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كر و عرفـانش

الحمـــــــــــــــــد هللا و الصـــــــــــــــــالة و الســـــــــــــــــالم علـــــــــــــــــى رســـــــــــــــــول اهللا وعلـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــه و صـــــــــــــــــحبه 
ـــــــــــدمأمـــــــــــا بعـــــــــــد  ـــــــــــدیرأتق ـــــــــــان بخـــــــــــالص الشـــــــــــكر و التق ـــــــــــىوالعرف المشـــــــــــرفة األســـــــــــتاذةإل
واكلي كلثوم

الــــــــــذي قدمتــــــــــه لــــــــــي مــــــــــن اجــــــــــل انجــــــــــاز و علــــــــــى الجهــــــــــد الجهیــــــــــد  والنصــــــــــح الرشــــــــــید 
إتمـــــــــــام هـــــــــــذا البحـــــــــــث و اســـــــــــأل اهللا العظـــــــــــیم أن  یبـــــــــــارك لهـــــــــــا فـــــــــــي علمهـــــــــــا و یوفقهـــــــــــا 

ـــــــــى كافـــــــــة األســـــــــاتذة الـــــــــذین أســـــــــهموا فـــــــــيبالشـــــــــكر الجزیـــــــــل لكـــــــــل خیـــــــــر كمـــــــــا أتقـــــــــدم  إل
اهللا عنــا خیــر الجــزاءهمجــزاالنصــح و التوجیــه و اإلرشــاد و تقــدیم





إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

والصالة والسالم على رسوله المصطفى المختار وعلى آله وصحابه العالمین الحمد اهللا رب
اشكر اهللا عز .على منهجهم إلى یوم الدینبهدهم وسارالبررة الكرام وعلى من اهتدى 

منحني الصبر والعطاء وجل الذي 

إلىهذا العمل المتواضع أتممتوبقدرته 

ل اهللا امن قرن اهللا طاعتهم في المعروف بإطاعته وبرهم ببره إلى الولدین الكریمین ط
.أعمارهم في طاعته وحفظهم برعایته

تاج إلىرمز قوتي و فخریإلىفضله ماحییتانسيطریق النور والذي ال إلى مرشدي إلى
يءالذي سندي بالنفس والنفیس ولم یبخل علیا شإلىراسي و رمز العطاء 

بكل حب و فخر عبدو محمدأخيلك 

من قاسموني درب الحیاة وكانوا سندا ليإلىكما اهدي 

العائلة  كبارا و صغار كال بسمهأفرادوالى كل األخواتو اإلخوةكل إلى

الضراءو تقاسمت معهن السراء و إیاهنأیاماجمعتني ياللواتصدیقاتي و رفیقات دربي إلي

خمیس ملیانةالصحراوین  وجمیع  الطلبة الدارسین في جامعة الطلبة والزمالء والى كل

.وٕالى كل من یعرفني من قریب أو بعید ویكن لي التقدیر واالحترام
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ملخص الدراسة

ــــــــىتهــــــــدف هــــــــذه الدراســــــــة  ــــــــه إل ــــــــذي یلعب ــــــــدور ال ــــــــى ال ــــــــرأسالتعــــــــرف عل ــــــــي ال إدارة المــــــــال البشــــــــري ف
ــــــــــــة ــــــــــــره مــــــــــــن ،المعرف ــــــــــــز بهــــــــــــا العنصــــــــــــر البشــــــــــــري  عــــــــــــن غی ــــــــــــي یتمی من خــــــــــــالل الخصــــــــــــائص الت

المــــــــــال البشــــــــــري الــــــــــرأسیكتســــــــــبه أوو التــــــــــي تتمثــــــــــل فــــــــــي مــــــــــا یمتلكــــــــــه ،اإلنتاجــــــــــاألخرىعناصــــــــــر 
التي اجتماعیـــــــــــــة و اقتصـــــــــــــادیةو شخصـــــــــــــیة تمـــــــــــــده بمزایـــــــــــــا مـــــــــــــن معـــــــــــــارف و مـــــــــــــؤهالت وكفـــــــــــــاءات 

ســـــــــــــعیت مـــــــــــــن خـــــــــــــالل هـــــــــــــذه الدراســـــــــــــة الرخـــــــــــــاء االقتصـــــــــــــادي و االجتمـــــــــــــاعي لـــــــــــــذاتحقـــــــــــــق لـــــــــــــه 
، لــــــــــذلك یجــــــــــب الثــــــــــروة المعرفیــــــــــة و المعلوماتیــــــــــة عصــــــــــرفــــــــــيالمــــــــــال البشــــــــــري إلىإبرازأهمیــــــــــةالرأس
ــــــــــى المنظمــــــــــة ــــــــــة أفضــــــــــلاســــــــــتقطاب عل ــــــــــاءات العالی ــــــــــةإدارةكــــــــــذا والمواهــــــــــب و الكف ــــــــــة أهمی المعرف

وو االبتكــــــــــاراالســــــــــتجابةســــــــــرعة لزیــــــــــادةالمتراكمــــــــــة المعــــــــــارفتوظیــــــــــفالتــــــــــي هــــــــــي عبــــــــــارة عــــــــــن
ـــــــــــة الظـــــــــــاهرة و الضـــــــــــمنیة لمنفعـــــــــــة  أفضـــــــــــللإلفرادتحصـــــــــــیل و تخـــــــــــزین و اســـــــــــترجاع و نشـــــــــــر المعرف

وجـــــــــــب اإلنتاجعناصــــــــــر عنصـــــــــــرا مهمــــــــــا مـــــــــــن المعرفــــــــــة أصـــــــــــبحتلــــــــــذلك ،و الســــــــــوق و المجتمـــــــــــع 
تــــــــــأتىیو االبتكــــــــــار مــــــــــن خاللهــــــــــا  و ال اإلبــــــــــداعبهــــــــــدف تنمیــــــــــة األعماإلدارتهــــــــــاعلــــــــــى منظمــــــــــات 

ـــــــــــك  ـــــــــــزة أال وهـــــــــــو المـــــــــــورد البشـــــــــــريمهـــــــــــم ود عنصـــــــــــرمـــــــــــن خـــــــــــالل وجـــــــــــإالذل ـــــــــــذي یعـــــــــــد الركی ال
التنافســـــــــــــــیة المعاصـــــــــــــــرة  جیةیأصبحتاإلســـــــــــــــتراتحیث ،اقتصـــــــــــــــاد المعرفـــــــــــــــةإطـــــــــــــــارفـــــــــــــــي األساســـــــــــــــیة

ــــــــــى العقــــــــــول البشــــــــــریة المفكــــــــــرة و المبدعــــــــــة بالمنظمــــــــــة  ــــــــــة ،مبنیــــــــــة عل أساســــــــــاهــــــــــذه العقــــــــــول المتمثل
یبهم و تحفیــــــــــزهم لخلـــــــــــق الرغبــــــــــة لــــــــــدیهم علـــــــــــى تــــــــــدر ،عــــــــــاملین یحســـــــــــن اختیــــــــــارهم،فــــــــــي مســــــــــیرین 

ــــــــــادرة و تــــــــــو األداء ــــــــــالجیــــــــــد و كــــــــــذا مــــــــــنحهم فــــــــــرص المب ــــــــــدیهم الق ــــــــــد ل ــــــــــذي یول درة جیههم بالشــــــــــكل ال
ـــــــــــى ا ـــــــــــذاتيلتوجـــــــــــه عل ـــــــــــق أهـــــــــــدافها اإلســـــــــــتراتیجیة و ،ال ـــــــــــالي ســـــــــــوف تضـــــــــــمن المنظمـــــــــــة تحقی وبالت

.تحقیق المیزة التنافسیة في إطار بیئة أعمال سریعة التغیر و التطور

ترجمة باللغة الفرنسیة 

Résumé
Cette étude vise à déterminer le rôle joué par le capital humain dans la gestion des
connaissances, grâce à des propriétés qui sont caractéristiques de l'élément humain à partir
d'autres éléments Alantegalokhry, et qui est ce qui est possédé ou acquis par le capital humain
des connaissances et des qualifications et des compétences lui fournir les avantages de
personnel et social et Aguetsadahalta vérifier sa prospérité économique et sociale, donc je
cherchais à travers cette étude Alyabrazohmahalros capital humain dans la richesse des
connaissances et de l'information ère, donc une organisation doit attirer les meilleurs talents et



hautement qualifiés et bien Ohmahadarh connaissances qui est un recrutement de
connaissances accumulées pour augmenter la vitesse Alastjabho innovation et la collecte, le
stockage, la récupération et la diffusion du phénomène de la connaissance et implicite pour le
bénéfice de Ovdilllafrad et du marché et de la société, de sorte que la connaissance est
devenue un élément important de Anaasralanteg doit sur les organisations Aloamaladartha en
vue de développer la créativité et l'innovation à partir de laquelle et ne peut être réalisé que
par la présence d'un élément important, à savoir les ressources humaines qui est un pilier
fondamental dans le contexte de l'économie du savoir, où le Osubhtalastratejah concurrentiel
contemporain basé sur le cerveau humain et de l'organisation créative, ces esprits
principalement des gestionnaires, les employés à améliorer leur sélection, la formation et les
encourager à créer leur désir pour une bonne performance et ainsi que de leur donner initiative
des chances et des indications né avec la capacité d'auto-orientation, et donc veiller à ce que
l'organisation atteindra ses objectifs stratégiques et obtenir un avantage concurrentiel dans le
contexte d'un environnement commercial en rapide évolution et en constante évolution.



:                                                                         المقدمة العامة 

:مقدمة

ـــــل  ـــــي العولمـــــةنتیجـــــة التطـــــور الهائ ـــــذي شـــــهدف ـــــوع مـــــن ال ـــــق ن ـــــة القـــــرن العشـــــرین تحق ـــــة نهای ته  مرحل
هـــــــذا التـــــــراكم المعرفـــــــي واكبـــــــه وانبثـــــــق عنـــــــه ،التـــــــراكم المعرفـــــــي حازتـــــــه الـــــــدول المتقدمـــــــة فـــــــي الغالـــــــب 

الســـــــــرعة فـــــــــي التقـــــــــدم العلمـــــــــي و خـــــــــراآلو الرأســـــــــماليالتـــــــــراكم األهمیـــــــــةأولهماتطـــــــــورات فـــــــــي غایـــــــــة 
األثــــــرالــــــذي تجســــــد فــــــي تكنولوجیــــــا االتصــــــال و ثــــــورة المعلومــــــات واللــــــذان كــــــان لهمــــــا ، والتكنولــــــوجي

ــــــــــــر الوحــــــــــــدة  ــــــــــــي تعتب ــــــــــــى المؤسســــــــــــة الت مجتمــــــــــــع االقتصــــــــــــادي           لتكــــــــــــوین الاألساســــــــــــیةالمباشــــــــــــر عل
العنصـــــر البشـــــري حیــــــث أهمیـــــةالمؤسســــــات أدركـــــتقتصـــــاد المعرفـــــة إلــــــى اوفـــــي خضـــــم هـــــذا التحـــــول 

االقتصـــــادیة التقلیدیـــــة وظهـــــرت هـــــو المـــــؤثر الحقیقـــــي فـــــي نجـــــاح المؤسســـــات وتغیـــــرت المفـــــاهیمأصـــــبح
ــــــــى المعرفــــــــة، وان االهتمــــــــام بــــــــرأس المــــــــال البأخــــــــرى شــــــــري یــــــــؤدي مــــــــع األصــــــــول جدیــــــــدة تعتمــــــــد عل

.     الرأسمالیة بالمؤسسة إلى زیادة قیمة الناتج النهائي

وتبنت اإلدارة في جمیع المؤسسات الیوم مبدأ االهتمام برأس المال البشري كأحد المؤثرات القویة 
فة،ویعتبر المعر اقتصادالتي تعطي میزة تنافسیة خاصة مع دخول القرن الواحد والعشرین الذي یرتكز على 

جحة تحقق أرباحا في ي مؤسسة ناال البشري هو المحرك الرئیسي في إطالة بقاء أأن إنتاجیه رأس الم
القوة الدافعة لتلك المؤسسات هي األفراد ذوي أصبحتو،ي اقتصاد ناجح في العالمالسوق وأساس أ

.مع متطلبات القرن الحاليتتالءمالمعارف والذكاء والمهارات التي 

كمورد أساسي إلنشاء الثروة ابهتییعترفحدث عوامل اإلنتاج الأدید، وهي المعرفة هي األصل الجإنو 
تكون تتحول شیئا فشیئا نحو أن تلشركافا.في االقتصاد ومصدر أساسي للمیزة التنافسیة في اإلدارة

ة إدارة المعرفة والتعامل ن المهارة األكثر أهمیة لدى المدیرین تتمثل في مهار إ شركات قائمة على المعرفة، و 
لهذا فان استقطاب المعرفة والحصول علیها من مصادر داخلیة أو خارجیة أصبح .الفعال مع أفراد المعرفة

تتفوق بها على المنافسین لهذه المعرفة بطریقة لاستغالو . یةأكثر أهمیة من الحصول على األصول الماد
ن كان استغالل بقیة الموارد یعتمد على إ بقیة مواردها، و أصبح أكثر أهمیة من استغالل

.المعرفة المتاحة والقدرة على توظیفها بطریقة تحقق میزة على المنافسین
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:إشكالیة البحث

:التاليمن خالل ما تقدم یمكن صیاغة إشكالیة بحثنا على النحو 

دارة المعرفة ؟دور رأس المال البشري في تحقیق إما هو -

. دور رأس المال البشري في لمعالجة وتحلیل هذه اإلشكالیة و بغیة الوصول إلى إطار نظري وفكري حول
: یمكن طرح األسئلة التالیةتحقیق إدارة المعرفة

؟و ما هي خصائصه المال البشريرأسبما المقصود -
؟ما هي إدارة المعرفة و ما هي أهم العملیات التي تتطلبها- 
؟الرأس المال البشري في إدارة المعرفةما هو دور - 

:أهداف البحث
في األساسیة لبنائهإبراز العناصر والتعرف على مفهوم رأس المال البشري، خصائصه، نظریاته-

.المؤسسة
..للحفاظ على رأس المال البشريضرورتهاتبیانو التعرف على مفهوم إدارة المعرفة- 
.البشري وٕادارة المعرفةمعرفة العالقة بین رأس المال - 

)  التولید، المشارك،التطبیق(توضیح مدى مساهمة رأس المال البشري في عملیات المعرفة - 

:تبرز أهمیة هذا البحث من خالل ما یلي : أهمیة البحث
 التحدیات و الرهانات التي تواجه المؤسسات نظرا للتحوالت و التطورات والتغیرات السریعة و

في إحداث ضرورة اإلهتمام  برأس المال البشري المتالحقة على كافة األصعدة والمستویات و 
م ف مع هذه التغیرات التي أحدثت فجوة بین المؤهالت المتوفرة و المؤهالت المطلوبة للقیاالتكیّ 

.بالمسؤولیات الجدیدة
 برأس المال البشري و إدارة المعرفة اإلهتمام الكبیر الذي أولته و تولیه المؤسسات الرائدة في العالم

.في ظل إقتصاد المعرفة
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 و رأس المال البشري و إدارة المعرفة یمكن أن یساهم هذا البحث في زیادة المعرفة النظریة بموضوع
إسهاما متواضعا في إغناء المكتبة حول هذا المفهوم و إمكانیة تدعیمه للباحثین الذي یمكن أن یشكل 

.وث میدانیة أخرى عن هذا الموضوع والمهتمین وتوجیه أنظارهم إلى إجراء دراسات و بح
:أسبابودوافعاختیارالموضوع

:األسبابالتیدفعتنیالختیارهذاالموضوعتنقسمإلىقسمین
.الشخصیةفیدراسةالعالقةبینالرأسالمااللبشریوٕادارةالمعرفةتتمثلفیالرغبة:دوافعذاتیة- 
:تتمثلفي:دوافعموضوعیة- 

.مالئمةالموضوعلنوعالتخصص- 
.أهمیةالموضعفیعصراقتصادالمعرفة- 
.      إثراءمعلوماتالطلبةالحالینوالمستقبلین- 

:فرضیات البحث
المعرفةإدارةفي تحقیق المال البشري رأسلال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة :الفرضیة الرئیسیة

:التالیةویتفرع عن هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة 

تولید ولمال البشري ارأس ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین :الفرضیة الفرعیة األولى - 
.المعرفة

المشاركة ورأس المال البشریال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین:الثانیةالفرضیة الفرعیة - 
.بالمعرفة

تطبیق ورأس المال البشریبین ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة :الثالثةالفرضیة الفرعیة- 
.المعرفة

:بحثمنهج ال

من أجل دراسة إشكالیة موضوع البحث وتحلیل أبعادها تم اإلعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي  لبناء
لرأس المال البشري ومساهمته في إدارة المعرفة و صیاغة اإلطار النظري للدراسة وعرض األسس الفكریة 

. وفقا للجهود العلمیة التي تناولتها
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كما تم اإلعتماد على المنهج الوصفي اإلحصائي لتشخیص المشكلة ووصفها موضوعیا من خالل القیاس 
رأس المال البشري محل الدراسة نحو دورسةلین في المؤسالموظفین و العامالكمي آلراء و إتجاهات

.و من ثم القیام بالتحلیل اإلحصائي لنتائج اإلستبیان ومساهمته في إدارة المعرفة

:المعلوماتأدوات الدراسة ومصادر جمع البیانات و 

:یليتتمثل هذه المصادر و األدوات فیما 

العلمیة السابقة و التقاریر باإلضافة إلى شبكة األنترنت و المسح المكتبي للكتب و الدوریات و الدراسات
.الوثائق ذات الصلة بالموضوع

 المتمثلة في أفراد عینة الدراسة وٕاجاباتهم على أسئلة ااإلستبیان: الدراسة المیدانیة.

 في ضوء مشكلة هذه الدراسة و أهدافها و فرضیاتها تم جمع البیانات المطلوبة بواسطة اإلستبیان
-.محل الدراسة ةإجابات أفراد العینة في المؤسسللحصول على

حدود الدراسة

: جل اإللمام بإشكالیة الدراسة و فهم مختلف جوانب البحث حددت الدراسة كما یليمن أ

المعرفة  رأس المال البشري و إدارة ة بقد شملت هذه الدراسة على الجوانب المتعلق:الحدود الموضوعیة
.رأس المال البشري في تحقیق إدارة المعرفةاهمة ومدى مس

الجانب النظري لهذه الدراسة على مؤسسة باتیمیتال هیاكل غرب وحدة إسقاطلقد تم :الحدود المكانیة
.عین الدفلى

2016مارس ، أفریل :لقد تمت هذه الدراسة خالل الفترة:الحدود الزمنیة

مؤسسة باتیمیتال هیاكل غرب وحدةعین لقد شملت هذه الدراسة جمیع العاملین في :الحدود البشریة
.بمختلف المستویات التنظیمیةالدفلى

:البحثصعوبات
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صعوبة الحصول على موافقة المؤسسات على إجراء الجانب التطبیقي .

 وٕانشغال اإلدارة و العمال صعوبة توزیع و إسترجاعاإلستبیانات بحجة عدم إتساع الوقت لإلجابة علیها
.بعملهم

رأس المال البشري و إدارة المعرفةالمراجع ذات الصلة بالربط بین قلة.

:السابقةالدراسات

باإلضافة إلى العدید من الدراسات الموثقة في المجالت و الدوریات و الكتب تم اإلطالع على 
: نذكر منهارأس المال البشري الكثیر من الدراسات الجامعیة التي تمت ضمن حقل 

ة میز سمالئییحضة، أثر التسییر االستراتیجي للموارد البشریة وتنمیة للكفاءات على ال
.2004- 2003التنافسیة، أطروحة دكتوراه، تخصص علوم التسییر، جامعة الجزائر 

 مقدمة بن عمار حسیبة، تكوین الموارد البشریة في المنظومة التربویة الجزائریة، مذكرة
.2009وري، قسنطینة ، نتنیل شهادة الماجستیر ، جامعة مل
 محمد عیسى، إدارة المعرفة، ودورها في إدارة الموارد البشریة، مذكرة ماجستیر إدارة

.2009األعمال، جامعة دمشق، 
 صباح ترغني، دور إدارة المعرفة في تحسین أداء العاملین، ماجستیر في علوم التسییر

.2011-2010خیضر بسكرة، جامعة محمد 

:تقسیمات البحث 

:فصلینمن أجل معالجة موضوع البحث قمنا بتقسیمه إلى

حیث سنتطرق مفاهیم أساسیة حول الرأس المال البشري و إدارة المعرفةعنوانب:الفصل األول
ماهیة رأس المال البشري من خالل خمسة مطالب           نقوم فیها لىاألوإلهبحثمفی

بالتعریف برأس المال البشري و إبراز أهمیته  و خصائصه و أهم مؤشرات قیاسه و مختلف  
ها رأس المال البشري فیو دور المعرفة في حین سیخصص المبحثالثاني لمفهوم إدارة، نظریاته

مفهوم ثم نتطرقلالمعرفة و أنواعها نقوم أوال بالتعریف بیتضمن أیضا خمسة مطالب و الذي 
رأس المال البشري في إدارة ها و في األخیر نبرز دور عملیاتوأهمیتها و مختلف إدارة المعرفة 

.المعرفة 



:                                                                         المقدمة العامة 

في دراسة میدانیة - دور رأس المال البشري في إدارة المعرفةبعنوان :الفصل الثاني
- هیاكل غرب وحدة عین الدفلى مؤسسة باتیمیتال

ف یالتعر المبحثالثاني یخصص بینما التعریف بالمؤسسة محل الدراسة األولمبحثهسنتناول في 
منهجیة الدراسة المتبعة وتوضیح عینة الدراسة، ثم نتعرض إلى كیفیة بناء أداة الدراسة لجمع ب

المعلومات الالزمة و كیفیة تطبیق الدراسة میدانیا وأسالیب المعالجة اإلحصائیة المستخدمة في 
معالجة البیانات، ثم نتطرق إلى القیاس الكمي آلراء و إتجاهات الموظفین و العاملین في 

و من ثم القیام بعرض دور رأس المال البشري في إدارة المعرفةحولمحل الدراسةة المؤسس
تناول إختبار نوتحلیل نتائج الدراسة، وتوضیح نتائج الخصائص الدیمغرافیة لعینة الدراسة، كما 

وتحلیل جمیع الفرضیات المتصلة بالدراسة وتفسیرها بواسطة األسالیب اإلحصائیة الوصفیة منها 
.اإلستداللیةو 

وسنختم هذه الدراسة بخاتمة عامة نستعرض فیها أهم النتائج المتوصل إلیها باإلضافة إلى 
.تقدیم جملة من التوصیات واإلقتراحات
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:تمهید

وهو ما كان نتیجة إلفرازات ، التطوروكذا ، ، التغییرالتسارعإن المنظمات تعیش في جو من 
البیئة المحیطة بها فهذه األخیرة هي األخرى شهدت العدید من التحوالت والتغییرات التي قیدت المنظمة

دون أن تستوعب المنظمة أهم ما تتطلبه یأتيباالستجابة لها وكذا التكیف معها، لكن ذلك لن وألزمتها
، المعاصرةكون علیه الموارد البشریة في ظل البیئة المتغیرةتأنما ینبغي باألحرىالموارد البشریة، أو 

على اعتبار أن الموارد البشریة ممثلة بالعاملین من مختلف الفئات والمستویات والتخصصات، تمثل 
.الدعائم الحقیقیة التي تستند إلیها أي منظمة 

بالبحث عن وسائل وأسالیب اإلدارةعلماء اهتمام والتحدیات هو أحدثته التحوالتما أهمإن
هذه التحدیات وكان من بین الموضوعات المعاصرة لمواجهة یات ذات فاعلیة وقدرات عالیةواستراتیج

اإلجمالیةنسبة عالیة جدا من القیمة نیمثالاأصبحن لذاموضوعي رأس المال البشري وٕادارة المعرفة ال
كز على ضرورة یر االهتمام، فإذا كان من إجمالي القیمة السوقیة %90لمنظمات األعمال تصل إلى 

وكذا التنافسي، واإلنتاجيالي ارها تحقق النمو والمسؤولیة عن قوة المركز المباعتبتنمیة الموارد المادیة
الفكریة المتاحة بالمواردومتزایدة استثنائیةصورة بفإن الرؤیة المعاصرة تبرز ضرورة االهتمام الخاص و 

ارة المعرفة بشكل بشري وٕادرأس المال الي وٕادارة المعرفة، ویعد موضوعي مال البشر الوالتي تتمثل في رأس 
ة الزمنیة عا وقد شهدت الحقبت األدبیات المتعلقة بها كما ونو عام منأحدث المفاهیم اإلداریة التي تنام

.منظمات األعمال لتبني مفهومي رأس مال البشري وٕادارة المعرفةباهتماما متزایدا من جاناألخیرة

النظري لرأس البشري وٕادارة المعرفة من جانببالاإلحاطةمن خالل هذا الفصل و سوف نحاول 
:مبحثینخالل 

.رأس المال البشريماهیة:المبحثاألول

.فیهارأس المال البشريإدارة المعرفة و دور مفهوم :الثانيالمبحث
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ماهیة الرأس المال البشري: المبحث األول

ي إلى االقتصاد" مال البشريالالرأس "س الدولي لمصطلح ال الكبیر في وضع األسیعودالفض
1979عام نوبل في االقتصادعلىاألمریكي الحائز (Schultz, T.W من خالل محاضرته (

"الشهیرة Investment in human capital مال البشري التي ألقاها في الملتقى الفي الرأساالستثمار"
بق استخدامه الرغم من سوذلك على1960دیسمبر 28الثالث والسبعین للجمعیة االقتصادیة األمریكیة في 

األمریكييطرف االقتصادمن (Mincer) تحت 1958له عام في مقال 
Jعنوان .Mincer ,Investment in humanCapital andpersonaleinnomé distribution

وغیر العالقة الجدلیة ، ومع بدایة عقد الثمانیات دخل مفهوم الرأس المال البشري عالم التسییر
العمل في حد ذاته وسیلة لتراكم  التي كانت موجودة بین العمل والرأس المال البشري حیث أصبح 

ومنذ نهایة التسعینات من القرن الماضي وبدایة ، لمؤسسة أخرى یستطیع بیعهمال البشري للعامل الرأسال
م الرأس مال البشري أكثر ألن أسس أصبح یعرف باقتصاد المعرفة انتشر استعمال مفهو مابروز
والتقنیات واألموال وحسب ،  بل و كذلك على الموارد غیر تصاد الجدید لم تعد تقوم فقط على اآلالتاالق

ن أعلى (Becke)یكروب)(Schultzكما أكد كل من االقتصادیین شولتزیة التي هي بحوزة األفرادالماد
باقي رؤوس األموال األخرى، خصوص مع التقدم في التكنولوجیا مال البشري ال یقل أهمیة عن الالرأس

.والتقنیة، والتي تحتاج مهارات ومتطلبات خاصة للتعامل معها

التي تعطى لرأس المال البشري المفاهیم و التعاریف إن تعریف رأس المال البشري:األولالمطلب
)مارشالرة ومتعددة حیث یرى ألفردكثی A . Marshall) من یستثمرلإلفادةأن البشر رأس مال یجب أن

في باقي رؤوس واإلبداعواالبتكار والتحلیل وٕاعادة التركیز واالكتشافإمكانیاته وطاقته للبقاء 
1:كاألتيموال التي یمكن تشخیصها ،وٕاجماال هناك خمسة أنواع من رؤوس األاألموال

.النقديویقصد به رأس المال المادي أو : رأس المال العادي- 
.ونعني به الموارد الطبیعیة والنظم البیئیة: رأس المال الطبیعي- 
.السلع والخدماتإنشاءالمادیة القادرة على األموالویشمل : اإلنتاجيرأس المال - 

1Marshall Alfred, principles of economic les Macmillan, London, 1930, P 216 .
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یجابیة في ویقصد به شبكات العالقات االجتماعیة والمعاییر والقیم اإل: رأس المال االجتماعي- 
.المجتمع

.لألفراد الموروثة أو المكتسبةاإلنتاجیةویقصد به القدرات : رأس المال البشري- 

مجموعة الطاقات البشریة التي یمكن :" نهأرأس المال البشري على )Schultz(لتزیعرف شو 
االقتصادیة و یمثل المجموع الكلي والكمي و  النوعي من القوى استخدامها في استغالل مجمل الموارد 

في المجتمع فإذا كان یمثل الكفاءات الذهنیة والمستویات العلمیة للسكان فیتم تحدیده من البشریة المتاحة 
كان الكلى فیحتسب من خالل المجتمع الكلي مي المرتبط بالخبرة والمعرفة أما إذاخالل المستوى التعلی

.1للسكان

أن رأس المال 1964الذي تم نشره عام " رأس المال البشري" في كتابه)Becker(ویرى بیكر 
و یستطیع الفرد االستثمار في رأس المال المصانعاآلالتمثل لإلنتاجالبشري مماثل للوسائل المادیة 

البشري من خالل التعلیم والتدریب والرعایة الطبیعیة وتعتمد المخرجات بشكل جزئي على نسبة العائد من 
2رأس المال المتوفر

یر المادي أو غیر الملموس تعریف أكثر تحدیدا لرأس المال البشري غ)kendrik(كبندریكأعطىكما 
3.كم باالستثمار في التعلیم والبحوث والتدریب بهدف زیادة كفاءة الموارد في المستقبلاتر الذي ی

أو اإلنسانویعرف أیضا على انه المعارف والمؤهالت والكفاءات وكل الممیزات األخرى التي یكتسبها 
یمتلكها والتي من شانها أن تمده بمزایا اجتماعیة واقتصادیة وشخصیة، وتحقق له الرخاء الفردي 

4.واالجتماعي واالقتصادي

1Investment in human capital and personal income distribution of political economy journal of
political economy august, 1985.

، المؤتمر العلمي الثالث للبیئة، بیئة استثمار رأس المال البشري، دراسة میدانیة في قریة مصریةالقصاصمهدي محمد، 2
.57، ص2008جامعة جنوب الوادي ، مصر ، 

التنمیة البشریة في مصر المؤتمر العلمي الثاني والعشرین لالقتصادیین ،المال البشريرأستكوین فؤاد محمد، إیمان3
.4-3ص -، ص2007، والتسریع، القاهرةواإلحصائيالمصریین، الجمعیة المصریة لالقتصاد السیاسي 

.367، ص 2002-2001الدار الجامعیة ، البشریةالمواردلتخطیط وتنمیة استراتیجیيمدخل حسن، زاویة4
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رأس المال البشري بأنه كل ما یزید من إنتاجیة العمال مائيناإلالمتحدة األممویعرف برنامج 
ن خالل العلم والخبرة، ومن الواضح سبونها أي موالموظفین من خالل المهارات المعرفیة والتقنیة التي یكت

رأس المال البشري یختلف عن رأس المال المادي من ناحیة أساسیة هي أنه غیر مادي بطبیعته، أي أن 
مادیا مثلها، على الرغم مما هعرضا ارتفاعا وكثافة، فال یمكن قیاسوالمعدات، واألبنیةاآلالتلیس مثل 

.االقتصادي من سلع وخدماتاإلنتاجكبیر في زیادة لرأس المال البشري من دور

والقدرات والطاقات والخصائص المختلفة واإلمكانیاترأس المال البشري هو المعرفة والمهارات 
كما أن رأس المال البشري ال یرتكز فقط ،وارتباط بالنشاط االقتصادي والتي لها صلةاألفرادالكامنة في 

إنما یشیر هذا ،من معرفة ومهارات وما یملكونه من قدرات وصفات وخصائصاألفرادعلى ما یمتلكه 
استخداما منتجا مرتبط ،كل ما تعلموه وما یمتلكونه األفرادالمفهوم إلى المدى الذي یمكن أن یستخدم فیه 

ة بالنشاط االقتصادي ویقصد هنا بالنشاط االقتصادي ذلك النشاط الذي یتحقق ثروة أو دخل بصورة مباشر 
وكذلك اآلجرالمدفوعیاألفرادفي المنظمات ومن خالل أساسیةأو غیر مباشرة وهذا النشاطیحقق بصورة 

التي تجري في واألعمالالمجتمعیة والتطوعیة األنشطةمثل بعض يسوقتد لیشمل أي نشاط غیر فإنه یم
.المنزل

رأس المال البشري هو أصل غیر ملموس ضمن طاقة المنظمة وهذا األصل یدعم ویعزز 
واالبتكار وعملیات تشغیل العاملین التشغیل األفضل، وهو یتفاوت بین منظمة اإلبداعوعملیات اإلنتاجیة

1.رىمنظمة أخد حالة من الضعف والتراجع في منظمة ما وقد یشه، فهو قد یكون وافرا وغزیرا في وأخرى

التي یجلبها الفرد معه إلى المنظمة مثل التعلیم والتدریس األصولرأس المال البشري هو مجموعة 
من مجموعة األفراد (مها وهي في مجموعها وتراك،والعمر والخبرة المهنیة وغیرها السابقةفي الوظائف 

لیها رأس المال البشري وهذه یطلق ع) العاملین في المنظمة
یفترض أنها تؤدي إلى إحداث تأثیرات )التي یجلبها كل فرد معه إلى المنظمة(العناصر األصول أو 

.2إیجابیة وٕالى تحقیق التقدم المهني وتؤدي إلى زیادة قیمة األفراد في نظر إدارة المنظمة

العلمیة للنشر و زوری، دار البااألعمالالمال الفكري في المنظمات رأسإدارة سعید علي الغنزي، أحمد علي صالح، 1
.232، ص 2009، األردن،عمان،التوزیع 

- 29ص - ، ص2008، 2دار الوراق، عمان ، األردن، ط، المفاهیم واالستراتیجیات والعملیاتالمعرفة إدارة نجم عبود، 2
30.
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ما بینها والتي ي درجة عالیة من التشابه فیهذا ال ینفأندة إال رغم التعریفات السابقة غیر الموح
والخبرات التي واإلمكانیاتمجموعة من المهارات والقدرات تظهر أغلبیتها أن رأس المال البشري هو 

یكتسبها أو یرثها الفرد وتمكنه من المشاركة في الحیاة االقتصادیة واكتساب الدخل والتي یمكن تحسینها 
.االستثمار األخرىمن خالل االستثمار في التعلیم والرعایة والصحة والتدریب وغیرها من أشكال

أهمیة رأس المال البشري: المطلب الثاني

1:اآلتیةنشاط أي مؤسسة ولكن یجب مراعاة الجوانب إن رأس المال البشري له أهمیة في 

ن في مدخالت وٕانما في مخرجاته فمثال مخرجات التعلیم أهمیة الرأس المال البشري ال تكمأن- 
العالي متاحة لكل المؤسسات المتنافسة ولكن العبرة بتلك المؤسسات التي تحقق بهم مزایا فریدة على 

.هماستخدامصعید النتائج عند 
أي أن تكوین المؤسسة ذات نظام فعال في عملیة االختیار : استقطاب أفضل المواهب البشریة-

.ل الخبرةین الجدد وتوفیر أسس التعلیم ونقواستخدام العامل
لبرامج االنضمامویتم ذلك من خالل تشجیع العاملین وتحفیزهم على : اء رأس المال البشريأغن- 

.التدریب وتشارك المعرفة واكتسابها وتوزیعها داخل المؤسسة
ب اإلدارة القائمة على الثقة ویتم ذلك بتوفیر نظم وأسالی: المحافظة على العاملین المتمیزین- 

.وتشجیع اإلبداع واألفكار الجدیدة
مالها في عقول العاملین الذین یغادرون میز المؤسسات المعرفیة بأن رأسإیجاد بیئة التعلیم بت- 

ال بد من إیجاد المؤسسات في نهایة الیوم والذین یمكن أن تستقطبهم مؤسسات منافسة أخرى ولذلك
.واعد للوالء للمنظمةقأسس لتقویة وترسیخ 

متمیزة لرأس المال البشري في المؤسسات القائمة على المعرفة غیر انه یمكن أهمیةوبالرغم من وجود 
2:مقارنته مع رأس المال الهیكلي وذلك من خالل

، األردن،، جامعة الزیتون األردنیة، عمان األعمالدراسة وتقییم رأس المال الفكري في شركات عبد الستار حسین یوسف، 1
.9-8ص - ص،2005

.298- 297ص- نجم عبود، مرجع سابق، ص2
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أي قیمة رأس المال المحسوبة أو المقدرة في نهایة " الرصید :" أن رأس المال البشري یتسم ببعدین- 
ولدة من صیرورته  في أي القیمة الجدیدة لرأس المال البشري المت" التدفق"في وقت معین والسنة أو 

یتزاید إن الرأس المال البشري –.عمل أفراده، في حین أن الرأس المال الهیكلي یعبر عنه بالرصید فقط 
الصریحة المتمثلة تتقادم معرفته الذيباالستخدام ویمیل للتولید الذاتي وهذا خالف رأس المال الهیكلي 

.وقواعده وٕاجراءاتهأنظمته في 
التكنولوجیا في إن دور حیاة رأس المال البشري هي أطول من دورة حیاة المنتج أو العملیة أو - 

نقل بین أفراد تتلخبرة المكونة لرأس المال البشري یر ذلك بالتأكید على أن المعرفة واالمؤسسة ویمكن تفس
اآلالترص أفضل من أجل تجدید هذه المعرفة وهذا مال یمكن تحقیقه من المؤسسة  ما یوفر ف
.والمعدات في المؤسسة

إضافة إلى ما سبق تظهر أهمیة رأس المال البشري بأنه األساس في توكید باقي رؤوس األموال - 
.منظومة رأس المال الفكريالمؤشر الرئیسي فیها وبتفاعله تتولدو ،الهیكلي واالجتماعي

خصائص الرأس المال البشري: الثالثالمطلب

ومن أجل إبراز األهمیة المتمیزة لرأس المال البشري في المؤسسات القائمة على المعرفة، یمكن 
1:التعرض إلى خصائصه كما یلي

إن الرأس المال البشري ال ینفصل أبدا عن مالكه، وهو مالزم : خصوصیة الرأس المال البشري- 
الفعلیة والشخصیة لألفراد وهو یتمیز وال یمكن تكوینه إال بالمشاركة كل مكان وزمان،لهفی

بالخصوصیة كونه مرهون بالقرار الذي سیتخذه الفرد فیما یخص قرار االستثمار في التكوین 
لعوائد التي یحصل علیها في له عن جمیع الف التكالیف التي سینجر عنه وتناز وتحمله لمخت

.أكبر في المستقبلمالیة اتإیرادمقابل الحاضر
تبط ارتباطا وثیقا بالقدرات إمكانیة تراكم رأس المال البشري تر إن: محدودیة رأس المال البشري- 

االستثمار یة والعقلیة للفرد، وألن تكلفة االستثمار تتزاید مع مرور الوقت فإن تحصیل عوائدالجسم
بمدى  تنازله عن العوائد المالیة التي حیاة الفرد حیث أن قابلیة الفرد للتكوین مرهونةمحدود بدورة

.الحاضر مقابل عوائد مالیة أكبر في المستقبلفي یمكن أن یحصل علیها

وري، نت، جامعة م، مذكرة نیل شهادة الماجستیرتكوین الموارد البشریة في المنظومة التربویة الجزائریةبن عمار حسیبة، 1
.18، ص 2009قسنطینة، الجزائر، 
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ن المعارف والقدرات الممتلكة من قبل األفراد، ال یمكن أأي : یة الرأس المال البشريعدم مرئ- 
ستطیع المنظمة أن تتعرف یث انه في بدایة عالقة العمل ال تو معرفتها من أول وهلة حأتمیزها 

الشهادات العلمیة للفرد، والتي على القدرات والكفاءات الحقیقة ألفرادها إال بعد التعرف على 
مل مؤشرا هاما یتمثل في االستثمار في التعلیم والتي تحملها الفرد طوال فترة دراسته وتكوینه، تح

بها األفراد والتي تظهر من خالل إلى جانب الخبرات والكفاءات والتجارب المهنیة التي یتمتع
.واإلنتاجیةمستویات األداء 

1:هناك بعض الخصائص األخرى مثلأنكما

جزء فطري وجزء مكتسب: جزئیینیتكون الرأس المال البشري من - 
صنف مال البشري، ویمكن أن یالفي الرأس األكثر أهمیة المعارف والكفاءات تعد المركبات - 

:المعارف والمؤهالت والكفاءات إلى صنفین أساسین هماوفقها من خالل نوعیة 
من أكتسب المعارف والكفاءات العامة مثل معرفة ینشأوهو الذي : رأس المال البشري العام

.القراءة والكتابة والحساب
 معارف وكفاءات خاصة بوظیفة أو مهنة اكتسابوهو الذي ینشأ من : خاصالبشري المال الرأس

.حد ذاتهامعینة أو مؤسسة ب
.یتطلب اكتساب وتكوین الرأس المال البشري- 
موارد مالیةاستثمار
تخصیص وقت
بذل جهد لذلك
أو عن طریق التكوین والتعلیم ، ل والخبرة في مجال العملیتطور الرأس المال البشري باالستعما

.بكل أنواعه
 مال البشري للتقادم ویحتاج للتجدیدالیتعرض من الرأس
سالمال البشري بالفرد الذي یكتسبهیختص الرأ
ري مصدرا أساسیا من مصادر الدخلشیعتبر الرأس المال الب.

-، ص 2005، مصر ،اإلسكندریة، الدار الجامعیة ،مدخل استراتیجي لتخطیط وتنمیة الموارد البشریةحسن ، زاویة1
.84-82ص
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مؤشرات الرأس مال البشري: المطلب الرابع

یمكن االعتماد علیها في رصد رغم صعوبة قیاس رأس المال البشري إال أن هناك خمس مؤشرات
:د معین وهيلالمال البشري لبرأس

:یةمؤشر األم–1

ومن من أهم المؤشرات  المستخدمة في قیاس رصید رأس المال البشري كمیا یةاألمیعتبر مؤشر 
یة لدى الكبار تعتبر تخفیضا كمیا ونوعیا في رأس المال البشري ویعتبر البدیهي أن زیادة  معدل األم

یة من تخفیض نسبة األم، لذلك ال بد یةأساسیا من الروافد المقدمة لألمالتسرب من التعلیم االبتدائي رافدا
شكل أیضا عقبة في تحسین شروط التنمیة عنصر العمل ویإنتاجیةألن ذلك ینعكس بشكل أكید على 

یة قد انخفض في الجزائر في السنوات وتشیر البیانات إلى أن معدل األم.وجهود القضاء على الفقر
- 1998لسنوات التالیة یة حالل ابحیث وصلت األمرةیاألخبشكل ملحوظ خالل السنوات األخیرة
1على الترتیب%31.5-%26.5-%21.1 %19.4حوالي 2005-2008-2011

:مؤشر معدالت التمدرس- 2

سنة فما فوق على 15ها السكان في الفئة العمریة إلى متوسط عدد السنوات التي أمضیشیر التمدرس
كانت تقدر 1980في الجزائر حسب تقریر التنمیة البشریة لعام سقاعد الدراسة وقد قدر متوسط التمدر م
.هي في ازدیادو 2000بحلول عام 5.37لترتفع إلى 2.68ب

:مؤشر الرقم القیاسي التعلیمي- 3

وهو عبارة عن تولیفة من معدالت االلتحاق بالمراحل االبتدائیة والثانویة والجامعیة ومعدل معرفة 
.یمثل أیضا معدالت التأطیرالقراءة والكتابة، كما 

361- 12(وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، المرسوم التنفیذي رقم 2012ریة الدیمقراطیة الشعبیة ئالجمهوریة الجزا1
18المؤرخ في )274/04(الذي یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم04/274الذي یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم )

57العدد،أكتوبر17المتضمن إنشاء جامعة لمسیلة المؤرخ في،2001سبتمبر
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أي عدد الطالب لكل أستاذ في المراحل التعلیمیة الثالث، باعتبارها مؤشر على نوعیة التعلیم في 
المبنى على المعلومات 2011كل مرحلة من مراحل التعلیم، بالرجوع إلى تقاریر التنمیة البشریة لعام 

ي سن بالمراحل االبتدائیة لألطفال الذین هم فالمقدمة من الیونسكو نجد في الجزائر نسبة االلتحاق
الدراسة من الطالب الذین هم في سن96وفي المرحلة الثانویة بلغت %100الدراسة االبتدائیة بلغت 

لمین بالقراءات والكتابة في التعلیم العالمي، ویمثل السكان الم%30، في حین أنها ال تمثل إال الثانویة
سنة فما فوق، ویقدر العدد المتوسط لكل معلم 15من مجموع السكان الذي هم في سن %72.6بنسبة 

1.تلمیذ لكل معلم23في المرحلة االبتدائیة 

:فاق على التعلیمنمؤشر هیكل اال - 4

عملیة التعلیمیة بجوانبها المختلفة وتوجد نظرة شمولیة العلى هو عبارة عن النفقات التي تصرف
فاق المادیة وكذلك ما یتعلق  بالنواحي البشریة ى التعلیم وتشمل جمیع مصاریف اإلنفاق علاإلنإلى مفهوم 

فاق من الجانب الحكومي نفقات األبنیة المدرسیة تعلیمي ونظرة أخرى تنظر إلى االنوما تبذله من جهد
لیم بقدر ما فاق على التعات المؤسسات التعلیمیة ویقاس االنوالمعلمین واألجهزة وغیر ذلك من متطلب

یرصد له كنسبة من میزانیة الدولة أو من  الدخل القومي، وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على اهتمام 
.هذا البلد أو ذاك بالتعلیم

.مؤشر التنمیة البشریة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي- 5

ن طریق دراسة العالقة بین مؤشر التنمیة البشریة هو أداة مركبة تهدف إلى قیاس التنمیة البشریة ع
مستوى النمو االقتصادي ومستوى التنمیة االجتماعیة باستخدام سلم یتراوح ما بین القیمتین الصفر والواحد 

2:وذلك من خالل تحدید اإلمكانیات التي وفرتها الدولة في ثالث جوانب مهمة هي

مدى الحیاة ومستوى الصحة- 
التمدرس وتلقي المعارف- 

رقة مقدمة للملتقى و ، )LMD(رؤیة حول نوعیة التعلیم العالي في الجامعة الجزائریة من خالل تطبیق نظام عزاف رقیة، 1
.2008، جامعة بسكرة، الجزائر لبیدغوجیاالوطني حوال

11/االطالعتاریخ ، تقریر التنمیة البشریة على موقع االلكتروني2001، اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 2 :3505
04//2016 /http://dhr.undp.org/en media/HDR:
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الناتج المحلي الخامنصیب الفرد من - 

رأس المال البشرينظریة : المطلب الخامس

شولتز إال أن الجذور الحقیقة لهذه إالبأبحاثرغم أن نظریة االستثمار البشري لم تتبلور كنظریة 
رة وجدة عدة محاوالت هدفت إلى جذب االنتباه إلى أهمیة ففي هذه الفت18م ترجع إلى القرن المفاهی

.الفردوٕانتاجیةركیز على االستثمار البشري لتحسین مهارات العنصر البشري والت

أدم سمیث،ألفرید مارشال، جون سیتوارت میل، تیدورشولتز، جاري بیلؤ، : من رواد هذه النظریة
.دافید ریكاردو

نظریة رأس المال البشري شولتز: أوال

لالستثمار في رأس المال البشري إسهاما كبیرا في مجال االقتصاد حیث أشار یعد مفهوم شولتز
.إلى ضرورة اعتبار مهارات ومعرفته الفرد بشكل من أشكال رأس المال الذي یمكن االستثمار فیه

:1ل بشریة فقد وجدت عدة محاوالت في هذا المجال هدفت إلىكأصو األفرادأظهر شولتز فكرة تقییم 

.اه إلى أهمیة العنصر البشريجذب االنتب- 
تحدید ماهیة العنصر البشري- 
تقدیر قیمة رأس المال البشري- 
إدخال مفهوم الخسارة في رأس المال البشري- 
تحدید قیمة الربحیة في الرأس المال البشري- 

2:بنى شولتز مفهومه لرأس المال البشري على ثالث فروض أساسیة هي

الملتقى الدولي الخامس حول رأس ، أسالیب و سیاسات االستثمار في رأس المال البشريسراج وهیبة، ستي عبد الحمید، 1
.08، ص2011دیسمبر 14-13المال البشري في المنظمات األعمال العربیة، جامعة الشلف، یوم 

االستثمار في رأس المال البشري كمدخل حدیث إلدارة الموارد البشریة بالمعرفة، فرعون محمد ، محمد إیلیفي2
20 ;18 /2016/03/14 ,expédia .com. /Arap /WP –content /PDF.
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سیره بالزیادة في المدخالت المادیة یرجع أساسا إلى زیادة في الذي ال یمكن تف: النمو االقتصادي-1
.المخزن المتراكم لرأس المال البشري

وفقا لالختالف في مقدار رأس المال البشري المستثمر فیهاإلیراداتیمكن تفسیر االختالفات في -2
.المال البشري إلى رأس المال التقلیديرأسیمكن تحقیق العدالة في الدخل من خالل زیادة نسبیة-3

ا بشكل من على عملیة التعلیم باعتبارها استثمار الزم لتنمیة الموارد البشریة وبأنهاهتماماتهركز شولتز 
أشكال رأس المال ومن ثم أطلق التعلیم اسم رأس المال البشري وبالرغم من تركیز دراسات شولتز في 

لیم إال أن الكثیر من المفاهیم في مجال التعلیم یمكن تطبیقها في مجال مجال االستثمار البشري على التع
1:التدریب ففي مجال التعلیم حدد شولتز نوعیة من الموارد التي تدخل في التعلیم هي

.اإلجراءات القائمة للفرد والتي یمكنه الحصول علیها لو انه لم یتعلق بالتعلیم-أ
.التعلیم ذاتهاإلتمامالمواد الالزمة -ب

المرتبطة بعملیة التعلیم واإلجراءاتفمن وجهة نظر شولتز فإنه من الضروري دراسة كال من التكلفة 
:خاصة ویرجعها إلى تمثل أهمیةفإنها فبنسبةلإلرادات

الفائضة بالنسبة للطالب أثناء فترة التعلیماإلجراءاتأهمیة - 
الفائضةاإلجراءاتتجاهل الباحثین لهذه - 

أما بالنسبة لتكلفة الخدمات التعلیمیة التي تقدمها المدرسة فهي عبارة عن تقدیرات لقیمة الممتلكات 
في دمةالمستخالمدرسیة المستخدمة في التعلیم إلى جانب المصاریف الجاریة للمرتبات واألجور والموارد 

:التعلیم وهماهامتین في مجال االستثمار فيعملیة التعلیم وقد أشار شولتز إلى نقطتین 

ل البشرياسة الرأس المادر تجاهل و إهمال- 
اإلنسانالعامل المعنوي أو النفسي المتعلق بمعاملة التعلیم كاستثمار في - 

2Schultz.T.w. Investment in human capital American economic ieviewwall (51), N
(1),1961,p-p 9-11.
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الخاضعة اتاإلیرادالمتعلقة بعملیة التعلیم ركز على أهمیة اتواإلیرادتحلیل شولتز لتكلفة في - 
:1للطالب من منظورین

یمكنه أن أخرىنها عمل، وٕان هذا العمل من بین أشیاء الطالب على أنیة النظر إلى دراسةإمكا- 
.یساعده على تنمیة الموارد البشریة

افتراض أن للطالب لو لم یكن ملتحق بالعملیة التعلیمیة فإنه یمكنه أن یكون مشارك في القوى - 
أو یؤدي خدمة ذات قیمة اقتصادیة والتي یحصل بناءا علیها على أجر وعلى إنتاجاالعاملة، ویحقق 

.بالمدرسةلاللتحاقهذا فإن هناك تكلفة فرصة بدیلة 
.ضرورة االستثمار في الموارد البشریة خاصة في الدول النامیة- 

:المكملة لنظریة الرأس المال البشرياألبحاث: ثانیا

أس المال البشري حیث أوضح في أبحاثهم في تطویر نظریة ر وااهمیعد بیكر أحد الباحثین، الذین س
تحلیل في البشري التي قدمها شولتز كأداة لاستخدام المفاهیم لنظریة الرأس المال كیفیةیة بطریقة علم

إلى مینسرالبشري االقتصادیاقتصادیات االستثمار في الموارد البشریة كما دفع االهتمام بمفاهیم االستثمار 
االستثمار في التكوین والتدریبعلى المترتبة محاولة قیاس التكلفة والمنفعة االقتصادیة 

:بیكرإسهامات-1

ل المادي وغیر المادي من خالل زیادة الموارد في رأس المال ركز بیكر على األنشطة المؤثرة في الدخ
بصفة هالبشري من تعلیم وتدریب مع تركیز أبحاثلمختلفة لالستثماراألشكاالالبشري حیث اهتم بدراسة 

عامة وخاصة على التدریب كأحد أهم جوانب االستثمار البشري فعالیة، وفي محاولة التحلیل االقتصادي 
وغیرها ، الحدیثة للفرد في المؤسسة المدربةاإلنتاجیةلتدریب فرق بیكر بین التدریب العام الذي یزید من 

المتخصص الذي یرفع من إنتاجیة الفرد بالمؤسسة التي وفرة  له والتدریب، یها في المؤسسات إذ عمل ف
ذلك مقارنة بعمله

1.العمل فیها، لعدم تناسب مع طبیعته ومتطلباتفي مؤسسة أخرى

البشر محمد عبد المجید محمد، نظریات االستثمار في رأس المال 1
hr2598/ي ,htm.wwwLrdiscussion .com 20/02/2016,13تاریخ االطالع :52 ,
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:سرنمیإسهامات2-

حیث اتدرااإلیهدف إلى تفسیر االنحرافات في توزیع رأس المال البشري في بناء نموذج یینسر استخدم م
2.ینسرافترض م

ن التدریب في أجور العمال ألللتفاوتطول فترة التدریب أو التعلیم تعتبر المصدر األساسي إن - 
.لدخل یؤجل إلى فترة مستقبلیةیزید من إنتاجیة العامل وٕان كان ا

ارتفاع التعلم و طردیة بین زیادة سنواتالتعلیم وبهذا الخصوص فإن النموذج یفرض بأن هناك عالقة- 
دخول الفرد لسوق العمل لفترة من الزمن لتأجیفبالرغم من زیادةسنوات التعلم تعني األجور

األجرفع مستوى تر أنالزیادةالمتوقع لتلك ألنهاألجر لفتوة قادمة یل حصوله على الي تأجوبالت
.لذلك الفرد

ة هنا الفرصة البدیلة البدیلة، وتكلفة التدریب على تكلفة الفرصآواقتصار تكلفة التعلیم افتراض - 
التدریب وعدم العمل، ویفترض أویفقده الفرد نتیجة استمراره في الدراسة هي مقدار الدخل الذي 

.النموذج بأن هذه هي التكلفة الوحیدة
فترة التدریب األولى وأن ار التدریب في المستقبل بعد انقضاءقر باتخاذ األفرادافتراض عدم قیام - 

تا مرة العملیة، حیث أن العائد یكون ثابیظل الدخل ثابتا بعد انتهاء فترة التدریب خالل الفترة
.واحدة وال یعود األفراد للتعلیم بعد دخول سوق العمل

في التعلیم االستثماروهو ما یتم بناء علیه دراسة جدوى بان سعر الفائدةالنموذجیفترض - 
.ي اتخاذ القرار بالتعلیم أوالالتالبو 

:سر أهداف ینبغي تحقیقها من خالل األبحاث في مجال االستثمار البشري أهمهاحدد مین- 
تحدید حجم الموارد المخصصة للتدریب وتحدید معدل العائد على االستثمار في التدریب وتحدید 

.األفرادیر بعض خصائص سلوك تكلفة والعائد على التدریب في تفسمدى المنفعة على تحدید ال

، أطروحة دكتوراه، تخصص التنافسیةأثر التسییر االستراتیجي للموارد البشریة وتنمیة للكفاءات على الخبرة ییحضة، سمالل1
.114، ص 2004- 2003علوم التسییر، جامعة الجزائر 

، أثر الخصائص الفردیة لألفراد على التباین  في األجور في االقتصاد الفلسطینيكلثوم سالمة، عبد الرحمن نصر، 2
.27- 26ص-ص ، 2003إدارة السیاسة االقتصادیة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، ،ماجستیر 
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رأس المال البشريالنقدالموجه لنظریة:ثالثا

أهمت موجهة لنظریة االستثمار في رأس المال البشري خصوص من علماء التربیة ومن هناك عدة انتقادا
1:هذه االنتقادات ما یلي

.األفرادالتي تعود على المجتمع جراء زیادة تعلم واألمنیةالعوائد االجتماعیة تهملالنظریة - 
إن هذه النظریة تربط دائما زیادة التعلیم بالزیادة في الدخل وهو األساس الذي قامت علیه النظریة - 

.وٕان ذلك یحط من قیمة التعلیم كقیمة سامیة وراقیة
لألفراداالجتماعیة تزید من داخل الفرد غیر التعلیم كالمكانةأخرىعوامل أهملتهذه النظریة - 

.وغیرها من العواملوبیئتهموخلفیتهم 
قتهادها ومدى قشكوك في صدمساسها أت هذه النظریة على یأسالیب القیاس التي بنإن- 

مثل ظروف العمل الحوافز المقدمة فیه اإلنتاجیةالتي تزید من األخرىتهمل النظریة العوامل - 
.بزیادة التعلیماإلنتاجیةوبیئته وتربط دائما زیادة 

.2كما وجد العدید من االقتصادیین بعض االنتقادات النظریة االستثمار في رأس المال البشري

الخاصة الدراسةاألمریكیةالتصرفات التمیزیة التي یصدرها أرباب العمل في السوق حیث تبین - 
حتى وٕان كان األجورقات ضخمة بین النساء والرجال على كل مستویات و ر ن هناك فأباألجور 

.للجنسین نفس المستوى التعلیمي والتكویني
تالؤمهاما في الحصول على عملمثل رائص الفردیة لألشخاص والتي تلعب دو هناك الخصا- 

ل حیث أنه كلما كان االتصال سهال افي مجموعة من العماندماجه أوالعامل مع المنصب العمل 
.الجماعیة جیدةاإلنتاجیةكانت العملیات 

التباینات في األجور الملحوظة ناجمة عن االستثمار في أنللبرهان على اآلنلو یتوصل أحد إلى حد 
.التعلیم والتكوین

، الملتقى الدولي الخامس حول ماهیة الرأس المال الفكري، واالستثمار في رأس مال البشريرابح عرابة، حنان فمن عوالي، 1
.14، ص2011دیسمبر 14- 13الرأس مال الفكري في المنظمات األعمال العربیة، جامعة الشلف یوم 

جامعة الجزائر ) غیر منشورة( ماجستیر في االقتصاد القیاسيال،الخروج من البطالة نحو وضعیات مختلفةمهدي كلو، 2
.9ص 2003، 2002
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لها أنالنظریة لها مكانتها العملیة في مجال علم االقتصاد ونجد ومع كثرة هذه االنتقادات إال أن هذه
یحط من هذه النظریة اللیم أومن رجال االقتصاد، ألن أجودرجال التربیة والتعقبوال كبیرا سواء من ناحیة
1جانب من جوانب عوائد التعلیم وهو الجانب االقتصاديقیمة التعلیم بل هي عالجة

إدارة المعرفةماهیة: نياالمبحث الث

إدارة المعرفة في المؤسسة مع زیادة حجم الدور الذي أصبحت تلعبه المعلومات والمعارف أهمیةتزداد 
دیث عن نظام إدارة ، وقبل الحاإلنتاجیةالتي یمتلكها األفراد داخل المؤسسة كأهم مدخالت في العملیة 

، كما تعد بؤرة أقسامهالمعرفة وأهم المعرفة في المؤسسة نرى أنه من الضروري الحدیث عن مفهوم ا
مختلفة على وجه الخصوص العاملین في مجال واهتماماتالتركیز لجهود أطراف متعددة بوجهات نظر 

المعلومات؟ أال یقوموا بتنظیم الختصاصوالتكنولوجیا، ولكن ماذا نعني كل هذا بالنسبة األعمالإدارة 
ة المعرفة؟ ما دورهم المعرفة وتوفیر سبل الوصول إلیها؟ هل جمیع اختصاصي المعلومات مؤهلین في إدار 

المعرفة؟ بطبیعة الحال لم یظهر إلدارةاكتسابهار المعرفة؟ ماهي المهارات المطلوب منهم الجدید في عص
إنتاجالمعرفة في أنشطة بإنتاجهاالمعرفة وتعاظم القیمة التي تقوم دانبثاقاقتصامع إالمفهوم إدارة المعرفة 

المنظمة، لذلك تستخدم القیمة، بل أن المعرفة نفسها أصبحت مورد إنتاجیا واحد أهم أصول القیمة في
المنظمات الحدیثة إدارة المعرفة لتمكین هذه المنظمات من استثمار جمیع أشكال المعرفة وأنماطها بما في 

بأنشطةتنظیم المعرفة نیة غیر المرمزة وبالتالي تهتم إدارة المعرفةذلك المعرفة الصریحة المكتوبة والضم
بتخطیط و المعرفةوبالتالي تهتم إدارةوتوفیر المعرفة التامة في كل مكان وفي أي وقت داخل المنظمة

لیة المشاركة وكذا خلق المعرفة توجیه األنشطة التي تساعد في تعزیز مساهمة األفراد والجماعات في عم
.نیة إلى المعرفة الصریحة المكتوبةالضمالتي بصفتها التي تتحرك من المعرفة 

ي بالدرجة األولى تتعلق بالعملیات العقلیة ونشر المعرفة واستخدامها، إدارة المعرفة هي نشاط إنسانإن
وهي بذلك أكثر من شيء تقني أوله عالقة بالتقنیات والحسابات بالدرجة األولى، ولكنه یستخدم هذه 

، ومن أجل إستراتیجیةجودات والجهد، وعلیه یتضح بان المعرفة مو التقنیات للمساعدة حیث توفر الوقت 
ع المعرفة وٕانتاجها والحفاظ على جمقابلیتهاجودات فإن نجاح المنظمة یعتمد بشكل كبیر على هذه المو 

الروتینیة لجعل إیجاد المعلومات والمعرفة وتدفقاتها اإلجراءاتواألعمالعلیها ونشرها ویصبح تطویر 

.55-53ص ص،2007،دار الوراق ،الممارسات و المفاهیم،إدارة المعرفةالمكاوي إبراهیم ،1
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ة عن ذلك یطلق مسؤولفإن ذلك یستلزم وجود إدارة وتعلمها وحمایتها والمشاركة بها مثالیة في المنظمة 
االهتمام بها والسعي لتطویرها في أوساط اعلیها إدارة المعرفة التي تعد ظاهرة حدیثة ومعقدة ال بد

.التسعینات

.طبیعة المعرفة وأنواعها: المطلب األول

إلى ثورة معلوماتیة وظهور مجتمع ومات واالتصال أدتلة في مجال التكنولوجیا المعلإن التطورات الحاص
كبر قدر من المعارف والمعلومات حیث اتخذت المعرفة أالمعرفة الذي تتسابق فیه الدول حول تملك 

لمیزة التنافسیة للمنظمات، والموارد األكثر أهمیة من الموارد األخرى، األكثر أهمیة لاإلستراتیجیةالمكانة 
منتجات الحالیة وهي أساس فهي أساس القدرة في عملیة إنشاء المنتجات الجدیدة أو تطویر وتحسین ال

القدرة في الوصول إلى مستویات عالیة من النوعیة واإلبداع التقني سوف أحاول إظهار كل من مفهوم 
:كالتاليوأنواعهاالمعرفة 

طبیعة المعرفة: أوال

جعت العلماء في تحدید مفهوم المعرفة قد شالفروقاتن أحظیت المعرفة بالكثیر من االهتمام حیث 
دارة والسلوك التنظیمي إلى زیادة االهتمام والدراسات المعرفیة ضمن التوجهات والباحثین في علم اإل

الحدیثة، ألن مصطلح المعرفة یشیر إلى أنه مزیج من الخبرة واإلدراك والمهارات والقیم اإلداریة
تدل على أنهافة في والمعلومات فضال عن قدرات الحدس والتخیل والتذكر والتفكیر وتكمن أهمیة المعر 

بما یدور حوله من األشیاء واإللمام بكیفیة إدراك للظواهر ومعالجتها، ألن العلمیات العقلیة اإلنسانإحاطة 
یجري مقارنات أنتلعب دورا رئیسیا في السلوك اإلنساني، وٕان العقل البشري هو الذي ینشط اإلنسان 

دة في حل المشكالت، ولقد حاول الفالسفة والكتاب ویتخذ قرارات ناجحة ومناسبة الكتشاف أسالیب جدی
لمعرفة، ولكن لم یستطیع أحد إعطاء تعریف شامل لها، ومع ثین على حد سواء وضع مفهوم محدد لوالباح

مجموعة البیانات أنهاثمین وتعرف المعرفة على المعرفة هي مورد حقیقةذلك فإن الجمیع یتفق على أن 
و أم تنظیمها ومعالجتها  لنقل الفهم والخبرة والتعلیم المتراكم والتي تطبق في المشكلة و المعلومات التي تأ

.النشاط الراهن والمستقبلي

البیانات والمعلومات كما یتطرق إلى عملیة معرفة المتمثلةالیرتكز هذا التعریف على مكونات لتصبح 
المشكالتعرفة یمكن تطبیقها في حل المعالجة لهذه المكونات لتصبح م
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M)كما عرفها  : Firestone):Josephالبیانات والمعلومات واإلرشادات واألفكار التي یحملها بأنها
ا في مؤسسیأوفردیاأو یمتلكها المجتمع في سیاق دالئلي تاریخي محدد، وتوجیه السلوك البشري، اإلنسان

1.السلع والخدماتإلنتاجمجاالت النشاط اإلنساني كافة وكذلك 

القدرة على ترجمة المعلومات إلى األداء واالنجاز لتحقیق مهمة محددة :بأنها) Drucker( عرفها- 
2.عند البشر في العقول والمهارات الفكریة والبدنیةإالأو إیجاد شيء محدد وهذه القدرة ال تكون 

Jarbs andكما عرفه-  alliance) (ع الخبرة والمحتوى والتطبیق المعلومات التي تتجسد م" :بأنها
3.األعمالالقرارات وانجاز اتخاذشكل من المعلومات ذات قیمة عالیة تمنحها القدرة على وهي 

:ومن التعریفات أعاله نستخلص مایلي

.ألفراد والمجتمعاتلإن المعرفة هي الثروة الحقیقة للمنظمات كما هي - 
أنها تمثل أداة المنظمة في مواجهة التحدیات والتعامل معها لتحقیق أهدافها - 
المنظمة ومن ثم اختیار إنشاءألي منظمة من قرار األساسيتعد المعرفة العمود الفقري والحجر - 

.مجال النشاط الرئیسي لها والمجاالت الفرعیة أو المساندة لها

أنواع المعرفة: ثانیا

واحد متجانسا ونمطیا، وهذه حقیقة ألن المعرفة لیس لها شكال محددا وال یمكن أن المعرفة لیست نوعا
وخبراتها فإنها ال تقدم إال جزء هاتوضع كلها في إطار واحد، بل أن الشركة عندما تقدم منتجاتها أو خدمات

لتظل المعرفة من معرفتها وهو الجزء القلیل للتحدید والنقل وربما في حاالت كثیرة سهل التقلید أیضا،
فرق العمل فیها، مما ال یمكن نقله بین األكثر أهمیة داخل الشركةو في رؤوس أفرادها وعالقاتهم المتمیزة

أنتوزع عادة على العاملین في الشركة، كما التيوال التدریب علیه من خالل أدلة العملاآلخرینإلى 
هناك ثقافة الشركة التي تمثل المعرفة الخاصة بالشركة وطریقتها في فهم األشیاء وفي القیام باألعمال 

1- joseph M :Firestone : key issues in the new know ledge mangement, new York , USA,
butter Worth, hein emann, 2003, p.p 3-55.

المؤتمر العلمي السنوي الدولي الرابع حول إدارة المعرفة في العالم العربي، ، العرب والمعرفة والمستقبل،هالة صبري 2
.5، ص 2003جامعة الزیتون األردنیة، عمان ، 

مجلة كلیة بغداد للعلوم ، ارات أالستراتیجيإدارة المعرفة ودورها في تعزیز عملیة اتخاذ القر انتظار أحمد جاسم الشمري، 3
.388-385ص -، ص2006، قسم إدارة األعمال، جامعة بغداد العراق، 11االقتصادیة العدد
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، أخرىمن جهة خصوصیاتهمتها التنافسیة من جهة والعاملین بمؤهالتهم نشاء میز إوأهدافها وطریقتها في 
.والبیئة التنافسیة التي یتفاعلون معها

أوة للمعرفة في الشركة ال بد من تصنیف المعارف فیها لتحسین استخدامها ومن أجل تحقیق اإلدارة الفعال
إنشاء المعرفة الجدیدة وتحویلها إلى المعرفة الصریحة وعملیاتآلیةتحدید فجوة المعرفة فیها أو تطویر 

الخ، ولقد قدمت تصنیفات عدیدة من قبل المختصین في .. القابلة للتجسید في منتجات وخدمات الشركة 
دارة المعرفة، وذلك باختالف معاییر تقسیمها ووجهات نظر الكتاب لها فهناك تصنیفات المعرفة حسب إ

شكلها ومستویاتها وكذا حسب معیار المصدر وسنتطرق فیما یلي إلى أهم األنواع وفي المقدمة یرد 
Nanoka and takeudri)(التضییق الذي قدمه كل من

1:المصنفة إلى قسمین أساسین

وهي المعرفة المنتظمة التي یسهل التعبیر عنها بشكل واضح وكتابتها :المعرفة الظاهریة- 1
سهولة بشكل وثائق أو عن طریق وسائل التعلیم واالتصال بهم ونشرها بیناآلخرینونقلها إلى 

في نظام المعلومات في المنظمة خزنةالموجودة و المبالمعلوماتوتتعلق المعلومات الظاهرة 
المعرفة التي قد یكون رقمیة وواضحة مثل العملیات وهيمعاییر، المستندات، اإلجراءاتومنها 

الخ ولكنها تشمل المعرفة غیر الرسمیة وغیر المصنفة .. ، واألشكال المطبوعةاإلعالموسائل 
حیث تشیر إلى المعرفة التي تحتوي على العناصر الشخصیة الغیر مهیكلة مثل االتصاالت 

ت، وهي أیضا المعرفة الواضحة األقل ي أو المناقشات ومن خالل االنترند االلكترونبواسطة البری
في نصیبهایزدادالتي واآللةاإلنساندرجة في الهیكلة والتي تبنى على أشكال التفاعل بین 

.ةأنشطتها الیومیة، فالمعرفة الظاهریة تكون مدون

ومن السهل الحصول علیها، وكذلك فإن تكلفة نشرها أقل فعلى سبیل المثال تعد عملیة وصف كیفیة تعبئة 
التوظیف معرفة ظاهریة، ألنها تكون مدونة في كتب سیاسات إدارة األفراد في حین 

1.الظاهریة بالمعرفة التي یمكن التعبیر عنها رسمیا نظام الرموزالمعرفة )Porsche(یصف

1GilAriely :(2003 )knowledgemangement ,ASA methodologytowardsintellectuel ,site
web :wwwprovidersedge .com /docs/km –articles ,km-as-a-methodology-towards-
inlellcutual-capital ,PDF,(consulte le ,04/02/2016).
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تراع وكذا مخططات وعلیه االخراءاتمنتجبمواصفات بصیغة ونشرها بسهولة ونجد إیصالهاكن ولهذا یم
معادالت ریاضیة وغیرها من لغة أشكاالالمعرفة الظاهریة هي كل ما یمكن التعبیر عنه إنیمكن القول 

الكتابات المختلفة بما ینتج بسهولة انتقال تلك المعارف بما تحمله من مضامین ومعلومات وحقائق إلى 
.األفراد

وهي المعرفة المبنیة باألساس على الخبرات الشخصیة والقواعد البدیهیة :منیةالمعرفة الض- 2
بالتفاعل لها بالتكنولوجیا بل إنها تنتقلالمكتسبة ألداء العمل ولذلك هي معرفة یصعب تحوی

بة االنتشار إضافة إلى ذلك قد صعالمرمزةن المعرفة غیر االجتماعي، فیشیر إلى أ
:لى صنفین هماالمعرفة على أساس الطبیعة إBrickelyصنف

.نقلهادوهي المعرفة التي لها حریة االنتقال ورخیصة الثمن عن: المعرفة العامة-أ

من اختالف لب مصاریف مرتفعة نسبیا على الرغموهي المعرفة التي تتط: المعرفة الخاصة-ب
ما ترتب عن وأماقسم المعرفة إلى ظاهریة وضمنیة تفق أغلیها مع التصنیف األول إذ تتأنهالمعرفة إال ا

;قد ظهرت توجهات عدیدة منها األتيمصادر التي تولد المعرفة ف

الرئیسي للمعرفة هو رأس المال البشري والمعرفة الضمنیة للعاملین إن المصدر 

مجموعة من المعلومات والتجارب للمعرفة فهو یتمثل في ةالمعقدالمصادر ألنه یتضمن بشكل فاعل
بشري ذو قیمة فإنها سوف تكون لها القدرة بالتالي فإن المنظمة تمتلك رأس مال واإلبداعات واالكتشافات و 

2.سرعة االستجابة والتمیز بمایفرز أدائها ویجعلها أكثر قدرة على البقاء في بیئتهاعلى تحقیق

الحیویة في واستخداماتهال موضوع المعرفة تهمأنویتضح مما سبق أن اإلدارة في المنظمات ال یمكنها 
دامها في في هذه المنظمات یقع على عاتقها مسؤولیة إدارة هذه المعرفة واستخشؤونها أي أن اإلدارة

قراراتها وبالتالي نجاحها، وهي التي تشیر إلى المعرفة التنظیمیة والشخصیة غیر الواضحة التخاذتطویرها 
وغیر الواقعیة، وهذه تتكون على سبیل المثال من ذاكرة الفرد أو الخیر، مهارات الفریق، أو المظاهر 

.11، ص2007، دار المفاهیم للنشر والتوزیع األردن، إدارة المعرفةسعد غالب یاسین، 1
دراسة تطبیقیة في الشركة العامة لصناعة األسمدة :إدارة المعرفة وأثرها في رأس المال الفكري،ندى عبد القادر2

.119-141ص-، ص6العدد03الدراسات اإلداریة ،المجلد،مجلة
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أن الخبرة في تصنیع وتسویق المنتج أو فهم العمل (Baughn and others)ویضیفالثقافیة للمنظمة 
والنظام االجتماعي للمنظمة هذه المعرفة تتمثل في المعرفة األفرادالمحلي ونظم التوزیع ربما تتجسد داخل 

رة لحل امل مع الموردین والمجموعات الصغیالضمنیة كما تشمل هذه المعرفة التاریخ التدریبي والتك
متقدمة للعملیات، وذلك كله ال یكون جاهزا بصورة ملموسة أو یمكن تحویله إلى المشكالت والهندسة ال

1.اجتماعياتصالشكل تصنیفي، ذلك أن تبادل المعرفة للضمنیة یستلزم أن تحدث في نطاق 

Teigland)ویحدد  and others) أنه عند التركیز على تدفقات المعرفة فإن األمر یتطلب أن نأخذ
و االعتبار ماذا نعني بكلمة معرفة باختصار، ذلك أننا یجب أن نتذكر بأن هناك أجهزة حسابات 

:على جانبي المعرفة همابرمجیات 

وهو أجهزة الحسابات : على الجانب األولHardware الشكل الواضح من المعرفة و الذي أو
یعاد تمثیله بوضوح بأهداف مادیة أو طبیعیة مثل براءة االختراع وهي ماذا نعرف أو هي 

.المعلومات 
برمجیات فهي بدیهیة وتمثل المعرفة الضمنیة ألنها غیر معبرا عنها وهي الوهو : الجانب الثاني

حتى أوأو المهارات التنظیمیة know howغیر واضحة بالمرة، وهذه تعرف بالمعرفة الفنیة
.الخبیر الذي یسمح للمنظمة بالعمل بسهولة وكفاءة

1Baughn ,c.c denekanp ,J.G ;Stevens ,J ,H and os bon R,N :protecting Intellectuel capital
international alliances ,journal of world business, 1997,p-p103-117 .
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مفهوم إدارة المعرفة: المطلب الثاني

د تعریف واحد وشامل وواسع متفق علیه إلدارة المعرفة وجإلدارة المعرفة و الیتعاریفالإن هناك تعدد في 
:بین هذه التعاریف ما یليفهناك اختالفات كبیرة حول تحدید مفهوم واحد ومحدد إلدارة المعرفة ومن

و رسملة ت المؤسسة التي تعتمد على دوران مجموعة عملیات تحسین نشاط ومهارا: إدارة المعرفة هي
1.المعارف المطبقة بواسطة تكنولوجیا المعلومات

إدارة المعرفة على أنه تخطیط تنظیم ورقابة وتنسیق وتولیف المعرفة واألصول المرتبطة )Wiig(ویعرف 
الشخصیة والتنظیمیة بحیث یجري تحقیق أكبر ما واإلمكانیاتبالرأس المال البشري والعملیات والقدرات 

.التنافسیةة التأثیر اإلیجابي في النتائج المیز یمكن من 

اإلدارة للمعرفة والرأس المال البشري واستغاللها واستثمارها ونشرها وكما أن وتتضمن إدارة المعرفة تحقیق 
.إدارة المعرفة یجب أن تؤدي إلى توفیر التسهیالت الالزمة لتحقیق مضامین هذه اإلدارة

وصریحة وواضحة لألنشطة والممارسات إدارة نظامیة: هي)Allee(وٕادارة المعرفة وفقا لما یؤكد 
2.امج داخل المؤسسة والتي ترتبط وتتعلق بالمعرفةر بوالسیاسات وال

معلومات المشروع صولیل المشاركة في كألمدخل نظمي متكامل إلدارة وتفع:بأنها)Haktt(ویعرفها  
باإلضافة إلى التجارب والخبرات السابقة واإلجراءاتثائق والسیاسات و بما في ذلك قواعد البیانات وال

األفراد السابقون یحملها 

تعرف بأنها كما 3.هاالستخدام الخالف للمعرفة وٕانشائة المنظمة یعملیة المنهجا على أنها ایضتعرفو
عملیة تعریف وتحصیل وتخزین واسترجاع ونشر وتطبیق الرأس المال البشري الظاهر والضمني لمنفعة 

.4أفضل لألفراد والسوق والمجتمع 

، مذكرة غیر منشورة، ماجستیر في علوم التسییر جامعة محمد دور إدارة المعرفة في تحسین أداء العاملینصباح ترغني، 1
.16نفس المرجع السابق، ص311، ص2011-2010بسكرة، ،خیضر

..55،ص2009،عمان ،1، عالم الكتاب الحدیث للنشر و التوزیع ، طإدارة المعرفةنعیم إبراهیم الظاهر، 2
.97، ص 2005دار الرائد، ، المفاهیم واالستراتیجیات والعملیات، إدارة المعرفة نجم عبود نجم، 3
.27، ص 2006التوزیع، والطباعة ، عمان ، مؤسسة الوراق للنشر و إدارة المعرفة الممارسات والمفاهیموآخرونالعلى 4
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محاولة المؤسسة التولید والتقریب واستخدام المعرفة : ومن خالل ما سبق یمكن اعتبار إدارة المعرفة هي
.دة قدراتها وتطویر األداء فیهاایمنها في المؤسسة ذاتها لتحویل وز واالستفادة 

أهمیة إدارة المعرفة: المطلب الثالث

فة وأهمیتها یعود إلى إدارة المعر فیما أشار به البعض في أن ظهور فیما یتعلق بأهمیة المعرفة فقد وردت
1:توجه إدارة األعمال الیوم وهيثالثة تحدیات 

ة ر والتجا) تاالنترن( عالمیة أثر الزبائن وخدمة حاجاتهم عبر الشبكة الاقتناءتتمثل في كیفیة -أ
.االلكترونیة

حصة ومكانته في السوق المنافسةكیفیة استخدام تكنولوجیا المعلومات في الحصول على-ب
التي تمكن المؤسسة من إعادة ترتیب أفكار العاملین وخبراتهم المتراكمة من خالل تأسیس اآللیة-ت

.مفهوم التعلیم التنظیمي في تعمیق وبناء القیم الرصینة للشركة

ا تحقق نتائج رائعة في وبناءا على ذلك فان الدور الذي تقوم به إدارة المعرفة من خالل عملیاتها وممارسته
جا في تعامله مع كما یجعل الزبون مبتهاإلنتاجیةالسیاق التنظیمي إذ تم بموجبه إغناء العمل وتعزیز 

إلى إیجاد القیمة باإلضافةا القیمة المضافة المحققة في المستویات المختلفة المنظمة، واألهم من كل هذ
واستخدام المعرفة، وبالتالي، تحسین المؤسسة ألصحاب المصالح من خالل عملیة اكتساب وتخزین 

.حصنها السوقیة وتبنى فرص المشاركة المستقبلیة وتبقیها في مقدمة المنافسین

مبادرات ادارة المعرفة في أهمیة إدارة المعرفة تكمن في كونها مؤشرا على طریقة شاملة وواضحة لفهم إن
یر لمواكبة المتطلبات البیئیة االقتصادیة وتزید الهیكلة التي تساعد في التطویر  والتغإعادةالقیود و إزالة

من عوائد المؤسسة ورخاء العاملین ووالئهم والتحسین من الموقف التنافسي من خالل التركیز على 
رة الموجودات الغیر الملموسةالتي یصعب قیاسها وتظهر نتائجها على المدى الطویل، لذلك تعد إدا

.المعرفة أمرا حاسما وحیویا في عصر المعلومات أكثر من عصر الصناعة

1:ومن أهمیة إدارة المعرفة ما یلي

ص ،2009، مذكرة ماجستیر إدارة األعمال، جامعة دمشق، إدارة المعرفة، ودورها في إدارة الموارد البشریةمحمد عیسى، 1
6 -7.
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اتاداإلیر الداخلیة لتولید ض التكالیف  ومجوداتهاتخفیة المعرفة فرصة كبیرة للمؤسسات لتعد أهمیة إدار 
.الجدیدة

.المختلفة ورفع اتجاه تحقیق أهدافهاتعد عملیة نظامیة تكاملیة لتنسیق أنشطة المنظمة -

.باألداء المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسینهلالحتفاظتعزز قدرة المنظمة -

تتیح إدارة المعرفة للمؤسسة تحدید المعرفة المطلوبة وتوثیق المتوافر منها وتطویرها والمشاركة بها -
.وتطبیقها وتقییمها

ستثمار رأسمالها البشري من خالل جعل الوصول إلى اللمنظمات في اارة المعرفة أداة فاعلة تعد إد-
.عملیة سهلة وممكنةإلیهاالمحتاجین اآلخرینمعرفة المتولدة عنها بالنسبة لألشخاص ال

لمواردها البشریة لخلق معرفة جیدة والكشف المسبق اإلبداعیةتعد أداة تحفیز للمنظمات لتشجیع القدرات -
.فة والفجوات في توقعاتهمعن العالقات غیر المعرو 

تساهم في تجهیز المؤسسات لتجدید ذاتها ومواجهة التغییرات البیئیة غیر المستقرة-

من تبین ائمة للمؤسسات عبر مساهمتها في تمكینها توفر الفرصة للحصول على المیزة التنافسیة الد-
.في طرح سلع وخدمات جدیدةالمتمثلةاإلبداعاتالمزید من 

الجهود لالستفادة من جمیع الموجودات الملموسة وغیر الملموسة، بتوفیر إطار عمل لتعزیز تدعیم -
.المعرفة التنظیمیة

تساهم في تعظیم قیمة المعرفة ذاتها عبر التركیز على المحتوى-

متطلبات وتقنیات لبشریة المبدعة من ذوي المعرفة و تحقق إدارة المعرفة التكامل بین القدرات ا- 
ادر ومعالجتها والمعلومات حتى تصبح للمنظمة القدرة على رصد المعرفة من مختلف المصتاالتصاال

لالستخدام الفعال في صیاغة وتنفیذ االستراتیجیات وتشغیل األنظمة والوظائف والتحدیث و إنتاجیها 
.والعملیات

.42، ص 2005، مصر القاهرة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة إدارة المعرفةصالح الدین، يالكبس1
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اإلجراءاتلتولید تعد إدارة المعرفة فرصة كبیرة للمنظمات لتخفیض التكلیف ورفع موجودات داخلیة- 
.الجدیدة

یها وٕادخال التحسینات المعرفة والحصول علاإلنتاجالمختلفة والتي تتجسد في نشاطاتهاتبرز من خالل - 
.ها في وثائق وقواعد وبیانات وبرمجیات من خالل االبتكارمنها وتفریغ

خالل االستغالل المنظمة بمعدات متناسبة مع قدراتها والفرص المتاحة لها منتطور تهیئ فرص - 
.ددة إلى جانب الخبرة المتراكمة لدى األفرادلمعرفة ومنتجاتها للثقافیة المتجالمكثف لنتائج ا

ا من في جمیع أرجاء المنظمة لتعزیزأدائهاإلبداعالقدرة على تحسین واستخدام الموارد المعرفیة وتأكید - 
أن تولید المعرفة الجدیدة و المفیدة : في إدارة المعرفة أهمیةتتمثل -التنافسیة كتسابها القوة والمیزةخالال

تشجیع الوتوزیعها وتطبیقها سهل العمل داخل المنظمة كما أن وجود فریق متخصص النتقاء المعرفة و 
تلك العملیات إلحداث لین وتفاعلهم ووجود قیادة فعالة تقودعلى استثمارها فضال عن مشاركة العام

للعمل عن طریق تقلیل تكالیف الهدر و اإلجمالیةلیف اتقلیل التكإلىینها یؤدي التناسق والتناغم فیما ب
منتجات إنتاجدودات المبیعات وكذا زیادة العوائد المالیة للمنظمة عن طریق ر المنتجات المعیبة ورفع م

منسقة وأخرى مبتكرة وسریعة البیع
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عملیات إدارة المعرفة: المطلب الثالث

إدارة المعرفة على أنها عملیة، فالمعرفة المشتقة من المعلومات ومن المفاهیموالمداخلغالبیة تناولت
و إلیهالدخول مصادرها الداخلیة والخارجیة ال تعني شیئا بدون تلك العملیات التي تغذیها وتمكن من ا

الستخدام وتتعلق عملیات المشاركة فیها وتوزیعها والمحافظة علیها واسترجاعها قصد التطبیق أو إعادة ا
متاحة للنشاط المعین، بهذا المعنى فإن التي تستخدم لكي تكون المعرفة اآللیاتإدارة المعرفة بتحدید 

1.العملیات ترتب وتهیكل حسب المتطلبات المتكررة والمنطبقة للحاجة والنشاط المطلوب

إدارة أنكیرلیوكیفوتزالمراحل، ویرىاختلف الباحثون في مراحل دورة إدارة المعرفة من حیث تعداد هذه
ل المعرفیة في المؤسسة یتطلب ثالث عملیات أساسیة تولید المعرفة، مشاركتها أي جعلها متوفرة األصو 

في المكان والوقت المناسبین، وأخیرا تطبیقها فبدون هذه المرحلة ال یمكن للمنظمة تحقیق القیمة من 
.المعرفة التي تم تولیدها ومشاركتها

یوافقهدكلر إذ یرى أن العملیات األساسیة إلدارة المعرفة یمكن التعبیر عنها في الشكل التالي الذي یعبر و 
.عن نموذج لدورة إدارة المعرفة في إطار بیئة وثقافة المنظمة

، جامعة 3العدد10الرضا عطیة، رأس المال الفكري وٕادارة المعرفة العالقات واألثر، مجلة القادسیة للعلوم اإلداریة واالقتصادیة، المجلدالطیف عبد1
،155، ص 2008القادسیة العراق، 
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-العملیات األساسیة- دورة إدارة المعرفةنموذج-1الشكل رقم

الثقافة التنظیمیة في نجاح تطبیق إدارة المعرفة مذكرة غیر منشورة ریاض عیشوش، مساهمة : المصدر 
.38ص 2011، 2010ماجستیر في علوم التسییر، جامعة بسكرة، 

رفي ى المعفة ونشرها یتم تقییم المحتو مرحلة تبادل المعر إلىلالنتقال من مرحلة النقاط أو تولید المعرفة 
وبعد ذلك یتم تطبیقها، هذه المرحلة تقوم ) اكتسابها( وبالتالي تصبح المعرفة سیاق معین لغرض فهمها

لغرض تحسین أو تحدیث المحتوى المعرفي، لتكون هناك دورة معرفیة األولىبعملیة عكسیة للمرحلة 
.جدیدة

:ة إلدارة المعرفةبالتالي وألغراض هذه الدراسة یتم التركیز على ثالث عملیات أساسی

.تولید أو إنشاء المعرفة: أوال

یل له ومن أسباب ذلك هو أن ثیتزاید االهتمام بتولید المعرفة التنظیمیة، داخل المؤسسات بمعدل ال م
یضم فیها التنافس المستند إلى حد كبیر للمعرفة، فإن األیامهذه األسواقالمعرفة تنتشر بسرعة أكثر في 

أو تولید / التقاط و
المعرفة 

البیئة
الثقافة التنظیمیة                       تقیم

مشاركة المعرفةونشرها

السیاق                                                      اكتساب المعرفة وتطبیقها          حدید تتحین          ت
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الصعب في اإلدارة، إال أن إدارتها بالنسبة إلى بعض المؤسسات معناه البقاء هذه العملیة هي 
1.واالستمرار

مى بلولب تولید المعرفة اكا رائد في تفسیر عملیة المعرفة والشكل التالي یمثل ما یسویعتبر تفسیر نون
التنظیمیة

تولید المعرفة التنظیمیة ) لولب(حلزونیة 1994نموذج  نوناكا" :  2" الشكل رقم

البعد االیستمولوجي

معرفة صریحةاللخرجةا

الدمج

ریحةمع

التجمعبة الدخلةا

البعد الوجودي      العالقات داخل        المؤسسة            الجماعة               الفرد     معرفة

مستویات المعرفة                                                        

39ص،ریاض عیشوش، مرجع سابق المصدر:

فعلى مستوى الفرد من خالل ما یحمله من مستویاتوكما یتبین من الشكل أن خلق المعرفة یتم على عدة 
قیم واتجاهات وخبرات ومهارات وعلى مستوى الجماعة وما یترتب على دینامیكیة الجماعة من المعاییر 

الي فإن تولید اد وجماعات وعملیات وأنشطة وبالتالسلوك وعلى مستوى المؤسسة ككل بما تضمنه من أفر 
ات التفاعل ى الفردي، وتتحرك من األعلى من خالل توسیع مجتمعالمعرفة عملیة حلزونیة تبد عند المستو 

وأیضا العالقات داخل المنظمة أي العالقات ) الجماعة أو المنظمة( والدوائر التي تمر عبر األقسام

مقارنة تجریبیة في قطاعات مركزیة في دول ،منهجیة إدارة المعرفة،، الجنة االقتصادیة و االجتماعیة لغربي آسیا 1
13، ص 2004نیویورك ،االسكواألعضاء .
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أربع طرق تتولد بها المعرفة من خالل التفاعل بین قدم نوناكاوقد. المتداخلةالتنظیمیةبالمستویالمعرفیة 
1:لضمنیة والمعرفة الظاهرة وهيالمعرفة ا

معرفة إلىتبدأ حلزونیة خلق المعرفة بهذه العملیة التي تتضمن تحویل المعرفة الضمنیة : المشاركة-1
ظاهریة من خالل وضع الخبرات وللمعرفة تحت تصرف األفراد في المؤسسة من خالل اجتماعات 

.الوصف الذهني وحلقات التوعیة والتعلیم الموجه والتقلید مما یسمح للجمیع بالتعلم
مرجعیة من خالل إلىالمرحلة الثانیة تتضمن تحویل المعرفة من تحسینیة :ارأو اإلظهاألخرجة -2

.ر المعرفة المكتسبة للجمیع بصورة واضحة في صیغة أفعال وأقوال یمكن للجمیع فهمهاإظها
وهي المرحلة الثالثة وتتضمن التحویل من معرفة صریحة إلى معرفة صریحة :الدمج أو التجمیعیة-3

من خالل تجمیع وتنظیم وتصنیف المعرفة الموجودة ووضعها على شكل قواعد ومعلومات یمكن للجمیع 
.ل إلیها كلما كان ذلك ممكناالوصو 

معرفة ضمنیة إلىة صریحة وهي المرحلة األخیرة التي تعني التحویل من معرف: اإلستعابأو األدخلة-4
المعرفة من خالل استیعابها لتكن جزأ من سلوك وعادات األفراد بحیث تصبح ثقافة وقیم حیث اكتساب

داخلیة، مما یعمل على التكامل المعرفة والخبرات السابقة واالحتفاظ بها مخزنة في ذاكرة الفرد ویرجع 
خلة و األخرجة وتكمن تحدیات إدارة المعرفة في تمطي األد.ادفهاإلیها الختیار الحلول للمشاكل التي یص

اللذین یتطلبان إدارة االبتكار وتشجیعه معا، وحسب هذا النموذج فإن المعرفة السابقة التي تم التوصل 
میة، وهي سمة أن یكون المنتج الحالي أو المعرفة الحالیة تعمل التطور لمنتجات أو إلیها تكون ذات رس

ذاتي خالفا على تحقیق دور التعزیز المعارف أخرى فیما بعد، مما یعني أنها ذات إمكانیات أكبر 
.2مر بدوره التدهور الذاتيلألشیاء عموما التي ت

.3اكالباحثین بعض االنتفاضات لنموذج نونوقدم بعض ا

والسلوكیة فقط یعتمد على خبر للمؤسسات یرتكز هذا النموذج بشكل كامل على الجوانب الثقافیة - 
.الیابانیة الغربیة مثال

1ریاض عیشوش، مرجع سابق ،ص 40.

.68نجم عبود، مرجع سابق ص 2
3Sultan kramally : gurguson, knawledgepeople ,thorogoodpublishig, london, uk, p 110.
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ن تولید المعرفة وتحویلها ولكن الكثیر یرون أن استخدام المعرفة هو من یمكیركز النموذج على- 
قیمة واستدامة المیزة التنافسیة، حیث أن التطبیق هو من یضیف الالمؤسسات من استحواذ

.مشاركتهاللمعرفة التي تم إیداعها أو 
بالرغم من ذلك یبقى النموذج رائد في تفسیر الكثیر من الجوانب خاصة السلوكیة منها، باعتبار - 

أن تلك الجوانب هي األكثر تأثیرا، خاصة فیما تحدث عن تولید المعرفةو ودورها في البقاء 
عملیة أخرى ال تقل، أهمیة تتعلق إلىواالستمرار، ومن خالل هذا النموذج یمكن التطرق 

فإن المعرفة بوصفها كما رأینا في حلزونیة لنوناكا:مشاركة للمعرفة  :ثانیاة المعرفةبمشارك
تنمو األشخاصوالخبرات والمهارات بین األفكارموجودة تزداد باالستخدام والمشاركة وبتبادل 
تشجیع المشاركة، حیث یرى الكثیر من الباحثین إلىوتتعاظم لدى كل منهم، لذا سعت المنظمات 

أهم عناصر النجاح في تبني إدارة المعرفة وتحقیقه ألهداف المنظمة هو نجاح الجزء المتعلق أن
هي نقل المعرفة هذه األخیرة تعني في عملیة المشاركة األولىوتعتبر الخطوة .بمشاركة للمعرفة

1.إیصال المعرفة المناسبة إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب والتكلفة المناسبة

عد أحد ابرز أسباب التركیز على نقل المعرفة هو أن تولید المعرفة بحد ذاتها وتمكینهم من استخدامها وی
جزاء النقل، أیضا فإذا كان نقل المعرفة شرط لمشاركتها فإن تراكم باهظةدون تحمل المؤسسة تكالیف 

اإلدارة رفي حقیقي یرفد المعرفة عملیة تسبق نقلها حیث أن دورة تكوین المعرفة تتطلب وجود تراكم مع
یعمل على تحقیق التوازن بین الوحدات والتشكیالت التنظیمیة من خالل تقلیل الفجوة باحتیاجاتها و 

رد الذي یمكنه شرح وٕایصال معرفته كون على الفالمعرفیة، والتركیز األكبر في المشاركة المعرفة سی
سسات الضمنیة، لهذا یظهر هنا دور المؤ صعوبة التعبیر عن المعرفةخاصة حینما نتحدث عن لآلخرین

في إیجاد الطرق والوسائل الكفیلة بذلك، أیضا فإن عملیة مشاركة المعرفة تتم في ظل دورة تعتبر عن 
2:أنشطتها الرئیسیة من خالل ثالثة أنشطة رئیسیة وهي

الفرد لغرض استرجاع المعرفة الذي من إلىمشاركة المعرفة من المؤسسة : استرجاع المعرفة-1
.من المنظمةاألفرادخالله یتعلم 

،عمان ،األردن، الدار األهلیة، 2005،ص،42. 1حجاز هیثم ،إدارة المعرفة مدخل نظري

48،ص ،ریاض عیشوش، مرجع سابق 2
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لغرض تشارك المعارف الفردیة وهنا آخرینمشاركة المعرفة من فرد إلى أفراد :تبادل المعرفة-2
.األفراداآلخرینیتعلم الفرج من 

یث یكون نتیجة معارف جدیدة حلتولید األفرادحیث یهدف تبادل المعرفة من خالل :خلق المعرفة-3
.الموجودین المشاركة وأیضا المعرفة التنظیمیةاألفرادة من خالل تولیف

توزیع المعرفة الضمنیة، أما للمعرفة الظاهرة فیمكن نشرها بالوثائق تالءملیب التدریب والحوار مثال اإن أس
شخص الباحث إلىة والنشرات الداخلیة والتعلیم، والمهم في التوزیع هو ضمان وصول المعرفة المالئم

.عنها في الوقت المالئم

ویعتبر الكثیرون أن المشاركة في المعرفة أصعب من تولیدها فإذا كانت المعرفة موردا فریدا ومصدر 
وقبول انتقالها اآلخرینللمیزة والتمیز، فلماذا أتیحت أي مبررات عقلیة وعملیة یمكن المشاركة بها مع 

وبالتالي فإن المشكلة الحقیقیة في "المعرفة قوة " أن األفرادنطق السائد عند وربما خسارتها قیمة دقیقة فالم
الطریق الكفیلة بتسهیل إیجادإدارة المعرفة تتعلق بمسائل المشاركة بالمعرفة فالمنظمات التي تستطیع 

ولم یبقى ، ستكتسب میزة هامة من مزایا المنظمات المتعلقة األفرادالمشاركة وغالبا من خالل طرق تحفیز 
.المعرفة من خالل تطبیقهالها إال أن تحقق قیمة تلك 

تطبیق المعرفة: ثالثا

انه من المفترض إلىمن المالحظ في أدبیات إدارة المعرفة عدم التركیز كثیرا على هذه العملیة باالستناد 
أنه طالما تم تولید المعرفة فإنه حتما سیتم الحقا التطبیق الفعال لها واالستفادة منها، ویعني تطبیق 

1.المعرفة جعلها أكثرمالئمة لالستخدام في تنفیذ أنشطة المؤسسة وأكثر ارتباطا بالمهام التي تقوم بها

التعلیم ( حیث تتطلب المعرفةلآلخرینفیة تعلیمها ویبین بعض الباحثین أن المعرفة تأثیر من العمل وكی
عن طریق التجریب و التطبیق مما یحسن مستوى المعرفة ویعمقها ولذلك ال بد من یأتيفالتعلم ) والشرح

أن یؤخذ تطبیق المعرفة في المقام األول، وأنه ال یوجد عمل بدون أخطاء وما على الشركة إال أن  

36،ص1،2008ط ،،عالم الكتاب الحدیث للنشر والتوزیع ،عمانإدارة المعرفةنعیم إبراهیم الظاهر ،2
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هو من ال یعمل فإذا فعلت ة تنظیمه ألن الوحید الذي ال یخطئتسامح كثافتستوعب ذلك وتطبیق مفهوم ال
1ولیس الخوفذلك فإنها تستوجب االحترام و اإلعجابالشركة

وجه أحسنالمؤسسات التي تستخدم المعرفة أنوتشیر اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي أسیا إلى 
بعض المنظمات تعاني من فجوة بین أنإذ األنشطةها على تمتلك المیزة التنافسیة، ویجب المعرفة بكامل

و اإلجماليبدال من القیام دورات التخطیط و المناقشة و التلخیصالمعرفة و العمل وهذه المنظمات من
.2التطبیق

من الحصیلة الموضوعیة ویهتم مدیر أكثرنه یشبع الكالم المنمق إوفي ظل ثقافة سلبیة للمنظمة ف
المتیسرة أكثر من اهتمامهم بالمعرفة المنتجة، إذن فالمعرفة یجب أن توظف في المشاریع غالبا بالمعرفة 

معها، إضافة إال أن تطبیق المعرفة یجب أن یستهدف تتالءمحل المشكالت التي تواجهها المنظمة وأن 
المعرفة لدیها رةف، حیث أن برامج إداوالتكیتحقق لها النمو األهدافو األغراض الواسعة التي تحقیق 

یتوقف على حجم المعرفة المتفق قیاسا لما هو متوفر لدیها، فالفجوة بین ما تعرفه وما تقدمه مما تعرفه 
.بعد أحد أهم المعاییر التقییم في هذا المجال

، ومشاركته اإلبداعتولید المعرفة یعني ومن كل ما سبق تناوله في عملیات إدارة المعرفة یمكن القول أن
.خلق التنافسیة وبالتالي االستمرار والبقاءي واستخدامها نحو تحقیق القیمة أوتعني تحقیق التعلم التنظیم

العالمي الدولي السنوي الرابع، المؤتمر ،مفهوم خریطة المعرفة ،دراسة استعراضیة تحلیلیةعبد الستار العلى و آخرون ،1
.، ص2004إدارة المعرفة في العالم العربي ،جامعة الزیتون ،األردن 09

2الجنة االقتصادیة و االجتماعیة لغربا آسیا ، مرجع سابق، ص 13.
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دور رأس المال البشري في إدارة المعرفة: المطلب الخامس

في المؤسسات بل أصبحت عنصر األساسیةإن المعرفة لم تعد فقط إدارة في عملیة بناء وتنمیة القدرات 
لى أن المؤسسات األكثر اعتمادا على المعرفة بدأت نحو التحول نحو إأمن عناصر المنافسة بالنظر 

والتخلص من أعباء امتالك األموال ) رأس المال البشري(....غیر الملموسةاألموالامتالك المزید من 
نحو التقلیل من الجاني والتجهیزات المكتبیة اتجهتتلك المؤسسات المتعلقة ذات المعرفة الملموسة ففي 

ي األرقام، والمعلومات ومعدات النقل ومستلزمات التخزین مقابل التحول إلى تلك األموال المجسدة ف
عبارة عن زن في الحسابات وبشبكة االنترنت ووفق هذا السیاق یتبین لنا أن إدارة المعرفةومعرفة تخت
األنشطةواإلجراءاتلتنظیم والتنسیق ومراقبة التوجیه واریة ذات أهمیة بالغة، فهي تتضمن ییوظیفة تس

الموجهة لتوزیع واستعمال وخلق، وتكوین المعرفة ضمن حقل المؤسسة وعلیه فهي تحتاج وجود تكنولوجیا 
لة الوصول إلیها عند الحاجة تساعد على نشر وتخزین، واستعمال وتحویل المعارف في المؤسسة وسهو 

.أو الخبراء في مجال مااألفرادمعرفته مجسدة في شكل رأس المال بشري وتجربة محصلة من طرف 

وینظر إلى رأس المال البشري على أنه خطوة جیدة نحو برنامج أوسع وهو إدارة المعرفة انطالقا من وجود 
ة باعتبار أن الرأس المال البشري هو تجمع لمعارف عالقة وثیقة بین الرأس المال البشري وٕادارة المعرف

والعاملون في المؤسسة وبالتالي فإن شراء العقل المفكر یتمیز بإنتاجیة المعرفة األفرادومهارات یمتلكها 
الضروریة لبقاء المؤسسة وتطورها، كما أن من أهم متطلبات ومقومات وأدوات إدارة المعرفة توفیر الموارد 

م لال یكتفي لضمان النجاح في المؤسسة ماالكافيالمعرفة مة والتي یتوقف علیها نجاح إدارة البشریة الالز 
1.یتم استخدامه حیث أن توافر رأس المال البشري هو الذي یؤدي إلى ضمان نجاح في استخدام المعرفة

العنصر حیث یعتبر رأس المال البشري المحور الذي یتعلق بعملیة التفكیر، فالتفكیر محصور على 
وفاعلة كفؤتوالمكائن تؤدي العمل بصورة البشري ، فالنقود تحقق أمور متعددة لكنها الیمكن أن تفكر 

روأفضل إنتاجیة من العاملین ، لكنها ال یمكن أن تتوصل إلى االختراعات، أما اإلنسان فهو المصد
.الرئیس لعملیات المعرفة ،ویالحظ أنه في السنوات األخیرة هناك اهتمام كبیر فأهمیة العنصر البشري

.243 ،ص للنشر و التوزیع ،،مكتبة الجامعة، عمان ،  2011 ناصر محمد أسعود بردات و آخرون،إدارة المعرفة، 

،األردن 1
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إن كل عملیات إدارة المعرفة تشمل أفراد یعملون في كل المجاالت وعلى كل المستویات وهناك 
عن خبرة األفراد فوائد مباشرة للمنظمة تتمثل في الوقت المتوفر لشرعیة الوصول إلى المعرفة الناجمة 

ذاتهم كما أن هناك فوائد أخرى للفرد وتسهل من طریقة أدائه لألنشطة العادیة لعمله بالمنظمة ، أما الفوائد 
تطلبات األخرى الالزمة للعملیة وللفرد ،وذلك اعث والمقاییس األداء الفنیة والمالغیر مباشرة للفرد فهي البو 

ة وأیضا من القاعدة إلى القمة لضمان عدم وجود صراعات  في أن یتم تصمیمها من القمة إلى القاعد
وكذلك لضمان تحقیقها عن طریق العاملین تحت إلى نظام إدارة أخرى، وبواعث أي فرد تتكامل بصورة 

.طبیعیة وتوجد مع ما یطلبه من اآلخرین

إدارة الموارد ویعتمد نجاح إدارة المعرفة في المنظمات كما ذكر سابقا على مدى مقدرتها وفاعلتها ف
البشریة لدیها بصفة عامة والعقول المتمیزة بحقه خاصة، والذي یحتاج إلى وضع خطة أو إستراتجیة من 

وقبل هذا یتطلب إدارة ونوعیة ومدركة ألهمیة هذا يهذا األصل االستراتیجراإلدارة لتحدید كیفیة استثما
د ثقافة تنظیمیة مناسبة ومالئمة تساعد على األصل وتأثیره في نجاح وتقدم المنظمة كما یحتاج إلى أجو 

.تنمیة الرأس عمال البشر ، كذلك یحتاج إلى أجود أنظمة فعالة 

من أجل وتحلیل وتصنیف المعلومات المستقاة من الموارد البشریة من أجل االستفادة منها لتحقیق أهداف 
.المنظمة

:ویمكن توضیح ذلك من العالقة فیما یلي

.المال البشري في تولید المعرفةمساهمة رأس 1-

یمكن النظر إلى المعرفة كأحد أصول المؤسسة، وبذلك فالعالقة تكمن في كون رأس المال 
البشري ضروري إلنشاء المعرفة بحیث قدرة األفراد داخل المؤسسة على تولید معارف جدیدة تسهم في 

بطریقة فاعلة في بیئة العمل ، وهذا زیادة قدرة المؤسسة ككل على الفهم والتصرف ، أي انجاز العمل
إلى نشاطات وممارسات قادرة على خدمة المؤسسة وتحقیق ایعني ترجمة المعرفة بعد  فهمها واستیعابه

.lucier and tricilierللمیزة التنافسیة لها لما یقول 

وي الخبرات هذه المعرفة غالبا ماتقع مسؤولیة إدارتها على المدیرین واألفراد المتمیزین ذأنو 
.مال بشري ، وعلى هؤالء تقع مسؤولیة تحقیق بقاء المؤسسة القدرات المتمیزة الذین یكونون رأسو 
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.مساهمة رأس المال البشري في المشاركة بالمعرفة-ـ2

كلما كان هناك رأس مال بشري في المؤسسة أدى ذلك إلى توافر معارف مهمة ، األمر الذي من شانه أن 
األفراد على المشاركة بالمعارف التي یمتلكونها ، باعتبار أن المعرفة تتولى التركیز على یزید من قدرات 

العقل المنظم بمفهومه الشمولي الذي یضمن نقل المعرفة من عقل ألخر وتحویل المعلومات إلى معرفة 
1:من خالل تنمیة رأس للمال البشري

.فةرأس المال البشري في تطبیق إدارة المعر مساهمة -ـ 3

عد الرأس المال البشري المساهم األول في تطبیق المعرفة ، فاألفراد في المؤسسة هم الذین یملكون ی
بونها سواء من خالل التدریب ، أو التعلیم أو حتى من العمالء والمحیط كتسالمعارف، وهم الذین ی

ضمنیة أو الخارجي بصفة عامة ، سواء كانت هذه المعارف مخزنة في رؤوسهم على شكل معارف
التكنولوجیا ، والوثائق، والذي یشكل ذاكرة تنظیمیة للمؤسسة ، فهم الموكلون بتطبیقها ألنهم هم يمخزنة ف

الذین ینتجون المنتجات ویضمنون الخدمات وبالتالي فرأس المال البشري سواء ، كان منتجا للمعرفة أو 
سسة التي تسعى إلى مكتسبا لها فهو الذي یعمل على تطبیقها النجاز مهامها هذا من جهة أخرى فالمؤ 

2.فةتطبیق المعرفة تعمل على تعیین مدیر حیث للمعرفة والذي یقع علیه واجب التطبیق الجید للمعر 

. 244ص ،محمد مسعود برادات وآخرون ، مرجع سابقناصر 1

2محمد عواد ،اتجاھات معاصرة في إدارة المعرفة، دار الصفاء للنشر و التوزیع ،عمان ،  2008،ص20.
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: خالصة

نستخلص من هذا الفصل أن للموارد البشریة أهمیة كبیرة لما یمتلكونه من قدرات وخبرات ، 
تحقیق أهدافها ، عن طریق منح فرصة لعمالها فالمؤسسة التي تتبنى مشروع إدارة المعرفة تتمكن من 

إطالق العنان للرصید المعرفي الذي یملكونه وتجسیده في مختلف األعمال الموكلة لهم، ومن ثم یستحسن 
أداؤهم تدریجیا بما یمكنهم من تحقیق التمیز في مكان العمل من جهة ،ومن جهة أخرى خلق قیمة 

نتغیرات مفاجئة أو متوقعة وتحقیق األداء األفضل باعتبار أمضافة للمؤسسة تتمكن بها من مواجهة أي
توفر رأس المال البشري ذوي المعرفة والمهارات العالیة هو العنصر األهم في نجاح إدارة المعرفة وتحقیق 

.غایاتها السامیة



مؤسسةمیدانیةدراسة 
باتیمیتال هیاكل غرب وحدة عین الدفلى
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:تمهید

عینة ، ثم یعرض كیف تم بناء أداة الالمتبعة ویوضح لبحثیهدف هذا الفصل إلى التعرف على منهجیة ا
لجمع المعلومات الالزمة و كیفیة تطبیق الدراسة میدانیا وأسالیب المعالجة اإلحصائیة المستخدمة في بحثال

.معالجة البیانات

عینة،ل، موضحا نتائج الخصائص الدیمغرافیة لبحثكما یتطرق هذا الفصل إلى عرض وتحلیل نتائج ال
جمیع الفرضیات وتفسیرها بواسطة األسالیب كما یتناول إختبار وتحلیل،و تحلیلهالمحصلة وعرض البیانات ا

المعتمدة لقبول أو ) 0.05(اإلحصائیة الوصفیة منها واإلستداللیة، و من ثم مقارنتها بقیمة الداللة اإلحصائیة 
.رفض الفرضیات

:مبحثینوبناءا على ما تقدم قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى

–مؤسسة باتیمیتال هیاكل غرب وحدة عین الدفلى - تقدیم المؤسسة محل الدراسة : المبحث األول

.منهجیة  أداة الدراسة و إجراءاتها المتبعة: المبحث الثاني 

.فرضیات وتفسیرهاالإختبار و نتائجالعرض وتحلیل : لثالمبحث الثا
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- هیاكل غرب وحدة عین الدفلى مؤسسة باتیمیتال- تقدیمالمؤسسة محل الدراسة :المبحث األول
: التعریف بالمؤسسة:المطلب األول

على شكل مؤسسة ذات 1998ماي 31ت بتاریخأنشأBATMALن الفروع السبعة للمؤسسة الوطنیةهي فرع م
.BATIMETAL)(نتیجة إعادة هیكلة المؤسسة األم SPA)(أسهم 

من أهم المؤسسات الجزائریة في مجال البناءات الحدیدیة و النحاسیة برأس مال BATICICتعتبر مؤسسة 
.دج10858000000قدره   

:ساهم في إنشائها مجموعة مؤسسات تتمثل في
SUMETAL ، الجزائرACMC ، فرنساKHIRCHEILDو تختص مؤسسة روسیا الفدرالیة،BATICIC

SPAفي البناءات المعدنیة المصنعة بما فیها:

الهیاكل المعدنیة ، الصناعات النحاسیة  بعین الدفلى هي إحدى وحداتها الثالث المنتشرة عبر التراب الوطني ، 
و تكنولوجیة معتبرة من أجل تجسید هكتار و تسخر له طاقة بشریة 14وهي مركب على مساحة  تتجاوز 

:عامال مقسمین كما یلي239أن المركب یضم حالیا األهداف التي سطرتها ، إذ 

 إطارات)CADRES (42:عددهم.
 تحكم و إشراف)MAITRISE (75:عددهم.
 استجابة لطلبات الزبون الموجهة إلى اقتصاد السوق بمقتضیات المنافسة بكل أشكالها و قد كان رقم

.122:عددهم) EXECUTION(أعوان تنفیذأعمالها 

سنة و ذلك المعدنیةفي إنتاج المواد الحدیدیة ، والصناعات النحاسیة و البناءات BATICICتص مؤسسة تخ
.دج638848000دجو كان رقم األعمال التقدیري 64376200:یقدر ب 2009
قاعات ریاضیة ، صهاریج ، مرائب ، موقف سیارات متعددة الطوابق ، شالیهات ، : أهم منتجاتها - 

.ثكنات عسكریة ، و عتاد خاص بالجیش
طن 6500و المقدرة ب ) المؤسسة(وتعتبر أرقام األعمال هذه متوسطة مقارنة بالقدرة المتوسطة للوحدة 

طن بشكل نمطي و هذه األرقام 12000مؤسسة كانت السنوات ماضیة  وفي بدایةنشاط  10على أساس 
منشآت هذه (و تقدر قیمة هذا االستثمار )  سنویا/طن12000سنویا ، /طن6500(تمثل قدرات سنویة 

.واسعة و فعالة جدا ألداء أفضل األعمالتبدج و هي عبارة عن مرا900000000حالیا ) الوحدة
، مؤسسة سونلغاز ،وزارة الشباب و الریاضة ، الشعبيوطني الجیش ال:إلى أهم زبائنها همویمكن اإلشارة 

.وزارة النقل ، إضافة إلى بعض المتعاملین الخواص
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" 3" الشكل رقم ظیمي للمؤسسة الهیكل التن:المطلب الثاني

المديرية

األمانة

نائب المدير

الدوائر

دائرة اإلدارة العامة

م التجارة

المراقبة التقنيةمصلحة 

المدير

مكتب التنظيم العام

دائرة المحاسبة 
و المالية

وو

المكتب التقني 
مالمحاسبةللصيانة

م  المستخدمين

و مالتنظيم
التوجيه 

المنهجية

دائرة التموين التقنيات ائرة د
التجارية

مصلحة المنهجية

دائرة الصيانة اإلنتاجدائرة

مصلحة الشراء

م رئيس التموين ورشةالصيانة 
الميكانيكية

مصلحة التوجيه 
العام

مالنظافة و األمن
و الصيانة 
الصناعية

مصلحة الماليةم الفاتورات م تسيير 
المخزونات

المركز الطبي 
االجتماعي

ورشة الصيانة 
الكهربائية

مصلحة اإلرسال

مالوسائل العامة
م الموارد المادية 

البشرية

مكتب الدراسات 
التقنية

مصلحة 
المنازعات

السوائل صيانة
المتنقلة

م اإلنجازات

ورشة الهياكل 
المعدنية

ورشة التجارة

محطة السوائل

و و التقطيع
مصلحة اإلعالم التجميع

اآللي



- دراسة میدانیة  في مؤسسة باتیمیتال هیاكل غرب وحدة عین الدفلى - الفصل الثاني

41

مصلحة املوارد البشرية:املصدر

:الحمص05من هذه الدوائرتتكون:ة التجارة و اإلنجازاتدائر 

مصلحة التجارة.
فاتوراتالمصلحة.
مصلحة التوجیه العام.
 اإلرسالمصلحة.

:تعمل هذه المصالح بالتنسیق لضمان انجاز المهام الملقاة على عاتقها و تتمثل في

استقبال ملف الزبون و مراقبة الشحن و تسهیل عملیة البیع.
برمجة ملفات الزبائن و أوقات التسلیم و مراقبة تنفیذ الصفقات.
وك الفاتورة و التسلیم و لیها و إصدار صكمراقبة سند الوزن المطابق للشروط المنصوص ع

.فحص الفواتیر و مطابقتها للصكوك المقدمة
جرد العملیات الیومیة الخاصة بالبیع و التسلیم.

وظیفتها في تسویق المنتجات بالبحث عن الزبائن و المشاریع التي تظهر في الجرائد تتمثل:مصلحة التجارة
.الیومیة مثال
كراء اآلالت : للزبائن و لها عالقة مع جمیع المصالح و الدوائر مثال تقوم بإعداد الفاتورات:فاتوراتمصلحة ال

.الخ...الرافعة ، و بیع مختلف الهیاكل المعدنیة
:تكمن وظائفها في:مصلحة التوجیه العام

متابعة و مراقبة مشروع  ورشات اإلنجاز و تقییمه بنسب مئویة.
إعالم مصلحة اإلرسال و اإلنجازات لكافة المعلومات.
تعیین الرقم التسلسلي الخاص لكل ملف من الملفات المختلفة للزبائن.

:تقوم بالدور التاليبعد إعالم مصلحة اإلرسال:مصلحة اإلرسال
المختلفةاستقبال اإلنتاج من الورشات.
إعادة مراقبة اإلنتاج.
وضع المخطط اإلرسالي لكل المشاریع.

جورشة اإلنتا 
الميكانيكي
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مصلحة اإلرسال تعمل هذه المصلحة على تركیب هذا عند استعمال المنتج من طرف:مصلحة اإلنجازات
.المكان المراد إقامة المشروع علیه ،  و ذلك تنفیذ لمخطط إجمالي للمشروع بطریقة  مثلىالمنتج في

تسهر على ضمان سیرورة العملیة اإلنتاجیة من خالل الحرص على تنفیذ المخططات المنجزة :دائرة اإلنتاج_2
ه هذه المخططات من تحلیل كمي و كیفي للمادة ،و ذلك وفق ما تحمل)الدراسات(ة من طرف المصلحة التقنی
.األولیة و ملحقات أخرى

:تقوم هده المصلحة ب:مصلحة  المنهجیة

تحضیر المنهجیة المتبعة.
التخطیط التام للمراحل المتبعة لإلنتاج.

:مصلحة التنظیم و التوجیه

 المنهجیةاستقبال المنهجیة المتبعة في اإلنتاج من مصلحة.
تخطیط البرامج.
إصدار األوامر و التوجیهات.

:ورشة الهیاكل المعدنیة

.االحتیاجاتفي هذه المرحلة یتم تقطیع الحدید حسب:المرحلة األولى

.یتم ثقب القضبان الحدیدیة: المرحلة الثانیة

.یتم تجمیع هذه القضبان للحصول على هیاكل معدنیة:المرحلة الثالثة

.تلحیم القضبانمعبعضها :المرحلة الرابعة

.دهن الهیاكل المعدنیة لمقاومة الصدى و مختلف العوامل المؤثرة:المرحلة الخامسة

الهیاكل تام الصنع من و أخیرا نحصل على منتج المیاه،األبواب و خزانات تقوم بصنعالنوافذ،:ورشة النجارة
.المعدنیة و یتم استعماله في مشاریع عدیدة و مختلفة

إلى الدراسات المنجزة تهتم مصلحة الدراسات في هذه المؤسسة بصفة خاصة بالنظر :مكتب الدراسات التقنیة
وفق المعاییر من جهة ، أو انجاز دراسات المشاریع التي تكلف بإنجازها ) من طرف الزبون(خارج الوحدة 

.المعمول بها عالمیا ، و تعتبر حلقة وصل بین دائرة التجارة و دائرة اإلنتاج)الهندسة(العلمیة 
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تعمل على جلب المادة المخزون، حیثمصلحة الشراء و مصلحة تسییر : تضم مصلحتین:دائرة التموین-3
احترام أجال بقطع الغیار الضروریة وو تموین دائرة الصیانة اإلنتاج،األولیة و كل ملحقاتها إلى دائرة 

.تسلیمها

تقوم هذه المصلحة بتحضیر طلب الشراء مدون بكل ما ینقص المخزن و یوجه إلى مدیر :مصلحة الشراء
.الوحدة لإلمضاء علیه ثم یوجه إلى البائع لشراء ما یلزم

و تعمل على تسییر المخزونات و مراقبة السلع بشكل مستمر و كل ما یستوجب : تسییر المخزوناتمصلحة
.یجاده لدى وحدة توجیه هذه المصلحة بطلب یوجه لدى مصلحة الشراءإ

و تعمل على تحصیل عوائد المادة المصنعة عند بدایة إرسالها إلى مكان إقامة :دائرة المالیة و المحاسبة-4
ة للمؤسسة من مقبوضات و تسییر السیولة الخارجی(المشروع ، وذلك وفق حاالت تقدم األشغال بنسب متفاوتة 

مصلحة المالیة و مصلحة المحاسبة المحاسبة،مصلحة : تشمل هذه الدوائر ثالث مصالح هي). مدفوعات
.المادیة و التحلیلیة

:یتمثل دور هذه المصلحة في:مصلحة المحاسبة

 من صحة المعلومات و التأكد) الخ...الشراءالتسلیم، طلبوثیقة الفواتیر،(مراقبة الوثائق المحاسبیة
.الموجودة بها

التسجیل المحاسبي لمختلف العملیات الخاصة بالوحدة .
إدخال المعلومات المحاسبیة في جهاز الكمبیوتر و هذا األخیر یقوم بمعالجة المعطیات.
إصدار الموازنات و كل القوائم و الجداول المحاسبیة.
مسك الدفاتر المحاسبیة و دفتر األستاذ.
دفتر الیومي و دفتر الجرد المرقم و الممضيمسك ال.
ق الملحقة و متابعة التصریحات الضریبیة إصدار الموازنة المحاسبیة و جدول حساب النتائج و الوثائ

.و المیزانیة الضریبیة

تتمیز بارتباطها الوطید مع الوسط الخارجي للمؤسسة ، و تقوم بتسییر السیولة المالیة للوحدة :مصلحة المالیة
:من مقبوضات و مدفوعات، حیث تسهر على

دفع الرواتب و األجور و الضرائب و الرسوم.
إصدار الصكوك و متابعة دفاترها و تسدید فواتیر الممونین.
 البنوكالحسابات البنكیة و العالقات معتسییر.
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 متابعة تسدید القروض المصرفیة في إطار طلبات الخدمات الخارجیة المرتبطة بالصیانة و قطع
.الخ...الغیار و االستثمارات

 إعداد الحساب الختامي للمؤسسة بصفة دوریة و التسییر الیومي للمحفظة المالیة للدیون ، و إشعار
.المدیریة بذلك

و إصدار التقریر الدوري لنشاطات الدائرةتحلیل الموازنة المالیة السنویة.

تعمل على التنفیذ العلمي للمحاسبة العامة و التحلیلیة و إصدار المیزانیة المحاسبیة :مصلحة المحاسبة المالیة
في تسییر المواد و الموارد و لتنظیم التبنيو تهدف إلى التطبیق الصارم االنحرافات،و جدول النتائج و تحدید 

.صحة المعلومات و النتائج المحاسبیة

.و تعمل على تحدید النتائج التحلیلیة المتعلقة باالستغالل

إعداد الجدول الشهري لتوزیع األعباء.
تحدید السعر التكلفة للوحدة المنتجة و مراقبة تغییرها و الوقوف على أسبابها محاسبیا.
 األرشیف المحاسبيمسك تطبیق األصول الثابتة و المتابعة السنویة لالهتالكات و الحفاظ على.
تنظیم عملیات الجرد المتعلقة بقطع الغیار.
ك دفتر محاسبة الموادإصدار موازنات حسب األرصدة فیما یخص دیون الزبائن و مس.
 الخ...إنتاجیةآالت متنقلة،وسائل عتاد،إحصاء جمیع الممتلكات للمؤسسة من.
تصنیف هذه الممتلكات االستثماریة حسب الحجم مع تعیین موقع وجدها.

:تسهر هذه الدائرة على: دائرة اإلدارة و الموارد البشریة-5

 لى ما بعد التقاعداتوظیف الاإلداریة الخاصة بالعمال من تسییر الملفات.
الرواتب و األجور الشهریة و تسییر العطل السنویة و االستثنائیةتحضیر و دفع.
 تسییر الملفات االجتماعیة للعمال الخاصة باالشتراكات و التسجیل في صندوق الضمان

.االجتماعي و التعویضات و الخدمات االجتماعیة
وضع البرامج الخاصة بتكوین العمال الجدد.
و المؤسسة و زبائنها أمام اإلدارة أو بین المؤسسة و العمال يعابعة الملفات ذات الطابع التناز مت

.المحاكم و التي یتعذر حلها عن طریق التراضي

:مصالح هي) 05(تتكون هذه الدائرة من خمس

:تندرج تحتها ثالث فروع:  مصلحة المستخدمین-1
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على الملفات اإلداریة لكل عمال الوحدة و هذا یقوم المكلف بهذا الفرع باإلشراف:فرع المستخدمین
:فیما یخص مثال

تطبیق قرارات النظام الداخلي على العمال.
متابعة السلوك المهني للعمال من حیث االنضباط في الحضور إلى العمل أو الغیاب.
لقد تم وضع هذا الفرع مؤخرا،حیث یعتبر بمثابة همزة وصل بین صندوق الضمان :الفرع االجتماعي

الفرع و هو دراسة ملفات العمال ، من الناحیة والدور األساسي لهذا االجتماعي و العمال ، 
.الخ...المنح العائلیة ، المصاریف الطبیة و العالجیة ، و حوادث العمل(االجتماعیة 
هذا الفرع معلوماته من فرع المستخدمین و الفرع االجتماعي ، و هذا لتسویة الراتب تمد:فرع األجرة

.الشهري لكل عمال الوحدة

و تتكون من رئیس المصلحة الذي یشرف على مجموعة من أعوان األمن التي : مصلحة النظافة و األمن- 2
:تقوم بما یلي

 الحراسة لیال و نهارا للوحدة.
الورشاتج في مراقبة سیرورة اإلنتا.
 مركز الحمایة المدنیة و كما لها اتصاالت مع القوانین،مراقبة العمال أثناء العمل و إلزامهم باحترام

.الخ...الغازاستعجالیه،حرائق،هذا في حالة وجود حاالت مرض 

:وتتكون هذه المصلحة من فرعین : مصلحة الوسائل العامة-3

فرع النقل.
 العامةفرع النظافة و الخدمات

: تتمثل مهام هذه المصلحة في: مصلحة المنازعات-4

 استقبال ملفات الزبائن و الموردین المشكوك فیها من مختلف مصالح الوحدة و تحلیلها و إعادة النظر
.فیها
األجور،منازعات حول (دراسة المنازعات التي یقوم بها عمال الوحدة و إعادة النظر فیها

)الخ...القرارات

: مصلحة اإلعالم اآللي-5

تعمل على تطویر اإلعالم اآللي في الوحدة.
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 حیث تمس هذه النقطة الموظفین الذین لم یسبق الكمبیوتر،تكوین بعض موظفي اإلدارة على استعمال
.لهم و أن استعملوا اإلعالم اآللي

وضع برامج خاصة لكل مصلحة من مصالح الوحدة.

حیث یسهر على سالمة العمال و مساعدته،على هذا المركز طبیب و یشرف:كز الطبي االجتماعيالمر 
.تأدیتهم ألعمالهممعالجتهم في حالة تعرضهم ألي وعكة صحیة أو حادث عمل أثناء 

:تشمل هذه الدائرة:دائرة الصیانة-6

المكتب التقني للصیانة.
ورشة الصیانة المیكانیكیة.
ورشة الصیانة الكهربائیة .
 الوسائل المتنقلةورشة صیانة.
ورشة اإلنتاج المیكانیكي.
محطة السوائل.

تنظیم اإلدارة:المطلب الثالث

و عمودیة و من خالل هذا من خالل الهیكل التنظیمي المرفق فإن الوحدة تقسم بحسب مستویات أفقیة
، اإلدارة الوسطى ) المدیریة(تمثل اإلدارة العلیا التنظیم فإن المؤسسة تشتمل على ثالث مستویات أفقیة 

إضافة إلى اإلدارة التشغیلیة و المتمثلة في المصالح ، و ترتبط هذه األخیرة ببعضها على ) مختلف الدوائر(
.شكل عمودي كل حسب الوظائف و التخصصات التي یؤدیها

إلدارة مقسمة على ثالث مستویات، یعمل على رأس كل مستوى أشخاص وكما ذكرنا سالفا فإن هذه ا
ن أبناء القطاع و إلى حد قریب أبناء المؤسسة، فطوال الفترة التي قضیتها في تربصي لم أصادف یعتبرو 

استقطابهم من التحقوا بالمؤسسة مؤخرا أو تم مسؤولیةفي طریقي إطارات في المؤسسة یشغلون مناصب 
مل سوق العمل على أساس مستواهم العلمي أو خبرتهم في مؤسسات أخرى منافسة أو من قطاع مك

سواء كانوا رؤساء دوائر،مسؤولي فرق، (مسؤولین ، فجل الBATICICللقطاع الذي تشتغل به مؤسسة 
المؤسسة أقل درجة من مناصبهم فيكلهم سبق لهم أن تبرؤوا مناصب )رؤساء مصالح، و حتى المدیر
العمل الخاص ما هم علیهم، و هذا ما یعكس انغالق المؤسسة أمام سوق الحالیة و تدرجوا للوصول إلى 

.باإلطارات و خرجي الجامعات و الدراسات العلیا
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و ما تحمله من ایجابیات على - إن هذه السیاسة التي تعتمد على ترقیة الموظفین الحالیین للمؤسسة
المؤسسة، كونها تحفز صغار الموظفین على العمل بجهد في سبیل الترقیة و تحسین المكانة في 

التي تنصبها هذه الطریقة أمام متخذي كارفاألإلى إضافةاوئ كثیرة و متعددة المؤسسة، إال أنها تحمل مس
فكما ذكرت سالفا فالمعیار الغالب في الترقیة هو عامل الخبرة أو باألحرى السنین القرار في المؤسسة، 

الطویلة التي قضاها العامل في المؤسسة حتى و لو غاب المستوى العلمي و خاصة الجامعي ، فالموظف
وهذا –الذي یملك مستوى علمي بسیط أو متوسط حتى و إن كان یتقن العمل القائم بالمنصب الذي یشغله 

.و التعودراجع إلى الروتین 

العمل سة بسبب شعور العمال بأنهم دائمالعمل و االجتهاد في المؤسافة إلى أن هذه الطریقة تقتل روحإض
تتعلق خصوصا بالمؤسسات العمومیة في المؤسسة مادامت على قید الحیاة، و هذه الكارثة 

ل وجب االهتمام بهم و إیجاد آلیاتو بما أن كفاءة األفراد في المؤسسة تتحكم بدورها في كفاءة المؤسسة كك
.ةتحث األفراد على العمل و توجیه سلوكهم في المؤسس
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:جیة الدراسة و إجراءاتها المتبعةمنه: الثاني المبحث 

إن طبیعة المشكلة وأهدافها و فرضیاتها قد مثلت المعطیات الموضوعیة إلختیار المنهج الوصفي اإلحصائي 
لتشخیص المشكلة ووصفها موضوعیا من خالل القیاس الكمي آلراء و إتجاهات الموظفین و العاملین في 

و من ثم القیام بالتحلیل اإلحصائي رأس المال البشري في إدارة المعرفةدور حول محل الدراسة ةالمؤسس
.للنتائج

: النموذج البیاني المقترح للدراسة:المطلب األول 

المتمثل في رأس المال یتضمن النموذج المقترح لمتغیرات الدراسة، دراسة كل من المتغیر الرئیسي المستقل 
غیر التابع الرئیسي و المتغیرات الفرعیة التابعة باإلضافة إلى دراسة المتغیرات و المتو متغیراته التابعةالبشري

الدیمغرافیة كمتغیرات وسیطة أو داعمة بین المتغیرات المستقلة و المتغیر التابع ، والمخطط البیاني التالي 
:یوضح ذلك

النموذج المقترح لمتغیرات الدراسة:»4«شكل رقم

تابعالمتغير الالمتغير المستقل

ديمغرافيةالات المتغير 

:رأس المال البشري

س المال البشريأر إستقطاب
 صناعة رأس المال البشري

تنشیط رأس المال البشري
 المحافظة على رأس المال

.البشري

إدارة المعرفة                    
توليدالمعرفة
المشاركةبالمعرفة
تطبيقالمعرفة
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: األسالیب اإلحصائیة المستخدمة :المطلب الثاني 

SPSS  ver" لقد تم اإلستفادة من البرنامج اإلحصائي  وهو من )الحزمة اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة" (17
األنظمة المتقدمة التي تستخدم في إدارة البیانات وتحلیلها في مجاالت متعددة ومنها التطبیقات اإلحصائیة، 

یستخدم هذا النظام في إجراء التعدیالت اإلحصائیة المختلفة من إدخال البیانات وتلخیصها وعرضها حیث 
بأشكال هندسیة وبیانات  وحسابات ومقاییس النزعة المركزیة والتشتت وااللتواء والتفلطح ومعامل االرتباط 

1.إحصائیة متقدمةتإلى تحلیالومعادالت االنحدار والتقدیر واختبارات الفروض اإلحصائیة، هذا باإلضافة 

:وفیما یلي  أهم األسالیب اإلحصائیة المستخدمة وغایة كل منها 

: ما یليتضمنت :  أسالیب اإلحصاء الوصفي

وتتوفر فیه میزات منها أنه یأخذ كل القیم في إستخدام المتوسط الحسابي لجمیع أسئلة اإلستبیان.1
االعتبار، ویستخدم في معظم التحلیالت اإلحصائیة لسهولة التعامل معه، وال یحتاج في حسابه إلى 

2.ترتیب البیانات، غیر أنه یتأثر بالقیم المتطرفة للبیانات

من أفضل مقاییس التشتت إستخداماإلنحراف المعیاري لجمیع إجابات وٕاتجاهات أفراد عینة الدراسة .2
حیث كلما 3.المطلق وأدقها، یتأثر بالقیم المتطرفة بصورة غیر مباشرة كونه یعتمد على الوسط الحسابي
.كانت هذه القیمة صغیرة كلما دل على تجانس إجابات عینة الدراسة عن أسئلة اإلستبیان

:مایليتضمنت :اإلستداللي اإلحصاءأسالیب 

یشیر إلى أي مدى إذا قمنا لقیاس ثبات اإلستبیان، (Chron Bach Alpha)معامل كرونباخ ألفا.1
باستخدام نفس المقیاس وٕاعادة اختباره مرات أخرى؛ فإن النتائج ستكون نفسها من خالل إیجاد معامل ألفا 

، وبالتالي یمكن تعمیم نتائج الدراسة على مؤسسات %70، وهناك دراسات تقول أكبر من %50أكبر من 
4.تنشط في نشاط المؤسسة المدروسةأخرى

، یعرف بأنه درجة البعد عن التماثل، وندرسه في حالة التوزیعات وحیدة القمةSkewness:االلتواءمعامل .2
5.یستعمل للتحقق من التوزیع الطبیعي للبیانات

.67، ص2008-األردن-، دار المناھج، عمانSPSSشفیق العتوم، طرق اإلحصاء، تطبیقات اقتصادیة وإداریة باستخدام 1
، 2006-األردن-، دار وائل للطباعة والنشر، عمان2ط-SPSSتطبیقات باستخدام -صالح الدین حسین البھیتي، األسالیب اإلحصائیة في العلوم اإلداریة2

.77ص
.96، ص2009-األردن- حسن یاسین طعمة، إیمان حسین حنوش، طرق اإلحصاء الوصفي، دار صفاء، عمان3

4Sauders, M, Lewis and Thernhil A, Researd Methods for business Students, 3rdeditin, Financial times p.rentice hall,
London, 2003, P19.

.180شفیق العتوم، مرجع سابق، ص5
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طردیة أم (العالقة قوة و نوعلقیاس" Pearson Correlation Coefficient" معامل إرتباط بیرسون .3
.6.بین متغیرین أو أكثر) عكسیة

المتغیر ىلقیاس أثر المتغیرات المستقلة عل"  Regressionlinear Factor" الخطي معامل اإلنحدار.4
.التابع

: مكوناتها و إختبار ثباتهاأداة الدراسة: المطلب الثالث 

تمثلت أداة الدراسة في اإلستبیان و الذي یعد وسیلة لجمع البیانات وآراء المبحوثین حول ظاهرة أو موقف 
معین من خالل اإلجابة على مجموعة الفقرات، و تعد قائمة اإلستبیان أداة مالئمة لهذا النوع من الدراسات 

ملة في اإلجابة، و قد تم  اإلستفادة من ألنها تخفي شخصیة المشاركین مما یترتب علیه إعطاؤهم الحریة الكا
اإلطار النظري و إستبیانات بعض الدراسات ذات العالقة ببعض متغیرات الدراسة لتصمیم  هذا اإلستبیان، 
حیث یعبر عنها كمتغیرات مستقلة كمتغیر تابع و المبینة في نموذج الدراسة المقترح، ومن ثم إعداد فقرات 

و المتغیر التابع، كما جاءت في الفرضیات و قد تم مراعاة الشمولیة و لمستقلاالمتغیر القیاس التي تقیس
.إدارة األعمال لإلستفادة من مالحظاتهمساتذة في الكفایة في التعبیر، و قد تم عرض اإلستبیان على بعض األ

:النحو التالي على )  اإلستبیان( ن الهیكل العام ألداة الدراسة یكو م تلقد ت:مكونات أداة الدراسة. 1

وفیه تم مخاطبة أفراد العینة و طلب تعاونهم في اإلجابة على فقرات اإلستبیان، و قد :الخطاب الموجه. أ
تضمن عنوان األطروحة و الجامعة المقدمة إلیها و التأكید على سریة البیانات التي سیدلون بها و إستخدامها 

.ألغراض البحث العلمي

: ة فقرات إشتملت الجوانب التالیةأربعو قد تم تحدیدها ب):أفراد العینة(بالمبحوثینالبیانات التعریفیة . ب
.الجنس، الفئة العمریة، المستوى التعلیمي،  عدد سنوات الخبرة

: و تكونت من جزأین أساسیین هما :فقرات اإلستبیان. ج

إستقطاب رأس المال : متغیر رأس المال البشري والذي یتضمن األبعاد التالیةفقرات خاص ب:  الجزء األول 
.صناعة رأس المال البشري، تنشیط رأس المال البشري، المحافظة على رأس المال البشريالبشري ، 

مشاركة تولید المعرفة، ال: متغیر إدارة المعرفة والذي یتضمن األبعاد التالیةفقرات خاص ب: الجزء الثاني
.بالمعرفة وتطبیق المعرفة

.419، ص2009-األردن-، دار المناھج، عمانSPSSشفیق العتوم، طرق اإلحصاء، تطبیقات اقتصادیة وإداریة باستخدام 6
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و قد تم تلمس إجابات أفراد العینة على فقرات اإلستبیان من خالل مقیاس لیكارت الخماسي الذي یوضحه 
7:التاليالجدول 

معاییر اإلستجابة ودرجة كل منه: " 1" جدول رقم 

غیر موافق بشدة غیر موافق محاید موافق موافق بشدة
1 2 3 4 5

: في مقیاس لیكارت الخماسي تم عمل اآلتي " محاید " لتحدید بدایة منطقة 

)4=1-5( حساب المدى وذلك بطرح أصغر قیمة من أعلى قیمة في المقیاس .1
:هيوالهدف من ذلك تحدید الطول الفعلي لكل خلیة و ) 5(على أكبر قیمة في المقیاس 4قسمة المدى .2

4/5 =0.8.
وهذا یعني أن أي وسط حسابي ) 1.8= 0.8+1( ولى من مقیاس لیكارت الخماسي تكون نهایة الخلیة األ.3

".غیر موافق بشدة " یعد ضمن الخلیة األولى ) 1.8(و القیمة ) 1(یقع بین القیمة 
،وهذا یعني أن أي وسط ) 2.60= 0.8+1.8( و نهایتها تكون 1.8تكون بدایة الخلیة الثانیة من .4

."غیر موافق "الثانیة یعد ضمن الخلیة ) 2.60(و القیمة ) 1.8(حسابي یقع بین القیمة 
، وهذا یعني أن أي وسط ) 3.40=0.8+2.60(و نهایتها تكون 2.60الثالثة منتكون بدایة الخلیة .5

" محاید" الخلیة الثالثةیعد ضمن ) 3.40(و القیمة ) 2.60(حسابي یقع بین القیمة 
، وهذا یعني أن أي وسط ) 4.20=0.8+3.40(و نهایتها تكون 3.40تكون بدایة الخلیة الرابعة من .6

." موافق " یعد ضمن الخلیة الرابعة ) 4.20(و القیمة ) 3.40(حسابي یقع بین القیمة 
هذا یعني أن أي وسط ، و ) 5=0.8+4.20(و نهایتها تكون 4.20تكون بدایة الخلیة الخامسة من .7

."موافق بشدة"یعد ضمن الخلیة الخامسة ) 5(و القیمة ) 4.20(حسابي یقع بین القیمة 

:  إختبار ثبات أداة الدراسة.2

ألفا لالتساق الداخلي، ولكل متغیر للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم حساب معامل الثبات، طبقا لكرونباخ
وقد كانت النتائج كما هي موضحة في % 70بجمیع أبعاده، وتم قبول الفقرات التي یكون معامل ثباتها یفوق 

: الجداول التالیة

رأس المال البشريمعامل ألفا كرونباخ لقیاس متغیرات ): 2( الجدول رقم
في المؤسسات المالیة األردنیة، رسالة ماجستیر ماجد الشحاداتالحجایا، درجة ممارسة التخطیط االستراتیجي وأثرھا في الفاعلیة التنظیمیة لدى العاملین 7

..45، ص2007غیر منشورة، قسم اإلدارة العامة، جامعة مؤتة، 
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Moyenne de
l'échelle en cas
de suppression

d'un élément

Variance de
l'échelle en cas
de suppression

d'un élément

Corrélation
complète des
éléments corrigés

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression

de l'élément

X43 16.95 12.254 .231 .620

X42 17.22 12.999 .227 .618

X41 17.18 13.635 .067 .641

X33 17.33 13.763 .058 .640

X32 17.33 12.687 .322 .605

X31 17.33 12.738 .271 .611

X23 17.25 11.423 .552 .561

X22 17.10 11.374 .426 .578

X21 16.83 11.276 .309 .606

X13 17.25 12.192 .303 .605

X12 17.10 11.528 .347 .595

X11 16.85 12.285 .212 .625

SPSS V17مخرجات برنامج من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر

یتبین من خالل نتائج اإلختبار اإلحصائي أن البیانات التي تم الحصول علیها مناسبة لقیاس المتغیرات، 
تتمتع بدرجة  مما یدل على أن إجابات المبحوثینبالمئة50یفوق رأس المال البشري فمعامل الثبات لفقرات 

وهكذا فإن ثبات جمیع األبعاد لهذا المحور مقبولةإعتمادیة

إدارة المعرفةمعامل ألفا كرونباخ لقیاس متغیرات ) : 3(الجدول رقم

Moyenne de
l'échelle en cas
de suppression

d'un élément

Variance de
l'échelle en cas
de suppression

d'un élément

Corrélation
complète des
éléments corrigés

Alpha de
Cronbach en cas
de suppression

de l'élément

Y33 13.38 16.559 .525 .799
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Y32 13.67 14.596 .788 .762

Y31 13.49 13.256 .825 .752

Y23 13.54 18.676 .364 .816

Y22 13.36 15.552 .568 .795

Y21 13.79 19.273 .167 .837

Y13 13.72 19.524 .245 .825

Y12 13.56 16.673 .525 .799

Y11 13.95 17.524 .675 .791

SPSS V17مخرجات برنامج من إعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر

یتبین من خالل نتائج اإلختبار اإلحصائي أن البیانات التي تم الحصول علیها مناسبة لقیاس المتغیرات، 
على أن إجابات المبحوثین تتمتع بدرجة  مما یدلبالمئة70یفوق المعرفةإدارة فقرات معامل الثبات لف

.وهكذا فإن ثبات جمیع األبعاد لهذا المحور مقبولةإعتمادیة

: و وصف خصائصهاعینة الدراسة : المطلب الرابع

: عینة الدراسة.1

هیاكل غرب وحدة عین الدفلى  تالییمثل مجتمع الدراسة جمیع موظفي مؤسسة باتیم

.إستبانة و التي مثلت عینة البحث40إسترجع منها على عمال المؤسسةإستبانة50وقد تم توزیع  

: وصف الخصائص الدیمغرافیة لعینة الدراسة.2

: الدیموغرافیةخصائصوفیما یلي عرض لخصائص أفراد عینة الدراسة حسب ال

:متغیر الجنس كما یليیوضح الجدول التالي توزیع : الجنس

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس): 4(الجدول رقم

النسبة المئویةالتكرار
%3792.5ذكور
%37.5إناث
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%40100المجموع

SPSSباالعتماد على برنامج ةمن إعداد الطالب: المصدر V17

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس): 5(الشكل رقم

SPSS V17مخرجات ىعلباالعتمادمن إعداد الطالبة :المصدر

ة اإلناث في المؤسسة محل تفوق نسب) من عینة الدراسة(یتضح من الجدول الوارد أعاله أن نسبة الذكور 
الدراسة

:یوضح الجدول التالي توزیع متغیر العمر كما یلي: العمر

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر العمر): 5( الجدول رقم 

Effec
tifs

Pource
ntage

Pource
ntage
valide

Pource
ntage

cumulé
Vali
de

<30 1 2.5 2.5 2.5
entre 30
et 39 ans

6 15.0 15.0 17.5

entre 40
et 49 ans

17 42.5 42.5 60.0

>5O ans 16 40.0 40.0 100.0
Total 40 100.0 100.0
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SPSS V17باالعتماد على مخرجات برنامج ةمن إعداد الطالب: المصدر

سنة یمثلون أكبر نسبة من الذین 49إلى 40نالحظ من خالل الجدول أن األفراد الذین تتراوح أعمارهم من 
، %40سنة فأكثر بنسبة 50، تلتها الفئة الواقعة في المجال %42.5شملتهم الدراسة، إذ قدرت نسبة وجودهم 

للفئة التي تقل %2.5سنة، وأخیرا 39و30ا الفئة الواقعة في المجال بین التي احتلته%15تلیها النسبة 
:ویمكن توضیح ذلك في الدائرة النسبیة في الشكل التالي.سنة30أعمارهم عن

توزیع عینة الدراسة حسب متغیر العمر): 6(الشكل رقم

SPSS V17مخرجات من إعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر

:یوضح الجدول التالي توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر المستوى التعلیمي:المستوى التعلیمي

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المستوي ) 6(الجدول رقم 
التعلیمي

Effe
ctifs

Pource
ntage

Pource
ntage
valide

Pource
ntage

cumulé
Vali
de

Secon
daire

16 40.0 40.0 40.0

licenc
e

23 57.5 57.5 97.5

Magist
ere

1 2.5 2.5 100.0

Total 40 100.0 100.0
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SPSS V17مخرجات من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر

، تلتها أولئك %57.5من خالل الجدول نالحظ أن أغلب المبحوثین كانوا من فئة لیسانس بنسبة قدرت ب
یمكن و نسبة الفئة التي تحمل شهادة ماجستیر%2.5، وأخیرا ب%40بنسبة الذین یقل مستواهم عن الثانوي 

:توضیح ذلك في الدائرة النسبیة التالیة

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المستوى التعلیمي): 7(الشكل رقم

SPSS V17مخرجات من إعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر

:یوضح الجدول التالي توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر عدد سنوات الخبرة:سنوات الخبرة

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر عدد سنوات الخبرة): 7(الجدول رقم 
Effectif

s
Pourcenta

ge
Pourcentag

e valide
Pourcentag

e cumulé
Valid

e
<5 ans 6 15.0 15.0 15.0

entre 5 et 10 4 10.0 10.0 25.0
entre 11 et 15

ans
11 27.5 27.5 52.5

> 15 ans 19 47.5 47.5 100.0
Total 40 100.0 100.0

SPSS V17مخرجات من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر
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أكبر سنة تشكل 15نالحظ من خالل الجدول أن األفراد الذین تفوق سنوات عملهم في المؤسسة محل الدراسة 
سن، 15و11والتي تمثل بین %27.5، تلتها الفئة التي قدرت سنوات خبرتها ب%47.5نسبة؛ إذ قدرت ب

سنوات خبرة فقد 10و5، وأخیرا فالفئة التي تقع في المجال %15سنوات ب5ثم التي تقع في الفئة أقل من 
:ویمكن توضیح ذلك في الدائرة النسبیة التالیة. %10قدرت بنسبة 

یبینتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر عدد سنوات الخبرة) 8(ل رقمالشك

SPSS V17مخرجات من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر

:عرض وتحلیل نتائج فقرات اإلستبیان: المبحث الثالث 

مثل و الذي یبرأس المال البشري یتناول هذا المبحث عرض و تحلیل و تفسیر نتائج فقرات اإلستبیان المتعلقة 
: و متغیراته الفرعیة المتغیر الرئیسیللدراسة 

تمثل المتغیر التابع و مختلف أبعادها التیبإدارة المعرفةكما یستعرض تحلیل و تفسیر نتائج الفقرات المتعلقة
: المتمثلة في 

غیر موافق،محاید،موافق بشدة، (وقد تم تصنیف إجابات أفراد عینة الدراسة لغرض الوصف النظري إلى 
و فیما یلي عرض وتحلیل نتائج فقرات المتغیرات المستقلة الفرعیة نتناولها على ) غیر موافق بشدةموافق،
:اآلتيالنحو 

: برأس المال البشري عرض و تحلیل و تفسیر نتائج فقرات اإلستبیان المتعلقة: ولالمطلباأل 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألهمیة النسبیة إلجابات أفراد عینة الدراسة ): 8(الجدول رقم

عن عبارات محور رأس المال البشري
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المتوسط الفقرات المفسرة
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

األهمیة 
النسبیة

االتجاه

موافق X11.6333.54850استقطاب رأس المال البشري : أوال
تماما

تعطي المؤسسة اهتمام كبیر للبحث عن أفضل 01
الكفاءة و المهارات

موافق1.85.8341

تحرص المؤسسة على جذب األفراد الذین یمتلكون 02
قدرات فنیة و تقنیة دقیقة

موافق1.60.8412

یتوافر لدى المؤسسة نظام معلومات تعتمد علیه من 03
أجل استقطاب الموارد البشریة

موافق 1.45.7143
تماما

موافق X21.64صنــاعة رأس المـال البشـري: ثانیا
تماما

تشجع المؤسسة جمیع العاملین لتقدیم مالدیهم من 04
أراء و مقترحات في العمل

موافق1.88.9661

تحث المؤسسة العامل على أن یتعلم من غیره و 05
یعلم بدوره اآلخرین

موافق 1.60.7782
تماما

قوانین العمل بالمؤسسة تشجع على تنمیة عالقات 06
التعاون و التفاهم بین األفراد

موافق 1.45.6393
تماما

موافق X31.38تنشیــط رأس المال البشـري: ثالثا
تماما

تحفز المؤسسة العاملین على تطور معارفهم من 07
خالل التكوین و التدرب 

موافق 1.38.5861
تماما

تساعد المؤسسة اإلفراد على إطالق قدراتهم و طرح 08
أفكارهم اإلبداعیة 

موافق 1.38.5401
تماما

تحاول المؤسسة إثارة الحماس و التحدي بین 09
مجموعات و فرق العمل

موافق 1.38.4901
تماما

موافق X41.58المحافظة على رأس المال البشري: رابعا
تماما

موافق 1.53.5542تولي المؤسسة عنایة كبیرة ألولئك األفراد المتمیزین 10
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SPSS V17باالعتماد على مخرجات ةمن إعداد الطالب: المصدر

الجدول السابق یبین آراء أفراد عینة الدراسة حول فقرات أو عبارات محور رأس المال البشري بأبعاده، وهي 
:الحسابي من أكبر إلى أصغر متوسط حسابي حیثمرتبة وفقا للمتوسط

] 1.79- 1[، وهو یندرج ضمن الفئة األولى 1.63لقد بلغ المتوسط الحسابي :استقطاب رأس المال البشري.1
مما یشیر إلى أن "موافق جدا"، وعلیه نستنتج أن درجة الموافقة على هذا البعد كانتیكرتحسب مقیاس ل

.مؤسستهم تتبنى استقطاب رأس المال البشريأغلب أفراد العینة یعتبرون أن
] 1.79- 1[، وهو یندرج ضمن الفئة األولى 1.64لقد بلغ المتوسط الحسابي ::صناعة رأس المال البشري.2

مما یشیر إلى أن "موافق جدا"حسب مقیاس لیكرت، وعلیه نستنتج أن درجة الموافقة على هذا البعد كانت
.سستهم تقوم بصناعة رأس المال البشريأغلب أفراد العینة یعتبرون أن مؤ 

] 1.79-1[وهو یندرج ضمن الفئة األولى 1.38لقد بلغ المتوسط الحسابي :: تنشیط رأس المال البشري. 3
مما یشیر إلى أن "موافق جدا"حسب مقیاس لیكرت، وعلیه نستنتج أن درجة الموافقة على هذا البعد كانت

.تهم تعمل على تنشیط رأس المال البشريأغلب أفراد العینة یعتبرون أن مؤسس

- 1[، وهو یندرج ضمن الفئة األولى 1.58لقد بلغ المتوسط الحسابي :لمحافظة على رأس المال البشريا.4
مما "موافق جدا"حسب مقیاس لیكرت، وعلیه نستنتج أن درجة الموافقة على هذا البعد أیضا كانت] 1.79

.ن أن مؤسستهم تعمل على المحافظة على رأس المال البشريیشیر إلى أن أغلب أفراد العینة یعتبرو 

هو ) رأس المال البشري(وبصفة عامة فإن المتوسط الحسابي لجمیع األبعاد المتعلقة بالمحور األول 
، وهذا المتوسط ینتمي إلى الفئة األولى حسب مقیاس لیكرت، ومنه نستنج أن درجة الموافقة على 1.5583

تماماو المبدعین
تقدم المؤسسة مختلف أنواع الحوافز للمحافظ على 11

األفرادأفضل مالدیهم من
موافق 1.47.5543

تماما

لتدریب و تطویر األموالدائما ما تخصص المؤسسة 12
قدرات العاملین

موافق 1.75.8091
تماما

موافق -X1.5583.314رأس المال البشري بشكل عام
تماما
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، مما یشیر إلى المؤسسة محل الدراسة تقوم باالهتمام برأس المال البشري من "جداموافق"هذا المحور هو 
.استقطاب، صناعة، تنشیط ومحافظة

:بإدارة المعرفةعرض و تحلیل و تفسیر نتائج فقرات اإلستبیان المتعلقة: المطلب الثاني

رقم 
العبارة

المتوسط العبارة
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

األهمیة 
النسبیة

االتجاه

موافق Y11.57تولیـد المعرفة : خامسا
جدا

تسعى المؤسسة إلى جذب الكفاءات المتمیزة 14
والمبدعة من الخارج كالجامعات

موافق 1.38.540
جدا

تقوم المؤسسة بتدریب العمال من أجل تطویر 15
معارفهم

موافق 1.75.809
جدا

تولید األفكار المبدعة یتم تشجیع األفراد على 16
واإلتیان بالجدید في أداء أعمالهم

موافق 1.58.501
جدا

موافق Y21.75المشاركـة بالمعرفة: سادسا
جدا

تكلف المؤسسة األفراد العاملین بمهام لوظائف غیر 19
وظائفهم

موافق 1.53.716
جدا

یقوم العاملون بالمؤسسة بتبادل معارفهم مع عمال 20
آخرین من مستویات تنظیمیة أخرى

موافق1.95.972

تتیح المؤسسة للعاملین فرصة الحوار وتبادل 21
األفكار فیما بینهم

موافق 1.77.577
جدا

موافق Y31.78تطبیـق المعرفة: سابعا
جدا

موافق1.801.067تهتم المؤسسة بتطبیق األفكار الجدیدة بعد دراستها  25
استخدام المعارف الجدیدة للمساعدة في تحسین یتم 26

إجراءات العمل
موافق 1.62.897

جدا
تتابع المؤسسة مستوي تطبیق األفراد لما تعلموه في 27

عملیتي التدریب و التكوین
موافق1.92.829
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المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألهمیة النسبیة إلجابات أفراد عینة ): 9(الجدول رقم
إدارة المعرفةالدراسةعن عبارات محور 

SPSS V17من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات : المصدر

حسب مقیاس ] 1.79-1[وهو یندرج ضمن الفئة األولى 1.57لقد بلغ المتوسط الحسابي : تولید المعرفة1-
مما یشیر إلى أن أغلب أفراد العینة "موافق جدا"لیكرت، وعلیه نستنتج أن درجة الموافقة على هذا البعد كانت

.یعتبرون أن مؤسستهم تعمل على تولید المعرفة

حسب ] 1.79- 1[وهو یندرج ضمن الفئة األولى 1.75الحسابي لقد بلغ المتوسط : المشاركة بالمعرفة2-
مما یشیر إلى أن أغلب أفراد "موافق جدا"مقیاس لیكرت، وعلیه نستنتج أن درجة الموافقة على هذا البعد كانت

العینة یعتبرون أن مؤسستهم تعمل على المشاركة بالمعرفة، أي األفراد یشاركون بمعرفهم وینشرونها منت اجل 
.تفادة منهااالس

حسب مقیاس ] 1.79-1[وهو یندرج ضمن الفئة األولى 1.78لقد بلغ المتوسط الحسابي : تطبیق المعرفة3-
مما یشیر إلى أن أغلب أفراد العینة "موافق جدا"لیكرت، وعلیه نستنتج أن درجة الموافقة على هذا البعد كانت

.یعتبرون أن مؤسستهم تعمل على تطبیق المعرفة

، وهذا 1.69هو ) إدارة المعرفة(مة فإن المتوسط الحسابي لجمیع األبعاد المتعلقة بالمحور الثاني وبصفة عا
المتوسط ینتمي إلى الفئة األولى حسب مقیاس لیكرت، ومنه نستنج أن درجة الموافقة على هذا المحور هو 

.بإدارة المعرفة بجمیع أبعادهاهتم، مما یشیر إلى المؤسسة محل الدراسة ت"موافق جدا"

التأكد من صالحیة النموذج الختبار الفرضیة الرئیسیة :المطلب الثالث

:للتأكد من صالحیة النموذج الختبار هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل االنحدار والجدول التالي یبین ذلك

النموذج الختبار الفرضیة الرئیسیة نتائج تحلیل التباین لالنحدار للتأكد من صالحیة ): 10(الجدول رقم
األولى

مجموع مصدر التباین
المربعات

متوسط درجات الحریة
المربعات

Fقیمة
المحسوبة

مستوى الداللة 
المحسوب

Y1.6990.5009إدارة المعرفة بشكل عام 
5

موافق -
جدا
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5.30615.30634.777.000aاالنحدار

5.79738.153الخطأ
/////////11.10339المجموع الكلي

%5:مستوى الداللة 

SPSS V17على مخرجات باالعتمادمن إعداد الطالبة : المصدر

R=0.691، معامل االرتباط R2=0.478معامل التحدید 

وهي 0.000بقیمة احتمالیة ) 34.777(المحسوبة Fمن خالل النتائج الواردة في الجدول أعاله نجد أن قیمة 
أي أن النموذج (، وهذا یؤكد صالحیة أو مالئمة النموذج الختبار الفرضیة الرئیسیة%5أقل من مستوى الداللة 

). مالئم

:و تفسیرها اختبار فرضیات الدراسة: المطلب الرابع

، و قد تم إستخدام النظام )%5(ومستوى داللة %95لقد تم إختبار فرضیات الدراسة عند مجال ثقة 
داللةو مستوى ال) F(قیمة الخطي،اإلنحدارمعامل التحدید،اإلرتباط،إلیجاد قیمة كل من SPSSاإلحصائي 

:كما یأتي و رفض الفرضیات أ، و مقارنتها بقیمة الداللة اإلحصائیة المعتمدة لقبول 

أكبر من قیمة مستوى الداللة إذا كانت قیمة مستوى الداللة المحسوبة ألي إختبار: قبول الفرضیة الصفریة
).0.05(اإلحصائیة المعنویة 

إذا كانت قیمة مستوى الداللة المحسوبة ألي إختبار أقل من قیمة مستوى الداللة : رفض الفرضیة الصفریة
.و بالتالي یتم قبول الفرضیة البدیلة ) 0.05(اإلحصائیة المعنویة 

:یسیة األولى بفروعها المختلفة فیما یليبناء على ذلك سیتم اختبار الفرضیة الرئ
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والمتغیر ) رأس المال البشري(معامل االرتباط بین كل بعد من أبعاد المتغیر المستقل ): 11(الجدول رقم
)إدارة المعرفة(التابع 

X Y1 Y2 Y3
X Corrélation de

Pearson
1 .446** .559** .692**

Sig. (bilatérale) .004 .000 .000
N 40 40 40 40

Y1 Corrélation de
Pearson

.446** 1 .321* .718**

Sig. (bilatérale) .004 .043 .000
N 40 40 40 40

Y2 Corrélation de
Pearson

.559** .321* 1 .553**

Sig. (bilatérale) .000 .043 .000
N 40 40 40 40

Y3 Corrélation de
Pearson

.692** .718** .553** 1

Sig. (bilatérale) .000 .000 .000
N 40 40 40 40

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

SPSS V17من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات :المصدر

ج المتوصل إلیها نالحظ بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین ئمن خالل الجدول السابق ومن خالل النتا- 
X)رأس المال البشري ، 0.446، حیث بلغت قیمة االرتباط %5عند مستوى داللة ) Y1(وتولید المعرفة (

تنشیط ومحافظة وكان اتجاه العالقة إیجابي معناه كلما زاد االهتمام برأس المال البشري من استقطاب وصناعة 
.ولید المعرفة في المؤسسة محل الدراسةزاد ت
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من خالل الجدول السابق ومن خالل النتائج المتوصل إلیها نالحظ بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین - 
، حیث بلغت قیمة االرتباط %5عند مستوى داللة معنویة )(Y2والمشاركة بالمعرفة x)(رأس المال البشري

االهتمام برأس المال البشري من استقطاب وصناعة ، وكان اتجاه العالقة موجبا أي طردیا أي كلما زاد 0.559
.زادت المشاركة بالمعرفة في المؤسسة محل الدراسةتنشیط ومحافظة 

القة ذات داللة إحصائیة ج المتوصل إلیها نالحظ بأنه توجد عئمن خالل الجدول السابق ومن خالل النتا- -
)بین رأس المال البشري X ، حیث بلغت قیمة االرتباط %5عند مستوى داللة ) Y3(وتطبیق المعرفة (

تنشیط صناعة،م برأس المال البشري من استقطاب ، وكان اتجاه العالقة إیجابي معناه كلما زاد االهتما0.692
.زاد تطبیق المعرفة في المؤسسة محل الدراسةومحافظة
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:خالصة

:توصلنا إلى النتائج التالیةمن خالل هذا الفصل 

 وهذا 1.5583هو ) رأس المال البشري(المتوسط الحسابي لجمیع األبعاد المتعلقة بالمحور األول ،
نستنج أن درجة الموافقة على هذا المحور هو المتوسط ینتمي إلى الفئة األولى حسب مقیاس لیكرت، ومنه 

، مما یشیر إلى المؤسسة محل الدراسة تقوم باالهتمام برأس المال البشري من استقطاب، "موافق جدا"
.صناعة، تنشیط ومحافظة

 وهذا المتوسط ینتمي 1.69هو ) إدارة المعرفة(المتوسط الحسابي لجمیع األبعاد المتعلقة بالمحور الثاني ،
، مما "موافق جدا"ى الفئة األولى حسب مقیاس لیكرت، ومنه نستنج أن درجة الموافقة على هذا المحور هو إل

.یشیر إلى المؤسسة محل الدراسة تقوم بإدارة المعرفة بجمیع أبعادها
 توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین رأس المال البشري وتولید المعرفة)Y1 ( حیث %5عند مستوى داللة ،

، وكان اتجاه العالقة إیجابي معناه كلما زاد االهتمام برأس المال البشري من 0.446بلغت قیمة االرتباط 
.زاد تولید المعرفة في المؤسسة محل الدراسة. تنشیط ومحافظةاستقطاب وصناعة و

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین رأس المال البشريX والمشاركة بالمعرفةY2توى داللة معنویة عند مس
االهتمام برأس ، وكان اتجاه العالقة موجبا أي طردیا أي كلما زاد 0.559، حیث بلغت قیمة االرتباط 5%

زادت المشاركة بالمعرفة في المؤسسة محل ،تنشیط ومحافظةالمال البشري من استقطاب وصناعة و
.الدراسة

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین رأس المال البشريX وتطبیق المعرفة)Y3 ( 5عند مستوى داللة% ،
، وكان اتجاه العالقة إیجابي معناه كلما زاد االهتمام برأس المال البشري 0.692حیث بلغت قیمة االرتباط 
.زاد تطبیق المعرفة في المؤسسة محل الدراسة،تنشیط ومحافظةمن استقطاب وصناعة و

ضوءالمشكلةاألساسیةللدراسةونموذجهاالمقترح،یمكنالقولبأنفرضیاتالدراسةقدفیاستعراضهابمراجعةالنتائجالسابقةالتیتم
لمو االخطیالتیأكدتالعالقةالتناسبیةالطردیةاالنحدار نتائجمعامالتعززتهأكدتتأثیرالمتغیراتالمستقلةعلىالمتغیرالتابع،وهوما

.لتابعاجبةبینمتغیراتالدراسةالمستقلةوالمتغیرا

) r(معاملبیرسوناختبار وقددعمتنتائج
المتغیر قویةبینمجموعةمتغیراتالدراسة،ارتباطتوجودعالقةنبیالعالقةبینالمتغیراتالمستقلةوالمتغیرالتابعومدىأهمیتها،فقد

.مختلفمحاورهاببعالتاالمتغیر و المستقل 
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:الخاتمة
فرأس المال . األساسیة بدونهأهدافهاتحقیق ایعتبر رأس المال البشري أهم أصول المؤسسة حیث ال یمكنه

الفعال لكافة العملیات، فعل المؤسسة أن تعمل عل استقطاب المهارات النادرة يالبشري هو المحرك الدینامیك
واالبتكار عند عوتنشیطه إلنعاش عملیة اإلبداروجذبها للعمل فیها والعمل علي زیادة رصیدها المعرفي باستمرا

ثم القیام . والمعنويالعاملین والمحافظة علیهم من خالل التدریب والتكوین والتطویر المستمر والتحفیز المادي
زینها في نظام المعلومات الخاص ن خالل القیام بتولید المعرفة وتخوالمهارات النادرة مةبإدارة هذه المعرف

.بالمؤسسة ونشرها بین العمال ثم العمل على تطبیقها فعلیا

:إلى النتائج التالیةتوصلتوعند أنجاز هذا الدراسة

النتائج المتعلقة بالجانب النظري :
تعتبر الكفاءة البشریة لتي تمتلك معارف و خبرات ولدیها القدرة على اإلبداع واالبتكار األداة الرئیسیة - 

.التي تعتمد علیها إدارة المعرفة في تحقیق التمیزلاألو 
الدیه القدرة علي تطبیقها یعتبر المورد البشري أهم دعامة إلدارة المعرفة ألنه هو من یملك المعرفة و - 

.عملیا في الجانب المیداني
أن توفر المؤسسة على نظام موارد بشریة متكامل یعمل على استقطاب أفضل الكفاءة البشریة ویعمل - 

على تعزیز قدراتها وزیادة رصیدها المعرفي والمحافظة علیها وتنشیطها أساس تحقیق المیزة التنافسیة الن 
.معرفةالیعتبر عصر أصبحقرن الواحد والعشرین 

بعین االعتبار عند إعداد ذالذي یؤخيأن إدارة رأس المال البشري أصبحت هي المتغیر الرئیس- 
.االستراتیجیات من طرف المؤسسات

بشري وعدم إعطائه المكانة أالئقة لعدید من المؤسسات هو إهمال دور العنصر الاكبر سبب في فشل اأن- 
.به

مؤسسة من المؤسسات طالما أيلحیاة تنمیة رأس المال البشر في عصر المعرفة أصبحت ضرورة أن- 
.أنها تحرص على البقاء و النمو واالستمراریة

خاللتعتبر إدارة المعرفة من أهم الوسائل التي تعمل على تخطیط وتنظیم أنشطة استقطاب المعرفة من - 
ن اجل تطویر تحزین المعرفة وجعلها متاحة لكافة العمال مالمعلومات الخبیرة فيااستخدام تكنولوجی

. هممعارفهم وتحسین أدائ
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تعد إدارة المعرفة أداة مهمة للمؤسسات لالستثمار في رأس مالها البشري، من خالل االستعانة بالخبراء .- 
العاملین والقیام بنشرها بین كافة دإلي معرفة األفراةها ضافیعمل على تحزین المعرفة التي یقدموال
للمساهمة في تحسین األداءيملین والعمل على تطبیقها في الواقع المیداناالع
النتائج المحققة في الدراسة المیدانیة:

عین الدفلى وحدة ینة الدراسة یعتبرون أن مؤسسة باتیمیتال هیاكل غرب لقد أظهرت النتائج أن أفراد ع
، لیس هدا فقط ستقطابه، صناعته، تنشیطه والمحافظة علیهالبشري بحیث أنها تقوم باس المال تهتم برأ

:ت نتائج الدراسة المیدانیة ما یليبل إن ذلك ساهم في تحقیق إدارة المعرفة؛ إذ بین
 1.5583هو ) رأس المال البشري(المتوسط الحسابي لجمیع األبعاد المتعلقة بالمحور األول ،

إلى الفئة األولى حسب مقیاس لیكرت، ومنه نستنج أن درجة الموافقة على وهذا المتوسط ینتمي
، مما یشیر إلى المؤسسة محل الدراسة تقوم باالهتمام برأس المال "موافق جدا"هذا المحور هو 

.البشري من استقطاب، صناعة، تنشیط ومحافظة

 وهذا 1.69هو ) المعرفةإدارة (المتوسط الحسابي لجمیع األبعاد المتعلقة بالمحور الثاني ،
المتوسط ینتمي إلى الفئة األولى حسب مقیاس لیكرت، ومنه نستنج أن درجة الموافقة على هذا 

، مما یشیر إلى المؤسسة محل الدراسة تقوم بإدارة المعرفة بجمیع "موافق جدا"المحور هو 
.أبعادها

 توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین رأس المال البشريX المعرفة وتولید)Y1 ( عند مستوى
وكان اتجاه العالقة إیجابي معناه كلما زاد ، 0.446، حیث بلغت قیمة االرتباط %5داللة 

زاد تولید المعرفة في المؤسسة محل ... االهتمام برأس المال البشري من استقطاب وصناعة و
.الدراسة

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین رأس المال البشريXة بالمعرفة والمشاركY2 عند
، وكان اتجاه العالقة موجبا أي 0.559، حیث بلغت قیمة االرتباط ، %5مستوى داللة معنویة 

زادت المشاركة ... االهتمام برأس المال البشري من استقطاب وصناعة وطردیا أي كلما زاد 
.بالمعرفة في المؤسسة محل الدراسة

عالقة ذات داللة إحصائیة بین رأس المال البشريتوجدX وتطبیق المعرفة)Y3 ( عند مستوى
وكان اتجاه العالقة إیجابي معناه كلما زاد ، 0.692، حیث بلغت قیمة االرتباط %5داللة 

زاد تطبیق المعرفة في المؤسسة محل ... االهتمام برأس المال البشري من استقطاب وصناعة و
.الدراسة
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التوصیاتراحات و اإلقت:
الالزمةوالقدراتالمهاراتوالمعرفةمنالضروریةالقاعدةلدیهاالتيالمؤهلةالكوادراستقطابباالهتمام

علىالعملضرورة،معاإلستراتیجیةأهدافهتحقیقوبهاالمنوطةبالمهامالقیاممنالمؤسسةتمكنوالتي
العملیةكانت،فكلماالخارجیةوالداخلیةالمصادرمنالبشریةالكفاءاتالستقطابإستراتیجیةخطةوضع

.أكثرالمتمیزاألداءوالخبرةذاتالبشریةالموارداختیارفرصكانتكلماموسعة
ألنه مهمل حد ذاته وفیما یخص العنصر النسوين حیث التوظیف فياالهتمام أكثر بالموارد البشریة م

.في هذه المؤسسة
 بالموارد البشریة الذین تفوق نسبة عملهم في المؤسسة مدة طویلة ألنهم هم المالكون للمعرفة االهتمام

.والخبرة التي تشكل المیزة التنافسیة للمؤسسة
داء املتميزالعمل على حتفيز املوظفني و العاملني ذوي األ.
 تعزیز اإلمكانات الالزمة زیادة اإلهتمام بالموظفین و العاملین في المؤسسة فكریا عن طریق التدریب و

.لذلك
زرع  و تحفیز ثقافة مشاركة المعرفة  و تطبیقها في المؤسسة.
البحثأفاق:
دور رأس المال البشري في تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة.
یةاتدور إدارة الموارد البشریة في تحقیق التمیز لدى المؤسسة الخدم.
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وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 
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استمارة إستبیان حول

: ةتحت إشراف األستاذ:                          البةمن إعداد الط
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دور رأس المال البشري في تحقیق 
إدارة المعرفة 
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اإلستبيان) : 1(ملحق 

جياللي بونعامة خميس مليانةالجامعة

التسييرعلوم و التجاريةعلوم ، الكلية العلوم االقتصادية 

إستمارةإستبيانية

، من أجل هذا تقوم الباحثة بإجراء دراسة يعتبر رأس المال البشري المحور األساسي لبقاء ة إستمرار المؤسسة
دور الرأس المال البشري "بعنوان إدارةأعمال تخصص ،علوم التسييرفي الماستيرشهادة علمية  للحصول على

"    المعرفةإدارةفي تحقيق 

و في سبيل إتمام هذه الدراسة ترجو الباحثة من سيادتكم التكرم باإلجابة على مجموعة األسئلة التي تحتويها 
.قائمة اإلستبيان 

و مساهمتكم في نجاح هذه الدراسة من خالل اإلجابة بدقة و و مع خالص التقدير و اإلمتنان لتعاونكم
، و أوكد لسيادتكم أن اإلجابات المقدمة سيتم قصد منح البحث المصداقية العلميةموضوعية على كل سؤال

.إستخدامها  ألغراض البحث العلمي فقط

و تقبلو مني فائق اإلحترام و التقدير لتكرمكم بالمساعدة
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:تعريفيةالبيانات ال:الجزء األول

:في المربع المناسب) ×(إشارةرجاء ضع 

الجنس    -1

أنثىذكر

:العمر-2

سنة39اىل30سنة                                         من29أقل من 

سنة فأكثر              50سنة                                        49سنة إىل  40من

المستوى التعليمي- 3

مستوى الثانوي ستوى متوسطم

.........ليسانس                             ماجيستري

:الخبرة المهنيةعدد سنوات -4

10اىل سنوات 5منسنوات5أقل من 

سنة15أكثر من سنة15اىل11من
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س المال البشري برأالفقرات التي تتعلق : الجزء األول 

أمام اإلجابة التي تعبر عن رأيكم و تنطبق على مؤسستكم) ×(يرجى من سيادتكم وضع عالمة 

سلم القياسالفقرات
أتفق استقـطاب رأس المال البشـري: أوال

تماما
ال أتفق ال أتفقمحايدأتفق

تماما
اهتمام كبري للبحث عن أفضل الكفاءة و املهاراتتعطي املؤسسة01

نية دقيقةقدرات فنية و تقفراد الذين ميتلكون حترص املؤسسة على جذب األ02

يتوافر لدى املؤسسة نظام معلومات تعتمد عليه من أجل استقطاب املوارد البشرية03

أتفق صنــاعة رأس المـال البشـري: ثانيا
تماما

ال أتفق ال أتفقمحايدأتفق
تماما

و مقرتحاتفي العملأراءمن ما لديهممجيع العاملني لتقدمي تشجع املؤسسة04

اآلخرينبدوره ن يتعلم من غريه و يعلمحتث املؤسسة العامل على أ05

األفرادتشجع على تنمية عالقات التعاون و التفاهم بني قوانني العمل باملؤسسة06

أتفق تنشيــط رأس المال البشـري: ثالثا
تماما

ال أتفق ال أتفقمحايدأتفق
تماما

العاملني على تطور معارفهم من خالل التكوين و التدرب حتفز املؤسسة07

أفكارمهاإلبداعيةإطالقعلى األفرادتساعد املؤسسة08

احلماس و التحدي بني جمموعات و فرق العملإثارةحتاول املؤسسة09

أتفق المحافظة على رأس المال البشري: رابعا
تماما

ال أتفق ال أتفقمحايدأتفق
تماما

املتميزين و املبدعنياألفرادألولئك عناية كبرية تويل املؤسسة10

األفرادمن ما لديهمخمتلف أنواع احلوافز للمحافظ على أفضل تقدم املؤسسة11

لتدريب و تطوير قدرات العاملنياألموالدائما ما ختصص املؤسسة12
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بإدارة المعرفةالفقرات التي تتعلق : ثانيالجزء ا

أمام اإلجابة التي تعبر عن رأيكم و تنطبق على مؤسستكم) ×(يرجى من سيادتكم وضع عالمة 

سلم القياسالفقرات

أتفق توليـد المعرفة: أوال
تماما

ال محايدأتفق
أتفق

ال 
أتفق 
تماما

يتم القيام بإجراء بحوث و تطوير بشكل مستمر للمساعدة على توليد 14
المعرفة

موضوع معين من وقت ألخر تنظم المؤسسة جلسات التقدم أراء حول 15
لتوليد ألفكار إلبداعية من خالل األخذ بعين االعتبار معارفهم وتوظيفها 

في جوانب العمل التي تخصهم

تهتم المؤسسة بإشراك األفراد في دورات التدريب القرض تطوير معارفهم16

أتفق المشاركـة بالمعرفة: ثانيا
تماما

ال محايدأتفق
أتفق

ال 
أتفق 
تماما

تحرص المؤسسة على حسن تدفق المعرفة و ضمان انسيابها لجميع 17
المستويات 

تسعى المؤسسة إلى إشراك جميع الموظفين في إدارات و أقسام من أجل 18
تقاسم المعارف المتجددة في ما بينهم

توفر المؤسسة وسائل و أساليب تساعد على توزيع المعرفة19
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أتفق تطبيـق المعرفة: ثالثا
تماما

ال محايدأتفق
أتفق

ال 
أتفق 
تماما

تستعمل وسائل و طرق تطبيق المعرفة التي توفرها لك المؤسسة و 20
المحددة في كل اإلجراءات

يتم تشجيعك على تطبيق معارفك و خبراتك واإلفادة منها من خالل 21
االعتراف بأعمال الفرد

تلجأ المؤسسة لألفراد ذوي الكفاءات لتسهيل إدماج األفراد الموظفين 22
الجدد و تحويل و نقل المعارف لهم
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