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 ملخص الدراسة



 

ملخص الدراسة 

أصبحت ادلعرفة ادلورد االسًتاتيجي لتميز وتقدم ادلنظمات مما أدى لضرورة إنشاء اإلدارة ادلنهجية لألصول ادلعرفية 
بادلؤسسة، وىذا من أجل تكوين خمزون معريف يساعدىا يف حتقيق أىدافها، لذا عليها السعي للحصول على ادلعرفة 

وذلك .  منها لتحقيق أداء ادلنظمةةواحملاولة إلجياد التوليفة األفضل اليت متكنها من إنتاج ادلعرفة الضرورية واالستفاد
من خالل البحث عن الطرق واألساليب لتوليد ادلعرفة وتطوير آليات إنتاجها، من خالل تطوير سعيها حنو 

 ألجل ذلك تبدأ ادلؤسسة يف تسيريىا للمعرفة من قدرات العاملني .االستثمار يف امتالك معرفة جديدة وتوظيفها
وحتاول جاىدة إلجياد األساليب ادلناسبة اليت متكنها من فهمها وحتكم فيها حىت تتمكن من تفعيلها واالستثمار فيها 

لذلك جاءت ىذه الدراسة إلظهار مدى األثر الذي حتدثو قدرات . كي توفر قاعدة تقوم عليها منظومة القدرات
العاملني يف إنتاج ادلعرفة، باالعتماد على تقنية دراسة احلالة جممع صيدال، مستخدمني االستبيان كأداة جلمع 

. ادلعلومات حول ىذا ادلوضوع

استخدم يف التحليل اإلحصائي للبيانات عدة أساليب إحصائية من بينها مقاييس اإلحصاء الوصفي، حتليل االحندار 
حيث أظهرت الدراسة أن عملية توليد ادلعرفة حتتاج بصفة أساسية إىل اخلربات الفردية واجلماعية من . اخل...ادلتعدد

اجل التجديد واإلبداع حىت تضمن توليد معرفة جديدة، كما حتتاج عملية مشاركة ادلعرفة إىل ادلواقف الفردية 
وحتتاج عملية تطبيق ادلعرفة إىل مهارات الفردية . واجلماعية من اجل تعاون ادلعريف بني العمال إلثراء رصيدىم ادلعريف

واجلماعية الستخدام ادلعرفة واليت تساعد على كيفية التعلم بشكل إبداعي من خالل احلوار وادلناقشة واالستماع من 
 .اجل تداول ادلعارف اليت تضمن توليد أفكار جديدة

ولقد خلصت الدراسة بنتيجة مفاده وجود عالقة إجيابية بني قدرات العاملني وإنتاج ادلعرفة، حبيث تعتمد كل عملية  
وعليو ميكن القول بان عملية إنتاج . على قدرات العاملني (التوليد، ادلشاركة والتطبيق)من عمليات إنتاج ادلعرفة 

. ادلعرفة حتتاج لقدرات العاملني ادلتميزة واليت جيب العمل على بنائها بشكل مستمر حىت تساىم يف التجديد واإلبداع

 . جممع صيدالادلعرفة، تطبيق ادلعرفة، مشاركة  قدرات العاملني، إنتاج ادلعرفة، توليد ادلعرفة،:الكلمات المفتاحية

 

 
 

 



 

Résumé 

  

 

La connaissance est devenue la ressource stratégique pour l'excellence et le progrès des 

organisations, ce qui a conduit à la nécessité de mettre en place une gestion systématique 

des atouts de connaissances de l'institution, afin de créer une base de connaissances 

Aidez-la à atteindre ses objectifs; donc de rechercher des connaissances et d'essayer de 

trouver la meilleure combinaison qui lui permette de produire les connaissances 

nécessaires et en bénéficie pour atteindre les performances de l'Organisation. et à travers 

à la recherche de moyens et de méthodes pour générer des connaissances et développer 

les mécanismes de production, par le développement de sa quête pour investir dans la 

possession de nouvelles connaissances et employez-les. Pour ça, l'institution commence à 

gérer la connaissance des capacités des travailleurs et s'efforce de trouver les méthodes 

appropriées qui lui permettent de comprendre et de contrôler afin de pouvoir l'activer et 

l'investir pour fournir une base sur laquelle basée la capacité du système. Par conséquent, 

cette étude venue à montrer l'impact qui se produire les compétences des travailleurs dans 

la production de connaissances, en fonction de la technique d'étude de cas de  groupe 

SAIDAL, en utilisant le questionnaire comme outil de collecte des informations sur ce 

sujet. 

 L'analyse statistique des données a utilisé plusieurs méthodes statistiques, y compris des 

statistiques descriptives, une analyse de régression multiple, , etc. L'étude a montré que le 

processus de Générer de connaissances nécessite principalement des expériences 

individuelles et collectives d'innovation et de créativité pour assurer la génération de 

nouvelles connaissances et le processus de participation du savoir nécessite des attitudes 

individuelles et collectives pour la coopération en matière de savoir entre les travailleurs 

afin d'enrichir leurs connaissances. L'application du savoir nécessite des compétences 

individuelles et collectives pour utiliser les connaissances, ce qui aide à apprendre de 

manière créative par le dialogue, la discussion et l'écoute pour la circulation du savoir qui 

assure la génération de nouvelles idées. 

 L'étude a conclu qu'il existe une relation positive entre les capacités des travailleurs et la 

production de connaissances. Chaque processus de production de connaissances 

(génération, participation et application) dépend des capacités des travailleurs. Il est donc 

possible de dire que le processus de production du savoir a besoin des capacités des 

travailleurs distingués, qui doivent être construits en continu pour contribuer à 

l'innovation et à la créativité. 

Les mots clés: capacités des travailleurs, Production de connaissances,Générer des 

connaissances, participation des connaissances, application des connaissances, groupe 

SAIDAL. 

 

 

 



 

 

Abstract  

 
Knowledge has become the strategic resource for the excellence and progress in 

organizations, which has led to the need to establish the systematic management of the 

knowledge assets of the institution, in order to create a knowledge base to help it achieve 

its objectives. Therefore, it must seek knowledge and try to find the best combination that 

enables it to produce the necessary knowledge and benefits from it to achieve the 

Organization's performance. Through the search for ways and methods to generate 

knowledge and develop the mechanisms of production, through the development of its 

quest to invest in the possession of new knowledge and use it. for this the institution 

begins to manage knowledge of the capability of employees and is trying hard to find the 

appropriate methods that enable them to understand and control so to be able to activate 

and invest in it to provide a basis on which based the capability system. Therefore, this 

study come to show the extent impact that occur the capability of employees in the 

production of knowledge, based on the case study technique of the SAIDAL group, using 

the questionnaire as a tool for gathering information on this subject.  

Several statistic methods have been used in Statistic analysis of the data, including 

descriptive statistics, multiple regression analysis, etc. The study showed that the process 

of knowledge generation needs mainly individual and collective experiences for 

innovation and creativity in order to ensure the generation of new knowledge, and the 

process of participation knowledge requires individual and collective attitudes for 

knowledge cooperation among workers to enrich their knowledge. The application of 

knowledge requires individual and collective skills to use knowledge, which helps to 

learn creatively through dialogue, discussion, and listening to the circulation of 

knowledge that ensures the generation of new ideas.  

The study concluded that there is a positive relationship between the capability of 

employees s and the production of knowledge. Each process of knowledge production 

(generation, participation and application) depends on the capability of employees. It is 

therefore possible to say that the process of knowledge production needs the capabilities 

of distinguished workers, which must be built continuously to contribute to innovation 

and creativity. 

 

Keywords: capability of employees, Knowledge production, Generating knowledge, 

knowledge participation , knowledge Application, SAIDAL group. 
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 مقـدمـة  عامـة



 عامـة مقدمة

  

  أ
 

  

جذرية يف مفاهيم التسيري  إن أبرز ما أحدثته املتغريات والتوجهات العاملية وروافدها اإلقليمية واحمللية من تأثريات

األساس واملورد األهم الذي  احلديث، هو ذلك االنتقال التام والعناية الفائقة باملوارد البشرية، باعتبارها حجر

ات ناجحة، تسعى من قدر  امتالكات احلديثة إىل ؤسسوحنو سعي كل امل .تعتمد عليه املؤسسة يف حتقيق أهدافها

يرمي إىل  ةجديدمعرفة خالل ذلك إىل حتويل الثروة املعرفية لديها إىل رأس مال معريف وتوظيفه يف إنتاج 

راكم اإلبداع تيل أصبح نتاج العقل اإلنساين و فاظ عليهم، وبالتاعمالء جدد وبشكل مستمر واحل استقطاب

   .كتسمية للعصر اجلديد " املعرفة "ـ متمثال فيما يسمى ب

 لذا ،العصر متطلبات مع للتكيف ومعاصرة هادفة إدارية ووسيلة اليوم اتملؤسس احلقيقي العصب املعرفة وتعد

، لذا أصبحت حاجتها المتالك معرفة ات األمهية القصوىؤسساملتوليه  أصبح االهتمام باملعرفة هو األمر الذي

متميزة حاجة ملحة، نتيجة الدور االسرتاتيجي الذي تلعبه املعرفة، باعتبارها من أهم املوارد غري امللموسة اليت 

قص تضيف قيمة حقيقية للمؤسسة، حيث تكمن أمهية املعرفة يف كو�ا املورد الوحيد الذي ال خيضع لقانون تنا

الغلة، وإ�ا ال تعاين من مشكلة الندرة، باعتبارها املورد الوحيد الوافر الذي يبين بالرتاكم وال يتناقص باالستخدام، 

حيث أنه مع بداية التسعينيات من القرن . وميكن استخدامها يف توليد أفكار جديدة بدون تكلفة إضافية

ات اليت لديها مستوى أفضل من املعرفة، مبعىن ؤسسوامل كبريا للشركات املاضي، بدأت احلكومات تعطي اهتماما

أ�ا ذات مستوى متميز ومتفوق يف جمال كيفية احلصول على املعرفة والتعامل معها وتطبيقها واالستفادة منها، 

 . "إدارة املعرفة" برز مفهوم  ويف هذا اإلطار

، ها وتطبيقهامشاركتات توليد املعرفة و ؤسسملتشكل إدارة املعرفة أحد التطورات الفكرية املعاصرة، اليت تضمن 

 القدرة التنافسية وحتقيق األهدافللمساعدة يف اختاذ القرارات اإلدارية الرشيدة وتشجيع اإلبداع وزيادة 

بفعالية،  وإدارتهاملعرفة موردا جيب استغالله  عتربالنظرا . اإلسرتاتيجية ملنظمات وزيادة قيمتها واالرتقاء بأدائها

 إدارةالعديد من املؤسسات من خالل الدراسات واملسامهات النظرية والتطبيقية حول موضوع  أدركتهوهذا ما 

املعرفة من خالل حتديد  إلدارة أساليبهاللمؤسسات اليت طورت منذ مدة  اسرتاجتياموردا  أصبحتاملعرفة، كما 

  .املعرفة وإنتاجا تطوير على عاتقه تأخذالتكوين، خمابر البحث والتطوير اليت 

أصبح حتقيقها ملزايا تنافسية إذ ات، ؤسسومع دخول العامل األلفية الثالثة أضيفت ضغوطات جديدة على امل

ملواجهة املنافسة املتزايدة تعد من أهم التحديات اليت تواجهها، لذا تعمل على احلث إلنتاج املعرفة وخلق األفكار 

ليس أمرا اختياريا بل ضروريا وهو السبيل  عليه والتدريبفأصبح تشجيع اإلبداع . وتبين أفضل املمارسات اإلدارية

تكمن يف ؤسسة  فالثروة احلقيقية اليت متتلكها امل لذلك. للمؤسسة امليزة التنافسيةجناح و  حتقيق الوحيد للوصول إىل
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 ،، والقادر على حتويل املعرفة إىل قيمة مضافةاإلبداعيةيف تفعيل العملية  أهم عنصر م، باعتبارهعمال املعرفة

بان أكثر املوجودات قيمة يف مؤسسات القرن احلادي والعشرين هم عمال املعرفة أو  (Drucker)وأكد دراكر 

1صناعها أو خربائها وإنتاجيتهم
 .  

  

تعبا بالعنصر البشري غري املؤهل وغري الكفء، وهذا  ال أشكاهلاات املعاصرة على اختالف ؤسسباتت امل إذ 

ات العاملني ذات اخلربات ر تصنيعه وجتسده القد إمناللعصر  أساسيةالتغيري الذي بات مسة  أنفضال عن 

ووجب التعامل مع قدرات العاملني   .والتطوير والتجديد حسبما تقتضيه الظروف اإلبداعواملهارات والقادرة على 

استمراره، ألنه األداة اإلسرتاتيجية اليت تضمن �ا  جي يتوجب احلفاظ عليه والعمل علىعلى أنه مورد اسرتاتي

م ل قدر�خالمن  ة التنافسية صعبة التقليد من طرف املنافسنيز أهم مصادر بناء امليباعتبارهم  ،لبقاءاملؤسسة ا

 قدرات العاملنيأن  على (Ballad &Bouvier) كل من بلند وبفر  وأكد، زاملتمي األداءحتقيق  و اإلبداععلى 

2يساهم يف خلق ميزة تنافسية دائمة للمؤسسة واسرتاتيجيهي مورد أساسي 
.  

  

عاملني ميتلكوا قدرات متميزة اليت متكنها من التعامل مع التكنولوجيا احلديثة  إىلات اليوم يف حاجة ؤسسفامل

وهذا ما خلق حاجة . وطرق العمل اجلديدة والعمل يف عدة مواقع ووظائف وأساليباملعاصرة  اإلداريةواملعرفة 

قدرات متنوعة وحديثة لتلبية حاجات العمل احلالية ومواجهة  العاملني اكتسابملحة للتطوير املستمر، قصد 

فاعلية لالستثمار يف  أكثرات البحث عن طرق ؤسسعلى م لذا. احلاجات املستقبلية يف ظل التغريات السريعة

تطوير قدرات العاملني، وهذا ما يستدعي خلق بيئة داخلية للتعلم والنمو، هلا القدرة على التفاعل واقتناص 

على توظيف  ينالقادر  بناء قدرات العاملنيعلى  اقدر� هو املؤسساتاملقياس لتقدم  أصبح إذ، املتاحة الفرص

  .إنتاج معارف جديدةاملعرفة يف 

 الدراسةإشكالية : أوال

ومل يعد هناك مشكلة يف تطبيقها بقدر  أصبحت إدارة املعرفة من أكثر املداخل اإلدارية انتشارا يف الوقت احلاضر،

  .تكمن املشكلة يف كيفية إنتاج املعرفة يف ظل التسابق حنو اكتساب اكرب قدر ممكن من املعارف املتميزةما 

، وترشيد استخدام مواردها البشرية، من اجل احلصول على املعرفة املتميزة تعمل جاهدةفاملؤسسات اليوم 

رى العديد من الدراسات أن جناح إدارة ، حيث تواالعتناء مبستواها املعريف واملهارايت وتشجيعها على اإلبداع

  املعرفة يتوقف على مدي جناحها يف كيفية إنتاج املعرفة، وان فشلها يرجع إلمهاهلا لقدرات العاملني يف مواجهة أي

                                                           
1
Drucker P. F. (1999), Management Challenges for the 21 st Century, Harper Collins, New York, p135.  

2
Balland, S. & Bouvier A. M., (2008), Management des entreprises en 24 Fiches, Dunod, paris, p101.   
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  :يف الطرح التايل األساسية البحث إشكالية تظهر وبذلك تغري، 

  إنتاج املعرفة؟ يفقدرات العاملني ثر أما 

  الفرعيةاألسئلة : ثانيا

   :لإلجابة على اإلشكالية يتم تقسيمها إىل األسئلة الفرعية التالية

 املعرفة؟ إنتاج يف للقدرات الفرديةأثر هل يوجد  - 

 املعرفة؟ إنتاج هل يوجد أثر للقدرات اجلماعية يف - 

   الدراسةفرضيات : ثالثا

  .يف إنتاج املعرفة لعاملنيللقدرات اثر أيوجد : الفرضية الرئيسية

 الفرضيات الفرعية:  

  .للقدرات الفردية يف إنتاج املعرفة أثريوجد  - 

  .ية يف إنتاج املعرفةجلماعللقدرات ا رثأيوجد  - 

 الدراسةأهمية : رابعا

ل املتقدمة طرحت مناقشات مستفيضة حول موضوع إنتاج املعرفة خالل السنوات األخرية يف كل من الدو 

مل حتدد بشكل  أن طبيعة العملية اليت يتم �ا إنتاج املعرفة وخصائصها بالدول النامية والنامية بشكل واسع، إال

  .إنتاجها عمليةحملاولة املسامهة يف حتديد  هذه الدراسة جاءت ، وبالتايلواضح

  

 يف ظل التحوالت العميقة والتغيريات السريعة اليت يشهدها اقتصاد املعرفة الذي يؤكد على االستثمار يف رأسو 

ة التنافسية صعبة التقليد من طرف املنافسني، ز تشكل أهم مصادر بناء املي قدرات العاملني املال الفكري أصبحت

ومهار�ا يف  اإلبداعل قدر�ا على الخلق القيمة املضافة من خ ظرا للدور االسرتاتيجي الذي تلعبه يفنوذلك 

بدرجة عالية من  زاالقتصادية ورياد�ا يف بيئة أعمال تتميوعليه أضحى جناح املؤسسات  ،زاملتمي ألداءاحتقيق 

 وبالتايل ل هذه األمهية،ه، لكن مازلت جمتمعاتنا جتبناء قدرات العاملني لديها لة يتوقف على مدى توجهها ناملرو 

  .قدرات العاملني وبناء تثمنيأمهية  إىل للتنبيهجاءت هذه الدراسة 
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ترجع هذه األمهية العتمادها بدرجة األول على  أهم الصناعات يف العامل،واحدة من  األدويةصناعة  تعدكما 

مبا تضمه من باحثني مؤسسات رئيسية يف إنتاج املعرفة أنشطة البحث والتطوير، إن املؤسسات صناعة الدواء 

  .االعلمية واستدامة إبداعها، إال إن االهتمام بكيفية زيادة إنتاج املعرفة مازال حمدودا يف مؤسساتن

 

، مع صيدال بأبعادها احليوية السيما يف جممعقدرات العاملني املسامهة يف إظهار مدي أمهية  هذه الدراسةاول حت

  .يف إنتاج املعرفة أثرهاإبراز 

  

  :م اليت ال تزال حتتاج إىل البحث مثليعد هذا املوضوع من الدراسات اليت تناولت جمموعة من املفاهي

  .، بناء قدرات العاملنياملعرفة، تطبيق املعرفة، إنتاج املعرفة، قدرات العاملنيتوليد املعرفة، مشاركة 

  

  الدراسةأهداف : خامسا

وضرورة  أمهيتها تأكيدو  معرفةللبراز الدور املتزايد إل إعداد إطار نظري للمعرفة وآليات إنتاجها، .1

 .وضع تصور لكيفية إنتاجهاإدار�ا بطريقة منهجية، 

وحتديد  ات األعمالؤسسكأحد املفاهيم املعاصرة واملهمة ملتسليط الضوء على قدرات العاملني   .2

  .يف إنتاج املعرفة تأثريهمكانية إومدى  عملية بناءه،

 .معرفة ما إذ كان جممع صيدال يدرك أمهية تثمني قدرات العاملني .3

 .إنتاج املعرفة يف أثرهاتعرف على قدرات العاملني املوجودة يف جممع صيدال ومدي  .4

  .حماولة ربط قدرات العاملني بإنتاج املعرفة .5

  .يف إنتاج املعرفةقدرات العاملني  إبراز اثرتوصيات واقعية وعلمية تسهم اجيابيا يف  تقدمي إمكانية .6

 

  المنهج المتبع: اسادس

املنهجي لتحليل مزجنا التوجه االبستيمولوجي التفسريي والوضعي، اختيار مسارنا للتحكم يف موضوع البحث 

منوذج دراستنا وكان ذلك باختيارنا للمنهج االستكشايف وفقا ألسلوب اإلبعاد من أجل التوصل إىل بلورة أفكارنا 

االعتماد على تقنية ب ،إنتاج املعرفة وقدرات العاملني: واقرتاحها يف شكل عالقات تربط بني ظاهريت الدراسة

 واالقرتاحات اتيالتوص إعطاءو  الدراسة اتيفرض اختبار لغرض انياستبمن خالل  جممع صيدال،دراسة احلالة 

  .إن أمكن
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  دراسةال مبررات اختيار موضوع :سابعا

  :وضوع البحث أمههالالهتمام، واختيار ماألسباب الدافعة 

 .طبيعة التخصص املتعلقة باقتصاد وإدارة املعرفة واملعارف .1

 .إمهال عملية إنتاج املعرفةو   املعرفة إدارة على عمليات األحباث من ريالكث زيترك .2

 .يف إنتاج املعرفة اهأثر  خاصةو  قدرات العاملني، موضوع تناولت اليت ةيدانيامل الدراسات قلة .3

، اكل املؤسسات باختالف نشاطا�  رغم االهتمام الكبري الذي حض به تثمني قدرات العاملني يف .4

ويعود . اسرتاتيجي وأحد متطلبات النجاح يف الوقت احلايلمازالت املؤسسات اجلزائرية ال تعتربه كمورد 

ذلك إىل عدم اهتمامها باستثمار وتطوير قدرات عماهلا يف سبيل اندماجها يف االقتصاد املبين على 

 .املعرفة

 

  دراسةهيكل ال: ثامنا

النظري للمعرفة اإلطار  عاجلة هذا املوضوع، مت تقسيم الدراسة إىل ثالثة فصول حيث يشمل الفصل األولمل

 من خالل مفهوم املعرفة، أنواع املعرفة لمعرفةاإلطار املفاهيمي ل، والذي عرض يف املبحث األول وعملية إنتاجها

دارة املعرفة من خالل مفهوم إدارة املعرفة، اإلطار املفاهيمي إل، ويف املبحث الثاين واملعرفة كمورد اسرتاتيجي

 عمليةطلبات إدارة املعرفة، أما املبحث الثالث عملية إنتاج املعرفة من خالل إدارة املعرفة، متومداخل مقاربات 

  . التطبيق عمليةاملشاركة املعرفية، و  عمليةتوليد املعرفة، 

يشمل االطار يضم ثالث مباحث، فاألول  يف إنتاج املعرفة رهااثو أما الفصل الثاين فلقد مشل قدرات العاملني 

قدرات  أنواع، مكونات قدرات العاملني،  مدخل لقدرات العاملنيتناول النظري لقدرات العاملني من خالل 

افظة احمل ،قدرات العاملني تفعيل ،أسس بناء قدرات العاملنيبناء قدرات العاملني من خالل العاملني، أما الثاين 

من خالل  قدرات العاملني يف إنتاج املعرفة أثردراسة   إىلا فيه ، ويف املبحث الثالث تعرضنقدرات العاملني على 

   .املعرفة إنتاج يفية ماعقدرات اجلال أثر،  املعرفة إنتاج يفقدرات الفردية ال أثر

ينقسم إىل ثالث مباحث أيضا  ألثر قدرات العاملني يف إنتاج املعرفة طبيقيةت دراسةخصص ل أما الفصل الثالث

من خالل املكانة االبستمولوجية، املنهج املتبع، وأدوات مجع  اإلطار املنهجي للدراسة حيث يتناول األول

واقع قدرات العاملني يف ، حملة عن جممع صيدال من خالل  تقدمي عام �مع صيدال الثاينالبيانات، ويتناول 

  .الدراسة  وتفسري النتائج، أما الثالث يتناول حتليل  واقع إنتاج املعرفة يف جممع صيدالو ،  جممع صيدال

  .وتوجنا هذه الدراسة مبجموعة من النتائج ورافقناها جبملة من التوصيات  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 :الفصل األول
ااإلطا اللنظر لللمظرف و  للطا  

 إنتطجهط



 اإلطـار النظري للمعرفة وآليات إنتاجها: الفصل األول

 

  

  

  :تمهيد

 
خاصة مع ظهور  األعماللقي موضوع املعرفة اهتماما كبريا من قبل الكثري من االكادميني ورجال 

قد أدركت منظمات األعمال بأن املعرفة هي فاقتصاد املبين على املعرفة،  إىلالعوملة واالنفتاح على العامل وحتول 

باعتبارها من أهم املوارد غري  االسرتاتيجي الذي تلعبهدور ال نتيجةنقطة حرجة لبقائها احلايل واملستقبلي، 

 هادفة إدارية ووسيلة تملؤسسا احلقيقي العصب باعتبارها، حقيقية للمؤسسةتضيف قيمة اليت  امللموسة

 التميز وحتقيق الثروة خلق يف أمهية األكثر املورد هي املعرفة أن إذ العصر، متطلبات مع للتكيف ومعاصرة

ضرورة  يستوجبمما  الفكرية، املفاهيم من العديد إطارها يف تصاعدت اليت الفكرية املعطيات ظل يف واإلبداع

من عتبارها حنو إجياد التوليفة األفضل إلنتاج املعرفة بارصيد املعريف لضمان التوجيه اجليد للإدار�ا بطريقة منهجية 

  .الستمرارية املزايا التنافسية للمؤسسة أمهيةاملصادر  أكثر

  

لمعرفة واخللفية األساسية إلدار�ا والعملية اليت يتم من خالهلا اإلطار املفاهيمي لنتناول ضمن هذا الفصل 

  :لفصل املباحث التاليةوعليه يضم هذا ا .إنتاج املعرفة

  

  لمعرفةاإلطار املفاهيمي ل: املبحث األول

  دارة املعرفةاإلطار املفاهيمي إل: املبحث الثاين

  إنتاج املعرفة عملية: املبحث الثالث
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  لمعرفةاإلطار المفاهيمي ل: المبحث األول

مورد أساسي إلنشاء الثروة و عوامل اإلنتاج  باعتبارها من أهمجتمع أغلبية الدراسات على أمهية املعرفة 

 أنواع املعرفة ،املعرفة مفهوم حاول من خالل املبحث التعرف علىنسلذلك  .للمؤسسة ومصدر للميزة التنافسية

  .واملعرفة كمورد اسرتاتيجي

  

  مفهوم المعرفة  :األولالمطلب 

 االهتمامو  التعلم أمهية إىل يهتدي التاريخ يف حاكم أول محورايب يعتربو  ،التعلم أساليب طوربت ددتحتاملعرفة 

 2000 (حبدود النهرين بني ما بالد يف أول مدرسة أنشأ حني ،عنها والبحث اكتسا�ا إىل والسعي باملعرفة

من خالل اعتباره  املعرفة نشر إىل الدعوة) م.ق (551-479 الصيين كونفوشيوس الفيلسوف ددح مث ،)م.ق

 (427-أفالطون اليوناين الفيلسوف أما .األرض على الدنيوي للتقدم والنجاح الوحيد الطريق هي املعرفة إنب

 بدونفهو يرى انه  الفاضلة املدينة إلقامة دعوته خالل من املعرفة ألمهية قوية دفعة أعطى فقد) م.ق347

 به واملتمثل احمليط عامله فهم على القادر وحده املعرفة حامل وإن ذاته، معرفة على قادرا اإلنسان لن يكون املعرفة

ان مفهوم املعرفة يف الفلسفة ف ،يف حتديد مدلول املعرفة قدميا األساسحيث تعد نظرية املعرفة هي  ،الوجود يف

 فتتبعوا لقد حضي موضوع املعرفة على اهتمام الباحثني واملفكرين،و  .تدل على تصور جمرد واسعهي  اإلغريقية

ولعل  فلكل منهج حججه وبراهينه،. ليظهروا تارة امتداده التارخيي وتارة أخرى حداثته مناهجهمنشأه وتطورات 

   .هذه املفاهيم عرضهذا املطلب  سنقوم من خاللو  مشولية معىن املعرفة ووسع مضامينها، يفسرذلك ما 

  

  المعرفة تعريف  :أوال

صورة  إعطاءباملناهج تلك بعض  سنحاول عرض، و حاولت تقدمي مفهوم شامل للمعرفة هناك عدة مناهج

  1:يلي واضحة عن املفهوم كما

مضافة عند  فكري من شأنه أن حيقق للمؤسسة قيمةرأس مال كاملعرفة  املنهج  يعترب هذا: املنهج االقتصادي  -  أ

الل خ منإال ) Stewart(هي إذا ثروة، ال يتم حتقيقها حسب ستوات  فاملعرفة. فيهاستثمارها الفعلي 

 األصول من القيمة خلق عن حتدث الذي (Chase)إليه شاس  أشار ما مع يتفق املفهوم وهذا .2التطبيق

 فيه يعد مل الذي املعرفة جمتمع ندخل عندما قال أننا (Drucker) يؤكده دراكر  وهو ما .امللموسة غري

غري  األصول من يتكون مال رأس إىل حتويلها ميكن اليت املعرفة بل ،األساسي االقتصادي هو املورد الفرد

                                                 
 ألردن،جامعة الزيتونة، ا، "إدارة املعرفة يف العامل العريب" حولاملؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع  ل إىل جامعة رقمية،مدخل للتحوّ  :عمليات إدارة املعرفة بسمان فيصل حمجوب،1

  .4- 5ص  ،2004ابريل،  26/28
إدارة " حول املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع رتاتيجي،إدارة املعرفة ودورها يف تعزيز عملية اختاذ القرار االس ي ومعتز سلمان عبد الرزاق الدوري،انتظار امحد جاسم الشمر  2

  .8 ، ص2004 ،ابريل 26/28 ، جامعة الزيتونة، األردن،"املعرفة يف العامل العريب
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 امللكية وحقوق واملعلومات العاملني مهارات تشمل أن ميكن واليت امليزانية يف تظهر ال اليت امللموسة

حيث أن و  الفكري مال أ�ا الرأس على للداللة املعرفة مفهوم فوصف .1لألصولاإلبداعي  واالستخدام

 من الثروة لتكوين قيمة إىل وحتويلهااملؤسسة  قبل من واستثمارها اكتشافها تتحقق عند املضافة تهقيم

 .2التطبيق خالل

يرى هذا املنهج يف املعرفة قدرة على التعامل مع املعلومات وتوظيفها واستغالهلا لتحقيق : أملعلومايتاملنهج   -  ب

ملعاجلة  كنتيجة حيث اعتربا املعرفة (Aaker & Day)وهذا ما أشار إليه اكور وداي . هدف حمدد

فهي ترتبط إذا بقدرة املوارد البشرية ذوي العقول واملهارات الفكرية على . 3ذهنية لألفرادمعلومات وتصورات 

 . ترمجة املعلومات إىل أداء لتحقيق مهمة أو ابتكار شيء حمدد

وهذا ما  .ويرى هذا املنهج أن املعرفة أصل، تستغله إدارة املؤسسة إلنتاج السلع واخلدمات: املنهج اإلداري  -  ت

دات و موجمن أهم " ومعرفة ملاذا معرفة كيف،"األمريكية للتدريب والتطوير، حني اعتربت  معيةأكدته اجل

على أ�ا املوجودات اليت هلا القدرة على  (Enders) سواعتربها اندر . 4مقارنة باملوجدات املادية املؤسسة

 .5حتويل التقنية من مرحلة البحث إىل مرحلة التطبيق إلنتاج سلع وخدمات

أن املعرفة هي قدرات تقنية كإنشاء االنرتانيت، وقاعدة معاجلة  (Ruggles)يرى ريقلز : املنهج التقين  -  ث

كما أن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا بينت . توظفها املؤسسة لتحقيق أهدافها... 6املعطيات

 7 :وبأ�ا دالة ميكن التعبري عنها رياضيا كما يلي ،"أمر يقود إيل فعل"رفة عبارة عن أن املع

 
K = (I  +  T)^ S  

  

  .التقاسم Sالتكنولوجيا و T املعلومات، I املعرفة، k حيث ميثل

  

املعرفة ما هي إال املعلومات مرتبطة بتكنولوجيا اليت يزداد  ،االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيافبالنسبة للجنة  

  .تقامسهابتأثريها 

على توظيف  تعمل وفقها املؤسسة ،ينظر هذا املنهج للمعرفة كو�ا بنية اجتماعية: نهج االجتماعيامل  -  ج

نوع من  املعرفة رمن خالل اعتباهذا  إىل) Dermott( وقد أشار درموت .عناصرها لتحقيق أهدافها

                                                 
1
Drucker, P., (1995) The Information executive truly need, Harvard Business Review, Jan-Feb, pp 50-61.   

2
 Vail, (1999),Edmond F-Knowledge mapping, Getting started with Knowledge management, Ism., p5. 

3
Aaker, D.A. & Day G.S., (1990), Marketing research, Wiley, New York, p3. 

  .8ص ق الدوري، املرجع السابق،انتظار امحد جاسم الشمري ومعتز سلمان عبد الرزا  4
5
Enders, J., (2000), Employment and Working Conditions of Academic Staff in Europe, Materialen und Dokumente, Hochschu le und 

Forschung, Francfort-sur-le- Main, p161. 
6
Grimand, A., (2002), Gestion des connaissances et stratégies de croissance des sociétés de conseil, Colloque international sur "Gestion 

des compétences et  knowledge  management", ESC, université de Rouen , 15 Mars, p2. 
  .4ص ،2004مركزية يف دول االسكوا األعضاء،  نيويورك،  يف قطاعات ةمقاربة جتريبي: منهجية إدارة املعرفة قتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،اللجنة اال 7
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به نتيجة هذا التفكري يف  وما حنتفظ ،عند استخدام املعلومات واخلربة يف التفكريالذي حيدث رتاكم ال

من  تفاعل أكثر نتيجةمن منظور اجتماعي ملعرفة افهو يرى  .1وما نتذكره عن طريق التفكري ،مشكلة ما

 إطار يف التعلم بعملية ترتبط مستمرة حالة املعرفةJennifer) (جنيفر  وهذا ما أكده .عنصر واحد

 ليس املعرفة بناء أن على ويؤكد .املعرفة تدفق على تركز عملية باعتبارها إليها ينظر مث ومن اجتماعي

 جتسيدها يتم بناءها مت اليت املعرفة وأن املعريف، االجتماعي أيضا البناء يتضمن ولكنه مدخالت حمدودا يف

 تبادل عملية خالل من أيضا ولكن لتوضيحها برامج خالل من فقط ليس املنظمة داخل ذلك بعد

 .2باملنظمة العالقة ذات األطراف بني نشرها ذلك بعد مث اجتماعي،

مواجهة حتديا�ا وحتقيق متيزها  وظيفة تتيح للمؤسسةوتسيريها كهذا املنهج املعرفة  يعترب: نهج الوظيفيامل  -  ح

وتوظيفها يف  الذهنيةبان املعرفة تعطي القوة يف تنشيط األفكار  )Bacon( يرى بكونحيث  .3واقتدارها

فبمرور الزمن تصبح املعرفة احلالية لبنة أساسية لبناء  ،اختاذ القراريف  واملعلوماتلبيانات اجليد لستخدام اال

 املعرفة أن اعتربا حني  & Barroso) (Druckerوباروسو  دراكر إليه أشار ما وهذا .4معرفة جديدة

 تعزيز املؤسسة من متميزة متكن التنافسية، واعترباها الوظيفة اليت هلا قوة للميزة األساسي املورد تشكل

 عليه تعتمد الذي هي األساس املعرفة تصبح حبيث السريع بالتغري متتاز بيئة ظل يف خاصة قدرا�ا

  .5املؤسسة

وبالتايل فهو ينظر للمعرفة باعتبارها موجود  يضم كافة املناهج السابقة، وتتضمن تصورا: املنهج الشمويل  -  خ

املؤسسة بقدرة جتعلها  دويساهم مبوالتنظيمية اقتصادي ذو هيكل اجتماعي ينتج عن تفاعل للعوامل التقنية 

عندما قال إن املعرفة هي موجود  (Panaul)هذا ما أشار إليه بنول و  .6يف موقف يتيح هلا إدراك التميز

وبني األشكال البينية  ،بني العوامل التكنولوجية والتنظيمية التفاعلناتج عن اجتماعيا  مهيكلاقتصادي 

 .7والظاهرة واحملتوى التنظيمي

األول ظاهر ميكن التعامل املباشر معه  ويشري إىل أن املعرفة تتكون من جزأين،: املنهج الثنائي املصطلحي  - د

ضمنية غري ظاهرة، مضمو�ا املهارات واخلربة واالستدالل  الثاين ذو مسةو  ،وحتويله إىل وثائق قابلة للنقل

 إننا: "يز بني املعرفة الضمنية والظاهرةالتمعندما قام ب )Polayi( وهذا ما أشار إليه بوالي .8واحلكمة

                                                 
  .9 ص ي ومعتز سلمان عبد الرزاق الدوري، املرجع السابق،انتظار امحد جاسم الشمر   1

2
Jennifer, R., (2000), From Learning Organization to Knowledge entrepreneur, Journal of Knowledge Management, 4(1), p 11. 

3
Howell, S., (2014), Financing constraints as barriers to innovation: Evidence from R&D grants to energy startups, working  paper, p5.  

 جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، ،"املعلوماتاجلودة الشاملة يف إدارة املعرفة وتكنولوجيا "املؤمتر العلمي الثاين حول  ة املعرفة يف اإلبداع واالبتكار،دور إدار  حممد امحد احلراحشة، 4

  .5ص ،2006أبريل ،  26/27األردن، 
 االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة ،"بدمشق اخلاصة التحويلية الصناعات شركات على ميدانية دراسة"املنظمات أداء كفاءة رفع يف املعرفة إدارة دور الفارس، سليمان 5

  .68 ص ، 2010سوريا، الثاين، العدد ، 26 لد�والقانونية، ا
6
kidwell, J. J., vander Linde K. M., Johnson, S. L., (2000), Applying corporate knowledge management practices in higher education, 

Educase Quarterly, 4, p30.  
  . 10 ص السابق،ي ومعتز سلمان عبد الرزاق الدوري، املرجع انتظار امحد جاسم الشمر 7 

8
Harris, J. & Hendeson, A., (1999), what your strategy for managing knowledge?, Business Review Harvard, p42.  
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فاملعرفة أغلبها ضمين وتتوافر يف أذهان وعقول األفراد، وتعتمد على  .1"نعرف أكثر مما ميكن أن نقول

منها يكون ضمنيا  %80فقط و %20فاملعرفة يظهر منها  م ومهارا�م وقدرا�م التفكريية،حدسهم وخرب�

تتوقف على األفراد ومعرفتهم اليت ميكن أي  ،2يغلب عليها طابع الشخصنة حكرا على صاحبها،

 بواليمثل قد و  .استخدامها مبرونة عالية يف معاجلة مشكالت متميزة ومتباينة من حالة إىل أخري

)Polayi( ،رقم  موضح يف الشكل هو كما العالقة بني املعرفتني باجلبل اجلليدي)1(: 

  

 
  )Polayi( بواليالمعرفة الضمنية والظاهرة حسب :)1(الشكل رقم 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Beijerse, R. (1999), questions in knowledge management: defining and 
conceptualising a phenomenon, Journal of Knowledge Management, 3(2), p 100.  

   

قمة اجلبل  متثلأن املعرفة الظاهرة اليت ميكن التعبري عنها بالكلمات واألرقام  ،)1(رقم يظهر من الشكل 

وقد أكد هذا كل من نوناكا وتاكيشي  .أما املعرفة الضمنية فهي كل ما يقع حتت قمة اجلبل العايل اجلليدي،

(Nonaka & Takeuchi)،  تفاعل بني املعرفة الضمنية وما حتتويه من خربات "ن املعرفة هي أ بيناحيث

أي تفاعل بني املعرفة  ،3"وبني املعرفة الناجتة عن التفاعل مع البيئة اخلارجية ها الفرد،وأفكار  ومهارات يكتسب

اليت ميكن  املعلنةو املعرفة الصرحية  بنيو  ،باألحاسيس واخلربات الكامنة يف أذهان األشخاص املرتبطةو الضمنية 

يف صعوبة تشاركها الصرحية عن املعرفة  الضمنيةتتميز املعرفة حيث  .الوصول إليها وتداوهلا ونقلها بني األشخاص

وإمنا ترتاكم  مالكيها كما ال ميكن تصنيفها أو ترتيبها بشكل نظامي، هذا متوقف على إرادة أنالسيما  ،�اوخز 

  .4وتنمو بفعل التجربة واخلطأ وخربات النجاح والفشل بالدراسة واخلربة وتتطور بالتفاعل مع الغري
    

                                                 
الشركة يف  رؤساء األقساماستطالعية آلراء عينة من دراسة : التفوق التنافسيتحقيق ل إدارة املعرفة املرتكز على SIGMA 6 حنو إمكانية تطبيق مدخل ليث علي احلكيم،  1

 . 11ص ،2010 االشرف، ، النجفاإلسالميةجملة اجلامعة  اجلنوبية، تالعامة لإلمسن
 .11املرجع نفسه، ص  2

3
Nonaka, I. & Takeuchi,  H., (1997),  La connaissance créatrice: La dynamique de l’entreprise entreprenante, De Boeck Université, p13.  

4
Filmon, A. & Uriarte, .J.R., (2008), introduction to the knowledge management, ASEAN solidarity fund, Japan, p1.  

   %20معرفة ظاهرة                                                

  
  %80معرفة ضمنیة 
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استوعب وجهات نظر الدارسني والباحثني واليت  جلهد نظري متواصل، جتاانيعد  إن ما تقدم من مناهج

  1:ظهرت بأمناط النظريات أو املداخل عرب التطور النظري للمعرفة واليت من أبرزها

وتربز ما يقوم به العقل ) اإلدارةالتفكري، الوجدان، (العقل البشري يضم ملكة  تفرض أن: نظرية امللكات - 

 .صفحة بيضاء تسجل فيها اخلربات عن طريق احلواسك ينشأالفرد عقل ن أ تفرتضو 

املتاحة اليت تتفق مع اجتاها�م وقيمهم  املعرفةخيتارون  يقوم على أساس أن األفراد :نظرية االتساق املعريف - 

 .اليت تتناقض مع اجتاها�م وقيمهم ومعتقدا�م املعرفةويتجاهلون تلك  ،ومعتقدا�م عن العامل

وتلك املختزنة  الديناميكي بني املعرفة اجلديدة، وتفرتض التفاعل: لتعلم املعرفة) Ausubel( لأوزبا ريةنظ - 

 .جديدة للمشكالت تدفع املتعلم لزيادة معرفته فيتشكل البناء املعريف جمسدا حلوال يف الذاكرة،

 الظروف املتغرية، فرتض أن املؤسسات تنظم ذا�ا وتتكيف فرديا ومجاعيا معتو : نظم التكيف املعقدة - 

 .وتولد املعرفة باستمرار لتصبح مبدعة وتغري سلوكها، وتعدل معرفتها

واليت ركزت على دراسة العالقة بني الفكر والسلوك، وفسرت أيضا الصراع الذي تثريه قيمة : نظرية النشاط - 

 .االستعمال وقيمة التبادل للمعرفة ذا�ا واضعة آليات للتوازن بينهما

ات قدر وسبل اكتشاف املعرفة، وال تناولت التعلم التنظيمي، وهي امتداد لسابقتها،: اتنظرية املؤسس - 

 .التنظيمية

 
  قة المعرفة ببعض المفاهيم األخرىعال :ثانيا

وتداخل  لتباين نظرا إن أفضل طريقة لفهم املعرفة هي التمييز بني مفهوم كل من البيانات واملعلومات واملعارف

الغرض : نيات يتعلق بأمر لحاملصط ذهه نيفإن االختالف ب (Godbout)غدوبوت  وحسب ،فيما بني معانيها

فإن املعلومات  يلالتباا؛ و نهل مكالقيمة ل نشئذا يه، و هستخدم فيت وأيضا السياق الذي هستخدم ألجلتالذي 

دف بار أن اهلمة أوسع من املعرفة، باعتاحلكت، و امن املعلوم قيمة لىقيمة من البيانات، واملعرفة أع لىأع

رياضية  عبارة عن تعبريات لغوية أو البياناتف .2قيمة ثردف أكهية و مهأ ثرمرة يتعلق مبستوى أك لك يفوالسياق 

وتشري البيانات إيل  .ويتم استخدامها لتمثل األفراد واألشياء واألحداث واملفاهيم أو رمزية أو جمموعة منها،

 .3حقائق خام أو مشاهدات غري مرتابطة يتم إبرازها وتقدميها دون أحكام أولية مسبقة واليت تصف ظاهرة معينة

للمتلقي،  تتصنيفها، تنقيحها، حتليلها ووضعها يف إطار واضح ومفهومةالبيانات معلومات عندما يتم  بحصوت

توضع يف إطار  بيانات عبارة على املعلومات أما .�4ا حتقق له منفعةحبيث خيصص هلا قيمة ألنه يتأثر �ا أو أل

                                                 
 ،"العامل العريبإدارة املعرفة يف " حولاملؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع نعكاسا�ا على اإلبداع التنظيمي، إدارة املعرفة وا ،الدوري وبشرى هاشم حممد العزاوي زكريا مطلك 1

  . 9ص، 2004ابريل،  26/28 جامعة الزيتونة، األردن،
2
Godbout, A. J., (1999), Filtering knowledge: changing information into knowledge assets, Journal of Systemic Knowledge Management, 

January.   
3
Laudon, K.C. & Laudon, J.P, (2000), essentials and management information systems, prentice Hall. Inc, upper saddle river,  New Jersey, 

p9.  
  .69-68 ، ص2005ثابت عبد الرمحن إدريس، نظم املعلومات اإلدارية يف املؤسسات املعاصرة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   4
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املعلومات يف أشكال متعددة  وميكن تقدمي. اختاذ قراريف وحمتوى واضح وحمدد، وذلك إلمكانية استخدامها 

مع ذلك ليس هلا معين دون دجمها و جوهر وقصد حمدد  فهي متتلك الصوري أو احلواري، منها الشكل الكتايب،

املعلومات معارف إذا مت وضعها يف سياق منطقي ومفاهيمي، واليت ميكن تذكرها  تصبحلذا  .مع خربات

1اخلربة والتحقق منها من خالل
أو بفعل ما معرفة عندما تستخدم للقيام  ي لتصبحقتتتطور املعلومات وتر و  ،

ولعل أهم . 2املشاركة يف حوار أو نقاشأو  أو لغرض االتصال، مسبقة وحمددة، تقييم نتائج وأ لغرض املقارنة،

نوناكا من خالل نظريته اجلديدة املرتبطة  متييز ما بني املعلومة واملعرفة، نستطيع االعتماد عليه هو الذي قدمه

 فاملعرفة حسب نوناكا ال توجد إال يف فضاء متقاسم، حبيث أ�ا نوع من الرتقي Baفضاء املعرفة  مبفهوم

أخرجت، أو نقلت هذه  معرفة، عند ارتباطها بفضاء عالقات، وتفاعالت متقاسم، وإذا ماباملعلومات لتكون 

3معلومات املعرفة خارج فضائها املتقاسم فإ�ا ترجع، أو تنزل إىل
 & Prusak)برسك ودافنبورت  وحسب .

Davenport) 4:املعلومات تتحول إىل معرفة من خالل نفا   

  .املتعلقة مبواقف أخري حدثت تلككيفية مقارنة املعلومات املتعلقة مبوقف ما مع : املقارنة - 

 .األمور اليت تتضمنها املعلومات من اجل اختاذ القرارات وتنفيذها :العواقب - 

 .كيفية ترابط أجزاء املعلومات مع بعضها البعض: الرتابط - 

 .املعلوماتما يفكر فيه الناس اآلخرون بشان هذه : احملادثات - 

  

قدرة إدراك الناتج املباشر لفهم حمتوى املعلومات مما يضيف هلا قيمة ميكن أن تسهم يف زيادة هي املعرفة ف      

وهذا ما مييزها عن  ،وحتفيزهم لإلبداع التفكري والتحليل والتصرف اليت تدفع األفراد للرغبة يف وقدرة تعلم،

فهي النتائج املتحققة من  ،رتاكم املعارف واخلربات السابقةل جتسيد متثل احلكمةيف حني جند بان . املعلومات

  .5استخدام املعرفة

  

هريس وهندروسون حيث يشري  ،وفق منظور سلمي أو هرمي بني هذه املصطالحات هناك من يفرقو 

(Harris& Hendeson)  إىل أن املعرفة تشكل احد العناصر األساسية ضمن  سلسلة  متكاملة تبدأ

ويتضح أن املعرفة الفاعلة والسليمة  ؛باإلشارات وتدرج إىل بيانات مث إىل معلومات مث إىل معرفة مث إىل حكمة

أن الفرد عندما يعترب بحيث اهلرمي هذه  (Filos)ويبني فلس  .6والكافية هي جوهر احلكمة واإلبداع واالبتكار

                                                 
1
Boateng, R., Stephen, J.R., Hinson, R., (2009), Learning and Transfering Knowledge in and Between Organizational Projects, 

Repositioning African Business and Development for the 21 st Century Proceeding of the 10th Annual Conference, p454.  
2 

Harris, D., (1996), Greating a Knowledge –centric information technology Environment, Free Press, New York,  p73.  
3
Nonake, I. &Takenchi, H., (1995), The Knowledge Creating Company, Organizational Science, 5(1), p 15. 

  .57ص ،2005األويل، دار األهلية، األردن،  مدخل نظري، الطبعة: عرفةإدارة امل هيثم علي حجازي، 4
5 

Harris, D., op. cit., p73. 
6
Harris, J. & Hendeson, A., op.cit., p92.  
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ا يف قفة سابو ويستطيع فهم العالقات بينها بربط تلك البيانات بأشياء أخرى معر  يربط البيانات ببعضها البعض

الذهن يصبح سلوكه ذكيا، وعندئذ تتحول إىل معلومات، هذه األخرية إذا وضعت يف سياق معني وأيضا يف 

بينما عندما . ك معرفة عندما تكون احلقائق يف ذهن الفردوبالتايل استيعا�ا؛ تصبح بذل معىن لشرحها وتفسريها

مبعاجلة املعرفة بأساليب التنبؤ الستشراف املستقبل باستخدام عقله للمفاضلة بني البدائل  يبدأ اإلنسان

معرفة "يصبح هذا السلوك مرتافقا مبنظومة قيمية يصبح مستندا إىل احلكمة اليت تعرب عن  واالختيار، وملا

  .1"دائمة
  

   فوائد المعرفة :ثالثا

 العاملي إىل االقتصاد املنظمات تلك حتويل يف مسامها�ا مع األعمال منظمات جناح يف املعرفة دور تنامى

 خالل من التنافس وعلى الفكري واملعريف املال رأس على يؤكد والذي املعرفة باقتصاد يعرف بات الذي اجلديد

 اجلذري التغيري حتدث اليت معرفية، إىل جمتمعات املنظمات حتول يف احلاسم دورها فضال عن البشرية، القدرات

إدراك أمهية املعرفة ودورها يف حتقيق أداء متميز  منزاد هذا ما  .2بيئتها يف السريع التغري مع لتتكيف املنظمة يف

 لذا�ا قيمة متتلك ال املعرفة فكرة حديثة ولكن االهتمام �ا قد ظهر مؤخرا نظرا الن تليسمع إ�ا للمؤسسة 

سنة  (Marshal) جند يف دراسة قام �ا مارشالحيث  للمؤسسة، إضافة من تقدمه فيما قيمتها تربز وإمنا

 هيف .3األساسي واألول لإلنتاج واملعرفة هي احملرك ،أن رأس املال يتألف يف جزء كبري منه من املعرفة 1890

 أغراضها حتقيق أجل من أنشطتها ومباشرة بوظائفها القيام يف احليوية للمؤسسة وهي أدا�ا احلقيقية الثروة

القرن  متيز اليت امليزة هي املعرفة قوة تعد إذ واحد آن يف وثروة قوة فاملعرفة .أجلها من اليت وجدت وغايا�ا

 املورد باعتبارها البشرية بالقدرات والتنافس املال الفكري رأس يف االستثمار على والقائم والعشرين احلادي

 الذي الوحيد كو�ا املورد يف أمهيتها وتكمن وأ�ا أداة إلجياد القيمة املضافة  األخرى، املوارد من أمهية األكثر

 ينمو الذي الوافر املورد الوحيد باعتبارها الندرة مشكلة من تعاين ال وأ�ا الغلة تناقص لقانون خيضع ال

 هلا ويضيف للمؤسسة، األساسي املورد أ�ا (Druker) دراكر ويرى  .باالستخدام يتناقص وال بالرتاكم

 مجيعها وهي الفنية، واملهارات العاملني بني والعالقات والتقنية اخلربات تطبيق بان (Advinsson)أدفنسون 

:اآلتية النقاط يف املعرفة أمهية حندد أن وميكن .4للمؤسسة املال الفكري رأس تشكل
5  

ألفرادهـا  املتواصـل االبتكـار وشـجعت ابتكارا، األكثر األقسام على للرتكيز للمؤسسة ا�ال املعرفة أتاحت - 

  ومجاعا�ا؛

                                                 
1
Mezgár, I., (2006), Integration of Information and Communication Technologies in Smart Organizations, Idea Group Publishing, USA, 

p17.  
 .56ص ، 2009األردن، املسري، دار الثانية، الطبعة املعرفة، إدارة إيل املدخل الستار العلي، عبد  2

3
Little, S., Quintas P., Ray T. (2002), Managing Knowledge: An Essential Reader, sage publication, London, p1. 

4
Advinsson, L., (1997), Developing Intellectual Capital at Skandia, Long Range Planning, 30, p 359.   

 .20ص ، 2008األردن، صفاء، دار األوىل، الطبعة املعرفة، إدارة يف معاصرة اجتاهات الزيادات، عواد حممد 5
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 تكون واهليكلة والتصميم للتنسيق أشكال العتماد دفعها خالل من املؤسسات مرونة يف املعرفة أسهمت - 

 أكثر مرونة؛

 حـىت املؤسسـة، يف اجلـذري التغيـري حتـدث معرفيـة جمتمعـات إىل املؤسسـات حتويـل يف املعرفـة أسـهمت - 

 فيها؛ املتزايد التعقيد وتواجه األعمال، بيئة يف املتسارع التغيري تتكيف مع

 االبتكـار علـى الكفـاءات تشـجيع خـالل مـن وإدامتهـا التنافسـية امليـزة خللـق األسـاس أصـبحت املعرفـة - 

 والتجديد؛

 منتج لتحسني استخدامها أو بيعها خالل من �ائية ذا�ا كسلعة املعرفة من االستفادة للمؤسسات ميكن - 

 جديدة؛ منتجات البتكار معني أو

 للقيمة؛ األساسي املصدر التنظيمية البشرية املعرفة تعد - 

 .تشكيلها وإعادة ونضجها املؤسسة لتطور احلقيقي األساس املعرفة تعترب - 

  

ومن  عدد من اخلصائص األساسيةإن املعرفة نتاج عمل إنساين فكري، ميتاز بالقدرة على التفكري والتأمل، وهلا 

 1:أبرزها ما يلي

وهذا ما جيعل املستخدم  ميكن أن تولد يف حال وجود خصوبة ذهنية لدى مستخدمها، إن املعرفة :الوالدة –

  .قادرا على توليد معارف جديدة كاملبتكرين الذين يتم االعتماد عليهم الستدامة االبتكارات وتوليد املعرفة

واغلبها غري قابل  إلحصاء والتدوين،يتميز بقابلية االقليل من املعارف و   ،فكما تولد املعرفة متوت :املوت –

وبالتايل فان املعرفة يف العادة متوت مع موت  .)ضمنية( بسبب تغلب مسة الشخصنة عليها لإلحصاء والتدوين

يؤدى إىل هذا ما  .من وجهة نظر املبتكروإن كان يف حاالت قليلة تورث لألبناء أو التالميذ النجباء  مبتكرها،

  .موت كلي أو جزئي هلذه املعرفة أو إحالل معارف جديدة حمل القدمية

مع وجود القدرة الشرائية والرغبة االستثمارية بامتالك املعرفة �دف استثمارها لتحقيق نقالت  :االمتالك  –

وحتويلها بعد  إىل شراء هذه املعارف، ارية،تسعى املؤسسات االستثم ،نوعية سريعة ومنتجة وبالتايل مرحبة

  .حاهلا حال امللكية املادية ،امتالكها إىل براءات اخرتاع أو أسرار جتارية تتمتع باحلماية القانونية

على شكل  فغالبية املعارف حيتفظ �ا يف رؤوس مبتكريها ومنظريها، املعرفة متجذرة يف األفراد، :التجذر  –

فمن املمكن  مع انعدام إمكانية حتويلها إىل معرفة صرحية ومنظورةو . صيغة إمكانيات ذهنية تأخذمعرفة متجذرة 

 . استخدامها ومن املستحيل نقلها أو تدوينها

فاملعرفة اليت يتم خز�ا عادة تكون معرفة صرحية مدونة  املعرفة خباصية إمكانية ختزينها، تتمتع :التخزين  –

  .وموثقة

                                                 
1

Firestone, J. M. & McElroy, M. W. (2003), Key Issues in the New Knowledge Management, Burlington, MA:KMCI Press/ Butterworth-  

Heinemann,  p4.  
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 .1باألفعال تظهرأ�ا  ضمنية،كو�ا أن املعرفة تتصف بـ إىل) Sveiby( يشري سفييب :طبيعة ضمنية  –

لذلك  ،صفراملعرفة يساوي  التكلفة احلدية الستخدام أن) Foray( يقول فوري :استخدام املعرفةجمانية   –

استخدام املعرفة ف اليف اهلامشية،كعلى أساس التللتسعري قائمة قواعد هلا  ميكن وضع االقتصاد الفاملعرفة يف 

 .2املتكرر هلاستخدام لالايل املتعويض الومن املستحيل جمانيا ون يك

فالشخص الذي ميتلك . بأن املشاركة �ا ال جتعلها تنفذ فاملعرفة تتميز عن غريها من الثروات :التعزيز الذايت  –

إىل املشاركة املعرفية بينهما وقد تؤدي  إىل معرفة غريه، إضافتهامع املعرفة ويشارك �ا غريه ستبقى معرفته لديه 

 .قيمة جديدة ملعرفة كل منهماحتقيق 

  

للواقع من حيث متغرياته وعناصره، وكذلك  وإدراكاتتطلب تفاعال انسيابيا مع الواقع، ووعيا  أ�اومما مييز املعرفة، 

تسمح بالتوقع ، وهي مبثابة مفاتيح راداألفالقوى احملفزة للتطوير والتغيري؛ فاملعرفة هي نتيجة التواصل الفكري بني 

  3:كما يليوهي   ،خصائص أخري للمعرفة (Taylor) تايلور ضاف ماسيحدث يف املستقبل، لذا

 وحتصل نتيجة تعلمهم باستمرار؛ ة،تصاغ يف عقول األفراد بالتجرب  

  ؛مشرتكة بني الفئات وا�تمعات بواسطة اخلربات املشرتكة  

  كما  ،صةااخلوكل فرد أو جمتمع ميتلك مقدار من املعرفة العامة واملعرفة  نقل ضمنا أو بشكل صريح،ت

  فة ذات خصوصية مرتبطة �ا ؛أن كل مهارة تتضمن معر 

   وتصبح ا كتسا�تكلفة كبرية ال وتتطلب  ووحدا�ا، املؤسسات دارة وتطويرتفعيلها إلحيوية الستمرارية

  وتقييمها وصيانتها واقتسامها؛ضها ومن الصعب فهمها وتروي أمثن عندما تكتسب،

  ،ينبغي احملافظة عليها ملنع استنساخها من  لذا وال تتوفر لنوع أخر، قد تتهيأ لنوع معني من األعمال

   رجوع إليها عند تركهم العمل فيها؛مبعارف أعضاءها لل املؤسسةواحتفاظ  ،املؤسسات بقية طرف

  ت عنده املعرفة القدميةاملعرفة اجلديدة تبتكر من نفس املوقع الذي توقف.  

ومقتضيات  يتضح من اخلصائص السابقة أن املعرفة مورد حيوي قابل للتطور والتغري وفق احتياجات املؤسسة

ونظرا ألمهية املعرفة ، باألفراد أساساالبيئة اخلارجية،كما أن استخدامها ومشاركتها خاضعة لعدة معطيات تتعلق 

حيث اعترب وضرورة  توفرها يف املؤسسة لذا تسعي هذه األخرية الستقطاب املعرفة من مصادرها املختلفة، 

وأكد على أن الذكاء  املعرفة، حيوي أو جيمعتلك ا�ال أو النطاق الذي مصدر املعرفة  (Saffady) سفادي

 البيانات واملعلومات واملعرفة، بني وأنه من خالل فهم العالقة األفراد،ة أمور حتدد حدود معرفة والتعلم واخلرب 

   .4حتدد كيف تؤخذ املعرفة من مصادرها األصلية
                                                 

1
Sveiby, K., (1997), The new organization Wealth management and measuring knowledge Based Assets, Berrett- Koehler, Germany, p20.  

2
Duvinage, F., (2002), Economie basée sur la connaissance et gouvernance territoriale de la connaissance, Thèse Doctorat en science de 

gestion: INPL , Nancy, p 40. 
  .6ص ري وبشرى هاشم حممد العزاوي، املرجع السابق،زكريا مطلك الدو    3

4
Saffady, W., (2000), Knowledge management,  Information Management Journal, New York, 34(3), pp 04-05.  
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 املؤسسة بيئة يف تظهر اليت وهي داخليةصادر م ،لمعرفة مصدرينبان ل ريىف   (Marquardt)مركردتأما 

 املكتبات ،الداخلية املؤمترات اإلسرتاتيجية، حول (املرتاكمة املؤسسة أفراد خربات يف تتمثلو  الداخلية،

 خالل من أو واملهارة، واخلربة والعقل الذكاء عرب لألفراد الداخلية العمليات احلوار، الصفي، التعلم اإللكرتونية،

حيث تعترب املعرفة الضمنية احد أنواع املعرفة اليت يكون  ) الداخلية االخرتاع وبراءات البحوث أو بالعمل التعلم

ويف  ...ذاكرته افرتاضاته، ،معتقداته املعرفة، وذلك انطالقا من خرباته،الفرد مصدرها األساسي باعتباره صانع 

 قدر�ا ة لذا تسعي بكلكبرية للمؤسس له منافعو ، يكون هذا املصدر من الصعب نقله وشرحه غالب األحيان،

 اجلهاز يعترب كما .املعتمدة وعمليا�ا والتكنولوجيا ككل واملؤسسة واجلماعات األفراد تعلم من االستفادة على

 أساليبه العمل، طرق يف تتمثل اليت التنظيمية، املعرفة يطلق عليه والذي الداخلية املعرفة مصادر من اإلداري

 واليت املدونة العمل وأوراق البيانات وقواعد الربجمياتوالدراسات،  البحوث الفنية، التقارير الكتب، ومبادئه،

 املؤسسة بيئة يف تظهر اليتاملصادر اخلارجية  هيفأما املصدر الثاين ، �ا واالشرتاك وتداوهلا تنسيقها ميكن

 التجمعات إىل االنتساب أو امليدان يف الرائدة األخرى املؤسسات مع العالقة على نوع تتوقف واليت احمليطة،

ومن  على املعرفة، ميكن للمؤسسة احلصول منهامصادر عديدة هناك و املعرفة،  استنساخ عملية عليها تسهل اليت

اجلامعات  الزبائن، املوردون، هلا، املنافسون املؤسسة، فيه تعمل الذي القطاع اإلنرتنت، املكتبات، ملصادرهذه ا

 من للمؤسسة ميكن األساليب اليت أهم من األخرى االقتداء باملنظمات يعترب العلمي،  كما البحث ومراكز

 املشاركة يف املؤمترات، واستئجار اخلرباء، أساليب إىل خارجية، باإلضافة مصادر من املعرفة على احلصول خالهلا

مراقبة  ورة علي شبكة للمعلومات العاملية، ومن خالل أفالم الفيديو،ومتابعة الصحف وا�الت واملواد املنش

  . 1... االجتاهات االقتصادية االجتماعية والتكنولوجية

  

 2:كما يأيتمصادر أخرى للمعرفة واليت ميكن حتديدها   (Badaraco) وقد طرح بادراكوا  

جمال مصدرا للمعرفة، فالعاملني الذين هلم معارف وخربات يف   أييعد الفرد العامل يف : د العاملالفر   - 

طريق هذه املعرفة  يف العمل، وعن إبداعاذات الطبيعة اخلاصة واليت تتطلب  األعمالكيفية اجناز 

ومعارف العاملني ويطلق على هؤالء يف  بأفكار التقدم واستفادة السيارات إنتاجك استطاعت شركات

 ؛الفكري بالرأمسالجمتمع املعرفة 

ويتميزون  ،جماالت خمتلفة أوهؤالء ميثلون جمموعة من العاملني ضمن جمال وظيفي معني : فرق العمل - 

 ؛ويعملون معا البتكار معارف جديدة يف جمال عملهم إبداعيةبقدرات 

على ذلك التسويق وحبوث تطوير املعرفة ومثال  إلنتاجوتعترب مصدرا مهما : البحوث والدراسات - 

   .املؤسسات أنشطةمعرفة جديدة يكون هلا دور فعال يف تطوير  إجياداملنتجات، حيث تساهم يف 

                                                 
1
Marquardt, M. J., (2002), Building the learning, Organizations: Mastering the five elements for corporate Learning, 2ed, Palo Alto, 

Davies-Black publishing company, California, p 47.  
2
Badaracco, J., (1999), The knowledge link, Harvard Business school, USA, p189.  
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  أنواع المعرفة :المطلب الثاني

، السياسات القرارات، الدراسات، املعلومات، التوجهات، اخلرباتمن جممل التجارب، ملعرفة تنتج ا

هلا نتيجة  شكل واحد متجانسهذا ما جيعل من الصعب تصور  ،هلا اليت تكون القاعدة الفكريةواالسرتاتيجيات 

عندما تقدم منتجا�ا، أو خدما�ا، أو  ؤسسةإطار واحد، بل أن املوال ميكن أن توضع كلها يف  اأشكاهلتباين 

خربا�ا، فإ�ا ال تقدم إال جزء من معرفتها وهو اجلزء القابل للتحديد والنقل، لتظل املعرفة األكثر أمهية يف عقول 

أفرادها، ومن أجل استغالل جيد هلذه املعرفة، البد من تصنيفها لتحسني استخدامها، وترمجتها إىل منتجات، 

   .يلي كما ها شهر أ وسنحاول إبراز. للمعرفة عديدة ة، وقد قدمت تصنيفاتوخدمات متميز 

  

 وفقا لنظرة قدامة : أوال

حيث يرتكز حصول املعرفة عندهم على  تأثر املفكرون قدميا يف أفكارهم لبناء نظريتهم للمعرفة بالفلسفة اليونانية

قسم اإلغريق القدماء املعرفة إىل أربعة أقسام وفقا ملا  حيث ،نسب إىل مفكري اإلغريق األوائلاليت تو  ،احلواس

  1:وهي (Prusak)أشار له بروساك 

واألسس والقواعد األساسية  تتعلق هذه املعرفة باملبادئ والقوانني العامة النظرية،: املعرفة اإلدراكية - 

  .للعلوم والقوانني والقواعد العلمية

والقدرة على إجناز األعمال ، املعرفة باملهارة والرباعة الفنيةتتعلق هذه ): التقنية(املعرفة الفنية  - 

وحتقيق التماثل والتطابق يف املمارسات العملية  والتدريب الكايف على إجناز املهام،، واألشياء

  . للعاملني الذين يؤدون نفس املهام

 .أساسيةمعرفة احلكمة التطبيقية والعملية واليت تظهر يف املمارسات االجتماعية بصورة  - 

وهي تعرب عن مزيج من النزعات واالجتاهات والقدرات اخلاصة واليت تلزم يف حقل : املعرفة اهلجينة - 

 .النجاح والتفوق يف ذلك احلقل إىلما وتؤدي 

  

أرسطو أن هناك ثالث مراحل يف تكوين املعرفة وهي املعرفة باحملسوسات، املعرفة احلدسية، يرى يف حني     

  2:وهي أنواعثالث  إىلاملعرفة  صنفوقد  ،وتتشكل املعرفة فيها عن طريق املنطق االستنباطياملعرفة العقلية، 

  معرفة الوقائع وهي تعادل املعرفة العلمية ونظرية؛ - 

  ؛السليم احلكمة العملية أو املعرفة املعيارية اليت تقوم على التجربة وسياق حمدد واحلس - 

 .مفيدة واملمارسة لفيةخباملتصلة  ،املعرفة أو الدراية الفنية - 

                                                 
، جامعة الزيتونة، األردن، "إدارة املعرفة يف العامل العريب"العالقة بني استخدام مدخل إدارة املعرفة واألداء، املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع حول  ،يوسف امحد أبو فارة  1

   .7، ص2004ابريل،  26/28
2
Duvinage, F., op. cit., p 29.   
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 املعرفة ألرسطوتصنيف الثالثة األوىل تتوافق مع ، ربعة أنواعأ إىلاملعرفة  )Lundvall( ليدفالصنف بينما ي    

  1:وهي

  .واملعلومات )املعرفة على احلقائق( املعرفة احلقيقية - 

  .اإلنسان وروح ،وا�تمعاملبادئ اليت حتكم الطبيعة ب وتتعلق ):املعرفة العلمية(ة يلفكرية املعرفا - 

  .وغالبا ما تكون ضمنية ،مجيع جماالت النشاط االقتصادي إىلواليت تنفذ  :املعارف واملهارات - 

 .املعلومات مستوى التفاعل اإلنسان واستخدام  فهو: أو عالئقية من املعلومات فعاليةالت - 

  

  وفقا للنظرة الثنائية: ثانيا

 أنه إال والضمنية، الظاهرة املعرفة بني بالتمييز قام حيث ،1966 سنة يف التصنيف هذا قدم من بوالين أول يعترب

 عن مادراسته يف التصنيف هلذا األمهية أعاد من أول وتايكوتشينوناكا  وكان .الوقت ذلك يف باالهتمام حيظى مل

  أساسيني من املعرفة  نوعني احدد، حيث لألعمال جملة هارفارد يف1991  سنة أواخر للمعرفة اخلالقة املؤسسات

  2:مها

ميكن التعبري عنها بوسائل  وتتميز بأ�ا مقننة وحمددة احملتوى وهلا مظاهر خارجية،: املعرفة الصرحية -

وتتيح تكنولوجيا املعلومات إمكانية حتويلها  ...متعددة سواء بالكتابة أو الرسم أو التحدث

 .ونقلها

وتشري إىل احلدس والبديهة واإلحساس  وتتحدد يف سلوكه،توجد يف العقل البشري  :املعرفة الضمنية -

 .فهي شخصية يصعب توثيقها أو تقنينها وتتضمن عناصر إدراكية وعناصر فنية الداخلي،

 
  3:إىلاملعرفة  (OCDE)تصنف مؤسسة التعاون للتنمية االقتصادية كما 

  

 .البشرية والقدرات املواهب ،اخلربات يف تتمثلو  ،البشري العقل حملها الضمنية املعرفة - 

 ماذا؟  يعرف من معرفةأي  (Know-who) اآلخرين معرفة وأيضا (Know-How) معرفة كيف - 

 معرفة :إىل وتنقسم...) مضغوط قرص ،كتاب( البشري العقل وخمتزنة خارج مرمزة تكون املقيدة املعرفة - 

 . (Know-why) هلا املفسرة العلمية األسس ، ومعرفة)Know-what( واألحداث الوقائع

 
للمؤسسة كنظام  يف نظرته(Bernard) أفكار برنرد أيضا املعرفة باالعتماد على  (Spender) صنف سبندروي

بني املعرفة الضمنية  يزيالتمأفكار نوناكا وتايكوتشي يف  علىو  اجتماعي يقوم على التعاون بني الفرد واملؤسسة،

                                                 
1
Duvinage, F., op. cit., p 29.   

2
Nonaka,  I. & Takeuchi H., (1995), op.cit., pp 21-23.   

3
Bruneau, J. M. &  Pujos, J. F., (1992), Le management des connaissances dans l'entreprise: ressource humaines et systèmes 

d'informations, Ed d'organisation, Paris, p24.  
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اجتماعي مشريا إىل أن املعرفة حصيلة تفاعل بني الفرد وا�تمع واملعرفة الصرحية، فنظر إىل املعرفة من منظور 

  1:وصنفها كما يلي

  

وهي معرفة فردية وصرحية كاحلقائق واملفاهيم واألطر والنظريات اليت ميكن أن يكتشفها  :املعرفة الواعية - 

 .الفرد أو يتعلمها

 .معرفة صرحيةوتتسم بكو�ا  ،وهي معرفة تتقامسها اجلماعة :ملعرفة املوضوعيةا - 

من خالل العمل وتراكم اخلربات وتتميز بكو�ا معرفة ضمنية  وهي معرفة يكتسبها الفرد، :املعرفة اآللية - 

 .وتتمثل يف املهارات الفنية واملواهب واآلراء

 .هي معرفة ضمنية اليت توجد لدى اجلماعة وتتميز بكو�ا معرفة اجتماعية كامنة: املعرفة اجلماعية - 

  

   لمستوي االستعمال وفقا: ثالثا

  2:صنف إىل أربعة أنواع وهيتاملعرفة أن  (Boisot) بويسوتيرى 

         ولكن قابليتها لالنتشار تكون يف نطاق  هي اليت تكون جاهزة ومعدة للتداول،: املعرفة اخلاصة -   

  .ضيق طبقا ملدى احلاجة إليها يف إطار سياسات املؤسسة

يصعب إعدادها للتداول وغري منتشرة أي ليست معدة الن مصنفة، و  تكون غري :ملعرفة الشخصيةا - 

  .يتقامسها اآلخرون

  . وميكن تداوهلا هي اليت تكون مصنفة ومنتشرة ويتقامسها اجلميع،: املعرفة العامة - 

  .تكون معرفة غري مصنفة أي يصعب تداوهلا ومنتشرة أو ميكن تقامسها: الفهم العام -   

  

معرفة و  معرفة سهلة النقل وواسعة التطبيق إىلاملعرفة  (Novins &Armstrong) نوفينز وارمسرتون صنفوي

 .3النقل وحمدودة التطبيقصعبة معرفة و  ،معرفة صعبة النقل وواسعة التطبيقو  ،سهلة النقل وحمدودة التطبيق

  .تطبيقهانقل املعرفة ومستوي لوفقا  يوضح هذه األصناف األربعة )2(رقم والشكل 

  

  

  

                                                 
1
Spender, J. C., (1996), Organizational knowledge, learning and memory: three concepts in search of a theory, Journal of Organizational 

Change Management, 9(1), pp70-73.   
املؤسســة العربيـــة  ،"ة اإلبداعيــة يف مواجهــة التحـــديات املعاصــرة لــإلدارة العربيـــةالقيـــاد"حــول املــؤمتر العــريب الثـــاين يف اإلدارة ،املفهــوم واملــداخل النظريـــة: إدارة املعرفـــة حســن العلــواين، 2

  . 311، ص2001 ،نوفمرب 6/8 ،القاهرة للتنمية اإلدارية،

 .11ص ،2006امحد أبو فارة، املرجع السابق،  يوسف  3
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  Novins &Armstrong أصناف المعرفة حسب: )2(الشكل رقم 

  

                                             نقل املعرفة                                                                      

 سهلة النقل     صعبة النقل                                                                     

 واسعة               معرفة سهلة النقل                معرفة صعبة النقل                                                  

  التطبيق        وواسعة التطبيق      التطبيق             وواسعة                                                  

  
معرفة صعبة النقل                معرفة سهلة النقل        حمدودة                                                                                                              

                  التطبيقوحمدودة التطبيق              وحمدودة التطبيق                                                            
  

  .11ص ،2006 رجع السابق،امل أبو فارة، امحد يوسف : المصدر

  

   1:وفقا لألساس العملية املعرفية إىلاملعرفة تصنيف وقد مت أيضا 

  .قد تكون ضمنية أو معلنةاليت  جمموعة املعلومات العامةهي : املعرفة النظرية - 

وميكن احلصول عليها من  هي جمموعة من املعلومات تسمح بتطبيق املعارف النظرية، :املعرفة العلمية - 

  . أي االنتقال من املعرفة النظرية إىل املعرفة التطبيقية خالل عمليات التعلم واخلربة،

 . واليت تسمح باالستفادة من املعرفة النظرية والعلمية ،على التصرفهي القدرة : املعرفة السلوكية - 

 
  2:أنواع هي ثالثة إىل يصنفها يثحب للمعرفة، آخر تصنيفا  (Zack)زاك  يقدمو 

 معـايري بحسـ تشـغيل الصـناعة أجـل مـن مطلوبـة تكـون الـيت املعرفـة أنـواع أبسـط وهـي :اجلوهريـة املعرفـة - 

 أن رغـم دى الطويـل،املـ علـى تنافسـيتها دوام للمؤسسـة يضـمن ال املعرفـة مـن النـوع وهذا. حمددة اقتصادية

 هـذه املؤسسـات إىل دخـول قيمـة بـدورها تعتـرب والـيت بالصـناعة اخلاصـة األساسـية املعرفـة متثـل املعرفـة هـذه

 .الصناعة

 املؤسسـة امتلكـت لـو فحـىت .املنافسـة علـى بالقـدرة تتمتـع املؤسسـة جتعـل الـيت املعرفـة وهـي: املتقدمة املعرفة - 

 يف عـنهم أ�ـا ختتلـف إال املنافسـون ميتلكهـا الـيت املعرفـة مـن واجلـودة النطـاق املسـتوى، نفـس عـام بشـكل

 املتقدمـة تسـعى املعرفـة ذات املؤسسـة أن يعـين وهـذا تنافسـية، ميـزة لكسـب معرفتهـا علـى املتميـز اعتمادهـا

 .املتقدمة معرفتها خالل من املنافسني على التميز أو عموما السوق يف تنافسي مركز لتحقيق

 بشـكل نفسـها ومتيـز صـناعتها ومنافسـيها تقـود أن مـن املؤسسـة متكـن الـيت املعرفـة وهـي: االبتكاريـة املعرفـة - 

 جيعـل قـدرا�ا املعرفـة ومصـادر يف جديـد هـو مـا بابتكـار يـرتبط الـذي - املعرفـة مـن النـوع فهذا .عنهم كبري

 .صناعتها جمال يف والسوق العمل قواعد تغيري على قادرة املؤسسة

  

                                                 
1
Bruneau, J. M. & Pujos, J. F., op. cit., p 25.  

2
Zack, M.H., (1999), Developing a Knowledge Strategy, California Management Review, 41(3), Spring, p134.  
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1:إىل حسب زايدياملعرفة تصنف كما 
   

 وتتميز بكو�ا معلنة أل�ا شائعة ومتداولة بني األفراد، هي معرفة املؤسسة املعلنة،: املعرفة املعلنة - 

املعرفة هذه  املعروف خمز�ا واملتاح الوصول إليها لكل من يعلم عنها أو يرغب يف احلصول عليها،و 

 .خلا...املستندات تكون خمزنة يف وسائل مادية مثل النماذج،

ا وهي معرفة شخصية ناجتة عن خربات وخاصة باملهارات إذ يكتسبه): املعرفة الضمنية(ملعرفة الكامنة ا - 

حبيث تتنقل بشكل كلي عرب املمارسة بطرق خمتلفة تقوم عادة على �ج احملاولة  األفراد ذوي اخلربة،

 .والتلقني والتدريبواخلطأ 

اعتمادا على قدراته الفكرية وطاقاته  هي املعرفة اليت يكو�ا الفرد جبهده اخلاص،: املعرفة الذاتية - 

 عودواف الفرد لنفسه من رغبات، هوتتمثل كذلك فيما يكون املختلفة وجتاربه املتنوعة، هوخربات الذهنية،

 .تاج عقله مع ما حييط بهوأهداف واجتاهات وقرارات واختيارات وغري ذلك من ن

 ،أي من البيئة احمليطة هي املعرفة اليت يستمدها الفرد أو املؤسسة من مصادر خارجية،: املعرفة اخلارجية - 

 أصبححبيث  يف الوصول إليها، ةالتقنيات احلديث تحيث سهل ومتثل النسبة األكرب من التدفق املعريف،

 لميكن احلصول عليها من خالل عمليات التفاعكما  ،من ممكن أن تصل إىل الفرد دون عناء

 .ومناسبات احلياة االجتماعية ،االجتماعي بني األفراد، واجتماعهم يف مواقع العمل

واليت تنتج عن تفاعل أفرادها  وهي كل أشكال املعرفة اليت تتعامل �ا املؤسسات،: املعرفة التنظيمية - 

وكذلك يف تعاملهم مع البيئة احمليطة باملؤسسة،  ليهم،وحركتهم الذاتية يف القيام باألعمال املوكلة إ

واخلربات والتوجيهات واملعلومات والدراسات والقرارات  وتتشكل هذه املعرفة من جممل التجارب،

  .يف املؤسسة األفراداليت توجه وتنظم أنشطة  اليت تكون القاعدة الفكرية والسياسات واإلسرتاتيجيات،

هي املعرفة العملية، وهذه املعرفة  وأساسيةما حتتاجه املؤسسة احلديثة بصورة جوهرية  أهم أن إىل اإلشارةوجتدر  

.نشاط يف سياق حمدد ويف وظيفة حمددة أي أداءتتمثل يف جمموع املعارف القادرة على 
2
   

املعرفة العملية اجلماعية تقدم قيمة  أنوترتكز املعرفة العملية للمؤسسة على تنمية املعارف الفردية، يف حني جند 

.ملعارف املؤسسة إسرتاتيجية
3  

  

  المعرفة كمورد استراتيجي: المطلب الثالث

للحفاظ على ميز�ا  اسرتاتيجيحتديات العوملة ومواجهتها جعل املؤسسات تعتمد على املعرفة كمورد  إن

ميزة تنافسية دائمة، تعتمد على  مال املؤسسة وموجود اسرتاتيجي مينحها رأسهم  األفراد أنالتنافسية، كون 

                                                 
 25/26 باتنة، ،"إدارة املعارف والفعالية االقتصادية " امللتقى الدويل حول ،ق تراكم مقومات األداء املتميزمدخل لتحقي: إدارة املعرفة يف مؤسسات األعمال ،السالم زايدي عبد 1

    .6 - 5 ص ،2008نوفمرب، 
2
Buck, J-Y., (2003), Le Management des connaissances et des compétences en pratique, Ed D'organisation, Paris, p130.  

3
Buck, J-Y., (2000), Le Management des connaissances, 3émeéd, Ed d'organisation, Paris, p33.  
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 مواردها وأكثربان املعرفة موردا اسرتاتيجيا مهما هلا،  تدركاملؤسسات  هذا ما جعل .اإلبداع والتحسني املستمر

 اإلسرتاتيجية فاإلدارة من حتقيق امليزة التنافسية،ضت حىت إسرتاتيجية إدارةمعارفها  إدارةعليها  وبالتايل، أمهية

من  أصلعترب املعرفة ا لذا .تسمح للمؤسسات باستغالل الفرص املناسبة، والتعرف على التهديدات اليت تواجهها

 أمهيتها نع، وتكيتستط ال أو إنتاجه، حيث تبني احلدود بني ما تستطيع املؤسسة اإلسرتاتيجيةاملؤسسة  أصول

سسة، واحد املوارد اهلامة والنادرة، واعتبارها السالح االسرتاتيجي ؤ امل أهدافبوصفها موجودا مهما يف حتقيق 

للمعرفة على اعتبارها مصدرا للميزة التنافسية،  اإلسرتاتيجية األمهيةعلى  وبالتأكيدلتحقيق النجاح والتميز، 

من خالهلا تنظيم والوسائل اليت ميكن للمؤسسات  ، فانه يتعني حتليل األطرالقيمة يف املؤسسة إلنشاءومؤشرا 

يف عملية بناء وتنمية  أداةمل تعد فقط  األخريةهذه ف، واملرتكزة على املعرفة، إسرتاتيجية األكثرا�ا قدر و  أصوهلا

املؤسسات  أن إىلعنصرا من عناصر املنافسة، وذلك بالنظر  أصبحتيف املؤسسات، بل  األساسيةالقدرات 

املال املعريف الذي يعرب عن قيمة املعرفة  الرأستالك املزيد من حنو ام بدأت يف التحولاعتماد على املعرفة  األكثر

  .1روات املؤسسة مبا جيعلها معرفة متميزةع �ا العاملني لتكوين ثاليت يتمت

  

  خصائص المعرفة كمورد استراتيجي: أوال

حىت هذه قد ال  التنافسية ولكنة هي إحدى الطرق لتكوين امليزة ؤسسإن الوصول إىل املوارد القيمة والفريدة يف امل

متيزها عن غريها واليت  ت قد متتلك املعرفة الفائقة اليتؤسساتدوم بسبب متكن املنافسني من تقليدها، وعليه فإن امل

أن املعرفة متتلك  إىل (Bollinger &Smith) ويشري بولنغر ومسيث. خصائص املورد االسرتاتيجي متتلك

  2:خصائص املورد االسرتاتيجي فهي

املعلومات، كما أن التفسري  ة يعتمد على قاعدة معرفية شخصية يف تفسريؤسسكل شخص يف امل: فريدة - 

يف ا�موعة، أيضا فاملعرفة تعتمد على  واالستيعاب اجلماعي للمعرفة يعتمد على تعاضد جهود كل األشخاص

ات متماثلة ؤسسلذا فمن الصعوبة وجود م الذاتية واخلربات املرتاكمة، ة املتعلق بالتجاربؤسسالتاريخ املتميز للم

 ؛يف طرق التفكري

، وهي تعتمد )معرفة ملاذا معرفة الكيـف، معرفـة مـاذا،(متثل جمموع معارف العاملني يف املؤسسة  املعرفة  :ةنادر  - 

التعامل معرفتها اخلاصة اليت متيزها ومتيز �جها يف  مؤسسة  احلاليني والسابقني أيضا، فلكلعلى معارف العاملني

 ؛من خالل اخلربة وتراكمها من جيل جليل، لذلك فهي نادرة وفهم األمور واملعضالت، وهذه تتكون

التكنولوجيات، اخلدمات، لكي تظل  املعرفة اجلديدة هي نتيجة التحسني يف املنتجات، العمليات،: ذات قيمة - 

ة يف احلصول على ميزة إسرتاتيجية وخلق ؤسستساعد امل ة قادرة على املنافسة واالستمرار، واملعرفة اجلديدةؤسسامل

 ؛القيمة

                                                 
1
Tiwana, A., (2001), Gestion des connaissances: applications CRM et e-business, Campuspress, Paris, p54.   

2
Pervaiz, K. Ahmed, Kwang Kok Lim, Ann Y. E. Loh, (2002),  Learning Through Knowledge Management, Butterworth Heinemann, 

Oxford, pp30-31.   
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إن . كفاءة متميزة صعبة االستبدال تعاضد مجاعات معينة ال ميكن استنساخه، بالتايل متثل: غري قابلة لالستبدال - 

رين فرق العمل، مما ال ميكن نقله إىل اآلخ بوتدا ؤ املميزة  املعرفة األكثر أمهية تكمن يف رؤوس اخلرباء وعالقا�م

  .بسهولة

املعرفة، ونشرها بني  يد ضمان االستمرارية التنافسية أن تطور آليات اكتسابز ة اليت تؤسسكل ذلك يوجب على امل

  .ةؤسسمن املخزون املعريف املتميز للم العاملني يف الوقت وللشخص املناسبني، والرتكيز على املصادر اليت تعزز

  

  األهمية اإلستراتيجية للمعرفة: ثانيا

استيعابا واستخداما للمعرفة نتيجة سرعة التغريات وتعاظم الفرص الناشئة عنها  أكثراملؤسسات  أصبحتلقد 

من عمليات ضتزايد استخدم املعرفة  إىل أدى، مما أخرى ناحيةمن ناحية، وتعدد احتياجات العمالء من 

ا السياق تتجلي ذاالسرتاتيجي، وضمن هوالتخطيط اإلنتاجية  ،البحوث والدراسات يف ا�االت التسويقية

  1:أمههاللمعرفة يف جوانب رئيسية  اإلسرتاتيجية األمهية

 تنمية قدرة املؤسسة على التعامل مع املتغريات التنافسية واالستعداد للتكيف معها؛ - 

معريف د يلرص احتياجهاتفعيل قو�ا التنافسية بسبب  وإمكانيةاحملورية للمؤسسة،  تالكفاءاتوفر منظومة  - 

 ويف تقدمي منتجات متميزة عالية اجلودة تليب رغبات العمالء؛ اإلنتاجيةيستخدم يف استغالل الطاقات 

الفنية باملؤسسة على كافة املستويات، مبا يساهم يف رفع كفاءة  األفرادالطاقات الفكرية وقدرات  إطالق - 

 للمشكالت؛ األفضلوتوفري احللول  اإلنتاجيةالعمليات وحتسني 

للمؤسسة فرص التطور مبعدالت متناسبة مع قدرا�ا، والفرص املتاحة لديها،  اإلسرتاتيجية اإلدارة �يئ - 

 ؛لألفراداخلربة املرتاكمة و وذلك من خالل االستغالل املكثف لنتائج املعرفة ومنتجاته الثقافية املتجددة، 

تقنيات املعلومات واالتصاالت، وي املعرفة، ومتطلبات ذاملبدعة من  العاملنيحتقق التكامل بني قدرات  - 

ة القدرة على رصد املعرفة من خمتلف املصادر، ومعاجلتها بالتحليل والتحديث، حىت تصبح للمؤسس

 والوظائف والعمليات؛ األنظمةلالستخدام الفعال يف صياغة وتنفيذ االسرتاتيجيات وتشغيل  وإتاحتها

 يث املفاهيم، واخلربات، والثقافات وتوظيفها؛الفكري، وحتد إطارهااملؤسسة على تغيري  إدارةتساعد  - 

 معرفتهم الكامنة ودفعهم لتنميتها؛ إطالق إىلتوفري املناخ االجيايب احملفز للعاملني ذوي املعرفة، مبا يؤدي  - 

  .واحلوافز ااملزايلتقسيم الوظائف وحتديد الصالحيات وتقدمي  كأساساعتماد املستوى املعريف   - 

 

   األساسية للمعرفةالمتطلبات : ثالثا

باعتبارها يف حتديد القدرات اإلسرتاتيجية،  تعترب املعرفة أهم مصدر للميزة التنافسية الدائمة، بسبب مسامهتها

وحتقق إدارة املعرفة للمؤسسة االلتزام االسرتاتيجي للعمل اجلماعي بشكل دائم يف خمتلف . نادرة، وصعبة التقليد

                                                 
1
Tiwana, A., op.cit, pp55-56.   
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ربات واملعارف بني مجيع أعضاء املؤسسة مبا يضمن هلا االستمرار، اجلوانب، وذلك من خالل تبادل اخل

ة قادرة على تطبيق برامج ؤسسلكي تكون املو . 1واكتسا�ا ميزة تنافسية دائمة، وذلك من خالل تكوين بنية قوية

  :التاليةمورد اسرتاتيجي باعتبارها للمعرفة الرئيسية  أن تسعى إىل وجود املتطلبات وأنظمة إدارة املعرفة البد

ويصنع التعلم  وتنمية املهارات يتميز جمتمع املعرفة عن غريه باالهتمام املتزايد ببناء القدرات :مجتمع المعرفة  - 1

تمع الذي حيسن استعمال املعرفة يف �افهو  .خالل الفعل أو باالستخدام أو التفاعل االجتماعي سواء من

جا مهما يف مجيع منه يهتم باملعرفة ويعتربها ؛ كما انه2السليمة والرشيدة تسيري أموره ويف اختاذ القرارات

نشر و  حرية الرأي والتعبري العقالين املتزن؛ على أسس مهمة منهايقوم جمتمع املعرفة حيث  ،3جماالت احلياة

تأسيس و  املقصود؛تمع �إنتاج املعرفة وتوظيفها بكفاءة خلدمة إىل جانب  وتعميم وسد الفجوة املعلوماتية؛

مع وشرائحه يف تكوين جمتمع املعرفة وترسيخ هذا املفهوم ا�تمنوذج معريف عام من خالل إشراك مجيع فئات 

وعليه ظهر  تنافسياوسالحا  أن املعرفة فيه أصبحت موردا إسرتاتيجيابكون يتميز جمتمع املعرفة كما   .4لديها

 ال مستهلكا هلا، وبالتايل يعطي أمهية خاصة للبحث العلمي؛أنه منتج للمعرفة ، حيث مفهوم منظمة املعرفة

أنه يعتمد بكثافة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقواعد املعرفة كوسائل لتسهيل عمليات احلصول و 

ا واسرتجاعها وبثها وتبادهلا، لذلك يتصف باالنفتاح يف إتاحة �على املعرفة وتطويرها وتنظيمها وخز 

أنه يعطي دورا أكرب لرأس املال البشري الذي يتمتع بقدرات  كما  ملعرفة ملن يريدها دون قيود؛املعلومات وا

أنه يركز على التعلم و  ذهنية وطاقات فكرية، وإمكانيات لإلبداع واالبتكار ويف إنتاج املعرفة وتوليدها؛

يعطي قيمة لرأس املال الفكري  حيث واستمراريته لدى الفرد واملنظمة، وعليه ظهر مفهوم املنظمة املتعلمة؛

باعتباره الثورة األعظم للمنظمة املعاصرة، وهو كل ما متلكه املنظمة من أفكار واخرتاعات وملكية فكرية 

يعطي إمكانية كبرية للتحالفات اإلسرتاتيجية بني املنظمات كما انه   وبرامج حاسوبية وقواعد معرفة وغريها؛

الفها، وبالتايل فإنه يتيح منطا جديدا للعالقات بني املنظمات يعتمد داخل القطر وبني األقطار على اخت

هناك ف .5ا التنافسية يف بيئة سريعة التغري والتطور�مفاهيم الرتابط والتحالف وتبادل املنافع بغرض حتسني قو 

  6:تمع املعرفة تتمثل فيما يليالضرورية �جمموعة من متطلبات 

 واألهداف  اصرة، تتوىل وضع األسس واملعايريتمعات املع�املعرفة يف املنظمات واواعية بأمهية  :ةقيادة إداري

خلطط إدارة املعرفة وبراجمها بالتشارك مع العاملني، وتعمل على توفري مقومات تنفيذها السليم وجناح 

 تطبيقها؛

                                                 
1
Buck, J-Y., (2003), op.cit, p75.    

 .110، ص2008التغريات والتحديات وآفاق املستقبل، دار الشروق، عمان، : سعيد بن حممد الربيعي، التعليم العايل يف عصر املعرفة 2
  .17ص ،2007املمارسات واملفاهيم، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، : إبراهيم اخللوف امللكاوي، إدارة املعرفة 3
  .33 ، ص2007، القاهرة، ديسمرب، "االستثمار يف بيئة املعلومات واملعرفة" حول بروش زين الدين وعطوي عبد القادر، دور اإلبداع واالبتكار يف بناء اقتصاد املعرفة، ملتقى 4
  .56، ص2008حممود مطر، إدارة املعرفة واملعلومات، دار كنوز للمعرفة العلمية، عمان،  عبد اللطيف 5
  .25-21، ص 2007البالوي حسن وسلمان حسني، إدارة املعرفة يف التعليم، دار الوفاء، اإلسكندرية، 6
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 تمع وعقوهلم، �نظمة واويتطلب هذا الرتسيخ ثقافة املعرفة يف أذهان العاملني يف امل :ةثقافة معرفية راسخ

 وتغيري ما حيملونه من أفكار واجتاهات وقيم ومعايري ثقافية قدمية ال تتناسب مع احلاضر، وأنه ترتكز هذه

 التعلم املستمر، فرق العمل، املشاركة باملعرفة، الدعم اجلماعي لتبادل :يالثقافة على أربع مرتكزات وه

 املعرفة؛

  ا املستقبلية، وحتدد رؤيتها �تعرب عن التوجهات الرئيسية للمنظمة ونظر  :ةللمعرفبناء إسرتاتيجية متكاملة

 ورسالتها وأهدافها اإلسرتاتيجية وطرق حتقيقيها؛

 وذلك من خالل تفويض الصالحيات هلم وإشراكهم يف وضع إسرتاتيجية املعرفة وحتديد : متكني العاملني

 م الفكرية؛�اإلبداعية وقدرام �أهدافها وطرق حتقيقها، وإطالق طاقا

 وتعين إعادة النظر يف التخطيط هلا أو تعديل هيكلها ونظم احلوافز املتبعة  :ةإعادة هندسة املوارد البشري 

ومهارات  يف املنظمة، مع ضرورة الرتكيز على استقطاب الكوادر البشرية الذكية واملبدعة اليت تتمتع خبربات

 تمع املعرفة اجلديد؛االنتقال إىل جمو متميزة تتناسب 

 إن اهلياكل التنظيمية الشبكية هي اهلياكل اليت تتناسب مع منظمات املعرفة، ملرونتها  :ةهياكل تنظيمية مرن

 وقابليتها للتعديل والتكيف مع املتغريات الداخلية واخلارجية؛

 إتاحة شبكة االنرتنيت جلميع العاملني، وتوفري نظام معلومات حيدد آليات لتجميع و  :بنية تكنولوجية قوية

يف  املعلومات واملعارف املطلوبة، ومصادرها املختلفة، وطرق تنظيمها وختزينها واسرتجاعها وتداوهلا وإيصاهلا

 الوقت والسرعة املناسبني؛

 وامليزانيات  ة، والقوانني واألنظمة الداخلية،زموذلك بتوفري التكنولوجيا الال ودعمه :تشجيع البحث العلمي

وخدمات الكافية، والكوادر البشرية املؤهلة علميا وفنيا وتقنيا، فالبحث العلمي أساس إلجياد منتجات 

 جديدة وتطوير املوجود منها؛

 ا إحداث تغيري جذري يف العمليات التنظيمية من خالل استخدام � ويقصد: إعادة هندسة العمليات 

تكنولوجيا املعلومات استخداما أمثل، وذلك لتحقيق التحسينات يف اجلودة واألداء واإلنتاجية، واستبعاد 

 .أي عمل ال يضيف قيمة

تلك اهلوة بني من ميلك املعرفة ومصادرها، ومن ال ميلكها يتجلي مفهوم فجوة املعرفة يف  : فجوة المعرفة - 2

الفجوة اخلاصة بني ما تعرفه املؤسسة أو األفراد وبني فهي  ؛1الشاملةوقدرته على استغالهلا ألغراض التنمية 

فجوة  إن 2.ما جيب أن تعرفه، أو بني ما تعرفه املؤسسة وبني ما يعرفه املنافسون يف جمال النشاط الواحد

تمعات �يتم بشكل متساوي بني األفراد واجلماعات وا املعرفة تقوم على فكرة أن تدفق املعلومات ال

سباب كثرية، فقد تزداد معرفة بعض األفراد واجلماعات مبوضوع معني مقارنة بأفرادها ومجاعات أخرى، أل

                                                 
  .77، ص2013صفاء ، عمان، الطريق إىل التميز والريادة، دار  :أمحد عمر اهلمشري، إدارة املعرفة 1
  .259، ص2009الل خلق السكارنة، دراسات إدارية معاصرة، دار املسرية، عمان، ب 2
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لذا ختتلف الفجوات باختالف املوضوعات، كما تظهر يف مستويات خمتلفة، إذ تظهر على مستوى األفراد 

اهات والسلوكات ا ال حتدث على املستوى املعريف فقط بل تشمل االجت�وعلى مستوى اجلماعات كما أ

 وعموما .1وباختصار تتولد فجوة املعرفة عندما يكون أحد األطراف يعرف أكثر من الطرف اآلخر أيضا،

  2:من الفجوات وهي هناك أربعة أنواع

 إن املعرفة الظاهرية تتمثل يف جمموعة القواعد واإلجراءات واألنظمة  :ةالضمني فجوة املعرفة الظاهرية واملعرفة

باملنظمة، وهي أقل بكثري مما هو متوافر من معرفة ضمنية لدى األفراد وفرق العمل والذاكرة التنظيمية اخلاصة 

لتقاعد أو ألي  يف املنظمة، وتزداد هذه الفجوة حدة عندما يرتك األفراد املنظمة نتيجة لالستقالة أو الوفاة أو

 .سبب آخر

 در من املعرفة هو أقل مما تعرف أو متتلك، وبعبارة أخرى هي أن الفرد أو املنظمة تعمل بق: لفجوة معرفة العم

فإن هذه الفجوة تظهر بني النظري والتطبيقي إذ ال فائدة للمعرفة اليت متتلكها املنظمة إذ مل يتم استخدامها 

  3:جيب االهتمام بـ العمل سد فجوة معرفةولوتطبيقها عمليا الستخالص القيمة املضافة من هذه املعرفة، 

 تمت يسفالا فهلول املعرفة إىل عمل على حنو متسق املنظمة اليت حت نأي أ :ةسفة املنظملفية مهأ - 

 اقف؛املو  نعرب مدى م عملال هيف توجي دمواسع أو معتقدات عامة تستخ طاقى نلا عهإتباع

  ؛لهوما يعم هما يعرف فجوة بنيهناك  نتكو  لنف عملبال لمالفرد يتع نفإذا كا :لم بالعملالتع - 

منوذجي من ى حنو لا تصفح وتتذكر عهأخطائ نم لمنظمات اليت تتعفامل: اهعن األخطاء وتذكر الصفح  - 

 .اجل احلفاظ على ارتكاب أخطاء جديدة باستمرار

 املعرفة  املتقدمة والدول النامية، فإنتاجهي الفجوة اليت تظهر بشكل جلي بني الدول  :ةفجوة إنتاج املعرف

ووسائل متعددة وتكنولوجيا وموارد بشرية متخصصة  ،إمكانيات وقدراتوتوليدها وتسويقها حيتاج إىل 

ومبدعة قد ال تتوافر للدول النامية بقدر توافرها للدول املتقدمة، وما يزيد من هذه الفجوة عمقا هو هجرة 

األدمغة من الدول النامية إىل الدول املتقدمة األمر الذي يفقد الدول النامية جزءا مهما من معرفتها 

 .الضمنية

 املعرفة احلرجة واليت تكون مطلوبة من قبل أحد األطراف يها يطلق عل :ةعرفة املتوافرة واملعرفة املطلوبفجوة امل

أو الجناز العمل وتطوير منتوج أو خدمة يف املنظمة وال تكون متوافرة لديها، وقد تتوفر املعرفة املطلوبة من 

اع واالبتكار يف املنظمة، وأيضا من خالل استقطاب خالل تشجيع عمليات البحث والتطوير، واإلبد

  .العقول اخلبرية املبدعة من خارج املنظمة وتوظيفهم لديها

                                                 
 .71، صسابقالرجع املهيثم علي حجازي،  1
  .7 -478سابق، صالرجع املأمحد عمر اهلمشري،  2
، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، "املوارد البشرية يف اقتصاد مبين على املعرفة تنمية" ،روبرت سوتون، جتسري الفجوة بني املعرفة والعمل يف املؤسسات التنافسية 3

  .343 -339، ص2004أبو ظيب، 



  اإلطـار النظري للمعرفة وآليات إنتاجها: الفصل األول

 

23 
 

دف � حزمة من األنشطة التحليلية والتقنية املعقدة اليت تبدأ برسم خرائط املعرفةتعترب  :هندسة المعرفة - 3

احملتوى املعريف للمشكلة، وبعد ذلك ترميز املعرفة متثيلها من خالل معرفة املشكلة واالنطالق حنو حتليل 

فن استخدام املبادئ والقواعد واألدوات اخلاصة بأحباث الذكاء فهي  ؛1وبرجمتها من خالل استيعاب املعرفة

فن احلصول على  ؛ أي أ�ا2الصناعي حلل مشاكل التطبيقات الصعبة اليت حتتاج إىل معلومات اخلرباء حللها

ته للتغلب على مشاكل احلصول على املعرفة وعرضها، واستخدامها بشكل صحيح، أسس البحث وأدوا

وتوضيح خطوط البحث، والقضايا املهمة يف تصميم املعرفة، وفن إقامة األدوات يف جزء أو على امتداد 

حتتوي ا، فقاعدة املعرفة ر�عملية إنشاء قواعد املعرفة وإدا علىمصطلح هندسة املعرفة يطلق  ،عملية التنظيم

على جمموعة من العالقات املرتابطة فيما بينها، وعلى حقائق متعددة وكذلك قواعد سوف يستخدمها 

 املنظمة النظام اخلبري الختاذ القرارات املعقدة على هذه احلقائق، فهي قاعدة معرفة إخبارية ومنهجية متد

خمتلفة من  األنواع بنييز متينبغي ى انه تقوم هندسة املعرفة علو  3.بالنتائج النهائية حول املسألة املبحوثة

من الضروري التمييز بني و  لتسهيل التعامل مع املعرفة وفهم كيفية ترابط العالقات مع بعضها البعض؛ املعرفة

األنواع املختلفة من اخلرباء، كاخلرباء واالبتدائيني، والثانويني، والرئيسيني ألن اخلرباء خيتلفون يف كيفية بنيان 

ينبغي التمييز بني كما   ا وفقا لطبيعة اخلربة والتدريب؛�بوضوح الختالف املعارف اليت ميتلكو  معرفتهم

ينتج الذكاء الصناعي طرق متعددة لتمثيل املعرفة تتمثل يف أشكال حيث  الطرق املختلفة لتمثيل املعرفة

ينبغي التمييز بني و   ذلك؛خمتلفة من املنطق، القواعد، الشبكات الداللية، اإلطارات، خرائط املعرفة وغري

فاستخدام املعرفة بطرق وأساليب خمتلفة حسب املهام وحسب األعمال  الطرق املختلفة الستخدام املعرفة

املراد اجنازها، فلقد ابتكر مهندسو املعرفة عدة مناذج لتحديد أنواع املعرفة، وكيفية انتقال املعرفة وباستخدام 

املنظمة  فإن ديدها وفقا لطريقة استخدامها لتحقيق األهداف املرجوة؛هذه النماذج فإن املعرفة ميكن حت

تاج إىل طريقة لربط تلك النماذج من املعرفة واخلرباء ومتثيل املعرفة واملهام مع بعضها البعض الجناز املعرفة حت

لصحيحة، تاج إىل حتديد متقن للمناهج أو الطرق املبنية على األساليب احتولعمل هذا املوجهة للنشاط، 

ا أحد ��دف هندسة املعرفة على اعتبار ألذا   .4واألدوات املستخدمة اعتمادا على األهداف املشرتكة

  5:فروع الذكاء الصناعي إىل

توفري مناهج وأدوات لبناء النظم املعرفية بطرق حمكمة كفؤة، وتعين طريقة أو أسلوب فين يطبق من جانب  - 

  الذكية مثل النظم اخلبرية والنظم املبنية على املعرفة؛مهندس املعرفة لبناء النظم 

  احلصول على خدمات قياسية وجودة ذات مستوى عال من الدقة تتناسب مع حاجات املستفيدين؛ - 

                                                 
  .139، ص2005سعد غالب ياسني، أساسيات نظم املعلومات اإلدارية وتكنولوجيا املعلومات اإلدارية، دار املناهج، األردن،  1
  .15، ص2010ا يف البيئة الرقمية، دار الوراق، عمان، �هندسة املعرفة وإدار جبل الزم مسلم املالكي،  2
  230.، ص 2003املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،: عالء عبد الرزاق الساملي، نظم إدارة املعلومات 3
 .6 -461سابق، ص الرجع املجبل الزم مسلم املالكي،  4
  .28سابق، ص الرجع املأمحد عمر اهلمشري،  5



  اإلطـار النظري للمعرفة وآليات إنتاجها: الفصل األول

 

24 
 

تعظيم ذكاء اإلنسان وليس إحالل ذكاء احلاسوب بدال منه، إذ تتضمن طريقة عملها تقنية تعليمية تأخذ  - 

  .اإلنسانية اليت ترتبط بالتمثيل احلي لرتكيبات املعرفة املعقدة وتفاعل املستفيدبعني االعتبار العوامل 

تعترب خرائط املعرفة من أهم أدوات متثيل املعرفة حيث حتدد ماذا تعرف املنظمة؟ وأين  :خرائط المعرفة  - 4

والضمنية لدى  توجد هذه املعرفة؟ ومن هم األفراد الذين تتواجد عندهم؟ وتستهدف خرائط املعرفة الظاهرية

تعد  هيف، مم واالستفادة منه�األفراد يف املنظمة بطريقة تضمن االستدالل عليهم والرجوع إليهم واستشار 

وسيلة الستقطاب املعرفة من خالل متثيل احملتوى املعريف بأشكال بيانية ورسوم تصويرية لوصف وحتليل 

عملية تعترب  أ�اكما  اليت تستند عليها املعرفة املستقطبة؛العالقات املوجودة بني األفكار واملفاهيم اجلوهرية 

اخلريطة فعلية أم جرد ملوجودات منظمة ما من أفراد ووثائق، وقواعد بيانات وغري ذلك وسواء أكانت هذه 

 حيث .هي دليل للمعرفة وليست خمزنا هلاف .1تدل على املعرفة لكنها ال حتتوي عليها فإ�اقاعدة بيانات 

تتضمن معاجلات وإجراءات ملوارد ترافق معلومات ومعارف أخرى، وتتمثل يف خمطط أو رسم أو صورة 

إىل إرشاد أفراد املنظمة إىل  �دفو  .متثل املعرفة املتوفرة يف املنظمة والقيمة املضافة إليهاحيث إخل،  ...مرئية

تقييم املخزون املعريف الذي متتلكه و األماكن اليت يتوجب عليهم الذهاب إليها حينما حيتاجون إىل اخلربة، 

الكشف عن كما تقوم ب  املنظمة والكشف عن نقاط القوة فيه ليتم استخدامها ونقاط الضعف ليتم إدراكها؛

توضيح سري و  ا؛ا�لتزويد باملعرفة املطلوبة واستقطلى ردمها من خالل االفجوة املعرفية يف املنظمة والعمل ع

أداة  لذا تعد خريطة املعرفة .2تدفق املعرفة يف املنظمة، أو ما يطلق عليه العالقات البينومعرفية يف املنظمة

رة منظمية تسيطر تعمل كذاككما   مهمة لتسهيل الوصول إىل املعرفة املطلوبة يف املنظمة واألفراد احلاملني هلا؛

تعترب خريطة املعرفة أداة مهمة من أدوات التعلم يف املنظمة، ووسيلة و  على املعرفة اجلوهرية للمنظمة وتوحدها؛

اتصال فعالة بني مجيع العاملني فيها؛ تسهل أداء العمل بشكل سريع، وتؤدي دورا مهما يف توجيه العاملني 

اء، لذلك فهي توفر اجلهد والوقت الالزمني يف تدريب مساعدة اخلرب  اجلدد وتدريبهم دون حاجة إىل

أداة مهمة للتعرف على حمفظة املعرفة يف املنظمة، وتشخيص املعرفة فيها، وتقدير الفجوات فهي  العاملني؛

تساهم يف حتديد املصادر كما احلالية واملستقبلية، واملساعدة يف التقليل من سعتها أو حىت التخلص منها؛

رفة املنظمة، إذ توفر خرائط املعرفة الطريقة ألسر مصادر املعرفة وتقامسها وتشاركها، وتؤمن املختلفة ملع

مؤشرات واضحة إىل املعرفة الضمنية، وبذلك تساعد العاملني يف معرفة مصادر املعرفة املتوفرة باملنظمة، مما 

   .يساعدهم على تقدمي املعلومات املطلوبة بالسرعة املمكنة

 خرائط املصفوفات والتقسيمات؛ خرائط األدلة أو القوائم؛ك خرائط املعرفة أشكاال خمتلفةتأخذ  كما قد

 3.اخلرائط التأملية أو الفكرية

                                                 
 72.سابق، صالرجع امل هيثم على حجازي، 1
  .4 -37438سابق، صالرجع املأمحد عمر اهلمشري،  2
 4 -50.453ص ،املرجع نفسه 3
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  1:وهيمن خرائط املعرفة ثالثة أنواع هناك عموما و     

 مواد معرفية خرائطية متثل مواقع مثل األقسام، وقواعد البيانات وما شابه ذلك؛ - 1

 م احملددة؛�موعات يف مواقع عمل خرب �خرائط لألفراد وا  - 2

  .ا األصلية�خرائط لدروس مقتبسة ومكتسبة منسوبة إىل تقاريرها وحكايا - 3

  دارة المعرفةإل اإلطار المفاهيمي: حث الثانيمبال

 ،املؤسسةالذي أصبحت حتتله املعرفة حبكم أ�ا من أهم املوارد املسامهة يف جناح  بالنظر إىل الدور االسرتاتيجي،

  .وسنحاول من خالل هذا املبحث تسليط الضوء على كيفية إدار�ا برزت أمهية وضرورة إدار�ا،

  

  إدارة المعرفة مفهوم: المطلب األول

مللها  ،وأمجعت أغلبيتها على ضرورة إنشاء إدارة خاصة �ا اهتمت العديد من الدراسات مبوضوع املعرفة،

دراكر يف السبعينات، وسفييب يف  إسهاماتاملعرفة مبفهومها احلايل كانت نتيجة  فإدارة ،للمؤسسة من أمهية

  .سيأيتوسنحاول التعرف على هذه اإلدارة يف ما   ،تالتسعيناالثمانينات مث نوناك وتاكيشي يف 

  

  التطور التاريخي إلدارة المعرفة :أوال

ل ا�تمع البشري من اانتق ذلك من خاللوميكن مالحظة يرتبط تاريخ اإلنسانية بشكل وثيق باملعرفة، 

منتقال سريعا إىل ما  وبعدها دخل عصر املعلومات، مث إىل جمتمع خدمي، جمتمع زراعي إىل جمتمع صناعي،

ا حموريدورا  لعبتفان املعرفة وتنظيمها وخالل مجيع هذه املراحل من تطور ا�تمع البشري . يسمى بعصر املعرفة

   3 :مها منذ اخلمسينيات مدخلني خمتلفنيوقد تضمنت إدارة املعرفة  .2إدار�افهم وإدراك تطور يف 

املعرفة، مثل املعرفة الظاهرة واملعرفة  حيث إن البعد االبستمولوجي يفرق بني أمناط متثيل :دخل األولامل - 

لتطوير  "االقتصادوعلم  ونظرية النظم االنثروبولوجيا"ستمد منا ،)يم، العالقات، واملواقفلق( الضمنية

مدخل وكان هذا املدخل يشكل  .ومساعدة الناس يف إدار�م لنظم إنتاج املعرفة الطبيعية بشكل أفضل

عديدة حيث قام بدراسات  ،(Machlup) ماشلوباالقتصاد املعريف الذي تأثر بشكل كبري باالقتصادي 

 . على إنتاج املعرفة

إىل املعــارف التنظيميـــة، ومعـــارف األفــراد املوجـــودة يف املنظمـــة،  فيشـــريبينمـــا البعــد االنتولـــوجي  :املــدخل الثـــاين - 

واخلــربات املوجــودة يف فكــر الفــرد، بينمــا متثــل املعرفــة التنظيميــة القواعــد  حيــث تتضــمن املعرفــة الفرديــة املعــارف

                                                 
  .108ص ،2012ن، رحبي مصطفى عليان، إدارة املعرفة، دار صفاء، عما 1
 .3صحممد امحد احلراحشة، املرجع السابق،   2
، 2004ابريل،  26/28، جامعة الزيتونة، األردن،"إدارة املعرفة يف العامل العريب"حممد خضري، متطلبات التحول حنو االقتصاد املعريف، املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع حول  3

  . 15 -14ص
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ويف العالقــة بــني إضــافة إىل املعــارف املرتمجــة يف منتجــات املنظمــة وخــدما�ا،  واإلجــراءات املوجــودة يف املنظمــة،

هــذا  .غــادر فــرد املنظمــة فــإن املعرفــة الفرديــة تفقــد، لكــن تبقــى املعرفــة التنظيميــة أعضــاء املنظمــة، حبيــث إذا

وقــــد قــــدم مــــن قبــــل  .وارتباطــــه بالــــذكاء االصــــطناعي تطبيــــق الكمبيــــوتر يف إدارة املعرفــــة، املــــدخل كــــان نتيجــــة

 .مسامهة إلجياد حقل جديد يدعى هندسة املعرفة 1977يف عام   (Feignbaun)فيقننب

 
وتنامي االهتمام مبا . كمورد أساسي مهم البد من إدارته حبكمة ومسؤولية  املعرفة دراك أمهيةاإلهنا بدا ومن     

ألول مرة من قبل  Knowledge Management إدارة املعرفة استخدم مصطلحوقد  .يعرف بإدارة املعرفة

يف بداية الثمانينات على أ�ا املرحلة النهائية من الفرضيات املتعلقة بتطور نظم  (Marchand) دمرشون

املعلومات، ويف هذا إشارة إىل نقطة حتول من إدارة املعلومات، ولكن املفهوم بقي غامضا ذلك انه مل يتضمن 

  يشري إىل إدارة املعرفةلكنه ملإجراءات املعرفة، ويف ذات املرحلة تنبأ بان العمل سيكون قائما على املعرفة، 

 شركة من قبل ألوىلللمرة اإدارة املعرفة غاية تطبيق  إىل ؛ومل يدرسها على شكل عملية واضحبشكل 

Packard) (Hewlett عند إطالقها لربنامج القناة احلاسوبية املسماة 1985 األمريكية عام  (Managing 

Knowledge For the Computer dealer Channel)  وكانت هذه القناة مبثابة شبكة أخبار)HP( 

  . 1وفق مضامينها برناجما إلدارة املعرفة أعدت

  قائما على املعرفة وبأنمستقبال بأن العمل النموذجي سيكون  (Durcker)دراكر  بنيويف املرحلة ذا�ا     

. 2لزمالئهم ومن الزبائنيوجهون أداءهم من خالل التغذية العكسية ، ستتكون من عمال املعرفة املؤسسات

أكرب " (Wall Street) حىت أن ولكن يف هذه الفرتة مل يقتنع الكثريون بإدارة املعرفة وتأثريها على األعمال،

 املؤسسات واخلرباء حماوالتيف جمال خاصة  إدارة املعرفة يف بادئ األمر،تأثري جتاهل " سوق مال يف العامل

االهتمام �ا واخذ يتعامل مع إدارة املعرفة يف احلاالت اليت تتحول  أالحقا بدلكنه  للمعرفة، ماليةديد قيمة لتح

  . 3إىل مناذج لتوليد القيمة وبدا مبكافئتها

وسرتامسان  رومن بينهم دراك يف نشأة وتطوير إدارة املعرفة، ،أيضا عدد من منظري اإلدارة ساهملقد و    

(Strassman & Durcker)  األمهية املتزايدة للمعلومة واملعرفة الصرحية كموارد تنظيمية،على أكدا  ناللذا 

 ،(Chris) وقد درس كل من كريس دارة املعرفة،إلاملتعلمة كبعد ثقايف  املؤسسةعلى  (Senge)كما ركز سنج 

األوجه املختلفة إلدارة ، مبدرسة هارفارد لألعمال، وغريهم  (Dorothy)ودوروثي ،(Bartlett)وبارتليت 

  . 4املعرفة

                                                 
  .7-5ص بسمان فيصل حمجوب، املرجع السابق،   1
 .4ص زايدي عبد السالم، املرجع السابق،   2

Mullin, R., (2000), Knowledge Management, Chemical  Week, 162 (3), P29. 3     
  .4ص ملرجع السابق،ا زايدي عبد السالم،  4
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كما شهدت الثمانينيات أيضا تطورا ملحوظا لنظم إدارة املعرفة اليت تعتمد على العمل املؤدى يف نظم 

والنظم القائمة على  وهندسة املعرفة، ،مفاهيم مثل اكتساب أو استحواذ املعرفةا مقدم الذكاء الصناعي واخلربة،

سفيبيب  وتطرق "قوة املعرفة" الشهرية فراينبوم عبارته اقرتح الصناعي، للذكاء األول األمريكي املؤمتر ويف .املعرفة

 كتابه ألف حيث امللموسة، األصول إدارة عن أمهية تقل ال وأ�ا امللموسة غري األصول بإدارة ما يعرف إىل

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

 يف املعرفة أصول مبادرة إلدارة األمريكية املتحدة الواليات يف الشركات من جمموعة كما بدأت املتنامية،للمعرفة 

 .Consortium of U.S) بدأت بادرة الثروة املعرفية لدى تكتالت الشركات األمريكيةكما  1989 عام

Companies) املقاالت عن إدارة املعرفة يف دوريات متخصصة مثل  نتشرتاو  ،أعماهلا(Slogan 

Management Review)  ،وعلوم التنظيم (Organization Science)،  ودورية هارفارد لألعمال

(Harvard business Review) 1اليت تصدر�ا مقاالت دراكر آن ذاك وغريها.  

 عـن حبـث عمليـة هـي حقيقتهـا يف اإلدارة أن علـى تركـز اإلداري الفكـر يف جديـدة مرحلـة بـدأت وبـذلك    

 وحتـديثها املعرفـة تلـك توظيـف مث للفائـدة، واحملقـق املنـتج العمـل فـرص عـن الكشـف يف املسـاعدة املعرفـة مصـادر

 عرفـت وقـد ." املعرفـة إدارة  "عليهـا أطلـق وهادفـة موضـوعية ومنهجيـة منطـق وفق استخدامها نتائج من والتعلم

 هـذا مـن عديـدة جوانـب حـول النظريـة البحـوث مـن العديـد إصـدار جـراء املسـامهات يف تنوعـا التسـعينيات فـرتة

 عـن كتاباتـه أول 1991 عـام سـتووراتفي ونشـر اإلبـداع، تسـويق :بعنـوان كتـاب سـفليان أصـدر حيـث املوضوع،

 املعرفـة عمـال لظهـور كنتيجـة البشـرية املـوارد إدارة آليـات متـس الـيت التغـريات دراسـة مت كمـا الفكـري، املـال رأس

  .تطويره وآليات املعريف املال رأس قياس وحماولة

 Foundation for Enterprise Knowledge)مت تأسيس مؤسسة تطوير املعرفة 1992و يف أوروبا 

Development– FEND) ، وقـد كـان مـن  واجلامعـات واختـذت لنـدن مقـرا هلـا، بقيـادة عـدد مـن املؤسسـات

وذلك بالكشف عن استخدام منـاذج األعمـال  ،على األحباث يف تطوير معرفة املؤسسةالرتكيز  (FEND)اهتمام 

حيـث كـان هلـذا العمـل تـأثري فعـال يف تطـوير أسـس تطبيقـات هندسـة  ية يف خمتلف جوانـب إدارة املعرفـة،االستثمار 

وروبيـة واليابانيـة ازدهـرت بـوادر إدارة املعرفـة حيـث ظهـرت عـدد مـن الشـركات األ ويف منتصف التسعينات، ،املعرفة

ــــــة إلدارة املعرفــــــة. تمــــــة بتفعيــــــل بــــــرامج إدارة املعرفــــــةامله  International)فقــــــد تأسســــــت الشــــــبكة العاملي

Knowledge Management Network-IKMN)  وأصبحت أعماهلا تبث آليا مباشرة  1989أوروبا يف

كمــا التحــق �ــا عــدد آخــر مــن  املعرفــة،مريكــي املعتمــد علــى إدارة وبعــد ذلــك انضــم إليهــا امللتقــي األ ،1994عــام 

نتـــائج األحبـــاث امليدانيـــة إلدارة  (IKMN) نشـــرت 1994ا�موعـــات واملنشـــورات املتعلقـــة بـــإدارة املعرفـــة يف عـــام 

،   ويـانج أرنسـت رعايـة حتـت 1994 عـام للمعرفة مؤمتر أول وكان ،املعرفة واليت مت تنفيذها على الشركات األوروبية

                                                 
ــرب، 1 ــة حســـن جـ ــم  نعيمـ ـــة امللـــك فهـــد الوطنيـــة، ا�لـــد رقـ ــة وإدار�ـــا، جملـــة مكتب ــة املعلومـــات يف عصـــر هندســـة املعرفـ ــد ملهنـ ــدور اجلديـ ــدد 10الـ ، 2004، الريـــاض، ســــبتمرب، 2، العـ

 .111ص
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بتقــدمي عــروض لتمويــل املشــاريع املتعلقــة بــإدارة املعرفــة وذلــك مــن  1995كمــا قامــت ا�موعــة األوروبيــة يف عــام 

1خالل برنامج 
ESPRIT .  

 إدارة لنظرية قواعد وضع استهدفت اليت اإلسهامات بعض 1996 سنة يف ظهرت فقد ذلك، إىل باإلضافة

 قراءة وتقدمي املعرفية، املوارد بإدارة أساسا مرتبطة رؤية وفق املؤسسة دينامكية بتفسري مسحت األخرية هذه املعرفة،

أصــبح موضــوع إدارة  وىف النصــف األخــري مــن التســعينيات،، املؤسســات يف املعرفــة جوانــب ملختلــف منســجمة

بعــد أن  كمــا أخــذ االهتمــام بــه يتزايــد، املعرفــة مــن مواضــيع األكثــر ديناميكيــة يف اإلنتــاج الفكــري يف جمــال اإلدارة،

مـن امليزانيـة   %4 خصـص البنـك الـدويل نسـبة 1999وىف عـام  مفهـوم إدارة املعرفـة، املؤسسـات تبنت العديد مـن

  .2لتطوير أنظمة إدارة املعرفة

  

  إدارة المعرفة تعريف :ثانيا

 ويرجعخمتلفة  وتوجهات مداخل من املصطلح هذا تناول مت فقد املعرفة، إلدارة واحد تعريف إعطاء الصعب من

هذا  ديناميكية هو الثاين والسبب جدا؛ واسع املعرفة إدارة ميدان أن يف األول السبب يتمثل سببني إىل ذلك

  .يغطيها اليت والعمليات يشملها اليت السريعة التغريات وجود مبعىن املوضوع،

. حثني والكتابالباوكذلك بتباين ختصصات وخلفيات  يتباين تعريف إدارة املعرفة بتباين مداخل املفهوم،  

هذا يعين انه جيب على . 3"أن نتعلم ملعــرفة مــا نعــرف"القائلة العبارة  علىمفهوم إدارة املعرفة  عادةكز تير و 

 ، من خالل استغالل معارفها الكامنةمعرفة ما يتوفر لديها من معارف وإدراك ما ال تعرفه وحتاول معرفته املؤسسة

أي رأس املال  للمؤسسة مصطلح يشري إىل إدارة املوجودات الفكرية" املعرفة إدارة (Prior) برور ويعترب .الظاهرةو 

 اإلنساينارتباط املعرفة بالعنصر  ركز علىحيث  ،للموجودات الفكرية ارةكإداملعرفة   إدارةقد اعترب و  .4"الفكري

  .مواستقرارها يف أذها�

عملية موجهة لإلبداع باستثمار الفكر واخلربة " أ�ااملعرفة على  إدارةفريى  (Duff) أما دوف  

إبداع عكس برور الذي اعتربها  ومصدرلية استثمار املوجودات الفكرية ماملعرفة ع إدارةاعترب حیث ، 5"التنظيميني

وتوثيق  ،نطوي على االعرتافت" املعرفة  إدارة بان(Rossett) روستيرى بينما  .للموجودات الفكرية إدارة

باملعرفة  املؤسسةركز روست على اعرتاف . 6"املعرفة الصرحية والضمنية من أجل حتسني األداء التنظيميوتوزيع 

 (Lasserre) بالنسبة للسرأما  .التنظيمي الصرحية والضمنية وذلك بإنشاء إدارة للمعرفة من اجل حتسني أدائها

                                                 
1
Butler, Y., (2000), Knowledge Management: if only you knew what you knew, the Australian Library Jounral, 40(1), pp31-43.   

    .33ص ،2005ملؤسسة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، ا صالح الدين الكبيسي، إدارة املعرفة،  2
3
Dingsøyr, T.,(2002), Knowledge Management in Medium- Sized Software Consulting Companies  Sized Software Consulting 

Companies, thèse Doktor Ingeniør, Norwegian University, p36. 
    .4املرجع السابق، ص زايدي عبد السالم،  4
  .7املرجع السابق، ص الدوري وبشرى هاشم حممد العزاوي،زكريا مطلك   5

6 
Réal,  J., (2000), Gérer les connaissances: un défi de la nouvelle compétitivité du 21e siècle, Information, Interaction, Innovation, Institut 

de recherche sur les PME, Université du Québec, Canada, Octobre,  p23.  
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يعتقد لسر أن حيث . 1"املعرفة بني أفرادها البتكار وتكوين وضم ومشاركة  املؤسسةقابلية " هياملعرفة  فإدارة

فهو ركز على قابلية  ،البتكار وتشكيل املعرفة املؤسسةإدارة املعرفة هي مشاركة املعرفة بني األفراد يف ظل قبول 

   .ومل يهتم باملعرفة يف حد ذا�ا أو بالعمليات اليت تقوم �ا إدارة املعرفة االبتكارواهتمامها ب املؤسسة

مدخل نظامي متكامل إلدارة وتفعيل املشاركة يف كل " أ�ااملعرفة على  إدارة (Hachett) هشت يعرفو    

باإلضافة إىل جتارب  واإلجراءات، ،السياسات ،والوثائق شروع مبا يف ذلك قواعد البيانات،أصول معلومات امل

املعرفية  أصوليف فهو يرى أ�ا نظام يقوم على تفعيل املشاركة  .2"وخربات سابقة حيملها األفراد العاملون

 بأ�ا املعرفة إدارةعن عرب  فقد(Rastogi)  أما رستوقيو  .اهتم باملعرفة يف حد ذا�ا خبالف للسرو للمؤسسة 

ا واملشاركة فيها �ا وخز يف ضوء اكتساب املعرفة وخلقه املؤسسةالعملية النظامية التكاملية لتنسيق نشاطات "

فهو اعتربها  .3"الرئيسة التنظيمية األهدافواجلماعات الساعية وراء حتقيق  األفرادوتطويرها وتكرارها من قبل 

على عمليات اكتساب وخلق وخزن واملشاركة وتطوير  مركزا املؤسسةتم �ا تنسيق نشاطات يبأ�ا العملية اليت 

   .للمؤسسة اللذين يسعون إىل حتقيق األهداف الرئيسية دعلى األفراوكان اهتمامه منصب  ،اجلديدة املعرفة

من املوارد الفكرية االسرتاتيجيات والرتاكيب اليت تعظم " أ�ااملعرفة على  إدارةعرف غسان عيسي  وقد     

استخدام و  إعادة جتميعمن خالل قيامها بعمليات شفافة وتكنولوجية تتعلق بإجياد ومجع ومشاركة و  واملعلوماتية،

املعرفة لزيادة  �دف إجياد قيمة جديدة من خالل حتسني الكفاءة والفعالية الضرورية والتعاون يف عمل املعرفة،

ربط ذلك على املعرفة اجلديدة مثل رستوقي غري انه  أيضاقد ركز غسان عيسي هو ف .4"االبتكار واختاذ القرار

 & Nonaka)  وتايكوتشينوناكا يف حني، يعترب  .إسرتاتيجيةعملية املعرفة  إدارةواعترب  بالتكنولوجيا

Takeuchi) واهلادفة لالستخدام اخلالق واألمثل للمعرفة  املؤسسةالعملية املنهجية و " بأ�ااملعرفة  إدارة

كزا  فهما ر  ملعرفة واستخدامها بطريقة مثالية،اليت يتم من خالهلا تكوين ا املنهجيةفهي بالنسبة هلما  ،5"وتكوينها

  .على املعرفة اجلديدة بصفة خاصة ومل يولوا اهتمام كبريا باملعارف املوجودة مسبقا

من اجل  عمليات تراكم وابتكار املعرفة بكفاءة"عبارة عن املعرفة إدارةبان فقد بني  (Turban) تربنأما       

ركز تربن على عمليات  .6"فعاليةلتطبيقها بواإلفادة من مشاركة املعرفة  ،خلزن املعرفة معارف املؤسسةإدارة قاعدة 

 Laudon) ولودن يعرفها لودنو  .املعارف اجلديدة وعلى املشاركة عند التطبيقوابتكار خزن املعارف املوجودة 

& Laudon)  وتطبيق معرفة  صيانة ،خزن ،جتميع جمموعة من العمليات تطور يف املؤسسة البتكار،"على أ�ا

                                                 
  .3ص زايدي عبد السالم، املرجع السابق،  1
، جامعة الزيتونة، "إدارة املعرفة يف العامل العريب"دور إدارة املعرفة يف تقليل خماطر االئتمان، املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع حول  لب عوض الرفاعي وغالب ياسني سعد،غا  2

 .6ص ،2004ابريل،  26/28 األردن،
يف شركة املنصور العامة  دراسة حتليلية آلراء عينة من القادة اإلداريني: اإلداريةيف عمليات القيادة  أثر بعض مكونات أداره املعرفة ، سحر جاللو  قتيبة صبحي امحد اخلريو   3

 .3ص ،2004ابريل،  26/28، جامعة الزيتونة، األردن، "إدارة املعرفة يف العامل العريب"حول ، املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع للمقاوالت اإلنشائية
جامعة  أطروحة دكتوراه يف إدارة  األعمال، مة عالية إلعمال البنوك التجارية،ام املشرتك لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعرفة لتحقيق قياالستخد غسان عيسى إبراهيم العمري،  4

 .26ص ،2004عمان، األردن، 

Nonaka, I.. & Takeuchi, H., (1995), op. cit., p98. 5  
6
Turban, E. & al.,(1999), Information Technology Management, John Willy& Sons, INC, p12. 
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افظة عليها وحماولة تنميتها وتطويرها خللق احملاملعارف املوجودة مسبقا وذلك بصيانتها و باهتم لودن . 1"املؤسسة

  . املعرفة إلدارةفهو بذلك قد اهتم بالعمليات الفعلية  معارف جديدة

تسيري املنهجي العلى  املسئولة اإلدارةأ�ا بإدارة املعرفة نا اعتبار ريف السابقة ميكنابناءا على التعو 

كامنة لدى يف شكل جتارب  سدة يف شكل رأس مال فكري و ا�و  ،للمؤسسة )والكامنة ةالظاهر (املعرفية  لألصول

افظة احملو  الملعريف على املعارف املوجودة فعمن خالل عملية التنقيب يف رصيدها ا وذاكر�ا التنظيمية، فرادهاأ

 إنتاجاليت متكنها من  األفضلالتوليفة  إلجيادتوفرها وحماولة احلصول عليها  أناملعارف اليت جيب  وتقييمعليها، 

  .املؤسسة لتحقيق أداءمنها املعرفة الضرورية واالستفادة 

  

  :واليت منهاإدارة املعرفة أدى إىل تعدد مناهجها اهيم اين مففتب  

إيل إدارة املعرفة على أ�ا  وينظر لعملة واحدة،لومات وجهان يعترب إدارة املعرفة وإدارة املع: املنهج أملعلومايت - 

ها يف بيوترتعملية منهجية لتوجيه رصيد املعرفة وتنظيم واسرتجاع املعلومات واستخراجها من البيانات األولية 

  .2إليها بسهولة الوصولمن كن بطريقة مت قواعد للبيانات

ل نظم التنقيب املعرفة املستندة على تكنولوجيا املعلومات مثيهتم ببناء وتطوير نظم إدارة و : املنهج التكنولوجي - 

  نظم نظم املعلومات الذكية، ، مستودعات البيانات، النظم اخلبرية، نظم املعاجلة التحليلية الفورية،عن البيانات

  .3نظم املعلومات املستندة على املوقع وغريها 

العملية اليت تسمح للمنظمة  أ�اعلى دارة املعرفة إيقوم هذا املنهج على التعامل مع : املنهج االقتصادي - 

  .4أصوهلا غري امللموسةمن   بإنشاء القيمة

ها ينظر إىل املعرفة على أ�ا عملية التعلم يف إطار اجتماعي وينظر إىل إدارة املعرفة باعتبار : املنهج االجتماعي - 

ولكنه يتضمن أيضا البناء  تيؤكد على أن بناء املعرفة ليس حمدد مبداخال عملية ترتكز على تدفق املعرفة،

  .5االجتماعي للمعرفة

املعرفة من خالل التعلم اجلماعي، التعلم املستمر،  يهتم باألبعاد السلوكية أو الفكرية إلدارة: املنهج الثقايف - 

  .والثقافة التنظيمية والتعلم التنظيمي بناء املؤسسات املتعلمة،

ينظر إىل إدارة املعرفة التنظيمية باعتبارها عملية تسعى إىل اكتساب املعرفة وتطويرها ونشرها : املنهج اإلداري - 

 .6بني أعضاء املؤسسة لتحقيق اكرب قدر من الفعالية التنظيمية لتحسني األداء التنظيمي

                                                 
1
Laudon, K.C. & Laudon,  J. P., (2004), Management information systems-managing the digital firm, Pearson, Prentice Hall, p316.   

2
 Erickson T. & al., (2001), The knowledge management puzzle: human and social factors in knowledge management, IBM Systems 

Journal, 40(4), p 3.  
  .6صالسابق، رجع امل ،غالب ياسني سعدغالب عوض الرفاعي و   3

4
Jakobiakf, F., (2006), L'intelligence économique: la comprendre, l'implanter, l'utiliser, 2éme éd, Ed d'organisation, paris, p204.  

 .312صرجع السابق، امل حسن العلواين،  5
 . 313ص نفس املرجع،  6
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مار موارد املعرفة وبناء ذاكرة للمعرفة من خالل استث ،املعرفة دارةإل طرقتسعى كل هذه املناهج إىل تقدمي و        

  .من خالل مدخل منهجي منظم ،والرتكيز على تبادل املعرفة واملشاركة فيها

  

  1:اهمهأ إلدارة املعرفة أخرى مناهج (Wiig)  ويج أضافكما 

دف � ا،ها والتشارك فيا وتداوهلهونشر  الستقطاب املعرفة، إعطاء األولوية هويقصد ب :ةمنط نقل املعرفنهج م -

 . اهوحتقيق اكرب قدر ممكن من االستفادة من اهتطوير 

ا بطريقة هكلاملنظمة إىل تنظيم وتصنيف املعارف اليت متت أن تسعى هويقصد ب :ةبناء موجودات املعرفمنهج  -

  .ليهع عالني من االطلمجيع العام متكن

ا مههإدارة املعرفة، واليت من أيات لاملنظمة بتفعيل عم أن تقوم هويقصد ب: إدارة موجودات املعرفةمنهج  -

  . اها والتشارك فيا وتداوهلها ونشر هعرفة وتوليدامل التنظيم

  .العنصر األساس يف اإلبداع واالبتكاره يعتين برأس املال البشري، ألن نهجذا امله :ءية الذكالعممنهج  -

ى أسس إدارة املعرفة، وفق لا علهيكهتنظيم  أن تقوم املنظمة بإعادةه ويقصد ب :إعادة اهلندسةمنهج  -

  . األولوية إلدارة املعرفة تعطي إسرتاتيجية

املعايري اليت تكفل حتقيق األداء الناجح، وتعزز التقدم  أن تضع املنظمة هويقصد ب: ةلاجلودة الشام منهج -

 .حنو األفضل والتطوير

نظام من املعاين  االثقافة التنظيمية بأ� تمام بالثقافة التنظيمية، وتعرفهاال نهجذا املهيويل  :ثقافة املعرفة منهج -

 .وك األفرادلواملعايري اليت حتكم س تات والتفاعالهباس والقيم واملشاعر واالجتالغة واللتتضمن ال املشرتكة اليت

ليت من ناهج ابقية امل وإغفال واحد نهجى ملجتعل من الصعب الرتكيز ع ة إلدارة املعرفةلأن النظرة الشام       

  .معرفةلا وتقدم إطار شامل لهاملمكن أن تتكامل فيما بين

  

 وأهدافهاالمعرفة  إدارة أهمية: ثالثا

 نوعية وجودة العمل، فقد ازدادت أمهيتهااليت تؤثر على  لألنشطةالسمات احليوية  أهماملعرفة من  إدارةتعد 

عوامل  أهمواحدة من  بأ�ا إليهاواضحة السيما يف الفرص التنافسية واليت  ينظر  أمهيةحققته من  بسبب ما

املعرفة  إدارةبان  (Laudon & Laudon)من لودن ولودن كلأكده  ات املعاصرة وهذا ما ؤسسالنجاح يف امل

 اسرتاجتيادا موجو  أصبحتوهذه العمليات  إليها،تسعى للحصول على املعرفة وتوثيقها وتنظيمها ومتكني الوصول 

 إدارةاملعرفة هي  إلدارةاملهمة العامة  أن إىل (Kucza) ، ويشري كيسزا 2ةؤسسيعتمد علية يف جناح وبقاء امل

                                                 
1
Wiig, K. M., (1994 ), Knowledge Management: the Central Management Focus for Intelligent Acting Organization, Schema Press, USA, 

p62.  
2
Laudon, K. C.& Laudon, J. P., (2001), Management Information Systems, 4émeéd, Pearson Prentice Hall ,Inc., Upper Saddle River, New 

Jersey, p 435.  
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، ويرى 1ذات العالقة �ذه العملياتاألخرى املهام  إىل باإلضافةعملية خلق وخزن واملشاركة باملعرفة 

الشخص املناسب ويف املكان  إىلاملعرفة هو توفري املعرفة املناسبة  إلدارة األساسيالغرض  أن  (Ress)روس

يتطلب األمر القيام مبجموعة من حتقيق ذلك  وألجلة دة كفاءة وفاعلية القرارات املتخذاملناسب وبالتايل زيا

  .2املستفيدين منها العمليات واملتضمنة املعرفة وخز�ا ومن مث نقلها إىل

عن تنظيم ومالحظة إنتاج رأس املال الفكري والبحث عنه وحتقيق احملاورة بني  املسئولة كما أن إدارة املعرفة هي

استخراج تلك املعرفة من خالل اللقاءات واملشاركات املختلفة وخلق بيئة تسمح بالتحاور  ويتم. أعضائه

4:يليميكن إمجال أمهية إدارة املعرفة فيما  .3ألخر واملشاركة وبالتايل نقل اخلربات من شخص
  

ات لتخفيض التكاليف ورفع موجدا�ا الداخلية لتوليد اإليرادات ؤسستعد إدارة املعرفة فرصة كبرية للم - 

 اجلديدة؛

 تعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة املنظمة املختلفة يف اجتاه حتقيق أهدافها؛ - 

 واملعرفة وحتسينه؛ة لالحتفاظ باألداء املؤسسي املعتمد على اخلربة ؤسستعزز قدرة امل - 

وتطبيقها  ة حتديد املعرفة املطلوبة وتوثيق املتوافر منها وتطويرها واملشاركة �اؤسستتيح إدارة املعرفة للم - 

 وتقييمها؛

ات الفاعلة الستثمار رأس ماهلا الفكري من خالل جعل الوصول إىل املعرفة ؤسستعد إدارة املعرفة أداة امل - 

 ص اآلخرين احملتاجني إليها عملية سهلة وممكنة؛بالنسبة لألشخا املتولدة عنها

ات لتشجيع القدرات اإلبداعية ملواردها البشرية خللق معرفة جيدة والكشف املسبق ؤسستعد أداة حتفيز للم - 

 العالقات غري املعروفة والفجوات يف توقعا�م؛  عن

ة من تبين ؤسستها يف متكني املات، عرب مسامهؤسستوفر الفرصة للحصول على امليزة التنافسية الدائمة للم - 

 .إلبداعات املتمثلة يف طرح سلع وخدمات جديدةا املزيد من

والتجديد لذا  اإلبداعمعدالت  وزيادة، تلعب إدارة املعرفة دورا هاما خاصة يف ظل املنافسة الشديدةكما      

  5:ما يأيت ايرتتب عليهواليت إدارة املعرفة تسعى جل املؤسسات إىل تطبيق 

الدنيا، وباستخدام  بشكل أسرع من قبل املستويات اإلدارية تالقراراحتسني عملية اختاذ القرارات، إذ تتخذ  - 

  ؛اإلدارية العليا موارد بشرية أقل، وبشكل أفضل كما لو أ�ا اختذت من قبل املستويات

                                                 
1
Kucza, T., (2001), Knowledge Management Process Model, Technical Research Centre of Finland, VTT. Publication, p16.   

2
Rees, L., (2010), Knowledge Management: ACA Service Management Process Map, Technology brief: Knowledge Management, 

January, p3.  
3
Benayache, A., (2005), Construction d’ une mémoire organisationnelle de formation et évaluation dans un contexte e-learning: le projet 

MEMORAe. Ph.D. diss., Dept. Of Computer Science, Université de Technologie de Compiègne, p51. 
4
Holsapple, C.W. & Singh, M., (2001), The Knowledge value chain model: Activities for competitiviveness, Expert Systems  

with Applications, 20, pp 77-98. 
5
Wickham, P. A., (2001), Strategic Entrepreneurship: A decision making approach to new venture creation and management, 2nd ed, 

Pearson's Education, London, p223. 
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القرارات، وألن  تلكتنفيذ القرارات اليت مت اختاذها بصورة أفضل، إذ إنه ليس هناك حاجة كبرية لشرح  - 

  ؛حلقات االتصال تكون أقصر

ئفهم، ونتيجة وظا أكثر قدرة على املعرفة فيما يتعلق بوظائفهم وبالوظائف األخرى القريبة من عاملنييصبح ال - 

أفضل، وتعلم إجراءات جديدة أسرع   قادرين على طرح مبادرات إلجراء حتسيناتعاملنيلذلك يصبح هؤالء ال

  ؛أكثر خربة وعقالنية واملساعدة يف حتسني العمل بطريقةتتعلق بالعمليات 

املنتجات واخلدمات   أكثر وعيا وأفضل خربة فيما يتعلق بعمليات التشغيل، وحمتوى وطبيعةعاملنييصبح ال - 

قادرين على تقدمي عمل ذي جودة أفضل،  وبالتايل يصبحون، وحاجات العمالء، وسياسات الشركة وإجراءا�ا

  ؛املشرفني أو دون احلاجة إىل مراقبة اجلودة صحيح األخطاء دون تدخل من قبلويعملون على ت

ما حيدث بشكل  ة، وبالتايل فإ�م يفهمونؤسسمبا حيدث يف موقع العمل ويف امل ا أكثر وعيعاملنييصبح ال - 

  ؛أكثر إجيابية أفضل، كما تنخفض نسبة الغياب والدوران الوظيفي، ويصبح مكان العمل

حول كيفية اعتماد    قادرين على التعاون فيما بينهم بصورة أفضل، إذ يصبح لديهم فهم أكثرعاملنييصبح ال - 

  ؛اآلخرون، وفهم مقاصدهم كل منهم على اآلخر، وكيف يتمم كل منهم مبعرفته املعرفة اليت ميتلكها

العمل جبدية  ون إىل إىل البحث عن طرق وأساليب جديدة للعمل أكثر براعة، كما أ�م مييلعاملنيمييل ال - 

 ؛أكثر

 ؛ذات نوعية أعلى ة على إرضاء العمالء أفضل من خالل تقدمي منتجات وخدمات ؤسستصبح قدرة امل - 

 ؛حتسني العمليات الداخلية مما يؤدي إىل خفض التكاليف - 

  .باالزدياد ة، خاصة وأن اإلبداع هو االستجابة الرئيسة للمنافسة اآلخذةؤسسحتسني اإلبداع داخل امل- 

  

  1:منها ممارسات إدارة املعرفة تتضمن جمموعة من اجلهود اليت �دف إىل حتقيق أهداف متعددة،ف

  

وحل املشكلة، تنمية روح  األفضلساعد العمال يف وظائفهم وتوفر الوقت يف اختاذ القرارات م :األفراد - 

  .يف املؤسسة، تسهل املسامهة يف الفرص والتحديات األفراداالشرتاك بني 

 أكثرتطور املهارات املهنية، ترقية الوصاية يف العمل، تسهيل ربط شبكات التعاون بصفة  :جمتمعات املمارسة - 

  .، تطوير لغة مشرتكةإتباعهافعالية، تطوير جمموعة املبادئ العملية ميكن اللجوء 

املمارسات وتزيد فرص  أفضلوحل املشاكل بسرعة، نشر  سرتاتيجيةاإلساعد على القيادة م :املؤسسة - 

، حتسني املعرفة املضمنة يف املنتجات واخلدمات، متكن املؤسسات من كسب رهان املنافسة، بناء اإلبداع

  .الذاكرة التنظيمية

 
                                                 

1
Kimiz, D., (2005), Knowledge Management in theory and Practice, Elsevier, Oxford, p20.   
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     كل من لو وشواء  املبادئ اليت تقوم عليها إدارة املعرفة حسب قدميومن خالل هذه األهداف ميكن ت  

&Choi) (Lee 1:كما يلي  

 وهو املستوى الذي يستطيع فيه أعضاء هيئة العمل مساعدة أحدهم اآلخر مبا جيعلهم ذوي  :التعاون

 ةمشاركقابلية وفعالية  من زيدي احملفز على ذلك مماالبيئة  وخلق إشاعة ثقافة التعاونب وذلك خربات متنوعة،

       .املعرفة

 هي احلفاظ على مستوى مميز ومتبادل من اليقني بقدرات أعضاء هيئة العمل على مستوى النوايا  :الثقة

فهي تنشط التعاون كما أن  ، احلقيقي واملؤثر للمعرفة،فالثقة ميكن أن تسهل عملية التبادل املفتوح .والسلوك

معارفه اخلاصة البد من وجود ثقة  الثقة بني العاملني فلكي يسمح الفرد لآلخرين باملشاركة يفبالتعاون يزيد 

   .متبادلة بينه وبينهم

 هو عملية اكتساب املعرفة اجلديدة من قبل األفراد القادرين واملستعدين الستخدام تلك املعرفة يف  :التعلم

 على تطوير األفراد مبا املؤسسات إن الرتكيز على التعلم يساعد، اختاذ القرارات أو بالتأثري على اآلخرين

بتأثري ما  اتغيري وتعديل يف السلوك ثابت نسبيهم للعب دور أكثر فعالية يف عملية توليد املعرفة، و يؤهل

  . تعرض له

 فاختاذ قرار استقطاب أو توليد املعرفة يكون بيد اجلهة ، تاج إىل المركزية عاليةإدارة املعرفة حتإن  :الالمركزية

  . للمؤسسة اللجوء إىل اهليئة التنظيمية العليادون أدرى مبتطلبا�ا فهي  ،اليت هي حباجة إليها

 بعملية اختاذ القرارات ، السياسات واإلجراءات القياسية، هي املدى الذي تتحكم به القواعد الرمسية :املرونة

تاج إىل مستوى عايل من املرونة يف تطبيق اإلجراءات إدارة املعرفة حتف .املؤسسةوعالقات العمل ضمن إطار 

   .تقليل الرتكيز على قواعد العمل والسياسات مع

 جيب  ومتنوعة وعميقةاملؤسسة تكون واسعة ويعين ذلك أن خربة األفراد العاملني يف  :اخلربة الواسعة والعميقة

يصبح وتواجدهم الدائم فيها ومعايشتهم لنجاحها وفشلها  املؤسسةفاألفراد حبكم عملهم يف  االحتفاظ �ا،

ألنه للمؤسسة عند خروجهم،  كلا مش يسبباكرة معرفية واسعة وهذا ما وشكلوا ذلديهم خربة كبرية، 

   .اليت أكسبتهم خربة عميقةاملوجودة يف أذها�م و  املؤسسةخبروجهم خترج معهم معارف 

 من أهم الوسائل  الداعمة إلدارة  تعد تكنولوجيا املعلومات :تسهيالت ودعم نظام تكنولوجيا املعلومات

وتوفري مرونة يف استخدام  فهي تفيد يف تقليص عوائق الزمن واملكان والتدرج الوظيفي،املؤسسة، املعرفة يف 

  .واليت تدعم تشغيل نظام إدارة  املعرفة وبرامج التشغيل، املعرفة بفضل قواعد املعرفة ووسائل االتصال،

 دورا مهما يف  ونلعبيفهم  ،األفراد املعارف اليت ميتلكها من هو القدرة على خلق القيمة :اإلبداع التنظيمي

كشف والتقاط املعرفة اليت ميتلكها العاملني واستغالهلا   اإلبداعية، لذا يتعني عليها املؤسسةبناء قدرة 

                                                 
1
 Lee, H. & Choi, B., (2003), Knowledge Management Enablers, Processes, and organizational Performance: An Integrative View and Empirical 

Examination, Journal of Management Information Systems, 20(1), p179 –228. 
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حلول مناسبة لتجاوزها  إجيادو  ،املشكالتوذلك بتشخيص  اإلبداع،واملشاركة يف استخدامها لتحقيق 

مخسة  (Schumpeter)مشبيرت قد حدد و  .يدةاملتاحة يف صيغة جد األفكارعرب ترتيب  ،جديد بأسلوب

   1:عناصر تبني العالقة بني إدارة املعرفة واإلبداع وهي

 حتسني مواصفات ونوعية منتج موجود؛أو  اكتشاف منتج جديد،/تقدمي  

  اكتشاف طريقة جديدة للتصنيع؛/ميتقد  

  جديدة؛ فتح أسواق/اكتساب 

  ؛تطوير مصادر جديدة للتزويد باملواد اخلام أو أي مدخالت أخرى 

   املؤسسةإدخال تغيري على   . 

  

  إدارة المعرفةومداخل مقاربات  :المطلب الثاني

  .إدارة املعرفة إىل داخليلي التعرف على اجلذور النظرية وم سنحاول يف ما

  مقاربات إدارة المعرفة: أوال

  (Ling) لنغ يرى النظرية األساسية إلدارة املعرفة،تتطلب الدراسة العميقة لنظرية املعرفة حتديد جذور   

ات بأساسا من عدة مقار   تنطلقيت ة املعرفة والينظر  لىع يزكرت تناولت إدارة املعرفة من خالل ال يتأن الدراسات ال

ة توليد وتبادل وتطبيق ؤسسسة لوجود امليأن األسباب الرئ ربعتت، القدراتة يونظر د املوار  لىية عنة املببا املقار همهأ

  .2اتؤسس املنيو ما يفسر اختالف األداء بيف هالتمايز املعر   املعارف وأن

   3:ومن أهم املقاربات النظرية اليت قدمت مسامهات ضمن هذا اإلطار  

حيث  مباشرة بإدارة املعرفة يف املؤسسة،يعترب التعلم من أهم املواضيع ذات الصلة  :مقاربة التعلم التنظيمي -1

مت تناوله من خالل الدراسات اليت قام  فموضوع التعلم يف املؤسسات، .يعد وسيلة لتكوين معرفة جديدة

يف هذا اإلطار متر عملية . حول عملية اختاذ القرار اليت تعد أساس التعلم التنظيمي) Simon( �ا سيمون

جارب املاضية املتفق عليها من طرف اإلدارة العليا، واليت ميكن اعتبارها تشكيل القرارات عرب تراكم  للت

وهذا ما يعرف مبصطلح  ،"باإلعادة"النتيجة الطبيعية لعمليات التعلم أو شكل من أشكال التعلم 

فان قدرة  ،ففي احلالة اليت تكون فيها املعرفة مضمونة ومتواجدة ضمن الروتينيات التنظيمية. الروتينيات

                                                 
1
OECD, (1997), Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting   Technological Innovation Data: Organization for Economic Co-operation 

and Development , 2èmeed (The Oslo Manual), Paris.   
2
Ling, H.U.,(2011), A Research on the Mechanism of Strategic Management Knowledge Transfer From MNC Headquarters 

to Chinese Subsidiaries, Energy  Procedia, 13, p55.   
جامعــة  ،"التنميــة البشــرية وفــرص االنــدماج يف اقتصــاد املعرفــة والكفــاءات البشــرية "حنــو منــوذج لتســيري املعرفــة يف املؤسســة، امللتقــي الــدويل حــول عبــد الرمحــان بــن عنــرت،و  نــذير عليــان 3

 .229-227ص ،2004  مارس، 09/10 ورقلة،
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عل البعض يشبه الروتينيات باملعرفة العملية جيمما  اختاذ القرارات تكون آلية أو ال شعورية، معاملتعاملني 

 .قبسبب تكرار العمليات ذات النتائج االجيابية وسريعة التطبي

ودوره يف الديناميكية  ييعطي هذا التيار أمهية كبرية للتطور التكنولوج :مقاربة التطور االقتصادي -2

فمن املهم بنسبة هلذه املقاربة  ،صادية بغض النظر عن املعرفة احلقيقية الضرورية للحصول على النتائجاالقت

متغري داخلي للنمو ضمن  اوتعترب التكنولوجي ،انتشاره خارجهاو  هو تكوين اإلبداع التكنولوجي يف املؤسسة

 غري متاحة يف السوق، ة اخلاصة �ا،أن املؤسسة كتنظيم يتميز أساسا بوجود معرفو  منوذج النمو االقتصادي،

تقوية وإعادة تركيب من أجل بناء  يتم استخدامها عرب روتينيات اليت تقوم بطريقة غري مباشرة بإعادة نسخ،

 .معرفة جديدة

فقد كان هلا  قدمت نظرية املوارد إسهامات ذات أمهية حول موضوع املعرفة يف املؤسسة، :مقاربة الموارد -3

 إبراز العالقة املوجودة بني صياغة وتدعيم إسرتاتيجيات املؤسسة يف تطور املعرفة اجلديدة،دورا مهما يف 

عكس منوذج بورتر  وكذلك أظهرت أن االمتياز التنافسي للمؤسسات يعتمد أساسا على موارد متاحة،

ارد املعنوية تعد املو  وحسب هذه النظرية، .الذي يرى أن هذا االمتياز يعتمد على التكلفة أو على التنوع

فالتعقيد والطبيعة  .حيث يتم تراكمها تدرجييا عرب الزمن ذات أمهية كربا نظرا لقلتها وصعوبة تكوينها،

الضمنية للمعرفة وصعوبة املالحظة والتقليد على املدى القريب من طرف املنافسة تؤدي إىل احلصول على 

 . امتياز تنافسي

أن عملية تكوين الكفاءات احملورية تتم انطالقا من عملية  قاربة،ترى هذه امل :الكفاءات المحورية مقاربة -4

ليتم التخصص يف عملية إنتاج العناصر اليت ميكن  ءات اليت تعد أساسية يف املستقبل،انتقاء أويل للكفا

اعتبارها ذات أمهية ألنظمة اإلنتاج املستهدفة على املدى البعيد، ومبا أنه من الصعوبة إجياد كفاءات متنح 

فعليها أن تقوم بصياغة إسرتاتيجية حتفز اإلبداع واجلودة يف خمتلف  ا تنافسيا مستداما،ز للمؤسسة امتيا

تلك اإلسرتاتيجية يعين  إجيادنجاح املؤسسة يف ف .األنظمة التسيري واألنشطة الوظيفية والعمليات التشغيلية

اإلبداع املستمر يف املناهج املختلفة أي  "تعلم على التعلم" امتالكها لقدرة ومهارة من نوع ديناميكي،

وبالتايل استطاعت مقاربة الكفاءات املتميزة أن تربط بني الدراسات املتعلقة بالتعلم مع األخذ بعني . للتعلم

واملنافسني   واملوردين، والزبائن، املنتجات،الل منظور اسرتاتيجي تعترب كل من االعتبار تطور املعرفة من خ

 .كعناصر مرجعية

على  عتمد فقطيات ال ؤسساملعارف أن جناح امل لىية عنة املببترى املقار  :قاربة المبنية على المعارفالم -5

فهي . س ومتدفق من املعارفنمتجا ريخمزون غ لىولكن ع) حقوق امللكية( اهحتدديت اقتصاديات العقود ال
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سواق يف األقدرات االستجابة املرنة  نشئت يتة وجدت لدمج املعرفة والبحث آليات الدمج الؤسساملترى 

 .1ة ودمج املعارفجلة كمركز ملعاؤسسة امليأي رؤ  ذات التنافسية الفائقة

بح أص املعرفة، حيث لىية عنات املبؤسسوم املهامة ملفهاملعرفة انطالقة لى ية عنة املببت املقار انكد  لق

شاطات؛ نلل س كمحفظةيات ولقدر يرى أن املؤسسة كمحفظة للمعارف وال لإلسرتاتيجيةديد جلذج او النم

  . ا�إدار ىل اجة إحلرت اهقيمة من املعلومات وظثر أك جيتيارت تمام باملعرفة كمورد اسهازداد اال يلالتابو 

  إدارة المعرفة مداخل :ثانيا

وهذه املداخل أفرزت صورة واضحة عن  إدار�ا،إن االهتمام املتزايد باملعرفة أدى إىل تنوع مداخل املؤسسات إىل 

املداخل عن بعضها إال أنه من املمكن إجياد ترابط فيما بينها، ونعرض  هورغم متيز هذ .األبعاد اليت ترتكز عليها

  2:فيما يلي بعض املداخل األساسية إلدارة املعرفة

، املدخل املوجه من أعلى إىل أسفل املعرفة هويعترب مدخل مركزية  :مدخل مركزية أو الالمركزية المعرفة - 1

 قائمة على هي مؤسسات والقواعد واملمارسات، اإلجراءاتالقائمة على املعرفة احملددة يف املؤسسات حيث أن 

وتضعها وغري الروتينية واالهم  األعمقاملعلومات  تركز على النوع من املؤسساتإدارة املعرفة،كون هذا  يف اهلرمية

فإن مدخل املركزية اهلرم،  يف األدىن تكون واملعلومات األكثر سطحية واألقل أمهية واألكثر روتينية رم، اهل قمة يف

يف إدارة املعرفة جيعل املعرفة تتحول إىل معرفة قياسية واليت تبىن وتعمل وتدار يف القمة ليتم حتويلها على شكل 

يف إدارة أما املدخل الالمركزي . ت الدنياسها املستوياقواعد، إجراءات قياسية، قواعد وممارسات لتعمل على أسا

م اليت �م وجتار ا�يكون على األفراد وخرب هذا املدخل يف االعتماد  ، إنادين - ملعرفة وهو مدخل من أدىن ا

ويتم اعتماد هذا . ا يف مشاريعهم ووظائفهم ومهامهم يف سياق خاص بظروف كل حالة وكل مهمة�يوظفو 

املؤسسات القائمة على املعرفة اليت تركز على العملية أكثر من تركزها على املنتج القياسي، وفيه ال املدخل يف 

تقامسها  يتم حتويل املعرفة اجلديدة واخلربة املكتسبة إىل صبغ قابلة لالستخدام العام والواسع يف املؤسسة، وإمنا يتم

جديدة من  توظيفها يف مهام ووظائف ومشروعاتن با عند الضرورة والذين يقومو �مع األفراد الذين حيتاجو 

  .اقرتاحهم

يف إدارة املعرفة مثة هرمية مهمة تتمثل يف تدرج البيانات، املعلومات  :إستراتجية المعرفة-مدخل البيانات - 2

ا تبدأ من �تشرتك مجيعها يف أ اأ�هذه اهلرمية بأشكال متعددة، إال واملعرفة، ولقد قدم املختصون يف إدارة املعرفة 

  (keven)قدم كيفن حيث . وقيمة ىل املستوى األعلى األكثر تنظيماالبيانات اليت تعترب املادة اخلام لتتدرج إ

ني نتائج األعمال، والنموذج تدرجا أمساه هرم القيمة يقوم على أن البيانات واملعلومات واملعرفة تعمل على حتس

  .البيانات إىل املعلومات مث إىل املعرفة لتنتهي يف إسرتاجتية املعرفةقدمه يقوم على السلسلة املمتدة من ي الذي

                                                 
1
Gottschalk, P.,(2005), Strategic knowledge management technology ,Idea Group Publishing, p57.   

  .47-44ص ، املرجع السابقمطر،  عبد الطيف حممود 2



  اإلطـار النظري للمعرفة وآليات إنتاجها: الفصل األول

 

38 
 

االبتكار وهي   - هناك ثالثة مداخل إلدارة املعرفة وفق سلسلة الرافعة :االبتكار-مداخل سلسلة الرافعة - 3

  :كما يلي

 وهو املدخل الذي يقوم على أساس املعرفة املرمزة حيث يساوي بني إدارة املعرفة  :مدخل الرافعة 

  :وتكنولوجيا املعلومات واالتصال حتت تأثري اإلمكانات اهلائلة هلذه األخرية واملتمثلة يف

 القدرة الفائقة لتكنولوجيا املعلومات على مجع وتصنيف ومعاجلة وخزن واسرتجاع املعلومات بسرعة  - 

ية، علما أن هذه القدرة تتميز بالتزايد املستمر، بناءا على قانون مور الذي يؤكد على أن أداء املوصالت عال

  تتضاعف كل مثانية عشرة شهرا؛

الذي يعد السمة األساسية لعمل الشبكات داخل  القائم على احلاسوب والتشارك الشبكي التشبيك الفائق - 

األجهزة القائمة على احلاسوب يف االتصال وتقاسم املعلومات بني املؤسسة، وهو املقياس لعمل ارج أو خ

أطرافها بدون تدخل أي طرف بشري، وقانونه األساسي هو قانون متكالف الذي يعد النسخة اجلديدة لقانون 

اث إن حتليل األحب تزايد الغلة، ومفاده أن قيمة الشبكة تتزايد بالتناسب املباشر مع مربع األجهزة العاملة عليها

اليت تناولت إدارة املعرفة يبني أن العديد منها ركز على عالقة املعرفة باملعلومة األمر الذي ساهم من الناحية 

أساسيا الواقعية يف حصر املعرفة يف خمزون للمعطيات أو املعلومات، بسبب استبعاد عامل التفكري الذي يعترب 

  ما؛ مجة من قبل املتدخلني لتحقيق فعلال، فإن املعرفة تبقى جامدة وغري مرت ا�ضمن هذا 

برجميات التطبيق اليت مازالت تستخدم يف املؤسسات التقليدية لنمذجة املهام التشغيلية يف اإلنتاج  - 

ا افرتاضيا، وعلى تداول النقد الرقمي، برجمية إعادة �، مثل املؤسسات اليت تقوم بتسويق خدما...واملالية

  .أو يف منذجة االستجابة لطلبات وحاجات الزبوناهلندسة وتسيري سلسة القيمة 

 لبيانات يتزايد بشكل كبري رغم أنأنه ضمن مدخل الرافعة فإن حجم املعلومات وا الذكربواجلدير        

املضمون املعريف ال يتطور كثريا، وتتمثل البنية التحتية للمؤسسات القائمة على هذا املدخل يف الوثائق وقواعد 

ومستودع البيانات وشبكة اإلعالم اآليل، كما تتمثل إدارة املعرفة يف املؤسسات القائمة على هذا املدخل يف 

  .الطرق الرمسيةالوثائق، واجلمع، والتصنيف، ومعاجلة املعلومات ب إدارة

 يعمل هذا املدخل على توظيف املعرفة املتاحة يف بعدها الصريح والضمين من أجل إجياد : مدخل التوليفة

، ويعد هذا املدخل احلالة الوسيطة بني إدارة املعرفة  �االتتوليفات وخدمات واستشارات جديدة يف خمتلف ا

البيانات وفق مدخل الرافعة، وتبني إدارة املعرفة القائم على كتسيري يقوم على التوثيق وقواعد ومستودعات 

م إلنشاء املعرفة اجلديدة وفق املدخل اإلبتكاري، وبالتايل يعد مدخل التوليفة هو األقرب ا�ات ومبادر قدر ال

وفق هذا املدخل يتم . إىل مدخل التحسني، لقدرته على إدخال التعديالت اجلزئية الصغرية يف رصيد املعرفة

توظيف املعرفة الصرحية يف املؤسسة يف استخدامات مغايرة، أو استخدامها يف جماالت خارج صناعتها، إذ أن 

  .دف استخدامها من جديده هذا املدخل يرتكز على نفس املعرفة، إال أنه يعدل فيها
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 آلة ملعاجلة  يعترب إدارة املعرفة أكثر من يقوم هذا املدخل على إنشاء املعرفة، فهو :املدخل اإلبتكاري

فإن  .املعلومات، وفق آليات مادية وروتينيات العمليات املعرفية، بل هو نشاط لبناء وإنشاء املعرفة اجلديدة

، بل هي شخصية وفردية بدرجة عالية، وليست سهلة التقاسم مع اآلخرين، )تغيري(املعرفة ليست عاملية 

  .عليها ظةجلديدة هو التحدي األساسي بدل احملافومنوذج التعبري عن هذا املدخل هو أن إنشاء املعرفة ا

  1:إىل أن اعتماد أي مدخل يف إدارة املعرفة يتطلب ما يأيت (Teece) ويشري تيس 

 مبا  �اوهنا جيري حتديد أهداف إدارة املعرفة واسرتاجتيا حتديد أهداف إسرتاجتية إدارة املعرفة - 

  ؛يؤدي إىل مواجهة عدد من التحديات األساسية

النظم هي  فإنه البد من االهتمام بثالثة جوانب أساسيةها لتنفيذو  تنفيذ إسرتاتيجية إدارة املعرفة - 

  ؛البيئةو  املوارد البشرية ،والعمليات

  ؛اختيار مؤشرات إدارة املعرفة - 

  .قياس وتقومي مستوى إدارة املعرفة يف ضوء املؤشرات املقررة - 

  

تركز إدارة املعرفة على أبعاد خمتلفة حبيث تعرب هذه األبعاد عن طبيعة وكيفية ومسار عمل إدارة وعليه 

املعرفة، وكثري من الباحثني اهتموا بدارسة أبعاد إدارة املعرفة وعملوا على حتديد هذه األبعاد ووصفها، ومن الذين 

  2:ناك ثالثة أبعاد أساسية للمعرفة وهيحيث يرى أن ه (Dueck)اهتموا بتحديد أبعاد إدارة املعرفة ديك 

ومن أمثلة هذا حمركات البحث ومنتجات الكيان : Technological Dimensionالبعد التكنولوجي - 

اجلماعي الربجمي وقواعد بيانات إدارة رأس املال الفكري والتكنولوجيا املتميزة، واليت تعمل مجيعها على معاجلة 

التميز من خالل امتالك البعد  إىلمشكالت إدارة املعرفة  بصورة تكنولوجية، ولذلك فان املؤسسة تسعى 

  .عرفةتكنولوجيا امل

يعرب عن كيفية احلصول : Organization and Logistical Dimensionالبعد التنظيمي واللوجسيت - 

على املعرفة والتحكم �ا وإدار�ا وختزينها ونشرها وتعزيزها ومضاعفتها وإعادة استخدامها، ويتعلق هذا البعد 

ت الالزمة إلدارة املعرفة بصورة فاعلة من بتجديد الطرق واإلجراءات والتسهيالت والوسائل املساعدة والعمليا

  .اجل كسب قيمة اقتصادية جمدية

إن هذا البعد يركز على تقاسم املعرفة بني األفراد، وبناء : Social Dimensionالبعد االجتماعي - 

ات مجاعات من صناع املعرفة، وتأسيس ا�تمع على أساس إبداعات صناع املعرفة، والتقاسم واملشاركة يف اخلرب 

   .الشخصية وبناء شبكات فاعلة من العالقات بني األفراد، وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة

                                                 
  .71، صاملرجع السابقحممد عواد الزيادات،  1

2
Dueck, G., (2001), Views of knowledge management are human view, IBM Systems Journal, 40 (5), pp 885-888. 
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  متطلبات إدارة المعرفة: المطلب الثالث

إدارة  تطبيق متطلبات إدراك ألن لذلك، أساسية ومتطلبات مقومات تتوفر أن البد املعرفة إلدارة نظام لبناء

تؤدي أدائهم  حتسني من وتزيد باملعرفة املشاركني للعاملني ثقةلا تعطي متجانسة ثقافية بيئة خلق إىل يؤدي املعرفة

  1:يلي فيما املتطلبات هذه نلخص وميكن أن إىل جناح إدارة املعرفة

  

  الالزمة التحتية البنية توفير: أوال

 األهداف حتقيق أجل من تكنولوجيا املعلومات قسم مع التعاون من البد املعرفة، إلدارة اجليد التنفيذ أجل من

 تريد مؤسسة كل على جيب املؤسسة لذلك أداء على تؤثر ،جديدة خدمات تقدمي على قادرة تصبح حىت

 من التأكدو  ؛داخلي اتصال شبكة تأسيس خالل من مالئمة تكنولوجية قاعدة ببناء تقوم أن املعرفة إدارة تطبيق

 ربطها بشكل مت قد املؤسسة إسرتاتيجية مع مباشر غري أو مباشر بشكل ترتبط اليت العمليات مجيع أن

 اإلدارية واألنظمة املعلومات أنظمة تتضمن واليت احلاسوب، على قائمة معلومات أنظمة كإنشاء أوتوماتيكي

 الدخول من متكنإلكرتونية،  وقواعد أوساط يف املؤسسة يف األساسية املعرفة زينوخت لقرارات؛ا الختاذ الداعمة

 من الظاهرة املعرفة جلب إىل دف� الكمبيوتر على تقوم برامج وضع إىل إضافة هلا، السريعة والفعالة واالستعادة

 وتأسيس إنشاءإىل جانب  اخلبرية؛ كاألنظمة املعرفة على املعتمدة واألنظمة االلكرتونية املستندات والدراسات

 العمليات من تنفيذ العديد خالهلا من ميكن باملؤسسة خاصة ويب صفحة وإعداد االنرتنت مداخل على مواقع

 االتصال تسهيلكما جيب   واملوردين؛ العمالء مع املستندات وتبادل االلكرتوين والتسوق التجارية واألنشطة

 يف املعرفة وذوي مع اخلرباء اخلربات وتبادل باملعرفة املشاركة من يتمكنوا حىت للعاملني املؤسسة وخارج داخل

 االلكرتوين؛ احلوار والتعلم غرف إىل والدخول االلكرتوين بالربيد التعامل تسهيل خالل من عملهم، جمال

 الواضحة اليت التعليمات ووضع املعرفة خرائط وضع خالل من منظم بشكل املعرفة مصادر إىل الدخول تسهيلو 

  .املعرفة قواعد مع بالتعامل له يسمح أن ميكن حد أي وإىل بالدخول له املسموح من تبني

 املعلومات استخدام تكنولوجيا يدعم تنظيمي بتصميم التفكري إىل تطور وسائل االتصال أدىكما      

 حميط يف تتعامل معها اليت واألطراف املؤسسة بني وتبادهلا املعارف بانتقال ويسمح جهة، من واالتصاالت

بالضرورة  يتطلب املعرفة إدارة لتطبيق املناسب املناخ يئة� فإن ،أخرى جهة من اخلارجية بيئتها أو الداخلي عملها

 واملتعدد اهلرمي التنظيمي اهليكل من التحولكـ  املعرفة معطيات مع توافقا أكثر إدارية ممارسات إىل التحول

 القائم اإلداري األسلوب من التحولالشكل اهلرمي، و  عن وأبعد تفلطحا أكثر تنظيمي هيكل إىل املستويات

 الالمركزية إىل االتصال، صعوبة نتيجة يف املؤسسة املعرفة مواطن واكتشاف حتديد فيها يصعب اليت املركزية على

                                                 
1
Swan, J. & al.,(1999), Knowledge Management and Innovation: Networks and Networking, Journal of Knowledge Management, 3(4), 

pp262-275.   
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 من التحولتكوينها؛ باإلضافة إىل  يف اجلميع ككل ويشارك املؤسسة يغطي معريف وانتشار تدفق إىل تستند اليت

  .العمل فرق على القائم اجلماعي العمل أسلوب إىل الفردي العمل أسلوب

  

 المعرفة فريق: ثانيا

 أن مؤسسة أي البشرية يف املوارد إدارة على يستوجب حيث املعرفة، إدارة متطلبات أهم من البشري املورد يعترب 

 من أنه كما  .فيها خربة وأحدثهم العاملني أكثر من ويستفيد مباشرة يتحدث أن فيها عامل لكل تسمح

 من مبا لديهم غريهم إشراك على حتفزهم اليت املناسبة، احلوافز املعرفة ألصحاب املؤسسة توفر أن الضروري

 على ضرورية ويطلق عملية القرارات اختاذ يف باملشاركة هلم والسماح العاملني متكني أن كما وخربات، معارف

 الالزمة لتوليد بالنشاطات القيام مسؤولية عاتقهم على تقع من فهم املعرفة، عمال تسمية املعرفة ذوي العاملني

 وتعتمد .التنظيمية املهام اجناز يف العمل فرق استخدام شيوع مع باألخص اآلخرين، مع وتبادهلا وحفظها املعرفة

 األمر تشجيع يستلزم كما ا،�قياد وبني املؤسسة يف العاملني بني العالقات نوع على اجلديدة املعرفة خلق عملية

أجل  من السلطة وتفويضهم خارجها أو املؤسسة داخل سواء والتعلم التدريب يف املشاركة على العاملني

  :إىل املعرفة فريق تقسيم وميكن .بالنفس الثقة إعطائهم

  

 املعرفة وفجوة السوق معرفة خصائص على القائمة واملنافسة اإلسرتاتيجية خرباء هم :املعرفة إسرتاتيجيو .1

 وبشكل يكتشفون األساسيني الذين املنافسني مع باملقارنة) واخلارجية الداخلية املعرفة فجوة (التنافسية

 املعرفة أن املعرفة يعلمون فإسرتاتيجيو .وخارجها املؤسسة داخل للمعرفة اجلديدة األدوار وعميق فعال

 أن ويعلمون أيضا جهة، من املؤسسة داخل امللكية حلقوق احلقيقي واملصدر الفكري املال رأس هي

 .أخرى جهة من للمنافسة اجلديدة اإلسرتاتيجية الوسيلة هي وتقامسها توليدها عملية يف املعرفة

 على احلصول أساليب يف وهي اخلبرية املعريف، املضمون تستوعب اليت هي الفئة هذه: املعرفة مهنيو .2

 هذه أفراد ويعمل  .جمالت خمتلفة يف لالستعمال قابلة وجعلها لتوليدها فعالة بطريقة ا�واستيعا املعرفة

 تصنيفها، جبمع املعلومات، يقومون فهم للمعرفة، املهين الدعم توفري أجل من املعرفة جمال يف الفئة

 .اخلام املعرفية باملوارد العالقة ذات الطلبات لكل واالستجابة إيصاهلا ا،�خز  جدولتها،

 الفكري املال رأس متثل جوهر كما املعرفة، على القائمة اجلوهرية القدرة الفئة هذه متثل: املعرفة عمال .3

فالعنصر الرئيس يف توليد املعرفة هم عمال  .املعرفة وإنشاء توليد يف املتمثلة املتجددة وقيمتها للمؤسسة

املعرفة، فهناك نوعني من عمال املعرفة، فالنوع األول هم عمال املعرفة العاديون الذين يقومون بعملية 

مجع وتسجيل وحتويل واستخراج املعطيات استنادا على دعائم معلوماتية، ومن مث حتليلها وحتويلها إىل 

، فعملهم ميتاز بالتحليل املؤسسة األطراف يف رة العالقة بني مجيعمعلومات، مع ضرورة ضمان جسا

أما النوع . فقط بناء على معطيات جاهزة واعتمادا على املعلوماتية، وعموما ميتاز عملهم بالروتني
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الثاين فهم خرباء املعرفة فهم األشخاص الذين يتميز عملهم بالدقة والتعقيد من عمل عمال املعرفة، 

يف توليد املعارف اعتمادا على اإلبداعات ومعاجلة األفكار، فتوليد املعرفة لدى هؤالء ويتجلى ذلك 

 .1يتم وفق نشاطني مها اإلبداع والتحويل األفكار

 

  المعرفة ثقافة: ثالثا

 اليت يتشارك واملبادئ واملفاهيم واملعتقدات القيم جمموعة بأ�ا املؤسسة ثقافة  (Duncan)دونكان يعرف

إلدارة  مساندة املؤسسة يف السائدة الثقافة اجلدد وتكون للعاملني تعليمها ويتم املؤسسة، يف العاملون فيها

 العاملني بني فيما للمعلومات احلر التداول على املشجعة والتطبيقات املعايري املؤسسة يف املعرفة ءاأد املعرفة

 املعرفة، إلدارة مالئمة لثقافة املنشأة األساسية العناصر والدافعية الثقة اجلماعية، املشاركة وتشكل .واملصاحل

  2:حيث

مصـاحل  مـن معينـة مصـلحة ضـمن املعـارف واسـتغالل اجلماعيـة املشـاركة لزيـادة األسـاليب أفضـل بـني مـن -

 فيها؛ املشاركة وزيادة العمل جمموعات إنشاء يوجد املؤسسة،

يتصـرف  كيـف مبعرفـة للعاملني تسمح واليت املتكررة الشخصية التفاعالت على املعرفة على املبنية الثقة ترتكز -

املتعلقـة  املعلومـات بـأن قناعـة علـى يكونـوا أن جيـب املؤسسـة يف فالعـاملون الظـروف، خمتلـف يف زمالؤهـم

عـن  منفصـلة تكـون املتخـذة اإلداريـة القرارات وأن ضدهم، تستغل أن ميكن ال بفشلهم أو احملققة بنجاحا�م

مـن  بدرجـة يتمتعـون الذايت والتعلم  التقاسم نشاطات يف يشاركون الذين وأن الرتبوية، باجلوانب املرتبطة تلك

 واحلماية؛ السرية

للمعـارف  اكتسـا�م أجـل مـن يبـذلو�ا الـيت ا�هـودات علـى العـاملني، تشـجيع أساليب يف املؤسسة تركز كما -

 .معنوية أو مادية األساليب هذه كانت سواء فيها، والتشارك

  

 المعرفة قيادة: رابعا

حيث يتم  املؤسسةيبدأ تدرجييا من اإلدارة العليا مث ينتشر إىل أسفل  ،املؤسسةجتاه لتطبيق إدارة املعرفة يف االف

  :ويتم ذلك بإتباع اخلطوات التالية .للمؤسسة تفعيله يف اإلدارات األخرى التابعة

  

 ؛املعرفة إلدارة متخصص قيفر  ليتشك 

 ؛املؤسسة يف اتياملستو  خمتلف لدى املعرفة ةيبأمه الوعي نشر 

 ؛ةياملعرف باألصول قائمة وإعداد املتوافرة املعرفة ليوحتل ديحتد 

                                                 
1
Bouchez, J.P., (2004), Les nouveaux travailleurs du savoir, Ed d’organisation, France, p38.  

 
2
Dubois, N. & Wilkerson, T., (2008), Gestion des connaissances: Un document d’information pour le développement d’une stratégie de 

gestion des connaissances pour la santé publique, Centre de Collaboration Nationale des Méthodes et Outils, p24.  
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 ؛جتاوزها نبغيي اليت ةيالفجوة املعرف ديوحتد املرغوب، باألداء اميللق املطلوبة املعرفة ديحتد 

 ؛هاري تأث من احلد ةيوآل ةياملعرف األصول خماطر ديحتد 

  ؛املؤسسة إسرتاتيجية مع تتواءم املعرفة إلدارة إسرتاتيجية ريتطو   

  ؛فاعلة قةيبطر  ة املتوافرةياملعرف املوجودات استخدام ةيوآل املعرفة إدارة نظام ريتطو 

 ؛وخارجها داخل املؤسسة املعرفة لنقل املالئمة الوسائل ديوحتد املعرفة ميوتعم نشر 

 باستمرار رهايوتطو  املعرفة إدارة إسرتاتيجية مييوتق مراجعة. 

  

 - Chief Knowledge Officer)وهو ما يسمى املؤسسةجيب أن يعني قائد إلدارة املعرفة من قبل لذا 

CKO)   ، ووضع  للمؤسسة وضع رؤية واضحة إلسرتاتيجية تطبيق إدارة املعرفة همن أهم مسؤولياتوالذي

كما يقوم باملتابعة املستمرة جلميع املراحل املختلفة ائد االستثمار الناتج عن تطبيقها،  املعايري واملقاييس املختلفة لع

 ،األوجهدور قائد املعرفة دور مركب متعدد و  .1القيادة عنصر مهم يف تبين وتطبيق إدارة املعرفةف .هلذا التطبيق

  2 :يتضمن القيام باملهام التالية

هي  ،وكيات األفراد املتعلقة باملعرفةوسل ،مد املتعلقة بالثقافة التنظيميةاأل فالتغريات طويلة الدفاع عن املعرفة، - 

  ؛غريات تتطلب دفاعا قويا ومستداماوهذه الت أمر ضروري،

وشبكات  ،وقواعد املعرفة، مبا يشمله ذلك من املكتبات، ومراقبتها ،م وتنفيذ البنية التحتية للمعرفةتصمي - 

  ؛املؤسسة املستندة إىل املعرفةوالبنية  ،ومراكز البحوث ،املعرفة

) قواعد البيانات أو الشركاء األكادمييون، شركات(إدارة العالقات مع مزودي املعلومات واملعرفة اخلارجني  - 

  ؛علقة بالعمل معهم والتفاوض حوهلاومناقشة العقود املت

  ؛من أساليب القياسالتقليدي وغريه قياس وإدارة قيمة املعرفة بواسطة التحليل املايل  - 

املؤسسة من أجل إدارة على منط املعرفة الذي حتتاجه  املؤسسةأي تركيز موارد  ،املعرفة إسرتاتيجيةقيادة تطوير  - 

  ؛عمليات املعرفة

  .املؤسسةبناء ثقافة املعرفة يف  - 

  

 جيب حيث املعرفة، إدارة تطبيق لنجاح اهلامة العوامل أكثر يعترب من العليا اإلدارة أو القيادة دعم أن        

 مساندين يصبحوا حىت بتشجيعهم لتقوم املؤسسة واملخلصني داخل املتميزين العاملني على التعرف القيادة على

 أن إىل  (Wiig)ويغ  وأشار .املعرفة تبادل يف التفاعل واملشاركة على وتشجيعهم م�مؤسسا يف املعرفة إلدارة

                                                 
، املدينة املنورة املعهد العريب إلمناء املدن، ،"مدن املعرفة "حول الندوة الدولية ،دراسة حالة مدينة القاهرة: بيق إدارة املعرفة يف املدن العربيةمتطلبات تط ،مسري حممد عبد الوهاب  1

  .15، ص2005نوفمرب،  30/ 28
  .74ص  رجع السابق،، املهيثم علي حجازي  2
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 مجيع مع متعاونا املعرفة قائد يكون أن جيب منها الواجبات من جمموعة املعرفة قائد من يتطلب املهام هذه تنفيذ

 وأن املؤسسة ثقافة من جزءا املعرفة إدارة جعل على يعمل أن جيباحللول، و  أفضل توليد أجل من العاملني

  1.األقسام بني باملعرفة املرتبطة النشاطات ملختلف منسقا يكون أن جيب كما  فعاليتها؛ يراقب

  

 وإستراتيجيتها  المعرفة رؤية: خامسا

 خالهلـا مـن تتوضـح الـيت بعـض األهـداف حتديـد مـن هلـا بـد ال للمعرفـة، وإسـرتاتيجية رؤيـة املؤسسـة تضـع لكـي

 وطـرق إلحـداثها تسـعى املؤسسـة الـيت التغيـري مبـادرات املعرفـة، مسـتقبل منهـا املعرفـة، إدارة يف االسـتثمار خطـة

 تكـون أن بـذلك وجيـب العليـا اإلدارة التـزام تـوفر يف يكمـن املعرفـة إدارة يف النجـاح أساس إن .ذلك إىل الوصول

وأهـدافها االسـتثمارية  املؤسسـةإسـرتاتيجية  ربـطاملؤسسة، وذلك مـن خـالل  كامل يف موجودة املعرفة إدارة جهود

 إدارة املعرفـــة إســرتاجتيةوهنــا تــربز ضــرورة وأمهيـــة التنســيق مــع اإلدارة العليــا عنــد بنــاء  .مــع إســرتاتيجية إدارة املعرفــة

حيـث توجــه  ،تبـين اخليـارات الصـحيحة واملالئمـةتقـوم اإلسـرتاتيجية بصـنع املعرفـة بــالرتكيز علـى ، حيـث للمؤسسـة

ميــة شــبكات العمــل لــربط كمــا تســهم اإلســرتاتيجية يف تن. الفكريــة موجــدا�اإىل كيفيــة مســك ومعاجلــة  املؤسســة

حيـــث يــتم الرتكيـــز  ،للمؤسســة املهمـــةحتديــد منــاطق  ومـــن أهــم أدوار اإلســـرتاتيجية. رفــةلكــي يتقـــامسوا املع األفــراد

  .2إىل توليد املعرفة اأحيان املؤسسةعليها جلمع املعرفة حوهلا مما يدفع 

جيب وضع رؤية واضحة لتقيم عائد االستثمار الناتج من تطبيق إدارة املعرفة وذلك من خالل ربط إدارة لذا 

وعن طريق وضع معايري جديدة لألداء وربطها ببند  بالنفع، املؤسسةاملعرفة باألعمال االستثمارية اليت تعود على 

يف حتقيقها  املؤسسةلى نوعية القيمة اليت ترغب ع على حتويل املعرفة إىل قيمة، املؤسسةتعتمد قدرة و  .املكافآت

  .  3من استثمارها يف املعرفة

         

  :املعرفة على عدة مستويات هي إدارةيتم قياس فعالية و       

ة، ؤسسيف امل عامل، متوسط اقدمية الالعاملني، اجتاهات العمل لدى العاملنيبقياس معدل خدمة : العاملني -

  .املعرفة وتكاليف التعلم والتدريب إدارةالعاملني يف  األفراداحلاصلني على شهادات مهنية، عدد  األفرادعدد 

، معدل التحديث والتقييم الدوري األعمالمن خالل حتديد معدل تدفق واستخدام شبكات : املعلومات -

 إدارة إمكانياتخلية، للمعرفة، درجة هيكلية نظام شبكة املعلومات، التنسيق والتكامل بني املعلومات الدا

 .املعرفة ومدى تكامل مصادر املعلومات ودرجة اكتمال البيانات

                                                 
1
 Wiig, K.M.,(1997), Knowledge Management: Where Did It Come From and Where Will It Go?, The Journal of Expert Systems with 

Applications, 13(1), pp 6-8.  
  .90ص املرجع السابق، صالح الدين الكبيسي، 2
   75.ص هيثم على حجازي، املرجع السابق، 3
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، العاملنيوتضم حساب املعدل الزمين لالستجابة لشكاوى العمالء، عدد املقرتحات املقدمة من : البيانات -

املعرفة  رةإلدامنطية لتوثيق املعرفة، مدى وجود خطط  إجراءاتدرجة توفر معلومات نظامية، مدى وجود 

 .ومدى توافر قاعدة بيانات العمالء

العليا  اإلدارة، معدل استخدام وتوظيف املعرفة، مدى دعم اإلبداعاتمن خالل معدل العائد على : املعرفة -

 عاتااإلبدومدى استخدام  باألداء، مدى ربط الدخل األفرادللمعرفة، درجة مشاركة املعرفة بني 

 .التكنولوجية

، مدى االستثمار يف اإلبداععلى  العاملنيبتحديد مدى احرتام حقوق امللكية الفكرية، قدرة : اإلبداع -

احلاصلني على شهادات ذات اعرتاف دويل، متوسط دخل العاملني يف جمال  العاملنياملهنيني، عدد  العاملني

 .وعدد براءات االخرتاع اليت مت احلصول عليها عاتااإلبد

  

تكامل وتراكم املعرفة على مستوى كل من  أنيوضح  (kiessling &al)غ وآخرون كسلنويف دراسة قدمها  

: مؤشرات هي التنظيمي باستخدام ثالثة األداءمت قياس  ، وقدالتنظيمي األداءحتسني  إىلة يؤدي ؤسسالفرد وامل

تدار ويتم  أنميتلكون الكثري من املعرفة اليت جيب  العاملني، فاإلبداعات، وزيادة العاملنيتطوير املنتج، وحتسني 

  .1التنظيمي األداءوحتسني  األهدافالتنسيق بينها حىت يتم حتقيق 

  

أدوات أساسية متكنها من العمل  ثالثةتستعمل إدارة املعرفة  ومن أجل دعم إدارة املعرفة يف املؤسسة            

  2:وهيبطريقة فعالة، 
  

 تساعد يف اكتساب وهي األدوات اليت تستعمل لرصد املعرفة من مصادرها املختلفة، و  :أدوات االستحواذ

وميكن استرياد املعرفة اخلارجية أو توليد معرفة جديدة من ، املعرفة وتصنيفها وختزين املعرفة الواضحة والصرحية

 .التفكري القائم على احلالةتعتمد على وهي أدوات ، املعرفة املوجودة

 وهي األدوات اليت تستعمل لنقل وتبادل املعرفة، فإحدى مسؤوليا�ا الرئيسة هي متكني  :صالأدوات االت

�دف التأثري يف سلوكهم وتوجيههم من خالل  اإلدارة من نقل وتبادل املعلومات بني األفراد واجلماعات،

 .تعديل السلوك الذي تقوم به اجلماعات داخل التنظيمات لتحقيق األهداف التنظيمية

                                                 
1
Kiessling, T. S., Richey, R. G., Meng, J., Dabic, M, (2009), Exploring Knowledge management to organizational performance outcomes 

in a transitional economy,  Journal of World Business, 372, pp 1-13.  
جامعة الزيتونة،  ،"إدارة املعرفة يف العامل العريب"وخماطر الفشل إلدارة اجلودة الشاملة، املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع حول  ...إدارة املعرفة بني فرص النجاح طالب الكيايل، 2

  .3ص ،2004ابريل،  26/28 األردن،
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 وهي األدوات اليت تستعمل من اجل خلق التعاون و تضافر املعريف، وتساعد يف تشجع على : أدوات التعاون

اإلبداع املعريف ونقل املعرفة من خالل املناقشات، فاالجتماعات واملؤمترات متكن األفراد يف خمتلف املستويات 

  .من التلقي واملشاركة واالطالع على املعلومات

  

 املتطلبات الالزمة،صر املوجودات و األدوات اليت تستعملها إدارة املعرفة تستطيع أن تقوم حب من خالل      

   .وبالتايل بناء األولويات وخطط العمل الالزمة لتوفريها ومن مث تنقيتها ،مدى حتققها والفجوات إن وجدتو 

عليها �رد أ�ا  تبتعد عن جتميع وترميز كل املعرفة اليت حصلت أن املؤسسةجيب على  ،عليه اوبناء

 ،رسالتها ،ارؤيتهتطابق مع واليت ت املؤسسةأي معرفة هي ذات فائدة بالنسبة إىل  حتديدبل  عليها حصلت

  .1وإسرتاتيجيتها ،أهدافها

  

  إنتاج المعرفة عملية: المبحث الثالث

هناك مشكلة يف عد مل يو  اإلدارية انتشارا يف الوقت احلاضر،أكثر املداخل أصبحت إدارة املعرفة من 

إنتاج املعرفة يف ظل التسابق حنو اكتساب اكرب قدر ممكن من املعارف كيفية تطبيقها بقدر ما تكمن املشكلة يف  

سواء من خالل تطوير وتنمية  رصيد املعريفالالقدرة على اإلضافة العلمية إىل  عملية إنتاج املعرفة متثلو . تميزةامل

كشف املعارف املوجودة فعال أو من خالل خلق معارف جديدة مل تكن موجودة من قبل، وذلك مبحاولة  

يتعني على املؤسسة  لذا واليت اكتسبوها من خالل األنشطة اليت يقومون �ا،، املعرفة اليت حيتفظ �ا العاملني

لى ع العاملني وباإلضافة إىل تشجيع والتجديد والتعلم، ات واملهاراتاخلرب  االجتاه حنو تشجيع االتصال والتبادل

االستعانة ببعض األدوات ب اليت حتول دون ذلك، كسر العوائق النفسيةاكتساب واستنباط أفكار جديدة و 

 أساليب التخطيط أو الوسائل اليت تسمح بتجسيد وتنظيم نشاط إنتاج املعرفة واليت من أمهها الشكلية كنماذج،

  2:ما يلي

 أدوات تسمح بتحديد وتعريف املشكلة من خالل مجع املعطيات وحتليلها بالنظام أملعلومايت؛ -

يف  بإخراج ما هو أدوات عصف األفكار وابتكار األفكار اجلديدة أو اللجوء إىل االقرتاحات الفردية، -

 والقيام بتوزيعها؛ وتثبيتها، املعرفة،وهيكلة  كما تقوم بتصنيف االقرتاحات، الذهن وحتويله إىل معرفة أصلية،

 .املختلفة ارفأدوات التبادل واالقتسام اليت تسمح بنشر املع -

لذلك فان  ،عاتإىل إبداتعين دائما احلصول على معرفة مفيدة والتوصل  إن عملية إنتاج أفكار جديدة ال 

وتقدمي  عاتاإبدة اليت ميكن حتويلها إىل جلديداحد األهداف الرئيسية إلدارة املعرفة هي زيادة نسبة األفكار ا

                                                 
جامعــة الزيتونــة،  ،"إدارة املعرفــة يف العــامل العــريب"ويل الســنوي الرابــع حــول املــؤمتر العلمــي الــد دراســة استعراضــية حتليليــة،: عرفــةمفهــوم خريطــة امل غســان العمــري وعبــد الســتار العلــي،  1

  .4ص ،2004ابريل، 26/28األردن، 
2
Duizabo, S. & Guillaume, N., (1997), Les problématiques de gestion des connaissances dans les entreprises, Cahier de recherche n° 522, 

Centre DMSP, Université Dauphine, Paris, p12.       
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يكفي إلنتاج املعرفة يف املؤسسة جمرد تأسيس وحدة خاصة مثل البحوث  كما ال  ،حلول مفيدة للمشكالت

، وإمنا يستلزم ىاألخر لة على احلصول على املعرفة وتصنيفها وجعلها متاحة للوحدات و وتطوير تكون مسئ

تقدر أمهيتها يف كل  وترسيخ يف العقول فكرةلوك تبادل املعرفة األمر أيضا إجياد ثقافة تشجع على س

والبد من األخذ يف االعتبار أن عملية إنتاج املعرفة مل تعد مقتصرة على العمليات  ،الوحدات التنظيمية

فقد جتاوزت حدود املؤسسات  )ملستمرةمعارف املستخدمني والتحسينات العملية ا(الداخلية يف املؤسسة 

  1:ىل ضرورة بناء شبكات أعمال تضم العديد من مؤسسات واجلماعات واألفراد نذكر منهاالفردية إ

 ؛االقتداء بأفضل املمارسات وجتارب املؤسسات األخرى 

 ؛حضور املؤمترات وتوظيف املستشارين ومستخدمني جدد 

 ؛مجع بيانات من الزبائن واملنافسون 

 ؛التعاون مع املؤسسات األخرى وتأسيس حتالفات بناءة 

 تشكيل أعمال مشرتكة. 

سيتم كما ا  إبراز أهم عمليا�و  ،وسنحاول من خالل هذا املبحث إلقاء الضوء على عملية إنتاج املعرفة

  .تفصيلها فيما يأيت

 

  عملية توليد المعرفة :المطلب األول

 نتاجاملعرفة على جمموعة من العمليات، وتعد عملية توليد املعرفة من أبرز عمليات إ إنتاجعملية تقوم 

 .فهي تعمل على خلق معرفة جديدة تساهم يف تنمية الرأمسال املعريف لدى املؤسسة. املعرفة

 

  عملية توليد المعرفة مفهوم :أوال

عملية مستمرة من التعلم من خالل  عملية توليد املعرفة بأ�ا   (Nonaka &al) يعرف نوناكا وآخرون

ويؤكد  .2احلصول على سياق جديد، ورؤية جديدة للعامل ومعارف جديدة يف التغلب على حدود الفردية والقيود

توليد املعرفة بأ�ا تعلم واكتساب معارف   (Kamask & Buluthan)كمسك وبلنتكل من    على ذلك

3رفة الضمنية واملعرفة الصرحية مع بعضها البعضجديدة ويتعني على األفراد التفاعل وتبادل املع
 ويشري كل من  .

(Bourdreau & Couillard) وتكتسب الفرد يقدمها بفكرة تبدأ اليت العملية هي املعرفة توليد عملية أن إىل 

 عن عامة التطبيقي، وبصورة للنمو قابل مستقبل امتالك بغية التقين التطوير العلمي، البحث التعلم، خالل من

                                                 
1
Rao, R. NEMANI, (2010), the Role Of Computer Technologies In Knowledge Acquisition, Journal of Knowledge Management Practice, 

11(3), September.   
2
Nonaka, I., von Krogh, G.,Voelpel, S., (2006), Organizational knowledge creation theory: Evolutionary paths and future advances, 

Organization Studies, 27, p1198. 
3
Kamask, R. & Bulutlar, F., (2010), The influence of knowledge sharing on innovation, European Business Review, 22, p309. 
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 املعرفة خرباء، أو عن طريق خلق استئجار أو بشرائها، املؤسسة، خارج من املعرفة على إما احلصول مها طريقني

  .1رمسية حبث بفعاليات املؤسسة داخل

ع يجمتبالقيام عند الوعي بوجود مشكلة جيب أوال ف ة،تبدأ عملية توليد املعرفة بأنشطة البحث عن املعرفة املطلوب.

هو الدور الذي  املعرفة ليست حبد ذا�ا هي  الغامضة بل إن الغامض جدافها لتحديد املشكلة، وحتليلاملعلومات 

فتشخيص املعرفة ما هو إال ، تشخيص حتدد لنا املعرفة املالئمة لوضع احللول للمشكلةفعملية ال تؤديه يف املؤسسة

حتديد الفجوة املعرفية أي مؤسسة للملطلوبة ا حتديد ملوجودات املعرفة احلالية يف املؤسسة وموجودات املعرفة

 .لالستمرار يف عملية االستثمار املعريف اجلديد وميثل هذا الفرق اجلهد الذي حتتاجه املؤسسة ،للمؤسسة

خرائط املعرفة، مصفوفة املواقع اليت متكن  يف يات البحثآلوتستخدم يف عملية التشخيص آليات االكتشاف و 

   .2ةمن حتديد معرفة كل عامل، دفرت املالحظات، النماذج وغريها من الوسائل اليت تزيد من فعالية ودقة العملي

توليد معرفة جديدة غري مسبوقة أو نسخ معرفة قدمية لتحل حملها معرفة جديدة بديلة بعد ذلك حيني دور 

ستنباطية واالستقرائية يف قضايا وممارسات جديدة تساهم يف تعريف املشكالت وإجياد باستخدام الوسائل اال

الدور املهم يف عملية توليد املعرفة هو استقطا�ا من داخل املؤسسة ف. احللول اجلديدة هلا بصورة إبداعية مستمرة

اإلحاطة جبوانب وخارجها حملاولة ) اديةرقمية واملاملعرفة املوجودة يف الوسائط ال(من مصادرها اإلنسانية والتنظيمية 

 واألفكار املعلومات استخالص على  حلول مالئمة هلا انطالقا من إمكانية العاملني املشكلة املختلفة لتوصل إىل

 خالل من هو املعرفة الكتساب الطرق وأسرع أقوى وأحدىم � اخلاصة الرؤى ومن ؛والداخلية اخلارجية البيئة من

 من العاملني يتعلم عندما ؤسسةامل إىل املعرفة تدخل وكذلكل، كام بشكل تؤسساامل اكتساب أوعاملني ال تعيني

 واإلسرتاتيجية ،الزبائن لتوجهات أكرب إدراك أو ا�هزين من جديدة مصادر اكتشاف مثل خارجية مصادر

 نوع على اعتمادا طرق بعدة املعرفة على حتصل تؤسساامل إن. 3التجربة خالل من هو املعرفة الكتساب األخرى

 خالل من أو ةؤسسبامل اخلاصة والتطبيقات والتقارير الوثائق خالل من عليها حتصل فقد عنها تبحث اليت املعرفة

 تؤسساامل وأحيانا املعرفة، متتلك اليت ةؤسسامل يف اخلربة العاملون جيد حبيث أالنرتنت عرب اخلربة شبكات تطوير

 اكتشاف عاملنيال يستطيع إذ املعرفة عمل حمطات استخدام أو للبيانات مناذج اكتشاف خالل من املعرفة ختلق

 القانونية واآلراء الصناعة تقارير مثل اخلارجية املصادر من املعرفة على احلصول ميكن وكذلك جديدة، معرفة

أو حتويلها إىل معرفة صرحية خمزنة  ،عاملنيالوحتويلها إىل معرفة ضمنية راسخة يف عقول  .4اخل...العلمية والبحوث

   .5ال املعريفاملحتويلها إىل أصول معرفية وإضافتها إىل رأس و ة ياملعرفقاعدة  يف

                                                 
1
Bourdreau, A. & Couillard, G.,(1999), Systems Integration and Knowledge Management. Information Systems Management, p27.  

2
Kelleher, D. & Levene, S., (2001), Knowledge management: A guide to good practice, British standard institution, London, p 54.   

3
McShane, S. L. & Glinow, M. A., (2007), Organizational behavior, McGraw- Hill , Inc., New York, p13.  

4
Laudon, K. C.& Laudon, J. P., (2007), Management Information Systems, 10 rd, Pearson Prentice Hall ,Inc., Upper Saddle River, New 

Jersey, p436.   
  .31ص ،2004ة لالستثمارات الثقافية، القاهرة، ترمجة عال أمحد إصالح، الدار الدولي ي ومؤسسة القرن احلادي والعشرين،رأس املال الفكر : ستيوارت، ثورة املعرفة. توماس أ 5
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يف حل  العاملنيتعزيز مقدرة وهي أوال  توليد املعرفةمبادئ أساسية تقوم عليها عملية  (Quinn) كني  ولقد اقرتح

 التحول من اهلياكل اهلرمية إىلثالثا  ؛ارفللمشاركة باملعالعاملني التغلب على معارضة ثانيا  املشكالت؛

تركز و . 1املعرفية املؤسسات تشجيع التنوع الفكري داخلوأخريا  املقلوبة أو التنظيمات الشبكية؛ املؤسسات

ولتحقيق  .ومن مث بلور�ا على مستوى اجلماعة ،نيعملية توليد املعرفة على توسيع وتنمية وتطوير معرفة العامل

  2 :تنفيذ النشاطات اآلتية(Coakes)توليد املعرفة يقرتح كواكس لية فعا

  

 حدة التوتر الذي يسود من تخفيف الاألجواء غري الرمسية تساعد على  الن :إدارة اجتماعات غري رمسية

  العالقات الرمسية؛

  ؛يت ميتلكها العاملنيالاستخدام التناظر الوظيفي وسرد القصص من أجل شرح وتفسري املفاهيم الضمنية 

 عن الوقت  حتفيزا ،ترمجة املعرفة الضمنية اليت مت شرحها من خالل ربطها بأنظمة التعويض واملكافأة

 والطاقة املخصصني لتنفيذ العملية ؛

 استخدام هيكل تنظيمي مرن أو شبكي ؛ 

  املعرفة الضمنيةاستخدام تطبيقات جمموعات احملادثة وتقنية الربيد اإللكرتوين من أجل خزن. 

 

 أنماط توليد المعرفة: ثانيا

  3:كما يليوهي  توليد املعرفة لأمناط  عدة (Bartlett &al) برتلت وآخرون لقد حدد   

  

 وتعليمهم، أو من عاملنيويتم ذلك من خالل تدريب ال :اكتساب املعرفة املوجودة يف املصادر اخلارجية ،

  ؛والتجارب، أو النشاطات املماثلة، أو من خالل االستماع إىل احملاضراتخالل القراءة، ومالحظة اخلربات 

 فحينما يفكر . توليد معرفة جديدة من خالل توسيع املعرفة املوجودة سابقا بواسطة التفكري والتحليل

ما، وما الذي حصل، وما نتائج ذلك، وكيف ترتابط األشياء ببعضها، فانه يكون يف  شكلةشخص يف م

ن ع معرفته من خالل إحداث تكامل بني املعرفة السابقة وبني االنعكاسات اجلديدة الناشئة عموضع توسي

  املشكل؛علمية التفكري يف ذلك 

  ويعترب اإلبداع أكثر املصادر قيمة لتوليد . التجربة، واإلبداعمعرفة جديدة من خالل االستكشاف، توليد

 . ة جديدةمعرف

 

                                                 
1
Quinn, J. B., Baruch, J.J., Zien, K.A., (1997), Innovation Explosion: Using Intellect and Software to Revolutionize Growth Strategies, 

Free Press, New York, pp432.  
  .89ص هيثم على حجازي، املرجع السابق، 2

3
Bartlett, C. A., Ghoshal, S., Birkinshaw, J., (2004), Transnational Management, McGraw Hill, Boston,  pp546-555.   
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السابقة لتوليد  األمناط إىلأمناطا أخرى  & Prusak) (Davenport دفبوت وبرسك منوقد أضاف كل 

  1 :وهي املعرفة

 ؤسسة اليت تقوم بشراء م ؤسسةأي أن امل. مباشرة وفعالية الكتساب املعرفة الطريقة األكثر وهي: االكتساب

املوجودة  املعرفةأي  عاملنين معرفة، إمنا تقوم بشراء الأخرى �دف احلصول على ما متتلكه هذه األخرية م

 .ميف عقوهل

 ؤسسةويعترب الدعم املايل الذي تقدمه م. ؤسسةميكن أن يتم استئجار املعرفة املوجودة خارج امل: االستئجار 

ما إىل جامعة ما أو إىل احد مراكز البحوث، مقابل أن تكون أول مستخدم جتاري لنتائج البحوث اليت 

بدفع مبلغ مايل إىل اخلبري من اجل التشارك يف املعرفة اليت ميتلكها يف جمال  ؤسسةتقوم امل كما قدجتريها،  

 . ما

 هي إنشاء وحدات أو مجاعات خمصصة هلذا  ؤسسةالطريقة املألوفة لتوليد املعرفة يف م إن :وجهةاملوارد امل

ات متابعة املعرفة ، حبيث يكون اهلدف الرئيس هلذه الوحدا هلاوتعترب دوائر البحث والتطوير منوذج. الغرض

 .اجلديدة 

 مع بعضهم البعض، بوجهات نظرهم املختلفة، من أجل العمل على حل مشكلة عاملنيدمج ال: االندماج. 

 حنو التكيف من خالل توليد  ؤسسةأن التغريات اليت حتدث يف البيئتني اخلارجية والداخلية تدفع امل: التكيف

امتالك املوارد الداخلية املوجودة والقدرات اليت ميكن بعلى التكيف  ؤسسةوتستند امل. معرفة جديدة

  .امتالك قدرة عالية عـلى االمتصاص أو رياالنفتاح على التغيباإلضافة إىل  .استخدامها بطريقة جديدة

 ميكن أيضا توليد املعرفة من خالل الشبكات غري الرمسية ذاتية التنظيم املوجودة داخل : الشبكات

ة، تولد حوارا�م ؤسسيقرتبون من بعضهم البعض من خالل االهتمامات واملصاحل امل فالعاملني. اتؤسسامل

 .�مؤسساوحمادثا�م املستمرة معرفة جديدة داخل م

 

  عوامل نجاح عملية توليد المعرفة :ثالثا

 حركـة ومنطلـق األول املصـدر أن يعـين وهـذا املعرفـة، صـاحب العامـل مـن أوال بالتـدفق تبـدأ املعرفة توليد عملية أن

 مـن بـوعي املدركـة املعرفـة حتتـاج ذلـك بعـد .وذاكـرا�م عقـوهلم يف موجـودة معرفـة من ميلكه العاملون ما هي املعرفة

 وقابلية ووعي استعداد لديهم آخرين عاملني وجود أي واإلدراكية، الذهنية باحملفزات مكان غين إىل صاحبها قبل

 حتقيـق أيضـا يعـين آخـرين عـاملني وجـود. منهـا اجلديـدة وخباصـة املطروحـة األفكـار واملفـاهيم وقبـول لالسـتماع

 لتبـادل حاجـا�م فيهـا تـزداد الـيت األوقـات يف خاصـة املؤسسـة، يف املعـارف واألفكـار ألصـحاب النفسـي اإلشـباع

 اكتساب أو الثناء مساع يف الرغبة أقلها كثرية ألسباب العمل بيئة زمالئهم يف مع واخلربات األفكار هذه ومناقشة

                                                 
1
Davenport, T. H. & Prusak, L., (2000 ), Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School 

Press, Boston, p52.   
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 األنشـطة لتسـهيل مالئمـة بيئـة تـوفري يف توليد املعرفة عملية يف املؤسسة دور ويتمثل .واحرتامهم اآلخرين إعجاب

 بعنـوان الصـادرة دراسـته يف (Uchijo)إشـيجو  أشـار وقـد .العـاملني عنـد وتـراكم املعرفـة وتوليـد اجلماعيـة

Knowledge ) (From Managing to Enablingعلـى إجيابيـا تـؤثر الـيت النشـاطات مـن جمموعـة ، إىل 

  1:وهي املعرفة، توليد عملية

  

رؤيـا  توليـد إمكانيـة إىل األعمـال إسـرتاتيجية مـن االنتقـال ضـرورة علـى اخلطـوة هـذه تؤكـد :املعرفيـة الرؤيـا غـرس -

  املؤسسة؛ داخل للمعرفة شاملة

يف  يكمـن النشـاطات فجـوهر .املؤسسـة يف العـاملني بـني االتصـال عمليـة اخلطـوة هـذه تسـهل :احملادثـات إدارة -

  خارجها؛ االتصال أو املؤسسة يف العاملني بني االتصال سواء االتصال،

 مـن أهـداف انطالقـا املعرفـة توليـد تشجيعب القيام جيب اليت بالنشاطات اخلطوة هذه وتعىن :املعرفة نشطاء مجع -

  املعرفة؛ نشطاء

  التنظيمية؛ واإلسرتاتيجية اهليكلية بني القائم الكبري باالرتباط اخلطوة هذه تمت :املناسبة البيئة إجياد -

 توليـد عمليـة تكلفـة وخفـض العـاملي املسـتوى علـى املعرفـة انتشـار مبكـان اخلطـوة هـذه وتعـىن :احمللية املعرفة عوملة -

  .املعرفة

  

 املعرفة، توليد يعزز التنظيمي املستوى على شروط مخسة (Nonaka &Takeuchi)وتاكوشي  نوناكا ويضيف

  2:وهي

  

وجهـود . أهـدافها لبلـوغ املؤسسـة طمـوح أ�ـا علـى وتعـرف املعرفـة، توليـد حمـرك تعتـرب والـيت: التنظيميـة الغايـة - 

جـوهر  يكمـن املعرفـة توليـد منظـور ومـن .لاألعمـا إسـرتاتيجية صـورة تأخـذ مـا عـادة التنظيميـة الغايـة حتقيـق

 فالعنصـر وبالتـايل. ةاملعرفـ واسـتغالل ختـزين توليـد، اكتسـاب، علـى التنظيميـة القـدرة تنميـة يف اإلسـرتاتيجية

 مث وتنميتهـا توليـدها الـالزم املعرفـة بنوعية متعلقة لرؤية العقلي التصور هو املؤسساتية اإلسرتاتيجية األهم يف

 .للتنفيذ إداري نظام صورة تطبيقها يف

ظروف  أن طاملا مستقل بشكل بالتصرف املؤسسة يف العاملني جلميع السماح �ا ويقصد :ةاالستقاللي - 

وتنبع  .ةجديد معرفة توليدعلى  حتفيزهم إمكانية من العاملني استقاللية وتزيد .كبذل تسمح املؤسسة

وحيدد . ةتنظيمي أفكار إىل تتحول مث الفريق داخل وتتوزع وتنتشر املستقلني العاملني من املبتكرة األفكار

                                                 
  .90سعد غالب ياسني، املرجع السابق، ص 1

2
Nonaka, I.. & Takeuchi, H., (1995), op. cit., pp125-128.   
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النهائي  اهلدف لتحقيق سعيا بأنفسهم مهامهم حدود للمعرفة اخللقة املستقلة وا�موعات العاملون

 .للمؤسسة

 والبيئة املؤسسة بني التفاعل حيفز الذي املعرفة توليد لتعزيز الثالث الشرط وهو: اإلبداعية والفوضى التقلب - 

 التقلب حيدث فعندما .ةالبداي يف منطه يصعب تقدير نظام وهو االضطراب عن خيتلف والتقلب. اخلارجية

 إعادة يف احلالة هذه تساهم حيث العمل الروتينية، أساليب يف جذريا تغيريا عاملها يواجه ما، مؤسسة يف

 خلق يتم وبذلك االجتماعي، للتفاعل احلوار كوسيلة على الرتكيز ذلك ويتطلب ،العاملني تفكري يف النظر

 بشكل تتولد أو حقيقية، أزمة املؤسسة عندما تواجه طبيعي بشكل فتتولد الفوضى أما .جديدة مفاهيم

 وهذه معقدة، ألهداف وضعهم عند أو بني العاملني، باألزمة إحساسا املؤسسة قادة خيلق عندما مقصود

 على العاملني اهتمام وتركز املؤسسة داخل تزيد التوتر اإلبداعية الفوضى تسمى اليت املقصودة الفوضى

 وجتدر .املتبعة اإلجراءات لبدائل اإلبداع تشجع على أ�ا كما األزمة، موقف وتسوية املشكلة تعريف

 يف التأمل على القدرة العاملني لدى عندما يكون إال تتحقق ال اإلبداعية الفوضى منافع أن إىل اإلشارة

 .تأثري سليب ذات فوضى إحداث إىل التقلب مييل التأمل فبدون أعماهلم،

 واحلاليـة املباشـرة التشـغيل متطلبـات مـن أبعـد هـو مبـا املتعلقـة املعلومـات تـوفر �ـا ويقصـد :املعلومـات وفـرة - 

 اإلدارة ومسـؤوليات العمـل، بنشـاطات يتعلـق مـا كـل يف املعلومـات تـوفر وجوب أي املؤسسة، للعاملني يف

 العـاملني ألن الضـمنية، املعرفـة يف االشـرتاك علـى املعلومـات يف االشـرتاك ويشـجع .واملؤسسـة ككـل

 املعرفـة توليـدعمليـة  املعلومـات تسـرع غـزارة أي أن .لفظيـا عنـه التعبـري اآلخـرون مـا حيـاول معرفـة يسـتطيعون

 الصـور عـن الواضـح اللفظـي التعبـري يكـون عنـدما املفـاهيم، تطـوير مرحلـة يف خاصـة مهمـة بصـفة وتكـون

  .األمهية غاية يف مسألة الضمنية يف املعرفة املوجودة الذهنية

مـن  اخلـارجي والتعقيـد التنـوع مـع للمؤسسـة الـداخلي التنـوع تطـابق وجـوب بـذلك ويقصد :األساسي التنوع - 

 التعامـل املؤسسـة يف العـاملني بإمكـان ويكـون .اخلارجيـة البيئـة تفرضـها الـيت التحـديات مـع التعامـل أجـل

 خـالل مـن يزيـد أن ميكـن والـذي األساسـي التنـوع ميتلكـون كـانوا إذا الطارئـة الظـروف مـن كثري بنجاح مع

 أحنـاء كـل يف املعلومـات إىل للوصـول متكافئـة فرصـة وإعطـاء وسـريع، ومـرن خمتلـف بشـكل دمج املعلومات

 هو املعلومات شبكة مع املختلفة الوحدات فيه ترتابط ومرن مسطح تنظيمي هيكل بناء حيث أن.املؤسسة

 يف املتوقعـة غري للتقلبات سريع فعل رد حتدث اليت األخرى الطرق ومن .البيئة تعقيد التعامل مع طرق أحد

 فـإن ذلـك إىل باإلضـافة متكـررة، بصـورة التنظيمـي اهليكـل تغيـري هـي الـداخلي علـى التنـوع واحملافظـة البيئـة

 يسـاعدهم مـا وهـو متعـددة، بوظـائف تتعلـق معرفـة اكتسـاب من ميكنهم املتكرر للعاملني الوظيفي التناوب

 .املتوقعة غري البيئية والتقلباتاملشكالت  على التغلب على
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  عملية مشاركة المعرفة: ثانيالمطلب ال

غري  أي هي معارف ضمنية ،إن اجلزء األكرب من معارف املؤسسة خمزن يف عقول األفراد على مستوى الالوعي

مهيكلة تتميز بالقدرة على صنع الفارق فيما خيص فعالية األداء وجودة املنتجات، لذلك حيتاج هذا النوع من 

  . املعارف إىل عالقات إنسانية تفاعلية تشجع على التبادل املعريف وتساهم يف تثمني الرأس مال الفكري

  

  مشاركة المعرفة عملية مفهوم: أوال

يري جان  حيث. 1املؤسسة داخل العاملني بني املعارف تبادل خالله من يتم نشاط ابأ� املعرفة مشاركة وتعرف

مستلم  مشركة املعرفة على أ�ا عملية جلب املعرفة ونقلها ممن هو مصدر هلا إىلبان   (Jain &al)وآخرون

عملية اتصالية، يتم فيها مناقشة املعارف  أمنا هياملعرفة بان مشاركة  (Yeh& al)  ويضيف يه وآخرون. 2هلا

 ما يؤكده وهذا. 3وتبادهلا من خالل التفاعل املباشر، وعن طريق االنرتنيت، بغرض رفع قيمة املعرفة املوجودة

 يف املشرتكة املسامهة اجل من العاملني به يقوم الذي النشاط متثل بأ�ا يعرفها إذ(Schmitz)  سشمنتز

  .4املعرفة واستثمار استخدام

 

، وتنمية أفضل املمارساتاألفكار والنقد البناء حول احللول املقرتحة و تتم عمليات مشاركة املعرفة من خالل نشر 

املناقشة واحلوار باالتصال والتواصل ورغبة تبادل املعريف البناء اهلادف للوصول إىل قرار سليم حلل املشكلة مما 

جعلها ، وأيضا من خالل جتميع املوارد الفكرية و اعية بني العاملنيجتمتعلم من خالل التفاعالت االيؤدى ل

 يفهمها أن املعرفة باستطاعة مستلم أن أي للمعرفة، الفعال التحويل يعين املعرفةفاملشاركة  .5متاحة للجميع

 خالل من مكا�ا تأخذ أن املمكن من واملشاركة باملعرفة مبوجبها، بالفعل القيام على قادرا ويصبح كاف بشكل

يسمح للفرد بالتفكري خارج نطاق  مما العالقات املتداخلة بني العاملني وتبادل اخلربات والتجارب واألفكار

املألوف يف بيئة تتميز بالتشجيع والتعاون والتحدي وضرورة التناغم والتحسني املستمر وبذلك تصبح املعرفة 

عملية املشاركة حتمل يف طيا�ا كل من مرحلة النقل والنشر  إن. الضمنية حتت مسمى املعرفة الضمنية اجلماعية

فهي عملية تداول للمعرفة ونقلها إىل العاملني الذين حيتاجون إليها يف الوقت املناسب �دف القيام مبهام جوهرية 

  بعضهم ببعضنيوتعين تبادل األفكار واخلربات واملمارسات بني العاملني األمر الذي يتطلب اتصال العامل

                                                 
1
Cabrera, A. & Cabrera, E. F., (2002), Knowledge-sharing Dilemmas, Organization Studies, 23 (5), p 688. 

2
Jain, K.K, Sandhu, M.S., Sidrm, G.K., (2007), Knowledge Sharing among Academic Staff: A Case Study of Business Schools in Klang 

Valley, Malaysia, Research papers, JASA2, Malaysia, p23. 
3
Yeh, C.M., Hu, H.N., Tsai, S.H., (2011), A Conceptual Model of Knowledge Sharing and Market Orientation in the Tourism Sector, 

American Journal of Applied Sciences, 8(4), p2466.  
4
Schmitz ,L., (2011), Knowledge Sharing: How Do People Share Information in Companies and what are Communities of Practice, 

Cologne University of Applied Sciences, p20. 
5
Manaf, H. A.& Marzuki, N. A.,(2009), The Success of Malaysian Local Authorities: The Role of Personality and Sharing Tacit 

Knowledge, international conference on administrative development: towards excellence in public sector performance, The Institute Of 
public Administration(IPA), Al Riyad, Nov, p08. 



  اإلطـار النظري للمعرفة وآليات إنتاجها: الفصل األول

 

54 
 

يعين  .1واستعمال ما يعرفونه حلل املشكالت على حنو مبدع، فاملعرفة حقيقة تنمو عندما يتم تقامسها واستعماهلا

هذا ما يضمن الوصول إىل اإلبداع  ،العاملني لالطالع على هذه املعرفة والتشارك فيها إتاحة الفرصة أمام هؤالء

ه من الصعب أحيانا تشجيع املشاركة الطوعية يف املعرفة وحلول مما يؤدي إىل توليد حلول جديدة وعلي الرغم ان

 لدى ومغروسا مزروعا سلوكا تصبح أن جيب املعرفة مشاركة أن إىل (Skyrme) سكرم لذا ينوهمن قبل العاملني 

 ؤكديكما . 2لديهم والدوافع والتغري القيادة دور وتفعيل وتنميتهم تدريبهم يتطلب وهذا واملهنيني، العاملني كل

على أن عملية مشاركة املعرفة تستوجب حتول املعرفة من معرفة ضمنية إىل صرحية،  (Herschel) هرسشل

كما إن املشاركة باملعرفة حتتم التحول من العمل الفردي إىل  باختالف أسلوب وطبيعة املشاركة تبعا لنوع املعرفة،

هسغ  كل من  ويشري .3ال تتضمن عنصر التفكريفهي ختتلف عن املشاركة باملعلومات، الن املعلومات  اجلماعي،

فرق املشروع املتنوعة معرفيا  وهي املعرفة، ملشاركة إىل وجود عدة أساليب  (Heisig & Vorbeck)وفربك

جمتمعات  وكالء املعرفة، التدريب من قبل زمالء اخلربة القدامي، شبكة املعلومات الداخلية، لنقل الداخلي،

   .4اخلربة وحلقات املعرفة وحلقات التعلم فرق داخلية عرب الوثائق؛

  

مجاعية كوسيلة لتقاسم األفكار وطريقة للتدفق احلر للمعرفة إما مشاركة مشاركة املعرفة يف املؤسسة  كما قد تكون

وتكون املشاركة أيضا بصيغة التعاون الذي  بأكثر مما تسمح به مستودعات املعرفة أو أنظمة دعم القرار،

شخص أو أكثر  املؤسسات فردية متتلك معظم ةما مشاركااجلماعي للمعرفة ونقلها وتقامسها، و يستخدم للتوليد 

وأن إجياد الطرق جلعل هؤالء يشاركون  املؤسسة،ممن ميتلكون املعرفة يعود هلم الفضل يف جناح عمليات ) اخلرباء(

 كما يتم مشاركة املعرفة .5املؤسسةسوف يكون األساس لتكملة جناحات  املؤسسةمعرفتهم مع اآلخرين يف 

من خالل  املؤسسةويعين أن تتم عملية مشاركة املعرفة قصدا داخل  إما بشكل مقصود، املؤسسات داخل

والنشرات  والتقارير، املذكرات،: أو من خالل األساليب املكتوبة مثل، االتصاالت الفردية املربجمة بني األفراد

 خاللفإنه يتم مشاركة املعرفة قصدا من  باإلضافة إىل ذلك،. يةوخمتلف أنواع املطبوعات الداخل الدورية،

 وبرامج التدريب، اإلرشاد، وبرامج وعقد املؤمترات والندوات الداخلية، واألشرطة الصوتية، استخدام الفيديو،

ويعين مشاركة املعرفة بشكل غري مقصود  قصودمشكل غري أو ب. اءاألعض وإجراء التنقالت وتدوير األعمال بني

  .6وما يشبه ذلك، والقصص واألساطري الشبكات غري الرمسية، :من خالل املؤسسةداخل 

  

 

                                                 
1
Delong, D. W., (2004), Lost Knowledge Confronting the Threat of an Aging Workforce, University Press, Oxford , August, p 22.  

2
Skyrme, D., (1999), knowledge management: Making it work. By internet- skyrme.com, 06/06/2015. 

3
Herschel, S., (2000), Managing Knowledge Work, Palgrave MacMillan, New York, p38. 

4
Heisig, P. & Vorbeck,J., (2000), Knowledge Management An Integrated Approach, Prentice Hall, England, p119.  

  .173ص ، 2005مدخل معاصر، دار وائل، األردن، : ، نظم املعلومات اإلداريةوآخرون اهللا احلميدي جنم عبد 5    
6
Marquardt, M. J., op. cit., p50.       
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 أهمية مشاركة المعرفة: ثانيا

 مشاركة املعرفة أمهية (Gurteen) قرتن ابرزوقد  .1لنقل املعرفة ونشرها والتشارك فيهادائما وملحة هناك حاجة 

دوران املعرفة بني مجيع  أن، كما التنافسية زةخلق وتوليد معارف جديدة يؤدي إىل اكتساب امليمتكن  أ�ايف 

وهذا ما  .2رباتها يف املؤسسة، وبالتايل عدم فقدا�ا يف حالة تسرب بعض اخلئوبقا استمرارهايضمن  العاملني

تقال املعارف من فرد إىل آخر سيساهم يف خلق القيمة املضافة نأن احني قال ب  (Mitchell) متشل إليه أشار

ملناقشة  التنظيمية ويؤدي كذلك إىل توسيع ا�ال املعريف عن طريق إتاحة الفرصة للعاملنياألنشطة على مستوى 

 على(Pedler & al) بدلر وآخرون فس السياقنكما أكد يف .3ت واملمارساتربالنظرية وتقاسم اخلاملعارف ا

اكتساب ومشاركة املعرفة اليت  أنظمة تقدم املؤسسات وتطور قدرا�ا التنافسية مرتبط مبدى قدرا�ا على تطويرأن 

مهمة لدعم اإلبداع وتطوير معرفة العاملني الضمنية واملعرفة الصرحية  فاملشاركة املعرفة .4العاملنيتسهل تعلم مجيع 

عرفة صرحية ترتجم إىل أقوال وأفعال لتصبح معرفة الصرحية وذلك انطالقا من حتويل معرفة يف عقل صاحبه إىل م

من هلا  تسهم يف تعريف املشكالت وإجياد احللول اجلديدة ،جديدة إبداعية تتجلى يف قضايا وممارسات جديدة

خالل إما التبادل الذي يركز على مشاركة املعرفة الصرحية ويستخدم االتصاالت ونقل املعرفة الصرحية بني األفراد 

التفاعل االجتماعي كعملية لنقل املعرفة ومشاركتها فهي تسهل املشاركة للمعرفة الضمنية مما  ماوإ .تواجلماعا

هي اخلطوة احلامسة حنو حتقيق عملية التشارك عملية نقل املعرفة  إن. 5يسهل عملية خلق معرفة ضمنية جديدة

ويعتقد  ، 6املعرفة يف عملية مشركة األوىلعملية نقل املعرفة هي اخلطوة بان  (Coakes)يف املعرفة إذ بني كواك 

أن عملية نقل املعرفة هي آلية الستخدامها بشكل انتقائي، لذلك فان حقل ب (Krogh &al) وآخرونكرغه 

ة ووحدات األعمال جيب أن تكون لديهم إمكانية لزيادة قوة ؤسساملعرفة، الوظائف، الدوائر األخرى يف امل

 7:املعرفة لتسريع هذه العملية، وهناك شروط جيب أخذها يف االعتبار هي نقل وفعالية املعرفة من خالل عملية

 ة واعية ومدركة للفرص والفوائد املتحققة من عملية تبادل املعرفة؛ؤسسجيب أن تكون مجيع أجزاء امل -

 األطراف املعنية تتوقع نقل املعرفة لتثبت جدار�ا أمام األطراف األخرى؛ -

 ة لكي تسعى وراء عملية نقل املعرفة؛ؤسساملعنية يف امل جيب أن حتفز مجيع األطراف -

                                                 
1
Szulanski, G., (2000), The process of knowledge transfer: A diachronic analysis of stickiness, Organizational Behaviour and Human, 

Decision Processes, 82(1), pp9-27  
2
Gurteen, D., (1999), Creating a Knowledge Sharing Culture, Knowledge Management Magazine, 2(5), February, p2.  

3
Mitchell, H., (2005), Knowledge Sharing the value of Storytelling, International Journal of Organizational Behaviour, 9(5), p638.  

4
Alipour, F., Idris, K., Roohangiz K., (2011), Knowledge creation and transfer :Role of learning organization , International journal of 

business Administration, August, 2(3), p63.  
5
Jyrama, A., Kauppila, O.P., Rajala, R., (2009), Knowledge Sharing Through Virtual Teams Across Borders and Boundaries, International 

International Conference on Organizational Learning, knowledge and Capabilities, April, p02.  
6
Coakes, E., (2003), knowledge management: current Issues and challenges, Idea Group publishing, USA, p42.  

7
Krogh, G., Nonaka, I., Aben, M., (2001), Making the Most of Your Company's Knowledge: A Strategic Framework, Long Range 

Planning, 34, p425. 
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جيب أن تكون مجيع األطراف مهتمة بعملية توزيع ونقل املعرفة يف األنشطة اليت ختتص �ا لكي تدرك  -

 . أمهية الفوائد املتحققة من تلك العملية

  عوامل نجاح مشاركة المعرفة: ثالثا

أمواهلا وتفقد كمية كبرية من مواردها بسبب تكرار األخطاء نفسها، وإعادة املؤسسات غالبا ما �در الكثري من 

تنفيذ األعمال نفسها، وأيضا بسبب عدم الدراية باملعرفة اليت ميتلكها اآلخرون داخل املؤسسة نفسها، والنشر 

لتعلم داخل املؤسسة، ونقل املعرفة والتدوير املستمر هلذه املعرفة بني العاملني بطريقة تؤدي إىل زيادة عمليات ا

للسماح ملوظفيها باالنتقال بني األقسام إلتاحة ا�ال لنشر املعرفة غري الرمسية داخل   HPمثال جلأت شركة

رجائها، فاملعرفة ال ترتك مالكها عندما يتم نقلها لآلخرين، ولكن تنموا وتزداد قيمتها يف كل مرة تتم فيها عملية ا

الرائدة يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال اليت تلزم موظفيها   Siemensشركةالنقل لآلخرين، وكذلك احلال ل

 أن على (Nonaka)نوناكا  ويؤكد  .1باستعمال طرق أخرى ملشاركة املعرفة إضافة التصاهلم غري الرمسي اليومي

 الفرد، لدى والتعلم اخلربة من تشكيلها ومت البشري، يف العقل متواجدة أل�ا رؤيتها، الصعوبة ومن ضمنية املعرفة

 ضيفوي 2.واخلربات األفكار تبادل يف واملشاركة االتصال من خالل إال وتبادهلا عنها الكشف ميكن ال فإنه وعليه

من أهم العناصر اليت تساعد على التعلم هي قنوات االتصال واليت تشجع العاملني أيضا  (Nonaka)نوناك 

 يتم عندما قيمة أكثر تصبح املعرفية املوارد أن  (Szulanski) سزلنك يؤكد ، كما3على االستفسار واحلوار

 حلول إلجياد مشرتكة، والسعي واهتمامات ومصاحل ملناقشة قضايا املستمرة باالتصاالت ويقومون. �4ا املشاركة

اليت يتم وتتوقف القيمة احلقيقة  .بإعادة االستخدام والبناء للمعرفة واملشاركة باملصادر األخرى املتوفرة مشرتكة

إن جناح عملية تشارك املعرفة ف وعموما. إضافتها للمعرفة على الكيفية اليت تتم �ا عملية نقل وتدوير املعرفة

  5:تتوقف على

 الشخص للمعرفة وقدرته على نقلها؛ مدى إدراك وتفهم  

  املؤسسة؛داخل نشر ثقافة املشاركة 

  التبادالت بني العاملني يتم مشاركة املعرفة، بلحتفيز الشخص للقيام بذلك، حيث انه من خالل حتفيز 

 .وإنتاج معارف أخرى جديدة

                                                 
1
Davenport, T. H. & Volpel, S. C., (2001), The  rise of knowledge towards attention management, Journal of knowledge Management, 

5(3), pp 219-218. 
2
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3
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ومع بيئتها  املؤسسةتتطلب عملية املشاركة باملعرفة توفر نظم وأدوات تساعد يف إدارة تدفقات املعرفة يف داخل 

املعرفة  شاركةملا عديدة تطوير أنظمة خاصة � مؤسسات وقد استطاعت، وإىل قاعدة تكنولوجية قوية، يف اخلارج

 Knowledge Exchange نظاماليت قامت بتطوير   Consulting) (Anderson كمنظمة  اليت متتلكها،

لوصول إىل قواعد املعرفة اليت متتلكها ، لبلدا 47من أفرادها املوجودين يف  170.000الذي يسمح ملا يزيد على 

العديد من األنظمة والتقنيات األخرى  املؤسسةيضاف إىل ذلك استخدام . ومن مث التشارك فيها ،املؤسسةهذه 

   .1اليت تتيح ألعضائها التشارك فيما متتلكه من معرفة

نشر ثقافة التشاركية وتوفر تكنولوجيا املعلومات واالتصال ب املتمثلة يف سلوك األفرادإن تفعيل عوامل املشاركة 

ة بصورة إجيابية، وذلك لشعور الفرد واجلماعة بأن عملية حتقق ؤسستساعد على حتقيق أهداف امل .الالزمة

فينتج عمل روحي نابع من  ،ة ذا�اؤسسة حتفزهم للحفاظ والرقي باملهدافها عرب العمل التشاركي يف املؤسسأ

احل لدفاع عن مصفتصبح ثقافة متبعة لألفراد وبالتايل ا ،نعكاس ذلك يف اإلبداعيالثقة يف اآلخرين والرؤساء و 

عرفة علي زيادة الوالء التنظيمي، وجتعل األفراد يرتبطون ببيئة عملهم بشكل أكرب املؤسسة، وتعمل مشاركة م

ة من حتديات �ديدا بالنسبة هلم وألمنهم والستقرارهم، األمر الذي يؤدي إيل ؤسسحبيث يعتربون ما تواجهه امل

عرفة الثقة بني أعضاء الفريق وبالتايل حتقق كون مشاركة مكما ت  .تقبلهم لروح املشاركة برغبة وبروح معنوية عالية

التوافق يف األداء حيث يسعى أعضاء الفريق إيل تنفيذ األوامر بكل صدق وشفافية وكفاءة، لذا جند أن قرارا�م 

صال أفضل فعند ما شاركة املعرفية تؤدي إىل وجود وسائل اتأكثر، باإلضافة إىل إن م يتم تنفيذها بيسر وسرعة

وعموما فنتيجة . واجتماع الفريق املشاركة هو وسلية اتصال يف حد ذا�ا. يتخذ فريق قرارا يعلم به األعضاء فورا

اإلبداع على مستوى اجلماعة يفوق بكثري اإلبداع على مستوى ، يصبح لتفاعل بني خمتلف أفكار فريق العملل

فقد  ...استمرارية اجلماعة، هيكلة اجلماعة، اجلماعة،تكوين  القيادة،عة من العوامل كمبجمو ، متأثرا بذلك الفرد

  . قدراته اإلبداعية تأكدت بعض الدراسات على أنه كلما كان الفريق متجانسا كلما من

إال إن هناك معوقات حتد مؤسسات،  تسهيل عملية مشاركة املعرفة من األهداف اليت تسعي إليهالكن رغم أن 

 2:ومنها مشاركة املعرفةعدد من الصعوبات اليت تعيق  (Riege) راج ذكر، حيث من عملية املشاركة

يتم اكتسا�ا  ، واليتهيمنة تبادل املعرفة الصرحية على حساب املعرفة الضمنية اليت حتتاج للمهارة واخلربة -

  ؛بالتدريب العملي والتعلم واملالحظة واحلوار والتفاعل وحل املشكالت

  ؛السلطة والقوة التدريج اهلرمي املتسلسل املبين على -

  ؛قلة الوقت املخصص لتبادل املعارف وحتديد العاملني املعنيني بذلك -

   ؛نقص الوعي واإلدراك لفائدة وقيمة امتالك اآلخرين للمعرفة -

                                                 
إدارة "املؤمتر العلمي الثالث حول  قها يف شركات االتصاالت األردنية،متطلبات مشاركة املعرفة واملعوقات اليت تواجه تطبيجد الطاهر وإبراهيم حممود منصور، أمسهان ما  1

  .9ص ،2009نيسان،  27/29التطبيقية اخلاصة، األردن، جامعة العلوم  ،"التحديات العاملية املعاصرة: عمالمؤسسات األ
2
Riege, A., (2005), Three-dozen knowledge sharing barrier managers must consider, Journal of Knowledge Management, 9(3), p23. 
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 ؛اد بان مشاركة املعرفة يقلل من فرص احملافظة على الوظيفةقنقص الثقة بالنفس واالعت -

خطاء العمل السابقة واليت من شا�ا تعزيز التعلم الفردي نقائص يف التقييم واالتصال وعدم جتاوز أ -

 ؛واجلماعي

 ؛الفارق يف السن ويف املستوى التعليمي بني العاملني -

 ؛االفتقار ملهارات االتصال والتواصل -

 ؛ختوف ذوي اخلربة من عدم احلصول على اعرتاف املديرين والزمالء عند مشاركة معارفهم وخربا�م -

 ؛لشخصية واختالف التجربة بني املستويات التنظيميةاالفتقار للمهارات ا -

 .اختالف الثقافات ووجود خلفيات عرقية ولغوية للتمييز بني العاملني  يف املؤسسات  -

  عملية تطبيق المعرفة: المطلب الثالث

باملهام  اجعل املعرفة أكثر مالئمة لالستخدام يف تنفيذ أنشطة املنظمة وأكثر ارتباط واليت يتم فيها طبيقمرحلة الت

اليت تقوم �ا، أي نقل األفكار واملعارف واخلربات الثمينة إىل ممارسات مندجمة مع األداء أملنظمي �دف حتسني 

املعرفة فهي  استثمار يعىن وهو عرفةامل إدارة غاية هو املعرفة تطبيق إن. جودة هذا األداء وكفاءة العمل وفعاليته

متجددة، من خالل  اليت تؤدي إىل إثراء التجارب واخلربات املصاحبة هلا ونقل املعرفة باستمرار إىل أفاق وجماالت

  .1واقع العملالتطبيق يف 

  

  مفهوم عملية تطبيق المعرفة: أوال

 هامبامل ايف تنفيذ أنشطة املؤسسة وأكثر ارتباطالستخدام عل املعرفة أكثر مالئمة لو جهية لذه العماملقصود �

 �دف حتسني ينقل األفكار واملعارف واخلربات الثمينة إىل ممارسات مندجمة مع األداء املنظما، أي � ماليت تقو 

2هوفعاليت عمل ذا األداء وكفاءة الهجودة 
ا ال تصبح ا وجماال�ها ودرجة تعقيدهمنط نفاملعرفة وبغض النظر ع .

ت الاملشك حلا يف نهاإلفادة م اللخ نمالتطبيق العملي توضع يف موضع مل ذات فائدة تذكر وال قيمة ما 

ء أو إىل األدا نحيس عملأفكار مرمزة أو ضمنية لدى اخلبري إىل  ناملعرفة م حولتت اواختاذ القرارات، فعندم

حياة  بتغيريه يفتقوم  أوبنفسها وبفعل ما تضيفه  ذاك تصبح املعرفة ذات قيمةمضافة، عند  منتجات ذات قيمة

 يست املنظمة اليتلمعرفة أو لوالدة معرفة جديدة، فلاملعرفة بداية حلركة جديدة لة تطبيق يلذا تعد عم�و . املنظمة

 هوجأكمل ى لاملعرفة ع بيقأو تط ماليت تستخد بل تلكامليزة التنافسية واألداء اجليد،  نتضمفضل األ معرفة متلك

 ةؤسسامل أنشطة تنفيذ يف لالستخدام مالئمة أكثر ل املعرفةجعوتعين  وهي غاية إدارة املعرفة. ذه امليزةه لتأمني

منها،  لالستفادة للمعرفة الفعال بالتطبيق ةؤسسامل تقوم أن املفرتض منو  �ا، تقوم باملهام اليتارتباطا  وأكثر

                                                 
1
Wiig, K.M., (1999), comprehensive knowledge management, working paper knowledge research institute, Arlington, Texas, p3. 

 .44سابق، صالرجع امل ، املدخل إىل إدارة املعرفة،العليعبد الستار  2
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 فرصة تفقد استثمار أن ودون املناسب، الوقت يف املتوافرة املعرفة تستخدم اليت هي للمعرفة الناجحة اإلدارةف

 سنة آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة تشرييف هذا الصدد  .1قائمة مشكلة حلل أو هلا ميزة حتقيق توفر

 املعرفة تطبيق وجيب التنافسية، امليزة متتلك وجه أحسن املعرفة على تستخدم اليت املؤسسات أن إىل 2004 

 كثريا تعقد اتؤسسامل وهذه والعمل، املعرفة بني فجوة من تعاين اتؤسسبعض امل أن إذ األنشطة، على بكاملها

 أن جيب املعرفة تطبيق أن .2والتطبيق باألعمال القيام من بدال واملناقشة والتلخيص التخطيط دورات من

 يتوقف ةؤسسم أية جناح أن حيث .والتكيف النمو هلا حتقق اليت الواسعة واألغراض األهداف يستهدف حتقيق

 أهم أحد يعد تعرفه مما وما نفذته تعرفه ما بني فالفجوة ،لديها متوافر هو ملا قياسا املنفذة املعرفة حجم على

 توليد، إذ ال جدوى من مؤسسةيعد تطبيق املعرفة هو الغاية النهائية لكل لذا  .ا�ال هذا يف التقييم معايري

 & Alavi)، ولقد أشار عدد من الباحثني إىل ذلك، حيث ذكرت لدنر و أاليف استخدامهااملعرفة دون 

Leidner)   حتسني األداء إىل املعرفة  توليداملعرفة أكثر أمهية من املعرفة نفسها، ولن تقود عمليات  تطبيقأن

 (McShane &Glinow) مكشان و غلنو ويؤكد كل من، 3الفعال للمعرفة عملية التطبيق مثلما تقوم به

ولعمل ذلك على  على إن مجيع العمليات السابقة ال تعد مفيدة ما مل توضع املعرفة باالستخدام بشكل فاعل

4لتعلم والتغيرية عماداملة لتطبيقها وهذا يتطلب ثقافة العاملني أن يدركوا أن املعرفة متوفرة ولديهم احلرية الك
 .

وتطبيقها على املشاكل  أن املعرفة اليت ال يتم التشارك �ا  (Laudon & Laudon)لودن ولود ويرى كل من

فأن املعرفة جيب أن تصبح  وإلعطاء عائد على أالستثمار ،ات سوف لن تضيف قيمةؤسسالواقعية اليت تواجه امل

اجلديدة جيب أن تبىن القرار، وان املعرفة  جزءا نظاميا من صنع القرار اإلداري وتصبح مناسبة يف أنظمة دعم

تطبيقات عمل جديدة مستندة إىل املعرفة  ة واإلدارة تدعم هذه العملية من خالل خلقؤسسداخل عمليات امل

إىل أن  (Burk) برك أشار ويف هذا السياق. 5ةمؤسسوكذلك إجياد منتجات وخدمات جديدة لل ،اجلديدة

دير للمعرفة والذي يقع عليه واجب احلث على تطبيق املنظمات الساعية للتطبيق اجليد للمعرفة عليها تعيني م

اجليد وانه يعمل كعنصر مكرس لتطبيقات مشاركة املعرفة، ويؤكد على إن االستخدام وإعادة االستخدام تتضمن 

االتصاالت غري الرمسية واحلصول على التقارير والتطبيقات اجليدة والقصص الناجحة وأشكال أخرى مبا فيها 

فإن تطبيق املعرفة   (Vorbeck & Heidig)ومن وجهة نظر هايديغ وفوربك  .6لتدريبالعرض وجلسات ا

معرفة جديدة، وقد استخدمت عدة  إبداعالفردي واجلماعي اجلديدة واليت تؤدي إىل  يسمح بعمليات التعلم

عمل مقرتحات اخلربة الداخلي، اعتماد  أساليب لتطبيق املعرفة منها، الفرق املتعددة اخلربات الداخلية، مبادرات

                                                 
1
Survary, M., (2005), Knowledge Management and Competition in Consulting Industry, Management Review, 41(2),  p96.  

 .130سابق، صالرجع املاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، 2 
3
Alavi, M. & Leidner, D., (2001), knowledge management and knowledge management system conceptual foundation and research issues, 

MIS Quarterly Review, 25(1), p117.  
4
McShane, S. L. & Glinow, M. A., (2007), Organizational behavior, McGraw-Hill , Inc., New York, p14.  

5
Laudon, K. C.& Laudon, J. P., (2007), op.cit, p435.  

6
Burk, M., (1999), Knowledge Management: Everyone Benefits by Sharing Information, Public Roads, US Department of Transpotation, 

63(3), p27.  
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إىل انه ميكن  )Grant( ويشري جرانت .1مقاييس للسيطرة على املعرفة، تدريب الفريق من قبل خرباء متمرسني

  2:ثالثة آليات لتطبيق املعرفة هيالتميز بني 

 املعرفة لتحويل وضعها يتم والتعليمات اليت واإلجراءات القواعد من حمددة جمموعة�ا  يقصد :التوجيهات -1

 .اخلرباء لغري صرحية معرفة إىل للخرباء الضمنية

 معرفتهم ودمج بتطبيق تسمح لألفراد للعمليات ومواصفات لألداء أمناط وضع إىل فيشري :الروتني -2

 .باآلخرين االتصال إىل احلاجة دون املتخصصة

 يف استخدامها فيتم ،ذاتيا احملددة املهام العمل ذات فرق بناء وهي: ياذات احملددة املهام ذات العمل فرق -3

 الروتني أو التوجيهات استخدام ميكن وال التأكد من عدم بقدر وتتسم معقدة املهام فيها تكون اليت املواقف

 .بشأ�ا

 

  أهمية تطبيق المعرفة: ثانيا

ما مل توضع موضع  ،املعرفة وبغض النظر عن منطها ودرجة تعقيدها وجماال�ا ال تصبح ذات فائدة تذكر وال قيمة

التطبيق الفعلي من خالل اإلفادة منها يف حل املشاكل واختاذ القرارات، فعندما تتحول املعرفة من أفكار مرمزة 

أو ضمنية لدى اخلبري إىل عمل حيسن األداء واىل منتجات ذات قيمة مضافة، عند ذاك تصبح املعرفة ذات قيمة 

ة، و�ذا تعد عملية تطبيق املعرفة بداية حلركة جديدة ؤسسيف حياة املبنفسها وبفعل ما تضيفه أو تقوم بتغيريه 

حيسن  تتطلب املعرفة التعلم والشرح، والتعلم يأيت عن طريق التجريب، ممالذا للمعرفة أو لوالدة معرفة جديدة، 

أساليب حديثة لتوليد  من مستوى املعرفة ويعمقها، ويف عملية التعلم جيب أن يكون هناك حتليال وتقوميا نقديا

فاملعرفة قوة إذا طبقت، وهذا التطبيق يعمل على  املعرفة تفقد قيمتها إذا مل تطبقفومعرفة تستخدم يف املستقبل، 

قف تتشكل خربات املشفرة يف عدة موا عارفتطبيق تلك امل وعموما أن حتسني مستواها وجيعلها أكثر عمقا،

يتم بعد ذلك  ، حيثلتصبح غري مشفرة أو ضمنية التأثريحيث يتم امتصاص املعرفة وإنتاج سلوك متعلم 

 العميق والفهم التبصر كسب على العاملني وهذا يتوقف على قدرة ،تضمني املعرفة ا�ردة يف تطبيقات ملموسة

 جهد والنجاح، فهو اإلخفاق جتارب من كل فحص يف والرغبة والتحليل والتجربة واملالحظة اخلربة خالل من

 منها اإلفادة ميكن مشرتكة معان إىل الوصول �دف وحتسينها وتنظيمها املعرفة بناء يف العاملني هميارس متواصل

املعرفة يف حل املشكالت اليت تواجه املؤسسة وأن تتالءم معها،  توظف أي تواجههم، اليت املشكالت حل يف

واستثمار فرصة تواجدها يف املؤسسة وجيب أن ، ويف الوقت املالئمريقة املناسبة باستخدام املعرفة املتاحة بالط

بأفضل  تاملؤسسا يف املتوفرة للمعرفة والفعال األفضل االستخدامو . 3املؤسسة يستهدف حتقيق أهداف وأغراض

                                                 
1
Heisig, P. & Vorbeck, J., (2001), Knowledge management, Springer Berlin Heidelberg, New York , p67. 

2
Martensson, M., (2000), A Critical Review of Knowledge management as Management Tool, The Journal of Knowledge management, 

(3), p205.   
3
Survary, M., (2005), Knowledge Management and Competition in Consulting Industry, Management Review, 41 (2), p96.  



  اإلطـار النظري للمعرفة وآليات إنتاجها: الفصل األول

 

61 
 

 لآلخرين تعلمها وكيفية العمل من تأيت املعرفة أن ذلك إىل باإلضافة .النتائج أفضل إىل الوصول لضمان الطرق

ومن  التعلم حيصل بصورة طبيعية من خالل املشاركة الفعالة للعاملني،و  املفصل، والشرح التعلم حيث تتطلب

يكون أساسه عمليات التعلم الفردي أو اجلماعي يف  التنظيمية جلماعات وفرق العمل، اتخالل املمارس

يع التغريات عملية احليوية الدينامكية اليت تتجلى يف مجفهو ال ،أن تكون بشكل مستقل واليت ميكن املؤسسة

املادية  ةنتيجة لتفاعلهم مع البيئ والعمليات اليت حتدث لدى العاملني األمناط السلوكية يف ياالثابتة نسب

   .1واالجتماعي

يرى و . تدفقات املعرفة تبدأ أوال من حمور الفرد مث تبدأ بالتدفق يف حركة تصاعدية إىل فرق ومجاعات العملف

األمر  كما يتم عندما يتعلق  ،انه ال يتم انتقال املعارف إىل الفرد  (Nonaka & Baumard)نوناك وبومرد 

فالتعلم الفردي خيتلف عن التعلم اجلماعي من حيث طرقه ومنهجيته وكذلك من حيث األدوات اليت  باجلماعة،

الفردي  يدمج البعدينمنوذج   (Nonaka & Baumard)انطالقا من هذا اقرتحا نوناك وبومرد . عتمد عليهاي

  .)3( الشكل رقممثله يف  واجلماعي

  

  المعارف الفردية و الجماعية: )3(الشكل رقم

  
  

Source: Dieng Kuntz R . & al., (2005), knowledge management : méthodes et outils pour la gestion des connaissances, 3èmeéd, Dunod, 
Paris, p8.  

  

 تعلم من خالل مثانيةالكما يظهر يف الشكل فان مزج طبيعة املعارف بالبعدين الفردي واجلماعي يؤدي إىل 

   2:طرق

  يف املعارف؛ (Extension)حيدث توسع  رف الظاهرة من الفرد إىل اجلماعة،عند انتقال املعا - 

  طرف الفرد؛ من (Appropriation)ماعة إىل الفرد حيدث امتالك اجليف االجتاه املعاكس من  - 

 ؛ (Socialisation) تكون يف حالة تعميم رف الكامنة من الفرد إىل اجلماعة،عند انتقال املعا - 

                                                 
، البحرين، "دور التعلم االلكرتوين يف تعزيز جمتمعات املعرفة" ملؤمتر الدويل الثالث حولا جمتمع املعرفة من منظور إسالمي،عبد اهللا امحد إمساعيل، التعلم االلكرتوين يف  عفاف 1

 .15، ص2010ابريل،   6/8
2
Dieng Kuntz R ., & al, op.cit., pp7-9.  
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مبعىن أن املعارف تصبح على  (Individualisation) أما عند انتقاهلا يف االجتاه العكسي فتحدث فردنه - 

 مستوى الفرد؛

يصبح هذا األخري واعيا �ا  نفس الفرد،اطنية لتصبح ظاهرة لدى عند انتقال املعارف الشخصية الب - 

(Conscient)؛ 

أي  ون قد انضمت إىل معارفه الباطنية،فيك لفردية إىل باطنية عند نفس الفرد،عند حتول املعارف الظاهرة ا - 

 ؛(Assimilation)يكون قد ادجمها أو استوعبها 

 ؛(Articulation)تكون يف حالة ارتباط  رف اجلماعية الباطنية إىل ظاهرة،عند حتول املعا - 

 (Intériorisation) . ويف االجتاه املعاكس تكون يف حالة إدخال أو تدخيل - 

  

فرصا جديدة  ومتنحهميف حلقة حلزونية تساعد األفراد واجلماعات  افمن خالل امتزاج هذه املعارف وانتقاهل

 عمليةف .لقدرة على رؤية األشياء من أبعاد وأوجه خمتلفةوهذا ما يسمح هلم بالتعلم وا، الكتساب املعرفة وإنتاجها

فاملعرفة تتعلق باجلزء النظري من ، ملنظمي وهي احلصول على املعرفة واملهارةاتعرف بالتعلم  املؤسسةالتعلم يف 

  .1"كيف؟"أي : أما املهارة فتتعلق باجلزء العملي من التعلم ، "ملاذا؟"التعلم أي 

  

   ارجرس قدمه الذي هوالتعلم ومن أشهرهم ديد من املفكرين يف حماولة حتديد أمناط ولقد ساهم الع    

(Argyris) ةوقد صنف هذا األخري رفق (Schon) 2:يلي التعلم إىل حلقات كما
  

  

  احللقة األحادية للتعلم(Single loop Learning):  يسمي أيضا بالتعلم ألتكيفي أو التعلم غري

 مفرد هو فالتعلم ،3حدث ملا جدي تفسري دون وتصحيحها األخطاء اكتشاف عند االسرتاتيجي حيدث

 بالتغيري تتسم بيئة يف تعمل اليت تؤسسايناسب امل وهو سلوكي تعلم فهو لذا أفضل، بطريقة األشياء فعل

 يف تغيري دون هلا اليت تتعرض الروتينية املشكالت حل وعلى ةؤسسامل يف قدراتال على يركز فهو البطيء،

 القواعد ظل يف حتدث اليت األجل والقصرية البسيطة بالتعديالت يتعلق تعلم وهو ،4وافرتاضا�ا سياسا�ا

  .التفكري مناذج على تأثري له ليس الذي التحسني أجل من هو تعلم إذن املوجودة،

 احللقة املزدوجة للتعلم (Double loop Learning) :التوليدي  والتعلم ويسمي بالتعلم االسرتاتيجي

يعين التشكيك يف املبادئ املطلقة حبد ذا�ا، والتعمق يف املشكالت أكثر من جمرد عرضها مع إجياد احللول 

 تقف اليت االفرتاضات يف يبحث فهو. للقواعد واألهداف األساسية، وحىت السياسات مع إمكانية تغيريها

                                                 
  .19ص ،2002املتعلمة، شركة اإلبداع اخلليجي لالستثمارات والتدريب، الكويت،  طارق السويدان، املؤسسة  1

2
Argyris, C., (1997), double loop learning in organizations,  Harvard Business Review, Sep-Oct, p116.  

3
Senge, P., (1990), the fifth discipline: the art and practice of the learning organization, currency double day, New York, p124.  

4
Hayes,J.& Allinson, C.W.,(1998), Cognitive style and the theory and practice of individual and collective learning in organizations, 

Human Relations, 51(1), p857.     
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 تقف اليت والدوافع األسباب حول اأيض اوإمن امللموسة احلقائق حول يدور ال فهو التصرف أو الفعل خلف

 ةؤسسامل تكون حىت املختلفة باألشياء القيام أو خمتلفة بطريقة األشياء فعل وهو يعين احلقائق، هذه وراء

 احللقة التعلم مزدوج  (Mumford)ممفورد يرى ، كما1إدراكي تعلم املنافسة الصحيحة فهو على قادرة

 حل يف تنمية اإلبداع إىل التعلم من النمط هذا ويؤدي القائمة، املعرفة يف التفكري إعادة على يشجع

 النمط هذا ويناسب واالسرتاتيجيات، واألهداف والسياسات التنظيمية الثقافة وتطوير املشكالت

 . 2الديناميكية عالية عمل بيئة يف تعمل اليت اتؤسسامل

 احللقة الثالثية للتعلم (Deutero loop Learning):  حيدث عند تعلم كيفية اجناز وحتقيق احللقة

األحادية والثنائية، حيث يتم حتديد التوجهات وأمناط التعلم، ويكون هذا التعلم ممثال لالستعالم وطرح 

 تعلم يطلق عليه التعلم من مطالن هذا. داخل النظام التعلمي، حيث تكتشف األخطاء وتصحيح األسئلة

 إىل التحول يف املنظمة مساعدة إىل يهدف احللقة الثالثي التعلم أي ،Deutro- Learning  التعلم

 توضيحهاو  �ا متر اليت املختلفة املواقف من التعلم عملية�ا  تتم اليت الكيفية فهم عن طريق أفضل حال

 تقومي وإعادة املعرفة اكتساب عليه يرتتب التعلم منمط الن وهذا .للفهم جديدة وإجياد طرق فيها التأملو 

 تشكيل على تعمل جديدة وأسس مفاهيم لتطوير شاملة دراسة ودراستها املوجودة واألنظمة األساليب

 أن املؤسسة جتد عندما ويظهر احلوار، على أساسيا تركيزا ويركز3. التعلم لعملية مالئمة تنظيمية هياكل

 هذا فإن بعد، منها التخلص من تتمكن مل معينة مشكلة أو استغالهلا على قادرة غري تزال ماال فرصة هناك

 التعلم يف فعالية األكثر النمط وهو األمور، إجناز أسلوب حول االفرتاضات بتغيري يهتم التعلم من النمط

 االسرتاتيجي يتناول اجلانب الطويل، وهو األمد على فيه الرتكيز وجيري العكسية باستمرار التغذية ويتطلب

يف  التعلم عملية وجوهره املستمرة، العكسية التغذية ويتطلب املبادرة على وقائما فعاال ويعد املؤسسة يف

 .4صالفر  استغالل إىل يهدف مبادر فهو حتسينها، على العمل

  5:يلي بعض أساليب التعلم خيتلف أسلوب التعلم من شخص ألخر ويف ماكما 

 أسلوب :(Kolb's Learning style inventory) (KOLB)  التعلم حسب هذا األسلوب حلدوث

  :يقوم على

 ؛وميكن أن تكون خمططة آو مفاجئة، وهي عبارة عن معرفة خام: اخلربة ا�ردة –

 ؛وهي عملية البحث عن معاين ودالالت تلك التجربة: املالحظة االنعكاسية  –

 ؛وهو تكوين أفكار ومفاهيم نظرية قابلة للتطبيق: التصور ا�رد –

                                                 
1
Hayes, J. & Allinson, C. W., op.cit.  

2
Mumford, A., (2003), Developing Senior Managers from Top Managers, Away Gower Imprint, first Edition, India, p 23.  

3
Dunphy, D., Turner, D., Crawford, M.,(1997), Organizational Learning as The Creation of Corporate Competencies Management 

Development, 16 (4), p23.  Joural Of  
4
Ramalingam, B., (2008), Apprentissage organisationnel et Organisations Apprenantes, journal capacity, n° 33, Avril, p4.  

5
Armstrong, M., (2006), A handbook of human resource management practice, 10th edition, Kogan page publisher, UK, p550.  
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واملفاهيم النظرية يف مواقف جديدة حبيث تثمر هذه التجربة ويتم فيها تطبيق تلك األفكار : التجريب –

  .التطبيقية تولد جتربة جمردة أخرى

  :عدة أنواع املتعلمني إىل (KOLB)وقد صنف           

  ؛وهو الذي يتعلم باحملاولة واخلطأ حبيث يوفق بني التجربة ا�ردة والتجريب معا: التوفيقي - 

  ؛ريد أو التصور دون التجريبهو الذي يتعلم بالتج: املباعد - 

  ؛يتعلم إال بالتجريب هو الشخص الذي ال :املقارب - 

  .وهو الذي يفضل بناء منوذج نظري خاص به وحيور املالحظات داخل جمال إدراكه :احملور - 

 

 أسلوب :(Honey & Mumford) 1:للتعلم وهي شكالحدد هذا األسلوب أربعة أ  

خالل نشاطاته، حبيث يستفيد من التجربة واملشكالت والفرص وهو الشخص الذي يتعلم من : الناشط -

املتاحة، وهو شخص جتده يستمتع بالتعلم، حيث يواجه املشكالت ويتعلم من األزمات وهو شخص 

 .منفتح وحيب التحدي

وهو شخص يفضل اجللوس واملراقبة عن قرب ملا حيدث من حوله من أحداث وتصورات  :االنعكاسي -

 .ة يف مجع البيانات وحتليلها مث الوصول إىل نتائجميتاز بقدرته اجليد

وهو شخص ينطلق يف تعلمه من النظريات واملالحظات، ويستخدم املنطق والتحليل للوصول إىل : النظري -

 .نتائج عقالنية

وهو شخص حيرص على حماولة اخلروج بأفكار ومفاهيم جديدة، يفضل ويستمتع حبل : الرباغمايت -

 .رات التطبيقية ويتعلم وفق قاعدة إذا كانت تعمل فهي جيدة جيرب مث حيدداملشكالت واختاذ القرا

 

  أسلوب حلقة:(JARVIS) يتعلمون من خالل التجربة لعدة أسباب  يفرتض بان بعض األشخاص ال

إن بعضهم يكتسبون خربة فعال غري أ�م ال يدركون ذلك ويظنون أن الشيء جديد يف تلك التجربة أو  منها

من خالل جتاربه  (JARVIS)واقرتح   .2الوقت الكايف للتفكري فيها، أو ال يتقبلو�ا مطلقاال ميلكون 

 :أسلوبه املشهور يف التعلم والذي منثله يف الشكل التايل

  

  

  

                                                 
1
Pont, T., (2003), Developing effective skills, CIPD publishing, UK, p86. 

2
Davies, L., (2008), Informal Learning: a new model for making sense of experience, Grower publishing, UK, p18.   
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  للتعلم (JARVIS)الحلقة : )4(الشكل رقم

  

  
  

Source: Davies, L., op.cit., p18.  

  

) 2(يكون فاقدا للخربة، أما بعد مواجهته ملوقف حمدد آو جتربة معينة يشري الشكل إىل أن الفرد يف أول األمر 

 وأ )5(انه يلجا إىل التجربة والتطبيق  وأ) 4( فانه إما يتعامل معها سطحيا، وبالتايل ال يستفيد منها جيدا) 3(و

 وأ، ويف هذه احلالة إما انه يستفيد منها جيدا وبالتايل يتعلم منها )7( للتفكري والتحليل مباشرة دون جتربة

مث ) 7(حيللها مباشرة  وأ) 8(العكس، أما إذا اختذ سبيل التجربة فانه يف هذه احلالة إما يقيم تلك التطبيقات 

بته احلالية ويف األخري ليقيم �ا جتر ) خربته السابقة(يقوم بتخزينها يف ذاكرته آو يلجا إىل ذاكرته  وأيتعلم منها، 

  ).4(إما يتعلم فيستفيد أو ال يتعلم شيئا من تلك التجربة
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  خالصة الفصل األول    

  

نستخلص من خالل هذا الفصل إن املعرفة يف املؤسسة مل يتم إجيادها وإمنا قـد أخـذت طريقهـا 

يرتكــز عمــل هــذه اإلدارة . منهجيــةلالســتخدام، بإنشــاء إدارة خاصــة �ــا ، مســئولة عــن تســيريها بطرقــة 

الـــيت تســـاعدها علـــى العمـــل  ةعلـــى بنـــاء قاعـــدة معرفيـــة قويـــة للمؤسســـة، باســـتعمال كـــل األدوات الالزمـــ

  .بطريقة فعالة إلجياد التوليفة األفضل اليت متكنها من إنتاج املعرفة 

اإلضــافة العلميــة إىل و يتوقــف جنــاح إدارة املعرفــة أساســا علــى عمليــة إنتــاج املعرفــة الــيت متثــل القــدرة علــى 

سواء من خالل تطوير وتنمية املعارف املوجودة فعال أو من خالل خلق معـارف جديـدة مل  رصيد املعريف

كامنــة لــدى العمــال شــكل جتــارب  تكــن موجــودة مــن قبــل، وذلــك مبحاولــة كشــف املعرفــة الــيت تكــون يف 

، بنشـر ثقافـة املشـاركة وذلـك باالجتـاه حنـو تشـجيع االتصـال والتبـادل اخلـربات واملهـارات وذاكرة التنظيميـة

بــثالث مراحـــل  ةوالتجديــد والــتعلم، واســـتقطاب املعرفــة مـــن مصــادرها املختلفـــة، ومتــر عمليـــة إنتــاج املعرفـــ

ومرحلـة مشـاركة . اإلنسـانية والتنظيميـةمـن مصـادرها وهي مرحلة توليد املعرفة يتم فيها استخالص املعرفة 

عرفة يتم فيها عملية التفاعـل املسـتمر واملتبـادل للمعرفـة املنظـورة وغـري املنظـورة بـني األفـراد، فـرق العمـل، امل

. مجاعات املعرفة يف داخل املؤسسـة، وبـني املؤسسـة واملسـتفيدين، وبـني املؤسسـات الـيت تعمـل يف السـوق

وفيها حيصل التعلم بصورة طبيعية من خالل املشاركة الفعالة للعـاملني، ومـن خـالل  التطبيقوأخريا مرحلة 

ــــ ــــتعلم الفــــردي واجلمــــاعي يف  ة جلماعــــات وفــــرق العمــــل، يكــــون أســــاساملمارســــات التنظيمي ــــات ال عملي

 الالزمـةقـدرات ال يكون يف اكتسـاب املعرفـة الضـرورية فقـط بـل يف ال للمؤسسة فالتمييز النوعي .املؤسسة

  .نتاجهاإل
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 قداا اللااملي  وأثرا  ي  نناا  
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  :تمهيد

  

 حيث شدة املنافسة، وحاالت عدم التأكد باإلضافة إىل تعقيدا من أكثر بيئة يف تعمل اليوم املؤسسات أصبحت

وباألخص يف ظل االقتصاد املبين على املعرفة  ،جديدة وقواعد جديدة أسواق وظهور األسواق العاملية اندماج

غري  مواردك اإلسرتاتيجية للقدرات العاملني مهيةاأل زادت واإلبداع والذي يرتكز على طرق تسيري حديثة،

إذ باتت املؤسسات املعاصرة على اختالف أشكاهلا ال تعبا بالعنصر البشري غري املؤهل وغري الكفء،  ،ملموس

هذا فضال عن أن التغيري الذي بات مسة أساسية للعصر إمنا تصنعه وجتسده قدرات العاملني ذات اخلربات 

   .على اإلبداع والتطوير والتجديد حسبما تقتضيه الظروف واملهارات والقادرة

ومكانتها باملؤسسة على  أمهيتها إىل، وبالنظر أهم عوامل النجاحمجاعية  أووباعتبار قدرات العاملني فردية 

لبعد ماهلا البشري، ونظرا ل لرأساعتبارها العنصر احلساس واالسرتاتيجي للموارد غري امللموسة �ا واملكون الرئيسي 

تتميز به القدرات العاملني وما حتققه من متيز للمؤسسة، فانه البد من احلفاظ  أصبحتاالسرتاتيجي الذي 

  .الوسائل والطرق املعاصرة بشىتعليها وتنميتها والعمل على تطويرها 

  

 ومن هذا املنطلق سنتناول يف هذا الفصل إىل كل ما جيعلنا نلم جبميع جوانب املوضوع وكل ما يتعلق

  :وعليه يضم هذا الفصل املباحث التالية .املعرفة وإنتاجات قدر والتفاعالت القائمة ما بني ال ،بقدرات العاملني

  

  اإلطار النظري لقدرات العاملني: املبحث األول                                  

  بناء قدرات العاملني: املبحث الثاين                                  

  إنتاج املعرفة اثر قدرات العاملني يف دراسة :املبحث الثالث          
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  اإلطار النظري لقدرات العاملين:المبحث األول

 ، ويف تسيري وتأهيل مواردها البشرية، كما يشكلؤسسةانة أساسية يف إسرتاتيجية املمك العاملني اتقدر حيتل مفهوم 
اإلبداع والتجديد ضمن منوذج التسيري  كأحد مصادرة، سرتاتيجيري امللموسة ضمن تلك اإلمؤشرا للموارد غ

 اإلدارةمن اهتمام الباحثني يف علوم  على نصيب كبريوع وضامل حيث حضي هذا. ةاالسرتاتيجي للموارد البشري

   .علم النفس واالجتماع والرتبية وغريها حىتوالتسيري و 

  

  قدرات العاملينل مدخل: المطلب األول

هذا املفهوم  إدراجت بعدا جديدا فرضته املتغريات االقتصادية، التنظيمية واالجتماعية، حيث مت تعترب القدرا

مكانة  اكتسب حيثاملاضي،  القرن من الثمانينات أواخر يف اإلدارة أدبياتبالعنصر البشري يف والذي يرتبط 

خيتلف من حيث التصور وا�االت  متعدد األبعاد، املفهوم مبثابة القدرات ويعد مصطلح. 1الباحثني لدى مهمة 

 احلاجة ازدادت كلما حيثوضع تعريف حمدد هلا أمرا اختلف فيه الباحثون،  املطبقة واملقرتحة، مما جيعل

لذلك فهو واسع ومتعدد االستخدامات، وسنعاجل مفهوم القدرات من . 2تعريفه معه صعوبة ازدادت الستعماله

  .منظور إداري

  

  املينماهية قدرات الع :أوال

  قدراتالمفهوم   - 1

اخللط يف املراجع من رغم لقدرات بالفمصطلح ا كمصطلح،  يه، من املهم التعرف علقدراتلضبط مفهوم ال 

ومع ذلك جند  ال يوجد ما يعادهلا يف اللغة الفرنسيةو  ،يف اللغة اإلجنليزية capability غالبا ما تسمىإال أ�ا 

 Le Petit Robert (1993)، وفقا لقاموس capabilityكمرادف لـ  capacité  مصطلح بأنه يستعمل

اليت تدل إما على و capax   و capacitas الالتينيةإىل الكلمة  capacitéيرجع أصل كلمة الذي 

على فهم أو فعل  القادر جدارة الشخص استطاعة وإمكانية، أو القوة واملقدرة على فعل شيء، فضال عن

   .3شيء

 القدرات حول تمحوريالقدرات مصطلح  أن جند اإلدارة حقل يف املفهوم هذا لتطور خالل تتبعنا ومن

capability والطاقاتcapacity ،  تالقدرالذا حاولنا التمييز بني  capabilityوالطاقات 

capacity كل من  حسب:   

                                                 
1
Gilbert, P., Schmidt, G., (1999), Evaluation des compétences et situations de gestion, Ed  Économica, Paris, p15. 

2
Le Boterf, G., (1994), De la compétence : éssai sur un attracteur étrange,  Ed d’organisations, paris, p10.   

3 Renard, L. & St-Amant, G., (2003), capacité, capacité organisationnelle et capacité dynamique: une proposition de définitions, Les 
cahiers du Management Technologique, p45.  
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  فنست (Vincent)اعترب القدرات  يثبالتميز بينهما ح لقد قامcapability  هي امليزة الفهم

من "فالقدرات ليست مرتبطة بالسؤال . حتسينها أو ميكن تطويرها يتمتع �ا األفراد واليت اليت عاالفعل مو 

 كيف يتم ذلك بسهولة"و" يتعني علينا القيام به؟ ما كيف ميكننا أن نفعل"وإمنا بسؤال " يدري؟

 خدامفهو يقصد بأ�ا عبارة عن إمكانية است "املهارات اليت حنتاجها؟حصول على  أو للوصول،

 capacity أما يف موقف معني، )سلوك معارف، مهارات،( اليت ميتلكها األفراد إمكانياتواستغالل 

 "تلقي كمية"فالطاقات هي املعارف واملواقف بعليه بالطاقات فهي قوة تلقي أو استيعا يصطلح ما أو

والسؤال ذات " هل لدينا ما يكفي؟"واليت ترتبط بالسؤال ، "املعارف واملواقف باستيعا حجم"أو 

معارف، ( اليت ميتلكها الفرد اإلمكانياتوهو يقصد بأ�ا عبارة عن كمية  .1"هو مطلوب؟ كم"الصلة،

  .اليت اكتسبها من التدريب أو التعليم أو من املمارسة املهنية )مهارات، سلوك

 فرنكس  (franks) واملهارات اخلربات"لحني، حبيث حدد القدرات بأ�ا بإبراز الفرق بني املصطقام 

هي هذا تعريف بان القدرات من يقصد . "هلم باملسؤوليات املوكلة للقيام وإمكانيتهم ،األفرادمواقف و 

اإلمكانية "ويف املقابل يعرف الطاقات على أ�ا  .، املهارات، املواقفنتيجة تفاعل مزيج من اخلربات

 اليت ختوهلماألفراد  إمكانياتصد �ا يق. 2"على حنو فعالاملسؤوليات العامة للفرد أو جمموعة، ألداء 

 .داء مهمة حمددةأل

 اليت ميتلكها الفرد  )معارف، مهارات، سلوك( عبئة للمواردت "البنك الدويل يرى بأن القدرات هي

 استخدامإمكانية "الطاقة يعرفها بأ�ا  بينما ؛"ونتائجه أيا كان نوعهقيام األفراد ألداء عمل  إمكانيةو 

فقد ذهب يف التفرقة بني الطاقات والقدرات ، 3"االهتمامات واألهداف لتلبية املتاحة إلمكانيته الفرد

اجناز عمل معني، يف حني أن القدرات هي مفهوم  بإمكانيةأي أن الطاقات ترتبط مبفهوم ضيق يتعلق 

يات مواقف عديدة ووضعاليت متكنه من تعامل مع وارد اليت ميتلكها الفرد بتعبئة امليرتبط  فهوأوسع، 

 .جديدة

  مهاري يف حني يرى(Maharey)  بان القدرات ما هي إال طاقات مت استثمارها بفعالية يف إطار

  4 :فرص ممنوحة ولقد حددها بناءا للمعادلة التالية

  

  الفرصة+ الطاقات = القدرات

Capability=capacity+ opportunity  

  
                                                 

, june, 16 (3), pp1-2. innovations that work Capacity, 
1
Vincent, L., (2008 ), Differentiating Competence, Capability and   

2
 Franks, T., (1999), capacity building and institutional Development: Reflection on water, public administration& development, 19(1), pp 

51-52. 
3
 World bank, (1997), the state in a changing world, World Development Report, Washington DC, p3.  

4
Maharey, S.,(2000), Speech notes on ''lifting human capability " to The Economist conferences Roundtable with the New Zealand 

Government, Parkroyal Hotel, Wellington.10August.   
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   تعريف قدرات العاملين  -2

مفهومها الزال  طلحات احلديثة اليت أُدخلت إىل قاموس اإلدارة، وبالتايل فإنمن املص قدرات العاملنيعترب ت

 من الصعب أصبح حيث اإلدارة، باعتباره مفهوم معقدمن الباحثني يف جمال مستعصيا على الغالبية العظمى 

 مينحها مما ،االستعمال وسياق التصور حيث اختلفت منو  التعارف وقد تعددت ،هلا حمدد تعريف حصر

   :ا نذكربينه من خمتلفة عاينم

القدرات هي عبارة عن املعرفة  انحيث يعتربا ب (Turnerm & Crawford) كروفورد وترنرم  تعريف

وهذا ما أبرزه أيضا كردنت . 1لضمان أداء عملهم بشكل جيد الالزمة للعاملنيالشخصية  واملهارات والسمات

(Cardinet)  السلوك ختص اليت الشخصية ومتغريات واملهارة فةاملعر  جمموععندما وصف القدرات بأ�ا 

املعرفة استخدام  إمكانية حني اعتربها (Morgan) مرقنا أيض إليه أشاروهذا ما . 2معني يف جمال الناجح

  (Parlier & Gilbert)بريل وقلربت من كل أورده ، وهذا ما3املمارسة أوالعمل  أساسواملهارة املبنية على 

 أو معروفة أمناط يف معني هدف لتحقيق املوجهة لسلوكياتوا املهارات العملية املعارف، جمموع يف واملتمثل

ت وأغفل طاقاتال خمتلفالعاملني املتمثلة يف  موارد بني اجلمع علىالتعاريف السابقة  ركزت لقد .4معطاة

للعامل هلا عالقة  ةني، حيث اعتبارها خاصية ضممعينة عمل يف املطبقة املوارد وبني بينها فيما التفاعل جانب

  .بأداء متميز وفعال يعترب مرجعا معياريا للعمل

5وطارنـدو لورينـو وحسـب     
 (Tarondeau & lorino)  القابليـة أو االسـتعدادقـدرات ال مفهـوم يعـين 

 هذان يعد كما احملددة، العمليات أو األنشطة خمتلف أداء بغية )مواقفمعارف، مهارات، ( املوارد بني للتوفيق

 (Leboterf)لبوتريـف مؤيـدان الباحثـان
  املـوارد قابليـة علـى يتوقـف القـدرات ال مفهـوم حتديـد أن يعتـرب الـذي 6

 مرييـووهـذا مـا حـاول  .املـوارد هـذهل �ـا نقـ ميكـن الـيت الكيفيـة علـى بـل للنقـل ) مواقـفمعـارف، مهـارات، (

(Meirieu)  كمــا أشــار إىل  .7ول معرفيــة خمتلفــةيف حقــ فكــري قابــل للنقــلاعتــرب القــدرات نشــاط  إبــرازه حــني

   .8هلماملوكل العاملني على االستجابة الفعالة والناجحة ملتطلبات العمل  إمكانيةبأ�ا  (Winter)ذلك ونرت 

 االســتجابةالتفاعــل والتنســيق بــني مــوارد العــاملني املكونــة للطاقــات مــن اجــل  إبــرازلقــد حاولــت هــذه التعــاريف 

  .ملتطلبات العمل
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ريورة عمل حمددة، وارد يف أيطار س، بتجميع وتنسيق املتعبئة إمكانيةالقدرات هي  أناك من يري يف حني هن

 (Boyer & Equilbey) بويء واكليب كل من  إليههب ذوهو ما  ؛1من اجل حتقيق النتائج احملددة مسبقا

، وبشكل أوسع القدرات إمكانية تنفيذ جمموعة مهام حمددة، وهي قابلة للقياس واملالحظة يف النشاطعلى أ�ا 

يف العمل، والقدرات ال تظهر إال أثناء ) املعارف، مهارات، املواقف(هي استعداد لتجنيد وجتميع ووضع املوارد 

عن تعبئة املعارف واملهارات والسلوكيات  اعترباها عبارة عندما(Scallon)  سكلونوهذا ما أكده  .2العمل

هو استغالل وتطبيق تلك الطاقات يف مواقف خمتلفة وسهولة نقلها  بئةبالتعوخمتلف طاقات العاملني، واملقصود 

 فعل األشياء، على عاملنيإمكانية ال عاملني على أ�االقدرات  إىلينظر  كما جند من. 3ألخر من موقف

من خالل التعاريف السابقة نالحظ بان اغلبها ركز على ضرورة احتواء  .4الطاقات والفرص باستغالل كل

  .وكذلك استخدامها يف املوقف املناسب والفرص على طاقاتالقدرات 

  

 ة منموعجتنيد �هي قدرات العاملني : التعريف السابقة ميكن اقرتاح التعريف التايل كل  واعتمادا على     

 صعبة تراكمية طبيعة ذاتني اليت ميتلكها العاملطاقات الناجتة عن مزج وتنسيق اخلربات واملهارات ومواقف ال

ن إنتاج املعرفة وخلق القيمة اليت حتقق هلا مما يضم بالتعلم تثرىاليت و  ،استغالل كل الفرصمن اجل  قليدالت

   .التنافسية امليزة

 
حىت و  بأخر، معه بشكل أوتداخل عدة مفاهيم ت كانجند ه قدرات العاملني لتعريفالتطرق  عندف        

سوف نتطرق فيما يلي إىل  ،ومنيزه عن غريه من املفاهيمنتمكن من حتديد مفهوم قدرات العاملني بشكل دقيق 

  .ابرز هذه املفاهيم من باب التفرقة

 الكفاءاتcompétences : عترب سربا وآخرين ي(Shapira & al) هي جمموع قدرات  بان الكفاءات

ة وامللكية الفكرية املال التكنولوجي واملعلومايت والعالقات التعاوني ورأسوالدعائم القيادية واخلربات  لعاملنيا

 (Le boterf) يضيف لربترفو  ،5واملخزون املعلومايت واليت ميكن نشرها واستخدامها خللق الثروة والتنافس

نشاطات  مبعىن آخر هي نتاج تسلسل ،6واملوارد البيئية ملوارد الشخصية للفردا بنيهي التوفيق بان الكفاءات 

أمشل من كفاءات ال  إنعلى  (Tarandeau)  روندوويؤكد ت .7العاملني اتقدر متعددة مستمدة من 
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استغالل املوارد املتاحة، لتحقيق جانب  إىلاملتميزة  قدرات العاملني الكفاءات هي حيث يعترب بان قدراتال

 (AFNOR)اجلمعية الفرنسية  تضافأكما .األهداف واجناز املهام واألعمال على مستوى كل وظيفة

 ،1النشاط أو للوظيفة األمثل األداء إىل التوصل بغيةالقدرات جمموع  اللغاست واعتربت بان الكفاءات هي

 عمل وضعية يف املؤسسة موارد مع بالتنسيق استغالل قدرات العاملني يف تتمثل الكفاءات ومن هذا املنظور

مستوى حتكم تعكس الكفاءات ف الكفاءات أمشل من القدرات وحسب هذه التعاريف جند بان .2معينة

 .عملهم أثناء يف قدرا�م العاملني

  اجلدارة :Competency مسيث يرى (Smith) حسب معني بنشاط إمكانية القيامهي  بان اجلدارة 

مور األ أداء وكيفيةتدل على مستوى معني فهي تتعلق باجلانب الكيفي أي أن اجلدارة  .3حمددة معايري

األعلى  داحل متثل اتالكفاءاألداء حيث أن وميكن التمييز بينها وبني الكفاءات من خالل  .بدرجة معينة

كما ميكن التمييز بينها وبني القدرات من . ءاألدىن املقبول من األدا داحل متثل فهيدارة أما اجل ،من األداء

 فهيدارة أما اجليئية متغرية، ظروف ب يفجديدة  مشكلة تتعامل مع قدراتالشكلة حيث أن طبيعة امل خالل

         .4عتادةم بيئية ظروف يف رة ومعتادةمتكر  مشكلة تتعامل مع

 ةالقدرات التنظيمي Organizational Capability : يرجع الفضل يف ظهور هذا املفهوم إىل سنوات

بأ�ا عبارة  ةالذي عرف القدرات التنظيمي 1972سنة   (Richardson) رشردسن السبعينات من طرف

 . خدامات هذا املفهوم من طرف العديد من املفكرينعن خربة ومعرفة املنظمة، وبعد ذلك تعددت است

 وتنسيق تنظيم نشر،مستوى حميطها ب على حتدث اليت للتغيريات االستجابة مبدى التنظيمية القدراتترتبط 

 األهداف حتقيق أجل من القيم خمتلف خالهلا من تتدفق اليت واملعارفعاملني ال اتقدر ال ،وانظمهالسياسات 

 والوسائل ا،وحدا� مكونا�ا، عناصرها، بكل ككل املنظمة قدرة هي التنظيميةفالقدرات  .هلا اإلسرتاتيجية

 جمموعة خيلق التجنيد وهذا، املسطرة أهدافها وحتقيق اإلنتاج ألجل التنظيم خالل من حمدد ظرف يف ا�ندة

 من جمموعة أو تركيبة أ�ا على أيضا تعرف هلذا ا؛تتضمنه اليت نظمةبامل اخلاصة التصرفات من خاصة

 املستوى الفائقة التكنولوجيا اخلاص، الطابع ذات امللموسة غري أو امللموسة األصول الفائقة اتقدر ال

 التناسق على املنظمة الطاقات وقاعدة جيدا أساسا جمملها يف تشكل واليت املنتظمة التصرفات أو الروتينيات

 ريادة مركز حتقيق منها واهلدف معني نشاطا أو األعمال جمال يف متواصلة تنافسية ميزة حتقيق مت ومن

  .وشكل التايل يوضح العالقة بني قدرات التنظيمية وقدرات العاملني .5نظمةللم

  

                                                 
1 

Dejoux, C., (2001), les compétences au cœur de l’entreprise, Ed organisation, Paris, p67. 
2
Bendaidbellah, A., (2004), Management des Savoirs et développement des compétences à l'heure des NTIC, revue économique et 

management, université Tlemcen. n03, Mars, p14.   
, 21/06/2014.www.infed.orgon  ,Education Competence and Competency, The Encyclopedia of Informal ,)2005(.,M. K, Smith

3
   
4 Rychen, D.S. &  Salganik, L.H., (2001), Defining and selecting key competencies, Hogrefe& Huber, Germany, p4. 
5 Ulrich, D., (1997),  Human Resource Champions, Harvard Business School Press, Boston, p34.  
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  العالقة بين قدرات التنظيمية وقدرات العاملين: )5( الشكل رقم

  

  
  

source: Victorian,(2006), the VPS employment capability framework : strengthening the professionalism and adaptability of the  
Victorian Public Service, state services authority, Melbourne, p3.  

  

  

 وقدرات العاملني  ،وأنظمةسياسات  يف تتمثل التنظيميةقدرات ال بأن القول ميكننا الشكل خالل من و

 التوجيه، التنظيم، التخطيط، كفاءة يف تتمثل أ�ا رىن أخرى جهة ومن جهة من اإلدارية الفنية قدراتال

 للعالقات فهمها ومدى نظمةامل نوع حسب ختتلف واليت ككل اإلدارية العمليةقدرات   إ�ا .الرقابة التنفيذ،

 من كل يقول اإلطار هذا ويفقدرات العاملني ال هيقدرات ال هذه وأساس �ا، احمليطة البيئة وبني بينها القائمة

 خلق على قدرا�ا على يتوقف ملنظماتا استمرار بأن   (penbertony&Herriot)وهريوت ارتونب بن

 املستقبل توقع على القادرين همعاملني ال ألن ،عاملنيال بفضل إال يتم أن ميكن ال الذي واستعماهلا املعارف

عاجل هذا املفهوم من خالل  الذي هو (Collis) كوليسمن بني املفكرين الذين ساروا يف هذا التيار  و  .1وخلقه

اليت تعكس القدرة على  ةإىل ثالث فئات هرمية الفئة األوىل هي القدرات التنظيمي ةتقسيم القدرات التنظيمي

اجناز  النشاطات الوظيفية األساسية  للمنظمة مثل نشاطات اإلمداد، التوزيع، التسويق، أما الفئة الثانية فتتعلق 

اخلاصة  ةة من اجل حتسني نشاطات املنظمة انطالقا من حتسني القدرات التنظيمياملعبئ ةبالقدرات التنظيمي

                                                 
1
Levy- leboyer ,C., (1997), la gestion des compétences, Ed d'organisation, Paris, p194.   
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املوجهة حنو التحسني الديناميكي واألكثر دميومة على  ةبالفئة األوىل، أما الفئة الثالثة فهي القدرات التنظيمي

  .1يجيات جديدةاملستوى االسرتاتيجي والذي يسمح للمنظمة بتحديد املوارد األكثر قيمة وتطوير اسرتات

وتتعلق بتحسني دور اإلدارة اإلسرتاجتية يف تكيف  ةجانبا من قدرات التنظيمي تعدالقدرات الدينامكية أما 

 إىلدف � يتالعمليات الداخلية للمنظمة ال لىالقدرات الديناميكية تركز عف .املنظمة مع حميطها اخلارجي وتغرياته

  .2وقدرات املنظمةد وجتديد موار  تطور
  

خربات ومهارات إىل  هي تلك التوليفة املكونة منقدرات العاملني من خالل ما سبق ميكن القول أن و        

اإلبداع قيق حتإىل يف ظل الفرص املتاحة  امليدان �دف من خالل حتريكها املستعملة وا�سدة يفجانب املواقف 

 أن جيب والذيقدرات العاملني  مفهوم متيز اليت العناصر من جمموعة هناكجند أن كما   وإنتاج معرفة جديدة،

3 :منها املؤسسة، يناسب مما حيتويه
  

 العمل أوضاع تطورات مع يتوافق الذي املفهوم:  

املني الع إعطاء وعدم الصرامة على القائم (Taylor) تايلور التنظيم من االنتقالتطور نتيجة  نظماتامل تشهد

 اخلروج جيوز ال اليت الصارمة والتنظيمات واألوامر باللوائح ملؤسسةا مقيدين داخلوا كانأي أ�م   االستقاللية

 أصبححيث  للعاملني أكرب حرية وإعطاء التجديد ىعل القائم  (Shemputer) مبيرتاالش  التنظيم إىل ،اعنه

 لحتم واملفاوضة، املبادأة املخاطرة، اإلبداع، تشجيع طريق عن حريتهم جمال تسريع حنو أكثر مييل االجتاه

 اخلدمة، جودة يف املتمثلة املنافسة لتحديات نتيجة ذلك ،املواقف رجلة مبثاب عاملال أصبح حيث املسؤولية،

  .التسويق اإلبداع، التنويع،

إال  ،نظمةامل استمرارية أسباب من املتبعة اإلسرتاتيجية جتاهاملني االع يبديها اليت والتعديالت االقرتاحات أنإال 

  .سواء على ووضعهانظمة م كل مراعاة جيبلذا  ضرورية فهي �ائيا واللوائح ألوامرا عدم إلغاء جيبانه 

 أعطت اليت واالستقاللية احلرية تلك خاصة العمل أوضاع تغري نتيجة رات العاملنيدق مفهوم تغريل وهذا ما أدى

 ذلك، قبل غائبا كان وإحساسا معىن األخرية هذه أعطت واليت ات،قدر ال وبناء اكتساب إلمكانية قويا دفعا

  .ةنظمامل حتتاجه الذي اجلديد املفهوم هو وهذا

 قدراتلل واجلماعي الفردي البعد يدرك الذي املفهوم:  

 بكل خاصة فردية اتقدر  لبناءات نتيجة هي اجلماعية ا�مقدر  حمصلة العاملني جمموعة من مكونة ةنظمامل أن

 املفهوم ذلك هوقدرات لل احلقيقي فاملفهوم، العملو  التفكري يف ومنهجه طريقته عامل لكل حيث  منهم واحد

 :منها أسباب لعدة وذلك اجلماعي، البعد دراكإل يتعداه بل لوحدهم فقط عاملنيبال يتعلق ال الذي

 ؛اآلخرينعاملني ال اتقدر  مع تفاعلت إذا إال نجاحت ال اخلاصةعامل ال ملوارد والتحريك التوفيق أن - 
                                                 

1 Renard, L., St-Amant, G., Ben Dhaou, S., (2007), Présentation critique de l'approche basée sur les ressources, management des capacités 
organisationnelles, Université de Quebec, Canada, p25. 
2 Nieves, J.& Haller, S., (2014), Building dynamic capabilities through knowledge resources, Tourism Management, 40(1), p225.  
3 Le Boterf, G., (2000), Construire les compétences individuelles et collectives, Ed d'organisations, paris, pp35-40.  
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 طريق عن العمل جمال خارج وغالبا ،املؤسسة حميط داخل ديدةج مبعارفعامل  كل قدرات تدعم  - 

 ؛اخل ...اجلامعات، البحث، مراكز مثل اخلارجي العامل مع التفاعل

 املدراء، العمال، فيهم مبا اجلميع مسؤولية ولكنها قدراتال خلق عن مسئوال وحده عاملال يعترب ال  - 

  .اخل...املشرفون،

 التجميعية املعاين وليس التوفيقية املعاين بفهم يسمح الذي املفهوم:  

 بل ا،بتجميعه فقط ليس عاملنيال موارد باستغالل يسمح الذي قدراتال من املفهوم ذلك إىل ةنظمامل حتتاج

 والتوفيق ومكونا�اقدرات ال معاين لربط يسعى قدرات لل نظام بوضع وذلك قدرات،ال مكونات بني بالتوفيق

 بإدارة عاملنيلل بالسماح كفيلة داخلية ديناميكية إحداث مبعىن ا،حد على واحدة كل فصل وليس بينها

  .وتغريا تعقيدا األكثر املهنية احلاالت

 احلالية قدراتوال املطلوبة قدراتال بني بالتمييز يسمح الذي املفهوم:  

 يف احملددة همةامل إىل تشري اليت املطلوبة قدراتال بني مييز الذي ذلك هو املؤسسة حتتاجه الذي احلقيقي املفهوم

 تظهر وقد، حتقيقه يراد ه والذيذات حبد هدف أي املسبق التحديد بعنصر تتميز فهي، املهنية املتطلبات ظل

 ولعل إجنازها، بغية موارد وجود تستدعي األخرية هذه تنفيذها، جيب أوامر جمموعة شكل على املطلوبة قدراتال

 هذا كل،التنظيم مع األحيان بعض يف تعارضها وكذا قيقهاحت صعوبة هو املطلوبةقدرات ال مييز الذي الشيء

 ظاهرة تكون ال قد واليتعاملني ال لدى فعال املوجودة احلالية اتقدر ال استغالل جناعة مدى يف التفكري إىل أدى

  .الكتشافها املستمرة املالحظة إىل حتتاج ولكنها

 التقييم عملية من ميكن الذي املفهوم:  

 تقييم لعملية جديد تصميم طريق عن امهارات عماهل معدل برفع يسمح قدرات مفهوم إىل ةنظمامل حتتاج

 جلميع إمجاع عن البحث طريق عن التقييم يف املوضوعية بث إىل اجلديد التصميم هذا ويهدف ،اتلقدر ا

  .عاجلمي وآراء نظر وجهات بتبين وذلك التقييم وطريقة خصائص على عاملنيال

  

لقدرات د مفهوم موحد ي يف حتدني الباحثنيوجد اتفاق بيسبقت اتضح بأنه ال اليت  فاهيممن خالل امل

  :د خصائصه، اليت نوضحها على النحو التايليد أن هناك إمجاع على حتدي، بالعاملني

 العملية يعين حيث انه يتم استغالل خمتلف الطاقات قصد تنفيذ نشاط معني، ومقصد غايةذات  - 

 ؛1النشاط �ذا يتصل الذي واهلدف فيهذ تنف الذي للنشاط بالنسبة املتممة

 بغية)مواقف مهارات، ،خربات (تشكلها اليت املختلفة العناصر �موع احلركي الرتابط هيف مركبة إ�ا - 

  ؛2التكيف ملتطلبات االستجابة

                                                 
1
Leplat, J., (1991), Compétence et ergonomie: Modèles en analyse du travail, Ed Mardaga, Liège, p263. 

2
Zariffianp, P., (2001), Objectif Compétences pour une nouvelle logique, Ed Liaisons, Paris, p71. 
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 جيمع الذي واالجتماعي الشخصي البناء طريق عن تنشأ اليت بعمليات تتعلق مكتسبة إ�ا - 

  ؛اخلربة طريق عن ناتجال النظري التعلم

 للدور قواعد األوضاع هي كل أن العلم مع والفرص لشروط خاضعة ظرفية حمتملة إ�ا - 

 ؛1الفردية املميزات من حتديدا أكثر يكون أن ميكن وهذا متارسه الذي

ويتم  مظاهرها خالل من إال مالحظتها ميكن ال جمرد مفهوم هياالفرتاضية ف ميزة هلا - 

 تعد اليت واإلجنازات واقفبامل مرتبطةقدرات ال أنيل األنشطة، أي حتديدها من خالل حتل

 ؛2وتقييمها مبالحظتها تسمح اليت امللموسة املؤشرات
 حلقة مفرغة يف تتفاعل هلا املكونة العناصر كل أن حيث ديناميكية، بطريقة تتم صياغتها - 

  3.عرب الزمن

  

الستفادة به فعال يف مواقع العمل املختلفة، وأن االستفادة تفوق كثريا ما يتم استغالله أو ا لعاملنيا قدرات    

تنبع و  .القصوى منها هي املصدر احلقيقي لتميز املؤسسات وقدر�ا على حتقيق إجنازات باهرة غري تقليدية

ذلك هر ظييساهم يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة و  ،قدرات العاملني من كو�ا تعد موردا اسرتاجتيا خصائص

  4:يلي خالل مامن 

 مسامها�ا يف اختالف مستويا�ا جتعل للقدرات العاملني الناجتة عن  املتباينة الطبيعة إن: القيمة خلق 

 من رصيد كون قد امتلكتت قدرات ذوي عاملني متتلك متباينة أيضا، فإذا كانت املؤسسة القيمة خلق

وهذا ما يضمن هلا خلق قيمة  ،جتنيبها التهديداتمتفرد ومميزا تسمح هلا بانتهاز الفرص و  البشري املال الرأس

إضافية أعلى مما عند املنافسني، وهذا ما أشار إليه بورتر عندما قال بان املوارد البشرية هي املسئولة عن خلق 

 .5القيمة وان تسيريها يؤثر على ميزة التنافسية للمؤسسة من خالل تنمية القدرات وحتفيز العاملني

  تكون ما عادة عالية قدرات العاملني فمن كان ميتلك الطبيعي للقدرات التباين ناكه: نادرةأن تكون 

لتميزها عن باقي املنافسني، كان أن  مصدرا نادرة، فقدرات العاملني اليت متتلكها املؤسسة وتستخدمها تعد

ل مع تقنيات خمتلفة، تتوفر هلا قدرات متكنها من اإلبداع واالبتكار، وقبول التحديات واملهام الصعبة والتعام

 .أي امتلك املؤسسة هلذه القدرات هو مبثابة تضييع الفرصة على املؤسسات األخرى

  ما أهم أن يصعب على املنافسني تقليدها سواء بالتدريب والتأهيل، وإن :للتقليد قابلة غريأن تكون 

 يف جتسيدها ميكن ال اليت أدائها ومعايري املؤسسة، ثقافة طبيعة تقليد قدرات العاملني إمكانية يصعب

                                                 
1
Dejoux , C. & Dietrich, A.,(2006), Management par les compétence: le cas de Manpower, Pearson réduction, paris, p98. 

2 Ibid., p 278. 
3
Leplat, J. & De Montmollin, M., (2001), Les compétence en ergonomie, Octares, Paris, p180. 

4
Grisé, J., (1997), Les Ressources Humaines En Tant Que Source D’avantage Concurrentiel Durable, document de travail n013, AGRH, 

Québec, Montréal, p4. 
 5

Porter, M., (2000),  L' Avantage Concurrentiel, Dunod, Paris, p60.  
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 مت اليت القيمة يف قدرات العاملني كل مسامهة مدى بدقة حتديد صعوبة إىل باإلضافة بيئة مغايرة،

 خبصائصها االجتماعية العالقات تكرار وصعوبة املختلفة، النشاطات تداخل املؤسسة بسبب يف خلقها

 .للعالقات االجتماعي التعقيد بسبب القيمة خلق وراء عملية كانت اليت اجلوهرية

 ستحالة حتويلها مبورد اللإلحالل نظرا  قابلة تعد قدرات العاملني غري: غري قابلة لإلحاللتكون  أن

تبديل قدرات  حالة استمرارها يصعب خالهلا من التنافسية اليت حققتها املؤسسة الن امليزة ،بديل

 .خلقها يف سامهت اليت العاملني

  

  قدرات العاملينلل تطور التاريخي: ثانيا

تطور الفكر االسرتاتيجي والتغريات البيئية املتسارعة واليت مهدت لظهور  إن :مقاربات قدرات العاملين -1

املوارد  أمهية حملاولة معرفة سبب جناح بعض املؤسسات الرائدة عن باقي املؤسسات انطالقا من إبرازمدخل املوارد 

تطورت  إظهاروسنحاول  ،املباشر على تنافسية املؤسسة لتأثريااخلاصة باملؤسسة، وخاصة منها القدرات ذات 

 اليت املتنوعة الباحثني وإضافات الفكرية، اإلسهامات تبعبت حنو الرتكيز على القدراتالذي حتولت مدخل املوارد 

  :كما يليباملوضوع   اإلحاطة حاولت
 

من األصول اإلسرتاتيجية وذلك بالرتكيز  ابالقدرات األساسية للمؤسسة باعتباره باالهتمام املوارد قامت نظرية

موارد املؤسسة   (Barney)ولقد عرف برينامليزة التنافسية  ملصادر تفسريها يف للمؤسسة الداخلية على اجلوانب

على أ�ا كل األصول والقدرات والعمليات التنظيمية واملعلومات واملعارف، وكل ما ميكن  مراقبته من قبل 

هلا بتصور ووضع االسرتاتيجيات اليت حتسن من قدرا�ا وفعاليتها، وقد قسم موارد املؤسسة املؤسسة واليت تسمح 

موارد الرأمسال املادي، موارد الرأمسال البشري، وموارد الرأمسال التنظيمي، وقد اقرتح أربعة : إىل ثالث جمموعات

هي أن تكون ذات قيمة، أن تكون شروط جيب توافرها يف املوارد من اجل أن تصبح مصدر للميزة التنافسية، و 

 .1نادرة، أن تكون غري قابلة للتقليد، وان تكون غري قابلة لإلحالل

اإلضافات  وإىل، Say)، Shemputer، (Ricardoإىل أعمال كل من املوارد  نظرية يعود أصلو 

وتعد من  ،"ةالشرك منو نظرية" املعروف مؤلفها يف 1959 سنة (Penrose) أحدثتها بنروز  اليت والتطورات

 األصول اليت تتفرد �ا املؤسسة أن وقالوامتاثل املؤسسات،  عدم وكانت فكر�م تدور حول منظري هذه املقاربة،

   . 2االعتيادي تتجاوز املستوى أرباح وحتقيق الناقصة املنافسة ظهور يف املتسبب هي البشرية والتنظيمية وقدرا�ا

 هلا املؤسسات بأن اعترب عندما 1954 املوارد الداخلية سنة أمهية إىل أشار من (Drucker) دريكر  كما يعد

املقاربة  مصطلح استعمل منهو (Wernefelt) وارنارفولت  أما. واالبتكار أساسيتان مها التسويق وظيفتان

                                                 
1
Corbel, P., (2007), management stratégique des droits de la propriété intellectuelle, Gualino, Paris, p44.    

2
Ingham, M., (1995), Management Stratégique Et Compétitivité, De Broeck, Bruxelles, p25. 
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ولقد  1984سنة  نشره مقال يف العبارة هذه استعمل حني Resource based viewاملوارد   على املبنية

 قسمها إىل اليت مواردها من وبالضبط الداخلية بيئتها من أي املؤسسة من داخل تأيتميزة التنافسية  أن أشار إىل

 برين وجنت بدأت أفكارو  .1املنظورة غري املوارد أهم املعرفة والقدرات أن وباعتبار ،منظورة وغري منظورة

(Barney & Grant)  ضي، حيث تقوم هذه النظرية على يف التجسيد يف سنوات الثمانينات من القرن املا

أن املؤسسة تقوم بصياغة إسرتاتيجيتها بداء بالرسالة اليت ترتبط بالسوق أو العمالء الذين ستستهدفهم املؤسسة 

حتقق نتائج بسبب مواردها فحسب بل بسبب  ة الأن املؤسس إىل (Barney)برين أشارةحيث مستقبال، 

  .2لتلك املوارد األمثلالل بشكل يضمن هلا االستغ األساسيةقدرا�ا 

  

ولقد تطورت نظرية املوارد نتيجة االنتقادات املوجهة هلا نظرا الهتمامها باملوارد الداخلية وإمهاهلا           

 ,Teece) ويعترب العديد من املنظرين بان نظرية املوارد أثريت كثرا بعدة إسهامات أمثالللمتغريات اخلارجية، 

Nelson, Prahalad, Hamel, Martine) ويعترب ،اليت تناولت موضوع مقاربة القدرات الدينامكية  

(Teece) ة ور يسمح بدراسة كيفية تطور املؤسستص بأ�اهذه املقاربة  تواحدا من رواد هذا التيار، حيث قدم

ل وذلك بضرورة حيث ميكنها من حتقيق الثروة واملزايا التنافسية على املدى الطوي ،يف حميط يتسم بالتغري املتسارع

، وذلك انطالقا من تعريفه هلذه املقاربة اجلديدة والذي يعترب 3ةجي للمؤسسالرتكيز على املنظور الداخلي واخلار 

فيها بان استغالل قدرات املنظمة اخلاصة الداخلية واخلارجية منها من اجل التكيف مع تغريات البيئة اخلارجية، 

تشكيل القدرات الداخلية  وإعادةوبناء  إدماجاملنظمة على  انيةإال إمكهي  ويقول بان تلك القدرات ما

حددا  فلقد  (Martin & Eisenhardt) واسهردت مرنا أما. واخلارجية ملعاجلة والتعامل مع تغريات البيئة

ة من البيئة اخلارجي ةإىل داخل املؤسساليت حتول املعارف املوجودة  األساليبالقدرات الدينامكية يف جمموعة من 

 بأ�ا أيضاوفق نظام معلومايت يقظ، وميكن تعريفها  األخطاءالبيئة الداخلية، ويتم ذلك عن طريق التعلم من  إىل

ويرى بان تلك  ،ة مع حميطها اخلارجيسيناريوهات املختلفة لتكيف املؤسستسمح بتجريب وتقييم ال أساليب

عليها كذلك  وأطلق ،اإلسرتاتيجيةاذ القرارات ، التحالفات، اختاإلبداع أمههاالقدرات تتمثل يف عدة عناصر 

 & Kogut) كل من كوقت وزدي  إليهوهو ما ذهب  ،Combinative Capabilities القدرات التوفيقية

Zander)  التنظيمية اليت توظف املعارف اخلارجية يف بناء ممارسات وتطبيقات،  األساليبحيث صنفها يف

عليها مصطلح القدرات االستيعابية  وأطلق (Cohen & Levinthal) كوهن ولفنتل  الرأينفس  إىل وذهب

Capabilities Absorptive  واليت نتجت عن العالقة املوجودة بني البحث والتطوير، التعلم، توظيف

وتعترب القدرات التنظيمية هي العامل احملقق  .4قيمة مميزة للمنتجات النهائية األخريوحتويل املعرفة لتصب يف 

                                                 
1
Srivastava, R.K., Shervani, T.A., Fahey, L., (1998), Market Based- Assets and Shareholder Value: a framework for analysis, Journal of 

Marketing, 62(1), January, p62.    
2
Bjoern B. Schmidt, (2010), The dynamics of M&A strategy, Peter Lang, Germany, p144.  

3
Winter, S. G., op.cit., p986. 

4
Teece, D. J., Pisano, G., Shuen, A., (1997), Dynamic capabilities and strategic management, Strategic management journal,18(7), p512. 
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ث انه يف بداية التسعينات بدأت فكرة القدرات التنظيمية تكتسي أمهية اكرب نتيجة أ�ا أدجمت للتميز، حي

مفاهيم املوارد والقدرات الدينامكية واليت طورت خالل فرتة الثمانينات، وبذلك أعطت هذه املقاربة أبعاد أخرى 

  .1اخل...ريةإضافة للموارد والقدرات امليدانية مثل الطرق التنظيمية، والطرق اإلدا

وفقا هلذا املدخل تتحدد اإلسرتاجتية بالتوفيق بني املوارد من جهة واحمليط اخلارجي من املنافسة املوسعة اليت تضم  

وقعها من جهة أخرى، حيث يتبلور املدخل األخرى تفوقها من مواردها ومن م مؤسسات حتاول أن تستمد هي

 يف الكتابات أحدث تذهبكما .و الرتكيز على القدراتاحلديث للموارد اليت طورت فيما بعد وحتولت حن

 أهم فمن لية،ااحل وليست السوق يف املستقبلية الفرص على تتوقف التنافس على املؤسسةإمكانية  أن إىل التسيري

جاءت مقاربة  التسعينيات مطلع ومع .األساسيةلقدرات با مستقبال الوصول املؤسسة جناح يف املساعدة العوامل

حيث تفرض املؤسسة كنظام مفتوح داخل السوق هلا عالقة متبادلة غري مباشرة يف تدفق  األساسية القدرات

 على جناح مؤسسات بتفسري  وقامت هذه املقاربة .املوارد املختلفة من املؤسسات املنافسة ودخوهلا إىل السوق

قد    امليزة التنافسية ترى بان مصدرو  ،لإلحالل قابلة قيمة وغري ذات نادرة، منظورة غري ملوارد امتالكها أساس

 وفق منظور هذه املقاربة فأن.  2القدرات املنظورة وعلى غري الفكرية املوارد إىل التقليدية املادية املوارد حتول من

لقدرات  املؤسسة امتالك ألن قدرات، كحافظة أيضا بل خدمات، أو منتجات كحافظة فقط تعترب ال املؤسسة

 تأثريها من أكثر املؤسسة جناح وفشل على يف تأثريها تنافسية وتنبع أمهيتها مليزة نية امتالكهاإمكا األساسية يعين

 (Hamel& Prahald) هامل وبرهلد يتزعم هذه املقاربة كل ومنحيث  .3بعينها منتجات فشل أو جناح على

والتقنيات املرتابطة فيما ات تعمال عبارة القدرات األساسية للداللة على جمموعة من القدر من الذين اسومها 

 اعرفقد و  ،1990 لألعمال سنةيف جملة مدرسة هارفرد  ةبينها، واليت تكتسي طابعا نظاميا وذلك يف مقال نشر 

املعارف اليت حيتاجها العاملني من اجل التفوق يف وظائفهم  جمموعة املهارات، املواقف،: القدرات األساسية بأ�ا

ثالثة خصائص متيز القدرات  (Hamel) وقد حدد هامل ؛  4ةاليت تقدمها املؤسس وأيضا يف القيمة اإلسرتاجتية

  :األساسية هي

  القدرات اليت تسمح للمنظمة بالتقرب أكثر من الزبائن؛ - 

القدرات اليت تسمح للمنظمة أن تكون أكثر مرونة والقدرة على القيام باألعمال بسرعة اكرب  - 

  وبطريقة أفضل مقارنة باملنافسني؛

  .اخلدمة اخلصائص الفريدة واملتميزة أوقدرات املؤسسة اليت متنح املنتج  - 

  

                                                 
1
Quélin, B. & Arrègle, J.L., (2000), le management stratégique des compétences, Ed Ellipses, Paris, p64.  

2
Hall, R., (1992), The Strategic Analysis of Intangible Resources, Strategic Management Journal, 13, p136.  

3
Meignant A., (2000). Ressources Humaines: Déployer La Stratégie, Ed liaisons, Paris, p169.   

4
Warren, M.. Krompf., (2007),  Identify core competencies for jobs success, American Society for Training and Development, 24 (712), 

December, p6.  
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ة، كثري من الباحثني يف تعريف املؤسسبكو�ما اختلفا عن ال  (Hamel &Prahalad) هامل وبرهلد متيز طرح

 ،املوارد جمموعة من إالهي  ة مااملؤسس املقاربة املبنية على املوارد بانيذهب جل املفكرين وخاصة رواد  حيث

على  احيث ركز ، األساسيةجمموعة من القدرات  أ�اعلى  (Hamel& Prahalad)هامل وبرهلد  يركز بينما

القدرات هي إمكانية التوليف والتحريك لكل من ف .ة املنتجاتؤسسة من زاوية القدرات وليس من زاويامل

رية ال يكفي لوحده، بل جيب على واملواقف فان االعتماد على اكتساب القدرات نظ املعارف، املهارات،

القائمني على املؤسسة القيام بعملية تنسيق فاعلة للموارد والقدرات لتحقيق قدرات متميزة، حيث أضاف 

التصور االسرتاتيجي للقدرات أبعاد تصورية جديدة تأخذ يف احلسبان املظاهر الداخلية املعقدة يف املوارد، 

ورات التسيريية والعالقات االجتماعية الداخلية داخل املؤسسة فيما بينها، التص القدرات، العمليات التنظيمية،

مما جعلها تظهر كنقطة حمورية يف بناء امليزة التنافسية ذلك أن امليزة ال تكمن يف موارد املؤسسة وإمنا يف إمكانية 

ية تعترب مصدرا بان كل القدرات األساس (Hamel) هامل ويضيف ،1مزج هذه املوارد وخلق توفيقات جديدة

  . للميزة التنافسية، وليس كل املزايا التنافسية تعترب قدرات أساسية

  

  2:إىلالقدرات  قاربةظهور م إىلاليت دعت  األسبابتعود و  

املنظمة للوصول �ا لتحقيق امليزة التنافسية، وفسروا  وإسرتاتيجية أعمالالقدرات على تغذية  إمكانية- 

الذي  وخلق املوارد وهو الشيء إدارةعلى قدر�ا على  إاللى ذلك ال تقوم املنظمة ع إمكانيةذلك بان 

  ؛توفره القدرات

خللق  اإلسرتاجتية إنشاءالقدرات تساعد على توفري منهجية نظامية يفكر �ا املدراء والقائمون على  - 

  .فاملعرفة،املهارة،املوقورؤية واضحة للمستقبل، نظرا الستنادها على  إسرتاتيجيةمرونة 

 

  :على مستواها هي  األساسيةتتجلى القدرات  أنكما ميز هامل بني ثالثة جماالت ميكن        

ت الفرعية تتبلور على مستوى خمتلف ا�اال األساسيةالقدرات  :السوق إىلجمال الدخول  - 1

خمتلف العمليات التسويقية من  اإلطار، ويندرج ضمن هذا لألسواقة املرتبطة بدخول املؤسس

  ؛...العالمات وإدارةت، توزيع مبيعا

من جودة يف  اإلنتاجيةيشمل خمتلف العمليات املتعلقة بالعملية  :اإلنتاجيجمال املسار  - 2

 ؛االجناز والتسليم ألجالوسرعة يف التنفيذ مع احرتام  التصميم، مرونة يف العمليات،

لى درجة عالية من كلما كانت املسامهة الوظيفية للمنتج ع :جمال املسامهة الوظيفية للمنتج - 3

بالغة الن  أمهيةوهذا ا�ال حسب هامل له  .القدرات كلما مسح ذلك بتميز املنتج وتفوقه

                                                 
1
Quélin, B. & Arrègle, J.L., op. cit., p64.  

2
Hamel, G. & Prahalad, C.K., (1994), Competing for the future, Harvard Business press, USA, p208.  
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ات يف ا�الني السابقني قد يتم جتاوزمها سواء من خالل روقات اليت قد تكون ما بني املؤسسالف

ا يتعلق �ذه نقل التكنولوجيا، ومن هنا كان والبد من مراعاة التوازن فيم أوالتحالفات 

  .أخرىال تفقد التميز احلاصل يف جمال القدرات بفعل عدم كفايته يف جماالت  حىتا�االت 

  

يف كتا�ما  (Prahalad & Hamel)هامل وبرهلد  أعمال القدرات انطالقا من مقاربةلقد تطورت 

املوارد الداخلية  أهلية، والقاضي بعدم 2004وبعدها كتاب مستقبل املنافسة سنة  1994غزو السوق سنة 

قدر من  بأكربة والذين يتميزون القادمني من خارج املؤسس القيمة، بل كذلك العاملني املطلقة يف حتقيق

ة اإلبداع يف املؤسس لزيادةواقعي وهو سبب  انتماء ملاضي املنظمة، أوصلة  يأال تربطهم  أل�م، اإلبداع

ارتبط مفهوم القدرات  حيث، علالبتدا العصر اجلديد  فكان كتاب 2008وبالتايل خلق قيمة اكرب، ويف سنة 

ات، خمرجات املؤسسالكبري على قيمة  األثربصورة اكرب باقتصاد املعرفة حيث كان االنفتاح والتقارب الشبكي 

  .اإلبداعوتساءل يف كتابه عن ماهية العنصر الذي يؤدي خللق امليزة التنافسية يف عصر املعرفة، والذي متثل يف 

يف التوجه حنو  (Sainsaulieu)يرجع السبب حسب سنسل  :قدرات العاملينب االهتمام  أسباب -2

 1:أبرزها  لعوام عدة إىل اهتمام بقدرات العاملني

 أكثر توزيع يف العمالء طلبات تزايد مع املستمر والتغيري بالتطور تتميز سوق ظل يف تتواجد املؤسسة كون - 1

 ظهور مع خاصة املنافسة حدة زادت من ؛للعمالء اجلديدة توالطلبا عالية جودة، اخلدمات ت،للمنتجا

 طرق تطور يف وكذا ذا�ا، حد يف العمل طبيعة وعلى املنتجات وعلى اإلنتاج طرق على انعكس مما العوملة،

 اختاذ يف أكرب وحريات صالحياتاملني الع مبنح تقضي اليت التمكني كطريقة اإلدارة ونظريات وأساليب

قدرات   إضافة قبول حتمية إىل أدت التغرياتو  إفرازاتهذه  كل املشرفني، إىل رجوعال دون القرارات

 ؛األهداف حتقيق يف النهاية يف لتصب طرق هذه باعتماد بناء القدرات وضرورة اإلدارة قاموس إىلالعاملني 

 اإلنسان بشعار ينادي الذي لتايلور للعمل العلمي التنظيمنتهاء ا فبعد التنظيمية واألساليب الطرق تطور - 2

 من االنتقال فتم معه، حبذر التعامل ينبغي متفردا موردا باعتباره املؤسسة داخل للفرد ينظر وأصبح كاآللة

 إدارة جمال يف البشرية املوارد إدارة اجتهت حيث اجلديد الفكر هذا مع لتتماشى التنظيم يف التقليدية الطرق

 الطريقة هذه اعتمدت حيث ما، عمل ألداء اتقدر ال ظيفتو  إىل املناصب بتوظيف االستعانة من أفرادها

 اإلدارة، أهداف حتقيق حنو وتوجيهها للمهام اجليد التوصيف لضمان قدرات العاملني متطلبات لتحديد

 وحتديدا األفراد على الرتكيز إىل اهلرمي السلم حتديد عملية يف املناصب على الرتكيز من آخر حتول وهناك

 ؛ا�مقدر 

                                                 
1
Bellier, S., (2004), Le savoir-être dans l'entreprise, 2émeéd, Vuibert, Paris, pp 69 -71.  
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 جعل �دف املؤسسة يف الداخلية احلركية ضمان وحتمية ضرورة إىل والنظريات األفكار يف اتالتغري  أدت - 3

 مرونة ضمان فإن باملقابل لكن ؛اخل...التنظيم، العمل، يف التغريات مع لتتالءم مرونة أكثر البشرية املوارد

 االستعانة فتتم ألحيان،ا بعض يف مكلفة تكون قد تدريبية وبرامج طرق اعتماد يستلزم البشرية املوارد

. اقياسه مث ومن وحتليلها معرفتها عرب وذلك تدريبها عوض املؤسسة لدى أصال املوجودة اتقدر ال باستغالل

 تصنيفي منطق من تيار :امه تيارين بنيمعترب  بشكل ظهر قدرات مفهوم فإن(merle) مرل  قال وكما

 يف الداخلية احلركية أنأي  .واملهارة املعرفة ناءلب وفردي مجاعي بعد ذو وتيار عاملنيلل حتريكي ومنطق

 بني حمصورة هنا املؤسسة فكانت الوظيفة، هذه يؤدي الذي العامل ذلك عن البحث عليها فرضت املؤسسة

 حتليله مت إذا الذي العامل هوقدرات ال مفهوم فكان للتدريب، العالية التكلفة وبني اعماهل بتدريب االستعانة

 ا؛عماهل احلركية وتوفري ضمان من املؤسسة ميكن فإنه وقياسه واكتشافه

 ضرورة تشكل اليت واملناصب اتقدر لل والتخطيط التنبؤقوم بت ات،قدر وال باملناصب التنبؤية اإلدارةاهتمام ب - 4

 اإلدارة ظهور سبب إن .تسنوا واخلمس الثالث بني ترتاوح مدة يف وذلك جيد بشكل املؤسسة لعمل

 يف االستثمار عمليات يف املتزايدة التكاليف تقليص إىل للحاجة استجابة كان اتقدر وال باملناصب التنبؤية

 إليه حتتاج ما وختطيط بتوقع اإلدارة هذه فقامت اخل،...والتطوير البحث عمليات وكذا البشرية املوارد

 .معينة زمنية مدة يف اتقدر و  مناصب من املؤسسة

 

  قدرات العاملين وأهمية أهداف:ثالثا

 على التغلب على فتساعدها ا�االت يف شىت احلاصلة التطورات ملواكبة لقدرات العاملني املؤسسات تلجأ 

 ،املعرفة اقتصاد اندماج يف متطلبات من مطلب جتعلها اليت تواجهها، اليت شديدة التعقيد والظروف األوضاع

 األساس ميكننا هذا وعلى ،ا حنو مستقبلة أرادت الرقي مبركزهؤسسرئيسيا وأصال ثابتا يف إسرتاتيجية أي م مورداو 

  :أهداف وأمهية قدرات العاملني يف ما يلي  حندد أن

، إىل أن  (Smolensky & Kleiner) وكلينر مسولنسكي من كل يشري :أهداف قدرات العاملين - 1

 تتقادم وال ال تبلى معقدة آالت البشر ويقول فان عقول املؤسسة لدى مورد أعلىقدرات العاملني تعد 

 مو قجدا، لذا يتعني على املؤسسة أن ت ومفيدة مبدعة اآلالت هذه جعل ميكن أبدا، وببعض الصيانة

   1:األهداف التالية باستثمارها ببنائها وتطويرها لتحقيق

 برتمجة التصرف السليم يف املواقف املفاجئةتظهر قدرات العاملني من خالل   :املشكالت حتليل وحل ،

حل ههم وتواجه املؤسسة، وتتوقف قدرا�م على واع املشاكل اليت تواجعلى حل خمتلف أن قدر�م

                                                 
1
Smolensky, E.D.& Kleiner, B.H., (1995), How to train people to think more creatively, Management Development Review, 8(6), p30.    
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حبلول مبتكرة ملواجهة هذه املشكلة بأقل تكلفة  على حتديد املشكلة وحتليل عناصرها واخلروج املشاكل

  .اليت يعمل �ا بأقل خطر ممكن ملؤسسةأهداف ا وفرتة زمنية ممكنة ملالقاة

 التفكري الصحيح والسليم والذي يساعد على  العاملني من خاللكما تظهر قدرات  :النقدي التفكري

التمييز بني الرأي متكنهم من  ، فقدرات العاملنيالنتائج الصحيحة وعدم الوقوع يف اخلطأ إىلالوصول 

واحلقيقة التعامل مع املشكالت اليت تواجهنا بطرق عقلية بعيدا عن العاطف واخلروج باستنتاجات 

  .املؤسسة من اخلطر، جتنب منطقية سليمة

 واليت ، تظهر قدرات العاملني من خالل إبداع حلول للمشاكل اليت تواجههم وتواجه املؤسسة :اإلبداع

،  لتحقيق أهدافها ضمن احلدود املطلوبة بأقل تكلفة وبأقل وقت ممكن للمؤسسة بإتاحة الفرصةتسمح 

ة أو منتجات جديدة مل يتم كما ميكن من خالل قدرات العاملني إبداع طرق وأساليب عمل جديد

 .الوصول هلا من قبل

 حيث، االستمرار يف التعلم والتدرب من اجل مسايرة التطورات، وكذا العمل على التنمية الذاتية :التعلم 

  .أضحت الدعامة األساسية للمنافسة بني املؤسسات هي القدرة على التعلم واإلبداع بصفة مستمرة

 واليت ،املؤسسة تصنفها اليت االعتبارات يف هاما عنصرا رات العاملنيقد تعد: أهمية قدرات العاملين  - 2

  : خالل من األداء الكلي يف النجاعة من أعلى مستوى لتحقيق توصلها

 للمؤسسة، حيث اإلسرتاتيجية الرؤية عليها تقوم اليت األولويات مناالهتمام بقدرات العاملني أصبح  - 

  ؛اإلدارة عمليات كل يف واملتحكمة احملددة هي األحيان من كثري يف أصبحت

حيث يرى   ،املنافسني وبني بني املؤسسة الفرق ألحداث االنطالق نقطة مبثابةأصبحت قدرات العاملني   -

يساهم  هي مورد أساسي واسرتاتيجي قدرات العاملنيأن ب  (Balland & Bouvier) بلوند وبويف كل من

املنظمة اليت جيب  ميكن تصنيفها كأصل من أصول اجتمعت، فإذ يف خلق ميزة تنافسية دائمة للمؤسسة

  ؛1احملافظة عليها وتثمينها

 الذي اجلديد الواقع للتحديات مواجهتها حالة يف للمؤسسة الرئيسي املنقذ مبثابة قدرات العاملني تعترب -

 قدراتالو  عموما املعرفة على تعتمد املؤسسة أصبحت حيث التقنية، والتطورات العوملة ظروف أوجدته

 دفع الذي والشيء اإلبداع، مزايا من لالستفادة املباشر دون التدخل للعمل أكرب حرية وأعطتها خصوصا

 يف يتمثل القيمة خالق يف األساسي مصدرها و احلقيقي ماهلا رأس املطلقة بأن قناعتها هو لذلك باملؤسسة

   ؛2قدرات العاملني

                                                 
1
Balland, S. & Bouvier, A. M.,(2009), Management des entreprises en 24 Fiches, Dunod, paris, p101.  

2
Jolis, N., (1997), Piloter les Compétences: de la logique de poste à l’atout compétence, Ed d’organisations, paris, p55. 
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تعطي هلا إضافة نوعية ترتقي  بإمكا�ا أنؤسسة م اليت تتوفر عليها أيمع التقدم التكنولوجي والغزارة املعرفية  -

 ملموسة فوائد سواء معتربة، بفوائدعليها  يدرمما  وتثمينها قدرات العاملنياإلستثمار يف  ، كل ذلك يتطلب�ا

 بينها السباق وأن اصةاخلو  الوالء ضمان العمالء، رضا ( ملموسة غري فوائد أو )اخل... جيدة إنتاجية أرباح، (

ا�ال خاصة و هذا  يف باالستثمار بالغا اهتماما تويل املؤسسة فإن لذا ،) العمالء مع اجليدة العالقات  بني و

  ؛النقطة هذه حول يتمحور املنافسنيأن السباق بينها و بني 

 جهل لكن م،هل متاحة تكون قد بيئية وظروف ) إخل...مهارات معارف،( موارد جمموعة على العاملني يتوفر - 

 لذا ،فائدة بأدىن املؤسسة على يعود لن داملوار  هلذه والتحريك التوفيق بكيفية وإدراكهم درايتهم هؤالء وعدم

 أمامها الوحيد السبيل باعتباره أولويا�اضمن  قدراتال عامل بوضع األخرية هذه تقوم أن الضروري فمن

 املوارد هذه أن معلوم هو وكما إذ الوقت، مرور مع اءواالختف للتالشي تعرضها عوض اعماهل موارد الستغالل

   ؛امليتةبالقدرات  عليه يطلق ما ختتفي وذلك فسوف مستمرة بصورة وتنمي تستغل مل إذ

لتثمني العقول  أن جوهر أي جناح وظيفي أو أي بداية لكل اإلسرتاتيجيات التنظيمية الناجحة تكون وفقا - 

موقع املنظمة بني كل املنظمات  ا مهما يف إنتاج الثروة احلقيقية اليت تزيد منات اليت تشكل حمور قدر املعرفية وال

  ؛احلديثة

 وهو (Barney) برين يراه كما للمؤسسة واإلسرتاتيجية األساسية املوارد أهم أحد قدرات العاملني تشكل - 

 يف يأساس عنصر ،قدرات العاملني بأن (Hamel &Prahalad) هامل وبرهلدمن  كل إليه ذهب ما

 على متيزها واليت املؤسسة تكسبها اليت التنافسية امليزة دعميف  األمهية هذه تذكر حيث، إسرتاتيجية املؤسسة

   .املنافسني باقي

  

  مكونات قدرات العاملين: المطلب الثاني

ت لذلك تعددتعد معرفة مكونات قدرات العاملني من األمور املهمة واليت تساعد يف قياسه ومن مث تقييمه، 

مهما اختلفت فان اغلبها تركز ومن خالل التعارف السابقة و فات اليت وضعها الباحثون، يتبعا للتصنا مكونا�

  :على أ�ا توليفة من ثالثة مكونات أساسية وتتمثل يف

  

  Expertise الخبرات: أوال

عرفة، برزت كمورد أساسي إن خربات العاملني ونظرا لطبيعة بيئة األعمال احلديثة وتركيزها على اإلبداع وخلق امل

، فهي على أ�ا معرفة من نوع عالوميكن تعريف خربات العاملني  . يف تعزيز أداء منظمات وحتقيق أهدافها

 ،ه من ظروف أو مشكالت أو أشخاص ليحدث انسجامو وبني ما يوجه مأو بينه موبيئته عاملنيتفاعل بني ال

تشمل كل  فهيهلا  م مبا ميكنهم من االستجابةومنوه ملوكهأو حتدث موائمة بني س شاكله من مو وبني ما يوجه
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وهذا ما أكده مدجر وآخرون  .املوقف جديدمع ليتكيف بنجاح  لعاملنيجهود ا يفأنواع النشاط املتضمنة 

)Madjar & al ( حني عرفوا خربات العاملني على أ�ا ما حصل عليه العاملني أثناء التفاعل مع عناصر احلياة

واليت تؤثر على اإلدراك والوجدان ) شركات واملشرفون والزمالء يف العمل والعمالء والبيئة وما إىل ذلكال(املهنية 

إىل أن اخلربات العاملني  )Huxley(كما يشري هكسلي . 1وتؤدي إىل السلوكات اخلاصة اليت تصدر عنهم

بان  )Harris(هريس ويضيف  .2ليست هي ما حدث للعاملني، بل هي ما الذي فعلوه حيال ما حدث هلم

فرتة العمل  هي ذلك الرتاكم من التجارب اليت مت حتصيلها من طرف العاملني باملؤسسة طوالخربات العاملني 

بسهولة، فهي تتكون  وعموما ميكن القول بان خربات العاملني ال تظهر. 3املهنية �ماليت قضوها من خالل حيا

 ،عاملمع احتياجات النسجم ت العمل حبيث ظروفعامل و بني التفاعل الذي حيدث ما للنتيجة  عاملنيداخل ال

فان العاملني يكتسبوا ) Marquardt(وحسب مركرد . 4اترغباته، أغراضه وقدراته خللق وتوليد ما يسمى باخلرب 

إىل  من خالل املشاركة يف عمل معني أو حدث معني، وغالبا ما يؤدي تكرار هذا العمل أو احلدث اتاخلرب 

إىل أن اخلربات الرتاكمية  )flavell( فلفيل كما يشري. 5عمقا أكرب وعفوية أكرب�ا وإكساات اخلرب تعميق هذه 

اليت تكونت نتيجة استخدام املعرفة وتوظيفها يف خمتلف مواقف من خالل إدراك العاملني لقدرا�م املعرفية 

  .6اخلاصة

 اخلربات األوىل تعرف نظر وجهيت يف حصرهاميكننا  أنه إال للخربات خمتلفة تعريفات وجود من الرغم و على

 بسهولة، استخدامها واليت ميكن واإلجراءات املفاهيم يف ملعرفة الفرد حيازة بأ�ا واإلدراك املعرفة أساس على

أي هي نتيجة لرتاكم املعرفة عرب الزمن واليت . الذايت التنظيم على والقدرة عالية رقابية مهارات وجود إىل باإلضافة

العاملني من الوصول إىل مستويات عمقه من الفهم واإلدراك اليت من خالهلا يستطيع العاملني حل متكن 

 املمارسة من حيث األداء أساس على اخلربات مفهوم فتتناول األخرى النظر وجهة املشكالت اليت تواجههم؛ أما

 اختالف  كبري يوجد ال أنه جند السابقتني النظر وجهيت خالل ومن .7حمدد عمل جمال يف واألداء النوعي

 التعريف بينما مبستوى عايل، أداء إىل تؤدي أ�ا ويفرتض واإلدراك املعرفة على يعتمد األول فالتعريف بينهما،

 أنكال التعريفني يؤكد على و  .ميتلكها العاملني اليت املعرفة لسمات نتيجة أنه ويفرتض األداء ويقيس يعزز اآلخر

                                                 
1
Madjar, N., Oldham G.R., Pratt M.G.,(2002), There's no place like home?:The contribution of work and non-work sources of creativity 

support to employees creative performance, Academy of Management Journal, 45(4), pp757-767.    
2
Sloan, J., (2006), learning to think strategically, Butterworth – Heinemann, USA, p49.   

3
Harris, P., (2007), We the people: The importance of employees in the process of building customer experience, Journal of  Brand 

Management, 15(2), p104.   
4
Kolb, D.A.,(1984), Experiential learning: experience as the source of learning and development, Prentice-Hall, New Jersey, p19.   

5
Marquardt, M.J.,(2000), Building the Learning Organization: Mastering the 5 Elements for Corporate Learning, Davis-Black publishing 

Company, U.S.A, p23.    
6
Flavell, J.H.,(1979), Met cognition and cognitive monitoring: A New Area of Cognitive Developmental Inquiry, American Psychologist, 

34 (10), p907.   
7
Reuber, A.R., (1977), Management Experience and Management Expertise, Decision Support Systems, 20(4), pp56.  
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كل   حبيث وانبج عدة  اتخرب وميكن حتديد لل. تسا�ا من خالل التجربة واملمارسةيتم تطويرها واك اتاخلرب 

    1 :وهي غريه ويتأثر به يفمتكامل ويؤثر كل جانب اجلوانب 

 تعلم وي ات تشمل املشاركة يف التجارب من خالل املالحظة تقليد وممارسة،اكتساب اخلرب : اجلوانب املعرفية

 .تراكم املعرفةمما يشكل امل معها وتفاعال�ا وأثارها يتع اليتخصائص األشياء  عاملنيال

 عملية واإلدراك مارسة أمور الملالفهم وحسن التصرف عاملني األداء املناسب و يكتسب ال: اجلوانب األدائية

الكتساب  عاملنياملناسبة أمام ال ظروف�يئة ال يفتقوم بدور مهم  نظمةواملالكامل للعالقات والعمليات، 

 .ناسبةامل األداء

 حبيث يصاحبها الرضا واالرتياح  اليتميال واستجابة حنو بعض األمور  عاملنييكتسب ال :وجدانيةال اجلوانب

، نظرا الن عملية اكتساب خربات ترتبط بالرغبة يف مشاركتها وما يرتبط �ا من ونافعا إدراكيا تأثراتأثر 

 . التجارب والعواطف بسياقات املضمون

 االعتماد ودرجة العاملني أداء جودة يف تؤثر واليت الفرد واجلماعات مسات من مسة ربات تعداخل وميكن القول بان

  :، وبناء عليه ميكننا تصنيف خربات العاملني إىل2املنظمة داخل عليهم

  

 املستوي الرتكييب تصنيف خربات العاملني حبسب  

ن التجارب الفعلية الصادرة من هي اخلربات اليت ميتلكها العاملني واليت اكتسبوها م: خربات فردية - 

ترتاكم من خالل العمل  فهي .واليت متكنهم من معاجلة املشاكلملمارسة العملية والتعلم الفردي، ا

يف زيادة خربا�م من خالل تفاعلهم  عاملنيتوفر الرغبة الكاملة لدى الإىل جانب  الوظيفي ملدة زمنية

تقدم  �اوأمهيتها من كو �ا وتتضح فائد ،يف املنظمة ئهمزمالواملتطلبات الوظيفية و  اإلجيايب مع املهام

حبيث يقوم العاملني أنفسهم . واألحداث اجلديدة شاكلمنظورا تارخييا يتم من خالله رؤية وفهم امل

بإجراء التجارب اخذين يف االعتبار مجيع العوامل امللموسة وغري امللموسة واالحتماالت املرتبطة 

من خالل هذه التجارب إىل اختيار البديل األفضل معتمدين يف هذا االختيار  باملشكلة، حبيث يتوصلوا

تتشكل بقوهلم  )Delmond& al( وهذا ما أكده دملوند وآخرون .على خمزو�م من اخلربات العملية

لكل ما  مومالحظته عاملنيالذاتية والتجارب اليت مير �ا ال تعلمالدراسة أو ال نتيجةربات الفردية تلك اخل

م وفق قدرا� عاملنيأمور، أو أ�ا يف النهاية حصيلة للمعرفة اخلارجية بعد أن يطوعها ال من مجيري حوهل

 .3االجتماعي النفسي املميز مالذهنية وتركيبه

                                                 
1
Hosie, P. J., Sevastos P. P., Cooper C. L., (2006),  Happy-Performing Managers: The Impact of Affective Wellbeing and Intrinsic Job 
Satisfaction in the Workplace, Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Ltd, USA, p316.     

2
Farrington-Darby.T. &Wilson,J.R., (2006), The nature of expertise, review Applied Ergonomics, 37, p22.   

3
Delmond, M. H., Yves P., Gautier J. M., (2003), Management des systèmes d’information, Dunod, Paris, p204.  
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والتجارب السابقة  تراكم املعارفوهي اخلربات اجلماعية لفرق العمل اليت اكتسبوها من   :خربات مجاعية - 

يشرتكون عادة يف  العاملنيهؤالء ت لديهم من ما يعرف بالتعلم اجلماعي، لذا فاليت عاشوها واليت كون

 كانت خربات كلما ذوي اجلماعة أعضاء كان فكلما الفريق، أداء فعالية على تؤثر اليت اتنفس اخلرب 

قول وعموما ميكن ال. 1أعضاء الفريق هي من أهم املوارد اليت ميتلكها الفريق اتخرب أعلى، ف أدائهم فعالية

  : 2االكتساب اجلماعي للخربات مثلبأنه يكون 

 ؛تشكيل واستعمال نتائج حتليل املشاريع يف تبادل اخلربات -

 ؛توفري وتوظيف اإلجراءات و رمسلت املمارسات الوظيفية -

 .تدعيم عمل جمموعات تبادل املمارسات -

  

 املستوي الشكلي  تصنيف خربات العاملني حبسب  

 االحتكاك املباشر بالبيئة واملمارسة الفعليةعاملني خربات من خالل وفيها يكتسب ال :خربات مباشر -

وتعلم من التجربة واخلطاء يف احلياة املهنية، وهي عادة ترتبط بالفرص املمنوحة للعاملني لتعلم من خالل 

فال بد من  التعلم السليم فأ�ا ال تكفى وحدها يفوإن كانت وسيلة هامة وضرورية التجربة املتكررة، 

 .جود شكل أخر من اخلربات وهو خربات غري مباشرةو 

ال تقتصر اخلربات يف هذا الشكل على خربات اخلاصة بالعاملني، ولكن ميكنهم  :غري مباشرةخربات  -

التعلم واالستفادة من خربات اآلخرين من زمالئهم وجتار�م يف حل املشاكل واختاذ القرارات الصائبة 

اآلخرين واالستفادة منها يف عن طريق االستماع أو القراءة خلربات  عاملنييكتسبها ال اليت حنوها، هي

 وتقييم الوضع، والكشف عن املشكلة، وعلى العمليات اليت تدعم هذه الظواهر مثل مواجهة التحديات

وإن اخلربات الغري مباشرة وتطوير النماذج العقلية،  إدارة اهتمام، واحملاكاة العقلية والقصص املصورة

التذكر والتخيل  مهاراتعلى تدريب  عاملنيغري كما تساعد الالاالستفادة من خربات  يف عاملنيلتساعد ا

من اخلربات الغري مباشرة إال على أساس اخلربات  الستفادةاميكن حيث ال  بني األمور، وإدراك العالقات

احلاالت و مجيع جماالت  يفمن االستفادة من خربات اآلخرين  العاملني متكن�ا أ�ا من أهم مميزا.املباشرة

أ�ا تعترب البديل الوحيد إذا ل؛ كما وهكذا توفر اجلهد والوقت واملا، مهما طالت املسافة أو بعد الزمن

كثري من   يفأساسية ؛ إىل جانب أ�ا تعد املباشرة اتإىل اخلرب  اللجوءثبت استحالة أو خطورة أو صعوبة 

 وايستعين مبإحدى التجارب أو بأحد البحوث فإ� عاملنيام الاملباشرة فعند قيات األحيان للمرور باخلرب 

 .اجلديدة مبناء خربا� يفمن معلومات وخربات سابقة  ملديه امب

                                                 
1
Baumann, M.R.& Bonner, B.L., (2004), Expertise in collective decision making :Variability, expectations and utilization, Organizational 

Behavior and Human Decision Processes, 93, p91.   
2
Aymar, G. &Casas N., (1999), Le management des compétences, la lettre du CEDIP en lignes, Paris, nº 8, janvier, p2.    
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  Skills اتالمهار : ثانيا

املمارسة ترتبط ب وهي ،ددة مسبقاوفق مسار أو أهداف حم بصفة ملموسة إمكانية االجنازهي املهارات 

، كمهارة التفكري التحليلي، أي معاجلة 1أكثر ضمنية وفنية يصعب نقلها اتار وهذا ما جيعل امله التجريب،و 

 ؛املعلومات والبيانات وحتديد السبب والنتيجة وتنظيم البيانات والتخطيط وكل هذا يصعب نقله من فرد ألخر

إرادة منهم،  مصدر املهارات قد يكون الوراثة اليت تكسب بعض األفراد قدرات ال تتوفر يف غريهم دون جهد أو و 

كما قد تكتسب من بيئة الفرد واليت تكون غالبات نتيجة التقليد، التعلم، التدريب واملمارسة املوجهة بإشراف 

  .اخلرباء آو املدربني

عن جمموع املفاهيم املكتسبة عن طريق االستعمال، األنشطة، اإلجراءات، معلومات خاصة املهارات حيث تعرب 

لسهولة قياسها وتنميتها  نظرامن بني اخلصائص الظاهرة للفرد  )Palan( بلوء اعتربهاو  ؛اخل...بعمل معني

املهرة  فرادألفااجناز املهام، واليت ميكن تعلمها إما بربامج تعليمية أو أوامر رمسية أو تدريبية،  ثناءأوظهورها جليا 

  .2هم األكثر أجرا ووظائفهم األكثر أمنا ويصعب إجيادهم يف سوق العمل

إمتام الفرد للمهام إىل درجة حتقيق و  واألداء غري أ�ما خمتلفان، فاألداء يشريات ما حيدث اخللط بني املهار وكثريا 

حتتاج إىل فرتة  اتيف حني أن املهار  ،الفرد ، وتقاس على أساس النتائج اليت حققهاااملكونة للوظيفة اليت يشغله

يلها عرب املسار املهين أو الوظيفي للعاملني أي من فهي تراكمية يتم حتص ،طويلة للظهور وتتم بشكل جتميعي

هو العمل الذي مت بصورة مرضية فقط من طرف  (Skilled work)  العمل املهاريأما . 3املهام خالل تكرار

   .4له مؤهالت تقنية وخربات فرد

  5:إىل (George& Scott) جرج وسكوت وقد قسمها كل من ، وتتعدد حسب طبيعة املهام،املهارات كثريةو  

  املهارات الشخصية(Interpersonal skills) : ويطلق عليها املهارات االجتماعية أيضا، وتتمثل يف

 املهارات القيادية وبناء فرق العمل، وقيادة الفرق وتشجيع العمل اجلماعي؛

  املهارات االتصالية(Communication Skills) : االتصال بصورة جيدة، مثل القدرة  إمكانيةوهي

 التحكم باالتصال اللفظي التكلم بلباقة، واإلقناع، وغري اللفظي الكتابة بفعالية، على

  املهارات القيادية(Leadership Skills) :حتقيق النتائج واألهداف دون سلطة رمسية؛ إمكانية 

  املهارات التنظيمية والتخطيطية(Planning & Organizational Skills) : مثل وضع اخلطط

  اف وإدارة الوقت؛وحتقيق األهد

                                                 
1
Maury, S., (2011), Manuel de GRH dans la fonction publique :Droit er pratiques, La documentation Française, CNED, 

Paris , p38.   
2
Palan, R., (2003), Competency management (a practitioner's guide), Specialist management resources sdn, Malaysia, p8.  

3
Marbach, V., (2000), Evaluer et Rémunérer les compétences, Ed d’organisation, paris, p18.   

4
Chopra, R., (2005),  Dictionary of management, Anmol publication, New Delhi, p16.  

5
George, W. Bohlander & Scott, A., (2009), Manageing human resources, 15th Ed, Cengage learning (south -western), USA, p 242.   
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  املهارات التقنية(Technical Skills) :التعامل خاصة مع التكنولوجيا وتتم عادة بالتعلم،  إمكانية

 .وتتكون غالبا يف خمتلف امليادين األكادميية، أو يف املراكز املتخصصة

  1:اليت ميكن أن يستعملها العاملني إىلهارات فقد رتب امل   (Iribarne)اربرنكما أن 

 كل ما يالحظه من حركات وأنشطة  وفقا هلذه املهارات يقوم الفرد هنا بإعادة وتقليد: دمهارات التقلي

ويسمح هذا  .اإلعادة املطابقة لبعض األعمال واملهام بشكل آيل وروتيين مبعىن آخر هي. العمل ةوكيفي

 ؛النوع من املهارات بتكرار املهام احملددة من خالل إجراءات مسبقة

  اليت واجهها من قبل لكنها شبيهة  يواجه الفرد هنا وضعيات عمل جديدة غري :طاإلسقامهارات

يقوم (الوضعيات اجلديدة على الوضعيات السابقة  بالوضعيات السابقة واملعروفة لديه، فيقوم بإسقاط

 ؛على أوجه التشابه بينهما بأقلمتها وتعديلها بناءا) بعملية القياس

  جديدة متاما مل يعرفها من قبل وال ميلك  ا املستوى يواجه الفرد وضعياتيف ظل هذ: عمهارات اإلبدا

مهارات اإلبداع اليت تسمح له بالبحث عن أفضل  مناذج سابقة ميكنه االعتماد عليها فيلجأ إىل

 .اخل...الوضعيات من خالل رأمساله املعريف، تصوراته، إبداعاته الطرق واحللول ملواجهة هذه

  2:تنقسم إىل ثالثة أنواع ات اليت جيب أن يتمتع �ا العاملنياملهار  بأن ريىف (Brilman) برلونأما 

 القدرة على استخدام الكمبيوتر، بناء (ات مهنية حمددة مسبقا كإجناز حر  إمكانية :املهارة العملية

 ؛)اخل...عينة دراسة،

 ؛)اخل...املوردين، املفاوضة مع(التصرف بسلوك معني يف حالة خاصة إمكانية  :ةاملهارة العالئقي 

 احلساب، (عملية إجناز أعمال بسيطة  داخل األعمال الفكرية اليت تكون :ةيكاإلدرا  ملهارةا

، أي هي بناء )اخل...االستنتاج، االستدالل، اجناز فرضيات،(وأعمال معقدة ) اخل...املقارنة،

 .معلومات جديدة عن طريق معلومات مبدئية

  

  3:مهارات العاملني إىل Le botref) ( لبوترف  يف  حني قسم

 فهي تنفيذ النشاطات العمليةو  وهي مهارة معنوية مرتبطة باألفراد تسمح هلم مبعاجلة :ةاملهارة العملي ،

أي اليت تتطلب ممارسة فعلية يدوية تطبيقية مثل  ،إجناز األعمال الوظيفية احملصورة نسبيا تمبهاراتتعلق 

 ؛اخل...إعداد خمطط ميزانية إمكانيةضمن شبكة،  اسوب يعملاحلقدرة العامل على استخدام 

 سواء يف إجناز األعمال  هي عبارة عن العمليات الفكرية اليت من املمكن أن تستخدم :ةاملهارة املعرفي

األكثر تعقيدا االستنتاج االستقرائي، الربهان  أو يف العمليات ،إخل...البسيطة كالعد، املقارنة، التحديد

                                                 
1
Aubert, J., Gilbert, P., Pigeryre, F., (1993), Savoir et pouvoir: les compétences en question, PUF, Paris, p25. 

2
Le Boterf, G., (2001), Ingénierie et évolution des compétences, 3ème éd, Ed d'organisations, paris, pp56-61.  

3
Ibid., p56.  
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ت تساهم يف هاراوهذه امل، إخل... االستنتاج، الربهان بدون شروط  يات، االستقراءبالرتاجع وضع الفرض

 ؛وتوليد معلومات جديدة انطالقا من معلومات أولية إنتاج

 حتقيق أهداف موحدة بغرض األفرادمتتاز املؤسسات بأ�ا خلية اجتماعية جيتمع فيها  :لمهارة االتصا، 

جيب على كل واحد منهم أن  لذا ،جناح هذا التعاون أسباب وهلذا فإن االتصال بينهم يعد من أهم

االتصال (حقيق التعاون الفعال سواء بني خمتلف أفراد املؤسسة بت تسمح  اليت هاراتميتلك هذه امل

مهارة العمل و  التفاوض اإلصغاء ها جند مهارةمن أمهو  ،)االتصال اخلارجي(اخلارجي  أو مع) الداخلي

  .اجلماعي 

تكتسب هذه املهارات يف  ،عموم تعترب املهارات من أهم املوارد غري امللموسة املتوفرة لدى العاملنيعلى ال و    

وكل املهارات . أماكن وأوقات خمتلفة وليس فقط خالل املسار املهين ولكن أيضا يف كل مرحلة من مراحل احلياة

، على 1أن املهارات ال تتطور إال يف وبالعمل ومبا. اليت يتم اكتسا�ا سيكون هلا تأثري بالغ على قدرات العاملني

املؤسسة أن تعمل على تطويرها من خالل استعماهلا وجعلها يف وضعيات عمل معينة الستغالهلا استغالال أمثال 

   2.بتوفري كل شروط االستغالل االجتماعية، التنظيمية والتسيريية جمتمعة معا لالستفادة منها

  

   Attitudes المواقف: ثالثا

املواقف هي خمتلف االعتقادات، األحاسيس واألفكار املسبقة املستمدة من التجارب السابقة، وهي توجه 

3تصرف الفرد
وتتطلب السيطرة على مواقف  ظاهرة معقدة تتدخل فيها العوامل الشعورية والالشعورية فهي، 

من االستعداد أو التأهب  حالة أ�ااملواقف على   (O’Keefe)اكوف عرف العاملني يف ميدان العمل، حيث

 على استجابة دينامكيالشخص، وتكون ذات تأثري توجيهي أو  جتاربوالنفسي، تنتظم من خالل  العصيب

يرى أن موقف يعرب عن االجتاه الفرد إزاء قضية أو فرد أو  ،4الفرد جلميع املوضوعات واليت تستثري هذه االستجابة

 على أكانسواء  واقفاإلجياب أو السلب أو احليادية، وامل ما يعكس هذا املوقف من حيثكمعينة   مجاعة

موجبة أو  ل حكم يتضمن قيمة إماكمستوى الفرد أم اجلماعة يتضمن عملية تقييم أو إصدار حكم معني، و 

 Hewstone) ينوه هوسنت وآخرون ذلككو  5.وتتحدد وجهته موقفسالبة وعلى أساس هذه القيمة يتحدد 

& al) يا على استجابة الشخص وسلوكه حنو موضوع ما، كتعداد العقلي تولد تأثريا دينامبأنه حالة من االس

إجيابا أو سلبا، نتيجة لتفاعل جمموعة من اجلوانب املعرفية والوجدانية والسلوكية لدى الشخص، وحتدد سلوكه 

  .6حنو األشياء واملوضوعات احمليطة به

                                                 
1
Pemartin, D., (1999), Gérer par les compétences ou comment réussir autrement, Ed management, société (EMS), Paris, p112.   

2
Meignant, A., op.cit., p153.   

3
Eray, P., (1999), Précis de développement des compétences, Ed liaisons, Paris, p22.   

4
 O’Keefe, D. J., (2002), Persuasion: Theory and research, 2ed, Thousand Oaks, California, p6.  

5
 Ibid., p7.  

6
Hewstone,  M., Rubin,  M., Willis, H., (2002), Intergroup bias, Annual Review of Psychology, 53, pp575–604. 
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معني أو قضية معينة إما بالقبول  ها إزاء شيء معني أو حديثاملوقف الذي يتخذه الفرد أو االستجابة اليت يبديف

تعلق بذلك الشيء أو احلدث تتوافر ظروف أو شروط  معينة أو حبكم تجربةأو الرفض أو املعارضة، نتيجة ملروره ب

 واألحداثه حنو املوضوعات كما تتمثل يف سلو كاستجابات الفرد،   أو القضية، وهو مفهوم يعكس جمموع

تكون جدلية بالضرورة  األحداثحنوها استجابات األفراد حبكم أن هذه املوضوعات أو  ة اليت ختتلفاالجتماعي

ميل نفسي ، نتيجة بدرجات متباينة أو بالرفض ختتلف فيها وجهات النظر، وتتسم استجابة الفرد بالقبول  أي

 ويشري التقييم إىل االستجابات، بأخرى من التفضيل أو عدم التفضيل يعرب عنه بتقييم ملوضوع معني بدرجة أو

االستجابة العاطفية هي ردة فعل تعرب ، ف1انت صرحية أم ضمنيةكسواء أية، كوالوجدانية والسلو  التقييمية املعرفية

فهو شعور الفرد االجيايب أو السليب حنو املوضوع، فيظهر الفرد مشاعره ، عن درجة تفضيل الفرد للشيء

عريف للشخص، فيعرب عنه الفرد على شكل حب أو كراهية تفضيل أو عدم على العنصر امل اوأحاسيسه بناء

وهو . ن اعتقادات الفرد حول هذا الشيءتكو ية فهي تقييم إدراكي للشيء، مما اإلدراك أما االستجابة  ؛تفضيل

فهم واستيعاب وإدراك املوضوع أو احلدث من قبل الشخص، حيث أن ما يتوفر لدى الفرد من معرفة ومعلومات 

النية السلوكية  ؛وثقافة وجتارب السابقة اجتاه موضوع معني تنعكس على تصرفاته ومشاعره اجتاه هذا املوضوع

، ويكون هذا العنصر احملصلة النهائية للعنصرين السابقني، أي مدى املتوقع للفرد ةسلوكي الستجابةر مؤش

  .استعداده لتغيري وجهة نظره عمليا حول املوضوع

 على مستوي اجلماعة، وهي تعرب عن الرأي العام مواقفاجتماعية قابلة للتغيري، وهناك  عملية فاملواقف

على  مواقفهم اجلماعة لتغيري أو اجلماعية، ويتوقف استعداد الفرد أو شرتكةاملواقف للجماعة، وميكن تسميتها بامل

مث درجة املرونة أو اجلمود  وقفملعلى تعديل ا ثرية من أمهها نوع ومقدار الفائدة أو الضرر الذي يرتتبكعوامل  

إىل تقييم الفرد لكل احلقائق املكونة لعامله املواقف هذا وترجع . الفكري الذي يتمتع به الفرد أو اجلماعة

 ذلك حنو املوضوعات واألفكاركو  مبثابة امتداد لكل أفعاله حنو ما يفضله أو ال يفضله، االجتماعي الذي يعد

    3:تعمل علىلذا جند بان مواقف الفرد  2.ر من عناصر هذا العامل االجتماعيل عنصكواألشخاص واجلماعات و 

أي اليت من حوله حبيث يستطيع اختاذ القرار اإلجياب أو السلب،  األشياءعن  فردتنظيم معلومات ال - 

 مساعدة الفرد على اكتساب املعلومات وتنظمها والبحث عن املعارف؛

تواجهه والتأكيد على املصاحل واملنافع لدى الفرد وتأييده لكل ما  ختفيض التوتر الناتج من صعوبات اليت - 

 ؛يساعده على احملافظة عليها ومعارضة كل ما يهدده

 التعبري عن القيم اليت يرضى �ا ويدافع عنها؛ - 

                                                 
1
Eagly, A. H.  & Chaiken, S., (1993), The Psychology of Attitudes, Harcourt Brace Jovanovich, New- York, p1. 

2
Martin L. & Tesser A. (1996), Clarifying our thoughts, Ed  R.S. Wyer, Ruminative thoughts, Advances in Social Cognition, Hillsdale: 

Erlbaum, 9, pp189-210.  
  .145-144، ص 1994مفاهيم وأسس سلوك الفرد واجلماعة يف التنظيم، طبعة الثانية، دار الفكر، عمان، :مل حممد املغريب، السلوك التنظيميكا 3
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يساعد الفرد على التأقلم والتكيف مع الوظيفة ومتطلبا�ا جبميع نواحيها واستيعاب املتغريات اجلديدة  - 

 الفرد عن مواقفه يظهر مدى تقبله ملعايري اجلماعة اليت ينتمي إليها؛ فتعبريل مع األحداث املتعددة، والتعام

كحاجات التقدير االجتماعي واحلاجة إىل االنتماء   ،إشباع الكثري من احلاجات النفسية واالجتماعية للفرد - 

 .ن من إشباع  رغبته يف االنتماء إليهاواملشاركة الوجدانية مما حيتم على الفرد تقبل قيم اجلماعة حىت يتمك

نظرا ألمهية املواقف وتأثريها يف سلوك العاملني باإلجياب أو السلب حنو موضوع معني، فان املؤسسة حترص على 

معرفة مواقف العاملني لديها حنو خمتلف القضايا التنظيمية واإلدارية، فإذا كانت مواقف العاملني اجيابية حنو هذا 

 إذا كانت سلبية فعليها أن تسعى إىل تعديلها ماأ ،ا ستحافظ على تلك املواقف وتعمل على تقويتهااملوضوع فإ�

1العمل ة يفيابجية املواقف اإليتنمالعاملني على ف يتثقو 
.  

طبيعة املوقف نفسه وخصائصه، صفات الفرد  إىلوترجع قابلية املواقف للتغري  قف عرب اإلقناعان تغيري املو كمي

عترب تغيري يو  .2طبيعة املوضوع اليت تتم فيه حماولة التغيريو تعقيد املوقف،  أوقف، درجة بساطة صاحب املو 

الدراسات إىل أن تغيري املواقف يعتمد على مقدرة الشخص العديد من ولقد أشارت  قف استجابة للتواصل،ااملو 

الشخص الذي له لية االتصال، فتمد على ما حتتويه عمكما يعاآلخرين بفكرة آو معلومات جديدة،  على إقناع 

يلعب ، جتاه شيء جديدامبعلومات معينة وبناء مشاعرهم وتقوية ميوهلم السلوكية  ،اآلخرينالقدرة على إقناع 

  .دور املشوش للمعلومات واملشاعر املتاحة مما يسبب هلم حالة يطلق عليها التنافر الوجداين

 طرق من العديد هنالك و احلاالت من كثري يف للتغيري ديا� األسلوب هو مواقف العاملني تغيري يكون قد

 :املواقف وهي لتغيري املستخدمة التأثري

 حيث يعتمد هذا العنصر على :اإلقناع:  

مقدرة الشخص الذي تتوافر فيه جمموعة من الصفات أو املقومات اليت تساعده يف إقناع  :عالقائم باإلقنا  - 1

وتقوي من سلوك اآلخرين جتاه شيء جديد أو موقف  ،يدةاآلخرين مبعلومات معينه تبين مشاعر جد

 :وهلذه القدرة جيب توافر عدة مقومات فيها تتمثل يف اآليت. جديد

حيث تؤثر بشكل فعال على جناح عملية اإلقناع وقدرة الفرد على توصيل املعلومات لآلخرين  :اجلاذبية - 

ه اجلاذبية تتحدد مبدى حب األفراد له وهذ اجتاها�م،والذي يرغب من خالهلا على إحداث تغيري يف 

 ه؛ل وارتياحهم

 له توفر له الثقة أمامحيث أن الشخص الذي تتوافر فيه مهارات وخربات متخصصة يف جمال عم :الثقة  - 

كما أن محاسه ودوافعه حول موضوع التغيري تساعد يف زيادة   ،اآلخرين وتزيد من مقدرته على إقناعهم

 ؛درجة ثقتهم به

                                                 
1
W u, Y. T. & Tsai, C. C. (2006), University students’ Internet attitudes and Internet self- efficacy: A study at three universities in Taiwan, 

Cyber Psychology & Behavior, 9(4), pp 74-76. 
 .135، ص1983إبراهيم الغمري، السلوك اإلنساين، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة،  2
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ب أن يتوافر يف الفرد القائم باإلقناع أسلوبا مميزا يف احلديث مع اآلخرين ألن هذا من جي :األسلوب - 

أسلوب جيد يف املناورة  واستخدام ،الفصاحة اللغوية :يساعده يف إحداث هذا التغيري مثلأن شأنه 

 ؛والنقاش أو احلوار ألن هذا حيقق اإلقناع بشكل أسهل وأسرع

فكرة سهلة وواضحة يف ذات �ا تكون الرسالة املراد إقناع اآلخرين  من الضروري أن :االتصالحمتوي  - 2

  .لذو بناء فكري متكام هلا عالقة واضحة باملوضوع حمددة املالمح ومنطقيةو  معناها

   

واملعلومات  التغيري من خالل التحيز املقصود يف تصميم وتقدمي البيانات حدثااإلقناع  أساليبحتاول           

   1:األساليب املتبعة لألفراد، ومن

إن أسلوب التقريب املتتابع يطور مقياس متدرج يعكس مدى اختالف املواقف حول  :التقريب املتتابع - 

ضئيلة،  عني، واهلدف هو تغيري مواقف األفراد السلبية حول النواحي اليت تكون عدم موافقتهم عليهام برنامج

فالتغيري البسيط  يف املوقف الكلي للفرد، وهكذاعلى أساس أن مع كل تغيري ضئيل سيكون هنالك تغيري 

  ؛يؤدي إىل تغيري إضايف

ويقوم هذا األسلوب على استعمال موضوع مشابه للموقف اإلشكايل إال أنه غري مرتبط  :أسلوب التشابه - 

أكيدة فائدة  مباشرة، فإذا ما استطاع احملاور إقناع الفرد مبنطق املوضوع املشابه املطروح للنقاش سيكون ذا به

حساسية ورفض،  يف تغيري موقفه يف املوضوع األصلي، وبذلك يتجنب التطرق إىل القضايا اليت تثري

 ؛واالستعاضة عن احلديث املباشر عنها باستعمال موضوع مشابه

فمن املعروف أن اجلماعة متارس ضغطا على أفرادها لضمان االنسجام  :أسلوب الضغوط االجتماعية - 

 ؛جلماعة ومعايري نظام قيمهاا والتناغم مع  مواقف

تشري جتارب علم النفس االجتماعي بأن عملية اإلقناع تكون أسهل عندما ال  :أسلوب تشتيت الذهن - 

وعندما يتم إدخال قدر كايف من تشتيت  ،إقناعهم واعني بشكل مسبق حملاولة اإلقناع يكون األفراد املراد

ك من خالل أنشطة غري مرتبطة مبوضوع املناقشة  ، وذلحيدث التغيري صميم حماولة اإلقناع الذهن يف

واألنشطة االجتماعية وهذا جزء من املعايري االجتماعية املقبولة يف كل ا�تمعات  كأحاديث ا�امالت

 .مالئما للتفاعل اإلنساين ويوفر منطا

 معتقدات ومشاعر وهو قدرة الشخص القائم باإلقناع على إحداث بلبلة وتنافر يف أفكار و  :التنافر الوجداين

الفرد عندما يشعر ويدرك بالتنافر فإنه قد يرفض ف. النفسية اجتاهاتهالفرد حنو شيء ما يساعد على تغيري 

وعلى هذا يسعى القائم باإلقناع مبحاولة إدخال أفكار ومعتقدات جديدة هلذا الفرد عن  ،السابقة االجتاهات

ومن الطبيعي أن  ،لة من الواقع الذي يعيش فيه الفردعلى أمث باالعتمادطريق تقدميها بشكل قوي ومنطقي 

                                                 
  .319، ص2008 األردن، ،دار املسرية إدارة منظمات الرعاية الصحية، نصريات فريد، 1
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مل يستطيع القائم إذاف .يتم حدوث نقاشا وحوارا بني الشخصني حول هذه األفكار واملعتقدات اجلديدة

فإنه يصل إىل مرحلة الرفض وهنا نصل إىل عدم تغيري  اجتاههباإلقناع أن يقوم بإقناع الفرد املستهدف بتغيري 

جنح القائم باإلقناع من خالل مناقشته وحواره مع الفرد املستهدف فإنه يصل إىل مرحلة  أما إذا ،وقفامل

أو  اثننيحدوث التنافر لدى األفراد يؤدي إىل التعارض بني ف. وقفاملالقبول وهنا نصل إىل التغيري املنشود يف 

فراد يشعرون حبالة من وهذا جيعل األ ،بني املواقف والسلوك اختالفاأكثر من املواقف وتؤدي إىل حدوث 

ولذا جند هؤالء األفراد يسعون دائما لتقليص الفجوة احلاصلة بني املواقف  ،وعدم الثبات االستقرارعدم 

والتوازن عن طريق تغري مواقفهم لتتماشى مع  االستقراروالسلوك واحلد من هذه الفجوة حىت حيدث هلم 

  .السلوك

  

  :ت العاملني يف الشكل التايلوتتضح املكونات الثالثة األساسية لقدرا

  

  مكونات قدرات العاملين: )6(الشكل رقم

  

  
Source: Haddadj, S. & Besson, D., (2001), Compétence: de la théorie au terrain, Revue française de gestion, n0127, p101.  

  

  

 متبادل ريوذات تأث ،صر متكاملةتكون من ثالثة عنات قدرات العاملنيتضح بان ييف أعلى الشكل خالل ومن 

 قدرات العاملنيل يث تتكامل وتتفاعل هذه املكونات من اجل تشكي، حبواقفاملاملهارات و  ،اخلربات وهي

  .جمموعة من األجزاءه  من اعتبار ريأعمق بكث قدرات العاملنييف املؤسسة، وبالتايل فان مفهوم  وتراكمه
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  قدرات العاملين أنواع: لثالمطلب الثا

 لقدو  ،اهل كثرية تقسيمات وجود يف كبري وبشكل ساهمالعاملني قدرات  خصائص وتعدد املوسع التعريف نإ

  :منها نذكر ومعايري أسس عدة على قدراتال تصنيف يففكرين امل اعتمد

  

   االستخدام مجاالت حيث من تصنيف قدرات العاملين: أوال

 األداء على تساعد أن شا�ا من اليتالعاملني  اتقدر  من مجلة إىل حتتاج فإ�ا املمارسة الوظيفة كانت مهما

  :إىل االستخدام جماالت أساس على قدراتال تنقسم وهلذا الوظائف هلذه الفعال و اجليد

  

 ولكسن  حسب(Wilkinson)1:حيث قام بتقسيم قدرات العاملني إىل 

  

 على للداللة وا�االت دينامليا من العديد يفقدرات الضرورية ال مصطلح يستخدم :القدرات الضرورية 

 ولقد ا،جماهل أو نوعها كان أي والنشاطات األعمال ألداء الالزمة واقفاملو  واملهارات رباتاخل جمموع

 لوظيفة منها أكثر للشخصية التمييز صفة متنح اليت طاقاتال جمموع أ�ا على (Bélisle) بيليزل عرفتها

 يف عاملنيال خيتربها اليت التجارب خمتلف إثر على وتتقدم النشاط يف تتطورقدرات الضرورية فال ،عينهاب

 إىل حالة من متغرية اتقدر  إذن هيقدرات الضرورية فال ة،املختلف العمل وأحوال ألوضاع ونتيجة حيا�م

 على ال تقتصر ال شاملة اتقدر  بأ�ا متتازقدرات الضرورية ال بأنجند  التعريف هذا خالل ومن؛ أخرى

 ما وعادة ،والوظائف األعمال من العديد وحتقيق إجناز يف تفيد أ�ا بل ا،بعينه مهنة ىعل وال حمدد جمال

 بعض يكسبه مما معينة مهام أو وظائف ممارسة خالل من اتقدر ال من النوع هذا على احلصول يتم

 لباحثنيا من العديد يؤكد ذاوهل ،�ا يكلف اليت األعمال أداء من متكنه اليت األساسية القاعدية املعارف

 ملوارد األمثل التنظيم نتيجة إ�ا العمل إطار يف تتطورو  تعرف تكتشف،قدرات الضرورية ال أن على

قدرات الضرورية ال صفت وهلذا .املنتظرة النتائج حتقيق أجل من املتغرية العمل ظروف يف املختلفة عاملنيال

 العديد يف متارس واليت ع،الواق أرض ىعل وتقيمها مالحظتها يتم اليت التصرفات أو النشاط اتقدر  بأ�ا

 وبلوغ املؤسسة إسرتاتيجية لتحقيق الالزمةقدرات ال مبثابة قدرات الضروريةال تعترب هلذا النشاطات من

 فتوفرها ذاهلو  ،األدوارو  الوظائف لكل الضرورية العامة التصرفاتقدرات ب تتعلق فهي الشركاء، أهداف

  . التخصصات متعدد يكون أن العامل على حتتم اليت رفةظل اقتصاد املع يف خاصة جدا ضروري

 وهيم، املها من حمدد بنوع الرتباطها وذلك النوعية قدراتال أيضا عليها يطلق واليت :القدرات اخلاصة 

القدرات  عن إذن ختتلف فهي وبذلك ،معني وجداين أو مهاري أو معريف مبجال تتعلق أل�ا خاصة

 وظيفة �ا متتاز اليت تطاقاال جمموعة أ�ا على اخلاصة قدراتال (Bélisle) بيليزل عرفت ولقد .الضرورية

                                                 
1
Wilkinson, J., (2004), Supervisors and counselor's guide to the APC help your candidate succeed, RICS books, UK, pp 81-82.   
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 غري أو النظامي التعليم خالل من غالبا اخلاصة قدراتال وتتطور؛ معني نشاط نوع ،لعم منصب عن

 إىل عمل وظيفة من نقلها يصعب اتقدر  هي اخلاصة اتقدر وال ة،التجرب خالل من وترى النظامي

 :نوعان ، وهيىأخر 

 من خاص نوع إىل السلطة وممارسة املسؤولية مناصب اعتالء حيتاج :ىباملستو  اخلاصة قدرات - 

 ببعض املرتبطة اتقدر بال تتعلق إذن املستوى قدراتف ،بفعالية املهام أداء يف تساعد اليت اتقدر ال

 هذهة، ملؤسسا مديري لكل بالنسبة واملهمة الضرورية تقدراال مثل الوظيفية املستويات أو ا�موعات

 اليت اإلدارات املديريات، للمصاحل، احلسنة واإلدارة اجليد التسيري يف هؤالء مساعدة شأ�ا من اتقدر ال

  .عليها يشرفون

 أو لدور اجليد األداء أجل من ما، مهنة مبمارسة اخلاصة اتقدر ال تتمثل :ةباملهن اخلاصة اتقدر ال - 

 ،حمدد إطار يف متارس اليت والتصرفات واخلربة واملهارات املعارف من تركيبة فهي حمددة، مهنية وظيفة

 للمؤسسة يرجع فإنه مث ومن ،القبول صفة هلا يعطي والذي امليداين العمل خالل من مالحظتها ويتم

  .اتطويرهو  وقبوهلا وتقوميها حتديدها

  

 حيتاجها اليت وتلك نامليادي خمتلف يف مفيدة هيو ا، فيه املرغوب وهي القدرات القيمة :املفتاحية اتقدر ال 

  .عاملنيال كل

  ختص وهي دائمة، تنافسية مزايا حيازة بغرض طورهاي أو العاملني كتسبهاي اتقدر  هي :املميزة اتالقدر 

 . واحد نشاط جمال

  

 التحكم من متكنهم الضرورية اليت العاملني قدرات اكتساب أمهية على للتأكد دائما املؤسسة تسعى       

تصبح اإلنتاجية و  مستوى من ترفع أكرب مبعارف األخرية هذه تتداعم ما وإذا ،املنصب متطلبات يف اجليد

التكوين  ظل يف اجلودة من عالية مستويات لتحقيق املستمر التحسني على الرتكيز أن كما مفتاحيه، اتقدر 

  .املؤسسة حتققها اليت املضافة القيمة رفع يف مهمة بدرجة وتساهم مميزة اتقدر هذه ال جيعل املتواصل

 اإلبداع، أو مثال التقنية من عالية مستويات يف تتحكم ونادرة خاصة اتقدر  ميلكون منالعاملني  من وهناك

 على للحفاظ املناسبة الشروط مجيع توفري يتطلب مما عنهم االستغناء للمؤسسة ال ميكن العاملني فهؤالء

  . باستمرار وحتفيزهم فيها بقاءهم
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 مسلد وكرب كال من  حسب & Crippe) (Mansield من قدرات العاملني  أنواعثالثة  احدد فقد

  1:يلي كما

 إىلومت تقسيمها  :عاملنيالقدرات اليت هلا عالقة بال: 

 .اخل...التغري، متكينهم إدارة، اآلخرينوهي تطوير : اآلخرينالقدرات اخلاصة بقيادة  - 

عالقات اجتماعية، االتصال ، بناء اآلخرينيف  التأثريالوعي بالذات، : والتأثرياالتصال  - 

 .اخل...الكتايب، االتصال اللفظي

  نوعان إىلوبدورها تنقسم  :باألعمالالقدرات املتعلقة: 

 .اخل...التحليل، التفكري، التفكري التصوري، التفكري االسرتاتيجي،: توقع وحل املشاكل - 

 .، توجيه النتائجاإلبداع، توجيه العمال، تعزيز املبادأة: األعمالاجناز  - 

  اخل...االنفعاالت، املرونة، املصداقية، إدارةالثقة بالذات، : وتشمل :الذاتية باإلدارةالقدرات املتعلقة. 

  

   المهنية النوعية حيث من العاملين اتقدر  تصنيف :ثانيا

 حسب أمهيتها تتفاوت العاملني اتقدر  من أنواع إىل ثالثة وجه أحسن على مهامها ألداءمؤسسة  كل حتتاج 

  2:فالتصني �ذا املبادرين أول  (Katz)ويعترب ،لفاعلنيل ملتوقعا التدرجيي املستوى فاختال

  هي ختطيط العقل أو إمكانية اجناز شيء ما، وتدعي أحيانا بالقدرات  :التصورية أو الفكرية اتالقدر

 على ةالوظائف، والقدر  تداخالت خمتلف خالل من ككل املؤسسة تصور على ةالقدر  تشملالكلية، و 

 يف خاصا أسلوبا متنح العاملني التصورات هذه عناصره، بكل اخلارجي باحمليط املؤسسة عالقات إدراك

 هذه فرتضكما ت.اخلصوص وجه على اإلسرتاتيجية وأهدافها للمؤسسة التنموية التوجهات وصياغة فهم

 املعارف وفرة اخليال، سعة يف باخلصوص تتمثل مواصفات من جمموعةالعاملني  حيازة بدورها القدرات

 .اخل...جديدة عمل آليات إدخال جديدة، منتجات اقرتاح من متكنه ذهنية مؤهالتو 

 بفعالية عملها أداء يف تساعدها اتقدر  إىل العليا اإلدارة وظائف منها خاصة الوظائف بعض حتتاجحيث    

 الوظائف هذه مع اسبويتناملؤسسة  مصري حتدد إسرتاتيجية أداة واعتبارها ،الوظائف هذه حلساسية نظرا

 معقدة حاالت لظ يف جيدة قرارات اختاذ إمكانية يف خمتصر بشكل البعض يعرفها اليت التصورية قدراتال

 :عناصر أربعة من قدراتال هذه وتتشكل. مؤكدة وغري

 ؛واالستنتاج التحليل على اجليدة اإلمكانية - 

 فعالة؛ قرارات واختاذ املعقدة املشاكل حل مهارات - 

                                                 
1
 Crippe, E.J. & Mansfield, R. S., (2002), The value - added employer, 2ed, Butterworth – Heinemann, Oxford, pp4-6.  

2
John R. Schermerhorn, James G. Hunt, Richard N. Osborn, (2002), Comportement humain et organisation, Adaptation française : Claire 

de Billy, 2ème éd, Ed village mondiale, France, pp15-16. 
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 األحداث؛ واستباق والتوقع املشكلة، ريدجت إمكانية - 

  املعلومات ترمجة أي العمل، ميدان يف استخدامها ومعرفة والتقنية النظرية املعلومات يف التحكم - 

 .الصائب القرار اختاذ على تساعد مفيدة معلومات إىل املتاحة

 فهو ا،العلي اإلدارة منصب بذلك ونعين ،األعلى اهلرمي املستوى مع قدراتال من النوع هذا يتناسب 

 دائما وتنميتها عليها الرتكيز ينبغي لذا التقنية، أو العالقاتيةقدرات لا من أكثر تصوريةقدرات  إىل حيتاج

  .وقت كل يف وحتديثها

  هي إمكانية العامل على التفاعل مع باقي العاملني، أو قدرة على  :العالقاتية أو االجتماعية اتالقدر

 اعماهل بني وناتع إىل حتتاج عاملنيوال الوظائف مستوى على مؤسسة أي نأحيث  التعاون داخل الفريق؛

 واملهارة ربةاخل عنصري تضم فهيك، ذل حتقيق يف السبيل هي جتماعيةقدرات اال وتعترب أهدافها، لتحقيق

 بأ�ا تعرف فهي لذلك اآلخرين،لعاملني ا مع واحلماسة الثقة وبث اجلماعي والعمل االتصال يف

 والتعاون االتصال أجل من بينها والتوفيق واملواقف واملهارات اخلربات الستخدام واالستعداد كانيةاإلم

  :عناصر أربعة منقدرات ال هذه وتتشكل .اآلخرين عاملنيال مع الفعال

  اخل؛ ...األكادميية التنظيمية، التقنية، أنواعها بكل واملعلومات اآلراء وتبادل عرض إمكانية - 

  العمل؛ يف اآلخرين الزمالء مع جيدة عالقات امةإق قابلية - 

  واحد؛ كفريق والعمل ضافروالت التعاون، إمكانية - 

  .للقيادة واالستعداد القابلية - 

 وحماولة والعمالء زمالئه مع متفتحة وبروح بنفسه، فرد لكل اجليدة املعرفة قدراتال من النوع هذا يتطلب

 عدة يف ذلك ويتجسد املؤسسة على ايابجيإ ستنعكس نتائجها فإن العناصر هذه توفر حالة ففي فهمهم،

  .  بفعالية األهداف قيقوحت للسلطة، اللجوء دون لهاوح الصراعات، قلة :امنه هأوج

 ى،لوسطا اإلدارة املستوى على بكثرة ولكن اهلرمية املستويات كل يف مطلوبة قدرات االجتماعيةال إن

 واهليكلة التقليدية اهلرمية رتكت أن بشرط األخرى اتقدر بال نةمقار  وأساسيا جوهريا عنصرا تشكل فهي

 بفعالية العمل على العاملني إمكانية يف تتمثلاليت و  .عاملنيلل اجلماعية اهليكلة أمام املكان العمودية

 ه،تومساعد مبسؤولية وبعالقاته للفرد السلوكي باجلانب تتعلق فهي وبذلك ،يف جمموعة عضوا باعتباره

  . يقولونه أو اآلخرون ما يريده فهم علىاإلمكانية  وترتجم

  تطبيق معني يف  أوتقنية  أوعملية  أوتتمثل يف املعرفة والتحكم يف جمال  :الوظيفية أو التقنية اتالقدر

 التقنية اتقدر ال ا�االت إىل خمتلف يف ألعماهلا احلسن السري لضمان املؤسسة حتتاج؛ منطقة معينة

  هذه ة،احلديث والتكنولوجيا التقنية على القائمة تلك منها خاصة مبهام للقيام عاملال استعداد يف املتمثلة

 ولضمان. الوظائف لطبيعة وذلك اهلرمي السلم من التنفيذي املستوى يف أكثر مطلوبة جندها قدراتال

 :على حتتوي أن جيب اتقدر ال هذه فعالية
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 استخدام فعالية، اليدوية املهارة :عنها وينتج جياوالتكنولو  اآلالت عمل لكيفية التطبيقية املعرفة - 

  املعلوماتية؛

  ؛ الدائمني واحلذر اليقظة - 

 مهمة من أكثر وإجناز ممارسة إمكانية ؛الطوارئ حاالت يف والفعال السريع التدخل إمكانية - 

   .واحدة

 نطاق ضمن تندرج ، اليتخصوصية معارف يف والتحكم اإلملام قدراتال من النوع هذا فرتضي     

 واقعيا وترتجم ،معينة تقنية أو إجراءو ، مسارلل األمثل واالستعمال الفهم إمكانية تتضمن أي التخصص

   .خصوصي عمل الجناز الالزمة العمليات أداء من عاملال متكن اليت املتخصصة يف املعارف

  

  المختلفة للمهام يتهاملزو  مدى حيث منالعاملين  اتقدر  تصنيف: ثالثا

1:مها اتالقدر  من نوعني يزميكن مت (Armstrong)قرت مسار  حسب 
  

  ال يتسىن بشكل خصوصي عمل منصب إطار يف الالزمة التقنية اتالقدر  هي :اخلصوصية اتالقدر 

 اتالقدر  من النوع هذا جيعل مما، اتالقدر  هذه بتوافرال إ املنوطة �ا املهام اجناز من املنصب هلذا معه

 .املؤسسة يف العامل يشغلها اليت القانونية انةباملك وثيقا ارتباطا مرتبطا

  تطبق اتقدر  وهي، املهام من كثرية أنواع الجناز العامل يستعملها اليت اتالقدر  هي :شرتكةامل اتالقدر 

من  أ�ا متكنه إال للعامل التدرجي باملوقع ارتباطها عدم برغم اتالقدر  وهذهالعمل،  مناصب كل يف

 :تأهيلية لكو�ا اتقدر  تعترب أ�ا كما ،عمله أداء حتسني

  أخرى؛ يومية ونشاطات املهنية مهامه اجناز علىالعامل  تساعد - 

  ؛أخرى معارف لتحصيل وركيزة قاعدةالعامل  متنح - 

  . التغريات مع التكيف على إمكانية العامل تدعيم - 

  

  المستوي التركيبي بحسبقدرات العاملين  تصنيف :رابعا

  الفكرية له أمهيته متييز أل�ا ،ومجاعية فردية إىل تصنيف قدرات العاملني مت (Le boterf)   لبرتف حسب

  : التايل النحو على وهي، التكوينية الربامج وتصميم بإعداد األمر يتعلق عندما السيما والعملية

 مضمون الفردية ظهر أساسا يف أثناء التغريات اجلديدة اليت أثرت يف القدراتمفهوم  :قدرات الفردية 

قد  أدوات اإلنتاج وتعقيد أنظمة اإلعالم تطوركما أن  هذه التغريات اليت ترتجم أساسا باآللية،. العمل

                                                 
1
Armstrong, M., (2010), Armstrong's essential human resource management practice: a guide to people management, Kogan page 

publisher, UK, pp170-171. 
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 اتقدر جلبت حركية يف مضمون العمل حيث يصبح الشيء غري املتوقع احلدث والذي يتطلب اكتساب 

 .التواصلو قدرات التوقع  ،جديدة كأخذ املبادرة

 يف وتتمثل للفرد والظاهرية الباطنية املوارد جمموعة هيف ،د املؤسسةوهي تعرب عن قدرة كل فرد من أفرا

للقدرات  ألن تطويرها أساليب والقيم ومعرفة واملواقف والسلوكية العلمية واملعرفة النظرية واملعارف هاراتامل

 لمتث�ا أ على (Leboyer) لبوي يعتربها كما .1والطموح لدوافعايف  وتتمثل خمفي وآخر ظاهرة جزاء

 مبعين، 2حمدد مهنية ملهام احلسن األداء أجل من عليها احملصل واملهارات الفردية اخلصائص بني وصل حلقة

لتجربة املهنية والتجارب ا ،التكوين املتواصل، كل املؤهالت اليت حيوزها الفرد عن طريق التكوين األويل

قدرات ويقول بان  (Le boterf) لبرتف يفضكما ي؛   واليت يستعملها يف نشاطه املهين الشخصية،

وتوليف بعض املوارد اليت ميتلكها  وتعبئةنتاج عامل يف وضعية مهنية حيث يقوم بتجنيد هي الفردية 

  3 :تكون هذه القدرات أنويشرتط  ،ويستغلها يف اجناز املهام والوظائف املكلف �ا

 مرتبطة مباشرة بظروف احمليط ويتم مالحظتها يف وضعية العمل؛ - 

 قيم من طرف احمليط املباشر؛حتدد وت - 

 .أن تكون مستندة إىل نتيجة منتظرة - 

يف اآلراء، واألهداف، والتوجهات املستقبلية، تلكها العاملني وجتعلهم يشاركون اليت ميالقدرات الفردية هي ف 

 وتولد لديهم إمكانية على تطوير أساليب العمل والتعامل مع الوسائل املستخدمة يف العمل، واملسامهة يف

  5:يلي فيما واملوضحة الفردية اتقدر لل مرجعية قائمة تقدمي وميكن، 4توليد األفكار

 اسرتاتيجيا، يفكر أن على قادرا املتغرية، الظروف مع يتأقلم كيف يعرف :حيوية كله الشخص يكون - 1

 يتبىن وأن معقدة، عمل أنظمة  يضع أن على قادر الضغط، حتت يكون عندما اجليدة القرارات يتخذ وأن

 .معقدة تسيريية مشاكل ملعاجلة عليا إطارات مع بفعالية العمل على قادرا املشاكل، حلل مرنة سلوكيات

 قادرا يكون األمام، حنو ويتجه ضروري، هو ما يعرف العراقيل، أمام ويركز مثابر :به القيام جيب مبايقوم  - 2

 .ذلك إىل الضرورة دعت إن اآلخرين على االعتماد وكذا مبفرده، العمل على

 .والتجارية منها التقنية اجلديدة املعارف يف السريع التحكم :التعلمسريع  - 3

 من عدد يف وبدقة ببطء التصرف عوض ،تقرييب وبشكل سريعا التصرف يفضل :القرار اختاذ ميلك روح - 4

 .التسيريية الوضعيات

 .أتباعه يرتطو  على احملفز اجلو يهيأ حىت التحديات، من يعدد :للتطور املناسب اجلوإجياد  - 5

                                                 
1
Dejoux, C., (2001), op.cit.,  p159.   

2
Lévy- Leboyer, C., (2009),  op.cit., p42. 

3
Bordéres, C.& Panisse, G.,(2003), le Management des connaissance au service de développement des compétence, la lettre du CEDIP 

enlignes, n026, juin, Paris, p1. 
4
Escrig-Tena, A.B. & Bou-Llusar, J.C..(2005) A model for Evaluating Organizational Competencies: An Application in the Context of a 

Quality Management Initiative, Decision Sciences, 36 (2), p225.   
5
Lévy- Leboyer, C., (2009), op.cit., pp 48-49 . 
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 .اآلخرين عمل على باحلرص عملهيتم : اجلماعة مع العمل حنومتجه  - 6

 .فرقته إىل ويضمهم املهرة األشخاص اختيار حيسن :مهرة مساعدينيوظف  - 7

 وفرقه معاونيه مع العمل عالقات على وحيافظ يبين كيف يعرف :اآلخرين مع جيدة عالقاتيبين  - 8

 على للحصول القدرة له حيث اآلخرين؛ يتفهم العمل، مشاكل ومعاجلة التفاوض ميكنه اخلارجية،

 .رمسية غري عالقات ضمن معاونتهم

 .األخرية هذه لتحسني مستعد أنه حيث وضعفه، قوته لنقاط دقيقة نظرة له: معرفة الذات - 9

 .حسنة معاملة األشخاص يعامل مرحية وضعية يف األشخاصجيعل  -10

 اآلخرين ويرتك يقود واحد، آن يف ومرن حازم يكونف متناقضة، سلوكيات تبين ميكنه :مبرونةيتصرف  -11

 .يقودون

  

 ات الفرديةبالقدر  يسمونه ما إطار يف اتقدر ال من النوع هذا تفصيل واالستشاريني الباحثني بعض ويقرتح

   :1التالية اتقدر بال Hay" "جمموعة تعرتفو  ،األصلية

  .املعلومات عن والبحث املبادرة ودة،واجل بالنظام االهتمام األداء دافعية واالجناز العمل اتقدر  -

  .الزبون خدمة حنو والتوجه األفراد بني التفاهم :واخلدمة اإلعانة اتقدر  -

   .العالقات إقامة و التنظيم روح ،والتأثري النفوذ:التأثري اتقدر  -

  . الفريق إدارة و التعاون، اجلماعي العمل التوجيه، املساعدين، طويرت :إدارية اتقدر  -

  . التقنية واخلربة والتصميم التصور على القدرة ،التحليلي التفكري: معرفية اتر قد -

  .املنظمة يف واالخنراط للتكيف القابلية ،النفس يف الثقة الذات، يف التحكم: الشخصية الفعالية اتقدر  -

  

 �اشأ من أصلية اتقدر  11 حدد فقد The Council for Adule Expérimental Learningأما 

  2:وهي للعامل واملهين االجتماعي تدعم النجاح أن

   .الوضعية مع متاما ومتطابق عفوي سلوك :املبادرة روح -

  .واإلصرار املثابرة على القدرة وإبداء املشكلة ملعاجلة الطرق خمتلف جتريب :التثبت -

   .مبتكرة بطرق املهام أداء تصور جديدة، منتجات ابتكار :اإلبداع روح -

 بني األولويات حتديد ،بأي شيء املبادرة قبل اإلمكانيات خمتلف استعراض املهام، ختطيط: مالتنظي روح -

  .املهام خمتلف

                                                 
  .128- 127، ص2011القاهرة،  ،بن عبو اجلياليل، تطوير الكفاءات وتنمية املوارد البشرية، مؤسسة الثقافة اجلامعيةو ثابيت احلبيب  1
  .22-21، ص2002، األردن ،، عامل الكتب احلديثبعة الرابعةط، مدخل اسرتاتيجي: املوارد البشرية إدارةسعيد السامل مؤيد، و   عادل حرشوش صاحل 2
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 يف املبادئ أو استعمال املفاهيم احلاالت، خمتلف بني االختالفات أو التشا�ات استكشاف: النقد روح -

  .األحداث وصف

  .النتائجاستخالص  يف سرعالت عدمو ، األحوال كل يف اهلدوء التزام : الذات يف التحكم -

  .مناقشة جمموعة تنشيط ،جمموعة نشاطات أو ما نشاط بأعباء والتكفل التنظيم: القيادة مؤهالت -

  .اآلخر إلقناع الوقت يف نفس مربرات عدة تقدمي ،الغري يف يؤثر شيء فعل أو قول: اإلقناع مكانيةإ -

  .اآلخر على اعرتاضه إظهار: النفس يف الثقة -

 إدراكه وصف لفظي، غري وفهم سلوك مالحظة للغري، النفسية احلالة إدراك: األفراد بني ما العالقات -

  .الغري وأهداف الحتياجات

  .اآلخرين إراحةإشعارهم بطمأنينة و  ،باهتمام للغري االستماع: التحسني -

  

 صف القرن املاضي سعت منت نتيجة للتطورات اليت شهد�ا املمارسات اإلدارية منذ: اجلماعية اتقدر ال

وهذا من خالل دمج  ،مبنهجية فرق العمل العديد من املنظمات يف خمتلف دول العامل إىل األخذ

وأعمال تعاونية لتحريك هذه املواهب واإلمكانات وتوظيفها  اإلمكانات الفردية يف أنشطةو القدرات 

هذه الفرق واستغالهلا يف  قدراتوهلذا أصبح تطوير وتنمية ؛ واجلودة بشكل مستمر لتحسني اإلنتاجية

 اجلماعية على قدراتولذا تطلق عبارة ال ،املؤسسات من أهم انشغاالت هذه األخرية حتقيق أهداف

قادرا على إدارة وأداء مهامه  الذي يكون ،)اخل ...مصلحة، وحدة، شبكة ، فريق مشروع(الفريق املهين 

ويف هذا ا�ال يرى علم نفس العمل  .1حمددةونتائج  بشكل كفء مما يساهم يف الوصول إىل أهداف

 2 :فريق تكمن يف قدراتت أن ؤسساوامل

ملهام  املعارف األساسية واملفاهيم الضرورية من اجل اإلجناز الفعالاخلربات و موع جم - 

 ؛الفريق

 ؛املعينة للفريق سجل املهارات الالزمة و التصرفات الضرورية من أجل تنفيذ املهام - 

  .من أداء الفريق خلاصة املتخذة من قبل أفراد الفريق اليت حتسنجمموعة املواقف ا - 

العمل، فهي ليست �ذه  أو مهارات فريق مواقفأو  خرباتاجلماعية ليست جمرد  قدراتغري أن ال

هي تشكيلة جتمع ف ،الفردية قدراتال اجلماعية أكثر تعقيدا من تعريف قدراتفتعريف ال ،البساطة

فهي نتيجة التعاون والتآزر  ،من عملية مجع أو إضافة بسيطة تتطلب أكثر ت الفردية غري أ�اقدراال

  .3الفردية وتنظيم ا�موعة املهنية اليت تسمح أو تسهل من حتقيق النتائج اتقدر املوجود بني ال

                                                 
1
Bordéres, C.& Panisse, G., op.cit, p1.   

2
Kouabenan, D.R., (2001), compétence collective au travail, Harmattan, paris, p24.   

3
Bordéres, C.& Panisse, op.cit.  
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ات الفردية بل قدر موع الجم اجلماعية ال تقتصر على قدراتأن ال (Le borterf)  لبوترف يرىحيث 

فهي انصهار للخربات، للتجارب  د،األفراات قدر ت املوجودة بني الري جبودة التفاعترتبط بشكل كب

 قدراتفأساس بناء ال ،2ات الفرديةقدر ال فأساس بناؤها هو تعاون وتعاضد ،1التدريب اجلماعي ،احلقيقية

ثالث أنواع واليت ميكن أن تعترب كنتيجة الجتماع  ،اجلماعية إذن هو العالقة املوجودة بني جمموع أفرادها

كما أ�ا . 3معرفة كيفية التعاون، القدرة على التعاون، الرغبة يف التعاون :من الشروط واملتمثلة أساسا يف

 قدرة : القدرات من مجلة القدرات اجلماعية وتضم. ات الفرديةقدر تساهم يف زيادة القيمة املضافة ل

   4.مجاعيا اخلربة تعلم أو أخذ درةق التعاون، قدرة قدرة االتصال، مشرك، تقدمي أو حتضري عرض

  

شرتكة يف تشكيل ات الفردية املقدر موعة من الجمات اجلماعية مبثابة قدر تعترب ال(Dejoux)  دجوكس أما

 نبا  (Amheradt & al) امهردت وآخرون فضيوي؛ 5ودينامكيتهم تعاضدهم اللفريق العمل من خ

 للموارد مزج عن عبارة وهي عمل فريق عن شأتن التسيري اليت معارف جمموع هي اجلماعية اتقدر ال

 ،للموارد جتميعي تنسيق عن ناجتة ات جديدةقدر   خيلق والذي ،األعضاء من فرد لكل واخلارجية الداخلية

 وقيم معايري القدرات هذه مستوى على جند كما  ؛6اجلماعي العمل وتتكون أثناء اجلماعية اتالقدر  وتنشأ

ليست جمرد جتميع  وعموما فان قدرات اجلماعية .7املؤسسات وىمست على تتموضع مجاعية ومعارف

، تفوق نتيجتها، النتيجة عمال املؤسسةللقدرات الفردية بل هي تركيبة فريدة من القدرات املتوفرة لدى 

؛ وذلك بفعل اثر ا�موعة الناجم عن الديناميكية اجلماعية للفاعلني ،املرتتبة عن مجع القدرات الفردية

تضامن والتفاعل السائدين يف اجلماعة فانه يتعذر متييز املسامهات الفردية يف العمل اجلماعي مما فبفعل ال

فهي تراكم القدرات الفردية وبالتايل تراكم معارفهم ومهارا�م  .األجزاءمن جمموعة  أعلىجيعل الكل 

  9:أمههاالشروط  ولتحقيق القدرات اجلماعية البد من توفر مجلة من.8ومواقفهم كفريق عمل متكامل

 الفاعلني اندماج القدرات الفردية؛ األعضاءوجود نظرة مشرتكة بني  - 

 تنظيم معينة تسهل تالحم القدرات الفردية؛ أمناطاختيار  - 

 الفريق؛ أعضاءعالقات تضامن اجتماعي بني  إقامة - 

 اجلماعة؛ أداءتنشيط مجاعات العمل وتسهيل املسامهات الفردية يف حتسني  - 

                                                 
1
Le Boterf, G., (2001), Ingénierie et évolution des compétences, op.cit, p124.  

2
Le Boterf, G., (2001), Construire les compétences individuelles et collectives, 2éme éd, Ed d’organisation, Paris, p155.   

3
Ibid., p152.  

4
Foucher, R., Petterson, N., Naji, A., (2003), Notions de compétence individuelle et de compétence collective: répertoire de définitions, 

Chaire en gestion des compétences, Université du Québec, Montréal, p19.  
5
Dejoux, C., (2000), Pour une approche transversale de la gestion des compétences, Revue Française de Gestion, n0 6, Nov./ Déc., pp15-

31.  
6
 Ibid., p32.  

7
Amadieu, J.F. & Cadin, L., (1996), Compétence et organisation qualifiante, Economica, Paris, p125. 

8
Dejoux, C., (2001), op.cit., p160.   

9
 Matmati, M. & Le Berre, M., (2005),  Moderniser la gestion des hommes dans l’entreprise, Ed Liaison, Paris, p131.  
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 الفرد، اجلماعة واملنظمة ككل؛ أهدافتقريب الكايف بني وجود مساحة لل - 

 الشعور باالنتماء الكامل للجماعة؛ - 

 وجود لغة مشرتكة؛ - 

  .يف القدرات اجلماعية وأمهيتهمعرفة الفرد الواضحة لدوره  - 

 جانبني تتضمن فهي وهلذا ،الفريق أفراد بني اجلماعي التفاعل منتجات أهم إحدى هي اجلماعيةقدرات ال إذن

 إمكانية هو األساسي ودليلها اجلماعية العروض يف يتمثل ظاهر وجانب املعارف تشاطر يف يتمثل خفي نبجا

 ترتبط باطنيا اجلماعيةقدرات فال . �ا العاملة الفرق جمموعات طرف من  املؤسسة يف للمشاكل احمللي احلل على

  1 :التالية املكونات حول تنتظم فهي وهلذا ،اجلماعي بالنشاط

  

 مثل التقاسم/ التشاطر عروض ادإعد :  

  ؛املسطرة لألهداف أو مهين ملشكل اجلماعي التقدمي -

  األعمال؛ ألداء واحد كل طرف من املعتمدة واملتطلبات لإلجراءات ألتقامسي العرض -

  . ما وضوعم معاجلة طرق حول اجلماعي االتفاق -

 مثل الفعال التصالا :  

  ؛العمل مجاعة بني مشرتكة حوار لغة إجياد -

  ؛للجميع وإتاحتها املالئمة املعلومات توفري -

 األوضاع الروتينية، كالنشاطات اجلماعة تواجهها اليت باألوضاع االتصال أساليب وطرق لغات تكييف -

  ... املستحدثة األوضاع اإلستعجالية،

 مثل الفريق أعضاء بني الفعال التعاون :  

  ؛الضرورية التعاون عالقات يف اهل املناسبني واألشخاص اتقدر ال بني الربط -

  ؛الصراعات لتهدئة التفاوض على القدرة -

  ؛اجلماعي األداء يف واحد لكل املنتظر الدور توضيح -

  .التنظيمية األمناط مبختلف اخلاصة التعاون طرق اختيار -

 مثل للخربات اجلماعي االكتساب :  

  ؛اتاخلرب  تبادل يف املشاريع حتليل نتائج واستعمال تشكيل -

  ؛ الوظيفية املمارسات ورمسلت اإلجراءات وتوظيف توفري -

  .املمارسات تبادل جمموعات عمل تدعيم -

                                                 
1
Guilhon ,A.& Terpo ,G., (2000), La compétences collective: le chaîne manquant entre la stratégie et la gestion des Ressource humains, 

Ixème, conférence international de Management stratégique, Mai, Montpellier, pp11-12. 
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ومن خالل ما سبق ميكن القول بان قدرات اجلماعية تعترب مهمة جدا وحامسة يف قدرات املنظمة، وان أمهيتها  

من خالل خمتلف  (Michaux)يشو ذلك مويوضح  تزداد مع الوقت مما جيعل املنظمة أكثر متيزا وتأهيال،

  :كما يوضحه الشكل التايل سياقات استخدام املفهوم يف الثقافة التسيريية 

 

 

  السياقات المختلفة الستخدام مفهوم القدرات الجماعية في التسيير: )7(الشكل رقم

  

  
  
  

Source : Michaux, V., (2005), Compétences collectives et haute performance: Apports théoriques et enjeux, Revue de gestion des 
ressources humaines, Edition ESKA, n058, Paris, p47. 

 

  
  
  
  

مؤشرات  إن القدرات اجلماعية تعترب احد جماالت االهتمام املتزايد للمنظمات، وميكن حتديد وجودها من خالل

وكذلك التعاون  ،ة وتوفري املعلومات املالئمة بينهماالتصال الفعال الذي يسمح بوجود لغة مشرتكة للمجموع

  .ا�موعة �دف انتقال القدرات وعالج الصراعات، ومؤشر التعلم اجلماعي أعضاءبني 
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  بناء قدرات العاملين  :المبحث الثاني

يفية بناء كأدى �ا إىل تركيز نشاطا�ا على   أصبحت املؤسسات تعطي أمهية كبرية لقدرات العاملني، األمر الذي

هذه القدرات، وهذا قصد الوصول إىل األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها من خالل حماولة استغالل هذه 

تغيري ناجح حنو بناء  لضمان العاملني بناء قدرات على يقوم اليوم التنافسالقدرات بصفة كاملة، خاصة وان 

متكن املؤسسة من فرض نفسها  مالئمة سيةجهة، وصياغة دقيقة السرتاتيجيات تناف أسس اإلبداع والتطور من

حيث سنحاول من خالل هذا املبحث إبراز خمتلف اجلوانب  .أخرى جهة على السوق بدال من اخلضوع له من

  .املتعلقة ببناء قدرات العاملني

  

 أسس بناء قدرات العاملين: المطلب األول

ى تسيريها الصحيح لطاقتها البشرية بالشكل إن بداية إدراك املؤسسات ملصدر جناحها وسر بقائها يكمن يف مد

، فعملية بناء قدرات العاملني الذي يعززها ويعمل على صيانتها ويضمن احملافظة عليها، األمر الذي زاد من أمهية

تعد بل هي بناء قدرات العاملني ليست كيانا مستقال بل هي جزء ال يتجزأ من برنامج تنمية املوارد البشرية، 

، قدرات يف جوانبها العلميةاألساسية لتحقيق التنمية، لدورها احملوري يف صقل املهارات وحتريك ال إحدى الركائز

لذا يعد بناء القدرات إحدى الطرق  ،1متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل املهنية والتقنية، الالزمة لتلبية

2األكثر جناعة لتعزيز التنمية املوارد البشرية
.  

 العامـل مواقـفومهـارات و  خـرباتتـأثري يف ال عملية اعلى أ�بناء قدرات العاملني (St-ong)  سطونعرفت ولقد 

3علــــى حتســــني عوائــــده والتكيــــف مــــع التطــــورات احلاصــــلة يف البيئــــة إمكانيــــةليكــــون أكثــــر 
بردونــــك  كمــــا يعــــرف ؛

(Beirendonck)  درات لقــــااملخصصـــة الســـتخدام وتطـــوير  األنشـــطةجممــــوع  أ�ـــاعلـــى بنـــاء قـــدرات العـــاملني

ـــة بطريقـــة مثلـــي، �ـــدف حتقيـــق مهمـــة املؤسســـة وحتســـني  4عـــاملنيال أداءالفرديـــة واجلماعي
شـــيب  عـــرفيف حـــني ، 

جممـــوع النشـــاطات التعليميـــة الـــيت تـــؤدي إىل زيـــادة  بنـــاء قـــدرات العـــاملني علـــى أ�ـــا  (Shiba &al) وآخـــرون

وذلـك عـن طريـق حتسـني  ،صة بإجنـاز املهـام املوكلـة إلـيهماخلا يرفع قدرا�م عاملني، ممااملردودية احلالية واملستقبلية لل

5معارفهم، مهارا�م، استعدادا�م واجتاها�م
بنـاء حيـث عرفـت أيضـا   (Hagens) هـوكنسإليه  توهذا ما ذهب. 

وحلقـات العمـل واحللقـات الدراسـية، كمـا  التـدريب العـاملني مـن خـاللقـدرات قـدرات العـاملني علـى أ�ـا تطـوير 

 وميكـن تقـدمي .القـدرات قويـة لتعزيـز العامـل، وأدوات أخـرى مـن قبـل نفـس الـتعلم املسـتمر أيضـا لتشـم ميكـن أن

 الوطنيـة املكاتـب اإلقليميـة، ومـوظفي املكاتـبو  مقر املنظمة املستشارين املساعدة التقنية لبناء القدرات عن طريق

                                                 
، 2006 ابريل، 24/26بريوت، ، "لرتبية والتعليما" حول  لتقى العريب الثالثامل، ستدامة لألمن العريبتنمية املوارد البشرية ومتطلبات التنمية امل عبد العزيز بن صقر الغامدي، 1

 .3ص
2
UNDP, (2009), Frequently Asked Questions: The UNDP Approach to Supporting Capacity Development, New York, June, p3.  

3
St-Ong, S., (2001), Relever les défis de gestion des Ressource humain, gâtant Mourine, canada, p256.   

4
Beirendonck, L.V., (2006),  Tous compétents !: Le management des compétences dans l'entreprise, Boeck, Bruxelles, p33.    

5
Shiba, S., Graham, A. ,Walden, D., (2003), TQM : 4 révolutions du management, Dunod, paris, p133.  
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علـى أي  عقـود الـذين وقعـوا اخلارجيـة واالستشـاريني ألقـرا�م، والشـركاء وا�تمعـات احملليـة، ومـوظفي الشـركاء

1مســتوى
د مــن يــعلــى وجــه التحدوالتــدريب دثــه الــتعلم حيتتمثــل يف مــا تــري هــوكنس بــان بنــاء قــدرات العــاملني  .

بـــان بنـــاء قـــدرات العـــاملني هـــي  يـــرى (Brews) أمـــا بـــروس. اإلبـــداع علـــى عـــاملنير يف القـــدرات الي وتطـــو نيحتســـ

، انطالقـا مـن تعزيـز نقـاط عارف، مواقف وأساليب العمل اليت جتعل العامل فعالتطويرا اكرب لكل من املهارات، امل

والعمـــل علـــى  رتنشـــيط وتفعيـــل هـــذه القـــدرات باســـتمرا مـــع، القـــوى املوجـــودة ومعاجلـــة الثغـــرات ونقـــاط الضـــعف

2صيانتها واحملافظة عليها
تلـك  يباعتبـار بنـاء قـدرات العـاملني هـ  (Cadin & al) وآخرونا كد وهذا ما أكده. 

ات واحملافظـــة عليهـــا وتنميتهـــا وتـــوفري هلـــا الظـــروف املناســـبة للعمـــل قـــدر تلـــك ال بتــــوفري�ـــتم  األنشـــطة واجلهـــود الـــيت

  .3لبقائها ودفعها حنو بذل أقصى جهد ممكن بشكل يدعم تنافسية املؤسسة واحملفزات الضرورية

  

هدفها  ،لية تراكمية متجددة مستمرةعمهي  العاملني قدراتعملية بناء  تضح بانيومن خالل ما سبق،     

من خالل  ،وتفعيلها واحملافظة عليها مقدرا� حسني نوعيةلت، ومواقف العاملني، اخلربات كل من املهارات،  زيادة

اإلبداع يدعم ، بشكل تكيف مع التطورات احلاصلة يف البيئةو  معوائدهجودة  ضمانالتعلم، ألجل تعزيز 

   .ةر أعمال املؤسسيفها يف تطو يها وتوظدة، الستخداميمعارف جد وإنشاء

ضمان  اليت تساهم يفاألسس ستوجب توفر جمموعة من يباملؤسسة  بناء قدرات العاملنية يإن جناح عمللذا ف

بناء ة يها عملية اليت تبىن عليمبثابة القاعدة األساس األسسث تعد هذه ية، حبياالستفادة من هذه العمل

ة يالدعائم األساسحيث تتمثل هذه  .دهايها واالهتمام بتجسري ئولة على توفعل املؤسسة مسجي، مما القدرات

  .ما يأيتك هيفة ية هلذه العمليسيواملقومات الرئ

  

 العاملين تشخيص قدرات: أوال

 ة، مما يفرض على املؤسسالعاملني تسمح عملية تشخيص القدرات من معرفة جوانب الضعف والقوة يف قدرات

 مستمرةدائمة و بصفة  وذلكإلسرتاتيجيتها، مبا خيدمها، وهذا وفقا  مقدرا�قصد تطوير الهتمام �ذا اجلانب ا

يف  هاتقدر امتالك أو حتكم العمال يف  تقدير مستوى انطالقا من ،حتياجات احلالية واملستقبلية للمؤسسةلال وفقا

داخل  ة غري الظاهرةعن القدرات الفردية واجلماعي والتنقيب على البحث عمليةهذه ال حيث تقوم. العمل

العملية وفق  مث العمل على تقييم هذه القدرات، حيث تتم هذه ،هاأهداف تعمل على اجنازواليت  ،املؤسسة

   4:االجتاهات التالية

 :تشمل عملية البحث عن القدرات الفردية ما يلي: البحث عن القدرات الفردية وتقييمها - 1

                                                 
1
Hagens, C., (2008), Guide de renforcement de la capacité, Short Cuts , USA, Septembre, p3.  

2
Brews, A., (1994), The capacity building Debate, organization development and training, 23 Acacia Road, Glenwood, Durban, 4001 ,p4.  

3
Cadin, L., Guérin, F.,Pigeyre, F., (2002), Gestion des ressources humaines: Pratique et éléments de théorie, 2éme éd, Dunod,, Paris, p127.   

4
Chaminade, B., (2008), Guide pratique RH et compétences: Dans une démarche qualité, 2éme éd, Afnor, France, pp 217- 218.  
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 وهـذا بصـورة دائمـة ومسـتمرة سـواء  ،ف إدارة املـوارد البشـريةتتم من طـر : التقييم الدائم واملستمر للقدرات

أثناء عمليات التوظيف، الرتقية، وإعادة ترتيـب وتصـنيف العمـال أو عـن طريـق عمليـة التكـوين الـيت تقـوم 

وهذه العملية تتم باسـتعمال األدوات التسـيريية والتقنيـة منهـا االختبـارات املتعـددة  ،�ا املؤسسة لصاحلهم

املســتويات الذهنيــة والنفســية وحــىت املعرفيــة، وتــتم هــذه العمليــات يف مســتويات عديــدة ومــن  الــيت تقــيس

 .طرف مهنيني متخصصني لقياس القدرات وكذا املؤهالت الفردية

 يـــتم حتديـــد العـــاملني الـــذين ميتلكـــون قـــدرات عاليـــة ونـــادرة مثـــل اخلـــرباء : الكشـــف عـــن القـــدرات النـــادرة

ويــتم هــذا وفــق مــرحلتني يف املرحلــة  ،قــة واإلســرتاتيجية بالنســبة للمؤسســةواملتخصصــني يف ا�ــاالت الدقي

األوىل يتم حتديد مكا�م وجمالت ختصصهم وخـرب�م ودورهـم اإلنتـاجي أو االسـرتاتيجي، واملرحلـة الثانيـة 

نقلهـا ألشـخاص آخـرين  وهـا أتفعيلوكيفيـة احملافظـة عليهـا و  لقـدراتتعمل على حتديـد طـرق تسـيري هـذه ا

 . لذلك من داخل املؤسسةمؤهلني

  التنظيميـــة  توجـــد العديـــد مـــن الظـــروف والعراقيـــل يف البيئـــة: البحـــث عـــن القـــدرات الفرديـــة غـــري الظـــاهرة

تشــكل ) املخفيــة( غــري الظــاهرة  ، فهــذه القــدراتعــاملنيقـــدرات الللمؤسســة ال تســمح بظهــور مواهــب و 

ـــة الـــيت جيـــب ى اكتشـــافها علـــعلـــى املؤسســـة أن تعمـــل  إلدارة املؤسســـة مكســـبا هامـــا مـــن املـــوارد الداخلي

 .واستغالهلا لتحقيـق أداء متميز وميزة تنافسية

تنطلـــق املؤسســـة يف عمليـــة البحـــث عـــن القـــدرات اجلماعيـــة مـــن  :حـــث عـــن القـــدرات اجلماعيـــة وتقييمهـــاالب - 2

 فرضية أن القـدرات ليسـت فرديـة بـل ميكـن لفـرق وجمموعـات العمـل داخـل املؤسسـة أن متتلـك قـدرات نوعيـة

موزعة على األفراد املنتمني إليها، واليت تشكلت بفعل تفاعل العديد من العوامـل مثـل التكنولوجيـا،  ،وخاصة

والــيت مسحــت هلــم بــامتالك قــدرات نوعيــة وخاصــة كفريــق عمــل  ،البيئــة التنظيميــة، وخــربة األفــراد فيمــا بيــنهم

  1 :وليسوا كأفراد من حيث

 بينهم؛روح التعاون والتساند والتكامل املهين  - 

 القدرة على التنظيم اإلبداع والتطوير وإدارة التغيري؛  - 

  .عالقة االتصال العالية اليت تساهم يف انتقال املعلومات بفعالية  - 

هذا ما يعطي لفريق العمـل القـدرات العاليـة، الـيت جيـب علـى املؤسسـة أن تبحـث عنهـا واحملافظـة عليهـا وتوظيفهـا، 

بعـــد حتديـــد القـــدرات اجلماعيـــة جيـــب علـــى املؤسســـة وضـــع خريطـــة بيانيـــة تبـــني مبـــا حيقـــق أهـــدافها اإلســـرتاتيجية، و 

حيـث ختتلـف . طن تلك القدرات وختصصها وجماالت عملها، باإلضـافة إىل مؤشـرات أدائهـا احلـايل واملسـتقبليامو 

وتشــمل عمليــة البحــث عــن القــدرات . اخلريطــة البيانيــة مــن مؤسســة إىل أخــرى حســب حجمهــا وطبيعــة نشــاطها

  :عية وتقييمها ما يلياجلما

                                                 
التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة و "بن عيسى حممد املهدي، العنصر البشري من منطق اليد العاملة إىل منطق الرأس املال االسرتاتيجي، امللتقى الدويل حول  1

 .72 -71، ص2004، ملرس10، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، "الكفاءات البشرية
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 يهـــتم هـــذا التشـــخيص بتحديـــد القـــدرات املتـــوفرة الـــيت تســـمح : تشـــخيص القـــدرات ضـــمن نشـــاط حمـــدد

للمؤسسة باجناز نشاط رئيسي ضمن مسار نشاطا�ا اإلنتاجيـة بفعاليـة كبـرية، وحتديـد القـيم املضـافة الـيت 

التشـخيص هـذه األخـذ بعـني ميكن أن حتصل عليها من حسن اسـتغالل هـذه القـدرات، وتتطلـب عمليـة 

االعتبــــار املســــتوى التكنولــــوجي مــــن حيــــث درجــــة تعقيــــده، وموقــــع النشــــاط ضــــمن الســــريورة اإلنتاجيــــة، 

يســمح هــذا التشــخيص كمــا . باإلضــافة إىل نــدرة القــدرات لــدى املؤسســات املنافســة وأثرهــا علــى جــودة

، وصـــعوبة تقليـــدها واحلصـــول مــن حتديـــد الطـــابع االســـرتاتيجي لتلــك القـــدرات الرئيســـة مـــن حيــث نـــدر�ا

عليهــا أو تعويضــها وكيفيــة نشــرها، وتوزيعهــا عــن طريــق قيــاس املــدة الزمنيــة الالزمــة للحصــول عليهــا ســواء 

 .عن طريق التكوين أو اخلربة، باإلضافة إىل حتديد مدى جتذر القدرات هذا النشاط يف ثقافة املؤسسة

 ا تشـخيص بتحديـد القـدرات الـيت متكـن املؤسسـة يهتم هـذ:  تشخيص على أساس املشاريع اإلسرتاتيجية

  :من اجناز وحتقيق األهداف اإلسرتاتيجية وذلك من خالل 

التحليــل االســرتاتيجي الــوظيفي الــذي يســمح بتحديــد نقــاط القــوة والضــعف الكامنــة يف العــاملني،   -

لـيت كما يسمح للمؤسسـة أن يكـون لـديها فكـرة دقيقـة عـن القـدرات املوجـودة لـديها، والقـدرات ا

 هي بصدد تكوينها وحتضريها وفق األهداف اإلسرتاتيجية اليت حدد�ا مسبقا؛

 حتديد القدرات اإلسرتاتيجية وتسيريها وتقدير قيمتها اسرتاتيجيا؛  -

ـــة التنافســـية للمؤسســـة إىل التعـــرف علـــى احتياجـــات العمـــالء، اســـرتاتيجيات   - ـــل البيئ يســـمح حتلي

 .اخل...املنافسني، حالة سوق،

  :هذه القدرات اإلسرتاتيجية من خالل العوامل التالية ويتم حتديد

إمكا�ـــا املســـامهة بصـــورة فعليـــة يف اجنـــاز املشـــاريع اإلســـرتاتيجية للمؤسســـة كاالنتقـــال إىل بالقـــدرات الـــيت  - 1

 قطاع نشاط أخر؛

القــــدرات الــــيت يــــؤثر غيا�ــــا علــــى اجنــــاز املشــــاريع اإلســــرتاتيجية، الن دورهــــا ميكــــن يف تســــهيل عمليــــات  - 2

 التحفيز وخلق الديناميكية الالزمة لدى فريق العمل؛ ،الاالتص

القـــدرات النـــادرة الـــيت أعطـــت للمؤسســـة ميـــزة تنافســـية؛ بواســـطة قـــدر�ا املعرفيـــة التقنيـــة والتنظيميـــة، الـــيت  - 3

حصلت عليها من خالل خرب�ا داخل املؤسسة واليت مسحت هلا أن تكون على درايـة كبـرية بكـل آليـات 

 لتكنولوجيا املتاحة اليت تتوفر عليها املؤسسة؛التاطري، التنظيم وا

القـــدرات النـــادرة الـــيت يصــــعب احلصـــول عليهـــا وتشـــكل بــــذلك حـــاجز اســـرتاتيجي، ال ميكـــن جتــــاوزه أو  - 4

    .اخرتاقه من طرف املنافسني

 

ألنـه يوضـح  ،ميثل تقييم القدرات مرحلة هامة من مراحل تشخيص القدرات وأحـد جمـاالت بنـاء القـدراتوعموما 

ويكـون التقيـيم مـن أجـل تطـوير تقنيـات التسـيري باملؤسسـة مـن خـالل املـوارد  .وانب الضـعف والقـوة يف القـدراتج
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وهنـــاك بعـــض األدوات املســـتعملة لتقيـــيم القـــدرات . ةالبشـــرية املتواجـــدة مبراكـــز التقيـــيم وجـــداول القـــدرات اجلماعيـــ

   1:نذكر منها

وقـــد أدخـــل اإلعـــالم اآليل يف اســـتعمال املقـــابالت هـــي الطريقـــة كالســـيكية  :مقابلـــة النشـــاط الســـنوية -

  السنوية للنشاط مما يسمح هلم بتكوين ارتباط مهم بني املشاركة يف التكوين وتطوير القدرات ؛

تســــمح للمســــئولني بــــالتقييم الــــدوري لقــــدرات أعضــــاء الفريــــق وتقــــدم هلــــم النصــــائح  :املرافقــــة امليدانيــــة -

وتسـمح بفحـص التطـورات احملققـة  ،علـى مرجعيـة قـدرات حمـددة ومساعد�م علـى التطـوير، ويعتمـد فيهـا

  .بفضل التكوين 

وتنجــز  ،هـي أداة تســمح جبـرد القــدرات الضـرورية لكــل منـوذج العمــل يف الفـرع املهــين :مرجعيـة القــدرات-

 حتديـــد منـــاذج العمـــل مث ،مـــن قبـــل املســـؤولني عـــن حركيـــة العمـــل املكلفـــني بإعـــداد قائمـــة ملختلـــف املهـــن

  . وأخريا إبراز القدرات الضرورية مبزاولة هذه األعمال بشكل جيد األساسية

عمليــــة التقيــــيم الــــيت مــــن خالهلــــا يقــــيم الفــــرد أو ا�موعــــة مــــن قبــــل العديــــد مــــن  :طريقـــة مركــــز التقيــــيم -

احملاكــاة أو مالحظــة الســلوكيات كقاعــدة  :الــذين يســتعملون جممــوع متكامــل مــن التقنيــات مثــل ،املقيمــني

ـــات املســـتعملةللتقيـــيم، وصـــي وحيســـب تقيـــيم التباعـــدات القـــدرات مـــن خـــالل  ،انة جـــزء مهـــم مـــن التقني

  : العالقة التالية

  القدرات احلقيقية+ القدرات املكتسبة = تقييم التباعد 

  

، البـد هلـا مـن وضـع بـرامج لتنميتهـا وتطويرهـا، إلكسـا�ا ت عماهلـاعند انتهاء املؤسسة من تقييمها لقدرا

دة تتناسب مع أهدافها، حيث تعمل على معاجلة جوانب الضـعف فيهـا، وتـدعيم خربات ومهارات جدي

ومتكينهـــا مـــن ممارســـة مهامهـــا  لقـــدراتوتقويـــة جوانـــب القـــوة، يف مســـعى إىل تطـــوير وحتســـني أداء هـــذه ا

  .بقدرات عالية، ومتكينها من التكيف مع التغريات اليت تدخل على املؤسسة

  

  ينتنمية وتطوير قدرات العامل: ثانيا

وضع برنامج نظري وآخر  القدرات جيب العمل على تنمية هذه القدرات، ويتطلب ذلك تشخيصبعد مرحلة 

تعد تنمية القدرات عملية مرحلية تقوم بتحليل حيث  ،هامنو  زيادة القدرات واكتشاف إمكانياتعملي �دف 

 أن تأخذ عملية تنمية القدراتوميكن  .وتركز هذه املرحلة أكثر على النتائج ،معمق وشامل لفجوات القدرات

التدريبية اخلاصة وغري الرمسية لفرتات قصرية على شكل اجتماعات ومتابعات  كالدورات   عدة أشكال أساسية

موظفي اإلدارة قبل كبار  أو تنظيم الندوات واللقاءات التدريبية، أو اإلشراف املباشر والدائم من نيعامللل الدورية

                                                 
1 Chaminade, B., op.cit., pp 249- 250. 
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 من خالل تنظيم النشاطات التدريبية طويلة األمد كالدورات أو الربامج األكادميية أو ني،عاملعلى أعمال بقية ال

  .املتخصصة

  1:يلي تطوير قدرات العاملني ما إىلالكامنة وراء احلاجة  األسباب أهموحسب ويرنر وديساميون فان من 

تطويرا مستمرا للجوانب  زيادة تنوع قوة العمل، اليت جتر وراءها العديد من االختالفات واليت تتطلب - 

  املختلفة للمعارف واملهارات؛

ما ميكنون املؤسسة من البقاء يف تدريبا وتعل أكثراملنافسة الكبرية يف االقتصاد العاملي واليت تتطلب عماال  - 

  سوق متزايد التعقيد؛

ا يفرض توابع خطرية فجوة املهارات واليت منشؤها عدم تالؤم التعليم الذي تلقاه مع متطلبات عمله، وهذا م - 

من  %40 إىل %25من  أن  (Upjohn Institute)حيث ذكر معهد اجبون لبحوث العمالة . للمنظمات

النظم  أن األساسي، وهذا مرجعه األساسيةلديهم عجز يف بعض املهارات  األمريكيةالعمال بالواليات املتحدة 

  .اصب العملالالزمة ملن األساسيةالتعليمية ال تعلم الطلبة املهارات 

التعلم مدى احلياة يف ظل التغيريات السريعة اليت تواجهها كل التنظيمات، فعلى الفرد وان كان   إىلاحلاجة  - 

رأس مال بشري واستثمار مستمر البد أن حيقق عائدا، ومن هنا  يستمر يف عملية التعلم على اعتباره أنكفؤا 

  .احلياة لقدرات عماهلا فرص تعلم مدى طرق لتوفري إجيادجيب على املنظمات 

  

 تواملهارامن خالل اخلربات تنمية قدرات العاملني،  إىليعد التطوير نشاطا خمططا ومستمرا يهدف       

نعرف  أنوميكن  .ألخرومن تنظيم  ألخرىواملواقف اليت يكتسبو�ا من خمتلف براجمه، واليت ختتلف من وظيفة 

ليتعلموا القدرات  ألعضائهملخططة اليت يصممها التنظيم ليوفر الفرصة ا األنشطةجمموعة  أ�اعملية التطوير على 

، م احملور احلساس لكل جهود التطويروالتعل حلالية واملستقبلية، ويكون التكوينالالزمة لتلبية متطلبات العمل ا

جناز املهام ا الوتنميته، ضمان حسن تكيفهم مع تغريات احمليط، وذلك باستغالل املوارد اليت ميتلكها العاملنيل

 املشاركة أو للمؤسسة اخلارجي أو الداخلي احمليط تطور عوامل مع بالتأقلم التطوير�تم عملية و . على أكمل وجه

 ذي حميط يف تعمل مؤسسة احلقيقية لكل زينةاخل متثل ولقد أصبحت تنمية قدرات العاملني ،2تغرياته يف إحداث

 املورد هذا تنمية ضرورة يستدعي هذا فإن عماهلا، هم يف املؤسسات رفةاملعوا حامل أن ومبا املعرفة، كثيفة قوى

 3:األساليب نذكر هذه بني ومن فيها، للتحكم حديثة بأساليب القدرات يف اإلسرتاتيجي املتمثل

 وقـد خاصـة، سـلوكيات إكسـاب إىل يهـدف التكـوين مـن النـوع هـذا :القـدرات علـى املرتكـز التكـوين 

 مكـونني قبـل مـن مـن التكـوين النـوع هـذا يسـتعمل كمـا املشـاكل، وحتليـل بلـةتقنيـات املقا علـى يعتمـد

                                                 
  .78-76ص ،2011اململكة العربية السعودية، سرور على إبراهيم سرور، دار املريخ، : ترمجة األساس،اإلطار، التطبيقات،: راندي ديساميون، تنمية املوارد البشريةو جون ويرنر  1

2
Meignant, A., op.cit., p 38. 

3
Beirendonck, L. V., op.cit., pp 128 - 132. 
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 هـو واجـبهم معـاونني مـن املشـاركني جمموعة هـؤالء تتكون حيث القدرات، مالحظة على قادرين ومشاركني

 .خمتلفة نقاط تطوير هو واجبهم معاونني من تتكون تنمية نفس قدرات كقدرات اختاذ القرار، أو

 يقـدم واالقرتاحـات، النصـائح يقـدم كخبـري يظهـر كـونامل: القـدرات علـى املرتكـز فقـةباملرا كـوينالت 

 كـوننيامل يقـوم كـذلك بأنفسـهم، احللـول إلجيـاد العـاملني وحيفز يشجع املساعدة، والتعليمات وكذا الدروس

 وحيـاولونالسـلوكيات  يالحظـون فهـم القـدرات وكونـم أمـا التعلـيم، عمليـة العـاملني يف ويرافقون بطرح أسئلة

 . التعلم على وحتفيزهم للقدرات الداخلية العالقات فهم

. تــؤدي إىل زيــادة املردوديــة احلاليــة واملســتقبلية للقــدرات أهــم النشــاطات التعلميــة الــيت مــن  ويعــد التكــوين         

يــث يعتــرب العامــل ألداء مهامــه بقــدرات عاليــة يكــون مردودهــا إضــافة مهمــة للمؤسســة، ح �يــئوهــو الوســيلة الــيت 

احلجـر الزاويـة يف عمليـة يعـد التعلم فـ. 1التكوين عملية مسـتمرة تتطلـب مـن العامـل الـتعلم باسـتمرار لتطـوير قدراتـه

   2:منه البد من قيامه على أركان أساسية تتمثل فيما يلي م ما يبتغيقدرات العاملني وحىت حيقق التعل تنمية

تعلــــم كيفيـــة التفكـــري يف خمتلــــف املســـائل املتعلقـــة بالعمــــل  م العـــاملني ذو القــــدرات نظـــام التفكـــري، أيتعلـــ -

بشـــكل صـــحيح، وذلـــك عـــن طريـــق دراســـة وحتليـــل مكونا�ـــا، وإجيـــاد العالقـــة القائمـــة بينهـــا وفهمهـــا بشـــكلها 

  الصحيح ليصل إىل استنتاجات حوهلا؛

الـــذهين الصـــحيح تعلـــم العـــاملني ذو القـــدرات كيفيـــة اســـتخدام مهـــار�م، يف عمليـــة اإلبـــداع وكـــذا النمـــوذج  -

  الذي يسمح هلم بتنظيم ختيال�م وتصورا�م للتنبؤ بالشكل الصحيح؛

تعلم العاملني ذو القدرات الرؤيـة املشـرتكة لألمـور، وكيفيـة العمـل ضـمن فـرق العمـل عـن طريـق التفكـري مـع  -

  اخل؛...اآلخرين، االتصال �م التعاون معهم 

ياء اجلديــدة، وإدراك حمتواهــا، عــدم اخلــوف منهــا، وكــذا عــدم تعلــم العــاملني ذو القــدرات كيفيــة فهــم األشــ -

  مقاومتها بل العمل على حتديها ويكون التعامل مع هذه املواقف حسب الظروف احمليطة؛

تعلم العاملني ذو القـدرات كـل مـا هـو جديـد ومتطـور حيتاجونـه يف أعمـاهلم احلاليـة واملسـتقبلية، مـع الرتكيـز  -

  االت أعماهلم؛على األمور ذات الصلة مبج

أن يكون العاملني ذو القدرات مهيئني نفسـيا ومعنويـا، ولـديهم االسـتعداد والقابليـة لـتعلم األشـياء اجلديـدة  -

واحلديثـة، كمـا جيــب أن تكـون املــادة التعلميـة قابلــة للتطبيـق يف الواقــع العملـي، أي أن ال تكــون جمـرد نظريــات 

  يف الواقع؛ وفرضيات ال ميكن للمتعلم أن ينقلها ويطبقها

دعم املـادي واملعنـوي، وكـذا �يئـة املنـاخ املناسـب وإتاحـة التوفري املؤسسة  على نجاح برامج التعلمليتوجب  -

  .الفرصة للمتعلمني ومساعد�م على تطبيق ما تعلموه

                                                 
1
Dolan, L. S., Saba, T., Jackson, E. S., Schuler, S. R., (2002), La gestion des ressources humaines: tendance, enjeux et pratiques actuelles, 

3éme éd,  ERBI, Canada, p307.  
  .449-448، ص2005ار وائل، عمان، بعد اسرتاتيجي، د: عمر وصفي عقلي، إدارة املوارد البشرية املعاصرة 2
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تغيـــري  إىللقـــدرات تتضـــمن عمليـــة تعلـــم تعكـــس العمليـــات الـــيت تـــؤدي ويف الواقـــع فـــان كـــل عمليـــة تطـــوير ا   

و املواقــف مــن خــالل العديــد مــن  تاملهــاراو  مــن مكونــات الثالثــة للقــدرات، ويــتم تطــوير اخلــربات أكثــر أود واحــ

 واألشـكال يالتنظيمـ، التعليم اإلداري، التطوير أشكالهاملنظمة، مثل التكوين مبختلف  واألنشطةالربامج املخططة 

الداخليـة مـن التعـاون مثـل حلقـات البحـث  األشـكالو املختلفة من التعلم غري الرمسي، ختطيط املسارات الوظيفية، 

الـيت ميكـن االعتمـاد  واألسـاليبهناك العديـد مـن الطـرق  أن أي. وغريها...العلمي، مجاعات العمل، دوائر اجلودة

بعضـها علــى   أوميكــن اسـتخدام كـل الطــرق  بأنـه األحـوالحـال مــن  بــأيعليهـا يف تطـوير القــدرات، وهـذا ال يعـين 

عـــن عمليـــات التطـــوير حتديـــد الطـــرق  املســـئولنيول علـــى نفـــس النتـــائج، وهنـــا يقـــع علـــى عـــاتق للحصـــ األفـــرادكـــل 

اخــذ يف االعتبــار نــوع القــدرات حيــث ختتلــف عمليــة التطــوير مــن نــوع إىل أخــر لتطــوير قــدرات العــاملني،  األصــلح

  :وذلك كما يلي

 يقــدمون  األفــرادبــادرة يف جعــل الناجحــة وامل األفكــاريصــب هــذا التطــوير يف تقــدمي  :تطــوير القــدرات الفرديــة

 اإلرادةالشخصــــي لـــيس بالعمليــــة الســـهلة، فهــــو يتطلــــب  األداءذروة  إىلالوصــــول  أن إذلـــديهم،  مــــا أقصـــى

تطـوير القـدرات الفرديـة يعـد عنصـرا حامســا  أنحيـث .يف ظـل تكـاثف اجلهـود الواضـحةالقويـة والصـرب والرؤيـة 

وزيـــادة صـــالحيا�م ومتكيـــنهم مبـــا يســـاعد يف ظهـــور  ألفـــرادللتقـــدم املؤسســـة، مـــن خـــالل رفـــع الـــروح املعنويـــة 

باالجنــاز واالنتمــاء للمؤسســة وتنويــع قــدرا�م، والعمــل علــى اســتمرار  إحساســهم، عــالوة علــى تنميــة اإلبــداع

  .ككل  أملنظمي األداءعلى  إجياباعملية التطوير مبا يساعد على زيادة تنافس فيما بينهم مبا ينعكس 

تعقيــدا مقارنــة بالوظـــائف  األكثــراملتميــز يف الوظـــائف  األداءالقـــدرات الفرديــة يف حتقيــق  تطــوير أمهيــة وتــزداد

ان القــدرات الفرديــة املتفــردة  تتميــز جنــد بــلــذا  .، نظــرا ملــا حتتاجــه هــذه الوظــائف مــن قــدرات عاليــةاألخــرى

  1:أمههاومن  األساسيةخبصائص 

 ،شياءاألالذكاء والقدرة على التفكري وتشكيل العالقات بني  -

 باملؤسسة؛ األعمالاملعرفة اجليدة للعمل، وباقي  -

 اجليد هلا؛ واإليصالاجلديدة،  األفكارالقدرة على التعلم واستيعاب  -

 الروح املعنوية العالية، املثابرة، حتمل املخاطر وروح املبادرة واالستطالع؛ -

 الرغبة والدافعية العالية يف العمل؛ -

  .رامج الذكاء االصطناعيم التكنولوجيات املعاصرة وباستخدا -

 ت العمـل اجلمـاعي مـن مهـارا إكسـا�ايعمـل التطـوير والتحـديث املسـتمر هلـا علـى : تطوير القدرات اجلماعية

يف العمـل ونقــل املعـارف واخلـربات داخـل ا�موعــة،  والتـآزراجلماعـة  بأهـدافتفكــري  إىلرد خـالل دفـع كـل فـ

حتقـــق  أن مصـــلحة املؤسســـة، الـــيت ميكـــن مبـــا يصـــب يف .خرينبـــاآلمقارنـــة  أدائهـــامبـــا جيعلهـــا تتميـــز دائمـــا يف 

                                                 
1
Kelley, R. E., (1999), How to be a star at work: 9 breakthrough strategies you need to succeed, Three Rivers Press, New York, p300.  
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وهنـاك معـايري التميـز  .أدائهامكاسب التميز من خالل برامج التطوير والصيانة للقدرات اجلماعية املتميزة يف 

 1:أمههالدى القدرات اجلماعية 

اجلماعـة  أفـرادالعالقـة بـني  العاليـة، نظـرا لقـوة فالقـدرات اجلماعيـة عـادة تتصـف باإلنتاجيـة: اإلنتاجيةمعيار  -

  .بينهم األداءواالنسجام يف 

كـــل دقيقـــة مـــن وقـــت   اســـتثمارا�موعـــة املشـــكلة للقـــدرات اجلماعيـــة تعمـــل دائمــا علـــى  إن: معيــار الوقـــت -

  .عن العمل منخفضا مقارنة بباقي ا�موعات والتأخرالعمل، كما يكون لديها معدل الغياب 

  ملتزمـةات املتوقعة من كل عضو يف اجلماعة، حبيث تكون بعـض اجلماعـات وهي جمموعة التصرف: األدوار  -

اجلماعــات املتميــزة تتجــاوز مــا هــو مرســوم هلــا حماولــة كســر الــروتني التنظيمــي واجنــاز  أن إالمبــا يتطلبــه العمــل، 

 .أصالمهام يف مصلحة العمل وغري مطلوبة منها 

واالسـتفادة  اإلفـادةلديها نظام معلومايت فعال، تـتمكن مـن  اجلماعة املتميزة يكون أنحيث : املعيار املعريف -

الـوعي املعـريف  تتشـارك املعـارف وحتـاول نشـر أ�ـا، كمـا مهامهـا أداءولديها قواعد بيانات تسـتعني �ـا يف . منه

 يف البيئـة الداخليـة واخلارجيـة وحتـاول األخـرىدائمة االطـالع علـى متيـز ا�موعـات  أ�اباملؤسسة، عالوة على 

  .االستفادة والتعلم منها

معــايري متيــز القــدرات اجلماعيــة، الــيت تعمــل دائمــا علــى احملافظــة علــى مــوارد  أهــمويعتــرب احــد : املعيــار املــايل -

  .حد ممكن، والعمل على عدم استخدام املوارد املالية دون حتقيق فوائد أقصى إىلاملؤسسة وتعظيم عائدا�ا 

تتصـــف بـــااللتزام اجتـــاه املؤسســـة ورســـالتها وبراجمهـــا، كمـــا متميـــزة اجلماعيـــة القـــدرات  إن: األخالقـــياملعيـــار  -

حبيــث تكــون تصــرفات ا�موعــة . األخــرىتتميــز بالتماســك والتعــاون داخــل اجلماعــة والتعامــل مــع اجلماعــات 

 أهــــدافلتحقــــق  والتـــآزروالتشــــارك واالتصــــال  واإلثـــراءكمــــا تتصـــف ا�موعــــة املتميــــزة بقـــيم املبــــادرة . اجيابيـــة

 .املؤسسة

وهناك مـن يـرى بـان التميـز علـى مسـتوى القـدرات اجلماعيـة، حيـدد مـن خـالل التفاعـل بيـنهم مـن             

 :هي أساسيةخالل ثالثة مؤشرات 

ــــ أداؤهــــا�ــــا، يكــــون لــــيت تتمتــــع بوضــــوح الرؤيــــا املناطــــة اجلماعــــات ا إن: وضــــوح املهمــــة - ك متميــــزا عــــن تل

 .اخلربة واملهارة إىلاحمليطة �ا وتفتقر  ملعلومات والظروفوضوح يف ا إىلاجلماعات اليت تفتقر 

عنـدما  أدائهـامتيـز  إىلا�موعة فيما بيـنهم يـؤدي  أفراد، وان تفاعل أهدافهالكل جمموعة : اجلماعة أهداف -

 .األفرادكل هؤالء   أهدافتتفق 

مســتويات غــري مســبوقة مــن  إىلا�موعــة للوصــول  أنشــطةاون والتنســيق بــني عــوتعــين درجــة الت: االعتماديــة -

  .األداء

                                                 
، 1999العامة، الرياض،  اإلدارة، معهد اإلداريةكز البحوث والدراسات اشرف فضيل مجعة، مر : املتفوق، ترمجة لألداءمناذج : اليل سبنسر وسيجان سبنسر، اجلدارة يف العمل1 

  . 498ص 
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موارد بشرية متتلك تشكيلة من القدرات احلديثة اليت متكنهـا مـن التعامـل  إىلفاملؤسسات اليوم يف حاجة         

. ديــدة والعمـل يف عــدة مواقـع ووظــائفالعمـل اجل وأســاليباملعاصـرة  اإلداريــةمـع التكنولوجيـا احلديثــة واملعرفـة 

قـدرات متنوعـة وحديثـة لتلبيـة حاجـات  األفـراد إكسـابللتطـوير املسـتمر، قصـد  وهذا مـا خلـق حاجـة ملحـة

لزامـا علـى املؤسسـات  أصـبحومـن هنـا . العمل احللية ومواجهة احلاجـات املسـتقبلية يف ظـل التغـريات السـريعة

عماهلــا، وهــذا مــا يســتدعي خلــق بيئــة داخليــة عليــة لالســتثمار يف تطــوير قــدرات فا أكثــرالبحــث عــن طــرق 

  .تعلم والنمو، هلا القدرة على التفاعل واقتناص الفرص املتاحةلل

  

 نلياملعاقدرات ستثمار ا: ثالثا

مل يعد ميثل تكلفة صعبة  استثماري خصب، فهو وحقل رأمساليا إنفاقايف بناء القدرات يعترب  اإلنفاق إن

ة مبصطلح استثمار، مما ويؤكد هذا التوجه على استبدال مصطلح تكلف. له عائد كبري جدا استثمار إمناالتحمل 

القصري، وما يؤكد  األجليف القدرات ال تتحقق عوائده يف  األجلجيعل عملية بناء القدرات استثمارا طويل 

مبختلف مداخله بات معيارا يقاس به جناح املؤسسات ومتيزها، القدرات  بناء أنهذا االستثمار هو  أمهية

اجلودة الشاملة والتميز، واليت تعترب  إدارةقدرات بندا يف موازنات يف ال االستثمارمثال على ذلك اعتبار   وأحسن

  .فيها أساسياالتعلم املستمر ركنا 

ة أفضل، يفيفي أكرب، وآفاق وظيرضا وظ مستوى أعلى من األرباح، :يف القدراتة االستثمار يفتكمن أمه

ات هار ادة امليؤدي إىل ز يعمل مبا عة اليجتاه طباة ي الصورة الذهنريباإلضافة إىل تغ، فييضمان األمن الوظ

تمثل يف العوائد يهدف مادي : مها ينيأساس نيق هدفيتعمل على حتق القدراتة االستثمار يف يعملف. 1ةياإلبداع

د املعريف لرأس املال البشري من يادة الرصيتمثل يف ز ي مادي ري، وهدف غ...ادة األرباحياالستثمار كز  ة منياملاد

  .رات واخلرباتاملعارف واملها خالل

تعد هذه املرحلة عملية مستمرة تقوم برتصد وتتبع وحتليل مستمر لقدرات العاملني لتجنيدها واستغالهلا استغالال 

ويقصد باالستثمار يف قدرات العاملني هو اإلنفاق على ا�االت . امثل؛ وهي تركز أكثر على متابعة املؤشرات

، ومن أهم جماالت االستثمار هو اإلنفاق على التعلم حيث يقول ادم اليت تساهم يف رفع وتعزيز قدرات العاملني

فمنذ ظهور مفهوم املنظمة دائمة التعلم تتجه . 2مسيث بان قدرات األفراد تتوقف على مدى اكتسا�م للتعلم

افة معظم املؤسسات على مستوى العامل إىل زيادة قدرات العاملني �ا من اجل مصلحة الفرد واملنظمة معا وإلض

البشر هم أكثر االستثمارات " قيمة لرأس املال املعريف الذي متتلكه، لذلك تبنت الكثري من املؤسسات شعار

   .3"أمهية

                                                 
1
Baron, A. & Armstrong, M., (2007), Human capital management: achieving added value through people, Kogan page publisher, UK, p9.  

  .197، ص1999دكتوراه، اجلزائر، ، أطروحة علي عبد اهللا، أثر البيئة على أداء املؤسسة العمومية 2
  176-178.، ص 2004القاهرة، ايرتاك،احتاد اخلرباء واالستشاريون الدوليون، عائد االستثمار يف الرأس املال البشري،  3
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بأنه عملية اكتساب معرفة واملهارات  (Argyris) ارقرز  عرفهوالذي يالتعلم لذا يقوم استثمار القدرات على 

عنصرا مهما متثل يف أن التعلم ال حيدث مبجرد اكتساب معرفة أضاف  هالتصرفات الالزمة الجناز املهام، غري ان

1أو مهارة جديدة، بل عندما تكون هذه األخرية فعالة وذات قيمة خاصة يف حل املشاكل
.    

نتقال واكتساب اليعد التعلم واحد من بني أهم األدوات التنموية للقدرات باعتباره يركز على املساعدة كما 

 ه وبنين الفرق بينيكمو  .تغيري املواقف، وانه يعمل وفق منهج تباديل للخربات بني األفراداملعارف واملهارات و 

   2 :التدريب يف عدة أوجه

 التعلم فذا صبغة غري رمسية؛ أماالتدريب يكون يف الغالب ذا طابع رمسي على شكل خطة تدريبية،  - 

 ينة، بينما التعلم غري صريح؛مهارة مع أوالتدريب يكون مستهدفا لعنصر حمدد جيدا معرفة معينة  - 

 وقت؛ أيالتدريب يكون حمدودا زمنيا، بينما التعلم يكون مستمرا ويف  - 

 مدرب وميزانية، والتعلم عكس ذلك؛ إىلالتدريب حيتاج  - 

 التدريب يساعد يف عملية التعلم؛ - 

 كالمها يركز على أهداف تطويرية تنموية لألفراد؛ - 

 .كونه رمسيا فسيكون ذلك تدريبا  يكون التعلم غالبا غري رمسي، ويف حالة  - 

 

ويكون ذلك بالرتكيز على مكونات  تجسد استثمار يف قدرات العاملني أساسا يف إسرتاجتية التعلمي         

وأخري للمواقف، وأخرى قد جتمع بني أكثر من  تالقدرات حبد ذا�ا، خاصة الستثمار اخلربات وأخرى للمهارا

ات العاملني حاليا ومستقبال، وحىت تضمن املؤسسة ذلك وجب عليها الرتكيز واليت �دف إىل رفع قدر  مكونني،

على الفهم الدقيق ملدى استعداد العاملني للتعلم واندفاعهم حنوه، ويتم ذلك بالرتكيز على التعلم الفردي 

  3 :يلي واجلماعي فيهما كما

 بـ وذلك ،باليكون بتوفري اآلليات اليت تدعمه حال ومستقو : استثمار التعلم الفردي:  

ومن شروط بناء . 4ويقصد �ا الثقافة اليت تشجع توجيه سلوك العاملني اجتاه التعلم: ثقافة التعلم بناء - 1

ثقافة التعلم يف أي مؤسسة، تطوير التطبيقات واملمارسات اليت تدعم ذلك ومن بني تلك املمارسات 

  :املشجعة لتطبيق ثقافة التعلم ما يلي

 تطوير ونشر الرؤية املستقبلية للمنظمة؛ - 

 متكني العمال وإعطاؤهم احلرية إلدارة أعماهلم ؛  - 

 تبين �ج يسهل من اختاذ القرارات ويسهل من عمل العاملني؛  - 

                                                 
1
Armstrong, M., (2006), op.cit., p550.  

2
Armstrong, M., (2010), op.cit., p226.  

3
 Hoffman, B., (2005), Informal Learning,  American Society for training and development, USA, p02.  

4
 Armstrong, M., (2010), op.cit., pp 219-220.   
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 توفري بعض الدعائم اليت يستند عليها التعلم خاصة املعلوماتية منها؛ - 

 ؛استخدام طريقة اإلرشاد الكتشاف بعض املواهب وتطويرها - 

 توفري ا�ال الستقبال التغذية العكسية من العمال؛ - 

 حماولة معرفة أسلوب التعلم اخلاص بكل فرد وتعديله إن أمكن حىت يتناسب مع طبيعة عمله؛ - 

  .زيادة ربط العاملني ببعضهم البعض عن طريق الشبكات مثال - 

. 1رف دور املعلم اإلرشاد واملالزمةيوجد عدة طرق لتأطري التعلم، كان ميارس املدير أو املش :تأطري التعلم - 2

  :ألجل تأطري التعلم ومتابعته ما أمكن ويكون ذلك عادة بـ

، كما 2هو مرافقة العامل انطالقا من احتياجاته الوظيفية لغرض تطوير قدراته :(Coaching) اإلرشاد - 3

ل حتقيق األهداف يعترب مبثابة حوار وحمادثة بني الشخص املرشد والعامل بشكل متبادل ديناميكي من اج

وميكن اإلشارة إىل الفرق بني التدريب واإلرشاد حيث يركز . 3وحتسني األداء والوصول بالعامل إىل النجاح

األول على حتسني أداء الفرد ظاهريا فقط من حيث املعرفة واملهارة، أما اإلرشاد فيمتد إىل أعماق ذات 

ن اإلرشاد قد يكون بصفة رمسية أو غري رمسية وقد يكون يتميز اإلرشاد بالعمق عن التدريب إال أأي . 4الفرد

 .5املرشد من داخل املنظمة أو من خارجها

ن طرف املالزم الذي هي تقدمي املعرفة، التصورات واحلكمة لشخص آخر م:  (Mentoring)املالزمة - 4

وجها لوجه، وحتدث من طرف أي شخص ويف أي وقت ويف أي مكان، وميكن أن تكون يتصل بالشخص 

املالزمة غري رمسية وتكون يف شكل مصاحبة، أو بصورة رمسية على شكل برنامج مهيكل لتوجيه العاملني، 

  .6والذي ال يتجاوز يف الغالب السنة

يساعد اإلرشاد ومالزمة الفرد يف حتقيق أهدافه ببناء املعرفة الذاتية لديه وزيادة دافعتيه حنو العمل ودعم      

، حيث أن اإلرشاد بني اإلرشاد ومالزمة يف املدة الزمنية واألهداف املراد حتقيقها واالختالف .7عملية تعلمه

حبيث جييب على  ...)األداء، القيادة، حتسني( على هدف معني وحمدديكون يف مدة زمنية قصرية ويركز 

يلة تتعامل مع أهداف طو املالزمة تكون يف مدة طويلة  أما ،"ما الذي تريد حتسينه:" السؤال التايل

، إذ ميكن إن تقود أهداف املالزمة إىل "ما الذي تود أن تكون عليه:" جتيب على السؤال التايل )التغري(املدى

8ضرورة تطبيق اإلرشاد يف كثري من األحيان
.  

                                                 
1
Davis, J. R. & Davis, A. B., (1998), Effective training strategies: a comprehensive guide to maximizing learning, Berrett- Koehler 

publishers, USA, p15. 
2
Arrivé, J.-Y. & Frings-Juton, I., (2004), Maitriser le coaching, Ed Liaisons, France, p127.  

3 
Wilde, S., (2009), Coaching efficiency enhancement and motivation: effects of coaching on sales staff, Gring Verlag, Germany, p2. 

4
Ibid.,p3.  

5
Armstrong, M., (2008),How to manage people, Kogan page publisher, UK, p366   

6
Shea, G. F., (2002), Mentoring: how to develop successful mentor behaviors, 3rd ed, Grisp publications, USA, p8.  

7
Clutterbuck, D., (2007), Coaching the team at work, Nicholas Brealey international, UK, pp17-18.  

8
 Ibid., p18.    
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يكون املالزم شخص ذو خربة ومعرفة متقدمة ملساعدة العاملني يف مسارهم املهين، عن طريق دورين عادة 

ا لتطوير املسار املهين للعامل، والذي قد يضم اإلرشاد، الرعاية املتقدمة وتعزيز السلوك األول يتضمن أدوار 

اخل، حيث يأخذ هذا الدور ...االجيايب؛ والثاين يتضمن أدوارا نفسية كالدعم النفسي، االستشارة، التقبل 

 �دف إىل تطوير قدرات وعموما املالزمة عملية تعلم اليت. 1بعدا أكثر من جمرد عالقة بني املالزم والفرد

  .2العامل بصورة فردية حبيث تدعم تعلم الفرد ودعم تعلمه الذايت

 وحىت تنتهج املؤسسة إسرتاتيجية التعلم تم التعلم اجلماعي بتوفر التعلم الفردي، ي :استثمار التعلم اجلماعي

، وال يقتصر ذلك على فئة اجلماعي، عليها تشجيع الفرص التعلمية وتفعيل التغذية العكسية اجتاه األفراد

معينة فقط بل يشمل كل األفراد دون استثناء، كما جيب أن توفر املرونة يف هيكلها وذلك إلتاحة الفرصة 

لألفراد حىت يستغلوا الفرص التعلمية كل يوم، كما جيب أن تشجيع األفراد على اإلبداع وحب التعلم أي 

مهية التعلم وتنمية القدرات يف أجند�ا اإلسرتاتيجية ووجود عدم العقاب على اخلطأ، باإلضافة إىل الوعي بأ

وحىت . 3أهداف واليات �تم بالتعلم، كما جيب أن يكون لديها رؤساء ومشرفون واعون بأمهية التعلم والتنمية

  4:حتقق املؤسسة االستثمار من خالل دعم عملية التعلم اجلماعي عليها االهتمام مبا يلي

 توفري فرص خلق واستغالل األفكار اجلديدة؛ أيعلم الفرق خلق الفرص اخلاصة بت - 

 بناء الفرق اليت توظف األفكار بفعالية؛ - 

 بناء الفرص اليت تتيح للفرق توظيف األفكار بفاعلية؛  - 

 : بناء املنظمة اليت تولد األفكار بفعالية، بناءا على - 

لة والتجربة للعديد من إذ تتعلم بعض املنظمات عن طريق فرق العمل بواسطة احملاو  :التجربة .1

 األفكار حلني حتصيل معرفة جديدة، ويكون ذلك بالتجربة سواء داخل أو خارج املنظمة؛

 ويكون هذا النمط معتمدا على جتارب وخربات اآلخرين، والتعلم منهم ؛ :اكتساب املعرفة .2

 وذلك بتطبيق وتبين املمارسات والتطبيقات الناجحة والرائدة آلخرين؛ :املعايرة .3

حيث تتعلم الفرق من خالل التحسني املستمر الذي يعتمد على عدة طرق من  :تحسني املستمرال .4

 .حلقات اجلودة، فرق حل املشكالت: أبرزها

وعموما فان اعتماد إسرتاتيجية تعلم بالنسبة للفرق ختتلف من مؤسسة ألخرى حسب واقع عمل فرقها،         

ن اعتماد أي منهج تعلمي لفائدة الفرق ال يتم قبوله إال بعد وحسب ما توفره من قدرات مجاعية، ولذلك فا

املصفوفة التالية اخلاصة وميكن توضيح ذلك من خالل  ؛تشخيص دقيق ألداء عمل الفرق ضمن أجندة املنظمة

  :الشكل التايل كما يظهره. بتحليل أداء الفرق وبعض مؤشرات عملها يف اختيار اإلسرتاتيجية التعلم املناسبة

                                                 
1
 Helms, M. M., (2006), Encyclopedia of management, 5th ed, Thomson Gale, USA, p545.  

2
 Alred, G.& Garvey, B., (2010), The Mentoring  pocketbook, 3rd ed, Pocketbooks, UK , p16.  

3
Denton, J., (2001), Organizational learning and effectiveness, Taylor & Francis e-library, USA, pp162-163.   

4
Goldsmith, M., Morgan, H. J., Ogg,  A. J., (2004), Leading organizational learning (Harnessing the power of knowledge), Jossey-Bass 

publishing, USA, pp71-76. 
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  تحليل أداء فرق العمل  :)8(رقم الشكل

  
  

Source: Wootton, S. & Horne, T., (2001), Strategic thinking: a step by step approach to strategy, 2nd ed, Kogan page, UK, p149.  

  

  1:يوضح الشكل أربع حاالت

يمكن من خالل ذلك متكني وذلك عندما يكون األداء عاليا مع رغبة من الفريق يف العمل، ف: التفويض - 

  الفريق من مهام جديدة مع إعطائه الصالحية يف اختاذ القرارات وحل املشكالت؛

فعندما يكون أداء الفريق عاليا ورغبته منخفضة، فيخشى أن يتطور األمر إىل حالة عدم الرغبة : التحفيز - 

  اذ القرارات وتثمني اجلهود؛يف العمل، فعندئذ جيب القيام بتحفيز الفريق، كان يتم إشراكه يف اخت

وذلك عندما يكون األداء منخفضا والرغبة يف العمل مرتفعة، ويكون ذلك بكثرة يف فرق العمل : احملاورة - 

اجلديدة اليت مل يتأقلم أعضاؤها مع بعضهم البعض، ويف هذه احلالة ميكن أن تكون لدى كل عضو يف 

، وينبغي أن يتم تأطري عمل الفريق وإعطاؤه بعض الفريق قدرات عالية غري أن األداء اجلماعي سليب

  التوجيهات والتعليمات الدالة إىل اهلدف املنشود؛

وذلك يف حالة إنتاجية الفريق املنخفضة والرغبة منخفضة كذلك، عندئذ جيب اعتماد عدة : التدريب - 

  .وسائل كاإلرشاد واإلشراف واحلوار والتحفيز والتدريب

  

تعترب  القدراتاالستثمار يف  ةيلذلك فان عمل، املعرفةخلق كون أكثر قدرة على يتعلما س األكثر فالعامل       

عقول العاملني وملئها  وذلك من اجل حتويل ،بدرجة كبرية التعلمقد زاد اإلنفاق على و . ضرورة لكل مؤسسة

االلكرتوين واللحظي  معلاستخدام الت بالطاقة للوصول إىل مفاهيم القرن احلايل يف العمل، ولذلك فقد تزايد

Just- in- time   الربامج االلكرتونية تتيح جلميع املستويات االشرتاك يف  وذلك الن .خاصة يف بيئة العمل

  .مستوى يف املؤسسة نفس الربنامج بداية من اإلدارة العليا إىل اقل

 

                                                 
1
Wootton, S. & Horne, T., op.cit., p149.   
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  قدرات العاملين فعيلت :المطلب الثاني

من األدوات جمموعة على تعتمد  فإ�ا ،من بناء قدرات العاملنيحىت تتمكن املؤسسة من حتقيق أهدافها 

لتجديد كل طاقا�م للوصول ليس لتنفيذ املهام فحسب،  ،لتنشيط وتفعيل قدرات العاملني زمةالالوالوسائل 

  :واليت منها ما يلي إلبداع والتجديد يف العمل،لوإمنا 

  

  زــالتحفي: أوال

ه على يواليت تدفعه ألداء األعمال املوكلة إل العامل لقدراتة لري ة املثيهو جمموعة العوامل واملؤثرات اخلارج

املشاركة يف اختاذ (ة يواملعنو ) األجور، املكافآت مثل(ة يأكمل وجه، من خالل إشباع حاجاته ورغباته املاد

 .نيسلوك مع وترشده إىل) ميالتعل ة، السكن،يمثل اخلدمات الطب(ة يواالجتماع) األومسة ر العمل،يتدو  القرار،

تصدر من داخل الشخص ومن  التحفيز على أنه جمموعة من القوى النشيطة اليت (Pinder) عرف بيندرحيث 

ويف ، معني يف عمله وحتدد اجتاهه وشكله وشدته ومدته حميطه يف آن واحد وهي حتث الفرد العامل على تصرف

احلفاظ : اهلدف وهي إدارية حتقق هذا بأنه يوجد أربعة سلوكيات حتفيزيةوجد  (Dawson)دوسون ة لدراس

طلب املساعدة حلل املشكالت  على احرتام الذات لدى املوظف، االستجابة له بعطف ومودة، منحه حق

من ابرز األسباب الرئيسية اليت جتعل األفراد و  .1وتقدمي املساعدة له بدون حتميله أعباء ومسؤوليات إضافية

القيام  املؤسسةولذلك فانه يتعني على ، عملية التحفيزع منهم هو غياب توقهو ميقدمون أداء اقل بكثري مما 

أساس ألي يعترب وذلك . وان تعمل على جعله مناسبا الحتياجات العاملني �ا، بدراسة نظام احلوافز املوجود �ا

اليت  ةاملؤسسذلك أن الشخص الذي ال يتمكن من إشباع حاجاته داخل ، العاملني �ا تحماولة تنمية لقدرا

احلوافز ليس ف. الكايف فذهنه مشغول بالبحث عن طرق أخرى إلشباع حاجاته ريعمل �ا ال يهتم بعمله بالقد

، الثناء شكرالذي يأخذ صيغة الاالعرتاف مثل  من الضروري أن تكون مادية فهناك الكثري من احلوافز املعنوية

  .2تقدير األداء اجليد  من خاللتعزيز السلوك الفعال والذي يؤدي إىل ... التشجيع

يستخدم أسلوب العصف الذهين بشكل كبري يف تفعيل قدرات العاملني من خالل حتفيز األفراد على كما    

إظهار قدرا�م، ويعتمد هذا األسلوب على قيام احملفز بعرض مشكلة معينة ويطلب من األفراد املستهدفني أن 

يف التفكري، أي أن هذا األسلوب يعتمد على العرض السريع  يقوموا بتقدمي أرائهم بصورة سريعة ودون تردد

ميثل حيث قدرا�م،  ظهارإلألفكار واآلراء مما ميكن أن يساعد األفراد يف التحرر من اجلمود ويشجعهم على 

العصف الذهين طريقة إلعطاء األفكار حول مشكلة معينة، من خالل استثارة أذهان جمموعة من األفراد لتوليد 

وزيادة فرص  اإلبداعيعلى التفكري  األفراد دبتعويطريقة هذه الوتتميز  .در من األفكار حلل مشكلة حمددةاكرب ق

                                                 
1
Le Boterf, G., (2003), Construire les compétences individuelles et collectives, 2emeéd, Ed d’organisation, Paris, p55.  

2
Grote, D., (2002), The performance appraisal question and answer book: A survival guide for managers, AMACOM, USA, p46-48.     
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من جوانب عدة، كما تعودهم على نقد  إليهاوالنظر  األموريف  التأمللديهم كما تساعدهم على  اإلبداع

  .اكل املطروحة وتوليد احللول غري املسبوقةواملشاركة يف حل املش أراء ، وإبداءوتطويرها واالستفادة منها األفكار

 اليت دافعيةفبمقدار ال. أبرز عامل يساعد على حدوث عملية التعلم بالشكل املرضي تحفيزال كما يعد       

 خلق حالة التعطش يفتكون درجة التحصيل من عملية التعلم، ويكمن دور اإلدارة هنا  عامللميتلكها ا

فأداء الفرد ، الفرد للعمل حتفيزمن أهم حمددات  زوتعترب احلواف. 1ستهدفني وكذا الرغبةاملالعاملني واالنتظار لدى 

 ،من حوافز اليت ميكن أن يتلقاها املؤسسةيتوقف إىل حد بعيد على ما تقدمه له هذه املؤسسة واستجابته ب

زيادة ، رة الفرد على العملومن أمثلته حتسني سيط، كز على إشباع حاجة الفرد لالجنازر ت احلوافز الداخلية فهناك

هي املثريات اليت توجد خارج الفرد واليت  حلوافز اخلارجية، واالقرارات ذمهارات ومعارف الفرد ومشاركته يف اختا

كما هناك احلوافز الفردية تستخدم يف حالة . الرتقيات املركز االجتماعي، كاألجور  املؤسسةسيطر عليها ت

اعية تقدم للعاملني  خرى مجوأ ؛كمية إنتاجهمقدار اجلهد الذي يبدله العامل و  عالقة مباشرة بني دإمكانية إجيا

  .2والفائدة املشرتكة وهو وسيلة هامة لتحقيق أهداف التنمية ،كمجموعة عاملة بشكل مجاعي

من خالل حتريك الدافعية  ،ات داخل املؤسسةقدر تفعيل ال يربز دور التحفيز يف كونه أسلوب من أساليبو       

فالتحفيز يعمل  ،والعمل اإلجيايب خمتزنة لديهم للتصريح مبا ميتلكونه من أفكار إبداعية القدراتى أصحاب لد

، ليحوز على املكافآت األفضل، وهذا جهده قصىأ بذلعلى  والكل يتنافس تنافسي رحب، خلق جو على

ومن اجل أن  املؤسسة، ا داخلات بتعزيزها وتطوريها وجتديدها وتعددها ومتيزهقدر إجيابيا على  بدوره ينعكس

3:اجلوانب التالية االعتبارجيب أن يأخذ بعني  يؤدي التحفيز األهداف املنوطة به
  

، العمل على التحفيز فيما خيص هذه احلاجات، وعدم احتياجا�مأفراد فريق العمل خمتلفون يف  - 

 ؛املكافأة بقدر موحد

 ؛اخلاصة يف دائرة العمل �مهلم قراراالعمل على متكني العاملني مينح احلرية يف أن يكون  - 

 ؛والتقدير والثناء لقاء اجلهود املبذولة باالحرتام االلتزام - 

العامل  تنظيم العمل ووقته بكفاءة وفعالية حىت ال تقف حجر عثرة يف طريق إنتاجية املؤسسة ألن - 

 ؛ليفضل رؤية نتائج جهوده، وهذه النتائج تؤثر على شعوره باحلماس والرغبة يف العم

 ؛ما�وانتقادفن اإلصغاء للمرؤوسني واألخذ بآرائهم  استعمال - 

 ؛املرؤوسني كخرباء، بتقدير العمل املتقن واألداء املتميز احرتام - 

 ؛توفري فرص الرتقية الشخصية والتطور - 

                                                 
1
Barbier, F. &  Brunetière, A., (1997), Manifeste pour le lien social, Ed liaison, France, p102.  

2
Grote, D., op. cit., p48.  

  .12ص ،2001إدارة تغيري األفراد واألداء، إيرتاك، القاهرة، حممد أمحد عبد اجلواد، 3



 قدرات العاملين وأثرها في إنتاج المعرفة :الفصل الثاني

 

123 
 

التأثري  تصميم برنامج حتفيزي مناسب وذلك من خالل إشراك العملني يف حتديد احلوافز الفعالة يف - 

 ؛على األداء

لألداء، مبعىن  ختلق دافعا مستمرا ال أل�ا ،االستمرارجيب أن تكون املكافآت متقطعة ال تأخذ صفة  - 

حنو العمل بكل  االندفاع جيب أن يشعر العامل بوجود حتفيز ولكن مىت ؟ ال يعلمها مما جيعله دائم

 ؛طاقاته ومهاراته

 ؛العمل جبدية لدفع الثقة بالنفس والرضا على الرتكيز على املكافآت اللفظية باملدح والثناء أمام اجلميع - 

 تقدمي التحفيز يف شكل توجيهات للذين مل يتحصلوا على مكافآت بإطالعهم على اهلفوات - 

  ؛واألخطاء اليت حرمتهم من ذلك ويكون حبكمة ولباقة لتجنب احلساسية من ذلك

لكي ال يقل  وتقدمي احلوافز وفقهتغيري نوع وطبيعة احلوافز يف كل مرة بالبحث عن اجلانب غـري املشبع  - 

  ؛الدافع يف حالة اإلشباع

 البد من أن تقدم املكافآت فور حدوث األداء اإلجيايب من أجل التشجيع على العمل املبادر - 

 .باستمراروالسباق يف التميز 

ية إتباعها حيث حتقق الفعال مؤسسةعلى توجد جمموعة من اإلجراءات والسياسات اليت جيب وعليه       

جلهودها يف تنمية الرغبة لدى العاملني، حيث تستطيع حتقيق أفضل النتائج إذا ما متكنت من استيعاب نوعية 

وقامت باستخدام الوسائل املناسبة لتحقيق أفضل إشباع هلا، حيث  ،االحتياجات غري املشبعة لدى العاملني

يجيات اليت تتبناها املؤسسات، ملا هلا من متغريا مهما ضمن السياسات واالسرتاتالتعويضات واملكافآت تشكل 

انعكاسات واضحة، بعضها يتعلق بالتكاليف العالية واملتحركة اليت تدفعها املؤسسات لألفراد، وبعضها اآلخر 

يتعلق باستقرار وازدهار املؤسسات، فالتعويضات تشكل الدافع الرئيسي النضمام األفراد إىل املؤسسات واحملفز 

قدرات العاملني أوزانا عالية، أن  تطويرعاتق املؤسسة اليت تعطي عملية على يقع عموما و  .هماألهم لتحسني أدا

تسعى باستمرار إىل وضع السياسة التحفيزية املناسبة والقادرة على تلبية كل من حاجات املؤسسة وأفرادها، واليت 

وهذا ما يتطلب . ارات ومواقف اجيابيةمن شا�ا استثارة الدوافع الكامنة لدى قدرات العاملني والوصول إىل مه

تبين نظم حوافز مادية وغري مادية تتالءم مع الدوافع املراد استثار�ا، �دف تطوير اخلربات واملهارات وترسيخها 

 .وتطوير القدرات وضمان تدفق الطاقات الفكرية

 نــتمكيال: ثانيا

باعتباره أسلوب يضمن  ،قبل الباحثني واملمارسنيمتكني العاملني أصبح من املفاهيم اليت القت اهتمام كبري من 

وإمنا مسامهة حقيقية فيه من خالل منحهم األدوات  ،للعاملني ليس جمرد مشاركة شكلية يف اختاذ القرار

وإعطائهم الفرصة إلتقان  ،ات واملهارات ومساعد�م على التفاعل مع اآلخرينرب واملعلومات وتزويدهم باخل
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متكنهم من إثبات وجودهم واستغالل قدرا�م واملبادرة مبعارفهم يف تطوير ذا�م وتطوير عملهم وإدارته بطريقة 

  . املؤسسة أيضا

عن التمكني بأنه إتاحة الفرصة للعاملني لتقدمي أفضل ما لديهم من ) Michigan(يعرب ميشغان حيث         

 وتنمية ختطيط أعماهلم يف مشاركتهم خالل ، من1خربات ومهارات والذي يؤدي إىل التفوق واإلبداع يف العمل

فهو . وأفكارهم من آرائهم لالستفادة يف العاملني والثقة احلر والتجاوب االنفتاح من جو وتوفري بينهم، التعاون

يعزز قدرات العاملني حبيث يتوفر لديهم ملكة االجتهاد وإصدار األحكام والتقدير وحرية التصرف يف القضايا 

  كما يعترب براون. 2ارسا�م ملهامهم وكذلك مسامهتهم يف القرارات اليت تتعلق بأعماهلماليت تواجههم خالل مم

(Brown)  بناء  عمليات يف وإشراكهم التمكني إسرتاتيجية �دف إىل حترير الطاقات الكامنة لدى العاملني

ويشتمل .  3البعيد دافهاوأه املؤسسة مع رؤية حاجات العاملني انسجام على يعتمد جناحها أن باعتبار املؤسسة

التمكني على منح السلطة واملسؤولية للعاملني يف أداء أعماهلم حبرية وإعطائهم الفرصة للمشاركة يف اختاذ 

ما  كل بإزالة املؤسسة قيام إىل جانب .القرارات يف املؤسسة، ومنحهم مكافئات بناءا على أداء املؤسسة اجليد 

 إدراك على يعتمد والذي النفسي، بالتمكني النفس علماء ما أطلق عليهبالعجز وهذا  الشعور يسبب أن ميكن

 على لديهم املبادرة واإلصرار روح مما يعزز. 4معىن العمل، اجلدارة، حرية التصرف، الشعور بالتأثري: العاملني لـ

  .5املهام أداء

من خالل جعلهم  العاملني، قدراتلذلك يعترب التمكني أداة تسعى من خالهلا املؤسسة إىل تنمية 

يستغلون ما ميتلكونه من قدرات إلثبات متيزهم وكذا خلق جو من املنافسة التنظيمية املشروعة فيما بني العاملني 

وتقول . لبذل جمهودهم للوصول إىل مستوى جيعلهم يستفيدون من فرص التمكني اليت توفرها هلم املؤسسة

َمكنني مي) (Spretizerسربيتيزر 
ُ
تلكون مستويات أكرب من السيطرة والتحكم يف متطلبات أن العاملني امل

 (كما يضيف سونون. 6الوظيفة، وقدرة أكرب على استثمار املعلومات، واملوارد على املستويات الفردية

Suominen (7:ويقول بان متكني العاملني يقسم إىل ثالثة أنواع     

ل األنشطة اليت يقوموا �ا، وتعترب املشاركة يف منح العاملني إمكانية إبداء أرائهم حو : التمكني الظاهري  -  أ

 اختاذ القرار هي املكون اجلوهري لعملية التمكني الظاهري؛ 

مساح للعاملني بالعمل يف جمموعة من أجل حل املشكالت وتعريفها وحتديدها ، : التمكني السلوكي    -  ب

 ت جديدة؛وجتميع البيانات عنها واقرتح حلوهلا ، وبالتايل تعلم العاملني مهارا
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منح العاملني إمكانية حتديد أسباب املشكالت وحلها ، وكذلك إمكانية : متكني العمل املتعلق بالنتائج    -  ت

  . إجراء التحسني والتغيري يف طرق أداء العمل  

  1:إىل (Lashley)يف املؤسسة، حيث صنفها الشلي  املطبقة وفقا لدرجة املركزية التمكني مستويات وختتلف

  يتم متكني العاملني من خالل منحهم سلطة اختاذ القرار يف بعض األمور : خالل املشاركةالتمكني من

واملهام املتعلقة بالعمل واليت كانت يف األساس من اختصاص املديرين، كاختاذ قرارات االستجابة لطلبات 

  الزبائن الفورية وتويل خدمة العمالء

  ادة من خربة وجتربة العاملني يف تقدمي اخلدمة من ويهتم أساسا باالستف: جالتمكني من خالل االندما

خالل االستشارة واملشاركة يف حل املشكالت، حيث حيتفظ املدير بسلطة اختاذ القرار ولكن يشارك 

وتستخدم هنا االجتماعات الدورية بكثرة لتوصيل املعلومات واستشارة . العاملني يف تقدمي املعلومات

  . سرتجعةالعاملني للحصول على معلومات م

 ويتضمن متكني العاملني من خالل التزامهم بأهداف املؤسسة وتشجيعهم : التمكني من خالل االلتزام

وميكن احلصول على التزام العاملني من خالل حتفيزهم وزيادة رضاهم يف . على حتمل مسؤوليات أكرب

  .العمل وشعورهم باالنتماء للمؤسسة

تشجيع روح  من خالل، ات داخل املؤسسةقدر من أساليب تفعيل اليف كونه أسلوب  مكنييربز دور الت     

لتطوير والتحسني فهو مدخل ل. ح، مع اعتبار أن الفشل يعترب جتربة تعليمية وخطوة للنجا املبادرة واملخاطرة

 ، مبنحهماإلبداعية واخلالقةم إطالق قدرا�سمح هلم بيحبيث  ،خلربات ومهارات العاملني املستمر واملتواصل

وفري املزيد من الرضا الوظيفي ، وتؤولية اكرب ومتكينهم من اكتساب إحساس اكرب الجناز عملهممس

الذاتية ألنفسهم من خالل �م حيث تتحسن نظر  ؤدي إىل حتسني الوضع النفسي للعاملني،كما ي.واالنتماء

  .قدرا�م زيادة تقدير ما يقومون به من عمل مما ينعكس إجيابا على مستوى

  

  نـــلتكويا: ثالثا

لك يعد عنصر أساسي يتطلب عناية فائقة يف ذل ،قصوى يف عملية التنمية أمهيةالقدرات تكوين حيتل 

بان التكوين  (Armstrong) ارستنغ يرىحيث ، لضمان حتقيق اهلدف املنشود التخطيط والتنفيذ واملتابعة

وهو كذلك تطبيق أو عملية رمسية  ،هو العملية اليت يكتسب من خالهلا الفرد قدرة على حتقيق أهداف املنظمة

شأنه  فالتكوين من .2واملهارات الضرورية ألداء عمله بصورة جيدة خلرباتلزيادة قدرات الفرد على اكتساب ا

خاصة وأن أهم ي، املستقبل ات الضرورية يف العمل احلايل أوقدر أن يساعد العامل على احلفاظ وتطوير ال

                                                 
1
Lashley, C., (1997), Empowering Service Excellence: beyond the quick fix, Cassell, London, p62. 

2
Armstrong, M., (2010), op.cit., pp 226 - 224 . 
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، وإن حتقيق تطويرها مبا يتالءم معهاللسيطرة على أوضاع مهنية و  ضروريةات القدر لتكوين هي إنتاج الاأهداف 

  1 :هذه األهداف يتطلب العمل على

الفكرية والعملية اليت تنقصهم السيما يف ظل جمتمع معرفة ترتاكم فيه  املهارات عاملنيال إكساب -

  ؛العديد من اخلربات اليت البد ملن يسعى للتطوير أن يسايرها وبصورة مستمرة

يف املؤسسات  املنيجديدة تنسجم مع احلاجات اليت يتطلبها تطوير الع مواقف عاملنيإكساب ال -

  اليت يعملون �ا سواء كانت إنتاجية أو خدمية؛

بني األفراد السيما إذا مت استخدام األساليب التكوينية اليت تعتمد على تبادل املعارف  تبادل اخلربات -

 .واألفكار

. اخل...، بناء الفرقاإلبداعالوظيفي للقدرات، تغيري املمارسات العملية هلم،  اإلحاللالتكوين  يستهدف     

الغرض األساسي منه هو خلق املعارف ف ،تنمية الطاقات الفكرية والقدرات اإلبداعية للعاملنيكما يعمل على 

كيات العمال وتوفري وصقل املهارات وتطوير األداء وتفجري طاقات وإحداث تغيريات يف أفعال وانفعال وسلو 

على مراحل، وينبغي  القدراتتكوين  عمليةحيث تتم . الفرصة هلم  لتأدية العمل بأكثر فعالية بل وأكثر متيز

هم ألفيما يأيت عرض على املؤسسة أن تدرك أن هناك أدوارا معينة تتماشي مع كل مرحلة من مراحل العملية، و 

  2:راحل وهيامل

  : لةحر ملا هذه ويتم يف :املرحلة التمهيدية  .1

 احتياجا�م فيما يتعلق  حيث تقوم كل من املؤسسة والعمال بتحديد ماهية :ديد أهداف املشروعحت

إعداد خمطط ، أو االستعداد للتحوالت املستقبلية، تحسني األداء يف املهام احلاليةكبالتكوين والتطوير  

 ؛املسار الوظيفي على املدى الطويل

 الضرورية مبعىن تلك اليت سيكون  اتقدر وهذا لضمان تطوير ال :رويات اليت هلا أولوية التطقدر حتديد ال

التقييم  ات اليت حتتاج إىل تقييم خالل عملياتقدر تربز ال ت،اجنازاو  أداءأثري تطورها بارز على ت

حتديد وتوزيع األدوار انطالقا من  ا،تطويرهات اليت جيب أن يتم قدر السنوية وخالهلا يتم حتديد ال

ميزانية و  ر،األدوات املستخدمة يف التطويوسائل و ن، والالفرتة الزمنية لعملية التكويت، و املسؤولياو 

 .التطوير أو التكوين

بل ) واقف، املاملعارف املهارات،(املوارد املرتبطة باألفراد  مل تعد عملية التكوين تقتصر على: رحلة التنفيذم .2

 ولذلك تتضمن عملية  والربط بني هذه املوارد لتهتم متاشيا مع العصر بعملية التنسيق أ�ا جتاوزت ذلك

 

                                                 
1
Armstrong, M., (2010), op.cit., p225. 

2
Dejoux, C., (2001), op.cit., p297.  
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  1:ات من خالل التكوين ما يليقدر تطوير ال

 على التصرف املالئم، فللقيام بتنسيق وربط  املساعدة )واقف، املهارات، املاخلربات(وارد إكتساب امل

 ا؛أوال امتالكها وحياز� املوارد الفردية جيب

 لبناء وجتهيز اإلجابات املالئمة) واقف، املهارات، املرباتاخل( التدريب على تنسيق وربط هذه املوارد 

باستخدام بعض  وذلك) إخل...ما،  ثإعداد نشاط، حل مشكل، مواجهة حد(للمتطلبات الوظيفية 

 2 . ...دراسة حالة ،لعب األدوار مناهج التكوين مثل  بيداغوجية احملاكاة ،التكوين املتناوب

 التعلم على أساس  ضبط أهدافو وهذا من خالل حتديد  ،قدراتتعلم الل واقعية أهداف حقيقية اقرتاح

 ؛يكون قادرا على تعلم فعله لوحده ما يستطيع املتعلم فعله مبساعدة اآلخرين وما جيب أن

 التصرف أو الرغبة يف  ال تعين فقط القدرة على قدراتفال: تطوير القدرة على التفكري والتحويل

هذا التساؤل من شأنه أن يسمح  .التصرف �ذه الطريقة ف وملا متالتصرف إمنا هي معرفة وصف كي

خيص يف ما أما . نشاطاته بتصحيح األخطاء اليت تصدر عن الفرد حىت تسمح له بتنمية خربته وتعدد

تنويع احلاالت  -يسمح بعملية التحويل كوينالتف .به القدرة على جتديد ما تعلمه يقصدالتحويل 

 ؛واليت تكون غنية بالتنوعالتعليمية قدر اإلمكان 

  وين ميكن أن يساهم يف تطوير القدرة على تعلم التعلم تك: من اجل التعلمتطوير القدرات على التعلم

 عرفة؛خللق امل ممن خربا� واويستفيد على اكتشاف طرقهم اخلاصة يف التعلم مبساعدة املتعلمني

 التعلم الذايت بعيدا عن  على عاملنيشجيع الوذلك من خالل ت: املكانة املناسبة للتعلم الذايت إعطاء

الفردي من خالل استخدام أجهزة السمعي  حيث أصبح من املمكن التعلم ،برامج التكوين الرمسية

 ...البصري والتعليم عن بعد

وهناك ثالث مستويات تقييم ، العملية بعد �اية عملية التكوين يتم تقييم هذه :مرحلة تقييم نتائج التكوين .3

  3:عملية التكوين وهي نتائج

 ؛يف �اية التكوين)  ، املواقفراتها، املاخلربات(تقييم مكتسبات  - 

 ؛ شكل نشاطات ات املنشاة واليت مت استخدامها يف وضعيات العمل وعلىقدر تقييم ال - 

  .تقييم آثارها احلامسة على أداء وحدة  - 

ككل   التكوين شروعميف  نقاط الضعفوتتم مقارنة هذه النتائج مع األهداف املسطرة لتحديد النقائص أو 

 �تم بتوفري املناخ أنومن اجل تفعيل عملية التكوين، فالبد للمؤسسة  .جنبها يف املشاريع القادمةتاليت تو 

واملعدات اليت من خالهلا  األدواتوالبيئة املالئمة لكي يطبق العاملني ما تعلموه جراء التكوين وذلك بتوفري 

                                                 
1
Le Boterf, G., (2003), Construire les compétences individuelles et collectives, pp127-132.  

2
Aymar, G .& Casas, N., op.cit., p9.   

3
Le Boterf, G., (2003), Construire les compétences individuelles et collectives, op.cit., p 498.  
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كل العقبات التنظيمية اليت   وإزالة التقين من تطبيق مكتسبا�م التعليمية،ا�ال يف يستطيع العاملني، خاصة 

والتعليمات الصارمة كالعقاب على  عارف واخلربات مثل تقليص اللوائحتطبيق امل أمامقد تقف حجرة عثرة 

مساره  ءإثرا بإمكانيةيشعر الفرد  حىت، وما شابه ذلك، كما جيب على املؤسسة توفري فرص الرتقية اخلطأ

وذلك  ،الوظيفي ليطبق ما تعلمه؛ مع عدم قطع االتصال باجلهة املكونة، وتوفري الدعم بعد عملية التكوين

حماولة لتجنب الوقوع يف بعض املشاكل اليت غالبا ما تقع للعاملني ذوي املعارف واخلربات اجلديدة اليت مل 

1تصقل بعد
.  

ف اليت تركز على تطوير القدرات، ولتحقيق هذا البد من إن أكثر أهداف التكوين أمهية هي األهدا

قصد الوصول إىل مستويات أداء  كالتكوين االلكرتوين  استخدام وسائل علمية متطورة لتكوين قدرات العاملني

بأنه  كونإقناع املت أي (persuasion) إضافة إىل بعض العناصر منها اإلقناع .متميزة ونتائج غري عادية

 Mastery)التفوق احلثيث  ؛بنجاح كونلرفع اعتقاد املت  (Modeling)التمثيل ؛ م باملهامبإمكانه القيا

Inactive)  كاش  دور إىل شريون. من خالل إعطائه فرص النجاح واملثابرة وإبعاد الفشل املطلق عنه 

(Coach)  طرق ومناهج مثل باستعمال  كوين،نفسيا قبل وأثناء وبعد الت كونالذي لعب دورا هاما يف �يئة املت

يف حتفيز األفراد ورفع دافعتيهم بتغيري  دورا هاما )خاصة يف اآلونة األخرية(الربجمة اللغوية العصبية اليت احتلت 

  2.اعتقادا�م وصورهم الذاتية السلبية

املستقبل ربطه ب ، من خاللات داخل املؤسسةقدر يف كونه أسلوب من أساليب تفعيل ال كوينيربز دور التو 

قدرات عالية،  ا، وخاصة هؤالء الذين لديهمعماهلفاملؤسسة اليت ترغب يف االحتفاظ بأفضل للعاملني،  يفيالوظ

مسار حيا�م يف  مستقبلهم الوظيفي، وهذا حيقق هلم الرضا واحلفز نتيجة ملعرفة ختطيطعليها أن تعمل على 

  .املستقبل

  

  الــاالتص: رابعا

يف بناء وتشغيل ، وميثل دور اتصال بني أفرادها وحتقيق العمل اجلماعي على التعاون القائم ؤسسةيتوقف جناح امل

يشار لالتصال على أنه شبكة تربط كل أعضاء التنظيم بعضهم  حيث .اهليكل جلماعة العمل من خالل اإلدارة

األقل  بني طرفني علىاملعلومات واملشاركة يف األفكار واآلراء  تبادلعملية  على انهاالتصال كما يعرف   .ببعض

عن طريق رسائل شفوية أو مكتوبة أو اعتماد على إشارات رمزية هلا داللة ويدركها املرسل  ةؤسسمن األفراد يف امل

وتنبع أمهية  .3هن املرسلاملعلومات املستلمة كما تدور يف ذيضمن فهم املتلقي جلميع  بشكلاملستقبل معا، و 

كما تؤثر على   ،إىل اإلدارة والعمل وآرائهم ونظرا�م ملنيالعا مواقفاتصال يف تشكيل العالقات املؤثرة على 

                                                 
1
Mitchell, G. (1998), The Trainer's handbook: the AMA guide to effective training, 3rd ed, AMACOM, USA, p13.  

2
Barbier, F. &  Brunetière, A., op.cit., p104.  

   .510ص ،2004 الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر ، أساسيات تنظيم وإدارة األعمال،  عبد الغفار حنفي وعبد السالم أبو قحف، 3
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 اقتناءيزيد من إمكانية  مما ،العاملنيواملهارات  رباترصد خمتلف اخل يف االتصاليربز دور كما . رغبا�م وقرارا�م

رفة الذاتية السيما فيما خيص املع بينها لعمل على حتقيـق التكامل فيما، باإلضافة إىل اواستغالهلااألفضل منها 

ا وتكون خاصة به، فوجود االتصال � مير الذهنية أو التجارب اليتو وبقدراته الفكرية  ،الفرد بنفسه ا�اليت يكو 

بينها يساعد  االحتكاكوبالتايل  ،ختتلف من فرد آلخر واملهارات اليت رباتخيلق نوع من التواصل بني هذه اخل

فيمكن أن تنبثق فكرة إبداعية جيدة من . دمة األهداف املشرتكةخل فيما بينها واالندماج االنسجامعلى خلق 

 ،وجتسيدها على أرض الواقع حباجة ملساعدة اآلخرين عرب خمتلف مستويات املؤسسة مصدر وحيد لكن تنفيذها

تتالقى  وبذلك ،الفكرة املراد حتقيقها واستيعابالداخلي الذي يسمح بفهم  االتصالكون يف غياب ي وهذا لن

جينب حدوث  كما أن إحداث التكامل بينها  لالختيارمما يتيح العديد من البدائل املعرفية  ،ف واألفكاراملعار 

حيث تساهم  ،واخلارجية من التفاعل بني املعرفة الداخليةاخلارجي خيلق نوع  االتصال أنكما  .الصراع الداخلي

يف كثري من األحيان بتأثري املعرفة  ة وتتشكلتتأثر املعرفة الداخلييف تشكيل الثانية كما  �اإعال األوىل حني

لتحقيق  باستمرار قدرات عماهلااخلارجية، وهذه العالقة الوطيدة بينهما عامل يدفع باملؤسسة لتطوير ورفع 

 الكتشافوالعمل على السبق ه، م بالدائ االحتكاكالتفوق والتميز على ما يوجد يف احمليط اخلارجي من خالل 

باإلضافة  ،ات وجتنب الصراعاتقدر ال وانتقاليعمل على تنشيط  االتصالوعليه فان الهلا؛ واستغمصادر القوة 

لتشكل  ات الفردية تتكاملقدر كما أن ال وانتقاهلا،التعلم اجلماعي للتجارب من خالل تبادل األفكار إىل 

  1:خالل التنافسية من �اوحتويلها يف املؤسسة مما يدعم ميز  انتقاهلاتتميز بالسرعة يف ، ات اجلماعيةقدر ال

 القدرات؛ ات بإجياد لغة مشرتكة للتعامل بني أعضائها، مما يؤدي إىل تنوعقدر تسهيل التعاون بني ال - 

من أجل العمل  ات،قدر أفضل األمناط التنظيمية لتحقيق التآزر والتناسق بني ال اختيارعلى  االتصاليعمل  - 

 ؛بشكل جيد

اليت متثل النواة  اتقدر اء اجلماعي، وبالتايل تشكيل جمموعة من التسهيل التعامل بني األفراد لتحسني األد - 

 .األساسية يف متيز املنظمة

 

ووصوهلا إىل األفراد املعنيني  ذات جودة مع ضمانكمية املعلومات املتدفقة يف أرجاء التنظيم   عندما تكون       

أجزاء ومستويات تغطي الجتاهات و تدفق االتصاالت يف مجيع ايكون و  ،وبشكل املناسب يف الوقت املالئم

 االتصال هنا يساهم، من خالل تبادل اخلربات واملهارات بفعاليةاملعلومات  حبيث يتم استغالل .التنظيم مجيعا

  . تميزةلديهم قدرات م ولدتتومنه  ،العاملني قدراتطوير يف ت

  

  

                                                 
1
Le Boterf, G., (1999), l'ingénierie des compétences, 2émeéd, Ed organisation, paris, p 123.  
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  العاملين  قدراتمحافظة على ال: المطلب الثالث

جة لنقص القدرات ية تواجه املؤسسات نتيو ية وحيسيالعاملني هي مسألة رئإن احملافظة على قدرات 

 (Sheeraz & al) شرز وآخرون عرفيث يحب. نيعاملاملتميزة، أو النمو االقتصادي أو معدل دوران ال

الحتفاظ �ا، ملدة أطول من د اياليت تر العاملني قدرة املؤسسة على التمسك بقدرات : االحتفاظ على انه

تزام املؤسسة بربامج املناسبة وتتواصل مع ال قدراتة االحتفاظ يف املؤسسة عند االستعانة باليوتبدأ عمل، هايمنافس

 العاملنية يف الوقت احلايل صعوبة أكثر من أي وقت مضى، الن مطالب يوتشهد هذه العمل. هميللمحافظة عل

واخلربة واإلطار الثقايف  ضا العمليلكن أازات، و يس فقط الرواتب واالمتيمها ومست كل اجلوانب ليقد مت تضخ

وهذا الن احملافظة على القدرات ال تعاجل اجلانب املادي فقط، بل حىت املسائل اليت تتصل ها، يدث فحيالذي 

وثقافة  ة مناخية هلم، وتنمية والصحية والثقافية االجتماعية والعنايللعاملني، وأشكال الرعا باجلانب املعنوي

1العاملنيه من وجهة نظر يلها املكان املفضل للعمل فعجياملؤسسة مبا 
ات احد قدر يعد االحتفاظ باللذا  .

ات فهي تسعى للمحافظة عليها، فتلجا الكثري من قدر لا إن أي مؤسسة متتلك، األنشطة اهلامة لنجاح املؤسسة

 كوينوالت فة التوظيفلإلبقاء على أصحاب القدرات وذلك توفريا لتكل املؤسسات الستخدام العديد من الوسائل

قدرات من خالل العمل ملؤسسة أن حتتفظ مبا متلكه من ا لذا يتعني علىعلى مستوى خدمة العميل،  واحلفاظ

  :على توفري

 

  بيئة العمل: أوال

 قدرات العاملنيحتافظ على  ثيحب ،تها يف املؤسسةيراعاة الظروف والشروط الواجب تنممتعمل بيئة العمل على 

نشاط يشتمل على  فبيئة العمل هي ،هم لفرتات أطوليلد هارةوالعمل على االستثمار لرتاكم اخلربة واملاملتاحة هلا 

الظروف املناخية والنفسية السائدة يف أماكن  يهتم بدراسةو جمموعة من األعمال واإلجراءات الفنية واإلدارية، 

2:شقني مهاوتتكون بيئة العمل يف املؤسسة من . تنفيذ األعمال داخل املؤسسات
  

 ة، كالتهويةوتشتمل على الظرف املناخية السائدة يف مكان العمل داخل املؤسس: بيئة العمل املادية -

 .اخل...فرتات الراحة  ، ضغط العمل، مساحات العمل، الضجيج، عدد ساعات العمل،واإلضاءة، النظافة

 ؛لية أدائهاات يف العمل وفعاقدر هذه الظروف ذات انعكاس وتأثري يف سالمة وصحة ال

وتشتمل على املناخ االجتماعي العام وطبيعته، والروابط االجتماعية، : بيئة العمل النفسية واالجتماعية - 

يف مكان العمل، والصراعات التنظيمية املوجودة بني العاملني،  العاملنيوالعالقات الشمولية السائدة بني 

حتديد نطاق  دى كل من يعمل يف املؤسسة، وميكنالنفسية ل فهذه اجلوانب هلا انعكاس كبري على الناحية

                                                 
1
Sheeraz, M., Iqbal, N., Ahmad, N., (2012), The Effect of Internal Marketing on Employee retention in Pakistani Banks, International 

Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(8), August, p272.  
2 Harkins, P., (1999), Powerful conversation: How high-impact leaders communicate, McGraw-Hill, New York, p294. 
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عالقات أعضاء م، و عالقات الرؤساء مبرؤوسيه، و العالقات بني املرؤوسني ببعضهم البعض هذه اجلوانب يف

  . هيئة اإلدارة ببعضهم البعض

 ة من خالل الثقافة واليت تشمل القيم واملناخؤسسالعاملني يف املقدرات  يظهر تأثري بيئة العمل على

ومعتقدا�م الثابتة  عاملنيوالقواعد، حيث تلعب الثقافة دورا بالغ األثر يف التأثري على قيم ال التنظيمي للمؤسسة

بأ�ا تعمل على خلق بيئة مناسبة تساعد على تطوير  ،من خالل فائد�ا للمؤسسة افة هناثقويتجسد دور ال

حتقيق  عيق�ا قد تضر املؤسسة بوضع املعوقات اليت تتلعب دورا سلبا يتمثل يف أ لعاملني، كما ميكن أنقدرات ا

 حتسني بيئة العملأن (Haynes)  يرى هاينز حيث .مقاومة التغيري وعدم االلتزام ة وتسببؤسساسرتاتيجيات امل

ستويات ملل معرفة مدى مناسبة عدد االخ قدرات العاملني من طوير تىلذي يؤدي إلتغيري الل تعطي فرصا

 وفعالية ،واملسؤولية ،االتصالووضوح خطوط  ومدى مناسبة ،ماعةجليت مت �ا تنظيم اليقة اطر لوا ،تنظيميةلا

عمل وتغيريها مبا يناسب ال ، ويضيف هاينز أن عمل جداولاألفرادخرى ومع األو  ةدار اإلتبادل مع ملتفاعل الا

قيق درجة مناسبة من ل حتالناسب من خملشراف اإلوب الى إجياد أسلع ضافةإلعامل، بالحة الومص وظيفةال

شرايف عما إلوب السألفإذا احنرف ا ،ونلعاملذي يتمتع به الرشد المستوى ا شرايف وبنيإلوب السألتناسق بني الا

1العاملني تثبيط مهة ىلك سيؤدي إلذ دنعتوجيه فلن هناك قصور يف اال أو وف أو مناسبلهو مأ
.  

  

تفجري من اجل  بذل أقصى جهدودافعتيهم على  عاملنيالرغبة  ةتنمي البيئة اليت تدعم القدرات، متكن منإن 

اعتماد سياسة يكون أساسها تشجيع املبادرات ، و بذلك جعلهم أكثر فعالية وأكثر عطاءطاقا�م الكامنة، و 

تطوير العمل على إزالة املعوقات اليت تقف يف وجه ، و اإلبداعية لدى األفراد واجلماعات يف خمتلف مستويا�م

صحاب على أ للمحافظة للتدعيم القدرات العالية واملتميزة البد من توفري املناخ املناسب ات، لذا وتنمية القدر 

ثقافة  ات حتتاج إىل بيئة عمل متحركة تتسم باحلرية وتشجيع لكل اآلراء اجلديدة معقدر الف .املؤسسةيف القدرات 

احلرية ومنح  إلجراء التجارب واألحباث، فرصتقبل املخاطرة واحتمال الوقوع يف اخلطأ وتتيح الو تدعوا لالنفتاح 

بتبادل اآلراء واألفكار حبرية ودون  للعاملني لالبتداع والتجربة واخلطأ من خالل تكوين فرق عمل مرنة تسمح

  .هو موجود منتجات أو خدمات جديدة وتطوير ما إبداعخوف يف جمال 

  

  اتقدر تخطيط المستقبل الوظيفي لل: ثانيا

احلديثة اليت حتدد الطرق اليت  من إحدى وظائف إدارة املوارد البشرية للقدراتقبل الوظيفي يعد ختطيط املست

فاملؤسسة اليت ترغب . داخل املؤسسة ة مساعدة العاملني لتنمية مستقبلهم الوظيفيؤسسبواسطتها تستطيع امل

                                                 
 .18، ص1998مرسى حممود الصباغ زهري، مطابع معهد اإلدارة العامة، الرياض، : دليل شامل لإلشراف الفعال، ترمجة: هاينز ماريون أي، إدارة األداء1
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 ختطيطيها أن تعمل على علومتميزة، درات عالية بق باالحتفاظ بأفضل موظفيها وخاصة هؤالء الذين يتمتعون

  . يف املستقبل �ممستقبلهم الوظيفي، وهذا حيقق هلم الرضا وحيفزهم نتيجة ملعرفة مسار حيا

عداد جلسات لإلرشاد والتوجيه إمن خالل  ة على ختطيط وتطوير مستقبلهم الوظيفيؤسسامللذا تعمل 

م، وأعضاء من إدارة املوارد البشرية أو ورؤسائه عاملنيلا نيللعاملني، وتعقد هذه اجللسات داخل املؤسسة ب

النشطني  عاملنياللقاءات هو اكتشاف املواهب والإن اهلدف من هذه  ؛االستعانة مبستشارين من اخلارج

اجللسات وفق  ذهوتتم ه ،مهيملؤسسة لكي تعمل على احملافظة عليف ا وابقيو  واستمر يب أن جيذين ال وحنيوالطم

   1:اخلطوات التالية

للنمو الوظيفي يف املؤسسة استنادا على ما  ةبتقومي الفرص املتاح حداى ف واملوجه كل عليقوم املوظ :اإلعداد .1

  : يتوفر من معلومات عن

 ؛الفرص الوظيفية املتاحة يف املؤسسة حاليا و مستقبال  -

 ؛التطور التارخيي ألداء املوظف وأدائه يف الوظيفة اليت يشغلها حاليا  -

 ؛املهارات الوظيفية للموظف  -

 ؛�ا مستواه التعليمي والربامج التدريبية اليت التحق  -

  .احملدد، التعاون مع اآلخرين تدرة على االجناز يف الوقالقدرات اإلدارية والتنظيمية، القكالصفات الشخصية    -

الوصول إىل اتفاق مشرتك حول  ا مثيقوم املوظف واملوجه جمتمعني مبقارنة املعلومات وتقوميه :املقارنة .2

  . ارات املتاحة مستقبالاخلي

مبوجبها إعداد املوظف ملساره  تميضع املوجه مع املوظف خطة العمل اليت ي :التخطيط للتطوير الوظيفي .3

  : الوظيفي الذي اختاره وتشمل هذه اخلطة اجلوانب التالية

 ؛�ااملهارات اجلديدة اليت يتطلب من املوظف اكتسا -

 ؛ستوى احلايل للموظفالتعليم أو التدريب مطلوب إضافة إىل امل -

اجلدول  هشغلها املوظف قبل الوصول إىل اهلدف الوظيفي املخطط لاملناصب الوظيفية اليت جيب أن ي -

  . الزمين والتقريب للوصول إىل اهلدف

  : يقوم املوظف ومبساعدة املؤسسة باختاذ خطوات التنفيذ التالية :التنفيذ .4

 ؛ق مع املسار الوظيفي الذي مت االتفاق عليهااللتحاق بربامج التدريب والتعليم اليت تتواف -

واملهام،  املسؤوليات ندف التعرف على املزيد مة �أي االنتقال بني الوظـئف املختلف: الوظيفي التدوير -

 ؛دفمتهيدا للوصول لله

  . إضافة مسؤوليات جديدة إىل الوظيفة احلالية -

                                                 
1
Peretti, J.M., (2006), Tous DRH, 4ème éd, Ed d’organisations, paris, p163.   
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ماعات حيث يقوم الرئيس بعقد اجت هخالل رئيس حلة متابعة املوظف منيتم يف هذه املر  :املتابعة والتسجيل .5

من اجل إزالة العقبات أو تعديل هذا املسار الوظيفي  ارهدورية مع املوظف للتعرف على مدى تقدمه يف مس

سار يف ذا املالوظيفي ومدى تقدمي املوظف يف ه املعلومات عن املسار جيلإن لزم األمر، مث حفظ وتس

 . مع مالحظة حتديث املعلومات بانتظاماملهارات،  زونملفه، أو يف خم

 

والعصب الرئيسي لنجاح أي مؤسسة، فكل مؤسسة  األساسيةمقومات  مأه إحدىتعد قدرات العاملني         

حىت تضمن البقاء واالستمرار  ،عماهلا وخاصة هؤالء الذين يتمتعون بقدرات عالية بأفضلترغب باالحتفاظ 

اهلا اجلاد لتطوير وتنمية املستقبل الوظيفي لعم ، بالعملخلية واخلارجية عليهاواملنافسة ملواجهة التغريات الدا

ع يمج من خالل القدراتالتصدي للتقادم و والوالء والفرص الوظيفية املختلفة،  لتدعيم القدرات وخلق الدافعية

ن يعلهم قادر جيا ها باستمرار مبيف العاملنير قدرات ياليت تتخذها املؤسسة من أجل تطو  اإلجراءات والوسائل

قدرات تتآكل عند عدم استعماهلا الن مصدراها األفراد، فإذا مل يسمح هلم فالة، ياجلار على مواكبة التطورات 

قدرات العاملني تتميز بالتقلص ف .ان هذه القدرات ستضمحل وحتول دون االستفادة منهافبإظهار قدرا�م، 

واالختفاء، لذا جند بأن املسؤولية هنا متبادلة بني  معرضة للزوالعرب الزمن، فإذا مل يتم حتديثها كل مرة فإ�ا 

  ملؤسسةوا ،قدراته وصيانتها أمهها التعلم الذايت حيث أن الفرد ميلك جمموعة أدوات لتحديث مؤسسةالفرد و 

  ،يحالفرد فإن مصريه إىل التسر رفض القدرات، فإن  كذلك من واجبها �يئة املناخ الالزم واملالئم لتحديث هذه

تكاىفء فهي تكاىفء الوظيفة ال الفرد، ومن جهة أخرى فإن  ألن املؤسسة عندما  (Narino)مرنوكما يقول 

ؤسسة طرق عدة فلدى امل .1يتجاوب الفرد مع هذه التحديثات هذا يهدد مصري املؤسسة هي أيضا إذا مل

 بكغنو حيث يشري ،بدل إجباره على االستجابة لذلكلخضوع للتدريب التحديثي الفرد ل إلقناع

(Péquignot) االلتزام املتبادل و  ؛التحفيز بشىت األساليب حىت جتعله متعطشا فعال للتدريبإىل بعض الطرق ك

واملؤسسة تلتزم بوضع األدوات  وهو على هيئة عقد بني املؤسسة والفرد يلتزم هذا األخري بتنمية وحتديث قدراته

 . 2توعية األفراد خبطر عدم حتديث القدرات املستمري أ الفائدةباإلضافة إىل  و�يئة اجلو لذلك؛

   اعتراف بالقدرات: ثالثا

األجور اعرتاف بالقدرات هي املقابل االلتزام الذي تطلبه القدرات من املؤسسة، والذي يظهر أساسا عن طريق  

 جود مستوى، فو قدرات عماهلادورا هاما يف احتفاظ املؤسسة ب واملكافآتتؤدي األجور واملكافآت، حيث 

، فالكثري من قدراتمقارنة باملنافسني يؤدي إىل ضمان احلفاظ على أفضل ال واملكافآتمرتفع من األجور 

عامل فال بدأت يف تطبيق نظام األجر مقابل األداء املتميز ووفقا ملستويات أداء عالية، ولذلك املؤسسات

ستطالعات ميدانية أجريت على مؤسسات يستحق أن حيصل على األجر الذي يقدر جمهوداتـه، ولقد بينت ا

                                                 
1
Barbier, F.&  Brunetière, A., op.cit., pp102-103.   

2
 Ibid., p104.  
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 ؤالءعاملني يريدون أن يعملوا جبد وإخراج كل ما لديهم من طاقات، همن ال 88% أن أمريكية أشارت إىل

   .أهلتهم إىل املزيد من العمل والعطاء مكافآتمجيعهم من الذين حصلوا على امتيازات و 

ت، اقدر ا من خالل اعتماد نظام أجر قائم على الهذو املؤسسة االعرتاف بقدرات العاملني، جيب على لذا 

ائف لكن إىل للوظ نظام الذي يربط األجر ليس بتصنيف ات ميكن أن نعرفه على أنهقدر تأجري الويطلق علية 

أو درجة التحكم /املتغري لألجر الصايف مع نوع و إنه يتعلق إذ يربط جزء .1ات اليت حيوزها األجريقدر فهرس لل

 مهاراتو  خرباتبط بالفرد وما ميتلكه من فاألجر إذن هنا مرت ،عليها األجري لكة اليت يستحوذات املمتقدر يف ال

ات إىل قدر تسعى املؤسسات من وراء اعتماد نظام أجر على أساس ال .غض النظر عن املنصب الذي يشغلهبو 

  2:العمال وحتفيزهم على تشجيع

 ؛ا قبالات اليت ميتلكو�قدر التحكم أو السيطرة أحسن فأحسن لل -

 ؛بالنسبة للمؤسسة ملتميزةا اتقدر ات، االمتالك السريع لبعض القدر استقطاب السريع لبعض ال -

  . ذلك على الدوام ات وحسم األسباب اليت تقتضيقدر تقبل الفقدان السريع لرأمساهلم من ال -

ليس قدرات لتأجري بالاف ،أكثر مرونة العاملنيات �دف زيادة إنتاجية العمل ويف الوقت نفسه جعل قدر فتأجري ال

  3 :فيما يليهي واليت  ،واليت ميكن تطبيقها بسهولة فهي تتطلب مجلة من الشروط بالعملية البسيطة

 ؛الفوائد املنتظرة هل تعوض التكاليف واملخاطر املرتبطة �ا معرفة -

تأجري  توفر املؤسسة على جهاز حتفيز يعمل بكفاءة حبيث ميكنها من حتضري الستخدام نظام -

 ؛اتقدر ال

 واسعة من طرف العمال وذلك رغبة منهم يف زيادة أجورهم، وأل�م جيدون أنه من مسامهة ومشاركة -

  .يشغلونه الصواب أن يتم تأجريهم تبعا ملا يقومون به فعال بغض النظر من املنصب الذي

   4:ات و هيقدر منهجية تتضمن مخس مناذج لتأجري ال (Marbech) لقد اقرتح مرباش

 ؛أو وظيفة ما حمددة بدقة ات املستخدمة يف إطار منصبقدر أساس الاألجر على  -

 ؛هندسة متغرية ات املستخدمة يف وظيفة مرنة أو ذاتقدر ألجر على أساس الا -

 ؛مهنية فردية ات املستخدمة يف إطار وضعياتقدر األجر على أساس ال -

 ؛جزء منها مستخدم الوظيفي واليت يبقى ات اليت استخدمت يف إطار مسارقدر ألجر على أساس الا -

  .�ا على املدى القصري أو الطويل ات اليت ستستخدم يف إطار وظيفة متنبأقدر األجر على أساس ال -

                                                 
1
Marbach, V., (1995), Rémunération par la compétence, ANCP, Revue personnel, n°.357, Paris, p40.  

2
Dion, E.& Richebé, N.(2002), Rémunération des compétences coopération et création de valeur Réflexion a partir d'une étude de cas, 

colleque organisé sur la Gestion des compétences et Knowledge Management , CESAMES, Rouen, Mars.  
3
St‐Onge, S., (1998), La rémunération des compétences: où en sommes nous?, revue internationale de gestion, 13(4), p25.  

4
Marbach, V., (1999), Evaluer et Rémunérer les compétences, Ed d'Organisation Développement & emploi, Paris, p126.  
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وهلذا جيب أن يشعر  .أداء العاملني النهائية فاملؤسسة تشعر بالنجاح أو بالفشل من خالل نتائج       

. �مراقدالتكلفة وزادوا من اجلودة وقاموا بتطوير الذين قللوا  فهم �مالعاملون بتلك النتائج أيضا يف مرتبا

اليوم بدأت يف تطبيق نظام األجر مقابل األداء املتميز ووفقا ملستويات أداء عالية،  فالكثري من املؤسسات

رتبط ت كما توجد بعض املؤسسات. جمهداتهعامل يستحق أن حيصل على األجر الذي يقدر فال ولذلك

مستوى وذلك برضي العميل ومستوى جودة املنتج، فهي  من جملس اإلدارة إىل اقلابتدءا نظام األجور فيها 

  .تشعر العاملني مبلكية النتائج 

  

  ديالتقل منالقدرات  ةيحما: رابعا

القدرات اليت تولد امليزة التنافسية  إحاطةتعمد على  أنتستمر املؤسسة يف حتقيق ميزة تنافسية البد  أنمن اجل 

يطلق  على هذه الضبابية السبب املبهم، والذي يقصد به الغموض الذي يكتنف حيث ، اإل�امبنوع من 

الذي يؤدي  األمرجيعل عملية التقليد هذه القدرات من طرف املنافسني صعبة،  االعالقة بني السبب والنتيجة، مم

 ةيتعتمدها املؤسسة يف محاوتوجد جمموعة من العوامل  .صعوبة تقليد امليزة التنافسية احملققة من قبل املؤسسة إىل

  1 :د، ومن أمههايصعوبة للتقل أكثر اث إذا ما توفرت فإ�ا جتعلهيد، حبيمن التقل القدرات

عرف على انه عدم القدرة يد، و يالتقل صعبقدرات العاملني  عد من الطرق اليت جتعليو  :الغموض السبيب -

 القدراتوغموض  ،هايطرة عليالس علىات ذات الصلة، فضال عن عدم القدرة ري للتعرف على بعض املتغ

 مفهومة، ريهو جعل أسس تراكمه داخل املؤسسة غ ادهيل من تقليللتقل قةيكمن من خالل أن أفضل طر ي

ا، ري كب  وأشكاالدا يعرف تعقيات قدر ة نقل املعارف والي، وعملنيللمنافس ةي مرئريات غقدر ث تصبح اليحب

من  قدرات العاملنيمي حيوهذا نظرا ألن الغموض . ةيزة تنافسيمق يده، وبالتايل حتقية تقليضعف تنافسيمما 

كان   وإذا .ة احملققةيزة التنافسي املنينه وببيفهمون العالقة ي، أل�م ال اد أدائهيتقل كنهممي وال نياملنافس

لد أداء ة اليت تو ية السببيشرح العمل  وال قاد�ا قادرون علىني، فانه ال املنافسقدرات العاملنيد يصعب تقلي

د التنافسي من جهة، وحرصها على يمن التقل القدرات ةي، وبالتايل على املؤسسة محاراتدقهذه ال

 .من جهة أخرى ارهيوتطو  اوالعمل على تراكمه ااستغالهل

 .ة اخلاصة �ايخيعلى الظروف التار  تعتمد العاملنين يثل قدرة املؤسسة على تكو ميوالذي : ة للمساريالتبع -

 يخيعكس ا�ال التار ت قدرات العاملني لذلك فان ا،دهيصعب تقلي د خربات ومهاراتيىل تولواليت تؤدي إ

 يف فرتات سابقة، العاملنيللمؤسسة من خالل تراكم املعارف واملهارات واخلربات املكتسبة واملخزنة لدى 

األحداث من  هم طوال فرتة تواجدهم باملؤسسة، وتتنوع هذهية متسلسلة مرة عليخيجة ألحداث تار يونت

د مسار تراكم ي، كلها سامهت يف حتد...في، القرارات املتخذة،يوخماطر واجهة املؤسسة، املسار الوظ فرص

                                                 
1
Barney, J., (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17, p103.  
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آخر يف مؤسسة أخرى، وبالتايل فان تراكم  قدراتعن  واز يتمي م، وهي ما جتعلهالعاملني قدرات ديرص

ة يميالعمل والظروف التنظ  زمالءرية، وتأثيئة االجتماعيعتمد على االستثمارات السابقة وعلى البي القدرات

 .ها باستمراريشون فيعياليت 

ة املعقدة جدا، يالظواهر االجتماع جةيد نتي قابلة للتقلريتكون غ قدرات العاملني إن :يد االجتماعيالتعق -

لظواهر ة يف مثل هذه ايتنافس زةيوعندما تنشا م. هاي علريواليت تتجاوز قدرة املؤسسة على إدار�ا والتأث

ومن أمثلة . ريبشكل كب القدراتد هذه يد قدرات املؤسسات األخرى لتقلييتم تقية املعقدة، فانه ياالجتماع

 معها، نيوالفاعل ن والعمالءي املوردنين، الثقافة، مسعة املؤسسة بير ي املدنية بيذلك العالقات الشخص

  .العاملني نية بيالعالقات الداخل

، فبقدر ما هي اليت تسمح خبلق قيمة متباينة خالل اختالف قدرا�ماينة للعاملني من إن الطبيعة املتب        

جند العاملني ذو القدرات بقدر ما يكون أداؤهم جيدا، وبالتايل يزداد ما يضيفونه من قيمة للمؤسسة، بقدر 

  .ما يكون رصيدها من القدرات قيما ومميزا

  

  إنتاج المعرفة في ثر قدرات العاملينأدراسة :  المبحث الثالث

تشكل أهم مصادر أصبحت قدرات العاملني  العامل، يف ظل التحوالت العميقة والتغيريات السريعة اليت يشهدها

إنتاج ظرا للدور االسرتاتيجي الذي تلعبه يف نة التنافسية صعبة التقليد من طرف املنافسني، وذلك ز بناء املي

عترب بان قدرات العاملني يعد احد األهداف األساسية ألغلب معارف متميزة، خاصة وان اقتصاد املعرفة ي

. املؤسسات الساعية للمعرفة ولتحقيق الريادة خاصة يف ظل عامل يتسم باملنافسة احلادة يف كافة ا�االت

 باإلضافة للمواقف اليت متكنهم من إجناح عملية إنتاج يتاومهار فالعاملني هم احلاملني للمعرفة وهلم رصيد معريف 

 ويؤكد ادفنسونلمعرفة، حيث الناجح لاملعرفة، األمر الذي حيتم على املؤسسة االهتمام بقدرا�م لضمان إنتاج 

(Advinsson)  واملهارات الفنية مجيعها عاملني اخلربات والتقنية والعالقات بني ال يعتمد علىاملعرفة إنتاج بأن

    1.عليها االستفادة منها هلا يتعنيتشكل رأس املال الفكري للمؤسسة فتصبح املعرفة موردا 

  

لذلك ميكننا تصور النموذج التايل لطبيعة العالقة بني عملية إنتاج املعرفة اليت كانت حمل دراسة الفصل األول مع 

قدرات العاملني يف إنتاج املعرفة، من  ما اثروسنحاول دراسة ، املتطرق إليه يف الفصل الثاين قدرات العاملني

ق ملكونات الظاهرة والعالقات الرابطة يد الدقيطلق من التحدنب أن نجيلذا املعرفة،  إنتاجاحل خالل خمتلف مر 

ة يحة وتؤدي إىل نتائج واقعيما بعد صحية اختبار النموذج فيحا وجعل عمليال صحيلها متثيكن متثمينها حىت يب

  . د الظاهرة املدروسةيتعكس بشكل ج

                                                 
 

1
Advinsson, L., op.cit., p 356.  
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  لتوضيح متغريات الدراسة والشكل املوايل ميثل النموذج املقرتح
  

  نموذج الدراسة: )9(الشكل رقم 

  
                        

  من إعداد الباحثة :المصدر

 
قدرات العاملني يف إنتاج املعرفة من خالل جتزئته إىل مجلة عالقات  ما اثرا من هذا النموذج، ميكننا دراسة انطالق

 لإلنتاجرات العاملني واملتغري التابع املعرب عنه باملراحل املختلفة تربط بني املتغري املستقل املتمثل يف حمتوى قد

ت فإذا ثبتت العالقة بني حمتوى قدرا. مرحلة توليد املعرفة، مشاركة املعرفة، تطبيق املعرفة: املعرفة واملتمثلة يف

  .، توصلنا إىل إثبات العالقة الكليةالعاملني بكل مرحلة من مراحل إنتاج املعرفة

اليت من خالل تأكيدها  ،دراسة هذا النموذج يستوجب حتليل طبيعة العالقة إىل جمموعة من الفرضياتل       

�مل العالقات الرابطة بني املتغريين تأخذ  طبيعة الدراسةيث حب. أو نفيها ميكننا اإلجابة على سؤال اإلشكالية

   .العالقة الرابطة بني الطرفنييف هذا املبحث شكل اقرتاحات أو افرتاضات تربز بصفة مؤقتة نوع 
  

  المعرفة إنتاجفي قدرات الفردية ثر أ المطلب األول

املعرفة مبفهومها الواسع تعد مصدرا ف على خصوبة ذهنية قادرة على توليد املعرفة اجلديدة، األفرادحتوز الكثري من 

تساهم يف  الفردية فالقدرات، ذات صفة شخصية �اأخاصتا و ات الفردية، قدر تنظيميا أساسيا يرتكز على ال

تكتسب عملية إنتاج املعرفة أمهية اكرب كما .1درااألف واملواقف ومهاراتخربات  انطالقا من عملية إنتاج املعرفة

باالعتماد  ،إىل خلق ميزة تنافسية مستدامة يؤديالذي  رد اإلسرتاتيجيةاملو تعد داخل املؤسسة على أساس أ�ا 

 واملواقف باخلرباتلذا فعملية إنتاج املعرفة مرتبطا ارتباطا واضحا . 2للعاملني ت الفرديةعلى القدرابصورة أساسية 

  . وان جناحها يزيد بزيادة إمكانية اعتمادها على القدرات الفردية ،العاملني اليت ميتلكهاواملهارات 

  

  توليد المعرفة فيقدرات الفردية ثر أ :أوال

العقول الصانعة للمعرفة، اليت تعمل على توليد املعرفة اجلديدة  أوالعقل املبدع  بط مفهوم قدرات الفردية مبفهوميرت

املعرفة ال يعين فقط  وليدت أن حيث ،اتاملهار و  اتاملتميزة اليت تعتمد على اخلرب  واألفكاراحللول  إبداعو  وتطبيقها

                                                 
1
Cazal D. & Dietrich A. (2003), Compétences Et Savoirs : entre GRH et Stratégie?, Cahiers de La Recherche du Claree, Lille, Janvier, p2.  

2
Grimand, A., op.cit., p2.  
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يلجأ العاملني لتوظيف لذا ة، يف املعرف والتأملوتكوين جديدة، بل يتطلب البحث واالستقصاء املستمر  إبداع

 كل من اسكرغنت وبولسر ما أشار إليه وهذا ،قدرا�م الفردية عند احلاجة للحصول على معرفة جديدة

(Escrig-Tena & Bou-Llusar) القدرات الفردية هي اليت ميتلكها العاملني وجتعلهم  حيث اعترب

لد لديهم إمكانية على تطوير أساليب العمل والتعامل يشاركون يف اآلراء واألهداف والتوجهات املستقبلية، وتو 

   .1يف توليد األفكار واملسامهة العملمع الوسائل املستخدمة يف 

  

واليت اكتسبوها من التجارب الفعلية الصادرة من  ،عاملنيال رباترتكز على اخلت عملية توليد املعرفةإن       

فكلما كانت هناك خربات متنوعة وعميقة  من معاجلة املعلومات،املمارسة العملية والتعلم الفردي اليت متكنهم 

واالستيعاب أكثر للمشكلة و احلكم على األشياء، كلما زيادة يف  الفهمتساهم بدرجة مهمة يف رفع مستوى 

. نسبة التأمل والرتكيز لتحقيق مستويات عالية من املعارف وهذا ما يؤثر بشكل اجيايب يف توليد معرفة جديدة

تزيد من نسبة اإلدراك واملالحظة األمور بسهولة وبشكل أكثر  أو البحث اتهم املكتسب من خالل اخلرب الفف

2وضوحا
، وهذا ما يؤكده نوناك فكلما تنوعت اخلربات كلما كانت عملية توليد املعرفة أكثر سهولة ويسر ،

ليت تساعد يف فهم فان مفتاح عملية توليد املعرفة هو اخلربات ا (Nonaka &Takeuchi)وتاكيشي 

، واستيعاب األمور فمن خالل اسرتجاع املعارف املكتسبة سابقا يف كيفية استخدامها واستغالهلا يف مواقف معني

فقد ختتلف املواقف يف نفس املشكلة مما ينتج عنها جمموعة من املتغريات املختلفة عن سابقا�ا، وهذا يستدعي 

ابق بل إبداع كيفية تعامله مع املوقف اجلديد والتفاعل مع املشكالت من الفرد ليس فقط إتباع نفس املنهج الس

  . 3وهذا ما يساهم بشكل كبري يف توليد معرفة جديدة

واليت اكتسبوها من  على مواقف العاملني االجيابية اجتاه توليد أفكار جديدة،عملية توليد املعرفة  تعتمدكما      

يف التفكري  اكرب لرغبةوا، حلول للمشكلةتوليد أفكار جديدة وإجياد دافع ل السابقة واليت شكلت هلمالتجارب 

والتحليل وحتفزهم لإلبداع، انطالقا من تكوين وإجياد معرفة جديدة ومتميزة من خالل إعادة هيكلة أو تصميم 

م والقيم ومدركا�بناءا على معتقدا�م انطالقا من ميوهلم اخلاصة  املعرفة املوجودة، واليت ميكن الوصول إليها

ا هميكن تصور  يت األحداث والتصرفات النيب واألثر بعالقة السباليت حتدد  م الشخصيةالذاتية النابعة من جتار�

فهم الصور الداخلية للمعرفة وكيفية حتويلها إىل أفعال ب تتعلق توليد املعرفة عملية فان لذا ، 4احملتملة هلاوالنتائج 

، فكلما كانت موقف الفرد اجيابية اجتاه توليد املعرفة كلما ضمنية معرفة من جديدة مفاهيم ، مما خيلقوقرارات

ان ب  (Remy &Dai)كل من رمي ودي  أكدهوهذا ما  اثر ذلك بشكل اجيايب على عملية توليد املعرفة،

                                                 
1
Escrig-Tena, A.B. & Bou-Llusar, J.C., op.cit., pp 223-227.  

2
Awad, E. M. & Ghaziri, H. M., (2004), Knowledge Management,  Pearson Education International, New Jersey, p33.  

3
Balmisse, G., (2005), Gestion des connaissances Outils et application du Knowledge management, Vuibert, Paris, p21.  

4
Sanchez, R. & Heene, A. (1997), A competence perspective on strategic learning and knowledge management, John Wiley & Sons,  New 

York, p4.   
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كل فرد   ، فبحسب موقفواملعتقدات ووجهات النظر اإلدراكاملتمثلة يف  مبواقف األفرادتتأثر عملية توليد املعرفة 

بان Witkin &al)  (وآخرونوتكن  كما يرى  .1عرفة جديدةكانت اجيابية كلما حثت على تولد مفكلما  

يف طرق  األفرادختالف عملية توليد املعرفة تتبني بني األفراد نظرا لتأثرها وارتباطها باملواقف وهذا راجع ال

 .2تالزم سلوك الفرد يف نطاق واسع من املواقفخاصية  العتبارهمعاجلتهم للمعلومات املرتبطة باإلدراك نظرا 

بكل من مواقف الفرد  تتحدد  أن قيام الفرد بتوليد املعرفة al (Aliakbar& ( وآخرونالكرب  كما يضيف

  .3حنو توليد معرفة جديدة فكلما كانت اجيابية كلما اجته أكثر ومعايريه الشخصية

الرتباطها بالتفكري واألنشطة الذهنية املبتكرة ألصحاب  ،لعاملنيمبهارات اد املعرفة توليتتعلق عملية كما       

 شكل اليت تأخذ األفكار إظهارو يف معاجلة األمور  متنوعة فكلما كانت هناك مهارات ،املعرفة من العاملني

 تعزيز يف كبرية فعالية حيققان اللذان ،*(Analogies)التناظر أو/و  (metaphor)ا�از فيها يستخدم مفاهيم

 (هرسشلحيث أشار إىل ذلك ، كلما اثر ذلك اجيابيا على توليد املعرفة اإلبداعية املباشر بالعملية االلتزام

(Herschel  اليت اكتسبها وتعلمها الفرد من خالل من خالل اعتبار بان توليد املعرفة يعتمد على مهارات

 حتتاج عملية توليد املعرفة إىلكما . 4جديدة ممارسته العمل واليت تثري معارفه وتزيد من قدرته على خلق معارف

اليت مت  واملعارفمن معاجلة املعلومات  إليها، يتوصل اليت واملعتقدات النتائج يف والتأملمهارات التفكري العلمي 

احلصول عليها إلمكانية استخدامها واالستفادة منها وتفسري احلقائق وتكملة التحليل النظري، فتوليد املعرفة 

عاملني الذين يتمتعون خبصوبة فكرية وقدرة على االستنباط واالستقراء والتحليل املهارات العلمية للعلى  يتوقف

والرتكيب والتمحيص واستخالص النتائج، اليت متكنهم من التحكم اجليد يف متطلبات حتول املعرفة وإجياد أفكار 

طرحها وتوليدها بالتفكري املنهجي تارة وباحلدس  وهذا ما أشار إليه الكبيسى حينما قال بان املعرفة مت ،جديدة

مهارات التفكري اإلبداعي وهنا يتم االستفادة من املعرفة أن توليد املعرفة حيتاج أيضا إىل  كما.5واالجتهاد أحيانا

لول، انطالقا من التفكري اإلبداعي وكيفية نظر العاملني إىل املشاكل واحل املرتاكمة، وحماولة إجياد حلول إبداعية،

حيث قال بان عملية توليد املعرفة تبدأ   (Stuart)ستارت وكيفية إدراك العالقة بني األمور؛ وهذا ما أشار إليه

ويؤكد كل من  .6أو ابتدعها من التفكري اإلبداعي بفكرة يقدمها الفرد الذي حصل عليها من التجارب واخلربات

                                                 
1
Remy, M.W..& Dai, S.(2009), Congruent knowledge management behaviors as Watanabe discriminate sources of competitive advantage, 

Journal of Workplace Learning, Emerald Group Publishing Limited, 21(2), p112.  
2
Witkin, H. A., Moore, C. A., Goodenough, D., (1977), Field Dependent and Independent Cognitive Style and Their Implication, Review 

of Educational Research, 47 (1), pp1-64.  
3
Aliakbar, E., Yusoff, R.B.M., Mahmood, N.H.N., (2012),  Determinants of Knowledge Sharing Behavior, International Conference, 

Business and Marketing Management, 29, p 209. 

هو االستدالل اإلبعادي أو األساليب الالحتليلة من أجل  ألكرب له ا أو فهمه حدسيا عن طريق التصور الذهين لشيء آخر رمزيا، وجمال االستخدام ز طريقة إلدراك شيء ماا�ا *

أما التناظر فيكون من خالل التفكري العقالين ويركز على أوجه التماثل بني شيئني، وبالتايل . وأساسية، وهو ليس حتليال للصفات املشرتكة ألشياء مرتابطة مفاهيم جوهرية

 .االختالفات والفروق بينهما
4
Herschel, R.T. & Nemati, H.R., (2000), Chief Knowledge Officer: Critical Success factor for Knowledge Management, Information 

Strategy, The Executive’s Journal, 16(4), pp41-42.   
  .38ص ،املرجع السابقصالح الدين الكبيسي،  5

6 Stuart, B., (2000 ), Knowledge Management Systems: Theory and Practice, Thomson Learning, London, p104. 
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عرفة تعتمد إىل جانب اخلربات ومعتقدات على أن عملية توليد امل Roy)  (Rivard &رشارد وروي

  .1والطموحات الشخصية إىل مهارات التفكري

  

  المعرفة ركةمشا فيقدرات الفردية ثر أ: ثانيا

تتميز بصعوبة تقامسها ، و املعرفة يف ذهن الفرد الذي حيتفظ �ا املعرفة حتتاج إىل خربات نظرا الن مشاركةعملية 

واليت  واملمارسة احملاكاة املالحظة، خالل من بل اللغة، استخدام بدون نوان متت مشاركتها تكو  مع اآلخرين

 ،املعرفة مشاركةعملية  منكلما سهل ذلك   عاملنيلذا فكلما كانت هناك خربات لدي ال ،تزيد بزيادة اخلربات

تخدام باس املعرفة إىل أشكال قابلة للفهم، يف إيصال وتفسري وترمجةالذي ميتلك خربات  عاملنظرا الن ال

أساليب التعبري اليت تساعد على ذلك من خالل صياغة وتشكيل خمتلف املفاهيم وحتديد املنهجية وبناء احملتوى 

، خاصة وأن املعرفة شاركةتساهم فعليا يف جناح عملية امل والتأكد من مدي فهمها لضمان تطوير وخلق املعرفة

مناقشة املعارف وتبادهلا من خالل التفاعل املباشر  املعرفة هي عملية تبادل واتصال يتم فيها مشاركةعملية 

ا حيث أشار إىل ذلك نوناك وتاكيشي عندم ،فرديةوجودة وهذا ما حيتاج إىل خربات بغرض رفع قيمة املعرفة امل

مع ضمان فهمها من  لألفراديف اتصال نقل املعرفة  كون من خالل اخلربة املباشرةقاال بان املشاركة يف املعرفة ت

 مشاركةبان عملية   (Tjakraatmadja & Martini)جتكرمتج ومرتيينكل من كما اعتبار  . 2املستخدمقبل 

أضافا   كما. 3األطرافالسابقة يف اتصال وتواصل بني  وسيلة المتصاص املعرفة من خالل اخلربةاملعرفة على أ�ا 

م اخلربات واملعلومات استخدابتكون املعرفة  مشاركة بان  (Amayah & Nelson)اميا ونلسونكل من 

  .4تطوير أفكار جديدةو املشكالت،  ملساعدة اآلخرين يف حل

  

العاملني وذلك انطالقا من اعتقاد وإدراك  إىل مواقف اجيابية للعاملني،املعرفة  مشاركةعملية  حتتاجكما        

ك املعرفة ويشارك �ا غريه الذي ميتل عاملفال. تنمو وتتوسع م مشاركتها بليتعندما  معارفهم وافقديبأ�م لن 

ستضيف  هميضيف إىل معرفة غريه، وأكثر من ذلك إن املشاركة يف املعرفة بين معرفته لديه، يف حني أنه ستبقى

نشيط ي مماالثقة املتبادلة و التفاعالت الداخلية واخلارجية  ، وهذا ما خيلق نوع منالسابقة لكل منهما قيمة للمعرفة

حبيث يقوم املستقبلني للمعرفة  ،نظرا إلدراك التفسريات املختلفة املعتمدة على معرفة ماالسلوك االجيايب وتثريه 

يتيح التبادل الفوري للمعارف واخلربات األمر املعرفة  مشاركةاجيايب اجتاه  وقفامل كما أن .باستخدام هذه املعرفة

الداخلية واإلبداع الفردي إضافة إىل   وتنمية روح املبادرة الذي يدفع إىل القيام بإنتاج حلول جديدة للمشكلة

                                                 
1
 Rivard, L.& Roy, M. G.,(2005), Gestion stratégique des connaissances, Les presses de l’université LAVAL, Canada, p12.  

2 Nonaka, I., Toyama, R., Konno, N., op.cit., pp 16-17.  
3
Tjakraatmadja,  J.H. & Martini, L., (2011), Knowledge Sharing Channel Ruddiness and Absorptive Capacity, The 2nd International 

Research Symposium in Service Management Yogyakarta, p363.  
4 

Amayah, A.T., & Nelson, F.F., (2010), Knowledge Sharing-Types of Knowledge Shared and Rewards, Conference in Adult, Continuing 
and Community Education, Michigan State University, September, p2.  
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املعرفة   مشاركةمواقف اجيابية اجتاه  العامل، فكلما كانت هناك لدى كونه مينح فرصا كبرية لتبادل احلوار والنقاش

إبراز يف تساهم اليت  واملناقشات احلوارية اتهذه املعرفة من خالل مشاركة اخلرب  تبادلإىل  العاملكلما اجته 

حني اعترب بان  Kluge & al) (ن وآخرو كلج   حيث نوه إىل ذلك ،ة وتنمية روح اإلبداع لديهممعارف الكامن

املعرفة تؤثر على فعالية املبادرات ورفع من مستوى الوعي �ا اليت تقوم لدعم االستخدام  مشاركةاملواقف يف 

ستفادة منها وترتاكم املعرفة لتنتج املتبادل للمعرفة حبيث يتم استخدامها ونقل اخلربات املرتاكمة املكتسبة واال

 وأشار أيضا إىل ذلك .1مزجيا معرفيا من الصعب احلصول علية أو وجود مثيله لدي اآلخرين بنفس الكيفية

حني اعترب بان سلوك تبادل ونقل املعرفة يكون ناتج عن تأثري ميول ورغبة  Alhady& al) (وآخروناهلدي 

القدرات الكافية لتقدمي املعرفة لآلخرين،  ثقته بأنه ميلكباإلضافة إىل  واستمتاعه يف مساعدة اآلخرين، الفرد

على أن عملية  (Shaqrah & al) وآخرونشقره  كما يؤكد .2ومدى اهتمام الفرد باملعرفة حمل املناقشة

 كالسلو  املوجهة للسلوك األحاسيس املفضلة وغري املفضلة لتأديةمواقف األفراد ة تعتمد على املعرف مشاركة

3فهي تتأثر �ا وقيمهم
.  

  

 حلوارترتبط هذه العملية ارتباطا وثيقا باحيث ، متنوعة ة وجود مهاراتعرفمشاركة متتطلب عملية كما       

يكمن يف شكله ومباشرته  افقط، بل أن جزءا كبريا منه خربات ومعارفيتوقف على تبادل  ال الذي واملناقشة

بعضهم بعضا  عاملنيحلوار و�ذه الطريقة يفهم الشارات تصنع مادة اوهذه التفاعالت واإل، من خالل اإلمياء

كن التعبري عنه وخيلق إدراك أكثر للموضوع ألنه ليس كل األفكار ميكن التعبري عنها بالكالم لكن هناك ما ال مي

 بل للمعرفة حىتستقحتتاج إىل مهارات االتصال والتواصل بني املرسل وامل فعملية مشاركة املعرفة. إال باإلمياءات

باإلضافة إىل مهارات االستماع واحلوار نظرا الن  يضمن فهمها وتطبيق املعرفة واستخدامها من قبل املستقبل،

عملية املشاركة تقوم أساسا على احلوار واملناقشة املعارف واألفكار والنماذج الذهنية حملاولة الوصول إىل صياغة 

املعرفة  مشاركةاليت تساعد على االتصال كلما متكن من ارات متنوعة مه عامل؛ فكلما امتلك الحلول للمشاكل

 مشاركة حيث قال بان عملية  (Purwanti& al)برونيت وآخرون ، وهذا ما حاول اإلشارة إليهبفعالية ويسر

املعرفة  كة، وال ميكن مشار اخل...ة حتتاج إىل مهارات كمهارات متثيل وكتابة املعرفة، مهارات االستماع واحلواراملعرف

تتوقف على املهارات اليت تضمن فهم وتطبيق بان عملية اإليصال املعرفة  (King) كينق  كما يرى. 4من دو�ا

 .5املعرفة فلن تنجح مشاركة؛ أي إن مل يكون هناك مهارات الالزمة لعملية املعرفة املعرفة بني مصدر ومستقبل
                                                 

1
Kluge, J., Wolfram, S., Licht, T., (2001), Knowledge Unplugged : The McKinsey & Company Global Survey On Knowledge 

Management, Palgrave Macmillan, UK, pp 63-67.  
2
Alhady, S.M., Sawal, M.Z.H.M., Idris, A.S.A., Azmi, N.A., Zakaria, Z., (2011), Knowledge Sharing Behavior and Individual Factors: A 

Relationship Study in the i-Class Environment, International Conference on Management Artificial Intelligence, 6, p138.  
3
Shaqrah, A., Alqirem, R., Alomoush, K., (2011), Affecting Factors of Knowledge Sharing on CRM: An Empirical Investigation Using 

Structural Equation Modeling, World Journal of Social Sciences, 1(1), p3.   
4
Purwanti, Y., Pasairibu, N.R., Lumbantobing, P., (2008), Leveraging the Quality of Knowledge Sharing by Management System, 

Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital, p503.  
5
 King, W. R. (2011), Global Aspects and Cultural Perspectives on Knowledge Management Emergency Dimensions, IGI global, USA, 

p213.  
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عرفة واملشاركة فيها، تعتمد من جهة على حدس على أن نقل امل (Rivard &Roy) رشارد وروي كما أكد

املعرفة  مشاركة، أي أن عملية واخلربة واملهارة والتفكري، ومن جهة أخرى على املعتقدات والطموحات الشخصية

يقوم  (Balmisse) بلميس يضيفكما .1قدرات الفردية من خالل اخلربات، املواقف و املهاراتالتتأثر ب

أي أن  وطرح اقرتاحا�م انطالقا من خربا�م ومهارا�م ومعتقدا�م همأفكار كة بتعديل العاملني من خالل املشار 

على قدرا�م الفردية  أيعتمد أساسا على خربات ومواقف ومهارات األفراد تاملعرفة تتأثر و  مشاركةجناح عملية 

   .2هلم

  

  تطبيق المعرفة فيقدرات الفردية ثر أ: ثالثا

ممارسات وجتارب  الناتج عنالتعلم الفردي  العاملني املكتسبة منات تبط أساسا خبرب مر عملية تطبيق املعرفة  

 مكونات مع السابقة للخربات املعريف التمثيل تفعيل حيث حتتاج عملية التطبيق الناجحة للمعرفة إىل ،سابقة

، فكلما كانت هناك لةباملشك يتعلق فيما لديه الناقصة املعرفة كمالإل املستهدف  احلل إلنتاج املشكل املوقف

 جنيكس حيث يشري من ضمان تطبيق املعرفة بشكل صحيح؛ عاملكلما متكن ال  عاملخربات فنية وعملية لل

(Jennex) يف حل  بعملية التعلم واالستفادة من التجارب واخلربات السابقةأن عملية تطبيق املعرفة املرتبط  إىل

ى عملية تطبيق املعرفة فمن دو�ا لن يتمكن الفرد من تطبيق بشكل مباشر عل تأثراخلربات الفرد أي  املشاكل

املكتسبة من التجارب  حيدث نتيجة اخلربةإىل ذلك أن التعلم  ن عايد األمحدكما يضيف ب. 3املعرفة والتعلم منها

أثر ، حيث يعترب بان التطبيق املعرفة يتأو املمارسات السابقة، واليت يتم تدعيمها من خالل التغذية العكسية

الفرد خربات متكنه من ضمان التطبيق الفاعل للمعرفة اليت ينتج عنها  لدىبالتعلم والتجارب السابقة اليت تشكل 

يث حب  (Levitt& al) لفيت وآخرون كما أكد على ذلك. 4إثراء للخربات السابقة بتدعيم التعلم من التجربة

املباشرة، ترمجة اخلربة، ذاكرة األفراد، تسجيل اخلربة،  انطالقا من اخلربة تكون عموماالتطبيق عملية اعتبار بان 

، فاخلربات تأثر بصور مباشرة على تطبيق املعرفة، فكلما تنوعت ختزين واحملافظة على اخلربة واسرتجاع اخلربة

    .5اخلربات وكانت أعمق كلما سهل تطبيق املعرفة وجنح استخدامها
   

سابقا، فكلما أدرك وها ومروا �ا يت قد عاشال على مواقف العاملنيعملية التطبيق املعرفة  تعتمدكما       

 بالنسبة له كلما متكن من تطبيق املعرفة يتعلم الكثري من عملية تطبيق املعرفة ومدى أمهية ذلك بأنه عاملال

 ،فرديتوقف على املوقف االجيايب الذي لدى ال للمعرفة االستجابةأو  استخدام املعرفةحيث أن بشكل مناسب، 

                                                 
1
Rivard, L. & Roy, M. G., op.cit, p12.  

2
Balmisse, G., op.cit, p21.  

3
Jennex, M. E., (2007), Knowledge management in modern organizations, Idea Group Publishing, USA, p4.   

  .75، ص 2010املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،  طالل بن عايد األمحد، التنظيم وأداء املنظمات، حبوث حمكمة، 4
5
Levitt, R.E.,  Wang, C.M.A.,  Ho, S.P.,  Javernick-Will, A., (2011), A Contingency Theory of Organizational Strategies for Facilitating 

Knowledge Sharing in Engineering Organizations, Collaboratory for research on global projects, Stanford, CA, p7.  
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، معارف جديدة خلقو حنفمواقف االجيابية حتفز الفرد داخليا للحرص على االستخدام اجليد للمعرفة واجتاه 

يف أدائهم، وقرارا�م وجودة العمليات اليت  مدى تأثري حصول األفراد على تلك املعارفوالذي يظهر من خالل 

على أن اختالف األفراد يف طرق   (Witkin & al)وتكن وآخرون حيث يؤكد على ذلك ،يقومون �ا

يعين بعدا أو  .التعلم توسلوكيامعاجلتهم للمعارف وتطبيقها املرتبطة باإلدراك، والتفكري، وحل املشكالت، 

فاملواقف االجيابية جتعل الفرد أكثر إدراكا وفهما ملا . 1خاصية تالزم سلوك الفرد يف نطاق واسع من املواقف

أن املواقف تأثر اجيابيا على عملية  أي ذا ما يدعم اإلبداع ويطور من املعارفيتعلمه مما طبقه من معارف وه

 Berson) برسن وآخرون ، وهذا ما يؤكدهتطبيق املعرفة من خالل إدراك وفهم ما تعلمه من التطبيق للمعرفة

&al)ما تكون كل  أي ملا يتعلمه إدراكاصبح الفرد أكثر حيث يقول بان عملية التطبيق تكون ناجحة عندما ي

وأشار كل .  2لدى الفرد توجه اجيايب حنو تطبيق املعرفة كلما زاد توجه الفرد حنو العمل على تطبيق املعرفة بفاعلية

ومستويات إدراك التعلم هو أمر  طبيقمن عملية الت فهم كل أن إىل (Hult & Kandemir) هلت وكدمر من

قدراته النابعة من مواقفه بادراك التعلم الذي يؤثر على عملية أن الفرد حيتاج إىل  أي، التوجه حنو املعرفة مهم يف

تطبيق املعرفة، حبيث أن إدراك الفرد بأنه قد تعلم من عمليات السابقة وسيتعلم من تطبيقات اجلديدة واليت 

  .3ستضمن إنشاء معارف جديدة

  

يتمكن  ية اللمهارات فنية وعفبدون وجود مالعاملني، هارات أساسا على معملية التطبيق  ترتكزكما         

الذي ميتلك املهارات الكافية لفهم  عاملحيث المن تطبيق املعرفة ووضعها قيد التنفيذ بصورة سليمة،  عاملال

وهذا  ،يتمكن من تطبيق املعرفة بنجاعة بطريقة جمدية وقابلة للتطبيق واستيعاب واستخدام املعرفة اليت تلقاه

العربية فاستيعاب املعرفة هو تزويد األفراد باملهارات استخدام بواسطة طرق عدة حسب تقرير التنمية اإلنسانية 

               . 4 والفهم وتفكري حىت يتمكنوا من تطبيق املعرفة فاألفراد حباجة ملهارات االستيعاب ،أمهها التعلم

 (Liebowitz) البوتز أكد عليه، وهذا ما ةوالتنفيذي ويتوقف جناح عملية تطبيق املعرفة على املهارات العملية

لذا يتطلب أن تتوفر يف األفراد ،  5حني اعترب أن هناك ضرورة لوجود مهارات العملية لتطبيق واستخدام املعرفة

مهارات الفنية ومهارات التعلم الفردي الضرورية لوضع املعرفة قيد االجناز والتنفيذ بناءا على التعلم  والشرح عن 

جيب أن يكون هناك حتليال وتقوميا نقديا لتوليد حيسن من مستوى املعرفة ويعمقها، يق مما طريق التجريب والتطب

أساليب حديثة ومعرفة تستخدم يف املستقبل، وهذا التطبيق يعمل على حتسني مستواها وجيعلها أكثر عمقا، 

                                                 
1
Witkin, H. A., Moore, C. A., Goodenough, D. (1977), Field Dependent and Independent Cognitive Style and Their Implication, Review of 

Educational Research , 47 (1) ,pp1-64.  
2
Berson, Y., Nemanich, L.A., Waldman, D.A., Galvin, B.M., Keller, R.T., (2006), Leadership and Organizational Learning : A Multiple 

Perspective, The Leadership Quarterly, 17, pp557-583.  
3
Kandemir, D. & Hult, G.T.M., (2005), A Conceptualization of an Organizational Learning Culture in International Joint-Ventures, 

Industrial Marketing Management, 34(5), p432.  
 .6، ص2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية، خلق الفرص لألجيال القادمة، املكتب اإلقليمي للدول العربية،األردن،  4

5
Liebowitz, J., (2000), Building Organizational Intelligence, CRC, Washington, p4.  
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 ا إمكانيةتعلم  على أ�ال حني عرفا مهارات (Frang & Hsu) فزنق وهس وهذا ما أشار إليه كل من

تطوير أفكار جديدة للتعامل مع املشكالت واالستجابة لدعم و امتصاص وحتويل املعرفة اجلديدة وتطبيقها 

.1للتغريات
أو  إىل فعل هاحتويلبان تطبيق املعرفة و  Pfeffer)  (Suttion&ستسون وبففر ويضيف كل من، 

2عرفة واستخدامهابدون مهارات ال ميكن تطبيق امل أي، املرتبط أساسا مبهارات حركة
جبوس وبرنو  كل من  شريوي. 

(Pujos & Bruneau)  بان عملية تطبيق املعرفة حتتاج ملهارات فنية عالية وعلمية متخصصة ومواقف اجيابية

وانطالقا  3. أن القدرات الفردية تأثر على عملية تطبيق املعرفة من خالل مهارات ومواقف األفرادأي ، من العمل

 :اقرتاح الفرضية التالية مما سبق، ميكننا

  ." للقدرات الفردية يف إنتاج املعرفة أثريوجد  "

  إنتاج المعرفة فيثر قدرات الجماعية أ: المطلب الثاني

متثل قدرات اجلماعية ا�ال اجلديد الذي تتنافس فيه املؤسسات نظرا ألمهيتها اإلسرتاتيجية يف خلق القيمة 

ظاهرة مجاعية الكتساب خالل ديناميكيتها يف إنتاج املعرفة، فهي تعترب بأ�ا املضافة وضمان التميز التنافسي من 

واإلنتاج الناجح للمعرفة يكون انطالقا من قدرات اجلماعية اليت  .4وإنتاج املعارف اليت تعدل وتسري الوضعيات

تكاملة وتؤدي إىل خلق تقوم على آليات للتعاون تضمن إقامة عالقات التأثري املتبادل مابني القدرات الفردية امل

 لدميروفتسكس و  كما يبني كل من. عوامل للتعاضد اليت تعطي نتيجة أفضل من إذا كان كل فرد يعمل مبفرده

(Tsoukas& Vladimirou) موع اجتماعية مشرتكة أن املعرفة ذات صفة شخصية ومتجذرة يف تعاريف� 

  .5املعرفة وقدرة تطبيقها ونقل،قدرات، وان قدرات اجلماعية هي اليت تساهم يف توليد ال

  

   توليد المعرفة فيثر قدرات الجماعية أ: أوال

يف التنظيمات ال يتم إجياد املعرفة اجلديدة ليس فقط عن طريق األفراد، ولكن أيضا عن طريق فرق ومجاعات من 

لخربات ليد املعرفة عملية تولحتتاج حبيث  .األفراد الذين يتشاركون فيما بينهم ما لديهم من خربات ومعلومات

لدى  متنوعة وعميقةمشرتكة فكلما كانت هناك خربات  ،اليت متكنهم من معاجلة املعارف لفرق العملاملشرتكة 

، وهذا أكثر للمشكلة واحلكم على األمورواالستيعاب  الفهم تساهم بدرجة مهمة يف رفع مستوىفرق العمل 

كون لديهم نظرة ساليب تطويرها، كما أن اخلربات املشرتكة تومعرفة أيسهل عليهم مهمة حتليل وتفسري املشكلة 

على التحسني املستمر لتحقيق مستويات  الرتكيزاملالحظة و التأمل اجلماعي، عميقة مما نتيجة عنه زيادة يف نسبة 

                                                 
1
Hsu, Y.A., & Fang, W., (2009), Intellectual Capital and New Product Development Performance: The Mediating Role of Organizational 

Learning Capability, Technological forecasting of social change, 76, p665.  
2
Pfeffer, J., & Sutton R.I., (1999), Knowing ‘What’ To Do Is Not Enough: Turning Knowledge Into Action, California Management 

Review, 42(1), p83.  
3
Bruneau, J. M. & Pujos, J. F., op.cit., p64.  

4
Koenig, G.,(1994), l' apprentissage organisationnel: repérage des lieux, revue française de gestion, France, Jan- fév, p76.  

5
Tsoukas H. & Vladimirou E., (2001), What Is Organizational Knowledge ?, Journal of Management Studies, 38(7), p973.   
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بشكل كبري يف  اليت تساهمات ، حبيث كل عضو من اجلماعة يشرتكون عادة يف نفس اخلرب عالية من املعارف

 أساسا على املعارف اجلماعية وهذه املهمة تقوم باستخدام الوسائل االستنباطية واالستقرائية، معرفة جديدة توليد

 اليت هي ليست فقط جمموع املعارف الفردية، وإمنا هي حمصلة التعاون والتفاعل بني أعضاء الفريق املرتاكمة 

 أ�ا غري يؤدى إىل تنوع األفكاركري مشرتك بينهم يف إطار فنتيجة تعدد اخلربات والتجارب املشرتكة اليت تكون 

 يف تساعد والتعبريات الذهنية الصور بني االختالفات هذه مثل أن إال متناسقة، وغري كافية غري تكون ما كثريا

توليد  مما يضمن الوصول إىل أفضل احللول اليت ينتج عنها أعضاء الفريق، بني والتفاعل التأمل اجلماعي تنشيط

حينما قال بان عملية توليد املعرفة تعتمد  (Jyrama& al) وآخرون  جريما وهذا ما أشار إليه. جديدةمعرفة 

التعاون والتساند بني  على اخلربات املشرتكة وعادة ما يتم توليدها من خالل التفاعالت االجتماعية الناجتة من

عمل متنوعة وكبرية كلما زادت من عملية توليد ، فهو يرى بأنه كلما كانت اخلربات املشرتكة لفرق الأعضاء الفريق

 (Balmisse)  بلمس كما أكد على ذلك. 1املعرفة  فبدون وجود خربات مشرتكة ال ميكن توليد معرفة جديدة

حني اعترب بان عملية توليد معرفة جديدة تكون انطالقا من اخلربات املشرتكة لفرق العمل، والتفاعل املباشر بني  

   2.أعضاء الفريق

  

ها حول عملية توليد و املواقف املشرتكة لفرق العمل اليت سبق وان كون علىتوليد املعرفة تستند عملية كما       

الرغبة يف تبادل ذلك لديهم خلق توليد املعرفة كلما عملية فكلما كانت املواقف املشرتكة اجيابية اجتاه ، املعرفة

حيث من خالل احلوار واملناقشة ون بكو�م متفاعلني مع بعضهم يشعر وهذا ما جيعلهم  ،األفكار واملعارف بينهم

يصبح بإمكا�م التحكم يف محاسهم وطاقتهم النفسية بالدرجة اليت تسمح هلم بالتوافق مع املتغريات املختلفة 

دون عناء، وهذا يدفعهم إىل ختصص يف  اكتشاف فرص النمو الساحنة وخوض التجارب اجلديدة دون خوف 

ثقة كبرية نتيجة إدراك بان توليد املعرفة يصب يف مصلحتهم، فان املواقف االجيابية للفريق حول و  ،مةوبرغبة عار 

عملية توليد املعرفة سوف حتفزهم وتوجههم إىل بذل كل جهوده يف حماولة الوصول إىل أفكار جديدة يف ظل 

توليد ه املشاكل، ومن مث التوصل إىل حماولة الوصول إىل معرفة األسباب احلقيقية هلذحتليل املشاكل القائمة و 

كما أن إدراك  أعضاء الفريق بان هناك صدق يف نواياهم وسلوكيا�م اعتمادا على أدوارهم  .اجلديدة معرفة

نة و وعالقا�م وخربا�م وتفاعال�م الشخصية يساهم بشكل كبري يف عملية توليد املعرفة وذلك بناءا على املر 

يشجع على  مما ،ريق ألراء اآلخرين والتنازل عن املواقف الثابت لصاحل الفريقودرجة تقبل كل عضو يف الف

 ةوهذا ما خيلق نوع من التعاون وتآزر للوصول إىل حلول وتوليد معرف ناقشة التعبري الصريح عن اآلراء واألفكارم

 ضمن فريق العمل اجلماعيفان   (Krhomer &Retour)كرهومي ورتوروذلك حسب كل من  ؛ جديدة

مشرتك مت إعداده وتطويره وفقا للمعلومات احملتفظ �ا من  إطار مرجعيالفردية ضمن  األنشطةتنسيق  بيتطل

                                                 
1Jyrama, A., Kauppila, O.P., Rajala, R., op.cit., p9.  
2
Balmisse, G., op.cit, p21.  
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فهو الذي ميكنهم من توليد معرفة جديدة، أي أن عملية توليد املعرفة داخل فرق العمل  طرف أعضاء اجلماعة

الفريق عند احلاجة  رجعية يرجع هلا أعضاءتعتمد بشكل مباشر باملواقف اليت عاشها الفريق واليت تعد مبثابة م

 أيضاكده وهذا ما أ ؛1املواقف اليت مر �ا الفريق كلما تغري سلوكهم اجتاه توليد املعرفة بناءا عليه اختلفتفكلما 

عملية التبادالت املباشرة  حني اعترب بان توليد املعرفة يعتمد على مدى إدراك اجلماعة إىل ضرورة (Fillol) فلول

، أي أن االتصال واملناقشة بني فرق العمل يتعمد ت الشفوية، التعاونيةعن طريق االتصاالأعضاء الفريق بني 

  .2بشكل أساسي على مواقفهم السابقة حبيث كلما كانت املواقف اجيابية كلما حفز ذلك على توليد املعرفة

  

خاصة تلك املرتبطة  رتكة لفرق العملاملهارات املش بشكل واضح علىتوليد املعرفة  ترتكز عمليةكما         

 إبداعية إىل معرفةتؤدى إىل حتويل املعرفة املشرتك  واليت وأمناط التفكري املتعلقة بأعضاء الفريق التصورات الذهنيةب

االستنباط واالستقراء استخدام أساليب ب مهارات التفكري العلميمن خالل فهوم جديد، جديدة يف صورة م

املهارات التفكري و  ت واملعارف؛ملعاجلة خمتلف املعلوما ، باإلضافة إىل التفكري الناقدوالتفسريالتحليلي والتفكري 

على إنتاج معارف  من قدر�مزاد ي الذي من التفاعل االجيايب بني أعضاء الفريقعي اجلماعي الناتج اإلبدا

املهارات اليت ميتلكها فرق العمل   فكلما تنوعت وتعددت ،وهذا راجع إىل قدرة التضافر والرتابط املعريف جديدة

حني  (Murphy & Becker) مريف وبكر وهذا ما أشار إليه كل من كلما أدت إىل توليد معرفة جديدة؛

مبعين انه كلما  اعترب بان عملية توليد املعرفة على مستوي فرق العمل حتتاج إىل اكرب جمموعة من مهارات األفراد

  .3لما زادت من عملية توليد املعرفةزادت وتنوعت مهارات فرق العمل ك

  

  المعرفة مشاركة فيثر قدرات الجماعية أ: ثانيا

بني أعضاء الفريق  فاخلربات املشرتكة ،للعاملني املشرتكة اخلرباتعلى  ترتبط عملية مشاركة املعرفة بصورة وجوهرية

تصبح  حبيثأو كتايب للمعرفة  حتديد لفظي عملية تساهم يفتساعد بشكل مباشر يف عملية احلوار ومناقشة مما 

استخدام أساليب التعبري اليت تساعد الفرق العمل على ب مفهومة وقابلة للتحديد تلك التعبريات واملفاهيم املرتمجة

غري  ،املعرفة مشاركةعملية  حا اليت تتوقف عليها جن فاهيم، االستعارة، القصص وغريها،الكلمات، امل: ذلك مثل

االختالفات بني الصور الذهنية والتعبريات  أن مثل هذهإال تكون غري كافية وغري متناسقة،  أن التعبريات كثريا ما

فعندما تكون هناك خربات مشرتكة بني فرق العمل تسهل   .فرق العملتساعد يف تنشيط التأمل والتفاعل بني 

فع الروح املعنوية بينهم من عملية تبادل املعارف وختلق نوع من االنسجام والرتابط بني األعضاء مما يؤدي للر 

التفاعل االجتماعي بني أعضاء الفريق  وحتسني عملية االتصال مما يساعد سريان املعارف اليت حتقيق ،جهة

                                                 
1
 Retour, D. & Krhomer, C.,(2011), La compétence collective, maillon clé de la gestion des compétences , FACEF PESOUISA, numéro 

espsial , pp 51-53 .  
2
 Fillol, C., (2009), L’entreprise apprenante: Knowledge Management en Question, l’Harmattan, paris, p58.  

3
 Becker , G. S. &Murphy, K. M., (2009), The Division of Labor, Coordination Costs and Knowledge, The Quarterly Journal of 

Economics,107(4), Nov, pp1137-1160.  
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وذلك من خالل  من جهة أخرى، العمل ومشاركة باقي العاملني يف كافة أحناء املؤسسة الواحد وبني فرق

حني اعترب بان  (Christensen) شرستس وهذا ما أشار إليه .واملناقشة وتدفق املعرفة احلوارخربا�م يف 

 & Via)  فيا وهوق كما أن. 1املعارف املوجودة بطرق خمتلفة مشاركةاخلربات املشرتكة تساهم يف سهولة 

Hong)  بني فرق  لألمور لفهم املشرتكلتبادل املعرفة يعتمد على اخلربات املشرتكة هذا ما يؤدي يرى بان

أو  اثننيبني  االتصالعملية  أن مشاركة املعرفة متثلب (Usoro &al) اسورو وآخرون يضيفكما . 2العمل

هذه العملية تتضمن خمزونا معرفيا  املعرفة تبادلعملية  يف فرق العمل ضمنحبيث يكونوا  ،أكثر من املشاركني

كثر من متلقى املعرفة فإن أو أ بواسطة واحدا لدى مصدر املعرفة ومن خالل تفسري االتصاالت )اخلربات( متاحا

  . 3خمرجات هذه العملية متثل خلقا ملعرفة جديدة

  

حول املشاركة اليت مت تشكيلها بناءا  املشرتك للفرق العمل املواقف على املعرفة مشاركةعملية تعتمد كما         

�م إىل املشاركة الطوعية دفع  جيابية اجتاه املشاركةفإذا تشكلت لدي فرق العمل مواقف ا، على التجارب السابقة

تقدمي البيانات واألرقام مما يزيد يف حصيلة و ، املعلوماتاالتصال وتبادل األفكار و  سهولةمبعارفهم، مما ميكن من 

فكلما   ،املعرفة مشاركة يفونقل املعرفة، لذا فان املواقف تأثر بشكل اجيايب  ويزيد يف توطيد وتدعيم تشارك املعرفة

حول املشاركة خاصة عند ربطها باملكافئات وأيضا بية للفرق العمل اليت سبق وان تشكلت املواقف اجياكانت 

 املعرفة، مشاركةعند إدراكهم إىل مدى أمهيتها بنسبة هلم كلما دفعهم ذلك وحفزهم بشكل اجيابيا على عملية 

سمح ي هذا ما اجلماعة، يف األفرادالتفاوض واحلوار ومناقشة خمتلف آراء حبيث تشجع وحتفز أعضاء الفريق على 

شرتكة بني خمتلف أفراد اجلماعة، هذه امل األفكاريتم تطوير العديد من  أينمع بعضهم البعض،  بتفاعل للعاملني

مناقشة مجاعية وطرح األسئلة وحماولة إجياد حلول مناسبة  إىلالتفاعالت تسمح جبمع اخلربات السابقة للمرور 

 أعضاء بني والتخاطب للتفاهم املرجعية مبثابة واليت تعترب واللغة الرموزعلمهم كيف يشرتكوا يف كما تهلا،  

مواقف عتمد على تاملعرفة  شاركةأن جناح عملية امل  (Lin &al)نليان وآخرو  وهذا ما أشار إليهاجلماعة، 

. 4بيعة املعرفةلتعاونية، وط نوايا الفريق، قضايا تدفق العمل، املمارساتكبعدة عوامل أخرى   املشرتكة اليت تتأثر

لعمل ملدى أمهية بان املواقف مبنيا على مدى إدراك الفرق اal)    (Aliakbar &وآخرون األكرب كما يرى

 شقراه يف حني يعتقد. 5عالقات التبادل املتوقعةو املكافآت املتوقعة، ب وربطهاوضرورة املشاركة ونقل املعرفة 

ومواقف وقواعد  عتمد على البنية االتصالتميكن أن  ةاملعرف مشاركةبان عملية   (Shaqrah &al) وآخرون

                                                 
1
Christensen, P.H., (2003), Knowledge Sharing-Time Sestiveness and Push-Pull Strategies in a non-hype Organization, MPP Working 

Paper, n012, p1.  
2
Hong, J.F.L., & Vai, S., (2008), Knowledge Sharing in Cross Functional Virtual Teams, Journal of General Management, 34(2), p 29.  

3
Usoro,A., Sharratt, M. W., Tsui, E.,Shekhar, S., (2007), Trust as an antecedent to Knowledge sharing in virtual communities of practice, 

Knowledge Management Research& Practice,5(3), pp199-212.  
4
Lin, T.C., Cheng, H.K., Wu, S., (2003), To Share Knowledge or Not to Share : A Social Exchange Theory Perspective of Virtual Team 

Members’ Behaviors, Proceeding of the Second Workshop on Knowledge Economy and Electronic Commerce, p320.  
5
Aliakbar, E., Yusoff, R.B.M., Mahmood, N.H.N., (2012), Determinants of Knowledge Sharing Behavior, International Conference, 

Business and Marketing Management, 29, p210.  
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بتبادل تسمح وهذا ما حدده نوناك وتاكيشي بان التفاعالت فرق العمل  .1التشارك يف املعرفة داخل الفريق

وتشارك أمناط التفسري اجلماعي للتعبري عن معرفتهم يف  واملواقف املشرتكة من خالل املعتقداتاملعرفة وحتوهلا 

إضفاء الشرعية على املفاهيم اليت مت إنشاؤها حديثا و  .قبل ا�موعة يم أساسية لتكتسب الشرعية منشكل مفاه

2تشمل تطوير املفاهيم وحتويلها إىل أعمال فنيةكما  واستيعا�ا
 .  

  

 يف االتصال والتواصل اليتة اجلماعياملهارات  على لفرق العمل أيضا املعرفة مشاركةعملية  تستند كما        

 لغة مشرتكة بني األعضاء الفاعلني يطور تفاعل االجتماعي بني أعضاء الفريق مما تسهل التعاون من خالل

بالتعبري عن املعرفة وترمجتها  عاملنيواليت حتصل عندما يقوم ال العمل اجلماعي بني أفراد فريق،و  االتصالتسهل 

احلقيقي واجليد للرسالة وذلك بداللة مناذجه مبدى قدرته على فهم املعىن  من طرف الفرد يف اجلماعة متعلق

، باستخدام أساليب التعبري اليت تساعد األفراد أعضاء الفريقإىل أشكال قابلة للفهم من قبل الفكرية اخلاصة، 

رمجة حسب خمتلف الذي يعتمد يف ت باعتماد على كالم مشرتكو ، على ذلك كالكلمات واملفاهيم والقصص اخل

 اإلبداعجديدة وهو ما يتولد عنه  أفكار إىلتقود  أنميكن اليت اجلماعة  أعضاءعضو من  النماذج الفكرية لكل

لنظر والعمل على االستفادة من ا احلوار املوضوعي واحرتام وجهاتمهارات االستماع و  أنكما  .اجلماعي

ينهم و فكرة وتكامل بثراء أي موضوع أخربات وأفكار اجلميع واملشاركة اإلجيابية والتعاون اجلاد، وإدراك أن إ

 طريقة تعامل األعضاء مع بعضهمف، اجتماعيةهارات مل يفرتض وجود تباين بني وجهات النظر كل ذلك حيتاج

اليت املتبادل بني األعضاء على املستوى الشخصي أو الوظيفي  ومدى قيام ذلك على أساس من الوعي واالحرتام

 Purwanti) وآخرون   برونيت ومتاسكها، وهذا ما أشار إليهيزيد من تفاعلها تنمية روح اجلماعة و تؤدي إىل 

&al)   األفراد والفرق العملسلوك التشارك يف املعرفة بني  آليات ميكن أن يكون أحدحني اعترب بان املهارات، 

املتبادل بني األعضاء  ، ومدى قيام ذلك على أساس من الوعي واالحرتامضاء مع بعضهمطريقة تعامل األعف

مما تزيد من  يزيد من تفاعلها ومتاسكهاتنمية روح اجلماعة و اليت تؤدي إىل ستوى الشخصي أو الوظيفي على امل

  3.مشاركتهم للمعارف ونقلها انطالقا من مهارا�م اجلماعية املشرتكة

  

  تطبيق المعرفة فيجماعية لاقدرات  ثرأ: ثالثا

 ، حيث أن اخلربات املشرتك تكونفرق العملل رتكةاملش رباتعلى اخل أساسيةبصفة عملية تطبيق املعرفة ترتكز 

قا من وذلك انطال املعرفة، واسعة وتتسم بأ�ا متنوعة وعميقة ومركزة وختصصية اليت تساعد على تطبيقزة و تميم

التفاعل  انطالقا من الناجتة من التعلم اجلماعي احلاصل من تطبيق سابق للمعارفلفرق العمل و  السابقة جتارب

                                                 
1
Shaqrah, A.& al, op.cit., p3. 

2
Nonaka, I. & Takeuchi, H., (1995),  op.cit., p95.  

3
Purwanti, Y.& al, op.cit., p501.  
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 ،سهلة عليهم عملية تطبيق املعرفة  أعضاء الفريق، فكلما زادت اخلربات املشرتكة لفرق العمل كلمااملستمر بني

حينما اعتربا بان عملية تطبيق املعرفة قد تعتمد  (Har & Hew)هار وهو وهذا ما حاول أشار إليه كل من

1.على اخلربات املشرتك الناجتة من املمارسات وتفاعل والتعاون بني فرق العمل
  

  

املواقف املشرتكة للفرق العمل حيث أن املواقف االجيابية حول  املعرفة على تطبيق تعتمد عملية كما         

من خالل فهم  التطبيق،قدر�م على وثقتهم بفرق العمل  دراكتتشكل نتيجة إل عملية التطبيق الفعلي للمعرفة

إدراك فرق  أنكما  .ميكن تطبيقها للقيام بعمل ما وإدراك احلقائق والطرق واألساليب واملبادئ العملية اليت

العمل ملدى تعلمهم وتعاو�م من عمليات التطبيق السابقة ومدي إثراء معرفهم يدفعهم هذا أيضا إىل خلق 

فكلما كانت املواقف  ،املعرفة تطبيقلديهم ميول ودافع قوي لعملية  شكلمما ي موقف اجيايب اجتاه عملية التطبيق

وهذا ما أشار إليه نوناك حيث أكد رق العمل اجيابية كلما أثرت على عملية تطبيق بشكل اجيايب، املشرتكة لف

بني املعرفة  تفاعل االجيايبفرق العمل، مما خيلق  دراكاتاو القيم واالجتاهات على أن عملية تطبيق املعرفة تتعلق ب

  .2واستخدامها بناءا على تعاون بني أعضاء الفريق

  

يتمكنون من  املشرتكة لفرق العمل حىت مهارات املعرفة بصورة جوهرية علىتطبيق رتكز عملية تكما          

باالعتماد على التعلم  تنفيذ الفعلي للمعرفة على ارض الواقع واستفادة منها واستخدامها يف حل املشاكل

سة الفعلية والعمل احلقيقي، عن طريق املمار  يةاالستيعابو  والعلمية العملية مهارات ، وذلك انطالقا مناجلماعي

ذلك بشكل اجيايب  اثرفكلما متتعت فرق العمل مبهارات مشرتكة متنوعة  والتعلم الواقعي واحملاكاة واملالحظة،

، مما وختصص مشرتكة وحمددة هتمامجماالت ام هل أفراد نم نتتكو  خاصة أن مجاعات على عملية تطبيق املعرفة

  وهذا ما أشار إليه .3، وحماولة إجياد حلول وتطبيقهات مشرتكةالة مشكالبعض ملعاجل همحنو بعض نيتجاذبو 

 يتحدد بدرجة إعادة خلق املعرفة من قبل املستلم عملية التطبيقجناح  نحني اعترب با (Cuammings) كامنق

كما . 4كة والتعاضد فرق العملاملمارسة املشرت  من خالل عمليةاجلماعي التعلم هارات املعلى ، وتأكيد املعرفة

بان عملية التطبيق املعرفة يف فرق العمل تتطلب مهارات التفكري خاصة بالتعلم  (Agarwal) اقرول يضيف

اجلماعي حىت متكن جمموعات األفراد من التحسني والقدرة على حتقيق أعلى ما ميكن أن حيققه كل عضو على 

  :انطالقا مما سبق، ميكننا اقرتاح الفرضية التاليةو   .5حدا

  ." ية يف إنتاج املعرفةجلماعللقدرات ا ثرأ جديو  " 

                                                 
1
Hew, K.F., & Hara, N., (2006), Identifying Factors That Encourage and Hinder Knowledge Sharing in a Longstanding Online 

Community of Practice, Journal of Interactive Online Learning, 5(3), p297.  
2
Nonaka, I., (1994), op.cit., p16.   

3
Wenger, E. C. & Snyder, W. M.,(2003), Des communautés de pratique: Le nouvel horizon organisationnel, Les meilleurs articles de la 

Harvard Business Review du savoir en pratique, Ed d'organisation, Paris, p 93.   
4
Cummings, J.N., (2003), Knowledge Sharing: A Review of the Literature, Operations Evaluation Department working, World Bank, p07.  

5
Agarwal, A., (1999),  Learning Organization, HR folks international, Mumbai, pp 6-8.   
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  خالصة الفصل
 

اخذ أبعادا جديدة بسبب تسارع النمو املعريف وازدياد  تخلص من كل ما سبق أن االهتمام بقدرات العاملنينس

 املؤسسة باعتبارها مؤشر إسرتاتيجيةقدرات العاملني حتتل مكانة هامة يف  تولقد أصبح وترية التقدم العلمي،

لعاملني ا�سدة ميدانيا، حيث املهارات واملواقف افهي متثل مزجيا من اخلربات و  ،مهم للموارد غري امللموسة

 البحث عن القدرات وتطويرها وبنائها والعمل على حتسينها وحتديثها بشكل مستمر من متطلبات العصر أصبح

مجه االجتاه املتزايد حنو التأكيد الدور االسرتاتيجي ، وهذا ما يرت األعمالمتاشيا مع التغري املتسارع يف بيئة  وذلك

والذي تعكسه خمتلق مؤشرات العائد من استثمار الذي تلعبه القدرات عالية األداء الفردية كانت أو مجاعية، 

يستدعي من املؤسسة احلفاظ على  وهذا ما .على اعتبارها مصدر األفكار واإلبداع هذه القدرات وتطويرها

  .باستمرارعاليا ومتميزا  أداءدرات املتميزة واليت متنحها املواهب والق

 لنجاح، إذ أصبحتل أساسيقدرات العاملني عامل حبيث صار من الضروري أن جتعل املؤسسة من      

 انطالقا من ويتم ذلك .عليها حليازة القدرات التنافسية الالزمة، وبلوغ مستويات عالية من اإلبداع املراهنة

 ممابشكل أسرع وأكثر فعالية  حتدث استجابةخيلق فيهم شحنة انفعالية للعاملني مما  تفاعل اجلماعياملشاركة وال

فاالنتقال من املناقشة إىل الفكرة اجلوهرية تنتقل خالهلا . يدفعهم للمبادرة باألفكار وتفعيل دوافعهم الكامنة

ار القدرة على اإلبداع اليت حتفزهم على استنباط املعرفة العلمية واخلربة الالزمة بشكل تلقائي مما يؤدي إىل انتش

  .اكرب قدر ممكن من  أفكار، مما ينتج عنه التعلم بشكل اإلبداعي على كيفية إنتاج املعرفة
 

. قدرات العاملني يف إنتاج املعرفة ما اثرمت التعبري عن كل هذه األفكار يف جمموعة من الفرضيات اليت تعرب عن 

  .اقرتاحات سيكون تأكيدها حمل دراسة الفصل الثالث هذه الفرضيات ليست إال
 
  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 :الفصل الثالث
 الدراسة التطبيقية

 ألث  دراا اللااميي  ف  إتاا  
 الملث ة



 المعرفة إنتاج في العاملين قدرات ألثر تطبيقية دراسة: الثالث الفصل     

 

  

  :تمهيد

تعد الصناعة الدوائية صناعة إسرتاتيجية هامة باعتبارها حمرك أساسي لنمو اقتصاديات العامل، وهي من بني 

فهي تتميز باعتمادها على وظائف البحث والتطوير بصورة أساسية  .األكثر مردودية يف العامل الصناعات

من اكرب الصناعات الرائدة يف جمال التحديث  فهي لضمان إنتاج أدوية جديدة ومتطورة باستمرار وذات فعالية،

 اإلداريالعلم يف جمال الفكر  إليهمبا توصل  األخذيف  اقةعترب سبوالتغيري والدعوة إىل البحث، كما ت

وضمان التقدم املستمر يف  أعماهلامن اجل دعم كافة جماالت والتكنولوجي من حيث اعتماده على املعرفة 

وقد تعاظم دورها بعد أن أدركت بأن بناء امليزة التنافسية  ،البحث والتطوير خاصة يف جمال شىت ا�االت

وإدامتها يعتمد حتديدا على األصول املعرفية واالستثمار فيها، مبا يعزز من اإلبداع املستمر، وحبكم طبيعة 

  .يرنشاطها العلمي فهي تساهم بشكل أساسي يف أنشطة إنتاج املعرفة من خالل مراكز البحث والتطو 

للحصول على أكرب قدر ممكن  هودات كبريةجمذل بصيدال ت إن الصناعة الدوائية يف اجلزائر ويف مقدمتها جممع

، حيث من خالله استطاع عملية البحث والتطويرعتماده على با السوقية احمللية وحىت اخلارجية، من احلصة

عة التغري نظرا للتطورات التكنولوجية اهلائلة اليت أصبحت اليوم سري العمليات وأساليب العمل، تطوير املنتجات

  .ة�االت وباألخص جمال الصناعة الدوائيا يف كل

 ألثرسنحاول من خالل هذا الفصل إسقاط اجلانب النظري على الواقع العملي من خالل دراسة تطبيقية 

 االستبيان تقنية على عتماددراسة حالة جممع صيدال باجلزائر، حيث سيتم االبقدرات العاملني يف إنتاج املعرفة 

 الفرعية الفرضيات صحة لدراسة املالئمة اإلحصائية االختبارات وإجراءالضرورية،  على املعلومات للحصول

  .اإلشكالية سؤال على اإلجابة مث ومن للدراسة، والفرضية الرئيسية

  :التالية  املباحث الفصل وعليه يضم هذا 

  لدراسةاإلطار املنهجي ل: املبحث األول  

  تقدمي عام �مع صيدال: املبحث الثاين

  حتليل وتفسري نتائج الدراسة: املبحث الثالث       
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  اإلطار المنهجي للدراسة: المبحث األول

مــن اجلانــب ا�ــرد إىل امللمــوس  لمت تبنيــه لالنتقــا التوجــه االبســتمولوجي الــذيســنحاول يف هــذا املبحــث حتديــد 

ومعرفـة التقنيـات املسـتعملة مـن اجـل الوصـول  ،ملتبـع للرصـد واملتابعـة الدقيقـة لظـاهرة، يـتم حتديـد املـنهج اللبحث

  .إىل اهلدف املرجو من الدراسة

  المكانة االبستمولوجية: األولالمطلب 

اليونانية إىل املعرفة  واليت تشري يف اللغة Episteme إىل   Epistemologyينقسم مصطلح ابستومولوجيا 

العالقة بني  اليت تتناول" نظرية املعرفة"أو " علم املعرفة"علم، كما تعرف يف اللغة العربية بـ اليت تعين   Logusو

هي العلم املهتم بدراسة العالقة اليت هي مبثابة اجلسر  اواالبستومولوجي الذات العارفة واملوضوع املعروف،

املبادئ والفرضيات والنتائج  علم يدرس بشكل نقدي هيو  ،الواصل بني الذات باملوضوع واملوضوع بالذات

بيان أصلها وحدودها ومدي مشوليتها وقيمتها املوضوعية ومناهجها وصحتها، أما يف اللغة  دف� العلمية

  .1ظرية العلوم أو فلسفة العلوم وتارخيهان الفرنسية فهي تعين أساسا

أن اإلبستومولوجيا تعرض ثالثة مما يعين " دراسة بناء املعارف املتاحة"ا �على أ (Piaget) بيجي و يعرفها

  .2املعرفة؟ كيف ميكن احلصول عليها؟ ما هي قيمتها؟ ماهية: أسئلة وهي

فالباحث هو يف الواقع مدير للظاهرة، تتحدد درجة تأثريه وتأثره فيها بالضرورة حبسب طبيعة األساليب اليت 

ضع البنية التحتية األساسية للبحث متكننا دراسة اإلبستيمولوجيا من و . سوف يتبعها لدراسة هذه الظاهرة

بطريقة تساعدنا على اختيار منهجية مناسبة تسمح بالربط بني املنطق التصوري للظاهرة وطريقة جتسيدها على 

  . دراستنا اتبعنا توجهني ابستيمولوجيني مها التفسريي والوضعي إطاريف . الواقع

 االتجاه التفسيري: أوال

 اقرتحه كهنيتعتمد على الشرح،  وهي فلسفة  (Phenomenology)ينولوجياأو الفينوماالجتاه التفسريي 

)Kuhn(  إىل االجتاه التفسريي  ال يسعىحيث . ، كاجتاه معارض ملا يسمى باالجتاه الوضعي1983سنة

اكتشاف احلقيقة والقوانني اليت حتكمها، وإمنا حياول فهم هذه احلقيقة االجتماعية من خالل فهم دوافع 

أي مبعىن أن موضوع البحث يتحدد بتفسري . وتربيرات األفراد املشاركني يف تأسيس هذه احلقيقةوتوجهات 

                                                           
، املؤمتر "منظمات األعمال األردنية سة حتليلية إختبارية يفدرا"أمحد حلمي مجعة، إدراك اإلدارة العليا لتطور املعرفة يف مهنة التدقيق الداخلي وتأثريه علي دور املدقق الداخلي  1

  .2، ص2004أفريل  27/29، جامعة الزيتونة األردنية، "إدارة املعرفة يف العامل العريب "العلمي السنوي الثالث حول
2
Avenier, M. J, (2008), Quelles perspectives le paradigme des sciences de l’artificiel offre-t-il à la recherche en management 

stratégique?, conférence internationale de management stratégique, (with out a country), p4. 
 

   



 المعرفة إنتاج في العاملين قدرات ألثر تطبيقية دراسة: الثالث الفصل     

 

154 
 

وهذا يتطلب اندماج الباحث يف . الظواهر انطالقا من تصورات األفراد املشاركني واملؤسسني هلذه الظواهر

مبا جيعله ، صورات األفرادومالحظته التشاركية النسبية لكي يتمكن من فهم الظاهرة داخليا وفهم ت ،الظاهرة

يدقق تدرجييا موضوع حبثه مبا يتناسب وتطورات فهمه للظاهرة إىل غاية االكتمال التام يف فهم الظاهرة والذي 

   .1ينتج عنه التدقيق التام والنهائي ملوضوع البحث

   2:األسس اليت يقوم عليها هذا االجتاه )Kuhn( و بني كهني

 فسريات اليت يقدمها الفاعلون فيه؛ فهم الواقع يتم عن طريق الت - 

  قابلية التغيري الظريف للعالقة بني السلوكيات واملعاين؛  - 

  ؛)أو سببية مقصودة(فرضياته تكون بالتايل نسبية  - 

  .االعتماد غالبا على املعطيات الكيفية - 

عرفة نتيجة رغبتنا يف وإنتاج امل قدرات العاملنيوقد اخرتنا هذا االجتاه التفسريي يف دراسة العالقة بني ظاهريت 

بطريقة الذاتية كأسلوب للدخول للتنظري العلمي الذي يتشكل عن طريق التقارب بيينا وبني احلاالت تصورها 

املدروسة يف اإلطار التطبيقي، من أجل إدماج تفسري لألفعال االجتماعية اليت ينتهجها الباحث ومفردات 

  .ق من هذه التصوراتالدراسة يف تصورهم للظاهرة املدروسة االنطال

 االتجاه الوضعي: ثانيا

ظهر هذا االجتاه أساسا يف جمال العلوم الطبيعية، وغالبا ما يعترب هو األكثر استعماال ورواجا اليوم يف علوم 

يسمى باجتاه النظرة من اخلارج أو . املنظمة ألنه األكثر قدرة على التحكم واألكثر منطقية يف تسلسله العلمي

ويعتمد يف تطبيقه على املنهج التجرييب القائم على جمموعة من الطرق واألساليب  .3املالحظة ايبابستومولوج

  .الرياضية واإلحصائية املتطورة واألكثر صرامة

بواسطة  اكتشاف الظواهر والقواعد اليت حتكمهايهدف إىل يكون موضوع البحث ويتبع هذا االجتاه عندما 

رأي أو موقف، وذلك من خالل حتديد نقائص أو سلبيات النظريات يف  كل عن املالحظة امللموسة واملستقلة

أو معاجلة هذه النقائص والسلبيات من  تفسريومهمة الباحث األساسية تصبح إذن كيفية . وصفها للظواهر

  .4أجل حتسني معرفته �يكل احلقيقة

  

                                                           
       ،"علمي يف علوم التسيريمنهجية البحث ال"حول ، يوم دراسي حتمية االختيار وتربير الشرعية: ية للبحث العلمي يف علوم التسيريفاتح دبلة، النماذج االبستمولوج 1

   . 7، ص2010فيفري،  22، حممد خيضر، اجلزائرجامعة  
   .7املرجع نفسه، ص 2

  .املرجع نفسه 3 
  . 4، ص2010 فيفري، 22، حممد خيضر، اجلزائر ، جامعة"ية البحث العلمي يف علوم التسيريمنهج" حول  التحليل املفهومي، يوم دراسي :وسيلة بن ساهل، دراسة املنهج 4
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  1:يقوم هذا االجتاه على مجلة من األفكار واالعتقادات واملفاهيم من بينها

 ؛اولة الفهم والشرح أو الوصفحم هاهدفو  املعرفة هي وصف للواقع - 

  ؛هناك مسلمة عدم قابلية التغيري بني السلوك ومعناه - 

  ؛حيادية التحليل كأحد شروط إنتاج العلم املوضوعي - 

 التأكيد أو الرفض؛  الفرضيات يف هذا النموذج تكون واقعية وكذلك حمددة - 

لسببية املادية عن طريق االعتماد على مسارات كمية  املعطيات الكمية وا) أولوية(سبق  - 

 تتميز بالصرامة العلمية ومبنطق علمي استنتاجي؛ 

قيمة املعرفة العلمية تتحدد مبدى قابليتها للتحقق، التأكد وكذلك الرفض أو الدحض  - 

 .باإلضافة إلمكانية التوقع كمعيار لعلمية العلم، )Karl Popperحسب مبدأ (

 
التفسريي لدراسة سلوكات الظاهرة وصياغتها يف شكل جمموعة فرضيات نسبية يتطلب إسقاطه فدمج االجتاه 

، وذلك من خالل حتديد نقائص أو سلبيات النظريات تصورات الباحث عن املالحظة امللموسة واملستقلةعلى 

  .للظاهرة املدروسة من خالل تطبيق االجتاه الوضعييف وصفها 

  تبـعالمنهـج الم: المطلب الثاني

بعــد حتديــد التوجــه االبســتمولوجي الــذي مت تبنيــه لالنتقــال مــن اجلانــب ا�ــرد إىل امللمــوس للبحــث، يــتم حتديــد 

ل التعـرف عليهـا مـن حيـث احملتـوى بطريقـة كميـة أو نوعيـة مـن اجـ ،املنهج املتبع لرصد و املتابعة الدقيقة للظـاهرة

بـني مرحلـة التعريـف  عد هذه املرحلة حساسة أل�ا تربط مـافت. تطويرهإىل نتائج تساعد يف فهم الواقع و الوصول و 

   .2"كيف احبث؟" تسعى إىل اإلجابة عن السؤالباإلشكالية ومرحلة مجع وحتليل البيانات، و 

التوجــه حنــو و . االستكشــاف واالختبــار: ويف حتديــد طبيعــة املــنهج يقــع الباحــث أمــام عمليتــني للبنــاء املعــريف ومهــا

فـإذا  . إمنـا ختضـع للتوجـه االبسـتمولوجي الـذي يتبنـاه الباحـثر ال يتم بطريقـة عشـوائية و الختبااالستكشاف أو ا

كانـــت عمليـــة االختبـــار ختضـــع حتمـــا البحـــث للتوجـــه الوضـــعي، فـــان عمليـــة االستكشـــاف ال ختضـــع لنمـــوذج 

مهيتهمــا يف جمــال حبثنــا انتهجنــا األســلوبني معــا االستكشــاف واالختبــار اللــذان يســتوحيان أ. ابســتمولوجي ثابــت

مــن املنطــق االســتداليل أو الــنمط االســتداليل املــتحكم يف كليهمــا، فــإذا كــان االستكشــاف جيعــل الباحــث يتبــىن 

  .، فان االختبار يقوم على أسلوب االستنباط )التمثيل(وأسلوب اإلبعاد / أسلوب االستقراء أو

  

                                                           
   .6فاتح دبلة، املرجع السابق، ص1 

   .5ص سيلة بن ساهل، املرجع السابق،و 2 
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 االستكشاف وفقا ألسلوب اإلبعاد: أوال

مبا فيه ( البحث عن التفسري: مي نظري لتحقيق هدفني أساسينياالستكشاف هو اكتشاف هيكل مفهو 

نظرية جديدة بني أي خلق نقاط تربط . والبحث عن الفهم بغية الوصول إىل نتائج نظرية مبدعة )التأويل

ويرتكز ا�هود والنشاط العقلي فيه على اكتشاف . املفاهيم أو إدماج مفاهيم جديدة يف جمال نظري معني

وال يقصد . معينة وحمددة بواسطة إجراء عمليات االختبارات والتجارب العلمية والبحوث التنقيبيةحقيقة جزئية 

. 1به تعميم النتائج أو استخدامها حلل مشكلة معينة، إمنا مجع احلقائق فقط دون إطالق أحكام قيمية عليها

يتم و  ،فهم املشكلة لتعمق يفيفيد يف حالة الرغبة يف تفسري طبيعة املشكلة وزيادة فهمها، وا االستكشاف

ري جيإذ  عندما ال يتوفر لنا الكثري من املعارف أو املعلومات عن الظاهرة أو املشكلة اليت ندرسها اللجوء إليه

يف جمال الدراسة  لفهم أفضل ملشكلة الدراسة، نظرا ألنه مل يسبق القيام بعدد كاف من البحوثاالستكشاف 

املسار الذي يهدف من خالله الباحث إىل اقرتاح  ادة االستقراء، ويعرب عنيالئم االستكشاف ع، أو املشكلة

  .2نتائج نظرية مبدعة

عملية غري مرتبطة بـاملنطق، تسـمح باالبتعـاد عـن التصـور " هو )Koeing(اإلبعاد حسب كوين  أسلوب        

 .تـــربط حقيقـــة بـــني األشـــياء الفوضـــوي الـــذي نـــرى بـــه عاملنـــا احلقيقـــي عـــن طريـــق احملاولـــة بـــافرتاض العالقـــات الـــيت

ســـلوب ألوفقـــا ف .3"فاإلبعـــاد يعتمـــد علـــى اســـتنتاج فرضـــيات مـــن املالحظـــة والـــيت يـــتم اختبارهـــا ومناقشـــتها الحقـــا

حمــل مالحظــات عديــدة، ذات طــابع الــيت كانــت  عقــدةظاهرتنــا املاستكشــاف أو فهــم  حاولنــا )التمحــور(اإلبعــاد 

 إجيــاد تفســريات، و إلبــراز وحتديــد املعــىن نــام وهيكلــة نظــام مالحظاتتنظــي نــافحاول. خمتلــف وغــامض يف بدايــة األمــر

اقــرتاح إطـار مفــاهيمي نظــري فهــدفنا مـن وراء تطبيقــه هـو إذن . املدروسـةظــاهرة القـادرة علــى إزالـة الغمــوض حـول 

 العقـل لعالقـات مـن درجـة مـا مـن الدقـة والعمـق بينهـا، انطالقـا إبـداعصحيح، قوي مبين بشـكل حمكـم نـاتج عـن 

   .تنا املدروسةلسابقة، يساهم يف تفسري ظاهر تنا ودراساتنا ان خرب م

لذلك فاإلبعاد مينح للنتيجة طابع تفسريي أو فهمي والذي حيتاج، للتوجه من القاعدة للقانون، أن يتم اختباره 

  4:الحقا، فهو عبارة عن

  ، تقبل املراجعة وإعادة البلورة نتيجة نشاطها؛آلية منفتحة - 

 مقيدة مبجال معني؛نتيجة تقريبية و  ة قابلة للمراجعة، فما هي إالنتيجة متثيلي  - 

فإبداع الفرضية ليس خلقا من عدم، . مهما يف بلورت الفرضية ونقدهااالستكشاف التمثيلي يلعب دورا - 

 .ولكنه تعبري عن فكرة مستقاة من معارف سابقة، تنجز يف شكل إعادة إنتاج الظاهرة أو وضع مثال حدث

                                                           
   .6سيلة بن ساهل، املرجع السابق، صو  1

2
 Sekaran, U., (2004), Research Methods for Business a Skill Building Approach, 4th edition, John Wiley & Sons, Inc, New York, p141.   

   .6بن ساهل، املرجع السابق ، ص وسيلة 3

   .7، صاملرجع نفسه4  
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  االستنباطي فتراضاالوب أسل :ثانيا

على مقارنة موضوع نظري مع الواقع واملقاربات  والذي يعتمدهذا األسلوب عند استعمل االختبار يستعمل 

 إنشاءاملتغريات، كما أنه ميكن  ههدف إىل احلصول على فهم أفضل للعالقات املوجودة بني هذفهو ياملتنوعة، 

ويقوم االختبار بتمثيل ، 1االعتماد على البيانات الكمية أو الوصفية سببية بني املتغريات املختلفة وميكن عالقة

االستنتاج والطريقة  ويالئم االختبار. ، واهلدف منه هو تقدمي الشرح)إحصائيةأرقام (الطرق املنهجية الكمية 

  .2الستنتاجية واليت تبدأ من فرضيات لتصل إىل عالقات سببيةا - االفرتاضية

 ،رورةربهان الذي يبدأ من قضايا مسلم �ا، ويسري إىل قضايا أخرى تنتج عنها بالضال يعرف االستنباط بأنه

عام ينبثق استدالل  فاالستنباط هو .وهذا السري يكون بواسطة القول أو احلساب ،ودون االلتجاء إىل التجربة

ط، من العام إىل هذا األسلوب ينتقل بطبعه، كاالستنبا. االستنباطي افرتاضمنه استنباط جزئي يسمى أسلوب 

  . 3اخلاص

فرضيات ختص حالة منها  ناستخلصاالنظري،  ناشكالية مستوحاة من إطار إل نابوضعبدأ ذا األسلوب نا هلقيطبت

لواقع من أجل تقدمي تفسري للعالقة السببية اليت تربط بني متغريات لمبواجهتها ا همن أجل اختبار  ،معينة

  . إدماجها يف النظرية نقومجرد التأكد من صحتها الفرضيات من خالل تأكيدها أو نفيها، ومب

اختبـــار جمموعـــة العمليـــات الـــيت إىل التحقـــق مـــن الفرضـــيات وإثبا�ـــا عـــن طريـــق بالتـــايل هـــذا األســـلوب يهـــدف 

بواســطتها يســتطيع الباحــث مقارنــة موضــوع نظــري مــا مــع الواقــع، �ــدف تقيــيم مصــداقية فرضــية، أو منــوذج أو 

  . نظرية �دف التفسري

  طبيعة الدراسة :لثاثا

اســـتجابة  نــوعي والكمــي معــاالنمـــوذج التــدفعنا إىل إتبــاع  إن نوعيــة املتغــريات وطبيعــة التســاؤالت الـــيت طرحنهــا 

الدراسـة الـيت ميكـن القيـام  حلالة اتبعنا النموذج النوعي ألنلدراسة ا وفقا .خلصوصية توجهنا االبستمولوجي املتبع

 مث قــف الطبيعــي، حيــث يقــوم الباحــث جبمــع البيانــات أو الكلمــات أو الصــور،املو  أو�ــا أو إجراءهــا يف الســياق 

هـذا و  ،حيللها بطريقة استقرائية مع الرتكيز على املعاين اليت يذكرها املشـاركون، وتصـف العمليـة بلغـة مقنعـة ومعـربة

 لــىحلصــول ععلــى افهــو يســاعدنا . للظــاهرة املدروســةيهــتم بوضــع شــرح مفصــل عــن تفســري واضــح النمــوذج 

  ملاذا؟ وكيف؟ وبأي طريقة؟: على األسئلة اليت تبدأ بـهذا النموذج  يرتكزو  . 4وجهات نظر وآراء خمتلفة

                                                           
1
Sekaran, U., op.cit, p148.   

2
 Ibid., p34.   

   . 5ص، وسيلة بن ساهل، املرجع السابق3 

  . 36، ص2006مؤيد عبد احلسني الفضل، املنهج الكمي يف إدارة األعمال، طبعة األوىل، دار الوراق، عمان، 4  
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أساليب كمية أخرى، ولكن هذا النوع  نتائج غري مربرة بوسائل وأدوات إحصائية أو أي النموذج النوعي قدمي

النموذج طبيعتها، لذلك فعادة ما يستخدم يف  قدم نتائج مربرة من خالل العامل احلقيقي أين تظهر الظاهرةي

 النموذج النوعييعطي  حيث ،1وسياق خاص يف املقاربات الطبيعية واليت حتاول فهم الظاهرة يف وضع النوعي

يف عمق البحث  الغوص للباحث مبرونة أكثر يف مجع وتصنيف وعرض النتائج للعمل ألنه يسمح إضافيةقوة 

  .دوره وانتمائه إىل البحث ويربز

 اســتخدام البيانــات، بللموضــوع النــوعي يــتم فهــم الوضــع مــن خــالل املنظــور الكلــي والشــامل النمــوذجفــي ف  

   .فهمالتساعدنا على  واملعلومات لبناء وتطوير مفاهيم ونظريات

يبحث عن األسباب واحلقائق من  ألنه ،الكمي كأسلوب جلمع بيانات ذات طابع كميالنموذج وتبعنا  

حىت ميكن تفسري عالقات السبب والنتيجة بني هذه وعن العالقات بني املتغريات  منظور أوسع وامشل

عادة ما  .دقيقة خبصوص الظاهرة أو الظواهر حمل الدراسةتقديرات ويصبح من املمكن التوصل إىل  ،املتغريات

القابلة  اكم للحقائقالكمي مع املقاربة الواقعية الذي يقودنا إىل النظر إىل العامل على أنه تر  نموذجيتماشى ال

تعميم  للقياس واملالحظة، والذي يعتمد عادة على الطرق التجريبية والقياسات الكمية الختبار مدى إمكانية

يتم و  ،2نتائج الفرضيات على ا�تمع، كما أنه عادة ما يركز على حتليل العالقات السببية بني املتغريات

فة متوفرة حول املوضوع الذي يرغب الباحث يف دراسته كما استخدام النموذج الكمي عندما تكون هناك معر 

أن درجة وضوح الظاهرة أو املشكلة حمل الدراسة متكن الباحث من استخدام النموذج الكمي يف البحث هذا 

  .3إضافة إىل توفر مقاييس ثابتة وصادقة إحصائيا عن املتغريات املراد دراسة العالقات بينها

تحليل الكمي على الطرق اإلحصائية والقياسية يف اختبار الفرضيات وفقا للعدة يعتمد هذا النموذج يف ال

 ئي وحتليل العالقة بني املتغريات، وذلك بتحديدمراحل هي اإلحصاء الوصفي للمتغريات، االستدالل اإلحصا

أو دراسة كل املواضيع  وجعلها قابلة للقياس وتقسيمها إىل أصناف عامة ميكن استخدامها يف الظواهر

  .الوضعيات املشا�ة

إىل اختبار املتغريات التجريبية ويف ذات الوقت التحكم يف أو ضبط املتغريات  يهدف النموذج الكمي

ومن خالل ذلك فان العالقات بني املتغريات ميكن تعميمها   ،االعرتاضية اليت تظهر يف حميط أو سياق الدراسة

  .4لبحث املشا�ةكما ميكن التنبؤ �ا يف ا�االت أو جمتمعات ا

  

                                                           
1
Golafshani, N. (2003), Understanding  Reliability and Validity in Qualitative Research. The Qualitative Report, 8(4), p600.  

2
Ibid., p598.   

   .32، صاملرجع السابق مؤيد عبد احلسني الفضل،3 
   .33ص ،املرجع نفسه  4
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  أدوات جمع البيانات: المطلب الثالث

واليت تتالءم مع  قة لدراسته اخلاصةيتار حبكمة طر خيانات، لذلك على الباحث أن يهناك طرق خمتلفة جلمع الب

اس يانات املالئمة وبدون دقة قيطرحها، فبدون مجع الب عة موضوع حبثه واألسئلة اليتياملنهج املستخدم ومع طب

  .ةيمة علميإىل نتائج ذات ق صليترب الفروض، وال أن خيع أن يستطيات ال ري املتغ

 تقنية البحث المستعملة: أوال

هــي أداة يــتم مــن خالهلــا الوصــول إىل الواقــع بغيــة التحقــق مــن الفرضــيات أو األهــداف البحــث كمــا أن اختيــار 

اتبعنـا يف دراسـتنا تقنيـة  .ديـد املشـكلةإحدى تقنيات البحث، يتم أساسا على ضوء الفائدة منهـا بالنسـبة إىل حت

وتكـــون دراســـة هـــذه احلالـــة  ،تقـــوم علـــى أســـاس اختيـــار حالـــة معينـــة يقـــوم الباحـــث بدراســـتها دراســـة احلالـــة الـــيت

وميكـــن أن  ،الوصـــف الكامـــل والتحليـــلول كافـــة املتغـــريات املرتبطـــة �ـــا، والقيـــام بيتنـــا ، حبيـــثبشـــكل مســـتفيض

وكـذلك ميكـن تعمـيم نتائجهـا علـى  ة،مع البيانات واملعلومات يف دراسـة وصـفيتستخدم دراسة احلالة كوسيلة جل

  .1احلاالت املشا�ة بشرط أن تكون احلالة ممثلة للمجتمع الذي يراد احلكم عليه

 مجــع البيانــات األوليــة الضــرورة لفهــم احلالــة أوحلالــة أو املشــكلة املــراد دراســتها، و تحديــد احيــث يقــوم الباحــث ب 

املنطقيـة واحملتملـة ضـية أو الفرضـيات الـيت تعطـي التفسـريات ر صـياغة الفكوين فكرة واضـحة عنهـا، مث املشكلة وت

كن الباحــث مــن وبــذلك يــتم. مجــع املعلومــات وحتليلهــا وتفســريها والوصــول إىل نتــائجملشــكلة البحــث، ومــن مث 

علــى احلالــة الــيت يبحثهــا وال  الباحــث حيــث يركــز. حلالــة املطلــوب حبثهــا التقــدمي دراســة شــاملة متكاملــة ومتعلقــة

إىل اســتخدام االســتبيان وطلــب اإلجابــة علــى بعــض  قــد يلجــأ الباحــث، و يشــتت جهــوده علــى حــاالت متعــددة

  .2باحلالة حمل البحث االستفسارات الواردة به من جانب األشخاص والفئات احمليطة

 مؤسسـات مـن اعة الدواء يف اجلزائـر أل�ـولقد اخرتنا دراسة حالة جممع صيدال اليت تعد حمطة هامة لصنا       

باعتبــار أن صــناعة األدويــة تتميــز باعتمادهــا علــى وظــائف  ،واســتدامة إبــداعها تعتمــد علــى البحــث العلمــي الــيت

صــناعة  قطــاعفإنتــاج أدويــة جديــدة ومتطــورة باســتمرار وذات فعاليــة، حــث والتطــوير بصــورة أساســية لضــمان الب

ذ مبــا توصــل إليــه العلــم يف جمــال الفكــر اإلداري  والتكنولــوجي مــن حيــث اعتمــاده األدويــة  يعتــرب ســباقا يف األخــ

اعتمـاده  ألن الدواء يعترب سلعة ذات أمهية اقتصاديا واجتماعيـا، إضـافة إىل .على املعرفة وضمان التقدم املستمر

سـياق حتديـدا  التطـويرمراكـز البحـث و  تشـكلو  .نتاج املعرفة اإلبداعيـةإل على البحث العلمي الدقيق واملتواصل

أهــم وأعقــد أوجــه النشــاط  مراكــز البحــث وتطــوير لكــون اونظــر مؤسســات صــناعة األدويــة، إنتــاج املعرفــة داخــل 

البـاحثني لتمكـنهم مـن اكتسـاب  بنـاء قـدراتتبـذل جهـودا مسـتمرة يف  ملؤسسات صناعة األدويةالفكري، فإن ا

                                                           
   .73ص ،2009 ر ملتقي البحث العلمي، جدة،حماضرات يف مهارات التفكري والبحث العلمي، دا :هاين عرب، البحث العلمي1 

   .73املرجع نفسه، ص 2 
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، كمــا يرصــيد الفكــر العلــى إضــافة معرفــة جديــدة إىل  ، وجتعلهــم قــادرينأكــرب قــدر ممكــن مــن املعــارف املتجــددة

كشف عن مستواهم العلمي ونضـجهم الفكـري كمحـدد أساسـي الإىل  الباحثني قدراتأيضا من خالل  تسعى

يتمتعـون بقـدرات حتديدا، ألن هذا النوع من األفراد جممع صيدال لذا وقع  اخرتنا على  .إلنتاج املعرفة املتجددة

ولقـد اسـتعملنا االسـتبيان كـأداة جلمـع البيانـات،  .مـة الباحـث األساسـية هـي إنتـاج املعرفـةمتميزة، خاصة انه مه

 .حملاولة الوصول إىل أفكار طبقة كبرية من الباحثني

  الدراسة عينةمجتمع و : ثانيا

جمموعة عناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن غريها من  عبارة عن جمتمع الدراسة هو 

ميثل ا�تمع كل العناصر اليت ميكن أن يتضمنها تقرير . 1ألخرى واليت جيرى عليها البحث أو التقصيالعناصر ا

2اليت يهتم بدراستها الباحث األشياءأو األحداث أو  األفرادالكاملة من  كما يشري إىل ا�موعة الدراسة
.  

ختياره لتمثيل ا�تمع امجعه تكون ممثلة يتم ا ،منوذج يشمل جزءا من ا�تمع األصلي املعين بالبحثوالعينة هي 

له حبيث حتمل صفاته املشرتكة وهذا النموذج يغين الباحث عن دراسة كل وحدات ومفردات ا�تمع األصل 

خاصة يف حالة صعوبة أو استحالة دراسة كل تلك الوحدات، ويلجأ هلا الباحث عادة عند استخدام 

العينة اجليدة هي اليت تعكس خصائص جمتمع البحث ومتثله متثيال و  .اتاالستبيان واملقابلة كأدوات جلمع البيان

تكون العينة ممثلة �تمعها جيب أن وحىت ميكن تعميم النتائج على مجيع أفراد جمتمع البحث،  .ودقيقا صحيحا

  3:راعاة التايلمب

 جتانس الصفات واخلصائص بني مفردات العينة ومفردات جمتمع البحث؛ -

  ميع مفردات جمتمع البحث؛تكافؤ الفرص جل -

  عدم التحيز يف اختيار مفردات جمتمع البحث؛ -

 .تناسب عدد مفردات العينة مع عدد مفردات جمتمع البحث -

فإذا كان ا�تمع األصلي متجانس من حيث اخلواص، فإن أي نوع من العينات يفي بالغرض، أما إذا كانت 

   .عينة، لتعطي الفرصة لكل أفراد ا�تمعهناك اختالفات، فإنه ينبغي توفر شروط معينة يف ال

، يتكون جمتمع الدراسة املستهدف من اإلطارات أغراض الدراسة دراسة ليحققبتحديد جمتمع النا ملذلك قو 

ولقد اعتمدنا يف دراستنا على العينة العشوائية باحث،  168الباحثني يف جممع صيدال، والبالغ عددهم 

وهي نسبة تتعدى املستوى من جمتمع إلسقاط الدراسة عليهم،  %75بة حيث مت حتديد حجمها بنسالبسيطة 

                                                           
   .298، ص2008 تدريبات عملية، ترمجة بوزيد صحراوي وآخرون، طبعة الثانية، دار القصبة،  اجلزائر،: موريس أجنرس، منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية 1

2
Sekaran, U., op.cit, p344.   

  .85السابق، صهاين عرب، املرجع  3
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من حيث اخلصائص املطلوب نظرا لكون مفردات جمتمع البحث معروفة ومتجانسة . %30 املطلوب وهو

 130حىت حنافظ على احلجم احملدد للعينة، بلغت من املطلوب  أكثر استباناتعدد  وزيعدراستها، قمنا بت

كان جمموع و ، االستبيانات نظرا لنقص البيانات فيهاوقد مت استبعاد بعض ، خمتلفة ات ميدانيةاستبيان عرب زيار 

  .استبيان 126الصاحلة  االستبيانات

 %73بنسبة  أنثي 92من العينة، و %27بنسبة  ذكر 34منهم  باحثا، 126اشتملت عينة الدراسة على 

  :)1( حة يف اجلدول رقم، وهي موضالباحثنيوهي اكرب نسبة من  من أفراد العينة

  جنسال ريمتغ نة مجمع صيدال وفقيع أفراد عيتوز  :(1) رقمالجدول 

  %النسبة المئوية   التكرار  الجنس

  27  34  ذكر

  73  92  أنثي

  100  126  ا�موع

  SPSS  20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  : المصدر

كانوا  أفراد العينة من %27، يف مقابل %73 بنسبة إناثا أن معظم األفراد املبحوثني كانواتضح من اجلدول ي

  .ذكورا، ومن ذلك يغلب على أفراد العينة الباحثني يف جممع صيدال عموما الطابع األنثوي

أفراد وهي اكرب نسبة من  الباحثنيمن  %61.9بنسبة  هندسمحاصل على  78اشتملت العينة على كما 

بنسبة  ماجستريحاصل على  13و ،الباحثنيمن  %16.7 بنسبة دراسات علياحاصل على  21 و ،العينة

  :يوضح ذلك )2(وجدول رقم  %11.1دكتوراه بنسبة حاصل على  14لباحثني، و من ا 10.3%

  ر المؤهل العلميينة مجمع صيدال وفق متغيع أفراد عيتوز : (2) الجدول رقم

  %النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

  61.9  78  مهندس

  16.7  21  ات عليادراس

  10.3  13  ماجستري

  11.1  14  دكتوراه

  100  126  ا�موع

  SPSS  20 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر

، وذلك % 61.9تشري بيانات اجلدول أن أغلبية األفراد العينة من الذين حيملون شهادة مهندس نسبتهم 

، مث حاملي %16.7الذين حيملون شهادة الدراسات العليا بنسبة  راجع إىل طبيعة عمل ا�مع، يليهم األفراد

، ويعود %10.3، وكانت اقل نسبة حلاملي شهادة املاجستري حيث بلغت %11.1بنسبة  شهادة الدكتوراه
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ذلك إىل تركيز جممع صيدال على تعيني ذوي املستويات التعليمية العليا نظرا لطبيعة الصناعة الدوائية اليت 

  .توى علمي عال، مما ينعكس إجيابا على املعرفة املوجودة با�مع، وكذا زيادة إبداعهتتطلب مس

 باحثا من ذو 58و ،الباحثنيمن  %35.7سنوات بنسبة  5خرب اقل من  باحثا من ذو 45ضمت العينة و 

ربة اخل باحثا من ذو 23و ،متثل أغلبية الباحثنيوهي  لباحثنيمن ا %46سنوات بنسبة  10 إىل 5خربة من 

  :)3(وهي كما يوضحها اجلدول رقم ،الباحثنيمن   %18.3سنوات بنسبة  10أكثر من 

  ر الخبرة المهنيةينة مجمع صيدال وفق متغيع أفراد عيتوز : (3) لجدول رقما

  %النسبة المئوية  التكرار  الخبرة المهنية

  35.7  45  سنوات 5اقل من 

  46  58  سنوات 10إىل  5من 

  18.3  23  سنة 10أكثر من 

  100  126  ا�موع

  SPSS 20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات   :المصدر

وهي نتيجة تعكس مستوى معترب من ، 46%نسبة  بلغت 5-10) سنوات ( الفئة الثانية نإتضح من اجلدول ي

 باحثي صيدال من الفئة أنوهو ما يعكس  ،35.7%بنسبة ) سنوات (1-5اخلربة، مث تلتها الفئة األوىل

، وذلك يعود إىل إحالة العمال  18.3% ال بأس �ا بلغت  سنة نسبة 10الشابة، بينما بلغت فئة أكرب من 

اخلربة املعرفية يف العمل ا�مع ألفراد العينة؛ مما  كل هذه األرقام تؤشر على تراكم .على التقاعد يف تلك الفرتة

  .يؤثر على صدق اإلجابات على استبيان الدراسة

عدم التحاقهم أكدوا  الباحثنيمن  %89.7فان  ،فيها عدد املؤسسات السابق العمل خبصوصأما 

 ،الباحثني من%8.7فكانوا بنسبة بأ�م سبق هلم العمل يف مؤسسة آخري، أما الذي صرحوا آخري مبؤسسات

  :)4(كما يظهره اجلدول رقم  ،الباحثنيمن % 1.2فكانوا بنسبة والذين سبق هلم العمل يف مؤسستني

  ر عدد المؤسسات السابق العمل فيهاينة مجمع صيدال وفق متغيع أفراد عيتوز  :(4) الجدول رقم

  %النسبة المئوية  التكرار  عدد المؤسسات السابق العمل فيها

  89.7  113  وال مؤسسة

  8.7  11  مؤسسة واحدة

  1.2  2   مؤسستني

  100  126  ا�موع

  SPSS  20رجات من إعداد الباحثة باالعتماد على خم  :المصدر

ني نتائج اجلدول بان نسبة أفراد العينة الذين مل يسبق هلم العمل يف أي مؤسسة أخرى أي أ�م ميتلكون بت

، تليها فئة اليت سبق هلا %89.7 خربة من عملهم يف جممع صيدال احتلت املرتبة األويل، حيث بلغت النسبة
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أي أ�م اكتسبوا خربات خارجية من بيئة تنظيمة  ،%8.7العمل يف مؤسسة واحد قبل التحاق بصيدال بنسبة 

، أما نسبة أفراد العينة الذين عملوا ويعود بنفع على ا�مع م ويثري من معارفهمخمتلفة وهذا ما يعزز من خرب�

من أفراد العينة هم من ، مما يشري إىل أن اكرب نسبة %1.2يف مؤسستني احتلت املرتبة األخرية حيث بلغت 

، مما يعطي مصداقية أكثر مبعين أن هلم خربات مشرتك مؤسسة أخرى أييف   يسبق هلم العملالذين مل بني

  .املتعلقة �ذه الدراسة لإلجابات؛ ألنه غالبا ما يكون هلؤالء رؤية أعمق وفهم أكرب للجوانب

  عملية جمع البيانات :ثالثا

خيتار األدوات املناسبة جلمع البيانات سواء كانت حيتاج الباحث إىل البيانات املختلفة إلمتام حبثه، والبد له أن  

ذات طبيعة ثانوية أو أولية وعموما يفضل البيانات األولية يف حال توفرها أل�ا تقود إىل معلومات أكثر دقة 

ميكن استخدام عدة أدوات جلمع البيانات األولية مثل االستبيان، حيث . 1وواقعية مقارنة بالبيانات الثانوية

يف هذه الدراسة مت استخدام االستبيان بدرجة أوىل جلمع البيانات  ت، املالحظة، والوثائق الرمسية،املقابال

لألدوات ستبيان، وفيما يأيت شرح من أجل تدعيم نتائج حتليل اال األولية، كما مت االعتماد على املقابالت

  :والوسائل املستعملة خالل الدراسة

 اة مباشرة للتقصي العلمي يستعمل إزاء األفراد، ويسمح باستجوا�م ويعترب االستبيان هو أد: االستبيان

وهو حيتوي على . بطريقة موجهة والقيام بسحب كمي �دف إجياد عالقات رياضية والقيام مبقارنات رقمية

جمموعة من األسئلة املتنوعة واليت ترتبط بعضها البعض بشكل حيقق اهلدف الذي يسعى إليه الباحث من 

ويكون عدد األسئلة اليت حيتوي عليها االستبيان كافية ووافية لتحقيق . كلة اليت يطرحها حبثهخالل املش

وعادة فإن منوذج األسئلة الشائع، هو منوذج السؤال املغلق . 2هدف البحث بصرف النظر عن عددها

ح عدة طرق يتوفر على اختيارين من اإلجابة، أو على اختيار أكثر اتساع، ويف هذه احلالة ميكن اقرتا 

3لإلجابة احملتملة، وأحيانا ميكن أن نستعمل أيضا منوذج السؤال املفتوح
وقد تبنينا يف االستبيان منوذج ، 

السؤال املغلق الذي حيدد اإلجابات احملتملة لكل سؤال وفق مقياس ليكرت اخلماسي لقياس العبارات 

  .جلميع احملاور، وحتديد املوافقة على هذه العبارات

 معقولة، ،اضحةو  مفردات حيادية، فكرة واحدة، :اجل اإلعداد اجليد للسؤال عد جيب إتباعها منهناك قوا

مقبولة،  :يف نفس الوقت هناك قواعد تسمح بالصياغة اجليدة لإلجابات اليت ينبغي أن تكون، صياغة خمتصرة

يرسل االستبيان بالربيد أو و  .4متناوبة أو متعاقبة متوازنة، حمدودة من حيث العدد، حصرية، شاملة، مفهومة،

                                                           
   .57، ص2009، منظور تطبيقي، دار حامد، عمان :فايز مجعه صاحل النجار وآخرون، أساليب البحث العلمي 1
   .204موريس أجنرس، املرجع السابق، ص 2
.244، صاملرجع نفسه 3

 
  

.289ص موريس أجنرس، املرجع السابق، 4
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يتم تعبئتها مث إعاد�ا  بأي طريقة أخرى إىل جمموعة من األفراد أو املؤسسات اليت اختارها الباحث لبحثه لكي

غري مالحظة،  تيسجل سلوكياقليل التكلفة، سريع التنفيذ، : واالستبيان يفيد الباحث يف كونه. للباحث

  .تطبيق على عدد كبريمقارنة اإلجابات، 

  1 :فيما يلي خطوات اجناز االستبيانوتتمثل 

حتديد األهداف املطلوبة من عمل االستبيان يف ضوء موضوع البحث ومشكلته ومن مث حتديد  -

 البيانات واملعلومات املطلوب مجعها ؛

 ترمجة وحتويل األهداف إىل جمموعة من األسئلة واالستفسارات ؛  -

فراد احملددين يف عينة البحث إلعطاء موعة حمدودة من األوجتربتها على جماختيار أسئلة االستبيان   -

رأيهم بشأن نوعيتها من حيث الفهم والشمولية والداللة وكذلك كميتها وكفايتها جلمع املعلومات 

املطلوبة عن موضوع البحث ومشكلته ويف ضوء املالحظات اليت حيصل عليها فإنه يستطيع تعديل 

 ات جيدة؛األسئلة بالشكل الذي يعطي مردود

 تصميم وكتابة االستبيان بشكله النهائي ونسخه باألعداد املطلوبة؛  -

توزيع االستبيان حيث يقوم باختيار أفضل وسيلة لتوزيع وإرسال االستبيان بعد حتديد األشخاص   -

 واجلهات اليت اختارها كعينة لبحثه؛

عدد من األفراد واجلهات يف اجناز متابعة اإلجابة على االستبيان فقد حيتاج الباحث إىل التأكيد على   -

 خ أخرى منه خاصة إذا فقدت بعضها؛اإلجابة على االستبيان وإعادته وقد حيتاج إىل إرسال بنس

جتميع نسخ االستبيان املوزعة للتأكد من وصول نسخ جديدة منها حيث البد من مجع ما نسبته   -

 .ا�افأكثر من اإلجابات املطلوبة لتكون كافية لتحليل معلوم 75%

  :ومن اجل مجع البيانات املطلوبة مررنا بعدة مراحل وهي

 صيغة أسئلة االستبيان وفقا للفرضيات الدراسة؛ -

 حتكيم االستبيان من طرف خمتصني يف جمال البحث؛ -

 إعادة صياغة االستبيان وفقا للمالحظات املختصني؛ -

  .توزيع االستبيان على عينة الدراسة  -

 أفضل وسيلة جلمع البيانات حيث يكون للباحث القدرة على مجع أكرب ياناتلالستبيعترب التوزيع الشخصي 

مجع بيانات الدراسة احلالية من  وقد مت، 2قدر من اإلجابات يف فرتة زمنية أقل، كما ميكن توضيح أي استفسار

                                                           
   .93ص ،2007جدة،  مي،دار ملقي البحث العل مهارات البحث العلمي، هاين عرب، 1

2
Sekaran, U., op.cit, p308.  
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 على كلاإلجابة  بعد ت الباحثني يف جممع صيدالااإلطار خالل االستبيان الذي مت توزيعه بشكل مباشر إىل 

  .اليت ختص االستبيان الباحثني استفسارات

  :وكانت أسئلة االستبيان موزعة كتايل

 اجلنس، : وهي عبارة عن بيانات عامة حول املختربين ضمت أربعة أسئلة ختص: البيانات الشخصية

 .فيها العمل سبق اليت املؤسسات املؤهل العلمي، سنوات اخلربة، عدد

 اشتمل االستبيان على . تغريات الدراسة بأبعادهاملوفقا  حمورينيان إىل قسم االستب: حماور االستبيان

  :موزعني على حماور كالتايلعبارة  52

 :عبارة ينقسم إىل بعدين مها 23حيتوي على  قدرات العاملنياحملور األول بعنوان  -

  عبارة 11بعد قدرات الفردية الذي حيتوي على. 

  عبارة 12بعد قدرات اجلماعية الذي حيتوي على. 

 :عبارة ينقسم إىل ثالث أبعاد هي 29حيتوي على  إنتاج املعرفةاحملور الثاين بعنوان  -

  عبارة 11بعد توليد املعرفة الذي حيتوي على.  

  عبارات 9بعد مشاركة املعرفة الذي حيتوي على. 

  عبارات 9بعد تطبيق املعرفة الذي حيتوي على. 

 فئوي ليكرت، ويستخدم مقياس ليكرت بدرجة كبرية يف جمال قياسهذه الدراسة على املقياس ال استبان اعتمد

 االجتاهات حبيث يعرب عن درجة موافقة املستجيب على فقرة تعرب عن اجتاه لقضية ما، حيث تضمنت بدائل

غري  1غري موافق، و 2 حمايد، 3 موافق، 4 لـ موافق بشدة، 5 اإلجابة سلم ليكرت اخلماسي، أين مت ترميز رقم

  .شدةموافق ب

 كان املتوسط احلسايب  وإذاجدا،  منخفضفهو  1.79و 1 يه إذا كان املتوسط احلسايب للمتغري يرتاوح بنيلوع

كان   وإذافهو متوسط،  3.39و 2.60كان املتوسط يتاروح بني   وإذا، منخفضفهو  2.59و 1.80يرتاوح بني 

  .جدامرتفع فهو   5و 4.20وح بني اكان املتوسط يرت   وإذا، رتفعفهو م 4.19و 3.40املتوسط يرتاوح بني 

 تعرف املقابلة بأ�ا تفاعل لفظي بني شخصني يف موقف مواجهة، حيث حياول أحدمها وهو : املقابلة

باملقابلة أن يستثري بعض املعلومات أو التعبريات لدى اآلخر وهو املبحوث واليت تدور حول  الباحث القائم

أو مواقف حمددة حيتاج الباحث  علومات تعكس حقائقوذلك بغرض التوصل إىل م، آرائه ومعتقداته

   .1التوصل إليها يف ضوء أهداف حبثه

                                                           
 175. ، ص2008أسسه،أساليبه،مفاهيمه، أدواته، دار املسرية، عمان، :عامر قندليجي، البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية 1
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حبسب  ويف املقابلة البد من طرح األسئلة بطريقة واضحة وبعيدة عن الغموض واحلرية، وتصنف املقابلة

غري  حيث مسيت املقابالت. أغراضها إىل ثالثة أنواع مقابالت مهيكلة، نصف مهيكلة وغري مهيكلة

 املهيكلة �ذا االسم ألن الشخص الذي يقوم باملقابلة ال يعتمد على خطة متسلسلة من األسئلة يقوم

بتوجيهها للمستجيب، و�دف املقابلة غري املهيكلة إىل استطالع بعض القضايا التمهيدية لكي يتمكن 

  .1من إعداد صياغة جيدة للمتغريات اليت حتتاج إىل حبث متعمق الباحث

ستة إطارات �مع صيدال  يف هذه الدراسة مت إجراء جمموعة مقابالت غري مهيكلة استطالعية معو      

وطلب قدرات العاملني وواقع إنتاج املعرفة يف ا�مع،  جمموعة من األسئلة حول واقع وهذا من أجل طرح

 ى تدارك بعضساعدنا علا وهو م ،على ا�مع حول اثر قدرات العاملني يف إنتاج املعرفةإيضاحات 

  .دراسةوتصحيحها واخلروج باقرتاحات ونتائج مت إدراجها يف ال األخطاء

 استخدام  تعد املالحظة منطلق أي حبث وذلك كو�ا تعين أن الباحث يسجل مالحظاته بدون :الحظةامل

 إطاراتوقد استخدمنا هذه األداة بغرض التعرف على مدى وعي ق، غري ذلك من الطر قائمة األسئلة و 

بة على كل ، يظهر هذا يف ردت فعلهم أثناء اإلجاقدرات العاملني يف إنتاج املعرفةصيدال بأمهية  معجم

  .2ةسؤال من أسئلة املقابل

 وامليزانيات اخلاصة با�مع، وبعض  تتمثل يف خمتلف جماالت واملنشورات وتقارير التسيري :ةوثائق املؤسس

 .معالوثائق األخرى املتعلقة بنشاط ا�

 املعلومات اليت  من خالل زيارة املوقع الرمسي للمجمع وزيارة بعض املواقع األخرى بغرض مجع :نرتنتاال

 .معصعب احلصول عليها من وثائق ا�

  

  المتبعة  التحليل طريقة :رابعا

فهم وهذا ما يتطابق مع الالوصف، التصنيف، التفسري أو  :التحليل إمنا يدل على القيام وبالتناوب بعمليات

إذا كان باإلمكان االعتماد على نوع واحد من التحليل فانه ميكن كذلك الرتكيب بني  ،نفسها هداف العلمأ

غري أنه يف البحث العلمي حناول عامة وصف وتفسري الظاهرة املدروسة، ويوجه التحليل  أكثر من نوع واحد،

  .3ملوقف الظاهرايتفائدة، وهذا ما يسمى با فحصها ذو بعض البيانات اخلاصة اليت يبدو حنو

يتم حتليل  ،ن هلا معىن عندهابعد ترتيب البيانات ا�معة وعرضها بكيفية مناسبة ليتم حتليلها ولكي يكو  

البيانات على أساس حركة الفكر هذه، اليت تفحص كل ظاهرة أو كل مالحظة �دف استخراج النتائج الدالة 

                                                           
1
 Sekaran, U., op.cit., p290.   

  130.، ص2008اإلسكندرية،  دليل الطالب يف كتابة األحباث والرسائل العلمية، مؤسسة الثقافة، :العلمي مناهج البحث عبد اهللا حممد الشريف، 2
   .424 موريس أجنرس، املرجع السابق، ص 3
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بطرق خمتلفة البيانات اليت �دف من خالل احلصول وفيها يتم تقصى بدقة و . بالنسبة إىل مشكلة البحث

  . إىل بلوغ اكرب قدر ممكن من املعاين على أساس ما كنا نبحث عنه منذ البداية عليها،

ولقد  .تعد أهم مرحلة يف البحث خاصة عندما يكون التعبري كمي، واليت تكون عادة وفقا لتحليل إحصائي

احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية واليت خالل االستبيان باستخدام  بتحليل البيانات اليت مت مجعها من قمنا

  .الستخراج نتائج اإلحصائية 20اإلصدار    (SPSS)يرمز هلا اختصارا بالرمز 

ومت اختيار األساليب اإلحصائية التالية باعتبارها أكثر األساليب مالئمة خلدمة أغراض الدراسة احلالية، وذلك 

  : يف اجلوانب اإلحصائيةبعد استشارة متخصصني

اليت تضمنت استخدام التوزيع التكراري والنسب املئوية لوصف مفردات  :األساليب اإلحصائية الوصفية - 

الدراسة وحتديد نسب إجابتهم، واملتوسط احلسايب لرتتيب إجابات مفردات الدراسة لعبارات االستبيان حسب 

جة التشتت الستجابات أفراد جمتمع الدراسة عن املتوسط درجة املوافقة، واالحنراف املعياري لتحديد در 

  .احلسايب، إضافة إىل املدى الذي نستعني به يف حتديد درجات املقياس الذي نعتمده يف الدراسة

ة ينة من صحة وموثوقيكون الباحث على بيستخدم ليو  (Cronbach Alpha):اختبار كرونباج ألفا  - 

) 0.6(مة اقل من ي، و عندما تكون الق)1إىل 0من (مته يث ترتاوح قيحب انيتبوملعرفة ثبات حماور االس اناتيالب

دة إذا  يمة جية مقبولة، وتكون القيفان املصداق) 0.7(ة يمة مساو يتكون الق فة، وعندماية ضعيفان املصداق

  .)1(عد أكرب معامل هويو . 1 )0.8(فوق يساوي أو يكان 

للتأكد من اعتيادية البيانات، مبعىن Kolmogorov-Smirnov:    (K-S) مسرنوف-كو�روف  اختبار - 

  .كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي الوقوف على ما إذا

قع جمال االرتباط يات، و ري  املتغنيعة وقوة واجتاه العالقة بيملعرفة طب يستعمل: مانيري سب االرتباط التمعام - 

 إىل ارتباط ريم السالبة تشي أن القنين، يف حيري املتغ نيب ةيابجي إىل عالقة إريم املوجبة تشيث القي، حب1± نيب

مة االرتباط تساوي ي، وعندما تكون قينري املتغ نيوجد ارتباط بي إىل أنه ال ريمة الصفر تشيأما ق .يعكس

ة ي إىل عالقة سلبريشيفإنه ) 1 -(كون يوعندما  ن،يري  املتغنية بالكامل بيابجي إىل عالقة إريشيفإنه  )1(+

 ريمن االختالفات يف املتغ٪ 100تفسر  (X) املستقل ريات يف املتغري عين بأن التغين، وهذا يري  املتغنيامل ببالك

 نية من االرتباط بي إىل درجة عالريشي )1 -(أو  )1(+عندما تكون أقرب إىل  R مةيوأن ق (Y) التابع

  .ينيري املتغ

بني املتغريين حمل  النموذج املقرتح لتمثيل العالقةيستخدم الختبار مدى مالئمة  :حتليل التباين لالحندار - 

  .الدراسة

                                                           
1
Farzad, A., (2007), The Effect of Internal Marketing on Organizational Commitment: An Investigation among State-Owned Banks in 

Isfahan, Unpublished Master’s Thesis, Lulea University of Technology, Iran, p54.  



 المعرفة إنتاج في العاملين قدرات ألثر تطبيقية دراسة: الثالث الفصل     

 

168 
 

 يوضح مقدار ما يفسره املتغري املستقل من التغري احلادث يف املتغري التابع، مع :حتليل االحندار املتعدد - 

  .توضيح مستوى الداللة

  دراسةاالختبارات المتعلقة بأداة ال :خامسا

  .صدق والثبات، مت إخضاعها الختبار الاألويللها شكيف  االستنانفقرات حماور و بعد صياغة 

ب أن تدخل يف جيمشول االستبيان لكل العناصر اليت  قصد بصدق أداة الدراسة ي: دراسةصدق أداة ال - 1

ستخدمها يث تكون مفهومة لكل من ية، حبية ثانية، ووضوح فقرا�ا ومفردا�ا من ناحيل من ناحيالتحل

  :مايليدراسة من خالل وقد مت التأكد من صدق أداة ال

 على أن املقياس يعكس منطقيا وبدقة ما هدف  كمنيتشري إىل املوافقة املوضوعية بني احمل: صدق احملكمني

فبعد تصميم االستبيان وتصنيفه يف صورته األولية، قمنا بإعداد استبيان خاصة لالستطالع . 1إىل قياسه

اختيارهم من أعضاء هيئة التدريسية من بعض آراء احملكمني مبا يتناسب مع أهداف الدراسة، مت 

واهلدف من التحكيم هو جعل األداة أكثر دقة وموضوعية يف القياس من حيث . اجلامعات اجلزائرية

 واقرتاحات ء أرا  حيث مت االستفادة منسالمة بناء الفقرات ومدى وضوحها ومالئمتها للواقع املبحوث، 

االستبيان النهائي ليصبح أكثر  ناسبة يف ضوء توصيا�م إذ مت حتسنيومن مث إجراء التعديالت امل احملكمني

 .فهما وحتقيقا لألهداف املرجوة

بساطة و فهم ووضوح  صيدال ملعرفة مدى جممعمن اإلطارات يف  جمموعةقمنا بعرضها على كما       

لحات لتكون مفهومة املصط  بعضيرياغة العبارات وتغيل يف صيه مت التعديعل وبناء. ستخدمةالعبارات امل

  .عه مرة أخرىيأكثر وواضحة عند توز 

 يعترب االتساق الداخلي مؤشرا على جتانس مكونات املقياس الذي يقيس مفهوم أو  :االتساق الداخلي

 وعة تقيس مفهوما معينا وأن يتوفرينبغي أن تكون مرتابطة مع بعضها كمجم األسئلةنظرية معينة، أي أن 

 .2ت القدرة على قياس نفس املفهوميف كل سؤال يف نفس الوق

بالتحقق من صدق األداة من خالل التحقق من االتساق الداخلي حملاور أداة الدراسة وذلك  قمنا  

بني كل عبارة واحملور الذي تنتمي إليه وبني كل عبارة ومجيع    (Spearman)حبساب معامالت االرتباط

   :وهذا ما سنوضحه فيما يلي بيانعبارات االست

  

  

                                                           
1
Zikmund, W. (2003), Business Research Methods, Harcourt Brace Jovanovich: Fort Worth, p101.   

2 Sekaran, U., op.cit, p270. 
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  والمحور الذي تنتمي إليه )قدرات العاملين(ن كل فقرة من فقرات المحور األول يمعامل االرتباط ب: (5) ول رقمالجد

ا عند مستوى يان داخل حمور قدرات العاملني دالة إحصائيع عبارات االستبيتضح من اجلدول السابق بأن مجي

ان ي كل عبارة من عبارات االستبنيتساق الداخلي بة، واليت تثبت صدق االيومن خالل النتائج الكل 0.05

ان داخل حمور قدرات العاملني صادقة ملا ية عبارات االستبيوبذلك تعترب أغلب. هيواحملور الكلي الذي تنتمي إل

مما يشري إىل  0.05من خالل اجلدول يالحظ أن كل معامالت االرتباط معنوية وأكرب من  .اسهيوضعت لق

   .دامقبولة ج درجة صدق

  

  سبيرمان االرتباطمعامل   العبارات

  

Sig 

 بعد قدرات الفردية

  .000  **984.  .العمل تعتمد بشكل كبري على خرباتك الفردية يف حل مشاكل-1

  000.  **897.  .واقف السابقةتتخذ القرارات بناء على امل-2

  000.  **850.  .تستند على مهاراتك الفردية يف حل مشاكل العمل-3

  000.  **836.  .اخلطاءو  طور بتجربة من خالل احملاولةتعتقد بان قدراتك تنمو وتت-4

  000.  **883.  .تعتقد بان جتاربك السابقة متكنك من االستجابة السريعة للتغريات املطلوبة يف العمل-5

  000.  **851.  .تعتقد بان رصيدك من خربات يعد احد مصادر حتقيق النجاح-6

  000.  **874.  .تعتقد بان مواقف العمل تعد مرجعية أساسية ترتكز عليها يف اختاذ القرارات-7

  000.  **867.  .تعد تنمية املهارات ركيزة أساسية تعتمد عليها يف حل املشاكل بشكل جيد-8

  000.  **884.  . إجياد أفكار جديدة حبيث متكنك من مواجهة األمور املعقدةتثق بقدراتك يف-9

  000.  **805.  شخص أخر أيإىل  تقوم باملبادرة إلجياد حلول للمشكلة اليت تواجهك دون جلوء-10

تشعر بالثقة بنفسك أثناء مواجهة املشكالت املعقدة، مما جتعلك تطرح أفكار جديدة -11

  .اآلخرينحتظى بالقبول من طرف 

.833**  .000  

  بعد قدرات الجماعية

  000.  **811.  .تعتقد بان القرارات اليت تتخذ بشكل مجاعي أكثر فعالية من القرارات الفردية-12

  000.  ** 358.  .حيرص ا�مع على التنويع والتكامل يف القدرات املشكلة لفرق العمل-13

  000.  **822.  .لول جديدةتعتقد بان خربات اجلماعية تساهم يف إجياد ح-14

  000.  **882.  .تعتقد بان املواقف اجلماعية هلا تأثري على القرارات املتخذة-15

تعتقد بان املهارات اجلماعية تقلل من نسبة املخاطرة يف اختاذ قرارات خاصة باملشاكل -16

  .الغري مؤلوفة

.855**  .000  

  000.  **838.  .فكار اجلديدةتعتقد بان القدرات اجلماعية تؤدي إىل توليد األ-17

  000.  **847.  .تعتقد بان االتفاق اجلماعي حول طرق معاجلة مشكلة ما أفضل بكثري-18

  000.  **827.  .تعتقد أن التعلم اجلماعي مع زمالئك أهم من التعلم الفردي-19

  000.  **841.  .تعتقد بان خرباتكم اجلماعية تتشكل من خالل املمارسات-20

اء الفريق القدرة على مواجهة وضعيات العمل املعقدة وحل املشكالت لدى أعض-21

  .مجاعيا

.826**  .000  

  000.  **854.  .تنتج األفكار اجلديدة انطالقا من املشاركة اجلماعية-22

  000. **766.  .تعتقد بان العمل اجلماعي أفضل من العمل الفردي-23

  Spss   20 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات: المصدر                                                                    05.0االرتباط دال عند مستوى **
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  والمحور الذي تنتمي إليه )إنتاج المعرفة( ن كل فقرة من فقرات المحور الثانييمعامل االرتباط ب :(6) الجدول رقم

    Spss   20  من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات: المصدر                                                                    05.0االرتباط دال عند مستوى ** 

  معامل االرتباط سبيرمان  العبارات

  

Sig 

 بعد توليد المعرفة

ساعدة يعمل ا�مع على جذب القدرات املتميزة و مبدعة من اخلارج كاجلامعات ومراكز االستشارات للم-1

  .على توليد معارف جديدة

.433 **  .000  

  000.  ** 714.  .لديك احلرية يف العمل إلضافة تعديالت وأفكار جديدة-2

  000.  ** 716.  .متلك القدرة على حل املشاكل املرتبطة بأعمالك باالعتماد على خربتك يف توليد حلول جديدة-3

 000. ** 524.  .يكتسب العاملني معارفهم باالعتماد على خربا�م-4

  000.  ** 646.  .للعاملني القدرات اليت متكنهم من طرح األفكار يف الوقت املناسب ملواجهة مشاكل العمل-5

  000.  ** 715.  .األفكار اجلديدة تقدم عن طريق احلوار والتفاعل وتبادل اآلراء-6

 .309 - .091  .يعتمد ا�مع على أسلوب العصف الذهين لسد الفجوة املعرفية  -7

  .107  - 1.33  .يهتم جممعكم بتوفري كل املوارد الضرورية  لتوليد معارف متميزة -8

  000.  **537.  .تعتقد بان العاملني يقومون بتطوير معارفهم وخلق معارف جديدة من خالل التعلم الذايت والتعلم املستمر -9

 000. **698.  .وثيقهاجممعكم يشجعكم على عرض أفكاركم اجلديدة دون تردد كما يتم ت -10

 000. **670.  .يسمح ا�مع  للعاملني بتجديد أساليب عملهم ويقومون بتطوير مستمر إلجراءات العمال-11

  بعد المشاركة في المعرفة

    000.  ** 531.  .مستويا�معن  يقوم العاملني بتبادل املعارف واخلربات فيما بينهم بغض النظر-12

  000.  **646.  .معارف وخربات مع اآلخرين د ورغبة لتقاسم ومشاركة ما لديهم منلدى العاملني استعدا -13

    000.  ** 731.  .يتم إقامة جلسات حوار ومناقشة بني العاملني حول األفكار اإلبداعية -14

  000.  **674.    .وخرباتكم احلوارات ونقاشات مع الزمالء تسمح لكم بان تظهروا عن معرفكم -16

  000.  ** 808.    .ح مبا متلكه من خربات ومعارف نادرةجيب أن تصر -17

ى يستطيع عادة العاملني االتصال ببعضهم البعض بسهولة من اجل احلصول عل- 18 

  .املعلومات واملعارف الضرورية

  .491 **  .000  

  000.  ** 707.    .ثق العاملني يف نصائح واإلرشادات، كما يتقبلوا انتقادات اليت يتلقوها من زمالئهمي -19

  000.  ** 702.  .أرى أن التشارك يف معارف وخربات العمل يقود إىل تعلم  معارف جديدة -20

  بعد تطبيق المعرفة

  054.  .172  .أعماهلم يف  تطبيق معارفهم اجلديدة واإلفادة منها  يتم تشجيع العاملني على-21

  000.  ** 684.  .ريب والتعلميسعى ا�مع على تطبيق كل ما تعلمه العاملني من برامج التد -22

  000.  ** 323.  .هناك حرص على تطبيق الدروس املتعلمة من املمارسات لتحسني العمل-23

  000.  ** 798.    .ال جيد العاملني صعوبة يف تطبيق ما تعلمه يف عملهم-24

  000.  ** 836.    .يسمح لكم جممعكم بتجريب أفكاركم ومشروعاتكم اخلالقة-25

  .226.  .109  .جناح تطبيق املعارف اجلديد يتوقف على مهارات  العاملني تعتقد أن  -26
  

  000.  ** 787.    .يقوم العاملني بتجريب ما مت التوصل إليه أوال قبل  القيام بتنفيذه فعال-27

  000.  ** 543.    .يفسح ا�مع ا�ال للعاملني لتطبيق معارف اجلديدة اليت مت توصل هلا-28

  .007  ** 240.  .ية العاملني يف التعاون لتطبيق معرفة جديدة بشكل مجاعييرغب غالب-29
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ا عند يداخل حمور إنتاج املعرفة دالة إحصائ االستبيانعبارات ع يالسابق بأن مجتضح من اجلدول ي

من بعد تطبيق  26و 21من بعد توليد املعرفة، والعبارة رقم  8و 7رقم: ، باستثناء العبارات0.05مستوى

 كل عبارة من عبارات نية، واليت تثبت صدق االتساق الداخلي بيؤثر على النتائج الكليلكن هذا مل  املعرفة، 

املعرفة  إنتاجان داخل حمور ية عبارات االستبيوبذلك تعترب أغلب. هيان واحملور الكلي الذي تنتمي إلياالستب

  .اسهيصادقة ملا وضعت لق

يقصد به درجة استقرار النتائج عرب الزمن ومدى دقة متثيلها جلميع مفردات : الدراسة أداة ثبات - 2

النتائج يف حالة إعادة احملاولة، حبيث إنه بدون  أي وسيلة قياس مت استخدامها تعطي نفسيعين  .1ا�تمع

   .2التحقق من الثبات فإن الباحث ال ميكن أن يقدم استنتاجات أو يصوغ نظريات أو يعمم نتائج دراسته

نة يعلى الع  Cronbach Alpha ان مت حساب معامليومن أجل التأكد من ثبات أداة االستب

ثبات مرتفعة كافية ألغراض  وهي قيمة  97% ككل يانلالستبة، حيث بلغ معامل الثبات املعتمد

مما يعين ثبات أداة القياس ودقة  وهي النسبة املعيارية املقبولة،  60 %تزيد عن البحث العلمي، وهي

 ، أما قيمة معامل الثبات بالنسبة لكل متغري من متغريات الدراسةاالستبياناملستخدم يف  القياس

وهي قيم مرتفعة تشري إىل أن أداة  امالت ثبات حماور أداة الدراسةمعحيث  اجلدول التايل هاوضحي

وهو ما يثبت ثبات األداة ككل ويشري إىل إمكانية ثبات النتائج اليت ميكن أن  .القياس صاحلة للتطبيق

  .يسفر عنها االستبيان نتيجة تطبيقه

  

  انياس ثبات محاور أداة االستبيمعامل ألفا كرونباخ لق:  (7)الجدول رقم

عدد   محاور االستبيان

  الفقرات

 Alpha معامل الثبات

Cronbach's    

  0.930  11  القدرات الفردية

  0.935  12  القدرات اجلماعية

  0.752  11  توليد املعرفة

  0.857  09  مشاركة املعرفة

  0.754  09  تطبيق املعرفة

  0.957  52  االستبيـان كل فقرات

  SPSS 20ى خمرجات من إعداد الباحثة باالعتماد عل : المصدر

  

                                                           
1
Golafshani, N., op.cit, p598. 

2
Sekaran, U., op.cit, p268.  
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    تقديم عام لمجمع صيدال: المبحث الثاني

عرفها  التحوالت والتطورات اليت من املؤسسات الوطنية اليت تأقلمت إىل درجة كبرية مع صيدالمع جميعترب 

رفع والتطوير، اليت اعترب�ا وسيلة للنمو والتوسع و  ، وذلك بتبنيها إلسرتاتيجية البحثاحمليط االقتصادي العاملي

الكفاءة والفاعلية من وظيفة البحث والتطوير  الكفاءة اإلنتاجية، وجلب التكنولوجيا املتطورة، ولتحقيق

ولوظيفة البحث  ،اهليكلة للمجمع ككل صيدال طرق حديثة لتسيريها وذلك من خالل إعادة اعتمدت

ستحداث نظام للمعلومات كوادرها وا تأهيل وإعادةوالتطوير خاصة، والزيادة يف نفقات البحث والتطوير 

عن طريق الشراكة، وهذا ما سنتناوله  أو ب أحدث التكنولوجيات إما باالستريادإىل جل إضافة....  واالتصال

  .املبحثيف هذا 

  لمحة عن مجمع صيدال  :األول طلبالم

، اجلزائر يف هذه الصناعة على مستوىحيتل جممع صيدال مكانة هامة يف جمال صناعة الدواء، ويعترب الرائد 

هاما للصناعة الصيدالنية على مستوى قطب صناعي مهم يف السوق اجلزائرية وحيتل مكانة  حيث يشكل

من أوائل املؤسسات اليت دخلت  إذ يعترب ا�مع. تتمتع خبربة تفوق الثالثني سنةكما البحر األبيض املتوسط،  

دعت الضرورة لدراسة  يف فرتة وجيزة، من هنا بورصة اجلزائر، مما يدل على أنه استطاع أن حيقق نتائج كبرية

 .هأهدافه ومهاممعرفة هذا ا�مع بالتطرق إىل التعريف به و 

يسعى ا�مع إىل تطبيق مبادئ املمارسة اجليدة للتصنيع الدوائي على مستوى مجيع فروعه حىت أصبح        

، ابر العاملية اليت تنوي االستثمار يف اجلزائرالرائد يف هذا ا�ال األمر الذي أهله الن يكون موقع أنظار املخ

على  من احلصول عدة عقود شراكة متكن خالهلا برماو  استثماراتهيف هذا الصدد بزيادة  ا�مع حيث قام

التسيريية احلديثة،  وكذا األساليب التكنولوجيا استخدامو  العمليات ،يف جمال تطوير املنتجاتمتنوعة  اتخرب 

   .ثقة املتعاملني معه هذا ما زاد منتطوير منتجات فائقة التعقيد  عاملني استطاعلاقدرات حيث بواسطة 

  التعريف بمجمع صيدال :أوال

 ماليني 10موزعة إىل دج  2 500 000 000 م برأس مال يقدر بـهجممع صيدال قانونيا شركة ذات أس ميثل

سهم حلملة األسهم الصغار من األ20% ومن األسهم للشركة العمومية  80% :كما يلي  سهم، موزعة

) شركة مالية(اجلريي كلريينغ  :أيضا على مسامهات يف شركات أخرى حيوز جممع صيدالكما  ،)اخلواص(
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الشركة العربية للصناعات الدوائية واملستلزمات (اكدميا  ؛% 4.46) مؤسسة إنتاج الزجاج(نوفر  ؛% 6.67

% 0.38 )الطبية
1.  

واسترياد  ،يف إنتاجا جلى نشاطا�تتاعة وتسويق األدوية اجلنيسة، و صيدال شركة متخصصة يف تطوير، صن

 على شكل مواد أولية ومنتجات نصف مصنعة كل املنتجات الصيدالنية واملواد الكيميائية وتصدير وتسويق

قة النشاطات الرتوجيية التسويقية املتعلب، هذا إىل جانب قيامها ة الصنع املوجهة لالستعمال الطيبومنتجات تام

فروع  املشاركة يف كل العمليات الصناعية والتجارية اليت هلا عالقة بنشاط املنظمة عن طريق إنشاءو  باملنظمة؛

  :تتمتع مبميزات متعددة، تتمثل يفهذا ما جيعلها  .جديدة

  خربة ألكثر من ثالثني سنة يف ميدان الصناعة الصيدالنية؛ - 

 صنع واملواد األولية ومواد التعبئة؛طاقة إنتاجية هامة يف صناعة املنتجات تامة ال - 

 تضم خمابر حتليل حديثة وأشخاص أكفاء يف ميدان البحوث؛ - 

 متتلك يد عاملة مؤهلة لتحقيق إنتاجية عالية ونوعية حسنة؛ - 

 ؛)اخل...احلقن، مشروب، أقراص(مهارة عالية يف صناعة خمتلف األشكال الصيدالنية  - 

 .تطوير مناهج التحليل والبحث - 

مع صيدال بصفتها الرائد الوطين يف صناعة األدوية اجلنيسة، يف توفري تشكيلة ثرية ومتنوعة من تكمن مهمة جم

املرضى القتناء الدواء عن طريق تبين سياسة أسعار تناسب  واملسامهة يف حتسني إمكانية ،ذات جودة األدوية

 22 موزعة علىدواء  220حتتوي جمموعة منتجات صيدال على أكثر من ،حيث شرائح واسعة من ا�تمع

قسم عالجي، كما أن مكانتها كمؤسسة عمومية تستند هلا مهمة دعم السياسة الوطنية للصحة اليت �دف 

تتمثل و . إىل تطوير الصناعة الصيدالنية من خالل اختيارا�ا االستثمارية املوجهة حنو تلبية احتياجات املواطنني

   :يف �مع صيدال املهام األساسية

 ؛د خمصصة لصناعة الدواءإنتاج موا -

 ؛إنتاج األساس الفعال للمضادات احليوية - 

مع عرب كامل الرتاب الوطين لتغطية �االهتمام أكثر باملهام التجارية، التوزيع والتسويق ملنتجات ا - 

 ؛والسعي الخرتاق األسواق الدولية السوق الوطنية

 ؛تأمني اجلودة ومراقبة حتليل وتركيب الدواء - 

 .(Generic)ث التطبيقية وتطوير األدوية اجلنيسة القيام بالبحو  - 

                                                           
1
  .2016ديسمرب  ،بناء على وثائق وتقارير مديرية االتصال �مع صيدال 
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واليت تؤدي مبجملها إىل حتقيق ميزة تنافسية مستدامة كما يسعي جممع صيدال إىل حتقيق األهداف األساسية 

  :تتمثل يف اآليتللمجمع وهي 

 تعزيز مكانته الرائدة يف إنتاج األدوية اجلنيسة؛ - 

 لتزاماته جتاه املسامهني؛حتسني مردوديته لضمان دميومته والوفاء با - 

 ضمان استقرار الكفاءات وتطوير املوارد البشرية؛ - 

 تطوير الشراكة الكتساب التكنولوجيات اجلديدة وتوسيع تشكيلة املنتجات حنو األدوية احلديثة؛ - 

 مواكبة السياسة الوطنية للدواء واملشاركة الفعالة يف احلد من فاتورة استرياد األدوية وضبط السوق؛ - 

 .ثقافة مؤسساتية مشرتكة بني العمالخلق  - 

بظهور املؤسسة الوطنية إلنتاج املواد الصيدالنية  �اصيدال بعدة مراحل، كانت بدايا جممع مرت نشأة       

ليت ا ، وذلك بعد إعادة هيكلة الصيدلية املركزية اجلزائرية1982، الصادر يف أفريل /82 161رقم وذلك بقرار

من طرف احلكومة  (Merell, Labaz, Toremde) ملخابر فرنسية ميمنتيجة تأ  1969تأسست سنة

وقد  .وتصنيع وتسويق املنتجات الصيدالنية املوجهة لالستهالك البشري اجلزائرية يف إطار مهمة احتكار استرياد

  :ع على العديد من عمليات إعادة اهليكلة متثلت أمههاا�م مر

 ؛تأسست وحدة إنتاجية 1971 سنة - 

  ؛)كفرمال وبيوتي(للتحول إىل فرعني  اإلنتاجيةتطورت الوحدة  1975 سنة - 

مؤسسة  متت إعادة هيكلة أوىل للصيدلية املركزية، حيث حول الفرع اإلنتاجي هلذه األخرية إىل 1982سنة  - 

 ؛ 1982الصادر يف أفريل  161/ 82وطنية لإلنتاج الصيدالين مبقتضى مرسوم

 ؛ بح مؤسسة صيدالتغريت تسمية هذه املؤسسة لتص 1985 سنة - 

ملضادات احليوية ا أسندت لصيدال مهمة إنتاج املضادات احليوية من خالل ضمها ملشروع 1987 سنة - 

  ؛الذي كان حبيازة الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية ومقره باملدية

  ؛حتولت صيدال إىل مؤسسة عمومية ذات تسيري ذايت نتيجة لإلصالحات االقتصادية آنذاك 1989سنة  - 

 حتولت صيدال إىل مؤسسة وطنية ذات أسهم، بعدها بثالث سنوات أصبحت صيدال حتت1993 سنة  - 

  مبوجب إعادة اهليكلة الصناعية؛) صيدلة - كيمياء(وصاية الشركة القابضة 

 خضعت صيدال إىل إعادة هيكلة صناعية ثانية، حيث مت تقييم املؤسسة داخليا وخارجيا، مث 1997سنة  - 

فروع  واليت تضم ثالث 085/97مبوجب عقد رقم  1998فيفري   02مع صناعي يفحتويلها إىل جم

كانت مركزية التنظيم، ومت تسميتها  بعد أنحيث مت تنظيمها عموديا  لإلنتاج ووحدتني للخدمات،

  ء؛الصناعي ومقرها بالدار البيضا�مع ا - شركة ذات أسهم –املؤسسة العمومية االقتصادية 
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عمليات البحث والتطوير يف جمال الطب البشري والبيطري  ع هدفه االجتماعي إىلما�طور  1999سنة  - 

قرر ا�لس  أنوبعد  1999ويف مارس  .1999باحلراش سنة  من خالل إنشاء مركز للبحث والتطوير

للمسامهني اخلواص، دخل جممع صيدال بورصة اجلزائر وقدرت قيمة السهم  رأمسالهمن  20فتح  اإلداري

 . ا�مع ألسهمتسعرية  أول تدج وكان 800 ـالواحد ب

مؤسسة كربى من اجل  145من بني  أخرىمؤسسة  54مت اختيار ا�مع صيدال مع  2006مارس  - 

  .والبحث عن شريك اسرتاتيجي �دف حتسني قدر�ا التنافسية رأمساهلاخوصصتها واستكمال فتح 

  2010 سنةويف  ؛59%إىل   SOMEDIALقرر جممع صيدال رفع حصتها يف رأمسال 2009 سنة  - 

 % مت شراء كما ،44.51%إىل  38.75% من  TAPHCOارتفعت حصة جممع صيدال يف رأمسال 

  .IBERALمن رأمسال  20

 .60%لتصل إىل   IBERAL زادت حصة صيدال يف رأس مال  2011 سنة - 

 صاصاالمتب ،جممع صيدال تنظيم جديد من خالل تعديل هيكله التنظيمي اعتمد 2014جانفي  - 

الذي متت املوافقة عليه  .فارمال وبيوتيك أنتيبيوتيكال،  (Antibiotical, Pharmal, Biotic)فروعه

: ، وذلك استجابة ملطلب ثابتاملديرية العامة للمجمع يتمحور أساسا حول ،من قبل هيئاته اإلدارية

 .1نه العمالاجلمع بني حتمية جناعة التنظيم واالستجابة ملطلب ممارسة العدل الذي أعرب ع

مت  متديد أجال  ،مصادرة مواقع جممع صيدال املتواجدة باحلراش من طرف الدولة ويف إطار 2016سنة  - 

مع ترك  2016وذلك بعدما كان مقررا يف الفاتح من سبتمرب  ،2016ديسمرب  31حتويل هذه املواقع إىل 

جراءات صيدال اليت اختذ�ا مع وهذا حسب إ ،2017التصرف يف املوقع إىل غاية الثالثي األول من سنة 

سوف حيول نشاط مصنع احلراش إىل مواقع ا�مع األخرى حسب نوع قائمة : السلطات العمومية وهكذا

معظم نشاطات كما أن   .فيما خيص األشكال الصلبة سوف يتم نقلها إىل مصنع زمرييل اجلديد ؛املنتجات

الوحدة  أما. فرع ابريال إىلوالباقي  ،قسنطينة حنو موقع جسر األخرىمركز البحث والتطوير ستحول هي 

 .2املوقع اجلديد للتوزيع املتواجد بوالية البليدة إىلالتجارية للوسط ستنقل 

 

   الهيكل التنظيمي لمجمع صيدال: ثانيا

 وبرنامج التوسع لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمجمع، قام ا�مع بإعادة تغيري اهليكل التنظيمي مبا يتماشى

إىل حذف  قام بوضع تنظيم مرحلي يهدف أساسا2010 للمجمع، حيث يف مرحلة أوىل يف جوان 

االستخدام  االختالالت الوظيفية، ومس هذا التغيري اهليكلي أوال مركز اإلدارة العامة للمجمع وذلك �دف

مرحلة ثانية يف  ويف. توضيح سلطات ومسؤوليات خمتلف مستويات التسلسلية والوظيفيةو العقالين للعمال، 

                                                           
  .2014، جانفي 03رقم أخبار صيدال، نشرة إعالمية داخلية مبجمع صيدال، العدد   1

 .2016أوت  –جويلية  -، جوان28أخبار صيدال، نشرة إعالمية داخلية �مع صيدال، العدد رقم   2
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ونتيجة . إدارات مت إنشاء الفرع التجاري الذي يضم الوحدات التجارية اجلهوية وثالث 2011جانفي   02

وذلك من أجل تقليل  .7إىل  15لذلك فإنه مت ختفيض املستويات اهلرمية للسلطة التابعة للمدير العام من

يف املديريات وكذا تسريع عملية إختاذ وتنفيذ القرارات  لالتكاليف البريوقراطية الناجتة عن كثرة املديرين والعما

 كما 1.ومسؤوليات خمتلف مستويات التسلسلية والوظيفية وتوضيح سلطات حيث قام بضم بعض املديريات،

وحدات تنظيمية جديدة يف هيكلها  إضافةاهليكلة التنظيمية هلا، من خالل  بإعادة 2014قامت صيدال سنة 

بذلك جممع  فأصبحتالتوجه حنو الالمركزية،  إىلالتابعة هلا، سعيا  اإلنتاجيةاللية املصانع التنظيمي وكذا استق

وطنية مملوكة بنسبة  إنتاجيةمصانع  وستةصناعي يضم ثالث وحدات جتارية لتوزيع الدواء عرب الوطن، 

ا جمالسها هل ،أسهمذات  وإداريامستقالن ماليا  أخرى، ومصنعان عن طريق الشراكة مع مؤسسات 100%

الذي ينشط فيه جممع  تغريات احمليطمن أجل التكيف مع و . الوظيفية اخلاصة �ا اإلداراتومجيع  اإلدارية

بإعادة اهليكلة ووضع خمطط �مع واملستمرة يف سوق الدواء، قام ا صيدال والتجاوب مع التطورات الراهنة

  :تنظيمي يتناسب مع هذه املتطلبات كالتايل

  لالهيكل التنظيمي لمجمع صيدا:  )10( الشكل رقم

  

Source: La notice d’information, Groupe SAIDAL, p16.  

                                                           
  .�مع صيدال الداخليةائق بناء على وث 1
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يوضح اهليكل التنظيمي املستويات التنظيمية �مع صيدال، وميكن توضيح مكونات اهليكل التنظيمي �مع 

1:صيدال كالتايل
  

ركزية،  كل املديريات امل  إىلوتوجه القرارات  هي املسؤولة عن كل القرارات اخلاصة با�مع،: املديرية العامة -1

 .العقود يف جمال الشراكة بإبرامكما تتكفل بوضع االسرتاتيجيات ا�مع، كما تتكفل 

تقوم بدور هام يف التنسيق بني خمتلف األنشطة تتكون من جمموعة من املديريات اليت : املديريات املركزية -2

، وهي مرتبطة باملديرية العامة من خالل حسب طبيعتها االحتياجات كل والوظائف وتعمل على تلبية

 :خط هرمي تتمثل فيما يلي

تقوم باملراجعة الداخلية حلسابات ا�مع، تتمثل مهامها يف مراقبة التسيري : مديرية التدقيق الداخلي - 

 .وفحص احلسابات

الوحدات  لتأهيلط جانب وضع اخلط إىل دفاتر شروط اجلديدة، بإعدادتتكفل : مديرية إدارة الربامج - 

 .اإلنتاجية

والسهر  اإلسرتاتيجية األهدافالدراسات املرتبطة بتحديد  بإعدادتقوم : والتنظيم اإلسرتاتيجيةمديرية  - 

 .اتفاقية الشراكة ترتكز على إسرتاتيجيةالسوق من خالل  على تنفيذها، وتامني دخول يف

 إعالمخمطط تسويقي جيد، وكذا  تعمل على دراسة السوق، واعدا: مديرية التسويق واملبيعات - 

 . كما تتكفل بتوزيع األدوية واملواد الصيدالنية مبنتجا�ا والرتويج هلا، واألطباءالصيادلة 

اجلنيسة، كما يعمل على ربط قنوات االتصال بني  األدويةيعمل على تطوير : مركز البحث والتطوير - 

جانب تقدمي املساعدة الفنية  إىل، ية عاليةيف ا�ال الصيدالين لضمان تنافس األحباثصيدال وعامل 

يف العلوم  األحباثملختلف املصانع، وكذا جتنيد خمتلف اجلهود لتامني اليقظة التكنولوجية وتطوير 

 .الصيدالنية

يعمل على إثبات من خالل جتارب املطابقة وفقا ألعلى معايري االحرتافية بان  :مركز التكافؤ احليوي - 

 .ألصلالدواء اجلنيس مطابق 

 .اإلنتاجيةعمليات الشراء لضمان توفري كل مستلزمات العمليات  إدارةتعمل على  :مديرية املشرتيات - 

تعمل على توجيه مركز البحث والتطوير خبصوص تشكيلة املنتجات املطابقة  :مديرية ضمان اجلودة - 

ة الشاملة مما كما تعمل على وضع وتنفيذ خطط لتحسني النوعية خاصة مع تبين نظام اجلود ،لألصل

 Bonnes pratiques de  (BPF) وشهادة  9001ISO مكنها من احلصول على شهادة

fabrication. 

                                                           
1
 La notice d’information, Groupe SAIDAL, pp 16-17.  
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من مدى املطابقة بني ما مت اجنازه وبني ملفات الدواء،  التأكدتعمل على : مديرية الشؤون الصيدالنية - 

 .وزارة الصحةوهي تعد مهزة وصل بني صيدال و  وكذا دراسة امللفات التقنية والصيدلية،

الربجميات، كما تعمل على  وبإعداد اآليل اإلعالماخلطط يف جمال بإعداد تقوم : مديرية أنظمة اإلعالم - 

برجمة الوثائق وصيانة اهليكل القاعدي للمعاجلة وربط خمتلف الوحدات التنظيمية، لتسهيل وصول 

 .املعلومة

التحليل املايل، وجدول املوازنة التقديرية تعمل على مراجعة احلسابات و : مديرية املالية واحملاسبة - 

 .وجدول النتائج واحلسابات، كما تساهم يف تسيري املوازنة ومتابعة البورصة

تقوم بتسيري الوسائل املالية واملادية، كما تعمل على تطبيق : مديرية املمتلكات والوسائل العامة - 

وكذا ضمان تسيري وصيانة العتاد  قييمها،امليزانيات املمنوحة للمصاحل اخلارجية وضمان متابعتها وت

 .واملمتلكات

جمالت والنشرة الداخلية اليت  إعدادتعمل على تطوير التقنيات اجلدية لالتصال، : مديرية االتصال - 

 .�تم بكل نشاطات صيدال

لصيدال، كما تتكفل بكل  اإلنتاجيةتعمل على تنسيق بني خمتلف املصانع : مديرية العمليات - 

  .وكذا التوزيع بالنسبة لكل املصانع اإلنتاج، األوليةوجيستية من استقبال املواد السلسلة الل

باعتماد التكنولوجيات احلديثة، كما  اإلنتاج أساليبتعمل على تطوير : مديرية التنمية الصناعية- 

  .عقود الشراكة إبرامتعمل على دعم النشاط وترقية املنتجات والبحث عن اخلربات من خالل 

ذوي كفاءات  بأفرادشؤون املوظفني �دف تزويد صيدال  إدارةتعمل على : املستخدمني مديرية- 

  .عالية

تعمل على حتديد وتنفيذ برامج التكوين املخصصة ملستخدمي صيدال لتكوينهم : مديرية التكوين- 

  .وحتسني مستواهم

تنفيذ  إطاريت تدخل يف النصوص التشريعية والتنظيمية ال إعدادتعمل على : مديرية الشؤون القانونية- 

عقود الشراكة، كما  إىل إضافةبرامج العمل، ودراسة ومتابعة النزاعات اليت تكون صيدال طرفا فيها، 

   .تضمن املساعدة القانونية هلياكلها

مليون وحدة  140مبعدل إنتاج يقدر بـ مصانع لإلنتاج  ستةتلك صيدال مت: مصانع اإلنتاج �مع صيدال -3

  :هي ؛بيع يف السنة

 يتوفر على  .البينيسيلينية متخصص يف إنتاج املضادات احليوية البينيسيلينية وغري :مصنع املدية

إلنتاج األدوية اليت يتم تناوهلا عن طريق الفم وعن طريق احلقن، ) بالرتكب اجلزئي(وحدتني خاصتني 

البينيسيلينية،  أحدمها خمصص للمنتجات: وكذا مبنيني ،ووحدة إلنتاج االختصاصات الصيدالنية

 .واآلخر للمنتجات غري البينيسيلينية
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 يقع يف املنطقة الصناعية باجلزائر العاصمة، ويُنتج هذا املصنع تشكيلة واسعة  :مصنع الدار البيضاء

 ).شراب، حملول، مرهم وأقراص(من األدوية يف خمتلف األشكال 

 على خمتلف األشكال  واحد لصناعة األدوية: يضم قسمني منفصلني :مصنع جسر قسنطينة

، واآلخر مزود بتكنولوجيا حديثة متخصصة يف إنتاج احملاليل املكثفة )التحاميل، أمبوالت وأقراص(

 .حيتوي هذا املصنع على خمرب مراقبة اجلودة). أكياس وزجاجات(

 يقع يف قسنطينة، يف املنطقة الشرقية للبلد، يتوفر على ورشتني خمتصتني يف إنتاج :مصنع قسنطينة 

 .الشراب

 السريع(متخصص يف إنتاج األنسولني البشرية من ثالثة أنواع   :مصنع قسنطينة خاص باألنسولني،  

 ) .على شكل قارورات  ،25القاعدي واملركب 

 متخصص يف تصنيع األشكال الصلبة :مصنع عنابة.  

عرب كافة أحناء الرتاب  ا�تضمن توزيع منتجا مراكز التوزيعلدى جممع صيدال : مراكز التوزيع �مع صيدال -4

وتتمثل هذه بتوفرها على الوسائل اللوجستية القوية واإلمكانات البشرية الشابة، احليوية واملتخصصة،  ،الوطين

  :املراكز يف

  وسط  –مركز التوزيعUCC : كان . ، كان أول مركز توزيع للمجمعبالعاصمة1996سنة تأسس

مكنت النتائج املشجعة . ع انطالقا من نقطة بيع واحدةيهدف إىل تسويق وتوزيع كافة منتجات ا�م

  .ا بباتنة واآلخر بوهراناملتحصل عليها، من إنشاء مركزين للتوزيع أحدمه

   شرق –مركز توزيع  UCE: بباتنة، يضمن هذا املركز تسويق منتجات صيدال  1999 سنة سستأ

 . العمليات التجارية والتوزيعجيدة للعمالء واهتمامها ب ولضمان خدمة .يف املنطقة الشرقية

   غرب –مركز التوزيع UCO:  من أجل ضمان توزيع أفضل للمنتجات بوهران  2000 سنةتأسس

 .وللتقرب أكثر من العمالء .يف املنطقة الغربية

  :لدى جممع صيدال فرعني مها: فروع جممع صيدال -5

 وميديالس  SOMEDIAL :  ،وميديال هو نتاج شراكة بني سيقع يف املنطقة الصناعية واد السمار

 FINALEP وفيناليب %) 36.45( (GPE)، وا�مع الصيدالين األورويب %)59(جممع صيدال 

تتضمن وحدة كما . مليون وحدة 18تقدر بـ  حتتوي على مرافق ومعدات بطاقة إنتاجية .%) 4.55(

 :ثالثة أقسام على سوميديال اإلنتاج

 ؛ةاملنتجات اهلرموني إلنتاجقسم خمصص  - 
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  ؛)شراب وحماليل عن طريق الفم(قسم لصناعة السوائل  - 

 ).كبسوالت وأقراص(قسم لصناعة أشكال اجلرعات الصلبة   - 

  إيبريال  IBERAL:  بني  ،اخلاص/ هي شركة ذات أسهم نابعة عن شراكة بني القطاعني العام

خصصة يف زائر املتوفالش اجل ،%) 40() اإلمارات العربية املتحدة(، جلفار %) 40(جمموعة صيدال 

إلنتاج  مشروع صناعي واستغالليبريال يف إنشاء تكمن املهام الرئيسية إل .%) 20(املواد الغذائية 

يهدف املشروع الصناعي إيبريال إىل حتقيق  .ستخدام يف الطب البشرياملنتجات الصيدالنية املوجهة لال

 :ما يلي 

   ؛)حقن وأشكال جافة(صناعة األدوية اجلنيسة  - 

   ؛)األشكال الصلبة(تغليف األدوية  - 

 .توفري خدمة التغليف ومراقبة اجلودة بناءا على طلب املنتجني احملليني - 

  تطور نشاط مجمع صيدال :ثالثا

جممع صيدال من خالل مروره بالعديد من عمليات إعادة اهليكلة كمثيالته من املؤسسات اجلزائرية، بغية  ورتط

 عملياته ونشاطاته وتكيفا مع مستجدات بيئة األعمال احمللية والدولية، مما أسفر حتقيق مرونة وشفافية أكرب يف

  .، ونلمس ذلك من خاللمع على مكانة وحصة سوقية يف سوق الدواء حمليا وإفريقياا�عن حتصل 

إىل 2010 ميكن تلخيص تطورات رقم أعمال جممع صيدال خالل الفرتة املمتدة بني سنة  :رقم األعمال - 1

   .التايل يف اجلدول2016  غاية

   (2010-2016) تطور رقم أعمال مجمع صيدال خالل الفترة : (8)الجدول

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  10144.010  9984.044  9789.026  11461.847  10678.123  10513.184  9553.016  القيمة

  ) 2016-2010(  للمجمع للسنواتية السنو من إعداد الباحثة باإلعتماد على تقارير : املصدر

 2013-2011من خالل اجلدول جند أن رقم أعمال جممع صيدال يف تذبذب حيث جنده يزداد يف فرتة معينة

ولعل هذا التذبذب ناتج عن املشكالت ، 2016-2015مث يزداد سنة  2014بعدما ينخفض سنة 

 أساساترجع  2014سنة املسجل  األعمالرقم  يفاخنفاض  حيث أن .والتحديات اليت يبقى ا�مع يعاين منها

كل من جسر   إنتاجالتهيئة والعصرنة اليت مست مواقع  إعادة أشغالبسبب  اإلنتاجوتوقف  االختالل إىل

 اإلنتاجتوقف  )األشكال اجلافة(والدار البيضاء ورشة  )قارورات أنسولني (قسنطينة ،) مكثفة حماليل(قسنطينة 
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وكذا  ،منتوج وذلك لغرض تعزيز عمليات مراقبة اجلودة 20لـ  أشهر 09 إىل 03 خالل فرتات امتدت من

ملمارسات التجارية الغري قانونية للمنافسني وكذا بعض ا إىلتراجع املبيعات اخلاصة ببعض املنتجات الراجع 

التسيري  التحسن املعترب ملختلف مؤشرات 2015 كما تبني فرتة   .1املسجل يف تطبيق السياسة التجارية التأخر

زيادة رقم  يفكما يعود الفضل .وهذا ما يؤكد ديناميكية النمو اليت يتسم �ا ا�مع خالل السنوات األخرية

املسطرة  بنسب  أهدافهاإىل مصانع احلراش، الدار البيضاء، عنابة اليت جتاوزت  2016األعمال خالل سنة 

 %106.06و  % 122.13ترتاوح بني 
2.  

را للنمو الدميغرايف وحتسن معدل احلياة وبروز أمراض مزمنة وانتشارها مثل السكري ظن :يةالسوق الحصة -2

كسب التحدي املتمثل يف تغطية احتياجات السوق الوطنية  الشرايني، يسعى جممع صيدال إىل وأمراض القلب

 ،وطنية ناجحة ترمي إىل تقليص الواردات من خالل تطوير صناعة صيدالنية إسرتاتيجية بتبين ،األدويةهذه من 

 220 حاليا يتم إنتاج قائمة حمدودة تتشكل من حوايلو وتوسيع تشكيلتها من املنتجات إىل أشكال أخرى، 

حصة معتربة فيما خيص املضادات احليوية، املسكنات  ، حيث أن لهدواء لتغطية احلاجيات بشكل أفضل

وضغط الدم، ما مل ميكنها من  ىء السكر واملراهم، بينما تواجه منافسة شرسة فيما خيص منتجات اخلاصة بدا

 االنفتاح اولأنه حي، كما فيه السوقية عى جاهدا لزيادة حصتهسهو يلذا ف ،احلصول على حصة سوقية عتربة

  . 3على جمال طب السرطان والبيوتكنولوجيا

دوية، تشهدها سوق األاليت ادة احلنافسة املأمام  الصموديف ظل سعيه للحصول على حصة سوقية اكرب و و 

مما مكنه من  ،املزمنة بأسعار منخفضة تالئم كل الفئات االجتماعية توفري أدوية لبعض األمراض عمل على

األجنبية إىل خفض أسعارها، كما أصبحت للمجمع مكانة يف  فرض هيمنته على السوق احمللي ودفع املخابر

ليبيا، اليمن، التشاد، بوركينافاسو، ( ريقياإفدولة  11إىل يصدر السوق الدولية على األقل عربيا وإفريقيا، حيث

  )....النيجر

يرافق توسع ا�مع والذي يتمركز حول تثمني املوارد البشرية، يظهر خمطط شامل ومتكامل للتنمية  ،وبناءا علية

 4:وذلك بـ فعالة لالتصال حتسني التنظيم ونظام املعلومات، تعزيز ثقافة املؤسسة وتنفيذ سياسة 

 ؛عد األخالقية اليت �دف إىل تسوية وتطهري سوق األدويةتعزيز القوا - 

 ؛املسامهة يف احلد من الواردات  - 

 ؛االنفتاح على األسواق اخلارجية - 

                                                           
  .2015، جوان 19أخبار صيدال، نشرة إعالمية داخلية �مع صيدال، العدد رقم   1
  .هفسن املرجع 2
 .26/12/2016با�مع، يوم  التسويق واملبيعات مدير ،مقابلة مع السيد يوسف واكلي  3
  ..2014، جانفي 03رقم صيدال، نشرة إعالمية داخلية مبجمع صيدال، العدد أخبار   4
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 .رضى املستهلك الزيادة من مستوى   - 

 من أجل تنمية وتطوير جممع صيدال وجعله يساير املؤسسات العاملية اليت تنشط يف نفس :بورصةال  -3

باعتبار البورصة يف كل دول العامل مؤشر جناح  .ةال إىل بورصة القيم املتداولدخل جممع صيد ال،�ا

مع حتقيق بعض النتائج اليت كان يهدف إليها منذ انضمامه إىل ا�وقد استطاع  .املؤسسات االقتصادية

  1 :منهانذكر  ،بورصة اجلزائر

 ؛ئهممع والعمل على التحسني املستمر ألدا�زيادة وعي العمال بأهداف ا  

 ؛زيادة شهرة جممع صيدال على املستويني الوطين والدويل  

 ؛احلصول على مصادر متويل مناسبة لتمويل املشاريع االستثمارية  

 نفيذ العديد من عقود الشراكة مع مؤسسات أجنبية، مما ساعد على حتسني نوعية املنتجات من ت

 .ةتكنولوجيا متطور  خالل اكتساب

يف سنة  560ارتفع سعر السهم من حيث  لقيمة أسهم صيدال، ملحوظارتفاع مستمر تسجيل  وقد مت

 %42ارتفع السهم بنسبة  2013منذ سنة ،  %14، بزيادة قدرها 2015يف سنة  640إىل  2014
2.  

  صيداللقيمة السهم  :)11( الشكل رقم

  

  

                         2015                                   2014                2013  

Source: Rapport du Conseil d'administration, SAIDAL, 2015, p19.  

  

  واقع قدرات العاملين في مجمع صيدال: المطلب الثاني

على الرغم  منافسنيحيث ازداد عدد هي املنافسة الشديدة،  صيدال معجمن أهم التحديات اليت يواجهها إ

الذي  لتسهيالت اليت مينحها قانون االستثمارخاصة مع اار والتكنولوجية، من أن هذه الصناعة عالية االستثم

م مع الصمود أماا�ومن اجل أن يستطيع . ستقطاب اهتمام األجانب إلقامة عقود شراكة يف اجلزائرأدى إىل ا

 صة وانبه، خا قدرات العاملني عمل على تطوير ،االستمرار يف املنافسةالبقاء و وضمان  شرسةاملنافسة  هذه

اسرتاجتيا يؤدي عند استثماره بفعالية إىل خلق  موردافهي  ،أهم مصدر للنجاح والتفوق تعدقدرات العاملني 

                                                           
 .2013 بناء على الوثائق الداخلية للمجمع 1

2
Rapport du Conseil d'administration, SAIDAL, 2015, p19.   

450 
560 

640 
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البشرية، ويهدف  �اتقييم ثروا وهلذا الغرض فقد رمست صيدال برناجما متوسط املدى إلعادة ،قيمة للمؤسسة

  1:إىل

 املتوسط والطويل املدى للقدرات املوجودة منالتكوين، وذلك على امتداد زمين متفاوت من القصري و  -

 واملعارف لعمال ا�مع وفروعه؛هارة أجل رفع مستوى امل

  .�معوضع نظام تسيري املوارد البشرية من شأنه حتقيق التحفيز الدائم للعمال قصد بلوغ أهداف ا -

  

بناء اكرب على  ركز بشكليصبح أ ه، فإنمعمة لدى ا�يمن أكثر املوجودات ق قدرات العاملنيجة اعتبار ينتو 

ة تضمن يملكو�ا ع ، باإلضافة إىل مباشرة يف جناحهرية مباشرة وغيباجي، ملا هلا من نتائج اقدرات العاملني

يف  ب وطرق ناجحة تساعدهيبحث عن أسالحنو ال معمن توجه ا� وهو ما زاداملال املعريف ادة خمزون رأس يز 

تنشيط ، االعرتاف بالقدرات، اكتساب القدرات: تجسد من خاللين أن كمي ، وهو مابناء قدرات العاملني

  .تقييم القدرات، تنمية وتطوير القدراتوتفعيل القدرات، 

  كتساب القدراتا : أوال

عون  895و ،إطار 1165، من بينهم عامل 3186وصل إىل  2016عدد العاملني يف ا�مع خالل سنة 

  تطور عدد عمال جممع صيدال خالل فرتةالتايل  (9)رقم  ويوضح اجلدول .عون تنفيذ 1126و ،حتكم

2010-2016.  

  

  2016-2010تطور عدد عمال مجمع صيدال خالل فترة  : (9)الجدول رقم 

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  واتالسن

  3186  3251  3481  3678  4084  4198  4405  عمالالعدد 

Source : Rapport du conseil d'administration, saidal, 2014-2016, p18. 

                 

هذا االخنفاض املسجل  2010مت تسجيل اخنفاض يف عدد العمال منذ سنة  انه قد نالحظ من خالل اجلدول

بالنسبة للمخططات التنظيمية  فائضوعدم تعويضهم بآخرين نتيجة وجود  ،تقاعد عدد من العمالراجع إىل 

   .2املناصب اإلدارية املتواجدين يفخاصة  اجلديدة

لشغل  الالزمةصول على القدرات يف سبيل احلو ة، املؤهلة واملتمكن نظرا ألن صناعة الدواء حتتاج لليد العاملةو 

 لعاملل حتقيقفهي �ذا تعمل على  يةلإىل مصادر االستقطاب الداخ تلجا صيدال ،الوظائف الشاغرة

 العليا احلاجات وإشباع ا�مع، يف بقائهاو  اتهار وامل اتاخلرب  على احملافظةو  الوظيفي، النمو يف طموحاته

                                                           
  .2015بناء على الوثائق الداخلية �مع صيدال،  1
  .2015، أكتوبر 22د رقم أخبار صيدال، نشرة إعالمية الداخلية، العد  2
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ني لشغل الوظائف الشاغرة من هلويف حالة عدم توفر األفراد املؤ ، والتطور النمو حنو دوافعهم للعاملني وحتريك

  .1جأ إىل مصادر االستقطاب اخلارجيةلا تفإ� ،هداخل

 عاملنيات القدر جلديدة اليت حتفز الرتقية الداخلية وتقومي الانطالقا من ذلك وتطبيقا لسياسة املوارد البشرية ا    

رات قداملوجودة والتنقل الداخلي للعمال، صادقت مديرية املستخدمني على منهجية حتفز توظيف واستغالل ال

كما انه وبغرض إعطاء أكثر .تقدمي ترشحا�م للمناصب الشاغرة الداخلية للمؤسسة بتمكني العمال من

املنهجية التوظيفية، قام جممع صيدال بتكليف مكتب متخصص بعملية تقييم املرتشحني طبقا  مصداقية هلذه

  2 :حيث متر هذه املنهجية املطبقة للتعيني يف املناصب الشاغرة خبمسة مراحل لشروط االستحقاق والكفاءة

 رية اإلعالن من احتياجات التوظيف يف املناصب الشاغرة من طرف املديرية املستقبلة، ملدي

 .املستخدمني للمجمع

  نشر إعالن التوظيف يف املنصب املعني، متضمنا املهام األساسية، شروط االلتحاق والكفاءات

 الالزمة، وكذا ملف التوظيف والتاريخ األقصى لوضع امللفات لدى مديرية املستخدمني؛

 لني للتقييم؛دراسة ملفات املرتشحني من طرف مديرية املستخدمني وإنشاء قائمة أولية للقاب 

 هذا التقييم يتضمن إجراء امتحانات مهنية عرب . تقييم املرتشحني من طرف املكتب املتخصص

 االنرتنيت، مث مقابلة وامتحان كتايب على مستوى املكتب الكائن بدرارية اجلزائر؛

 رع إرسال نتائج االمتحانات من طرف مكتب التقييم إىل مديرية املستخدمني يف حالة املوافقة، تش

 .هذه األخرية مباشرة يف تنصيب املرتشح املؤهل يف املنصب املعني

ميكن وضع وتطبيق هذه املنهجية الشفافة لكل املرتشحني، والذي ميثل قطيعة شاملة مع التصرفات الغري نزيهة 

 .غرةللتوظيف والرتقية، مع ضمان العدالة يف معاجلة الرتشيحات واملساواة يف فرص االلتحاق باملناصب الشا

 من العالية الكفاءة ذات اكتساب القدرات يفجاذبيته من   ويزيد خارجيا ا�مع مسعة على ينعكس سوف

 وكلما العمل، يف رغبة ولديها منتجة عاملة قوة تكوين إىل سيؤدي الفرص  للتقدم تاحةأن إكما . خارجها

 والءهم أمامهم  زاد املتاحة ظيفيةالو  الفرص وبني وقدرا�م كفاء�م بني االرتباط مدى أدرك   العاملون

 ذوي لألفراد الفرصة إتاحة خالل من العاملني األفراد حاجات إشباع باإلضافة إىل .جمعللم وإخالصهم

  .اإلجناز والتفوق إىل كاحلاجة العليا حاجا�م إشباع ىلإ يؤدي مما للتطوير اتقدر املؤهالت وال

أي مع رؤية جمع االحتياجات احلالية واملستقبلية للم ات تتم على أساسقدر عملية استقطاب وتوظيف ال

ت، اقدر املنافسة ينبغي التنبؤ مبتطلبات السوق اليت تتحكم يف حتديد ال مواجهةلواضحة تقديرية للمستقل ف

                                                           
  .25/12/2016مقابلة مع السيدة حنان مجعون، مديرة مديرية التكوين با�مع، يوم   1
  .2014، جويلية 09أخبار صيدال، نشرة إعالمية داخلية للمجمع، العدد رقم   2
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ى مستوى لموارد البشرية وما يالحظ علل ية التخطيطلبعما�مع  يهتمموارد البشرية لولغرض التسيري اجليد ل

 باإلضافة إىل التوجه حنو االهتمام بتسيري ،يةلتقديرات مستقب ويضع هياتلتم بالتخطيط لكل عمهي ها�مع أن

إدراج أرقام تسجيل بقامت مديرية  املستخدمني  ويف هذا اإلطار ،املسار املهين للعمال وختطيطالكفاءات 

مه طوال مدة عمله جديدة لكافة عمال جممع صيدال، مبوجب هذا يتحصل كل عامل على رقم تسجيل يالز 

وهذا  .1باملؤسسة، كما ميكن هذه األخرية من متابعة املسارات املهنية للعمال طيلة حيا�م املهنية يف املؤسسة

من و  ،ا�مع يف احلالية واملستقبلية للوظائف األفراد لتأهيل يةكوينالت باملسارات الوظيفية املسارات ربط من اجل

 خالل من وذلك الوظائف، هلذه الالزمة واملالئمة راتهاوامل اخلربات ابواكتس امتالك اجل مساعد�م على

                                                                             .باملسار النظر إعادة خالل وكذلك من والتنمية، كوينالت برامج إعداد

  االعتراف بالقدرات: ثانيا

 واملكافآتمرتفع من األجور  توى، فوجود مساالعرتاف بالقدرات دورا هاما يف واملكافآتتؤدي األجور  

من اجل احتفاظ ا�مع بقدراته املتميزة بدا فر، ة باملنافسني يؤدي إىل ضمان احلفاظ على أفضل العناصمقارن

حيث انه . البتحديد أنظمة األجور واملكافئات ضمن القانون الداخلي للمجمع، ويف إطار القانون العام للعم

األجور وحماولة  تمام ا�مع بنظامهذا ما يبني ا، ه23%سجل زيادة يف أجور بنسبة قدرها  2014سنة  خالل

   .2من اجل احتفاظ بقدراته املتميزة تطويره

  

توحيد رواتب ا�مع بقام  ،3واجلهود املبذولةالعاملني  حسب قدرات حتقيق العدل يف حتديد األجورومن اجل 

شرعت مديرية املستخدمني اليت تساهم مسامهة كاملة يف عملية التحول حيث  يف خمتلف فروع ا�مع، العاملني

التنظيمي الذي تعرفه صيدال يف مركزية إدارة املرتبات،  هذه العملية اليت من شا�ا السماح مبراقبة أفضل 

باإلضافة إىل  ضات واملكافآتالتعويو للحوافز  نظامو لكشوف الرواتب انطالقا من وضع سياسة أجور واضحة 

خصت يف مرحلتها األوىل مركز البحث والتطوير، الوحدة التجارية للوسط والوحدة التجارية التقاعد، منحة  

من خالل اجناز عدة مشاريع �دف إىل التحكم يف آليات تسيري املوارد البشرية، وإجراءات املوارد . 4للغرب

، )ملواقيت العمل األوتوماتيكي للرواتب الشهرية للعمال، التسيري االلكرتوينتعليمات التسيري، التسيري (البشرية 

سياسة إدارية واضحة مبراقبة املوارد البشرية عن طريق  انتهجت صيدال لذا .املستخدمني ترشيد وإعادة نقل

   .شهرية بصفة �ا لوحة قيادة خاصة

  

                                                           
  .2015، مارس 16رقم أخبار صيدال، نشرة إعالمية داخلية �مع صيدال، العدد   1
  . 26/12/2016با�مع، يوم  مديرية املستخدمني ، مديرمع السيد بلبشري عليمقابلة   2
  .2015، أكتوبر 22أخبار صيدال، نشرة إعالمية داخلية �مع صيدال، العدد رقم   3
  .2014، مارس 05رقم أخبار صيدال، نشرة إعالمية داخلية �مع صيدال، العدد   4
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  القدرات فعيلت: ثالثا

من خالل مرونة املعلومات  �ا واالهتماموذلك من خالل تفعيلها اجلديد،  وتقدمقدرات العاملني تنمو وتتطور 

يسمح باحلوار اليت ختلق جو للتعاون والتآلف  واالتصاالتالداخل واخلارج، لرصد املستجدات،  منمع يف ا�

وذلك من . يع، باإلضافة إىل التحفيز على العمل اإلبداعي واإلجناز التطو وتقاسم اخلربات واملهارات واملناقشة

عمل على حتسني كما ي. تقدم خدمات اجتماعية عديدة مثل تأمني نقل العمال وتوفري وجبات غذائية خالل

تأثري على حتفيز العمال؛ فعالقات العمل تغطي خمتلف ا�االت مثل التوظيف  ا منهلملا عالقات العمل 

 اليت تؤثر على ظروف العمل مثل مشاركة العمال والرتقية والتعويضات، واالنضباط وإ�اء اخلدمة، وكذا التدابري

ميثل  كما.األمن وأوقات العمل ،التكوين، الصحةبكما متس أيضا   ،يف املفاوضات اجلماعية واحلوار اجلماعي

  ،ألنه يسمح بتحسني بيئة العمل وإقامة عالقات جيدة مع اإلدارة القات العمل حافزا لتنمية ا�معتطوير ع

املستقبل تطور ات اليت تتطلع لألجر اجليد و على اإلنتاجية واستقطاب أفضل للقدر  باشركما لديه تأثري م

حتدد عالقات العمل دائما بالقوانني والتشريعات لضمان املعاملة العادلة للعمال ومع ذلك فان �ج  .1املهين

انني خللق بيئة عمل املسؤولية االجتماعية للمؤسسات جيرب هذه األخرية على جتاوز االمتثال العادي للقو 

  . 2ممتازة

كما أن ا�مع يدرك مدى أمهية عملية االتصال والتواصل بني العاملني يف تنشيط وتفعيل قدرا�م فهو      

بني العاملني من اجل  واملهارات تبادل اخلرباتو املعلومات املعارف و لنقل  الضروريةتوفري كل الوسائل يسعي ل

تعلم قامت املديرية املركزية للتكوين بتسطري دورة تكوينية حول  االتصال ولتحسني عمليةتعزيز قدرا�م، 

إطارا من خمتلف  80استفاد أكثر من  ،التواصل بني األشخاص، التواصل الشامل وتنشيط فرق العملتقنيات 

ط تنشي هياكل ا�مع من هذا التكوين الذي من شانه تلبية هدف رئيسي يتمثل يف تطوير االتصال الداخلي،

 .3تقنيات اخلطابو طر أالتواصل بني األشخاص يف خدمة التو وحتفيز الفريق، 

  :يلي الوسائل املستعملة ما كما جند بان ا�مع يوفر عدة وسائل لتدفق املعارف واملعلومات ومن هذه

  الوسائل املكتوبة  -  أ

يف توعية  يتمثلهي جريدة إعالمية شهرية داخلية خاصة با�مع وهدفها الرئيسي  :اجلريدة الداخلية -1

تعليمات الرئيس املدير العام إىل خمتلف الوحدات  العمال وإعالمهم بآخر املستجدات، وإيصال

تنوع املواضيع املطروحة اليت هلا عالقة مباشرة أو غري  والفروع، وعند حتليل مضمون اجلريدة يتبني

                                                           
  .2015، جانفي 14رقم �مع صيدال، العدد أخبار صيدال، نشرة إعالمية داخلية   1
  .سهنف املرجع  2
  .2015، جانفي 14رقم أخبار صيدال، نشرة إعالمية داخلية �مع صيدال، العدد   3
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ملستخدمني يف احلياة اهلدف األول هلذه اجلريدة ضم مجيع ا مباشرة مع نشاط املؤسسة، ويبقى

  .الداخلية للمجمع

يهتم هذا التقرير بشكل كبري باجلانب املايل للمؤسسة حيث يتعرض إىل خمتلف : السنوي التقرير -2

 من عمليات بيع، إنتاج، ختزين، متوين، شراكة، تسويق إىل جانب نظام) ا�مع(املؤسسة  نشاطات

للميزانية املالية للسنة احلالية وامليزانية التقديرية  كما يتضمن عرض. اجلودة، البحث والتطوير واالتصال

  .للسنة املقبلة

  :وتنقسم إىل نوعان  :ا�الت -3

 ترويج منتجات  متثل ا�لة املهنية مصدر داخلي وخارجي للمعلومات وهلا دور هام يف: املهنية ا�لة

صدى صيدال :ا�الت جند ا�مع، وهذه ا�الت موجهة أساسا إىل األطباء والصيادلة ومن بني هذه

(Echo Saidal) صحة صيدال ،(Sante Saidal)صيدال ، معلومات (Infos Saidal). 

 قامت  حتتوي هذه ا�الت على كل املقاالت اليت تتعلق مبجمع صيدال واليت :الصحفية ا�الت

   .الصحافة بنشرها

على  هرات واملؤمترات العلمية املتخصصةيشارك ا�مع يف التظا: املشاركة يف التظاهرات العلمية والطبية -4

والغرض من ذلك إضافة إىل االستفادة  ،من خالل إرسال مبعوثني عنه ،املستوى الوطين والدويل

 .العمل على حتسني صورة ا�مع والتعريف بإجنازاته ومنتوجاته اجلديدة ،وتبادل اخلربات العلمية

بالصيغة العربية  www.saidalgroup.dz: فتح موقع لالتصال با�مع عرب شبكة األنرتنت -5

والفرنسية واالجنليزية، ومن جهة أخرى ومن اجل سالمة الويب للمجمع مت حتويل هذا األخري إىل 

 2016ا�مع يف جويلية  أطالقنظام التسيري املتواصل، كما    JOOMLAنسخة جديدة من نظام 

 وعلى تويرت  fb.com/groupesaidalشبكات التواصل االجتماعي على فايسبوك حسابني على 

groupesaidal @. 
  

 :وتتمثل بصفة عامة يف :لوسائل الشفويةا  -  ب

 ؛احملاضرات واخلطابات امللقاة على العمال  -

 ؛االجتماعات املربمة من طرف املصاحل -

 ؛اهليئات وفريق الدراسات -

 ؛احلوارات الشخصية -

 .بطريقة شفوية دوريا حبضور العمال معية العامة اليت تنظمها املديرية العامة،إلقاء رسالة اجل -
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  تقييم القدرات: رابعا

التكنولوجيا، و تواجه صيدال بيئة تتسم باملنافسة الشديدة والتغري سواء على مستوى العمل أو املنتجات  

، وهذا ما قامت وقدرات متميزة عاليةات عمال ذوي مهار  امتالكوحىت تضمن بقاءها ومنوها ينبغي عليها 

احلكم و من حتليل املمارسات الوظيفية  انطالقا قدرات عماهلا، به من خالل إعداد برنامج إلعادة تقييم

يستطيع أن يأخذ بعني االعتبار وبطريقة مالئمة املعايري  إذا كاناملطلوبة  قدراتال ميتلكعلى أن الشخص 

  .كان النشاط املنجز يطابق معيار اإلجناز اجليد إذا أيي، الوظيف املرغوب فيها إلجناز النشاط

ات قدر ات واستمرارها إذ يساعد تقييم القدر تعليمة تسمح مبتابعة تطور ال بالنسبة للمجمع التقييم يعتربف 

 ستخدم من أجل حتفيـز وتوجيه العمالتوهي  ،املوارد البشرية املسيريين من التحكم والسيطرة اجليدة على

من تربير القرارات واألعمال يف  جمعللم ا�م املختلفة وتسمح أيضاخرب على تطوير مهارا�م و ومساعد�م 

األدوات الضرورية للتسيري يف حتوالت بشكل جذري صيدال بإجراء  أقدمتلذا . املوارد البشرية تسيري

 ب العملالعقالين للموارد البشرية حيث مت التخلي عن حتليل العمل، الذي كان يتم عرب منطق منص

اعتمدت مديرية  2014 سنة خالل، و )املهنة (وتعويضه مبنطق الشغل )حتديد املهام والتاهيالت املناسبة(

املوارد البشرية  يعتمد على املبـادئ والقواعـد األساسية إلدارةالذي الكفاءات أسلوب تسيري املستخدمني 

ة ضرورية يف النمط اجلديد لتسيري وتقييم واليت تعترب أدا" بطاقة الشغل والكفاءات"إعداد ووضع ب وذلك

حتتوي بطاقة اليت أعدت ألغلبية الوظائف املربجمة يف التنظيم اجلديد على املعلومات  العاملني،قدرات 

  1:التالية

 املؤهالت؛ -

 التطور يف الوظيفة؛ -

 ؛)اهلدف واملسؤوليات و النشاطات الرئيسية( تفصيل الوظيفة  -

 العالقات الوظائفية؛ -

 لعمل؛وسائل ا -

 املسؤوليات؛ -

 حسب الوظائف؛ )معارف، مهارات، تصرفات(  القدرات املطلوبة -

 .معرفة اللغة واستعمال اإلعالم اآليل -

تبعا ملتغريات التقييم يتم حيث  . تشكل بطاقات أداة ضرورية للدخول يف التسيري املهين للوظائف والكفاءات

 ية التقييم تنحصر يف املالحظة لعملية ما قبل أن يتمفوضع بالنسبة للمهاراتحيث ، املطلوبة قدراتمؤشر ال

                                                           
  .2015أوت / جويلية، 20رقم  أخبار صيدال، نشرة إعالمية داخلية �مع صيدال، العدد 1
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بناءها من اجل الكشف عن قدرة بناء وإنشاء  فوضعية التقييم سيتم اتالتصرفو  رفامعبالنسبة لل أما، إجنازها

  .من اجل حتقيق أهداف وغايات وظيفية) ، املهارات، التصرفاتاملعارف( روابط مالئمة للموارد

 قدراتتنمية وتطوير ال: خامسا

لتعلم املستمر لتكون إن مستقبل صيدال مرتبط بقدرات عماله على رفع التحديات، لذا فهي حباجة ماسة 

مزاولتهم ملناصبهم احلالية فهم  مهما كان مستوى ومؤهالت العمال عند بدايةفقادرة على مواجهة املنافسة، 

وتعلم أشياء جديدة ال يعرفو�ا يف  ،مهارا�مو معارفهم  جمربون اليوم أكثر من أي وقت مضى على تطوير

   .مسؤوليات ذات متطلبات أكثرو الالزمة اليت متكنهم من القيام بأدوار ات اخلرب  همنحوماملاضي غري البعيد 

تطوير جممع  أوىل املراتب فيما خيص تسيري املوارد البشرية، كما يلعب دورا أساسيا يفحيتل التكوين بان  جندلذا 

 : جند فيما خيص التكوين �معت اصيدال، ومن اهتماما

  مرافقة تطور كل أجري مهما كانت رتبته ؛ -

  ؛�معني اجلدد لالندماج واالنسجام داخل اعاملمساعدة ال -

  ؛األداءاالستجابة لكل احتياجات التكوين من أجل متوين وتزويد حمرك  -

  .قدرات كل عامل  تقييم -

 م بتكوين اإلطارات خاصة يف اآلونةوين حيث أ�ا تركز و�تتتحمل صيدال نفقات كبرية على عملية التك

 .2015-2013األخرية، واجلدول التايل ينب هذه النفقات يف السنوات 

 2015- 2013فترة خالل تكوين النفقات : (10)الجدول رقم 

  .2015-2014من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير السنوية للمجمع،  :المصدر

ن دينار، مليو  24شخص، بتكلفة إمجالية  200تكوين  2013مت خالل سنة نالحظ من خالل اجلدول انه 

شخص، وذلك  300كوين ت 2014يف سنة  أيام لشخص الواحد، أما 10مبعدل وكان عدد أيام التكوين 

 10مبعدل ، وكان عدد أيام التكوين مليون دينار26مقارنة بالسنة السابقة بتكلفة إمجالية  %33بارتفاع قدره 

  2015  2014  2013  السنوات

  428  300  200  عدد املتكونني

  3455  2957  2000  أيام التكوين

  23  26  24  تكوين مبليون دينارنفقات ال
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مقارنة بالسنة  % 43شخص، وذلك بارتفاع قدره  428تكوين  2015يف سنة خص الواحد، و أيام لش

  .أيام لشخص الواحد 08مبعدل  تكوينيون دينار وكان عدد أيام المل 23السابقة بتكلفة إمجالية 

ية التكوين تعتمد مدير  املكون إىل تقييم العملية التكوينية، خيضع كل من املتكون و بعد تنظيم عملية التكوين

التقييم الذي خيضع إليه املتكون أثناء فرتة التكوين بالتقييم الساخن نوعني من على جممع صيدال يف 

(évaluation a chaud) يسمى التقييم الذي جيرى بعد االنتهاء من العملية التكوينية بالتقييم ، يف حني

الشيء الذي مييز هذا النوع من التقييم يف جممع صيدال، كونه يوجه إىل (froid a évaluation) البارد 

رأيه يف املتكون يف الوقت الذي تطبق فيه هذه العملية يف باقي املؤسسات األخرى  املكون من أجل إعطاء

 .1لى الفرد املكون أيضاع

طرف العامل أثناء  ات اجلديدة املكتسبة منقدر ، إىل التعرف على الالساخن يهدف النوع األول من التقييم

 فهيالبارد  لنوع الثاين من التقييماأما  .التكويين خضوعه للتكوين، وذلك عن طريق ملئه الستمارة الرتبص

اجتاه حجم املكتسبات اليت حصل عليها  انظرمه عرف على وجهةإىل التاملتكون، �دف برأي املكون و �تم 

  .من خالل ملئ استمارة انتهاء من التكوين املتكون خالل الفرتة التكوينية،

 أمضتبالنسبة لصيدال عامال أساسيا للتنمية، ألجل ذلك  واليت تعترب التكوينمهية التعلم املستمر و ألونظرا 

د جسور التعاون بني اجلامعات ومؤسسات القطاع االقتصادي مل اجلامعةببغية تعزيز ارتباط عدة اتفاقيات 

اتفاقيات  تمبر أجند أ�ا ، حيث والتعلم املستمر ال البحث العلمي والتكوينوتعزيز التفاعل بني القطبني يف جم

،  )يةصيدلة صناع(للصيدلة  فأنشأت فرعا جديدا) جامعة هواري بومدين وجامعة اجلزائر(مع معاهد الصيدلة 

تنص هاتان  2014يف ماي  1 قام ا�مع بتوقيع اتفاقيتني للتعاون مع اجلامعيت باب الزوار والبليدة كما

تبادل اخلربات يف ا�االت االهتمام املشرتك؛ التعاون : االتفاقيتان اللتان حتددان احملاورا األساسية هلذا التعاون

املاجستري والدكتوراه، ودراسات ما بعد التدرج  يف مشاريع البحث؛ استفادة موظفي صيدال من برامج

املتخصصة اليت تقدمها هذه اجلامعات؛ استفادة الطلبة يف �اية الطور من التكوين يف وحدات صيدال؛ 

 .2تبادل الكتب واملعلومات العلميةباإلضافة إىل 

ت، ووفق اإلجراءات جممع صيدال بتكوين العاملني جبميع مستويا�م ويف مجيع التخصصاونظرا الهتمام 

املعمول �ا سواء أكان التكوين يف الداخل أو اخلارج، نسجل هنا السياسة اجلديدة اليت اعتمدها صيدال 

والقاضية بتكوين العمال يف اخلارج حيث يتم هذا التكوين داخل ا�مع حبضور املكونني الذين حيضرون من 

�مع مصاريف التنقل واإلقامة خالل فرتة التكوين، مع الشركات األجنبية اليت تتعامل معها، وهذا بتحمل ا

                                                           
 .25/12/2016تكوين با�مع، يوم مقابلة مع السيدة حنان مجعون، مديرة مديرية ال  1
  .2014، ماي 07أخبار صيدال، نشرة إعالمية داخلية للمجمع، العدد رقم  2
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إحضار املكونني الوسائل الالزمة لعملية التكوين واهلدف من هذه السياسة هو أن ا�مع وجد أن هذه العملية 

ستفيد ا�مع من عدد يهذا من جهة ومن جهة أخرى . خلارجتكون تكاليفها أقل من إرسال العمال إىل ا

ا�مع  نأ كما. كن مضاعفة العدد حسب إمكانية املكونني وحاجة ا�مع لعملية التكويناملتكونني إذ مي

سوف ختيار املؤسسة اليت الناقصات عرض مأصبح يلجا إىل طريقة أيضا و�دف تقليل تكاليف التكوين 

 لتكوينتكلفها بعملية تكوين عماهلا، باإلضافة إىل دراسة العروض اليت قد تقدمها مؤسسات متخصص يف ا

 حيث جند بان .واليت ختتار من بينها وفقا حلاجة ا�مع وإمكانيته املادية سواء من داخل الوطن أو من خارجه

إىل الرفع من درجة اإلتقان يف مهنتهم يف �دف اليت  من خمططات تكوينية وااستفادقد العديد من العمال 

كما قامت صيدال ، l ‘ISGP, INPED,CETIC, ESG :املدارس اجلزائرية ذات مسعة وطنية مثال خمتلف

  1. من خالل إعادة تكوينيهم ورسكلتهم على املستجدات يف ميدان اختصاصهم�ا مستوى إطارا برفع

ونظرا لتكاليف  فروعالتطبيق مبادئ املمارسة اجليدة للتصنيع الدوائي على مستوى مجيع  إطارويف  

عدة  أبرمكوينية خاصة لبناء وتطوير قدرات عماله من خالل إسرتاتيجية تجممع صيدال تبين ، الباهظة لتكوين

التكوين، حيث كل  على نص يف كل عقود الشراكة مع شركائه األجانب بند هعمد، حيث عقود شراكة

 (Acdima) بتكوين عدد من عمال جممع صيدال فعلى سبيل املثال، أكادميا املخابر األجنبية معنية

عامل صوميدال   (Aventis) 120عامل، أفنتس  120تكوين (Pfizer) عامل، فايزر 120تكوين

(Somidal) 116العمليات ،يف جمال تطوير املنتجاتمتنوعة  اتعلى خرب  احلصول خالهلامن متكن  .عامل 

تطوير  لني استطاعقدرات العامالتسيريية احلديثة، حيث بواسطة  وكذا األساليب التكنولوجيا واستخدام

  .2ثقة املتعاملني معه ذا ما زاد منهمنتجات فائقة التعقيد 

واألجنبية، إذ يتم إرسال  عقد اتفاقيات تعاون مع بعض املعاهد البحثية واملخابر حمليةب كما قام ا�مع        

مهندسني إىل اخلارج، �دف اكتساب والتعرف على أحدث املعارف العلمية والتقنية فيما خيص تطوير 

مركز البحث ال مت تكوين عدد من العاملني يف علمية ومؤهال�م التقنية فمثاألدوية، وحتسني مستويا�م ال

بباريس، للحصول على دبلوم الدراسات العليا املتخصصة يف  Malabry Chateray  والتطوير بكلية 

 باإلضافة إىل الربنامج املوسع للتكوين الذي مت تطبيقه باالشرتاك مع ا�مع الكندي الصناعية، الصيدلة

Pentacle  يف جماالت إدارة اجلودة والبحث والتطوير، وهذا من أجل التحكم يف سريورة 2010سنة 

  .3التكنولوجيا الصيدالنية للتصنيع الدوائي للمجمع

                                                           
  .2015بناء على وثائق وتقارير الداخلية �مع، سنة   1
  .2014بناء على وثائق وتقارير الداخلية �مع، سنة   2
  .هسنف املرجع  3



 المعرفة إنتاج في العاملين قدرات ألثر تطبيقية دراسة: الثالث الفصل     

 

192 
 

الدوائية، خاصة يف  يف جمال الصناعة قدراتمن حتقيقه رغم قلة إمكانياته وموارده ونقص  �معوهو ما متكن ا

 ا�مع من وراء هذه الشراكة إىل ويهدفاعتمد على عدة أنواع من الشراكة  لذا. جمال اإلبداع والتجديد

 األسواق إدماج ا�مع تدرجييا يف، و املنتوجاتتوسيع قائمة لتطوير املعرفة العلمية و تاج مواكبة وسائل إن

كما يسعي النتائج املالية، تاجية ومنه رفعنزيادة فعالية ا�هدات التسويقية واإل إىل باإلضافة، اإلقليمية والعاملية

حتسني املوقع جانب  إىلاقع االقتصاد املعريف، تحويل ونقل املعارف والتكنولوجيا وخربات، وهذا ما يفرضه و ل

 من اجل اكتساب معارفاليت عقدها ا�مع  الشراكات أهمومن  .1التنافسي للمجمع يف السوق اجلزائرية

  2 :جند ية وتطويرهاومهارات جديدة يف جمال صنع األدو  وخربات

تتم من خالل مسامهة كبرية للمتعامل األجنيب  :Joint venture الشراكة الصناعية أو املشاريع املشرتكة - 1

وإنشاء إدارات وجمالس إدارة خاصة تتوىل تسيري  يف رأس املال، كما يتم بناء وحدات مشرتكة يف اإلنتاج

تقاسم املخاطر،كسب  األموال األجنبية، املشروع املشرتك، حيث تسمح هذه الصيغة جبلب رؤوس

 . تسيريها مهارات التسيري والرقابة واكتساب التكنولوجيا وطرقمعارف و 

من خالل تصنيع دواء يتم  Les accords de façonnage: الشراكة بعقود التصنيع أالمتيازي  - 2

ت قدراا الشركاء ورفع تكنولوجي الشريك بالوحدات اإلنتاجية التابعة للمجمع، وتسمح هذه الصيغة بنقل

مسايرة آخر التطورات يف  من �معالعمال واستغالل كامل للطاقة اإلنتاجية للوحدات، حيث متكن ا

 .جمال صناعة الدواء

حيث تقوم بشراء ملف اإلنتاج واسم املنتوج وتقوم  Sous licence: صناعة األدوية حتت الرتخيص - 3

  .صيدال أعمال بدفع عائدات بنسبة يتفق عليها مسبقا من رقم

  3:ومن أهم عقود الشراكة اليت وقعها جممع صيدال يف السنوات األخرية نذكر

شركة  بني جممع صيدال وشركة مشال إفريقيا القابضة الكويتية إلنشاء  2012سبتمرب 16وقع عقد يوم- 

 إطاريف  ينتج ا�معل؛ خمتلطة جزائرية كويتية إلنتاج األدوية املضادة للسرطان باملدينة اجلديدة لسيدي عبد اهللا

  . املضادة للسرطان األدويةصنفا من   17هذه الشراكة 

 األنسولنيلصناعة مادة  توقيع عقد شراكة تكنولوجية بني جممع صيدال وخمابر نوفونورديسك الدمناركية - 

توفري مادة  يف ضمان مسامهة، وهذه الشراكة 2012أبريل  21جبميع أنواعها مبصنع قسنطينة التابع للمجمع يف

                                                           
  .2014ع، سنة بناء على وثائق وتقارير الداخلية �م  1
 .هفسن املرجع  2
 .2016-2013بناء على وثائق وتقارير الداخلية �مع، سنة  3
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وتغطية  األدويةبنفس النوعية اليت تنتجها املخابر الدمناركية والتخفيض من فاتورة استرياد  األنسولني

  .ماليني قارورة  5إىلاملادة واليت تصل  االحتياجات الوطنية من هذه

االسبانية " وأ.يت.أم.أو"كل من جممع صيدال وشركة بونايت االيطالية و2013 مارس   28كما مت توقيع يوم -

وقسنطينة  ومؤسسة سوفتال اجلزائرية على عقود إلجناز ثالثة مصانع إلنتاج األدوية اجلنيسة، بكل من احلراش

يف الرفع من القدرة اإلنتاجية للمجمع بنسبة  امهة، وس2015و  2014وشرشال، شرع يف اإلنتاج بني سنيت

75%.  

الذي مت على ت احليوية مع املخترب الربتغايل نتاج املضاداعلى اتفاقية تفاهم إل 2014مارس  19مت توقيع يف  - 

وية اد املضادات احليوية من طرف صيدال، أما الثانية اليت مت فيها إنتاج هذه األدري است امرحلتني األويل مت خالهل

  .مت نقل التكنولوجيا من طرف املخرب الربتغايليف واحد من مصانع صيدال كما 

تابعة  أصلية أدوية بإنتاجكة مع خمابر سرفييه الفرنسية مت مبوجبها الرتخيص لصيدال مت توقيع اتفاقية شرا  - 

  .للمخرب الفرنسي ونقل التكنولوجيا والدراية الفنية من طرف خمابر سرفييه

مع خمرب االماريت جلفار على اتفاق إلنشاء مؤسسة مشرتكة إلنتاج األدوية  2014ماي  08توقيع يف  - 

از مصنع متخصص يف إنتاج األدوية اجلنيسة يف األشكال اجلافة واحلقن، يتمركز يف منطقة اجلنيسة، وذلك باجن

  .احلراش

  :مت تطوير الشراكة حنو الشراكات صناعية تكنولوجيا بثالثة اتفاقيات 2015 ويف سنة - 

  عصرنة املوقع احلايل لألنسولني اخلاص بالقارورات، واجناز مصنع إلنتاج خراطيش بالشراكة مع

  وفونورديسك؛ن

 إنتاج األدوية األصلية بالرتخيص من خمرب سرفييه؛  

 إنتاج األدوية األصلية بالرتخيص ومرافقة نظام اجلودة مع خمرب ابوت.  

  :كما مت خالل نفس السنة التوقيع على أربعة معاهدات 

  اتفاقية لإلنتاج والتسويق املشرتك مع خمرب سانويف؛  

 اسرتا زنيكا وخمرب جزائري؛اتفاقيتني لإلنتاج بالرخصة مع خمرب   

  اتفاقية ملرافقة التحضري للحصول على شهادةFDA & GMP  ملوقع إنتاجي مع خمرب إيل ليلي.  

كما مت التوقيع على مخسة اتفاقيات التنازل على ملفات صيدالنية لصاحل صيدال ونقل التكنولوجيا وذلك مع 

  .، خمرب أسيوي وخمربين دولينيأوروبينيخمربين 
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، �دف 2017جانفي  24اتفاقية شراكة، يوم ) األردن(ع جممع صيدال ومركز التكافؤ احليوي ألكدميا قو  - 

يرمي هذا العقد إىل إنشاء شركة مشرتكة بني الطرفني إلجراء دراسات تطابق . اجناز دراسات التكافؤ احليوي

التكافؤ احليوي �مع صيدال الذي وستجرى هذه األخرية يف مركز دراسات . ةياألدوية اجلنيسة واألدوية األصل

 .1يقع مقره يف بلدية حسني داي

  واقع إنتاج المعرفة في مجمع صيدال: المطلب الثالث

 ملا يقدمه من القدرة على تطوير اعنصر مهم لضمان استمرار منو وتطور الصناعة الدوائية نظر  إنتاج املعرفة

م مع طبيعة املنتوج الدوائي وطبيعة األسواق املوجهة جديدة وأساليب تسويقية مبتكرة تتالء منتجات وإبداع

بالرغم من عدم  اهلامة اليت يهتم �ا جممع صيدال ةاألنشطاملعرفة من  إنتاجلذا تعد عملية  .إليها هذه املنتجات

وذلك من اجل احلفاظ على مكانته يف السوق الوطنية والدولية، وكسب حصص سوقية وجود إدارة للمعرفة 

 .صيدال مركز للبحث والتطوير الذي يهتم بضمان التطور واالستمرار والبقاء للمجمع تأسيسمت  الذ. إضافية

 وذلك انطالقا من 1999جويلية  24 بتاريخ  (SAIDAL CRD) إنشاء مركز البحث والتطوير متحيث 

مع التطوير �و يشغل مركز البحث  ،URMTPوحدة البحث يف األدوية والتقنيات الصيدالنية السابقة 

ا عالقة بصناعة الدواء مثل الكيمياء، الصيدلة، اليت هل ات من خمتلف التخصصاتلقدر صيدال جمموعة من ا

م ــمن بينه امالـــــع 229بـ  املركز يف حيث يقدر عدد العاملنيا، ـــهالبيولوجيا، الزراعة، الطب البيطري وغري 

يقوم . والتطوير للمنتجات الصيدالنية للمجمعإطارات ميثلون الفريق املتخصص يف عمليات البحث    %70

�مع صيدال، كما   املركز من خالل أنشطته بتطوير األدوية اجلنيسة، اليت تصبح فيما بعد ملكية حصرية

. يساهم املركز يف إنشاء الصناعة الصيدالنية الوطنية، وتشجيع التطوير التكنولوجي يف جمال اإلبداع الصيدالين

خمابر للبحث والتطوير، آخرها خمرب يف املدينة  04يدال يف حتسني اإلنتاج كما ونوعا، أسس مع تزايد رغبة صو 

كما يتوىل املركز تنظيم امللتقيات والندوات .2اجلديدة بسيدي عبد اهللا، وخمرب مماثل يف حسني داي باجلزائر

واالستفادة من اخلربات العلمية الوطنية والدولية ويتعاون مع عدة مؤسسات وجامعات لتبادل املعلومات 

أستاذا متخصصني يف  12 من على جملس علمي يتكون احتوائهإىل يف ميدان الصيدلة، باإلضافة  احلديثة

أستاذا متخصصني يف خمتلف التخصصات  27، بعدما كان يتكون من خمتلف التخصصات الطبية

يشرتك املركز مع ا�لس  ،كمائيةواالدصناعة علوم الزراعة و يف والبيطرية باإلضافة إىل خمتصني  الصيدالنيةالطبية،

 ، معلومات(Sante Saidal)، صحة صيدال (Echo Saidal)ا�الت صدى صيدال يف إدارة  العلمي

(Infos Saidal) صيدال
3.  

                                                           
.72/201022/ ,www.saidalgroup.dz

1  
  .2016 بناء على وثائق اخلاصة مبركز البحث والتطوير �مع صيدال،  2
  .27/12/2016، يوم االتصاالت ديرة مديرية، ممقابلة مع السيدة أمال شعبوين 3
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 نفقات البحث والتطوير :أوال

 ، حيث�ا النية العامليةوذلك لتواجد أهم املخابر الصيد ،تعترب الدول املتقدمة من أكرب الدول املنتجة للدواء 

 تستعمل هذه املخابر تكنولوجيا البحث والتطوير اليت متكنها من التطوير املستمر للدواء واكتشاف إبداعات

 8و  3ترتاوح بني ،جديدة، هذا ما يتطلب إنفاق مبالغ ضخمة على أنشطة البحث والتطوير تكنولوجية

 (Mamer & Lippman)ليبمان ومامري أشار إليه كل من وهذا ما  ،لرئيسي لإلبداعا نه املصدرألمليارات 

، حيث أن صناعة الدواء تتمتع "1أكثر يف البحث والتطوير تفوز يف سباق اإلبداع عندما تستثمر املؤسسة" 

واملستمر على عمليات البحث والتطوير حبيث يطلق عليها صناعة ناجتة  خبصوصية هامة وهى اعتمادها الدائم

  . industry driven–Researchعن البحوث 

  2:حيث متيز الدراسات بني ثالثة أنواع من البحث والتطوير وهي

وهو يهدف إىل اكتساب معرفة جديدة للتوصل إىل : (Basic research)األساسي النظري  .1

 ؛حقائق ومفاهيم ومبادئ، وال يهدف مباشرة إىل التطبيق العملي

خدمة  أوحنو حتقيق غرض معني يف صناعة  وهو موجه :(Applied research)البحث التطبيقي  .2

 ؛منتجات جديدة إنتاج أوحمدد مثل حل مشكلة معينة 

والتطبيقي  األساسيوهو ميثل نشاط منظم يستفيد من البحث  (Development):التطوير  .3

  .األداء حتسني أوجديدة  طرق إبداع أوحتسينات يف املنتجات  إدخالويشا�ه �دف 

 رقم أعمال،من   %17.3لى أنشطة البحث والتطوير الدوائي على مستوى العامل اإلنفاق ع متوسط بلغي 

 للتطوير التجرييب؛ : 51.6% يتم توزيع تكاليف البحث والتطوير على أنواع البحوث كما يلي وعادة ما

األمر الذي أدى لظهور ميادين جديدة للبحوث . للبحث األساسي 14.6 %و للبحث التطبيقي  %33.8

  .3 اهلندسة الوراثية، البيوتكنولوجيا، وبيولوجيا اجلزئياتمتمثلة يف

مليار دوالر أمريكي يف جمال البحث  7.2أكرب خمرب صيدالين يف العامل مبلغ  Novartisأنفق خمرب إذ

، وما من رقم أعماله  17%و ثاين خمرب صيدالين يف العاملهو   Glaxo Smith Klineوالتطوير، وينفق خمرب 

من رقم  %15وجند نسبة  موجه للبحث والتطوير، AVENTISرقم أعمال خمرب الفرنسي  من  17% نسبته

العربية  األدويةيف املقابل جند الصناعات بينما يوجه للبحث والتطوير،  PFIZERاألعمال خمرب األمريكي 

ا على ا، فال تزيد نسبة إنفاقه�تعاين من ضعف اإلنفاق على البحوث اخلاصة بتطوير منتجا بصفة عامة

                                                           
1
 Duflos, M. G, (2007), Innovation et stratégies d’acquisitions dans l’industrie pharmaceutique: analyses empiriques, Thèse Doctorat en 

Sciences Économiques, Université de Paris, p7.  
2
 Troot, P., (2005), innovation management and new product development,  3ed, Harlow prentice hall, p 4.   

3
Jacob, Y.J., (2004), Management model for pharmaceutical contract, research organization: Unpublished doctoral dissertation, 

University of Free State, USA, p110.  
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واقتصرت هذه . أدى إىل تدهور أنشطة البحث والتطوير يف مصانع األدوية ما وهو 2% البحوث أكثر من 

  . ألدوية معروفة وحتسني بعضها اآلخر األنشطة على صياغة مستحضرات جديدة

 وقد يصل إىلمليون دوالر   250إىل  125فابتكار دواء جديد يكلف يف جمال البحث والتجريب ما بني

 وجهات شركات األدوية العاملية األوروبيةلذا ت .1مبفردها وهو عبء على دولة واحدةمليون دوالر،  300

تتجه أنظارها إىل نقل مصانعها إىل املناطق ذات الكلفة املتدنية للبحث والتطوير، البين التحتية و واألمريكية 

اكرب شركات  Ranbaxyعلى شركة   وأجرة األيدي العاملة مثل أوروبا الشرقية واهلند، وحسب القائمني

مليون دوالر أمريكي،  120-180الصناعة الدوائية يف اهلند فان كلفة تطوير دواء جديد لديهم ترتاوح بني 

  . 2مليون دوالر 500وتعترب كلفة متدنية مقارنة بكلفة تطوير دواء جديد يف أوروبا وأمريكيا اليت تبلغ 

سنة  %3من رقم أعمال للبحث والتطوير، واليت مت رفعها إىل % 1.5نسبته  أما جممع صيدال فيخصص ما

ويف إطار الدعم الذي تقدمه الدولة هلذا القطاع . ، وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة باملخابر العاملية2005

املستشفيات عن طريق الصندوق  وإصالحالصحة والسكان  يستفيد ا�مع من الدعم املايل الذي تقدمه وزارة

خاص بشراء  0102إىل  2006سنة  الذي حصل عليهكسنوات   بحث، ميتد هذا الدعم ملدة مخسالوطين لل

 تكوين عمال املركز على املعارف والتقنيات اجلديدة، كما خيتصو ، التجهيزات اخلاصة مبركز البحث والتطوير

ىل الدعم الذي باإلضافة إ .بدفع تكاليف اخلدمات املرتبطة به خاصة جلب مستشارين وخمتصني إىل املركز

 الوطنية للتطوير والبحث العلمي  ، ومن قبل الوكالة2009تلقاه من طرف النظام الوطين لإلبداع سنة 

ANDRS  2010 سنة
وذلك �دف  اتفاقيات مع النظام الوطين لإلبداع بإبرامكما قام جممع صيدال  .3

 4 :ك اإلتفاقيات جنداحلصول على اخلربات التكنولوجية، واملعلومات العلمية، ومن بني تل

، وتتعلق بالقيام بالبحث املشرتك 2003جوان   04توقيع اتفاقية تعاون مع املعهد الوطين للطب، يف .1

 ؛حول النباتات العطرية والطبية

واملتعلقة بالبحث وتطوير بعض  2003 أوت26 توقيع اتفاقية تعاون مع وكالة الطاقة الذرية اجلزائرية  يف  .2

الج باألشعة واملوجهة ملرضى السرطان، �دف التقليل من فاتورة استرياد هذه األدوية املخصصة للع

كما �دف االتفاقية إىل إقامة تعاون علمي وتقين من أجل إقامة .مليون دوالر سنويا 15األدوية حبوايل

شراكة يف ميدان البحث الصيدالين قصد التمكن من إجراء تشخيص طيب وعالجي للمصابني بأمراض 

 .من جهة، والتعقيم الصيدالين بواسطة األشعة والتحاليل من جهة أخرى السرطان

                                                           
 .29، ص2013، 9واإلنسانية، عدد  االجتماعيةاألكادميية للدراسات جملة تنافسية الصناعات الصيدالنة يف دول مشال إفريقيا،  مداح عراييب احلاج، 1

2
Jacob, Y.J.,op.cit, p115.  

  .وثائق تعريفية خاصة مبركز البحث والتطوير �مع صيدال 3
4

 . سهنف املرجع 
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 اتالغار تعاون يف إنتاج تنص على  2003توقيع اتفاقية تعاون بني مؤسسة الوطنية للغازات الصناعية يف  .3

 .إقامة تعاون علمي وتقين من أجل ضمان مراقبة النوعيةباإلضافة إىل  ،اليت هي مشا�ة للغازات الطبية

 2015ماي  13قيع على اتفاقية بني صيدال واملديرية العامة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية يف تو  .4

 1:تنص على

 فرق حبث خمتلطة وبرامج علمية مشرتكة؛ 

 خمابر مشرتكة؛ 

 مواضيع البحث ذات األولوية؛ 

  دكتوراه ودراسات مابعد التدرج؛2الرسكلة والتكوين ماسرت إعادةبرامج ، 

 يسية مرتبطة مبيدان البحث والتطوير الصيدالينمواضيع حتس.  

  في صيدال البحث وتطويرسياسة : ثانيا

ه التقليد كخطوة أولية لتدعيم إنتاج سياسةيف أوهلا للبحث وتطوير صيدال على ثالث سياسات  أعتمد

ستوردة  صيدال منتجات مماثلة للمنتجات األجنبية املجممع  أنتج ، حيثةيف السوق احمللي امساولتكوين 

هي و سياسة مدعمة لألوىل،  صيدال لنفسه جممع سنوات من اإلنتاج واخلربة وضع كسياسة أولية، وبعد

حيث أصبح  سياسة أقوى من السياسات السابقة، النتهاج منها فوائد كبرية أهلته سياسة التطوير، حيث أخذ

حتقيق  ، بغيةةوالعاملي ةاحمللي السباقة لطرحها يف السوق هوكون ي، جديدة خاصة بهطمح إلنتاج منتجات ي

عرض هذه حاول وسن ،الالزمة االحتياجاتوتدعيمها بكل  داعسياسة اإلب ، هلذا وضعميزة تنافسية

  :يلي السياسات كما

 األول واألسرع يف دخولهويسعي ليكون سياسة تقليد األدوية األصلية تبين ا�مع  :سياسة التقليد -1

 لتقليد لعدة أدوية معقدة من بينها أدوية ملرضى السكري والضغطبا حيث قام، سوق األدوية اجلنيسة

األدوية  الدموي وأدوية ألنواع السرطانات، وكذلك أدوية خاصة باملعدة واألمراض العصبية وكثري من

التقليد وفرت  سياسةإن ، يف إنتاجها وتسويقها متخصص ا�مع كانت تستوردها اجلزائر أصبحاليت  

أن حيث اإلنتاج بأقل تكلفة من املنتج األصلي وبأسعار تنافسية، و  لتطويرث واحللمجمع تكاليف الب

 ا�مع مبنتجات باالعرتافحيث النوعية واجلودة، أدى هذا  األصلي مناملنتج يقل عن  املنتج املقلد ال

ام وهذا راجع لقي. أكثر تعقيدا جبودة عالية مثل باقي املخابر العاملية منتجاتتصنيع  استطاع ذيال

 ، وبالتايلملحىت يتمكنوا من مواكبة املستجدات احلاصلة يف العا بعمليات تطوير مستمر لعماله ا�مع 

  .زيادة الوحدات املنتجة مما ينعكس على التكلفة اإلنتاجية للمجمع وضمانالسرعة يف العمل، 

                                                           
  .2015، ماي 18ال، العدد رقم أخبار صيدال، نشرة إعالمية داخلية �مع صيد 1
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إلعادة إبداع  بنفسها، عرفةتولد امل إىل ،اجلنيسة تسعى شركات صناعة األدوية:سياسة التطوير -2

اجلنيسة اجلديدة من طرف مركز البحث  تطوير األدويةخالل من ا، �تصميمات يف حافظة منتجا

يف كل سنة يقرر مركز البحث والتطوير تطوير لذا  .نيسةجلا للمؤسسة املنتجة األدوية والتطوير التابع

، يف السوق الستمراريةمان الض األدويةا�مع من  دف توسيع تشكيلة� ،اجلنيسة جمموعة من األدوية

منتجاته، من خالل  وال يتحقق هذا إال من خالل سياسة واضحة وحمددة يعتمد فيها على تطوير

ضمان جودة و  ذولة يف حتسني منتجاته وتطويرهاملب اجلهود من خاللوهذا  .االهتمام باملنتج يف حد ذاته

البحوث  استغاللبتطوير خصائص املنتج  عمل علىلذا  ،ميزة تنافسية بالشكل الذي حيقق له املنتج

 اتطويره خلصائص املنتجات بدءا من الغالف حىت املادة املصنوعة منهبالتسويقية أحسن استغالل 

بريكسام ألمراض : حيث قام ا�مع بعملية حتسني تعليب ثالثة أدوية بتغليف جديد وتتمثل يف

اإلضافة إىل هذا فإن ا�مع ب. 1ألمراض اجللد الروماتيزم، جانتيكس ألمراض املسالك البولية وفنازول

أكرب شرحية من املستهلكني،  يعمل على حتويل املنتج من شكل آلخر حسب فروعه حيث يقيس

وبالتايل إن مل جيد املستهلك  حيث توجد فئة من املستهلكني ال تستطيع بلع األقراص مثل فئة األطفال

فكرة حتويل القائمون على التسويق  اقرتحلذا املنافسني، طلبه يف منتجات ا�مع سيتوجه إىل منتجات 

 paralgane وكمثال على ذلك نأخذ دواء برالغان املنتج من شكل آلخر حسب فئـة املستهلكني،

 )األطفال(شكل أكياس، وهذا بتأثري من املستهلكني  حيث مت إنتاجه كشراب بعدما كان ينتج على

 ما ا�معمن قبل  ومن أهم املنتوجات املطورة. املسحوق حيث يلقى الشراب قبوال منهم أكثر من

  2:يلي

  بثالثة أنواع هي أنسودال سريع، قاعدي، مركب، ومنافسة أنسودالإنتاج األنسولني حتت تسمية 

 16، وهذا يف Elililly ،Aventis-Sanofi ،Novartisالعاملية الثالث املنتجة له وهي  شركات

 ؛2006 أفريل

 جي اخلاص بأمراض السكري غري اخلاضع لألنسولني وهيإنتاج الصنف العال Diabenil ،

Diaphag،Lavida وهي مطلوبة بكثرة يف السوق؛ ، 

 تطوير جزيئات جديدة بالنسبة للمنتجات املتدهورة مثل املضادات احليوية  L‘oxyteraceline 

أقل استعماال مثل ملستحضرات طبية جاهزة بالنسبة للمنتجات ذات األشكال اليت أصبحت  ومتثيال

 ؛ Les suppositoires التحميالت

 أدوية من مصدر نبايت، تتمثل يف مرهم جلدي ذو مفعول مضاد للفطريات، مرهم وإنتاج تطوير 

 مضاد للروماتيزم؛

                                                           
 .2015، ماي 18العدد رقم  لصيدال، أخبار صيدال، نشرة إعالمية داخلية  1
  .وثائق تعريفية خاصة مبركز البحث والتطوير �مع صيدال  2
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 2009سنة  الثاين من خالل السداسي )ب(لدواء املضاد اللتهاب الكبد الفريوسياا�مع  نتاجأ 

 .ىت املخابر األجنبيةحيث القى إعجاب املختصني ح

يف مؤسسات الالزمة الكتساب مزايا تنافسية خاصة  سياساتوهي من أهم ال :اإلبداعسياسية  -3

تعمل على البحث عن العباقرة  لذا، عالية يةإبداع اتقدر اليت تتطلب ضرورة توفر  األدوية صناعة

�م إىل إنتاج منتجات اواملساندة، وتوجيه اخرتاع ورعايتهم بالدعمقدرات املتميزة وعن أصحاب 

لذا تبين ا�مع هذه السياسة من خالل اكتساب  مع خطوط اإلنتاج القائمة لديها، تتناسب

 سند إليهم عمليات البحثواستقطاب قدرات متميزة والعمل على تطويرهم واحملافظة عليهم حيث ا

إبداع عدة منتجات متكن ا�مع من ، حيث مزايا تنافسية معمنتجات تكسب ا� داعبإلوالتطوير 

 إىل باإلضافةنبايت  أصلمن  أدويةو  لداء أنفلونزا الطيور، املضاد" طامفلو" إنتاج مصل جديدة منها 

  .جنسية أدوية

  الحصول على براءات االختراع: ثالثا 

 عاخرتا  براءة 15 ـيتصدر مركز البحث والتطوير �مع صيدال املركز األول يف قائمة املبتكرين يف اجلزائر ب

موزعة بني  اخرتاعحتصل على مخسة براءات ، حبيث سلمت له من طرف املعهد الوطين للملكية الصناعية

حتصل على ستة ، كما ألساليب جديدة يف إنتاج األدوية اخرتاعبراءات  ألدوية جديدة ، وثالث اخرتاعبراءيت 

ل املركز على حص، كما يدة براءات ختص منتجات من أصل نبايت و ثالث براءات لثالث أشكال دوائية جد

  .إبداعشهادة أحسن 

  1:لقد تبىن جممع صيدال توجهات مكنته من اإلبداع يف املواد الصيدالنية وهذا كما يلي 

 ؛أشكال جديدة اجلالينوسية  

 لداء  املضاد  طامفلوصيدال إىل إنتاج مصل   جممعوصل تحيث  .اإلبداع يف عمليات اإلنتاج واملراقبة

 بعد انتخا�ا من طرفامليدالية الذهبية ألحسن إبداع ، ما مكن صيدال من نيل أنفلونزا الطيور

  .املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 النباتات الوطنية وإدخاهلا يف عمليات تطوير األدوية القائمة على النباتات يف إطار تطوير  تثمني

 ؛األدوية اليت تستخرج من زيوت بعض النباتات

  ترمجتها يف  يف جمال حبوث التسويق وتقدميها إىل مركز البحث والتطوير بغرضكبرية  جمهداتبذل

 .جمسدة يف أدوية خمتلفة علمية اكتشافاتشكل 

 

                                                           
  .28/12/2016مقابلة مع السيد حممد غازي، مسوؤل على قسم اليقظة التكنولوجية، يوم  1
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  CRDاملتبناة من طرف مركز البحث والتطوير ) إبداع املنتج وإبداع األسلوب(إن إسرتاتيجية اإلبداع         

براءة من طرف املعهد الوطين اجلزائري للملكية  15لى أدت إىل حصوله ع2005 -2010  بني خالل الفرتة

 قدمت أ�اكما  ، Algerian Property Industrial of Institute National (INAPI)الصناعية

هذه النتائج احملققة وهي فانتظار الرد،  2016خالل الثالثي الثاين لسنة  INAPI االخرتاع لـ  براءةمشروعني 

املالية ونتيجة للشراكة مع خمابر البحث األجنبية، كذلك املنتجات  ، املواردلعاملنيقدرات ا تعبئة ةناجتهي 

 صيدال خالل الفرتةجممع عليها  اليت حصل لشهاداتا  يوضح (11) اجلدول رقمو  .1القائمة على األعشاب

2005-2010.  

  2010 -2005صيدال بين مجمع البراءات الحاصل عليها  (11): الجدول رقم

  تاريخ الحصول على البراءة  INAPI  تاريخ اإليداع لدى  البراءة نوع  العدد

 على أساس محض أسيتيل  orodispersible تصنيع أقرص  1
    acétylsalicylique الساليسيليك

  2006 يفاحلصول عليها   2005/04/10

  حتتوي على براكتيمول  orodispersible تصنيع أقرص  2
paracétamol  

  2006 يها يفاحلصول عل  2005/04/10

 عملية تصنيع مسحوق للتعليق أموكسيسيلني هيدرات  3
amoxicillin trihydrate  بواسطة تبديل للفينيل أالنني يف

  السكروز

  0620 احلصول عليها يف  2005/04/10

  0620 احلصول عليها يف  2005/04/10  تشكيل وعملية تصنيع ضخ اإلماهة املذاب  4
  2007 احلصول عليها يف  2005/11/20  (Saidaburst) صياغة مصفوفة التفكك بسرعة  5
 اإليبوبروفني املغلفة القائمة على orodispersible  صياغة أقرص  6

ibuprofène  

  2007 احلصول عليها يف  2007/05/30

  0820 احلصول عليها يف  2007/08/05  العالج املساعد على مكافحة السكري باألعشاب  7

  0820 احلصول عليها يف  2007/08/05  يةإنتاج كبسولة التخسيس العشب  8
  0820 احلصول عليها يف  2007/08/05  باألعشاب veinoprotectrice  إنتاج كرمي  9

  0820 احلصول عليها يف  2007/08/05  تصنيع كبسولة مساعدة على عالج ارتفاع الكولسرتول باألعشاب  10

  0820 احلصول عليها يف  2007/08/05  بتصنيع كبسولة مساعدة على عالج ارتفاع ضغط الدم باألعشا  11

 على أساس أوندانسيرتون  orodispersible تصنيع كبسولة  12

ondansetron  

  0820 احلصول عليها يف  2007/08/05

  0820 احلصول عليها يف  2007/08/05  تصنيع كبسولة منشطة جنسيا باألعشاب  13
 على أساس األوالنزابني  orodispersible صياغة أقرص  14

olanzapine  

  0820 احلصول عليها يف  2007/12/17

 عملية تصنيع أقراص تستخدم حتت اللسان حتتوي على البوبرينورفني  15
buprénorphine  

  1020 احلصول عليها يف  2008/03/24

  من إعداد الباحثة باالعتماد على وثائق الداخلية ملركز البحث والتطوير:المصدر

، اجلودة أدوية جديدة تكون مبواصفات عالية داعا على التقليد من إبإن صيدال تستطيع من خالل قدر�

تغري جزئيات  خاصة إذا اعتمدت على تركيبات املواد اليت تستخدم إلنتاج األدوية املعروفة، فتغري بسيط يف

                                                           
1
  .28/12/2016زي، مسوؤل على قسم اليقظة التكنولوجية، يوم مقابلة مع السيد حممد غا 
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ر املواد قد تساعد على خلق منتج جديد، وتكون سباقة إىل تسويقه، كمثال على ذلك ما قامت به أحد املخاب

على شكل شراب أساسه اجللوكوز لألطفال املرضى لزيادة قدر�م Glucozade   دواءواليت صنعت  عامليةال

فرتة النقاهة، بعدما رأت أن هذا الدواء صاحل للفئات الرياضية فقامت بتغيري طفيف يف تركيبته  على الشفاء يف

تمارين الرياضية والقى قبول هذه الفئة على انه منشط وفعال عند القيام بالLucozade  آخرباسم  وأخرجته

د تشكيل الطريقة للمنتج أو تغري اعتتظهر أحيانا فرص إبداعية عندما  ، وهكذا1املنشطات مبا أنه ال يعترب من

مثل هذا السلوك ألنه يوفر هلا التكلفة والوقت، خاصة إذا  انتهاجعلى صيدال بشكل بسيط، و  يف تركيبته

 ضمن هلات كما   أفضل النتائج أن تستغل مواردها بالشكل الذي حيقق هلا فيمكنها، الفرص املتاحة هلااستغلت 

  .التميز مبنتجات ذات خصائص فريدة

  الدراسة  وتفسير نتائجتحليل  :ثالمبحث الثال

قدرات العاملني يف  بأثرالدراسة اخلاصة  إليهاعرض النتائج اليت توصلت  سنحاول من خالل هذا املبحث

على  إجابتهمالباحثني يف ا�مع، من خالل  اإلطارات أراءيف جممع صيدال، وذلك بعد استطالع  ةفاملعر  إنتاج

  .حتليل وتفسري هذه النتائج إىل باإلضافةاالستبيان 

  تحليل اتجاهات أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة: األولالمطلب 

تكراري  ان، حيث مت إعداد جدول توزيععرضا وحتليال للبيانات اليت تضمنها االستبي طلبيتناول هذا امل

، احلسابية املرجحة ملتغريات الدراسة واملستخدم ألغراض التحليل اإلحصائي الوصفي، للحصول على األوساط

  .ةالفقرات وفيما يلي حتليل لكل متغري من متغريات الدراس واالحنرافات املعيارية عن مجيع

  ات العاملينتحليل اتجاهات األفراد نحو محور قدر : أوال 

للتعرف على مستوى قدرات العاملني يف جممع صيدال، وكذا العوامل اليت تظهر جوانب ممارسته، مت حساب 

نة الدراسة لعبارات أبعاد ية،إلجابات أفراد عيار ية واالحنرافات املعية واملتوسطات احلسابيالتكرارات والنسب املئو 

لق بقدرات العاملني من بعدين أساسيني لغرض قياسه وهي يتكون هذا احملور املتع .حمور قدرات العاملني

 :قدرات الفردية وقدرات اجلماعية وفيما يلي حتليل لفقرات كل بعد

ق حساب املتوسط يوذلك عن طر  :تحليل فقرات البعد األول المتعلق بمستوى قدرات الفردية 1-

ستوى قدرات العاملني الذي ميتلكه أفراد اس مياري لعبارات بعد قدرات الفردية، لقياحلسايب واالحنراف املع

                                                           
1
Marshall, R., (2008),  World-famous brands with North East connections, chroniclelive.co.uk, December.   
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واملوضحة يف اجلدول  عبارات ق ذلك مت االعتماد علىيولتحق. نة الدراسة والناجم عن قدرات الفرديةيع

  :املوايل

  قدرات الفردية اري لفقرات بعدية، الوسط الحسابي واالنحراف المعيالتكرارات والنسب المئو : (12) الجدول رقم

المتوسط   درجة الموافقة  رالتكرا  العبارات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الترتيب

موافق   النسبة

  بشدة

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق

  بشدة

تعتمد بشكل كبري على خرباتك 

  .العمل الفردية يف حل مشاكل

  1  0.491  4.61  0  0  0  52  78  العدد

%  61.9  38.1 0  0  0  

قف تتخذ القرارات بناء على املوا

  .السابقة

  6  0.702  4.48  0  4  3  48  71  العدد

%  56.3  38.1  2.4  3.2  0  

تستند على مهاراتك الفردية يف 

  حل مشاكل العمل

  2  0.492  4.60  0  0  0  50  76  العدد

%  60.3  39.7  0  0  0  

تعتقد بان قدراتك تنمو وتتطور 

  بتجربة من خالل احملاولة واخلطاء

  3  0.493  4.59  0  0  1  50  75  العدد

%  59.5  39.7  0.8  0  0  

تعتقد بان جتاربك السابقة 

االستجابة السريعة .متكنك من 

  .للتغريات املطلوبة يف العمل

  5  0.495  4.57  0  0  1  51  74  العدد

%  58.7  40.5  0.8  0  0  

تعتقد بان رصيدك من خربات 

  حيعد احد مصادر حتقيق النجا 

  9  0.664  4.44  0  3  3  55  65  العدد

%  51.6  43.7  3  2.4  0  

تعتقد بان مواقف العمل تعد 

مرجعية أساسية ترتكز عليها يف 

  اختاذ القرارات

  7  0.701  4.47  0  4  3  49  70  العدد

%  55.6  38.9  2.4  3.2  0  

تعد تنمية املهارات ركيزة أساسية 

تعتمد عليها يف حل املشاكل 

  بشكل جيد

  4  0.496  4.58  0  0  0  53  73  العدد

%  57.9  42.1  0  0  0  

تثق بقدراتك يف إجياد أفكار 

جديدة حبيث متكنك من 

  .مواجهة األمور املعقدة

  8  0.733  4.45  0  5  3  48  70  العدد

%  55.6  38.1  2.4  4.0  0  

تقوم باملبادرة إلجياد حلول 

شكلة اليت تواجهك دون للم

  .شخص أخر آيجلوء إىل 

  11  1.294  3.53  0  48  4  33  41  العدد

%  32.5  26.2  3.2  38.1  0  

تشعر بالثقة بنفسك أثناء 

مواجهة املشكالت املعقدة، مما 

جتعلك تطرح أفكار جديدة 

  حتظى بالقبول من طرف اآلخرين

  10  1.247  3.66  0  41  3  40  42  العدد

%  33.3  31.7  2.4  32.5  0  

  المجموع الكلي 

  

4.36  0.710    

  SPSS  20على خمرجات من إعداد الباحثة باالعتماد   :المصدر

على أ�ا تقوم باالعتماد على  نينة جممع صيدال موافقيتضح بأن أفراد عيمن خالل نتائج اجلدول السابق 

، وهو 5من  4.36ة بـ يالعمل ث بلغ املتوسط احلسايب الكلي ملدى موافقتهم على هذهيقدرا�م الفردية، ح
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موافق "اري إىل اخلريرت اخلماسي وهي الفئة اليت تشكاياس ليقع ضمن الفئة اخلامسة من فئات مقيمتوسط 

من نتائج اجلدول أن هناك اتساقا عاما يف  تضحيكما ". املرتفع جدا"يف أداة الدراسة املقابل للمستوى " بشدة

  .0.710ث بلغ االحنراف الكلي ينة على االعتماد على قدرات الفردية با�مع، حيحكم أفراد الع

باالعتماد على القدرات الفردية يف  قرونينة جممع صيدال يكننا القول بان أفراد عميول وبناء على نتائج اجلد

العوامل اليت سامهت يف موافقة أفراد  كن التعمق أكثر يفميو . إنتاج حلول جديدة ومواجهة املشاكل يف ا�مع

با ية هلذا البعد ترتيليالتفصب العبارات يا�مع، من خالل ترت نة الدراسة عن اعتماد على قدرات الفردية يفيع

  :لييا حسب متوسطها احلسايب، وذلك كما يتنازل

ث ييف املرتبة األوىل من ح ".العمل تعتمد بشكل كبري على خرباتك الفردية يف حل مشاكل" جاءت العبارة

 ،4.16قدر بـ يوهذا مبتوسط حسايب  ماد على قدرات الفردية يف ا�معاالعت اعتبارها كعامل ساهم يف

نة حول إدراك العاملني مبدى يالع عكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراديالذي  0.491 ارييواحنراف مع

وافقون بشدة ي %)61.9(نسبته  نت درجة املوافقة جدا بان مايث بيحب. ة ما متتلكونه من خربات فرديةيأمه

من  %)38.1( حني ما نسبته يف دا بان خربا�م متكنهم من حل مشاكل العمل،يعلى أن العاملني يدركون ج

  .خربات الفردية يف االعتماد على القدرات الفردية أمهيةملدى  إدراكهمأفراد العينة يوافقون على 

ث اعتبارها كعامل ية من حييف املرتبة الثان" تستند على مهاراتك الفردية يف حل مشاكل العمل" جاءت العبارة

 ارييمع واحنراف 4.60 قدر بـيوهذا مبتوسط حسايب  �معا االعتماد على قدرات الفردية يف ساهم يف

نة حول إدراك العاملني مبدى أمهة ما متتلكونه من يالع عكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراديالذي  0.492

وافقون بشدة على أن العاملني ي %)60.3(نسبته  نت درجة املوافقة جدا بان مايث بيحب. مهارات فردية

من أفراد العينة  %)39.7(يف حني ما نسبته  خربا�م متكنهم من حل مشاكل العمل، دا بانييدركون ج

كون سبب ي كن أنميو  .يوافقون على إدراكهم ملدى أمهية مهارات الفردية يف االعتماد على القدرات الفردية

  .عة نشاط ا�معيعود إىل طبيذلك 

ث يمن ح يف املرتبة الثالثة" خالل احملاولة واخلطاء تعتقد بان قدراتك تنمو وتتطور بتجربة من" جاءت العبارة

وهذا تطوير قدرات العاملني يف ا�مع تنمية و  اعتباره التجربة من خالل احملاولة واخلطاء كعامل ساهم يف

 عكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراديالذي  0.439 ارييواحنراف مع 4.59 قدر بـيمبتوسط حسايب 

 نت درجة املوافقة جدا بان مايث بيحب. ة ما متتلكونه من قدرات فرديةيملني مبدى أمهنة حول إدراك العايالع

 دا بان خربا�م متكنهم من حل مشاكل العمل،يوافقون بشدة على أن العاملني يدركون جي %)59.5(نسبته 

 ما نسبته نييف حمن أفراد العينة يوافقون على جتربة تنمي قدرا�م الفردية %) 39.7(يف حني ما نسبته 
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نة الدراسة يرجع سبب ذلك إىل أن أفراد عي كن أنمياد عن هذه العبارة، و ينة قرروا احليمن أفراد الع%) 0.8(

  .لعدم مبادر�م يف جتارب جةية، أو نتية الكافيان األمهينحوا البحث وعبارات االستبميمل 

يف املرتبة الرابعة " حل املشاكل بشكل جيدتعد تنمية املهارات ركيزة أساسية تعتمد عليها يف " جاءت العبارة

وهذا مبتوسط حسايب  حل املشاكل بشكل جيد يف ا�مع ث اعتبار تنمية املهارات كعامل ساهم يفيمن ح

نة حول إدراك يالع عكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراديالذي  0.496 ارييواحنراف مع 4.58قدر بـي

 %)57.9(نسبته  نت درجة املوافقة جدا بان مايث بيحب. مهارات فرديةة ما متتلكونه من يالعاملني مبدى أمه

يف  دا بان تنمية مهارات متكنهم من حل مشاكل بشكل جيد،يوافقون بشدة على أن العاملني يدركون جي

يعتمد عليها يف حل  أساسيةمن أفراد العينة يوافقون على تنمية مهارات تعد ركيزة  %)42.1(حني ما نسبته 

  .بشكل جيدمشاكل 

يف  "تعتقد بان جتاربك السابقة متكنك من االستجابة السريعة للتغريات املطلوبة يف العمل" جاءت العبارة

وهذا مبتوسط  ستجابة للتغريات العمل يف ا�معاال ث اعتبار جتار�م كعامل ساهم يفياملرتبة اخلامسة من ح

نة حول يالع دوره مدى انسجام إجابات أفرادعكس بيالذي  0.495 ارييواحنراف مع 4.57قدر بـيحسايب 

نسبته  نت درجة املوافقة جدا بان مايث بيحب. ة ما متتلكونه من جتارب سابقةيإدراك العاملني مبدى أمه

 للتغريات العمل،ان جتار�م متكنهم من االستجابة دا بيوافقون بشدة على أن العاملني يدركون جي %)58.7(

 أساسيةمن االستجابة للتغريات  جتارب متكنهم أنمن أفراد العينة يوافقون على  %)40.5( نسبتهيف حني ما 

اد عن هذه ينة قرروا احليمن أفراد الع %)0.8( ما نسبته نييف ح .يعتمد عليها يف حل مشاكل بشكل جيد

ة ياألمه انينحوا البحث وعبارات االستبمينة الدراسة مل يرجع سبب ذلك إىل أن أفراد عي كن أنميالعبارة، و 

  .لعدم مبادر�م يف جتارب جةية، أو نتيالكاف

تعتقد بان مواقف العمل تعد مرجعية أساسية "و "تتخذ القرارات بناء على املواقف السابقة" جاءت العبارتني

ث اعتبار املواقف كعامل ساهم ييف املرتبة السادسة والسابعة على التوايل من ح" ترتكز عليها يف اختاذ القرارات

على التوايل واحنراف  4.47و 4.48قدر بـ يوهذا مبتوسط حسايب قدرة على اختذ القرارات يف ا�مع   يف

نة حول إدراك العاملني مبدى يالع عكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراديالذي  0.701و 0.702 ارييمع

نسبته  جة املوافقة جدا بان مانت در يث بيحب. ة ما متتلكونه من مواقف سابقة يف تنمية قدرات اختاذ القراريأمه

دا بان خربا�م متكنهم من يوافقون بشدة على أن العاملني يدركون جيالتوايل  على %)55.6(و %)56.3(

على التوايل من أفراد العينة يوافقون على جتربة  %)38.9(و %)38.1(يف حني ما نسبته  حل مشاكل العمل،

من أفراد  %)2.4( ما نسبته نييف ح .وافقون على ذلكي فقط ال %)3.2(مقابل تنمي قدرا�م الفردية، 
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نحوا البحث مينة الدراسة مل يرجع سبب ذلك إىل أن أفراد عي كن أنمياد عن هذه العبارة، و ينة قرروا احليالع

  .لعدم مبادر�م يف جتارب جةية، أو نتية الكافيان األمهيوعبارات االستب

تعتقد "و" اد أفكار جديدة حبيث متكنك من مواجهة األمور املعقدةتثق بقدراتك يف إجي"كما جاءت العبارتني 

ث يمن ح يف املرتبة الثامنة والتاسعة على التوايل" بان رصيدك من خربات يعد احد مصادر حتقيق النجاح

وهذا مبتوسط جديدة حتقق النجاح يف ا�مع  أفكار إجياد كعامل ساهم يفاعتبار ثقة العاملني يف قدرا�م  

عكس بدوره مدى يالذي  0.664و 0.733 ارييعلى التوايل واحنراف مع 4.44و 4.45قدر بـ ي حسايب

ث ية ما متتلكونه من قدرات يف حتقيق النجاح حبينة حول إدراك العاملني مبدى أمهيالع انسجام إجابات أفراد

ة على أن العاملني وافقون بشديعلى التوايل  %)51.6(و %)55.6(نسبته  نت درجة املوافقة جدا بان مايب

على  %)43.7(و %)38.1(يف حني ما نسبته   دا بان خربا�م متكنهم من حل مشاكل العمل،ييدركون ج

 %)4(مقابلخربات تنمي قدرا�م الفردية وحتقق هلم النجاح،  أنالتوايل من أفراد العينة يوافقون على 

على التوايل من  %)3(و %)2.4(بته  ما نسنييف ح .وافقون على ذلكيعلى التوايل فقط ال  %)2.4(و

نحوا مينة الدراسة مل يرجع سبب ذلك إىل أن أفراد عي كن أنمياد عن هذه العبارة، و ينة قرروا احليأفراد الع

  .ةية الكافيان األمهيالبحث وعبارات االستب

كار جديدة حتظى تشعر بالثقة بنفسك أثناء مواجهة املشكالت املعقدة، مما جتعلك تطرح أف" جاءت العباراتني

شخص  يأتقوم باملبادرة إلجياد حلول للمشكلة اليت تواجهك دون جلوء إىل "و" بالقبول من طرف اآلخرين

وهذا مواجهة املشكالت املعقدة يف ا�مع   كعامل ساهم يفاعتبار ثقة العاملني يف قدرا�م  ث يمن ح" أخر

عكس بدوره ي الذي 1.294 و1.247 ارييمع على التوايل واحنراف 3.53و 3.66قدر بـ يمبتوسط حسايب 

ما متتلكونه من قدرات يف مواجهة  يةنة حول إدراك العاملني مبدى أمهيالع مدى انسجام إجابات أفراد

وافقون يعلى التوايل  %)32.5(و %)33.3(نسبته  نت درجة املوافقة جدا بان مايث بياملشكالت املعقدة حب

يف  حلول للمشكالت املعقدة يف العمل، إجيادبان قدرا�م متكنهم من  دايبشدة على أن العاملني يدركون ج

على التوايل من أفراد العينة يوافقون على إن ثقة بقدرا�م الفردية  %)26.2(و %)31.7(حني ما نسبته 

وافقون على يعلى التوايل فقط ال  %)38.1(و%) 32.5( مقابلمتنحهم من مواجهة املشكالت املعقدة، 

كن مياد عن هذه العبارة، و ينة قرروا احليعلى التوايل من أفراد الع %)3.2(و %)2.4( ما نسبته نيح يف .ذلك

  .ةية الكافيان األمهينحوا البحث وعبارات االستبمينة الدراسة مل يرجع سبب ذلك إىل أن أفراد عي أن

سط احلسايب ق حساب املتو يوذلك عن طر : تحليل فقرات البعد الثاني المتعلق بقدرات الجماعية -2

نة ياس مستوى قدرات العاملني الذي ميتلكه أفراد عياري لعبارات بعد قدرات اجلماعية، لقيواالحنراف املع

 :واملوضحة يف اجلدول املوايل عبارات ق ذلك مت االعتماد علىيولتحق. الدراسة والناجم عن قدرات اجلماعية
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  قدرات الجماعية اري لفقرات بعديالحسابي واالنحراف المعة، الوسط يالتكرارات والنسب المئو  :(13) الجدول رقم

المتوسط   درجة الموافقة  التكرار  العبارات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الترتيب

موافق   النسبة

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  بشدة

 تعتقد بان القرارات اليت تتخذ

بشكل مجاعي أكثر فعالية من 

  يةالقرارات الفرد

  9  0.824  4.18  0  10  3  67  46  العدد

%  36.5  53.2 2.4  7.9  0  

حيرص ا�مع على التنويع والتكامل 

  يف القدرات املشكلة لفرق العمل

  12  0.841  2.34  9  86  10  21  0  العدد

%  0  16.7  7.9  68.3  7.1  

تعتقد بان خربات اجلماعية تساهم 

  يف إجياد حلول جديدة

  4  0.507  4.40  0  0  1  74  51  العدد

%  40.5  58.7  0.8  0  0  

تعتقد بان املواقف اجلماعية هلا تأثري 

  .على القرارات املتخذة

  7  0.679  4.33  0  4  3  67  52  العدد

%  41.3  53.2  2.4  3.2  0  

تعتقد بان املهارات اجلماعية تقلل 

من نسبة املخاطرة يف اختاذ قرارات 

  خاصة باملشاكل الغري مؤلوفة

  3  0.494  4.41  0  0  0  74  52  العدد

%  41.3  58.7  0  0  0  

تعتقد بان القدرات اجلماعية تؤدي 

  إىل توليد األفكار اجلديدة

  1  0.546  4.45  0  1  0  66  59  العدد

%  46.8  52.4  0  0.8  0  

تعتقد بان االتفاق اجلماعي حول 

طرق معاجلة مشكلة ما أفضل 

  بكثري

  8  0.730  4.21  0  7  2  75  42  العدد

%  33.3  59.5  1.6  5.6  0  

تعتقد أن التعلم اجلماعي مع 

  زمالئك أهم من التعلم الفردي

  11  0.933  3.90  0  19  4  73  30  العدد

%  23.8  57.9  3.2  15.1  0  

تعتقد بان خرباتكم اجلماعية 

  تتشكل من خالل املمارسات

  5  0.509  4.39  0  0  1  73  52  العدد

%  41.3  57.9  0.8  0  0  

أعضاء الفريق القدرة على  لدى

مواجهة وضعيات العمل املعقدة 

  وحل املشكالت مجاعيا 

  6  0.725  4.38  0  5  3  57  61  العدد

%  48.4  45.2  2.4  4.0  0  

تنتج األفكار اجلديدة انطالقا من 

  املشاركة اجلماعية 

  2  0.530  4.44  0  0  2  66  58  العدد

%  46.0  52.4  1.6  0  0  

اجلماعي أفضل  تعتقد بان العمل

  من العمل الفردي

  10  0.820  4.00  0  13  3  81  29 العدد

% 23.0  64.3  2.4  10.3  0  

    0.678  4.12  الكليالمجموع    

  SPSS  20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات   :المصدر
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قوم باالعتماد على على أ�ا ت نينة جممع صيدال موافقيتضح بأن أفراد عيمن خالل نتائج اجلدول السابق 

، وهو 5من  4.12ة بـ يث بلغ املتوسط احلسايب الكلي  ملدى موافقتهم على هذه العمليقدرا�م اجلماعية، ح

وهي الفئة اليت ) 4.19إىل  3.40من (كارت اخلماسي ياس ليقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقيمتوسط 

تضح من نتائج اجلدول أن هناك يكما ". املرتفع"ستوى يف أداة الدراسة املقابل للم" موافق"اري إىل اخلريتش

ث يمتكنهم من إجياد أفكار جديدة با�مع، حنة على أن القدرات اجلماعية ياتساقا عاما يف حكم أفراد الع

  . 0.678بلغ االحنراف الكلي 

اليت متكنهم اجلماعية قرون بتوافر القدرات ينة جممع صيدال يكننا القول بان أفراد عميوبناء على نتائج اجلدول 

نة الدراسة يكن التعمق أكثر يف العوامل اليت سامهت يف موافقة أفراد عميو من إجياد حلول جديدة يف ا�مع، 

ا حسب متوسطها يبا تنازلية هلذا البعد ترتيليب العبارات التفصيعن امتلكهم لقدرات اجلماعية، من خالل ترت

  :ليي، وذلك كما )ارييرتبها بناء على اقل احنراف معة املتوسط نيوالعبارات متساو (احلسايب 

ث ييف املرتبة األوىل من ح" تعتقد بان القدرات اجلماعية تؤدي إىل توليد األفكار اجلديدة" جاءت العبارة

اعتبارها كعامل ساهم يف إدراك  قدرات اجلماعية يف إطار توليد األفكار جديدة يف جممع،  هذا مبتوسط 

عكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد يالذي  0.546قدر بـ ياري ي، واحنراف مع4.45قدر بـ يحسايب 

نت درجة املوافقة بان ما يث بيحب. نة حول مدى قدرة العاملني اجلماعية على توليد أفكار جديدةيالع

وافقون بشدة على أ�م يدركون بان قدرات اجلماعية تولد أفكار جديدة وما ي %)46.8(نسبته

واألغراض اليت يؤديها ا�مع، وهذا مربر  مما يعكس أن األفراد يدركون الرسالةموافقني  %)52.4(نسبته

الكايف من املعرفة األكادميية اليت تساعدهم يف استيعاب  باعتبار الكثري منهم من محلة الشهادات، وهلم القدر

سبب ذلك إىل أن أفراد كون ي أنكن ميو  .وافقون على ذلكيفقط ال  %)0.8(، مقابل مثل هذه األمور

  .دايستوعبوا اجلملة جينة مل يالع

ث اعتبارها كعامل يمن حيف املرتبة الثانية " تنتج األفكار اجلديدة انطالقا من املشاركة اجلماعية" جاءت العبارة

، 4.44قدر بـ يجديدة تنتج من قدرة على املشاركة اجلماعية، هذا مبتوسط حسايب  أفكارساهم يف إدراك بان 

نة حول مدى قدرة يعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.530قدر بـ ياري يواحنراف مع

 %)46( نت درجة املوافقة بان ما نسبتهيث بيحب. العاملني اجلماعية على املشاركة إلنتاج أفكار جديدة

مما  موافقني %)52.4( هوافقون بشدة على أ�م يدركون بان قدرات اجلماعية تولد أفكار جديدة وما نسبتي

مقابل و ، املشاركة اجلماعية اليت يتطلبها ا�مع وهذا شيء اجيايب جدا بأمهية يدل على أن األفراد لديهم دراية

نة الدراسة يع أفرادعود سبب ذلك إىل أن يكن أن مياد عن هذه العبارة، و ينة قرروا احليمن أفراد الع %)1.6(

  .فهموا املقصود من العبارةيمل 
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تعتقد بان املهارات اجلماعية تقلل من نسبة املخاطرة يف اختاذ قرارات خاصة باملشاكل الغري "جاءت العبارة 

اعتبارها كعامل ساهم يف إدراك بان املهارات اجلماعية تقلل من املخاطرة يف  يمن حيف املرتبة الثالثة " مألوفة

عكس بدوره مدى يالذي  0.494قدر بـ ياري يمع ، واحنراف4.41قدر بـ ياختاذ قرارات، هذا مبتوسط حسايب 

. نسبة املخاطرة يف اختاذ قراراتنة حول مدى أمهية املهارات اجلماعية على تقلل يانسجام إجابات أفراد الع

وافقون بشدة على أ�م يدركون بان قدرات اجلماعية ي %) 41.3( بتهنت درجة املوافقة بان ما نسيث بيحب

درجة إدراك عاملني ا�مع ملدى أمهية  واليت تعكس .موافقني %)58.7( نسبتهتولد أفكار جديدة وما 

خاصة يف ظل املشاكل  البعض املهارات اجلماعية اليت ميتلكها كل عامل، وسعيهم إىل استفادة من بعضهم

  .مألوفةالغري 

خرباتكم اجلماعية  تعتقد بان"و" تعتقد بان خربات اجلماعية تساهم يف إجياد حلول جديدة"جاءت العبارتني 

ث اعتبارها كعامل ساهم يف ييف املرتبة الرابعة واخلامسة على التوايل من ح" تتشكل من خالل املمارسات

إدراك العاملني بان اخلربات اجلماعية تتشكل من املمارسة تؤدي إنتاج حلول جديدة، هذا مبتوسط حسايب 

عكس بدوره يعلى توايل الذي  0.509و 0.507در بـ قياري يعلى التوايل، واحنراف مع 4.39و 4.40قدر بـ ي

نة حول مدى أمهية خربات اجلماعية الناجتة من املمارسات يف إجياد حلول يمدى انسجام إجابات أفراد الع

وافقون بشدة على يعلى توايل  %) 41.3(و %) 40.5( نسبته نت درجة املوافقة بان مايث بيحب. جديدة

 على توايل موافقني%) 57.9%) (58.7( اعية تولد أفكار جديدة وما نسبتهأ�م يدركون بان قدرات اجلم

نة يمن أفراد الع %)0.8(مقابل  جديدة ومشاركتها وتطبيقها، أفكارواليت تعكس إدراك األفراد ألمهية توليد 

صود من فهموا املقينة الدراسة مل يع أفرادعود سبب ذلك إىل أن يكن أن مياد عن هذه العبارة، و يقرروا احل

  .العبارتني

يف " لدى أعضاء الفريق القدرة على مواجهة وضعيات العمل املعقدة وحل املشكالت مجاعيا" جاءت العبارة

قدرات اجلماعية متكن الفريق من مواجهة املشاكل  نأث اعتبارها كعامل ساهم يف ياملرتبة السادسة من ح

عكس يالذي  0.725قدر بـ ياري ي، واحنراف مع4.38قدر بـ يوإجياد احللول مجاعيا، هذا مبتوسط حسايب 

نة حول مدى أمهية قدرات اجلماعية يف مواجهة املشاكل وإجياد احللول يبدوره مدى انسجام إجابات أفراد الع

بشدة على أ�م يدركون بان قدرات  افقونيو  %)48.4( نت درجة املوافقة بان ما نسبتهيث بيحب. مجاعيا

إىل درجة ثقة مقبولة داخل الفريق واليت  مما يشري موافقني %)45.2( وما نسبته اجلماعية تولد حلول جديدة

 نييف ح. وافقون على ذلكيفقط ال  %)4(مقابل . تشري أن األفراد يساعدون بعضهم يف حل مشاكل العمل

 أفرادن عود سبب ذلك إىل أيكن أن مياد عن هذه العبارة، و ينة قرروا احليمن أفراد الع %)2.4(أن ما نسبته 

  .جة عدم اهتمامهم بالبحث وعباراتهيفهموا املقصود من العبارة، أو نتينة الدراسة مل يع
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ث ييف املرتبة السابعة من ح" تعتقد بان املواقف اجلماعية هلا تأثري على القرارات املتخذة" جاءت العبارة

، 4.33قدر بـ يذا مبتوسط حسايب اعتبارها كعامل ساهم يف إدراك بان املواقف اجلماعية تؤثر على قرارات ه

نة حول مدى أمهية يعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.679قدر بـ ياري يواحنراف مع

وافقون بشدة على أ�م ي %)41.3( نت درجة املوافقة بان ما نسبتهيث بيحب. املواقف اجلماعية على القرارات

األفراد ينظرون  أن إىل شرييموافقني مما %) 53.2( يدة وما نسبتهيدركون بان قدرات اجلماعية تولد حلول جد

 أن ما نسبته نييف ح. وافقون على ذلكيفقط ال  %)3.2(مقابل . للقضايا املتعلقة بالعمل من منظور مشرتك

 نة الدراسةيع أفرادعود سبب ذلك إىل أن يكن أن مياد عن هذه العبارة، و ينة قرروا احليمن أفراد الع %)2.4(

  .جة عدم اهتمامهم بالبحث وعباراتهيفهموا املقصود من العبارة، أو نتيمل 

تعتقد بان "و" تعتقد بان االتفاق اجلماعي حول طرق معاجلة مشكلة ما أفضل بكثري"جاءت العبارتني 

لتوايل من يف املرتبة الثامنة والتاسعة على ا" القرارات اليت تتخذ بشكل مجاعي أكثر فعالية من القرارات الفردية

االتفاق اجلماعي جول اختاذ القرار مجاعيا هذا مبتوسط حسايب  أمهية إدراكث اعتبارها كعامل ساهم يف يح

عكس يالذي على التوايل  0.824و 0.730قدر بـ ياري يعلى التوايل، واحنراف مع 4.18و 4.21قدر بـ ي

نت درجة يث بيحب. جلماعية على القراراتنة حول مدى أمهية االتفاق ايبدوره مدى انسجام إجابات أفراد الع

وافقون بشدة على أ�م يدركون بان اتفاق يعلى التوايل  %)36.5(و %)33.3( املوافقة بان ما نسبته

 لتشري أن األفراد على التوايل موافقني %)53.2(و %)59.5( اجلماعية تولد حلول جديدة وما نسبته

على  %)7.9(و %)5.6(مقابل . �م يفهمون بعضهم بعضايتحادثون يف أمور العمل بلغة مشرتكة، أي أ

نة يعلى التوايل من أفراد الع %)2.4(و %)1.6(  أن ما نسبتهنييف ح. وافقون على ذلكيفقط ال  التوايل

فهموا املقصود من ينة الدراسة مل يع أفرادعود سبب ذلك إىل أن يكن أن مياد عن هذه العبارة، و يقرروا احل

  .ة عدم اهتمامهم بالبحث وعباراتهجيالعبارة، أو نت

تعتقد أن التعلم اجلماعي مع "و" تعتقد بان العمل اجلماعي أفضل من العمل الفردي" جاءت العبارتني

 إدراكث اعتبارها كعامل ساهم يف ييف املرتبة العاشرة واحلادي عشرة من ح" زمالئك أهم من التعلم الفردي

على التوايل،  3.90و 4.0قدر بـ يقدرات اجلماعية هذا مبتوسط حسايب  العمل والتعلم اجلماعي يف تنمية أمهية

نة يعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي على التوايل  0.933و 0.820قدر بـ ياري يواحنراف مع

 %)23.0( نت درجة املوافقة بان ما نسبتهيث بيحب. حول مدى أمهية االتفاق اجلماعية على القرارات

 وافقون بشدة على أ�م يدركون بان اتفاق اجلماعية تولد حلول جديدة وما نسبتهيعلى التوايل  )%23.8(و

وافقون يفقط ال  التوايلعلى  %)15.1(و %)10.3(مقابل . على التوايل موافقني %)57.9(و %)64.3(

اد عن هذه ينة قرروا احليعلى التوايل من أفراد الع %)3.2(و %)2.4(  أن ما نسبتهنييف ح ،على ذلك
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جة عدم يفهموا املقصود من العبارة، أو نتينة الدراسة مل يع أفرادعود سبب ذلك إىل أن يكن أن ميالعبارة، و 

  .اهتمامهم بالبحث وعباراته

ث ييف املرتبة األخرية ح" حيرص ا�مع على التنويع والتكامل يف القدرات املشكلة لفرق العمل"جاءت العبارة 

قدر ياري ي، واحنراف مع2.34قدر بـ يم يف تنوع قدرات اجلماعية، وهذا مبتوسط حسايب اعتبارها كعامل ساه

نة حول حرص ا�مع على التنويع قدرات يعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.814بـ 

يع وافقون على أن ا�مع حيرص على تنو ي %)16.7(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحب. العاملني

مما يشري إىل نقص  ال يوافقون بشدة، %)7.1(وافقون على ذلك وما نسبته يال  %)68.3( قدرات، مقابل

كن مياد عن هذه العبارة، و ينة قرروا احليمن أفراد الع %)7.9( أن ما نسبته نييف ح. واضح يف جانب التنويع

  .درات اجلماعية للفرق كون سبب ذلك إىل أن ا�مع ال حيرص على التنويع والتكامل يف قيأن 

ق حساب املتوسط احلسايب يوذلك عن طر  :ة ألبعاد قدرات العاملينيب المتوسطات الحسابيترت -3

 :وضح ذلكيب كل أبعاد قدرات العاملني، واجلدول التايل ياري وترتيواالحنراف املع

  

  ة ألبعاد القدرات العاملينيب المتوسطات الحسابيترت (14): الجدول رقم

  الترتيب  مستوى القبول  االتجاه العام  اف المعيارياالنحر   توسط الحسابيالم  البعد

  1  مرتفعة جدا  موافق بشدة  0.710  4.36  القدرات الفردية

  2  مرتفعة  موافق  0.678  4.12  القدرات اجلماعية

  مرتفعة جدا  موافق بشدة  0.694  4.24  قدرات العاملني

  SPSS 20ت من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجا :رالمصد

ات مرتفعة جدا من يتمتعون مبستو ينة جممع صيدال يتضح بأن أفراد عيمن خالل نتائج اجلدول أعاله 

قع يوهو مرتفع جدا  5 من  4.24ع أبعاد قدرات العاملني يث بلغ املتوسط احلسايب الكلي جلميالقدرات، ح

 اري إىل اخلريهي الفئة اليت تشو  )5 - 4.21من (كارت اخلماسي ياس ليضمن الفئة اخلامسة من فئات مق

تضح من نتائج اجلدول  يلقدرات العاملني كما " املرتفع جدا"يف أداة الدراسة املقابل للمستوى " موافق بشدة"

ث بلغ االحنراف الكلي ينة على قدرات العاملني با�مع، حيكذلك بأن هناك اتساقا عاما يف حكم أفراد الع

0.694.  

كن من ميث يحب .تضح لنا تواجد أبعاد قدرات العاملني يف ا�مع بدرجات متفاوتةيو بناء على كل ما سبق، 

بها التنازيل من األكثر مسامهة يف دعم يب أبعاد قدرات العاملني حبسب ترتيخالل نتائج اجلدول السابق ترت

  :لييقدرات العاملني إىل األقل مسامهة كما 
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اد على قدرات العاملني يف ا�مع، وهذا مبتوسط حسايب عرب عن مدى اعتميقدرات الفردية هو أقوى بعد 

نة حول يعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.710اري يواحنراف مع ،4.36قدر بـي

عطي انطباعا إىل أن العاملني يف ا�مع يعتمدون على قدرا�م الفردية يوهذا . اعتمادهم على قدرا�م الفردية

على القدرات الفردية يف إطار عملهم  االعتماد همنة على يلذلك أكد أفراد الع. جدا ز مبستوى مرتفعيتمي

  .با�مع

الذي  0.678اري ي، واحنراف مع4.12قدر بـ ية قدرات اجلماعية، وهذا مبتوسط حسايب يه يف املرتبة الثانيلي

 ريية، وهذه النتائج تشنة حول اعتمادهم على قدرات اجلماعيعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العي

نة يوهو ما جعل أفراد الع. ز مبستوى مرتفعيتميية ماعا�مع يعتمدون على قدرا�م اجلإىل أن العاملني يف 

  .ؤكدون على أالعتمادهم على قدرات اجلماعية يف إطار عملهم با�معي

 نينة جممع صيدال موافقيفراد عتضح بأن أيل حمور قدرات العاملني، يها من حتليوبناء على النتائج احملصل عل

نة هم من يوتعود هذه املوافقة إىل أن أفراد الع. ني، لكن بنسب متفاوتةملع عناصر قدرات العايجدا على مج

  .ها قدرات حمددةيفرض علي احلساسعة نشاط املؤسسة يث طبيحب .مؤسسة صناعية

  تحليل اتجاهات األفراد نحو فقرات محور إنتاج المعرفة :ثانيا

قه، مت حساب ياملعرفة يف جممع صيدال، وكذا العوامل اليت تظهر جوانب تطب إنتاجتعرف على مستوى لل

نة الدراسة لعبارات يإلجابات أفراد ع ة،يار ية واالحنرافات املعية واملتوسطات احلسابيالتكرارات والنسب املئو 

 ة من ثالثة أبعاد أساسية لغرض قياسه وهي توليديتكون هذا احملور املتعلق بإنتاج املعرف .املعرفة إنتاجأبعاد حمور 

  :املعرفة ومشاركتها وأخريا تطبيقها وفيما يلي حتليل لفقرات كل بعد

اري يق حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعيوذلك عن طر : تحليل فقرات بعد توليد المعرفة -1

 نة الدراسة والناجم عنيبه أفراد عشعر ياملعرفة الذي  إنتاجاس مستوى يلعبارات بعد توليد املعرفة، لق

 :ق ذلك مت االعتماد على عبارات املوضحة يف اجلدول املوايليولتحق ،توليد املعرفة
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  د المعرفةياري لفقرات بعد تولية، الوسط الحسابي واالنحراف المعيكرارات والنسب المئو الت (15): الجدول رقم

المتوسط   درجة الموافقة  التكرار  العبارات

  لحسابيا

االنحراف 

  المعياري

  الترتيب

موافق   النسبة

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  بشدة

يعمل ا�مع على جذب القدرات املتميزة و 

مبدعة من اخلارج كاجلامعات ومراكز 

االستشارات للمساعدة على توليد معارف 

  جديدة

  6  1.043  2.87  6  59  6  55  0  العدد

%  0  43.7 4.8  46.8  4.8  

لديك احلرية يف العمل إلضافة تعديالت 

  وأفكار جديدة

  7  0.949  2.65  2  80  4  40  0  العدد

%  0  31.7  3.2  63.5  1.6  

متلك القدرة على حل املشاكل املرتبطة 

بأعمالك باالعتماد على خربتك يف توليد 

  حلول جديدة

  3  0.597  4.30  0  2  3  76  45  العدد

%  35.7  60.3  2.4  1.6  0  

يكتسب العاملني معارفهم باالعتماد على 

  .خربا�م

  4  0.480  4.24  0  0  3  90  33  العدد

%  26.2  71.4  2.4  0  0  

للعاملني القدرات اليت متكنهم من طرح 

األفكار يف الوقت املناسب ملواجهة مشاكل 

  العمل

  2  0.558  4.43  0  1  1  67  57  العدد

%  45.2  53.2  0.8  0.8  0  

اجلديدة تقدم عن طريق احلوار  األفكار

   والتفاعل وتبادل اآلراء

  5  0.937  3.78  0  22  6  76  22  العدد

%  17.5  60.3  4.8  17.5  0  

يعتمد ا�مع على أسلوب العصف الذهين 

  لسد الفجوة املعرفية

  10  0.574  1.92  24  90  10  2  0  العدد

%  0  1.6  2  71.4  19.0  

رد الضرورية  يهتم جممعكم بتوفري كل املوا

  لتوليد معارف متميزة

  11  0.519  1.71  39  85  1  1  0  العدد

%  0  0.8  0.8  67.5  31.0  

تعتقد بان العاملني يقومون بتطوير معارفهم 

وخلق معارف جديدة من خالل التعلم 

  الذايت والتعلم املستمر

  1  0.500  4.55  0  0  0  57  69  العدد

%  54.8  45.2  0  0  0  

م على عرض أفكاركم جممعكم يشجعك

  اجلديدة دون تردد كما يتم توثيقها 

  8  1.053  2.60  8  78  2  34  4  العدد

%  3.2  27.0  1.6  61.9  6.3  

يسمح ا�مع  للعاملني بتجديد أساليب 

عملهم ويقومون بتطوير مستمر إلجراءات 

  العمال

  9  0.940  2.59  3  83  3  37  0  العدد

%  0  29.4  2.4  65.9  2.4  

    0.741  3.24    المجموع الكلي                                                        

  SPSS  20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات   :المصدر

على أن ا�مع  موافقني بدرجة متوسطةنة جممع صيدال يتضح بأن أفراد عيمن خالل نتائج اجلدول السابق 

، وهو 5من  3.24ة بـ يغ املتوسط احلسايب الكلي ملدى موافقتهم على هذه العملث بلييقوم بتوليد املعرفة، ح

وهي الفئة اليت ) 3.39 إىل 2.60من (كارت اخلماسي ياس ليقع ضمن الفئة الثالثة من فئات مقيمتوسط 
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هناك  تضح من نتائج اجلدول أنيكما ". املتوسط"يف أداة الدراسة املقابل للمستوى " حمايد"اري إىل اخلريتش

  .0.741ث بلغ االحنراف الكلي ينة على توليد املعرفة با�مع، حياتساقا عاما يف حكم أفراد الع

كن التعمق ميو . قرون بتوليد املعرفة يف ا�معينة جممع صيدال يكننا القول بان أفراد عميوبناء على نتائج اجلدول 

نة الدراسة عن توليد املعرفة يف ا�مع، من خالل يأكثر يف العوامل اليت سامهت يف موافقة املتوسطة أفراد ع

ة املتوسط نرتبها يوالعبارات متساو (ا حسب متوسطها احلسايب يبا تنازلية هلذا البعد ترتيليب العبارات التفصيترت

  :ليي، و ذلك كما )ارييبناء على اقل احنراف مع

معارف جديدة من خالل التعلم الذايت تعتقد بان العاملني يقومون بتطوير معارفهم وخلق " جاءت العبارة

ث اعتبارها كعامل ساهم يف توافر توليد املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط يمن ح األويليف املرتبة " والتعلم املستمر

نة حول ييعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.500اري ي، واحنراف مع4.44قدر بـ يحسايب 

نت درجة يث بيحب. ارفهم وخلق معارف جديدة من خالل التعلم الذايت والتعلم املستمربتطوير معقيام العاملني 

معارفهم وخلق معارف جديدة من وافقون بشدة على أ�م يقومون بتطوير ي %)54.8(املوافقة بان ما نسبته 

م من خالل التعلم ومييلون إىل تطوير معارفهيوافقون  %)45.2(وما نسبته  خالل التعلم الذايت والتعلم املستمر

  .يدل أن لديهم حب االطالع وال يبقى إال أن جيدوا الفرصة ليطوروا  الذايت املستمر، مما

يف " للعاملني القدرات اليت متكنهم من طرح األفكار يف الوقت املناسب ملواجهة مشاكل العمل"جاءت العبارة 

قدر بـ ياملعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب  ث اعتبارها كعامل ساهم يف توافر توليدياملرتبة الثانية من ح

نة حول امتالكهم يعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.558اري يمع ، واحنراف4.43

نت درجة يث بيحب. اليت متكنهم من طرح األفكار يف الوقت املناسب ملواجهة مشاكل العملالقدرات  العاملني 

اليت متكنهم من طرح األفكار يف وافقون بشدة على أ�م ميتلكون قدرات ي %)45.8(املوافقة بان ما نسبته 

وافقون على يفقط ال  %)0.8(مقابل يوافقون  %)53.2(وما نسبته  الوقت املناسب ملواجهة مشاكل العمل

رجع سبب ذلك يكن أن مياد عن هذه العبارة، و ينة قرروا احليمن أفراد الع %)0.8( ما نسبته نيذلك، يف ح

  .إىل عدم فهم العبارة

متلك القدرة على حل املشاكل املرتبطة بأعمالك باالعتماد على خربتك يف توليد حلول "جاءت العبارتني 

ث يمن حيف املرتبة الثالثة والرابعة على التوايل " يكتسب العاملني معارفهم باالعتماد على خربا�م"و" جديدة

على التوايل،  4.24و 4.30قدر بـ يرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب اعتبارها كعامل ساهم يف توافر توليد املع

نة حول يعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  على التوايل 0.480و 0.597ارييواحنراف مع

نت درجة املوافقة بان ما يث بيحب. اليت متكنهم من توليد حلول جديدة واكتساب معارفامتالكهم اخلربات 

اليت متكنهم من طرح وافقون بشدة على أ�م ميتلكون قدرات يعلى التوايل  %)26.2(و %)35.7(نسبته 
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لكالمها يوافقون،  %)71.4(و %)60.3(وما نسبته  األفكار يف الوقت املناسب ملواجهة مشاكل العمل

فراد من أ %)2.4( ما نسبته نياخلربات تكسبهم معارف، يف ح أنوافقون على  يفقط ال  %)1.6(مقابل 

  .رجع سبب ذلك إىل عدم فهم العبارةيكن أن مياد عن العبارتني، و ينة قرروا احليالع

ث يمن حيف املرتبة اخلامسة " األفكار اجلديدة تقدم عن طريق احلوار والتفاعل وتبادل اآلراء" جاءت العبارة

اري ي، واحنراف مع3.78بـ  قدرياعتبارها كعامل ساهم يف توافر توليد املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب 

اجلديدة من خالل احلوار  األفكارنة حول تقدمي يعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.937

وافقون بشدة على أ�م ميتلكون قدرات ي %)17.5(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحب. اآلراءوتبادل 

يوافقون،  %)60.3(وما نسبته  سب ملواجهة مشاكل العملاليت متكنهم من طرح األفكار يف الوقت املنا

كن مياد، و ينة قرروا احليمن أفراد الع %)4.8( ما نسبته نيوافقون على ذلك، يف حيفقط ال  %)17.5(مقابل 

  .رجع سبب ذلك إىل عدم فهم العبارةيأن 

امعات ومراكز االستشارات يعمل ا�مع على جذب القدرات املتميزة ومبدعة من اخلارج كاجل" جاءت العبارة

ث اعتبارها كعامل ساهم يف توافر توليد ييف املرتبة السادسة من ح" للمساعدة على توليد معارف جديدة

عكس بدوره مدى يالذي  1.043اري ي، واحنراف مع2.87قدر بـ ياملعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب 

درات املتميزة ومبدعة من اخلارج كاجلامعات ومراكز ا�مع على جذب الق نة حوليانسجام إجابات أفراد الع

وافقون على ي %)43.7(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحب. االستشارات للمساعدة على توليد معارف

يسعى جلذب األفراد املبدعني والقدرات املتميزة من اخلارج مثل اجلامعات وغريها وال خيفى دور ا�مع أن 

من  %)4.8( ما نسبته نيذلك، يف حوافقون على يال  %)46.8(مقابل ، رف جديدةهؤالء يف جلب معا

  .رجع سبب ذلك إىل عدم فهم العبارةيكن أن مياد، و ينة قرروا احليأفراد الع

ث اعتبارها  ييف املرتبة السابعة من ح" لديك احلرية يف العمل إلضافة تعديالت وأفكار جديدة" جاءت العبارة

 1.043 اري ي، واحنراف مع2.87قدر بـيفر توليد املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب كعامل ساهم يف توا

ا�مع مينحهم احلرية يف العمل إلضافة  أن نة حوليعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي 

مع مينح ا� أنعلى وافقون ي %)31.7(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحب. تعديالت وأفكار جديدة

وافقون على  يال  %)63.5(احلرية يف العمل وتعديله كما يشجع نوعا ما على طرح األفكار اجلديدة، مقابل 

فقط ال يوافقون بشدة وهذا راجع الن �مع قانون صارم حول على تعديل أو  %)1.6(ذلك بينما ما نسبته 

 ما نسبته نياط احلساس الذي متارسه، يف حجتديد دون الرجوع إىل ا�لس العلمي للمجمع نظرا لطبيعة النش

هم اهتمام  يس لدي لنيعود إىل أن املبحوثيكون سبب ذلك يكن أن مياد، و ينة قرروا احليمن أفراد الع %)3.2(

  .انيكاف بالبحث وعبارات االستب
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مع  يسمح ا�"و"جممعكم يشجعكم على عرض أفكاركم اجلديدة دون تردد كما يتم توثيقها"جاءت العبارتني 

يف املرتبة الثامنة والتاسعة على " للعاملني بتجديد أساليب عملهم ويقومون بتطوير مستمر إلجراءات العمال

ث اعتبارها كعامل ساهم يف توافر توليد املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط يمن حالتوايل تأكيد للعبارة السابقة 

عكس يعلى التوايل الذي  0.940و 1.053 يار يعلى التوايل، واحنراف مع 2.59و 2.60قدر بـ يحسايب 

أن ا�مع يشجعهم عرض وتوثيق أفكارهم اجلديدة كما يسمح  نة حوليبدوره مدى انسجام إجابات أفراد الع

 %)0(و %)3.2(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحب. هلم بتجديد وتطوير أساليب عملهم باستمرار

على أن ا�مع يشجعهم نوعا ما وافقون يعلى التوايل  %)0(و %)27( يوافقون بشدة، أما ما نسبته يوافقون

ذلك بينما ما نسبته وافقون على يعلى التوايل ال  %)65.9(و  %)61.9(على طرح األفكار اجلديدة، مقابل 

فقط ال يوافقون بشدة وهذا راجع الن �مع خيضع لقوانني معينة حتكمها وتلزمها  %)29.4(و %)6.3(

كون سبب يكن أن مياد، و ينة قرروا احليمن أفراد الع %)2.4(و %)1.6( ما نسبته ني�ا، يف حعلى تقيد 

  .انيهم اهتمام كاف بالبحث وعبارات االستبيس لدي لنيعود إىل أن املبحوثيذلك 

ث ييف املرتبة العاشرة من ح" يعتمد ا�مع على أسلوب العصف الذهين لسد الفجوة املعرفية" جاءت العبارة

 اريي، واحنراف مع1.92قدر بـ يتبارها كعامل ساهم يف توافر توليد املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب اع

ا�مع يعتمد على العصف الذهين  أن نة حوليعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.574

على أن ا�مع يستعمل قون وافي %)1.6(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحب. املعرفية لسد الفجوة

فقط  %)19( ذلك بينما ما نسبتهوافقون على يال  %)71.4(العصف الذهين لطرح األفكار اجلديدة، مقابل 

من أفراد  %)2( ما نسبته نيال يوافقون بشدة وهذا راجع لعدم وجود إدارة للمعرفة �تم �ذا األسلوب، يف ح

  .ذلك إىل عدم فهم العبارةرجع سبب يكن أن مياد، و ينة قرروا احليالع

يف املرتبة األخرية من حيث " يهتم جممعكم بتوفري كل املوارد الضرورية  لتوليد معارف متميزة" جاءت العبارة

، واحنراف 1.71قدر بـ ياألمهية باعتبارها كعامل ساهم يف توافر توليد املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب 

بتوفري كل املوارد  ا�مع يهتم أن نة حوليمدى انسجام إجابات أفراد الععكس بدوره يالذي  0.519 ارييمع

على أن ا�مع وافقون يفقط %) 0.8(ث بينت درجة املوافقة بان ما نسبته يحب. الضرورية لتوليد معارف متميزة

جع ال يوافقون بشدة وهذا را %)31(ذلك بينما ما نسبته وافقون على يال  %)67.5(يهتم بذلك، مقابل 

كن أن مياد، و ينة قرروا احليمن أفراد الع %)0.8( ما نسبته ني، يف حاألمرلعدم وجود إدارة للمعرفة �تم �ذا 

  .رجع سبب ذلك إىل عدم فهم العبارةي
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اري يق حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعيوذلك عن طر : تحليل فقرات بعد المشاركة بالمعرفة -2

نة الدراسة والناجم عن يشعر به أفراد عياس مستوى إنتاج املعرفة الذي يلقلعبارات بعد مشاركة املعرفة، 

  :ق ذلك مت االعتماد على عبارات املوضحة يف اجلدول املوايليولتحق. مشاركة املعرفة

  اري لفقرات بعد المشاركة بالمعرفةية، الوسط الحسابي واالنحراف المعيالتكرارات والنسب المئو (16):  الجدول رقم

المتوسط   درجة الموافقة  التكرار  اراتالعب

الحسا

  بي

االنحراف 

  المعياري

  الترتيب

موافق   النسبة

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  بشدة

يقوم العاملني بتبادل املعارف واخلربات فيما بينهم بغض 

  النظر عن مستويا�م

  1  0.476  4.43  0  0  0  83  43  العدد

%  34.1  65.9 0  0  0  

لدى العاملني استعداد ورغبة لتقاسم ومشاركة ما لديهم 

  من معارف وخربات مع اآلخرين

  3  0.831  4.07  0  12  3  75  36  العدد

%  28.6  59.5  2.4  9.5  0  

يتم إقامة جلسات حوار ومناقشة بني العاملني حول 

  األفكار اإلبداعية

  9  1.019  3.29  0  46  4  70  6  العدد

%  4.8  55.6  3.2  36.5  0  

إذا كانت لديكم معرفة متميزة ومهمة فأنتم تفضلوا 

  .تعليمها لزمالئكم

  8  0.934  3.36  1  37  4  84  0  العدد

%  0  66.7  3.2  29.4  0.8  

احلوارات ونقاشات مع الزمالء تسمح لكم بان تظهروا 

  عن معرفكم وخرباتكم

  5  0.705  3.85  0  12  6  97  11  العدد

%  8.7  77.0  4.8  9.5  0  

  7  0.953  3.37  1  37  4  82  2  العدد  جيب أن تصرح مبا متلكه من خربات ومعارف نادرة

%  1.6  65.1  3.2  29.4  0.8  

يستطيع عادة العاملني االتصال ببعضهم البعض بسهولة 

  من اجل احلصول على املعلومات واملعارف الضرورية

  2  0.486  4.37  0  0  0  79  47  العدد

%  37.3  62.7  0  0  0  

ثق العاملني يف نصائح واإلرشادات، كما يتقبلوا ي

  انتقادات اليت يتلقوها من زمالئهم

  6  0.814  3.73  0  20  3  94  9  العدد

%  7.1  74.6  2.4  15.9  0  

أرى أن التشارك يف معارف وخربات العمل يقود إىل 

  تعلم معارف جديدة

  4  0.618  4.05  0  4  9  90  23  العدد

%  18.3  71.4  7.1  3.2  0  

    0.759  3.83    المجموع الكلي                                                  

  SPSS  20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات   :المصدر

 على أ�ا تقوم مبشاركة املعرفة، نينة جممع صيدال موافقيتضح بأن أفراد عيمن خالل نتائج اجلدول السابق 

قع ضمن ي، وهو متوسط 5من  3.83ة بـ ييب الكلي ملدى موافقتهم على هذه العملث بلغ املتوسط احلسايح

" موافق"اري إىل اخلريوهي الفئة اليت تش) 4.19إىل  3.40من (كارت اخلماسي ياس ليالفئة الرابعة من فئات مق

قا عاما يف تضح من نتائج اجلدول كذلك أن هناك اتسايكما ". املرتفع"يف أداة الدراسة املقابل للمستوى 

  .0.759ث بلغ االحنراف الكلي ينة على قيام مبشاركة املعرفة الداخلي با�مع، حيحكم أفراد الع

املعرفة  إلنتاجقرون مبشاركة املعرفة الداعمة ينة جممع صيدال يكننا القول بان أفراد عميوبناء على نتائج اجلدول 

نة الدراسة عن املشاركة املعرفة يف يت يف موافقة أفراد عكن التعمق أكثر يف العوامل اليت سامهميو . يف ا�مع
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والعبارات (ا حسب متوسطها احلسايب يبا تنازلية هلذا البعد ترتيليب العبارات التفصيا�مع، من خالل ترت

  :ليي، وذلك كما )اريية املتوسط نرتبها بناء على اقل احنراف معيمتساو 

يستطيع "و" ملعارف واخلربات فيما بينهم بغض النظر عن مستويا�ميقوم العاملني بتبادل ا" جاءت العبارتني

يف املرتبة " عادة العاملني االتصال ببعضهم البعض بسهولة من اجل احلصول على املعلومات واملعارف الضرورية

مبتوسط األويل والثانية على التوايل من حيث األمهية باعتبارها كعامل ساهم يف مشاركة املعرفة با�مع، وهذا 

عكس يعلى التوايل الذي  0.486و 0.476 ارييعلى التوايل، واحنراف مع 4.37و 4.43قدر بـ يحسايب 

أن ا�مع يسمح للعاملني باالتصال  وتبادل املعارف واخلربات  نة حوليبدوره مدى انسجام إجابات أفراد الع

نت درجة يث بيحب. واملعارف الضروريةفيما بينهم بغض النظر عن مستويا�م من اجل احلصول على املعلومات 

على أن ا�مع يهتم بذلك كما أن وافقون بشدة يعلى التوايل  %)37.3(و %)34.1(املوافقة بان ما نسبته 

يوافقون على أن ا�مع يسمح هلم بتبادل اخلربات واملعارف يف ما بينهم  %)62.7(و %)65.9(ما نسبته 

دراك ا�مع ملدى أمهية املعرفة واخلربات وضرورة وصوهلا يف الوقت بغض النظر عن مستويا�م وهذا راجع إل

  .املناسب

لدى العاملني استعداد ورغبة لتقاسم ومشاركة ما لديهم من معارف وخربات مع " جاءت العبارتني

ابعة يف املرتبة الثالثة والر " أرى أن التشارك يف معارف وخربات العمل يقود إىل تعلم معارف جديدة"و"اآلخرين

 4.07قدر بـ يعلى التوايل من حيث اعتبارها كعامل ساهم يف مشاركة املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب 

عكس بدوره مدى انسجام يعلى التوايل الذي  0.618و 0.831ارييعلى التوايل، واحنراف مع 4.05و

 بأ�امدركني  مأ�فهم وخربا�م كما عار ماستعداد ورغبة لتقاسم ومشاركة  أن للعاملني نة حوليإجابات أفراد الع

على التوايل  %)18.3(و %)28.6(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحبتعلم معارف جديدة  إىلستؤدي 

على التوايل يوافقون على  %)71.4(و %)59.5(على أن ا�مع يهتم بذلك كما أن ما نسبته وافقون بشدة ي

�م ومعارفهم وهذا راجع إلدراكهم بان تشارك يؤدي لتعلم معارف أن هلم رغبة واستعداد للمشاركة خربا

 %)2.4( ما نسبته نيذلك، يف حوافقون على يعلى التوايل فقط ال %) 3.2(و %)9.5(مقابل  .جديدة

  .رجع سبب ذلك إىل عدم فهم العبارةيكن أن مياد، و ينة قرروا احليعلى التوايل من أفراد الع %)7.1(و

يف املرتبة " وارات ونقاشات مع الزمالء تسمح لكم بان تظهروا عن معرفكم وخرباتكماحل"جاءت العبارة 

، 3.85قدر بـ ياخلامسة من حيث اعتبارها كعامل ساهم يف مشاركة املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب 

قاشات أن احلوارات ون نة حوليعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.705 ارييواحنراف مع

 %)8.7(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحب مع الزمالء تسمح لكم بان تظهروا عن معرفكم وخرباتكم

يوافقون على أن نقاشات تكشف هلم  %)77(على أن ا�مع يهتم بذلك كما أن ما نسبته وافقون بشدة ي
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من أفراد  %)4.8( ما نسبته نيذلك، يف حوافقون على يفقط ال  %)9.5( مقابل .معارفهم وخربا�م ضمنية

  .رجع سبب ذلك إىل عدم فهم العبارةيكن أن مياد، و ينة قرروا احليالع

يف املرتبة " يثق العاملني يف نصائح واإلرشادات، كما يتقبلوا انتقادات اليت يتلقوها من زمالئهم" جاءت العبارة

، 3.73قدر بـ ي، وهذا مبتوسط حسايب السادسة من حيث اعتبارها كعامل ساهم يف مشاركة املعرفة با�مع

الثقة العاملني فيما  نة حوليعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.814 ارييواحنراف مع

على أن وافقون بشدة ي %)7.1(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحب بينهم من حيث نصائح وانتقاد

يوافقون على أن هناك ثقة فيما بينهم وهذا راجع النسجام  )%74.6(ا�مع يهتم بذلك كما أن ما نسبته 

من أفراد %) 2.4( ما نسبته نيوافقون على  ذلك، يف حيفقط ال  %)15.9(مقابل  .والتعاون فيما بينهم

  .رجع سبب ذلك إىل عدم فهم العبارةيكن أن مياد، و ينة قرروا احليالع

إذا كانت لديكم معرفة متميزة ومهمة "و" ت ومعارف نادرةجيب أن تصرح مبا متلكه من خربا" جاءت العبارتني

يف املرتبة السابعة والثامنة على التوايل من حيث اعتبارها كعامل ساهم يف  "فأنتم تفضلوا تعليمها لزمالئكم

 0.953 ارييعلى التوايل، واحنراف مع 3.36و 3.37قدر بـ يمشاركة املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب 

تصريح مبعارفكم النادرة  نة حوليعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيلى التوايل الذي ع 0.934و

وافقون بشدة يعلى التوايل  %)0(و %)1.6(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحبوتعليمها لزمالئكم  

على أن هلم رغبة على التوايل يوافقون  %)65.1(و %)66.7(على أن ا�مع يهتم بذلك كما أن ما نسبته 

بتصريح مبعارفهم املتميزة وتعليمها لزمالئهم وهذا راجع إلدراكهم ملدى أمهية  التشارك الذي يؤدي لتعلم 

وافقون على  يلكال العبارتني ال  %)29.4(مقابل  .معارف جديدة نظرا ملستواهم العلمي وطبيعة نشاطهم

ملنطق املعرفة يف يد صاحبها فقط قوة، وأنه اجع ال يوافقون بشدة وهذا ر  %)0.8(ذلك كما أن ما نسبته 

يف  وبالتايل قد يتم االستغناء عنه،العمل  مع اآلخرين يفقد مصدر قوته وتواجده يف مبشاركته خرباته ومعارفه

رجع سبب ذلك إىل يكن أن مياد، و ينة قرروا احليعلى التوايل من أفراد الع %)7.1(و %)2.4( ما نسبته نيح

  .ةعدم فهم العبار 

يف املرتبة األخرية من " يتم إقامة جلسات حوار ومناقشة بني العاملني حول األفكار اإلبداعية" جاءت العبارة

 اريي، واحنراف مع3.29قدر بـ يحيث اعتبارها كعامل ساهم يف مشاركة املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب 

 األفكارجلسات حوار حول  إقامة ولنة حيعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  1.019

على أن ا�مع يهتم بذلك كما أن وافقون بشدة ي %)4.8(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحب اإلبداعية

%) 36.5(مقابل  .يوافقون على أن جممع يقوم بإجراء جلسات حوار ألفكار اإلبداعية %)55.6(ما نسبته 
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رجع سبب يكن أن مياد، و ينة قرروا احليمن أفراد الع %)3.2(نسبته  ما نيذلك، يف حوافقون على يفقط ال 

  .ذلك إىل عدم فهم العبارة

اري يق حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعيوذلك عن طر : تحليل فقرات بعد تطبيق المعرفة  -3

عن تطبيق نة الدراسة والناجم يشعر به أفراد عياملعرفة الذي  إنتاجاس مستوى يلعبارات بعد تطبيق، لق

  :ق ذلك مت االعتماد على عبارات واملوضحة يف اجلدول املوايليولتحق .املعرفة

  ق المعرفةيري لفقرات بعد تطبياة، الوسط الحسابي واالنحراف المعيالتكرارات والنسب المئو (17):  الجدول رقم

المتوسط   درجة الموافقة  التكرار  العبارات

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الترتيب

موافق   النسبة

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  بشدة

يتم تشجيع العاملني على تطبيق معارفهم 

  اجلديدة واإلفادة منها يف أعماهلم

  9  0.662  2.04  15  100  3  7  1  العدد

%  0.8  5.6 2.4  79.4  11.9  

يسعى ا�مع على تطبيق كل ما تعلمه العاملني 

  علممن برامج التدريب والت

  8  0.977  2.72  1  78  3  43  1  العدد

%  0.8  34.1  2.4  61.9  0.8  

هناك حرص على تطبيق الدروس املتعلمة من 

  املمارسات لتحسني العمل

  2  0.428  4.02  0  3  1  112  10  العدد

%  7.9  88.9  0.8  2.4  0  

ال جيد العاملني صعوبة يف تطبيق ما تعلمه يف 

  عملهم

  5  1.066  3.17  4  47  1  71  3  العدد

%  2.4  56.3  0.8  37.3  3.2  

يسمح لكم جممعكم بتجريب أفكاركم 

  ومشروعاتكم اخلالقة

  7  0.993  2.75  1  77  1  46  1  العدد

%  0.8  36.5  0.8  61.1  0.8  

تعتقد أن جناح تطبيق املعارف اجلديد يتوقف 

  على مهارات العاملني 

  1  0.252  4.06  0  1  0  121  4  العدد

%  3.2  96.0  0  0.8  0  

يقوم العاملني بتجريب ما مت التوصل إليه أوال 

  قبل  القيام بتنفيذه فعال

  6  1.020  2.83  0  74  4  44  4  العدد

%  3.2  34.9  3.2  58.7  0  

يفسح ا�مع ا�ال للعاملني لتطبيق معارف 

  اجلديدة اليت مت توصل هلا

  4  0.729  3.74  0  17  3  102  4  العدد

%  3.2  81.0  2.4  13.5  0  

يرغب غالبية العاملني يف التعاون لتطبيق معرفة 

  جديدة بشكل مجاعي

  3  0.727  3.89  0  9  2  109  6  العدد

%  4.8  86.5  1.6  7.1  0  

    0.761  3.25  المجموع الكلي

  SPSS  20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات   :المصدر

على أن ا�مع يقوم  حد ما إىلموافقني نة جممع صيدال يعتضح بأن أفراد يمن خالل نتائج اجلدول السابق 

، وهو 5من  3.25ة بـ يث بلغ املتوسط احلسايب الكلي ملدى موافقتهم على هذه العمليبتطبيق املعرفة، ح

وهي الفئة اليت ) 3.39إىل  2.60من (كارت اخلماسي ياس ليقع ضمن الفئة الثالثة من فئات مقيمتوسط 

تضح من نتائج اجلدول أن هناك يكما ". املتوسط"يف أداة الدراسة املقابل للمستوى " ايدحم"اري إىل اخلريتش

  .0.761ث بلغ االحنراف الكلي ينة على تطبيق املعرفة با�مع، حياتساقا عاما يف حكم أفراد الع
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كن ميو . ا�معقرون بتطبيق املعرفة يف ينة جممع صيدال يكننا القول بان أفراد عميوبناء على نتائج اجلدول 

نة الدراسة عن تطبيق املعرفة يف ا�مع، من يالتعمق أكثر يف العوامل اليت سامهت يف املوافقة املتوسطة ألفراد ع

ة املتوسط يوالعبارات متساو (ا حسب متوسطها احلسايب يبا تنازلية هلذا البعد ترتيليب العبارات التفصيخالل ترت

  :ليي، وذلك كما )اريينرتبها بناء على اقل احنراف مع

من  األوليف الرتتيب " تعتقد أن جناح تطبيق املعارف اجلديد يتوقف على مهارات العاملني" جاءت العبارة

 اريي، واحنراف مع4.06قدر بـ يوهذا مبتوسط حسايب  ساهم يف تطبيق املعرفة با�مع، حيث اعتبارها عامل

جناح تطبيق املعارف اجلديد يتوقف  أن نة حوليلععكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد ايالذي  0.252

على أن ا�مع يهتم بذلك كما وافقون بشدة ي %)3.2(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحب على مهارا�م

مقابل  .جناح تطبيق املعارف اجلديد يتوقف على مهارات العاملنييوافقون على أن  %)96(أن ما نسبته 

هم اهتمام  يس لدي لنيعود إىل أن املبحوثيكون سبب ذلك يكن أن ميذلك، على  وافقونيفقط ال %) 0.8(

  .انيكاف بالبحث وعبارات االستب

يف املرتبة الثانية من " هناك حرص على تطبيق الدروس املتعلمة من املمارسات لتحسني العمل" جاءت العبارة

 اريي، واحنراف مع4.02قدر بـ يسط حسايب حيث اعتبارها عامل ساهم يف تطبيق املعرفة با�مع، وهذا مبتو 

 حيرصوا على تنفيذ ما تعلموا من أ�م نة حوليعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.428

وافقون بشدة ي %)7.9(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحبخالل التطبيق واملمارسة لتحسني العمل، 

تطبيق الدروس  على حريصنييوافقون على أ�م  %)88.9(ا نسبته على أن ا�مع يهتم بذلك كما أن م

ولعل هذه املعارف املطبقة متأتية أصال من الدروس املتعلمة من  املتعلمة من املمارسات لتحسني العمل

 ،ذلكوافقون على يفقط ال  %)2.4(مقابل  .ومن خربا�م يف التعامل مع القضايا املختلفةخمتلفة  املمارسات

  .رجع سبب ذلك إىل عدم فهم العبارةيكن أن مياد، و ينة قرروا احليمن أفراد الع %)2.4(ما نسبته  أنكما 

يف املرتبة الثالثة من " يرغب غالبية العاملني يف التعاون لتطبيق معرفة جديدة بشكل مجاعي" جاءت العبارة

 اريي، واحنراف مع3.89قدر بـ يحيث اعتبارها عامل ساهم يف تطبيق املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب 

رغبتهم يف التعاون مع بعضهم البعض  نة حوليعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.727

على أن ا�مع يهتم وافقون بشدة ي %)4.8(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحبلتطبيق معارف جديدة، 

مقابل . لتطبيق معرفة جديدةن لديهم رغبة يف التعاون يوافقون على أ %)86.5(بذلك كما أن ما نسبته 

كن أن مياد، و ينة قرروا احليمن أفراد الع %)1.6( ما نسبته نييف ح وافقون على ذلك،يفقط ال %) 7.1(

  .رجع سبب ذلك إىل عدم فهم العبارةي
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يف املرتبة الرابعة من " يفسح ا�مع ا�ال للعاملني لتطبيق معارف اجلديدة اليت مت توصل هلا" العبارة جاءت

 اريي، واحنراف مع3.74قدر بـ يحيث اعتبارها عامل ساهم يف تطبيق املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب 

أن ا�مع ميكنهم من تطبيق معارف  نة حوليعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.729

على أن ا�مع وافقون بشدة ي %)3.2(بان ما نسبته  نت درجة املوافقةيث بيحبجديدة اليت مت توصل هلا، 

 تهابعد دراس بتطبيق معرفة جديدةيوافقون على أن ا�مع يقوم  %)81(يهتم بذلك كما أن ما نسبته 

نة قرروا يمن أفراد الع %)2.4( ما نسبته نيذلك، يف حوافقون على يال  %)19.5(مقابل . واملصدقة عليها

  .بب ذلك إىل عدم فهم العبارةرجع سيكن أن مياد، و ياحل

يف املرتبة اخلامسة من حيث اعتبارها " ال جيد العاملني صعوبة يف تطبيق ما تعلمه يف عملهم" جاءت العبارة

الذي  1.066 اريي، واحنراف مع3.17قدر بـ يعامل ساهم يف تطبيق املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب 

يف تطبيق ما تعلمه يف عملهم، أ�م مل جيدوا صعوبة  نة حوليالععكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد ي

على أن ا�مع يهتم بذلك كما أن ما نسبته وافقون بشدة ي %)2.4(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحب

وافقون على يال  %)37.3(مقابل . لتطبيق معرفة جديدةيوافقون على أن لديهم رغبة يف التعاون  %)56.3(

اد، ينة قرروا احليمن أفراد الع%) 0.8( ما نسبته نيوافقون بشدة، يف حيال  %)3.2(ما نسبته  أنما ذلك، ك

  .رجع سبب ذلك إىل عدم فهم العبارةيكن أن ميو 

يسمح لكم "و" يقوم العاملني بتجريب ما مت التوصل إليه أوال قبل  القيام بتنفيذه فعال" جاءت العبارتني

يف املرتبة السادسة والسابعة على التوايل من حيث اعتبارمها " شروعاتكم اخلالقةجممعكم بتجريب أفكاركم وم

، واحنراف على التوايل 2.75و 2.83قدر بـ يعامل ساهم يف تطبيق املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب 

�مع ا أن نة حوليعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيعلى التوايل الذي  0.993و 1.020 ارييمع

 %)3.2(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحبيسمح هلم بتجريب أفكارهم اجلديد قبل تنفيذها فعليا، 

  %)36.5(و  %)34.9(على أن ا�مع يهتم بذلك كما أن ما نسبته وافقون بشدة يعلى التوايل  %)0.8(و

 %)58.7(مقابل . قبل تنفيذها فعليا ا�مع يسمح هلم بتجريب أفكارهم اجلديدعلى التوايل يوافقون على أن 

وافقون يعلى التوايل ال %) 0.8(و %)0(ما نسبته  أنذلك، كما وافقون على يعلى التوايل ال %) 61.1(و

ال ملدى فائدة تطبيقها وتبنيها،  وهذا دليل أن هذه األفكار ال تدرس بعناية كافية، فلو متت دراسة جدية بشدة

 %)3.2( ما نسبته ني، يف حارد اليت تستهلكها بكثري وتوفر الوقت والتكلفةمبا عادت بفائدة تتعدى املو ر 

  .رجع سبب ذلك إىل عدم فهم العبارةيكن أن مياد، و ينة قرروا احليعلى التوايل من أفراد الع %)0.8(و

الثامنة من يف املرتبة " يسعى ا�مع على تطبيق كل ما تعلمه العاملني من برامج التدريب والتعلم" جاءت العبارة

 اريي، واحنراف مع2.72قدر بـ يحيث اعتبارها عامل ساهم يف تطبيق املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب 
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سعي ا�مع على تطبيق كل ما تعلمه  نة حوليعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.977

على أن ا�مع وافقون بشدة ي %)0.8(بته نت درجة املوافقة بان ما نسيث بيحبمن برامج التدريب والتعلم، 

ال  %)61.9(مقابل ذلك،  إىليوافقون على أن ا�مع يسعي  %)34.1(يهتم بذلك كما أن ما نسبته 

حيث تعد عملية التدريب وكأ�ا عملية وافقون بشدة يال  %)0.8(ما نسبته  أنذلك، كما  وافقون علىي

التدريب يف ظل إدارة املعرفة خيتلف كثريا يف منظاره عنه من  مفهوم روتينية جيب أن يقوم �ا بعض األفراد، لكن

 ما ني، يف حاجلديدة اليت ميكن يساهم تطبيقها يف تطوير إجراءات العمل قبل، إذ يعد مصدرا هاما للمعارف

  .رجع سبب ذلك إىل عدم فهم العبارةيكن أن مياد، و ينة قرروا احليمن أفراد الع %)2.4(نسبته 

يف املرتبة التاسعة  "يتم تشجيع العاملني على تطبيق معارفهم اجلديدة واإلفادة منها يف أعماهلم" ارةجاءت العب

، 2.04قدر بـ يواألخرية من حيث اعتبارها عامل ساهم يف تطبيق املعرفة با�مع، وهذا مبتوسط حسايب 

تشجيع ا�مع هلم  حولنة يعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.662 ارييواحنراف مع

وافقون ي %)0.8(نت درجة املوافقة بان ما نسبته يث بيحبلتطبيق معارفهم اجلديدة واإلفادة منها يف أعماهلم، 

مقابل ذلك،  إىليوافقون على أن ا�مع يسعي  %)5.6(على أن ا�مع يهتم بذلك كما أن ما نسبته بشدة 

 ما نسبته نيوافقون بشدة، يف حيال  %)11.9(بته ما نس أنذلك، كما  وافقون علىيال  %)79.4(

  .رجع سبب ذلك إىل عدم فهم العبارةيكن أن مياد، و ينة قرروا احليمن أفراد الع %)2.4(

ق حساب املتوسط احلسايب يوذلك عن طر  :ة ألبعاد إنتاج المعرفةيب المتوسطات الحسابيترت  -4

  :وضح ذلكيواجلدول التايل  ب كل أبعاد إنتاج املعرفة،ياري وترتيواالحنراف املع

  ة ألبعاد إنتاج المعرفةيب المتوسطات الحسابيترت (18): الجدول رقم

  الترتيب  مستوى القبول  االتجاه العام  اف المعيارياالنحر   المتوسط الحسابي  البعد

  3  متوسطة  حمايد  0.741  3.24  توليد املعرفة

  1  مرتفعة  موافق  0.759  3.83  مشاركة املعرفة

  2  متوسطة  حمايد  0.761  3.25  عرفةتطبيق امل

  مرتفعة  موافق  0.754  3.44  إنتاج المعرفة

  SPSS  20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات   :المصدر

املعرفة،  إنتاجات مرتفعة من يتمتعون مبستو ينة جممع صيدال يتضح بأن أفراد عيمن خالل نتائج اجلدول أعاله 

قع ضمن الفئة الرابعة يوهو مرتفع  ،5 من 3.44املعرفة  إنتاجع أبعاد يي جلمث بلغ املتوسط احلسايب الكليح

يف أداة " موافق "اري إىل اخلريوهي الفئة اليت تش )4.39-3.40من (كارت اخلماسي ياس ليمن فئات مق

ا عاما تضح من نتائج اجلدول كذلك بأن هناك اتساقيإلنتاج املعرفة كما " املرتفع "الدراسة املقابل للمستوى 

  .0.754ث بلغ االحنراف الكلي يبا�مع، حنة على إنتاج املعرفة ييف حكم أفراد الع
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كن من ميث يحب .تضح لنا تواجد أبعاد إنتاج املعرفة يف ا�مع بدرجات متفاوتةيوبناء على كل ما سبق، 

ألكثر مسامهة يف دعم إنتاج بها التنازيل من ايب أبعاد إنتاج املعرفة حبسب ترتيخالل نتائج اجلدول السابق ترت

  :ليياملعرفة إىل األقل مسامهة كما 

قدر يعرب عن مدى اعتماد على إنتاج املعرفة يف ا�مع، وهذا مبتوسط حسايب يمشاركة املعرفة هو أقوى بعد 

نة حول قيامهم يعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العيالذي  0.759اري ي، واحنراف مع3.83بـ

. ز مبستوى مرتفعيتميعطي انطباعا إىل أن العاملني يف ا�مع يقومون مبشاركة املعرفة يوهذا . عرفةمبشاركة امل

  .مع يشجعهم على املشاركة حبريةا�نة على مشاركة املعرفة يف إطار عملهم فيلذلك أكد أفراد الع

الذي  0.761اري يحنراف مع، وا3.25قدر بـ ية تطبيق املعرفة، وهذا مبتوسط حسايب يه يف املرتبة الثانيلي

 إىل أن رينة حول قيامهم بتطبيق املعرفة، وهذه النتائج تشيعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العي

القيود والقوانني  وهذا راجع إىل .ز بدرجة موافقة متوسطةيتميالعاملني يف ا�مع يقومون بتطبيق املعرفة 

وحىت بعد طرح إنتاجها يف  منذ وضع املخططات وبداية اإلنشاء التطبيقواألنظمة اليت حتكم خمتلف مراحل 

لعملية تطبيق وجتريب معرفة جديدة خاصة يف ظل التطورات  جدا الباهظةالتكاليف  سوق إىل جانبال

ؤكدون على قيامهم بتطبيق املعرفة وفقا لقرارات ا�لس ينة يوهو ما جعل أفراد الع، التكنولوجيا اهلائلة والسريعة

أن هذه األفكار ال تدرس بعناية كافية، فلو  على وهذا دليل، املتخذة واملصادق عليها من قبل ا�مع يالعلم

  .ها وتبنيها، لرمبا عادت بفائدة تتعدى املوارد اليت تستهلكها بكثريطبيقملدى فائدة ت متت دراسة جدية

الذي  0.741اري ي، واحنراف مع3.24 قدر بـيأيت يف املرتبة الثالثة توليد املعرفة وهذا مبتوسط حسايب يو 

 إىل أن رينة حول قيامهم بتوليد املعرفة، وهذه النتائج تشيعكس بدوره مدى انسجام إجابات أفراد العي

لديهم  عاملنيأن البعكس ا ما يوهذ ،ز بدرجة موافقة متوسطةيتميالعاملني يف ا�مع يقومون بتوليد املعرفة 

 ا�معدل على أن هم، وهذا ما ين كثرية عائقا أمامممارسات اإلدارة يف أحيا تبقىولكن توليد املعرفة الرغبة يف 

نة يوهو ما جعل أفراد العنظرا ملا تتطلبه من موارد أحيانا،  األفكار اجلديدة، وليدال يهتم بصورة كافية بت

ترق بعد إىل املستوى  ة ملفأن عملية توليد املعرفؤكدون على قيامهم بتوليد املعرفة يف حدود املطلوب، وعموما ي

  .ا�مع  املطلوب، مما ينعكس على مستوى اإلبداع داخل

 على نينة جممع صيدال موافقيتضح بأن أفراد عيل حمور إنتاج املعرفة، يها من حتليوبناء على النتائج احملصل عل

 .نة هم من عمال باحثنييلعوتعود هذه املوافقة إىل أن أفراد ا. ع عناصر إنتاج املعرفة، لكن بنسب متفاوتةيمج

  .هم إنتاج معارف باستمرار نظرا لطبيعة نشاط ا�معيفرض عليث أن عملهم يحب
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  انيل االستبيالمستخلصة من تحل يالنتائج األول عرض : ثالثا

ان حول حموري الدراسة ينة االستبيل إجابات أفراد عيها من حتليوذلك من خالل النتائج اليت مت احلصول عل

  .وإنتاج املعرفة، قدرات العاملني بكل من نيلقواملتع

نة ياجتاهات أفراد ع عرض نتائج حتليلتم يث يح: ان حول محور قدرات العاملينيل االستبينتائج تحل -1

 .قدرات الفردية وقدرات اجلماعية :الدراسة �مع صيدال، بناء على أبعاد قدرات العاملني واملتمثلة يف

  

 بعد قدرات الفردية حول انيل االستبينتائج حتل  

نة جممع يكننا القول بان أفراد عميان حول بعد قدرات الفردية، ينة االستبيل إجابات أفراد عيبناء على حتل 

كل العبارات املعربة  وافقون علىيقرون بتوافر قدرات الفردية يف إطار قدرات العاملني يف ا�مع، أل�م يصيدال 

  :الل موافقتهم على كل منتضح ذلك من خيعن قدرات الفردية، و 

متكنهم من االستجابة اعتماد العاملني يف جممع صيدال على خربا�م الفردية يف حل املشاكل، واليت  - 1

 ؛السريعة للتغريات املطلوبة يف العمل

يستندوا العاملني يف جممع صيدال على مهارا�م الفردية يف حل املشاكل بشكل جيد، واليت متكنهم  - 2

 ؛املعقدة من مواجهة األمور

يعتقدوا العاملني يف جممع صيدال بان مواقفهم الفردية تعد مرجعية أساسية يرتكزوا عليها يف اختاذ  - 3

 ؛القرارات

 .ثق العاملني مبجمع صيدال بقدرا�م الفردية يف إجياد أفكار وحلول جديدة ي - 4

 

 بعد قدرات اجلماعية ان حوليل االستبينتائج حتل  

نة جممع يكننا القول بان أفراد عميان حول بعد قدرات اجلماعية، ينة االستبيد عل إجابات أفرايبناء على حتل 

وافقون على كل العبارات يقرون بتوافر قدرات اجلماعية يف إطار قدرات العاملني يف ا�مع، أل�م يصيدال 

  :تضح ذلك من خالل موافقتهم على كل منياملعربة عن قدرات اجلماعية، و 

تتشكل من خالل املمارسات الفعلية يف اليت خرباتكم اجلماعية مع صيدال على العاملني يف جم يرتكز - 1

 ؛واليت تنتج انطالقا من املشاركة اجلماعية إجياد حلول جديدة،

 يعتقدوا العاملني يف جممع صيدال بان مواقفهم اجلماعية هلا تأثري على قرارا�م املتخذة؛ - 2

 ؛اجلماعية تقلل من نسبة املخاطرة يف اختاذ قرارات يؤكدوا العاملني يف جممع صيدال بان مهارا�م - 3
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خاصة وان القرارات  ل اجلماعي أفضل من العمل الفردي،جممع صيدال بان العم يف يعتقدوا العاملني - 4

 اليت تتخذ بشكل مجاعي أكثر فعالية من القرارات الفردية؛ 

  .األفكار اجلديدة يثق العاملني مبجمع صيدال بقدرا�م اجلماعية اليت تؤدي إىل توليد  - 5

عن قدرات اجلماعية مبستوي  ان تعربينة إىل توافر عبارة من عبارات االستبي أفراد العريشي باإلضافة إىل ذلك

   :قليل، واليت تتمثل يف

 .حرص ا�مع على التنويع والتكامل يف القدرات املشكلة لفرق العمل - 1

 

نة الدراسة �مع ياجتاهات أفراد ع حتليلتم يث يح: ان حول محور إنتاج المعرفةيل االستبينتائج تحل -2

 .توليد املعرفة، مشاركة املعرفة وتطبيق املعرفة :املعرفة واملتمثلة يف إنتاجصيدال، بناء على أبعاد 

  

 ان حول بعد توليد املعرفةيل االستبينتائج حتل  

نة جممع صيدال يا القول بان أفراد عكننميان حول بعد توليد املعرفة، ينة االستبيل إجابات أفراد عيبناء على حتل 

 نيقرون بتوافر توليد املعرفة يف إطار إنتاج املعرفة يف ا�مع، إال أن آرائهم حول بعد توليد املعرفة قد تراوحت بي

  :لييتوافر توليد املعرفة با�مع من خالل ما يث يدة واملوافقة، حبياحملا

وخلق معارف جديدة من خالل التعلم الذايت والتعلم  يقوم العاملني يف جممع صيدال بتطوير معارفهم - 1

 املستمر؛

يؤكدوا العاملني يف جممع صيدال بان هلم قدرات متكنهم من طرح األفكار يف الوقت املناسب ملواجهة  - 2

 ؛مشاكل العمل

يقروا العاملني يف جممع صيدال بأ�م يكتسبوا معارفهم باالعتماد على خربا�م اليت تساهم يف توليد  - 3

 ؛ول جديدةحل

 .يعتقدوا العاملني يف جممع صيدال بان األفكار اجلديدة تقدم عن طريق احلوار والتفاعل وتبادل اآلراء - 4

نة إىل توافر بعض العبارات املعربة عن توليد املعرفة مبستوى متوسط، ي أفراد العريشيباإلضافة إىل ذلك، 

   :واليت تتمثل يف

ومبدعة من اخلارج كاجلامعات ومراكز االستشارات  يعمل ا�مع على جذب القدرات املتميزة - 1

 ؛للمساعدة على توليد معارف جديدة

 ؛لديك احلرية يف العمل إلضافة تعديالت وأفكار جديدة - 2
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 .جممعكم يشجعكم على عرض أفكاركم اجلديدة دون تردد كما يتم توثيقها - 3

 

 ان حول بعد مشاركة املعرفةيل االستبينتائج حتل  

نة جممع يكننا القول بان أفراد عميان حول بعد مشاركة املعرفة، ينة االستبيابات أفراد عل إجيبناء على حتل 

قرون بتوافر مشاركة املعرفة يف إطار إنتاج املعرفة يف ا�مع، إال أن آرائهم حول بعد مشاركة املعرفة قد يصيدال 

  :لييمن خالل ما توافر مشاركة املعرفة با�مع يث يدة واملوافقة، حبي احملانيتراوحت ب

 يقوم العاملني يف جممع صيدال بتبادل املعارف واخلربات فيما بينهم بغض النظر عن مستويا�م؛ - 1

يستطيع عادة العاملني يف جممع صيدال االتصال ببعضهم البعض بسهولة من اجل احلصول على  - 2

 املعلومات واملعارف الضرورية؛ 

ونقاشات مع الزمالء تسمح هلم بان يظهروا عن  يؤكدوا العاملني يف جممع صيدال بان احلوارات - 3

 ؛معرفهم وخربا�م

يثق العاملني يف جممع صيدال بالنصائح واإلرشادات، كما يتقبلوا انتقادات اليت يتلقوها من زمالئهم  - 4

 ؛يعتقدوا

 . العاملني يف جممع صيدال بان التشارك يف معارف وخربات العمل يقود إىل تعلم معارف جديدة يرى - 5

نة إىل توافر بعض العبارات املعربة عن مشاركة املعرفة مبستوى متوسط، واليت ي أفراد العريشيافة إىل ذلك، باإلض

   :تتمثل يف

 ؛جيب أن تصرح مبا متلكه من خربات ومعارف نادرة - 1

 ؛إذا كانت لديكم معرفة متميزة ومهمة فأنتم تفضلوا تعليمها لزمالئكم - 2

 .عاملني حول األفكار اإلبداعيةيتم إقامة جلسات حوار ومناقشة بني ال - 3

 

 ان حول بعد تطبيق املعرفةيل االستبينتائج حتل  

نة جممع يكننا القول بان أفراد عميان حول بعد تطبيق املعرفة، ينة االستبيل إجابات أفراد عيبناء على حتل 

ول بعد تطبيق املعرفة قد قرون بتوافر تطبيق املعرفة يف إطار إنتاج املعرفة يف ا�مع، إال أن آرائهم حيصيدال 

  :لييتوافر تطبيق املعرفة با�مع من خالل ما يث يدة واملوافقة، حبي احملانيتراوحت ب

 حيرص العاملني على تطبيق الدروس املتعلمة من املمارسات لتحسني العمل؛ - 1

 ؛مع بان جناح تطبيق املعارف اجلديد يتوقف على مهارات العاملنيا�يؤكدوا العاملني يف  - 2
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 ؛فسح ا�مع ا�ال للعاملني لتطبيق معارف اجلديدة اليت مت توصل هلاي - 3

 . بالتعاون يف تطبيق معرفة جديدة بشكل مجاعي ا�معيرغب غالبية العاملني يف  - 4

نة إىل توافر بعض العبارات املعربة عن تطبيق املعرفة مبستوى متوسط، واليت ي أفراد العريشيباإلضافة إىل ذلك، 

   :تتمثل يف

 ؛  جيد العاملني صعوبة يف تطبيق ما تعلمه يف عملهمال - 1

 ؛يسمح لكم جممعكم بتجريب أفكاركم ومشروعاتكم اخلالقة - 2

 ؛يقوم العاملني بتجريب ما مت التوصل إليه أوال قبل القيام بتنفيذه فعال - 3

 .يسعى ا�مع على تطبيق كل ما تعلمه العاملني من برامج التدريب والتعلم - 4

 

  ختبار فرضيات الدراسةا: انيالمطلب الث

  طلبأيت هذا املي، انينة الدراسة حول احملاور اليت تضمنها االستبيل خمتلف إجابات أفراد عيبعد عرض وحتل

انات ين يف ذلك على البيمعتمداملعرفة يف جممع صيدال،  إنتاجقدرات العاملني يف  تأثر فيكمحاولة ملعرفة ك

والختبار ،  (SPSS) ةية للعلوم االجتماعيخدام برنامج احلزم اإلحصائباست ايلها ومعاجلتها إحصائياليت مت حتل

التأكد من : ةيالتال ب توافر الشروطجيقه ياالحندار، ولكن قبل تطب تم استخدام منوذجيات الدراسة يفرض

 اعية توز انات موزعيالب  التابع؛ أن تكونريات املستقلة واملتغري  املتغنية بيأن تكون العالقة خط ،نيجتانس التبا

أن هذه املعامالت مقبولة   هلنينا أن نبيب علجيوبعد احلصول على نتائج معادلة االحندار . اتري للمتغ ايعيطب

 T باختبارنية معامالت االحندار نستعيولكي حنكم على معنو ، اية إحصائية أي معنو ية اإلحصائيمن الناح

د يمعامل التحدد، يط، معامل التحديباط البسمعامل االرت ستخدمن كما. له ة املقابليومستوى االحتمال

ة النموذج يللحكم على معنو    Fةيإحصائ اضيكما نستخدم أ. ة للنموذجياإلمجال ةي، ملعرفة املعنو املصحح

   (α =0.05 ). ةيمعنو  املقدر ككل عند مستوى

  

  اختبار الفرضيات األساسية   :أوال

اإلحصائية قبل استخدام  ب إجراء بعض االختباراتقبل تطبيق حتليل االحندار الختبار الفرضيات، جي

الفرتاضات  مالئمة البيانات وذلك من أجل ضمان ،نفي تلك الفرضيات االختبارات املعلمية يف إثبات أو

  :حتليل االحندار، وذلك على النحو التايل
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   :اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات -1

 مسرنوف- كو�روف  اختبار ( Kolmogorov- Smirnov) :  

 أسلوباالختبار جودة املطابقة، متهيدا الستخدام  إىلمن اجل التحقق من فرضية التوزيع الطبيعي، مت اللجوء 

املعلمية يف اختبار فرضيات هذه الدراسة، الن االختبارات  اإلحصائية األساليبحتليل االحندار باعتباره احد 

  .يكون توزيع البيانات توزيعا طبيعيا أناملعلمية تشرتط 

كما يتضح   (Z de Kolmogorov -Smirnov)االختبار  إجراءميكن  (SPSS) ومن خالل برنامج 

  :يف اجلدول التايل

  (K-S) االختبار :(19)جدول رقم 

  (K-S)قيمة اختبار  المتغيرات

Z de Kolmogorov-Smirnov  

  (sig) مستوى المعنوية

  0.170  0.879  قدرات الفردية

  0.138  0.930  قدرات اجلماعية

  0.166  0.933  توليد املعرفة

  0.144  0.959  مشاركة املعرفة

  0.168  0.934  تطبيق املعرفة

  SPSS20  خمرجات من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر

  :اجلدول خيترب الفرضيتني التاليتني

: (Ho) تتبع البيانات التوزيع الطبيعي.  

: (H1) ال تتبع البيانات التوزيع الطبيعي.  

الصفرية وبالتايل  ، مما يدعونا إىل قبول الفرضية0.05حظ أن مستوى املعنوية لكل األبعاد واحملاور أكرب من يال

  .إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي، وهذا ميكننا من استخدام االختبارات املعلمية 

 اختبار معامل االلتواء ومعامل التفلطح 

الختبار ما إذا كانت  ،kurtosisمل التفلطح ومعا  skewnessيستخدم كل من معامل االلتواء

جيب أن   skewness اإلحصائية أن  متغريات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي، حيث ترى بعض الدراسات
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، املقبولإحصائيا إذا كانت النسبة تقع ضمن ا�ال  ،3و 3-بني   kurtosis، 1و 1-يكون حمصور بني

  .1يتبع التوزيع الطبيعي تقبل فرضية العدم القائلة بأن املتغري

  رات الدراسةيمعامل االلتواء ومعامل التفلطح لمتغ:)20(الجدول رقم 

  معامل التفلطح  معامل االلتواء  المتغيرات

  -1.172  -0.402  قدرات الفردية

  -0.483  -0.318  قدرات اجلماعية

  -0.564  0.621  توليد املعرفة

  -0.190  -0.577  مشاركة املعرفة

  -0.898  0.387  فةتطبيق املعر 

  SPSS 20 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر

للمجال  مها تنتمييعي الن قيع الطبيات الدراسة تتبع التوز ري ع متغيتضح بأن مجيمن خالل اجلدول السابق 

و  -0.577حيث كانت قيم معامل االلتواء ترتاوح بني . املقبول سواء معامل االلتواء أو معامل التفلطح

 (K-S)وهذا ما يدعم النتيجة السابقة الختبار  -0.190و - 1.172 وقيم معامل التفلطح ترتاوح بني 0.621

  .ةيل لالختبارات املعلميل الدراسة من خالل استخدام أدوات التحليسمح مبواصلة حتلي، وهو ما 

  :رات الدراسةياالرتباط لدى متغ  -2

 االرتباط الذايت (Multicollinearity)   

سبب مشكلة يكن أن ميألن وجود عالقات ارتباط  ات املستقلةري  املتغنيونعين به عدم وجود ارتباط عال ب

 بجيلكن .  التابعريات املستقلة واملتغري  املتغنية شرح العالقة بيفيؤثر على كيات، و ري  املتغنيالتعدد اخلطي ب

ات ري املتغ نيؤثر االرتباط بيث ياالحندار املتعدد، حق يما إذا كانت درجة االرتباط تؤثر على نتائج تطبياختبار ف

مة ياخنفاض ق جةية نتي املستقل، وبالتايل عدم ظهور املعلمة معنو رين معلمة املتغيادة تباياملستقلة على ز 

  .كون مهما يف النموذجي قد ريبالرغم من أن املتغ، (t) ةياإلحصائ

ني املتغريات املستقلة واملتغري التابع وميكن معرفة هل هناك يؤثر على كيفية شرح العالقة ب فوجود تلك املشكلة

 variance inflation factors (VIFs)  االرتباط الذايت عن طريق معامل التضخم والتباين  مشاكل يف

اليت جيب أن تكون قيمها أكرب   Tolerancesو فرتات السماح  10تكون قيمته أقل من  حبيث جيب أن

  :واجلدول اآليت يعرض ذلك .Neter &al  2 نرت وآخرون هاقرتح حسب ما 0.1من 

                                                           
1
 Cao, Q. & Dowlatshahi, S., (2005), The impact of alignment between virtual enterprise and information technology on business 

performance in an agile manufacturing environment, Journal of Operations Management, 23, p542.    
2
Neter, J., William, W., Michael, H.K., (1985), Applied Linear Statistical Models: Regression, Analysis of Variance, and Experimental 

Designs, 2nd Ed, Homewood: Richard D. Inc, Irwin. 
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  اختبار معامل التضخم والتباين المسموح به: )21(الجدول رقم 

 Tolerance  ن المسموح بهيالتبا  VIF نيم التباييمعامل تق  المتغيرات المستقلة

  
  0.395  2.530  قدرات الفردية

  0.293  3.413  قدرات اجلماعية

  SPSS 20 لباحثة باالعتماد على خمرجاتمن إعداد ا :المصدر

من اجلدول ميكن مالحظة أنه ال توجد مشاكل االرتباط الذايت تتعلق بوجود ارتباط عال بني املتغريات املستقلة 

بالنسبة لكل  (VIF < 10, Tolerance> 0, 1)أن يسبب مشكلة، حيث يالحظ حتقق الشرط  ميكن

  .املستقلة املتغريات

 االرتباط الرتيب   

ة يعد من الشروط األساسين، والذي يق شرط جتانس التبايالبد من حتق ن لالحندار فانهيل التبايقبل إجراء حتل

الرتيب  سبريمان معامل االرتباط اختبار فيما يتعلق بفرض جتانس التباين، مت ر،إلجراء هذا االختبا

Spearman's rho ء املعيارية الكتشاف فيما إذا كان القيمة املطلقة لألخطا بني املتغريات املستقلة وبني

املعياري وبالتايل إجراء التصحيح املناسب، حبيث كل  يف عدم جتانس تباين اخلطأ يؤثر املستقلة أحد املتغريات

كلما دل ذلك على قوة العالقة والتأثري، وكانت النتيجة كما  ما اقرتب معامل االرتباط من الواحد الصحيح،

  :يلي

  رات المستقلةية والمتغيار ين األخطاء المعيعامالت االرتباط بم: (22)الجدول رقم 

  مستوى المعنوية  معامل سيبرمان الرتبي  المتغيرا ت المستقلة

  0.203  0.193  قدرات الفردية
  0.360  0.140  قدرات الجماعية

  SPSS 20 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر

أن  رتباط كانت ضعيفة من جهة وغري معنوية من جهة أخرى، أيمن اجلدول يالحظ أن كل معامالت اال

واضح  االرتباط هنا كان نتيجة الصدفة فقط وليس له داللة إحصائية، مما يؤدي بنا إىل القول بعدم وجود تأثري

ل يحتل كننا من إجراءميوهو ما . نيؤكد جتانس التبايمما  .ألحد املتغريات املستقلة على تباين األخطاء العشوائية

  .ن لالحنداريالتبا

مت استخدام اختبار بعد التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، : اتاختبار المالئمة وخطية العالق -3

خطية العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع، أي  للتحقق من   (ANOVA)ن لالحنداريل التبايحتل

إن الفروض  .واملتغريات املستقلة تفسرها معادلة االحندار جيدا ابع التسألة وجود عالقة خطية بني املتغريم



 المعرفة إنتاج في العاملين قدرات ألثر تطبيقية دراسة: الثالث الفصل     

 

231 
 

أساسي آخر وهو عدم  الالزمة لتطبيق االحندار املتعدد هي نفسها فرضيات النموذج البسيط، إضافة إىل شرط

غريات وجود ارتباط خطي تام أو شبه تام بني املت دمدد بني املتغريات املستقلة؛ أي عوجود ارتباط خطي متع

 داظهر أن خط االحندار ميثل البيانات متثيال جي ، حيث B1والختبار الفرضية اخلاصة مبعلمة امليل .املستقلة

  :واجلدول التايل يوضح نتائج هذا التحليل

  المتعدد لنموذج االنحدار  ANOVAتحليل التباين  :)23(الجدول رقم 

 SS مجموع المربعات  المصدر التباين

  

 DFدرجات الحرية 

  

 متوسط المربعات

MS  

    ( F)قيمة

  

 ةيمستوى المعنو 

  

  SSR  18.999  1  18.999  155.438  (*)0.000 االحندار

      SSE  15.156  124  0.122البواقي 

        SST  34.155  125الكلى 

  SPSS 20 الباحثة باالعتماد على خمرجات من إعداد :المصدر                                             (α =0, 05)ذات داللة إحصائية عند املستوى *

جيدا، كما تظهره  أن املتغريات املستقلة جمتمعة تفسر املتغري التابع تفسريايتضح من خالل جدول حتليل التباين 

يشري إىل معنوية  مما ،0.05وهي أقل من  0.000ومبستوى معنوية  155.438واليت بلغت    (F)قيمة فيشر 

وهذا يعين أن هناك واحد على األقل من  ثيل خط االحندار للبيانات متثيال جيدا،معلمة االحندار وإىل مت

 الفرضية الختبار مالئمتهو�ذا نستدل على صالحية النموذج و  .معامالت االحندار خيتلف عن الصفر

  .الرئيسية

ات ري املتغ عيث قمنا بإدخال مجي، حEnter   قةيقة االحندار املستخدمة هي طر يوضح اجلدول األول بان طر ي

وضح معامالت االرتباط الثالث يأما اجلدول الثاين . واحدة يف معادلة االحندار اخلطي املتعدد مرة املستقلة

  :ر، وهي موضحة يف اجلدول التايلياري للتقديالدراسة، باإلضافة إىل اخلطأ املع اتري ملتغ

  رات الدراسةيمعامالت االرتباط الثالث لمتغ: )24(الجدول رقم 

  رياري للتقديالخطأ المع  د المعدليمعامل التحد  ديمعامل التحد  معامل االرتباط  لنموذجا

1  0.746  0.556  0.553  0.34961  

 SPSS 20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  : المصدر                                             05.0االرتباط دال عند مستوى              *

  

للقدرات العاملني مع  طيم معامل االرتباط وهي معامل االرتباط البسيالل اجلدول السابق نالحظ بأن قمن خ

نما بلغ معامل يب. نيري املتغ نيدل على وجود ارتباط قوي وموجب بيوهذا   )0.746(املعرفة قدر بـ  إنتاج

 55.6%  النموذج يفسر ما مقداره املتغري املستقل قدرات العاملني يف هذا وهذا يعين أن ،(0.556) ديالتحد

االحنرافات (املعرفة وهي قوة تفسريية كبرية، مما يعين أن التباينات  إنتاجاحلاصل يف املتغري التابع  من التباين

تفسرها العالقة اخلطية أي منوذج االحندار املتعدد، وباقي النسبة ) قيم املتغري التابع إنتاج املعرفة الكلية يف
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إىل عوامل عشوائية، كأن تكون متغريات أخرى مل تدخل يف النموذج، حتتاج إىل دراسات ترجع ، 44.4%

املتغري املستقل يفسر  أن، وهذا يعين 0.553قيمة معامل التحديد املعدل اليت بلغت مستقبلية؛ وهذا ما تؤكده 

املعرفة تعود  إنتاجري التابع من التغريات اليت حتدث يف املتغ %55.3، مبعين أن %55.3املتغري التابع مبا نسبته 

 اخلطأمل تدخل يف منوذج الدراسة منها  أخرىعوامل  إىلاملتغري املستقل قدرات العاملني، والباقي يرجع  إىل

يف إنتاج ) مبختلف أبعاده(هناك دور معنوي ذو داللة إحصائية لقدرات العاملني  ما يدل على أنالعشوائي، 

  .ؤكد أن لقدرات العاملني اثر هام يف إنتاج املعرفةوهذا ما ي .املعرفة مبجمع صيدال

  .املختلفة وبناءا على ثبات صالحية النموذج نستطيع اختبار الفرضية الرئيسية األوىل بفروعها

  :النموذج اعتدالية-4

  لوحة انتشار البواقي :)12(الشكل رقم

 

SPSS 20 باالعتماد على خمرجات :المصدر  

 

البواقي  أنالبواقي تتوزع بشكل عشوائي على جانيب اخلط، مما يعين  أن  علىيف األكل شيتضح من خالل ال

.تتبع التوزيع الطبيعي  أيتتوزع توزيعا معتدال   
 

  الدراسةاختبار الفرضيات  : ثانيا

أوال مث  بعد التأكد من إمكانية تطبيق االختبارات املعلمية وأسلوب االحندار، سيتم اختبار الفرضيات الفرعية

  .لك اإلجابة على الفرضية الرئيسية للدراسةبعد ذ

 اختبار الفرضيات الفرعية -1

، ومن مث سيتم اختبار "املعرفة إنتاجقدرات الفردية يف ثر لليوجد أ" سيتم اختبار الفرضية الفرعية األوىل

  ."املعرفة إنتاجية يف ماعقدرات اجلثر للأيوجد " الفرضية الفرعية الثانية
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  قدرات الفردية يف ثر للأيوجد :" التالية الفرضيةواليت ختترب  :المعرفة إنتاجردية في ثر القدرات الفأاختبار

، "املعرفة إنتاج"و "قدرات الفردية"، وذلك من خالل دراسة حتليل تباين خط االحندار بني"املعرفة إنتاج

. عرفة يف جممع صيدالامل بإنتاجوقبل ذلك يتم دراسة عالقة االرتباط بينهما، ملعرفة عالقة قدرات الفردية 

ط سبريمان، لقياس قوة واجتاه العالقة اخلطية بني املتغري املستقل االرتباوبناء على ذلك مت استخدام معامل 

ن  يري  املتغنيوكانت معامالت االرتباط ب "املعرفة إنتاج"واملتغري التابع املتمثل يف" قدرات الفردية"واملتمثل يف

  :كما هي موضحة يف اجلدول التايل

  المعرفة في مجمع صيدال وإنتاجمعامالت االرتباط بين قدرات الفردية  :(25) الجدول رقم

  مستوى الداللة  معامل التحديد  معامل االرتباط  طرفي العالقة

  0.000  0.418  0.647**  قدرات الفردية وتوليد املعرفة

  0.000  0.290  0.539**  قدرات الفردية ومشاركة املعرفة

  0.000  0.297  0.545**  تطبيق املعرفةقدرات الفردية و 

  0.000  0.449  0.670**  قدرات الفردية وإنتاج املعرفة

  SPSS  20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر                                             0.01االرتباط دال عند مستوى **

 قدرات الفردية نية وموجبة بيضح بأنه توجد عالقة ارتباط قو تيمن خالل النتائج املوضحة يف اجلدول السابق 

كما أن معامل   (α=0.000) عند مستوى الداللة )0.670(مة معامل االرتباط يث بلغت قيوإنتاج املعرفة، ح

 ،املعرفة راجع إىل قدرات الفردية إنتاجات احلاصلة يف ري من التغ  44.9%أي أن (0.449) د قدر بـيالتحد

عند  )0.647(مة معامل االرتباط يبلغت ق ثينسبة ارتباط لبعد قدرات الفردية وتوليد املعرفة، ح وكانت أكرب

 كما أن. (0.418) د قدر بـية وموجبة مبعامل التحدي، وهي عالقة ارتباط قو (α=0.000) مستوى الداللة

 ر معامل التحديد بـكما قد، (0.545) تطبيق املعرفة: قدرات الفردية هلا عالقة ارتباط قوية مع كل من

على عالقة مع كل  علهجي، مما (0.290)ـ كما قدر معامل التحديد ب،  )0.539(مشاركة املعرفة و ، (0.297)

  .أبعاد إنتاج املعرفة

االحندار  ن خطيل تباية األوىل مت إجراء حتليانات مع الفرضيوللتعرف على مدى مالئمة خط احندار الب

  :ة، كما هو موضح يف اجلدول التايلللقدرات الفردية وإنتاج املعرف

  للقدرات الفردية في إنتاج المعرفة ن خط االنحداريل تباينتائج تحل (26):  الجدول رقم

معامل   معامل االرتباط  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

  التحديد

  F قيمة  الخطأ المعياري للتقدير

  

  مستوى المعنوية

  

  0.000  100.859  0.29973  0.449  0.670  1  9.061  االحندار

  124  11.140  البواقي

  125  20.201  اإلمجايل

  SPSS  20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  :المصدر                                                                           0.05االرتباط دال عند مستوى  *
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احملسوبة  (F) شريف مةي خط االحندار للقدرات الفردية وإنتاج املعرفة تظهر قنييتبا ليمن خالل جدول حتل

و�ذا نستدل على (α =0.05) ، اقل من مستوى الداللة املعتمد)0.000(عند مستوى الداللة  )100.859(

  .الفرضية األوىل ة النموذج الختباريصالح

 ط اخلطي للقدرات الفردية وإنتاج املعرفة قدر بـكما نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن معامل االرتبا

 قدر بـ ديكما أن معامل التحد. نيري  املتغنيدل على وجود ارتباط قوي وموجب بيوهذا  ،(0.670)

عين أن يوهذا . راجع إىل قدرات الفردية ات احلاصلة يف إنتاج املعرفة ري من التغ 44.9 % أي أن ، (0.449)

أما قيمة اخلطأ املعياري للتقدير والبالغة  .ات احلاصلة يف إنتاج املعرفةري من التغ  44.9 %قدرات الفردية فسرت

متثيل خط االحندار لنقاط شكل االنتشار وهو  تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة (0.29973)

  . (F)ما تدل عليه معنوية قيمة

أبعاد (املستقلة  اتري االحندار املتعدد الختبار اثر املتغ لية األوىل نستدل جبدول نتائج حتليولإلجابة عن الفرض

على  (a1). ومقطع خط االحندار  (b1)ليامل مي عدة نتائج أوهلا قنيبييف إنتاج املعرفة، الذي ) قدرات العاملني

  :لييات كما يالفرض ث كانتيع األبعاد األخرى تساوي الصفر، حبيافرتاض أن مج

= H0 أي ،(0.05=∝)يف إنتاج املعرفة عند مستوى معنوية  ال تأثر قدرات الفردية(b1=0)  

 = H1 أي(0.05=∝)تأثر قدرات الفردية يف إنتاج املعرفة عند مستوى معنوية ، (b1≠0) 

  : لييط كما يعد الشكل العام ملعادلة خط االحندار البسيث يحب

y=a1+b1x1  
  :ث أنيح

: (y)  إنتاج املعرفة   التابع املتمثل يفرياملتغ PK  

 : (x1)قدرات الفردية   املستقل األول املتمثل يفرياملتغCD 

 : (a1)ميمقطع خط االحندار من معادلة اخلط املستق.  

 : (b1)قدرات الفردية( املستقل األول ريل خط االحندار بالنسبة للمتغيم. (  

  

  :هايلخص النتائج املتحصل عليواجلدول املوايل 

  للقدرات الفردية في إنتاج المعرفة االنحدار الخطي معامالت نموذج (27): الجدول رقم

  Sigمستوى الداللة   Tقيم اختبار   المعامالت المعيارية  المعامالت غير معيارية  النموذج

A   الخطأ المعياريSEb  بيتا Beta  

  constant  1.415  0.202    7.019  0.000الثابت 

  0.000  10.043  0.670  0.46  0.460  قدرات الفردية

 SPSS  20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر                                                                     0.05االرتباط دال عند مستوى  *     
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املعرفة هي   إنتاجط للقدرات الفردية مع يواعتمادا على نتائج اجلدول السابق فان معادلة خط االحندار البس

   PK=1.415+0.460CD                                   :لييا كم

 قدر بـياب القدرات الفردية يف ا�مع فان إنتاج املعرفة يكن القول أنه يف حالة غميانطالقا من هذه املعادلة 

 ادة يف إنتاجيدي إىل ز يؤ  ، كما أنه كلما استخدم ا�مع قدرات الفردية بوحدة واحدة فان هذا)1.415(

وهي  )0.000(حيث ظهر مستوى املعنوية   مما يشري إىل عالقة اجيابية بني املتغريين )0.460( املعرفة تقدر بـ

  .مما يشري إىل معنوية معلمة امليل  (α =0.05)أقل من 

 =α)وهي أقل من  )0.000(حتت مستوى معنوية  1.415بلغات  )الثابت (أما بالنسبة إىل معلمة التقاطع

  .شري إىل أمهية املتغري يف النموذجمما ي  (0.05

بلغت ) قدرات الفردية( املستقل األول ريل خط االحندار للمتغيات ميعلى فرض (t) جة اختباريكما أن نت

ة يفرض ه نرفضيوعل  (α =0.05)، وهي أقل من مستوى الداللة املعتمد)0.000(مبستوى داللة  )10.043(

ة يونقبل الفرض (α =0.05) ردية يف إنتاج املعرفة عند مستوى معنويةال تأثر قدرات الف: القائلة(H0)  العدم

  .(H1) لةيالبد

  :انطالقا مما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية األوىل اليت تنص على

  للقدرات الفردية في إنتاج المعرفة رثأ يوجد

  قدرات اجلماعية ثر للأوجد ي": واليت ختترب الفرضية التالية :ثر قدرات الجماعية في إنتاج المعرفةأاختبار

 إنتاج"و" قدرات اجلماعية" ، وذلك من خالل دراسة حتليل تباين خط االحندار بني"املعرفة إنتاجيف 

، وقبل ذلك يتم دراسة عالقة االرتباط بينهما، ملعرفة عالقة قدرات اجلماعية بإنتاج املعرفة يف جممع "املعرفة

االرتباط سبريمان، لقياس قوة واجتاه العالقة اخلطية بني املتغري  وبناء على ذلك مت استخدام معامل. صيدال

 نيوكانت معامالت االرتباط ب "إنتاج املعرفة"واملتغري التابع املتمثل يف " قدرات اجلماعية"املستقل واملتمثل يف

  :ن كما هي موضحة يف اجلدول التايليري املتغ

  جماعية وإنتاج المعرفة في مجمع صيدالمعامالت االرتباط بين قدرات ال: (28) الجدول رقم

  مستوى الداللة  معامل التحديد  معامل االرتباط  طرفي العالقة

  0.000  0.512  0.715**  قدرات اجلماعية وتوليد املعرفة

  0.000  0.445  0.667**  قدرات اجلماعية ومشاركة املعرفة

  0.000  0.259  0.509**  قدرات اجلماعية وتطبيق املعرفة

  0.000  0.543  0.737**  ماعية وإنتاج املعرفةقدرات اجل

  SPSS20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر                                                   0.01االرتباط دال عند مستوى **
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 اجلماعية قدرات نية وموجبة بيتضح بأنه توجد عالقة ارتباط قو يمن خالل النتائج املوضحة يف اجلدول السابق 

كما أن  (α =0.000) عند مستوى الداللة )0.737(مة معامل االرتباط يث بلغت قي، ح وإنتاج املعرفة

ات احلاصلة يف توليد املعرفة راجع إىل قدرات ري من التغ  54.3%أي أن   ، (0.543)د قدر بـيمعامل التحد

مة معامل االرتباط يبلغت ق ثيوتوليد املعرفة، ح اجلماعيةوكانت أكرب نسبة ارتباط لبعد قدرات . اجلماعية

 د قدر بـية وموجبة مبعامل التحديوهي عالقة ارتباط قو  ،(α=0.000) عند مستوى الداللة )0.715(

كما قدر   ،(0.667) مشاركة املعرفة: هلا عالقة ارتباط قوية مع كل من اجلماعيةقدرات  كما أن  (0.512)

على  علهجيمما  ، (0.259)كما قدر معامل التحديد بـ،  )0.509(بيق املعرفة تط ،(0.445)معامل التحديد بـ

  .عالقة مع كل أبعاد إنتاج املعرفة

االحندار  ن خطيل تباية الثانية مت إجراء حتليانات مع الفرضيوللتعرف على مدى مالئمة خط احندار الب

  :وإنتاج املعرفة، كما هو موضح يف اجلدول التايل اجلماعيةللقدرات 

  للقدرات الجماعية في إنتاج المعرفة ن خط االنحداريل تباينتائج تحل(29): الجدول رقم

مصدر 

  التباين

مجموع 

  المربعات

الخطأ المعياري   معامل التحديد  معامل االرتباط  درجات الحرية

  للتقدير

  F قيمة

  

  مستوى المعنوية

  

  0.000  147.402  0.27282  0.543  0.737  1  10.971  االحندار

  124  9.229  بواقيال

  125  20.201  اإلمجايل

  SPSS  20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  :المصدر                                                                                       0.05االرتباط دال عند مستوى  *

احملسوبة   (F)شريف مةيللقدرات اجلماعية وإنتاج املعرفة تظهر قن خط االحندار يل تبايمن خالل جدول حتل

و�ذا نستدل (α =0.05)  ، اقل من مستوى الداللة املعتمد)0.000(عند مستوى الداللة  )147.402(

  .الفرضية الثانية ة النموذج الختباريعلى صالح

 بـ جلماعية وإنتاج املعرفة قدركما نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن معامل االرتباط اخلطي للقدرات ا

 قدر بـ ديكما أن معامل التحد.نيري  املتغنيدل على وجود ارتباط قوي وموجب بيوهذا  ،(0.737)

عين أن يوهذا . ات احلاصلة يف إنتاج املعرفة راجع إىل قدرات اجلماعيةري من التغ 54.3% ، أي أن (0.543)

أما قيمة اخلطأ املعياري للتقدير  .لة يف إنتاج املعرفةات احلاصري من التغ  54.3%قدرات اجلماعية فسرت

متثيل خط االحندار لنقاط  تشري كذلك إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة) 0.27282( والبالغة

  . (F )شكل االنتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمة
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أبعاد (املستقلة  اتري ملتعدد الختبار اثر املتغل االحندار اية الثانية نستدل جبدول نتائج حتليولإلجابة عن الفرض

على  (a2). ومقطع خط االحندار   (b2)ليامل مي عدة نتائج أوهلا قنيبييف إنتاج املعرفة، الذي ) قدرات العاملني

  :لييات كما يالفرض ث كانتيع األبعاد األخرى تساوي الصفر، حبيافرتاض أن مج

 =H0املعرفة عند مستوى معنوية تأثر قدرات اجلماعية يف إنتاج  ال(α=0.05)، أي (b2=0) 

 =H1 تأثر قدرات اجلماعية يف إنتاج املعرفة عند مستوى معنوية(α=0.05)أي ،(b2≠0)  

  : لييط كما يعد الشكل العام ملعادلة خط االحندار البسيث يحب

y=a2+b2x 2                                                  
  :ث أنيح

: (y)  إنتاج املعرفة    التابع املتمثل يفرياملتغPK 

 : (x2)قدرات اجلماعية  املستقل األول املتمثل يفرياملتغ Cc  

 : (a2)ميمقطع خط االحندار من معادلة اخلط املستق.  

 : (b2)قدرات اجلماعية( املستقل الثاين ريل خط االحندار بالنسبة للمتغيم .(  

  

  :هايتحصل عللخص النتائج امليواجلدول املوايل 

  

  للقدرات الجماعية في إنتاج المعرفة معامالت نموذج االنحدار الخطي(30):  الجدول رقم

  Sigمستوى الداللة   Tقيم اختبار   المعامالت المعيارية  المعامالت غير معيارية  النموذج

A   الخطأ المعياريSEb  بيتا Beta  

  constant  1.122  0.191    5.873  0.000الثابت 

  0.000  12.141  0.737  0.46  0.558  ات اجلماعيةقدر 

  SPSS  20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر                                                                 0.05االرتباط دال عند مستوى  *        

  

  :ليياملعرفة هي كما  وإنتاجماعية واعتمادا على نتائج اجلدول السابق فان معادلة خط قدرات اجل

PK=1. 122+0.558CC  

 قدر بـياب القدرات اجلماعية يف ا�مع فان إنتاج املعرفة يكن القول أنه يف حالة غميانطالقا من هذه املعادلة 

ادة يف إنتاج يدي إىل ز يؤ  ، كما أنه كلما استخدم ا�مع قدرات اجلماعية بوحدة واحدة فان هذا)1.122(

وهي  )0.000(حيث ظهر مستوى املعنوية   مما يشري إىل عالقة اجيابية بني املتغريين )0.558 (فة تقدر بـاملعر 

  .مما يشري إىل معنوية معلمة امليل  (α =0.05)أقل من 
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 = α)وهي أقل مـن  )0.000(حتت مستوى معنوية  1.122بلغات  )الثابت (أما بالنسبة إىل معلمة التقاطع

  .إىل أمهية املتغري يف النموذج مما يشري   (0.05

بلغت ) قدرات اجلماعية( املستقل الثاين ريل خط االحندار للمتغيات ميعلى فرض (t) جة اختباريكما أن نت

 ه نرفضي، وعل (α = 0.05)، وهي أقل من مستوى الداللة املعتمد)0.000(مبستوى داللة  )12.141(

ونقبل  (α = 0.05) ماعية يف إنتاج املعرفة عند مستوى معنويةال تأثر قدرات اجل: القائلة (H0) ة العدميفرض

  .(H1) لةية البديالفرض

  :انطالقا مما سبق يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية اليت تنص على انه

  ر للقدرات الجماعية في إنتاج المعرفةثأ يوجد

  .ةيسيلرئة ايكننا اختبار الفرضمية يات الفرعيومن خالل ما سبق من اختبار الفرض

، "قدرات العاملني يف إنتاج املعرفةثر للأيوجد " :ةية التاليواليت ختترب الفرض :ةيسيالرئة ياختبار الفرض  -2

وقبل ذلك يتم ، "إنتاج املعرفة"و" قدرات العاملني"  نين خط االحندار بيل تبايخالل دراسة حتل وذلك من

على ذلك مت  اوبناء. عاملني بإنتاج املعرفة يف جممع صيدالدراسة عالقة االرتباط بينهما، ملعرفة عالقة قدرات ال

قدرات "استخدام معامل االرتباط سبريمان، لقياس قوة واجتاه العالقة اخلطية بني املتغري املستقل واملتمثل يف

ضحة يف ن كما هي مو يري  املتغنيوكانت معامالت االرتباط ب "إنتاج املعرفة"واملتغري التابع املتمثل يف " العاملني

  :اجلدول التايل

  معامالت االرتباط بين قدرات العاملين وإنتاج المعرفة في مجمع صيدال :(31) الجدول رقم

  مستوى الداللة  معامل التحديد  معامل االرتباط  طرفي العالقة

  0.000  0.564  0.746**  قدرات العاملني وتوليد املعرفة

  0.000  0.473  0.625**  قدرات العاملني ومشاركة املعرفة

  0.000  0.442  0.585**  قدرات العاملني وتطبيق املعرفة

  0.000  0.573  0.757**  قدرات العاملني وإنتاج املعرفة

  SPSS20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر                                                     0.01االرتباط دال عند مستوى **

 قدرات العاملني نية وموجبة بيتضح بأنه توجد عالقة ارتباط قو يائج املوضحة يف اجلدول السابق من خالل النت

كما أن معامل   (α=0.000) عند مستوى الداللة )0.757(مة معامل االرتباط يث بلغت قيوإنتاج املعرفة، ح

جع إىل قدرات العاملني، ات احلاصلة يف توليد املعرفة راري من التغ 57.3%أي أن  (0.573) د قدر بـيالتحد

عند  )0.746(مة معامل االرتباط يبلغت ق ثيوكانت أكرب نسبة ارتباط للقدرات العاملني وتوليد املعرفة، ح

 كما أن  (0.564). د قدر بـية وموجبة مبعامل التحديوهي عالقة ارتباط قو  ، (α=0.000)الداللة مستوى 
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، كما قدر معامل التحديد (0.625) مشاركة املعرفة: منقدرات العاملني هلا عالقة ارتباط قوية مع كل 

على عالقة مع كل  علهجي، مما (0.442)كما قدر معامل التحديد بـ  ،)0.585(تطبيق املعرفة  ، (0.473)بـ

  .أبعاد إنتاج املعرفة

حندار اال ن خطيل تباية الرئيسية مت إجراء حتليانات مع الفرضيعلى مدى مالئمة خط احندار الب  وللتعرف

  :للقدرات العاملني وإنتاج املعرفة، كما هو موضح يف اجلدول التايل

  للقدرات العاملين في إنتاج المعرفة ن خط االنحداريل تباينتائج تحل(32):   الجدول رقم

مصدر 

  التباين

الخطأ المعياري   معامل التحديد  معامل االرتباط  درجات الحرية  مجموع المربعات

  للتقدير

  المعنوية مستوى  F قيمة

  

  0.000  82.652  0.26470  0.573  0.757  2  11.582  االحندار

  123  8.618  البواقي

  125  20.201  اإلمجايل

  SPSS  20ماد على خمرجات من إعداد الباحثة باالعت :المصدر                                                                                  0.05االرتباط دال عند مستوى  *

احملسوبة    (F)شريف مةين خط االحندار للقدرات العاملني وإنتاج املعرفة تظهر قيل تبايمن خالل جدول حتل

و�ذا نستدل على  (α =0.05) ، اقل من مستوى الداللة املعتمد)000.0(عند مستوى الداللة  )82.652(

  .الفرضية الرئيسية ة النموذج الختباريصالح

 ـا نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن معامل االرتباط اخلطي للقدرات العاملني وإنتاج املعرفة قدر بكم

 قدر بـ ديكما أن معامل التحد. نيري  املتغنيدل على وجود ارتباط قوي وموجب بي، وهذا (0.757)

و تفسري ذلك . ملنيات احلاصلة يف إنتاج املعرفة راجع إىل قدرات العاري ن التغم57.3% أي أن  ،(0.573)

ترجع   %42.7تفسرها العالقة اخلطية أي منوذج االحندار املتعدد، وباقي النسبة  من التباينات %57.3أن 

عوامل عشوائية، كأن تكون متغريات أخرى مل تدخل يف النموذج، مما يعين أيضا أن هناك عوامل أخرى مل  إىل

التفسريية للنموذج  ، وتوضح هذه القيمة العالية، املقدرةتدخل يف هذه الدراسة حتتاج إىل دراسات مستقبلية

قيمة اخلطأ  التابع تفسريا جيدا، كما تظهر وجودته اإلحصائية، حبيث أن املتغريات املستقلة جمتمعة تفسر املتغري

 متثيل خط واليت  تشري إىل صغر األخطاء العشوائية، وبالتايل جودة )0.26470 (املعياري للتقدير والبالغة

  .(F) االحندار لنقاط شكل االنتشار وهو ما تدل عليه معنوية قيمة

أبعاد (املستقلة  اتري ل االحندار املتعدد الختبار اثر املتغية الرئيسية نستدل جبدول نتائج حتليولإلجابة عن الفرض

 (a) .حندارومقطع خط اال  (b)ليامل مي عدة نتائج أوهلا قنيبييف إنتاج املعرفة، الذي ) قدرات العاملني

  :هايلخص النتائج املتحصل عليواجلدول املوايل 
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  للقدرات العاملين في إنتاج المعرفة معامالت نموذج االنحدار الخطي(33):  الجدول رقم

  Sigمستوى الداللة   Tقيم اختبار   المعامالت المعيارية  المعامالت غير معيارية  النموذج

A   الخطأ المعياريSEb  بيتا Beta  

  constant  0.951  0.194    4.901  0.000ابت الث

  0.004  2.953  0.265  0.062  0.182  قدرات الفردية

  0.000  5.999  0.538  0.068  0.407  قدرات اجلماعية

  0.000  12.467  0.746  0.077  0.965  قدرات العاملني

  SPSS  20من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  :المصدر                                                                    0.05االرتباط دال عند مستوى  *     

 

اب القدرات العاملني يف ا�مع فان إنتاج يكن القول أنه يف حالة غميواعتمادا على نتائج اجلدول السابق 

دي إىل يؤ  فان هذا، كما أنه كلما استخدم ا�مع قدرات العاملني بوحدة واحدة )0.951( قدر بـياملعرفة 

حيث ظهر مستوى املعنوية   مما يشري إىل عالقة اجيابية بني املتغريين )0.965( ادة يف إنتاج املعرفة تقدر بـيز 

مما يشري إىل معنوية معلمة امليل و إىل متثيل خط االحندار للبيانات  (α =0.05) وهي أقل من  )0.000(

  .متثيال جيدا

 = α)وهي أقل مـن  )0.000(حتت مستوى معنوية  0.951بلغات  )الثابت (طعأما بالنسبة إىل معلمة التقا

  .مما يشري إىل أمهية املتغري يف النموذج  (0.05

بلغت ) قدرات العاملني( املستقل ريل خط االحندار للمتغيات ميعلى فرض (t) جة اختباريكما أن نت

   (α =0.05).املعتمد ، وهي أقل من مستوى الداللة)0.000(مبستوى داللة  )12.467(

لكل متغري من املتغريات    β (Coefficients Unstandardized)كما يقدم اجلدول درجة التأثري

 يف املتغري التابع، حيث كانت كل املعامالت هلا معنوية إحصائية مما يشري إىل أمهية كل متغري يف املستقلة

  .كذلك  وهي معنوية 0.951النموذج كما بلغت معلمة احلد الثابت 

  = α) ال تأثر قدرات العاملني يف إنتاج املعرفة عند مستوى معنوية: القائلة (H0) ة العدميفرض ه نرفضيوعل

  .(H1) لةية البديونقبل الفرض  (0.05

  :مما سبق يتم قبول الفرضية الرئيسية اليت تنص على انطالقا 

  ر للقدرات العاملين في إنتاج المعرفةثأ يوجد
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  ر نتائج الدراسةيتفس: ثثالالمطلب ال

اختبار اثر كل من قدرات  املعرفة، وذلك من خالل إنتاجركزت هذه الدراسة على اثر قدرات العاملني يف 

توليد :  من خالل أبعاده املتمثلة يفريث مت اختبار هذا األخياملعرفة، حب إنتاجيف  الفردية وقدرات اجلماعية

 على نتائج الدراسة اليت طبقت ريتفس طلبتم من خالل هذا امليوس.ةاملعرفة، مشاركة املعرفة وتطبيق املعرف

  .جممع صيدال

  ثر قدرات الفردية في إنتاج المعرفةأر نتائج يتفس: أوال

ة األوىل يالفرع ةيد صحة الفرضيان، مت تأكيات الدراسة من خالل االستبيبناء على ما سبق، يف اختبار فرض

، وذلك مبعامل "قدرات الفردية يف إنتاج املعرفةيوجد اثر لل"تاج املعرفة، أي املتعلقة بأثر قدرات الفردية يف إن

ات احلاصلة يف إنتاج ري من التغ %44.9نسبته  ما ، وأن قدرات الفردية فسرت)0.670( ايب بلغجيارتباط إ

  .املعرفة

تأثر يف عملية  يف ا�مع  إىل أن قدرات الفردية اليت ميتلكها العاملنيرية األوىل تشيعين بان نتائج الفرضيمما 

األمر إنتاج املعرفة، وذلك من خالل خربات الفردية ومهارات الفردية باإلضافة إىل املواقف الفردية املختلفة، 

دم خيق أهدافه من خالل تنمية وتطوير تلك خربات واملهارات وتوجيه املواقف مبا يسهل على ا�مع حتقيالذي 

   .مصاحله

، نظرا لطبيعة نشاطه الذي معرفة جديدة إنتاج تساب قدرات فردية متميزة تضمن لهىل اكدائما إ ا�مععي يس

غري  إبداعيةمزايا  ا�مع من خالل قدرات الفردية لعماله والتجديد املستمر، فلقد حققاإلبداع  حيتم عليه

مصل   تركيبحيث متكن من التوصل إىلعبد السالم شاكون  الباحثوخري مثال على ذلك ما حققه مسبوقة 

 بعد انتخابه" أحسن مبدع لألدوية " من نيل جائزة  ا�معلداء أنفلونزا الطيور، ما مكن  اداملض" طامفلو " 

مسحت له بالفوز بامليدالية الذهبية ألحسن إبداع لدى املنظمة  املنظمة العاملية للملكية الفكرية رفمن ط

 وهذا ما أشار إليه .2007لالخرتاع الذي نظم باجلزائر يف سنة  الوطين العاملية للملكية الفكرية مبناسبة اليوم

أن زيادة اخلربات واملهارات اليت متتلكها فئة معينة من العاملني أي قدرات الفردية عندما قال ب (Debra) دبرا

 متكنها من إنتاج أفكار جديدة تنعكس إجيابا على املنظمة ومنتجا�ا، كما أ�ا مورد يصعب على اآلخرين

املعرفة تبدأ بفكرة يقدمها الفرد الذي  إنتاجحيث قال بان عملية   (Stuart)سرتت أكد ذلكما ك ،1تقليده

القدرات مدى توفر وهذا يتوقف على  .2حصل عليها من التجارب واخلربات وابتدعها من التفكري اإلبداعي

كل من غرف   ، وهذا ما أشار إليهةمياث العلاملؤهلة، واملدربة على إجراء التجارب، والقيام باألحب الفردية

                                                           
1
Debra, M.A., (2001), innovation et management des connaissances, Ed d’organisation, Paris, p23.   

2 Stuart, B., op.cit, p104.  
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ا وعمليا علمي القدرات الفردية املؤهلةن م ايفهناك عدد ك انفكلما ك Thomas)  (Groff &ومتسون 

. 1هناك عملية إنتاج وتوليد املعرفة بشكل أكرب توالقادرين على إجراء التجارب، والقيام باألحباث كلما كان

عندما اعترب بان قدرات العاملني ترجع يف الغالب    (Meschi)سشيم جة اليت توصل هلا الباحثيوهي النت

هلذا  .ميكن أن تعرف وحتدد بشكل مستقل عن الفرد الذي حيملها إىل األفراد فال توجد قدرات بدو�م و ال

ز االهتمام يوذلك برتك. 2 والرصد املستمر هلالقدرات الفردية �ا  جةيتتحقق نت ع املؤسساتيفان أهداف مج

لذلك أكد . 3توليفالتعبئة و التجنيد و الى خربات الفردية، مهارات الفردية واملواقف الفردية اليت حتتاج إىل عل

القدرات الفردية اليت ميتلكها العاملني بان  (Escrig-Tena &Bou-Llusar) اسكرغ وبولسر الباحثان

ديهم إمكانية على تطوير أساليب العمل اآلراء، واألهداف، والتوجهات املستقبلية، وتولد ل يفجتعلهم يشاركون 

   .4والتعامل مع الوسائل املستخدمة يف العمل، واملسامهة يف إنتاج املعارف

  ثر قدرات الجماعية في إنتاج المعرفةأر نتائج يتفس :ثانيا

ية ة الثانيالفرع ةيد صحة الفرضيان، مت تأكيات الدراسة من خالل االستبيبناء على ما سبق، يف اختبار فرض

، وذلك مبعامل "قدرات اجلماعية يف إنتاج املعرفةيوجد اثر لل"املتعلقة بأثر قدرات اجلماعية يف إنتاج املعرفة، أي 

ات احلاصلة يف إنتاج ري من التغ  54.3%نسبته ما ، وأن قدرات اجلماعية فسرت)0.737( ايب بلغجيارتباط إ

  .املعرفة

تأثر يف عملية ىل أن قدرات اجلماعية اليت ميتلكها العاملني يف ا�مع  إرية الثانية تشيعين بان نتائج الفرضيمما 

اجلماعية باإلضافة إىل املواقف اجلماعية املختلفة،  راتمهاإنتاج املعرفة، وذلك من خالل خربات اجلماعية و

ملواقف مبا وتوجيه ا املهاراتخربات و ق أهدافه من خالل تنمية وتطوير تلك يسهل على ا�مع حتقياألمر الذي 

   .دم مصاحلهخي

مزايا ه منتجات تكتسبإبداع وجتديد  من اجلوتنمية قدرات مجاعية لفرق العمل لذا يعمل ا�مع على تطوير 

تقليد دواء رومافيد، وتطوير دواء دولربان حيث كان فيه نوع من مرارة  ، ويظهر ذلك جليا من خاللتنافسية

ن تلك املرارة واخرج إىل سوق حتت مسمى براستامول؛ كما قاموا لكن فرق عمل ا�مع طوره حبيث ختلصوا م

وارتفاع الضغط الدموي وتقليص نسبة  من أصل نبايت تصلح ملعاجلة داء السكريبإنتاج أدوية جديدة 

 (Ebling) ابلنغ وهذا ما أشار إليه .الكوليسرتول؛ إضافة إىل مرهم للحفاظ على األورية ومنشط جنسي

كبري ومباشر على االكتشافات العلمية   ح ومنو مؤسسات صناعة األدوية يتوقف بشكلجنا حني اعترب بان 

                                                           
1
Groff, T. R. & Thomas, J. P., (2002 ), Introduction to Knowledge Management, km in Business, p4.  

2
Meschi, P.X., (1997), Le concept de compétence en stratégie: perspectives et limites, Actes de la VI ème, Conférence de l’Association 

Internationale de Management Stratégique, Montréal. 
3
Bordéres, C.& Panisse, G., op.cit, p 4.  

4
Escrig-Tena A. B. & Bou-Llusar J. C., op.cit, p3. 



 المعرفة إنتاج في العاملين قدرات ألثر تطبيقية دراسة: الثالث الفصل     

 

243 
 

وذلك من خالل امتلكها لفرق عمل مؤهلة متلك قدرات  الدائم والتكنولوجية، مما يفرض عليها التجديد

تتمتع مبعرفة  املتوفرة يف املنظمة اليت عندما قال بان القدرات اجلماعية(Ulrich)  وهذا ما أكده الرش ؛1متميزة

قادرة على جعل املنظمة عاملية من خالل االستجابة ملتطلبات الزبائن والفرص اليت تتيحها  واسعة جتعلها

2االتكنولوجي
بان  اعندما اعترب (Bordéres & Panisse)  بردر ومبسز انجة اليت توصل هلا الباحثيوهي النت. 

الذي يكون قادرا على إدارة  )اخل ...فريق مشروع  مصلحة، وحدة، شبكة،( قدرات اجلماعية للفريق املهين

ز االهتمام يوذلك برتك. 3ونتائج حمددة وأداء مهامه بشكل كفء، هي اليت تساهم يف الوصول إىل أهداف

لذلك أكد . 4على تراكم القدرات الفردية وبالتايل تراكم معارفهم ومهارا�م ومواقفهم كفريق عمل متكامل

ماعية، خربات اجل يف علم نفس العمل واملنظمات أن قدرات مجاعية تكمن يف (Kouabenan) كنب  الباحث

مواقف اجلماعية، اليت تتفاعل فيما بينها حيث تساهم يف إنتاج معارف  إىل ةباإلضافمهارات اجلماعية 

  .5جديدة

كننا القول بأنه ميتني، وبذلك يفرضالتضح بأنه يف هذه الدراسة مت إثبات يه، يوانطالقا مما سبق، وباالستناد عل

  .ةيابجية االيتثبت منوذج الدراسة، وبالتايل العالقة تؤول إىل الفرض ه متألنة الدراسة، يهناك قبول كلي إلشكال

  (Le Boterf) يه لبرتفإل جة اليت تتوافق مع ما توصليأي اثر قدرات العاملني يف إنتاج املعرفة، وهي النت

عندما يواجهون مشاكل خمتلفة متاما عما واجهوه  -مجاعية، فردية–معينة بان العاملني الذين يتمتعون بقدرات 

 من قبل، هذا يستدعي منهم إبداع كيفية تعاملهم مع املشاكل اجلديد فنجدوهم يقوموا بتعبئة مواردهم

 إليه أشاروهذا ما . 6لذلك الغرض، وبالتايل إنتاج معرفة مل تكن موجودة من قبل )خربات، مواقف، مهارات(

اليت  )خربات، مواقف، مهارات(عندما اعترب قدرات العاملني على أ�ا نظام دمج للموارد  (Chenu)نيوش

يف  نتيجة وضعية حقيقية يف العمل مقارنة مع األوضاع املسطرة( حتقيق الفعالية األداء تسمح وتساعد على

 )لوظائف احلركة الوظيفية والتكيفتعدد ا التوظيف، (تستخدم يف العديد من األوضاع املهنية) احمليط الوظيفي

  .7واليت تساهم بشكل اجيايب يف خلق أفكار وحلول جديدة

ها واليت يجة اليت توصال إليعلى النت (Farkas) فرنكس قدرات العاملني يف إنتاج املعرفة يؤكد ألثرجة يونت

فة جديدة عن طريق عمليات حتويل املعرفة بني فرق العمل، وخلق معر  يتم إنتاج املعرفة من خالل مفادها أنه

وال حيدث ذلك .حتديث املعرفة املبتكرة بالتكامل مع املعرفة املوجودة مسبقا حتويل املعرفة وجتديدها من خالل

                                                           
1
Ebling, M., India's  Pharmaceutical Industry on course for globalization, Deutsche Bank Research, Germany, pp 3-6.  

2
Ulrich, D. A., (1998), New Mandate For Human Resources, Harvard Business Review, Jan – Feb, p37.    

3
Bordéres, C. & Panisse, G., op.cit, p1.   

4
Dejoux, C., (2001), op.cit, p160.   

5
Kouabenan, D. R., op.cit, p24.  

6
Le Boterf, G., (2000), Construire les compétences individuelles et collectives, op.cit, p36.   

7
Chenu, F., (2005), Vers une définition opérationnelle de la notion de compétence .Revue Education permanente, n°162, Paris, pp201 -

208.  
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 كرف ومتس  كل من  وهذا ما أشار إليه.1دون املسامهة واالمتزاج الفعال بني القدرات اجلماعية والفردية

(Groff &Thomas)  علميا وعمليا والقادرين  القدرات الفردية املؤهلةمن  كايفهناك عدد   فكلما كان

  .2هناك عملية إنتاج وتوليد املعرفة بشكل أكرب على إجراء التجارب، و القيام باألحباث كلما كانت

بفاعلية يف إنتاج و  إجيابية على املتغريات السابقة الذكر من شأ�ا أن تساهم تأثريات هناكو يتضح مما سبق أن 

أن قدرات العاملني من خالل تأكده على  (Leontiades) لونتد وهذا ما أشار إليه .اجلديدة رفةمع خلقو 

3ساعد يف خلق معارف جديدةت
على مستوى من العمل تأيت حيث يؤكد ا�مع على أن قدرات العاملني  .

ات ما بينهم، فالقدر تكامل وتعاون العديـد من األفراد، والفرق والتنسيق في اتوتتطلب القدر  .األداء عال من

،  4تضمن خلق قيمة وثروة للمجمعحبيث واإلبداع على التعلم  ةأداة، بل هي القدر  هي أكثر من كو�ا جمرد

أفكار جديدة، طرق  وإبداعالقدرة والقابلية على خلق  عندما اعترب القدرات بأ�ا (Toft) تفت وهو ما أكده

5لك إىل قيمة اقتصادية وثروةذ تفكري جديدة، عمليات ومنتجات جديدة، وحتويل
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
Farkas, F., (2003), The role of leadership in Knowledge management and Knowledge Transfer, in: Knowledge Transfer, Small and 

Medium-sized Enterprises, and Regional Development in Hungary, Szeged, p3. 
2
Groff, T. R. & Thomas, J. P., op.cit, p 4.  

3
Leontiades, J.C., (2001), Managing the global enterprise: competing in the information age, Harlow: Financial Times Prentice Hall, 

England, p 175.  
  .29/12/2016، يوم مدير مركز البحث والتطوير، مراد توايتمقابلة مع السيد  4

5
 Toft, G. S., (2002), Human capital Policies for the knowledge Economy, National Governors' Association Conference, Reaching New 

Heights: Advancing Workforce Policy Through Innovation and Reauthorization, Washington D.C, December, p3. 
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  خالصة الفصل

بشــكل كبــري ومباشــر علــى االكتشــافات العلميــة تعتمــد و  األدويــةصــناعة  مؤسســاتأن  ســتخلص ممــا ســبقن

مســـؤولية االهتمـــام  جممـــع صـــيدال وهـــو مـــا يلقـــي علـــى عـــاتق، الـــدائم والتكنولوجيـــة، ممـــا يفـــرض عليهـــا التجديـــد

ية روح اإلبداع لديهم، حىت تتمكن مـن تطـوير صـناعة صـيدالنية، وتعـزز موقعهـا كرائـد يف بقدرات العاملني وتنم

تشـجيع عليـه  سـتطيع القيـام مبهمـة إنتـاج املعرفـةي، وحـىت إنتاج األدوية يف سوق واعدة تعرف أبدعا يوما بعد يـوم

حــىت يتمكنــوا مــن ة مســتمرة وبنــاء قــدرا�م بصــفالبحــث العلمــي وتنشــيطه، وإثــارة احلــوافز العلميــة لــدى البــاحثني 

   .سامهة بإضافا�م املبتكرة يف رصيد املعرفةامل

 عمليــة إنتــاجيف جنــاح  قــدرات العــاملني ثــرومــن خــالل النتــائج املتوصــل إليهــا اتضــحت بشــكل عملــي أ

ســة املســاعدة يف الــربط بــني متغــريات الدرا إجابــات األفــراد علــى أســئلة االســتبيان املعــد لغــرض ىلــبنــاءا عاملعرفــة، 

االحندار البسيط واملتعدد، حيث ظهر أن هنـاك عالقـة  من خالل الربط بني املتغريات الفرعية واستخدام أسلوب

التـابع الــذي  مـع املتغـريكمتغـريات مسـتقلة  للقــدرات العـاملني اجيابيـة هلـا معنويـة إحصـائية لكـل املتغـريات الفرعيـة

ملني تعد مصدرا أساسـيا لزيـادة إنتـاج املعرفـة كمـا أ�ـا تلعـب وعليه ميكن القول بان قدرات العا ،املعرفة نتاجإهو 

 .لذا ينبغي إعطائها املزيد من االهتمام من قبل كل املؤسسات .دورا هاما يف دعم هذه العملية
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الدور االسرتاتيجي  نتيجةبأن املعرفة هي نقطة حرجة لبقائها احلايل واملستقبلي، تدرك املؤسسات اليوم أصبحت 

فاملعرفة أساسا موجودة يف حقيقية للمؤسسة، تضيف قيمة اليت  باعتبارها من أهم املوارد غري امللموسة الذي تلعبه

 واستثمارها بطريقة رشيدة جاهدة إىل تعظيم االستفادة من مواردها البشرية، لذا تسعى املؤسسة عقول العاملني

 املواردجتاه ا التفكريبالضرورة تغيري األمر يتطلب لضمان استخدام كل معارفها الظاهرة منها والضمنية، مما 

  .اال العمل عن طريقه بالعمل معها، ةالبشري

ليظهروا تارة امتداده  مناهجهمنشأه وتطورات  فتتبعوا موضوع املعرفة على اهتمام الباحثني واملفكرين، لقد حازو 

مشولية معىن املعرفة ووسع  يفسرولعل ذلك ما  فلكل منهج حججه وبراهينه،. التارخيي وتارة أخرى حداثته

 اليت تدفع األفراد للرغبة يف التفكري والتحليل والتصرف ،راك وقدرة تعلمقدرة إد إال هيما املعرفة ف. مضامينها

على شكل  فغالبية املعارف حيتفظ �ا يف رؤوس مبتكريها ومنظريها،الشخصنة بتتمتع  وهي. وحتفيزهم لإلبداع

   .وموثقةمدونة أما بقية املعارف عادة تكون  .باألفعال تظهر صيغة إمكانيات ذهنية تأخذمعرفة متجذرة 

، السياسات القرارات، الدراسات، املعلومات، التوجهات، اخلرباتمن جممل التجارب، ملعرفة تنتج او 

هذا ما جيعل من الصعب تصور شكل واحد متجانس هلا نتيجة . هلا اليت تكون القاعدة الفكريةواالسرتاتيجيات 

الذي أصبحت حتتله املعرفة حبكم أ�ا من أهم املوارد املسامهة يف  بالنظر إىل الدور االسرتاتيجيو . تباين أشكاهلا

سدة يف شكل رأس مال املنهجية لألصول املعرفية باملؤسسة، وا� دارةاإلبرزت أمهية وضرورة  ،املؤسسةجناح 

 عن من خالل عملية التنقيب يف رصيدها املعريف ،وذاكر�ا التنظيمية أفرادهاكامنة لدى يف شكل جتارب  فكري و 

املعارف املوجودة فعال واحملافظة عليها، وتقييم املعارف اليت جيب أن توفرها وحماولة احلصول عليها إلجياد التوليفة 

تطبيق إدارة املعرفة يف ف .املؤسسة منها لتحقيق أداءاألفضل اليت متكنها من إنتاج املعرفة الضرورية واالستفادة 

توفري احلجر األساس الذي تقوم عليه منظومة ، و التعامل مع املتغرياتعلى ميكنها من تنمية قدر�ا  املؤسسة

 للعاملنيإطالق الطاقات الفكرية والقدرات الذهنية ب ،يف بناء وتنمية وتفعيل قدر�ا التنافسية هلا القدرات احملورية

وتطويرها مبعدالت متناسبة مع قدرا�ا يف مباشرة عملية  املؤسسةالفرص لنمو مما يتيح  على كافة املستويات

واستيعا�ا وتوظيفها يف  التجديد الفكري بتحديث القدمي من املفاهيم واألساليب واكتساب اجلديد منها،

حيفز العاملني ذوي  توفري مناخ إجيايبهذا األخري يتحقق ب. املؤسسة وبذلك يتحقق التعلم التنظيميعمليات 

مساعدة جهود املؤسسة الستعادة تواز�ا يف حال تعرضها ألزمات ى إطالق معارفهم الكامنة و املعرفة عل

  .ت التحديات الكربى اليت �دد تواز�اومشكالت أو مواجها
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وتقوم إدارة املعرفة على عدة مبادئ تتمثل يف التعاون، الثقة، التعلم، الالمركزية، املرونة، اخلربة الواسعة والعميقة، 

أدوات أساسية  ثالثةتستعمل إدارة املعرفة و . نظام تكنولوجيا املعلومات، واإلبداع التنظيمي ت ودعمتسهيال

من خالل هذه . متكنها من العمل بطريقة فعالة وهي أدوات االستحواذ، أدوات االتصال، وأدوات التعاون

وبالتايل  ،والفجوات إن وجدتصر املوجودات واملتطلبات الالزمة، ومدى حتققها األدوات تستطيع أن تقوم حب

تبتعد عن جتميع  أن جيب على املؤسسةكما . بناء األولويات وخطط العمل الالزمة لتوفريها ومن مث تنقيتها

تطابق هلا واليت تأي معرفة هي ذات فائدة بالنسبة  حتديدوتقوم بالرتكيز على وترميز كل املعرفة اليت حصلت عليها 

  . وإسرتاتيجيتها أهدافها رسالتها، ،ارؤيتهمع 

توليد املعرفة يتم فيها استخالص املعرفة من مصادرها اإلنسانية  عمليةبثالث مراحل وهي  ةومتر عملية إنتاج املعرف

ة يتم فيها عملية التفاعل املستمر واملتبادل للمعرفة املنظورة وغري املنظورة بني ة املشاركة باملعرفعمليو . والتنظيمية

العمل، مجاعات املعرفة يف داخل املؤسسة، وبني املؤسسة واملستفيدين، وبني املؤسسات اليت تعمل  األفراد، فرق

استخدام هذه املعرفة يف الوقت املناسب،  يتم فيهاو  وهي غاية إدارة املعرفة طبيق الت عمليةوأخريا . يف السوق

املشكالت اليت تواجه املؤسسة، وجيب أن  فرصة تواجدها يف املؤسسة، حيث جيب أن توظف يف حل واستثمار

بصورة طبيعية من  باعتماد على التعلم الذي يكون .التطبيق حتقيق أهداف وأغراض املؤسسة يستهدف هذا

املعرفة مورد حيوي ف .خالل املشاركة الفعالة للعاملني، ومن خالل املمارسات التنظيمية جلماعات وفرق العمل

ومقتضيات البيئة اخلارجية،كما أن استخدامها ومشاركتها خاضعة  ياجات املؤسسةقابل للتطور والتغري وفق احت

وهلذا ميثل مركز اهتمام املؤسسة باعتباره ثروة املؤسسة ومصدر املعرفة  ،عاملنيمعطيات تتعلق أساسا بال لعدة

  .فيها

وعن ، إنتاج املعارف هلااليت تضمن املتميزة  قدرات العاملنيعن على البحث  باستمرار املؤسسات لذا تسعي

 أساس يفاملؤسسة املتميزة هي اليت تدرك بان قدرات العاملني لديها ه .حملافظة على ما متتلكه من وقدراتسبل ا

ر ثقافة املشاركة نشب واحملافظة عليها والسعي جاهدة إلثرائها. ا ميتلكه من خربات ومهاراتاملتميز، مباألداء حتقيق 

يعزز االلتزام والوالء والتواصل، كما تعمل على التقييم املستمر هلذه القدرات وحتفيزها ومتكينها بالشكل الذي 

 .حنو التميز و املهارات،  خرباتوتوجه املواقف و 

متنوعة وتوفري البيئة املناسبة مبا يساعد  أساليب إتباعاملؤسسات  يقع على عاتق، التميز واحلافظة عليه وإلحراز

وهناك العديد من األساليب اليت ميكن أن تتبناها . مستويات التميز املنشودة إىلقدرات العاملني على الوصول 

وضع معايري بالستثمار قدرات العاملني وتفعيل التطوير املستمر لتحقيق األداء املتميز، بالرتكيز على ااملؤسسات 

تنمية لمن خالل خمتلف طرق التعلم املستمر  والعمل على رفعها بشكل مستمر، داء قدرات العاملنيعالية لأل

سياسة العمل و ضرورة العمل على إجراء التعديالت على الثقافة التنظيمية  عالوة علىالعقول عالية التميز، 
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قصد الوصول إىل نتائج غري مسبوقة يف تقدمي منتجات جديدة وامتالك معارف متميزة  .حسبما متليه الظروف

  . حتقق اإلبداع

بشكل القدرات واحملافظة عليها  فعيلمن أهم االجتاهات املعاصرة يف استثمار وتقدرات العاملني  بناء ويعترب 

التغيري  إحداثيساهم يف حيث ي، فعال، على اعتبارها حمور كل املوجودات غري امللموسة ومصدرها الرئيس

كينها متاكتشاف القدرات املتميزة وتقديرها، تطويرها، حتفيزها، ، وهذا من خالل األداءاملطلوب يف مستويات 

وزيادة اخلربات وتطوير املهارات  توجيه املواقفورفع صالحيا�ا والعمل على احلفاظ عليها وكسب والئها، ب

القوة والضعف لديهم وتشجعهم على  طالذي يساعد العاملني، على حتديد نقاباستمرار، بالشكل وتقييمها 

مواجهة املخاطر، وتطوير قدرا�م والعمل على تشجيع القدرات اجلماعية من خالل فتح قنوات االتصال 

  .وتشجيع روح املبادرة والعمل اجلماعي

ات واخلربات واملواقف الالزمة لتحقيق التميز بناء القدرات، على حتديد املزيج املناسب من املهار ومن هنا يساعد 

، ةاملنافس املؤسسة ذلك على قدرات تأثري، ملعرفة املواقفهارات و املو  اخلرباتمن خالل حصر خمزون  األداءيف 

تثمني قدرات  العمل علىف .بالشكل الذي يضمن هلا البقاء واالستمرار األداءومن مث قدر�ا على التميز يف 

ها بشكل مستمر من شانه املسامهة يف حتقيق مستويات غري مسبوقة من التميز، وذلك من خالل وبناءالعاملني 

  .واجلماعيةة بالرتكيز على القدرات الفردياإلنتاج املعرفة يف  تهااملسامه

جيب حتقيق اندماج لذا يسهم بشكل فردي ومجاعي يف حتقيق التميز واإلبداع  معريفات تعترب رأس مال قدر فال

حترير الطاقة  العاملني والعمل علىبتثمني قدرات و  ،جديدة ةيف املؤسسة مبا يسمح بظهور معرف العاملنيقدرات 

على جتسيد  األوىلاستقرارها يعتمد بالدراجة  موتفادي مشكلة عد.  واستثمار قدرا�مللعاملني اإلبداعية

ما هذا . تسيريها قاعدة إسرتاتيجياتوجعلها أساس أو  بناء القدرات اليت من شا�ا تطوير القدرات األساليب

  . حتديا كبريا من اجل تنافسيتها وتفوقها يف ظل حتديات العوملة ميثل يف املؤسسات

املؤسسات اجلزائرية على غرار باقي مؤسسات العامل أن تغري من  أمام هذا التحول يف الفكر اإلداري كان علىو 

 باعتبارها ثرو�ا احلقيقية وتدرجها ضمنللقدرات العاملني لديها إدار�ا بأن تعيد االعتبار  توجها�ا وأساليب

إنتاج وهدف جتمع بني قدرات العاملني رئيسية  ةمؤسسظهر يف هذا ا�ال جممع صيدال كيو  .إسرتاتيجيا�ا العامة

ساسية يف نشاط العلمي احليوي مبا له من وظيفة أللمراكز حمورية عد ي فمجمع صيدال. املعرفة واستدامة إبداعها

بإنتاج املعرفة تشجيع البحث العلمي وتنشيطه، وإثارة احلوافز العلمية لدى الباحثني حىت يتمكنوا من القيام 

ذل جهودا يب مع، فإن ا�ا�معسياق إنتاج املعرفة داخل حتديدا  مركز البحث والتطوير شكليو  .اإلبداعية

علهم قادرين ج، و كرب قدر ممكن من املعارف املتجددةأالباحثني لتمكنهم من اكتساب  بناء قدراتمستمرة يف 
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كشف الإىل  الباحثني طوير قدراتمن خالل ت أيضا ، كما تسعىعريفرصيد املالفة جديدة إىل على إضافة معر 

  .ونضجهم الفكري كمحدد أساسي إلنتاج املعرفة املتجددة خمزو�م املعريفعن 

إنتاج املعرفة : لدراسة العالقة اليت تربط بني ظاهريت الدراسة الذي قمنا باختياره صيدال معدراستنا � طارإويف 

وبصياغة هذه العالقة يف شكل فرضيات، قمنا بإسقاطها على الواقع من خالل اختيارنا لتقنية . قدرات العاملنيو 

 الباحثني  أفكار طبقة كبرية منولقد استعملنا االستبيان كأداة جلمع البيانات، حملاولة الوصول إىل .دراسة احلالة

  .عديدة توصلنا من خالله إىل نتائج

  الدراسةنتائج : أوال

إنتاج يف  واخلاصة مبجمع صيدال، اتضح بان هناك اثر للقدرات العاملنيل النتائج املتعلقة باالستبيان من خال

فكلما كانت هناك من خالل القدرات الفردية حبيث عملية توليد املعرفة،  يف عاملنيؤثر قدرات التحيث  .املعرفة

واالستيعاب أكثر للمشكلة واحلكم  الفهممتنوعة وعميقة تساهم بدرجة مهمة يف رفع مستوى  فردية خربات

على األشياء، كلما زيادة يف نسبة التأمل والرتكيز لتحقيق مستويات عالية من املعارف وهذا ما يؤثر بشكل اجيايب 

فهم الصور الداخلية للمعرفة وكيفية حتويلها إىل أفعال بتتعلق توليد املعرفة عملية فان ، ة جديدةيف توليد معرف

، فكلما كانت موقف الفرد اجيابية اجتاه توليد املعرفة كلما اثر ضمنية معرفة من جديدة مفاهيم ، مما خيلقوقرارات

الرتباطها بالتفكري  ،فرديةد املعرفة مبهارات التوليتتعلق عملية كما . ذلك بشكل اجيايب على عملية توليد املعرفة

كلما اثر   متنوعة يف معاجلة األمور فردية ، فكلما كانت هناك مهارات واألنشطة الذهنية املبتكرة ألصحاب املعرفة

ث كلما يحباجلماعية  العاملني يف توليد املعرفة من خالل القدرات قدرات، كما تؤثر ذلك اجيابيا على توليد املعرفة

التأمل اجلماعي، كون لديهم نظرة عميقة مما نتيجة عنه زيادة يف نسبة ت لفرق العمل اخلربات املشرتكة تكون

، حبيث كل عضو من اجلماعة على التحسني املستمر لتحقيق مستويات عالية من املعارف الرتكيزاملالحظة و 

فكلما كانت املواقف املشرتكة  .د معرفة جديدةبشكل كبري يف تولي اليت تساهمات يشرتكون عادة يف نفس اخلرب 

وهذا ما جيعلهم  ،الرغبة يف تبادل األفكار واملعارف بينهمذلك لديهم خلق اجيابية اجتاه عملية توليد املعرفة كلما 

حيث يصبح بإمكا�م التحكم يف محاسهم من خالل احلوار واملناقشة يشعرون بكو�م متفاعلني مع بعضهم 

ية بالدرجة اليت تسمح هلم بالتوافق مع املتغريات املختلفة دون عناء، وهذا يدفعهم إىل ختصص يف  وطاقتهم النفس

ضمن  العمل اجلماعيفان  ،اكتشاف فرص النمو الساحنة وخوض التجارب اجلديدة دون خوف وبرغبة عارمة

وفقا للمعلومات احملتفظ �ا مشرتك مت إعداده وتطويره  إطار مرجعيالفردية ضمن  األنشطةتنسيق  بيتطل فريق

عي املهارات التفكري اإلبداإىل جانب  فهو الذي ميكنهم من توليد معرفة جديدة، من طرف أعضاء اجلماعة

  . معارف جديدة توليدعلى  الذي يزاد من قدر�م من التفاعل االجيايب بني أعضاء الفريقاجلماعي الناتج 
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 كلما كانت هناك خرباتاملعرفة من خالل قدرات الفردية حبيث   كما تؤثر قدرات العاملني يف عملية مشاركة

يف إيصال لدي العاملني كلما سهل ذلك من عملية مشاركة املعرفة، نظرا الن العامل الذي ميتلك خربات  فردية

باستخدام أساليب التعبري اليت تساعد على ذلك من خالل  املعرفة إىل أشكال قابلة للفهم، وتفسري وترمجة

صياغة وتشكيل خمتلف املفاهيم وحتديد املنهجية وبناء احملتوى والتأكد من مدي فهمها لضمان تطوير وخلق 

 تؤدي لدفع  جيابية اجتاه مشاركة املعرفةاالواقف كما أن امل  ،تساهم فعليا يف جناح عملية املشاركة املعرفة املعرفة

. إبراز معارف الكامنة وتنمية روح اإلبداع لديهميف تساهم اليت  املعرفة من خالل املناقشات احلوارية تبادلالفرد ل

يضمن فهمها  ستقبل للمعرفة حىتحتتاج إىل مهارات االتصال والتواصل بني املرسل وامل فعملية مشاركة املعرفة

ؤثر قدرات العاملني يف مشاركة املعرفة من خالل قدرات كما ت.وتطبيق املعرفة واستخدامها من قبل املستقبل

فعندما تكون هناك خربات مشرتكة بني فرق العمل تسهل عملية تبادل املعارف وختلق نوع من اجلماعية 

وحتسني عملية االتصال مما يساعد  ،االنسجام والرتابط بني األعضاء مما يؤدي للرفع الروح املعنوية بينهم من جهة

العمل ومشاركة باقي العاملني  التفاعل االجتماعي بني أعضاء الفريق الواحد وبني فرق عارف اليت حتقيقسريان امل

خاصة عند  مشاركة املعرفة اجتاهللفرق العمل  ةاملواقف اجيابي ، كما أنمن جهة أخرى يف كافة أحناء املؤسسة

دفعهم ذلك وحفزهم بشكل اجيابيا على ، ربطها باملكافئات وأيضا عند إدراكهم إىل مدى أمهيتها بنسبة هلم 

يف  األفرادالتفاوض واحلوار ومناقشة خمتلف آراء حبيث تشجع وحتفز أعضاء الفريق على  عملية مشاركة املعرفة،

شرتكة بني امل األفكاريتم تطوير العديد من  أينمع بعضهم البعض،  بتفاعل للعاملنيسمح ي هذا ما اجلماعة،

مناقشة مجاعية وطرح األسئلة  إىلهذه التفاعالت تسمح جبمع اخلربات السابقة للمرور خمتلف أفراد اجلماعة، 

 للتفاهم املرجعية مبثابة واليت تعترب واللغة علمهم كيف يشرتكوا يف الرموزكما توحماولة إجياد حلول مناسبة هلا،  

طريقة تعامل األعضاء مع ف، اجتماعيةهارات مل ، كما حتتاج عملية املشاركة اجلماعة أعضاء بني والتخاطب

املتبادل بني األعضاء على املستوى الشخصي أو  ومدى قيام ذلك على أساس من الوعي واالحرتام بعضهم

  .يزيد من تفاعلها ومتاسكهاتنمية روح اجلماعة و اليت تؤدي إىل الوظيفي 

التطبيق املعرفة يتأثر  أنحيث كما تؤثر قدرات العاملني على عملية تطبيق املعرفة من خالل القدرات الفردية 

بالتعلم والتجارب السابقة اليت تشكل لدى الفرد خربات متكنه من ضمان التطبيق الفاعل للمعرفة اليت ينتج عنها 

فكلما أدرك العامل بأنه يتعلم الكثري من عملية تطبيق املعرفة ، إثراء للخربات السابقة بتدعيم التعلم من التجربة

أو  استخدام املعرفةحيث أن لنسبة له كلما متكن من تطبيق املعرفة بشكل مناسب، ومدى أمهية ذلك با

يتوقف على املوقف االجيايب الذي لدى الفرد فمواقف االجيابية حتفز الفرد داخليا للحرص  للمعرفة االستجابة

الذي ميتلك املهارات الكافية لفهم  عاملحيث ال، معارف جديدة خلقعلى االستخدام اجليد للمعرفة واجتاه حنو 

كما تؤثر . يتمكن من تطبيق املعرفة بنجاعة بطريقة جمدية وقابلة للتطبيق واستيعاب واستخدام املعرفة اليت تلقاه

 أيضا حيث أن اخلربات املشرتك تكونقدرات العاملني على عملية تطبيق املعرفة من خالل قدرات اجلماعية 
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قا من وذلك انطال املعرفة، �ا متنوعة وعميقة ومركزة وختصصية اليت تساعد على تطبيقواسعة وتتسم بأزة و تميم

 حيث أن املواقف،  الناجتة من التعلم اجلماعي احلاصل من تطبيق سابق للمعارفلفرق العمل و  السابقة  جتارب

قدر�م على ق العمل وثقتهم بتتشكل نتيجة إلدراك فر اليت االجيابية حول عملية التطبيق الفعلي للمعرفة  املشرتكة

  .من خالل فهم وإدراك احلقائق والطرق واألساليب واملبادئ العملية اليت ميكن تطبيقها للقيام بعمل ما التطبيق،

من تنفيذ الفعلي للمعرفة على ارض الواقع واستفادة منها  متكنهماملشرتكة لفرق العمل  مهارات أنكما 

العملية والعلمية  مهارات ، وذلك انطالقا منباالعتماد على التعلم اجلماعي واستخدامها يف حل املشاكل

فكلما متتعت فرق  عن طريق املمارسة الفعلية والعمل احلقيقي، والتعلم الواقعي واحملاكاة واملالحظة، يةاالستيعابو 

  .العمل مبهارات مشرتكة متنوعة اثر ذلك بشكل اجيايب على عملية تطبيق املعرفة

قدرات العاملني واىل بنائها وتعبيئة عملية إنتاج املعرفة حتتاج إىل انطالقا مما سبق، ميكن القول أن         

من  اخلربات الفردية واجلماعيةتاج توليد املعرفة إىل حيث حي .والتعلم واإلبداع التجديد اليت تساعد علىمكونا�ا 

 املواقف الفردية واجلماعيةحتتاج املشاركة املعرفة إىل  كما،  جديدة ةحىت تضمن توليد معرف اجل التجديد واإلبداع

مهارات الفردية واجلماعية إىل  طبيقحيتاج التو  .من اجل تعاون املعريف بني العمال إلثراء رصيدهم املعريف

االستماع من اجل و  املناقشةو  احلوار كيفية التعلم بشكل إبداعي من خالل  الستخدام املعرفة واليت تساعد على

غري مباشر يف عملية إنتاج و  بشكل مباشر تؤثر قدرات العاملني .كار جديدةتداول املعارف اليت تضمن توليد أف

زمالئهم ؤسسة و اجتاها�م حنو املو  متغيري سلوكيا�و  تطوير معارف العمال باستمرارو  الفضل يف تنمية اهلو  املعرفة

 .اإلبداعو  زهم على التعلم املستمر وتوليد معارف جديدحتفيو  تنمية شعورهم باالنتماءو  من خالل كسري الروتني

يف حني تتقرر نتائجها خارجه يف شكل نظرا أل�ا تبدأ من داخل الفرد،  حساس هي مورد فقدرات العاملني

يف  حامسالعب دورا ت ا�و مصدرا أساسيا لزيادة إنتاج املعرفة لك قدرات العاملني تعدعليه ميكن القول بان و  إبداع،

  .املزيد من االهتمام من قبل كل املؤسسات الذا ينبغي إعطائه .دعم هذه العملية

  التوصيات: ثانيا

 ،املستوى املنشود عن بعيد مازالإال أن جممع صيدال  ،مركز الصدارة يف إنتاج املعرفة صناعة الدواءورغم احتالل 

يف بذل جهدا مستمرا  جممع صيدال إىلتوجه  وهذا راجع لضعف ،لنشاط البحث العلمي قليلاألداء ال بسبب

رتح مجلة من التوصيات اليت وعلى ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها ميكننا إن نق. بناء قدرات العاملنيو تثمني 

 لدعم هايف القوة نقاط واستغالل النقص جوانب بعض تفادي من تساهم يف متكني جممع صيدال نأمل أن

 :اهتمامها على النقاط التالية على زيالرتكب للمعرفة،إنتاج أفضل  حنو توجهها
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تتمكن من إنتاج املعرفة  على بنائها حىت العملبتثمني قدرات الباحثني  و جممع صيدال قوم يجيب أن  - 

 ؛املطلوبة

آفاقهم  الفعالة اليت من شئنها توسيع جيب أن مينح جممع صيدال للباحثني االستفادة من كل األساليب - 

  ؛وخربات جديدة مهارات وإكسا�ماملعريف 

ونشر ثقافة التفكري اإلبداعي وتشجيع . يتعني على جممع صيدال االجتاه حنو تشجيع التجديد والتعلم - 

  ؛على املبادرات اإلبداعية

صعبة ة التنافسية ز يسي الكتساب امليئوتثمينها باعتبارها املصدر الر  قدرات الباحثني تطويرعمل على  - 

  ؛التقليد

  ؛�دف االستفادة القصوى من طاقا�ا الكامنة  قدرات العاملني بناءديثة يف احل بساليألتبىن ايعليه أن  - 

  ؛املعرفة إنتاجيف  مبثابة آلية إسرتاجتية تساهم باحثنيقدرات ال اعتبار عليه - 

 أثبتت إذايف االعتبار وتنفيذها  أخذهاوتثمينها عن طريق  الباحثني وأفكاراستقبال اقرتاحات  عليه - 

  جناعتها؛

  ؛العصف الذهين لتوليد اكرب قدر من املعارف الفردية واجلماعية أسلوباستعمال  عليه - 

   ضمن تفعيل قدرا�م واحملافظة عليها؛ي للباحثني حىت تخطيط املسار الوظيفيب القيامضرورة  عليه - 

بنشر ثقافة التشارك واإلبداع خللق  تعمل على استغالل وتوظيف معارفه لمعرفةل إدارة إلقامة السعي عليه - 

حتقيق التميز، نظرا العتبارها من بني  بيقها واستفادة منها مبا يضمن لهمعارف متميزة تسهر على تط

  .االسرتاتيجيات الداعمة لتنمية وتطوير القدرات

  

  حدود وأفاق الدراسة: الثثا

زها والنتائج اليت توصلنا إليها، فقد واجهتنا العديد من العقبات فاقتصار الدراسة رغم هذه الدراسة اليت مت اجنا

كما أن عملية إنتاج املعرفة قد مت حتديدها على أساس  .على حالة واحدة يكون عائق أمام تعميم نتائج الدراسة

  .ى تدخل يف إنتاج املعرفةأخر ات تكون هناك عملي أنعملية توليد وعملية املشاركة وعملية التطبيق ومن املمكن 

إال أن هذا املوضوع يفتح لنا أفاق جديدة ومتنوعة يف املستقبل، حملاولة التعمق أكثر يف دراسة قدرات العاملني 

وتوسيع الدراسة على . متغريات جديدة التعمق أكثر يف عملية إنتاج املعرفة وإضافةو  وإضافة متغريات جديدة،

 . جمموعة كبرية من مؤسسات االقتصادية، كما ميكن دراسة مؤسسات أخرى
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -بسكرة –جامعـة محمد خيضـر 

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  قسم  علوم التسيير

  

  استبيان حول

  اثر قدرات العاملين في إنتاج المعرفة

  اإلطارات الباحثين في مجمع صيدالموجهة إلى 

  

  و بركاته اهللالسالم عليكم و رحمة 

  بعدأما تحية طيبة 

 أن أضع بني أيديكم الكرمية هذا االستبيان، والذي صمم جلمع املعلومات الالزمة العظيم يل الشرف

 ،دراسة حالة مجمع صيدال"اثر قدرات العاملين في إنتاج المعرفة :علمية حتت عنوانللدراسة 

  .علوم رسالة دكتوراهتحضري ل اليت أقوم �ا استكماالو 

علما بان هذه البيانات لن تستخدم  ،عنها مبوضوعية واإلجابةونرجو منكم التكرم بقراءة العبارات بدقة 

نتائج  إىلومسامهتكم عونا كبريا يل يف التوصل  إجاباتكموستكون دقة . البحث العلمي ألغراض إال

  .موضوعية وعملية

  فائق االحترام والتقديروتقبلوا مني 

  عيشوش عواطف: الباحثة

awatef_aichouche@yahoo.fr   
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  البيانات الشخصية: الجزء األول

  :كيف اخلانة اليت تناسب ) ×(ضع عالمة  

 أنثيذكر                       :الجنس - 1

  

 :المؤهل العلمي - 2

              دراسات عليا           ماجستري              دكتوراه         ليسانس     

 

 سنة 10سنوات           أكثر من  10إىل  6سنوات          من  5اقل من :  سنوات الخبرة  -3

 

 :    فيها العمل لك سبق التي المؤسسات عدد -4

  

  

  فما فوق مؤسسات   مؤسستني          واحدة             مؤسسة         وال مؤسسة        
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 محاور االستبيان: الجزء الثاني

  

  قدرات العاملين: المحور األول

  .في المكان المناسب (X) الرجاء تحديد مدى موافقتك أو عدم موافقتك بوضع إشارة

 غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  العبــــــــــــــارة  الرقم

  

 غير موافق 

  بشدة

  القدرات الفردية - 1

            .العمل مشاكلالفردية يف حل  كعلى خرباتكبري تعتمد بشكل   1

            .السابقةتتخذ القرارات بناء على املواقف  2

            .تستند على مهاراتك الفردية يف حل مشاكل العمل  3

            .تعتقد بان قدراتك تنمو وتتطور بتجربة من خالل احملاولة و اخلطاء   4

االستجابة السريعة للتغريات  منكنك متجتاربك السابقة  بانتعتقد    5

  .املطلوبة يف العمل

          

             .النجاححتقيق در امص يعد احدبان رصيدك من خربات تعتقد    6

يف اختاذ  لعمل تعد مرجعية أساسية ترتكز عليهاتعتقد بان مواقف ا   7

  .القرارات

          

بشكل تعد تنمية املهارات ركيزة أساسية تعتمد عليها يف حل املشاكل   8

  .جيد

          

األمور مواجهة جديدة حبيث متكنك من يف إجياد أفكار  كتثق بقدرات  9

  .املعقدة

          

جلوء إىل اى دون جياد حلول للمشكلة اليت تواجهك تقوم باملبادرة إل   10

  .شخص أخر

          

تشعر بالثقة بنفسك أثناء مواجهة املشكالت املعقدة، مما جتعلك تطرح    11

   .حتظى بالقبول من طرف اآلخرينأفكار جديدة 
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  القدرات الجماعية -2

القرارات اليت تتخذ بشكل مجاعي أكثر فعالية من القرارات يعتقد بان   12

  .الفردية

          

            رص ا�مع على التنويع والتكامل يف القدرات املشكلة لفرق العملحي  13

            .جديدةتساهم يف إجياد حلول  اجلماعيةتعتقد بان خربات   14

            .القرارات املتخذة على تأثريهلا  اجلماعيةاملواقف  بان دتقتع  15

            . تقلل من نسبة املخاطرة يف اختاذ قرارات اجلماعيةاملهارات  تقد بانتع  16

            .تؤدي إىل توليد األفكار اجلديدة تعتقد بان القدرات اجلماعية   17

ما أفضل  مشكلة معاجلة طرق حول اجلماعي االتفاق بان تعتقد  18

   .بكثري

          

            .أهم من التعلم الفردي اجلماعي مع زمالئكتعتقد أن التعلم   19

            .املمارساتمن خالل تتشكل تعتقد بان خرباتكم اجلماعية    20

أعضاء الفريق القدرة على مواجهة وضعيات العمل املعقدة وحل  لدى  21

  املشكالت مجاعيا

          

            .انطالقا من املشاركة اجلماعيةتنتج األفكار اجلديدة   22

            .تعتقد بان العمل اجلماعي أفضل من العمل الفردي   23

   اإلنتاج المعرفة: المحور الثاني

  .في المكان المناسب (X) عدم موافقتك بوضع إشارةالرجاء تحديد مدى موافقتك أو 

  العبــــــــــــــارة  الرقم

  

 غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة

  

 غير موافق 

  بشدة

  توليد المعرفة -1

متميزة ومبدعة من اخلارج كاجلامعات جلذب قدرات  يسعى ا�مع 1

  ومراكز االستشارات للمساعدة على توليد معارف جديدة
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            لديك احلرية يف العمل إلضافة تعديالت وأفكار جديدة 2

باالعتماد على  لقدرة على حل املشاكل املرتبطة بأعمالكمتلك ا 3

  .يف توليد حلول جديدة  خربتك

          

            .يكتسب العاملني معارفهم باالعتماد على خربا�م  4

طرح األفكار يف الوقت املناسب  للعاملني القدرات اليت متكنهم من   5

  .ملواجهة مشاكل العمل

          

            .األفكار اجلديدة تقدم عن طريق احلوار والتفاعل وتبادل اآلراء  6

            لسد الفجوة املعرفيةيعتمد ا�مع على أسلوب العصف الذهين    7

            . معارف متميزةلتوليد   املوارد الضروريةبتوفري كل جممعكم هتم ي   8

جديدة من  معارف وخلقتطوير معارفهم ب تعتقد بان العاملني يقومون   9

  .خالل التعلم الذايت والتعلم املستمر

          

شجعكم على عرض أفكاركم اجلديدة دون تردد كما يتم معكم يجم   10

  . هاتوثيق

          

يسمح ا�مع  للعاملني بتجديد أساليب عملهم ويقومون بتطوير    11

  .إلجراءات العمالمستمر 

          

  المشاركة بالمعرفة -2

يقوم العاملني بتبادل املعارف واخلربات فيما بينهم بغض النظر عن  12

  .مستويا�م

          

لدى العاملني استعداد ورغبة لتقاسم ومشاركة ما لديهم من معارف    13

  .وخربات مع اآلخرين

          

العاملني حول األفكار يتم إقامة جلسات حوار ومناقشة بني    14

  .اإلبداعية

          

            .لزمالئكمإذا كانت لديكم معرفة متميزة ومهمة فأنتم تفضلوا تعليمها   15

بأن تظهروا معرفتكم الزمالء تسمح لكم احلوارات ونقاشات مع   16

  .وخربتكم

          



284 
 

             .ب أن تصرح مبا متلكه من خربات ومعارف نادرةجي    17

يستطيع عادة العاملني االتصال ببعضهم البعض بسهولة من اجل   18

  .احلصول على املعلومات واملعارف الضرورية 

          

يثق العاملني يف نصائح واإلرشادات اليت يتلقاها من زمالئهم كما   19

  .يتقبلوا انتقادا�م فيما خيص أمور العمل

          

يقود إىل تعلم معارف أرى أن التشارك يف معارف وخربات العمل    20

  .جديدة

          

  تطبيق المعرفة-3

يتم تشجيع العاملني على تطبيق معارفهم اجلديدة واإلفادة منها يف   21

   .أعماهلم

          

ه العاملني من برامج التدريب كل ما تعلمتطبيق  سعى ا�مع على ي   22

  والتعلم

          

من املمارسات لتحسني  هناك حرص على تطبيق الدروس املتعلمة   23

  .العمل

          

  .د العاملني صعوبة يف تطبيق ما تعلمته يف عملهمجي ال  24

  

          

            .يسمح لكم جممعكم بتجريب أفكاركم ومشروعاتكم اخلالقة   25

  .أن جناح تطبيق املعارف اجلديد يتوقف على مهارات العاملنيعتقد ت  26

  

          

            .بتنفيذه القيام قبلأوال يقوم العاملني بتجريب ما مت التوصل إليه    27

             .توصل هلايفسح ا�مع ا�ال للعاملني لتطبيق معارف اجلديدة اليت مت    28

  .ن لتطبيق معرفة جديدة بشكل مجاعييرغب غالبية العاملني يف التعاو    29

  

          

  

  تعاونكمشكرا جزيال لوقتكم وحسن  

  

  

 


