوران عالية معدالت من تعاني التي للمؤسسات بالنسبة خاصة  ،3جدا

 أوساط في التخزين ويكون، 4واالستشارية المؤقتة العقود بصيغة التوظيف على تعتمد
 حديثة وتخزين تصنيف وأساليب بطرق وكذلك تكنولوجية، أسس على تعتمد مالئمة
 عملية تسهيل أجل من مالئمة تصنيفات تحت المعرفة تنظيم خاللها من يمكن

 لنوعهوفق   وتصنيفها ترميزها يتم حينما معنى للمعرفة يكون ما غالبا ،5االسترجاع
 قابلة تجعلها بطريقة وتخزينها مفيد، شكلفي  ووضعها منها والغرض ومحتواهاأ

                                           
لية علوم واإلقتصادية كاملعلومات واالتصاالت يف عمليات إدارة املعرفة،امللتقى الدويل حول اقتصاد املعرفة، ا،دور تكنولوجي. سناء عبد الكرمي اخلناق1

 .245،ص2005،ئر، اجلزاوالتسيري بسكرة
 .10مرجع سابق،ص داسي، خريف،وهيبة نادية. 2
 .12ص ،. نفس املرجع3
 .100- 99مرجع سابق،ص صعوادالزيادات، حممود. 4
 .24ص،،مرجع سابقاملومين مفلح عبد حسان. 5
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 إلعادة قابلة تجعلها وكذلك المناسب، الشخص وبواسطة المناسب الوقتفي  لالستخدام
 كما اآلخرين بواسطة أيضا ولكن مالكها بواسطة فقط إليها ليس الحاجة عندها االستخدام

 يصعب األمور هذه . كلالتنظيمية مع األهداف تتناسب بطريقة المعرفة تصنيف يجب
 تحد يمثل مما األفراد أذهان يف تتواجدي الت الضمنية بالمعرفة يتعلق فيما تنفيذها عادة
 1المؤسساتي ف المعرفة إدارة عن المسئولين أمام

فكار وبتبادل األ المعرفة بوصفها موجودا تزداد باالستخدام والمشاركة،: توزيع المعرفة .3
 المؤسساتلذا سعت  وتنمو وتتعاظم لدى كل منهم، والخبرات والمهارات بين األشخاص،

وفئات يفقد عرفة بحيث أن اقتصارها على أفراد الى تشجيع المشاركة، وهي تبادل الم
المعرفة الصحيحة وتوفير  ،المؤسسةاإلدارة قيمتها. والغرض إيصال المعارف لكل أفراد 

ن المعرفة تكون قابلة إ للشخص الصحيح في الوقت الصحيح يعتبر جوهر عملية التوزيع
فال يمكن ألحد أن  ب التقنيات الجديدةبالخبرة محدود بسن عمر أو التقادم، للتلف و 

 من كان إذا وأنه ،2معرفتهم اوينبغي على األفراد والشركات أن يجددو  ،يحتكر المعرفة
 االنترنيت،( االلكترونية األدوات استخدام خالل من الصريحة المعرفةتوزيع  السهل

 الضمنية بالمعرفة المشاركة إلى تتطلع مازالت المؤسسات فإن )واإلنترانت االكسترانت
 3.المعرفة األكبرإلدارة التحدي يشكل ما وهو األفراد، عقول في الموجودة

ــة  .4 ــق المعرف  المعرفــة الســتخدام تتعــرض المعرفــة عمليــات مــن عمليــة آخــر إن :تطبي
 بــل التنافســية، الميــزة تضــمن َمــن معرفــة أفضــل التــي تمتلــك المؤسســات يســتل، وتطبيقهــا

 ينعنصـر  توافر المرحلة هذهمن  ستفادةلإلو ، 4وجه أحسن على المعرفة تستخدم التي تلك
 ا :هم أساسيين

 المؤسسة لدى المتاحة المعرفة تحويل كيفية على جيد بشكل : المدربالعنصرالبشري -
 الممارسات بأفضل استرشاًدا منها القصوى وتحقيق االستفادة يومية عمل ممارسات إلى

                                           
 القطاع يف متميز أداء حنو اإلدارية للتنمية الدويل املؤمتر،التنظيمية النواتج على وآثارها وحتدياا وعملياا مفهومها :إدارةاملعرفة،مسلم اهلادي عبد علي. 1

 .8،ص2009،الرياض،احلكومي
 .515. جنم عبود جنم،مرجع سابق،2
  .240،ص 2006األردن،املسرية، دار ,املعرفة إدارة إىل وآخرون،املدخل العلي الستار عبد. 3
  .13،صسابق، مرجع االسكوا "آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة. 4
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 من الكافي القدر العنصر هذا للمؤسسات منح العليا اإلدارة على ويجب الصناعة،ي ف
 التنمية مع للقيام بعمله الالزمة والموارد والصالحيات بالسلطات وتزويده التمكين

 .المستمر والتدريب
 ومحركات معلومات وقواعد تصالإوشبكات  وبرمجيات أجهزة من :العنصرالتكنولوجي -

 جميعي ف اليوم المعلومات المتاحة من الهائل الكم مع التعامل يمكن فال، وغيرها بحث
 تكنولوجيا معلومات ستخدامإ خالل من إال فعال بشكله وتوظيف األعمال مجاالت
1.متطورة

 

 ليست الواقع في فهي للمعرفة، جديدة لحركة بداية "المعرفة تطبيق" األخيرة العملية تبدو
 تفترض المعرفة إدارة عمليات من عملية آخر إنها، جديدة معرفة لوالدة مهد وٕانما المطاف نهاية

  2وتطبيقها المعرفة ستخدامإ

 لبفع تتحرك فهي األخرى، اإلدارات عمليات باقي عن المعرفة إدارة عمليات تختلف
 والمشاركة وتخزينها بها واإلمساك المعرفة فطلب، المؤسسة تواجهها التي والمشكالت أحداث

 بالبحث المعنيون المؤسسة أفراد يقوم ماا غالب والتي العمليات، هذه أهم هي واستخدامها بها
 وآرائهم المعرفية أفكارهم على للحصول خبراء ستدعاءإ إلى أحياًنا المؤسسة تلجأ قد بل عنها

 إدارة عملية وتنطوي تواجهها، التي للمشكالت أوحلول جديدة أفكار توليد أجل من ومقترحاتهم
 الحقيقية المشكلة ولكن بها للقيام تخطط التي للشركات بالنسبة الفوائد من الكثير على المعرفة
 إدارة عملية لماهية مؤسسات من كثير في العليا القيادات قبل من الكافي اإلدراك عدم في تكمن

 من غيرها عن تختلف فإنها كمورد المعرفة إدارة إلى وبالنظر فوائد من عليه وماتنطوي المعرفة
 تنمو المعرفة فإن العكس على بل بالتداول، والتستهلك باالستهالك التنقص فهي الموارد
  3.الناس بين انتشارها زاد كلما وتتطور

  

                                           
 .8، مرجع سابق،صمسلم اهلادي عبد علي. 1
 .13،صمرجع سابق،"االسكوا "آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة .2
 إدارةيف  ريماجست رسالة،غزة قطاع يف العاملة املصارف يف التنافسية املزايا حتقيق يف املعلومات وتكنولوجيا املعرفة إدارة ،دورالشرفا حممد سلوى. 3

 .40،ص2008،غري منشورة،جامعة غزة،األعمال
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  :خالصة الفصل األول
  

 أحدث من اليوم أصبحت المعرفة إدارة نبأ القول مكني الفصل هذا في تناوله سبق مما

 اهتماما الماضية السنوات شهدت ،ونوعاً كما بها المتعلقة األدبيات نمت والتي اإلدارية المفاهيم

 إدارة أن سبق مما خلصنا وقد المعرفة، إدارة مفهوم لتبنى األعمال قطاع جانب من متزايداً

 ومداخل كأطر األمر بادئ في اقترحت التي المعاصرة الفكرية التطورات أحد تشكل المعرفة

 مالئمة أكثر عملية، ممارسة إلى ماتحولت وسرعان المؤسسة، أعمال وفهم دراسة في جديدة

 الميزة بناء أن كإدرا تم أن بعد دورها تعاظم وقد األعمال، عالم في المتسارعة للتغيرات

 المعرفية األصول على وتحديدا الفكرية، الموجودات على أساسا يعتمد وإدامتها التنافسية

 .العمليات صعيد أوعلى المنتوج صعيد على سواء المستمر، اإلبداع يعزز بما فيها، واالستثمار

مر الذي الميادين الجديدة التي تخضع لديناميكية سريعة األ نتعد إدارة المعرفة مكما 
نجد تعاريف متعددة لها تركز في معظمها على العمليات التي  ايجعلها في التطور، لهذ

كما وضعت لها مقاييس عديدة سعيا منها ، وتطبيق للمعرفة عتغطيها من توليد وخزن، توزي
عمليات إدارة المعرفة المفتاح الذي يمكن من خالله  رمعرفي، وتعتبلقياس إنتاجية العمل ال

تحقيق االستفادة واالستثمار األمثل للمعرفة وتتمثل هذه العمليات في عملية استقطاب المعرفة 
والطرائق واألساليب التي تسمح بتوليد ، التي تمكن من رصد وتحديد مصادر المعرفة

بالحفاظ على ذاكرتها  ؤسساتة الوسيلة التي تسمح للمالمعرفة، وتعتبر عملية خزن المعرف
التنظيمية كما تسمح عمليات توزيع المعرفة بالتقاسم والتشارك في المعرفة بين أعضاء 

ة لتكون عملية تطبيق المعرفة العملية الداعمة للعمليات السابقة ألن أهمية المعرفة ؤسسالم
  تكمن في تطبيقها.

  



 

  

  

  

  

  

 

: الفصل الثاين
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  : تمهيد
التي  الضخمة تعتبر وسائل المعلومات الحديثة ثمرة للمعرفة العلمية ونتاج للثورة التقنية

لتحقيق التراكم الرأسمالي وقد  منح إمكانية جديدةالعالم والتي أتاحت للدول الرأسمالية  يشهدها
 نتيجةو  ،واالستثمار واالستهالك اإلنتاج أنماطهائلة على  تأثيرات ةالثورة التكنولوجي هذهأحدثت 

 ذاتحريك االقتصاد وله علىالعلمية تحل محل المال من حيت القدرة  المعرفة أصبحتلك ذل
أهم مكونات رأس المال البشري  أحدإلى معالجة المعرفة باعتبارها  الباحثينيميل عدد كبير من 

 اإلنتاجيعتبر العنصر الخالق لالبتكارات والتجديد وبالتالي هي بمثابة عنصر من عناصر  الذي
   .إلى جانب العمل والتنظيم ورأس المال

متوقعة االقتصادية منها الونظرًا للتغيرات السريعة وغير  ،ووسط هذه التحوالت
فسية إذ شهد العالم قفزات كبيرة في استخدام هذه التقنيات الجديدة واالجتماعية والتكنولوجيا والتنا

للمعلومات واالتصال التي فجرت ثورة هائلة في نظم المعلومات، مما يلزم المؤسسات اليوم 
ومن اجل أن تتمكن المؤسسة من تحقيق النجاح  االستجابة السريعة للفرص والتهديدات البيئية،

من اجل التكيف مع هذا المحيط  ةب عليها اتخاذ الخطوات الالزموالبقاء في هذه البيئة يتوج
المعلومات  االسريع التقلب ( إضافة إلى اجراءتها التقليدية ) وذلك باالستعانة بأدوات تكنولوجي

دور تكنولوجيا المعلومات بكل أبعادها  عن التساؤل إلى أدى مما ،لتسهيل نشاطاتها وعملياتها
  .ارفة والمشاركة بها وتحويلهوقدراتها عن تناقل المع
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  أساسيات تكنولوجيا المعلومات  :األول المبحث -1

  هاشهدت اآلونة األخيرة تطورات سريعة وغير مسبوقة في كافة نواحي الحياة  أبرز 
الديناميكية التي عرفها المجال التكنولوجي خاصة تلك المتعلقة بمعالجة المعلومات وبثها أو بما 
أصبح يعرف بتكنولوجيا المعلومات، واإلعتماد المتزايد والمكثف نحو إستعمالها وتوظيفها بقوة 

  الحقة.األنشطة البشرية والتي من المتوقع أن تفرض سيطرتها لعقود  -إن لم نقل كل –في جل 
 

 : ماهية تكنولوجيا المعلومات األول المطلب .1-1

  :تكنولوجيا المعلومات مفهومأوال: 

  : التكنولوجيا تعريف

 " . "Technologieوالتكنولوجيا   "Technique"يجب التمييز بين التقنية بداية و 

 تجميع طريق عن مجسد فعل أو وسيلة، طريقة، التصرف، كيفية "هي  :التقنية -
بتحويل وتحويل  تسمحالتي الخ ) و ...يد عاملة حركة معرفة، (مورد، لعناصر خاص

 الخاصة المعرفة عناصر مزج على تعمل منتج، فالتقنية إلى األولية فقط للمواد
1" .كمنتج النهائي شكلها اتخاذ بغية ما بميدان

 

 العلمية المعارف مجموع فهي للتقنية؛ المنهجية المعرفة"بها  يقصدو  : التكنولوجيا -
 تتتطور فالتكنولوجيا األهداف، تشكيل من أجلبها  نتحكم أن يجب التي لتقنيةاو 

 العادي السريان انسياق بفعل وتنتشر متالزمتان، فهما والتقنيات العلوم وفق
  2".أوالتقليد

                                                           
امللتقى الدويل الثاين حول املعرفة يف ظل  ،االقتصادية للمؤسسة التنافسية امليزة لبناء كأداة التكنولوجية رحال، فريوز شني، اليقظة الطيب داودي، سوالف. 1

، اجلزائر ،،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بو علي الشلفيزة التنافسية يف الدول العربيةاالقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين امل

 .2007نوفمرب  28- 27
، كلية احلقوق واحلكومات املتميز للمنظمات األداء حول الدويل املؤسسة، املؤمتر لتنافسية حديثة رييةتسي وسيلة التنافسية حديد،اليقظة ونوفل حديد رتيبة .2

 .2005 مارس 9-8،والعلوم االقتصادية جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر
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 خالل من تسمح العمليات من مجموعة أو عملية " أنها على التكنولوجيا تعرف كما
 من العلمية المعارف وتطبيق األساسية التقنيات تحسين العلمي، للبحث واضحة طريقة
  1".الصناعي اإلنتاج تطوير أجل

  :تكنولوجيا المعلومات
خاصة مع ظهور  –كغيرها من المصطلحات الجديدة  –لم تحض تكنولوجيا المعلومات 

االقتصاد الجديد بتعريف موحد، بل تعددت هذه التعاريف وتنوعت تبعا لرؤية كل واحد لها، لذا 
  سندرج عدة تعاريف حتى تبرز لنا أوجه االختالف واالتفاق فيما بينها. 

المعلومات هي استعمال التكنولوجيا الحديثة للقيام بالتقاط تكنولوجيا : « التعريف األول
ومعالجة، وتخزين واسترجاع، وٕايصال المعلومات سواء في شكل معطيات رقمية، نص، صوت 

  2».أو صورة

 ومنها التكنولوجيا االلكترونية : "وهي تطبيقاليونسكو) منظمة التعريف الثاني (تعريف
 التناظرية إلنتاج المعلومات المتقدمة التكنولوجيات من غيرهاو  الصناعية واألقمار اآللي الحاسب
  3".آخرإلى  مكان من ونقلها توزيعها واسترجاعها، وتخزينها والرقمية

جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل، ونقل وتخزين « التعريف الثالث:
ووسائل االتصال وشبكات المعلومات في شكل إلكيتروني، وتشمل تكنولوجيا الحاسبات اآللية 

  4».الربط وأجهزة الفاكس وغيرها من المعدات التي تستخدم بشدة في االتصاالت
 
 

  

                                                           
 اجلديدة والتحدي الركيزة حول تسيري املؤسسات ؛املعرفة: الدويل امللتقى،التنافسية امليزة بناء يف ودورها الكفاءة شابونية، تسيري بومخخم، كرمية الفتاح عبد. 1

 .2005نوفمرب  13 - 12 ،اجلزائر واالقتصاديات ،كـلية العلوم االقتـصـادية والتسـيري جامـعة حممد خيضر بسكـرة، للمؤسسات التنافسي
جامعة غري منشورة،فرع إدارة األعمال، ة ماجستري يف علوم التسيريمراد رايس،أثر تكنولوجية املعلومات على املوارد البشرية يف املؤسسة، رسال. 2

 .28ص،2006 -2005،اجلزائر
الدويل الثاين حول املعرفة يف ظل  امللتقى،املعرفة اقتصاد ظل يف التنافسية امليزة حتقيق يف وأثرها املعلومات الزهرة غريب، خدجية بلعلياء، تكنولوجيا فاطمة .3

 .2007نوفمرب  28-27، االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين امليزة التنافسية يف الدول العربية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري الشلف،اجلزائر
، 2004، مارس 03االقتصادية، جملة االقتصاد املنامجت، العدد  سعاد بومايله وفارس بوباكور، أثر التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال يف املؤسسة .4

 .205ص
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  :ثانيا : خصائص تكنولوجيا المعلومات

بمجموعة من  المعلومات عن غيرها من التكنولوجيات األخرى القد تميزت تكنولوجي  
  1 الخواص أهمها:

 .ةر متجاو  –إلكترونيا  –جعلت كل األماكن  ا: فالتكنولوجيتقليص الوقت -

: تتيح وسائل التخزين التي تستوعب حجما هائال من المعلومات المخزنة تقليص المكان -
 .والتي يمكن الوصول إليها سهولة

 .تيجة للتفاعل بين الباحث والنظام: ناقتسام المهام الفكرية مع اآللة -

تطور منتجات تكنولوجية هي وتيرة  : بمعنى آخر، أسرع، أرخص...إلخ، وتلكالنمنمة -
 .المعلومات

المعلومات هو تطوير المعرفة وتقوية فرص  ا: أهم ما يميز تكنولوجيالذكاء االصطناعي -
 .شمولية والتحكم في عملية اإلنتاجتكوين المستخدمين من أجل ال

المعلومات من  اتندة على تكنولوجي: تتوحد مجموعة التجهيزات المستكوين شبكات االتصال -
أجل تشكيل شبكات االتصال، وهذا ما يزيد من تدفق المعلومات بين المستعملين 

 .والصناعيين، ومنتجي اآلالت، ويسمح بتبادل المعلومات مع باقي النشاطات األخرى

يمكن أن يكون مستقبل ومرسل في نفس  ا: أي أن المستعمل لهذه التكنولوجيالتفاعلية -
بخلق نوع عملية االتصال يستطيعون تبادل األدوار وهو ما يسمح  الوقت، فالمشاركين في

 .من التفاعل بين األنشطة

: وتعني إمكانية استقبال الرسالة في أي وقت يناسب المستخدم، فالمشاركين الالتزامنية -
 .ستخدام النظام في نفس الوقتاين بغير مطالب

المعلومات واالتصاالت، فاالنترنيت  ا: وهي خاصية تسمح باستقاللية تكنولوجيالالمركزية -
جهة أن تعطلها على  مثال تتمتع باستمرارية عملها في كل األحوال، فال يمكن ألي

 .مستوى العالم

                                                           
  .29،ص مرجع سابقمراد رايس ، . 1



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa 


	��א�������������������א��������و���������� �

 

 

 47 

: وتعني إمكانية الربط بين األجهزة االتصالية المتنوعة الصنع، أي بغض قابلية التوصيل -
 .صنعالنظر عن الشركة أو البلد الذي تم فيه ال

: أي أنه يمكن للمستخدم أن يستفيد من خدماتها أثناء تنقالته، أي تحرك والحركيةقابلية ال -
ل كثيرة مثل الحاسب اآللي النقال، الهاتف من أي مكان عن طريق وسائل اتصا

 ....إلخالنقال

: وهي إمكانية نقل المعلومات من وسيط إلى آخر، كتحويل الرسالة قابلية التحويل -
 .إمكانية التحكم في نظام االتصال ة أو مقروءة معالمسموعة إلى رسالة مطبوع

: وتعني إمكانية توجيه الرسالة االتصالية إلى فرد واحد أو جماعة معنية بدل الالجماهرية -
توجيهها بالضرورة إلى جماهير ضخمة، وهذا يعني إمكانية التحكم فيها حيث تصل 

ن األنواع المختلفة كما أنها تسمح بالجمع بي مباشرة من المنتج إلى المستهلك،
سواء من شخص واحد إلى شخص واحد، أو من جهة واحدة إلى مجموعات،  ،لالتصاالت

 .أو من مجموعة إلى مجموعة

: وهو قابلية هذه الشبكة للتوسع لتشمل أكثر فأكثر مساحات غير الشيوع واالنتشار -
 .المرنا االنتشار المنهجي لنمطها محدودة من العالم بحيث تكتسب قوتها من هذ

: وهو المحيط الذي تنشط فيه هذه التكنولوجيات، حيث تأخذ المعلومات مسارات العالمية -
مختلفة ومعقدة تنتشر عبر مختلف مناطق العالم، وهي تسمح لرأس المال بأن يتدفق 
إلكترونًيا خاصة بالنظر إلى سهولة المعامالت التجارية التي يحركها رأس المال 

 تخطي عائق المكان واالنتقال عبر الحدود الدولية.المعلوماتي فيسمح لها ب

  
  :ثالثا : فوائد تكنولوجيا المعلومات

  1 هي: من بين أهم فوائد الكثيرة التي تمتاز بها تكنولوجيا المعلومات
  المستخدمين. كفاءات تنظيم طريق عن العليا اإلدارة تعمل على تطوير أدوات -
  .مكان كل في تسمح بالتواجد -

                                                           
  املوقع:إبراهيم خبيت،تكنولوجيا ونظم املعلومات يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة،على . 1

 http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/TIC.pdf,date 29/04/2008,09:58 
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  للمؤسسة. الداخلي التوظيف تحسين -
 .األساسية المهام على والتركيز اإلدارية عمل على تقليص األعمالت -

 ت.لمنتجااو  الخدمات وتطوير والكفاءة اإلنتاجية وتحسين المصاريف لتخفيض تمثل أداة -

تطورات الحديثة التي تمس طرق التعطي التفاعل مع تحركات المتنافسين بمسايرة  -
 .اإلنتاج والتوزيع

كما تساهم في تقديم  المتنافسين، تحركات من تساعد على االبتكار والتجديد والتفاعل -
 بأحسن مع احتياجات العمالء لخلق الميزة التنافسية وٕايجاد أسواق جديدة ةعروض مالئم

 .ثمنا وأقل سرعة

  للزبون على أكمل وجه. الخدمة بتقديم تسمح -
 .المحيط كبيرعلى وتساهم في خلق انفتاح الموردين مع مثالية عالقات تمكن من إنشاء -

وتوفير المواد األولية الالزمة مما  المنتجات تسويق بتسهيل المؤسسات تجميع في تساهم -
 .لتعامل فيما بينهاليخلق مجاال فسيحا 

  .الفروع ذات الكبيرة األمثل إلدارة المؤسسات تعد الوسيلة -
  .خارجية فرق مع اإللكترونية وكذا العمل التجارة تمنح فرصة توسيع -
 المحلية األسواق من بالخروج تسمح إذ للمؤسسة، بالنسبة ومنافسة هجوم تمثل وسيلة -

 .العالمية األسواق إلى

  
 المعلوماتية : شبكةالثاني المطلب .1-2

المعلومات وكيف أنها عبارة عن تقارب أو إندماج  تكنولوجياتكلمنا فيما سبق عن مفهوم 
سوف نخصصه  الفصل هذاالجزء من  هذاأما في  ،والمعلوماتية تكنولوجيتين هما اإلتصال

أال وهو الشبكات  المعلومات، يعد عصب الحياة في عصر للحديث عن عنصر أساسي
  يةالمعلومات

شابهة إلى حد ما لمفهوم الشبكات سواء في تتوجد تعريفات متعددة وم: ماهية الشبكة )1
الشبكات ليست  أنجاالت، ذلك أو المعلومات أو غيرها من الم االتصاالتمجال 
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ومن هذه  ،حت متداخلة في كافة جوانب الحياةرة في مجال اإلتصال فقط، بل أصبحصو م
  :التعريفات

"مؤسستان أو أكثر تشتركان في عملية تبادل المعلومات من خالل روابط  :الشبكة -
 1".اتصاالت وذلك خدمة ألهداف مشتركة

 2".للعالقات الترابطية داخل المؤسسة أو فيما بين المؤسسات : " نظامالشبكة -

 الملموسة األشياء أو المعدات التجهيزات (أو من مجموعة" عن عبارة هي: الشبكة -
 تسمح بحيث اتصال (موصالت) قنوات طريق عن بينها فيما عامة) المرتبطة بصورة
  3".قواعد محددة حسب بينها فيما معينة عناصر بمرور
بغرض تحقيق  تنظيم منسق لوحدات مستقلة، منفصلة، متداخلة، هي ةفالشبكومنه 

  تم تحقيقها بواسطة أية وحدة من الوحدات منفردة. لو بعض األهداف بكفاءة أكبر
  

 :عريف الشبكة المعلوماتيةت )2

 لياالعالم اآل من معدات بأنها "مجموعة اإللكتروني بمعناها المعلوماتية الشبكة تعرف
  4 ".بينها فيما المرتبطة

 موصالت طريق عن بعضها مع مرتبطة فأكثر حاسبين من المعلوماتية الشبكة تتكون
 السلكيا موصولة تكون وقد الكهرباء، أو أسالك ضوئية ألياف نحاسية، أسالك قد تكون ناقلة

  5.الصناعية األقمار استخدام طريق عن أو الراديو موجات أو الحمراء تحت األشعة باستخدام
 الموارد (الملفات، في والمشاركة المعلومات تبادل هو الحواسيب بين االرتباط هذا من الغرض

  األقراص،..) الطابعات، المودم،
  في هذا المجال يمكن ذكر األنواع التالية:

                                                           
 .120، ص 1995مفتاح حممد دياب، معجم مصطلحات نظم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الدار الدولية للنشر، القاهرة،  .1

2  . Jean BRILMAN, les meilleurs pratiques du management, les éditions d'organisation, paris, 2001, p 412. 
 .55ص،  2004 – 2003 تية ،  قسم علوم التسيري ،مجيع التخصصات ، جامعة ورقلة ،. خبيت إبراهيم ، حماضرات مقياس املعلوما3
 . 52. خبيت إبراهيم ، حماضرات مقياس تكنولوجيا ونظم املعلومات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، مرجع سابق ، ص 4
  .53. نفس املرجع السابق، ص 5
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النــوع مــن تصــميم الشــبكات، يتكــون  هــذا)، فــي Bus: شــبكة ذات هيكلــة خطيــة (النــوع األول -
) تتصـل بـه جميـع Busوسط النقل األساسي للمعلومات من قطعة واحدة في شكل خط ناقـل (

الخطــط بنقطتــي  هــذا)، ويحــدد ...إلــخاألجهــزة المكونــة للشــبكة (حواســيب، طابعــة، ماســحات 
 كما يبنه الشكل التالي: 1توقف في البداية والنهاية

  لخطية للشبكةالهيكلة ا :9الشكل رقم 

  
  
  
  

  131ية وشبكات االتصال احلديثة، صاملعلوماتعبد ايد ميالد،  :المصدر

توجــــد بـــين الجهــــاز المرســــل  التـــية عنــــد تبادلهـــا بــــين جهـــازين بــــاألجهزة المعلومـــحيـــث تمــــر 
 الشبكة. علىذلك توقف العمل  نعوالجهاز المستقبل، وٕاذا تعطب جهاز منها يترتب 

  
  )Ring: شبكة ذات هيكلة حلقية (النوع الثاني -

دائـرة، تتكـون مـن  أوالتصـميم، يـتم ربـط األجهـزة بواسـطة ناقـل فـي شـكل حلقـة  هـذا علـىبناء 
كمـا فـي الشـكل   2وصـل كـل جهـاز بالجهـاز المجـاور لـه، ووصـل الجهـاز األخيـر بالجهـاز األول

  التالي: 
  
  
  
  
  

                                                           
  .178،ص2004املعلومات اإلدارية،دار الصفاء للنشر والتوزيع، األردن،  . إميان فاضل السامرائي وهيثم حممد الزعيب،نظم1
، غري منشورة،جامعة PME-TIC. مستنغامي مصطفى،حماضرات مقياس األنرتنت واالتصال،السنة أوىل ماجستري، إدارة أعمال، ختصص 2

  .2006-2005بسكرة،

 

PC PC PC PC 
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  :  الهيكلة الحلقية للشبكة10الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  .131ية وشبكات االتصال احلديثة، صاملعلوماتعبد ايد ميالد،  :المصدر
  
تجــاه واحــد وتمــر مــن خــالل كــل امــدار الحلقــة فــي  علــىالهيكلــة  هــذهة وفــق المعلومــتنتقــل  

الشــبكة، وبتعطيــل أحـد األجهــزة يتوقــف  علـىجهـاز يوجــد بـين الجهــاز المرســل والجهـاز المســتقبل 
 الشبكة. علىالعمل 

  )Star: شبكة ذات هيكلة نجمية (النوع الثالث -
النوع من الهيكلة، يتم وصل أو ربط األجهزة مركزًيا بجهاز يسمي أحيانا بالمجمع  هذافي 

من  المعلوماتبعزل أجهزة الشبكة عن بعضها، حيث تنتقل  هذاوأحيانا المحول، يتم التوصيل 
بقية األجهزة المستقبلة، وبالتالي فإن تعطل جهاز  إلىالجهاز المركزي ومنه  إلىجهاز المرسل ال

إستمرار عمل بقية الشبكة، في حين تعطل الجهاز المركزي يتسبب في  علىمعين ال يؤثر 
 الهيكلة. هذه، والشكل التالي يوضح طبيعة 1توقف عمل الشبكة ككل

  
  
  
  
  

                                                           
  .54املؤسسات الصغرية واملتوسطة،مرجع سابق،ص . خبيت ابراهيم،حماضرات مقياس التكنولوجيا ونظم املعلومات يف1
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  الهيكلة النجمية للشبكة :11الشكل رقم 

  
  
  
  
 

 

  

 132ية وشبكات االتصال احلديثة، صاملعلوماتعبد ايد ميالد،  :المصدر

 

  ):Mesh: شبكة ذات الهيكلة الترابطية (النوع الرابع -
النوع من التصميم يتم وصل جهاز بأجهزة أخرى فـي الشـبكة، فـإذا تـم ربـط الجهـاز  هذافي  

الجهـاز  هـذاالهيكلـة كليـة، أمـا إذا تـم ربـط  هـذهالمعني بجميع األجهزة األخرى في الشبكة تصبح 
 إذاالنوع مـن الهيكلـة إعتمـدت عليـه شـبه أربانـت، بحيـث  هذا ،ببعض تكون هيكلة ترابطية جزئية

ن الجهـــاز المرســـل والجهـــاز المســـتقبل، فإنـــه توجـــد مســـالك أخـــرى لتـــأمين تبـــادل تعطـــل وصـــل بـــي
 ، والشكل التالي يوضح ذلك:1بين الجهازين المعلومات

  الهيكلة الترابطية الشبكية :12الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  

  132ية وشبكات االتصال احلديثة، صاملعلوماتعبد ايد ميالد،  :المصدر

 
                                                           

  .55. خبيت ابراهيم،حماضرات مقياس التكنولوجيا ونظم املعلومات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة،مرجع سابق،ص 1

Eل�#F�%�%�F#�لEא&�%�F#�لEא&�%�F#�لEא&� א&
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  1أنواع من الشبكات من حيث التغطية الجغرافية: وهناك
 حواسيب قد عدة بين ما تربط : التيLAN  Local Area Networks الشبكة المحلية •

 تتعدى ال صغيرة جغرافية منطقة في المؤسسة نفس إلى حاسب ينتمون 1000 إلى تصل
 أو حاسوبين على تحتوي الشبكة كانت وٕاذا ،أقصى كحد م  2000األمتار مئاتع بض

 )Tiny Area Network TAN( الصغيرة  الشبكة عليها يطلق ثالثة

وهي الجامعة بين شبكتين  : Metropolitan Area Networks MANالشبكة اإلقليمية  •
كلم، هذا النوع من الشبكات تستخدمه  40 محليتين أو أكثر، تكون مساحتها بحدود

وحداتها شبكيا لتشكيل ما يسمى بشبكة  المؤسسات متعددة التواجد جغرافيا لربط مختلف
   .االنترانت وتدعى أحيانا بالشبكة اإلقليمية

: منها شبكة االنترنيت، عندما تصبح Wide Area Networks WAN الشبكة العالمية •
المسافة كبيرة جدا ومن اجل ربط مجموعة من الشبكات المحلية مع المحافظة على نفس 
سرعة الشبكة المحلية، في هذه الحالة تصبح الخطوط الهاتفية ممر ضيق لنقل البيانات 

بارة عن وبالتالي الشبكة العالمية تعمل بواسطة أجهزة  ويمكن تعريفها على أنها ع
 .2"مجموعة من الشبكات المحلية مربوطة فيما بينها بواسطة رواقات"

 

  : نظم المعلوماتالثالث المطلب .1-3

  :تعريف نظام المعلومات  )1

نظام المعلومات بتعريف موحد بين األخصائيين والمهتمين بهذا المجال فمنهم  خصلم ي  
من يذهب إلى تعريفات بسيطة له، فيعرفه " أنه مجموعة من األنظمة التي تعمل على حجز، 

  3."تحويل (معالجة) وتوزيع (بث) المعطيات ،تخزين

                                                           
االقتصادية،غري منشورة،جامعة اجلزائر،  دولة يف العلوم ه،أطروحة دكتورا -دراسة حالة اجلزائر –. خبيت إبراهيم ، دور االنرتنت وتطبيقاته يف جمال  التسويق 1

 . 23، ص 2003
2  . Bekhti Ibrahim, module Internet et recherche de l’information, école doctorale, université de Ouargla, 2005 – 

2006, p 87. 
3  . S.Rivond & J.Talbot, le développement de systèmes d’information"méthode et outils",presse de l’université du 

Québec, Canada, 1993, P08. 
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ومة بالسريان داخل مجموعة التقنيات واإلجراءات التي تسمح للمعل"كما يعرف: أنه   
في حين هناك من يرى أن نظام المعلومات "هو مجموعة منظمة من الموارد، برامج،  1.التنظيم"

شكل  فيأشخاص، معطيات، إجراءات، تسمح بالحصول، معالجة، تخزين، إيصال المعلومات 
  2.الخ، داخل التنظيم" .بيانات، نصوص، صور، أصوات..

"نظام  أنه حيث يرى ،المعلومات بشكل أكثر تفصيلهناك من يذهب في تعريفه لنظام 
لقيام بوظائفهم التنفيذية، ل المعلومة لمساعدة األفراد ونقل آلة متكامل يعمل على إنتاج-ستخدمم

التسييرية واتخاذ القرار، يستخدم هذا النظام التجهيزات المعلوماتية، والبرمجيات، قواعد البيانات، 
  3.ل التحليل، التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرار"إجراءات يدوية، ونماذج من أج

  4:أن نظام المعلومات هوالتعريف نستنتج  هذا منو 
يشير هذا المصطلح من التعريف إلى أن هناك وظائف معينة من  :آلة-نظام مستخدم

من طرف األفراد، بينما هناك وظائف أخرى من األحسن أن تؤديها اآللة، تؤدى األحسن أن 
عن إدخال المعلومات أو  المسؤولالشخص أن يكون فمستخدم نظام المعلومات يمكن 

العمل المهمة، كما قد يكون مستخدم مخرجات النظام (معلومات) متخذ القرار أو  أوامر(قواعد)
  ال عمله.أي شخص أخر بحاجة إلى معلومات في مج

آلة أحسن أداء للنظام حيث -في العديد من الحاالت (المشاكل) يضمن التفاعل بين مستخدم
دخال المباشر للبيانات والحصول على رد قوي (استجابة) من طرف اآللة، فالحاسوب اإليسمح ب

أو مركزي متاح للعديد من المستخدمين داخل التنظيم لذا ينبغي على  يهنا قد يكون شخص
 خدمين أن تكون لديهم دراية كافية بالحاسوب واستخداماته.المست

يتيحها الحاسوب التي  مستخدم يسمح بمزج قدرات األفراد مع الخبرات -لةاآلفالتفاعل بين 
5.األفراد والتنظيم أداءبحيث يساهم في فعالية 

 

                                                           
1  . Lucboyer & Noél equilbey, organisation "theories, applications ", editions d’organisation, 2

eme
 édition, Paris, 

2003, P347. 
2  . R.Marciniak & F.Rowe, systèmes d’information dynamique et organisation, Economica, Paris, 1997,P07. 
3  . G.B.Davis et autres, Systèmes d’information pour le management, éditions G.vermette et Economica, vol01, 

Paris, 1986,P06. 
4  . Ibid,PP6-8. 
5  . G.B.Davis et autres, opcit, P19. 
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ظيم وهذا يعني أن نظام المعلومات، يظم مختلف نظم المعلومات داخل التن :نظام متكامل
 ة:أي عبارة عن كل متكامل فهو يحوي نظم معلومات فرعي ،تناسق معين فيوالتي تعمل 

فالتكامل هنا يشير إلى االنسجام بين مختلف ، تسويق، موارد بشرية، إنتاج، محاسبة...الخ
التجهيزات المختارة في تصميم نظم المعلومات داخل التنظيم بما يسمح باالتصال معا بقاعدة 

مركزية، والعمل بصفة مشتركة وبأسلوب أكثر تفاعلية وبدرجة أعلى من الكفاءة بيانات 
 والفعالية.

المنسق بين  فهوولكن كل نظام هو مزود لآلخر،  في إنعزاليةفنظام المعلومات ال يعمل 
حتى يسمح بتحقيق األهداف المسطرة، ونجاح اإلستراتيجية  للتنظيممختلف األجهزة اإلدارية 

 الموضوعة.

ما لم  تضيعالفكرة األساسية هنا أن أي معلومة داخل النظام ال  :حاجة لقاعدة بياناتال
ولذا هناك مجموعة  ،سير بطريقة جيدة حتى تؤدي الغرض منهايتعمد حذفها، ولكن تحفظ وتُ 

من البرامج التي تساعد في إدارة المعلومة داخل التنظيم والتي يطلق عليها برامج إدارة قواعد 
 ...الخ.Oracle ،Accessمثل البيانات 

أو توزيعها على مختلف  ،في قاعدة بيانات مركزيةالمعلومات عملية حفظ  تقد تمو 
 .اإلمكانيات المتوفرة أو المتاحة (حاسوب، أقراص مضغوطة أو مرنة...الخ)

إن توفر البيانات الخام أو الملخصة تبقى غير كافية لالعتماد عليها  :استخدام النماذج
واالعتماد  هابحيث تقدم بشكل يسمح باستغالل ،التخاذ القرارات بل تحتاج إلى معالجة أكثر

ألجل هذا الغرض تتم معالجة هذه البيانات  ،وبطريقة سهلة ومفيدة من طرف المستخدم عليها،
خر، بحيث تسمح بإنتاج إلى آعلى نماذج معينة تختلف من مجال  في أغلب األحيان باالعتماد

كنماذج حساب حد األمان للمخزون، نماذج تصميم وتسعير معلومات يمكن الوثوق بها 
شير إلى أن هذه النماذج تكون فعالة عموما عندما يكون نفي األخير المنتجات،...إلخ، و 

  آلة بطريقة تفاعلية.-التخاطب بين مستخدم
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  :مراحل عمل نظام المعلومات )2

: نظام كـ قبل التطرق إلى هذه المراحل نود اإلشارة إلى أن النظام قد يعرف بعدة تسميات
معالجة المعطيات، نظام المعلومات التنظيمي، نظام المعلومات والقرارات، نظام معلومات 

  1أو بصفة مبسطة نظام المعلومات. ،لإلدارة
نظرا لبساطته  –نظم المعلومات  –مصطلح األخير عملنا هنا سوف نستعمل ال وفي

من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن هناك ثالثة مراحل أساسية لعمل أي نظام  .وشموليته
ثم معالجتها وتخزينها (تحويل) ثانيا، وأخيرا عملية  ،معلومات من استقبال (المدخالت) أوال

هذه وتتضح  .بث هذه المعلومات إلى األطراف المعنية بها أو التي بحاجة إليها (مخرجات)
 في الشكل التالي: المراحل والتي ال يخلوا منها أي نظام معلومات كان

 
 

  نظام المعلومات عمل مراحل :13رقم الشكل 

  
  
  
  
  

  
 .G.B.Davis et autres, Systèmes d’information pour le management,P8 :المصدر

  
 
 
 
 

  

                                                           
1  .  G.B.Davis et autres, opcit,P05. 
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  :مكونات نظام المعلومات )3

نظام المعلومات المعتمد على الحاسب (النظم المحسوبة) من ثالثة عناصر  يتكون
  1:أساسية هي

يقصد به مجموعة األفراد العاملين باألقسام المختلفة بالنظام والذين  :المكون البشري  -أ 
كمن نجاح هذا النظام، وهم صنفان قدر كفاية العاملين به يَ بالنظام ف يعتبرون أساس

 .نو ن النهائيو صائيين والمستخدمخاإل

 .األفراد الذين يحللون ويصممون ويشغلون نظام المعلومات من: وهو األخصائي - 
فالمحللون يقومون بتصميم النظام باالستناد إلى احتياجات المعلوماتية للمستفيدين 

ن بإعداد البرامج بناءا على المواصفات التي يقدمها محلل و النهائيين، ويقوم المبرمج
 ويقوم مشغلو الحاسوب بتشغيل الحواسب الكبيرة منها والصغيرة. ،النظم

فهم األفراد الذين يستخدمون نظام المعلومات، ويمكن أن  :نو النهائي نأما المستخدمو  - 
  يكونوا مديرين، محاسبين، بائعين، زبائن...الخ. 

 في: يقصد به جميع اآلالت واألجهزة المكونة للنظام والمتمثلة المكون المادي  - ب
الحاسوب ولواحقه أساسا، والتي تستخدم في معالجة البيانات، كما تشمل محطات 

، ومختلف التجهيزات ووسائل االتصال (الهواتف، فاكس، المعلوماتيةشبكات الالعمل، 
كل العناصر غير المعلوماتية، كالمكاتب، األماكن  المكوننقال...الخ)، كما يشمل هذا 

 ...الخ.المناسبة للعمل وحفظ التجهيزات

ويشمل هذا العنصر كافة البرامج والتعليمات التي تدير النظام، وال  :المكون المجرد  - ج
ل مولكنها تش ،لحاسوبليقصد هنا فقط البرامج التي تدير وتوجه المكونات المادية 
2.أيضا مجموعة التعليمات التي يحتاجها األفراد لمعالجة البيانات

 

بجانب  نلقاإثنان يتعفق ثالثة محاور أساسية، و المكون وبهذا يمكن النظر إلى هذا 
3باألفراد. األخرالمعلوماتية و 

 

                                                           
 .20-18ص ، صسابقمرجع حماضرات مقياس املعلوماتية،خبيت، إبرهيم. 1
 .36ص،1998،نظم املعلومات احملاسبية، دار املناهج، األردن، حممد نور برهان و غازي إبرهيم رحو. 2
  .22. ابراهيم خبيت،حماضرات مقياس املعلوماتية،مرجع سابق، ص3
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ستغالل الحاسوب، والتي يستحيل في غيابها إ: وهي التي تسمح لنا ببرمجيات النظم - 
 MS DOS ،Windows،Unixمثل : تشغيل الحاسوب وهي تسمى برامج التشغيل

  ...الخ.
خاللها تنفيذ التطبيقات المختلفة من قبل : وهي برامج يتم من البرمجيات التطبيقية - 

المستخدم النهائي ومن أمثلتها نظام مراقبة المخزون، نظام األجور، معالجة 
 النصوص...الخ.

تشغيلية لألفراد الذين سيستخدمون نظام المعلومات ومن الوهي التوجيهات  اإلجراءات: - 
 برمجيات معينة. حزمة استخداماالستمارات أو  ءأمثلتها التوجهات الخاصة بمل

 

 :  تكنولوجيا المعلومات لنظام إدارة المعرفةالثاني المبحث -2

 أطراف التركيز لجهود بؤرة تعد كما الحاضر، وقتنا في الموضوعات أكثر من المعرفة إدارة تعد

 األعمال إدارة مجال العاملين في الخصوص وجه على مختلفة، هتماماتاو  نظر بوجهات متعددة
 وتطوراتها الحاسوب ونظم المعلومات المعرفة بتكنولوجيا إدارة ترتبط لذا المعلومات، وتكنولوجيا
 بل وتوزيعها، بها المشاركة وكذلك وترميزها، واستقطابها المعرفة على الحصول فعملية المختلفة،

 لتكنولوجيا األساسية التحتية والقواعد البنى تأمين لها من البد وتكوينها إنشاءها وحتى
  1.المعلومات

 البني التحتية لتكنولوجيا المعلومات  :األول المطلب .2-1

 تنظيمية بيئة ضمن المعرفة إلدارة نظام في وٕانما فراغ، في المعرفة إدارة تعمل ال
 مع للتعامل والشبكات المعلومات تكنولوجيا وأدوات المعلومات نظم خاللها من تستخدم واجتماعية

 إدارة نظم تقوم يث. حالضمنية المعرفة فعالية تعزيز في والمساعدة المكتوبة، الصريحة المعرفة
 النظم في الحال هو كما المعرفة وخزن وترميز استقطاب أنشطة من متنوعة حزم بتقديم المعرفة

 هذااألساس لىعو  القرارات ونمذجة البدائل لتحليل الذاتي التعلم خبرات اكتساب وأنشطة الخبيرة
 .المعرفة إدارة أدوات كأحدث يعتبر المعلومات تكنولوجيا تطبيقات فإن استخدام

  
                                                           

 .58، ص  مرجع سابق، الشرفا حممد سلوى. 1
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  :  المعلومات امكونات تكنولوجي -

The Hardware :لمكونات المادية (األجهزة)ا  - أ
  

 ومعالجة وٕاخراج وتتضمن كافة المكونات المادية (األجزاء الملموسة) والمستخدمة في إدخال
   1 البيانات والمعلومات وتتكون من:

: هي حلقة الوصل بين الحاسوب وبين المستخدم وتقوم  input unitsوحدات اإلدخال  -
بتلقي البيانات من الوسط الخارجي إلى وحدة المعالجة المركزية وتتكون من وسائل 

قارئ الحروف  ،الفارة، القلم الضوئي، الصوت، اإلدخال المباشرة مثل لوحة المفاتيح
  .، عصام التحكم اليدوي..وغيرهاالضوئي

عالجــة المركزيــة: وتمثــل هــذه الوحــدة الجــزء الــرئيس مــن منظومــة الحاســوب التــي وحــدة الم -
يتم فيها معالجة جميع البيانات الداخلة لتوليد المخرجات المطلوبة والتي تتكون مـن وحـدة 

 الحساب والمنطق، وحدة التحكم، وحدة الذاكرة الرئيسية .

للوســط الخــارجي لنقــل  ):  تــؤدي مهمــة إيصــال الحاســبoutput unitsوحــدة اإلخــراج( -
النتائج المتولدة عن عمليات المعالجة من وحدة المعالجة المركزية الى الجهات المسـتفيدة 

الطابعــــة، األشــــكال  ،المرئيــــةالشاشــــة  :كــــن منهــــا واهــــم هــــذه الوســــائل الشــــائعةبصــــيغة يم
  والمخرجات الصوتية. ة، الوسائل الممغنطة، المصغرات الفيلميالبيانية

): وتسـتخدم ألغـراض Auxiliary/ Backing storageالثانويـة /المسـاعدة (وحدة الـذاكرة  -
خــزن مخرجــات نظــام المعلومــات لفتــرات طويلــة بســبب محدوديــة الطاقــة االســتيعابية الــذي 

 ةيحــــتم إضــــافة الــــذاكرة الثانويــــة ومــــن لهــــم الوســــائط الشــــائعة هــــي األشــــرطة المغناطيســــي
 واألقراص المغناطيسية

: التـــي تســـيطر علـــى مـــرور البيانـــات Communication devicesوســـائل اإلتصـــال  -
وهـي تـؤمن الـربط بـين الحاسـوب مـن جهـة وبـين  المعلومات مـن وٕالـى شـبكات اإلتصـال،و 

إضــافة إلــى معــدات التــي هــي طــرق لــدوائر أو دارات  شــبكات اإلتصــال مــن جهــة أخــرى،
  2.ارات من خالل أجزاء نظام الحاسوبلبث البيانات واإلش

                                                           
 .246الكرمي اخلناق ،مرجع سابق، ص. سناء عبد 1
 215،ص  2006،،األردن،دار املسرية للنشر والتوزيع و الطباعةعرفة،املدخل اىل إدارة امل. غسان العمري،واألخرون2
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خطط التالي تصور للمكونات المادية والعناصر المختلفة التي يتكون منها جهاز ويعكس الم

           .الحاسوب

  العناصر التي يتكون منها الحاسوب: 14الشكل رقم 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
 
 

  .249،مرجع سابق،صاملعلومات واالتصاالت يف عمليات إدارة املعرفة اسناء عبد الكرمي اخلناق،دور تكنولوجي : المصدر

 

 Software: البرمجيات  -  ب

، فدونها ال يمكن المعلومات بمثابة الروح والجسد يعد هذا العنصر من مركبات تكنولوجيا
االستفادة من العتاد التكنولوجي، فهي بذلك تعد حلقة الوصل بين المستخدم واآللة أي أنها 
برامج تساعد على حفظ المعلومات بنظام، ويمكن تعريفها بأنها:"مجموعة منفصلة من التعليمات 

ة بغرض الحصول واألوامر المعقدة والتي توجه المكونات المادية للحاسوب للعمل بطريقة معين
  1.على النتائج المطلوبة "

                                                           
 160، ص،2002االردن، ،ان فاضل السمرائي ، تكنولوجيا املعلومات و تطبيقاا ، الوراقميعامر ابراهيم قنديلجي ، ا. 1

 Input Divecesوسائل إدخال البيانات
 Keyboardلوحة المفاتيح •
  Mouse الفأرة•
  Touch Screenلمس الشاشة•
  Other Devicesمعدات أخرى•

 Output Divecesوسائل إخراج العلومات 
 Printeresطابعات •
 Desplay شاشة العرض•

Termianls  
   Plotters  راسمات•
   Audio Output مخرجات صوتية•

�:�
 Secondary Storageא�,>�012א�;�

•���= Magnetic Diskא�	�ص�א�

•?@�Aص�א��	א� Optical Disk   

•�B�=   Magnetic Tapes  א��C�DEא�

 
 

�(�لFא��@�Gא��وو(�� 
Communication Devices 

 التخزين المركزي
Primary Storage 

 وحدة المعاجلة المركزية
Central Processing 

Unit CPO 

 نقل البيانات
Buses 
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  1مكن تصنيف البرمجيات إلى نوعين رئيسيين هما :يو  
 وتجعله قادًرا الحاسوب تشغل التي البرامج : وهيSystem software النظام برمجيات -

 الحصول عليها ويتم الذاكرة من واسترجاعها البيانات ترتيب مثل العمليات، تنفيذ على
  .األجهزة موردي طريق عن

بيانات  بتشغيل تقوم التي البرامج : وهيApplication softwareالتطبيق  برمجيات -
 إعداد برامج ويمكن. والتنبؤ التصنيع، وبرامج والمحاسبة، األجور، برامج مثل المنظمة،
  .جاهزة عليها الحصول أو نفسها ةؤسسبالم البرمجة في العاملين بوساطة التطبيق

 منظور عام لبرمجيات الحاسوب مع األمثلة على األنواع الرئيسية،والشكل التالي يوضح 
  في الشكل التالي:واألمثلة عن تطبيقات وبرمجيات النظام 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

  

  

                                                           
 .57ص ،2002،االردنق،الورا اإلدارية، املعلومات نظم إبراهيم،مبادئ ليمس حسنية. 1
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  برمجيات الحاسوب وأمثلة لتطبيقات مستخدمة في مجال المعرفة:15لشكل رقم ا

  
 224،ص 2006،آخرون ،املدخل اىل إدارة املعرفةغسان العمري،و  :المصدر
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  Dataالبيانات:  - ج

تشــير إلــى األشــياء، الحــوادث، النشــاطات والمبــادالت التــي يــتم تســجيلها وتخزينهــا، ولكنهــا     
لتوصــيل علــى معنــى معــين وتخــزن فــي قاعــدة للبيانــات التــي  حتبقــى غيــر مرتبــة بحيــث ال تصــل

تحتـــوي علـــى بيانـــات مرتبـــة بشـــكل معـــين بحيـــث يســـهل الحصـــول عليهـــا واســـترجاعها ويمكـــن آن 
  1تأخذ البيانات عدة أشكال منها :

  والتي تتكون من أرقام وحروف مثل المعامالت التجارية. :البيانات العددية الهجائية -
 لتي تستعمل في االتصاالت الكتابية.البيانات النصية: وا -

 البيانات البيانية: الصور واألشكال البيانية وما شابهها. -

  الصوتية: كصوت اإلنسان.البيانات  -
  Communications: االتصاالت  - د

االتصــاالت الحديثــة المتطــورة  يــرتبط مفهــوم االتصــاالت فــي الوقــت الحاضــر بوســائل نقــل  
ـــد مـــن الشـــركات العمالقـــة التـــي تتعامـــل مـــع هـــذا المجـــال المهـــم ويتضـــمن مفهـــوم  وظهـــور العدي

االتصـــاالت شـــبكات االتصـــاالت والمحطـــات ومعالجـــات االتصـــاالت وبعـــض األجهـــزة المتصـــلة 
ببعضــها الــبعض بواســطة وســائل اتصــاالت متعــددة والبنيــة التحتيــة لالتصــاالت واالتصــاالت مــن 

ئل االتصـال التـي تـربط بـين هـذه خالل استخدام األجهزة والبرمجيـات والكـوادر المتخصصـة ووسـا
األجهـزة والمعـدات مثـل  ،ع ووحـدات متفرقـة وتشـمل االتصـاالتاألجهزة لنقل المعلومات بين مواقـ

قمــــار االصــــطناعية لالتصــــاالت، أجهــــزة الــــتحكم األ ، الكــــابالت،فخطــــوط الهــــاتف، المــــايكرووي
  2باالتصاالت، المحطات الطرفية، أجهزة ربط الشبكات 

 األمــاكن آالف فــي منتشــرة الحواســيب، ماليــين مــن مجموعــة هــيو  Internet : اإلنترنــت -
 اســتخدام األفـراد عنـد أو المؤسسـات فـي سـواء الشــبكة ههـذ لمسـتخدمي ويمكـن العـالم، حـول

 الحاســــوب نــــوع واليهــــم ملفــــات، فــــي أوالمشــــاركة معلومــــات علــــى أخــــرى للعثــــور حواســــيب
، المشـاركة عمليـة وتسـهل تحكـم أن يمكـن وبروتوكـوالت نظـم سـبب وجـودب وذلـك المستخدم،

                                                           
 .24،ص 2004،دار وائل، األردن،-مدخل معاصر- . احلميدي جنم عبد اهللا والسامرائي سلوى أمني وعبيد عبد الرمحن،نظم املعلومات اإلدارية1
 .241،مرجع سابق،ص سناء عبد الكرمي اخلناق. 2



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa 


	��א�������������������א��������و���������� �

 

 

 64 

 المعلومــــات أنــــواع لمختلــــف مــــزود أكبــــر تعتبــــر االنترنــــت شــــبكة فــــإن المنطلــــق هــــذا نمــــو 
1الشبكات. أم االنترنت شبكة أصبحت حيث الحاضر، الوقت في ولألفراد للمؤسسات

 

ـــت شـــبكة -  المســـتخدمين تمكـــن شـــركة أو لمؤسســـة خاصـــة شـــبكة وهـــي 2Intranet: االنتران
 خــــارج مــــن مســــتخدم ألي تســــمح وال ،خــــدماتها االســــتفادة مــــن مــــن فقــــط فيهــــا جــــودينالمو 

 أي عبــث مــن حمايتهــا علــى تعمــل وبالتــالي الشــبكة، هــذه مــن خــدمات االســتفادة المؤسســة
 االنترنــت شـبكة مـن مصـغرة نســخةي هـ الواقـع فـي واالنترانــت المؤسسـة، خـارج مـن شـخص
 المعلومـات إلـى الوصـول وحـدهم المؤسسـة هـذه العـاملون فـي يسـتطيع مؤسسـة داخـل تعمـل

 االنترنــت بشــبكة اتصــال علــى تكــون أن تســمح للمؤسســة االنترانــت أن كمــا فيهــا، الموجــودة
 إلـــــى الوصـــــول بســـــبب الخـــــارج المســـــتخدمون مـــــن يســـــببها التـــــي بالمشـــــاكل تتـــــأثر أن دون

 المؤسسة. شبكة داخل الخاصة المعلومات

أنهــــا  نتــــائج  تــــزاوج  كــــل مــــن االنترانــــت  علــــىوتعــــرف  Extranet: 3اإلكســــترانت شــــبكة -
المحـــــيط الخـــــارجي بالنســـــبة للمؤسســـــات  علـــــىواالنترنيـــــت، فهـــــي شـــــبكة أنترانـــــت مفتوحـــــة 

 المؤسســةالمتعاونــة معهــا والتــي لهــا عالقــة بطبيعــة نشــاطها بحيــث تســمح لشــركاء أعمــال 
وقـد يكـون  ،المؤسسـةتمنع ولوج الدخالء والوصـول لبيانـات  التيبالمرور عبر جدران نارية 

اء موردين، مـوزعين، شـركاء، عمـالء أو مراكـز بحـث تجمـع بينهـا شـراكة عمـل الشركهؤالء 
 في مشروع واحد.

 

  :واألكسترانت أهم الفروقات بين االنترانت واالنترنيتوفي الجدول التالي نبين 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  145،ص 2005،األردنعامر إبراهيم واجلنايب عالء الدين عبدالقادر،نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات،دار املسرية للنشر والتوزيع، قنديلجي. 1
  64، مرجع سابق ،ص الشرفا حممد سلوى. 2
 .24 – 25ص سابق،ص ،مرجع  -دراسة حالة اجلزائر –. خبيت إبراهيم ، دور االنرتنت وتطبيقاته يف جمال  التسويق 3
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  و األكسترانت أهم الفروقات بين االنترانت واالنترنيت :3الجدول رقم 

  Internet  Intranet  Extranet  مواصفات

  عام شبه  خاص  عام  الوصول طبيعة

  
  شخص أي  المستخدمين

 منظمة داخل من أعضاء
  األعمال

 خارج من العالقة ذوي
 ابغال األعمال منظمة

  أخرىآت منش

  
  مملوكة  مجزأة  المعلومات

 مجموعة بين مشتركة
 ذوي مع أو شركات

  العالقة

  66سابق ،ص ،مرجعالشرفا حممد سلوى :المصدر

  
    People: األفراد -و

وهم األفراد الذين يقومون بإدارة وتشغيل تكنولوجيا المعلومات من إداريين ومتخصصين 
غلب المتخصصين في مجال نظم المعلومات على أويكاد يتفق  ومستخدمين نهائيين للنظام...

همية المستلزمات المادية على أهمية العنصر البشري في إدارة وتشغيل نظام المعلومات تفوق أ
  2ويمكن تصنيفهم إلى: 1غلب حاالت الفشل في النظامأنحو كبير، وكذلك يعزى إليها أسباب 

 األجهزةتشغيل  اخصصو تم، : من محللين ومصممي النظم، المبرمجينالمتخصصون -1
وصيانتها والمتخصصون في تقنيات االتصاالت وهؤالء يطلق عليهم برأس المال الفكري 

  في النظام.
الموظفون المستخدمون  ،سؤول قاعدة المعلوماتم ،: يشارك في إدارة النظاماإلداريون -2

 ،مهندسين، رجال بيع ،ألنظمة المعلومات كمستفيدين لمنتجات النظام (من محاسبين
 راء ومستهلكين).مد ،كتبة الحسابات

 

                                                           
  .141،ص 2005. الطائي حممد حسني عبد الفرج،مدخل إىل نظم املعلومات اإلدارية،دار وائل،األردن،1
 .23 ،ص. احلميدي جنم عبد اهللا وآخرون، مرجع سابق2
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  المعرفة أنواع تحويل في التكنولوجيا دور :المطلب الثاني .2-2
فـي  األساسـية الـدوافع مـن وتطوراتهـا، أنواعها بكافة المعاصرة، المعلومات تكنولوجيا تعتبر

مــن  لــبعض التكنولوجيــة الحلــول واســتخدام  ،المعرفــة وتوليــد بنــاء مــن واألفــراد المؤسســات تمكــين
 وتــتم الماضــية، القليلــة العقــود عبــر تطــورت معاصــرة ظــاهرة تعتبــر المعرفــة وتوليــد بنــاء عناصــر

 التـي الحلـول مـن هـي بالمعرفـة والتشـارك فالتعـاون، األخرى التكنولوجية والشبكات عبر اإلنترانت
 والمناقشـات والحـوارات المـؤتمرات تطـورات عبـر Online conferencing and forum بـرزت 

.الحصر ال المثال سبيل علىالمباشر  الخط على
1

 

إلـى  الضـمنية المعرفـة تحويـلاألربعـة:  العمليـات مـن كل في المستخدمة التكنولوجيات إن  
معرفـة  إلـى المعلنـة المعرفـة وتحويـل معلنـة، معرفـة إلى الضمنية المعرفة وتحويل ضمنية، معرفة
  :كمايلي حهايوضت أن يمكن ضمنية معرفة إلى المعلنة المعرفة وتحويل معلنة،

 ثــم ومــن الخبــرات فــي االشــتراك عمليــة : هــوضــمنية معرفــة إلــى الضــمنية المعرفــة تحويــل .1
 أن للفـــرد ويمكـــن المشـــتركة، الفنيـــة والمهـــارات العقليـــة مثـــل النمـــاذج ضـــمنية معرفـــة إيجـــاد

 األعمــال ســياق وفــي اللغــة، اســتخدام بــدون اآلخــرين مــع الضــمنية مباشــرة المعرفــة يكتســب
مفتــــاح  أن حيــــث أساســــية بصــــورة ذاتــــه المبــــدأ الوظيفــــة أداء العملــــي علــــى التــــدريب يطبــــق

. الخبــــرة هــــو المعرفــــة الضـــمنية اكتســـاب
 بنــــاء فــــي فاعليـــة األكثــــر النموذجيــــة الطريقـــة إن2

 الغالــب فــي تكــون والتــي بــالخبرة، اآلخــرين والتشــارك مــع بهــا والتشــارك الضــمنية المعرفــة

Face-to-face meetingتلعـب والتـي رسـمية، غيـر لوجـه لقـاءات وجهـاً  اللقـاءات هي 
 اللقـــاءات مـــن جـــزءا متزايـــداً  هنالـــك أنـــه إال ،األدنـــى بحـــده دوراً  المعلومـــات تكنولوجيـــا فيهـــا

 هــذه مثــل والبحــث وتســتخدم االتصــال وســائل إمكانــات تســتخدم األشــخاص بــين والتفــاعالت
 لعــدد اســتكماالً  Groupwareالجماعيــة  البرمجيــات باســم المعــروف إمــا المباشــر، الوســائل

 وتعــــد .عنهــــا بــــديالً  تكــــون األحيــــان بعــــض فــــي أو التقليديــــة، واالجتماعــــات اللقــــاءات مــــن
 ســـوية فـــي للعمـــل األفـــراد تســـاعد التـــي التطبيـــق بـــرامج مـــن عـــام نـــوع الجماعيـــة البرمجيـــات

 مـن األربعـة الوجـوه كـل مـا، حـد إلـى تـدعم، الجماعية البرمجيات ن. وإ أوفرق عمل مجاميع
                                                           

 .121،مرجع سابق ، صغسان العمري،واألخرون. 1
  .109. زكية بنت ممدوح، مرجع سابق، ص 2
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 ، الـذي Lotus Notesلوتسـنوتس المعاصـرة الجماعيـة البرمجيـات أمثلـة المعرفـة ومـننقـل 
 فـــي التطبيقـــات بشـــتى ويســـمح والمناقشـــات، بالوثـــائق المشـــاركة مجـــال فـــي يقـــدم تســـهيالت

 تجـارب ومـن .الدردشـة أو المتـزامن التوافـق خدمـة وتنفيـذ وبنـاء بالمعلوماتالمشاركة  مجال
 فــي الــزمن المتزامنــة باللقــاءات الخاصــة التطبيقــات هــي الغنيــة والخبــرة بالمعرفــة المشــاركة
مـــن  واحـــدة هــي والتـــي Real-time on-line meetingالمباشـــر  الخــط وعلـــى الحقيقــي
 مــؤتمرات علــى هــذه المباشــرة المتزامنــة التطبيقــات وتشــتمل. الجماعيــة البرمجيــات خــدمات

 مثـــل المجـــال هـــذا فـــي تجاريـــة منتجـــات وهنالـــك. الدردشـــة إلـــى إضـــافة فيدويـــة ونصـــوص،
Lotus Sametime and Microsoft NetMeeting البرمجيـات ومحـددات مشـاكل أمـا 

 الثقـــة درجـــة فـــي فـــتكمن والمشـــاركة بهـــا الضـــمنية المعرفـــة بنـــاء فـــي المســـتخدمة الجماعيـــة
 المشــتركة، االهتمامــاتيمتلكــون  الــذين األشــخاص إيجــاد وكــذلك. المشــاركين بــين المتكونــة
1المجموعة إلى باالنضمام لترشحوا

. 

 الضـمنية للمعرفـة لفظـي تحديـد عمليـة : هـوظـاهرة معرفـة إلـى الضـمنية المعرفـة تحويـل .2

 المعرفـة ألن جوهريـة معرفـة إيجـاد عمليـة وهـو مفـاهيم ظـاهرة إلـى خاللهـا مـن تتحـول

 نحـاول وعنـدما نمـاذج، فـروض، مفـاهيم، مجـازات، وتأخـذ شـكل ظـاهرة تصـبح الضـمنية

 المعرفـة تحويـل فعـل هـي الكتابـة باللغـة جوهرهـا عـن نعبـر مـا، ذهنيـةصـورة  تصـور

 بنمـاذج المتعلقـة المعلومـات علـى تشـتملو  2،اللفظـي للتحديـد قابلـة إلـى معرفـة الضـمنية

 مـردودات على والحصول وٕاثارتها طرحها بعد فيما والتي يمكن بها، التشارك يمكن فكرية

 نأ تسـتطيع األخـرى الجماعيـة والبرمجيـات المشـاركة والتعـاون ونظـم ،الحـوار خـالل مـن
ـــدعم ـــى التواصـــل مـــن النـــوع هـــذا ت ، Newsgroupsاألخبـــار وٕان مجموعـــات ،مـــا حـــد إل

 علـــى الحصـــول فـــي األدوات المهمـــة مـــن ما، هـــيهوماشـــابه Listservsالقـــوائم  وخدمـــة
 تســهم ان المشــابهة يمكنهــا والمنتــديات األخبــار فمجموعــات ،معلنــة غيــر ضــمنية معرفــة

 المنتـديات تصــبح هـذه مـن المنتجـة الوثــائق نأو  ،المسـاعدة طلبـات خـالل مـن بالمعرفـة،
 مـــن النـــوع هـــذا إنعـــاش فـــي واألجوبـــة األســـئلة تســـهم مـــا للمعرفـــة وغالبـــاً  مفيـــدة أرشـــيفات

                                                           
   122،مرجع سابق، ص ونغسان العمري،واألخر . 1
  109. زكية بنت ممدوح،مرجع سابق،ص 2
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 سـواء المعرفـة، اقتنـاص مـن تمكـن المـؤتمرات فإن تكنولوجيا األساس هذا وعلى ،المعرفة
1المشاركين. القلة الخبراء من من مجموعة أو الواسع، المطلع المجتمع قبل من

 

  
 بشـكل للمفـاهيم المنهجـي التنظـيم عمليـة هـو:  ظاهرة معرفة إلى الظاهرة المعرفة تحويل .3

 مـن مختلفة مجموعات دمج المعرفة تحويل النمط هذا معرفي ويتضمن نظام إلى يحولها
 الوثــــائق مثــــل وســـائط خــــالل مـــن ويــــدمجونها المعرفـــة األفــــراد الظــــاهرة ويتبـــادل المعرفـــة

 أن ويمكـن اآللـي، الحاسب عبر االتصال شبكات أو التليفونية واالجتماعات والمحادثات
 معرفـة وتبويـب ودمـج وٕاضـافة تصـنيف خـالل مـن القائمة المعلومات إعادة تشكيل يؤدي

 المعلومــات تكنولوجيــا فيــه المجــال ســاهمت وفــي هــذا 2،جديــدة معرفــة نشــوء ظــاهرة إلــى
 مـــــع تتعامـــــل والمعرفـــــة تكنولوجيــــا المعلومـــــات أن اعتبـــــار علـــــى وواضـــــح، واســـــع بشــــكل

 يـتم فحالمـا ،الظـاهرة إلـى المعرفـة األقرب فهي والمتداولة، المنشورة والمعارف المعلومات
 معرفــة إلــى تتحــول عــادة فإنهــا الظــاهرة غيــر الضــمنية المعرفــة واقتنــاص واســتيعاب فهــم

 لتكـــونالويــب،  وصــفحات والعــروض، اإللكترونــي، والبريـــد التقــارير، فــي لتســهم ظــاهرة،
 دوافـع تحسين في تكنولوجيا المعلومات ساعدت وقد والمؤسسات. األفراد بقية إلى متاحة

 ،بالمعرفـة للمشـاركة القابلـة اإللكترونيـة الوثـائق إنتـاج فـي المعوقـات، المشـاركة، وتقليـل

 الظـاهرة المعرفـة وتحويـل بالمعرفـة، المشـاركة فـي شـيوعاً  الطريقـة األكثـر أن مـن وبالرغم
 مـن جعلـت المعاصـرة المعلومات تكنولوجيا أن إال كتابة الوثائق، هي ظاهرة، معرفة إلى

 الرقميـة الصـوتية التسـجيالت مثـل والتحويـل،المشـاركة  مـن أخـرى طرق استخدام الممكن
 الــذين لهــؤالء وخاصــة االســتخدام واإلنتــاج، ســهلة أصــبحت والتــي الفيديويــة، والتســجيالت

 اســــتخدامها والمعرفــــة فــــي التكنولوجيــــات هــــذه مثــــل إلــــى الوصــــول علــــى القــــدرة يمتلكــــون
األسـهل  مـن أنـه يجـد قـد ظـاهرة معرفـة يمتلـك الـذي الخبيـر فالشـخص ،معداتها واستخدام
 تســـجيله حتـــى أو الكتابـــة، مـــن الحاســـوب، علـــى مثبـــت صـــغير تصـــوير لجهـــاز الحـــديث
 الوســـائل هـــذه مثـــل إن إضـــافة ومتـــوفرة، االســـتخدام ســـهلة اإللتقـــاط جهـــزةأعبـــر  صـــوتياً 

                                                           
 .122،مرجع سابق ، ص  غسان العمري ،واألخرون. 1
  .123. نفس املرجع،ص 2
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النطــاق  ســعة تتــوفر عنــدما المتاحــة، االتصــال شــبكات عبــر الرقميــة متــوفرة اإللكترونيــة
Bandwidth  المعرفيـة واالتصـال النشـر وسـائل أن إلـى هنـا اإلشـارة مـن والبد المطلوبة 

 فضـالً  واستعراضها، عنها البحث صعوبة في المتمثلة محدداتها النصية لها غير الرقمية
االعتياديــة.  الوثـائق وعـرض وطباعــة بطـرق كتابـة مقارنــة تنفيـذ، فـي المطلوبــة عـن الدقـة

 بالنســبة اســتخداماً  أقــل هــي الرقميــة، والفيديويــة الصــوتية التســجيل أي وســائل فإنهــا، لــذا
 األخرى. المحفوظة والمعارف األرشيفية المعلومات إلى

 

ـــل .4 ـــة تحوي ـــى ةظـــاهر ال المعرف ـــة إل  الظـــاهرة المعرفـــة تجســـيد عمليـــة هـــو:  ضـــمنية معرف
ـــا ارتباًطـــا ضـــمنية، ويـــرتبط معرفـــة إلـــى وتحويلهـــا ـــالتعلم وثيًق  العمـــل ولكـــي طريـــق عـــن ب

 وصــــفها أو المعرفــــة عــــن التعبيــــر المفيــــد مــــن يكــــون ضــــمنية الظاهريــــة تصــــبح المعرفــــة
 يســاعد والتوثيــق شــفهية، قصــص أو أدلــة أو وثــائق صــورة فــي بيانًيــا أو تمثيلهــا باأللفــاظ

 أن ذلـــك إلـــى يضـــاف الضـــمنية، معـــرفتهم بـــذلك ويثـــري خيـــروه، مـــا إدخـــال األفـــراد علـــى
 مـن مجموعـات عـدة هنالـكو  1،اآلخرين إلى الظاهرة المعرفة نقل تسهل األدلة الوثائق أو

 وخاصـة الـتعلم، من خالل الضمنية المعرفة تأمين في استخدامها باإلمكان التكنولوجيات
 On-lineالخــط المباشـر  علـى التعلـيم بمســمى الخاصـة اإللكترونيـة المواقــع طريـق عـن

education بعـد  عن التعلم ، أوDistance learning المؤسسـات يكـون داخـل ، ففـي 
 إلـــى الحاجـــة دون مـــن التشـــغيلية، المســـائل فـــي ميزاتـــه مـــثال المباشـــر الخـــط علـــى للـــتعلم

 أخــرى وأدوات تطبيقـات هنالـك فــإن كـذلك. الـتعلم طلبــاً  والسـفر التنقـل فــي الجهـد المبـذول
ــتعلم تــدعم  فــي تســاعد التــي اإليضــاح ووســائل أســاليب وهنالــك. بعــد عــن موضــوعات ال

 أنـواع فهنالـك. أسـهل بطريقـة المعروضـة المعلومـات في فهـم والمستخدم الباحث مساعدة
 المواقــع فــي تســتخدم وســائل وهنــاك .عليــه الوثــائق تشــتمل اإليضــاح وســائل مــن شــتى

 عــن والتحــري Navigationواإلبحــار  Browsingالتصــفح  مــن تجعــل لكــي اإللكترونيــة
 المتشـــعب الشـــجري فـــي التصـــنيف تتمثـــل والتـــي وفهمـــًا، ســـهولة أكثـــر أمـــر الموضـــوعات

التـي  البحـث محركـات فـي األخرى األمثلة ومن. توضيحية رسوم إلى إضافة للنصوص،
                                                           

 .110. زكية بنت ممدوح، مرجع سابق،ص 1
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 Themescapeضــمنية  معرفــة إلــى المعلنــة المعرفــة تحويــل فــي منهــا االســتفادة يمكــن

VisualNetو
1.  

 ورةكالمذتحويل المعرفة  في المستخدمة المعلومات لتكنولوجيا أمثلة التالي المخطط ويعكس    

  
  تحويل المعرفة عملياتفي  المستخدمة المعلومات تكنولوجيا : 16الشكل رقم 

  
 10صمرجع سابق،،ة و إسرتاتيجياا التكنولوجياقنديلجي ، أسس إدارة املعرفعامر ابراهيم  :المصدر

  

 الذكاء الصناعي والنظم الخبيرة  :الثالثالمطلب  .2-3

مؤسسة داخل ال احيويً  اعالجنا فيما سبق نظم المعلومات وكيف أنها أصبحت تلعب دورً 
نظرا لما تقدمه من خدمات عظيمة في مجال األعمال، أما في هذا الجزء من هذا العمل سوف 

                                                           
  124،مرجع سابق، ص غسان العمري،واألخرون. 1
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Explicit to Explicit Text Search, Document Categorization

����/��Pא���G�+,�����	���وא�K1�C�0��،������������fa����A��1�4א������א�����/��Pא���G�+,�����	���وא�K1�C�0��،������������fa����A��1�4א������א�����/��Pא���G�+,�����	���وא�K1�C�0��،������������fa����A��1�4א������א�����/��Pא���G�+,�����	���وא�K1�C�0��،������������fa����A��1�40000א������א�������gGEא��gGEא��gGEא��gGEא

Tacit to Explicit Answering Questions Annotations
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Explicit to Tacit Browsable video/audio of presentations
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Tacit to Tacit:E-Meetings, Synchronous Collaboration (Chat)
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ي يرمي إلى ذآخر يعتبر أحد أبرز التطبيقات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات، وال انعالج موضوعً 
 هوجال ااألنظمة الخبيرة باعتبارهو الذكاء الصناعي  نتحديات كبرى للموارد البشرية، أال وهو ميدا

  الحديث لنظم المعلومات الحديثة.

  :الذكاء االصطناعي: أوال

تعتبر االنظمة الخبيرة في مقدمة األنظمة التي تصدرت تطبيقات الذكاء الصناعي وبالتالي 
هذا  ن،إرتبطت بالتطور النوعي لنظم الذكاء الصناعي منذ اكثر من ثالث عقود وٕالى حد اآل

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي من جهة والمعرفة في شتى يعني أن األنظمة الخبيرة تجمع بين 
  .مما يستدعي الوقوف أوال على مفهوم الذكاء االصطناعي ،مجاالت تطبيقاتها من جهة أخرى

للقـوى  إن الـذكاء االصـطناعي يعتبـر بمثابـة تحـدي مسـتقبلي :مفهوم الـذكاء االصـطناعي  - أ
(اآللــة)، يالميكانيك، فبعــد أن عــوض الجهــد العضــلي لإلنســان بالجهــد العاملــة داخــل التنظــيم

يعــرف و  ،(الفكريــة) لإلنســان لكــي تقــوم بهــا اآللــة الذهنيــةيســعى الخبــراء إلــى نمذجــة القــدرات 
جــزء مــن علــوم الحاســوب يهــدف إلــى تصــميم أنظمــة ذكيــة تعطــي "الــذكاء االصــطناعي أنــه 

اسـتجابة "أنـه   علـىكمـا عـرف 1،وك اإلنسـاني"نفس الخصائص التي نعرفها بالذكاء في السـل
  2.وصف بأنها ذكية "تآللة بصورة 

يطلق على علم مـن أحـدث علـوم الحاسـب  "مصطلحعلى أنهأما القاموس اإللكتروني فيعرفه 
وينتمي هذا العلم إلى الجيـل الحـديث مـن أجيـال الحاسـب اآللـي، ويهـدف إلـى أن يقـوم الحاسـوب 

 علـى قـدرةبحيث تصبح لـدى الحاسـوب الم ،بمحاكاة عمليات الذكاء التي تتم داخل العقل البشري
ريقـة تفكيـر العقـل البشـري هـذه المشكالت، واتخاذ القرارات بأسلوب منطقي ومرتـب وبـنفس ط حل

  العمليات تتضمن:
  .قواعد التي تستخدم هذه المعلوماتكتساب المعلومة والإالتعلم:  - 

                                                           
، 28خصائصه، جملة تكنولوجيا اإلتصاالت و املعلومات، العدد -إستخدماته- أمهيته–مفهومه –الذكاء اإلصطناعي  عبد الرزاق الشريف املغازي،. 1

 .15، ص2003أفريل
 .18، ص1994دار النشر للجامعات املصرية، مصر، صطناعي للكمبيوتر ومقدمة برولوج،، مقدمة الذكاء اإلعبد احلميد بسيوين. 2



ïãbrÛa@Ý—ÐÛa 


	��א�������������������א��������و���������� �

 

 

 72 

 .استنتاجات تقريبية أو ثابتة التحليل: استخدام القواعد السابقة للوصول إلى - 

 التصحيح التلقائي أو الذاتي. - 

  السلوك الذكي عند اإلنسان وفيه نحتاج إلى: إذن هو فرع من علوم الحاسوب يعني ميكنة
  .لتمثيل كل من المعلومات والمعرفةيستخدم  :نظام بيانات - 
 .رسم طريقة استخدام هذه المعلوماتخوارزميات: نحتاج إليها ل - 

 تستخدم لتمثيل كل من المعلومات والمعرفة. :برمجة ةلغ - 

حيث يتم تخـزين الماليـين مـن المعلومـات داخـل الحاسـوب لتكـوين قاعـدة بيانـات لـه، مثـل   
  1تكتسبها "ما تخزن المعلومات داخل العقل البشري من خالل التعلم والخبرات اليومية التي 

إن الهدف من الذكاء االصطناعي هو إسناد الوظـائف الذهنيـة التـي يقـوم بهـا العقـل البشـري إذن 
  ب لكي يقوم بها بدال عنه.إلى الحاسو 

   2للذكاء االصطناعي خمس خصائص أساسية هي:  :خصائص الذكاء االصطناعي  - ب
: حيــث تتعامــل هــذه البــرامج مـــع رمــوز تعبــر عــن المعلومـــات التمثيــل الرمــزي للمعلومـــة .1

المتــوفرة مثــل الجــو اليــوم حــار، الســيارة خاليــة مــن الوقــود، أحمــد فــي صــحة جيــدة...الخ، 
  في حياته اليومية. همثل اإلنسان لمعلوماتتمن شكل وهو تمثيل يقرب 

: الـــذكاء االصـــطناعي هدفـــه إيجـــاد حـــول لمشـــاكل ال يمكـــن حلهـــا تبعـــا البحـــث التجريبـــي .2
لخطوات منطقية محددة إذ يتبع فيها أسلوب البحث التجريبي كما هـو حـال الطبيـب الـذي 

الـدقيق للمـرض،  لمريض، فأمامه عدة احتماالت للوصول إلى التشخيصايقوم بتشخيص 
فـــال يمكـــن بواســـطة ســـماع آهاتـــه ورؤيتـــه تشـــخيص المـــرض، وهـــذا األســـلوب مـــن البحـــث 
التجريبـــي يحتـــاج إلـــى ضـــرورة تـــوافر ســـعة تخـــزين كبيـــرة فـــي الحاســـب كمـــا تعتبـــر ســـرعة 

 الحاسب من العوامل الهامة لغرض اإلحتماالت الكثيرة ودراستها.

في برامج الـذكاء االصـطناعي اسـتخدام  من الخصائص الهامة ه: بما أنإحتضان المعرفة .3
تبـــاع طـــرق البحـــث التجريبـــي فـــي إ أســـلوب التمثيـــل الرمـــزي فـــي التعبيـــر عـــن المعلومـــات و 

                                                           
1
 . www.c4arab.com/Qamoos,On Line, date17/08/2010,23 :45. 

 .18ازي، مرجع سابق، صغعبد الرزاق الشريف امل. 2
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فــإن بـرامج الــذكاء االصــطناعي يجـب أن تمتلــك فــي بنائهـا قاعــدة كبيــرة مــن  ،إيجـاد حلــول
 المعرفة تحتوي على الربط بين الحاالت والنتائج.

: يجــب علـــى البــرامج التــي تصـــمم فــي مجـــال غيـــر المكتملـــةالبيانــات غيـــر المؤكــدة أو  .4
الـذكاء االصــطناعي أن تـتمكن مــن إعطـاء حلــول إذا كانـت البيانــات غيـر مؤكــدة أو غيــر 

خاطئة أم صـحيحة، مكتملة، وليس معنى ذلك أن تقوم بإعطاء حلول مهما كانت الحلول 
وٕاال لحلـــول المقبولـــة وٕانمـــا يجـــب لكـــي تقـــوم بأدائهـــا الجيـــد أن تكـــون قـــادرة علـــى إعطـــاء ا

ففي حالة ما إذا عرضنا حالة من الحاالت، دون الحصول علـى نتـائج أو  ،تصبح قاصرة
 حل، فيجب أن يحتوي البرنامج على القدرة على إعطاء الحلول.

: وتعبر هـذه الخاصـية إحـدى مميـزات السـلوك الـذكي سـواء أكـان الـتعلم القدرة على التعلم .5
المالحظـة أو االسـتفادة مـن أخطـاء الماضـي فـإن بـرامج الـذكاء يـتم عـن طريـق البشـر في 

  االصطناعي يجب أن تعتمد على استراتيجيات لتعلم اآللة.
  :مجاالت وأهمية الذكاء االصطناعي  - ج

 1 :هــااث الــذكاء االصــطناعي إلــى بنــاء بــرامج فــي مجــاالت محــددة، ومنحــلقــد اتجهــت أب  
الـنظم الخبيــرة، منظومـات اللغــات الطبيعيـة، برمجــة اآللـة، إدراك الحاســب للكـالم، إمكانيــة الرؤيــة 

ــــات الربــــوتفــــي الحاســــب، آالت  ــــم الحاســــب، ألعــــاب الحاســــب، التطبيق ــــات النظريــــات، تعل ، إثب
  التجارية في اإلعالم ووسائله المتعددة.

اعي نحـــــو إضـــــفاء بعـــــض رغـــــم النجـــــاح البـــــاهر الـــــذي أحدثتـــــه بـــــرامج الـــــذكاء االصـــــطنو   
إال أنهـــا تبقـــى عــاجزة عـــن محاكـــاة الـــذكاء البشـــري بصـــفة كاملـــة،  ،خصــائص الـــذكاء علـــى اآللـــة

فاآللــة الذكيــة تســتطيع الفــوز وٕايجــاد الحلــول لكنهــا ال تشــعر بنشــوة تلــك الحقيقــة، كمــا ال يمكنهــا 
  إبداع حلول أخرى خارجة عن نطاق القواعد المحددة لها والمخزنة في ذاكرتها.

بـل العكـس مـن  ،أن هذا ال يعني أنه ليس للذكاء االصطناعي فائدة في حياتنا العملية إال  
ومــن المتوقــع أن الــذكاء االصــطناعي ، ذلــك فلقــد ســاهم فــي حــل العديــد مــن المشــاكل وتبســيطها

                                                           
 .32بسيوين حممد، مرجع سابق ، ص. 1
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سيكون له دور متنام فـي مجـاالت عديـدة فـي الوقـت الـراهن، وينتظـر لهـا أن تبلـغ شـأن كبيـر فـي 
  2ددة منها:مجاالت متع

القـدرة علـى وضـع وفحـص خطـوات التصـميم وأسـلوب  لهـا في المجال الهندسي من حيـث -
  .تنفيذال

 .في المجال الطبي من حيث تشخيص الحاالت المرضية، ووصف الدواء الالزم -

وتحليــل المواقــف  ،فــي المجــال العســكري مــن حيــث اتخــاذ القــرارات وقــت نشــوب المعــارك -
 .نفيذهاوٕاعداد الخطط واإلشراف على ت

 .في مجال التعلم حيث القيام بمهام المعلم وٕابداء االستشارات في مجال التعليم -

ـــاج، واإلحـــالل محـــل  - ـــة عمليـــات اإلنت وفـــي مجـــاالت أخـــرى متعـــددة، ففـــي المصـــانع مراقب
العمال في الظروف البيئية الصعبة كمجال صناعة المواد الكيميائية والنووية...الخ، وفـي 

واألعمــــال كتحليــــل حالــــة الســــوق والتنبــــؤ ودراســــة األســــعار، وغيرهــــا مــــن مجــــال التجــــارة 
 المجاالت التي ال تقع تحت الحصر.

 

  :األنظمة الخبيرة: ثانيا

إن األنظمــة الخبيــرة مــن أهــم المجــاالت التــي فيهــا تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات داخــل     
معلومات القائمة على اسـتخدام بشكل واضح، فهذه األخيرة تعتبر الوجه الحديث لنظم ال المؤسسة

  المقصود بها. ما الحاسوب بشكل مكثف لهذا سنأتي للحديث عن

وهــي عبــارة عــن الــنظم المصــممة  ،الخبيــرة أحــد فــروع الــذكاء االصــطناعي األنظمــةتعتبــر   
تكنولوجيــا والمبنيــة علــى قواعــد المعرفــة (تمثيــل المعرفــة فــي قاعــدة البيانــات يــأتي بعــد الحصــول 

لخبراء والمصادر الموثوقة وبطريقة يمكن فهمها ثم ترجمتهـا إلـى قواعـد أو إلـى صـور عليها من ا
والتـــي تســـتخدم األســـاليب الحديثـــة لتكنولوجيـــا المعلومـــات مـــن اجـــل  ،أخـــرى مـــن تمثيـــل المعرفـــة)

تجميـــع وتخـــزين جميـــع أنـــواع المعـــارف والخبـــرات والحكمـــة والـــذكاء البشـــري فـــي أوعيـــة الكترونيـــة 
بحيـث يـتم  ،(األقراص المغناطيسية، األشرطة المغناطيسية،  الـذاكرة المركزيـة....الخ) ومعالجتهـا
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وربطهـــا بحـــاالت محـــددة ومخصصـــة مـــن القـــرارات التـــي تحتـــاج إلـــى  تبويبهـــا وتصـــنيفها وتحليلهـــا
والتـي تمكـن المسـتخدم مـن االسـتفادة  ،تفكير ذهني معقد والرجوع إلى الخبرات السابقة إذا تـوفرت

مــن الخبــرات الســابقة والمعــارف التــي تماثــل التفكيــر البشــري حــول القضــايا والقــرارات التــي يواجــه 
  .1حساسة ومهمة فيها المستخدم اتخاذ قرارات

مستخلصـــة مـــن خبيـــر  ،مخـــزن للمعرفـــة فـــي ميـــدان معـــين"كمـــا يمكـــن تعريفهـــا علـــى أنهـــا 
 Edouard    Feigenbaumإن التعريـف المقنـع أكثـر هـو ذلـك التعريـف الـذي جـاء بـه  "بشري

بــرامج مصـممة مــن أجــل اسـتدالالت بارعــة؛ الخاصــة بمهـام التــي نعقــد أنهـا تحتــاج إلــى "علـى أنــه
2ةمعتبر  خبرة بشرية

".  

رف فـي ميـدان معـين، نتحصـل بأنها: "بـرامج تحتـوي علـى معـا األنظمة الخبيرة كما تعرف
المعارف مـن طـرف إنسـان خبيـر فـي الميـدان، فالهـدف منهـا هـو جعـل الحاسـوب يفكـر على هذه 

بطريقة ذكية كالخبير، يمكن استعماله فيما بعد من طرف أشـخاص غيـر مختصـين أو مختصـين 
  .3"ذوي كفاءة محدودة 

إذن يمكــن تعريــف األنظمــة الخبيــرة بأنهــا بــرامج معلوماتيــة، تحــاكي الخبــرة البشــرية، تســتخدم 
 دة مجاالت من بينها إدارة أعمال المؤسسة، تهدف إلى تسهيل اتخاذ القرارات. في ع

  :الخبيرة ةمنظمكونات األ   - أ

ويتكــون أي نظــام خبــرة مــن خمــس مكونــات أساســية هــي: حيــازة المعرفــة، قاعــدة المعرفــة، 
ضـح وسيلة االستدالل، وسيلة اتصال مستخدم النظام بالنظـام ذاتـه، وٕامكانيـة تفسـيير النتـائج، ويو 

 :الشكل التالي كيفية عمل نظام الخبرة من خالل تفاعل مكوناته

  

                                                           
  .318إميان فاضل السامراين،هيثم حممد الزعيب،مرجع سابق، ص.  1

2  . FARRENY, H, Les Systèmes Experts, Principes et exemples, Edition : Berti, Alger, 1992, P: 11. 
 .73ص  ،2006، جامعة اجلزائر،غري منشورة سعيدة حنك، حماولة تطبيق األنظمة اخلبرية يف عملية التوظيف، رسالة ماجستري. 3
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  كيفية عمل نظام الخبرة : 17الشكل رقم 

  
  
  

  

  

  

  

  

  .73ص مرجع سابق،،نظمة اخلبرية يف عملية التوظيفسعيدة حنك، حماولة تطبيق األ :المصدر

  1مايلي:حيث تعتمد هذه المكونات الخمسة 
: وتعني حيازة المعرفة تجميع ونقل أو تحويل المعرفة من مصدر معين من حيازة المعرفة .1

مصادر المعرفة إلى برامج داخل النظام، وذلك بهدف بناء قاعدة المعرفة، ويعتبر الخبراء 
البشريين من أهم مصادر المعرفة لنظم الخبرة، يليها الكتب والمراجع العلمية وقواعد 
البيانات، وتعتبر حيازة المعرفة أمر ضروري للتأكد من نمو النظام، حيث من خاللها يتم 

زيد من القواعد والحقائق التي يتم تزويد قاعدة المعرفة بها، مما يعني الحصول على الم
 .عرفة بنظام الخبرةالتحديث المستمر لقاعدة الم

                                                           
 .79،ص  2002جامعة اجلزائر، غري منشورة،،رسالة ماجستري،مات يف توجيه اسرتاتيجية املؤسسة، املعلو . اللوش غنية1
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): تشبه قاعدة المعرفة بنظام الخبرة قاعدة Base de connaissance( قاعدة المعرفة .2
ختلف عنها في أنها البيانات بنظام دعم القرارات، حيث أنها تتولى تخزين الحقائق إال أنها ت

ال تتضمن فقط الحقائق المتعلقة بموضوع معين، وٕانما تتضمن سلسلة من القواعد 
والتفسيرات المرتبطة بهذه الحقائق، وبناءا عليه فإن قاعدة المعرفة بأي نظام خبرة ينبغي أن 
تتضمن نوعين أساسيين من المعرفة هما: المعرفة بالحقائق وهي مجموعة من الحقائق 

والمعرفة  ،طة بفرع معين من فروع المعرفة أو بالمشكلة التي تم بناء نظام الخبرة ألجلهامرتب
بالقواعد واإلرشادات وهي مجموعة من القواعد اإلرشادية التي تمكن مستخدم النظام من 

 استخدام المعرفة لحل المشكلة التي بني النظام ألجلها.

بنظام دعم القرارات حيث تتولى استخدام العديد : وهي تشبه قاعدة النماذج وسيلة االستدالل .3
) والتي فيها يتم كتابة السبب أوال، ثم النتيجة وهي if, thenمن القواعد الشرطية ( لو، إذ،

 ،الميكانيزم الذي يقوم بإجراء العمليات، تطبيق القواعد على الحقائق إلنتاج حقائق جديدة
رة االستدالل بمقارنة هذا السبب باألسباب يتم الحصول على السبب كمدخالت، ثم تقوم إداو 

المخزنة بقاعدة المعرفة، وبناء على ذلك يتم تحديد النتيجة وهذا ما يسمى بالتسلسل لألمام، 
حيث يبدأ النظام بالحصول على النتيجة  ،ويكون الوضع عكسيا في حالة التسلسل للخلف

أداة االستدالل هي برنامج  كمدخالت وبناءا عليها يتم التوصل إلى السبب، ومن ثم فإن
 يحاكي عمليات التفكير االستداللي للخبير البشري.

 

): وهي تشبه نظام إدارة الحوار Interface d'utilisateur( وسيلة استخدام مستخدم النظام .4
في نظـام دعـم القـرارات، وهـي برنـامج تمكـن مسـتخدم النظـام مـن التعامـل بسـهولة مـع النظـام 

 ،البيانـات أو الحصـول علـى النتـائج أو االستفسـار حـول هـذه النتـائجسواء في مرحلـة إدخـال 
وغالبا ما تهدف برامج الذكاء االصطناعي إلى تزويد وسيلة االتصال مع المسـتخدم باللغـات 
الطبيعية التي تمكن المستخدم من التفاعل بسـهولة مـع النظـام، وفـي بعـض األحيـان تسـتخدم 

  اللغة الطبيعية.الجداول والرسومات البيانية بجانب 
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: تتـوافر هـذه اإلمكانيـة فـي نظـم الخبـرة دون نظـم دعـم القـرارات وذلـك إمكانية تفسـير النتـائج .5
حيــث يتــوافر بــنظم الخبــرة القــدرة علــى  لكونهــا قائمــة علــى تكنولوجيــا الــذكاء االصــطناعي،

تفســـير النتـــائج وشـــرح عمليـــة االســـتدالل المنطقـــي التـــي مـــن خاللهـــا تـــم الوصـــول إلـــى هـــذه 
 النتائج.

 

  :خصائص األنظمة الخبيرة  -  ب

بعدما تـم تعريـف األنظمـة الخبيـرة يمكـن أن نسـتنتج مجموعـة مـن الخصـائص تتصـف بهـا 
  1:وتوفرها في أي نظام يجعله حتما نظام خبيرا وهي كما يلي

 ستويات اإلدارية العليا بالمؤسسة.تقديم المساعدة للم ه األساسيهدف -

أكثـــر مالئمـــة عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات، عـــن طريـــق تقـــديم حلـــول  ســـاعد علـــى زيـــادة فعاليـــةي -
 للمشكلة موضوع البحث.

قتـــرح عليـــه حـــال مبنيـــا علـــى أســـاس مجموعـــة مـــن يتعمـــل كمستشـــار لمتخـــذ القـــرار، حيـــث  -
مسؤول النهائي عـن القواعد المبرمجة داخل النظام، ومع ذلك فإن متخذ القرار يظل هو ال

 اتخاذ القرارات.

 بقدرات تفوق قدرات الخبير البشري.داد ال تستطيع اإلم -

تفســيرا ألســباب توصــله إلــى نتيجــة معينــة أو أســباب توجيهــه لســؤال  -عنــد الطلــب –يقــدم -
 ارات أكثر استعدادا لقبول النظام.معين لمستخدم النظام، وهذه الخاصية تجعل متخذ القر 

راجعـة، حيـث من أفضل وسائل تـدريب العـاملين، خاصـة فـي مكاتـب المحاسـبة والمتعتبر  -
يمكــن عــن طريــق هــذه الــنظم محاكــاة المراجــع الخبيــر، وٕارشــاد غيــر الخبــراء مــن المهنيــين 

  ن االعتبار للوصول إلى قرار معين.إلى المعلومات التي تؤخذ بعي
  رات في مجال المهام غير الهيكلية.ساعد على اتخاذ القراي -
 .حاكي الخبراء البشريين في عملية التعقل واتخاذ القراراتي -

حــوي علــى الحقــائق والقواعــد المصــاحبة لهــذه الحقــائق، وعناصــر المعرفــة األخــرى التــي تي -
 دمها الخبير البشري لحل مشكلة ما.يستخ
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يجب أن يكون مرنا بحيث يمكن تعديله ليتوافق مع التغيرات فـي البيئـة المحيطـة، والتغيـر  -
 .رفة الخبير المبرمجة داخل النظامفي مع

غيـــر المتخصصـــين فـــي مجـــال الحواســـيب، وذلـــك مـــن خـــالل  بواســـطة هاســـتخدام ســـهولة -
 ظام بلغة قريبة من اللغة العادية.إمكانية التعامل مع الن

 .ب المهام غير الهيكليةستطيع التعامل مع حاالت عدم التأكد التي تصاحي -

ومنه نرى أن األنظمة الخبيرة تلعب دورا رائدا في إدارة أعمال المؤسسة، حيث تـؤدي إلـى   
  القرارات المتخذة مما يؤثر إيجابيا على األداء.تحسين 

  :مجاالت تطبيق األنظمة الخبيرة  - ج

ي متعـــددة وال هـــفيهـــا تكنولوجيـــا المعلومـــات بصـــفة أساســـية  اســـتغلتإن المجـــاالت التـــي   
 اســــتخداممجـــال لحصـــرها، لـــذا فـــإن األمثلـــة التـــي ســـوف نغطيهـــا هنـــا ليســـت حصـــرا لمجـــال 

  1 ضاح:األنظمة الخبيرة ولكن نماذج لإلي
الطـب: ويعتبــر مــن أوائـل الميــادين التــي طبقــت فيهـا األنظمــة الخبيــرة، أشـهر نظــام فــي هــذا  -

  .لتشخيص أمراض الدم وداء السحايا MYCINالمجال نظام 
 .DNAالخاص ببناء البروتين وتحليل بناء  Dendralالكيمياء: أشهرها نظام  -

ارة األنظمـة وتقليـل مشـاكل إلد UAX/UMSونظـام   PDP 2/03نظـم الحاسـب: مثـل نظـام -
 .اآلداء

 لفـــي مجـــا Dipmeter Advisorونظـــام  Prospectorالجيولوجيـــا: مـــن أشـــهرها نظـــام  -
 .فحص السطوح السفلية للبناء الجيولوجي

لمساعدة األخصـائين علـى تحديـد  Toxic Material Advisorإدارة المعلومات: مثل نظام  -
 .تباع في األسواق قدلسامة التي اعة وتوزيع المواد اصنالمعلومات المتصلة ب

يـة وبعـض الـنظم لتقييم عمليات االقتراض والحـاالت االئتمان Auditorالمحاسبة: مثل نظام  -
 .المتعلقة بالضرائب

 .المتعلقة بمحفظة األسهم المالية للمساعدة على إتخاذ القرارات  Folioالمالية: مثل نظام -
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 .المحامي في قضايا القانون المدنيلمساعدة  Legal Advisorالقانون: أشهرها نظام  -

التخطـــيط وبنـــاء المصـــانع  التصـــنيع: أشـــهر أكســـكون الـــذي يســـاعد المـــديرين فـــي عمليـــات -
 .والوظائف

ــااذلــال ASK BHRTو Plexusالمكتبــات: مثــل  - ت فــي ن طبقــا بنجــاح فــي مجموعــة مكتب
 .الواليات المتحدة األمريكية

المتعلقة بالخواص الفيزيائية لصـخور منطقـة التنقيـب  لتفسير القياسات Lithoالتنقيب: مثل  -
 .ن النفطع

 متخصص في مجال الطيران والمالحة الجوية. GHTESالمالحة الجوية: مثل نظام  -

  
 : دور تكنولوجيا المعلومات في دعم عملية نقل المعرفةالثالث المبحث -3

والفاعليــــة لعمليــــات تعتبــــر تكنولوجيــــا المعلومــــات واحــــدة مــــن المفــــاتيح االساســــية للكفــــاءة   
ن حصــول المؤسســات علــى هــذه التكنولوجيــا لــيس هــو الضــمان الوحيــد لبقاءهــا أعمــال.. و األ

تســـــــــتفاد إدارة المعرفـــــــــة   ،دون السعي الى تكاملها بنجاح مع الخطة االستراتيجية للمؤسسة
نظمــة تكنولوجيــا المعلومــات وبشــكل خــاص مــن االنظمــة التــي تتحســس وتســتجيب لبيئــة أمــن 

تســـــتخدم تكنولوجيـــــا المعلومـــــات لجمـــــع وتـــــدوين المعلومـــــات و  ،ة الداخليـــــة والخارجيـــــةالمنظمـــــ
  .ة ؤسسا ضمن المنقلهو  والمعرفة وتحديد قيمتها،

  المعرفة قلن عملية فيتكنولوجيا المعلومات متطلبات  :المطلب األول .3-1

 تناقلفي  المهمة األمور من وقدراتها، أبعادها بكل المعلومات، تكنولوجيا دور يعتبر
اللجوء  عند إليها االنتباه ينبغي التي االعتبارات من عدد هنالك ولكن. فيها والمشاركة المعرفة

  1باآلتي: نحددها أن يمكن المعرفة، نقل في المعلومات تكنولوجيا إلى
 تكـون هنالـك أن ينبغـي :المستخدم احتياجات مع وتناسبها المعلومات تكنولوجيا تجاوب -

 تتناســب وتتجــاوب المســتخدمة المعلومــات تكنولوجيــا أن مــن للتأكــد وحثيثــة مســتمرة جهــود
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 هـذه بـأن مثـل االعتبـار بنظـر آخـذين. للمستفيدين والمستقبلية اآلنية االحتياجات شتى مع
 ضرورية. التغييرات هذه مثل مواكبة نأو  تتغير، االحتياجات

فــي   :إليهــا الوصــول وســهولة Content structure والمضــامين المحتويــات بنيــة -
 تأمين الوصـول بغرض ومهمة، ضرورية تكون والتصنيف الفهرسة إجراءات الكبيرة النظم

 .الوثائق في المحفوظة والمعارف والمعلومات للمواد والسهل السريع

معــــايير  هنالــــك يكــــون أن ينبغــــي :والمحتويــــات المضــــامين نوعيــــة ومعــــايير متطلبــــات -
السـرعة  يـؤمن مما النظام، إلى جديدة ومحتويات مضامين وٕادخال إضافة في ومواصفات

 .المطلوبة المواد استرجاع في والسهولة

 نحـو تكامـل التوجـه الضروري من إنه حيث :المتوفرة النظم مع المعرفة تكنولوجيا تكامل -
 .والموجودة أصالً  المتوفرة التكنولوجيا خيارات مع الصلة، ذات المعرفة، تكنولوجيا

 تــنجح مــع أن يمكــن التــي فــالحلول :Scalabilityوالتطــور التوســع علــى والقابليــة القــدرة -
أو المتشـعب  المتـرابط الـنص بلغـة الخاصـة العنكبوتية الشبكة مواقع مثل صغيرة، مجاميع
HTML وعلــى بشــكل واســع تعمــل التــي الكبيــرة، للمنظمــات مالئمــة بالضــرورة التكــون قــد 
 عالمي. مستوى

المتاحـــة  الخيـــارات أن التأكـــد مـــن :  أيCompatibilityوالبرمجيـــات   األجهـــزة توافقيـــة -
جهــة،  مــن االتصــاالت، فــي Bandwidthالنطــاق  ســعة مــع ومنســجمة متوافقــة والمتــوفرة

التنـاغم والتوافـق  وكـذلك ،أخـرى جهـة من للمستخدمين، المتوفرة الحاسوبية القدرات وكذلك
 الوســـــائل إلمكانـــــات االســـــتثمار األمثـــــل بهـــــدف المســـــتخدمين، وقـــــدرات التكنولوجيـــــا بـــــين

 والتحســـين التطـــوير ىيركـــز علـــ الـــذي بالمعرفـــة المشـــاركة فبـــرامج ،المتاحـــة التكنولوجيـــة
ــــين النــــاحيتين مــــن النظــــام، لمجمــــل المتــــزامن ــــة المتعلقت ــــات بالوســــائل التكنولوجي  والتطبيق

 علـى يركـز الذي من النظام نجاحاً  األكثر النظام سيكون بالتأكيد هو البشرية والممارسات
.منهما فقط واحد جانب

1
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  في نقل المعرفة  المعلومات تكنولوجيا لمتطلبات تصوراً  التالي المخطط ويمثل
  
  

  في نقل المعرفة المعلومات تكنولوجيا متطلبات : 81الشكل رقم 

  
  .8،ص 2009مرجع سابق،قنديلجي ،مدخل إىل إدارة املعرفة، عامر :المصدر

  

  نقل المعرفةعملية أبعاد تكنولوجيا المعلومات في  :الثاني المطلب .3-2

تعكس الطرق الحديثة في نقل المعرفة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومـات وأحـدث تقنيـات 
الحاسب اآللي وبرمجياته، الدور الحيوي الذي تلعبه هذه التقنيات في مجـال رفـع مسـتوى وفعاليـة 

 :طرق هيومنبين هذه الالمعرفة في المؤسسات المختلفة 
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 :التعليمات المبرمجة  -أ 

التعليمات المبرمجة هي إحدى وسائل التعليم الذاتي التي يتم من خاللها تعلم مهارات  إن
  1.مرتبطة بالعمل بصورة منظمة

ساهمت تكنولوجيا المعلومات في إيجاد األسـس التـي تسـهل عمليـة التـدريب الخـارجي ويرمـز  وقد
"، حيــث تتخــذ التعليمــات شــكل تراكيــب أو PI" (Programmatic Informationsلهــا بــالرمز (

هياكـــل تمثـــل جـــزء مـــن اإلجماليـــة التـــي ُيـــراد تعليمهـــا، ويجـــب أن يـــتعلم المســـتخدم الهيكـــل بنجـــاح 
والــتعلم 2،ســاعة مــن العمــل PI (50وبدقــة قبــل انتقالــه إلــى غيــره، وتعــوض كــل ســاعة تعلــم مــن (

للتعليمــات المبرمجــة والتعليمــات المبرمجــة علــى  الــذاتي رغــم قدمــه إال أن التطــورات التكنولوجيــة
  3.الحاسب اآللي وسعت من استخدام هذا األسلوب بشكل أكثر

 :الفيديو  - ب 

يعتبــر وســيلة للــتعلم ويســتخدم داخــل الموقــع أو خارجــه، ويشــتمل التــدريب بواســطة الفيــديو 
تشـار الفيـديو لقلــة علـى أفـالم يـتم إيقافهــا وٕاعـادة تشـغيلها كـل مــرة حسـب الحاجـة، وتعـود ســرعة ان

كلفته، ومن خصائصه ضبط التعليمات عليه، حيث يساعد على تعلـيم أعـداد كبيـرة مـن العـاملين 
فــــي مختلــــف المواقــــع بواســــطة أفــــالم الفيــــديو إذا أعــــدت بصــــورة جيــــدة، ويمكــــن إرســــالها بالبريــــد 

  4.اإللكتروني لألفراد في مواقعهم مما يقلل التكلفة
 :أقراص الفيديو  -ج 

فيــديو محــل أفــالم الفيــديو فــي كثيــر مــن المؤسســات التنظيميــة، ألنــه يعمــل احتــل قــرص ال
بالليزر بدال من اإلبرة لنقل الصورة وعكسها على شاشة التلفاز، ورغم ارتفاع كلفـة تنظـيم البـرامج 
على قرص الفيـديو إال أنهـا أكثـر كفـاءة وأسـهل حمـال وأسـرع فـي التشـغيل واإليقـاف وأكثـر تحمـال 

) ال تســــمح للمتــــدربين بطــــرح أقــــراص الفيــــديو،  الفيــــديوو العاديــــة، والطــــريقتين (مــــن أفــــالم الفيــــدي
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األســـئلة أو التفســـير لـــذا يفضـــل الـــبعض تجهيـــز برنـــامج التـــدريب بهـــذه التســـهيالت بقيـــادة مـــدرب 
  1.متمكن يستطيع اإلجابة على أسئلة المتدربين والتفسيرات الضرورية

  IVT(:Interactive Video Training(التدريب الفيديو متداخل الفعاليات جهاز  -د 
ـــى  يجمـــع هـــذا النـــوع مـــن التـــدريب أفضـــل خصـــائص اإلرشـــادات المبرمجـــة والمســـجلة عل
أشرطة الفيديو أو األقراص الفيديوية حيث تقدم تمثـيال روائيـا فيـديويا قصـيرا باسـتخدام الشـريط أو 

، وبعـدها يقـوم المتـدرب القرص، ثم يطلب مـن المتـدرب اإلجابـة عليهـا وبيـان ردود أفعالـه تجاههـا
باإلجابـــة علـــى أســـئلة الكمبيـــوتر باســـتخدام لوحـــة المفـــاتيح أو لمـــس الشاشـــة، وكـــل ســـاعة تـــدريب 

ســاعة تــدريب بواســطة الفيــديو أو قــرص الفيــديو، وتكــاليف التــدريب  500تعــادل  (IVT)بطريقــة 
ومـدقق  (IVT) بهذا الجهاز عالية جدا ألنـه يحتـاج بجانـب األجهـزة عـددا مـن المـوظفين لتشـغيل 

  2.ومنظمي برامج ومنتجين وخبراء بالمواضيع
 :االتصاالت الالسلكية  - ه 

تساعد االتصـاالت بعيـدة المـدى باسـتخدام وسـائل الفضـائيات الفيديويـة فـي تسـهيل عمليـة 
التــدريب، وتكمــن فائــدة هــذه الوســيلة تســريع االتصــال بــين المؤسســات التنظيميــة فــي الــدول كافــة، 

أضــعاف تكلفتهــا  06إلــى  05بــرامج األرضــية للقيــام بتلــك التــدريبات مــن حيــث تعــادل تكــاليف ال
  3.) أسابيع من وقت التدريب06الفضائية، واألهم من ذلك توفير ستة (

 :التدريب الحاسوبي  -و 

الحاســــب اآللــــي فــــي فعاليــــة التــــدريب، حيــــث يمكــــن المتــــدربين مــــن ســــرعة الــــتعلم  يســــاهم
ــــن مــــن ربــــط المقــــرر مــــع الفــــيلم فالحاســــب يــــربط خيــــارات التــــدريب متعــــددة الوســــائط، والتــــي ُيمك 

  4.والمخططات والمساعدات السمعية البصرية
 :التعاونية التطبيقات  -ز 

                                                           
 .113. قصي قحطان، مرجع سابق،ص 1
 .114نفس املرجع،ص  .2
 .202. سنان املوسوي،مرجع سابق،ص 3
 .196. مازن فارس رشيد، مرجع سابق،ص 4
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 والوثــائق، للمعرفــة الجمـاعي والتقــديم والمعلومـات، األفكــار نقـل بفعاليــة التعاونيـة التطبيقــات تـدعم
 أن يجـب التبـادل كـان إذا متـزامن غيـر نمـط وفـي جغرافيا المتناثرة الفرق وتعاون الربط االتصال،

 المناســبة فــاألداة ،)شــيئا أريــد عنــدما أو لحاجــة، أخضــع كنــت إذا أصــل( تقديريــة بطريقــة يكــون
 األداةفــ ثابتــة، وٕاجـراءات لقواعــد يخضــع نقـلال كــان إذا أمــا االلكترونـي، والبريــد المنتــديات سـتكون
  .workflow  ستكون المناسبة
  :في التطبيقات هذه وتتمثل
 :االلكتروني البريد -

ـــذي   البريـــد ونظـــام ،انتشـــارا وأوســـعها اإلنترنيـــت شـــبكة فـــي التطبيقـــات أقـــدم مـــن يعـــدال
 عــالم ففــي ،مشــترك لكــل بريديــة صــناديق اســتخدام علــى القــائم التقليــدي، البريــد يشــبه اإللكترونــي

 عنوانـه بواسـطة يعـرف والذي ،مشترك لكل خاص إلكتروني بريد صندوق هناك اإللكتروني البريد
 مسـاحة إال هـو مـا اإللكترونـي البريـدي الصـندوق هـذا فـإن األمـر، واقـع وفـي، 1الفريـد اإللكتروني
 هـذا لصـاحب اإلنترنيـت شبكة على المزودة الحواسيب أحد في الصلب القرص ضمن مخصصة
  2.المشترك لهذا الواردة اإللكترونية االرسائل فيه وتحفظ عنوانه تحمل الصندوق

 يقـوم أن عليـه فـإن اإللكترونـي، بريده صندوق بتفقد اإللكتروني البريد صاحب يقوم عندما
 المسـتخدم يصل وعندما ،المراسالت لسرية ضمانا الصندوق محتويات لتفقد السر كلمة باستخدام
والمعلومـات التـي  وملحقاتها الرسائل بجلب يقوم أن الخيار لديه فإن البريدي، صندوقه لمحتويات
 عليهــــا اإلطــــالع يمكــــن حيــــث الشخصــــي جهــــازه فــــي الصــــلب القــــرص فــــي وتخزينهــــا ،تحتويهــــا

 يعتمـد( المـزود الجهـاز فـي لـه المخصصـة المسـاحة فـي يتركهـا أن أو ذلك أراد إن بها واالحتفاظ
 فـــي يســـتخدمه الـــذي اإللكترونـــي البريـــد برنـــامج فـــي االمســـتخدم حـــدده التـــي الخيـــارات علـــى ذلـــك

 .)جهازه

 

  

                                                           
 .134،ص 2008،عمان والتوزيع، للنشر صفاء دار املعرفة، إدارة، عليان مصطفى رحبي. 1
 .407 ،ص 1999،للنشر،مصر احلامد ارداألعمال، ملنظمات احلديثة وآخرون،اإلدارة حسني علي. 2
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 1: االلكترونية المنتديات -

 بهيكلــة الفــاعلين مــن لفريــق يســمح اســمي غيــر الكترونــي بريــد هــي االلكترونيــة المنتــديات
 ميـدان يتنـاول مشـتركة، عمـل فـرق أو موضـوعية ملفـات حسب والمعرفة المعلومات من تبادالتهم

 البريـــد عمـــل محدوديـــة عـــن كإجابـــة وقـــدجاء عملـــي، مشـــروع حـــول مبنـــي أو دقيـــق، موضـــوعي
 يكــون وقــد للجميــع، والمشــاركة بالــدخول فيــه يســمح عامــا، المنتــدى يكــون أن ويمكــن االلكترونــي،

  .معين عمل فريق في الفاعلين لبعض مسموح إليه الدخول خاصا،
  :التالية الجوانب في تظهر األداة هذه فوائد

 الفريــق إلــى ولكــن باســمه، معــين األشــخاص مــن فريــق أو شــخص إلــى يتوجــه ال المرســل - 
 .المنتدى وساطة طريق عن

 الـذين المنتـدى، أعضـاء جميـع قبـل مـن رؤيتهـا يتم المنتدى داخل والملفات الرسائل تبادل - 
 .تعاوني نمط في العمل أي ،في المعرفة واإلثراء اإلجابة، يمكنهم

 المنتــدى، فــي والمعرفــة المعلوماتيــة للتبــادالت وتتبــع الجماعيــة للرســملة بدايــة هنــاك كــونت - 
 .معين مشروع أو موضوع عنوان يحمل ألنه نظرا

 

flow-work:2 العمل تدفقات برمجيات -
 

 فــيهم بمــا عاليــة، وبسـرعة إليهــا، الوصــول لألفـراد يســهل معلوماتيــة دعـائم علــى الوثــائق وضـع إن
 الملفــات علــى اإلداريــة بالعمليــات معلوماتيــا التكفــل يمكــن حيــث األرشــيف، عــن البعيــدون األفــراد

 التسـيير نظـام بتوسـيع يقـوم والـذي العمـل تـدفق عليه مايطلق وهو آخر إلى مكتب من تنتقل التي
 تـــدفق" الحرفيـــة الترجمـــة يعطـــي workflowاالنجلوسكســـوني والمصـــطلح. للوثـــائق اإللكترونـــي

 معينــــة، لعمليــــة المرادفــــة البيانــــات وٕادارة إلنتــــاج االلكترونيــــة واألتمتــــة االهتمــــام ويعنــــي ،"العمــــل
 الخاصــــة وبالمعلومــــات بــــالتوثيق تتعلــــق المؤسســــة تواجههــــا التــــي األساســــية الصــــعوبات فإحــــدى

 مفقـودة، الوثيقـة أن أو لتنفيـذه، األساسـية المعلومـة غيـاب بسـبب يتوقـف الـذي كالعمل بالعمليات،
  الخ@ عطلة في صاحبه كتبم في مخزنة أو

                                                           
1
. Jean-louis PEAUCELLE, le point de vue des gestionnaires, Economica, Paris,France. 1999, P 169 

2. Jean-Yves prax, manager la connaissance dans l’entreprise: les nouvelles technologies au service de l’ingénierie 

de la connaissance,edition G.vermette et economica,France,p 118. 
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  تكوين والتعليم اإللكترونيال :الثالث المطلب .3-3

يعـــرف التكـــوين اإللكترونـــي علـــى أنـــه مجموعـــة التكنولوجيـــات التـــي تســـمح بـــالتكوين عـــن 
طريـــق اســـتخدام وســـائل تكنولوجيـــا المعلومـــات (األقـــراص المضـــغوطة، اإلنترنـــت، اإلنترانـــت...)، 
وهــو يتــيح فرصــة التكــوين الفــردي عــن طريــق محاضــرات أو دروس تكــون متاحــة للموظــف مــن 

شــبكة اإلنترنــت أو اإلنترانــت، باإلضــافة إل إمكانيــة مشــاركته فــي  خــالل جهــازه المعلومــاتي عبــر
األقســـــام االفتراضـــــية، المحاضـــــرات عـــــن بعـــــد، قاعـــــات المحادثـــــة... واســـــتعماله لكـــــل الوســـــائل 

-Cd)المسـتخدمة فـي عمليـة التكـوين عـن بعـد سـواء أكانـت تفاعليـة أم ال: األقـراص المضــغوطة 

rom) علـى جهـاز الكمبيـوتر ، أشـرطة الفيـديو والتعلـيم المعتمـد(L’enseignement assisté 

par ordinateur) ففـــي مجتمـــع العولمـــة وفـــي ظـــل المنافســـة الشـــديدة أصـــبح مـــن الضـــروري ،
للمؤسســات مــن تكــوين وتــدريب موظفيهــا بســرعة وبتكــاليف أقــل نظــرا للتقــادم الســريع لمعلومــاتهم 

مـن المؤسسـات، وبالتـالي فقـد سـمحت ومهاراتهم وضرورة تجديـدها باعتبارهـا ميـزة تنافسـية للعديـد 
تكنولوجيــا المعلومــات مــن تجديــد وتحــديث طــرق التــدريب داخــل المؤسســات، وأصــبح التكــوين أو 

  1التدريب عملية مستمرة بالنسبة للموظف.
يضــم التكـــوين اإللكترونـــي الطــرق الجديـــدة التـــي تجمــع مـــن جهـــة مــابين هـــدف الحصـــول و 

، ومن جهة أخرى الخدمات والفـرص المتاحـة مـن طـرف على المعارف وتنمية المهارات المشترك
تكنولوجيا المعلومات، وتأتي هذه الطـرق سـواء مكـان طـرق التـدريب التقليديـة أو بغـرض تـدعيمها 
فهـــي تســـمح بتكـــوين مســـتمر ومشـــخص حســـب حاجـــات المـــوظفين بغـــض النظـــر عـــن الحـــواجز 

مـن خـالل  (Synchrone)امنـة ، ويمكـن للتكـوين اإللكترونـي مـن أن يـنظم بطريقـة متز 2الجغرافية
وجـود عالقــة مباشــرة مــابين المكـون والمتكــون أو أعضــاء القاعــة االفتراضـية عــن طريــق اســتخدام 
تكنولوجيــا المحادثــة عبــر الشــبكة داخــل قاعــة محاضــرات تكــون مــزودة بــأجهزة كمبيــوتر مرتبطــة 

ـــــا القاعـــــات االفتراضـــــية  ـــــبعض، أو باســـــتخدام تكنولوجي  Classe Virtuelle)بعضـــــها ب

Synchrone) المحاضـــرات عـــن بعـــد، أو عـــن طريـــق تبـــادل رســـائل إلكترونيـــة وملفـــات رقميـــة  ،

                                                           
1
. Charlotte FILLOL, Le e-learning dans la stratégie de formation des entreprises, Cahier de recherche du CREPA 

n°85, (www.dauphine .fr/crepa), Consulté le 04/03/2011, pp 7,8.  
2
. Assaâd EL AKREMI, Nabila BEN NAOUI, Chiha GAHA, L’acceptation de la formation électronique par les salariés : 

importance de l’utilité et de la facilité d’utilisation perçues, (www.e-rh.org), consulté le 21/12/2010, p1 
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ـــــر متزامنـــــة  ـــــة غي ـــــة التكوينيـــــة اإللكترونيـــــة منظمـــــة بطريق مباشـــــرة، كمـــــا يمكـــــن أن تكـــــون العملي
(Asynchrone) مـــن خــــالل االعتمــــاد علــــى المكــــونين لمتابعــــة أعمــــال المــــوظفين عــــن طريــــق ،

ة باســتخدام تكنولوجيــات البريــد اإللكترونــي، فــالتكوين اإللكترونــي مــن خــالل المراســلة الغيــر مباشــر 
اسـتخدامه لتكنولوجيـات الصـوت والصـورة يعتبـر أكثـر تفاعليـة ويسـمح بالقيـام بأبحـاث واسـعة مـن 
خــالل اســتخدام شــبكة اإلنترنــت باإلضــافة إلــى إجــراء تطبيقــات متعــددة تعتمــد علــى التقيــيم الــذاتي 

  1.لمعلومات كالعمل الجماعي مثالوالتبادل السريع ل
ســـاعدت التكنولوجيـــا المعلومـــات بطريقـــة فعالـــة وكفـــؤة فـــي تنفيـــذ البـــرامج التكوينيـــة، حيـــث 
أتاحت طرق تختلف تماما عن الطرق التقليدية، حيـث أوجـدت هـذه األخيـرة أنماطـا جديـدة وسـهلة 

  :في ممارسة العملية التكوينية وفق ما يلي
 :التكوين عن بعد )1

"التكوين عــن بعــد طريقــة نقــل المعرفــة مــن خـالل اآلخــرين، فــالتكوين عــن بعــد لــيس لــه يعـد
حدود معينة أو وسيلة واحدة، فأي حصة تلفزيونيـة، أو شـريط فيـديو، برنـامج معلومـاتي يمكـن أن 

 2يعتبر برنامج تكوين عن بعد"

  3.وٕان الدور المهم للتكوين عن بعد هو تسهيل وتبسيط العملية التكوينية
ليــوم وعــن طريــق الشــبكة أصــبح بمقــدور أي شــخص تطــوير كفاءاتــه بمختلــف أنواعهــا، وا

دون الحاجة للتواجد المكاني، حيث توجد على الشبكة تنظيمـات افتراضـية تعمـل علـى مـد األفـراد 
المشـــتركين فيهـــا بالمحاضـــرات والـــدروس القيمـــة حـــول المجـــال المطلـــوب، كمـــا يمكـــن تعمـــيم هـــذه 

ل التنظــيم عــن طريــق الشــبكة الداخليــة "اإلنترانــت" حتــى يســتفيد منهــا عــدد البــرامج التكوينيــة داخــ
كبيــر مــن المــوظفين، فــالتكوين عــن بعــد ال يهمــه عــدد المتــدربين فالقاعــات هنــا قاعــات افتراضــية 
مبنية على الشبكة، ولعل مـن أهـم مميـزات التكـوين عـن بعـد باالعتمـاد علـى الشـبكة الداخليـة هـو 

عادل تـأثيره الواقـع الحقيقـي، فعـن طريـق تطبيقـات الواقـع االفتراضـي أمكـن طابعه التفاعلي الذي ي

                                                           
1  . Patrice ROUSSEL, Pour un développement de la e-formation dans le prolongement du e-management, Note du 

LIRHE n°354, (www.univ-tlse1.fr/lirhe), consulté le 21/11/2010, pp 4,10. 
2  . Jean LOUCHARD, la formation à distance ou la liberté d’apprendre, édition d’organisation, Paris, France, 1995, 

p15. 
3
. Ibid. p 22. 
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خلــق بيئــة افتراضــية للتكــوين والعمــل تحــاكي الواقــع الحقيقــي فــي درجــة التــأثير والتعامــل، وهــذا مــا 
يســــــمى بتحصــــــيل نتــــــائج أحســــــن خاصــــــة فــــــي بعــــــض الميــــــادين الحساســــــة كالطــــــب، الطيــــــران، 

لخ، وهــذه الميــادين ال تكتفــي فقــط بالــدروس النظريــة التقليديــة، االتصــاالت، الكيميــاء والفيزيــاء...ا
  ، والشكل التالي يوضح طريق التكوين عن بعد.ولكن بدرجة أكبر بالتطبيق

  
  طريقة التكوين عن بعد:19رقمالشكل 

  
  
  
  
  
  
  

  
  .2010زكريا سحنون، علم االجتماع اآليل وجمتمع اإلنساسوب، :المصدر

  
 

 :التكوين بالمنزل )2

تكنولوجيـــــا المعلومـــــات مـــــن خـــــالل اســـــتعمال الوســـــائط المتعـــــددة إمكانيـــــة تنميـــــة ســـــمحت 
المهــارات باالعتمــاد علــى الــنفس ودون الحاجــة لالتصــال بالشــبكة المعلوماتيــة، فــاآلن توجــد عــدة 
برامج تساعد علـى التنميـة الذاتيـة، كمـا هنـاك عـدة بـرامج تلفزيونيـة وقنـوات متخصصـة فـي تنميـة 

 Smartsختلــف المجــاالت، ولعــل أهــم هــذه القنــوات فــي العــالم العربــي "مهــارات األفــراد فــي م

Way وقنوات "النيل المتخصصة" وقنوات األشرطة الوثائقية...الخ والتـي تعمـل علـى بـث بـرامج "
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غنيـــة المحتـــوى والتـــي تتماشـــى مـــع متغيـــرات العصـــر، ونظـــرا لمـــا تتيحـــه الوســـائط المتعـــددة مـــن 
  1.في أساليب تقديم المادة العلميةتفاعل، فإنها يمكن أن تمثل طفرة 

 :التكوين المستمر )3

لقـــد جعلـــت تكنولوجيـــا المعلومـــات الرقميـــة مـــن العمليـــة التكوينيـــة هوايـــة يســـتطيع أي فـــرد 
ممارستها دون انقطاع على مدى حياته، خاصة مع وقتنا الحالي، والذي يتميـز بسـرعة التحـوالت 

طفـرات نوعيـة غيـر مسـبوقة تجعـل مـن المهـارات والتغيرات فيه، فأنماط وطرق العمل اليوم تشـهد 
  التي تتعلمها منذ فترات قصيرة مهارات قديمة.

 24ســـاعة علـــى  24فـــاليوم وعلـــى الشـــبكة هنـــاك بـــرامج وأقســـام تكوينيـــة متنوعـــة مفتوحـــة 

ســاعة خــالل أيــام األســبوع دون عطــل وٕاجــازات، فالعمليــة التكوينيــة اليــوم علــى الشــبكة ال تعتــرف 
 2. ية والمكانيةبالحدود الزمان

 :التكوين أثناء العمل )4

إن هذا النمط من العملية التكوينيـة معـروف سـابقا، لكـن بشـرط انقطـاع العامـل عـن عملـه 
وتوجيهه لمتابعة برنامجه التدريبي، لكن مـع تكنولوجيـا المعلومـات تحولـت العمليـة التكوينيـة أثنـاء 

  وقت العمل نفسه دون االنقطاع عن العمل.
لمعلومــــات تتــــيح اليــــوم إمكانيــــة تنفيــــذ البــــرامج التكوينبــــة بــــالموازاة مــــع العمــــل فتكنولوجيــــا ا

الحقيقــي دون شــعور الفــرد بالفــارق بــين مــا يقــوم بتنفيــذه فعــال للوظيفــة، ومــا يقــوم بتنفيــذه للتكــوين، 
حيــث التفاعــل بــين المســتخدم وقاعــدة البيانــات حقيقيــة فــي حالــة العمــل وبــين المســتخدم وقاعــدة 

  كلية عند التكوين.البيانات هي
وهـــذا مـــا ُيمّكـــن التنظـــيم مـــن االســـتفادة مـــن إنتاجيـــة العامـــل حتـــى أثنـــاء المرحلـــة التكوينيـــة 
وبالتالي تقليل التكاليف نتيجة استغالل مخرجـات العمليـة التكوينيـة أثنـاء القيـام بهـا، والحكـم علـى 

يوضـح طريـق التـدريب فـي مكـان والشكل التـالي  ،مدى فعالية البرنامج التكويني قبل االنتهاء منه
  العمل.

                                                           
-2وقائع ندوة االفاق اجلديدة للتنمية البشرية والتدريب، منشور، االردن،  ،ت وانعكاساا على التدريب والتنمية البشريةثورة املعلوما. رأفت رضوان،1

 .354،ص4/03/1997
 .355،مرجع سابق،ص ثورة املعلومات وانعكاساا على التدريب والتنمية البشرية. رأفت رضوان،2
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  التدريب في مكان العمل :20الشكل رقم 

  
 .2010زكريا سحنون، علم االجتماع اآليل وجمتمع اإلنساسوب، :المصدر

 :التكوين وفق المستوى )5

إمكانيـة تقـديم بـرامج  -ونظـرا لمـا تقدمـه مـن تسـهيالت ومزايـا –تتيح تكنولوجيا المعلومات 
التكــوين بــأكثر مــن مســتوى مــن األبســط، متوســط، المتقــدم، تبعــا لطريقــة وقــدرات المتلقــي، حيــث 
يقــوم البرنــامج باالســتعانة علــى مجموعــة اختبــارات وتطبيقــات الــذكاء الصــناعي واألنظمــة الخبيــرة 

قـوة والضـعف فيـه، وتقـدم لـه المـادة التكوينيـة بطريقـة تناسـب في تحديد مستوى المتدرب، ونقـاط ال
مستواه مع مراعـاة تغيـر المسـتوى مـع تقـدم الـدارس فـي البرنـامج التكـويني، وهـذا ُيخلّـص المتكـون 

البرنــامج التكــويني لنقــاط  -فــي كثيــر مــن األحيــان –مــن الضــغوطات النفســية نتيجــة عــدم مالئمــة 
مـــن جهـــة أخـــرى فـــإن هـــذا يســـاعد علـــى ترشـــيد السياســـة ضـــعفه أو احتياجاتـــه هـــذا مـــن جهـــة، و 

  1.التكوينية ككل
انــه ال يوجــد فــرق  نقــولونســتطيع أن  اإللكترونــي والتعلــيم اإللكترونــي لتكــوينا الفــرق بــينو 

األمـور األساسـية فـي أي نظـام تعلـم  بينها من خالل بيئة التعليم االلكتروني حيث كالهما يتطلـب
بينمــا يتجســد الفــرق بشــكل  ،واليــة التســجيل والــدخول االفتراضــيةالكترونــي وكــذلك نظــام الفصــول 

ــيم  ،لكترونــي علــى الطــالب أو المتــدربينالتعلــيم اال واضــح وجلــي فــي آليــة تطبيــق حيــث أن التعل

                                                           
 .556،مرجع سابق،ص على التدريب والتنمية البشرية ثورة املعلومات وانعكاساا. رأفت رضوان،1
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التعليميــة (المدرســة والجامعــة ) يوجــد مدرســين ويوجــد ؤسســات ى الممســا يمــرتبط بمــ االلكترونــي
  من أمور التي تخص عملية التعليم. هار يغواختبارات فصلية وحضور مميز و  طالب

طالبهــم أثنــاء الفصــل الدراســي مــن خــالل نظــام  ويطلــب مــن المدرســين متابعــة نشــاطات
وذلك باستقبال الواجبات واإلجابة على الطالب والتفاعـل المباشـر  ، LMSإدارة التعلم االلكتروني

  .وغيرهاوالمنتديات و والمدرسين من خالل األنشطة التعليمية مثل الشات  بين الطالب
 بينماالتـــدريب االلكترونـــي يســـتخدم لتـــدريب مجموعـــة مـــن األشـــخاص ال يتبعـــوا إلـــى منشـــاة

االلكترونــــي  تعليميــــة (تــــدريب مــــوظفين، تأهيــــل كــــوادر بشــــرية ) ويكــــون المســــتفيد مــــن التــــدريب
الغيــــر ربحيــــة مثـــــل  منســــوبي الجهــــات الحكوميــــة والمؤسســـــات اإلداريــــة أو البنــــوك أوالمنظمـــــات

ومـا يترتـب علـى التـدريب االلكترونـي هـو  ( (الرئاسة العامة لألمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر
هنــا مــا يســمى التعلــيم الــذاتي وضــبط دخــول المتــدربين  للمتــدربين، آليــة تطبيــق التعلــيم االلكترونــي

أو  وجـد هنـا معلمـينمحتويات المقرر الدراسي والتدريب بشكل جدي وفعال، حيـث ال ي إلى جميع
والمــرور علــى جميــع  مدرســين يتــابعون نشــاطات المتــدربين أو إجبــارهم علــى حــل جميــع األســئلة

النشـــاطات الموجـــودة داخـــل المقـــرر، وفـــي هـــذه الحالـــة يـــأتي دورتخصـــيص آليـــة عـــرض المقـــرر 
 ( Sequence Activities) التعليمية المتسلسلة التدريبي بحيث يخضع إلى نظام إدارة األنشطة

بـين كـل موضـوع أي ال يمكـن للمتـدرب  ( Pass Points) وكـذلك يجـب أن يوجـد نقـاط عبـور 
االنتقـــال إلـــى الموضـــوع أوالنشـــاط التـــالي إال إذا تحقـــق انـــه أنهـــى الموضـــوع الســـابق بشـــكل جيـــد 

.% أو اقل أو أكثروهكذا 60ويمكن هناوضع شروط أو خيارات الجتياز المرحلة (مثال اجتاز 
1  

  2تلخيص فوائد التكوين اإللكتروني باآلتي:و يمكن 
  تدعيم عملية تبادل المعارف، التطبيقات والتجارب ما بين الموظفين. -
إمكانيـــة تعـــرف كـــل المشـــاركين فـــي عمليـــة التكـــوين اإللكترونـــي علـــى األســـئلة المطروحـــة  -

  سابقا من طرف زمالئهم واإلجابات المناسبة لها.

                                                           
على اخلط ، تنمية املوارد البشرية والفرق بني التدريب اإللكرتوين والتعليم اإللكرتوين، شوقي حممد حسن. 1

http://ashamousata3limi.maghrebarabe.net/t2553-topic,date17/02/2011,15 :02  
2
. Patrice ROUSSEL,opcit,p 10. 
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المعارف المخزنة في أرشيف المكتبة اإللكترونية  السماح لكل الموظفين من الوصول إلى -
  للمؤسسة واإلطالع عليها من خالل موقع المؤسسة عبر الشبكة.

يساعد على وضـع أدوات تكـوين سـهلة االسـتعمال عـن بعـد وبطريقـة فرديـة، يمكـن تغيرهـا  -
  وتشخيصها حسب حاجات الموظفين.

  م ذاتية.تنظيم تغذية عكسية فورية وبناءة باستخدام وسائل تقيي -
يسمح باتصال العديد من الموظفين المشـاركين فـي عمليـة التكـوين فـي الوحـدات المختلفـة  -

للشركة عن طريق الشبكات المعلوماتيـة وزيـادة تبـادل المعلومـات فيمـا بيـنهم، وكمـا يسـمح 
 لهم بالتعرف أكثر بعضهم ببعض ونقل المعرفة بينهم.
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  :خالصة الفصل الثاني

ردا أساسيا تعتمد عليه في اختيار تعتبر المعلومة في المؤسسات المعاصرة مو

استراتجياتها واتخاذ قراراتها، وبالتالي فقد أصبح من الضروري االهتمام بكيفية نقلها وبثها 

نظام معلومات متكامل يسعى إلى تحقيق األهداف واألغراض المحددة، كما يلعب  من خالل

االتصال دورا هاما في المؤسسة من خالل عملية نقل المعلومات واألفكار والمعارف بين 

  الموظفين عبر جميع المستويات التنظيمية.

صرة من لقد فرضت التحوالت الجديدة في مجال المعرفة استخدام مفاهيم جديدة ومعا

بينها مفهوم التكنولوجيا المعلومات الذي برز نتيجة التطور المستمر لتكنولوجيات اكتشفت 

سابقا وتوسع استخداماتها في مجال إدارة المؤسسات، حيث تعرف هذه األخيرة على أنها 

مختلف أنواع االكتشافات والمنتجات واالختراعات التي تأثرت بظهور تكنولوجيات 

ونقلها  االت الحديثة والتي تتعامل مع شتى أنواع المعرفة من حيث جمعها،الحواسيب واالتص

في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، وبالتالي فقد تحولت العديد من المؤسسات إلى 

مؤسسات أعمال إلكترونية تستخدم اإلنترنت أو الشبكات المماثلة داخل المؤسسة وخارجها 

لشبكات البنية التحتية التي تعتمد عليها التكنولوجيا ونظم المعلومات، حيث تعد هذه ا

المعلومات، حيث لم تعد الشبكات المحلية كافية لوحدها بل تعدت الحاجة إلى شبكات االتصال 

الواسعة والشبكات الظاهرية الخاصة، ومن بين تكنولوجيات الشبكات المعلوماتية التي تسمح 

الموظفين وتوزيعها في المؤسسة نجد برامج بالمشاركة في استخدام المعلومات من طرف 

  العمل الجماعي، برامج تدفق العمل وبرامج التسيير المندمج.
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  :  تمهيد

بعد تطرقنا لمفهومي تكنولوجيا المعلومات ونقل المعرفة في الجزء النظري من الدراسة، 
ومحاولة معرفة مدى مساهمة تكنولوجيا المعلومات في عملية نقل المعرفة، حاولنا إسقاط 

بحثنا النظري في الدراسة على ارض الواقع لمعرفة مدى صحة الفرضيات التي حيثيات ونتائج 
(دور تكنولوجيا المعلومات في  طرحناها من عدمها في سبيل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية

  عملية نقل المعرفة).
لمؤسسة إتصاالت الجزائر على مستوى والية بسكرة، نظرا لكونها من لختيارنا إ وقد وقع   

ؤسسات الكبرى للدولة لحيويتها ولدورها االستراتيجي، ويعود سبب اختيارنا لهذه المؤسسة الم
  بالذات دون غيرها لجملة أسباب سنذكرها الحقا أبرزها حجم تواجدها على المستوى الوطني.

منتهجين منهجين وصفي واستقرائي، ومتداولين على أداوت لجمع البيانات والمعلومات،   
 خطة بحث معتمدين على، المالحظة، وتحليلها باستخدام برامج إلكترونية، منها االستبيان

  :كاألتي
    التعريف بمؤسسة إتصاالت الجزائر •
  واقع إستخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة  •
  تحليل نتائج الدراسة •
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  تعريف ميدان الدراسة   :المبحث األول -1

  : تعريف بالمؤسسةالمطلب ألول .1-1

  :تقديم مؤسسة اتصاالت الجزائر -

اتصاالت الجزائر هي شركة تجارية ذات أسهم برأسمال عام، وهي مؤسسة عمومية 
 2000/03تنشط ضمن نطاق سوق الشبكات الرقمية وخدمات االتصال، نشأت طبقا للقانون 

، والذي ينص على إعادة هيكلة قطاع البريد والمواصالت السلكية 2000أوت  05المؤرخ في 
ونشاطات االتصاالت السلكية  والالسلكية، هذا القانون الذي فصل بين نشاطات البريد

  والالسلكية.
وعلى هذا األساس فإن شركة اتصاالت الجزائر التي يحكمها هذا القانون يتيح لها موقع 

" في إطارها SPA" (Société par actionشركة اقتصادية عامة، وشركة ذات أسهم (
، لتلج بذلك عالم 2003جانفي  01القانوني، تأسست الشركة رسميا وبادرت مهامها في 

  1 هي:تصاالت وفق ثالثة أهداف أساسية تكنولوجيا المعلومات الرقمية وتكنولوجيا اال
 .الربحية .1
 .الكفاءة .2
 .جودة الخدمة .3

واجتماعي لتبقى دوما الرائدة  إقتصادي تقني، قياسي، رغبتها هي تحقيق مستوى عالي،
 .والحفاظ على مكانتها العالمية كشركة إعالم واتصال في الجزائر في ميدانها 

مليون  203.976بلغت الحصة المالية اإلجمالية الُمَعّدة لتطوير تهيئة االستثمارات بـ: 
   2: 2010جوان  دينار جزائري، قدر عدد مشتركيها في

 .مليون مشترك في الهاتف الثابت 3 .1
 .مليون مشترك في الهاتف النقال 10 .2
 .)2010ألف مشترك إلى مارس  ADSL   )650مليون خط  1,2 .3

                                           
1
. http://www.algerietelecom.dz/=intro_mass, date 07/08/2010,20:05. 

2
. http://ar.wikipedia.org, date 23/02/2011, 23:22. 
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( خط نفاذ متعدد الخدمات: هاتف، إنترنت، فيديو...)   MSANخط   ألف 500+400 .4
 .قيد اإلنجاز

المدارس  ،المؤسساتاالدارات، غالبية و والية  48دائرة،  546بلدية،  1541تغطية 
 .اإلنترنت وفضاءات

تجاوز  ارتفاعا وتطورا في عدد المشتركين بجميع الفروع الذين 2010نهاية  تكما سجل 
 15مليون مشترك، منهم خمسة ماليين مشترك بشبكة األنترنت وهوما يعادل  15عددهم الـ

بالمائة،  50دة تفوق الـوزيا بالمائة من السكان وتسجل عائدات مشتركي شبكة األنترنت ارتفاعا
اشتراك جديد في إطار البرنامج الحكومي الخاص  ومن المتوقع إطالق ما يزيد عن ستة ماليين

.بط أزيد من ثالثة ماليين مشترك بالهاتف الثابتر  بالجزائر الرقمية. كما ينتظر
1  

 اتصاالت الجزائر عنصر أساسي في تنفيذ مشروع الجزائر االلكترونيةحيث مؤسسة 
الذي من شأنه تسهيل اتصال المواطن بمختلف اإلدارات والخدمات ( الكشف الطبي عن بعد، 

اإلدارات بتصال إالتعليم عن بعد، العمل في البيت، التجارة االلكترونية...) وكذا تسهيل 
هذا  التدفق السريع تطويربرنامج  فيما بينها ومع فروعها يتوقف علىالبنوك والمؤسسات و 
اتصاالت  الجديدة التي شرعت في تنفيذها والبرامج   اآلليات ي بدأ يتحقق بفضلالتطوير  الذ

  الذي وقعته مع الدولة. النجاعةعليها عقد  والتي تشكل أهم  االلتزامات التي ينص الجزائر
   

 : نشاط مؤسسة اتصاالت الجزائرالثاني المطلب .1-2

، لتلج بذلك 2003جانفي  01شركة اتصاالت الجزائر تأسست رسميا وبادرة مهامها في 
عالم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرقمية، وفق ثالثة أهداف أساسية هي الربحية، الكفاءة 

  وجودة الخدمة، وأهم نشاطات اتصاالت الجزائر هي:
تقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية لنقل وتبادل الصوت والرسائل النصية،  -

 مات السمعية البصرية.البيانات الرقمية والمعلو 

 الشبكات العامة والخاصة لالتصاالت السلكية والالسلكية.تطوير وتشغيل وٕادارة  -

 إنشاء وتشغيل وٕادارة الترابط مع جميع مشغلي الشبكات. -

                                           
1
. http://www.el-massa.com/ar/content/view/44240/41/, date 17/03/2011,20:05. 
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باإلضافة إلى كل هذا تسعى اتصاالت الجزائر في عالم التكنولوجيا المعلوماتية بتحقيق 
  األهداف التالية:

الخدمات الهاتفية، وتسهيل الحصول على خدمات االتصاالت  زيادة العرض من -
 السلكية والالسلكية ألكبر عدد من المستخدمين، السيما في المناطق الريفية.

زيادة جودة الخدمات المقدمة ونطاقها وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في مجال  -
 خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية.

بها لالتصاالت السلكية والالسلكية ومتصلة بشبكة المعلومات  تطوير شبكات وطنية موثوق
  العالمية الكبرى.

  اتصاالت الجزائر مؤسسةالهيكل التنظيمي لالمطلب الثالث: .1-3
اتصاالت الجزائر مقسمة إلى مديريات مركزية، جهوية ومديريات تنفيذية في جميع أنحاء 

وغيرها من وظائف الدعم للشبكات، إضافة  الواليات، تهتم باألعمال التجارية والخدمات الثابتة،
  إلى ذلك فهي تنقسم أيضا إلى:

 ).Mobilisموبيليس الهاتف النقال ( -

 ).Djawebجواب شبكة االنترنت ( -

 ).REVSATاالتصاالت السلكية والالسلكية ( -

الجزائر، تعتبر اتصاالت  والرائد في مجال االتصاالت في باإلضافة إلى كونها متعامل
مناطق الوطن فهي تشمل كل شبر من  المؤسسات الوطنية تواجدا عبر كافة أكبرالجزائر من 
  .وذالك من خالل هيكلتها هذه الجزائر،

منتوجها إلى أبعد  الشمولية أي إيصال فاتصاالت الجزائر تعتمد في هيكلتها على منطق
مديرية  12قرها العاصمة وم مديرية عامة فاتصاالت الجزائر تسيرها، نقطة من هذه البالد

، باتنة، الشلفر، بشا، ورقلة، عنابة، سطيف، قسنطينة، وهرانر، لجزائ(ا : لكل منإقليمية
 اإلقليمية على وتحتوي هذه المديريات أين تم التقسيم حسب األقاليم، تلمسان)و  البليدة، تيزيوزو

مديريتين  إلىبمديريات والئية إضافة  والية 48مديريات والئية أين تتواجد اتصاالت الجزائر في 
المديريات الوالئية  هذمن جهتها ه ،التراب الوطني مديرية عبر 50إضافتين للعاصمة بمجموع 
 .ومراكز هاتفية تحتوي على وكاالت تجارية
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حيث يتكون  -مجال الدراسة–بسكرة  الموجودة في واليةومن بين المديريات الجهوية 
  الهيكل التنظيمي لمجال الدراسة كاآلتي:

 : وهو يحتل أعلى قمة الهيكل التنظيمي الهرمي.الجهوي للوحدةالمدير  -

: وهي مصلحة مستقلة عن التنظيم من ناحية الوظائف، وتختص بعمليات المفتشية -
 التنظيم العام للمؤسسة وتتكون من موظفين.

: وهو مكتب مستقل كذلك، وهو يختص في الشؤون مكتب الشؤون القانونية -
مينات، باإلضافة إلى تحصيل المنازعات الهاتفية ويتكون القانونية والمنازعات والتأ

 من خمسة موظفين.

وتتكون من مكتب األجور، ومكتب تسيير المستخدمين،  مصلحة الموارد البشرية: -
 ومصلحة الشؤون االجتماعية وتتكون من ستة موظفين.

وتنقسم إلى مكتب الخدمات الجديدة، مكتب الحسابات الكبرى  مصلحة الزبائن: -
 موظف. 15كتب النوعية التجارية، وتتكون من وم

تنقسم إلى مكتب هندسة الخطوط، مكتب  مصلحة استغالل شبكات المشتركين: -
 موظف. 45مراقبة اإلنتاج، مكتب الدراسات والتوثيق، ويتكون من 

، قسم إرسال وتنقسم إلى مكتب البيئة مصلحة استغالل الشبكات القاعدية: -
الذي ينقسم بدوره إلى مركز التضخيم المركز الرقمي ومركز وقسم التحويل المعطيات 

موظف موزعين عبر مختلف الوحدات  22الوحدات الهاتفية، وتتكون المصلحة من 
 واألقسام.

وتنقسم إلى مكتب الممتلكات، مسير المخازن، مكتب المباني  مصلحة الوسائل: -
 موظف. 11ومكتب النقل، مركز صيانة المباني، ويتكون من 

ا عدد الموظفين الذين يعملون بهذه المؤسسة فقد بلغ يوم التحقق الميداني، وحسب ما أخذ أم
عامل، موزعين على المصالح والوحدات واألقسام  132من رئيس مصلحة الموارد البشرية 

  .لوكالة بسكرة الجزائر اتصاالت مؤسسةالهيكل التنظيمي لوالشكل التالي يبين لنا ، المختلفة
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 الجزائر اتصاالت مؤسسةالهيكل التنظيمي ل:21 شكل رقم

  
  من إعداد الباحث :المصدر

  

 إتصاالت الجزائر مؤسسة فيواقع إستخدام تكنولوجيا المعلومات : المبحث الثاني -2

على  تعمل التي وفي إطار سياسة واعدة مؤسسة لجاءت مختلف التطبيقات المعلوماتية ل
تجسيدها على أرضية الواقع أال وهي تفعيل وترشيد أجهزتها اإلدارية ومختلف أنشطتها التي 
تقوم بها؛ وذلك بما يتماشي مع المتغيرات والتحديات العالمية المفروضة عليها في ظل منافسة 

  على المستوى العالمي. تصاالتشرسة يعرفها قطاع اإل
يعتبر من أكبر وأهم الركائز التي   في هذا المجالوجانب تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها 
تعمل على إرساء بنية  مؤسسة إتصاالت الجزائرتساهم في تحقيق هذه اإلستراتيجية، لذا فإن 

معلوماتية صلبة داخل وحداتها عبر التراب الوطني كخطوة أولى ثم بعد ذلك ربط كل هذه 
عن طريق الشبكات  ة متوحدة معلوماتياً الوحدات فيما بينها بشبكة واحدة؛ وبذلك ستصبح كتل

صورة موجزة عن البنية  عطاءالمعلوماتية، لذا نرى في هذا المقام أنه من الضروري إ
  ، وأهم التطبيقات المعلوماتية المتوفرة بها.ؤسسةالمعلوماتية لهذه الم
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  مؤسسة إتصاالت الجزائرالبنية المعلوماتية ل :األول  المطلب .2-1

  المادية المكونات  :أوال -1

تستخدم مختلف الوظائف في المؤسسة حواسيب جديدة حديثة الطراز كلها من نوع 
)Pentium 4 وCore Duo (،كما تتميز أيضا  تتميز بالسرعة والحجم الكبير للذاكرة المركزية

وقد تم اقتناؤها مؤخرا فقط  وهو الشيء الذى لمسناه في المؤسسة أثناء زيارتنا   ،بشاشتها الكبيرة
  الخ.وبإضافة الى طابعات وماسح ضوئي وناسخات وفاكس... من النوع الرفيعوهي  للميدان

ة ؤسسكل هذه التجهيزات تسمح بتشغيل وتسيير مختلف التطبيقات المعلوماتية داخل الم
  تسمح كذلك بتشغيل وتسيير عمل الشبكة العالمية(االنترنت).على الشبكة الداخلية، كما 

 لمؤسسةلالشبكة المعلوماتية  : ثانيا -2

  :الشبكة الداخلية -

 جميعتتوحد معلوماتيًا كامل دوائر المديرية ومصالحها وأقسمها بشبكة داخلية تربط 
) Fibres optiquesبواسطة ألياف بصرية ( Core2Duo & P4 من نوع  واسيب الكمبيوترح

هذه الشبكة تأخذ الهيكلة النجمية = 100MB/S & 1GB/S    débit élevéوبسعة تقدر بـ
  ).TCP/IP+ برتوكول TCP/IP )LAN لبشبكة محلية تعمل وفق برتوكو 

المسئولين لهذا النوع من الهيكلة هو أنه في حالة توقف أي  ويكمن السبب وراء إختيار
  جهاز حاسوب ال تتعطل كامل الشبكة.

ولتفادي السلبية الكبيرة لهذا النوع من الهيكلة وهي أنها مرتبطة كاملة بمحول مركزي ففي 
حالة تعطله يتوقف عمل الشبكة ككل، لهذا نرى أن الشبكة مرتبطة مركزيا بمحولين بحيث إذا 

ساعة دون  24ساعة على  24وهذا يضمن عمل الشبكة  اتعطل أحدهما يعمل األخر أوتوماتكي
  توقف.

  : شبكة األنترنت -

ومكاتبها بالشبكة العالمية األنترنت قصد  أجهزة المؤسسة جلإضافة إلى ما سبق تتصل 
  اإلستفادة منها من طرف العمال.
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  :ثالثا: أمن الشبكة -

هناك جملة من اإلحتياطات األمنية  ؤسسةقصد ضمان العمل الجيد للشبكة المعلوماتية لل
  لعمل هذه الشبكة نوجزها في السطور التالية: 

ة ؤسســجهــاز هــو بمثابــة عــازل عمــل الشــبكة الداخليــة للم ؤسســة: تتــوفر بالمأدوات ماديــة .1
عـــن الشـــبكات الخارجيـــة (إكســـترانت أو األنترنـــت)، إن الهـــدف مـــن هـــذا الجهـــاز هـــو الســـيطرة 
والـــتحكم فـــي المعطيـــات الخارجـــة مـــن قاعـــدة المعطيـــات والمتداولـــة فـــي نظـــام المعلومـــات ككـــل، 
بحيــث ال يســمح هــذا الجهــاز للمعلومــات المتعلقــة بعمــل المديريــة بــالخروج خــارج حــدود النظــام 

 ية. والشبكة الداخل

و هي عبارة عـن بـرامج معلوماتيـة وٕاجـراءات تسـتخدم لضـمان عمـل  :أدوات غير المادية .2
 الشبكة على أحسن وجه و هي على التوالي:

 .Serveursوهو مثبت على مستوى المحولين   Mcafee: Firewall softبرنامج  -
- Serveur proxyللعناوين  ي: ويقوم هذا بالتغيير اليومي واألوتوماتيكIP ادي لتف

 دخول أشخاص غرباء إلى عمل النظام و بالتالي قواعد البيانات.

يضاف إلى ذلك إجراءات األمن التي يتحصل عليها من طرف منتج برامج التشغيل  -
Unix. 

وٕاجراءات األمن التي يتحصل عليها من مصمم نظم تسيير قواعد البيانات  -
Oracleقدات بينها وبين ، هذين األخرين تتحصل عليهم المديرية في إطار تعا

 مصمم هذه األنظمة المعلوماتية.

هذه اإلجراءات األمنية السابقة هي على مستوى المحولين، أما اإلجراءات األمنية  -
 المتخذة على مستوى الحواسيب أو محطات العمل فهي:

 .Antivirusبرامج المضادة للفيروسات  -
 .Antispy والتجسس للقرصنةبرامج المضادة  -
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 التي تستخدمها المؤسسة البرامج والتطبيقات :الثاني المطلب .2-2

 HRAXEونذكر من أهم البرامج التي تم التعرف عليها ومالحظة كيفية عملها، هو برنامج 
وحلها من المكتب دون اللجوء إلى  ، الذي يسمح األول باكتشاف األعطابGAIA وبرنامج 

مكان العطب، والثاني يسمح بتفصيل كل البيانات المتعلقة بالموارد البشرية من إجازات، 
ستفادوا من فترات تكوينية وتاريخ دخولهم للعمل اومعرفة األفراد الذين  وعطل، وحوافز، ترقيات،
 Gestion)برنامج تسيير المخزون  البرنامج المستعمل هوبإضافة إلى  وأقدمية كل واحد ...الخ

de stock)   وهو معد خصيصا لتسيير مخزونات المنتجات النهائية في المخازن باإلضافة إلى
الفوترة وتسيير ملفات الزبائن. رغم هذا فان البرنامج يبقى غير مستغل إال في إعداد الفواتير 

  ويومية المبيعات وتسيير ملفات الزبائن.
 

  عرض وتحليل فقرات استبيان الدراسة: لثالمبحث الثا -3

  متغيرات الدراسةتحديد  :المطلب األول .3-1
من اجل أن تأخذ الدراسة مجراها المنهجي والطبيعي الذي يوصلها إلى النتائج 
الصحيحة والمرجوة فان أي باحث وعند محاولته على الكشف على ظاهرة معينة وعالقتها 

دل بينهما فعليه أن يقوم بتحديد المتغيرات المستقلة بظاهرة أخرى ومدى التأثر والتأثير المتبا
  والمتغيرات التابعة.

من خالل دراستنا هاته يمكن القول بان المتغير المستقل في هذه الدراسة هو تكنولوجيا 
المعلومات ومستخدميها ومدى إدماجها في العملية نقل المعرفة من اجل تسيير المعارف في 

بع في هذه الدراسة فهو نقل المعرفة، وفي هذا الصدد يمكن القول انه  المؤسسة. أما المتغير التا
مع وجود نسبة كبيرة من العاملين في هاته المؤسسات ممن يحملون الدرجة الجامعية. والمنتظر 
من هذه المؤسسات أن تعطي اهتمامًا أكبر لمعرفة فيها ألنها المورد األكثر وفرة نسبيًا من 

تقنيات وأموال وغيرها). وهذا يتطلب توفير بيئة وثقافة تنظيمية تشجع  الموجودات المادية (من
  وتساند تقاسم وتبادل وضّم المعارف والخبرات المتواجدة لدى األفراد. 

نه يجب توفير قاعدة من المعلومات والبيانات المنظمة (توفير معلومات أباإلضافة إلى 
المنافسة في القطاع)، وهياكل ، الداخلين الجدد، الموردين ،ذات القيمة عن كل من(المشترين
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وبيئة  ،األهداف والمهام، السلع، المنافسين بالصناعة، معرفة متميزة حول (الزبائن روكذا توفي
  األعمال).
عن أدوات الدراسة فانه يتم تحديدها على ضوء البيانات والمعلومات المتوفرة حول  أما

الموضوع، وهذا ينطبق على المناهج المستخدمة، وقد يستخدم الباحث أكثر من طريقة أو أداة 
  .أسئلتها أو لفحص فرضياتها عنلجمع المعلومات حول مشكلة الدراسة أو اإلجابة 

  

  جل الدراسةأ: األدوات المستخدمة لجمع البيانات من المطلب الثاني .3-2

جل  الحصول على المعلومات الالزمة إلجراء البحث الميداني، وكأي دراسة أدواتها أمن   
وكذا المنهج أو المناهج  ،والمعلومات المتوفرة حول الموضوعتتحدد على ضوء طبيعة البيانات 

جمع المعلومات حول مشكلة الدراسة سواء من فقد يعتمد الباحث أكثر من أداة ل المستخدمة،
  أسئلة الدراسة أو لفحص فرضياتها، وهذا ما تم العمل به. عنجل إيجاد اإلجابة أ

تم االعتماد في هذه الدراسة على أدوات لجمع البيانات، استخدمت إستبانة كأداة  حيث  
  نسبيا كوسيلة مكملة. قلأكما  تم تدعيمها بالمالحظة بشكل  أساسية مع العمال في المؤسسة،

  
 :  االستبيان  - أ

صممت صحيفة االستبيان بعد أن تم االطالع على مجموعة من األبحاث والدراسات 
السابقة المتعلقة بمواضيع تعتبر قريبة منه، وقد  تم التأكد من أن األسئلة تغطي أبعاد الدراسة  

عكس فيه فرضيات وأسئلة المطلوبة من االستبيان والتي تم تحديدها مسبقا، بالشكل الذي ت
تم تجريبها في مرحلة أولية استطالعية ، و الدراسة ومن ثمة صياغة األسئلة الخاصة بكل بعد

 قصد إجراء التعديالت الالزمة.

  وقد تم مراعاة :  سؤاال 18تتكون صحيفة االستبيان من  
 .استخدام عبارات واضحة سهلة الفهم باللغة العربية تناسب مستوى المستجوبين -

عمال المستجوب والحضور شخصيا لشرح للالحرص على تقديم االستمارات يدويا  -
 مضمون السؤال 
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،ال) وذلك نعم، مثل: (ة تكون في نطاق البدائل المقترحةوضعت األسئلة مغلقة، واإلجاب  -
الناتج عن قراءة األسئلة المطولة  نلتفادي ضجر وملل المستجوبي ،لتسهيل اإلجابة

ا فاألسئلة المطولة والمفتوحة عادة ما تتطلب تفكير أكثر من وكذلك في الرد عليه
األسئلة التي تحدد إجاباتها مسبقا، خاصة وأن الدراسة تزامنت مع فترة الحرارة فيها 

 .ضغوطات العمل أكثر

    :أربع محاور أساسية) 04كما أن أسئلة االستمارة تدور حول(    
 السن ). ،المؤهل العلمي (الجنس، األول ويتعلق بالخصائص الشخصية للمبحوثين -

 المعلومات في عملية نقل المعرفة. تالثاني يتعلق بدور شبكا -

 الثالث يخص دور نظم المعلومات في عملية نقل المعرفة. -

 والتعليم اإللكتروني في عملية نقل المعرفة. نالرابع ويتعلق بدور التكوي -

 

 :المالحظة البسيطة المباشرة  - ب

هامة من أدوات جمع البيانات في أي بحث علمي، باعتبارها األداة تعتبر المالحظة أداة 
األساسية التي تبنى عليها مختلف األدوات األخرى التي تعتبر امتداد طبيعي لها، إن استخدام 
المالحظة البسيطة المباشرة بدون مشاركة كأحد الوسائل الهامة التي تعتمد عليها البحوث 

ساعدت الباحث على بناء إطار المالحظة، والذي يعتبر  1تالسوسيولوجية في جمع المعلوما
األداة الفعلية في جمع البيانات، وقد سمح هذا البناء للباحث بفرز ما يستحق فعال مالحظته، 
وقد كان من البديهي أن يكون إطار المالحظة هذا معتمدا على التعريف لمشكلة المطروحة في 

حصر العناصر المنتمية إلى الوسط المراد مالحظته، بداية الدراسة، حيث حاول الباحث أن ي
واإلحاطة التامة بهذا الوسط، وقد كانت تلك اإلحاطة من خالل الدراسة االستطالعية األولى 

  قبل الشروع في عملية المالحظة وتدوين المشاهدات خالل الزيارات الميدانية.
  االستبياننتائج تحليل : المطلب الثالث .3-3

فقــد  جتمــع محــل الدراســة وصــعوبة دراســة جميــع أفــراده بصــفة مباشــرة،نظــرا لكبــر حجــم الم
بصـــفة عشـــوائية منتظمـــة، عشـــوائية ألننـــا لـــم نحـــدد األفـــراد بحـــد ذاتهـــم ولكـــن  قمنـــا بإختيـــار عينـــة

                                           
 .306ص،1977 ، مكتبة وهبة، مصر،أصول البحث االجتماعيعبد الباسط حممد حسن، . 1
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فقـــط، ومنتظمـــة ألنهـــا تشـــمل أساســـا فئتـــين مـــن العمـــال  االتكنولوجيـــ هإكتفينـــا بـــأنهم يســـتعملون هـــذ
  (إطارات وعمال ).

وذلـــك لمعرفـــة أراء  ،%77اســـتبيان بنســـبة  40اســـتبيانا واســـترجعت  52قمنـــا بتوزيـــع  حيـــث
 تالعمـــال المختلفـــة حـــول موضـــوع البحـــث مـــن خـــالل وجهـــات نظـــرهم تجـــاه تكنولوجيـــا المعلومـــا

  ا.ة على تعاونهم معنؤسسلذا نتقدم بالشكر الجزيل لكل عمال المودورها في نقل المعرفة، 
  :تحليل البيانات

  :خصائص عينة الدراسةوصف  -

 للمسؤولين ةيبين توزيع عينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية والوظيفيالجدول 
  : المستجوبين

  جدول يوضح خصائص العينة المدروسة :04 الجدول رقم

  توزيع أفراد العينة حسب الجنس : 01 الشكل رقم

  النسبة  التكرار  الخاصية

  الجنس
  0.625  25  ذكر

  0.375  15  أنثى

  
  السن

  0.025  01  سنة 20أقل من 

  0.425  17  سنة 35الى  20من 

  0.3  12  سنة 45الى  36من 

  0.25  10  سنة 46أكبر من 

  المستوى التعليمي

  0.05  02  إبتدائى

  0.25  10  متوسط

  0.275  11  ثانوي

  0.425  17  جامعي
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وأن نسبة اإلناث تقدر ، %62الحظ من الشكل أن عينة الدراسة أغلبيتها ذكور بنسبة ي
وقد يرجع ذلك إلى كون المؤسسة تعمد في توظيف الذكور كونهم يقومون بأعمال  %38 ـب

 .  خارج المؤسسة

  توزيع أفراد العينة حسب السن: 02الشكل رقم 

  
سنة، بنسبة  35و 20غلب أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين أوبالنسبة للعمر فان 

تليها فئة األعمار  وهذا راجع الى أن فئة الشباب يتحكمون أكثر بتكنولوجيا الحديثة، 42.5%
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وهذا راجع ألنهم يملكون الخبرة في الميدان العمل.  %30سنة بنسبة  45و 36المحصورة بين 
  .وهذا يعطي فكرة مدى نضج المؤسسة لرؤيتها المعمقة للمستقبل

  مؤهل العلميال توزيع أفراد العينة حسب : 03 الشكل رقم
  

  
  

  كما بينه الشكل السابق يتضمن أربعة مستويات: كما أن مستوى التعليمي ألفراد العينة،
ويظهر من  ،، المستوى الجامعيي، المستوى الثانو طالمستوى االبتدائي، المستوى المتوس

وهذا  %42.5خالل الشكل السابق أن أغلبية أفراد العينة يتمركزون في مستوى الجامعي بنسبة 
قطاع االتصاالت يتطلب مستوى تعليمي عالي من أجل سهولة إستعابه  عائد إلى أن
والتي تمثلها المستوى الثانوي، وأما المستوى اإلبتدائى  %27.5ثم تليها نسبة لتكنولوجيا، 

وهذا عائد إلى أن السن الذي  %32.5والمستوى المتوسط  فنسبتهم معا تمثل ما يقارب 
  .الجدولالحظناه في 

وكخالصة  يمكن القول أن عينة الدراسة تتكون من مجموعة من العمال، معظمهم رجال 
سنة والسبب يكمن في كون المؤسسة  35و 20، متوسط أعمارهم  يتراوح ما بين %62بنسبة 

توظف خريجي الجامعات الجدد أي حديثي التكوين وبالتالي فهذه الفئة ينتظر منها االبتكار 
ومن خالل مستواهم العلمي نجد أن عينة الدراسة تحتل فيها فئة الجامعية  ور،ومواكبة التط

هي فئة متعلمة وواعية وأصحاب معرفة، يتوقع منهم االبتكار وأن  %42أكبر عدد بنسبة 

إبتدائى

متوسط

ثانوي

جامعي
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 ويستوعبوا مدى أهمية دور تكنولوجيا المعلومات واستخدام النظم يشجعوا التطور المستمر،
  األخيرة في نقل المعارف في المؤسسة في ظل منافسة قوية.اآللية واالعتماد على هذه 

  
  : تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانيةالمطلب الرابع .3-4

  تساهم شبكات المعلومات في زيادة المعرفة بين األفراد: الفرضية األولى اختبار  ) أ

المعلومات في  تدور شبكاهذا السؤال من خالل محاولة التعرف على  عنستتم اإلجابة 
وذلك عن طريق مناقشة اإلجابات المتحصل  مؤسسة إتصاالت الجزائرفي  عملية نقل المعرفة
  التالي : في هذا المجال والتي تم تلخيصها في الجدول األسئلة المطروحةعليها عن طريق 

  جدول يوضح نتائج إجابات أفراد العينة على الفرضية األولى: 05جدول رقم

 تساهم شبكات المعلومات في زيادة المعرفة  :أوال

  األفرادبين 

  جـــائــــالنت

مؤسسة اللعمال داخل لهل تعتقد أن اإلنترنت تسهل  -1

على  همالوصول إلى مصادر خارجية التي تساعد

  زيادة المعرفة حول العمل

  بشكل ضعيف  بشكل متوسط  بشكل كبير

62,5% %30 %7,5 

تساعد شبكة اإلنترانت على تبادل المعارف بين  -2

  العاملين

  بشكل ضعيف  بشكل متوسط  بشكل كبير
45%  60%  15%  

تساعد الشبكة الخارجية اإلكسترانت على تطوير  -3

  معارف العاملين حول الزبائن

  بشكل ضعيف  بشكل متوسط  بشكل كبير
70% 22,5%  %7,5 

تعتقد أن األدوات والوسائل التكنولوجية من  هل -4

شأنها دعم تبادل المعارف بين العاملين في 

  مستويات المختلفة

  ال  نعم

82,5% 17,5%  

هل يتم تداول المعرفة بكل سهولة عن طريق  -5

  شبكات المعلومات المتاحة

  ال  نعم
80% 20%  

  أفراد العينة حول السؤال األول لفرضية األولى توزيع أراء :04لشكل رقم ا
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من أفراد العينة يرون أن اإلنترنت تسهل  %62.5بأن نسبة  لشكيالحظ من خالل ال
العمال من الوصول إلى مصادر خارجية من أجل مساعدتهم في الحصول على مجموعة من 

شط في إطار بيع وهذا بحكم أن المؤسسة تن المعارف التي تخص ميدان العمل بشكل كبير
، وفي حين يرى ما )Djaweb" االنترنت والمتمثلة في فرعها (جواب Installationوتثبيت "

من أفراد العينة أن االنترنت تسهل بشكل متوسط في حصول العمال على مصادر  %30نسبته 
منهم يرون أن عدم مساهم االنترنت في تسهيل وصولهم  %7.5خارجية لزيادة معرفتهم، وأما 

  إلى المعرفة .
  توزيع أراء أفراد العينة حول السؤال الثانية لفرضية األولى: 05الشكل رقم 

  
من أفراد العينة بأن شبكة اإلنترانت تساعد بشكل متوسط على  %60يالحظ من الشكل أن 

بحكم أن المؤسسة تنشط في إطار الشبكات وهي نسبة ضعيفة تبادل المعرفة بين العاملين 
 جميع المكاتب واالتصاالت، حيث لم يسجل الباحث وجود شبكة محلية داخلية على مستوى
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جاء على لسان رئيس مصلحة الشبكات القاعدية فهي قيد االنجاز في  وكما مجال الدراسة
يرون أن شبكة اإلنترانت تساعد بشكل كبير في  %45المستقبل، وفي حين نرى أن ما نسبته 

  من أفراد العينة على أنها تساعد بشكل ضعيف. %15تبادل المعرفة ومن جعة أخري يرى 
  

  توزيع أراء أفراد العينة حول السؤال الثالث لفرضية األولى: 06الشكل رقم 

  
يرون أن الشبكة الخارجية تساعد بشكل كبير  %70يالحظ من الشكل أن ما نسبته 

على تطوير المعارف لدى العاملين حول الزبائن بحكم أن المؤسسة تمتلك موقع إلكتروني ورقم 
من أفراد العينة يرون أن  % 22.5وطلباتهم، أما  هاتف مجاني الستقبال استفسارات الزبائن

لعمال حول الزبائن، وأما البقية يرون تساعد بشكل متوسط في تطوير معارف لدى ااإلكسترانت 
  بأنها تساعد بشكل ضعيف. %7.5ونسبتهم 
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  توزيع أراء أفراد العينة حول السؤال الرابع لفرضية األولى: 07الشكل رقم 

  
يعتقدون أن األدوات والوسائل التكنولوجية  %82.5شكل أن ما نسبته الالحظ من ي

نسبة معقولة بحكم أن ساهمت بدعم عملية تبادل المعرفة بين العاملين في مختلف المستويات 
" Numérique"إلى النظام الرقمي"Analogiqueالمؤسسة انتقلت من النظام التناظري التماثلي"

واستعمال البريد البريد االلكتروني، وأصبحت بذلك معالجة البيانات تتم عن طريق  2003منذ 
ال يؤيدون  %17.5ويرى ما نسبته  قسام،التي تتم بين مختلف األاإللكتروني في مراسالتهم 

فكرة أن األدوات والوسائل التكنولوجية ساهمت بدعم عملية تبادل المعرفة بين العاملين في 
دية التي يتم من خاللها التحكم اقتصار العمل على األنظمة العامختلف المستويات وهذا لسبب 

  .في العمل
 توزيع أراء أفراد العينة حول السؤال الخامس لفرضية األولى: 08الشكل رقم 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

' نعم

18%

83%

0%

20%

40%

60%

80%

' نعم

20%

80%



@Ý—ÐÛasÛbrÛa 

��א�
	���א���א�����������������
�����و������������א���� �'&�%��א�$�#��א"!א 	�א��
 

 

 115 

بأن شبكات المعلومات تسهل تداول المعرفة المتاحة  %80يالحظ من الشكل أن نسبة 
استغالل لإلنترنت االستغالل شخصي من طرف عمال المؤسسة، بكل سهولة وهذا عائد إلى 

وال يلجئون إلى هذه الشبكة للقيام بأبحاث في إطار عملهم داخل المؤسسة مثلما ما هو متوافر 
يلجأ غالبية العمال إلى شبكة ، و "CISCOلدى جامعة بسكرة في إطار برنامج "سيسكو 

ويستعملون اإلكسترانت ألجل استقبال طلبات  ومات التي تهمهم،اإلنترانت للحصول على المعل
 %20وأما مانسبته  وشكاوي الزبائن وتداول معرفة بين المكاتب المتناثرة على مستوى الوالية.

  أن عدم سهولة تداول المعرفة على شبكات المعلومات. نمن أفراد العينة يرو 
  

دور الذي يؤيدون  عمال مؤسسة إتصاالت الجزائروعليه يمكن االستنتاج بأن أغلبية 
وما يمكن أن  الشبكات، حيث يجب إعالمهم وتحسيسهم بأهمية هذه تلعبه شبكات المعلومات

، حيث أن هذه مؤسسة وخارجهاتأتي به من تسهيالت لمهامهم وأنشطتهم اليومية داخل ال
 ، كما يرى معظم أفراد المجتمعمعارف جديدة عن طريق نقلها بين العمالتولد لديهم  الشبكات

، الشبكات المعلومات زادت في تطوير المعارف بين العمال وزبائن المؤسسةالمدروس بأن 
 2003حيز األنظمة الرقمية منذ  ول المؤسسةدخويعود ذلك إلى أنه لم يمضي وقت كبير على 

األدوات والوسائل ، بينما يعتقد معظم أفراد المجتمع المدروس أن قصيرة نوع ماوهي فترة 
ن شأنها دعم تبادل المعرفة بين العمال وسهولة تداولها عن طريق شبكة التكنولوجية م

  .ذو أهمية كبرى في تسيير وتنظيم  العمل وزيادة المعرفةالمعلومات المتاحة وتعتبر 
يخص استعمال االنترنت، كلها تلوح أن استعمالها يساهم بطريقة أو بأخرى في  فيماو 

بالتالي يمكن القول  تثمين معارف العمال سواء ما تعلق منها بالعمل أو ألغراض شخصية. 
إيجابي وهام في عملية نقل المعرفة في مؤسسة اتصاالت  شبكات المعلومات تلعب دوربأن 

  الجزائر.
  نظم المعلومات تسهل عملية نقل المعرفة: لثانيةالفرضية ا اختبار  ) ب

المعلومات في عملية  نظامدور من خالل محاولة التعرف على  سيتم اختبار الفرضية الثانية
وذلك عن طريق مناقشة اإلجابات المتحصل عليها  مؤسسة اتصاالت الجزائرفي  نقل المعرفة
 التالي : في هذا المجال والتي تم تلخيصها في الجدول األسئلة المطروحةعن طريق 
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  جدول يوضح نتائج إجابات أفراد العينة على الفرضية الثانية: 60جدول رقم

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظم المعلومات تسھل عملية نقل المعرفة : ثانيا الـــنــتــائــــــــــــــــــــــج

نظام المعلومات للعاملين المعلومات الالزمة  يوفر -1 بشكل كبير  بشكل متوسط بشكل ضعيف

 52.5% 35% 12.5% حول المعرفة المطلوبة ألداء أعمالهم على أكمل وجه

هل يؤدي إتالف نظام المعلومات بسبب  -2 كبير متوسط ضعيف

 عاملينالإلى  المعرفة بوصولالفيروسات إلى اإلخالل 

 37.5% 55% 7.5% بشكل؟

يتم بشكل دائم تحديث نظام المعلومات داخل  -3 دائما أحيانا أبدا

الجزائر بكل المعلومات الجديدة  اتصاالتمؤسسة 

 22.5% 65% 12.5% لتحديث القاعدة المعرفية ونقلها إلى العاملين

لكل العاملين نفس الفرص في تطوير معارفهم  -4 نعم  ال

الضرورية من خالل نظام المعلومات في مؤسسة 

 90% 10% إتصاالت الجزائر

نظام المعلومات المستخدم في المؤسسة  هل ترى أن -5  نعم ال

 ؟عملية نقل المعرفة بين العاملين  ضروري في
%65 %35 
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  فرضية الثانيةلتوزيع أراء أفراد العينة حول السؤال األول ل: 09الشكل رقم 

 

نظــام المعلومــات يــوفر للعــاملين المعرفــة أن بــأجــابوا  %52.5يالحــظ مــن الشــكل مــا نســبته 
الحظـوا العمـال تغييـر فـي طرائـق التـي  ثالالزمة ألداء أعمالهم على أكمـل وجـه بشـكل كبيـر حيـ

هـــذا التغييـــر جزئـــي أو جـــذري، وهـــذا يوصـــلنا إلـــى أن تـــؤدى بهـــا مهـــامهم فـــي العمـــل ســـواء كـــان 
فــي أداء األعمــال والوســائل التــي تــؤدى بهــا هــذه  ةاســتخدام نظــام المعلومــات  كــان لهــا آثــار كبيــر 

التـي  والمعارف المنقولة بواسـطة هـذا النظـام المهارات األعمال وبالتالي كنتيجة حتمية تأثيرها في
من عمال يـرون أن لنظـام المعلومـات يـوفر بشـكل  %35 أما ما نسبته ،مؤسسةتؤدى به داخل ال

 %12.5وأمـا البقيـة ومـا نسـبته  متوسط حول المعرفة المطلوبة ألداء أعمالهم علـى أكمـل الوجـه،
  توفر المعرفة بشكل ضعيف. اوهي نسبة ضعيفة نوعا ما يرون بأنه

 الثانيةفرضية لتوزيع أراء أفراد العينة حول السؤال الثاني ل: 10شكل رقم 
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يرون بأن في حالة إتالف نظام المعلومات بسبب  %55الحظ من الشكل أن نسبة ي
الفيروسات إلى اإلخالل بوصول المعرفة إلى العاملين بشكل متوسط ألنه في حالة إتالف نظام 

العمل على األنظمة العادية التي يتم من خاللها التحكم في تلجأ المؤسسة إلى اعتماد على 
بأن في حالة إتالف  %37.5ويرى ما نسبته  ال يتعطل بواسطتها. معرفةأي أن ال؛ معرفةال

نظام المعلومات بسبب الفيروسات إلى اإلخالل بوصول المعرفة إلى العاملين بشكل كبير ألنهم 
بأن يرون  %7.5العمل وأما البقية وما نسبته يعتمدون على نظام العمل بشكل كبير في أداء 

نظام المعلومات بسبب الفيروسات إلى اإلخالل بوصول المعرفة إلى العاملين في حالة إتالف 
  بشكل ضعيف.

  توزيع أراء أفراد العينة حول السؤال الثالث لفرضية الثانية: 11شكل رقم 

  
بشكل تحديث نظام المعلومات  أحيانا يتميرون بأنه  %65الحظ من الشكل أن نسبة ي

تمثلت  فقد داخل مؤسسة بكل المعلومات الجديدة لتحديث القاعدة المعرفية ونقلها إلى العاملين
في إضافة الجريدة الرسمية والقوانين التي تتضمنها من أجل االعتماد عليها في مجال تسيير 

معلومات داخل مؤسسة بكل يتم بشكل دائم تحديث نظام البأنه  %23ما نسبته  نويرو  .العمل
بصفة دائمة وأما البقية  المعلومات الجديدة لتحديث القاعدة المعرفية ونقلها إلى العاملين

يتم بشكل دائم تحديث نظام المعلومات داخل مؤسسة بكل بأنه ال يرون  %12.5ومانسبته 
  .المعلومات الجديدة لتحديث القاعدة المعرفية ونقلها إلى العاملين
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  توزيع أراء أفراد العينة حول السؤال الرابع لفرضية الثانية: 12رقم شكل 

  

لكل العاملين نفس الفرص في تطوير يرون بأنه  %90الحظ من الشكل أن نسبة ي
يتم بأنه ال  %10ما نسبته  نويرو  .معارفهم الضرورية من خالل نظام المعلومات في مؤسسة

الضرورية من خالل نظام المعلومات في كل العاملين نفس الفرص في تطوير معارفهم 
  .مؤسسة

  توزيع أراء أفراد العينة حول السؤال الخامس لفرضية الثانية: 13شكل رقم 

  
  
نظام المعلومات المستخدم في  بأنبأنه ال يرون  %65الحظ من الشكل أن نسبة ي

 بأنبأنه يرون  %35ويرى ما نسبته  .عملية نقل المعرفة بين العاملين ضروري فيالمؤسسة 
  .عملية نقل المعرفة بين العاملين ضروري فينظام المعلومات المستخدم في المؤسسة 

دور الذي عتبرون ي عمال مؤسسة إتصاالت الجزائر معظموعليه يمكن االستنتاج بأن 
، حيث يجب ٕاذا ما نظرنا إلى اإلمكانيات والفرص التي تتيحهاو  محدودة يلعبه نظام المعلومات

وما يمكن أن تأتي به من تسهيالت لمهامهم وأنشطتهم  األنظمةوتحسيسهم بأهمية هذه  إعالمهم
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معارف جديدة عن طريق ولد لديهم نظام المعلومات ي ا، حيث أن هذمؤسسةاليومية داخل ال
نظام المعلومات في حالة إتالفه ، كما يرى معظم أفراد المجتمع المدروس بأن نقلها بين العمال
يمكن االعتماد على ، و يعود ذلك إلى أنه سط في وصول المعارف بين العماليؤدي بشكل متو 

، بينما يعتقد معظم أفراد المجتمع طرقة التقليدية أي اعتماد على األوراق في نقل المعرفة
ه يتم تحديث نظام المعلومات أحيانا وذلك إضافة قوانين جديدة أو وضع عروض أنبالمدروس 

وأما بنسبة إلى العمال الذين ال يرون بأن نظام المعلومات ليس  ،حديثة وهذا قليل ما يحدث
ضروري في عملية نقل المعرفة وهذا عائد إلى أنهم ال يحسنون استخدامه بصفة جيدة وهذا ألن 

  اإلنسان بطبعه عدو لما يجهله.
إيجابي وهام في عملية نقل المعرفة  نظام المعلومات تلعب دوربالتالي يمكن القول بأن و 

  في مؤسسة اتصاالت الجزائر لو استغلت جيدا.
 

 

للتكوين والتعليم اإللكتروني تأثير كبير في عملية نقل   :الثالثةالفرضية  إختبار  ) ج

  المعرفة
التكوين والتعليم دور من خالل محاولة التعرف على  سيتم اختبار الفرضية الثالثة

وذلك عن طريق مناقشة  مؤسسة اتصاالت الجزائرفي  في عملية نقل المعرفة اإللكتروني
في هذا المجال والتي تم تلخيصها في  األسئلة المطروحةاإلجابات المتحصل عليها عن طريق 

  التالي : الجدول
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  الثالثةجدول يوضح نتائج إجابات أفراد العينة على الفرضية : 07جدول رقم

  

 الـــنــتــائــــــــــــــــــــــج
للتكوين والتعليم ا%لكتروني تأثير كبير في ثالثا: 

 عملية نقل المعرفة

يساعد التدريب والتعليم اإللكتروني على تقليل الوقت  بشكل كبير بشكل متوسط بشكل ضعيف

والمال وٕاختصار المكان في سبيل نقل المعرفة إلى 

 %70 %27.5 %2.5 العامل.

(أقراص برامج التدريب والتعليم اإللكتروني  استخدام بشكل كبير بشكل متوسط بشكل ضعيف

 اإلنترنت...) يساوي في أشرطة الفيديو، مضغوطة،

 %72.5 %17.5 %10 حصول على المعرفة بين العاملينال فرصة

التدريب والتعليم اإللكتروني يشجع على تطوير  دائما أحيانا أبدا

على المهارات والمعارف الشخصية(الفردية) ويساعد 

 %65 %27.5 %7.5 نقل المعرفة وتقاسمها

يساعد التدريب والتعليم اإللكتروني على تحصيل  نعم ال

 %77.5 %22.5 المعارف الجديدة 

التدريب والتعليم اإللكتروني القائم على تكنولوجيا  نعم ال

 %85 %15 المعلومات ضروري من أجل زيادة معارف العاملين.
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  توزيع أراء أفراد العينة حول السؤال األول لفرضية الثالثة: 14الشكل رقم 

  
الوقت  من قللي التدريب والتعليم اإللكتروني يرون بأن %70الحظ من الشكل أن نسبة ي
 %27ما نسبته  ىوير  .بشكل كبير ختصر المكان في سبيل نقل المعرفة إلى العامليوالمال و 

المكان في سبيل نقل  واختصاريساعد التدريب والتعليم اإللكتروني على تقليل الوقت والمال بأنه 
بأنه يرون وهي نسبة ضعيفة  % 2.5 هبشكل متوسط وأما البقية وما نسبت المعرفة إلى العامل

المكان في سبيل نقل  واختصاريساعد التدريب والتعليم اإللكتروني على تقليل الوقت والمال 
  بشكل ضعيف. فة إلى العاملالمعر 

  
  توزيع أراء أفراد العينة حول السؤال الثاني لفرضية الثالثة: 15الشكل رقم 

  
استخدام البرامج التدريب والتعليم  يرون بأن %72.5الحظ من الشكل أن نسبة ي

 %17.5ويرى ما نسبته ، بشكل كبير اإللكتروني يساوي في حصول على المعرفة بين العاملين
 استخدام البرامج التدريب والتعليم اإللكتروني يساوي في حصول على المعرفة بين العاملينبأنه 
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استخدام البرامج التدريب يرون وهي نسبة ضعيفة  %10 هبشكل متوسط وأما البقية وما نسبت
  .بشكل ضعيف والتعليم اإللكتروني يساوي في حصول على المعرفة بين العاملين

  أراء أفراد العينة حول السؤال الثالث لفرضية الثالثة: توزيع 16الشكل رقم 

  
التدريب والتعليم اإللكتروني يشجع على  يرون بأن %65الحظ من الشكل أن نسبة ي

 .بشكل كبير (الفردية) ويساعد على نقل المعرفة وتقاسمها تطوير المهارات والمعارف الشخصية
اإللكتروني يشجع على تطوير المهارات التدريب والتعليم بأنه  %27.5ما نسبته  نويرو 

بشكل متوسط وأما البقية وما  (الفردية) ويساعد على نقل المعرفة وتقاسمها والمعارف الشخصية
التدريب والتعليم اإللكتروني يشجع على تطوير المهارات وهي نسبة ضعيفة  %7.5 هنسبت

  .بشكل ضعيف ا(الفردية) ويساعد على نقل المعرفة وتقاسمه والمعارف الشخصية
  توزيع أراء أفراد العينة حول السؤال الرابع لفرضية الثالثة: 17الشكل رقم 

  
يساعد التدريب والتعليم اإللكتروني على يرون بأنه  %77.5الحظ من الشكل أن نسبة ي

يساعد التدريب والتعليم اإللكتروني بأنه ال  %22.5ما نسبته  نويرو  .تحصيل المعارف الجديدة
  .تحصيل المعارف الجديدةعلى 
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  توزيع أراء أفراد العينة حول السؤال الخامس لفرضية الثالثة: 18الشكل رقم 

  
 

التدريب والتعليم اإللكتروني القائم على يرون بأن  %85الحظ من الشكل أن نسبة ي
بأن  %15ما نسبته  نويرو  ،تكنولوجيا المعلومات ضروري من أجل زيادة معارف العاملين
ضروري من أجل زيادة  ليس التدريب والتعليم اإللكتروني القائم على تكنولوجيا المعلومات

  معارف العاملين.
القائم على أحدث  التكوين والتعليمالبحث يرى ضرورة  أراء عينةيتضح من خالل 

عد أغلبية أفراد العينة على أنه يسا، حيث عبر من أجل زيادة المعرفة كوذل التكنولوجيا الرقمية
وهذا ليس رغبة في ذلك وٕانما  نقلها بين العمال،على تطوير المهارات والمعارف الشخصية و 

ضرورة ألحت عليها بيئة األعمال، وبما أن المؤسسة تنشط في مجال التكنولوجيات الرقمية فقد 
كان لزاما على إدارة الموارد البشرية أن تخطط برامج تدريبية قائمة على أساس التكنولوجيا 

لرقمية، حتى يتمكن العنصر البشري من الحصول على المعرفة واالرتقاء كي ال يكلف ا
، وحتى يجنب المؤسسة كذلك استيراد المهندسين كوينالمؤسسة تكاليف التنقل واإليواء والت

، وبالتالي يمكن والفنيين من الخارج لتصليح األعطاب التي تعيق سير العمل في كل أحواله
والتعليم االكتروني يلعب دور إيجابي في عملية نقل المعرفة بمؤسسة  القول بأن التكوين
  .اتصاالت الجزائر
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   :الثالث خالصة الفصل
  

المعلومات في  ادور تكنولوجي عملي بشكل اتضحت هاإلي المتوصل النتائج خالل من

 في لغرض المساعدة المعد انياالستب أسئلة على األفراد إجابات خالل من المعرفة، عملية نقل

 ثيح النسب المئوية، واستخدام راتيالمتغ نيب الربط خالل من الدراسة راتيمتغ نيب الربط

عن تبادل  اأم عملية نقل المعرفة، مع المعلوماتبين تكنولوجيا  ةيجابيا عالقة هناك أن ظهر

وتناقلها، فإنها تتطلب بنية تحتية لتكنولوجيا والمعلومات أي المعرفة بصفة عامة الخبرات 

متوافقة أو غير جلية مع واقع المؤسسة في حين قد تبقي بعض النتائج غير  المعلومات،

المعلومات في المؤسسة الجزائر هي في ذا يعود لكون إستخدمات تكنولوجيا الجزائرية وه

 أكثر مع كثرة اإلستعمال.فأثار تكنولوجيا المعلومات تبرز  مراحلها األولى.
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  : الخاتمة

عينـة مـن   إن ما يمكن استنتاجه أو الوصول إليه من خالل هـذه الدارسـة علـى    

على األقل على  -، أن هناك جهود تبذلبسكرةباتصاالت الجزائر المؤسسات الجزائرية وهي 

  إدماج المؤسسة الجزائرية وتأهيلها مع التطورات الحاصلة.من أجل  -مستوى هذه المديرية

  

 إداريـة  وظيفـة  عـن  عبـارة  المعرفـة عملية نقل  أن يتضح ، له التطرق تم ما ضوء فيو

 المعرفـة  وتكـوين  وخلـق،  واسـتعمال،  لتوزيـع،  الموجهة واإلجراءات األنشطة تتضمن

 نشـر،  علـى  تسـاعد  تكنولوجيـا  وجـود  إلـى  تحتـاج  فهي وعليه المؤسسة، حقل ضمن

 عنـد  إليهـا  الوصـول  وسـهولة  المؤسسـة  فـي  المعـارف  وتحويل واستعمال، ، وتخزين

 والخبـرات  المعلومـات  فـي  المتمثلـة  معارفهـا  تثمـين  المؤسسـة  على وبالتالي الحاجة،

 فقـد  وبـذلك  واالبتكـار،  اإلبـداع  تنميـة  بغيـة  البشـرية  ومواردها كفاءاتها لدى الكامنة

 أجـل  مـن  الـدائم،  والتحفيـز  والتكـوين،  والتجديد، للتغيير، وسيلة )المعرفة أي ( أصبحت

 ميـزة  يحقـق  بمـا  كفـاءاتهم  تنميـة  بهدف سسةالمؤ أفراد بين والتعاون المبادرة روح تنمية

  ،تنافسية

أن أثــاره علــى البنيــة (لتكنولوجيــا المعلومــات ) لكــن المالحــظ علــى هــذا اإلقتحام

للمؤسسة الجزائرية ليست جلية أو واضحة تماما كمـا هـو عليـه الحـال علـى       المعرفية

  المستوى العالمي، وهذا قد يعود حسب وجهة نظرنا لسببين رئيسيين:
 

في المؤسسة الجزائرية هي في مراحلهـا   تالمعلوما ااألول هو أن تطبيقات تكنولوجي

  األولى، و بالتالي فإن أثرها ال تكون واضحة جدا.

أما السبب الثاني فهو أن الموارد البشـرية بالمؤسسـة الجزائريـة ال تسـتغل هـذه      

تأهيل الموارد البشرية كاملة، وهذا قد يعود على أكثر تقدير لضعف درجة  ةبصف االتكنولوجي

  أنها سريعة التقدم والتقادم.   فتوص افي تكنولوجي ةالبرامج التكويني ةوقل امع هذه التكنولوجي

  نتائج الدراسة

فيمـا  وعليه وبناءا على كل ما سبق ذكره يمكن أن نستنتج من خالل هـذه الدراسـة   

في المؤسسة الجزائرية فإنـه  في نقل المعرفة  تالمعلوما اتكنولوجي لعبته يالدور الذ يخص

 يمكن ذكر ما يلي:
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في أن اتجاه أفراد العينة نحو أهمية دور تكنولوجيا المعلومات الذي كان إيجابيا هر ظ  .1

ت المعلومات، نظم المعلومات، التكوين والتعليم اأشكاله الثالث المدروسة (شبك

ير إلى أهمية دور تكنولوجيا المعلومات بالنسبة للمؤسسة االلكتروني) األمر الذي يش

 راد العاملين.واألف

أهم وسيلة للتواصل بين  ئرااستعمال شبكة المعلومات في مؤسسة اتصالت الجزيعد  .2

 األفراد والعاملين من جهة وبين الزبائن من جهة أخرى.

نتائج الدراسة أن نظم المعلومات لها دور إيجابي في عملية نقل المعرفة في أظهرت  .3

 مؤسسة اتصاالت الجزائر.

التكوين والتعليم االلكتروني بالرغم من أن  هلعبيدور الذي ال همالإفي المؤسسة هر ظي .4

 ملية نقل المعرفة.في ع يدركون دوره اإليجابي أفراد عينة الدراسة

 المعرفة وذلك بـ: نقلساعدت على  تتكنولوجيا المعلوما أن .5

: فالمعرفة التي كانت تأخذ فترة طويلة في نقلها أصبحت اليوم تؤدى في السـرعة  -

  وقت قصير جدا.

أصبح اليوم نسبة الخطأ فـي نقـل    ت: فبفضل تكنولوجيا المعلوماالدقة في األداء -

 المعرفة قليلة جدا.  

: وهذا نتيجة للعاملين السابقين، فالسرعة تسمح بتوفير المعلومات تقليص التكاليف -

في الوقت المناسب وهذا ما يسمح بإتخاذ قـرارات واإلجـراءات اإلسـتعجالية    

بة عـن كثـرة   السليمة قبل فوات األوان، أما الدقة فتسمح بتفادي التكاليف المترت

 األخطاء.      

في القضاء على بعض ضغوطات العمل المترتبة عن  تساعدت تكنولوجيا المعلوما .6

النظام الكالسيكي ككثرة األوراق واإلجراءات البيروقراطية، ضيق أماكن العمل 

بسبب كثرة الرفوف، الغموض في بعض األحيان في تأدية المهام نتيجة صعوبة انتقال 

اخل المؤسسة. أما اليوم وبفضل التسهيالت والمزايا التي أتاحتها وتداول المعرفة د

عملية نقل  في أمكن تفادى كل هذه الصعوبات والمشاكل وسهلت تتكنولوجيا المعلوما

 المعرفة.



 

 128 

 اأدى العمل عبر الشبكات المعلوماتية إلى تقليل حركة األفراد داخل المؤسسة وهذ .7

العمل، عوض التنقل من مكتب ألخر ألجل يساعد أكثر في تكريس الجهد البشري في 

، أما اليوم وبفضل العمل على لالحصول على معرفة أو موافقة من طرف المسئو

الشبكة أمكن القيام بمعظم األنشطة عبر الحاسوب الشخصي ومن المكتب وفي وقت 

 أقصر وأسرع دون الحاجة إلى التنقل. 

ر بحيث لم يعد تداول المعلومات للعمل شفافية أكب تلقد منحت تكنولوجيا المعلوما .8

والمعرفة داخل المؤسسة يخضع لإلجراءات البيروقراطية، كما ساعدت كذلك على 

بين األفراد من طرف المسئولين تجاه األفراد  مإعطاء مصداقية أكبر لعملية التقيي

 الذين هم تحت  إشرافه.

في تأديتنا ألعمالنا  تعلوماإن الحديث عن المزايا الجليلة التي منحتها لنا تكنولوجيا الم .9

هذا ال يعني أنها ال تنطوي على بعض السلبيات، لكن هذه السلبيات ال تعود 

في حد ذاتها بقدر ما تعود لقصور في معارف األفراد تجاه هذه  تلتكنولوجيا المعلوما

التكنولوجيا وإستخدماتها أو لقصور في تصميم  بعض البرامج المعلوماتية والتي 

 لغالب لعدم إستشارة العمال في خصوصيات العمل.  تكون في ا

 عرفة الحديثة، كاألنظمة الخبيرة.ال اثر ألنظمة الم .10

كشفت الدراسة عن توفر بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات يمكن أن تساهم في  .11

إنجاح تطبيق برامج نقل المعرفة كتوفر أنظمة معلومات محوسبة وتوفر شبكات 

 ). تاإلنترانياتصال داخلي ( 

عدم إستغالل ما تتيحه التكنولوجيا المعلومات من تدفق غير مسبوق من  .12

المعارف ونقلها الى العمال وإن كان هناك استغالل فيبقى هذا االستغالل نسبي غير 

مؤسس على أسس ومعطيات ومخططات ذات أبعاد علمية وإنما يبقى حبيس 

 ب االطالع ال أكثر.االجتهادات الشخصية المراد منها الفضول وح

 المعرفة، إدارة تطبيق متطلبات مع اإلدارية أنشطتها تتماشى الأقسام المؤسسة  .13

 في وكذا المتوفرة، اإلمكانيات وتنظيم التنظيمي الهيكل واألهداف، للموارد تخطيط من

 .والمراقبة التوجيه طرق والمكافئات، التحفيز نظام مايخص

 التفكير يجب المعرفة، إلدارة رئيسية إشكالية الضمنية المعرفة نقل عمليات زالت ال .14

 .فقدانها خطر ومواجهة لتناقلها ومبدعة عملية بوسائل باستمرار
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  : توصيات الدراسة

  في إطار هذه الدراسة والنتائج المتوصل إليها يمكن الخروج بالتوصيات التالية:

اإلسـتراتيجية  يجب على المسيرين مشاركة العنصر البشري بقوة فـي القـرارات    .1

المراد إدماجها وهذا يسمح بتحقيق األهداف المرجـوة   المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات

التي تضعها المؤسسة تبقي مبتورة ما لم يشارك  تمنها، فكل الجهود أو اإلستراتيجيا

 في صنعها األفراد.

وأنها ليست تحـدى   تكنولوجيا المعلوماتفراد العاملين بأهمية هذه تحفيز وتوعية األ .2

لهم بقدر ما هي أداة فعالة للرفع من أدائهم وتسهيل مهامهم، فاإلنسان بطبعه عدو لما 

 تعنى عادة التغيير. تكنولوجيا المعلوماتيجهل خاصة وأن 

شكل مكثـف وقـوي   ب اتعبئة وتجنيد األفراد داخل المديرية الستعمال هذه التكنولوجي .3

لهذه   ةومنهجي عن طريق تكوينهم وتمكينهم في استعمالها، فنسبة االستخدام الضئيل

ال تسمح باالستفادة بشكل كبير من منافعهـا،   ؤسسةداخل الم ا المعلوماتالتكنولوجي

وهذا ال يساعد في تحقيق األرباح وتقليص التكاليف اإلدارية خاصـة إذا علمنـا أن   

 جدا.   ةمرتفع اة من طرف المديرية في هذه التكنولوجيالمبالغ المستثمر

مراعاة  ميجب على المشرفين على إرساء مختلف التطبيقات المعلوماتية داخل التنظي .4

خصوصيات العمل في تصميمهم لهذه البرامج والنظم المعلوماتية حتى تكـون هـذه   

التطبيقات أكثر استجابتا الحتياجات المنصب وبالتالي حاجة العامل، وهـذا يشـجع   

 .والوثوق به اهذه التكنولوجي اإلقبال على استخدام

 المعرفـة  إلدارة زائـدا  اهتماما المؤسسة في والمدراء المسئولين يولي أن ضرورة .5

 .المعلومات وتكنولوجيا المعرفة إلدارة متخصصة إدارة أو قسم إنشاء على والعمل

وتكنولوجيا  نقل المعرفة نجاح في حيوية واألكثر الحاسم العنصر أن على التأكيد .6

اهتمام  جل يتطلب الذي األمر ؤسسةالم في العاملة البشرية الموارد هو المعلومات

 العالية والمؤهالت الكفاءات ذوي وتعيين جذب على وحرصها العليا اإلدارة



 

 130 

 تحفز التي التنظيمية والبيئة التحتية البنية وتوفير وتنميتها تطويرها واستمرار

 .واالبتكار إلبداعل وتساندا

 مرور كلمة وضع أو بتشفيرها وذلك تخزينها عند المعلومات حماية على العمل .7

 .اختراقها من أحد اليتمكن حتى الوسائط مختلف على والتخزين الحفظ عند خاصة

ضرورة تبني المؤسسات إلى استراتيجيات تكوين وتعزيز البنى التحتية لتكنولوجيا  .8

من تطبيقاتها في تحسين أداء المؤسسة بشكل عام  ةالمعلومات ومحاولة االستفاد

 وعملية نقل المعرفة بشكل خاص.

اهتمام المؤسسة بمواردها المعرفية من خالل استحداث نشاط (يتناسب مع  زيادة .9

يأخذ  المعلومات، احجم المؤسسة) يعمل على تكامل عملية نقل المعرفة وتكنولوجي

 على عاتقه مواكبة التطورات التكنولوجيا وتسخيرها ألعمال المؤسسة.

  

  : آفاق البحث

 في المعرفة عملية نقل وضعية تشخيص على المركزة بحثنا إشكالية معالجة من االنتهاء بعد

دورالذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في هذه  خالل من الجزائرية االقتصادية ةالمؤسس

 الجوانب من العديد لنا ظهرت بحثنا عليه ركز الذي النظري مسار التحليل خالل ومنالعملية، 

  :ومنها والتطبيقية النظرية ألهميتها فيها بمواصلة البحث الجديرة واإلشكاالت

 المؤسسة. في المعرفة إدارة وأدوات طرق في أكثر التعمق -

 وبين بينها المقارنة إجراء لمحاولة الخاصة المؤسسات على ولكن مماثلة دراسة إجراء -

  .العمومية المؤسسات

  أثرتكنولوجيا المعلومات على إدارة المعرفة. -

  سة الجزائرية "اإلمكانات والعوائق". أفاق تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المؤس -

  

 يطـرح  والـذي  الموضوع، هذا تناول في قدر بأكبر وفقنا قد نكون أن نرجو األخير وفي

  .عناصره مختلف وتناول أفاقه لتوسيع الباحثين أمام الفرص من الكثير

  

  العمل هذا اهللا بعون تم
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  في المربع المناسب(×) يرجى وضع عالمة  مالحظة :

  معلومات عامة: المحور األول -

 أنـثــى           ذكــــر                الجنـس :               .1
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  60أكثر من                  60- 51                 41-50                                      

 مـتـوسط                 ثـانوي                 جـامـعـي    :     المؤهل العلمــي .3
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